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Αγαπητοί φίλοι αναγνώστες,
Mε το παρόν τεύχος του περιοδικού
της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής «Κοινωνικός Διάλογος» παρουσιάζουμε τις δράσεις της Επιτροπής
έως το τέλος του 2011 και ολοκληρώνουμε έτσι τον ετήσιο απολογισμό του
έργου της.
Στο πλαίσιο της κρίσης που εντείνεται
στη χώρα μας, η Ο.Κ.Ε. διοργάνωσε
Εκδήλωση–Συζήτηση με θέμα «Από
την κρίση στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη». Η πρωτοβουλία
αυτή ήταν η συνέχεια της κεντρικής
πρότασης της Ο.Κ.Ε. το Μάρτιο του
2009, η οποία είχε υιοθετηθεί από τις
παραγωγικές δυνάμεις της χώρας, και
αναφερόταν σε μια Εθνική Κοινωνική
Αναπτυξιακή Συμφωνία.

Η διεθνής δραστηριότητα της Ο.Κ.Ε.
υπήρξε έντονη και επιτυχής. Αντιπροσωπεία της Επιτροπής επισκέφθηκε την Κίνα και συνάντησε υψηλόβαθμους αξιωματούχους στις μεγαλύτερες πόλεις της χώρας. Αποτέλεσμα των συναντήσεων αυτών υπήρξε η συμφωνία για την από
κοινού διοργάνωση ενός forum στην Αθήνα το 2012 με τη συμμετοχή
επιχειρηματιών από την Ελλάδα και την Κίνα. Επίσης, η συμμετοχή
στη Διεθνή Ένωση των Οικονομικών και Κοινωνικών Επιτροπών και
παρόμοιων θεσμών (AICESIS) υπήρξε παραγωγική και ήδη έχουν ξεκινήσει οι εργασίες για μία ουσιαστική παρουσίασή μας στη Γενική
Ολομέλεια τον Ιούνιο του 2012. Ακόμα η Επιτροπή, στο πλαίσιο των
διεθνών δραστηριοτήτων της, προχώρησε στην υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας με την Ο.Κ.Ε. Ιορδανίας και παρόμοιες συνεργασίες
θα ακολουθήσουν το επόμενο έτος.
Το γνωμοδοτικό έργο της Ο.Κ.Ε. υπήρξε ουσιαστικό και επιχείρησε
να συμβάλλει στη διατήρηση και ανάπτυξη του κοινωνικού διαλόγου
σε αυτή την κρίσιμη περίοδο τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η χώρα μπαίνει σε ένα δρόμο πρωτόγνωρο και δύσκολο. Η Ο.Κ.Ε. θα
επιχειρήσει με τις δράσεις και τις παρεμβάσεις της να βρίσκεται στο
πλευρό της ελληνικής κοινωνίας.
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«Από την κρίση στην οικονομική
και κοινωνική ανάπτυξη»
Εκδήλωση της Ο.Κ.Ε.

Η Οικονομική και Κοινωνική
Επιτροπή της Ελλάδος
(Ο.Κ.Ε.) διοργάνωσε την
Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2011,
Εκδήλωση – Συζήτηση με
θέμα: «Από την κρίση στην
οικονομική και κοινωνική
ανάπτυξη».
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Σ

την εκδήλωση ομιλητής ήταν ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Οικονομικών κ. Ευάγγελος Βενιζέλος.
Ομιλίες – παρεμβάσεις έκαναν οι Πρόεδροι των πλέον αντιπροσωπευτικών οργανώσεων που είναι μέλη της Ο.Κ.Ε.
Ακολούθησε συζήτηση με τη διαδικασία των σύντομων παρεμβάσεων
– ερωτήσεων από τους συμμετέχοντες. Η
εκδήλωση ολοκληρώθηκε με απαντήσεις
από τον κ. Υπουργό και με σύνοψη των
αποτελεσμάτων.

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί συνέχεια της προσπάθειας που έκανε η
Ο.Κ.Ε. το Μάρτιο του 2009 με την κεντρική της πρόταση που είχε υιοθετηθεί
από τις παραγωγικές δυνάμεις της χώρας
και αναφερόταν σε μια Εθνική Κοινωνική
Αναπτυξιακή Συμφωνία. Η πρόταση αυτή
αν είχε αξιοποιηθεί από τις πολιτικές και
παραγωγικές δυνάμεις, η διαχείρισή της
θα ήταν διαφορετική και δεν θα είχαμε
τεράστιες οικονομικές και κοινωνικές
επιπτώσεις που βιώνει σήμερα η χώρα
μας.



Σε συνέχεια της προσπάθειας αυτής,
η Ο.Κ.Ε. επανήλθε καταθέτοντας μία κεντρική πρόταση συζήτησης και προβληματισμού με στόχο την κοινωνικοοικονομική
αναδιάρθρωση της χώρας, ώστε να μην
επαληθευθούν τα δυσοίωνα σενάρια που
κυκλοφορούν.
Η Ο.Κ.Ε. θεωρεί ότι οι ευρύτερες κοινωνικές και πολιτικές συνεννοήσεις και
συμφωνίες είναι απολύτως αναγκαίες και
δεν επιδέχονται ολιγωρίες και καθυστερήσεις. Γι’ αυτό κάλεσε τους κοινωνικούς
εταίρους να συνδιαμορφώσουν μία αξιόπιστη αλλά και γρήγορα αξιοποιήσιμη

πρόταση για ένα νέο Μοντέλο Ανάπτυξης
της Ελλάδας για την επόμενη δεκαετία με
βασικές συνιστώσες την αναπτυξιακή και
περιβαλλοντική αειφορία, την εξυγίανση
του χρηματοπιστωτικού συστήματος και τη
συμβολή του σε παραγωγικές επενδύσεις,
την κοινωνία της γνώσης, την παραγωγικότητα, την εξωστρέφεια, την ανταγωνιστικότητα, την απασχόληση και την κοινωνική
συνοχή.
Αξιοποιώντας όλες τις δυνατότητες,
αλλά και την τεχνογνωσία της επιχειρηματικής και ακαδημαϊκής κοινότητας και
μέσα στο πλαίσιο του οργανωμένου κοινωνικού διαλόγου, τελικός στόχος της Ο.Κ.Ε.
ήταν η διαμόρφωση «Οδικών Χαρτών» για

την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη,
λαμβανομένων υπόψη και των μεγάλων ζητημάτων του πολιτισμού, της μετανάστευσης και φυσικά της αξιοποίησης των νέων
δεδομένων για μία πράσινη οικονομία.
Οι βασικοί τομείς που άπτονται της
θεματολογίας των Οδικών Χαρτών είναι η
ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα, η φορολογική πολιτική, η δημόσια διοίκηση και η
αγορά εργασίας – απασχόληση. Στη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Πρόεδρος της Ο.Κ.Ε.
κ. Χρήστος Πολυζωγόπουλος παρουσίασε
αναλυτικά την παραπάνω πρωτοβουλία.
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Κάλεσμα του Προέδρου της Ο.Κ.Ε.
προς τους κοινωνικούς εταίρους
για τη διαμόρφωση Οδικών Χαρτών
για την ανάπτυξη
Επιστολή του Προέδρου της Ο.Κ.Ε. με θέμα τη Διαμόρφωση
Οδικών Χαρτών για την Ανάπτυξη με Κοινωνική Συνεννόηση

Μ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής και
Κοινωνικής Επιτροπής (Ο.Κ.Ε.)
κ. Χρήστος Πολυζωγόπουλος
απέστειλε τη Δευτέρα, 10 Οκτωβρίου
2011, επιστολή-πρόσκληση προς τους
Προέδρους των κοινωνικών εταίρων
που αποτελούν το Συμβούλιο των
Προέδρων της Ο.Κ.Ε. Με την επιστολή
του αυτή ο Πρόεδρος της Ο.Κ.Ε. τους
κάλεσε να συνδιαμορφώσουν θέσεις
και προτάσεις που θα σηματοδοτούν
την πορεία σταδιακής εξόδου από
την ύφεση και τη λιτότητα προς μια
βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη με
κοινωνική συνοχή.
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ε τη σοβαρή δημοσιονομική κρίση, η οποία πλήττει τη χώρα μας,
αναδείχθηκαν με έντονο τρόπο τα διαρθρωτικά προβλήματα που αποτελούν
διαχρονικές παθογένειες της ελληνικής
οικονομίας και οδήγησαν σε ένα στρεβλό
μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης.
Στις παθογένειες αυτές, οι οποίες
δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχουν αντιμετωπισθεί, οφείλονται, κατά κύριο λόγο,
και οι έντονες επιφυλάξεις και ανησυχίες
ή και διαφωνίες που εκφράζονται από
πολλούς σχετικά με τις δυνατότητες εξόδου της ελληνικής οικονομίας από την
παρούσα κρίση χρέους και ύφεσης, αλλά
και τις αναπτυξιακές της προοπτικές στη
συνέχεια. Ανεξάρτητα όμως από τις όποιες προσεγγίσεις και διαπιστώσεις, αυτό
στο οποίο δεν μπορεί παρά να συμφωνήσουμε όλοι είναι το ότι η Ελλάδα πρέπει
να αποκτήσει μακροχρόνια αναπτυξιακή
στόχευση, αναζητώντας και εξειδικεύοντας τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα,
αλλά και αξιοποιώντας τις μεγάλες δυνατότητές της.
Η κυβέρνηση, στο πλαίσιο της προσπάθειας αντιμετώπισης του ελλείμματος
και του χρέους, προώθησε μονοδιάστατες
(με έλλειμμα σε αναπτυξιακές επιλογές)
πολιτικές, μείωσης των δημόσιων δαπανών μέσω, κυρίως, μισθολογικών περικοπών και μειώσεων των συντάξεων, αλλά
και αύξησης των εσόδων μέσω των φορολογικών επιβαρύνσεων.
Ιδιαίτερα με τις ρυθμίσεις που προωθεί με το πολυνομοσχέδιο που κατέθεσε στο Κοινοβούλιο, ανατρέπει βίαια
θεσμούς συλλογικής διαπραγμάτευσης,
περικόπτει πολύ μεγάλο τμήμα μισθών
και συντάξεων, εντείνει την οικονομική και κοινωνική ανασφάλεια με τελικό
αποτέλεσμα την εμβάθυνση της ύφεσης
και την αναποτελεσματική διαχείριση της
κρίσης.

Για άλλη μια φορά επιβεβαιώνεται η
πάγια θέση μας ότι, η όποια προσπάθεια
δημοσιονομικής εξυγίανσης που στηρίζεται αποκλειστικά και μόνο σε έκτακτα μέτρα εισπρακτικού χαρακτήρα, εκτός από
άδικη, είναι ανεπαρκής για να αποκαταστήσει τη δημοσιονομική ισορροπία, ενώ
αντίθετα μπορεί εύκολα να υπονομεύσει
την αναπτυξιακή πορεία της χώρας.
Και τούτο διότι 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.
Η θέση αυτή δυστυχώς αποδείχθηκε
αληθής και στην πράξη, καθώς τα μέχρι
σήμερα αποτελέσματα όχι μόνο αποκλίνουν σημαντικά από τους δημοσιονομικούς στόχους, αλλά παράλληλα αποδυνάμωσαν την αναπτυξιακή πορεία της
χώρας και συνέβαλαν στη βαθειά ύφεση
της ελληνικής οικονομίας με αποτέλεσμα
την οικονομική και κοινωνική περιθωριοποίηση μεγάλων τμημάτων του ελληνικού λαού.
Λόγω της αβεβαιότητας που επικρατεί στο οικονομικό περιβάλλον, του
περιορισμού της τραπεζικής χρηματοδότησης (πρόβλημα ρευστότητας) και των
αυστηρών δημοσιονομικών περιορισμών,
οι ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις
μειώθηκαν σημαντικά. Σε αντίθεση δε
με τα επιδιωκόμενα, το δημόσιο χρέος
ως ποσοστό του ΑΕΠ αυξήθηκε. Σε αυτό
συνέτεινε φυσικά και η μεγάλη ύφεση
στην οποία εισήλθε η οικονομίας μας. Το
σοβαρότερο δε είναι ότι, εκτός από την
κρίση ελλείμματος και χρέους, η χώρα
αντιμετωπίζει σημαντικό έλλειμμα ως



προς την ανταγωνιστικότητά της και την
προοπτική απασχόλησης του ανθρώπινου
δυναμικού της.
Η εικόνα της χώρας (κοινωνικές εντάσεις, εγκληματικότητα, ψυχολογία των
πολιτών κ.λπ.) βρίσκεται στο χειρότερο
σημείο της μεταπολιτευτικής και ίσως της
μεταπολεμικής περιόδου.
Το αρνητικό επιχειρηματικό περιβάλλον, σε συνδυασμό με την αδυναμία προσέλκυσης επενδυτικών κεφαλαίων για την
ίδρυση νέων επιχειρήσεων αλλά και τον
εκσυγχρονισμό των υφισταμένων, εξηγεί
σε μεγάλο βαθμό το γιατί η ελληνική οικονομία δεν μπορεί να δημιουργήσει μόνιμες θέσεις εργασίας στους παραγωγικούς
τομείς της πραγματικής οικονομίας και να
προσφέρει ευκαιρίες απασχόλησης, ιδιαίτερα στους νέους και στις γυναίκες. Με την
πάροδο του χρόνου, όπως καταδεικνύεται,
η ύφεση μετατρέπεται ραγδαία σε κρίση
απασχόλησης, με το επίσημο ποσοστό
ανεργίας να πλησιάζει το 17%.
Από τα προαναφερόμενα γίνεται φανερό ότι εκείνο το οποίο χρειάζεται η χώρα
είναι αποφασιστικές διαρθρωτικές αλλαγές, ώστε να αντιμετωπισθούν τα δομικά
προβλήματα της οικονομίας της, και ένα
ολοκληρωμένο και συνεκτικό πρόγραμμα
δημοσιονομικής σταθερότητας και αναπτυξιακού προσανατολισμού.
Η μοναδική δυνατότητα να αυξηθεί το
ποσοστό απασχόλησης περνάει μέσα από

... Η μοναδική δυνατότητα
να αυξηθεί το ποσοστό
απασχόλησης περνάει
μέσα από τη δημιουργία
ενός νέου αναπτυξιακού
και παραγωγικού
προτύπου, εξαγωγικά
προσανατολισμένου,
βασισμένου στην υγιή
επιχειρηματικότητα, την
έρευνα και την καινοτομία,
με λιγότερη γραφειοκρατία,
αποτελεσματικότερο
δημόσιο τομέα, αλλά
και με επιχειρηματικές
επενδυτικές
πρωτοβουλίες...

