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Μήνυμα 
του Προέδρου 

της Ο.Κ.Ε.

Αγαπητοί φίλοι αναγνώστες, 

Το δεύτερο τεύχος του τέταρτου Τόμου 

του περιοδικού της Οικονομικής και 

Κοινωνικής Επιτροπής της Ελλάδος 

(Ο.Κ.Ε.) είναι στα χέρια σας για να σας 

ενημερώσει για τις δράσεις και το έργο 

της Επιτροπής στη χώρα μας, αλλά και 

στο εξωτερικό.

Επίσης, στο τεύχος αυτό, έχουμε τη 

τιμή και τη χαρά να φιλοξενούμε τη 

συνέντευξη του Προέδρου του Ευρω-

παϊκού Κοινοβουλίου κ. Martin Schulz.

Το δεύτερο εξάμηνο του 2013 η Ο.Κ.Ε. 

προετοίμασε και παρουσίασε μεγάλο 

αριθμό Γνωμών για ιδιαίτερα επίκαιρα 

ζητήματα όπως η απλούστευση διαδι-

κασιών για την ενίσχυση της τουριστι-

κής επιχειρηματικότητας, η φορολογία 

εισοδήματος, η ρύθμιση αγοράς προϊ-

όντων παροχής υπηρεσιών, η διαμόρ-

φωση πλαισίου για την αξιοποίηση των 

υδατικών πόρων, η απασχόληση, η καινοτομία και η κοινωνική επιχειρηματικό-

τητα.

Όσον αφορά τις διεθνείς μας δραστηριότητες, το Νοέμβριο του 2013 η Ο.Κ.Ε. φι-

λοξένησε την ετήσια συνάντηση των Προέδρων και των Γενικών Γραμματέων της 

Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής και των Ο.Κ.Ε. των κρατών-

μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.). Τον ίδιο μήνα υποδεχθήκαμε στην Αθή-

να πολυμελή αντιπροσωπεία της Επιτροπής της Σαγκάης της Κινεζικής Λαϊκής 

Πολιτικής Συμβουλευτικής Διάσκεψης και συζητήσαμε για μελλοντικές κοινές 

δράσεις των δύο Επιτροπών. Τον Οκτώβριο του 2013 η Ο.Κ.Ε. συμμετείχε στο 

Παγκόσμιο Φόρουμ της Λιλ για την «Υπεύθυνη Οικονομία», ενώ το Σεπτέμβριο 

του 2013 η Ο.Κ.Ε. συμμετείχε στη Γενική Συνέλευση της Διεθνούς Ένωσης των 

Ο.Κ.Ε. και Παρόμοιων Θεσμών (AICESIS) στο Αλγέρι, όπου και επανεκλέχθηκε 

στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης. 

Για το πρώτο εξάμηνο του 2014 η Ο.Κ.Ε. θα διοργανώσει μία σειρά εκδηλώσεων, 

στο δε πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας στο Συμβούλιο της Ε.Ε. μία διεθνή 

συνδιάσκεψη για τη μετανάστευση και άλλες σημαντικές δραστηριότητες.

Για όλες τις εκδηλώσεις και τις δράσεις μας η συμμετοχή σας είναι πάντα ιδιαί-

τερα σημαντική και ευπρόσδεκτη.

Χρήστος Πολυζωγόπουλος 
Πρόεδρος Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής
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Η Οικονομική και Κοινωνική Επι-
τροπή της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.), πα-

ρακολουθώντας και μελετώντας τις 
εξελίξεις σε επίκαιρα ζητήματα στην 
οικονομική και κοινωνική ζωή της 
χώρας και του νομοθετικού έργου της 
Κυβέρνησης, σε συνεδρίαση της Εκτε-
λεστικής Επιτροπής της, εξέφρασε τις 
παρακάτω θέσεις:

Α. Η Ο.Κ.Ε. διαπιστώνει ότι το νέο 
φορολογικό 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 χαρα-
κτηριστικά κοινωνικής δικαιοσύνης, 
αναπτυξιακού προσανατολισμού, ανα-
διανομής του εισοδήματος και κατα-
νομής των φορολογικών βαρών ανάλο-
γα με την φοροδοτική ικανότητα των 
φορολογουμένων.

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 νομοσχέδιο δι-
ατηρείται η διαφοροποίηση των φορο-
λογουμένων ανάλογα με την πηγή και 
όχι το ύψος του εισοδήματος. Η Ο.Κ.Ε. 
προτείνει την κατάργηση της διαφορε-
τικής φορολογικής μεταχείρισης εισο-
δημάτων από διαφορετικές πηγές και 
την εφαρμογή ενιαίας προοδευτικής 
κλίμακας για όλες τις κατηγορίες και 
πηγές εισοδήματος.

Γνώμη της Ο.Κ.Ε. επί των Σχεδίων Νόμου

α) «Φορολογία Εισοδήματος, Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής 
του ν. 4046/2012,του ν.4093/2012 και του ν. 4127/2013 και 
άλλες διατάξεις» 

β) «Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της 
τουριστικής επιχειρηματικότητας, αναδιάρθρωση του 
ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και λοιπές διατάξεις»

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 προβλημα-
τισμό της για το γεγονός ότι στο πα-
ρόν νομοσχέδιο 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 αποδεί-
ξεων το οποίο θεωρεί ότι θα έπρεπε 
να εξελιχθεί σε ένα σύγχρονο και 
στοχευμένο μηχανισμό ελέγχου, για 
συγκεκριμένες δαπάνες και επιχειρη-
ματικές δραστηριότητες, με αποδεί-
ξεις που κατατίθενται ηλεκτρονικά με 
πλήρη στοιχεία (ημερ/νίες, στοιχεία 
επιχείρησης, ΑΦΜ κλπ.), και μπορούν 
να αξιοποιηθούν σε ηλεκτρονικές δια-
σταυρώσεις.

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 νο-
μότυπες διαδικασίες. Η Ο.Κ.Ε. θεωρεί 
ότι για την αύξηση της φορολογητέας 
ύλης απαιτείται η δημιουργία «συ-
γκρουόμενων συμφερόντων» μεταξύ 
τελικών καταναλωτών και λιανεμπό-
ρων ή ελεύθερων επαγγελματιών, 
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ώστε να μην χάνονται έσοδα ΦΠΑ από 
την Πολιτεία, αλλά το κυριότερο, να 
μην διαφεύγει η φορολογητέα ύλη.

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

Β. Η Ο.Κ.Ε. διαφωνεί με τη νομοθέ-
τηση μηχανισμού για τον καθορισμό 
νομοθετημένου κατώτατου μισθού.

Με το άρθρο 103 του πολυνο-
μοσχεδίου, το οποίο βρίσκεται προς 
ψήφιση στη Βουλή των Ελλήνων, 
επεκτείνεται η νομοθέτηση του κατώ-
τατου μισθού και πέραν του 2017 και 
διαμορφώνεται ένας μόνιμος μηχανι-
σμός καθορισμού νομοθετημένου κα-
τώτατου μισθού. 

Σύμφωνα με την Ο.Κ.Ε. στο σύ-
στημα αυτό η διαβούλευση μεταξύ 
κυβέρνησης και κοινωνικών εταίρων 
και των κοινωνικών εταίρων μεταξύ 
τους είναι παρωδία, αφού ακόμα και 

πιθανή συμφωνία μεταξύ των κοινω-
νικών εταίρων όχι μόνο δεν δεσμεύει 
την κυβέρνηση, αλλά τίθεται και στην 
κρίση και αξιολογείται ελευθέρως από 
Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων μέσω Εκ-
θέσεως που συντάσσει το ΚΕΠΕ. 

Η Ο.Κ.Ε. θεωρεί ότι δεν θα πρέπει 
να νομοθετηθεί μηχανισμός καθορι-
σμού κατώτατου μισθού και ζητά την 
επαναφορά της διαδικασίας καθορι-
σμού του κατώτατου μισθού μέσω της 
Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης 
Εργασίας, η οποία έχει λειτουργήσει 
με αποτελεσματικότητα τα τελευταία 
εξήντα χρόνια και ειδικότερα κατά την 
περίοδο 1990-2010, διάστημα κατά το 
οποίο οι κοινωνικοί εταίροι κατέληγαν 
πάντα σε συμφωνία, μετά από απευ-
θείας διαπραγματεύσεις.

Η Ο.Κ.Ε. στη Γνώμη Πρωτοβου-
λίας της «Εθνική Γενική Συλλογική 
Σύμβαση Εργασίας και οι συλλογικές 
διαπραγματεύσεις ως παράγοντες 
κοινωνικής συνοχής», που εκπόνη-
σε τον Απρίλιο του 2013, διαπίστωσε 
την πλήρη αποδυνάμωση των συλλο-
γικών διαπραγματεύσεων με τις νο-
μοθετικές ρυθμίσεις της τελευταίας 
διετίας και υπογράμμισε την ανάγκη 

συνολικής επανεξέτασης του νομικού 
πλαισίου για την αποκατάσταση της 
διαπραγματευτικής ισορροπίας μετα-
ξύ εργοδοτών και εργαζομένων και 
τη δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης 
μεταξύ τους και μεταξύ αυτών και της 
Κυβέρνησης κατά την αναζήτηση κοι-
νά αποδεκτών λύσεων. Οι ελεύθερες 
συλλογικές διαπραγματεύσεις αποτε-
λούν το μόνο εχέγγυο για την εργασι-
ακή ειρήνη και την κοινωνική συνοχή.

Στο ίδιο ακριβώς συμπέρασμα κα-
τέληξε και η Διεθνής Οργάνωση Εργα-
σίας η οποία διαπίστωσε πολυάριθμες 
παρεμβάσεις στις συλλογικές συμβά-
σεις από την Ελληνική Κυβέρνηση 
στο πλαίσιο των μέτρων λιτότητας, γε-
γονός που παραβιάζει κατάφορα την 
ελευθερία των συλλογικών διαπραγ-
ματεύσεων. Κάλεσε δε την ελληνική 
Κυβέρνηση να δημιουργήσει περι-
θώρια διαλόγου με τους κοινωνικούς 
εταίρους και να επανεξετάσει το όλο 
πλαίσιο, όπως διαμορφώθηκε από τις 
πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις οι 
οποίες οδήγησαν σε πλήρη απορρύθ-
μιση την αγορά εργασίας. 
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Γ. Η Ο.Κ.Ε. διαπιστώνει ότι επιχειρεί-
ται η αναβάθμιση του Ελληνικού Του-
ρισμού.

Είναι κοινή διαπίστωση ότι η 
χώρα χρειάζεται μια νέα τουριστική 
πολιτική, στο πλαίσιο της οποίας το 
ελληνικό τουριστικό προϊόν μπορεί 
και πρέπει να εμπλουτισθεί και να 
αναβαθμισθεί, μέσα από την υιοθέτη-
ση σύγχρονων εργαλείων ανάπτυξης 
και προβολής της τουριστικής δραστη-
ριότητας και νέα τουριστικά προϊόντα 
και υπηρεσίες. 

Η Ο.Κ.Ε. θεωρεί ότι το νομοσχέ-
διο «Απλούστευση διαδικασιών για 
την ενίσχυση της τουριστικής επιχει-
ρηματικότητας, αναδιοργάνωση του 
Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού 
και λοιπές διατάξεις» κινείται προς 
την σωστή κατεύθυνση και έρχεται να 
καλύψει τα υφιστάμενα κενά και να 
συμβάλει στην αντιμετώπιση βασικών 
δομικών προβλημάτων που αντιμετω-
πίζει ο τουρισμός στη χώρα μας και τα 
οποία λόγω της κρίσης εντείνονται. Οι 
ρυθμίσεις του νομοσχεδίου στοχεύουν 
στην ποιοτική αναβάθμιση του τουρι-
σμού, εξορθολογίζουν το ρυθμιστικό 
πλαίσιο της τουριστικής κατοικίας, δι-
ευρύνουν το τουριστικό προϊόν με τη 
στήριξη νέων μορφών τουρισμού και 
βελτιώνουν σε σημαντικό βαθμό τη 
σχέση μεταξύ τουρισμού αφενός, πε-
ριβάλλοντος και κατοικίας αφετέρου, 
στη κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυ-
ξης. Τέλος, δημιουργείται ένα βασικό 
πλαίσιο από άποψη τουριστικής νομο-
θεσίας που επιτρέπει τις χωρικές ρυθ-
μίσεις από το αναμενόμενο νέο Ειδικό 
Πλαίσιο για τον Τουρισμό.

Ειδικότερα η Ο.Κ.Ε. επισημαίνει 
ότι από την ανάγνωση των επιμέρους 
διατάξεων προκύπτει η πρόθεση του 
αρμόδιου Υπουργείου να διαμορ-
φωθεί ένα νέο θεσμικό πλαίσιο για 
την άσκηση μιας διαφοροποιημένης 
τουριστικής πολιτικής, με προτεραι-
ότητα στη δημιουργία σύνθετων και 
οργανωμένων τουριστικών αναπτύξε-
ων, ενώ παράλληλα επιχειρείται και 
η απλούστευση των διαδικασιών για 
την αδειοδότηση και την λειτουργία 
των τουριστικών επιχειρήσεων και η 
αναδιάρθρωση του Ε.Ο.Τ., με σκοπό τη 

διευκόλυνση των επενδύσεων. Επιχει-
ρείται επίσης η εισαγωγή - προώθηση 
νέων τουριστικών προϊόντων, τα οποία 
ήδη διατίθενται σε ανταγωνιστικές 
προς την Ελλάδα χώρες, και ορισμένα 
από τα οποία πράγματι, αν αξιοποιη-
θούν σωστά, είναι δυνατόν να δώσουν 
μια επιπλέον ώθηση στην τουριστική 
ανάπτυξη της χώρας.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η 
προσπάθεια οργάνωσης σε ένα ενιαίο 
πλαίσιο των οργανωμένων υποδοχέων 
τουριστικών δραστηριοτήτων που δια-
πιστώνεται, μέσω της οποίας επιδιώκε-
ται η βελτίωση της σημερινής χαοτι-
κής εικόνας (διαφορετικοί φορείς και 
διαφορετική νομοθεσία για κάθε ένα) 

και δημιουργείται μία ενιαία κατά-
σταση που διευκολύνει σημαντικά τις 
επενδυτικές πρωτοβουλίες. 

