ΟΜΙΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΪΔΑ - ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ο.Κ.Ε.
Μεσολόγγι, 18 Δεκεμβρίου 2021
«Ολοκληρωμένος Μηχανισμός Πολυεπίπεδης Διαβούλευσης»

Εκλεκτοί Καλεσμένοι, Φίλες και Φίλοι,
Με μεγάλη χαρά σας υποδέχομαι στη σημερινή εκδήλωση της Ο.Κ.Ε.
στην Ιερά Πόλη Μεσολογγίου, σε μία εκδήλωση η οποία διοργανώνεται
στο πλαίσιο του Έργου «Ολοκληρωμένος Μηχανισμός Πολυεπίπεδης
Διαβούλευσης (Ο.Μ.Π.Δ.)».
Το Έργο που σήμερα σας παρουσιάζουμε σχεδιάστηκε από την Ο.Κ.Ε.,
υλοποιείται με χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα» του Ε.Σ.Π.Α. και αφορά στην
ανάπτυξη

ενός

Μηχανισμού

κοινωνικής

διαβούλευσης

που

θα

περιλαμβάνει τις διαβουλεύσεις που διενεργούνται σε περιφερειακό και
τοπικό επίπεδο και θα τις συνδέει με τον εθνικό κοινωνικό διάλογο,
δηλαδή με το έργο της Ο.Κ.Ε. και τις νομοθετικές διαδικασίες σε κεντρικό
επίπεδο.
Ειδικότερα, η ανάπτυξη και λειτουργία του Μηχανισμού χρησιμοποιεί την
Ο.Κ.Ε., τον συνταγματικό θεσμό του κοινωνικού διαλόγου στη χώρα, ως
τον κεντρικό κόμβο ενός δικτύου ενημέρωσης και διασύνδεσης όλων
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όσων εμπλέκονται στις διαδικασίες διαβούλευσης, συμβάλλοντας έτσι
στην προβολή περιφερειακών ζητημάτων προτεραιότητας, καθώς και
στην προβολή και διάδοση των αποτελεσμάτων του κοινωνικού διαλόγου
σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
Η ενασχόληση της Ο.Κ.Ε. με τα περιφερειακά ζητήματα και την
περιφερειακή διαβούλευση δεν είναι κάτι καινούργιο. Βασική διαχρονική
θέση της Ο.Κ.Ε. είναι ότι εάν θέλουμε τα τοπικά προβλήματα και τα
περιφερειακά

αναπτυξιακά

ελλείμματα

να

αντιμετωπισθούν

μακροπρόθεσμα και ουσιαστικά, κεντρικό ρόλο στο σχεδιασμό και στην
υλοποίηση των σχετικών αναπτυξιακών δράσεων θα πρέπει να έχουν ο
κοινωνικός διάλογος και η κοινωνική διαβούλευση. Διότι η ενεργός
συμμετοχή των φορέων των τοπικών κοινωνιών στα αναπτυξιακά
δρώμενα μεταφέρει την ουσιαστική ευθύνη της ανάπτυξης από το κέντρο
στην περιφέρεια, κάτι που συνάδει πλήρως και με την έννοια της
αποκέντρωσης.
Οι παλαιότεροι εξ' ημών θυμόμαστε ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του
1990, όταν η διαβούλευση σε αποκεντρωμένο επίπεδο υλοποιείτο μέσω
του θεσμού των Νομαρχιακών Οικονομικών και Κοινωνικών Επιτροπών
(Ν.Ο.Κ.Ε.), τις Ετήσιες Συναντήσεις μεταξύ Ο.Κ.Ε και Ν.Ο.Κ.Ε. σε
διάφορα μέρη της χώρας. Δυστυχώς, ο θεσμός των Ν.Ο.Κ.Ε.
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αντιμετώπισε σημαντικά προβλήματα στη λειτουργία του με αποτέλεσμα
να καταστεί στην πράξη σε μεγάλο βαθμό ανενεργός.
Η Ο.Κ.Ε., έχοντας παρακολουθήσει από κοντά και γνωρίζοντας τις
δυσκολίες και τα προβλήματα που συχνά εμπόδισαν την ουσιαστική
ενεργοποίηση των Ν.Ο.Κ.Ε., ήδη από τη φάση σχεδιασμού του
“Καλλικράτη” και των Περιφερειακών και Δημοτικών Επιτροπών
Διαβούλευσης, είχε επισημάνει σε σχετική της γνωμοδότηση τις
προϋποθέσεις εκείνες που είναι απαραίτητες για την επιτυχή λειτουργία
των θεσμών διαβούλευσης: Ο κοινωνικός διάλογος και η διαβούλευση
απαιτούν συντονισμό, συνέργεια, συστηματικότητα και διαχρονικότητα.
Και από την μέχρι σήμερα λειτουργία της, η Ο.Κ.Ε. γνωρίζει πολύ καλά
την πολυπλοκότητα και τις απαιτήσεις της διαβούλευσης, καθώς και
τους κινδύνους να καταστεί αυτή η διαδικασία ανενεργός στην πράξη.
Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν, η Ο.Κ.Ε., ως ο βασικός θεσμός κοινωνικού
διαλόγου, θέλοντας να συμβάλει κατά το δυνατόν σε μία ολοκληρωμένη
και συστηματική προσέγγιση της διαβούλευσης στη χώρας μας, σχεδίασε
από το 2016, και υλοποίησε το έργο "Ολοκληρωμένος Μηχανισμός
Πολυεπίπεδης Διαβούλευσης”, θέτοντας τους εξής βασικούς στόχους:
•

