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Αγαπητέ αναγνώστη,

Το δεύτερο εξάμηνο του 2009 η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
(Ο.Κ.Ε.) διοργάνωσε, αλλά και συμμετείχε, σε σημαντικές εκδηλώσεις
και δραστηριότητες στην Ελλάδα και
το εξωτερικό. Κορυφαία στιγμή υπήρξε η διοργάνωση της εκδήλωσης για
την έναρξη Ευρύτατου Κοινωνικού
Διαλόγου, μετά από πρόσκληση του
Πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου,
στις 14 Δεκεμβρίου 2009 στο Ζάππειο
Μέγαρο. Η πρωτοβουλία αυτή είχε ιδιαίτερη σημασία καθώς σηματοδότησε
την έναρξη διαλόγου και τη συμμετοχή της κοινωνίας για την υπέρβαση
της κρίσης που διέρχεται η χώρα μας.
Επίσης, με μία σημαντική επιτυχία για
την Ελλάδα έληξαν οι εργασίες της
Γενικής Συνόδου της Διεθνούς Ένωσης των Ο.Κ.Ε. στις 9-11 Ιουλίου
2009. Η Ο.Κ.Ε., μετά από συστηματική προετοιμασία, εκλέχθηκε Μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης. Η Ο.Κ.Ε. επίσης προετοίμασε και εξέφρασε Γνώμες για επίκαιρα θέματα όπως η οικονομική
ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης και η αναμόρφωση του συστήματος προσλήψεων.
Με το παρόν τεύχος του «Κοινωνικού Διαλόγου» ολοκληρώνεται ο
πρώτος Τόμος του νέου περιοδικού της Ο.Κ.Ε. Ευελπιστώ ότι η προσπάθειά μας ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες σας για ένα ουσιαστικό
διάλογο και αμφίδρομη επικοινωνία.

Χρήστος Πολυζωγόπουλος
Πρόεδρος Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής

ISSN 1791-7522
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Έναρξη Ευρύτατου Εθνικού
Κοινωνικού Διαλόγου

Η
Εκδήλωση της
Ο.Κ.Ε.
στο Ζάππειο
Μέγαρο
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Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) μετά
από επιστολή-πρόσκληση του Πρωθυπουργού Γιώργου Α. Παπανδρέου
και στο πλαίσιο της συνταγματικής της
αποστολής, διοργάνωσε εκδήλωση τη
Δευτέρα, 14 Δεκεμβρίου 2009, στο
Ζάππειο Μέγαρο, στην οποία μίλησε
ο Πρωθυπουργός για την έξοδο της
χώρας μας από την κρίση και τη δημιουργία των αναγκαίων προϋποθέσεων
για μια δικαιότερη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, με απώτερο σκοπό
την ευημερία όλων των πολιτών.

Η βαρυσήμαντη αυτή πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού σηματοδότησε την άμεση έναρξη της διαδικασίας
απευθείας διαλόγου και συμμετοχής
της κοινωνίας για την υπέρβαση της
πολύπλευρης κρίσης, την οποία διέρχεται η χώρα μας, με την ευρύτερη
δυνατή κοινωνική συνεννόηση.
Στο πλαίσιο της συλλογικής προσπάθειας που απαιτείται για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσιμης συγκυρίας, στην εκδήλωση προσκλήθηκαν οι
εκπρόσωποι όλων των παραγωγικών
και κοινωνικών δυνάμεων της χώρας,
καθώς και της κοινωνίας των πολιτών,
με στόχο τη μεγιστοποίηση της ενεργούς συμμετοχής στην κατεύθυνση
μιας κοινωνίας δικαιοσύνης, ανάπτυξης, ευημερίας και προοπτικής για
όλους τους πολίτες.



Oμιλία του Προέδρου της Ο.Κ.Ε.
Χρήστου Πολυζωγόπουλου
στην εναρκτήρια διαδικασία
Κοινωνικού Διαλόγου
Κύριε Πρωθυπουργέ,
τενίζοντας με αισιοδοξία το μέλλον της
χώρας μας, με ευχαρίστηση ανταποκριθήκαμε στην πρωτοβουλία σας να οργανώσουμε την αποψινή μας εκδήλωση, στην
οποία εκπροσωπείται το σύνολο των κοινωνικών και παραγωγικών δυνάμεων καθώς
και η κοινωνία των πολιτών.

Α

Κύριε Πρόεδρε της Βουλής των Ελλήνων,
Αιδεσιμολογιότατε,
Κύριοι Εκπρόσωποι των Κομμάτων,
Αγαπητοί Εκπρόσωποι της παραγωγικής
και κοινωνικής ζωής,
Κυρίες και Κύριοι,
Εκ μέρους της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής καλωσορίζω όλες και όλους
σας, πιστεύοντας ότι η συμμετοχή σας συνοδεύεται από την έντονη ανησυχία για την
κατάσταση της οικονομίας και της κοινωνίας
μας, αλλά και τη βούληση να συμβάλετε για
τη γρήγορη υπέρβαση όλων των δυσκολιών,
ώστε η χώρα μας να βρεθεί εκ νέου σε ισχυρή θέση, διαψεύδοντας κακόηχες σειρήνες
και απογοητεύοντας τις, διαφόρων ειδών,
Κασσάνδρες.
Κύριε Πρωθυπουργέ,
Ως Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ανταποκρινόμενοι στην ευθύνη που μας
έχει αναθέσει η πολιτεία και η κοινωνία,
πήραμε και παίρνουμε πρωτοβουλίες, ώστε
με υπευθυνότητα έναντι των θεμάτων που
απασχολούν τη χώρα μας, να συμβάλλουμε,
στο μέγιστο δυνατό βαθμό, μέσω ενός δημιουργικού και αποτελεσματικού Κοινωνικού
Διαλόγου, στην επίλυσή τους.
Αναζητούμε την κοινωνική συνεννόηση
ή και συναίνεση, καθώς και το άθροισμα
των προσπαθειών επιχειρηματικής, επαγγελματικής δραστηριότητας και των εργα-

ζομένων, με βάση τη δυνατότητα της κάθε
πλευράς, για διέξοδο από κάθε πρόβλημα
προς όφελος της χώρας, των πολιτών της και
της κοινωνικής δικαιοσύνης. Η Ο.Κ.Ε., πέρα
από τη διαχρονική συμβολή από την ίδρυσή της, τον τελευταίο χρόνο οργάνωσε και
οργανώνει ένα επιτυχή κοινωνικό δημόσιο
διάλογο που καταλήγει σε γνώμη πρωτοβουλίας για κρίσιμα θέματα όπως:
•	Η κατασκευαστική οικοδομική δραστηριότητα και πως υποστηρίζεται
•	Η Τουριστική δραστηριότητα και το
πώς γίνεται ένα πραγματικό συγκριτικό πλεονέκτημα
•	Η λειτουργία του χρηματοπιστωτικού
και τραπεζικού συστήματος και ο ρόλος αλλά και η ευθύνη του για την
υπέρβαση της οικονομικής κρίσης
•	Το λιανεμπόριο ως συνιστώσα ενίσχυσης της απασχόλησης και διεύρυνσης της οικονομικής δραστηριότητας κ.ά.
Αυτή μας η προσπάθεια θα συνεχισθεί
με πιο γρήγορους βηματισμούς συνεργασίας
και συνέργιας χωρίς ίχνος λογικής υποκατάστασης των εταίρων μας, των οποίων ο ρόλος είναι αυτόνομος και αναντικατάστατος.
Κεντρική μας όμως πρωτοβουλία αποτέλεσε και αποτελεί η διαμόρφωση, μέσα
από ένα δύσκολο διάλογο στο εσωτερικό
μας, της Εθνικής Κοινωνικής Αναπτυξιακής
Συμφωνίας, την οποία δημοσιοποιήσαμε
τον Μάρτιο 2008, κατά σύμπτωση σε αυτόν
εδώ το χώρο, την οποία ζητάμε από τις πολιτικές, κοινωνικές και παραγωγικές δυνάμεις
να την αξιοποιήσουν.
Την αξιοποίηση αυτής της Συμφωνίας
αλλά και των άλλων προτάσεων που περιλαμβάνονται στις γνώμες της Ο.Κ.Ε. ζητάμε
πρωτίστως από την Κυβέρνησή σας και από
εσάς προσωπικά.
Κύριε Πρωθυπουργέ έχετε το λόγο.
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Ομιλία του Πρωθυπουργού
Γιώργου Α. Παπανδρέου για μια
Εθνική Κοινωνική Συμφωνία

Κυρίες και κύριοι,
πευθύνομαι σήμερα σ’ εσάς, τους
εκπροσώπους της κοινωνίας, της
παραγωγής, των πολιτών, των κοινωνικών εταίρων, των δυνάμεων της εργασίας και της δημιουργίας.
Απευθύνομαι και σε όλους τους
Έλληνες και τις Ελληνίδες, με τους
οποίους μοιραζόμαστε τις ίδιες αγωνίες, τους ίδιους προβληματισμούς για
το μέλλον της χώρας. Για το μέλλον
των παιδιών μας.
Σας κάλεσα, σε στενή συνεργασία με την Οικονομική και Κοινωνική
Επιτροπή, για να ξεκινήσουμε και να
προχωρήσουμε, μαζί και άμεσα, σε
μια νέα εθνική κοινωνική συμφωνία.
Και θα αξιοποιήσουμε όλα τα συμπεράσματα της Ο.Κ.Ε.

Α
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Μια συμφωνία για να σώσουμε
τον τόπο μας. Αλλά και να ξεκινήσουμε μαζί μια διαρκή σχέση διαλόγου
και συμμετοχής. Παρ’ ότι είναι το ξεκίνημά μας, σας ζητώ να συστρατευθούμε όλοι μαζί, για να πετύχουμε στο
άμεσο μέλλον μεγάλες ανατροπές στη
χώρα μας. Θα πάρουμε αποφάσεις.
Και άμεσα.
Θα μπορούσαμε αυτές τις αποφάσεις να τις απλώναμε στο διάστημα
της τετραετίας. Όμως δεν έχουμε αυτή
την πολυτέλεια. Η βιωσιμότητά μας,
η αξιοπιστία μας, η οικονομία μας, η
παρουσία μας στο διεθνές στερέωμα,
η κοινωνική συνοχή της χώρας μας,
θα κριθούν πολύ πιο σύντομα. Μέσα
στους επόμενους τρεις μήνες, θα πάρουμε εκείνες τις αποφάσεις που δεν
πήραμε δεκαετίες ολόκληρες. Μαζί θα
πάρουμε αποφάσεις για τη χώρα, τη
ζωή μας, τα παιδιά μας.

Σας καλώ να συστρατευθούμε
όλοι μαζί για να πετύχουμε. Ποιο είναι το πρόβλημα: Έχουμε απαξιώσει
τις τεράστιες δυνατότητες που έχει αυτός ο τόπος, η Ελλάδα, ο Ελληνισμός.
Τις ξέρετε. Απαξιώσαμε τους θεσμούς,
το κράτος, το Κοινοβούλιο και τη Δικαιοσύνη, την επιχειρηματικότητα, τις
σχέσεις εργασίας, το σύστημα παιδείας και υγείας, το ασφαλιστικό μας σύστημα, το περιβάλλον, την παράδοσή
μας. Από τις όμορφες παραλίες και τα
δάση, μέχρι και τη μεσογειακή μας
δίαιτα.
Αντί να αναπτύξουμε ό,τι καλύτερο είχαμε, το εκποιήσαμε, το ιδιοποιηθήκαμε, το ξεπουλήσαμε, το καταχραστήκαμε. Μας πληγώνει όλους,
όταν την Ελλάδα την έχουν ως παράδειγμα προς αποφυγή σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μας πληγώνει όλους,
όταν έχουμε τα ρεκόρ σε αρνητικούς
δείκτες στη διαφθορά, στην έλλειψη
ανταγωνιστικότητας, στο έλλειμμα του
δημοσίου χρέους, στην επίδοση των
σχολείων και των Πανεπιστημίων μας,
στην παχυσαρκία, στα τροχαία, στην
έλλειψη επενδύσεων, στη γραφειοκρατία.
Και όλα αυτά απαξιώνουν το πολυτιμότερο των αγαθών: Τον άνθρωπο
και τις αξίες μας. Και το παράδοξο
παραμένει: Η Ελλάδα των πολλών
δυνατοτήτων να βρίσκεται σήμερα σ’
αυτή την κρίσιμη κατάσταση. Σήμερα,
αντιμετωπίζουμε ένα έλλειμμα που
φτάνει στο 12,7% του ΑΕΠ κι ένα αυξανόμενο δημόσιο χρέος που αγγίζει
τα 300 δις ευρώ, με αποτέλεσμα η
Ελλάδα να αντιμετωπίζει τον κίνδυνο
να βουλιάξει από το χρέος. Να γίνεται
εύκολος στόχος κερδοσκοπικών συμφερόντων. Και οι Ευρωπαίοι εταίροι να
ανησυχούν εύλογα για τη δυνατότητά
μας ν’ ανταποκριθούμε σ’ αυτές μας
τις υποχρεώσεις.