Τέλος, θετικά αξιολογείται και η 
ρύθμιση για την τουριστική κατοικία, 
όπου οι συντελεστές δόμησης και οι 
πυκνότητες δεν έχουν καμία σχέση 
με το μοντέλο της Ισπανίας που βασί-
στηκε σε δεκαπλάσιους συντελεστές, 
πολυόροφα και πυκνά κτίσματα. Η 
τουριστική κατοικία πιστεύεται ότι θα 
δώσει νέα ώθηση στην ανάπτυξη του 
τουρισμού καθώς η διεθνής ζήτηση 
είναι μεγάλη και τα συγκριτικά πλεο-
νεκτήματα της χώρας μας παρέμεναν 
αναξιοποίητα μέχρι σήμερα.

Γνώμη της Ο.Κ.Ε. επί των Σχεδίων Νόμου

α) «Φορολογία Εισοδήματος, Επείγοντα Μέτρα 
Εφαρμογής του ν. 4046/2012,του ν.4093/2012 
και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» 

β) «Απλούστευση διαδικασιών για την 
ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηματικότητας, 
αναδιάρθρωση του ελληνικού Οργανισμού 
Τουρισμού και λοιπές διατάξεις»
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Συνεδρίασε τη Δευτέρα, 9 Σεπτεμ-
βρίου 2013, η Εκτελεστική Επιτρο-

πή της Οικονομικής και Κοινωνικής 
Επιτροπής (Ο.Κ.Ε.), προκειμένου να 
διαμορφώσει την εισήγησή της προς 
την Ολομέλεια σχετικά με το «Ειδικό 
Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και 
Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρι-
σμό».

Βασική θέση της Ο.Κ.Ε. είναι ότι 
ο χωρικός σχεδιασμός είναι αναγκαίος 
σήμερα περισσότερο από ποτέ, προ-
κειμένου να λειτουργήσει ως συνεκτι-
κό πλαίσιο που θα συμβάλει στη βελ-
τίωση των αναπτυξιακών προοπτικών 
της χώρας, με όρους περιβαλλοντικής 
και κοινωνικής βιωσιμότητας και δια-
σφάλισης του δημοσίου συμφέροντος.  
Επομένως, η πρωτοβουλία του ΥΠΕΚΑ 
για την αναθεώρηση του Ειδικού Χω-
ροταξικού Πλαισίου για τον Τουρισμό 
αξιολογείται θετικά.

Ειδικότερα η Ο.Κ.Ε. επισημαίνει 
τα ακόλουθα:

Α. Οι διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 
2742/1999 σε εφαρμογή των οποί-
ων εγκρίνεται το Ειδικό Χωροταξι-
κό Πλαίσιο δεν παρέχουν εξουσι-
οδότηση στους υπογράφοντες την 
εγκριτική απόφαση του Πλαισίου 
υπουργούς να (υπ)εξουσιοδοτούν 
άλλα όργανα για την έκδοση δι-
οικητικών πράξεων κανονιστικού 

χαρακτήρα, ούτε να τροποποιούν 
διατάξεις της υφιστάμενης νομο-
θεσίας ή να καθορίζουν ειδικές 
διοικητικές διαδικασίες αδειοδό-
τησης. Ωστόσο, το προτεινόμενο 
Ειδικό Πλαίσιο (ιδίως στο άρθρο 
5) περιέχει σε πολλές περιπτώσεις 
υπεξουσιοδοτήσεις στους υπουρ-
γούς ΠΕΚΑ και Τουρισμού. Η Ο.Κ.Ε. 
θεωρεί ότι οι προβλέψεις αυτές θα 
πρέπει να απαλειφθούν, καθώς 
αντίκεινται σε διατάξεις της ισχύ-
ουσας νομοθεσίας. 

Β. Σε πολλά σημεία το προτεινόμενο 
Ειδικό Πλαίσιο επεκτείνεται σε 
απαγορεύσεις και αμιγώς κανονι-
στικές ρυθμίσεις (π.χ. καθορισμός 
συντελεστών δόμησης), πολλές 
από τις οποίες τροποποιούν διατά-
ξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και 
μάλιστα με έμμεσο τρόπο, με απο-
τέλεσμα να δημιουργείται σύγχυση 
και αμφιβολία σχετικά με τις τελι-
κώς εφαρμοστέες διατάξεις. 

Γ. Προβληματισμό δημιουργεί η συ-
μπερίληψη στο υπό αναθεώρηση 
Ειδικό Πλαίσιο (άρθρο 10 παρ. Ε) 
προτάσεων για τα κίνητρα του επεν-
δυτικού νόμου. Η Ο.Κ.Ε. θεωρεί ότι 
η πολιτική κινήτρων θα πρέπει να 

αποτελεί αντικείμενο της τουριστι-
κής και της αναπτυξιακής πολιτικής 
και όχι ενός κειμένου χωροταξικού 
χαρακτήρα. Σημειώνεται, επίσης, 
ότι πολλά από τα προτεινόμενα 
κίνητρα έχουν ήδη συμπεριληφθεί 
στην ισχύουσα νομοθεσία περί κι-
νήτρων (Ν.4146/2013).

Δ. Θετικά αξιολογείται η έμφαση  
που δίδεται στις νέες μορφές του-
ρισμού. Ωστόσο σημειώνεται ότι 
θα πρέπει να υπάρξει ουσιαστική 
παρέμβαση για τη διαρκή βελτίω-
ση των υφισταμένων τουριστικών 
υποδομών, σύμφωνα με τα διεθνή 
πρότυπα. 

Ε. Τέλος, η Ο.Κ.Ε. επισημαίνει ότι ση-
μαντική προϋπόθεση για την επιτυ-
χή εφαρμογή του σχεδιασμού της 
τουριστικής ανάπτυξης της χώρας, 
αποτελεί η συστηματική παρακο-
λούθηση της πορείας εφαρμογής 
του αλλά και η  διασφάλιση των 
αναγκαίων συνεργειών με τα πλαί-
σια που άπτονται άλλων τομέων της 
οικονομίας, όπως τα ειδικά πλαίσια 
για τη βιομηχανία, τις ΑΠΕ κλπ.

Γνώμη της Ο.Κ.Ε. επί του

«Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού 
και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό»
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Αναλάβατε καθήκοντα στο αξίωμά σας 
τον Ιανουάριο του 2012. Ποιές ήταν οι 
κύριες προτεραιότητές σας και τι πε-
τύχατε δεδομένου ότι διανύουμε το τε-
λευταίο έτος της θητείας του σημερινού 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου;

Οι συνθήκες όταν ανέλαβα ως Πρόε-
δρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ήταν 
πολύ δύσκολες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) 
και ειδικά χώρες όπως η Ελλάδα βρίσκο-
νταν στο μέσο μιας πρωτοφανούς οικονο-
μικής κρίσης. Εκατομμύρια άνθρωποι εί-
χαν βρεθεί στην ανεργία και στη φτώχεια, 
πράγμα που υπονόμευε την πίστη τους στη 
δημοκρατία και τη δέσμευση στην ευρω-
παϊκή ολοκλήρωση. Η κρίση τροφοδοτού-
σε την καινοφοβία και τη μισαλλοδοξία. Εί-
ναι ένα πρόσφορο έδαφος για δημαγωγούς 
και λαϊκιστές. Για το λόγο αυτό η βασική 
προτεραιότητά μου ήταν να προσπαθήσω 
να αποκαταστήσω την εμπιστοσύνη των 
ανθρώπων στη δημοκρατία και την Ευρώ-
πη. Βεβαίως τούτο δεν μπορεί να επιτευ-
χθεί μέσα σε δύο χρόνια. Πρόκειται για μία 
μακρά διαδικασία. Η προτεραιότητα αυτή 
ήταν στενά συνδεδεμένη με το δεύτερο 
στόχο μου: να κάνω πιο ισχυρό τον ρόλο 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επί της ου-
σίας τούτο σημαίνει ότι στην ΕΕ υπάρχει 
μεγαλύτερη διαφάνεια και, επίσης, ότι η 
ΕΕ αναλαμβάνει τις ευθύνες της και γίνεται 
πιο φιλική προς τους πολίτες της. Νομίζω 
ότι όσον αφορά το τελευταίο είναι πλέον 
σαφές ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι 
ένα θεσμικό Όργανο το οποίο οι πάντες 
υπολογίζουν και λαμβάνουν υπ’ όψιν.  Να 
σας δώσω ένα παράδειγμα: πάντα ήμασταν 
στην πρώτη γραμμή στη μάχη κατά την 
κρίση και υπέρ μιας πλέον δίκαιης διασπο-
ράς του βάρους που αυτή έχει προκαλέσει, 
είτε, λόγω των μεγάλων τραπεζικών μπό-
νους, είτε, του φόρου χρηματοπιστωτικών 
συναλλαγών.

Με τι τρόπο συνεισφέρει το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο στην έξοδο από την οικονο-
μική κρίση και πώς διασφαλίζει την οι-
κονομική ανάπτυξη και την απασχόληση 
στο μέλλον; 

Συνεχίζουμε τις προσπάθειες επίλυσης 
της κρίσης μέσα από διάφορες προσεγ-
γίσεις. Κατ’ αρχάς το Ευρωπαϊκό Κοινο-
βούλιο συναποφασίζει, από κοινού με τις 
εθνικές κυβερνήσεις, επί της νομοθεσίας 
η οποία απαιτείται για την καταπολέμηση 
της κρίσης και για να αποτραπεί ενδεχό-
μενη επανάληψή της στο μέλλον. Το έργο 

αυτό υπήρξε τιτάνιο. Πέραν των μπόνους 
και του φόρου χρηματοπιστωτικών συναλ-
λαγών ασχοληθήκαμε με ζητήματα όπως 
η νέα αρχιτεκτονική της οικονομικής επο-
πτείας, οι συναλλαγές παραγώγων, τα αμοι-
βαία κεφάλαια υψηλού κινδύνου, οι νέοι 
κανονισμοί που στοχεύουν στην αποφυγή 
του υπερβολικού ελλείμματος του προϋ-
πολογισμού και της υπερβολικής αύξησης 
του δημόσιου χρέους – και σας αναφέρω 
μόνο λίγα από όσα κάναμε. Κατά την άπο-
ψή μας σε πολλές περιπτώσεις πετύχαμε 
βελτίωση των σχετικών νόμων σε σύγκρι-

ση με αυτά που πρότειναν οι κυβερνήσεις, 
εφαρμόζοντας μια πιο αυστηρή επίβλεψη 
των κεφαλαιαγορών. 

Κατά δεύτερον, το Ευρωπαϊκό Κοινο-
βούλιο παρουσίασε πολλές καλές ιδέες 
σχετικά με την καταπολέμηση της κρίσης. 
Προτείναμε τη δημιουργία της τραπεζικής 
ένωσης δύο χρόνια πριν την σχετική από-
φαση των ηγετών των κρατών μελών της 
Ένωσης, που ελήφθη κάτω από την ισχυρή 
πίεση των αγορών. Έχουμε ήδη δημιουργή-
σει τον πρώτο πυλώνα αυτής της ένωσης, 

Συνέντευξη του κ. Martin Schulz
Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Επιμέλεια συνέντευξης: Δρ. Μάρθα Θεοδώρου

...Κατ’ αρχάς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

συναποφασίζει, από κοινού με τις εθνικές 

κυβερνήσεις, επί της νομοθεσίας η οποία απαιτείται 

για την καταπολέμηση της κρίσης και για να 

αποτραπεί ενδεχόμενη επανάληψή της στο μέλλον. 

Το έργο αυτό υπήρξε τιτάνιο....
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...Επιλέγοντας ένα Συντηρητικό, 

ένα Σοσιαλιστικό ή ένα 

Φιλελεύθερο κόμμα ο ψηφοφόρος 

ταυτόχρονα επιλέγει τον 

υποψήφιο ο οποίος θα ηγηθεί της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Συνεπώς 

οι ψηφοφόροι είναι σε θέση να 

εκφράσουν άμεσα την γνώμη 

τους σχετικά με τις πολιτικές που 

επιθυμούν για τα επόμενα πέντε 

χρόνια, για το είδος της Ευρώπης 

που επιθυμούν. Οι εκλογές 

αυτές θα είναι ορόσημο για τη 

δημοκρατία στην Ευρώπη...
την κοινή εποπτεία, και επί του παρόντος 
εργαζόμαστε πολύ σκληρά για τη δημιουρ-
γία του δεύτερου πυλώνα – τον ονομαζό-
μενο ενιαίο μηχανισμό εξυγίανσης ή τη 
μέθοδο εκκαθάρισης ή αναδιάρθρωσης 
και ανακεφαλαιοποίησης των προβληματι-
κών τραπεζών.

Τέλος, το Κοινοβούλιο παρακολουθεί 
με μεγάλη προσοχή το έργο και άλλων 
εκτελεστικών θεσμικών Οργάνων σχετικά 
με την επίλυση της κρίσης.

Μπορεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
τα εθνικά κοινοβούλια να διαδραματί-
σουν ένα μεγαλύτερο ρόλο στην διακρα-
τική διαδικασία λήψης αποφάσεων; 

Μπορεί. Οφείλει και μάλιστα πρέπει.  
Σήμερα οι αποφάσεις που αφορούν στην 
στήριξη χωρών που αντιμετωπίζουν οικο-
νομικά προβλήματα, όπως η Ελλάδα, συ-
χνά λαμβάνονται με ελάχιστο δημοκρατικό 
έλεγχο. Οι αποφάσεις που αφορούν στη 
διάσωση, η δουλειά της Τρόικας και η χρή-
ση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερό-
τητας θα έπρεπε να εποπτεύονται από τα 
θεσμικά Όργανα της ΕΕ. 

Γιατί αυτές οι εκλογές για το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο είναι διαφορετικές από τις 
προηγούμενες; 

Οι ευρωπαϊκές εκλογές του 2014 δεν 

μπορούν να συγκριθούν με καμία άλλη 
εκλογική αναμέτρηση στην ιστορία της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης. Ποτέ το διακύβευμα δεν 
ήταν τόσο μεγάλο. Ποτέ στο παρελθόν δεν 
φαινόταν τόσο εύθραυστο το μέλλον του 
Ευρωπαϊκού εγχειρήματος. Είναι όμως εξ 
ίσου αληθές ότι ποτέ στο παρελθόν οι Ευ-
ρωπαίοι ψηφοφόροι δεν ήταν σε θέση να 
προκαλέσουν ένα τόσο μεγάλη αντίκτυπο. 
Βρισκόμαστε πράγματι σε ένα σταυροδρό-
μι. Και να σας εξηγήσω γιατί. 

