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Μάρτιος 2020
Αγαπητοί φίλοι αναγνώστες,
Το εισαγωγικό μήνυµα για τον Τόµο του 2019 συνέπεσε µε την ταχύτατη εξάπλωση του νέου κορωνοϊού,
ο οποίος έθεσε σε προτεραιότητα την άµεση προστασία της δηµόσιας υγείας και σε μοναδική επικαιρότητα όλα τα θέµατα που σχετίζονται µε τη διάρκεια
της πανδηµίας και τις συνέπειές της στην οικονοµία
και την κοινωνία. Είναι προφανές ότι όλα τα αναφερόµενα στο συγκεκριµένο
Τόµο -που είναι και το έτος που ολοκλήρωσα τη θητεία µου ως Πρόεδρος της
Ο.Κ.Ε.- είναι απλές ιστορικές καταγραφές.
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του 2019 υπήρξαν οι εκλογές, τόσο σε εθνικό, όσο
και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και η συμμετοχή των πολιτών στη διαμόρφωση της
δημοκρατίας και στην εμβάθυνση και ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής ενοποίησης, παρά τις όποιες δυσκολίες που υπάρχουν.
Επίσης, το 2019 ήταν το έτος στη διάρκεια του οποίου αναδείχθηκαν έντονα οι
περιβαλλοντικές προκλήσεις, οι τεχνολογικές εξελίξεις, καθώς και οι περιφερειακές και κοινωνικές ανισότητες, ζητήματα τα οποία απασχολούν την Ο.Κ.Ε.
Το 2019, με αφορμή την έκδοση του αναμνηστικού Τόμου 2015-2018, είχα την
ευκαιρία να ανατρέξω σε πλήθος δράσεων και πρωτοβουλιών της Επιτροπής
τα προηγούμενα έτη, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, για επίκαιρα και σημαντικά
ζητήματα της κοινωνίας, καθώς και του ρόλου που καλείται να διαδραματίσει
η κοινωνία των πολιτών.
Το σύνολο του έργου μας, με τη συμμετοχή και την υποστήριξη των Μελών
μας, βοήθησε τόσο τη Βουλή των Ελλήνων, όσο και τις κυβερνήσεις της χώρας, για τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και την ανάπτυξη της χώρας.
Είμαστε πεπεισμένοι ότι στη νέα δεκαετία, με όλες τις προκλήσεις που θα συναντήσουμε μπροστά μας, σε πολλούς και διαφορετικούς τομείς - πιθανώς και
για τη δόμηση ενός νέου κόσμου-, μόνο μέσα από τον αληθινό και όχι προσχηματικό διάλογο, με τη συμμετοχή όλων, και φυσικά της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών, θα καταφέρουμε να ξεπεράσουμε τις αντιξοότητες και
να πετύχουμε όλους τους στόχους μας για την ανάπτυξη και την ευημερία της
χώρας μας.
Γιώργος Βερνίκος
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ΤΩΝ ΕΛΛΉΝΩΝ

Π

ραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 2 Οκτωβρί-

νισε τη σημασία των Γνωμών που εκφράζει η Επιτροπή

ου 2019, συνάντηση του κ. Γιώργου Βερνίκου,
Προέδρου της Ο.Κ.Ε., με τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κ. Κωνσταντίνο Τασούλα.
Ο κ. Βερνίκος ενημέρωσε τον κ. Τασούλα για τις
πρωτοβουλίες της Ο.Κ.Ε. για το εθνικό αναπτυξιακό
σχέδιο, τις εργασιακές σχέσεις και τις προσφυγικές και
μεταναστευτικές ροές στη χώρα. Επίσης, για το σημαντικό ρόλο που προβλέπει για την Επιτροπή το Σύνταγμα της Ελλάδος για τη διεξαγωγή του κοινωνικού διαλόγου, ο οποίος είναι απαραίτητος όσο ποτέ άλλοτε για την
κοινωνική συνοχή και την προαγωγή της δημοκρατίας.
Ο κ. Βερνίκος αναφέρθηκε, επίσης, στη στενή συνεργασία της Ο.Κ.Ε. με τη Βουλή των Ελλήνων και τό-

για το νομοθετικό έργο. Επεσήμανε ακόμα την ανάγκη
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ενίσχυσης ενός νέου μοντέλου για τη συμμετοχή της
Ο.Κ.Ε. στη σχετική διαδικασία.
Στη συνάντηση με τον Πρόεδρο της Βουλής συμμετείχε η Δρ. Μάρθα Θεοδώρου, Υπεύθυνη Δημοσίων και
Διεθνών Σχέσεων της Ο.Κ.Ε.
Στη συνέχεια ο κ. Βερνίκος συναντήθηκε με τον κ.
Νικήτα Κακλαμάνη, Α΄ Αντιπρόεδρο της Βουλής, και τον
ενημέρωσε για το έργο και τις δράσεις της Ο.Κ.Ε.
Ο κ. Κακλαμάνης εξέφρασε τη θερμή υποστήριξή
του στη στενή συνεργασία της Ο.Κ.Ε. με τη Βουλή των
Ελλήνων.
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ΣΥΝΑΝΤΉΣΕΙΣ ΜΕ ΜΈΛΗ ΤΗΣ ΝΈΑΣ ΚΥΒΈΡΝΗΣΗΣ

Ο

κ. Γιώργος Βερνίκος, Πρόεδρος της Ο.Κ.Ε., συνάντησε Μέλη της νέας Κυβέρνησης, για να τα
ενημερώσει για το έργο της Ο.Κ.Ε. σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και για να επισημάνει την
αναγκαιότητα του εκσυγχρονισμού του κοινωνικού διαλόγου για την αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων: πολιτικών, οικονομικών, κοινωνικών, προστασίας του περιβάλλοντος, εργασίας και τεχνολογίας κ.ά.
Ειδικότερα πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω συναντήσεις:
• Συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο
Σταϊκούρα στις 25 Ιουλίου 2019.
• Συνάντηση με τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνι Γεωργιάδη στις 29 Ιουλίου 2019.
• Συνάντηση με τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Γιάννη Βρούτση στις 27 Αυγούστου 2019.

•

Συνάντηση με τον Υφυπουργό για το Συντονισμό
του Κυβερνητικού Έργου κ. Άκη Σκέρτσο στις 28
Αυγούστου 2019.
• Συνάντηση με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης
κ. Παναγιώτη Πικραμμένο στις 3 Σεπτεμβρίου 2019.
• Συνάντηση με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κωστή Χατζηδάκη και με το Γενικό Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων κ. Κωνσταντίνο Αραβώση στις 2 Οκτωβρίου 2019.
• Συνάντηση με τον Υπουργό Επικρατείας κ. Γιώργο
Γεραπετρίτη στις 14 Οκτωβρίου 2019.
Ο κ. Βερνίκος διαβεβαίωσε τα Μέλη της Κυβέρνησης ότι η Ο.Κ.Ε. θα βρίσκεται αρωγός στο έργο τους για
την ανάπτυξη της χώρας και τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής.
Στις συνάντησεις συμμετείχε η Δρ. Μάρθα Θεοδώρου,
Υπεύθυνη Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων της Ο.Κ.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Νίκης 5-7
10180 Αθήνα
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Τηλ.:2103332644
e-mail: press@minfin.gr
Πέμπτη 25 Ιουλίου 2019

Αθήνα, 29 Ιουλίου 2019

Δελτίο Τύπου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνις Γεωργιάδης,
συναντήθηκε σήμερα, Δευτέρα 29 Ιουλίου, με τον Πρόεδρο της Οικονομικής
και Κοινωνικής Επιτροπής της Ελλάδος (ΟΚΕ), κ. Γιώργο Βερνίκο.

Ο Υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της
Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (Ο.Κ.Ε) κ. Γιώργο Βερνίκο και συζήτησαν την
αναβάθμιση του θεσμού της Επιτροπής, ως βήμα διαλόγου και σύνθεσης αποδοτικότητας και
ισότητας, οικονομικής αποτελεσματικότητας και κοινωνικής ευαισθησίας.

Αμέσως μετά τη συνάντηση ο κ. Γεωργιάδης δήλωσε:
«Είχα μεγάλη χαρά και τιμή να συναντηθώ με τον Πρόεδρο της ΟΚΕ, τον κ.
Γιώργο Βερνίκο, με τον οποίο με συνδέει μακρά φιλία πολλών ετών. Πήραμε
τις πρώτες αποφάσεις για την ενδυνάμωση της συνεργασίας του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την ΟΚΕ και πιστεύω ότι βάλαμε σε έναν
δρόμο ένα διάλογο που θα αποβεί επ' ωφελεία του ελληνικού λαού, διότι για
να αναλαμβάνεις σωστές πολιτικές αποφάσεις πρέπει να έχεις και τις
κατάλληλες συμβουλές. Και σε αυτό η ΟΚΕ μπορεί να παράσχει σημαντική

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Δελτίο Τύπου
Αθήνα 27-08-2019

βοήθεια σε εμένα».
Από την πλευρά του ο κ. Βερνίκος δήλωσε:
«Είχαμε τη χαρά και την τιμή ως ΟΚΕ να συναντηθούμε σήμερα με τον
Υπουργό Ανάπτυξης κ. Άδωνι Γεωργιάδη. Θεωρούμε σημαντική αυτή την
επαφή διότι το Υπουργείο Ανάπτυξης θα παίξει σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη
της χώρας, ιδίως στην ανάπτυξή της, και ήθελα να τον διαβεβαιώσω ότι η ΟΚΕ
θα είναι δίπλα του ανά πάσα στιγμή. Μας ενδιαφέρουν τα νομοθετήματα, να
μας αποστέλλονται εγκαίρως ώστε να μπορούμε να εκφράζουμε στον
προβλεπόμενο χρόνο τη Γνώμη μας. Θέλουμε ο συνταγματικός θεσμός της
ΟΚΕ να μπορεί να λειτουργήσει όσο γίνεται πιο αποτελεσματικά. Στα πλαίσια
αυτά, η σχέση μας με το Υπουργείο Ανάπτυξης είναι κομβική».
Επισυνάπτεται φωτογραφικό υλικό
1

Πραγματοποιήθηκε σήμερα συνάντηση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων κ. Γιάννη Βρούτση με τον Πρόεδρο της Οικονομικής και Κοινωνικής
Επιτροπής της Ελλάδος κ. Γιώργο Βερνίκο.
Ο κ. Βρούτσης επισήμανε την πολύτιμη συνδρομή της Ο.Κ.Ε στο πυρήνα των
θεμάτων του Υπουργείου, στα ασφαλιστικά, τα εργασιακά και τα θέματα της
κοινωνικής πολιτικής και τόνισε ότι ο εμπλουτισμός των απόψεων της Επιτροπής
αποτελεί μία ιδιαίτερη σημαντική διαδικασία που προάγει τα συμφέροντα του
κοινωνικού συνόλου και ενδυναμώνει τους δημοκρατικούς θεσμούς.
Από την πλευρά του ο κ. Βερνίκος αναφέρθηκε στην στενή συνεργασία της Ο.Κ.Ε
με το Υπουργείο Εργασίας και στο πλούσιο γνωμοδοτικό έργο της Επιτροπής για
θέματα που αφορούν στον κόσμο της εργασίας. Τόνισε δε ότι ο κοινωνικός
διάλογος, τον οποίο υπηρετεί η Ο.Κ.Ε και λόγω του συνταγματικού της ρόλου,
είναι απαραίτητος όσο ποτέ άλλοτε στη χώρα για την κοινωνική συνοχή, την
ανάπτυξη και την δημοκρατία.
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Frans

Timmermans

ΣΥΝΈΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ FRANS TIMMERMANS,
AΝΤΙΠΡΌΕΔΡΟY ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

«OΙ ΕΠΕΝΔΎΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΆΝΟΥΜΕ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΒΙΏΣΙΜΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΝΙΣΧΎΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΌΤΗΤΑ
ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΏΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΏΝ ΜΑΣ, ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΜΑΚΡΟΠΡΌΘΕΣΜΟ ΣΤΌΧΟ ΜΑΣ
ΓΙΑ ΑΠΕΞΆΡΤΗΣΗ ΑΠΌ ΤΟΝ ΆΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΉ ΧΡΉΣΗ ΤΩΝ ΠΌΡΩΝ»

Επιμέλεια Συνέντευξης: Δρ. Μάρθα Θεοδώρου

Είστε ο Eκτελεστικός Aντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την «Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία». Η πανδημία θέτει μια άνευ προηγουμένου
πρόκληση σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο με σοβαρές κοινωνικοοικονομικές συνέπειες.
Δεδομένου ότι τόσο σήμερα, όσο και στο μέλλον,
οι συνέπειες θα είναι σύνθετες και αλληλένδετες,
ποιος είναι ο χάρτης πορείας για τις απαιτούμενες
βασικές πολιτικές και μέτρα, ώστε να επιτευχθεί η
«Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία»;

Είναι απολύτως σαφές ότι πρώτη μας προτεραιότητα είναι να κάνουμε το παν για να καταπολεμήσουμε την
κρίση της covid-19 και να προστατεύσουμε τον κόσμο·
πρώτον, σε όρους δημόσιας υγείας, να βρούμε τη θεραπεία και το εμβόλιο, δεύτερον, σε όρους εξασφάλισης
της βιωσιμότητας της οικονομίας μας.
Αυτή είναι η στιγμή που πρέπει να συνεργαστούν
μεταξύ τους τα κράτη μέλη και που η αλληλεγγύη της
ΕΕ έχει μεγαλύτερη σημασία από κάθε άλλη φορά.
Ωστόσο, μόλις βγούμε από την άμεση κρίση, θα πρέ-
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επιδεινώνει την κατάσταση όσων έχουν προσβληθεί
από τον κορονοϊό. Είναι τρομερό το γεγονός ότι οι οικονομίες μας έχουν επιβραδυνθεί σε τέτοιο βαθμό, ωστόσο αυτό μας έδωσε την ευκαιρία να θυμηθούμε πώς
μυρίζει ο καθαρός αέρας.
Για την ανάκαμψη της οικονομίας μας θα χρειαστούμε μαζικές επενδύσεις, τόσο δημόσιες όσο και ιδιωτικές. Επομένως, ας φροντίσουμε να μην σπαταλιούνται
χρήματα και ενέργεια σε παρωχημένες τεχνολογίες και
ξεπερασμένα επιχειρηματικά μοντέλα μιας οικονομίας
που βασίζεται στον άνθρακα, βρομίζει και δηλητηριάζει, χρησιμοποιώντας με υπερβολή τους φυσικούς πόρους. Ας φροντίσουμε οι επενδύσεις που κάνουμε να
είναι βιώσιμες και να ενισχύουν την ανθεκτικότητα των
οικονομιών και των κοινωνιών μας, σύμφωνα με τον
μακροπρόθεσμο στόχο μας για απεξάρτηση από τον άνθρακα και αποδοτική χρήση των πόρων. Οι επενδύσεις
αυτές σε τομείς της πράσινης οικονομίας, όπως η ανακαίνιση κτιρίων ή η εγχώρια παραγωγή ανανεώσιμης
ενέργειας, η αποκατάσταση της φύσης, τα βιώσιμα τρόφιμα ή τα κυκλικά προϊόντα, αφενός, είναι καλές για την
υγεία μας και για το κλίμα και, αφετέρου, δημιουργούν
θέσεις εργασίας σε κάθε χώρα.
πει να προβούμε σε επανεκκίνηση της οικονομίας μας
το συντομότερο δυνατό, ώστε οι επιχειρήσεις να μπορέσουν πάλι να δραστηριοποιηθούν και οι άνθρωποι
να μπορέσουν να εργαστούν και να κερδίσουν τα μέσα
για τη διαβίωσή τους. Το γεγονός αυτό μας θέτει ενώπιον μιας θεμελιώδους επιλογής: να προσπαθήσουμε
απελπισμένοι να επιστρέψουμε στους μη βιώσιμους
τρόπους εργασίας μας ή να καταβάλουμε μια ειλικρινή προσπάθεια για να επιτύχουμε μια πολύ καλύτερη
κατάσταση, μια πράσινη, συμπεριληπτική και ανθεκτική
οικονομία, που θα προσφέρει αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας και θα εξυπηρετεί τις μελλοντικές ανάγκες.
Είναι σαφές ότι πρέπει να καταπολεμήσουμε την
κλιματική αλλαγή και την απώλεια της βιοποικιλότητας,
αφού, όταν υποχωρεί η φύση, εμφανίζονται ζωονόσοι
που προσβάλλουν τους ανθρώπους και, όταν λιώνουν
οι πάγοι στα μονίμως παγωμένα εδάφη, ελευθερώνονται ενδεχομένως άγνωστοι ιοί. Είναι επίσης σαφές ότι
κάθε χρόνο πεθαίνουν πρόωρα στην Ευρώπη 400.000
άνθρωποι, λόγω της σοβαρής ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Επιπλέον, φαίνεται ότι η ατμοσφαιρική ρύπανση
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Η κλιματική αλλαγή ανησυχεί ιδιαίτερα τους Ευρωπαίους. Η ορθή επιβολή και εφαρμογή του
«Eυρωπαϊκού Nόμου για το Κλίμα» θα εξασφαλίσει την επίτευξη μιας κλιματικά ουδέτερης Ευρώπης ως το 2050; Θα ευθυγραμμιστεί όλη η τομεακή
νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον μακροπρόθεσμο στόχο;
Η Επιτροπή πρότεινε τον πρώτο ευρωπαϊκό νόμο
για το κλίμα ως ένα από τα πρώτα παραδοτέα της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Αποτελεί τη νομοθετική έκφραση του σταθερού μας στόχου να επιτύχουμε
κλιματική ουδετερότητα στην ΕΕ ως το 2050. Πρόκειται για σημαντικό βήμα, επειδή ο νόμος για το κλίμα θα
διαδραματίσει βασικό ρόλο στην απεξάρτηση της οικονομίας και της κοινωνίας μας από τον άνθρακα. Ωστόσο
αυτό δεν είναι κάτι που μπορεί να καταφέρει η Επιτροπή
μόνη της. Όλοι μας θα πρέπει να συνεισφέρουμε, όπως
και όλα τα κράτη μέλη. Η πρότασή μας για τη θέσπιση
ευρωπαϊκού νόμου για το κλίμα προβλέπει τον στόχο
της επίτευξης καθαρών μηδενικών εκπομπών ως το
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2050 - στόχος ο οποίος καθορίστηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και έχει την πλήρη υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Λειτουργεί ως ένα είδος πολιτικής πυξίδας.
Ο νόμος αυτός αποδεικνύει ότι όταν η ΕΕ υπόσχεται να καταστήσει την Ευρώπη κλιματικά ουδέτερη ως
το 2050, το εννοεί σοβαρά. Επιχειρηματίες και επενδυτές μας ζητούν να τους δώσουμε μια σαφή κατεύθυνση, έτσι ώστε να έχουν κάποια προβλεψιμότητα. Αυτό
δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να κάνουν αυτό
που ξέρουν καλύτερα· δηλαδή να επενδύουν έξυπνα,
με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, να αποφεύγουν
τα μη αξιοποιήσιμα στοιχεία ενεργητικού και να φροντίζουν να μη μένουν πίσω.
Για να μπορέσουμε να παραμείνουμε στον σωστό
δρόμο, ο νόμος για το κλίμα δίνει τη δυνατότητα στην
Επιτροπή να προετοιμάσει το έδαφος για μείωση των

