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ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε.

Αγαπητοί φίλοι αναγνώστες,

H Ευρωπαϊκή Ένωση γιόρτασε το 2017 τα 60 χρόνια από 
την υπογραφή των Συνθηκών της Ρώμης. Είναι αλήθεια 

ότι τα τελευταία χρόνια η Ένωση βιώνει μία έντονη κρίση, η οποία σε κάθε κράτος 
μέλος της λαμβάνει διαφορετική μορφή. Όπως ήδη έχω επισημάνει και στο παρελ-
θόν, ο επαναπροσδιορισμός του ρόλου και της δράσης της οργανωμένης κοινωνί-
ας των πολιτών είναι αναγκαίος ώστε να αντιμετωπισθούν οι νέες προκλήσεις στο 
κοινωνικό, πολιτικό και οικονομικό γίγνεσθαι και να οικοδομηθούν πολιτικές με 
βάση την ανάπτυξη και την αμοιβαία αλληλεγγύη στην Ευρώπη.

Στη χώρα μας, η διαφύλαξη της κοινωνικής συνοχής είναι προϋπόθεση για το 
μέλλον μας και ο διάλογος με την κοινωνία των πολιτών είναι απαραίτητος. 

To 2017 η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) με τις 
γνωμοδοτήσεις της, με τις διεθνείς εκδηλώσεις που διοργάνωσε στην Ελλάδα, κα-
θώς και με πλήθος δράσεων και συναντήσεων στη χώρα μας και στο εξωτερι-
κό, επεδίωξε να έχει μία δυναμική παρουσία, ανταποκρινόμενη όχι μόνο στο συ-
νταγματικό της ρόλο αλλά κυρίως στη σημασία που έχει η ατομική ευθύνη των 
πολιτών για τη δημοκρατία, την ποιότητα της καθημερινότητας και τη χώρα που θα 
παραδοθεί στις επόμενες γενιές.

Οι γνωμοδοτήσεις της για επίκαιρα ζητήματα, η Διεθνής Διάσκεψη για το Μέλ-
λον της Εργασίας, η εκδήλωση για το Μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Πα-
λαιά Βουλή, η επίσκεψη του Προέδρου της Βουλής και Μελών της Κυβέρνησης 
στην Ο.Κ.Ε., η εξαιρετική συνεργασία με την Ε.Ο.Κ.Ε., η ανάπτυξη διμερών συνερ-
γασιών με Οικονομικά και Κοινωνικά Συμβούλια άλλων χωρών, η επίσημη επίσκε-
ψη αντιπροσωπείας μας στην Κίνα, είναι μερικές από τις δράσεις της Ο.Κ.Ε. για το 
2017 που παρουσιάζονται στις σελίδες του παρόντος Τόμου.

Ευελπιστώ ότι η ανάγνωσή του θα επιτρέψει στους αναγνώστες όχι μόνο να 
ενημερωθούν, αλλά και να συμμετάσχουν στους προβληματισμούς που εκφράζο-
νται, τόσο στα κείμενα, όσο και στις εκδηλώσεις της Επιτροπής.

Καθώς η συμμετοχική δημοκρατία δίνει έμφαση στην ευρεία συμμετοχή των 
πολιτών στο δημοκρατικό βίο, η οργανωμένη κοινωνία των πολιτών με υπευθυνό-
τητα, μέσω του διαλόγου, οφείλει να παρουσιάσει ένα συγκεκριμένο σχέδιο δρά-
σης κοινής αποδοχής για τον εκσυγχρονισμό, την ανάπτυξη και την ευημερία της 
κοινωνίας.

Σταθερός στόχος µας και για το 2018 είναι να ανταποκριθούµε στη µεγάλη 
ευθύνη για υπεύθυνο και ουσιαστικό κοινωνικό διάλογο. Ήδη έχουν προγραμ-
ματιστεί δυο σημαντικές εκδηλώσεις για το Εθνικό Αναπτυξιακό Σχέδιο και για το 
Μέλλον της Δημοκρατίας στην Ευρώπη.

Γιώργος Βερνίκος

«Η ατοµική ευθύνη των πολιτών, καθοριστικός 
παράγοντας για τη δηµοκρατία και την ποιότητα  
της καθηµερινότητας»
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Τ ην Τετάρτη, 15 Μαρτίου 2017, πραγµατοποιήθηκε 
συνάντηση των Προέδρων των φορέων που συµµε-
τέχουν στην Ο.Κ.Ε., υπό την προεδρία του κ. Γιώρ-

γου Βερνίκου, Προέδρου της. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν οι 

κ. Θεόδωρος Φέσσας, Πρόεδρος ΣΕΒ, Γεώργιος Καββαθάς, 

Πρόεδρος ΓΣΕΒΕΕ, Ανδρέας Ανδρεάδης, Πρόεδρος ΣΕΤΕ, 

Νικόλαος Καραµούζης, Πρόεδρος ΕΕΤ, Δηµήτριος Καψιµά-
λης, Πρόεδρος ΟΜΚΟΕΕ, Ιωάννης Παναγόπουλος, Πρόεδρος 

ΓΣΕΕ, Ιωάννης Πάιδας, Προεδρεύων ΑΔΕΔΥ, Γεώργιος Στα-
σινός, Πρόεδρος ΤΕΕ, Κωνσταντίνος Κόλλιας, Πρόεδρος ΟΕΕ, 

Νικόλαος Τσεµπερλίδης, Πρόεδρος ΚΕΠΚΑ, Κωστής Παπα- 
ιωάννου, Πρόεδρος Greenpeace-ελληνικό γραφείο, Ιωάννης 
Βαρδακαστάνης, Πρόεδρος ΕΣΑμεΑ, Βασίλειος Θεοτοκάτος, 

Πρόεδρος ΑΣΠΕ. Την ΕΣΕΕ εκπροσώπησε ο Γενικός Γραμμα-

τέας της και Αντιπρόεδρος της Ο.Κ.Ε., κ. Γεώργιος Καρανί-
κας. Τον ΣΑΤΕ εκπροσώπησε ο πρώην Πρόεδρός του και Μέ-

λος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ο.Κ.Ε., κ. Μιχάλης Αλέπης. 

Την ΚΕΕΕ εκπροσώπησε ο κ. Παναγιώτης Αγνιάδης, ενώ την 
ΕΝΠΕ εκπροσώπησε ο κ. Πέτρος Φιλίππου. Τέλος, εκ μέρους 
της ΠΑΣΕΓΕΣ παρευρέθη ο κ. Γιώργος Γωνιωτάκης, Αντιπρόε-
δρος της Ο.Κ.Ε., εκ μέρους του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών 
παρευρέθη η κυρία Σοφία Κατσίνα, Μέλος της Εκτελεστικής 
Επιτροπής της Ο.Κ.Ε., και εκ μέρους του ΓΕΩΤΕΕ παρευρέθη 
ο κ. Κωνσταντίνος Μπέσης, Μέλος της Ολομέλειας της Ο.Κ.Ε. 

Στη συνάντηση τονίσθηκε ότι η μακροχρόνια κρίση στην 
Ελλάδα οδήγησε μεταξύ άλλων στην αποδυνάμωση ενός ου-
σιαστικού δημόσιου διαλόγου και συνεπώς είναι απαραίτητη η 
συστράτευση όλων των φορέων που εκπροσωπούνται στην 
Ο.Κ.Ε. Συμφωνήθηκε, επίσης, ότι μόνο με την έναρξη ενός ου-
σιαστικού διαλόγου και την επίτευξη ευρείας συνεννόησης 
μπορούν να υπάρξουν πρωτοβουλίες και δράσεις για το σχε-
διασμό και την υλοποίηση των απαιτούμενων πολιτικών για 
την οικονομική ανάκαμψη της χώρας. Η συνάντηση ολοκλη-
ρώθηκε με την υιοθέτηση Κοινής Δήλωσης.

4 > 

Η ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ  
ΓΙΆ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΆΤΙΆ 

Οι Πρόεδροι των φορέων που συμμετέχουν στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.), το συνταγ-
ματικό θεσμό του κοινωνικού διαλόγου, συναντήθηκαν στην Αθήνα την Τετάρτη, 15 Μαρτίου 2017 και συζήτησαν για τις 
οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες της χώρας, την ανάγκη ενός νέου παραγωγικού μοντέλου εξόδου από την κρίση 

και τη σημασία του οργανωμένου κοινωνικού διαλόγου. Οι Πρόεδροι των φορέων που συμμετέχουν στην Ο.Κ.Ε.: 
1. Τονίζουν την ανάγκη κοινωνικού διαλόγου και συστράτευσης όλων των παραγωγικών δυνάμεων, κοινωνικών και επιστη-

μονικών φορέων και του πολιτικού κόσμου για το σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός εθνικού αναπτυξιακού σχεδίου το 
οποίο θα περιλαμβάνει τις απαραίτητες πολιτικές και μεταρρυθμίσεις για να μπει η χώρα σε αναπτυξιακή τροχιά, να ανακτη-
θούν οι χαμένες θέσεις εργασίας, να βελτιωθούν τα εισοδήματα, η αποτελεσματικότητα των κοινωνικών παροχών (υγεία, 
σύνταξη, υποστήριξη χαμηλών ή ανύπαρκτων εισοδημάτων) και η κοινωνική συνοχή.

2. Συμφωνούν να συμμετέχουν ενεργά στη διαβούλευση που έχει ξεκινήσει με την ανακοίνωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
της Λευκής Βίβλου για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3. Δεσμεύονται να συμβάλουν στην ουσιαστική ενίσχυση του οργανωμένου και υπεύθυνου κοινωνικού διαλόγου και να ανα-
λάβουν συντονισμένες πρωτοβουλίες για την επίτευξη ευρύτερων συναινέσεων πάνω στα κρίσιμα για τη χώρα ζητήματα.

ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ Ο.Κ.Ε. 
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Η ΣΤΕΝΗ ΣΥΝΕΡΓΆΣΙΆ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΚΆΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ 
TΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΙΝΆΙ ΣΥΝΤΆΓΜΆΤΙΚΗ ΕΠΙΤΆΓΗ

Τ ην Τετάρτη, 15 Μαρτίου 2017, συνεδρίασε η 
Ολοµέλεια της Οικονοµικής και Κοινωνικής 
Επιτροπής της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.). Στη συνεδρί-

αση παρέστη ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, κ. 
Νίκος Βούτσης. Ο Πρόεδρος της Ο.Κ.Ε., κ. Γιώργος Βερ-

νίκος ευχαρίστησε τον κ. Βούτση για την παρουσία του, η 

οποία, όπως είπε, στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα για την ανά-

γκη του κοινωνικού διαλόγου, ο οποίος είναι προϋπόθε-

ση για την εδραίωση της δημοκρατίας, την ανάπτυξη και 

ΆΠΟΣΠΆΣΜΆΤΆ ΆΠΟ ΤΗΝ OΜΙΛΙΆ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε.

την κοινωνική αλληλεγγύη. Η στενή και γόνιμη συνεργα-

σία μεταξύ της Βουλής των Ελλήνων και της Ο.Κ.Ε., τόνι-

σε, είναι σήμερα απαραίτητη όσο ποτέ άλλοτε, καθώς το 

γνωμοδοτικό έργο της Επιτροπής μπορεί να βοηθήσει και 

να υποστηρίξει τεκμηριωμένα το έργο της Βουλής. Ο κ. 

Βούτσης παίρνοντας το λόγο, ευχαρίστησε τον κ. Βερνίκο 

και τα Μέλη της Ολομέλειας της Ο.Κ.Ε. για την πρόσκληση 

και εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στο θεσμό της Ο.Κ.Ε. 

και στη συμβολή της στο κοινοβουλευτικό έργο.

Αγαπητέ Πρόεδρε της Βουλής, 

[…] Ο κοινωνικός διάλογος κατάφερε σε πολλές περιπτώσεις ν’ ανα-

δείξει πράγματι λύσεις, ώστε να διαχειριστούν οι ευρωπαϊκές επιχει-

ρήσεις την ύφεση και να μπορέσουν να διατηρήσουν τις θέσεις εργα-

σίας τους. Η κρίση όμως κράτησε περισσότερο απ’ ό,τι αναμενόταν, 

επεκτάθηκε και έγινε βαθύτερη και αυτό αύξησε τις κοινωνικές εντά-

σεις. Το αποτέλεσμα; Οι περισσότερες μεταρρυθμίσεις κατέληξαν να 

σχεδιάζονται και να εφαρμόζονται χωρίς ουσιαστικό διάλογο, χωρίς 

συμμετοχή της κοινωνίας και των παραγωγικών τάξεων.

[…] Τώρα είναι που ο επαναπροσδιορισμός του ρόλου και του τρόπου δράσης και δικτύωσης των φορέων της κοι-

νωνίας των πολιτών είναι αναγκαίος, ώστε να ξαναγίνουν οι πολίτες βασικοί πρωταγωνιστές και να ν’ αντιμετωπισθούν οι 

προκλήσεις στο κοινωνικό, πολιτικό και οικονομικό γίγνεσθαι. Τώρα είναι που πρέπει και πάλι να θυμηθούμε και να θυμί-

σουμε τη σχέση διαλόγου και κοινωνίας και την ανάγκη τοποθέτησης του πολίτη στο κέντρο των αποφάσεων.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
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ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Ε.Ο.Κ.Ε. 
κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΝΤΆΣΗ (Απόσπασμα)

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ 
ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. 
κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΒΕΡΝΙΚΟΥ

Παγκόσμιες προκλήσεις, «κλει-

δωμένες ανισότητες» και 

εσωτερικές αγκυλώσεις φέρ-

νουν το ευρωπαϊκό οικοδόμημα αντι-

μέτωπο με επιλογές και αποφάσεις 

που θα διαμορφώσουν το μέλλον 

της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και των 

λαών της. Είναι 

σημαντικό οι πα-

ραγωγικές τάξεις 

και η Κοινωνία 

των Πολιτών να 

συμμετέχουν και να συζητούν για τη 

διαμόρφωση αυτής της νέας Ευρώ-

πης. Ο κοινωνικός διάλογος είναι ου-

σιώδες συστατικό της παραπάνω δι-

εργασίας, ενώ η διαβούλευση με τους 

κοινωνικούς και οικονομικούς φορείς 

της κάθε χώρας ανοίγει το πεδίο για 

υπεύθυνες και δημιουργικές προτά-

σεις.  

Η Ο.Κ.Ε. καλεί τις Οργανώσεις-

Μέλη της να βρίσκονται στην πρώτη 

γραμμή των εξελίξεων και με δημι-

ουργικές παρεμβάσεις να συμβάλουν 

στην εμβάθυνση της ευρωπαϊκής δι-

αδικασίας ενοποίησης και της δημο-

κρατίας, στην κοινωνική συνοχή, στον 

εκσυγχρονισμό των δομών και της 

λειτουργίας του Κράτους και παράλ-

ληλα να ενισχύσουν την ανάπτυξη της 

χώρας μας, στo πλαίσιo της νέας Ευ-

ρώπης που αναδύεται».

Σήμερα συμπληρώνονται ακριβώς εξήντα χρόνια από την υπογραφή των 

Συνθηκών της Ρώμης. Δεν αποτέλεσαν ούτε τις πρώτες ούτε τις τελευ-

ταίες συμφωνίες που συνήφθησαν από τις ευρωπαϊκές χώρες, αλλά ση-

ματοδότησαν ένα κρίσιμο στάδιο στην εμπνευσμένη, αξιοπρεπή και τολμηρή 

διαδικασία την οποία δρομολόγησαν ικανοί άνδρες και ικανές γυναίκες στον 

απόηχο ενός φρικτού πολέμου κατά τη διάρκεια του οποίου διεπράχθησαν ορι-

σμένα από τα πλέον αποτρόπαια εγκλήματα. Αυτή η διαδι-

κασία ήταν ακριβώς το αντίθετο από αυτό που μόλις είχε 

καταστρέψει την Ευρώπη και τον κόσμο. Ενάντια σε όλα 

όσα επέφεραν την καταστροφή, ενάντια στη βία, τον ρα-

τσισμό, τον εγωιστικό εθνικισμό, τη δικτατορία, τον παρα-

λογισμό και την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμά-

των - ενάντια σε όλα αυτά τοποθετήθηκε μια βάση πάνω 

στην οποία οικοδομήθηκαν στη συνέχεια: η ειρήνη, η δημοκρατία, η δικαιοσύνη, 

η ελευθερία, η δίκαιη μεταχείριση, η συνεργασία, ο διάλογος, η αλληλεγγύη και 

ο σεβασμός των συνανθρώπων. Αυτό που δημιουργήθηκε εκείνη την ημέρα 

ήταν μια «οικονομική» κοινότητα, όμως το προοίμιο δεν άφηνε καμία αμφιβο-

λία για το τί σήμαινε αυτή η πρωτοβουλία: οι υπογράφοντες έθεσαν «ως κύριο 

σκοπό των προσπαθειών τους τη σταθερή βελτίωση των όρων διαβιώσεως και 

απασχολήσεως των λαών τους». Δήλωσαν «αποφασισμένοι να [...] παγιώσουν 

τη διαφύλαξη της ειρήνης και της ελευθερίας» και δεν φοβήθηκαν να καλέ-

σουν «τους άλλους λαούς της Ευρώπης που συμμερίζονται τα ιδεώδη τους να 

συμμετάσχουν στην προσπάθειά τους», δηλώνοντας ανήσυχοι να μειώσουν τις 

υφιστάμενες ανισότητες μεταξύ των διαφόρων περιοχών και την καθυστέρηση 

των λιγότερο ευνοημένων». Είναι σαφές ότι ο απώτερος στόχος της οικονομι-

κής κοινότητας ήταν οι λαοί, τα άτομα, οι πολίτες και η ζωή τους. [...]

Υπάρχουν πολλά στοιχεία στη Συνθήκη –οι γενικές αρχές– τα οποία ήταν δί-

καια και «πολιτικά οξυδερκή» και τα οποία, υπό το πρίσμα της ιστορίας, παρα-

μένουν «οξυδερκή». Σε εμάς εναπόκειται να τα θέσουμε στο επίκεντρο, καθότι 

αυτό είναι που μετράει. Έχουμε καθήκον να πούμε τι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, 

γιατί υπάρχει και ποιον σκοπό πρέπει να εξυπηρετεί. Από εμάς εξαρτάται να δι-

ασφαλίσουμε ότι, σύμφωνα με το πνεύμα που διέπει το θεμέλιο της Κοινότητας, 

η EE είναι ενωμένη, δημοκρατική, αλληλέγγυα, ειρηνική, ευημερούσα και ικανή 

να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των πολιτών της.

ΕΞΗΝΤΆ ΧΡΟΝΙΆ ΆΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΆΦΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ
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Τ η Δευτέρα, 13 Μαρτίου 2017, ο κ. Γιώργος 
Βερνίκος, Πρόεδρος της Ο.Κ.Ε., συµµετεί-
χε στις εργασίες της Διάσκεψης της Ε.Ο.Κ.Ε. 

στη Ρώµη για την εξηκοστή επέτειο της υπογραφής 
των ιδρυτικών Συνθηκών της Ρώµης στις 25 Μαρτί-
ου 1957. Η Ε.Ο.Κ.Ε., με αυτή την πρωτοβουλία, θέλη-

σε να επικεντρωθεί στα σημαντικά ορόσημα που επιτεύ-

χθηκαν μέχρι σήμερα και να διερευνήσει τρία θέματα 

που είναι ζωτικής σημασίας για να ξεπεραστεί η σημε-

ρινή κρίση και να διασφαλιστεί ένα καλύτερο μέλλον για 

ΔΙΆΣΚΕΨΗ ΤΗΣ Ε.Ο.Κ.Ε. ΓΙΆ ΤΆ ΕΞΗΝΤΆ ΧΡΟΝΙΆ  
ΆΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΆΦΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ

ΤΆΥΤΟΤΗΤΆ ΤΗΣ Ε.Ο.Κ.Ε. 
Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή 
(Ε.Ο.Κ.Ε.) είναι συμβουλευτικό όργανο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Η Ε.Ο.Κ.Ε. αποτελεί ένα μοναδικό βήμα διαβού-
λευσης, διαλόγου και συναίνεσης μεταξύ εκπροσώπων από 
όλους τους διαφορετικούς τομείς της «οργανωμένης κοι-
νωνίας των πολιτών» και έχει τρία βασικά καθήκοντα: 
• να συμβουλεύει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβού-

λιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή·
• να μεριμνά ώστε οι απόψεις των οργανώσεων της κοι-

νωνίας των πολιτών να ακούγονται στις Βρυξέλλες και 
να ενισχύει την ευαισθητοποίηση των οργανώσεων αυ-
τών ως προς τον αντίκτυπο της νομοθεσίας της EE στη ζωή των πολιτών της·

• να στηρίζει και να ενισχύει την οργανωμένη κοινωνία των πολιτών τόσο εντός όσο και εκτός EE.

την Ευρώπη: την αντιμετώπιση των αυξανόμενων κοι-

νωνικών ανισοτήτων, την οικονομική ανάπτυξη και την 

παροχή μιας αποτελεσματικής απάντησης, σύμφωνα με 

τις αρχές της, στην πρόκληση της μετανάστευσης. Η Δι-

άσκεψη με τίτλο «Εξήντα χρόνια της Ευρωπαϊκής Κοινό-

τητας - Ας διαμορφώσουμε το μέλλον!» πραγματοποιή-

θηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων στο Montecitorio 

και διοργανώθηκε σε συνεργασία με το γραφείο του Ιτα-

λού πρωθυπουργού και υπό την αιγίδα του Κοινοβου-

λίου. 
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H Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτρο-
πή (Ε.Ο.Κ.Ε.) σε συνεργασία µε την Οικονοµική 
και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) 

διοργάνωσε εκδήλωση την Παρασκευή, 2 Ιουνίου 
2017, στη Βουλή των Ελλήνων µε θέµα «Το Μέλλον 
της Ευρώπης: Προβληµατισµοί και σενάρια για την EE 
των 27 έως το 2025». Στην εκδήλωση χαιρετισμό απηύ-

θυναν ο κ. Νίκος Βούτσης, Πρόεδρος της Βουλής των 

Ελλήνων, o κ. Γιώργος Ντάσης, Πρόεδρος της Ε.Ο.Κ.Ε., 

ο κ. Γιώργος Βερνίκος, Πρόεδρος της Ο.Κ.Ε., ο κ. Ανα-
στάσιος Κουράκης, Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής των 

Ελλήνων, καθώς και εκπρόσωποι πολιτικών κομμάτων.  

