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Με χαρά σας παρουσιάζω το πρώτο
τεύχος του δεύτερου Τόμου του περιοδικού της Οικονομικής και Κοινωνικής
Επιτροπής «Κοινωνικός Διάλογος».
Η Ο.Κ.Ε. έχει ήδη ξεκινήσει μία νέα,
δημιουργική παρουσία και παρέμβαση στα δρώμενα σε εθνικό και διεθνές
επίπεδο, μετά και την αλλαγή του
θεσμικού πλαισίου της και τη διεύρυνση της σύνθεσής της. Με ένα νέο
Όργανο, το Συμβούλιο των Προέδρων,
στο οποίο συμμετέχουν Πρόεδροι των
τριτοβάθμιων φορέων που απαρτίζουν
την Ολομέλειά της, τους νέους Αντιπροέδρους και τα Μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής και της Ολομέλειάς
της, η Επιτροπή φιλοδοξεί να διαχειριστεί συνθετικά και ωφέλιμα για την οικονομία και την κοινωνία τις προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει η χώρα το
επόμενο διάστημα, καθώς διανύει μια
κρίσιμη περίοδο για το μέλλον της.

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ
ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Υπεύθυνος κατά νόμο:

Αγαπητοί φίλοι αναγνώστες,

Μία διεθνής επιτυχία για την Ο.Κ.Ε. υπήρξε η επανεκλογή της στο Διοικητικό Συμβούλιο της Διεθνούς Ένωσης των Ο.Κ.Ε. (AICESIS), ως αποτέλεσμα της συστηματικής προετοιμασίας της, καθώς και της ενεργού
συμμετοχής της στο έργο της Ένωσης τα προηγούμενα έτη. Επίσης, στο
πλαίσιο αυτό, η Ο.Κ.Ε. Ελλάδος έγινε ομόφωνα δεκτή ως μέλος στην
USESIF, γεγονός που προσδίδει νέες δυνατότητες για ανάπτυξη συνεργασιών με τις γαλλόφωνες χώρες.
Το γνωμοδοτικό έργο της Ο.Κ.Ε. υπήρξε παραγωγικό και έδωσε τη δυνατότητα για ένα ουσιαστικό διάλογο σε όλα τα μεγάλα ζητήματα της
κοινωνίας, της οικονομίας και των μεγάλων τομών και αλλαγών που έχει
ανάγκη η χώρα. Επιμείναμε το προηγούμενο διάστημα στην ανάγκη
ευρύτερων συνεννοήσεων και συμφωνιών, για να μπορέσει η χώρα να
ξεφύγει από αυτή την πολύπλευρη και πολυσύνθετη κρίση. Στη νέα
περίοδο που ξεκινήσαμε θα επαναφέρουμε επικαιροποιημένες προτάσεις μας για την επίτευξη μιας εθνικής κοινωνικής και αναπτυξιακής
συμφωνίας και συμφωνημένους οδικούς χάρτες που θα οδηγήσουν το
συντομότερο δυνατό στην υπέρβαση της κρίσης.
Ελπίζω ότι στην επόμενη επικοινωνία μας η Ελλάδα και τα άλλα κράτη
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα έχουν από κοινού πορευθεί στην αντιμετώπιση της παρούσας κρίσης για μία Ευρώπη με κοινωνική συνοχή.

Χρήστος Πολυζωγόπουλος
Πρόεδρος Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής
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Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρων και
Εκτελεστικής Επιτροπής της Ο.Κ.Ε.

Σ

υνεδρίασε τη Δευτέρα, 27 Ιουνίου
2011, η Ολομέλεια της Οικονομικής
και Κοινωνικής Επιτροπής (Ο.Κ.Ε.),
κατόπιν πρόσκλησης του Υπουργού
Οικονομικών κ. Ευάγγελου Βενιζέλου,
προκειμένου να εκλέξει τον Πρόεδρο
της Ο.Κ.Ε.
Πρόεδρος της Ο.Κ.Ε. για την επόμενη τετραετία επανεκλέχθηκε ο κ.
Χρήστος Πολυζωγόπουλος. Ψήφισαν
συνολικά 57 από τα 60 Μέλη της Ολομέλειας και ο κ. Πολυζωγόπουλος έλαβε 57 ψήφους.
Ο κ. Πολυζωγόπουλος ευχαρίστησε τα Μέλη της Ολομέλειας για την
εμπιστοσύνη τους προς το πρόσωπό
του και τους διαβεβαίωσε ότι θα ανταποκριθεί στα καθήκοντά του με συνέπεια και ευθυκρισία, ιδιαίτερα σε μια
δύσκολη συγκυρία για τη χώρα μας.
Κάλεσε δε όλα τα Μέλη αρωγούς στο
έργο της Ο.Κ.Ε., τονίζοντας τη σημασία
της προσωπικής τους συμβολής στην
υλοποίηση του έργου της Επιτροπής.
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Την Τρίτη, 12 Ιουλίου 2011, συνεδρίασε η Ολομέλεια Ο.Κ.Ε., προκειμένου να εκλέξει τους Αντιπροέδρους και
τα Μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής.
Αντιπρόεδροι της Ο.Κ.Ε. για την
επόμενη τετραετία εκλέχθηκαν ομόφωνα οι κ.κ. Νικόλαος Σκορίνης, Γενικός Γραμματέας της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. (Α΄
Ομάδα – Εργοδότες), Ηλίας Ηλιόπουλος, Γενικός Γραμματέας της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
(Β΄ Ομάδα – Εργαζόμενοι), και Παναγιώτης Πεβερέτος, Μέλος του Δ.Σ. της
ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ. (Γ΄ Ομάδα - Λοιπές Κατηγορίες).
Μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής
της Ο.Κ.Ε. για την επόμενη διετία εκλέχθηκαν ομόφωνα από την Α΄ Ομάδα οι
κ.κ. Νικόλαος Αγγελόπουλος, Επίτιμος
Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών
Τουριστικών Επιχειρήσεων (Σ.Ε.Τ.Ε.),
Μιχάλης Αλέπης, Μέλος του Δ.Σ. του
Πανελληνίου Συνδέσμου Ανωνύμων,
Περιορισμένης Ευθύνης και Προσωπικών Τεχνικών Εταιρειών (Σ.Α.Τ.Ε.), η κα
Μαργαρίτα Ζούλοβιτς, Εκπρόσωπος
της Ε.Σ.Ε.Ε., οι κ.κ. Ιωάννης Στεφάνου,
Μέλος του Δ.Σ. του ΣΕΒ, και Γεώργιος
Τσατήρης, Εκπρόσωπος της Ελληνικής
Ένωσης Τραπεζών (Ε.Ε.Τ.), από την Β΄
Ομάδα ο κ. Φώτης Κολεβέντης, Εκ-

πρόσωπος της Γ.Σ.Ε.Ε.,
η κα Ζωή Λαναρά, Εκπρόσωπος της Γ.Σ.Ε.Ε.,
οι κ.κ. Ιωάννης Πούπκος, Εκπρόσωπος της
Γ.Σ.Ε.Ε., Χρήστος Σουλελές, Εκπρόσωπος της
Α.Δ.Ε.Δ.Υ., και Παναγιώτης Συριόπουλος, Εκπρόσωπος της Γ.Σ.Ε.Ε.,
και από την Γ΄ Ομάδα
ο κ. Γεώργιος Γωνιωτάκης, Εκπρόσωπος της
Γενικής Συνομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων
Ελλάδος (ΓΕ.Σ.Α.Σ.Ε.),
η κα Σοφία Δροσοπούλου, Εκπρόσωπος του
Δικηγορικού Συλλόγου
Αθηνών (Δ.Σ.Α.), οι κ.κ.
Πελοπίδας Καλλίρης, Πρόεδρος του
Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος
(Ο.Ε.Ε.), Βασίλειος Σωτηρακόπουλος,
Εκπρόσωπος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου (Π.Ι.Σ.), και Χρήστος
Χριστοδουλόπουλος, Εκπρόσωπος της
Κεντρικής Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος (Κ.Ε.Π.Ε.).
Ο
Πρόεδρος
της
Ο.Κ.Ε.
κ. Χρήστος Πολυζωγόπουλος ευχήθηκε καλή επιτυχία στους νέους Αντιπροέδρους και τα νέα Μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής, επισημαίνοντας
τις προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει
η Επιτροπή το επόμενο διάστημα, καθώς η χώρα διανύει μια κρίσιμη περίοδο για το μέλλον της. Επίσης, τόνισε
ότι η συνεργασία και η συμμετοχή
όλων είναι απαραίτητη, ώστε η Ο.Κ.Ε.
να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στο
συνταγματικό της ρόλο.



Διεθνής αναγνώριση για την Ο.Κ.Ε. Ελλάδος
Με μια σημαντική επιτυχία για τη χώρα
μας έληξαν οι εργασίες της Ολομέλειας
της Διεθνούς Ένωσης των Οικονομικών και
Κοινωνικών Συμβουλίων και παρόμοιων
θεσμών (AICESIS) στη Ρώμη, στις 21-23
Ιουλίου 2011, καθώς η Οικονομική και
Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.)
επανεξελέγη μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου της Ένωσης για τη διετία
2011-2013.

Η

επανεκλογή της Ο.Κ.Ε. Ελλάδος
υπήρξε αποτέλεσμα της συστηματικής προετοιμασίας της, καθώς
και της ενεργού συμμετοχής της στο
έργο της AICESIS τα προηγούμενα έτη,
όπως και ανακοινώθηκε επίσημα στη
διάρκεια της Ολομέλειας.

Ο κ. Χρήστος Πολυζωγόπουλος,
Πρόεδρος της Ο.Κ.Ε. Ελλάδος και
επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας, τόνισε την ιδιαίτερη σημασία της διεθνούς αυτής διάκρισης
και διαβεβαίωσε ότι η Επιτροπή θα
συνεχίσει να συμβάλλει στις δράσεις
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της AICESIS τόσο σε ευρωπαϊκό, όσο
και σε διεθνές επίπεδο. Παράλληλα,
η Ο.Κ.Ε. Ελλάδος θα προάγει, μέσα
από τη συμμετοχή της στο Διοικητικό
Συμβούλιο της AICESIS, και τα συμφέροντα της χώρας μας.
Στην εναρκτήρια συνεδρίαση της
Ολομέλειας της AICESIS παρέστη ο
Πρόεδρος της Ιταλικής Δημοκρατίας
κ. Giorgio Napolitano, Μέλη της Ιταλικής Κυβέρνησης, ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής
Επιτροπής, εκπρόσωποι από διεθνείς
οργανισμούς όπως ο Πρόεδρος του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου του ΟΗΕ, ο Πρόεδρος του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου της
Αφρικανικής Ένωσης, ο Διευθυντής
του Τμήματος Επαγγελματικών και Εργασιακών Σχέσεων του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας, η Αντιπρόεδρος
του Διεθνούς Οργανισμού Εργοδοτών,
ο Γραμματέας της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Συνδικάτων και Πρόεδροι
από Οικονομικά και Κοινωνικά Συμβούλια από όλο τον κόσμο.
Την Προεδρία της AICESIS ανέλαβε για την επόμενη διετία η Ο.Κ.Ε.
Αλγερίας με την εκλογή του καθηγητή
κ. Mohamed Seghir Babes.
Στο πλαίσιο της Ολομέλειας, ο κ.
Πολυζωγόπουλος και τα μέλη της ελληνικής αντιπροσωπείας είχαν πλήθος
διμερών επαφών με εκπροσώπους από
Οικονομικά και Κοινωνικά Συμβούλια
της Ευρώπης, της Ασίας και της Αφρικής, οι οποίοι ενημερώθηκαν για τις
προσπάθειες που κάνει η χώρα μας
για την υπέρβαση των προβλημάτων
της. Οι εκπρόσωποι των άλλων χωρών
εξέφρασαν την αλληλεγγύη τους και
την υποστήριξή τους σε αυτή μας την
προσπάθεια. Επίσης, η Ο.Κ.Ε. Ελλάδος
έγινε ομόφωνα δεκτή ως μέλος στην
Ένωση των γαλλόφωνων Οικονομικών
και Κοινωνικών Συμβουλίων (USESIF),
γεγονός που προσδίδει νέες δυνατότητες για ανάπτυξη συνεργασιών με
τις χώρες αυτές σε μια προνομιούχο
βάση.
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Ο κ. Πολυζωγόπουλος, στη διάρκεια της ομιλίας του για τη βιώσιμη
οικονομική ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος, πρότεινε την
υιοθέτηση από την Ολομέλεια απόφασης για υποστήριξη της Ελλάδος από
τη διεθνή κοινότητα και ιδιαίτερα από
την Ευρωπαϊκή Ένωση για να αντιμετωπίσει την οικονομική κρίση κατά
τέτοιο τρόπο, ώστε να καταστεί η διαχείριση του χρέους βιώσιμη και να
αποφευχθεί κάθε μορφή χρεοκοπίας.
Από την Ο.Κ.Ε. Ελλάδος συμμετείχαν στις εργασίες της Ολομέλειας ο
Πρόεδρός της κ. Χρήστος Πολυζωγόπουλος, ο Διευθυντής Διοικητικών και
Οικονομικών Υποθέσεων κ. Απόστολος
Ξυράφης και η Υπεύθυνη Διεθνών και
Δημοσίων Σχέσεων Δρ. Μάρθα Θεοδώρου, Charge΄e de Mission Επικοινωνίας
στην AICESIS.
Στην AICESIS συμμετέχουν Οικονομικά και Κοινωνικά Συμβούλια και
παρόμοιοι θεσμοί από 65 χώρες της
Ασίας, της Αφρικής, της Ευρώπης και
της Λατινικής Αμερικής.
Αποστολή της AICESIS είναι:
n Η ενθάρρυνση και η προώθηση του
διαλόγου και η ανταλλαγή απόψεων
και καλών πρακτικών μεταξύ των
μελών της και, σε ευρύτερο επίπεδο,
η ενθάρρυνση του διαλόγου μεταξύ
των οικονομικών και κοινωνικών
εταίρων σε ολόκληρο τον κόσμο.
n Η ενίσχυση του κοινωνικού και πολιτικού διαλόγου και, γενικότερα, η
ανάπτυξη της συμμετοχικής δημοκρατίας και του ρόλου των κοινω-

νικών εταίρων και των άλλων συνιστωσών της κοινωνίας των πολιτών,
ως βασικών παραγόντων για ένα
πραγματικό, βιώσιμo εκδημοκρατισμό και μια αποτελεσματική διακυβέρνηση των σύγχρονων κοινωνιών.
n Η ενθάρρυνση της δημιουργίας Οικονομικών και Κοινωνικών Συμβουλίων σε χώρες που δεν διαθέτουν
ακόμα, με τη διοργάνωση συναντήσεων και συμβουλευτικών δραστηριοτήτων.
n Η οργάνωση των εισφορών των Μελών της, η εκπροσώπησή τους σε διεθνείς οργανισμούς όπως η Διεθνής
Οργάνωση Εργασίας (ILO) και το
Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο των Ηνωμένων Εθνών (ECOSOC),
όπου η AICESIS ενεργεί με ένα μόνιμο καθεστώς παρατηρητή, και η
συμμετοχή σε συζητήσεις.
n Τέλος, σε ένα ευρύτερο πλαίσιο,
η συμβολή στην ευημερία και την
οικονομική ανάπτυξη του πληθυσμού, σύμφωνα με τις αρχές των
Ηνωμένων Εθνών και της Οικουμενικής Διακήρυξης για τα ανθρώπινα
δικαιώματα.