Τι διακυβεύεται στη χώρα μας
σήμερα: Μιλούσα προχθές με τον
Σόκρατες, τον Πρωθυπουργό της Πορτογαλίας, του οποίου η χώρα πέρασε
παρόμοια κρίση με τη δική μας, βέβαια όχι σε μια περίοδο διεθνούς
οικονομικής κρίσης. Μου εξιστόρησε
την εξής σκηνή, όταν ο Σουηδός Πρωθυπουργός, πριν από χρόνια, ο Γκόραν
Πέρσον, είχε ανάλογο με το δικό μας
έλλειμμα, 13%, και είχε και αυτός να
αντιμετωπίσει μια μεγάλη οικονομική
κρίση.
Πήγε στην Ουάσινγκτον για να
δει τους πιστωτές της χώρας του. Ήδη
βέβαια, όταν πήγε στην Ουάσινγκτον,
είχε παρουσιάσει μια θετική στροφή
στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας
του, ανεβάζοντας το ετήσιο ΑΕΠ. Και
απ’ αυτό το ΑΕΠ, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, είχε επενδύσει σημαντικά
εκείνη τη χρονιά, στα Νηπιαγωγεία
της χώρας. Τον ρωτάει λοιπόν ένας από
τους πιστωτές: «Ξέρω ότι πάει καλύτερα η οικονομία σου αλλά γιατί επένδυσες χρήματα στα Νηπιαγωγεία;»
Απαντά ο Πέρσον: «Για μας είναι προτεραιότητα, είναι διαπιστωμένο ότι η
προσχολική ηλικία είναι καθοριστική
για την πορεία του παιδιού στο σχολείο, αλλά και στην ψυχολογία του».
«Αλλά», του λέει ο Πέρσον, «γιατί
σ’ ενδιαφέρει τι κάνω εγώ, ο εκλεγμένος Πρωθυπουργός της Σουηδίας;
Είναι δικαίωμα του Σουηδικού λαού
ν’ αποφασίζει για τις προτεραιότητές του. Εσύ τι δικαίωμα έχεις να με
ρωτάς;» Και απαντά ο πιστωτής: «Και
βέβαια έχω δικαίωμα να σε ρωτώ και
να ξέρω. Είναι δικά μου τα λεφτά, τα
οποία εσύ διαχειρίζεσαι».
Το διακύβευμα για την Ελλάδα
είναι ξεκάθαρο: Αφορά κυριαρχικά
μας δικαιώματα. Αφορά στο δικαίωμά
μας να στήσουμε ένα σωστό κοινωνικό κράτος. Αφορά στο δικαίωμά μας
να επενδύσουμε σε μια νέα πορεία
πράσινης ανάπτυξης. Το δίλημμα είναι
απλό: Θέλει ο Έλληνας και η Ελληνίδα μια κυβέρνηση, που θα είναι απλά
εκκαθαριστής των υποχρεώσεών μας
προς τρίτους; Ή θέλει μια κυβέρνηση,
που θα κάνει τη μεγάλη ανατροπή
ανασυγκρότησης της χώρας και θα
πάει την Ελλάδα σε μια νέα, διαφορετική αλλά βιώσιμη πορεία;

Το σύνθημά μας, «ή αλλάζουμε
ή βουλιάζουμε», είναι όσο ποτέ επίκαιρο και η πρόκληση για όλους μας
είναι ν’ αλλάξουμε. Όλα και όλοι μας.
Τα πάντα, τους ίδιους μας τους εαυτούς. Και να κάνουμε την κρίση ευκαιρία για μια πολύ διαφορετική Ελλάδα.
Μια Ελλάδα που οραματιζόμαστε, για
μας και για τα παιδιά μας.
Γιατί όμως φτάσαμε ως εδώ;
Εγκληματική ήταν, και δεν υπερβάλλω, η διαχείριση του εθνικού πλούτου,
του δημόσιου τομέα, των πολλών ευκαιριών και δυνατοτήτων της Ελλάδας
από την προηγούμενη κυβέρνηση.
Δεν αμφισβητώ ότι πολλά προβλήματα ήταν χρονίζοντα, όπως αυτό της διαφθοράς, της πελατειακής σπατάλης,
της ανομίας. Όμως τα τελευταία χρόνια, αντί να τ’ αντιμετωπίσουμε στη
ρίζα τους, αυτά έγιναν κανόνας, στην
προηγούμενη κυβέρνηση.
Αφήσαμε μια παρακαταθήκη το
2004, μ’ ένα ΑΕΠ στο 5%, με μια Ελλάδα αξιόπιστη διεθνώς. Αλλά η προηγούμενη κυβέρνηση, αντί για αλλαγές,
φυγομάχησε, με αποτέλεσμα να θεριέψουν τα διαρθρωτικά, οικονομικά και

κοινωνικά μας προβλήματα.
Γιατί σπαταλάμε τις δυνάμεις μας;
Γιατί είναι το κράτος μας, μαζί και ο ευρύτερος δημόσιος τομέας μας, σήμερα
αιχμάλωτος συμφερόντων, μικρών και
μεγάλων, αλλά και αντιλήψεων που
έχουν καλλιεργηθεί διαχρονικά. Πρακτικές αντιλήψεις και συμφέροντα,
που εμποδίζουν την ορθολογική αλλά
και δίκαιη αξιοποίηση, ανάπτυξη,
διαχείριση των πόρων μας, υπέρ του
Ελληνικού λαού.
Μόνος μας δρόμος είναι μια νέα
διακυβέρνηση στη χώρα, που θα ανασυγκροτεί τις δυνάμεις του τόπου. Και
αυτή η ανασυγκρότηση δεν μπορεί
παρά να είναι μια εθνική προσπάθεια.
Προσπάθεια όλων. Όλων, ακόμα κι
εκείνων που βολεύονταν με την παρελθούσα κατάσταση. Από εμάς τους
πολιτικούς, μέχρι τους επιχειρηματίες,
τα ΜΜΕ, τον συνδικαλισμό, αλλά και
από πολλές ομάδες που εξασφάλιζαν
προνόμια εις βάρος του γενικού συμφέροντος.
Ξεκινάμε εμείς, η πολιτική τάξη
της χώρας, η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ,
να συγκρουστούμε με αντιλήψεις του
παρελθόντος, αντιλήψεις που μας
εγκλώβισαν σ’ ένα εύκολο βόλεμα
πελατειακής πολιτικής διαχείρισης.
Βάση μας, οι αξίες και οι αρχές μας.
Μια Ελλάδα των αξιών. Αυτός είναι ο
στόχος μας. Βάζουμε κανόνες και τάξη
πρώτα απ’ όλα σ’ εμάς, στη λειτουργία
της κυβέρνησης, των Υπουργείων μας.
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Από τον τρόπο με τον οποίο στελεχώνουμε το κράτος, μέχρι τον τρόπο με
τον οποίο διαχειριζόμαστε τα χρήματα
του Ελληνικού λαού και το πώς παίρνουμε αποφάσεις.
Αυτοί ακριβώς οι κανόνες εγγυώνται τη συνοχή, τη συνολική μας,
κοινή και συντεταγμένη πορεία, τη
βάση και τα θεμέλια πάνω στα οποία
θα χτίσουμε μια νέα σχέση εμπιστοσύνης, για να κάνουμε μεγάλες αλλαγές. Εμπιστοσύνη μεταξύ των πολιτών,
μεταξύ του κράτους και του πολίτη,
μεταξύ του επιχειρηματία και του Δημοσίου, μεταξύ της πολιτικής και των
Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, μεταξύ
των κοινωνικών εταίρων, μεταξύ της
Δικαιοσύνης, του Κοινοβουλίου και
της εκτελεστικής εξουσίας.
Ανασυγκρότηση της χώρας, με μέτρα και πολιτικές που ανταποκρίνονται
στις αξίες και τις αρχές μας. Κι έχουμε
μιλήσει επανειλημμένως γι’ αυτές. Αρχές, πάνω στις οποίες θα ανασυγκροτήσουμε την Ελλάδα. Πολιτικές, που
αποτελούν λόγο και συμβόλαιο τιμής
μεταξύ των κοινωνικών εταίρων, αλλά
και της κοινωνίας των πολιτών.
Με την ανασυγκρότηση της χώρας, στόχος μας είναι σήμερα ένα κράτος που ανταποκρίνεται στις ανάγκες
ενός νέου περιβάλλοντος, στις νέες
ανάγκες των πολιτών. Μια Πολιτεία
που εγγυάται την προστασία, αλλά και
την καλλιέργεια και απελευθέρωση
των δυνάμεων του Ελληνισμού, επενδύοντας στα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα, επενδύοντας στους πολίτες
της χώρας μας, ώστε να εγγυηθούμε
επιτέλους μια βιώσιμη οικονομία, το
περιβάλλον, την παράδοσή μας, την
ίδια την πατρίδα.
Στοχεύουμε ακριβώς στην Ελλάδα
των αξιών, που είναι η βάση για μια
διαφορετική οικονομική πορεία. Για
να διαμορφώσουμε ένα ευνομούμενο
κράτος, κράτος δικαίου με ισχυρή δημοκρατία και προστασία δικαιωμάτων,
όχι πελατειακής διανομής προνομίων,
ή χάρες προς κολλητούς και ισχυρούς.
Με αρχές, όπως είναι η διαφάνεια,
η αξιοκρατία, η αξιολόγηση παντού, η
πιστοποίηση των προϊόντων μας και
των υπηρεσιών μας. Διαβούλευση,
συμμετοχή, συλλογική επεξεργασία
και λύση προβλημάτων, με πιλοτικές
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καινοτόμες ιδέες παντού. Δημοκρατία,
που σημαίνει διάκριση των εξουσιών,
Ελεγκτικές Αρχές, αποκέντρωση. Κοινωνική λογοδοσία, βιωσιμότητα, ποιότητα, παραγωγικές και όχι παρασιτικές
δράσεις, ποιοτικά και ανταγωνιστικά
προϊόντα σε μια πράσινη ανάπτυξη.
Και βεβαίως αλληλεγγύη και προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,
πάντα με επίκεντρο τον πολίτη και,
πάνω απ’ όλα, κοινωνική δικαιοσύνη.
Στο πλαίσιο αυτό, ανακοινώνουμε
βασικές μας και ολοκληρωμένες πολιτικές. Πολιτικές και κατευθύνσεις,
που εντάσσονται σε έναν οδικό χάρτη.
Οδικό χάρτη του επόμενου τριμήνου,
αλλά και της τετραετίας. Προτεραιότητες αλλά και άμεσες στοχεύσεις για
την αντιμετώπιση της σημερινής οικονομικής κρίσης.
Πολιτικές που εξειδικεύουν τις
κεντρικές μας δεσμεύσεις απέναντι
στον Ελληνικό λαό, συνάδουν με τη
βασική μας στόχευση να κάνουμε
ρήξεις με αντιλήψεις, πρακτικές και
πολιτικές του παρελθόντος. Διότι βασικό μας πρόβλημα είναι ακριβώς η
σωστή διαχείριση του πλούτου του
Ελληνικού λαού, το χτύπημα στη ρίζα
της ανομίας, της διαφθοράς, της πελατειακής αντίληψης και πρακτικής, που

πολλαπλασιάζει με τη σειρά του τη
φοροδιαφυγή, την εισφοροδιαφυγή,
το οικονομικό έγκλημα, την αδήλωτη
εργασία, την ιδιοποίηση του δημόσιου
πλούτου, την αυθαιρεσία παντού.
Αυτή είναι η καρδιά του ελληνικού προβλήματος και οι δείκτες που
εμείς ανακοινώνουμε, που είναι γνωστοί πια, για την οικονομία μας, είναι
απλώς τα συμπτώματα και όχι τα αίτια.
Στο ερώτημα που έχει τεθεί δημοσίως, αλλά και σε πολλές συζητήσεις
που είχα και με διεθνείς παράγοντες
για την οικονομία μας, τόνισα ότι δεν
θέλω να πάρω ημίμετρα που χτυπούν
και λάθος προβλήματα, αλλά χτυπούν
άδικα και λάθος κοινωνικά στρώματα,
που δεν είναι υπεύθυνα γι’ αυτή την
κατάσταση και γι’ αυτό το χρέος.
Τους, είπα θέλω να κάνω μια ριζική τομή στη χώρα μας. Διότι είναι
εύκολο να μειώσουμε μισθούς και συντάξεις, για να ικανοποιήσουμε προσωρινώς τις αντιλήψεις της διεθνούς
οικονομικής ελίτ, που θεωρεί ότι εκεί
είναι καμιά φορά το πρόβλημα. Όμως
δεν είναι εκεί το μεγάλο μας πρόβλημα.
Η αλήθεια είναι βέβαια ότι σήμερα το μεγαλύτερό μας έλλειμμα είναι
αυτό της αξιοπιστίας. Η Ελλάδα έχασε
τα τελευταία χρόνια κάθε ίχνος αξιοπιστίας και για το λόγο αυτό οι διεθνείς


αγορές θέλουν να δουν πράξεις και
όχι λόγια. Οι θεσμικές αλλαγές που
προτείνουμε και θα κάνουμε, όπως
και οι άμεσα εφαρμόσιμες πολιτικές,
καμιά φορά, θεωρούνται όχι πιο εύκολο, αλλά πιο δύσκολο να επιτευχθούν.
Και ρωτούν, η Ελλάδα μπορεί να τα
καταφέρει; Μήπως δεν έχει τη βούληση; Όπως δεν είχε η προηγούμενη κυβέρνηση; Μήπως δεν έχει την ψυχική
δύναμη; Μήπως υπεκφεύγουμε, όπως
παλαιότερα;
Ως Έλληνας, ως πατριώτης θέλω να
τους διαψεύσουμε. Ως Πρωθυπουργός
της χώρας, σας καλώ να αποδείξουμε
ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Και
μάλιστα, με τρόπο που θα αλλάζει ριζικά την Ελλάδα. Ξέρουμε το πρόβλημα, ξέρουμε ότι είναι δημιούργημα
δικό μας, παρότι η διεθνής κατάσταση
δυσκολεύει την πραγματικότητα και
με ειλικρίνεια και αποφασιστικότητα
το αντιμετωπίζουμε.
Προχθές, πιστεύω πως έπεισα
τους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, όταν περιέγραψα το πραγματικό πρόβλημα της χώρας μας, αλλά
και τον οδικό μας χάρτη. Δείξαμε τη
βούλησή μας αξιόπιστα, ότι θέλουμε
να αλλάξουμε τα πράγματα στη χώρα
μας. Ότι θέλουμε να αλλάξουμε. Όπως
έχω πει, όμως, δεν αρκεί απλώς η βούληση μιας κυβέρνησης.
Σήμερα, θέλω τη συνεργασία
όλων σας, για να αποδείξουμε ότι
όταν θέλουμε μπορούμε. Το έχουμε
κάνει το 1981, το έχουμε κάνει το 1993,
όταν και πάλι βρεθήκαμε στη στενωπό
μιας δημοσιονομικής κρίσης. Το αποδείξαμε με την ένταξή μας στην ΟΝΕ
το 2000.
Έχουμε οργανώσει με τη μεγαλύτερη επιτυχία τους Ολυμπιακούς
Αγώνες. Ξέρουμε και μπορούμε. Και
είναι φαίνεται η μοίρα της δικής μας
παράταξης, να αναλαμβάνει τις ευθύνες αυτής της χώρας στις μεγάλες
της κρίσεις. Και σε αυτή την σημερινή
ιστορική στιγμή, θα πετύχουμε. Μαζί
μπορούμε να κάνουμε πράξη τις μεγάλες τομές της χώρας μας.
Είναι ορισμένες στιγμές στην ιστορία ενός έθνους, που οι επιλογές του
το καθορίζουν για τις επόμενες δεκαετίες, για τις επόμενες γενιές. Σήμερα,
διανύουμε το μικρό αυτό διάστημα