τη δημιουργία ενός νέου αναπτυξιακού και
παραγωγικού προτύπου, εξαγωγικά προσανατολισμένου, βασισμένου στην υγιή
επιχειρηματικότητα, την έρευνα και την
καινοτομία, με λιγότερη γραφειοκρατία,
αποτελεσματικότερο δημόσιο τομέα, αλλά
και με επιχειρηματικές επενδυτικές πρωτοβουλίες, στη βάση υπαρκτών ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων.
Γίνεται φανερό ότι η Ελλάδα πρέπει
να εντείνει τις προσπάθειές της, ώστε να
μπορέσει να αναπτύξει την εξωστρέφειά
της, να περιορίσει την εξάρτηση του ΑΕΠ
από την εγχώρια καταναλωτική δαπάνη, να
ενισχύσει την έρευνα και την καινοτομία,
να στρέψει την παραγωγική δραστηριότητα
και στην πράσινη ανάπτυξη, να στηρίξει
την απασχόληση και να δημιουργήσει έναν
υγιή και παραγωγικό δημόσιο τομέα.
Σήμερα η κοινωνία και η οικονομία
βρίσκονται σε οριακό σημείο. Η έξοδος
από την κρίση φαίνεται ότι δεν μπορεί
να προέλθει μόνο μέσα από κυβερνητικές επιλογές, αλλά απαιτεί την ενεργή και
ουσιαστική συμμετοχή ολόκληρης της κοινωνίας. Γι’ αυτό όλες οι κοινωνικές και παραγωγικές δυνάμεις της χώρας καλούμαστε
να συνεννοηθούμε και να συμφωνήσουμε
όχι μόνο σε στόχους, αλλά και σε μέτρα
πολιτικής. Συναισθανόμενοι τις ευθύνες
μας, σε μία τόσο κρίσιμη συγκυρία για τη
χώρα μας, οφείλουμε να βοηθήσουμε στην
κατεύθυνση περιορισμού του ελλείμματος
και επανεκκίνησης της οικονομίας με βιώ-
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Επιστολή του Προέδρου της Ο.Κ.Ε. με θέμα τη Διαμόρφωση
Οδικών Χαρτών για την Ανάπτυξη με Κοινωνική Συνεννόηση
σιμη ανάπτυξη και με διασφάλιση της
κοινωνικής συνοχής.
Όπως γνωρίζετε η Οικονομική και
Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδας, το
2008, ξεκίνησε έναν ευρύ διάλογο για
τη διαμόρφωση μίας Εθνικής Κοινωνικής Αναπτυξιακής Συμφωνίας, η οποία
αν είχε αξιοποιηθεί από τις πολιτικές

...σας καλούμε να
συνδιαμορφώσουμε μία
αξιόπιστη αλλά και γρήγορα
αξιοποιήσιμη πρόταση για
ένα νέο Μοντέλο Ανάπτυξης
της Ελλάδας για την επόμενη
δεκαετία με βασικές
συνιστώσες την αναπτυξιακή
και περιβαλλοντική αειφορία,
την κοινωνία της γνώσης,
την παραγωγικότητα,
την εξωστρέφεια, την
ανταγωνιστικότητα, την
απασχόληση και την
κοινωνική συνοχή...
και παραγωγικές δυνάμεις ενδεχομένως η κρίση να ήταν ευκολότερα διαχειρίσιμη.
Σε συνέχεια της προσπάθειας
αυτής, η Οικονομική και Κοινωνική
Επιτροπή επανέρχεται καταθέτοντας
μία κεντρική πρόταση συζήτησης και
προβληματισμού με στόχο την κοινωνικοοικονομική αναδιάρθρωση της
χώρας, ώστε να μην επαληθευθούν τα
δυσοίωνα σενάρια που κυκλοφορούν.
Θεωρούμε ότι οι ευρύτερες κοινωνικές και πολιτικές συνεννοήσεις
και συμφωνίες είναι απολύτως αναγκαίες και δεν επιδέχονται ολιγωρίες
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και καθυστερήσεις. Γι’ αυτό παίρνουμε
για άλλη μία φορά την πρωτοβουλία
και σας καλούμε να συνδιαμορφώσουμε μία αξιόπιστη αλλά και γρήγορα αξιοποιήσιμη πρόταση για ένα
νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας
για την επόμενη δεκαετία με βασικές
συνιστώσες την αναπτυξιακή και περιβαλλοντική αειφορία, την κοινωνία
της γνώσης, την παραγωγικότητα, την
εξωστρέφεια, την ανταγωνιστικότητα,
την απασχόληση και την κοινωνική
συνοχή.
Αξιοποιώντας όλες τις δυνατότητες, αλλά και την τεχνογνωσία της
επιχειρηματικής και ακαδημαϊκής κοινότητας και μέσα στο πλαίσιο του οργανωμένου κοινωνικού διαλόγου, τελικός στόχος μας είναι η διαμόρφωση
«οδικών χαρτών» για την οικονομική
και κοινωνική ανάπτυξη, λαμβανομένων υπόψη και των μεγάλων ζητημάτων του πολιτισμού, της μετανάστευσης και φυσικά της αξιοποίησης των
νέων δεδομένων για μία πράσινη οικονομία.
Προχωρώντας ένα βήμα περισσότερο τον προαναφερόμενο προβληματισμό, παίρνουμε την πρωτοβουλία
να δημιουργήσουμε ένα ολιγάριθμο
επιστημονικό επιτελείο, το οποίο βοηθούμενο από ειδικούς επιστήμονες θα
διαμορφώσει ένα βασικό περιεκτικό
κείμενο διαλόγου, το οποίο θα συζητηθεί στη συνέχεια στο Συμβούλιο
των Προέδρων των Τριτοβάθμιων Οργανώσεων, τη λειτουργία του οποίου
προβλέπει ο προσφάτως ψηφισθείς
νόμος για την Ο.Κ.Ε., προκειμένου
να αναζητήσουμε ένα συμφωνημένο
κοινό πλαίσιο με προτάσεις για την
οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη.
Τα θεματικά πεδία, τα οποία παρατίθενται στη συνέχεια, θεωρούμε ότι
αποτελούν τα κρίσιμα ζητήματα για τα
οποία όλοι οι κοινωνικοί εταίροι έχουμε υποχρέωση να αναπτύξουμε κοινές
θέσεις και προτάσεις, αν θέλουμε να
σηματοδοτήσουμε μία πορεία που θα
οδηγήσει τη χώρα σταδιακά, από την
ύφεση και τη λιτότητα, σε μία βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη με κοινωνική
συνοχή.

Η

Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.)
και το Laboratoire Social d’Action,
d’Innovation, de Reflexion et
d’Echanges (Lasaire) συνδιοργάνωσαν
την Παρασκευή, 4 Νοεμβρίου 2011,
Σεμινάριο με θέμα «Η κρίση της Ε.Ε.
και του Ευρώ: Πώς θα ενισχυθεί ο ρόλος των κοινωνικών φορέων ώστε να
εξέλθουμε από την κρίση;».
Κατά τη διάρκεια της εναρκτήριας συνεδρίασης ομιλητές ήταν οι κ.κ.
Χρήστος Πολυζωγόπουλος, Πρόεδρος
της Ο.Κ.Ε., και Roger Briesch, πρώην Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής
(Ε.Ο.Κ.Ε.) και εκπρόσωπος του Lasaire
στην Ευρώπη.
Κατά τη διάρκεια της 1ης Συνεδρίας αναπτύχθηκε το θέμα «Κρίση και
χρηματιστικοποίηση: ποιες οι συνέπειες για το κοινωνικό πρότυπο ανάπτυξης και για τη δημοκρατία;». Σύμφωνα
με τις εισηγήσεις που παρουσιάσθηκαν η παγκόσμια κρίση επεκτείνεται
και μετασχηματίζεται. Σήμερα έχει
λάβει τη μορφή επίθεσης των χρηματοπιστωτικών αγορών στα δημόσια
χρέη των κρατών. Στα κράτη που δέχονται αυτή την επίθεση η δυσανάλογη
αύξηση των επιτοκίων στο δημόσιο
χρέος πυροδοτεί έναν καταστροφικό φαύλο κύκλο όπου η μείωση των
δημόσιων δαπανών και η αύξηση της
φορολογίας, ώστε να επιτευχθεί η μείωση του δημόσιου ελλείμματος, οδηγεί σε βαθειά ύφεση, υψηλή ανεργία
και σπάσιμο της κοινωνικής συνοχής.
Οι επιθέσεις των αγορών υπονομεύουν στην ουσία της τη ζώνη του ευρώ,
ενώ αποκαλύπτουν παράλληλα τις
θεσμικές αδυναμίες και ελλείψεις της
ευρωπαϊκής «διακυβέρνησης».
Το ευρώ, πέρα από κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα, αποτελεί και έναν
πολύ ισχυρό δεσμό που εγγυάται την
εσωτερική σταθερότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το να γυρίσουν οι χώρες
της ευρωζώνης πίσω θα αποτελούσε
πολιτική αποτυχία και παλινδρόμηση
προς τις συγκρούσεις που σημάδεψαν
με τραγικό τρόπο την ιστορία της Ευρώπης. Είναι καθήκον όλων και των
κυβερνήσεων και της κοινωνίας των



«Η κρίση της Ε.Ε. και του Ευρώ: Πώς θα ενισχυθεί ο ρόλος
των κοινωνικών φορέων ώστε να εξέλθουμε από την κρίση;»
Σεμινάριο της Ο.Κ.Ε. και του Ινστιτούτου Lasaire

Το Ινστιτούτο Lasaire ιδρύθηκε το 1989
πολιτών να προχωρήσουν μπροστά:
Προς την κατεύθυνση περισσότερης
αλληλεγγύης και περισσότερης δημοκρατίας.
Κατά τη διάρκεια της 2ης Συνεδρίας αναπτύχθηκε το θέμα «Ευρωπαϊκές Συλλογικές διαπραγματεύσεις:
ανταγωνισμός ή συγκλίσεις». Σύμφωνα με τις βασικές θέσεις που αναπτύχθηκαν, τα συνδικάτα αντιμετωπίζουν
αρκετές δυσκολίες στην προσπάθειά
τους να συντονίσουν τις μισθολογικές
διαπραγματεύσεις σε διασυνοριακό
επίπεδο. Πέραν των άλλων η πρόσφατη οικονομική ύφεση θέτει υπό
αμφισβήτηση τα εργαλεία μισθολογικής πολιτικής που βασίζονται σε
κριτήρια όπως ο πληθωρισμός και η
αύξηση της παραγωγικότητας. Παρότι
η αύξηση των μισθών παρέμεινε σχεδόν σταθερή καθόλη τη διάρκεια του

και είναι μια δεξαμενή σκέψης που δίνει τη δυνατότητα για πλουραλιστικές
και ευρωπαϊκές συζητήσεις σε εργοδότες και συνδικαλιστές. Παρέχει θέματα
για συζήτηση και εμβαθύνει στον τρόπο που δημιουργούνται οι κοινωνικές
σχέσεις και οι πολιτικές: ρύθμιση και
περιεχόμενο διαπραγματεύσεων, νόμων και οδηγιών, συνδικαλισμός, νέες
μορφές διοίκησης, κοινωνικά κινήματα, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Μοντέλο. Η
πρωτοτυπία του Lasaire έγκειται στην
ικανότητα να αναπτύσσει τόσο μια άμεση προσέγγιση της πραγματικότητας,
όσο και ένα μεγάλης κλίμακας κοινω-

2009, λόγω μισθολογικών αυξήσεων
που είχαν ήδη διευθετηθεί στις συλλογικές συμβάσεις πριν από την έναρξη
της κρίσης, στη συνέχεια οι μισθοί, σε
έναν αυξανόμενο αριθμό χωρών της
Ε.Ε., με κύριο παράδειγμα τη χώρα
μας, μειώθηκαν ή πάγωσαν.
Προκειμένου να διασφαλιστεί μία
ισορροπημένη, σταθερή και κοινωνικά δίκαιη ανάπτυξη, τα συνδικάτα
έχουν σημαντικό ρόλο. Για τα συνδικάτα είναι σημαντικό να διασφαλιστεί
ότι οι ονομαστικοί μισθοί αυξάνονται
με τον ίδιο ρυθμό με τη μεσοπρόθεσμη παραγωγικότητα συν ένα βιώσιμο
ποσοστό πληθωρισμού. Επομένως, τα
συνδικάτα θα πρέπει να εντείνουν τις
διεθνικές δράσεις συντονισμού και
ενδεχομένως να αναθεωρήσουν τα
υπάρχοντα εργαλεία για το διασυνοριακό συντονισμό των μισθών.

νικό και μακροοικονομικό όραμα.
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ραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 2
Σεπτεμβρίου 2011, η εναρκτήρια συνεδρίαση του Συμβουλίου Προέδρων της
Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής
της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.), μετά από πρόσκληση του Προέδρου της κ. Χρήστου Πολυζωγόπουλου.
Στη συνεδρίαση συμμετείχαν οι
Πρόεδροι ή οι εκπρόσωποι από το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών
(Σ.Ε.Β.), τη Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδος
(Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.), την Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.), το
Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (Σ.Ε.Τ.Ε.), την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, το Σύνδεσμο Ανωνύμων
Τεχνικών Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Σ.Α.Τ.Ε.), την Ομοσπονδία Κατασκευαστών-Οικοδομικών
Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΟΜ.Κ.Ο.Ε.Ε.), τη
Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος
(Γ.Σ.Ε.Ε.), την Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων (Α.Δ.Ε.Δ.Υ.), τη
Γενική Συνομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ελλάδος (ΓΕ.Σ.Α.Σ.Ε.), την Κεντρική
Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, το Οικονομικό
Επιμελητήριο Ελλάδας και την Κεντρική
Ένωση Περιφερειών Ελλάδας, την οποία
εκπροσώπησε ο Περιφερειάρχης Αττικής
κ. Γιάννης Σγουρός.
Στη διάρκεια της συνεδρίασης ο κ.
Πολυζωγόπουλος παρουσίασε τις στρατηγικές προτεραιότητες στο πλαίσιο της
νέας θητείας του ως Προέδρου της Ο.Κ.Ε.
Στο επίκεντρο αυτών βρίσκεται η χάραξη
ενός «οδικού χάρτη» για την ανάπτυξη
της χώρας, όπου η συμμετοχή όλων των
παραγωγικών δυνάμεων αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για την υλοποίησή του.
Οι αναπτυξιακές συμφωνίες που θα προέλθουν από μια διαδικασία ευρύτερης

Εναρκτήρια συνεδρίαση του
Συμβουλίου Προέδρων της Ο.Κ.Ε.

κοινωνικής συνεννόησης με συνέργιες,
συμπράξεις και συναντίληψη όλων των
παραγωγικών και κοινωνικών δυνάμεων
της χώρας, μπορούν να διασφαλίσουν τη
βιώσιμη ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή. Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν ότι καμία παραγωγική ή πολιτική
δύναμη από μόνη της δεν είναι σε θέση
να οδηγήσει την Ελλάδα στην έξοδο από
την κρίση, και μόνο μέσα από τη στενή
και ισότιμη συνεργασία των παραγωγικών
και κοινωνικών δυνάμεων μπορούμε να
οδηγηθούμε σε αντιμετώπιση της κρίσης,
ώστε να ανοίξουμε δρόμους σε βιώσιμη
λύση για το μέλλον της χώρας.
Στη διάρκεια της συνεδρίασης παρουσιάστηκε η μελέτη που εκπόνησε η
εταιρεία McKinsey & Company, η οποία
επιχειρεί με μια συνολική προσέγγιση και
πολύ καλά τεκμηριωμένες προτάσεις να
διαμορφώσει μια αναπτυξιακή πρόταση
για την επόμενη δεκαετία. Μετά την παρουσίαση υπήρξαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις από τους κοινωνικούς εταίρους
που συμμετείχαν στη συνάντηση.

Κλείνοντας τη συνεδρίαση, ο Πρόεδρος της Ο.Κ.Ε. επεσήμανε ότι η μελέτη
αυτή, μαζί με τις μελέτες των Ινστιτούτων των φορέων, θα αξιοποιηθούν για
να δοθεί συνέχεια στην κεντρική πρόταση της Ο.Κ.Ε. για μια Εθνική Κοινωνική
Αναπτυξιακή Συμφωνία, προκειμένου η
υπόθεση της εξόδου της χώρας από την
κρίση να είναι υπόθεση των παραγωγικών
δυνάμεων. Οι παραγωγικές δυνάμεις θα
δομήσουν, μέσα από ένα κοινό τόπο, την
αναπτυξιακή προοπτική, ώστε να αντιμετωπιστούν τα μεγάλα οικονομικά και
κοινωνικά προβλήματα, όπως το μείζον
θέμα της ανεργίας.
Προς αυτή την κατεύθυνση, η πρώτη
σχετική πρωτοβουλία αφορά το Κέντρο
της Αθήνας και επιχειρεί να προχωρήσει
το διάλογο ένα βήμα περισσότερο, δίνοντας έμφαση στην αντιμετώπιση των
προβλημάτων της πόλης μέσα από τη διασύνδεσή τους και στη διατύπωση ρεαλιστικών και άμεσα υλοποιήσιμων μέτρων.

