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22 Νοεμβρίου 2017
«Ο Κοινωνικός Διάλογος και το Μέλλον της Εργασίας»
Διεθνής Διάσκεψη στην Αθήνα
Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.), σε
συνεργασία με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ILO) και τη Διεθνή Ένωση
των Οικονομικών και Κοινωνικών Συμβουλίων και Παρόμοιων Θεσμών
(AICESIS), διοργανώνει στην Αθήνα, στις 23 και 24 Νοεμβρίου 2017, Διεθνή
Διάσκεψη με θέμα «Ο Κοινωνικός Διάλογος και το Μέλλον της Εργασίας». 1
Στη Διάσκεψη θα συμμετάσχει με παρέμβασή της η Υπουργός
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κυρία Έφη
Αχτσιόγλου. Χαιρετισμούς θα απευθύνουν ο Αν. Υπουργός Εξωτερικών κ.
Γιώργος Κατρούγκαλος, ο Πρόεδρος της Ο.Κ.Ε. κ. Γιώργος Βερνίκος, ο
Διευθυντής της ILO κ. Moussa Oumarou, ο Πρόεδρος της Ε.Ο.Κ.Ε. κ. Γιώργος
Ντάσης και ο Πρόεδρος της AICESIS κ. Iacob Baciu.
Δεδομένης της ιδιαίτερης σημασίας που έχει η θεματολογία, στη
Διάσκεψη θα παρουσιάσουν τις θέσεις τους εκπρόσωποι της ΓΣΕΕ, του ΣΕΒ,
της ΓΣΕΒΕΕ, της ΕΣΕΕ, του ΣΕΤΕ, του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος
και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Επίσης, εκπρόσωποι των
Οικονομικών και Κοινωνικών Συμβουλίων και Παρόμοιων Θεσμών που
συμμετέχουν στην AICESIS, καθώς και εμπειρογνώμονες από διεθνείς
οργανισμούς όπως η Παγκόσμια Τράπεζα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός
Εμπορίου και το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ. Στη Διάσκεψη έχουν
προσκληθεί

να

συμμετέχουν

εκπρόσωποι

της

Διεθνούς

Οργάνωσης

Εργοδοτών, της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Συνδικάτων, του Οργανισμού
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και
άλλων σημαντικών διεθνών και περιφερειακών θεσμών.
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Η Διεθνής Διάσκεψη θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο «Royal Olympic» (Αθ. Διάκου 28, Αθήνα). Οι

ώρες έναρξης είναι: Την Πέμπτη 23 Νοεμβρίου 2017 στις 09.00 και την Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2017
στις 08.00.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΚΕΨΗΣ
Η Διάσκεψη στην Αθήνα, όπου θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα
της παγκόσμιας έρευνας των ILO και AICESIS για τον Κοινωνικό Διάλογο και
το Μέλλον της Εργασίας, πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Συμφωνίας
Συνεργασίας που υπεγράφη μεταξύ της ILO και της AICESIS το 2012.
Στη διάρκεια της Διάσκεψης θα παρουσιαστούν, επίσης, οι θέσεις και
τα πορίσματα διεθνών οργανισμών και θεσμών για το μέλλον της εργασίας
στο πλαίσιο της Ατζέντας 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.
Συνοπτικά, θα αναπτυχθούν οι παρακάτω θεματικές ενότητες:


Εργασία και κοινωνία (Με ποιο τρόπο οι αλλαγές στην αγορά εργασίας
επηρεάζουν την κοινωνική συνοχή και πώς οι κοινωνίες μπορούν να
διαχειριστούν αυτές τις αλλαγές; Με ποιες δράσεις τα Οικονομικά και
Κοινωνικά Συμβούλια και οι Παρόμοιοι Θεσμοί μπορούν να βοηθήσουν τις
κυβερνήσεις και τους κοινωνικούς εταίρους να προσαρμοστούν και να
ενισχύσουν το «Κοινωνικό Συμβόλαιο»;).



Αξιοπρεπείς θέσεις εργασίες για όλους (Πώς προβλέπεται οι εξελίξεις στην
τεχνολογία να διαμορφώσουν το μέλλον της εργασίας; Ποιος είναι ο ρόλος
που μπορούν να διαδραματίσουν τα Οικονομικά και Κοινωνικά Συμβούλια και
οι Παρόμοιοι Θεσμοί για να βοηθήσουν την πολιτική εξουσία, τους
κοινωνικούς εταίρους (εργοδότες και εργαζόμενους), καθώς και άλλους
παράγοντες, να διαχειριστούν τις καινοτομίες στην εργασία, εξασφαλίζοντας
νέες και ποιοτικές θέσεις εργασίας;).



Η οργάνωση της εργασίας και της παραγωγής (Με ποιο τρόπο η
παγκοσμιοποίηση της οικονομίας επηρεάζει τις εργασιακές σχέσεις; Υπάρχει
η δυνατότητα από τα Οικονομικά και Κοινωνικά Συμβούλια και τους
Παρόμοιους

Θεσμούς

να

διασφαλίσουν

ότι:

α) θα παρέχεται σε όλους ανεξαιρέτως τους εργαζομένους η αναγκαία
ασφάλεια και προστασία και β) το επιχειρηματικό περιβάλλον θα είναι ευνοϊκό
για την ανάπτυξη στη βάση της αειφορίας;).


Η διακυβέρνηση της εργασίας (Ποια η συμβολή του κοινωνικού διαλόγου στην
εφαρμογή του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου για την αγορά εργασίας και
στην υιοθέτηση μεταρρυθμίσεων για την αποδοτική ρύθμιση των εργασιακών
σχέσεων;).

Στην Τελική Συνεδρίαση της Διάσκεψης θα συζητηθούν οι προτάσεις
των κοινωνικών εταίρων για την ενίσχυση του κοινωνικού διαλόγου και οι
τρόποι με τους οποίους μπορούν οι αντίστοιχοι θεσμοί διαλόγου να
διαχειριστούν

τις

προκλήσεις

που

αναδύονται

από

μία

διαρκώς

μεταβαλλόμενη αγορά εργασίας.
Η Διεθνής Διάσκεψη θα ολοκληρωθεί με την Υιοθέτηση Κοινής
Δήλωσης.
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