εκπομπών από το 2030 έως το 2050, με βάση τις καλύτερες διαθέσιμες επιστημονικές γνώσεις. Θα συνδέσουμε το έργο μας με τον πενταετή παγκόσμιο απολογισμό
στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού, εξασφαλίζοντας ότι μπορούμε να εντοπίσουμε αμέσως τις δράσεις
που δεν συμβαδίζουν με την καθορισμένη πορεία μας
και να υποβάλουμε αμέσως προτάσεις για διόρθωση,
αν χρειάζεται.
Η «Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία» πρότεινε
έναν «Μηχανισμό Δίκαιης Μετάβασης», καθώς
και ένα «Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης», για να μη
μείνει κανείς στο περιθώριο. Πού θα εστιάσει ο
Μηχανισμός;
Η μετάβασή μας αυτή μπορεί να επιτύχει μόνο αν
είναι δίκαιη, αν βοηθήσουμε εκείνους που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη και φροντίσουμε να μη μείνει κανείς
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στο περιθώριο. Η μετάβαση προς μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία θα τους επηρεάσει όλους, ωστόσο ορισμένες περιφέρειες στην ΕΕ θα αντιμετωπίσουν ειδικές
προκλήσεις και θα θιγούν περισσότερο από άλλες. Για
να εξασφαλιστεί ότι κανένας πολίτης και καμία περιφέρεια δεν θα μείνει στο περιθώριο κατά τη μετάβασή μας
προς μια κλιματικά ουδέτερη Ένωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει τη θέσπιση ενός φιλόδοξου «Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης» που θα κατευθύνει τις άμεσες επενδύσεις προς τις περιφέρειες αυτές.
Ο Μηχανισμός Δίκαιης Μετάβασης είναι ένα φιλόδοξο σχέδιο για την κινητοποίηση επενδύσεων ύψους 100
δισ. ευρώ στις περιφέρειες που είναι περισσότερο εκτεθειμένες στις οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις
της μετάβασης λόγω κλιματικής αλλαγής κατά την επόμενη μακροπρόθεσμη δημοσιονομική περίοδο στην ΕΕ.
Στην Ελλάδα έχουμε τη φιλοδοξία να συγκεντρώσουμε έως και 4 δισ. ευρώ για επενδύσεις σε κοινότητες που εξαρτώνται από την παραγωγή λιγνίτη και σε
βιομηχανίες παραγωγής λιγνίτη, υψηλής έντασης άνθρακα, στη Δυτική Μακεδονία, στην περιοχή της Μεγαλόπολης στην Πελοπόννησο και στην Κρήτη και στα
νησιά του Αιγαίου. Τα κονδύλια αυτά, που αναμένεται
να προστεθούν στα κονδύλια της ευρωπαϊκής περιφερειακής πολιτικής, θα υποστηρίξουν την οικονομική διαφοροποίηση, προγράμματα επανειδίκευσης, ΜΜΕ και
οικονομικά προσιτές λύσεις καθαρής ενέργειας. Η Ελλάδα έλαβε μια τολμηρή απόφαση για σταδιακή κατάργηση του άνθρακα έως το 2028 και είναι επιθυμία μας
να συνεργαστούμε στενά με την ελληνική κυβέρνηση,
τις περιφέρειες και τους δήμους για την ανάπτυξη βιώσιμων εναλλακτικών λύσεων και τη δημιουργία θέσεων εργασίας που να αντέχουν στο μέλλον για τις κοινότητες που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των εν λόγω
αλλαγών.
Επειδή η απώλεια της βιοποικιλότητας μπορεί να
έχει σημαντικό αντίκτυπο στην ανθρώπινη υγεία,
είναι απαραίτητη μια νέα συντονισμένη και ολοκληρωμένη στρατηγική. Ποια μέτρα θα συμπεριλαμβάνονται στη νέα στρατηγική για τη βιοποικιλότητα;
Η βιοποικιλότητα είναι ο ιστός της ζωής. Καθώς
αποτελούμε αναπόσπαστο μέρος του, απλούστατα δεν
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μπορούμε να επιβιώσουμε χωρίς αυτήν. Είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι τη βιοποικιλότητα δεν χρειάζεται να την προστατεύουμε για χάρη του πλανήτη. Ό,τι
κάνουμε, και θα κάνουμε ακόμη περισσότερα, το κάνουμε για να προστατεύσουμε την υγεία και την ευημερία της ανθρωπότητας· αυτός είναι ο στόχος μας.
Εκπονούμε σήμερα μια νέα στρατηγική της ΕΕ για τη
βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030 και με διττό στόχο:
Πρώτον, η στρατηγική θα προβάλει το όραμα της ΕΕ
για ένα φιλόδοξο παγκόσμιο πλαίσιο για τη βιοποικιλότητα. Η στρατηγική μας θέλουμε να αποτελέσει πηγή
έμπνευσης που θα καθοδηγήσει και θα ενισχύσει τις
προσπάθειες άλλων χωρών. Θα ορίσει την ευρωπαϊκή
φιλοδοξία για τη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για τη
βιοποικιλότητα (COP15) και θα υποβάλει προτάσεις δεσμεύσεων της ΕΕ ως συνόλου και των κρατών μελών.
Δεύτερον, η στρατηγική θα δώσει νέα ώθηση για την
κλιμάκωση της δράσης στο εσωτερικό. Χρειαζόμαστε
νέα μέτρα που θα πρέπει να εφαρμοστούν αμέσως. Για
παράδειγμα, θα πρέπει να δρομολογήσουμε μια διαδικασία μαζικής αποκατάστασης της φύσης και, γι’ αυτόν
τον σκοπό, θα πρέπει να εκπονήσουμε νέο νομικό πλαίσιο για την αποκατάσταση υποβαθμισμένων ευρωπαϊκών οικοσυστημάτων. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι
η γεωργία, η βιοενέργεια, η αλιεία και άλλοι οικονομικοί
τομείς μας ευδοκιμούν χωρίς να βλάπτουν τη βιοποικιλότητα. Χρειαζόμαστε επίσης μέτρα για τη μείωση του
παγκόσμιου περιβαλλοντικού αποτυπώματος της ΕΕ.
Για να περιοριστεί η απώλεια της βιοποικιλότητας,
χρειάζεται να λάβουμε μέτρα που θα αφορούν όλους
τους τομείς και τις πολιτικές. Θα προτείνουμε την ανάληψη σταθερών και μετρήσιμων δεσμεύσεων. Επιπλέον, επιθυμούμε αυτή τη στρατηγική να κινητοποιήσει
χρηματοδότηση και δράσεις επιβράβευσης που στηρίζουν τη βιοποικιλότητα και να καταστήσει δυνατή μια δίκαιη μετάβαση που δεν αφήνει κανέναν στο περιθώριο.
Η πράσινη μετάβαση θα υποστηριχθεί από δράσεις
στο πλαίσιο άλλων πρωτοβουλιών βάσει της Πράσινης
Συμφωνίας, όπως η στρατηγική «από το αγρόκτημα στο
πιάτο», που αποσκοπεί στην εξασφάλιση βιώσιμης παραγωγής τροφίμων σε όλο το μήκος της αλυσίδας αξίας, η στρατηγική μηδενικής ρύπανσης, που αποσκοπεί
στη δημιουργία υγιέστερου περιβάλλοντος, τέλος, ένα
διευρυμένο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία,
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που επίσης αποσκοπεί στην ένταξη του
φυσικού κεφαλαίου.
Σε συνέχεια της φιλοδοξίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μηδενική
ρύπανση, ποιους μηχανισμούς προβλέπετε, όσον αφορά τα κράτη μέλη,
για την επίτευξη καθαρών μηδενικών
εκπομπών σε όλους τους τομείς;
Επιθυμούμε να έχουμε ένα περιβάλλον απαλλαγμένο από τοξικές ουσίες και,
γι’ αυτόν τον σκοπό, θα πρέπει, αφενός,
να εντείνουμε τη δράση μας για την πρόληψη της ρύπανσης, ώστε κατ’ αρχάς να
μη συμβαίνει, και, αφετέρου, να ενισχύσουμε τα μέτρα για τον καθαρισμό και την
αντιμετώπισή της, όταν συμβαίνει.
Έχουμε ήδη αρχίσει να εξετάζουμε
συστηματικά όλες τις πολιτικές και τους
κανονισμούς και τις επιπτώσεις τους στο
περιβάλλον. Επεξεργαζόμαστε, ιδίως, ένα
σχέδιο δράσης μηδενικής ρύπανσης για
τον αέρα, το νερό και το έδαφος, το οποίο
θέλουμε να υποβάλουμε του χρόνου.
Πρέπει να αναβαθμίσουμε το φυσικό
κεφάλαιο που μας περιβάλλει και να ξεκινήσουμε την αποκατάσταση των φυσικών λειτουργιών των υπόγειων και των
επιφανειακών υδάτων. Αυτό είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη διατήρηση και
την αποκατάσταση της βιοποικιλότητας
σε λίμνες, ποταμούς και υγροτόπους, καθώς και για την πρόληψη και τον περιορισμό των καταστροφών από πλημμύρες.
Προϋποθέτει επίσης τη μείωση της ρύπανσης από
λιπάσματα και νέες πηγές ρύπανσης, όπως τα γεωργικά
φάρμακα, τα μικροπλαστικά και τα χημικά προϊόντα, καθώς και τα φαρμακευτικά προϊόντα. Κι εδώ η προσέγγισή μας είναι ολιστική και εξετάζουμε όλα τα στοιχεία.
Έχουμε ήδη στη διάθεσή μας πολλά από τα στοιχεία
που χρειαζόμαστε, όπως είναι η αξιολόγηση της ισχύουσας νομοθεσίας για την ποιότητα του αέρα. Έτσι, θα
προτείνουμε την ενίσχυση των ήδη υφιστάμενων διατάξεων για την παρακολούθηση, την κατάρτιση μοντέλων

και την εκπόνηση σχεδίων για την ποιότητα του αέρα,
ώστε να βοηθήσουμε τις αρχές του κάθε τόπου να επιτύχουν καθαρότερο αέρα.
Χρειάζεται επίσης να επανεξετάσουμε τον τρόπο με
τον οποίο αντιμετωπίζουμε τη ρύπανση από μεγάλες βιομηχανικές εγκαταστάσεις, εξετάζοντας το πεδίο εφαρμογής της νομοθεσίας και εξασφαλίζοντας ότι συνάδει
πλήρως με τις πολιτικές για το κλίμα, την ενέργεια και
την κυκλική οικονομία.
Για να έχουμε ένα περιβάλλον απαλλαγμένο από τοξικές ουσίες, θα παρουσιάσουμε επίσης μια στρατηγική
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για τις χημικές ουσίες με στόχο τη βιωσιμότητα. Η εν
λόγω στρατηγική θα συμβάλει στην καλύτερη προστασία των πολιτών και του περιβάλλοντος από τις επικίνδυνες χημικές ουσίες και θα ενθαρρύνει την καινοτομία
για την ανάπτυξη ασφαλών και βιώσιμων εναλλακτικών
λύσεων. Δεν πρόκειται για ζήτημα αριστερής ή δεξιάς
πολιτικής, πρόκειται για την προστασία της υγείας και
της ευημερίας μας.
Δεδομένου ότι χρειάζεται μια νέα «νοοτροπία για
το κλίμα» στην Ευρώπη, πώς θα υποστηριχθεί
αυτή από το «Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για το Κλίμα»;
Ποιος είναι ο ρόλος της οργανωμένης κοινωνίας
των πολιτών στην επιτυχία της «Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας»;
Όλοι οι τομείς της κοινωνίας και της οικονομίας έχουν τον ρόλο τους. Δρομολογήσαμε στις αρχές
Μαρτίου δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον σχεδιασμό του ευρωπαϊκού συμφώνου για το κλίμα. Πρόκειται για ένα εργαλείο που θα μας δώσουν οι πολίτες και
θα απευθύνεται στους πολίτες, και το οποίο θα βοηθήσει να αξιοποιηθούν όλες οι προσπάθειες προς συγκεκριμένη κατεύθυνση, προς την αλλαγή του τρόπου που
παράγουμε, που καταναλώνουμε, που χρησιμοποιούμε
και ξαναχρησιμοποιούμε.
Επιθυμία μας είναι να συλλέξουμε όλη τη διαθέσιμη γνώση, να τη μοιραστούμε και να δώσουμε ιδέες ο
ένας στον άλλον για το πώς να βγούμε από έναν κόσμο
που λειτουργεί με άνθρακα και να μεταβούμε σε έναν
κόσμο που δεν θα εξαρτάται από τον άνθρακα, θα είναι
υγιεινότερος, καθαρότερος, ασφαλέστερος και πιο βιώσιμος, χωρίς να αφήνει κανέναν στο περιθώριο.
Μας δίνουν έμπνευση οι οργανώσεις βάσης, οι
οποίες έχουν τεράστια συμβολή στην πολιτική δυναμική που βλέπουμε να έχει δημιουργηθεί γύρω από την
κλιματική και περιβαλλοντική δράση. Είμαι βέβαιος ότι
χωρίς αυτό το μαζικό κίνημα, πιθανότατα δεν θα είχαμε
σήμερα Πράσινη Συμφωνία και ούτε βέβαια ευρωπαϊκό
νόμο για το κλίμα.
Σε συνέχεια της «Ατζέντας 2030» του ΟΗΕ και της
«Συμφωνίας του Παρισιού», σε διεθνές επίπεδο,
ποια θα είναι τα επόμενα βήματα της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής;
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Η μετάβαση προς έναν κλιματικά ουδέτερο και βιώσιμο τρόπο ζωής είναι παγκόσμιο καθήκον. Θα χρησιμοποιήσουμε την επιρροή, την εμπειρογνωσία και τους
οικονομικούς πόρους μας για να κινητοποιήσουμε τους
γείτονες και τους εταίρους μας, ώστε να μας ακολουθήσουν. Θέλουμε να δείξουμε στον κόσμο ότι η μετάβαση αυτή μπορεί να είναι δίκαιη, να μην αφήσει κανέναν στο περιθώριο και ότι μια οικονομία που δίνει πίσω
στον πλανήτη πιο πολλά απ’ όσα του παίρνει μπορεί να
ευδοκιμήσει.
Η σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την
αλλαγή του κλίματος και ιδίως η συμφωνία του Παρισιού και η σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τη βιοποικιλότητα παραμένουν τα βασικά πολυμερή πλαίσια
για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και της
απώλειας της βιοποικιλότητας. Παρ’ όλο που η COP26
και η COP15 αναβλήθηκαν εν μέσω προσπαθειών για
τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορονοϊού, παραμένουμε έντονα προσηλωμένοι στην επιτυχή έκβαση
και των δύο. Δεν θα καθυστερήσουμε τις εργασίες μας
ούτε σε εγχώριο ούτε σε διεθνές επίπεδο για να προετοιμαστούμε για μια φιλόδοξη COP26 και COP15, όποτε
και αν διεξαχθούν.
Θα ενισχύσουμε την εταιρική σχέση μεταξύ της ΕΕ
και της Κίνας για θέματα που αφορούν το κλίμα και
το περιβάλλον. Η στρατηγική μας για την Αφρική, που
εγκρίναμε πρόσφατα, δίνει μεγάλη έμφαση στην ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και στη βιώσιμη ανάπτυξη. Συνεργαζόμαστε επίσης με παγκόσμιους εταίρους για την ανάπτυξη διεθνών αγορών
άνθρακα ως βασικού εργαλείου για τη δημιουργία οικονομικών κινήτρων για τη δράση για το κλίμα.