που ορίζει μια τέτοια στιγμή. Και είναι
ώρα να δώσουμε τα χέρια όλοι μαζί
για να πάμε μπροστά.
Γι’ αυτό σας κάλεσα όλους τους
εκπροσώπους της κοινωνίας, να ξεκινήσουμε αυτή τη γόνιμη διαδικασία.
Εμείς, από τη μεριά μας, ανοίγουμε τα
θέματα, τηρούμε τις δεσμεύσεις μας,
κάνουμε πράξη τις πολιτικές που έχει
ανάγκη η χώρα.
Ζητώ και από εσάς, τους φορείς
της κοινωνίας, τους ίδιους τους πολίτες, τους συνδικαλιστές, τους επιχειρηματίες, να κάνετε και εσείς το δικό
σας βήμα προς το μέλλον. Η καταπολέμηση της διαφθοράς χρειάζεται
μέτρα από το κράτος, χρειάζεται όμως
και υπαλλήλους με ευσυνειδησία. Πολίτες που τη στηλιτεύουν.
Η καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής χρειάζεται μέτρα για τη λειτουργία της αγοράς εργασίας, χρειάζεται
όμως και επιχειρηματίες με επίγνωση
του κοινωνικού τους ρόλου, θα έλεγα
σήμερα πατριωτικού ρόλου, μπροστά
σε αυτό το τεράστιο χρέος της χώρας
μας.
Θέλουμε συμμάχους στην προσπάθεια για να αλλάξουμε την Ελλάδα. Και οι σύμμαχοί μας δεν μπορεί
παρά να είναι οι ίδιοι οι πολίτες, οι
εργαζόμενοι, οι υγιείς επιχειρήσεις
και επιχειρηματίες, οι δημιουργικές
δυνάμεις, που θέλουν να σηκώσουν
την Ελλάδα ψηλότερα, να βλέπουν να
πηγαίνει η ζωή μπροστά. Και σε αυτή
την πορεία θα βαδίσουμε μαζί.
Δεν μιλάμε για μερεμέτια, μιλάμε για πραγματικά ριζικές τομές. Δεν
μιλάμε ούτε για «ήπια προσαρμογή»,
ούτε για «σκληρά μέτρα» επί δικαίων
και αδίκων. Μιλάμε για δίκαιες ανατροπές παντού. Με την Πολιτεία να δίνει πρώτη το καλό παράδειγμα, διότι
αλλιώς κανείς δεν θα ακολουθήσει.
Και πολλές επιλογές μας θα είναι

επώδυνες. Όλοι πρέπει να ξεβολευτούμε, από πρακτικές και αντιλήψεις
που θεωρούμε συνηθισμένες, ενώ σε
μια ευνομούμενη χώρα δεν θα υπήρχαν. Παράλληλα, θα προστατέψουμε
τα ασθενέστερα στρώματα και τη μεσαία τάξη.
Ο καθένας πρέπει να σηκώσει το
βάρος σύμφωνα με τις δυνατότητές
του. Ήρθαμε να στήσουμε το κοινωνικό κράτος, όχι να το γκρεμίσουμε.
Ήρθαμε να άρουμε αδικίες, όχι να
προσθέσουμε και άλλες. Ήρθαμε να
καταργήσουμε προνόμια, για να διασφαλίσουμε δικαιώματα για όλους.
Και δώσαμε ήδη ένα σαφές στίγμα
πως δεν είμαστε άλλη μια κυβέρνηση
διαχείρισης, αλλά μια κυβέρνηση ριζικών αλλαγών.
Αλλάζουμε το πρότυπο διακυβέρνησης. Ξεκινώ με την ανάπτυξη, διότι
είναι βασικό να υπάρχει ανάπτυξη, για
να μπορεί να επιτευχθεί ακόμα και η
δημοσιονομική μας ισορροπία.
Ενισχύσαμε τους ασθενέστερους,
με την έκτακτη ενίσχυση αλληλεγγύης, με την αύξηση του επιδόματος
ανεργίας, με την αύξηση των αγροτικών συντάξεων. Τονώσαμε δημόσιες
επενδύσεις και επενδύσεις στην παιδεία και την υγεία.
Χρηματοδοτήσαμε προγράμματα
επιδότησης ασφαλιστικών εισφορών
για να βρίσκουν οι νέοι μας εργασία
ευκολότερα. Αυτά είναι ορισμένα από
τα πρώτα μέτρα που προωθούμε στις
πρώτες 100 μέρες της διακυβέρνησής
μας. Με αύξηση των δημοσίων επενδύσεων για την αναθέρμανση της
οικονομίας και την ενίσχυση της ανάπτυξης. Με αύξηση της επιστροφής
ΦΠΑ σε αγρότες, από το 7% στο 11%.
Επενδύοντας ένα δις επιπλέον στην
παιδεία. Με πρόσληψη νοσηλευτικού
προσωπικού στα Νοσοκομεία. Και
αυτά, παρά τις πρωτοφανείς δυσκολίες που έχουμε.
Είναι απόφασή μας να στηρίξουμε τους αδύναμους, την οικονομία,
την παραγωγή, την ανάπτυξη. Και δεν
είναι ο εύκολος δρόμος των υποσχέσεων, όπως κάποιοι λένε. Είναι ο δύσκολος δρόμος που πρέπει να διανύσει
μια κυβέρνηση, που ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας στη δυσκολότερη στιγμή της μεταπολίτευσης.
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Ο

Υπουργός Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης
κ. Γιάννης Ραγκούσης επισκέφθηκε την Πέμπτη, 12
Νοεμβρίου 2009, τα γραφεία
της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της Ελλάδος
(Ο.Κ.Ε.).

Επίσκεψη του Υπουργού Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης στην Ο.κ.ε.

Στη διάρκεια της επίσκεψης ο κ. Υπουργός ενημερώθηκε από τον Πρόεδρο της Ο.Κ.Ε.
κ. Χρήστο Πολυζωγόπουλο
για τις δραστηριότητες και τις
νέες πρωτοβουλίες που επρόκειτο να αναλάβει η Επιτροπή
στο προσεχές διάστημα.
Ο κ. Υπουργός, από την
πλευρά του, ενημέρωσε το
Προεδρείο της Ο.Κ.Ε. για το
νέο Σχέδιο Νόμου, με θέμα
τον τρόπο πρόσληψης εργαζομένων στο δημόσιο τομέα, καθώς και για άλλες δράσεις του
Υπουργείου Εσωτερικών.
Στη συνάντηση συμμετείχαν τα Μέλη της Εκτελεστικής
Επιτροπής της Ο.Κ.Ε., καθώς
και Πρόεδροι των φορέων που
συμμετέχουν στην Ολομέλειά
της.

Περίληψη Θέσεων – Προτάσεων της Ο.κ.ε.
που κατατέθηκαν στη συνάντηση

T

o Σχέδιο Νόμου για τις Προσλήψεις στο Δημόσιο Τομέα κινείται
μέσα στο πλαίσιο της φιλοσοφίας
αλλά και των προτάσεων που κατά
καιρούς έχει κάνει η Ο.Κ.Ε.
Είναι μια θετική Νομοθετική πρωτοβουλία, προκειμένου να εξασφαλισθούν οι αρχές της αξιοκρατίας, της
ισονομίας, της ισοπολιτείας και της
διαφάνειας.
Ως τέτοιο θα πρέπει να υποστηριχθεί και να εμπλουτισθεί με τυχούσες
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παρατηρήσεις - προτάσεις που θα περιλαμβάνονται στην τελική μας Γνώμη
επί του Νομοσχεδίου.
Με την ευκαιρία της συνάντησης,
η Ο.Κ.Ε. ενημερώνει και επί άλλων θεμάτων που άπτονται της αρμοδιότητας
του κ. Υπουργού και που είναι τα πιο
κάτω:
Η Ο.Κ.Ε. έχει διατυπώσει 14 Γνώμες επί θεμάτων που της έχουν σταλεί
από το Υπουργείο Εσωτερικών. Επιπλέον, έχει διατυπώσει 4 Γνώμες Πρωτοβουλίας σε θέματα αρμοδιότητας
του Υπουργείου. Συγκεκριμένα:
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1.	Για τη Δημόσια Διοίκηση, πέραν
των τοποθετήσεων σε επιμέρους
θέματα (κυρίως με αφορμή συγκεκριμένα Σχέδια Νόμου), η
Ο.Κ.Ε. έχει τοποθετηθεί και συνολικά για το ρόλο και τη λειτουργία
της στη χώρα μας, σε μια Γνώμη
Πρωτοβουλίας η οποία ολοκληρώθηκε την προηγούμενη χρονιά
(Γνώμη 209).
Οι θέσεις και οι προτάσεις της
Ο.Κ.Ε. για τη Δημόσια Διοίκηση υπάρχουν κωδικοποιημένες στην Εθνική
Κοινωνική Αναπτυξιακή Συμφωνία
(Ε.Κ.Α.Σ.) και αναφέρονται στα εξής
θέματα:
	Σχέση Δημόσιας Διοίκησης και

πολιτικής εξουσίας
	Διάρθρωση της Δημόσιας Διοίκη-

σης
	Προγραμματισμός και στοχοθε-

σία της Δημόσιας Διοίκησης
	Ηλεκτρονική διακυβέρνηση και

προσβασιμότητα
	Διαχείριση του ανθρώπινου δυνα-

μικού
	Δημοσιονομική διαχείριση και δι-

αφάνεια
	Νομοπαρασκευαστική

διαδικα-

σία
	Συμμετοχή στις ευρωπαϊκές δια-

δικασίες.
2.	Για το θέμα της Μετανάστευσης,
με το οποίο έχουμε ασχοληθεί
και στο παρελθόν, το τελευταίο
διάστημα βρισκόμαστε στη διαδικασία ολοκλήρωσης μίας Γνώμης
Πρωτοβουλίας, τη δημοσιοποίηση της οποίας θα συνδυάσουμε
με μία μεγάλη εκδήλωση που θα
πραγματοποιήσουμε μαζί με την
ευρωπαϊκή Ο.Κ.Ε.

3.	Στο θέμα της περιφερειακής διάστασης κοινωνικού διαλόγου,
το οποίο έχει ιδιαίτερη βαρύτητα,
για την ενδυνάμωση και διάχυση
του κοινωνικού διαλόγου στην
κοινωνία, η Ο.Κ.Ε. ήδη από το
1997 έχει αναλάβει την πρωτοβουλία ετήσιων συναντήσεων
στις οποίες παρίστανται εκπρόσωποι των Νομαρχιακών Ο.Κ.Ε.
(Ν.Ο.Κ.Ε.). Στις συναντήσεις αυτές, καταγράφονται τα πεπραγμένα και τα προβλήματα λειτουργίας, ενώ γίνεται και ανταλλαγή
απόψεων πάνω σε θέματα που
απασχολούν την κοινωνία. Στην
τελευταία ετήσια συνάντηση που
πραγματοποιήθηκε στο Βόλο το
Φεβρουάριο του 2009, συζητήθηκε το θέμα της οικονομικής
κρίσης και ο ρόλος της κοινωνίας
των πολιτών.
4.	Τέλος, στο θέμα της Ισότητας,
η Ο.Κ.Ε. εκδίδει ετήσιες Εκθέσεις ως προς τις εξελίξεις σχετικά
με την εφαρμογή της αρχής της
ίσης μεταχείρισης (ν. 3304 του
2005). Η τέταρτη ετήσια Έκθεση
ολοκληρώθηκε με την ψήφιση
από την Ολομέλεια της Ο.Κ.Ε.
την προηγούμενη εβδομάδα και
περιλαμβάνει προτάσεις προς την
Κυβέρνηση και τους Κοινωνικούς
Εταίρους για την προώθηση της
αρχής της ίσης μεταχείρισης και
τη λήψη μέτρων κατά των διακρίσεων.

