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Αγαπητοί φίλοι αναγνώστες,
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ποκριθούμε στο συνταγματικό και θεσμικό μας ρόλο
για τη διεξαγωγή του κοινωνικού διαλόγου, για τη γενική πολιτική της χώρας και ιδίως για τις κατευθύνσεις της οικονομικής και
κοινωνικής πολιτικής.
Το Φεβρουάριο του 2018 παραδώσαμε στον Πρόεδρο της Βουλής και τα
πολιτικά κόμματα τη «Συμφωνία για το Εθνικό Αναπτυξιακό Σχέδιο» για την
ανάκαμψη της οικονομίας και την ανάπτυξη της χώρας.
Τον Οκτώβριο του 2018 συζητήσαμε με κορυφαίους πολιτικούς, τους Προέδρους των φορέων της Ο.Κ.Ε. και την Ολομέλειά μας, τις σχέσεις Βουλής και
Ο.Κ.Ε. και τον τρόπο αποτελεσματικότερης συνεργασίας. Η συζήτηση είχε άμεσα αποτελέσματα και το Προεδρείο της Βουλής επιβεβαίωσε την υποχρέωσή
της για στενή συνεργασία.
Στη διάρκεια όλης της χρονιάς δραστηριοποιηθήκαμε σε όλα τα κρίσιμα
εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή θέματα που άπτονται του κοινωνικού διαλόγου
και παρουσιάζονται στο παρόν έντυπο.
Αντιμέτωποι με πλήθος προκλήσεων –πολιτικών, οικονομικών, κοινωνικών, περιβαλλοντικών, τεχνολογικών, συνθηκών ασφάλειας και εργασίας– σε
ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, είναι ιδιαίτερα κρίσιμο το έτος 2019, ενόψει
των εθνικών εκλογών και των εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να
τολμήσουμε να πρωτοστατήσουμε στην προσπάθεια προσαρμογής των
πολιτικών συστημάτων στις νέες συνθήκες που δημιουργούνται. Να επιμείνουμε ότι ο κοινωνικός διάλογος, στo πλαίσιo της Ο.Κ.Ε., είναι πρωταρχικό
εργαλείο για κοινωνικές συναινέσεις και συνεργασίες. Να είμαστε παρόντες
στις νέες περίπλοκες εξελίξεις των πολιτικών ισορροπιών που διαμορφώνονται, προτάσσοντας σταθερά το σεβασμό των δημοκρατικών αρχών.
Γιώργος Βερνίκος
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Τ

ην Τετάρτη, 14 Φεβρουαρίου 2018, στο Ζάππειο
Μέγαρο, παρουσιάστηκε η Κοινή Δήλωση των
κοινωνικών εταίρων και της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών για το Εθνικό Αναπτυξιακό Σχέδιο
(Ε.Α.Σ.).
Πρόκειται για το αποτέλεσμα επίμονων και δύσκολων διαβουλεύσεων, που ξεκίνησαν τον Ιούνιο 2016,
όταν ζητήθηκε από την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, με διακομματική συμφωνία στη Βουλή, να παρουσιάσει ένα Εθνικό Αναπτυξιακό Σχέδιο.
Το Σχέδιο αυτό έχει στόχο να βοηθήσει τη χώρα να
ξεπεράσει τη βαθιά και πολυεπίπεδη κρίση που βιώνει
και που δεν περιορίζεται μόνο στην οικονομία, αλλά ενέχει στοιχεία πολιτισμικής, ηθικής και κοινωνικής παρακμής. Μπροστά σ’ αυτήν την κατάσταση, επιβάλλεται όλοι
οι πολίτες να σταθούμε υπεύθυνα, τόσο σε ατομικό όσο
και σε συλλογικό επίπεδο, και ν’ αναλάβουμε πρωτο-

χώρας στις διεθνείς αγορές. Ωστόσο, αποτελεί κοινή διαπίστωση ότι οι θετικές εξελίξεις δεν συνιστούν μία αναπτυξιακή δυναμική της οικονομίας η οποία μπορεί να
ανταποκριθεί στον διεθνή ανταγωνισμό. Η Ο.Κ.Ε., έχοντας εντοπίσει τα διαρθρωτικά προβλήματα της ελληνικής οικονομίας, πιστεύει στην ανάγκη σχεδιασμού και
εφαρμογής ενός ολοκληρωμένου και συνεκτικού προγράμματος αναπτυξιακού προσανατολισμού. Γι’ αυτό το
λόγο συνέστησε Επιτροπή Εργασίας για την καταγραφή
των θέσεων όλων των παραγωγικών τάξεων και την
ανάδειξη των σημείων σύγκλισης.
Με τον τρόπο αυτό διαμορφώθηκε ένα Αναπτυξιακό
Σχέδιο που αναγνωρίζει την ανάγκη κοινωνικών και πολιτικών συναινέσεων, με στόχο μια Ελλάδα που θα χαρακτηρίζεται από κοινωνική συνοχή, βιώσιμη ανάπτυξη,
κοινωνική δικαιοσύνη και αειφόρο διαχείριση του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων.

βουλίες, που θα αποτρέπουν την περαιτέρω διολίσθηση
σε εθνική απαξία και ασημαντότητα.
Η μεγάλη δημοσιονομική προσαρμογή και κυρίως η
υπέρβαση των δημοσιονομικών στόχων τα δύο τελευταία χρόνια έχει βελτιώσει σημαντικά την αξιοπιστία της

Οι κοινωνικοί εταίροι και η κοινωνία των πολιτών
συμφωνούν ότι υπάρχει ανάγκη για μείωση της ανεργίας και δημιουργία σταθερών και ποιοτικών θέσεων
απασχόλησης. Είναι απαραίτητη η δημιουργία μιας εξωστρεφούς οικονομίας που θα βασίζεται στις επενδύσεις,
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τη γνώση και την καινοτομία. Επιβάλλεται ο επανασχεδιασμός του εκπαιδευτικού συστήματος, η προώθηση
της έρευνας και η σύνδεσή της με την παραγωγή. Χρειάζεται μία δημόσια διοίκηση σύγχρονη και αποδοτική και
ένα οικονομικό περιβάλλον με δυνατότητα επικερδούς
επιχειρηματικής δραστηριότητας. Τέλος, είναι αναγκαία
η αντιμετώπιση της κακονομίας και της πολυνομίας και
η διαμόρφωση ενός σταθερού και αναπτυξιακού φορολογικού συστήματος.
Με την παρουσίαση της Κοινής Δήλωσης για το Εθνικό Αναπτυξιακό Σχέδιο θεωρούμε ότι παραδίδουμε στη
Βουλή των Ελλήνων, σε όλους τους βουλευτές και όλα
τα κόμματα, τους κεντρικούς αναπτυξιακούς στόχους
και τους βασικούς άξονες παρέμβασης για την αναπτυξιακή στρατηγική της χώρας μας, με τη συμμετοχή των
κοινωνικών εταίρων, των παραγωγικών τάξεων και της
Κοινωνίας των Πολιτών.
Στη βάση των παραπάνω, η Ο.Κ.Ε. δεσμεύεται ότι
θα συνεχίσει την υπεύθυνη διαβούλευση μεταξύ των
μελών της, με στόχο την ενδυνάμωση του κοινωνικού
διαλόγου στη χώρα, την προώθηση των συλλογικών
διαπραγματεύσεων και τη συνεχή εμβάθυνση ενός ολοκληρωμένου εθνικού αναπτυξιακού σχεδίου, με συγκεκριμένες προτάσεις ανά τομέα.

Σήμερα έχουμε πλέον το δικό μας Ε.Α.Σ. και η επιτυχημένη εφαρμογή του θα εξαρτηθεί από την εκάστοτε
κυβέρνηση, τις πολιτικές δυνάμεις και τα κόμματα που
έχουν τα δικά τους επεξεργασμένα σχέδια δημόσιας
δράσης και πολιτικών προτεραιοτήτων.
Γι’ αυτό η Ο.Κ.Ε. καλεί την κυβέρνηση και το σύνολο του πολιτικού κόσμου να δείξουν έμπρακτα ότι στηρίζουν τον κοινωνικό διάλογο, ότι σέβονται τα αποτελέσματά του και ότι αξιοποιούν, προς όφελος της χώρας,
τα συμφωνηθέντα μεταξύ των παραγωγικών και κοινωνικών φορέων κατά το σχεδιασμό και την εφαρμογή των
αναγκαίων για τη χώρα αλλαγών.
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ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΌ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΌ ΣΧΈΔΙΟ
Οι κοινωνικοί εταίροι και η οργανωμένη κοινωνία
των πολιτών που συμμετέχουν στην Οικονομική και
Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος, αναγνωρίζουν την
ανάγκη κοινωνικών και πολιτικών συναινέσεων για
την υιοθέτηση Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής με
στόχο μία Ελλάδα που θα χαρακτηρίζεται από κοινωνική συνοχή, οικονομική ανάπτυξη, κοινωνική δικαιοσύνη και βιώσιμη διαχείριση του περιβάλλοντος και
των φυσικών πόρων.
Μέχρι σήμερα, δεν υπήρξε στη χώρα ένα ενιαίο
αναπτυξιακό σχέδιο ευρύτερης αποδοχής, με αποτέλεσμα η διαχείριση της κρίσης να μην είναι προϊόν
εθνικής συνεννόησης, σε αντίθεση με άλλες χώρες
που βρέθηκαν σε ανάλογη θέση. Επομένως, η διαμόρφωση συνθηκών πολιτικής και κοινωνικής συνεννόησης και η συμμετοχή όλης της κοινωνίας σε
ένα αναπτυξιακό σχέδιο που θα απαντά στα σημερινά
προβλήματα, λαμβάνοντας υπόψη τις επόμενες γενιές,
αποτελούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την έξοδο
από την κρίση, την επιστροφή στην ευρωπαϊκή κανονικότητα και την ισχυροποίηση της χώρας στις συνεχώς
μεταβαλλόμενες διεθνείς συνθήκες.
Η Ελλάδα πρέπει να βρει την ισορροπία ανάμεσα
στη δημοσιονομική βελτίωση και τη στήριξη της ανάπτυξης. Χρειάζεται να αντιμετωπίσει τα ενδογενή δομικά προβλήματα της οικονομίας, να βελτιώσει τη διαρθρωτική της ανταγωνιστικότητα, να μετασχηματιστεί
σε μία σύγχρονη ευρωπαϊκή οικονομία βασισμένη στη
γνώση και την καινοτομία και με αυτά τα εφόδια να
ξεφύγει από τις αυστηρές πολιτικές λιτότητας και να
απαιτήσει μία θέση στη διεθνή αγορά που θα μας φέρει
περισσότερες και βιώσιμες θέσεις εργασίας και βελτίωση των εισοδημάτων.
Μέσα από την προσέγγιση όλων των απόψεων,
όπως αυτές αναπτύχθηκαν μέχρι σήμερα στο πλαίσιο
ενός ανοικτού κοινωνικού διαλόγου για το νέο αναπτυξιακό σχέδιο, η Ο.Κ.Ε. παρουσιάζει τους κεντρικούς στρατηγικούς στόχους, καθώς και τους βασικούς άξονες παρέμβασης στους οποίους συμφωνεί
το σύνολο των παραγωγικών και κοινωνικών φορέων της χώρας.
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ΚΕΝΤΡΙΚΟΊ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΊ ΣΤΌΧΟΙ
1.
2.
3.

4.

5.
6.

Μείωση της ανεργίας και αύξηση της ποιοτικής
απασχόλησης.
Προσέλκυση καινοτόμων επενδύσεων και βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.
Ενίσχυση εξωστρέφειας και εκσυγχρονισμός του
παραγωγικού δυναμικού σε όλους τους τομείς
της οικονομίας.
Αναβάθμιση του ανθρώπινου κεφαλαίου και προσαρμογή των δεξιοτήτων στις σύγχρονες απαιτήσεις.
Μείωση φτώχειας και ανισοτήτων.
Προστασία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς μας με ξεκάθαρους κανόνες και σαφείς
τρόπους που θα επιτρέπουν το συνδυασμό της οικονομικής ανάπτυξης και την προστασία των φυσικών οικοσυστημάτων.

ΒΑΣΙΚΟΊ ΆΞΟΝΕΣ ΠΑΡΈΜΒΑΣΗΣ
1.

2.
3.

4.

5.

Εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Διοίκησης και μείωση της γραφειοκρατίας για την αποτελεσματική
λειτουργία του κράτους, την υποστήριξη του πολίτη και την προώθηση της υγιούς και κοινωνικά
υπεύθυνης επιχειρηματικότητας.
Απλοποίηση της Νομοθεσίας και αντιμετώπιση
της πολυνομίας και της κακής νομοθέτησης.
Βελτίωση της Φορολογικής Διοίκησης και διαμόρφωση απλού και σταθερού φορολογικού συστήματος, ώστε να διευκολύνεται η επιχειρηματικότητα, να αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά η
φοροδιαφυγή και να διασφαλίζεται η αναλογικότητα και η ανταποδοτικότητα της φορολογίας.
Ταχεία απονομή της Δικαιοσύνης και επίλυση διαφορών, ώστε να υπάρχει διαφάνεια, να εξυπηρετούνται οι πολίτες και να διευκολύνονται οι επενδύσεις.
Ενίσχυση του εγχώριου παραγωγικού δυναμικού, με έμφαση στους κλάδους της οικονομίας με
συγκριτικό πλεονέκτημα, και προώθηση των συνεργασιών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με
δημιουργία εσωτερικών αλυσίδων αξίας και συ-
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στάδων επιχειρήσεων (clusters). Υιοθέτηση και
εφαρμογή Βιομηχανικής Πολιτικής που θα έχει
στόχους ευθυγραμμισμένους με εκείνους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με έμφαση στην ποιότητα και
την καινοτομία.
6. Αντιμετώπιση μονοπωλιακών και ολιγοπωλιακών πρακτικών στη λειτουργία των αγορών προϊόντων και υπηρεσιών.
7. Αποκατάσταση του αναπτυξιακού ρόλου του χρηματοπιστωτικού συστήματος και πλήρης αξιοποίηση των ευρωπαϊκών και δημόσιων πηγών χρηματοδότησης, για να διασφαλισθεί η ρευστότητα
στην αγορά και να στηριχθεί η επιχειρηματικότητα
και η ανάπτυξη.
8. Επανασχεδιασμός του εκπαιδευτικού συστήματος
με μακροχρόνιο ορίζοντα και αναβάθμιση της κατάρτισης και της δια βίου μάθησης, ώστε να επιτευχθεί η σύνδεση της γνώσης με την τεχνολογία
και η προσαρμογή των δεξιοτήτων στις απαιτήσεις της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης. Ειδικές πρωτοβουλίες για την ανάκτηση δεξιοτήτων
από τους μακροχρόνια ανέργους, ώστε να είναι
δυνατή η επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.
9. Προώθηση και ενίσχυση της έρευνας και σύνδεσή της με την επιχειρηματικότητα, για το μετασχηματισμό των αποτελεσμάτων της σε καινοτόμες
δραστηριότητες και προϊόντα νέων τεχνολογιών
υψηλότερης προστιθέμενης αξίας.
10. Αποτελεσματικό και βιώσιμο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης το οποίο θα δημιουργεί συνθήκες
ασφάλειας στους πολίτες και θα παρέχει εξίσου
ποιοτικές υπηρεσίες κοινωνικής ασφάλισης και
προστασίας στις μελλοντικές γενιές. Πολιτικές για
την αντιμετώπιση του δημογραφικού και της πληθυσμιακής γήρανσης.

11. Αναβαθμισμένη λειτουργία κράτους πρόνοιας
με στοχευμένες παρεμβάσεις που θα καλύπτουν
τους πολίτες που έχουν πραγματική ανάγκη, διασφαλίζοντας πρωτίστως την προστασία των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και την ουσιαστική
στήριξη των ανέργων.
12. Βελτίωση Ενεργειακού Σχεδιασμού με προσανατολισμό στην καθαρή και ανταγωνιστική ενέργεια,
σύμφωνα με τις διεθνείς δεσμεύσεις της χώρας,
ισόρροπη περιβαλλοντική προστασία και ουσιαστική μείωση της παραγωγής αποβλήτων μέσω
της ανακύκλωσης και της επαναχρησιμοποίησης
κάθε λογής υλικών (κυκλική οικονομία).
Στη βάση των παραπάνω, η Ο.Κ.Ε. δεσμεύεται ότι
θα συνεχίσει την υπεύθυνη διαβούλευση μεταξύ των
μελών της, με στόχο την ουσιαστική αναβάθμιση και
την ενδυνάμωση του κοινωνικού διαλόγου στη χώρα,
την προώθηση των συλλογικών διαπραγματεύσεων
και τη συνεχή εμβάθυνση ενός ολοκληρωμένου Εθνικού Αναπτυξιακού Σχεδίου, με συγκεκριμένες προτάσεις ανά τομέα.
Η Ο.Κ.Ε. επισημαίνει ότι στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής
πορείας της χώρας, με δημοκρατική και ανθρωποκεντρική προσέγγιση, όλοι οι πολίτες της χώρας, μέσα από συλλογικές εκφράσεις αλλά και ο καθένας ατομικά, έχουμε
ευθύνη να συμβάλλουμε υπεύθυνα στη βελτίωση της
κατάστασης που βιώνουμε καθημερινά και να παραδώσουμε μια καλύτερη Ελλάδα στις επόμενες γενιές.
Η Ο.Κ.Ε. καλεί την κυβέρνηση και το σύνολο του
πολιτικού κόσμου να δείξουν έμπρακτα ότι στηρίζουν
τον κοινωνικό διάλογο, ότι σέβονται τα αποτελέσματά του και ότι αξιοποιούν, προς όφελος της χώρας, τα
συμφωνηθέντα μεταξύ των παραγωγικών και κοινωνικών φορέων κατά το σχεδιασμό και την εφαρμογή
των αναγκαίων για τη χώρα μεταρρυθμίσεων.
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Η ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΏΡΑΣ ΑΠΑΙΤΕΊ ΤΗΝ ΆΜΕΣΗ
ΑΝΑΣΎΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΎ ΔΙΑΛΌΓΟΥ
ΣΥΓΚΛHΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε.

Η

Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) διοργάνωσε την Πέμπτη, 11 Οκτωβρίου 2018, στο πλαίσιο της σύγκλησης της
Ολομέλειάς της, συζήτηση με τους φορείς-μέλη της για
την ανασύνταξη του θεσμοθετημένου κοινωνικού διαλόγου στη χώρα, ο οποίος τα τελευταία χρόνια υποβαθμίστηκε σημαντικά.
Στη συνεδρίαση συμμετείχαν ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, κ. Νίκος Βούτσης, ο Αντιπρόεδρος
της Κυβέρνησης και Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, κ. Γιάννης Δραγασάκης, ο πρώην Αντιπρόεδρος της
Κυβέρνησης και πρώην Υπουργός Οικονομικών, κ. Ευ-
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άγγελος Βενιζέλος, και ο Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Υπουργός Ανάπτυξης, κ. Κωστής
Χατζηδάκης. Επίσης, ο κ. Σωκράτης Φάμελλος, Αν.
Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Στην εναρκτήρια ομιλία του ο Πρόεδρος της Ο.Κ.Ε.,
κ. Γιώργος Βερνίκος, αναφέρθηκε στο έργο της Ο.Κ.Ε.
και στις διεθνείς συνεργασίες της για θέματα που αφορούν κρίσιμους τομείς της οικονομίας και της κοινωνίας. Επίσης, τονίζοντας τη σημασία του κοινωνικού διαλόγου για τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής, την
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της χώρας και τη βιώσιμη ανάπτυξη, επεσήμανε την ανάγκη ανασύνταξης του
θεσμοθετημένου κοινωνικού διαλόγου και την τήρηση
της υποχρεωτικότητας που προβλέπει το Σύνταγμα και η
νομοθεσία για την έκφραση αιτιολογημένης γνώμης της
Ο.Κ.Ε. πριν από την ψήφιση των νομοσχεδίων στη Βουλή
για θέματα οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής.
Ο κ. Βούτσης υπογράμμισε ότι «σε ό,τι αφορά τον
απολογισμό και τη στρατηγική ανασύνταξη του θεσμοθετημένου κοινωνικού διαλόγου στο πλαίσιο της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, σήμερα είναι πιο
εύκολο να γίνει, ακριβώς επειδή άρχισε να λειτουργεί η
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προϋπόθεση του άκρως σημαντικού θεσμού των συλλογικών διαπραγματεύσεων με στόχο την ολοκλήρωσή
του. Άρα ο ανταγωνισμός και οι συνθέσεις μπορούν να
δώσουν ακόμη μεγαλύτερο νόημα στην ανάγκη του κοινωνικού διαλόγου για την επίτευξη ενός modus vivendi
πάνω σε ορισμένα θέματα. Σε σχέση με την πολιτική
ατζέντα των κομμάτων και το κατά πόσον έχουν αισθανθεί και ιεραρχήσει την ανάγκη του κοινωνικού διαλόγου,
αλλά και του διαλόγου με την κοινωνία των πολιτών, πιστεύω ότι έχουμε μπει πλέον –κι αυτό είναι χαρακτηριστικό της νέας περιόδου– σε μια συστηματική προσπάθεια προγραμματικής ανασυγκρότησης των κομμάτων
και εμβάθυνσης πάνω στα νέα δεδομένα, μετά από τη
φάση κατά την οποία υπήρξαν κάποιες συγκεκριμένες,
κάθε φορά, δεσμεύσεις, που έπρεπε να υλοποιούνται
για να προχωράνε οι αξιολογήσεις».
Ο κ. Δραγασάκης τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι χρειάζεται «να υποστηριχθεί ένας κοινωνικός και πολιτικός
διάλογος που θα ενισχύσει τις άμυνες της δημοκρατίας
απέναντι στις απειλές που αναδύονται. Αυτή η συνθήκη,
προτάσσει μια διττή ανάγκη, τόσο εντός χώρας όσο και
στο επίπεδο της Ευρώπης. Από τη μία πλευρά είναι ζωτικής σημασίας ένας χώρος εθνικού διαλόγου με στόχο
την ευρύτερη συναίνεση γύρω από ζητήματα θεμελιακά
για την επιβίωση της δημοκρατίας (πώς, για παράδειγμα,
αντιμετωπίζουμε την ακροδεξιά απειλή, που αποτελεί
έκφανση της διάρρηξης των κοινωνικών συμβολαίων
και της υπονόμευσης της εμπιστοσύνης). Από την άλλη,
για να επανασυνδεθεί το κοινωνικό με το πολιτικό εί-