«Σύσταση Παρατηρητηρίου
Καταπολέμησης των Διακρίσεων»
Πρόγραμμα Progress

Τ

ο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος, το ΚΕΚ ΙΝΕ-ΓΣΕΕ και η Εύξεινη Πόλη διοργάνωσαν
διημερίδα με θέμα: «Καταπολέμηση των διακρίσεων στην Ελλάδα. Πολιτικές για την καταπολέμησή τους και ο ρόλος της Κοινωνίας των Πολιτών»,
στο πλαίσιο του Έργου «Σύσταση Παρατηρητηρίου Καταπολέμησης των Διακρίσεων» του Προγράμματος Progress.
Η διημερίδα πραγματοποιήθηκε στις 24-25 Νοεμβρίου 2011, στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων. Από την Ο.Κ.Ε. Ελλάδος συμμετείχε ο κ.
Απόστολος Ξυράφης, Γενικός Γραμματέας.
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Επίσκεψη αντιπροσωπείας του Διεθνούς
Γραφείου Εργασίας στην Ο.Κ.Ε.

Επίσκεψη αντιπροσωπείας της
Ιαπωνικής Τράπεζας Διεθνούς
Συνεργασίας στην Ο.Κ.Ε.
Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, 12 Σεπτεμβρίου 2011,
επίσκεψη αντιπροσωπείας αποτελούμενης από την
κα Mariko Masui, στέλεχος της Ιαπωνικής Τράπεζας
Διεθνούς Συνεργασίας (JBIC), και τον κ. Satoshi
Koibuchi, στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.). Την αντιπροσωπεία υποδέχτηκαν στα γραφεία της Ο.Κ.Ε. ο Πρόεδρος κ. Χρήστος
Πολυζωγόπουλος, οι Αντιπρόεδροι κ.κ. Ηλίας Ηλιόπουλος και Παναγιώτης Πεβερέτος, καθώς και το
Μέλος της Ολομέλειας κ. Δημήτρης Καψιμάλης.

Π

ραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, 19 Σεπτεμβρίου 2011,
επίσκεψη αντιπροσωπείας του
Διεθνούς Γραφείου Εργασίας, με
επικεφαλής τον κ. Guy Ryder,
στην Οικονομική και Κοινωνική
Επιτροπή της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.).
Την αντιπροσωπεία υποδέχτηκαν
στα γραφεία της Ο.Κ.Ε. ο Πρόεδρος κ. Χρήστος Πολυζωγόπουλος, οι Αντιπρόεδροι κ.κ. Νικόλαος Σκορίνης, Ηλίας Ηλιόπουλος
και Παναγιώτης Πεβερέτος, καθώς και το Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής κα Ζωή Λαναρά.
Τα μέλη της αντιπροσωπείας
παρουσίασαν το σκοπό της έλευσής τους στην Ελλάδα, ο οποίος
αφορά στη διερεύνηση του ζητήματος παραβίασης των διεθνών
συμβάσεων εργασίας που έχει
επικυρώσει η χώρα. Στο πλαίσιο
αυτό έχουν ξεκινήσει και επαφές
με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων.
Ο κ. Πολυζωγόπουλος αναφέρθηκε αρχικά στη δύσκολη
περίοδο που διανύει η χώρα,
καθώς και στο δυσμενές περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί
για τους εργαζόμενους. Τόνισε δε
τη σημασία της έλευσης της αποστολής του Διεθνούς Γραφείου
Εργασίας στην Ελλάδα και συνεχάρη τους εκπροσώπους του για
την ευαισθησία που έχει δείξει ο
Οργανισμός. Στη συνέχεια επεσήμανε ότι ο κοινωνικός διάλογος
στην Ελλάδα την περίοδο αυτή
έχει ατονήσει, καθώς τα μέτρα

λαμβάνονται από την κυβέρνηση
με τη μορφή του κατεπείγοντος
και επιβάλλονται από τους δανειστές, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα για κοινωνική διαβούλευση.
Αναφέρθηκε στο ρόλο της Ο.Κ.Ε.
ως συνταγματικά κατοχυρωμένου οργάνου κοινωνικού διαλόγου και στην Εθνική Κοινωνική
Αναπτυξιακή Συμφωνία που είχε
ήδη προτείνει η Επιτροπή από το
2008, χωρίς όμως να έχει αξιοποιηθεί. Επεσήμανε δε ότι αν οι
προτάσεις που έχουν περιληφθεί
στις Γνώμες που έχει εκφράσει η
Ο.Κ.Ε. είχαν υλοποιηθεί, δεν θα
είχαμε φτάσει στο σημείο που
βρισκόμαστε σήμερα. Τέλος,
υπογράμμισε ότι η Ο.Κ.Ε. κατά
το διάστημα αυτό επανέρχεται
με προτάσεις για ευρύτερες συνεννοήσεις μέσα από «οδικούς
χάρτες» για την ανάπτυξη της
χώρας που θα προταθούν στους
κοινωνικούς εταίρους και στην
κυβέρνηση.
Οι Αντιπρόεδροι της Ο.Κ.Ε.
αναφέρθηκαν στα προβλήματα
που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στις μειώσεις
των μισθών και των συντάξεων,
καθώς και στην υφιστάμενη κατάσταση στον αγροτικό τομέα.
Στη συνάντηση συμμετείχαν,
επίσης, από την Ο.Κ.Ε. ο Εντεταλμένος Γενικός Γραμματέας κ. Απόστολος Ξυράφης και η Επιστημονική Σύμβουλος Δρ. Αφροδίτη
Μακρυγιάννη.

Τα μέλη της αντιπροσωπείας ζήτησαν να ενημερωθούν για την οικονομική κατάσταση τα τελευταία
χρόνια στην Ελλάδα, καθώς και για τις προοπτικές
που παρουσιάζονται για κερδοφόρες επενδύσεις στη
χώρα.
Ο κ. Πολυζωγόπουλος αναφέρθηκε αρχικά στη δύσκολη οικονομική συγκυρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
καθώς και στους παράγοντες, οι οποίοι συνέβαλαν
στη δημιουργία και επιδείνωση της κρίσης στην Ελλάδα. Υπογράμμισε την καθυστέρηση στην υλοποίηση συγκεκριμένων μεταρρυθμίσεων, οι οποίες θα
βελτίωναν την ανταγωνιστικότητα της χώρας και θα
συνέβαλαν στην ανάπτυξή της εάν είχαν πραγματοποιηθεί στο χρόνο τους. Σήμερα η Ελλάδα προσπαθεί να αντιμετωπίσει τα δημοσιονομικά της προβλήματα και να παραμείνει στη ζώνη του Ευρώ. Το 2012
θα υπάρξει μια ανοδική πορεία και οι πρώτες καλές
ενδείξεις έρχονται από την αύξηση του τουρισμού
και των εξαγωγών. Υπάρχουν, επίσης, πολλοί τομείς
με προοπτικές για επενδύσεις στη χώρα, οι οποίοι
αφορούν τον ενεργειακό τομέα, την τουριστική
κατοικία και την παροχή υπηρεσιών. Μέσα από την
κρίση σίγουρα θα προκύψουν ευκαιρίες, οι οποίες
σε συνδυασμό και με την απλοποίηση του θεσμικού
πλαισίου των επενδυτικών διαδικασιών που επιχειρείται, μπορούν να αποτελέσουν ισχυρά κίνητρα για
την ανάπτυξη της χώρας.
Οι Αντιπρόεδροι της Ο.Κ.Ε. αναφέρθηκαν στο δημόσιο τομέα καθώς και στον αγροτικό τομέα, ενημέρωσαν τα μέλη της αντιπροσωπείας για την υφιστάμενη
σημερινή κατάσταση στους τομείς αυτούς, ενώ ο κ.
Καψιμάλης αναφέρθηκε στις «κρυφές» ευκαιρίες
επενδύσεων στο real estate στην Ελλάδα και στις
υποδομές. Ανέφερε δε ότι το νέο απλοποιημένο
νομοθετικό πλαίσιο θα διευκολύνει τις σχετικές
επενδύσεις.
Στη συνάντηση συμμετείχαν, επίσης, από την Ο.Κ.Ε.
ο Εντεταλμένος Γενικός Γραμματέας κ. Απόστολος
Ξυράφης, η Επιστημονική Σύμβουλος Δρ. Αφροδίτη
Μακρυγιάννη και η Υπεύθυνη Διεθνών και Δημοσίων
Σχέσεων Δρ. Μάρθα Θεοδώρου.
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Ποιες είναι οι κύριες προκλήσεις για την
περιφερειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (ΕΕ) αυτήν την περίοδο;
Η περιφερειακή πολιτική αποτελεί μέρος του πυρήνα της ευρωπαϊκής ατζέντας,
ειδικά σε αυτήν τη συγκεκριμένη στιγμή που
τα κράτη μέλη της ΕΕ συζητούν τη νέα επταετή δημοσιονομική περίοδο, μετά το 2013.
Το μέγεθος του συνολικού προϋπολογισμού
για τη μελλοντική πολιτική μας θα εξαρτηθεί επίσης, μέχρις ενός βαθμού, από την
πορεία υλοποίησης. Ως εκ τούτου, μία από
τις βασικές προκλήσεις είναι να αποδείξουμε ότι, όταν μιλάμε για αποτελεσματικότητα,
επιπτώσεις και αντίκτυπο, το εννοούμε. Ας
μην ξεχνάμε ότι τα κονδύλια που διατίθενται
σήμερα και τα οποία ανέρχονται σε 347 δισ.
ευρώ για την Πολιτική Συνοχής 2007-2013 (εκ
των οποίων 20,2 δισ. ευρώ για την Ελλάδα),
αντιπροσωπεύουν το εν τρίτον και πλέον του
προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Παράλληλα, οι ευρωπαϊκές περιφέρειες καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια,
ώστε να αντιμετωπίσουν την οικονομική και
χρηματοπιστωτική κρίση. Η περιφερειακή
πολιτική προσφέρει ευρύ φάσμα μέσων που
τις βοηθά να αναλάβουν επείγουσα δράση,
διατηρώντας παράλληλα τα μακροπρόθεσμα
μέτρα πολιτικής. Για παράδειγμα, η Επιτροπή
προτείνει μια εκ βάθρων αλλαγή της στοχοθεσίας των κονδυλίων της ΕΕ σε ορισμένα
κράτη μέλη, όπως η Ισπανία, η Πορτογαλία
και η Ιταλία, ώστε να δοθεί προτεραιότητα
σε ζωτικής σημασίας οικονομικούς τομείς
με υψηλό αναπτυξιακό δυναμικό. Στην Ελλάδα υπήρξε συμφωνία με τις αρμόδιες αρχές
επί ενός σχεδίου δράσης που περιλαμβάνει
κατάλογο 181 και πλέον στρατηγικών έργων
προτεραιότητας, προκειμένου οι ταχύτερες
επενδύσεις να συμβάλουν στην ανάπτυξη.
Πρόκειται για ευρύ φάσμα έργων: από ενεργειακούς αγωγούς έως αποκατάσταση αρχαίων
μνημείων.
Πώς υλοποιείται η στρατηγική «Ευρώπη
2020» μέσω της περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ;
Η προκαταρκτική ανάλυση των εν εξελίξει επενδυτικών έργων δείχνει ότι τα τρέχοντα
προγράμματα ευθυγραμμίζονται ήδη πλήρως
με τους στόχους της Ευρώπης 2020: το 80%
και πλέον του συνόλου των επενδύσεων συμβάλλουν άμεσα ή έμμεσα στους στόχους
(συμπεριλαμβανομένων όλων των υποδομών
στους τομείς του περιβάλλοντος και των τοπικών μεταφορών αλλά και των κοινωνικών
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Συνέντευξη του κ. Johannes Hahn
Μέλους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
υποδομών). Έχω παρουσιάσει δύο ανακοινώσεις («Συμβολή της περιφερειακής πολιτικής στην αειφόρο ανάπτυξη στην Ευρώπη
του 2020» και «Συμβολή της περιφερειακής
πολιτικής στην έξυπνη ανάπτυξη»), οι οποίες
δίνουν συγκεκριμένες κατευθύνσεις στις
εθνικές και περιφερειακές αρχές για τη βελτίωση της ποιότητας των επενδύσεων. Υπάρχουν ακόμη πολλές ευκαιρίες που μπορούμε
να εκμεταλλευτούμε τώρα, χωρίς να περιμένουμε την επόμενη δημοσιονομική περίοδο.
Για παράδειγμα, οι περιφέρειες και οι πόλεις
θα πρέπει να επιταχύνουν τις επενδύσεις σε
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στην ενεργειακή απόδοση, εστιάζοντας λόγου χάρη σε
νέες ευκαιρίες για ενεργειακές επενδύσεις σε
κτίρια και έργα μόνωσης.
Με τις προτάσεις για την περίοδο μετά
το 2013 οι στόχοι της Ευρώπης 2020 μεταφράζονται σε ένα πίνακα προτεραιοτήτων
που πρέπει να επιλεγούν σύμφωνα με την
αρχή της «θεματικής συγκέντρωσης». Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε
πρόσφατα μια επισκόπηση του μελλοντικού
Κοινού Στρατηγικού Πλαισίου, με το οποίο οι
επενδυτικές αυτές προτεραιότητες μεταφράζονται σε συγκεκριμένες δράσεις. Το Κοινό
Στρατηγικό Πλαίσιο προσφέρει στρατηγικές
κατευθύνσεις στα κράτη μέλη και τις περιφέρειες κατά την προετοιμασία των Συμβάσεων
Σύμπραξης για την επόμενη δημοσιονομική
περίοδο. Οι επενδύσεις της ΕΕ θα πρέπει να

