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Η συμπλήρωση 60 χρόνων από τη Συνθήκη της Ρώμης, που θεωρείται ημερομηνία γέννησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι και
συμβολικά μια καμπή για την πορεία της Ευρώπης των 27. Η ΟΚΕ
θεωρεί εξαιρετικά σημαντική την υπογραφή της Διακήρυξης της
Ρώμης από τους ευρωπαίους ηγέτες, μια υπογραφή που επιβεβαίωσε τη βούληση των λαών για βελτίωση της ΕΕ, η οποία αποτελεί ένα τολμηρό και μακρόπνοο
σχέδιο, μοναδικό στην ιστορία. Χαιρετίζουμε επίσης τη ρητή δέσμευση ότι στην πορεία αυτή θα
ακούγονται περισσότερο και αποτελεσματικότερα οι ανησυχίες που εκφράζουν οι πολίτες και τα
θεσμικά όργανα. Σκοπεύουμε, σε συνεργασία με την ΕΟΚΕ και τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές επιτροπές, να συμβάλλουμε ενεργά στην εν λόγω δέσμευση, όπως και σε κάθε σχετική συζήτηση.
Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά, αλλά και τα κράτη μέλη
χωριστά, ειδικά του Νότου, βιώνουν μια έντονη και πολυεπίπεδη κρίση, η οποία δυστυχώς έχει
οδηγήσει τα πράγματα σε σημείο στρατηγικής ακινησίας. Σ’ ένα τέτοιο περιβάλλον, δυστυχώς
ο κοινωνικός διάλογος ακούγεται συχνά σαν ένα είδος ξεπερασμένο, είδος πολυτέλειας. Τώρα
είναι όμως που ο επαναπροσδιορισμός του ρόλου και της δράσης της οργανωμένης κοινωνίας
των πολιτών καθίσταται περισσότερο αναγκαίος από ποτέ, ώστε ν’ αντιμετωπισθούν οι νέες
προκλήσεις στο κοινωνικό, πολιτικό και οικονομικό γίγνεσθαι και να οικοδομηθούν πολιτικές με
βάση τη βιώσιμη ανάπτυξη και την αμοιβαία αλληλεγγύη παντού στην Ευρώπη.
Σε κάθε περίπτωση πάντως, η ΟΚΕ θα είναι εδώ και θ’ αποτελεί σταθερό σημείο πρωτοβουλιών
διαλόγου, σύνθεσης ιδεών και απόψεων για κάθε ζήτημα μείζονος κοινωνικού και οικονομικού
ενδιαφέροντος. Θα είναι σύμμαχος σε κάθε προσπάθεια μετάβασης, από την Ελλάδα με τις παθογένειες του χθες, σε μια σύγχρονη αναγεννημένη Ελλάδα, που θα κρατάει τα παιδιά της. Το
έχουμε άλλωστε αποδείξει. Τόσο το 2015, όσο και το 2016, η Επιτροπή μας επεδίωξε να έχει μία
δυναμική παρουσία μέσω γνωμοδοτήσεων, διοργάνωσης ημερίδων και διεθνών εκδηλώσεων,
αλλά και πληθώρας άλλων αξιόλογων δράσεων και συνεργασιών, αναλυτικές πληροφορίες για
τις οποίες θα βρείτε στην παρούσα έκδοση.
Με τον τόμο αυτό ευελπιστώ και εύχομαι όχι μόνο να ενημερωθείτε, αλλά και να γίνετε κοινωνοί των προβληματισμών που εκφράζει πάντα μέσα από τις παρεμβάσεις της η ΟΚΕ. Έχουμε
ευθύνη όλοι να μάθουμε ν’ ακούμε και να συνθέτουμε και όχι μόνο να μιλάμε. Στόχος μας για
το 2017 είναι να συνεχίσουμε ν’ ανταποκρινόμαστε αδιάλειπτα στη συνταγματική μας ευθύνη
για υπεύθυνο κοινωνικό διάλογο και να συμβάλλουμε όσο πιο ουσιαστικά μπορούμε στο ξεπέρασμα της κρίσης και την ενσυνείδηση της κοινωνίας. Προς την κατεύθυνση αυτή έχουμε
ήδη δρομολογήσει σειρά ενεργειών για να πετύχουμε ευρύτερες συναινέσεις σε θέματα
αιχμής, όπως είναι το μέλλον της εργασίας, οι προκλήσεις για τη δημιουργία και διατήρηση ποιοτικής απασχόλησης και το εθνικό σχέδιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Θέλουμε κοντά
μας όλα τα μέλη που συμμετέχουν και τους φορείς που εκπροσωπούν, για ένα συνεχή και
έντιμο διάλογο τόσο μεταξύ μας, όσο και με την πολιτική ηγεσία, γιατί μόνο έτσι μπορούμε
να εξασφαλίσουμε ότι δεν θ’ αναπαράγεται συνέχεια η κρίση.
ΥΓ: Να σημειωθεί, ότι τον Οκτώβριο του 2015, ύστερα από συνεδρίαση και όπως καταστατικά οφείλεται,
ορίστηκε νέα Ολομέλεια, η οποία εξέλεξε νέο Πρόεδρο, γι’ αυτό και στην έκδοση θα δείτε τόσο την παλαιά, όσο και τη νέα σύνθεση της ΟΚΕ.

Γιώργος Βερνίκος
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Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα μας σήμερα, απαιτούν ομοψυχία, ενότητα και αλληλεγγύη, μα πάνω από
όλα κοινωνικό διάλογο. Γιατί μόνο μέσα από τη σύνθεση θα μπορέσουμε να βρούμε λύσεις και απαντήσεις αλλά
και να εξασφαλίσουμε την αναγκαία συναίνεση σε κομβικά ζητήματα όπως είναι η ανάπτυξη και η απασχόληση.
Φυσικά και δεν είναι εύκολο, είναι όμως αναγκαίο. Η κοινωνία μας πρέπει επιτέλους να προχωρήσει από τις
αντιπαραθέσεις στο γόνιμο διάλογο για το παρόν και το μέλλον αυτού του τόπου και των παιδιών μας. Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή συνεργάζεται άριστα με όλους τους θεσμικούς φορείς της χώρας, προκειμένου
να αναζητήσουμε και να συμφωνήσουμε από κοινού στις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις που χρειάζεται ο τόπος. Καλώ
ειδικά τους εκπροσώπους της αγοράς, επιχειρηματίες και εργοδότες, να εξαντλήσουν το δικαίωμα συμμετοχής
τους στην ΟΚΕ και με την πολύτιμη τεχνογνωσία και εμπειρία τους να συμβάλουν τα μέγιστα στην αντιμετώπιση της
κρίσης που διανύουμε.
Γιώργος Καρανίκας – Ομάδα Εργοδοτών, Εκπρόσωπος ΕΣΕΕ

Η σύγχρονη αγορά εργασίας στην Ελλάδα δυστυχώς είναι εις βάρος των συμφερόντων των εργαζομένων. Φαινόμενα μαζικής ανεργίας, ακραίας ευελιξίας ή υπαμειβόμενης απασχόλησης, αναδεικνύουν ξεκάθαρα την αλήθεια, που
είναι η αναντικατάστατη λειτουργία της Συλλογικής Διαπραγμάτευσης αφενός ως θεσμικό μηχανισμό υποστήριξης
της ένταξης και παραμονής στην αγορά εργασίας, και αφετέρου σαν κρίσιμο εργαλείο διαφύλαξης της αξιοπρεπούς
δουλειάς σε πείσμα όσων συνεχίζουν να συνδέουν την απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων με την αύξηση της
απασχόλησης. Σαν εκπρόσωπος της ΓΣΕΕ αλλά και της ομάδας εργαζομένων στην ΟΚΕ, πιστεύω και στηρίζω
τον κοινωνικό διάλογο με αναντικατάστατο και πρωταρχικό στόχο τη στήριξη και προστασία των συμφερόντων του
συνόλου της κοινωνίας.
Φώτης Κολεβέντης – Ομάδα Εργαζομένων, Εκπρόσωπος ΓΣΕΕ

Η χώρα μας περνάει μια βαθιά κρίση με απρόβλεπτες εξελίξεις για τους πολίτες της, μια κρίση που εντείνεται από
παράλληλες αναταράξεις σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο. Σαν συνέπεια, βρίσκεται εγκλωβισμένη και πολλές
φορές ανήμπορη να αντιδράσει, δεχόμενη συνεχείς και οργανωμένες επιθέσεις που στόχο τελικά έχουν την πλήρη
υποταγή της στα παράκεντρα εξουσίας του εσωτερικού και διεθνούς κατεστημένου. Δίχως άλλη καθυστέρηση
πρέπει όλοι μαζί να σταματήσουμε τον κατήφορο, την αβεβαιότητα και την ανασφάλεια που βιώνουμε και να
οδηγήσουμε τη χώρα σε νέους δρόμους ανάπτυξης, έχοντας στο κέντρο του άξονά μας τους Έλληνες πολίτες.
Επιβάλλεται πλέον ένας ειλικρινής και ουσιαστικός διάλογος που θα οδηγήσει στη συμφωνία μιας συνολικής εθνικής πρότασης και στόχο θα έχει τον απεγκλωβισμό της χώρας από τα μνημόνια, την προάσπιση των συμφερόντων
της και τη βελτίωση της οικονομικής και κοινωνικής θέσης των Ελλήνων, ενώ ταυτόχρονα θα τεκμηριώνει θέσειςπροτάσεις που απορρέουν από την ελληνική πραγματικότητα και όχι από μικροκομματικές σκοπιμότητες. Η νέα
χρονιά ας γίνει το εφαλτήριο μιας νέας πορείας προς την ανάπτυξη και την ευημερία , αλλά και μια χρονιά ορόσημο
για τον κοινωνικό διάλογο προκειμένου να ξαναδούμε το χαμόγελο στα πρόσωπα του λαού μας.
Γιώργος Γωνιωτάκης – Ομάδα Λοιπών Κατηγοριών, Εκπρόσωπος ΠΑΣΕΓΕΣ
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ΕΚΛΟΓΉ ΝΈΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΈΔΡΩΝ ΚΑΙ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΉΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΤΗΣ OKE

Μ

ε την παρουσία του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Γιώργου Κατρούγκαλου, πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2015, Συνεδρίαση της Ολομέλειας της ΟΚΕ, με τη νέα σύνθεσή της, προκειμένου να εκλέξει τους Αντιπροέδρους και τα Μέλη της Εκτελεστικής της Επιτροπής. Ο κος Κατρούγκαλος, εξήρε
τη σημασία και το ρόλο της Επιτροπής, ως αναγκαίο θεσμό Κοινωνικού Διαλόγου, του οποίου ζήτησε τη στενή συνεργασία και γνωμοδότηση, ενώ δήλωσε ότι
προτεραιότητα του Υπουργείου την περίοδο αυτή, είναι η προσπάθεια τα εργασιακά ζητήματα να μην καταστούν ένα διμερές, αλλά ευρωπαϊκό θέμα. Τόνισε δε,
ότι υπάρχει ευρωπαϊκό ενδιαφέρον για την έκβαση των διαπραγματεύσεων, καθώς η Ελλάδα είναι ο καθρέφτης της Ευρώπης στο θέμα αυτό. «Η ελληνική Kυβέρνηση συμμετέχει δυναμικά στη διαπραγμάτευση και θέλει στη διαδικασία αυτή
τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων. Όσον αφορά στο ασφαλιστικό, θεωρώ
κρίσιμες τις παρατηρήσεις που θα υποβάλει η ΟΚΕ», είπε χαρακτηριστικά.

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΊΑΣΗΣ
- ΟΙ ΝΈΟΙ AΝΤΙΠΡΌΕΔΡΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΜΈΛΗ
Αντιπρόεδροι της ΟΚΕ εξελέγησαν οι κ.κ.
Γιώργος Καρανίκας (Α’ Ομάδα) και Γιώργος Γωνιωτάκης (Γ’ Ομάδα).
Μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΟΚΕ
εξελέγησαν οι κ.κ. Μιχάλης Αλέπης, Γιώργος
Αμβράζης, Κυριαζής Χάρης, Ιωάννης Παπαργύρης, Γιώργος Τσατήρης (Α’
Ομάδα), Σταύρος Κουτσιουμπέλης, Ιωάννης Πάϊδας (Β’ Ομάδα), Παναγιώτης Αγνιάδης, Δημήτρης Μαραβέγιας, Κωνσταντίνος Σκιαδάς, Νικόλαος Τσεμπερλίδης και Ιωάννης Τσιάμης (Γ’ Ομάδα).
Να σημειωθεί ότι ύστερα από νέα συνεδρίαση της Ολομέλειας στις 13 Ιουλίου 2016 ορίστηκε τρίτος Αντιπρόεδρος στην ΟΚΕ ο Φώτης Κολεβέντης (Β’
Ομάδα).

ΕΚΛΟΓΉ ΝΈΟΥ
ΠΡΟΈΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΚΕ
Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου 2015, συνεδρίαση της Ολομέλειας της
ΟΚΕ με τη νέα σύνθεσή της, η οποία εξέλεξε Πρόεδρό της για την επόμενη τετραετία τον Γιώργο Βερνίκο, Γενικό Γραμματέα
του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών
Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) και Mέλος της Ολομέλειας της ΟΚΕ. Όπως ανέφερε ο κος Βερνίκος στην ομιλία μετά την εκλογή του, «η
ΟΚΕ αποτελεί, από το 2001, το συνταγματικά
κατοχυρωμένο βήμα οργανωμένου και διαρθρωμένου διαλόγου μεταξύ των κοινωνικών
εταίρων, πολυσυμμετοχικού και πολυφωνικού. Δεν πρέπει να μας εκτρέψει του στόχου,
αντίθετα να μας κινητοποιεί και να μας συνειδητοποιεί το γεγονός πως η κοινωνία των πολιτών και η κοινωνική αντιπροσώπευση της
μεταβιομηχανικής κοινωνίας βρίσκονται ακόμα σε πορεία διαμόρφωσης. Ούτε να μας αποθαρρύνει το ότι σε πολλές περιπτώσεις αντιμετωπίσαμε μία κατ’ επίφαση διαδικασία
διαλόγου και αμφισβήτηση της σημασίας της
συμμετοχής της κοινωνίας στις πολιτικές αποφάσεις. Έχουμε μπροστά μας σημαντικό έργο
να ολοκληρώσουμε και να προωθήσουμε, όχι
για να διατηρήσουμε τα κεκτημένα, αλλά για να
προχωρήσουμε μπροστά».
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Πρόεδρος: Πολυζωγόπουλος Χρήστος

Α΄ ΟΜΑΔΑ

Β΄ ΟΜΑΔΑ

Γ΄ ΟΜΑΔΑ

Αντιπρόεδρος:
Σκορίνης Νικόλαος, ΓΣΕΒΕΕ

Αντιπρόεδρος:
Ηλιόπουλος Ηλίας, ΑΔΕΔΥ

Αντιπρόεδρος:
Πεβερέτος Παναγιώτης, ΠΑΣΕΓΕΣ

Μέλη Εκτελεστικής Επιτροπής:
Στεφάνου Ιωάννης, ΣΕΒ
Ζούλοβιτς Μαργαρίτα, ΕΣΕΕ
Βερνίκος Γεώργιος, ΣΕΤΕ
Τσατήρης Γεώργιος, ΕΕΤ
Αλέπης Μιχάλης, ΣΑΤΕ

Μέλη Εκτελεστικής Επιτροπής:
Πούπκος Ιωάννης, ΓΣΕΕ
Λαναρά Ζωή, ΓΣΕΕ
Συριόπουλος Παναγιώτης, ΓΣΕΕ
Κολεβέντης Φώτης, ΓΣΕΕ
Σουλελές Χρήστος, ΑΔΕΔΥ

Μέλη Εκτελεστικής Επιτροπής:
Γωνιωτάκης Γεώργιος, ΓΕΣΑΣΕ
Δροσοπούλου Σοφία, ΔΣΑ
Σωτηρακόπουλος Βασίλειος, ΠΙΣ
Τσεμπερλίδης Νικόλαος, ΚΕΠΚΑ
Χριστοδουλόπουλος Χρήστος, ΚΕΠΕ

Μέλη:
Δεληγιάννης Φωκίων, ΣΕΒ
Κυριαζής Χάρης, ΣΕΒ
Μπαρδάνη Ρένα, ΣΕΒ
Ασημακόπουλος Δημήτριος, ΓΣΕΒΕΕ

Μέλη:
Αρβανιτοζήσης Δημήτριος, ΓΣΕΕ
Χριστόπουλος Γεώργιος, ΓΣΕΕ
Τούσης Αθανάσιος, ΓΣΕΕ
Πεπόνης Εμμανουήλ, ΓΣΕΕ

Μέλη:
Καραμίχας Τζανέτος, ΠΑΣΕΓΕΣ
Βουμβουλάκης Μιχάλης, ΠΑΣΕΓΕΣ
Λιόλιος Νικόλαος, ΠΑΣΕΓΕΣ
Σταμόπουλος Ιωάννης, ΓΕΣΑΣΕ

Γιατράς Δημήτριος, ΓΣΕΒΕΕ
Λέντζος Δημήτριος, ΓΣΕΒΕΕ
Κορκίδης Βασίλειος, ΕΣΕΕ
Ψαρουδάκης Εμμανουήλ, ΕΣΕΕ
Χαντζαρίδης Κωνσταντίνος, ΕΣΕΕ
Ανδρεάδης Ανδρέας, ΣΕΤΕ
Αγγελόπουλος Νίκος, ΣΕΤΕ
Τελώνης Γεώργιος, ΣΕΤΕ
Τσατήρης Γεώργιος, ΕΕΤ
Χασιώτης Νικόλαος, ΕΕΕ
Καψιμάλης Δημήτριος, ΟΜΚΟΕΕ

Ζούμπος Μιχάλης, ΓΣΕΕ
Ριζεάκος Γιάννης, ΓΣΕΕ
Ιωαννίδης Γιώργος, ΓΣΕΕ
Φράγκου Αποστολία (Λία), ΓΣΕΕ
Κρέτσης Κωνσταντίνος, ΓΣΕΕ
Ντριβαλάς Οδυσσέας, ΑΔΕΔΥ
Ξενάκης Βασίλειος, ΑΔΕΔΥ
Βρεττάκος Ηλίας, ΑΔΕΔΥ
Τσικρικάς Κώστας, ΑΔΕΔΥ

Μπακατσέλος Δημήτριος, ΚΕΕΕ
Ηλιάδης Πέτρος, ΤΕΕ
Κυδωνάκης Γεώργιος, ΟΕΕ
Χαμπίδης Δημήτριος, ΓΕΩΤΕΕ
Καραβέλλας Δημήτριος, WWF Eλλάς
Βαρδακαστάνης Ιωάννης, ΕΣΑμεΑ
Μπέκου Έφη, Πολ. Σύνδ. Γυναικών
Μουράτογλου Ιωάννης, ΚΕΔΚΕ
Σιώμος Βλάσσης, ΚΕΔΚΕ
Μπάστας Κωνσταντίνος, ΚΕΠΕ
Θεοτοκάτος Βασίλειος, ΑΣΠΕ
Χρυσόγελος Εμμανουήλ, ΑΣΠΕ

Γενικός Γραμματέας: Απόστολος Ξυράφης
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7Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΟΚΕ (ΟΚΤΏΒΡΙΟΣ 2015 - 2019)

Πρόεδρος: Βερνίκος Γεώργιος

Α΄ ΟΜΑΔΑ

Β΄ ΟΜΑΔΑ

Γ΄ ΟΜΑΔΑ

Αντιπρόεδρος:
Καρανίκας Γεώργιος, ΕΣΕΕ

Αντιπρόεδρος:
Κολεβέντης Φώτης, ΓΣΕΕ

Αντιπρόεδρος:
Γωνιωτάκης Γεώργιος, ΠΑΣΕΓΕΣ

Μέλη Εκτελεστικής Επιτροπής:
Κυριαζής Χάρης, ΣΕΒ
Παπαργύρης Ιωάννης, ΓΣΕΒΕΕ
Αµβράζης Γεώργιος, ΣΕΤΕ
Τσατήρης Γεώργιος, ΕΕΤ
Αλέπης Μιχάλης, ΣΑΤΕ

Μέλη Εκτελεστικής Επιτροπής:
Κυριακούλιας Παναγιώτης, ΓΣΕΕ
Πούπκος Ιωάννης, ΓΣΕΕ
Συριόπουλος Παναγιώτης, ΓΣΕΕ
Κουτσιουµπέλης Σταύρος, ΑΔΕΔΥ
Πάιδας Ιωάννης, ΑΔΕΔΥ

Μέλη Εκτελεστικής Επιτροπής:
Κατσίνα Σοφία, ΔΣΑ
Αγνιάδης Παναγιώτης, ΚΕΕΕ
Τσεμπερλίδης Νικόλαος, ΚΕΠΚΑ
Τσιάμης Ιωάννης, ΚΕΔΕ
Μαραβέλιας Δημήτριος, ΕΝΠΕ

Μέλη:
Μπίτσιος Κωνσταντίνος, ΣΕΒ
Μπαρδάνη Ρένα, ΣΕΒ
Δεληγιάννης Φωκίων, ΣΕΒ
Καββαθάς Γεώργιος, ΓΣΕΒΕΕ

Μέλη:
Αρβανιτοζήσης Δημήτριος, ΓΣΕΕ
Χριστόπουλος Γεώργιος, ΓΣΕΕ
Λαναρά -Τζωτζέ Ζωή, ΓΣΕΕ
Δημούδης Ευάγγελος, ΓΣΕΕ

Μέλη:
Λύτης Βασίλειος, ΠΑΣΕΓΕΣ
Ανέστης Γεώργιος, ΠΑΣΕΓΕΣ
Παπακωσταντίνου Θεόδωρος, ΓΕΣΑΣΕ

Βάρδας Ιωάννης, ΓΣΕΒΕΕ
Κουράσης Γεώργιος, ΓΣΕΒΕΕ
Κορκίδης Βασίλειος, ΕΣΕΕ
Δημητριάδης Δημήτρης, ΕΣΕΕ
Χαντζαρίδης Κωνσταντίνος, ΕΣΕΕ
Μπρεντάνος Κωνσταντίνος, ΣΕΤΕ
Σακέλλης Μιχάλης, ΣΕΤΕ
Γιαννημάρας Γεώργιος, ΕΕΕ
Καψιμάλης Δημήτριος, ΟΜΚΟΕΕ

Στοϊμενίδης Ανδρέας, ΓΣΕΕ
Πεπόνης Εμμανουήλ, ΓΣΕΕ
Ζούμπος Μιχάλης, ΓΣΕΕ
Ριζεάκος Ιωάννης, ΓΣΕΕ
Ιωαννίδης Γεώργιος, ΓΣΕΕ
Τραχανατζής Ευστάθιος, ΓΣΕΕ
Κάκκος Ιωάννης, ΑΔΕΔΥ
Πετρόπουλος Γεώργιος, ΑΔΕΔΥ
Ευθυμίου Χριστόδουλος, ΑΔΕΔΥ

Μίχαλος Κωνσταντίνος, ΚΕΕΕ

Βαρνάβας Δημήτριος, ΠΙΣ
Στασινός Γεώργιος, ΤΕΕ
Κόλλιας Κωνσταντίνος, ΟΕΕ
Μπέσης Κωνσταντίνος, ΓΕΩΤΕΕ
Πετρόγιαννης Γιώργος, Greenpeace Ελλάς
Βαρδακαστάνης Ιωάννης, ΕΣΑμεΑ
Μπέκου Έφη, Πολ. Σύνδ. Γυναικών
Μουράτογλου Ιωάννης, ΚΕΔΕ
Φιλίππου Πέτρος, ΕΝΠΕ
Θεοτοκάτος Βασίλειος, ΑΣΠΕ
Χρυσόγελος Εμμανουήλ, ΑΣΠΕ

Γενικός Γραμματέας: Απόστολος Ξυράφης
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ΔΙΕΘΝΉΣ
ΣΥΝΔΙΆΣΚΕΨΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΉ
ΠΑΡΑΓΩΓΉ

ΣΥΝΈΔΡΙΟ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΌ
ΓΉΡΑΝΣΗ

>
ΟΛΟΜΈΛΕΙΑ ΤΗΣ
ΔΙΕΘΝΟΎΣ ΈΝΩΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΊΩΝ
ΚΑΙ ΠΑΡΌΜΟΙΩΝ
ΘΕΣΜΏΝ
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ΝΙΚΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ:
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
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ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΉ
ΣΎΝΟΔΟΣ ΤΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΊΩΝ
ΚΑΙ ΠΑΡΌΜΟΙΩΝ
ΘΕΣΜΏΝ

>
ΣΕΜΙΝΆΡΙΟ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ
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Ο ΥΠΟΥΡΓΌΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΉΣ
ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΤΡΟΦΊΜΩΝ ΣΤΗΝ ΟΚΕ

Ο

Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Ευάγγελος Αποστόλου συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της ΟΚΕ Γιώργο Βερνίκο και τα Μέλη της
Εκτελεστικής Επιτροπής. Η επίσκεψη του Υπουργού στα
γραφεία της ΟΚΕ την Τετάρτη, 2 Δεκεμβρίου 2015, πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των ενημερωτικών συναντήσεων
που έχει προγραμματίσει η ΟΚΕ με τα μέλη της Κυβέρνησης για να τους ενημερώσει σχετικά με το έργο της Επιτροπής, καθώς και τις Γνώμες Πρωτοβουλίας για επίκαιρα
θέματα που σκοπεύει να εκδώσει στο προσεχές μέλλον. Ο
Πρόεδρος της ΟΚΕ αναφέρθηκε στο σημαντικό ρόλο της
Επιτροπής για τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής, ως ο
συνταγματικά θεσμοθετημένος χώρος κοινωνικού διαλόγου στη χώρα μας. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων από την πλευρά του τόνισε τη σημασία του θεσμού της ΟΚΕ, ιδιαίτερα δε στη σημερινή συγκυρία, ενώ
διαβεβαίωσε για την ανάπτυξη ενός ανοικτού διαύλου επικοινωνίας μεταξύ Υπουργείου και Επιτροπής. Στη συνέχεια
παρουσίασε το Νομοσχέδιο «Βοσκήσιμες γαίες Ελλάδας
και άλλες διατάξεις».

ΕΠΊΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΡΟΈΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ Ν. ΚΟΡΈΑΣ

Αντιπροσωπεία από την Επιτροπή Οικονομικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης της Ν. Κορέας, με επικεφαλής τον Πρόεδρό της
Dae-hwan Kim, επισκέφθηκε την Ελλάδα στις 17 Δεκεμβρίου
2015 και συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της ΟΚΕ Γιώργο Βερνίκο.
Σκοπός της επίσκεψης ήταν η υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας για την ενδυνάμωση των δεσμών των δύο θεσμών και την ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών στο πλαίσιο της AICESIS, αλλά και σε
διμερές επίπεδο.
Ο κος Βερνίκος καλωσόρισε την αντιπροσωπεία από τη Ν. Κορέα και

αναφέρθηκε στη μακροχρόνια φιλία των δύο λαών, καθώς και στις
δυνατότητες ανάπτυξης συνεργασιών μεταξύ τους σε διάφορους τομείς, όπως η ναυτιλία, το εμπόριο και ο τουρισμός. Τόσο ο ίδιος, όσο
και ο κος Kim τόνισαν ότι ο κοινωνικός διάλογος είναι απαραίτητος
για να προχωρούν οι χώρες μπροστά, με αμοιβαία κατανόηση και
συνεννόηση των κοινωνικών δυνάμεων που συμμετέχουν σε αυτόν.
Στη συνάντηση παρευρέθησαν μεταξύ άλλων, ο Πρέσβης της Ν. Κορέας στην Ελλάδα Ahn Youngjip, ο Σύμβουλος της Πρεσβείας Kang
Υoo Sik και στελέχη της ΟΚΕ Ελλάδος.
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ΕΓΚΑΊΝΙΑ ΈΚΘΕΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΊΑ
ΤΩΝ ΑΡΜΕΝΊΩΝ
ΑΠΌΣΠΑΣΜΑ ΠΡΟΣΦΏΝΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΠΡΟΈΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΚΕ ΧΡΉΣΤΟΥ
ΠΟΛΥΖΩΓΌΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑ ΕΓΚΑΊΝΙΑ ΤΗΣ ΈΚΘΕΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΊΑ ΤΩΝ ΑΡΜΕΝΊΩΝ
- 4 ΜΑΐΟΥ 2015

Το έθνος των Αρμενίων και το δικό μας έθνος, είχαν την ατυχία να υποστούν ανεκδιήγητες βαρβαρότητες την ίδια σχεδόν περίοδο από τους Τούρκους. Μικρασιατική καταστροφή για τους Έλληνες το 1922 και
Γενοκτονία των Αρμενίων το 1915, αποτελούν την πιο
μαύρη ιστορία των Εθνών μας και μια από τις πιο μαύρες τις ανθρωπότητας.
Αξιοποιώντας την ευκαιρία που μου δίνεται θέλω να
πω ότι όσοι από εμάς αλλά και από εκατομμύρια άλλων
επωνύμων και ανωνύμων, συνέβαλαν λίγο ή πολύ, για να
υπάρξει διεθνής κατακραυγή ώστε να αναγκασθεί η σύγχρονη Τουρκία να αναγνωρίσει τη Γενοκτονία των Αρμενίων, ένιωσαν ηθική ικανοποίηση όταν ανέγνωσαν το ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου και άκουσαν από τα χείλη του
Πάπα να αναφέρεται για την ανάγκη αποκατάστασης της
Ιστορίας και να γίνεται έκκληση για αναγνώριση της Γενοκτονίας των Αρμενίων από την Τουρκία.
Θα ήθελα όμως να διευκρινίσω στο σημείο αυτό, ότι
δεν τιμούμε τη μνήμη των θυμάτων της Γενοκτονίας γιατί
θέλουμε να στοχοποιήσουμε κάποια χώρα ή κάποιο λαό.
Η ιστορία διδάσκει ότι η γενοκτονία δεν είναι γραμμένη
στο dna κάποιων λαών και συνεπώς κάποιοι προσφεύγουν σε αυτή, ενώ κάποιοι άλλοι φέρονται πολιτισμένα.
Η ιστορία διδάσκει ότι είναι οι ιστορικές συνθήκες και οι
πολιτικές ηγεσίες που παρασύρουν τους λαούς σε τέτοιες
εκτροπές, είτε γιατί αυτό εξυπηρετεί ή νομίζουν ότι εξυπηρετεί τα συμφέροντά τους σε μια δεδομένη συγκυρία,
είτε γιατί ασπάζονται θεωρίες φυλετικής και εθνικής ανωτερότητας.
Για το λόγο αυτό ακριβώς, πρέπει κανείς να θυμάται
τις συνθήκες και τις πολιτικές που εξέθρεψαν φαινόμενα
γενοκτονίας. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να αποτρέψουμε
νέα τέτοια φαινόμενα και δεν θα βρεθούμε προ απροόπτων ή και τετελεσμένων γεγονότων.
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ΔΙΕΘΝΉΣ ΣΥΝΔΙΆΣΚΕΨΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΉ ΠΑΡΑΓΩΓΉ

Η

ΟΚΕ και η Ένωση των Οικονομικών και Κοινωνικών Συμβουλίων και Παρόμοιων Θεσμών της Γαλλοφωνίας (UCESIF) συνδιοργάνωσαν στην Αθήνα, την Πέμπτη 7 Μαΐου 2015,
Διεθνή Συνδιάσκεψη με θέμα:

«Για μια αγροτική παραγωγή
μικρής και μεσαίας κλίμακας:
Οικονομικά βιώσιμη,
περιβαλλοντικά βιώσιμη και
κοινωνικά συμμετοχική».
Στην εκδήλωση, η οποία πραγματοποιήθηκε στα
γραφεία της ΟΚΕ, χαιρετισμό απηύθυναν ο Αναπληρωτής Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας Ευάγγελος Αποστόλου, ο
Πρόεδρος της ΟΚΕ Χρήστος Πολυζωγόπουλος και ο
Διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου της ΟΚΕ Γαλλί-

ας, διοργανώτριας χώρας της διεθνούς διάσκεψης COP
21, Christian Le Roux. Επιφανείς ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό τοποθετήθηκαν σε θέματα όπως:
• «Απολογισμός και προοπτικές του διεθνούς έτους οικογενειακής γεωργίας: τροφοδοσία των πόλεων και
ανάπτυξη της υπαίθρου» με προεδρεύοντα τον Tabé
GBIAN, Πρόεδρο του Οικονομικού και Κοινωνικού
Συμβουλίου του Μπενίν.
• «Αγρο-οικολογική μετάβαση: το κλειδί στην προσαρμογή της γεωργίας στην κλιματική αλλαγή και στη μείωση
των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα» με προεδρεύοντα τον Luc AYANG, Πρόεδρο του Οικονομικού και
Κοινωνικού Συμβουλίου του Καμερούν.
• «Γεωργία, επισιτιστική ασφάλεια και μετατόπιση της παραγωγής» με προεδρεύοντα τον Florian
COSTACHE, Πρόεδρο του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου της Ρουμανίας.
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ΣΥΝΈΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΕΡΓΌ ΓΉΡΑΝΣΗ
•

Σ

την ανάγκη ενός διαρκούς κοινωνικού διαλόγου μεταξύ της ΟΚΕ, των κοινωνικών και επαγγελματικών οργανώσεων και της Κυβέρνησης,
με στόχο την καταπολέμηση των διακρίσεων
στις ηλικιακές ομάδες 45-64 ετών, αναφέρθηκαν οι εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων, στο πλαίσιο συνεδρίου που διοργάνωσε τη Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2015,
η ΟΚΕ, με θέμα:
«Για μια κοινωνία αλληλεγγύης χωρίς ηλικιακές
διακρίσεις και αποκλεισμούς. Προτάσεις-Συμπεράσματα-Προκλήσεις».
• Στην ομιλία του ο Πρόεδρος της ΟΚΕ, Γιώργος Βερνίκος, τόνισε ότι η Ενεργός Γήρανση απασχολεί ιδιαίτερα την κοινωνία, καθώς το θέμα είναι πολύπλευρο, με
αντιφατικές προσεγγίσεις και αποθαρρυντικό θεσμικό
πλαίσιο.
• Ο Γενικός Γραμματέας της ΕΣΕΕ, Γιώργος Καρανίκας,
υπογράμμισε ότι για το εμπόριο η απασχόληση είναι
σημαντική γιατί αποτελεί «πύλη» εισόδου ή επάνοδο
στην αγορά εργασίας.
• Ο Γενικός Γραμματέας της ΓΣΕΒΕΕ, Γιώργος Κουράσης, αφού επισήμανε ότι η εργασία και η κοινωνική
ασφάλιση στη χώρα μας βιώνουν «μαύρες μέρες»,
υπογράμμισε ότι τα τελευταία 50 χρόνια το προσδόκιμο ζωής έχει αυξηθεί κατά 8 χρόνια, με αποτέλεσμα το
φαινόμενο της δημογραφικής γήρανσης να επιδεινώνεται πανευρωπαϊκά.
• Ο Αν. Πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Φώτης Κολεβέντης, χα-
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•

•

ρακτήρισε την Ενεργό Γήρανση μεγάλο πρόβλημα για
το οποίο «πρέπει να μιλήσουμε».
Μιλώντας εκ μέρους του Προέδρου του ΣΕΒ, η Άννα
Βάσιλα τόνισε ότι το 2030 οι ηλικίες 55-64 θα αποτελούν το 16% (10 εκατομμύρια πολίτες) του ενεργού
πληθυσμού της ΕΕ, υπογραμμίζοντας την ανάγκη διαμόρφωσης ανάλογου περιβάλλοντος στις επιχειρήσεις που απασχολούν εργαζόμενους μεγάλης ηλικίας.
Ο Γενικός Διευθυντής του ΣΕΤΕ, Αλέξανδρος Λαμνίδης, τόνισε ότι ο τουρισμός έχει χρέος να δημιουργεί
θέσεις εργασίας, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη. Σημείωσε ότι τα τελευταία χρόνια, αν και διανύουμε μια
δύσκολη περίοδο, ο τουρισμός δημιουργεί ρεκόρ.
Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ, Γιώργος Στασινός, επεσήμανε ότι το βάρος για τις ανάγκες της χώρας τα επόμενα χρόνια πέφτει στους ώμους των Κοινωνικών Εταίρων.
Ο Πρόεδρος του ΟΕΕ, Κωσταντίνος Κόλλιας, αναφέρθηκε στην ανάγκη βελτίωσης της υγιεινής και
ασφάλειας των εργαζομένων 45-65 ετών και ζήτησε
να τεθεί το θέμα στον διάλογο για το ασφαλιστικό, καθώς και να αποτελέσει μόνιμο θέμα συζήτησης μεταξύ εργοδοτών-εργαζομένων και Kυβέρνησης.
Στην ομιλία του ο Πρόεδρος του ΚΕΠΚΑ, Νικόλαος
Τσεμπερλίδης, επεσήμανε την ανάγκη της δημόσιας
συζήτησης, ώστε να επανέλθει ο κοινωνικός διάλογος
στη χώρα και την Ευρώπη.
Ο Πρόεδρος της Greenpeace Ελλάδος, Κωστής Παπαϊωάννου, τόνισε την ανάγκη προώθησης λύσεων
στον ενεργειακό τομέα, τη γεωργία μέσω της βιώσιμης
καλλιέργειας και την αλιεία μέσω της δημιουργίας δικτύ-

ων προστατευόμενων υποθαλάσσιων περιοχών.
• Ο Πρόεδρος της ΑΣΠΕ, Βασίλειος Θεοτοκάτος, αναφέρθηκε στη δημογραφική «βόμβα» σημειώνοντας
ότι το 20,5% του ελληνικού πληθυσμού είναι άνω
των 65 ετών, ενώ επεσήμανε ότι οι πολύτεκνοι τυγχάνουν δυσμενέστερης μεταχείρισης από τους άγαμους.
• Ο απερχόμενος Πρόεδρος της ΟΚΕ, Χρήστος Πολυζωγόπουλος, αναφέρθηκε στην ανάγκη η ΟΚΕ
να πάρει νέες πρωτοβουλίες διαλόγου, ώστε να μην
υπάρχουν κενά, υποστηρίζοντας ότι το θέμα της αλληλεγγύης των γενεών θα δώσει την συνισταμένη εκείνη που έχει ανάγκη ο τόπος.
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ΟΛΟΜΈΛΕΙΑ ΤΗΣ
ΔΙΕΘΝΟΎΣ ΈΝΩΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΊΩΝ ΚΑΙ
ΠΑΡΌΜΟΙΩΝ ΘΕΣΜΏΝ
Πραγματοποιήθηκε στη Μόσχα,
στις 17 και 18 Σεπτεμβρίου 2015, η συνεδρίαση
της Ολομέλειας της Διεθνούς Ένωσης των Οικονομικών και Κοινωνικών
Συμβουλίων και Παρόμοιων Θεσμών.
Προηγήθηκε στις 16 Σεπτεμβρίου 2015 η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Διεθνούς Ένωσης. Νέος Πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης
εξελέγη ο Agripino Núñez, Πρόεδρος του
Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου
της Δομινικανής Δημοκρατίας.
Τα θέματα που συζητήθηκαν αφορούσαν τον
απολογισμό των δράσεων της Ένωσης για το
2014 και την παρουσίαση των νέων πρωτοβουλιών για το 2015 και το 2016, τις ομάδες
εργασίας με τον ILO, το Συνέδριο του ΟΗΕ
για την κλιματική αλλαγή, τις απόψεις των
Συμβουλίων που συμμετείχαν για επίκαιρα ζητήματα, την επιλογή των μελλοντικών
θεμάτων για δράσεις της Ένωσης, τις διμερείς σχέσεις με το Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο του ΟΗΕ, την UNESCO και τον
FAO και τέλος τη νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Από την ΟΚΕ Ελλάδος συμμετείχαν ο Απόστολος Ξυράφης, Γενικός Γραμματέας και η
Δρ. Μάρθα Θεοδώρου, Υπεύθυνη Δημοσίων
και Διεθνών Σχέσεων.

ΣΕΜΙΝΆΡΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

Π

ραγματοποιήθηκε στο Λουξεμβούργο, στις 26 και 27 Νοεμβρίου
2015, σεμινάριο της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΕΟΚΕ).
Για ένατη συνεχή χρονιά, η Επιτροπή φιλοξένησε στελέχη της επικοινωνίας και του τύπου, καθώς και επιφανείς ομιλητές από τα θεσμικά
Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεθνείς οργανισμούς, Κυβερνήσεις,
Οικονομικά και Κοινωνικά Συμβούλια, ΜΜΕ, ΜΚΟ και άλλους φορείς.
Το θέμα του Σεμιναρίου αφορούσε στην επικοινωνιακή πολιτική για την ευρωπαϊκή αναπτυξιακή πολιτική, αφού το 2015 η Ένωση γιορτάζει το Ευρωπαϊκό Έτος για την ανάπτυξη. Σύμφωνα με τον Αντιπρόεδρο της ΕΟΚΕ
Gonçalo Lobo Xavier η αναπτυξιακή πολιτική είναι μία επένδυση για το μέλλον των αναπτυσσόμενων και των ανεπτυγμένων χωρών.
Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω της μείωσης της φτώχειας, της διασφάλισης της βιώσιμης οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης, αλλά και της προώθησης της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου,
της χρηστής διακυβέρνησης και του σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Η αναπτυξιακή πολιτική χρειάζεται την υποστήριξη όχι μόνο των
θεσμικών Οργάνων της Ένωσης και των κρατών μελών της, αλλά και της
Κοινωνίας των Πολιτών.
Στην έναρξη του Σεμιναρίου χαιρετισμό απηύθυνε ο Πρόεδρος της
ΕΟΚΕ Γιώργος Ντάσης. Τη δεύτερη μέρα χαιρετισμό απηύθυνε ο Υπουργός Συνεργασίας και Ανθρωπιστικής Δράσης του Λουξεμβούργου Romain
Schneider. Από την ΟΚΕ Ελλάδος συμμετείχε η Υπεύθυνη Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων Δρ. Μάρθα Θεοδώρου.
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ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΉ ΣΎΝΟΔΟΣ ΤΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΣΥΜΒΟΥΛΊΩΝ
ΚΑΙ ΠΑΡΌΜΟΙΩΝ ΘΕΣΜΏΝ

ραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες, στις 30
Νοεμβρίου και 1η Δεκεμβρίου 2015 η Ευρωμεσογειακή Σύνοδος των Οικονομικών
και Κοινωνικών Συμβουλίων και Παρόμοιων
Θεσμών. Η Σύνοδος διοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή
ΟΚΕ, ενώ την ελληνική ΟΚΕ εκπροσώπησε η επιστημονική συνεργάτιδα Μαρία Ιωαννίδου.
Η Σύνοδος εντάσσεται στο πλαίσιο της Ευρωμεσογειακής εταιρικής σχέσης η οποία αποτελεί την πολιτική

τανόηση των σημαντικών θεμάτων που επηρεάζουν την
οργανωμένη κοινωνία των πολιτών στην Ευρωμεσογειακή περιοχή και την ανταλλαγή απόψεων για τις κοινές
προκλήσεις που αντιμετωπίζουν.
Στη Σύνοδο παρευρέθησαν 130 εκπρόσωποι Οικονομικών και Κοινωνικών Συμβουλίων, εργοδοτών, συνδικάτων, άλλων κοινωνικών φορέων, διεθνών οργανισμών και μη κυβερνητικών οργανώσεων από τις χώρες
που συμμετέχουν στην Ένωση για τη Μεσόγειο. Τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν τα εξής:
• Η πολιτική κατάσταση στην Ευρωμεσογειακή περιοχή είκοσι χρόνια μετά την εκκίνηση της Διαδικασίας της Βαρκελώνης (Barcelona Process)
• Η νέα Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας (European
Neighborhood Policy)
• Ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων στην πολιτική
σταθεροποίηση και τη δημοκρατία στην περιοχή
της Μεσογείου
• Οι πολιτικές και ανθρωπιστικές πτυχές της μετανάστευσης και της προσφυγικής κρίσης.
Τα συμπεράσματα του συνόλου των συζητήσεων
της Συνόδου αποτυπώνονται στην Τελική Κοινή Δήλωση
(Final Declaration) στην οποία, μεταξύ άλλων, οι συμμε-

της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τις χώρες της Μεσογείου. Έχει σκοπό να ενισχύσει τους δεσμούς μεταξύ της Ένωσης και των χωρών-εταίρων, προωθώντας
παράλληλα τη σύσφιγξη των σχέσεων μεταξύ των ίδιων
των μεσογειακών χωρών.
Η φετινή συνάντηση στις Βρυξέλλες σηματοδότησε την 20η επέτειο των Ευρωμεσογειακών Συνόδων, οι
οποίες ξεκίνησαν με βάση την εντολή που δόθηκε από
τη Διακήρυξη της Βαρκελώνης το 1995. Σύμφωνα με
αυτήν, τα Οικονομικά και Κοινωνικά Συμβούλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα αντίστοιχα των μεσογειακών
χωρών- εταίρων συμμετέχουν σε τακτικές συνόδους
κορυφής (συνήθως ετήσιες) με στόχο την καλύτερη κα-

τέχοντες καταδίκασαν όλες τις μορφές βίας, τρομοκρατίας και καταπάτησης των ανθρωπίνων αξιών και των
θεμελιωδών δικαιωμάτων στην περιοχή της Μεσογείου
και τόνισαν την ανάγκη αναζωογόνησης του διαλόγου
και της κοινής εργασίας στην περιοχή (σε πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό και πολιτιστικό επίπεδο), με στόχο
την ενίσχυση της ανάπτυξης και τη βελτίωση της συνοχής των κοινωνιών.
Σχετικά με τη νέα Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας
(ΕΠΓ), οι συμμετέχοντες υπογράμμισαν την αναγκαιότητα ενός αυξημένου και ενδυναμωμένου ρόλου της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και τη σημασία της συμμόρφωσης της ΕΠΓ με τα θεμελιώδη ανθρώπινα, αστικά,

Π
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πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματα. Επίσης
τονίσθηκε, ότι οι αρχές πρέπει να προσφέρουν καλύτερη εκπαίδευση και ευκαιρίες για τους νέους και τις γυναίκες γύρω από τη Μεσόγειο, να αναπτύξουν καλύτερους μηχανισμούς εναρμόνισης της εκπαίδευσης και
κατάρτισης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και να
εξασφαλίσουν ότι στις πολιτικές προτεραιότητες για τη
βελτίωση της θέσης των νέων, συμπεριλαμβάνονται και
τα αιτήματα των ίδιων των νέων για το πώς αντιλαμβάνονται το μέλλον τους.
Για το ρόλο των ΟΚΕ και των οικονομικών και
κοινωνικών φορέων, η Τελική Δήλωση υπογραμμίζει την ανάγκη αναγνώρισης των οργανώσεων
της κοινωνίας των πολιτών που βασίζονται στις δημοκρατικές αρχές, του σεβασμού της ανεξαρτησίας
τους, της ελευθερίας του λόγου και του δικαιώματος
συνάθροισης και διαδήλωσης, καθώς και την ανάγκη ενίσχυσης του κοινωνικού διαλόγου σε όλες τις
χώρες της περιοχής. Επίσης τονίσθηκε ο καίριος ρόλος
των ΟΚΕ και των κοινωνικών φορέων στην δημοκρατία, στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας, καθώς και
στην ανάπτυξη της συμμετοχικής δημοκρατίας. Επισημάνθηκε δε, ότι οι Κυβερνήσεις της περιοχής πρέπει να
ζητούν τακτικά τη γνώμη των ΟΚΕ και των κοινωνικών
φορέων και να ενσωματώνουν τις προτάσεις και συστάσεις τους στις πολιτικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων,
όπως συνέβη στην περίπτωση του Εθνικού Κουαρτέτου
Διαλόγου της Τυνησίας, το οποίο και βραβεύθηκε με το
Νόμπελ Ειρήνης το 2015 για την αποφασιστική συμβολή
του στην οικοδόμηση μίας πλουραλιστικής δημοκρατίας
στην Τυνησία.

γαλύτερης συνοχής και συνέπειας των πολιτικές της ΕΕ,
προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι διάφορες αιτίες της
μετανάστευσης. Οι κοινωνικοί φορείς και οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, πρέπει να βοηθήσουν
κατά το δυνατόν στο καλωσόρισμα και την ενσωμάτωση προσφύγων στις χώρες τους. Οι Κυβερνήσεις όλων
των χωρών της περιοχής οφείλουν να αναπτύξουν πολιτικές που θα στοχεύουν στην ένταξη των μεταναστών
στις κοινωνίες τους με ίσα δικαιώματα και στην καταπολέμηση του ρατσισμού και ξενοφοβίας, ενώ πρέπει
να επικυρώσουν τις διεθνείς συμβάσεις για την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων μεταναστών και
των μελών των οικογενειών τους.
Σχετικά με μελλοντικές δράσεις, η Τελική Δήλωση
περιλαμβάνει τη δέσμευση των Οικονομικών και Κοινωνικών Συμβουλίων και Παρόμοιων Θεσμών να διατηρήσουν τη συνεχή συνεργασία τους μέσα από κοινές
δραστηριότητες και τη συμμετοχή τους στις ετήσιες συνόδους, να παρακολουθήσουν τη νέα ΕΠΓ και να συμβάλουν στις εργασίες της Ένωσης για τη Μεσόγειο.
Επίσης, τονίσθηκε η πρόθεση των συμμετεχόντων να
εργαστούν σε δράσεις που αποσκοπούν στην διευκόλυνση της νόμιμης μετανάστευσης από τις χώρες του
Νότου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς οι χώρες καταγωγής να στερούνται από ανθρώπινους πόρους που είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξή τους.
Τέλος, τα Οικονομικά και Κοινωνικά Συμβούλια δεσμεύθηκαν να συμβάλουν στην παρακολούθηση της Διάσκεψης των Συμβαλλομένων Μερών του Παρισιού για
την Κλιματική Αλλαγή (COP21).

Όσον αφορά στις προσφυγικές και μεταναστευτικές
ροές, η Τελική Δήλωση τονίζει ότι οι αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να αυξήσουν τις νόμιμες και ασφαλείς οδούς προς την ΕΕ για τους πρόσφυγες και τους
μετανάστες, έτσι ώστε να μην πέφτουν θύματα εγκληματικών δικτύων. Τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να
γίνονται σεβαστά, και οι αρνητικές επιπτώσεις της στρατιωτικής επέμβασης και της προσέγγισης με βάση την
ασφάλεια πρέπει να περιορίζονται στο ελάχιστο. Επιπλέον, η Τελική Δήλωση παροτρύνει τα κράτη μέλη της ΕΕ
να αναπτύξουν μεγαλύτερη αλληλεγγύη για μια πραγματικά κοινή Ευρωπαϊκή πολιτική για τη μετανάστευση
και την παροχή ασύλου και τονίζει την αναγκαιότητα με-
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ΕΤΉΣΙΑ ΣΥΝΆΝΤΗΣΗ
ΤΗΣ ΕΟΚΕ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΊΩΝ ΚΡΑΤΏΝ
ΜΕΛΏΝ ΤΗΣ ΕΕ

Π

ραγματοποιήθηκε στο Βουκουρέστι, στις 19 και
20 Νοεμβρίου 2015, η ετήσια Συνάντηση της
Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΕΟΚΕ) και των Οικονομικών και Κοινωνικών Συμβουλίων (ΟΚΣ) των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το θέμα της συνάντησης, στην οποία συμμετείχαν ο
Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας της ΕΟΚΕ, καθώς
και Πρόεδροι, Γενικοί Γραμματείς και στελέχη των ΟΚΣ,
ήταν ο ρόλος των θεσμών αυτών στην καταπολέμηση
της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.
Από την ΟΚΕ Ελλάδος συμμετείχαν ο Γιώργος Βερνίκος, Πρόεδρος, ο Απόστολος Ξυράφης, Γενικός Γραμματέας και η Δρ. Μάρθα Θεοδώρου, Υπεύθυνη Δημοσίων και
Διεθνών Σχέσεων.
Ο Γιώργος Βερνίκος, στη διάρκεια της παρέμβασής
του αναφέρθηκε στην υφιστάμενη κατάσταση στην Ευ-

Από αριστερά: Γρηγόριος Βασιλοκωνσταντάκης, Πρέσβης της
Ελλάδος στη Ρουμανία, Γιώργος Βερνίκος, Πρόεδρος της ΟΚΕ,
Γιώργος Ντάσης, Πρόεδρος της ΕΟΚΕ και Luis Planas Puchades,
Γενικός Γραμματέας της ΕΟΚΕ
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ρώπη, η οποία καλύπτει το 7% του πληθυσμού της γης, το
24% του ΑΕΠ και το 50% των δαπανών για κοινωνικές παροχές. Επίσης, στο γεγονός ότι ένα μεγάλο ποσοστό του
πληθυσμού της Ευρώπης είναι αντιμέτωπο με τη φτώχεια.
Η περίοδος αυτή είναι ιδιαίτερη για το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, καθώς η εύρεση της χρυσής τομής σε ακανθώδη
ζητήματα είναι πολύ δύσκολη.
Η Ευρώπη καλείται να συγκεράσει ζητήματα που αφορούν λαούς με διαφορετική κουλτούρα και διαφορετικά
παραγωγικά μοντέλα, αλλά ευτυχώς με μία κοινή ιστορική διαδρομή για την ευρωπαϊκή ενοποίηση και με κοινές
αξιακές αρχές. Στο πλαίσιο αυτό, η ευρωπαϊκή «γραφειοκρατία» πιέζεται από δύο αντιτιθέμενες κατευθύνσεις για
να λάβει αποφάσεις.
Από τη μία, πρέπει να λαμβάνει γρήγορες αποφάσεις,
οι οποίες θα εξασφαλίζουν μία διεθνώς ανταγωνιστική ευρωπαϊκή οικονομία και από την άλλη, πρέπει να ακούει και
να λαμβάνει υπόψη της τους λαούς και τη βούλησή τους.
Τα ΟΚΣ της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν και πρέπει να συμβάλλουν στο διάλογο, όχι απλώς περιγράφοντας
καταστάσεις, αλλά πρωτίστως προβάλλοντας στους λαούς
το ρόλο και το έργο τους. Τα ΟΚΣ είναι θεματοφύλακες αξιών (πανανθρώπινες αξίες που πρέπει να αποτελούν σταθερό σημείο αναφοράς για τα ΟΚΣ) και θεσμοί θύλακες για
την ανάπτυξη του κοινωνικού διαλόγου και της διαφάνειας, έννοιες οι οποίες σηματοδοτούν τη δημοκρατία. Τα ΟΚΣ
πρέπει να ενθαρρύνουν και να υποστηρίζουν τη σωστή διακυβέρνηση και πρέπει να εξασφαλίζουν μία κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς.
Μόνο μέσα από την ενεργή συμμετοχή των ΟΚΣ μπορεί να εξασφαλιστεί η κοινωνική συνοχή και να προχωρήσει η δημοκρατία. Η νέα ματιά στα παλιά, αλλά και στα νέα
ζητήματα που αναφύονται στην Ευρώπη είναι απαραίτητη
και τα ΟΚΣ καλούνται να συνεισφέρουν σε αυτή την κατεύθυνση. Όταν τα ΟΚΣ θα πετύχουν αποτελεσματική παρουσία στα κοινωνικά δρώμενα, τότε θα μπορούν να επηρεάζουν τις πολιτικές εξελίξεις.
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Νίκος

Βούτσης
ΝΙΚΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

«Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΌΣ ΔΙΆΛΟΓΟΣ
ΕΜΠΛΟΥΤΊΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΟΚΕ»
Επιμέλεια Συνέντευξης: Δρ. Μάρθα Θεοδώρου

Ο

Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων Νίκος
Βούτσης μιλάει για το προσωπικό του όραμα,
την εσωτερική και διεθνή κατάσταση, αλλά και
το ρόλο της ΟΚΕ στη σημερινή εποχή.