O Frans Timmermans διετέλεσε Πρώτος
Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
υπεύθυνος για τη βελτίωση της νομοθεσίας, τις διοργανικές σχέσεις, το κράτος δικαίου και τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Επίσης, διετέλεσε Υπουργός Εξωτερικών
και Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της
Ολλανδίας.
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«ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΌ ΕΞΆΜΗΝΟ:
ΠΏΣ Η ΟΡΓΑΝΩΜΈΝΗ ΚΟΙΝΩΝΊΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΏΝ
ΑΞΙΟΛΟΓΕΊ ΤΗΝ ΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΊΖΕΙ
ΤΙΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΈΣ ΤΗΣ»
ΕΚΔΉΛΩΣΗ ΤΗΣ Ε.Ο.Κ.Ε. ΚΑΙ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΣΤΗΝ ΑΘΉΝΑ

Η

ομάδα «Ευρωπαϊκό Εξάμηνο» της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (Ε.Ο.Κ.Ε.), διοργάνωσε
τη Δευτέρα, 22 Ιουλίου 2019, στην Αθήνα, με
τη συνεργασία της Οικονομικής και Κοινωνικής
Επιτροπής της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.), εκδήλωση με
θέμα «Το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο: Πώς η οργανωμένη κοινωνία των πολιτών αξιολογεί την κατάσταση και καθορίζει τις προοπτικές της».
Στην εκδήλωση χαιρετισμούς απηύθυναν
ο Πρόεδρος της Ε.Ο.Κ.Ε. κ. Luca Jahier και ο
Πρόεδρος της Ο.Κ.Ε. κ. Γιώργος Βερνίκος.
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Ο κ. Jahier τόνισε ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, με τις
προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κατέστη ένα
αποτελεσματικό οικονομικό και κοινωνικό εργαλείο για
τις κυβερνήσεις των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (ΕΕ). Αλλά πρέπει να γίνουν περισσότερα, ειδικά όσον αφορά την κοινωνική ένταξη και τη δημιουργία αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης και αξιοπρεπούς
εργασίας για όλο και περισσότερους ανθρώπους. Για να
βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα και να εδραιωθεί η νομιμότητα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου απαιτείται μεγαλύτερη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών, η οποία

Ο κ. Βερνίκος, από την πλευρά του, αφού ευχαρίστησε τον κ. Jahier για την παρουσία του στην Αθήνα,
τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, λόγω των τεχνολογικών εξελίξεων, των γεωπολιτικών ανακατατάξεων και
του διεθνούς ανταγωνισμού έχει να αντιμετωπίσει σήμερα πολλές προκλήσεις. Όλες οι μεταρρυθμίσεις, στις
οποίες πρέπει να προβεί, απαιτούν την κοινωνική συναίνεση. Πρέπει λοιπόν οι πολίτες να συμμετέχουν σε
ένα οργανωμένο δημόσιο διάλογο και να αισθάνονται
ότι οι εξελίξεις και οι αλλαγές στην Ένωση γίνονται με τη
συμμετοχή τους. Η δημοκρατία, επεσήμανε, προϋποθέ-

πρέπει να συμμετέχει με πολύ πιο δομημένο τρόπο. Ο κ.
Jahier πρότεινε τη δημιουργία ενός κοινού πλαισίου διαβούλευσης για όλα τα κράτη μέλη, στο οποίο θα συμμετέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς: εργοδότες, συνδικάτα και όλες οι άλλες οργανώσεις της κοινωνίας των
πολιτών.
Επίσης ο κ. Jahier αναφέρθηκε στην «Ατζέντα 2030»
και στην πεποίθηση της Ε.Ο.Κ.Ε. ότι αυτή πρέπει να αποτελεί την κύρια στρατηγική της ΕΕ για την επόμενη δεκαετία. Επίσης, στην πρόταση της Ε.Ο.Κ.Ε. το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (MFF) για την περίοδο 2021-2027
να αφιερώσει τουλάχιστον το 40% του προϋπολογισμού
στη Βιώσιμη Ανάπτυξη και στις δράσεις για το κλίμα.

τει τη συμμετοχή της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών στη διαδικασία διαμόρφωσης των δημόσιων πολιτικών. Είναι πρωταρχική ευθύνη των κυβερνήσεων και
των πολιτών να αναβαθμίσουν το διάλογο και τη συνεννόηση.
Η εκδήλωση της Ε.Ο.Κ.Ε. και της Ο.Κ.Ε., με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και
της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών και ο σχολιασμός των συστάσεων για τη χώρα, οι οποίες δημοσιεύθηκαν από την Επιτροπή τον Ιούνιο του 2019, έδωσαν τη
δυνατότητα να διευρυνθεί η συζήτηση στην Ελλάδα σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, την αξιολόγησή του και
την προοπτική του.
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FORUM ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΚΛΙΚΉ ΟΙΚΟΝΟΜΊΑ
ΣΤΗΝ ΑΘΉΝΑ

Σ

ηματοδοτώντας τη μετάβαση της χώρας μας
στην εποχή της Κυκλικής Οικονομίας, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συνεργασία με την Οικονομική και
Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος, διοργάνωσαν στις 8
και 9 Απριλίου 2019, στην «Αίγλη» του Ζαππείου, το 1ο
Forum Κυκλικής Οικονομίας.
Στο διήμερο Συνέδριο παρουσιάστηκε η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κυκλική Οικονομία,
αλλά και καινοτόμες πρακτικές, σημαντικά παραδείγματα επιχειρηματικότητας και χρηματοδοτικά εργαλεία.
Επίσης, κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου, με τη συμμετοχή Υπουργών, μελών της κυβέρνησης, εκπροσώπων
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και φορέων της επιστημονικής, επιχειρηματικής και παραγωγικής κοινότητας, παρουσιάστηκαν οι 34 δράσεις της Εθνικής Στρατηγικής της Ελλάδας για την Κυκλική Οικονομία (η χώρα

πος εισαγωγής της Κυκλικής Οικονομίας στη χώρα μας,
η δυνατότητα συμβολής της στα θέματα της διαχείρισης
αποβλήτων και της δημιουργίας θέσεων εργασίας, η παραγωγή υπεραξίας μέσω νέων και καινοτόμων επιχειρηματικών προτύπων, καθώς και η παρουσίαση καλών
πρακτικών από οργανισμούς και επιχειρήσεις της χώρας μας.
«Αξίζουν έπαινοι στην Ελλάδα, διότι είναι από τις
πρώτες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συνέταξε
Εθνική Στρατηγική για την Κυκλική Οικονομία, που είναι καίριας σημασίας για τη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας. Η αποφασιστικότητα στην εφαρμογή της Κυκλικής
Οικονομίας θα είναι το κλειδί για την επιτυχία της οικονομίας σας. Τώρα είναι η ώρα», τόνισε ο Α’ Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Frans Timmermans,
στο βιντεοσκοπημένο μήνυμά του την πρώτη ημέρα των
εργασιών.

μας είναι μία από τις 10 ευρωπαϊκές χώρες που διαθέτουν Εθνική Στρατηγική Κυκλικής Οικονομίας).
Το Forum απετέλεσε μια ευκαιρία για ανταλλαγή
απόψεων πάνω σε σημαντικά ζητήματα, όπως ο τρό-

Από την πλευρά του, ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτης Φάμελλος, αφού
καλωσόρισε και ευχαρίστησε όλους τους συμμετέχοντες, υπογράμμισε ότι το στοίχημα της βιώσιμης ανά-
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πτυξης είναι να περάσουμε από τα λόγια στην πράξη.
Όπως είπε χαρακτηριστικά «Σήμερα σηματοδοτείται το
πέρασμα της Ελλάδας στην εποχή της Κυκλικής Οικονομίας. Δεν υπάρχει ανάπτυξη χωρίς περιβάλλον και περιβάλλον χωρίς ανάπτυξη, ούτε ανάπτυξη χωρίς δημιουργία νέου προϊόντος και νέας εργασίας». Επιπλέον,
εισήγαγε μια νέα παράμετρο στη συζήτηση για την Κυκλική Οικονομία, αναφέροντας ότι η Κυκλική Οικονομία
και η κλιματική αλλαγή θα είναι προαίρεση για τα χρηματοδοτικά εργαλεία του επόμενου στρατηγικού πλαισίου.
Στην πρώτη ενότητα του Forum τοποθετήθηκαν οι
Γ. Βερνίκος, Πρόεδρος της Ο.Κ.Ε. Ελλάδας, C. Duran, εκ
μέρους του Ισπανικού Υπουργείου Περιβάλλοντος και J.
Jonker, Καθηγητής Radbound University Nijmegen.
Στη συνέχεια ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και
Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Γ. Δραγασάκης,
έκανε την κεντρική ομιλία με βασικούς άξονες τις νέες
πολιτικές και τις χρηματοδοτήσεις για την Κυκλική Οικονομία, ολοκληρώνοντας το πρώτο μέρος της εκδήλωσης.
Στο στρογγυλό τραπέζι του δεύτερου μέρους, που
συντόνισε ο Daniel Calleja, με θέμα τις κεντρικές πολιτικές για τη μετάβαση στην Κυκλική Οικονομία, πήραν
μέρος, εκτός από τον Σ. Φάμελλο, οι κ. Α. Πιτσιόρλας,
Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης,
Ν. Σαντορινιός, Αναπληρωτής Υπουργός Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής, Κ. Φωτάκης, Αναπληρωτής

Υπουργός Έρευνας και Καινοτομίας, Β. Κόκκαλης, Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Αθ. Σαββάκης, Πρόεδρος Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδας,
Ευάγγ. Καλούσης, Πρόεδρος Συνδέσμου Ελληνικών
Βιομηχανιών Τροφίμων, Β. Γούναρης, Πρόεδρος Συνδέσμου Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών και Ι. Πανιάρας,
Πρόεδρος Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.
Επίσης, παραβρέθηκαν η Κ. Ιγγλέζη, Πρόεδρος της
Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής, ως εκπρόσωπος
του Προέδρου της Βουλής, η Χ. Καφαντάρη, Πρόεδρος
της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, ο
Ivan Karic, Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Περιβάλλοντος Σερβίας, Βουλευτές, μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, καθώς και εκπρόσωποι οικονομικών, κοινωνικών και παραγωγικών φορέων.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η

Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδoς (Ο.Κ.Ε.) αντιλαµβανόµενη τη σηµαντικότητα του τομέα της κυκλικής οικονομίας στο
πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης της χώρας και ως ο

παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των δράσεων
ενίσχυσης της κυκλικής οικονομίας και την διατύπωση προτάσεων από την πλευρά των επιχειρήσεων, της
τοπικής αυτοδιοίκησης και της οργανωμένης κοινωνί-

συνταγµατικά κατοχυρωµένος θεσµός του κοινωνικού
διαλόγου στη χώρα, θεωρεί υποχρέωσή της να συµβάλλει στην ανάπτυξη του.
Υπάρχει αναντίρρητα η ανάγκη για την ανάπτυξη και
λειτουργία ενός Παρατηρητηρίου Κυκλικής Οικονομίας
για την συνεχή αξιολόγηση του θεσμικού πλαισίου την

ας των πολιτών που θα διασφαλίζουν όσο το δυνατόν
περισσότερο την ανάπτυξη του τομέα και την διάχυση
των δράσεων της κυκλικής οικονομίας στην κοινωνία.
Για το σκοπό αυτό, η Ο.K.E. της Ελλάδος θα επιδιώξει,
µέσα από την παρακολούθηση των εξελίξεων στα ζητήµατα της κυκλικής οικονομίας, και µέσα από διαδι-
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κασίες ενημέρωσης και συνεννόησης όλων των άμεσα εμπλεκόμενων κοινωνικών εταίρων (επιχειρήσεων,
τοπικής αυτοδιοίκησης) και της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών, τη διαµόρφωση προτάσεων που θα ενσωµατώνουν την οπτική της κοινωνίας και των επιχειρήσεων και θα υπηρετούν τους στόχους της κυκλικής
οικονομίας.
Σκοπός της πράξης είναι η ανάπτυξη και λειτουργία ενός ολοκληρωµένου µηχανισµού συνεχούς παρακολούθησης του θεσμικού πλαισίου και της πορείας εφαρµογής των δράσεων που υιοθετούνται από την
πλευρά της κεντρικής διοίκησης για την ενίσχυση της
κυκλικής οικονομίας, που θα εμπεριέχει τις θέσεις και
την οπτική των κοινωνικών εταίρων και της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών και θα λαµβάνει υπόψη
τις εξελίξεις στον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο. Ο µηχανισµός αυτός θα οδηγεί στη αξιολόγηση από τους κοινωνικούς εταίρους (επιχειρήσεις, τοπική αυτοδιοίκηση)
και την οργανωμένη κοινωνία των πολιτών των εφαρμοζόμενων πολιτικών και δράσεων και στη διατύπωση
προτάσεων κοινής αποδοχής που θα διασφαλίζουν όσο
το δυνατόν περισσότερο την πιστή εφαρµογή των παραµέτρων και στόχων της κυκλικής οικονομίας.
Η λειτουργία του Μηχανισµού θα αξιοποιεί δεδοµένα και αναλύσεις αξιόπιστων πηγών πληροφόρησης.
Σηµαντική εισροή θα αποτελέσουν οι θέσεις των κοινωνικών εταίρων και της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών στα συγκεκριμένα ζητήματα καθώς και οι σχετικές
εξελίξεις σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες:
Στο πλαίσιο της πράξης θα υλοποιηθούν τα παρακάτω:
• Αποτύπωση της υφιστάµενης κατάστασης αναφορικά

θησης της Εφαρµογής των δράσεων που επηρεάζουν
και αφορούν τον τομέα της κυκλικής οικονομίας.
α) Το θεωρητικό υπόβαθρο παρακολούθησης των βασικών δεδομένων της κυκλικής οικονομίας µέσω των
κατάλληλων δεικτών που θα επιλεγούν και θα ταξινομηθούν κατά προτεραιότητα από τους κοινωνικούς
εταίρους και την οργανωμένη κοινωνία των πολιτών.
β) Τη δοµή του µηχανισµού αξιολόγησης των νοµοθετικών ρυθµίσεων που αφορούν άμεσα και έμμεσα τον τομέα της κυκλικής οικονομίας και παρακολούθησης των επιλεγμένων δεικτών σε επίπεδο
χώρας.
γ) Το πλαίσιο συγκριτικής αξιολόγησης των επιλεγμένων εθνικών δεικτών µε αντίστοιχους ευρωπαϊκούς δείκτες στον τομέα της κυκλικής οικονομίας.
• Διαβούλευση με τους παραγωγικούς φορείς, την τοπική αυτοδιοίκηση και τους εργαζομένους για την
αποτύπωση και ανάλυση των προβλημάτων που
εντοπίζονται στο θεσμικό πλαίσιο και στις υλοποιούμενες δράσεις, διαμόρφωση κοινών προτάσεων προς

στον τομέα της κυκλικής οικονομίας, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στις λοιπές Ευρωπαϊκές χώρες που θα
εμπεριέχει και τις θέσεις των κοινωνικών εταίρων και
της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών. Συγκριτική
αξιολόγηση των εξελίξεων στην Ελλάδα και στις άλλες
χώρες της Ε.Ε. Διερεύνηση, εντοπισμός και διάχυση
βέλτιστων πρακτικών.
• Καταγραφή των εξελίξεων στο θεσμικό πλαίσιο (νομοθετικές ρυθμίσεις αναφορικά με την κυκλική οικονομία) και αξιολόγηση των επιπτώσεων τους στην
ανταγωνιστικότητα και στην ανάπτυξη του τομέα της
κυκλικής οικονομίας.
• Σχεδιασµός και ανάπτυξη Μηχανισµού Παρακολού-

την κεντρική διοίκηση για την βελτίωση της υφιστάμενης κατάστασης, αξιοποιώντας την εμπειρία και άλλων ευρωπαϊκών χωρών.
• Δημιουργία διαύλου επικοινωνίας και ανταλλαγής
πληροφοριών μεταξύ επιχειρηματιών, εργαζομένων,
τοπικής αυτοδιοίκησης και δημόσιων φορέων για την
διερεύνηση των ελλείψεων και την αναβάθμιση των
δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού στη βάση των
αναγκών της κυκλικής οικονομίας.
Αποτέλεσµα των προαναφερόµενων είναι η διαµόρφωση ενός ongoing συστήµατος προτάσεων πολιτικών,
µέτρων και δράσεων για την ενίσχυση του τομέα της κυκλικής οικονομίας.

