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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων στην Ο.Κ.Ε. 

 

«HΟ.Κ.Ε. συµβάλλει στο κοινοβουλευτικό έργο – Οι συγκλίσεις για όλα τα ζητήµατα είναι 
ιδιαίτερα χρήσιµες», δήλωσε  

 

Συνεδρίασε σήµερα, Τετάρτη 15 Μαρτίου 2017, η Ολοµέλεια της Οικονοµικής και Κοινωνικής 

Επιτροπής της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.). Στη συνεδρίαση παρέστη ο Πρόεδρος της Βουλής των 

Ελλήνων κ. Νίκος Βούτσης. 

Ο Πρόεδρος της Ο.Κ.Ε. κ. Γιώργος Βερνίκος, ευχαρίστησε τον κ. Βούτση για την παρουσία 

του, η οποία όπως είπε «στέλνει ένα ισχυρό µήνυµα για την ανάγκη του κοινωνικού 

διαλόγου και είναι προϋπόθεση για την εδραίωση της δηµοκρατίας, την ανάπτυξη και 

την κοινωνική αλληλεγγύη. Η στενή και γόνιµη συνεργασία µεταξύ της Βουλής των 

Ελλήνων και της Ο.Κ.Ε. είναι σήµερα απαραίτητη όσο ποτέ άλλοτε, καθώς το 

γνωµοδοτικό έργο της Επιτροπής µπορεί να βοηθήσει και να υποστηρίξει τεκµηριωµένα 

το έργο της Βουλής», ενώ αναφερόµενος στο έργο της Επιτροπής δήλωσε ότι «η Ο.Κ.Ε είναι 

διατιθεµένη ν’ ανταποκριθεί στην πρόκληση και το δύσκολο έργο που έχει µπροστά της. Η Επιτροπή 

το τελευταίο διάστηµα έχει εκφράσει τις Γνώµες «Θεσµικό πλαίσιο για τη δηµιουργία καθεστώτων 

ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Περιφερειακή και Οικονοµική Ανάπτυξη της χώρας», 

«Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονοµία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις» και 

«Ανθρώπινες ροές στην Ελλάδα: πτυχές και επιπτώσεις του προσφυγικού και µεταναστευτικού 

ζητήµατος».Επίσης, προετοιµάζει τις προτάσεις της για ένα Εθνικό Αναπτυξιακό Σχέδιο, το οποίο 

σύντοµα θα καταθέσει στη Βουλή, για τους Στόχους 2030 και για το µεταβαλλόµενο χαρακτήρα των 

εργασιακών σχέσεων και τις προκλήσεις δηµιουργίας και διατήρησηςτης ποιοτικής απασχόλησης».  



Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της Βουλής παίρνοντας το λόγο, ευχαρίστησε τον κ. Βερνίκο και 

τα Μέλη της Ολοµέλειας της Ο.Κ.Ε. για την πρόσκληση και εξέφρασε τη εµπιστοσύνη του στο θεσµό 

της Ο.Κ.Ε. και στη συµβολή της στο κοινοβουλευτικό έργο. Αναφερόµενος στη διεθνή κατάσταση, 

τόσο στις ΗΠΑ, όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπογράµµισε τη σηµασία της συνεργασίας των 

χωρών του ευρωπαϊκού Νότου. «Η σηµασία ενός ουσιαστικού διαλόγου και οι συγκλίσεις 

για όλα τα ζητήµατα που αφορούν το µέλλον της Ευρώπης και της χώρας είναι 

αδιαµφισβήτητα ιδιαίτερα χρήσιµες», τόνισε. 

 
 
 

Συνάντηση Προέδρων των φορέων που συµµετέχουν στην Ο.Κ.Ε. -  
Κοινή ∆ήλωση για την ανάγκη ευρείας Συναίνεσης και Κοινωνικού ∆ιαλόγου 

 

Προηγήθηκε την ίδια ηµέρα η συνάντηση των Προέδρων των φορέων που συµµετέχουν 
στηνΟικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή, υπό την προεδρία του κ. Γιώργου Βερνίκου, 
Προέδρου της Ο.Κ.Ε. 

 

Στη συνεδρίαση συµµετείχαν οι κκ. Θεόδωρος Φέσσας, Πρόεδρος ΣΕΒ, Γεώργιος Καββαθάς, 

Πρόεδρος ΓΣΕΒΕΕ, Ανδρέας Ανδρεάδης, Πρόεδρος ΣΕΤΕ, Νικόλαος Καραµούζης, Πρόεδρος ΕΕΤ, 

∆ηµήτριος Καψιµάλης, Πρόεδρος ΟΜΚΟΕΕ, Ιωάννης Παναγόπουλος, Πρόεδρος ΓΣΕΕ, Ιωάννης 

Παϊδας, Προεδρεύων Α∆Ε∆Υ, Γεώργιος Στασινός, Πρόεδρος ΤΕΕ, Κωνσταντίνος Κόλλιας, Πρόεδρος 

ΟΕΕ, Νικόλαος Τσεµπερλίδης, Πρόεδρος ΚΕΠΚΑ, Κωστής Παπαϊωάννου, Πρόεδρος Greenpeace 

Ελλάς, Ιωάννης Βαρδακαστάνης Πρόεδρος ΕΣΑµεΑ, Βασίλειος Θεοτοκάτος, Πρόεδρος ΑΣΠΕ. Την 

ΕΣΕΕ εκπροσώπησε ο Γενικός Γραµµατέας της και Αντιπρόεδρος της Ο.Κ.Ε. κ. Γεώργιος Καρανίκας. 

