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Μήνυμα 
του Προέδρου 

της Ο.Κ.Ε.

Αγαπητοί φίλοι αναγνώστες, 

Το δεύτερο εξάμηνο του 2012 οι εξε-

λίξεις, τόσο στην Ελλάδα, όσο και σε 

πολλές άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, δικαίωσαν τις ανησυχίες μας 

αλλά και απέδειξαν ότι είναι απαραίτη-

τη, όσο ποτέ άλλοτε, η ενεργός συμμε-

τοχή όλης της κοινωνίας για την έξοδο 

από την κρίση.

Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή 

(Ο.Κ.Ε.), με την παρέμβασή της στις 

τρέχουσες οικονομικοκοινωνικές εξελί-

ξεις, τόνισε την ανάγκη άμεσης συμφω-

νίας, όχι μόνο σε στόχους, αλλά και σε 

συγκεκριμένα μέτρα πολιτικής.

Επίσης, με την παρέμβασή της στο νέο 

φορολογικό νομοσχέδιο, η Ο.Κ.Ε. επε-

σήμανε ότι, υπό τις παρούσες κρίσιμες 

συνθήκες, απαιτείται η προώθηση μίας 

συνολικής φορολογικής μεταρρύθμι-

σης, η οποία θα διαμορφώσει ένα σύγ-

χρονο φορολογικό σύστημα, το οποίο θα υπηρετεί συγκεκριμένους και 

διαχρονικούς στόχους.

Η διεθνής παρουσία της Ο.Κ.Ε. ήταν ιδιαίτερα έντονη και αυτό το εξά-

μηνο. Συμμετείχαμε σε ευρωπαϊκά και διεθνή fora και αναλάβαμε τη 

διοργάνωση δύο διεθνών συναντήσεων στην Αθήνα το 2013: 1) Τη συ-

νάντηση της Ένωσης των Οικονομικών και Κοινωνικών Συμβουλίων και 

Παρόμοιων Θεσμών της Γαλλοφωνίας (UCESIF) τον Ιούνιο του 2013 και 

2) Τη συνάντηση των Προέδρων και των Γενικών Γραμματέων της Ε.Ο.Κ.Ε. 

και των Ο.Κ.Ε. της Ευρωπαϊκής Ένωσης το Νοέμβριο του 2013. Επίσης, 

υποδεχθήκαμε αντιπροσωπεία του Δημοσίου Συμβουλίου της Αρμενίας 

τον Οκτώβριο του 2012 στην Αθήνα, ενώ προετοιμάζουμε για το 2013 την 

ανάπτυξη διμερών επαφών με αντίστοιχους θεσμούς ανά την υφήλιο. 

Με τις διεθνείς μας πρωτοβουλίες ενισχύουμε τις θέσεις της χώρας μας 

στους αντίστοιχους συνομιλητές μας, διευρύνουμε ορίζοντες και ανι-

χνεύουμε δυνατότητες για συνεργασία και ανάπτυξη.

Επίσης, η Ο.Κ.Ε. σχεδιάζει μία δημιουργική παρέμβαση σε καίρια οι-

κονομικά και κοινωνικά ζητήματα κατά το 2013, σε συνεργασία τόσο με 

την ελληνική κυβέρνηση, όσο και με το σύνολο των εκπροσώπων της 

οικονομικής και κοινωνικής ζωής της χώρας.

Χρήστος Πολυζωγόπουλος 
Πρόεδρος Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής
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Συνήλθε την Πέμπτη, 19 Ιουλίου 2012, 
η Ολομέλεια της Οικονομικής και 

Κοινωνικής Επιτροπής (Ο.Κ.Ε.) προκει-
μένου να εκφράσει Γνώμη Πρωτοβουλί-
ας με θέμα «Αντιμετώπιση των προβλη-
μάτων του κέντρου της Αθήνας». Στη 
Συνεδρίαση παρέστη, εκπροσωπώντας 
το Δήμαρχο Αθηναίων, και o κ. Γιώρ-
γος Μπρούλιας, Δημοτικός Σύμβουλος 
Αθηναίων και Πρόεδρος της Εταιρείας 
Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής 
Αθηνών.

Η Αθήνα, και ειδικότερα το ευρύ-
τερο κέντρο της, βιώνει σήμερα μια πο-
λυδιάστατη κρίση. H υποβάθμιση του 
αστικού περιβάλλοντος και των λειτουρ-
γιών της πόλης που έχει ξεκινήσει εδώ 
και αρκετές δεκαετίες, παράλληλα με τα 
πλέον πρόσφατα προβλήματα αύξησης 
της εγκληματικότητας/παραβατικότη-
τας, αύξησης του αριθμού των ανέργων 
και των αστέγων και υποβάθμισης των 
συστημάτων κοινωνικής πρόνοιας και 
περίθαλψης, δημιουργούν αυξανόμενες 
κοινωνικές εντάσεις και έντονα φαινό-
μενα ρήξης της κοινωνικής συνοχής. 

Οι παρεμβάσεις, επομένως, που 
απαιτούνται εκτός από τον επείγοντα 
χαρακτήρα θα πρέπει να εξυπηρετούν 
ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα δράσης 
με στόχο την οικονομική, κοινωνική και 
περιβαλλοντική ανασυγκρότηση της 
πόλης, με έμφαση στη διατήρηση και 
επαύξηση των θέσεων εργασίας, την 
ενίσχυση της αστικής επιχειρηματικότη-
τας και την προσέλκυση νέων, ανταγω-
νιστικών, χρήσεων και λειτουργιών.

Η Ο.Κ.Ε. με τη Γνώμη της προσεγ-
γίζει αναλυτικά τα υφιστάμενα προβλή-
ματα και τις δυσλειτουργίες της πόλης 
και καταλήγει σε συγκεκριμένες δρά-
σεις και προτάσεις εφαρμογής τους για 
την ουσιαστική αντιμετώπιση της σοβα-
ρότατης κρίσης που βιώνει η Αθήνα. 

Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι η 
επιτυχής προώθηση και ιδίως η εφαρ-
μογή των προτεινόμενων δράσεων και 
μέτρων για την αναζωογόνηση του 
Κέντρου της Αθήνας προϋποθέτει τη 
δημιουργία ενός Επιχειρησιακού Μη-
χανισμού Διοίκησης και Διαχείρισης, 
ο οποίος θα συμμετάσχει ενεργά τόσο 
κατά το στάδιο της οριστικοποίησης του 
προγράμματος δράσης, όσο και κατά το 
στάδιο της εφαρμογής του. 

Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 19 
Ιουλίου 2012, η παρουσίαση του 

βιβλίου του Αντιπροέδρου της Οικο-
νομικής και Κοινωνικής Επιτροπής 
(Ο.Κ.Ε.) κ. Ν. Σκορίνη «Δυτικοανατολι-
κά της Γης» (Εκδόσεις ΚΑΜΠΥΛΗ), στα 
γραφεία της Επιτροπής.

Το βιβλίο προλόγισε ο Πρόεδρος 
της Ο.Κ.Ε. κ. Χρήστος Πολυζωγόπου-
λος, ενώ αποσπάσματα διάβασε ο κ. 
Κωνσταντίνος Θεμελής, ο οποίος είχε 
την επιμέλεια του κειμένου και της 
έκδοσης του βιβλίου.

Πρόκειται για ένα «Περιπετειώ-
δες μυθιστόρημα με κυνηγητό αρ-
χαιολογικών ευρημάτων, προσωπικές 
υπαρξιακές κρίσεις και παθιασμένους 
έρωτες.

Πράκτορες μυστικών υπηρεσιών, 
εγκληματικών οργανώσεων και εκ-
κλησιών ψάχνουν κλεμμένα αρχαία 
ευρήματα και τα θαμμένα, κάπου στη 
Σαχάρα, συμπληρωματικά τους, για 
λογαριασμό αδίστακτων πολιτικών, 
αδίστακτων ιερωμένων και απλήστων 
του Χρήματος. Οι πληροφορίες των 
ευρημάτων – εάν δημοσιευτούν! -, θα 
τινάξουν την ιστορία του Δυτικού Κό-
σμου στον αέρα.

Η έρημος της Σαχάρας γίνεται 
πεδίο κατασκοπίας, ανασκαφών, μα-
κελειών… Γίνεται, επίσης, ο καθρέ-

φτης της υπαρξιακής κρίσης αρκετών 
εμπλεκομένων προσώπων και ο κοιτώ-
νας ημερινών και νυχτερινών ερώτων.

Οι επικεφαλής των πρακτόρων 
στην Αθήνα, το Κάιρο, τη Νέα Υόρκη, 
το Ιβάνοβο, τη Βενετία, το Βατικανό, 
την Ισταμπούλ αγωνιούν, επινοούν τα-
κτικές, ανακαλούν για εκτέλεση πρά-
κτορες που απέτυχαν στην αποστολή 
τους, τρέμουν για το σαρκίο τους –γι’ 
αυτό και πολλαπλασιάζουν τους πλη-
ρωμένους φονιάδες γύρω τους–, ενώ 
εμφανίζονται στην κοινωνία σαν αθώ-
ες περιστερές.

Οι υπαρξιακές κρίσεις ανήκουν 
στους πράκτορες –«συμβασιούχους 
ορισμένου χρόνου και έργου». Αυτοί 
συγκρούονται με κανόνες του επαγ-
γέλματός των, με τον ΄Ερωτα, που 
τους τραβάει από το μανίκι, την άπο-
ψή τους για τη ζωή και τη συνείδησή 
τους. Σε στιγμές αναμονής ή ανάπαυ-
λας συνομιλούν με τον εαυτό τους πα-
ραληρηματικά και οι ρωγμές που φα-
νερώνονται στην προσωπικότητά τους 
μας επιτρέπουν να μετρήσουμε το μέ-
γεθος της απόγνωσής τους• όσο για τα 
ίχνη αίματος που διακρίνουμε, αυτά 
φανερώνουν την εσωτερική αιμορρα-
γίας της προσωπικής των ουτοπίας».

