
 

 

 
 

 

 

 

Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2016 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

 

 
Ολοκλήρωση ημερίδας για την ανταγωνιστικότητα 

με την παρουσία του υπουργού Εργασίας κου Γιώργου Κατρούγκαλου 
και κοινωνικών εταίρων 

 
 

«Να διαλέξουμε ανάμεσα σε μια κοινωνική Ευρώπη ή Ευρώπη ακραίου 
φιλελευθερισμού», δήλωσε ο Υπουργός 

 
 

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε σήμερα, 3 Οκτωβρίου 2016, η ημερίδα που 

διεξήγαγε η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος (O.K.E.) και η 

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) στα γραφεία της πρώτης στην 

Αθήνα με τίτλο:  

«Μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται για την επανεκκίνηση  

της ελληνικής ανταγωνιστικότητας» 

 

 

Ο Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κος 

Γιώργος Κατρούγκαλος τίμησε με την παρουσία του την εκδήλωση και απηύθυνε 

χαιρετισμό τονίζοντας ότι «το δίλημμα σήμερα είναι ποια Ευρώπη θέλουμε. Μια 

Ευρώπη χωρίς σύστημα κοινωνικής προστασίας, Ευρώπη ακραίου φιλελευθερισμού ή 

μια κοινωνική Ευρώπη;», ενώ πρόσθεσε ότι η «ελληνική Ο.Κ.Ε. είναι ένα από τα λίγα 

ζωντανά βήματα ουσιαστικού διαλόγου στη χώρα». Παράλληλα υπογράμμισε ότι 

«την εθνική θέση στην επικείμενη διαπραγμάτευση για τα εργασιακά 

αποτελεί η κοινή δήλωση των κοινωνικών εταίρων του Ιουλίου, επί της 

οποίας όλοι πρέπει να πάρουν θέση».  

 

Στη συνέχεια την έναρξη των εργασιών της ημερίδας κήρυξε ο Πρόεδρος της 

Ο.Κ.Ε. κος Γιώργος Βερνίκος και ο Πρόεδρος της ΕΟΚΕ κος Γεώργιος Ντάσης. Ο κος 

Βερνίκος είπε χαρακτηριστικά: «Η Ελλάδα, ακολουθεί για χρόνια ένα στρεβλό 

αναπτυξιακό μοντέλο, που στηρίζεται στις κομματικές πελατειακές σχέσεις, 

το διάχυτο κρατισμό, την κρατικοδίαιτη επιχειρηματικότητα, τα 

συντεχνιακά συμφέροντα, την ιδιοτέλεια όσων ασκούν μικρή ή μεγάλη 

εξουσία και τις φαντασιώσεις πολλών. Το αποτέλεσμα είναι μία μη 



ανταγωνιστική χώρα, χωρίς επενδύσεις και εθνική αποταμίευση, με αυξημένη 

γραφειοκρατία, με προβλήματα στη λειτουργία της αγοράς, του κράτους, του 

τραπεζικού συστήματος, με προβλήματα κοινωνικής νοοτροπίας και κλίμα έντονα 

αντιεπενδυτικό. Οι κοινωνικοί εταίροι δεν πρέπει να ξεχνάμε το χρέος μας στην 

προσπάθεια εξεύρεσης λύσεων στα καυτά μέτωπα και διλήμματα που έχουμε 

μπροστά μας, με το πιο πρόσφατο τα εργασιακά».  

 

Ο κος Γιώργος Ντάσης, τόνισε μεταξύ άλλων, ότι «η ΕΟΚΕ ήταν από τους πρώτους 

ευρωπαϊκούς θεσμούς που αντέδρασαν στο ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης 

προτείνοντας την αμοιβαιοποίηση του δημοσίου χρέους των χωρών, ενώ παράλληλα 

επεσήμανε ότι η δανειοδότηση που έλαβε η Ελλάδα τα προηγούμενα χρόνια 

δεν επενδύθηκε στην πραγματική οικονομία της χώρας, αλλά 

χρησιμοποιήθηκε για την εξυπηρέτηση παλαιοτέρων δανείων». Σε σχέση δε 

με την Ευρώπη σήμερα είπε ότι «το μόνο μέλλον για όλους τους λαούς είναι μια 

αλληλέγγυα, ολοκληρωμένη και δημοκρατική Ευρώπη». 

  

Να σημειωθεί επίσης, ότι στην ημερίδα παρουσίασαν εισήγηση και παρέστησαν μέλη 

της ΕΟΚΕ, κοινωνικοί εταίροι και εκπρόσωποι της ελληνικής κοινωνίας των πολιτών. 

Σκοπός της εκδήλωσης ήταν η διαβούλευση πάνω στην τρέχουσα κατάσταση και τις 

απαραίτητες για την Ελλάδα κοινωνικοοικονομικές μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο της 

στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Πιο συγκεκριμένα, τα θέματα που εξετάστηκαν 

ήταν: 

 

 την ανάγκη ενός νέου επιχειρηματικού περιβάλλοντος — πώς μπορεί να 

διασφαλιστεί η παροχή στήριξης για τις ΜΜΕ και η χρηματοδότησή τους και 

να περιοριστεί η γραφειοκρατία 

 τις κοινωνικές πτυχές της ανταγωνιστικότητας, με έμφαση στην απασχόληση 

 την κοινωνική ασφάλιση σήμερα, καθώς και την κατάσταση των κοινωνικών 

υπηρεσιών 

 

Συνοπτικά, όλοι οι συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι: 

 

 για να γίνει ανταγωνιστική η ελληνική οικονομία, χρειάζεται πρώτα από όλα 

εθνική συνεννόηση και πλαίσιο σταθερότητας 

 η στήριξη και προστασία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και η πρόσβαση 

τους σε χρηματοδοτικά εργαλεία κρίνεται επείγουσα  

 προτεραιότητα πρέπει να αποτελέσει άμεσα η τόνωση της απασχόλησης και 

ειδικότερα η αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων 

 απαιτείται επαναφορά των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων 

 η κοινωνία των πολιτών πρέπει να συμμετέχει ενεργότερα στον κοινωνικό 

διάλογο 

 η Ο.Κ.Ε. και η ΕΟΚΕ χρειάζεται να εντατικοποιήσουν τις προσπάθειες τους για 

τη σταθερή διεξαγωγή του κοινωνικού διαλόγου, καθώς και τη διάχυση των 

ωφελειών του στην κοινωνία τόσο σε εθνικό, όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο 

 



 