Στο συντονισμό της συζήτησης συμμετείχε αντιπροσω-

πεία από τρία μέλη της Ε.Ο.Κ.Ε. και συγκεκριμένα οι κ. 

Δηµήτρης Δηµητριάδης (Ομάδα Εργοδοτών), Γιώργος 
Πετρόπουλος (Ομάδα Εργαζομένων) και Ιωάννης Βαρ-

ΠΡΩΤΙΣΤΗ ΕΠΙΔΙΩΞΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΆ ΕΙΝΆΙ Η ΆΝΆΔΕΙΞΗ 
ΜΙΆΣ ΕΥΡΩΠΆΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΙΚΆΝΗΣ ΝΆ ΠΆΡΆΣΧΕΙ 
ΠΛΗΡΕΙΣ ΚΆΙ ΙΣΕΣ ΕΥΚΆΙΡΙΕΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

δακαστάνης (Ομάδα Διαφόρων Δραστηριοτήτων). Η εκ-

δήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της απόφασης 

της Ε.Ο.Κ.Ε. να οργανώσει συζητήσεις στα 27 κράτη-μέ-

λη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν η Ευρωπαϊκή Επιτρο-

πή της ζήτησε να ετοιμάσει μια διερευνητική γνωμοδό-

τηση για τη Λευκή Βίβλο, προκειμένου να διαβουλευτεί 

με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών για το πώς 

οραματίζονται το μέλλον της Ευρώπης. Στη συζήτηση 

στην Ελλάδα, στην οποία συμμετείχαν το σύνολο των ορ-

γανώσεων που συμμετέχουν στην Ολομέλεια της Ο.Κ.Ε., 

ακούστηκαν πολύ ενδιαφέρουσες απόψεις και κατατέ-

θηκαν χρήσιμες προτάσεις. Όλες αυτές παρουσιάζονται 

στην τελική έκθεση της εκδήλωσης, η οποία θα συμπε-

ριληφθεί στη γνωμοδότηση της Ε.Ο.Κ.Ε. προς την Ευρω-

παϊκή Επιτροπή, μαζί με τις τελικές εκθέσεις των άλλων 

κρατών-μελών της Ένωσης.
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Ο κεντρικός άξονας των συζητήσεων που διοργανώ-

θηκαν από την Ε.Ο.Κ.Ε. ήταν τα πέντε σενάρια της Λευ-

κής Βίβλου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία δημοσι-

εύθηκε την 1η Μαρτίου 2017. Ο ευρύτερος στόχος αυτής 

της πρωτοβουλίας ήταν να δοθεί η δυνατότητα στους Ευ-

ρωπαίους πολίτες να εκφραστούν άμεσα για το μέλλον 

της Ένωσης. Στη συνέχεια η E.O.K.E. υιοθέτησε Ψήφισμα, 

στις 5 Ιουλίου 2017, ως μία πρώτη συμβολή της στη συ-

ζήτηση στην EE για το μέλλον της Ευρώπης. Το Ψήφισμα 

επικεντρώνεται κυρίως στις αρχές που πρέπει να στη-

ρίξουν την περαιτέρω ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και στη 

μεθοδολογία για την επίτευξη αυτού του σκοπού. 

Η ΛΕΥΚΗ ΒΙΒΛΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΆΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΆ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ  
ΚΆΙ ΠΕΡΆΝ ΆΥΤΗΣ 

ΨΗΦΙΣΜΆ 

Η ΚΟΙΝΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙ ΙΔΑΝΙΚΏΝ  

Η ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ Ε.Ο.Κ.Ε. ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΏΠΗΣ  

(Aπόσπασμα) 

1. Η ευρωπαϊκή κοινωνία και οι πολίτες της αξιώνουν μια αξιόπιστη, ευρέως αποδεκτή και στιβαρή Ευρωπαϊκή 

Ένωση. Εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία, η Ευρωπαϊκή Ένωση υφίσταται πολιτικούς, οικονομικούς και 

κοινωνικούς κλυδωνισμούς, με συνέπεια να ενισχύονται η απαισιόδοξη στάση και η αβεβαιότητα των πολι-

τών. Η EE χρειάζεται συνολικές στρατηγικές για την προώθηση της ευημερίας των πολιτών της, ισχυρές και 

βιώσιμες επενδύσεις, δημιουργικότητα και επιχειρηματικότητα καθώς και στρατηγικές για να αντιμετωπίσει 

το διευρυνόμενο χάσμα μεταξύ φτωχών και πλουσίων, την ανισότητα φτώχειας και πλούτου. Η τρέχουσα οι-

κονομική ανάκαμψη δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να αποτελεί δικαιολογία για να μείνουμε παθητικοί 

θεατές. Αντιθέτως, η Ε.Ο.Κ.Ε. ζητεί επίμονα να εξευρεθεί μια μελετημένη και συνεκτική λύση για την ενίσχυ-

ση της αξιοπιστίας και της εμπιστοσύνης, καθώς και να δοθεί έμφαση σε συγκεκριμένα αποτελέσματα για 

τους πολίτες και τις τεράστιες δυνατότητες της Ευρώπης.

2. Πρέπει να αποφεύγονται οι ανυπόστατες προσδοκίες. Πρώτιστη επιδίωξη πρέπει να είναι η ανάδειξη μιας 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ικανής να παράσχει πλήρεις και ίσες ευκαιρίες σε όλους. Οι οικονομικοί, κοινωνικοί 

και περιβαλλοντικοί παράγοντες είναι αλληλένδετοι. Είναι ουσιώδες να δοθεί η δυνατότητα στην Ευρώπη να 

προσαρμοστεί στη βαθιά διεργασία μετασχηματισμού και στον έντονο παγκόσμιο ανταγωνισμό, και να δια-

μορφώσει ουσιαστικά την παγκοσμιοποίηση με βάση τις αξίες της ΕΕ.

3. Πρέπει να σταματήσει η γνωστή τακτική, τόσο στο παρελθόν όσο και σήμερα, ότι «φταίνε οι Βρυξέλλες». Τόσο 

τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων μερών —όπως οι 

κοινωνικοί εταίροι και οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών— πρέπει να επιδείξουν κοινή προσήλωση 

στον στόχο τους σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο. Η Ε.Ο.Κ.Ε. υπογραμμίζει ότι η νομιμοποίηση των αποφά-

σεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε τελευταία ανάλυση εξαρτάται από την ποιότητα της δημοκρατικής διαδι-

κασίας.

4. Αν θέλουμε να προοδεύσουμε, πρέπει να εμπνεόμαστε από μια κοινή αντίληψη για τα ιδανικά, από τα οποία 

εμφορούνταν οι ιδρυτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα οποία μετέπειτα αποτυπώνονταν σε κάθε επίτευγ-

μα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να κάνει χρήση τόσο των νομοθετικών μέσων όσο και των καθοδηγητικών, 

χρηματοδοτικών και συνεργατικών δυνατοτήτων που διαθέτει, έτσι ώστε να σημειώσει πρόοδο προς όλες τις 

επιθυμητές κατευθύνσεις. Εν προκειμένω, η Συνθήκη της Λισαβόνας δείχνει τον δρόμο. [...]
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Χρήστος
Στυλιανίδης

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ, ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 
ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

«ΕΙΝΆΙ Η ΩΡΆ ΝΆ ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΜΕ ΚΆΘΆΡΆ  
KAI ΕΝΤΙΜΆ ΓΙΆ ΤΟ ΠΟΙΆ ΕΥΡΩΠΗ ΘΕΛΟΥΜΕ»

Επιμέλεια Συνέντευξης: Δρ. Μάρθα Θεοδώρου

Ως ο αρμόδιος Επίτροπος για την ανθρωπιστική βο-
ήθεια και τη διαχείριση κρίσεων, ποιες ήταν οι κυ-
ριότερες προκλήσεις που κληθήκατε να αντιμετωπί-
σετε; 

Όταν ανέλαβα το χαρτοφυλάκιο αυτό, τρία σχεδόν 

χρόνια πριν, ήξερα ότι οι παγκόσμιες ανθρωπιστικές κρί-

σεις ήταν μια μεγάλη πρόκληση για την Ευρωπαϊκή Ένω-

ση. Δε μπορούσα να φανταστώ, όμως, το τεράστιο μέγε-

θος των ανθρωπιστικών αναγκών. Είναι γεγονός ότι αν δε 

βρεθείς επί του εδάφους, να δεις και να αξιολογήσεις επί 

τόπου τις ανάγκες, δε μπορείς να έχεις μια καθαρή εικόνα. 

Αυτή η περίοδος, επομένως, ήταν για μένα πυκνή και σε 

εμπειρία και σε γνώση. Ήταν μια συγκλονιστική εμπειρία, 

διότι μέσα από αυτό το χαρτοφυλάκιο βλέπεις κατάματα 

τη σκληρή πραγματικότητα και όλα όσα χαρακτηρίζουν και 

συνθέτουν τις μεγάλες ανθρωπιστικές τραγωδίες σε όλες 

τις γωνιές του κόσμου. Έρχεσαι, δηλαδή, αντιμέτωπος με 

την απόγνωση και την αγωνία των ανθρώπων. Η πρώτη 

κρίση που κλήθηκα να διαχειριστώ ήταν η επιδημία του 

Έμπολα. Θυμίζω ότι λίγες μέρες μετά την ανάληψη των κα-

θηκόντων μου ως Επίτροπος, διορίστηκα από το Ευρω-

παϊκό Συμβούλιο Συντονιστής της ΕΕ για τον ιό Έμπολα. 

Τηρώντας τη δέσμευση που ανέλαβα κατά τη διάρκεια της 

ακρόασής μου ενώπιον της Επιτροπής Ανάπτυξης του Ευ-

ρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πήγα στις τρεις χώρες της Δυ-

τικής Αφρικής που κτυπήθηκαν από την επιδημία: Σιέρα 

Λεόνε, Λιβερία και Γουϊνέα. Αντιλήφθηκα αμέσως ότι το 

μέγεθος της κρίσης ήταν πολύ μεγάλο. Χρειαζόταν συντο-

νισμένη συλλογική δράση για να νικηθεί ο ιός. Δουλέψα-

με σκληρά, τόσο σε Ευρωπαϊκό όσο και σε περιφερειακό 

επίπεδο, και παρά τις μεγάλες δυσκολίες και αντίξοες συν-

θήκες που αντιμετωπίσαμε καταφέραμε να σταματήσουμε 

την εξάπλωση του ιού και σήμερα η κατάσταση είναι υπό 

έλεγχο. Η εμπειρία διαχείρισης του Έμπολα κατέδειξε ότι 

πολλές αφρικανικές χώρες αντιμετωπίζουν ουσιαστικές 

δομικές προκλήσεις οι οποίες πρέπει να αντιμετωπιστούν. 
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Γι’ αυτό και η Αφρική βρίσκεται ψηλά στις 

προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτρο-

πής. Μια άλλη μεγάλη κρίση ήταν και πα-

ραμένει η συριακή. Οι τραγικές εξελίξεις 

στη Συρία οδήγησαν σε μια τεράστια αν-

θρωπιστική τραγωδία και στην προσφυ-

γική κρίση η οποία άγγιξε άμεσα την Ευ-

ρώπη και ειδικά την Ελλάδα. Δε χωράει 

ο νους το μέγεθος της καταστροφής στη 

Συρία. Γι’ αυτό από την πρώτη στιγμή, ως 

ΕΕ, αναπτύξαμε ουσιαστική δράση τόσο σε 

πολιτικό όσο και σε ανθρωπιστικό επίπεδο 

για να βοηθήσουμε τους ευάλωτους πληθυσμούς της Συ-

ρίας. Από την αρχή της κρίσης η ΕΕ παραμένει ο μεγαλύ-

τερος χορηγός βοήθειας με πάνω από 9 δισεκατομμύρια 

Ευρώ. Σε ό,τι αφορά ειδικά στην προσφυγική κρίση έχω 

πει επανειλημμένα ότι η κρίση αυτή δεν είναι μόνο ευρω-

παϊκή. Είναι παγκόσμια. Μας αφορά όλους συλλογικά και 

όχι μεμονωμένα και ως εκ τούτου χρειάζεται συλλογική 

αντιμετώπιση τόσο εντός όσο και εκτός Ευρώπης. Η αν-

θρωπιστική βοήθεια είναι μόνο ένα κομμάτι της συνολι-

κής ευρωπαϊκής στρατηγικής διαχείρισης της προσφυγι-

κής κρίσης. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο σημαντικότερος χορη-
γός ανθρωπιστικής βοήθειας στον κόσμο. Ποιες εί-
ναι οι προτεραιότητές σας στον τομέα αυτό, ειδικά σε 
ό,τι αφορά στην Αφρική και στην προσφυγική κρίση; 

Πράγματι η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει ηγέτιδα δύ-

ναμη στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας παγκοσμίως 

με ένα προϋπολογισμό περίπου 1.5 δις ευρώ. Η βοήθεια 

δίνεται στη βάση αναγκών και στη βάση των ανθρωπιστι-

κών αρχών: ουδετερότητα, αμεροληψία, ανεξαρτησία και 

ανθρωπισμός. Όπως, για παράδειγμα, η ΕΕ δίνει βοήθεια 

στους Χριστιανούς στη Μοσούλη, δίνει βοήθεια και στους 

Μουσουλμάνους της Μιανμάρ. Όπως είπα πιο πάνω, η κα-

τάσταση στην Αφρική είναι μια από τις προτεραιότητές μας. 

Έχω επισκεφθεί επανειλημμένα πολλές χώρες της Αφρι-

κής: από τη Σομαλία και την Αιθιοπία, το Νότιο Σουδάν και 

το Μάλι, στη Νιγηρία και στο Μαλάουι και έχω δει από 

πρώτο χέρι πόσο δύσκολες και περίπλοκες είναι οι συνθή-

κες. Μια διάσταση που θεωρώ ότι πρέπει να λάβουμε σο-

βαρά υπόψη είναι η δημογραφική έκρηξη στην ήπειρο. Ο 

ΟΗΕ προβλέπει ότι μέχρι το 2050 ο πληθυσμός της Αφρι-

κής θα φτάσει τα 2.4 δισεκατομμύρια. Αντιλαμβάνεστε τις 

επιπτώσεις αυτής της δημογραφικής έκρηξης η οποία 

μπορεί να προκαλέσει αλλαγές στην Αφρική που, αναπό-

φευκτα, θα επηρεάσουν και εμάς εδώ στην Ευρώπη. Επο-

μένως, η ΕΕ και οι εταίροι της, πρέπει να διαμορφώσουμε 

συλλογικά στρατηγικές ανθρωπιστικής και αναπτυξιακής 

βοήθειας με βασικό στόχο να δημιουργηθούν οι συνθήκες 

ώστε οι κάτοικοι να έχουν ευκαιρίες και προοπτικές στον 

τόπο τους: εκπαίδευση, εργασία, ασφάλεια, κοινωνική ει-

ρήνη. Με αυτό τον τρόπο μπορούμε να αποτρέψουμε μια 

δεύτερη προσφυγική κρίση. Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο δη-

μιουργήσαμε συγκεκριμένα εργαλεία και Ταμεία (Funds) 

καθώς και προγράμματα Περιφερειακής Ανάπτυξης και 

Συνεργασίας. Το φιλόδοξο Ευρωπαϊκό Σχέδιο Επενδύσε-

ων για την Αφρική και τις γειτονικές χώρες της Ευρώπης 

χρηματοδοτείται από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό με 

3.35 δις ευρώ. Με τη συμμετοχή των κρατών-μελών και 

άλλων εταίρων το συνολικό ποσό μπορεί να φτάσει τα 88 

δις ευρώ. Μια άλλη προτεραιότητα είναι, βέβαια, η προ-

σφυγική κρίση. Η οποία, όπως έχω πει, δεν είναι μόνο ευ-

ρωπαϊκή αλλά παγκόσμια. Η αμέριστη αλληλεγγύη στους 

πρόσφυγες αποτελεί ηθική και ιστορική υποχρέωση της 

ΕΕ. Η αλληλεγγύη είναι κυρίαρχο χαρακτηριστικό της ευ-

ρωπαϊκής ταυτότητας και υπόστασής μας.

Όπως όλοι ξέρουμε, η Ελλάδα είναι από τις ευρωπα-

ικές χώρες που έχουν δεχθεί τεράστια πίεση λόγω των 

προσφυγικών ροών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζει ου-

σιαστικά την Ελλάδα. Πάνω από 1.2 δις ευρώ έχουν τε-

θεί στη διάθεση της χώρας για τη διαχείριση της κρίσης. 

Από αυτά, 450 εκατομμύρια είναι καθαρά ανθρωπιστική 

βοήθεια η οποία διατίθεται μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχα-

νισμού Έκτακτης Ανάγκης. Ο Μηχανισμός αυτός δημιουρ-
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γήθηκε, με δική μου πρωτοβουλία, το 2016 για να αντι-

μετωπιστούν οι ανθρωπιστικές ανάγκες των προσφύγων 

εντός ΕΕ και να υποστηριχθούν κράτη-μέλη που υποδέ-

χονται μεγάλους αριθμούς προσφύγων. Ως Ευρωπαίος 

Επίτροπος Ανθρωπιστικής Βοήθειας, και έχοντας την ευ-

θύνη αυτού του Μηχανισμού, έθεσα δύο βασικές προτε-

ραιότητες για την αντιμετώπιση των αναγκών των προ-

σφύγων στην Ελλάδα: Πρώτον, τη χρήση ηλεκτρονι κής 

κάρτας και κουπονιών (cash & vouchers) ώστε να προ-

μηθεύονται τα βασικά είδη επιβίωσης από τις τοπικές αγο-

ρές. Έτσι τονώνουμε την αξιοπρέπεια των προσφύγων και 

συμβάλλουμε στην ειρηνική συνύπαρξή τους με τις τοπι-

κές κοινωνίες. Δεύτερον, την μετακίνηση των προσφύ-

γων από προσφυγικούς καταυλισμούς σε ενοικιαζόμενες 

εγκαταστάσεις. Το λεγόμενο «rental accommodation» που 

επίσης βοηθά τους πρόσφυγες να ανακτήσουν την αξιο-

πρέπειά τους και να συμβιώνουν με τις τοπικές κοινωνίες. 

Επίσης, σε συνεργασία με τις ελληνικές αρχές, υποστηρί-

ζουμε τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος προστασίας για 

τα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα που αποτελούν την τρα-

γικότερη πτυχή της προσφυγικής κρίσης. 

Ως Επίτροπος αναλάβατε την πρωτοβουλία και ανα-
δείξατε ως μια από τις κύριες προτεραιότητές σας την 
εκπαίδευση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Γιατί; 

Αν ρωτήσετε τους συναδέλφους και τους συνεργά-

τες μου, θα σας πουν ότι «ο Στυλιανίδης έχει εμμονή με το 

θέμα της εκπαίδευσης». Και έχουν δίκιο! Γιατί όμως; Διό-

τι, η εκπαίδευση είναι το ισχυρότερο θεμέλιο για κάθε άν-

θρωπο. Ειδικά σε περιοχές συγκρούσεων και σε καταστά-

σεις έκτακτης ανάγκης, η εκπαίδευση είναι ασπίδα. Ασπίδα 

για την αντιμετώπιση και πρόληψη του εξτρεμισμού, της 

αναγκαστικής στρατολόγησης και των υποχρεωτικών γά-

μων. Η εκπαίδευση δίνει προοπτικές και δημιουργεί ελ-

πίδα για το μέλλον. Παράλληλα, η εκπαίδευση δημιουργεί 

ένα ισχυρό υπόβαθρο συμφιλίωσης. Επισκέφθηκα πολ-

λά εκπαιδευτικά πρότζεκτ. Και είδα από πρώτο χέρι πως 

η εκπαιδευτική διαδικασία μπορεί να βοηθήσει την προ-

σπάθεια συμφιλίωσης ανθρώπων με διαφορετικές εθνι-

κότητες και θρησκείες. Διότι τα παιδιά συνυπάρχουν στις 

ίδιες τάξεις. Έχουν το ίδιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Έχουν 

τους ίδιους δασκάλους. Παίζουν στην ίδια αυλή. Όταν ανέ-

λαβα ως Επίτροπος, μόνο το 1% του προϋπολογισμού της 

ανθρωπιστικής βοήθειας διετίθετο για την εκπαίδευση σε 

καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Πέρυσι, με δική μου πρω-

τοβουλία και με αγώνα, τετραπλασιάσαμε το ποσοστό. Φέ-

τος ο στόχος μας είναι να το ανεβάσουμε σε 6%. Και είμαι 

αποφασισμένος να συνεχίσω στο ίδιο μονοπάτι. 

Η Λευκή Βίβλος για το μέλλον της Ευρώπης παρου-
σιάζει 5 σενάρια για την εξέλιξη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Ποιος είναι ο ρόλος του ευρωπαίου πολίτη 
και της κοινωνίας των πολιτών στη διαμόρφωση του 
μέλλοντος της Ένωσης; 

Είναι γεγονός ότι η Ευρώπη διέρχεται μια υπαρξιακή 

κρίση. Έχουμε, λοιπόν, καθήκον να διαχειριστούμε συλ-

λογικά τη σημερινή κατάσταση με συνέπεια στο όραμα της 

ενωμένης Ευρώπης αλλά και με πραγματισμό. Είναι η ώρα 

να συζητήσουμε καθαρά και έντιμα για το ποια Ευρώπη θέ-

λουμε. Αυτόν ακριβώς το στόχο εξυπηρετεί η επεξεργασία 

και η παρουσίαση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της «Λευ-

κής Βίβλου» για το μέλλον της Ευρώπης. Έχουμε μια μονα-

δική ευκαιρία, μέσα από αυτή τη διαδικασία διαλόγου που 

ξεκινήσαμε, να κάνουμε ένα νέο αποφασιστικό ξεκίνημα. 

