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Εύχομαι, ολόψυχα, μια ευτυχισμένη και εποικοδομητική χρονιά σε καθέναν και καθεμία σας. 
Θα ήθελα να σας φέρει κάθε ικανοποίηση και ευτυχία, στην προσωπική, φυσικά, αλλά και στην 
επαγγελματική σας ζωή.

Η εργασία κατέχει σημαντική θέση στη ζωή μας. Είναι πρακτικά αδύνατο να τη διαχωρίσουμε από 
την προσωπική μας ζωή.

Όλοι έχουμε ανάγκη την ικανοποίηση που δίνει η σωστά ολοκληρωμένη εργασία, αλλά και την 
αναγνώριση που αξίζει η σωστά ολοκληρωμένη εργασία.

Ένα πολύ μεγάλο μέρος των συμπολιτών μας είναι εργαζόμενοι. Δεν πρέπει ωστόσο να λησμονούμε 
ότι ανάμεσά τους υπάρχουν εκείνοι που εργάζονται αμισθί, εκείνοι που είναι ακόμη πολύ νέοι 
για να δουλέψουν, εκείνοι που έχουν συνταξιοδοτηθεί κι εκείνοι που δεν έχουν εργασία επειδή 
είναι άρρωστοι, με βαριά αναπηρία, ή έχουν σοβαρά πληγεί από την ανεργία ή επειδή συντρέχει 
οποιοσδήποτε άλλος λόγος.

Κατά τα λοιπά, η συντριπτική πλειονότητα των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών που 
εκπροσωπούνται στην ΕΟΚΕ ασκεί δραστηριότητες που σχετίζονται άμεσα με την εργασία. Αυτό 
οφείλεται, απλώς, στην τεράστια σημασία της εργασίας στη ζωή μας.

Πέραν όσων καθένας επενδύει αφ’ εαυτού του στην εργασία του –δεξιότητες, θάρρος, ενέργεια και 
θέληση–, υπάρχει κάτι απολύτως απαραίτητο, κατά την κρίση μου, ώστε να πραγματοποιηθούν 
οι ευχές που σας απευθύνω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο: είναι η ειλικρίνεια, η εντιμότητα, 
ο διάλογος και, ει δυνατόν, η αλληλεγγύη που πρέπει να βρίσκει κανείς γύρω του. Έχουμε ανάγκη 
ο ένας τον άλλο.

Ό,τι κι αν συμβαίνει, ας έχουμε κατά νου τα δύο θεμελιώδη πράγματα που πρέπει να μας ενώνουν 
όλους, ειδικά σε αυτές τις δύσκολες για την Ευρώπη και τα θεσμικά της όργανα στιγμές: πρώτα 
πρώτα, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί αγαθό για τους λαούς της, άρα πρέπει να τη διαφυλάξουμε 
και να τη μεγαλύνουμε. Στη συνέχεια, στους κόλπους της Ένωσης, η κοινωνία των πολιτών πρέπει 
να είναι οργανωμένη, και μάλιστα η οργάνωσή της να ενθαρρύνεται, διότι πρέπει να εκπροσωπείται 

και να εισακούγεται.

Γιώργος Ντάσης
Πρόεδρος της ΕΟΚΕ

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ 
ΤΕΥΧΟΣ

2 Η Επιτροπή πρέπει να προωθήσει 
μια μεγαλύτερη αλληλεγγύη το 
2017, δηλώνει η ΕΟΚΕ σε συζήτηση 
με τον Επίτροπο κ. Timmermans

7 Έναρξη της διοργάνωσης του 2017 
της πρωτοβουλίας της ΕΟΚΕ υπέρ 
της νεολαίας με τίτλο Η δική σου 
Ευρώπη, η δική σου φωνή!

