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EL 

  

 

Μεηαρρσζκίζεης ποσ απαηηούληαη γηα ηελ επαλεθθίλεζε  

ηες ειιεληθής αληαγωληζηηθόηεηας 

 

3 Οθηωβρίοσ 2016 

 

Χώξνο δηεμαγωγήο: Οηθνλνκηθή θαη Κνηλωληθή Επηηξνπή ηεο Ειιάδoο 

Ακβξνζίνπ Φξαληδή 9, Αζήλα 

 

 

Στέδηο προγράκκαηος 

 

9:30 – 10:00 Υποδοτή ηωλ ζσκκεηετόληωλ θαη θαθές 

 

10:10 – 10:50 Εηζαγωγηθές παραηερήζεης 

 

Γηώργος Βερλίθος, Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο θαη Κνηλσληθήο Δπηηξνπήο ηεο Διιάδνο (Ο.Κ.Δ.)  

Γηώργος Νηάζες, Πξόεδξνο ηεο Δπξσπατθήο Οηθνλνκηθήο θαη Κνηλσληθήο Δπηηξνπήο (Δ.Ο.Κ.Δ.)  

Γεώργηος Καηρούγθαιος, Υπνπξγόο Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγύεο  

Δεκήηρες Δεκεηρηάδες, Αληηπξόεδξνο ηεο ζπληνληζηηθήο επηηξνπήο «Δπξώπε 2020»  

 

Πρώηε ζσλεδρίαζε 

10:50 – 12:30 Η αλάγθε γηα έλα λέο επητεηρεκαηηθό περηβάιιολ: ιηγόηερα εκπόδηα, 

περηζζόηερες επελδύζεης θαη ποηόηεηα ηες απαζτόιεζες 

 

Η πξώηε ζπλεδξίαζε επηθεληξώλεηαη ζην επηρεηξεκαηηθό πεξηβάιινλ, ζηε ζηήξημε ησλ 

ΜΜΔ, ζηε ρξεκαηνδόηεζε θαη ζηηο επηινγέο γηα ηε κείσζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο. Πξνζνρή 

πξέπεη, επίζεο, λα δνζεί ζηηο επθαηξίεο πνπ δεκηνπξγεί ε αλάπηπμε ηεο πξάζηλεο νηθνλνκίαο, 

ε αμηνπνίεζε ησλ αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο θαη ε ηήξεζε ησλ αξρώλ ηεο βηώζηκεο 

αλάπηπμεο ζηε κεηαξξπζκηζηηθή δηαδηθαζία. Η έκθαζε ζα δνζεί έκθαζε ζε εξγαιεία πνπ 
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βνεζνύλ ηελ νηθνλνκία λα γίλεη αληαγσληζηηθή. Τν πξσηαξρηθό εξώηεκα είλαη ηη είλαη απηό 

πνπ θάλεη ηελ νηθνλνκία (θαη ηηο επηρεηξήζεηο) λα παξάγεη πεξηζζόηεξεο θαη θαιύηεξεο ζέζεηο 

εξγαζίαο; Πώο κπνξνύλ λα βειηησζνύλ νη ζρεηηθνί όξνη; 

 

 Δπελδύζεηο θαη αλάπηπμε: Αιιάδνληαο ηελ νηθνλνκηθή πνιηηηθή ηεο Δπξσδώλεο, 

Carmelo Cedrone, κέινο ηεο Δ.Ο.Κ.Δ.   

 Πνιηηηθέο κεηαξξπζκίζεηο γηα ηελ πξνώζεζε ησλ ηδησηηθώλ παξαγσγηθώλ επελδύζεσλ, 

ηελ επηηάρπλζε ηεο αλάθακςεο θαη ηε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο, 

Φάρες Κσρηαδής, κέινο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηεο Ο.Κ.Δ.  

 Άξζε ησλ θξαγκώλ γηα ηελ πξόζβαζε ησλ ΜΜΔ ζηε ρξεκαηνδόηεζε, 

Δεκήηρες Δεκεηρηάδες, κέινο ηεο Δ.Ο.Κ.Δ. (εηζεγεηήο ηεο γλσκνδόηεζεο ECO/372 

Πξόζβαζε ησλ ΜΜΔ ζηε ρξεκαηνδόηεζε)  

 Πξννπηηθέο αλάπηπμεο γηα ηνπο βαζηθνύο ηνκείο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο,  

Γηώργος Καββαζάς, Πξόεδξνο ηεο Γεληθήο Σπλνκνζπνλδίαο Δπαγγεικαηηώλ 

Βηνηερλώλ Δκπόξσλ Διιάδαο (Γ.Σ.Δ.Β.Δ.Δ.)  