Είναι η πρώτη φορά που οι ψηφοφόροι 
μας θα έχουν λόγο όσον αφορά το ποιος θα 
είναι επικεφαλής της ευρωπαϊκής εκτελε-
στικής εξουσίας. Επιλέγοντας ένα Συντηρη-
τικό, ένα Σοσιαλιστικό ή ένα Φιλελεύθερο 
κόμμα ο ψηφοφόρος ταυτόχρονα επιλέγει 
τον υποψήφιο ο οποίος θα ηγηθεί της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής. Συνεπώς οι ψηφοφό-
ροι είναι σε θέση να εκφράσουν άμεσα την 
γνώμη τους σχετικά με τις πολιτικές που 
επιθυμούν για τα επόμενα πέντε χρόνια, 
για το είδος της Ευρώπης που επιθυμούν. 
Οι εκλογές αυτές θα είναι ορόσημο για τη 
δημοκρατία στην Ευρώπη. 

Έχετε σχεδιάσει κάποιες συγκεκριμένες 
εκστρατείες ενημέρωσης των πολιτών 
κατά της διάρκεια αυτής της εκλογικής 
περιόδου; 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ετοι-
μάσει μία τεράστια εκστρατεία υπό τον τίτ-

λο «Act, React, Impact» (Δράσε, Αντέδρα-
ση, Επηρέασε). Και σύντομα θα υπάρχει 
δυνατότητα προβολής της παντού. Προσω-
πικά προσπαθώ να κάνω ότι μπορώ συνα-
ντώντας όσο συχνότερα τον κόσμο, ειδικά 
τους νέους, τους φοιτητές. Τους μιλώ, προ-
σπαθώ να τους εξηγήσω ότι το ευρωπαϊκό 
μας οικοδόμημα δεν πρέπει να θεωρείται 
δεδομένο παρότι είναι 50 ετών. Αν δεν λά-
βουμε προληπτικά μέτρα μπορεί να καταρ-
ρεύσει κάτω από την πίεση των λαϊκιστών  
και των εθνικιστών. 

Πιστεύετε ότι η Ευρωπαϊκή Οικονομική 
και Κοινωνική Επιτροπή και τα εθνικά 
Οικονομικά και Κοινωνικά Συμβούλια 
μπορούν να υποστηρίξουν το έργο σας 
και με τι τρόπο; 

Σαφέστατα. Η Ευρωπαϊκή Οικονομι-
κή και Κοινωνική Επιτροπή  και τα εθνι-
κά Οικονομικά και Κοινωνικά Συμβούλια 
παίζουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο δεδο-
μένου ότι φέρνουν την Ευρώπη πιο κοντά 
στους πολίτες της, συμβάλλοντας στη μεί-
ωση του δημοκρατικού χάσματος. Εσείς 
είστε το πλέον σημαντικό συμβουλευτικό 
φόρουμ για τους πολίτες και τις επιχειρή-
σεις. Οι στόχοι σας και οι δικοί μας είναι 
παρόμοιοι.
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Συνεδρίασε τη Δευτέρα, 9 Σεπτεμ-
βρίου 2013, η Εκτελεστική Επιτρο-

πή της Οικονομικής και Κοινωνικής 
Επιτροπής (Ο.Κ.Ε.), προκειμένου να 
διαμορφώσει την εισήγησή της προς 
την Ολομέλεια για τη Γνώμη Πρωτο-
βουλίας με θέμα: «Διαμόρφωση πλαι-
σίου για την αξιοποίηση των υδατικών 
πόρων».

Με τη Γνώμη αυτή η Ο.Κ.Ε. στο-
χεύει στην ανάδειξη της σημασίας 
του νερού ως κοινωνικό αγαθό και 
παραθέτοντας τη διεθνή εμπειρία από 
την ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών 
ύδρευσης-αποχέτευσης θέλει να συμ-
βάλει στο σχετικό δημόσιο διάλογο, 
με στόχο να μην επαναληφθούν στην 
Ελλάδα επιζήμιες καταστάσεις που βί-
ωσαν άλλες χώρες, οι οποίες ιδιωτικο-
ποίησαν την ύδρευση-αποχέτευση και 
μετά από χρόνια την επανέφεραν υπό 
δημόσια έλεγχο, καθώς η εκπλήρωση 
των στόχων που είχαν τεθεί απέτυχε 
παταγωδώς σε όλα τα επίπεδα.

Γνώμη Πρωτοβουλίας της Ο.Κ.Ε. με θέμα 

«Διαμόρφωση πλαισίου για την αξιοποίηση 
των υδατικών πόρων»

Ειδικότερα, η Ο.Κ.Ε. επισημαίνει 
τα εξής:

Α. Ιστορικά το νερό θεωρείται δημό-
σιο αγαθό (public good) και όχι 
εμπόρευμα (market commodity). 
Για το λόγο αυτό, έως σήμερα, οι 
υπηρεσίες ύδρευσης ανήκουν και 
παρέχονται από το δημόσιο τομέα 
σε ποσοστό μεγαλύτερο του 90% 
των 400 μεγαλύτερων πόλεων του 
κόσμου (πόλεις με πληθυσμό με-
γαλύτερο από 1 εκατομμύριο), ενώ 
το ποσοστό αυτό είναι ακόμη μεγα-
λύτερο στις μικρές πόλεις και στην 
επαρχία. 

Β. Η ιδιωτικοποίηση των εταιρειών 
ύδρευσης στοχεύει στην εκμετάλ-
λευση του πλέον πολύτιμου και ζω-
τικού φυσικού πόρου με μηδενική 
ελαστικότητα ζήτησης, προς όφε-
λος ιδιωτών, ολιγοπωλειακών συμ-
φερόντων, εθνικών και διεθνών.

Γ. Η διεθνής εμπειρία δείχνει ότι σε 
όλες τις περιπτώσεις η ιδιωτικο-

ποίηση των υπηρεσιών ύδρευσης-
αποχέτευσης, οδηγεί σε αυξημένο 
τιμολόγιο για τους καταναλωτές, 
χωρίς όμως ταυτόχρονα εγγυημένη 
βελτίωση των υπηρεσιών.

Δ. Κρίσιμης σημασίας είναι η αντί-
δραση των πολιτών, η οποία  έχει 
εκδηλωθεί με εκστρατείες οι οποίες 
πάγωσαν ή και ακύρωσαν σε ορι-
σμένες περιπτώσεις την ιδιωτικο-
ποίηση της ύδρευσης σε πολλές 
χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο. 

Ε. Τέλος η Ο.Κ.Ε.  θεωρεί ότι  η ιδιω-
τικοποίηση του νερού  δεν πρέπει 
και δεν μπορεί να αποτελέσει στοι-
χείο διαπραγμάτευσης στο πλαίσιο 
άσκησης δημοσιονομικών πολιτι-
κών, διότι θέτει σε κίνδυνο ένα βα-
σικό δημόσιο και κοινωνικό αγαθό  
που συνδέεται άμεσα με τη ζωή και 
τη δημόσια υγεία.
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Πραγματοποιήθηκε στη Λιλ, από τις 
23 έως και τις 25 Οκτωβρίου 2013, το 

Παγκόσμιο Φόρουμ με θέμα «Υπεύθυνη 
Οικονομία».

Στην εκδήλωση συμμετείχαν από την 
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της 
Ελλάδος ο Πρόεδρός της και Πρόεδρος 
της UCESIF κ. Χρήστος Πολυζωγόπουλος, 
ο οποίος ήταν ένας από τους κεντρικούς 
ομιλητές και ο Γενικός Γραμματέας της κ. 
Απόστολος Ξυράφης, ο οποίος συμμετείχε 
σε πάνελ με θέμα «Καινοτομία και 
Επιχειρηματικότητα».

Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του 
Φόρουμ η ελληνική αντιπροσωπεία 
είχε την ευκαιρία να συναντήσει και να 
ανταλλάξει απόψεις για επίκαιρα θέματα 
με αντιπροσωπείες από χώρες της Ασίας, 
της Αφρικής και της Ευρώπης.

Διεθνές Forum στη Λιλ

Στις 11 και 12 Σεπτεμβρίου 2013 συ-
νεδρίασε στο Αλγέρι η Ολομέλεια 

της Διεθνούς Ένωσης των Οικονομι-
κών και Κοινωνικών Συμβουλίων και 
παρόμοιων θεσμών (AICESIS). Χαι-
ρετισμό απηύθυνε στην έναρξη της 
Ολομέλειας ο κ. Αμπντελμαλέκ Σελάλ, 
Πρωθυπουργός της Αλγερίας, ενώ την 
Προεδρία της AICESIS ανέλαβε για την 
επόμενη διετία η Ο.Κ.Ε. Ρωσίας.

Η Οικονομική και Κοινωνική Επι-
τροπή της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) επανεξελέ-
γη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 
της Ένωσης για  τη διετία 2013-2015, 
ο δε Πρόεδρός της κ. Χρήστος Πολυ-
ζωγόπουλος διαβεβαίωσε τα Μέλη της 
Ένωσης ότι η ελληνική Επιτροπή θα 
συνεχίσει να συμμετέχει ενεργά στις 
δράσεις της AICESIS και να υποστηρί-
ζει τη διεθνή παρουσία της. 

Στο πλαίσιο της Ολομέλειας, η 
O.K.E. Ελλάδος πραγματοποίησε πλή-
θος διμερών επαφών με εκπροσώπους 
από Οικονομικά και Κοινωνικά Συμ-
βούλια της Ευρώπης, της Ασίας και 

της Αφρικής για κοινές δράσεις και 
πρωτοβουλίες που θα ενδυναμώσουν 
την παρουσία της χώρας μας στο επί-
πεδο της κοινωνίας των πολιτών και 
των κοινωνικών εταίρων.

Στην έναρξη της Ολομέλειας πα-
ρευρέθηκε ο Πρέσβης της χώρας μας 
στην Αλγερία κ. Βασίλειος Μούτσο-
γλου.

Συνεδρίαση της Ολομέλειας της AICESIS στο Αλγέρι
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Συνεδρίασε την Τετάρτη, 30 Οκτωβρί-
ου 2013, η Εκτελεστική Επιτροπή της 

Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής 
της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.), προκειμένου να 
διαμορφώσει την εισήγησή της προς την 
Ολομέλειά της για τη Γνώμη επί του Σχε-
δίου Νόμου του Υπουργείου Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Δια-
κυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις Υπουρ-
γείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».

Η Ο.Κ.Ε. κατ’ αρχήν επισημαίνει ότι 
η χώρα χρειάζεται μία σύγχρονη Δημό-
σια Διοίκηση, η οποία πρέπει να αποτε-
λεί το κατάλληλο εργαλείο για την υλο-
ποίηση των πολιτικών που αποφασίζει η 
δημοκρατικά συντεταγμένη Πολιτεία, με 
στόχο τη βελτίωση του βιοτικού επιπέ-
δου των πολιτών της, την αναβάθμιση 
της ποιότητας ζωής τους και τη διασφά-
λιση των ατομικών τους δικαιωμάτων.

Η μοναδική ίσως οδός για τη δια-
σφάλιση της λειτουργίας της Δημόσι-
ας Διοίκησης είναι η δόμηση της κατά 
τρόπο ώστε οι πολιτικοί προϊστάμενοι 
να παρέχουν μόνο τις γενικές πολιτικές 
κατευθύνσεις στη Διοίκηση, η οποία και 
θα πρέπει στο πλαίσιο της δικής της δο-
μής και ιεραρχίας να επιλέγει τον τρόπο 
και τη μέθοδο, με τις οποίες οι γενικές 
αυτές κατευθύνσεις θα υλοποιηθούν.

Σε απόλυτη συνάφεια με τη γενική 
αυτή διαπίστωση περί Δημόσιας Διοίκη-
σης είναι και μια σειρά προβλημάτων 
που ταλανίζουν τη Διοίκηση επί σειρά 
ετών, με κορυφαία την έλλειψη διασύν-
δεσης των υπηρεσιών, την ελλιπή μηχα-
νοργάνωση, την υποστελέχωση κρίσιμων 
για το Δημόσιο τομέων (ασφαλιστικοί 
οργανισμοί, ελεγκτικοί μηχανισμοί κλπ), 
προβλήματα, τα οποία σε καμία περί-
πτωση δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν 
με αποσπασματικές ρυθμίσεις, όπως οι 
προτεινόμενες στο υπό συζήτηση Σχέδιο 
Νόμου.

Βάσει των παραπάνω, η Ο.Κ.Ε. προ-
βαίνει στις εξής γενικές παρατηρήσεις 
επί του Σχεδίου Νόμου:

Α. Όσο τα προβλήματα της Δημόσιας 
Διοίκησης δεν αντιμετωπίζονται στο 
πλαίσιο ενός συνολικού και σαφούς 
σχεδιασμού με συγκεκριμένους στό-
χους, είναι προφανές ότι η λειτουρ-
γία της Δημόσιας Διοίκησης δεν πρό-

κειται να βελτιωθεί με μεμονωμένες 
διατάξεις όπως η κατάργηση της 
μηχανογραφικής άδειας ή η μείωση 
των αναρρωτικών ή εκπαιδευτικών 
αδειών. Υπό την έννοια αυτή, το πα-
ρόν Σχέδιο Νόμου, ακόμα και στα 
σημεία που εισάγουν βελτιώσεις της 
υφιστάμενης νομοθεσίας,  λειτουργεί 
αποσπασματικά και χωρίς στην πραγ-
ματικότητα να συμβάλει στην αντιμε-
τώπιση των πάγιων προβλημάτων της 
ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης.

Β. Σχετικά με τις αναρρωτικές άδειες, 
πέραν του προβληματισμού για το αν 
η προβλεπόμενη μείωση εξυπηρετεί 
τις πραγματικές ανάγκες των εργα-
ζομένων, η Ο.Κ.Ε. είναι σαφώς υπέρ 
των ελέγχων προκειμένου να μην 
γίνεται κατάχρηση αδειών. Ωστόσο, 
όσον αφορά στην υποχρέωση του 
προϊσταμένου να αποστείλει ιατρό 
προκειμένου να ελέγξει τον υπάλ-
ληλο που κάνει χρήση αναρρωτικών 
αδειών και τη θέσπιση πειθαρχικού 
παραπτώματος σε περίπτωση παρά-
λειψης μιας τέτοιας ενέργειας, είναι 
αυτονόητο, ότι μια τέτοια διάταξη 
προϋποθέτει ότι η υπηρεσία διαθέτει 
ελεγκτή ιατρό, ο οποίος θα μπορέσει 
να μεταβεί στην οικία του υπαλλή-
λου και να διενεργήσει τον έλεγχο. 
Επομένως, σε περίπτωση, που δεν 
υπάρχει ελεγκτής ιατρός, η παράλει-
ψη ελέγχου του υπαλλήλου δεν μπο-

ρεί να συνιστά πειθαρχικό παράπτω-
μα για τον προϊστάμενο.

