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Φίλε αναγνώστη, 

Το τεύχος που κρατάς στα χέρια σου είναι 

το πρώτο (μετά το πειραματικό του περα-

σμένου Δεκεμβρίου) του νέου εντύπου 

με τον τίτλο «Κοινωνικός Διάλογος», που 

η Ο.Κ.Ε. αποφάσισε να εκδίδει για μια 

πιο άμεση επαφή με τους πολίτες και την 

κοινωνία. 

Μετά την έκδοση του πειραματικού τεύ-

χους, λάβαμε αρκετά σχόλια και επιση-

μάνσεις που, αφ’ ενός, μας επέτρεψαν να 

βελτιώσουμε και, αφ’ ετέρου, μας ενθάρ-

ρυναν να συνεχίσουμε το εγχείρημά μας 

αυτό. 

Είναι ευτυχής συγκυρία που το πρώτο 

τεύχος του νέου μας περιοδικού συμπί-

πτει με την ολοκλήρωση της κατάρτισης 

της Εθνικής Κοινωνικής Αναπτυξιακής 

Συμφωνίας, η οποία παρουσιάσθηκε στο 

Ζάππειο Μέγαρο, στις 19 Μαρτίου 2009.

Η πορεία προς τη Συμφωνία αυτή χαρακτηρίσθηκε από τη συστηματική 

και επίμονη διαβούλευση της Ο.Κ.Ε. και των οργανώσεων που μετέχουν 

σε αυτή και το πνεύμα συνεννόησης που επικράτησε, πέραν των όποιων 

διαφορών που αναπόφευκτα υπάρχουν. 

Το ίδιο το περιεχόμενο της Συμφωνίας χαρακτηρίσθηκε από τη σφαιρική 

προσέγγιση του συνόλου των ζητημάτων που απασχολούν την οικονομία και 

την κοινωνία, ακόμη και αυτών που δεν ήταν στο επίκεντρο του παραδοσια-

κού κοινωνικού διαλόγου σε εθνικό επίπεδο όπως η εκπαίδευση, η δημόσια 

διοίκηση ή το περιβάλλον. 

Δεν είναι λοιπόν τυχαίο που αποφασίσαμε να αφιερώσουμε το πρώτο τεύχος 

του εντύπου μας «Κοινωνικός Διάλογος» στο περιεχόμενο της Εθνικής Κοι-

νωνικής Αναπτυξιακής Συμφωνίας, τις δηλώσεις που έκαναν οι εκπρόσωποι 

των κοινωνικών φορέων και την ίδια την εκδήλωση. 

Για μας βέβαια, την Ο.Κ.Ε., η Συμφωνία αυτή δεν είναι το τέλος, αλλά ένας 

σταθμός στην πορεία για τη διεύρυνση του κοινωνικού διαλόγου και την 

ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς του. 

Στην πορεία αυτή, φίλε αναγνώστη, θα χρειαστούμε τη βοήθεια και τη συμ-

μετοχή σου, κάτι που φιλοδοξούμε να γίνει και μέσα από την έκδοση του 

περιοδικού αυτού.

Χρήστος Πολυζωγόπουλος 

Πρόεδρος Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής

Μήνυμα 
του Προέδρου 

της Ο.Κ.Ε.
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Η Οικονομική και Κοινωνική Επι-
τροπή της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.), διορ-

γάνωσε την Πέμπτη, 19 Μαρτίου 2009, 
εκδήλωση για την παρουσίαση της 
«Εθνικής Κοινωνικής Αναπτυξιακής 
Συμφωνίας», στο Ζάππειο Μέγαρο. 

Στην εκδήλωση, την κεντρική ει-
σήγηση παρουσίασε ο Πρόεδρος της 
Ο.Κ.Ε. κ. Χρήστος Πολυζωγόπουλος 
και ακολούθησαν οι παρεμβάσεις του 
κ. Γιώργου Ντάση, Προέδρου της Β΄ 
Ομάδας της Ευρωπαϊκής Ο.Κ.Ε., και των 
εκπροσώπων των κοινωνικών εταίρων 
κ.κ. Γιάννη Παναγόπουλου (Γ.Σ.Ε.Ε.), 
Δημήτρη Δασκαλόπουλου (ΣΕΒ), Δη-
μήτρη Αρμενάκη (Ε.Σ.Ε.Ε.), Δημήτρη 
Ασημακόπουλου (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.), Σπύ-
ρου Παπασπύρου (Α.Δ.Ε.Δ.Υ.), Νική-
τα Κακλαμάνη (Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.), Τζανέτου 
Καραμίχα (ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ.), Γιώργου 
Γωνιωτάκη (ΓΕ.Σ.Α.Σ.Ε.), Νίκου Τσε-
μπερλίδη (ΚΕ.Π.ΚΑ.), Αντώνη Αγγε-
λόπουλου (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) και κας Σοφίας 
Δροσοπούλου (Δ.Σ.Α.).

Την Κυβέρνηση εκπροσώπησε 
με παρέμβασή του ο Υπουργός Ανά-
πτυξης κ. Κωστής Χατζηδάκης, ενώ 

τα Πολιτικά Κόμματα εκπροσώπησαν 
με παρεμβάσεις τους οι βουλευτές 
κ.κ. Γιάννης Τραγάκης (Ν.Δ.), Γιάννης 
Ραγκούσης (Π.Α.ΣΟ.Κ.), και Αστέριος 
Ροντούλης (ΛΑ.Ο.Σ.).

Στην «Εθνική Κοινωνική Αναπτυξι-
ακή Συμφωνία» αποτυπώνονται οι κοι-
νές προτάσεις των κοινωνικών εταίρων 
για μια αναπτυξιακή και κοινωνικά δί-
καιη πορεία της χώρας. Οι προτάσεις 
αυτές κινούνται στο πνεύμα και το 
πλαίσιο των διακοσίων (200) και πλέ-
ον Γνωμών που έχει εκδώσει η Ο.Κ.Ε., 
προσαρμοσμένων στα δεδομένα, που 
δημιουργεί η σημερινή συγκυρία. Στη 
διαμόρφωση αυτού του κειμένου, όλοι 
οι συμμετέχοντες, και ανεξάρτητα από 
τις αυτονόητες και αναπόφευκτες επί 
μέρους διαφοροποιήσεις, επέδειξαν 
και επιδεικνύουν ένα πνεύμα κοινού 
προβληματισμού και αναζήτησης μιας 
κοινής πορείας στα βασικά θέματα, 
που απασχολούν την οικονομία και 
την κοινωνία μας.

«Εθνική Κοινωνική 
Αναπτυξιακή Συμφωνία»
Εκδήλωση της Ο.Κ.Ε.

Κοινωνικός Διάλογος  |  Εθνική Κοινωνική Αναπτυξιακή Συμφωνία
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Κυρίες και Κύριοι,

Θεωρώ τη σημερινή εκδήλωση εξόχως 
σημαντική για την οικονομία της χώ-

ρας, για την κοινωνία μας και τη συνοχή 
της.

Γενικά, θα έλεγα, είναι πάρα πολύ χρή-
σιμη για τη χώρα μας, αφού σε δύσκολους 
καιρούς, οι δυνάμεις που εκπροσωπούν το 
σύνολο της παραγωγικής και κοινωνικής 
δραστηριότητας, θέλουν να  ενώσουν προ-
σπάθειες όχι μόνο για την υπέρβαση της 
οικονομικής κρίσης, αλλά και για την αντι-
μετώπιση των διαχρονικών προβλημάτων, 
τα οποία εντείνονται επικίνδυνα, ιδιαίτερα 
τα τελευταία χρόνια.

Ευχαριστώ πολύ τους Προέδρους των 
εταίρων της Ο.Κ.Ε., που είναι και οι θεσμικοί 
κοινωνικοί συνομιλητές, για τη συμμετοχή 
τους σε αυτή μας την εκδήλωση, συμμετο-
χή η οποία και από πλευράς σημειολογίας, 
αλλά και από πλευράς ουσίας, έχει, κατά τη 
γνώμη μας, πολύ μεγάλη σημασία.

Ευχαριστώ τους εκπροσώπους της κυ-
βέρνησης και των κομμάτων που παρίστα-
νται, από τους οποίους και ζητάμε, τόσο 
από τους ίδιους, όσο και από τα κόμματα 
που εκπροσωπούν, το αγκάλιασμα τέτοιων 
πρωτοβουλιών και ιδιαίτερα της σημερινής, 
που μπορεί να θεωρηθεί υψίστης προτεραι-
ότητας για την πορεία των πραγμάτων στη 
χώρα μας και που έχει σαν στόχο τη δική 
μας συμβολή για ένα άλλο παραγωγικό, οι-
κονομικό, κοινωνικό και κατ’ επέκταση πο-
λιτικό πεδίο.

Ένα πεδίο, εντελώς διαφοροποιημέ-
νο από το σημερινό, που θα εμπνέει τους 
πολίτες και που τη θέση του διευρυμένου 
φόβου και της γενικευμένης απαισιοδοξίας, 
θα έχει πάρει η ελπίδα και το όραμα για μια 
δίκαιη κοινωνία.

Ένα πεδίο, όπου οι υγιείς και δημιουρ-
γικές παραγωγικές δυνάμεις, αξιοποιώντας 
και το συνταγματικά κατοχυρωμένο κοινω-
νικό διάλογο, αναζητούν λύσεις στα οικονο-
μικά και κοινωνικά προβλήματα και προω-
θούν τη συνεννόηση ως αναγκαία συνθήκη, 
αλλά και ως αποτελεσματικό εργαλείο για 
την αντιμετώπισή τους.

Κυρίες και Κύριοι,

Οι καιροί είναι δύσκολοι, εξαιτίας της 
συσσώρευσης δυσεπίλυτων ή ακόμη και 
ανεπίλυτων προβλημάτων, τα οποία έχουν 
αγγίξει ή και υπερβεί την κόκκινη γραμμή, 
όσον αφορά στις αντοχές αλλά και την ανε-
κτικότητα της ελληνικής κοινωνίας. 

Αυτή η κοινή διαπίστωση μας οδήγη-
σε στο να εργασθούμε συστηματικά και 
πάντα στη βάση του θεσμικού μας ρόλου, 
όπως οριοθετείται από το Σύνταγμα και 
τον ιδρυτικό νόμο, για την αναζήτηση ενός 
κοινού πλαισίου, που δεν περιορίζεται σε 
διαπιστώσεις, αλλά επιχειρεί να προβάλλει 
κοινές θέσεις και προτάσεις επί των κεντρι-
κών θεμάτων, που απασχολούν τη χώρα και 
τους συμπολίτες μας, επιδιώκοντας την αξι-
οποίηση αυτών των προτάσεων από τις πο-
λιτικές, τις παραγωγικές και τις κοινωνικές 
δυνάμεις.

Η διαμόρφωση αυτού του κειμένου, 
που έχετε σήμερα στα χέρια σας και που 
φέρει τον τίτλο «ΕΘΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑ-
ΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ», δεν είναι απλώς το 
αποτέλεσμα ενός έργου, που παρήχθη μόνο 
στο χρονικό διάστημα κατά το οποίο οι κοι-
νωνικοί εταίροι μου έκαναν την τιμή να με 
εκλέξουν και να μου αναθέσουν την Προε-
δρία της Ο.Κ.Ε. 

Είναι ένα συστηματικό και καλά τεκ-
μηριωμένο έργο 15 ετών, στη διαμόρφωση 
του οποίου διεκδικούν μερίδιο, και φυσικά 
έχουν, εκατοντάδες στελέχη των φορέων 
που συναποτελούν την Ο.Κ.Ε. 

Όπως σημαντικό μερίδιο έχουν εκατο-
ντάδες επιστήμονες, καθώς επίσης και το 
επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό της 
Ο.Κ.Ε.

Ευχαριστώ όλους και όλες για την πο-
λύτιμη συμβολή τους.

Ομιλία του  
Χρήστου Πολυζωγόπουλου, 
Προέδρου της Οικονομικής 
και Κοινωνικής Επιτροπής 
(Ο.Κ.Ε.), στην εκδήλωση 
παρουσίασης της   
«Εθνικής Κοινωνικής 
Αναπτυξιακής Συμφωνίας»

...η Συμφωνία δεν αποτελεί απλώς μία 
παρέμβαση στις παρούσες κοινωνικές, 
εργασιακές και οικονομικές συνθήκες, 
αλλά θέτει τη βάση για μία διαρκή 
και δομημένη διαδικασία κοινωνικού 
διαλόγου με αντικείμενο τα μεγάλα 
προβλήματα της χώρας...
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Κυρίες και Κύριοι,

Η πολύχρονη αυτή κοινή προσπάθεια 
οδήγησε τη σημερινή ηγεσία της Ο.Κ.Ε. 

στο να επιχειρήσει τον τελευταίο χρόνο, 
μέσα και από τη διεύρυνση της παραδοσι-
ακής θεματολογίας των Γνωμών της και τον 
εμπλουτισμό του περιεχομένου τους, στην 
εκπόνηση ενός συνολικού έργου, το οποίο 
προέκυψε από έναν αντιπαραθετικό αλλά 
και δημιουργικό διάλογο, ο οποίος πέρασε 
μέσα από αντιτιθέμενα συμφέροντα ή και 
διαφορετικές αντιλήψεις. 

Φθάσαμε όμως, με κόπο μεγάλο, στην 
αναγκαία και δημιουργική σύνθεση που 
ακούει στο όνομα ΕΘΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ.

Η Συμφωνία αυτή είναι αρθρωμένη 
στους εξής βασικούς τομείς πολιτικής: 

Ανάπτυξη - Ανταγωνιστικότητα

Απασχόληση

Κοινωνία της γνώσης - Διά βίου Μάθηση

Εκπαίδευση

Έρευνα - Καινοτομία

Φορολογική πολιτική

Δημόσια διοίκηση

Κοινωνική ασφάλιση

Κοινωνική Πρόνοια - Κοινωνική Ασφάλεια

Υγεία

Βιοτικό επίπεδο - Συνθήκες διαβίωσης

Ίση μεταχείριση - Μεταναστευτική πολι-
τική

Κλιματική αλλαγή - Ενεργειακός τομέας

Φυσικό περιβάλλον

Αγροτική ανάπτυξη - Ανάπτυξη της υπαί-
θρου

Στα θέματα αυτά, περιγράφεται κατ’ 
αρχάς η υφιστάμενη κατάσταση, στη συνέ-
χεια διατυπώνονται οι βασικοί στόχοι που 
θα πρέπει να επιδιωχθούν, και τέλος οι προ-
τάσεις για την επίτευξη των στόχων αυτών. 

Ξεκαθαρίζουμε με απόλυτη σαφήνεια 
ότι η παρούσα Συμφωνία δεν αποτελεί κά-
ποιο σχέδιο κυβερνητικού προγράμματος 
ή προσπάθεια έκφρασης και προ παντός 
υποκατάστασης των εταίρων μας, οι οποίοι 
έχουν την πλήρη αυτοτέλειά τους. 

Ακόμη, δεν πρέπει να διαφεύγει της 
προσοχής το ότι μια τέτοια Συμφωνία δεν 
είναι ένα στατικό κείμενο. Οι συνθήκες αλ-
λάζουν και θα πρέπει οι υλοποιούμενες πο-
λιτικές να επαναξιολογούνται τόσο ως προς 
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τους ρυθμούς υλοποίησης, όσο και ως προς 
την ανταπόκρισή τους στις εκάστοτε συνθή-
κες. 

Γι’ αυτό, η Συμφωνία δεν αποτελεί 
απλώς μία παρέμβαση στις παρούσες κοι-
νωνικές, εργασιακές και οικονομικές συν-
θήκες, αλλά θέτει τη βάση για μία διαρκή 
και δομημένη διαδικασία κοινωνικού διαλό-

την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευ-
ση,

την καθιέρωση ελάχιστων εγγυήσεων αξι-
οπρεπούς διαβίωσης, ως βασικό στοιχείο 
μιας Εθνικής Στρατηγικής Καταπολέμη-
σης της Φτώχειας,

την προστασία από την ανεργία και όσων 
αυτοαπασχολούνται ή απασχολούνται με 
τις λεγόμενες άτυπες μορφές απασχόλη-
σης.

