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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2016  

 

 

 

 

Ο Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κωστής Χατζηδάκης 

στην Ο.Κ.Ε.  

 

«Υπάρχει μεγάλο κέρδος για την εκάστοτε κυβέρνηση και τη Βουλή να 
έχει μία θεσμοθετημένη σχέση με την Ο.Κ.Ε.» δήλωσε 

 

 

Στο πλαίσιο πρωτοβουλιών της Ο.Κ.Ε. για την προώθηση και ενδυνάμωση 

του κοινωνικού διαλόγου στη χώρα μας, ο Πρόεδρος κύριος Γιώργος Βερνίκος, οι 

Αντιπρόεδροι κκ Γιώργος Καρανίκας, Φώτης Κολεβέντης και Γιώργος 
Γωνιωτάκης, καθώς και τα Μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ο.Κ.Ε., 

υποδέχτηκαν την Τετάρτη, 21 Σεπτεμβρίου 2016, τον Αντιπρόεδρο και Βουλευτή της 

Νέας Δημοκρατίας κύριο Κωστή Χατζηδάκη. 
 
Ο κύριος Βερνίκος, αφού καλωσόρισε τον κύριο Χατζηδάκη, αναφέρθηκε στο 

θεσμό της Ο.Κ.Ε. και την ιστορική διαδρομή της από την ίδρυσή της έως και σήμερα, 
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λέγοντας: «Η Ο.Κ.Ε., ως το επίσημο όργανο για τον κοινωνικό διάλογο στη χώρα μας 

έχει μεγάλο δρόμο μπροστά της. Οι παραγωγικές τάξεις έχουν ευθύνη να συνθέτουν 

απόψεις και να προάγουν τον κοινωνικό διάλογο. Και ο πολιτικός κόσμος όμως από 

την πλευρά του, πρέπει να ενθαρρύνει αυτή τη διαδικασία και να ζητά τη γνώμη της 

Επιτροπής. Η χώρα χρειάζεται σήμερα νηφαλιότητα και μετριοπάθεια», κατέληξε. 

 

Ο κύριος Χατζηδάκης, αναφερόμενος στην πολιτική του διαδρομή και την 

περίοδο που ήταν Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εξήρε τις έννοιες της 

συνεννόησης και της σύνθεσης, τονίζοντας: «Σαφέστατα πρέπει να υπάρχουν 

ιδεολογικοί προσανατολισμοί, συλλογικά και ατομικά συμφέροντα. Πάντα όμως 

πρέπει να υπάρχει γόνιμος διάλογος. Να συζητάμε και να ακούμε. Αυτή είναι η ουσία 

της δημοκρατίας. Η ανοχή στην άλλη άποψη. Ο θεσμός της Ο.Κ.Ε. έχει μία 

προστιθέμενη αξία για την κοινωνία. Δεν φτάνει όμως που ιδρύθηκε η Ο.Κ.Ε. Πρέπει 

να υποστηριχθεί. Αλλά και η Ο.Κ.Ε. πρέπει να διεκδικήσει την έντονη παρουσία της 

στα δρώμενα της χώρας με συντονισμένη παρουσία σε ζητήματα αιχμής. Και υπάρχει 

μεγάλο κέρδος για την εκάστοτε κυβέρνηση και τη Βουλή να έχει μία θεσμοθετημένη 

σχέση με την Ο.Κ.Ε., τον επίσημο θεσμό του κοινωνικού διαλόγου. Η ευρωπαϊκή 

εμπειρία στον τομέα αυτό είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντική. Σε χώρες όπως η Ολλανδία, 

με μακρά παράδοση στον κοινωνικό διάλογο, οι κυβερνήσεις ακούνε προσεκτικά και 

χρησιμοποιούν τα πορίσματα του αντίστοιχου θεσμού γιατί γνωρίζουν ότι υπάρχει 

μεγάλη προεργασία».  

 

Κλείνοντας την τοποθέτηση του, ο κύριος Χατζηδάκης παρότρυνε το 

Προεδρείο της Ο.Κ.Ε. να συναντηθεί με τους αρχηγούς όλων των πολιτικών 

κομμάτων της χώρας, καθώς όπως είπε χαρακτηριστικά «η εθνική κοινωνική 

συνεννόηση είναι σήμερα πιο αναγκαία από ποτέ».  


