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«Γηα κηα θνηλωλία αιιειεγγύεο ρωξίο ειηθηαθέο δηαθξίζεηο θαη απνθιεηζκνύο.  
Πξνηάζεηο-Σπκπεξάζκαηα-Πξνθιήζεηο» 

Σπλέδξην 
 
 
 Σηελ αλάγθε ελόο δηαξθνύο θνηλωληθνύ δηαιόγνπ κεηαμύ ηεο Οηθνλνκηθήο θαη Κνηλωληθήο Δπηηξνπήο 
(Ο.Κ.Δ.), ηωλ Κνηλωληθώλ θαη Δπαγγεικαηηθώλ Οξγαλώζεωλ θαη ηεο Κπβέξλεζεο, κε ζηόρν ηελ 
θαηαπνιέκεζε ηωλ δηαθξίζεωλ ζηηο ειηθηαθέο νκάδεο 45-64 εηώλ, αλαθέξζεθαλ νη εθπξόζωπνη ηωλ 
Κνηλωληθώλ Δηαίξωλ, ζην πιαίζην Σπλεδξίνπ πνπ δηνξγάλωζε ρζεο, Γεπηέξα 26 Οθηωβξίνπ ε Ο.Κ.Δ., κε 
ζέκα «Για μια κοινωνία αλληλεγγύηρ σωπίρ ηλικιακέρ διακπίζειρ και αποκλειζμούρ. Πποηάζειρ-
Σςμπεπάζμαηα-Πποκλήζειρ». 

 
Σην Σπλέδξην ραηξεηηζκό απεύζπλαλ ν Πξόεδξνο ηεο Ο.Κ.Δ. θ. Γεώξγηνο Βεξλίθνο, ν απεξρόκελνο 

Πξόεδξόο ηεο θ. Φξήζηνο Πνιπδωγόπνπινο, θαζώο θαη νη θ.θ. Γεώξγνο Καξαλίθαο, Γεληθόο Γξακκαηέαο  
Δ.Σ.Δ.Δ., Γεώξγηνο Κνπξάζεο, Γεληθόο Γξακκαηέαο Γ.Σ.Β.Δ.Δ., ε θα ΄Αλλα Βάζηια, εθ κέξνπο ηνπ 
Πξνέδξνπ ηνπ ΣΔΒ, νη θ.θ. Αιέμαλδξνο Λακλίδεο, Γεληθόο Γηεπζπληήο Σ.Δ.Τ.Δ., Φώηεο Κνιεβέληεο, Αλ. 
Πξόεδξνο Γ.Σ.Δ.Δ., Γεώξγηνο Σηαζηλόο, Πξόεδξνο Τ.Δ.Δ., Κωλζηαληίλνο Κόιιηαο, Πξόεδξνο Ο.Δ.Δ., 
Νηθόιανο Τζεκπεξιίδεο, Πξόεδξνο ΚΔ.Π.ΚΑ., Κωζηήο Παπαϊωάλλνπ, Πξόεδξνο Greenpeace Διιάδνο, 
Βαζίιεηνο Θενηνθάηνο, Πξόεδξνο Α.Σ.Π.Δ., θαη ε θα Σνθία Γξνζνπνύινπ, Δθπξόζωπνο Γ.Σ.Α.  
  
 Σηελ νκηιία ηνπ ν Πξόεδξνο ηεο Ο.Κ.Δ., θ. Γεώξγηνο Βεξλίθνο, ηόληζε όηη ε Δλεξγόο Γήξαλζε 
απαζρνιεί ηδηαίηεξα ηελ θνηλωλία, θαζώο ην ζέκα είλαη πνιύπιεπξν, κε αληηθαηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη 
απνζαξξπληηθό ζεζκηθό πιαίζην. 
 
 Ο Γεληθόο Γξακκαηέαο ηεο Δ.Σ.Δ.Δ., θ. Γεώξγηνο Καξαλίθαο, ππνγξάκκηζε όηη γηα ην εκπόξην ε 
απαζρόιεζε είλαη ζεκαληηθή γηαηί απνηειεί «πύιε» εηζόδνπ ή επάλνδν ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Τόληζε όηη ε 
Δ.Σ.Δ.Δ. έρεη αλαιάβεη δξάζεηο γηα ζηήξημε ηωλ επηρεηξήζεωλ κέζω ηεο παξνρήο ζπκβνπιεπηηθήο κε ζηόρν 
ηε δηεπθόιπλζε ηεο εηζόδνπ ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ηελ πνηόηεηα εληόο ηεο εξγαζίαο ηωλ ειηθηωκέλωλ 
εξγαδνκέλωλ θ.α, ελώ εμέθξαζε ηε ζηήξημε ηεο Δ.Σ.Δ.Δ., ζε θάζε αλάινγε πξωηνβνπιία πνπ ιακβάλεη ε 
Ο.Κ.Δ. 
  