«Καταπολέμηση των διακρίσεων:
Ο ρόλος της Κοινωνίας των Πολιτών»

Π

ραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 3 Ιουνίου 2011, Ανοικτή
Συζήτηση με θέμα «Καταπολέμηση
των διακρίσεων: Ο ρόλος της Κοινωνίας των Πολιτών» στη Θεσσαλονίκη.
Η εκδήλωση διοργανώθηκε, υπό την
αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης, στο
πλαίσιο του Έργου «Σύσταση Παρατηρητηρίου Καταπολέμησης των Διακρίσεων» που υλοποιεί το Εθνικό Κέντρο
Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) και η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της
Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) για την καταπολέμηση των διακρίσεων στη χώρα μας.
Κατά τη διάρκεια της εναρκτήριας
συνεδρίασης χαιρετισμό απηύθυναν
οι κ.κ. Γιάννης Μπουτάρης, Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Χρήστος Πολυζωγόπουλος, Πρόεδρος της Ο.Κ.Ε., και
Διονύσης Μπαλούρδος, Αναπληρωτής
Διευθυντής του Ινστιτούτου Κοινωνικής Πολιτικής του ΕΚΚΕ.

Στη διάρκεια της εκδήλωσης,
παρουσιάστηκαν εισηγήσεις στις θεματικές ενότητες «Οι νέες ευρωπαϊκές νομοθετικές ρυθμίσεις στο πεδίο
της καταπολέμησης των διακρίσεων»,
«Ισότητα και διαφορετικότητα στην
αγορά εργασίας: η αντιμετώπιση του
ζητήματος από τους κοινωνικούς εταίρους», «Η καταπολέμηση των διακρί-

σεων στις τοπικές κοινωνίες: η συμβολή των επαγγελματικών φορέων» και
«Οι δράσεις για τις ευπαθείς ομάδες
για μια κοινωνία χωρίς διακρίσεις».
Ακολούθησε συνεδρίαση της Ο.Κ.Ε.
με τους παραγωγικούς φορείς για την
κωδικοποίηση των συμπερασμάτων
της εκδήλωσης.

Ομιλία του Προέδρου της Ο.Κ.Ε.
Αγαπητέ κ. Δήμαρχε,
αίρομαι πραγματικά που μας δώσατε τη δυνατότητα και όλη την
αναγκαία υποστήριξη για να διοργανώσουμε στην πόλη σας, την πόλη της
Θεσσαλονίκης, τη σημερινή μας συνάντηση. Και για αυτόν το λόγο, πρώτα
από όλα, θέλω να σας ευχαριστήσω.
Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, είναι πολύ
σημαντικό για ένα θεσμό της ίδιας της
κοινωνίας, όπως η Οικονομική και
Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδας, να
ακουμπά σε αυτή την κοινωνία και να
συνεργάζεται μαζί της, για να προωθούνται κοινές προτάσεις σε ζητήματα μείζονος σημασίας για όλους μας,
όπως το σημερινό: Το ζήτημα των διακρίσεων.

Χ

Ένα ζήτημα που συνδέεται άμεσα με τον πολιτισμό και την ποιότητα
ζωής μας. Η αρχή της ισότητας και
η απαγόρευση των διακρίσεων αποτελούν γενικές αρχές του διεθνούς,
ευρωπαϊκού και εθνικού δικαίου. Ένα
ζήτημα πολυδιάστατο που αφορά πολλές επιμέρους ομάδες της κοινωνίας
μας και πολλά ζητήματα της οικονομίας και της ανάπτυξης. Οι διακρίσεις
λόγω θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού μπορούν να υπονομεύσουν την επίτευξη υψηλού επιπέδου
κοινωνικής προστασίας, την άνοδο της
ποιότητας ζωής, την κοινωνική συνοχή
και αλληλεγγύη. Μπορούν, επίσης, να
υπονομεύσουν το στόχο της ανάπτυξης
της χώρας μας, ως χώρου ελευθερίας,
ασφάλειας και δικαιοσύνης. Η ελευθερία απέναντι στις διακρίσεις αποτελεί
θεμελιώδες δικαίωμα και πρέπει να
ισχύει για όλους τους πολίτες.

Δεν νομίζω ότι εύκολα μπορούμε
να ξεχάσουμε τα επεισόδια στο Κέντρο
της Αθήνας που περιλαμβάνουν ένα
νεκρό και πολυάριθμες συγκεντρώσεις, στη συνέχεια, αγανακτισμένων
δημοτών. Συγκεντρώσεις με αίτημα το
αυτονόητο δικαίωμα κάθε ανθρώπου
να νιώθει αυτός και η οικογένειά του,
όποιας εθνικότητας ή όποιων φυλετικών ή κοινωνικών χαρακτηριστικών,
ασφαλής στη γειτονιά του και στο
σπίτι του.
Στην εποχή μας, «εποχή χωρίς
σύνορα» όπως διαφημίζεται, φαντάζει παράδοξο το φαινόμενο όχι μόνο
να υιοθετούνται, αλλά και να προβάλλονται με ιδιαίτερο ζήλο διαχωριστικές γραμμές και λογικές διάκρισης.
Και στο σημείο αυτό αναδεικνύονται
οι σοβαρές ευθύνες της πολιτείας. Οι
ευθύνες εκείνες που έχουν δημιουρ-
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γήσει το αντιφατικό πλαίσιο, της παγκοσμιοποιημένης κοινωνίας από τη
μία και των στεγανών, από την άλλη,
που εξακολουθούν να θέτουν έννοιες
όπως η υπηκοότητα, η καταγωγή, το
έθνος, το φύλο, τα σωματικά χαρακτηριστικά, και οι σεξουαλικές προτιμήσεις του καθενός από εμάς.
Δεν θα χαρακτήριζα ως απλά
ανησυχητικό το γεγονός ότι η άνιση
μεταχείριση, σύμφωνα με τα στοιχεία
των Ευρωπαϊκών Οργανισμών, εξακολουθεί να αποτελεί μείζον πρόβλημα
στις ευρωπαϊκές χώρες. Σε δημοσκόπηση του Ευρωβαρομέτρου το 2009,
το 16% των Ευρωπαίων υποστήριξαν
ότι είχαν υποστεί διακρίσεις κατά το
παρελθόν έτος.
Όσον αφορά την Οικονομική και
Κοινωνική Επιτροπή, εδώ και αρκετά
χρόνια έχει δραστηριοποιηθεί στα θέματα της Ίσης Μεταχείρισης, γεγονός
που οδήγησε στην έκδοση «Έκθεσης
για την Ίση Μεταχείρηση» σε ετήσια
βάση. Στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας μας έχουμε αναδείξει τα
βασικά προβλήματα που καθιστούν
αναποτελεσματικό το θεσμικό πλαίσιο και εξακολουθούν να ανεβάζουν
σε τριψήφιο αριθμό τις επίσημες καταγγελίες για «διάκριση» μόνο στον
Συνήγορο του Πολίτη. Και σε αυτές,
βέβαια, δεν περιλαμβάνονται μερικές
χιλιάδες ανάλογα περιστατικά που τα
θύματα είτε δεν γνωρίζουν τον τρόπο,
είτε φοβούνται να καταγγείλουν αυτό
που τους συνέβη.
Τρία είναι τα κύρια προβλήματα,
με βάση την ανάλυσή μας:
Πρώτον, όπως όλοι γνωρίζουμε,
η χώρα μας μέχρι πρόσφατα δεν είχε
εξειδικευμένη νομοθεσία για την εξασφάλιση των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της απαγόρευσης διακρίσεων.
Η ενσωμάτωση το 2000 των δύο σχετικών Κοινοτικών Οδηγιών που αναφέρονται στη φυλετική ισότητα και στην
ισότητα στην απασχόληση απετέλεσε
το αρχικό βήμα. Η Πολιτεία όμως στη
συνέχεια, και αυτό είναι το πρώτο βασικό πρόβλημα, δεν προχώρησε στην
υιοθέτηση μίας ολοκληρωμένης πολιτικής για την αντιμετώπιση ενός τόσο
πολυδιάστατου ζητήματος.
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...τα δεδομένα
δεικνύουν το πόσο
σημαντική, αλλά
και επείγουσα
είναι η αναζήτηση
συναινετικών πολιτικών
καταπολέμησης
των διακρίσεων και
ενεργούς εμπλοκής σε
αυτές ολόκληρης της
κοινωνίας των πολιτών.
Δεν μπορούμε να μιλάμε για ουσιαστική εφαρμογή της αρχής της Ίσης
Μεταχείρισης όταν περιοριζόμαστε
ως κράτος μόνο στη θέσπιση κανόνων
για την «τυπική» -νομική- προστασία
των συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων. Απαιτείται ένας ολοκληρωμένος
σχεδιασμός με επιμέρους δράσεις
που έχουν να κάνουν με τη διάχυση
αυτών των θεμάτων στην κοινωνία,
ώστε να διασφαλισθεί η καταπολέμηση της κοινωνικής και εργασιακής
ανισότητας, η ενίσχυση των «διαφορετικών» κοινωνικών ομάδων και ο
σεβασμός στις ιδιαιτερότητές τους.
Χωρίς δράσεις ενημέρωσης των μειονοτικών ομάδων για τα δικαιώματά
τους, χωρίς προγράμματα για τη βελτίωση των βιοτικών τους συνθηκών και
την κοινωνική τους ένταξη, χωρίς την
ανάλογη εκπαίδευση των κρατικών
λειτουργών και χωρίς ενημέρωση και
ευαισθητοποίηση της κοινωνίας, κανένα θεσμικό πλαίσιο δεν μπορεί να
είναι αποτελεσματικό. Ειδικά σε ό,τι
αφορά το πεδίο της απασχόλησης, διαπιστώνεται ότι υπάρχει άγνοια τόσο
των απαγορευμένων διακρίσεων στις
δημόσιες αρχές και στο ευρύτερο κοινό, αλλά και άγνοια των δικαιωμάτων
που η νομοθεσία κατοχυρώνει υπέρ
όσων υφίστανται διακρίσεις.
Το δεύτερο πρόβλημα ανακύπτει
από το ότι το κράτος δεν έχει εκχωρήσει ουσιαστικές αρμοδιότητες ούτε
δυνατότητα ουσιαστικής παρέμβασης

στις Επιτροπές (με εξαίρεση το Συνήγορο του Πολίτη) που έχουν θεσμοθετηθεί για τα ζητήματα της Ίσης Μεταχείρισης.
Και τρίτον απουσιάζουν τα αναγκαία και αξιόπιστα στοιχεία και οι
αναγκαίοι ποσοτικοί δείκτες που θα
βοηθήσουν στο σχεδιασμό των πολιτικών, στην παρακολούθηση και στην
αξιολόγηση των εξελίξεων.
Αυτό το κενό φιλοδοξεί να καλύψει και η δράση η οποία υλοποιείται
τη δεδομένη χρονική περίοδο από την
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
με τη συνεργασία και του Εθνικού
Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών. Τα αποτελέσματα της προσπάθειας αυτής θα
σας παρουσιάσουν αναλυτικά οι επόμενοι ομιλητές. Όσον αφορά εμένα,
ευελπιστώ ότι το τελικό αποτέλεσμα θα
είναι ιδιαίτερα χρήσιμο στους φορείς
σχεδιασμού και άσκησης πολιτικής.
Όπως επίσης και ότι θα μπορέσουμε
να συμβάλλουμε και εμείς από την
πλευρά μας στην περαιτέρω ευαισθητοποίηση των κοινωνικών εταίρων.
Κλείνοντας στο σημείο αυτό το
σύντομο χαιρετισμό μου, θα ήθελα να
τονίσω για άλλη μια φορά ότι τα δεδομένα δεικνύουν το πόσο σημαντική,
αλλά και επείγουσα είναι η αναζήτηση συναινετικών πολιτικών καταπολέμησης των διακρίσεων και ενεργούς
εμπλοκής σε αυτές ολόκληρης της
κοινωνίας των πολιτών. Οι διακρίσεις
στην εργασία και τα εμπόδια πρόσβασης σε αυτήν, τα εμπόδια πρόσβασης
στο κοινωνικό κράτος, αλλά και οι
καθημερινές διακρίσεις που δέχονται
τα άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ή
περιθωριακές κοινωνικές ομάδες θα
πρέπει να αποτελούν ντροπή για την
κοινωνία μας. Είναι ευθύνη όλων μας
και όχι μόνο της πολιτικής εξουσίας
να μετατρέψουμε την κοινωνία μας
από κοινωνία επιφυλακτική, κοινωνία
φοβισμένη, κοινωνία προκαταλήψεων
σε μία κοινωνία πολιτισμένη, μία κοινωνία πολυπολιτισμική, μία κοινωνία
ανοικτή στη διαφορετικότητα. Και ελπίζω η σημερινή εκδήλωση να συνεισφέρει στην κατεύθυνση αυτή.



Συνάντηση του Προεδρείου της Ο.Κ.Ε. με τον Πρόεδρο
της Δημοκρατικής Αριστεράς

Τ

ο Προεδρείο της Οικονομικής και
Κοινωνικής Επιτροπής της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) υποδέχτηκε την Τετάρτη,
27 Ιουλίου 2011, τον Πρόεδρο της Δημοκρατικής Αριστεράς κ. Φώτη Κουβέλη, συνοδευόμενο από τους κ.κ. Νίκο
Τσούκαλη, Βουλευτή Αχαΐας, και Δημήτρη Χατζησωκράτη, υπεύθυνο για
θέματα οικονομικής πολιτικής.
Στη διάρκεια της συνάντησης ο
Πρόεδρος της Ο.Κ.Ε. κ. Χρήστος Πολυζωγόπουλος τους ενημέρωσε ότι,
σε αυτή τη δύσκολη οικονομική και
κοινωνική συγκυρία για την Ελλάδα,
η Ο.Κ.Ε., ανταποκρινόμενη στο συνταγματικό της ρόλο, θα έχει μια πολύ
έντονη και δημιουργική παρουσία στα
δρώμενα της χώρας μας.
Ο κ. Κουβέλης, από την πλευρά του, αναφέρθηκε στην ιδιαίτερα
αυξημένη ανεργία και φτώχεια την
περίοδο της οικονομικής κρίσης και
κατά συνέπεια στην ανάγκη για ένα
κοινωνικό δίχτυ προστασίας, τη δημιουργία του οποίου η Δημοκρατική
Αριστερά αναδεικνύει ως υποχρέωση και πρωταρχική μέριμνα. Τόνισε
δε ότι η συμμετοχή της Ο.Κ.Ε. στην

προσπάθεια να εξασφαλιστεί το δίχτυ
κοινωνικής προστασίας είναι χρήσιμη
και σημαντική. Ο κ. Πολυζωγόπουλος ενημέρωσε τον κ. Κουβέλη ότι η
Ο.Κ.Ε. έχει διατυπώσει στο παρελθόν
συγκεκριμένες προτάσεις, ώστε να διασφαλιστεί η κοινωνική συνοχή και η
προστασία των αδύνατων στρωμάτων
της κοινωνίας μας και εξέφρασε την
υποστήριξη της Ο.Κ.Ε. στην προσπάθεια της Δημοκρατικής Αριστεράς για
ανάδειξη και επίλυση των κοινωνικών
προβλημάτων.

Στη συνάντηση συμμετείχαν,
επίσης, με τοποθετήσεις τους οι κ.κ.
Νικόλαος Σκορίνης, Ηλίας Ηλιόπουλος και Παναγιώτης Πεβερέτος, Αντιπρόεδροι, καθώς και ο κ. Απόστολος
Ξυράφης, Διευθυντής Διοικητικών και
Οικονομικών Υποθέσεων, και η Δρ.
Μάρθα Θεοδώρου, Υπεύθυνη Διεθνών
και Δημοσίων Σχέσεων της Ο.Κ.Ε.

