Αζήλα, 11 Οθησβξίνπ 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η ανάπηςξε ηερ σώπαρ
απαιηεί ηεν άμεζε αναζύνηαξε ηος κοινωνικού διαλόγος
Η Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθή Δπηηξνπή ηεο Διιάδνο (Ο.Κ.Δ.) δηνξγάλσζε ζήκεξα, Πέμπηε 11
Οκηωβπίος 2018, ζην πιαίζην ηεο ζχγθιεζεο ηεο Οινκέιεηάο ηεο, ζπδήηεζε κε ηνπο θνξείο-κέιε ηεο γηα
ηελ αλαζχληαμε ηνπ ζεζκνζεηεκέλνπ θνηλσληθνχ δηαιφγνπ ζηε ρψξα, ν νπνίνο ηα ηειεπηαία ρξφληα
ππνβαζκίζηεθε ζεκαληηθά.
ηε ζπλεδξίαζε ζπκκεηείραλ ν Πξφεδξνο ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ, θ. Νίκορ Βούηζερ, ν
Αληηπξφεδξνο ηεο Κπβέξλεζεο θαη Τπνπξγφο Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο θ. Γιάννερ Δπαγαζάκερ, ν
πξψελ Αληηπξφεδξνο ηεο Κπβέξλεζεο θαη πξψελ Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ θ. Εςάγγελορ Βενιδέλορ θαη ν
Αληηπξφεδξνο ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο θαη πξψελ Τπνπξγφο Αλάπηπμεο θ. Κωζηήρ Φαηδεδάκερ. Δπίζεο, ν
θ. Σωκπάηερ Φάμελλορ, Αλ. Τπνπξγφο Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο.
ηελ ελαξθηήξηα νκηιία ηνπ ν Πξφεδξνο ηεο Ο.Κ.Δ. θ. Γιώπγορ Βεπνίκορ αλαθέξζεθε ζην έξγν ηεο
Ο.Κ.Δ. θαη ζηηο δηεζλείο ζπλεξγαζίεο ηεο γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ θξίζηκνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο
θνηλσλίαο. Δπίζεο, ηνλίδνληαο ηε ζεκαζία ηνπ θνηλσληθνχ δηαιφγνπ γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο θνηλσληθήο
ζπλνρήο, ηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο ρψξαο θαη ηε βηψζηκε αλάπηπμε, επεζήκαλε ηελ αλάγθε
αλαζχληαμεο ηνπ ζεζκνζεηεκέλνπ θνηλσληθνχ δηαιφγνπ θαη ηελ ηήξεζε ηεο ππνρξεσηηθφηεηαο πνπ
πξνβιέπεη ην χληαγκα θαη ε λνκνζεζία γηα ηελ έθθξαζε αηηηνινγεκέλε γλψκεο ηεο Ο.Κ.Δ. πξηλ απφ ηελ
ςήθηζε ησλ λνκνζρεδίσλ ζηε Βνπιή γηα ζέκαηα νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο πνιηηηθήο.
Ο θ. Βούηζερ ππνγξάκκηζε φηη «ζε φ,ηη αθνξά ηνλ απνινγηζκφ θαη ηε ζηξαηεγηθή αλαζχληαμε ηνπ
ζεζκνζεηεκέλνπ θνηλσληθνχ δηαιφγνπ ζην πιαίζην ηεο Οηθνλνκηθήο θαη Κνηλσληθήο Δπηηξνπήο, ζήκεξα είλαη
πην εχθνιν λα γίλεη, αθξηβψο επεηδή άξρηζε λα ιεηηνπξγεί ε πξνυπφζεζε ηνπ άθξσο ζεκαληηθνχ ζεζκνχ ησλ
ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ κε ζηφρν ηελ νινθιήξσζή ηνπ. Άξα ν αληαγσληζκφο θαη νη ζπλζέζεηο
κπνξνχλ λα δψζνπλ αθφκε κεγαιχηεξν λφεκα ζηελ αλάγθε ηνπ θνηλσληθνχ δηαιφγνπ γηα ηελ επίηεπμε ελφο
modus vivendi πάλσ ζε νξηζκέλα ζέκαηα. ε ζρέζε κε ηελ πνιηηηθή αηδέληα ησλ θνκκάησλ θαη ην θαηά
πφζνλ έρνπλ αηζζαλζεί θαη ηεξαξρήζεη ηελ αλάγθε ηνπ θνηλσληθνχ δηαιφγνπ, αιιά θαη ηνπ δηαιφγνπ κε ηελ
θνηλσλία ησλ πνιηηψλ, πηζηεχσ φηη έρνπκε κπεη πιένλ -θη απηφ είλαη ραξαθηεξηζηηθφ ηεο λέαο πεξηφδνπ- ζε
κηα ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα πξνγξακκαηηθήο αλαζπγθξφηεζεο ησλ θνκκάησλ θαη εκβάζπλζεο πάλσ ζηα
λέα δεδνκέλα, κεηά απφ ηε θάζε θαηά ηελ νπνία ππήξμαλ θάπνηεο ζπγθεθξηκέλεο, θάζε θνξά, δεζκεχζεηο,
πνπ έπξεπε λα πινπνηνχληαη γηα λα πξνρσξάλε νη αμηνινγήζεηο» πξφζζεζε ν Πξφεδξνο ηεο Βνπιήο.