τη διασύνδεση του έργου της με τα περιφερειακά και τοπικά όργανα
διαβούλευσης
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•

την ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση των κοινωνικών εταίρων
και της κοινωνίας των πολιτών για διαβούλευση σε ζητήματα
μείζονος περιφερειακού και τοπικού ενδιαφέροντος

•

τη δημιουργία μίας χρήσιμης βάσης δεδομένων στην οποία θα
αναρτώνται

τα

αποτελέσματα

των

εθνικών

και

τοπικών

διαβουλεύσεων ώστε να υπάρχει αναλυτική ενημέρωση όλων των
ενδιαφερομένων
•

την έγκαιρη πληροφόρηση της Ο.Κ.Ε. για θέματα αιχμής σε
περιφερειακό επίπεδο και τέλος

•

την αξιοποίηση από την Ο.Κ.Ε. των αποτελεσμάτων των
διαβουλεύσεων σε περιφερειακό επίπεδο για την υποστήριξη των
θέσεων της και των προτάσεων της

Για την επιτυχή υλοποίηση του Έργου, η Ο.Κ.Ε έχει υπογράψει Μνημόνια
Συνεργασίας με την ΕΝ.ΠΕ και την ΚΕ.ΔΕ, με τις οποίες και θα
συνεργαστούμε για να γνωστοποιηθεί ο Μηχανισμός σε όλες τις
Περιφέρειες και σε όσους Δήμους διαθέτουν Επιτροπές Διαβούλευσης.
Μέχρι στιγμής, η Πιλοτική Εφαρμογή του Έργου έγινε σε δύο (2)
Περιφέρειες και δύο (2) Δήμους της χώρας. Και στο σημείο αυτό θέλω να
ευχαριστήσω προσωπικά τον Περιφερειάρχη κ. Νεκτάριο Φαρμάκη, και
τον Αντιπεριφερειάρχη και Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου και
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της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης κ. Τάκη Παπαδόπουλο,
καθώς η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ήταν η πρώτη που εκδήλωσε
ενδιαφέρον και συμμετείχε στην πιλοτική εφαρμογή του Μηχανισμού.
Είναι προφανές λοιπόν ότι η πρώτη εκδήλωση για τα αποτελέσματα του
Έργου και για την ανταλλαγή απόψεων για τα θέματα της διαβούλευσης
δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί οπουδήποτε αλλού.
Κομβικό στοιχείο στην υλοποίηση του Μηχανισμού είναι η Ηλεκτρονική
Πλατφόρμα https://e-dialogue.oke.gr η οποία έχει αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα της Ο.Κ.Ε.. Τις πολλές δυνατότητες της Πλατφόρμας θα σας
παρουσιάσει στη συνέχεια η εκπρόσωπος της Αναδόχου Εταιρείας. Εγώ
να πω μόνο ότι η Πλατφόρμα είναι ανοικτή σε όλους, εφόσον εγγραφούν.
Με τον τρόπο αυτό, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να έχει την πλήρη
εικόνα για το σύνολο των διαβουλεύσεων που λαμβάνουν χώρα σε
εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
Οι διαβουλεύσεις που θα αναρτώνται στην πλατφόρμα του Ο.Μ.Π.Δ. θα
διακρίνονται σε Κλειστές και Ανοικτές.. Στις μεν Κλειστές, δικαίωμα
συμμετοχής θα έχουν αποκλειστικά οι εκπρόσωποι των φορέων που
συμμετέχουν στα όργανα των Διαβούλευσης. Στις
Διαβουλεύσεις,

δικαίωμα

συμμετοχής
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θα

έχουν

δε Ανοικτές

οι πολίτες,

οι

εκπρόσωποι φορέων των εργοδοτών, των εργαζομένων, των φορέων
της κοινωνίας των πολιτών.
Επίσης μέσα από το ειδικό Ευρετήριο, κάθε ενδιαφερόμενος θα έχει τη
δυνατότητα να αναζητήσει ολοκληρωμένες ή ενεργές διαβουλεύσεις ανά
θεματική ενότητα ή ανάλογα με το επίπεδο στο οποίο διενεργούνται
(εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό).
Στο σημείο αυτό, και πριν δώσω το λόγο στους εκλεκτούς καλεσμένους
μας, να επισημάνω ότι αναμένω με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τη συζήτηση στο
δεύτερο μέρος της Ημερίδας, όπου οι εκπρόσωποι των Περιφερειακών
και Δημοτικών Οργάνων της Δυτικής Ελλάδας και οι φορείς της τοπικής
κοινωνίας θα συζητήσουν για τις τρέχουσες εξελίξεις στο θεσμό της
διαβούλευσης και θα μοιραστούν με όλους μας τις εμπειρίες τους.
Είμαι σίγουρος ότι με τη συμμετοχή όλων, θα έχουμε έναν εξαιρετικά
γόνιμο διάλογο, μέσα από τον οποίο θα αναδειχθούν οι τοπικοί
προβληματισμοί και οι ευκαιρίες για την ενδυνάμωση της διαβούλευσης
και της συνεισφοράς φορέων και πολιτών στο τοπικό και περιφερειακό
γίγνεσθαι.
Με τα λόγια αυτά, σας καλωσορίζω και πάλι όλους στη σημερινή μας
εκδήλωση.
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