Να κτίσουμε στα πολλά και σημαντικά που πετύχαμε ως 

ΕΕ και ταυτόχρονα να διορθώσουμε λάθη και ελλείψεις. Σε 

αυτή τη διαδικασία πρωταγωνιστικός είναι ο ρόλος του ευ-

ρωπαίου πολίτη και της κοινωνίας των πολιτών. Διότι μόνο 

με τη συμμετοχή των πολιτών θα μπολιαστεί αυτή η συζή-

τηση. Ευρώπη δεν είναι κάποια ελίτ στις Βρυξέλλες. Ευρώ-

πη είμαστε όλοι. Η Ευρώπη μας αφορά όλους. Δεν αφορά 

κάποια ελίτ. Είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι και συνοδοιπόροι 

στη διαμόρφωση της πορείας που η Ευρώπη θα ακολου-

θήσει. Η ΕΕ, παρά τα προβλήματα και τυχόν αδυναμίες, πα-

ραμένει το πιο σταθερό και το πιο ασφαλές πολιτικό και οι-

κονομικό μοντέλο. Αυτό είναι ένα ισχυρό κεκτημένο που 

πρέπει να διαφυλάξουμε. Το αμέσως επόμενο διάστημα θα 

κληθούμε όλοι οι Ευρωπαίοι να απαντήσουμε σε ιστορικά 

διλήμματα που θα καθορίσουν το μέλλον της ΕΕ. Είμαι πε-

πεισμένος ότι θα το κάνουμε με συναίσθηση της ευθύνης 

και προσηλωμένοι στο ευρωπαϊκό όραμα.
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Επιμέλεια Συνέντευξης: Δρ. Μάρθα Θεοδώρου

Η απασχόληση, η ανάπτυξη και οι επενδύσεις είναι μετα-
ξύ των προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 
την περίοδο 2015-2019. Ως Επίτροπος αρμόδια για την 
Απασχόληση, τις Κοινωνικές Υποθέσεις, τις Δεξιότητες 
και την Κινητικότητα του Εργατικού Δυναμικού, ποια εί-
ναι τα κύρια επιτεύγματα στη μέχρι σήμερα θητεία σας, 
καθώς και οι μελλοντικές προκλήσεις; 

Όταν ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Jean-

Claude Juncker μου ζήτησε να αναλάβω Επίτροπος για την 

Απασχόληση, τις Κοινωνικές Υποθέσεις, τις Δεξιότητες και την 

Κινητικότητα του Εργατικού Δυναμικού, πριν από τέσσερα 

χρόνια περίπου, η Ευρώπη εξακολουθούσε να παλεύει με τον 

επιπτώσεις της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης. Η 

ανεργία είχε φθάσει σε πολύ υψηλά επίπεδα σε πολλές ευρω-

παϊκές χώρες, ιδίως μεταξύ των νέων, και ιδιαίτερα στη Νότια 

Ευρώπη και φυσικά στην Ελλάδα. Πέρα όμως από τον αντίκτυ-

πο της κρίσης στις οικονομίες και τις κοινωνίες μας, είμαστε 

αντιμέτωποι με βαθιές και ταχείες αλλαγές, τις οποίες η τεχνο-

λογία και η παγκοσμιοποίηση φέρνουν στον τρόπο που ζού-

με και εργαζόμαστε. Στα μισά σχεδόν της θητείας μας, οι προ-

οπτικές είναι περισσότερο ευοίωνες: περισσότεροι άνθρωποι 

έχουν απασχόληση σήμερα στην Ευρώπη και η ανάπτυξη έχει 

επιστρέψει σε όλα τα κράτη μέλη. Μέρος αυτής της επιτυχίας 

οφείλεται σε δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε πολλούς το-

μείς. Προωθήσαμε μια σειρά από συγκεκριμένες πρωτοβου-

λίες προς την κατεύθυνση μιας Ευρώπης με κοινωνικό προ-

σανατολισμό. Aπό το Ευρωπαϊκό Tαμείο Eπενδύσεων μέχρι τη 

Νέα Ατζέντα Δεξιοτήτων για την Ευρώπη. Από επιπλέον χρη-

ματοδότηση και νέες δράσεις για την καταπολέμηση της ανερ-

γίας των νέων μέχρι το Σχέδιο Δράσης για μια Δίκαιη και Απο-

δοτική Φορολόγηση των εταιρειών στην ΕΕ. Στο τέλος, αυτό 

που μετρά για να παραμείνει η υποστήριξη των πολιτών στην 

Ευρώπη, είναι το να έχουμε μετρήσιμα αποτελέσματα και μια 

Ευρώπη η οποία υπερασπίζεται την ισχυρή κοινωνική διάστα-

ση για όλους. Αυτό είναι που χρειαζόμαστε για να επανασυν-

δέσουμε τους πολίτες με το Ευρωπαϊκό Εγχείρημα. Και τίποτα 

δεν συμβολίζει καλύτερα αυτό το στόχο από τον Ευρωπαϊκό 

Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων, ο οποίος παρουσιάσθη-

κε στο υψηλότερο πολιτικό επίπεδο στην Κοινωνική Διάσκεψη 

Κορυφής στη Σουηδία, στο τέλος του 2017. Αυτό έστειλε ένα 

ισχυρό μήνυμα για ενότητα, ελπίδα και δράση στους ευρωπαί-

ους πολίτες. Ενότητα, επειδή παραμένουμε ενωμένοι στην Ευ-

ρώπη όταν πρόκειται για τις κοινωνικές αξίες. Ελπίδα, επειδή 

η διακήρυξη του Κοινωνικού Πυλώνα δείχνει ότι μπορούμε να 

πάρουμε το μέλλον στα χέρια μας και να διαμορφώσουμε την 

κοινωνική μας Ευρώπη με επιτυχία στα επόμενα χρόνια που 

έρχονται. Και δράση γιατί έχουμε κοινή ευθύνη να εφαρμό-

σουμε τον Πυλώνα στην πράξη, ο καθένας από μας με τις ικα-

νότητες και τα εργαλεία που διαθέτει. 

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καθιέρωσε το Ευρωπαϊκό Εξά-
μηνο ως μέρος μιας ευρύτερης μεταρρύθμισης της Δι-
ακυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πόσο αυτό βο-
ηθάει τα κράτη μέλη της Ένωσης να ευθυγραμμίζουν 
καλύτερα τους στόχους των πολιτικών για την απασχό-
ληση, λαμβάνοντας παράλληλα υπ’ όψιν τους σκοπούς 
που έχουν τεθεί σε επίπεδο ΕΕ; 
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Μια από τις κύριες προτεραιότητες 

αυτής της Επιτροπής αφορά στην εκ νέου 

εξισορρόπηση των κοινωνικών και οικο-

νομικών πολιτικών στο πλαίσιο της οικο-

νομικής διακυβέρνησης της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Αυτή η διαδικασία άρχισε ήδη 

από το πρώτο έτος της θητείας μας και θα 

συνεχισθεί. Από δω και στο εξής οι αρχές του Ευρωπαϊκού 

Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων θα ενσωματωθούν στη δι-

αδικασία του Εξαμήνου. Αυτό σημαίνει ότι το Ευρωπαϊκό Εξά-

μηνο θα αποτελέσει ένα βασικό εργαλείο για την εφαρμογή του 

Πυλώνα και θα κατευθύνει έντονα τη διαδικασία κοινωνικής 

διακυβέρνησης. O Πυλώνας Κοινωνικών Δικαιωμάτων προ-

τάσσει είκοσι (20) συγκεκριμένες αρχές και δικαιώματα: από 

αυτό του ελάχιστου μισθού σε όλη την Ευρώπη έως το δικαί-

ωμα της περίθαλψης, από το δικαίωμα της εξισορρόπησης της 

εργασίας και της ζωής σε αυτό των ίσων ευκαιριών και του 

δικαιώματος στην κοινωνική προστασία. Ο Πυλώνας επανα-

βεβαιώνει ορισμένα δικαιώματα τα οποία ήδη υφίσταντο στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά τα συμπληρώνουμε με τέτοιο τρόπο 

ώστε να λαμβάνεται υπ’ όψιν η νέα πραγματικότητα του 21ου 

αιώνα. Με το νέο Πίνακα Αποτελεσμάτων στον Κοινωνικό Το-

μέα θα παρακολουθούμε συγκεκριμένα πεδία, όπως το μέγε-

θος των ατόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα την εκπαίδευση, 

το δείκτη ανεργίας των νέων και τα αποτελέσματα της κοινω-

νικής αναδιανομής στη μείωση της φτώχειας. Μαζί με τα κράτη 

μέλη θα προσδιορίσουμε τις μεγάλες προκλήσεις. 

Με ποιο τρόπο η Eυρωπαϊκή Eπιτροπή θα θέσει σε εφαρ-
μογή τον Πυλώνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση;

Η Επιτροπή αναλαμβάνει ήδη το ρόλο της για τη μετατρο-

πή του Πυλώνα σε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες: Ήδη από τον 

Απρίλιο του 2017 προτείναμε μια πρωτοβουλία για την ισορρο-

πία της επαγγελματικής ζωής, προκειμένου να διευκολυνθούν 

οι άνδρες στο να αναλάβουν τις γονικές τους ευθύνες και τις 

ευθύνες φροντίδας. Aυτό θα ωφελήσει τα παιδιά και θα συμ-

βάλει στην αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά 

εργασίας, μειώνοντας έτσι τη διαφορά μεταξύ ανδρών και γυ-

ναικών στον τομέα της απασχόλησης. Το Δεκέμβριο του 2017 

παρουσιάσαμε μια Πρόταση για μια Oδηγία για διαφανείς και 

προβλέψιμους όρους εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέ-

λουμε να αυξήσουμε τα δικαιώματα των πιο ευάλωτων ερ-

γαζομένων. Θέλουμε να διασφαλίσουμε τη σαφήνεια για τους 

εργαζόμενους και τους εργοδότες όσον αφορά στη συμβατική 

τους σχέση, ανεξάρτητα από το είδος της σύμβασης στο νέο 

κόσμο της εργασίας. Εργαζόμαστε, επίσης, 

για μία Δέσμη Μέτρων για την Κοινωνι-

κή Δικαιοσύνη, την οποία θα παρουσιάσω 

την άνοιξη του 2018. Αυτή θα περιλαμβά-

νει ειδικότερα προτάσεις για μια Ευρωπαϊ-

κή Αρχή Εργασίας και για έναν Ευρωπαϊκό 

Αριθμό Κοινωνικής Ασφάλισης, προκειμέ-

νου να διασφαλιστεί ότι οι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

για την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού εφαρμόζονται 

με δίκαιο, απλό και αποτελεσματικό τρόπο. Θα παρουσιάσου-

με, επίσης, μια πρωτοβουλία για να διασφαλιστεί ότι τα άτομα 

που απασχολούνται με τις όχι μέχρι σήμερα εφαρμοζόμενες 

συμβάσεις εργασίας, καθώς και οι αυτοαπασχολούμενοι, θα 

μπορούν να συμμετέχουν και να επωφελούνται με επάρκεια 

από την κοινωνική ασφάλιση. 

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την Πρόταση για την 
Οδηγία για διαφανείς και προβλέψιμους όρους εργασί-
ας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βελτιώνει η Πρόταση τη δι-
αφάνεια και την προβλεψιμότητα των όρων εργασίας;

Απόλυτα. Με την πρότασή μας θα διασφαλίσουμε ότι όλοι 

οι εργαζόμενοι στην Ευρώπη θα λαμβάνουν εγγράφως πλη-

ροφορίες για τις βασικές συνθήκες εργασίας. Θα καλυφθούν 

επιπλέον 2 με 3 εκατομμύρια εργαζόμενοι, κάτι που δεν συ-

νέβαινε μέχρι τώρα. Θα περιλαμβάνει εργαζόμενους σε πλατ-

φόρμες, κατ' οίκον εργαζόμενους, εργαζόμενους με κουπόνια, 

εργαζόμενους κατά παραγγελία και εργαζόμενους για σύντομο 

διάστημα. Όλοι οι εργαζόμενοι θα πρέπει να ενημερώνονται για 

τους όρους εργασίας την πρώτη εργάσιμη ημέρα τους, το αρ-

γότερο. Αυτό αποτελεί βελτίωση σε σύγκριση με την κατάστα-

ση που επικρατεί σήμερα, όπου οι εργοδότες έχουν δύο μήνες 

για να παρέχουν αυτές τις πληροφορίες. Επιπλέον, οι εργαζό-

μενοι θα επωφελούνται από νέα δικαιώματα που θα οδηγούν 

σε πιο προβλέψιμες συνθήκες εργασίας. Για παράδειγμα, ένας 

εργοδότης δεν μπορεί να εμποδίσει έναν εργαζόμενο να έχει 

παράλληλα και άλλη εργασία. Όλο και περισσότεροι άνθρω-

ποι σήμερα κατέχουν περισσότερες από μία θέση εργασίας 

στο σύγχρονο κόσμο της εργασίας, κάποιοι από επιλογή, άλλοι 

από αναγκαιότητα. Πρέπει να το καταστήσουμε αυτό δυνατό, 

διασφαλίζοντας παράλληλα ότι οι εργαζόμενοι που ανήκουν σε 

αυτή την κατηγορία προστατεύονται επαρκώς.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντιμετωπίζει, μέσω των Εγ-
γυήσεων για τη Νεολαία, την ανεργία των νέων. Έχουν 
υπάρξει κάποια αξιοσημείωτα επιτεύγματα κατά τη διάρ-
κεια της εφαρμογής τους;
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Αναμφίβολα, η ανεργία των νέων στην Ευρωπαϊκή Ένω-

ση βρίσκεται ακόμη σε υψηλά επίπεδα. Παρόλα αυτά, οι Εγ-

γυήσεις για τη Νεολαία συνέβαλαν στη μείωση της ανεργίας 

των νέων και προκάλεσαν εκτεταμένες μεταρρυθμίσεις στις 

αγορές εργασίας. Από το 2013, κατορθώσαμε να μειώσουμε 

τον αριθμό των νέων ανέργων κατά 2 εκατομμύρια και τώρα 

έχουμε περίπου 1 εκατομμύριο λιγότερους νέους ανθρώ-

πους που δεν απασχολούνται, δεν εκπαιδεύονται, ούτε κα-

ταρτίζονται. Οι Εγγυήσεις για τη Νεολαία έχουν γίνει πραγμα-

τικότητα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν συμβάλει 

στη βελτίωση της ζωής εκατομμυρίων νέων στην Ευρώπη. 18 

εκατομμύρια νέοι έχουν εισέλθει σε Δομές των Εγγυήσεων 

για τη Νεολαία από τον Ιανουάριο του 2014. Και 11 εκατομμύ-

ρια νέοι δέχθηκαν μια προσφορά, η πλειοψηφία των οποίων 

ήταν προσφορές εργασίας. Σε χώρες που αντιμετωπίζουν σο-

βαρούς δημοσιονομικούς περιορισμούς, όπως η Ελλάδα για 

παράδειγμα, οι Εγγυήσεις για τη Νεολαία και η Πρωτοβουλία 

για την Απασχόληση των Νέων, που τη χρηματοδοτεί, απο-

τελούν τα κύρια μέσα για την εφαρμογή μέτρων καταπολέ-

μησης της ανεργίας των νέων. Ωστόσο, ενώ οι Εγγυήσεις για 

τη Νεολαία αποτελούν την εμβληματική μας πρωτοβουλία για 

την προώθηση μέτρων κατά της ανεργίας των νέων, δεν θα 

πρέπει να αντιμετωπίζεται μεμονωμένα. Καταρχάς, η βελτίω-

ση του μακροοικονομικού περιβάλλοντος και η αποκατάστα-

ση της επιχειρηματικής εμπιστοσύνης μέσω των αναγκαίων 

διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων είναι αναγκαίες προϋποθέ-

σεις για την επιτυχή καταπολέμηση της ανεργίας και τη δημι-

ουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας. Κατά δεύτερο λόγο, ενώ 

οι Εγγυήσεις για τη Νεολαία παρέχουν καθοδήγηση, η επιτυ-

χία τους σε εθνικό επίπεδο βασίζεται στις δράσεις που υλο-

ποιούνται από τα κράτη μέλη. Η επιτυχία τους εξαρτάται από 

τις μεταρρυθμίσεις που υλοποιούνται για τη διευκόλυνση της 

μετάβασης από την εκπαίδευση στην αγορά εργασίας, παρα-

δείγματος χάρη μέσω της κατάρτισης και της επαγγελματικής 

εκπαίδευσης, αλλά επίσης και από τις δυνατότητες που παρέ-

χονται για να αναπτυχθούν εταιρικές σχέσεις με όλα τα ενδια-

φερόμενα μέρη, επιχειρήσεις, φορείς εκπαίδευσης και κατάρ-

τισης, κοινωνικούς εταίρους και την κοινωνία των πολιτών. 

Η Λευκή Βίβλος, η οποία παρουσιάστηκε από την Ευρω-
παϊκή Επιτροπή την 1η Μαρτίου 2017, παρουσιάζει πέ-
ντε σενάρια για το μέλλον της Ευρώπης. Ποιο είναι το 
μέλλον της κοινωνικής Ευρώπης;

Το μήνυμά μου είναι ότι ο κοινωνικός χαρακτήρας έχει 

επιστρέψει και πρέπει να αδράξουμε τη στιγμή για να συνε-

χίσουμε να θέτουμε τoν κοινωνικό χαρακτήρα στο επίκεντρο 

της πολιτικής μας ατζέντας. Με τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοι-

νωνικών Δικαιωμάτων όλα τα Ευρωπαϊκά Θεσμικά Όργανα 

και τα κράτη μέλη θα κινητοποιηθούν τώρα για να επιτύχουν 

μια κοινωνική Ευρώπη, η οποία βελτιώνει τις προοπτικές για 

τους πολίτες μας, τις επιχειρήσεις μας και τις μελλοντικές γε-

νιές μας. Δεν θα περιμένουμε περισσότερο για να κάνουμε 

πραγματικότητα τον Πυλώνα. H οικονομική ανάπτυξη συνο-

δεύεται από σταθερές βελτιώσεις στην αγορά εργασίας και 

στην κοινωνική κατάσταση των πολιτών. Παρόλο που οι δι-

αφορές μεταξύ των κρατών παραμένουν μεγάλες, πρέπει να 

αδράξουμε τη δυναμική που αυτό δημιουργεί. Υπάρχει ανά-

γκη για μεγαλύτερη πολιτική δράση. Συνεπώς, υπολογίζω 

στην υποστήριξη όλων των φορέων: Κρατών μελών, κοινω-

νικών εταίρων, τοπικών αρχών και της κοινωνίας των πο-

λιτών. Η ουσία του Πυλώνα είναι η ακόλουθη: Επενδύοντας 

στους ανθρώπους επενδύουμε στο μέλλον τους, καθώς και 

στην οικονομία μας. Η κοινωνική διάσταση είναι απαραίτητη 

για τη δημιουργία μιας ανθεκτικής οικονομίας και μιας βιώσι-

μης ανάπτυξης και για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς 

μας ως διεθνούς παίκτη.

Ποια η γνώμη σας για τον κοινωνικό και πολιτικό διά-
λογο στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης; 

Tόσο ο κοινωνικός όσο και ο πολιτικός διάλογος είναι 

απαραίτητοι για να προχωρήσουμε προς μια κοινωνική Ευ-

ρώπη. Το 2015 η Eπιτροπή αυτή ενίσχυσε τη δέσμευσή μας 

να συνεργαστούμε με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και τις 

οργανώσεις των εργοδοτών, κάτι που συνεχίζουμε μέχρι σή-

μερα. Συμβουλεύουμε ευρωπαίους κοινωνικούς εταίρους 

να διαμορφώνουν βασικές πρωτοβουλίες, όπως για παρά-

δειγμα τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων. 

Θέλουμε να διευκολύνουμε, όσο το δυνατόν περισσότερο, 

ένα λειτουργικό κοινωνικό διάλογο που να υποστηρίζει ή και 

να οδηγεί τις αλλαγές που απαιτούνται σήμερα σε πολλές χώ-

ρες. Πράγματι, ο κοινωνικός διάλογος έχει την δική του θέση 

στον Πυλώνα. Επίσης, υπάρχουν τακτικές συναντήσεις και 

συζητήσεις μαζί με τους μη κυβερνητικούς οργανισμούς. Στα 

τέλη Απριλίου, στη διάρκεια του ετήσιου συνεδρίου μας για 

την ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς, το οποίο θα συγκεντρώ-

σει υπεύθυνους για χάραξη πολιτικής και την κοινωνία των 

πολιτών, θα επικεντρωθούμε στο θέμα του τρόπου εφαρμο-

γής του Πυλώνα. Θα ακούσουμε πολύ προσεκτικά τις από-

ψεις των οργανώσεων που συμμετέχουν, διότι τις χρειαζό-

μαστε για να καταστήσουμε τον Πυλώνα μια πραγματικότητα.
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Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελ-
λάδος (Ο.Κ.Ε.), σε συνεργασία µε τη Διεθνή 
Οργάνωση Εργασίας (ILO) και τη Διεθνή Ένω-

ση των Οικονοµικών και Κοινωνικών Συµβουλίων 
και Παρόµοιων Θεσµών (AICESIS), διοργάνωσε στην 
Αθήνα, στις 23 και 24 Νοεµβρίου 2017, Διεθνή Διά-
σκεψη µε θέµα «Ο Κοινωνικός Διάλογος και το Μέλ-
λον της Εργασίας».

Στη Διάσκεψη συμμετείχε με παρέμβασή της η 

Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοι-

νωνικής Αλληλεγγύης, κυρία Έφη Αχτσιόγλου. Χαι-

ρετισμούς απειύθυναν ο Αν. Υπουργός Εξωτερικών, 

κ. Γιώργος Κατρούγκαλος, ο Πρόεδρος της Ο.Κ.Ε., κ. 

Γιώργος Βερνίκος, ο Διευθυντής της ILO, κ. Moussa 
Oumarou, ο Πρόεδρος της Ε.Ο.Κ.Ε., κ. Γιώργος Ντά-
σης, και ο Πρόεδρος της AICESIS, κ. Iacob Baciu.