ναι κρίσιμο να μορφοποιηθεί ένας χώρος προοδευτικού
διαλόγου, χώρος δηλαδή συσπείρωσης των προοδευτικών δυνάμεων με στόχο τη διαμόρφωση μιας βιώσιμης
εναλλακτικής απέναντι στη νεοφιλελεύθερη ορθοδοξία
που όπως απέτυχε να αποτρέψει την κρίση, με τις γνωστές οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες, απέτυχε και
στη διαχείρισή της, με τις τάσεις αυταρχικής πολιτικής
εκτροπής να πληθαίνουν στην Ευρώπη».
Ο κ. Βενιζέλος αναφέρθηκε στη σημασία της γνώμης της Ο.Κ.Ε. «όταν διατυπώνεται κατά την κατάρτιση
του νομοσχεδίου, πριν καν τη θέση ενός προσχεδίου νόμου σε κοινωνική διαβούλευση, όπως γίνεται τώρα». Στη
συνέχεια επεσήμανε ότι «συμφωνούμε για τον κοινωνικό διάλογο και για το μέλλον της χώρας, στο επίπεδο των
αυτονόητων γενικοτήτων. Όταν διατυπώνουμε, με στερεότυπα, γενικότητες και αυτονόητα, συμφωνούμε όλοι.
Είναι πολλά τα πεδία στα οποία υπάρχει σύμπτωση απόψεων όλων των φορέων –κοινωνικών, θεσμικών, ερευνητικών– που έχουν διατυπώσει απόψεις για τη φορολογία, για τη δημόσια διοίκηση, για την εκπαίδευση και ούτω
καθεξής, με διαφωνίες, βεβαίως, στην αγορά εργασίας
και στην κοινωνική ασφάλιση, όπου είναι διαφορετικοί οι
ταξικοί ρόλοι, οι ρόλοι στην παραγωγή. Αλλά όταν πας να
τα εξειδικεύσεις αυτά, καταρρέει το αυτονόητο της γενικότητας. Βεβαίως όλοι θέλουμε ανάπτυξη, όλοι θέλουμε
ανταγωνιστικότητα, όλοι θέλουμε την επάνοδο στην κανονικότητα, όλοι θέλουμε την ευρωπαϊκή προοπτική, και
τι συμβαίνει; Όταν πας να τα εξειδικεύσεις αυτά βρίσκεσαι μπροστά σε ανυπέρβλητα διλήμματα, σε συγκρούσεις,
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σε αντιθέσεις. Αυτά όλα –και αυτή είναι η τελευταία μου
παρατήρηση– θα μπορούσαμε να τα συζητούμε με άνεση υπό όρους κανονικότητας. Η χώρα δεν βρίσκεται υπό
όρους κανονικότητας».
Ο κ. Χατζηδάκης δήλωσε ότι «η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, ως θεσμός που προάγει τον διάλογο,
έχει εκ των πραγμάτων έναν σημαντικό ρόλο να παίξει στην προσπάθεια να χτίσουμε τη χώρα που αξίζουν
όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες. Διότι στην προσπάθεια αυτή είναι δεδομένο πως θα υπάρχουν διαφωνίες. Όμως με σεβασμό στις διαφορετικές απόψεις θα
μπορέσουμε να καταλήξουμε στη δημιουργική σύνθεση
που απαιτείται για να μην αφήνουμε τις διαφωνίες αυτές να στερούν από την πατρίδα μας ένα καλύτερο μέλλον. [...] Στην παρούσα φάση, είναι μεγαλύτερη ανάγκη
από ποτέ η μεγάλη συμμαχία του πολιτικού συστήματος, των εργαζομένων, των εργοδοτών και των κοινωνικών φορέων. Η Ελλάδα ανήκει σε όλους μας. Και αν
κάτι πάει στραβά, χάνουμε όλοι μας. Και αυτό όσο νωρίτερα το αντιληφθούμε, τόσο το καλύτερο. Η πατρίδα
μας έχει ζημιωθεί διαχρονικά από την έλλειψη κοινωνικού και πολιτικού διαλόγου και συνεννόησης. Και αυτό
μας αδικεί, γιατί ακυρώνει πολλά από τα πλεονεκτήματά
μας ως χώρα».
Προηγήθηκε συνάντηση του Συμβουλίου των Προέδρων των Μελών της Ο.Κ.Ε., στην οποία συμμετείχαν
οι κ. Ιωάννης Παναγόπουλος, Πρόεδρος Γ.Σ.Ε.Ε., κ. Βασίλειος Κορκίδης, Πρόεδρος Ε.Σ.Ε.Ε., κ. Ιωάννης Ρέτσος, Πρόεδρος Σ.Ε.Τ.Ε., κ. Ιωάννης Πάιδας, Πρόεδρος
Α.Δ.Ε.Δ.Υ., κ. Νικόλαος Καραμούζης, Πρόεδρος E.E.T.,
κ. Γεώργιος Πατούλης, Πρόεδρος Κ.Ε.Δ.Ε., κ. Δημήτρι-

Ο.Ε.Ε., κ. Χάρης Κυριαζής, Εκπρόσωπος ΣΕΒ, κ. Δημήτρης Βαριάμης, Α’ Αντιπρόεδρος Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε, κ. Γεώργιος
Βλάχος, Πρόεδρος Σ.Α.Τ.Ε., κ. Νικόλαος Τσεμπερλίδης,
Πρόεδρος ΚΕ.Π.ΚΑ., κ. Κωστής Παπαϊωάννου, Πρόεδρος Greenpeace Ελλάδα, κ. Ιωάννης Λυμβαίος, Γενικός Γραμματέας ΕΣΑμεΑ, και κ. Βασίλειος Θεοτοκάτος,
Πρόεδρος Α.Σ.Π.Ε.

ος Βερβεσός, Πρόεδρος Δ.Σ.Α., κ. Γεώργιος Στασινός,
Πρόεδρος Τ.Ε.Ε., κ. Κωνσταντίνος Κόλλιας, Πρόεδρος

των παραγωγικών δυνάμεων και της κοινωνίας των
πολιτών είναι βασική προϋπόθεση για τη διατήρηση
της κοινωνικής συνοχής.

Στη διάρκεια της συνάντησης υιοθετήθηκε Κοινή
Δήλωση για τα ζητήματα που ταλανίζουν τη χώρα. Στην
Κοινή Δήλωση:
• Τονίζεται η ανάγκη για απολογισμό και στρατηγική
ανασύνταξης του θεσμοθετημένου κοινωνικού διαλόγου στο πλαίσιο της Ο.Κ.Ε.
• Επισημαίνεται ότι ο κοινωνικός διάλογος, σήμερα περισσότερο από ποτέ, θα πρέπει να επανέλθει και να
βρίσκεται ψηλά στην πολιτική ατζέντα κάθε κυβέρνησης, των πολιτικών κομμάτων και να μην λειτουργεί
ανταγωνιστικά, αλλά συμπληρωματικά με τους κοινοβουλευτικούς θεσμούς, συμπεριλαμβάνοντας όλα τα
μεγάλα ζητήματα της κοινωνίας και της οικονομίας.
• Υπογραμμίζεται η βαρύτητα της Συμφωνίας των κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας των πολιτών για
το Εθνικό Αναπτυξιακό Σχέδιο, περίγραμμα του οποίου παρουσίασε η Ο.Κ.Ε. στα πολιτικά κόμματα το Φεβρουάριο του 2018.
• Δηλώνεται η ενεργός συμμετοχή των Προέδρων των
φορέων της Ολομέλειας της Ο.Κ.Ε. στη διαβούλευση
για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την εμβάθυνση, καθώς και την ολοκλήρωσή της. Η ενεργός συμμετοχή και η υπευθυνότητα των κοινωνικών εταίρων,

Ο Πρόεδρος της Βουλής, στο τέλος της συζήτησης,
διαπίστωσε ότι υπάρχει ευρεία αποδοχή και συναίνεση
στα τέσσερα σημεία της Κοινής Δήλωσης των Προέδρων
των φορέων που συμμετέχουν στην Ο.Κ.Ε. Επιπλέον,
τόνισε την ανάγκη αναβάθμισης του ρόλου της Ο.Κ.Ε και
δεσμεύτηκε ότι στη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, τη Δευτέρα 15 Οκτωβρίου 2018, θα θέσει το θέμα
της στενής συνεργασίας της Ο.Κ.Ε. με τις Διαρκείς Επιτροπές της Βουλής.
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Η ΔΙΆΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΠΡΟΈΔΡΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΉΣ ΤΩΝ
ΕΛΛΉΝΩΝ ΕΠΙΒΕΒΑΊΩΣΕ ΤΗΝ ΑΝΆΓΚΗ ΣΤΕΝΉΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΉΣ ΜΕ ΤΗΝ Ο.Κ.Ε.

Σ

τη συνεδρίαση της Διάσκεψης των Προέδρων της
Βουλής των Ελλήνων, τη Δευτέρα 15 Οκτωβρίου 2018, τα μέλη της έλαβαν απόφαση, μετά από
πρόταση του κ. Νίκου Βούτση, Προέδρου της Βουλής,
για την προώθηση του ρόλου της Ο.Κ.Ε., σύμφωνα με
το Σύνταγμα και τον Κανονισμό της Βουλής, καθώς και
την ενίσχυση της συνεργασίας της Βουλής και της Ο.Κ.Ε.
για την εκπλήρωση του νομοθετικού έργου που της έχει
ανατεθεί. Ο κ. Βούτσης τόνισε ότι πρέπει να εφαρμόζεται η υποχρεωτικότητα που προβλέπεται για την έκφραση αιτιολογημένης Γνώμης της Ο.Κ.Ε. σε νομοσχέδια οικονομικού και κοινωνικού περιεχομένου και ζήτησε από
τους Προέδρους των Μόνιμων Επιτροπών της Βουλής
να επιμένουν για να εκφράσει η Ο.Κ.Ε. τη Γνώμη της.
Στη συνεδρίαση παρέστησαν ο κ. Ν. Βούτσης, ο κ. Β.
Μεϊμαράκης, η κυρία Τ. Χριστοδουλοπούλου, ο κ. Ν. Κακλαμάνης, ο κ. Δ. Κρεμαστινός, ο κ. Σ. Λυκούδης, ο κ. Κ.

Ζουράρις, ο κ. Μ. Γεωργιάδης, η κυρία Α. Θεοπεφτάτου,
ο κ. Κ. Τσιάρας, ο κ. Β. Κεγκέρογλου, ο κ. Χ. Παππάς, ο κ.
Θ. Παφίλης, ο κ. Θ. Παπαχριστόπουλος, ο κ. Γ. Αμυράς, ο
κ. Δ. Καβαδέλλας, ο κ. Χ. Θεοχάρης, ο κ. Δ. Σεβαστάκης,
ο κ. Κ. Δουζινάς, ο κ. Γ. Μπαλαούρας, ο κ. Ν. Μανιός, ο κ.
Α. Συρίγος, η κυρία Χ. Καφαντάρη, ο κ. Ν. Αθανασίου, ο
κ. Γ. Τραγάκης, καθώς και στελέχη της Βουλής.
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12 > ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε.
ΠΟΡΕΊΑ ΥΛΟΠΟΊΗΣΗΣ ΈΡΓΟΥ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε.
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΈΝΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΌΣ
ΠΟΛΥΕΠΊΠΕΔΗΣ ΔΙΑΒΟΎΛΕΥΣΗΣ»
ΣΗΜΑΝΤΙΚΌ ΒΉΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΆΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΜΈΝΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΊΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΏΝ

Η

Ο.Κ.Ε. είναι τελικός δικαιούχος για την υλοποίηση
του έργου «Ολοκληρωμένος Μηχανισμός Πολυεπίπεδης Διαβούλευσης», το οποίο έχει ενταχθεί
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» με κωδικό ΟΠΣ 5007919. Το έργο έχει ως αντικείμενο την ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Μηχανισμού
Πολυεπίπεδης Διαβούλευσης (ΟΜΠΔ) που θα εφαρμοστεί οριζόντια, συμπεριλαμβάνοντας το περιφερειακό και
τοπικό επίπεδο στον κοινωνικό διάλογο και την πιλοτική λειτουργία του σε συγκεκριμένες Περιφέρειες που θα
προσδιοριστούν με σαφή πληθυσμιακά, γεωγραφικά και
αναπτυξιακά κριτήρια. Ενδεικτικά, θα συμπεριλαμβάνονται Περιφέρειες διαφορετικών κατηγοριών ενίσχυσης
(μετάβασης, περισσότερο αναπτυγμένες), γεωγραφικού
τύπου (ηπειρωτικές, νησιώτικες), αστικοποίησης (κυρίως
ύπαρξη μεγάλης μητρόπολης ή μη), χαρακτηριστικών οικονομικής βάσης, επιπέδου ανάπτυξης, κ.λπ.
Το έργο έχει τους εξής στόχους:
• Την ενίσχυση, διεύρυνση και θεσμική αναβάθμιση
του κοινωνικού διαλόγου και της συμμετοχικότητας
μέσα από τη διασφάλιση της κάθετης και ολοκληρωμένης διαβούλευσης σε κρίσιμα ζητήματα για την
ανάπτυξη της χώρας, έτσι ώστε να επιτευχθούν τα
μέγιστα δυνατά πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα, η
μέγιστη δυνατή προστιθέμενη αξία και η μέγιστη δυνατή πλαισίωση και επιτάχυνση των μεταρρυθμιστικών διαδικασιών.
• Την έγκαιρη πρόληψη συγκρούσεων και αντιθέσεων
σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.
• Τη βελτίωση των σχέσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης και της περιφερειακής διοίκησης με την κοινωνία και την κεντρική διοίκηση και η ενίσχυση της
αμφίδρομης επικοινωνίας και της συμμετοχής των
πολιτών.
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Στο πλαίσιο του έργου ΟΜΠΔ θα υλοποιηθούν τα παρακάτω: Παροχή υπηρεσιών επιστημονικής υποστήριξης της Ο.Κ.Ε. για την υλοποίηση του ΟΜΠΔ (Υποέργο 1), Προσδιορισμός του πλαισίου λειτουργίας
- Ανάπτυξη και Υλοποίηση του Ολοκληρωμένου Μηχανισμού Πολυεπίπεδης Διαβούλευσης (Υποέργο 2)
και αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός του τεχνολογικού εξοπλισμού της Ο.Κ.Ε., προκειμένου να υποστηρίξει με επάρκεια τις ανάγκες του Μηχανισμού Πολυεπίπεδης Διαβούλευσης (Υποέργο 3).
Το 2018, βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου του
Ν. 4412/16, διενεργήθηκε ανοικτός διεθνής διαγωνισμός
για την ανάδειξη του Αναδόχου για την υλοποίηση του
Υποέργου 2. Μετά την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών, υπογράφθηκε η Σύμβαση με τον Ανάδοχο του
Υποέργου 2, την εταιρεία Diadikasia Business Consulting
και ξεκίνησε η υλοποίηση η οποία περιλαμβάνει τις ακόλουθες τρεις (3) Φάσεις: α) τον προσδιορισμό των προδιαγραφών και του πλαισίου λειτουργίας του Μηχανισμού,
β) την ανάπτυξη του Ολοκληρωμένου Μηχανισμού Πολυεπίπεδης Διαβούλευσης και γ) την υλοποίηση της Πιλοτικής Εφαρμογής του ΟΜΠΔ.
Με το συγκεκριμένο έργο, η Ο.Κ.Ε. επιδιώκει την επέκταση και εμβάθυνση του κοινωνικού διαλόγου και της
συμμετοχικότητας μέσω της ανάπτυξης και λειτουργίας
ενός ολοκληρωμένου μηχανισμού πολυεπίπεδης διαβούλευσης, που θα ενεργοποιεί το περιφερειακό επίπεδο και θα αναβαθμίζει την συμμετοχή των κοινωνικών
εταίρων και της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών
στο οικονομικό και κοινωνικό γίγνεσθαι. Παράλληλα, επιδιώκεται να δημιουγηθεί 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.
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ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ Ο.Η.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΏΣΙΜΗ ΑΝΆΠΤΥΞΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ ΤΟΥ ΠΡΟΈΔΡΟΥ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΌ ΦΌΡΟΥΜ ΥΨΗΛΟΎ ΕΠΙΠΈΔΟΥ
ΤΩΝ ΗΝΩΜΈΝΩΝ ΕΘΝΏΝ ΣΤΗ ΝΈΑ ΥΌΡΚΗ

Ο

Πρόεδρος της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.), κ. Γιώργος Βερνίκος, συμμετείχε στο Πολιτικό Φόρουμ
Υψηλού Επιπέδου των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στη Νέα Υόρκη (9-18 Ιουλίου 2018).
Τη Δευτέρα, 16 Ιουλίου 2018, στη διάρκεια της ομιλίας
του στο πλαίσιο της επίσημης παρουσίασης της Εθελοντικής Εθνικής Αξιολόγησης της Ελλάδος για τους Στόχους
για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, ο κ. Βερνίκος αναφέρθηκε στη
σημασία του κοινωνικού διαλόγου για την υλοποίηση της
Ατζέντας 2030, καθώς και στη μέχρι σήμερα συμβολή της
Ο.Κ.Ε. στη σχετική διαδικασία. Η Ο.Κ.Ε. υπενθυμίζεται,
κατόπιν αιτήματος της κυβέρνησης, εξέδωσε Γνώμη για
τους Στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, συμβάλλοντας
με τον τρόπο αυτό στον καθορισμό των Εθνικών Προτεραιοτήτων. Η Γνώμη της Ο.Κ.Ε. περιελάμβανε, επίσης,
μια εκτεταμένη δέσμη προτάσεων για την αποτελεσματική εφαρμογή βασικών οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών πτυχών των Στόχων σε εθνικό επίπεδο.
Επιπλέον, η Ο.Κ.Ε. έχει αναλάβει έναν σημαντικό ρόλο
στην προώθηση της συστηματικής και διαρθρωμένης διαβούλευσης και του διαλόγου για την αποτελεσματική
εφαρμογή των Στόχων σε διάφορα επίπεδα και τομείς

και έχει οργανώσει σχετικές ενημερωτικές εκδηλώσεις.
Η Ο.Κ.Ε., επίσης, στην Κοινή Δήλωση των κοινωνικών
εταίρων και της κοινωνίας των πολιτών για το Εθνικό
Αναπτυξιακό Σχέδιο, παρουσίασε τους κεντρικούς αναπτυξιακούς άξονες για τη χώρα, οι οποίοι περιλαμβάνουν
τη μείωση της ανεργίας και την αύξηση της ποιοτικής
απασχόλησης, την προσέλκυση καινοτόμων επενδύσεων
και τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, την
ενίσχυση της εξωστρέφειας και τον εκσυγχρονισμό του
παραγωγικού δυναμικού σε όλους τους τομείς της οικονομίας, την αναβάθμιση του ανθρώπινου κεφαλαίου και
την προσαρμογή των δεξιοτήτων στις σύγχρονες απαιτήσεις, τη μείωση της φτώχειας και των ανισοτήτων και την
προστασία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.
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Αntonio

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΑNTONIO TAJANI, ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
«ΘΑ ΉΤΑΝ ΣΟΒΑΡΌ ΛΆΘΟΣ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΈΨΟΥΜΕ ΌΣΑ ΈΧΟΥΜΕ ΟΙΚΟΔΟΜΉΣΕΙ ΜΈΧΡΙ ΣΉΜΕΡΑ, ΜΕΤΆ
ΑΠΌ 70 ΧΡΌΝΙΑ ΕΙΡΉΝΗΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΊΑΣ, ΘΕΜΕΛΙΩΔΏΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΊΑΣ. ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ
ΠΑΡΑΜΕΊΝΟΥΜΕ ΕΝΩΜΈΝΟΙ, ΝΑ ΑΛΛΆΞΟΥΜΕ ΜΑΖΊ ΤΗΝ ΕΥΡΏΠΗ»

Επιμέλεια Συνέντευξης: Δρ. Μάρθα Θεοδώρου

Tajani

Ποιες είναι οι προτεραιότητές σας για τη θητεία
σας ως Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου;

γεωγραφικό αποκλεισμό, τις εμπορικές συμφωνίες με
τον Καναδά, την Ιαπωνία και τη Σιγκαπούρη, μέτρα για τη

Προτεραιότητα της θητείας μου είναι η προσέγγιση
των θεσμικών οργάνων με τα 500 εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι το μόνο
θεσμικό όργανο που εκλέγεται δημοκρατικά. Έχουμε καθήκον να δίνουμε πρακτικές και αποτελεσματικές απαντήσεις στους πολίτες μας, νομοθετώντας σε ζητήματα
που τους ενδιαφέρουν περισσότερο, πάνω σε θέματα για
τα οποία επιθυμούν να αναλάβει δράση η Ένωση.
Κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως Προέδρου, έχω
ήδη υπογράψει πάνω από 150 νομοθετικές πράξεις, μεταξύ των οποίων την οδηγία για την καταπολέμηση της
τρομοκρατίας, το ευρωπαϊκό πρόγραμμα βιομηχανικής
ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας, τον κανονισμό για τον

στήριξη των επιχειρήσεών μας, όπως τα ευρωπαϊκά μέσα
εμπορικής άμυνας, την οδηγία για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, η οποία προστατεύει την ευρωπαϊκή
δημιουργικότητα, εξασφαλίζοντας δίκαιη αμοιβή για τους
παραγωγούς δημιουργικού περιεχομένου.
Συζητάμε τώρα τον νέο προϋπολογισμό για την περίοδο 2021-2027. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιθυμεί
έναν φιλόδοξο και περισσότερο πολιτικό προϋπολογισμό,
σύμφωνα με τις προτεραιότητες και τις ανησυχίες των
πολιτών μας. Θέλουμε να δημιουργήσουμε συνθήκες
ανάπτυξης και δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας σε
όλες τις χώρες. Για τον σκοπό αυτό, πρέπει να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις μας ώστε να είναι ανταγωνιστικές, να
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εστιάζουν στην επιστημονική έρευνα και την καινοτομία,
αλλά και να μεριμνούν για το περιβάλλον, λαμβάνοντας
υπόψη τις επιπτώσεις των πολιτικών μας στον πλανήτη.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ευρωβουλευτές εκλέγονται απευθείας από τους πολίτες, πώς θα μπορούσαν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να έλθουν
πιο κοντά στους πολίτες;
Σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση του Ευρωβαρομέτρου, η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) χαίρει εκτίμησης
η οποία έφθασε στο επίπεδο-ρεκόρ του 68% και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι το θεσμικό όργανο που χαίρει της μεγαλύτερης εμπιστοσύνης μεταξύ των πολιτών
μας. Πρόκειται για σημαντικά αποτελέσματα, τα οποία δείχνουν ότι βρισκόμαστε στον σωστό δρόμο. Τα τελευταία
δύο χρόνια, για παράδειγμα, εγκαινιάσαμε το Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας στις Βρυξέλλες, ένα μουσείο με δωρεάν είσοδο, που καταγράφει την ιστορία της Ένωσής μας.
Οι επισκέψεις των πολιτών στο Κοινοβούλιο έχουν αυξηθεί σημαντικά, ξεπερνώντας το ένα εκατομμύριο το 2018.
Πάνω απ’ όλα, καταστήσαμε το Κοινοβούλιο το κέντρο των συζητήσεων για το μέλλον της Ένωσης, καλώντας όλους τους αρχηγούς κρατών ή κυβερνήσεων των
κρατών μελών σε ανοικτές συζητήσεις κατά τη διάρκεια
των συνόδων της ολομέλειας.
Για να φέρουμε τους πολίτες πιο κοντά στην Ευρώπη, δημιουργήσαμε επίσης τον ιστότοπο what-europedoes-for-me.eu και την εφαρμογή για τους πολίτες
(citizens’ app), μέσω της οποίας ο καθένας μπορεί να
μάθει τις τελευταίες προτάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή να βρει τα έργα που χρηματοδοτούνται από
την Ευρωπαϊκή Ένωση στη δική του περιοχή.
Έχουμε δώσει σημαντικές μάχες για την προάσπιση
των ευρωπαϊκών αξιών και των δικαιωμάτων των πολιτών. Αναφέρω, για παράδειγμα, την πρόσφατη συμφωνία σχετικά με την πρόταση μεταρρύθμισης των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, ή τη μάχη για την
προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
μετά το σκάνδαλο Facebook-Cambridge Analytica.
Τέλος, η απευθείας μετάδοση μέσω διαδικτύου
όλων των συνεδριάσεών μας συνέβαλε επίσης στη μεγαλύτερη προσβολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Πρόκειται για εγγύηση διαφάνειας έναντι των πολιτών
μας. Εμείς δεν αποφασίζουμε πίσω από κλειστές πόρτες.

