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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2011

«ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε.

Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.)  θα διοργανώσει  αύριο 

Τρίτη,  20 Δεκεμβρίου 2011 και  ώρα  15:30,  Εκδήλωση – Συζήτηση με θέμα:  «Από  την 
κρίση  στην  οικονομική  και  κοινωνική  ανάπτυξη»,  στο  Αμφιθέατρο  της  Εθνικής 

Ασφαλιστικής (Λεωφ. Συγγρού 103-105).

Στην  εκδήλωση  ομιλητής  θα  είναι  ο  Αντιπρόεδρος  της  Κυβέρνησης  και  Υπουργός 

Οικονομικών κ.  Ευάγγελος Βενιζέλος. Ομιλίες – παρεμβάσεις θα κάνουν οι Πρόεδροι των 

πλέον αντιπροσωπευτικών οργανώσεων που είναι μέλη της Ο.Κ.Ε. 

Θα  ακολουθήσει  συζήτηση  με  τη  διαδικασία  των  σύντομων  παρεμβάσεων  – 

ερωτήσεων από όσους από τους συμμετέχοντες το επιθυμούν. Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί 

στις 19:30 με απαντήσεις από τον κ. Υπουργό και με σύνοψη των αποτελεσμάτων.

Η πρωτοβουλία  αυτή  αποτελεί  συνέχεια  της  προσπάθειας  που  έκανε  η  Ο.Κ.Ε.  το 

Μάρτιο  του 2009 με την κεντρική  της πρόταση που είχε υιοθετηθεί  από τις παραγωγικές 

δυνάμεις  της χώρας και  αναφερόταν σε μια Εθνική Κοινωνική  Αναπτυξιακή Συμφωνία.  Η 

πρόταση αυτή αν είχε αξιοποιηθεί από τις πολιτικές και παραγωγικές δυνάμεις, η διαχείρισή 

της θα ήταν διαφορετική και δεν θα είχαμε τεράστιες οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις 

που βιώνει σήμερα η χώρα μας.
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Σε συνέχεια της προσπάθειας αυτής, η Ο.Κ.Ε. επανέρχεται καταθέτοντας μία κεντρική 

πρόταση συζήτησης και προβληματισμού με στόχο την κοινωνικοοικονομική αναδιάρθρωση 

της χώρας, ώστε να μην επαληθευθούν τα δυσοίωνα σενάρια που κυκλοφορούν. 

Η Ο.Κ.Ε. θεωρεί ότι οι ευρύτερες κοινωνικές και πολιτικές συνεννοήσεις και συμφωνίες 

είναι  απολύτως αναγκαίες και δεν επιδέχονται  ολιγωρίες και καθυστερήσεις.  Γι’  αυτό καλεί 

τους  κοινωνικούς  εταίρους  να  συνδιαμορφώσουν  μία  αξιόπιστη  αλλά  και  γρήγορα 

αξιοποιήσιμη  πρόταση  για  ένα  νέο  Μοντέλο  Ανάπτυξης  της  Ελλάδας  για  την  επόμενη 

δεκαετία με βασικές συνιστώσες την αναπτυξιακή και περιβαλλοντική αειφορία, την εξυγίανση 

του χρηματοπιστωτικού συστήματος και  τη συμβολή του σε παραγωγικές επενδύσεις,  την 

κοινωνία  της  γνώσης,  την  παραγωγικότητα,  την  εξωστρέφεια,  την  ανταγωνιστικότητα,  την 

απασχόληση και την κοινωνική συνοχή. 

Αξιοποιώντας όλες τις δυνατότητες, αλλά και την τεχνογνωσία της επιχειρηματικής και 

ακαδημαϊκής  κοινότητας  και  μέσα  στο  πλαίσιο  του  οργανωμένου  κοινωνικού  διαλόγου, 

τελικός στόχος της Ο.Κ.Ε.  είναι  η  διαμόρφωση «Οδικών Χαρτών» για την οικονομική  και 

κοινωνική ανάπτυξη, λαμβανομένων υπόψη και των μεγάλων ζητημάτων του πολιτισμού, της 

μετανάστευσης και φυσικά της αξιοποίησης των νέων δεδομένων για μία πράσινη οικονομία. 

Οι  βασικοί  τομείς  που  άπτονται  της  θεματολογίας  των  Οδικών  Χαρτών  είναι  η 

ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα, η φορολογική πολιτική, η δημόσια διοίκηση και η αγορά 

εργασίας – απασχόληση. Στη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Πρόεδρος της Ο.Κ.Ε. κ.  Χρήστος 
Πολυζωγόπουλος θα παρουσιάσει αναλυτικά την παραπάνω πρωτοβουλία.