Από τη δεύτερη κατηγορία, τα θέματα 
δηλαδή που έχουμε ξεχάσει στο δημόσιο 
διάλογό μας ως κοινωνικοί και πολιτικοί φο-
ρείς αλλά και στη μέριμνά μας ως Πολιτεία, 
επιτρέψτε μου να σταχυολογήσω τις προτά-
σεις για:

n

n

n

γου με αντικείμενο τα μεγάλα προβλήματα 
της χώρας. Τα αποτελέσματα ενός τέτοιου 
διαλόγου θα προσφέρουν λύσεις προς τη 
σωστή κατεύθυνση και, συνεπώς, αυτός θα 
τυγχάνει αποδοχής και εφαρμογής. 

Αυτή η διάσταση οριοθετεί και την προ-
οπτική που αναμφισβήτητα έχει η Εθνική 
Κοινωνική Αναπτυξιακή Συμφωνία.

Δε θα αναφερθώ στο περιεχόμενο των 
προτάσεων αυτών, αφού αυτές καταγράφο-
νται αναλυτικά στο κείμενο που έχει δια-
νεμηθεί. Θα ήθελα, όμως,  να τονίσω ότι 
καλύπτουν ένα μεγάλο εύρος θεμάτων, εκ 
των οποίων άλλα απασχολούν την επικαιρό-
τητα, συχνά λόγω της κρισιμότητάς τους και 
άλλα είναι ξεχασμένα, λόγω του ότι έχουμε 
υποβαθμίσει τη σημασία τους.

Ενδεικτικά μόνο να αναφέρω, από την 
πρώτη κατηγορία, τις προτάσεις για:

την άδηλη εργασία, τη φοροδιαφυγή και 
την εισφοροδιαφυγή,  

n

την προστασία των παιδιών από τις συνέ-
πειες που έχουν στην εκπαίδευσή τους η 
φτώχεια και η ανεργία των γονέων τους,

τη δημιουργία δημόσιου συστήματος 
μετα-νοσοκομειακής φροντίδας για τους 
χρόνια πάσχοντες και την ανάγκη ύπαρ-
ξης συστήματος αποθεραπείας,

την ενίσχυση του συστήματος ψυχικής 
υγείας,

τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης,

τη μελέτη των κοινωνικών επιπτώσεων της 
κλιματικής αλλαγής.

Σταματώ εδώ την ενδεικτική απαρίθμη-
ση των προτάσεων που περιέχονται στη Συμ-
φωνία, αφού και τα χρονικά πλαίσια είναι 
περιορισμένα, αλλά σκοπός και επιθυμία 
μας είναι οι προτάσεις να μελετηθούν και 
να αξιοποιηθούν συνολικά και όχι αποσπα-
σματικά.  
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Κυρίες και Κύριοι,

Το κρίσιμο, βέβαια, ζήτημα που τίθεται 
πιστεύω για όλους μας, είναι ότι στην 

πορεία για τη διαμόρφωση, αλλά και τη συ-
νέχεια για την υλοποίηση αυτής της Συμφω-
νίας, είναι η διεθνής οικονομική κρίση που 
αρχίσαμε να βιώνουμε και η οποία όρθωσε 
και ορθώνει πρόσθετα εμπόδια. Τα εμπόδια 
όμως αυτά μπορούν να αντιμετωπισθούν 
μέσα από ένα πνεύμα συνεννόησης των κοι-
νωνικών εταίρων. 

Αυτή η προσπάθεια συνεννόησης, θα 
πρέπει να έχει ως αφετηρία τις εξής διαπι-
στώσεις:

Πρώτον, ότι το πρόβλημα είναι, κατ’ 
αρχήν, παγκόσμιο και απαιτεί παγκόσμιες 
λύσεις, όπως τη λήψη μέτρων ενίσχυσης της 
εποπτείας και του συντονιστικού ρόλου των 
διεθνών οικονομικών οργανισμών στη βάση 
των κατευθυντήριων αποφάσεων που πρέ-
πει να ληφθούν, σε ευρωπαϊκό, παγκόσμιο 
αλλά και εθνικό επίπεδο. Το περιεχόμενο 
αυτών των κατευθυντήριων αποφάσεων θα 
πρέπει να κινείται προς μία άλλη κατεύθυν-
ση που θα οδηγεί στον περιορισμό ή την 
εξαφάνιση τέτοιων φαινομένων, ώστε να 
προλαμβάνονται και να αποφεύγονται πα-
ρόμοιες οικονομικές κρίσεις. 

Δεύτερον, η διεθνής οικονομική κρίση 
καθιστά ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη 
να αντιμετωπισθούν τα πάγια διαρθρωτικά 
προβλήματα της ελληνικής οικονομίας, κοι-
νωνίας και της δημόσιας διοίκησης. 

Τρίτον, χρειάζονται μέτρα άμεσης πα-
ρέμβασης για την ανακούφιση αυτών που 
πλήττονται περισσότερο και για την αποτρο-
πή προβλέψιμων δυσλειτουργιών της οικο-
νομίας και της αγοράς εργασίας, τα οποία 

ωστόσο, θα λαμβάνουν υπόψη την ανάγκη 
για μία μακρόπνοη αναπτυξιακή πολιτική 
για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την κοινωνική 
συνοχή.

Με βάση αυτές τις διαπιστώσεις, η 
Ο.Κ.Ε. επαναφέρει επικαιροποιημένες τις 
προτάσεις της, τις οποίες είτε είχε διατυπώ-
σει στο παρελθόν, είτε θεωρεί ως επείγου-
σες στην τωρινή συγκυρία, ενόψει και των 
αποφάσεων που λαμβάνονται σε εθνικό 
αλλά και ευρωπαϊκό επίπεδο:

1. Λήψη μέτρων για την άμεση ανακούφι-
ση των χαμηλών κοινωνικο-οικονομικών 
στρωμάτων, όπως, ειδικότερα, με τη φο-
ρολογία ή με την ενίσχυση του διαθέσι-
μου εισοδήματος των εργαζομένων, των 
συνταξιούχων και των ανέργων.

 Εδώ θα ήθελα να επισημάνω ότι οι χθεσι-
νές αποφάσεις της Κυβέρνησης δεν είναι 
συμβατές με αυτόν το στόχο, δεν υπη-
ρετούν αρχές κοινωνικού δικαίου, καθώς 
πέραν των άμεσων αρνητικών συνεπειών 
για το εισόδημα των εργαζομένων και 
των συνταξιούχων,    αφαιρούν εφ’ όρου 
ζωής εργασιακά και ασφαλιστικά δικαι-
ώματα. Ακόμη, είναι εμφανές ότι δεν 
συσχετίζονται με τη διεθνή οικονομική 
κρίση, αλλά είναι η επιβεβαίωση της 
αποτυχίας της ασκούμενης πολιτικής.

2. Λειτουργία του ταμείου κατά της φτώχει-
ας προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης 
ατόμων και οικογενειών που δεν διαθέ-
τουν επαρκείς πόρους και αδυνατούν να 
τους εξασφαλίσουν αντικειμενικά με τις 
δικές τους προσπάθειες (άσκηση απα-
σχόλησης) ή από άλλες πηγές, ιδίως από 
παροχές ενός συστήματος κοινωνικής 
ασφάλισης.

3. Θεσμική θωράκιση της εργασίας και των 
εργασιακών δικαιωμάτων, ενίσχυση της 
ποιότητας της εργασίας μέσω αποτελε-
σματικών ελέγχων για την τήρηση της 
εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας.

 Μονομερείς αποφάσεις, όπως είναι αυ-
τές που δημοσιοποιήθηκαν και εφαρμό-
ζονται στη Βόρεια Ελλάδα και που μει-
ώνουν τα εισοδήματα των εργαζομένων 
χωρίς καν να τηρηθούν οι θεσμοθετημέ-
νες διαδικασίες για συλλογικές συμφωνί-
ες, δεν είναι συμβατές με αυτόν το στόχο 
και κρίνονται απαράδεκτες.

4. Ανάπτυξη δράσεων για την ενίσχυση της 
απασχόλησης κυρίως των νέων, ώστε να 
διευκολυνθεί η ένταξή τους στην πα-
ραγωγική διαδικασία, αλλά και των μα-
κροχρόνια ανέργων με την απορρόφησή 
τους, ιδιαίτερα, στον κοινωνικό τομέα 
της οικονομίας.

5. Εφαρμογή ενός άλλου μοντέλου αναπτυ-
ξιακής πολιτικής, το οποίο θα εδράζεται 
στην προστασία του περιβάλλοντος και 
σε πολιτικές που θα οδηγήσουν στην 
«πράσινη ανάπτυξη» και την αύξηση των 
θέσεων εργασίας.

6. Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας με 
κατάργηση των περιττών και αντιαναπτυ-
ξιακών εμποδίων, που τίθενται σε αυτή, 
χωρίς να υπηρετούν κανένα κοινωνικό 
στόχο. 

7. Έμφαση στην καινοτομία, την κοινωνία 
της γνώσης, την έρευνα και την τεχνολο-
γία, την εκπαίδευση και τη συνεχιζόμενη 
κατάρτιση, κυρίως στους κρίσιμους το-
μείς όπως είναι ο τουρισμός, η πράσινη 
οικονομία κ.λπ.

8. Προστασία των καταναλωτών, των δανει-
οληπτών, αντιμετώπιση της ακρίβειας, 
των καρτέλ και της κατάχρησης μονοπω-
λιακών θέσεων στην αγορά.

9. Ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσε-
ων σε συνδυασμό με τη διασφάλιση και 
διεύρυνση της απασχόλησης που επιτυγ-
χάνουν. 
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10. Αλλαγή του τρόπου λειτουργίας του χρη-
ματοπιστωτικού συστήματος, ώστε να 
λειτουργεί αποκλειστικά σε όφελος της 
οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης 
με τη διασφάλιση ενός σαφούς πλαισίου 
λειτουργίας, του οποίου την υλοποίηση 
θα εγγυάται ένας ενισχυμένος εποπτικός 
ρόλος της Τράπεζας της Ελλάδας. 

Κυρίες και Κύριοι,

Η στροφή της ελληνικής οικονομίας και 
κοινωνίας προς τις κατευθύνσεις αυτές, 

τις οποίες προτείνει η Ο.Κ.Ε., δεν μπορεί 
παρά να είναι θετική. Ήδη αρκετές ευρωπα-
ϊκές χώρες κινούνται προς τις κατευθύνσεις 
αυτές, όπως στην επιδότηση της απασχόλη-
σης, τη στήριξη της έρευνας, της «πράσινης» 
ανάπτυξης, τη στήριξη σημαντικών κλάδων 
της οικονομίας (μεταφορές, ενεργειακός 
σχεδιασμός). Απομένει και στη χώρα μας 
να σχεδιάσει και να εφαρμόσει άμεσα μία 
παρόμοια στρατηγική, με προτεραιότητες 
στο πεδίο της εφαρμογής, τις σημαντικές 
οικονομικές και κοινωνικές συνιστώσες για 
τη χώρα μας και που είναι: 

Η τουριστική δραστηριότητα.

Η κατασκευαστική δραστηριότητα.

Η απασχόληση και η ποιότητά της.

Εμείς, από την πλευρά μας, έχοντας 
ως στόχο τη γρήγορη εξειδίκευση προτάσε-
ων για την πολιτική στήριξη των ανωτέρω, 
παίρνουμε πρωτοβουλίες για την εξέταση 
κρίσιμων θεμάτων, όπως:

Η ποιότητα και η έκταση της απασχόλη-
σης σε συνδυασμό με την αντιμετώπιση 
της ανεργίας.
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Η βελτίωση της ποιότητας του επιχειρη-
ματικού περιβάλλοντος.

Η αναμόρφωση της λειτουργίας της δημό-
σιας διοίκησης.

Οι πολιτικές άμεσης εφαρμογής για την 
υποστήριξη των φτωχών και των χαμηλών 
εισοδηματικών ομάδων του πληθυσμού.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου, 
θα ορίσουμε εντός των επόμενων ημερών 
αντίστοιχες ομάδες εργασίας, καθώς επίσης 
και τους Προέδρους και τους Εισηγητές των 
ομάδων αυτών.

Οι ομάδες αυτές θα κληθούν να εργα-
σθούν στη βάση οριοθετημένου πλαισίου 
και με εντατικοποιημένο χρονοδιάγραμμα 
ολοκλήρωσης των προτάσεών τους, ώστε 
με τις προβλεπόμενες διαδικασίες έκδοσης 
Γνωμών από την Ο.Κ.Ε., να φθάσουμε στο 
επιθυμητό αποτέλεσμα.

Τις προσπάθειές μας αυτές θα τις συ-
νοδεύσουν παράλληλες πρωτοβουλίες σε 
περιφερειακό και νομαρχιακό επίπεδο, με 
στόχο τις συνεννοήσεις που γίνονται σε 
εθνικό επίπεδο να τις παρακολουθήσουν 
και ακολουθήσουν αντίστοιχες και ανάλο-
γες τοπικού και περιφερειακού χαρακτήρα. 

Αυτές οι επιλογές που, κατά τη γνώμη 
μας, είναι στρατηγικού χαρακτήρα, αλλά 
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δίνουν και βραχυπρόθεσμα θετικά αποτε-
λέσματα, θα περιθωριοποιήσουν κάθε στοι-
χείο αδράνειας, και «ωχαδελφισμού» και θα 
οδηγήσουν στο εκ νέου «ζωντάνεμα» της 
παραγωγικής και κοινωνικής δραστηριότη-
τας, με τη συμμετοχή της κοινωνίας.  

Κυρίες και Κύριοι, 

Η κοινή, αναπτυξιακή και κοινωνικά δί-
καιη πορεία αποτελεί ώριμο αίτημα των 

πολιτών και επιταγή των καιρών.

Η πορεία αυτή απαιτεί επιχειρησιακό 
σχέδιο και ορατά αποτελέσματα μέσα σε 
ένα γενικότερο όραμα.

Απαραίτητη και απαράβατη προϋπό-
θεση για να αποδώσει η όποια συμφωνία 
είναι η ενίσχυση των θεσμών ή και ο μετα-
σχηματισμός τους μέσω μεταρρυθμιστικών 
πολιτικών.

Πάνω από όλα αποτελεί αδήριτη ανά-
γκη ο σεβασμός των θεσμών και η υποστή-
ριξή τους, ώστε να παίξουν το ρόλο τους, 
μακριά από κάθε λογής σκοπιμότητες.

Έτσι θα τεθούν γερά θεμέλια για ένα 
αξιόπιστο πολιτικοκοινωνικό σύστημα και 
πεδίο, στη βάση του οποίου θα διαμορφώ-
νεται ένα διαφορετικό κοινωνικοοικονομικό 
περιβάλλον.

Σε αυτή την προοπτική, η υλοποίηση 
της συμφωνίας αυτής είναι χρέος όλων.

Μαζί με τις ευχαριστίες μου προς όλους 
τους συντελεστές της Συμφωνίας αυτής, θα 
ήθελα να κλείσω με την επισήμανση πως η 
Συμφωνία και η σημερινή εκδήλωση δεν εί-
ναι το τέλος, αλλά το ξεκίνημα μιας πορείας 
στην οποία όλοι μας θα κριθούμε.
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Αποσπάσματα από τις τοποθετήσεις 
ομιλητών στην εκδήλωση της Ο.Κ.Ε.Γιώργος Ντάσης

Πρόεδρος Β΄ Ομάδας,  
Ευρωπαϊκή Ο.Κ.Ε.

Η πολιτική εξουσία σε ευρωπαϊκό 
αλλά και σε εθνικό επίπεδο, δεν 

μιλάω για παγκόσμιο επίπεδο γιατί δεν 
υπάρχει παγκόσμια εξουσία, η πολιτική 
εξουσία δεν έχει τη δύναμη, αδυνατεί, 
δεν θέλει, εγώ  πιστεύω αδυνατεί να τα 
βάλει με την οικονομική εξουσία. 

Μέσα σ’ αυτό το κλίμα δημιουργεί-
ται ένας φόβος, όχι μόνο στη μισθωτή 
εργασία, την οποία έχω την τιμή να εκ-
προσωπώ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά 
ένας φόβος στους πολίτες της Ευρώπης.  
Διαπιστώνουμε, επίσης, ότι πάρα πολλές 
κυβερνήσεις προσπαθούν να επιρρίψουν 
τις ευθύνες, να φορτώσουν θα έλεγα 
όλα τα κακώς κείμενα στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Και αυτό είναι μια παραπλάνηση 
του κόσμου. 

