Διακήρυξη των Αθηνών για τον Κοινωνικό Διάλογο και το Μέλλον της
Εργασίας από τις Οικονομικές και Κοινωνικές Επιτροπές και Συναφείς
Οργανισμούς
Οι αντιπρόσωποι των Οικονομικών και Κοινωνικών Επιτροπών και Συναφών
Οργανισμών (ESC-SIs), που μετέχουμε στη διεθνή διάσκεψη με θέμα «Κοινωνικός
Διάλογος και το Μέλλον της Εργασίας», που διοργανώθηκε από τις AICESIS-ΔΟΕΟΚΕ1 στις 23-24 Νοεμβρίου 2017 στην Αθήνα,
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι οι Οικονομικές και Κοινωνικές Επιτροπές και Συναφείς
Οργανισμοί θεσπίστηκαν για την παροχή συμβουλών προς την Εκτελεστική
αρχή/κυβέρνηση ή/και το κοινοβούλιο για τη βέλτιστη διασφάλιση της
συμπληρωματικότητας και της συνοχής μεταξύ των οικονομικών αιτημάτων και των
κοινωνικών αναγκών για την προαγωγή της αξιοπρεπούς εργασίας και της κοινωνικής
δικαιοσύνης για όλους,
Υπενθυμίζοντας το Καταστατικό κείμενο του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας (ΔΟΕ),
όπου δηλώνεται ότι η διαρκής ειρήνη δύναται να εγκαθιδρυθεί μόνον εφόσον
βασίζεται στη κοινωνική δικαιοσύνη,
Επαναλαμβάνοντας τις θεμελιώδεις ιδρυτικές αρχές της Διεθνούς Οργάνωσης
Εργασίας (ΔΟΕ), όπως περιγράφονται στη Διακήρυξη της Φιλαδέλφειας2 του 1944:
a) «η εργασία δεν είναι εμπόρευμα,
β) η ελευθερία της έκφρασης και του συνεταιρίζεσθαι είναι ουσιαστικής σημασίας
για διαρκή οικονομική ανάπτυξη,
γ) η φτώχεια αποτελεί κίνδυνο για την ευημερία της κοινωνίας,
δ) ο πόλεμος κατά της στέρησης απαιτείται να διεξάγεται με ασίγαστο σθένος σε
κάθε έθνος και με συνεχή και συντονισμένη προσπάθεια στην οποία οι
εκπρόσωποι των εργαζομένων και των εργοδοτών σε ισότιμη βάση με τους
εκπροσώπους των κυβερνήσεων συζητούν ελεύθερα και αποφασίζουν
δημοκρατικά με σκοπό την προώθηση της κοινής προόδου».
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδας
Διακήρυξη που αφορά στους Στόχους και τους Σκοπούς του Διεθνούς Οργανισμού
Εργασίας, που υιοθετήθηκε στην 26η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης του Διεθνούς
Οργανισμού Εργασίας, στη Φιλαδέλφεια, στις 10 Μαΐου 1944
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Υπενθυμίζοντας σε τέσσερα σημεία τη Διακήρυξη της ΔΟΕ επί των θεμελιωδών
αρχών και δικαιωμάτων στην εργασία από το 1988, όπου προωθούνται αρχές και
δικαιώματα στην εργασία:
1) ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και ουσιαστική αναγνώριση των συλλογικών
διαπραγματεύσεων
2) εξάλειψη κάθε μορφής αναγκαστικής εργασίας
3) εξάλειψη της παιδικής εργασίας
4) εξάλειψη των διακρίσεων στην αγορά εργασίας
Υπενθυμίζοντας την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου των
Ηνωμένων Εθνών.
Αναγνωρίζοντας τις παραπάνω αρχές και δικαιώματα, επιβεβαιώνουμε ότι:
Η ισχυρή βιώσιμη ανάπτυξη και η αξιοπρεπής εργασία για όλους είναι θεμελιώδους
σημασίας για την κοινωνία, όπως αποτυπώνεται στην Ατζέντα 2030 για την Αειφόρο
Ανάπτυξη η οποία παρέχει το γενικό πλαίσιο για την επίτευξη και των 17 στόχων που
έχει θέσει. Ο κοινωνικός διάλογος και οι ισχυροί θεσμοί κοινωνικού διαλόγου
διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του μέλλοντος της εργασίας και στη
δημιουργία ενός κόσμου εργασίας και κοινωνικής προστασίας για όλους. Η ενεργή
συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και στον
σχεδιασμό των πολιτικών είναι ιδιαίτερα σημαντική για την εξασφάλιση της καλής
διακυβέρνησης σε μια εποχή όπου ο χώρος της εργασίας αντιμετωπίζει προκλήσεις που
πηγάζουν από τις ραγδαίες αλλαγές στην τεχνολογία, τις δημογραφικές εξελίξεις, την
κλιματική αλλαγή, την παγκοσμιοποίηση, καθώς και άλλες αιτίες όπως οι πόλεμοι και
ζητήματα γεωπολιτικής φύσης. Ο κοινωνικός διάλογος δεν ευνοεί μόνο τη δημοκρατία
και την ειρήνη, αλλά συμβάλλει επίσης στη διαμόρφωση σταθερών και ποιοτικών
εργασιακών σχέσεων, μειώνει τις ανισότητες, ενισχύει την παραγωγικότητα και προάγει
την ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς. Είναι συνεπώς σημαντικό για τις κυβερνήσεις και τις
ενώσεις εργοδοτών και εργαζομένων να ανανεώσουν τη δέσμευσή τους για κοινωνικό
διάλογο και τριμερή διαβούλευση.