επικεντρωθούν σε περιορισμένο φάσμα προτεραιοτήτων, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή επίπτωση. Γνωρίζουμε, βέβαια,
ότι κάθε περιφέρεια έχει ιδιαίτερες ανάγκες
και ιδιαιτερότητες όσον αφορά την εφαρμογή
της «Ευρώπης 2020», και ως εκ τούτου, θα
διατηρεί ένα περιθώριο ευελιξίας.
Πιστεύετε ότι οι φιλόδοξοι στόχοι που
έχουν τεθεί από τη στρατηγική «Ευρώπη
2020» μπορεί να επιτευχθούν μέχρι το
2020;
Είμαι βέβαιος ότι οι προτάσεις που θέσαμε επί τάπητος τον Οκτώβριο του 2011 συμβάλλουν στη βελτιστοποίηση της περιφερειακής πολιτικής. Έχουμε εντοπίσει σύνολο από
κίνητρα και προϋποθέσεις που, εάν εφαρμοστούν με σύνεση και αποτελεσματικά, θα
μας βοηθήσουν να επιτύχουμε τους γενικούς
στόχους μας για την Ευρώπη του 2020.
Έχουμε κάνει το μέρος της δουλειάς
που μας αναλογεί: προτείναμε αυστηρότερο
καθορισμό στόχων και καλύτερα συστήματα
παρακολούθησης, διότι ορισμένοι όροι και
οι σωστές ρυθμίσεις πρέπει να έχουν τεθεί
σε εφαρμογή πριν γίνουν οι επενδύσεις. Δημιουργήσαμε αποθεματικό επίδοσης για την
επιβράβευση των προγραμμάτων που εξελίσσονται θετικά όσον αφορά την τήρηση των,
γενικών ή επιμέρους, στόχων σύμφωνα με
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ό,τι ορίζει η «Ευρώπη 2020». Ανυπομονούμε
δε να συνεργαστούμε με τα κράτη μέλη και
τις περιφέρειες, που έχουν να διαδραματίσουν ζωτικό ρόλο στην υλοποίηση των κοινών μας στόχων.
Κατά τη γνώμη σας, οι στόχοι της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» μπορούν να
επιτευχθούν, εάν λάβουμε υπόψη την
αυστηρή δημοσιονομική πολιτική σε
ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ;
Η στρατηγική «Ευρώπη 2020», είναι
ακριβώς το μονοπάτι εξόδου από την κρίση.
Η λιτότητα είναι στο επίκεντρο της πολιτικής
συζήτησης, η εμπειρία όμως δείχνει ότι η
περικοπή των επενδύσεων σε δημόσιες υποδομές ή στην έρευνα δεν θα βοηθήσει. Οι
πόροι της περιφερειακής πολιτικής δίνουν
στις περιφέρειες και τις πόλεις τα μέσα να
συνεχίσουν να επενδύουν, όχι μόνο για να
ανακάμψουν από την κρίση, αλλά και για
να επιτύχουν τους στόχους της «Ευρώπης
2020», οι οποίοι θα οδηγήσουν την Ευρώπη
στο δρόμο της ανάπτυξης.
Προκειμένου να δοθεί μια ανάσα στις
χώρες με σοβαρό έλλειμμα, επιτρέψαμε σε
έξι χώρες (Ελλάδα, Ιρλανδία, Πορτογαλία,
Ρουμανία, Λετονία και Ουγγαρία) να μειώσουν σημαντικά το μερίδιό τους σε έργα που
συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή
Ένωση. Έχουμε θέσει προσωρινά το ανώτατο
όριο συμβολής της ΕΕ στο 95% για τις χώρες
αυτές, στις οποίες, συνεπώς, αναλογεί μικρότερη εθνική χρηματοδότηση. Στην Ελλάδα,
με το μέτρο αυτό, η απορρόφηση της χρηματοδότησης στον τομέα της περιφερειακής της
πολιτικής έχει βελτιωθεί σημαντικά.
Προκειμένου μάλιστα να λάβουμε υπόψη την κατάσταση των δημοσίων οικονομικών των κρατών μελών, προτείναμε να επικεντρωθούν οι μελλοντικές επενδύσεις σε μια
πιο στοχοθετημένη ομάδα 11, πιο αποτελεσματικών, προτεραιοτήτων, σύμφωνα πάντα
με τους στόχους της «Ευρώπης 2020». Πρέπει
να μάθουμε να επιτυγχάνουμε περισσότερα
με έναν προσαρμοσμένο προϋπολογισμό!
Πώς συμβάλλουν οι κοινωνικοί εταίροι
στην υλοποίηση της περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ;
Είναι βασική αρχή της περιφερειακής
πολιτικής ότι οι κοινωνικοί εταίροι πρέπει
να συμμετέχουν στην υλοποίησή της. Ως εκ
τούτου, μη κυβερνητικές οργανώσεις στους
τομείς του περιβάλλοντος, της ισότητας των
φύλων και των κοινωνικών ζητημάτων έχουν

...Η λιτότητα είναι στο
επίκεντρο της πολιτικής
συζήτησης, η εμπειρία
όμως δείχνει ότι η
περικοπή των επενδύσεων
σε δημόσιες υποδομές
ή στην έρευνα δεν θα
βοηθήσει...

διαδραματίσει βασικό ρόλο στη σύνταξη του
«Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς»
(ΕΣΠΑ) στην Ελλάδα, προκειμένου να καθοριστούν οι βασικές προτεραιότητες στην αρχή
της τρέχουσας περιόδου προγραμματισμού.
Μετά το 2013, ένα σημαντικό χαρακτηριστικό των προτάσεών μας είναι η ενίσχυση
αυτού του τύπου σύμπραξης. Θέλουμε να
ενισχυθεί η συμμετοχή των εταίρων κατά το
σχεδιασμό και τη διαχείριση των προγραμμάτων. Σε αυτό το πλαίσιο, προτείνουμε, για τη
«σύμβαση εταιρικής σχέσης» (που καταρτίζεται για κάθε χώρα στην αρχή της περιόδου)
και για κάθε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα,
βάσει του οποίου μπορούν να υλοποιηθούν
έργα, τα κράτη μέλη να οργανώνουν συνεργασίες με τις αρμόδιες περιφερειακές,
τοπικές και λοιπές δημόσιες αρχές, με τους
οικονομικούς και κοινωνικούς εταίρους, καθώς και άλλους φορείς που εκπροσωπούν την
κοινωνία των πολιτών σε όλα τα στάδια προγραμματισμού και υλοποίησης. Προκειμένου

να δοθούν κατευθυντήριες γραμμές για την
όλη διαδικασία, έχουμε την πρόθεση να προτείνουμε την κατάρτιση ενός «Ευρωπαϊκού
Κώδικα Ορθής Πρακτικής» που θα διέπει την
εταιρική σχέση. Με τον εν λόγω Κώδικα θα
καθορίζονται οι στόχοι και τα κριτήρια της διαδικασίας και θα διευκολύνεται η ανταλλαγή
πληροφοριών, εμπειριών, αποτελεσμάτων και
βέλτιστων πρακτικών.
Πώς αξιολογείτε τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα από την εφαρμογή της περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ;
Το να γνωρίζουμε τον αντίκτυπο και τα
αποτελέσματα της περιφερειακής πολιτικής
είναι ζωτικής σημασίας προκειμένου η περιφερειακή πολιτική να εξακολουθήσει να είναι
επιτυχής. Υπάρχουν τρεις τύποι αξιολόγησης
σε σχέση με την περίοδο προγραμματισμού:
εκ των προτέρων (ex ante), κατά τη διάρκεια
και εκ των υστέρων (ex post). Η αξιολόγηση
της πολιτικής μας γίνεται σε συνεργασία με
τα κράτη μέλη: Τα κράτη μέλη αναλαμβάνουν
την εκ των προτέρων αξιολόγηση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την εκ των υστέρων αξιολόγηση. Τόσο τα κράτη μέλη, όσο και η Επιτροπή είναι υπεύθυνοι για την αξιολόγηση κατά
τη διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού.
Έχουμε στοιχεία που αποδεικνύουν ότι
η πολιτική αυτή λειτουργεί ικανοποιητικά.
Κατά την περίοδο 2000-2006 συνέβαλε στη
δημιουργία 1,4 εκατ. θέσεων εργασίας. Η
κατασκευή ή ανανέωση 5.000 και άνω χλμ.
αυτοκινητόδρομων και 8.000 και άνω χλμ.
σιδηροδρομικού δικτύου έχουν γίνει μέσω
συγχρηματοδότησης. Τουλάχιστον 800.000
μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν συσταθεί.
Ωστόσο, στο μέλλον θα πρέπει να βελτιωθεί περαιτέρω το σύστημα αξιολόγησης.
Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι θα ενσωματώνονται στα προγράμματα απτά και ορατά
αποτελέσματα, που μπορούν να αποτελέσουν
αντικείμενο παρακολούθησης και μέτρησης.
Τούτο σημαίνει ότι οι περιφέρειες και οι χώρες θα πρέπει να εξηγούν με σαφήνεια τι
σκοπεύουν να επιτύχουν με τους διαθέσιμους
πόρους και να ορίζουν αξιόπιστους δείκτες
για τη μέτρηση εξ αρχής και την παρακολούθηση της προόδου που επιτυγχάνεται. Θα
διαθέσουμε τους απαραίτητους πόρους για
την ανάπτυξη ενός εκτεταμένου και αυστηρού μηχανισμού παρακολούθησης.
Σε τελευταία ανάλυση, για να υπάρξουν
περισσότερα και καλύτερα αποτελέσματα, θα
πρέπει, πάνω απ’ όλα, να χρησιμοποιούνται
οι επενδύσεις της ΕΕ με πιο έξυπνο τρόπο.
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Επίσκεψη αντιπροσωπείας της Ο.Κ.Ε. Ελλάδος στην Κίνα

Α

ντιπροσωπεία της Ο.Κ.Ε. Ελλάδος
υπό τον Πρόεδρό της κ. Χρήστο
Πολυζωγόπουλο επισκέφθηκε, στις 28
και 29 Οκτωβρίου 2011, το οικονομικό
κέντρο της σύγχρονης Κίνας, την πόλη
της Σαγκάης, μετά από επίσημη πρόσκληση της Λαϊκής Πολιτικής Συμβουλευτικής Διάσκεψης της Κίνας - CPPCC
(κυρίαρχου πολιτικού συνασπισμού
υπό το Κομμουνιστικό Κόμμα Κίνας),
σε ανταπόδοση της περσινής του επίσκεψης στην Αθήνα.
Η ελληνική αντιπροσωπεία έγινε
δεκτή από τον Αντιπρόεδρο της Δημαρχιακής Επιτροπής Σαγκάης της
CPPCC κ. Zhou Taitong, ενώ πραγματοποίησε επίσκεψη στο κέντρο έρευνας
και τεχνολογίας της μεγαλύτερης εταιρείας τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού
Huawei.
Συναντώμενος με τον κ. Zhou
Taitong, ο κ. Πολυζωγόπουλος αναφέρθηκε στη σημασία της επίσκεψης για την εμβάθυνση των διμερών
εμπορικών σχέσεων και επενδύσεων,
της ναυτιλιακής συνεργασίας, και
των κοινών δράσεων στον τομέα του
τουρισμού. Ο ίδιος δε τόνισε τη σημασία της επίσκεψης της ελληνικής
αντιπροσωπείας της Ο.Κ.Ε. στην Κίνα
την επαύριον της επίσκεψης του επικεφαλής της Πολιτικής Συμβουλευτικής Διάσκεψης της Κίνας κ. Jia Qinglin
στην Αθήνα και της υπογραφής ενός
σημαντικότατου μνημονίου διμερούς
οικονομικής συνεργασίας.
Ο κ. Πολυζωγόπουλος αναφέρθηκε στα μεγάλα περιθώρια ουσιαστικής
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και πολύπλευρης συνεργασίας μεταξύ της Ελλάδας και της Κίνας και σε
άλλους τομείς πέραν του εμπορίου,
όπως οι επενδύσεις και οι υπηρεσίες,
ιδιαίτερα στη σημερινή οικονομική
συγκυρία.
Ο Πρόεδρος της Ο.Κ.Ε. υπογράμμισε, επίσης, τη συνάφεια της αναπτυξιακής δυναμικής της Σαγκάης με
αυτή του Πειραιά, καθώς και οι δύο
λιμένες, που είναι ήδη αδελφοποιημένες πόλεις, θα μπορούσαν με την ενίσχυση της διμερούς τους συνεργασίας
να παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην
ανάπτυξη των ελληνο-κινεζικών οικονομικών και ναυτιλιακών σχέσεων. Ο
Πειραιάς, ανέφερε χαρακτηριστικά,
αποτελεί ένα οικονομικό, ναυτιλιακό
και διαμετακομιστικό κέντρο για την
περιοχή των Βαλκανίων, της Ν.Α. Ευρώπης και ευρύτερα της ευρωπαϊκής
ηπείρου, κατέχοντας μια ξεχωριστή
γεωπολιτική θέση.
Στην ελληνική αποστολή της
Ο.Κ.Ε. μετείχε με την ιδιότητα του
Γενικού Γραμματέα του Σ.Ε.Τ.Ε. ο κ.
Γιώργος Βερνίκος, Πρόεδρος της ναυτιλιακής εταιρείας «Vernicos Yacht», ο
οποίος αναφέρθηκε στη σημασία της
ναυτιλίας και του τουρισμού, κινητήριων δυνάμεων της ελληνικής οικονομίας, που προσφέρουν δυνατότητες
για περαιτέρω συνεργασία μεταξύ της
Ελλάδος και της Κίνας, τονίζοντας μεταξύ άλλων τις δυνατότητες ανάπτυξης
της κρουαζιέρας στα ελληνικά νησιά.
Η ελληνική αντιπροσωπεία επισκέφθηκε το χώρο διοργάνωσης της
Παγκόσμιας Εμπορικής Έκθεσης ΕΧΡΟ
2010 της Σαγκάης και αναχώρησε από
τη Σαγκάη, πρώτο σταθμό της περιο-

δείας της στην Κίνα, την Κυριακή 30
Οκτωβρίου 2011, με προορισμό την
πόλη της Τιεντζίν στην Β.Α. Κίνα (βασική οικονομική αναπτυξιακή ζώνη
της Κίνας την τρέχουσα δεκαετία και
πόλη στην οποία προβλέπεται να
πραγματοποιηθεί προσεχώς η Διάσκεψη Κορυφής Ε.Ε.-Κίνας), και στη συνέχεια το Πεκίνο, όπου συναντήθηκε
με τον Πρόεδρο της Ο.Κ.Ε. της Κίνας
κ. Wan Gang.
Όπως αναφέρει ο Γενικός Γραμματέας της Ο.Κ.Ε. κ. Απόστολος Ξυράφης,
η επίσκεψη της ελληνικής Ο.Κ.Ε. στην
Κίνα εντάσσεσαι στο πλαίσιο των διεθνών δράσεών της για την ανταλλαγή
απόψεων και τη διαμόρφωση πρακτικών μορφών συνεργασίας για θέματα
όπως η αμοιβαία πληροφόρηση για
τις κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις
σε εθνικό και σε διεθνικό επίπεδο, η
καλύτερη κατανόηση της σημερινής
πιστοληπτικής κρίσης και της κρίσης
χρέους και η ενδυνάμωση της διμερούς οικονομικής συνεργασίας και
των επενδύσεων σε διαφορετικούς
κλάδους της οικονομίας.
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Π

ραγματοποιήθηκε στις 4 και 5 Δεκεμβρίου 2011 Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της Διεθνούς Ένωσης των Ο.Κ.Ε. και παρόμοιων θεσμών
(AICESIS) στο Αμμάν.
Τα θέματα που συμπεριλάμβανε η
ατζέντα αφορούσαν το μέλλον της Γενικής Γραμματείας της Ένωσης, τις στρατηγικές κατευθύνσεις, τις ομάδες εργασίας,
τα νέα μέλη, τη συνεργασία με διεθνείς
οργανισμούς, τη συνεδρίαση της Ολομέλειας στο Ρίο το 2012, τα βραβεία MDGs
για το 2012, το θερινό σχολείο 2012 κ.ά.
Ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης κ.

Συνεδρίαση του Δ.Σ. της AICESIS στο Αμμάν
Patrick Venturini, στη διάρκεια της εισήγησής του, αναφέρθηκε με ιδιαίτερα θερμό τρόπο στη συμβολή της Ο.Κ.Ε. Ελλάδος στο έργο της AICESIS.
Ο Πρόεδρος της Ο.Κ.Ε. κ. Χρήστος
Πολυζωγόπουλος, στη διάρκεια της παρέμβασής του ενημέρωσε τα Μέλη του
Συμβουλίου για την κατάσταση στην Ελλάδα, καθώς και τις προσπάθειες που καταβάλλονται για την αντιμετώπισή της.
Από την Ο.Κ.Ε. Ελλάδος συμμετείχαν
επίσης στη συνεδρίαση του Δ.Σ. ο κ. Από-

στολος Ξυράφης, Γενικός Γραμματέας, και
η Δρ. Μάρθα Θεοδώρου, Υπεύθυνη Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων και Chargee
de Mission Επικοινωνίας στην AICESIS.
Στο πλαίσιο της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης αποφασίστηκε, κατόπιν
πρωτοβουλίας της Ο.Κ.Ε. Ρωσίας, η δημιουργία μίας ομάδας εργασίας, η οποία θα
συνεδρίασει στη Μόσχα το Φεβρουάριο
του 2012 και θα αναπτύξει το θέμα «Νέες
προκλήσεις από την παγκόσμια κρίση: Το
όραμα της κοινωνίας των πολιτών».

Υπογραφή μνημονίου
συνεργασίας μεταξύ της Ο.Κ.Ε.
Ελλάδος και του Οικονομικού
και Κοινωνικού Συμβουλίου της
Ιορδανίας στο Αμμάν

Α

ντιπροσωπεία της Οικονομικής και
Κοινωνικής Επιτροπής της Ελλάδος
(Ο.Κ.Ε.), υπό τον Πρόεδρό της κ. Χρήστο
Πολυζωγόπουλο, επισκέφθηκε στις 4 και
5 Δεκεμβρίου 2011 το Αμμάν της Ιορδανίας.
Την Κυριακή, 4 Δεκεμβρίου 2011, η
Ο.Κ.Ε. Ελλάδος και το Οικονομικό και
Κοινωνικό Συμβούλιο της Ιορδανίας υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας, με στόχο
να ενδυναμώσουν τις μεταξύ τους σχέσεις
με τη διεύρυνση της συνεργασίας τους σε
θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Υπό το πρίσμα των προοπτικών που ανοίγονται τόσο
σε εθνικό, όσο και σε διεθνές επίπεδο, θα
σχεδιαστούν και θα υλοποιηθούν κοινές
δραστηριότητες.