να με μέτρα και παρεμβάσεις που θα δίνουν ένα θετικό κοινωνικό πρόσημο υπέρ όσων, και δυστυχώς είναι
πάρα πολλοί, έχασαν πάρα πολλά μέσα στις χρονιές της
κρίσης και των μνημονιακών πολιτικών. Ταυτόχρονα, η

Ποιο είναι το προσωπικό όραμά σας για τη λειτουργία του κορυφαίου δημοκρατικού θεσμού, της Βουλής των Ελλήνων;
Το όραμά μας, μέσα στις συνθήκες αυτής της πολύχρονης κρίσης που περνάμε, δεν μπορεί παρά να είναι
μέσα σε αυτή τη Βουλή, δηλαδή μέσα σε αυτή τη βουλευτική περίοδο, μέσα στην τρέχουσα τετραετία, λοιπόν,
θεσμικά, κατά το Σύνταγμα, να κλείσουν –και να κλείσουν
οριστικά και ανεπιστρεπτί– οι υποχρεώσεις των μνημονιακών δεσμεύσεων και της σκληρής επιτήρησης πάνω
στη χώρα μας από τους εταίρους-δανειστές. Άρα να υλοποιηθεί θετικά η συμφωνία του καλοκαιριού, ταυτόχρο-

Βουλή μπορεί και πρέπει, ήδη αυτό σε ένα βαθμό γίνεται,
με παρεμβάσεις σε πολλά επίπεδα, να διαμορφώσει μια
καινούργια πιο ανοικτή σχέση με την κοινωνία και με τα
μεγάλα προβλήματα της εποχής μας. Παραδείγματος χάριν στο προσφυγικό ή στις κοινωνικές επιπτώσεις πάνω
στη νεολαία και στους εργαζόμενους που επηρεάστηκαν
από πολιτικές που ακολουθήθηκαν τα τελευταία χρόνια
και που παράγουν νέες καταστάσεις μέσα στο κοινωνικό σώμα. Βεβαίως, παράλληλα με την ανάδειξη και την
καλλιέργεια του πολιτισμού διαχρονικά, όπως και με την
προβολή της ιστορίας, της ελληνικής και της παγκόσμιας
-για να γνωρίζουν οι πολίτες και ιδιαίτερα οι νέοι μας- και
με την επικοινωνία μέσα από την καλύτερη δυνατή λει-
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«Ο κοινωνικός διάλογος μπορεί πράγματι
να ενισχύσει την κοινωνική συνοχή»

τουργία του καναλιού της Βουλής στους άξονες της αδιαμεσολάβητης ενημέρωσης, της ποιοτικής ψυχαγωγίας,
της επιμόρφωσης.
Είναι πράγματα που μπορούν να γίνουν από τώρα,
δεν εξαρτώνται ούτε από δανειακές συμβάσεις, ούτε από
ομηρίες σε τέτοιου είδους συμφωνίες που είχαν γίνει στο
παρελθόν αλλά έχουν γίνει και στο πλαίσιο της πολιτικής
της παρούσας Κυβέρνησης.

γιατί η ουσία της πολιτικής πλέον έχει υποβαθμιστεί ή εκφέρεται μέσα από τους κανόνες της αγοράς. Στο διεθνές
περιβάλλον, θα ήθελα να πω ότι αυτό που γίνεται με τη
συζήτηση για την TTIP, τη Διατλαντική δηλαδή Εμπορική Συμφωνία, όπου επί δύο-δυόμισι χρόνια εν κρυπτώ
και παραβύστω διαβουλεύονται, επί της ουσίας στη βάση
των συμφερόντων των πολυεθνικών εταιρειών, αποτελεί
ένα κορυφαίο παράδειγμα της εποχής μας για το πώς οι
εκλεγμένοι δημοκρατικοί θεσμοί μικρή μόνο συμμετοχή
έχουν στις μεγάλες αποφάσεις οι οποίες μένουν να αναληφθούν.
Το ίδιο ισχύει και στο επίπεδο της αρχιτεκτονικής της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί, παραδείγματος χάριν, παίζει
πολύ μεγάλο ρόλο το Eurogroup που είναι ένας άτυπος
θεσμός, χωρίς δημοκρατική νομιμοποίηση, χωρίς καν τήρηση πρακτικών, ενώ πολύ μικρότερο ρόλο διαδραματίζει
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γι’ αυτό και ήταν σωστή η παρότρυνση που υπήρξε από την ελληνική πλευρά, και έγινε
δεκτή επιτέλους, να υπάρχει συμμετοχή του Ευρωκοινοβουλίου δίπλα στην παρελθούσα τρόικα όσον αφορά την
παρακολούθηση του ελληνικού προγράμματος.

Η μείωση της εμπιστοσύνης των πολιτών στους θεσμούς της χώρας πιστεύετε ότι μπορεί να ανατραπεί; Και αν ναι, με ποιο τρόπο;
Η μείωση της εμπιστοσύνης των πολιτών στους αντι-

Θεωρείτε ότι ο κοινωνικός διάλογος, στη δύσκολη
σημερινή συγκυρία για τη χώρα, μπορεί να ενισχύσει την κοινωνική συνοχή;
Ο κοινωνικός διάλογος μπορεί πράγματι να ενισχύσει
την κοινωνική συνοχή. Σε μια εποχή όμως που υπάρχει
μια πλατιά διαδεδομένη αίσθηση ότι υφίσταται κοινωνική αδικία σε βάρος μεγάλων τμημάτων του πληθυσμού,
που στοχοποιήθηκαν έντονα και ξαφνικά μέσα στην κρίση και με μεθοδευμένες τακτικές κοινωνικού αυτοματι-

προσωπευτικούς θεσμούς, διότι περί αυτού πρόκειται, είναι ένα ζήτημα ιδιαίτερα σημαντικό και αφορά σε μεγάλο
βαθμό μια διεθνή κατάσταση στην οποία το κύριο χαρακτηριστικό τα τελευταία χρόνια, είναι ότι οι αντιπροσωπευτικοί θεσμοί εν πολλοίς βρίσκονται υπό την ομηρία ή
υπό την ποδηγέτηση, θα μπορούσε να πει κανείς, των κανόνων της αγοράς και εξωθεσμικών κέντρων. Αυτό είναι
το κρίσιμο πρόβλημα για τη δημοκρατία, που αφορά τόσο
το Ευρωκοινοβούλιο όσο και τα εθνικά κοινοβούλια στην
Ευρώπη, όπως επίσης αφορά σε μεγάλο βαθμό την αυτοδιοίκηση αλλά και τα συνδικάτα. Δηλαδή, οι όποιες μορφές πολιτικής και κοινωνικής αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας έχουν υποβαθμιστεί και απαξιωθεί σε ένα βαθμό,

σμού, αντιλαμβανόμαστε ότι αυτός ο διάλογος, θεωρείται εκ προοιμίου μεροληπτικός υπέρ αυτών που έχουν
προσόδους, χρήματα, υψηλές καταθέσεις και μπόρεσαν
να ανταπεξέλθουν σε αυτή την κρίση. Ταυτόχρονα όμως ο
διάλογος που γινόταν τα προηγούμενα χρόνια, και όπως
μεροληπτικά και στοχευμένα οργανωνόταν και προβαλλόταν –όπως και σήμερα συνεχίζει άλλωστε– είναι σε βάρος όσων δεν μπόρεσαν και δεν ήταν εκ των πραγμάτων
δυνατόν να αντέξουν, γιατί τους επιβλήθηκαν σκληρές
αντικοινωνικές πολιτικές, και σήμερα έχουν περιπέσει
σε μια κατάσταση στην οποία, παραδείγματος χάριν, δεν
μπορούν σε μηνιαία βάση να ανταποκριθούν σε υποχρεώσεις που είχαν αναλάβει προ της κρίσεως αλλά και σε
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βασικές για μια αξιοπρεπή ζωή ανάγκες, και αναγκάζονται
να κόψουν τις σπουδές από τα παιδιά τους αν σπουδάζουνε σε άλλη πόλη. Άρα αυτός ο διάλογος, καθώς ποτέ
δεν ήταν ουδέτερος, είτε έτσι είτε αλλιώς, μέσα σε συνθήκες κρίσης έχει τις δικές του ιδιαίτερες δυσκολίες σε αυτή
την εποχή, χωρίς όμως να μπορεί να πει κανείς, και εγώ
δεν το λέω, ότι είναι αχρείαστος ή άχρηστος.
Πως η ΟΚΕ, ως ο συνταγματικά θεσμοθετημένος
χώρος κοινωνικού διαλόγου, μπορεί να διαδραματίσει έναν αποφασιστικότερο ρόλο στις τελικές πολιτικές αποφάσεις;
Η ΟΚΕ αποτελεί ένα πεδίο, ένα χώρο καλύτερα, όπου
οι συζητήσεις σε επιστημονικό αλλά και σε κοινωνικοπολιτικό επίπεδο μπορούν να διαμορφώσουν ένα πλαίσιο προς μελέτη, το οποίο μπορεί να επιδρά πάνω στις
αποφάσεις της Βουλής. Ακριβώς γιατί προσέρχονται πιο
εύκολα οι κοινωνικές εκπροσωπήσεις στο φόρουμ, στο
χώρο της ΟΚΕ, παρά παραδείγματος χάριν στη διαβούλευση της Βουλής ή στις πολιτικές εκπροσωπήσεις ή
ακόμη στα συνέδρια και τις ημερίδες που κάθε κοινωνική
ομάδα και τάξη από μόνη της κάνει.
Αυτές λοιπόν οι μορφές θεσμικού και κοινωνικού διαλόγου μπορούν να εμπλουτιστούν αλλά και να λάβουν μια
μόνιμη μορφή από τα συμπεράσματα που βγαίνουν από
τις συζητήσεις στην ΟΚΕ Επίσης δεν είναι ουδέτερα συμπεράσματα, έχουν μέσα τους τη διαμόρφωση μιας άποψης, αυτό είναι σε γνώση μας, είναι σε γνώση όλων, είτε

έτσι είτε αλλιώς αυτό συμβαίνει και με άλλους θεσμούς,
ακόμα και με το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους
στη Βουλή ή τις εκθέσεις του Διοικητή της Τραπέζης της
Ελλάδος, τίποτα δεν είναι ουδέτερο στην εποχή μας ούτε
θα μπορούσε να είναι, πάντως είναι ένα έδαφος στο οποίο
μπορούν να υπάρξουν συνθέσεις, θα έλεγα γόνιμες συνθέσεις απόψεων, πέραν της καταγραφής των διαφορετικών προσεγγίσεων.
Ο νέος Πρόεδρος και το νέο Προεδρείο της ΟΚΕ
θέλουν να αναβαθμίσουν και να κάνουν αποτελεσματικότερη τη συμβολή της Επιτροπής στο κοινοβουλευτικό έργο. Αντιμετωπίζετε θετικά αυτή την
πρόθεση και με ποιο τρόπο πιστεύετε ότι αυτή η
προσπάθεια μπορεί να ευοδωθεί;
Η πρόθεσή μας είναι προφανώς να αξιοποιηθούν
όλες οι συμβολές που μπορούν να υπάρξουν σε αυτή
τη δύσκολη εποχή σε δύο βασικούς, θα έλεγα, τομείς.
Αφενός στην εφαρμογή ενός προγράμματος με τις δυνατόν λιγότερο δυσμενείς κοινωνικές επιπτώσεις, ενός
προγράμματος συμφωνημένου με τους δανειστές εν
όψει της επίλυσης ή της διευκόλυνσης του μείζονος θέματος του χρέους. Αφετέρου το δεύτερο επίπεδο, που
είναι και το πιο ενδιαφέρον, είναι το επίπεδο της ανάπτυξης και των μεγάλων μεταρρυθμίσεων στη διοίκηση, στη φορολογία, στην αντιμετώπιση της διαφθοράς.
Αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά θέματα, τα οποία μπορεί να ανακουφίσουν και να επισπεύσουν την προσαρμογή στη βάση της συμφωνίας με τους δανειστές, αλλά
κυρίως μπορεί να ανοίξουν πόρτες και παράθυρα σε μια
νέα πορεία ανασύνταξης και παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας μας.
Όπως και οι ειδικές πολιτικές για τον πρωτογενή τομέα, παραδείγματος χάριν, με αφορμή τώρα τη συζήτηση για τα αγροτικά. Είναι μια πάρα πολύ κρίσιμη περίοδος, με δεδομένη τη μεγάλη σημασία του πρωτογενή
τομέα για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας.
Αυτά είναι ζητήματα στα οποία είτε εν συνόλω είτε σε
επιμέρους θέματα, αν υπάρχει διάθεση και λειτουργία
της ΟΚΕ σε μια κατεύθυνση εποικοδομητική, έχουμε
κάθε πρόθεση μέσω των αρμοδίων Διαρκών Επιτροπών της Βουλής να συζητήσουμε και να υιοθετήσουμε
τις νομοθετικές πλέον προτάσεις που γίνονται προς τη
Βουλή.
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Η

Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος (ΟΚΕ) ανέλαβε την έκδοση Γνώμης

Πρωτοβουλίας με τίτλο «Η Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη: Προτεραιότητες και Προκλήσεις αποτελεσματικής εφαρμογής».
Το σχέδιο γνώμης που συνέταξε η επιτροπή εργασίας,
υποβλήθηκε στην Εκτελεστική Επιτροπή, η οποία το συζήτησε στη συνεδρίαση της στις 26/6/2015 και εξέδωσε,
με βάση αυτό, την κάτωθι Γνώμη υπ’ αριθ. 308.
Τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα βρίσκεται παγιδευμένη σε ένα φαύλο κύκλο λιτότητας και ύφεσης. Στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Δημοσιονομικής Προσαρμογής
εφαρμόστηκαν πολιτικές πλήρως προσανατολισμένες
στην αυστηρή δημοσιονομική λιτότητα, στην περιστολή των κοινωνικών δαπανών και στην απορρύθμιση
των εργασιακών σχέσεων. Οι περιοριστικές αυτές πολιτικές οδήγησαν την οικονομία σε ύφεση, υποβάθμισαν δραματικά το βιοτικό επίπεδο και αύξησαν τρομακτικά την ανεργία. Ως αποτέλεσμα, η φτώχεια μεγάλου
τμήματος του πληθυσμού και η ανεργία αποτελούν τα
σημαντικότερα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας.
Το υφιστάμενο μοντέλο κοινωνικής προστασίας εμφανίστηκε αδύναμο να αντιμετωπίσει τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης. Εξάλλου, παρότι προ κρίσης η Ελλάδα δεν υπολειπόταν σημαντικά από με τις χώρες της ΕΕ
στο μερίδιο των δαπανών που αφιέρωνε στην κοινωνική προστασία ως ποσοστό του ΑΕΠ, οι επιδόσεις στον
τομέα καταπολέμηση φαινομένων φτώχειας, ανισότητας
και κοινωνικής αποστέρησης ήταν εξαιρετικά χαμηλές.
Οι σημερινές αυξημένες ανάγκες για επαρκή κοινωνική προστασία επιβάλλουν την άμεση αναμόρφωση του
υφιστάμενου μοντέλου για την αντιμετώπιση τριών βασικών προκλήσεων: α) την άμεση στόχευση των (περιορισμένων πλέον) δημόσιων πόρων σε ομάδες του πληθυσμού με αντικειμενικά προβλήματα συμμετοχής στον
οικονομικό ιστό (άτομα σε ακραία φτώχεια), β) την στα-
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διακή εξασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης
στα φτωχά άτομα και νοικοκυριά και γ) την πρόληψη
αποκλεισμού ομάδων του πληθυσμού που απειλούνται
να εγκλωβιστούν σε συνθήκες φτώχειας (π.χ. φτωχοί
εργαζόμενοι, υπερχρεωμένα νοικοκυριά, άτομα που
κινδυνεύουν να χάσουν την πρώτη και μοναδική τους
κατοικία από πλειστηριασμούς). Υπό τις παρούσες κρίσιμες για τη χώρα συνθήκες, η εκπόνηση του Εθνικού
Στρατηγικού Πλαισίου για την Κοινωνική Ένταξη, το
οποίο έχει ήδη εγκριθεί και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ιανουάριος 2015) αποτελεί μια πολύ σημαντική παρέμβαση της Πολιτείας στην κατεύθυνση της
αναγκαίας, αναπτυξιακά προσανατολισμένης, μεταρρύθμισης του μοντέλου κοινωνικής προστασίας.
Η ΟΚΕ, ως ο συνταγματικά κατοχυρωμένος θεσμός
διεξαγωγής του κοινωνικού διαλόγου στην Ελλάδα εκφράζει την ικανοποίηση της που οι διαχρονικές θέσεις
της για την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού λήφθηκαν υπόψη κατά τη διαμόρφωση των στόχων και των προτεραιοτήτων του Εθνικού
Στρατηγικού Πλαισίου για την Κοινωνική Ένταξη. Ωστόσο, προκειμένου να ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός και
να καταστεί δυνατή η εφαρμογή της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη, εκκρεμεί η θεσμική
της κατοχύρωση, η άμεση επιχειρησιακή της εξειδίκευση, και βέβαια η αντιμετώπιση της σημαντικότατης πρόκλησης της χρηματοδοτικής βιωσιμότητας.
Στη Γνώμη της η ΟΚΕ παρουσιάζονται επίσης οι προκλήσεις που θα πρέπει να αποτελέσουν άμεσες προτεραιότητες της Ελληνικής Πολιτείας, με στόχο την προστασία και την ένταξη των πλέον ευάλωτων ομάδων της
ελληνικής κοινωνίας.
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Σ

υνεδρίασε την Παρασκευή, 26 Ιουνίου
2015, η Εκτελεστική
Επιτροπή της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΟΚΕ), προκειμένου να
εγκρίνει τη Γνώμη επί του Σχεδίου Νόμου με θέμα «Μέτρα
Ανακούφισης για τα AμεA
και απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.)».
Οι νομοθετικές ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο
πρώτο μέρος του σχεδίου νόμου (υπό τον τίτλο «Μέτρα
Ανακούφισης για τα AμεA και απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ)»)
κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση για τη βελτίωση
του βιοτικού επιπέδου των ατόμων που πάσχουν από
αναπηρία. Τα προτεινόμενα μέτρα αφορούν κατά κύριο
λόγο στην οικονομική ενίσχυση των AμεA και στην επίλυση προβλημάτων γραφειοκρατικής φύσης που ταλανίζουν τα AμεA και τις οικογένειές τους. Η υλοποίηση
των εν λόγω διατάξεων θα συμβάλει στην αποφυγή περιττών διαδικασιών και την αδικαιολόγητη περικοπή επιδομάτων μόνο και μόνο επειδή δεν πρόλαβαν τα όργανα της πολιτείας να κάνουν το χρέος
τους. Για τους ίδιους λόγους, θετικά επίσης κρίνεται
η προσπάθεια να ενιαιοποιηθούν για όλα τα αρμόδια
όργανα τα κριτήρια με τα οποία χαρακτηρίζονται οι
αναπηρίες από διαφορετικά κρατικά όργανα. Με την
ευκαιρία δε της Γνώμης αυτής, η ΟΚΕ τονίζει την ανάγκη χαρτογράφησης των ποσοτικών, δημογραφικών, οικονομικών και κοινωνικών χαρακτηριστικών των AμεA.
Σχετικά με το φαινόμενο της εισφοροδιαφυγής, στο
οποίο αναφέρεται το δεύτερο κεφάλαιο του Νομοσχεδί-

ου, αποτελεί πάγιο χαρακτηριστικό του ασφαλιστικού μας
συστήματος και συνδέεται με
την απόκρυψη της ασφαλιστέας ύλης είτε καθ’ ολοκληρίαν
είτε μερικώς (με τη δήλωση
ενός τμήματος της πραγματικής εργασίας). Οι επιπτώσεις της εισφοροδιαφυγής είναι ιδιαίτερα επώδυνες α) για
τα δημόσια οικονομικά και τα
ασφαλιστικά ταμεία, β) τους
ασφαλισμένους στερώντας
τους από στοιχειώδη δικαιώματα όπως η ιατροφαρμακευτική ασφάλιση και υπονομεύοντας την προοπτική να λάβουν αξιοπρεπείς συντάξεις,
γ) τις επιχειρήσεις που τηρούν τη νομοθεσία και υφίστανται τον αθέμιτο ανταγωνισμό των παραβατικών επιχειρήσεων. Η εισφοροδιαφυγή είναι ιδιαίτερα εκτεταμένη
στη χώρα μας με αποτέλεσμα να χάνονται σημαντικοί
πόροι του ασφαλιστικού μας συστήματος. Η ύπαρξη σημαντικού αριθμού «εταιρειών φάντασμα», οι οποίες δεν
είναι καν δηλωμένες στα μητρώα του Ι.Κ.Α., οδηγεί αναπόφευκτα στην εκτίμηση ότι οι πραγματικές διαστάσεις
του φαινομένου είναι δύσκολο να εκτιμηθούν στο σύνολό τους με ακρίβεια. Το φαινόμενο θα πρέπει να δει
κανείς συνδυαστικά με την εκτεταμένη απασχόληση
ανασφάλιστων αλλοδαπών, ο αριθμός των οποίων είναι
άγνωστος, όπως άλλωστε και ο συνολικός, πραγματικός
αριθμός των αλλοδαπών που διαμένουν στη χώρα μας.
Σε όλα αυτά βέβαια, πρέπει να προσθέσει κανείς τη μείωση των εσόδων των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης
από τη μη καταβολή εισφορών λόγω οικονομικής αδυναμίας αλλά και τη συνταξιοδότηση μεγάλου αριθμού
υπαλλήλων που υπηρετούσαν στους αρμόδιους ελεγκτικούς οργανισμούς.
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Η

ΟΚΕ σύστησε Επιτροπή Εργασίας και εξέδωσε Γνώμη Πρωτοβουλίας με τίτλο «Η Αδήλωτη Εργασία και προτάσεις για την αντιμετώπισή της», η οποία υποβλήθηκε στην
Εκτελεστική Επιτροπή στις 26 Ιουνίου 2015.
Το φαινόμενο της αδήλωτης εργασίας είναι ένα δυναμικό κοινωνικό φαινόμενο το οποίο εξελίσσεται και
διαφοροποιείται με βάση τις οικονομικές, πολιτικές και
κοινωνικές συνθήκες που επικρατούν σε διάφορες χρονικές περιόδους. Στην Ελλάδα καταγράφεται εντονότερα, συγκριτικά με τις άλλες χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ανάπτυξη μίας δευτερεύουσας αγοράς
εργασίας όπου η αδήλωτη απασχόληση είναι ιδιαίτερα
διαδεδομένη. Και μάλιστα, εντείνεται ακόμα περισσότερο στις σημερινές συνθήκες ύφεσης που πλήττουν την
ελληνική οικονομία με ιδιαίτερα αρνητικές επιπτώσεις
στην αγορά εργασίας και την ανεργία να καταγράφει
έντονα ανοδική πορεία. Παράλληλα, οι αλλαγές στην εργατική νομοθεσία διαφοροποίησαν σε σημαντικό βαθμό
τις εργασιακές σχέσεις.
Ο νομοθετικός καθορισμός του κατώτατου μισθού
και η αποδυνάμωση των συλλογικών διαπραγματεύσεων είχε σαν αποτέλεσμα τον πολλαπλασιασμό των επιχειρησιακών και ατομικών συμβάσεων εργασίας, έναντι των κλαδικών και των ομοιο-επαγγελματικών. Οι
προαναφερόμενες εξελίξεις σε συνδυασμό με το υψηλό ποσοστό της παραοικονομίας συντελούν στην αύξηση του αριθμού των εργαζόμενων σε καθεστώς αδήλωτης εργασίας, των εργαζομένων που απασχολούνται με
συνθήκες όπως π.χ. εργαζόμενοι με καθεστώς εξαρτημένης εργασίας που αμείβονται με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών, όπως και εργαζομένων που απασχολούνται με
καθεστώς πλήρους απασχόλησης και που παρανόμως
δηλώνονται ως μερικής απασχόλησης. Η ΟΚΕ έχει επα-
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νειλημμένα επισημάνει ότι η αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας αποτελεί ζήτημα ζωτικής σημασίας στην
κατεύθυνση ενίσχυσης του υγιούς ανταγωνισμού και
καταπολέμησης της παραοικονομίας, εξυγίανσης των
εργασιακών σχέσεων και της αγοράς εργασίας και αναβάθμισης του συστήματος κοινωνικής προστασίας. Η
αδήλωτη εργασία αποτελεί μορφή αθέμιτου ανταγωνισμού που επιβαρύνει την υγιή επιχειρηματικότητα. Οι
επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα έχουν να αντιμετωπίσουν υψηλότερο κόστος συγκριτικά με αυτές που
καταφεύγουν σε πρακτικές που συνδέονται με την παραοικονομία. Επιπρόσθετα οι εργαζόμενοι με καθεστώς
αδήλωτης εργασίας, δηλαδή οι εργαζόμενοι «φαντάσματα», ανήκουν στην πιο επικίνδυνη μορφή απασχόλησης η
οποία τους θέτει εκτός οιονδήποτε εργασιακών δικαιωμάτων και εργασιακής ασφάλειας. Οι εργαζόμενοι αυτοί
δεν στοιχειοθετούν δικαιώματα σύνταξης, ούτε έχουν
υγειονομική περίθαλψη. Όσο μεγαλύτερο δε το ποσοστό
της αδήλωτης εργασίας, τόσο περισσότερο διαρρηγνύεται η σχέση μεταξύ της καταβολής κοινωνικών εισφορών από την πλευρά των επιχειρήσεων και των εργαζόμενων και των παροχών από την πλευρά του κράτους,
γεγονός που διευρύνει τις κοινωνικές ανισότητες.
Για την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας η ΟΚΕ
προτείνει μεταξύ άλλων μέτρα για την ουσιαστική
λειτουργία του ελεγκτικού μηχανισμού, για την ενδυνάμωση της φορολογικής και ασφαλιστικής συμπεριφοράς και για την ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης ανάμεσα στον πολίτη και το κράτος. Θα πρέπει
επίσης να δημιουργηθούν κίνητρα στους αυτοαπασχολούμενους και στις μικρές επιχειρήσεις για δήλωση της οικονομικής τους δραστηριότητας και να
προωθηθεί η θεσμοθέτηση της Δημόσιας Επιβράβευσης των συνεπών επιχειρήσεων.
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τις 21 Απριλίου 2015 ο Υπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, έστειλε στην ΟΚΕ προς γνωμοδότηση
νομοσχέδιο με θέμα: «Τροποποίηση διατάξεων του Νόμου 1876/1990 – Αποκατάσταση και Αναμόρφωση του πλαισίου περί Συλλογικών Διαπραγματεύσεων, Μεσολάβησης και Διαιτησίας και άλλες
διατάξεις».
Το υπό κρίση Σχέδιο Νόμου περιλαμβάνει μια σειρά
από διατάξεις που αφορούν στον πυρήνα των εργασιακών σχέσεων και είναι φυσικό οι διαφορετικές οπτικές
γωνίες που έχει ο κάθε κοινωνικός φορέας να οδηγούν

θεν παρεμβάσεις. Στο πλαίσιο αυτό, η επαναφορά του
θεσμού εθνικής της συλλογικής διαπραγμάτευσης και
σύμβασης χωρίς περιορισμούς ως προς το αντικείμενό και τους όρους της αξιολογείται θετικά, αφού αποτελεί αναγνώριση της ωριμότητας των κοινωνικών εταίρων που ακόμη και σε συνθήκες οικονομικής κρίσης
το 2010 ήταν σε θέση να καταλήξουν σε μια σύμβαση
αμοιβαία επωφελή, η οποία ελάμβανε υπ’ όψιν και τις
δύσκολες συνθήκες της οικονομίας. Ο καθορισμός ενός
ελάχιστου μισθού και ημερομισθίου που να διασφαλίζει,
κατ’ ελάχιστον, μια αξιοπρεπή αμοιβή για κάθε εργαζόμενο αποτελεί βασική κοινωνική παραδοχή στη χώρα
μας, παραδοχή μάλιστα που αντανακλά και το σχετικό
συνταγματικό πλαίσιο.
Εξάλλου, ο καθορισμός ελάχιστων αποδοχών των
εργαζομένων σε εθνικό επίπεδο υφίσταται ακόμη και
σε χώρες που δεν διακρίνονται για ισχυρό προστατευτικό πλαίσιο στις εργασιακές τους σχέσεις, όπως οι ΗΠΑ,
στις οποίες η έλλειψη συλλογικών εργασιακών σχέσεων
σε εθνικό επίπεδο αναγκάζει το νομοθέτη να καθορίσει ο
ίδιος το κατώτατο ωρομίσθιο. Στη χώρα μας υπάρχουν
συλλογικές εργασιακές σχέσεις αρθρωμένες σε εθνικό
επίπεδο με φορείς που έχουν μακρά ιστορία και εμπειρία
και οι οποίοι επέδειξαν ωριμότητα καταλήγοντας σε εθνικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας χωρίς να προσφεύγουν αμέσως στη διαιτησία.
Από τη στιγμή λοιπόν, που ως κοινωνία και ως συνταγματική τάξη αποδεχόμαστε την ανάγκη να υπάρχει
ένας κατώτατος μισθός και ημερομίσθιο που να ισχύει
για κάθε εργαζόμενο, ανεξαρτήτως ειδίκευσης ή συνδικαλιστικής ένταξης, και για κάθε επιχείρηση, ανεξαρτήτως κλάδου, η ορθότερη επιλογή είναι ο καθορισμός να

και σε αποκλίσεις ως προς την αξιολόγηση των επί μέρους διατάξεων του σχεδίου νόμου. Παρ’ όλα αυτά
όμως, η ΟΚΕ θεωρεί θετική την επαναφορά της καθολικότητας του κεντρικότερου θεσμού συλλογικών εργασιακών σχέσεων στη χώρα μας που είναι η Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.
Η συλλογική αυτονομία που συνίσταται στη ρύθμιση
των εργασιακών σχέσεων μέσα από το διάλογο των κοινωνικών εταίρων χωρίς την κρατική παρέμβαση, αποτελεί συνταγματική επιταγή η οποία υλοποιήθηκε με το
ν. 1876/1990 και στη συνέχεια με τη συνειδητή και συνεπή προσπάθεια των εταίρων να ρυθμίζουν αυτόνομα
τις μεταξύ τους σχέσεις χωρίς να προσφεύγουν σε έξω-

γίνεται από τα ίδια τα μέρη και όχι από το κράτος. Αυτό
είναι καλύτερο όχι μόνο για τα συμβαλλόμενα μέρη αλλά
και για την ίδια την οικονομία, αφού τα μέρη γνωρίζουν
καλύτερα από τη δημόσια διοίκηση τις αντοχές των επιχειρήσεων και τις ανάγκες των εργαζομένων. Αλλά και
σε ό,τι αφορά τις κλαδικές συμβάσεις εργασίας είναι, κατ’ αρχήν, θετική η επαναφορά της δυνατότητας επέκτασής τους και στις επιχειρήσεις του κλάδου
που δεν μετείχαν ή δεν εκπροσωπήθηκαν στις διαπραγματεύσεις υπό την προϋπόθεση ότι η συλλογική
σύμβαση εργασίας δεσμεύει ήδη εργοδότες που απασχολούν το 51% των εργαζομένων του κλάδου ή του
επαγγέλματος.