Τον ΣΑΤΕ εκπροσώπησε ο πρώην Πρόεδρος του και Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ο.Κ.Ε. κ. 

Μιχάλης Αλέπης. Την ΚΕΕΕ εκπροσώπησε ο κ.Παναγιώτης Αγνιάδης, ενώ την ΕΝΠΕ εκπροσώπησε ο 

κ. Πέτρος Φιλίππου. Τέλος, εκ µέρους της ΠΑΣΕΓΕΣ παρευρέθη ο κ. Γιώργος Γωνιωτάκης, 

Αντιπρόεδρος της Ο.Κ.Ε., εκ µέρους του ∆ικηγορικού Συλλόγου Αθηνών παρευρέθη η κυρία Σοφία 

Κατσίνα, Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ο.Κ.Ε. και εκ µέρους του ΓΕΩΤΕΕ παρευρέθη ο κ. 

Κωνσταντίνος Μπέσης, Μέλος της Ολοµέλειας της Ο.Κ.Ε. 

Στη συνάντηση τονίσθηκε ότι η µακροχρόνια κρίση στην Ελλάδαοδήγησε µεταξύ 

άλλων στην αποδυνάµωση ενός ουσιαστικού δηµόσιου διαλόγου και συνεπώς είναι 

απαραίτητη η συστράτευση όλων των φορέων που εκπροσωπούνται στην Ο.Κ.Ε. 

Συµφωνήθηκε επίσης ότι µόνο µε την έναρξη ενός ουσιαστικού διαλόγου και την επίτευξη ευρείας 

συνεννόησης µπορούν να υπάρξουν πρωτοβουλίες και δράσεις για το σχεδιασµό και την υλοποίηση 

των απαιτούµενων πολιτικών για την οικονοµική ανάκαµψη της χώρας. Η συνάντηση 

ολοκληρώθηκε µε την έκδοση Κοινής ∆ήλωσης η οποία επισυνάπτεται. 



Σελίδα 1 από 2 
 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ  

ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

(Ο.Κ.Ε.) 

Αθήνα, 15 Μαρτίου 2017 

 

ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

Οι  Πρόεδροι  των  φορέων  που  συμμετέχουνστην  Οικονομική  και  Κοινωνική 

Επιτροπήτης  Ελλάδος  (Ο.Κ.Ε.),  το  συνταγματικό  θεσμό  του  κοινωνικού  διαλόγου, 

συναντήθηκαν  στην  Αθήνα,  την  Τετάρτη  15  Μαρτίου  και  συζήτησαν  για  τις 

οικονομικές  και  κοινωνικές  συνθήκες  της  χώρας,  την  ανάγκη  ενός  νέου 

παραγωγικού  μοντέλου  εξόδου  από  την  κρίση  και  τη  σημασία  του  οργανωμένου 

κοινωνικού διαλόγου. 

Οι Πρόεδροι των φορέων που συμμετέχουν στην Ο.Κ.Ε.: 

1. τονίζουν  την  ανάγκη  κοινωνικού  διαλόγου  και  συστράτευσης  όλων  των 

παραγωγικών  δυνάμεων,  κοινωνικών  και  επιστημονικών  φορέων  και  του 

πολιτικού  κόσμου  για  το  σχεδιασμό  και  την  υλοποίηση  ενός  εθνικού 

αναπτυξιακού σχεδίου το οποίο θα περιλαμβάνει τις απαραίτητες πολιτικές 

και  μεταρρυθμίσεις  για  να  μπει  η  χώρα  σε  αναπτυξιακή  τροχιά,  να 

ανακτηθούν  οι  χαμένες  θέσεις  εργασίας,  να  βελτιωθούν  τα  εισοδήματα,  η 

αποτελεσματικότητα των κοινωνικών παροχών  (υγεία, σύνταξη, υποστήριξη 

χαμηλών ή ανύπαρκτων εισοδημάτων) και η κοινωνική συνοχή 

2. συμφωνούν να συμμετέχουν ενεργά στη διαβούλευση που έχει ξεκινήσει με 

την  ανακοίνωση  από  την  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή  της  Λευκής  Βίβλου  για  το 

μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

3. δεσμεύονται  να  συμβάλλουν  στην  ουσιαστική  ενίσχυση  του  οργανωμένου 

και  υπεύθυνου  Κοινωνικού  Διαλόγου  και  να  αναλάβουν  συντονισμένες 



Σελίδα 2 από 2 
 

πρωτοβουλίες για την επίτευξη ευρύτερων συναινέσεων πάνω στα κρίσιμα 

για τη χώρα ζητήματα 