Ειδικότερα για το STAGE και τη
διαδικασία των προσλήψεων μέσω
του Α.Σ.Ε.Π. η Ο.Κ.Ε.:
α) Ε ίχε κατ’ αρχάς εκφράσει την
αντίθεσή της στην επέκταση
του Προγράμματος Stage στο
δημόσιο τομέα (Γνώμη 221,
«Οι Πολιτικές Ενίσχυσης της
Απασχόλησης και Αντιμετώ-

πισης της Ανεργίας κατά την
Περίοδο της Οικονομικής Κρίσης»), καθώς θεωρεί ότι η επέκταση αυτή ήταν αναντίστοιχη
με τη φιλοσοφία και τους βασικούς στόχους του Προγράμματος. Ο θεσμός του Stage
όπως εφαρμοζόταν δυστυχώς
ευνοούσε την αδιαφάνεια στις
προσλήψεις και δημιουργούσε
μία ειδική ομάδα εργαζομένων
δεύτερης κατηγορίας.
β) Όσον αφορά δε τις προσλήψεις
μέσω του Α.Σ.Ε.Π. είχε επισημάνει (Γνώμη 209, «Δημόσια Διοίκηση») ότι, παρά την
προσπάθεια, μέσω του νόμου
2190/1994, τυποποίησης και
κεντρικού ελέγχου των διαδικασιών επιλογής προσωπικού,
αναπτύσσονταν διαρκώς νέοι
δίαυλοι παράκαμψής τους.
Όλο και περισσότεροι φορείς διασφάλιζαν νομοθετικά
εξαιρέσεις, με αποτέλεσμα ο
έλεγχος του Α.Σ.Ε.Π. να συρρικνώνεται διαρκώς και να περιορίζεται μόνο στη νομιμότητα
της διαδικασίας.
Σύμφωνα με την Ο.Κ.Ε. η στελέχωση του Δημόσιου Τομέα πρέπει να
γίνεται με ετήσιο προγραμματισμό
από ένα κεντρικό όργανο με θεσμικά
κατοχυρωμένη ανεξαρτησία, ανάλογα
με τις ετήσιες αποχωρήσεις και τις
ανάγκες που διαμορφώνονται. Το κεντρικό αυτό όργανο πρέπει να υποστηρίζεται από αντίστοιχα θεσμοθετημένα
όργανα ανά Υπουργείο, ώστε το κάθε
Υπουργείο να προγραμματίζει χωριστά
και να εισηγείται τις ανάγκες του σε
προσωπικό.
Άμεσα, επίσης, πρέπει να ενισχυθεί (θεσμικά) ο ρόλος του Α.Σ.Ε.Π. Η
αναβάθμιση αυτή απαιτεί νέες αποφασιστικές αρμοδιότητες και ενισχυμένο
έλεγχο μετά και από την κατάργηση
όλων των εξαιρέσεων. Στη συνέχεια
απαιτεί και την ενίσχυση του Α.Σ.Ε.Π.
σε ανθρώπινο δυναμικό ποσοτικά και
ποιοτικά, ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στις νέες του αρμοδιότητες
με διαφάνεια και αποτελεσματικότητα.
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Ημερίδα της Ο.Κ.Ε. με θέμα
«Το λιανικό εμπόριο ως συνιστώσα της
οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης
ιδιαίτερα σε περιόδους οικονομικής κρίσης»

Π

ραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 10
Δεκεμβρίου 2009, Ημερίδα της
Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.), με θέμα «Το
λιανικό εμπόριο ως συνιστώσα της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης
ιδιαίτερα σε περιόδους οικονομικής
κρίσης», στο πλαίσιο της διεξαγωγής
ενός Εθνικού Κοινωνικού Αναπτυξιακού Διαλόγου με την συμμετοχή όλων
των κοινωνικών και παραγωγικών δυνάμεων της χώρας.
Την κυβέρνηση εκπροσώπησε
η Υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κα Λούκα
Κατσέλη, ενώ την κεντρική εισήγηση
παρουσίασε ο Πρόεδρος της Ο.Κ.Ε. κ.
Χρήστος Πολυζωγόπουλος.
Ο Πρόεδρος της Ο.Κ.Ε. αναφέρθηκε στη σημασία του εμπορίου για
την ελληνική οικονομία και την ελληνική αγορά εργασίας. Η ενίσχυση της
ρευστότητας στην αγορά, η στήριξη
της ενεργού ζήτησης και η ενίσχυση
και στήριξη του υγιούς ανταγωνισμού
θα πρέπει να αποτελέσουν τις προτε-
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Η Υπουργός
Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας
κα Λούκα Κατσέλη

ραιότητες της νέας κυβέρνησης, ώστε
ο κλάδος να αντιπαρέλθει με επιτυχία
τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει σήμερα.
Η Υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κα Λούκα
Κατσέλη, στη συνέχεια, αναφέρθηκε στο τριπλό έλλειμμα με το οποίο
βρίσκεται αντιμέτωπη σήμερα η χώρα
μας: έλλειμμα δημοσιονομικό, έλλειμμα ζήτησης και έλλειμμα ανταγωνιστικότητας. Όλες οι πολιτικές του Υπουργείου βασίζονται στην παραδοχή ότι
δεν μπορεί να υπάρξει δημοσιονομική
εξυγίανση χωρίς αναθέρμανση της
οικονομίας και ανάπτυξη. Η Ελλάδα,
όπως σημείωσε η κα Υπουργός, πρέπει
να αποτελέσει Κέντρο των υπηρεσιών
σε όλη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη
και την Ανατολική Μεσόγειο και επομένως η στήριξη του εμπορίου αποτελεί κεντρική επιλογή της Κυβέρνησης.
Άμεσα μέσα από δύο Νομοσχέδια,
τα οποία θα ψηφισθούν το αργότερο
μέχρι τον Ιανουάριο του 2010, επιδιώκεται η αύξηση της ρευστότητας στην
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αγορά και η στήριξη της αγοραστικής
δύναμης των καταναλωτών. Η αύξηση
των κοινωνικών δαπανών, η αλλαγή
του φορολογικού συστήματος, το πάγωμα των τιμολογίων των ΔΕΚΟ είναι
μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση. Στο
πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2009-2013 σχεδιάζεται ειδικό πρόγραμμα για την ενίσχυση των εμπορικών επιχειρήσεων. Επίσης, στις άμεσες προτεραιότητες της
κυβέρνησης περιλαμβάνονται η ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, η
απλοποίηση των διαδικασιών ίδρυσης
και λειτουργίας των επιχειρήσεων και
η άμεση λειτουργία του Παρατηρητηρίου Τιμών, η οποία θα ξεκινήσει μέσα
στον Δεκέμβριο του 2009.
Στη συνέχεια, τόσο ο κ. Βασίλης
Κορκίδης, Πρόεδρος της ΕΣΕΕ, όσο
και ο κ. Γιώργος Καββαθάς, Αντιπρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, σημείωσαν
τον αρνητικό ρόλο που διαδραματίζει
στις εξελίξεις του εμπορικού κλάδου
η κακή ψυχολογία που υπάρχει στην
αγορά. Το μήνυμα θα πρέπει να είναι
ξεκάθαρο προς όλες τις κατευθύνσεις,
ότι δεν υπάρχει περίπτωση να καταρρεύσει ούτε η χώρα, ούτε η εσωτερική
αγορά.
Ο κ. Δημήτρης Κυριτσάκης,
Πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού, τόνισε την ανάγκη συνεργασίας
και στήριξης του έργου της Επιτροπής
από όλους τους φορείς της ελληνικής αγοράς. Η διερεύνηση των στρεβλώσεων που αναπτύσσονται στους
διάφορους κλάδους της ελληνικής
οικονομίας και αποκλείουν τον υγιή
ανταγωνισμό αποτελεί αυτή τη στιγμή
τη βασική προτεραιότητα της Επιτροπής και προς την κατεύθυνση αυτή
απαιτείται συστράτευση όλων.
Ο κ. Θεόδωρος Βάρδας, Πρόεδρος του ΣΕΛΠΕ, αναφέρθηκε στη
σημασία των μεγάλων επιχειρήσεων
για τον υγιή ανταγωνισμό στην αγορά
αλλά και στη σημασία εξάλειψης των
μεσαζόντων για την επίτευξη χαμηλότερων τιμών. Όπως σημείωσε, η αγορά
λιανικής δεν είναι ιδιοκτησία κανενός
αλλά μόνο των καταναλωτών, οι οποίοι δικαιούνται υψηλή ποιότητα σε χαμηλές τιμές.

Από την πλευρά του Συνδέσμου
Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων, ο
Πρόεδρός τους κ. Ευάγγελος Καλούσης σημείωσε ότι η ικανοποίηση των
καταναλωτών αποτελεί κεντρικό στόχο
του κλάδου και για την επίτευξή του
απαιτείται η συμπόρευση εμπορικών
και βιομηχανικών επιχειρήσεων και
η ανάπτυξη και στήριξη τόσο από την
πολιτεία, όσο και από τις ίδιες τις επιχειρήσεις της καινοτομίας.
Η κα Μεταξία Στεκουλέα, Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών
Υπαλλήλων Ελλάδος, τόνισε την ανάγκη αναβάθμισης των εργασιακών
σχέσεων γιατί σήμερα μεγάλη μερίδα
εργαζομένων βρίσκονται αντιμέτωποι
με ιδιαίτερα χαμηλούς μισθούς της τάξης των 450 ευρώ (για αυτούς που δεν
απασχολούνται πλήρως και που είναι
πάρα πολλοί) αλλά και σε πολλές περιπτώσεις ακόμα και με ανασφάλιστη
απασχόληση.
Τέλος, ο λόγος δόθηκε στους παρευρισκόμενους, οι οποίοι τόνισαν το
μέχρι σήμερα έλλειμμα της πολιτικής
ηγεσίας να πάρει συγκεκριμένες αποφάσεις και μέτρα σε κρίσιμα για το ελ-

ληνικό εμπόριο ζητήματα (κ. Αντώνης
Ζαΐρης, Γενικός Διευθυντής του ΣΕΛΠΕ, και κ. Νίκος Σκανιάς, Εμπορικός
Διευθυντής του Super Market «Ατλάντικ»). Ο κ. Παντελής Στεφανίδης,
Εκδότης του περιοδικού «Μάρκετινγκ
Πωλήσεων» και Σύμβουλος Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης, σημείωσε
ότι αποτελεί καινοτόμο πρωτοβουλία
η λειτουργία του Παρατηρητηρίου
Προσφορών, μέσω του οποίου οι καταναλωτές θα ενημερώνονται μέσα
από το διαδίκτυο και θα μπορούν να
επιλέγουν τις καλύτερες προσφορές.
Το Υπουργείο θα πρέπει να επιλύσει
άμεσα τα προβλήματα που αυτή τη
στιγμή παρεμποδίζουν τη λειτουργία
του.
Κλείνοντας τη συζήτηση ο κ. Στέφανος Κομνηνός, Γενικός Γραμματέας Εμπορίου, ενημέρωσε το ακροατήριο ότι η Υπηρεσία Εποπτείας Αγοράς
στελεχώθηκε πρόσφατα με 80 άτομα
και έχει ξεκινήσει πλήρως τη λειτουργία της.
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Ημερίδα της Ο.Κ.Ε. με θέμα
«Οικονομική κρίση, οι επιπτώσεις της στη Βόρεια
Ελλάδα και ο ρόλος του χρηματοπιστωτικού
συστήματος για την υπέρβασή της»

Η

Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) θεωρεί ότι στην παρούσα φάση, όπου τα
οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα είναι διογκωμένα και η διεθνής οικονομική κρίση τα εντείνει περαιτέρω,
ο ρόλος του τραπεζικού και χρηματοπιστωτικού συστήματος είναι ουσιαστικός για την αντιμετώπισή τους. Για
το ζήτημα αυτό διοργάνωσε, σε συνεργασία με το Οικονομικό Επιμελητήριο
της Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) και το Κέντρο

Προστασίας Καταναλωτών (ΚΕ.Π.ΚΑ.),
την Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου 2009, εκδήλωση με θέμα «Οικονομική κρίση,
οι επιπτώσεις της στη Βόρεια Ελλάδα
και ο ρόλος του χρηματοπιστωτικού
συστήματος για την υπέρβασή της»,
στη Θεσσαλονίκη.
Στην εκδήλωση την κεντρική εισήγηση παρουσίασε ο Πρόεδρος της
Ο.Κ.Ε. κ. Χρήστος Πολυζωγόπουλος
και χαιρετισμό απήυθυνε ο κ. Λουκάς
Ανανίκας, Γενικός Γραμματέας του
Υπουργείου Μακεδονίας – Θράκης.
Ακολουθήσουν οι εισηγήσεις των κ.κ.
Κωνσταντίνου Ταγγίρη, Αντιπροέδρου του Οικονομικού Επιμελητηρίου
Ελλάδος, Νικολάου Τσεμπερλίδη,
Προέδρου του Κέντρου Προστασίας
Καταναλωτών, Νίκου Πέντζου, Προέδρου του Συνδέσμου Βιομηχανιών
Β. Ελλάδος, Νίκου Γιαννόπουλου,
Προέδρου του Εργατοϋπαλληλικού
Κέντρου Θεσσαλονίκης, Σταύρου Ζαχαρέλη, Προέδρου της Ομοσπονδίας
Βιοτεχνικών Σωματείων Θεσσαλονίκης, Ιωάννη Μανδρίνου, Προέδρου
της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών και
Εμπόρων Θεσσαλονίκης, και Αθανά-
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σιου Νούλα, Αντιπρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
Στη συνέχεια, με παρεμβάσεις
τους τοποθετήθηκαν οι κ.κ. Αδάμ
Ρεγκούζας, Βουλευτής Β΄ Περιφέρειας Θεσσαλονίκης (Ν.Δ.), Μάρκος
Μπόλαρης, Βουλευτής Σερρών (ΠΑ.
ΣΟ.Κ.), η κα Ευαγγελία Αμανατίδου
– Πασχαλίδου, Βουλευτής Β΄ Θεσσαλονίκης (ΣΥ.ΡΙΖ.Α.), ο κ. Μανούσος
Ντουκάκης, εκπρόσωπος ΛΑ.Ο.Σ.,
η κα Βάσω Βογιατζοπούλου, Γραμματέας Ασφαλιστικού και Κοινωνικής
Μέριμνας ΟΤΟΕ και η κα Στελίνα Χατζηχρήστου, Οικονομολόγος, Ερευνήτρια ΙΟΒΕ.
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Συναντήσεις στη Νέα Υόρκη
και την Ουάσιγκτον
Η Πρόεδρος του Οικονομικού
και Κοινωνικού Συμβουλίου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)
πρέσβειρα Sylvie Loucas υποδέχθηκε
στα γραφεία του Οργανισμού στη Νέα
Υόρκη, στις 5 Νοεμβρίου 2009, τη Δρ.
Μάρθα Θεοδώρου, Υπεύθυνη Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της
Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.).
Η κα Loucas ενημερώθηκε από
την κα Θεοδώρου για το έργο της
Ο.Κ.Ε. Ελλάδος και τη διεθνή δραστηριότητά της. Ακολούθησε αναλυτική
παρουσίαση της Εθνικής Κοινωνικής
Αναπτυξιακής Συμφωνίας, όπου απο-

Ευρωμεσογειακή Σύνοδος Κορυφής 2009
των Οικονομικών και Κοινωνικών Επιτροπών
και παρόμοιων θεσμών στην Αλεξάνδρεια

Η

Ευρωμεσογειακή Σύνοδος Κορυφής 2009 των Οικονομικών και
Κοινωνικών Επιτροπών και παρόμοιων θεσμών πραγματοποιήθηκε στην
Αλεξάνδρεια στις 18 και 19 Οκτωβρίου
2009.
Στην τελική δήλωση της Συνόδου
συμπεριλήφθηκαν τα συμπεράσματα
και οι προτάσεις των Γνωμών για την
κλιματική αλλαγή στη Μεσόγειο, τις
δημογραφικές αλλαγές στην Ευρωμε-

σογειακή λεκάνη και τη βασισμένη
στην κοινωνία της γνώσης οικονομική ανάπτυξη της περιοχής, η ανάγκη
αναβάθμισης της Ευρωμεσογειακής
Συνεργασίας και η δημιουργία ενός
Οργάνου στα πρότυπα του αντίστοιχου Οργάνου που δημιουργήθηκε στο
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και η απόφαση για την
έναρξη της διερευνητικής διαδικασίας
για το νέο θεσμό της Ευρωμεσογειακής. Όσον αφορά τις Ομάδες Εργασίας
αυτές έχουν ως αντικείμενα:
Περίοδος 2009-2010
α) την κατάρτιση ως παράγοντα
ανταγωνιστικότητας και δημιουργίας απασχόλησης. Η προαναφερόμενη μελέτη είχε ξεκινήσει τον προηγούμενο χρόνο
και στην παρούσα συνεδρίαση

τυπώθηκαν οι κοινές προτάσεις των
κοινωνικών εταίρων στην Ελλάδα για
μία αναπτυξιακή και κοινωνικά δίκαιη
πορεία της χώρας.
Eπίσης, στις 3 Νοεμβρίου 2009 η
κα Θεοδώρου επισκέφθηκε την πρεσβεία της Ελλάδος στην Ουάσιγκτον,
όπου και συνάντησε τον Πρέσβη της
Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Βασίλη
Κασκαρέλη και τον Αναπληρωτή Επικεφαλής της Αποστολής κ. Ιωάννη
Βραΐλα.