«Δυτικοανατολικά της Γης»
Παρουσίαση  
του βιβλίου του  
Αντιπροέδρου  
της Ο.Κ.Ε.  
κ. Ν. Σκορίνη
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Γνώμη Πρωτοβουλίας της Ο.Κ.Ε. για την 

«Αντιμετώπιση των προβλημάτων του κέντρου 
της Αθήνας»  

Στη συνέχεια θα απαιτηθεί ένα 
μονιμότερο και πιο συνεκτικό θεσμικό 
σχήμα, το οποίο μπορεί να περιλαμβά-
νει, ενδεικτικά, τα εξής: α) Τη σύσταση 
Διυπουργικής Επιτροπής για το ευρύτε-
ρο Ιστορικό Κέντρο της Αθήνας, β) Τη 
δημιουργία ειδικού φορέα διοίκησης 
και διαχείρισης του προγράμματος, με 
τη μορφή ανώνυμης εταιρείας, κατά το 
πρότυπο του «Αθήνα 2004 Α.Ε.», γ) Τη 
δημιουργία Ειδικής Συντονιστικής Ομά-
δας, με συμμετοχή υψηλόβαθμων διοι-
κητικών στελεχών των αρμοδίων υπουρ-
γείων και δημοσίων οργανισμών και του 
Δήμου Αθηναίων και δ) Τη δημιουργία 
μόνιμου μηχανισμού διαβούλευσης 
(forum) με τους παραγωγικούς και επι-
στημονικούς φορείς της πόλης.

Οι αναλυτικές προτάσεις της Ο.Κ.Ε. 
για τους βασικούς άξονες δράσης αλλά 
και για τα επιμέρους μέτρα αναφέρονται 
αναλυτικά τόσο στο πλήρες κείμενο της 
γνωμοδότησης, όσο και στην εισήγηση 
του Προέδρου της Ο.Κ.Ε. κ. Χρήστου Πο-
λυζωγόπουλου.
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Υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας 
μεταξύ της Ο.Κ.Ε. Ελλάδος και της 
Ο.Κ.Ε. Ισραήλ

Τη Δευτέρα, 10 Σεπτεμβρίου 2012, αντι-
προσωπεία της Οικονομικής και Κοι-

νωνικής Επιτροπής της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) 
με επικεφαλής τον Αντιπρόεδρό της κ. 
Νικόλαο Σκορίνη, συναντήθηκε με την 
αντιπροσωπεία της Ο.Κ.Ε. του Ισραήλ, με 
επικεφαλής τον Πρόεδρό της κ. Yehuda 
Talmon, στο πλαίσιο του Σεμιναρίου 
TRESMED 4 με θέμα «Γυναίκα και Κοινω-
νικός Διάλογος», στα Γραφεία του Εμπορι-
κού Συλλόγου Θεσσαλονίκης.

Τις δύο αντιπροσωπείες υποδέχτηκαν 
ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Θεσ-
σαλονίκης κ. Κωνσταντίνος Χαντζαρίδης 
και ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης 
κ. Απόστολος Τζιτζικώστας.

Στο τέλος της διμερούς συνάντησης, 
οι δύο αντιπροσωπείες υπέγραψαν Πρωτό-
κολο Συνεργασίας.

Στόχος της πρωτοβουλίας αυτής είναι 
οι δύο Ο.Κ.Ε. να ενδυναμώσουν τις μεταξύ 
τους σχέσεις και την ανταλλαγή απόψεων 
σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος για την 
κοινωνία των πολιτών.

Ο κ. Σκορίνης ευχαρίστησε αρχικά 
τον κ. Talmon για τη συνάντηση και ανα-
φέρθηκε στους ισχυρούς δεσμούς που 
συνδέουν τους δύο λαούς. Επίσης, τον 
ενημέρωσε για το έργο της Ο.Κ.Ε. στην 
Ελλάδα. Ο κ. Talmon από την πλευρά του 

εξέφρασε την ικανοποίησή του για την 
υπογραφή του Πρωτοκόλου Συνεργασίας 
και τόνισε την ανάγκη για την ενίσχυση 
των πολιτικών, οικονομικών και πολιτιστι-
κών σχέσεων ανάμεσα στην Ελλάδα και το 
Ισραήλ.

Στην ισραηλινή αντιπροσωπεία συμ-
μετείχαν, επίσης, ο κ. Motty Shapira, 
Γενικός Διευθυντής της Ομοσπονδίας 
Οργανώσεων Αυτοαπασχολούμενων του 
Ισραήλ, η κα Frances Raday, Πρόεδρος 
του Ερευνητικού Κέντρου Concord για την 
Eνσωμάτωση του Διεθνούς Δικαίου, η κα 
Vered Swid, Γενική Διευθύντρια της Αρχής 
για τη Βελτίωση της Θέσης των Γυναικών, 
Γραφείο Πρωθυπουργού του Ισραήλ, η κα 
Dalia Narkis, Περιφερειακή Διευθύνουσα 
Σύμβουλος για τις χώρες της Ανατολικής 
Μεσογείου της Manpower Group, και ο κ. 
Shlomo Neuman, Πρόεδρος της Εκτελε-
στικής Επιτροπής της Ο.Κ.Ε. του Ισραήλ. 
Στη συνάντηση συμμετείχαν, επίσης, από 
την Ο.Κ.Ε. της Ελλάδος ο κ. Ιωάννης Πούπ-
κος, Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής, ο 
κ. Απόστολος Ξυράφης, Γενικός Γραμματέ-
ας, και η Δρ. Μάρθα Θεοδώρου, Υπεύθυνη 
Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων.

Η Οικονομική και Κοινωνική Επι-
τροπή (Ο.Κ.Ε.) της Ισπανίας 

και η Ο.Κ.Ε. της Ελλάδος συνδι-
οργάνωσαν στις 10 και 11 Σεπτεμ-
βρίου 2012, Σεμινάριο στο πλαίσιο 
της πρωτοβουλίας TRESMED 4* με 
θέμα «Γυναίκα και Κοινωνικός Δι-
άλογος», στην αίθουσα συνεδριά-
σεων του Ευρωπαϊκού Κέντρου για 
την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής 
Κατάρτισης (CEDEFOP), στη Θεσ-
σαλονίκη.

Κατά τη διάρκεια της εναρ-
κτήριας συνεδρίασης χαιρετισμό 
απηύθυναν οι κ.κ. Θεόδωρος 
Καράογλου, Υπουργός Μακεδονί-
ας-Θράκης, Νικόλαος Σκορίνης, 
Αντιπρόεδρος της Ο.Κ.Ε. Ελλάδος, 
Jose Guillermo Zubia, Σύμβουλος 
της Β’ Ομάδας της Ο.Κ.Ε. Ισπανί-
ας, και η κα Mara Brugia, Στέλεχος 
του CEDEFOP. Επίσης, στην εκδή-
λωση συμμετείχαν με παρεμβά-
σεις τους ο κ. Ahmed Majdalani, 
Υπουργός Εργασίας της Παλαιστι-
νιακής Αρχής, η κα Έφη Μπέκου, 
Γενική Γραμματέας Πρόνοιας του 
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας, και ο 
κ. Yehuda Talmon, Πρόεδρος της 
Ο.Κ.Ε. του Ισραήλ.

Οι εισηγητές της εκδήλωσης 
συμμετείχαν στις ακόλουθες ενό-
τητες: α) «Γυναίκα και Απασχόλη-
ση. Η κατάσταση των γυναικών 
στην αγορά εργασίας», β) «Πο-
λιτικές ίσων ευκαιριών για την 
πρόσβαση στην εκπαίδευση, τις 
συνθήκες εργασίας, την κοινωνική 
προστασία, την ασφάλεια και την 
υγεία στην εργασία και διακρί-
σεις σε βάρος των γυναικών στην 
αγορά εργασίας», γ) «Γυναίκα και 
κοινωνικός διάλογος. Ο ρόλος των 
Ο.Κ.Ε. στην προώθηση των ίσων 
ευκαιριών» και δ) «Παρουσία και 
εκπροσώπηση των γυναικών σε 
οργανώσεις της κοινωνίας των πο-
λιτών. Ενδιαφέρουσες πρακτικές 
στην περιοχή».
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 n Η δημιουργία και/ή ενίσχυση 
των Οικονομικών και Κοινωνι-
κών Συμβουλίων και παρόμοιων 
θεσμών.

 n Η ενίσχυση των δυνατοτήτων 
των οργανώσεων της κοινωνίας 
των πολιτών και των δομών του 
κοινωνικού διαλόγου.

 n Η ενίσχυση και προώθηση του 
κοινωνικού διαλόγου μέσω της 
εκπαίδευσης και ευαισθητο-
ποίησης σε σχέση με τις διαδι-
κασίες διαβούλευσης για τους 
κοινωνικούς φορείς στις δημο-
κρατικές κοινωνίες.

Οι χώρες που συμμετέχουν 
στο πρόγραμμα TRESMED 4 είναι 
η Αίγυπτος, η Αλγερία, η Ιορδανία, 
το Ισραήλ, ο Λίβανος, το Μαρόκο, 
η Παλαιστινιακή Αρχή, η Συρία και 
η Τυνησία. Το πρόγραμμα είναι 
ανοικτό σε όλες τις ευρωπαϊκές 
χώρες, ιδίως εκείνες που έχουν Οι-
κονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο 
ή παρόμοιο θεσμό, καθώς και στην 
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινω-
νική Επιτροπή.

Σεμινάριο TRESMED 4 με θέμα «Γυναίκα και Κοινωνικός Διάλογος» από 
την Ο.Κ.Ε. Ελλάδος και την Ο.Κ.Ε. Ισπανίας

Από την Ο.Κ.Ε. Ελλάδος 
συμμετείχαν με εισηγήσεις ή πα-
ρεμβάσεις τους η κα Μαργαρίτα 
Ζούλοβιτς και  οι κκ. Γεώργιος Γω-
νιωτάκης, Γεώργιος Τσατήρης και 
Ιωάννης Πούπκος, Μέλη της Εκτε-
λεστικής Επιτροπής της Ο.Κ.Ε.

*Το TRESMED 4 είναι ένα έργο 
που χρηματοδοτείται από την Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή και η διαχεί-
ρισή του γίνεται από την Ο.Κ.Ε. 
της Ισπανίας. Στόχος του είναι η 
ενίσχυση του ρόλου των οικονο-
μικών και κοινωνικών φορέων σε 
διαδικασίες λήψης αποφάσεων 
και η επίτευξη της πληρέστερης 
συμμετοχής τους στην ευρω-με-
σογειακή εταιρική σχέση, ώστε να 
διευκολυνθεί η δημιουργία ενός 
αντιπροσωπευτικού μοντέλου εν-
σωμάτωσης στο πλαίσιο της Ευρω-
παϊκής Πολιτικής Γειτονίας.