Γ. Οι διατάξεις που αφορούν στην ανα-
στολή των εκπαιδευτικών αδειών και 
στη μείωση των αδειών εξετάσεων 
για φοιτητές/σπουδαστές δημόσιους 
υπαλλήλους έρχονται σε πλήρη αντί-
θεση με τον αναγκαίο και προφανή 
στόχο του εκσυγχρονισμού και της 
αναβάθμισης της Δημόσιας Διοίκη-
σης, στόχο  που συνδέεται στενά με 
την βελτίωση των γνώσεων και δεξι-
οτήτων του προσωπικού και τη δυνα-
τότητα των εργαζομένων για τη δια 
βίου μάθηση. 

Δ. Η Ο.Κ.Ε. εκφράζει τον έντονο προ-
βληματισμό της σχετικά με τις δια-
τάξεις που επιφέρουν για πολλοστή 
φορά τροποποιήσεις στο σύστημα 
προσλήψεων μέσω ΑΣΕΠ. Πέραν της 
όποιας συζήτησης σχετικά με την 
εμπειρία από την εφαρμογή των δι-
ατάξεων περί ΑΣΕΠ και με το αν το 
μοντέλο προσλήψεων χρήζει αναμόρ-
φωσης, θα πρέπει να είναι σαφές ότι 
η προτεινόμενη ρύθμιση ακολουθεί 
την ακριβώς αντίθετη αντίστροφη λο-
γική από αυτή των προσλήψεων με 
αντικειμενικά κριτήρια.

Τέλος στη Γνώμη της Ο.Κ.Ε. διατυ-
πώνονται παρατηρήσεις και επί συγκε-
κριμένων διατάξεων του Σχεδίου Νόμου.

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

«Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης»
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Συνεδρίασε την Τετάρτη, 6 Νοεμ-
βρίου 2013, η Εκτελεστική Επιτρο-

πή της Οικονομικής και Κοινωνικής 
Επιτροπής (Ο.Κ.Ε.), προκειμένου να 
διαμορφώσει την εισήγησή της προς 
την Ολομέλειά της για τη Γνώμη επί 
του Σχεδίου Νόμου «Ενιαίος φόρος 
ακινήτων και άλλες διατάξεις» του 
Υπουργείου Οικονομικών.

Κατ’ αρχήν η Ο.Κ.Ε. επισημαίνει 
ότι οι παρεμβάσεις στο φορολογικό 
σύστημα δεν πρέπει να κινούνται 
στο πλαίσιο μιας μονομερούς εισπρα-
κτικής λογικής. Αντίθετα πρέπει να 
διακρίνονται από χαρακτηριστικά 
κοινωνικής δικαιοσύνης, αναπτυξια-
κού προσανατολισμού, αναδιανομής 
του εισοδήματος και κατανομής των 
φορολογικών βαρών, ανάλογα με την 
φοροδοτική ικανότητα των φορολο-
γουμένων.

Επίσης, πρέπει να είναι σαφές ότι 
η παραγωγική ανασυγκρότηση της χώ-
ρας δεν μπορεί να στηρίζεται στη συ-
νεχή αύξηση της φορολογίας και τον 
περιορισμό των εισοδημάτων, αντί-
θετα απαιτείται ένα συνολικό σχέδιο 
εξόδου από την κρίση με αναπτυξιακό 
χαρακτήρα και στόχευση.

Βάσει των παραπάνω, η Ο.Κ.Ε. 
προβαίνει στις εξής γενικές παρατη-
ρήσεις επί του Σχεδίου Νόμου:

1. Η Ο.Κ.Ε. επισημαίνει ότι υπάρχει 
ανάγκη φορολόγησης της ακίνητης 
περιουσίας. Είναι σαφές ότι όλοι οι 
πολίτες πρέπει να συνεισφέρουν 
στο μέτρο των δυνατοτήτων τους, 
δεν δικαιολογούνται εξαιρέσεις 
συγκεκριμένων ομάδων ή συμφε-
ρόντων, ούτε πρέπει να πέφτει το 
βάρος σε ορισμένες μόνο κοινωνι-
κές ομάδες.

2. Η φορολόγηση της ακίνητης περι-
ουσίας πρέπει να γίνεται με βάση 
την αξία της. Στο σημείο αυτό πρέ-
πει να επισημανθεί ότι οι αντικει-
μενικές αξίες, οι οποίες ούτως ή 
άλλως καθορίζονται με Υπουργικές 
Αποφάσεις, χωρίς συγκεκριμένα 
κριτήρια, δεν έχουν αναθεωρηθεί 
από το 2007, με αποτέλεσμα στις 
περισσότερες περιπτώσεις να μην 

ανταποκρίνονται στις πραγματικές 
αγοραίες αξίες, οι οποίες έχουν 
μειωθεί πάρα πολύ λόγω της κρί-
σης. Σε κάθε περίπτωση, απαιτεί-
ται αναπροσαρμογή των αντικει-
μενικών αξιών σε τακτά χρονικά 
διαστήματα, ακολουθώντας συ-
γκεκριμένη μεθοδολογία και κριτή-
ρια, προκειμένου να λαμβάνονται 
υπόψη με επιστημονικό τρόπο τα 
δεδομένα της αγοράς και να μην 
υπάρχει σημαντική  απόκλιση με-
ταξύ των αντικειμενικών και των 
πραγματικών αξιών.

3. Προκειμένου να επιτυγχάνεται 
αφενός η διεύρυνση της φορολογι-
κής βάσης και αφετέρου η προο-
δευτικότητα βάσει της πραγματικής 
φοροδοτικής ικανότητας του κάθε 
φορολογουμένου, θα πρέπει να 
προβλέπεται ένας μεγάλος αριθμός 
φορολογικών συντελεστών με δια-
φοροποιήσεις. Ειδικότερα, η Ο.Κ.Ε. 
θεωρεί ότι θα πρέπει να υπάρξει 
μέριμνα για ευάλωτες κοινωνικές 
ομάδες (μακροχρόνια ανέργους, 
ΑμεΑ, άτομα που ζουν σε συνθήκες 
φτώχειας κ.λπ.), καθώς και απαλ-
λαγή της πρώτης κατοικίας μέχρι 
κάποιου ποσού αντικειμενικής αξί-
ας. Επίσης, η Ο.Κ.Ε. θεωρεί ότι θα 
πρέπει να προβλέπονται μειωμένοι 
συντελεστές για τα ακίνητα που 
δεν αποδίδουν κανένα εισόδημα, 
για τα μη ηλεκτροδοτούμενα, για 
τα αγροτεμάχια που δεν αξιοποιού-
νται, καθώς και για τα διατηρητέα 
και ιστορικά κτίρια.

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

«Ενιαίος φόρος ακινήτων και άλλες διατάξεις»
4. Η Ο.Κ.Ε. θεωρεί ότι θα πρέπει να 

επιδειχθεί ιδιαίτερη προσοχή στην 
αντιμετώπιση των καλλιεργούμε-
νων αγροτεμαχίων και των παρα-
γωγικών εγκαταστάσεων που αυτά 
περιλαμβάνουν, εκείνων τουλάχι-
στον που ανήκουν σε επαγγελμα-
τίες αγρότες, όπως αυτοί ορίζονται 
στο υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο 
(νόμος 3874/2010 για το Μητρώο 
Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλ-
λεύσεων, όπως αργότερα εξειδικεύ-
θηκε).

5. Επιπλέον, τα αγροτεμάχια και τα 
οικόπεδα εντός ζώνης και οικισμού 
τα οποία καλλιεργούνται από κατά 
κύριο επάγγελμα αγρότες πρέπει 
να έχουν την αντιμετώπιση των 
υπόλοιπων αγροτεμαχίων και όχι 
των οικοπέδων, για όσο διάστημα 
καλλιεργούνται. 

6. Η Ο.Κ.Ε. προτείνει να ληφθεί μέ-
ριμνα για διαφοροποίηση φορο-
λόγησης ενυπόθηκων ακινήτων με 
ανεξόφλητα δάνεια.

7. Η Ο.Κ.Ε. προτείνει να επανέλθει η 
δυνατότητα εκχώρησης ακινήτων 
προς το δημόσιο, με πλήρη συμψη-
φισμό της αντικειμενικής αξίας με 
φόρους.

Τέλος στη Γνώμη της Ο.Κ.Ε. δια-
τυπώνονται παρατηρήσεις και επί συ-
γκεκριμένων διατάξεων του Σχεδίου 
Νόμου.
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Συνεδρίασε την Τετάρτη, 6 Νοεμβρί-
ου 2013, η Εκτελεστική Επιτροπή της 

Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής 
(Ο.Κ.Ε.), προκειμένου να διαμορφώσει 
την εισήγησή της προς την Ολομέλειά 
της για τη Γνώμη επί του Σχεδίου Νόμου 
«Αύξηση Προσωρινής Σύνταξης, Βελτί-
ωση όρων Συνταξιοδότησης Αγροτών, 
Ρύθμιση τραπεζικών επιδοτούμενων 
δανείων πρώην ΟΕΚ, Αναβάθμιση και 
Βελτίωση των Μηχανισμών Είσπραξης 
των Ασφαλιστικών Φορέων, Πρόστιμα 
για την Ανασφάλιστη και Αδήλωτη Εργα-
σία και Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας 
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά-
λισης και Πρόνοιας».

Η Ο.Κ.Ε. σημειώνει ότι το Σχέδιο 
Νόμου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινω-
νικής Ασφάλισης και Πρόνοιας αποτελεί 
μια ακόμα από τις πολλές και ποικίλες 
παρεμβάσεις που επιχειρούνται στο 
ασφαλιστικό μας σύστημα. Είναι γεγο-
νός ότι  πάντα η ασφαλιστική νομοθεσία 
ήταν δαιδαλώδης, διάσπαρτη και εξαι-

ρετικά δυσνόητη προκαλώντας έντονη 
ανασφάλεια στον πολίτη. Τα χαρακτηρι-
στικά αυτά έχουν οξυνθεί ιδιαίτερα από 
την εποχή του Μνημονίου, καθώς πλέον 
το ασφαλιστικό σύστημα είναι αντικεί-
μενο συνεχών, και επί το δυσμενέστερο, 
αλλαγών. 

Η Ο.Κ.Ε. επισημαίνει ότι η κοινω-
νική ασφάλιση, δυστυχώς, έχει χάσει 
το χαρακτήρα της και χρησιμοποιείται 
πλέον αποκλειστικά ως βασικός μοχλός 
για τη δημοσιονομική προσαρμογή της 
χώρας. Και επιπρόσθετα αυτό γίνεται 
με αποσπασματικές και ασύνδετες με-
ταξύ τους παρεμβάσεις, οι οποίες δεν 
υπόκεινται σε καμία εκ των προτέρων 
αξιολόγηση των συνεπειών τους, ούτε 
εξυπηρετούν κάποιο ολοκληρωμένο 
και αξιόπιστο σχέδιο αναμόρφωσης του 
ασφαλιστικού συστήματος. Οι συνέπει-
ες των συνεχών αυτών αλλαγών είναι 
δυσβάσταχτες για τους εργαζόμενους, 
αλλά και για τους εργοδότες, σε μία 
τόσο δύσκολη για την ανάπτυξη και την 
ανταγωνιστικότητα χρονική συγκυρία 

και δυστυχώς πλήττουν την ίδια τη βι-
ωσιμότητα του συστήματος της κοινωνι-
κής ασφάλισης και αδυνατούν να αντι-
μετωπίσουν την εισφοροδιαφυγή και 
την αδήλωτη εργασία. 

Όπως διαπιστώνει η Ο.Κ.Ε. το τε-
λευταίο χρονικό διάστημα επιλέγεται 
συστηματικά η μείωση των συντάξεων 
και η αύξηση των ορίων ηλικίας, ως το 
μόνο μέσο για την προσωρινή επιβίωση 
των ασφαλιστικών ταμείων. Είναι προ-
φανές ότι τα ασφαλιστικά ταμεία, τόσο 
της κύριας όσο και της επικουρικής 
ασφάλισης, θα συνεχίσουν να αντιμετω-
πίζουν προβλήματα βιωσιμότητας όσο 
αυξάνεται ο δείκτης ανεργίας, όσο χιλιά-
δες εργαζόμενοι ωθούνται αναγκαστικά 
στην σύνταξη, όσο χιλιάδες εργαζόμενοι 
καθίστανται καθημερινά άνεργοι και 
όσο, βεβαίως, μειώνονται συστηματικά 
οι αποδοχές των εργαζομένων, που απο-
τελούν τη βάση υπολογισμού των κατα-
βαλλόμενων εισφορών. 

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

«Αύξηση Προσωρινής Σύνταξης, Βελτίωση όρων Συνταξιοδότησης 
Αγροτών, Ρύθμιση τραπεζικών επιδοτούμενων δανείων πρώην 
ΟΕΚ, Αναβάθμιση και Βελτίωση των Μηχανισμών Είσπραξης των 
Ασφαλιστικών Φορέων, Πρόστιμα για την Ανασφάλιστη και Αδήλωτη 
Εργασία και Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας»
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Επίσης η Ο.Κ.Ε. θεωρεί ότι ένα τόσο 
σοβαρό πρόβλημα όσο το πρόβλημα 
της αδήλωτης εργασίας δεν μπορεί να 
λυθεί με μόνο όπλο αποσπασματικές 
ρυθμίσεις, όπως αυτή που περιλαμβάνε-
ται στο παρόν Σχέδιο Νόμου, που απλά 
αυξάνουν τα πρόστιμα στους εργοδότες 
σε περίπτωση μη δηλωθέντα εργαζό-
μενου. Εξάλλου, ακόμα και η επιβολή 
ποινών δεν μπορεί στην πραγματικότητα 
να εξασφαλιστεί, εάν οι αρμόδιοι ελε-
γκτικοί μηχανισμοί (ΣΕΠΕ και ΙΚΑ) δεν 
είναι σε θέση να προβούν σε συστημα-
τικούς ελέγχους της αγοράς και τούτο 
διότι αντιμετωπίζουν σοβαρή έλλειψη 
εξειδικευμένου προσωπικού και καταλ-
ληλότητας μέσων. Δυστυχώς, αυτό, που 
καθημερινά καθίσταται προφανές είναι, 
ότι στην Ελλάδα, υπάρχει πλούσια νο-
μοθεσία για δεκάδες θέματα, αλλά στην 
πραγματικότητα η νομοθεσία αυτή δεν 
εφαρμόζεται ελλείψει τόσο ελέγχων, 
όσο και ουσιαστικής παρακολούθησης 
της εφαρμογής τους.