παρουσιάστηκε η ενδιάμεση
έκθεση.
β) Βιώσιμη ανάπτυξη γύρω από
την Μεσόγειο: πόσιμο νερό,
θαλάσσιο νερό και παράγοντες
υγιεινής.
γ) Ενδυνάμωση του ρόλου των γυναικών στην κοινωνία.
Περίοδος 2009-2011
α) Μ
 ετανάστευση και συνεργασία
στην Ευρωμεσογειακή Λεκάνη
(ενδιάμεση έκθεση το 2010).
β) Στήριξη της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας στην
Ευρωμεσογειακή Λεκάνη.
Η O.K.E. Ελλάδος τέθηκε επικεφαλής της Ομάδας Εργασίας για τη
Μετανάστευση, στην οποία επίσης
συμμετέχουν η Ευρωπαϊκή Ο.Κ.Ε. και
οι Ο.Κ.Ε. Ισπανίας, Ιταλίας και Αλγερίας.
Από την Ελλάδα συμμετείχε η
επιστημονική συνεργάτις της Ο.Κ.Ε.
Δρ. Αφροδίτη Μακρυγιάννη.
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Εκλογή της Ο.Κ.Ε. στο Δ.Σ. της Διεθνούς Ένωσης
των Ο.Κ.Ε. και παρόμοιων θεσμών (AICESIS)

Μ

ε μια σημαντική επιτυχία για τη
χώρα μας έληξαν οι εργασίες
της 11ης Γενικής Συνόδου της AICESIS,
της Διεθνούς Ένωσης Οικονομικών και
Κοινωνικών Συμβουλίων και παρόμοιων θεσμών (Βουδαπέστη, 9-11 Ιουλίου
2009), καθώς η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.)
εξελέγη μέλος του 15μελούς Διοικητικού Συμβουλίου της οργάνωσης.
Ο κ. Χρήστος Πολυζωγόπουλος, Πρόεδρος της Ο.Κ.Ε. Ελλάδος και
επικεφαλής της αντιπροσωπείας στη
Σύνοδο, τόνισε την ιδιαίτερη σημασία
της διεθνούς αυτής διάκρισης, η οποία
αποτελεί ουσιαστική αναγνώριση του
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έργου αλλά και του ενεργού ρόλου της
Ο.Κ.Ε. Ελλάδος στο διεθνές περιβάλλον και επισφραγίζει τη συστηματική
της προετοιμασία. Επίσης, αναφέρθηκε στις προτεραιότητες και τις προτάσεις της Ο.Κ.Ε. Ελλάδος, οι οποίες
θα συμβάλλουν στην ουσιαστική και
αποτελεσματική δραστηριοποίησή της
στη διοίκηση της AICESIS για έναν
αριθμό επίκαιρων σοβαρών θεμάτων
που αφορούν τη διεθνή κοινότητα.
Στη Σύνοδο, εκτός από την ανάδειξη της νέας διοίκησης, αποτιμήθηκε η δράση της οργάνωσης και
προσδιορίστηκαν οι άξονες δράσης
για τη νέα περίοδο 2009-2011. Εξετάστηκαν, επίσης, οργανωτικά θέματα
και τα μεγάλα ζητήματα που καλούνται να διαχειριστούν οι φορείς που
εκπροσωπούν συνθετικά τις κοινωνικές δυνάμεις με ιδιαίτερη έμφαση
στην ανάπτυξη, τη βιωσιμότητα και
το περιβάλλον ενόψει και της Διάσκεψης της Κοπεγχάγης. Τονίστηκαν δε οι
αρνητικές επιπτώσεις της κρίσης στις
προσπάθειες για την επίτευξη των
Στόχων της Χιλιετίας του ΟΗΕ και ιδιαίτερα στην απασχόληση, την ισότητα

των ευκαιριών και την καταπολέμηση
της φτώχειας με την επισήμανση ότι
αναδεικνύει το σημαντικό ρόλο του
θεσμού των Ο.Κ.Ε. στην ενίσχυση της
κοινωνικής συνοχής.
Την Προεδρία της AICESIS αναλαμβάνει η Ο.Κ.Ε. Ιταλίας με την εκλογή
του καθηγητή κ. Antonio Marzano,
πρώην υπουργού Ενέργειας.
Στη Σύνοδο παρέστη με βαρυσήμαντη ομιλία η Πρόεδρος του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου του
ΟΗΕ (ECOSOC) κα S. Lucas. Επίσης,
τη Σύνοδο παρακολούθησαν και χαιρέτισαν προσκεκλημένοι και παρατηρητές όπως ο Υπουργός Κοινωνικού
Διαλόγου της Ουγγαρίας κ. P. Kiss και
άλλα μέλη της Ουγγρικής κυβέρνησης, εκπρόσωποι διεθνών θεσμικών
φορέων και της Ε.Ε., διπλωμάτες και
ακαδημαϊκοί.
Η Ο.Κ.Ε. Ελλάδος εκπροσωπήθηκε στη Διεθνή Σύνοδο από τον Πρόεδρό της κ. Χρήστο Πολυζωγόπουλο,
τον Αντιπρόεδρο κ. Ιωάννη Στεφάνου,
το Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής
κα Ζωή Λαναρά και την Υπεύθυνη Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων
Δρ. Μάρθα Θεοδώρου, η οποία έχει
οριστεί Chargé de Mission Eπικοινωνίας στην AICESIS.
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Συνεδρίαση του Δ.Σ. της AICESIS στη Μόσχα

Π

ραγματοποιήθηκε στις 3 και 4 Δεκεμβρίου 2009 στη Μόσχα Συνεδρίαση του
Δ.Σ. της Διεθνούς Ένωσης των Οικονομικών
και Κοινωνικών Επιτροπών και παρόμοιων
θεσμών (AICESIS).
Τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν οι
δράσεις που υλοποιήθηκαν μετά τη συνάντηση της Βουδαπέστης, τα προγράμματα
συνεργασίας UNDESA, OIT-ILO OCDE-OECD,
COP 15), η πολιτική σύνθεσης των επόμενων Διοικητικών Συμβουλίων, τα νέα Μέλη,
η ομάδα εργασίας για τη χρηματοδότηση της
AICESIS, η επικοινωνιακή πολιτική της Ένωσης, οι ομάδες εργασίας για το ετήσιο επίσημο κείμενο της AICESIS, το βραβείο χιλιετίας
της AICESIS, το Πρόγραμμα Σπουδών της
Ο.Κ.Ε. Ολλανδίας, η διοργάνωση της Ολομέλειας στη Νέα Υόρκη το 2010, το καθεστώς
του Γενικού Γραμματέα και ο ρόλος των Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων.
Από την Ο.Κ.Ε. Ελλάδος συμμετείχαν ο
Πρόεδρός της κ. Χρήστος Πολυζωγόπουλος, το Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής
κα Ζωή Λαναρά και η Υπεύθυνη Διεθνών και
Δημοσίων Σχέσεων Δρ. Μάρθα Θεοδώρου.

Συζήτηση στην Ε.Ο.Κ.Ε. για την απασχόληση
και την επαγγελματική κατάρτιση στο πλαίσιο
της οικονομικής κρίσης

Π
Jos Manuel Barroso,
Πρόεδρος της
Ευρωπαϊκής
Επιτροπής

ραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2009, Συζήτηση με θέμα την απασχόληση
και την επαγγελματική κατάρτιση
στο πλαίσιο της οικονομικής κρίσης, στη διάρκεια της συνεδρίασης
της Ολομέλειας της Ευρωπαϊκής
Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (Ε.Ο.Κ.Ε.) στις Βρυξέλλες.
Η εναρκτήρια ομιλία έγινε από
τον κ. José Manuel Barroso, Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο
οποίος τόνισε την ανάγκη για μια
στρατηγική αειφόρου ανάπτυξης
για την απασχόληση. Ακολούθησαν οι ομιλίες του κ. Mario Sepi,
Προέδρου της Ε.Ο.Κ.Ε., της κυρίας
Eva Uddén Sonnegård, Υπουργού
Απασχόλησης της Σουηδίας, εκ

μέρους της Σουηδικής Προεδρίας,
του κ. Bruno Coquet, Προέδρου
της Επιτροπής για την Απασχόληση της Ε.Ε., και της κυρίας Aviana
Maria Bulgarelli, Διευθύντριας
του CEDEFOP.
Από την Ο.Κ.Ε. Ελλάδος συμμετείχαν ο κ. Χρήστος Πολυζωγόπουλος, Πρόεδρος, η Δρ. Μάρθα
Θεοδώρου, Υπεύθυνη Δημοσίων
και Διεθνών Σχέσεων, και η κα
Κωνσταντίνα Ρεμπεστέκου.
Τη δεύτερη ημέρα της Ολομέλειας, Πέμπτη 1η Οκτωβρίου
2009, συμμετείχε με ομιλία του
ο κ. Vladimir Spidla, Επίτροπος
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την
Απασχόληση, τις κοινωνικές υποθέσεις και τις ίσες ευκαιρίες.
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Διεθνές Θερινό
Πρόγραμμα Σπουδών
στην Ολλανδία

Η

O.K.E. Ολλανδίας (SER) διοργάνωσε, από τις 16 έως τις 22
Αυγούστου 2009, το πρώτο Διεθνές
Θερινό Πρόγραμμα Σπουδών στο
Noordwijk. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν νέοι επαγγελματίες που εργάζονται ή ασχολούνται με το έργο
των Οικονομικών και Κοινωνικών
Επιτροπών σε παγκόσμιο επίπεδο. Η
συμμετοχή ήταν ιδιαίτερα επιτυχής,
καθώς ήταν παρόντες 59 συμμετέχοντες από περισσότερες από 30 χώρες
και διεθνείς οργανισμούς.

Στη διάρκεια του προγράμματος
οι συμμετέχοντες έλαβαν μέρος σε
πλήθος δραστηριοτήτων που αφορούσαν το ρόλο και το έργο του θεσμού,
τόσο σε εθνικό, όσο και σε διεθνές
επίπεδο.

Από την Ο.Κ.Ε. Ελλάδος συμμετείχε η Δρ. Μάρθα Θεοδώρου, Υπεύθυνη Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων.

Συνάντηση “CESlink” στο Μονακό

Π

ραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου 2009, συνάντηση “CESlink” στο Μονακό. Τους
συμμετέχοντες υποδέχθηκε ο Πρόεδρος του Οικονομικού και Κοινωνικού
Συμβουλίου του Μονακό κ. André
Garino. Η συνάντηση πραγματοποι-

Σεμινάριο της Ε.Ο.Κ.Ε.
στη Στοκχόλμη

Η

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (E.O.K.E.) διοργάνωσε στις 26 και 27 Νοεμβρίου
2009 στη Στοκχόλμη, στο πλαίσιο της
Σουηδικής Προεδρίας, σεμινάριο με
θέμα «Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικευμένα ΜΜΕ».
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Το σεμινάριο είχε ως σκοπό να
εξετάσει το ευρύ και προκλητικό ζήτημα του πώς μπορούν τα ειδικευμένα
ΜΜΕ να συμβάλλουν στην παρουσίαση της Ευρώπης και της προστιθέμενης αξίας της, καθιστώντας την έναν
εταίρο στη διαδικασία επικοινωνίας.
Το σεμινάριο αρχικά διερεύνησε
τη συμβολή των ειδικευμένων ΜΜΕ
στη διαμόρφωση και την επιρροή της
δημόσιας συζήτησης. Στη συνέχεια
συζητήθηκε ο ρόλος που τα ειδικευμέ-

ήθηκε στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης του project “CESlink” σχετικά με
τη συμμετοχή σε αυτό και των Ο.Κ.Ε.
των μη κρατών μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Την Ο.Κ.Ε. Ελλάδος εκπροσώπησε η Δρ. Μάρθα Θεοδώρου, Υπεύθυνη Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων.

