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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ανοικτό Φόρουμ με θέμα την Ελλάδα μπροστά στην Κρίση
και με τίτλο: «Η κρίση που μας απειλεί, η κρίση που μας προκαλεί»
διοργανώνεται την Τρίτη 7 Απριλίου 2009 με πρωτοβουλία του ΣΕΒ
Ξεκίνησε ηλεκτρονική διαβούλευση (e-forum)
στη διεύθυνση: www.anoiktoforum.gr
Με πρωτοβουλία του ΣΕΒ διοργανώνεται το Ανοικτό Φόρουμ 09, με θέμα: «Η κρίση
που μας απειλεί, η κρίση που μας προκαλεί», την Τρίτη 7 Απριλίου 2009, στο
ξενοδοχείο Divani – Caravel. Το φετινό Ανοικτό Φόρουμ επιδιώκει να αναδείξει τους
κινδύνους και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα μας, όχι μόνο από την
παγκόσμια κρίση, αλλά και λόγω της χρόνιας ολιγωρίας της να προχωρήσει στον
εκσυγχρονισμό της.
Σε δήλωσή του, ο Πρόεδρος του ΣΕΒ και Πρόεδρος του Ανοικτού Φόρουμ
κ. ∆ημήτρης ∆ασκαλόπουλος, τονίζει:«Τα προβλήματα της χώρας απαιτούν πλέον
τολμηρές και, ίσως, επώδυνες λύσεις -όχι υπεκφυγές. Η κρίση μας απειλεί αλλά και
μας προκαλεί: προσφέρει μια μοναδική– ίσως μία ύστατη –ευκαιρία να θέσουμε την
ανάπτυξη και την κοινωνική πρόοδο σε νέες, πιο υγιείς και μακρόχρονες βάσεις. Η
κρίση θέτει όλους μας ενώπιον ευθυνών που δεν μπορούμε να αποφύγουμε».
Το Ανοικτό Φόρουμ 09 θα αναπτυχθεί με παράλληλες συνεδριάσεις τριών Ομάδων
Εργασίας (Ο.Ε.)–Στρογγυλών Τραπεζιών, ενώ θα φιλοξενηθούν και δύο υψηλού
ενδιαφέροντος Πάνελ συζήτησης. Συγκεκριμένα, τα θέματα που θα
διαπραγματευτούν οι Ο.Ε. είναι:
•
•
•

Ομάδα Εργασίας Ι: ∆ιεθνής υποβάθμιση ή εθνική μεταρρύθμιση;
Ομάδα Εργασίας ΙΙ: Η κρίση των θεσμών
Ομάδα Εργασίας ΙΙΙ: Κρίση, πολιτικό σύστημα και κοινωνία

Τα αντικείμενα συζήτησης των δύο Πάνελ συζήτησης, είναι:
•
•

Πάνελ I: Οι Κοινωνικοί Εταίροι απέναντι στην κρίση: θεατές ή
πρωταγωνιστές;
Πάνελ ΙI: Ο αδύνατος εκσυγχρονισμός: η κοινωνία δεν θέλει ή οι
πολιτικοί δεν μπορούν;

Συμμετοχή στις συναντήσεις του Ανοικτού Φόρουμ 09 έχει ήδη δηλώσει μεγάλος
αριθμός επιχειρηματιών, πανεπιστημιακών καθηγητών, τεχνοκρατών, εκπροσώπων
του πολιτικού κόσμου και των κοινωνικών εταίρων. Για πληροφορίες και συμμετοχή
στη δημόσια διαβούλευση επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: www.anoiktoforum.gr

Το προσωρινό Πρόγραμμα του ΑΦ 09, καθώς και τα ονόματα όσων συμμετέχουν
στις Ομάδες Εργασίας και τα Πάνελ συζήτησης επισυνάπτονται ξεχωριστά.
Οι Χορηγοί του Ανοικτού Φόρουμ 09:
Μέγας Χορηγός του ΑΦ 09 είναι η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και Κύριος
Χορηγός η MICROSOFT Ελλάς.
Χορηγοί είναι οι εταιρίες: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ, ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ,
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ Όμιλος Επιχειρήσεων, MRB Hellas ΑΕ και Χρυσός Οδηγός
ΑΕ. Χορηγός Ταχυμεταφοράς είναι η εταιρεία ACS Courier. Χορηγοί
Επικοινωνίας είναι: Ρ/Σ FLASH 96, CITY PRESS, FREE SUNDAY,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, MANAGER, PEOPLE MATTERS, και STEFI
Productions.
Ποιος είναι ο θεσμός του Ανοικτού Φόρουμ
Το «Ανοικτό Φόρουμ» είναι μια πρωτοβουλία του ΣΕΒ που για πρώτη φορά
πραγματοποιήθηκε τον ∆εκέμβριο του 2005. Είναι ένας ζωντανός θεσμός που
δημιουργήθηκε με σκοπό να αποτελέσει πεδίο δημιουργικού προβληματισμού,
αμφίδρομης ενημέρωσης, διασταύρωσης ιδεών, για τη βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας, την ενίσχυση της ανάπτυξης και τη διεύρυνση της κοινωνικής
συνοχής, βασικών προϋποθέσεων για μια σύγχρονη, Ευρωπαϊκή Ελλάδα.
Το «Ανοικτό Φόρουμ» είναι, δηλαδή, μια συνεχής δημόσια διαβούλευση στην οποία
επιδιώκεται ευρεία συμμετοχή, για τη γόνιμη παράθεση και τη δημιουργική σύνθεση
θέσεων και απόψεων κοινωνικών ομάδων, οργανώσεων, φορέων και ενεργών
πολιτών.
Πρωταρχικός στόχος του Ανοικτού Φόρουμ είναι να ευαισθητοποιηθεί και να
κινητοποιηθεί η ευρύτερη κοινωνία ως προς την ανάγκη διαμόρφωσης ιδεών και
απόψεων, που θα παράγουν πρακτικές προτάσεις για την οικονομική και κοινωνική
πρόοδο της χώρας μας.
∆εύτερος στόχος είναι να χρησιμοποιούνται τα συμπεράσματα κάθε διαβούλευσης
στο πλαίσιο του Ανοικτού Φόρουμ για την περαιτέρω επεξεργασία Εθνικών
πολιτικών που θα έχουν την υποστήριξη των Κοινωνικών Εταίρων, μία προσπάθεια,
δηλαδή, να μεταβούμε «από τη θεωρία στην πράξη».
Υπενθυμίζεται σχετικά ότι:
−

Τον ∆εκέμβριο του 2005 διοργανώθηκε το Ανοικτό Φόρουμ 05 με θέμα
«Ανταγωνιστικότητα και Ανάπτυξη».

−

Τον Ιούλιο του 2006 πραγματοποιήθηκε το Ανοικτό Φόρουμ 06, με θέμα
τη «Συνταγματική Αναθεώρηση».

−

Τον Μάρτιο του 2007 πραγματοποιήθηκε το Ανοικτό Φόρουμ 07 με θέμα
«50 χρόνια Ευρωπαϊκή Ένωση: η Ελλάδα στην Ευρώπη – η Ευρώπη
στον Κόσμο».

−

Τον Απρίλιο του 2008 οργανώθηκε το Ανοικτό Φόρουμ 08 με θέμα:
«Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης: ∆εοντολογία, Κέρδος και Εξουσία».

