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Αγαπητοί φίλοι αναγνώστες, 

Για ενημέρωσή σας, σας παρουσιάζω το 
πρώτο τεύχος του τέταρτου Τόμου του 
περιοδικού της Οικονομικής και Κοινω-
νικής Επιτροπής της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.). 
Μέσα από τις σελίδες του μοιραζόμα-
στε μαζί σας τις ανησυχίες μας, τις πα-
ρεμβάσεις μας, και σας ενημερώνουμε 
για τις δραστηριότητές μας, τόσο σε 
εθνικό, όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Η Η Ο.Κ.Ε. παρακολουθεί συστηματικά 
τις εξελίξεις στην κοινωνία και με τις 
Γνώμες της επιχειρεί να συμβάλλει στην 
ανάπτυξη ενός εποικοδομητικού διαλό-
γου, με την παρουσίαση συγκεκριμέ-
νων προτάσεων. Δυστυχώς, λόγω της 
συγκυρίας αλλά κυρίως λόγω έλλειψης 
πολιτικής βούλησης, ο κοινωνικός διά-
λογος στη χώρα μας έχει υποβαθμισθεί 
έως περιορισθεί στο έπακρο. Αυτό το 
τελευταίο το έχουμε κατά καιρούς ανα-
δείξει, χωρίς όμως να ακουστεί η φωνή 
μας, με συνέπεια να δημιουργείται ένα 
διαρκές δημοκρατικό έλλειμμα με ό,τι 
αυτό συνεπάγεται.

Όσον αφορά τις διεθνείς μας δραστηριότητες, τον Απρίλιο του 2013 η Ο.Κ.Ε. φιλο-
ξένησε την ετήσια συνάντηση των Γενικών Γραμματέων της Ευρωπαϊκής Οικονομι-
κής και Κοινωνικής Επιτροπής και των Ο.Κ.Ε. των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (Ε.Ε.). Το δε Ιούλιο του 2013 η Ο.Κ.Ε. φιλοξένησε την ετήσια Γενική Συνέ-
λευση της Ένωσης των Οικονομικών και Κοινωνικών Συμβουλίων και Παρόμοιων 
Θεσμών της Γαλλοφωνίας (UCESIF). Στη διάρκεια της Συνέλευσης, στην οποία 
συμμετείχαν Ο.Κ.Ε. από την Ασία, την Αφρική και την Ευρώπη, η ελληνική Ο.Κ.Ε. 
εξελέγη στην Προεδρία της UCESIF για τη διετία 2013-2015. Επίσης, η Ο.Κ.Ε. 
προχώρησε περαιτέρω στη σύναψη διμερών σχέσεων με αντίστοιχα θεσμικά όρ-
γανα στο εξωτερικό, οι οποίες προωθούν τον κοινωνικό διάλογο και ταυτόχρονα 
ωφελούν την παρουσία της Ελλάδος διεθνώς. Στο πλαίσιο αυτό η Ο.Κ.Ε. Ελλάδος 
υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας και με το Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο 
του Μπενίν και υποδέχθηκε στην Αθήνα τo Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο 
Ανάπτυξης της Βραζιλίας (CDES).

Για το δεύτερο εξάμηνο του 2013 η Ο.Κ.Ε. θα φιλοξενήσει την ετήσια συνάντηση 
των Προέδρων και των Γενικών Γραμματέων της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοι-
νωνικής Επιτροπής και των Ο.Κ.Ε. των κρατών-μελών της Ε.Ε. ενώ σχεδιάζει ήδη 
μία σειρά εκδηλώσεων στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας στην Ε.Ε.

Ευελπιστώ ότι στο επόμενο τεύχος του περιοδικού μας θα είμαστε σε θέση να 
παρουσιάσουμε όλες τις νέες πρωτοβουλίες μας αναλυτικότερα.

Χρήστος Πολυζωγόπουλος 
Πρόεδρος Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής
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Με το υπό συζήτηση Σχέδιο Νό-
μου επιχειρείται η αναμόρφωση 

του νομοθετικού πλαισίου που διέπει 
τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύ-
σεις στην Ελλάδα, με στόχο να βελτιω-
θεί η υπάρχουσα κατάσταση.

Η Ο.Κ.Ε. θεωρεί ότι για να επιτύ-
χει οποιαδήποτε προσπάθεια νομο-
θετικής παρέμβασης για τη βελτίωση 
του αναπτυξιακού περιβάλλοντος και 
την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας 
θα πρέπει η χώρα να διαμορφώνει μία 
συνολική και συγκεκριμένη στρατηγι-
κή η οποία θα ενεργοποιεί τους επεν-
δυτικούς πόρους της οικονομίας και 
της κοινωνίας. Απαιτείται λοιπόν ένας 
συνολικός αναπτυξιακός σχεδιασμός 
με ορίζοντα τουλάχιστον δεκαετίας, 
ο οποίος θα καθορίζει προτεραιότη-
τες σε τομείς στους οποίους η χώρα 
διαθέτει ή μπορεί να δημιουργήσει 
συγκριτικά πλεονεκτήματα.

Κατά τη διαμόρφωση της αναπτυ-
ξιακής αυτής στρατηγικής, η οποία 
θα πρέπει να οδηγεί κάθε επιλογή 
οποιασδήποτε νομοθετικής ρυθμίσε-
ως, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι το 

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

«Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις 
Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις»

Ελληνικό Δημόσιο δεν διαθέτει πλέον 
σήμερα πόρους για να ασκήσει –όπως 
στο παρελθόν– απλόχερη πολιτική ενί-
σχυσης των ιδιωτικών επενδύσεων.

Επιπλέον, το ζητούμενο σήμερα 
είναι η διαμόρφωση ενός νέου Ανα-
πτυξιακού Νόμου ο οποίος θα λαμβά-
νει υπόψη την παρούσα οικονομική 
συγκυρία και βέβαια θα είναι συμ-
βατός και με την επόμενη προγραμ-
ματική περίοδο ενισχύσεων μέσω των 
Διαρθρωτικών Ταμείων.

Ως προς τις συγκεκριμένες ρυθ-
μίσεις που προωθεί το Σχέδιο Νόμου, 
κατ’ αρχήν επισημαίνεται ότι αρκε-
τές από αυτές είναι θετικές, ωστόσο 
το Σχέδιο Νόμου θα μπορούσε να 
εμπλουτισθεί με την αξιοποίηση των 
παρατηρήσεων και των προτάσεων της 
Ο.Κ.Ε.

Η Ο.Κ.Ε. επισημαίνει ότι η δια-
μόρφωση φιλικού αναπτυξιακού περι-
βάλλοντος σχετίζεται με πλήθος παρα-
γόντων όπως η μείωση των εμποδίων 
στην επιχειρηματικότητα, η εξάλειψη 
της περιττής γραφειοκρατίας και της 
διαφθοράς που εν μέρει συνδέεται 
με τη γραφειοκρατία, η παγίωση ενός 
σταθερού φορολογικού περιβάλλοντος 
με προβλέψιμη συνολική φορολογική 
επιβάρυνση, η περαιτέρω εφαρμογή 
της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, η 

εξασφάλιση της απλότητας της νομο-
θεσίας, η δυνατότητα παρακολούθη-
σης και κωδικοποίησής της κ.λπ. 

Δυστυχώς διαπιστώνεται ότι το 
Σχέδιο Νόμου δεν καλύπτει επαρκώς 
–έστω μέρος– των θεμάτων που ανα-
φέρονται παραπάνω, αντίθετα περιο-
ρίζεται σε κάποιες οργανωτικές αλλα-
γές του Υπουργείου Ανάπτυξης και σε 
μία προσπάθεια βελτίωσης του προ-
ηγούμενου Αναπτυξιακού Νόμου (Ν. 
3908/2011) με ένα πλήθος τροποποιή-
σεων. Στο πλαίσιο αυτό, η Ο.Κ.Ε. εκ-
φράζει τον προβληματισμό της για το 
γεγονός ότι το Σχέδιο Νόμου κινείται 
στο πλαίσιο της παρωχημένης λογικής 
των επιχορηγήσεων του Ν. 3908/2011, 
και των προγενεστέρων αυτού νομο-
θετικών ρυθμίσεων, συντηρώντας το 
καθεστώς των προηγούμενων ετών 
το οποίο χαρακτηριζόταν πολύ συχνά 
από υπερκοστολογήσεις, αμφίβολες 
συναλλαγές και πολλές φορές οδη-
γούσε σε επενδύσεις που δεν άφηναν 
μόνιμο αποτύπωμα στην οικονομία.

Όσον αφορά στη διεύρυνση του 
πεδίου των στρατηγικών επενδύσε-
ων και την ελαστικοποίηση όρων και 
κριτηρίων για να θεωρηθεί μία επέν-
δυση στρατηγική, αν και κατά περί-
πτωση η διεύρυνση αυτή μπορεί να 
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είναι θετική (π.χ. Εκκλησία), συνολικά 
επισημαίνεται ότι με τον τρόπο αυτό 
αφαιρείται η έννοια της στρατηγικής 
επένδυσης.

Η Ο.Κ.Ε. θεωρεί θετική τη σύ-
σταση μιας «Υπηρεσίας μιας στάσης» 
(Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επεν-
δύσεων) για την υποβοήθηση, συντο-
νισμό και επιτάχυνση της διαδικασίας 
αδειοδότησης των στρατηγικών επεν-
δύσεων και τη σύσταση μιας «Υπηρε-
σίας επιθεώρησης» (Αυτοτελές Τμήμα 
Επιθεώρησης Ιδιωτικών Επενδύσεων). 

Σχετικά με τις τροποποιήσεις 
και προσθήκες στα κείμενα των Ανα-
πτυξιακών Νόμων 3299/2004 και 
3908/2011, πολλές από τις παρεμβά-
σεις κινούνται σε θετική κατεύθυνση, 
ωστόσο η Ο.Κ.Ε. επισημαίνει ότι αμφί-
βολο παραμένει αν υπό την παρούσα 
συγκυρία μπορεί να υπάρξουν θετικά 
αποτελέσματα από την εφαρμογή 
τους.

Επίσης η Ο.Κ.Ε. εκφράζει τον 
προβληματισμό της για την προβλε-
πόμενη γενίκευση και αύξηση του 
όγκου των χρηματικών εκταμιεύσεων 
εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου 
για την ενίσχυση των ιδιωτικών επεν-
δύσεων και για τη χωρίς αιτιολόγηση 
γενίκευση της παροχής επιχορηγήσε-
ων σε όλες αδιακρίτως τις κατηγορίες 
των επενδυτικών σχεδίων, υπό το πρό-
σχημα της ενίσχυσης της ρευστότητας 
των επιχειρήσεων. 

Τέλος η Ο.Κ.Ε. προβαίνει στη δι-
ατύπωση συγκεκριμένων κατ’ άρθρων 
παρατηρήσεων και παρουσιάζει ενδει-
κτικά ορισμένες προτάσεις ενίσχυσης 
της επιχειρηματικότητας οι οποίες, 
στο πλαίσιο μιας νέας αναπτυξιακής 
πολιτικής, θα μπορούσαν να εξετα-
σθούν ως εναλλακτικές των επιχορη-
γήσεων. Ειδικότερα: 

1. Ενεργοποίηση σχήματος ασφά-
λισης επενδυμένου κεφαλαίου 
όπως ακριβώς συμβαίνει σ’ όλες 
τις ευρωπαϊκές χώρες. Το Εθνικό 
Ταμείο Επιχειρηματικότητας και 
Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ) είναι ο κα-
τάλληλος δημόσιος φορέας για να 
διαχειριστεί ένα πρόγραμμα ασφά-
λισης επενδυτικών συμμετοχών στο 
εσωτερικό και αντίστοιχα ο Οργα-

νισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών 
Πιστώσεων (ΟΑΕΠ) στο εξωτερικό. 
Η ενεργοποίηση ενός παρόμοιου 
προγράμματος θα μπορούσε να 
συμβάλλει θετικά στη συγκέντρω-
ση και αξιοποίηση αδρανούντων 
κεφαλαίων, ιδιαίτερα μικρού και 
μεσαίου μεγέθους.

2. Εξέταση της δυνατότητας επιχορή-
γησης των ασφαλιστικών εισφορών 
εργοδότη και εργαζόμενου, για την 
εξωγενή ενίσχυση της ανταγωνιστι-
κότητας.

Η Ο.Κ.Ε. επισημαίνει ότι ανεξαρ-
τήτως των στρατηγικών αποφάσεων 
στο πλαίσιο μίας νέας αναπτυξιακής 
πολιτικής, απαιτείται η ύπαρξη ενός 
ισχυρού εργαλείου διοίκησης για την 
εφαρμογή των όποιων αποφάσεων, 
καθώς και κωδικοποίηση της υπάρ-
χουσας νομοθεσίας και επιτάχυνση 
των διαδικασιών οργάνωσης της δημό-
σιας διοίκησης.
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Συνεδρίασε την Τετάρτη 6 Φεβρου-
αρίου 2013 η Ολομέλεια της Ο.Κ.Ε. 