Επιμέρους στόχοι του 
TRESMED 4 είναι:

 n Η αμοιβαία ανταλλαγή εμπει-
ριών στον τομέα του θεσμοθε-
τημένου κοινωνικού διαλόγου, 
προκειμένου να διαμορφωθεί 
μια ανοιχτή περιοχή για την 
αμοιβαία εκπαίδευση για τη 
στήριξη της οικονομικής ανά-
πτυξης και της κοινωνικής 
ευημερίας με τη συμμετοχή 
όλων των εμπλεκόμενων παρα-
γόντων.
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Ως Επίτροπος Απασχόλησης, Κοινωνικών 
Υποθέσεων και Κοινωνικής Ένταξης, ποιες 
είναι οι κορυφαίες προτεραιότητές σας 
για τα επόμενα έτη;

Το σημαντικότερο εμπόδιο στον καθορι-
σμό των προτεραιοτήτων πολιτικής στον τομέα 
της απασχόλησης, των κοινωνικών υποθέσε-
ων και της ένταξης εξακολουθεί, δυστυχώς, 
να είναι η χρηματοπιστωτική και οικονομική 
κρίση που εξακολουθεί να επηρεάζει σοβαρά 
την απασχόληση και την κοινωνική κατάστα-
ση σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.). Το 
2010, η Επιτροπή καθόρισε τις προτεραιότητες 
της δράσης της για την αντιμετώπιση της χρη-
ματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης στη 
στρατηγική «Ευρώπη 2020» για μια έξυπνη, 
βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομία, 
στην οποία στρατηγική περιγράφονται οι πιθα-
νές απαντήσεις στις προκλήσεις που θέτει η 
ύφεση στην Ε.Ε. Οι εμβληματικές πρωτοβου-
λίες που εγκρίθηκαν εκείνη την εποχή έχουν 
συμβάλει στην αντιμετώπιση των προκλήσεων 
στον τομέα της απασχόλησης και στον κοινω-
νικό τομέα. Ιδιαίτερη σημασία έχουν οι πρω-
τοβουλίες συμπεριλαμβανομένων εκείνων με 
τίτλο «Ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις 
εργασίας», «Ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την 
καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνι-
κού αποκλεισμού» και «Νεολαία σε κίνηση». 

Ωστόσο, η κατάσταση δεν έχει βελτιω-
θεί, ιδιαίτερα οι νέοι αισθάνθηκαν την πλήρη 
ισχύ της οικονομικής ύφεσης: τον Δεκέμβριο 
του 2012, το ποσοστό ανεργίας των νέων ήταν 
23,4% σε όλη την Ε.Ε., και πάνω από 50% σε 
ορισμένα κράτη-μέλη, όπως και στην Ελλάδα. 
Τα άτομα που κινδυνεύουν από τη φτώχεια ή 
από τον κοινωνικό αποκλεισμό αντιπροσωπεύ-
ουν τώρα σχεδόν το 24% του πληθυσμού, με 
μεγάλες διαφορές μεταξύ των χωρών, λόγω 
κυρίως των διαφορών στο εισόδημα των νοι-
κοκυριών και στα συστήματα κοινωνικής πρό-
νοιας στο κράτος μέλος. Κινητοποιήθηκαν όλα 
τα διαθέσιμα μέσα, ιδίως το Ευρωπαϊκό Κοι-
νωνικό Ταμείο, το οποίο αναπροσανατολίστηκε 
ώστε να επικεντρωθεί περισσότερο στις πλέον 
πιεστικές προτεραιότητες και ιδίως στην κατα-
πολέμηση της ανεργίας των νέων.

Στο πλαίσιο αυτό, μια σειρά από δεσμεύ-
σεις πολιτικής στον τομέα της απασχόλησης, 
των δεξιοτήτων, της αναδιάρθρωσης, των συν-
θηκών εργασίας και της κοινωνικής ένταξης 
έχει εγκριθεί κατά τους τελευταίους μήνες με 
έμφαση στη δημιουργία ποιοτικών θέσεων ερ-
γασίας, στη διαρθρωτική μεταρρύθμιση των 
αγορών εργασίας και στις επενδύσεις σε αν-
θρώπινο κεφάλαιο. Από το περασμένο έτος, η 
Επιτροπή ενέκρινε μια σειρά νέων πρωτοβου-
λιών: τη δέσμη μέτρων για την απασχόληση, τη 
δέσμη μέτρων για την απασχόληση των νέων, 
καθώς και τη δέσμη μέτρων για τις κοινωνικές 
επενδύσεις.

Η πρόκληση για το χαρτοφυλάκιό μου 
κατά τα επόμενα δύο έτη –το 2013/2014– εί-
ναι να παράσχει πειστικά επιχειρήματα για τη 

διατήρηση και την ενίσχυση του κοινωνικού 
προτύπου της Ε.Ε. στο υφιστάμενο πλαίσιο 
των δημοσιονομικών περιορισμών. Εκτός από 
τις πιο πρόσφατες πρωτοβουλίες που μόλις 
ανέφερα, σχεδιάζω να υποβάλω μια σύσταση 
του Συμβουλίου σχετικά με ένα πλαίσιο ποι-
ότητας για τις περιόδους πρακτικής άσκησης, 
μια απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου για την ευρωπαϊκή πλατ-
φόρμα για την καταπολέμηση της αδήλωτης 
εργασίας, μια απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις 
δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης, καθώς και 
έναν κανονισμό σχετικά με το EURES. Επίσης, 
εργαζόμαστε για την αναθεώρηση του κανο-
νισμού σχετικά με το συντονισμό των συστη-
μάτων κοινωνικής ασφάλισης για τις παροχές 

ανεργίας και μακροχρόνιας περίθαλψης. Άλλες 
πρωτοβουλίες που έχουν ήδη προγραμματιστεί 
αφορούν τη διατύπωση σύστασης σχετικά με 
την ένταξη των Ρομ, η οποία εκπονήθηκε από 
κοινού με την Επίτροπο κα Reding. 

Επειδή το 2014 είναι το τελευταίο έτος της 
τρέχουσας νομοθετικής περιόδου, εναπόκειται 
στη νέα Επιτροπή (2015-2020) να σχεδιάσει 
νέες πρωτοβουλίες για τη θητεία της. Ωστόσο, 
είμαι αποφασισμένος να προγραμματίσω μια 
στρατηγική απασχόλησης και ένα μακρόπνοο 
κοινωνικό προγραμματισμό για την εντολή πο-
λιτικής της νέας Επιτροπής και να ζητήσω τη 
συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων μερών 
σε αυτόν τον προβληματισμό.

Συνέντευξη του κ. Lászlό Andor   
Μέλους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Επιμέλεια συνέντευξης: Δρ. Μάρθα Θεοδώρου

...Μια σειρά από δεσμεύσεις πολιτικής στον τομέα της 

απασχόλησης, των δεξιοτήτων, της αναδιάρθρωσης, 

των συνθηκών εργασίας και της κοινωνικής ένταξης 

έχει εγκριθεί κατά τους τελευταίους μήνες με έμφαση 

στη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας, στη 

διαρθρωτική μεταρρύθμιση των αγορών εργασίας και 

στις επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο...
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...Για να καταστεί 

πραγματικότητα η 

«Εγγύηση για τη 

νεολαία», θα διατεθεί 

το ποσό των 6 δισ. ευρώ 

από την πρωτοβουλία 

για την απασχόληση των 

νέων που δημιουργήθηκε 

πρόσφατα...

Στο πλαίσιο της «δέσμης μέτρων για την 
απασχόληση», η οποία δρομολογήθηκε 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Απρίλιο 
του 2012, με στόχο να αντιμετωπιστεί το 
υψηλό επίπεδο ανεργίας στην Ευρώπη, 
ποια είναι τα ειδικά μέτρα που έχουν λη-
φθεί μέχρι σήμερα και τα αποτελέσματά 
τους και ποια  μέτρα σχεδιάζονται για το 
μέλλον;

Η δέσμη μέτρων για την απασχόληση 
περιείχε σχεδόν 67 ενέργειες, τις οποίες έχει 
αναλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε τομείς 
όπως η δημιουργία θέσεων εργασίας –ιδίως 
σε αναπτυσσόμενους τομείς όπως η πράσινη 
οικονομία, οι ΤΠΕ και η κοινωνική περίθαλψη– 
οι επενδύσεις στις δεξιότητες, η ολοκλήρωση 
της αγοράς εργασίας της Ε.Ε., η βελτίωση των 
δομών διακυβέρνησης. Για λόγους συντομίας, 
θα ήθελα να τονίσω ορισμένες βασικές πρω-
τοβουλίες. 

Για την καταπολέμηση της ανεργίας των 
νέων, η δέσμη μέτρων πρόσφερε καίρια μέτρα 
όπως η «Εγγύηση για τη νεολαία», η εφαρμο-
γή των οποίων στα κράτη-μέλη θα χρηματοδο-
τηθεί από κονδύλια ύψους 6 δισεκατομμυρίων 
ευρώ από τα κονδύλια της Ε.Ε. στο πλαίσιο 
της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των 
νέων και της ευρωπαϊκής συμμαχίας για θέ-
σεις μαθητείας. Επίσης, έχουμε υψηλές προσ-
δοκίες για τη μεταρρύθμιση του δικτύου των 
δημοσίων υπηρεσιών απασχόλησης της Ε.Ε., 
το EURES, που θα υποστηρίζει και θα διευκο-
λύνει την κινητικότητα των εργαζομένων εντός 
της Ε.Ε. Τέλος, εστιάσαμε τις προσπάθειές μας 
στην πρόκληση που αποτελεί η σωστή αντι-
στοίχιση των δεξιοτήτων και της κατάρτισης, 
με την έναρξη του πανοράματος δεξιοτήτων 
στην Ε.Ε. - ένα σύστημα εποπτείας των ανα-
γκών για δεξιότητες σε συγκεκριμένους τομείς 
σε όλη την Ε.Ε. - και του μεγάλου συνασπι-
σμού για τις ψηφιακές θέσεις εργασίας. 

Το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο θα είναι σημαντι-
κό για την επίτευξη αποτελεσμάτων. Το Ευρω-
παϊκό Εξάμηνο δημιουργήθηκε με σκοπό την 
παροχή υποστήριξης στις προσπάθειες που κα-
ταβάλλει η Ε.Ε. προκειμένου να συμπεριλάβει 
την απασχόληση και τις κοινωνικές προτεραι-
ότητες στα εθνικά προγράμματα μεταρρύθμι-
σης.  Το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο είναι επίσης ένας 
σημαντικός τρόπος με τον οποίο η Ε.Ε. μπορεί 
να παράσχει συστάσεις προς τα κράτη-μέλη 
της προκειμένου να αυξήσουν τα ποσοστά 
απασχόλησης και να αντιμετωπίσουν τις κοι-
νωνικές επιπτώσεις της κρίσης. Με τη δέσμη 
μέτρων για την απασχόληση και την ετήσια 
επισκόπηση της ανάπτυξης το 2013, η Επιτρο-
πή κάλεσε τα κράτη-μέλη να θεσπίσουν μέτρα 
για να τονωθεί η ζήτηση εργασίας, ιδίως στους 
ταχέως αναπτυσσόμενους τομείς, και να βελ-
τιωθεί η λειτουργία της αγοράς εργασίας. Οι 
ειδικές ανά χώρα συστάσεις που θα υποβάλου-
με κατά τους προσεχείς μήνες θα στηρίξουν 
τη δράση σε αυτή την κατεύθυνση, και είμαι 
βέβαιος ότι τα κράτη-μέλη θα αντιμετωπίσουν 
την πρόκληση. 

συνθήκες εργασίας, με τρόπο ώστε οι περίοδοι 
πρακτικής άσκησης να καθιστούν πραγματικά 
ομαλότερη τη μετάβαση από την εκπαίδευση 
στην εργασία και να αυξάνουν την απασχολη-
σιμότητα των ασκουμένων. 

Επιπλέον, τον Ιούλιο, η Επιτροπή θα δρο-
μολογήσει την ευρωπαϊκή συμμαχία για θέσεις 
μαθητείας. Η συμμαχία αποσκοπεί στη βελτίω-
ση της παροχής και της ποιότητας των θέσεων 
μαθητείας σε ολόκληρη την Ε.Ε., καθώς και 
στην προώθηση των εθνικών εταιρικών σχέσε-
ων για συστήματα εναλλασσόμενης επαγγελ-
ματικής κατάρτισης, βασιζόμενη σε υφιστάμε-
νες ορθές πρακτικές σε ορισμένα κράτη-μέλη. 
Η δέσμευση των εργοδοτών είναι καθοριστικής 
σημασίας για την ύπαρξη θέσεων με βάση την 
εργασία. Οι νέοι που έχουν εγκαταλείψει την 
εκπαίδευση, ή κινδυνεύουν να το πράξουν, 
χρειάζονται ιδιαίτερα υποστήριξη για να εντα-
χθούν σε θέσεις μαθητείας. 

Οι ουσιαστικές διαφορές μεταξύ των επι-
πέδων ανεργίας των νέων στα κράτη-μέλη της 
Ε.Ε., σε συνδυασμό με την αύξηση των ποσο-
στών κενών θέσεων σε ορισμένες χώρες, τονί-
ζουν το γεγονός ότι η κινητικότητα στο εσωτε-
ρικό της Ε.Ε. δίνει στους νέους πρόσβαση σε 
περισσότερες δυνατότητες απασχόλησης. Τον 
Μάιο του 2012 άρχισε να λειτουργεί το νέο ευ-
ρωπαϊκό πρόγραμμα επαγγελματικής κινητικό-
τητας «Η πρώτη σας θέση εργασίας μέσω του 
EURES». Σκοπός του είναι να βοηθήσει τους 
νέους να βρουν την πρώτη τους θέση εργασίας 
σε οποιοδήποτε από τα 27 κράτη-μέλη, καθώς 
και να υποστηρίξει τις επιχειρήσεις για προ-
σλήψεις προσωπικού από άλλη χώρα της Ε.Ε. 
Επίσης, σύντομα θα επεκταθεί στην πρακτική 
άσκηση και στην τοποθέτηση σε θέσεις μαθη-
τείας για νέους σε άλλες χώρες της Ε.Ε.

Σε περιπτώσεις βαθιάς οικονομικής κρί-
σης, χρειάζεται ενίσχυση η κοινωνική 
διάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με 
ποιο τρόπο μπορεί να επιτευχθεί αυτό;

Ναι, πιστεύουμε ότι η κοινωνική διάστα-
ση αποτελεί σημαντικό σημείο εστίασης του 
ενδιαφέροντος της Επιτροπής, ιδίως ενόψει της 
τρέχουσας χρηματοπιστωτικής κρίσης.    

Πράγματι, το γεγονός ότι ευρύνεται το 
χάσμα της άνισης κατανομής του πλούτου και 
αυξάνονται τα συναφή προβλήματα αποτελεί 
μεγαλύτερη πρόκληση για τη σταθερότητα της 
νομισματικής ένωσης (ΟΝΕ) από ό,τι για τη 
σταθερότητα της Ε.Ε.-27. Αυτό καθεαυτό δεν 
αποτελεί οικονομικό πρόβλημα για την ενιαία 
αγορά• ωστόσο μια νομισματική ένωση δεν 
θα είναι βιώσιμη αν οι κοινωνικοοικονομικές 
επιδόσεις των επιμέρους κρατών μελών διαφέ-
ρουν σε μεγάλο βαθμό.  

Τα επιμέρους κράτη-μέλη έχουν λιγότερα 
εργαλεία στη διάθεσή τους όταν δεν είναι δυ-
νατή η μονομερής υποτίμηση του νομίσματος 
και οι δημοσιονομικές πολιτικές είναι περιορι-
στικές. Επομένως, υπάρχει κίνδυνος οι κρίσεις 

Με ποιον τρόπο σκοπεύετε να αντιμετω-
πίσετε την απότομη αύξηση της ανεργίας 
των νέων στην Ευρώπη;

Η απασχόληση των νέων είναι πράγματι 
ένα σημαντικό θέμα για την Ε.Ε. σήμερα. Σε 
ορισμένες χώρες, όπως η Ελλάδα, το ποσοστό 
ανεργίας στους νέους είναι πάνω από 50%, 
και αυτό είναι απαράδεκτο. Τα εν λόγω υψηλά 
επίπεδα ανεργίας των νέων φέρουν τεράστιο 
οικονομικό και κοινωνικό κόστος και είναι μια 
απαράδεκτη σπατάλη ανθρώπινου κεφαλαίου. 
Απαιτείται επείγουσα δράση και αυτός είναι ο 
λόγος που η Επιτροπή διαπιστώνει με ικανο-
ποίηση ότι, μετά από πρόταση της Επιτροπής, 
τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. έχουν πλέον εγκρίνει 
σύσταση σχετικά με την «Εγγύηση για τη νε-
ολαία». Αυτή η «Εγγύηση για τη νεολαία» κα-
λεί τα κράτη-μέλη να διασφαλίσουν ότι όλοι 
οι νέοι ηλικίας έως 25 ετών λαμβάνουν μια 
καλή ποιοτικά προσφορά εργασίας, συνεχή εκ-
παίδευση, μαθητεία ή πρακτική άσκηση εντός 
τεσσάρων μηνών από την αποφοίτηση από 
την επίσημη εκπαίδευση ή από την έναρξη 
της ανεργίας. Για να καταστεί πραγματικότητα 
η «Εγγύηση για τη νεολαία», θα διατεθεί το 
ποσό των 6 δισεκατομμυρίων ευρώ από την 
πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων 
που δημιουργήθηκε πρόσφατα. Αυτό θα προ-
στεθεί στην ήδη πολύ σημαντική στήριξη που 
παρέχεται από τα διαρθρωτικά ταμεία της Ε.Ε. 
και θα χρηματοδοτήσει μέτρα για την υπο-
στήριξη των νέων, συμπεριλαμβανομένης της 
«Εγγύησης για τους νέους». Η χρηματοδότηση 
αυτή θα είναι ανοικτή σε όλες τις περιφέρειες, 
καθώς και στην Ελλάδα - όπου η ανεργία των 
νέων είναι μεγαλύτερη από 25%.

Επιπλέον, η Επιτροπή προτείνει περαιτέ-
ρω ενέργειες εντός του 2013, με σκοπό τη στή-
ριξη της απασχόλησης των νέων. Όσον αφορά 
τις περιόδους πρακτικής άσκησης, η κύρια 
ανησυχία είναι ότι συχνά γίνεται κατάχρηση 
με την αντικατάσταση θέσεων εργασίας. Συνε-
πώς, η Επιτροπή προτείνει αργότερα εντός του 
παρόντος έτους κατευθυντήριες γραμμές ποιό-
τητας που να εξασφαλίζουν ότι όλες οι περίο-
δοι πρακτικής άσκησης παρέχουν υψηλής ποι-
ότητας εκπαιδευτικό περιεχόμενο και δίκαιες 
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στην απασχόληση και οι κοινωνικές κρίσεις να 
διογκωθούν περισσότερο σε μια νομισματική 
ένωση - εάν δεν εντοπιστούν και δεν αντιμε-
τωπιστούν σε συλλογική βάση. Ως εκ τούτου, 
η ενίσχυση της κοινωνικής διάστασης είναι ζω-
τικής σημασίας για τη βιωσιμότητα της ΟΝΕ.  

Ο τρόπος με τον οποίο μεταρρυθμίζουμε 
την ΟΝΕ αποτελεί δοκιμασία για την ευρωπα-
ϊκή ολοκλήρωση του σχεδίου ως συνόλου. Το 
ευρώ μπορεί να χάσει τη λαϊκή στήριξη, αν 
εκλαμβάνεται ως ένα καθαρά οικονομικό και 
δημοσιονομικό σχέδιο που δεν λαμβάνει υπό-
ψη τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει το Ευρω-
παϊκό Κοινωνικό Μοντέλο και το κράτος πρό-
νοιας. Εάν ένα κράτος μέλος της νομισματικής 
ένωσης αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα 
στην απασχόληση και στον κοινωνικό τομέα, 
αυτό μπορεί να έχει αρνητικές οικονομικές 
επιπτώσεις και μπορεί να αποσταθεροποιήσει 
πολιτικά την ΟΝΕ στο σύνολό της. 

Αυτό απαιτεί επαρκή υποστήριξη από τη 
χρηματοδότηση της Ε.Ε. Για το σκοπό αυτό η 
Επιτροπή προτείνει τη χρήση ελάχιστων με-
ριδίων του ΕΚΤ  (το 25% των πόρων συνοχής 
διατίθενται στο ΕΚΤ) για τη συγκέντρωση του 
20% των κονδυλίων του ΕΚΤ στην κοινωνική 
ένταξη.