ΣΥΛΛΟΓΙΚΈΣ
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΎΣΕΙΣ,
ΜΕΣΟΛΆΒΗΣΗ
ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΣΊΑ

Σ

> 2015 - 2016

24 > ΓΝΩΜΕΣ ΤΗΣ ΟΚΕ
ΕΚΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣΜΌΣ ΤΗΣ ΔΙΟΊΚΗΣΗΣ –
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΉ ΔΙΑΚΥΒΈΡΝΗΣΗ

H

OΚΕ μετά από την αποστολή στις 18 Μαρτίου
2015 από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης του νομοσχεδίου με θέμα «Εκδημοκρατισμός της
διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Αποκατάσταση Αδικιών και
άλλες διατάξεις», γνωμοδότησε σχετικά.
Η ΟΚΕ τονίζει ότι το σχέδιο νόμου κινείται στην ορθή
κατεύθυνση με τις επιμέρους παρατηρήσεις που θα γίνουν
κατωτέρω. Δεδομένου όμως ότι οι εισαγόμενες βάσει του
παρόντος νομοσχεδίου διατάξεις έρχονται σε αντίθεση με
τις διατάξεις του νόμου 4172/2013, του ν. 4024/2011 και
λοιπές δεσμεύσεις στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Δημοσιονομικής Προσαρμογής, που έχουν αναληφθεί έναντι των δανειστών της χώρας θα ήταν ορθό, τόσο νομοτυπικά όσο και ουσιαστικά, να υπάρξει ρητή πρόνοια ούτως
ώστε να μην υπάρχουν αντιφατικές ρυθμίσεις, ιδιαιτέρως
ενόψει του γεγονότος, ότι το παρόν νομοσχέδιο αποσκοπεί στην αποκατάσταση αδικιών του παρελθόντος.
Το νομοσχέδιο καταργεί την πολιτική επιστράτευση και
την επίταξη προσωπικών υπηρεσιών ως μέσα αντιμετώπισης της απεργίας. Είναι γεγονός ότι επί σειρά ετών και
ιδιαίτερα από το 2010, το μέτρο της επίταξης χρησιμοποιήθηκε κατά κόρον. Καθώς πρόκειται για έναν θεσμό που

δότη και των δημοσίων υπαλλήλων ως εργαζομένων
και αποκαθίσταται η δυνατότητα ανεμπόδιστης προσφυγής στο δικαίωμα της απεργίας. Επιπλέον, η πρόβλεψη, στο ίδιο άρθρο, πως το μέτρο μπορεί να επιβληθεί
σε περίπτωση ανάγκης που θέτει σε κίνδυνο τη δημόσια
υγεία διασφαλίζει το δημόσιο συμφέρον.
Με τις ρυθμίσεις για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών, την ηλεκτρονική έκδοση πιστοποιητικών,
την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων δημοσίου και την
ασφάλεια πληροφορικών συστημάτων δημοσίου επιχειρείται η διευκόλυνση των ψηφιακών συναλλαγών με τις
δημόσιες υπηρεσίες. Η ΟΚΕ θεωρεί ότι οι ρυθμίσεις αυτές επιλύουν επί μέρους διαδικαστικά προβλήματα. Χρειάζεται όμως να επισημανθεί ότι η κεντρική φιλοσοφία του
υφισταμένου πλαισίου και εν πολλοίς και των νέων ρυθμίσεων βασίζεται στη διακίνηση ψηφιακών εγγράφων και
όχι στην διασύνδεση και την διαλειτουργικότητα βάσεων
δεδομένων.
Η ΟΚΕ έχει επανειλημμένα τονίσει σε προηγούμενες
Γνώμες της ότι η γραφειοκρατία και η ελλιπής μηχανοργάνωση αποτελούν κορυφαία προβλήματα της δημόσιας
διοίκησης τα οποία προκαλούν πρόσθετα βάρη στις συναλλαγές των πολιτών και των επιχειρήσεων με τις δημόσιες υπηρεσίες. Η ριζική επίλυση αυτού του προβλήματος

προβλέφθηκε από τον συντακτικό νομοθέτη ως περιορισμός στην απαγόρευση αναγκαστικής εργασίας προς χάριν του κοινωνικού συνόλου και της ίδιας της χώρας, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, πολέμου ή
φυσικών καταστροφών, η ΟΚΕ θεωρεί
ότι δεν πρέπει να γίνεται κατάχρηση του
και να μεταβάλλεται σε έμμεσο τρόπο
για την διακοπή απεργιακών κινητοποιήσεων. Θεωρεί επίσης, ότι με τη
νέα ρύθμιση αποσύνδεσης της επιτάξεως από την απεργία αίρεται μια
μορφή ανισορροπίας στις εργασιακές
σχέσεις μεταξύ του δημοσίου ως εργο-

μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας μεταξύ των δημοσίων υπηρεσιών.
Για τον ολοκληρωμένο ωστόσο μετασχηματισμό και
την μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας του διοικητικού
μας συστήματος θα πρέπει ο διαδικαστικός και λειτουργικός του ανασχεδιασμός να κινηθούν γενικότερα προς
την κατεύθυνση της ψηφιακής διαλειτουργικότητας
που βασίζεται στην αυτοματοποιημένη ψηφιακή διασταύρωση όλων των νομίμως προβλεπομένων στοιχείων και
δεδομένων. Με την μέθοδο αυτή ο χρόνος και το κόστος
των διοικητικών συναλλαγών ελαχιστοποιούνται έως και
εξαλείφονται πλήρως ενώ τόσο οι συναλλασσόμενοι όσο
και οι υπηρεσίες απαλλάσσονται από σημαντικό φόρτο.
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ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ
ΚΡΙΣΗΣ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ

Τ

ο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ζήτησε από την ΟΚΕ να γνωμοδοτή-

σει με τη διαδικασία του κατεπείγοντος επί του
σχ/ν με τίτλο «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για την οργάνωση της Κυβέρνησης και
των Κυβερνητικών Oργάνων και λοιπές διατάξεις».
Η ΟΚΕ θεωρεί θετική την αναγνώριση της ανάγκης
αντιμετώπισης της κατάστασης στην οποία έχει βρεθεί ένα μεγάλο τμήμα της ελληνικής κοινωνίας και την
προσπάθεια διαχείρισης του προβλήματος. Επισημαίνει
όμως την ανάγκη εφαρμογής ολοκληρωμένης πολιτικής
αντιμετώπισης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης με τη θεσμοθέτηση ενός Γενικού Συστήματος Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος ως το βασικό
εργαλείο για την προώθηση του μοντέλου στοχευμένης
κάλυψης των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού.
Όσον αφορά στα προτεινόμενα άμεσα μέτρα (Άρθρα
1-3), το παρόν σχ/ν εισάγει τρία διαφορετικά προγράμματα πρόσβασης σε βασικά αγαθά (ηλεκτρική ενέργεια,
στέγαση, είδη διαβίωσης). Με την εφαρμογή κριτηρίων
συστημικής αξιολόγησης των τριών προγραμμάτων η

ΟΚΕ διαπιστώνει ότι και τα τρία προγράμματα αποτελούν βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις ετήσιας ισχύος που δεν εισάγουν ουσιαστικά ένα νέο σύστημα πρόσβασης των ευπαθών ομάδων σε βασικά
αγαθά. Επιπλέον, τα τρία προγράμματα υπάγονται
σε μία αρνητική ρήτρα εξειδίκευσης των δικαιούχων, η οποία ουσιαστικά αποκλείει ορισμένες
κατηγορίες πληθυσμού που πλήττονται από συνθήκες ακραίας φτώχειας (πρόσωπα και οικογένειες
που θα ενταχθούν σε δράσεις του Ευρωπαϊκού Ταμείου Βοηθείας για τους Απόρους ή σε δράσεις του Θεματικού Στόχου 9 των Περιφερειακών Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων του ΣΕΣ 2014-2020).
Εξετάζοντας τις διατάξεις που αφορούν στην οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών Oργάνων, η ΟΚΕ αξιολογεί θετικά τη σύσταση Γενικής Γραμματείας Καταπολέμησης της Διαφθοράς, καθώς θεωρεί
ότι η συγκέντρωση όλων των επιμέρους φορέων κάτω
από ένα όργανο μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά σε
καλύτερο συντονισμό και βελτιωμένη αποτελεσματικότητα. Ωστόσο η ΟΚΕ κρίνει αρνητικά ότι τα θέματα
που αφορούν τον συντονισμό των δράσεων, την ανάληψη πρωτοβουλιών και την υλοποίηση των ελεγκτικών ενεργειών και γενικά των απαραίτητων διαδικασιών ώστε να λειτουργήσει η νέα Γενική Γραμματεία
θα καθοριστούν με μεταγενέστερες κοινές αποφάσεις
των συναρμόδιων Υπουργών καθώς επίσης και ότι δεν
υπάρχει ούτε ενδεικτικός υπολογισμός κόστους για την
καταβολή οδοιπορικών στους ειδικούς συμβούλους
που θα υπηρετούν εθελοντικά στα πολιτικά γραφεία
του Πρωθυπουργού, των αντιπροέδρων της Κυβέρνησης και των Υπουργών.
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Συνεδρίαση Ολομέλειας της ΟΚΕ
Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2015

Συνέντευξη Τύπου
με τους Προέδρους
της ΕΣΕΕ Β. Κορκίδη και
ΓΣΕΒΕΕ Γ. Καββαθά
Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2015

Επίσκεψη του
Προέδρου της ΟΚΕ
Μπουένος Άιρες
Sergio Abrevaya και
Συνάντηση με το Γενικό
Γραμματέα Εμπορίου
και Προστασίας
Καταναλωτή Α.
Παπαδεράκη
Αθήνα, 16-18 Ιουνίου 2015
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Συναντήσεις με τις ΟΚΕ Γουινέας,
Σενεγάλης και Μπενίν στο
πλαίσιο της UCECIF ( Ένωση των
Οικονομικών και Κοινωνικών
Συμβουλίων και Παρόμοιων
Θεσμών της Γαλλοφωνίας)
Αθήνα, 7-8 Μαΐου 2015

Ομάδα Εργασίας της
AICESIS (Διεθνής Ένωση
των Οικονομικών και
Κοινωνικών Συμβουλίων
και Παρόμοιων Θεσμών)
Μόσχα, 19-20 Φεβρουαρίου 2015

Γενική Συνέλευση της UCESIF
Ραμπάτ, 11-12 Ιουνίου 2015
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O ΑΝΤΙΠΡΌΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΝΔ
ΚΩΣΤΗΣ
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
ΣΤΗΝ ΟΚΕ

ΣΥΝΆΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ
Α.Ε. ΤΟΝ ΠΡΌΕΔΡΟ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑΣ

>

>
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
JEAN-CLAUDE JUNCKER
ΣΤΗΝ ΟKE

ΣΥΝΆΝΤΗΣΗ
ΜΕ ΤΟΝ
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΌ
ΤΗΣ ΕΛΛΆΔΟΣ

ΔΙΕΘΝΈΣ ΣΥΝΈΔΡΙΟ
ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΌ
ΖΗΤΗΜΑ

>
«ΕΥΡΩΠΗ 2020»
ΗΜΕΡΊΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΌΤΗΤΑ
ΠΑΡΟΥΣΊΑ ΤΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΎ ΕΡΓΑΣΊΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ
ΕΤΑΊΡΩΝ
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ΣΥΝΆΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ
Α.Ε. ΤΟΝ ΠΡΌΕΔΡΟ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑΣ

ΠτΔ: Κύριε Πρόεδρε, θερμά συγχαρητήρια για την
εκλογή σας και καλή επιτυχία στο έργο σας. Τη σημασία της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής την

θεμάτων, που πολλοί το επικαλούνται, αλλά λίγοι –πραγματικά– το πιστεύουν. Ιδιαίτερα, όταν τα θέματα είναι δύσκολα, όπως σήμερα που η χώρα μας είναι σε μία δύσκολη κατάσταση. Έχουμε μπροστά μας νομοσχέδια, όπως το
ασφαλιστικό, το φορολογικό, την ποιότητα της Δημόσιας
Διοίκησης. Αλλά ακριβώς, όταν τα θέματα είναι δύσκολα,
εκεί αναδεικνύεται περισσότερο η σημασία του διαλόγου.
Γιατί, όταν τα πράγματα είναι εύκολα, ο καθένας –λίγο
πολύ– σου λέει στα λόγια τουλάχιστον, ότι ‘εντάξει’. Όταν
τα πράγματα είναι δύσκολα όμως, είναι αυτό που λέμε
ότι ‘οι καπετάνιοι στις φουρτούνες φαίνονται και όχι στις
μπουνάτσες’. Έτσι και εμείς, έχουμε επίγνωση της δύσκολης περιόδου που βρίσκεται μπροστά μας, αλλά θα προσπαθήσουμε ν’ ανταπεξέλθουμε όσο γίνεται καλύτερα και
χρειαζόμαστε την ηθική υποστήριξή σας.
ΠτΔ: Υπάρχει και κάτι άλλο που είναι σημαντικό: η δυνατότητα που έχετε με τους αντίστοιχους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Και κυρίως με την αντίστοιχη Επιτροπή
σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μπορείτε να συνεργασθείτε
και μπορείτε να εκθέσετε με πολύ μεγαλύτερο κύρος
από άλλους φορείς την ιδιαιτερότητα της Ελλάδος, τις
τεράστιες επιπτώσεις τις οποίες έχει αντιμετωπίσει η
Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, ιδίως κατά την διάρκεια
της μνημονιακής περιόδου. Η φωνή σας, τεκμηριωμένη και ειλικρινής, είναι πολύτιμη για τον τόπο και
για την κοινωνία. Και ιδίως, για όλους τους εργαζόμενους. Και πολύ περισσότερο για τους άνεργους, που
–δυστυχώς– είναι η μεγαλύτερη μάστιγα την οποία
αντιμετωπίζουμε σήμερα.
Γ. Βερνίκος: Πολύ σωστά. Είμαστε σε συνεχή επαφή
και με την ευρωπαϊκή ΟΚΕ, η οποία μας προσφέρει ότι
τεχνογνωσία χρειαζόμαστε. Πολλά από τα προβλήματα

ξέρουμε όλοι. Είχα την ευκαιρία να την ζήσω διπλά
στα προηγούμενα χρόνια και ως Καθηγητής, αλλά
κυρίως ως Βουλευτής και ως Υπουργός. Η συμβολή της σε πολλά, κυρίως όμως στο νομοθετικό έργο,
σ’ αυτές τις κρίσιμες περιόδους είναι καίρια. Νομίζω
ότι η σύνθεσή της αυτή μπορεί να συμβάλει τα μέγιστα, ώστε σ’ αυτούς τους δύσκολους καιρούς και
με όσα έχουμε ν’ αντιμετωπίσουμε στο μέλλον, ιδίως
σε ότι αφορά το Κοινωνικό Κράτος, το οποίο πρέπει
να στηριχθεί, να έχουμε αποτελέσματα. Είμαι βέβαιος ότι θα συμβάλετε.
Γ. Βερνίκος: Θα το προσπαθήσουμε, κύριε Πρόεδρε. Το
θέμα του διαλόγου ανήκει στην κατηγορία εκείνων των

που αντιμετωπίζουμε εδώ είναι και ευρωπαϊκά προβλήματα, είτε αυτό λέγεται Μετανάστευση και Προσφυγικό,
είτε είναι το Κοινωνικό Κράτος, είναι θέματα που απασχολούν όλους τους λαούς της Ευρώπης. Απλώς έτυχε εμείς ειδικά να έχουμε βρεθεί σε μια πάρα πολύ δύσκολη συγκυρία. Είναι γνωστό ότι τα τελευταία χρόνια
μέσα από την ταχύτητα με την οποία ψηφίζονται ορισμένα νομοσχέδια που αποτελούν προαπαιτούμενα, υποβαθμίσθηκε η έννοια του κοινωνικού διαλόγου. Γι’ αυτό,
έχουμε ακόμα πιο βαρύ φορτίο πάνω μας, καθώς πρέπει να τον αναδείξουμε εκ νέου. Αυτό που είπα και πριν,
ότι στους δύσκολους καιρούς έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία ο διάλογος.

ΑΘΉΝΑ, 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016
ΑΠΌΣΠΑΣΜΑ ΔΙΑΛΌΓΟΥ
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ΣΥΝΆΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΌ ΤΗΣ ΕΛΛΆΔΟΣ

Συνάντηση με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος Αλέξη Τσίπρα είχε την Τετάρτη, 3 Φεβρουαρίου 2016, ο νέος Πρόεδρος
της ΟΚΕ Γιώργος Βερνίκος και ο Αντιπρόεδρός της Γιώργος
Καρανίκας.
Στη συνάντηση, συμμετείχε και ο Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γιώργος Κατρούγκαλος, ενώ διεξήχθη σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα. Ο Πρόεδρος της ΟΚΕ ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό για την ΟΚΕ και
το έργο που επιτελεί στο πλαίσιο του συνταγματικού της ρόλου.

ΣΥΝΆΝΤΗΣΗ ΜΕ
ΤΟΝ ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΌ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΏΝ
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Τόνισε τη σημασία του υπεύθυνου διαλόγου, ιδιαίτερα στη σημερινή συγκυρία, ενώ ζήτησε από τον Πρωθυπουργό να στηρίξει την αναβάθμιση του θεσμοθετημένου κοινωνικού διαλόγου
στη χώρα ώστε να μπορέσει να συμβάλει θετικά στο νομοθετικό έργο.
Ο Πρωθυπουργός από την πλευρά του εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στο θεσμό της ΟΚΕ και διαβεβαίωσε τον Πρόεδρό της
ότι τόσο ο ίδιος, όσο και τα Μέλη της Κυβέρνησης, θα στηρίξουν θεσμικά το έργο της ΟΚΕ.

Ο

Πρόεδρος της ΟΚΕ Γιώργος Βερνίκος και ο Αντιπρόεδρός της Γιώργος Καρανίκας συνάντησαν
την Πέμπτη, 21 Ιανουαρίου 2016, τον Αναπληρω-

τή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Χριστόφορο Βερναρδάκη, προκειμένου να συζητήσουν
το Προσχέδιο της Γνώμης της ΟΚΕ στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης επί του Σχεδίου Νόμου «Διαφάνεια, Αξιοκρατία και Αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης». O
Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της ΟΚΕ είχαν την ευκαιρία να
αναπτύξουν μια σειρά από ζητήματα που κρίνονται σημαντικά
για την αποκατάσταση της εύρυθμης λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης και την ανασυγκρότηση της διοικητικής, οργανωτικής, λειτουργικής και θεσμικής ικανότητας και επάρκειας του κράτους σε κεντρικό, περιφερειακό - αποκεντρωμένο
και τοπικό επίπεδο. Υπογράμμισαν ότι θα αναλάβουν όλες τις
απαραίτητες πρωτοβουλίες για να ενδυναμώσουν και να προωθήσουν τον κοινωνικό διάλογο σε όλο το φάσμα των δημόσιων πολιτικών με σκοπό τη μεγιστοποίηση του κοινωνικού
οφέλους και την ελαχιστοποίηση των πιθανών παρενεργειών
από την άσκηση των επιμέρους αποφάσεων της εκτελεστικής
και της νομοθετικής εξουσίας.
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ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΟΚΕ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ

Μ

ε παρέμβασή του σε μεγάλη εκδήλωση της Δημοκρατικής Συμπαράταξης στις 23 Νοεμβρίου 2016 στην
Αθήνα και με θέμα «Ανάπτυξη, Δουλειές και Εργασιακά Δικαιώματα», ο Πρόεδρος της ΟΚΕ Γιώργος
Βερνίκος, τόνισε τη σημασία του κοινωνικού διαλόγου ως απαραίτητη προυπόθεση πριν την τελική διαπραγμάτευση των κοινωνικών εταίρων για την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, ενώ πρόσθεσε
ότι «όλα τα κρίσιμα θέματα της απασχόλησης, των εργασιακών σχέσεων και των συλλογικών διαπραγματεύσεων,
πρέπει να αποτελούν αντικείμενο εξαντλητικού θεσμικού διαλόγου με τους κοινωνικούς εταίρους και την κοινωνία
των πολιτών στο θεσμικό πλαίσιο που παρέχει η Επιτροπή μας. Γι’ αυτό και η εκφρασμένη υποστήριξη της Δημοκρατικής Συμπαράταξης στον κοινωνικό διάλογο και την ΟΚΕ κρίνεται εξαιρετικά σημαντική».

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ
ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΕΝΤΡΩΩΝ
Ο Πρόεδρος Γιώργος Βερνίκος και ο Αντιπρόεδρος της ΟΚΕ Γιώργος Καρανίκας, είχαν την Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2016, συνάντηση στην Αθήνα
με τον Πρόεδρο της Ένωσης Κεντρώων Βασίλη Λεβέντη. Πέραν των θεμάτων τρεχούσης επικαιρότητας όπως το ασφαλιστικό και η μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης, αντικείμενο της συζήτησής τους αποτέλεσε η αποστολή και οι δραστηριότητες της ΟΚΕ. Ο Πρόεδρος της Ένωσης
Κεντρώων μάλιστα εξέφρασε την αμέριστη στήριξή του στο έργο της
ΟΚΕ και διατύπωσε τη θέση ότι χρειάζεται περαιτέρω ενίσχυση και διεύρυνση των αρμοδιοτήτων της, ώστε να απαιτείται η γνωμοδότησή της
Επιτροπής για κάθε νομοσχέδιο πριν την κατάθεσή του στη Βουλή. Επίσης πρότεινε όλα τα νομοσχέδια και οι αποφάσεις της διοίκησης να ευθυγραμμίζονται με τις βασικές κατευθυντήριες γραμμές των γνωμοδοτήσεων της ΟΚΕ.
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Κάτω από αριστερά:
Ο Γιάννης Τσιάμης
ο οποίος κέρδισε το φλουρί
και ο Γιάννης Πάιδας,
Μέλη ΕΕ της ΟΚΕ

ΚΟΠΉ ΕΤΉΣΙΑΣ ΠΊΤΑΣ

Η

ΟΚΕ έκοψε την πίτα στα γραφεία της, παρουσία της Εκτελεστικής Επιτροπής και του προσωπικού της. Ο νέος της Πρόεδρος Γιώργος Βερνίκος ευχήθηκε σε όλους υγεία και ευημερία το 2016,
ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις προκλήσεις και το
ρόλο που θα διαδραματίσει η ΟΚΕ στη διάρκεια του νέου
έτους, καθώς σκοπεύει να πάρει πρωτοβουλίες για όλα
τα τρέχοντα ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία και
την οικονομία.

Σημειώνεται ότι στην εκδήλωση παρέστη ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Γάκης, ο οποίος εκπροσώπησε και τον Πρόεδρο της Βουλής, μεταφέροντας τις
ευχές και τη βούλησή του για στενή συνεργασία με την
ΟΚΕ, ώστε να αναδειχθεί ο κοινωνικός διάλογος.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ ΣΕ ΔΙΕΘΝΈΣ ΣΥΝΈΔΡΙΟ

Διεθνές συνέδριο με θέμα «Μετανάστευση στην Ευρώπη: ο ρόλος των Οικονομικών και Κοινωνικών
Συμβουλίων και Παρόμοιων Θεσμών απέναντι στις προκλήσεις, τις ευθύνες και τις λύσεις», πραγματοποιήθηκε στο Βουκουρέστι στις 16-17 Ιουνίου 2016. Η εκδήλωση διοργανώθηκε από την ΟΚΕ Ρουμανίας και
τη Διεθνή Ένωση Οικονομικών και Κοινωνικών Συμβουλίων και Παρομοίων Οργανισμών (AICESIS). Οι συμμετέχοντες, οι οποίοι εκπροσωπούσαν 16 χώρες από την Αφρική, την Ευρώπη, τη Λατινική Αμερική και τη Μέση
Ανατολή, ανέλυσαν το φαινόμενο της διασυνοριακής μετανάστευσης, τους τρόπους και μεθόδους διαχείρισης
του φαινομένου, καθώς και τις συνέπειες που αντιμετωπίζουν οι χώρες προέλευσης, διέλευσης και υποδοχής.
Την ΟΚΕ Ελλάδος εκπροσώπησε ο Γενικός της Γραμματέας Απόστολος Ξυράφης.
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ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΌ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΌ ΣΥΜΒΟΎΛΙΟ ΚΊΝΑΣ ΣΤΗΝ ΟΚΕ
Στο πλαίσιο της διμερούς συνεργασίας της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της Ελλάδος (ΟΚΕ) με το Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο της Κίνας (ΟΚΣ), ο Γιώργος Καρανίκας, Αντιπρόεδρος και οι κ.κ. Χάρης Κυριαζής και Φώτης Κολεβέντης,
Μέλη της ΕΕ της ΟΚΕ, υποδέχτηκαν την Παρασκευή, 20 Μαΐου 2016, αντιπροσωπεία του ΟΚΣ με επικεφαλής τον Xu
Zhenhuan, Αντιπρόεδρο. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ΟΚΕ. Ο κος Καρανίκας καλωσόρισε τα μέλη της αντιπροσωπείας και αναφέρθηκε στη στενή φιλία των δύο λαών, καθώς και στην καλή συνεργασία των δύο χωρών τόσο στις διμερείς
επαφές τους, όσο και στις διεθνείς συμμετοχές τους. Στη συνέχεια επεσήμανε το σημαντικό ρόλο που καλούνται να διαδραματίσουν
η ΟΚΕ και το ΟΚΣ στην Ελλάδα και στην Κίνα αντίστοιχα. Ο Xu Zhenhuan, από την πλευρά του, εξήρε τη μακροχρόνια συνεργασία
της ΟΚΕ και του ΟΚΣ και εξέφρασε την επιθυμία μίας ισχυρότερης συνεργασίας μεταξύ της Ελλάδας και της Κίνας, στην υλοποίηση
της οποίας θα μπορούσαν να παίξουν σημαντικό ρόλο τόσο η ΟΚΕ, όσο και το ΟΚΣ. Η παρότρυνση τέλος επιχειρηματιών από την Κίνα
να επενδύσουν στην Ελλάδα, αλλά και η δυναμική είσοδος της Ελλάδας με τα προϊόντα της στην αγορά της Κίνας, συμφωνήθηκε να
αποτελέσουν θέματα προς μελέτη και ανάπτυξη από μία ad hoc επιτροπή στο προσεχές διάστημα.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ ΜΕ ΤΟ ΤEI
ΑΘΉΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΚΚΕ

Σ

τα γραφεία της ΟΚΕ την 1η Ιανουαρίου 2016, ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Αθήνας,
Μιχάλης Μπρατάκος, ο Πρόεδρος της
ΟΚΕ, Γιώργος Βερνίκος και ο Διευθυντής
και Πρόεδρος του ΔΣ του Εθνικού Κέντρου
Κοινωνικών Ερευνών, Νικόλαος Δεμερτζής,
υπέγραψαν Πρωτόκολλο Συνεργασίας. Συμφωνήθηκε οι φορείς να ανταλλάσσουν σε τακτική βάση πληροφορίες σχετικά με την εξέλιξη σύγχρονων εκπαιδευτικών και ερευνητικών
μεθόδων, ώστε να επιτυγχάνεται, μεταξύ άλλων, καλύτερος προγραμματισμός στη διαχείριση ακαδημαϊκών/κοινοτικών ή και άλλων προ-

γραμμάτων μελέτης, έρευνας και ηλεκτρονικής
διδασκαλίας (E-learning).
Τέλος, με απόφαση των νόμιμων εκπροσώπων των συμβαλλομένων μερών ορίστηκαν
υπεύθυνοι για την παρακολούθηση του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας και συγκροτήθηκαν Θεματικές Ομάδες Εργασίας.
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H OKE ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΊΑ
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΉΣΕΩΣ
Αντιπροσωπεία της ΟΚΕ συνάντησε την Πέμπτη, 10
Νοεμβρίου 2016, τον Αντιπρόεδρο της Kυβέρνησης
Γιάννη Δραγασάκη. Ο Αντιπρόεδρος δήλωσε την
αμέριστη στήριξή του στο έργο της Επιτροπής, υπογραμμίζοντας τη σημασία του κοινωνικού διαλόγου
σήμερα, ιδιαίτερα μάλιστα όταν έχει προηγηθεί πολυετής περίοδος βαθιάς ύφεσης με οδυνηρές επιπτώσεις
για την οικονομία και την κοινωνία.
Ο κος Δραγασάκης, αφού ανέλυσε τη συστηματική
προσπάθεια που γίνεται για την ανάκαμψη της οικονομίας, τη στήριξη της απασχόλησης και την ενίσχυση της
κοινωνικής συνοχής, έθεσε τρία πεδία αναβαθμισμένης συνεργασίας:

• Ανάδειξη νέας γενιάς μεταρρυθμίσεων με έμφαση
στην κοινωνική καινοτομία και τη μείωση των ανισοτήτων
•
Διαμόρφωση υποδείγματος βιώσιμης και δίκαιης
ανάπτυξης
• Χάραξη κλαδικών και τομεακών πολιτικών που ενδυναμώνουν τη διαρθρωτική ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας.
Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με τη δρομολόγηση εξειδικευμένης τεχνικής συνεργασίας ανάμεσα στην ΟΚΕ
και τις επιστημονικές ομάδες του ΚΥΣΟΙΠ και του ΚΥΣΚΟΙΠ.
Στην φωτογραφία, μαζί με το Προεδρείο της ΟΚΕ διακρίνονται η Ειρήνη Ζυγογιάννη, συνεργάτιδα Αντιπροέδρου της Kυβέρνησης και ο Νίκος Σκορίνης, πρώην
Αντιπρόεδρος της ΟΚΕ.

ΣΥΝΕΔΡΊΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΛΟΜΈΛΕΙΑΣ
ΤΗΣ AICESIS ΣΤΟ ΜΠΕΝΙΝ

Σ

την Ολομέλεια της Διεθνούς Ένωσης των Οικονομικών και Κοινωνικών
Συμβουλίων και Παρόμοιων θεσμών (AICESIS) που διεξήχθη στις 14 και
15 Σεπτεμβρίου 2016 στην Κοτονού του Μπενίν, την Οικονομική και
Κοινωνική Επιτροπή (ΟΚΕ) εκπροσώπησαν ο Πρόεδρος Γιώργος Βερνίκος
και ο Γενικός Γραμματέας της Επιτροπής Απόστολος Ξυράφης.
Στις συνεδριάσεις που ακολούθησαν και είχαν σαν θέμα το κράτος πρόνοιας και την επέκταση των συστημάτων κοινωνικής προστασίας η αντιπροσωπεία
της ΟΚΕ έκανε σχετικές με το θέμα παρουσιάσεις, οι οποίες και έτυχαν καθολικής αποδοχής θέτοντας το παραπάνω ζήτημα στο πλαίσιο των τρεχουσών συνθηκών που συνδιαμορφώνουν την παγκόσμια οικονομική κατάσταση.
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O ΑΝΤΙΠΡΌΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΝΔ ΚΩΣΤΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΣΤΗΝ ΟΚΕ
«ΥΠΆΡΧΕΙ ΜΕΓΆΛΟ ΚΈΡΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΆΣΤΟΤΕ ΚΥΒΈΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΟΥΛΉ
ΝΑ ΈΧΕΙ ΜΊΑ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΈΝΗ ΣΧΈΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΚΕ» ΔΉΛΩΣΕ

Σ

το πλαίσιο πρωτοβουλιών της ΟΚΕ για την προώθηση και ενδυνάμωση του κοινωνικού διαλόγου
στη χώρα μας, ο Πρόεδρός της κύριος Γιώργος
Βερνίκος, οι Αντιπρόεδροι κκ Γιώργος Καρανίκας, Φώτης
Κολεβέντης και Γιώργος Γωνιωτάκης, καθώς και τα Μέλη
της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΟΚΕ, υποδέχτηκαν την
Τετάρτη, 21 Σεπτεμβρίου 2016, τον Αντιπρόεδρο και
Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Κωστή Χατζηδάκη. Ο
Βερνίκος, αναφέρθηκε στο θεσμό της ΟΚΕ και την ιστορική
διαδρομή της από την ίδρυσή της έως και σήμερα, λέγοντας:
«Η ΟΚΕ, ως το επίσημο όργανο για τον κοινωνικό διάλογο στη χώρα μας έχει μεγάλο δρόμο μπροστά της. Οι παραγωγικές τάξεις έχουν ευθύνη να συνθέτουν απόψεις και
να προάγουν τον κοινωνικό διάλογο. Και ο πολιτικός κόσμος
όμως από την πλευρά του, πρέπει να ενθαρρύνει αυτή τη διαδικασία και να ζητά τη γνώμη της Επιτροπής. Η χώρα χρειάζεται σήμερα νηφαλιότητα και μετριοπάθεια». Ο Χατζηδάκης, αναφερόμενος στην πολιτική του διαδρομή και την
περίοδο που ήταν Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
εξήρε τις έννοιες της συνεννόησης και της σύνθεσης, τονίζοντας:
«Σαφέστατα πρέπει να υπάρχουν ιδεολογικοί προσανατολισμοί, συλλογικά και ατομικά συμφέροντα. Πάντα όμως
πρέπει να υπάρχει γόνιμος διάλογος. Να συζητάμε και να
ακούμε. Αυτή είναι η ουσία της δημοκρατίας. Η ανοχή στην
άλλη άποψη. Ο θεσμός της ΟΚΕ έχει μία προστιθέμενη αξία
για την κοινωνία. Δεν φτάνει όμως που ιδρύθηκε η ΟΚΕ
Πρέπει να υποστηριχθεί. Αλλά και η ΟΚΕ πρέπει να διεκδι-

κήσει την έντονη παρουσία της στα δρώμενα της χώρας με
συντονισμένη παρουσία σε ζητήματα αιχμής. Και υπάρχει
μεγάλο κέρδος για την εκάστοτε Kυβέρνηση και τη Βουλή
να έχει μία θεσμοθετημένη σχέση με την ΟΚΕ, τον επίσημο θεσμό του κοινωνικού διαλόγου. Η ευρωπαϊκή εμπειρία στον τομέα αυτό είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντική. Σε χώρες όπως η Ολλανδία, με μακρά παράδοση στον κοινωνικό
διάλογο, οι Κυβερνήσεις ακούνε προσεκτικά και χρησιμοποιούν τα πορίσματα του αντίστοιχου θεσμού γιατί γνωρίζουν ότι υπάρχει μεγάλη προεργασία». Κλείνοντας την
τοποθέτηση του, ο κύριος Χατζηδάκης παρότρυνε το
Προεδρείο της ΟΚΕ να συναντηθεί με τους αρχηγούς
όλων των πολιτικών κομμάτων της χώρας, καθώς όπως
είπε χαρακτηριστικά «η εθνική κοινωνική συνεννόηση
είναι σήμερα πιο αναγκαία από ποτέ».
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Ο JEAN-CLAUDE JUNCKER ΣΤΗΝ ΟKE
21 Ιουνίου 2016

«ΟΙ ΈΛΛΗΝΕΣ ΕΊΝΑΙ ΣΠΟΥΔΑΊΟΣ ΛΑΌΣ ΕΊΜΑΙ ΥΠΈΡΜΑΧΟΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΎ
ΔΙΑΛΌΓΟΥ»

O

Πρόεδρος Γιώργος Βερνίκος, μαζί με τα Μέλη
της Ολομέλειας και της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΟΚΕ, είχαν την τιμή την Τρίτη, 21 Ιουνίου 2016, να υποδεχτούν στα γραφεία τους τον Πρόεδρο
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Jean-Claude Juncker (Ζαν
Κλοντ Γιούνκερ). Στη συνάντηση μετείχαν επίσης ο
Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΕΟΚΕ), Γιώργος Ντάσης και ο Επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και
Ιθαγένειας, Δημήτρης Αβραμόπουλος.
Ο κος Juncker, αφού εξέφρασε τη βαθιά του αγάπη
και πίστη στον ελληνικό λαό, τον οποίο μάλιστα αποκάλεσε «σπουδαίο έθνος», ζήτησε από όλους τους φορείς
να μετέχουν στην προσπάθεια εκσυγχρονισμού της χώρας και αντιμετώπισης της κρίσης, ώστε όπως είπε χαρακτηριστικά «να έχουν μέλλον και ελπίδα οι επόμενες
γενιές». Ανέφερε επίσης, ότι η Ευρώπη θέλει να βοηθήσει την Ελλάδα και ότι επεξεργάζεται και άλλο πακέτο
χρηματοδοτικής βοήθειας όπως είναι το λεγόμενο «Πακέτο Γιούνκερ», ενώ είναι στο χέρι της χώρας μας να το
αξιοποιήσει και να το απορροφήσει με το καλύτερο δυ-
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νατό τρόπο. Σε σχέση δε με τον κοινωνικό διάλογο, δήλωσε υπέρμαχός του και τόνισε ότι «πριν από τη λήψη
αποφάσεων είναι σημαντικό να γίνεται διαβούλευση με
τους κοινωνικούς φορείς».
O κος Βερνίκος είπε: «Η παρουσία σας εδώ σήμερα
είναι μια σημαντική ενθάρρυνση στο έργο που καλείται η
ΟΚΕ να τελέσει με σοβαρότητα, συνέπεια και υπευθυνότητα. Το έργο για ανάδειξη του κοινωνικού διαλόγου ως
απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρεση εκείνων των λύσεων και πολιτικών, που όχι μόνο θα μας δείξουν το δρόμο εξόδου από την κρίση, αλλά θα στρώσουν το μονοπάτι για μια κοινωνία ειρήνης, ευημερίας και δικαιοσύνης.
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Τώρα είναι που ο επαναπροσδιορισμός του ρόλου και του
τρόπου δράσης και δικτύωσης των φορέων της κοινωνίας των πολιτών είναι αναγκαίος, ώστε να αντιμετωπισθούν
οι προκλήσεις στο κοινωνικό, πολιτικό και οικονομικό γίγνεσθαι. Τώρα είναι που πρέπει και πάλι να θυμηθούμε
και να θυμίσουμε τη σχέση διαλόγου και κοινωνίας και την
ανάγκη τοποθέτησης του ανθρώπου στο κέντρο των αποφάσεων».
Παίρνοντας το λόγο, ο κος Ντάσης εξέφρασε την
ανάγκη ο θεσμός του κοινωνικού διαλόγου να ενταθεί
σε ελληνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο προκειμένου να
αναζητηθούν οι καλύτερες λύσεις για όλα τα θέματα που
ταλανίζουν την οικονομία και την κοινωνία σήμερα, ενώ
ευχήθηκε η Ελλάδα να έχει πάντα συμμάχους στο πλευρό της όπως είναι ο κος Juncker.
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Ο κος Αβραμόπουλος αναφέρθηκε στο μείζον ζήτημα της προσφυγικής κρίσης ως ένα ζήτημα που «θα
έχει καταλυτική επίδραση στην προοπτική του ευρωπαϊκού εγχειρήματος πιο πολύ από την ίδια την οικονομική
κρίση», ενώ επισήμανε ότι «ο τρόπος που θα αντιμετω-
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πίσουμε αυτήν την κρίση και τα φαινόμενα εθνικισμού,
όλοι εμείς, οι ευρωπαϊκοί θεσμοί, τα κράτη-μέλη και η
τοπική αυτοδιοίκηση, θα αποτελέσει τον καταλύτη για
την έκβαση και την προοπτική όλου του ευρωπαϊκού
εγχειρήματος».
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ΑΠΌΣΠΑΣΜΑ ΟΜΙΛΊΑΣ Γ. ΒΕΡΝΊΚΟΥ ΑΠΌ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΉ ΤΟΥ JEAN-CLAUDE JUNCKER
Με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζω τον Jean-Claude
Juncker στα γραφεία της Οικονομικής και Κοινωνικής
Επιτροπής. Είναι μια επίσκεψη που στέλνει ένα ισχυρό
μήνυμα για την ανάγκη του κοινωνικού διαλόγου σαν
προϋπόθεση για την εδραίωση της δημοκρατίας, την
ανάπτυξη και την κοινωνική αλληλεγγύη, τόσο στη χώρα
μας, όσο και στην Ευρώπη.
Το όραμα των πατέρων της ευρωπαϊκής ιδέας, που
γεννήθηκε από τα αδιέξοδα των διαιρέσεων και τα ερείπια μακροχρόνιων ανταγωνισμών, συγκρούσεων και
δύο Παγκόσμιων Πολέμων, δημιούργησε μια πρωτοφανή για την ευρωπαϊκή ήπειρο περίοδο ειρήνης και
ευημερίας. Η πραγματικότητα αυτή, που πολλές φορές
υποτιμάται ιδιαίτερα από νέους ανθρώπους και όσους
δεν έχουν ιστορική μνήμη, δοκιμάζεται σήμερα μπροστά στο πλήθος των παλιών και νέων προβλημάτων, σ’
έναν κόσμο που εξελίσσεται ραγδαία και με ισχυρή πάντα την παρουσία των συγκυριακών σκοπιμοτήτων σ’
όλα τα κράτη-μέλη. Γι’ αυτό και είναι επιτακτική ανάγκη
ν’ αναλάβουμε άμεσα όλες τις απαραίτητες πρωτοβουλίες για όλα τα θέματα που αφορούν την ευρωπαϊκή ταυτότητα, την ενδυνάμωση του διεθνούς ρόλου της ΕΕ, την
ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, την κοινή πολιτική ασφάλειας, την επιχειρησιακή δυνατότητα
ελέγχου των ευρωπαϊκών συνόρων, τον επανακαθορισμό του κοινωνικού κράτους και την κάλυψη του δημοκρατικού και θεσμικού ελλείμματος της Ευρώπης.
Δεν ήταν τυχαίο άλλωστε που η Ευρώπη ήδη από

ολοκληρωμένη και ανταγωνιστική Ευρώπη στο παγκόσμιο περιβάλλον. Ο κοινωνικός διάλογος έγινε θεμέλιο
και αξία. Και ύστερα ήρθε η κρίση…

τη δεκαετία του ’80, αντιμέτωπη τότε με την επερχόμενη παγκοσμιοποίηση και τις αλλαγές στην τεχνολογία και το παραγωγικό μοντέλο, επέλεξε να δώσει
έμφαση στην ολοένα και μεγαλύτερη συμμετοχή των
παραγωγικών δυνάμεων και της κοινωνίας των πολιτών στις διαδικασίες λήψης των αποφάσεων. Κρίθηκε, εύλογα, ότι το συγκεντρωτικό μοντέλο διοίκησης
και οι συγκρουσιακές λογικές έπρεπε να υποχωρήσουν.
Και τη θέση τους πήρε η συμμετοχικότητα. Αυτό είχε σα
φυσικό επακόλουθο τη μετεξέλιξη του κοινωνικού διαλόγου σε βασικό συστατικό του ευρωπαϊκού κοινωνικού
μοντέλου και ταυτόχρονα αναπόσπαστου στοιχείου της
στρατηγικής για μία όλο και περισσότερο δημοκρατική,

στην πραγματικότητα ακόμα εγκλωβισμένη σ’ ένα
περιβάλλον με υψηλή φορολόγηση, υψηλά επιτόκια,
χαμηλούς μισθούς και υψηλή ανεργία, δεδομένα που
δυστυχώς την κρατούν καθηλωμένη.
Η παρουσία σας εδώ σήμερα είναι μια σημαντική ενθάρρυνση στο έργο που καλείται η ΟΚΕ να τελέσει με
σοβαρότητα, συνέπεια και υπευθυνότητα. Το έργο για
ανάδειξη του κοινωνικού διαλόγου ως απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρεση εκείνων των λύσεων και πολιτικών, που όχι μόνο θα μας δείξουν το δρόμο εξόδου από
την κρίση, αλλά θα στρώσουν το μονοπάτι για μια κοινωνία ειρήνης, ευημερίας και δικαιοσύνης. Για ένα καλύτερο αύριο.

Κε Πρόεδρε,
Γνωρίζετε καλά ότι η χώρα μας, από τους πρωτεργάτες της ευρωπαϊκής ιδέας, βρέθηκε από νωρίς στο
επίκεντρο της κρίσης, καθώς εδώ αναδύθηκαν πρώτα και σε μεγαλύτερο βαθμό πολλά από τα προβλήματα που προανέφερα και τα οποία είχαν σαν αποτέλεσμα
οι Έλληνες πολίτες να βιώνουν σήμερα μια πρωτόγνωρη υποβάθμιση του επιπέδου ζωής. Και δυστυχώς, εδώ
που γεννήθηκε η ίδια η δημοκρατία, τα τελευταία χρόνια
στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, υπήρξε μόνο μια
κατ’ επίφαση διαδικασία διαλόγου. Σημαντικό ρόλο βέβαια σ’ αυτό έπαιξε και ο κατεπείγων χαρακτήρας των
περισσότερων και σημαντικότερων νομοθετημάτων των
τελευταίων ετών.
Εκτιμούμε βαθιά τις προσπάθειές σας να ανταποκριθεί η Κομισιόν στις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε και μάλιστα σε συνθήκες σκληρών διακρατικών
διαπραγματεύσεων. Ξέρουμε την αγάπη σας για την Ελλάδα. Το Πακέτο Δανειακών Κεφαλαίων που φέρει το
όνομά σας, προσφέρει οικονομική ανάσα και βοήθεια
στην Ελλάδα, σε μια περίοδο μάλιστα που το μεγαλύτερο πρόβλημά της είναι η χρηματοδότηση έργων. Παρά
όμως τα σημαντικά βήματα που έχουν γίνει, σας παρακαλώ να έχετε υπόψη σας ότι η χώρα μας είναι
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ΔΙΕΘΝΈΣ ΣΥΝΈΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΌ

20 Απριλίου 2016, Κτίριο Παλαιάς Βουλής, Αθήνα

H

χώρα μας σήμερα βρίσκεται στο επίκεντρο του προσφυγικού και μεταναστευτικού προβλήματος που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, καθώς λόγω θέσης, γνωρίζει πρωτόγνωρη
αύξηση ανθρώπινων ροών στο έδαφός της. Οι ανθρωπιστικές, οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις του προβλήματος είναι μεγάλες, ενώ έχουν συνέπειες τόσο σε τοπικό, όσο
και σε διεθνές επίπεδο. Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της
Ελλάδος σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, διεξήγαγε Διεθνές Συνέδριο στην Αθήνα
με θέμα:

«Ανθρώπινες Ροές και ο Κόσμος μας:
μπορεί η Ευρώπη να αντιμετωπίσει το Προσφυγικό
και Μεταναστευτικό Ζήτημα;»
Τα πρακτικά του Συνεδρίου και η Γνώμη της
ΟΚΕ κυκλοφόρησαν σε έντυπη μορφή και
απεστάλησαν σε όλους του Βουλευτές, τα
Κόμματα, επιστημονικούς φορείς και τους
φορείς-μέλη της ΟΚΕ.
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Η Α.Ε. ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κύριος Προκόπιος Παυλόπουλος, κήρυξε την έναρξη του Συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε
στο Κτίριο της Παλαιάς Βουλής.
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Xαιρετισμούς και ομιλίες
απηύθυναν:
• ο εκπρόσωπος του Προέδρου της Βουλής Γιώργος
Πάλλης,
• ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας και Επικεφαλής του Συντονιστικού Κέντρου Διαχείρισης Προσφυγικής Κρίσης Δημήτρης Βίτσας,
• η Α.Ε. ο Πρέσβης του Βασιλείου της Ολλανδίας Caspar
Veldkamp, η Α.Ε. ο Πρέσβης της Τουρκικής Δημοκρατίας Kerim Uras, η Α.Ε. ο Πρέσβης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας Dr. Peter Schoof,
• η Α.Ε. ο Πρέσβης της Γαλλικής Δημοκρατίας
Christophe Chantepy, η Α.Ε. ο Πρέσβης της Ιταλικής
Δημοκρατίας Efisio Luigi Marras
• και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών όπως η Ύπατη
Αρμοστεία του ΟΗΕ και ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης.

Μεγάλο ενδιαφέρον συγκέντρωσε και η τελευταία ενότητα του Συνεδρίου, στην οποία με τη συμμετοχή του πρώην Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή και Συνηγόρου του Πολίτη κου Νικηφόρου Διαμαντούρου, του
Γενικού Γραμματέα Πρώτης Υποδοχής και Ταυτοποίησης
Προσφύγων κου Οδυσσέα Βουδούρη, της συγγραφέως
Σώτης Τριανταφύλλου και του Προέδρου της Μόνιμης
Ομάδας Εργασίας για τη Μετανάστευση και την Ενσωμάτωση (ΕΟΚΕ) κου Christian Pîrvulescu, εκφράστηκαν απόψεις και προβληματισμοί για τα «Πολυπολιτισμικά Όρια της Ευρώπης».
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Ξυδάκης, ο Βασίλης Κικίλιας και ο Γιάννης Πλακιωτάκης
εκπρόσωποι ΝΔ, ο Γιώργος Καρράς εκπρόσωπος της
Ένωσης Κεντρώων, η Ζωή Αποστολοπούλου εκπρόσωπος Το Ποτάμι, οι πρώην Υπουργοί Γιάννης Διαμαντίδης
και Μιλένα Αποστολάκη, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Ναύαρχος
Ευάγγελος Αποστολάκης ΠΝ, η Χριστίνα Καλογήρου
Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, ο Γρηγόρης Αποστόλου επικεφαλής γραφείου FRONTEX στην Ελλάδα, καθώς και εκπρόσωποι από υπουργεία, την τοπική αυτοδιοίκηση, επιστημονικά ιδρύματα και φορείς-μέλη της ΟΚΕ,
τίμησαν επίσης με την παρουσία τους το Συνέδριο.

Την εκδήλωση χαιρέτισαν
επίσης μέσω βιντεοσκοπημένων
μηνυμάτων:
• o Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Martin
Schulz,
• o Επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας Δημήτρης Αβραμόπουλος,
• o Επίτροπος Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Διαχείρισης
Κρίσεων Χρήστος Στυλιανίδης
• και η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας Federica
Mogherini.
Ιδιαίτερα σημαντικές ήταν οι παρεμβάσεις παραγωγικών φορέων της οικονομίας και κοινωνικών εταίρων
στην ΟΚΕ, όπως των κ.κ. Θεόδωρου Φέσσα Πρόεδρου
ΣΕΒ, Γιάννη Παναγόπουλου Προέδρου ΓΣΕΕ, Βασίλη
Κορκίδη Προέδρου ΕΣΕΕ, Γιώργου Καββαθά Προέδρου ΓΣΕΒΕΕ και Γιάννη Ρέτσου Aντιπρόεδρου ΣΕΤΕ.
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ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΟΜΙΛΙΩΝ ΤΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΩΝ

O ΠΡΌΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΚΕ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΒΕΡΝΊΚΟΣ ΥΠΟΓΡΆΜΜΙΣΕ:
«Η Ευρώπη, αντιμέτωπη με θεσμικές αδυναμίες,
εμφανίζεται απροετοίμαστη για την κοινωνική
ενσωμάτωση τόσο μεγάλου αριθμού μεταναστών
και προσφύγων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για
την κοινωνική της συνοχή και την πολιτισμική
της ταυτότητα. Γνωρίζουμε όμως, ότι καμία
χώρα από μόνη της δεν μπορεί να αντιμετωπίσει
τις κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις του
προσφυγικού προβλήματος και καμιά πολιτική
δεν μπορεί να εφαρμοστεί αν δεν έχει προκύψει
μέσα από τον διάλογο και την αποδοχή της
κοινωνίας. Σ’ αυτήν την κατεύθυνση κινήθηκε και
η πρωτοβουλία της Οικονομικής και Κοινωνικής
Επιτροπής για την διεξαγωγή του Διεθνούς
Συνεδρίου. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ,
είναι επιτακτική ανάγκη η ΟΚΕ να συνεχίσει το
γνωμοδοτικό της έργο και τις παρεμβάσεις της
στην κοινωνία».
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Ο ΕΠΙΚΕΦΑΛΉΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΊΑΣ
ΤΗΣ ΕΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΆΔΑ
ΠΆΝΟΣ ΚΑΡΒΟΎΝΗΣ, ΑΝΈΦΕΡΕ:
«Η αποτελεσματική διαχείριση της προσφυγικής κρίσης
οριοθετείται από τις συντονισμένες ενέργειες τεσσάρων
βασικών εταίρων: των κρατών-μελών της ΕΕ αυτοτελώς,
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως βασικού εκπροσώπου των
θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ελλάδας ως αποδέκτη
του μεγαλύτερου κύματος μεταναστών και προσφύγων και
της Τουρκίας ως τελευταίας χώρας προέλευσης του κύματος
αυτού. Αυτή τη στιγμή όλοι καλούνται να αναλάβουν όχι μόνο
τις ευθύνες τους, αλλά και δράση για την επιτυχή έκβαση της
συμφωνίας ΕΕ-Τουρκίας και παράλληλα, για την ανακούφιση
των χιλιάδων προσφύγων που βρίσκονται αυτή τη στιγμή
στη χώρα μας. Οι προκλήσεις του μεταναστευτικού/
προσφυγικού ζητήματος μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο
συλλογικά, με αλληλεγγύη, συμμετοχή και συνεννόηση όλων
των εμπλεκομένων πλευρών, χωρίς μονομερείς ενέργειες.
Αυτό θα αποβεί προς όφελος τόσο της Ευρώπης όσο και των
συνανθρώπων μας που βρίσκουν σε αυτή καταφύγιο».

Ο ΠΡΌΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΟΚΕ ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΤΆΣΗΣ,
ΔΉΛΩΣΕ:
«Τα τελευταία δύο χρόνια ο πόλεμος, οι διώξεις και η
φτώχεια οδήγησαν πάνω από ένα εκατομμύριο ανθρώπους
να αναζητήσουν καταφύγιο στην Ευρώπη μέσω
επικίνδυνων διαδρομών, ρισκάροντας τη ζωή τους για ένα
καλύτερο αύριο. Χωρίς την ανταπόκριση της κοινωνίας
των πολιτών, η υποδοχή αυτών των ανθρώπων και η
διαχείριση της ανθρωπιστικής κρίσης θα μπορούσε να έχει
αποβεί καταστροφική. H δε άρνηση των Κυβερνήσεων
διαφόρων χωρών μελών της ΕΕ να προσφέρουν την
ελάχιστη αλληλεγγύη σε συνανθρώπους μας είναι
εξαιρετικά θλιβερή. Δυστυχώς, σύμφωνα με τη λογική
κάποιων, η αλληλεγγύη αφορά μόνο περιφερειακές χώρες
όπως είναι η Ελλάδα. Η ΕΟΚΕ, με τη μακροχρόνια εμπειρία
της σε θέματα μετανάστευσης, επιχειρεί να συμμετάσχει στη
χάραξη της ενιαίας ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής
προτείνοντας, μέσω της Συγκεφαλαιωτικής Έκθεσης που
εξέδωσε, μια σειρά νέων μέτρων όπως η αναγκαιότητα της
αναθεώρησης του Κανονισμού του Δουβλίνου, η επίτευξη
ενός πραγματικά κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου
και η εξασφάλιση ασφαλών διαδρομών στους πρόσφυγες».
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ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ – ΣΥΝΟΨΕΙΣ ΟΜΙΛΙΩΝ

Ο ΚΩΣΤΑΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΝΠΕ,
αναφέρθηκε στο κόστος που πληρώνει ο ελληνικός λαός
ο οποίος αποδείχθηκε αλληλέγγυος παρά την υψηλή
φτώχια και ανεργία που μαστίζει τη χώρα, ενώ τόνισε
τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των λαών σήμερα
και οι οποίες όπως είπε «είναι πολιτισμικές. Μετά το
συμβάν στις Βρυξέλλες, αποδείχθηκε περίτρανα αυτό που
έλεγε ο Χάντιγκτον. Υπάρχει μια σύγκρουση πολιτισμών
και έτσι πρέπει να το δούμε. Και επειδή μιλάμε και για
ενσωματώσεις, υπάρχει πλήρης ετερότητα στο πολιτισμικό
υπόβαθρο των λαών».

Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΡΑΤΟΓΛΟΥ, ΓΓ ΤΗΣ ΚΕΔΕ,
έδωσε έμφαση στα τεράστια ποσά που κερδίζουν
τα κυκλώματα δουλεμπόρων και διακινητών μέσω
της διακίνησης μεταναστών και προσφύγων, μια
πραγματικότητα που πρέπει να προβληματίσει τις
Κυβερνήσεις και τους θεσμούς σε όλη την Ευρώπη.
Συμπλήρωσε ότι οι περιστάσεις απαιτούν τη
διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου εθνικού σχεδίου
διαχείρισης, την ουσιαστική εθνική συνεννόηση
και συνεργασία, τη συνεχή συνεργασία με την
Αυτοδιοίκηση και τη στοχευμένη ενημέρωση των
λαών της Ευρώπης.
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Ο ΓΙΆΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΌΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΈΔΡΟΣ ΓΣΕΕ,
δήλωσε στην ομιλία του ότι η ΕΕ οφείλει με πνεύμα
αλληλεγγύης, συντονισμού και συνεργασίας, να
ανταποκριθεί στη βέλτιστη διαχείριση των προσφυγικών
και μεταναστευτικών ροών και να διασφαλίσει το σεβασμό
της ανθρώπινης ζωής και αξιοπρέπειας. Τόνισε δε, ότι
απαιτείται συγκεκριμένος και ολοκληρωμένος σχεδιασμός
ενταξιακών πολιτικών που να σηματοδοτούν μια διακριτή
διαδρομή κοινωνικής ένταξης των προσφυγικών
πληθυσμών, ενώ δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να
επιτραπεί η ανάπτυξη παράλληλων αγορών αδήλωτης,
ανασφάλιστης και υπαμειβόμενης εργασίας, ειδικά σε
παραγωγικούς τομείς.

Ο ΘΕΌΔΩΡΟΣ ΦΈΣΣΑΣ, ΠΡΌΕΔΡΟΣ ΣΕΒ,
εξέφρασε την εκτίμηση πως η ένταξη των
μεταναστών στην κοινωνία, στον αριθμό που υπάρχει
σήμερα στην χώρα, δεν θα αποτελέσει σημαντικό
πρόβλημα. Επισήμανε επίσης, ότι αν θέλουμε να
κρατήσουμε θέσεις εργασίας στην Ευρώπη, η
υποδοχή επιλεγμένων μεταναστών θα πρέπει να μας
απασχολήσει και ότι η ένταξη τους στην κοινωνία
στον αριθμό που υπάρχει σήμερα στην χώρα, δεν
θα αποτελέσει σημαντικό πρόβλημα. Τέλος, ο ίδιος
έκανε διάκριση μεταξύ προσφύγων και μεταναστών,
συνδέοντας το μεταναστευτικό κύμα με το πρόβλημα
της υπογεννητικότητας συνολικά στην Ευρώπη και
στην Ελλάδα.
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Ο ΓΙΆΝΝΗΣ ΡΈΤΣΟΣ, Α΄ AΝΤΙΠΡΌΕΔΡΟΣ ΣΕΤΕ,
επικεντρώθηκε στη μη υποκειμενική πραγματικότητα: την
πραγματικότητα δηλαδή των επιπτώσεων που υπάρχουν στην
καθημερινότητα της οικονομίας και της κοινωνίας και την
οποία οφείλουμε να καταγράφουμε, διότι μόνο έτσι θα έχουμε
την κρίση και την ευελιξία να προτάξουμε και να απαιτήσουμε
λύσεις. Μίλησε για την αδιαμφισβήτητη ανθρωπιστική
διάσταση του προβλήματος σε συνδυασμό με την ανάγκη
απρόσκοπτης λειτουργίας των τοπικών κοινωνιών και των
τουριστικών προορισμών, ενώ κάλεσε την Πολιτεία να βρει
άμεσα ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες λύσεις.

Ο ΓΙΏΡΓΟΣ ΚΑΒΒΑΘΆΣ, ΠΡΟΈΔΡΟΣ ΓΣΕΒΕΕ,
αναφέρθηκε στο γεγονός ότι πολλές από τις χώρες
μέλη της ΕΕ, εμφανίζονται από διστακτικές έως
αρνητικές στο να υποδεχθούν τον αριθμό προσφύγων
που τους αναλογεί. Μεταξύ των λύσεων που πρότεινε
για την αποτελεσματική διαχείριση του ζητήματος,
βρίσκεται η ξεχωριστή εγκατάσταση των παράτυπων
οικονομικών μεταναστών από τους πολιτικούς
πρόσφυγες, η ιδιαίτερη αντιμετώπιση των ασυνόδευτων
ανηλίκων και η ενίσχυση σε ανθρώπινο δυναμικό,
υποδομές και εξοπλισμό των Υπηρεσιών Ασύλου.

Ο ΒΑΣΊΛΗΣ ΚΟΡΚΊΔΗΣ, ΠΡΟΈΔΡΟΣ ΕΣΕΕ,
τόνισε πως η αδυναμία της ΕΕ να κινητοποιήσει έγκαιρα
τις υπηρεσίες, τους πόρους και τους μηχανισμούς που
διαθέτει ως προς το άσυλο, τη μετανάστευση και την
πολιτική προστασία, φανερώνει την απουσία πολιτικής
βούλησης. Υπογράμμισε την αποτυχία συγκρότησης μιας
μακροπρόθεσμης εθνικής μεταναστευτικής πολιτικής
βάσει των ελληνικών δυνατοτήτων και γεωπολιτικών
συσχετισμών, ενώ κάλεσε για εθνική ομοψυχία και
αλληλεγγύη, εξαίροντας ταυτόχρονα τη συμμετοχή όλων
των θεσμικών δρώντων -και κυρίως των κοινωνικών
εταίρων- στην αντιμετώπιση του προσφυγικού
προβλήματος και την ανακούφιση των προσφύγων.

«Είναι χρέος μας ο αρχικός φόβος στα μάτια των μεταναστών να μην γίνει οργή
και η αλληλέγγυα στάση των Ελλήνων να μη γίνει φόβος…»
> 2015 - 2016
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ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΤΗΣ
ΟΚΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ
ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ
ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
Χριστόδουλος Μαμσάκος,
Δήμαρχος Δράμας

Philippe Leclerc, Αντιπρόσωπος
της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ
για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα

Τ

ο πρωί της 20ης Απριλίου 2016, πραγματοποιήθηκαν στα γραφεία της ΟΚΕ ύστερα από πρωτοβουλία της, ακόμη δύο κλειστές συνεδριάσεις
που αφορούσαν στο προσφυγικό ζήτημα και τη
διαχείρισή του.
1. Η πρώτη Συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε ανάμεσα σε
Δημάρχους από Γερμανικές πόλεις και σε Έλληνες
ομολόγους τους, σε συνεργασία με την Ελληνογερμανική συνέλευση και την ΚΕΔΕ. Το αντικείμενο της
συνάντησης ήταν η ανταλλαγή εμπειριών, με σκοπό
τη διαμόρφωση προτάσεων για τη δημιουργία αποτελεσματικών πολιτικών στη διαχείριση ανθρωπίνων
ροών.
Κατά τη διάρκεια αυτής της Συνεδρίασης, τονίσθηκε η
ανάληψη δράσεων για την επιτυχημένη ένταξη των προσφύγων που παραμένουν στις χώρες για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Ειδική έμφαση δόθηκε στην εκμάθηση της
γλώσσας και στην ένταξη των προσφύγων στους τομείς
της εκπαίδευσης και της αγοράς εργασίας. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στον πρωταγωνιστικό ρόλο των εθελοντών, οι
οποίοι αποτελούν το συνδετικό κρίκο μεταξύ της τοπικής
κοινωνίας, της τοπικής αυτοδιοίκησης και των προσφύγων. Στο πλαίσιο αυτό, επισημάνθηκε ότι απαιτείται καλός
συντονισμός μεταξύ της τοπικής αυτοδιοίκησης και της
Kυβέρνησης για τη φροντίδα των προσφύγων, καθώς οι
δήμοι δεν διαθέτουν επάρκεια πόρων. Η Συνεδρίαση ολοκληρώθηκε με την κοινή παραδοχή πως το ζήτημα της
προσφυγικής κρίσης πρέπει να αποτελεί κοινό ευρωπαϊκό μέλημα, το οποίο θα αντιμετωπιστεί μόνο με διάλογο, συνεργασία και συνεννόηση ανάμεσα στις ευρωπαϊκές χώρες.
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2. Η δεύτερη Συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή εκπροσώπων 20 ΜΚΟ, φορέων και ανεξάρτητων Αρχών και είχε κεντρικό άξονα τους τρόπους
αντιμετώπισης του προσφυγικού ζητήματος. Μεταξύ
άλλων, διαπιστώθηκε η ανάγκη για τα εξής:
• Σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
• Ενεργότερη συμβολή του κράτους στη διαχείριση του
ζητήματος
• Διαμόρφωση μεσοπρόθεσμων πολιτικών που θα ανταποκρίνονται σε άμεσες και στοιχειώδεις ανάγκες (στέ-
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γαση, σίτιση, υγιεινή), καθώς και σε μακροπρόθεσμες
εκπαιδευτικές, πολιτισμικές και θρησκευτικές ανάγκες
των προσφύγων
• Κατανομή των ρόλων μεταξύ κεντρικών και τοπικών
αρχών και οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών
• Σωστή και υπεύθυνη ενημέρωση προσφύγων και τοπικών κοινωνιών για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις
τους, καθώς και για τη διαδικασία χορήγησης ασύλου
• Συμμετοχή των προσφύγων στη λειτουργία των υποδομών.
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Μ

ε μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις
3 Οκτωβρίου 2016, η ημερίδα που διεξήγαγε η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
της Ελλάδος (O.K.E.) και η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) στα γραφεία
της πρώτης στην Αθήνα με τίτλο:

«Μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται
για την επανεκκίνηση της ελληνικής
ανταγωνιστικότητας»
«ΕΥΡΩΠΗ 2020»

ΗΜΕΡΊΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΌΤΗΤΑ
3 Οκτωβρίου 2016

Ο Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Γιώργος Κατρούγκαλος τίμησε με την παρουσία του την εκδήλωση και
απηύθυνε χαιρετισμό, τονίζοντας ότι «το δίλημμα σήμερα είναι ποια Ευρώπη θέλουμε. Μια Ευρώπη χωρίς σύστημα κοινωνικής προστασίας, Ευρώπη ακραίου φιλελευθερισμού ή μια κοινωνική Ευρώπη;», ενώ πρόσθεσε
ότι η «ελληνική ΟΚΕ είναι ένα από τα λίγα ζωντανά βήματα
ουσιαστικού διαλόγου στη χώρα». Παράλληλα υπογράμμισε ότι «την εθνική θέση στην επικείμενη διαπραγμάτευση για τα εργασιακά αποτελεί η κοινή δήλωση των
κοινωνικών εταίρων του Ιουλίου, επί της οποίας όλοι
πρέπει να πάρουν θέση».
Tην έναρξη των εργασιών της ημερίδας κήρυξε ο
Πρόεδρος της ΟΚΕ Γιώργος Βερνίκος και ο Πρόεδρος
της ΕΟΚΕ Γιώργος Ντάσης. Ο κος Βερνίκος είπε χαρακτηριστικά: «Η Ελλάδα, ακολουθεί για χρόνια ένα στρεβλό
αναπτυξιακό μοντέλο, που στηρίζεται στις κομματικές πελατειακές σχέσεις, το διάχυτο κρατισμό, την κρατικοδίαιτη
επιχειρηματικότητα, τα συντεχνιακά συμφέροντα, την ιδιοτέλεια όσων ασκούν μικρή ή μεγάλη εξουσία και τις φαντασιώσεις πολλών. Το αποτέλεσμα είναι μία μη ανταγωνιστική χώρα, χωρίς επενδύσεις και εθνική αποταμίευση,
με αυξημένη γραφειοκρατία, με προβλήματα στη λειτουργία της αγοράς, του κράτους, του τραπεζικού συστήματος,
με προβλήματα κοινωνικής νοοτροπίας και κλίμα έντονα
αντιεπενδυτικό. Οι κοινωνικοί εταίροι δεν πρέπει να ξεχνάμε το χρέος μας στην προσπάθεια εξεύρεσης λύσεων στα καυτά μέτωπα και διλήμματα που έχουμε μπροστά
μας, με το πιο πρόσφατο τα εργασιακά».
Ο Ντάσης, τόνισε μεταξύ άλλων, ότι «η ΕΟΚΕ ήταν
από τους πρώτους ευρωπαϊκούς θεσμούς που αντέδρα-
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«Να διαλέξουμε ανάμεσα σε μια
κοινωνική Ευρώπη ή Ευρώπη ακραίου
φιλελευθερισμού», δήλωσε ο Υπουργός
Εργασίας Γιώργος Κατρούγκαλος

σαν στο ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης προτείνοντας
την αμοιβαιοποίηση του δημοσίου χρέους των χωρών»,
ενώ παράλληλα επεσήμανε ότι «η δανειοδότηση που
έλαβε η Ελλάδα τα προηγούμενα χρόνια δεν επενδύθηκε στην πραγματική οικονομία της χώρας, αλλά χρησιμοποιήθηκε για την εξυπηρέτηση παλαιοτέρων δανείων».
Σε σχέση δε με την Ευρώπη σήμερα είπε ότι «το μόνο
μέλλον για όλους τους λαούς είναι μια αλληλέγγυα, ολοκληρωμένη και δημοκρατική Ευρώπη»
Στην ημερίδα παρουσίασαν εισήγηση και παρέστησαν μέλη της ΕΟΚΕ, κοινωνικοί εταίροι και εκπρόσωποι της ελληνικής Κοινωνίας των Πολιτών. Σκοπός της
εκδήλωσης ήταν η διαβούλευση πάνω στην τρέχουσα
κατάσταση και τις απαραίτητες για την Ελλάδα κοινωνικοοικονομικές μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020».

Tα θέματα που εξετάστηκαν ήταν:
• Η ανάγκη ενός νέου επιχειρηματικού περιβάλλοντος πώς μπορεί να διασφαλιστεί η παροχή στήριξης για τις
ΜΜΕ και η χρηματοδότησή τους και να περιοριστεί η
γραφειοκρατία
• Οι κοινωνικές πτυχές της ανταγωνιστικότητας, με έμφαση στην απασχόληση
• Η κοινωνική ασφάλιση σήμερα, καθώς και η κατάσταση των κοινωνικών υπηρεσιών
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Συνοπτικά, όλοι οι συμμετέχοντες
συμφώνησαν ότι:
• Για να γίνει ανταγωνιστική η ελληνική οικονομία, χρειάζεται πρώτα από όλα εθνική συνεννόηση και πλαίσιο
σταθερότητας
• Η στήριξη και προστασία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και η πρόσβαση τους σε χρηματοδοτικά εργαλεία κρίνεται επείγουσα
• Προτεραιότητα πρέπει να αποτελέσει άμεσα η τόνωση
της απασχόλησης και ειδικότερα η αντιμετώπιση της
ανεργίας των νέων
• Απαιτείται επαναφορά των ελεύθερων συλλογικών
διαπραγματεύσεων
• Η κοινωνία των πολιτών πρέπει να συμμετέχει ενεργότερα στον κοινωνικό διάλογο
• Η ΟΚΕ και η ΕΟΚΕ χρειάζεται να εντατικοποιήσουν τις
προσπάθειες τους για τη σταθερή διεξαγωγή του κοινωνικού διαλόγου, καθώς και τη διάχυση των ωφελειών του στην κοινωνία τόσο σε εθνικό, όσο και σε
ευρωπαϊκό επίπεδο.
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ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΟΡΥΦΗΣ 2016

ΚΎΡΙΕΣ ΠΡΟΚΛΉΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΉ ΠΕΡΙΟΧΉ
24-25 Οκτωβρίου 2016, Βραυρώνα

Η

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική
Επιτροπή (ΕΟΚΕ), σε συνεργασία με την
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της
Ελλάδoς (ΟΚΕ), διοργάνωσε την ετήσια

Ευρωμεσογειακή Σύνοδο Κορυφής των Οικονομικών και Κοινωνικών Επιτροπών και Συναφών Οργανισμών, στις 24 και 25 Οκτωβρίου 2016, στη Βραυρώνα. Η Σύνοδος Κορυφής αποσκοπεί σταθερά στην
προώθηση μεγαλύτερης κατανόησης των κύριων ζητημάτων που επηρεάζουν την οργανωμένη κοινωνία
των πολιτών στην ευρωμεσογειακή περιοχή και στη συζήτηση των κοινών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν

προκειμένου να προταθούν απτές λύσεις.
Για το 2016 η Σύνοδος επικεντρώθηκε στα ακόλουθα θέματα:
• Προώθηση της νόμιμης μετανάστευσης στην Ευρώπη
• Κοινωνική προστασία στην περιοχή της Μεσογείου
• Ρόλος της κοινωνίας των πολιτών στην επικείμενη διάσκεψη COP22
• Οι γυναίκες ως φορείς δημιουργίας θέσεων εργασίας
στην Ευρωμεσογειακή περιοχή
Την έναρξη της εκδήλωσης κήρυξε ο Αλέξης Τσίπρας, Πρωθυπουργός της Ελλάδος, ενώ ακολούθησαν οι κ.κ. Γιώργος Ντάσης, Πρόεδρος της Ευρω-
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παϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, Γιώργος
Βερνίκος, Πρόεδρος της Οικονομικής και Κοινωνικής
Επιτροπής της Ελλάδος.
Τη δεύτερη ημέρα χαιρετισμό απηύθυνε ο Δημήτριος Μάρδας, Υφυπουργός Εξωτερικών. Στη Σύνοδο Κορυφής συμμετείχαν εκπρόσωποι οικονομικών και
κοινωνικών επιτροπών ή παρεμφερών οργανισμών, εργοδοτικών ενώσεων, συνδικαλιστικών οργανώσεων και
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άλλων οικονομικών και κοινωνικών ομάδων συμφερόντων από 33 χώρες και ΜΚΟ από όλες τις χώρες της
Μεσογείου. Η διοργάνωση ολοκληρώθηκε με την υιοθέτηση Τελικής Διακήρυξης από τους συμμετέχοντες
και η οποία στη συνέχεια αποστέλλεται στις πολιτικές
αρχές της περιοχής, ενώ επίσης διαδίδεται ευρέως στις
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών (βρείτε την τελική Διακήρυξη στο site της ΟΚΕ).
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Επιμέλεια Συνέντευξης: Δρ. Μάρθα Θεοδώρου

Δημήτρης

«ΟΙ ΣΗΜΕΡΙΝΈΣ ΠΡΟΚΛΉΣΕΙΣ
ΈΧΟΥΝ ΠΑΓΚΌΣΜΙΑ ΔΙΆΣΤΑΣΗ»

Αβραμόπουλος

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ: ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
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Ποιες είναι οι κύριες προτεραιότητες της νέας ευρωπαϊκής πολιτικής για τη νόμιμη μετανάστευση;
Πώς αντιμετωπίζει την παράτυπη μετανάστευση;
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε στα μέσα Ιουλίου του περασμένου έτους τη δεύτερη δέσμη μέτρων με
την οποία ολοκληρώνεται η μεταρρύθμιση του ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου. Στόχος μας είναι να διαμορφώσουμε ένα βιώσιμο, αποτελεσματικό και δίκαιο σύστημα
με κοινούς κανόνες και διαδικασίες, όπως διατυπώνεται
στην Ευρωπαϊκή Ατζέντα για τη Μετανάστευση.
Η θέση μας είναι ξεκάθαρη: προστασία σε όποιον
έχει πραγματικά ανάγκη, επιστροφή σε όποιον δεν έχει
δικαίωμα και βρίσκεται παράτυπα στην ΕΕ. Θέλουμε να
δημιουργήσουμε ασφαλείς και νόμιμες διόδους προς
την Ευρώπη, για να μην θρηνούμε άλλες αδικοχαμένες
ζωές στη Μεσόγειο, και να σταματήσουμε να βλέπουμε
απελπισμένους ανθρώπους να πέφτουν θύματα αδίστακτων κυκλωμάτων διακινητών.
Οι αλλαγές που προτείνουμε θα δημιουργήσουν
πραγματικά κοινές διαδικασίες, εξασφαλίζοντας στους
αιτούντες άσυλο αξιοπρεπή, ισότιμη και δίκαιη αντιμετώπιση, ανεξάρτητα από το Κράτος Μέλος που διαχειρίζεται την αίτησή τους. Απλοποιούμε, αποσαφηνίζουμε
και συντομεύουμε τις διαδικασίες, χωρίς να μειώνουμε το επίπεδο της παρεχόμενης προστασίας, ενώ ταυτόχρονα αναβαθμίζουμε ουσιαστικά τις προϋποθέσεις και
τις συνθήκες υποδοχής και ένταξης. Ταυτόχρονα όμως
λαμβάνουμε αυστηρά μέτρα προκείμενου να εμποδίσουμε την κατάχρηση των διαδικασιών και να σταματήσουμε τις δευτερογενείς μετακινήσεις.

«Μέσα σε πραγματικά εξαιρετικά
περιορισμένα χρονικά περιθώρια
και υπό την πίεση των άμεσων
αναγκών της μεταναστευτικής κρίσης,
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε μια
σειρά από σημαντικές προτάσεις
για νομοθετικές μεταρρυθμίσεις
και δράσεις»
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Έχει υιοθετήσει η ΕΕ μια αποτελεσματική στρατηγική, προκειμένου να βελτιωθεί η ανταπόκριση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης;
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε, από την πρώτη στιγμή, ως απόλυτή της προτεραιότητα την αντιμετώπιση των
άμεσων συνεπειών της κρίσης. Ωστόσο δεν καταφύγαμε
σε αποσπασματικά μέτρα και βραχυπρόθεσμες λύσεις. Τα
εργαλεία διαχείρισης των καταστάσεων έκτακτης ανάγκης εντάχθηκαν στο πλαίσιο μιας συνολικότερης, ολιστικής στρατηγικής, η οποία ως στόχο έχει τη βιωσιμότητα
και την αποτελεσματικότητα του συστήματός μας.
Για την αντιμετώπιση των πιέσεων που δημιούργησαν, και μπορεί να δημιουργήσουν και στο μέλλον, οι
αφίξεις μεταναστών και προσφυγών στις χώρες πρώτης
γραμμής όπως η Ελλάδα και η Ιταλία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει από την πρώτη στιγμή τεχνογνωσία, ανθρώπινο δυναμικό και σημαντικούς χρηματοδοτικούς
πόρους. Η αποτελεσματική λειτουργία των hotspots συμβάλλει καθοριστικά στον έλεγχο και την καταγραφή των
μεταναστών και των προσφύγων που καταφθάνουν,
μέσω και της λήψης δακτυλικών αποτυπωμάτων, που με
ιδιαίτερη ικανοποίηση διαπιστώνουμε ότι σε Ελλάδα και
Ιταλία έχουμε φθάσει σχεδόν στο 100% των περιπτώσεων. Προωθούμε επίσης τη γρήγορη και αποτελεσματική επεξεργασία των αιτήσεων ασύλου που κατατίθενται
στα Κράτη Μέλη της ΕΕ, όπως και την καλύτερη οργάνωση της επιστροφής όσων δεν δικαιούνται να παραμένουν στην Ευρώπη. Τα προγράμματα μετεγκατάστασης
και επανεγκατάστασης είναι ένα άλλο βασικό στοιχείο της
στρατηγικής της ΕΕ προκειμένου να διαχειρισθούμε αποτελεσματικότερα τη κρίση και να μειωθεί το δυσανάλογος
βάρος που έχουν επωμισθεί Ελλάδα και Ιταλία. Αναμφίβολα, η εφαρμογή της Δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας έφερε ως
τώρα σημαντικά αποτελέσματα στον τομέα αυτόν.
Καθοριστικής σημασίας, εξάλλου, σε αυτήν την προσπάθεια είναι και η δημιουργία της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, μια εξέλιξη με την οποία στην
πράξη αναγνωρίζεται ότι τα εξωτερικά σύνορα των Κρατών-Μελών είναι κοινά ευρωπαϊκά σύνορα, και ότι η φύλαξη και η διαχείρισή τους είναι κοινή ευρωπαϊκή ευθύνη. Ο Οργανισμός έχει ως σκοπό, αλλά και διαθέτει πλέον
τα μέσα, να συμβάλλει αποφασιστικά όχι μόνο κατά τη διάρκεια της τρέχουσας κρίσης αλλά και στο μέλλον, κάθε
φορά που απαιτούνται ταχείες επεμβάσεις στα σύνορα.
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Εφαρμόζεται πλήρως το Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου;
Η Ευρώπη κλήθηκε να αντιμετωπίσει την πιο σημαντική μεταναστευτική κρίση μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Είναι αλήθεια ότι το ισχύον ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου σχεδιάστηκε και λειτούργησε κάτω από
διαφορετικές συνθήκες και απαιτήσεις, με αποτέλεσμα
η κρίση να φέρει στην επιφάνεια ορισμένες σοβαρές διαρθρωτικές αδυναμίες του.
Μέσα σε πραγματικά εξαιρετικά περιορισμένα χρονικά περιθώρια και υπό την πίεση των άμεσων αναγκών
της μεταναστευτικής κρίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
υπέβαλε μια σειρά από σημαντικές προτάσεις για νομοθετικές μεταρρυθμίσεις και δράσεις ώστε να καταστήσει το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου πραγματικά κοινό.
Όμως για την αποτελεσματική εφαρμογή των προτάσε-

«Η θέση μας είναι ξεκάθαρη: προστασία σε
όποιον έχει πραγματικά ανάγκη, επιστροφή
σε όποιον βρίσκεται παράτυπα στην ΕΕ… Να
μη θρηνήσουμε άλλες ζωές στη Μεσόγειο»

ων που όλοι μαζί συμφωνήσαμε, Ευρωπαϊκά Θεσμικά
Όργανα και Κράτη Μέλη, χρειάζεται πολιτική βούληση
και αποφασιστικότητα. Δύο από τις θεμελιώδεις αρχές
του ευρωπαϊκού οικοδομήματος είναι η αλληλεγγύη και
η υπευθυνότητα, όχι όμως στην ηθική τους μόνο διάσταση, αλλά ως νομικές επιταγές ρητά διατυπωμένες
στις Συνθήκες της ΕΕ.
Υπάρχουν τομείς όπως για παράδειγμα οι μετεγκαταστάσεις, όπου πρέπει να γίνουν ακόμα περισσότερα.
Ο μέχρι στιγμής αριθμός μετεγκαταστάσεων δεν είναι σε
καμιά περίπτωση ικανοποιητικός, ωστόσο εσχάτως διαπιστώνεται αυξητική τάση. Σκοπός σε κάθε περίπτωση
είναι να πείσουμε τα Κράτη Μέλη να συμβάλλουν στην

Πιστεύετε ότι η κοινωνία των πολιτών μπορεί να
έχει το δικό της ρόλο σε μεταναστευτικά και προσφυγικά θέματα;
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βρίσκεται σε διαρκή και
ανοικτό διάλογο με την κοινωνία των πολιτών. Είναι
προφανές ότι οι σημερινές προκλήσεις δεν απασχολούν
μόνο την Ευρώπη, αλλά έχουν παγκόσμια διάσταση. Το
πώς τοποθετούμαστε απέναντι στον συνάνθρωπο που
φεύγει από τον τόπο του, το σπίτι του, για να αναζητήσει
μια καλύτερη ζωή, μακριά από διαμάχες, συρράξεις, πολέμους, διώξεις είναι ζήτημα βαθύτατα πολιτικό και κοινωνικό. Είναι ένα ζήτημα που αφορά τον κάθε ευρωπαίο
πολίτη ξεχωριστά και όλους μαζί ως κοινωνία.