 Η κεηάβαζε ζηελ θπθιηθή νηθνλνκία: πξνθιήζεηο θαη επθαηξίεο γηα κηα ζεκαληηθή 

ώζεζε ζηελ αληαγσληζηηθόηεηα, Δθπξόζσπνο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο 

(πξνο επηβεβαίσζε)  

 

Πξνεδξεύσλ: Γεώργηος Γωληωηάθες, Αληηπξόεδξνο ηεο Ο.Κ.Δ.  

 

Γεκόζηα ζπδήηεζε  

 

12:30 – 14:00 Παράζεζε γεύκαηος (κποσθές)  

 

Δεύηερε ζσλεδρίαζε 

14:00 – 15:40 Οη θοηλωληθές πηστές ηες αληαγωληζηηθόηεηας 

 

Καηά ηε δεύηεξε ζπλεδξίαζε ζα εμεηαζηεί ζε βάζνο ε απαζρόιεζε, ε θνηλσληθή αζθάιηζε 

θαη ε θαηάζηαζε ησλ θνηλσληθώλ ππεξεζηώλ. Γεδνκέλνπ όηη ε Διιάδα έρεη ην ρακειόηεξν 

πνζνζηό απαζρόιεζεο ζηελ ΔΔ (49,5 %), είλαη πνιύ ζεκαληηθό λα βξεζνύλ εξγαιεία γηα ηελ 

αγνξά εξγαζίαο κε ζθνπό ηελ ηόλσζε ηεο απαζρόιεζεο. Να αληηκεησπηζηεί ε αλεξγία ησλ 

λέσλ, λα αλαπηπρζνύλ ζπκπξάμεηο κεηαμύ ησλ παλεπηζηεκίσλ θαη ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηώλ 

γηα ηνλ ζρεδηαζκό εθπαηδεπηηθνύ πεξηερνκέλνπ πνπ λα ηαηξηάδεη κε ηηο δεμηόηεηεο πνπ 

απαηηνύληαη ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Πεξηζζόηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί ζηελ θνηλσληθή 
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θαηλνηνκία θαη ζηηο θνηλσληθέο επελδύζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ αλζξώπηλνπ θεθαιαίνπ 

ελόςεη κεγαιύηεξεο ζύγθιηζεο. 

 

 Η ζεκαζία ησλ επελδύζεσλ ζηελ απαζρόιεζε θαη ηηο θνηλσληθέο πνιηηηθέο, 

Adam Rogalewski, κέινο ηεο Δ.Ο.Κ.Δ.  

 Οη απόςεηο ησλ θνηλσληθώλ εηαίξσλ ζρεηηθά κε ηηο ειιεληθέο κεηαξξπζκίζεηο ζηελ 

αγνξά εξγαζίαο, Γηάλλες Παλαγόποσιος, Πξόεδξνο ηεο Γεληθήο Σπλνκνζπνλδίαο 

Δξγαηώλ Διιάδαο (Γ.Σ.Δ.Δ.) θαη Βαζίιεηος Κορθίδες, Πξόεδξνο ηεο Διιεληθήο 

Σπλνκνζπνλδίαο Δκπνξίνπ θαη Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο (Δ.Σ.Δ.Δ.)  

 Γλσκνδόηεζε ηεο Ο.Κ.Δ. γηα ηε κεηαξξύζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, 

Γεώργηος Καραλίθας, Αληηπξόεδξνο ηεο Ο.Κ.Δ. 

 Η αληηκεηώπηζε ηεο αλεξγίαο ησλ λέσλ θαη ν ξόινο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηώλ όζνλ 

αθνξά ηνλ επαλαζρεδηαζκό ηεο κεηάβαζεο από ηελ εθπαίδεπζε ζηελ επαγγεικαηηθή 

θαηάξηηζε θαη ηελ απαζρόιεζε, Παλαγηώηες Γθόθας, κέινο ηεο Δ.Ο.Κ.Δ.  

 

Πξνεδξεύσλ: Φώηες Κοιεβέληες, Αληηπξόεδξνο ηεο Ο.Κ.Δ.  

 

Γεκόζηα ζπδήηεζε  

 

15:40 -16:00 Δηάιεηκκα γηα θαθέ 

 

16:00 – 16:30 Τειηθές παραηερήζεης 

 

Etele Baráth, Πξόεδξνο ηεο ζπληνληζηηθήο επηηξνπήο «Δπξώπε 2020» 

 

Γηώργος Βερλίθοο, Πξόεδξνο ηεο Ο.Κ.Δ. 

 

Διερμηνεία: από τα Ελληνικά/Αγγλικά/Γαλλικά/Γερμανικά προς τα Ελληνικά/Αγγλικά/Γαλλικά 

 

_____________ 