Για να είναι σε θέση να αντιδράσει στα 
προβλήματα απασχόλησης και στα κοινωνικά 
προβλήματα πριν αναπτυχθούν «δυσανάλο-
γα», η νομισματική ένωση πρέπει πρώτα να τα 
αναγνωρίσει συλλογικά. Χρειάζεται ένα κίνη-
τρο για την ανάληψη συλλογικής δράσης. Ένας 
πίνακας επιδόσεων στους βασικούς δείκτες με 
βάση τα υπάρχοντα εργαλεία (π.χ. ο δείκτης 
επιδόσεων στον τομέα της απασχόλησης, ο 
δείκτης επιδόσεων στον τομέα της κοινωνι-
κής προστασίας) θα μπορούσε να αποτελέσει 
χρήσιμο εργαλείο για την παρακολούθηση της 
κοινωνικής διάστασης. Τέτοιου είδους πίνακας 
επιδόσεων θα είχε τους ακόλουθους δύο στό-
χους:

(i) να προσφέρει μεγαλύτερη ορατότητα στην 
κοινωνικοπολιτική διάσταση κατά τη λήψη 
και την εφαρμογή μακροοικονομικών απο-
φάσεων σε επίπεδο ΟΝΕ και σε επίπεδο 
κράτους μέλους• και

(ii) να ενισχύσει την παρακολούθηση και το 
συντονισμό στον τομέα της απασχόλησης 
και της κοινωνικής πολιτικής στην ΟΝΕ, με 
σκοπό τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση 
σημαντικών δυσχερειών σε εύθετο χρόνο.

Μια βαθύτερη και ουσιαστική ΟΝΕ θα 
προσέφερε τις βέλτιστες συνθήκες για την επι-
δίωξη του στόχου της στρατηγικής «Ευρώπη 
2020», με επίκεντρο τις διαρθρωτικές μεταρ-
ρυθμίσεις που προωθούν την ανάπτυξη για να 
εξασφαλιστούν μακροπρόθεσμα η ανταγωνι-
στικότητά μας και οι προοπτικές ανάπτυξης.

Επειδή ο κοινωνικός διάλογος έχει κατα-
στεί, βάσει της Συνθήκης της Λισαβόνας, 
στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο σύνο-
λό της, ποια μέτρα θα πρέπει να ληφθούν 
προκειμένου να ενισχυθεί ο ευρωπαϊκός 
κοινωνικός διάλογος;

Στον τομέα του κοινωνικού διαλόγου, η 
Συνθήκη της Λισαβόνας έχει ουσιαστικά ως 
συνέπεια την ένταξη ενός νέου άρθρου (άρ-
θρο 152) στη Συνθήκη (ΣΛΕΕ). Αυτό το άρθρο 
δεσμεύει την Ε.Ε. –όχι μόνο την Επιτροπή– 
στην προώθηση του κοινωνικού διαλόγου σε 
επίπεδο Ε.Ε., και τονίζει την ανάγκη για την 
Ε.Ε. να σέβεται την αυτονομία των κοινωνικών 
εταίρων και την ποικιλομορφία των εθνικών 
συστημάτων εργασιακών σχέσεων. Επιπλέον, 
υπογραμμίζει ότι η τριμερής κοινωνική σύνο-
δος κορυφής για την ανάπτυξη και την απα-
σχόληση (η οποία συστάθηκε το 2003) απο-
τελεί μέρος της προώθησης του κοινωνικού 
διαλόγου σε επίπεδο Ε.Ε.

Με τις διατάξεις αυτές, η Συνθήκη της 
Λισαβόνας αναβαθμίζει το πολιτικό κύρος του 
κοινωνικού διαλόγου σε επίπεδο Ε.Ε. Ωστόσο, 
δεν καθορίζονται νέες αρμοδιότητες, νέες δι-
αδικασίες ή νέες θεσμικές ρυθμίσεις. Ως εκ 
τούτου, οι νέες διατάξεις για τον κοινωνικό 
διάλογο της Συνθήκης της Λισαβόνας δεν επι-
βάλλουν τη θέσπιση νέων μέτρων για τη λει-
τουργία του κοινωνικού διαλόγου σε επίπεδο 
Ε.Ε. (ωστόσο, επειδή η Συνθήκη της Λισαβόνας 

δημιούργησε τη θέση του Προέδρου του Ευρω-
παϊκού Συμβουλίου, η Επιτροπή θα προτείνει 
μια τεχνική αναθεώρηση της απόφασης του 
2003 για τη θέσπιση της τριμερούς κοινωνικής 
συνόδου κορυφής).

Μολονότι η Συνθήκη της Λισαβόνας δεν 
επιβάλλει την παρουσίαση νέων μέτρων, η τρέ-
χουσα οικονομική και κοινωνική κατάσταση 
δικαιολογεί το γεγονός ότι δίνεται  νέα ώθηση 
στον κοινωνικό διάλογο σε επίπεδο Ε.Ε. Η Ε.Ε. 
δεν έχει βγει από την κρίση, και στο πλαίσιο 
του αυξημένου ανταγωνισμού σε παγκόσμιο 
επίπεδο η έμφαση που τίθεται στη δημοσιονο-
μική εξυγίανση σε όλη την Ε.Ε. έχει συμβάλει 
στο χαμηλό επίπεδο οικονομικής μεγέθυνσης, 
καθώς και στο υψηλό επίπεδο  ανεργίας. Ενώ 
η Ε.Ε. έχει βελτιώσει τη διακυβέρνηση των 
πολιτικών της παρακολούθησης, υπάρχει μια 
αυξανόμενη κρίση εμπιστοσύνης απέναντι στα 
θεσμικά όργανα της Ε.Ε. όσον αφορά την ικα-
νότητα και τη νομιμότητά τους να διασφαλί-
σουν την έξοδο από την κρίση. Η ενίσχυση του 
ρόλου του κοινωνικού διαλόγου της Ε.Ε. στην 
οικονομική διακυβέρνηση της Ε.Ε. αποτελεί 
βεβαίως έναν τρόπο για την προώθηση της δη-
μοκρατίας, καθώς και της αποτελεσματικότη-
τας στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της Ε.Ε. 

Αναφορικά με το ρόλο των κοινωνικών 
εταίρων στο πλαίσιο της κρίσης, ο Πρόεδρος 
της Επιτροπής κ. Barroso τόνισε ότι ο κοινω-
νικός διάλογος αποτελεί μέρος της λύσης του 
προβλήματος της κρίσης. Γεγονός είναι ότι τα 
συστήματα εργασιακών σχέσεων δέχονται πιέ-
σεις σε ολόκληρη την Ε.Ε., και ιδίως στα νέα 
κράτη-μέλη καθώς, επίσης και στις χώρες του 
προγράμματος στο πλαίσιο της παροχής συν-
δρομής από την Τρόικα, στις οποίες χώρες οι 
δομές συλλογικών διαπραγματεύσεων θεωρή-
θηκαν μερικές φορές μέρος του προβλήματος 
παρά μέρος της λύσης. Η ενίσχυση στην πράξη 
του κοινωνικού διαλόγου σε όλη την Ε.Ε. είναι 
συνεπώς σημαντική πρόκληση για όλους εκεί-
νους που πιστεύουν στο μοντέλο ανάπτυξης 
της Ε.Ε.

...Η ενίσχυση του ρόλου του κοινωνικού 

διαλόγου της Ε.Ε. στην οικονομική 

διακυβέρνηση της Ε.Ε. αποτελεί 

βεβαίως έναν τρόπο για την προώθηση 

της δημοκρατίας, καθώς και της 

αποτελεσματικότητας στη διαδικασία 

λήψης αποφάσεων της Ε.Ε...

Συνέντευξη του κ. Lászlό Andor  
Μέλους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
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Παρέμβαση της Ο.Κ.Ε. στις τρέχουσες 
οικονομικοκοινωνικές εξελίξεις

Η Ελλάδα σήμερα βρίσκεται σε οριακό 

σημείο. Οι Έλληνες πολίτες έχουν υποστεί 

μία άνευ προηγουμένου μείωση του εισο-

δήματός τους. Πρόσθετες θυσίες δεν είναι 

δυνατές. Αυτή η δυσκολία εντείνεται γιατί 

δεν υπάρχει ξεκάθαρη προοπτική εξόδου 

από την κρίση. Απαιτείται άμεσα να απο-

κτήσει η χώρα αναπτυξιακή στόχευση, ανα-

ζητώντας και εξειδικεύοντας τα συγκριτικά 

της πλεονεκτήματα και διορθώνοντας τα 

δομικά της προβλήματα. Σε διαφορετική 

περίπτωση η ελληνική οικονομία θα συνε-

χίσει να κλυδωνίζεται σε περιβάλλον πα-

ρατεταμένης βαθειάς ύφεσης και υψηλής 

ανεργίας. Η μείωση του ΑΕΠ, σύμφωνα με 

τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το 

β’ τρίμηνο του 2012, ανέρχεται στο 6.3% 

και η ανεργία κατά το μήνα Ιούλιο έφθασε 

το πρωτόγνωρο ποσοστό του 25.1%.

Η έξοδος από την κρίση δεν περνά μόνο 

μέσα από κυβερνητικές επιλογές. Περνά 

και μέσα από ευρύτερη αξιοποίηση των 

δημιουργικών δυνάμεων της χώρας τόσο 

στον Ελλαδικό χώρο, όσο και στο διεθνές 

στερέωμα. Απαιτείται, επομένως, η ενεργή 

και ουσιαστική συμμετοχή ολόκληρης της 

κοινωνίας. Όλες οι κοινωνικές και παραγω-

γικές δυνάμεις της χώρας καλούμαστε να 

συνεννοηθούμε χωρίς ολιγωρίες και καθυ-

στερήσεις και να συμφωνήσουμε όχι μόνο 

σε στόχους, αλλά και σε συγκεκριμένα μέ-

τρα πολιτικής.

Προς αυτή την κατεύθυνση η Ο.Κ.Ε. ερ-

γάζεται συστηματικά. Στο εσωτερικό της 

χώρας έχει πάρει μέχρι σήμερα σημαντι-

κές πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στη 

σύγκλιση των απόψεων όλων των κοινωνι-

κών εταίρων στους βασικούς για την ανά-

πτυξη τομείς της ελληνικής οικονομίας, 

όπως η «Εθνική Κοινωνική Αναπτυξιακή 

Συμφωνία» και οι «Οδικοί Χάρτες για την 

Ανάπτυξη». Επίσης, σημαντικές πρωτο-

βουλίες έχει πάρει και στο διεθνή χώρο 

μέσω συνεργασιών και παρεμβάσεων σε 

διεθνή φόρα, αλλά και με ωφέλιμες και 

αποτελεσματικές διμερείς σχέσεις και συ-

νεργασίες.

