∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Το Ελληνοαµερικανικό Εµπορικό Επιµελητήριο ανακοινώνει την ίδρυση του
Ινστιτούτου Οικονοµικής Πολιτικής & ∆ηµόσιας ∆ιακυβέρνησης που θα
επικεντρωθεί στην δηµιουργία ενός Εθνικού Σχεδίου για την απασχόληση, τη
δηµιουργία θέσεων εργασίας, την ανάπτυξη και τις διαρθρωτικές αλλαγές.
Αθήνα, 3 Ιουλίου 2013 – Το Ελληνο-Αµερικανικό Εµπορικό Επιµελητήριο
ανακοίνωσε σήµερα µια νέα πρωτοβουλία σχεδιασµένη να αποτελεί µια θετική
συµβολή στην διαµόρφωση του µέλλοντος της Ελλάδας, το Ινστιτούτο Οικονοµικής
Πολιτικής και ∆ηµόσιας ∆ιακυβέρνησης.
Το νέο Ινστιτούτο, υπό την ηγεσία του τέως Προέδρου του Επιµελητηρίου Γιάννου
Γραµµατίδη, συγκεντρώνει ένα ευρύ φάσµα εκπροσώπων της ελληνικής κοινωνίας
σε µια προσπάθεια να οδηγήσει την Ελλάδα σε µια πιο αξιοκρατική, διαφανή και
αειφόρο πορεία µε αναπτυξιακό προσανατολισµό.
Το Ινστιτούτο, ποu θα λειτουργεί σαν µια δεξαµενή σκέψης, θα προτείνει σχέδια
πολιτικών ποu θα οδηγούν σε αειφόρο οικονοµική ανάπτυξη, περισσότερη
απασχόληση και σε µια πιο συνεργατική προσέγγιση για την διαµόρφωση λύσεων.
Παράλληλα, το Ινστιτούτο επικεντρώνεται στην προσπάθεια µεταρρύθµισης της
δηµόσιας διοίκησης µε πρακτικές προσεγγίσεις ώστε να καταστεί πιο
αποτελεσµατική και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες όλων των Ελλήνων πολιτών.
Στρατηγικό στοιχείο του Ινστιτούτου Πολιτικής είναι η δηµιουργία ενός Εθνικού
Σχεδίου, δηλαδή ενός συνόλου στόχων, αποδεκτών από τα πολιτικά κόµµατα και
τους κοινωνικούς εταίρους πού θα αντιπροσωπεύουν µια βασική συναίνεση ως προς
τις θεµελιώδεις ανάγκες στην Ελλάδα: οικονοµική ανάπτυξη, δηµιουργία
απασχόλησης, επιχειρηµατικότητα, άµεσες ξένες επενδύσεις, ένα αποτελεσµατικό
εκπαιδευτικό σύστηµα, µείωση της αδήλωτης εργασίας και βελτίωση της δηµόσιας
διακυβέρνησης.
Το Ινστιτούτο Πολιτικής θα επικεντρωθεί ειδικότερα στην καταγραφή, συµπλήρωση
και βελτίωση των µεταρρυθµίσεων – τόσο εκείνων που αποτελούν µνηµονιακές
υποχρεώσεις της χώρας όσο και όλων των άλλων - στον σχεδιασµό, πρόταση και
υποστήριξη ολοκληρωµένων πολιτικών, στην ανταλλαγή απόψεων και ιδεών µέσα
από διάλογο, σε λευκές βίβλους, άρθρα κι εκδηλώσεις, βασισµένο στην εµπειρία
των µελών των Επιτροπών του Ελληνο-Αµερικανικού Εµπορικού Επιµελητηρίου,
ακαδηµαϊκών, ανωτάτων στελεχών επιχειρήσεων, µη κυβερνητικών οργανισµών
και επιχειρηµατικών κι εµπορικών ενώσεων. Παράλληλα, θα συνεισφέρει στην
ενηµέρωση των πολιτών πάνω στην ανάγκη και στην ανάλυση των διαρθρωτικών
αλλαγών πού θα οδηγήσουν στο νέο αναπτυξιακό πρότυπο της χώρας.

