Δελτίο Τύπου
Νέες Πραγματικές Θέσεις Εργασίας
Χτίζοντας την Επιστροφή μας στην Ανάπτυξη
Αθήνα, 01.03.2016 - To Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, προκειμένου να
συμβάλλει με ρεαλιστικές λύσεις στην ενίσχυση της απασχόλησης και στη μείωση των
πρωτοφανών επιπέδων ανεργίας στη χώρα μας, ανακοινώνει την ίδρυση της νέας
Επιτροπής Απασχόλησης, η οποία εγκαινιάζει τον κύκλο των εργασιών της με μια
ξεχωριστή εκδήλωση με θέμα: “Νέες Πραγματικές Θέσεις Εργασίας: Χτίζοντας την
Επιστροφή μας στην Ανάπτυξη”. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Tρίτη 8
Μαρτίου 2016 και ώρα 18.00 – 21.00 στο ξενοδοχείο Χίλτον Αθηνών (αίθουσα Galaxy).
Είναι πλέον ξεκάθαρο ότι οι δομικές κοινωνικo-οικονομικές προκλήσεις που
καλούμαστε όλοι μας να αντιμετωπίσουμε, σε συνδυασμό με τις διεθνείς εξελίξεις στην
αγορά εργασίας, επιβάλλουν μία νέα θεώρηση αναφορικά με το ποιες πραγματικά
μπορούν να είναι οι ρεαλιστικές λύσεις που θα ενισχύσουν μακρόπνοα την ανάπτυξη
και κατά συνέπεια την απασχόληση. Η διατήρηση ξεπερασμένων αντιλήψεων,
συστημικών στρεβλώσεων και η έλλειψη σταθερού χρηματο-οικονομικού
περιβάλλοντος έχει σχεδόν εξαντλήσει τις δυνατότητες που έχουν οι επιχειρήσεις – όχι
μόνο για να δημιουργήσουν νέες θέσεις απασχόλησης, αλλά και για να διατηρήσουν
τις υφιστάμενες.
Σε αυτό το κλίμα, όπου η εργασία αποτελεί καταλύτη για να προχωρήσουμε μπροστά
και εν μέσω του διαρκώς μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος για να υπάρξει οικονομική
ανάπτυξη και ασφάλεια, κοινωνική πρόοδος και ευημερία, η νέα Επιτροπή
Απασχόλησης του Επιμελητηρίου έρχεται να εστιάσει με σύγχρονο τρόπο σκέψης στο
ζήτημα δημιουργίας πραγματικών, αξιοπρεπών και δημιουργικών θέσεων εργασίας.
Αξιοποιώντας διεθνή επιτυχημένα μοντέλα δια μέσω του διαλόγου ειλικρινούς και
ουσιαστικής συζήτησης μεταξύ φορέων, επιχειρήσεων και κράτους, στοχεύει στον
εξορθολογισμό της αγοράς και την οικονομική ανάπτυξη.
Ο Πρόεδρος του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, κ. Σίμος
Αναστασόπουλος δήλωσε αναφορικά με την επερχόμενη εκδήλωση: “Το
σημαντικότερο θέμα στην ατζέντα του Επιμελητηρίου δεν είναι άλλο από την
καταπολέμηση της ανεργίας. Η Ελλάδα χρειάζεται δουλειές και για να
δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας και να διατηρήσουμε αυτές που ακόμη
υπάρχουν χρειάζονται ανάπτυξη και επενδύσεις. Το σύνθημα Ανάπτυξη και Δουλειές

θα χαρακτηρίσει το έργο του Επιμελητηρίου και θα αποτελέσει τον κοινό
παρονομαστή όλων των δράσεων μας για τη φετινή χρονιά. Σε αυτήν την κατεύθυνση
αναπτύσσουμε νέες πρωτοβουλίες, ώστε μέσα από τον διάλογο και την συναίνεση να
καταλήξουμε σε ρεαλιστικές λύσεις για το καλό της χώρας, της οικονομίας και της
κοινωνίας.”
Η Πρόεδρος της Επιτροπής Απασχόλησης του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού
Επιμελητηρίου, κα. Βενετία Κουσία τόνισε: “Είναι ξεκάθαρο πλέον ότι οι πραγματικές,
αξιοπρεπείς, νέες θέσεις εργασίας που θα απελευθερώνουν το δυναμικό και τη
δημιουργικότητα των ανθρώπων και θα αντανακλούν νέες υπερβατικές αντιλήψεις,
αποτελούν προϋπόθεση και ταυτόχρονα κινητήριο δύναμη για να ξαναβρούμε το
δρόμο της ουσιαστικής, ανταγωνιστικής οικονομικής ανάπτυξης και της κοινωνικής
προόδου. Είναι εξίσου ξεκάθαρο ότι για να πετύχουμε απαιτείται όλοι μας να
συνεργαστούμε, να ακούσουμε, να συζητήσουμε και να συνθέσουμε λύσεις ουσίας
ικανές να ξεπεράσουν διαχρονικά συστημικά εμπόδια αλλά και να ενισχύσουν τις
προοπτικές που κρύβει η χώρα μας. Η εργασία και η καταπολέμηση της ανεργίας μας
αφορά όλους ανεξαιρέτως και στόχος της διαφορετικής συζήτησης που διοργανώνουμε
είναι να αξιοποιήσουμε τις γνώσεις, τις εμπειρίες και τις ιδέες όλων μας ώστε μαζί να
προχωρήσουμε μπροστά”.
Τις θεματικές ενότητες της ημερίδας μπορείτε να τις βρείτε εδώ
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