8 Δείτε πώς η ΕΟΚΕ επηρεάζει τα 
πράγματα - Νέο εταιρικό βίντεο:

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
7-8 Φεβρουαρίου – Βαλέτα, 
Μάλτα:  
Συζήτηση του εγγράφου εργασίας με 
θέμα: Νησιά στην ΕΕ: από διαρθρωτικό 
μειονέκτημα σε περιοχή χωρίς 
αποκλεισμούς

22-23 Φεβρουαρίου - Έδρα 
της ΕΟΚΕ, Βρυξέλλες:  
σύνοδος ολομέλειας της ΕΟΚΕ

Η ΕΟΚΕ καλεί τον Επίτροπο κ. Katainen 
να καταστήσει λειτουργικό το 
επενδυτικό σχέδιο, δίχως καθυστέρηση
Στη γνωμοδότησή της για 
το ΕΤΣΕ 2.0 συνιστάται 
η συμμετοχή ιδιωτικών 
κεφαλαίων

Τον Δεκέμβριο, το Συμβούλιο Υπουργών 
αποφάσισε την επέκταση του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ 2.0), 
με την κινητοποίηση πρόσθετων επενδύσεων 
ύψους μισού τρισ. ευρώ έως το 2020. Κατά τη 
σύνοδο ολομέλειάς της τον Δεκέμβριο, η ΕΟΚΕ 
ζήτησε την άμεση υλοποίηση του ΕΤΣΕ, την 
εξασφάλιση ισορροπημένης γεωγραφικής 
κάλυψης σε ολόκληρη την ΕΕ και την εγγυη-
μένη συμμετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων.

Το ΕΤΣΕ έχει καταδείξει την ευρωστία του αρχι-
κού σχεδίου. Οι δράσεις που έχουν μέχρι στιγ-
μής εγκριθεί υπερβαίνουν τα 115 δισ. ευρώ, 
εκ των οποίων το 62% χρηματοδοτήθηκε από 
ιδιώτες επενδυτές, και παρέχουν στήριξη σε 
380.000 ΜΜΕ και σε περισσότερες από 50.000 
πολύ μικρές επιχειρήσεις. Η ΕΟΚΕ επιδοκίμασε 
τόσο την πρόταση της Επιτροπής όσο και την 
απόφαση του Συμβουλίου για την επέκταση 
και την ενίσχυση της χρηματοδότησης του 
ΕΤΣΕ. Η στήριξη των ΜΜΕ κρίνεται σκόπιμο 

να συνεχιστεί, αλλά –όπως επισημαίνεται στη 
γνωμοδότηση– οι ΜΜΕ θα πρέπει να ενημε-
ρώνονται για το γεγονός ότι έλαβαν στήριξη 
από την ΕΕ. Η ΕΟΚΕ ζήτησε επίσης τη συμμε-
τοχή περισσότερων ιδιωτικών κεφαλαίων και 
υπογράμμισε τη σημασία μιας ισορροπημένης 
γεωγραφικής και τομεακής κάλυψης. Επιπλέον, 
η ΕΟΚΕ τόνισε την ανάγκη ισχυροποίησης της 
κοινωνικής διάστασης του ΕΤΣΕ και συνέστησε 
την ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Κόμβου Επενδυ-
τικών Συμβουλών (ΕΚΕΣ) και την ενδυνάμωση 
του ρόλου των εθνικών τραπεζών προώθησης.

Σύμφωνα με τον εισηγητή της ΕΟΚΕ για το ΕΤΣΕ 
κ. Alberto Mazzola(Ομάδα Εργοδοτών – IT): 
«Προτείνουμε τη συμμετοχή ολοένα και περισσό-
τερων ιδιωτικών κεφαλαίων – αγορά ομολόγων, 
ασφαλιστικά και επενδυτικά ταμεία– παράλληλα 
με τη διασφάλιση της ορθής χρήσης τους. Στην 
Ευρώπη, οι θεσμικοί επενδυτές διαχειρίζονται 
περιουσιακά στοιχεία αξίας περίπου 13,5 τρισ., 