Ο Πρόεδρος του Ελληνοαµερικανικού Εµπορικού Επιµελητηρίου Σίµος
Αναστασόπουλος δήλωσε: «Το Ελληνοαµερικανικό Εµπορικό Επιµελητήριο, µε µια
κίνηση υψηλού συµβολισµού, ανακοίνωσε σήµερα την ίδρυση Ινστιτούτου
Οικονοµικής Πολιτικής & ∆ηµόσιας ∆ιακυβέρνησης. Πρόθεση και στόχος µας είναι
να πυροδοτήσουµε την αλλαγή νοοτροπίας και να βοηθήσουµε στην προώθηση των
µεταρρυθµίσεων στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση και στο οικονοµικό µοντέλο της χώρας. Με
την σύµπραξη ευρύτερων δυνάµεων µεταξύ των κοινωνικών εταίρων και των
επιχειρηµατικών φορέων, ευελπιστούµε ότι το Ινστιτούτο θα δώσει το έναυσµα για
τις απαιτούµενες αλλαγές που έχει ανάγκη η Ελλάδα.»
Ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου Πολιτικής Γιάννος Γραµµατίδης δήλωσε: «Το νέο
Ινστιτούτο του Ελληνοαµερικανικού Εµπορικού Επιµελητηρίου αποτελεί µια ιστορική
όσο κι έµπρακτη συµβολή του στην εθνική υπόθεση στην πιο καίρια χρονική στιγµή
για την χώρα, σχεδιάστηκε για να ασχοληθεί µε ουσιαστικά θέµατα που
αντιµετωπίζει σήµερα η χώρα-οικονοµικά, κοινωνικά, θεσµικά-και για να αρχίσει
µια συνεργατική προσπάθεια για εξεύρεση λύσεων για ένα καλύτερο αύριο»
Το Ινστιτούτο Πολιτικής υποστηρίζεται από ένα ευρύ φάσµα της κοινωνίας –
επιχειρηµατικό, ακαδηµαϊκό, κοινωνικό και πολιτιστικό. Αποτελείται από µια
Συντονιστική Επιτροπή, ένα Συµβουλευτικό Όργανο στο οποίο συµµετέχουν φορείς
µεταξύ των οποίων οι ΣΕΒ, Ελληνικά Χρηµατιστήρια, ΣΕΤΕ, ΣΕΛΠΕ, ΣΕΒΕ, ΣΒΒΕ,
ΕΕ∆Ε, ΕΑΣΕ, ένα Κολλέγιο Εµπειρογνωµόνων αποτελούµενο από καθηγητές
ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων και εξειδικευµένων σχολών πού συνδυάζουν
κι εµπειρία διοίκησης, την Boston Consulting Group ως σύµβουλο στρατηγικής και
µια έµπειρη οµάδα διοικητικής υποστήριξης κι επικοινωνίας. Το Ινστιτούτο
συνεργάζεται µε το ΙΟΒΕ σε θέµατα ερευνών και στηρίζεται τόσο από µια πλειάδα
κοινωνικών οµάδων όπως η Κίνηση Πολιτών για µια Ανοιχτή Κοινωνία, η ∆ιεθνής
∆ιαφάνεια-Ελλάς κ.α., όσο και από διµερή επιµελητήρια ευρωπαϊκού
προσανατολισµού όπως τα Ελληνο-Ιταλικό, Ελληνο-Γαλλικό, Ελληνο-Βρετανικό,
Ελληνο-Γερµανικό και Ελληνο-Ολλανδικό.
Το Ελληνο-Αµερικανικό Εµπορικό Επιµελητήριο ευχαριστεί θερµά τις εταιρίες
Laskaridis Shipping, P&G, OTE, Όµιλος Πειραιώς, Εθνική Τράπεζα, Όµιλος
Επιχειρήσεων Σαρακάκη και Amway για την ευγενική οικονοµική υποστήριξη.
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