Τέλος, η Ο.Κ.Ε. επισημαίνει ότι ανα-
φορικά με τις φημολογούμενες παρεμ-
βάσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότη-
σης και στις πρόωρες συνταξιοδοτήσεις, 
οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στο κεί-
μενο του επίμαχου Σχεδίου Νόμου, θα 
πρέπει να αποσυρθούν πλήρως από το 
τραπέζι των διαπραγματεύσεων με την 
Τρόϊκα, καθώς είναι βέβαιο ότι θα πλή-
ξουν έτι περαιτέρω το όλο σύστημα της 
κοινωνικής ασφάλισης και θα διαταρά-
ξουν τον κοινωνικό ιστό της χώρας. 

Στη συνέχεια στη Γνώμη της Ο.Κ.Ε. 
διατυπώνονται παρατηρήσεις και επί 
συγκεκριμένων διατάξεων του Σχεδίου 
Νόμου με στόχο τη βελτίωση των ρυθμί-
σεών του και την εξεύρεση ουσιαστικών 
και κοινωνικά δικαιότερων λύσεων.

Για έβδομη συνεχή χρονιά, η Ευρω-
παϊκή Οικονομική και Κοινωνική 

Επιτροπή (Ε.Ο.Κ.Ε.) διοργάνωσε σεμι-
νάριο για τα ΜΜΕ της κοινωνίας των 
πολιτών, στην οποία συμμετείχαν επι-
κοινωνιολόγοι και ειδικοί των μέσων 
ενημέρωσης. Οι συζητήσεις επικε-
ντρώθηκαν στους αποτελεσματικούς 
τρόπους επικοινωνίας της προστιθέ-
μενης αξίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο σεμινάριο αναπτύχθηκαν τέσ-
σερα θέματα:

 n Βranding και image building της 
Ευρώπης.

 n Επικοινωνία του κόστους της μη-
Ευρώπης.

 n Επίπτωση των νέων μέσων ενημέρω-
σης στις δημόσιες επικοινωνίες. 

 n Επικοινωνιακές προκλήσεις των 
ευρωπαϊκών εκλογών του 2014. Δε-
δομένου ότι οι ευρωπαϊκές εκλογές 
πλησιάζουν, οι ομιλητές της ενότη-
τας παρουσίασαν την αποτελεσματι-
κότητα των διαφόρων στρατηγικών 
εκλογικής επικοινωνίας με στόχο 

την αύξηση της συμμετοχής των 
ψηφοφόρων στη διαδικασία. 

Το σεμινάριο διοργανώθηκε σε 
συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοι-
νοβούλιο και την υποστήριξη της 
EurActiv.

Από την Ο.Κ.Ε. Ελλάδος συμμετεί-
χε η Δρ. Μάρθα Θεοδώρου, Υπεύθυνη 
Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων.

Σεμινάριο της Ε.Ο.Κ.Ε. στις Βρυξέλλες 
25-26 Νοεμβρίου 2013
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Γνώμη της Ο.Κ.Ε. επί του Σχεδίου Νόμου 

«Ρύθμιση αγοράς προϊόντων και παροχής υπηρεσιών»

Η O.K.E. 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 
ωστόσο επισημαίνεται ότι συνδέεται 
κύρια με την αποσαφήνιση νομικών 
κανόνων όπου αυτή απαιτείται, τη 
διαμόρφωση ενός σταθερού πλαισίου 
λειτουργίας και τον ακριβή προσδιορι-
σμό των ρόλων που είναι σκόπιμο να 
επιτελέσουν οι δημόσιοι οργανισμοί 
και φορείς που εμπλέκονται στη λει-
τουργία της.

Θέση της Ο.Κ.Ε. είναι ότι ο βασι-
κός στόχος του παρόντος νομοσχεδίου 
πρέπει να είναι η επίτευξη της απο-
τελεσματικής λειτουργίας της αγοράς 
ώστε οι άμεσα εμπλεκόμενοι και η 
κοινωνία στο σύνολο της να αποκο-
μίζουν οφέλη και συγκεκριμένα οι 
επιχειρήσεις να αντιμετωπίζουν λιγό-
τερα γραφειοκρατικά εμπόδια ώστε να 
μειώνουν το διοικητικό βάρος και οι 
καταναλωτές να απολαμβάνουν ποι-
οτικά προϊόντα, καλύτερες τιμές και 
ασφαλέστερες υπηρεσίες.

Στο βαθμό που ο νομοθέτης προ-
τίθεται με τις διατάξεις (άρθρα 1-27) 
του παρόντος νομοσχεδίου να καλύ-
ψει την αναγκαιότητα αυτή, η O.K.E. 

συμβάλλει εποικοδομητικά αξιολογώ-
ντας τις παρεμβάσεις του νομοσχεδί-
ου αυτού στο σύνολό του, αναλύοντας 
τις συνέπειες, και προτείνοντας διορ-
θώσεις και αναδιατυπώσεις όπου αυτό 
κρίνεται σκόπιμο.

H O.K.E. έχει και στο παρελθόν 
επισημάνει ότι η ορθή νομοθέτηση 
προαπαιτεί αναλυτική εξέταση της οι-
κονομικής συγκυρίας και αποτίμηση 
των συνεπειών των προτεινόμενων νο-
μοθετικών ρυθμίσεων στην οικονομία 
και την κοινωνία. Όπως είναι γνωστό 
η χώρα διανύει το 6ο έτος ύφεσης 
(σωρευτικά η μείωση του εθνικού 
προϊόντος υπολογίζεται στο 25%), 
με πρόβλεψη για οριακή μείωση του 
πληθωρισμού, συνέχιση περικοπών 
στις δημόσιες δαπάνες και αδυναμία 
του τραπεζικού τομέα να χρηματοδο-
τήσει επενδυτικές πρωτοβουλίες των 
επιχειρήσεων.

Υπό αυτό το πρίσμα η O.K.E. 
λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις των 
φορέων σημειώνει ότι οι διατάξεις 
που αφορούν την απελευθέρωση της 
λειτουργίας καταστημάτων (άρθρο 16) 
και λαϊκών αγορών με παραγωγούς 
(άρθρο 38) για την ημέρα της Κυρια-
κής θα πρέπει να επανεξεταστούν. Η 
επέκταση της λειτουργίας των κατα-
στημάτων τις Κυριακές δεν εξυπηρετεί 
τους στόχους αναδιάρθρωσης και μεί-
ωσης κόστους των επιχειρήσεων, ούτε 
εδράζεται σε ένα πλαίσιο προσδοκιών 
για αυξημένη ζήτηση. Το υφιστάμενο 

νομικό πλαίσιο καλύπτει τη δυνατότη-
τα επέκτασης ωραρίου και λειτουργίας 
στις τουριστικές περιοχές. Η καθολική 
αντίθεση των παραγωγικών φορέων σε 
αυτή τη ρύθμιση πρέπει να ληφθεί σο-
βαρά υπόψη.

Αντίθετα, θετικά αξιολογείται η 
αύξηση των εκπτωτικών περιόδων κα-
θώς αποτελεί μια ορθή διευθέτηση για 
την ανάπτυξη της αγοράς και την εξυ-
πηρέτηση των καταναλωτών (άρθρο 
15) δεδομένου των εισοδηματικών πε-
ρικοπών και της ανάγκης προσαρμο-
γής της αγοράς στις ανάγκες των κα-
ταναλωτών. Επισημαίνεται ότι για τον 
ακριβή προσδιορισμό των ενδιάμεσων 
εκπτωτικών περιόδων πρέπει να λαμ-
βάνονται υπόψη τα τοπικά χαρακτη-
ριστικά της οικονομικής γεωγραφίας. 
Θετικά επίσης αξιολογείται η προσπά-
θεια συστηματοποίησης των ελέγχων 
και εξυγίανσης της αγοράς καυσίμων.

Επιπρόσθετα προτείνεται να επα-
νεξετασθούν ορισμένες από τις ρυθ-
μίσεις διαμόρφωσης του πλαισίου 
λειτουργίας των λαϊκών αγορών και 
ειδικότερα ως προς την κατανομή αρ-
μοδιοτήτων και τον ορισμό των μελών 
του ΔΣ (άρθρα 32-39).

Τέλος, η O.K.E. 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 χρηματοδότησης τους 
από εναλλακτικά σχήματα.
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Η απόφαση της O.K.E. τον Ιανουάριο 
του 2013 οδήγησε στην έκδοση 

Γνώμης για την κοινωνική οικονομία 
και την κοινωνική επιχειρηματικότητα 
(Γνώμη Νο 285/ Φεβρουάριος 2013). Η 
συγκεκριμένη Γνώμη, προσεγγίζοντας 
το θεσμικό πλαίσιο της κοινωνικής οι-
κονομίας και επιχειρηματικότητας και 
εξετάζοντας την υφιστάμενη κατάστα-
ση σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, 
αναδεικνύει την σημασία των συλλο-
γικών επιχειρηματικών πρωτοβουλιών 
και προσδιορίζει τα βασικά προβλή-
ματα, ελλείψεις και δυσκολίες που 
αυτές αντιμετωπίζουν, σήμερα, στην 
Ελλάδα.

Σε διαφορετική εποχή, η έκδο-
ση της προαναφερόμενης Γνώμης θα 
είχε κυρίως ακαδημαϊκό ενδιαφέρον 
και ελάχιστα κοινωνικό και επιχειρη-
ματικό. Οι παρούσες συνθήκες, της 
γενικευμένης κρίσης και της κατάρ-
ρευσης των υφιστάμενων δομών της 
οικονομίας, αλλάζουν τα δεδομένα 
και τις προτεραιότητες. Η Γνώμη της 
O.K.E. μπορεί να αποτελέσει εγχειρί-
διο και οδηγό για δράση, στο χώρο 
της πραγματικής και νέας οικονομί-
ας, λαμβάνοντας υπόψη και τις θετι-
κές επιδράσεις που έχει η κοινωνική 
επιχειρηματικότητα στην δημιουργία 
θέσεων εργασίας. Στην οπτική αυτή 
τοποθετείται και η απόφαση της 
Εκτελεστικής Επιτροπής της O.K.E. 
για ένα δεύτερο κύκλο επεξεργασίας 
του τομέα της κοινωνικής οικονομίας 
και αξιολόγησης του υφιστάμενου θε-
σμικού πλαισίου, στοχεύοντας στην 
στήριξη και ανάπτυξη της κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας. Συγκεκριμένα η 
παρούσα Γνώμη «πατώντας» στο νόμο 
4019/2011 επιχειρεί να διευρύνει το 
περιεχόμενο (νομικό – θεσμικό των 
φορέων της κοινωνικής οικονομίας), 
τοποθετώντας την στο κέντρο των οι-
κονομικών δραστηριοτήτων.

Εξετάζοντας την υφιστάμενη κα-
τάσταση, βασική διαπίστωση αποτελεί 
το ότι η κοινωνική οικονομία – κοινω-
νική επιχειρηματικότητα στις περισσό-
τερες Ευρωπαϊκές χώρες έχει προκύ-
ψει, όχι ως προϊόν ανάγκης, αλλά, ως 
η έκφραση ενός κοινωνικού και οικο-
νομικού πολιτισμού, με βασικά χαρα-
κτηριστικά τη συλλογικότητα και την 

Γνώμη Πρωτοβουλίας της Ο.Κ.Ε. για την 

«Απασχόληση, Καινοτομία και Κοινωνική 
Επιχειρηματικότητα»

κοινωνική αλληλεγγύη και σήμερα 
καλύπτει ένα αξιοπρόσεκτο ποσοστό 
της οικονομίας. Παρά το γεγονός ότι 
στην Ελλάδα, η κοινωνική οικονομία 
ξεκίνησε από άλλη αφετηρία, σήμερα 
η ανάπτυξη της προκύπτει ως άμεση 
αναγκαιότητα και ως ισχυρή συνιστώ-
σα στο νέο μοντέλο επανεκκίνησης 
της οικονομίας. Πολλές κρατικές δο-
μές που συμμετείχαν στην οικονομική 
δραστηριότητα, άμεσα ή έμμεσα, νε-
κρώνουν ή καταρρέουν.

Δημιουργείται ένα τεράστιο κενό, 
το οποίο μπορεί να καλυφθεί μόνο 
από νέες συλλογικότητες στον τομέα 
της κοινωνικής οικονομίας και κοινω-
νικής επιχειρηματικότητας. Από την 
άποψη αυτή, απαιτούνται συντονι-
σμένες παρεμβάσεις και καινοτόμες 
πρωτοβουλίες, αλλά και ο ακριβής 
προσδιορισμός της φύσης των επιχει-
ρηματικών πρωτοβουλιών που εντάσ-
σονται στη σφαίρα της κοινωνικής 
οικονομίας.

Όπως έχει επισημανθεί στην 
προηγούμενη Γνώμη της O.K.E., η 
αναφορά στην κοινωνική επιχειρημα-
τικότητα οφείλει να μας παραπέμπει 
στην συλλογική επιχειρηματικότητα, 
με έντονο το στοιχείο της παραγωγής 
προστιθέμενης αξίας, που θα κρατάει 

τα στοιχεία της κοινωνικότητας και της 
αλληλεγγύης, χωρίς να ενοχοποιεί τα 
επιχειρηματικά κίνητρα και το κέρδος.

Είναι άμεση αναγκαιότητα να 
επανατοποθετηθούμε στην έννοια της 
κοινωνικής ανάπτυξης και του δημο-
σίου συμφέροντος. Το στερεότυπο ότι 
το δημόσιο συμφέρον ταυτίζεται σχε-
δόν με τον κρατισμό έχει ξεπεραστεί. 
Στην ευρεία έννοια του δημοσίου συμ-
φέροντος μπορούν να ενταχθούν και 
ιδιωτικές πρωτοβουλίες και προφανώς 
οι νέες οικονομικές συλλογικότητες οι 
οποίες εμπεριέχονται στην έννοια της 
κοινωνικής οικονομίας.