> 2019

18 > ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΉΣ ΠΛΑΤΦΌΡΜΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΎ ΔΙΑΛΌΓΟΥ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε.
e-dialogue.oke.gr

Ο

λοκληρώθηκε η ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής
Πλατφόρμας e-dialogue.oke.gr της Ο.Κ.Ε., η
οποία υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Ολοκληρωμένος Μηχανισμός Πολυεπίπεδης Διαβούλευσης
(Ο.Μ.Π.Δ.)» (κωδ. ΟΠΣ 5007919) του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 20142020». Το προσεχές διάστημα, ολοκληρώνεται η προμήθεια και εγκατάσταση του απαραίτητου τεχνολογικού εξοπλισμού και αναμένεται να ξεκινήσει η πιλοτική
της λειτουργία σε επιλεγμένες Περιφέρειες και Δήμους
της χώρας, με βασικό στόχο τη βελτίωση του πλαισίου
διενέργειας των διαβουλεύσεων και την ενίσχυση της
περιφερειακής και τοπικής διάστασης του κοινωνικού
διαλόγου.
Η ανάπτυξη και λειτουργία της Πλατφόρμας του
Ολοκληρωμένου Μηχανισμού Πολυεπίπεδης Διαβούλευσης (Ο.Μ.Π.Δ.) χρησιμοποιεί την Ο.Κ.Ε. ως κεντρικό
κόμβο ενός καινοτόμου και αποτελεσματικού δικτύου
κοινωνικής διαβούλευσης, ενημέρωσης, διασύνδεσης
και διοικητικής διαχείρισης όλων των εμπλεκομένων
μερών στη διαδικασία λειτουργίας του Μηχανισμού, της
προβολής των περιφερειακών ζητημάτων προτεραιότητας, καθώς και προβολής και διάδοσης των αποτελεσμάτων.

Ενημέρωση: Η Πλατφόρμα αποτελεί ένα καινοτόμο εργαλείο για την ενημέρωση, τη διαφάνεια
και τη διεύρυνση της συμμετοχής σε κρίσιμα θέματα
που συζητούνται στη χώρα, σε τοπικό, περιφερειακό
και εθνικό επίπεδο.
Συμμετοχή-Διάλογος: Κάθε Πολίτης ή Συλλογικός φορέας θα μπορεί να εκφράζει επώνυμα τη
γνώμη του, να ανταλλάσσει απόψεις και να συμμετέχει ενεργά στη συζήτηση για θέματα που τον αφορούν.
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Με κεντρικό σύνθημα «Έχεις Γνώμη, Ανάδειξε την
Τώρα», η Πλατφόρμα e-dialogue.oke.gr διαμορφώνει
το πλαίσιο για τη βελτίωση της ενημέρωσης των πολιτών, τη συμμετοχή τους στο δημόσιο διάλογο και την ενδυνάμωση της συνεισφοράς τους στις διαδικασίες διαμόρφωσης των πολιτικών, αναδεικνύοντας τον κομβικό
ρόλο που θα πρέπει να διαδραματίσει σε αυτές η Ο.Κ.Ε.
ως ο συνταγματικός φορέας του εθνικού κοινωνικού διαλόγου.
Η ανάπτυξη και τη λειτουργία της Πλατφόρμας στηρίζεται στο τρίπτυχο:
 Ενημέρωση
 Συμμετοχή-Διάλογος
 Συνδιαμόρφωση

Συνδιαμόρφωση: Ο σχεδιασμός των πολιτικών
και των δράσεων ανοίγει και διαχέεται σε όλους. Σε
συνεργασία με την Αυτοδιοίκηση (Περιφέρειες/Δήμοι), η Ο.Κ.Ε. θα επιχειρήσει την επίτευξη ευρύτερων
συναινέσεων στις πολιτικές αποφάσεις. Η Ο.Κ.Ε. θα
παρακολουθεί τις διαβουλεύσεις και θα αξιοποιεί τα
αποτελέσματά τους στις Γνώμες της που διαβιβάζονται στο Κοινοβούλιο και την Κυβέρνηση.
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20 > ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε.
ΜΗΧΑΝΙΣΜΌΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ
ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΌΡΜΑΣ
– ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ ΤΟΥ ΠΟΛΊΤΗ

φοφορίες των ανοικτών διαβουλεύσεων, οι πολίτες θα
μπορούν να υποστηρίξουν, με ασφάλεια τη θέση τους,
ψηφίζοντας για ερωτήματα που θα τίθενται εντός της διαβούλευσης.

Με τη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, η ηλεκτρονική Πλατφόρμα e-dialogue.oke.gr
- μέσα από νέες μορφές διαβούλευσης που θα διασυνδέουν το εθνικό με το τοπικό επίπεδο - θα διασφαλίζει
ενιαία διαχείριση των διαβουλεύσεων, θα διασυνδέει
την Ο.Κ.Ε. με τα εθνικά και τοπικά όργανα διαβούλευσης και θα αποτελεί μία χρήσιμη βάση δεδομένων στην
οποία θα αναρτούνται τα αποτελέσματα των εθνικών και
τοπικών διαβουλεύσεων.
Μέσα από το Ευρετήριο Διαβουλεύσεων, κάθε ενδιαφερόμενος θα έχει τη δυνατότητα να αναζητήσει ολοκληρωμένες ή ενεργές διαβουλεύσεις ανά θεματική
ενότητα ή ανάλογα με το επίπεδο στο οποίο διενεργούνται (εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό).
Οι διαβουλεύσεις που θα αναρτώνται στην πλατφόρμα του Ο.Μ.Π.Δ. θα διακρίνονται σε Κλειστές και Ανοικτές Διαβουλεύσεις.
Στις Κλειστές Διαβουλεύσεις, δικαίωμα συμμετοχής
θα έχουν, αποκλειστικά, οι εκπρόσωποι των φορέων
που συμμετέχουν στα όργανα της Ο.Κ.Ε., οι εκπρόσωποι
φορέων που μετέχουν στα Όργανα Διαβούλευσης των
Περιφερειών (Περιφερειακές Επιτροπές Διαβούλευσης)
και των Δήμων (Δημοτικές Επιτροπές Διαβούλευσης)
καθώς και οι εκπρόσωποι των συλλογικών εθνικών
γνωμοδοτικών ή συμβουλευτικών οργάνων.
Στις Ανοικτές Διαβουλεύσεις, δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν οι πολίτες, οι εκπρόσωποι φορέων των

ΑΞΙΟΠΟΊΗΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΉΣ
ΠΛΑΤΦΌΡΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΒΆΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΉΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε.
Η λειτουργία της ηλεκτρονικής Πλατφόρμας του
Ολοκληρωμένου Μηχανισμού Περιφερειακής Διαβούλευσης (Ο.Μ.Π.Δ.) της Ο.Κ.Ε. είναι επίσης ιδιαίτερα σημαντική για: i) την αποτελεσματικότερη εσωτερική λειτουργία της Ο.Κ.Ε., ii) τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας των
συλλογικών οργάνων (Εκτελεστική Επιτροπή και Ολομέλεια) και των Επιτροπών Εργασίας και iii) τη διεύρυνση
της συμμετοχής όλων των φορέων της Ο.Κ.Ε. στη διαδικασία έκφρασης Γνώμης.
Τα μέλη της Ο.Κ.Ε., αποκτώντας προσωπικούς κωδικούς για την Πλατφόρμα, θα έχουν τη δυνατότητα ηλεκτρονικής πρόσβασης στις εργασίες των συλλογικών
οργάνων της Ο.Κ.Ε. στα οποία συμμετέχουν (Εκτελεστική Επιτροπή ή/και Ολομέλεια) καθώς και στις εργασίες
των Επιτροπών Εργασίας που συστήνονται για την εκπόνηση των Γνωμών. Ενδεικτικά, μερικές από τις δυνατότητες που θα παρέχονται μέσω της Πλατφόρμας είναι οι εξής: συμμετοχή στις συνεδριάσεις μέσω skype,
πρόσβαση σε όλα τα σχετικά έγγραφα (ατζέντα συναντήσεων, σχέδια Γνώμης, κείμενα εμπειρογνωμόνων κοκ),
ανάρτηση απόψεων και αποστολή υποστηρικτικού υλι-

εργοδοτών, των εργαζομένων, των φορέων της κοινωνίας των πολιτών. Κάθε πολίτης ή εκπρόσωπος φορέα θα μπορεί να συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία παραγωγής Γνώμης των ανοικτών διαβουλεύσεων, μέσα
από συζήτηση και ψηφοφορία. Οι πολίτες θα μπορούν
να συμμετέχουν σε συζήτηση διατυπώνοντας σχόλια για
οποιοδήποτε θέμα τίθεται σε διαβούλευση. Τα σχόλια θα
αναρτώνται σε διακριτό πεδίο της διαβούλευσης, όπου
θα μπορούν να συζητούν και να δίνουν τη γνώμη τους
για το συγκεκριμένο θέμα στα οποία θα δύνανται να
απαντήσουν οι πιστοποιημένοι εκπρόσωποι των θεσμικών φορέων που συμμετέχουν στη διαβούλευση, μέσω
της Πλατφόρμας. Παράλληλα, συμμετέχοντας στις ψη-

κού.
Με την ανάπτυξη της Πλατφόρμας επιδιώκεται επίσης η διεύρυνση της συμμετοχικότητας σε όλα τα στάδια
της γνωμοδοτικής διαδικασίας. Όλοι οι φορείς -μέλη της
Ο.Κ.Ε. (ανεξάρτητα από το εάν συμμετέχει εκπρόσωπός
τους σε συγκεκριμένη γνωμοδότηση) θα ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο για τις υπό εκπόνηση Γνώμες
της Ο.Κ.Ε. και θα μπορούν να αποστέλλουν εγκαίρως τις
θέσεις τους ώστε να λαμβάνονται υπόψη από τις Επιτροπές Εργασίας κατά τη διαμόρφωση των εισηγήσεων
προς τα συλλογικά όργανα.
Τέλος, σημειώνεται ότι λόγω των δυσμενών συνθηκών που έχουν προκύψει από την πανδημία του
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ANAΔΕΙΞΕ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΣΟΥ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
Για να διατυπώσετε τη γνώμη σας, ως ενεργοί πολίτες ή εκπρόσωποι φορέα ή μέλη μιας ομάδας της
κοινωνίας των πολιτών, θα πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:

Βήμα 1.
Εγγραφή και Σύνδεση
στην πλατφόρμα
Αν είστε πολίτης ή εκπρόσωπος φορέα θα πρέπει πρώτα να εγγραφείτε στην
πλατφόρμα του ΟΜΠΔ, προκειμένου να
συμμετέχετε σε οποιαδήποτε διαδικασία
διαβούλευσης.

Βήμα 2.
Επιλογή Διαβούλευσης
Μόλις συνδεθείτε, μπορείτε να επιλέξετε τις Διαβουλεύσεις που σας ενδιαφέρουν από το κυρίως μενού, μέσω της
επιλογής «Διαβουλεύσεις ανά Φορέα» ή
«Θεματικές ενότητες Διαβουλεύσεων».
Ακολούθως, μπορείτε να επιλέξτε τη διαβούλευση που σας ενδιαφέρει να συμμετέχετε.

Βήμα 3.
Ενεργός Συμμετοχή
Εφόσον η μορφή της διαβούλευσης το επιτρέπει, μπορείτε να συμμετέχετε σε:
 Συζήτηση, επιλέγοντας το Πεδίο «Γράψε ένα Σχόλιο» και να καταχωρήσετε την άποψή σας.
 Ψηφοφορία, επιλέγοντας το σύμβολο της θετικής ή της αρνητικής ψήφου.
 Ερώτηση, επιλέγοντας μια από τις απαντήσεις που προσφέρονται,
ενώ έχετε το δικαίωμα να αποστείλετε κείμενα τεκμηρίωσης της γνώμης σας.

κορονοϊού COVID-19 καθώς και από τα έκτακτα μέτρα
για την αποτροπή της διασποράς του, η αξιοποίηση των
ηλεκτρονικών μέσων και τεχνολογιών καθίσταται πλέον απαραίτητη σε όλο το φάσμα της δημόσιας ζωής.

Στο πλαίσιο αυτό, η ανάπτυξη και λειτουργία της Πλατφόρμας e-dialogue.oke.gr είναι απόλυτα συνυφασμένη
με την απρόσκοπτη λειτουργία των οργάνων της Ο.Κ.Ε.
και την εκπλήρωση του συνταγματικού της ρόλου.
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22 > ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε.
ΣΥΝΕΔΡΊΑΣΗ ΟΜΆΔΑΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΈΛΛΟΝ
ΤΗΣ AICESIS ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΈΛΛΕΣ
Στις 10 Ιανουαρίου 2019 συνεδρίασε ομάδα εργασίας για το μέλλον της Διεθνούς Ένωσης των Οικονομικών και
Κοινωνικών Συμβουλίων και Παρόμοιων Θεσμών (AICESIS) στις Βρυξέλλες.
Από την Ο.Κ.Ε. Ελλάδος συμμετείχε ο κ. Απόστολος Ξυράφης, Γενικός Γραμματέας.

ΣΥΝΕΔΡΊΑΣΗ ΤΗΣ UCESIF ΣΤΟ ΠΑΡΊΣΙ

Η

Ένωση των Οικονομικών και Κοινωνικών Συμβουλίων και Παρόμοιων θεσμών της Γαλλοφωνίας
(UCESIF) αποτελεί μια διεθνή Ένωση Ο.Κ.Ε. από χώρες της Γαλλοφωνίας και η Ο.Κ.Ε. Ελλάδος είναι
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της.
Στο πλαίσιο του εορτασμού της Διεθνούς Ημέρας της Γαλλοφωνίας συνεδρίασαν στο Παρίσι, στις 19 και 20

Μαρτίου 2019, το Διοικητικό Συμβούλιο και η Ολομέλεια της UCESIF. Από την Ο.Κ.Ε. Ελλάδος συμμετείχε ο κ.
Απόστολος Ξυράφης, Γενικός Γραμματέας.
Στη διάρκεια των συναντήσεων αναδείχθηκε η προστιθέμενη αξία για όλους τους μετέχοντες στα δίκτυα
της Γαλλοφωνίας στη βάση κοινών αξιών και δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται στο πλαίσιο του O.I.F. στον
οποίο συμμετέχει και η Ελλάδα.
Τέλος, ανιχνεύθηκε η προοπτική διοργάνωσης συνεδρίου της UCESIF στην Αθήνας το τέλος του 2019.

ΣΥΝΆΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟ Κ.Ο.Σ. ΤΗΣ ΣΕΡΒΙΚΉΣ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑΣ ΣΤΟ ΒΕΛΙΓΡΆΔΙ

Η

Ο.Κ.Ε. Ελλάδος έχει υπογράψει Μνημόνιο Συνεργασίας με το Κοινωνικό και Οικονομικό Συμ-

Απόστολο Ξυράφη, Γενικό Γραμματέα, επισκέφθηκε στις
25 Μαρτίου 2019 το Βελιγράδι, όπου τους υποδέχθηκε

βούλιο (Κ.Ο.Σ.) της Σερβικής Δημοκρατίας.
Στο πλαίσιο αυτό αντιπροσωπεία της, αποτελούμενη από τους κ.κ. Γεώργιο Καρανίκα, Αντιπρόεδρο, Φώτη
Κολεβέντη, Αντιπρόεδρο, Δημήτριο Δημητριάδη, Μέλος
της Ολομέλειας και πρώην Πρόεδρο της Ε.Ο.Κ.Ε., και

ο κ. Miloš Nenezić, Πρόεδρος του Κ.Ο.Σ.
Στη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι δυνατότητες για κοινές δράσεις της Ο.Κ.Ε. και του Κ.Ο.Σ. για
την ενδυνάμωση του κοινωνικού διαλόγου στις δύο χώρες.
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ΕΤΉΣΙΑ ΣΥΝΆΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΈΔΡΩΝ KAI
ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΏΝ ΓΡΑΜΜΑΤΈΩΝ ΤΩΝ Ο.Κ.Σ. ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΈΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.Ο.Κ.Ε. ΣΤΗ ΡΏΜΗ

Π

ραγματοποιήθηκε στις 13 και 14 Ιουνίου
2019, στη Ρώμη, η ετήσια συνάντηση των
Προέδρων και των Γενικών Γραμματέων των
Ο.Κ.Σ. της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ε.Ο.Κ.Ε.
Τα κεντρικό θέμα της συνάντησης ήταν ο ρόλος
των Συμβουλίων στην αειφόρο ανάπτυξη της Ευρώπης και στον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων.
Σύμφωνα με τα συμπεράσματά της συνάντησης η
Ατζέντα 2030 πρέπει να είναι η αδιαμφισβήτητη και
πρωταρχική προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για την επόμενη δεκαετία. Η Ατζέντα για την Αειφόρο
Ανάπτυξη θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση για το
κοινωνικό συμβόλαιο του 21ου αιώνα.

Στην εναρκτήρια συνεδρίαση παρευρέθη ο Πρόεδρος της Ιταλίας κ. Sergio Mattarella και ο Υπουργός
Εξωτερικών της Ιταλίας κ. Enzo Moavero Milanesi.
Από την ελληνική Ο.Κ.Ε. συμμετείχαν ο κ. Γιώργος Βερνίκος, Πρόεδρος, και ο κ. Απόστολος Ξυράφης, Γενικός Γραμματέας.

ΣΥΝΕΔΡΊΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΈΛΕΙΑΣ
ΤΗΣ AICESIS ΣΤΟ ΒΟΥΚΟΥΡΈΣΤΙ

Π

ραγματοποιήθηκε στις 9 και 10 Οκτωβρίου
2019, στο Βουκουρέστι, η συνεδρίαση της Ολομέλειας της Διεθνούς Ένωσης των Οικονομικών και Κοινωνικών Συμβουλίων (Ο.Κ.Σ.) και Παρόμοιων Θεσμών (AICESIS).

Τα
τελευταία
χρόνια, η οικονομία της πλατφόρμας
(platform economy)
κατέχει
κυρίαρχη

Στη διάρκεια της συνεδρίασης εκλέχθηκε νέος Πρόεδρος της AICESIS ο Πρόεδρος του Ο.Κ.Σ. της Ακτής Ελεφαντοστού κ. Charles Koffi Diby, ενώ ο τ. Πρόεδρος, Iacob
Baciu, ανακηρύχθηκε επίτιμος Πρόεδρος της Ένωσης.
Η Ο.Κ.Ε. Ελλάδος επανεξελέγη Μέλος του Δ.Σ. της
Ένωσης.
Στη συνεδρίαση συμμετείχε από την Ο.Κ.Ε. Ελλάδος
ο κ. Απόστολος Ξυράφης, Γενικός Γραμματέας.
Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε, στις 10 και 11
Οκτωβρίου 2019, το Διεθνές Συνέδριο των ILO, AICESIS
και Ο.Κ.Σ. Ρουμανίας με θέμα «Διακυβέρνηση της ψηφιακής οικονομίας: Ο στρατηγικός ρόλος του κοινωνικού
διαλόγου μέσω των Οικονομικών και Κοινωνικών Συμβουλίων και Παρόμοιων Θεσμών».

θέση σε ακαδημαϊκές
και πολιτικές συζητήσεις, καθώς οι ψηφιακές πλατφόρμες και εφαρμογές όπως οι Uber, Airbnb και TaskRabbit
- που στοχεύουν στη σύνδεση των καταναλωτών, των
επιχειρήσεων και των εργαζομένων - έχουν αυξηθεί.
Όπως έχουν επισημάνει διεθνείς οργανισμοί και φορείς η ψηφιακή οικονομία αυξάνεται ταχύτατα, δημιουργώντας εισόδημα για έναν συνεχώς μεγαλύτερο αριθμό
εργαζομένων. Ωστόσο, παράλληλα με τα οφέλη, εξακολουθούν να υπάρχουν ανησυχίες σχετικά με τις συνθήκες εργασίας και απαιτείται μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση για να εξασφαλιστεί η "αξιοπρεπής digiwork".
Στο συνέδριο συμμετείχε με παρέμβασή του ο κ.
Απόστολος Ξυράφης, Γενικός Γραμματέας.
> 2019
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ΣΕΜΙΝΆΡΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΣΤΗ ΜΆΛΑΓΑ

Π

ραγματοποιήθηκε στη Μάλαγα, στις 10 και 11
Οκτωβρίου 2019, σεμινάριο της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής
(Ε.Ο.Κ.Ε.) με θέμα το ρόλο της κοινωνίας των πολιτών
στην επικοινωνιακή προβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Για δέκατη τρίτη χρονιά η Επιτροπή φιλοξένησε στελέχη της επικοινωνίας και του τύπου, καθώς και επιφανείς ομιλητές από τα θεσμικά Όργανα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (ΕΕ), διεθνείς οργανισμούς, Κυβερνήσεις, Οικονομικά και Κοινωνικά Συμβούλια, ΜΜΕ, ΜΚΟ και άλλους φορείς για να παρουσιάσουν τα επιτεύγματα της ΕΕ
τα τελευταία εξήντα χρόνια και να θέσουν τα ακόλουθα
θεμελιώδη ερωτήματα:
• Θα μπορούσαν οι ευρωπαϊκές χώρες να τα πάνε τόσο
καλά μόνες τους, αν αποφάσιζαν κάτι τέτοιο, αντί να
οικοδομήσουν μια "στενότερη Ένωση";
• Μπορούν οι ευρωπαϊκές χώρες να αντιμετωπίσουν
τις τεράστιες προκλήσεις που εμφανίζονται μπροστά
τους – όπως η κλιματική κρίση, η μετανάστευση, η
ψηφιοποίηση – διαχειρίζοντας αυτές η καθεμιά με το
δικό της τρόπο;
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• Πώς μπορεί η κοινωνία των πολιτών να συμβάλει
στην προώθηση της ΕΕ;
• Πώς μπορεί η επικοινωνία να βοηθήσει στη συνειδητοποίηση ότι η ενότητα είναι δύναμη;
• Πώς θα οικοδομήσουμε μια ευρωπαϊκή κοινή γνώμη
ικανή να οδηγήσει μια τέτοια συζήτηση;
Οι συζητήσεις στη διάρκεια του σεμιναρίου πραγματοποιήθηκαν σε τρία θεματικά πάνελ:
• Η Ευρώπη ισούται με ελπίδα - 60 χρόνια επιτυχιών
και η μελλοντική πορεία.
• Μαζί για την Ευρώπη - Ομαδοποίηση δυνάμεων για
να καταστεί η Ευρώπη μόνιμη επιτυχία.
• Η δημοκρατία μας φέρνει κοντά - Πώς να ενισχύσουμε την εμπιστοσύνη στην ΕΕ μέσω της διαφάνειας, της ηθικής στην πολιτική και του σεβασμού των
ευρωπαϊκών αξιών. Ο ρόλος της δημοσιογραφίας ως
θεματοφύλακας της δημοκρατίας.
Από την Ο.Κ.Ε. Ελλάδος συμμετείχε στο σεμινάριο
η Δρ. Μάρθα Θεοδώρου, Υπεύθυνη Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων.
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ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΉ ΣΎΝΟΔΟΣ ΚΟΡΥΦΉΣ ΤΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΣΥΜΒΟΥΛΊΩΝ
ΚΑΙ ΠΑΡΌΜΟΙΩΝ ΘΕΣΜΏΝ ΣΤΗ ΒΑΡΚΕΛΏΝΗ

Η

Eυρωμεσογειακή Σύνοδος Κορυφής των Οικονομικών και Κοινωνικών Συμβουλίων και Παρόμοιων Θεσμών στοχεύει στην προώθηση της
καλύτερης κατανόησης σημαντικών θεμάτων που επηρεάζουν την οργανωμένη κοινωνία των πολιτών στην
Ευρωμεσογειακή περιοχή.
Στην εκδήλωση συμμετέχουν εκπρόσωποι από Οι-

Η φετινή Σύνοδος, η οποία διοργανώθηκε στις 22
και 23 Οκτωβρίου 2019, στη Βαρκελώνη, από την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (Ε.Ο.Κ.Ε.)
και τη Γραμματεία της Ένωσης για τη Μεσόγειο, επικεντρώθηκε στο θέμα των επιπτώσεων της ψηφιοποίησης
στις ΜΜΕ της Μεσογείου.
Στην εναρκτήρια συνεδρίαση συμμετείχε ο Πρόε-

κονομικά και Κοινωνικά Συμβούλια ή παρόμοιους θεσμούς, εκπρόσωποι εργοδοτών, συνδικαλιστικών οργανώσεων, άλλων ομάδων οικονομικών και κοινωνικών
συμφερόντων και ΜΚΟ από χώρες που είναι μέλη της
Ένωσης για τη Μεσόγειο.
Η Σύνοδος επικεντρώνεται σε ορισμένες από τις
προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι μεσογειακές χώρες
και στο ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η κοινωνία
των πολιτών για την αντιμετώπισή τους. Η Σύνοδος ολοκληρώνεται με την έγκριση συστάσεων, οι οποίες αποστέλλονται στις πολιτικές αρχές των χωρών που συμμετέχουν στις Συνόδους, ως συμβολή της κοινωνίας των
πολιτών στο έργο τους.

δρος της Ε.Ο.Κ.Ε. κ. Luca Jahier και ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας της Ένωσης για τη Μεσόγειο κ. Rachid
Maaninou.
Ακολούθησαν θεματικά εργαστήρια, στα οποία παρουσιάστηκαν τα θέματα: «Ψηφιοποίηση και ΜΜΕ στην
περιοχή της Μεσογείου, ευκαιρίες και προκλήσεις». «Το
κόστος της μη ψηφιοποίησης». «Ψηφιακές δεξιότητες
και οι επιπτώσεις τους στην απασχόληση των νέων».
«Η ψηφιοποίηση στην αντιμετώπιση της ερήμωσης της
υπαίθρου». «Ο ρόλος της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης για την αύξηση των ψηφιακών
δεξιοτήτων». «Εξωτερική βοήθεια, επενδύσεις, διεθνές
εμπόριο και τουρισμός». «Δίκτυα στην ευρωμεσογειακή
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περιοχή - Ανάπτυξη της περιφερειακής συνεργασίας».
Η Σύνοδος ολοκληρώθηκε με την υιοθέτηση
συστάσεων, οι οποίες θα αποσταλούν στις πολιτικές αρχές των χωρών που συμμετέχουν στις Ευρωμεσογειακές Συνόδους Κορυφής, ως συμβολή
της κοινωνίας των πολιτών στο έργο τους.
Από την Ο.Κ.Ε. Ελλάδος συμμετείχαν στη Σύνοδο η κυρία Μαρία Ιωαννίδου και η Δρ. Αφροδίτη Μακρυγιάννη, Επιστημονικές Συνεργάτιδες.

4η ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΗΜΈΡΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΟΙΚΟΝΟΜΊΑΣ ΣΤΟ ΣΤΡΑΣΒΟΎΡΓΟ

Η

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (Ε.Ο.Κ.Ε.) διοργάνωσε την 4η Ευρωπαϊκή
Ημέρα των Επιχειρήσεων Κοινωνικής Οικονομίας στο Στρασβούργο, στις 27 Νοεμβρίου 2019. Η
εκδήλωση, η οποία συνδιοργανώθηκε με τον Δήμο και
την Ευρωμητρόπολη του Στρασβούργου και το Γαλλικό
Υπουργείο για την Οικολογική και Αλληλέγγυα Μετάβαση, είχε τίτλο: “Η κοινωνική οικονομία: κινητοποίηση πόλεων, περιφερειών και κοινωνίας των πολιτών. Σύμφωνο για τον αντίκτυπο στην Ευρωπαϊκή Ένωση”.
Στόχος της εκδήλωσης ήταν, αφενός, η ανασκόπηση
της προόδου που έχει σημειωθεί στην οικοδόμηση ενός

Ασφάλισης της Ισπανίας και ο κ. Robert Herrmann, Πρόεδρος της Ευρωμετρόπολης του Στρασβούργου.
Η 2η Ενότητα της εκδήλωσης περιλάμβανε τρία (3)

οικοσυστήματος για τις επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας και, αφετέρου, να εξετασθούν ποια πρέπει να είναι
τα επόμενα βήματα για την αναγνώριση και την ευρύτερη διάδοση του επιχειρηματικού μοντέλου της κοινωνικής οικονομίας στην Ευρώπη.
Στην Εισαγωγική Ενότητα της εκδήλωσης, συμμετείχαν η κυρία Ariane Rodert, Πρόεδρος του Τμήματος
«Ενιαία αγορά, παραγωγή και κατανάλωση», της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, ο κ.
Christophe Itier, Επίτροπος της Γαλλίας για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και την Κοινωνική Καινοτομία, η κυρία Yolanda Valdeolivas, Υφυπουργός Απασχόλησης του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής

παράλληλα συμμετοχικά εργαστήρια στα οποία εξετάσθηκαν τα ακόλουθα θέματα:
1.	Η κοινωνική οικονομία της αγοράς της ΕΕ: ποιος
είναι ο ρόλος των επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας;
2.	Σύμφωνο για τον αντίκτυπο της κοινωνικής οικονομίας: ποιες είναι οι δεσμεύσεις για την Ευρώπη;
3.	Η κοινωνική οικονομία ως οδηγός για την οικοδόμηση της οικολογικής μετάβασης στις πόλεις
και τις περιφέρειες: γιατί είναι απαραίτητη η ευρωπαϊκή διάσταση;
Ακολούθησε η 3η διαδραστική Ενότητα της εκδήλωσης με θέμα: “Δικαστήριο για τις μελλοντικές γενιές
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- πρέπει οι επιχειρήσεις της κοινωνικής οικονομίας να
αποτελέσουν τον κανόνα;”
Κατά την 4η Ενότητα, διενεργήθηκε συζήτηση μεταξύ των εκπροσώπων των Ευρωπαϊκών Θεσμών, με τη
συμμετοχή του κ. Luca Jahier, Προέδρου της Ε.Ο.Κ.Ε.,
του κ. Karl-Heinz Lambertz, Προέδρου της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής των Περιφερειών, του κ. Nicolas Schmit, μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της κυρίας Ulla
Engelmann, εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

(Γενική Διεύθυνση Εσωτερική Αγορά, Βιομηχανία, Επιχειρηματικότητα και Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις).
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την υιοθέτηση της
Δήλωσης του Στρασβούργου, η οποία και παραδόθηκε
στη νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο νέο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο.
Από την Ο.Κ.Ε. Ελλάδος συμμετείχαν στην εκδήλωση η κυρία Μαρία Ιωαννίδου και η Δρ. Αφροδίτη Μακρυγιάννη, Επιστημονικές Συνεργάτιδες.