να ΜΜΕ μπορούν να διαδραματίσουν
για να φέρουν την Ευρώπη πιο κοντά
στον πολίτη και τη δημιουργία μιας
ευρωπαϊκής δημόσιας σφαίρας. Το σεμινάριο, τέλος, εξέτασε την πραγματική φύση των ειδικευμένων ΜΜΕ.
Από την Ο.Κ.Ε. Ελλαδος συμμετείχε η Δρ. Μάρθα Θεοδώρου, Υπεύθυνη Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων.
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Γνώμη της Ο.Κ.Ε. επί του Σχεδίου Νόμου

«Οικονομική ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης,
εισφορά κοινωνικής ευθύνης των μεγάλων
επιχειρήσεων και της μεγάλης ακίνητης περιουσίας
και άλλες διατάξεις των Υπουργείων Οικονομικών,
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης»

Σ

υνήλθε την Τετάρτη, 9 Δεκεμβρίου
2009, η Ολομέλεια της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (Ο.Κ.Ε.),
προκειμένου να εκφράσει Γνώμη επί
του Σχεδίου Νόμου «Οικονομική
ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης,
εισφορά κοινωνικής ευθύνης των μεγάλων επιχειρήσεων και της μεγάλης
ακίνητης περιουσίας και άλλες διατάξεις των Υπουργείων Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης»,
που εστάλη από το Υπουργείο Οικονομικών.
Στη Γνώμη αυτή, οι παρατηρήσεις
της Ο.Κ.Ε. διαρθρώνονται με βάση τα
τρία ζητήματα που ρυθμίζει το συγκεκριμένο Σχέδιο Νόμου και ειδικότερα:
Α. Ενίσχυση Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Η Ο.Κ.Ε. σημειώνει ότι με το
Σχέδιο Νόμου γίνεται ένα θετικό και
απολύτως αναγκαίο βήμα και, συγκεκριμένα, αυτό της ενίσχυσης των πολιτών με χαμηλό εισόδημα μέσω της
καταβολής σε αυτούς της «ενίσχυσης
κοινωνικής αλληλεγγύης». Επίσης, η
Ο.Κ.Ε. επαναφέρει τη βασική της θέση
και πρόταση για την υιοθέτηση μιας
Εθνικής Στρατηγικής Καταπολέμησης
της Φτώχειας.

Β. «Έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης» επιχειρήσεων
και ακίνητης περιουσίας
Η Ο.Κ.Ε. τάσσεται υπέρ της εφαρμογής μίας πολιτικής για την αναδιανομή του εισοδήματος του παραγόμενου πλούτου για την αντιμετώπιση
της φτώχειας και των εισοδηματικών
ανισοτήτων, ωστόσο επισημαίνει ότι η
έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης
των επιχειρήσεων και της ακίνητης περιουσίας συνιστά έναν έκτακτο φόρο.
Η Ο.Κ.Ε. θεωρεί ότι για την κάλυψη
των κοινωνικών αναγκών θα πρέπει να
αναμορφωθεί το φορολογικό σύστημα, έτσι ώστε να μπορεί να καλύψει
επαρκώς τις ανάγκες και μάλιστα δια-

χρονικά, στο πλαίσιο της προαναφερθείσας Εθνικής Στρατηγικής για την
Καταπολέμηση της Φτώχειας.
Γ. Ενιαίο
Τέλος
Ακινήτων
(ΕΤΑΚ)
Η Ο.Κ.Ε. επανέρχεται στην πρόταση, την οποία έχει υποβάλει με τη
Γνώμη της επί του Σχεδίου Νόμου για
το ΕΤΑΚ (Γνώμη 191), για την απαλλαγή
από αυτό των ακινήτων που ιδιοχρησιμοποιούνται από τις επιχειρήσεις
για τους παραγωγικούς τους σκοπούς. Κατά την Ο.Κ.Ε., η φορολόγηση
των επιχειρήσεων πρέπει να γίνεται
επί της κερδοφορίας και όχι επί των
συντελεστών της παραγωγικής διαδικασίας γιατί κάτι τέτοιο λειτουργεί
ανασταλτικά για την ανάπτυξη και την
απασχόληση.
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Γνώμη της Ο.Κ.Ε. επί του Σχεδίου Νόμου

«Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων
και καθολική υπαγωγή τους στον πλήρη έλεγχο
του ΑΣΕΠ»
Assessment), τη συνοπτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων της διαβούλευσης, καθώς και τον υπολογισμό
του δημοσιονομικού κόστους από την
εφαρμογή του Σχεδίου Νόμου.
Η Ο.Κ.Ε., βέβαια, οφείλει να σημειώσει ότι είναι άμεσα επιβεβλημένη
η ενίσχυση του ΑΣΕΠ προκειμένου να
διασφαλιστεί τόσο η άμεση και ορθή
εφαρμογή του Σχεδίου Νόμου, όσο
και εν τέλει η ουσιαστική αναμόρφωση του συστήματος προσλήψεων στη
δημόσια διοίκηση. Ιδιαίτερα κρίσιμο
είναι το μεταβατικό διάστημα και
απαιτείται εγρήγορση, ώστε να δια-

συνεχισθεί και η εργασία τους να εξασφαλισθεί.
Επιπρόσθετα, η Ο.Κ.Ε. θεωρεί ότι
για τους συμβασιούχους εκείνους οι
οποίοι ήδη εργάζονται πάνω από 24
μήνες και οι οποίοι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες θα πρέπει να
υπάρξει ειδική μέριμνα ώστε να αξιοποιηθεί τόσο η εμπειρία τους, όσο
και να διασφαλισθεί η συνέχιση της
απασχόλησής τους.
Τέλος, η Ο.Κ.Ε. υπογραμμίζει ότι
παράλληλα με την αναμόρφωση του
συστήματος προσλήψεων απαιτείται

σφαλισθεί η ομαλή λειτουργία των
υπηρεσιών.
Στο σημείο αυτό η Ο.Κ.Ε. οφείλει
να σημειώσει ότι υπάρχουν συγκεκριμένες ομάδες εργαζομένων (π.χ. καθαρίστριες σχολείων, δασοπυροσβέστες
κ.ά.), οι οποίες λόγω της ιδιαιτερότητας του έργου τους, αλλά και του χρόνου εργασίας που έχουν διανύσει, θα
πρέπει να αντιμετωπισθούν με τρόπο,
ώστε και το έργο που προσέφεραν να

μία ολοκληρωμένη πολιτική διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού στο
δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα,
η οποία είναι απαραίτητη προϋπόθεση
για την αύξηση της παραγωγικότητας
της εργασίας στο δημόσιο τομέα και
τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Σ

υνήλθε την Τετάρτη, 9 Δεκεμβρίου
2009, η Ολομέλεια της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (Ο.Κ.Ε.),
προκειμένου να εκφράσει Γνώμη επί
του Σχεδίου Νόμου «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων και καθολική
υπαγωγή τους στον πλήρη έλεγχο του
ΑΣΕΠ», που εστάλη από το Υπουργείο
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Η Ο.Κ.Ε. θεωρεί ότι το Σχέδιο Νόμου αποτελεί νομοθετική παρέμβαση
για ένα ενιαίο πλαίσιο προσλήψεων,
που τερματίζει φαινόμενα αδιαφάνειας, αναξιοκρατίας και πελατειακών
σχέσεων και με αυτή την έννοια κινείται στην κατεύθυνση της αποκατάστασης της εμπιστοσύνης του πολίτη
στο κράτος. Επίσης, αίρει τις όποιες
ανισότητες στο υφιστάμενο σύστημα
μοριοδότησης των υποψηφίων και διασφαλίζει την είσοδο των ικανότερων
και πλέον καταρτισμένων στελεχών
στη δημόσια διοίκηση.
Επομένως, η Ο.Κ.Ε. κρίνει θετικά
το Σχέδιο Νόμου, όπως θετικά κρίνει
και τη διενέργεια εκτεταμένης δημόσιας διαβούλευσης. Στο πλαίσιο της
καλής νομοθέτησης, η Ο.Κ.Ε. προτείνει τη σύνταξη και τη δημοσιοποίηση της σχετικής έκθεσης «Αξιολόγηση Συνεπειών Ρυθμίσεων» (Impact
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Σ

υνήλθε την Τρίτη, 3 Νοεμβρίου
2009, η Ολομέλεια της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (Ο.Κ.Ε.)
προκειμένου να εγκριθεί η Γνώμη
Πρωτοβουλίας με θέμα «Η κατασκευαστική και οικοδομική δραστηριότητα
ως συνιστώσες της οικονομικής ανάπτυξης και οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης σε αυτές».
Στη Γνώμη Πρωτοβουλίας της
Ο.Κ.Ε. εξετάζονται η κατασκευαστική
και η οικοδομική δραστηριότητα ως
συνιστώσες της οικονομικής ανάπτυξης και διατυπώνονται προτάσεις της
Ο.Κ.Ε. για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης σε
αυτές.
Πέραν της Εισαγωγής (Κεφάλαιο
1), η Γνώμη περιλαμβάνει ακόμη πέντε
κεφάλαια.
Στο Κεφάλαιο 2 εξετάζεται η διαχρονική πορεία της κατασκευαστικής και οικοδομικής δραστηριότητας
στην Ελλάδα με διάκριση του τομέα
των κατασκευών: α) στα ιδιωτικά έργα
και την οικοδομική δραστηριότητα
και β) στα δημόσια έργα υποδομής.
Επίσης, εξετάζεται η κατάσταση στους
συνδεόμενους κλάδους της οικονομίας (βιομηχανική παραγωγή δομικών
προϊόντων, εξορυκτικές και λατομικές
δραστηριότητες κ.λπ.).
Όσον αφορά στα ιδιωτικά έργα, το
2008 και το 2009 καταγράφεται μείωση της οικοδομικής δραστηριότητας
βάσει του αριθμού οικοδομικών αδειών, της συνολικής επιφάνειας και του
συνολικού εμβαδού. Επιπλέον, υπάρχει μείωση του συνολικού κόστους κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών από
το δ’ τρίμηνο του 2008, για πρώτη
φορά από το 1981. Επιπλέον, η υψηλή
προσφορά στην αγορά κατοικίας (ως
αποτέλεσμα της υψηλής αύξησης της
οικοδομικής δραστηριότητας κατά τη
διετία 2006-2007), σε συνδυασμό με
το ξέσπασμα της διεθνούς οικονομικής κρίσης και την αυξητική τάση του
κόστους δανεισμού μετά το Σεπτέμβριο του 2008 (που έχουν συντελέσει

Γνώμη Πρωτοβουλίας της Ο.Κ.Ε. με θέμα

«Η κατασκευαστική και οικοδομική
δραστηριότητα ως συνιστώσες της οικονομικής
ανάπτυξης και οι επιπτώσεις της οικονομικής
κρίσης σε αυτές»
σε μείωση της ζήτησης), έχουν οδηγήσει το απόθεμα των αδιάθετων ακινήτων στο ιστορικά υψηλό επίπεδο των
137.000 κατοικιών για το 2008.
Όσον αφορά τα δημόσια έργα
υποδομής, οι δημοπρασίες δημόσιων
τεχνικών έργων παρουσιάζουν μικρή
αύξηση το 2009 σε σχέση με το 2008,
ωστόσο παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα σε σχέση με τα προηγούμενα
χρόνια. Επίσης, διαπιστώνεται ότι τα
τελευταία χρόνια υπάρχει σημαντικός
περιορισμός του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, γεγονός που αναιρεί την αναπτυξιακή διάσταση των
δημοσίων επενδύσεων.
Στο Κεφάλαιο 3 εξετάζονται οι παράγοντες που επηρέασαν την πορεία
της κατασκευαστικής δραστηριότητας.
Όσον αφορά στα ιδιωτικά έργα
και την οικοδομική δραστηριότητα,

οι κυριότεροι παράγοντες που έχουν
επηρεάσει την πορεία τους σχετίζονται
με: το τρίπτυχο πολυνομία-διαφθοράανυπαρξία ελέγχων, την πολιτική γης,
τη φορολογική πολιτική στα ακίνητα,
την οικονομική συγκυρία και τις δημογραφικές εξελίξεις.
Στον τομέα των δημοσίων έργων,
τα προβλήματα που εμφανίζονται είναι
σε κάποιο βαθμό διαχρονικά, ωστόσο
το τελευταίο διάστημα με την κρίση
εντείνονται. Το Γ’ ΚΠΣ και τα έργα
των Ολυμπιακών αγώνων συντέλεσαν
στην καλή εικόνα του κατασκευαστικού κλάδου κατά τα προηγούμενα
χρόνια. Ωστόσο στην παρούσα φάση,
παρά την ενεργοποίηση του ΕΣΠΑ,
ακόμα δεν υπάρχει απορρόφηση των
σχετικών προγραμμάτων. Άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την πορεία
κατασκευαστικής δραστηριότητας στα
δημόσια έργα είναι η παρατεταμένη

Κοινωνικός Διάλογος | Ιούλιος - Δεκέμβριος 2009

22 >
υποβάθμιση του ρόλου του Προγράμματος Δημόσιων Επενδύσεων κατά τα
πέντε τελευταία έτη, η πολυπλοκότητα
διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης
των έργων, η πολυνομία και οι καθυστερήσεις πληρωμής έργων.
Στο Κεφάλαιο 4 παρουσιάζονται
τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά της απασχόλησης στον κλάδο
των κατασκευών και τους συνδεόμενους με αυτόν κλάδους.
Στο Κεφάλαιο 5 αναδεικνύεται η
συμβολή της κατασκευαστικής δραστηριότητας στο σύνολο της οικονομίας αλλά και η στασιμότητα του
οικοδομικού και κατασκευαστικού
κλάδου, όπως διαμορφώθηκε όχι μόνο
τον τελευταίο χρόνο λόγω της διεθνούς
κρίσης, αλλά και ως συνέπεια του μοντέλου που έχει επικρατήσει εδώ και
δεκαετίες στη χώρα. Επιπλέον, επισημαίνεται η ανάγκη στροφής προς
ένα νέο μοντέλο χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού, το οποίο θα
θέτει στο επίκεντρο την επίλυση των
χρόνιων προβλημάτων της ελληνικής
πραγματικότητας με την εφαρμογή
νέων κατευθύνσεων προς την επίτευξη
ποιοτικής ανάπτυξης, η οποία θα περιλαμβάνει και δράσεις για τη βελτίωση
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της ποιότητας ζωής των πολιτών, την
προστασία του περιβάλλοντος, την
εξοικονόμηση ενέργειας και τη στροφή στη χρήση ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας, τη διατήρηση και ανάδειξη
του ιδιαίτερου ελληνικού τοπίου και
των σημαντικών φυσικών και πολιτιστικών πόρων της χώρας αλλά και
κάθε περιοχής ξεχωριστά.
Στο πλαίσιο αυτό, η Ο.Κ.Ε. προχωρά στο Κεφάλαιο 6 στη διατύπωση
συγκεκριμένων προτάσεων.
Για τα ιδιωτικά έργα και την οικοδομική δραστηριότητα, η Ο.Κ.Ε. προτείνει μεταξύ άλλων: την κωδικοποίηση της νομοθεσίας, την ολοκλήρωση
του χωροταξικού και πολεοδομικού
σχεδιασμού, του κτηματολογίου και
των δασικών χαρτών, τη διαμόρφωση
ενός δίκαιου φορολογικού συστήματος, την ανάληψη άμεσων δράσεων
για την εφαρμογή προγραμμάτων
εξοικονόμησης ενέργειας, την ποιοτική αναβάθμιση των κτιρίων, περιλαμβανομένης και της αντισεισμικής
τους θωράκισης, την αναβάθμιση του
ρόλου του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ).