Στη διάρκεια του χαιρετισμού του ο Πρόεδρος της 
Ο.Κ.Ε., κ. Γιώργος Βερνίκος, τόνισε ότι «Είναι πλέον 

φανερό ότι η κατάσταση στην αγορά εργασίας έχει αλλάξει 

ριζικά, σαν αποτέλεσμα της παγκοσμιοποίησης, της πρό-

σφατης οικονομικής κρίσης και των τεχνολογικών εξελίξε-

ων σε όλους τους τομείς. Το εργασιακό μοντέλο στη βάση 

του οποίου διαμορφώθηκε το εργατικό δίκαιο από τον 19ο 

αιώνα μέχρι σήμερα εγκαταλείπεται και από τον κανόνα 

της τυπικής απασχόλησης περνάμε στην εδραίωση μιας 

νέας κανονικότητας, αυτής της γενικευμένης επισφάλειας. 

Η έκταση των αλλαγών αυτών ξεπερνά τα ευρωπαϊκά σύ-

νορα και επηρεάζει την φύση της εργασίας σε παγκόσμιο 

επίπεδο».

Παράλληλα, υποστήριξε πως τα θεσμικά εργαλεία 

του χθες δεν μπορούν να δώσουν λύσεις στα προβλή-

ματα που ανακύπτουν από το διαρκώς μεταβαλλόμε-

Η ΚΆΤΆΣΤΆΣΗ ΣΤΗΝ ΆΓΟΡΆ ΕΡΓΆΣΙΆΣ  
ΕΧΕΙ ΆΛΛΆΞΕΙ ΡΙΖΙΚΆ, ΣΆΝ  
ΆΠΟΤΕΛΕΣΜΆ ΤΗΣ ΠΆΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ, 
ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΆΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ 
ΚΆΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ

νο εργασιακό περιβάλλον. «Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε 

αντιστάθμισμα των τεχνολογικών εξελίξεων και των δυσ- 

λειτουργιών της παγκοσμιοποίησης, προβάλλει ο κοινωνι-

κός πυλώνας σαν βασικό στοιχείο του αξιακού μας συστή-

ματος. Σκοπός της Διεθνούς Διάσκεψης που γίνεται σή-

μερα στη χώρα μας, με συμμετοχή του ΙLO, της Διεθνούς 

Ένωσης των Οικονομικών και Κοινωνικών Επιτροπών και 

της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, 

είναι ακριβώς αυτός: Να ανταλλάξουμε απόψεις, εμπει-

ρίες και προτάσεις γύρω από θέματα που σχετίζονται με 

το μέλλον της εργασίας. Από τη δική μας πλευρά, σαν Οι-

κονομική και Κοινωνική Επιτροπή, πιστεύουμε ότι για την 

αντιμετώπιση των όποιων προβλημάτων απαιτείται πάνω 

απ’ όλα ουσιαστικός διάλογος, ενότητα και αλληλεγγύη».

Ο κ. Βερνίκος, αναδεικνύοντας τον ρόλο της Ο.Κ.Ε., 

επισήμανε ότι «υπηρετούμε τον κοινωνικό διάλογο σαν το 

μοναδικό ανάχωμα σε μια σύγκρουση που έρχεται εξαιτί-

ας της αύξησης των ανισοτήτων και της κοινωνικής απα-

ξίωσης. Άλλωστε, μόνο μέσα από τη σύνθεση αντιτιθέ-

μενων απόψεων θα μπορέσουμε να βρούμε λύσεις, να 

δώσουμε απαντήσεις και να εξασφαλίσουμε την αναγκαία 

συναίνεση σε κομβικά ζητήματα, όπως είναι η ανάπτυξη, 

η απασχόληση και η κοινωνική προστασία. Δεν είναι εύ-

κολο, είναι όμως αναγκαίο».

Στην παρέμβασή της η Υπουργός Εργασίας, Κοι-
νωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 
κυρία Έφη Αχτσιόγλου, τόνισε μεταξύ άλλων:

«Η δική μας προτεραιότητα είναι να ακούσουμε τους 

“αόρατους”, να κάνουμε την αόρατη εργασία ορατή. Διό-

τι μόνο τότε θα μπορούμε να μιλάμε για μια δίκαιη αλλά 

και βιώσιμη ανάπτυξη. Γι’ αυτό η καταπολέμηση της 

αδήλωτης εργασίας, της υποδηλωμένης εργασίας, της 
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επισφαλούς εργασίας αποτελεί αυτή τη στιγμή την από-

λυτη προτεραιότητα του Υπουργείου Εργασίας και της 

ελληνικής Κυβέρνησης.

Γι’ αυτό οφείλουμε να προχωρήσουμε με ακόμη με-

γαλύτερη τόλμη σε ριζοσπαστικές παρεμβάσεις υπέρ 

αυτών που δεν έχουν φωνή: των νέων, των επισφαλώς 

εργαζόμενων, των μεταναστών.

Αυτές οι παρεμβάσεις είναι ικανές να προκαλέσουν 

ρωγμές και να επιτρέψουν τελικά την ανανοηματοδότη-

ση των κοινωνικών δικαιωμάτων ως πολιτικών δικαι-

ωμάτων».

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών, κ. Γιώρ-
γος Κατρούγκαλος, μιλώντας στην εκδήλωση, αναφέρ-

θηκε στην κρίση του κοινωνικού διαλόγου στην Ελλάδα 

λόγω των μνημονιακών δεσμεύσεων και στην Ευρώπη 

λόγω της κυριαρχίας της νεοφιλελεύθερης οικονομικής 

ορθοδοξίας.

Στη χώρα μας, επισήμανε ο Αναπληρωτής Υπουρ-

γός Εξωτερικών, μετά τον Αύγουστο του 2018 και την 

ολοκλήρωση των μνημονιακών δεσμεύσεων, θα επι-

στρέψουμε στις ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύ-

σεις, ενώ σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να 

ληφθούν οι αποφάσεις για τον εκδημοκρατισμό της οι-

κονομικής διακυβέρνησης.

«Οι πρόσφατες αποκαλύψεις με τα Panama και τα 

Paradise Papers κατέδειξαν την ανάγκη διεθνούς ρύθμι-

σης της αγοράς εργασίας με αντίστοιχο τρόπο με τον οποίο 

έγινε η ρύθμιση της εθνικής αγοράς στο κράτος πρόνοι-

ας. Ώστε να μην υπάρχουν φορολογικοί παράδεισοι και να 

θεσπισθούν διεθνείς κανόνες προστασίας της εργασίας».

Ο κ. Κατρούγκαλος καλωσόρισε την πρωτοβουλία 

της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για μια νέα διεθνή 

σύμβαση, στο πλαίσιο της ΔΟΕ, για την εργασία τον 21ο 

αιώνα.

Ο Πρόεδρος της Ε.Ο.Κ.Ε., κ. Γιώργος Ντάσης, 

δήλωσε ότι «οι παράγοντες για την αλλαγή του εδραι-

ωμένου μοτίβου της εργασίας που γνωρίσαμε τον 

προηγούμενο αιώνα είναι η δημογραφική εξέλιξη, η πα-

γκοσμιοποίηση της οικονομίας και η ραγδαία εξέλιξη της 

τεχνολογίας, ενώ αυτοί οι παράγοντες θέτουν την παρα-

δοσιακή έννοια της εργασίας και των επιχειρήσεων υπό 

αμφισβήτηση». Ο κ. Ντάσης επισήμανε πως ο κοινωνι-

κός διάλογος είναι απαραίτητος για μια κοινωνία που 

θέλει να εξελίσσεται θετικά και ανέδειξε τις επιτυχίες 

της Ε.Ο.Κ.Ε., οι οποίες υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊ-

κή Επιτροπή, όπως η πρόταση για την φορολόγηση των 

χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, αλλά και παλαιότερα, 

η χάρτα των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Συνεχίζοντας, τόνισε πως την περασμένη Παρα-

σκευή στο Γκέτεμποργκ υπογράφηκε επίσημα ο πυλώ-

νας των κοινωνικών δικαιωμάτων. «Μια απλή δήλωση 

δεν αρκεί, αυτό ήταν το πρώτο βήμα. Εναπόκειται τώρα 

στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει και στο Συμ-

βούλιο Υπουργών και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να 
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νομοθετήσουν ώστε ο πυλώνας να γίνει δεσμευτικός 

για όλες τις χώρες μέλη της ΕΕ». Κλείνοντας, δήλωσε 

πως «οι κοινωνίες πρέπει να λειτουργήσουν με πραγ-

ματική αλληλεγγύη απέναντι στους συνανθρώπους μας 

που βρίσκονται ή θα βρεθούν στη φτώχεια και στην ανέ-

χεια, γι’ αυτό η κατανομή του πλούτου πρέπει να γίνει 

πιο δίκαιη. Χρειαζόμαστε μια δημοκρατική αλληλέγγυα 

οικονομία για όλους. Η πολιτική δημοκρατία πρέπει να 

συνοδεύεται από την οικονομική δημοκρατία και από 

κοινωνικές πολιτικές που θα διασφαλίσουν έναν αξιο-

πρεπή βίο για όλους».

Δεδομένης της ιδιαίτερης σημασίας που είχε η θε-

ματολογία, στη Διάσκεψη παρουσίασαν τις θέσεις τους 

εκπρόσωποι της ΓΣΕΕ, του ΣΕΒ, της ΓΣΕΒΕΕ, της ΕΣΕΕ, 

του ΣΕΤΕ, του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος 

και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Επίσης, εκ-

πρόσωποι των Οικονομικών και Κοινωνικών Συμβου-

λίων και Παρόμοιων Θεσμών που συμμετέχουν στην 
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AICESIS, καθώς και εμπειρογνώμονες από διεθνείς ορ-

γανισμούς όπως η Παγκόσμια Τράπεζα, ο Παγκόσμιος 

Οργανισμός Εμπορίου και το Παγκόσμιο Οικονομικό 

Φόρουμ. 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ  
ΤΗΣ ΔΙΑΣΚΕΨΗΣ
Στη διάρκεια της Διάσκεψης παρουσιάστηκαν οι θέσεις 

και τα πορίσματα διεθνών οργανισμών και θεσμών για 

το μέλλον της εργασίας στο πλαίσιο της Ατζέντας 2030 

για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. 

Συνοπτικά, αναπτύχτηκαν οι παρακάτω θεματικές 

ενότητες:

• Εργασία και κοινωνία (Με ποιο τρόπο οι αλλαγές στην 

αγορά εργασίας επηρεάζουν την κοινωνική συνοχή 

και πώς οι κοινωνίες μπορούν να διαχειριστούν αυτές 

τις αλλαγές; Με ποιες δράσεις τα Οικονομικά και Κοι-

νωνικά Συμβούλια και οι Παρόμοιοι Θεσμοί μπορούν 

να βοηθήσουν τις κυβερνήσεις και τους κοινωνικούς 

εταίρους να προσαρμοστούν και να ενισχύσουν το 

«Κοινωνικό Συμβόλαιο»;).

• Αξιοπρεπείς θέσεις εργασίες για όλους (Πώς προβλέ-
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πεται οι εξελίξεις στην τεχνολογία να διαμορφώσουν 

το μέλλον της εργασίας; Ποιος είναι ο ρόλος που μπο-

ρούν να διαδραματίσουν τα Οικονομικά και Κοινωνικά 

Συμβούλια και οι Παρόμοιοι Θεσμοί για να βοηθήσουν 

την πολιτική εξουσία, τους κοινωνικούς εταίρους -ερ-

γοδότες και εργαζόμενους-, καθώς και άλλους παρά-

γοντες, να διαχειριστούν τις καινοτομίες στην εργασία, 

εξασφαλίζοντας νέες και ποιοτικές θέσεις εργασίας;).

• Η οργάνωση της εργασίας και της παραγωγής (Με ποιο 

τρόπο η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας επηρεάζει τις 

εργασιακές σχέσεις; Υπάρχει η δυνατότητα από τα Οι-

κονομικά και Κοινωνικά Συμβούλια και τους Παρόμοι-

ους Θεσμούς να διασφαλίσουν ότι:

 α)  θα παρέχεται σε όλους ανεξαιρέτως τους εργαζομέ-

νους η αναγκαία ασφάλεια και προστασία και 

 β) το επιχειρηματικό περιβάλλον θα είναι ευνοϊκό για 

την ανάπτυξη στη βάση της αειφορίας;).

• Η διακυβέρνηση της εργασίας (Ποια η συμβολή του 

κοινωνικού διαλόγου στην εφαρμογή του υφιστάμενου 

θεσμικού πλαισίου για την αγορά εργασίας και στην υι-

οθέτηση μεταρρυθμίσεων για την αποδοτική ρύθμιση 

των εργασιακών σχέσεων;).

Στην Τελική Συνεδρίαση της Διάσκεψης συζητήθηκαν 

οι προτάσεις των κοινωνικών εταίρων για την ενίσχυση 

του κοινωνικού διαλόγου και οι τρόποι με τους οποίους 

μπορούν οι αντίστοιχοι θεσμοί διαλόγου να διαχειριστούν 

τις προκλήσεις που αναδύονται από μία διαρκώς μετα-

βαλλόμενη αγορά εργασίας.

Η Διεθνής Διάσκεψη ολοκληρώθηκε με την υιοθέτη-

ση της Διακήρυξης των Αθηνών.
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Οι αντιπρόσωποι των Οικονοµικών και Κοινωνικών 
Συµβουλίων και Παρόµοιων Θεσµών (ESC-SIs), που 
µετέχουµε στη Διεθνή Διάσκεψη µε θέµα «Κοινωνι-
κός Διάλογος και το Μέλλον της Εργασίας», που δι-
οργανώθηκε από τις AICESIS-ΔΟΕ (ILO)-Ο.Κ.Ε.1 στις 
23 και 24 Νοεµβρίου 2017 στην Αθήνα, 

Λαµβάνοντας υπ’ όψιν ότι τα Οικονοµικά και Κοι-
νωνικά Συµβούλια και Παρόµοιοι Θεσµοί θεσπίστη-
καν για την παροχή συµβουλών προς την Εκτελεστική 
αρχή/κυβέρνηση ή/και το κοινοβούλιο για τη βέλτιστη 
διασφάλιση της συµπληρωµατικότητας και της συνο-
χής µεταξύ των οικονοµικών αιτηµάτων και των κοι-
νωνικών αναγκών για την προαγωγή της αξιοπρεπούς 
εργασίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης για όλους,

Υπενθυµίζοντας το Καταστατικό κείµενο της Διε-
θνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ), όπου δηλώνεται 
ότι η διαρκής ειρήνη δύναται να εγκαθιδρυθεί µόνον 
εφόσον βασίζεται στη κοινωνική δικαιοσύνη,

Επαναλαµβάνοντας τις θεµελιώδεις ιδρυτικές αρ-
χές της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ), όπως 
περιγράφονται στη Διακήρυξη της Φιλαδέλφειας2  
του 1944: 

1. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος

2. Διακήρυξη που αφορά στους Στόχους και τους Σκοπούς της Διε-
θνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ), που υιοθετήθηκε στην 26η συνε-
δρίαση της Γενικής Συνέλευσης της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας 
(ΔΟΕ), στη Φιλαδέλφεια, στις 10 Μαΐου 1944

ΔΙΆΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΆΘΗΝΩΝ ΓΙΆ ΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 
ΔΙΆΛΟΓΟ ΚΆΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΡΓΆΣΙΆΣ ΆΠΟ  
ΤΆ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΚΆΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΆ ΣΥΜΒΟΥΛΙΆ 
ΚΆΙ ΠΆΡΟΜΟΙΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ
ΑΘΗΝΑ, 23 - 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

α) «η εργασία δεν είναι εµπόρευµα,
β) η ελευθερία της έκφρασης και του συνεταιρίζε-

σθαι είναι ουσιαστικής σηµασίας για διαρκή οι-
κονοµική ανάπτυξη,

γ)  η φτώχεια αποτελεί κίνδυνο για την ευηµερία 
της κοινωνίας,

δ) ο πόλεµος κατά της στέρησης απαιτείται να δι-
εξάγεται µε ασίγαστο σθένος σε κάθε έθνος και 
µε συνεχή και συντονισµένη προσπάθεια στην 
οποία οι εκπρόσωποι των εργαζοµένων και των 
εργοδοτών σε ισότιµη βάση µε τους εκπροσώ-
πους των κυβερνήσεων συζητούν ελεύθερα και 
αποφασίζουν δηµοκρατικά µε σκοπό την προώ-
θηση της κοινής προόδου»,

Υπενθυµίζοντας σε τέσσερα σηµεία τη Διακήρυξη 
της ΔΟΕ επί των θεµελιωδών αρχών και δικαιωµά-
των στην εργασία από το 1988, όπου προωθούνται 
αρχές και δικαιώµατα στην εργασία:
α) ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και ουσιαστική 

αναγνώριση των συλλογικών διαπραγµατεύ- 
σεων,

β) εξάλειψη κάθε µορφής αναγκαστικής εργασίας, 
γ) εξάλειψη της παιδικής εργασίας, 
δ) εξάλειψη των διακρίσεων στην αγορά εργασίας,

Υπενθυµίζοντας την Οικουµενική Διακήρυξη των 
Δικαιωµάτων του Ανθρώπου των Ηνωµένων Εθνών, 
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Αναγνωρίζοντας τις παραπάνω αρχές 
και δικαιώματα, επιβεβαιώνουμε ότι:
Η ισχυρή βιώσιμη ανάπτυξη και η αξιοπρεπής εργασία 
για όλους είναι θεμελιώδους σημασίας για την κοινωνία, 
όπως αποτυπώνεται στην Ατζέντα 2030 για την Αειφό-
ρο Ανάπτυξη η οποία παρέχει το γενικό πλαίσιο για την 
επίτευξη και των 17 στόχων που έχει θέσει. Ο κοινωνι-
κός διάλογος και οι ισχυροί θεσμοί κοινωνικού διαλό-
γου διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφω-
ση του μέλλοντος της εργασίας και στη δημιουργία ενός 
κόσμου εργασίας και κοινωνικής προστασίας για όλους. 
Η ενεργή συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στις δια-
δικασίες λήψης αποφάσεων και στον σχεδιασμό των πο-
λιτικών είναι ιδιαίτερα σημαντική για την εξασφάλιση της 
καλής διακυβέρνησης σε μια εποχή όπου ο χώρος της 
εργασίας αντιμετωπίζει προκλήσεις που πηγάζουν από 
τις ραγδαίες αλλαγές στην τεχνολογία, τις δημογραφι-
κές εξελίξεις, την κλιματική αλλαγή, την παγκοσμιοποί-
ηση, καθώς και άλλες αιτίες όπως οι πόλεμοι και ζητή-
ματα γεωπολιτικής φύσης. Ο κοινωνικός διάλογος δεν 
ευνοεί μόνο τη δημοκρατία και την ειρήνη, αλλά συμ-
βάλλει επίσης στη διαμόρφωση σταθερών και ποιοτικών 
εργασιακών σχέσεων, μειώνει τις ανισότητες, ενισχύει 
την παραγωγικότητα και προάγει την ανάπτυξη χωρίς 
αποκλεισμούς. Είναι συνεπώς σημαντικό για τις κυβερ-
νήσεις και τις ενώσεις εργοδοτών και εργαζομένων να 
ανανεώσουν τη δέσμευσή τους για κοινωνικό διάλογο 
και τριμερή διαβούλευση.

Τα Οικονομικά και Κοινωνικά Συμβούλια και Παρό-
μοιοι Θεσμοί (ESC-SIs) μπορούν να διαδραματίσουν ση-
μαντικό ρόλο για την καλύτερη προετοιμασία απέναντι 
στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που πηγάζουν από τις 
μεταβολές του κόσμου της εργασίας, κατανοώντας σε 
βάθος τις συντελούμενες αλλαγές και παρέχοντας συμ-
βουλές για το σχεδιασμό αποτελεσματικών πολιτικών 
που θα διαμορφώσουν το μέλλον της εργασίας με τρό-
πο που θα εξυπηρετεί το συμφέρον των εργοδοτών, των 
εργαζομένων και της κοινωνίας εν γένει. 

Είμαστε αποφασισμένοι: 
Να εντείνουμε τις ενέργειες σε εθνικό και διεθνές 

επίπεδο και σε σχέση με τους άμεσα εμπλεκόμενους 
(κυβερνήσεις, κοινοβούλια, οργανώσεις εργοδοτών 
και εργαζομένων, άλλες αντιπροσωπευτικές οργανώ-
σεις ατόμων και ομάδων) προκειμένου να προωθήσου-

με την αναγνώριση της στρατηγικής σημασίας των δια-
δικασιών κοινωνικού διαλόγου για την αποτελεσματική 
αντιμετώπιση των προκλήσεων και των ευκαιριών που 
απορρέουν από τις αλλαγές στον κόσμο της εργασίας.

Εμείς, τα Οικονομικά και Κοινωνικά 
Συμβούλια και Παρόμοιοι Θεσμοί, 
συνιστούμε τις ακόλουθες ενέργειες:
Ως µοναδικοί θεσµοί για την επίτευξη εθνικής συναί-
νεσης σχετικά µε τις σηµαντικές οικονοµικές και κοι-
νωνικές πολιτικές και τις νοµοθετικές παρεµβάσεις, 
εµείς, τα Οικονοµικά και Κοινωνικά Συµβούλια και Πα-
ρόµοιοι Θεσµοί (ESC-SIs), θα καταβάλουµε τη µέγιστη 
προσπάθεια για:
• Να κινητοποιήσουμε όλους τους διαθέσιμους αν-

θρώπινους και οικονομικούς πόρους για την αντι-

μετώπιση των προβλημάτων και τον πολλαπλασια-

σμό των ευκαιριών που πηγάζουν από τις εξελίξεις 

στον κόσμο της εργασίας, όπως: η εμφάνιση νέων 

μορφών εργασίας, οι μεταβαλλόμενες απαιτήσεις 

σε δεξιότητες, οι ελλείψεις στην διαμόρφωση ευ-

νοϊκού περιβάλλοντος για βιώσιμες επιχειρήσεις, η 

αξιοποίηση της τεχνολογίας για πιο ασφαλείς χώ-

ρους εργασίας, η ανάγκη προσαρμογής των νομι-

κών και θεσμικών πλαισίων, οι εντεινόμενες ανισό-

τητες και η εισοδηματική ανασφάλεια, καθώς και η 

επάρκεια των συστημάτων κοινωνικής προστασίας.

• Να συμμετέχουμε πιο ενεργά στη συζήτηση σε 

εθνικό επίπεδο σχετικά με τις σημαντικές προκλή-

σεις και ευκαιρίες που πηγάζουν από τον μεταβαλ-

λόμενο κόσμο της εργασίας και να βελτιώσουμε τις 

δεξιότητές μας και τον ρόλο μας ως φόρουμ για την 

επίτευξη κοινωνικής συναίνεσης.