Συνάντηση του Προέδρου της Ο.Κ.Ε.
με το Δήμαρχο Αθηναίων

Π

ραγματοποιήθηκε το Σάββατο,
18 Ιουνίου 2011, συνάντηση του
Προέδρου της Ο.Κ.Ε. κ. Χρήστου
Πολυζωγόπουλου με το Δήμαρχο
Αθηναίων κ. Γιώργο Καμίνη.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο κ. Πολυζωγόπουλος εξέφρασε τον προβληματισμό της Ο.Κ.Ε.
για τα μεγάλα προβλήματα που
απασχολούν το κέντρο της Αθήνας,
ο οποίος οδήγησε στην απόφαση
για λήψη πρωτοβουλιών κοινωνικής
συνεννόησης, ώστε η Επιτροπή να

συμβάλλει στην αντιμετώπισή τους.
Ζήτησε δε την ενεργό συνεργασία
του Δήμου Αθηναίων για την επίτευξη του κοινού στόχου.
Στη συνέχεια, η Ο.Κ.Ε. συνέστησε ομάδα εργασίας με τη συμμετοχή ειδικών επιστημόνων και
στελεχών της, η οποία συναντήθηκε
για να ολοκληρώσει και να καταθέσει πρόταση δράσεων της Ο.Κ.Ε. για
το κέντρο της Αθήνας.
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Ποια είναι τα νέα δεδομένα που προκύπτουν για την ελληνική οικονομία μετά τις
αποφάσεις των ηγετών της Ευρωζώνης;
Οι αποφάσεις αυτές
ήταν σε μεγάλο βαθμό μη
αναμενόμενες και μπορεί
κάποιος να πει ότι θέτουν
τις βάσεις τόσο για την έκδοση ευρωομολόγου -στην
ουσία έχουμε ευρωομόλογο πια, εφόσον η Ελλάδα
δανείζεται με τόσο χαμηλό επιτόκιο- αλλά κυρίως
θέτουν τις βάσεις για μια
δημοσιονομική ένωση αργότερα.
Επομένως, είναι αποφάσεις πάρα πολύ θετικές
για την Ευρωζώνη και για
την Ελλάδα.
Πώς κρίνετε την απόφαση για τη συμμετοχή ιδιωτών στη δανειοδότηση της Ελλάδος
και τι θα σημαίνει
αυτό για τη διαχείριση του ελληνικού
χρέους;

Συζήτηση με τον κ. Γιάννη Στουρνάρα,
Καθηγητή Οικονομικών του Πανεπιστημίου Αθηνών
και Γενικό Διευθυντή του Ιδρύματος Οικονομικών και
Βιομηχανικών Ερευνών για την ελληνική οικονομία
Με πρωτοβουλία της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της Ελλάδος
(Ο.Κ.Ε.), την Τρίτη, 26 Ιουλίου 2011, ο κ. Γιάννης Στουρνάρας, Καθηγητής
Οικονομικών του Πανεπιστημίου Αθηνών και Γενικός Διευθυντής του
Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, συναντήθηκε με τη
Δρ. Μάρθα Θεοδώρου, Υπεύθυνη Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων της Ο.Κ.Ε.,
για να αναλύσει την τρέχουσα οικονομική συγκυρία στη χώρα μας.

Η συμμετοχή ιδιωτών στη δανειοδότηση της Ελλάδας είναι περισσότερο, ας το πω έτσι, ένα πολιτικό άλλοθι
που ήθελε η κα Μέρκελ για να πείσει
το γερμανικό λαό να συμμετάσχει στο
δεύτερο μεγάλο πακέτο για την Ελλάδα. Δεν είναι τόσο μεγάλη η συμμετοχή των ιδιωτών, αλλά έχει μια αρνητική επίπτωση γιατί οι ξένοι οίκοι κατά
πάσα δυνατότητα, θα έλεγα 100%, θα
μας βάλουν στην κατηγορία selective
default (επιλεκτική χρεοκοπία).
Αυτό βέβαια έχει μόνο συμβολικό
και όχι ουσιαστικό χαρακτήρα. Ουσιαστικό χαρακτήρα θα είχε αν δανειζόμασταν από την αγορά, που σημαίνει
ότι δε θα μπορούσαμε να δανειστούμε
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...Οι κλάδοι που
αντανακλούν τα
συγκριτικά μας
πλεονεκτήματα είναι
κυρίως ο τουρισμός, ο
πρωτογενής τομέας, η
πράσινη ενέργεια, οι
ανεμογεννήτριες και
τα φωτοβολταϊκά, η
διαχείριση υδάτινων
πόρων, η διαχείριση
απορριμμάτων, η υγεία.

από την αγορά. Θα είχε επίσης αν τελικά ο κ. Τρισέ επέμενε στην αρχική
του άποψη ότι δε θα δεχόταν ελληνικά ομόλογα ως εξασφαλίσεις που θα
του έδιναν οι ελληνικές τράπεζες για
να τις δανειοδοτεί. Ευτυχώς όμως δεν
επέμεινε σε αυτή του την άποψη.
Επομένως, η επιλεκτική χρεοκοπία, στην οποία κατά πάσα πιθανότητα οι οίκοι θα μας κατατάξουν, δε θα
έχει ουσιαστικές επιπτώσεις. Θα έχει
μόνο ένα συμβολικό χαρακτήρα και
θα το ονόμαζα ότι είναι το τίμημα δυστυχώς της «ασωτίας» μας, της ελληνικής «ασωτίας» όλα αυτά τα χρόνια.
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Ποια είναι η άποψή σας για τις
μέχρι στιγμής μεταρρυθμίσεις
της κυβέρνησης για την ενίσχυση
της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας και την προσέλκυση επενδύσεων; Υπάρχουν
τομείς που θεωρείτε ότι χρήζουν
περεταίρω μεταρρυθμίσεων;
Οι επενδύσεις τόσο από το δημόσιο, όσο και από τον ιδιωτικό τομέα,
κυρίως από τον ιδιωτικό τομέα, θα
προέλθουν από γερμανικές, γαλλικές
και βελγικές επιχειρήσεις. Οι κλάδοι
που αντανακλούν τα συγκριτικά μας
πλεονεκτήματα είναι κυρίως ο τουρισμός, ο πρωτογενής τομέας, η πράσινη ενέργεια, οι ανεμογεννήτριες και τα
φωτοβολταϊκά, η διαχείριση υδάτινων
πόρων, η διαχείριση απορριμμάτων, η
υγεία.
Η Ελλάδα, για παράδειγμα, θα
μπορούσε να γίνει ένα κέντρο προσέλκυσης εύπορων συνταξιούχων, οι οποίοι θέλουν να έρθουν και να ζήσουν
μόνιμα στην Ελλάδα ή τουλάχιστον το
μεγαλύτερο μέρος του χρόνου. Επομένως, θα χρειαστούν καλά συστήματα
υγείας και κέντρα αποκατάστασης
που δεν έχουμε αρκετά ακόμα.
Αυτοί οι τομείς νομίζω, μαζί βέβαια με μεγάλα έργα υποδομής, όπως
είναι οι οδικοί άξονες, τα λιμάνια, τα
αεροδρόμια κατά το πρότυπο του αεροδρομίου των Σπάτων -μπορούμε να
εκσυγχρονίσουμε και τα λοιπά αεροδρόμια με τον ίδιο τρόπο- οι μαρίνες.
Επομένως, οι ευκαιρίες είναι πάρα
πολύ μεγάλες.
Τώρα εάν υπάρχουν τομείς που
θεωρώ ότι χρήζουν περεταίρω μεταρρυθμίσεων, νομίζω ναι. Τα κλειστά
επαγγέλματα αντιστέκονται σε πολύ
μεγάλο βαθμό. Νομίζω ότι εδώ η κυβέρνηση δεν πρέπει να κάνει πίσω,
δεν πρέπει να είμαστε η εξαίρεση πλέον στην Ευρωζώνη, στην Ευρώπη θα
έλεγα πια.

...Ο κοινωνικός διάλογος είναι πάντα θετικός και
πάντα απαραίτητος. Αρκεί όμως στο τραπέζι όλοι
οι συμμετέχοντες να μην κοιτάζουν μόνο το δικό
τους στενό συμφέρον, αλλά να κοιτάξουν και
το συμφέρον της υπόλοιπης οικονομίας, ούτως
ώστε να μετατρέψουμε ένα παίγνιο μηδενικού
αθροίσματος σε ένα παίγνιο που θα κερδίζουμε
όλοι. Αυτό νομίζω ότι είναι το ζητούμενο.
Ποιος μπορεί να είναι ο ρόλος του
κοινωνικού διαλόγου στη σημερινή οικονομική συγκυρία;
Ο κοινωνικός διάλογος είναι πάντα θετικός και πάντα απαραίτητος.
Αρκεί όμως στο τραπέζι όλοι οι συμμετέχοντες να μην κοιτάζουν μόνο το
δικό τους στενό συμφέρον, αλλά να
κοιτάξουν και το συμφέρον της υπόλοιπης οικονομίας, ούτως ώστε να
μετατρέψουμε ένα παίγνιο μηδενικού
αθροίσματος σε ένα παίγνιο που θα
κερδίζουμε όλοι. Αυτό νομίζω ότι είναι
το ζητούμενο.
Ορισμένες ομάδες το έχουν αντιληφθεί αυτό και βοηθούν. Ορισμένες,
όμως, χρειάζεται ακόμα περεταίρω
διάλογος για να πειστούν. Η Ο.Κ.Ε.
μπορεί να διαδραματίσει ένα πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό.
Ποια μορφή θα μπορούσε να
πάρει στη δεδομένη οικονομική
συγκυρία η κοινωνική πολιτική,
δεδομένου του περιορισμού των
σχετικών δαπανών, ώστε να διασφαλίζεται η κοινωνική συνοχή;

ένα πολύ μεγάλο ποσοστό φτώχειας,
πολύ μεγαλύτερο από ό,τι έχει η υπόλοιπη Ευρώπη. Διότι αυτοί που λαμβάνουν επιδόματα κοινωνικής πολιτικής
δεν είναι μόνο οι φτωχότεροι, αλλά
και άνθρωποι που έχουν υψηλά εισοδήματα. Αλλά επειδή τα μηχανογραφικά συστήματα των ταμείων κοινωνικής
ασφάλισης δεν είναι εκσυγχρονισμένα
δεν μπορούσαν να ξεχωρίσουν ότι κάποιος π.χ. έχει τέσσερις πηγές εισοδήματος και παίρνει και ΕΚΑΣ.
Αυτά τα προβλήματα, τα οποία θα
εξαλειφθούν με τον εξορθολογισμό
και τη μηχανογράφηση του συστήματος, θα αφήσουν πόρους για να πάνε
σε αυτούς που πραγματικά το έχουν
ανάγκη, στους φτωχούς και στους
ανέργους, γιατί το μεγάλο ζήτημα
σήμερα είναι πώς θα βοηθήσουμε τη
μετάβαση του εργατικού δυναμικού
από κλάδους που δύουν σε κλάδους
που ανατέλλουν. Αυτή είναι η μεγάλη
πρόκληση σήμερα.

Νομίζω ότι τώρα, στα μοντέρνα
σοσιαλδημοκρατικά κόμματα, όλοι
δέχονται ότι η κοινωνική πολιτική
καταρχήν γίνεται με καλή παιδεία,
με καλή υγεία και κυρίως γίνεται με
έμφαση στην προστασία των φτωχών
και μόνο.
Εμείς εδώ δεν το έχουμε αυτό.
Έχουμε κοινωνική πολιτική, η οποία
είναι αρκετά σπάταλη, δηλαδή ενώ
κατά μέσο όρο δίνουμε περίπου όσο
δίνουν και οι χώρες τις Ευρωζώνης ως
ποσοστό του ΑΕΠ, έχουμε όμως ακόμη
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Συνάντηση με στέλεχος
της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής

Π

ραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 26 Ιουλίου 2011, συνάντηση του Προέδρου
της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) κ. Χρήστου
Πολυζωγόπουλου με την κα Monika
Ekstrom, στέλεχος της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην
Ελλάδα. Στη συνάντηση συμμετείχαν,
επίσης, ο κ. Απόστολος Ξυράφης, Διευθυντής Διοικητικών και Οικονομικών
Υποθέσεων και η Δρ. Μάρθα Θεοδώρου,
Υπεύθυνη Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων της Ο.Κ.Ε.
Ο κ. Πολυζωγόπουλος ενημέρωσε
την κα Ekstrom για το έργο της Επιτροπής στην Ελλάδα, καθώς και για τις
μελλοντικές δραστηριότητές της. Η κα
Ekstrom εξέφρασε την ιδιαίτερη ικανοποίησή της για το πολύπλευρο έργο της
Ο.Κ.Ε. και ενημέρωσε τον κ. Πολυζωγόπουλο για την ενδεχόμενη συνεργασία
της Ο.Κ.Ε. με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο άμεσο διάστημα, για μια σειρά
επίκαιρων ζητημάτων στην Ευρωπαϊκή
Ένωση.

Σεμινάριο της Ε.Ο.Κ.Ε.

Δ

ιοργανώθηκε στις 27 και 28 Ιανουαρίου 2011, από την Ευρωπαϊκή
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
(Ε.Ο.Κ.Ε.) στις Βρυξέλλες, το ετήσιο Σεμινάριο Επικοινωνιολόγων. Τους συμμετέχοντες καλωσόρισαν η Αντιπρόεδρος
κα Anna Maria Darmanin και ο Γενικός
Γραμματέας κ. Martin Westlake.
Τις εισηγήσεις παρουσίασαν οι
υπεύθυνοι επικοινωνίας των θεσμικών
οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακαδημαϊκοί, δημοσιογράφοι κ.ά.
Ακολούθησε ένας ιδιαίτερα γόνιμος
διάλογος με τη συμμετοχή όλων των
παρευρισκομένων για τη συμβολή της
επικοινωνιακής πολιτικής στην παρουσίαση της Ένωσης στους πολίτες της σε
μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο της εξέλιξής της.
Την Ο.Κ.Ε. Ελλάδος εκπροσώπησε
η Δρ. Μάρθα Θεοδώρου, Υπεύθυνη Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων.
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Συνάντηση ομάδας εργασίας «Ευρώπη 2020»
στις Βρυξέλλες

Π

ραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες, στις 8 και 9 Ιουνίου 2011, συνάντηση ομάδας εργασίας «Ευρώπη
2020». Από την Ο.Κ.Ε. Ελλάδος συμμετείχε η Δρ. Αφροδίτη Μακρυγιάννη,
Επιστημονική Σύμβουλος.
Το 2010 ολοκληρώθηκε ο κύκλος,
χρονικά τουλάχιστον, της Στρατηγικής
της Λισσαβώνας και η Ε.Ε. ξεκίνησε
τη διαδικασία αναδιαμόρφωσής της.
Η νέα στρατηγική «Ευρώπη 2020»
θα ισχύσει τα επόμενα δέκα χρόνια.
Σηματοδοτείται, επομένως, ένα νέο
ξεκίνημα με στόχο να βγει η Ευρώπη
ισχυρότερη από την οικονομική και
χρηματοπιστωτική κρίση. Αυτός είναι
και ο σκοπός της νέας στρατηγικής
για την Ευρώπη: περισσότερες θέσεις
απασχόλησης και καλύτερη ποιότητα
ζωής.
Η πρόσφατη χρηματοοικονομική κρίση ανέδειξε τα δημοσιονομικά
και αναπτυξιακά προβλήματα των
ευρωπαϊκών χωρών και δημιούργησε
σοβαρά ερωτηματικά αναφορικά με
την ταυτότητα και τη συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το διαφορετικό επίπεδο ανάπτυξης ανάμεσα στα κράτη
μέλη και οι ανομοιογενείς στρατηγικοί
προσανατολισμοί έχουν αποδυναμώσει την εσωτερική συνοχή και την
παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
στη διεθνή σκηνή. Τα νέα δεδομένα
έδωσαν αφορμή για την ένταση της
κρίσης στρατηγικού προσανατολισμού
που βιώνει η Ευρώπη ως θεσμική και
πολιτική συγκρότηση, ήδη από την
προετοιμασία της Συνθήκης της Λισαβόνας το 2007.
Η στρατηγική «Ευρώπη 2020» καθορίζει ένα όραμα για μια κοινωνική
οικονομία της αγοράς στην Ευρώπη
κατά την επόμενη δεκαετία και βασίζεται σε τρεις τομείς προτεραιότητας:
α) την ανάπτυξη, με τη θεμελίωση της

οικονομίας στη γνώση και την καινοτομία, β) τη βιώσιμη ανάπτυξη, με
την προώθηση μιας ανταγωνιστικής
οικονομίας χαμηλών εκπομπών άνθρακα, που θα αξιοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους που διαθέτει και γ)
την ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς, η
οποία θα προάγει μια οικονομία υψηλής απασχόλησης και θα οδηγεί σε
κοινωνική και γεωγραφική συνοχή.
Η Ο.Κ.Ε. θεωρεί ότι η μεγαλύτερη
πρόκληση που αντιμετωπίζει η Ευρώπη την τρέχουσα περίοδο είναι η έξοδος από την οικονομική κρίση.
Επομένως, είναι αναγκαία η υλοποίηση συντονισμένων δράσεων στα
κράτη – μέλη της Ε.Ε., ώστε η Ευρώπη
να μπορέσει να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά της και να αντιμετωπίσει
τις διαρθρωτικές αδυναμίες της, αλλά
και τις νέες προκλήσεις που παρουσιάστηκαν με την κρίση. Η εμπειρία από
το παρελθόν έχει δείξει ότι η Ευρώπη
μπορεί να πετύχει σημαντικούς στόχους, όπως η ΟΝΕ και η διεύρυνση.
Κατά την τρέχουσα περίοδο στοίχημα
αποτελεί η έξοδος από την κρίση και η
οικονομική ανάκαμψη. Βασική, όμως,
προϋπόθεση για να κερδίσει η Ε.Ε.
αυτό το στοίχημα είναι η έμπρακτη
πολιτική και θεσμική αλληλεγγύη των
ευρωπαίων εταίρων και η συνεργασία
στο πλαίσιο μίας ενιαίας οικονομικής
πολιτικής με αναπτυξιακά χαρακτηριστικά.
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Ετήσια Συνάντηση “CESlink” στις Βρυξέλλες

Π

ραγματοποιήθηκε, στις 20 και
21 Ιουνίου 2011, στις Βρυξέλλες, η ετήσια συνάντηση “CESlink”.
Τους συμμετέχοντες υποδέχθηκε στις
εγκαταστάσεις της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής
(Ε.Ο.Κ.Ε.) η Αντιπρόεδρος κα Anna
Maria Darmanin και ο Γενικός Γραμματέας κ. Martin Westlake.

