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Human Capital, Employability, Competitiveness
A triple win from working together
Αθήνα, 28.02.17 – Το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο και η Επιτροπή
Απασχόλησης διοργανώνουν, την Τρίτη 7 Μαρτίου 2017 στις 9:00 στο American
School of Classical Studies, Cotsen Hall το συνέδριο που έχει ως στόχο να
καθιερωθεί ως ετήσιο με θέμα
Human Capital, Employability, Competitiveness: A triple win from
working together
Από το βήμα του συνεδρίου θα καταθέσουν την άποψη τους σημαντικοί ομιλητές
όπως ο Steven Tobin από τον ILO, ο Gregorio De Castro από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, ο Mark Keese από τον OECD, η κα Καραμεσίνη από τον ΟΑΕΔ και άλλοι
σημαντικοί εκπρόσωποι της πολιτικής και επιχειρηματικής σκηνής, ενώ το συνέδριο
θα κλείσει με τους δυο πολιτικούς Βρούτση και Διαμαντοπούλου σε μια προσπάθεια
παραγωγικού διαλόγου. Στόχος του συνεδρίου αποτελεί η συνεργασία όλων των
εταίρων στα θέματα της αγοράς εργασίας. Πιο συγκεκριμένα, θα παρουσιαστούντα
πολλαπλά οφέλη που αποφέρει η ουσιαστική συνεργασία στην ανάπτυξη του
Ανθρωπίνου Κεφαλαίου, στην ώθηση της Απασχολησιμότητας του ενεργού
πληθυσμού και κατά συνέπεια στη βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας της
Οικονομίας κάθε χώρας.
Πιο αναλυτικά κατά την διάρκεια του συνεδρίου, δια μέσω του διαλόγου θα γίνει
μία προσπάθεια να δοθούν απαντήσεις στα παρακάτω ερωτήματα:
1. Ποια είναι η κατάσταση στην αγορά εργασίας σήμερα;
2. Τι χρειάζεται να γίνει σε επίπεδο στρατηγικής ώστε το ανθρώπινο δυναμικό
να παραμείνει ικανό και διαθέσιμο να προσφέρει αξία όπου απασχοληθεί;
3. Τι απαντάμε σε κρίσιμα διλήμματα μεταξύ τυπικής και μη τυπικής αγοράς
εργασίας;
4. Πώς γεφυρώνουμε τις προσδοκίες μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων σ’
έναν ανταγωνιστικό κόσμο;
5. Τι επιθυμούν και τι βιώνουν τα μέλη του επιμελητηρίου μας σε σχέση με τα
ταλέντα; Είναι η πρακτική άσκηση μια γέφυρα που συνδέει;
6. Τι επιτυχημένα παραδείγματα υπάρχουν από το εξωτερικό ώστε να έχουμε
καλύτερες λύσεις για μεγαλύτερο κομμάτι της κοινωνίας;
7. Πώς αξιοποιούμε τα κονδύλια και τους κοινοτικούς πόρους;
8. Ποιος είναι ο ρόλος των δημοσίων υπηρεσιών απασχόλησης;
9. Τι περιμένουμε από τις συνεργασίες;

Η ΕΕ καθώς και όλοι οι μεγάλοι οργανισμοί πχ OECD, ILO, WorldBank αλλά και
πολυεθνικοί κολοσσοί που ασχολούνται με το Ανθρώπινο Δυναμικό έχουν
εκπονήσει μελέτες και υλοποιήσει πληθώρα προγραμμάτων προκειμένου να
βοηθήσουν στην κατανόηση και στην αντιμετώπιση των διαφόρων χασμάτων που
δημιουργούνται χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες ανά περίπτωση γέφυρες.
Όπως ακριβώς διατυπώθηκε στο World Economic Forum στο Davos, «η διεθνής
οικονομία είναι ένας ωκεανός από τον οποίο κανείς δεν μπορεί να ξεφύγει και
αποτελεί μία ιστορική εξέλιξη την οποία αντί να φοβηθούμε θα πρέπει από κοινού
να αντιμετωπίσουμε και να μετριάσουμε τις προκλήσεις προκειμένου να βρούμε
την καλύτερη πορεία».
Το αναλυτικό πρόγραμμα του συνεδρίου μπορείτε να το βρείτε εδώ
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