για να εγκρίνει τη Γνώμη Πρωτοβουλί-
ας με θέμα «Ωράριο Εμπορικών Κατα-
στημάτων».

Η Ο.Κ.Ε. επισημαίνει ότι η σοβα-
ρότητα του θέματος της μεταβολής 
του πλαισίου λειτουργίας της αγοράς 
απαιτεί ουσιαστική διερεύνηση και δι-
άλογο με τους εμπλεκόμενους φορείς, 
κάτι το οποίο δεν έγινε.

Η Ο.Κ.Ε. θεωρεί ότι για την υπέρ-
βαση της παρούσας κρίσιμης για τη 
χώρα περιόδου είναι εξαιρετικής ση-
μασίας ο σχεδιασμός και η εφαρμογή 
καλά στοχευμένων μέτρων πολιτικής 
με προσεκτική στάθμιση των επιπτώ-
σεων καθώς και με ειλικρινή και ου-
σιαστικό διάλογο με τους κοινωνικούς 
εταίρους και την κοινωνία συνολικά.

Η Ο.Κ.Ε. θεωρεί αμφίβολο εάν 
η λειτουργία των καταστημάτων τις 
Κυριακές θα επιφέρει τα θετικά απο-
τελέσματα που υποστηρίζει το Υπουρ-
γείο Ανάπτυξης, αντίθετα, θεωρεί ότι 
ιδιαίτερα υπό τις παρούσες συνθήκες 
το πιθανότερο είναι να επιδεινωθούν 
σημαντικά η θέση των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων στον ανταγωνισμό, οι 
εργασιακές σχέσεις, αλλά και το επί-
πεδο ζωής εργαζομένων και μικρομε-
σαίων επιχειρηματιών.

Είναι σαφές ότι η επίμαχη ρύθμι-
ση του Υπουργείου Ανάπτυξης για την 
λειτουργία των καταστημάτων τις Κυ-
ριακές δεν προκύπτει ως ανάγκη επί-
λυσης ενός υπαρκτού προβλήματος 
στις ώρες λειτουργίας των καταστημά-
των, αλλά ως μέτρο που θα συμβάλλει 
στην οικονομική ανάπτυξη και τη βελ-
τίωση της θέσης των μικρών επιχειρή-
σεων. Κατά συνέπεια, από τη στιγμή 
που δεν μπορεί να τεθεί μια τέτοια 
ρύθμιση στη βάση του κατεπείγοντος 
και δεδομένης της μεγάλης σημασίας 
της σωστής απόδοσης αντίστοιχων μέ-
τρων (ειδικά σε περιόδους κρίσης), η 
Ο.Κ.Ε. εκτιμά ότι θα πρέπει να δοθεί 
περισσότερος χρόνος στη μελέτη της 
συγκεκριμένης πρότασης ώστε να εξε-
ταστούν περαιτέρω τα ακόλουθα: 

1. Η εξασφάλιση της συνταγματικότη-
τας της προωθούμενης ρύθμισης.

2. Η πραγματική δυνατότητα για αύ-
ξηση της κατανάλωσης σε σχέση 
με το διαθέσιμο εισόδημα, την ιδι-
ωτική κατανάλωση και την αποτα-
μίευση.

3. Η επίδραση του κυριακάτικου 
εμπορίου στο λειτουργικό κόστος, 
στις τιμές και στις πωλήσεις των μι-
κρών καταστημάτων.

4. Οι διαφορετικές επιδράσεις σε δια-
φορετικούς τύπους  επιχειρήσεων 

5. Οι αιτίες μείωσης της απασχόλησης 

στο εμπόριο και οι επιδράσεις της 
προτεινόμενης ρύθμισης σε αυτή.

6. Οι επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής 
των αυτοαπασχολούμενων, των μι-
σθωτών αλλά και των κατοίκων και 
επισκεπτών των πόλεων.

7. Οι ανάγκες των καταναλωτών  ως 
προς συγκεκριμένα είδη αγορών 
την Κυριακή καθώς και οι προτιμή-
σεις διάθεσης του ελεύθερου χρό-
νου τους.

Περίληψη Γνώμης της Ο.Κ.Ε.

«Ωράριο Εμπορικών Καταστημάτων»
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Η Οικονομική και Κοινωνική Επι-
τροπή της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) είναι 

Μέλος της Ένωσης των Οικονομικών 
και Κοινωνικών Συμβουλίων και Πα-
ρόμοιων Θεσμών της Γαλλοφωνίας 
(UCESIF), μια διεθνή ένωση των Ο.Κ.Ε. 
από χώρες της γαλλοφωνίας, οι οποί-
ες αναπτύσσουν κοινή δράση για μια 
σειρά από επίκαιρα θέματα που απα-
σχολούν τις κοινωνίες τους. 

Η Ο.Κ.Ε. Ελλάδος έχει αναπτύξει 
διμερείς σχέσεις με τα αντίστοιχα Συμ-
βούλια της Ένωσης και στο πλαίσιο 
αυτό αντιπροσωπεία του Οικονομι-
κού και Κοινωνικού Συμβουλίου του 
Μπενίν (Ο.Κ.Σ.), με επικεφαλής τον κ. 
Νicolas Adagbe, Πρόεδρο, επισκέφθη-
κε τη χώρα μας από τις 11 έως και τις 
16 Φεβρουαρίου 2013. 

Την Τρίτη, 12 Φεβρουαρίου 2013, 
η αντιπροσωπεία του Μπενίν συ-
ναντήθηκε με το Προεδρείο και τα 
Μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της 
Ο.Κ.Ε., στα γραφεία της Επιτροπής. Ο 
κ. Χρήστος Πολυζωγόπουλος, Πρόε-
δρος, ενημέρωσε την αντιπροσωπεία 
για το ρόλο της Ο.Κ.Ε. Ελλάδος, τόσο 
σε εθνικό, όσο και σε διεθνές επίπε-
δο. Επίσης, εξέφρασε τη διάθεση της 
ελληνικής Ο.Κ.Ε. να συνεργαστεί με 
το Συμβούλιο του Μπενίν για την ανά-
πτυξη κοινών πρωτοβουλιών. 

Οκ. Adagbe από την πλευρά του 
ευχαρίστησε τον Πρόεδρο της Ο.Κ.Ε. 
Ελλάδος για την πρόσκληση επί-
σκεψης στην Ελλάδα και τη θερμή 
φιλοξενία. Επεσήμανε δε ότι σε μία 
περίοδο, όπως η σημερινή, διμερείς 
συνεργασίες θεσμικών οργάνων κοι-
νωνικού διαλόγου είναι όσο ποτέ άλ-
λοτε απαραίτητες για τη διατήρηση 
της κοινωνικής συνοχής. 

Στη συνέχεια υπεγράφη η Συμ-
φωνία Συνεργασίας μεταξύ της Ο.Κ.Ε. 
Ελλάδος και του Ο.Κ.Σ. του Μπενίν η 
οποία, μεταξύ άλλων, συμπεριλαμβά-
νει: 

Επίσκεψη αντιπροσωπείας του Οικονομικού και Κοινωνικού 
Συμβουλίου του Μπενίν στην Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή της Ελλάδος και συνάντηση με το Γενικό 
Γραμματέα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής 
Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών 

Ανταλλαγές βέλτιστων πρακτικών 
μεταξύ των δυο φορέων. 

Κοινές δράσεις με σκοπό την οι-
κονομική, κοινωνική, πολιτιστική και 
επιστημονική ανάπτυξη των δυο χω-
ρών (Ελλάδας και Μπενίν). 

Την Παρασκευή, 15 Φεβρουαρίου 
2013, το Προεδρείο της Ο.Κ.Ε. και τα 
μέλη της αντιπροσωπείας του Μπενίν 
συναντήθηκαν με τον κ. Παναγιώτη 
Μίχαλο, Γενικό Γραμματέα Διεθνών 
Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυ-
ξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου 
Εξωτερικών. Οι Πρόεδροι της Ο.Κ.Ε. 
Ελλάδος και της Ο.Κ.Ε. του Μπενίν 
ενημέρωσαν το Γενικό Γραμματέα για 
τη συνεργασία των Ο.Κ.Ε. σε διεθνές 
επίπεδο, καθώς και για τη Συμφωνία 
Συνεργασίας, η οποία έχει ως σκοπό 
να ενδυναμώσει τις ήδη υφιστάμενες 
μεταξύ τους σχέσεις, αλλά και τη δέ-
σμευσή τους να αναπτύξουν στρατηγι-

κές και μηχανισμούς για την ανάληψη 
κοινών και συγκεκριμένων αναπτυξια-
κών δράσεων. Ο κ. Μίχαλος χαιρέτι-
σε την υπογραφή της Συμφωνίας που 
έρχεται την κατάλληλη στιγμή καθώς 
η Ελλάδα, μέσα από μία στοχευμένη 
προσπάθεια, επιχειρεί τη διεύρυνση 
των οικονομικών και εμπορικών της 
σχέσεων σε όλες τις ηπείρους και 
ιδιαίτερα στην Αφρική. Ο κ. Μίχαλος 
δεσμεύτηκε εξάλλου να καταβάλλει 
κάθε προσπάθεια και να υποστηρίξει 
την υλοποίηση όλων των δράσεων που 
προβλέπονται στη Συμφωνία Συνεργα-
σίας. 

Στη συνάντηση συμμετείχαν επί-
σης από την Ο.Κ.Ε. Ελλάδος ο κ. Ηλίας 
Ηλιόπουλος, Αντιπρόεδρος, ο κ. Από-
στολος Ξυράφης, Γενικός Γραμματέας 
και η Δρ. Μάρθα Θεοδώρου, Υπεύθυ-
νη Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων. 
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Αναλάβατε καθήκοντα τον περασμένο 
Ιούλιο, το 2013. Δεδομένου ότι αυτό είναι 
το τελευταίο έτος της θητείας της σημε-
ρινής Επιτροπής, ποιες είναι οι βασικές 
σας προτεραιότητες;

Μετά την ένταξη της Κροατίας, η θη-
τεία μου είναι σύντομη, περίπου 15 μήνες. 
Είναι, επομένως, σημαντικό, να εστιάσω 
στους πρωταρχικούς στόχους και, για να το 
κάνω αυτό, θα εργαστώ πάνω σε αυτά που 
ονομάζω τα 3 «C»: παγίωση (consolidation), 
συνεργασία (co-operation) και επικοινωνία 
(communication).

Παγίωση του νομικού πλαισίου. Αυτή 
αφορά μεταξύ άλλων τις προσπάθειες για την 
έγκριση υφιστάμενων νομοθετικών προτάσε-
ων. Οι προτάσεις αυτές καλύπτουν τομείς οι 
οποίοι έχουν ζωτική σημασία για τη διασφά-
λιση της ασφάλειας των καταναλωτών, όπως 
τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, την ασφάλεια 
των προϊόντων, και τους λογαριασμούς πλη-
ρωμών, όπου οι καταναλωτές θα δουν πραγ-
ματικά οφέλη.

Σημαίνει επίσης ότι θα πρέπει να γίνουν 
προσπάθειες για την πλήρη εφαρμογή και 
επιβολή της υφιστάμενης νομοθεσίας. Αυτό 
είναι απαραίτητο προκειμένου οι καταναλω-
τές να λαμβάνουν τα μέγιστα οφέλη από τη 
νομοθεσία που ισχύει σήμερα. Πρωταρχικό 
ρόλο σε αυτό παίζει η ορθή επιβολή σε επί-
πεδο κρατών μελών. Πολύ απλά, τα δικαιώ-
ματα των καταναλωτών που δεν επιβάλλο-
νται, στην ουσία δεν υφίστανται.

Αυτό με φέρνει στο δεύτερο στόχο, τη 
συνεργασία. Ως μέλος της Επιτροπής, πρέπει 
να διασφαλίζω την πλήρη, εποικοδομητική 
συνεργασία με όλους τους ενδιαφερομένους. 
Προφανώς με τα κράτη μέλη, όπως προανέ-
φερα, καθώς και με τους καταναλωτές και 
τις οργανώσεις καταναλωτών. Αλλά και στο 
εσωτερικό της Επιτροπής, υπάρχουν περίπου 
δώδεκα επίτροποι οι αρμοδιότητες των οποί-
ων σχετίζονται με την πολιτική καταναλωτών, 
και πρέπει να εργαστούμε από κοινού προ-
κειμένου να εξασφαλίσουμε ότι οι καταναλω-
τές είναι ασφαλείς και ότι επωφελούνται από 
τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η ΕΕ.

Τρίτον, επικοινωνία. Ο πίνακας επιδό-
σεων για τους καταναλωτές που εκδίδουμε 
ετησίως δείχνει ότι οι καταναλωτές δεν έχουν 
πλήρη επίγνωση των δικαιωμάτων τους. Πρέ-
πει να συνεργαστούμε με τα κράτη μέλη, με 
τις ενώσεις καταναλωτών και με τα μέσα ενη-
μέρωσης προκειμένου να διασφαλίσουμε την 
καλύτερη ενημέρωση των καταναλωτών. Πρό-
κειται για μια πολιτική όπου τα οφέλη της 
ευρωπαϊκής διάστασης είναι σαφή και αυτό 
είναι κάτι που πρέπει να γίνει γνωστό. 

