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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
   Αθήνα, 28 Ιουνίου 2012

ΘΕΣΕΙΣ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. 
ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ

Η  Οικονομική  και  Κοινωνική  Επιτροπή  της  Ελλάδος  (Ο.Κ.Ε.)  απέστειλε  σήμερα  προς  τον 
Πρωθυπουργό,  τον  Πρόεδρο της  Βουλής,  τους  Αρχηγούς  των Κομμάτων και  τους  Υπουργούς, 
κείμενο το περιεχόμενο του οποίου εστιάζεται σε θέσεις – προτάσεις για ένα σχέδιο οικονομικής 
ανάπτυξης  και  κοινωνικής  συνοχής,  προκειμένου  να  ληφθεί  υπ’  όψη  για  τη  διαμόρφωση των 
προγραμματικών δηλώσεων που θα συζητηθούν στη Βουλή για την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης 
στην Κυβέρνηση.

Οι προτάσεις αναφέρονται σε κρίσιμα θέματα για την: 

Α) ΑΝΑΠΤΥΞΗ και ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ όπως: 

- Εκπαίδευση – Κατάρτιση 
- Έρευνα – Καινοτομίες 
- Στήριξη και ενίσχυση του Αγροτικού τομέα 
- Θεσμικό πλαίσιο ενίσχυσης των επενδύσεων
- Διαχείριση των μεγάλων επενδυτικών σχεδίων
- Λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος
- Θεσμικό πλαίσιο διασφάλισης του ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά
- Άνοιγμα των ρυθμισμένων (κλειστών) επαγγελμάτων
- Αναδιοργάνωση των ΔΕΚΟ
- Πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων.

Β)  Για την φορολογική πολιτική προβάλλονται 26 προτάσεις ικανές να συμβάλλουν: 

- στην  εξασφάλιση  των  αναγκαίων  δημοσιονομικών  εσόδων,  ώστε  να  διασφαλίζεται  η 
βιωσιμότητα των δημοσιονομικών πόρων και η ενίσχυση κοινωνικών πολιτικών

- στη δημιουργία σταθερού και ευνοϊκού κλίματος για νέες επενδύσεις
- στη δίκαιη αναδιανομή των εισοδημάτων.
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Γ)  Για  μια  άλλη  λειτουργία  της  ΔΗΜΟΣΙΑΣ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ,  προτείνονται  10  συγκεκριμένες 
αλλαγές – τομείς που μεταρρυθμίζουν την οργάνωση της λειτουργίας και θα εξασφαλίζουν μια 
άλλη σχέση «πολίτη – κράτους».

Δ) Για την ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, προτείνονται 12 ολοκληρωμένες πολιτικές στη 
βάση  των  οποίων  θα  ενισχύεται  η  απασχόληση,  θα  διαμορφώνεται  ένα  άλλο  σύγχρονο 
μεταρρυθμισμένο  πλαίσιο εργασιακών σχέσεων και  θα  διευκολύνονται  μέσα από την ενίσχυσή 
τους οι παραγωγικές δραστηριότητες της χώρας.

Ε)  Για  το  περιβάλλον  οι  προτάσεις  εστιάζονται  στη  διαμόρφωση  μιας  ολοκληρωμένης 
περιβαλλοντικής πολιτικής με ανθρωποκεντρική αντίληψη, με βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη.
 

Συνημμένο: Κείμενο θέσεων – προτάσεων της Ο.Κ.Ε. 
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