Στη διάρκεια της συνάντησης,
παρουσιάστηκαν τα πορίσματα των
δύο ερευνών που πραγματοποίησε η
Ε.Ο.Κ.Ε. για το Project “CESlink”. Επίσης, παρουσιάστηκε η νέα πρόταση
για το portal “CESlink”, καθώς και οι
νέες δυνατότητες ανάπτυξης της κοινής
βάσης δεδομένων των εθνικών Ο.Κ.Ε.
Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στη χρήση

Progress - «Σύσταση Παρατηρητηρίου
Καταπολέμησης των Διακρίσεων»

Η

Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) συμμετέχει στην υλοποίηση του Έργου
«Σύσταση Παρατηρητηρίου Καταπολέμησης των Διακρίσεων», σκοπός του
οποίου είναι η ανάπτυξη ενός μεθοδολογικού πλαισίου αξιολόγησης και
εκτίμησης δεικτών και πολιτικών για
τις διακρίσεις στην Ελλάδα συγκριτικά
με άλλες χώρες της Ε.Ε.
Ειδικότερα, αντικείμενο του έργου είναι, καταρχάς, να αξιοποιηθούν
τα διαθέσιμα δεδομένα, έτσι ώστε να
παραχθεί μία εικόνα σχετικά με τις διακρίσεις των ευπαθών ομάδων και να
προταθεί η συλλογή πιο αξιόπιστων
στοιχείων όπου διαπιστωθεί έλλειψή
τους.

Για να υπάρξουν, ωστόσο, επιπλέον στοιχεία για τις διακρίσεις των
ομάδων αναφοράς στην Ελλάδα, θα
εκπονηθεί μια ποιοτική έρευνα, σε
βάθος συνέντευξη σε δείγμα ατόμων
από τις ευπαθείς ομάδες αλλά και από
τους κοινωνικούς και παραγωγικούς
φορείς, με στόχο να καταγραφούν
περιστατικά διακρίσεων στην Ελλάδα,
αλλά και μία σύνθετη έρευνα ποιοτικού τύπου, έτσι ώστε να διατυπωθούν
και να καταγραφούν προτάσεις πολιτικής αντιμετώπισης του προβλήματος
των διακρίσεων.
Τα στοιχεία, τα οποία θα προκύψουν από την εκπόνηση του προγράμματος, αναμένεται να είναι ιδιαίτερα
χρήσιμα για το σχεδιασμό και τη χάραξη πολιτικής από τους αρμόδιους
φορείς σε εθνικό αλλά και διακρατικό
επίπεδο και θα αποτελέσουν εισροή

των social media από την Ε.Ο.Κ.Ε. και
τις εθνικές Ο.Κ.Ε. για την παρουσίαση
των δράσεών τους.
Την Ο.Κ.Ε. Ελλάδος εκπροσώπησε
η Δρ. Μάρθα Θεοδώρου, Υπεύθυνη
Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων και
επικεφαλής της Ομάδας Επικοινωνίας
του Project από το 2006.

στη βάση δεδομένων του Παρατηρητηρίου Κατά των Διακρίσεων. Παράλληλα, τα στοιχεία αυτά θα αποτελέσουν
εργαλείο που θα χρησιμεύσει στις αρμόδιες αρχές να εντοπίζουν τις διακρίσεις και να εξασφαλίζουν το σεβασμό
των δικαιωμάτων των θιγομένων.
Από την ενεργό συμμετοχή των
κοινωνικών εταίρων (εργοδοτικές και
συνδικαλιστικές οργανώσεις σε τριτοβάθμιο επίπεδο που εκπροσωπούνται
στην Ο.Κ.Ε.) εξασφαλίζεται παράλληλα η ευαισθητοποίηση των οργανώσεων και δη των μελών τους σε μια
διαδικασία ενημέρωσης του είδους
«κορυφή προς τη βάση», δηλαδή διάχυση της πληροφόρησης προς το δίκτυο των πρωτοβάθμιων οργανώσεων
που οι κοινωνικοί εταίροι διαθέτουν.
Με τον τρόπο αυτό, τα στοιχεία που
θα παραχθούν αναμένεται να έχουν
ισχυρό πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα και ωφέλεια για την Πολιτεία.
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ΕΡΓΟ: «Ανάπτυξη Εξειδικευμένων Καινοτόμων Πολιτικών και
Πρακτικών Διαχείρισης Επιχειρήσεων, Ενδυνάμωσης του Κοινωνικού
Διαλόγου και Υποστήριξης των Κοινωνικών Εταίρων με στόχο τις
Καινοτόμες Προτάσεις Πολιτικής για το Ζήτημα της Διαχείρισης της
Ενεργού Γήρανσης στην Ελλάδα»

Η

Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος (O.K.E.), ως
κατεξοχήν θεσμός κοινωνικού διαλόγου και διαβούλευσης των κοινωνικών εταίρων των τριών τομέων της
οικονομίας, ανέλαβε την πρωτοβουλία
να προτείνει στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» την υλοποίηση
του Έργου με τίτλο «Ανάπτυξη Εξειδικευμένων Καινοτόμων Πολιτικών και
Πρακτικών Διαχείρισης Επιχειρήσεων,
Ενδυνάμωσης του Κοινωνικού Διαλόγου και Υποστήριξης των Κοινωνικών
Εταίρων με στόχο τις Καινοτόμες Προτάσεις Πολιτικής για το Ζήτημα της Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης στην
Ελλάδα», με κεντρικό πρόβλημα τη
διαχείριση της ενεργού γήρανσης και
με βασικό στόχο τη διερεύνηση και
την πρόταση ενεργών προληπτικών
πολιτικών διαχείρισης του ενεργού
πληθυσμού της χώρας.
Κύριο αντικείμενο του έργου είναι
η ανάδειξη του σύγχρονου επιχειρηματικού περιβάλλοντος σε σχέση με
το ζήτημα της διαχείρισης της ενεργού γήρανσης, μέσω της εφαρμογής
πρακτικών και πολιτικών στο σύνολο
των ελληνικών επιχειρήσεων όλων
των τομέων παραγωγής, μέσα από την

Π

ραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες, στις 8 Φεβρουαρίου 2011, συνάντηση ομάδας εργασίας στο πλαίσιο
της Ευρωμεσογειακής Συνεργασίας.
Η συνάντηση είχε σαν αντικείμενο
την ολοκλήρωση της γνωμοδότησης
αναφορικά με τους υδατικούς πόρους
στην περιοχή της Μεσογείου.
Στη συνάντηση παρευρέθηκαν
και εξέφρασαν τις θέσεις τους εκπρόσωποι από τις συμμετέχουσες στη
γνωμοδότηση Οικονομικές και Κοινωνικές Επιτροπές.
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επιλογή και βασική μελέτη συγκεκριμένων αντιπροσωπευτικών κλάδων
επιχειρήσεων.
Με το έργο αυτό επιχειρείται μια
ολοκληρωμένη προσέγγιση διαχείρισης της ενεργού γήρανσης, δηλαδή η
υποστήριξη και διατήρηση της απασχόλησης των μεγαλύτερης ηλικίας
εργαζομένων στην Ελλάδα.
Η προσέγγιση που θα επιχειρηθεί
φιλοδοξεί να φωτίσει τις κλαδικές διαστάσεις του ζητήματος, να ευαισθητοποιήσει τους μετέχοντες (εργαζόμενους, εργοδότες και Κράτος) πάνω σε
εργαλεία και διαδικασίες διαχείρισης
των ηλικιών και των καλών πρακτικών
από άλλες χώρες, να μοχλεύσει τη διενέργεια κοινωνικού διαλόγου γύρω

από το θέμα της ενεργού γήρανσης
σε κλαδικό επίπεδο και να συνθέσει
προτάσεις της Ο.Κ.Ε. για μέτρα προληπτικής και ενεργού πολιτικής του ζητήματος της διαχείρισης των ηλικιών
και της ενεργού γήρανσης.
Η προσέγγιση είναι ενταγμένη
στην ευρωπαϊκή στρατηγική για την
απασχόληση και θα υλοποιηθεί με
την εμπλοκή των τριτοβάθμιων αντιπροσωπευτικών οργανώσεων των κοινωνικών εταίρων, με το συντονισμό
από την Ο.Κ.Ε., ως μια προσπάθεια
υποδειγματικής εφαρμογής του κοινωνικού διαλόγου πάνω σε ένα ζήτημα
ήσσονος σημασίας για τη χώρα μας.

Συνάντηση ομάδας εργασίας στο
πλαίσιο της Ευρωμεσογειακής
Συνεργασίας στις Βρυξέλλες
Η διαχείριση των υδατικών πόρων, αλλά και η διατήρηση της ποιότητας των υδάτων στην περιοχή της
μεσογειακής λεκάνης, αποτελούν ζητήματα υψίστης σημασίας για τις εν
λόγω χώρες. Είναι γνωστό ότι η περιοχή υποφέρει από μεγάλες περιόδους
λειψυδρίας και η εξασφάλιση υδατικής επάρκειας τόσο πόσιμου, όσο και

για αρδευτικούς σκοπούς ύδατος, είναι μία από τις βασικές προϋποθέσεις
τόσο για τη διαβίωση των κατοίκων,
όσο και για την οικονομική ανάπτυξη
των συγκεκριμένων χωρών.
Στην παραπάνω συνάντηση, την
Ο.Κ.Ε. Ελλάδος εκπροσώπησε η Δρ.
Αφροδίτη Μακρυγιάννη, Επιστημονική Σύμβουλος.
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Γνώμη της Ο.Κ.Ε. επί του Σχεδίου Νόμου

«Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας
και άλλες διατάξεις»
γ) Όσον αφορά τη σύσταση του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), αυτή αποτελεί κατά την Ο.Κ.Ε. ένα θετικό
πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση
συγκρότησης ενός επαρκούς δι-

σης, όχι μόνο λόγω της προοπτικής
εξοικονόμησης πόρων, αλλά και
για τη διασφάλιση της πρόσβασης
στο υγειονομικό σύστημα με όρους
ισονομίας και αξιοπρέπειας για το
σύνολο των πολιτών.

κτύου πρωτοβάθμιας φροντίδας
υγείας, ώστε να αποσυμφορηθούν
τα Νοσοκομεία και να βελτιωθεί
η ποιότητα των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας. Όσον αφορά
δε τους πόρους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., η
Ο.Κ.Ε. επισημαίνει ότι η φιλοσοφία
της λειτουργίας του δεν θα πρέπει
να εστιάζεται στις διαθέσιμες πηγές
χρηματοδότησης, αλλά στην ικανοποίηση των υγειονομικών αναγκών
του πληθυσμού.
δ) Η οργανική ενοποίηση του κλάδου
υγείας, που μέχρι σήμερα υπαγόταν στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, με το Εθνικό Σύστημα Υγείας
οφείλει να αποτελέσει μείζονα πολιτική στόχευση άμεσης υλοποίη-

ε) Στο Σχέδιο Νόμου δεν περιλαμβάνεται η διαδικασία εισόδου του
ιατρικού προσωπικού στο Εθνικό
Σύστημα Υγείας, αλλά ρυθμίζεται
μόνο μερικώς η ιεραρχία του συστήματος. Η Ο.Κ.Ε. θεωρεί ότι θα
πρέπει το Σύστημα Υγείας να είναι
ανοικτό και προσβάσιμο στους γιατρούς και κάθε γιατρός θα πρέπει
να κρίνεται και να αξιολογείται σε
όλες τις φάσεις της επαγγελματικής
του διαδρομής.

Σ

υνήλθε την Παρασκευή, 4 Φεβρουαρίου 2011, η Ολομέλεια της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής
(Ο.Κ.Ε.), προκειμένου να εκφράσει
Γνώμη επί του Σχεδίου Νόμου «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας
και άλλες διατάξεις» που εστάλη από
το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης.
Στη Συνεδρίαση παρέστησαν οι
κ.κ. Ανδρέας Λοβέρδος, Υπουργός
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
Μιχαήλ Τιμοσίδης, Υφυπουργός, Νικόλαος Πολύζος, Γενικός Γραμματέας,
Αντώνης Δημόπουλος, Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας, και η κα Αθηνά
Δρέττα, Γενική Γραμματέας Κοινωνικών
Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας
και Κοινωνικής Ασφάλισης.
Σύμφωνα με τη Γενική Αξιολόγηση του Σχεδίου Νόμου, η Ο.Κ.Ε. οφείλει να επισημάνει τα ακόλουθα:
α) Επιβάλλεται χωριστή νομοθετική
παρέμβαση για καθένα από τα
τέσσερα σημαντικά κεφάλαια που
περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Νόμου: α) Προμήθειες Υγείας, β) Πρωτοβάθμια Υγεία, γ) Φάρμακο και δ)
Εθνικό Σύστημα Υγείας.
β) Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να
δοθεί στην ασάφεια που παρατηρείται και στην πολυπλοκότητα
που διαπιστώνεται σε συγκεκριμένες διαδικασίες λόγω της ταυτόχρονης εμπλοκής στο νέο σύστημα
προμηθειών πολλών φορέων, χωρίς
συγκεκριμένες αρμοδιότητες.
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Γνώμη της Ο.Κ.Ε. επί του Σχεδίου Νόμου

«Αναδιοργάνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής
Αεροπορίας και άλλες διατάξεις»