Στο πλαίσιο αυτό, θεωρούμε αδήριτη ανά-

γκη και ύψιστο καθήκον μας να επισημά-

νουμε την έντονη ανησυχία μας, αλλά και 

την ανησυχία όλων των κοινωνικών εταί-

ρων, που προκύπτει από τον περιορισμό 

και τη συνεχή υποβάθμιση της σημασίας 

και του ρόλου του κοινωνικού διαλόγου 

για την οικονομική ανάπτυξη και την κοι-

νωνική συνοχή. Αυτή η εξέλιξη, αν απο-

τελεί πολιτική επιλογή, οδηγεί σε πλήρη 

απαξίωση του κοινωνικού διαλόγου, με 

ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη λειτουργία 

των θεσμών και την εκπροσώπηση της ορ-

γανωμένης κοινωνίας.

 Οκτώβριος 2012

 Ο Πρόεδρος της Ο.Κ.Ε.

 Χρήστος Πολυζωγόπουλος
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Συνεδρίαση Ομάδας Εργασίας της AICESIS στη Μόσχα

Στις 24 και 25 Οκτωβρίου 2012 
πραγματοποιήθηκε στη Μόσχα 

συνεδρίαση της Ομάδας Εργασίας 
της AICESIS με θέμα «Επιπτώσεις της 
παγκόσμιας κρίσης: Η άποψη της κοι-
νωνίας των πολιτών». Η συνάντηση 
φιλοξενήθηκε στις εγκαταστάσεις του 
Κοινωνικού Επιμελητηρίου της Ρωσι-
κής Ομοσπονδίας. Οι συμμετέχοντες 
από την Ε.Ο.Κ.Ε. και τις Ο.Κ.Ε. Βρα-
ζιλίας, Ελλάδας, Ιταλίας και Ρωσίας 

Ευρωμεσογειακή Σύνοδος των Ο.Κ.Ε. στο Αμμάν
Στις 17, 18 και 19 Οκτωβρίου 2012 

πραγματοποιήθηκε στο Αμμάν η Ευ-
ρωμεσογειακή Σύνοδος των Ο.Κ.Ε. και 
παρόμοιων θεσμών. Από την Ο.Κ.Ε. 
Ελλάδος συμμετείχε ο Πρόεδρός της 
κ. Χρήστος Πολυζωγόπουλος.

Στη Σύνοδο συζητήθηκαν το πο-
λιτικό πλαίσιο και τα θέματα που σχε-
τίζονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα, 
οι προσπάθειες για τη βελτίωση της 
διακυβέρνησης στην ευρωμεσογειακή 
περιοχή μέσω της αποτελεσματικό-
τερης συμμετοχής της κοινωνίας των 
πολιτών, ο κοινωνικός διάλογος, η κα-
τάρτιση και η δικτύωση ως βασικοί το-
μείς για την κοινωνική και οικονομική 
ανάπτυξη, η ανάγκη για την προστα-
σία και την προώθηση της ελευθερίας 
των μέσων μαζικής ενημέρωσης στην 
περιοχή, η επείγουσα ανάγκη για την 
προώθηση της οικονομικής και κοι-
νωνικής κατάστασης των γυναικών, 
η σημασία της ανάπτυξης της οικονο-
μίας μέσω συνεκτικών βιομηχανικών 
πολιτικών, ιδίως στον τομέα της ενέρ-
γειας, η προώθηση και η διατήρηση 
της βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς και ο 
ρόλος της κοινωνίας των πολιτών στην 
καταπολέμηση της διαφθοράς.

Σχετικά με το πρόγραμμα εργα-
σιών 2013-2014 οι συμμετέχοντες απο-
φάσισαν ότι στη Σύνοδο Κορυφής του 
2013 θα παρουσιαστούν τα παρακάτω 
θέματα:

α) Διαχείριση των προκλήσεων που 
σχετίζονται με το νερό στην ευρω-
μεσογειακή περιοχή.

β) Νεολαία και απασχόληση στην ευ-
ρωμεσογειακή περιοχή.

γ) Έκθεση για τη μετανάστευση και τη 
συνεργασία στην ευρωμεσογειακή 
περιοχή (Follow-up).

δ) Έκθεση για την οικονομική και 
κοινωνική κατάσταση των γυναι-
κών στην ευρωμεσογειακή περιοχή 
(Follow-up).

Όσον αφορά στη Σύνοδο Κορυ-
φής του 2014, θα παρουσιαστεί το πα-
ρακάτω θέμα:

Η καταπολέμηση της φτώχειας 
και του κοινωνικού αποκλεισμού στην 
ευρωμεσογειακή περιοχή.

επεξεργάστηκαν το κείμενο, το οποίο 
θα παρουσιαστεί στη συνεδρίαση του 
ΔΣ της AICESIS στη Σεούλ, το Νοέμ-
βριο του 2012. Απώτερος στόχος είναι 
η παρουσίαση του τελικού κειμένου 
στη συνάντηση των G20 το 2013 στη 
Ρωσία.

Από την Ο.Κ.Ε. Ελλάδος συμμετεί-
χε ο κ. Απόστολος Ξυράφης, Γενικός 
Γραμματέας.
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Επίσκεψη αντιπροσωπείας του Δημοσίου Συμβουλίου της Αρμενίας 
στην Ο.Κ.Ε. Ελλάδος και συνάντηση με τον Υφυπουργό Εξωτερικών 
της Ελλάδος

Στο πλαίσιο της διμερούς συνεργασίας 
που έχει αναπτύξει η Οικονομική και 

Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) 
με το Δημόσιο Συμβούλιο της Αρμενίας, 
αντιπροσωπεία του Συμβουλίου, με επικε-
φαλής τον κ. Vazgen Manukyan, Πρόεδρο 
και Πρώην Υπουργό Εθνικής Άμυνας, επι-
σκέφθηκε την Ελλάδα από τις 15 έως και 
τις 17 Οκτωβρίου 2012.

Την Τρίτη 16 Οκτωβρίου 2012, η αρ-
μενική αντιπροσωπεία συναντήθηκε με το 
Προεδρείο και τα Μέλη της Εκτελεστικής 
Επιτροπής της Ο.Κ.Ε., στα γραφεία της Επι-
τροπής. Ο κ. Χρήστος Πολυζωγόπουλος, 
Πρόεδρος της Ο.Κ.Ε., αναφέρθηκε στις 
εξαιρετικά καλές σχέσεις των δύο λαών 
και στη διάθεση της ελληνικής Ο.Κ.Ε. να 
εργαστεί για την ανάπτυξη κοινών πρωτο-
βουλιών έμπρακτης συνεργασίας αλλά και 
στην αλληλοϋποστήριξη σε διεθνή fora.

Επεσήμανε δε ότι σημαντικοί τομείς 
συνεργασίας μπορούν να αναπτυχθούν 
μέσα στο πλαίσιο Καινοτομία, Εκπαίδευ-
ση και Έρευνα. Ακόμη, αναφέρθηκε στη 
βούληση της Ο.Κ.Ε. να προωθήσει και να 
υποστηρίξει τη διμερή συνεργασία μεταξύ 
των φορέων που συμμετέχουν στην Ο.Κ.Ε. 
Ελλάδος και στο Δημόσιο Συμβούλιο της 
Αρμενίας. Επίσης, καθώς η Αρμενία ανα-
πτύσσει τους δημοκρατικούς της θεσμούς, 
η Ο.Κ.Ε., μέσα από την εμπειρία της ως 
ένας θεσμός μιας ώριμης δημοκρατίας, 
μπορεί πραγματικά να συνεισφέρει στην 
αντίστοιχη διαδικασία στην Αρμενία. Τέ-
λος, στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 
χρόνων από τη Γενοκτονία των Αρμενίων το 
2015, η Ο.Κ.Ε. Ελλάδος, σε συνεργασία με 
την Πρεσβεία της Αρμενίας στην Ελλάδα, 
προτίθεται να διοργανώσει σχετική εκδή-
λωση μνήμης.

Ο κ. Manukyan, από την πλευρά του, 
ευχαρίστησε τον Πρόεδρο της Ο.Κ.Ε. Ελ-
λάδος για την πρόσκληση επίσκεψης στην 
Ελλάδα και τη θερμή φιλοξενία. Στη συ-
νέχεια αναφέρθηκε στη συμφωνία συνερ-
γασίας που υπογράφηκε τον περασμένο 
Μάρτιο μεταξύ της Ο.Κ.Ε. της Ελλάδος και 
του Δημοσίου Συμβουλίου της Αρμενίας 
και ιδιαίτερα στη συνεργασία που αφορά 
στη διαδικασία ενσωμάτωσης της Αρμενίας 
στις ευρωπαϊκές δομές. Πρότεινε, επίσης, 
την από κοινού σύσταση ομάδων εργασίας 
σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος και τη δι-

εύρυνση της συνεργασίας στο επίπεδο της 
εκπαίδευσης και των επιστημών. Επίσης, 
ευχαρίστησε την Ο.Κ.Ε. Ελλάδος για την 
υποστήριξή της στις διεθνείς συμμετοχές 
του Συμβουλίου και θεώρησε ιδιαίτερα 
θετική τη μελλοντική διμερή συνεργασία 
μεταξύ των φορέων που συμμετέχουν 
στους δύο θεσμούς.