Πόσο σημαντική είναι η πολιτική κατα-
ναλωτών όσον αφορά τις γενικότερες 

προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
σήμερα, σε μια περίοδο κρίσης;

Είναι σημαντική για οικονομικούς, προ-
σωπικούς και κοινωνικούς λόγους. Οι κα-
ταναλωτικές δαπάνες αντιπροσωπεύουν το 
56% του ΑΕγχΠ της ΕΕ και, ως εκ τούτου, η 
πολιτική καταναλωτών μπορεί να συμβάλει 
σημαντικά στην οικονομική ανάκαμψη. Σε 
δύσκολους καιρούς οι καταναλωτές πρέπει 
να γνωρίζουν ότι κάθε ευρώ δαπανάται σω-
στά, οι ευπαθείς ομάδες πρέπει να γνωρίζουν 
ότι προστατεύονται από τις κακοτοπιές. Εντέ-
λει, οι καταναλωτές πρέπει να γνωρίζουν ότι 
η αγορά υπάρχει για να τους εξυπηρετεί και 
όχι για να τους κάνει υποχείριά της. 

Μπορούν οι καταναλωτές να διαδραματί-
σουν ουσιαστικό ρόλο στην επανεκκίνη-
ση της οικονομίας και την τροφοδότηση 
της οικονομικής ανάκαμψης στην Ευρω-
παϊκή Ένωση του σήμερα;

Ασφαλώς. Όπως ανέφερα, η τελική κα-
τανάλωση αντιστοιχεί σε περισσότερο από το 
μισό ΑΕγχΠ της ΕΕ. Εάν οι καταναλωτές νιώ-
θουν εμπιστοσύνη, μπορούν να κινήσουν τις 
αγορές, και οι αγορές με τη σειρά τους κινούν 
την οικονομία. Η πολιτική καταναλωτών απο-
τελεί μια πολιτική οικονομικής ανάκαμψης. 
Μια πολιτική η οποία ωφελεί τον καθένα από 
εμάς.

Έχετε προγραμματίσει κάποιες ειδικές 
εκστρατείες με σκοπό την ενημέρωση, 
την υποστήριξη και την ενίσχυση της κα-
ταναλωτικής νοοτροπίας για αυτήν την 
περίοδο, ιδίως σε χώρες όπου το ανεκ-
μετάλλευτο δυναμικό των καταναλωτών 
είναι υψηλότερο;

Στο πλαίσιο της προτεραιότητάς μου που 
αφορά την επικοινωνία, θέλω να εξασφαλίσω 
ότι οι καταναλωτές γνωρίζουν τα δικαιώμα-
τά τους και πώς μπορούν να επωφεληθούν 
από αυτά. Μαζί με την Αντιπρόεδρο Reding, 
ετοιμάζουμε εκστρατείες ευαισθητοποίησης 
για την ενημέρωση των πολιτών σχετικά με 
τα δικαιώματά τους βάσει του δικαίου της ΕΕ.

Οι υπηρεσίες μου και εγώ επιδιώκουμε 
την επέκταση της εκστρατείας μας για την 
καταναλωτική πίστη. Μέχρι τώρα, η εκστρα-

Συνέντευξη του κ. Neven Mimica
Μέλους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Επιμέλεια συνέντευξης: Δρ. Μάρθα Θεοδώρου

...Σε δύσκολους καιρούς 

οι καταναλωτές πρέπει 

να γνωρίζουν ότι κάθε 

ευρώ δαπανάται σωστά. 

Εντέλει, οι καταναλωτές 

πρέπει να γνωρίζουν ότι η 

αγορά υπάρχει για να τους 

εξυπηρετεί και όχι για να 

τους κάνει υποχείριά της...
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...Nα διερευνήσουμε από 

κοινού πώς μπορούμε 

να ενισχύσουμε το 

καταναλωτικό κίνημα, 

την εκπροσώπηση των 

καταναλωτών, τις γνώσεις 

των καταναλωτών και την 

επιβολή των δικαιωμάτων 

των καταναλωτών...

τεία αυτή έχει υλοποιηθεί σε 4 χώρες: Μάλτα, 
Ιρλανδία, Ισπανία και Κύπρο. Εξετάζω επίσης 
μια ενδεχόμενη εκστρατεία για την Κροατία, 
παρόμοια με αυτή που κάναμε στη Ρουμανία 
προκειμένου να αυξήσουμε τη γενικότερη 
ευαισθητοποίηση των καταναλωτών.

Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό στα νότια 
και στα ανατολικά κράτη-μέλη, όπου ο ετήσι-
ος πίνακας αποτελεσμάτων για τους κατανα-
λωτές δείχνει ότι η καταναλωτική νοοτροπία 
είναι σχετικά ασθενής. Από το επόμενο έτος 
θα πραγματοποιήσω προσωπικά μια σειρά 
από «αποστολές για τους καταναλωτές» στις 
περιοχές αυτές. Οι αποστολές αυτές θα περι-
λαμβάνουν, για παράδειγμα, συζητήσεις με 
αρμόδιους υπουργούς, με οργανώσεις κατα-
ναλωτών, με επιχειρήσεις, με τα μέσα ενημέ-
ρωσης, ώστε να διερευνήσουμε από κοινού 
πώς μπορούμε να ενισχύσουμε το καταναλω-
τικό κίνημα, την εκπροσώπηση των κατανα-
λωτών, τις γνώσεις των καταναλωτών και την 
επιβολή των δικαιωμάτων των καταναλωτών.

Καθώς η επιβολή των νόμων με τους 
οποίους θεσπίζονται τα δικαιώματα των 
καταναλωτών στην ΕΕ παραμένει στην 
ευθύνη των εθνικών αρχών, πώς και με 
ποιους μηχανισμούς (π.χ. δίκτυο συνερ-
γασίας για την προστασία των κατανα-
λωτών) θα επιτύχετε την καλύτερη και 
πιο αποτελεσματική επιβολή σε εθνικό 
επίπεδο;

Βραχυπρόθεσμα συνεργαζόμαστε στενά 
με τα κράτη-μέλη προκειμένου να εξασφαλί-
σουμε την αυστηρή επιβολή των υφιστάμε-
νων κανόνων της ΕΕ. 

Το κυριότερο παράδειγμα αυτής της 
προσπάθειας είναι ο έλεγχος-«σκούπα» που 
πραγματοποιούμε ως άσκηση κάθε χρόνο. 
Κατά τον περσινό έλεγχο-«σκούπα» διαπι-
στώθηκε ότι το 50% των ιστοσελίδων που 
ελέγχθηκαν δεν τηρούσαν τους κανόνες της 
ΕΕ. Το ποσοστό αυτό έχει μειωθεί σε 20 % 
και θα μειωθεί περαιτέρω μετά τα μέτρα που 
λαμβάνουν αυτή τη στιγμή τα κράτη-μέλη.

Ως συνέχεια του ελέγχου-«σκούπα», 
σκοπεύουμε να αντιμετωπίσουμε συγκεκρι-
μένα ζητήματα που εντοπίστηκαν, και ιδίως 
να διασφαλίσουμε τον πλήρη σεβασμό των 
δικαιωμάτων των καταναλωτών στον τομέα 
των αγορών εντός εφαρμογών για υπολογι-
στές και κινητά τηλέφωνα (in-app purchases).

Πρέπει όμως να στρέψουμε το βλέμμα 
μας προς το μέλλον. Θέλουμε μια πραγμα-
τικά ενιαία αγορά για τους καταναλωτές, και 
αυτό περιλαμβάνει και το χώρο του διαδι-
κτύου. Για να το επιτύχουμε αυτό, πρέπει να 
βελτιώσουμε την επιβολή του νόμου σε δια-
κρατικό επίπεδο. 

Το υφιστάμενο δίκτυο συνεργαζόμενων 
φορέων προστασίας των καταναλωτών έχει 
περιορισμένες δυνατότητες. Αυτή τη στιγμή 

επανεξετάζουμε το σύστημα, και θέλουμε 
αυτό να είναι το σημείο εκκίνησης για ένα 
αναθεωρημένο, πιο αποτελεσματικό σύστημα 
το οποίο θα ταιριάζει σε μια ενιαία αγορά.

Έχει πετύχει τους στόχους της η στρα-
τηγική για την πολιτική καταναλωτών 
2007-2013;

Η στρατηγική για την πολιτική κατανα-
λωτών ήταν ιδιαίτερα επιτυχημένη. Αυτό δεν 
είναι δική μας άποψη, αλλά οι απόψεις όσων 
ωφελήθηκαν από τα προγράμματά μας, κα-
θώς και το πόρισμα της ανεξάρτητης αξιολό-
γησης που πραγματοποιήθηκε.

Η αξιολόγηση εντόπισε ορισμένους το-
μείς στους οποίους εξακολουθούσε να απαι-
τείται περαιτέρω δράση. Αυτό συνεκτιμήθηκε 
κατά την ανάπτυξη του ευρωπαϊκού θεματο-
λογίου για τους καταναλωτές, το οποίο αντι-
κατέστησε τη στρατηγική τον Μάιο του 2012. 

Το ευρωπαϊκό θεματολόγιο για τους κατα-
ναλωτές αντιπροσωπεύει τη συνέχιση της στρα-
τηγικής μας, αλλά προσθέτει επιπλέον μια νέα 
διάσταση, καθώς ενσωματώνει στην πολιτική 
καταναλωτών μας τους στόχους της στρατηγι-
κής «Ευρώπη 2020» όσον αφορά τη βιώσιμη 
ανάπτυξη και την απασχόληση και έτσι δίνει 
περισσότερη έμφαση στη βιώσιμη κατανάλω-

ση, αλλά και στους ευάλωτους καταναλωτές ως 
ζήτημα που επηρεάζει πολλούς τομείς.

Πιστεύετε ότι η οδηγία 2011/83/ΕΕ σχε-
τικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών 
έχει αποδώσει τα αναμενόμενα για τους 
καταναλωτές;

Η οδηγία για τα δικαιώματα των κατα-
ναλωτών εναρμονίζει σημαντικά δικαιώματα 
για τους καταναλωτές, ιδίως στον τομέα του 
ηλεκτρονικού εμπορίου, κάτι που είναι σημα-
ντικό δεδομένης της αύξησης των διαδικτυα-
κών αγορών. Ωστόσο, η οδηγία θα αρχίσει να 
ισχύει τον Ιούνιο του 2014. 

Τι το καινούργιο φέρνει το νέο ευρωπαϊ-
κό θεματολόγιο για τους καταναλωτές, το 
οποίο έχει σχεδιαστεί με στόχο την αύξη-
ση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών;

Το θεματολόγιο για τους καταναλωτές 
παρουσιάζει ένα ολοκληρωμένο όραμα προ-
κειμένου να βοηθήσει τους καταναλωτές να 
νιώσουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη, μέσα από 
την ενίσχυση των δικαιωμάτων τους, τη βελ-
τίωση της ασφάλειας, τη διεύρυνση των γνώ-
σεων των καταναλωτών, την ισχυροποίηση 
της επιβολής του νόμου και την εξασφάλιση 
έννομης προστασίας. Η πιο σημαντική πρό-
σθετη αξία του είναι ότι δείχνει πως η πολιτι-
κή καταναλωτών είναι μια οριζόντια πολιτική: 
περιλαμβάνει συγκεκριμένες ενέργειες που 
εστιάζουν στους καταναλωτές σε τομείς όπως 
η ψηφιακή τεχνολογία, οι χρηματοπιστωτικές 
υπηρεσίες, η ενέργεια και οι μεταφορές. Με 
τον τρόπο αυτό, το θεματολόγιο τοποθετεί 
πραγματικά τους καταναλωτές στον πυρήνα 
της ενιαίας αγοράς.

Πιστεύετε ότι η Ευρωπαϊκή Οικονομική 
και Κοινωνική Επιτροπή και τα εθνικά 
Οικονομικά και Κοινωνικά Συμβούλια 
μπορούν να υποστηρίξουν την εργασία 
σας και πώς;

Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνι-
κή Επιτροπή συμμετέχει στενά και παρέχει 
στήριξη στη διαδικασία σχεδιασμού του θε-
ματολογίου για τους καταναλωτές.  Το επό-
μενο έτος η Επιτροπή θα υποβάλει έκθεση 
σχετικά με τα ως τώρα επιτεύγματα και θα 
διερευνήσει την ανάγκη προσαρμογής των 
προτεραιοτήτων.  