Σ

υνήλθε την Παρασκευή, 4 Φεβρουαρίου
2011, η Ολομέλεια της Οικονομικής και
Κοινωνικής Επιτροπής (Ο.Κ.Ε.), προκειμένου
να εκφράσει Γνώμη επί του Σχεδίου Νόμου
«Αναδιοργάνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής
Αεροπορίας και άλλες διατάξεις» που εστάλη από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων.
Μέσω του υπό αξιολόγηση Σχεδίου
Νόμου επιχειρείται ο επιμερισμός των αεροδρομίων και η εκχώρηση συγκεκριμένων
σε ιδιωτικές εταιρείες. Η Ο.Κ.Ε. θεωρεί ότι
με τις ρυθμίσεις που υιοθετούνται υπάρχει
σοβαρό ενδεχόμενο μείωσης της συνολικής αξίας και των συνολικών κερδών των
αεροδρομίων και εκφράζει την ανησυχία
της σχετικά με το βάρος που μπορεί να επιφέρουν τα εναπομείναντα αεροδρόμια στο
Πρόγραμμα Δημοσίων Δαπανών.
Προτείνεται η εκχώρηση των αεροδρομίων να γίνει μέσω ενός συστήματος ομαδοποίησής τους, ώστε να μειωθούν οι συνολικές
λειτουργικές τους δαπάνες. Σε διαφορετική
περίπτωση, η συμμετοχή τρίτων επενδυτών
στην ανάπτυξη των αεροδρομίων αναμένεται να επιφέρει αύξηση των αεροδρομικών
τελών για τις αεροπορικές εταιρίες.
Πρόβλημα, επίσης, ανακύπτει και από
το γεγονός ότι πολλές υπηρεσίες είναι οργανωτικά τοποθετημένες σε λάθος διευθύνσεις. Παραβιάζονται έτσι Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί αναφορικά με τον αναγκαίο σαφή
διαχωρισμό των επί μέρους παρόχων της Αεροναυτιλίας. Το αποτέλεσμα θα είναι να μην
επιτυγχάνεται ο απαιτούμενος διαχωρισμός
και να καθίσταται προβληματική η ανάθεση
(designation) του παρόχου υπηρεσιών Εναέριας Κυκλοφορίας.
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Επισημαίνεται, επίσης, ότι το Σχέδιο
Νόμου προτείνει τη δημιουργία συγκεκριμένων διευθύνσεων. Η Ο.Κ.Ε. θεωρεί ότι ένα
Σχέδιο Νόμου δεν μπορεί να κατοχυρώνει
νομικά το εσωτερικό Οργανόγραμμα ενός
δημόσιου Οργανισμού, καθώς αυτό αποτελεί αντικείμενο του εσωτερικού κανονισμού
λειτουργίας, ο οποίος διαμορφώνεται από
τον ίδιο τον Οργανισμό σε συνεργασία με το
αρμόδιο Υπουργείο.
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει επίσης να
δοθεί στα ακόλουθα ζητήματα:
n Στην αναγκαιότητα δημιουργίας ενός ισχυρού φορέα που θα αποφασίζει για την εκχώρηση των αεροδρομίων, την επίβλεψη
της διαγωνιστικής διαδικασίας και τον
έλεγχο της λειτουργίας των αναδόχων.
n Στην ανάγκη συνυπολογισμού του επιπέδου ανάπτυξης μίας περιοχής και δη του
τουριστικού ή μη χαρακτήρα της στις νέες
συμβάσεις για τη δημιουργία περιφερειακών αεροδρομίων.
n Στην ανάγκη ενσωμάτωσης των σχετικών
με την αξιολόγηση των υπηρεσιών του
φορέα της αεροναυτιλίας και τις αρμοδιότητες που εκχωρούνται στις Εθνικές
Εποπτικές Αρχές νέων Ευρωπαϊκών Κανονισμών.
n Στην αποφυγή ανάθεσης της αρμοδιότητας του Ελεγκτή και Ελεγχόμενου στον
ίδιο φορέα, όπως διαπιστώνεται από το
Σχέδιο Νόμου, γιατί σε αυτή την περίπτωση θα δημιουργηθούν αγκυλώσεις
και γραφειοκρατικά/νομικά προβλήματα,
ειδικά με τους φορείς της Ε.Ε.

Σ

υνήλθε την Παρασκευή, 4 Φεβρουαρίου 2011, η Ολομέλεια της
Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (Ο.Κ.Ε.), προκειμένου να εκφράσει Γνώμη επί του Σχεδίου Νόμου
«Διατήρηση της βιοποικιλότητας και
άλλες διατάξεις» που εστάλη από το
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής.
Βασική θέση της Ο.Κ.Ε. είναι ότι
η περιβαλλοντική προστασία μπορεί
να συνδυαστεί αρμονικά με την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία
θέσεων εργασίας στο πλαίσιο μιας
ολοκληρωμένης πολιτικής προστασίας
των φυσικών οικοσυστημάτων.
Οι βασικότερες επισημάνσεις,
όπως προέκυψαν από τη Γενική Αξιολόγηση του Σχεδίου Νόμου, επικεντρώνονται στα ακόλουθα:
n Τα όρια των περιοχών «Φύση 2000»,
όσο και οι ειδικές απαγορεύσεις και
ρυθμίσεις για κάθε περιοχή, πρέπει
να καθοριστούν με επιστημονική
τεκμηρίωση, μετά από την εκπόνηση των Ειδικών Περιβαλλοντικών
Μελετών (ΕΠΜ) για κάθε προστατευτέα περιοχή.
n Οι παραγωγικές δραστηριότητες
πρέπει να είναι επιτρεπτές υπό συγκεκριμένες σαφώς καθοριζόμενες
προϋποθέσεις, ανάλογα με την οικολογική ευαισθησία κάθε περιοχής
και επομένως όχι “a priori” απαγορευτικές. Μία τέτοια προσέγγιση
συμβαδίζει απόλυτα και με τη λογική της πράσινης ανάπτυξης, όπου
η φύση συνυπάρχει και υποστηρίζει
την ανθρώπινη δραστηριότητα και
ευημερία.
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Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015

Π

ραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 3
Μαρτίου 2011, ειδική Συνεδρίαση
της Ολομέλειας της Οικονομικής και
Κοινωνικής Επιτροπής (Ο.Κ.Ε.), προκειμένου να ενημερωθούν οι κοινωνικοί
εταίροι για την προετοιμασία του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής
Στρατηγικής 2012-2015.
Στη Συνεδρίαση παρέστησαν ο
κ. Γιώργος Παπακωνσταντίνου, Υπουργός Οικονομικών, και ο κ. Ηλίας Πλασκοβίτης, Γενικός Γραμματέας του
Υπουργείου.
Επίσης, παρέστησαν οι κ.κ. Δημήτρης Δασκαλόπουλος, Πρόεδρος του
ΣΕΒ, Βασίλης Κορκίδης, Πρόεδρος της
ΕΣΕΕ, Γεώργιος Βλάχος, Πρόεδρος του
ΣΑΤΕ, Γιώργος Γωνιωτάκης, Πρόεδρος
της ΓΕΣΑΣΕ, Νικόλαος Τσεμπερλίδης,
Πρόεδρος του ΚΕΠΚΑ, και Ιωάννης
Μουργελάς, εκπρόσωπος του Προέδρου
της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών.
Ο κ. Υπουργός παρουσίασε το πλαίσιο για την έξοδο από την κρίση και
αναφέρθηκε αναλυτικά στους τέσσερις
στόχους του (δημοσιονομική προσαρ-

μογή, ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα,
αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας
και κοινωνική προστασία). Τόνισε δε ότι
η μεγάλη πρόκληση για την κυβέρνηση
είναι ο έλεγχος του δημόσιου χρέους
το οποίο, όπως είπε, μπορεί να μειωθεί. Εξέφρασε δε την πεποίθηση ότι η
Ελλάδα αναμένεται να επιστρέψει σε
θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης το 2012.
Τέλος, επισήμανε τις μεγάλες διαρθρωτικές αλλαγές, οι οποίες θα οδηγήσουν
στην ανάπτυξη της χώρας.
Στη συνέχεια, τοποθετήθηκαν τα
Μέλη της Ολομέλειας της Ο.Κ.Ε., καθώς
και οι Πρόεδροι Φορέων που συμμετέχουν στην Ο.Κ.Ε., οι οποίοι τόνισαν
ότι δυστυχώς η κρίση έχει επιβαρύνει
υπέρμετρα τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους. Υπογράμμισαν δε ότι στη
σημερινή συγκυρία οι περικοπές επηρεάζουν τις παροχές κρίσιμων κλάδων,
όπως η υγεία και η παιδεία.
Ο κ. Υπουργός στο τέλος της Συνεδρίασης κάλεσε την Ο.Κ.Ε. να τοποθετηθεί με Γνώμη της αναφορικά με το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής
Στρατηγικής 2012-2015.

Γνώμη της Ο.Κ.Ε. επί του Σχεδίου Νόμου

«Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις»
n Η ενσωμάτωση της προστασίας της βιοποικιλότητας και στις άλλες πολιτικές
θα πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα, καθώς είναι βασική προϋπόθεση
για τη βιώσιμη ανάπτυξη.
n Σχετικά με το φλέγον ζήτημα της δόμησης εντός των περιοχών «Φύση 2000»,
η ρύθμιση για τα 10 στρέμματα είναι
μια οριζόντια προσέγγιση. Δεν πρέπει
τέτοιου τύπου οριζόντιες προσεγγίσεις
να καθορίζουν τα μέτρα προστασίας
των φυσικών περιοχών, τα οποία χρειάζεται να εξειδικεύονται ανάλογα με τις
ανάγκες προστασίας των φυσικών αντικειμένων (διάφορα είδη χλωρίδας ή
πανίδας, οικοσυστήματα, τοπία κ.λπ.).
Η συγκεκριμένη οριζόντια προσέγγιση
του Σχεδίου Νόμου θα καταλήξει σε
ανεφάρμοστη προστασία και πιθανότατα σε έξαρση της αυθαιρεσίας.

n Η αποτελεσματική προστασία των περιοχών του δικτύου «Φύση 2000»,
αλλά και άλλων περιοχών και ζωνών
περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, προϋποθέτει ένα σύνθετο οπλοστάσιο μηχανισμών που περιλαμβάνουν: (α) Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες (ΕΠΜ)
και (β) Διαχειριστικά Σχέδια.
Στο τέλος της Γνώμης η Ο.Κ.Ε. παραθέτει μια σειρά συγκεκριμένων προτάσεων προκειμένου το υπό αξιολόγηση Σχέ-

διο Νόμου να μπορέσει να εκπληρώσει
τους στόχους, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και οι ακόλουθες:
n Δραστική απλούστευση του Σχεδίου
Νόμου.
n Σημαντικός περιορισμός των κατηγοριών προστατευομένων περιοχών.
n Αναζήτηση νεωτερικών τρόπων συνεργασίας των παραγωγικών δραστηριοτήτων με την έμπρακτη προστασία της
φύσης.
n Εφαρμογή προσωρινών περιορισμών,
όπου είναι επείγον, και οριστικών μόνο
μετά την εκπόνηση ΕΠΜ σε κάθε περιοχή.
n Ενίσχυση της συμμετοχής των τοπικών
κοινωνιών.
n Αναθεώρηση του μοντέλου των Φορέων Διαχείρισης.
n Ουσιαστική προστασία του φυσικού
τοπίου.
n Οικονομική αποτίμηση της βιοποικιλότητας.
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«Αναμόρφωση Σώματος Επιθεώρησης
Εργασίας και άλλες διατάξεις»

Σ

υνεδρίασε την Πέμπτη, 10 Μαρτίου 2011,
η Ολομέλεια της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (Ο.Κ.Ε.), προκειμένου
να εκφράσει Γνώμη επί του Σχεδίου Νόμου
«Αναμόρφωση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και άλλες διατάξεις», που εστάλη
από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης.
Η Γνώμη της Ο.Κ.Ε. εκφράζει τις θέσεις της αναφορικά με τα Σχέδια Νόμου α)
«Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεώρησης
Εργασίας και ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης» και β) «Ειδικές Συνταξιοδοτικές Διατάξεις».
Ειδικότερα:
α) Όσον αφορά το Σχέδιο Νόμου «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής
Ασφάλισης», η Ο.Κ.Ε. θεωρεί τη συγκεκριμένη νομοθετική πρωτοβουλία θετική, με
πολλές από τις προβλέψεις του Σχεδίου Νόμου να ανταποκρίνονται σε χρόνια αιτήματα των δυνάμεων της εργασίας: εργοδοτών
και εργαζομένων.
Μεταξύ των νέων διατάξεων που εκσυγχρονίζουν το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας
(Σ.ΕΠ.Ε.) είναι η ηλεκτρονική διακυβέρνηση που οδηγεί σε μείωση των γραφειοκρατικών διαδικασιών, η θεσμοθέτηση
του ελέγχου του Σ.ΕΠ.Ε. και στον αγροτικό τομέα, η εισαγωγή του θεσμού της
κάρτας εργασίας, το γραφείο ενημέρωσης
και καταγγελιών, η εκπαίδευση και η πιστοποίηση του προσωπικού του Σ.ΕΠ.Ε.,
η ενδυνάμωση του συμφιλιωτικού ρόλου
του Σ.ΕΠ.Ε. και η αλλαγή προς το αυστηρότερο των κριτηρίων επιβολής κυρώσεων.
Η Ο.Κ.Ε., ωστόσο, επισημαίνει ότι
αποτελεί ευθύνη της εκάστοτε πολιτικής
ηγεσίας του Υπουργείου Εργασίας η εξασφάλιση των συνθηκών ανεξαρτησίας στη
λειτουργία των Επιθεωρητών Εργασίας και
η δημιουργία ενός διοικητικού σχήματος
ευέλικτου, αποτελεσματικού, με ενισχυμένο τον ελεγκτικό του ρόλο και με οικονομική αυτοτέλεια.
Επίσης, θα πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη για την αντιμετώπιση των ελλείψεων σε
εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό και σε
υλικοτεχνική υποδομή του Σ.ΕΠ.Ε., καθώς
και ρυθμίσεις βελτιστοποίησης της χωρο-
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θέτησης των υπηρεσιών του, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες της περιφέρειας και
των απομακρυσμένων περιοχών. Ιδιαίτερο
βάρος θα πρέπει να δοθεί στην κατανομή
του προσωπικού και στις ανάλογες διαρθρωτικές αλλαγές για την καταπολέμηση
της αδήλωτης εργασίας, η οποία έχει πάρει
ιδιαίτερα μεγάλες διαστάσεις.
Τέλος η Ο.Κ.Ε. θεωρεί ότι απαιτείται η
έγκαιρη έκδοση των υπουργικών αποφάσεων που αναφέρονται στο Σχέδιο Νόμου,
καθώς η όποια καθυστέρηση θα δημιουργήσει πολλαπλά προβλήματα στην εφαρμογή του Νόμου και κώλυμα ως προς τους
ελέγχους και τη νομιμότητα της επιβολής
των προστίμων.
Αναφορικά με τις πλέον εξειδικευμένες παρατηρήσεις της Ο.Κ.Ε., οι κυριότερες
αφορούν:
n Στη θετική αξιολόγηση του μέτρου της
Κάρτας Εργασίας, αλλά προτού εφαρμοσθεί απαιτείται αναλογιστική μελέτη
για να εκτιμηθεί η επιβάρυνση ή μη που
προκαλείται στα ασφαλιστικά ταμεία.
n Στην ανάγκη αποσαφήνισης της έννοιας
της παράβασης, αλλά και των σχετικών
ποινών που αυτή επισύρει για την καλύτερη λειτουργία ολόκληρου του ελεγκτικού μηχανισμού.
n Στην επισήμανση ότι η στελέχωση του
Σ.ΕΠ.Ε. με αποσπάσεις και μετατάξεις
δεν μπορεί να περιλαμβάνει το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου, γιατί θα δημιουργηθεί
πρόβλημα συμβατότητας με το άρθρο 6
της 81 ΔΣΕ.
β) Όσον αφορά το Σχέδιο Νόμου για
τις «Ειδικές Συνταξιοδοτικές Διατάξεις»
η Ο.Κ.Ε., θεωρεί ότι αυτό κινείται προς
τη σωστή κατεύθυνση, καθώς ξεκαθαρίζει ορισμένες ασάφειες του υφιστάμενου
ασφαλιστικού πλαισίου.