 Ο Γεληθόο Γξακκαηέαο ηεο Γ.Σ.Β.Δ.Δ., θ. Γεώξγηνο Κνπξάζεο, αθνύ επηζήκαλε όηη ε «εξγαζία θαη 
ε θνηλωληθή αζθάιηζε ζηε ρώξα καο βηώλνπλ «καύξεο κέξεο», ππνγξάκκηζε όηη ηα ηειεπηαία 50 ρξόληα ην 
πξνζδόθηκν δωήο έρεη απμεζεί θαηά 8 ρξόληα, κε απνηέιεζκα ην θαηλόκελν ηεο δεκνγξαθηθήο γήξαλζεο λα 
επηδεηλώλεηαη παλεπξωπαϊθά. Σεκείωζε ραξαθηεξηζηηθά όηη ν ζεκεξηλόο ζπληαμηνύρνο έξρεηαη αληηκέηωπνο 
κε ηε θηώρεηα θαηά ηε ζύληαμε, κε ην δεηνύκελν λα είλαη ε εμεύξεζε θνηλά απνδεθηνύ ηόπνπ. 
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 Ο Αλ. Πξόεδξνο ηεο  Γ.Σ.Δ.Δ., θ. Φώηεο Κνιεβέληεο, ραξαθηήξηζε ηελ Δλεξγό Γήξαλζε κεγάιν 
πξόβιεκα γηα ην νπνίν «πξέπεη λα κηιήζνπκε». 
 

Μηιώληαο εθ κέξνπο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ΣΔΒ, ε θα Άλλα Βάζηια ηόληζε όηη ην 2030  νη ειηθίεο 55-64 
ζα απνηεινύλ ην 16% (10 εθαηνκκύξηα πνιίηεο) ηνπ ελεξγνύ πιεζπζκνύ ηεο Δ.Δ., ππνγξακκίδνληαο ηελ 
αλάγθε δηακόξθωζεο αλάινγνπ πεξηβάιινληνο ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ απαζρνινύλ εξγαδόκελνπο κεγάιεο 
ειηθίαο. Ωο πξνο απηό, ηόληζε, απαηηνύληαη γελλαία βήκαηα από ηηο επηρεηξήζεηο, όπωο ζρέδην πνιηηηθώλ, 
θηιηθό εξγαζηαθό πεξηβάιινλ θ.α. 

 
Ο Γεληθόο Γηεπζπληήο ηνπ Σ.Δ.Τ.Δ., θ. Αιέμαλδξνο Λακλίδεο, ηόληζε όηη ν ηνπξηζκόο έρεη ρξένο λα 

δεκηνπξγεί ζέζεηο εξγαζίαο, ζπκβάιινληαο ζηελ αλάπηπμε. Σεκείωζε όηη ηα ηειεπηαία ρξόληα, αλ θαη 
δηαλύνπκε κηα δύζθνιε πεξίνδν, ν ηνπξηζκόο δεκηνπξγεί ξεθόξ. Τόληζε δε όηη καδί κε ηελ Ο.Κ.Δ. ζα 
ζπδεηήζνπλ θαη ζα μεπεξάζνπλ ηα πξνβιήκαηα πνπ απνηεινύλ πξνθιήζεηο. 

 
Ο Πξόεδξνο ηνπ Τ.Δ.Δ., θ. Γηώξγνο Σηαζηλόο, επεζήκαλε όηη ην βάξνο γηα ηηο αλάγθεο ηεο ρώξαο 

ηα επόκελα ρξόληα πέθηεη ζηνπο ώκνπο ηωλ Κνηλωληθώλ Δηαίξωλ. Υπνγξάκκηζε όηη ν καθξνρξόληνο 
ζρεδηαζκόο γηα ηελ Δλεξγό Γήξαλζε είλαη πξόθιεζε θαη επθαηξία, θπξίωο ζηνλ ηνκέα ηωλ ηαηξηθώλ 
επηζηεκώλ, ηεο βηνηερλνινγίαο θ.α, ππνγξακκίδνληαο όηη ε ιύζε πξνβιεκάηωλ εμνηθνλνκεί πόξνπο. 

 
Ο Πξόεδξνο ηνπ Ο.Δ.Δ., θ. Κωζηαληίλνο Κόιιηαο,  αλαθέξζεθε ζηελ αλάγθε βειηίωζεο ηεο 

πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο  ηωλ εξγαδνκέλωλ 45-65 εηώλ θαη δήηεζε λα ηεζεί ην ζέκα ζηνλ δηάινγν γηα ην 
αζθαιηζηηθό, θαζώο θαη λα απνηειέζεη κόληκν ζέκα ζπδήηεζεο κεηαμύ εξγνδνηώλ-εξγαδνκέλωλ θαη 
θπβέξλεζεο. 