• Να βελτιώσουμε τον ρόλο και την αποτελεσματικό-

τητα των μελών μας, κυρίως των κοινωνικών εταί-

ρων, σε ζητήματα που σχετίζονται με τον διαρκώς 

μεταβαλλόμενο κόσμο της εργασίας.
• Να ληφθούν επαρκώς υπόψη οι οδηγίες που περι-

λαμβάνονται σε σχετικά κείμενα για τον κοινωνικό 
διάλογο του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας (ILO) 
και ιδιαίτερα στη Σύμβαση Τριμερούς Διαβούλευ-
σης (Διεθνή Εργασιακά Πρότυπα), 1976 (Αριθ.144), 
τη Σύσταση Διαβούλευσης (Εργασιακό και Εθνικό 
Επίπεδο), 1960 (Αριθ.113), τη Σύμβαση της Ελευ-
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θερίας του Συνεταιρίζεσθαι και Προστασίας του Δι-
καιώματος του Συνδικαλίζεσθαι, 1948 (Αριθ.87), 

τη Σύμβαση για το Δικαίωμα του Συνδικαλίζεσθαι 

και για τις Συλλογικές Διαπραγματεύσεις, 1949 

(Αριθ.98), που είναι ουσιώδεις για έναν αποτελε-

σματικό κοινωνικό διάλογο.

• Να κατευθύνουμε τους πολιτικούς ιθύνοντες στην 

εφαρμογή πλαισίων πολιτικής που μεγιστοποιούν 

τα οφέλη και ελαχιστοποιούν τους κινδύνους που 

σχετίζονται με το μέλλον της εργασίας, και συγκε-

κριμένα που προωθούν:

 n Ασφαλείς μακροοικονομικές, φορολογικές και 

τομεακές πολιτικές για ανάπτυξη και εργασία 

χωρίς αποκλεισμούς,

 n Ευνοϊκό περιβάλλον για τη δημιουργία επιχει-

ρήσεων και για βιώσιμες και καινοτόμες επι-

χειρήσεις,

 n Πολιτικές σχετικά με την αγορά εργασίας, τον 

μισθό και την κοινωνική προστασία, για την 

προώθηση της αξιοπρεπούς εργασίας και τη 

διασφάλιση της προστασίας των εργασιακών 

δικαιωμάτων,

 n Ενισχυμένη συμμετοχή των γυναικών, των 

νέων και των μειονεκτουσών ομάδων στην 

αγορά εργασίας.

Ως μέλη της Διεθνούς Ένωσης των 
Οικονομικών και Κοινωνικών 
Συμβουλίων και Παρόμοιων Θεσμών 
(AICESIS) συνιστούμε τις ακόλουθες 
ενέργειες:
• Να υποστηρίξουμε και να διευκολύνουμε την 

ανταλλαγή γνώσεων, εμπειριών και βέλτιστων πρα-
κτικών μεταξύ των Οικονομικών και Κοινωνικών 
Συμβουλίων και Παρόμοιων Θεσμών (ESC-SIs) με 
έμφαση σε ενέργειες οι οποίες πρέπει να ληφθούν 
προκειμένου να επικουρήσουμε στον σχηματισμό 
του μέλλοντος της εργασίας.

• Να προβούμε σε συμπληρωματικές ενέργειες ως 
συνέχεια της Διακήρυξης των Αθηνών, οι οποίες 
θα παρουσιαστούν στη συνάντησή μας στη Γενική 
Συνέλευση το 2018, και θα περιλαμβάνουν συγκε-
κριμένες πρωτοβουλίες για την ενίσχυση των δυ-
νατοτήτων των Οικονομικών και Κοινωνικών Συμ-

βουλίων και Παρόμοιων Θεσμών (ESC-SIs) σχετικά 

με την υποστήριξη της εφαρμογής της Διακήρυξης 

των Αθηνών σε εθνικό επίπεδο.

• Να επεκτείνουμε τη συνεργασία των Οικονομικών 

και Κοινωνικών Συμβουλίων και Παρόμοιων Θε-

σμών (ESC-SIs) με άλλους τριμερείς/πολυμερείς 

θεσμούς σε συνεργασία και με τον Διεθνή Οργανι-

σμό Εργασίας (ILO), ιδιαίτερα στο πλαίσιο της Πρω-

τοβουλίας για το Μέλλον της Εργασίας και τους 

εορτασμούς για τα 100 χρόνια.

• Να δημιουργήσουμε και να ενισχύσουμε την πα-

γκόσμια συνεργασία μεταξύ των Οικονομικών και 

Κοινωνικών Συμβουλίων και Παρόμοιων Θεσμών 

(ESC-SIs), με ιδιαίτερη προσοχή στα Αναπτυσσό-

μενα Μικρά Νησιωτικά Κράτη (SIDS), με σκοπό την 

περαιτέρω προώθηση των στόχων για αξιοπρεπή 

εργασία, κοινωνική δικαιοσύνη για όλους, καθώς 

και των Στόχων για την Αειφόρο Ανάπτυξη. 

Ζητούμε η Διεθνής Οργάνωση 
Εργασίας (ILO), ως στρατηγικός 
εταίρος, να δώσει προσοχή στις 
ακόλουθες ενέργειες:
• Την υποστήριξη και τη διευκόλυνση της ανταλλαγής 

γνώσεων και εμπειριών σχετικά με την διαμόρφω-
ση και την εφαρμογή πολιτικών με στόχο την αντι-
μετώπιση των συνεπειών των τεχνολογικών εξελί-
ξεων και δημογραφικών αλλαγών, της κλιματικής 
αλλαγής και της παγκοσμιοποίησης.

• Την ανάλυση των τάσεων σχετικά με τον κοινωνι-
κό διάλογο σε παγκόσμιο επίπεδο και την παροχή 
εργαλείων πολιτικής και εκπαίδευσης για την υπο-
στήριξη των διαδικασιών κοινωνικού διαλόγου στο 
εθνικό επίπεδο.

• Την προσφορά βοήθειας και γνώσεων προκειμέ-
νου να υποστηριχθούν τα Οικονομικά και Κοινω-
νικά Συμβούλια και Παρόμοιοι Θεσμοί να διαμορ-
φώσουν στρατηγικές με στόχο την ενίσχυση των 
ικανοτήτων των μελών τους, ειδικά των κοινωνι-
κών εταίρων, σε ό,τι αφορά τον κοινωνικό διάλογο.

• Την περαιτέρω προώθηση του κοινωνικού διαλό-
γου και την τριμερή διαβούλευση ως σημαντικό 
μέσο για τη διατήρηση και ανασυγκρότηση της κοι-
νωνικής δικαιοσύνης και την διασφάλιση της ειρή-
νης εντός και μεταξύ των κρατών.
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«ΆΤΖΕΝΤΆ 2030 ΤΟΥ Ο.Η.Ε.: ΣΤΟΧΟΙ 
ΠΡΟΤΕΡΆΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΆ ΤΗΝ ΕΛΛΆΔΆ»

Σ
τις 27 Απριλίου 2017 η Εκτελεστική Επιτροπή 

της Ο.Κ.Ε. επικύρωσε τη Γνώμη υπ’ αριθμ. 318 

«Ατζέντα 2030 του Ο.Η.Ε.: Στόχοι Προτεραιότη-

τας για την Ελλάδα». Η Ο.Κ.Ε. τονίζει ότι η όποια 

ιεράρχηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Σ.Β.Α.) 

δεν θα πρέπει επ’ ουδενί να εκληφθεί ως θεώρηση κά-

ποιων Στόχων ως λιγότερο σημαντικών, αλλά ως μια 

προσπάθεια αξιολόγησης της προτεραιότητας που μπο-

ρεί να έχουν κάποιοι εξ αυτών, στο πλαίσιο της τρέχου-

σας συγκυρίας αλλά και των μελλοντικών εξελίξεων της 

ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας. Η δέσμευση που 

έχει αναλάβει η χώρα για την υλοποίηση των Σ.Β.Α. της 

Ατζέντας 2030 πρέπει να αποτελέσει τμήμα του απαι-

τούμενου αναπτυξιακού σχεδίου επανεκκίνησης της ελ-

ληνικής οικονομίας και εξόδου από την κρίση. 

Η Ο.Κ.Ε. προτείνει την επικέντρωση της εθνικής 

στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης κατ’ αρχήν σε ορισμέ-

νους από τους Στόχους και Υποστόχους οι οποίοι είναι 

κρίσιμοι για την έξοδο της χώρας από τη συνεχιζόμενη 

κρίση και εφόσον βελτιωθούν θα συμπαρασύρουν θετι-

κά και τους υπόλοιπους Στόχους. Οι Στόχοι προτεραιό-

τητας που προτείνει η Ο.Κ.Ε. είναι οι εξής:

•  Στόχος 8 - Αξιοπρεπής Εργασία και Οικονομική Ανά-

πτυξη

•  Στόχος 10 - Λιγότερες Ανισότητες

•  Στόχος 7 - Φτηνή και Καθαρή Ενέργεια

•  Στόχος 9 - Βιομηχανία, Καινοτομία και Υποδομές.

Επίσης, η Ο.Κ.Ε. θεωρεί άμεσης προτεραιότητας και 

τους εξής Υποστόχους:

•  3.10 Ουσιαστική αύξηση της χρηματοδότησης στον το-

μέα της υγείας καθώς και πρόσληψη, ανάπτυξη, εκ-

παίδευση και διατήρηση υγειονομικού δυναμικού

•  4.7 - Διασφάλιση απόκτησης γνώσεων και καλλιέργει-

ας δεξιοτήτων που χρειάζονται για την προαγωγή της 

βιώσιμης ανάπτυξης

•  6.5 - Εφαρμογή ενοποιημένης διαχείρισης υδάτινων 

πόρων σε όλα τα επίπεδα

•  12.5 - Ουσιαστική μείωση της παραγωγής αποβλήτων 

μέσω της πρόληψης, της μείωσης, της ανακύκλωσης 

και της επαναχρησιμοποίησης

•  14.2 - Ουσιαστική διαχείριση και προστασία των θα-

λάσσιων και των παράκτιων οικοσυστήματων

•  16.6 - Ανάπτυξη αποτελεσματικών, αξιόπιστων και δι-

άφανων θεσμών σε όλα τα επίπεδα.

Η Ο.Κ.Ε. επισημαίνει ότι η εμπλοκή όσο το δυνατόν 

περισσότερων εκπροσώπων της κοινωνίας των πολι-

τών και μάλιστα ήδη από τη φάση του σχεδιασμού της 

Στρατηγικής για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, είναι κρίσιμη για 

την επίτευξη αυξημένης συναίνεσης και για την κινητο-

ποίηση όλων των τομέων της οικονομίας και της κοι-

νωνίας. Η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών είναι 

απαραίτητη σε όλα τα στάδια εφαρμογής της Ατζέντας 

2030, απαιτείται λοιπόν η δημιουργία ενός μηχανισμού 

διαβούλευσης και συμμετοχικής διακυβέρνησης που θα 

λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης της Στρατη-

γικής Βιώσιμης Ανάπτυξης.
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«ΣΤΡΆΤΗΓΙΚΟΣ 
ΣΧΕΔΙΆΣΜΟΣ ΓΙΆ 
ΤΟ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟ 
ΣΥΣΤΗΜΆ 2018-2020»

Τ
ο σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού για το Σω-

φρονιστικό Σύστημα 2018-2020 της Γενικής 

Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής του 

Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Αν-

θρωπίνων Δικαιωμάτων, στην τελική διαμόρφωση του 

οποίου η Ο.Κ.Ε. κλήθηκε να συμβάλει, αποτελεί την 

πρώτη προσπάθεια στην Ελλάδα να τοποθετηθεί η κοι-

νωνία και οι αρμόδιοι επιστημονικοί φορείς επί της σω-

φρονιστικής πολιτικής και μάλιστα γίνεται προσπάθεια ο 

σχεδιασμός αυτός να έχει ολοκληρωμένο χαρακτήρα με 

στρατηγική προοπτική. 

Ως γενική παρατήρηση, η Ο.Κ.Ε. επισημαίνει την ανά-

γκη ο στρατηγικός σχεδιασμός να διέπεται από μια συ-

γκεκριμένη φιλοσοφία σε σχέση με το σωφρονιστικό 

σύστημα. Να υιοθετεί, δηλαδή, ένα πρότυπο (μοντέλο) 

ποινικής καταστολής και έκτισης ποινών, το οποίο να 

επιδιώκει την υλοποίηση συγκεκριμένων γενικότερων 

αρχών, που τυποποιούνται στους στόχους του σωφρο-

νιστικού συστήματος και στο σκοπό της επιβολής των 

ποινών στέρησης της ελευθερίας, ώστε να μπορεί και 

να παρακολουθείται το έργο που επιτελούν οι υπηρεσί-

ες και να αποτιμάται ουσιαστικά αυτό το έργο. 

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι στο κείμενο του Στρα-

τηγικού Σχεδιασμού δεν αποτυπώνεται η παρούσα κα-

τάσταση με συγκεκριμένα στοιχεία και δεδομένα, ούτε 

καταγράφονται οι άμεσες και μακροπρόθεσμες ανάγκες 

του σωφρονιστικού συστήματος με ποσοτικοποίηση 

στόχων και εκτίμηση κόστους. 

Η Ο.Κ.Ε. θεωρεί ότι για να μην υποβαθμιστεί η σημα-

ντική προσπάθεια της Γενικής Γραμματείας Αντεγκλημα-

τικής Πολιτικής σε ένα γενικόλογο κείμενο διακηρύξε-

ων, θα πρέπει να αποτυπωθεί αναλυτικά η υπάρχουσα 

κατάσταση στο σωφρονιστικό σύστημα και να δημοσιο-

ποιηθούν αναλυτικά στοιχεία για τις λειτουργικές δαπά-

νες και το κόστος κάθε φυλακής, για την ποινική σύνθε-

ση του πληθυσμού, για τις συνθήκες κράτησης, για τις 

συνθήκες εργασίας του προσωπικού και για την κοινω-

νική κατάσταση των κρατουμένων συνολικά και ανά φυ-

λακή. Η αποτύπωση της παρούσας κατάστασης παρέ-

χει την απαραίτητη τεκμηρίωση της αναγκαιότητας των 
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«ΆΣΚΗΣΗ ΥΠΆΙΘΡΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ 
ΔΡΆΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΆΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΆΣ ΚΆΙ ΆΛΛΕΣ 
ΔΙΆΤΆΞΕΙΣ» 

Τ
ον Οκτώβριο του 2017 η Εκτελεστική Επιτρο-

πή της Ο.Κ.Ε. αποφάσισε να γνωμοδοτήσει 

επί του Σχεδίου Νόμου «Άσκηση Υπαίθριων 

Εμπορικών Δραστηριοτήτων, Εκσυγχρονι-

σμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας και άλλες δια-

τάξεις».

Η Ο.Κ.Ε. στη Γνώμη της αξιολογεί ξεχωριστά τα δύο 

βασικά μέρη του Σχεδίου Νόμου, δηλαδή το Μέρος Α. 

Άσκηση Υπαίθριων Εμπορικών Δραστηριοτήτων και το 

Μέρος Β. Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθε-

σίας. Επίσης διατυπώνει ορισμένες κατ’ άρθρον παρατη-

ρήσεις με στόχο την αποτελεσματικότερη εφαρμογή του 

του Σχεδίου Νόμου.

Ως γενική παρατήρηση, παρά τις κάποιες επιφυλά-

ξεις, η Ο.Κ.Ε. θεωρεί θετική τη συνολική αποτίμηση του 

υπό εξέταση του Σχεδίου Νόμου. 

Μέρος Α. Άσκηση Υπαίθριων 
Εμπορικών Δραστηριοτήτων

Το Μέρος Α. του Σχεδίου Νόμου (Άρθρα 1-60), απο-

δράσεων που εξαγγέλλονται, βοηθάει στη στοχοθεσία 

και την προτεραιοποίηση και είναι αναγκαία ώστε να κα-

ταστεί το στρατηγικό σχέδιο εφαρμόσιμο. 

Η Γνώμη της Ο.Κ.Ε. περιλαμβάνει επίσης προτά-

σεις της Ο.Κ.Ε. για τους εξής Στρατηγικούς Στόχους του 

Στρατηγικού Σχεδιασμού για το Σωφρονιστικό Σύστημα:

•  Βελτίωση συνθηκών κράτησης – εκσυγχρονισμός 

υποδομών

•  Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού – εκπαίδευση προ-

σωπικού – διοίκηση

•   Μείωση υπερπληθυσμού – εναλλακτικά μέτρα και αξι-

όπιστη έκτισή τους – πρόληψη και αντιμετώπιση της 

νεανικής παραβατικότητας

•  Προετοιμασία επανένταξης (Α, Β, Γ) – μετασωφρονι-

στική μέριμνα

•  Ασφάλεια προσωπικού και κρατουμένων – διαφάνεια 

– λογοδοσία

•  Υπηρεσίες υγείας στις φυλακές σε συνεργασία με το 

Υπουργείο Υγείας.

Τέλος στη Γνώμη της Ο.Κ.Ε. τονίζεται ότι για τη δι-

αμόρφωση ενός σύγχρονου σωφρονιστικού συστήμα-

τος η σωστή στρατηγική κατεύθυνση δεν επιτυγχάνεται 

μεσο-μακροπρόθεσμα με αποσπασματικές δράσεις και 

περιστασιακές παρεμβάσεις. Χρειάζεται συνεχής ενα-

σχόληση από την Πολιτεία στη βάση μεν της συγκεκρι-

μένης στρατηγικής, αλλά με διαρκή μέριμνα και σε συ-

νεργασία με εξειδικευμένους επιστήμονες και ειδικούς. 

Η καθημερινότητα που βιώνουν οι κρατούμενοι και το 

προσωπικό στους χώρους εγκλεισμού αποτελεί μια κοι-

νωνική πραγματικότητα εντελώς διαφορετική από αυ-

τήν που βιώνει η υπόλοιπη κοινωνία. Απαραίτητη προϋ- 

πόθεση για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και 

εργασίας εντός των σωφρονιστικών καταστημάτων και 

γενικά για την επίτευξη των παραπάνω στρατηγικών 

στόχων, αποτελεί η στελέχωση με εξειδικευμένο και δι-

αρκώς εκπαιδευόμενο και εποπτευόμενο επιστημονικό, 

διοικητικό και φυλακτικό προσωπικό.
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έχει ως πεδίο αναφοράς ακριβώς αυτή τη διττή δημό-

σια λειτουργία. 

Η Ο.Κ.Ε. επισημαίνει ότι οι επιχειρούμενες παρεμβά-

σεις για την αναμόρφωση του πλαισίου λειτουργίας των 

επιμελητηρίων κινούνται σε θετική κατεύθυνση. 

Ειδικότερα, θετική είναι η πρόβλεψη για την εφεξής 

υποχρέωση ύπαρξης οργανικής μονάδας επιπέδου του-

λάχιστον Τμήματος, για την άσκηση των αρμοδιοτήτων 

Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) και Υπηρεσίας 

Μιας Στάσης στον οργανισμό κάθε επιμελητηρίου.

Επίσης θετικά κρίνεται η πρόβλεψη για σύσταση Πε-

ριφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου στην έδρα 

κάθε Περιφέρειας. Ωστόσο, καθώς το Περιφερειακό 

Επιμελητηριακό Συμβούλιο αποτελεί ένα νέο όργανο 

του οποίου η λειτουργία δεν έχει δοκιμαστεί, ίσως θα 

ήταν προτιμότερο σε πρώτη φάση να είχε λιγότερες αρ-

μοδιότητες ώστε να λειτουργήσει περισσότερο σαν ομά-

δα εργασίας, παρά σαν συντονιστικό όργανο. Αυτό θα 

δώσει τον απαραίτητο χρόνο προσαρμογής και αποτε-

λεσματικής λειτουργίας από τα επιμελητήρια.

Θετική είναι και η εισαγωγή του θεσμού των Κέ-

ντρων Υποστήριξης Επιχειρήσεων (Κ.Υ.ΕΕΙΙΧ.), των 

οποίων τη λειτουργία και το συντονισμό αναλαμβάνουν 

τα επιμελητήρια.

Όσον αφορά στα ζητήματα εκλογικής διαδικασίας, 

για τα οποία τα επιμελητήρια έχουν εκφράσει σειρά επι-

φυλάξεων, η Ο.Κ.Ε. δεν θεώρησε σκόπιμο να υπεισέλθει  

στο σχολιασμό τους, με εξαίρεση το ζήτημα της δυνατό-

τητας εκλογής συνταξιούχων στα όργανα των επιμελη-

τηρίων, για το οποίο προτείνεται να παραμείνει σε ισχύ 

η προβλεπόμενη από τον προηγούμενο επιμελητηριακό 

νόμο απαγόρευση συμμετοχής συνταξιούχων ως εκλό-

γιμων στις επιμελητηριακές εκλογές.

τελεί μια ολοκληρωμένη προσπάθεια της Πολιτείας, για 

πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, για τον έλεγχο και 

τον εξορθολογισμό του υπαίθριου εμπορίου.

Σε γενικές γραμμές το Σχέδιο Νόμου κινείται προς 

τη σωστή κατεύθυνση, επιχειρώντας να ρυθμίσει τα ζη-

τήματα των υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων (π.χ. 

χορήγηση αδειών, καθορισμός διαδικασιών, κανονισμοί 

λειτουργίας κ.λπ.) ούτως ώστε να υπάρξει σωστή λει-

τουργία του ανταγωνισμού με το υπόλοιπο εμπόριο.

Τα βασικά ζητούμενα για το υπαίθριο εμπόριο είναι 

να υπάρξει νομιμότητα, διαφανείς διαδικασίες αδειοδότη-

σης, σεβασμός των κανόνων χωροθέτησης και λειτουρ-

γίας και επαρκής έλεγχος ούτως ώστε να τηρούνται οι 

κανόνες του ανταγωνισμού και να αντιμετωπίζεται απο-

τελεσματικά το παρεμπόριο το οποίο πλήττει το οργανω-

μένο εμπόριο, θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των κατα-

ναλωτών και αποτελεί πληγή για την ελληνική οικονομία.