Για τα δημόσια έργα υποδομής,
η Ο.Κ.Ε. μεταξύ άλλων προτείνει: την
αύξηση των Δημοσίων Επενδύσεων
ως προς το συνολικό τους μέγεθος
και ως ποσοστό του ΑΕΠ με στόχο την
αξιοποίησή τους ως βασικό εργαλείο
αναθέρμανσης της οικονομίας, την
ενίσχυση της διαφάνειας και δημοσιότητας στην ανάθεση και εκπόνηση
των έργων και τον έλεγχο των καθυστερήσεων, τη σύσταση Παρατηρητηρίου Δημοσίων Έργων το οποίο θα
δημοσιεύει στο διαδίκτυο στοιχεία για
όλα τα δημόσια έργα, την εφαρμογή
δράσεων εκσυγχρονισμού της Δημόσιας Διοίκησης με πλήρη εισαγωγή και
εφαρμογή σύγχρονων πληροφορικών
συστημάτων, το σχεδιασμό και την
εφαρμογή παρεμβάσεων στα δημόσια
κτίρια προκειμένου να μειωθεί η ενεργειακή τους κατανάλωση.
Τέλος, όσον αφορά στους συνδεόμενους κλάδους της οικονομίας,
είναι σαφές ότι θα πρέπει να προσαρμοσθούν στις νέες απαιτήσεις, ειδικά
εφόσον δοθεί έμφαση σε δράσεις
εξοικονόμησης ενέργειας. Στο πλαίσιο
αυτό, προτείνεται η προώθηση της
άμεσης πιστοποίησης των δομικών
προϊόντων και η υιοθέτηση μέτρων
στήριξης της «παράλληλης» βιομηχανίας (π.χ. τσιμεντοβιομηχανία, χάλυβας, αλουμίνιο, μια σειρά εξειδικευμένων καινοτόμων υλικών), προκειμένου
να προσαρμόσουν την παραγωγή τους
με τη στροφή σε νέα προϊόντα πιο φιλικά προς το περιβάλλον.
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Γνώμη Πρωτοβουλίας της Ο.Κ.Ε. με θέμα

«Αξιολόγηση της Έκθεσης Εφαρμογής
για το 2009 του Εθνικού Προγράμματος
Μεταρρυθμίσεων 2008-2010»

Σ

υνήλθε την Τρίτη, 3 Νοεμβρίου
2009, η Ολομέλεια της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (Ο.Κ.Ε.)
προκειμένου να εγκριθεί η Γνώμη
Πρωτοβουλίας με θέμα «Αξιολόγηση
της Έκθεσης Εφαρμογής για το 2009
του Εθνικού Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων 2008-2010».
Στο πλαίσιο της λειτουργίας του
Παρατηρητηρίου Πολιτικών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, η Ο.Κ.Ε. αξιολογεί
κάθε Σεπτέμβριο και παράλληλα με
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την ετήσια
εφαρμογή του Εθνικού Προγράμματος
Μεταρρυθμίσεων (Ε.Π.Μ.).
Φέτος, και λόγω των εκλογών, η
αξιολόγηση και οι βασικές διαπιστώσεις, όπως είναι φυσικό, αναφέρονται
στο έργο και στις επιδόσεις της προηγούμενης κυβέρνησης. Συγκεκριμένα
αξιολογούνται οι δράσεις, αλλά και οι

κυβερνητικές εξαγγελίες μέχρι και τον
Αύγουστο του 2009 στον τομέα των
δημόσιων οικονομικών, της δημόσιας
διοίκησης, της έρευνας, του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, της αγοράς
εργασίας, της βιώσιμης ανάπτυξης,
της περιφερειακής και κοινωνικής συνοχής και της παιδείας. Ειδικότερα:

εισφοροδιαφυγής βασισμένο σε
τέσσερις άξονες: α) φορολογικοί
έλεγχοι, β) υποδομή πληροφορικής και πλήρης αξιοποίηση των
πληροφοριακών συστημάτων, γ)
κίνητρα και ανταμοιβές για συνεπή συμπεριφορά και δ) αλλαγή
νοοτροπίας και επικοινωνίας.

α)	Αναφορικά με τις «Μακροοικονομικές παρεμβάσεις» υπογραμμίζεται ο έκτακτος, αποσπασματικός και καθαρά εισπρακτικός
χαρακτήρας των μέτρων που
είχαν ληφθεί μέχρι και το Σεπτέμβριο του 2009. Τα συγκεκριμένα μέτρα αξιολογούνται ως
ανεπαρκή για να μεταβάλουν τη
δημοσιονομική κατάσταση της
χώρας. Μεταξύ των προτεραιοτήτων που πρότεινε η Ο.Κ.Ε. είναι
η εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου προγράμματος για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και

β)	Αναφορικά με τον «Εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης»
επισημάνθηκε η ανεπάρκεια των
μεταρρυθμιστικών δράσεων για
τον απαιτούμενο εκσυγχρονισμό
και την ποιοτική αναβάθμιση της
λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών.
γ)	Στην «Κοινωνία της Γνώσης» διαπιστώθηκαν τα ελάχιστα βήματα
που έχουν σημειωθεί στον τομέα
της έρευνας και καινοτομίας και
η ανάγκη ριζικών μεταρρυθμίσεων στο ερευνητικό περιβάλλον,
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ματοδότησης, αλλά και της αναβάθμισης της δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης και συγκεκριμένα
της τεχνικής και επαγγελματικής
εκπαίδευσης. Επίσης επισημάνθηκε, για άλλη μια φορά, η εδώ
και χρόνια διαπιστωμένη έλλειψη
σύνδεσης της εκπαίδευσης με
την κατάρτιση και με τις ανάγκες
της αγοράς εργασίας.
ζ) Η αξιολόγηση για τις δράσεις
που αποσκοπούν στη «Βιώσιμη
ανάπτυξη» βασίσθηκε στην πάγια θέση της Ο.Κ.Ε. ότι δεν είναι
δυνατή η επίτευξη μακροχρόνιας
ανάπτυξης, χωρίς τον συνυπολογισμό της περιβαλλοντικής διάστασης των οικονομικών δραστηριοτήτων.

προκειμένου να διαμορφωθεί μία
σταθερή αναπτυξιακή πορεία βασισμένη στην κοινωνία της γνώσης και στις αρχές της βιώσιμης
ανάπτυξης.
δ)	Για το «Επιχειρηματικό περιβάλλον» επισημάνθηκε η ανεπάρκεια
των δράσεων τόσο για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, όσο
και για την αντιμετώπιση της κρίσης. Μεταξύ άλλων, τονίστηκαν
οι ελλείψεις στις χρηματοδοτικές
υποδομές για την κάλυψη της
επιχειρηματικής δραστηριότητας
και η απουσία μιας πολιτικής
στήριξης συγκεκριμένων κλάδων
που παρουσιάζουν δυνατότητες
ανάπτυξης. Επίσης, κρίθηκε αναγκαία η ενίσχυση της εποπτείας
του χρηματοπιστωτικού συστήματος.
ε)	Στο Κεφάλαιο όπου αξιολογούνται οι «Μεταρρυθμίσεις για την
τόνωση της απασχόλησης» επισημάνθηκαν οι σοβαρές αδυναμίες που αυτές παρουσιάζουν και
η έλλειψη σύνδεσής τους με τις
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δράσεις για την επιχειρηματικότητα και την περιφερειακή ανάπτυξη. Η περιορισμένη αύξηση του
ενεργού πληθυσμού, η αύξηση
της ανεργίας και ειδικότερα των
νέων, καθώς και το υψηλό ποσοστό αδήλωτης εργασίας αποδεικνύουν την αδυναμία της ελληνικής οικονομίας να δημιουργήσει
νέες θέσεις εργασίας. Αναφορικά
με την ανεργία τονίσθηκε ότι
απαιτείται ένα πλέγμα ενεργητικών και παθητικών μέτρων, που
θα αναπτύσσονται αρμονικά και
συμπληρωματικά.
στ)	Οι μεταρρυθμίσεις στον τομέα
της «Εκπαίδευσης» κρίθηκαν ως
ανεπαρκείς, καθώς δεν χρήζουν
μέχρι σήμερα ικανοποιητικής
αντιμετώπισης τα θέματα της χρη-

η)	Αναφορικά με την «Κοινωνική
και περιφερειακή συνοχή» σημειώθηκε η ανεπάρκεια των δαπανών για το κοινωνικό κράτος, η
ανισότητα στη διανομή του ΑΕΠ,
καθώς και τα χαμηλά επίπεδα
του κατώτατου μισθού, συγκριτικά με άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Όσον αφορά στην εθνική πολιτική για την περιφερειακή συνοχή,
η Ο.Κ.Ε. επεσήμανε ότι αυτή θα
πρέπει να είναι προσανατολισμένη στην αξιοποίηση όλων
των συντελεστών παραγωγής της
περιφέρειας, καθώς και στη μεταφορά ουσιαστικών αποφασιστικών αρμοδιοτήτων από το κέντρο
στην περιφέρεια.
Τέλος, στο τελευταίο κεφάλαιο
όπου αξιολογείται η συμβολή των
διαρθρωτικών ταμείων και του ΕΣΠΑ
2007-2013 στην αντιμετώπιση της
κρίσης επισημάνθηκαν οι εξαιρετικά
αργοί ρυθμοί υλοποίησης και κρίθηκε
επιτακτική ανάγκη η προσαρμογή του
στις νέες συνθήκες που δημιουργήθηκαν λόγω της οικονομικής κρίσης.
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υνήλθε την Τρίτη, 3 Νοεμβρίου
2009, η Ολομέλεια της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (Ο.Κ.Ε.),
προκειμένου να εγκρίνει την Ετήσια
Έκθεση για την εφαρμογή της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή
εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών
ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας,
ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολογισμού (Γνώμη 223, Έκθεση για το έτος
2008, η οποία εκπονείται με βάση το
άρθρο 18 του Ν. 3304/05).
Στον Πρόλογο της Έκθεσης - η
οποία, σημειωτέον, είναι η 4η ετήσια
Έκθεση που συντάσσει η Ο.Κ.Ε. για
την αρχή της ίσης μεταχείρισης του
Ν. 3304/05 - επισημαίνεται ότι - όπως
και για τις προηγούμενες Εκθέσεις έτσι
και - για την Έκθεση του έτους 2008
υπήρξε επικοινωνία τόσο με τους φορείς προώθησης της αρχής, όσο και με
μη κυβερνητικές οργανώσεις, προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι θέσεις
και οι παρατηρήσεις τους στο πλαίσιο
ενός ευρύτερου κοινωνικού διαλόγου.
Οι θέσεις αυτές καταγράφονται στα
επόμενα κεφάλαια της Εκθέσεως.
Επειδή δε τη δεδομένη χρονική στιγμή
ήταν έντονη η ενασχόληση της κοινής
γνώμης με το μείζον κοινωνικό και οικονομικό ζήτημα της μετανάστευσης,
η Ο.Κ.Ε. προανήγγειλε την εκπόνηση
Γνώμης Πρωτοβουλίας για το θέμα
αυτό εντός του 2009.
Το Κεφάλαιο Α’ της Εκθέσεως
είναι αφιερωμένο στις εξελίξεις για
την Ίση Μεταχείριση στην Ευρωπαϊκή
Ένωση. Καταγράφονται ειδικότερα οι
εξελίξεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
ευρωπαϊκών ερευνών, Συμβουλίου,
Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, ενώ γίνεται αναφορά
τόσο στο Ευρωπαϊκό Έτος Διαπολιτισμικού Διαλόγου 2008, όσο και στους
νέους κανόνες του κοινοτικού δικαίου
για την ίση μεταχείριση των ατόμων
με περιορισμένη κινητικότητα στα
αεροπορικά ταξίδια. Από τις εξελίξεις
αυτές επισημαίνονται εδώ οι εξής:
n Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε, το Μάιο του 2008, Έκθεση, με
την οποία επιδιώκεται η αξιολόγηση της προόδου που έχει επιτευχθεί
στα Κράτη Μέλη σχετικά με την εξάλειψη των διακρίσεων και την προώθηση των ίσων ευκαιριών, καθώς
και η διατύπωση προτάσεων για

Γνώμη της Ο.Κ.Ε. με θέμα

Ετήσια έκθεση της ο.κ.ε. για την εφαρμογή της
ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή
εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών η άλλων
πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου
προσανατολισμού (Άρθρο 18 του ν. 3304/2005)
την ενίσχυση της νομικής προστασίας έναντι των διακρίσεων και την
επέκτασή της σε όλους τους τομείς
πολιτικής.
n Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε
στις 2 Ιουλίου 2008 πρόταση Οδηγίας «για την εφαρμογή της αρχής
της ίσης μεταχείρισης των προσώπων ανεξαρτήτως θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή
γενετήσιου προσανατολισμού», η
οποία υποβλήθηκε στο πλαίσιο της
«Ανανεωμένης Κοινωνικής Ατζέντας:
Ευκαιρίες, πρόσβαση και αλληλεγγύη στην Ευρώπη του 21ου αιώνα».
n Το Συμβούλιο ανακήρυξε το έτος
2010 «Ευρωπαϊκό Έτος Καταπολέμησης της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού».
Το Κεφάλαιο Β’ της Εκθέσεως
παρουσιάζει συνοπτικά τις κυριότερες
παρατηρήσεις που περιλαμβάνονται
στην Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων
του Συνηγόρου του Πολίτη (ΣτΠ) όσον
αφορά στην εξέταση καταγγελιών για
την παραβίαση της αρχής της ίσης
μεταχείρισης. Ειδικά σε ό,τι αφορά τη
γενική ρήτρα εξαίρεσης των διακρίσεων λόγω ιθαγένειας από το ρυθμιστικό
πεδίο του Ν.3034/2005, ο ΣτΠ επιση-