Διότι όσοι ασχολούνται γνωρίζουν, 
αλλά δυστυχώς δεν το λένε στους πολί-
τες, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι 
μια οντότητα αφηρημένη, είναι μια ενό-
τητα οικονομική, την οποία εμείς οι ερ-
γαζόμενοι έχουμε πει ότι θα θέλαμε να 
είναι πολύ πιο κοινωνική και πολύ πιο 
πολιτική, αλλά μια οντότητα μέσα στην 
οποία οι κυβερνήσεις συναποφασίζουν.

….

Ο κοινωνικός διάλογος σημαίνει 
ότι οι συνομιλητές (αποκαλούμαστε 
εταίροι, συνομιλητές είμαστε και πρέπει 
να είμαστε πολιτισμένοι συνομιλητές), 
προσπαθούμε να βρούμε κοινές θέσεις 
μέσα από τις οποίες θα μπορέσουμε να 
ανταπεξέλθουμε σ’ αυτή τη δύσκολη 
κατάσταση.

Αυτό σημαίνει ότι οι συνομιλίες πρέ-
πει να είναι έντιμες και οι εκπρόσωποι 
των διάφορων κοινωνικών τάξεων δεν θα 
πρέπει να αποκρύπτουν αλήθειες. Ακού-

γεται στην Ελλάδα ότι η κεντρική «βιομη-
χανία μας», ο τουρισμός, είναι αυτός που 
θα πληρώσει το μέγιστο τίμημα. 

Έχω την εντύπωση ότι είναι υπερβο-
λικά απαισιόδοξες αυτές οι προβλέψεις 
και φοβάμαι πάρα πολύ ότι οι εκπρό-
σωποι των εργοδοτών του κλάδου προ-
σπαθούν να περάσουν ένα κλίμα φοβίας 
στους εργαζόμενους του τουρισμού για 
να μη διεκδικήσουν τίποτα και πιθα-
νόν για να τους ζητήσουν να εργαστούν 
κάτω από χειρότερες συνθήκες εργασίας 
και αμοιβής.

Ένας κοινωνικός διάλογος, αυτό το 
ζήτημα και όλα τα άλλα θα πρέπει να 
τα βάλει στη συζήτηση και να καταλή-
ξει σε μια έντιμη συμφωνία, η οποία θα 
εξυπηρετήσει το σύνολο της κοινωνίας. 
Έχοντας διαβάσει την Συμφωνία αυτή 
πιστεύω ότι είναι μια εξαιρετικά πολιτι-
κή ενέργεια και θέλω και πάλι να συγ-
χαρώ τον Χρήστο Πολυζωγόπουλο και 
την Ελληνική Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή για τη σύνταξη και την παρου-
σίαση αυτής της Συμφωνίας.

Ελπίζω δε, ότι τα όσα γράφονται 
μέσα στην Συμφωνία θα τηρηθούν. Και 
ότι δεν θα βρεθούν πολιτικοί, ή εκπρό-
σωποι παραγωγικών τάξεων, οι οποίοι 
θα αθετήσουν αυτά τα οποία έχουν συμ-
φωνήσει. Σας ευχαριστώ πολύ.

Κωστής Χατζηδάκης
Υπουργός Ανάπτυξης

Είναι μια Συμφωνία την οποία μόνοι 
σας προετοιμάσατε και μόνοι σας 

φέρατε στο σημείο που είναι σήμερα, 
όπου παρουσιάζεται στην ελληνική κοι-
νή γνώμη. Αυτό αποδεικνύει ότι σε αντί-
θεση με ορισμένες παρατηρήσεις που 
ακούστηκαν, προϋποθέσεις για συναί-
νεση και στην ελληνική κοινωνία υπάρ-
χουν. Τις δημιουργεί η ίδια η κοινωνία, 
οι εκπρόσωποι των κοινωνικών φορέων, 
εσείς. Και δημιουργούνται αυτές οι προ-
ϋποθέσεις, όταν μένουν στην άκρη μι-
κροκομματικές σκοπιμότητες.

Επομένως υπάρχει ωριμότητα στην 
ελληνική κοινωνία να προχωρήσουμε 
στο δρόμο της Ευρώπης, της συναίνε-
σης, της συνεννόησης, της κοινής λογι-
κής, αρκεί όλοι να αρθούμε στο ύψος 
των περιστάσεων, κυβέρνηση, κόμματα, 
κοινωνικοί φορείς, παράγοντες του δη-
μόσιου βίου.

Ιδιαίτερα σ’ αυτή την κρίσιμη στιγ-
μή, είναι καθήκον όλων μας να αφου-
γκραστούμε και να μελετήσουμε τη νέα 
πραγματικότητα, που θα διαμορφώσει 
την κοινωνία του αύριο, όταν θα ξεπε-
ράσουμε την κρίση.

Με συναίνεση προφανώς, υπευθυ-
νότητα και πάνω απ’ όλα ειλικρίνεια, 
απέναντι στους πολίτες. Χωρίς πειρα-
σμούς για λαϊκισμό και δημαγωγία. Το 
έχω πει και θα το ξαναπώ, η έξοδός 
μας από την κρίση χρειάζεται συνέπεια, 
σύνεση, όχι σπασμωδικές κινήσεις που 
μπορεί να μας κάνουν αρεστούς τώρα 
προσωρινά, αλλά θα έχουν αρνητικές 
συνέπειες στο μέλλον.

Στόχος μας είναι πάνω απ’ όλα η 
κοινωνική συνοχή, χωρίς ταυτόχρονα να 
ξεχνούμε τις δυσκολίες του οικονομικού 
περιβάλλοντος και τις δυνατότητες του 
κρατικού προϋπολογισμού. Ιδιαίτερα, 
λαμβάνοντας υπόψη τις δουλείες και τα 
βάρη του παρελθόντος σε σχέση με το 
δυσβάσταχτο δημόσιο χρέος.

…..

Κυρίες και κύριοι, όπως εσείς είστε 
υπόλογοι απέναντι στους φορείς τους 
οποίους εκπροσωπείτε σήμερα και στα 
μέλη των οργανώσεών σας, έτσι και εμείς 
όπως και κάθε κυβέρνηση, είμαστε υπό-
λογοι απέναντι στους έλληνες πολίτες 
και ξέρουμε ότι θα κριθούμε τελικά από 
το αποτέλεσμα του έργου μας.
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νομική ανάπτυξη, τη διασφάλιση της 
κοινωνικής συνοχής, τη διασφάλιση της 
αλληλεγγύης. Και για τη συμβολή τους 
στην καθοριστική ποιότητα της ζωής των 
πολιτών.

…..

Αποτελείτε πολύτιμο σύμβουλό μας 
του οποίου τη γνώμη επιζητούμε και 
λαμβάνουμε πάντοτε σοβαρά υπόψη, 
ιδίως τώρα, στην παρούσα κρίσιμη οικο-
νομική συγκυρία.

….

Η χώρα δεν αντέχει μετωπικές συ-
γκρούσεις τώρα, πολωτικές, διχαστικές 
πρακτικές. Δεν αντέχει στείρες ανούσιες 
αντιπαραθέσεις και προσχηματικές δια-
φωνίες. Έχω την αίσθηση ότι όλες αυτές 
οι πολιτικές, οι οποίες αναφέρονται δι-
χαστικά και υποθηκεύουν το μέλλον του 
τόπου, τόσο ως ακατάσχετη καταστρο-
φολογία και κινδυνολογία, προκαλούν 
τους πολίτες. Άλλες χώρες όπως γνωρί-
ζετε, όπως η Ισπανία, η Φιλανδία, η Σου-
ηδία, στις οποίες οι πολιτικές δυνάμεις 
και οι κοινωνικοί φορείς κάθησαν στο 
ίδιο τραπέζι και κατέληξαν σε κάποιες 
κοινά αποδεκτές θέσεις στα μείζονα 
προβλήματα και στα μείζονα ζητήματα, 
απέτρεψαν σοβαρούς κινδύνους.

…..

Όσον αφορά μάλιστα τους στόχους 
αυτούς έχουν ήδη γίνει πολλά. Διαπι-
στώνουμε με ικανοποίηση ότι έχουμε 
ήδη υιοθετήσει και εφαρμόσει στις πε-
ρισσότερες προτάσεις που έχετε κάνει 
και που χαρακτηρίζετε ως επείγουσες 
στην τωρινή συγκυρία για την έξοδο 
από την διεθνή κρίση. Κρίση που έχει 

Προτεραιότητά μας είναι, όπως 
θέλω να πιστεύω και δική σας προτε-
ραιότητα, η συναίνεση, η εθνική συ-
νεννόηση. Όμως εάν για κάποιο λόγο 
κάποιες πολιτικές δυνάμεις δεν θέλουν 
να ακολουθήσουν αυτό το δρόμο που 
ακολουθείται σ’ όλη την Ευρώπη, είμα-
στε αποφασισμένοι να προχωρήσουμε 
μπροστά με βάση αυτό που πιστεύουμε 
ότι επιτάσσει το εθνικό μας καθήκον. 
Μέσα σ’ αυτά τα πλαίσια έχουμε υιοθε-
τήσει μια πολύ συγκεκριμένη δέσμη μέ-
τρων. Μέτρα που παρουσιάζονται όπως 
και σ’ άλλες χώρες της Ευρώπης, κατά 
διαστήματα ανάλογα και με την εξέλιξη 
της κρίσης ,καθώς κανείς δεν μπορούσε 
να την προβλέψει και κανείς δεν μπο-
ρούσε να προβλέψει το τέλος της και τη 
μορφή που θα πάρει εν τω μεταξύ.

….

Πρέπει όλοι να αντιληφθούμε ότι 
δεν υπάρχει καιρός για χάσιμο. Μέρα με 
τη μέρα οι συνέπειες της κρίσης γίνονται 
ολοένα και πιο ορατές. Πρέπει όλοι να 
ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να ξεπε-
ράσουμε τον σκόπελο, με αυτοσυγκρά-
τηση και χωρίς υπερβολές από όλους 
τους κοινωνικούς εταίρους όπως γίνεται 
τούτη εδώ την ώρα σ’ όλη την Ευρώπη.

Γι’ αυτό και χαίρομαι ιδιαίτερα για 
την Εθνική Κοινωνική Αναπτυξιακή Συμ-
φωνία που επετεύχθη από όλους εσάς 
τους Κοινωνικούς Εταίρους. Μια Συμφω-
νία που προχωρεί υπό την αιγίδα της Οι-
κονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής.

Οι προτάσεις της Ο.Κ.Ε. λαμβά-
νονται πάντοτε σοβαρά υπόψη από τη 
κυβέρνηση και θα ληφθεί και αυτή η 
συγκεκριμένη πρόταση. Δείχνετε το 
δρόμο μπροστά, δείχνετε ότι και η Ελ-
λάδα είναι πραγματικά μια ευρωπαϊκή 
χώρα, στην οποία μπορεί να επιτευχθεί 
συναίνεση αν, όπως σημείωσα και πριν, 
μπουν στην άκρη μικροκομματικές σκο-
πιμότητες.

Η Ο.Κ.Ε. είναι ένα πολύτιμο εργα-
λείο για την κοινωνία μας, για την προ-
κοπή της χώρας. Ένα φόρουμ διαλόγου, 
σύνθεσης απόψεων. Η Ελλάδα χρειάζε-
ται αυτή την αντίληψη. Είναι μια σύγ-
χρονη ευρωπαϊκή αντίληψη. Έτσι δου-
λεύουν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες.

Γιάννης Τραγάκης 
Γενικός Γραμματέας Κ.Ο.  
και Βουλευτής Ν.Δ. 

Θα σας συγχαρώ για την προώθηση 
του κοινωνικού διαλόγου και την 

ανάληψη πρωτοβουλιών και δράσεων 
που προσανατολίζονται προς την οικο-

πρωτίστως παγκόσμια διάσταση και χα-
ρακτηριστικά.

Ξέρουμε βέβαια ότι θα θέλατε να 
έχουν γίνει ακόμα περισσότερα, ή σε 
κάποιες περιπτώσεις ορισμένα πράγμα-
τα με διαφορετικό τρόπο, τον οποίον 
και προτείνετε. Καλοδεχούμενη η κάθε 
κριτική, δεν την αρνούμαστε. Δεν είναι 
πρόβλημα για μας η διατύπωση διαφο-
ρετικής άποψης, αρκεί να μην καταλή-
γει σε άρνηση σε όλα.

Γιάννης Ραγκούσης
Γραμματέας Ε.Σ.  
και Βουλευτής Π.Α.ΣΟ.Κ.

Η πρόταση για μια Εθνική Κοινωνική 
Αναπτυξιακή Συμφωνία που μας πα-

ρουσίασε ο Πρόεδρος της Οικονομικής 
και Κοινωνικής Επιτροπής κ. Χρήστος Πο-
λυζωγόπουλος, είναι κατά την γνώμη μας 
και από κάθε άποψη βαρυσήμαντη.

Πρώτον, διότι έρχεται να καταδείξει 
ότι υπάρχουν ιδέες, υπάρχει βούληση 
για να βγει η πατρίδα μας από το τέλμα 
σε μια περίοδο κρίσης, επιχειρηματι-
κής αβεβαιότητας, απουσίας επίσημης 
κατεύθυνσης και σχεδιασμού, καθώς 
βεβαίως και μεγάλης κοινωνικής ανα-
σφάλειας.

Δεύτερον, διότι αποδεικνύει ότι οι 
κοινωνικοί φορείς δεν διακατέχονται 
από εξουσιαστικές και μονοδιάστατες 
ιδέες, ότι αντιλαμβάνονται την κρισιμό-
τητα των περιστάσεων και την ανάγκη 
να υπερβούν τα στενά συντεχνιακά τους 
συμφέροντα και να αναζητήσουν κοινές 
λύσεις.

Τρίτον, διότι επαναφέρει σε πρώτο 
πλάνο τη συλλογικότητα και τη συμμε-
τοχή και υπερβαίνει τις αδιέξοδες ατο-
μικές λύσεις.

Τέταρτο, γιατί κατά τη γνώμη μας 
δείχνει ότι οι κοινωνικές και πολιτικές 
συναινέσεις είναι εφικτές όταν υπάρχει 
όραμα και βούληση για να απεμπλακού-
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σε όλες τις μεγάλες διεθνείς και ευρω-
παϊκές εξελίξεις και βεβαίως θα υπερα-
σπίζεται αποτελεσματικά τα εθνικά μας 
δίκαια.

Δεύτερος εθνικός στόχος. Ανακη-
ρύχθηκε από μας η Πράσινη Ανάπτυξη, 
που σημαίνει νέες επιχειρηματικές δυ-
νατότητες, νέες θέσεις εργασίας, νέες 
ευκαιρίες. Ένας νέος και ισχυρός παρα-
γωγικός ιστός, που θα παράγει πλούτο 
για τη χώρα, φορολογικά έσοδα για τα 
δημόσια ταμεία, θέσεις εργασίας κα-
λοπληρωμένες σε νέους παραγωγικούς 
τομείς, στη γεωργία, τον τουρισμό, τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τα τρόφι-
μα, τη σύγχρονη διαχείριση των απορ-
ριμμάτων, τις μεταφορές, την πληροφο-
ρική, το ηλεκτρονικό εμπόριο, σε νέες 
πρότυπες πράσινες κατασκευές.

Τρίτος εθνικός στόχος. Η παιδεία 
για μια νέα εποχή. Απέναντι σε ένα εκ-
παιδευτικό σύστημα που δεν υπηρετεί 
σήμερα τις ανάγκες του μαθητή, της 
οικογένειας, της ανάπτυξης της χώρας, 
διαμορφώνουμε μια σύγχρονη παιδεία 
και αυτό πρέπει να κάνουμε ζωντανό ερ-
γαλείο ανάπτυξης των δυνατοτήτων της 
προοπτικής μας ως χώρας και ως λαού.

Τέταρτος εθνικός στόχος. Το κράτος 
πρόνοιας, που διασφαλίζει σε όλους το 
δικαίωμα σε ένα αξιοπρεπές επίπεδο 
διαβίωσης μέσα από ένα κοινωνικό δί-
κτυο, που διακρίνεται για την ποιότητα 
των υπηρεσιών που προσφέρει.