Ο θ. Δπαγαζάκερ ηφληζε, κεηαμχ άιισλ, φηη ρξεηάδεηαη «λα ππνζηεξηρζεί έλαο θνηλσληθφο θαη
πνιηηηθφο δηάινγνο πνπ ζα εληζρχζεη ηηο άκπλεο ηεο δεκνθξαηίαο απέλαληη ζηηο απεηιέο πνπ αλαδχνληαη.
Απηή ε ζπλζήθε, πξνηάζζεη κηα δηηηή αλάγθε, ηφζν εληφο ρψξαο φζν θαη ζην επίπεδν ηεο Δπξψπεο. Απφ ηε
κία πιεπξά είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο έλαο ρψξνο εζληθνχ δηαιφγνπ κε ζηφρν ηελ επξχηεξε ζπλαίλεζε γχξσ
απφ δεηήκαηα ζεκειηαθά γηα ηελ επηβίσζε ηεο δεκνθξαηίαο (πψο, γηα παξάδεηγκα, αληηκεησπίδνπκε ηελ
αθξνδεμηά απεηιή, πνπ απνηειεί έθθαλζε ηεο δηάξξεμεο ησλ θνηλσληθψλ ζπκβνιαίσλ θαη ηεο ππνλφκεπζεο
ηεο εκπηζηνζχλεο). Απφ ηελ άιιε, γηα λα επαλαζπλδεζεί ην θνηλσληθφ κε ην πνιηηηθφ είλαη θξίζηκν λα
κνξθνπνηεζεί έλαο ρψξνο πξννδεπηηθνχ δηαιφγνπ, ρψξνο δειαδή ζπζπείξσζεο ησλ πξννδεπηηθψλ
δπλάκεσλ κε ζηφρν ηε δηακφξθσζε κηαο βηψζηκεο ελαιιαθηηθήο απέλαληη ζηελ λενθηιειεχζεξε νξζνδνμία
πνπ φπσο απέηπρε λα απνηξέςεη ηελ θξίζε, κε ηηο γλσζηέο νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο ζπλέπεηεο, απέηπρε
θαη ζηε δηαρείξηζή ηεο κε ηηο ηάζεηο απηαξρηθήο πνιηηηθήο εθηξνπήο λα πιεζαίλνπλ ζηελ Δπξψπε».
Ο θ. Βενιδέλορ αλαθέξζεθε ζηε ζεκαζία ηεο γλψκεο ηεο Ο.Κ.Δ. «φηαλ δηαηππψλεηαη θαηά ηελ
θαηάξηηζε ηνπ λνκνζρεδίνπ, πξηλ θαλ ηε ζέζε ελφο πξνζρεδίνπ λφκνπ ζε θνηλσληθή δηαβνχιεπζε, φπσο
γίλεηαη ηψξα». ηε ζπλέρεηα επεζήκαλε φηη «ζπκθσλνχκε γηα ηνλ θνηλσληθφ δηάινγν θαη γηα ην κέιινλ ηεο
ρψξαο, ζην επίπεδν ησλ απηνλφεησλ γεληθνηήησλ. Όηαλ δηαηππψλνπκε, κε ζηεξεφηππα, γεληθφηεηεο θαη
απηνλφεηα, ζπκθσλνχκε φινη. Δίλαη πνιιά ηα πεδία ζηα νπνία ππάξρεη ζχκπησζε απφςεσλ φισλ ησλ
θνξέσλ –θνηλσληθψλ, ζεζκηθψλ, εξεπλεηηθψλ– πνπ έρνπλ δηαηππψζεη απφςεηο γηα ηε θνξνινγία, γηα
δεκφζηα δηνίθεζε, γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη νχησ θαζεμήο, κε δηαθσλίεο, βεβαίσο, ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη
ζηελ θνηλσληθή αζθάιηζε, φπνπ είλαη δηαθνξεηηθνί νη ηαμηθνί ξφινη, νη ξφινη ζηελ παξαγσγή. Αιιά φηαλ παο
λα ηα εμεηδηθεχζεηο απηά, θαηαξξέεη ην απηνλφεην ηεο γεληθφηεηαο. Βεβαίσο φινη ζέινπκε αλάπηπμε, φινη