 
Σηελ νκηιία ηνπ ν Πξόεδξνο ηνπ  ΚΔ.Π.ΚΑ., θ. Νηθόιανο Τζεκπεξιίδεο, επηζήκαλε ηελ αλάγθε ηεο 

δεκόζηαο ζπδήηεζεο, ώζηε λα επαλέιζεη ν θνηλωληθόο δηάινγνο ζηε ρώξα θαη ηελ Δπξώπε. 
 
Ο Πξόεδξνο ηεο Greenpeace Διιάδνο, θ. Κωζηήο Παπαϊωάλλνπ, ηόληζε ηελ αλάγθε πξνώζεζεο 

ιύζεωλ ζηνλ ελεξγεηαθό ηνκέα, ηε γεωξγία κέζω ηεο βηώζηκεο θαιιηέξγεηαο θαη ηελ αιηεία κέζω ηεο 
δεκηνπξγίαο δηθηύωλ πξνζηαηεπόκελωλ ππνζαιάζζηωλ πεξηνρώλ θ.α. 

 
Ο Πξόεδξνο ηεο Α.Σ.Π.Δ, θ. Βαζίιεηνο Θενηνθάηνο, ηόληζε ηελ δεκνγξαθηθή «βόκβα» 

ζεκεηώλνληαο όηη ην 20,5% ηνπ ειιεληθνύ πιεζπζκνύ είλαη άλω ηωλ 65 εηώλ, ελώ επεζήκαλε όηη νη 
πνιύηεθλνη ηπγράλνπλ δπζκελέζηεξεο κεηαρείξηζεο από ηνπο άγακνπο. 

 
Ο απεξρόκελνο Πξόεδξνο ηεο Ο.Κ.Δ., θ. Φξήζηνο Πνιπδωγόπνπινο, αλαθέξζεθε ζηελ αλάγθε  ε 

Ο.Κ.Δ. λα πάξεη λέεο πξωηνβνπιίεο δηαιόγνπ, ώζηε λα κελ ππάξρνπλ θελά, ππνζηεξίδνληαο όηη ην ζέκα ηεο 
αιιειεγγύεο ηωλ γελεώλ  ζα δώζεη ηελ ζπληζηακέλε εθείλε πνπ έρεη αλάγθε ν ηόπνο, θαζώο ε «θξίζε ζα 
είλαη έλα δηαξθέο θαηλόκελν, αλ όκωο πξωηνβνπιίεο όπωο ε ζπγθεθξηκέλε εληαρζνύλ ζε πνιηηηθέο, ηόηε ζα 
βξνύκε ην βεκαηηζκό ηεο». 
 

Η παξνπζίαζε ηνπ ΄Δξγνπ γηα ηελ ελδπλάκωζε ηνπ Κνηλωληθνύ Γηαιόγνπ γηα ηελ Δλεξγό Γήξαλζε 
πξαγκαηνπνηήζεθε από ηνλ Αλαπιεξωηή Υπεύζπλν ηνπ ΄Δξγνπ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ Οξγαληζκνύ ΑΚΜΩΝ 
Α.Δ., θ. Ιωάλλε Μπξάηε, ελώ αθνινύζεζαλ εηζεγήζεηο από ηνπο: 
 

- Αζελά Γηαλλόγθνλα, Γηεπζύληξηα Πξωηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο,  
«Παποςζίαζη ζςμπεπαζμάηων αξιολόγηζηρ και πποηάζεων πολιηικήρ» 
 

- Σηαπξνύια Μπαληνύλα, Ψπρνιόγν,  
«Πποκλήζειρ και επγαλεία πποώθηζηρ ηηρ Ενεπγού Γήπανζηρ ζε επίπεδο επισειπήζεων» 

 
- Γξ. Γηνλύζε Μπαινύξδν, Γηεπζπληή Δξεπλώλ, Δζληθό Κέληξν Κνηλωληθώλ Δξεπλώλ,  

«Δημογπαθικά και κοινωνικοπολιηικά δεδομένα ηηρ Ενεπγού Γήπανζηρ» 
 

- Γεκήηξε Απίζηνπια, Δζληθή Σρνιή Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο  
«Ο πόλορ ηων Κοινωνικών Εηαίπων ζηη διασείπιζη ηηρ Ενεπγού Γήπανζηρ» 

 
- Γξ. Γαβξηήι Ακίηζε, Αλαπιεξωηή Καζεγεηή Γηθαίνπ Κνηλωληθήο Αζθάιεηαο Τ.Δ.Ι. Αζήλαο  

θαη ζπληνληζηή ηεο νκάδαο εκπεηξνγλωκόλωλ ηνπ ΄Δξγνπ,  
«Πποκλήζειρ ανάπηςξηρ μιαρ Εθνικήρ Σηπαηηγικήρ ηηρ Ενεπγού Γήπανζηρ» 