Πέμπτος εθνικός στόχος. Το παρα-
γωγικό και ευνομούμενο κράτος, ένα 
σύγχρονο δηλαδή κράτος δημοκρατικό, 
επιτελικό και αποκεντρωμένο…

Αστέριος Ροντούλης 
Βουλευτής ΛΑ.Ο.Σ.

Άκουσα από προλαλήσαντα συνάδελ-
φο που είπε το εξής καταπληκτικό, 

«επιζητούμε τη γνώμη της Ο.Κ.Ε.» και 
περίμενα από τον κ. Πολυζωγόπουλο 
να αντιδράσει. Περίμενα από τον Πρό-
εδρο να αντιδράσει, γιατί πώς είναι δυ-
νατόν κάποιοι να επιζητούν τη γνώμη 
της Ο.Κ.Ε. και το 50% των νομοσχεδίων 
φθάνει στην Ο.Κ.Ε., αφού έχουν ψηφι-
στεί στο Ελληνικό Κοινοβούλιο;

….

με από την αδράνεια και τη νοσηρότητα.

Πέμπτο, γιατί καταγράφει την απο-
φασιστικότητα των κοινωνικών εταίρων 
να εγκαταλείψουν το παλιό αναπτυξιακό 
και διοικητικό μοντέλο της χώρας και να 
αναζητήσουν το μέλλον σε μια ισχυρή 
και ευέλικτη πολιτεία που έχει τον πολί-
τη στο επίκεντρο της λειτουργίας της.

Έκτον, είναι βαρυσήμαντη για-
τί επαναφέρει ως κεντρικό αίτημα το 
κοινωνικό κράτος, τη Δημόσια Παιδεία 
και το Δημόσιο Σύστημα Υγείας, ιδέες, 
αξίες και λειτουργίες υπό αμφισβήτηση 
σήμερα.

Τέλος, έβδομο, γιατί δηλώνει την 
υποστήριξη σε κάθε προσπάθεια μετα-
βολής, αλλά σε κάθε προσπάθεια μετα-
βολής που θα υπηρετεί το κοινό συμφέ-
ρον και όχι το συμφέρον των λίγων και 
ισχυρών.

…..

Σήμερα ο κόσμος ολόκληρος βιώνει 
χωρίς υπερβολή, μια βαθιά οικονομική 
αλλά και πολιτική κρίση. Έχει όμως ση-
μασία να κάνουμε μια επισήμανση, πώς 
φθάσαμε μέχρι εδώ;

Πίσω από τα ιδεολογήματα της νεο-
συντήρησης ότι οι αγορές αυτορυθμίζο-
νται από μόνες τους, ότι δήθεν υπάρχει 
το λεγόμενο αόρατο χέρι που λύνει τα 
πάντα και λύνει όλα τα προβλήματα, 
αποδείχθηκε ότι τελικά υπήρχε ένα 
πραγματικό και πανίσχυρο χέρι, που 
προωθούσε συμφέροντα και κατεστη-
μένα και σε παγκόσμιο επίπεδο και σε 
εθνικό επίπεδο, που μέτρο δεν είχε τον 
άνθρωπο, δεν είχε το δημόσιο καλό, 
αλλά στην πραγματικότητα μέτρο είχε 
την απληστία και την κερδοσκοπία. Τη 
συγκέντρωση δηλαδή, ως αποτέλεσμα 
όλων αυτών, τεράστιου οικονομικού 
πλούτου και διεύρυνση της κοινωνικής 
ανισότητας. Οι πλούσιοι υπ’ αυτές τις 
συνθήκες ήταν επόμενο να γίνουν πολύ 
πλουσιότεροι, και οι φτωχοί και η με-
σαία τάξη να γίνει πολύ φτωχότερη.

…..

Ο λαός μας απαιτεί και δικαιολο-
γημένα μια νέα αρχή, μια νέα πορεία 
για την Ελλάδα, με υπευθυνότητα και 
συνέπεια. Μια πορεία όπου οι πολιτικές 
δεσμεύσεις θα γίνονται επιτέλους πρά-
ξη. Πρόσφατα παρουσιάσαμε τις πέντε 
εθνικές προτεραιότητες που θέτει το ΠΑ-
ΣΟΚ, τους πέντε δηλαδή εθνικούς στό-
χους που ανοίγουν τους ορίζοντές μας 
στο μέλλον.

Πρώτος στόχος. Η ελληνική φωνή 
παντού, με αξιώσεις, με μια εξωτερική 
πολιτική μέσω της οποίας η Ελλάδα θα 
υπάρχει στο διεθνές γίγνεσθαι, στα ευ-
ρωπαϊκά γεγονότα, που θα παρεμβαίνει 

Μιλάμε για ανάπτυξη, μιλάμε για 
επιχειρηματικότητα, μιλάμε για την διά-
νοιξη νέων οριζόντων στην κοινωνία μας, 
την οικονομία μας, τις δυνατότητες του 
επιχειρείν. Ποιος θα τα κάνει αγαπητοί 
φίλοι όλα αυτά; Ο ελληνικός λαός που 
θνήσκει; Ο ελληνικός λαός που πεθαί-
νει; Έχουμε μεταβληθεί σε ένα έθνος, 
σε μια κοινωνία γερόντων και το μείζον, 
που είναι αυτό, δεν το θέτει κανείς σε 
προτεραιότητα. Ένα κατεξοχήν θέμα 
με το οποίο θα έπρεπε να ασχοληθεί η 
Ο.Κ.Ε., για να μην πω αγαπητέ Πρόεδρε 
ότι είναι το νούμερο ένα πρόβλημα. 

….

Όπως σας είπα, διάβασα με μεγάλη 
προσοχή το κείμενο. Θα μπορούσα να 
συμφωνήσω; Βεβαίως. Όλοι εδώ θα μπο-
ρούσαμε να συμφωνήσουμε; Βεβαίως. 
Διότι τα κείμενα της Ο.Κ.Ε. είναι στρογ-
γυλεμένα κείμενα αγαπητέ Πρόεδρε, εί-
ναι θεωρητικά κατασκευάσματα επί των 
οποίων πολύ εύκολα μπορεί να συμφω-
νήσει ο κ. Παναγόπουλος και ο κ. Δασκα-
λόπουλος, γιατί ακριβώς είναι στρογγυλε-
μένα κείμενα. Κείμενα χωρίς αιχμές.

Όμως ο ελληνικός λαός περιμένει 
από την Ο.Κ.Ε. κείμενα με αιχμές, για 
να διανοίγουν νέους δρόμους, να δια-
νοίγουν μια νέα προοπτική, να δίνουν 
μια άλλη οπτική των πραγμάτων που 
αυτό το πράγμα δεν υπάρχει.

Άρα λοιπόν  διαβάζοντας τα κείμενα 
αυτά δεν μπορεί να αποκομίσει κάποιος 
κάτι το «αντισυμβατικό», πρόκειται για 
συμβατικά κείμενα του μέσου όρου, να 
το πω έτσι, επί των οποίων πολύ εύκολα 
μπορούμε όλοι να συμφωνήσουμε. Μα 
αυτό είναι το ζητούμενο από τη λειτουρ-
γία της Ο.Κ.Ε.;

…..

Άρα ο σκοπός της Ο.Κ.Ε. δεν είναι 
κείμενα μέσου όρου. Είναι να φωτίζει 
πτυχές της νεοελληνικής πραγματικότη-
τας που κάποιοι εσκεμμένα δεν θέλουν 
να φωτίσουν, οι οποίες υπάρχουν όμως, 
υφίστανται, με δραματικές επιπτώσεις. 
Άρα λοιπόν νομίζω ότι αυτός είναι ο με-
γάλος ρόλος της Ο.Κ.Ε.
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Γιάννης Παναγόπουλος
Πρόεδρος Γ.Σ.Ε.Ε.

Στη σημερινή συγκυρία και αυτή εί-
ναι που προσδιορίζει την εσωτερική 

λογική οποιουδήποτε διαλόγου, το με-
γάλο ερώτημα είναι: μπορεί να υπάρξει 
μια Εθνική Κοινωνική και Αναπτυξιακή 
Συμφωνία; Αν ναι, πού πρέπει να παρα-
πέμπει και σε τι αυτή η Συμφωνία;

Θέλω να σας πω ότι προσωπικά, 
είμαι ένας από τους ένθερμους υποστη-
ρικτές, χρόνια τώρα, της ανάγκης μιας 
μεγάλης Κοινωνικής Συμφωνίας, που θα 
άλλαζε τη μοίρα και την προοπτική αυ-
τού του τόπου. 

Και δεν αναφέρομαι σε μια Εθνική 
Κοινωνική Συμφωνία, όπως είναι το γνω-
στό Κοινωνικό Συμβόλαιο που η σοσιαλ-
δημοκρατία ανέπτυξε στη μεταπολεμική 
περίοδο και στη βάση αυτού αναπτύ-
χθηκε η ευρωπαϊκή κοινωνία, αλλά σε 
κάτι πιο δυναμικό, πιο σύγχρονο και που 
βεβαίως επ’ ουδενί δεν θα ανέστειλε τις 
ταξικές διεκδικήσεις, την ταξική πάλη, 
τους κοινωνικούς αγώνες, αλλά θα έδινε 
ένα πλαίσιο στόχων και προτεραιοτήτων 
που θα έπρεπε να αθροίζονται οι βασικές 
δυνάμεις της κοινωνίας. Γιατί το έχουμε 
ανάγκη ως χώρα, το έχουμε ανάγκη ως 
πολίτες και ως εργαζόμενοι.

Γιατί η χώρα μας έχει χρόνιες, κατά 
τη γνώμη μου ιστορικού χαρακτήρα, 
αγκυλώσεις και υστερήσεις, τις οποί-
ες πρέπει να τις υπερβούμε και να τις 
υπερβούμε με τη μέθοδο αυτή, που 
στην ιστορία την έχουμε δει και την 
περιγράφουν διάσημοι οικονομολόγοι, 
να ξεπεράσουμε την ανισομέρεια στην 
ανάπτυξη και να δούμε τη συνδυασμένη 
ανάπτυξη. Να εγκαταλείψουμε ενδιάμε-

Δημήτρης 
Δασκαλόπουλος
Πρόεδρος ΣΕΒ

Το πραγματικό ερώτημα δεν είναι αν 
υπάρχουν οι συνθήκες του περιβάλ-

λοντος, ή της αξιοπιστίας για να επιτευ-
χθεί η Συμφωνία. Είναι, αν πράγματι 
εμείς θέλουμε να την επιδιώξουμε. Αν 
είναι προτιμητέο, αν δίνει μεγαλύτερη 
ελπίδα για να αντιμετωπίσουμε αυτά τα 
προβλήματα, να ανατρέψουμε τις αδικί-
ες όπου υπάρχουν, αν είναι προτιμητέα 
η αντιπαράθεση επί αρχών και συνθη-
μάτων ή αν είναι προτιμητέα η συνεννό-
ηση για την αντιμετώπιση συγκεκριμέ-
νων θεμάτων σε μόνιμη βάση.

Και νομίζω ότι είναι πολύ πιο υπεύ-
θυνο το δεύτερο και γι’ αυτό πιστεύουμε 
ότι η πρόταση της Ο.Κ.Ε. για μια Εθνική 
Κοινωνική Αναπτυξιακή Συμφωνία είναι 
μια ιδιαίτερα επίκαιρη πρωτοβουλία, 
καθώς και η χώρα μας και η κοινωνία 
μας δοκιμάζονται απ’ αυτή την κρίση. 
Μια κρίση όμως που δείχνει, αναδεικνύ-
ει πιο έντονα παρά ποτέ, τα γνωστά, τα 
βαθιά, τα διαχρονικά προβλήματα που 
έχουμε στη χώρα μας. Και αυτή η πρότα-
ση της Ο.Κ.Ε. δίνει ένα ρεαλιστικό πλαί-
σιο αρχών, στο οποίο όλοι μπορούμε να 
συμφωνήσουμε.

…

Η κομματική συναίνεση είναι ουτο-
πία, όπως έχει αποδειχθεί. Η κοινωνική 
συναίνεση όμως είναι εφικτή και από 
μας εξαρτάται να την κάνουμε πράξη. 
Ως κοινωνικοί εταίροι δεν έχουμε κανέ-
να περιθώριο ολιγωρίας, η διατύπωση 
κοινών προτάσεων με ταυτόχρονη απαί-

σα στάδια της παραγωγικής και τεχνολο-
γικής εξέλιξης και να κάνουμε ολόκλη-
ρα άλματα μπροστά. Αυτό θα μπορούσε 
να δώσει μια Εθνική Αναπτυξιακή και 
Κοινωνική Συμφωνία.

…..

Είχα ετοιμάσει ένα κείμενο, το 
οποίο θα αναφερόταν ειδικά στη Συμφω-
νία, με την βοήθεια και των συνεργατών 
μου στο Ινστιτούτο Εργασίας. Απέφυγα 
να αναφερθώ σ’ αυτό γιατί νομίζω ότι 
η συγκυρία βάζει επί τάπητος αυτό το 
ζήτημα: υπάρχει από τα μέρη η αξιοπι-
στία και το πολιτικό περιβάλλον για να 
γίνει σήμερα μια Εθνική Κοινωνική Συμ-
φωνία; Εγώ λέω απερίφραστα όχι, δεν 
υπάρχει και κυρίως δεν υπάρχει από την 
ασκούμενη κυβερνητική πολιτική.

Αν δεν ανακρούσει πρύμνα αυτή η 
πολιτική να είστε σίγουροι ότι θα ανα-
τραπεί και θα ανατραπεί με όρους κοι-
νωνίας, όχι με τυπικούς όρους πολιτικής. 
Δεν θα αντέχει να εφαρμοστεί στην κοι-
νωνία. Εμείς θα συνεχίσουμε να εργαζό-
μαστε, όχι γι’ αυτό που κάποιοι ενδεχο-
μένως έχουν στο μυαλό τους, ότι μέσω 
μιας συμφωνίας και συναινέσεων και με 
το μυαλό ή το μάτι στις δημοσκοπήσεις 
και τους εκλογικούς σχεδιασμούς, άντε 
να την βγάλουμε και φέτος.

Εμείς θα εξακολουθήσουμε και θα 
συνδράμουμε στο έργο της Ο.Κ.Ε. για μια 
Εθνική Κοινωνική Συμφωνία, η οποία θα 
οδηγεί στην αλλαγή του παραγωγικού 
μοντέλου της χώρας. Το υφιστάμενο πα-
ραγωγικό μοντέλο είχε φάει τα ψωμιά του 
πριν την κρίση. Ήρθε και η κρίση και του 
έδωσε και το τελειωτικό χτύπημα.

Αν η Ελλάδα δεν μεταπέσει σε ένα 
άλλο παραγωγικό μοντέλο που θα εδρά-
ζεται στην καινοτομία, τη γνώση, την 
ποιότητα, τις πράσινες επενδύσεις και 
την πράσινη επιχειρηματικότητα, που 
δεν θα είναι η επιχειρηματικότητα ανά-
γκης, αλλά θα είναι επιχειρηματικότητα 
που θα αδράξει τις ευκαιρίες και θα κά-
νει επενδύσεις, τότε αν δεν τα κάνουμε 
αυτά, η χώρα δεν έχει μέλλον.
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τησή μας για τη δέσμευση του πολιτικού 
συστήματος ως προς την άμεση και απο-
τελεσματική εφαρμογή τους, αποτελεί 
ζωτικό μας καθήκον και αναμφισβήτητο 
δείγμα συλλογικής ευθύνης.

Ο ΣΕΒ έχει αποδείξει τη βούλησή 
του και την ετοιμότητά του να προωθή-
σει αυτή την κοινή δράση των κοινωνι-
κών εταίρων, το έκανε με την υπογρα-
φή της τελευταίας Εθνικής Συλλογικής 
Σύμβασης Εργασίας, που είναι η μεγάλη 
προσφορά σήμερα και των επιχειρήσε-
ων, με τη θεσμοθέτηση του μόνιμου βή-
ματος διαλόγου, με τις υπό διαμόρφωση 
κοινές προτάσεις για την αντιμετώπιση 
της ανεργίας. 