Η Ο.Κ.Ε. θεωρεί ότι οι διατάξεις του παρόντος σχεδί-

ου νόμου, εφόσον εφαρμοσθούν σωστά, θα συμβάλουν 

αποτελεσματικά στην επίτευξη των προαναφερθέντων 

στόχων. 

Δημιουργούνται όμως βάσιμες επιφυλάξεις για την 

αποτελεσματικότητα των μηχανισμών διαχείρισης και 

ελέγχου των υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, οι 

οποίοι θεσπίζονται με αυτό, όπως άλλωστε συνέβη και 

με προηγούμενα νομοθετήματα με αντικείμενο τις υπαί-

θριες εμπορικές δραστηριότητες. Η μέχρι σήμερα εμπει-

ρία καταδεικνύει ότι χωρίς ισχυρή πολιτική βούληση και 

χωρίς πλήρως στελεχωμένους και ιδιαίτερα ενεργοποι-

ημένους ελεγκτικούς μηχανισμούς, είναι εξαιρετικά δύ-

σκολο να προκύψει ουσιαστικό αποτέλεσμα προς την 

επιδιωκόμενη κατεύθυνση.

Μέρος Β. Εκσυγχρονισμός της 
Επιμελητηριακής Νομοθεσίας

Με το Μέρος Β. του υπό εξέταση Σχεδίου Νόμου 

(Άρθρα 61-99), επανακαθορίζεται το πλαίσιο λειτουργί-

ας των επιμελητηρίων.

Τα επιμελητήρια, από τη σύστασή τους καλούνται να 

επιτελέσουν μία διττή δημόσια λειτουργία. Πρώτον, ως 

επίσημοι σύμβουλοι της Πολιτείας και δεύτερον, ως φο-

ρείς παροχής υπηρεσιών στις επιχειρήσεις-μέλη τους. 

Στη σημερινή συγκυρία, η αναβάθμιση του ρόλου που 

καλούνται να διαδραματίσουν τα επιμελητήρια πρέπει να 
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• Ουσιαστικός ο ρόλος της Οικονομικής και Κοινω-
νικής Επιτροπής της Ελλάδος και του Οικονομι-
κού και Κοινωνικού Συμβουλίου της Κίνας στη 
σύσφιξη των σχέσεων των δύο λαών και στην 
εμβάθυνση της «Συνολικής Εταιρικής Στρατηγι-
κής Σχέσης Ελλάδας - Κίνας».

• Σημαντικές αποφάσεις από το πρόσφατο 19ο Συ-
νέδριο του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας 
και την ενίσχυση του Προέδρου Xi Jinping. Με-
τατόπιση από την ανάπτυξη υψηλών ρυθμών και 
τη βιομηχανική παραγωγική ικανότητα, στην ανά-
πτυξη υψηλής ποιότητας και στην προώθηση και-
νοτόμων και τεχνολογικά προηγμένων κλάδων. 
Προτεραιότητες: Η καταπολέμηση των ανισοτή-
των, η συνύπαρξη ανθρώπων και φύσης, μεταρ-
ρυθμίσεις και πρωτοβουλίες για την ασφάλεια, 
την ειρήνη και την παγκόσμια διακυβέρνηση.

• Υπάρχουν περιθώρια ανάπτυξης, ιδιαίτερα στους 

τομείς του πολιτισμού, του τουρισμού, του εμπο-

ρίου, των αγροτικών προϊόντων, της αγοράς ακι-

νήτων, των ΑΠΕ, της ναυτιλίας και στον τεχνολο-

γικό - ερευνητικό τομέα.

• Σημαντικές οι επενδύσεις και συνεργασίες που 

προβλέπονται για τις χώρες που συμμετέχουν 

στην εμπορική και οικονομική πρωτοβουλία 

«Μια ζώνη, Ένας Δρόμος», μια σύγχρονη αναβί-

ωση του δρόμου του μεταξιού για την εμπορική 

επανασύνδεση της Ασίας με την Ευρώπη και την 

Αφρική. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτελεί 

και τη βάση σειράς κινεζικών επενδύσεων στην 

Ελλάδα, με σημείο αφετηρίας την επένδυση της 

COSCO στο λιμάνι του Πειραιά.

• Σημείωση: Η Κίνα εμφανίζεται ως η σημαντικότερη παγκόσμια δύναμη με συνεπή στρατηγική δι-
εθνούς ανάπτυξης για τα επόμενα χρόνια, σε περιβάλλον εντεινόμενης καχυποψίας και ανησυχί-
ας από πολλές χώρες. Θα πρωταγωνιστεί το 2018 σε θέματα εμπορίου, επενδύσεων σε υποδομές, 
επεκτείνοντας την επιρροή της στην οικονομία, τον πολιτισμό και τη διεθνή πολιτική.
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Σ το πλαίσιο της στενής συνεργασίας του Οικο-
νοµικού και Κοινωνικού Συµβουλίου της Κί-
νας και της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επι-

τροπής της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.), αντιπροσωπεία της 
τελευταίας, µε επικεφαλής τον Πρόεδρό της Γιώρ-
γο Βερνίκο, πραγµατοποίησε επίσηµη επίσκεψη στην 
Κίνα από τις 30 Νοεµβρίου έως και τις 5 Δεκεµβρί-
ου 2017. 

Το πρόγραμμα περιελάμβανε συναντήσεις με το Οι-

κονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο της Κίνας στο Πεκί-

νο, με την Επιτροπή της Σαανσί (Shaanxi) της Κινεζικής 

Λαϊκής Πολιτικής Συμβουλευτικής Διάσκεψης στη Σιάν 

(Xi’an) και την Επιτροπή της Σαγκάης της Κινεζικής Λαϊ-

κής Πολιτικής Συμβουλευτικής Διάσκεψης.

Στην ελληνική Αντιπροσωπεία συμμετείχαν, πέραν  

του Προέδρου, οι Αντιπρόεδροι Γιώργος Καρανίκας 

και Φώτης Κολεβέντης, το Μέλος της Εκτελεστι-

κής Επιτροπής Γιώργος Τσατήρης, ο Γενικός Γραμ- 

ματέας Απόστολος Ξυράφης, η Υπεύθυνη Δημοσίων και  

Διεθνών Σχέσεων Δρ. Μάρθα Θεοδώρου και η Επιστη-

μονική Συνεργάτιδα Δρ. Αφροδίτη Μακρυγιάννη.

Στις σχετικές συναντήσεις συμμετείχαν, στο Πεκίνο ο 

Πρέσβης της Ελλάδος στην Κίνα Λεωνίδας Ροκανάς και 

ο Εμπορικός Ακόλουθος Εµµανουήλ Στάντζος, και στη 

Σαγκάη ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος Βασίλης Ξη-
ρός, η Υποπρόξενος Ουρανία Τσικνάκη και ο Ναυτιλια-

κός Ακόλουθος Κωνσταντίνος Μουτζουβής.
Την ελληνική Αντιπροσωπεία στην Κίνα υποδέχτηκε:

• Στο Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο της Κίνας, 

ο Πρόεδρός του Du Qinglin, Αντιπρόεδρος της Εθνι-

κής Επιτροπής της Κινεζικής Λαϊκής Πολιτικής Συμ-

βουλευτικής Διάσκεψης (CPPCC), καθώς και μέλη και 

στελέχη του Συμβουλίου. 

• Στην Επιτροπή της Σαανσί της Κινεζικής Λαϊκής Πο-

λιτικής Συμβουλευτικής Διάσκεψης, ο Αντιπρόεδρός 

της Zheng Xiaoming.

• Στην Επιτροπή της Σαγκάης της Κινεζικής Λαϊκής Πο-

λιτικής Συμβουλευτικής Διάσκεψης, ο Πρόεδρός της 

Wu Zhiming. 

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων, ο Πρόεδρος 

της ελληνικής Ο.Κ.Ε. αναφέρθηκε στον αρχαίο πολι-

τισμό των δύο χωρών και στη μακροχρόνια φιλία που 

τις συνδέει, η οποία εκφράζεται και μέσα από τις στενές 

σχέσεις των Οικονομικών και Κοινωνικών Συμβουλίων 

Ελλάδος και Κίνας. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στα συ-

μπεράσματα του 19ου συνεδρίου του ΚΚ της Κίνας, με 

έμφαση στα ζητήματα της ειρήνης, της ασφάλειας και 

της παγκόσμιας διακυβέρνησης. Με τη συμπλήρωση 

δεκαετίας από τη συνομολόγηση το 2006 της «Συνολι-

κής Εταιρικής Στρατηγικής Σχέσης Ελλάδας-Κίνας», οι 

δύο χώρες εμπλούτισαν τη στρατηγική συνεργασία τους 

υπογράφοντας νέα κείμενα, όπου μεταξύ άλλων ανα-

γνωρίζεται ο εποικοδομητικός ρόλος που διαδραματίζει 

η χώρα μας σε γεωστρατηγικό επίπεδο και σε επίπεδο 

Πεκίνο: Mε τον Πρόεδρο κ. Du Qinglin

Σιάν: Mε τον Αντιπρόεδρο κ. Zheng Xiaoming

Σαγκάη: Mε Μέλη της Επιτροπή της Σαγκάης 
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ΕΕ, με στόχο την προαγωγή της συνεργασίας ΕΕ-Κίνας. 

Επίσης, η ελληνική Αντιπροσωπεία επισκέφθηκε το 

Πανεπιστήμιο Διεθνών Σπουδών της Σαγκάης (SISU), 

όπου την υποδέχθηκε ο Πρόεδρός του Li Yansong, την 

εταιρεία COSCO Shipping Ports, όπου την υποδέχθηκε 

ο Αναπλ. Γενικός Διευθυντής Zhang Dayu, και την εται-

ρεία ηλιακής ενέργειας HANERGY, όπου την υποδέχτηκε 

ο Αντιπρόεδρος Yi Meng. Τέλος, η Αντιπροσωπεία επι-

σκέφθηκε το Μουσείο Σύγχρονης Κινεζικής Τέχνης και 

τo Πάρκο Εφοδιαστικής της Σαγκάης. 

Με τον κ. Du Qinglin, Πρόεδρο του Ο.Κ.Σ. Κίνας 
και Αντιπρόεδρο της Εθνικής Επιτροπής της 
Κινεζικής Λαϊκής Πολιτικής Συμβουλευτικής 
Διάσκεψης

Σιάν: Επίσκεψη στο Μουσείο του Πήλινου Στρατού Σιάν: Συνάντηση με τον Αντιπρόεδρο και Μέλη της Επιτροπής της Σαανσί

Σαγκάη: Με τον Πρόεδρο του Πανεπιστημίου Διεθνών Σπουδών (SISU) Πεκίνο: Ξενάγηση στην Απαγορευμένη Πόλη

Με τον κ. Wu Zhiming, Πρόεδρο της Επιτροπής 
της Σαγκάης της Κινεζικής Λαϊκής Πολιτικής 
Συμβουλευτικής Διάσκεψης

Με τον κ. Zheng Xiaoming Αντιπρόεδρο της 
Επιτροπής της Σαανσί της Κινεζικής Λαϊκής 
Πολιτικής Συμβουλευτικής Διάσκεψης
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ΣΥΝΆΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ 
ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ Ε.Ο.Κ.Ε. 
ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Τ ην Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2017, ο Πρόεδρος 
της Ε.Ο.Κ.Ε., κ. Γιώργος Ντάσης, υποδέχθη-
κε το Προεδρείο της Ο.Κ.Ε., το οποίο επισκέ-

φθηκε τις Βρυξέλλες για µία σειρά συναντήσεων 
στην Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτρο-
πή (Ε.Ο.Κ.Ε.) και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στη 

διάρκεια της συνάντησης υπήρξε ένας ιδιαίτερα γόνιμος 

διάλογος για τις κοινές δράσεις των δύο Επιτροπών, κα-

θώς το προηγούμενο έτος συνδιοργανώθηκαν με μεγά-

λη επιτυχία στην Αθήνα εκδηλώσεις διεθνούς εμβέλει-

ας. Ο κ. Ντάσης διαβεβαίωσε τον Πρόεδρο της Ο.Κ.Ε. 

ότι και το 2017 η Ε.Ο.Κ.Ε. θα είναι αρωγός της Ο.Κ.Ε. σε 

πρωτοβουλίες και δράσεις της. Στη συνέχεια η ελληνι-

κή αντιπροσωπεία, στην οποία συμμετείχαν ο κ. Γιώργος 
Βερνίκος, Πρόεδρος της Ο.Κ.Ε., οι κ. Γιώργος Καρανί-
κας και Φώτης Κολεβέντης, Αντιπρόεδροι, ο κ. Από-
στολος Ξυράφης, Γενικός Γραμματέας, και η Δρ. Μάρθα 
Θεοδώρου, Υπεύθυνη Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων, 

παρακολούθησαν τις εργασίες του συνεδρίου του Πα-

ρατηρητηρίου της Αγοράς Εργασίας της Ε.Ο.Κ.Ε. και πα-

ρακάθησαν σε γεύμα με τον κ. Ντάση και τον κ. Charles 
Koffi Diby, Πρόεδρο της Ο.Κ.Ε. της Ακτής Ελεφαντοστού. 

Συνέδριο του Παρατηρητηρίου της Αγοράς Εργασίας της Ε.Ο.Κ.Ε.

Συνάντηση της ελληνικής Αντιπροσωπείας με τον κ. Γιώργο Ντάση, Πρόεδρο της Ε.Ο.Κ.Ε.
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Τ ην Τετάρτη, 1η Μαρτίου 2017, ο κ. 
Γιώργος Βερνίκος, Πρόεδρος της Ο.Κ.Ε., 

οι κ. Γιώργος Καρανίκας και Φώτης 
Κολεβέντης, Αντιπρόεδροι, ο κ. Απόστολος 
Ξυράφης, Γενικός Γραμματέας, και η Δρ. Μάρ-
θα Θεοδώρου, Υπεύθυνη Διεθνών και Δημοσί-

ων Σχέσεων, συναντήθηκαν με τον κ. Δηµήτρη 
Παπαδηµούλη, Aντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και τους Έλληνες Ευρωβουλευ-

τές κ. Νίκο Ανδρουλάκη, κυρία Ελίζα Βόζε-
µπεργκ, κ. Γιώργο Γραµµατικάκη, κυρία Εύα 
Καϊλή, τους κ. Μανώλη Κεφαλογιάννη, Στέλιο 
Κούλογλου, την κυρία Κωνσταντίνα Κούνεβα, 

τους κ. Μιλτιάδη Κύρκο, Γιώργο Κύρτσο, την 

κυρία Μαρία Σπυράκη και τον κ. Κώστα Χρυ-
σόγονο. Ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι της 

Ο.Κ.Ε. Ελλάδος ενημέρωσαν τους Έλληνες Ευ-

ρωβουλευτές για το έργο της Επιτροπής. Επί-

σης, αναφέρθηκαν στις πρωτοβουλίες της για 

το μεταναστευτικό και το προσφυγικό ζήτημα, 

τα εργασιακά, τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και το Ανα-

πτυξιακό Σχέδιο για τη χώρα. Οι Έλληνες Ευ-

ρωβουλευτές ζήτησαν να αναπτυχθούν δίαυ-

λοι επικοινωνίας με την Ο.Κ.Ε. ώστε να υπάρξει 

ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών για ζη-

τήματα ύψιστου ενδιαφέροντος, τόσο για τις ευ-

ρωπαϊκές κοινωνίες γενικότερα, όσο και για την 

Ελλάδα ειδικότερα. 

ΣΥΝΆΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΕΣ  
ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Με τους Έλληνες Ευρωβουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος - Ελιά και του Ποταμιού

Με τους Έλληνες Ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας

Με τους Έλληνες Ευρωβουλευτές του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής 
Αριστεράς

Με την κυρία Ελίζα Βόζεμπεργκ, Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας
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ΕΤΗΣΙΆ ΣΥΝΆΝΤΗΣΗ  
ΤΗΣ Ε.Ο.Κ.Ε. ΚΆΙ  
ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ Ο.Κ.Σ.  
ΣΤΗ ΜΆΛΤΆ

ΣΥΝΕΔΡΙΆΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ AICESIS 
ΣΤΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

ΣΥΝΕΔΡΙΆΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΆΣ ΤΗΣ AICESIS  
ΣΤΗ ΔΟΜΙΝΙΚΆΝΗ ΔΗΜΟΚΡΆΤΙΆ

Σ υνεδρίασε η Ολοµέλεια της Διεθνούς Ένωσης των 
Οικονοµικών και Κοινωνικών Συµβουλίων και Πα-
ρόµοιων Θεσµών (AICESIS), στις 7 και 8 Σεπτεµ-

βρίου 2017, στη Δοµινικανή Δηµοκρατία. Στη διάρκεια της 

συνάντησης η Ο.Κ.Ε. Ελλάδος εκλέχθηκε μέλος του Διοικητι-

κού Συμβουλίου της. Από την ελληνική Ο.Κ.Ε. συμμετείχε ο 

Αντιπρόεδρός της κ. Γιώργος Καρανίκας και ο Γενικός Γραμ-

ματέας της κ. Απόστολος Ξυράφης, ο οποίος εκλέχθηκε ανα-

πληρωτής Γενικός Γραμματέας για την Ευρώπη. Στη διάρκεια 

της συνάντησης συζητήθηκε το κύριο θέμα εργασίας της Προ-

εδρίας της AICESIS για την περίοδο 2015-2017 «Ο ρόλος των 

ΟΚΣ στην καταπολέμηση των ανισοτήτων που συνδέονται με 

τη φτώχεια» και εγκρίθηκε η σχετική έκθεση, η οποία, αφού 

επικαιροποιηθεί με τις παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν κατά 

τη διάρκεια των συζητήσεων, θα αποσταλεί σε ένα ευρύ κύ-

κλο αποδεκτών. Ο Πρόεδρος του Ο.Κ.Σ. Ρουμανίας, κ. Jacob 

Baciu, εξελέγη ομόφωνα Πρόεδρος της AICESIS για την πε-

ρίοδο 2017-2019. Το κύριο θέμα εργασίας την περίοδο αυτή 

θα είναι η «Επίδραση της ψηφιακής επανάστασης στο μέλλον 

της ανθρωπότητας». Στη διάρκεια της Ολομέλειας και της ενη-

μέρωσης για τις προγραμματισμένες δράσεις της AICESIS, οι 

συμμετέχοντες ενημερώθηκαν και αντάλλαξαν απόψεις για το 

Διεθνές Συνέδριο που θα συνδιοργανωθεί από την AICESIS, 

τον ILO και την Ο.Κ.Ε. Ελλάδος με θέμα τον Κοινωνικό Διά-

λογο και το Μέλλον της Εργασίας, στις 23 και 24 Νοεμβρίου 

2017, στην Αθήνα.

Πραγµατοποιήθηκε στη Μάλτα, στις 
22 και στις 23 Ιουνίου 2017, η 
ετήσια συνάντηση των Προέδρων 

και των Γενικών Γραµµατέων των εθνι-
κών Οικονοµικών και Κοινωνικών Συµ-
βουλίων (Ο.Κ.Σ.) της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης (EE) και της Ε.Ο.Κ.Ε. Το θέμα της 

φετινής συνάντησης ήταν «Προς μια δίκαιη 

και χωρίς αποκλεισμούς αγορά εργασίας 

στο πλαίσιο κινητικότητας εντός της EE». 

Οι συμμετέχοντες κατέθεσαν τις απόψεις 

τους, παρουσίασαν παραδείγματα καλών 

πρακτικών σε εθνικό επίπεδο και συμμε-

τείχαν σε έναν ιδιαίτερα γόνιμο διάλογο. 

Από την Ο.Κ.Ε. Ελλάδος συμμετείχε ο κ. 

Απόστολος Ξυράφης, Γενικός Γραμματέας. 

Τ ην Πέµπτη, 2 Μαρτίου 2017, συνεδρίασε το Διοι-
κητικό Συµβούλιο της Διεθνούς Ένωσης Οικονοµι-
κών και Κοινωνικών Συµβουλίων και Παρόµοιων 

Θεσµών (AICESIS) στο Λουξεµβούργο. Από την ελληνική 

Ο.Κ.Ε. συμμετειχαν ο 

κ. Γιώργος Βερνίκος, 

Πρόεδρός της, οι κ. 

Γιώργος Καρανίκας 

και Φώτης Κολεβέ-

ντης, Αντιπρόεδροι, 

και ο κ. Απόστολος 

Ξυράφης, Γενικός Γραμματέας. Σημειώνεται ότι η Ο.Κ.Ε. είναι 

μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης από το 2009. 

Την Παρασκευή, 3 Μαρτίου 2017, τα μέλη της ελληνικής αντι-

προσωπείας συμμετείχαν σε Εργαστήρι για την καθημερινή 

λειτουργία των Ο.Κ.Σ. και Παρόμοιων Θεσμών, σε συνέχεια 

σχετικών συζητήσεων που ξεκίνησαν το 2016 (Μαδρίτη, Κο-

τονού).
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ΣΥΝΆΝΤΗΣΗ LASAIRE ΣΤΟ ΠΆΡΙΣΙ 

Πραγµατοποιήθηκε στο Παρίσι, στις 12 και 13 Οκτωβρίου 2017, 

η Διετής Συνάντηση LASAIRE. Το LASAIRE είναι ένα think tank, το 

οποίο ιδρύθηκε το 1989 και έχει έδρα το Παρίσι. Κεντρικό θέμα των συ-

ναντήσεών του είναι τα ζητήματα που αφορούν στην απασχόληση στην 

Ευρώπη και οι συμμετέχοντες προέρχονται τόσο από τις εργοδοτικές, 

όσο και από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, καθώς και από τα θεσμικά 

όργανα της Ένωσης και την ακαδημαϊκή κοινότητα.

Στη συνάντηση στο Παρίσι επίσημος προσκεκλημένος ήταν ο κ. Γιώργος 

Ντάσης, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επι-

τροπής. Στη συνάντηση συζητήθηκαν, μεταξύ άλλων, οι αλλαγές που θα 

πρέπει να προωθηθούν, σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, σε στρατη-

γικές και πρακτικές για έναν κοινωνικό διάλογο ο οποίος θα επιτρέπει οι εταιρείες και οι εργαζόμενοι να βρίσκουν λύσεις που αντα-

ποκρίνονται στα συμφέροντα όλων των πλευρών. 