κοινή προσπάθεια και προς το παρόν βλέπουμε ότι έχουμε αποτελέσματα. Είναι η ώρα να επιταχύνουμε τους
ρυθμούς μας. Πιστεύω ακράδαντα ότι αυτή η μεταρρύθμιση θα ενισχύσει την αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των
κρατών μελών και θα οδηγήσει τελικά στην ορθή λειτουργία του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου.
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ – ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Σ

τις 6 Μαΐου 2016 η Ολομέλεια της ΟΚΕ υιοθέτησε
Γνώμη επί του σχ/ν «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής
Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων».
Η καθυστέρηση στη λήψη σοβαρών μέτρων ενίσχυσης
της βιωσιμότητας του ασφαλιστικού συστήματος στην Ελλάδα
οδήγησε σε όξυνση του προβλήματος συμβάλλοντας καθοριστικά στη δημιουργία της κρίσης και εν τέλει κατέστησε αναγκαία τη λήψη μέτρων πολύ πιο επώδυνων από ότι εάν λαμβάνονταν 10-20 χρόνια πριν ξεσπάσει η κρίση.
Ως προς το θέμα της έλλειψης γενικής αναλογιστικής
μελέτης, η ΟΚΕ τονίζει ότι η ύπαρξη αναλογιστικής μελέτης και μάλιστα αξιόπιστης δεν είναι απλώς μια αναγκαία διαδικαστική προϋπόθεση, αλλά αποτελεί ουσιώδες στοιχείο
του διαλόγου, αφού στο διάλογο αυτό θα κριθούν οι παραδοχές της έκθεσης (π.χ. οι προβλέψεις για την εξέλιξη του ΑΕΠ, οι
εκτιμήσεις για το πόσοι ασφαλισμένοι θα συνεχίσουν να καταβάλουν εισφορές, κ.λπ.) και τελικά η βιωσιμότητα των ρυθμίσεων που περιέχονται στο νομοσχέδιο που στηρίχθηκε στη μελέτη
αυτή. Δεδομένων των συνθηκών στη χώρα μας, μία αναλογιστική μελέτη θα ήταν απαραίτητη και για τον επιπλέον λόγο ότι
θα επέτρεπε και μία αντιπαραβολή, χρόνο με το χρόνο, της εξέλιξης των ασφαλιστικών δαπανών σε σχέση με την εξέλιξη των
υποχρεώσεων αποπληρωμής του δημόσιου χρέους. Το γεγονός ότι ακόμη και μετά την κατάθεση του νομοσχεδίου δεν έχει
δοθεί στη δημοσιότητα αυτή η μελέτη αποδυναμώνει την αποτελεσματικότητα του διεξαγόμενου διαλόγου.
Πρέπει να είναι σαφές ότι άλλο είναι η διαχείριση της κρίσης και άλλο η ασφαλιστική μεταρρύθμιση. Μία ασφαλιστική
μεταρρύθμιση δεν πρέπει να γίνεται εσπευσμένα και υπό την
πίεση της αξιολόγησης. Θα ήταν πιο συνετό να επιλυθούν τα
άμεσα δημοσιονομικά ζητήματα που τίθενται από τις δεσμεύσεις της χώρας μας έναντι των δανειστών (π.χ. μείωση των δαπανών για το ασφαλιστικό κατά 1% του ΑΕΠ) και στη συνέχεια,
εάν υπάρχει ανάγκη για μεταρρύθμιση που θα υπερβαίνει τη
μεταρρύθμιση που επήλθε το 2011 και δε θα μπορεί να υλοποιηθεί με μια απλή αλλαγή κάποιων παραμέτρων εκείνου του
νόμου, να υπάρξει μία συντεταγμένη διαδικασία με άνεση χρόνου και με μικρότερη χρονική και ουσιαστική πίεση από τους
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δανειστές, αφού βραχυπρόθεσμα θα έχουν καλυφθεί οι δημοσιονομικοί στόχοι. Αντίθετα, η επιχειρούμενη μεταβολή με το
νομοσχέδιο έχει ως κύριο στόχο την αντιμετώπιση ενός άμεσου δημοσιονομικού στόχου (εξοικονόμηση 1% του ΑΕΠ) και
προκειμένου να το επιτύχει αυτό επιχειρεί να μεταβάλει όλες
τις βασικές σταθερές του ασφαλιστικού συστήματος στο όνομα μιας μεταρρύθμισης αμφίβολης αποτελεσματικότητας και
διατηρησιμότητας.
Η αντιμετώπιση της κρίσης για να έχει βιώσιμα αποτελέσματα θα πρέπει να γίνει με σεβασμό στις βασικές αρχές επί
των οποίων έχει θεμελιωθεί το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης και των οποίων η παραβίαση στο παρελθόν συνέβαλε στη
διόγκωση του ασφαλιστικού προβλήματος. Συγκεκριμένα:
• Με τη διάκριση μεταξύ της κοινωνικής πρόνοιας από την κοινωνική ασφάλιση (η εθνική σύνταξη και το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, εντάσσονται στην πρόνοια και χορηγούνται
καταρχήν με εισοδηματικά κριτήρια). Η σύγχυση αυτών των
δύο εννοιών οδηγεί σε κοινωνικές αδικίες αφού α) δίνονται
πόροι αδιακρίτως αναγκών των ατόμων, β) εξ αιτίας αυτής
της διασποράς ενισχύονται λιγότερο αυτοί που έχουν πραγματικά ανάγκη.
• Mε την εφαρμογή της αρχής της ανταποδοτικότητας και παράλληλα τη διασφάλιση των ελάχιστων παροχών.
• Με την εφαρμογή της ίσης μεταχείρισης μεταξύ των γενεών
αφενός και μεταξύ των ασφαλισμένων της ίδιας γενιάς αφετέρου. Ωστόσο, η εξομοίωση ανόμοιων κατηγοριών, όπως
για παράδειγμα μισθωτών με ελεύθερους επαγγελματίες ή
αγρότες, συνιστά άνιση μεταχείριση.
• Με τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του συστήματος μέσω της
καλής νομοθέτησης (δηλαδή με βάση αναλογιστικές μελέτες
και μελέτες οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων).
Η κοινωνική ασφάλιση κατά κανόνα εφαρμόζει το διανεμητικό οικονομικό σύστημα, δηλαδή οι ασφαλισμένοι καταβάλλουν εισφορές και με αυτές καταβάλλονται οι παροχές
στους συνταξιούχους και δικαιούχους παροχών. Το διανεμητικό οικονομικό σύστημα που στηρίζεται στη διαγενεακή αλληλεγγύη δεν μπορεί να λειτουργήσει αν ο νέος ασφαλισμένος
πληρώνει τις ίδιες ή μεγαλύτερες εισφορές από ότι πλήρωσαν
οι συνταξιούχοι και αναμένεται να λάβει κατά πολύ μικρότερη
σύνταξη. Η διάρρηξη της διαγενεακής αλληλεγγύης οδηγεί σε
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κατάρρευση το ασφαλιστικό σύστημα. Επομένως επιβάλλεται
η εξισορρόπηση του επιπέδου των παροχών διαχρονικά, ώστε
να μην υπάρχουν δυσανάλογες διαφοροποιήσεις μεταξύ των
συντάξεων και παροχών που λαμβάνουν οι συνταξιούχοι και
αυτών που θα δικαιωθούν οι ασφαλισμένοι.
Είναι αντίθετο με την κοινωνικοασφαλιστική λογική ο συνταξιούχος που έχει υψηλό δείκτη χρηματοδότησης να λαμβάνει, λόγω των μειώσεων και των υπόλοιπων επιβαρύνσεων
που σωρευτικά υφίσταται, τελικά το ίδιο ή παραπλήσιο καθαρό
ποσό με τον συνταξιούχο που πλήρωσε δυσανάλογα μικρότερα ποσά. Πρόκειται για άνιση μεταχείριση και παράβαση της
αρχής της αναλογίας εισφορών – παροχών.
Σε κάθε όμως περίπτωση, η υπερβολική επιβολή εισφορών (λαμβανομένων υπόψη των φορολογικών επιβαρύνσεων, των έκτακτων εισφορών, προκαταβολών φόρων κ.λπ.,
ιδίως στον ιδιωτικό τομέα που μαστίζεται από την οικονομική
κρίση και έχει δει την ανεργία και την υποαπασχόληση να διογκώνεται) θα ενθαρρύνει το κύμα φυγής προς την αλλοδαπή, ιδίως σε γειτονικές χώρες με μικρότερη φορολόγηση και
χαμηλότερες εισφορές. Ήδη, σημαντικός αριθμός επιχειρήσεων και επαγγελματιών έχει εγκατασταθεί σε άλλα περισσότερο φιλικά στους επιχειρηματίες και ελεύθερους επαγγελματίες
κράτη. Με τον τρόπο αυτό συρρικνώνεται έτι περαιτέρω η ελληνική οικονομία και δεν αναμένεται να δει την ποθητή οικονομική ανάκαμψη. Η ΟΚΕ επισημαίνει ότι ο βασικός μηχανισμός
αναδιανομής του πλούτου είναι η φορολογία. Η κοινωνική
ασφάλιση δεν ήταν ποτέ στην Ελλάδα ούτε νοείται ως κύριος μηχανισμός αναδιανομής του πλούτου. Δευτερευόντως
και περιορισμένα μπορεί να επιτελεί μια αναδιανεμητική λειτουργία. Μέτρα που εξομοιώνουν την κοινωνική ασφάλιση ως
μηχανισμό αναδιανομής με την φορολογία δεν κάνουν τίποτε
άλλο παρά να αποδομούν το θεσμό της κοινωνικής ασφάλισης

νται και εξισώνονται τα ανόμοια χαρακτηριστικά της εργασιακής και ασφαλιστικής τους σχέσης. Οι δυσανάλογες εισφορές
οδηγούν σε έξοδό τους από το επάγγελμα, κάτι που αντίκειται
και στην προστασία της εργασίας και της συμμετοχής στην οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας.
Η ΟΚΕ επισημαίνει ότι είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της
κοινωνικής πολιτικής στη χώρα μας που μια εύλογη ευνοϊκή
ρύθμιση για μια ευάλωτη κατηγορία πληθυσμού, όπως οι νέοι
επαγγελματίες, δίδεται ουσιαστικά υπό τη μορφή οιονεί δανείου και όχι με τη μορφή μιας πάγιας ρύθμισης. Η αρνητική σημασία της διάταξης αυτής ενδεχομένως ξεπερνάει τα όρια των
πληττομένων, δηλαδή των νέων επαγγελματιών, αφού ουσιαστικά ανοίγει ένα νέο τρόπο σκέψης που εάν διευρυνθεί θα
υπονομεύσει την κοινωνική πολιτική στη χώρα μας.
Σχετικά με τις προβλεπόμενες ρυθμίσεις για τη διοικητική ενοποίηση, τονίζεται ότι η δημιουργία του Ενιαίου Φορέα
Κοινωνικής Ασφάλισης θα δημιουργήσει τεράστια διοικητικά και νομικά ζητήματα που η επίλυσή τους θα απαιτούσε
διοικητική μελέτη και πολυετή περίοδο προσαρμογής ακόμη και στις εποχές που δεν υπήρχε η τεράστια υποστελέχωση που υφίσταται σήμερα. Έτσι όπως επιχειρείται η ενοποίηση,
θα έχει ως αποτέλεσμα να πολλαπλασιασθεί ο χρόνος απονομής

αντί να τον μεταρρυθμίζουν.
Με τις ρυθμίσεις του σχ/ν διατηρούνται οι σημερινές οριζόντιες και άδικες περικοπές των συντάξεων ενώ όσοι υποβάλλουν αίτηση μετά την 1.1.2016 αναμένεται να δικαιωθούν
κατά πολύ μικρότερες συντάξεις. Ανακύπτει επομένως εντονότατο πρόβλημα άνισης μεταχείρισης των ήδη συνταξιούχων
σε σχέση με όσους συνταξιοδοτούνται από 1.1.2016 και μετά.
Όσον αφορά στις ρυθμίσεις για τις εισφορές, καταδεικνύουν σύγχυση μεταξύ της έννοιας της εισφοράς - ασφάλισης και
του φόρου - πρόνοιας που δεν ταιριάζει με το ασφαλιστικό μας
σύστημα. Επίσης καταδεικνύουν άνιση μεταχείριση μεταξύ
των αυτοτελώς απασχολουμένων - ελεύθερων επαγγελματιών - αγροτών και μισθωτών, δεδομένου ότι παραγνωρίζο-

των συντάξεων, να υπάρξουν καθυστερήσεις στην υλοποίηση
των συγχωνεύσεων, λόγω προσφυγών στα δικαστήρια, και βέβαια να μην υλοποιηθούν τα όποια οφέλη προσδοκούνται από
την ενοποίηση όλων των ταμείων σε ένα. Είναι σαφές λοιπόν ότι
λόγοι νομικοί αλλά και αποτελεσματικότητας συνηγορούν υπέρ
της δημιουργίας τριών οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης ανάλογα με τη φύση της απασχόλησης, ένα για τους μισθωτούς, ένα
για τους αυτοαπασχολούμενους και ένα για τους αγρότες.
Η Γνώμη της ΟΚΕ περιλαμβάνει επίσης παρατηρήσεις σχετικά με τον τεκμαρτό υπολογισμό του ελάχιστου αριθμού ημερομισθίων και ποσού εισφορών για κατηγορίες ή κλάδους
επιχειρήσεων και τη δημιουργία του Εθνικού Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλειας.
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ΕΓΓΥΗΜΈΝΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΌ ΕΙΣΌΔΗΜΑ - ΕΝΊΣΧΥΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΚΑΙ ΈΝΤΑΞΗΣ

Ο

ι βασικοί άξονες της πρότασης νόμου «Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα – Ενίσχυση Κοινωνικής Προστασίας και Ένταξης» εξυπηρετούν σε σημαντική έκταση την προώθηση του
υποδείγματος της Ενεργητικής Ένταξης των ευπαθών
ομάδων του πληθυσμού, που συνδυάζει την επαρκή ενίσχυση του εισοδήματος, την προώθηση στην απασχόληση χωρίς αποκλεισμούς και την πρόσβαση σε ποιοτικές
υπηρεσίες φροντίδας, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τον αντίκτυπο των μέτρων στην κοινωνική και οικονομική ενσωμάτωση των ευάλωτων ατόμων, όσο και τις πιθανές μεταξύ τους συνέργειες.
Η συγκεκριμένη προσέγγιση αντανακλά τις διαχρονικές θέσεις της ΟΚΕ για την αντιμετώπιση της
φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού στο πλαίσιο υλοποίησης μίας Εθνικής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης και καλύπτει τις προϋποθέσεις ανάπτυξης του Γενικού Συστήματος Ελάχιστου Εισοδήματος,
που είχαν αναλυτικά περιγραφεί στην υπ. αρ. 301 Γνώμη
Πρωτοβουλίας της ΟΚΕ.
Η ολοκληρωμένη κατοχύρωση δικαιωμάτων των
ατόμων που αντιμετωπίζουν αυξημένους κινδύνους
φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού επιβάλλει - σύμφωνα με τις σχετικές ρήτρες του Εθνικού Στρατηγικού
Πλαισίου για την Κοινωνική Ένταξη - την άμεση επεξεργασία και υιοθέτηση από το Ελληνικό Κοινοβούλιο ενός
Νόμου – Πλαισίου που θα θεσπίσει το Εθνικό Σύστημα
Κοινωνικής Ένταξης (ΕΣΚΕ), ρυθμίζοντας ενιαία, ομοιόμορφα και οριζόντια τα ακόλουθα πεδία:
• Οριοθέτηση του προσωπικού και υλικού πεδίου εφαρμογής των παρεμβάσεων του Συστήματος
• Κατοχύρωση των βασικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των ωφελούμενων
• Τυποποίηση του περιεχομένου των παρεμβάσεων του
Συστήματος
• Κατοχύρωση των βασικών αρχών και διαδικασιών που θα
διέπουν τον σχεδιασμό, την εφαρμογή, την παρακολούθηση
και τον συντονισμό των παρεμβάσεων του δημόσιου τομέα
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• Κατοχύρωση των βασικών αρχών και διαδικασιών που
θα διέπουν την συνεργασία και την δικτύωση μεταξύ
φορέων του δημόσιου και του ιδιωτικού (κερδοσκοπικού και μη) τομέα.
Η προτεινόμενη αύξηση της συνολικής εισοδηματικής ενίσχυσης του Πυλώνα Α’ του Προγράμματος «Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα» μπορεί να βελτιώσει την
αποτελεσματικότητα των αναδιανεμητικών παρεμβάσεων της Πολιτείας σε σχέση με την καταπολέμηση της
ακραίας φτώχειας. Αντίστοιχα, η προτεινόμενη επέκταση
της εφαρμογής του Προγράμματος «Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα» στο σύνολο των Δήμων της χώρας αποτελεί μία ριζική τομή προς την κατεύθυνση αποκεντρωμένων κοινωνικών πολιτικών. Λόγω ακριβώς της σημασίας
της, πρέπει να στηριχθεί σε ένα ολοκληρωμένο Σχέδιο
Δράσης των συναρμόδιων Υπουργείων (Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης), που θα κατοχυρώσει τις προϋποθέσεις
αποτελεσματικής υλοποίησης των παρεμβάσεων και συντονισμού των φορέων της κεντρικής διοίκησης και της
τοπικής αυτοδιοίκησης σε περιόδους δημοσιονομικών
περιορισμών.
Τέλος όσον αφορά στις λοιπές προβλέψεις της Πρότασης Νόμου (Άρθρα 2-6), η ΟΚΕ θεωρεί ότι στο σύνολο τους μπορούν να εξυπηρετήσουν την προώθηση των
στόχων της Εθνικής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης σε
σχέση ιδίως με τον Άξονα 1 (καταπολέμηση της ακραίας
φτώχειας) και τον Άξονα 3 (προώθηση της ένταξης των
ευπαθών ομάδων του πληθυσμού).
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Σ

τις 18 Απριλίου 2016 η ΟΚΕ γνωμοδότησε για
το Σχέδιο Νόμου «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί,
Μορφές Συλλογικής Οργάνωσης του Αγροτικού Χώρου και άλλες διατάξεις».
Παρά τις συνεχείς τροποποιήσεις του θεσμικού
πλαισίου για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, τα δύο
βασικά προβλήματα στη μέχρι σήμερα λειτουργία των
αγροτικών συνεταιρισμών στη χώρα, όπως τα εντοπίζει η ΟΚΕ, παραμένουν: 1ον οι συνεχείς πολιτικές
και κομματικές παρεμβάσεις που οδήγησαν σε συσσώρευση ανθρώπινου δυναμικού, υπερπολλαπλάσιου των αναγκών λειτουργίας των συνεταιρισμών και
σε πολλές δε περιπτώσεις ανεπαρκών προσόντων και
2ον ο δανεισμός των συνεταιρισμών από την Αγροτική

Τράπεζα με ανορθολογικά κριτήρια.
Δυστυχώς, το υπό συζήτηση σχ/ν, όπως άλλωστε
και ο προηγούμενος νόμος για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς (ν.4015/2011), δεν αντιμετωπίζει επαρκώς
τα παραπάνω κρίσιμα θέματα, ούτε απαντά στις σύγχρονες προκλήσεις του τομέα.
Οι αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις πρέπει να
διαθέτουν θεσμικά την αναγκαία αυτονομία αλλά ταυτόχρονα να έχουν εξοπλισθεί και με τα κατάλληλα εργαλεία ώστε να επιλύουν από μόνες τους όλα τα ζητήματα
που τις αφορούν. Πρέπει να είναι σαφές ότι οι αγροτικοί
συνεταιρισμοί αποτελούν κερδοσκοπικές επιχειρήσεις
στις οποίες τα μέλη τους συμμετέχουν εθελοντικά και
επομένως θα πρέπει να αντιμετωπίζονται και από την
Πολιτεία ως ανεξάρτητοι φορείς επιχειρηματικής δραστηριότητας που είτε θα λειτουργούν σωστά με βάση
τους νόμους της αγοράς, είτε θα κλείσουν.
Κατά συνέπεια, η βελτίωση της κατάστασης στους
συνεταιρισμούς και η ανάδειξη των δημιουργικών
δυνατοτήτων προϋποθέτει α) απελευθέρωσή του
στην πράξη από πολιτικές παρεμβάσεις, β) αντιμετώπισή τους από την Πολιτεία ως επιχειρήσεις και γ)
δημιουργία ενός ευέλικτου θεσμικού πλαισίου που
θα επιτρέπει στον κάθε συνεταιρισμό να λάβει τα
απαραίτητα μέτρα εξυγίανσης με βάση τις δικές του
ανάγκες και ιδιαιτερότητες.
Παράλληλα, το νέο θεσμικό πλαίσιο θα πρέπει να
απαντά στις σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν
σε ευρωπαϊκό επίπεδο οι συνεταιρισμοί και είναι οι εξής:
• Είσοδος των αγροτικών συνεταιρισμών στον τομέα του
λιανεμπορίου
• Αυτοχρηματοδότηση των συνεταιρισμών, δηλαδή δανεισμός με ποικίλους τρόπους από τα μέλη (πρόσθετες
υποχρεωτικές μερίδες, προαιρετικές μερίδες) και από
μέλη – επενδυτές μη χρήστες των υπηρεσιών του συνεταιρισμού, (θεσμό που υιοθετεί και το καταστατικό
του Ευρωπαϊκού συνεταιρισμού), ώστε να μη εξαρτώνται οι συνεταιρισμοί από τον εξωτερικό δανεισμό, ο
οποίος θέτει σε κίνδυνο την αυτονομία τους
• Μεγαλύτερο άνοιγμά των συνεταιρισμών στην αγορά,
συσπείρωση με σκοπό τη μείωση του κόστους για την
πραγματοποίηση επενδύσεων
• Αύξηση των συναλλαγών των συνεταιρισμών με μη
μέλη τους.
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ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ –
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Τ

ο σχέδιο του νέου Αναπτυξιακού με τίτλο «Θεσμικό πλαίσιο για τη δημιουργία καθεστώτων
ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την
Περιφερειακή και Οικονομική Ανάπτυξη της
χώρας» κατατέθηκε προς συζήτηση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο σε μια δύσκολη χρονική συγκυρία για τη χώρα, εν
μέσω σκληρών δημοσιονομικών προσαρμογών, οικονομικής ύφεσης και αυξημένης ανεργίας. Στο πλαίσιο αυτό, και
καθώς οι δημόσιες επενδύσεις συνεχώς περιορίζονται, οι
ιδιωτικές επενδύσεις είναι το κλειδί για την αντιστροφή του
κλίματος της ελληνικής οικονομίας, για την αναδιάρθρωση
του παραγωγικού ιστού της χώρας και για τη βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας, με στόχο την
ανάπτυξη και τη δημιουργία απασχόλησης.
Το σχ/ν περιλαμβάνει σημαντικές θετικές πτυχές, όπως
η εισαγωγή φορολογικών κινήτρων με μνεία σε σταθερό
φορολογικό περιβάλλον, η ενίσχυση συνεργατικών σχηματισμών με κίνητρα συνεργιών και επιχειρήσεων με δυναμική εξωστρέφειας, η σύνδεση θετικής αξιολόγησης των
σχεδίων με τη δημιουργία και διατήρηση θέσεων απασχόλησης, η διασύνδεση των εγκεκριμένων σχεδίων με τις διαδικασίες ταχείας αδειοδότησης για στρατηγικές επενδύσεις.
Επίσης θετική είναι η διεύρυνση των δικαιούχων στο πεδίο
της καινοτομίας, στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας και
στις συνεταιριστικές μορφές επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένου του αγροτικού τομέα.
Οι ρυθμίσεις που εισάγονται για την τακτοποίηση επενδυτικών σχεδίων των προηγούμενων αναπτυξια-κών νόμων, κρίνονται θετικά, διότι η ΟΚΕ θεωρεί ότι για να αναλάβουν οι επιχειρήσεις νέες πρωτοβουλίες για επενδυτική
δραστηριότητα θα πρέπει να ξεκαθαριστεί η τύχη υφιστάμενων εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων. Δυστυχώς όμως
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δεν προβλέπονται διαφορετικές προσεγγίσεις για τα έργα
που έχουν ολοκληρωθεί και αναμένουν έλεγχο ή/και καταβολή της επιχορήγησης σε σχέση με έργα που δεν έχουν
ολοκληρωθεί. Η επιλογή για μείωση της έμφασης των επιχορηγήσεων και υιοθέτηση των φορολογικών απαλλαγών,
κινείται στην κατεύθυνση της ενθάρρυνσης παραγωγικών
επενδύσεων μακροχρόνιας βιωσιμότητας και σε κάθε περίπτωση ευθυγραμμίζεται αφενός με την πανευρωπαϊκή τάση και τις κατευθύνσεις της ΕΕ και αφετέρου με τους
σημαντικούς δημοσιονομικούς περιορισμούς της χώρας.
Ωστόσο, στη δεδομένη κατάσταση της παρατεταμένης ύφεσης της ελληνικής οικονομίας, της ουσιαστικής ανεπάρκειας
ρευστότητας του τραπεζικού συστήματος και του αρνητικού
επιχειρηματικού κλίματος, οι αφορολόγητες απαλλαγές δεν
αποτελούν πρακτικά ελκυστικό είδος ενίσχυσης για το σύνολο των ελληνικών επιχειρήσεων.
Για το λόγο αυτό, σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, θα ήταν
ίσως αποτελεσματικότερο να δοθεί η εναλλακτική δυνατότητα της επιχορήγησης για το σύνολο των επενδυτικών
σχεδίων, ή τουλάχιστον για επενδυτικά σχέδια στους τομείς προτεραιότητας της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης
Εξειδίκευσης, σε συνδυασμό με τις δημιουργούμενες
νέες θέσεις εργασίας. Προϋπόθεση όμως για την παροχή επιχορηγήσεων πρέπει να είναι η δυνατότητα πλήρους
ανάκτησης τους (άμεσα ή έμμεσα) ώστε οι δημόσιοι πόροι
σε μορφή κρατικών ενισχύσεων να επιστρέφουν στα δημόσια ταμεία και να επαναχρησιμοποιούνται. Η προβλεπόμενη
εξειδίκευση διατάξεων του σχ/ν με επιπρόσθετες υπουργικές αποφάσεις (περισσότερες από 30) και δευτερογενή
νομοθεσία δεν συνάδει με τους κανόνες καλής νομοθέτησης και αντιτίθεται στη ζητούμενη απλότητα και φιλικότητα
του θεσμικού πλαισίου προς τους επενδυτές αυξάνοντας
το διοικητικό κόστος των επιχειρήσεων. Η ΟΚΕ θεωρεί ότι
κρίσιμα ζητήματα των οποίων η επίλυση παραπέμπεται σε
μελλοντικές υπουργικές αποφάσεις (π.χ. στην εφοδιαστική
αλυσίδα, τουρισμό υγείας, επιτροπές αξιολόγησης, ταμεία
συμμετοχών, κτλ) θα πρέπει να δημοσιοποιηθούν άμεσα.
Τέλος προκειμένου να βελτιωθεί σημαντικά η χρηστικότητα του νομοθετήματος, προτείνεται η κωδικοποίηση των διατάξεων του αναπτυξιακού και η δημιουργία κωδικοποιημένων πινάκων επιλεξιμότητας, μεγεθών επιχειρήσεων, κοκ.
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KΟΙΝΩΝΙΚΉ ΚΑΙ
AΛΛΗΛΈΓΓΥΑ OΙΚΟΝΟΜΊΑ

Σ

τις 29 Σεπτεμβρίου 2016 εστάλη στην ΟΚΕ
προς γνωμοδότηση, από την Αναπλ. Υπουργό
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ράνια Αντωνοπούλου, σχ/ν
με θέμα: «Κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία και
ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις».
Η ανάληψη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών στο
πλαίσιο της κοινωνικής οικονομίας έχει προωθηθεί συστηματικά στη Δυτική και Βόρεια Ευρώπη εδώ και δεκαετίες. Η Κοινωνική Οικονομία θεωρείται σημαντικό
μέσο για την προώθηση της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας, καθώς και της κοινωνικής ενσωμάτωσης ατόμων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Έχει
αποδειχθεί επίσης ότι μπορεί να παράγει ανθεκτικά οικονομικά συστήματα σε τοπικό, περιφερειακό και εθνι-