ΟΛΟΜΈΛΕΙΑ ΤΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΣΥΜΒΟΥΛΊΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΌΜΟΙΩΝ
ΘΕΣΜΏΝ ΤΗΣ ΓΑΛΛΟΦΩΝΊΑΣ (UCESIF)
ΣΤΟ ΚΟΝΑΚΡΊ

Σ

τις 3 και 4 Δεκεμβρίου 2019 διεξήχθη στο Κονακρί της Γουϊνέας η Ολομέλεια της Ένωσης των
Οικονομικών και Κοινωνικών Συμβουλίων και
Παρόμοιων Θεσμών των κρατών-μελών της Γαλλοφωνίας (UCESIF). Στην UCESIF συμμετέχουν 23 Οικονομικές και Κοινωνικές Επιτροπές κρατών-μελών της Γαλλοφωνίας από όλο τον κόσμο.
Στο πλαίσιο της συνεδρίασης πραγματοποιήθηκε
απολογισμός πεπραγμένων της απελθούσας Προεδρίας
και του Διοικητικού Συμβουλίου για την περίοδο 20172019, η οποία χαρακτηρίστηκε από τη Διακήρυξη της
Κοινής Δήλωσης στις 20 Μαρτίου 2019 στο Παρίσι, θέ-

λιτισμικής διαφορετικότητας στο χώρο της Γαλλοφωνίας.
Θεματική που διαρθρώνεται σε τρεις υποενότητες:
1. Η αξιοποίηση των οικονομικών, κοινωνικών και

τοντας σαν στόχο την ανάδειξη της Ένωσης ως Συμβουλευτικού Οργάνου του Διεθνούς Οργανισμού της Γαλλοφωνίας (OIF), η οποία απαρτίζεται από τα κράτη-μέλη
και τις κυβερνήσεις που συμμετέχουν σε αυτήν.
Η Ο.Κ.Ε. Ελλάδος εξελέγη στο Διοικητικό Συμβούλιο
της Ένωσης για την περίοδο 2019-2021, ενώ είχε ασκήσει
την Προεδρία της UCESIF την περίοδο 2013-2015.
Πρόεδρος για την περίοδο 2019-2022 εξελέγη η κυρία
Hadja Rabiatou Serah Diallo από την O.K.E. Γουϊνέας και
τη μια εκ των τριών Αντιπροεδριών της Ένωσης ανέλαβε
η O.K.E. Ελλάδος.
Ως κεντρικός άξονας των εργασιών της νέας Προεδρίας, για την επόμενη διετία ορίστηκε η αξιοποίηση της πο-

περιβαλλοντικών διαστάσεων της πολιτισμικής
ταυτότητας.
2. Η προώθηση των πολιτισμικών δράσεων και η
ενσωμάτωσή τους στις αναπτυξιακές στρατηγικές των κρατών-μελών.
3. Η χρηματοδότηση των πολιτισμικών δράσεων.
4. Τέλος, ενόψει της επικείμενης 18ης Συνάντησης
Κορυφής του Διεθνούς Οργανισμού της Γαλλοφωνίας στην Τύνιδα, η UCESIF θα επιδιώξει να
συμμετάσχει και να συμβάλλει στις εργασίες της
Διάσκεψης.
Στη συνεδρίαση συμμετείχε από την Ο.Κ.Ε. Ελλάδος
ο κ. Απόστολος Ξυράφης, Γενικός Γραμματέας.
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ΕΠΕΤΕΙΑΚΌΣ ΤΌΜΟΣ
Η Ο.Κ.Ε. ΤΑ ΕΤΗ 2016, 2017, 2018

ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΌΣ

ΚΡΑΤΊΑ, ΤΗΝ

ΔΙΆΛΟΓΟΣ

ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΚΑ

Ι ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕ

ΓΓΎΗ

2015-2018

Πρόλογος της Έκδοσης

Η

λειτουργία των Ο.Κ.Ε. στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, οι οποίες στηρίζονται στον τριμερή διαχωρισμό των εκπροσωπούμενων
συμφερόντων, καθώς και η επιρροή τους στις τελικές πολιτικές αποφάσεις, εδραιώνουν τη δημοκρατία και συνδέονται με την προσπάθεια εκσυγχρονισμού των δομών και λειτουργιών των
κρατών-μελών της.
Η ελληνική Ο.Κ.Ε. από το 2001 αποτελεί και συνταγματικό θεσμό, με αποστολή τη «διεξαγωγή του
κοινωνικού διαλόγου για τη γενική πολιτική της
χώρας και ιδίως για τις κατευθύνσεις της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής» (άρθρο 82, παρ. 3
του Συντάγματος). H Ο.Κ.Ε. διατυπώνει γνώμες επί
νομοσχεδίων που παραπέμπονται σ’ αυτήν, καθώς
και γνώμες πρωτοβουλίας για επίκαιρα και ιδιαίτερα σημαντικά θέματα της κοινωνίας.
Η Ο.Κ.Ε. τα έτη 2016, 2017 και 2018 δραστηριοποιήθηκε έντονα σε όλα τα κρίσιμα εθνικά, ευρωπαϊκά
και διεθνή θέματα, που άπτονται του κοινωνικού δι-
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αλόγου, παρά τις όποιες δυσκολίες οι οποίες κατέστησαν πολλές φορές προσχηματικό τον κοινωνικό
διάλογο, ιδιαίτερα στα χρόνια της κρίσης. Ο παρών
Τόμος αναφέρεται στην περίοδο αυτή και αποτελεί
χρονικό και παρακαταθήκη του έργου που επιτελέσθηκε, το οποίο αναγνωρίσθηκε απ’ όλους τους
φορείς, τα πολιτικά κόμματα και τη Βουλή.
Για το μέλλον, ο ουσιαστικός και νομοθετικός επανασχεδιασμός της Ο.Κ.Ε. είναι αναγκαίος, προκειμένου ν’ αντιμετωπιστεί το πλήθος των νέων προκλήσεων -πολιτικών, οικονομικών, κοινωνικών,
περιβαλλοντικών, τεχνολογικών, συνθηκών ασφαλείας και εργασίας- που θέτουν επιτακτικά την ανάγκη προσαρμογής και του κοινωνικού διαλόγου.
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ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε.
“ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ”
ΜΑΡΤΙΟΣ 2019

Η

Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.), με τη Γνώμη Πρωτοβουλίας της για
την Εκπαίδευση και Κατάρτιση, άνοιξε το διάλογο
στα κρίσιμα θέματα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Η
Γνώμη της Ο.Κ.Ε. εντάσσεται στην πρωτοβουλία που έχει
αναλάβει η Επιτροπή για την εξειδίκευση των κεντρικών
στρατηγικών στόχων και των βασικών αξόνων παρέμβασης του Εθνικού Αναπτυξιακού Σχεδίου (Ε.Α.Σ.).
Στη Γνώμη περιγράφεται συνοπτικά η υφιστάμενη
κατάσταση σε κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης (προσχολική,
πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια), καθώς
και στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και παρουσιάζεται το όραμα της Ο.Κ.Ε. για ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα.

Η Ο.Κ.Ε. επισημαίνει ότι στην Ελλάδα, παρά τις συνεχείς και συχνές εκπαιδευτικές παρεμβάσεις –μεταρρυθμίσεις, το εκπαιδευτικό σύστημα εξακολουθεί να παραμένει
συγκεντρωτικό, μη συμπεριληπτικό, ανελαστικό προς τα
προγράμματα και τις ανάγκες των μαθητών, αναποτελεσματικό στην κατάκτηση των στόχων του και δυσκίνητο
στην αποδοχή των καινοτομιών. Επιπλέον, το ελληνικό εκπαιδευτικό περιβάλλον, εμφανίζει υστερήσεις σε βασικούς
τομείς, οι οποίοι είναι απαραίτητοι και για την παραγωγική-οικονομική και κοινωνική ανασυγκρότηση της χώρας,
αλλά και για την ανταπόκριση της χώρας στον ευρωπαϊκό
και διεθνή ανταγωνισμό. Σε ένα διεθνές περιβάλλον που
αλλάζει με ταχύτητα και με τις νέες τεχνολογίες να επιδρούν καθοριστικά στην παραγωγή, στις αγορές, στη γνώ-
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ση και στις επικοινωνίες, τα εκπαιδευτικά συστήματα καλούνται να ανταποκριθούν σε αυτές τις μεταβολές.
Βασικό προαπαιτούμενο είναι να υπάρξει ουσιαστικός
διάλογος, συνεννόηση και συναίνεση, από το πολιτικό σύστημα, ώστε να συμφωνηθεί μια μακροχρόνια εκπαιδευτική στρατηγική, η οποία και να ολοκληρωθεί με συνέπεια
και να αποτυπωθεί ως προς τα αποτελέσματά της.
Σκοπός πρέπει να είναι η δημιουργία μίας ισχυρής,
σύγχρονης και ποιοτικής εκπαίδευσης και για αυτό απαιτούνται παρεμβάσεις και αλλαγές στη δομή του συστήματος, στο περιεχόμενο των σπουδών και στις διδακτικές
μεθοδολογίες, στη διαχείριση του εκπαιδευτικού προσωπικού και στην αναζήτηση επιπλέον οικονομικών πόρων
για την εκπαίδευση.
Η Ο.Κ.Ε. τονίζει ότι η Ελλάδα χρειάζεται ένα εκπαιδευτικό σύστημα το οποίο:
• Να είναι συμμετοχικό/συμπεριληπτικό και να διευκολύνεται η ανεμπόδιστη πρόσβαση σε αυτό κάθε
μαθητή, ανεξάρτητα από το φύλο, την αναπηρία ή
χρόνια πάθηση, τη φυλή ή τη θρησκεία, τον σεξουαλικό προσανατολισμό
• Να καλύπτει τις ανάγκες κάθε μαθητή και της οικογένειάς του, αλλά και να ανταποκρίνεται στις παραγωγικές απαιτήσεις της χώρας.
• Να προωθεί αξίες και να αναπτύσσει δεξιότητες για
τη ζωή και την εργασία όπως η συλλογικότητα, η δημιουργικότητα, η κριτική σκέψη, η καινοτομία, η επίλυση προβλημάτων, η πρακτική εφαρμογή της γνώσης.
• Να δίνει έμφαση και να ενισχύει βιωματικές πρακτικές σχετικά με την οικονομία, την πολιτική, τους θε-

•

•

•
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σμούς και τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα οποία έχουν
ιδιαίτερη σημασία για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την
κοινωνική συνοχή.
Να καθοδηγεί τους μαθητές στο σχεδιασμό της εκπαιδευτικής και επαγγελματικής τους πορείας και να
αναδεικνύει τη σημασία του προσωπικού χαρτοφυλακίου (portfolio) στην επαγγελματική τους ανάπτυξη.
Να ενθαρρύνει τη συμμετοχή τοπικών, θεσμικών και
αναπτυξιακών φορέων στη στήριξη των αρθρωτών
προγραμμάτων σπουδών στο ευέλικτο μέρος τους,
με τοπικό αναπτυξιακό ενδιαφέρον.
Να είναι αποκεντρωμένο στη Διοίκηση, να έχει αυ-

ξημένο βαθμό ευελιξίας και αποτελεσματικότητας
των περιφερειακών και τοπικών δομών του (Περιφέρεια, Διευθύνσεις, Σχολική Μονάδα) και να εφαρμόζει αξιοκρατική επιλογή των στελεχών διοίκησης.
• Να αξιολογεί όλους τους συντελεστές παροχής εκπαίδευσης (δομές – διοίκηση – περιεχόμενο – υλικοτεχνικές υποδομές – εποπτικό υλικό – εκπαιδευτικούς) και να ανατροφοδοτείται δημιουργικά και
αποτελεσματικά.
• Να παρέχει παιδαγωγική επάρκεια στις αρχικές
σπουδές στους φοιτητές – εκπαιδευτικούς και στήριξη, επιμόρφωση και παιδαγωγική καθοδήγηση
στους υπηρετούντες εκπαιδευτικούς με τακτικά, περιοδικά ενδοσχολικά και εξωσχολικά προγράμματα
επιμόρφωσης, καθώς και επιμόρφωση με έμφαση
στις σύγχρονες παιδαγωγικές προσέγγισεις, στη διαφοροποιημένη παιδαγωγική και την παιδαγωγική
της συμπερίληψης
Στη βάση των παραπάνω, η Γνώμη της Ο.Κ.Ε. περιλαμβάνει συγκεκριμένες προτάσεις για κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης και για την κατάρτιση στην Ελλάδα.
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ΓΝΩΜΟΔΌΤΗΣΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΊΑΣ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΜΕ
ΘΕΜΑ «Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΌΣ ΠΥΛΏΝΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ
- ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΉΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΆΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΜΈΛΛΟΝ»

Η

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ), στη συνεδρίαση της Ολομέλειάς της
στις 25 Σεπτεμβρίου 2019, υιοθέτησε Γνωμοδότηση για τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων, με εισηγητή τον κ. Bernd Schluter.
Σύμφωνα με τη Γνωμοδότηση:
1.1 Έχοντας την πεποίθηση ότι ένα ρεαλιστικό μέλλον για την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να στηριχθεί μόνο
στη σύζευξη μιας υγιούς οικονομικής βάσης και μιας
ισχυρής κοινωνικής διάστασης, η ΕΟΚΕ υποστηρίζει με
συνέπεια μια ανοδική σύγκλιση και μια πιο αποτελεσματική κοινωνική πολιτική, τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε
επίπεδο κρατών μελών. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Μοντέλο (ΕΚΜ) πρέπει επίσης να ενισχυθεί και να επικαιροποιηθεί ως διεθνές σημείο αναφοράς. Η αποτελεσματική εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών
Δικαιωμάτων (ΕΠΚΔ) του 2017 επιβεβαιώνει την κοινή
προσήλωση στο ΕΚΜ, στο πλαίσιο μιας νέας στρατηγικής χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς.
1.2 Κατά την ανάληψη δράσης για την εφαρμογή
του ΕΠΚΔ μέσω πολιτικών προγραμμάτων και νομοθετικών πρωτοβουλιών σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο,
πρέπει να τηρούνται κατά τρόπο ισορροπημένο οι στόχοι και οι αρχές των Συνθηκών, η κατανομή των εξουσιών μεταξύ των οργάνων της ΕΕ και των κρατών μελών
και, όπου αυτό είναι σκόπιμο, η ρήτρα μη υποβάθμισης.
1.3 Η ευρωπαϊκή νομοθεσία σε κατάλληλους τομείς θα πρέπει να θέτει ένα πλαίσιο με γενικά κοινά πρότυπα, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές εθνικές συνθήκες
και τα κοινωνικά συστήματα και αναγνωρίζοντας αποτελεσματικά και εκτελεστά κοινωνικά δικαιώματα για τους
πολίτες σε ενωσιακό και σε εθνικό επίπεδο. Οι στόχοι
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του Πυλώνα θα πρέπει να τηρούνται σε όλους τους τομείς πολιτικής της ΕΕ, με τη χρήση της οριζόντιας ρήτρας.
1.4 Ο ΕΠΚΔ υλοποιείται επί του παρόντος με νομοθετικά και μη νομοθετικά μέτρα, μέσω ειδικής χρηματοδότησης και μέσω αλλαγών στη διαδικασία του
Εξαμήνου, η οποία θα πρέπει να αποσκοπεί στην ενεργοποίηση ανοδικής σύγκλισης, με τον καθορισμό ελάχιστων κοινωνικών προτύπων για τη δημιουργία κοινών
ισότιμων όρων ανταγωνισμού.
1.5 Είναι σημαντικό να θεσπιστούν και να κατοχυρωθούν βασικά πρότυπα για αξιόπιστα και αποτελεσματικά συστήματα κοινωνικής προστασίας, καθώς και για
θεμελιώδεις υπηρεσίες γενικού συμφέροντος, οι οποίες
θα πρέπει να αξιολογούνται σε τακτική βάση από ανεξάρτητους αξιολογητές.
1.6 Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα
πρέπει να προτείνουν μηχανισμούς για την κατάλληλη
συμμετοχή όλων των αντιπροσωπευτικών κοινωνικών
φορέων, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών εταίρων και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών
σε όλα τα ενδεδειγμένα επίπεδα κατά την εφαρμογή του
ΕΠΚΔ. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στους διαφορετικούς ρόλους και την ενίσχυση των συλλογικών
διαπραγματεύσεων σε εθνικό επίπεδο, οι οποίες μπορούν να προβλέπουν ή να αποτελούν εναλλακτική λύση
στη νομοθεσία σε συγκεκριμένους τομείς της αγοράς
εργασίας.
1.7 Η υλοποίηση του ΕΠΚΔ απαιτεί ισχυρή δημοσιονομική βάση και επενδύσεις σε επίπεδο ΕΕ και κρατών μελών, μέσω κατάλληλης χρηματοδότησης εντός
του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ), με την
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εφαρμογή ενός «χρυσού κανόνα» για τις δημόσιες επενδύσεις με κοινωνικό σκοπό και με τη βοήθεια των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ),
τα οποία μπορούν να επικεντρωθούν σαφέστερα στον
ΕΠΚΔ και σε κατάλληλες φορολογικές πολιτικές.
1.8 Το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο και τα Εθνικά Προγράμματα Μεταρρυθμίσεων –που ισχύουν εξίσου και
για χώρες εκτός Ευρωζώνης– και ο κοινωνικός πίνακας
αποτελεσμάτων αποτελούν βασικό μέσο για την υλοποίηση και την παρακολούθηση του Πυλώνα.
1.9 Μια νέα διαδικασία Ευρωπαϊκού Εξαμήνου θα
πρέπει να επιτύχει τους κοινωνικούς στόχους στο πλαίσιο της παρακολούθησης των κοινωνικών ανισορροπιών και, ταυτόχρονα, θα πρέπει να θεσπιστούν νέοι μετρήσιμοι δείκτες, καθώς και στοχευμένες ειδικές ανά
χώρα συστάσεις.
1.10 Η τακτική παρακολούθηση της εφαρμογής του
ΕΠΚΔ, μέσω υποχρεωτικής διαβούλευσης με τους κοινωνικούς ενδιαφερόμενους φορείς, θα πρέπει να προαχθεί. Η ΕΟΚΕ προτείνει τη θέσπιση Φόρουμ Κοινωνικής
Πολιτικής της ΕΕ συνδεδεμένου με τη διαδικασία του
Εξαμήνου.
1.11 Η ΕΟΚΕ έχει ήδη ζητήσει έναν σαφή και συντο-
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νισμένο οδικό χάρτη για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων ενόψει της εφαρμογής του πυλώνα και της επιβολής των υφιστάμενων κοινωνικών δικαιωμάτων και
προτύπων. Οι θεμελιώδεις ανάγκες και τα δικαιώματα
ιδίως των ευάλωτων ομάδων, οι ανισότητες όσον αφορά τις ευκαιρίες, το εισόδημα και τον πλούτο εντός και
μεταξύ των κρατών μελών, οι πολιτικές ένταξης και οι
κατάλληλες συνθήκες για τις δημόσιες και τις μη κερδοσκοπικές υπηρεσίες και τις κοινωνικές επιχειρήσεις
αποτελούν πτυχές που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν
κατά προτεραιότητα.
1.12 Η παρούσα γνωμοδότηση καθορίζει γενικές
κατευθυντήριες γραμμές, παρέχει μια γενική αξιολόγηση των πρώτων βημάτων και διατυπώνει συστάσεις
σχετικά με τα κυριότερα μέσα. Παρέχει επικαιροποιημένα στοιχεία σχετικά με την πρόοδο που σημειώθηκε σε
επίπεδο ΕΕ όσον αφορά τα εγκεκριμένα μέτρα και τα διαθέσιμα μέσα, υποδιαιρούμενα στους τρεις κύριους τομείς του ΕΠΚΔ –ίσες ευκαιρίες και πρόσβαση στην αγορά εργασίας• δίκαιες συνθήκες εργασίας• και κοινωνική
προστασία και ένταξη– και υποβάλλει προτάσεις για τα
επόμενα βήματα.
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ΓΝΩΜΟΔΌΤΗΣΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΊΑΣ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΜΕ
ΘΕΜΑ «ΑΝΘΕΚΤΙΚΉ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ
ΜΈΣΩ ΜΙΑΣ ΙΣΧΥΡΉΣ ΚΑΙ
ΠΟΛΎΜΟΡΦΗΣ ΚΟΙΝΩΝΊΑΣ
ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΏΝ»

Η

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ), στη συνεδρίαση της Ολομέλειάς της
στις 20 Μαρτίου 2019, υιοθέτησε Γνωμοδότηση για την ανθεκτική δημοκρατία μέσω μιας ισχυρής και
πολύμορφης κοινωνίας των πολιτών, με εισηγητή τον κ.
Christian Moos.
Σύμφωνα με τη Γνωμοδότηση:
1.1 Σημαντικές πολιτικές δυνάμεις στην Ευρώπη, κυρίως αλλά όχι αποκλειστικά δεξιά εξτρεμιστικά κινήματα και κόμματα, ορισμένα από τα οποία βρίσκονται
ήδη στην κυβέρνηση, υπονομεύουν τη φιλελεύθερη δημοκρατία και θέλουν να καταστρέψουν την Ευρωπαϊκή
Ένωση.
1.2 Μια πλουραλιστική κοινωνία των πολιτών, ως
ένα από τα διακριτικά γνωρίσματα της φιλελεύθερης δημοκρατίας, βασίζεται στις πολιτικές ελευθερίες οι οποίες
απειλούνται από αυταρχικές τάσεις• και διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη διαφύλαξη της φιλελεύθερης δημοκρατίας στην Ευρώπη.
1.3 Η φιλελεύθερη δημοκρατία απαιτεί, μεταξύ άλλων, τα εξής: κατοχύρωση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, λειτουργικό σύστημα
ελέγχων και ισορροπιών, αδιάφθορη δημόσια διοίκηση
με ορθά διαχειριζόμενες υπηρεσίες γενικού συμφέροντος και δυναμική κοινωνία των πολιτών.
1.4 Μια ανεξάρτητη κοινωνία των πολιτών αποτελεί θεμελιώδη δημοκρατική οντότητα εποπτείας και σχολή δημοκρατίας. Ενισχύει την κοινωνική συνοχή. Μπορεί
να επιτελέσει αυτές τις λειτουργίες μόνον εάν το επιτρέπει
το κοινωνικό, πολιτικό και νομικό πλαίσιο. Οι προσπάθειες παρεμπόδισης της χρηματοδότησης από μη κρατικές
πηγές περιορίζουν την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και
τη λειτουργία της δημοκρατίας.

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
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1.5 Η κοινωνία των πολιτών και η δημοκρατία τίθενται υπό αμφισβήτηση σε πολλούς τομείς. Οι δεξιοί λαϊκιστές θέτουν υπό αμφισβήτηση τα επιτεύγματα της απελευθέρωσης των γυναικών.
1.6 Η πόλωση της κοινωνίας αντικατοπτρίζεται επίσης στην εμφάνιση μιας «αντι-κοινωνίας των πολιτών»
(«uncivil society»). Λαϊκιστικοί τρόποι σκέψης γίνονται
αποδεκτοί όλο και περισσότερο από καθιερωμένους φορείς στα εθνικά και υπερεθνικά θεσμικά όργανα.
1.7 Αυταρχικά στοιχεία, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και στοιχεία προερχόμενα από τρίτες χώρες,
υποστηρίζουν αυτήν την τάση προς την «ανελεύθερη δημοκρατία», γεγονός το οποίο οδηγεί σε λιγότερη ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και σε περισσότερη διαφθορά στην Ευρώπη.
1.8 Η ΕΕ εξακολουθεί να στερείται κατάλληλου μηχανισμού για την εξασφάλιση της αποτελεσματικής διαφύλαξης της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου στα
κράτη μέλη.
1.9 Η ΕΟΚΕ καλεί όλα τα κράτη μέλη να απέχουν
από κάθε προσπάθεια εδραίωσης μιας «ανελεύθερης δημοκρατίας». Εάν κάποια κράτη μέλη υποκύψουν στον αυταρχισμό, τότε η ΕΕ οφείλει να εφαρμόσει στο έπακρο τη
Συνθήκη.
1.10 Τα κόμματα που στρέφονται κατά της φιλελεύθερης δημοκρατίας θα πρέπει να αποκλείονται από τα πολιτικά τους κόμματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και
από τις πολιτικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
1.11 Η ΕΟΚΕ επαναλαμβάνει την έκκλησή της για την
καθιέρωση Εξαμήνου δημοκρατίας, με ευρωπαϊκό μηχανισμό ελέγχου σχετικά με το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα και πίνακα αποτελεσμάτων για τη δημοκρατία.
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34 > ΓΝΩΜΟΔΟΤΉΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Ο.Κ.Ε.
1.12 Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι θα πρέπει να εξεταστεί το
ενδεχόμενο λήψης διορθωτικών οικονομικών μέτρων σε
περίπτωση μη τήρησης του άρθρου 2 της Συνθήκης για
την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ).
1.13 Όσον αφορά την προστασία του προϋπολογισμού της ΕΕ από τις ελλείψεις ως προς το κράτος δικαίου, οι περικοπές δεν πρέπει να αποβαίνουν εις βάρος των
δικαιούχων ενίσχυσης που προέρχονται από την κοινωνία των πολιτών.
1.14 Η ΕΟΚΕ προτείνει στο νέο ΠΔΠ να υπάρχει
επαρκής ευελιξία ώστε να καθίσταται δυνατή η αυξημένη
στήριξη των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών σε
περίπτωση που οι εθνικές κυβερνήσεις μειώσουν ή διακόψουν τη χρηματοδότησή τους για πολιτικούς λόγους.
1.15 Η ΕΟΚΕ τονίζει ότι οι οργανώσεις της κοινωνίας
των πολιτών και οι πρωτοβουλίες που λαμβάνουν ενωσιακή χρηματοδότηση στο πλαίσιο του νέου ΠΔΠ πρέπει να
δεσμεύονται σαφώς έναντι των ευρωπαϊκών αξιών.
1.16 Η ΕΟΚΕ καλεί τους νομοθέτες της ΕΕ να μειώσουν περαιτέρω τον διοικητικό φόρτο, ιδίως για τις μικρές
πρωτοβουλίες και οργανώσεις.
1.17 Η ΕΟΚΕ καλεί την Επιτροπή να επενδύσει περισσότερο στην ανάπτυξη ικανοτήτων για την κοινωνία
των πολιτών, να ενισχύσει τα δίκτυα διασυνοριακής συνεργασίας και να βελτιώσει την παρεχόμενη ενημέρωση σχετικά με τα υφιστάμενα μέσα στήριξης. Η Επιτροπή
θα πρέπει να υποβάλει προτάσεις για ελάχιστα πρότυπα
όσον αφορά τον συνδυασμό της επαγγελματικής δραστηριότητας και του εθελοντισμού στις δραστηριότητες της
κοινωνίας των πολιτών.
1.18 Η ΕΟΚΕ στηρίζει την έκκληση του Κοινοβουλίου σχετικά με την υποβολή πρότασης για τη θέσπιση ευρωπαϊκού καταστατικού για τα αλληλασφαλιστικά ταμεία,
τις ενώσεις και τα ιδρύματα ή, διαφορετικά, προτείνει την
καθιέρωση εναλλακτικού συστήματος επίσημης διοργανικής διαπίστευσης ως πρώτο βήμα.
1.19 Θα ήταν χρήσιμη η διενέργεια ανάλυσης σχετικά
με την αδυναμία διεκπεραίωσης του εν λόγω φακέλου,
ταυτόχρονα με την επιδίωξη μιας διοργανικής έγκρισης,
ως ένα είδος σήματος για τις ΜΚΟ που επιθυμούν ενδεχομένως να προσδώσουν μια ευρωπαϊκή διάσταση στις
δραστηριότητές τους. Η ΕΟΚΕ θα πρέπει, σε ένα πρώτο
στάδιο, να εκπονήσει διερευνητική μελέτη προς τον σκοπό αυτό.
1.20 Η ΕΟΚΕ καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν μέτρα
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στήριξης των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών,
χωρίς να ζημιωθούν οι δημόσιες υπηρεσίες και η φορολογική δικαιοσύνη.
1.21 Η ΕΟΚΕ καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να ενισχύσουν περαιτέρω τη συμμετοχική δημοκρατία.
1.22 Η ΕΟΚΕ αναμένει από όλους τους φορείς να εργαστούν για την επίτευξη ευρωπαϊκών πολιτικών που θα
επιφέρουν απτές βελτιώσεις στη ζωή των πολιτών.
1.23 Οι εθνικοί και οι ευρωπαϊκοί φορείς χάραξης
πολιτικής πρέπει να αντιμετωπίσουν τα καυτά κοινωνικά ζητήματα και να διασφαλίσουν την κοινωνική βιωσιμότητα με εκπαιδευτικά συστήματα χωρίς αποκλεισμούς,
ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς, ανταγωνιστικές και καινοτόμες βιομηχανίες, εύρυθμα λειτουργούσες αγορές
εργασίας, δίκαιη και ορθή φορολογία και αποτελεσματικές δημόσιες υπηρεσίες και συστήματα κοινωνικής
ασφάλισης.
1.24 Οι ισχυροί κοινωνικοί εταίροι και η κοινωνία
των πολιτών σε όλη την πολυμορφία της αποτελούν απαραίτητα στοιχεία για την προάσπιση των θεμελιωδών ευρωπαϊκών αξιών.
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«Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΌΣ ΔΙΆΛΟΓΟΣ ΜΕΤΆ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΈΣ»
ΆΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΈΔΡΟΥ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε., Κ. ΓΙΏΡΓΟΥ ΒΕΡΝΊΚΟΥ, ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΊΔΑ «ΠΡΏΤΟ ΘΈΜΑ»
7 Ιουλίου 2019

Σ

ήμερα όλοι οι Έλληνες καλούμαστε να ψηφίσουμε, έχοντας στραμμένο το βλέμμα μας στο μέλλον.
Ψηφίζουμε, γνωρίζοντας ότι η πρόοδος καθενός
ξεχωριστά -αλλά και ολόκληρης της κοινωνίας- προϋποθέτει περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας,
υγιές κοινωνικό κράτος, ποιοτική εκπαίδευση, δημόσια
ασφάλεια, αποδοτική δημόσια δοίκηση και ανεξαρτησία
στη λειτουργία της Δικαιοσύνης. Η πρόοδος, η ευημερία
αλλά και η ίδια η δημοκρατία δεν μπορούν να επιβιώσουν
εκεί που κυριαρχούν οι ανισότητες, η αδικία, η ημιμάθεια,
η ανασφάλεια και ο φόβος για το αύριο. Η δημοκρατία
όμως προϋποθέτει και ένα ακόμα ιδιαίτερα κρίσιμο στοιχείο: αυτό της συμμετοχής της οργανωμένης κοινωνίας,
αλλά και του κάθε πολίτη, στη διαδικασία διαμόρφωσης
των δημόσιων πολιτικών. Είναι πρωταρχικά ευθύνη της
κυβέρνησης, αλλά στη συνέχεια και ευθύνη όλων μας, ν’
αναβαθμίσουμε το διάλογο και τη συνεννόηση. Με άλλα
λόγια, να συνδιαμορφώσουμε τις πολιτικές από τις οποίες εξαρτάται το μέλλον το δικό μας, των παιδιών μας και
της χώρας μας. Οι τομές με το παρελθόν που χρειάζεται η
χώρα, δεν μπορούν να υλοποιηθούν αν δεν διασφαλισθεί
η ευρύτερη δυνατή κοινωνική συναίνεση. Οι αναπτυξιακές, τεχνολογικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις χρειάζονται όλο και περισσότερο μία κοινωνία που γνωρίζει,
συζητά και συναποφασίζει.