Ωστόσο, μένουν ακόμη πολλά να γίνουν. Το Κοινοβούλιο πρέπει να διαδραματίσει ακόμη πιο κεντρικό ρόλο. Για παράδειγμα, ζητούμε να αποκτήσουμε την
εξουσία της νομοθετικής πρωτοβουλίας, διότι οι πολίτες
επιθυμούν να λαμβάνονται οι αποφάσεις από τους άμεσα εκλεγμένους αντιπροσώπους τους.
Ευρωεκλογές 2019: Γιατί η προσέλευση στις κάλπες μπορεί να κάνει τη διαφορά; Πιστεύετε ότι η
συμμετοχή μπορεί να είναι υψηλότερη από τις τελευταίες ευρωπαϊκές εκλογές;
Βιώνουμε μια πολύ σημαντική στιγμή στη διαδικασία
της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Η οικονομική κρίση, το
Brexit, η τρομοκρατία, η αστάθεια στα σύνορά μας και
οι μεταναστευτικές ροές ανέδειξαν ορισμένες αδυναμίες στην ευρωπαϊκή οικοδόμηση. Οι εθνικοί εγωισμοί,
τα διασταυρούμενα βέτο, η υπερβολική γραφειοκρατία,
έχουν απομακρύνει πολύ τους πολίτες από το ευρωπαϊκό εγχείρημα. Οι σειρήνες του λαϊκισμού έχουν εύκολο
ρόλο να παίξουν, υποσχόμενες λύσεις που είναι ελκυστικές μεν αλλά ουτοπικές.
Θα ήταν σοβαρό λάθος να καταστρέψουμε όσα
έχουμε οικοδομήσει μέχρι σήμερα, μετά από 70 χρόνια
ειρήνης, ελευθερίας, θεμελιωδών δικαιωμάτων και ευημερίας. Πρέπει να παραμείνουμε ενωμένοι, να αλλάξουμε μαζί την Ευρώπη. Μόνο με την ανάπτυξη κοινών
λύσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο μπορούν να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις του μέλλοντος, όπως, για παράδειγμα, οι μεταναστευτικές ροές, η κλιματική αλλαγή και
η ψηφιακή επανάσταση.
Προκειμένου να αυξηθεί η συμμετοχή των πολιτών,
και ιδίως των νέων, ενόψει της ημέρας διεξαγωγής των
εκλογών, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δρομολόγησε την
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#aftitiforapsifizw, μια ενημερωτική εκστρατεία από τους
πολίτες για τους πολίτες, με στόχο να γίνει κατανοητή η
σημασία της προσέλευσης στις κάλπες, αλλά και να διευκρινιστούν οι εκλογικές διαδικασίες.
Ποια νομίζετε ότι είναι η συμβολή του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου στη συζήτηση για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης;
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποτελεί το κέντρο των
συζητήσεων για το μέλλον της ΕΕ. Εκτός από τους 18 αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων των κρατών μελών
που συμμετείχαν ήδη στις συζητήσεις της Ολομέλειας,
καλωσορίσαμε επίσης τον Πρωθυπουργό του Καναδά,
ακούσαμε τις απόψεις διαφόρων Αφρικανών ηγετών και
του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, καθώς
και του πρώην Προέδρου της Κολομβίας. Στρέψαμε την
προσοχή μας και στα Βαλκάνια, συζητώντας με τον Πρωθυπουργό της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της
Μακεδονίας και τον Πρόεδρο του Μαυροβουνίου.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διοργάνωσε επίσης 10
διασκέψεις με επίκεντρο θέματα που ενδιαφέρουν τους
πολίτες μας, από την ψηφιακή πολιτική έως τις μεταναστευτικές ροές, και από την Αφρική έως την έρευνα και
την πολιτιστική κληρονομιά. Επιδιώξαμε τη συμμετοχή
παραγόντων που δραστηριοποιούνται στον τομέα, πολιτών, ενώσεων, επιχειρήσεων, πανεπιστημίων. Οι διασκέψεις αυτές είχαν μεγάλη επιτυχία. οι πολίτες μας το
εκτιμούν όταν διεξάγουμε συγκεκριμένες συζητήσεις
για τις ελπίδες και τις προσδοκίες τους.
Ποια είναι η προσέγγιση του Κοινοβουλίου για τις
κοινωνικές πολιτικές; Τι άλλο μπορεί να γίνει;
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Σήμερα, 239 εκατομμύρια Ευρωπαίοι έχουν μια θέση
εργασίας, δηλαδή 3 εκατομμύρια περισσότεροι από ό,τι
το 2018. Από την κορύφωση της κρίσης και μετά, έχουμε ανακτήσει 14 εκατομμύρια θέσεις εργασίας.
Ωστόσο, πρόκειται για μία ασύμμετρη ανάπτυξη. Το
σημερινό ποσοστό ανεργίας στην Ευρώπη είναι στο χαμηλότερο επίπεδο από τα τέλη του 2008 (6,8%).
Αλλά η αγορά εργασίας δεν είναι ομοιογενής. Στην
Κεντρική Ευρώπη, η ανεργία είναι πολύ χαμηλή (Τσεχική Δημοκρατία: 2,8%, Γερμανία: 3,4 %), ενώ στη Νότια Ευρώπη το ποσοστό ανέρχεται στο 20% στην Ελλάδα
και στο 15% στην Ισπανία. Σε πολλά κράτη, οι μακροχρόνια άνεργοι αποτελούν το 50% του συνόλου.
Στην ΕΕ, το 10% των νέων ηλικίας 15-24 ετών δεν
σπουδάζουν ούτε εργάζονται. Το ποσοστό ανεργίας των
νέων είναι 14,8%. Και στην περίπτωση αυτή, η Νότια
Ευρώπη καταγράφει τις πιο αρνητικές τιμές: Ελλάδα:
42,3%, Ιταλία: 32,6%, Ισπανία: 34,1%.
Για πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες, οι νέες γενιές
έχουν χειρότερες προοπτικές από τους γονείς τους.
Καθήκον μιας ορθής πολιτικής είναι να κατευθύνει
τις αλλαγές, στηρίζοντας τις προσπάθειες της βιομηχανίας και των εργαζομένων. Και πάνω απ’ όλα, να βοηθήσει
τους νέους μας να χτίσουν ένα μέλλον.
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ψηφίσαμε την αύξηση έως τα 120,4 δισεκατομμύρια του επόμενου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και την εισαγωγή μιας
εγγύησης για τα παιδιά ύψους 5,9 δισεκατομμυρίων
ευρώ. Η επένδυση στα παιδιά που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση παράγει σημαντικά αποτελέσματα για τα ίδια
αλλά και για την κοινωνία συνολικά.
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Για να αντιμετωπιστεί η ανεργία των νέων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάλεσε τα κράτη μέλη να διαθέσουν
τουλάχιστον το 3% των πόρων του επόμενου ΕΚΤ για
ενεργητικές πολιτικές στήριξης της απασχόλησης των
νέων και για τη διευκόλυνση της μετάβασης από το σχολείο στην εργασία. Ζητήσαμε επίσης να αυξηθεί το ποσοστό αυτό σε 15% στα κράτη μέλη όπου το 15% των νέων
δεν σπουδάζει ούτε εργάζεται.
Χρειάζονται επενδύσεις στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. Για τον σκοπό αυτό, ζητήσαμε να διατεθούν 5,5
δισεκατομμύρια από το Ταμείο InvestEU για επενδύσεις
στην απόκτηση δεξιοτήτων.
Ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελεί μία εκ των θεμελιωδών αξιών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Τι κάνει το Κοινοβούλιο για να αποτρέψει
την καταστρατήγηση αυτών των δικαιωμάτων και
ποια είναι η ετήσια συμβολή του Βραβείου Ζαχάρωφ για την ελευθερία της σκέψης;
Ο σεβασμός του ατόμου, της ελευθερίας, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου έχουν εξασφαλίσει
στους πολίτες μας 70 χρόνια ειρήνης. Οι αρχές αυτές
βρίσκουν την ύψιστη έκφρασή τους στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βρίσκεται στην πρώτη
γραμμή της προστασίας αυτών των δικαιωμάτων. Εδώ
και 30 χρόνια, με το Βραβείο Ζαχάρωφ, αποτίνουμε
φόρο τιμής σε όποιον υψώνει το λάβαρο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Είμαστε από τους πρώτους διεθνείς παράγοντες που
παρείχαμε ισχυρή πολιτική αναγνώριση στην αντιπολίτευση της Βενεζουέλας, ήδη από το 2017.
Διοργανώνουμε κάθε χρόνο την Εβδομάδα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για να συναντηθούμε με τις οργανώσεις που μάχονται για την προάσπιση των αρχών
που κατοχυρώνονται στην Οικουμενική Διακήρυξη. Τον
Νοέμβριο του 2018, εγκρίναμε την «Έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα»: μια έκκληση για τη στήριξη όσων
στερούνται τα δικαιώματά τους και διώκονται λόγω της
πίστης τους. Αναφέρομαι στη χριστιανή Asia Bibi, ή στα
τα πολλά μέλη θρησκευτικών μειονοτήτων που είναι
θύματα βίας σε όλο τον κόσμο.
Η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπη με νέου είδους απειλές.

Σήμερα, στην Ευρώπη, πρέπει να διαχειριστούμε
πάνω από 5 εκατομμύρια παιδιά-μετανάστες, αριθμός
που ισούται με το σύνολο του πληθυσμού της Φινλανδίας ή της Σλοβακίας.
Οι ανήλικοι εκτίθενται επίσης σε απειλές προερχόμενες από το διαδίκτυο, από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης,
από το φαινόμενο του εκφοβισμού στον κυβερνοχώρο.
Τον Οκτώβριο, το Κοινοβούλιο ενέκρινε νέους κανόνες
προκειμένου να αναχαιτιστεί το φαινόμενο και να καταστούν περισσότερο υπεύθυνες οι ψηφιακές πλατφόρμες.
Πώς εξασφαλίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι η
Ευρωπαϊκή Ένωση θα επιτύχει τους στόχους της
όσον αφορά την κλιματική αλλαγή;
Έχουμε μια ολιστική προσέγγιση. Στη Διάσκεψη των
Μερών στο Κατοβίτσε, τον Δεκέμβριο, η Ευρωπαϊκή
Ένωση ήταν το σημείο αναφοράς για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Εμείς επινοήσαμε την έννοια της κλιματικής διπλωματίας και προωθήσαμε συγκεκριμένες
δράσεις για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και
της υπερθέρμανσης του πλανήτη.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε την αύξηση των
πιστώσεων στα 7,2 δισεκατομμύρια ευρώ για το πρόγραμμα Life+. Το πρόγραμμα χρηματοδοτεί σχέδια για
την προστασία του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας και δράσεις για το κλίμα και τη μετάβαση σε καθαρές
μορφές ενέργειας.
Έχουμε επίσης εγκρίνει τη δέσμη μέτρων για την κυκλική οικονομία, ένα νέο μοντέλο οικονομίας και διαδικασιών παραγωγής που θα αλλάξει ριζικά τον τρόπο με
τον οποίο παράγουμε και επαναχρησιμοποιούμε τα υλικά.
Τον Ιανουάριο του 2018, δρομολογήσαμε την «Ευρωπαϊκή στρατηγική για τα πλαστικά», η οποία μεταβάλλει τον τρόπο σχεδιασμού, παραγωγής και ανακύκλωσης των προϊόντων στην ΕΕ. Έως το 2030, θα
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δημιουργηθούν διακόσιες χιλιάδες (200.000) νέες θέσεις εργασίας στις βιομηχανίες ανακύκλωσης.
Θελήσαμε να δώσουμε και εμείς το παράδειγμα. Από
τον Ιούλιο του 2017, το Κοινοβούλιο έχει εισαγάγει βιοδιασπώμενα ποτήρια και ψυκτήρες με νερό της βρύσης στις
εγκαταστάσεις των Βρυξελλών. Εργαζόμαστε για την υποκατάσταση όλων των πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης.
Ο νέος ευρωπαϊκός προϋπολογισμός επιβάλλει
φόρο στα πλαστικά, ο οποίος θα χρησιμοποιείται ως
ίδιος πόρος. Υποστηρίζω πλήρως την πρόταση αυτή.
Έχουμε ζητήσει κάθε πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης
να λαμβάνει υπόψη τις κλιματικές και περιβαλλοντικές
πτυχές, καθώς και να αυξηθούν οι στόχοι για την ενεργειακή απόδοση, τη χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες
πηγές και τη μείωση του CO2.
Ποιες είναι οι συγκεκριμένες πρωτοβουλίες του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το μεταναστευτικό
ζήτημα;
Ήδη το 2017, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρότεινε μεταρρύθμιση του κανονισμού του Δουβλίνου, με
βάση τις αρχές της αλληλεγγύης, της δικαιοσύνης και
της υπευθυνότητας. Δυστυχώς, το αίτημά μας παραμένει μπλοκαρισμένο στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, όπου τα
κράτη μέλη δεν καταφέρνουν να καταλήξουν σε συμφωνία. Αλλά οι πολίτες μας μας ζητούν να επιλύσουμε
τα προβλήματα και να ολοκληρώσουμε τη μεταρρυθμιστική διαδικασία.
Σχετικά με τους μετανάστες, πρέπει να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα στη ρίζα του, στην Αφρική. Μέχρι το
2050, ο πληθυσμός της ηπείρου θα διπλασιαστεί και θα
ξεπεράσει τα 2,5 δισεκατομμύρια. Αυτή η δημογραφική
έκρηξη μπορεί να αποτελέσει ευκαιρία. Ωστόσο, η απερήμωση, ο λιμός, οι πανδημίες, η τρομοκρατία, η ανεργία, η
κακή διακυβέρνηση, τροφοδοτούν την αστάθεια και συντελούν σε μια ανεξέλεγκτη μετανάστευση. Ο ΟΗΕ εκτιμά ότι, ελλείψει αποφασιστικής δράσης, περισσότερα από
μισό εκατομμύριο άτομα ετησίως θα αναζητούν καλύτερη τύχη στην Ευρώπη. Για την αντιμετώπιση των φαινομένων αυτών απαιτείται μια ευρωπαϊκή λύση. Η στήριξη
της Αφρικής δεν αποτελεί μόνο πράξη ευθύνης, αλλά και
αμοιβαίου οικονομικού και πολιτικού συμφέροντος.
Η ήπειρος προσφέρει πραγματικές ευκαιρίες: πέντε
αφρικανικές οικονομίες συγκαταλέγονται μεταξύ των
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δέκα οικονομιών με τη μεγαλύτερη ανάπτυξη παγκοσμίως, με ποσοστά άνω του 7%. Ωστόσο, η Αφρική είναι
η ήπειρος που προσελκύει λιγότερες επενδύσεις: μόλις 80 δισεκατομμύρια ετησίως. Πρέπει να εκκινήσουμε
από ένα Σχέδιο Μάρσαλ για την Αφρική. Το υφιστάμενο ταμείο ανάπτυξης ύψους μόλις 3,4 δισεκατομμυρίων
ευρώ είναι εντελώς ανεπαρκές.
Η συζήτηση για τον επόμενο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, από την άλλη πλευρά, κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ορίσει πόρους
ύψους 50 δισεκατομμυρίων ευρώ, που μπορούν να επιτύχουν μόχλευση περίπου 500 δισεκατομμυρίων. Αυτά
τα κεφάλαια είναι απαραίτητα για την προσέλκυση επενδύσεων στις υποδομές, τη μεταφορά τεχνολογίας, την
αποδοτική χρήση των πόρων, την κατάρτιση, την ανάπτυξη μιας παραγωγικής βάσης και μιας σύγχρονης γεωργίας. Αυτό σημαίνει ευκαιρίες για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Τον Ιούλιο του 2018 πραγματοποίησα επίσκεψη στον
Νίγηρα με μια αντιπροσωπεία ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και ερευνητικών κέντρων έτοιμων να επενδύσουν
στη γεωργία, τα ύδατα, την ενέργεια, τις τηλεπικοινωνίες.
Χάρη σε επενδύσεις άνω του 1 δισεκατομμυρίου, καταφέραμε να πείσουμε την Κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο
να εφαρμόσουν νόμο για την αντιμετώπιση των δουλεμπόρων. Η λαθραία διακίνηση μεταναστών μέσω της πόλης Agades, από την οποία περνούσε το 90% των άμεσων μεταναστών στην Ευρώπη, μειώθηκε από 130.000
διελεύσεις το 2017 σε λιγότερες από 10.000.
Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, οι Ευρωπαίοι μάς
ζητούν να έχουμε μια ισχυρότερη παρουσία σε όλη την
παγκόσμια σκηνή. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο
έχουν ζωτική σημασία η ενότητα και η ενίσχυση των μέσων δράσης που διαθέτουμε. Αληθινές απαντήσεις σε
περίπλοκα προβλήματα μπορούν να δοθούν μόνο με
συντονισμένη συνεργασία και με επαρκείς πόρους.
Ο Antonio Tajani έχει διατελέσει Αντιπρόεδρος στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από το 2014 έως το 2016.
Επίσης, έχει διατελέσει Αντιπρόεδρος, Επίτροπος για
τη Βιομηχανία και την Επιχειρηματικότητα και Επίτροπος για τις Μεταφορές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή από το 2008 έως το 2014. Εκλέχθηκε για πρώτη
φορά Μέλος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 1994.
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Η

Juncker

Ευρώπη αποτελούσε ανέκαθεν ένα κοινωνικό
εγχείρημα στον πυρήνα της. Είναι πρωτίστως μια
Ένωση των λαών της Ευρώπης για τους λαούς
της Ευρώπης. Οι κοινές μας αξίες της ισονομίας, της ισότητας και της κοινωνικής δικαιοσύνης είναι αυτές που με
έκαναν να ασχοληθώ με την πολιτική και ενέπνευσαν την
αγάπη μου για την Ευρώπη. Για μένα το ζητούμενο ήταν
πάντα τι θα μπορούσε να κάνει η οικονομία της Ευρώπης
για τους πολίτες της και όχι το αντίστροφο.
Αυτό δεν ήταν πάντα εύκολο – ιδίως τα τελευταία

Χάρη στην κοινή μας προσπάθεια, η Ευρώπη γυρίζει
σελίδα: η οικονομία της αναπτύσσεται, η ανεργία μειώθηκε στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων εννέα ετών
και, με 239 εκατομμύρια ανθρώπους σε θέσεις εργασίας,
τα επίπεδα απασχόλησης φθάνουν στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών. Με το Σχέδιο Juncker, το οποίο σήμερα κινητοποιεί επενδύσεις αξίας 400 δισεκατομμυρίων
ευρώ στην πραγματική οικονομία της Ευρώπης, οι επενδύσεις επανήλθαν στα προ της κρίσης επίπεδα.
Τίποτα δεν με ευχαριστεί περισσότερο από τη συνε-

χρόνια. Την τελευταία δεκαετία, η Ευρώπη πέρασε τη
χειρότερη οικονομική και κοινωνική της κρίση μετά τον
Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Ελλάδα υπέφερε από τις
συνέπειες της κρίσης αυτής περισσότερο από άλλες χώρες. Αυτό δοκίμασε τις αντοχές μας και κλόνισε την εμπιστοσύνη των πολιτών ολόκληρης της Ευρώπης προς τις
κυβερνήσεις τους και την Ένωση. Αλλά είναι σε δύσκολους καιρούς που πρέπει κανείς να παραμείνει πιστός
στις απόψεις του και να παλέψει για τα πιστεύω του. Γι’
αυτόν ακριβώς τον λόγο, όταν ανέλαβα καθήκοντα, δεσμεύτηκα να αναγάγω την κοινωνική διάσταση της Ευρώπης σε πρώτη προτεραιότητα και να επαναφέρω τον
κοινωνικό διάλογο στο προσκήνιο.