Οι Οικονομικές και Κοινωνικές Επιτροπές (ESCs) και Συναφείς Οργανισμοί (SIs)
μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο για την καλύτερη προετοιμασία απέναντι
στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που πηγάζουν από τις μεταβολές του κόσμου της
εργασίας, κατανοώντας σε βάθος τις συντελούμενες αλλαγές και παρέχοντας συμβουλές
για το σχεδιασμό αποτελεσματικών πολιτικών που θα διαμορφώσουν το μέλλον της
εργασίας με τρόπο που θα εξυπηρετεί το συμφέρον των εργοδοτών, των εργαζομένων
και της κοινωνίας εν γένει.
Είμαστε αποφασισμένοι:
Να εντείνουμε τις ενέργειες σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και σε σχέση με τους άμεσα
εμπλεκόμενους (κυβερνήσεις, κοινοβούλια, οργανώσεις εργοδοτών και εργαζομένων,
άλλες αντιπροσωπευτικές οργανώσεις ατόμων και ομάδων) προκειμένου να
προωθήσουμε την αναγνώριση της στρατηγικής σημασίας των διαδικασιών κοινωνικού
διαλόγου για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των προκλήσεων και των ευκαιριών που
απορρέουν από τις αλλαγές στον κόσμο της εργασίας.
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Εμείς, οι Οικονομικές και Κοινωνικές Επιτροπές και Συναφείς Οργανισμοί,
συνιστούμε τις ακόλουθες ενέργειες:
ως μοναδικοί θεσμοί για την επίτευξη εθνικής συναίνεσης σχετικά με τις σημαντικές
οικονομικές και κοινωνικές πολιτικές και τις νομοθετικές παρεμβάσεις, εμείς, οι
Οικονομικές και Κοινωνικές Επιτροπές και Συναφείς Οργανισμοί (ESC-SIs), θα
καταβάλουμε τη μέγιστη προσπάθεια για:









Να κινητοποιήσουμε όλους τους διαθέσιμους ανθρώπινους και οικονομικούς
πόρους για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και τον πολλαπλασιασμό των
ευκαιριών που πηγάζουν από τις εξελίξεις στον κόσμο της εργασίας, όπως: η
εμφάνιση νέων μορφών εργασίας, οι μεταβαλλόμενες απαιτήσεις σε δεξιότητες,
οι ελλείψεις στην διαμόρφωση ευνοϊκού περιβάλλοντος για βιώσιμες
επιχειρήσεις, η αξιοποίηση της τεχνολογίας για πιο ασφαλείς χώρους εργασίας, η
ανάγκη προσαρμογής των νομικών και θεσμικών πλαισίων, οι εντεινόμενες
ανισότητες και η εισοδηματική ανασφάλεια, καθώς και η επάρκεια των
συστημάτων κοινωνικής προστασίας.
Να συμμετέχουμε πιο ενεργά στη συζήτηση σε εθνικό επίπεδο σχετικά με τις
σημαντικές προκλήσεις και ευκαιρίες που πηγάζουν από τον μεταβαλλόμενο
κόσμο της εργασίας και να βελτιώσουμε τις δεξιότητές μας και τον ρόλο μας ως
φόρουμ για την επίτευξη κοινωνικής συναίνεσης.
Να βελτιώσουμε τον ρόλο και την αποτελεσματικότητα των μελών μας, κυρίως
των κοινωνικών εταίρων, σε ζητήματα που σχετίζονται με τον διαρκώς
μεταβαλλόμενο κόσμο της εργασίας.
Να ληφθούν επαρκώς υπόψη οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε σχετικά κείμενα
για τον κοινωνικό διάλογο του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας (ILO) και
ιδιαίτερα στη Σύμβαση Τριμερούς Διαβούλευσης (Διεθνή Εργασιακά Πρότυπα),
1976 (Αριθ.144), τη Σύσταση Διαβούλευσης (Εργασιακό και Εθνικό Επίπεδο),
1960 (Αριθ.113), τη Σύμβαση της Ελευθερίας του Συνεταιρίζεσθαι και
Προστασίας του Δικαιώματος του Συνδικαλίζεσθαι, 1948 (Αριθ.87), τη Σύμβαση
για το Δικαίωμα του Συνδικαλίζεσθαι και για τις Συλλογικές Διαπραγματεύσεις,
1949 (Αριθ.98), που είναι ουσιώδεις για έναν αποτελεσματικό κοινωνικό διάλογο.