Σ

υνήλθε την Πέμπτη, 10 Μαρτίου
2011, η Ολομέλεια της Οικονομικής
και Κοινωνικής Επιτροπής (Ο.Κ.Ε.),
προκειμένου να εκφράσει Γνώμη επί
του Σχεδίου Νόμου «Καταπολέμηση
της φοροδιαφυγής, στελέχωση των
ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών» που εστάλη από το Υπουργείο Οικονομικών.
Η Ο.Κ.Ε. αξιολογεί ως θετικές τις
μεταρρυθμίσεις που αφορούν το θεσμικό πλαίσιο συγκρότησης και λειτουργίας της Ο.Κ.Ε. και προβλέπονται από το
Σχέδιο Νόμου στο άρθρο 44. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές επιβάλλονται από τις
σύγχρονες εξελίξεις στην κοινωνία και
την οικονομία και ακολουθούν παρόμοιες ρυθμίσεις στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και
σε άλλες Ευρωπαϊκές Ο.Κ.Ε. Βέβαια,
οφείλει να επισημάνει ότι θα έπρεπε
να υπάρξει περισσότερος χρόνος για
διάλογο όσον αφορά τη διεύρυνση της
σύνθεσής της και τη συμμετοχή σε αυτήν και άλλων οργανώσεων.
Το Σχέδιο Νόμου επιχειρεί να πατάξει τη φοροδιαφυγή και να ενισχύσει τους σχετικούς μηχανισμούς.
Όσον αφορά τις υπόλοιπες παρατηρήσεις της Ο.Κ.Ε., αυτές επικεντρώνονται στα ακόλουθα:
Θετικά αξιολογείται η τροποποίηση διατάξεων που επιτρέπουν την
υποβολή δηλώσεων Φ.Π.Α. και την
καταβολή του οφειλόμενου φόρου σε
μηνιαίες δόσεις.
Αντίθετα, αρνητικά αξιολογείται η
ρύθμιση για ποινική δίωξη των επιχειρηματιών που αδυνατούν να εξοφλήσουν άμεσα τα φορολογικά τους χρέη,
ιδιαίτερα στο πλαίσιο της ύφεσης που
βρίσκεται σήμερα η ελληνική οικονομία. Εκείνο το οποίο προέχει είναι η
βελτίωση της ποιότητας και η αύξηση
της αποτελεσματικότητας των ελεγκτικών μηχανισμών. Επίσης, σημειώνεται ότι δεν είναι δυνατόν να διώκεται
ποινικά η μη απόδοση του Φ.Π.Α. στις
περιπτώσεις που αυτός δεν εισπραχθεί
από τις επιχειρήσεις.
Αναφορικά με τις διατάξεις που
αναφέρονται στα πλαστά-εικονικά στοι-

19
Γνώμη της Ο.Κ.Ε. επί του Σχεδίου Νόμου

«Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση
των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις
αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών»
χεία και αφορούν τους λήπτες αυτών, θα
πρέπει να επαναπροσδιορισθούν και να
αποσαφηνισθούν με στόχο δικαιότερες
ποινές, καθώς η «αγορά» δεν μπορεί να
ελέγξει αποτελεσματικά την «εικονικότητα» του λήπτη.
Επισημαίνεται, επίσης, ότι η αύξηση της προβεβαίωσης από το 25% στο
50% περιορίζει τη δυνατότητα προσφυ-

Σ

υνήλθε την Πέμπτη, 10 Μαρτίου
2011, η Ολομέλεια της Οικονομικής
και Κοινωνικής Επιτροπής (Ο.Κ.Ε.), προκειμένου να εκφράσει Γνώμη επί του
Σχεδίου Νόμου «Περί Ταχυδρομικών
Υπηρεσιών, Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
και άλλες διατάξεις» που εστάλη από το
Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων.
Βασική θέση της Ο.Κ.Ε. είναι ότι
η ανάπτυξη της ταχυδρομικής αγοράς
πρέπει να διασφαλίζει την προστασία
των δικαιωμάτων του χρήστη, ο οποίος
πρέπει να απολαμβάνει ποιοτικές ταχυδρομικές υπηρεσίες, καθώς και την
καθολικότητα των ταχυδρομικών υπηρεσιών στο σύνολο της Επικράτειας, με ίσα
δικαιώματα για όλους τους κατοίκους.
Όσον αφορά το Σχέδιο Νόμου, η
Ο.Κ.Ε. επιφυλάσσεται να το αξιολογήσει
ως προς την επιτυχή ή μη εκπλήρωση
των στόχων του, καθώς αναμένεται η
έκδοση μεγάλου αριθμού Υπουργικών
Αποφάσεων και Κανονισμών, μέσω των
οποίων θα καθορισθεί ο τρόπος επιλογής του φορέα της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας και η χρηματοδότηση
της καθολικής υπηρεσίας και θα διασφαλισθεί ο έλεγχος των κανόνων του
υγιούς ανταγωνισμού και η προστασία
των χρηστών. Κατά συνέπεια, τη δεδομένη χρονική στιγμή η Ο.Κ.Ε. δεν γνωρίζει αν οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις θα
κινηθούν προς την ενδεδειγμένη κατεύθυνση.

γής στη δικαιοσύνη αυξάνοντας σημαντικά το απαιτούμενο χρηματικό ποσό,
γεγονός που δημιουργεί πρόβλημα ιδίως
στους οικονομικά αδύνατους φορολογούμενους πολίτες.
Όσον αφορά τους οφειλέτες του
Δημοσίου, η Ο.Κ.Ε. θεωρεί ότι η δημοσιοποίηση των στοιχείων δεν θα πρέπει
να γίνεται για αυτούς που έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη και ταυτόχρονα αποδεδειγμένη αδυναμία αποπληρωμής τους.

Όπως και για την περίπτωση που ο οφειλέτης έχει ως ακίνητη περιουσία προς
κατάσχεση μόνο την πρώτη κατοικία, θα
πρέπει να υπάρξει ρύθμιση που θα την
προστατεύει.

Γνώμη της Ο.Κ.Ε. επί του Σχεδίου Νόμου

«Περί Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, Ηλεκτρονικών
Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις»

Οφείλει, επίσης, να επισημάνει τα
ακόλουθα:
α) Απαιτείται ένα οριοθετημένο και
αυστηρό πλαίσιο λειτουργίας της ταχυδρομικής αγοράς και ουσιαστικός
έλεγχος από την Ε.Ε.Τ.Τ. για τις υποχρεώσεις των ταχυδρομικών εταιρειών και τα δικαιώματα των χρηστών.
β) Με δεδομένα τα χαρακτηριστικά της
ελληνικής ταχυδρομικής αγοράς, είναι σκόπιμη η συνέχιση της χρηματοδότησης της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας από τον αποκλειστικό
τομέα μέχρι 31.12.2012, καθώς και η
ανάθεση στον ΕΛΤΑ των υποχρεώσε-

ων του ΦΠΚΥ μέχρι το 2028, υπό τις
προϋποθέσεις του νόμου.
γ) Απαιτείται άμεσα να καθοριστεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τη
σύσταση και λειτουργία του Ταμείου
Αποζημιώσεων για την άμεση χρηματοδότηση της Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας.
δ) Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στη διασφάλιση ενός ικανοποιητικού επιπέδου στις συνθήκες εργασίας και ασφάλισης των εργαζομένων
στις ταχυδρομικές εταιρείες.
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Σ

υνήλθε την Πέμπτη, 10 Μαρτίου
2011, η Ολομέλεια της Οικονομικής
και Κοινωνικής Επιτροπής (Ο.Κ.Ε.),
προκειμένου να εκφράσει Γνώμη επί
του Σχεδίου Νόμου «Προστασία του
Ανταγωνισμού» που εστάλη από το
Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
Οι βασικές θέσεις και παρατηρήσεις της Ο.Κ.Ε. είναι οι ακόλουθες:
Ο ελεύθερος ανταγωνισμός επηρεάζει θετικά τόσο τη λειτουργία των
επιχειρήσεων, όσο και την «καθημερινότητα» των πολιτών με την έννοια
του επίπεδου τιμών και ποιότητας
των προϊόντων. Μια αποτελεσματική
πολιτική ελεύθερου ανταγωνισμού,
κατ’ εφαρμογή του κοινοτικού και
του εθνικού δικαίου, περιλαμβάνει,
μεταξύ άλλων, τη συστηματική έρευνα και την πρόληψη (ή την επιβολή
κυρώσεων) για αντι-ανταγωνιστικές
συμπεριφορές, και την πρόληψη ή την
αντιμετώπιση
αντι-ανταγωνιστικών
δομών και κανόνων της αγοράς σε
σημαντικούς τομείς της οικονομίας.
Η αυτονομία και αποτελεσματικότητα
της Επιτροπής Ανταγωνισμού, επομένως, είναι προϋπόθεση για την αντιμετώπιση του υψηλού ελλείμματος
ανταγωνισμού που διαπιστώνεται στις
εγχώριες αγορές προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς μέχρι στιγμής οι μηχανισμοί παρέμβασης της Πολιτείας σε καταστάσεις στρεβλού ή περιορισμένου
ανταγωνισμού δεν έχουν λειτουργήσει
αποτελεσματικά.
Το Σχέδιο Νόμου «Προστασία του
Ανταγωνισμού» έρχεται να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που διαπιστώνονται στη λειτουργία της Επιτροπής
Ανταγωνισμού και να κωδικοποιήσει
σε ένα ενιαίο κείμενο την υφιστάμενη
νομοθεσία περί ελεύθερου ανταγωνισμού, ενσωματώνοντας σε πολύ μεγάλο βαθμό το ευρωπαϊκό δίκαιο στην
ελληνική έννομη τάξη. Η νομοθετική
αυτή παρέμβαση, επομένως, αξιολογείται θετικά, καθώς επανειλημμένα η
Ο.Κ.Ε. έχει ταχθεί υπέρ της ανάγκης
κωδικοποιημένων και συστηματικών
νομοθετημάτων, προσιτών και κατανοητών στον πολίτη και τον εφαρμοστή
του δικαίου, χωρίς παραπομπές σε
άλλα νομοθετήματα και χωρίς αλληλοσυγκρουόμενες διατάξεις.
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«Προστασία του Ανταγωνισμού»

Όσον αφορά δε τις ειδικότερες
παρατηρήσεις της Ο.Κ.Ε., αυτές επικεντρώνονται στα εξής:
n Θετική κρίνεται η σημαντική νέα
διάταξη για τη δυνατότητα της Επιτροπής Ανταγωνισμού να επιλέγει
την εξέταση συγκεκριμένων υποθέσεων, κατά προτεραιότητα, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια του
δημόσιου συμφέροντος, τις εκτιμώμενες επιπτώσεις στον ανταγωνισμό
και την προστασία του καταναλωτή.
n Στη σωστή κατεύθυνση είναι η κατάργηση του άρθρου 4α και του
άρθρου 21 του Ν.703/1977, καθώς ο
έλεγχος των συγκεντρώσεων πρέπει
να γίνεται κατά τρόπο που να μην
προσκρούει στην αδήριτη ανάγκη
μεγέθυνσης των μικρών, σε σύγκριση με τους ανταγωνιστές, ελληνικών
επιχειρηματικών μονάδων και της
προσέλκυσης ξένων επενδύσεων
στη χώρα μας.
n Σε θετική, επίσης, κατεύθυνση κινούνται οι διατάξεις για τα μέλη της
Επιτροπής Ανταγωνισμού, καθώς η
αποτελεσματικότητά της σε μεγάλο
βαθμό εξαρτάται από την επαρκή
στελέχωσή της με εξειδικευμένο
προσωπικό και την άρση των γραφειοκρατικών εμποδίων στη λειτουργία της.

n Επιφυλάξεις εκφράζονται όσον
αφορά στη διάταξη για την υιοθέτηση κανονιστικών μέτρων από την
Επιτροπή Ανταγωνισμού στο πλαίσιο κλαδικών ερευνών, λόγω των
πτωχών αποτελεσμάτων της μέχρι
τώρα εμπειρίας.
Τέλος, η Ο.Κ.Ε. σημειώνει τα ακόλουθα:
n Οι διατάξεις περί συμπράξεων, συγκεντρώσεων και καταχρηστικών
πρακτικών, καθώς και η ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος των
υφιστάμενων, αλλά και των νέων
αυστηρότερων κυρώσεων που θεσπίζονται, πρέπει να είναι όσο το
δυνατόν σαφέστερες, προκειμένου
να υπάρχει ασφάλεια δικαίου, ίση
μεταχείριση και διαφάνεια στην
αντιμετώπιση των επιχειρήσεων.
n Στην Ολομέλεια της Επιτροπής πρέπει να μετέχουν ως τακτικά μέλη
και εκπρόσωποι των κοινωνικών
εταίρων, της Ο.Κ.Ε. και μεγάλων
κοινωνικών ομάδων, τις οποίες αφορά η λειτουργία της, όπως αγρότες
και καταναλωτές. Η διεύρυνση του
αριθμού των μελών της δεν συνεπάγεται υπέρμετρη δαπάνη του
προϋπολογισμού της Επιτροπής
Ανταγωνισμού, που άλλωστε έχει
οικονομική αυτοτέλεια και δεν επιβαρύνει, αλλά αντίθετα ενισχύει τον
κρατικό Προϋπολογισμό.
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Σ

υνεδρίασε τη Δευτέρα, 18 Απριλίου 2011, η Εκτελεστική Επιτροπή της Οικονομικής και Κοινωνικής
Επιτροπής (Ο.Κ.Ε.), προκειμένου να
διαμορφώσει την εισήγησή της προς
την Ολομέλεια επί του Σχεδίου Νόμου «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και
άλλες διατάξεις» που εστάλη από το
Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Σύμφωνα με την εισήγησή της, το
Σχέδιο Νόμου για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση αποτελεί σημαντική νομοθετική πρωτοβουλία στην κατεύθυνση
αναδιοργάνωσης της δημόσιας διοίκησης. Το συγκεκριμένο Σχέδιο Νόμου
ήταν από καιρό αναγκαίο προκειμένου
να αποτελέσει την ομπρέλα κάτω από
την οποία θα ενταχθούν υφιστάμενα
ειδικότερα νομοθετήματα, καθώς και
έργα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
που έχουν ήδη υλοποιηθεί ή είναι υπό
εκτέλεση. Η εφαρμογή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης θα συνεισφέρει
όχι μόνο στην καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και στη διευκόλυνση του
πολίτη μέσω της αποτελεσματικότερης
και ταχύτερης πρόσβασής του στις δημόσιες υπηρεσίες, αλλά και στη μεγαλύτερη διαφάνεια των διαδικασιών και
των συναλλαγών με το δημόσιο τομέα.
Παράλληλα, μέσω της εφαρμογής του
νόμου αναμένεται και η ευρύτερη διάδοση και ενίσχυση των μηχανισμών
δημόσιας διαβούλευσης και ηλεκτρονικής δημοκρατίας.