χιζόμενη ανάκαμψη της Ελλάδας. Η ελληνική οικονομία
σημείωσε ανάπτυξη της τάξης του 2,0% το 2018 και αναμένεται να συνεχίσει να αναπτύσσεται με παρόμοιο ρυθμό
τα επόμενα έτη. Τα δημόσια οικονομικά έχουν σταθεροποιηθεί. Η ανεργία μειώνεται, αν και εξακολουθεί να είναι υπερβολικά υψηλή, ιδίως μεταξύ των νέων. Οι επενδύσεις έχουν επιστρέψει, ιδίως μέσω του ποσού των 11
δισεκατομμυρίων ευρώ που δρομολογήθηκε από το Σχέδιο Juncker, το οποίο βοηθά περισσότερες από 21.000 μικρές επιχειρήσεις να αναπτυχθούν και να εξελιχθούν.
Χάρη στις προσπάθειες του ελληνικού λαού, καθώς
και στην αδιάλειπτη υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και στις συνεχιζόμενες δημοσιονομικές και διαρθρωτικές
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μεταρρυθμίσεις, η Ελλάδα μπορεί να προσβλέπει με σιγουριά και αυτοπεποίθηση στη θέση που της αξίζει στην
καρδιά της Ευρώπης και του ευρώ.
Δεν θα πρέπει όμως να υπάρξει εφησυχασμός σε καμία χώρα της Ένωσής μας. Η κρίση άφησε τα σημάδια της
στους πολίτες μας και στον ίδιο τον ιστό της κοινωνίας
μας. Και, ταυτόχρονα, ο κόσμος της εργασίας και οι κοινωνίες μας άρχισαν να αλλάζουν μπροστά στα μάτια μας,
από την ψηφιακή επανάσταση, την ταχεία γήρανση του
πληθυσμού μας και την ένταξη των νεοαφιχθέντων πολιτών στις κοινωνίες μας. Από τους νέους τρόπους ζωής
έως την ανάγκη για νέες δεξιότητες υπάρχουν τόσες νέες
ευκαιρίες όσες και προκλήσεις.
Για παράδειγμα, υπάρχουν πλέον περισσότεροι ενήλικοι ηλικίας άνω των 65 ετών παρά παιδιά ηλικίας κάτω
των 14 ετών. Τα περισσότερα παιδιά που ξεκινούν σήμερα τη σχολική τους εκπαίδευση μπορεί να καταλήξουν σε
θέσεις εργασίας που δεν έχουν ακόμη δημιουργηθεί. 70
εκατομμύρια Ευρωπαίοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες όσον
αφορά τις βασικές δεξιότητες ανάγνωσης και γραφής,
ενώ το 40% δεν έχει τις κατάλληλες ψηφιακές δεξιότητες
για τη σημερινή αγορά εργασίας. Συνεχίζουμε να υπολειπόμαστε ποιοτικά, καθώς οι γυναίκες εξακολουθούν να
αμείβονται περίπου 15% λιγότερο την ώρα απ’ ό,τι οι άνδρες.
Τα εν λόγω ζητήματα χρήζουν συντονισμένης και αποφασιστικής αντιμετώπισης. Η ευθύνη βαρύνει τις αρχές
σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, αλλά μερίδιό
της πρέπει να καταλογιστεί και στους κοινωνικούς εταίρους σε όλα τα επίπεδα στην Ευρώπη. Πιστεύω όμως ότι
η Ευρώπη μπορεί να πρωτοστατήσει. Αυτός είναι ο λόγος
για τον οποίο επέμεινα προσωπικά το πρόγραμμα στήριξης της Ελλάδας να έχει μια ξεχωριστή διάσταση κοινωνικού αντικτύπου προκειμένου να υποστηριχθούν εκείνοι
που το χρειάζονταν περισσότερο. Και, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αυτός είναι επίσης ο λόγος για τον οποίο δημιουργήσαμε τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων, προκειμένου να επικεντρώσουμε τις προσπάθειές
μας σε μία δικαιότερη κοινωνία και να δημιουργήσουμε
ευκαιρίες για όλους. Πρόκειται για μια κοινή ισχυρή μελλοντική δέσμευση για τη στήριξη της κοινωνικής σύγκλισης σε ολόκληρη την Ευρώπη.
Μαζί μπορούμε να κάνουμε πολλά – και ήδη έχουμε κάνει. Διασφαλίσαμε ίση αμοιβή για ίση εργασία στον
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ίδιο χώρο. Τους τελευταίους μήνες, καθορίσαμε από κοινού νέους κανόνες για τη βελτίωση της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και
τους υπεύθυνους φροντίδας. Συμφωνήσαμε να συστήσουμε μία Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας, που θα καταστήσει την αγορά εργασίας δικαιότερη και θα στηρίξει τους
17 εκατομμύρια Ευρωπαίους που εργάζονται σε άλλο
κράτος μέλος. Διαθέτουμε ένα ειδικό θεματολόγιο δεξιοτήτων και εγγυήσεις απασχόλησης για τη νεολαία, προκειμένου να βοηθήσουμε τους νέους να αποκτήσουν τα
προσόντα και τις ευκαιρίες που χρειάζονται. Ενισχύσαμε
τον ρόλο των κοινωνικών εταίρων σε όλες τις διαδικασίες
λήψης αποφάσεων και αναγάγαμε τον κοινωνικό διάλογο
από επουσιώδη πτυχή σε προτεραιότητα.
Όλα αυτά αποδεικνύουν πως μπορεί η Ευρώπη να είναι αποτελεσματική για τους πολίτες. Πολλά πρέπει να γίνουν ακόμα, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε κάθε άλλο κράτος μέλος. Υπάρχει όμως και μία κοινή δέσμευση –από
τους κοινωνικούς εταίρους μέχρι τα θεσμικά όργανα και
τις κυβερνήσεις– να διασφαλίσουμε την αποτελεσματική
υλοποίηση των αρχών της δικαιοσύνης και της ισότητας,
στις οποίες θεμελιώνεται η Ένωσή μας. Με το βλέμμα της
Ευρώπης στραμμένο στο μέλλον και με τους Ευρωπαίους να προσέρχονται στις κάλπες τις ερχόμενες εβδομάδες, γνώμονας και κοινός μας στόχος είναι να εξασφαλίσουμε πως η αυριανή οικονομία θα ανταποκρίνεται στις
ανάγκες των αυριανών Ευρωπαίων.
Ο Jean-Claude Juncker, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διετέλεσε Πρωθυπουργός στο Λουξεμβούργο από το 1995 έως το 2013. Επίσης, διετέλεσε Πρόεδρος της Ευρωομάδας (Eurogroup)
από το 2004 έως το 2013. Στη διάρκεια της πολιτικής σταδιοδρομίας του τιμήθηκε με πληθώρα διακρίσεων και βραβείων.

> 21

ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε.
ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ Ε.Ο.Κ.Ε., κ. ΓΙΩΡΓΟ ΝΤΑΣΗ

Ο

Πρόεδρος της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.), κ. Γιώργος Βερνίκος, απένειμε την Πέμπτη, 1 Μαρτίου 2018, το
Βραβείο Κοινωνικού Διαλόγου στον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής
(Ε.Ο.Κ.Ε.), κ. Γιώργο Ντάση.
Το βραβείο θεσμοθετήθηκε από την Ο.Κ.Ε. το 2017
και απονέμεται σε προσωπικότητες που με το έργο τους
συμβάλλουν σημαντικά στην ανάπτυξη του Κοινωνικού
Διαλόγου σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
Η βράβευση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού συνεδρίου που διοργάνωσε η Ε.Ο.Κ.Ε., με
θέμα «Το μέλλον της Δημοκρατίας στην Ευρώπη», στο
Μουσείο Ακρόπολης.
Το συνέδριο στόχευε σε μια ανοιχτή συζήτηση και
ευαισθητοποίηση γύρω από τις επιλογές και τις προκλήσεις που συνοδεύουν το εγχείρημα για μια ολοκληρωμένη και δημοκρατική Ευρωπαϊκή Ένωση.
Κατά την τοποθέτησή του στο συνέδριο ο κ. Βερνίκος τόνισε ότι «τόσο η Ελληνική, όσο και η Ευρωπαϊκή
Ο.Κ.Ε., υπηρετούν το διάλογο ανάμεσα στα διαφορετικά
συμφέροντα προκειμένου να προχωράμε μπροστά. Διότι η πιο αποτελεσματική πορεία προς το πολιτισμό και
το φως περνάει μέσα από το διάλογο και όχι μέσα από
την σύγκρουση. 'Η θα συνεννοηθούμε ή θα παρακμάζουμε και θα πισωγυρίζουμε... Το να λες αυτονόητες διαπιστώσεις και μονοθεματικές απόψεις είναι εύκολο...
Το να συνθέτεις, να λειτουργείς αποτελεσματικά, να κά-

νεις προτάσεις, να βρίσκεις αυτά που μας ενώνουν και
να μπορείς να πείσεις τον κόσμο ότι προσπαθείς προς τη
σωστή κατεύθυνση είναι το δύσκολο. Η Ευρώπη επιτελεί το πολύ δύσκολο έργο της συνεννόησης και της σύνθεσης, προσπαθώντας να φέρει κοντά λαούς με ιστορία
συγκρούσεων, συγκεκριμένες διαφορετικότητες, διαφορετικά παραγωγικά μοντέλα, κλειδωμένες ανισότητες, διαφορετικούς κόσμους και πολιτισμούς. Χρειάζονται άνθρωποι - υπεύθυνοι πολίτες, που να πιστεύουν
πολύ στη Δημοκρατία, στον υπεύθυνο διάλογο, στη σύνθεση, στο Ευρωπαϊκό εγχείρημα το οποίο έχει οικοδομηθεί με πολύ αίμα, άνθρωποι που να ξέρουν από ιστορία και να έχουν συναίσθηση της εξέλιξης του πολιτικού
χρόνου και της μάχης του παλιού με το καινούριο. Αυτής της μάχης που δημιουργεί το φόβο στον άνθρωπο
αν θα έχει μια αξιοπρεπή εργασία χωρίς να συνθλίβεται
από την αλαζονεία των ισχυρών και αν θα έχει ελπίδα
για το αύριο».
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ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
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Από αριστερά: Γιάννης Μανιάτης, Βουλευτής ΚΙΝΑΛ, Γιώργος Βερνίκος, Πρόεδρος Ο.Κ.Ε., Γιάννης Γκιόλας, Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ,
και Γιάννης Ανδριανός, Βουλευτής ΝΔ

Η

Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος
(O.K.E.), σε συνεργασία με το Εργατοϋπαλληλικό
Κέντρο της Αργολίδας, διοργάνωσε τη Δευτέρα
10 Δεκεμβρίου 2018, στο Άργος, εκδήλωση με θέμα:
«Αργολίδα: Σχεδιάζοντας το μέλλον. Αναπτυξιακές Προοπτικές - Δημιουργία Νέου Επιχειρηματικού Οικοσυστήματος με Συνέργειες και Κοινωνικές Συναινέσεις».
Με αφορμή τη διοργάνωση της εκδήλωσης, η οποία
αποτελεί μέρος της προσπάθειας της Ο.Κ.Ε. για την ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού μηχανισμού περιφερειακής πολυεπίπεδης διαβούλευσης, ο κ. Γιώργος Βερνίκος, Πρόεδρος της Ο.Κ.Ε., επεσήμανε ότι η εκδήλωση
στοχεύει, μέσα από την ανάδειξη των τοπικών προβλημάτων και δυσλειτουργιών, να προκύψουν οι αναγκαίες
συναινέσεις και κοινές δράσεις ώστε να αξιοποιηθούν

των παραγωγικών δυνάμεων. Μόνο μέσα από ευρύτερες συνεργασίες και κοινούς στόχους μπορεί ν’ αντιμετωπιστεί η αδρανής και αδιάφορη γραφειοκρατία και οι
παθογένειες της διοίκησης και της οικονομίας που αυξάνουν τις τάσεις διαρροής των νέων.
Στη σημερινή εποχή κανείς δεν μπορεί να αντιμετωπίζει μόνος του τα προβλήματα που συνεχώς γίνονται
όλο και πιο σύνθετα, όσο ισχυρός και αν είναι και όσο
κερδοφόρα κι αν είναι η επιχείρησή του.
Ο κ. Βερνίκος αναφέρθηκε, επίσης, στο έργο της
Ο.Κ.Ε. και στην Κοινή Δήλωση των Κοινωνικών Εταίρων
και της Κοινωνίας των Πολιτών για το Εθνικό Αναπτυξιακό Σχέδιο της χώρας.
Στη συνέχεια ο κ. Φώτης Κολεβέντης, Πρόεδρος
του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Αργολίδας, αναφέρ-

στο σύνολό τους οι δυνατότητες της Αργολίδας, να προσελκυσθούν νέες επενδύσεις, να δημιουργηθούν επιχειρηματικά οικοσυστήματα, να αναβαθμισθεί το φυσικό
και οικιστικό περιβάλλον και, βέβαια, να δημιουργηθούν
ποιοτικές θέσεις εργασίας.
Στην εκδήλωση προσκλήθηκαν εκπρόσωποι απ’
όλους τους φορείς που συμμετέχουν με τον ένα ή άλλο
τρόπο στην αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής: οι
βουλευτές του νομού, οι λειτουργοί στην Αυτοδιοίκηση, εργοδότες και εργαζόμενοι, σημαντικοί επενδυτές,
επαγγελματίες και επιστήμονες.
Ο σχεδιασμός του μέλλοντος της Αργολίδας απαιτεί τη στενή συνεργασία όλων των τοπικών φορέων και

θηκε, μεταξύ άλλων, στην 4η Βιομηχανική Επανάσταση,
η οποία θα επηρεάσει σημαντικά τις Περιφέρειες και θα
αυξήσει την ανεργία.
Ακολούθησαν οι χαιρετισμοί των κ. Πέτρου Τατούλη, Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, Αναστάσιου Χειβιδόπουλου, Αντιπεριφερειάρχη Αργολίδας, Δημήτρη
Καμπόσου, Δημάρχου Άργους-Μυκηνών, Δημήτρη
Κωστούρου, Δήμαρχου Ναυπλιέων, και Δημήτρη Σφυρή, Δημάρχου Ερμιονίδας.
Στο πρώτο πάνελ της εκδήλωσης, με θέμα τις συνέργειες και συναινέσεις στην Αργολίδα, συμμετείχαν οι
κ. Φώτης Δαμούλος, Πρόεδρος Επιμελητηρίου Αργολίδας, Μίλτος Καμπουρίδης, Διευθύνων Σύμβουλος Ομί-
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λου Dolphin Capital, Μιλτιάδης Κονοπισόπουλος, Γενικός Διευθυντής - Μέτοχος Εταιρείας Δαναΐς, Γιώργος
Σκούρας, Πρόεδρος Συνδέσμου Ελληνικού Οίνου, Μιχάλης Χριστοδούλου, Μέλος ΔΣ Εταιρειών Αφοί Χριστοδούλου και BITOM, Σπύρος Αντωνόπουλος, Πρόεδρος της Ένωσης Αγροτών Συνεταίρων Αργολίδας
- ΡΕΑ και η κυρία Έλενα Κουντούρη, Προϊσταμένη της
Διεύθυνσης Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
του Υπουργείου Πολιτισμού.
Ακολούθησαν οι παρεμβάσεις του κ. Χάρη Κυριαζή,
τ. Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ με θέμα «Επιχειρη-

ματικά Οικοσυστήματα» και του κ. Δημήτρη Π. Σωτηρόπουλου, Αν. Καθηγητή ΑΤΕΙ Πελοποννήσου, με θέμα
«Η σημασία της πολιτικής προσαρμογής και της κοινωνικής συνεργασίας: Eνώνοντας το παγκόσμιο, το εθνικό
και το τοπικό».
Στο δεύτερο πάνελ της εκδήλωσης, με θέμα τις δυνατότητες πολιτικών συγκλίσεων για την ανάπτυξη της
Αργολίδας, συμμετείχαν και κατέθεσαν τις απόψεις τους
οι κ. Γιάννης Γκιόλας, Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, Γιάννης Ανδριανός, Βουλευτής ΝΔ, και Γιάννης Μανιάτης, Βουλευτής ΚΙΝΑΛ.
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ΕΠΊΣΚΕΨΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΊΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ
ΤΗΣ ΣΑΓΚΆΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΕΖΙΚΉΣ ΛΑΪΚΉΣ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΉΣ ΔΙΆΣΚΕΨΗΣ (CPPCC)

Π

ραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 12 Απριλίου
2018, συνάντηση του Προεδρείου και των Μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ο.Κ.Ε. με
επταμελή αντιπροσωπεία της Επιτροπής της Σαγκάης της
Κινεζικής Λαϊκής Πολιτικής Συμβουλευτικής Διάσκεψης
(CPPCC - People’s Political Consultative Conference),
στο πλαίσιο των διμερών σχέσεων που έχει αναπτύξει η
Ο.Κ.Ε. με παρόμοιους θεσμούς σε όλη την υφήλιο.

Διασύνδεσης του Γενικού Γραφείου της Επιτροπής και ο
καλλιτέχνης κ. Chen Haibo.
Από την Ο.Κ.Ε. συμμετείχαν ο Πρόεδρός της κ. Γιώργος Βερνίκος, οι Αντιπρόεδροι κ. Γεώργιος Καρανίκας
και Φώτης Κολεβέντης, τα Μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσατήρης, κ. Πέτρος Φιλίππου και
κυρία Έφη Μπέκου, ο Γενικός Γραμματέας, Δρ. Απόστολος Ξυράφης, και η Υπεύθυνη Δημοσίων και Διεθνών

Επικεφαλής της κινεζικής Αντιπροσωπείας ήταν η
Αντιπρόεδρος της Επιτροπής της Σαγκάης κυρία Fang
Huiping. Συμμετείχαν, επίσης, ο κ. Xiao Kuntao, Μέλος
της Επιτροπής της Σαγκάης και Πρόεδρος της Επιτροπής Επιμόρφωσης, Επιστημών, Πολιτισμού, Υγείας και
Αθλητισμού, η κυρία Shi Baozhen, Μέλος της Επιτροπής
της Σαγκάης και Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής της Ηongkou, o κ. Wang Wei, Μέλος της Επιτροπής
της Σαγκάης και Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της
Δημοτικής Διοίκησης Πολιτισμού, Ραδιοφώνου, Κινηματογράφου και Τηλεόρασης της Σαγκάης, η κυρία Guo
Ying, Αναπληρώτρια Διευθύντρια του Τμήματος Εξωτερικών Υποθέσεων, ο κ. Gu Yu, Επικεφαλής του Τμήματος

Σχέσεων, Δρ. Μάρθα Θεοδώρου.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο Πρόεδρος της
Ο.Κ.Ε. αναφέρθηκε στην πολύχρονη φιλία των δύο
λαών, καθώς και των δύο Επιτροπών, οι οποίες τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτύξει ισχυρούς δεσμούς. Ιδιαίτερα δε αναφέρθηκε στην επίσημη επίσκεψη της αντιπροσωπείας της Ο.Κ.Ε. στην Κίνα το Δεκέμβριο του
2017, στη διάρκεια της οποίας τα μέλη της ενημερώθηκαν για τα πορίσματα του 19ου Συνεδρίου του Κ.Κ. Κίνας, καθώς και για τις εμβληματικές πρωτοβουλίες της
χώρας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
Η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής της Σαγκάης ευχαρίστησε για την πρόσκληση και αναφέρθηκε στις νέες δυ-
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νατότητες συνεργασίας τόσο των
Επιτροπών, όσο και των δύο χωρών στον τομέα του πολιτισμού.
Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη διοργάνωση Έκθεσης για την κινεζική
πορσελάνη στην Ελλάδα στο προσεχές μέλλον με τη συνεργασία της
Ο.Κ.Ε., καθώς και της Πρεσβείας
της Κίνας στην Ελλάδα και σχετικών εταιρειών. Επίσης, αναφέρθηκε στην προώθηση της ιδέας του
Μαραθωνίου και της συμμετοχής
των πολιτών της Κίνας σε αντίστοιχες διοργανώσεις στην Κίνα και
στην Ελλάδα.
Στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης η αντιπροσωπεία της Επιτροπής της Σαγκάης της Κινεζικής
Λαϊκής Πολιτικής Συμβουλευτικής
Διάσκεψης συναντήθηκε επίσης με
την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, κυρία Λυδία Κονιόρδου,
την Πρόεδρο της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής των Ελλήνων και
Βουλευτή Β’ Αθηνών του ΣΥΡΙΖΑ,
κυρία Χαρούλα Καφαντάρη, τον
Πρόεδρο της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της
Βουλής των Ελλήνων και Βουλευτή Σάμου του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Δημήτριο
Σεβαστάκη, καθώς και με την Αντιδήμαρχο Οικονομικών του Δήμου
Αθηναίων, κυρία Εύα Κοντοσταθάκου.
Στη διάρκεια των συναντήσεων έγιναν αναφορές στις ιδιαίτερα
καλές σχέσεις Ελλάδας και Κίνας,
στις δυνατότητες οικονομικής συνεργασίας στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας “One Belt - One Road”, καθώς και στην περαιτέρω ανάπτυξη
των εμπορικών και πολιτιστικών
συνεργασιών των δύο χωρών.
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26 > ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε.
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΣΕΡΒΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Η

Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) υποδέχθηκε τη Δευτέρα 12 Νοεμβρίου 2018, στα γραφεία της, πολυμελή αντιπροσωπεία από τη Σερβία, με επικεφαλής τους κ. Zoran
Đorđević, Υπουργό Εργασίας, και Miloš Nenezić, Πρόεδρο του Κοινωνικού και Οικονομικού Συμβουλίου της
Σερβικής Δημοκρατίας (Κ.Ο.Σ.).
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της
υπογραφής Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Ο.Κ.Ε.
και του Κ.Ο.Σ. Στην αντιπροσωπεία από τη Σερβία συμμετείχαν, επίσης, οι κ. Ljubisav Orbović, Μέλος του Συμβουλίου και Πρόεδρος των Αυτόνομων Συνδικάτων
της Σερβίας, Veljko Milosevic, Μέλος του Συμβουλίου,
προερχόμενος από τα Αυτόνομα Συνδικάτα της Σερβίας, Zoran Stojiljković, Μέλος του Συμβουλίου και Πρόεδρος της Συνομοσπονδίας Συνδικάτων «Ανεξαρτησία»,
Dragan Milanovic, Μέλος του Συμβουλίου, προερχόμενος από τη Συνομοσπονδία Συνδικάτων «Ανεξαρτησία»,
Nebojsa Atanackovic, Μέλος του Συμβουλίου, προερχόμενος από τη Σερβική Ένωση Εργοδοτών, και Dušan