Δεδομένου ότι πρώτη προτεραιότητά 
μου είναι η επιβολή της νομοθεσίας, σας 
καλώ να συμβάλετε στη δημόσια διαβού-
λευση που ανέφερα ήδη σχετικά με τους 
τρόπους βελτίωσης του κανονισμού για τη 
συνεργασία σε θέματα πολιτικής των κατα-
ναλωτών. Η διαβούλευση είναι ανοικτή έως 
τις 31 Ιανουαρίου 2014 και είναι σημαντικό 
να έχουμε, φυσικά, τις απόψεις των κατανα-
λωτών, αλλά και αυτές των επιχειρήσεων και 
όλων των ενδιαφερομένων.
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Γνώμη Πρωτοβουλίας της Ο.Κ.Ε. με θέμα

«Η Κοινωνική Οικονομία και η Κοινωνική 
Επιχειρηματικότητα»

Στις σημερινές ιδιαίτερα κρίσιμες 
συνθήκες για την ελληνική οικο-

νομία, η ανάπτυξη του τομέα της κοι-
νωνικής οικονομίας μπορεί 
να αποτελέσει μία από τις 
διεξόδους από την κρίση, 
τόσο μέσω της δημιουργί-
ας θέσεων εργασίας, όσο 
και μέσω της ενίσχυσης της 
κοινωνικής συνοχής που 
απειλείται από την επέκτα-
ση της φτώχειας και την 
περιθωριοποίηση μεγάλων 
ομάδων του πληθυσμού. 
Μετά από την διαμόρφω-
ση του βασικού θεσμικού 
πλαισίου με το Ν. 4019/11 
χρειάζεται να γίνουν ακό-
μα περισσότερα βήματα 
προς την κατεύθυνση της 
συμβουλευτικής και χρη-
ματοδοτικής στήριξης και 
της αναγνωρισιμότητας των 
κοινωνικών επιχειρήσεων 
από την ελληνική κοινω-
νία.

Βασική θέση της Ο.Κ.Ε. 
είναι ότι η κοινωνική οικο-
νομία θα πρέπει να υπα-
κούει στα ακόλουθα χαρα-
κτηριστικά: επιχειρηματική 
συλλογικότητα, ομαδικός 
στόχος, κοινωνική αλληλεγ-
γύη και μετρήσιμα κοινω-
νικά αλλά και οικονομικά 
αποτελέσματα που μαζί θα 
συγκροτούν ένα αναπτυξια-
κό, οικονομικό και κοινωνι-
κό κίνημα πολιτών.

Η συστηματική ανά-
πτυξη του θεσμού της κοι-
νωνικής οικονομίας απαιτεί 
να τεθούν ως άμεσες προτε-
ραιότητες τα ακόλουθα:

 n Διασφάλιση των αναγκαίων χρημα-
τοδοτικών πόρων για την στήριξη 
των κοινωνικών επιχειρήσεων.

 n Δημιουργία φορέα χαμηλών πιστώ-
σεων και ενεργοποίηση της εγγυο-
δοσίας από το ΕΤΕΑΝ για χαμηλότο-
κα δάνεια στα οποία δικαιούχοι θα 
μπορούν να είναι και οι Κοινωνικές 
Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις.

 n Διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου 
πλαισίου υποστήριξης των Κοινωνι-
κών Επιχειρήσεων με τη δημιουργία 

δομών συμβουλευτικής στήριξης 
των κοινωνικών επιχειρηματιών.

 n Άρση των θεσμικών και διοικητικών 
εμποδίων στην κοινωνική επιχειρη-
ματικότητα και ενίσχυση των δρά-
σεων ανταλλαγής και αξιοποίησης 
της εμπειρίας άλλων κρατών-μελών 
στον τομέα της κοινωνικής οικονο-
μίας.

 n Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση 
των τοπικών κοινωνιών για τα οφέ-
λη της κοινωνικής επιχειρηματικό-
τητας.

 n Προσβασιμότητα των Ατόμων με 
Αναπηρία στο ενημερωτικό και υπο-
στηρικτικό υλικό και στα προγράμ-
ματα για την κοινωνική οικονομία 
και την κοινωνική επιχειρηματικό-
τητα.

 n Ενταξη της κοινωνικής και αλληλέγ-
γυας οικονομίας στη διαχειριστική 
– διοικητική δομή του κράτους είτε 
με τη σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής, 
ή Συντονιστικής Γραμματείας των 
υφιστάμενων διοικητικών δομών 
για την Κοινωνική Οικονομία.
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Η Ο.Κ.Ε. αναφέρεται στον επιτακτι-
κό χαρακτήρα της ανάγκης για 

άμεση και ριζική αντιμετώπιση ενός 
τόσο σοβαρού θέματος, όπως η κατα-
πολέμηση της διακίνησης και της χρή-
σης των ναρκωτικών. Το ζήτημα των 
ναρκωτικών χρειάζεται ολοκληρωμένη 
αντιμετώπιση και σφαιρική φροντίδα 
για τους εξαρτημένους από ένα ενιαίο 
σύστημα παροχής υπηρεσιών το οποίο 
θα ανταποκρίνεται στα σύγχρονα ευ-
ρωπαϊκά δεδομένα. 

Ειδικότερα επισημαίνεται για το 
Σχέδιο Νόμου ότι:

Α. Ο ορισμός των ναρκωτικών που υι-
οθετείται αξιολογείται θετικά. Για 
να αποφευχθεί όμως η πιθανότητα 
αυθαίρετης ερμηνείας του νόμου, 
προτείνεται στον ορισμό να περι-
λαμβάνονται μόνο οι ουσίες που 
αναφέρονται στους σχετικούς Πί-
νακες του ισχύοντα Κώδικα για τα 
Ναρκωτικά, ή που θα περιληφθούν 
σε αυτούς μετά από την έκδοση 
Κ.Υ.Α. 

Β. Θετικά κρίνεται η μείωση του προ-
βλεπόμενου πλαισίου ποινών σε 
σχέση με τον ισχύοντα Κώδικα 
Ναρκωτικών για την προμήθεια, 
κατοχή και χρήση μικροποσότητας 
ναρκωτικών. 

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

«Νόμος περί Ναρκωτικών και άλλες Διατάξεις»

Γ. Θετικά αξιολογείται η μεγαλύτερη 
ευχέρεια που δίνεται στο δικαστή 
να κρίνει κατά περίπτωση στις δι-
ακεκριμένες περιπτώσεις και στα 
βασικά εγκλήματα διακίνησης. 
Όσον αφορά όμως στις ιδιαίτερα δι-
ακεκριμένες περιπτώσεις κρίνεται 
χρήσιμο να καθορισθούν με μεγα-
λύτερη ακρίβεια οι προϋποθέσεις/
περιστάσεις στη βάση των οποίων 
ο δικαστής θα επιβάλει κάθειρξη 
10 έως 20 ετών ή ισόβια κάθειρξη.

Δ. Θετικά, τέλος, αξιολογείται το ότι η 
κρίση περί τοξικομανίας δεν βασί-
ζεται πλέον μόνο στη μέχρι σήμερα 
κυριαρχούσα ψυχιατρική πραγ-

ματογνωμοσύνη, αλλά και στην 
πραγματογνωμοσύνη σχετικών 
αναγνωρισμένων υπηρεσιών. Επι-
πρόσθετα προτείνει να λαμβάνεται 
σοβαρά υπόψη και το ιστορικό του 
εξεταζόμενου. Τέλος, σημειώνει ότι 
θα πρέπει να περιληφθεί στο Σχέ-
διο Νόμου και επίσημη λίστα των 
υπηρεσιών και των εργαστηρίων 
που υποχρεωτικά και αποκλειστικά 
θα επιλαμβάνονται της διενέργειας 
της πραγματογνωμοσύνης και των 
εργαστηριακών εξετάσεων, ώστε η 
συγκεκριμένη διάταξη του Σχεδίου 
Νόμου να μην μείνει ανεφάρμο-
στη.
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Η ανάγκη ενίσχυσης του κοινωνι-
κού διαλόγου για την προώθηση 

της απασχόλησης και των ατόμων με-
γαλύτερης ηλικίας είναι περισσότερο 
αναγκαία σήμερα καθώς η οικονομική 
κρίση επιβαρύνει ακόμη περισσότερο 
το πρόβλημα της ενεργού γήρανσης. 
Αυτή ήταν η βασική διαπίστωση στην 
Ημερίδα για τη «Ενεργό Γήρανση» που 
διοργάνωσε στις 11 Μαρτίου 2013 στην 
Αθήνα η Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.). Και 
το συμπέρασμα: η πρόληψη, και στο 
θέμα της απασχόλησης, είναι προτιμό-
τερη. Για δε τη συγκεκριμένη ηλικια-
κή ομάδα δεν μπορούν να ληφθούν 
τα ίδια  ευθύγραμμα μέτρα όπως για 
το σύνολο του πληθυσμού που αντι-
μετωπίζει προβλήματα ένταξης στην 
αγορά εργασίας. Όπως, εξάλλου, δεν 
μπορεί να είναι ίδια και τα μέτρα και 
οι πολιτικές σε όλες ανεξαιρέτως, τις 
περιφέρειες. 

Κάνοντας την εισαγωγή στην εν 
λόγω Hμερίδα, η οποία είναι ενταγμέ-
νη στο πρόγραμμα για την «Αξιοποί-
ηση του Ενεργού Πληθυσμού χωρίς 
Ηλικιακούς Αποκλεισμούς» ο Πρό-
εδρος της Ο.Κ.Ε. κ. Χρήστος Πολυ-
ζωγόπουλος επισήμανε τις επιπλέον 
δυσχέρειες στον τομέα της παράτασης 
του ενεργού βίου των πολιτών λόγω 
της οικονομικής κρίσης που μαστίζει 
την Ελλάδα. Και από την άλλη, ούτε η 
συνεχής χρηματοδότηση για τη δημι-
ουργία μίας θέσης εργασίας είναι μο-
νόδρομος. Εξάλλου, μια θέση εργασί-
ας έφτασε να στοιχίζει, με επιδοτήσεις 
κ.α., τα 220.000 ευρώ. Ιδιαίτερη μνεία 
έκανε ο κ. Πολυζωγόπουλος στην 
απουσία, πλέον, κάθε διαδικασίας 
κοινωνικού διαλόγου. Κάτι που εντεί-
νει τα προβλήματα διαχείρισης τόσο 
των αποτελεσμάτων της οικονομικής 
κρίσης όσο, και πιο συγκεκριμένα, της 
συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας. 

Έτσι, ο Πρόεδρος της Ο.Κ.Ε. έθε-
σε ως προτεραιότητα την αλλαγή της 
ψυχολογίας στους πολίτες για να έρθει 
η πολυπόθητη οικονομική ανάπτυξη. 
Και, δια αυτής, να δημιουργηθούν θέ-
σεις εργασίας. Σε συνδυασμό με την 
ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών 
και την διοχέτευση κονδυλίων στην 

αγορά, την ανάπτυξη της Κοινωνικής 
Οικονομίας, τη συνεννόηση στο εσω-
τερικό τω επιχειρήσεων και κλάδων 
και της ισορροπημένης περιφερειακής 
ανάπτυξης. 

Η Γενική Γραμματέας Διαχείρισης 
Κοινοτικών και άλλων Πόρων κυρία 
Άννα Δαλλαπόρτα σημείωσε πως η 
αύξηση του προσδόκιμου ζωής και 
η υποχώρηση των γεννήσεων έχει 
καταστήσει τη χώρα μας ως το πλέ-
ον γερασμένο κράτος της Ευρώπης. 
Μάλιστα, ανέφερε, «το 2030 το 1/3 
του πληθυσμού θα είναι πάνω από 
60 ετών». Σε αυτό, τόνισε, «μόνο εάν 
συνεννοηθούν οι κοινωνικοί εταίροι 
μπορεί να επιτευχτεί η παράταση του 
εργασιακού βίου». 

Εκ μέρους της Περιφερειακής Δι-
οίκησης Αττικής ο κ. Β. Κόκκαλης επι-
σήμανε τις «σοβαρές δυσκολίες που 

αντιμετωπίζουν οι Περιφέρειες στην 
ανάπτυξη προγραμμάτων απασχόλη-
σης σε αυτές τις κατηγορίες πληθυ-
σμού» (άνω των 45 ετών). 

Ο Αντιπρόεδρος της Ο.Κ.Ε. κ. Νι-
κόλαος Σκορίνης τόνισε τις δυσκολίες 
της οικονομικής κρίσης αλλά και το 
δίλημμα που υπάρχει «εάν αποτελεί 
προτεραιότητα η απασχόληση των 
νέων, που μπαίνουν μαζικά στην αγο-
ρά εργασίας ή η παράταση του εργα-
σιακού βίου και η εξεύρεση εργασίας 
στα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας». 

Ως προς την ενεργό γήρανση 
ανέφερε ότι η πολιτεία έχει θεσπίσει 
κίνητρα… απόλυσης των ατόμων που 
προσεγγίζουν το 55ο έτος της ηλικί-
ας. Και αυτό καθώς, «εάν χρειαστεί 
να προβεί σε απολύσεις αμέσως μετά 
το 55ο έτος, η επιχείρηση υποχρεού-
ται να καλύψει έως και το 50% των 

«Η αξιοποίηση του Ενεργού 
Πληθυσμού χωρίς Ηλικιακούς 
Αποκλεισμούς για μία Κοινωνία 
Συνοχής και Αλληλεγγύης»
Ημερίδα στην Αθήνα
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ασφάλιστρων του ανέργου». Και αυτό 
πέραν των λοιπών αποζημιώσεων. 