Γνώμη της Ο.Κ.Ε. επί του Σχεδίου Νόμου

«Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και άλλες
διατάξεις»
Βέβαια, πρέπει να επισημανθεί
ότι το Σχέδιο Νόμου διαπνέεται από
έναν σχετικό συγκεντρωτισμό που
έρχεται σε αντίθεση με τη φιλοσοφία
του «Καλλικράτη», όπου προβλέπονται πολλοί θεσμοί ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης (βλ. ΔΙΑΥΓΕΙΑ, δημιουργία ιστοτόπων στους Δήμους και
τις Περιφέρειες κ.λπ.). Η επικρατούσα τάση στα Κράτη της Ε.Ε. είναι η
ύπαρξη ενός κεντρικού συντονιστικού
φορέα και η αποκέντρωση και ενίσχυση των σχετικών αρμοδιοτήτων
στους ΟΤΑ. Απαιτείται, επομένως, να
γίνει περισσότερο εμφανές ότι η ηλεκτρονική διακυβέρνηση δεν αποτελεί

μία μεμονωμένη διαδικασία με σαφή
όρια, αλλά μια νέα λογική πολιτικής
πληροφόρησης και συνδιαλλαγών με
τους πολίτες.
Επίσης, και εφόσον έχει ως στόχο την απλοποίηση των διαδικασιών
και την ελαχιστοποίηση των απαιτούμενων πράξεων για τη λειτουργία
του συστήματος, το Σχέδιο Νόμου σε
πολλά σημεία του θα έπρεπε να ήταν
περισσότερο συγκεκριμένο και θα
έπρεπε να αποφευχθούν διαδικασίες
οι οποίες είτε έρχονται σε αντίφαση
μεταξύ τους, είτε προσθέτουν διαδικαστικά βάρη χωρίς προφανή λόγο. Από
την άλλη πλευρά, η έλλειψη τεχνικών
υποδομών και ειδικευμένου προσωπικού στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση
θα πρέπει να αντιμετωπισθεί με τη
μορφή του κατεπείγοντος, διαφορετικά θα δημιουργηθούν σημαντικές
δυσκολίες στην εφαρμογή της όλης
προσπάθειας.
Τέλος, απαιτείται εκτεταμένη και
αναλυτική ενημέρωση του πολίτη για
την ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών, ώστε να πεισθεί ο τελευταίος και να δείξει εμπιστοσύνη στην
ηλεκτρονική εξυπηρέτηση, ενώ ειδική
μέριμνα θα πρέπει να ληφθεί για τα
άτομα με ειδικές ανάγκες και τα άτομα τρίτης ηλικίας, καθώς καμία κοινωνική ομάδα δεν πρέπει να μείνει στο
περιθώριο της νέας εποχής.
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«Αναμόρφωση πλαισίου λειτουργίας Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων, Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, Δημοσίων
Επιχειρήσεων και Οργανισμών, σύσταση Γενικής Γραμματείας
Δημόσιας Περιουσίας και άλλες διατάξεις»

Σ

υνεδρίασε τη Δευτέρα, 2 Μαΐου 2011, η Εκτελεστική Επιτροπή της Οικονομικής και Κοινωνικής
Επιτροπής (Ο.Κ.Ε.), προκειμένου να
διαμορφώσει την εισήγησή της προς
την Ολομέλεια επί του Σχεδίου Νόμου
«Αναμόρφωση πλαισίου λειτουργίας
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, Οργανισμού Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους, Δημοσίων Επιχειρήσεων
και Οργανισμών, Σύσταση Γενικής
Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας και
άλλες διατάξεις» που εστάλη από το
Υπουργείο Οικονομικών.
Η Ο.Κ.Ε. και στο παρελθόν, σε Γνώμες της, έχει επισημάνει την αναγκαιότητα επιτάχυνσης των απαραίτητων
μεταρρυθμίσεων που θα βοηθήσουν
τη χώρα να ξεπεράσει τη δύσκολη
συγκυρία στην οποία έχει περιέλθει.
Οι όποιες μεταβολές σε σημαντικούς
τομείς που σχετίζονται άμεσα και επηρεάζουν τις δημοσιονομικές εξελίξεις
και το δημόσιο πλούτο της χώρας,
πρέπει να τυγχάνουν μίας ολοκληρωμένης προσέγγισης, με αναλυτική διερεύνηση της υφιστάμενης κατάστασης
και των επιπτώσεων των αλλαγών, και
στη βάση συγκεκριμένων και διαφανών στόχων και επιδιώξεων.
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Το συγκεκριμένο Σχέδιο Νόμου
περιλαμβάνει μια σειρά ρυθμίσεων
που αλλάζουν το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας υπηρεσιών, όπως το Γενικό
Λογιστήριο του Κράτους, ενισχύουν ή
δημιουργούν νέες υπηρεσίες, όπως ο
ΟΔΔΗΧ και η νέα Γενική Γραμματεία
Διαχείρισης της Δημόσιας Περιουσίας,
εκσυγχρονίζουν το πλαίσιο λειτουργίας των ΔΕΚΟ και διασφαλίζουν τη ρευστότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων.
Ειδικότερα:
α) Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
Στο Σχέδιο Νόμου δεν υπάρχει
αναφορά σε οφέλη ή επιβαρύνσεις
που θα προκύψουν από το διαχωρισμό του Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων, καθώς δεν υπάρχει και αναφορά στην αναγκαία μελέτη βιωσιμότητας και προοπτικής που θα έπρεπε
να προηγείται του διαχωρισμού του
Ταμείου. Βασική θέση της Ο.Κ.Ε. είναι ότι θα πρέπει να διασφαλισθεί ο
αναπτυξιακός, σταθεροποιητικός και
κοινωνικός ρόλος του Ταμείου που του
έχει ανατεθεί σύμφωνα με τον ιδρυτικό του νόμο και μετά το διαχωρισμό
του.
β) Αναμόρφωση του πλαισίου λειτουργίας του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους
Καταρχήν, δεν υπάρχει αντίθεση στην ανάθεση σε έναν φορέα
του συνόλου των αρμοδιοτήτων για
τη διαχείριση του δημόσιου χρέους.
Θα πρέπει, όμως, να επισημανθεί ότι
κρίνεται αναγκαίο να προστεθούν στο
Σχέδιο Νόμου συγκεκριμένοι κανόνες
και διαδικασίες ελέγχου και διαφάνειας που θα διασφαλίσουν την αποτελεσματική, διαφανή και προς όφελος
του δημόσιου συμφέροντος λειτουργία του ΟΔΔΗΧ.
Αντιθέτως, δεν τεκμηριώνεται η
αναγκαιότητα μεταφοράς από το ΓΛΚ
στον ΟΔΔΗΧ των αρμοδιοτήτων εκτέ-

λεσης πράξεων διαχείρισης ταμειακών
διαθεσίμων, απόφαση για την οποία η
Ο.Κ.Ε. εκφράζει τη διαφωνία της.
γ) Αναμόρφωση του πλαισίου λειτουργίας των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΚΟ)
Η αναμόρφωση του πλαισίου λειτουργίας των ΔΕΚΟ είναι στη σωστή
κατεύθυνση, με την επιφύλαξη βέβαια που προκύπτει από την έλλειψη
οιασδήποτε αναφοράς στην ποιότητα
και τον κοινωνικό χαρακτήρα των παρεχόμενων υπηρεσιών.
δ) Προϋποθέσεις ενίσχυσης και μέρισμα πιστωτικών ιδρυμάτων
Υπό τις σημερινές συνθήκες του
δημοσιονομικού προβλήματος και
της ύφεσης της ελληνικής οικονομίας
είναι αναγκαία η αύξηση του ποσού
ενίσχυσης των τραπεζών κατά 30 δις,
μέσω εγγυήσεων, για την ομαλή λειτουργία της αγοράς. Ωστόσο, απαιτείται να διασφαλισθεί ότι οι επιπλέον
εγγυήσεις των 30 δις θα μεταφερθούν
στην πραγματική οικονομία, δίνοντας
ανάσα σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά,
και όχι ότι απλά θα εξορθολογήσουν
τα οικονομικά αποτελέσματα των τραπεζών.
ε) Σύσταση Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας
Σε μια εποχή όπου καταβάλλονται σημαντικές προσπάθειες μείωσης
του δημοσιονομικού ελλείμματος της
χώρας, θα πρέπει να επανεξετασθεί η
δημιουργία μιας ακόμη Γενικής Γραμματείας. Εκείνο το οποίο απαιτείται
είναι να προσδιορισθούν αναλυτικά οι
διαδικασίες αποτίμησης και αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας με στόχο την αποδοτική, διαφανή και προς
όφελος του δημόσιου συμφέροντος
αξιοποίησή της.
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Σ

υνεδρίασε την Πέμπτη, 2 Ιουνίου
2011, η Εκτελεστική Επιτροπή της
Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (Ο.Κ.Ε.), προκειμένου να διαμορφώσει την εισήγησή της προς την Ολομέλεια επί του Εθνικού Προγράμματος
Μεταρρυθμίσεων (ΕΠΜ) 2011-2014.
Η Ο.Κ.Ε., αξιολογώντας τις βασικές
μεταρρυθμίσεις του ΕΠΜ 2011-2014, οι
οποίες στοχεύουν στην επίτευξη των
στόχων της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής
«Ευρώπη 2020», κατέληξε στις ακόλουθες διαπιστώσεις – προτάσεις:
Η σκληρή λιτότητα ποτέ δεν έχει
λειτουργήσει ως στρατηγική για την
ανάπτυξη και η Ελλάδα χωρίς ανάπτυξη δεν μπορεί ούτως ή άλλως να
αποπληρώσει τα χρέη της και να γίνει
οικονομικά και κοινωνικά βιώσιμη.
H περαιτέρω μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος δεν μπορεί να
προκύψει από πρόσθετες οριζόντιες
περικοπές μισθών και συντάξεων. Η
«απόδοση» των μέτρων αυτών είναι
πρόσκαιρη και με τεράστιο κοινωνικό
κόστος, ενώ αναμφίβολα υπονομεύει
την ανάπτυξη. Όπως, επίσης, δεν μπορεί να προκύψει από «εύκολα», στην
εφαρμογή τους, φορολογικά μέτρα
(π.χ. ΦΠΑ, έκτακτη εισφορά κ.ά.), που
δεν αγγίζουν τα δομικά προβλήματα
της ελληνικής οικονομίας, τα οποία
χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης, δηλαδή την ανάπτυξη μέσω της παραγωγής
και της μείωσης της φοροδιαφυγής.
Όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις
στο δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όσο επείγουσες και αν
είναι, η Ο.Κ.Ε. θεωρεί ότι θα πρέπει
να στηρίζονται σε ένα ολοκληρωμένο
πρόγραμμα οργανωτικής και λειτουργικής ανασυγκρότησης του κράτους,
με συγκεκριμένους και μακροπρόθεσμους στόχους, που δεν εκμηδενίζει
την κοινωνική και ποιοτική διάσταση
των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Απαιτείται, επίσης, να προχωρήσει η κυβέρνηση άμεσα στις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις, ώστε το επιχειρηματικό περιβάλλον να αποκτήσει την
επιθυμητή σταθερότητα, διαφάνεια,
χαμηλό γραφειοκρατικό κόστος και
σταθερό φορολογικό πλαίσιο με ανα-

«Αξιολόγηση Εθνικού Προγράμματος
Μεταρρυθμίσεων 2011-2014»

πτυξιακά χαρακτηριστικά, ώστε η χώρα
μας να γίνει ελκυστική ως επενδυτικός
προορισμός όχι μόνο των ξένων, αλλά
και των ελληνικών κεφαλαίων.
Οι συνεχείς τροποποιήσεις του
φορολογικού πλαισίου, η αναποτελεσματικότητα και οι ασαφείς και
επικαλυπτόμενες αρμοδιότητες που
χαρακτηρίζουν τη δημόσια διοίκηση δυστυχώς αναιρούν, πολλάκις, τα
όποια κίνητρα επιχειρείται να δοθούν
μέσα από επενδυτικούς νόμους ή νομοσχέδια τύπου fast track.
Η ουσιαστική αντιμετώπιση του
δημοσιονομικού προβλήματος απαιτεί
από την Κυβέρνηση να προχωρήσει
άμεσα στην πράξη τις μεταρρυθμίσεις
εκείνες που εξυπηρετούν έναν ολοκληρωμένο μακροπρόθεσμο και αναπτυξιακό σχεδιασμό. Τις μεταρρυθμίσεις εκείνες που οδηγούν τη χώρα
στην ανάπτυξη της εξωστρέφειάς της
και στον περιορισμό της εξάρτησης
του ΑΕΠ από την εγχώρια καταναλωτική δαπάνη, στην ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας, στη στήριξη
της υγιούς επιχειρηματικότητας, στην
καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και
εισφοροδιαφυγής και στην αύξηση
της διαφάνειας και της λογοδοσίας,

ώστε να μην είναι δυνατές σκανδαλώδεις παραγραφές που δημιουργούν
αρνητικά κοινωνικά αντανακλαστικά.
Τέλος, για το ζήτημα της αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας η
Ο.Κ.Ε. θεωρεί ότι αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι το περιεχόμενο που
δίνεται στον όρο «αξιοποίηση». Ένας
τόσο σημαντικός αναπτυξιακός τομέας
δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπίζεται
με τη μορφή του κατεπείγοντος, χωρίς
σχεδιασμό, απλά και μόνο στο πλαίσιο μιας καθαρά “τεχνοκρατικής” και
λογιστικής διαδικασίας αποτίμησης
προκειμένου να πληρωθεί ένα τμήμα
του συνεχώς διογκούμενου χρέους. Είναι επιβεβλημένο να συμπεριληφθεί
και η συνισταμένη της παραγωγικής
αξιοποίησης του δημόσιου πλούτου,
με ό,τι αυτό συνεπάγεται, προκειμένου να μην χάσει η εθνική οικονομία
μια ισχυρή βάση παραγωγικής ανασυγκρότησης, τώρα και στο μέλλον.
Αξιοποίηση, επομένως, της δημόσιας
περιουσίας ναι, αλλά με σχεδιασμό
και με όρους ανάπτυξης, αποτελεσματικότητας και διαφάνειας.
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«Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και
άλλες διατάξεις»

Σ

υνεδρίασε την Παρασκευή, 17 Ιουνίου 2011, η Εκτελεστική Επιτροπή της Οικονομικής και Κοινωνικής
Επιτροπής (Ο.Κ.Ε.), προκειμένου να
διαμορφώσει την εισήγησή της προς
την Ολομέλεια επί του Σχεδίου Νόμου
«Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων
και άλλες διατάξεις» που εστάλη από
το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης.
Οι βασικές παρατηρήσεις της
Ο.Κ.Ε. είναι οι ακόλουθες:
Στο συγκεκριμένο Σχέδιο Νόμου
δεν καθορίζονται με ακρίβεια τα πρότυπα ποιότητας που πρέπει να διέπουν
τόσο τους Οργανισμούς Αφαίρεσης,
όσο και τις μονάδες μεταμοσχεύσεων.
Επίσης, θα πρέπει να καθοριστεί ότι ο
ΕΟΜ θα είναι εκείνος που θα ελέγχει
τα πρότυπα ποιότητας και θα δίνει την
πιστοποίηση.
Είναι, επίσης, αναγκαίο να θεσπισθεί η δυνατότητα αξιοποίησης
οργάνων για μεταμόσχευση από δότες
με μη πάλλουσα καρδιά με την επισήμανση ότι απαιτούνται ιδιαίτερες
προϋποθέσεις στην οργάνωση, λειτουργία και το συντονισμό της όλης
διαδικασίας λήψης των οργάνων από
αυτή την κατηγορία των πτωματικών
δοτών. Οι συγκεκριμένοι δότες μπορούν να αποτελέσουν συμπληρωματική πηγή μοσχευμάτων, όπως ακριβώς
και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, με
δυνατότητα αύξησης του αριθμού των
νεφρικών πτωματικών μοσχευμάτων
μέχρι και 30%.
Η Ο.Κ.Ε. θεωρεί ότι το Σχέδιο Νόμου ορθώς προβλέπει ότι απαιτείται
ειδική άδεια για τους ιατρούς (χειρουργούς) και τα νοσηλευτικά ιδρύματα, όπου θα πραγματοποιούνται οι
μεταμοσχεύσεις, καθώς η λήψη των
οργάνων και στη συνέχεια η μεταμόσχευσή τους είναι λεπτές και δύσκολες χειρουργικές επεμβάσεις που δεν
μπορούν να γίνουν από οποιονδήπο-
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τε χειρουργό, αλλά απαιτείται ειδική
εξειδίκευση στο συγκεκριμένο τομέα.
Όσον αφορά τις δωρεές ιστών και
κυττάρων στον τομέα της εφαρμογής
της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, επισημαίνεται ότι θα πρέπει
και εδώ να ισχύσουν πρωτόκολλα,
όροι, προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες γίνονται οι λήψεις και πιστοποίηση

των συγκεκριμένων κέντρων, προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα
εκμετάλλευσης γυναικών για αφαίρεση ωαρίων σε μικρό χρονικό διάστημα
από διάφορες τράπεζες.
Τέλος, η Ο.Κ.Ε. επισημαίνει ότι
οι μεταμοσχεύσεις, για να είναι επιτυχείς, πρέπει η οργάνωση της όλης
διαδικασίας να είναι γρήγορη και συγκροτημένη.
Στις κατ’ άρθρον παρατηρήσεις
της η Ο.Κ.Ε. μεταξύ άλλων:
n Προτείνει για τους ασθενείς που
πηγαίνουν στο εξωτερικό για μεταμόσχευση τα ασφαλιστικά ταμεία
να καλύπτουν μόνο τις δαπάνες
που προβλέπονται σύμφωνα με την
κάρτα Ε112. Οποιεσδήποτε άλλες
δαπάνες με επιλογή του ασθενούς
θα πρέπει να καλύπτονται από τον
ίδιο.
n Θεωρεί ότι θα πρέπει να επανεξεταστεί η ρύθμιση που αφορά τη δυ-

νατότητα λήψης οργάνου από ζώντα
δότη, ο οποίος έχει προσωπική σχέση και συνδέεται συναισθηματικά
με το λήπτη, μετά από την έκδοση
δικαστικής απόφασης, καθώς καμία δικαστική απόφαση δεν μπορεί
να επικυρώσει τις συναισθηματικές σχέσεις των ανθρώπων και την
ύπαρξη ή μη ιδιοτέλειας.
n Θεωρεί ότι η εφαρμογή της εικαζόμενης συναίνεσης απαιτεί καταρχήν
πλήρη και λεπτομερή ενημέρωση
όλων των πολιτών. Στη συνέχεια,
προτείνει ως προϋπόθεση για την

εφαρμογή της τη ρητή συγκατάθεση της οικογένειας του θανόντος.
n Θεωρεί ότι όλοι οι οργανισμοί λήψης οργάνων ιδιωτικού χαρακτήρα
θα πρέπει να πληρούν προϋποθέσεις ανάλογες με αυτές των μονάδων μεταμοσχεύσεων των δημόσιων
νοσοκομείων.
n Προτείνει τα εργαστήρια Ιστοσυμβατότητας να διαθέτουν πιστοποίηση ISO, η οποία να ανανεώνεται
ανά τακτά χρονικά διαστήματα με
δημόσια δαπάνη.
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Συμμετοχή του Προέδρου της Ο.Κ.Ε. στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή
Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής των Ελλήνων κατά τη
συνεδρίαση με θέμα «Περιβάλλον και Ανάπτυξη»

Ο

Πρόεδρος της Ο.Κ.Ε. κ. Χρήστος
Πολυζωγόπουλος, την Τρίτη 22
Φεβρουαρίου 2011, συμμετείχε στην
Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Προστασίας
Περιβάλλοντος της Βουλής των Ελλήνων κατά τη συνεδρίαση με θέμα «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» και παρέθεσε
τις θέσεις της Ο.Κ.Ε. όσον αφορά τα
περιβαλλοντικά ζητήματα.