Στην βάση της προαναφερόμενης 
οπτικής, η Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή στην οποία συμμετέχουν 
όλοι οι κοινωνικοί εταίροι μπορεί να 
συμβάλλει ενεργά στην ανάδειξη 
πρωτοβουλιών κοινωνικής επιχειρη-
ματικότητας που δημιουργικά επωά-
ζονται, στις παρούσες συνθήκες της 
κρίσης. Ανάλογες όμως παρεμβάσεις, 
είναι αναγκαίο να γίνουν και από την 
πλευρά της κυβέρνησης, ούτως ώστε, 
η κοινωνική επιχειρηματικότητα να 
αναβαθμισθεί στην ατζέντα τόσο της 
κεντρικής διοίκησης, όσο και των πε-
ριφερειών.
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Στο πλαίσιο της διμερούς συνεργα-
σίας που έχει αναπτύξει η Οικο-

νομική και Κοινωνική Επιτροπή της 
Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) με το Οικονομικό και 
Κοινωνικό Συμβούλιο της Κίνας, αντι-
προσωπεία της Επιτροπής της Σαγκάης 
της Κινεζικής Λαϊκής Πολιτικής Συμ-
βουλευτικής Διάσκεψης (CPPCC), με 
επικεφαλής τον κ. Wu Zhiming, Πρόε-
δρο, συναντήθηκε την Παρασκευή, 8 
Νοεμβρίου 2013, με το Προεδρείο και 
τα Μέλη της Ο.Κ.Ε. στα γραφεία της 
Επιτροπής. 

Ο κ. Χρήστος Πολυζωγόπουλος, 
Πρόεδρος της Ο.Κ.Ε., ο κ. Ηλίας Ηλιό-
πουλος, Αντιπρόεδρος, οι κκ. Γιώρ-
γος Βερνίκος και Φώτης Κολεβέντης, 
Μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής, ο 
κ. Απόστολος Ξυράφης, Γενικός Γραμ-
ματέας,  και η Δρ. Μάρθα Θεοδώρου, 
Υπεύθυνη Διεθνών και Δημοσίων Σχέ-
σεων, καλωσόρισαν την αντιπροσω-
πεία της Επιτροπής της Σαγκάης. Ο κ. 
Πολυζωγόπουλος αρχικά αναφέρθηκε 
στη στενή φιλία των δύο λαών, αλλά 
και την καλή συνεργασία των αντιπρο-
σωπειών των δύο χωρών στις διεθνείς 
συναντήσεις. Στη συνέχεια παρουσία-
σε το έργο της Ο.Κ.Ε. και τόνισε ότι 
σε αυτή συμμετέχει όλο το φάσμα των 
παραγωγικών δυνάμεων, γεγονός που 
της δίνει συγκριτικό πλεονέκτημα για 
αποτελεσματική συνεργασία με τους 
αντίστοιχους θεσμούς στο εξωτερικό. 
Ο κ. Πολυζωγόπουλος αναφέρθηκε 
στις προτεραιότητες που τέθηκαν 
στις προηγούμενες συναντήσεις στη 
Σαγκάη και στην Αθήνα (τουρισμός, 

υποδομές, συγκοινωνίες και εξαγωγι-
κές δραστηριότητες) και διαβεβαίωσε 
ότι η Ο.Κ.Ε. και στο μέλλον, όπως και 
στο παρελθόν, θα στηρίξει σχετικές 
πρωτοβουλίες που θα αναπτυχθούν 
από τις δύο χώρες. Τόνισε όμως ότι 
πρέπει να υπάρξει επιτάχυνση του 
βηματισμού και στόχευση σε συγκε-
κριμένους τομείς.

Ο κ. Wu Zhiming, από την πλευ-
ρά του, ευχαρίστησε την Ο.Κ.Ε. για 
την πρόσκληση που τους απηύθυνε 
να επισκεφθούν την Ελλάδα και αρ-
χικά εξέφρασε το θαυμασμό του κινε-
ζικού λαού στον αρχαίο ελληνικό πο-
λιτισμό και τη φιλία που συνδέει τους 
δύο λαούς. Αναφερόμενος στο παρόν 
παρουσίασε την οικονομική δραστηρι-
ότητα που αναπτύσσεται στη Σαγκάη, 
καθώς και το σημαντικό ρόλο που 

διαδραματίζει η Επιτροπή της Σαγκά-
ης. Όσον αφορά τις σχέσεις των δύο 
χωρών αναφέρθηκε στις μέχρι σήμερα 
πρωτοβουλίες που έχουν αναπτυχθεί, 
με αφετηρία την επίσκεψη της Ο.Κ.Ε. 
στη Σαγκάη το 2011, και εξέφρασε την 
επιθυμία της Επιτροπής να παροτρύ-
νει επιχειρηματίες από την Κίνα να 
επενδύσουν στην Ελλάδα. Οι δυνα-
τότητες οικονομικής συνεργασίας των 
δύο χωρών είναι πολλές, και μπορεί 
η Ελλάδα να εισέλθει δυναμικά στην 
αγορά της Κίνας, με τα εξαιρετικά της 
προϊόντα, όπως το ελαιόλαδο.

Και οι δύο πλευρές συμφώνησαν 
ότι η απευθείας αεροπορική σύνδεση 
Αθήνας και Σαγκάης θα βοηθούσε ιδι-
αίτερα την ανάπτυξη της οικονομικής 
συνεργασίας των δύο χωρών.

Επίσκεψη αντιπροσωπείας της Επιτροπής 
της Σαγκάης της Κινεζικής Λαϊκής Πολιτικής 
Συμβουλευτικής Διάσκεψης στην Οικονομική και 
Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος και Συνάντηση 
με την Υπουργό Τουρισμού
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Το μεσημέρι της ίδιας μέρας ο κ. 
Πολυζωγόπουλος και τα μέλη της κινε-
ζικής αντιπροσωπείας συναντήθηκαν 
με τον κα Όλγα Κεφαλογιάννη, Υπουρ-
γό Τουρισμού. 

Ο κ. Πολυζωγόπουλος ευχαρίστη-
σε την Υπουργό για τη συνάντηση και 
την ενημέρωσε για τις ιδιαίτερα καλές 
σχέσεις των δύο Επιτροπών, καθώς 
και για τα πορίσματα της σημερινής 
συνάντησής τους.

Η κα Κεφαλογιάννη, αφού καλω-
σόρισε την αντιπροσωπεία, αναφέρθη-
κε στο ταξίδι που πραγματοποίησε με 
τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος στην 
Κίνα και τις άριστες εντυπώσεις που 
αποκόμισαν. Ενημέρωσε δε τα μέλη 
της αντιπροσωπείας ότι το Υπουργείο 

Τουρισμού σχεδιάζει να οργανώσει 
συγκεκριμένες δραστηριότητες για 
την παρουσίαση της χώρας στη Σα-
γκάη. Ο κ. Wu Zhiming προσκάλεσε 
την Υπουργό να επισκεφθεί τη Σαγκάη 
και τη διαβεβαίωσε ότι θα ενημερώ-
σει το Δήμαρχο της πόλης για όλα τα 
θέματα κοινού ενδιαφέροντος που 
συζητήθηκαν, αλλά και η Επιτροπή 
της Σαγκάης θα υποστηρίξει ένθερμα 
κοινές δράσεις, οι οποίες θα συμβάλ-
λουν στη καλή συνεργασία και στην 
ανάπτυξη των δύο χωρών. Στο πλαίσιο 
αυτό, με τη συνεργασία της Ο.Κ.Ε., 
θα υπάρξει προετοιμασία αυτών των 
δράσεων.

Στη συνάντηση συμμετείχαν, επί-
σης, από τον Ε.Ο.Τ. ο Αντιπρόεδρος κ. 
Χριστόφορος Καπαρουνάκης, από το 
Υπουργείο Τουρισμού ο Διπλωματικός 

Σύμβουλος κ. Νικόλαος Σιγάλας και η 
Σύμβουλος κα Βασιλική Κουτσούκου, 
από την Ο.Κ.Ε. το Μέλος της Εκτελε-
στικής Επιτροπής κ. Γιώργος Βερνίκος, 
ο Γενικός Γραμματέας κ. Απόστολος 
Ξυράφης και η Υπεύθυνη Διεθνών και 
Δημοσίων Σχέσεων Δρ. Μάρθα Θεο-
δώρου. Από την Επιτροπή της Σαγκά-
ης της CPPCC στη συνάντηση με την 
κα Κεφαλογιάννη συμμετείχαν οι κκ. 
Bei Xiaoxi, Γενικός Γραμματέας, Zhang 
Xinsheng, Μόνιμο Μέλος και Επικεφα-
λής της Επιτροπής Οικονομικών Υπο-
θέσεων, Wang Junwei, Διευθυντής του 
Τμήματος Εξωτερικών Υποθέσεων του 
Γενικού Γραφείου και του Γραφείου 
Διοικητικών Υπηρεσιών της Επιτροπής 
Φιλίας με τις άλλες χώρες, He Yadong, 
Αναπληρωτής Διευθυντής του Τμήμα-
τος Συνδέσμου του Γενικού Γραφείου, 
Shao Huixiang, Αναπληρωτής Γενικός 
Διευθυντής του Γραφείου Εξωτερικών 
Υποθέσεων της Σαγκάης, Edward Yu 
και Liu Ning, και από την Πρεσβεία 
της Κίνας στην Ελλάδα η Πολιτική 
Σύμβουλος κα Zhao Liying.
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Ετήσια Συνάντηση της Ευρωπαϊκής 
Οικονομικής και Κοινωνικής 
Επιτροπής και των Οικονομικών 
και Κοινωνικών Συμβουλίων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης

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

ξένησε την Πέμπτη 14 και την Παρα-
σκευή, 15 Νοεμβρίου 2013, την ετήσια 
συνάντηση των Προέδρων και των 
Γενικών Γραμματέων των Οικονομικών 
και Κοινωνικών Συμβουλίων (Ο.Κ.Σ.) 
των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (Ε.Ε.) και της Ευρωπαϊκής Οι-
κονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής 
(Ε.Ο.Κ.Ε.). 

Η ετήσια συνάντηση των Προέ-
δρων και των Γενικών Γραμματέων των 
Ο.Κ.Σ. αποτελεί την κορυφαία εκδή-
λωση της συνεχούς επαφής και συνερ-
γασίας τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 
η δε συνάντηση στην Αθήνα αποκτά 
ιδιαίτερη σημασία λόγω της δημοσιο-
νομικής κρίσης στην Ευρώπη και στο 
ρόλο που διαδραματίζει ή καλείται να 
διαδραματίσει η κοινωνία των πολι-
τών. 

Στη συνάντηση στην Αθήνα συμ-
μετείχαν Πρόεδροι, Γενικοί Γραμματείς 
και υψηλόβαθμα στελέχη από δεκαέξι 
(16) κράτη-μέλη της Ε.Ε. και συγκεκρι-

μένα από τα Ο.Κ.Σ. Αυστρίας, Βελγίου, 
Βουλγαρίας, Γαλλίας, Ελλάδας, Ιρ-
λανδίας, Ισπανίας, Ιταλίας, Κροατίας, 
Λουξεμβούργου, Μάλτας, Ολλανδίας, 
Ουγγαρίας, Ρουμανίας, Σλοβακίας και 
Τσεχίας.

Τα θέματα που συζητήθηκαν στη 
διάρκεια των εργασιών της συνάντη-
σης ήταν: 

α) «Κοινωνικός Διάλογος και Διάλογος 
Πολιτών σε εποχή εθνικής και ευ-
ρωπαϊκής κρίσης» και 

β) «Η ανεργία των νέων και πολιτικές 
για την αντιμετώπισή της», 

τα οποία είναι κρίσιμα για το σύ-
νολο των κρατών μελών της Ε.Ε. και 
ιδιαίτερα αυτών του Νότου, τα οποία 
δοκιμάζονται έντονα από την οικονο-
μική και κοινωνική κρίση, ιδιαίτερα δε 
η Ελλάδα, για την οποία εκφράσθηκε 
η πλήρης και αδιάλειπτη υποστήριξη 
των Προέδρων των Ο.Κ.Σ. που συμμε-
τείχαν στη Διάσκεψη.

Η διήμερη συζήτηση οδήγησε σε 
θετικά αποτελέσματα τα οποία είναι : 

α) Τα συμπεράσματα της Διάσκεψης 
που θα αξιοποιηθούν από όλα τα 

Ο.Κ.Σ. σε εθνικό και πανευρωπαϊκό 
επίπεδο και 

β) Η Κοινή Δήλωση όλων των Ο.Κ.Σ. 
που συμμετείχαν στη συνάντηση.

Στην έναρξη της Διάσκεψης χαι-
ρετισμό απηύθυνε ο Πρόεδρος της 
Βουλής των Ελλήνων κ. Ευάγγελος 
Μεϊμαράκης και στις εργασίες για το 
θέμα «Η ανεργία των νέων και πολιτι-
κές για την αντιμετώπισή της» παρέμ-
βαση έκανε ο Υφυπουργός Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας 
κ. Βασίλειος Κεγκέρογλου. 

Ακόμη παρεμβάσεις έκαναν, 
πέραν των Προέδρων και των Γενι-
κών Γραμματέων των Ο.Κ.Σ. της Ε.Ε., 
ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ο.Κ.Ε. 
(Ε.Ο.Κ.Ε.) κ. Henri Malosse, ο Πρόε-
δρος της Ομάδας των εργαζομένων της 
Ε.Ο.Κ.Ε. κ. Γεώργιος Ντάσης, ο Πρόε-
δρος της Ο.Κ.Ε. Ελλάδος κ. Χρήστος 
Πολυζωγόπουλος, οι Αντιπρόεδροί της 
κ.κ. Νικόλαος Σκορίνης, Ηλίας  Ηλιό-
πουλος και Παναγιώτης Πεβερέτος και 
το Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής 
της ο κ. Γεώργιος Βερνίκος.
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Οι Οικονομικές και Κοινωνικές Επι-
τροπές από 16 ευρωπαϊκές χώρες 

και η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοι-
νωνική Επιτροπή, κατά τη συνεδρίασή 
τους στην Αθήνα, στις 14 και 15 Νοεμ-
βρίου 2013: 

Σημειώνουν ότι, η παγκόσμια οι-
κονομική κρίση, που πλήττει δριμύ-
τατα την Ευρώπη, αποκαλύπτει και 
κρίση των δημοκρατικών θεσμών. 
Πολλά από τα πολιτικά κόμματα έχουν 
μεγάλη δυσκολία να αντιμετωπίσουν 
τα φαινόμενα λαϊκισμού που αναδύ-
ονται όλο και συχνότερα. Οι πολιτικοί 
σε πολλές περιπτώσεις χρησιμοποιούν 
την Ευρωπαϊκή Ένωση ως τον κύριο 
υπεύθυνο για τα κακώς κείμενα στις 
χώρες τους και την Ευρώπη ως τον 
αποδιοπομπαίο τράγο.