Ο Αντιπρόεδρος της Ο.Κ.Ε. κ. Ηλί-
ας Ηλιόπουλος σημείωσε την ανάγκη 
να αυξηθεί η προσφορά θέσεων ερ-
γασίας, κάτι που θα έχει ευεργετικές 
επιδράσεις και στην ηλικιακή κατηγο-
ρία άνω των 45 ετών, προωθώντας έτσι 
στην πράξη την ενεργό γήρανση. 

Ο εισηγητής της Ημερίδας καθη-
γητής κ. Σάββας Ρομπόλης επισήμα-
νε ότι «Οι πολιτικές Ενεργού Γήραν-
σης δεν συνάδουν με μέτρα αύξησης 
των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, 
απαλλαγής εισφορών των εργοδοτών 
προς την κοινωνική ασφάλιση, ιδιαίτε-
ρες χρηματοδοτήσεις προς τις ομάδες 
ηλικιών άνω των 45 ετών κ.λπ.». 

Αντίθετα, λέει, οι πολιτικές Ενερ-
γού Γήρανσης προϋποθέτουν να «εί-
ναι ολοκληρωμένες και να αποτελούν 
τμήμα της πολιτικής διαχείρισης των 
ηλικιών, έχοντας στο επίκεντρο την 
συνολική αύξηση της απασχόλη-
σης και γενικότερα της αύξησης του 
ενεργού πληθυσμού και όχι μόνο των 
μεγαλύτερων ηλικιών. Αυτό σημαίνει 
ότι οι ασκούμενες πολιτικές θα περι-
λαμβάνουν μέτρα που αφορούν την 
απασχόληση των εργαζομένων ηλικί-
ας 45 ετών και άνω, προκειμένου να 
μην καταστούν άνεργοι (κοινωνικός 
προγραμματισμός της επιχείρησης) 
και να συνεχίσουν την εργασιακή τους 
δραστηριότητα. Η πολιτική αυτή στην 
ουσία εμπεριέχει μεταξύ άλλων, την 
καταπολέμηση της φτώχειας για όλες 
τις ηλικίες του ενεργού πληθυσμού». 

Στην κατεύθυνση αυτή, ανέφε-
ρε ο κ. Ρομπόλης «ο σχεδιασμός των 
αντίστοιχων πολιτικών προϋποθέτει 
συλλογικές συμφωνίες μεταξύ του 
κράτους και των κοινωνικών συνομι-
λητών και η υλοποίηση ασκούμενων 
πολιτικών προϋποθέτει συντονισμένες 
πολιτικές και ετήσια αξιολόγηση των 
αποτελεσμάτων τους από τους εμπλε-
κόμενους φορείς (κράτος, κοινωνικοί 
συνομιλητές, επιχειρήσεις)». 

Μάλιστα σημείωσε ότι «Οι προ-
ϋποθέσεις αυτές καθώς και η ανα-
γκαιότητα συντονισμένων και ολο-
κληρωμένων και όχι αποσπασματικών 
παρεμβάσεων, αναδεικνύουν την πο-
λυδιάσταση αλλά και τις δυσχέρειες 

του εγχειρήματος που μπορεί να αντι-
μετωπισθούν με συλλογικότητα, συ-
ντονισμό, χρηματοδότηση, σεβασμό 
στα εργασιακά δικαιώματα, αποτελε-
σματικότητα και αξιολόγηση». 

Ο κ. Απόστολος Ξυράφης 
(Ο.Κ.Ε.) τόνισε ότι η ενεργός γήρανση 
είναι θέμα διαφόρων πολιτικών που 
εφαρμόζονται αλλά δεν αξιολογούν 
τις επιπτώσεις που έχουν επάνω στην 
απασχόληση των 55-64 ετών. Και πρό-
τεινε την καθιέρωση τόσο προληπτι-
κών όσο και θεραπευτικών πολιτικών 
και δράσεων για τις ηλικίες 55-64 
ετών, καθώς και στοχευμένες παρεμ-
βάσεις που πρέπει να επιχειρηθούν 
σε μακρο και μικρο επίπεδο, οι οποίες 
θα εδράζονται όμως σε κοινωνική δι-
αβούλευση και διάλογο για να είναι 
επιτυχής η εφαρμογή τους. 

Ο καθηγητής κ. Ηλίας Σακελλα-
ρόπουλος αναφέρθηκε στα νέα χαρα-
κτηριστικά της κρίσης σήμερα, σε ένα 
παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον όπου 
οι κρατικές παρεμβάσεις συνεχώς ελα-
χιστοποιούνται. 

Τα συμπεράσματα της Ημερίδας 
για την «Ενεργό Γήρανση» κωδικο-
ποιήθηκαν από τους διοργανωτές ως 
ακολούθως: 

 n Μέσα σε 4 έτη η ανεργία των μεγα-
λύτερης ηλικίας ατόμων πενταπλα-
σιάστηκε (στο 15,8% τον Νοέμβριο 
του 2012). Κατά συνέπεια απαιτού-
νται νέες προληπτικές πολιτικές για 
να μην συνεχιστεί αυτή η εκρηκτική 
άνοδος. 

 n Προωθείται το δεύτερο υποπρό-
γραμμα για την εκπαίδευση των 
διευθυντικών στελεχών, των επιχει-
ρήσεων και των εργοδοτών πάνω 
στις δυνατότητες ενίσχυσης των θέ-
σεων της συγκεκριμένης ηλικιακής 
ομάδας (55-654 ετών) στους τομείς: 
Εμπόριο, Ξενοδοχεία, Κλωστοϋφα-
ντουργία, Κατασκευές, Τράπεζες, 
Ασφαλιστικές Εταιρείες, Αγροτική 
Παραγωγή, Νομικά Πρόσωπα Ιδιω-
τικού Δικαίου. 

 n Την προετοιμασία νέων πολιτικών 
«Ενεργούς Γήρανσης» που θα υπα-
κούουν στις νέες προτεραιότητες 
της οικονομικής κρίσης. 

 n Επέκταση του κοινωνικού διαλόγου, 
εμβάθυνση των διαδικασιών συμμε-
τοχής και κινητοποίηση όλων των 
συνισταμένων του προβλήματος. 
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Συνοπτική Παρουσίαση της Γνώμης Πρωτοβουλίας 

της Ο.Κ.Ε. 

«Η Εθνική Γενική Συλλογική 
Σύμβαση Εργασίας και οι Συλλογικές 
Διαπραγματεύσεις ως Παράγοντες Κοινωνικής 
Συνοχής»

Τα νομοθετήματα της τελευταίας 
τριετίας με την εφαρμογή των 

όρων των Μνημονίων επέφεραν δρα-
στικές μεταβολές στην εργατική νο-
μοθεσία και στο σύστημα συλλογικών 
διαπραγματεύσεων. Είναι γνωστό ότι 
οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας 
εκφράζουν τη σύγκλιση εξειδικευμέ-
νων συλλογικών συμφερόντων εργα-
ζομένων και εργοδοτών, όπως αυτά 
διαμορφώνονται από τις επικρατούσες 
οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες. 

Ενώπιον  των ραγδαίων εξελίξε-
ων και γνωρίζοντας τι συνεπάγονται 
για τους χιλιάδες εργαζομένους που 
αμείβονται με βάση την Εθνική Γενι-
κή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας η 
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή 
της Ελλάδας προχώρησε στην εκπό-
νηση Γνώμης Πρωτοβουλίας με θέμα:  
«Η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση 
Εργασίας και οι Συλλογικές Διαπραγ-
ματεύσεις ως παράγοντες κοινωνικής 
συνοχής». Η συγκεκριμένη Γνώμη δι-
ερευνά τα οικονομικά δεδομένα της 
χώρας, προσεγγίζει αναλυτικά τις με-
ταβολές στην εργατική νομοθεσία και 
τις επιπτώσεις τους στο εργασιακό πε-
ριβάλλον και εξετάζει λύσεις για την 
όσο το δυνατόν μεγαλύτερη προστα-
σία των εργαζομένων. 

Θέση της Ο.Κ.Ε. είναι ότι απέ-
ναντι στη βαθειά διαρθρωτική κα-
τάρρευση της ελληνικής οικονομίας 
χρειάζεται μία  αναπτυξιακή πολιτική 
με επιλογές που διαμορφώνουν ένα 
ευνοϊκό επιχειρηματικό περιβάλλον, 
στηρίζουν την εισαγωγή της καινοτο-
μίας στις επιχειρήσεις και δίνουν τις 
αναγκαίες κατευθύνσεις και την ανα-
γκαία στήριξη για την αναδιάρθρωση 
του παραγωγικού μοντέλου της χώρας. 
Από αυτήν την οπτική και με αυτές τις 
παραμέτρους πρέπει να αντιμετωπι-
σθεί και το ζήτημα της ανταγωνιστικό-
τητας και όχι με πολιτικές απορρύθμι-
σης των εργασιακών σχέσεων.

Βασική διαπίστωση της Γνώμης 
είναι ότι: «…η μακροχρόνια σώρευση 
προβλημάτων και ενίοτε στρεβλώσεων 
που αναδείχθηκε από την παρούσα 
οικονομική κρίση δεν δικαιολογεί τις 
δραματικές ανατροπές στις εργασι-

ακές σχέσεις και τις συλλογικές δια-
πραγματεύσεις. Η βιώσιμη οικονομική 
ανάπτυξη και η ανταγωνιστικότητα 
είναι έννοιες εξ’ ορισμού αντίθετες 
με αντεργατικές ρυθμίσεις και βίαιες 
ανατροπές του εργασιακού νομοθε-
τικού πλαισίου. Σε κάθε περίπτωση 
συνιστώσες όπως κοινωνική συνοχή 
μέσα από τον κοινωνικό διάλογο, συλ-
λογική διαπραγμάτευση και κοινωνι-
κές συμφωνίες πρέπει να αποτελούν 
τον πυρήνα των ακολουθούμενων 
πολιτικών για την ανάπτυξη και την 
κοινωνική ευημερία». 

Επιβάλλεται επομένως η ενίσχυ-
ση και όχι η υποβάθμιση των συλ-
λογικών διαπραγματεύσεων με την 
αποκατάσταση της ισορροπίας μετα-
ξύ των κοινωνικών εταίρων, ώστε τα 
μέρη να αναζητήσουν και να βρούν 

νέα σημεία σύγκλισης, στα πλαίσια 
του καλόπιστου διαλόγου. Η Εθνική 
Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 
ως η κορυφαία συλλογική σύμβαση 
εργασίας θα πρέπει να ανακτήσει 
τη γενική εφαρμογή της για όλους 
τους εργαζόμενους στη χώρα και να 
συνεχίσει τον ιστορικό ρόλο της ως 
το οικονομικό υπόβαθρο όλων των 
συλλογικών ρυθμίσεων στη χώρα και 
ως το νομοθετικό επιστέγασμα του 
αποτελέσματος του διαλόγου και της 
συμφωνίας των κοινωνικών εταίρων. 
Η προστασία δε των χιλιάδων εργα-
ζομένων την παρούσα στιγμή και ως 
έσχατο μέσο επιβάλλει τη νομοθετική 
κύρωση όσων διατάξεων των ΕΓΣΣΕ 
δεν έχουν ήδη νομοθετηθεί.
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Ετήσια Συνεδρίαση  
των Γενικών Γραμματέων των  
Οικονομικών και Κοινωνικών Επιτροπών  
των κρατών-μελών της Ε.Ε. και της 
Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής 
Επιτροπής στην Αθήνα

Η Οικονομική και Κοινωνική Επι-
τροπή (Ο.Κ.Ε.) της Ελλάδος φιλο-

ξένησε την Πέμπτη, 25 και την Παρα-
σκευή, 26 Απριλίου 2013, την ετήσια 
συνάντηση των Γενικών Γραμματέων 
της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και 
Κοινωνικής Επιτροπής και των Ο.Κ.Ε. 
των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Στην έναρξη της συνάντησης, 
στο Νέο Μουσείο της Ακρόπολης, 
παρευρέθηκαν και απηύθυναν χαιρε-
τισμό ο Πρόεδρος της Ο.Κ.Ε. Ελλά-
δος κ. Χρήστος Πολυζωγόπουλος, οι 
Αντιπρόεδροί της, καθώς και Μέλη 
της Εκτελεστικής Επιτροπής και της 
Ολομέλειάς της. Στις εργασίες της 
συνάντησης συμμετείχε, επίσης, και ο 
Υφυπουργός Εργασίας της Πολωνίας 
κ. Jacek Męcina. 