να μειωθούν οι χρόνοι αδειοδότησης
όχι σε βάρος της ποιότητας, αλλά
μέσω της άρσης των γραφειοκρατικών
εμποδίων και του κατακερματισμού
των αρμοδιοτήτων.
Ένα σημαντικό εργαλείο αποτελεί
η κωδικοποίηση της περιβαλλοντικής
νομοθεσίας, προκειμένου να καταστεί
αποτελεσματική η τήρησή της και
αυτό πρέπει να γίνει άμεσα.

1. Ποιες είναι οι προτάσεις της
O.K.E. για τη βελτίωση –στο βαθμό που απαιτείται– της περιβαλλοντικής νομοθεσίας; Κρίνετε ότι
η ισχύουσα συμβάλλει προς την
κατεύθυνση της υποστήριξης της
ανάπτυξης;
H περιβαλλοντική νομοθεσία,
όπως είναι γνωστό, προκύπτει στο μεγαλύτερο μέρος της από Οδηγίες και
Ρυθμίσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
με τις οποίες υποχρεούται να εναρμονιστεί η εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία. Αυτή τη στιγμή εκείνο το οποίο
προέχει είναι η δημιουργία προϋποθέσεων τόσο για την έγκαιρη ενσωμάτωσή της στο ελληνικό δίκαιο, όσο και
για την τήρησή της.
Η περιβαλλοντική νομοθεσία
αυτή καθεαυτή δεν δημιουργεί κωλύματα στην αναπτυξιακή διαδικασία,
εκείνο όμως το οποίο θα πρέπει άμεσα να αντιμετωπιστεί είναι η μη αποτελεσματική λειτουργία των αρμόδιων
δομών που έχουν ορισθεί για την τήρηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας
σε επίπεδο Κεντρικής, Περιφερειακής
Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Η λειτουργία των δομών αυτών επιβάλλεται
να ενισχυθεί από τεχνικής άποψης
και να στελεχωθούν με επαρκές και
εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό. Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί
στις υπηρεσίες αδειοδότησης σε όλα
τα επίπεδα, καθώς αυτές αποτελούν
βασικό παράγοντα στην αναπτυξιακή
διαδικασία. Ειδικότερα, επιβάλλεται

2. Πώς διασφαλίζεται κατά την
άποψη της Ο.Κ.Ε. η ισόρροπη
προώθηση του δίπτυχου «Περιβάλλον και Ανάπτυξη»;

...επιβάλλεται να
μειωθούν οι χρόνοι
αδειοδότησης όχι σε
βάρος της ποιότητας,
αλλά μέσω της άρσης
των γραφειοκρατικών
εμποδίων και του
κατακερματισμού των
αρμοδιοτήτων.

Η Ο.Κ.Ε. θεωρεί ότι βασικός στόχος της περιβαλλοντικής πολιτικής
αποτελεί όχι απλώς η προστασία και
διατήρηση του περιβάλλοντος, αλλά
και η βέλτιστη αξιοποίηση της δομής
και λειτουργίας του προς όφελος του
ανθρώπου.
Η διαχείριση του περιβάλλοντος
προϋποθέτει την αναγνώριση της δυναμικής λειτουργίας των οικοσυστημάτων και περιλαμβάνει την οργάνωση ρυθμίσεων, ώστε να επιτευχθεί η
διατήρηση σημαντικών χαρακτηριστικών τους και να ελεγχθεί η τροποποίησή τους προς μη επιθυμητές κατευθύνσεις.
Βασικό πυλώνα της ανάπτυξης
και της απασχόλησης αποτελούν οι
τομεακές πολιτικές όπως: βιομηχανία,
ενέργεια, τουρισμός, γεωργία κ.ά. Αυτές οφείλουν να ενσωματώσουν την
περιβαλλοντικη διάσταση μέσω της
τήρησης της νομοθεσίας και επιπλέον
μέσω της υιοθέτησης εργαλείων πιστοποίησης που μπορούν να λειτουργήσουν ως συγκριτικά τους πλεονεκτήματα στο πλαίσιο ενός «πράσινου»
ανταγωνισμού που αναπτύσσεται σε
πανευρωπαϊκό επίπεδο και όχι μόνον.
Π.χ. Τουριστικές εγκαταστάσεις με περιβαλλοντική πιστοποίηση (Ecolabel),
βιολογική γεωργία, βιομηxανία με
πιστοποίηση στην περιβαλλοντική διαχείριση (EMAS), Ανανεώσιμες Πηγές
Ενέργειας (ΑΠΕ) κ.ά.
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Μπορούν, επίσης, να δράσουν θετικά σε σχέση με τη συμφιλίωση των
παραγωγικών δραστηριοτήτων με τις
τοπικές κοινωνίες που στη χώρα μας
εκφράζουν σε υπερθετικό βαθμό το
σύνδρομο NIMBY δηλαδή «ΟΧΙ ΣΤΗΝ
ΑΥΛΗ ΜΟΥ». Αυτό εκδηλώνεται σε
παντός τύπου επενδύσεις, από τουριστικά συγκροτήματα μέχρι εγκαταστάσεις διαχείρισης απορριμμάτων.
Κάνουν την χώρα μας απωθητική στην
προσέλκυση επενδύσεων που μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη
και την καθιστούν τριτοκοσμική λόγω
έλλειψης βασικών υποδομών διαχείρισης αποβλήτων κ.ά.
3. Ο ισχύων εθνικός χωροταξικός
σχεδιασμός υποστηρίζει επαρκώς
το δίπτυχο «Περιβάλλον και Ανάπτυξη»; Και ποιες προτάσεις έχετε καταθέσει για την αναθεώρηση
του εν λόγω σχεδιασμού;
Ο ισχύων εθνικός χωροταξικός
σχεδιασμός δυστυχώς δεν στηρίζει
επαρκώς το δίπτυχο «Περιβάλλον και
Ανάπτυξη». Στην κατεύθυνση αυτή θα
έπρεπε α) να δοθεί μεγαλύτερο βάρος
στη διευκόλυνση της χωροθέτησης των
επενδύσεων στις περιπτώσεις εκείνες
που δεν καλύπτονται από τα υφιστάμενα χωροταξικά πλαίσια, β) να εναρμονιστεί ο αναπτυξιακός νόμος και το
χωροταξικό πλαίσιο, γ) να γίνει αυτοτελής σχεδιασμός των περιβαλλοντικών
υποδομών στο χωροταξικό πλαίσιο και
δ) να εναρμονιστούν τα Περιφερειακά
Επιχειρησιακά Προγράμματα με τα Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια. Είναι
επιτακτική ανάγκη να ενσωματώσουν
τις κατευθύνσεις για την ανάπτυξη και
να υποστηρίξουν τα έργα των ΠΕΠ χωροταξικά.
4. Πώς διασφαλίζεται η διάσταση της προστασίας του περιβάλλοντος στα εθνικά αναπτυξιακά
προγράμματα;
Η Ο.Κ.Ε. θεωρεί ότι η διάσταση
της προστασίας του περιβάλλοντος
στα εθνικά αναπτυξιακά προγράμματα διασφαλίζεται με τις μελέτες Στρατηγικών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
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5. Ποιες οι ειδικότερες προτάσεις
της Ο.Κ.Ε. για την ισόρροπη ανάπτυξη του δίπτυχου «Περιβάλλον
και Ανάπτυξη»;.

...Για την ισόρροπη
ανάπτυξη του δίπτυχου
«Περιβάλλον και
Ανάπτυξη» πρέπει να
υπάρχει ιεράρχηση των
επιπέδων προστασίας
και χρήσης του φυσικού
περιβάλλοντος.
Έργων και Προγραμμάτων, καθώς και
με τις Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σε επίπεδο μεμονωμένου
έργου.
Ένα βασικό εργαλείο για τις Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
αποτελούν οι βάσεις περιβαλλοντικών
δεδομένων που στη χώρα μας λείπουν,
αν και κατά καιρούς έχουν διατεθεί
πολλά κονδύλια για το σκοπό αυτό.
Τα αποτελέσματα όμως είναι πενιχρά
καθώς τα στοιχεία που συνελέγησαν
δεν είναι διαθέσιμα στο κοινό. Αποτέλεσμα αυτού είναι οι Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων να γίνονται
ως επί το πλείστον με βιβλιογραφικά
δεδομένα και με πολλά “copy paste”,
γεγονός που τις καθιστά αναξιόπιστες
τόσο αυτές, όσο και τους περιβαλλοντικούς όρους που τις συνοδεύουν
και οι οποίοι αποτελούν το κλειδί της
εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και της ανάπτυξης.

Το δίπτυχο «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» απαιτεί τη συνάρθρωση της οικονομικής ανάπτυξης με την περιβαλλοντική προστασία και την κοινωνική
συμμετοχή. Κύρια επιδίωξη πρέπει
να αποτελεί η προστασία, η αναβάθμιση και η αειφορική διαχείριση του
περιβάλλοντος, ώστε να αποτελέσει
το υπόβαθρο για την προστασία της
δημόσιας υγείας, την άνοδο της ποιότητας ζωής των πολιτών, καθώς και να
συμβάλει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Οικονομίας.
Για την ισόρροπη ανάπτυξη του
δίπτυχου «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» πρέπει να υπάρχει ιεράρχηση των
επιπέδων προστασίας και χρήσης του
φυσικού περιβάλλοντος. Απαιτείται,
δηλαδή, ο προσδιορισμός των τμημάτων του εδάφους, των υδάτων, των
ενδιαιτημάτων και της θάλασσας όπου
η αξία διατήρησής τους υπερβαίνει
οποιαδήποτε άλλη αξία χρήσης και
απαιτεί αυστηρή προστασία, όπως επίσης και ο προσδιορισμός των τμημάτων εκείνων όπου, με τις κατάλληλες
βέβαια προσαρμογές, είναι δυνατή η
ανάπτυξη παραγωγικών δραστηριοτήτων και ταυτόχρονα η πλήρης διασφάλιση της προστασίας του φυσικού
περιβάλλοντος.
Από εκεί και πέρα, η ύπαρξη σχεδιασμού (εθνικός χωροταξικός σχεδιασμός, ειδικά χωροταξικά) και άλλων
εργαλείων (Κτηματολόγιο, Δασολόγιο),
αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για
την παραγωγική συνύπαρξη της ανάπτυξης και του περιβάλλοντος.
Πρέπει, επίσης, να σημειώσουμε
ότι για τόσο σημαντικά ζητήματα που
άπτονται της καθημερινής ζωής και
των αναπτυξιακών προοπτικών ενός
τόπου η ενεργός συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών είναι απαραίτητη προϋπόθεση.
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Πρόεδρος της Ο.Κ.Ε. κ. Χρήστος
Πολυζωγόπουλος, την Τετάρτη 27
Ιουλίου 2011, καταθέτοντας στη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων
της Βουλής των Ελλήνων για το Σχέδιο
Νόμου με θέμα: «Δομή, Λειτουργία,
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των Ανώτατων
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», ανέφερε,
μεταξύ άλλων, τα εξής:
1)	Η Ο.Κ.Ε. διαχρονικά έχει υποστηρίξει την ανάγκη εθνικής συνεννόησης για τα θέματα της παιδείας,
ώστε το εκπαιδευτικό μας σύστημα
να αποτελεί πηγή υψηλής και πολυσύνθετης εκπαίδευσης που θα
παραδίδει στην παραγωγική–επαγγελματική και κοινωνική δραστηριότητα αναβαθμισμένο επιστημονικό δυναμικό.
2)	Η υπόθεση της λειτουργίας των Πανεπιστημίων δεν αφορά μόνο την
πανεπιστημιακή κοινότητα, αλλά
πρωτίστως την παραγωγική–επαγγελματική–κοινωνική και πολιτι-

Παρέμβαση του Προέδρου της ο.κ.ε. για
την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στη Διαρκή
Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της
Βουλής των Ελλήνων
στική δραστηριότητα της χώρας
και της κοινωνίας μας. Με αυτήν
την έννοια έχουν ιδιαίτερη αξία
οι προτάσεις των εκπροσώπων των
παραγωγικών δυνάμεων της χώρας
και δεν μπορεί να αποτελούν μονόδρομο οι όποιες απόψεις των πανεπιστημιακών λειτουργών, οι οποίες
είναι μεν σεβαστές, αλλά όχι μοναδικές.
3)	Η χρηματοδότηση των Πανεπιστημίων θα πρέπει να είναι ευέλικτη.
Κυρίαρχο ρόλο στην κατανομή των
πόρων θα πρέπει να έχει η Ανεξάρτητη Αρχή χρηματοδότησης, η
οποία με αντικειμενικά και διαφανή κριτήρια να ασκεί το ρόλο της.
4)	Η αλλαγή του μοντέλου Διοίκησης
των Πανεπιστημίων είναι απαραίτητη και το Σχέδιο Νόμου κάνει
τις αναγκαίες τομές που πρέπει να
υποστηριχθούν και να οριοθετη-

θούν κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να
υπάρχει αρμονική συνεργασία ανάμεσα στα δύο επίπεδα με καθορισμένους ρόλους και ευθύνες. Έτσι
θα κατακτηθεί και η αναβαθμισμένη αυτοδιοίκηση των Πανεπιστημίων με διαφάνεια, κοινωνικό έλεγχο
και διαρκή αξιολόγηση του παραγόμενου αποτελέσματος. Είμαστε
υπέρ του νέου αυτού μοντέλου διοίκησης.
5)	Η αναδιάρθρωση που φέρνει το
Σχέδιο Νόμου στην εσωτερική οργάνωση και λειτουργία (κατάργηση
τμημάτων, αναδιάρθρωση σχολών
κ.λπ.) είναι θετική και πρέπει να
υποστηριχθεί.
Τέλος, επισημάνθηκε η ανάγκη
σωστής και αποτελεσματικής αξιοποίησης των πόρων, γιατί οι οικονομικές
συνθήκες το επιβάλλουν ως θέμα μείζονος προτεραιότητας.
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