μικών μορφωμάτων που απαρτίζουν την Κοινωνική
και Αλληλέγγυα Οικονομία (εφεξής ΚΑΛΟ), μία εξέλιξη που παρακολουθεί την τάση που διαμορφώνεται
και σε άλλες χώρες της Ευρώπης (Γαλλία και Ισπανία).
2. αποσαφηνίζει τη διάκριση ανάμεσα στην ΚΑΛΟ και
την κοινωνική επιχειρηματικότητα ορίζοντας τη δεύτερη ως υποσύνολο της πρώτης. Αυτή η αποσαφήνιση κρίνεται χρήσιμη υπό το πρίσμα της ενδεχόμενης
σύγχυσης που προκαλούσε ο Ν. 4019/2011 «Νόμος
για την Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και άλλες διατάξεις» καθώς ενώ όριζε
την κοινωνική οικονομία ως ένα ευρύ σύνολο ενώσεων και νομικών προσώπων, εισάγοντας την Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση ως φορέα της κοινωνικής οικονομίας δημιουργούσε την εντύπωση ότι οι

κό επίπεδο.
Στη χώρα μας μέχρι πρόσφατα οι όποιες μορφές
κοινωνικής οικονομίας ήταν περιστασιακές, χωρίς κεντρική υποστήριξη και εντός ενός αποσπασματικού θεσμικού περιβάλλοντος. Η πρώτη προσπάθεια συστηματοποίησης έγινε με την ψήφιση του Ν. 4019/11 για την
«Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα» με τον οποίο θεσμοθετήθηκε η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση. Το υπό εξέταση σχ/ν, το οποίο
αντικαθιστά τον Ν. 4019/2011, η ΟΚΕ το αξιολογεί κατ’
αρχήν θετικά καθώς:
1. συμβάλλει στη θεσμική αναγνώριση του πεδίου στην
Ελλάδα ορίζοντας για πρώτη φορά το σύνολο των νο-

μόνοι φορείς της Κοινωνικής Οικονομίας είναι αυτός
ο τύπος των επιχειρήσεων αποκλείοντας, ανάμεσα σε
άλλα νομικά πρόσωπα, τους παραδοσιακούς συνεταιρισμούς.
Η ΟΚΕ τονίζει ότι για να μπορέσει η κοινωνική
οικονομία να δώσει σημαντικές λύσεις ειδικά για τις
πιο ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού θα πρέπει να
αναπτυχθεί συστηματικά.
Βασική προϋπόθεση μιας συστηματικής και επιτυχούς ανάπτυξης της κοινωνικής οικονομίας είναι να
υπάρχει ένα σαφές πλαίσιο καλής και σταθερής λειτουργίας με κανόνες οι οποίοι θα γίνονται σεβαστοί από
όλους τους συμμετέχοντες.
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REUTERS/Yannis Behrakis

ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΌ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΌ
ΖΉΤΗΜΑ

Η

ΟΚΕ, σε συνέχεια της συστηματικής παρακολούθησης των εξελίξεων στο πεδίο των μεταναστεύσεων εξέδωσε Γνώμη στις 19 Οκτωβρίου 2016 με θέμα «Ανθρώπινες ροές στην
Ελλάδα: πτυχές και επιπτώσεις του προσφυγικού και
μεταναστευτικού ζητήματος»
Από τις αρχές του 2015 και κυρίως από τον Μάρτιο
του 2015, άρχισε να εισέρχεται στην Ελλάδα από τα νησιά ένας πρωτοφανής και συνεχώς αυξανόμενος αριθμός ανθρώπων. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης
και οι κάτοικοι των νησιών στα σύνορα με την Τουρκία
κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν τα κύματα αυτά προσφυγικών –ως επί το πλείστον– ροών, χωρίς να υπάρχουν
οι υποδομές ή τα κονδύλια για την διαχείριση των αναγκών μετακινούμενων πληθυσμών που έχρηζαν προστασίας. Σημαντική υπήρξε η συνδρομή πλήθους εθελοντών και μη κυβερνητικών οργανισμών ημεδαπών
και διεθνών. Από τη στιγμή δε της οργάνωσης και τον
συντονισμό της δράσης των εθελοντών και οργανισμών
στο εκάστοτε νησί, αυξήθηκε και η αποδοτικότητα της
προσφορά τους. Η κοινωνία των πολιτών προσέφερε
πολύτιμη βοήθεια και κάλυψε ανάγκες που αντιμετωπίζονται σε περιπτώσεις ανθρωπιστικών κρίσεων.
Η ΟΚΕ, διαισθανόμενη τη μεγάλη ευθύνη και πρό-
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κληση που αντιμετωπίζει η χώρα σχετικά με το προσφυγικό και μεταναστευτικό ζήτημα, επιδιώκει με την παρούσα Γνώμη να συμβάλει στο δημόσιο διάλογο και στην
ενεργοποίηση των κοινωνικών εταίρων με στόχο την
ανάδειξη των απαιτούμενων ενεργειών και πρωτοβουλιών για μια προσεκτική και ορθολογική διαχείριση του
ζητήματος στην Ελλάδα, με σεβασμό στα θεμελιώδη δικαιώματα των μετακινούμενων πολιτών, αλλά και προς
όφελος όλων των εμπλεκόμενων πλευρών.
Η σύγχρονη κρίση μετανάστευσης συνιστά μια έκρηξη της επιλογής για εγκατάλειψη της χώρας καταγωγής από πολίτες που για διάφορους λόγους αδυνατούν
ή εκτιμούν ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο ή επικίνδυνο να
παραμείνουν στις εστίες τους. Ωστόσο, η συνθετότητα
του φαινομένου και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των
μετακινούμενων πληθυσμών δεν επιτρέπουν να εξαχθεί με απόλυτο τρόπο το συμπέρασμα ότι πρόκειται
μόνο ή καθ’ ολοκληρίαν για αποκλειστικά αυθεντικές προσφυγικές ροές. Αντιθέτως, διαπιστώνεται ότι
σε ένα βαθμό πρόκειται για μικτές μεταναστευτικές κινήσεις, που ενέχουν έντονο το προσφυγικό και οικονομικό
στοιχείο σε ό,τι αφορά στο βασικό κίνητρο εγκατάλειψης
του τόπου διαμονής, η παραμονή στον οποίο συνεπάγεται αυξημένη επικινδυνότητα για την ζωή, την υγεία ή την
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οικονομική επιβίωση των μετακινούμενων πληθυσμών.
Σε μία Ευρωπαϊκή Ένωση που δείχνει ανέτοιμη
και απρόθυμη να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, η Ελλάδα, όπως και τα υπόλοιπα κράτη της νότιας Ευρώπης
που λειτουργούν ως χώρες πρώτης υποδοχής, έχοντας
υποστεί πολύ μεγάλη επιβάρυνση των περιοχών που
βρίσκονται στα σύνορά τους, αντικειμενικά αδυνατούν
να διαχειριστούν τα διαρκώς αυξανόμενα κύματα ροών.
Σε αυτή την κρίσιμη για το μέλλον της Ευρώπης στιγμή, η μεγάλη πρόκληση είναι η συμφωνία σε μια κοινή ευρωπαϊκή πολιτική ασύλου και στον κοινό αγώνα
κατά των βαθύτερων αιτίων της προσφυγικής κρίσης.
Η Ευρώπη θα πρέπει να λειτουργήσει ως σταθεροποιητικός παράγοντας της ευρύτερης περιοχής, αναλαμβάνοντας άμεσα πολιτικές και διπλωματικές πρωτοβουλίες για κατάπαυση του πυρός στις εμπόλεμες ζώνες και
για αντιμετώπιση των πραγματικών αιτιών του φαινομένου. Επιπλέον, θα πρέπει να γίνουν πολύ περισσότερα
για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών στη βάση δύο αλληλένδετων αρχών, του καταμερισμού της ευθύνης και της
αλληλεγγύης:
• Αναθεώρηση του Κανονισμού του Δουβλίνου, ώστε να
συμφωνεί με όλες τις ληφθείσες αποφάσεις σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο.
• Καθιέρωση μηχανισμού υποχρεωτικής ανακατανομής
στο εσωτερικό της ΕΕ τόσο αναγνωρισμένων προσφύγων όσο και αιτούντων άσυλο με δίκαιο και αναλογικό τρόπο.
• Δημιουργία κέντρων καταγραφής και ταυτοποίησης
στα κράτη πρώτης γραμμής, όπως η Ιορδανία, ο Λίβα-

πων οικονομικών μεταναστών σε συνεργασία με τον
Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης και την ΕΕ.
• παροχή αναπτυξιακής βοήθειας στις χώρες προέλευσης υπό την προϋπόθεση ότι θα πρέπει να δέχονται πίσω τους πολίτες τους που δεν γίνονται δεκτοί στην ΕΕ.
Σε εθνικό επίπεδο, οι προτάσεις της ΟΚΕ με στόχο την
αποτελεσματικότερη διαχείριση της παρούσας κρίσης
αφορούν στα εξής:

Α. Πολιτικές Υποδοχής και
Ταυτοποίησης
• Πλήρης και ορθή λειτουργία όλων των κέντρων καταγραφής και ταυτοποίησης, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί μια αξιόπιστη και αποτελεσματική διαδικασία ταυτοποίησης, δακτυλοσκόπησης και ταυτοποίησης των
νεοεισερχομένων.
• Ρητή δέσμευση ότι τα κέντρα καταγραφής και ταυτοποίησης δεν θα λειτουργήσουν ως δομές μακροχρόνιας φιλοξενίας.
• Επιτάχυνση στην αξιοποίηση της σημαντικής χρηματοδοτικής στήριξης που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
στην Ελλάδα από τα Ταμεία Εσωτερικών Υποθέσεων.
• Ταχεία κατασκευή ποιοτικών και καλά οργανωμένων
εγκαταστάσεων φιλοξενίας προσφύγων σε περιοχές
χωρίς τουριστική ανάπτυξη ή ταυτότητα.

νος και η Τουρκία.
•
Δημιουργία μηχανισμού υποχρεωτικής ανακατανομής και μετεγκατάστασης των μεταναστών χωρίς χαρτιά, με βάση συγκεκριμένη δίκαιη αναλογία σε όλα τα
κράτη μέλη, και ταυτόχρονα ισχυρές ενταξιακές πολιτικές, ώστε η τρέχουσα κρίση να μετατραπεί σε ευκαιρία για την δημογραφική ανανέωση του γηράσκοντας
πληθυσμού της Ευρώπης και την ενίσχυση του εργατικού δυναμικού της.
• Θέσπιση Ευρωπαϊκού Ασύλου ώστε οι αλλοδαποί να
ζητούν άσυλο από την ΕΕ συνολικά και να κατανέμονται αναλογικά στα κράτη μέλη.
• Ενίσχυση του εθελοντικού επαναπατρισμού παράτυ-
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• Διαφάνεια στη λειτουργία των ΜΚΟ μέσω της δημιουργίας ενός αξιόπιστου μητρώου ΜΚΟ σε κεντρικό
επίπεδο.
• Ενίσχυση των οργανωμένων δομών τους κράτους και
της τοπικής αυτοδιοίκησης.
• Σύσταση δικτύων υγειονομικής παρακολούθησης και
επιδημιολογικής επιτήρησης και ενίσχυση των περιφερειακών νοσοκομείων και κέντρων υγείας.
• Ενίσχυση των δομών ταυτοποίησης των μεταναστευτικών ροών.
• Συστηματική καταγραφή των μεταναστών «χωρίς χαρτιά» και οριστική διευθέτηση του ζητήματος της παράτυπης διαμονής και της αδήλωτης/ανασφάλιστης εργασίας.

Β. Διαχωρισμός προσφύγων και
Μεταναστών
• Μεταφορά των προσφύγων σε ελεγχόμενες ανοιχτές
δομές φιλοξενίας.
•
Μεταφορά των παράτυπων (οικονομικών) μεταναστών σε κλειστού τύπου προαναχωρησιακά κέντρα,
προκειμένου στη συνέχεια να ακολουθήσει η διαδικασία των επιστροφών στις χώρες προέλευσης.
•
Δημιουργία διμερών συμφωνιών με τις αναγκαίες
προξενικές αρχές κρατών καταγωγής, για την απαραίτητη δημιουργία εγγράφων προ της επιστροφής στις
χώρες καταγωγής.
• Ταχύτερη διεκπεραίωση των αιτήσεων ασύλου, με ενίσχυση της αρμόδιας υπηρεσίας ασύλου με προσωπικό.
• Ενίσχυση του θεσμού της επιτροπείας για τα ασυνόδευτα παιδιά μέσω της δημιουργίας μηχανισμού υποστηρικτικού των εισαγγελέων για την επιτέλεση του
έργου τους ως προσωρινών επιτρόπων των ασυνόδευτων παιδιών, με τη δυνατότητα ανάθεσης συγκεκριμένων πράξεων εκπροσώπησης των παιδιών.
• Επιτάχυνση της διαδικασίας επανένωσης των οικογενειών των προσφύγων και επέκταση των ευνοϊκών διατάξεων στους δικαιούχους επικουρικής προστασίας.

Γ. Πολιτικές Επιστροφής
• Ενίσχυση του εθελοντικού επαναπατρισμού παράτυπων οικονομικών μεταναστών.
• Συστηματική υποβολή αιτημάτων επανεισδοχής προς
την Τουρκία.

> 2015 - 2016

•
Περιορισμός του μέτρου της διοικητικής κράτησης
αλλοδαπών αποκλειστικά και μόνο στις περιπτώσεις
όπου α) επίκειται με επαρκή βεβαιότητα η διενέργεια
της απομάκρυνσης σε άμεσο χρόνο και β) εφόσον κρίνεται εμπεριστατωμένα και ειδικά σε κάθε ξεχωριστή
περίπτωση ότι η κράτηση δεν θα μπορούσε να αντικατασταθεί από κάποιο άλλο λιγότερο επαχθές μέτρο
ασφάλειας.

Δ. Πολιτικές Ένταξης
• Άμεση στελέχωση και ενίσχυση της νεοσυσταθείσας Διεύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης, σύμφωνα με τον Νόμο
4375/2016, με στόχο το σχεδιασμό και την εφαρμογή
πολιτικών ένταξης των δικαιούχων διεθνούς προστασίας και μεταναστών στην Ελληνική Επικράτεια.
•
Προγράμματα ενταξιακής πολιτικής για την αντιμετώπιση όλων των επιμέρους ζητημάτων της ένταξης,
τόσο των προσφύγων όσο και των αλλοδαπών χωρίς χαρτιά, συμπεριλαμβανομένης της στέγασης, της
εκμάθησης της γλώσσας, της επαγγελματικής κατάρτισης, της απασχόλησης, της εκπαίδευσης, της υγείας
και της κοινωνικής πρόνοιας.
• Δημιουργία τάξεων υποδοχής για τα παιδιά των προσφύγων στα ελληνικά σχολεία και εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου 4415/2016 και της Υ.Α. 152360/
ΓΔ4 γύρω από τα ζητήματα εκπαίδευσης των ανήλικων προσφύγων, με προσπάθεια να εγγραφούν όλα τα
παιδιά πρόσφυγες σε σχολεία. Προτείνεται να υπάρχουν χωριστές τάξης υποδοχής για ένα σύντομο χρονικό διάστημα και στη συνέχεια αφομοίωση στις κανονικές τάξεις του σχολείου.
• Ενίσχυση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη δημιουρ-
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Η ελληνική Kυβέρνηση θα πρέπει να θέσει ενώπιων
των ευρωπαϊκών οργάνων:

Συμπερασματικά, η ΟΚΕ τονίζει ότι όπως καμία
χώρα δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μόνη της τις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις του προσφυγικού προβλήματος, καμία πολιτική δεν μπορεί να
εφαρμοστεί αν δεν έχει προκύψει μέσα από το διάλογο και την αποδοχή της κοινωνίας.
Με δεδομένη την πολυπλοκότητα και τη δυσκολία
αντιμετώπισης του σύνθετου προβλήματος πρόσφυγες
-μετανάστες, η σύνδεση μέρους του ισλαμικού φονταμενταλισμού με την τρομοκρατία δημιουργεί επιπλέον
προκλήσεις και απαιτεί αυξημένη ευθύνη από τη χώρα
μας στο να λειτουργούν όσο γίνεται αποτελεσματικότερα οι διαδικασίες εξέτασης των αιτημάτων ασύλου και οι
δομές φιλοξενίας.
Είναι σαφές ότι το βάρος της υποδοχής και της ενσωμάτωσης των προσφύγων και μεταναστών σηκώνουν πρωτίστως οι τοπικές κοινωνίες, με πολλές δυσκολίες.
Με τον ίδιο τρόπο που η Ελλάδα δεν μπορεί να ση-

• Την αναθεώρηση του Κανονισμού Δουβλίνο.
• Την καθιέρωση μηχανισμού υποχρεωτικής ανακατανομής στο εσωτερικό της ΕΕ.
• Τη δημιουργία κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου.
• Τη σύσταση Ευρωπαϊκής Ακτοφυλακής και Συνοριακής
•
αίτημα για ενεργοποίηση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας
55/2001 για την Προσωρινή Προστασία.
• Τη διάνοιξη μιας χερσαίας, νόμιμης και ασφαλούς οδού
στον Έβρο για δικαιούχους διεθνούς προστασίας, στη
θέση του παράνομου και ανασφαλούς θαλάσσιου δρόμο
• Την ουσιαστική ενεργοποίηση του μηχανισμού της μετεγκατάστασης των προσφύγων εντός της ΕΕ, που
έως τώρα είχε πενιχρά αποτελέσματα.

κώσει το βάρος των ροών για όλη την Ευρώπη, έτσι και
ορισμένες τοπικές κοινωνίες δεν μπορούν να σηκώσουν το βάρος για όλη την επικράτεια.
Η συστηματική συνεργασία της τοπικής αυτοδιοίκησης, των κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας των
πολιτών μεταξύ τους, αλλά και με τους αντίστοιχους
φορείς άλλων ευρωπαϊκών χωρών, μπορεί να συμβάλει στην ανάδειξη επιτυχών πρακτικών και από άλλες
χώρες (π.χ. Γερμανία) και να δημιουργήσει συνεργατικά σχήματα τα οποία θα προσφέρουν ουσιαστικά στην
κάλυψη των αναγκών των προσφύγων και μεταναστών
και στην ομαλή ενσωμάτωση τους στο κοινωνικό, οικονομικό και αξιακό σύστημα της χώρας.

γία προγραμμάτων ένταξης και ενσωμάτωσης.
• Συνεργασία της Τοπικής αυτοδιοίκησης με φορείς της
Κοινωνίας των Πολιτών για την ενδυνάμωση των υφιστάμενων πληθυσμών και την υποδοχή των νέων.
• Συνεργασία με φορείς και ομάδες από τις χώρες καταγωγής των νεοεισελθέντων, οι οποίοι διαμένουν για
χρόνια στην Ελλάδα. Ενίσχυση κατά αυτόν τον τρόπο και
των μέχρι τώρα διαμενόντων στη χώρα, αλλά και δημιουργία συνθηκών υποδοχής των νεοεισερχομένων.
• Άμεση λειτουργία της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης
χρημάτων από το νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο για το Άσυλο,
τη Μετανάστευση και την Ένταξη, το οποίο έχει συσταθεί από τον Ιούλιο του 2015, αλλά δεν έχει λειτουργήσει μέχρι σήμερα.

Ε. Ενέργειες της Ελλάδας
προς τα Ευρωπαϊκά Όργανα
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ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ,
ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ

Σ

τις 10/2/ 2016, η ΟΚΕ εξέδωσε γνώμη επί του
σχ/ν «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, Βαθμολογική Διάρθρωση θέσεων, Συστήματα Αξιολόγησης,
Προαγωγών και Επιλογής Προϊσταμένων (Διαφάνεια
- Αξιοκρατία και Αποτελεσματικότητα της Δημόσιας
Διοίκησης)».
Η σύσταση και λειτουργία του σχετικού Μητρώου Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης» (Άρθρα
1-13) αποτελεί καινοτομία και οι προβλεπόμενες διαδικασίες επιλογής επιτελικών στελεχών, μπορούν υπό
προϋποθέσεις να συμβάλουν στην ανάδειξη των καταρτισμένων και έμπειρων στελεχών της δημόσιας διοίκησης, στην αναβάθμιση και μεγαλύτερη αξιοποίηση του
ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης, στη
διευκόλυνση της κινητικότητας και στη διασφάλιση της
θεσμικής μνήμης στη λειτουργία του κράτους. Θα πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα εγγραφής στο Μητρώο
και στελεχών του ιδιωτικού τομέα, διότι ο αποκλεισμός
της πρόσβασης σε έμπειρο και καταξιωμένο ανθρώπινο
δυναμικό από τον ιδιωτικό τομέα, όπως στελέχη επιχειρήσεων, εμπειρογνώμονες, επαγγελματίες, επιστήμο-

νες και ερευνητές του ιδιωτικού τομέα, καθώς και σε
έμπειρα στελέχη της δημόσιας διοίκησης που επέλεξαν
να συνταξιοδοτηθούν πρόωρα (ιδίως τα τελευταία τρία
χρόνια), αποστερεί από τη διοίκηση τη δυνατότητα αξιοποίησης καταρτισμένου και έμπειρου ανθρώπινου δυναμικού και τεχνογνωσίας, περιορίζει τις δυνατότητες
εισροών νέας γνώσης και σύγχρονων πρακτικών διοίκησης και εν τέλει απομειώνει την προσδοκώμενη αποτελεσματικότητά του.
Όσον αφορά στο προτεινόμενο σύστημα αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων (Άρθρα 14-24), είναι σαφές ότι η στοχοθεσία και η αξιολόγηση των υπαλλήλων
και βάσει αυτής, αποτελούν αναμφισβήτητα θετικά στοιχεία του νομοσχεδίου. Θα πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη
για δυνατότητα αναπροσαρμογής και ανασχεδιασμού
της στοχοθεσίας εντός του έτους καθώς και πρόβλεψη
για σύστημα ελέγχου και διόρθωσης σε περίπτωση αποκλίσεως από τους στόχους που έχουν τεθεί. Σε κάθε περίπτωση, η προβλεπόμενη διαδικασία, όντας συλλογική,
ιδιαίτερα χρονοβόρα και πολυεπίπεδη ενδέχεται να καταστεί τελικώς ήδη από την γέννηση της αναποτελεσματική.
Οι προβλεπόμενες μεταβολές στη βαθμολογική
διάρθρωση θέσεων και στο σύστημα προαγωγών
(Άρθρα 25-28), διευρύνουν τη δεξαμενή των υποψηφίων για θέσεις ευθύνης αφού θα φτάσουν συντομότερα στον βαθμό Α΄ που είναι μια εκ των προϋποθέσεων για πρόσβαση σε αυτές. Η επιλογή για
ταχεία βαθμολογική εξέλιξη έχει ως αποτέλεσμα τον συνωστισμό μεγάλου αριθμού υποψηφίων για θέσεις ευθύνης, ο οποίος, σε συνδυασμό με την αδυναμία προώθησης όλων σε αυτές,
Με την εισαγωγή των διαφορετικών συντελεστών
βαρύτητας στο σύστημα επιλογής προϊσταμένων, (Άρθρα 29-31), επί της ουσίας περιορίζεται η αντικειμενικότητα του συστήματος, ενώ δεν λαμβάνεται υπόψη η
αναγκαία προϋπηρεσία σε θέσεις ευθύνης.
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Δεξιά ο Γιάννης Βαρδακαστάνης, Μέλος Ολομέλειας της
ΟΚΕ και Πρόεδρος ΕΣΑμεΑ

Από αριστερά ο Γιάννης Πούπκος και η Σοφία Κατσίνα Μέλη ΕΕ της
ΟΚΕ και Ρένα Μπαρδάνη, Μέλος Ολομέλειας της ΟΚΕ

«Ευρωπαϊκός Πυλώνας Κοινωνικών Δικαιωμάτων» Συζήτηση της ΕΟΚΕ με την οργανωμένη
κοινωνία των πολιτών στην Ελλάδα
Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2016

Επίσκεψη Αντιπροσωπείας
της Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων της
Γερμανικής Ομοσπονδιακής Βουλής
Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2016
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Συνάντηση Προέδρων
και Γενικών Γραμματέων των ΟΚΕ
της ΕΕ
Μαδρίτη, 6-7 Οκτωβρίου 2016

Από αριστερά: ο Luis Planas Puchades, Γενικός Γραμματέας της
ΕΟΚΕ και ο Marcos Peña, Πρόεδρος της ΟΚΕ Ισπανίας

Συνεδρίαση του Δ.Σ. και της Ολομέλειας της AICESIS
Κοτονού, 14 - 16 Σεπτεμβρίου 2016

Υπογραφή Μνημονίου
Συνεργασίας με την
Οικονομική και Κοινωνική
Επιτροπή της Ρουμανίας
Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2016
Αριστερά ο Florian Costache, Πρόεδρος της ΟΚΕ Ρουμανίας
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Ευρώπη 2020
Βρυξέλλες, 1 Ιουνίου 2016

Την ΟΚΕ εκπροσώπησε
ο Αντιπρόεδρος της,
Φώτης Κολεβέντης

Παγκόσμια Διάσκεψη
(COP22) του ΟΗΕ
για την Κλιματική Αλλαγή
Μαρόκο, 7-18 Νοεμβρίου 2016

Εκπρόσωπος της ΟΚΕ ο Γιώργος
Πετρογιάννης, Μέλος της Ολομέλειας
(από την Greenpeace)

12η Biennale του Ιδρύματος
Lasaire με θέμα τα Ευρωπαϊκά
Συμβούλια Εργαζομένων
Μαδρίτη, 24 Οκτωβρίου 2016

Ο εκπρόσωπος της ΟΚΕ,
Γιώργος Τσατήρης, Μέλος της
Εκτελεστικής Επιτροπής
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Αντιπροσωπεία της Σαγκάης. Από αριστερά: Wu Jianzhong, Wang Liping,
Zhang Li, Zhang Endi

Επίσκεψη αντιπροσωπείας της Επιτροπής της Σαγκάης
της Κινεζικής Λαϊκής Πολιτικής Συμβουλευτικής
Διάσκεψης (CPPCC) στην ΟKE και συνάντηση
με την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού
Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2016

Διεθνές Συνέδριο
ΟΚΕ για το
Προσφυγικό
20 Απριλίου 2016

Ομάδα Διοργάνωσης. Από αριστερά: Κατερίνα Τσουκάτου, Αλεξία Βλάμη, Θάνος Παπαϊωάννου, Μαρία Ιωαννίδου,
Σοφία Παπαϊωάννου, Γιώργος Γωνιωτάκης, Γιώργος Βερνίκος, Απόστολος Ξυράφης, Γιώργος Καρανίκας,
Μάρθα Θεοδώρου, Δήμητρα Λαμπροπούλου, Γιώργος Γκόκας
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ΣΎΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΚΕ
Όργανα της ΟΚΕ είναι η Ολοµέλεια, µε 62 Μέλη από τις τρεις Οµάδες (Εργοδότες – Εργαζόµενοι –
Λοιπές Κατηγορίες), η Εκτελεστική Επιτροπή, το Συµβούλιο Προέδρων, ο Πρόεδρος και οι τρεις
Αντιπρόεδροι.
Τα µέλη της κάθε Οµάδας ορίζονται από τους εξής φορείς και οργανώσεις:

Οµάδα Εργοδοτών (Α΄ Οµάδα)

Οµάδα Λοιπών Κατηγοριών (Γ΄ Οµάδα)

Σύνδεσµος Επιχειρήσεων και
Βιοµηχανιών

Πανελλήνια Συνοµοσπονδία
Ενώσεων Γεωργικών
Συνεταιρισµών

Γενική Συνοµοσπονδία
Επαγγελµατιών,
Βιοτεχνών, Εµπόρων Ελλάδος

Γενική Συνοµοσπονδία Αγροτικών
Συλλόγων Ελλάδος

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

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

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

Εθνική Συνοµοσπονδία
Ατόµων µε Αναπηρία
Οργανώσεις για θέµατα
ισότητας των δύο φύλων
Κεντρική Ένωση
Δήµων Ελλάδας
Ένωση Περιφερειών Ελλάδας
Ανώτατη Συνοµοσπονδία
Πολυτέκνων Ελλάδος

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΟΚΕ
Μέσα από τον έντιμο, υπεύθυνο και γόνιμο διάλογο, οι πολίτες να είναι βασικοί πρωταγωνιστές στο
πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό γίγνεσθαι.
Η ΟΚΕ συμβάλλει:
• στην εδραίωση της δημοκρατίας
• στην οικονομική ευημερία, την ανάπτυξη,
τις επενδύσεις
• στον εκσυγχρονισμό των δομών και της
λειτουργίας του κράτους
• στην κοινωνική συνοχή και την αλληλεγγύη.

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