λογικές εξελίξεις και το μέλλον της εργασίας, το οποίο
πρέπει να το σχεδιάσουμε και όχι απλά, ως θεατές, να
παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Τέλος, ο κ. Βερνίκος τόνισε την υποστήριξη της Ο.Κ.Ε. στις διαπραγματεύσεις
για την ένταξη της Σερβίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ο κ. Nenezić, Πρόεδρος του Κ.Ο.Σ., ευχαρίστησε για

Petrović, Γραμματέας του Συμβουλίου.
Ο κ. Γιώργος Βερνίκος, Πρόεδρος της Ο.Κ.Ε., καλωσόρισε την αντιπροσωπεία και αναφέρθηκε στους ισχυρούς ιστορικούς δεσμούς που ενώνουν τις δύο χώρες.
Η Ελλάδα παρακολουθεί με ενδιαφέρον τη Σερβία, όπου
υπάρχει οικονομική και κοινωνική σταθερότητα και θετικό επιχειρηματικό κλίμα. Η Ο.Κ.Ε. και το Ο.Κ.Σ., πέρα
από την ενίσχυση των οικονομικών σχέσεων των δύο
χωρών, θα πρέπει να διαδραματίσουν ισχυρό ρόλο στη
ενίσχυση της δημοκρατίας, στο πλαίσιο της διαδικασίας
του διαλόγου με τους κοινωνικούς εταίρους, την κοινωνία των πολιτών και τα πολιτικά κόμματα. Επίσης, πρέπει
να συνεργαστούν σε επίκαιρα ζητήματα, όπως οι τεχνο-

τη διαχρονική φιλία και υποστήριξη της Ελλάδος προς τη
Σερβία. Διευκρίνισε ότι οι δύο θεσμοί, Ο.Κ.Ε. και Κ.Ο.Σ.,
οι οποίοι διαφέρουν στη σύνθεση και στην οργάνωσή
τους, μπορούν να διαδραματίσουν ιδιαίτερα θετικό ρόλο
στην ανάπτυξη των χωρών τους. Αναφέρθηκε αναλυτικά στη Σερβία και στην υψηλή προσέλκυση ξένων επενδυτών, λόγω των ευνοϊκών όρων και πλεονεκτημάτων
που τους προσφέρονται. Το Κ.Ο.Σ. παρακολουθεί με
ανησυχία τις εξελίξεις σε παγκόσμιο επίπεδο για το μέλλον της εργασίας και μελετά τους τρόπους προσαρμογής στα νέα δεδομένα.
Ο κ. Đorđević, Υπουργός Εργασίας, αναφέρθηκε
στο ευρωπαϊκό μέλλον της Σερβίας τονίζοντας ότι είναι
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Από αριστερά: Γιώργος Βερνίκος, Πρόεδρος Ο.Κ.Ε., Miloš Nenezić,
Πρόεδρος Κ.Ο.Σ. και Zoran Đorđević, Υπουργός Εργασίας της
Σερβικής Δημοκρατίας
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στρατηγική απόφαση η είσοδος της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τόνισε ότι η Ελλάδα μπορεί να αναπτύξει τη δραστηριότητά της στη Σερβία σε πολλούς τομείς,
πέρα από τον τραπεζικό. Η χώρα του τα τελευταία χρόνια έχει μειώσει την ανεργία στο 11%, έχει αυξήσει το
ΑΕΠ και έχει μειώσει το εξωτερικό χρέος. Ο μεγάλος
αριθμός ξένων επενδυτών έχει βοηθήσει σημαντικά την

Η

ανάπτυξη της Σερβίας, αλλά η Ελλάδα παραμένει πάντα
η πρώτη επιλογή για συνεργασία γιατί είναι διαχρονικά
μια χώρα κοντά στη Σερβία.
Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με τις τοποθετήσεις
των μελών της αντιπροσωπείας της Σερβίας και των
Αντιπροέδρων και των Μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ο.Κ.Ε.

ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΟΡΥΦΗΣ
ΣΤΟ ΤΟΡΙΝΟ

Ευρωμεσογειακή Σύνοδος των Οικονομικών και Κοινωνικών Συμβουλίων και Παρόμοιων Θεσμών πραγματοποιήθηκε στο
Τορίνο, στις 17 και 18 Δεκεμβρίου 2018.
Η Σύνοδος στοχεύει στην προώθηση της καλύτερης κατανόησης των κυριότερων θεμάτων
που επηρεάζουν την οργανωμένη κοινωνία των
πολιτών στην ευρωμεσογειακή περιοχή και στη
συζήτηση των κοινών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν. Η Σύνοδος συγκεντρώνει 120 περίπου
συμμετέχοντες από Οικονομικά και Κοινωνικά
Συμβούλια ή Παρόμοιους Θεσμούς, εκπροσώπους εργοδοτών, συνδικάτα, άλλες ομάδες οικονομικών και κοινωνικών συμφερόντων και ΜΚΟ από χώρες που είναι μέλη της Ένωσης για τη Μεσόγειο (UFM).
Τα θέματα που συζητήθηκαν φέτος αφορούσαν την εκπαίδευση και κατάρτιση, καθώς και την κοινωνική οικονομία και επιχειρηματικότητα στην ευρωμεσογειακή περιοχή.
Η εκδήλωση συνδιοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) και το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ETF) και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Από την Ο.Κ.Ε. Ελλάδος συμμετείχαν η Δρ. Αφροδίτη Μακρυγιάννη και η κυρία Μαρία Ιωαννίδου, Επιστημονικές Συνεργάτιδες.
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ΣΥΝΕΔΡΊΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ AICESIS ΣΤΟ ΑΜΠΙΤΖΆΝ
Στις 8 Μαρτίου 2018 συνεδρίασε, με την παρουσία
του Προέδρου της Ο.Κ.Ε. κ. Γ. Βερνίκου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Διεθνούς Ένωσης Οικονομικών και
Κοινωνικών Συμβουλίων και Παρόμοιων Θεσμών
(AICESIS) στο Αμπιτζάν στην Ακτή Ελεφαντοστού. Τα
θέματα που συζητήθηκαν αφορούσαν τις προτεραιότητες της AICESIS στη διάρκεια της Ρουμανικής Προεδρίας, το μέλλον της Ένωσης και οι συνεργασίες της με

άλλους διεθνείς οργανισμούς, θέματα στα οποία τοποθετήθηκε ο Πρόεδρος της Ο.Κ.Ε., με ιδιαίτερη έμφαση
στην ανάγκη ενίσχυσης του παρεμβατικού ρόλου της
Ένωσης στο σύστημα του ΟΗΕ.
Την επόμενη ημέρα, 9 Μαρτίου 2018, διοργανώθηκε
εργαστήριο για την «Ψηφιακή Επανάσταση», στο οποίο
παρουσίασε εισήγηση ο κ. Απόστολος Ξυράφης, Γενικός Γραμματέας.

Από αριστερά: Γιώργος Βερνίκος, Luca Jahier,
Πρόεδρος Ε.Ο.Κ.Ε., και Απόστολος Ξυράφης

ΣΥΝΆΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΟΚΣ ΣΤΗ ΜΠΡΑΤΙΣΛΆΒΑ
Στις 14 και 15 Ιουνίου 2018 διοργανώθηκε η ετήσια Συνάντηση των Προέδρων και Γενικών Γραμματέων των Οικονομικών και Κοινωνικών Συμβουλίων (ΟΚΣ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Μπρατισλάβα.
Οι συζητήσεις στη Συνάντηση αφορούσαν το Μέλλον της Ευρώπης και το ρόλο της Κοινωνίας των Πολιτών στην εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς η Ευρώπη βρίσκεται σήμερα σε ένα σταυροδρόμι και πρέπει να αποφασίσει με
ποιο τρόπο θα αντιμετωπίσει τις σύγχρονες προκλήσεις. Από την Ο.Κ.Ε. Ελλάδος συμμετείχαν ο κ. Γιώργος Βερνίκος,
Πρόεδρος, ο κ. Φώτης Κολεβέντης, Αντιπρόεδρος, και ο κ. Απόστολος Ξυράφης, Γενικός Γραμματέας.
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«ΕΠΑΝΑΒΕΒΑΊΩΣΗ ΤΩΝ ΑΞΙΏΝ ΤΗΣ ΕΥΡΏΠΗΣ»
ΣΕΜΙΝΆΡΙΟ ΤΗΣ Ε.Ο.Κ.Ε. ΣΤΗΝ ΑΘΉΝΑ

Τ

Από αριστερά: Luca Jahier, Πρόεδρος Ε.Ο.Κ.Ε., Isabel Caño Aguilar,
Αντιπρόεδρος Ε.Ο.Κ.Ε., και Γιώργος Κατρούγκαλος, Αν. Υπουργός Εξωτερικών
της Ελλάδας

ην Πέμπτη, 22 Νοεμβρίου 2018, και την Παρασκευή,
23 Νοεμβρίου 2019, ενόψει των Ευρωπαϊκών εκλογών, η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
(ΕΟΚΕ) διοργάνωσε στην Αθήνα σεμινάριο με θέμα «Επαναβεβαίωση των αξιών της Ευρώπης», παρουσία του Προέδρου
της, κ. Luca Jahier, και της Αντιπροέδρου της, κυρίας Isabel
Caño Aguilar. Ο Έλληνας Αν. Υπουργός Εξωτερικών, κ. Γιώργος Κατρούγκαλος, καλωσόρισε τους συμμετέχοντες στην
εκδήλωση, στην οποία είχαν προσκληθεί δημοσιογράφοι, πανεπιστημιακοί και εμπειρογνώμονες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Οι ομιλητές εξέτασαν διεξοδικά τις προκλήσεις και
τα φλέγοντα ζητήματα στη σύγχρονη Ευρώπη, όπως η
πολυπολιτισμικότητα, το κενό αλληλεγγύης, ο αυξανόμενος
εθνικισμός, ο λαϊκισμός και ο φιλελευθερισμός, και αναφέρθηκαν στις δράσεις που μπορεί να λάβει η κοινωνία των πολιτών για να προστατεύσει μια Ευρώπη ικανή να προασπίζει την
κληρονομιά της, τον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας
και τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ελευθερία, τη δημοκρατία,
την ισότητα και το κράτος δικαίου.
Ο κ. Γιώργος Βερνίκος, Πρόεδρος της Ο.Κ.Ε., συμμετείχε
με εισήγησή του στην έναρξη της δεύτερης ημέρας του σεμιναρίου. Επίσης, στο σεμινάριο συμμετείχαν η Δρ. Μάρθα Θεοδώρου, Υπεύθυνη Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων της Ο.Κ.Ε.,
και η κυρία Πέπη Οικονομάκη, συνεργάτιδα του κ. Βερνίκου.
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΣΦΆΛΙΣΗΣ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΎΗΣ

Ο

Πρόεδρος, κ. Γ. Βερνίκος, και οι Αντιπρόεδροι
της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της
Ελλάδας (Ο.Κ.Ε.), κ. Γ. Καρανίκας, Φ. Κολεβέντης και Γ. Γωνιωτάκης, συναντήθηκαν τη Δευτέρα, 19
Μαρτίου 2018, με την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κυρία Έφη
Αχτσιόγλου, στο πλαίσιο του διαλόγου για την επεκτασιμότητα των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, τη λειτουργία του θεσμού της διαιτησίας και την αλλαγή στην
αρχιτεκτονική του προστίμου για την αδήλωτη εργασία.
Στη διάρκεια της συνάντησης, ο κ. Βερνίκος αναφέρθηκε στη σημασία του Εθνικού Αναπτυξιακού Σχεδίου
(ΕΑΣ), το οποίο εκπονήθηκε από την Ο.Κ.Ε. και παραδόθηκε πρόσφατα στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων. Το εγχείρημα αυτό αποδεικνύει έμπρακτα τη
βούληση των κοινωνικών εταίρων για την ανάγκη κοινωνικών και πολιτικών συναινέσεων, ώστε να βγει η
χώρα από την κρίση, να επιστρέψει στην ευρωπαϊκή κα-

λαμβάνει χώρα στην Ο.Κ.Ε., θα πρέπει να βρίσκεται στο
επίκεντρο όλων των πολιτικών για την ανάπτυξη και την
κοινωνική ευημερία. Και αυτό γιατί οι δοκιμασμένες μέχρι σήμερα διαδικασίες κοινωνικού διαλόγου είναι οι μόνες που μπορούν να εξασφαλίσουν ευρείες κοινωνικές
συναινέσεις, απαραίτητη προϋπόθεση για τη διαμόρφωση εκ νέου συνθηκών ασφάλειας και εμπιστοσύνης στην
αγορά εργασίας. Εξάλλου η γνώμη της Ο.Κ.Ε., ιδιαίτερα
σε θέματα εργασιακών σχέσεων, είναι υποχρεωτική σύμφωνα και με το νόμο 2232/1994 (άρθρο 1 παρ. 2).
Συνεπώς, ο τρόπος επαναφοράς της επεκτασιμότητας και των άλλων βασικών αρχών των συλλογικών
διαπραγματεύσεων, καθώς και η βελτίωση του υφιστάμενου πλαισίου των διαδικασιών μεσολάβησης και
διαιτησίας, θα πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο εκτεταμένου και ουσιαστικού κοινωνικού διαλόγου όλων
των κοινωνικών εταίρων, στο πλαίσιο της Οικονομικής
και Κοινωνικής Επιτροπής της Ελλάδος, και οι τελικές

νονικότητα και να ισχυροποιηθεί απέναντι στις συνεχώς
μεταβαλλόμενες διεθνείς συνθήκες.
Όπως επισημάνθηκε από τον Πρόεδρο της Ο.Κ.Ε., στο
Εθνικό Αναπτυξιακό Σχέδιο παρουσιάζονται οι κεντρικοί
στρατηγικοί στόχοι, καθώς και οι βασικοί άξονες παρέμβασης για τη βιώσιμη ανάπτυξη, στους οποίους συμφωνεί το σύνολο των παραγωγικών και κοινωνικών φορέων
της χώρας. Το ΕΑΣ, επομένως, αποτελεί το γενικό πλαίσιο
στο οποίο πρέπει να ανταποκρίνονται και το οποίο οφείλουν να εξυπηρετούν όλες οι επιμέρους νομοθετικές παρεμβάσεις και πρωτοβουλίες της κυβέρνησης.
Τονίσθηκε, επίσης, ότι ο θεσμοθετημένος κοινωνικός διάλογος, ο οποίος προβλέπεται από το Σύνταγμα και

προτάσεις να προκύψουν ως προϊόν συναίνεσης και της
μεταξύ τους συμφωνίας.
Όσον αφορά, τέλος, την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας, η Ο.Κ.Ε. έχει εκφράσει ήδη από το 2015 τις
απόψεις της σε σχετική Γνώμη Πρωτοβουλίας. Στη συγκεκριμένη γνωμοδότηση, μεταξύ των προτάσεων για
την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας περιλαμβάνονται η μείωση του μη μισθολογικού κόστους για τις επιχειρήσεις και ο εξορθολογισμός του ύψους των προστίμων. Επομένως, η πρόταση της Υπουργού Εργασίας για
περιορισμό των προστίμων, με την προϋπόθεση νομιμοποίησης της εργασιακής σχέσης των αδήλωτων εργαζομένων με την επιχείρηση, κρίνεται απαραίτητη.
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«Ο ΚΌΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ
ΣΉΜΕΡΑ: ΠΑΓΚΌΣΜΙΕΣ
ΠΡΟΚΛΉΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΈΣ»
ΤΟ ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε.
Επιστημονική επιμέλεια – Επιμέλεια έκδοσης:
Δρ. Μάρθα Θεοδώρου, Δρ. Αφροδίτη Μακρυγιάννη

Πρόλογος της Έκδοσης

Η

Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (O.K.E.) είναι το κύριο θεσμοθετημένο όργανο διεξαγωγής του Κοινωνικού Διαλόγου σε εθνικό επίπεδο στην Ελλάδα.
Tα ζητήματα της απασχόλησης και των εργασιακών
σχέσεων καταλαμβάνουν μεγάλο μέρος του παραγόμενου γνωμοδοτικού έργου της.
Με τον παρόντα τόμο η Ο.Κ.Ε. συμβάλλει στο διάλογο για το μέλλον της εργασίας, ζήτημα το οποίο βρίσκεται στην κορυφή των προβληματισμών σε παγκόσμιο
επίπεδο και έχει ενταθεί με τις προκλήσεις της 4ης βιομηχανικής επανάστασης και την «gig economy». Η έκδοσή του συμπίπτει με τα 60 χρόνια συντονισμού της
κοινωνικής ασφάλισης και τα 50 χρόνια της ελεύθερης
διακίνησης των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
καθώς και με τα 100 χρόνια της Διεθνούς Οργάνωσης
Εργασίας (ILO) το 2019.
Ο τόμος διαρθρώνεται σε τέσσερις ενότητες:
• Οι ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις της Marianne
Thyssen, Επιτρόπου για την Απασχόληση, τις Κοινωνικές Υποθέσεις, τις Δεξιότητες και την Κινητικότητα
του Εργατικού Δυναμικού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Guy Ryder, Γενικού Διευθυντή της Διεθνούς Οργάνωσης Eργασίας (ILO).
• Οι ιδέες που κατατέθηκαν και ο γόνιμος διάλογος που
ακολούθησε στη διάρκεια της Διεθνούς Διάσκεψης
για το Μέλλον της Εργασίας, η οποία διοργανώθηκε
στην Αθήνα απο τους ILO, AICESIS και Ο.Κ.Ε. στις 23

και 24 Νοεμβρίου 2017, και ολοκληρώθηκε με την υιοθέτηση της Διακήρυξης των Αθηνών.
• Γνώμες της Ο.Κ.Ε. για τον κόσμο της εργασίας.
• Επίκαιρα κείμενα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Οργανισμών για τον κόσμο της εργασίας.
Σκοπός μας είναι να συμβάλουμε στην κατανόηση της ταχείας μεταβαλλόμενης φύσης της αγοράς εργασίας, τονίζοντας τη σημασία νέων δεξιοτήτων για την
επίλυση προβλημάτων και την ικανότητα μάθησης που
προάγουν την ανθεκτικότητα των ανθρώπων και την
ικανότητά τους να προσαρμόζονται στις αλλαγές. Να
επισημάνουμε την ανάγκη συνέχισης των μεταρρυθμίσεων που θα προετοιμάσουν την αγορά εργασίας και
το εργατικό δυναμικό για τον ψηφιακό μετασχηματισμό
σε μια οικονομία της γνώσης, καθώς και την ανάγκη για
νέες μορφές οργάνωσης της συνδικαλιστικής δράσης
και ενίσχυσης της διεθνούς συνεργασίας, έτσι ώστε να
διασφαλίζεται η αξιοπρεπής εργασία και τα θεμελιώδη
δικαιώματα των εργαζομένων.
Αποτελεί σταθερό μας στόχο η ενίσχυση του διαρθρωτικού κοινωνικού διαλόγου, των κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας των πολιτών, ώστε να συμβάλλουν με την ενεργή συμμετοχή τους στην ανάπτυξη και
υλοποίηση των πολιτικών και των μεταρρυθμίσεων που
αφορούν στην κοινωνική και οικονομική ζωή μας και
κυρίως στην απασχόληση.
Γιώργος Βερνίκος
Πρόεδρος Ο.Κ.Ε.
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32 > ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε.
Ο NEOΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε.