Από την ελληνική Ο.Κ.Ε. στη συνάντηση συμμετείχαν ο Δρ. Γιώργος Τσατήρης, Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της,  

η Δρ. Μάρθα Θεοδώρου, Υπεύθυνη Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων και η Δρ. Αφροδίτη Μακρυγιάννη, Επιστημονική Συνεργάτιδα.

ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΆΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΟΡΥΦΗΣ ΣΤΗ ΜΆΔΡΙΤΗ

Ε κπρόσωποι των Οικονοµικών και 
Κοινωνικών Συµβουλίων και της 
κοινωνίας των πολιτών από τις 

χώρες µέλη της Ένωσης για τη Μεσό-
γειο συναντήθηκαν στη Μαδρίτη, στις 
13 και 14 Δεκεµβρίου 2017, για να συ-
ζητήσουν τις προκλήσεις που αντιµετω-
πίζει η περιοχή, στο πλαίσιο της Ευρω-
µεσογειακής Συνόδου Κορυφής 2017 
των Οικονοµικών και Κοινωνικών Συµ-
βουλίων και Παρόµοιων Θεσµών.
Από την ελληνική Ο.Κ.Ε. συμμετείχαν στη 

Σύνοδο η Δρ. Αφροδίτη Μακρυγιάννη, Επιστημονική Συνερ-

γάτιδα, και η Μαρία Ιωαννίδου, Επιστημονική Συνεργάτιδα.

Η κατάσταση στην ευρωµεσογειακή περιοχή
Οι συμμετέχοντες ενέκριναν ομόφωνα μια Τελική Δήλωση, η 

οποία καταδικάζει όλες τις μορφές βίας και τρομοκρατίας και 

την παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην περιο-

χή της Μεσογείου. Προτρέπει επίσης τα θεσμικά όργανα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης να σχεδιάσουν έναν αποτελεσματικό 

και ευέλικτο μηχανισμό, ο οποίος θα διασφαλίζει την ασφαλή 

και νόμιμη άφιξη των προσφύγων, των οποίων τα ανθρώπι-

να δικαιώματα παραβιάζονται σε καθημερινή βάση. 

Η διεθνής κοινότητα πρέπει να αναγνωρίσει το σημαντικό 

ρόλο και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι χώρες της Βό-

ρειας Αφρικής και της Μέσης Ανατολής, 

φιλοξενώντας πρόσφυγες σε δυσανάλο-

γους αριθμούς, και πρέπει να τους παρά-

σχει μεγαλύτερη υποστήριξη. Οι συμμετέ-

χοντες στη συνάντηση εξέφρασαν επίσης 

τη σοβαρή ανησυχία τους για την πρό-

σφατη περιθωριοποίηση των οργανώ-

σεων της κοινωνίας των πολιτών και τη 

βία προς το προσωπικό τους και κάλεσαν 

όλες τις κυβερνήσεις να διασφαλίσουν τις 

ελευθερίες έκφρασης, σύνδεσης, συλλο-

γικών διαπραγματεύσεων και ειρηνικής 

διαδήλωσης.

Οικονοµικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώµατα
Οι συμμετέχοντες υπογράμμισαν την πρωταρχική σημασία 

των οικονομικών, εργασιακών και κοινωνικών δικαιωμά-

των για την οικονομική ανάπτυξη και τη δημοκρατική δια-

κυβέρνηση στην περιοχή και κάλεσαν τις κυβερνήσεις να 

προβούν σε διάλογο με τις οργανώσεις της κοινωνίας των 

πολιτών για την περαιτέρω ενίσχυση αυτών των δικαιωμά-

των. Τόνισαν επίσης την ανάγκη για οικονομικά προσιτή και 

καλής ποιότητας εκπαίδευση για την προώθηση της κοινω-

νικοοικονομικής ανάπτυξης στη Μεσόγειο και τον βασικό 

ρόλο της άτυπης εκπαίδευσης και κατάρτισης για την οικο-

δόμηση κοινωνιών χωρίς αποκλεισμούς.
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ΤΆΚΤΙΚΕΣ ΣΥΝΆΝΤΗΣΕΙΣ  
ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΆΣΙΆΣ 

Την Τρίτη, 4 Ιουλίου 2017, ο κ. Γιώργος Βερνίκος, Πρόεδρος της Ο.Κ.Ε., συναντήθηκε 
µε την κυρία Έφη Αχτσιόγλου, Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινω-
νικής Αλληλεγγύης. Η Ο.Κ.Ε. πραγματοποιεί τακτικές συναντήσεις με το Υπουργείο Εργα-

σίας για την προώθηση του Κοινωνικού Διαλόγου, την ανταλλαγή απόψεων για το μέλλον 

της εργασίας και την αντιμετώπιση επίκαιρων ζητημάτων. Το Υπουργείο δίνει προτεραιότητα 

στην αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας, θέμα με το οποίο η Ο.Κ.Ε. έχει ασχοληθεί επα-

νειλημμένα. Η Ο.Κ.Ε. τονίζει πάντα τη σημασία του Κοινωνικού Διαλόγου, ο οποίος πρέπει 

να προηγείται της υπογραφής της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας που εί-

ναι αρμοδιότητα των κοινωνικών εταίρων. Η δε υποβάθμιση του Κοινωνικού Διαλόγου έχει 

σαν αποτέλεσμα και την αμφισβήτηση της ίδιας της αξιοπιστίας των κοινωνικών εταίρων. 

ΣΥΝΆΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΆΝΆΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ, κ. ΓΙΩΡΓΟ ΚΆΤΡΟΥΓΚΆΛΟ

Τ η Δευτέρα, 16 Οκτωβρίου 2017, ο Αναπληρωτής 
Υπουργός Εξωτερικών, κ. Γιώργος Κατρούγκα-
λος, συναντήθηκε µε εκπροσώπους της Ο.Κ.Ε. 

και των κοινωνικών εταίρων. Σκοπός της συνάντησης 

ήταν η ενημέρωση για τις διαπραγματεύσεις μεταξύ της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου για 

την αποχώρησή του από την Ένωση. Οι συζητήσεις και 

οι προτάσεις που θα μπορούσαν να ενσωματωθούν στις 

εθνικές θέσεις στο πλαίσιο της παραπάνω διαδικασίας 

θεωρούνται ιδιαίτερα χρήσιμες, τόνισε ο κ. Κατρούγκα-

λος.

Στη διάρκεια της συνάντησης ο Πρόεδρος της Ο.Κ.Ε., 

κ. Γιώργος Βερνίκος, ενημέρωσε για τις από κοινού 

δράσεις της Ο.Κ.Ε. και της Ε.Ο.Κ.Ε. για το μέλλον της Ευ-

ρώπης, διευκρινίζοντας ότι η επιτροπή δεν ασχολείται 

με τις τομεακές προτεραιότητες αλλά με το μέλλον της 

Ευρώπης γενικότερα. Παρά το αρνητικό γεγονός του 

BREXIT η Ελλάδα πρέπει και μπορεί να επωφεληθεί από 

τις εξελίξεις στην Ένωση, καθώς θα προκύψουν ευκαι-

ρίες και η ελληνική κυβέρνηση πρέπει να είναι έτοιμη 

να τις εκμεταλλευτεί προς όφελος της χώρας. Η Ο.Κ.Ε. 

από την πλευρά της είναι έτοιμη να συμβάλει σε αυτή την 

εθνική πρόκληση, είτε στη σύνθεση απόψεων, είτε με τη 

διαβούλευση σε σχετικά ζητήματα που θα προκύψουν 

στο άμεσο μέλλον.

Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης οι κ. Κωνσταντί-

νος Μπίτσιος, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος ΣΕΒ, Γιώργος 

Καββαθάς, Πρόεδρος ΓΣΕΒΒΕ, Βασίλης Κορκίδης, Πρό-

εδρος ΕΣΕΕ, Ιωάννης Ρέτσος, Πρόεδρος ΣΕΤΕ, Ιωάννης 

Παναγόπουλος, Πρόεδρος ΓΣΕΕ και Χρήστος Γεωργίου 

(ΣΒΒΕ).
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Τ ην Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου 2017, η κυ-
ρία Ντόρα Μπακογιάννη, Βουλευτής και 
Τοµεάρχης Οικονοµίας και Ανάπτυξης 

της Νέας Δηµοκρατίας (ΝΔ), συναντήθηκε με το 

Προεδρείο και τα Μέλη της Εκτελεστικής Επιτρο-

πής της Ο.Κ.Ε., στα γραφεία της Επιτροπής. Στη συ-

νάντηση συμμετείχαν επίσης ο κ. Ευάγγελος Μπα-

σιάκος*, Βουλευτής και αναπληρωτής Τομεάρχης 

της ΝΔ, ο κ. Βασίλης Ξυπολητάς, Γραμματέας Παραγωγικών Φορέων της ΝΔ και ο κ. Αχιλλέας Ιωακειμίδης. Η κυ-

ρία Μπακογιάννη, αφού ευχαρίστησε τον Πρόεδρο της Ο.Κ.Ε., κ. Βερνίκο, για την πρόσκληση, ανέφερε ότι η σημε-

ρινή επίσκεψή της στην Ο.Κ.Ε. σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο συνεργασίας της με τους παραγωγικούς φορείς της 

χώρας. Η λειτουργία της Ο.Κ.Ε. στην Ελλάδα είναι ιδιαίτερα σημαντική ως φορέας ουσιαστικού διαλόγου, καθώς ο 

διάλογος είναι πολλές φορές προσχηματικός. Η ΝΔ πιστεύει στο διάλογο, και καθώς σήμερα η χώρα βρίσκεται στη 

δίνη μίας πολυετούς κρίσης, ο διάλογος είναι απαραίτητος όσο ποτέ άλλοτε. 

ΣΥΝΆΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ  
ΤΗΣ ΝΕΆΣ ΔΗΜΟΚΡΆΤΙΆΣ

Τ ην Τετάρτη, 6 Σεπτεµβρί-
ου 2017, το Προεδρείο 
της Ο.Κ.Ε. συναντήθηκε 

µε τον Πρόεδρο της Νέας Δη-
µοκρατίας, κ. Κυριάκο Μητσο-
τάκη. O Πρόεδρος της Ο.Κ.Ε., κ. 

Γιώργος Βερνίκος, ενημέρωσε 

τον κ. Μητσοτάκη για το έργο της 

Ο.Κ.Ε. και το σημαντικό ρόλο της, 

καθώς, όπως προβλέπει το Σύ-

νταγμα της Ελλάδος, η Επιτροπή 

έχει ως αποστολή της τη διεξαγω-

γή του κοινωνικού διαλόγου για τη γενική πολιτική της χώρας και ιδίως για τις κατευθύνσεις της οικονομικής και κοι-

νωνικής πολιτικής. Στην τοποθέτησή του ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε, μεταξύ άλλων, τα εξής: «Θεωρώ ότι η Οικονομική 

και Κοινωνική Επιτροπή είναι ένα θεσμοθετημένο βήμα διαλόγου και σύνθεσης. Διαλόγου και σύνθεσης που απαιτούν 

καλή διάθεση, αμοιβαίο σεβασμό στις απόψεις των διαφορετικών μελών και εστίαση στο μέλλον και όχι στο παρελθόν. 

Η δική μας πρόκληση για την επόμενη μέρα είναι να προτείνουμε ένα νέο σχέδιο εξόδου της χώρας από την κρίση, το 

οποίο θα αντιμετωπίζει και τις τρεις πτυχές του διαλόγου που και εσείς πάντα τονίζετε στα δικά σας έντυπα: την ανά-

πτυξη, την αλληλεγγύη και τη δημοκρατία».

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΝΤΟΡΆΣ ΜΠΆΚΟΓΙΆΝΝΗ  
ΣΤΗΝ Ο.Κ.Ε. 

Ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, Πρόεδρος της ΝΔ, με τον κ. Γιώργο Βερνίκο, Πρόεδρο της Ο.Κ.Ε., 
τον κ. Γιώργο Γωνιωτάκη, Αντιπρόεδρο, τον κ. Φώτη Κολεβέντη, Αντιπρόεδρο, και τον κ. Ιωάννη 
Πάιδα, Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής

* Η συμμετοχή του στη συνάντηση ήταν η τελευταία δημόσια εμφάνισή του πριν τον απροσδόκητο χαμό του.
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Τ ην Πέµπτη, 30 Μαρτίου 2017, ο Πρόεδρος της Ο.Κ.Ε., κ. Γιώργος Βερνίκος, συµµετείχε µε οµιλία του σε 
Ηµερίδα του Πανελλήνιου Συνδέσµου Εξαγωγέων (Π.Σ.Ε.). Στην εκδήλωση χαιρετισμό απηύθυνε η κυρία 

Χριστίνα Σακελλαρίδη, Πρόεδρος του Π.Σ.Ε. και με ομιλίες τους συμμετείχαν επίσης ο κ. Ανδρέας Νεφελού-

δης, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η κυρία 

Μαρίνα Οφλούδη-Γιαβρόγλου, CEO στην εταιρεία Μύλοι Σόγιας A.E., και ο κ. Αθανάσιος Ρούλιας, Γενικός Διευθυντής 

της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ). Ο κ. Βερνίκος στη διάρκεια της ομιλίας του τόνισε, μεταξύ 

άλλων, ότι οι εξαγωγές είναι ο βασικός πυλώνας της οικονομίας και της ανάπτυξης κάθε χώρας, ιδιαίτερα δε σε μία 

περίοδο κρίσης. Η στενή συνεργασία του ιδιωτικού με το δημόσιο τομέα είναι απαραίτητη στη χώρα σήμερα, η οποία 

πρέπει, μεταξύ άλλων, να αντιμετωπίσει τη φυγή των πιο ικανών Ελλήνων στο εξωτερικό και να προκαλέσει την επι-

στροφή τους, δίνοντας ισχυρά κίνητρα.

ΗΜΕΡΙΔΆ ΤΟΥ ΠΆΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΞΆΓΩΓΕΩΝ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ Ε.Σ.Ά.μεΆ. 

Τ ην Πέµπτη, 9 Φεβρουαρίου 2017, ο Αντι-
πρόεδρος της Ο.Κ.Ε. κ. Γιώργος Γωνιωτάκης 
συµµετείχε ως οµιλητής στο 9ο Εκλογοαπο-

λογιστικό Συνέδριο Ε.Σ.Α.µεΑ. (Εθνική Συνοµο-
σπονδία Ατόµων µε Αναπηρία). Στη διάρκεια της 

ομιλίας του τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι η υγεία, η διαρ-

κής εκπαίδευση, η πλήρης και απρόσκοπτη ενσωμά-

τωσή τους στην κοινωνία και την εργασία, η ίδια η αυ-

τονομία τους, πρέπει να αποτελέσουν τους βασικούς, 

αδιαπραγμάτευτους άξονες της στρατηγικής μας για 

τα ΑμεΑ. Ας κοιτάξουμε λίγο τις πρακτικές σε Ευρώ-

πη και Αμερική, να πάρουμε παραδείγματα για το πώς 

μπορούμε να χαράξουμε μια πάγια εθνική στρατηγική 

γύρω από το θέμα. Και πάνω από όλα: ας ακούσου-

με τα ίδια τα άτομα με αναπηρία, τις ανησυχίες και τις 

αγωνίες τους, τις προτάσεις και τα προβλήματά τους, 

ας τα λύσουμε επιτέλους για να μπορούμε να τους 

κοιτάμε στα μάτια. Δεν είναι χάρη, είναι δικαίωμα και 

τους το οφείλουμε. Η Οικονομική και Κοινωνική Επι-

τροπή της Ελλάδος, πάντως, είναι στη διάθεση όλων 

όσοι θέλουν να προσφέρουν σε αυτή την κατεύθυνση. 
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 
ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ 
ΚΕΔΕ 

Την Τρίτη, 4 Απριλίου 2017, ο 
Πρόεδρος της Ο.Κ.Ε., κ. Γιώρ-
γος Βερνίκος, συµµετείχε σε 

Συνέντευξη Τύπου της Κεντρικής 
Ένωσης Δήµων Ελλάδος (ΚΕΔΕ). Η 

Συνέντευξη διοργανώθηκε για το Διε-

θνές Συνέδριο με θέμα «Λιμάνια, Θαλάσσιες Μεταφορές και Νησιωτικότητα: Περιβάλλον, Καινοτομία, Επιχειρημα-

τικότητα», στις 21 και 22 Απριλίου 2017 στη Μήλο. Στη Συνέντευξη Τύπου συμμετείχαν οι κ. Γιώργος Πατούλης, 

Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Νεκτάριος Σαντορινιός, Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, και Γεράσιμος Δα-

μουλάκης, Δήμαρχος Μήλου. Τη Συνέντευξη συντόνισε ο Γενικός Διευθυντής του Ενεργειακού και Περιβαλλοντικού 

Γραφείου Αιγαίου, κ. Ηλίας Ευθυμιόπουλος. Ο κ. Βερνίκος στη διάρκεια της παρέμβασής του αναφέρθηκε στη δυ-

ναμική της καινοτομίας αλλά και στην άμεση σχέση της τουριστικής ανάπτυξης με την ενίσχυση της νησιωτικότητας.

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΙΔΕΩΝ

Σ τς 12 και στις 13 Ιου-
νίου 2017 ο Κύκλος 
Ιδεών για την Εθνική 

Ανασυγκρότηση πραγµατο-
ποίησε συνέδριο στην Αθήνα 
µε θέµα «Η Ελλάδα Μετά». 

Ο κ. Γιώργος Βερνίκος, Πρόε-

δρος της Ο.Κ.Ε., συμμετείχε με 

ομιλία του στον 4ο Κύκλο του 

συνεδρίου με θέμα «Η επανά-

σταση του αυτονόητου - Πεδία 

ανάπτυξης». Ο κ. Βερνίκος τό-

νισε ότι «Η ελληνική οικονομία 

εξακολουθεί να είναι αντιμέτωπη με μία ιδιαίτερα ζοφερή πραγματικότητα η οποία ελάχιστα έχει διαφοροποιη-

θεί από τα δεδομένα εκείνα που οδήγησαν την χώρα στην εποχή των “μνημονίων” και της οικονομικής επιτή-

ρησης. Η ελληνική κρίση χρέους ανέδειξε για πολλοστή φορά τις αδυναμίες και τα διαρθρωτικά προβλήματα 

του προτύπου οικονομικής μεγέθυνσης που είχε υιοθετηθεί στην χώρα για περισσότερα από 30 χρόνια. Όλοι οι 

συμμετέχοντες στο σχετικό δημόσιο, αλλά και επιστημονικό διάλογο αποδέχονται την επιτακτική ανάγκη επα-

νακαθορισμού του αναπτυξιακού μοντέλου της χώρας. Θεμελιώδης προϋπόθεση όμως είναι να διαμορφω-

θεί μια κουλτούρα διαλόγου και συναίνεσης. Χωρίς κοινωνικό διάλογο δεν μπορεί να υπάρξει Ελλάδα μετά». 
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ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ 
ΕΠΆΓΓΕΛΜΆΤΙΚΟΥ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΆΘΗΝΩΝ 
ΚΆΙ ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΆΙΆ

Σ τις 7 και στις 8 Μαΐου 2017 πραγµατοποιήθηκε συ-
νέδριο υπό την αιγίδα του Επαγγελµατικού Επιµε-
λητηρίου Αθηνών και του Βιοτεχνικού Επιµελητη-

ρίου Πειραιά µε θέµα «Αναζητώντας ένα Εθνικό Σχέδιο 
για την “Κοινωνία των Κόκκινων Χρεών”». Κεντρικοί ομι-

λητές στην εκδήλωση ήταν ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, 

κ. Γιάννης Δραγασάκης, ο Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρα-

τίας, κ. Κωστής Χατζηδάκης, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσω-

πος του ΚΚΕ, κ. Νίκος Καραθανασόπουλος, ο Πρόεδρος της 

Ένωσης Κεντρώων, κ. Βασίλης Λεβέντης, μέλη της κυβέρνη-

σης, εκπρόσωποι πολιτικών κομμάτων, πρόεδροι φορέων, 

εκπρόσωποι οργανισμών κ.ά. Στη διάρκεια της παρέμβασής 

του ο κ. Γιώργος Βερνίκος, Πρόεδρος της Οικονομικής και 

Κοινωνικής Επιτροπής της Ελλάδος, αναφέρθηκε στη δύ-

σκολη οικονομική συγκυρία για τη χώρα, οι επιπτώσεις της 

οποίας έχουν άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινότητα πολ-

λών πολιτών της. Η ανάπτυξη επεσήμανε ότι απαιτεί, μετα-

ξύ άλλων, ανοικτούς δίαυλους επικοινωνίας και διάλογο με 

την κοινωνία, η συνοχή της οποίας είναι ιδιαίτερα εύθραυστη  

στις παρούσες συνθήκες. 

ΗΜΕΡΙΔΆ ΤΟΥ ΣΕΒ ΓΙΆ «ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΡΓΆΣΙΆΣ ΜΕΤΆ ΤΟ 
ΜΝΗΜΟΝΙΟ»

Στις 24 Οκτωβρίου 2017 ο Πρόεδρος της 
Ο.Κ.Ε., κ. Γιώργος Βερνίκος, συµµετείχε σε 
Ηµερίδα του ΣΕΒ, στην Αθήνα, µε θέµα «Το 

Μέλλον της Εργασίας µετά το Μνηµόνιο».
Στην παρέμβασή του ο κ. Βερνίκος, αφού σημεί-

ωσε ότι σε κάθε ιστορική περίοδο υπάρχουν αντιτι-

θέμενα συμφέροντα και συγκρούσεις, κάτι το οποίο 

δεν πρέπει να μας προξενεί εντύπωση, επισήμανε ότι 

το ζήτημα της εργασίας είναι τελικά βαθύτατα πολιτι-

κό. Απηύθυνε πρόσκληση στους Κοινωνικούς Εταί-

ρους να υπηρετήσουν σθεναρά και να πιστέψουν βα-

θιά στην όλη διαδικασία του οργανωμένου διαλόγου 

με την κοινωνία, ανεξάρτητα από τις συζητήσεις που 

γίνονται για την υπογραφή της Εθνικής Γενικής Συλλο-

γικής Σύμβασης Εργασίας, αξιοποιώντας έμπρακτα το 

βήμα της Ο.Κ.Ε. Καταλήγοντας, υπογράμμισε ότι «χω-

ρίς ειλικρινή κοινωνικό διάλογο και κοινωνική συναί-

νεση η ελληνική οικονομία δύσκολα θα μπορέσει να 

προσαρμοσθεί και ν’ αντιμετωπίσει τις σοβαρές ανα-

πτυξιακές της αδυναμίες, τις προκλήσεις του μέλλο-

ντος, αλλά και να επωφεληθεί από τα ενθαρρυντικά 

σημάδια τόνωσης της ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας. 