Ο Πρόεδρος της Ο.Κ.Ε. Ελλάδος τόνισε την ιδιαίτερη σημασία της διμερούς
αυτής συμφωνίας για την ενίσχυση της
κοινωνίας των πολιτών στις δύο χώρες. Σε
μια περίοδο παγκόσμιας κρίσης, όπου η
κοινωνική συνοχή είναι απαραίτητη για
την αντιμετώπισή της και την έξοδο από
αυτή, παρόμοιες πρωτοβουλίες όχι απλά
ενδείκνυνται, αλλά και επιβάλλονται.
Στην έναρξη της διμερούς συνεργασίας μεταξύ των δύο Ο.Κ.Ε. δόθηκε μεγάλη
δημοσιότητα.
Η αντιπροσωπεία της Ο.Κ.Ε. Ελλάδος
βρέθηκε στην Ιορδανία στο πλαίσιο της
συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου
της Διεθνούς Ένωσης των Οικονομικών και
Κοινωνικών Συμβουλίων και παρόμοιων

θεσμών (AICESIS), στο οποίο συμμετέχει
για δεύτερη συνεχή θητεία. Στην ελληνική αντιπροσωπεία συμμετείχαν επίσης
από την Ο.Κ.Ε. Ελλάδος ο κ. Απόστολος
Ξυράφης, Γενικός Γραμματέας, και η Δρ.
Μάρθα Θεοδώρου, Υπεύθυνη Διεθνών και
Δημοσίων Σχέσεων.
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Ευρωμεσογειακή Σύνοδος Κορυφής 2011

H

Ετήσια Συνάντηση στο πλαίσιο
της Ευρωμεσογειακής Συνεργασίας έλαβε χώρα στην Κωνσταντινούπολη από τις 15 έως και τις 18 Νοεμβρίου 2011. Από πλευράς ελληνικής
Ο.Κ.Ε. στη συνάντηση συμμετείχαν ο
Αντιπρόεδρος (Α’ Ομάδα) κ. Νικόλαος
Σκορίνης και η Επιστημονική Σύμβουλος Δρ. Αφροδίτη Μακρυγιάννη.
Στο πλαίσιο της Συνάντησης συζητήθηκαν θέματα σχετικά με: α) το
ρόλο της κοινωνίας των πολιτών στην
Ευρωμεσογειακή περιοχή, β) τη μετανάστευση, γ) την προώθηση του
δημόσιου διαλόγου, δ) την ενίσχυση
των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ε)
την αγροτική ανάπτυξη και την απασχόληση, στ) την προώθηση της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας
και ζ) την ενδυνάμωση της θέσης των
γυναικών στην περιοχή.
Η ελληνική Ο.Κ.Ε. ήταν υπεύθυνη για την πρωτοβουλία σχετικά με τη
μετανάστευση και τη συνεργασία στην
Ευρωμεσογειακή Περιοχή. Τα βασικά
συμπεράσματα και οι προτάσεις της
μελέτης παρουσιάστηκαν στη Σύνοδο
από την κα Μακρυγιάννη, ενώ παρέμβαση όπου επεσήμανε το σημαντικό
ρόλο της κοινωνίας των πολιτών στα
ζητήματα της κοινωνικής αποδοχής

Τ

ην Τετάρτη 9 Νοεμβρίου και την
Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 2011, πραγματοποιήθηκε στη Χάγη η Ετήσια Συνάντηση Προέδρων και Γενικών Γραμματέων Ε.Ο.Κ.Ε. και Ο.Κ.Ε. της Ε.Ε.,
όπου συμμετείχε ο Γενικός Γραμματέας της Ο.Κ.Ε. Ελλάδος κ. Απόστολος
Ξυράφης.
Τα θέματα που αναπτύχτηκαν
κατά τη διάρκεια του διημέρου κάλυπταν ένα εύρος προβληματισμού που
αφορούσε στο μέλλον του κοινωνικού
διαλόγου, την αλληλεγγύη μεταξύ των
γενεών και τη συμμετοχή της νέας
γενιάς στην αγορά εργασίας αλλά και
στις διαδικασίες του κοινωνικού διαλόγου.
Με τις παρεμβάσεις του ο Γενικός
Γραμματέας επισήμανε την ανάγκη για
στήριξη της Ελλάδας στις προσπάθει-
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και ενσωμάτωσης των μεταναστών
έκανε ο κ. Σκορίνης.
Στο τέλος της Συνάντησης έγιναν
αποδεκτές από τους συμμετέχοντες οι
τελικές θέσεις που προέκυψαν από τη
Σύνοδο, καθώς και οι πρωτοβουλίες
για τον επόμενο χρόνο. Η ελληνική
Ο.Κ.Ε. έγινε αποδεκτή να συμμετάσχει
ως μέλος στις ομάδες εργασίας με θέματα: α) Ο ρόλος της κοινωνίας των
πολιτών στο πλαίσιο της συνεργασίας
για τη δημοκρατία και την ευημερία
υπό τη διεύθυνση της Ευρωπαϊκής
Ο.Κ.Ε. και β) Οι νέοι και η απασχόληση στην Ευρωμεσογειακή Περιοχή υπό
τη διεύθυνση της Ο.Κ.Ε. Ισπανίας.

Τέλος, και επειδή το κείμενο για
τη μετανάστευση που παρουσιάσθηκε
έτυχε ιδιαίτερα θετικών σχολίων, αποφασίσθηκε να συνεχισθεί η πρωτοβουλία υπό την προεδρία και πάλι της
Ο.Κ.Ε. Ελλάδος και να παρουσιασθούν
οι νέες τάσεις και προτάσεις στην Ευρωμεσογειακή Σύνοδο του 2013. Στη
νέα Ομάδα που συγκροτήθηκε, εκτός
των Ο.Κ.Ε. της Ισπανίας και της Ιταλίας, εκδήλωσαν ενδιαφέρον να συμμετάσχουν και νέα μέλη και συγκεκριμένα η Ο.Κ.Ε. της Αλγερίας, η Ο.Κ.Ε. της
Ιορδανίας και η Ο.Κ.Ε. του Μαρόκου.

Ετήσια Συνάντηση Προέδρων και Γενικών
Γραμματέων Ε.Ο.Κ.Ε. και Ο.Κ.Ε. της Ε.Ε.

ες που κάνει για την αντιμετώπιση της
κρίσης, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής
αλληλεγγύης, η οποία αποτελεί μέρος
του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου. Αναφέρθηκε δε στις πρωτοβουλίες που
λαμβάνει η Ο.Κ.Ε. για μια Εθνική Κοινωνική Αναπτυξιακή Συμφωνία που

θα βασίζεται σε οδικούς χάρτες, την
οποία παρουσίασε επικαιροποιημένη ο Πρόεδρος της Ο.Κ.Ε. κ. Χρήστος
Πολυζωγόπουλος στους κοινωνικούς
εταίρους σε εκδήλωση το Δεκέμβριο
του 2011.
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Σεμινάριο στην Κρακοβία

Η

Συνάντηση TRESMED
στο Παρίσι

Π

ραγματοποιήθηκε στις 3 και 4 Οκτωβρίου 2011, στο Παρίσι, συνάντηση με
θέμα «Η συμμετοχή της νεολαίας στην Ευρωμεσογειακή περιοχή: εκπαίδευση, απασχόληση και κοινωνικός διάλογος”, στο
πλαίσιο του Προγράμματος TRESMED 4.
Από την Ο.Κ.Ε. Ελλάδος συμμετείχαν
ο Γενικός Γραμματέας της κ. Απόστολος
Ξυράφης και η Υπεύθυνη Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων Δρ. Μάρθα Θεοδώρου.
Το TRESMED 4 επικεντρώνεται σε
ετήσιες θεματικές γραμμές εργασίας που
προσδιορίστηκαν ως προτεραιότητα για
τους κοινωνικούς εταίρους στην περιοχή
στο τελικό συνέδριο της προηγούμενης
περιόδου του προγράμματος. Η διαχείριση του προγράμματος που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πραγματοποιείται από την Ο.Κ.Ε. της Ισπανίας,
η οποία συνεργάζεται στενά με άλλα Οικονομικά και Κοινωνικά Συμβούλια της

περιοχής, καθώς και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή.
Στη διάρκεια της συνάντησης αναπτύχθηκαν τρείς ομάδες εργασίας για την
Κατάσταση της Νεολαίας και την Απασχόληση, την Κατάρτιση και τη Νεολαία και
το Διάλογο και την Κοινωνική Συμμετοχή των Νέων και τον Κοινωνικό Διάλογο.
Στην τρίτη ομάδα εργασίας συμμετείχε με
παρέμβασή του ο κ. Ξυράφης.
Η Ο.Κ.Ε. Ελλάδος, στο πλαίσιο της
συμμετοχής της στο TRESMED 4, θα αναλάβει τη διοργάνωση ενός σεμιναρίου
στην Ελλάδα το 2012.

Συνέδριο «Ευρώπη 2020» στη Μαδρίτη

Π

ραγματοποιήθηκε στις 13 και 14 Οκτωβρίου
2011, στη Μαδρίτη, Συνέδριο με θέμα «Ευρώπη
2020: Καινοτομία, νέες τεχνολογίες και κατάρτιση».
Η Ο.Κ.Ε. Ελλάδος, ανταποκρινόμενη στην πρόσκληση που της απέστειλε ο Πρόεδρος της Επιτροπής
Παρακολούθησης για τη Στρατηγική «Ευρώπη
2020» που λειτουργεί στο πλαίσιο της Ε.Ο.Κ.Ε. κ.
Joost P. van Iersel, συμμετείχε στο Συνέδριο.
Τα θέματα που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια του διημέρου κάλυψαν το ζήτημα της καινοτομίας, της ψηφιακής κοινωνίας και της επαγγελματικής κατάρτισης. Στο στρογγυλό τραπέζι συμμετείχε
από πλευράς Ο.Κ.Ε. και ανέπτυξε τις θέσεις της ο κ.
Απόστολος Ξυράφης, Γενικός Γραμματέας, ο οποίος
τόνισε τη σπουδαιότητα για πολιτικές που θα στηρίζουν την απασχόληση των νέων και θα δημιουργήσουν συνθήκες για μια ουσιαστική αλληλεγγύη
μεταξύ των γενεών, πράγμα που σε όρους οικονομικής κρίσης καθίσταται, μαζί με την ανάπτυξη, πρώτη προτεραιότητα για τις ευρωπαϊκές κοινωνίες.

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (Ε.Ο.Κ.Ε.) διοργάνωσε Σεμινάριο, στο πλαίσιο της Πολωνικής Προεδρίας στο Συμβούλιο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις 24 και 25 Νοεμβρίου 2011,
στην Κρακοβία.
Το σεμινάριο
παρείχε μια πλατφόρμα για τη σύνδεση ιδεών και
ανθρώπων και την
ανταλλαγή των
βέλτιστων πρακτικών σε θέματα επικοινωνίας.
Επίσης, απέβλεπε
στην ανταλλαγή
γνώσεων και την
ενθάρρυνση της
δικτύωσης.
Η φετινή θεματολογία περιλάμβανε την εξέταση της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης στην
Ένωση και τις γειτονικές της χώρες.
Οι ενότητες του Σεμιναρίου αφορούσαν:
n Δομή των πολιτικών και των επιχειρηματικών
πελατειακών σχέσεων στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
n Ο ρόλος των social media στην παρουσίαση και
την ενδυνάμωση της δημοκρατίας.
n Ο ρόλος και οι προκλήσεις της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης στην ψηφιακή εποχή.
Από την Ο.Κ.Ε. Ελλάδος συμμετείχε η Δρ. Μάρθα Θεοδώρου, Υπεύθυνη Διεθνών και Δημοσίων
Σχέσεων.

Συνάντηση QUALECO στο Παρίσι

Π

ραγματοποιήθηκε στις 23 Οκτωβρίου 2011,
στο Παρίσι, Συνάντηση του Προγράμματος
QUALECO.
Την πρώτη ημέρα
της συνάντησης
έλαβε χώρα ημερίδα με θέμα τις
καλές πρακτικές
προγραμμάτων
επαγγελματικής
κατάρτισης στο
πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης σε διάφορες χώρες
της Ε.Ε. όπως στη Γαλλία, την Ιταλία, τη Γερμανία
και την Αυστρία.
Κατά τη δεύτερη μέρα της συνάντησης παρουσιάστηκαν αναλυτικά τα μέχρι σήμερα προϊόντα
του Προγράμματος QUALECO από όλους τους συμμετέχοντες και προσδιορίστηκαν τα επόμενα στάδια
εργασίας.
Από την Ο.Κ.Ε. Ελλάδος συμμετείχε η Δρ. Αφροδίτη Μακρυγιάννη, Επιστημονική Σύμβουλος.
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«Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία
και άλλες διατάξεις εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής
Στρατηγικής 2012-2015»
και ταυτόχρονη παρέμβασή της στις οικονομικές και
κοινωνικές εξελίξεις με συγκεκριμένες προτάσεις για
την αντιμετώπιση των προβλημάτων

Ό

σον αφορά το Σχέδιο Νόμου «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο
μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή
εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 20122015», η Ο.Κ.Ε. διαπίστωσε ότι δυστυχώς αυτό κινείται στη λογική των
μέχρι σήμερα αναποτελεσματικών
και αντιαναπτυξιακών πολιτικών που
έχουν εφαρμοσθεί και έχουν οδηγήσει την οικονομία σε βαθειά ύφεση.
Ειδικότερα, οι ρυθμίσεις για τα
συνταξιοδοτικά θέματα περικόπτουν
σημαντικό τμήμα της κύριας σύνταξης, γεγονός που σε συνδυασμό με
τις μεγάλες μειώσεις των επικουρικών
συντάξεων οδηγεί τους συνταξιούχους
σε καθεστώς ανέχειας.
Επίσης, προωθούνται ρυθμίσεις
που εισάγουν τον πρωτόγνωρο θεσμό
της εργασιακής εφεδρείας (ουσιαστικά θεσμό αυθαίρετων ομαδικών απολύσεων), οι οποίες ικανοποιούν μόνο
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προσωρινά τη μείωση των δημοσίων
δαπανών, ενώ καταδικάζουν το δημόσιο τομέα σε μόνιμη αντιπαραγωγική
λειτουργία και οδηγούν στην ανεργία
χιλιάδες έμπειρους υπαλλήλους.
Όσον αφορά τις ρυθμίσεις για τις
συλλογικές διαπραγματεύσεις, η Ο.Κ.Ε.
θεωρεί ότι τέτοιας μορφής αντισυνταγματικές παρεμβάσεις που ανατρέπουν
το νομικό πλαίσιο των Συλλογικών
Διαπραγματεύσεων και Συλλογικών
Συμβάσεων έχουν καταστροφικές συνέπειες στην εύρυθμη λειτουργία της
αγοράς εργασίας, στη διαπραγματευτική δύναμη των εργαζομένων και
αποδυναμώνουν τις συνδικαλιστικές
οργανώσεις διαταράσσοντας βαθειά
την εργασιακή ειρήνη.
Η Ο.Κ.Ε. σύμφωνα με τα παραπάνω εκφράζει την πλήρη αντίθεσή της
με το πολυνομοσχέδιο και ζητά να
επανεξετασθεί, όχι σε επιμέρους άρθρα, αλλά στο σύνολό του.