Το μεσημέρι της ίδιας ημέρας το Προ-
εδρείο της Ο.Κ.Ε. και τα μέλη της αρμε-
νικής αντιπροσωπείας συναντήθηκαν με 
τον κ. Κώστα Τσιάρα, Υφυπουργό Εξωτε-
ρικών. Ο κ. Τσιάρας αναφέρθηκε στους 
ιστορικούς και φιλικούς δεσμούς των δύο 
χωρών, επεσήμανε δε ότι η συχνότητα 
των διμερών επαφών τους αποδεικνύει τα 
παραπάνω. Αναφέρθηκε στην αναπτυξια-
κή βοήθεια που έχει προσφέρει η Ελλάδα 
στην Αρμενία, καθώς και την υποστήριξη 
της Ελλάδος στα διεθνή fora. Εξέφρασε 
την αισιοδοξία του για το μέλλον παρά την 
οικονομική κρίση στις χώρες του Ευρωπα-
ϊκού Νότου και τη δυνατότητα ανάληψης 
κοινών πρωτοβουλιών των δύο χωρών και 
Συμβουλίων που θα μπορούσαν να υπο-
στηριχθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Επίσης, ενθάρρυνε τη διαδικασία για την 
υπογραφή ενός μνημονίου συνεργασίας 
μεταξύ της Ελλάδος και της Αρμενίας με 

στόχο την προσέγγιση της Αρμενίας στους 
Ευρωπαϊκούς θεσμούς. Τέλος, συνεχάρη 
την Ο.Κ.Ε. Ελλάδος, η οποία με το έργο 
της καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τις επιλο-
γές για το συμφέρον των πολιτών και της 
κοινωνίας.

Από το Υπουργείο Εξωτερικών συμ-
μετείχαν στη συνάντηση ο κ. Δημήτρης 
Τσούγκας και οι κυρίες Ιφιγένεια Κοντο-
λέοντος και Άννα Κόρκα, Πρέσβεις, οι 
κ.κ. Δημήτρης Μιχαλόπουλος και Γιώργος 
Αρναούτης, Σύμβουλοι Πρεσβείας Α’, και 
η κα Ειρήνη Ζαρκαδούλα, Υπεύθυνη του 
Γραφείου Τύπου του Υφυπουργού.

Στις συναντήσεις συμμετείχαν, επί-
σης, ο κ. Gagik Ghalatchian, Πρέσβης της 
Αρμενίας στην Ελλάδα, από την Ο.Κ.Ε. Ελ-
λάδος οι κ.κ. Ηλίας Ηλιόπουλος, Αντιπρό-
εδρος, Γεώργιος Γωνιωτάκης και Χρήστος 
Σουλελές, Μέλη της Εκτελεστικής Επιτρο-
πής, Απόστολος Ξυράφης, Γενικός Γραμμα-
τέας, και η Δρ. Μάρθα Θεοδώρου, Υπεύθυ-
νη Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων, από το 
Δημόσιο Συμβούλιο της Αρμενίας οι κ.κ. 
Hovhannes Hovhannisyan, Πρόεδρος της 
Επιτροπής για την Ανάπτυξη του Κοινωνι-
κού Διαλόγου και Hakob Barkhudaryan, 
Γενικός Διευθυντής.
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Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνι-
κή Επιτροπή (Ε.Ο.Κ.Ε.), στο πλαίσιο 

της Κυπριακής Προεδρίας, διοργάνωσε  
σεμινάριο με θέμα «Η ελευθερία των 
Μέσων Ενημέρωσης στην Ευρωμεσογει-
ακή περιοχή», στις 11 και 12 Νοεμβρίου 
2012 στη Λευκωσία.

Στη διάρκεια της εναρκτήριας συ-
νεδρίασης συζητήθηκαν οι πρόσφατες 
εξελίξεις στην περιοχή. Καθώς φαίνεται 
ότι δεν υπάρχει ακόμη ενιαία αφήγηση 
για τις εξελίξεις αυτές, ζητήθηκε από 
κάθε ομιλητή να δώσει τη δική του ανά-
γνωση των γεγονότων και να μοιραστεί 
τη δική του προσλαμβάνουσα σχετικά 
με το ρόλο της ελευθερίας των μέσων 
ενημέρωσης στην τροφοδότηση των 
προσδοκιών των αραβικών κοινωνιών 
για ελευθερία και αξιοπρέπεια.

Ακολούθησαν οι θεματικές ενότη-
τες «Η ελευθερία των Μέσων αναδια-
μορφώνει τις αραβικές κοινωνίες» και 
«Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει ένα 
νέο τοπίο των μέσων ενημέρωσης». 
Το σεμινάριο ολοκληρώθηκε με τη δι-
αδραστική συνεδρία «Ο δρόμος προς 
τα εμπρός». Το εργαστήριο αυτό είχε 
ως στόχο να εξετάσει τις προσδοκίες 
των περιφερειακών φορέων για το ρόλο 
της Ευρώπης στη διατήρηση της δυνα-

μικής για την αλλαγή στην περιοχή. Το 
εργαστήριο επιδίωξε να ξεδιαλύνει το 
πώς τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης και η οργανωμένη κοινω-
νία των πολιτών μπορούν να παρέχουν 
καλύτερη βοήθεια και υποστήριξη στα 
μέσα ενημέρωσης στην περιοχή σε μια 
εποχή που τα προγράμματα βοήθειας 
των μέσων ενημέρωσης υποβάλλονται 
τα ίδια σε σημαντικές αλλαγές. Εξέτα-

σε, επίσης, τα διδάγματα που η Ευρώπη 
μπορεί να διδαχθεί από τις τελευταίες 
εξελίξεις στην περιοχή.

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

«Η ελευθερία των Μέσων Ενημέρωσης 
στην Ευρωμεσογειακή περιοχή»
Σεμινάριο της Ε.Ο.Κ.Ε. στη Λευκωσία

«Ευρώπη 2020»
Συνάντηση του 
Παρατηρητηρίου της 
Ε.Ο.Κ.Ε. στις Βρυξέλλες

Πραγματοποιήθηκε από την Ευρω-
παϊκή Οικονομική και Κοινωνική 

Επιτροπή (Ε.Ο.Κ.Ε.) στις 7 Νοεμβρίου 
2012 στις Βρυξέλλες συνάντηση του 
Παρατηρητηρίου της Ε.Ο.Κ.Ε. για την 
«Ευρώπη 2020» με τους εκπροσώπους 
των εθνικών Οικονομικών και Κοινωνι-
κών Επιτροπών. Στη συνάντηση παρου-
σιάστηκαν οι τελευταίες οικονομικές 
εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στη 
συνάντηση συμμετείχε ως εκπρόσω-
πος της Ο.Κ.Ε. Ελλάδος η Δρ. Αφροδί-
τη Μακρυγιάννη, η οποία παρουσίασε 
και την κατάσταση που επικρατεί στην 
ελληνική οικονομία και την ελληνική 
αγορά εργασίας σε σχέση και με τους 
στόχους της «Ευρώπης 2020».

Στις 27 Νοεμβρίου 2012 πραγματοποιήθηκε στο Ραμπάτ Διεθνές Σεμι-
νάριο με θέμα «Ασφάλεια των Τροφίμων και Αλληλεγγύη στην Ευρω-

μεσογειακή περιοχή». 

Από την Ο.Κ.Ε. Ελλάδος συμμετείχε η κα Σοφία Δροσοπούλου, Μέ-
λος της Εκτελεστικής Επιτροπής της. Η κα Δροσοπούλου παρουσίασε την 
εισήγηση με θέμα «Η νέα εξίσωση τροφής και διατροφής στον ευρωμε-
σογειακό χώρο».

Διεθνές Σεμινάριο στο Ραμπάτ
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Συνάντηση της Ε.Ο.Κ.Ε. και των Ο.Κ.Ε.  
των χωρών της Ε.Ε. στο Δουβλίνο

Πραγματοποιήθηκε στο Δουβλίνο, 
στις 8 και 9 Νοεμβρίου 2012, η ετή-

σια συνάντηση των Προέδρων και των 
Γενικών Γραμματέων της Ευρωπαϊκής 
Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής 
(Ε.Ο.Κ.Ε.) και των Ο.Κ.Ε. της Ε.Ε.

Από την Ο.Κ.Ε. Ελλάδος συμμετεί-
χαν στη συνάντηση ο κ. Χρήστος Πολυ-
ζωγόπουλος, Πρόεδρος, και ο κ. Από-
στολος Ξυράφης, Γενικός Γραμματέας.

Η θεματολογία της συνάντησης 
επικεντρώθηκε στις συνέπειες από τις 
μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας 
και στην κοινωνική πρόνοια στα κράτη-
μέλη της Ε.Ε., καθώς η κρίση έχει οδη-
γήσει σε υψηλή ανεργία, ιδιαίτερα με-
ταξύ των νέων και πολλές κυβερνήσεις 
εξετάζουν, στις νέες συνθήκες, τους 
πόρους που διατίθενται για επιδόματα 
κοινωνικής πρόνοιας και επενδύονται 
σε προγράμματα της αγοράς εργασίας. 
Οι εκπρόσωποι των εθνικών Ο.Κ.Ε. πα-
ρουσίασαν τις κεντρικές κατευθύνσεις 
των μεταρρυθμίσεων στη χώρα τους για 
τα παραπάνω ζητήματα και το ρόλο των 
Ο.Κ.Ε. για τη διατήρηση της κοινωνικής 
συνοχής.

Επίσης, οι συμμετέχοντες αποφά-
σισαν οι συναντήσεις για το 2013 των 
Προέδρων και των Γενικών Γραμματέων 
της Ε.Ο.Κ.Ε. και των Ο.Κ.Ε. της Ε.Ε. να 
πραγματοποιηθούν στην Αθήνα.

Στις 27 Νοεμβρίου 2012, με αφορ-
μή την απώλεια του Νίκου Ανα-

λυτή, πρώην Προέδρου της Οικονο-

μικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 

Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.), ο Πρόεδρος και η 

Εκτελεστική Επιτροπή της Ο.Κ.Ε. εξέ-

δωσαν το παρακάτω Ψήφισμα:

 ΨΗΦΙΣΜΑ
Ο Πρόεδρος, τα Μέλη και οι 

εργαζόμενοι της Οικονομικής και 

Κοινωνικής Επιτροπής της Ελλάδος 

(Ο.Κ.Ε.) εκφράζουν τη βαθειά τους 

θλίψη για το θάνατο του Νίκου Ανα-

λυτή, πρώην Προέδρου της Ο.Κ.Ε. 

και απευθύνουν ειλικρινή συλλυπη-

τήρια στην οικογένειά του.

Είμαστε σίγουροι ότι η σημαντι-

κή του συμβολή στη διαμόρφωση 

ενός πλαισίου συνεργασίας και συ-

νεννόησης των κοινωνικών εταίρων 

θα παραμείνει διαχρονική.

Καθοριστική υπήρξε και η προ-

σφορά του ως Προέδρου της Ο.Κ.Ε. 

για την πορεία του θεσμού και την 

ανάπτυξη του κοινωνικού διαλόγου 

στην ελληνική κοινωνία.