Μόνο έτσι μπορούμε να συμφωνήσουμε και στη συ-

νέχεια να εφαρμόσουμε πραγματικά τις αναγκαίες πα-

ρεμβάσεις και πολιτικές, ώστε τελικά να είμαστε εμείς 

οι ίδιοι εκείνοι που ορίζουμε το μέλλον μας».

Με τον κ. Γιάννη Ρέτσο, Πρόεδρο του ΣΕΤΕ από τον Μάιο του 2017
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ΕΠΙΛΟΓΗ ΆΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. 
κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΒΕΡΝΙΚΟΥ

Στις 17 Μαρτίου 2017, σε άρθρο του στον ιστότοπο 

της εφημερίδας Πρώτο Θέμα με τίτλο «Η Ιστορία προ-

χωράει δύο βήματα μπροστά και ένα πίσω», ο Πρόεδρος 

της Ο.Κ.Ε., κ. Γιώργος Βερνίκος, αναφέρεται στην υπο-

γραφή των Συνθηκών της Ρώμης πριν από εξήντα χρό-

νια και στο ευρωπαϊκό εγχείρημα, τονίζοντας ότι «Ποτέ 

άλλοτε στην Ιστορία του ανθρώπου δεν υπήρξε από δι-

αφορετικούς λαούς μια τόσο σημαντική συμφωνία για 

την εδραίωση της δημοκρατίας και έναν κοινό συνταγ-

ματικό πολιτισμό». 

Στις 18 Απριλίου 2017, σε άρθρο του στον ιστότοπο 

της εφημερίδας Πρώτο Θέμα με τίτλο «Επιχειρηματικό-

τητα και Δημοκρατία», ο Πρόεδρος της Ο.Κ.Ε., κ. Γιώρ-

γος Βερνίκος, αναφέρει ότι «Η ανάπτυξη δεν είναι μόνο 

θέμα οικονομίας. Είναι και ισχυρό μέσο προώθησης της 

δημοκρατίας. Γιατί το πραγματικό ζητούμενο, αφού πε-

τύχουμε τα αυτονόητα, είναι να παράγουμε πολιτική που 

να στηρίζεται σε αρχές και αξίες, σ’ ένα περιβάλλον με 

έντονες αντιπαραθέσεις, από τις οποίες αναδεικνύεται 

περισσότερο έντονη από ποτέ η ανάγκη διαλόγου και 

συνεργασίας της κοινωνίας, των παραγωγικών δυνάμε-

ων και των κομμάτων». 

Στις 29 Απριλίου 2017, σε άρθρο του στην εφημε-

ρίδα Η Καθημερινή με τίτλο «Έχουμε ευθύνη όλοι να μά-

θουμε να ακούμε», ο Πρόεδρος της Ο.Κ.Ε., κ. Γιώργος 

Βερνίκος, αναφέρει ότι «Η Ο.Κ.Ε. θεωρεί εξαιρετικά ση-

μαντική την υπογραφή της διακήρυξης της Ρώμης από 

τους Ευρωπαίους ηγέτες σε μια περίοδο μεγάλων δυ-

σκολιών και έντονων αμφισβητήσεων της διαδικασίας 

της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Μια υπογραφή που επι-

βεβαίωσε τη βούληση των λαών για βελτίωση της EE, η 

οποία αποτελεί τολμηρό και μακρόπνοο σχέδιο, μοναδι-

κό στην Ιστορία. Η Ο.Κ.Ε. χαιρετίζει και τη ρητή δέσμευ-

ση ότι σε αυτήν την πορεία θα ακούγονται περισσότερο 

και αποτελεσματικότερα οι ανησυχίες που εκφράζουν οι 

πολίτες και τα θεσμικά όργανα». 



 > 41 

> 2017

Στις 2 Ιουλί-
ου 2017, σε άρθρο 

του στην εφημερί-

δα Πρώτο Θέμα με 

τίτλο «10 προτά-

σεις προς συζήτη-

ση για το "αυτονό-

ητο"», ο Πρόεδρος 

της Ο.Κ.Ε., κ. Γιώρ-

γος Βερνίκος, τονί-

ζει ότι «Περισσότε-

ρο σήμερα από ποτέ 

υπάρχει ανάγκη 

κοινωνικής συνεννόησης και διάθεσης δημιουργικής 

σύνθεσης των αντιτιθεμένων απόψεων και συμφερό-

ντων. Κοινωνικοί εταίροι, παραγωγικοί φορείς, πολιτικά 

κόμματα οφείλουν να ξεπερνούν τα επιμέρους συμφέ-

ροντα και τις ιδεοληψίες και να προτάσσουν πάνω απ’ 

όλα το ευρύτερο κοινωνικό και εθνικό συμφέρον. Ολοι 

οι πολίτες έχουμε και ατομική ευθύνη για τη δημοκρα-

τία, για την ποιότητα της καθημερινότητάς μας και για τη 

χώρα που θα παραδώσουμε στις επόμενες γενιές». 

Στις 30 Ιουλίου 2017, σε άρθρο του στην εφημερί-

δα Το Βήμα με τίτλο «Ο λόγος στους κοινωνικούς εταί-

ρους», ο Πρόεδρος της Ο.Κ.Ε., κ. Γιώργος Βερνίκος,  

επισημαίνει ότι «Χωρίς ειλικρινή κοινωνικό διάλογο και 

κοινωνική συναίνεση η ελληνική οικονομία δύσκολα θα 

μπορέσει να αντιμετωπίσει τις σοβαρές αναπτυξιακές 

της αδυναμίες, τις προκλήσεις του μέλλοντος, αλλά και 

να επωφεληθεί από τα ενθαρρυντικά σημάδια τόνωσης 

της ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας». 

Στις 30 Ιουλίου 2017, σε άρθρο του στον ιστότο-

πο skai.gr με τίτλο «Αναγκαία η συμμετοχή των πολιτών 

για το μέλλον της Ευρώπης», ο Πρόεδρος της Ο.Κ.Ε., κ. 

Γιώργος Βερνίκος, αναφέρεται στη Λευκή Βίβλο της Ευ-

ρωπαϊκής Επιτροπής για το μέλλον της Ευρώπης και 

επισημαίνει ότι «H O.K.E. από την πρώτη στιγμή συμμε-

τείχε ενεργά στο σχετικό διάλογο, θεωρώντας ότι ο ευ-

ρωσκεπτικισμός, η ανασφάλεια και η απαισιοδοξία που 

επικρατούν στην ευρωζώνη σήμερα, πρέπει να αφυ-

πνίσουν όλες εκείνες τις δυνάμεις που ενδιαφέρονται 

πραγματικά για την εμβάθυνση της πολιτικής ενοποί-

ησης και την αποτελεσματική αντιμετώπιση όλων των 

ατελειών και αδυναμιών της». 

Στις 13 Αυγούστου 2017, σε άρθρο του στην εφημε-

ρίδα Πρώτο Θέμα με τίτλο «Στρατηγικές πολιτικές για το 

μέλλον της Ευρώπης», ο Πρόεδρος της Ο.Κ.Ε., κ. Γιώρ-

γος Βερνίκος, υποστηρίζει ότι «Για να ξαναγίνει η EE ελ-

κυστική για τους πολίτες πρέπει να υπάρξει έξοδος από 

την παρατεινόμενη οικονομική και κοινωνική κρίση, με 

την Ευρώπη καθώς και τα κράτη-μέλη της να ξαναμπούν 

σε τροχιά ανάπτυξης και ευημερίας. Θα πρέπει η EE να 

δείξει έμπρακτα την προσήλωσή της στις ιδρυτικές αρχές 

και αξίες της και να δοθεί έμφαση στην ανάπτυξη ευρω-

παϊκής συνείδησης και ταυτότητας, πέραν των εθνικών 

στεγανών, συμφερόντων και εγωισμών».  

Στις 27 Αυγούστου 2017, σε άρθρο του στην εφημε-

ρίδα Η Καθημερινή με τίτλο «Η σημασία του κοινωνικού 

διαλόγου», ο Πρόεδρος της Ο.Κ.Ε., κ. Γιώργος Βερνίκος, 

αναφερόμενος στη σημερινή κατάσταση της χώρας και 

στις πρωτοβουλίες που πρέπει να αναληφθούν τονίζει 

ότι «Βασικό προαπαιτούμενο, βέβαια, είναι η διαμόρ-

φωση συνθηκών κοινωνικής συνεννόησης και η ύπαρ-

ξη διάθεσης δημιουργικής σύνθεσης των αντιτιθέμενων 

απόψεων. Εμείς, στην Οικονομική και Κοινωνική Επι-

τροπή (Ο.Κ.Ε.), ως ο συνταγματικός θεσμός για τον ορ-

γανωμένο διάλογο, αυτό υπηρετούμε. Δεν είναι εύκολο, 

γιατί οι συνήθεις πρακτικές διαπραγματευτικής δύναμης 

θα πρέπει να τεθούν εξ ολοκλήρου στο παρελθόν. Δεν 

είναι εύκολο, γιατί έχουμε όλοι μας μάθει να μιλάμε και 

όχι να ακούμε». 
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«ΣΧΕΔΙΆΖΟΝΤΆΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ.
ΔΗΜΟΚΡΆΤΙΆ & ΆΝΆΠΤΥΞΗ  
ΣΕ ΔΥΣΚΟΛΟΥΣ ΚΆΙΡΟΥΣ» Σχεδιάζοντας 

το μέλλον 

Γιώργος Βερνίκος

Ο Γιώργος Βερνίκος ασχολείται επαγγελματικά κυρίως με την ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρι-σμού. 

Είναι μέλος σειράς Οργανώσεων και Επιμελητηρίων που έχουν στόχο την επιχειρηματική, πολι-τιστική και κοινωνική ανάκαμψη της χώρας, την προάσπιση των δικαιωμάτων του πολίτη και την προστασία του περιβάλλοντος. Έχει εκδώσει το βιβλίο «Όταν θέλαμε ν’ αλλάξουμε την Ελλάδα», που αναφέρεται στο φοιτητικό αντιδικτατορικό κίνημα, εκδό-σεις Καστανιώτη (2003). Είναι Γενικός Γραμματέας του ΣΕΤΕ και Μέλος του ΔΣ του Ναυτικού Επι-μελητηρίου της Ελλάδος. 

Τον Οκτώβριο του 2015 εξελέγη Πρόεδρος της ΟΚΕ. 

gav@vernicos.gr

Σχεδιασμός εξωφύλλου:  Νικολέττα Μιχελάκη
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«Τώρα είναι που πρέπει  και πάλι να θυμηθούμε τη σχέση διαλόγου και κοινωνίας  και την ανάγκη τοποθέτησης του πολίτη στο κέντρο των αποφάσεων.
Τώρα είναι που οι ανάγκες,  ιδίως των νέων ανθρώπων,  για επικοινωνία, συμμετοχή, ελπίδα για έναν καλύτερο κόσμο  και δικαιότερη διανομή  του οικονομικού αποτελέσματος γίνονται όλο και πιο έντονες»

ΙSBN: 978-960-9484-95-4

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΟΚΕ)
H λειτουργία των ΟΚΕ στην ΕΕ προβλέπεται από την ιδρυτική συνθήκη της Ρώμης το 1956. Η ΟΚΕ της Ελλάδος ιδρύθηκε το 1994 και από το 2001 αποτελεί συνταγματικό θεσμό με απο-στολή τη διεξαγωγή κοινωνικού διαλόγου για τη γενική πολιτική της χώρας. 

Η υπευθυνότητα και η αποτελε-σματικότητα διεξαγωγής του κοι-νωνικού διαλόγου προσδιορίζει την ποιότητα της ίδιας της δημο-κρατίας.

Υπεύθυνος: Μιχάλης Πέτρος

Αθ. Μιχάλη 19 
Καλύβια Αττικής, 190 10 Τηλ.: 6932 616019 Ε-mail: aomegaekdoseis@yahoo.gr

ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΣΕ ΔΥΣΚΟΛΟΥΣ ΚΑΊΡΟΥΣ

Γιώργος Βερνίκος

Σχεδιάζοντας 
το μέλλον 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΣΕ ΔΥΣΚΟΛΟΥΣ ΚΑΊΡΟΥΣ

Τα διλήμματα και τα προβλήματα που αντιμετω-

πίζει η χώρα μας σήμερα απαιτούν ομοψυχία, 

ενότητα και αλληλεγγύη, μα πάνω από όλα κοι-

νωνικό 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, η απασχόληση και οι 

προκλήσεις των σύγχρονων τεχνολογικών εξελίξεων. 

Φυσικά και δεν είναι εύκολο: είναι όμως αναγκαίο προ-

κειμένου να αποφύγουμε τη σύγκρουση. Οι αντιπαραθέ-

σεις πρέπει επιτέλους να δώσουν τη θέση τους στο γόνι-

μο διάλογο με γνώμονα τον άνθρωπο, την κοινωνία και 

το μέλλον αυτού του τόπου και των παιδιών μας. Πρέπει 

να σταθούμε υπεύθυνα και να αναλάβουμε πρωτοβου-

λίες που θα αποτρέπουν την περαιτέρω διολίσθηση σε 

αυταρχικότητα, εθνική απαξία και ασημαντότητα. 

Έχοντας την τιμή να εκλεγώ στο αξίωμα του Προ-

έδρου της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής Ελ-

λάδας, ενός ευρωπαϊκού θεσμού που αποτελεί συνταγ-

ματικά κατοχυρωμένο βήμα οργανωμένου διαλόγου 

μεταξύ των κοινωνικών εταίρων, έδωσα εξαρχής στον 

εαυτό μου, τα μέλη και τους φορείς μας την εξής υπό-

σχεση: ότι θα προσπαθήσω σθεναρά και παρά τις σημε-

ρινές αντιξοότητες να στηρίξω το θεσμό του διαλόγου 

με διαφάνεια και υπευθυνότητα. Θα καλέσω όλους ξανά 

και ξανά να καταθέσουν τις προτάσεις τους για έξοδο 

από την κρίση, να συνεργαστούν, να μιλήσουν μεταξύ 

τους ειλικρινά, να αισθανθούν τα προβλήματα της κοι-

νωνίας και να δείξουν την αλληλεγγύη που τόσο πολύ 

χρειαζόμαστε σήμερα. 

Σε κάθε περίπτωση πάντως, η Ο.Κ.Ε. θα είναι εδώ 

και θ’ αποτελεί σταθερό σημείο πρωτοβουλιών διαλό-

γου, σύνθεσης ιδεών και απόψεων. Θα είναι σύμμαχος 

σε κάθε προσπάθεια μετάβασης, από την Ελλάδα με τις 

παθογένειες του χθες, σε μια σύγχρονη αναγεννημένη 

Ελλάδα. Θεωρώ άλλωστε ότι το ίδιο το έργο μας το έχει 

αποδείξει. Τόσο το 2015, όσο και το 2016 και το 2017, η 

Επιτροπή μας επεδίωξε να έχει μία δυναμική παρουσία 

μέσω έκδοσης γνωμοδοτήσεων, διοργάνωσης ημερί-

δων και διεθνών εκδηλώσεων, αλλά και πληθώρας άλ-

λων αξιόλογων δράσεων και συνεργασιών, ενώ με την 

αρθρογραφία και τις παρεμβάσεις μου κατά καιρούς, 

προσπάθησα να δώσω ένα στίγμα των θέσεων, των συ-

μπερασμάτων και του οράματος μου για τη σύγχρονη 

Ελλάδα. 

Με την έκδοση που κρατάτε στα χέρια σας, εύχομαι 

να γίνετε κοινωνοί των παραπάνω προβληματισμών, να 

εμπνευστείτε, ακόμα και να διαφωνήσετε, αρκεί όμως 

να κινητοποιηθείτε. Γιατί αν η κρίση μας έδωσε ένα μά-

θημα θα έλεγα με σιγουριά πως αυτό είναι ότι πρέπει ν’ 

αλλάξουμε νοοτροπία στον τρόπο που αντιλαμβανόμα-

στε τον εαυτό μας και να μην τον βλέπουμε πλέον μόνο 

ως μονάδα, αλλά ως μέρος του όλου. Είναι μέσα από 

ατομικές και συλλογικές υπερβάσεις που θα καταφέ-

ρουμε να ανοίξουμε μια νέα σελίδα για τούτο τον τόπο.

ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ  
ΤΗΣ Ο.Κ.Ε.  
κ. ΓΙΏΡΓΟΥ ΒΕΡΝΙΚΟΥ

Πρόλογος της Έκδοσης



> 2017

PHOTOGALLERY 2017 > 43 

Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας στην Ο.Κ.Ε.
Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου 2017

Στην εκδήλωση παρέστησαν ο κ. Γιώργος Κατρούγκαλος, Αναπληρωτής Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του 
Υπουργείου Εξωτερικών, οι βουλευτές κ. Μάκης Μπαλαούρας, ο οποίος εκπροσώπησε τον Πρόεδρο της Βουλής των 
Ελλήνων, Δημήτρης Δάκης και Σπύρος Δανέλλης, Πρόεδροι φορέων που συμμετέχουν στην Ο.Κ.Ε., καθώς και Μέλη της 
Εκτελεστικής Επιτροπής.

Συνάντηση του Υφυπουργού 
Οικονοµίας και Ανάπτυξης, κ. Στέργιου 
Πιτσιόρλα, µε το Προεδρείο και Μέλη 
της Ολοµέλειας της Ο.Κ.Ε.
Τετάρτη,18 Οκτωβρίου 2017
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«Διδάγµατα για την αποφυγή της 
αυστηρότητας των πολιτικών 
λιτότητας στην EE»  
Εκδήλωση Ε.Ο.Κ.Ε. - Ο.Κ.Ε.
Δευτέρα, 13 Νοεμβρίου 2017 

Υπογραφή Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ 
της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής 
της Ελλάδος και του Οικονοµικού και 
Κοινωνικού Συµβουλίου της Σερβικής 
Δηµοκρατίας της Βοσνίας
Τετάρτη, 22 Νοεμβρίου 2017 
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«Η θέση της Ελλάδας στο µέλλον της 
Ευρώπης» 
Εκδήλωση Ε.Ο.Κ.Ε. - Ο.Κ.Ε.  
µε τη συµµετοχή του Αν. Υπουργού. 
Εξωτερικών, κ. Γιώργου Κατρούγκαλου
Πέμπτη, 21 Δεκεμβρίου 2017

Συνάντηση του  
Γενικού Γραµµατέα 
Στρατηγικών και  
Ιδιωτικών Επενδύσεων,  
κ. Λόη Λαµπριανίδη, µε 
το Προεδρείο και Μέλη 
της Ολοµέλειας της 
Ο.Κ.Ε.
Δευτέρα, 11 Δεκεμβρίου 2017 



Όργανα της Ο.Κ.Ε. είναι η Ολομέλεια, με 62 Μέλη από τις τρεις Ομάδες (Εργοδότες – Εργαζόμενοι 
– Λοιπές Κατηγορίες), η Εκτελεστική Επιτροπή, το Συμβούλιο Προέδρων, ο Πρόεδρος και οι τρεις 
Αντιπρόεδροι. 
Τα μέλη της κάθε Ομάδας ορίζονται από τους εξής φορείς και οργανώσεις:

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε.

Οµάδα Εργοδοτών (Α΄ Οµάδα)

Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και 
Βιομηχανιών

Γενική Συνομοσπονδία 
Επαγγελματιών, 
Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδος

Ελληνική Συνομοσπονδία 
Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας

Σύνδεσμος Ελληνικών 
Τουριστικών Επιχειρήσεων

Ελληνική Ένωση Τραπεζών

Ένωση Ελλήνων  
Εφοπλιστών

Πανελλήνιος Σύνδεσμος 
Τεχνικών Εταιρειών

Ομοσπονδία Κατασκευαστών  
& Οικοδομικών 
Επιχειρήσεων Ελλάδος

Οµάδα Εργαζοµένων (Β΄ Οµάδα)

Γενική Συνομοσπονδία Εργατών  
Ελλάδος

Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων 
Δημοσίων Υπαλλήλων

Οµάδα Λοιπών Κατηγοριών (Γ΄ Οµάδα)

Πανελλήνια Συνομοσπονδία 
Ενώσεων Γεωργικών  
Συνεταιρισμών

Γενική Συνομοσπονδία Αγροτικών  
Συλλόγων Ελλάδος

Συντονιστική Επιτροπή  
Δικηγόρων

Πανελλήνιος Ιατρικός  
Σύλλογος

Κεντρική Ένωση  
Επιμελητηρίων Ελλάδος

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Οικονομικό Επιμελητήριο  
Ελλάδας

Γεωτεχνικό Επιμελητήριο  
Ελλάδας

Καταναλωτές

Οργανώσεις προστασίας  
περιβάλλοντος

Εθνική Συνομοσπονδία  
Ατόμων με Αναπηρία

Οργανώσεις για θέματα  
ισότητας των δύο φύλων

Κεντρική Ένωση  
Δήμων Ελλάδας

Ένωση Περιφερειών Ελλάδας

Ανώτατη Συνομοσπονδία  
Πολυτέκνων Ελλάδος





Αμβρ. Φραντζή 9, 117 43 Αθήνα • Τηλ.: 210 9249510-2, Fax: 210 9249515

http://www.oke-esc.eu, e-mail: sec@oke-esc.eu

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε.
Μέσα από τον έντιμο, υπεύθυνο και γόνιμο διάλο-
γο, οι πολίτες να είναι βασικοί πρωταγωνιστές στο 
πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό γίγνεσθαι.

Η Ο.Κ.Ε. συμβάλλει:

• στην εδραίωση της δημοκρατίας
• στην οικονομική ευημερία, την ανάπτυξη,  

τις επενδύσεις 
• στον εκσυγχρονισμό των δομών και της  

λειτουργίας του κράτους
• στην κοινωνική συνοχή και την αλληλεγγύη.