Το έκανε και με τις συγκεκριμένες 
προτάσεις που έχει ήδη υποβάλει στην 
Ο.Κ.Ε., όπου ζητούμε και προτείνουμε 
να  ολοκληρωθούν μέσα σε εύλογο διά-
στημα συγκεκριμένες προτάσεις σε τρεις 
τομείς κατ’ επιλογήν, την ποιότητα και 
έκταση της απασχόλησης σε συνδυα-
σμό με την αντιμετώπιση της ανεργίας, 
τη βελτίωση του επιχειρηματικού περι-
βάλλοντος και την αναμόρφωση της λει-
τουργίας της δημόσιας διοίκησης.

Δημήτρης Αρμενάκης
Πρόεδρος Ε.Σ.Ε.Ε.

Η ανθρωπότητα όποτε βρέθηκε σε 
παρόμοιο κίνδυνο χρειάστηκε ένα 

γερό χτύπημα, ένας μεγάλος κρότος, μια 
μεγάλη λάμψη, ούτως ώστε να ξεκινήσει 
πάλι μια καινούργια περίοδος.

Σ’ αυτές τις καταστάσεις, πάντα η 
κοινωνική και οικονομική συναίνεση 
αποτελούσε το βασικό όχημα για την 
ανάπτυξη της κάθε χώρας στα νέα δε-
δομένα. Ειδικά στην ανεπτυγμένη Δύση. 
Βέβαια, το γεγονός αυτό προϋποθέτει 

την παραδοχή ότι η κοινωνία αποτελεί-
ται μεν από ομάδες με αντικρουόμενα 
συμφέροντα, αλλά παράλληλα είναι 
δυνατή η επίτευξη μιας minimum συ-
ναίνεσης, για την ομαλή λειτουργία της 
κοινωνίας.

Η οικονομική συγκυρία που διανύ-
ουμε, η δύσκολη μάλιστα οικονομική 
συγκυρία που διανύουμε αυτό το διά-
στημα, όπως όλοι ξέρουμε, έχει άσχημες 
κοινωνικές επιπτώσεις. Επιτάσσει όμως 
να θυμηθούμε την ιστορική πραγματι-
κότητα και να διαχειριστούμε με νέους 
πλέον όρους, τη συναίνεση μεταξύ των 
κοινωνικών και οικονομικών παραγό-
ντων της κοινωνίας.

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνι-
κού Εμπορίου, από την πρώτη στιγμή 
που διαφάνηκαν οι επιπτώσεις της πα-
γκόσμιας οικονομικής κρίσης, πρότεινε 
τη διαδικασία κατάρτισης ενός κοινού 
σχεδίου δράσης, το οποίο όμως θα 
αποκλείει τις οποιεσδήποτε πολιτικές, 
κομματικές, συνδικαλιστικές, κλαδικές 
σκοπιμότητες.

Γι’ αυτό το λόγο λοιπόν, θεωρούμε 
ότι η διαμόρφωση της Εθνικής Κοινωνικής 
Αναπτυξιακής Συμφωνίας, που σήμερα 
έχουμε στα χέρια μας είναι η πλέον εποι-
κοδομητική και δημιουργική δράση.

Από την πλευρά μας δεσμευόμαστε 
να εργαστούμε στην κατεύθυνση της εν-
δυνάμωσης αυτής της Συμφωνίας, σύμ-
φωνα με το πρόγραμμα που μόλις πριν 
από λίγο ο Πρόεδρος προδιέγραψε. Έγινε 
το πρώτο βήμα, αλλά πιστεύω ότι, και σ’ 
αυτό θεωρώ ότι όλοι θα συμφωνήσουμε, 
έχουμε ακόμα να κάνουμε πολλά βήμα-
τα για την πραγμάτωση και υιοθέτηση 
αυτής της νέας πολιτικής κουλτούρας 
της συναίνεσης.

Η πρωτοβουλία της Ο.Κ.Ε. μπορεί 
να αποτελέσει την αρχή μιας αναπτυξια-
κής πορείας της χώρας. Οι διαφορές και 
οι αντιθέσεις είναι γνωστές, όμως η δια-
φορετικότητα ας μην ξεχνάμε ότι είναι η 
γενεσιουργός αιτία της δημιουργίας.

Δημήτρης 
Ασημακόπουλος
Πρόεδρος Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.

Το αναπτυξιακό πρότυπο, το οποίο 
έχουμε εδώ στην Ελλάδα, όπως 

πολύ καλά όλοι γνωρίζουμε, βασίστηκε 
και βασίζεται ακόμα στην κατανάλωση. 
Το 60% της ανάπτυξης στη χώρα, λένε 
άλλοι 55%, άλλοι 60%, εν πάση περι-
πτώσει αρκετά υψηλό, πολύ υψηλό, βα-
σίζεται στην κατανάλωση. 

Είναι γνωστές οι έρευνες και οι με-
λέτες που αποδεικνύουν ότι ιδιαίτερα 
στα πολύ μεγάλα εμπορικά κέντρα και 
καταστήματα το 60% των προϊόντων 
στα ράφια είναι εισαγόμενα. Δηλαδή, 
ο έλληνας καταναλωτής με τη δαπάνη 
του ενισχύει την ανταγωνιστικότητα των 
εκτός συνόρων παραγωγικών μονάδων.

Το χειρότερο όμως που κάναμε τα 
τελευταία τουλάχιστον 20 χρόνια είναι 
ότι εκθρέψαμε την κουλτούρα του εύ-
κολου και γρήγορου κέρδους. Η έννοια 
του παραγωγικού έχει περιθωριοποιηθεί 
δυστυχώς εδώ στην Ελλάδα. Στην Ελλά-
δα κυριαρχεί το σύνθημα ότι το χρήμα 
φέρνει κέρδος και όχι η δουλειά και η 
προσπάθεια.

Τέλος, αγνοήσαμε και την καρδιά 
της ελληνικής οικονομίας, το φυτώριο 
της επιχειρηματικότητας, ιδιαίτερα στη 
χώρα μας, αλλά και στην Ευρώπη που 
είναι οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρή-
σεις. Δεν υπάρχει κανένας σχεδιασμός 
γι’ αυτές, ακόμα και το Εθνικό Συμβού-
λιο Μικρών Επιχειρήσεων που έγινε και 
αυτό έχει γίνει τώρα τελευταία να μην 
μπω μπάχαλο, δεν ξέρω τι να πω. Δεν 
υπάρχουν συμβουλευτικές για μικρές 
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επιχειρήσεις, δεν υπάρχει στήριξη για 
εξωστρεφείς δράσεις, δεν υπάρχει σύν-
δεση με την ερευνητική και πανεπιστη-
μιακή κοινότητα, δεν υπάρχουν χρημα-
τοδοτικά εργαλεία.

Δεν έχει ενσωματωθεί η αρχή του 
«σκέψου πρώτα πριν νομοθετήσεις σε 
μικρή κλίμακα, αναζητώντας τις επι-
πτώσεις για τις μικρές επιχειρήσεις», 
κάτι που εδώ και έξι χρόνια, επτά, οι 
υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες προωθούν 
και προσπαθούν να το βάλουν μέσα στη 
διαδικασία  των πολιτικών τους αποφά-
σεων. Μέσα στη διεργασία πριν νομοθε-
τήσουν.

Και ένα άλλο δεύτερο που ανα-
φέρεται και στην Χάρτα για τις μικρές 
επιχειρήσεις. Τα νομοθετήματα, τα 
οποία γίνονται και σε επίπεδο Ένωσης 
αλλά ιδιαίτερα στην Ελλάδα, γίνονται 
στα μέτρα μεγάλων και πολύ μεγάλων 
επιχειρήσεων και μετά ακολουθούνται 
οι διαδικασίες της εξαίρεσης, που είναι 
ιδιαίτερα επίπονες, δεν παράγουν απο-
τέλεσμα και τελικά δεν ωφελούν και τις 
μικρές επιχειρήσεις.

…..

Όσο και να συζητάμε, αν δεν έχου-
με ως πρώτο μέλημα να «επιβάλουμε» 
με σεμνότητα και ταπεινότητα –θα μου 
επιτρέψετε κ. Υπουργέ και κύριοι εκπρό-
σωποι των κομμάτων– τη διαφάνεια και 
τον εκδημοκρατισμό της οικονομικής 
πολιτικής και της διαδικασίας λήψης 
αποφάσεων, δεν θα μπορέσουμε να κά-
νουμε τίποτα. Αν αυτό δεν γίνει πεποί-
θηση και κουλτούρα, τα διάφορα ισχυρά 
λόμπι συμφερόντων θα βρούνε τα μπάι 
πας, ότι και να λέμε εμείς, να επιβάλουν 
διαδικασίες λήψεως αποφάσεως τέτοιες 
που θα οδηγήσουν σε αποφάσεις που 
θα είναι υπέρ κάποιων λίγων και μικρών 
συμφερόντων.

Σπύρος Παπασπύρος
Πρόεδρος Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Συμφωνία σημαίνει ότι την ώρα της 
κρίσης δεν θα μιλάμε μόνο για μέ-

τρα. Η απόδοση των όποιων μέτρων, η 
λειτουργία και η αποτελεσματικότητά 
τους, προϋποθέτει ενσωμάτωση σε μια 
νέα στρατηγική.

Κατά την άποψή μας η νέα αυτή στρα-
τηγική έχει πολύ συγκεκριμένα σημεία.

Την αλλαγή του μοντέλου διακυβέρ-
νησης της οικονομίας. Πολλές προτάσεις 
από το κείμενο της Ο.Κ.Ε. ανοίγουν προς 

αυτή την κατεύθυνση, χρήσιμα, τις επε-
ξεργασίες, τις ιδέες και τις δυνατότητες.

Συντονισμός και ενσωμάτωση  των 
αγορών στις κοινωνίες, το δημόσιο και 
γενικό συμφέρον, αντί της υπέρβασης 
του αυθαίρετου των ανέλεγκτων και 
αναδιοργάνωτων αγορών.

Νέο πολιτικό περιβάλλον για νέες 
επενδύσεις σε νέα αναπτυξιακά έργα 
και νέους τομείς, πολιτικά αποδεκτές 
από την κοινωνία και συμβατές με περι-
βαλλοντικούς στόχους. 

Χτύπημα της παραοικονομίας…

Δημιουργία πολιτικού και οικονομι-
κού περιβάλλοντος μείωσης των ανισο-
τήτων, αναδιανομής του πλούτου, ποιό-
τητας στην εργασία και τη διαβίωση.

…

Ακούγεται πολύ η λέξη συναίνεση, 
και πρέπει να είμαστε σαφείς και ειλι-
κρινείς μεταξύ μας. Συναίνεση σήμερα 
η κοινωνία, και αυτό το δείχνουν και οι 
μετρήσεις κοινής γνώμης, δεν επιτυγχά-
νεται, εάν δεν υπάρχουν πολύ σαφή και 
συγκεκριμένα στοιχεία:

Καθοριστικός ρόλος στον κοινωνικό 
έλεγχο. 

Αλλαγή στη δομή του οικονομικού, πο-
λιτικού και κοινωνικού σχεδίου, αλλά 
και των θεσμικών διαδικασιών διαλό-
γου. Συμμετοχή δηλαδή στη λήψη των 
αποφάσεων και τέλος τέρμα στην πρα-
κτική και τους ρόλους που μοιράζονται 
για τους συμμετέχοντες παρατηρητές. 

Εμπιστοσύνη. Αυτή οικοδομείται όταν 
οι πολιτικές, οικονομικές και το σύνο-
λο των κοινωνικών δυνάμεων, θέσουν 

n

n

n

τέρμα στις συνεδριάσεις πίσω από 
τις κουρτίνες, στη λήψη αποφάσεων 
πίσω από τις κουρτίνες και μετά στην 
απαίτηση οι υπόλοιποι να σκύβουν, 
να υπακούουν και να εκτελούν.

…..

Χρειαζόμαστε λοιπόν, εκεί –και έτσι 
εκλαμβάνω εγώ το στόχο της Ο.Κ.Ε.– μια 
συλλογική προσπάθεια, μια συγκέντρω-
ση δυνάμεων, για να τα καταφέρουμε, 
να βοηθήσουμε, να διασφαλίσουμε, να 
δημιουργήσουμε προϋποθέσεις να τα 
καταφέρουν οι άνθρωποι με τις λιγότε-
ρες δυνατές επιπτώσεις να βγουν από 
την κρίση, αλλά χρειάζεται και συνέπεια 
ενεργειών, ευθύτητα και ειλικρίνεια. 
Διαφορετικά, η δύναμη, το νόημα, το 
περιεχόμενο και η προοπτική της Ο.Κ.Ε. 
δεν προκύπτουν, θα είναι αιωρούμε-
να και εκκρεμή και εμείς εννοούμε να 
συμμετέχουμε, να ανταποκρινόμαστε 
και να διαλεγόμαστε στο πλαίσιό της σε 
μια βάση, η οποία θα δώσει προωθητική 
πραγματικά δύναμη για την αλλαγή των 
πραγμάτων.

Νικήτας Κακλαμάνης
Πρόεδρος Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.  
και Δήμαρχος Αθηναίων

Το εν λόγω κείμενο, το οποίο, το διά-
βασα με πολλή προσοχή, που έχει 

συνολικά έκταση περίπου  70 σελίδων, 
ακόμα και αν επικυρωθεί από όλους 
τους κοινωνικούς φορείς και ενδεχομέ-
νως εγκωμιασθεί από τα περισσότερα 
πολιτικά κόμματα, θα έχει την τύχη των 
μεγάλων προγραμματικών κειμένων, που 
διακηρύσσουν προεκλογικά τα πολιτικά 
κόμματα, αλλά τελικά δεν δεσμεύουν 
τους συντάκτες αυτών, και υλοποιούνται 
μόνο στο βαθμό που απαιτείται για να 
χρησιμοποιείται ως πρόσχημα συνέ-
πειας των συντακτών τους και για την 
εξασφάλιση ορισμένων λεπτών δημοσι-
ότητας στα Μέσα Ενημέρωσης.
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Αξιοποιώντας λοιπόν την πολύ συ-
στηματική εργασία που κάνατε, για να 
συντάξετε την προτεινόμενη Εθνική Κοι-
νωνική Αναπτυξιακή Συμφωνία θέλουμε 
να σας προτείνουμε, σε πρώτη φάση, να 
επιχειρηθεί μια minimum συμφωνία με 
maximum αποτελέσματα.

Συγκεκριμένα σας προτείνουμε, να 
επιλεγούν από τα προτεινόμενα δεκα-
πέντε περίπου θέματα, συγκεκριμένα 
δεκαπέντε θέματα, μόνο πέντε-έξι ζητή-
ματα καθοριστικής σημασίας σε εθνικό 
επίπεδο, με καταλυτική επίδραση στην 
οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνι-
κή συνοχή.  Να διασφαλιστεί πάνω σ’ 
αυτά τα πέντε, έξι θέματα η συμφωνία 
των κοινωνικών εταίρων και όσων πο-
λιτικών κομμάτων το επιθυμούν. Να 
δοθεί πολύ μεγάλη δημοσιότητα στη 
συμφωνία αυτή, η οποία να επικεντρω-
θεί μόνο σ’ αυτά τα ζητήματα. Να εκπο-
νηθεί από την επιστημονική ομάδα της 
Ο.Κ.Ε., συνοπτικό επιχειρησιακό σχέδιο 
για καθένα από τα ζητήματα αυτά και 
αντίστοιχος οδικός χάρτης. Και τέλος, 
να συγκροτηθεί κοινός μηχανισμός συ-
νεχούς παρακολούθησης της εφαρμο-
γής τους, με δικαίωμα δημοσιοποίησης 
των στοιχείων από την παρακολούθηση 
αυτή, που θα είναι επαρκής ποινή ή επι-
βράβευση για όσους θα έχουν συνυπο-
γράψει τη minimum Εθνική Κοινωνική 
Αναπτυξιακή Συμφωνία.

