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Σε παρέμβασή του στο Συνέδριο «Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΤΑ IV: Μετά(;) την Πανδημία», που 

διοργάνωσε ο ΚΥΚΛΟΣ ΙΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ στις 21-23/9/2020, 

ο Πρόεδρος της ΟΚΕ και Γεν. Γραμματέας του ΣΕΤΕ κ. Γιώργος Βερνίκος επεσήμανε τη 

σημασία του οργανωμένου κοινωνικού διαλόγου και του ρόλου της ΟΚΕ.  Μεταξύ των άλλων 

ανέφερε τα εξής: 

 

Η πανδημία δημιουργεί νέα δεδομένα, λαμβάνονται πρωτόγνωρες αποφάσεις και αυτό πρέπει να 

ισχύει για το πως εκφράζεται και συμμετέχει η Κοινωνία των Πολιτών, το οποίο είναι 

συνδεδεμένο με το μέλλον της Ευρώπης και την ποιότητα της δημοκρατίας μας.  Πρέπει να 

προχωρήσουμε μπροστά και όχι ν’ ανακυκλώνουμε τις παθογένειες του παρελθόντος και τις 

πελατειακές σχέσεις, όπου κάθε ομάδα συμφερόντων πιέζει για τις απόψεις της. 

 

Αναδεικνύεται έντονα σε όλα τα θεσμικά Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι οι διαρθρωτικές 

μεταρρυθμίσεις, η αξιοποίηση των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης και η βιωσιμότητα των 

δημοσίων οικονομικών είναι συνδεδεμένα με την ουσιαστική συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων 

και της Κοινωνίας των Πολιτών στο σχετικό διάλογο στα πλαίσια της ΟΚΕ, ώστε να 

επιτυγχάνονται ευρύτερες συναινέσεις και αποδοχή στις αποφάσεις που εξαγγέλλονται, 

λαμβάνονται και εφαρμόζονται. 

 

Η συζήτηση πρέπει να διεξάγεται δίνοντας έμφαση στους εξής άξονες:  Πρώτον, ότι το μέλλος της 

Ευρώπης είναι άμεσα συνδεδεμένο με την ανθεκτικότητα των κοινωνιών και της σύγχρονης 

δημοκρατίας και στις προκλήσεις που αναδύονται από τις τεχνολογικές και γεωστρατηγικές 

εξελίξεις, τα προβλήματα από τις μεταναστευτικές ροές και την πρόσφατη πανδημική κρίση. 

Δεύτερο, ότι οι προτεραιότητες που τίθενται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού σχεδίου ανάπτυξης, να 

οδηγήσουν σε διαρθρωτικό μετασχηματισμό με έμφαση την τεχνολογία, την καινοτομία, την 

επίτευξη των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης, τη διατροφική και ενεργειακή επάρκεια, τη 

μηδενική ρύπανση και τη δημιουργία μιας Ένωσης υγείας της Ε.Ε.  Τρίτον, ότι τόσο η ευρωπαϊκή 

ΟΚΕ όσο και οι εθνικές ΟΚΕ συμμετέχουν στο διάλογο για τους τομείς και τις δράσεις 

προτεραιότητας για την αντιμετώπιση της πανδημίας, δίνοντας έμφαση στις ευάλωτες κοινωνικές 

ομάδες και στο να μη «μείνει κανείς πίσω». 

 

Είναι σημαντικό ν’ αναληφθούν άμεσα αποφάσεις για την ουσιαστική και όχι προσχηματική 

ενίσχυση του κοινωνικού διαλόγου, λαμβάνοντας υπόψη τους υπάρχοντες και εξελισσόμενους 

μετασχηματισμούς και ασυμμετρίες του πολιτικού συστήματος και το αυξημένο πρόβλημα 

αντιπροσωπευτικότητας των συνδικαλιστικών Οργανώσεων, που πηγάζει από τις μετεξελίξεις των 

εργασιακών σχέσεων στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση που διανύουμε.  Οι δεξαμενές 

σκέψεις, οι πλατφόρμες της Κοινωνίας των Πολιτών, η δομημένη διαδικτυακή διαβούλευση, είναι 

παραδείγματα που θα πρέπει ν’ αξιοποιηθούν και ν’ αναδειχθούν.   

 

Οι πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει ο ΚΥΚΛΟΣ ΙΔΕΩΝ είναι ιδιαίτερα σημαντικές και 

εποικοδομητικές.  Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, κ. Παναγιώτης Πικραμμένος, που έκανε 

σημαντική ομιλία-παρέμβαση στο Συνέδριο, θα ήταν ιδιαίτερα θετικό ν’ αναλάβει πρωτοβουλίες, 

ώστε να πείσει ότι πράγματι ενδιαφέρει την Κυβέρνηση ο κοινωνικός διάλογος με ουσιαστικές και 

όχι προσχηματικές διαδικασίες.  