 Ο Πρόεδρος 

 Χρήστος Πολυζωγόπουλος
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Πραγματοποιήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργα-
σία με την Κυπριακή Προεδρία, στις 5, 6 και 7 Δεκεμβρίου 

2012, στις Βρυξέλλες, η 2η ετήσια συνάντηση της Ευρωπαϊκής 
Πλατφόρμας για την καταπολέμηση της Φτώχειας και του Κοινω-
νικού Αποκλεισμού. 

Στο πλαίσιο της συνάντησης παρουσιάσθηκε η πρόοδος που 
σημειώθηκε στον τομέα καταπολέμησης της Φτώχειας, ενώ υπήρ-
ξαν και συγκεκριμένες προτάσεις για την κατανομή της μελλο-
ντικής χρηματοδότησης. Τέλος, προτάθηκε και έγινε αποδεκτή η 
δημιουργία ενός δικτύου συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων ορ-
γανισμών (κυβερνητικών και μη) των κρατών μελών με στόχο μία 
περισσότερο κοινωνικά προσανατολισμένη Ευρώπη μέχρι το 2020. 

Στην ελληνική αντιπροσωπεία που έλαβε μέρος στη Συνά-
ντηση  συμμετείχε και η Επιστημονική Συνεργάτης της Ο.Κ.Ε.  
Δρ. Αφροδίτη Μακρυγιάννη.

2η ετήσια συνάντηση της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας για την 
καταπολέμηση της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού 
στις Βρυξέλλες

Συνεδρίαση της Ολομέλειας της UCESIF στο Ραμπάτ

Στις 17 Δεκεμβρίου 2012 πραγμα-
τοποιήθηκε στο Ραμπάτ η συνε-

δρίαση της Ολομέλειας της Ένωσης 
των Οικονομικών και Κοινωνικών 
Συμβουλίων και Παρόμοιων Θε-
σμών της Γαλλοφωνίας (UCESIF). 
Από την Ο.Κ.Ε. Ελλάδος συμμετεί-
χε στη συνεδρίαση ο κ. Απόστολος 
Ξυράφης, Γενικός Γραμματέας.

Η Ο.Κ.Ε. Ελλάδος είναι Μέλος 
της Ένωσης αυτής, στην οποία συμ-
μετέχουν Ο.Κ.Ε. από γαλλόφωνες 
χώρες και οι οποίες αναπτύσσουν 
κοινή δράση για μια σειρά από επί-
καιρα θέματα που απασχολούν τις 
κοινωνίες τους.

Στη διάρκεια της συνεδρί-
ασης, σε συνέχεια της σχετικής 
πρωτοβουλίας της συνάντησης της 
Ένωσης στη Μπραζαβίλ το Μάιο 

του 2012, υιοθετήθηκε ο Κοινωνι-
κός Χάρτης της Ένωσης, ο οποίος 
αποτελεί το πρώτο κοινό κείμενο 
της Ένωσης με την υποστήριξη του 
Διεθνούς Οργανισμού της Γαλλο-
φωνίας (OIF). Είχε προηγηθεί στις 
5 Οκτωβρίου 2012, στο Ραμπάτ, 
συνεδρίαση της  Ένωσης για την 
επεξεργασία και την ανάπτυξη του 
παραπάνω κειμένου, στην οποία 
συμμετείχε από την Ο.Κ.Ε. Ελλάδος 
ο κ. Ξυράφης.

Επίσης, κατά τη διάρκεια της 
συνεδρίασης αποφασίστηκε να 
πραγματοποιηθεί η επόμενη συνε-
δρίαση της Ολομέλειας της Ένωσης 
στην Αθήνα, τον Ιούλιο του 2013.
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Ο Πρόεδρος κ. Χρήστος Πολυζωγό-
πουλος και η Εκτελεστική Επιτρο-

πή της Οικονομικής και Κοινωνικής 
Επιτροπής της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) απο-
φάσισαν ομόφωνα, στη συνεδρίαση 
της 11ης Δεκεμβρίου 2012, να παρέμ-
βει η Ο.Κ.Ε. για το προωθούμενο φο-
ρολογικό νομοσχέδιο στη Βουλή των 
Ελλήνων.

Υπό τις παρούσες κρίσιμες για τη 
χώρα συνθήκες, η Ο.Κ.Ε. επισημαίνει 
ότι απαιτείται η προώθηση μίας συνο-
λικής φορολογικής μεταρρύθμισης, η 
οποία θα διαμορφώσει ένα σύγχρονο 
φορολογικό σύστημα, το οποίο θα 
υπηρετεί συγκεκριμένους στόχους:

α. Εξασφάλιση των αναγκαίων δη-
μοσιονομικών πόρων ώστε να δι-
ασφαλίζεται η βιωσιμότητα των 
δημοσίων οικονομικών και να είναι 
δυνατή η άσκηση αποτελεσματικής 
αναπτυξιακής και κοινωνικής πολι-
τικής.

β. Αναδιανομή του εισοδήματος υπέρ 
των ασθενέστερων στρωμάτων 
μέσα από μια δίκαιη κατανομή των 
φορολογικών βαρών.

γ. Δημιουργία σταθερού και ευνοϊκού 
κλίματος για νέες επενδύσεις.

Η Ο.Κ.Ε. δυστυχώς διαπιστώνει 
ότι το νέο φορολογικό, το οποίο ου-
σιαστικά προωθεί μία σειρά καθαρά 
εισπρακτικών μέτρων, δεν υπηρετεί 
τους παραπάνω στόχους. 

Εν αναμονή λοιπόν και άλλου 
φορολογικού νομοσχεδίου εντός των 
προσεχών μηνών, το ζητούμενο πα-
ραμένει η δημιουργία ενός ενιαίου, 
διαχρονικά σταθερού και απλού φο-
ρολογικού πλαισίου.

Επιπλέον, διαπιστώνεται ότι για 
άλλη μία φορά δεν προωθείται η 
δίκαιη κατανομή του φορολογικού 
βάρους, ανάλογα με την πραγματική 
φοροδοτική ικανότητα των πολιτών. 
Αντίθετα, με δεδομένη την πιεστική 
ανάγκη άμεσης εξεύρεσης δημοσίων 
εσόδων, το φορολογικό νομοσχέδιο 
κινείται στη λογική της υπέρμετρης 
φορολογίας των συνεπών φορολογου-
μένων. Η Ο.Κ.Ε. θεωρεί ιδιαίτερα ανη-
συχητικό ότι μεγάλα τμήματα του πλη-
θυσμού, και ειδικότερα οι μισθωτοί 
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και οι συνταξιούχοι, που τα τελευταία 
χρόνια έχουν υποστεί αλλεπάλληλες 
μειώσεις του εισοδήματός τους, θα έρ-
θουν αντιμέτωπα με σημαντική αύξη-
ση της φορολογικής τους επιβάρυνσης 
και περαιτέρω μείωση της αγοραστι-
κής τους δύναμης. Τα προαναφερό-
μενα, στη σημερινή περίοδο βαθειάς 
ύφεσης, εντείνουν τη φτώχεια και τις 
κοινωνικές ανισότητες, λειτουργούν 
αντιαναπτυξιακά, δεν βοηθούν στην 
ανάκαμψη και δεν ανταποκρίνονται 
στις κοινωνικές, αναπτυξιακές και δη-
μοσιονομικές ανάγκες της οικονομίας 
εις βάθος χρόνου.

Παράλληλα, η συνολική αντιμε-
τώπιση συγκεκριμένων τμημάτων του 
πληθυσμού, ως δεδομένα φοροδια-
φεύγοντες, προβληματίζει την Ο.Κ.Ε., 
η οποία θεωρεί ότι η επιλογή αυτή θα 
δημιουργήσει προβλήματα επιβίωσης 
στους συνεπείς επαγγελματίες και ταυ-
τόχρονα θα οδηγήσει σε προσπάθειες 
περαιτέρω φοροδιαφυγής. Ως εκ τού-
του, η Ο.Κ.Ε. προβληματίζεται για το 
αν τελικά θα επιτευχθούν ακόμα και 
οι δημοσιονομικοί στόχοι που απο-
τέλεσαν τη βάση για τη διαμόρφωση 
του νέου φορολογικού νομοσχεδίου.

Η Ο.Κ.Ε. θεωρεί ότι η αντιμετώπι-
ση του προβλήματος της εκτεταμένης 
φοροδιαφυγής δεν μπορεί παρά να 
είναι η απόλυτη προτεραιότητα της 
δημοσιονομικής πολιτικής. Απαιτείται, 

λοιπόν, η οργάνωση και λειτουργία 
ενός σοβαρού ελεγκτικού μηχανισμού 
που θα εντοπίζει με σαφή κριτήρια 
και σύγχρονα μέσα όσους φοροδια-
φεύγουν. Κυρίως, όμως, απαιτείται η 
ύπαρξη ισχυρής πολιτικής βούλησης 
και η άμεση και αποφασιστική εφαρ-
μογή της σχετικής νομοθεσίας, χωρίς 
πισωγυρίσματα και εξαιρέσεις.

Η Ο.Κ.Ε. θέλει να τονίσει ότι το 
θέμα της αντιμετώπισης της φορο-
διαφυγής είναι κρίσιμο, διότι πέραν 
των συνεπειών στα δημοσιονομικά 
έσοδα, στην ανάπτυξη και στην κοι-
νωνική συνοχή, εντείνει το αίσθημα 
της αδικίας σε συγκεκριμένα τμήματα 
του πληθυσμού που είναι συνεπή στις 
φορολογικές τους υποχρεώσεις, δημι-
ουργεί αντιδράσεις για το σύνολο των 
προωθούμενων μεταρρυθμίσεων και 
μειώνει τις αντοχές της ελληνικής κοι-
νωνίας στις υπέρμετρα και εν πολλοίς 
άδικες θυσίες που γίνονται για την 
έξοδο της χώρας από την κρίση.

Τέλος, έχοντας αναγκαστικά πε-
ριοριστεί σε γενικές παρατηρήσεις, 
καθώς η κυβέρνηση δεν απέστειλε 
το Σχέδιο Νόμου προς γνωμοδότηση 
στην Ο.Κ.Ε. ως όφειλε, η Ο.Κ.Ε. επα-
ναλαμβάνει την ανάγκη επαναφοράς 
ενός εθνικού διαλόγου για ένα φορο-
λογικό σύστημα κοινωνικά δίκαιο και 
οικονομικά αναπτυξιακό.
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