Στη συνάντηση παρουσιάστηκαν 
οι πρωτοβουλίες και οι παρεμβάσεις 
της οργανωμένης κοινωνίας των πολι-
τών για την αντιμετώπιση της δημοσι-
ονομικής κρίσης στην Ευρώπη και την 
Ελλάδα. Στη συνέχεια εξετάστηκαν οι 
δυνατότητες αντίδρασης, καθώς και οι 
προτάσεις της κοινωνίας στα φαινό-
μενα φτώχειας και περιθωριοποίησης 
που εξαπλώνονται όλο και περισσότε-
ρο στις ευρωπαϊκές χώρες. 

Η συνάντηση αυτή ήταν η πρώτη 
από τις συναντήσεις των ευρωπαίων 
κοινωνικών εταίρων στο πλαίσιο των 
Ο.Κ.Ε. για το 2013, οι οποίες θα ολο-
κληρωθούν με την ετήσια συνάντηση 
των Προέδρων και των Γενικών Γραμ-
ματέων το Νοέμβριο του 2013 στην 
Αθήνα. 
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Σεμινάριο της Ένωσης των Οικονομικών και Κοινωνικών Συμβουλίων 
και Παρόμοιων Θεσμών της Γαλλοφωνίας (UCESIF), με θέμα 

«Νεολαία και Δυναμική της Αλλαγής στο χώρο της Γαλλοφωνίας: 
Ο Ρόλος των Κοινωνικών Δικτύων» πραγματοποιήθηκε στο 
Βουκουρέστι, την 13-14 Μαΐου 2013.

Την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος εκπροσώπησε η 
κ. Σοφία Δροσοπούλου, Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ο.Κ.Ε.

«Νεολαία και Δυναμική της Αλλαγής 
στο χώρο της Γαλλοφωνίας:  
Ο Ρόλος των Κοινωνικών Δικτύων»
Σεμινάριο στο Βουκουρέστι

Γνώμη Πρωτοβουλίας της Ο.Κ.Ε. με θέμα

«Απλούστευση Διαδικασιών για την Ενίσχυση 
της Τουριστικής Επιχειρηματικότητας, 
Αναδιοργάνωση του Ελληνικού Οργανισμού 
Τουρισμού και λοιπές διατάξεις»

Ο τουρισμός αποτελεί βασικό κλά-
δο της ελληνικής οικονομίας με 

ιδιαίτερη συμβολή στο ΑΕΠ και στη 
δημιουργία χιλιάδων άμεσων και έμ-
μεσων θέσεων εργασίας. Δυστυχώς 
όμως μέχρι σήμερα, δεν έχει υπάρξει 
ένα  ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο 
στρατηγικού σχεδιασμού για τον του-
ρισμό, καθώς και ένα ανάλογο της 
βαρύτητάς του θεσμικό και διοικητικό 
πλαίσιο διακυβέρνησης.   

Είναι κοινή διαπίστωση ότι, η 
χώρα χρειάζεται μια νέα τουριστική 
πολιτική, στο πλαίσιο της οποίας το 
ελληνικό τουριστικό προϊόν μπορεί 
και πρέπει να αναβαθμισθεί, μέσα 
από την υιοθέτηση σύγχρονων ερ-
γαλείων ανάπτυξης και προβολής 
της τουριστικής δραστηριότητας. Η 
Ελλάδα πρέπει να αναζητήσει νέες 
αγορές και νέες ομάδες-στόχους, επι-
διώκοντας σταθερά την αύξηση, αλλά 
και τη βελτίωση της ποιότητας των 
τουριστών. Στην κατεύθυνση αυτή, 
είναι αναγκαίος  και ο εμπλουτισμός 
του ελληνικού τουριστικού προϊόντος 
με υποδομές, προϊόντα και υπηρεσίες 
των ειδικών και εναλλακτικών μορφών 
τουρισμού. 

Το υπό αξιολόγηση Σχέδιο Νό-
μου «Απλούστευση  διαδικασιών για 
την ενίσχυση της τουριστικής επιχει-
ρηματικότητας, αναδιοργάνωση του 
Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και 
λοιπές διατάξεις» έρχεται να καλύ-

ψει τα προαναφερόμενα κενά και να 
συμβάλει στην αντιμετώπιση βασικών 
δομικών προβλημάτων που αντιμετω-
πίζει ο  τουρισμός στη χώρα μας και 
τα οποία λόγω της κρίσης εντείνονται. 
Η Ο.Κ.Ε. διαπιστώνει ότι, μέσω του 
Σχεδίου Νόμου επιδιώκεται η ποιοτι-
κή αναβάθμιση του τουρισμού, εξορ-
θολογίζεται το ρυθμιστικό πλαίσιο της 
τουριστικής κατοικίας, διευρύνεται το 
τουριστικό προϊόν με τη στήριξη νέων 

μορφών τουρισμού και βελτιώνεται 
σε σημαντικό βαθμό η σχέση μεταξύ 
τουρισμού αφενός, περιβάλλοντος και 
κατοικίας αφετέρου, στη κατεύθυνση 
της βιώσιμης ανάπτυξης. Τέλος, δη-
μιουργείται ένα βασικό πλαίσιο από 
άποψη τουριστικής νομοθεσίας που 
επιτρέπει τις χωρικές ρυθμίσεις από το 
αναμενόμενο νέο Ειδικό Πλαίσιο για 
τον Τουρισμό.
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Η Οικονομική και Κοινωνική Επι-
τροπή της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.), στην 

προσπάθειά της να συμβάλει στην 
προώθηση αποτελεσματικών συνεργα-
σιών μεταξύ της χώρας μας και άλλων 
χωρών σε διάφορους τομείς και στη 
βάση μνημονίων συνεργασίας που 
έχει συνάψει με τις Ο.Κ.Ε. των χωρών 
αυτών, υποδέχθηκε στην Αθήνα τo 
Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο 
Ανάπτυξης της Βραζιλίας (CDES). 

Οι συναντήσεις εργασίας πραγ-
ματοποιήθηκαν στις 25 και 26 Ιουνίου 
2013, στην Αθήνα, στα γραφεία της 
Επιτροπής. 

Επικεφαλής της βραζιλιάνικης 
αντιπροσωπείας ήταν ο Υπουργός 
Στρατηγικών Υποθέσεων της χώρας 
αυτής κ. Marcelo Neri, ο οποίος ορί-
στηκε από την Πρόεδρο της χώρας κα 
Dilma Vana Rousseff να την εκπροσω-
πήσει. Την αντιπροσωπεία υποδέχθη-
κε ο Πρόεδρος της Ο.Κ.Ε. Ελλάδος κ. 
Χρήστος Πολυζωγόπουλος, οι Αντιπρό-
εδροί της, καθώς και άλλα Μέλη της 
Ο.Κ.Ε. 

Επίσκεψη του Οικονομικού και Κοινωνικού 
Συμβουλίου Ανάπτυξης της Βραζίλιας στην 
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της 
Ελλάδος 

Κατά την πρώτη συνάντηση συ-
ζητήθηκαν οι οικονομικές και κοι-
νωνικές επιπτώσεις της οικονομικής 
κρίσης και οι δυνατότητες ανάκαμψης 
της παγκόσμιας οικονομίας στη βάση 
της κοινωνικής δικαιοσύνης και περι-
βαλλοντικής αειφορίας. 

Ειδικότερα αναδείχθηκε η επι-
τακτική αναγκαιότητα διαμόρφωσης 
ενός νέου μοντέλου παγκόσμιας δια-
κυβέρνησης που θα διασφαλίζει την 
ανάπτυξη δίνοντας ώθηση στις επεν-
δύσεις, βελτιώνοντας την ανταγωνι-
στικότητα, διατηρώντας τα αναγκαία 
επίπεδα εσωτερικής ζήτησης και δια-
θέσιμου εισοδήματος για όλους τους 
πολίτες, στηρίζοντας την απασχόληση 
και διασφαλίζοντας την κοινωνική συ-
νοχή. Το μοντέλο αυτό θα πρέπει να 
προκύψει μέσα από την ενεργή και 
ισότιμη συμμετοχή της κοινωνίας των 
πολιτών στο σύστημα λήψης των απο-
φάσεων. Η κοινωνική συναίνεση και η 
συντονισμένη δράση και αλληλεγγύη 
αποτελούν προϋποθέσεις «κλειδιά» 
για τον περιορισμό των επιπτώσεων 
και την υπέρβαση της κρίσης. Μόνο 
έτσι μπορεί να διασφαλιστεί ένας νέος 
κύκλος επενδύσεων που θα στηρί-

ζει την ανάπτυξη με περιβαλλοντική 
υπευθυνότητα, επαρκείς θέσεις απα-
σχόλησης, δίκαιη κατανομή του εισο-
δήματος και ίσες ευκαιρίες για όλους 
σε ένα πλαίσιο δημοκρατίας και αλλη-
λεγγύης. 

Υπογραμμίστηκε, επίσης, η ση-
μασία των κοινωνικών πολιτικών που 
σε περιόδους κρίσης όπως η σημερινή 
αποτελούν ένα «δίχτυ ασφαλείας» για 
όλους τους πολίτες καθώς και κρίσιμο 
παράγοντα για την επιθυμητή οικονο-
μική ανάπτυξη. 

Τέλος, εκφράζοντας την έντονη 
ανησυχία τους για τις οικονομικές και 
κοινωνικές συνέπειες της παγκόσμιας 
κρίσης προτρέπουν τις κυβερνήσεις 
της Ελλάδας, της Βραζιλίας καθώς και 
την Ε.Ε. να λάβουν όλα τα αναγκαία 
μέτρα, ώστε να αποφευχθούν περαι-
τέρω αρνητικές συνέπειες στην οικο-
νομική ανάπτυξη και την κοινωνική 
συνοχή. 

Στο τέλος των εργασιών της συ-
νάντησης η Οικονομική και Κοινωνι-
κή Επιτροπή της Ελλάδος και το Οι-
κονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο 
Ανάπτυξης της Βραζιλίας, υιοθέτησαν 
την Τελική Διακήρυξη της συνάντησης 
και όρισαν τα θέματα που θα αναπτυ-
χθούν στην επόμενη συνάντησή τους.

Ακολουθεί η Τελική Διακήρυξη 
της συνάντησης.
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Τον Ιούνιο του 2012 υπεγράφη δι-

μερής συμφωνία συνεργασίας του 

Συμβουλίου Οικονομικής και Κοινωνι-

κής Ανάπτυξης της Βραζιλίας (CDES) και 

της Οικονομικής και Κοινωνικής Επι-

τροπής της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.), με στόχο 

την ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ των 

μερών και που αφορούν τις δύο χώρες. 

Ο πρώτος γύρος συνομιλιών έλαβε 

χώρα στην Αθήνα στις 25 και 26 Ιουνίου 

2013. Συζητήθηκαν οι οικονομικές και 

κοινωνικές επιπτώσεις της οικονομικής 

κρίσης και οι δυνατότητες ανάκαμψης 

της παγκόσμιας οικονομίας στη βάση 

της κοινωνικής δικαιοσύνης και περι-

βαλλοντικής αειφορίας. 

Η συνάντηση των Οικονομικών και 

Κοινωνικών Συμβουλίων Βραζιλίας-Ελ-

λάδος: 

1. Ανησυχεί για τις οικονομικές και κοι-

νωνικές συνέπειες της παγκόσμιας 

κρίσης και προτρέπει τις κυβερνήσεις 

της Ελλάδος, της Βραζιλίας καθώς και 

την ΕΕ να λάβουν όλα τα αναγκαία 

μέτρα, ώστε να αποφευχθούν περαι-

τέρω αρνητικές συνέπειες στην οικο-

νομική ανάπτυξη και την κοινωνική 

συνοχή. 

2. Δίνει έμφαση στην ανάγκη άμβλυν-

σης των επιπτώσεων της παγκόσμιας 

οικονομικής κρίσης. Οι κυβερνήσεις 

θα πρέπει να στηρίξουν την πραγμα-

τική οικονομία, να δώσουν ώθηση 

στις επενδύσεις και να διασφαλίσουν 

τα αναγκαία επίπεδα εσωτερικής ζή-

τησης και διαθέσιμου εισοδήματος 

για όλους τους πολίτες. Απαιτούνται 

πολιτικές που θα δίνουν έμφαση 

στην ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότη-

τα, την απασχόληση και την κοινωνι-

κή συνοχή. 

Τελική Διακήρυξη της συνάντησης των Οικονομικών 
και Κοινωνικών Συμβουλίων Βραζιλίας - Ελλάδος

3. Υπογραμμίζει τη σημασία των κοι-

νωνικών πολιτικών που παρέχουν 

ένα δίχτυ ασφαλείας για όλους τους 

πολίτες και αποτελούν κρίσιμο παρά-

γοντα για την επιθυμητή οικονομική 

ανάπτυξη. 