εκ των οποίων λιγότερο από το 1% επενδύεται 
σε υποδομές.» Το Σχέδιο Juncker, το οποίο 
διαθέτει μεγαλύτερη χρηματοδότηση από 
ό,τι άλλες πρωτοβουλίες, επιτρέπει την υλο-
ποίηση επενδύσεων σε μεγάλης κλίμακας δια-
συνοριακά ευρωπαϊκά έργα, αξίας άνω των 10 
δισ. ευρώ έκαστο, που υποστηρίζονται κυρίως 
από ιδιωτικά κεφάλαια. «Για την υλοποίηση των 
έργων αυτών, η Επιτροπή οφείλει να αναλάβει 
προορατικό ρόλο. Το ΕΤΣΕ θα πρέπει επίσης να 
στηρίξει διάφορους συντελεστές, συμπεριλαμβα-
νομένων των διττών τεχνολογιών που σχετίζονται 
με τον κλάδο της κοινής ασφάλειας και άμυνας, 
και να τροποποιήσει ανάλογα τον κατάλογο 
των αποκλεισμένων τομέων της ΕΤΕπ», δήλωσε 
ο εισηγητής της ΕΟΚΕ. (mm)� l

Η ευρωπαϊκή κοινωνία πρέπει να μεταβεί από την 
νοοτροπία της σπατάλης πόρων σε μια πιο βιώσιμη 
και πλούσια σε θέσεις εργασίας εποχή
Η ΕΟΚΕ υιοθετεί γνωμοδοτήσεις για τη συνεργατική οικονομία, 
την λειτουργική οικονομία και την «θεωρία της ώθησης»

Η σύνοδος ολομέλειας του Δεκεμβρίου 
της ΕΟΚΕ ανέδειξε τη σημασία της συνερ-
γατικής και της λειτουργικής οικονομίας ως 
νέων επιχειρηματικών προτύπων για μια πιο 
βιώσιμη Ευρώπη. Ωστόσο, κάλεσε επίσης την 
Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι η συνεργατική 
οικονομία δεν θα αυξήσει την εργασιακή 
ανασφάλεια και τις ευκαιρίες φοροαποφυγής. 
Η θεωρία της ώθησης αποτελεί έναν τρόπο να 
επιτευχθεί αυτό. Η ΕΟΚΕ πρότεινε επίσης την 
ανάπτυξη νέου τρόπου ρύθμισης και μέτρησης 
της νέας οικονομίας με τη χρήση διαφορετικών 
προτύπων.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τη γνωμο-
δότησημε θέμα τη συνεργατική οικονομία, 
η ΕΟΚΕ εξέφρασε την ανησυχία της ως προς 
την απειλή της εργασιακής ανασφάλειας και 
των αυξημένων δυνατοτήτων φοροαποφυ-
γής στην αποκεντρωμένη ψηφιακή οικονο-
μία Η ΕΟΚΕ τάχθηκε κατά της στροφής της 
αλυσίδας προστιθέμενης αξίας μακριά από 
τους φορείς της πραγματικής οικονομίας και 

στους ιδιοκτήτες των ιδιόκτητων ψηφιακών 
πλατφορμών, όπως αυτή για την κοινή χρήση 
οχημάτων. Η γνωμοδότηση επικεντρώνεται σε 
λύσεις όπως μια ανεξάρτητη ευρωπαϊκή υπη-
ρεσία αξιολόγησης για τις ψηφιακές πλατφόρ-
μες, βασισμένη στη διαφάνεια, τη μη διακριτική 
μεταχείριση και την εμπιστοσύνη.

Στη γνωμοδότησήτης για τη λειτουργική 
οικονομία, η  ΕΟΚΕ εκφράζει την επιθυμία 
της να εισέλθει η κοινωνία σε μια διαδικασία 
οικονομικής μετάβασης από μια φάση υπε-
ρεκμετάλλευσης και σπατάλης των πόρων σε 
μια περισσότερο βιώσιμη φάση, βασισμένη 
στην αξιοποίηση περισσότερο της ποιότητας 
παρά της ποσότητας, και υψηλής έντασης σε 
θέσεις εργασίας. Συνιστά επίσης την επιτά-
χυνση της έρευνας και της εφαρμογής νέων 
τρόπων παραγωγής και κατανάλωσης σε συν-
δυασμό με την οικονομία της λειτουργικότητας 
όπως ο οικολογικός σχεδιασμός προϊόντων, 
η κυκλική οικονομία και η οικονομία για το 
κοινό καλό.

