
Συνάντηση του Προεδρείου και της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ο.Κ.Ε. 

με την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, Βουλευτού της ΝΔ 

 

Την Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου 2017, η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, Βουλευτής 

και Τομεάρχης Οικονομίας και Ανάπτυξης της Νέας Δημοκρατίας (ΝΔ), 

συναντήθηκε με το Προεδρείο και τα Μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της 

Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.), στα γραφεία 

της Επιτροπής. Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο κ. Ευάγγελος 

Μπασιάκος, Βουλευτής και αναπληρωτής Τομεάρχης της ΝΔ και ο κ. Βασίλης 

Ξυπολητάς, Γραμματέας Παραγωγικών Φορέων της ΝΔ. 

Ο κ. Γιώργος Βερνίκος, Πρόεδρος της Ο.Κ.Ε., αφού καλωσόρισε την κυρία 

Μπακογιάννη, τον κ. Μπασιάκο και τον κ. Ξυπολητά στα γραφεία της 

Επιτροπής, αναφέρθηκε στον κοινωνικό διάλογο και τη σημασία του για τη 

συνοχή της κοινωνίας. Σήμερα, ο κοινωνικός διάλογος, λόγω της κρίσης στην 

Ελλάδα, είναι υποτονικός και μένει στάσιμος, ενώ θα μπορούσε να 

διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο σε αυτές τις δύσκολες στιγμές για τη χώρα. 

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην ανάγκη συνεχούς επικοινωνίας της Ο.Κ.Ε. με 

τη Βουλή των Ελλήνων, καθώς το γνωμοδοτικό έργο της Επιτροπής είναι 

ιδιαίτερα χρήσιμο για το έργο της. 

Η κυρία Μπακογιάννη, αφού ευχαρίστησε τον κ. Βερνίκο για την πρόσκληση, 

είπε ότι η σημερινή επίσκεψή της στην Ο.Κ.Ε. σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο 

συνεργασίας της με τους παραγωγικούς φορείς της χώρας. Η λειτουργία της 

Ο.Κ.Ε. στην Ελλάδα είναι ιδιαίτερα σημαντική ως φορέας ουσιαστικού 

διαλόγου, καθώς ο διάλογος είναι πολλές φορές προσχηματικός. Η ΝΔ 

πιστεύει στο διάλογο, και καθώς σήμερα η χώρα βρίσκεται στη δίνη μίας 

πολυετούς κρίσης, ο διάλογος είναι απαραίτητος όσο ποτέ άλλοτε. Στη 

συνέχεια η κυρία Μπακογιάννη αναφέρθηκε στην επικαιρότητα, σε εθνικό, 

ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, το ρόλο της Ελλάδας και παρουσίασε τις 

θέσεις της ΝΔ για την οικονομία και την ανάπτυξη. Επίσης, ενημέρωσε ότι η 

ΝΔ, όταν θα ολοκληρώσει τις προτάσεις της για τις πολιτικές της, θα τις 

κοινοποιήσει στην Ο.Κ.Ε. για διαβούλευση, ενώ ζήτησε και τη συνδρομή των 

μελών της Ο.Κ.Ε ώστε να υπάρχει άμεση διασύνδεση των προγραμματικών 

εξαγγελιών και κοινοβουλευτικών παρεμβάσεων της Νέας Δημοκρατίας με 

τους οικονομικούς και κοινωνικούς εταίρους. 

Οι Αντιπρόεδροι και τα Μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ο.Κ.Ε., με τις 

τοποθετήσεις τους, αναφέρθηκαν, μεταξύ άλλων, στην ανάγκη αναβάθμισης 



του κοινωνικού διαλόγου, τη βελτίωση της σχέσης της Επιτροπής με τη Βουλή 

των Ελλήνων, το σημαντικό έργο που παράγει στη διάρκεια των ετών και την 

ουσιαστική συνεργασία των Μελών που συμμετέχουν στα Όργανά της. 