Εάν συμφωνείτε με την πρότασή 
μας, η Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., να είστε σίγουροι, 
ότι θα συμμετάσχει στην επιλογή των 
ζητημάτων αυτών. Για παράδειγμα, εάν 
ένα από τα ζητήματα αυτά αφορά τη 
δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτο-
διοίκηση, θα πρέπει να έχει καταλυτική 
επίδραση στο πολιτικό και το διοικητικό 
σύστημα της χώρας και συνολικά το σχε-
διασμό και την εφαρμογή των δημοσίων 
πολιτικών. Παραδείγματος χάρη θα μπο-
ρούσαν να επιλεγούν: η εφαρμογή της 
αρχής της διαφάνειας σ’ όλα τα επίπεδα 
των αποφάσεων, η αποκεντρωμένη λει-
τουργία της κυβέρνησης, η καθιέρωση 
του θεσμού των επί θητεία Γενικών και 
Ειδικών Γραμματέων στα Υπουργεία, 
ώστε να αποτελούν ανώτατους δημόσι-
ους λειτουργούς που θα διασφαλίζουν 
τη συνέχεια της διοίκησης, ή τέλος οι 
αντικειμενικές διαγωνιστικές διαδικασί-
ες για κάθε είδους υπηρεσιακή μεταβο-
λή υπό τον αυστηρό έλεγχο και την επο-
πτεία Ανωτάτου Συμβουλίου Δημόσιας 
Διοίκησης, ως ανεξαρτήτου Αρχής.

Τζανέτος Καραμίχας
Πρόεδρος ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ.

Βεβαίως, να μην είμαστε ουτοπι-
στές ότι μπορούμε να συμφωνή-

σουμε σε 15 θέματα καθολικά, την 
αυτονομία μας έχουμε, την αυτοτέλειά 
μας και εκεί που θα διαφωνήσουμε θα 
εκφραστούμε διαφορετικά ο καθένας. 

Αλλά εγώ θα ήθελα να συμφωνήσω 
με όλους τους οικονομικούς και κοινω-
νικούς εταίρους και με τα κόμματα για 
το θέμα, παράδειγμα, της δημόσιας δι-
οίκησης. Το έχω μαράζι όταν κάνω ένα 
αίτημα στη Δημόσια Διοίκηση μέσα σε 
επτά ημέρες να παίρνω την απάντησή 
μου, είτε είναι θετική είτε είναι αρνητι-
κή, από οποιαδήποτε έκφραση της Δη-
μόσιας Διοίκησης.

Θα μπορούσαμε να συμφωνήσομε 
σε ζητήματα που αφορούν το χώρο που 
εμείς εκπροσωπούμε. Διάβασα προσε-
κτικά  όλο το κείμενο, αλλά είναι φυσικό 
στο θέμα που απασχολεί εμάς, ή αυτούς 
που εκπροσωπούμε, να έδωσα μεγαλύ-
τερη σημασία.

Νομίζω ότι θα πρέπει να συμφω-
νήσουμε σ’ αυτό τον τόπο, να κατοχυ-
ρώσουμε τη γεωργική παραγωγή – γη. 
Και το λέω με έμφαση αυτό το πράγμα 
αυτή την περίοδο, σε μια περίοδο, όπου 
γίνονται μεγάλες αγορές από μεγάλα 
τραπεζικά κεφάλαια σε εύφορη γη, από 
κράτη, από πολύ μεγάλες εταιρείες, σε 
περιοχές κυρίως της Αφρικής, της Νότι-

ας Αμερικής και Ανατολικών Χωρών, για 
να αντιμετωπίσουν την επερχόμενη δια-
τροφική κρίση.

….

Εμείς έχουμε ένα λόγο παραπάνω, 
να θέλουμε αυτό τον εθνικό και κοι-
νωνικό διάλογο για να πετύχουμε μια 
ελάχιστη αναπτυξιακή Συμφωνία. Ίσως 
έχουμε χάσει τα περισσότερα απ’ όλους 
τα τελευταία χρόνια. Μονίμως χάνουμε, 
μόνο τον τελευταίο χρόνο έχει μειωθεί 
το αγροτικό εισόδημα 26% και λυπάμαι 
που δεν είναι εδώ ο Υπουργός, τα μέτρα 
πολιτικής που εξαγγέλθηκαν, έχουν το 
χαρακτήρα του μπαξίσι. Δεν είναι μέτρα 
πολιτικής, τα οποία να μπορούν να αντέ-
ξουν και να αντιμετωπίσουν προβλήμα-
τα του χώρου μας, όπως θα έπρεπε να 
αντιμετωπίσουν.

Και το λέω ότι ήταν μέτρα ενός εί-
δους μπαξίσι, γιατί δεν ήταν μέτρα, τα 
οποία είχαν μια κοινωνική δικαιοσύνη, 
οριζόντια μέτρα που θα ακουμπούσαν 
όλους. Έχουμε λοιπόν πολύ μεγάλη 
ανάγκη, γιατί είμαστε σε πολύ δύσκο-
λη χώρα, και επιπλέον για όσους έχουν 
παρακολουθήσει τα ζητήματα της αγρο-
τικής οικονομίας από το ’80 και μετά, 
είμαστε ο πρώτος χώρος που εκτέθηκε 
περισσότερο στο παγκόσμιο ανταγωνι-
σμό, με τεράστιες αρνητικές συνέπειες. 
Οι επόμενες εξελίξεις θα είναι ακόμα 
χειρότερες.

Περιττό να σας πω ότι τον κλάδο της 
αγελαδοτροφίας τον βλέπω να διαλύεται 
μέσα στον επόμενο ένα – ενάμιση χρό-
νο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν την ανάγκη 
διαλόγου και μιας ελάχιστης συμφωνίας 
για τα κρίσιμα ζητήματα που έχει ανά-
γκη ο δικός μας χώρος.

Μοιραία κ. Πρόεδρε όμως, αναφύ-
ονται και πολιτικά ζητήματα στη συγκε-
κριμένη χρονική στιγμή, που και αν δεν 
είναι στο χαρακτήρα και τη φυσιογνωμία 
της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτρο-
πής, δεν πρέπει να τα θεωρήσουμε ότι 
είναι άβατα, ούτως ώστε κάποια στιγμή 
να τα κουβεντιάσουμε.
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Γιώργος Γωνιωτάκης 
Πρόεδρος ΓΕ.Σ.Α.Σ.Ε.

Σε ό,τι μας αφορά μέσα σε ένα τέτοιο 
πλαίσιο, θα πρέπει να υπάρξουν 

αποτελεσματικά μέτρα στήριξης της 
αγροτικής εκμετάλλευσης, διασφάλι-
σης του αγροτικού εισοδήματος, καθώς 
επίσης και όλων εκείνων των όρων που 
βελτιώνουν το επίπεδο ζωής, δηλαδή 
θέματα παιδείας, υγείας, πολιτισμού και 
άλλα.

Γιατί χωρίς αυτά, η παραμονή των 
αγροτών στην ύπαιθρο, χωρίς αυτές τις 
προϋποθέσεις, δεν μπορεί να υπάρξει. 
Και σίγουρα δεν μπορεί να υπάρξει σε 
καμιά απολύτως περίπτωση για τους 
νέους που θα ήθελαν να επιλέξουν το 
αγροτικό επάγγελμα.

Άρα για μας θα πρέπει να υπάρξουν 
και να δημιουργηθούν όλες εκείνες οι 
δομές και οι μηχανισμοί, που θα προ-
σανατολίσουν τον αγρότη στα νέα δεδο-
μένα και που θα δίνουν και απαντήσεις 
στα αγωνιώδη ερωτήματα, το «πώς θα 
καλλιεργήσω, τι θα καλλιεργήσω και 
πώς θα διαθέσω το προϊόν μου».

Θα πρέπει να υπάρξουν διασφαλί-
σεις από πλευράς κυβέρνησης όποια και 
αν είναι αυτή η κυβέρνηση, μέσα από 
έναν ουσιαστικό και ειλικρινή διάλογο 
που μέχρι τώρα δεν τον έχουμε δει. Το 
πώς θα έχουμε εξυγίανση των αγορών, 
προστασία του παραγωγού και του κα-
ταναλωτή από τις εκβιαστικές πολιτικές 
των καρτέλ και των εμπορικών κυκλω-
μάτων που κερδοσκοπούν, καθώς και 
επίσης απ’ όσους βαφτίζουν σε ελληνι-
κά τα εισαγόμενα προϊόντα, ή διακινούν 
μεταλλαγμένα ως συμβατά. Επίσης, το 
πώς θα εξυγιάνουμε ένα από τα πιο πα-
ρασιτικά κυκλώματα που λειτουργούν 
στην αγροτική οικονομία του κλάδου 
των αγροτικών εφοδίων. Δεν μπορεί να 
καταγγέλλουμε καρτέλ στα λιπάσματα 
και να έρχεται Υπουργός της Κυβέρνησης 

να καταγγέλλει και αυτός καρτέλ στα λι-
πάσματα. Η δουλειά του είναι άλλη. Να 
κόψει κεφάλια, όχι να καταγγέλλει.

Παράλληλα, είναι απαραίτητα:

α) Η εφαρμογή ενός συνολικού επι-
τελικού σχεδίου προώθησης των προϊό-
ντων μας στις αγορές του εσωτερικού, 
γιατί πρέπει να ξανακερδίσουμε την αγο-
ρά του εσωτερικού, και του εξωτερικού, 
αλλά και τη σύνδεση του τουρισμού με 
την αγροτική παραγωγή, το σωστό πά-
ντρεμα γεωργίας και τουρισμού. 

β) Η αναβάθμιση της εικόνας των 
προϊόντων μας, ώστε να ανταποκρίνο-
νται στα αιτήματα των καταναλωτών, 
ώστε να είναι ασφαλή, υγιεινά και υψη-
λών ποιοτικών προδιαγραφών, επώνυμα. 
Με συγκεκριμένη δέσμη μέτρων, για την 
αναβάθμιση του τομέα της κτηνοτροφί-
ας, ενός τομέα που όλα τα προϊόντα που 
παράγει είναι ελλειμματικά για την ελ-
ληνική κατανάλωση.

γ) Ο άμεσος σχεδιασμός και η υλο-
ποίηση ενός συνολικού προγράμματος 
καταπολέμησης της ερημοποίησης στη 
χώρα, με σαφή και δεσμευτικά μέτρα 
αντιμετώπισης της ξηρασίας, των έρ-
γων υποδομής, με σωστή διαχείριση 
των υδάτινων πόρων και μετατροπή των 
ανοιχτών κυκλωμάτων σε κλειστά για 
την άρδευση.

δ) Η μείωση κόστους παραγωγής, 
όπως προεκλογικά είχε αναφέρει και η 
κυβέρνηση, και όχι με μέτρα που αυξά-
νουν το κόστος παραγωγής, όπως είναι 
το ΕΤΑΚ στον αγρότη και στη στάνη του 
κτηνοτρόφου. Και τέλος, μέτρα ισότιμα 
για όλους τους Έλληνες αγρότες, για όλα 
τα ελληνικά προϊόντα.

Δεν θέλουμε να επαναληφθεί αυτό 
που έγινε με το περιβόητο πακέτο μέ-
τρων που ανακοίνωσε προ ημερών η 
κυβέρνηση, όπου τα ελληνικά προϊόντα 
χωρίζονται σε καλά και κακά και κάποια 
παίρνουν μερικά χρήματα και κάποια 
δεν παίρνουν, όπου οι Έλληνες αγρότες 
διαχωρίζονται σε πρώτης και δεύτερης 
κατηγορίας.

….

Αγαπητές φίλες και φίλοι, θα μπο-
ρούμε να συμφωνήσουμε σε πάρα πολ-
λά, όπως και θα μπορούμε να διαφωνή-
σουμε και σε πάρα πολλά. Όμως μέσα 
από ένα ουσιαστικό διάλογο και με την 
ανάδειξη των προτεραιοτήτων και τις 
δεσμεύσεις που πρέπει να αναλάβουμε 
όλοι μαζί, μπορούμε να πετύχουμε κάτι 
το καλύτερο.

Δεν φοβάμαι τις διαφωνίες, οι δια-
φωνίες είναι για να μείνουν στο τραπέζι 
του διαλόγου, να τις συζητήσουμε μια 
και δύο και τρεις φορές. Μπορούμε να 
βρούμε λύση, μπορούμε να συμφωνή-
σουμε….

Αντώνης Αγγελόπουλος
Εκπρόσωπος ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

Βέβαια, η σημερινή διαδικασία, που 
δείχνει ότι ζητούμε Εθνική Κοινωνι-

κή Αναπτυξιακή Συμφωνία, αυτό πρέπει 
να γίνεται και θα πρέπει να καταλήξου-
με, ότι η Συμφωνία αυτή και η ανάπτυξη 
προϋποθέτει την κοινωνική συνοχή και 
αλληλεγγύη.

Και βέβαια, κάτω από τις σημερινές 
συνθήκες, δηλαδή κάτω από την καται-
γίδα των καινούργιων οικονομικών εξε-
λίξεων και του κατακρημνίσματος του 
διεθνούς οικονομικού στερεώματος, πι-
στεύουμε ότι θα πρέπει να σημάνει αλ-
λαγή του παραγωγικού μοντέλου. Παρα-
γωγικό μοντέλο, βέβαια, στο οποίο δεν 
θα σταθώ εγώ αυτή τη στιγμή, πιστεύω 
ότι καθένας από μας και όλοι οι φορείς 
έχουν τις απόψεις τους πάνω σ’ αυτό το 
θέμα, κι εάν υπάρξει και μεγαλύτερος 
χρόνος συζήτησης, θα καταλήξουμε, θα 
συγκλίνουμε κάπου.

…..

Και βέβαια, επιγραμματικά να ανα-
φέρω δύο θέσεις, που θα πρέπει οι ανα-
πτυξιακές πολιτικές να διαμορφώνουν 
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πλαίσιο συνθηκών αγροτικής ανάπτυξης 
με ενσωμάτωση μέγιστης επιστημονικής 
συνδρομής. Μιλάμε για το κομμάτι το 
δικό μας σαν επιστημονικός φορέας, 
την οργανωμένη προώθηση των ελληνι-
κών προϊόντων στις αγορές, αξιοποίησης 
δυνατοτήτων παρακολούθησης αλλά και 
προώθησης των τιμών των αγροτικών 
προϊόντων και τη μελέτη, σε επιστημο-
νική βάση, των διαρθρώσεων της χώρας 
και των αναγκαίων αναδιαρθρώσεων 
τόσο της φυτικής, όσο και της ζωτικής 
παραγωγής, όπως επίσης και την αναδι-
αμόρφωση του προγράμματος αγροτικής 
ανάπτυξης.

Αυτή είναι σε γενικές γραμμές η 
τοποθέτησή μου στον αγροτικό τομέα. 
Υπάρχει όμως το κομμάτι του πρωτο-
γενούς τομέα, που αφορά τους υπό-
λοιπους, τους φυσικούς πόρους στους 
οποίους συγκαταλέγεται και το νερό. 
Εδώ η χώρα μας έχει πιάσει τα πρωτεία 
της ασυνέπειας, όσον αφορά στην εφαρ-
μογή της Οδηγίας 2000/60 και βέβαια 
το πρόβλημα είναι διαχρονικό και δια-
περνά και τις κυβερνήσεις των τελευταί-
ων χρόνων.

Φτιάξαμε μια αρχή, η οποία ουσι-
αστικά υπολειτουργεί με αποτέλεσμα οι 
καταχρήσεις των υδάτινων πόρων και οι 
παραβιάσεις της νομοθεσίας να είναι ο 
κανόνας και όχι η εξαίρεση.

Και αυτό διότι έχουμε μια Υπηρε-
σία η οποία είναι υποστελεχωμένη, δεν 
ξέρω εάν αυτό έχει γίνει σκόπιμα ή έχει 
γίνει από αμέλεια. Εν πάση περιπτώσει 
είναι το ίδιο επικίνδυνη. Γι’ αυτό και στη 
χώρα μας πέφτουν χαλάζι όπως λέμε, τα 
πρόστιμα.

Εμείς σαν Επιμελητήριο έχουμε 
τοποθετηθεί ήδη πριν ξεκινήσει η δια-
δικασία της Οδηγίας 60/2000, με συνέ-
δριο που πραγματοποίησε το Γεωτεχνικό 
Επιμελητήριο στην Κρήτη ένα τριήμερο 
εδώ και αρκετά χρόνια. Δυστυχώς, ούτε 
η προηγούμενη κυβέρνηση, ούτε η ση-
μερινή μας ακροαστήκανε. 