ζέινπκε αληαγσληζηηθφηεηα, φινη ζέινπκε ηελ επάλνδν ζηελ θαλνληθφηεηα, φινη ζέινπκε ηελ επξσπατθή
πξννπηηθή, θαη ηη ζπκβαίλεη; Όηαλ παο λα ηα εμεηδηθεχζεηο απηά βξίζθεζαη κπξνζηά ζε αλππέξβιεηα
δηιήκκαηα, ζε ζπγθξνχζεηο, ζε αληηζέζεηο. Απηά φια –θαη απηή είλαη ε ηειεπηαία κνπ παξαηήξεζε – ζα
κπνξνχζακε λα ηα ζπδεηνχκε κε άλεζε ππφ φξνπο θαλνληθφηεηαο. Η ρψξα δελ βξίζθεηαη ππφ φξνπο
θαλνληθφηεηαο».
Ο θ. Φαηδεδάκερ δήισζε φηη «ε Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθή Δπηηξνπή, σο ζεζκφο πνπ πξνάγεη ηνλ
δηάινγν, έρεη εθ ησλ πξαγκάησλ έλα ζεκαληηθφ ξφιν λα παίμεη ζηελ πξνζπάζεηα λα ρηίζνπκε ηε ρψξα πνπ
αμίδνπλ φιεο νη Διιελίδεο θαη φινη νη Έιιελεο. Γηφηη ζηελ πξνζπάζεηα απηή είλαη δεδνκέλν πσο ζα
ππάξρνπλ δηαθσλίεο. Όκσο κε ζεβαζκφ ζηηο δηαθνξεηηθέο απφςεηο ζα κπνξέζνπκε λα θαηαιήμνπκε ζηε
δεκηνπξγηθή ζχλζεζε πνπ απαηηείηαη γηα λα κελ αθήλνπκε ηηο δηαθσλίεο απηέο λα ζηεξνχλ απφ ηελ παηξίδα
καο έλα θαιχηεξν κέιινλ … ηελ παξνχζα θάζε είλαη κεγαιχηεξε αλάγθε απφ πνηέ ε κεγάιε ζπκκαρία
ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο, ησλ εξγαδνκέλσλ, ησλ εξγνδνηψλ θαη ησλ θνηλσληθψλ θνξέσλ. Η Διιάδα
αλήθεη ζε φινπο καο. Καη αλ θάηη πάεη ζηξαβά, ράλνπκε φινη καο. Καη απηφ φζν λσξίηεξα ην αληηιεθζνχκε,
ηφζν ην θαιχηεξν. Η παηξίδα καο έρεη δεκησζεί δηαρξνληθά απφ ηελ έιιεηςε θνηλσληθνχ θαη πνιηηηθνχ
δηαιφγνπ θαη ζπλελλφεζεο. Καη απηφ καο αδηθεί, γηαηί αθπξψλεη πνιιά απφ ηα πιενλεθηήκαηά καο σο
ρψξα».
Πξνεγήζεθε ζπλάληεζε ηνπ πκβνπιίνπ ησλ Πξνέδξσλ ησλ Μειψλ ηεο Ο.Κ.Δ., ζην νπνίν
ζπκκεηείραλ νη θ. Ισάλλεο Παλαγφπνπινο, Πξφεδξνο Γ..Δ.Δ., θ. Βαζίιεηνο Κνξθίδεο, Πξφεδξνο Δ..Δ.Δ.,
θ. Ισάλλεο Ρέηζνο, Πξφεδξνο .Δ.Σ.Δ., θ. Ισάλλεο Πατδαο, Πξφεδξνο Α.Γ.Δ.Γ.Τ., θ. Νηθφιανο Καξακνχδεο,
Πξφεδξνο E.E.T., θ. Γεψξγηνο Παηνχιεο, Πξφεδξνο Κ.Δ.Γ.Δ., θ. Γεκήηξηνο Βεξβεζφο, Πξφεδξνο Γ..Α., θ.
Γεψξγηνο ηαζηλφο, Πξφεδξνο Σ.Δ.Δ., θ. Κσλζηαληίλνο Κφιιηαο, Πξφεδξνο Ο.Δ.Δ., θ. Υάξεο Κπξηαδήο,
Δθπξφζσπνο ΔΒ, θ. Γεκήηξεο Βαξηάκεο, Α’ Αληηπξφεδξνο Γ..Δ.Β.Δ.Δ, θ. Γεψξγηνο Βιάρνο, Πξφεδξνο
.Α.Σ.Δ., θ. Νηθφιανο Σζεκπεξιίδεο, Πξφεδξνο ΚΔ.Π.ΚΑ., θ. Κσζηήο Παπατσάλλνπ, Πξφεδξνο Greenpeace