μαίνει και πάλι ότι έχει δημιουργήσει,
σε πολλές περιπτώσεις, τις προϋποθέσεις εκτεταμένων διακρίσεων σε βάρος αλλοδαπών για λόγους φυλετικής
ή εθνοτικής καταγωγής. Για το λόγο
αυτό, κρίνεται αναγκαία από τον ΣτΠ
η επανεξέταση των ρυθμίσεων αυτών,
ιδίως στο σκέλος που αφορά στους
αλλοδαπούς υπηκόους τρίτων χωρών,
που έχουν εγκατασταθεί και διαμένουν επί μακρόν στην Ελλάδα.
Το Κεφάλαιο Γ’ της Εκθέσεως
αφορά στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) το οποίο για μία ακόμη
χρονιά δεν συνέταξε ειδική ετήσια
έκθεση για την εφαρμογή της ίσης μεταχείρισης. Αντίθετα, σε έγγραφό του
προς την Ο.Κ.Ε. τονίζει ότι «από το
2005 έως και σήμερα δεν έχουν αναφερθεί περιπτώσεις παράβασης των
διατάξεων του ανωτέρω νόμου (ενν.
το ν. 3304/2005), και κατά συνέπεια
δεν γίνεται αναφορά, σε ειδικό κεφάλαιο της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων του Σ.ΕΠ.Ε., στην εφαρμογή και
προώθηση της ίσης μεταχείρισης στον
τομέα της εργασίας και της απασχόλησης». Η Ο.Κ.Ε. επισημαίνει ότι η διαιώνιση της υφιστάμενης κατάστασης
θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο
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έντονου προβληματισμού ως προς την
αποτελεσματικότητα των πρωτοβουλιών ενημέρωσης των ενδιαφερομένων
αλλά και την επάρκεια (σε επίπεδο
αριθμού στελεχών και κατάρτισης) των
μηχανισμών του Σ.ΕΠ.Ε. Επιπλέον, τονίζει ότι θα πρέπει να προσαρμοστεί ο
τρόπος καταγραφής των παραβιάσεων
από πλευράς Σ.ΕΠ.Ε., ώστε να είναι
δυνατός ο εντοπισμός περιπτώσεων
που συντρέχει παραβίαση της αρχής
της ίσης μεταχείρισης.
Στο Δ’ Κεφάλαιο της Εκθέσεως η
Ο.Κ.Ε. αναφέρει ότι για πέμπτη συνεχή
χρονιά η Επιτροπή Ίσης Μεταχείρισης
του Υπουργείου Δικαιοσύνης δεν έδωσε καμία πληροφόρηση στην Ο.Κ.Ε.
σχετικά με το έργο της, παρά το γεγονός ότι της ζητήθηκε εγγράφως και
προφορικώς. Η Ο.Κ.Ε. καταλήγει στο
συμπέρασμα ότι τελικώς η εν λόγω
Επιτροπή δεν υπάρχει παρά μόνο στα
χαρτιά, κατά παραβίαση της κοινοτικής και της εθνικής νομοθεσίας.
Στο Κεφάλαιο Ε’ της Εκθέσεως
καταγράφονται - όπως σε κάθε ετήσια
Έκθεση - οι κύριες αιτιάσεις παραβίασης της αρχής της ίσης μεταχείρισης
που αναφέρονται σε εκθέσεις μη κυβερνητικών οργανώσεων και διεθνών
οργανισμών. Οι αιτιάσεις αυτές αφορούν στη θρησκευτική ελευθερία,
στην κακομεταχείριση συγκεκριμένων
πληθυσμιακών ομάδων από όργανα
της τάξης, στον αντισημιτισμό, στις
συνθήκες μεταχείρισης παράνομα
εισερχόμενων μεταναστών και αιτούντων άσυλο, στα ζητήματα εγκατάστασης των Ρομά και στη διακίνηση
ανθρώπων.
Στο Κεφάλαιο ΣΤ’ της Εκθέσεως
η Ο.Κ.Ε. διατυπώνει προτάσεις για μία
ουσιαστική εφαρμογή της ίσης μεταχείρισης. Οι κυριότερες προτάσεις είναι οι εξής:
Α. Εθνοτική - φυλετική καταγωγή
n Ουσιώδης περιορισμός της εφαρμογή της εξαίρεσης της ιθαγένειας.
n Στροφή της μεταναστευτικής πολιτικής προς την εξασφάλιση ίσων
δικαιωμάτων και ευκαιριών για τους
υπηκόους τρίτων χωρών.
n Ριζική μεταρρύθμιση του συστήματος απόκτησης και ιδίως ανανέωσης
των αδειών διαμονής έτσι, ώστε να
διευκολύνεται η νόμιμη διαμονή
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και εργασία των μόνιμα εγκατεστημένων μεταναστών και των οικογενειών τους.
Εισαγωγή ενός ειδικού καθεστώτος
διαμονής για την 2η γενιά μεταναστών, ως κατάλληλη προϋπόθεση
για την καταπολέμηση των διακρίσεων με κριτήριο την καταγωγή.
Καταπολέμηση των εκτεταμένων
έμμεσων διακρίσεων εις βάρος των
τσιγγάνων.
Β. Άσυλο
Αναμόρφωση της διαδικασίας παροχής πολιτικού ασύλου έτσι, ώστε
οι σχετικές αιτήσεις να τυγχάνουν
ταχείας αλλά και δίκαιης επεξεργασίας.
Διασφάλιση της πρόσβασης των αιτούντων άσυλο, μέχρι την έκδοση
οριστικής απόφασης σχετικά με την
αίτησή τους, στην επίσημη απασχόληση και στην ασφάλιση.
Γ. Άτομα με αναπηρία
Αύξηση της ευαισθητοποίησης της
κοινής γνώμης.
Βελτίωση του θεσμικού πλαισίου
και της πρακτικής σε επίπεδο δημοσίων υπηρεσιών απασχόλησης στο
θέμα των προσλήψεων ατόμων με
αναπηρία.
Αντιμετώπιση των προβλημάτων
που αντιμετωπίζουν τα άτομα με
αναπηρία που ταυτόχρονα ανήκουν
και σε άλλες ομάδες-θύματα διακρίσεων (μετανάστες, γυναίκες κ.λπ.).
Κωδικοποίηση της υφιστάμενης
εκτενούς νομοθεσίας για τα άτομα
με αναπηρία, με έμφαση στην επα-

νεξέταση διατάξεων υπό το πρίσμα
της νομοθεσίας για την ίση μεταχείριση (π.χ. διατάξεις που απαιτούν
πιστοποιητικά «αρτιμέλειας»).
Δ. Διακρίσεις λόγω ηλικίας
n Η Ο.Κ.Ε. προσεγγίζει κριτικά τις νομοθετικές προβλέψεις που θέτουν
όρια ηλικίας ως προϋποθέσεις για
την πρόσβαση στην απασχόληση
και εν γένει στην απόλαυση εργασιακών δικαιωμάτων στον ιδιωτικό και
δημόσιο τομέα.
Ε. Διακρίσεις λόγω γενετήσιου
προσανατολισμού
n Αναφορικά με το κρίσιμο θέμα του
συμφώνου συμβίωσης, η Ο.Κ.Ε. θεωρεί ότι ο πρόσφατος νόμος με την
εξαίρεση των ατόμων ίδιου φύλου
ακυρώνει το σκοπό για τον οποίο
θεσπίστηκε. Επιπλέον διερωτάται,
εάν - ενόψει της εκτενούς ελληνικής
και διεθνούς νομοθεσίας για την
απαγόρευση των διακρίσεων λόγω
φύλου - είναι νομικά επιτρεπτή η
εξαίρεση αυτή.
Στο τέλος της Έκθεσης παρατίθενται τα εξής Παραρτήματα:
Παράρτημα Ι: Καταπολέμηση των
διακρίσεων στην αγορά εργασίας. Η
ολοκλήρωση μίας σημαντικής φάσης
της κοινοτικής πρωτοβουλίας EQUAL.
Παράρτημα ΙΙ: Το Σύμφωνο Συμβίωσης μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Παράρτημα ΙΙΙ: Υπηρεσίες, φορείς
και οργανώσεις προς τις οποίες απευθύνθηκε η Ο.Κ.Ε. κατά τη διαδικασία
έκδοσης της Γνώμης.

27

Σ

υνήλθε την Τρίτη, 3 Νοεμβρίου
2009, η Ολομέλεια της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (Ο.Κ.Ε.)
προκειμένου να εγκριθεί η Γνώμη
Πρωτοβουλίας με θέμα «Δείκτες Παρακολούθησης του Εθνικού Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων 2008-2010».
Στο πλαίσιο της λειτουργίας του
Παρατηρητηρίου Πολιτικών για τη
Βιώσιμη Ανάπτυξη, η Ο.Κ.Ε. διερευνά
και αξιολογεί κάθε Ιούνιο τις εξελίξεις
που σημειώνονται στους δείκτες
παρακολούθησης της Στρατηγικής της
Λισαβόνας. Το υλικό αυτό αποτελεί
σημαντική εισροή στο έργο της
ετήσιας αξιολόγησης της εφαρμογής
του
Εθνικού
Προγράμματος
Μεταρρυθμίσεων που ακολουθεί.
Μπορεί οι 14 διαρθρωτικοί δείκτες
που παρακολουθούν την υλοποίηση
των στόχων της Λισαβόνας στη χώρα
μας να μην είχαν καταγράψει τον Ιούνιο που έγινε η αξιολόγησή τους τις
αλλαγές στα οικονομικά μεγέθη που
είχαν συνετλεστεί, όμως η αξιολόγησή τους επέτρεψε να ανιχνευτούν οι
αδυναμίες και τα πάγια διαρθρωτικά
προβλήματα της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας και βέβαια η αδυναμία προσέγγισης των στόχων της
Λισαβόνας.
Συγκεκριμένα:
-	Οι τελευταίες μετρήσεις έδειξαν
συνεχή υποχώρηση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας. Το υψηλό επίπεδο των
επενδύσεων των προηγούμενων
χρόνων δεν μπόρεσε να αξιοποιηθεί επαρκώς για τη βελτίωση της
παραγωγικότητας της οικονομίας
και της ανταγωνιστικότητας των
επιχειρήσεων. Στην ίδια κατεύθυνση δυστυχώς μας προσανατόλισε και το διαρκώς διογκούμενο
έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου.
-	Το ποσοστό του πληθυσμού, το
οποίο βρίσκεται κάτω από το
όριο της φτώχειας, παραμένει
σταθερό. Δυστυχώς οι επιδοματικές πολιτικές δεν βελτίωσαν τα
επίπεδα της φτώχειας.
-	Η βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών παρέμενε επισφαλής.
Το δημόσιο έλλειμμα είχε σχεδόν

Γνώμη της Ο.Κ.Ε. με θέμα

«Δείκτες Παρακολούθησης του Εθνικού
Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων 2008 – 2010»
Αποτίμηση εξελίξεων

υπερτριπλασιαστεί σε σχέση με
το στόχο του προϋπολογισμού
του 2008. Η φοροεισπρακτική
πολιτική της τότε κυβέρνησης με
τη συνεχή επιβολή νέων φόρων,
και μάλιστα για προηγούμενες
περιόδους, κάθε άλλο αποδείχθηκε ικανή να μειώσει το έλλειμμα.
Σίγουρα, θα ήταν προτιμότερο, η
κυβέρνηση να είχε προσανατολισθεί στην ουσιαστική καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και
εισφοροδιαφυγής.
-	Επίσης, παρά το ότι βρισκόμασταν στο δεύτερο χρόνο υλοποίησης του Εθνικού Προγράμματος
Μεταρρυθμίσεων και παρά τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εξακολουθούσε να παρατηρείται σημαντική υστέρηση στον
τομέα της έρευνας και της καινοτομίας. Το σημαντικότερο ζήτημα
δε, είναι ότι δεν είχε προχωρήσει
η θέσπιση και υλοποίηση μιας
πολιτικής Εθνικών Ερευνητικών
Προγραμμάτων, ώστε τα Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα να πάψουν να αποτελούν τη
μοναδική πηγή χρηματοδότησης
της έρευνας.
-	Αναφορικά με το κομμάτι της
ενέργειας διαπιστώθηκε ιδιαίτερα
χαμηλό ποσοστό συμμετοχής των
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
(Α.Π.Ε.) στο σύνολο της καταναλισκόμενης ενέργειας. Δεν θα πρέ-

πει να ξεχνάμε ότι ο εθνικός στόχος είναι να φθάσει η χώρα μας
στο 20,3% μέχρι το 2010 και στο
29% μέχρι το 2020, αναφορικά
με το ποσοστό συμμετοχής των
Α.Π.Ε. στην ακαθάριστη κατανάλωση ενέργειας στη χώρα μας. Ο
στόχος αυτός, με βάση τα στοιχεία του 2006, καθώς δεν είναι
διαθέσιμα νεώτερα στοιχεία, κρίνεται υπεραισιόδοξος και φυσικά
μη υλοποιήσιμος. Και βέβαια δεν
έχουν επιλυθεί ακόμα οι δυσλειτουργίες του θεσμικού πλαισίου,
που δημιουργούν σημαντικά
προβλήματα και καθυστερήσεις
και απομακρύνουν κάθε σοβαρό
επενδυτή.
-	Τέλος, δεν διαπιστώθηκε καμία
πρόοδος στην απασχόληση, ενώ
η ανεργία και λόγω της κρίσης
αυξήθηκε σημαντικά. Όχι μόνο
με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, αλλά και αυτά των
προηγούμενων χρόνων, ήταν εμφανής η αδυναμία της χώρας μας
για προσέγγιση των στόχων της
Λισαβόνας όσον αφορά τη συνολική απασχόληση. Τα στοιχεία
της ΕΣΥΕ δείχνουν μείωση της συνολικής απασχόλησης για πρώτη
φορά μετά το 2000, καθώς και
μείωση της πλήρους και αύξηση
της προσωρινής απασχόλησης.
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