Να κατευθύνουμε τους πολιτικούς ιθύνοντες στην εφαρμογή πλαισίων πολιτικής
που μεγιστοποιούν τα οφέλη και ελαχιστοποιούν τους κινδύνους που σχετίζονται
με το μέλλον της εργασίας, και συγκεκριμένα που προωθούν:
o Ασφαλείς μακροοικονομικές, φορολογικές και τομεακές πολιτικές για
ανάπτυξη και εργασία χωρίς αποκλεισμούς,
o Ευνοϊκό περιβάλλον για τη δημιουργία επιχειρήσεων και για βιώσιμες και
καινοτόμες επιχειρήσεις,
o Πολιτικές σχετικά με την αγορά εργασίας, τον μισθό και την κοινωνική
προστασία, για την προώθηση της αξιοπρεπούς εργασίας και τη διασφάλιση
της προστασίας των εργασιακών δικαιωμάτων,
o Ενισχυμένη συμμετοχή των γυναικών, των νέων και των μειονεκτουσών
ομάδων στην αγορά εργασίας.
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Ως μέλη της Διεθνούς Ένωσης των Οικονομικών και Κοινωνικών Επιτροπών και
Συναφών Οργανισμών (AICESIS) συνιστούμε τις ακόλουθες ενέργειες:
 Να υποστηρίξουμε και να διευκολύνουμε την ανταλλαγή γνώσεων, εμπειριών και
βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των Οικονομικών και Κοινωνικών Επιτροπών και
Συναφών Οργανισμών (ESC-SIs) με έμφαση σε ενέργειες οι οποίες πρέπει να
ληφθούν προκειμένου να επικουρήσουμε στον σχηματισμό του μέλλοντος της
εργασίας.
 Να προβούμε σε συμπληρωματικές ενέργειες ως συνέχεια της Διακήρυξης των
Αθηνών, οι οποίες θα παρουσιαστούν στη συνάντησή μας στη Γενική Συνέλευση
το 2018, και θα περιλαμβάνουν συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για την ενίσχυση
των δυνατοτήτων των Οικονομικών και Κοινωνικών Επιτροπών και των
Συναφών Οργανισμών (ESC-SIs) σχετικά με την υποστήριξη της εφαρμογής της
Διακήρυξης των Αθηνών σε εθνικό επίπεδο.
 Να επεκτείνουμε τη συνεργασία των Οικονομικών και Κοινωνικών Επιτροπών
και Συναφών Οργανισμών (ESC-SIs) με άλλους τριμερείς/πολυμερείς θεσμούς
σε συνεργασία και με τον Διεθνή Οργανισμό Εργασίας (ILO), ιδιαίτερα στο
πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για το Μέλλον της Εργασίας και τους εορτασμούς για
τα 100 χρόνια.
 Να δημιουργήσουμε και να ενισχύσουμε την παγκόσμια συνεργασία μεταξύ των
Οικονομικών και Κοινωνικών Επιτροπών και Συναφών Οργανισμών (ESC-SIs),
με ιδιαίτερη προσοχή στα Αναπτυσσόμενα Μικρά Νησιωτικά Κράτη (SIDS), με
σκοπό την περαιτέρω προώθηση των στόχων για αξιοπρεπή εργασία, κοινωνική
δικαιοσύνη για όλους, καθώς και των Στόχων για την Αειφόρο Ανάπτυξη.
Ως στρατηγικός εταίρος, εμείς, ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας (ILO), ζητούμε να
δοθεί προσοχή στις ακόλουθες ενέργειες:
 Να υποστηρίξουμε και να διευκολύνουμε την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών
σχετικά με την διαμόρφωση και την εφαρμογή πολιτικών με στόχο την
αντιμετώπιση των συνεπειών των τεχνολογικών εξελίξεων και δημογραφικών
αλλαγών, της κλιματικής αλλαγής και της παγκοσμιοποίησης.
 Να αναλύσουμε τις τάσεις σχετικά με τον κοινωνικό διάλογο σε παγκόσμιο
επίπεδο και να παράσχουμε εργαλεία πολιτικής και εκπαίδευσης για την
υποστήριξη των διαδικασιών κοινωνικού διαλόγου στο εθνικό επίπεδο.
 Να προσφέρουμε βοήθεια και γνώσεις προκειμένου να επικουρήσουμε τις
Οικονομικές και Κοινωνικές Επιτροπές και Συναφείς Οργανισμούς (ESC-SIs) να
διαμορφώσουν στρατηγικές με στόχο την ενίσχυση των ικανοτήτων των μελών
τους, ειδικά των κοινωνικών εταίρων, σε ό,τι αφορά τον κοινωνικό διάλογο.
 Να προωθήσουμε περαιτέρω τον κοινωνικό διάλογο και την τριμερή
διαβούλευση ως σημαντικό μέσο για τη διατήρηση και ανασυγκρότηση της
κοινωνικής δικαιοσύνης και την διασφάλιση της ειρήνης εντός και μεταξύ των
κρατών.
Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2017