κριμένες μεταρρυθμίσεις στο χώρο της Δικαιοσύνης, της
εκπαίδευσης, της δημόσιας διοίκησης, της αγοράς εργασίας με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα, την αειφορία και την κοινωνική δικαιοσύνη. Ο διάλογος,
η ανταλλαγή απόψεων και η προσπάθεια εύρεσης κοινής
συνισταμένης μεταξύ αντιτιθέμενων συμφερόντων σίγουρα είναι επίπονη προσπάθεια, αλλά το τελικό αποτέλεσμα
μας αποζημίωσε και καταξίωσε και την ίδια τη δημοκρατία.
Η προσπάθεια αυτή επομένως αξίζει να συνεχισθεί
και την αυριανή μέρα. Η Ο.Κ.Ε. ως θεσμός έχει κατοχυρωθεί από το ίδιο το Σύνταγμα της χώρας. Χρειάζονται
όμως νομοθετικές παρεμβάσεις στον τρόπο λειτουργίας της, ώστε ν’ ανταποκρίνεται στις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες και να είναι πιο ουσιαστικός. Πρωταρχικά όμως εκείνο που χρειάζεται, είναι η κυβέρνηση της
επόμενης μέρας ν’ αποδώσει στο θεσμό τη θέση που του
οφείλεται στο πολιτικό σύστημα της χώρας. Ανεξάρτητα
από το αποτέλεσμα των εκλογών και την όποια αισιοδοξία
δημιουργεί, η αλήθεια είναι ότι η συνέχεια είναι εξαιρετικά
δύσκολη. Η χώρα προσπαθεί ν’ ανακάμψει με ασταθείς
ακόμα ρυθμούς, το πλέον δυναμικό μέρος του εργατικού δυναμικού έχει ήδη αναζητήσει ή και αναζητεί εργασία στο διεθνή χώρο, η τεχνολογία έχει επιφέρει σημαντικές μεταβολές στις εργασιακές σχέσεις και αναμένονται
ακόμα περισσότερες. Η διαρκής σύγκρουση ανάμεσα στο

Σε όλη τη μνημονιακή περίοδο ο διάλογος με τους κοινωνικούς εταίρους και την οργανωμένη κοινωνία των πολιτών είχε καθαρά προσχηματικό χαρακτήρα. Οι πλέον
οδυνηρές μεταρρυθμίσεις αποφασίσθηκαν και εφαρμόσθηκαν χωρίς την οποιαδήποτε συμμετοχή της κοινωνίας
και χωρίς την απαραίτητη κοινωνική συναίνεση. Η Ο.Κ.Ε.
όλο το προηγούμενο διάστημα προσπάθησε να κρατήσει, παρά τις τεράστιες δυσκολίες, ζωντανή τη διαδικασία
του κοινωνικού διαλόγου και πιστεύω ότι τα κατάφερε.
Δραστηριοποιηθήκαμε σ’ όλα τα μείζονος ενδιαφέροντος
εθνικά και ευρωπαϊκά θέματα. Προσπαθήσαμε να διαμορφώσουμε ένα αναπτυξιακό σχέδιο για τη χώρα με παρεμβάσεις κοινής αποδοχής και με την προστιθέμενη αξία
του γνήσιου κοινωνικού διαλόγου. Και προτείναμε συγκε-

παλιό και το νέο, τη σημερινή εποχή της ψηφιακής οικονομίας, γίνεται πολύ πιο έντονα και άμεσα αντιληπτή. Οι
νέες ανισότητες που προκύπτουν είναι πολύ πιο δύσκολα
διαχειρίσιμες απ’ ότι στο παρελθόν. Η όποια κυβέρνηση
εκλεγεί χρειάζεται άμεσα να συνειδητοποιήσει ότι οι επιλογές της για ν’ αποδώσουν θα πρέπει να εμπεριέχουν το
διάλογο, τη συνεργασία και τη συναίνεση ως αναπόσπαστο στοιχείο τους. Οι κοινωνικοί εταίροι, από την πλευρά
μας, χρειάζεται ν’ αντιληφθούμε τα νέα δεδομένα της οικονομίας, της εργασίας και της κοινωνίας. Με άλλα λόγια,
πρέπει και εμείς να τολμήσουμε ν’ αλλάξουμε, αν θέλουμε να είμαστε παρόντες στις νέες περίπλοκες εξελίξεις και
ισορροπίες που διαμορφώνονται, προτάσσοντας σταθερά
το σεβασμό των δημοκρατικών αρχών.
> 2019

36 > ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε.
«Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΤΑ ΙΙΙ:
Η ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΑΣ ΤΑΞΗΣ»

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΈΔΡΟΥ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε., Κ. ΓΙΏΡΓΟΥ ΒΕΡΝΊΚΟΥ,
ΣΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΙΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ
20 Ιουνίου 2019

Ο

κόσμος σήμερα είναι καλύτερος από παλαιότερα και από οποιαδήποτε άλλη περίοδο στην
ιστορία. Οι άνθρωποι είναι υγιέστεροι, πλουσιότεροι και ζουν περισσότερο.
Άλλωστε η αυξανόμενη ευημερία δημιουργεί αυξανόμενη ανισότητα, που χαρακτηρίζει τη σημερινή
παγκοσμιοποίηση, όπως και οι προγενέστερες παγκοσμιοποιήσεις. Άλλες επωφελούνται, γνωρίζοντας
ταχεία ανάπτυξη και άλλες μένουν πίσω. Υπάρχει ατέλειωτος χώρος ανάμεσα στο παλαιό και το νέο και
ανάμεσα στην πρόοδο και την ανισότητα.
Η οικονομική ανάπτυξη είναι η μηχανή της απόδρασης από τη φτώχεια και τις υλικές στερήσεις. Η
μείωση της παγκόσμιας φτώχειας, ιδιαίτερα μετά το
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1980, είναι η ιστορία της μεγαλύτερης προόδου σ’
όλη την ανθρώπινη ιστορία και σίγουρα η ταχύτερη.
Εντούτοις η ανάπτυξη παραπαίει στον πλούσιο κόσμο. Καθεμία από τις τελευταίες δεκαετίες η ανάπτυξη είναι χαμηλότερη από την προηγούμενη δεκαετία.
Ενδεικτικό παράδειγμα οι ΗΠΑ και πολλές χώρες της
Ευρώπης, όπου οι άνθρωποι στο μέσον της εισοδηματικής κλίμακας δεν ζουν καλύτερα από τους γονείς
τους, παρόλο που ζουν καλύτερα από τις παλαιότερες
γενιές. Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι όταν η ανάπτυξη σε μία χώρα επιβραδύνεται, συνήθως διευρύνεται το χάσμα μεταξύ των κατοίκων της. Η βραδύτερη ανάπτυξη καθιστά αναπόφευκτη τη σύγκρουση για
την κατανομή του εισοδήματος.
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Παρόλο που οι ρυθμοί ανάπτυξης στον ανεπτυγ-

λογές και σε πολιτικούς σχηματισμούς που απορρί-

μένο κόσμο επιβραδύνονται, έχουμε αρκετά χρό-

πτουν τη δημοκρατία. Η κοινωνική κινητικότητα, που

νια ποσοστά ανάπτυξης παγκόσμια καλύτερα από το

είναι συνδεδεμένη με την ανάπτυξη και την αξιοκρα-

μέσο όρο, κυρίως γιατί μεγάλο μέρος του πληθυσμού

τία, είναι καθοριστική για τη μεσαία τάξη.

δεν ζει στις πλούσιες χώρες. Συγκεκριμένα, παρά τη

Υπάρχουν πολλές ωραίες προτάσεις για το πώς

διεύρυνση των ανισοτήτων σε πολλές χώρες, η πα-

μπορούμε να δρομολογήσουμε μια νέα πορεία με

γκόσμια ανισότητα μειώνεται σχετικά αργά λόγω του
ιδιαίτερου βάρους της Κίνας και της Ινδίας.
Η δημοκρατία είναι πιο διαδεδομένη στον κόσμο
απ’ ότι ήταν πριν από 50 χρόνια. Οι άνθρωποι έχουν
περισσότερες ευκαιρίες να συμμετέχουν στην κοινωνία. Η υγεία θα εξακολουθήσει να βελτιώνεται, γιατί οι άνθρωποι θέλουν να βελτιωθεί. Νέες γνώσεις,
νέες επινοήσεις να κάνουμε διάφορα πράγματα είναι
τα βασικά μέσα για την πρόοδο.
Σε κάθε περίπτωση η πορεία της προόδου, με όλα
τα στοιχεία που περιλαμβάνει, τίποτα δεν εγγυάται ότι
θα συνεχίζεται για πάντα. Υπάρχουν πολλές απειλές:

κύριο ζητούμενο την ανάπτυξη. Μεταξύ αυτών αναφέρω ενδεικτικά:
• Να διακηρύσσουμε κλίμα πολιτικής και κοινωνικής ομοψυχίας, κόντρα στο διαχρονικό οικείο καταστροφικό διχασμό.
• Δραστική μεταρρύθμιση της Δημόσιας Διοίκησης
και ενσωμάτωσής της στην εποχή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης –κύριος μοχλός κάθε αναπτυξιακής προσπάθειας.
• Αντίστροφο φορολογικό σοκ, που θα βάλει μπροστά την οικονομία.

κλιματική αλλαγή, πολιτικές αποτυχίες, ανθρώπινη

• Προσέκλυση ξένων επενδύσεων στο 5% του ΑΕΠ

επιθετικότητα, επιδημίες, πόλεμοι, που δημιουργούν

ετήσια και ιδιωτικών στο 20%, στήριξη της υγιούς

αβεβαιότητες και μπορούν να βάλουν τέλος σ’ αυτήν

επιχειρηματικότητας, εκσυγχρονισμός της εκπαί-

την πορεία.

δευσης, ενίσχυση της καινοτομίας και των νέων

Ανεξάρτητα από τις εξελίξεις σε παγκόσμιο επί-

τεχνολογιών, υιοθέτηση καλών ευρωπαϊκών πρα-

πεδο σε σχέση με την πρόοδο και την ανάπτυξη, σε

κτικών σε όλους τους τομείς. Αποκατάσταση της

αρκετές χώρες μπορεί να υπάρχουν εξελίξεις που ν’

πρόσβασης των αγορών στις διεθνείς αγορές. Οι

ανακόπτουν την πορεία προς την πρόοδο. Στη χώρα

πόροι από τα διαρθρωτικά ταμεία της Ε.Ε. να κα-

μας έχουμε ζήσει μια τέτοια περίπτωση τα τελευταία
χρόνια. Η μεσαία τάξη έχει βιώσει τη μείωση των κεκτημένων και του βιοτικού της επιπέδου και μια γενικευμένη αίσθηση πολιτισμικής κρίσης, ταυτότητας και
ασφάλειας. Σύμφωνα με τον ILO, μεσαία εισοδήματα
είναι όσοι λαμβάνουν από το 60% έως το 200% του
μηνιαίου μισθού. Παρόλα αυτά όμως η μεσαία τάξη
δεν μπορεί να προσμετράται μόνο με εισοδηματικά
κριτήρια. Περιλαμβάνει ανθρώπους με μεγάλες διαφορές στον τρόπο ζωής, στις δεξιότητες, την επιμόρ-

τευθύνονται στην ενίσχυση των εξαγωγών, της επιχειρηματικότητας και των επενδύσεων, κυρίως
εταιρειών μεσαίας και μικρής κεφαλαιοποίησης.
• Να σταματήσουμε ν’ αξιολογούμε τον κόσμο του
2019 με κριτήρια του 1980, ενώ έχουν ανατραπεί
όλα όσα γνωρίζουμε.
Είναι προφανές ότι χρειαζόμαστε ένα εθνικό αναπτυξιακό σχέδιο που να συγκεντρώνει τη μεγάλη

φωση, τη νοοτροπία και τα ενδιαφέροντα. Η μεσαία

αποδοχή της ελληνικής κοινωνίας. Το σχέδιο αυτό

τάξη, παρά τα ετερόκλητα στοιχεία που περιλαμβάνει

επεξεργάστηκε και παρουσίασε το περίγραμμά του η

από δυναμικά τμήματα έως οργανωμένα «αμυντικά»

Ο.Κ.Ε. Ελλάδος το Φεβρουάριο του 2018, έχοντας τη

σε κάθε εκσυγχρονισμό του κανονιστικού πλαισίου,

μεγάλη αποδοχή των κοινωνικών εταίρων, των πα-

αποτελεί τον κορμό της ελληνικής κοινωνίας και η

ραγωγικών τάξεων, της κοινωνίας των πολιτών και

ανθεκτικότητά της είναι ανάχωμα σ’ ελεύθερες επι-

των πολιτικών κομμάτων.
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Κοπή πίτας. Το φλουρί κέρδισε ο κ. Χάρης Κυριαζής.

Συμμετοχή στην ενημέρωση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας
Περιβάλλοντος της Βουλής των Ελλήνων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Αθήνα, 13/2/2019

Παρέμβαση στη συνεδρίαση των Διαρκών Επιτροπών Παραγωγής και Εμπορίου
και Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων
Αθήνα, 16/10/2019

Αθήνα, 24/1/2019

Παρέμβαση στο συνέδριο με θέμα «Χάρτα
Διαφορετικότητας για Επιχειρήσεις και
Οργανισμούς στην Ελλάδα»
Αθήνα, 9/5/2019

Συμμετοχή με την ΟΠΕΜΕΔ σε συνάντηση με τον Υπουργό
Δικαιοσύνης
Αθήνα, 13/9/2019

Συνάντηση με τον Κώστα Αγοραστό,
Περιφερειάρχη Θεσσαλίας
Αθήνα, 4/7/2019
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ΣΎΝΘΕΣΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε.
Όργανα της Ο.Κ.Ε. είναι η Ολοµέλεια, µε 62 Μέλη από τις τρεις Οµάδες (Εργοδότες – Εργαζόµενοι
– Λοιπές Κατηγορίες), η Εκτελεστική Επιτροπή, το Συµβούλιο Προέδρων, ο Πρόεδρος και οι τρεις
Αντιπρόεδροι.
Τα µέλη της κάθε Οµάδας ορίζονται από τους εξής φορείς και οργανώσεις:

Οµάδα Εργοδοτών (Α΄ Οµάδα)

Οµάδα Λοιπών Κατηγοριών (Γ΄ Οµάδα)

Σύνδεσµος Επιχειρήσεων και
Βιοµηχανιών

Πανελλήνια Συνοµοσπονδία
Ενώσεων Γεωργικών
Συνεταιρισµών

Γενική Συνοµοσπονδία
Επαγγελµατιών,
Βιοτεχνών, Εµπόρων Ελλάδος

Γενική Συνοµοσπονδία Αγροτικών
Συλλόγων Ελλάδος

Ελληνική Συνοµοσπονδία
Εµπορίου & Επιχειρηµατικότητας
Σύνδεσµος Ελληνικών
Τουριστικών Επιχειρήσεων
Ελληνική Ένωση Τραπεζών
Ένωση Ελλήνων
Εφοπλιστών
Πανελλήνιος Σύνδεσµος
Τεχνικών Εταιρειών
Οµοσπονδία Κατασκευαστών
& Οικοδοµικών
Επιχειρήσεων Ελλάδος

Συντονιστική Επιτροπή
Δικηγόρων
Πανελλήνιος Ιατρικός
Σύλλογος
Κεντρική Ένωση
Επιµελητηρίων Ελλάδος
Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας
Οικονοµικό Επιµελητήριο
Ελλάδας
Γεωτεχνικό Επιµελητήριο
Ελλάδας
Καταναλωτές
Οργανώσεις προστασίας
περιβάλλοντος

Οµάδα Εργαζοµένων (Β΄ Οµάδα)
Γενική Συνοµοσπονδία Εργατών
Ελλάδος
Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων
Δηµοσίων Υπαλλήλων

Εθνική Συνοµοσπονδία
Ατόµων µε Αναπηρία
Οργανώσεις για θέµατα
ισότητας των δύο φύλων
Κεντρική Ένωση
Δήµων Ελλάδας
Ένωση Περιφερειών Ελλάδας
Ανώτατη Συνοµοσπονδία
Πολυτέκνων Ελλάδος
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ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε.
Μέσα από τον έντιμο, υπεύθυνο και γόνιμο διάλογο, οι πολίτες να είναι βασικοί πρωταγωνιστές στο
πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό γίγνεσθαι.
Η Ο.Κ.Ε. συμβάλλει:
• στην εδραίωση της δημοκρατίας
• στην οικονομική ευημερία, την ανάπτυξη,
τις επενδύσεις
• στον εκσυγχρονισμό των δομών και της
λειτουργίας του κράτους
• στην κοινωνική συνοχή και την αλληλεγγύη.

Αμβρ. Φραντζή 9, 117 43 Αθήνα • Τηλ.: 210 9249510-2, Fax: 210 9249515
http://www.oke-esc.eu, e-mail: sec@oke-esc.eu