Επιστολή του Προέδρου της Ο.Κ.Ε.
Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές,
ς Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (Ο.Κ.Ε.), έχοντας την ευθύνη του κοινωνικού διαλόγου σύμφωνα
με τις προβλέψεις του Συντάγματος,
αλλά και του συστατικού της νόμου
όπως έχει τροποποιηθεί, επανερχόμενοι σε ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται
στο Σχέδιο Νόμου «Συνταξιοδοτικές
ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες
διατάξεις εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015», σας γνωστοποιούμε εκ νέου τα πιο κάτω:
Η Ο.Κ.Ε., το 2008, επεσήμανε την
ανάγκη ύπαρξης μιας Εθνικής Κοινωνικής και Αναπτυξιακής Συμφωνίας για
να μπορέσει η χώρα μας να υπερβεί
τα μεγάλα οικονομικά-δημοσιονομικά
και κατ’ επέκταση κοινωνικά της προβλήματα.
Το κείμενο αυτής της Συμφωνίας
το παρουσιάσαμε με τη συμμετοχή
όλων των κομμάτων του Κοινοβουλίου
(πλην Κ.Κ.Ε.) και των Προέδρων των
Κοινωνικών Εταίρων στο Ζάππειο Μέγαρο, το Μάρτιο του 2009.
Στην εκδήλωση αυτή παρενέβησαν, δια των εκπροσώπων τους, η Κυβέρνηση, τα Κόμματα και οι Πρόεδροι
των Κοινωνικών Εταίρων και είχε διαμορφωθεί ένα καλό κλίμα συνεννόησης και συμφωνιών.
Λόγω των πολιτικών εξελίξεων
(ευρωεκλογές – εθνικές εκλογές) δυστυχώς αυτή η δυνατότητα μιας ευρύτερης συνεννόησης δεν αξιοποιήθηκε.
Είχαμε προβλέψει τότε την κρίση
που έρχεται και προσπαθήσαμε να
αναδείξουμε την ανάγκη ευρύτερων
πολιτικών και κοινωνικών συνεννοήσεων, ώστε να περιοριστεί το εύρος και
το βάθος της, για να είναι πιο εύκολη
η διαχείρισή της.
Δυστυχώς, ούτε και αυτή η ομόθυμη στάση των Κοινωνικών Εταίρων
έγινε κατανοητή και φυσικά δεν αξιοποιήθηκε.
Προσφάτως απευθυνθήκαμε εκ
νέου στους Κοινωνικούς Εταίρους για
ευρύτερες συνεννοήσεις στη βάση
«οδικών» αναπτυξιακών χαρτών με

Ω
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Επιστολή του Προέδρου της Ο.Κ.Ε. προς
τα Μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου για
το «Πολυνομοσχέδιο»
Ο κ. Χρήστος Πολυζωγόπουλος, Πρόεδρος της Οικονομικής και
Κοινωνικής Επιτροπής (Ο.Κ.Ε.), απέστειλε την Τρίτη, 18 Οκτωβρίου
2011, επιστολή προς τα Μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου, την
οποία επίσης κοινοποίησε και στους κοινωνικούς εταίρους.
συγκεκριμένο περιεχόμενο και αναπτυξιακό προσανατολισμό.
Η πρότασή μας αυτή έχει μπει στη
δοκιμασία γρήγορων διεργασιών και
φιλοδοξούμε μέχρι τέλος του έτους να
υπάρξει αποτέλεσμα.
Προϋπόθεση για μια θετική έκβαση της προσπάθειας είναι να υπάρχει
ευνοϊκό περιβάλλον διεξαγωγής των
αναγκαίων συζητήσεων.
Το περιεχόμενο του πολυνομοσχεδίου δεν συμβάλλει σε αυτήν την κατεύθυνση. Και τούτο διότι φαίνεται ότι
διάγουμε μια περίοδο όπου στις πολιτικές αποφάσεις δεν υπάρχει η ενδεδειγμένη ψυχραιμία με σωστό πολιτικό σχεδιασμό και παρουσιάζεται μια εικόνα
ότι το νομοθετικό έργο επιβάλλεται εξ
ολοκλήρου από την τρόικα.
Επιμέρους ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο λεγόμενο πολυνομοσχέδιο
ανατρέπουν θεμελιώδη δικαιώματα ή
και επιφέρουν τεράστιο και δυσβάστακτο οικονομικό κόστος σε κοινωνικές
ομάδες, οι οποίες καθίστανται αδύναμες
να ανταποκριθούν σε αυτό.
Η «εφεύρεση της εφεδρείας» οδηγεί σε μαζικές απολύσεις και μάλιστα
χωρίς αποζημίωση.
Εμβολιάζει τον ιδιωτικό τομέα για
περισσότερη αυθαιρεσία, όσον αφορά
το διευθυντικό δικαίωμα και την καταχρηστική άσκησή του.
Η ουσιαστική κατάργηση των κλαδικών συμβάσεων με ταυτόχρονη προώθηση των όποιων επιχειρησιακών, με
τον τρόπο που νομοθετούνται (να υπογράφονται σε επιχειρήσεις που απασχολούν πάνω από 5 άτομα) οδηγούν στο
αποτέλεσμα της μη διαπραγμάτευσης.
Και τούτο διότι το διευθυντικό δικαίωμα θα επικρατήσει καταχρηστικά και θα
επιβάλλει τους όρους της όποιας «συμφωνίας» (απειλή για απολύσεις κ.λπ.).

...Οι θεσμικοί εκφραστές
της παραγωγικής και
κοινωνικής δραστηριότητας
πρέπει, ενισχυμένοι και
αξιόπιστοι, να θέσουν
τα νέα προστάγματα
για τη χώρα και την
κοινωνία μας...
Άρα αφυδατώνεται έως καταργείται το
δικαίωμα της συλλογικής διαπραγμάτευσης και ως εκ τούτου και της κοινωνικής διαπραγμάτευσης.
Έτσι, οδεύουμε σε μια κοινωνία
θεσμικά απροστάτευτη και το «δίκαιο»
του ισχυρού μονίμως θα επικρατεί και
θα κυριαρχεί.
Η κατάργηση της δυνατότητας του
εργαζομένου να επιλέγει την πλέον
ευνοϊκή ρύθμιση, όσον αφορά τη σύμβαση που θα αμείβεται, είναι επιεικώς
απαράδεκτη και συνταγματικά αμφισβητήσιμη.
Τέλος, η περικοπή μεγάλου τμήματος των εισοδημάτων των δημοσίων υπαλλήλων, των εργαζομένων στις
ΔΕΚΟ κ.λπ. και των συνταξιούχων (κύρια σύνταξη και επικουρική), οδηγεί
ένα πολύ μεγάλο τμήμα του ελληνικού
πληθυσμού σε ανέχεια και σε κοινωνική απαξίωση, που σε συνδυασμό με
όσα προηγουμένως ανέφερα, αλλά και
με δεδομένη την κατάσταση στην οποία
βρίσκονται οι στρατιές των ανέργων, θα
έχει ως τελικό αποτέλεσμα την κοινωνική εξαθλίωση.
Η μισθολογική καθίζηση και η πλήρης κοινωνική αποσύνθεση είναι προ
των πυλών.

Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές,
κοινωνική και πολιτική συμφιλίωση
που, όπως διάβασα, προτείνεται από
τριμελή ομάδα Υπουργών, δεν επιτυγχάνεται σε μια κοινωνία εξαθλιωμένη.
Μια Εθνική Κοινωνική Αναπτυξιακή
(και πολιτική) Συμφωνία είναι σήμερα
απαραίτητη όσο ποτέ άλλοτε.
Η χώρα μας βρίσκεται στο χειρότερο σημείο της μεταπολεμικής περιόδου.
Οι θεσμικοί εκφραστές της παραγωγικής και κοινωνικής δραστηριότητας πρέπει, ενισχυμένοι και αξιόπιστοι,
να θέσουν τα νέα προστάγματα για τη
χώρα και την κοινωνία μας.
Το περιεχόμενο αυτού του νομοσχεδίου οδηγεί σε κοινωνικά ερείπια!
Η κοινωνία μας και οι πολίτες μας
χρειάζονται μια νέα θεσμική θωράκιση.
Ας αναλάβουμε όλοι τις ευθύνες
μας. Αύριο είναι πολύ αργά!

Η

Ο Πρόεδρος της Ο.Κ.Ε.

Χρήστος Πολυζωγόπουλος
Υ.Γ.: Επειδή θα υπάρξουν «καλοπροαίρετοι» ή μη, που θα μιλήσουν
εκ νέου για συντεχνίες και «καταστροφείς» της Ελλάδας, σπεύδω
να απαντήσω. Την Πατρίδα μας την
αγαπάμε όλοι. Ακόμα και αυτοί που
οδηγούνται σε ακραίες πρακτικές
(δεν συμφωνώ αλλά τους κατανοώ),
απαντώντας σε ακραίες πολιτικές
επιλογές. Μην αφήνουμε να διχασθεί άλλο η κοινωνία μας ή να πολυτεμαχισθεί.
Έχουμε ιστορική ευθύνη όλοι να
μιλήσουμε πρώτα με τη συνείδησή
μας και μετά με τη λογική.
Αυτά τα τελευταία, έχουν προσωπικό τόνο.
Ευχαριστώ
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Γνώμη της Ο.Κ.Ε. επί του Σχεδίου Νόμου

«Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα
Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις»

Σ

υνεδρίασε την Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2011, η Ολομέλεια της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής
(Ο.Κ.Ε.), προκειμένου να εκφράσει
Γνώμη επί του Σχεδίου Νόμου «Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις»
που εστάλη από το Υπουργείο Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Ένα χρόνιο έλλειμμα του συστήματος υγείας στη χώρα μας καλύπτεται με το Σχέδιο Νόμου, το οποίο επιχειρεί τη διασύνδεση των υπηρεσιών
κοινωνικής φροντίδας με τις υπηρεσίες του Ε.Σ.Υ., ώστε να διασφαλισθεί η
συνέχεια μεταξύ της υγειονομικής και
της κοινωνικής φροντίδας. Σημαντικές οικονομίες κλίμακος και ποιοτικά
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αναβαθμισμένες υπηρεσίες η Ο.Κ.Ε.
θεωρεί ότι θα επιτευχθούν και από
τις προτεινόμενες στο Σχέδιο Νόμου
συγχωνεύσεις των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας, με την προϋπόθεση
βέβαια της διασφάλισης επαρκούς
χρηματοδότησης.
Προς θετική κατεύθυνση κινείται,
επίσης, και η προσπάθεια δημιουργίας νέων οργανισμών διοίκησης με
εναρμονισμένο διοικητικό και οργανωτικό πλαίσιο που θα διοικούνται
από εξειδικευμένα στελέχη που έχουν
γνώση και εμπειρία στον Τομέα της
Κοινωνικής Διοίκησης.
Συμπερασματικά, το Σχέδιο Νόμου αποτελεί μια ολοκληρωμένη προσπάθεια μεταρρύθμισης με στόχο την
αναδιοργάνωση του Κράτους Πρόνοιας στη χώρα μας, όπου το Σύστημα

Κοινωνικής Φροντίδας βρίσκεται μέχρι σήμερα εκτός του Ε.Σ.Υ. και χαρακτηρίζεται από την παροχή ποιοτικά
χαμηλών υπηρεσιών, έντονη γραφειοκρατία, περιορισμένη αξιοποίηση του
υπάρχοντος δυναμικού και αναποτελεσματική οικονομική διαχείριση. Τα
όποια κενά διαπιστώνονται σε θέματα
οικονομικής διαχείρισης και χρηματοδότησης των φορέων κοινωνικής
αλληλεγγύης και των κέντρων αποκατάστασης η Ο.Κ.Ε. επισημαίνει ότι θα
πρέπει να καλυφθούν άμεσα. Επίσης,
στο πλαίσιο της λογικής εξορθολογισμού του λειτουργικού διοικητικού
κόστους των νέων Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας, η Ο.Κ.Ε. θεωρεί ότι θα
πρέπει να επανεξετασθεί η σύσταση
θέσης Υποδιοικητή.

21
Γνώμη της Ο.Κ.Ε. επί του Σχεδίου Νόμου

«Διεύρυνση της άμεσης και συμμετοχικής
δημοκρατίας με τη διενέργεια δημοψηφίσματος»

Σ

υνεδρίασε την Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2011, η Ολομέλεια της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής
(Ο.Κ.Ε.), προκειμένου να εκφράσει
Γνώμη επί του Σχεδίου Νόμου «Διεύρυνση της άμεσης και συμμετοχικής
δημοκρατίας με τη διενέργεια δημοψηφίσματος» που εστάλη από το
Υπουργείο Εσωτερικών.
Η Ο.Κ.Ε. παρατηρεί τα εξής:
Αναμφίβολα το δημοψήφισμα
αποτελεί ένα πολιτικό και συνταγματικό θεσμό που εκφράζει την άμεση
δημοκρατία. Ιδιαίτερα σε περιόδους
κρίσης των αντιπροσωπευτικών θεσμών και αμφισβήτησης των λειτουργιών και της αποτελεσματικότητας του
πολιτικού συστήματος, το δημοψήφισμα μπορεί να αποτελέσει άμεσο
θεσμικό δίαυλο μεταξύ κυβερνώντων
και κυβερνωμένων και διαδικασία
αναζωογόνησης της δημοκρατικής
συμμετοχής και νομιμοποίησης. Ωστόσο, θα πρέπει να επισημανθεί ότι τα
προαναφερόμενα θετικά αποτελέσματα δεν επέρχονται αυτόματα, αλλά
προαπαιτούν συγκεκριμένες δικλείδες
ασφαλείας που θα αποτρέψουν την
καταχρηστική ή/και αντιδημοκρατική
εφαρμογή του θεσμού. Στην οπτική
αυτή η Ο.Κ.Ε. σημειώνει ότι απαιτείται
τόσο ο σαφής προσδιορισμός της θεματολογίας, ούτως ώστε το εκάστοτε
αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος να
μην αλλοιώνει θεσμούς και κανόνες
αυξημένης τυπικής ισχύος (Σύνταγμα,
διεθνές δίκαιο), όσο και η κατάλληλη
διατύπωση των ερωτημάτων, ώστε να
αποφευχθούν φαινόμενα χειραγώγησης της κοινής γνώμης. Ως κρίσιμα,
επίσης, στοιχεία για την ποιότητα του
δημοψηφίσματος αξιολογούνται ο
πλουραλισμός των απόψεων των φορέων που συμμετέχουν στο δημόσιο
διάλογο και η ισότιμη πρόσβασή τους
στα μέσα επικοινωνίας.
Επίσης, η Ο.Κ.Ε. θεωρεί ότι θα
ήταν σκόπιμο ενόψει της παρούσας
νομοθετικής πρωτοβουλίας να εξεταστεί η δυνατότητα, πάντα στο πλαίσιο

της συνταγματικής νομιμότητας, να
κατοχυρωθεί και να ρυθμιστεί ο θεσμός της λαϊκής νομοθετικής πρωτοβουλίας, ο οποίος ισχύει και εφαρμόζεται σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και
προσεχώς στην Ε.Ε.
Αναφερόμενη στα θετικά του Σχεδίου Νόμου η Ο.Κ.Ε. επισημαίνει:
α. Τη ρητή αναγνώριση της σημασίας
της άμεσης συμμετοχής στη δημοκρατική νομιμοποίηση κρίσιμων
πολιτικών αποφάσεων.
β. Την αναγνώριση και τη ρύθμιση
του δικαιώματος συμμετοχής στο
δημόσιο διάλογο περί του δημοψηφίσματος όλων των πολιτικών και
κοινωνικών φορέων της κοινωνίας
των πολιτών.
γ. Τη θέσπιση, υπό όρους, της δεσμευτικότητας του αποτελέσματος
του δημοψηφίσματος.
δ. Τη μέριμνα για τη διασφάλιση της
διαφάνειας με τη θέσπιση κανόνων, ορίων και ελέγχων στα έσοδα
και στις δαπάνες των φορέων που
συμμετέχουν ενεργά στην προεκλογική διαδικασία.
Αντίθετα, ιδιαίτερο σκεπτικισμό
εγείρουν οι εξής πτυχές του Σχεδίου
Νόμου:
α. Η απουσία διαβάθμισης της συμμετοχής οργανώσεων και φορέων
της κοινωνίας των πολιτών στη διαδικασία του δημοσίου διαλόγου