4. Τονίζει ότι οι στρατηγικές επιλογές με 

στόχο την οικονομική ανάκαμψη, την 

ευημερία για όλους και την ποιότητα 

ζωής θα πρέπει να επικεντρώνονται 

στην προώθηση της καινοτομίας, τη 

στήριξη των μικρομεσαίων επιχει-

ρήσεων, τη δημιουργία σταθερών 

θέσεων εργασίας, την ποιοτική ανα-

βάθμιση της εκπαίδευσης και της 

κατάρτισης και τη στήριξη μιας περι-

βαλλοντικά φιλικής οικονομίας.

5. Θεωρεί ότι θα πρέπει να αναπτυ-

χθούν νέες προσεγγίσεις και προ-

τεραιότητες σε διεθνές και εθνικό 

επίπεδο, με στόχο την ενίσχυση της 

οικονομικής ανάπτυξης και της κοι-

νωνικής συνοχής. Βασικές προτε-

ραιότητες πρέπει να αποτελέσουν η 

ενίσχυση της απασχόλησης, η εφαρ-

μογή ενεργών πολιτικών στην αγορά 

εργασίας και η ενίσχυση των μέτρων 

για την προστασία των ασθενέστερων 

ομάδων του πληθυσμού. 

6. Επισημαίνει τη συμβολή των κοινω-

νικών εταίρων και της κοινωνικής 

οικονομίας και κοινωνικής επιχειρη-

ματικότητας στην καταπολέμηση της 

φτώχειας και του κοινωνικού απο-

κλεισμού. Παρά το γεγονός ότι τα θέ-

ματα της κοινωνικής προστασίας και 

της κοινωνικής ενσωμάτωσης απο-

τελούν πρωτίστως αρμοδιότητα των 

εθνικών κυβερνήσεων, οι κοινωνικοί 

εταίροι και οι φορείς της κοινωνίας 

των πολιτών πρέπει να συμμετέχουν 

σε πλήρη και ισότιμη βάση στη δι-

αμόρφωση, την υλοποίηση και την 

παρακολούθηση των σχετικών πολι-

τικών. 

7. Υπογραμμίζει ότι για την αντιμετώ-

πιση της κρίσης απαιτείται ενίσχυση 

του κοινωνικού διαλόγου και ενεργός 

συμμετοχή ολόκληρης της κοινωνίας. 

Η συντονισμένη δράση και αλληλεγ-

γύη αποτελούν προϋποθέσεις «κλει-

διά» για την οικονομική ανάκαμψη 

και την αύξηση των θέσεων εργασί-

ας. Μόνο στη βάση της κοινωνικής 

συναίνεσης οι πολιτικές που εφαρμό-

ζονται θα μπορέσουν να επηρεάσουν 

Αθήνα, 25-26 Ιουνίου 2013 
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την πραγματική οικονομία, να περιο-

ρίσουν τις επιπτώσεις της κρίσης και 

να οδηγήσουν στην υπέρβασή της. 

8. Επισημαίνει ότι η διοργάνωση μεγά-

λων πολιτιστικών ή και αθλητικών 

γεγονότων, όπως οι Ολυμπιακοί Αγώ-

νες, παρουσιάζει δυνητικές ευκαιρίες 

για την οικονομία και την κοινωνία 

της διοργανώτριας χώρας. Ο έγκαιρος 

και ολοκληρωμένος σχεδιασμός πα-

ράλληλα με τον έλεγχο του κόστους 

αποτελούν τους δύο βασικούς παρά-

γοντες από τους οποίους εξαρτάται 

η αριστοποίηση του αποτελέσματος. 

Κρίσιμη σημασία έχει επίσης η έντα-

ξη των συγκεκριμένων δρώμενων 

σε μια γενικότερη αναπτυξιακή και 

πολεοδομική στρατηγική, που θα 

επιτρέπει την αξιοποίηση των πολλα-

πλασιαστικών επιπτώσεων τους που 

δυνητικά μπορούν να είναι πολύ ση-

μαντικές, αλλά δεν είναι δεδομένες 

χωρίς συστηματική και συνεχή προ-

σπάθεια. 

9. Ζητεί στενότερη συνεργασία μεταξύ 

των δύο χωρών σε όλους τους τομείς, 

μέσω της ανταλλαγής εμπειριών, 

προτάσεων και επιτυχημένων πρακτι-

κών. 

Οι βασικές διαπιστώσεις των δύο 

μερών ήταν οι ακόλουθες: 

1. Η παγκοσμιοποίηση του χρηματοπι-

στωτικού συστήματος έχει μεταβάλ-

λει σημαντικά τη δομή και τη λει-

τουργία της παγκόσμιας οικονομίας. 

2. Η απορρύθμιση των χρηματοπιστω-

τικών αγορών και η ελεύθερη διακί-

νηση των κεφαλαίων περιορίζουν τις 

δυνατότητες εξισορροπιστικής πα-

ρέμβασης των εθνικών οικονομικών 

πολιτικών και δημιουργούν συχνά 

ανισορροπίες στο ισοζύγιο πληρωμών 

και στη ρευστότητα πολλών χωρών. 

3. Η παγκόσμια διακυβέρνηση με τη 

σημερινή της μορφή δεν ανταποκρί-

νεται στις οικονομικές και πολιτικές 

απαιτήσεις της τρέχουσας οικονομι-

κής συγκυρίας. 

4. Η οικονομική κρίση σε μικρό ή με-

γάλο βαθμό έχει επηρεάσει όλες τις 

χώρες, αλλά περισσότερο τις φτωχό-

τερες και λιγότερο ανεπτυγμένες. Η 

κρίση έχει οδηγήσει σε σημαντική 

επιδείνωση της φτώχειας και των 

εισοδηματικών ανισοτήτων και έχει 

αυξήσει σημαντικά την ανεργία (τα 

σημαντικότερα ποσοστά ανεργίας 

παρουσιάζονται στους νέους). 

5. Η τρέχουσα δημοσιονομική κρίση 

και τα μέτρα λιτότητας που έχουν 

εφαρμοστεί για την αντιμετώπιση της 

έχουν σημαντικές κοινωνικοοικονο-

μικές επιπτώσεις και έχουν υποβαθ-

μίσει σε μεγάλο βαθμό το επίπεδο 

του κοινωνικού κράτους και της κοι-

νωνικής προστασίας των πολιτών. 

6. Η επιβολή μέτρων λιτότητας έχει 

οδηγήσει σε αρνητικούς ρυθμούς 

οικονομικής ανάπτυξης, έχει περιο-

ρίσει σημαντικά τις δημόσιες επεν-

δύσεις σε πολλούς τομείς όπως στην 

εκπαίδευση και την κατάρτιση, την 

έρευνα και την καινοτομία και έχει 

περιορίσει σημαντικά το διαθέσιμο 

εισόδημα των πολιτών. 

7. Η έξοδος από την κρίση προϋποθέ-

τει επανάκτηση των θετικών ρυθμών 

ανάπτυξης. Είναι απαραίτητο να προ-

σελκυσθούν νέες καινοτόμες επεν-

δύσεις και να ενισχυθούν τομείς με 

αναπτυξιακές δυνατότητες όπως ο το-

μέας της κοινωνικής οικονομίας και 

της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. 

8. Στα προαναφερόμενα σημαντικό 

ρόλο μπορεί να διαδραματίσει η 

ενεργή συμμετοχή της κοινωνίας των 

πολιτών και ο κοινωνικός διάλογος 

που θα φέρει κοντά την κυβέρνηση, 

τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και 

την οργανωμένη κοινωνία των πολι-

τών και θα οδηγήσει σε κοινούς στό-

χους και κοινά αποδεκτές προτάσεις 

παρέμβασης για την υπέρβασή της. 

9. Η σημερινή συνάντηση έθεσε το 

πλαίσιο από την πλευρά της κοινω-

νίας των πολιτών για ένα νέο μοντέλο 

ανάπτυξης με κοινωνική δικαιοσύνη, 

κοινωνική συνοχή και περιβαλλοντι-

κή αειφορία. 

Συμπερασματικά, είναι αναγκαίο να 

αναπτυχθεί ένα νέο μοντέλο παγκόσμιας 

διακυβέρνησης στη βάση δημιουργίας 

νέων θεσμών και ενίσχυσης των συμμε-

τοχικών διαδικασιών. Είναι επίσης ανα-

γκαίο να ενισχυθούν οι προσπάθειες σε 

παγκόσμιο επίπεδο, προκειμένου να δι-

ασφαλιστεί ένας νέος κύκλος επενδύσε-

ων που θα στηρίζει την ανάπτυξη με πε-

ριβαλλοντική υπευθυνότητα, επαρκείς 

θέσεις απασχόλησης, δίκαιη κατανομή 

του εισοδήματος και ίσες ευκαιρίες για 

όλους σε ένα πλαίσιο δημοκρατίας και 

αλληλεγγύης. 
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Στις 4 και 5 Ιουλίου 2013 η Οικονομική και Κοινωνική Επι-
τροπή της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε) φιλοξένησε στην Αθήνα τη 

Γενική Συνέλευση της Ένωσης των Οικονομικών και Κοινω-
νικών Συμβουλίων και Παρόμοιων Θεσμών της Γαλλοφωνίας 
(UCESIF)*. 

Στη διάρκεια της Συνέλευσης, στην οποία συμμετείχαν 
δεκατέσσερις (14) Ο.Κ.Ε. από την Ασία, την Αφρική και την 
Ευρώπη, η Ο.Κ.Ε. Ελλάδος ανέλαβε την Προεδρία της UCESIF 
και ο Πρόεδρός της κ. Χρήστος Πολυζωγόπουλος εξελέγη 
ομόφωνα Πρόεδρος της UCESIF για τη διετία 2013-2015. Ο 
κ. Πολυζωγόπουλος ευχαρίστησε θερμά όλες τις Ο.Κ.Ε. που 
υποστήριξαν την εκλογή του και τόνισε πως ο τόσο ο ίδιος 
προσωπικά, όσο και η Ο.Κ.Ε. Ελλάδος, θα υποστηρίξουν 
με ευθύνη και ζήλο τα νέα καθήκοντα στην Προεδρία της 
UCESIF ώστε να ανταπεξέλθουν με τον καλύτερο δυνατό και 
αποτελεσματικό τρόπο. Σε περιόδους κρίσης, όπως η σημερι-
νή, ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων και η συνεργασία τους 
σε διεθνές επίπεδο είναι όσο ποτέ άλλοτε αναγκαία και απα-
ραίτητη, τόνισε μεταξύ άλλων ο κ. Πολυζωγόπουλος. 

Τη δεύτερη μέρα της συνεδρίασης διοργανώθηκε, στο 
πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης της UCESIF, θεματικό σεμι-
νάριο για την κρίση. Στο σεμινάριο, στο οποίο προήδρευσε ο 
κ. Ηλίας Ηλιόπουλος, Αντιπρόεδρος της Ο.Κ.Ε. Ελλάδος, τους 
συμμετέχοντες καλωσόρισε ο κ. Απόστολος Ξυράφης, Γενικός 
Γραμματέας. 

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου ο κ. Ηenri Malosse, 
Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ο.Κ.Ε. (Ε.Ο.Κ.Ε.) και ο κ. Γεώρ-
γιος Ντάσης, Πρόεδρος της Ομάδας των Εργαζομένων της 
Ε.Ο.Κ.Ε., παρουσίασαν τις σχετικές πρωτοβουλίες και δράσεις 
της Ε.Ο.Κ.Ε. για την αντιμετώπιση της κρίσης. Στη συνέχεια 
ο Δρ. Γεώργιος Τσατήρης, Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής 
της Ο.Κ.Ε., η Δρ. Χριστίνα Θεοχάρη, Εμπειρογνώμονας, και η 
Δρ. Αφροδίτη Μακρυγιάννη, Επιστημονική Συνεργάτιδα της 
Ο.Κ.Ε., παρουσίασαν τις πτυχές και τις επιπτώσεις της κρίσης 
στον κοινωνικό διάλογο και τις εργασιακές σχέσεις. Ακολού-
θησε συζήτηση και κατάθεση των εμπειριών των εθνικών 
Ο.Κ.Ε. για το ρόλο του κοινωνικού και πολιτικού διαλόγου 
σε περίοδο κρίσης.

 n Η Ένωση των Οικονομικών και Κοινωνικών Συμβουλίων 
και Παρόμοιων Θεσμών της Γαλλοφωνίας (UCESIF) αποτε-
λεί μια διεθνή ένωση των Ο.Κ.Ε. από χώρες της γαλλοφω-
νίας, οι οποίες αναπτύσσουν κοινή δράση για μια σειρά 
από επίκαιρα θέματα που απασχολούν τις κοινωνίες τους. 

Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος έγι-
νε μέλος της UCESIF τον Ιούλιο του 2011 και δραστηριοποιεί-
ται ενεργά αναπτύσσοντας σχέσεις με αντίστοιχους θεσμούς 
σε αυτές τις χώρες.