Σοφία Δροσοπούλου
Εκπρόσωπος Δ.Σ.Α.

Η Ο.Κ.Ε. λαμβάνει σήμερα αυτή την 
ιδιαίτερης σημασίας πρωτοβουλία 

στις δύσκολες οικονομικές συγκυρίες, 
για τη διαμόρφωση μιας Εθνικής Κοι-
νωνικής και Αναπτυξιακής Συμφωνίας, 

αφού πρώτα έχει επεξεργαστεί, κατα-
γράψει την υφιστάμενη κατάσταση και 
έχει διατυπώσει, όπως έχει δικαίωμα και 
υποχρέωση, τις απόψεις της. 

Οι απόψεις αυτές και οι λύσεις της 
Ο.Κ.Ε., προέρχονται από τις αντιπροσω-
πευτικές οργανώσεις της κοινωνίας μας, 
οι οποίες αποτελούν μέλη της και δια-
μορφώθηκαν στα πλαίσια κοινωνικού 
διαλόγου.  Πάντοτε υπάρχει το καλύτερο 
και δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Όμως δεν 
πρέπει να μηδενίζουμε προσπάθειες σαν 
αυτές που έχουν γίνει και είμαστε αυτή 
τη στιγμή παρόντες σ’ αυτή την προσπά-
θεια της Ο.Κ.Ε. Το ότι ανταλλάσσονται 
απόψεις και με τους τόνους που έχουν 
ανταλλαγεί μέχρι τώρα, πιστεύω ότι και 
αυτό συμβάλλει στο γόνιμο κοινωνικό 
διάλογο και στην εφεξής επικράτηση 
των καλύτερων απόψεων και τη σύγκλι-
ση που όλοι επιδιώκουμε.

Ως εκ τούτου εμείς ως Δικηγορικός 
Σύλλογος στηρίζουμε την άποψη αυτή. 
Και έχουμε την άποψη ότι και τα πολιτι-
κά κόμματα πρέπει να πλαισιώσουν αυτή 
την προσπάθεια, να λάβουν υπόψη τις 
απόψεις, τις συστάσεις, την τεχνογνωσία 
των κοινωνικών δυνάμεων και λαμβάνο-
ντας ως έναυσμα την προτεινόμενη από 
την Ο.Κ.Ε. Εθνική Κοινωνική και Ανα-
πτυξιακή Συμφωνία,  να ενθαρρυνθεί η 
περαιτέρω ανάπτυξη του κοινωνικού δι-
αλόγου, με στόχο την ανεύρεση κοινού 
παρανομαστή, που πιστεύω μέσα απ’ 
αυτές τις διαδικασίες θα βρεθεί, ώστε να 
μπορέσει να υπάρξει υλοποίηση αυτής 
της Συμφωνίας, με τη διαμόρφωση του 
κατάλληλου νομοθετικού πλαισίου.

Νίκος Τσεμπερλίδης
Πρόεδρος ΚΕ.Π.ΚΑ.

Θεωρώ ότι έπρεπε στο επίκεντρο της 
ιστορίας να θέσουμε ότι η Ο.Κ.Ε. 

αποτελεί έναν χώρο διαβούλευσης. Δη-
λαδή έναν ουσιαστικό χώρο, ένα ουσια-
στικό στοιχείο, ένα συστατικό στοιχείο 
της δημοκρατίας. Μια ευρωπαϊκή κατά-
κτηση. Άρα αυτό είναι το στοιχείο που 
θα έπρεπε να τονιστεί και να το αντιλη-
φθούμε οι πάντες. Και μάλιστα να δούμε 
διαχρονικά την πορεία της Ο.Κ.Ε., πώς 
μέσα από την τεκμηρίωση, τις κορυφαί-
ες προσεγγίσεις στα θέματα και αυτοί 
δεν είναι χαρακτηρισμοί δικοί μου, αλλά 
είναι χαρακτηρισμοί κοινοβουλευτικών 
εκπροσώπων πάνω στα θέματα που απα-
σχόλησαν την Ο.Κ.Ε.

Αυτός ο χώρος της διαβούλευσης 
και των προτάσεων αξιοποιείται από 
πλευράς κυβέρνησης, κομμάτων, ανε-
ξαρτήτων Αρχών και φορέων που θεσμο-
θετούν; Θα έλεγα, όχι στο βαθμό που 
πρέπει. Η κυβέρνηση στέλνει νομοσχέ-
δια τελευταία στιγμή, ή επιλέγει να μην 
στέλνει. Κάποιοι δηλώσανε ότι στείλανε 
και τα ένδεκα, αλλά δεν μπορεί να το 
ισχυριστεί κανένας άλλος.

Από τα κόμματα αν δεν κάνω λά-
θος Πρόεδρε, ένα κόμμα μας έστειλε μια 
πρόταση για γνωμοδότηση. Ανεξάρτητες 
Αρχές, απούσες εντελώς. Τι χρησιμοποι-
ούν για τη διαβούλευση, που είναι μια 
υποχρέωσή τους; Κάποιες Μη Κυβερνη-
τικές Οργανώσεις, οι οποίες είναι απλώς 
σφραγίδες και χρησιμοποιούνται ως άλ-
λοθι.

Θεωρώ ότι η προσπάθεια της Ο.Κ.Ε. 
αφορά όλους, αφορά ακόμα και αυτόν 
τον τίτλο τον οποίον προσπαθούμε να 
περάσουμε, και αναφέρθηκε από πολ-
λούς ότι χρειάζεται μια συμφωνία για να 
υπάρξει διέξοδος. Αφορά την Πολιτεία, 
αφορά την αγορά, αφορά όλους τους 
πολίτες.
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Τώρα όμως η παγκόσμια κρίση αγγί-
ζει την ελληνική οικονομία και δεν υπάρ-
χουν περιθώρια για εφησυχασμό. Γι’ αυτό 
η Τράπεζα της Ελλάδος πιστεύει ότι πρέπει 
να υιοθετήσουμε ένα πολυετές σχέδιο, το 
οποίο θα περιλαμβάνει τις αναγκαίες με-
ταρρυθμίσεις που δεν υλοποιήθηκαν τα 
τελευταία 15 χρόνια, με άμεση προτεραιό-
τητα τη δημοσιονομική εξυγίανση. Μόνο 
η προσέγγιση αυτή θα πείσει τις διεθνείς 
αγορές για τις θετικές προοπτικές της οι-
κονομίας μας, θα εξασφαλίσει λογικούς 
όρους δανεισμού του δημόσιου και του 
ιδιωτικού τομέα και θα δημιουργήσει τις 
προϋποθέσεις για να τεθεί, με ασφάλεια, 
σε λειτουργία ο κινητήρας της ανάπτυξης, 
όταν η διεθνής οικονομία θα επανέρχεται 
σε ανοδική φάση του κύκλου.

Πράγματι, ενώ οι συνθήκες οικο-
νομικής επιβράδυνσης θα υποδήλωναν 
κατ’ αρχήν την ανάγκη να δοθεί δημο-
σιονομική ώθηση στην ανάπτυξη, δεν 
υπάρχουν περιθώρια για παραδοσιακού 
τύπου επεκτατική δημοσιονομική πολι-
τική, λόγω του ύψους του δημοσιονομι-
κού ελλείμματος, του  δημόσιου χρέους 
και του ελλείμματος  του ισοζυγίου τρε-
χουσών συναλλαγών. Η πειθαρχημένη 
δημοσιονομική πολιτική είναι αναγκαία 
όχι μόνο για να τηρηθούν οι κανόνες του 
Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, 
αλλά κυρίως για να βελτιωθούν οι όροι 
εξωτερικού δανεισμού του δημόσιου και 
του ιδιωτικού τομέα. Για το λόγο αυτό 
είναι απαραίτητο η δημοσιονομική πολι-
τική να αποτελεί τμήμα ενός ευρύτερου 
πολυετούς σχεδίου, το οποίο θα κινείται 
προς τις εξής βασικές κατευθύνσεις: 

Πρώτη κατεύθυνση είναι ο περιορι-
σμός του δημοσιονομικού ελλείμματος 
στα επίπεδα του 3% του ΑΕΠ ήδη από 
εφέτος και  περαιτέρω μείωσή του περί-
που κατά μία εκατοστιαία μονάδα του 

n

ΑΕΠ ετησίως την επόμενη τριετία, ώστε 
να μηδενιστεί το 2012. Η μείωση αυτή 
πιστεύουμε ότι είναι εφικτή, εάν συλ-
ληφθεί μέρος της τεράστιας φοροδια-
φυγής και κυρίως εάν επιτευχθεί ου-
σιαστική περιστολή της σπατάλης και 
αύξηση της αποτελεσματικότητας των 
κρατικών δαπανών. Με ορθή ανακα-
τανομή των δαπανών και αύξηση της 
αποτελεσματικότητάς τους είναι εφι-
κτό να εξοικονομηθούν πόροι για να 
στηριχθούν οι πιο ευάλωτες κοινωνικές 
ομάδες και να ενισχυθούν οι δημόσιες 
επενδύσεις, που αποδεδειγμένα έχουν 
μεγαλύτερο αναπτυξιακό αποτέλεσμα.

Στην τόνωση της οικονομικής δρα-
στηριότητας θα συνέβαλλε, επίσης, 
η ταχεία προώθηση μεταρρυθμίσεων 
που δεν έχουν δημοσιονομικό κόστος, 
αλλά συντελούν άμεσα στη βελτίωση 
της παραγωγικότητας. Χαρακτηριστικά 
παραδείγματα είναι η μείωση της γρα-
φειοκρατίας και η ενίσχυση των συν-
θηκών ανταγωνισμού. 

Μεγάλη σημασία έχει και η εφαρμογή 
πλέγματος μεταρρυθμίσεων στον ευρύ-
τερο δημόσιο τομέα. Χωρίς εκτεταμέ-
νες αλλαγές στις δομές του ευρύτερου 
δημόσιου τομέα δεν είναι δυνατό να 
τιθασευτεί το δημόσιο χρέος. Χρειά-
ζονται κατά τη γνώμη μας σημαντικά 
πρωτογενή πλεονάσματα της τάξε-
ως του 4,5-5% του ΑΕΠ κάθε χρόνο, 
προκειμένου να επιτευχθεί ουσιαστι-
κή μείωση του λόγου του δημόσιου 
χρέους προς το ΑΕΠ στα επίπεδα της 
“τιμής αναφοράς” της Συνθήκης του 
Μάαστριχτ (60%) μέσα σε ένα εύλογο 
διάστημα μιας δεκαετίας. Αυτό είναι 
απαραίτητο και για να καλύπτονται στο 
μέλλον οι αυξημένες δημόσιες δαπά-
νες, τις οποίες συνεπάγεται η γήρανση 
του πληθυσμού.

Γενικότερα, πρέπει να υπάρξει ταχύτε-
ρη υλοποίηση των διαρθρωτικών με-
ταρρυθμίσεων που προβλέπει η “Στρα-

n

n
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Κατευθύνσεις για την έξοδο από 
την κρίση και η ανάγκη κοινωνικής 
συμφωνίας

Άρθρο του Γεωργίου A. Προβόπουλου 
Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος

Κατά την περίοδο υψηλών 
ρυθμών ανάπτυξης της ελληνικής 
οικονομίας (1996-2008), ο 
πληθωρισμός παρέμενε διαρκώς 
υψηλότερος από το μέσο 
όρο της ζώνης του ευρώ, το 
έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών 
διευρυνόταν συνεχώς και το 
εξωτερικό χρέος του ιδιωτικού και 
του δημόσιου τομέα διογκωνόταν. 
Το μέγεθος και η επιμονή των 
ανισορροπιών αυτών υποδήλωναν 
ότι οι διαρθρωτικές αλλαγές που 
συντελέστηκαν δεν ήταν επαρκείς, 
ίσως λόγω και του εφησυχασμού 
που ενέπνεαν οι ικανοποιητικοί 
ρυθμοί ανάπτυξης και η ένταξη 
στη ζώνη του ευρώ.
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τηγική της Λισσαβόνας” με σημαντικούς 
στόχους, όπως οι εξής:

 -  Αύξηση της αποτελεσματικότητας της 
δημόσιας διοίκησης.

 -  Ουσιαστική ενίσχυση του ανταγωνισμού 
σε όλες τις αγορές προϊόντων, υπηρεσι-
ών και παραγωγικών συντελεστών. 

 -  Ποιοτική αναβάθμιση του ανθρώπινου 
δυναμικού και αύξηση του ποσοστού 
απασχόλησης.

 -  Εκσυγχρονισμός του προτύπου παραγω-
γής και κατανάλωσης ενέργειας. Η πρό-
οδος προς αυτή την κατεύθυνση  μπορεί 
να οδηγήσει στην πραγματοποίηση με-
γάλων επενδύσεων, στην ενίσχυση των 
συνθηκών ανταγωνισμού, στην ίδρυση 
νέων επιχειρήσεων και τη δημιουργία 
πολλών νέων θέσεων απασχόλησης, 
στην αξιόλογη μείωση της ενεργειακής 
εξάρτησης της χώρας και τον αντίστοιχο 
περιορισμό του ελλείμματος του ισοζυ-
γίου τρεχουσών συναλλαγών, καθώς και 
να συμβάλει στην ανάκαμψη της οικο-
νομίας.

Με την υιοθέτηση και την έναρξη 
εφαρμογής ενός τέτοιου πολυετούς προ-
γράμματος μπορεί να ανακτηθεί η εμπι-
στοσύνη των διεθνών αγορών και των εγ-
χώριων οικονομικών φορέων. Ταυτόχρονα, 
με τον τρόπο αυτό είναι εφικτό τελικά να 
έχει επεκτατικό αποτέλεσμα μια εκ πρώτης 
όψεως συσταλτική δημοσιονομική πολιτι-
κή. Αντίθετα, στις σημερινές συνθήκες, μια 
φαινομενικά επεκτατική πολιτική θα κατέ-
ληγε εκ των πραγμάτων να είναι συσταλτι-
κή, διότι θα είχε πολλαπλό κόστος, άμεσο 
και μεσοπρόθεσμο.

Είναι φανερό ότι η διαμόρφωση μιας 
“εθνικής κοινωνικής αναπτυξιακής συμφω-
νίας” από τους κοινωνικούς εταίρους απο-
τελεί απαραίτητη και σημαντική συμβολή 
στην κατάρτιση, υιοθέτηση και κοινωνική 
αποδοχή ενός πολυετούς σχεδίου για την 
έξοδο από την κρίση.

Ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων είναι 
καίριος όσον αφορά την ανάκτηση της σω-
ρευμένης απώλειας διεθνούς ανταγωνιστι-
κότητας της ελληνικής οικονομίας, λόγω 
της οποίας μεταφέρονται θέσεις εργασίας 
από την Ελλάδα στο εξωτερικό. Βεβαίως, 
η απώλεια αυτή δεν ανακτάται εν μια νυ-
κτί. Γι’ αυτό πρέπει να υπάρχει μεγάλη 
σύνεση από την πλευρά των επιχειρήσε-
ων και από την πλευρά των εργαζομένων, 
δεδομένου ότι, στις σημερινές συνθήκες, 
οποιαδήποτε προσπάθεια της μιας ή της 
άλλης πλευράς να αποκομίσει κέρδη, αυτά 
θα ήταν αμφίβολης αξίας, αφού στο τέλος 
θα μετατρέπονταν σε απώλειες. Η Ελλάδα 
δεν είναι μια όαση στη μέση της ερήμου, 
αλλά εντάσσεται στη διεθνή οικονομία που 
λειτουργεί με κανόνες παγκοσμιοποίησης. 
Επομένως, πρέπει να δούμε γύρω μας τις 
λεγόμενες “βέλτιστες πρακτικές”, δηλαδή 
τι έκαναν εκείνες οι χώρες που εξασφά-
λισαν καλύτερες συνθήκες στην αγορά 
εργασίας, χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας, 
χαμηλότερο πληθωρισμό, υψηλότερο ρυθ-
μό ανάπτυξης.
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Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 5 
Μαρτίου 2009, Ημερίδα της Ο.Κ.Ε. 