και ειδικότερα όσον αφορά τη συμμετοχή τους στις προβλεπόμενες
«επιτροπές υποστήριξης» και την
πρόσβασή τους στα μέσα μαζικής
ενημέρωσης.
β. Η διαδικασία συγκρότησης των
«επιτροπών υποστήριξης» στο μέτρο που οι σχετικές ρυθμίσεις δεν
εγγυώνται τον αναγκαίο λειτουργικό
πλουραλισμό της συμμετοχής στο
δημόσιο διάλογο. Επισημαίνεται
ενδεικτικά η διπολική συγκρότηση
των «επιτροπών υποστήριξης» και
τα ασφυκτικά χρονικά περιθώρια
δήλωσης συμμετοχής σε αυτές.
γ. Η ανάθεση σημαντικής κανονιστικής αρμοδιότητας στην κυβέρνηση
για τη ρύθμιση κρίσιμων διαδικαστικών θεμάτων όπως ο χρόνος
μετάδοσης μηνυμάτων και η συγκρότηση και λειτουργία των «επιτροπών υποστήριξης».
δ. Η απουσία ρητών εξαιρέσεων, από
τη θεματολογία του δημοψηφίσματος, ζητημάτων που αφορούν τα
συνταγματικά και διεθνώς κατοχυρωμένα θεμελιώδη δικαιώματα.
Τέλος, η Ο.Κ.Ε. εκφράζει τον προβληματισμό της για τη μη προσμέτρηση στα έγκυρα ψηφοδέλτια των
λευκών, τη στιγμή μάλιστα που προβλέπεται η χορήγηση στους ψηφοφόρους και λευκών ψηφοδελτίων.
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Σ

υνεδρίασε την Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2011, η Ολομέλεια της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής
(Ο.Κ.Ε.), προκειμένου να εκφράσει
Γνώμη επί του Σχεδίου Νόμου «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και
δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων
σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΚΑ» που εστάλη από το Υπουργείο Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
Η Ο.Κ.Ε. παρατηρεί τα εξής:
Το παραπάνω Σχέδιο Νόμου επιχειρεί αφενός να επαναρρυθμίσει τον
τρόπο περιβαλλοντικής αδειοδότησης
έργων και παραγωγικών δραστηριοτήτων και το σύστημα περιβαλλοντικών
ελέγχων, και αφετέρου να αντιμετωπίσει το υφιστάμενο πρόβλημα της αυθαίρετης δόμησης. Βασική θέση της
Ο.Κ.Ε., η οποία έχει εκφρασθεί και σε
σχετικές γνωμοδοτήσεις της, είναι ότι
η αυθαίρετη δόμηση αποτελεί σοβαρότατο παράγοντα περιβαλλοντικής
υποβάθμισης και κύριο μέλημα της
Πολιτείας θα πρέπει να είναι η οριστική παύση της και, παράλληλα, η λήψη
μέτρων για την αποκατάσταση του περιβαλλοντικού ισοζυγίου.
Οι βασικότερες επισημάνσεις της
Ο.Κ.Ε. που αφορούν το Σχέδιο Νόμου,
σύμφωνα με την Γενική Αξιολόγησή
του, είναι οι ακόλουθες:
α. Η Ο.Κ.Ε. θεωρεί ότι η ταξινόμηση έργων και δραστηριοτήτων σε
κατηγορίες περιβαλλοντικής επικινδυνότητας δεν είναι δυνατόν
να βασίζεται μόνο στο είδος ή το
μέγεθός τους, αλλά θα πρέπει να
λαμβάνει υπόψη και άλλους παράγοντες που χαρακτηρίζουν το έργο
ή το χώρο όπου αυτό υλοποιείται,
όπως η τεχνολογία κατασκευής, η
τεχνολογία αντιρρύπανσης και τα
ειδικά περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά του τόπου υλοποίησης.
β. Θετική κρίνεται η κατηγοριοποίηση των έργων και δραστηριοτήτων
σε δύο κατηγορίες (Α και Β) με κριτήριο το μέγεθος των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που ενδέχεται
να έχουν. Η Ο.Κ.Ε. επισημαίνει ότι
στόχος θα πρέπει να είναι η «Πράσινη Ανάπτυξη», έτσι ώστε να αποκομίζουμε το μεγαλύτερο όφελος
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«Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και
δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε
συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού
ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας
ΥΠΕΚΑ»

από πλευράς οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης, χωρίς περαιτέρω περιβαλλοντική επιβάρυνση.
γ. Ορθά διαχωρίζονται τα έργα και
δραστηριότητες, του δημοσίου
και ιδιωτικού τομέα, σε αυτά για
τα οποία απαιτείται η διεξαγωγή
μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (κατηγορίας Α) και σε αυτά
για τα οποία δεν απαιτείται η εκπόνηση περιβαλλοντικής μελέτης
(κατηγορίας Β). Θέση της Ο.Κ.Ε.
είναι ότι τα κριτήρια θα πρέπει να
είναι σαφή και αυστηρά, ώστε να
διασφαλισθεί τόσο ο στόχος της
περιβαλλοντικής προστασίας, όσο
και ο στόχος της σύγκλισης του μέσου χρόνου που απαιτείται σήμερα
στην Ελλάδα για την ολοκλήρωση
της διαδικασίας περιβαλλοντικής
αδειοδότησης, με τον αντίστοιχο
ευρωπαϊκό μέσο όρο.
δ. Κρίνεται απαραίτητη η ουσιαστική
βελτίωση της ποιότητας των περιβαλλοντικών μελετών με το σαφή
καθορισμό τόσο του περιεχομένου
τους, όσο και του περιεχομένου
των αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων με ξεκάθαρους κανόνες και διαφάνεια.
Επιπρόσθετα, κρίνεται αναγκαία η
εντατικοποίηση και περιοδικότητα
των ελέγχων των έργων και δραστηριοτήτων που υπόκεινται σε μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Στο πλαίσιο της διαφάνειας, ορθά
προτείνεται οι τακτικοί περιοδικοί
έλεγχοι να ανατίθενται σε πιστοποιημένους ιδιώτες, οι οποίοι θα
επιλέγονται με ηλεκτρονική κλήρωση.
ε. Αναγκαίος κρίνεται ο εκσυγχρονισμός των διαδικασιών και της
διαχείρισης των περιβαλλοντικών
αδειοδοτήσεων μέσω της ηλεκτρονικής καταγραφής και παρακολούθησης. Για το λόγο αυτό αξιολογείται θετικά η πρόβλεψη για
ηλεκτρονική υποβολή της μελέτης
περιβαλλοντικών επιπτώσεων και η
καθιέρωση «Περιβαλλοντικής Ταυτότητας» του έργου ή δραστηριότητας.
στ. Στο Σχέδιο Νόμου αναφέρεται η
ημερομηνία 28.4.2010 ως καταληκτική ημερομηνία για τέλεση αυθαιρεσιών, ώστε αυτές να μπορούν
να ενταχθούν στις ρυθμίσεις. Η
Ο.Κ.Ε. θεωρεί ότι η συγκεκριμένη
ημερομηνία θα πρέπει να αλλάξει,
επειδή αναφέρεται σε πρότερο του
Νόμου χρονικό διάστημα και δυνατότητα ρύθμισης θα πρέπει να
δοθεί σε αυθαιρεσίες, οι οποίες
έχουν ολοκληρωθεί μέχρι και την
ημερομηνία ψήφισης του Νόμου.
ζ. Τέλος, και όσον αφορά τις αυθαίρετες κατασκευές, η Ο.Κ.Ε. οφείλει να επισημάνει για μία ακόμα
φορά ότι το Σχέδιο Νόμου οφείλει
να δώσει με σαφή τρόπο οριστικό
τέλος σε οποιαδήποτε μορφή πολεοδομικής αυθαιρεσίας στο μέλλον.
Επίσης, προτείνεται να προβλεφθεί
ένα ποσοστό επί των καταβαλλόμενων τελών νομιμοποίησης και να
αποδοθεί στα ασφαλιστικά Ταμεία
(Ειδικός Λογαριασμός), ώστε να
καλυφθούν με επάρκεια πρόσθετες
ανάγκες που δημιουργούνται, προκαλώντας και αντίστοιχες πιέσεις
στον Κρατικό Προϋπολογισμό.
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Σ

υνεδρίασε την Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2011, η Ολομέλεια της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής
(Ο.Κ.Ε.), προκειμένου να εκφράσει
Γνώμη επί του Σχεδίου Νόμου «Θεσμικό πλαίσιο για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, τις συλλογικές οργανώσεις
και την επιχειρηματικότητα του αγροτικού κόσμου – Οργάνωση της εποπτείας του Κράτους» που εστάλη από
το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων.
Η Ο.Κ.Ε. παρατηρεί τα εξής:
Mε το παραπάνω Σχέδιο Νόμου
γίνεται προσπάθεια για την εξυγίανση
της αγροτικής συνεταιριστικής δραστηριότητας και τη ρύθμιση θεμάτων
που αφορούν σε συλλογικές δράσεις
στον αγροτικό χώρο. Με βάση την
πάγια θέση της Ο.Κ.Ε. οι αγροτικές
συνεταιριστικές οργανώσεις θα πρέπει
να διαθέτουν θεσμικά την αναγκαία
αυτονομία, αλλά ταυτόχρονα να έχουν
εξοπλισθεί και με τα κατάλληλα εργαλεία, ώστε να επιλύουν αποτελεσματικά όλα τα ζητήματα που τις αφορούν.
Όσον αφορά τις ειδικότερες παρατηρήσεις/επισημάνσεις της Ο.Κ.Ε.
θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα:
α. Δεδομένου ότι το Σχέδιο Νόμου
επιβάλλει τη μετατροπή των Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών είτε
σε πρωτοβάθμιους Συνεταιρισμούς,
είτε σε Ανώνυμες Εταιρείες, πρέπει
να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις
σχετικές διατάξεις, ώστε να μην
εμπεριέχονται στοιχεία που αλλοιώνουν το χαρακτήρα των αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων.
Θέση της Ο.Κ.Ε. είναι ότι οι συγχωνεύσεις-μετατροπές των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων
θα πρέπει να είναι εκούσιες και η
οποιαδήποτε ρύθμιση θα πρέπει να
διασφαλίσει την αυτονομία και την
ανεξαρτησία των συνεταιρισμών.
β. Η προβλεπόμενη από το Σχέδιο
Νόμου απαγόρευση στους συνεταιρισμούς να συνιστούν ανωτέρου
βαθμού συνεταιριστικές οργανώσεις έρχεται σε αντίθεση με τη δυνατότητα που έχουν να επιλέγουν
τη συνεργασία με συγγενείς προς
αυτούς οργανώσεις, όταν θέλουν

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

«Θεσμικό πλαίσιο για τους αγροτικούς
συνεταιρισμούς, τις συλλογικές οργανώσεις και
την επιχειρηματικότητα του αγροτικού κόσμου
- Οργάνωση της εποπτείας του Κράτους»
να επιτύχουν δραστηριότητες μεγαλύτερης κλίμακας.
γ. Ο προβλεπόμενος έλεγχος σκοπιμότητας αποτελεί ένα ιδιαίτερα
ευαίσθητο θέμα. O έλεγχος, όπως
συμβαίνει σε όλες τις επιχειρήσεις
του ιδιωτικού τομέα, πρέπει να
είναι αποκλειστικά έλεγχος νομιμότητας. Επομένως, η Ο.Κ.Ε. προτείνει να αναθεωρηθεί η σχετική
διάταξη που καθιστά τον έλεγχο
σκοπιμότητας βασικό στοιχείο αξιολόγησης, προκειμένου μια Αγροτική Συνεταιριστική Οργάνωση να
εγγραφεί στο Μητρώο.
δ. Η κατάργηση της Γενικής Συνέλευσης των αντιπροσώπων των μελών
της ΠΑΣΕΓΕΣ και η εκλογή του
Διοικητικού Συμβουλίου της από
συνέδριο φυσικών προσώπων μη
μελών της ΠΑΣΕΓΕΣ ενδέχεται να
οδηγήσει σε καταστάσεις μη αντιπροσωπευτικότητας. Η Ο.Κ.Ε., επομένως, προτείνει να διατηρηθεί το
υφιστάμενο καθεστώς εκλογής από
τη Γενική Συνέλευση των αντιπροσώπων των μελών της ΠΑΣΕΓΕΣ,
όπως τα μέλη αυτά ορίζονται από
το Καταστατικό της.
ε. Θεωρείται σκόπιμο να συμπεριληφθεί ρύθμιση σύμφωνα με την

οποία τα μέλη του Συνεταιρισμού,
τα οποία δεν έχουν συναλλαγές με
την Αγροτική Συνεταιριστική Οργάνωση, να διαγράφονται.
στ. Η Εποπτική Αρχή των Αγροτικών
Συνεταιρισμών, όπως προτείνεται
από το Σχέδιο Νόμου, έχει ως προϊστάμενο υπάλληλο του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
του δε Γνωμοδοτικού Συμβουλίου
Εποπτείας Συλλογικών Αγροτικών
Οργανώσεων προΐσταται ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τα μέλη του διορίζονται
με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η
Ο.Κ.Ε. θεωρεί ότι η εποπτεία των
συνεταιρισμών πρέπει να διενεργείται από όργανο ανεξάρτητο από
την Κυβέρνηση και από τους συνεταιρισμούς.
Επίσης, θα πρέπει να αναθεωρηθεί και η διάταξη σύμφωνα με την
οποία ο Εκκαθαριστής διορίζεται
από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η Ο.Κ.Ε. προτείνει ο Εκκαθαριστής να διορίζεται
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (άρθρο 24 του Ν.2810/2000).
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Σ