Εκλογή της Ο.Κ.Ε. Ελλάδος 
στην προεδρία της UCESIF 
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Η Ο.Κ.Ε. διαπιστώνει ότι το νέο φο-
ρολογικό νομοσχέδιο περιορίζεται 

κυρίως στο πλαίσιο μιας μονομερούς 
εισπρακτικής λογικής. Δυστυχώς έως 
σήμερα, μετά από συνεχείς αλλαγές 
του φορολογικού συστήματος, και 
το νέο φορολογικό νομοσχέδιο δεν 
διακρίνεται από χαρακτηριστικά κοι-
νωνικής δικαιοσύνης, αναπτυξιακού 
προσανατολισμού, αναδιανομής του 
εισοδήματος και κατανομής των φο-
ρολογικών βαρών ανάλογα με την 
φοροδοτική ικανότητα των φορολο-
γουμένων.

Η Ο.Κ.Ε. επανέρχεται στην πάγια 
θέση της ότι η απόλυτη προτεραιότητα 
της δημοσιονομικής πολιτικής πρέπει 
να είναι η αντιμετώπιση του προβλή-
ματος της εκτεταμένης φοροδιαφυγής 
και φοροαποφυγής. 

Στο υπό συζήτηση Σχέδιο Νόμου 
διατηρείται η διαφοροποίηση των φο-
ρολογουμένων ανάλογα με την πηγή 
και όχι το ύψος του εισοδήματος. Η 
Ο.Κ.Ε. προτείνει την κατάργηση της 
διαφορετικής φορολογικής μεταχείρι-
σης εισοδημάτων από διαφορετικές 
πηγές και την εφαρμογή ενιαίας προ-
οδευτικής κλίμακας για όλες τις κατη-
γορίες και πηγές εισοδήματος.

Δεδομένης της αβεβαιότητας της 
παρούσας οικονομικής συγκυρίας, θε-
τικά αξιολογείται η ρύθμιση που ανα-
γνωρίζει τον υπολογισμό επισφαλειών 
(άρθρο 26).

Η Ο.Κ.Ε. εκφράζει τον προβλη-
ματισμό της για το γεγονός ότι στο 
Σχέδιο Νόμου επαναφέρεται γενικά 
και αόριστα ο εξωλογιστικός προσδι-
ορισμός εισοδημάτων για τις επιχει-
ρήσεις, ο οποίος είχε καταργηθεί με 
προηγούμενο νόμο.

Η Ο.Κ.Ε. είναι αντίθετη με την 
κατάργηση του μέτρου των αποδείξε-
ων το οποίο θεωρεί ότι θα έπρεπε να 
εξελιχθεί σε ένα σύγχρονο και στοχευ-
μένο μηχανισμό ελέγχου, για συγκε-
κριμένες δαπάνες και επιχειρηματικές 
δραστηριότητες.

Επιπλέον, η Ο.Κ.Ε. τονίζει ότι 
απαιτείται η πλήρης και ολοκληρωμέ-
νη λειτουργία Περιουσιολογίου ώστε 
να καταγράφονται τα περιουσιακά 
προς φορολόγηση στοιχεία. Επίσης 
απαιτείται η πλήρης και ουσιαστική 
εφαρμογή του πόθεν έσχες.

Τέλος η Ο.Κ.Ε. επισημαίνει ότι η 
διεύρυνση της φορολογικής βάσης 
αποτελεί προϋπόθεση για την ελά-
φρυνση των φορολογικών βαρών. Η 
διεύρυνση της φορολογικής βάσης θα 
πρέπει να είναι στοχευμένη κυρίως 
προς ομάδες που αποδεδειγμένα είναι 
«θύλακες φοροδιαφυγής» και υψηλά 
εισοδήματα που διαφεύγουν με νομό-
τυπες διαδικασίες.

Συμπερασματικά, η Ο.Κ.Ε. επιση-
μαίνει ότι η ανισομερής περικοπή μι-
σθών και εισοδημάτων σε συνδυασμό 
με την επιβολή καθεστώτος πολύ υψη-
λής φορολόγησης στην οικονομική 
δραστηριότητα στραγγαλίζουν κάθε 
προοπτική ανάπτυξης. Για να μπορέ-
σει η χώρα να επιτύχει τον περιορισμό 
των συνεπειών της κρίσης στην οικο-
νομία και την κοινωνία και να ακολου-
θήσει ένα αναπτυξιακό μοντέλο που 
θα οδηγήσει σε υπέρβαση της κρίσης, 
το φορολογικό σύστημα δεν μπορεί 
να έχει ως στρατηγική στόχευση μόνο 
την αύξηση των εσόδων σε σχέση με 
το προηγούμενο έτος, αλλά θα πρέπει 
αφενός να λειτουργεί αναδιανεμη-
τικά και αφετέρου να στοχεύει στην 
ενίσχυση και επαναδραστηριοποίηση 

Γνώμη της Ο.Κ.Ε. επί του «Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος», και επί των διατάξεων 
για τον Κατώτατο Μισθό όπως περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Νόμου

«Φορολογία Εισοδήματος, Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν.4046/ 
2012, του Ν.4093/2012 και του Ν.4127/2013 και Άλλες Διατάξεις»

της πραγματικής οικονομίας, ώστε να 
ανταποκρίνεται στις κοινωνικές, ανα-
πτυξιακές και δημοσιονομικές ανά-
γκες της χώρας.

Όσον αφορά τις διατάξεις για 
τον κατώτατο μισθό (άρθρο 103) του 
πολυνομοσχεδίου, όπως διαπιστώνει 
η Ο.Κ.Ε., επεκτείνουν τη νομοθέτη-
ση του κατώτατου μισθού και πέραν 
του 2017, διαμορφώνοντας ένα μόνιμο 
σύστημα καθορισμού νομοθετημένου 
κατώτατου μισθού. Σύμφωνα με την 
Ο.Κ.Ε. στο σύστημα αυτό η διαβού-
λευση μεταξύ κυβέρνησης και κοι-
νωνικών εταίρων και των κοινωνικών 
εταίρων μεταξύ τους είναι παρωδία, 
αφού ακόμα και πιθανή συμφωνία 
μεταξύ των κοινωνικών εταίρων όχι 
μόνο δεν δεσμεύει την κυβέρνηση, 
αλλά τίθεται και στην κρίση και αξι-
ολογείται ελευθέρως από Επιτροπή 
Εμπειρογνωμόνων, μέσω εκθέσεως 
που συντάσσει το ΚΕΠΕ. Η Ο.Κ.Ε. επο-
μένως θεωρεί ότι δεν θα πρέπει να 
νομοθετηθεί μηχανισμός καθορισμού 
κατώτατου μισθού και ζητά την επα-
ναφορά της διαδικασίας καθορισμού 
του κατώτατου μισθού μέσω της Εθνι-
κής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Ερ-
γασίας όπως με αποτελεσματικότητα 
έχει λειτουργήσει τα τελευταία εξήντα 
χρόνια και ειδικότερα κατά την περίο-
δο 1990-2010, διάστημα κατά το οποίο 
οι κοινωνικοί εταίροι πάντα κατέληγαν 
σε συμφωνία μετά από απευθείας δια-
πραγματεύσεις.
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Γνώμη της Ο.Κ.Ε. επί του Σχεδίου Νόμου 

«Ρύθμιση Αγοράς Προϊόντων και Παροχής 
Υπηρεσιών»

Η Ο.Κ.Ε. θεωρεί ότι ο θεσμικός εκ-
συγχρονισμός και η απελευθέρω-

ση της λειτουργίας της αγοράς, με την 
εμβάθυνση και εκσυγχρονισμό των 
κανόνων της αγοράς πρέπει να έχει ως 
βασικό στόχο τη μείωση των γραφειο-
κρατικών εμποδίων και τη δημιουργία 
συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού για 
την ανάπτυξη της υγιούς επιχειρηματι-
κότητας. Η απελευθέρωση της αγοράς 
συνδέεται κύρια με την αποσαφήνιση 
νομικών κανόνων όπου αυτή απαιτεί-
ται, τη διαμόρφωση ενός σταθερού 
πλαισίου λειτουργίας και τον ακριβή 
προσδιορισμό των ρόλων που είναι 
σκόπιμο να επιτελέσουν οι δημόσιοι 
οργανισμοί και φορείς που εμπλέκο-
νται στη λειτουργία της.  

H O.K.E. έχει και στο παρελθόν 
επισημάνει ότι η ορθή νομοθέτηση 
προαπαιτεί αναλυτική εξέταση της 
οικονομικής συγκυρίας και αποτίμη-
ση των συνεπειών των προτεινόμενων 
νομοθετικών ρυθμίσεων στην οικονο-
μία και την κοινωνία. Υπό αυτό το πρί-
σμα η Ο.Κ.Ε. λαμβάνοντας υπόψη  τις 
απόψεις των φορέων σημειώνει ότι οι 
διατάξεις που αφορούν την απελευθέ-
ρωση της λειτουργίας καταστημάτων 
(άρθρο 16) και Λαϊκών αγορών με πα-
ραγωγούς (άρθρο 38) για την ημέρα 
της Κυριακής θα πρέπει να επανεξε-
ταστούν. Η επέκταση της λειτουργίας 
των καταστημάτων τις Κυριακές δεν 
εξυπηρετεί τους στόχους αναδιάρ-
θρωσης και μείωσης κόστους των 
επιχειρήσεων, ούτε εδράζεται σε ένα 

πλαίσιο προσδοκιών για αυξημένη ζή-
τηση. Το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο 
καλύπτει τη δυνατότητα επέκτασης 
ωραρίου και λειτουργίας στις τουριστι-
κές περιοχές. 

Αντίθετα, θετικά αξιολογείται η 
αύξηση των εκπτωτικών περιόδων 
καθώς αποτελεί μια ορθή διευθέτηση 
για την ανάπτυξη της αγοράς και την 
εξυπηρέτηση των καταναλωτών (άρ-
θρο 15).

Θετικά επίσης αξιολογείται η 

προσπάθεια συστηματοποίησης των 
ελέγχων και εξυγίανσης της αγοράς 
καυσίμων.

Τέλος, η Ο.Κ.Ε. παρατηρεί ότι η 
ρύθμιση (κεφάλαιο Δ) για τις κατα-
ναλωτικές οργανώσεις θα πρέπει να 
τύχει περαιτέρω επεξεργασίας σε συ-
νεργασία με τους αρμόδιους φορείς 
και οργανώσεις καταναλωτών. Σε μια 
περίοδο που οι έλεγχοι στην αγορά 
είναι μειωμένοι λόγω των αυξημέ-
νων αρμοδιοτήτων των ελεγκτικών 
μηχανισμών και τον περιορισμό του 
προσωπικού, ο ρόλος των καταναλω-
τικών οργανώσεων στην αποσόβηση 
καταχρηστικών πρακτικών από μέρους 
των επιχειρήσεων εις βάρος του κατα-
ναλωτή είναι ιδιαίτερα σημαντικός. Η 
κατάργηση της χρηματοδότησης των 
καταναλωτικών οργανώσεων από τον 
Κρατικό Προϋπολογισμό προτείνεται 
να ισχύσει μόνο για το διάστημα της 
δημοσιονομικής προσαρμογής, ενώ 
στη συνέχεια θα πρέπει να επανεξε-
τασθεί.  Σε κάθε περίπτωση,  θα πρέ-
πει να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα 
των φορέων που προστατεύουν τους 
καταναλωτές, καθώς και η διαφάνεια 
στους τρόπους χρηματοδότησής τους 
από εναλλακτικά σχήματα.



Η Αξιοποίηση του Ενεργού Πληθυσμού  
χωρίς Ηλικιακούς Αποκλεισμούς 

Για μια κοινωνία συνοχής και αλληλεγγύης

Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (Ο.Κ.Ε.), ως κατεξοχήν 

θεσμός κοινωνικού διαλόγου και διαβούλευσης των κοινωνικών 

εταίρων, ανέλαβε την πρωτοβουλία να υλοποιήσει Έργο με τίτλο 

«Ανάπτυξη Εξειδικευμένων Καινοτόμων Πολιτικών και Πρακτικών 

Διοίκησης Επιχειρήσεων, Ενδυνάμωσης του Κοινωνικού Διαλόγου 

και Υποστήριξης των Κοινωνικών Εταίρων με Στόχο τις Καινοτόμες 

Προτάσεις Πολίτικης για το Ζήτημα της Διαχείρισης της Ενεργού 

Γήρανσης στην Ελλάδα» με βασικό στόχο τη διερεύνηση και την 

πρόταση ενεργών προληπτικών πολιτικών διαχείρισης του ενεργού 

πληθυσμού της χώρας. 

Μέσω της υλοποίησης του Έργου, η Ο.Κ.Ε. στοχεύει επίσης 

αφενός στην ανάδειξη και την επικοινωνία των προβλημάτων του 

σύγχρονου επιχειρηματικού περιβάλλοντος σε σχέση με το ζήτημα 

της διαχείρισης της ενεργού γήρανσης (πληθυσμός άνω των 55 

ετών) και αφετέρου στη δημιουργία νέων καινοτόμων προληπτικών 

εργαλείων υποστήριξης όλων των ενδιαφερόμενων μερών.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ 

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ

http://www.oke-energosgiransi.gr/portal/
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