με θέμα «Η οικονομική κρίση και οι 
επιπτώσεις της στον ελληνικό τουρι-
σμό». Στην εκδήλωση συμμετείχαν 
ο Υπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης, 
οι πρόεδροι των τουριστικών φορέων 
εργοδοτών και εργαζομένων, κοινο-
βουλευτικοί εκπρόσωποι, εκπρόσωποι 
κομμάτων, καθώς και εκπρόσωποι της 
τοπικής αυτοδιοίκησης.

Τη συνάντηση άνοιξε ο Πρόεδρος 
της Ο.Κ.Ε. κ. Χρήστος Πολυζωγόπου-
λος, ο οποίος αναφέρθηκε στο ση-
μαίνοντα ρόλο του τουρισμού για την 
ελληνική οικονομία και την ελληνική 
αγορά εργασίας και τις συνέπειες που 
θα έχει ο περιορισμός της τουριστικής 
κίνησης λόγω της κρίσης στις τοπικές 
οικονομίες και στην τοπική απασχόλη-
ση. Όπως ανέφερε, οι συνέπειες της 
κρίσης θα είναι ιδιαίτερα έντονες στον 
τουριστικό τομέα και θα επηρεάσουν 
όχι μόνο τις τουριστικές επιχειρήσεις, 
αλλά και τις χιλιάδες των εργαζομέ-
νων στα τουριστικά επαγγέλματα. Ήδη 
ανακοινώθηκαν οι πρώτες απολύσεις 

και αναμένονται πολλαπλάσιες στο 
αμέσως προσεχές διάστημα. Οι τελι-
κές επιπτώσεις θα είναι ακόμα μεγα-
λύτερες αν συνυπολογισθούν και οι 
θέσεις εργασίας που θα χαθούν στους 
άμεσα συνδεόμενους με τον τουριστι-
κό τομέα κλάδους.

Η Πολιτεία, σημείωσε, οφείλει 
να πάρει άμεσα μέτρα στήριξης του 
τουρισμού και των θέσεων απασχό-

«Η οικονομική κρίση και οι επιπτώσεις της 
στον ελληνικό τουρισμό»

Ημερίδα της Ο.Κ.Ε.

λησης σε αυτόν στο πλαίσιο μιας ολο-
κληρωμένης στρατηγικής. Απαιτείται, 
κατέληξε, μία μακροπρόθεσμη προ-
σέγγιση των προβλημάτων και των δυ-
νατοτήτων του τουριστικού τομέα και 
μία κυβερνητική πολιτική τουριστικής 
ανάπτυξης με σταθερό προσανατολι-
σμό και συγκεκριμένους στόχους, που 
θα εστιάζει στο περιβάλλον και την 
ποιότητα, υπηρετώντας τις βασικές 
αρχές της αειφορίας. 

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο κ. 
Γεράσιμος Φωκάς, Πρόεδρος του Ξε-
νοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος, 
ο οποίος, αφού αναφέρθηκε στις αρ-
νητικές προβλέψεις για τον τουριστικό 
τομέα, επεσήμανε ότι απαιτούνται σο-
βαρές διαρθρωτικές παρεμβάσεις, που 
θα αντιμετωπίσουν: α) την έλλειψη 
ρευστότητας των τουριστικών επιχει-
ρήσεων, β) τη μείωση της ανταγωνι-
στικότητας του τουριστικού προϊόντος 
της χώρας, γ) την ελλιπή προβολή του 
τουριστικού προϊόντος, κύρια προς το 
εξωτερικό, και θα οδηγήσουν στην 
ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού σχε-
δίου διαχείρισης της κρίσης και στήρι-
ξης της απασχόλησης στον κλάδο.

Στη συνέχεια ανέβηκε στο βήμα 
ο κ. Νικόλαος Αγγελόπουλος, Πρόε-
δρος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουρι-
στικών Επιχειρήσεων, ο οποίος τόνισε 
ότι θα χαθούν πολλές χιλιάδες θέσεις 
εργασίας στον τουρισμό, καθώς οι επι-
χειρήσεις, ενόψει της κρίσης, το πρώ-
το στοιχείο κόστους που θα μειώσουν 
είναι το εργατικό κόστος. Απαιτείται, 
επομένως, να στηριχθεί η απασχόλη-
ση με την παράταση των μέτρων επι-
δότησης της απασχόλησης και το διά-
στημα του Ιουνίου και Οκτωβρίου. Τα 
μέτρα αυτά πρέπει να θεσμοθετηθούν 
άμεσα γιατί τώρα γίνονται όλοι οι λο-
γαριασμοί προσλήψεων από πλευράς 
τουριστικών επιχειρήσεων. 

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο κ. 
Λεωνίδας Καραθανάσης, Πρόεδρος 
της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ερ-
γατών Επισιτισμού και Υπαλλήλων 
Τουριστικών Επαγγελμάτων, ο οποίος 
σημείωσε ότι τα προβλήματα των εργα-
ζομένων στον τουρισμό δεν είναι μόνο 
προϊόν της παρούσας κρίσης, αλλά 

Κοινωνικός Διάλογος  |  Τα νέα της Ο.Κ.Ε.
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οφείλονται και στην πάγια τακτική της 
πλειονότητας των επιχειρηματιών που 
προτιμούν ελαστικές σχέσεις εργασίας 
και φθηνό εργατικό δυναμικό, ακόμα 
και ανειδίκευτο. Επίσης, αναφέρθηκε 
στο μεγάλο ποσοστό της μαύρης και 
ανασφάλιστης εργασίας στον κλάδο. 
Ανάμεσα στα μέτρα της  κυβέρνησης, 
όπως ανέφερε, θα πρέπει να συμπερι-
ληφθούν α) η αύξηση του ποσού για 
τον κοινωνικό τουρισμό και η επέκτα-
ση της περιόδου και το Μάρτιο, Απρί-
λιο και Μάιο, β) η επέκταση του δι-
καιώματος του κοινωνικού τουρισμού 
και στους περσινούς δικαιούχους, γ) η 
επιδότηση των εκπαιδευτικών εκδρο-
μών για τις οικογένειες με εισόδημα 
κάτω των 12 χιλιάδων ευρώ ετησίως 
και η αύξηση της διάρκειάς τους σε 
πέντε ημέρες, δ) η αύξηση του επιδό-
ματος ανεργίας για τους εργαζόμενους 
στον τουρισμό στο 80% του μισθού 
τους και ε) η διασφάλιση όλων των 
θέσεων εργασίας. 

Τελειώνοντας, ανέφερε ότι απαι-
τείται ο σχεδιασμός μίας κεντρικής 
πολιτικής με έμφαση στην απόκτηση 
τουριστικής ταυτότητας και την ποι-
ότητα των τουριστικών υπηρεσιών, 
όπως επίσης και η αναβάθμιση της 
τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρ-
τισης.

Ο Υπουργός Τουριστικής Ανάπτυ-
ξης κ. Κωνσταντίνος Μαρκόπουλος 
τόνισε ότι η κυβέρνηση ήδη έχει πάρει 
όλα τα αναγκαία μέτρα για τη στήριξη 
και την αναβάθμιση του τουρισμού. 
Επεσήμανε, δε, ότι η χώρα μας έχει 
απεριόριστες δυνατότητες παροχής 
τουριστικών υπηρεσιών. Αναφορικά 
με τις επιμέρους δράσεις σημείωσε 
ότι η προβολή της χώρας μας είναι 
το μόνο κονδύλι που είναι αυξημένο 
στον κρατικό προϋπολογισμό, ενώ για 
πρώτη φορά ολοκληρώνεται Ειδικό 
Χωροταξικό Σχέδιο για τον Τουρισμό.

Η Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και 
Υπεύθυνη του Τομέα Τουριστικής Ανά-
πτυξης κα Άντζελα Γκερέκου ανέφερε 
ότι η χώρα μας έχει τα δικά της χα-
ρακτηριστικά, πολιτισμικά και χωρι-
κά, τα οποία τη διαφοροποιούν από 
οποιαδήποτε άλλη τουριστική περιοχή 

και επομένως έχει και συγκεκριμέ-
νες δυνατότητες τουριστικής ανάπτυ-
ξης. Μόνο με την προϋπόθεση αυτή 
μπορούμε να μιλάμε για τουριστική 
ανάπτυξη, που σέβεται το περιβάλ-
λον και αξιοποιεί τους φυσικούς και 
πολιτισμικούς πόρους της χώρας. Μέ-
χρι σήμερα, απουσίαζαν οι στόχοι και 
το γενικό όραμα. Το Υπουργείο Του-
ριστικής Ανάπτυξης αποτελεί θετικό 
βήμα, αλλά θα πρέπει επιτέλους να 
αποκτήσει ουσιαστικές αρμοδιότητες. 
Δεν νοείται, όπως τόνισε, εκπόνηση 
Χωροταξικού Σχεδίου για τον Τουρι-
σμό χωρίς συμμετοχή του Υπουργείου 
Τουριστικής Ανάπτυξης. Τελειώνοντας 
ανέφερε ότι επίκεντρο της τουριστικής 
πολιτικής θα πρέπει να είναι η πράσι-
νη ανάπτυξη και η αειφορία.  

Τέλος, στην ανάπτυξη ενός του-
ριστικού προϊόντος συμβατού με το 
περιβάλλον, καθώς και στην ενίσχυση 
των εναλλακτικών μορφών τουρισμού 
αναφέρθηκε και η εκπρόσωπος του 
ΣΥΡΙΖΑ κα Ελισάβετ Χατζηνικολάου.

Συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομίας 
και ΟικονομικώνΠραγματοποιήθηκε την Παρα-

σκευή, 13 Μαρτίου 2009, συνά-
ντηση του Προεδρείου της Ο.Κ.Ε. με 
τον κ. Γιάννη Παπαθανασίου, Υπουρ-
γό Οικονομίας και Οικονομικών. Στη 
συνάντηση συμμετείχε, επίσης, ο κ. 
Νικόλαος Λέγκας, Υφυπουργός. Από 
την Ο.Κ.Ε. συμμετείχαν οι κ.κ. Χρή-
στος Πολυζωγόπουλος, Πρόεδρος, 
Ιωάννης Στεφάνου, Κωνσταντίνος 
Παπαντωνίου, Νικόλαος Λιόλιος, 
Αντιπρόεδροι, Γρηγόριος Παπανίκος, 
Γενικός Γραμματέας, και η Δρ. Μάρθα 
Θεοδώρου, Υπεύθυνη Δημοσίων και 
Διεθνών Σχέσεων. 

Ο κ. Πολυζωγόπουλος, στη διάρ-
κεια της συνάντησης, ενημέρωσε τον 
κ. Παπαθανασίου για το έργο και τις 
δραστηριότητες της Ο.Κ.Ε. Επίσης, 
αναφέρθηκε στο έργο του Παρατηρη-
τηρίου Πολιτικών για τη Βιώσιμη Ανά-

πτυξη. Ο κ. Παπαθανασίου από την 
πλευρά του αναφέρθηκε αρχικά στη 
θητεία του ως Μέλους της Ολομέλειας 
της Ο.Κ.Ε. Στη συνέχεια, ενημέρωσε 

το Προεδρείο της Ο.Κ.Ε. ότι παρακο-
λουθεί το έργο της και διαβεβαίωσε 
για την υποστήριξή του στο θεσμό της 
Επιτροπής.
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Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) και 
η Νομαρχιακή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (Ν.Ο.Κ.Ε.) 
Μαγνησίας διοργάνωσαν το Σάββατο, 7 Φεβρουαρίου 2009, τη 10η 
Ετήσια Συνάντηση Ο.Κ.Ε. και Ν.Ο.Κ.Ε. στο Βόλο. Στη Συνάντηση 
συμμετείχαν το Προεδρείο και Μέλη της Ολομέλειας της Ο.Κ.Ε., 
Πρόεδροι των Ν.Ο.Κ.Ε. από όλη την Ελλάδα, καθώς και εκπρόσω-
ποι των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.

Παράλληλα, στον ίδιο χώρο, πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις εκ-
προσώπων των φορέων που συμμετέχουν στην Ο.Κ.Ε. με εκπροσώ-
πους της τοπικής κοινωνίας και των κοινωνικών εταίρων. 

Στη συνέχεια ακολούθησε Ανοικτή Συζήτηση με θέμα «Η οικονο-
μική κρίση και ο ρόλος της κοινωνίας των πολιτών στην αντι-
μετώπισή της». Καθώς το 2009 χαρακτηρίζεται ως μια περίοδος 
σοβαρής οικονομικής ύφεσης, η Ελλάδα πρέπει να προχωρήσει 
άμεσα σε πλήρη μετασχηματισμό του οικονομικού, παραγωγικού 
και κοινωνικού της μοντέλου, για να περιοριστούν οι συνέπειες της 
κρίσης και να δημιουργηθούν προοπτικές για το μέλλον, ο μετα-
σχηματισμός αυτός θα προκύψει μέσα από διαδικασίες κοινωνικής 
διαβούλευσης και θα νομιμοποιηθεί μέσα από την κοινωνική 
συνεννόηση και συναίνεση. 

Στην Ανοικτή Συζήτηση που διοργάνωσε η Ο.Κ.Ε. παρευρέθη ο 
κ. Γεώργιος Σούρλας, Α΄ Αντιπρόεδρος, αντί του κ. Δημητρίου 
Σιούφα, Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων, και χαιρετισμούς 
απηύθυναν οι εκπρόσωποι των αρχών του Νομού και της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης. Στη διάρκεια της συζήτησης υπήρξαν τοποθετή-
σεις από τους κ.κ. Χρήστο Πολυζωγόπουλο, Πρόεδρο της Ο.Κ.Ε., 
Απόστολο Παπατόλια, Νομάρχη Ν.Α. Μαγνησίας και Μιχάλη 
Ζουμπουλάκη, Πρόεδρο Ν.Ο.Κ.Ε. Μαγνησίας και Αντιπρύτανη του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Τέλος, ακολούθησαν παρεμβάσεις από 
τους συμμετέχοντες. 

Τη συζήτηση συντόνισε ο Γενικός Γραμματέας της Ο.Κ.Ε. κ. Γρηγό-
ρης Θ. Παπανίκος.

Εκδηλώσεις της Ο.Κ.Ε. 
στο Βόλο
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Γνώμες της Ο.Κ.Ε.

218. «Αναδιοργάνωση Σώματος Επιθεώρησης 
Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), ρύθμιση θεμάτων 
οργανισμών εποπτευόμενων από το 
Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής 
Προστασίας και άλλες διατάξεις»
Σχέδιο Νόμου
Απρίλιος 2009  

217. «Υπηρεσία Εποπτείας Αγοράς και άλλες 
διατάξεις» - Σχέδιο Νόμου
Μάρτιος 2009

216. «Σύστημα Άυλων Τίτλων, διατάξεις για την 
Κεφαλαιαγορά, φορολογικά θέματα και 
λοιπές διατάξεις»  - Σχέδιο Νόμου
Μάρτιος 2009

215. «Νομικό Καθεστώς Λειτουργίας Εταιριών 
Ενημέρωσης Οφειλετών για Ληξιπρόθεσμες 
Απαιτήσεις» - Σχέδιο Νόμου
Μάρτιος 2009

214. «Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση»
Γνώμη Πρωτοβουλίας
Ιανουάριος 2009

213.  «Υδατικοί Πόροι»
Γνώμη Πρωτοβουλίας
Ιανουάριος 2009

212.  «Τριτοβάθμια Εκπαίδευση»
Γνώμη Πρωτοβουλίας
Ιανουάριος 2009

211.  «Υγεία» - Γνώμη Πρωτοβουλίας
Ιανουάριος 2009

210. «Φτώχεια» - Γνώμη Πρωτοβουλίας
Ιανουάριος 2009

209. «Δημόσια Διοίκηση» - Γνώμη Πρωτοβουλίας
Δεκέμβριος 2008

208. «Τουρισμός και Περιβάλλον»
Γνώμη Πρωτοβουλίας
Δεκέμβριος 2008

207. «Οδηγία 2006/54/ΕΚ «Για την εφαρμογή 
της αρχής των ίσων ευκαιριών και της 
ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών 
σε θέματα εργασίας και απασχόλησης 
(αναδιατύπωση)» - Σχέδιο Νόμου 
Νοέμβριος 2008

206.  «Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης 
& Εισοδηματικές Ενισχύσεις Ανέργων: 
υστερήσεις, προκλήσεις, προοπτικές»
Γνώμη Πρωτοβουλίας
Νοέμβριος 2008
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