Ο

ι ιστότοποι αποτελούν ιδιαίτερα σηµαντικά εργαλεία επικοινωνίας για τους Οργανισμούς, τόσο σε
διεθνές, όσο και σε εθνικό επίπεδο.
Ο κ. Γιώργος Βερνίκος, Πρόεδρος της Ο.Κ.Ε., και η Δρ.
Μάρθα Θεοδώρου, Υπεύθυνη Δηµοσίων και Διεθνών Σχέσεων της Ο.Κ.Ε., σε συνεργασία µε τον κ. Γρηγόρη Τσέτσο,
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τεχνικό σύμβουλο, σχεδίασαν, ανέπτυξαν και ολοκληρωσαν το νέο ιστότοπο της Ο.Κ.Ε.
Ο νέος ιστότοπος είναι εκσυγχρονισμένος, διαδραστικός, και παρέχει εκτενή πληροφόρηση για το θεσμό της
Ο.Κ.Ε. και το έργο της σε ένα ιδιαίτερα φιλικό περιβάλλον
για τον επισκέπτη.
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«ΦΥΓΉ ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΈΛΛΟΝ»
AΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε., κ. Γ. ΒΕΡΝΙΚΟΥ, ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ»
10 Ιουνίου 2018

Η

ευρωπαϊκή ολοκλήρωση καθυστερεί χωρίς συναίσθηση των μεταβαλλόμενων συνθηκών που
δημιουργούν οι τεχνολογικές εξελίξεις και οι γεωπολιτικές αλλαγές, θέτοντας εαυτόν στο περιθώριο του
παγκόσμιου περιβάλλοντος, όπως αυτό διαμορφώνεται.
Επιπρόσθετα, ενισχύονται διεθνώς αυταρχικά πρότυπα
διακυβέρνησης, όχι μόνο από ακραία ολοκληρωτικά καθεστώτα αλλά και από παραδοσιακές και σύγχρονες δημοκρατίες με συνεχή διολίσθηση των θεσμών τους. Η Ευρώπη πρέπει να προχωρήσει με γρήγορους ρυθμούς στην
εμβάθυνση των διαδικασιών ολοκλήρωσης, με βασικό
ενοποιητικό στοιχείο των πολιτών της την αξιακή και πολιτισμική τους παράδοση. Η συμμετοχή και η υπευθυνότητα
της κοινωνίας των πολιτών είναι απαραίτητη προϋπόθεση
για μια φυγή προς το μέλλον.
Η δημιουργική αντιμετώπιση των νέων δεδομένων
απαιτεί ένα μαζικό κοινωνικό κίνημα, ανοιχτό σε όλες τις
κοινωνικές ομάδες, χωρίς καμία διάκριση και κανέναν
αποκλεισμό.
Το θετικό είναι ότι στην ίδια κατεύθυνση κινούνται και
οι ευρωπαϊκοί θεσμοί. Πρόσφατα, στην κοινωνική Σύνοδο Κορυφής στο Γκέτεμποργκ επισημάνθηκε η ανάγκη να
δοθεί προτεραιότητα στον πολίτη, να αναπτυχθεί περαιτέρω η κοινωνική διάσταση της Ένωσης και να προωθηθεί
η σύγκλιση μέσω προσπαθειών σε όλα τα επίπεδα, μεταξύ

βείο Κοινωνικού Διαλόγου 2018.
Η ανασύνταξη όμως του κοινωνικού διαλόγου δεν είναι εύκολη διαδικασία, γιατί σε συνθήκες όπως οι σημερινές, οι συνήθεις πρακτικές διαπραγματευτικής δύναμης
θα πρέπει να τεθούν εξ ολοκλήρου στο περιθώριο. Οι αλλαγές που συντελούνται σε όλα τα επίπεδα είναι ταχύτατες και υπάρχουν πολλά αντιτιθέμενα συμφέροντα που
συγκρούονται καθημερινά. Παράλληλα, οφείλουμε να συνυπολογίζουμε τα νέα δεδομένα, όχι μόνο στην Ευρώπη,
αλλά και στην παγκόσμια σκηνή.
Η διέξοδος, επομένως, από τη θεσμική κρίση της Ευρώπης απαιτεί χρόνο, είναι όμως μονόδρομος. Οι κοινωνικοί εταίροι βρίσκονται αντιμέτωποι με την πρόκληση της
αναζωογόνησης των θεσμών εκπροσώπησης, διαλόγου,
διαβούλευσης και διαπραγμάτευσης για τα κρίσιμα θέματα της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής. Βρισκόμαστε μπροστά στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, προ-

άλλων και από τους κοινωνικούς εταίρους.
Ένας ξεχωριστός Έλληνας, ο Γιώργος Ντάσης, από την
εποχή που ήταν νεαρός συνδικαλιστής και από τη θέση
του προέδρου της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, αγωνίστηκε να αναδείξει τη σημασία και
την αναγκαιότητα του κοινωνικού διαλόγου ως προϋπόθεση για την εύρεση λύσεων και πολιτικών, που όχι μόνο
θα μας δείξουν τον δρόμο εξόδου από την κρίση, αλλά θα
μας οδηγήσουν σε μια κοινωνία ειρήνης, ευημερίας και δικαιοσύνης. Για την προσφορά του στον κοινωνικό διάλογο,
την προσωπικότητά του και τη συμβολή του σε κρίσιμες
περιόδους για την εμβάθυνση της δημοκρατίας και την πορεία της Ευρώπης, η ελληνική Ο.Κ.Ε. του απένειμε το Βρα-

τού καλά καλά προσαρμοστούμε στην τρίτη, πολλές φορές
με θεσμικά εργαλεία προηγούμενων εποχών. Η πρόκληση βρίσκεται στη σύλληψη, στη διαμόρφωση και στην υλοποίηση του νέου μέσα από διαδικασίες αντιπροσωπευτικού διαλόγου, αντιθέσεων και συναινέσεων.
Για άλλη μια φορά στη σύγχρονη ιστορία της Ευρώπης, οι κοινωνικοί εταίροι καλούνται να δώσουν νέο νόημα στον κοινωνικό τους ρόλο και να επαναπροσδιορίσουν
τις αρχές και τις αξίες εκείνες που θα τους επιτρέψουν από
τη μία να προστατεύσουν τα συμφέροντα εκείνων που εκπροσωπούν και από την άλλη να συμβάλουν καθοριστικά
στην παραγωγική και κοινωνική ανασυγκρότηση της Ευρώπης.
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22 Ιουλίου 2018

Ό

σοι θεωρούμε ότι η ολοκλήρωση του ευρωπαϊκού εγχειρήματος για λόγους ιστορικούς,
γεωστρατηγικούς και τεχνολογικών εξελίξεων αποτελεί μονόδρομο για τους ευρωπαϊκούς λαούς,
μας διακατέχει μια έντονη ανησυχία ότι οι πολλαπλές κρίσεις, τις οποίες αντιμετώπισε η Ε.Ε. τα τελευταία χρόνια,
διέψευσαν τις προσδοκίες των πολιτών, τόσο για την πορεία της όσο και για την εμβάθυνση των δημοκρατικών
θεσμών. Ένας αυξανόμενος αριθμός πολιτών θέτουν σε
αμφισβήτηση την προστιθέμενη αξία της Ε.Ε., τόσο για τις
συνθήκες διαβίωσης και εργασίας όσο και για τις μελλοντικές προοπτικές.
Ο αναστοχασμός για το μέλλον της Ευρώπης, ο οποίος βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων των πολιτικών, των παραγωγικών τάξεων και της Κοινωνίας των
Πολιτών, δεν μπορεί παρά να βασίζεται στις κοινές αξίες,
την κοινωνική δικαιοσύνη, την προστασία των ατομικών
δικαιωμάτων, σ’ ένα μακροπρόθεσμο όραμα κοινωνικής,
πολιτικής και οικονομικής βιώσιμης ανάπτυξης. Ενα όραμα που να επανασυνδέει τους πολίτες με το ευρωπαϊκό
εγχείρημα. Εμείς, στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, μαζί με αντίστοιχους θεσμούς και οργανώσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προτείνουμε πέντε προτεραιότητες για
μια Ε.Ε. ισχυρή, χωρίς αποκλεισμούς:

νή αίσθηση του «ανήκειν» και το αίσθημα του κοινού
σκοπού μεταξύ των Ευρωπαίων πολιτών.
5. Ενισχυμένος και πολύπλευρος διάλογος με τους πολίτες και ισχυροποίηση των δεσμών μεταξύ θεσμών της
Ε.Ε. και των πολιτών της.
Η ελληνική Ο.Κ.Ε., πέρα από τη συμμετοχή της στα ευρωπαϊκά και διεθνή δρώμενα και αναφορικά με την ελληνική πραγματικότητα, ανταποκρινόμενη στον θεσμικό της
ρόλο, παρουσίασε στις 14 Φεβρουαρίου 2018 την Κοινή
Δήλωση των κοινωνικών εταίρων και της Κοινωνίας των
Πολιτών για το Εθνικό Αναπτυξιακό Σχέδιο. Η Κοινή Δήλωση έγινε αποδεκτή από όλα τα πολιτικά κόμματα της
Ελληνικής Βουλής. Φυσικά, οι πολιτικές δυνάμεις και τα
κόμματα έχουν τα δικά τους επεξεργασμένα σχέδια δημό-

1. Μια Ένωση αξιών, με επίκεντρο την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την ελευθερία, την ισότητα, την ελευθερία έκφρασης, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα που κατοχυρώνονται στο άρθρο 2 της ΣΕΕ.
2. Επένδυση στην καινοτομία και την έρευνα, διασφαλίζοντας μια ομαλή μετάβαση προς μια οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά βιώσιμη Ευρώπη.
3. Ενίσχυση του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου,
ώστε να παρέχεται προστασία και φροντίδα σε όλους
τους πολίτες της, ακόμα και σ’ εκείνους που αποκλείονται από την αγορά εργασίας ή αδυνατούν να συμμετάσχουν σ’ αυτήν.
4. Ένα νέο ευρωπαϊκό αφήγημα, που να προάγει την κοι-

σιας δράσης και πολιτικών προτεραιοτήτων. Οι κεντρικοί
όμως αναπτυξιακοί στόχοι μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η αύξηση της ποιοτικής απασχόλησης, η προσέλκυση καινοτόμων επενδύσεων, η βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, η ενίσχυση της εξωστρέφειας, η
προσαρμογή των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού
στις σύγχρονες απαιτήσεις και οι βασικοί άξονες παρέμβασης όπως περιγράφονται στην Κοινή Δήλωση έτυχαν
ευρείας αποδοχής.
Αυτό που μένει ν’ αποδειχθεί είναι το κατά πόσον αυτή
η αποδοχή των προτάσεων των κοινωνικών εταίρων και
της κοινωνίας των πολιτών θα μεταφρασθεί στην πράξη σε
συγκεκριμένες πολιτικές από την κυβέρνηση. Οι δηλώσεις
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όλου του πολιτικού κόσμου είναι ότι στηρίζουν έμπρακτα
τον κοινωνικό διάλογο, σέβονται τα αποτελέσματά του και
αξιοποιούν προς όφελος της χώρας τα συμφωνηθέντα
κατά τον σχεδιασμό και την εφαρμογή των αναγκαίων για
τη χώρα αλλαγών. Ενα βήμα προς την κατεύθυνση αυτή
είναι ν’ απαιτούν οι βουλευτές την εφαρμογή της σχετικής
νομοθεσίας, συνταγματικά κατοχυρωμένης, δηλ. τη Γνώμη της Ο.Κ.Ε. πριν από την ψήφιση νόμου. Οι ακροάσεις,
που πολλές φορές γίνονται στη Βουλή –και μάλιστα με τον

τρόπο που γίνονται πριν από την ψήφιση νόμου– σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστούν τον υπεύθυνο κοινωνικό διάλογο. Η διολίσθηση προς αυταρχικές μορφές άσκησης εξουσίας, η οποία παρατηρείται ευρύτερα και όχι μόνο
στην Ευρώπη, γίνεται πολλές φορές με απλούς τρόπους,
που όταν συμβαίνουν περνούν και απαρατήρητοι. Αυτό
έχει ιδιαίτερη σημασία για τη χώρα μας, όπου η κρίση αύξησε τις κοινωνικές εντάσεις και αμφισβητήθηκε η αξία
του γνήσιου κοινωνικού διαλόγου.

ΚΑΤΑΠΟΛΈΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΏΝ ΔΙΑΚΡΊΣΕΩΝ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΆΔΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΌ ΕΡΓΑΣΤΉΡΙΟ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε.

Τ

ην Πέμπτη, 7 Ιουνίου 2018, η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
(Ο.Κ.Ε.) διοργάνωσε στα γραφεία της Εκπαιδευτικό Εργαστήριο στο πλαίσιο του
Έργου «Καταπολέμηση των πολλαπλών
διακρίσεων στην Ελλάδα: Προώθηση της
ισότητας μέσω της ενεργητικής συμμετοχής και της διαμόρφωσης πολιτικών».
Το Έργο αφορά στην καταπολέμηση των πολλαπλών διακρίσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.), η οποία συνιστά ένα
βασικό τμήμα των δράσεων της κοινωνικής πολιτικής. Συνδυάζει ερευνητικές δραστηριότητες με κοινωνική παρέμβαση και
δράσεις δικτύωσης-ευαισθητοποίησης του ευρύτερου κοινού
(εργαστήρια δικτύωσης με τοπικούς φορείς, διοργάνωση infoday και φεστιβάλ) αναφορικά με την καταπολέμηση των στε-

διάλογο και με εκπαίδευση μπορεί να γίνει πραγματικότητα η
καταπολέμησή τους.
Ακολούθησε η παρέμβαση του κ. Διονύση Μπαλούρδου,
Διευθυντή Ερευνών του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ), ο οποίος τόνισε ότι «αν προλάβουμε τις διακρίσεις
προλαβαίνουμε τη φτώχεια και τον αποκλεισμό». Ο κ. Ανδρέας
Αλεξόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Λογιστικής

ρεοτύπων. Συντονίζεται από το ΕΚΚΕ, με φορείς εταίρους την
Ο.Κ.Ε., το Πανεπιστήμιο της Σεβίλλης, το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και την Περιφέρεια Κρήτης.
Στην έναρξη του Εκπαιδευτικού Εργαστηρίου ο Πρόεδρος
της Ο.Κ.Ε., κ. Γιώργος Βερνίκος, επεσήμανε ότι οι εξελίξεις στην
τεχνολογία θα αλλάξουν την ιεράρχηση των αξιών της κοινωνίας. Στην Ε.Ε. παρατηρείται στις μέρες μας ένα έντονο κίνημα
ευρωσκεπτικισμού, καθώς οι πολίτες της δεν εμπιστεύονται
πλέον υπερεθνικούς οργανισμούς. Εάν η Ε.Ε. δε θέλει να περιθωριοποιηθεί πρέπει να προχωρήσει μπροστά, έχοντας ως
συνδετικό κρίκο των λαών της το αξιακό της σύστημα. Η μάχη
κατά των διακρίσεων πρέπει να είναι καθημερινή και μόνο με

και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
ανέπτυξε στην εισήγησή του τα βασικά στοιχεία της έρευνας
που διεξήγαγε το ΕΚΚΕ στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου,
καθώς και τις βασικές ενέργειες του σχεδίου δράσης για την
καταπολέμηση των διακρίσεων. Τέλος, η κυρία Λήδα Αλέπη, δικηγόρος, παρουσίασε το εκπαιδευτικό υλικό για φορείς και οργανισμούς της Δημόσιας Διοίκησης, το οποίο συντάχτηκε στο
πλαίσιο του προγράμματος. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με τις
παρεμβάσεις των συμμετεχόντων.
Στις 13 Ιουνίου 2018, στο πλαίσιο του ‘Εργου για την καταπολέμηση των πολλαπλών διακρίσεων στην Ελλάδα, διοργανώθηκε Εκδήλωση-Φεστιβάλ στα γραφεία της Επιτροπής.
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Η

Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κυρία Έφη
Αχτσιόγλου, ζήτησε από την Οικονομική και
Κοινωνική Επιτροπή (Ο.Κ.Ε.) να γνωμοδοτήσει
επί του νομοσχεδίου με θέμα «Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις - Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας
- Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων - Επιτροπεία Ανηλίκων και άλλες διατάξεις».
Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει τέσσερα (4) μέρη: Μέρος
Α -Ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ζητήματα. Μέρος Β Εργασιακές Διατάξεις. Μέρος Γ - Ρυθμιστικό πλαίσιο για
την επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων. Μέρος Δ - Λοιπές
διατάξεις με σειρά διοικητικών, οργανωτικών και διαχειριστικών ρυθμίσεων για διάφορα θέματα του Υπουργείου.
Επί των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων η Ο.Κ.Ε. θεωρεί ότι οι διατάξεις για τη ρύθμιση της
έναρξης και της λήξης του δικαιώματος σύνταξης στον
ΕΦΚΑ είναι επί της αρχής θετικές και σηματοδοτούν ένα
πρώτο βήμα εναρμόνισης κανόνων των διαφορετικών
ασφαλιστικών καθεστώτων εντός του ίδιου πλέον ασφαλιστικού φορέα, του ΕΦΚΑ. Η ένταξη πλήθους διαφορετικών ασφαλιστικών φορέων, κλάδων και λογαριασμών
εντός του ΕΦΚΑ δημιουργεί την ανάγκη εναρμόνισης κανόνων σε ζητήματα διαδικαστικής φύσεως, ήτοι σε ζητήματα που άπτονται της εξέλιξης της έννομης σχέσης κοινωνικής ασφάλισης (έναρξη, λήξη, αναστολή, παραγραφή
κλπ.) και των διαδικασιών κρίσεως των σχετικών δικαιωμάτων.
Θετική είναι και η πρόβλεψη του άρθρου 1 του νομοσχεδίου περί του ότι η απονομή της σύνταξης δεν προϋποθέτει τη διακοπή της απασχόλησης, διότι επιτρέπει πλέον
και στους ελεύθερους επαγγελματίες και στους ανεξάρτητα απασχολούμενους να υποβάλουν αίτηση για σύνταξη
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χωρίς να παύσουν την απασχόλησή τους. Η νέα ρύθμιση
πάντως επιβάλλει την εξέταση τυχόν συνεπειών στο επαγγελματικό καθεστώς κάθε ομάδας ασφαλισμένων (π.χ. δικηγόροι, δημόσιοι υπάλληλοι).
Η ρύθμιση του άρθρου 2 για την έναρξη της ασφάλισης στον ΟΓΑ θα προκαλέσει μεγαλύτερα προβλήματα
από αυτά που –εύλογα και ορθά– επιχειρεί ο νομοθέτης
να επιλύσει. Και τούτο διότι ενώ το γεγονός της έναρξης
άσκησης εργασιών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή της ημέρας υποβολής του Απογραφικού Δελτίου ορίζεται ως καθοριστικό
για την «έναρξη της ασφάλισης» (τίτλος άρθρου), ωστόσο
–όπως προκύπτει από το σύνολο των διατάξεων του άρθρου αυτού– η έναρξη εργασιών στη Δ.Ο.Υ. ή η ημερομηνία υποβολής του Α.Δ. δεν αποτελούν το θεμελιωτικό της
ασφάλισης στο καθεστώς του τ. ΟΓΑ γεγονός.
Σε ορθή κατεύθυνση κινούνται οι ρυθμίσεις του άρθρου 3 του νομοσχεδίου, με τις οποίες ο νομοθέτης επιχειρεί να επιλύσει προβλήματα που έχουν προκληθεί από
την εύλογη αμφιβολία ως προς την υποχρέωση υπαγωγής ή μη στην παράλληλη ασφάλιση δύο ή περισσότερων
φορέων ή του Δημοσίου έως την έναρξη λειτουργίας του
ΕΦΚΑ.
Επί των Εργασιακών Διατάξεων, οι προτεινόμενες
ρυθμίσεις που αφορούν στη νέα αρχιτεκτονική του προστίμου για την αδήλωτη εργασία, με σκοπό την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας, αποτελούν υλοποίηση του Οδικού Χάρτη για την Αδήλωτη
Εργασία 2017-2020. Η Ο.Κ.Ε. επισημαίνει, για μία ακόμη
φορά, της θέσεις της σχετικά με την αδήλωτη εργασία και
την προστασία των εργαζομένων:
α) Η βελτίωση και εξειδίκευση των ελεγκτικών αρμοδιοτήτων του ΣΕΠΕ προϋποθέτει σαφήνεια της νομοθεσίας, που ορίζει τα δικαιώματα των εργαζομένων και
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τις αντίστοιχες υποχρεώσεις των εργοδοτών και ενδυνάμωση της υπευθυνότητας των συντελεστών της αγοράς
εργασίας για την τήρηση της εργατικής και ασφαλιστικής
νομοθεσίας. Στο πλαίσιο αυτό τα πορίσματα της διαβούλευσης του Ανώτατου Συμβουλίου Εργασίας, λοιπές διαβουλεύσεις μεταξύ των κοινωνικών εταίρων και Γνώμες
της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1) και η τεχνική βοήθεια του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας (2), στο
πλαίσιο της οποίας πραγματοποιήθηκε για όλες τις δράσεις τριμερής κοινωνικός διάλογος (Κράτος, εργοδότες,
εργαζόμενοι), είναι κρίσιμα σημεία αναφοράς για την ορθή
νομοθέτηση.
β) Στο μέτρο που η νομοθεσία είτε εισάγει πολύπλοκο διοικητικό έλεγχο με ασαφείς ελεγκτικές και κυρωτικές αρμοδιότητες, ειδικά όταν οι κυρώσεις είναι επαχθείς,
είτε είναι κατακερματισμένη, ελλειμματική και αόριστη η
προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων παραμένει έωλη και το ελεγκτικό έργο του ΣΕΠΕ, αλλά και των
λοιπών συναρμόδιων ελεγκτικών μηχανισμών (π.χ. του
ΕΦΚΑ) περιλαμβανομένης της κοινωνικοπολιτικής αξίας
των διοικητικών κυρώσεων, δεν επιτελεί το σκοπό του.
γ) Η διαμόρφωση ενός νέου συστήματος προστίμου
για την αδήλωτη εργασία πρέπει να συνάδει με την αναγνώριση τόσο της προστασίας των εργαζομένων ως ζητήματος δημόσιου συμφέροντος, όσο και του αποτρεπτικού
και αναλογικού χαρακτήρα του προστίμου με το μέσο όρο
του χρόνου αδήλωτης απασχόλησης που προσδιορίζεται
στους 18 μήνες.
δ) Σκοπός των ρυθμίσεων για το πρόστιμο της αδήλωτης εργασίας οφείλει να είναι αποκλειστικά η ενίσχυση
της αποτελεσματικότητας στην αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας, τόσο σε επίπεδο πρόληψης, όσο και σε επίπεδο κυρώσεων, με γνώμονα την αποκατάσταση και την

ζ) Η O.K.E. έχει κατ’ επανάληψη επισημάνει ότι το ύψος
των προστίμων και η έκταση γενικότερα των κυρώσεων
για την παραβατικότητα στην αγορά εργασίας και την αδήλωτη εργασία δεν θα πρέπει να αποτελούν αποσπασματικά μέτρα, αλλά θα πρέπει να σχετίζονται με το σύνολο
των διατάξεων και των πρωτοβουλιών που υιοθετούνται
για τον περιορισμό της αδήλωτης εργασίας και κυρίως να
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος μίας συνολικότερης στρατηγικής για την ομαλή λειτουργία της αγοράς εργασίας.
στ) Σε πολλές μέχρι σήμερα περιπτώσεις παραβιάσεων είτε όρων εργασίας, είτε όρων υγείας και ασφάλειας,
δεν επιβάλλονταν κυρώσεις, λόγω της «μη διαπίστωσής»
τους κατά τη διάρκεια επιτόπιου ελέγχου. Για το λόγο αυτό
κρίνεται ότι θα πρέπει να επισημανθεί ρητά στη σχετική διάταξη ότι κυρώσεις επιβάλλονται εφόσον διαπιστωθεί «με
κάθε τρόπο» αδήλωτη εργασία.
η) Η ταύτιση της έννοιας της «αδήλωτης εργασίας»
μόνο με τη «μη αναγραφή (του εργαζόμενου) σε ισχύοντα
πίνακα προσωπικού» ανακυκλώνει το σοβαρό έλλειμμα
οριοθέτησης της έννοιας της αδήλωτης εργασίας στη νομοθεσία, παραγνωρίζοντας τις μορφές και την έκταση του
φαινομένου. Κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί στη σχετική
ρύθμιση ότι η επιβολή της κύρωσης λαμβάνει χώρα όταν
«διαπιστώνεται, ότι κάποιος απασχολείται με οποιαδήποτε
μορφή απασχόλησης σε εργοδότη, χωρίς ο τελευταίος να
τον έχει δηλώσει νομίμως στις αρμόδιες αρχές».
θ) Δεδομένου του σταθερά αυξανόμενου αριθμού των
απασχολούμενων αλλοδαπών (υπηκόων τρίτων χωρών
ή αιτούντων άσυλο ή προσφύγων), η Ο.Κ.Ε. επισημαίνει
ότι θα πρέπει να τεθούν με σαφήνεια τα ειδικά μέτρα που
απαιτείται να ληφθούν ως ελάχιστη μέριμνα διασφάλισης
της νόμιμης διαμονής και εργασίας τους στη χώρα.
Επί των διατάξεων για την Επιτροπεία ασυνόδευτων

περαιτέρω διασφάλιση των δικαιωμάτων των αδήλωτων
εργαζομένων.
ε) Οι υπό αξιολόγηση ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται
στο παρόν νομοσχέδιο θα πρέπει να ανταποκρίνονται στην
αξιολόγηση αφενός του υφιστάμενου πλαισίου για τις διοικητικές και ποινικές κυρώσεις στην περίπτωση αδήλωτης
απασχόλησης εργαζομένου (το οποίο σήμερα αποτυπώνεται σε σειρά διατάξεων διάσπαρτων στη νομοθεσία) και
αφετέρου στην αποτύπωση της πραγματικής κατάστασης
που επικρατεί στην αγορά εργασίας (πολλαπλές μορφές
της αδήλωτης εργασίας), σε συνδυασμό και με την εμπειρία των ελεγκτικών μηχανισμών στο πλαίσιο του ελεγκτικού τους ρόλου και έργου.