Διιάδα, θ. Ισάλλεο Λπκβαίνο, Γεληθφο Γξακκαηέαο ΔΑκεΑ θαη θ. Βαζίιεηνο Θενηνθάηνο, Πξφεδξνο
Α..Π.Δ.
ηε δηάξθεηα ηεο ζπλάληεζεο πηνζεηήζεθε Κνηλή Γήισζε γηα ηα δεηήκαηα πνπ ηαιαλίδνπλ ηε ρψξα.
ηελ Κνηλή Γήισζε:


Σνλίδεηαη ε αλάγθε γηα απνινγηζκφ θαη ζηξαηεγηθή αλαζχληαμεο ηνπ ζεζκνζεηεκέλνπ θνηλσληθνχ
δηαιφγνπ ζην πιαίζην ηεο Ο.Κ.Δ.



Δπηζεκαίλεηαη φηη ν θνηλσληθφο δηάινγνο, ζήκεξα πεξηζζφηεξν απφ πνηέ, ζα πξέπεη λα επαλέιζεη
θαη λα βξίζθεηαη ςειά ζηελ πνιηηηθή αηδέληα θάζε θπβέξλεζεο, ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ θαη λα κελ
ιεηηνπξγεί

αληαγσληζηηθά,

αιιά

ζπκπιεξσκαηηθά

κε

ηνπο

θνηλνβνπιεπηηθνχο

ζεζκνχο,

ζπκπεξηιακβάλνληαο φια ηα κεγάια δεηήκαηα ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο νηθνλνκίαο.


Τπνγξακκίδεηαη ε βαξχηεηα ηεο πκθσλίαο ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ θαη ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ
γηα ην Δζληθφ Αλαπηπμηαθφ ρέδην, πεξίγξακκα ηνπ νπνίνπ παξνπζίαζε ε Ο.Κ.Δ. ζηα πνιηηηθά
θφκκαηα ην Φεβξνπάξην ηνπ 2018.



Γειψλεηαη ε ελεξγφο ζπκκεηνρή ησλ Πξνέδξσλ ησλ θνξέσλ ηεο Οινκέιεηαο ηεο Ο.Κ.Δ. ζηε
δηαβνχιεπζε γηα ην κέιινλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηελ εκβάζπλζε, θαζψο θαη νινθιήξσζή ηεο.
Η ελεξγφο ζπκκεηνρή θαη ε ππεπζπλφηεηα ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ, ησλ παξαγσγηθψλ δπλάκεσλ
θαη ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ είλαη βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηε δηαηήξεζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο.

Ο Πξφεδξνο ηεο Βνπιήο, ζην ηέινο ηεο ζπδήηεζεο, δηαπίζησζε φηη ππάξρεη επξεία απνδνρή θαη
ζπλαίλεζε ζηα ηέζζεξα ζεκεία ηεο Κνηλήο Γήισζεο ησλ Πξνέδξσλ ησλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ
Ο.Κ.Δ. Δπηπιένλ, ηφληζε ηελ αλάγθε αλαβάζκηζεο ηνπ ξφινπ ηεο Ο.Κ.Δ θαη δεζκεχηεθε φηη ζηε
Γηάζθεςε ησλ Πξνέδξσλ ηεο Βνπιήο ηε Γεπηέξα ζα ζέζεη ην ζέκα ηεο ζηελήο ζπλεξγαζίαο ηεο Ο.Κ.Δ.
κε ηηο Γηαξθείο Δπηηξνπέο ηεο Βνπιήο.
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