Επισημαίνουν ότι η Ευρώπη δεν 
είναι το πρόβλημα, αλλά η λύση των 
προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα 
κράτη-μέλη. Είναι αναγκαίο να επεν-
δύσουμε σε μία κοινή ατζέντα για την 
Ευρώπη, αποκαθιστώντας την ισορ-
ροπία μεταξύ της οικονομικής και 
κοινωνικής πλευράς της Ευρωπαϊκής 
ολοκλήρωσης. 

Δήλωση των Οικονομικών και Κοινωνικών Επιτροπών 
(Ο.Κ.Ε.) των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής 
Επιτροπής (Ε.Ο.Κ.Ε.) 

Τονίζουν ότι η κοινή ατζέντα θα 
πρέπει να διασφαλίζει την απαραίτητη 
ισορροπία ανάμεσα στην εθνική κυ-
ριαρχία των κρατών και στην ενισχυ-
μένη ευρωπαϊκή διακυβέρνηση στα 
βασικά ζητήματα, αποκαθιστώντας 
έτσι την εμπιστοσύνη των ευρωπαίων 
πολιτών. 

Διαπιστώνουν ότι η Ευρώπη δεν 
βρίσκεται αντιμέτωπη μόνο με μια 
χρηματοπιστωτική κρίση, αλλά και με 
την επιτακτική ανάγκη πραγματοποί-
ησης ενός πολιτικού, οικονομικού και 
κοινωνικού μετασχηματισμού, βασι-
σμένου στην δίκαιη κατανομή και στο 
«ξαναμοίρασμα της τράπουλας» σε 
παγκόσμια κλίμακα. 

Σημειώνουν ότι οι προτεραιότητες 
και οι στόχοι της Στρατηγικής «Ευρώ-
πη 2020» παραμένουν περισσότερο 
από ποτέ επίκαιροι και σημαντικοί. 

Αναγνωρίζουν την επείγουσα 
ανάγκη να αναβιώσει στην Ευρώπη η 
στρατηγική της βιώσιμης οικονομικής 
ανάπτυξης και να υιοθετηθούν πολιτι-
κές και δράσεις για την αντιμετώπιση 
του τεράστιου ποσοστού της ανεργίας 
που πλήττει τις Ευρωπαϊκές χώρες 
του Νότου και ιδίως της ανεργίας των 

νέων, καθώς και για την καταπολέμη-
ση της φτώχειας που αυτή συνεπάγε-
ται. 

Αναγνωρίζουν την ανάγκη για 
μια υπεύθυνη και ισορροπημένη δια-
χείριση μεταξύ των ευρωπαϊκών κρα-
τών για το μεταναστευτικό ζήτημα το 
οποίο σήμερα δημιουργεί έντονα προ-
βλήματα στα ευρωπαϊκά κράτη της 
Μεσογείου. 

Αναγνωρίζουν τις προκλήσεις που 
θέτει η ανάγκη βιωσιμότητας του πλα-
νήτη ενώπιον των κλιματικών αλλα-
γών, καθώς και η ανάγκη για επισιτι-
στική επάρκεια εφόσον ο πληθυσμός 
της γης συνεχώς αυξάνεται. 

Καταδικάζουν την ιδέα μιας Ευ-
ρώπης πολλών ταχυτήτων και υπο-
στηρίζουν μια ενιαία και αλληλέγγυα 
Ευρώπη. 

Ζητούν να συναφθεί ένα νέο κοι-
νωνικό συμβόλαιο που θα βασίζεται 
σε ένα κοινωνικό σχέδιο αποδεκτό 
από όλους τους κοινωνικούς εταίρους 
και τους κοινωνικούς φορείς που συ-
γκροτούν την κοινωνία των πολιτών. 
Καμία ριζική αλλαγή δεν είναι βιώσι-
μη αν δεν αποτελεί προϊόν ουσιαστι-
κού και ολοκληρωμένου κοινωνικού 
διαλόγου. 

Χαιρετίζουν την Κοινή Ανακοίνω-
ση των κοινωνικών εταίρων της ΕΕ που 
υιοθετήθηκε στις 24 Οκτωβρίου 2013 
σχετικά με τη συμμετοχή τους στην 
ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνη-
ση. Το πλαίσιο των δράσεων για την 
ανεργία των νέων, που υιοθετήθηκε 
τον Ιούνιο του 2013, αποτελεί ένα ακό-
μη ελπιδοφόρο μήνυμα. 

Αναγνωρίζουν, ως καθήκον και 
υποχρέωση των Οικονομικών και Κοι-
νωνικών Επιτροπών, την διεξαγωγή 
ενός όσο το δυνατόν ευρύτερου κοινω-
νικού διαλόγου με τη συμμετοχή των 
κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας 
των πολιτών, με προτεραιότητα την 
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Ευρωμεσογειακή Σύνοδος 
Κορυφής των Οικονομικών 
και Κοινωνικών Επιτροπών 
και παρόμοιων θεσμών

Δήλωση των Οικονομικών και Κοινωνικών 
Επιτροπών (Ο.Κ.Ε.) των Κρατών Μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής 
Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής 
(Ε.Ο.Κ.Ε.) 

ανάδειξη λύσεων με μακροχρόνιο ορί-
ζοντα που θα ανταποκρίνονται ιδίως 
στις προσδοκίες των νεότερων γενεών. 
Στόχος είναι να οδηγηθούν οι φορείς 
χάραξης πολιτικής στα κατάλληλα 
ερωτήματα, ώστε να βρεθούν οι πολι-
τικές εκείνες που δεν θα αντιμετωπί-
ζουν εκ των υστέρων τα προβλήματα, 
αλλά θα τα προλαμβάνουν, διασφαλί-
ζοντας πολιτικές επιλογές με όραμα 
για το μέλλον.

Συμφωνούν, έξι μήνες πριν από 
τις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινο-
βούλιο, να συνεργαστούν ώστε να 
ευαισθητοποιήσουν τους ευρωπαίους 
πολίτες για τους κινδύνους που εγκυ-
μονεί κάθε επιστροφή στο λαϊκισμό, 
και να αναδείξουν κοινές απαντήσεις/
λύσεις/προοπτικές στα ακόλουθα κε-
ντρικά ζητήματα:

 n Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 
των οικονομιών των κρατών-μελών. 

 n Ψηφιακή επανάσταση και καινοτο-
μίες, ως βάση του κοινού οικονομι-
κού μέλλοντος της Ευρώπης 

 n Κοινή ευρωπαϊκή ενεργειακή πο-
λιτική που θα εξασφαλίσει το μέλ-
λον της ευρωπαϊκής παραγωγής 
και της κοινωνικής ευημερίας στην 
Ευρώπη, χωρίς να διακυβεύονται οι 
κλιματικές δεσμεύσεις που έχουν 
αναληφθεί. 

 n Συμμετοχικές διαδικασίες/πρωτο-
βουλίες που δίνουν τη δυνατότη-
τα στο ευρύ κοινό να εκφράσει τις 
απόψεις του και στις οποίες οι Οι-
κονομικές και Κοινωνικές Επιτροπές 
μπορούν να διαδραματίσουν κατα-
λυτικό ρόλο προς όφελος της δημο-
κρατικής ανανέωσης 

 n Συμβολή της Ευρώπης στην παγκό-
σμια επισιτιστική επάρκεια. 

Δεσμεύονται να διοργανώσουν το 
2014 σειρά θεματικών συνεδριάσεων 
για τα προαναφερόμενα ζητήματα, 
προκειμένου να καταδειχθεί ότι η 
Ευρώπη αποτελεί τη λύση και όχι το 
πρόβλημα. Η 50η επέτειος της Αυ-
στριακής O.K.E. τον Μάρτιο αποτελεί 
καλή ευκαιρία για το σκοπό αυτό. Ση-
μαντικό, επίσης, γεγονός για το 2014 
θα είναι η επόμενη συνεδρίαση των 
Προέδρων και των Γενικών Γραμματέ-
ων των ευρωπαϊκών O.K.E., η οποία θα 
φιλοξενηθεί από τη Γαλλική Οικονο-
μική, Κοινωνική και Περιβαλλοντική 
Επιτροπή. 

Η ελληνική Οικονομική και Κοι-
νωνική Επιτροπή θα διοργανώσει θε-
ματική εκδήλωση το 2014, στο πλαίσιο 
της Ελληνικής Προεδρίας, όπου θα 
προσκληθούν να συμμετάσχουν όλες 
οι Οικονομικές και Κοινωνικές Επιτρο-
πές των ευρωπαϊκών χωρών. 

Η Ευρωμεσογειακή Σύνοδος Κορυφής 
των Οικονομικών και Κοινωνικών 

Συμβουλίων και Παρόμοιων Θεσμών 
πραγματοποιήθηκε στη Βαρκελώνη, στις 
11 και 12 Νοεμβρίου 2013. Η εκδήλωση 
συνδιοργανώθηκε από την Ευρωπαϊ-
κή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή 
(Ε.Ο.Κ.Ε.) και τη Γραμματεία της Ένωσης 
για τη Μεσόγειο και συγχρηματοδοτήθη-
κε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Η Σύνοδος Κορυφής επικεντρώθηκε 
στις βασικές προκλήσεις των χωρών της 
περιοχής, ιδίως εκείνων που βρίσκονται 
σήμερα σε μια διαδικασία πολιτικής, 
οικονομικής και κοινωνικής μετάβασης, 
και το ρόλο που η κοινωνία των πολιτών 
μπορεί να διαδραματίσει στην αντιμετώ-
πιση αυτών των προκλήσεων. Ως εκ τού-
του, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε: 

 n Στη μακροοικονομική πολιτική και την 
πρόκληση της απασχόλησης στο βορά 
και το νότο της περιοχής της Μεσογείου.

 n Στην οικονομική και κοινωνική κατά-
σταση των γυναικών στην ευρωμεσο-
γειακή περιοχή.

 n Στην κινητικότητα και τη μετανάστευ-
ση: προκλήσεις και ευκαιρίες. 

 n Στο νερό: ένας σπάνιος πόρος στην πε-
ριοχή της Μεσογείου.

Από την Ο.Κ.Ε. Ελλάδος συμμετεί-
χαν στη εκδήλωση η κα Μαρία Ιωαννί-
δου, Επιστημονική Συνεργάτις, και η Δρ. 
Αφροδίτη Μακρυγιάννη, Επιστημονική 
Συνεργάτις.
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Η Οικονομική και Κοινωνική Επι-

τροπή της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) και το 

Ίδρυμα Lasaire συνδιοργάνωσαν στην 

Αθήνα, την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 

2013, Θεματικό Εργαστήριο με θέμα 

«Η τρέχουσα κρίση στην Ευρώπη κλο-

νίζει τα θεμέλια των εργασιακών σχέ-

σεων – Ποιές είναι οι λύσεις και ποιός 

ο ρόλος των κοινωνικών φορέων για 

διέξοδο;». Η εκδήλωση  συνδιοργα-

νώθηκε με την υποστήριξη της Ευρω-

παϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής 

Ο.Κ.Ε., στην Αίθουσα της Ολομέλειας 

της Ο.Κ.Ε. Ελλάδος.

Στην έναρξη του Θεματικού Ερ-

γαστηρίου χαιρετισμό απηύθυναν ο κ. 

Χρήστος Πολυζωγόπουλος, Πρόεδρος 

της Ο.Κ.Ε. Ελλάδος, ο κ. Αλέξης Μη-

τρόπουλος, Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και 

ο κ. Roger Briesch, Εκπρόσωπος Ευρώ-

πης του Ιδρύματος Lasaire. Τα συμπε-

ράσματα της εκδήλωσης ανακοινώ-

θηκαν από τον κ. Jean-Cyril Spinetta, 

Πρόεδρο του Ιδρύματος Lasaire και 

τον κ. Γεώργιο Ντάση, Πρόεδρο της 

Ομάδας των εργαζομένων της Ευρω-

παϊκής Ο.Κ.Ε.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν εκ-

πρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών 

από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένω-

σης και συζητήθηκαν:

 n Οι επιπτώσεις των μέτρων που 

έχουν ληφθεί από την ελληνική κυ-

βέρνηση σε σχέση με τα ευρωπαϊ-

κά θεσμικά όργανα, την ΕΚΤ και το 

ΔΝΤ για τις εργασιακές σχέσεις στη 

χώρα, η κοινωνική και οικονομική 

κατάσταση, καθώς και η εξέλιξη της 

κρίσης.

 n Δράσεις και προτάσεις από τους 

διάφορους κοινωνικούς φορείς για 

την ανακοπή της κρίσης και την 

προστασία των εργαζομένων.

Η 11η Μπιενάλε του Ιδρύματος 

Lasaire «Ευρώπη - Εργασία - Απασχό-

ληση» έχει ως στόχο την οργάνωση 

μιας συζήτησης με τους ευρωπαϊκούς 

κοινωνικούς φορείς, εργοδοτικούς 

και συνδικαλιστικούς, τόσο σε εθνικό 

όσο και σε υπερεθνικό επίπεδο, πάνω 

στις πρακτικές τους, τον ρόλο τους 

και  τους όρους των παρεμβάσεών 

τους πάνω σε οικονομικά θέματα και 

κοινωνικές στρατηγικές για το μέλλον 

της Ευρώπης στο πλαίσιο της παγκο-

σμιοποίησης. Το πρόγραμμα αυτό, το 

οποίο περιλαμβάνει μία σειρά εκδη-

λώσεων, θα επικεντρωθεί στους δύο 

ακόλουθους τομείς:

 n Η εξέλιξη των εργασιακών σχέσεων 

στην τρέχουσα κρίση - Ποιοί μετα-

σχηματισμοί;

 n Ποιά η εμπλοκή των κοινωνικών 

φορέων στη διάρκεια της εξεύρεσης 

οικονομικών, κοινωνικών και εργα-

σιακών λύσεων για μια διέξοδο από 

την κρίση;

«Η τρέχουσα κρίση στην Ευρώπη κλονίζει τα θεμέλια 
των εργασιακών σχέσεων - Ποιές είναι οι λύσεις και 
ποιός ο ρόλος των κοινωνικών φορέων για διέξοδο;»
Θεματικό Εργαστήριο
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«Ενεργός Γήρανση και Κοινωνική Συνοχή.  
Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού, Ασφάλεια, Δομές 
Πρόνοιας για μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς»
Ημερίδα

Το δημογραφικό, η γήρανση του πλη-
θυσμού, η μείωση των γεννήσεων 

και, κατά συνέπεια, η οικονομική  ύφεση 
και η κοινωνική υστέρηση δεν είναι απλά 
πτυχές της σημερινής  κρίσης. Είναι ένα 
πρόβλημα που έρχεται από το μέλλον. 
Και θα το καθορίσει (αρνητικά) εάν δεν 
αλλάξουν τα δεδομένα τώρα.

Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα 
της δεύτερης Ημερίδας που διοργάνωσε 
η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή 
(Ο.Κ.Ε.) στις 9 Δεκεμβρίου στην Αθήνα, 
με τίτλο «Ενεργός Γήρανση και Κοινωνική 
Συνοχή. Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμι-
κού, Ασφάλεια, Δομές Πρόνοιας για μια 
κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς».

 «Η κρίση θα περάσει, όλοι εργαζό-
μαστε γι’ αυτό. Όμως, το δημογραφικό 
θα υπάρχει για πολλές δεκαετίες ακόμη» 
σημείωσε με έμφαση εισαγωγικά ο Πρό-
εδρος της Ο.Κ.Ε. κ. Χρήστος Πολυζωγό-
πουλος. Και περιέγραψε τις επιπτώσεις 
σε πολλούς τομείς της κοινωνίας, του πο-
λιτισμού, της οικονομίας, της ανθρώπι-
νης δραστηριότητας. Για να συμπληρώσει 
ότι σε μια περίοδο ταχύτητας, τα γεγο-
νότα αφήνουν στο περιθώριο ανθρώπους 
οι οποίοι θα ήταν χρήσιμοι σε μια σειρά 
από δράσεις, θα προσέθεταν αξία στον 
πολιτισμό, το περιβάλλον, τις κοινωνικές 
δομές. Και ανέφερε ότι από την πολιτεία 
«δεν υπάρχει σχέδιο ένταξης των πολι-
τών έτσι ώστε και οι πολίτες μεγαλύτερης 
ηλικίας να παραμείνουν εντός των τειχών 
και η κοινωνία να επωφεληθεί».

 Ο Περιφερειάρχης Αττικής κ. Γιάν-
νης Σγουρός στο σύντομο χαιρετισμό του 
σημείωσε πως η ημερίδα «αγγίζει κρίσι-
μα προβλήματα της Ελληνικής Κοινωνίας 
καθώς ο πληθυσμός γερνάει». Και προέ-
ταξε την «Δια Βίου του πληθυσμού άνω 
των 50 ετών για την παραμονή τους στον 
ενεργό πληθυσμό επ’ ωφελεία της Κοι-
νωνικής Ασφάλισης και της Οικονομίας».

Ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ κ. Κωνσταντί-
νος Μίχαλος ανέφερε ότι «το θέμα της 
γήρανσης δεν αφορά μόνο την Ελλάδα 
αλλά ολόκληρο τον ανεπτυγμένο κόσμο, 
κάτι που ασκεί πιέσεις τόσο στους προ-
ϋπολογισμούς όσο και στα Συστήματα 
Ασφάλισης και Υγείας». Συμπλήρωσε 
ωστόσο ότι «δεν αρκεί μόνο η παράταση 
του ενεργού βίου, η αύξηση του προσδό-
κιμου ζωής αλλά, πρέπει να συνυπάρχει 
και η ποιότητα ζωής».

Ο Αντιπρόεδρος της Ο.Κ.Ε. κ. Νικό-
λαος Σκορίνης εντόπισε την απροθυμία 
των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης να συ-
ζητήσουν τα μεγάλα ζητήματα με απο-
τέλεσμα «η κοινωνία να μην τα πληρο-
φορείται».

Για να σημειώσει: «Μέχρι πρόσφατα 
η συζήτηση για την Ενεργό Γήρανση ήταν 
στην νεοφιλελεύθερη ατζέντα αλλά, σή-
μερα η εργασία και η κοινωνική ασφάλι-
ση βρίσκονται σε δυσμενή θέση, ενώ η 
ανεργία έχει επιβάλλει μία βίαιη επιμή-
κυνση του εργασιακού βίου. Και αυτή η 
εξέλιξη συνυπάρχει με την μεγάλη ανερ-
γία των  νέων».

Πρόσθεσε δε ότι «η κρίση, αρχικά, 
έπληξε τους πλέον αδυνάτους αλλά, ολο-

ένα και περισσότερα στρώματα πλήττο-
νται από την κρίση».

Παρουσιάζοντας το έργο ο κ. Σταμά-
της Βαρδαρός ανέφερε ότι πριν 15 έτη τα 
πράγματα ήταν διαφορετικά. Σήμερα το 
δημογραφικά έχει πάρει άκρως αρνητικά 
στοιχεία επηρεάζοντας την κοινωνική 
προστασία και την υγειονομική περίθαλ-
ψη. Μάλιστα, «οι επιδεινούμενοι δείκτες 
ανεργίας, η ασφάλιση και η υγεία θέτουν 
επιτακτικά προς συζήτηση το όλο ζήτη-
μα».

Ο κ. Κωνσταντίνος Παπαπολύζος 
προέβη σε παρουσίαση των αποτελε-
σμάτων/μελετών του Υποέργου ΙΙ και της 
Πλατφόρμας «Trek consulting» σημειώ-
νοντας ότι «οι εργαζόμενοι μεγαλύτερης 
ηλικίας στην Ευρώπη αναμένεται να αυ-
ξηθούν τα επόμενα χρόνια (2010-2030) 
κατά 16,9% ενώ όλες οι υπόλοιπες ηλι-
κιακές κατηγορίες παρουσιάζουν πτώση 
(έως και -30% οι εργαζόμενοι στις ηλικίες 
55-64 ετών)».

Ο Καθηγητής του Παντείου Πανε-
πιστημίου κ. Σάββας Ρομπόλης στην ει-
σήγησή του με θέμα: «Κοινωνική ασφά-
λιση και επιπτώσεις της γήρανσης του 
πληθυσμού στο ασφαλιστικό σύστημα 
της Ελλάδος» σημείωσε ότι: «Το προσ-
δόκιμο ζωής μετά την συνταξιοδότηση 
(65ο έτος) αναμένεται να είναι συν 17 
έτη για τους άνδρες και συν 21 έτη για 
της γυναίκες». Κατά συνέπεια οι εργα-
ζόμενοι συνεχώς θα μειώνονται και οι 
συνταξιούχοι συνεχώς θα αυξάνουν, 
ενώ –παράλληλα– «η παρούσα γενιά δεν 
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έχει αποταμίευση προκειμένου να καλύ-
ψει τις συνταξιοδοτικές της ανάγκες και, 
έτσι, «θα απαιτηθεί το 70% των μισθών 
προκειμένου να διατηρηθεί το παρόν σύ-
στημα παροχών…».

Πρότεινε μάλιστα νέους πόρους για 
το ασφαλιστικό σύστημα (δημόσια έργα, 
κρατικές προμήθειες, τέλη στα καζίνα 
και τα τυχερά παιχνίδια κ.α.) αφού ούτε 
νέοι φόροι μπορούν να μπουν υπέρ της 
ασφάλισης ούτε αύξηση ορίων και μείω-
ση συντάξεων μπορούν να επιβληθούν. 
Διαφορετικά, προέβλεψε, ότι το 2016 
είναι έτος καμπής για το ασφαλιστικό. 
Και η κρίση στο Σύστημα ήρθε νωρίτερα 
καθώς με τα μέτρα της περιόδου 2010-12 
το πρόβλημα μετατέθηκε στο 2025 αλλά, 
η ύφεση που προκάλεσαν τα μέτρα έφε-
ρε και πάλι νωρίτερα στο 2016, τη χρονιά 
κρίσης για το ασφαλιστικό.

Ο καθηγητής του Πανεπιστημίου 
Αθηνών κ. Ιωάννης Υφαντόπουλος στην 
εισήγησή του  «Δομές πρόνοιας και ποι-
ότητας ζωής των ατόμων άνω των 50 
ετών» επισήμανε τις κρυφές διαστάσεις 
της Ενεργού Γήρανσης, επισημαίνοντας 
ιδιαίτερα τις επιπτώσεις της οικονομικής 
κρίσης στους κοινωνικούς δείκτες.

Ο αν. Καθηγητής του Παντείου 
Πανεπιστημίου κ. Χρήστος Μπάγκαβος 
εισηγήθηκε το θέμα: «Μεταναστευτική 
πολιτική και γήρανση του πληθυσμού» 
και ανέφερε ότι δεν αυξάνεται ο πλη-
θυσμός χωρίς τη μετανάστευση. Αλλά, 
εντόπισε αντίστοιχες συμπεριφορές των 
μεταναστών δεύτερης γενιάς με του γη-
γενείς. Κάτι που καθιστά αναγκαία την 
επανάληψη των μεταναστευτικών ροών 
σε κάθε γενιά για τη διατήρηση του ενερ-
γού πληθυσμού.

Ο αν. καθηγητής των ΤΕΙ Αθήνας 
κ. Γαβριήλ Αμίτσης ήταν εισηγητής στο 
θέμα: «Κοινωνικό κράτος και διαγενεα-
κή αλληλεγγύη» και ανέφερε ότι βασικό 
χαρακτηριστικό του Ελληνικού Κράτους 
Πρόνοιας είναι «η αποσπασματική προ-
νοιακή κάλυψη των φτωχών». Επισήμανε 
επίσης ότι «δεν υπάρχει ρήτρα βιωσιμό-
τητας στο μνημόνιο για την Κοινωνική 
Πρόνοια».

Με ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις 
συμμετείχαν στο διάλογο οι πολίτες ση-
μειώνοντας, μεταξύ άλλων, ότι η πολιτεία 
φαίνεται να έχει εγκαταλείψει «την δια 
των γεννήσεων ανανέωση του πληθυ-
σμού», ότι «δεν υπάρχουν κοινωνικοί 
δείκτες στο μνημόνιο (ύφεση, ανεργία, 
φτώχεια)». Άλλοι ομιλητές με παρεμβά-
σεις τους σημείωσαν «τον μικρό αριθμό 
των γεννήσεων».
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Γνώμη της Ο.Κ.Ε. επί του Σχεδίου Νόμου 

«Τροποποίηση του νόμου 927/1979 “Περί 
κολασμού πράξεων ή ενεργειών αποσκοπου-
σών εις φυλετικάς διακρίσεις” (Α’ 139) και 
προσαρμογή του στην απόφαση πλαίσιο 
2008/913/ΔΕ της 28ης Νοεμβρίου 2008, για 
την καταπολέμηση ορισμένων μορφών και 
εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας μέσω 
του ποινικού δικαίου (L 328)»

Συνεδρίασε την Τρίτη, 26 Νοεμβρί-
ου 2013, η Ολομέλεια της Οικονο-

μικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 
Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.), προκειμένου να εκ-
φράσει Γνώμη επί του Σχεδίου Νόμου 
του Υπουργείου Δικαιοσύνης με θέμα 
«Τροποποίηση του νόμου 927/1979 
“Περί κολασμού πράξεων ή ενερ-
γειών αποσκοπουσών εις φυλετικάς 
διακρίσεις” (Α’ 139) και προσαρμογή 
του στην απόφαση πλαίσιο 2008/913/
ΔΕ της 28ης Νοεμβρίου 2008, για την 
καταπολέμηση ορισμένων μορφών 
και εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενο-
φοβίας μέσω του ποινικού δικαίου (L 
328)». 

Η Ο.Κ.Ε. κατέληξε στα ακόλουθα:

Α. Η ελληνική πολιτεία καθυστέρησε 
αδικαιολόγητα τη διαμόρφωση και 
ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου. 
Μικροκομματικές λογικές δεν ενέ-
χουν καμία θέση σε τόσο κρίσιμες 
καταστάσεις, όπως αυτές που αντι-
μετώπισε το τελευταίο διάστημα η 
ελληνική κοινωνία. Τα φαινόμενα 

ρατσισμού, από όπου και αν προέρ-
χονται, πρέπει να αντιμετωπίζονται 
άμεσα και χωρίς καθυστερήσεις. 

Β. Η αποτελεσματική εφαρμογή 
του συγκεκριμένου νομοσχεδίου 
αποδυναμώνεται από τη μη ρητή 
αναφορά στον σεβασμό των θεμε-
λιωδών αρχών και των ατομικών 
δικαιωμάτων στα οποία συμπε-
ριλαμβάνονται η ελευθερία της 
έκφρασης, του Τύπου, της τέχνης, 

του συνεταιρίζεσθαι. Είναι έτσι 
υπαρκτός ο κίνδυνος η δικαστική 
πρακτική να το θέσει υπό αμφι-
σβήτηση. 

Γ. Στις προστατευτικές διατάξεις του 
νομοσχεδίου θα πρέπει να προστε-
θεί και η «ομάδα προσώπων που 
προσδιορίζεται με βάση τον σεξου-
αλικό προσανατολισμό». Η χώρα 
μας εξακολουθεί να παραμένει από 
τις λίγες χώρες που δεν αποδίδουν 
νομοθετικά τον οφειλόμενο σεβα-
σμό στην ιδεολογία της ισότητας, 
της οποίας έκφανση είναι και ο σε-
βασμός της διαφορετικότητας.

Δ. Θετικά αξιολογείται το ότι η διε-
ρεύνηση και η ποινική δίωξη των 
εγκλημάτων ρατσισμού και ξενο-
φοβίας γίνεται αυτεπάγγελτα και 
δεν εξαρτάται από καταγγελίες των 
ίδιων των θυμάτων, που σε πολλές 
περιπτώσεις διστάζουν να κινή-
σουν τις σχετικές διαδικασίες. 

Ε. Αρνητικά αξιολογούνται οι ρυθμί-
σεις που προβλέπουν ότι ο Υπουρ-
γός Δικαιοσύνης μπορεί να επιβάλ-
λει διοικητικά πρόστιμα σε νομικά 
πρόσωπα χωρίς την προηγούμενη 
γνώμη κάποιου αρμόδιου συλλογι-
κού οργάνου.

Ακολουθούν παρατηρήσεις στα 
επιμέρους άρθρα του νομοσχεδίου με 
τις οποίες η Ο.Κ.Ε. επιχειρεί πέραν του 
προβληματισμού, που εκφράστηκε 
ήδη, να συμβάλει στην ορθότερη νο-
μοτεχνικά διατύπωση και να αποτρέ-
ψει με τον τρόπο αυτό την οποιαδήπο-
τε παρερμηνεία ή στρεβλή εφαρμογή. 
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