ανηλίκων, η Ο.Κ.Ε. θεωρεί ότι οι εισαγόμενες ρυθμίσεις
στην Επιτροπεία ασυνόδευτων είναι «αμφίβολης» αποτελεσματικότητας. Στην πράξη δεν μειώνεται ο χρόνος,
δεδομένου ότι απλά επαναλαμβάνονται υπάρχουσες διατάξεις, ενώ δεν ορίζεται στο άρθρο 16 αποκλειστική προθεσμία αλλά απλά γίνεται μία γενική διατύπωση ότι οφείλουν οι αρχές να κάνουν σύντομα τη διαδικασία.
Επιπρόσθετα, αυξάνεται η σύνθεση του Δ.Σ. του αρμόδιου φορέα Κοινωνικής αλληλεγγύης ΕΚΚΑ και συστήνεται νέα Υπηρεσία. Η Ο.Κ.Ε. θεωρεί ότι θα πρέπει να
επανεξετασθούν οι συγκεκριμένες διατάξεις ώστε να αποφευχθούν επικαλύψεις αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών
που συστήνονται με άλλες υπηρεσίες του δημοσίου.
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το πλαίσιο του Εθνικού Επιχειρησιακού Σχεδίου 2018-2019, ο Αν. Υπουργός Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, κ. Σωκράτης Φάμελλος, ζήτησε
από την Ο.Κ.Ε. να εκφράσει Γνώμη για την «Κυκλική Οικονομία».
Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον παγκόσμιων προκλήσεων, η «Κυκλική Οικονομία» αναδεικνύεται ως εκείνο το παραγωγικό μοντέλο το οποίο, εφόσον
αξιοποιηθεί από τις επιχειρήσεις και γίνει αποδεκτό από
την κοινωνία, θα συμβάλει καθοριστικά στην επιστροφή
σε διαχειρίσιμα επίπεδα των παραγόμενων αποβλήτων,
στην ορθολογική ανάλωση των φυσικών πόρων, στην
αξιοποίηση των αποβλήτων ως χρήσιμων πόρων και
στη μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Ουσι-

υπηρεσίες, συνθέτοντας ένα σύνθετο πλαίσιο μετάβασης.
Η Ο.Κ.Ε. θεωρεί ότι οι νομοθετικές παρεμβάσεις που
προωθούνται ως προς τη δημιουργία ενός ενιαίου πλαισίου δημόσιας πολιτικής για την «Κυκλική Οικονομία»
είναι κρίσιμες και αναγκαίες, τόσο ως προς τη δημιουργία των προϋποθέσεων ανάδειξης και εκκίνησης νέων
καινοτομικών πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων, όσο
και ως προς τον περιορισμό σχετικών εμποδίων για την
ανάληψη σχετικών δράσεων. Οι προωθούμενες παρεμβάσεις πρέπει να συμβάλλουν καθοριστικά στην απορρόφηση της μέγιστης δυνατής αξίας και χρήσης από τις
πρώτες ύλες, τα προϊόντα και τα απόβλητα, αλλά και
στην προώθηση της εξοικονόμησης φυσικών πόρων.
Ειδικότερα, η Ο.Κ.Ε. σημειώνει ότι η διευθέτηση των
κανονιστικών και νομοθετικών ρυθμίσεων, όπως αυτή
προωθείται με το νέο θεσμικό πλαίσιο και την Εθνική
Στρατηγική, αποτελεί προϋποτιθέμενη συνθήκη για τη
διευκόλυνση του σχεδιασμού και της ανάπτυξης σχετικών δράσεων. Αντίστοιχα, η ανάπτυξη δράσεων βελτίωσης της χρηματοδότησης, η οποία θα συμπεριλάβει και
τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, συνιστά καθοριστική παράμετρο που θα διευκολύνει την ένταξη και την
συμμετοχή των επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως μεγέθους,
σε σχετικά καθεστώτα χρηματοδότησης.
Επιπρόσθετα, επισημαίνεται ότι η διαμόρφωση ενός

αστικά πρόκειται για μετατόπιση από το γραμμικό μοντέλο «παραγωγής, κατανάλωσης και απόρριψης» σε ένα
κυκλικό μοντέλο, το οποίο στοχεύει στην ανάληψη κάθε
δυνατής αξίας στον κύκλο ζωής ενός προϊόντος πριν και
εάν αυτό, ή μέρος αυτού, καταλήξει σε απόρριψη.
Σήμερα, η «Κυκλική Οικονομία» αποκτά όλο και μεγαλύτερη δυναμική, παραμένουν όμως σημαντικές προκλήσεις, οι οποίες πρέπει να αντιμετωπιστούν ώστε αυτή
να υιοθετηθεί ευρέως.
Οι προκλήσεις αυτές αφορούν στο νομοθετικό πλαίσιο, την απαιτούμενη τεχνολογική καινοτομία, την ενημέρωση της κοινωνίας και των επιχειρήσεων, καθώς
και τη διαμόρφωση αγορών για «κυκλικά» προϊόντα και

πλαισίου ανάπτυξης δράσεων τεχνογνωσίας και ενημέρωσης και σχετικών δράσεων διακυβέρνησης θα κεφαλαιοποιήσει και θα οριοθετήσει το σύνολο των πρωτοβουλιών και θα θεσπίσει ένα σύστημα σχεδιασμού
παρακολούθησης, διάχυσης της πληροφορίας και εξοικείωσης των σχετικών φορέων, της κοινωνίας και των
επιχειρήσεων με τις σχετικές πρωτοβουλίες και το αντικείμενο εν γένει.
Ιδιαίτερη έμφαση επίσης πρέπει να δοθεί σε συγκεκριμένες πρώιμες δράσεις κινητοποίησης που θα διευκολύνουν, μεταξύ άλλων, την ενεργητική ενεργοποίηση
και εμπλοκή των μικρομεσαίων και μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων σε εγχειρήματα και πρωτοβουλίες
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«Κυκλικής Οικονομίας» και θα συμβάλουν στην ισχυροποίηση της παραγωγικής βάσης της χώρας.
Υπό αυτό το πρίσμα, η Ο.Κ.Ε. θεωρεί ότι επιβάλλεται
η ανάδειξη των παρακάτω σημείων και κατευθύνσεων:
• Άμεση ενίσχυση των δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, με σκοπό την κινητοποίηση παραγωγικού δυναμικού και την κατάρτιση καταναλωτών, παραγωγών και χρηστών σε σχετικά θέματα.
• Προώθηση νέων μορφών συνεργατικής οικονομίας
σε επίπεδο καινοτόμων εφαρμογών στην οικονομική
και κοινωνική δραστηριότητα.
• Ενίσχυση και προώθηση νέων επιχειρηματικών μοντέλων σε επίπεδο περιβαλλοντικής καινοτομίας, με
σκοπό την ανάπτυξη νέων προϊόντων, τεχνολογιών
και μοντέλων οργάνωσης.
• Σχεδιασμός και υλοποίηση σχετικών πιλοτικών δράσεων που θα λειτουργήσουν ως τεκμήρια εφαρμογής πρακτικών και θα συμβάλουν σε έναν πληρέστερο κύκλο ζωής των προϊόντων μέσω της
ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησής τους.
• Σχεδιασμός και ανάπτυξη σχετικών προγραμμάτων καλλιέργειας και ενδυνάμωσης δεξιοτήτων, με
έμφαση σε σχετικούς κλάδους που άπτονται της
χρήσης πρακτικών και τεχνολογικών συστοιχιών
«Κυκλικής Οικονομίας», καθώς και ανάδειξη των
συναφών τεχνικών επαγγελμάτων.
• Προσαρμογή έξυπνων και συνδυαστικών χρηματοδοτικών εργαλείων για τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους, καθώς και τεχνική υποστήριξη και
παροχή τεχνικής βοήθειας.
• Ανάδειξη παραμέτρων και δεικτών μέτρησης των

•

•

αναμενόμενων ωφελειών, τόσο για το περιβάλλον
όσο και για την οικονομία, με αναφορά σε επίπεδο
κλάδων, επαγγελμάτων και περιφερειών.
Περαιτέρω ανάπτυξη, συντονισμός οργάνωση και
συνεργασία των υφιστάμενων δομών διακυβέρνησης, καθώς και δημιουργία μεθοδολογικών εργαλείων για τη διευκόλυνση της μετάβασης προς την «Κυκλική Οικονομία».
Ένταξη των θεμάτων που άπτονται της μετάβασης
στην «Κυκλική Οικονομία» στον κοινωνικό διάλογο
που λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο της Ο.Κ.Ε. για μια
δίκαιη μετάβαση, μετριάζοντας τις κοινωνικές επιπτώσεις.

•

•

•

•

Ένταξη θεμάτων που άπτονται του μετασχηματισμού
της παραδοσιακής οικονομίας προς μια «Κυκλική
Οικονομία» στη συλλογική διαπραγμάτευση.
Περαιτέρω ενίσχυση των υφισταμένων εργαλείων
και δικτύων πληροφοριών σχετικά με τις απαιτούμενες δεξιότητες για την καλύτερη πρόβλεψη και
παρακολούθηση των εξελίξεων στους τομείς και τα
επαγγέλματα που συνδέονται με την «Κυκλική Οικονομία».
Ανάπτυξη στρατηγικής για την αντιστοίχιση της εκπαίδευσης, της επαγγελματικής κατάρτισης και των
παραγομένων δεξιοτήτων με τις θέσεις εργασίας
στους υπό ανάπτυξη ή μετασχηματισμό τομείς της
«Κυκλικής Οικονομίας».
Διασφάλιση ότι τα προγράμματα και οι πολιτικές χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα εφαρμοστούν στην Ελλάδα, υποστηρίζοντας την ανάπτυξη
και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στην «Κυκλική

Οικονομία».
Επίσης, η Ο.Κ.Ε. επισημαίνει τα μεγάλα περιθώρια
εφαρμογής των πρακτικών της «Κυκλικής Οικονομίας»
στον πρωτογενή τομέα της χώρας μας, καθώς και τα σημαντικά και άκρως απαραίτητα οικονομικά οφέλη για τις
αγροτικές επιχειρήσεις της.
Τέλος, και επειδή υπάρχει ξεκάθαρα η ανάγκη διαμόρφωσης κατάλληλου νομοθετικού πλαισίου και επαρκών ελέγχων εφαρμογής του, ώστε να επιτευχθούν οι
Ευρωπαϊκοί στόχοι για την «Κυκλική Οικονομία», η
Ο.Κ.Ε. προτείνει την υλοποίηση συγκεκριμένων προτάσεων προς την κατεύθυνση άρσης αδυναμιών ή στρεβλώσεων του υφιστάμενου νομικού πλαισίου.
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το πλαίσιο της επεξεργασίας του Εθνικού Αναπτυξιακού Σχεδίου που διαμόρφωσε η Ο.Κ.Ε.
και με βάση το άρθρο 4 του Νόμου 2232/1994,
σύμφωνα με το οποίο «η Ο.Κ.Ε. μπορεί με δική
της πρωτοβουλία να εκφράζει γνώμη και για άλλα θέματα κοινωνικοοικονομικής πολιτικής», η Επιτροπή εξέφρασε Γνώμη Πρωτοβουλίας με θέμα «Δικαιοσύνη και
Ορθή Νομοθέτηση».
Η ορθή νομοθέτηση και η ταχεία απονομή της δικαιοσύνης αναδείχθηκαν στο Εθνικό Αναπτυξιακό Σχέδιο
ως οι τομείς που χρήζουν σημαντικών μεταρρυθμίσεων γιατί επηρεάζουν σημαντικά την ανάπτυξη της υγιούς επιχειρηματικότητας και την αύξηση των επενδύσεων. Ταυτόχρονα, η ποιότητα της ελληνικής δικαιοσύνης
διαμορφώνει τον τρόπο λειτουργίας της ελληνικής κοινωνίας και επηρεάζει σημαντικά το επίπεδο διαβίωσης
των πολιτών.
Σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η δικαιοσύνη στη χώρα μας, στις
πρώτες θέσεις κατατάσσονται οι αδυναμίες του θεσμι-
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κού πλαισίου και του δικαστικού συστήματος, μεταξύ
των οποίων και η βραδεία απονομή της δικαιοσύνης.
Επίσης, παρατηρείται προσπάθεια μείωσης του κύρους
της δικαιοσύνης, κυρίως μέσα από την εμπλοκή κυβερνητικών παραγόντων της νομοθετικής και εκτελεστικής
εξουσίας στη δικαστική εξουσία.
Με τη Γνώμη της η Ο.Κ.Ε. ευελπιστεί να συμβάλει
στην προσπάθεια για την αποτελεσματική, δίκαιη και ταχεία απονομή της δικαιοσύνης, μέσα από διαδικασίες
ουσιαστικού και ανοικτού διαλόγου όλων όσων εμπλέκονται και συμμετέχουν σε αυτή.
Καμία μεταρρύθμιση από μόνη της δεν θα ήταν αρκετή για μία μετρήσιμη βελτίωση της κατάστασης στην
ελληνική δικαιοσύνη. Και αυτό γιατί πέραν των ενδογενών προβλημάτων και μειονεκτημάτων του συστήματος της δικαιοσύνης, υπάρχουν και εξωγενείς αιτίες
στις οποίες οφείλεται η καθυστέρηση στην απονομή της
(αλλεπάλληλες τροποποιήσεις νόμων, ασάφεια στη διατύπωση νομικών όρων, σύγχυση σε δικαστές και διαδίκους, και φυσικά, επιβάρυνση των δικαστηρίων διαρκώς με νέα ύλη). Επομένως, εκείνο το οποίο χρειάζεται
είναι μια σύνθετη προσέγγιση του ζητήματος και μια
εναρμονισμένη λήψη αλληλοσυμπληρούμενων μέτρων.
Μόνο με τον τρόπο αυτό μπορεί να αναμένεται βελτίωση
της ποιότητας, της αποτελεσματικότητας και των ρυθμών απονομής της δικαιοσύνης.
Ειδικότερα η Ο.Κ.Ε. προβαίνει στις ακόλουθες προτάσεις:
Α. Καλή νομοθέτηση
Η καλή νομοθέτηση δεν συναρτάται μόνο με τη διατύπωση του κειμένου του νομοθετήματος (νόμου, προεδρικού διατάγματος και κάθε άλλης κανονιστικής πράξης), αλλά και με την προετοιμασία του.
Στο στάδιο της προετοιμασίας ενός νομοθετήματος η
Ο.Κ.Ε. επισημαίνει ότι είναι αναγκαίο:
nn Να έχει καθοριστεί και αποσαφηνιστεί το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα στο πλαίσιο συγκεκριμένων
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στρατηγικών στόχων και επιχειρησιακών στόχων.
nn Να έχει μελετηθεί με επιμέλεια η υπάρχουσα νομοθεσία ώστε να έχει διαπιστωθεί αν απαιτείται,
και σε ποιο βαθμό, νέα παρέμβαση του νομοθέτη.
nn Να έχει γίνει ουσιαστική διαβούλευση με τους ενδιαφερομένους φορείς. Η ακολουθούμενη πρακτική της ανάρτησης ενός σχεδίου νομοθετήματος λίγες ημέρες στο διαδίκτυο δεν αποτελεί
ουσιαστική διαβούλευση.
nn Να έχουν μελετηθεί αναλυτικά οι αποδέκτες που
θα εφαρμόσουν τις ρυθμίσεις και παράλληλα η
εξέλιξη της κοινωνικοοικονομικής πραγματικότητας.
Το δε κείμενο των νομοθετημάτων πρέπει να έχει τα
εξής βασικά γνωρίσματα, προκειμένου να υπηρετείται
στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό η ασφάλεια δικαίου και
η διαφάνεια: Σαφήνεια στη διατύπωση. Ορθή δομή και
διάρθρωση. Διασύνδεση με την προϋφιστάμενη νομοθεσία.
Ιδιαίτερη σημασία στον εξορθολογισμό και στην
αποσαφήνιση της νομοθεσίας έχει η κωδικοποίηση. Επισημαίνεται ότι η κωδικοποίηση διατηρεί την αξία της αν
αποκτήσει σταθερότητα και δεν αποδυναμωθεί με συχνές τροποποιήσεις, αν μάλιστα οι μεταγενέστερες διατάξεις θεσπίζονται χωρίς να εντάσσονται στον υφιστάμενο κώδικα.

Αναφορικά με τη διοικητική δικαιοσύνη η Ο.Κ.Ε.
οφείλει να επισημάνει ότι σημαντικό στοιχείο αποτελεί η
εκτέλεση των αποφάσεων από τη διοίκηση, ώστε να μη
δημιουργούνται νέες δίκες για το ίδιο θέμα.
Όσον αφορά τον εκσυγχρονισμό, την ποιοτική αναβάθμιση και επιτάχυνση της απονομής της ποινικής δικαιοσύνης, η Ο.Κ.Ε. επισημαίνει ότι απαραίτητες προϋποθέσεις είναι, μεταξύ άλλων, η ευρεία αποποινικοποίηση
των ήσσονος σημασίας αδικημάτων και η αντικατάσταση στις περιπτώσεις αυτές των ποινών από διοικητικές
κυρώσεις, η υλοποίηση της νομοθετικής πρόβλεψης για
ίδρυση και λειτουργία της Δικαστικής Αστυνομίας στις
μεγάλες Εισαγγελίες της χώρας, η αύξηση των οργανικών θέσεων των εισαγγελέων σε όλους τους βαθμούς
και η άμεση κάλυψη όλων των κενών θέσεων, η αλλαγή του τρόπου επιλογής των προέδρων των Ανωτάτων
Δικαστηρίων και του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, καθώς και η επιλογή του τελευταίου από τον εισαγγελικό
κλάδο, η καθιέρωση σταθερών και αντικειμενικών κριτηρίων για κάθε υπηρεσιακή μεταβολή των δικαστικών
λειτουργών, η επανεξέταση της διάταξης περί ιεραρχικής εξάρτησης μεταξύ των εισαγγελικών λειτουργών, η
επανεξέταση του Κώδικα Οργανισμού των Δικαστηρίων
και ιδίως του πειθαρχικού κώδικα των Δικαστών.
Τέλος, η Ο.Κ.Ε. μετά από συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο που είναι μέλος της προτείνει τη διαμόρφωση Κώδικα Δεοντολογίας.