υνεδρίασε την Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2011, η Ολομέλεια της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (Ο.Κ.Ε.),
προκειμένου να εκφράσει Γνώμη επί του
Σχεδίου Νόμου «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και
διεθνοποίηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» που εστάλη από το
Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης
και Θρησκευμάτων.
Ως γενική παρατήρηση, η οποία
προκύπτει από τις μέχρι τώρα αλλαγές
και μεταρρυθμίσεις που έχουν επιχειρηθεί κατά καιρούς, και προτού προχωρήσει η Ο.Κ.Ε. στη γενική αξιολόγηση
και σε επιμέρους επισημάνεις επί του
συγκεκριμένου Σχεδίου Νόμου οφείλει
να αναφέρει ότι η ψήφιση ενός Σχεδίου
Νόμου δεν διασφαλίζει αυτόματα και
την εφαρμογή του και κυρίως την επιτυχή υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων.
Το προτεινόμενο Σχέδιο Νόμου για να
εφαρμοστεί με επιτυχία απαιτεί: α) τη
διαμόρφωση ενός σαφούς και δεσμευτικού Επιχειρησιακού Σχεδίου για την οργάνωση της υλοποίησής του. Χωρίς αυτό
και ο καλύτερος νόμος κινδυνεύει να
βουλιάξει στο “τέλμα της μετάβασης”
και β) τη συνεχή προσπάθεια διαμόρφωσης και διατήρησης κλίματος εμπιστοσύνης με την ακαδημαϊκή κοινότητα.
Για να μετασχηματισθεί μια νομοθετική
παρέμβαση σε επιτυχή μεταρρυθμιστική
πρωτοβουλία με στόχο την αναβάθμιση
των ΑΕΙ, απαιτείται να δημιουργηθεί μία
ενδογενής δυναμική στο πανεπιστημιακό σύστημα και την πανεπιστημιακή
κοινότητα που θα κληθεί να υλοποιήσει
τις ρυθμίσεις του νέου πλαισίου και να
οργανώσει αντίστοιχα την ακαδημαϊκή
ζωή.
Ειδικότερα, το υπό συζήτηση Σχέδιο Νόμου έρχεται σε μία ιδιαίτερα
κρίσιμη συγκυρία για την πορεία των
ελληνικών Πανεπιστημίων και καλείται
να αντιμετωπίσει τα σημαντικά προβλήματα στη λειτουργία και την οργάνωσή
τους που έχουν οδηγήσει στην υποβάθμιση της ποιότητας της τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης. Τα εννέα κεφάλαια που
περιλαμβάνει εισάγουν νέους θεσμούς
και διαδικασίες και μια νέα φιλοσοφία
οργάνωσης και λειτουργίας των ΑΕΙ. Από
μία πρώτη προσέγγιση και στη βάση των
ήδη εκφρασμένων θέσεών της η Ο.Κ.Ε.
θεωρεί ότι το προτεινόμενο Σχέδιο Νό-
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«Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση
των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων»
μου κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση και εξυπηρετεί σε σημαντικό βαθμό
τους στόχους του Υπουργείου Παιδείας
και Δια Βίου Μάθησης που αποτελούν
και τα βασικά ζητούμενα της ελληνικής
κοινωνίας.
Οι βασικότερες παρατηρήσεις της
επικεντρώνονται στα ακόλουθα:
α. Οι προτεινόμενες μεταρρυθμίσεις
εισάγουν θεμελιώδεις αλλαγές στο
σύστημα διοίκησης και λειτουργίας
των Πανεπιστημίων και επιχειρούν
να εναρμονίσουν το οργανωτικό και
διοικητικό σχήμα στις διεθνείς τάσεις
και εξελίξεις.
Η Ο.Κ.Ε. θεωρεί ότι η εισαγωγή ενός
δυαδικού συστήματος διοίκησης (Σύγκλητος και Συμβούλιο του Ιδρύματος) είναι θετική, καθώς δημιουργεί
ένα θεσμικό αντίβαρο και θεσμοθετεί το άνοιγμα του Πανεπιστημίου
προς την οικονομία και την κοινωνία
με τη θεσμοθέτηση της συμμετοχής
στο Συμβούλιο και προσώπων εκτός
Πανεπιστημίου. Η Ο.Κ.Ε., ωστόσο,
οφείλει να επισημάνει ότι απαιτείται
να θεσπισθεί μια καλύτερη ισορρο-

πία μεταξύ των δύο οργάνων, δηλαδή
του Συμβουλίου και της Συγκλήτου
και να θεσμοθετηθεί μια σαφέστερη
διάκριση των αρμοδιοτήτων τους. Η
Σύγκλητος, όπως παρουσιάζεται στο
Σχέδιο Νόμου, είναι κατά βάση γνωμοδοτικό όργανο και αυτό θα πρέπει να αλλάξει, καθώς π.χ. δεν είναι
δυνατόν η Σύγκλητος να μην έχει
καθοριστικό λόγο στην κατάρτιση
του Οργανισμού του Ιδρύματος και
κυρίως στον εσωτερικό κανονισμό.
Θέση της Ο.Κ.Ε. είναι ότι θα πρέπει
η Σύγκλητος να διαθέτει ουσιαστικές αρμοδιότητες και το Συμβούλιο
να έχει αποκλειστικά εποπτικές και
ελεγκτικές αρμοδιότητες (π.χ. να έχει
την πρωτοβουλία σύνταξης και εισήγησης του ετήσιου απολογισμού του
Ιδρύματος και να δίνει τη σύμφωνη
γνώμη του για τον ετήσιο προγραμματισμό και προϋπολογισμό) και
την ευθύνη για τη διαμόρφωση της
στρατηγικής του Ιδρύματος, την ανάπτυξη σχέσεων με τους φορείς της
οικονομίας και της κοινωνίας και την
αναζήτηση πρόσθετων πηγών χρημα-
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τοδότησης. Επίσης, η Ο.Κ.Ε. θεωρεί
ότι μεγαλύτερη βαρύτητα θα πρέπει
να δοθεί στον ακριβή προσδιορισμό
των κανόνων/κριτηρίων που θα καθορίζουν την επιλογή των μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου που προέρχονται εκτός της Πανεπιστημιακής
κοινότητας, ώστε να αποφευχθεί η
πιθανότητα υποβάθμισής του.
β. Αναφορικά με τον περιορισμό του ρόλου των Πανεπιστημιακών Τμημάτων,
όπως προβλέπεται από το Σχέδιο
Νόμου, βρίσκεται στη σωστή κατεύθυνση. Θέση της Ο.Κ.Ε. είναι ότι θα
πρέπει να αποσυνδεθεί το Τμήμα από
τη μονοσήμαντη σχέση του με ένα
συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών
και το θεσμικό πλαίσιο θα πρέπει να
επιτρέπει και να ενθαρρύνει διεπιστημονικές και διατμηματικές συνεργασίες. Στο σημείο αυτό θα πρέπει
να επισημάνουμε ότι πολλά τμήματα
που δημιουργήθηκαν τα τελευταία
χρόνια στα ελληνικά ΑΕΙ αποτελούν
στην πραγματικότητα προγράμματα
σπουδών.
γ. Θετικά κρίνεται η προσπάθεια για
περιορισμό της χαλάρωσης των σπουδών με την εισαγωγή της μερικής
φοίτησης για εργαζόμενους και τον
περιορισμό των πολλαπλών εξετάσεων. Η Ο.Κ.Ε. θεωρεί ότι ο δραστικός
περιορισμός των πολυάριθμων εξεταστικών περιόδων (π.χ. χαριστικές, εμ-

βόλιμες κ.ά.), η εισαγωγή προαπαιτουμένων και η λογική αλληλουχία
των μαθημάτων είναι απαραίτητες
προϋποθέσεις για τη βελτίωση της
ποιότητας των σπουδών σε συνδυασμό με τη μεγαλύτερη συνεκτίμηση
στην εξέλιξη του ακαδημαϊκού προσωπικού της ποιότητας της διδασκαλίας του κρινόμενου.
δ. Θέση της Ο.Κ.Ε. είναι ότι η πρόβλεψη για τη Δια Βίου Εκπαίδευση στα
Ανώτατα Εκπαιδευτικά θα συμβάλλει
τόσο στη βελτίωση της ποιότητάς της,
όσο και στην καλύτερη κατάρτιση
των επαγγελματιών και την ανανέωση των απαραίτητων γνώσεών τους
για την άσκηση του επαγγέλματός
τους.
ε. Η δυνατότητα ευελιξίας στην οργάνωση προγραμμάτων σπουδών (χωρίς
τον εποπτικό ρόλο του Υπουργείου
Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης),
όπως προβλέπεται στο Σχέδιο Νόμου,
θεωρείται ότι θα προσφέρει δυνατότητες μεγαλύτερης προσαρμοστικότητας στις ανάγκες της ελληνικής
κοινωνίας και της αγοράς εργασίας.
στ. Θετικά κρίνεται και η δυνατότητα
αναδιάταξης των Σχολών (μετά από
μελέτη) και περιορισμού της αλόγιστης επέκτασής τους. Είναι σαφές ότι
η πληθώρα και η γεωγραφική διασπορά των Πανεπιστημιακών μονάδων
σε περισσότερες από 60 πόλεις στη
χώρα με γνώμονα την ενδεχόμενη

συμβολή στην τοπική ανάπτυξη έχει
αποδειχθεί καταστρεπτική ως προς
τη αποδοτική λειτουργία τους και την
ποιότητα των παρεχομένων σπουδών
και είναι αδύνατον να υποστηριχθεί
πλέον από δημόσια χρηματοδότηση,
ιδιαίτερα σε μια περίοδο οικονομικής
κρίσης.
ζ. Ως σημαντική έλλειψη χαρακτηρίζεται η απουσία προτάσεων ως προς
τους κανόνες και τα κριτήρια για τον
«Καλλικράτη» των Πανεπιστημίων
(ρύθμιση που δεν περιλαμβάνεται
στο Σχέδιο Νόμου, αλλά παραπέμπεται σε τριμελή επιτροπή του Υπουργείου).
η. Η Ο.Κ.Ε. επισημαίνει ότι ιδιαίτερη
προσοχή θα πρέπει να δοθεί στη θέσπιση της δυνατότητας για προγράμματα τριετούς φοίτησης, καθώς μία
τέτοια ρύθμιση ενδέχεται να δημιουργήσει προβλήματα, να οδηγήσει
σε πτυχία διαφορετικής ποιότητας
και να δημιουργήσει ζητήματα σε ό,τι
αφορά τα επαγγελματικά δικαιώματα
των αποφοίτων.
θ. Τέλος, η Ο.Κ.Ε. επισημαίνει ότι η
βελτίωση της οργάνωσης και της διοίκησης των ΑΕΙ απαιτεί αναβάθμιση
και ενδυνάμωση και της διοικητικής
δομής των Ιδρυμάτων και των αντίστοιχων διοικητικών στελεχών και
μηχανισμών.
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υνεδρίασε την Παρασκευή, 25
Νοεμβρίου 2011, η Ολομέλεια
της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (Ο.Κ.Ε.), προκειμένου να εκφράσει Γνώμη επί του Σχεδίου Νόμου
«Λειτουργία Ενεργειακών Αγορών,
Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου,
για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα
μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις», που εστάλη από το
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής.
Καταρχήν, βασική θέση της
Ο.Κ.Ε., η οποία έχει εκφραστεί σε όλες
τις μέχρι σήμερα Γνωμοδοτήσεις της
για τα θέματα της ενέργειας, είναι ότι
η ενέργεια αποτελεί κοινωνικό αγαθό
βαρύνουσας σημασίας και η ευθύνη
για το συντονισμό και τον έλεγχο της
παραγωγής και της διάθεσής της είναι
υπόθεση του κράτους.
Στη συνέχεια, οι βασικότερες παρατηρήσεις της Ο.Κ.Ε. επικεντρώνονται στα ακόλουθα:
α. Οι ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται
στο Σχέδιο Νόμου προχωρούν πέρα
από τις Κοινοτικές Οδηγίες που
απαιτείται να ενσωματωθούν στο
εθνικό δίκαιο. Θέση της Ο.Κ.Ε. είναι ότι η όποια νομοθετική μεταρρύθμιση σε κρίσιμους τομείς της
οικονομίας πρέπει να συνοδεύεται
από τεκμηριωμένη ανάλυση των
λόγων που καθιστούν επιβεβλημένη την αλλαγή αυτή, καθώς και
από αξιολόγηση των επιπτώσεών
τους.
β. Όσον αφορά τη διάταξη του Σχεδίου Νόμου σχετικά με τα τιμολόγια
των ανταγωνιστικών δραστηριοτήτων, θέση της Ο.Κ.Ε. είναι ότι η
τιμολογιακή πολιτική στον τομέα
της ενέργειας είναι ζήτημα καθαρά
οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής της κυβέρνησης, γιατί εμπεριέχει την κατανομή κατά κλάδο και
κατηγορία πελατών. Επομένως, δεν
είναι ζήτημα τεχνοκρατικό ή ρυθμιστικό και δεν θα πρέπει να ανατεθεί στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας
(ΡΑΕ), αλλά να παραμείνει στο αρμόδιο Υπουργείο.
γ. Η Ο.Κ.Ε. θεωρεί ότι η εφαρμογή του
μοντέλου ITO, το οποίο επιλέγεται
με το Σχέδιο Νόμου, είναι χρονοβό-
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Γνώμη της Ο.Κ.Ε. επί του Σχεδίου Νόμου

«Λειτουργία Ενεργειακών Αγορών,
Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για
Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς
Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις»

ρα και με υψηλό κόστος, το οποίο
θα μεταφερθεί εν τέλει στους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας.
Θέση της Ο.Κ.Ε. είναι ότι η προσφορότερη λύση θα ήταν να συνεχίσει ο ΔΕΣΜΗΕ για μία σύντομη
μεταβατική περίοδο, μέχρις ότου
συγκροτηθεί ανεξάρτητη εταιρεία
μεταφοράς, η οποία στη συνέχεια
θα απορροφήσει τον ΔΕΣΜΗΕ.
δ. Αναφορικά με τη θεσμική αναβάθμιση της ΡΑΕ, η Ο.Κ.Ε. θεωρεί ότι
βρίσκεται στη σωστή κατεύθυνση,
αλλά όσον αφορά την κατανομή
των αρμοδιοτήτων, οι κανονιστικές πράξεις που ανάγονται σε ζητήματα άσκησης οικονομικής και
κοινωνικής πολιτικής θα πρέπει να

ανατίθενται στην Κυβέρνηση και
μόνο τα ζητήματα ρυθμιστικής και
τεχνοκρατικής φύσης, ή λεπτομερειακής εφαρμογής να ανατίθενται
στη ΡΑΕ.
ε. Αναφορικά με το Μακροχρόνιο
Ενεργειακό Σχεδιασμό, θα πρέπει
να καθορισθεί ποιος εκπονεί το
σχεδιασμό αυτό, καθώς είναι γνωστό ότι το ΣΕΕΣ, που είχε συσταθεί
για το σκοπό αυτό, έχει καταργηθεί. Επιπλέον, πρέπει να καθοριστούν συγκεκριμένα χρονικά όρια
εντός των οποίων ο Υπουργός θα
παρουσιάζει το πρόγραμμα στη
Βουλή.



Σχεδιαζόμενες δραστηριότητες της Ο.Κ.Ε.
για το α΄ εξάμηνο του 2012
Ελλάδα:
Στο πλαίσιο της δράσης της Ο.Κ.Ε. σε εθνικό επίπεδο, η εφαρμογή της Εθνικής Κοινωνικής Αναπτυξιακής Συμφωνίας, καθώς και η παρέμβασή της
για τη βελτίωση της καθημερινότητας, αλλά και
την υποστήριξη της οικονομικής δραστηριότητας
θα αποτελέσουν προτεραιότητες της Επιτροπής.

n Διαβούλευση για το Κέντρο
της Αθήνας
n Εθνική Κοινωνική Αναπτυξιακή
Συμφωνία
n Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις
n Φόρουμ Ελλάδος-Κίνας
n Συμμετοχή στο Ε.Π. «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού» ΕΣΠΑ 2007-2013

Ευρωπαϊκή Ένωση:
n Ευρωπαϊκή Ο.Κ.Ε. και
εθνικές Ο.Κ.Ε.
(Βρυξέλλες, Δουβλίνο)

n TRESMED 4
(Θεσσαλονίκη)

n Διμερείς σχέσεις

Η Ο.Κ.Ε. θα αναπτύξει τη συνεργασία της στο πλαίσιο
του δικτύου της Ε.Ο.Κ.Ε. με τις εθνικές Ο.Κ.Ε. Επίσης,
θα ενισχύσει τη συμμετοχή της στην Ευρωμεσογειακή
Συνεργασία. Τέλος, θα αναπτύξει διμερείς σχέσεις με
αντίστοιχους φορείς των κρατών μελών της Ένωσης στο
νέο κοινωνικό και οικονομικό γίγνεσθαι που έχει διαμορφωθεί στην Ένωση.

Διεθνές Περιβάλλον:
Η Ο.Κ.Ε. θα επεκτείνει τη δημιουργική προσπάθειά της στο διεθνές
περιβάλλον με τη συμμετοχή της
σε διάφορα φόρα και θα αναπτύξει
διμερείς σχέσεις με στόχο τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για τη
χώρα μας.

n AICESIS (Μόσχα, Ρίο)
n UCESIF (Μπραζαβίλ)
n Ο.Κ.Ε. Αρμενίας (Πρωτόκολλο
Συνεργασίας)

n Ο.Κ.Ε. Βραζιλίας (Πρωτόκολλο
Συνεργασίας)

n Ο.Κ.Ε. Κίνας (Πρωτόκολλο
Συνεργασίας)

n Ο.Κ.Ε. Σενεγάλης (Πρωτόκολλο
Συνεργασίας)
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