Β. Ταχεία απονομή της δικαιοσύνης
Το πρόβλημα της καθυστέρησης στην απονομή της
δικαιοσύνης είναι σύνθετο και προϋποθέτει παρεμβάσεις και βελτιώσεις σε πολλούς τομείς.
Η μείωση του αριθμού των υποθέσεων είναι ιδιαίτερα σημαντικός παράγοντας και στην κατεύθυνση αυτή
μπορεί να βοηθήσει, μεταξύ άλλων, η χρησιμοποίηση
εναλλακτικών μέσων επίλυσης των διαφορών, όπως η
διαιτησία και η διαμεσολάβηση.
Επίσης, μπορούν να ληφθούν οργανωτικά μέτρα για
τη βελτίωση της παραγωγικότητας του δικαστικού συστήματος και για την αντιμετώπιση της μη ορθολογικής
οργάνωσης και λειτουργίας των δικαστηρίων.
Η Ο.Κ.Ε. θεωρεί ότι ο εξορθολογισμός της κατανομής των δικαστηρίων θα πρέπει να προκύψει μέσα από
ανοικτό και ουσιαστικό διάλογο με τους Συλλόγους της
Περιφέρειας.
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Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (Ο.Κ.Ε.)
γνωμοδότησε επί του νομοσχεδίου του

που μέχρι τώρα δεν μπορούσαν να αντιμετωπίσουν
τα υπέρογκα ποσά που καλούνταν να πληρώσουν στη
βάση των Ν. 4387/16 και 4461/17.
Αυτό όμως δεν αναιρεί την αποσπασματικότητα που
διακρίνει το σύνολο των ρυθμίσεων του νομοσχεδίου,
γεγονός που καθιστά αναγκαίο να επαναλάβουμε για μία
ακόμα φορά την πάγια θέση της Ο.Κ.Ε. ότι η βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος και η σχέση του με την
απασχόληση και την ανάπτυξη πρέπει να μελετηθεί ολοκληρωμένα και με μακροπρόθεσμο ορίζοντα.
Ενδεικτικά αναφέρονται τα άρθρα που αφορούν την
καθημερινή λειτουργία του ΕΦΚΑ, μέσω των οποίων
επιχειρείται να επιλυθούν επιμέρους προβλήματα τα
οποία έχουν συσσωρευτεί από τη στιγμή που εφαρμόστηκε η υπαγωγή των παλαιών ταμείων σε αυτό και το
ΕΤΕΑΕΠ. Υπάρχουν όμως και άλλα ζητήματα τα οποία
απαιτούν ρυθμίσεις και είναι πλέον επιτακτική ανάγκη,
μετά την ολοκλήρωση σειράς οργανωτικών μεταβολών
στην κοινωνική ασφάλιση, να δοθεί ιδιαίτερο βάρος στην
εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της ασφαλιστικής διοίκησης για την οποία η Ο.Κ.Ε. έχει εκφράσει τις
θέσεις της σε παλαιότερη γνωμοδότησή της με θέμα το
Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας.
Επίσης, επισημαίνεται ότι θα πρέπει να δοθεί η δυ-

Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με τίτλο
«Μείωση ασφαλιστικών εισφορών και άλλες διατάξεις».
To νέο νομοσχέδιο έρχεται να αντιμετωπίσει, μεταξύ άλλων, το σοβαρότατο θέμα των εισφορών των αυτοαπασχολούμενων και των ελεύθερων επαγγελματιών και
των αγροτών, καθώς και ad hoc προβλήματα τα οποία
έχουν προκύψει από την ένταξη πληθώρας φορέων
στον ΕΦΚΑ και στο ΕΤΕΑΕΠ.
Η Ο.Κ.Ε. αξιολογεί καταρχάς θετικά το νομοσχέδιο
όσον αφορά τη μείωση των εισφορών, καθώς το χαμηλότερο ποσοστό που ορίζει ανακουφίζει σημαντικά τους
ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους

νατότητα στους ελεύθερους επαγγελματίες για σταδιακή πληρωμή των εισφορών τους καθώς δεν έχει αποσταλεί μέχρι σήμερα κανένα ειδοποιητήριο του ΕΤΕΑΕΠ,
γεγονός που συσσωρεύει τις οφειλές τους. Επιπλέον, θα
πρέπει να εξαλειφθεί η ρύθμιση περί επιβολής εισφοράς υπέρ ΕΦΚΑ επί του καθαρού εισοδήματος συμπεριλαμβανομένου του ποσού των καταβλητέων εισφορών,
η οποία έχει αποκλειστικά εισπρακτικό χαρακτήρα και
παραβιάζει κατάφωρα τις αρχές της κοινωνικής ασφάλισης.
Αναφορικά με την επιβάρυνση των νέων ελεύθερων
επαγγελματιών με τις ασφαλιστικές οφειλές του άρθρου
2 του νομοσχεδίου, η Ο.Κ.Ε. διατυπώνει τη γνώμη ότι οι
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εκπτώσεις για τους νέους επαγγελματίες πρέπει να είναι πραγματικές και να μην μετατρέπονται σε χρέη, ενόψει και της ανάγκης που έχει η χώρα να συγκρατήσει τη
φυγή των νέων της στο εξωτερικό.
Όσον αφορά τις ρυθμίσεις για την αναζήτηση αχρεωστήτως καταβληθεισών παροχών, η Ο.Κ.Ε. θεωρεί ότι η
Πολιτεία θα πρέπει να προσεγγίσει το ζήτημα με διαφορετικό τρόπο, ο οποίος θα λαμβάνει υπόψη την ανάγκη
προστασίας των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων
από αιφνιδιασμούς σχετικά με τις παροχές που λαμβάνουν. Ταυτόχρονα, θα πρέπει άμεσα να εξασφαλιστεί η
αποτελεσματικότητα της λειτουργίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ), ώστε να ολοκληρώνονται
οι έλεγχοι και η επεξεργασία των αιτημάτων σε εύλογο
χρόνο, διότι οι καθυστερήσεις εγκυμονούν κινδύνους
για όσους λαμβάνουν παροχές χωρίς να συντρέχουν
στο πρόσωπό τους οι οικείες προϋποθέσεις. Θα πρέπει
ακόμα να κωδικοποιηθούν από τους ΦΚΑ όλες εκείνες
οι περιστάσεις και περιπτώσεις κατά τις οποίες ανακύπτει ζήτημα αναζήτησης παροχών (π.χ. ανάληψη εργασίας από τον ίδιο ή τη σύζυγο ή το τέκνο) κατά τρόπον που
να δηλώνονται σαφώς και εγκαίρως στους ασφαλισμέ-

νους, ώστε να γνωρίζουν πότε θα πρέπει να δηλώνουν
σχετικά περιστατικά στον ΕΦΚΑ και στο ΕΤΕΑΕΠ.
Επιπρόσθετα και όσον αφορά τα νέα Τμήματα που
δημιουργούνται στο ΣΕΠΕ (στο άρθρο 24), αυτά θα
έπρεπε να έχουν προκύψει μετά από κοινωνικό διάλογο στο πλαίσιο του Συμβουλίου Κοινωνικού Ελέγχου
Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.Κ.Ε.Ε.Ε.) και αξιολόγηση των
στοιχείων της Ετήσιας Έκθεσης για την αποτελεσματική
λειτουργία του ΣΕΠΕ. Επισημαίνεται επίσης ότι χρειάζεται ενίσχυση της στελέχωσης των υφιστάμενων τμημάτων του ΣΕΠΕ ή και δημιουργία νέων στα νησιά με υψηλή τουριστική κίνηση.
Τέλος, για τα θέματα προσωπικού των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας που ρυθμίζονται με το άρθρο 34, η
Ο.Κ.Ε. επαναφέρει την βασική της θέση σύμφωνα με την
οποία η έλλειψη έγκαιρου σχεδιασμού, ειδικά για θέματα απασχόλησης, οδηγεί σε εκκρεμότητες και αστάθεια των εργασιακών σχέσεων που αντιστρατεύεται την
αρχή της χρηστής διοίκησης και τον εξ αυτής απορρέοντα σεβασμό του δικαιώματος εργασίας των εργαζομένων με σταθερούς και γνωστούς όρους κατά τον χρόνο
σύναψης της σύμβασης εργασίας.
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44 > ΓΝΩΜΕΣ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε.
«ΘΕΜΑΤΙΚΌΣ ΤΟΥΡΙΣΜΌΣ – ΕΙΔΙΚΈΣ
ΜΟΡΦΈΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΎ – ΡΥΘΜΊΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΌ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΎ ΠΛΑΙΣΊΟΥ ΣΤΟΝ
ΤΟΜΈΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΉΣ
ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗΣ – ΣΤΉΡΙΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΉΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΔΙΑΤΆΞΕΙΣ»
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019

Τ

ο Υπουργείο Τουρισμού απέστειλε στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (Ο.Κ.Ε.) το Σχέδιο
Νόμου «Θεματικός τουρισμός – Ειδικές μορφές
τουρισμού – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου στον τομέα του τουρισμού και της τουριστικής εκπαίδευσης – Στήριξη τουριστικής επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις», για να γνωμοδοτήσει
η Επιτροπή επ’ αυτού.
Σύμφωνα με τη Γνώμη της Ο.Κ.Ε. το Σχέδιο Νόμου
έρχεται να καλύψει την απουσία ρυθμίσεων για τις Ειδικές Μορφές Τουρισμού, στο πλαίσιο της προσπάθειας
ανάδειξης και αξιοποίησης όλων των πλεονεκτημάτων
που έχει η Ελλάδα και της επιμήκυνσης της τουριστικής

περιόδου. Ωστόσο το ζήτημα της ανάπτυξης του Θεματικού Τουρισμού προσεγγίζεται με γενικές και αόριστες
ρυθμίσεις, χωρίς ουσιαστικά να καλύπτονται τα υφιστάμενα κενά.
Η προσπάθεια για τη ρύθμιση του Θεματικού Τουρισμού, χωρίς να έχει προηγηθεί επαρκής διάλογος με
τους άμεσα εμπλεκόμενους φορείς ούτε κοινωνικός διάλογος στο πλαίσιο της Ο.Κ.Ε., στερεί τη δυνατότητα διαμόρφωσης συγκεκριμένων παρεμβάσεων ευρείας
αποδοχής, οι οποίες θα μπορούσαν να βελτιώσουν το
πλαίσιο ανάπτυξης και αξιοποίησης των Ειδικών Μορφών Τουρισμού.
Επιπροσθέτως, η όλη διαδικασία διαμόρφωσης του
Σχεδίου Νόμου και η προωθούμενη ψήφισή του με τη
μορφή του κατεπείγοντος στερείται οιασδήποτε αιτιολόγησης.
Όσον αφορά το Πρώτο Μέρος (άρθρα 21-23) του
Σχεδίου Νόμου, γίνεται απλά καταγραφή και μια απόπειρα εννοιολογικής περιγραφής/ορισμού των δραστηριοτήτων, οι οποίες μπορούν να αποτελέσουν μορφές
Θεματικού Τουρισμού. Το Σχέδιο Νόμου περιλαμβάνει
αρκετούς «αόριστους προσδιορισμούς δραστηριοτήτων» και σε κάποιες περιπτώσεις απουσιάζει τελείως το
«πλαίσιο λειτουργίας» τους.
Επίσης, η Ο.Κ.Ε. επισημαίνει τα ακόλουθα:
Α. Αναγκαία προϋπόθεση για την ανάπτυξη οποιασδήποτε μορφής τουρισμού είναι η διαμόρφωση ενός
συγκεκριμένου και σαφούς περιγράμματος κάθε δραστηριότητας, την οποία επιθυμούμε να χαρακτηρίσουμε επισήμως ως «τουριστική» και να τεθούν ορισμένοι
στοιχειώδεις κανόνες και προϋποθέσεις για την άσκη-
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σή της. Η αόριστη αναφορά σε ορισμένες δραστηριότητες για τις οποίες δεν προβλέπεται το πλαίσιο λειτουργίας τους, δημιουργεί στην πράξη τεράστια ζητήματα και
παρενέργειες. Για παράδειγμα το «άρθρο 20», το οποίο
αναφέρεται στον «Τουρισμό Υγείας» και δεν περιλαμβάνει καμία ένδειξη ως προς το πλαίσιο λειτουργίας (προδιαγραφές υποδομών, συνεργασία με ασφαλιστικούς
φορείς, ζητήματα εισόδου-παραμονής στη χώρα ασθενών και συνοδών εκτός της ΕΕ, κλπ.).
Β. Είναι άλλο η κατάργηση της γραφειοκρατίας και

υπηρεσίες φιλοξενίας δεν μπορούν να παρέχονται από
οποιονδήποτε, αλλά μόνο από καταλύματα που προβλέπονται στο άρθρο 1 του Ν.4276/2014 και έχουν αδειοδοτηθεί σχετικά.
Συνοψίζοντας, δεν προσδίδει αξία στο τουριστικό
προϊόν της χώρας η ρητή πρόβλεψη-καταγραφή μορφών Θεματικού Τουρισμού, οι οποίες λόγω της ευρύτητάς τους δεν μπορούν να οριστούν, ούτε να περιγραφούν επακριβώς και επομένως ούτε να τεθούν κάποιες
ελάχιστες προδιαγραφές ως προς τον τρόπο άσκησής

η απλούστευση της διαδικασίας αδειοδότησης των επιχειρήσεων, η οποία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της χώρας
μας, και άλλο η «επιλεκτική απορρύθμιση». Ο τουρισμός
αποτελεί τον πλέον ευαίσθητο τομέα της οικονομίας και
το οποιοδήποτε ατυχές συμβάν μπορεί να προκαλέσει
τεράστια δυσφήμιση στη χώρα μας, με επώδυνες συνέπειες.
Η Ο.Κ.Ε. θεωρεί ότι η πρόβλεψη για την παροχή υπηρεσιών, στο πλαίσιο του Θεματικού Τουρισμού, χωρίς
τη ρητή αναφορά-παραπομπή σε διαδικασίες αδειοδότησης που ήδη υφίστανται από άλλες διατάξεις, θα δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα. Για παράδειγμα, οι

τους. Προτείνεται επομένως οι προβλέψεις του Σχεδίου
Νόμου να περιοριστούν σε συγκεκριμένες μορφές Θεματικού Τουρισμού των οποίων είναι δυνατή η ρύθμιση
και η αναλυτική καταγραφή των προϋποθέσεων άσκησής τους, προκειμένου να υπάρχει ασφάλεια δικαίου και
ταυτόχρονα να διευκολύνονται οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές.
Επίσης κρίνεται αναγκαίο, στις περιπτώσεις δραστηριοτήτων που εντάσσονται στις θεματικές μορφές τουρισμού και η άσκησή τους επιτρέπεται κατόπιν σχετικής
αδειοδότησης, να γίνεται ρητή αναφορά ότι αυτές μπορούν να ασκούνται μόνο από νόμιμα αδειοδοτημένη επιχείρηση.
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46 > ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ε.Ο.Κ.Ε.
ΓΝΩΜΟΔΌΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΌΤΑΣΗ
ΑΠΌΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΎ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΊΗΣΗ
ΤΗΣ ΑΠΌΦΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 1313/2013/ΕΕ ΠΕΡΊ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΎ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΤΗΣ
ΈΝΩΣΗΣ

1.3

1.4

Η

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επι-

1.5

τροπή (ΕΟΚΕ), στη συνεδρίαση της Ολομέλειάς της στις 17 και 18 Οκτωβρίου 2018, υιοθέτησε Γνωμοδότηση για την ενίσχυση των

ενωσιακών επεμβάσεων πολιτικής προστασίας, με εισηγητή τον κ. Δημήτρη Δημητριάδη.
Σύμφωνα με τη Γνωμοδότηση:
1.1 Η ΕΟΚΕ, υπό το φως των νέων και διαρκώς μεταβαλλόμενων συνθηκών που δημιουργούνται εξαιτίας των φαινομένων της κλιματικής αλλαγής και
επηρεάζουν δραματικά την ανθρώπινη δραστηριότητα και ζωή, καλεί άμεσα τα ευρωπαϊκά όργανα
σε νέες κοινές δράσεις και πολιτικές.
1.2 Η αντιμετώπιση των φαινομένων αυτών επιτάσσει
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1.6

1.7

αυξημένη εγρήγορση και ανάπτυξη αλληλέγγυων
όχι μόνον σχεδίων, αλλά και πρακτικών λύσεων.
Στην κατεύθυνση αυτή κινείται ο προτεινόμενος
αναθεωρημένος ευρωπαϊκός μηχανισμός πολιτικής προστασίας rescEU, ο οποίος για πρώτη φορά
περιλαμβάνει ευρωπαϊκά εναέρια μέσα δασοπυρόσβεσης, μέσα έρευνας και διάσωσης σε αστικό
περιβάλλον, κινητά νοσοκομεία και ιατρικές ομάδες έκτακτης ανάγκης.
Η ΕΟΚΕ θεωρεί σημαντική την πρόβλεψη ότι,
εκτός από τις τέσσερεις περιγραφείσες ικανότητες, η Επιτροπή θα μπορεί κατ’ εξουσιοδότηση να
καθορίζει πρόσθετες ικανότητες για το rescEU,
εξασφαλίζοντας έτσι την απαραίτητη ευελιξία.
Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι η ανακοίνωση λαμβάνει υπόψη της την έννοια της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης,
αλλά τονίζει ότι αυτό δεν αλλάζει τις ευθύνες και
τις υποχρεώσεις των κρατών μελών.
Με τον νέο Μηχανισμό πολιτικής προστασίας η ΕΕ
στο σύνολό της και κάθε κράτος μέλος χωριστά θα
ωφελούνται από κοινού από τις ικανότητες ενός
μηχανισμού που θα διαθέτει ίδια μέσα, αλλά και
μέσα στα οποία θα συνεισφέρουν τα κράτη μέλη.
Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι με την παρούσα πρότασή της η
Επιτροπή έχει αντιληφθεί την αναγκαιότητα συντεταγμένης διάδοσης των πληροφοριών, αλλά και το
γεγονός ότι για να αξιοποιηθεί η γνώση θα πρέπει
να διατίθεται συστηματοποιημένη στους ενδιαφερόμενους.
Η εκπαίδευση του γενικού πληθυσμού και η συνεπαγόμενη ετοιμότητά του είναι απαραίτητο να
αποτελέσει κομβικό σημείο άσκησης μιας κοινής
ευρωπαϊκής πολιτικής, σε συνεργασία τόσο με τα
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κράτη μέλη όσο και με τα συμμετέχοντα στις κοινές δράσεις μη κράτη μέλη, με την ενεργή συνεργασία των περιφερειακών και των τοπικών αρχών.
1.8 Η πολιτική προστασία είναι υπόθεση όλων και του
καθένα χωριστά· δεν είναι όμως αποκλειστικά η
ατομική ευθύνη που θα βελτιώσει την απόκριση
στις προκλήσεις όσο η συλλογική προσπάθεια και
η συναντίληψη. Στο πλαίσιο αυτό, η κοινωνία των
πολιτών, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, οι εθελοντές και οι ανεξάρτητοι φορείς είναι απαραίτητο να κινητοποιηθούν και να συμμετάσχουν τόσο
στον προγραμματισμό σχεδίων έκτακτης ανάγκης
σε περίπτωση φυσικών καταστροφών όσο και
στην εκτέλεση των σχεδίων αυτών.
1.9 Ο τομέας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων σε αυτές, με συλλογικές δράσεις, μπορεί να
βοηθήσει στην προσαρμογή ή ακόμη και στην
ανατροπή των δυσμενών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, καθώς και στην ελαχιστοποίηση
του αντικτύπου των φυσικών καταστροφών ή των
αιτίων των αντιστοίχων ανθρωπογενών (π.χ. στο
ζήτημα της εκπομπής αερίων και σωματιδίων).
1.10 Οι σύγχρονες καινοτόμες τεχνολογίες και τα ψηφιακά εργαλεία (IoT) πρέπει να τεθούν στην υπηρεσία των δυνάμεων χειρισμού του κύκλου της πολιτικής προστασίας, σε κάθε επίπεδο. Τα εργαλεία
που αναπτύσσονται είτε στον τομέα της πρόληψης,
είτε στον έλεγχο και την κατεύθυνση ή/και πληροφόρηση των δυνάμεων στο πεδίο είναι ικανά να
αποτρέψουν με την ορθή τους χρήση τον κίνδυνο.
1.11 Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι ο μηχανισμός rescEU που
προτείνεται από την Επιτροπή είναι δυνατόν:
i. να μεταδώσει στους Ευρωπαίους πολίτες ένα
ισχυρό μήνυμα ευρωπαϊκής αλληλεγγύης σε
εποχές που το έχει εξαιρετική ανάγκη η ΕΕ·
ii. να συμβάλει στη συνεργασία των προς ένταξη χωρών στην ΕΕ αλλά και στη δημιουργία
της αντίστοιχης νοοτροπίας αλληλεγγύης που
πρέπει να διέπει τα μέλη της ΕΕ·
iii. να εισάγει τις συνεργαζόμενες χώρες στους
ευρωπαϊκούς θεσμούς σε ευαίσθητους και
σημαντικούς τομείς, καθιστώντας τες ενήμερες για το τι σημαίνει πραγματικά μια ένωση
κρατών όπως η ΕΕ, πέραν και έξω από τους
συνήθεις τομείς που συζητούνται συνήθως·
iv. να ενισχύσει την περιφερειακή συνεργασία
με διμερείς συμφωνίες και να βοηθήσει στη

μείωση εντάσεων σε εύφλεκτες πολιτικά περιοχές, όπως έχει αποδειχθεί κατ’ επανάληψη
στο παρελθόν, όταν αντιμετωπίστηκαν από
κοινού μεγάλες φυσικές καταστροφές.
1.12 Η ΕΟΚΕ επισημαίνει ότι, εκτός από τα στοιχεία που
προσκόμισε η Επιτροπή σχετικά με την ένταση των
φυσικών φαινομένων και καταστροφών μέχρι το
2017, και το φετινό καλοκαίρι καταδεικνύει την
αναγκαιότητα αναθεώρησης και συμπλήρωσης
του υφιστάμενου πλαισίου του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της ΕΕ. Πυρκαγιές, καύσωνες
και πλημμύρες, η ένταση των οποίων είναι πρωτόγνωρη σε ολόκληρη την ΕΕ –ακόμη και σε περιοχές που μέχρι σήμερα θεωρούνταν απρόσβλητες
από τέτοιου είδους καταστροφές– και συνδέεται
με την κλιματική αλλαγή, αλλά και οι μη προβλέψιμοι ισχυροί σεισμοί με υψηλήσυχνότητα επανάληψης –οι οποίοι προκαλούν τεράστιες καταστροφές
και απώλειες– καταδεικνύουν την αναγκαιότητα
ανάληψης πρωτοβουλιών όμοιων με αυτή που η
Επιτροπή προτείνει ως rescEU.
1.13 Η ΕΟΚΕ πιστεύει ότι τα επόμενα χρόνια θα πρέπει
ολοένα και περισσότερο η προσέγγιση στα ζητήματα πολιτικής προστασίας να καθίσταται ολιστική
και να περιλαμβάνει παρεμβατικές πολιτικές σε
όλα τα επίπεδα της ανθρώπινης δραστηριότητας.
Η ΕΟΚΕ επισημαίνει την άμεση ανάγκη υιοθέτησης
ενός ευρύτερου πολιτικού και κανονιστικού πλαισίου εντός της ΕΕ για την πολιτική προστασία.
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48 > PHOTOGALLERY 2018

Κοπή πίτας
Αθήνα, 17/1/2018

Επίσκεψη αντιπροσωπείας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για την Υγεία,
τη Φροντίδα και την Ισότητα των Φύλων του Κρατιδίου του Βερολίνου
Αθήνα, 18/4/2018

Συνάντηση με το Σωκράτη Φάμελλο, Αν. Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Αθήνα, 23/5/2018
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Επίσκεψη αντιπροσωπείας
της Ο.Κ.Ε. στο Οικονομικό και
Κοινωνικό Συμβούλιο της
Σερβικής Δημοκρατίας της
Βοσνίας και συνάντηση
με τη Željka Cvijanović,
Πρωθυπουργό
Μπάνια Λούκα, 20/4/2018

Συμμετοχή του Προέδρου
της Ο.Κ.Ε. στο Πολιτικό
Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου
των Ηνωμένων Εθνών
και συνάντηση με τη
Μαρία Θεοφίλη, Μόνιμη
Αντιπρόσωπο της Ελλάδος
Νέα Υόρκη, 9-18/7/2018

Από αριστερά: Ξυράφης Απόστολος, Γιώργος Βερνίκος,
Patrick Bernasconi, Πρόεδρος του γαλλικού CESE,
Jean-Marie Cambaceres και Michael Christophe

Με την αντιπροσωπεία του κορεάτικου ESC

Συμμετοχή αντιπροσωπείας της Ο.Κ.Ε. στη
συνεδρίαση της Ολομέλειας της AICESIS
Παρίσι, 17-18/9/2018
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Συμμετοχή στο σεμινάριο της AICESIS
για την Ψηφιακή Επανάσταση
Γενεύη, 23-24/10/2018

Από αριστερά: Χρίστος Δήμας - Νέα Δημοκρατία, Οδυσσέας
Κωνσταντινόπουλος - Δημοκρατική Συμπαράταξη, Σπύρος
Δανέλλης - Το Ποτάμι

Παρουσίαση της Κοινής Δήλωσης
για το Εθνικό Αναπτυξιακό Σχέδιο
Αθήνα, 14/2/2018
Από αριστερά: Σπύρος Δανέλλης - Το Ποτάμι, Παναγιώτης
Σγουρίδης - Ανεξάρτητοι Έλληνες, Βασίλης Σπύρου - Ένωση
Κεντρώων
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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

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