Η ΕΟΚΕ υιοθέτησε επίσης γνωμοδότηση για 
την «θεωρία της ώθησης» στην πολιτική. 
Η «ώθηση» συνίσταται στην αλλαγή της συμπε-
ριφοράς των πολιτών μέσω της παροχής 
«ώθησης» ή θετικών κινήτρων - και μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί σε όλους σχεδόν τους τομείς 
πολιτικής, από τη χρήση ενέργειας μέχρι την 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και τη διαχεί-
ριση των αποβλήτων. Η ΕΟΚΕ θα ενθαρρύνει τη 
χρήση αυτού του αποτελεσματικού και εύκολα 
εφαρμόσιμου εργαλείου στην χάραξη πολιτικής 
σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Όταν η ώθηση 
σχεδιάζεται προσεκτικά, λαμβανομένων υπόψη 
των τεχνικών και δεοντολογικών ζητημάτων, 
έχει την ικανότητα να ενθαρρύνει τους πολίτες 
να αλλάξουν συμπεριφορά. (mm)� l

ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
Αγαπητοί 
αναγνώστες,

Ειδικό ένθετο τεύχος

Μετά την τελετή απονομής του Βραβείου 
της κοινωνίας των πολιτών 2016 της ΕΟΚΕ 
τον περασμένο Δεκέμβριο, το ΕΟΚΕ info 
δημοσιεύει ειδικό ένθετο με τα προφίλ 
και τις συνεντεύξεις των νικητών, καθώς 
και τις σκέψεις του Προέδρου της ΕΟΚΕ 
Γιώργου Ντάση για τη μετανάστευση ως 
βασικό ζήτημα των ημερών μας και του 
Αντιπροέδρου Gonçalo Lobo Xavier για 
τη σημασία του Βραβείου της κοινωνίας 
των πολιτών της ΕΟΚΕ.
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Η ΕΟΚΕ είναι της γνώμης ότι η Επιτροπή οφείλει να 
προωθήσει μεγαλύτερη αλληλεγγύη κατά το 2017

Κατά τη συζήτηση που πραγματοποίησαν με τον Αντι-
πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Frans Timmermans 
στο πλαίσιο της συνόδου ολομέλειας, τα μέλη της ΕΟΚΕ 
απηύθυναν έκκληση για την αποκατάσταση πνεύματος 
αλληλεγγύης και υπευθυνότητας, όπως επισημάνθηκε στη 
συμβολή της ΕΟΚΕ στο πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπα-
ϊκής Επιτροπής για το 2017.

Η ΕΟΚΕ εκτιμά ότι το 2017 θα πρέπει να αφιερωθεί στην 
ισχυροποίηση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής της 
ΕΕ, στην ενίσχυση του ρόλου της σε παγκόσμιο επίπεδο, 
καθώς και στην ενδυνάμωση της αίσθησης του «ανήκειν» 
των Ευρωπαίων πολιτών στην ΕΕ. Ο Πρόεδρος της ΕΟΚΕ 
κ Γιώργος Ντάσης δήλωσε τα εξής: «Οφείλουμε να καταπο-
λεμήσουμε τις ανισότητες και τη φτώχεια· αυτός είναι ο μόνος 
τρόπος για να πείσουμε τους Ευρωπαίους να συσπειρωθούν 
γύρω από το ευρωπαϊκό εγχείρημα.» Η καθιέρωση συστη-
ματικού διαλόγου με τις οργανώσεις της κοινωνίας των 
πολιτών και η ενδυνάμωση του κοινωνικού διαλόγου είναι 
καθοριστικής σημασίας για την επίτευξη των στόχων της ΕΕ.

Ο Αντιπρόεδρος κ. Timmermans αναγνώρισε ότι «η 
μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζουμε συνίσταται στη 
βελτίωση των κοινωνικοοικονομικών συνθηκών και η άμεση 
δράση που θα αναλάβουμε κατά το 2017 θα επικεντρωθεί στον 
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, στην ψηφιακή ενιαία αγορά 
και στην ενεργειακή ένωση.»

Στη συμβολή της στο πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊ-
κής Επιτροπής για το 2017, η ΕΟΚΕ καλεί την Επιτροπή να 
διασφαλίσει ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο θα οδηγήσει στην 
εκπλήρωση των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». 
Η ΕΟΚΕ καταλήγει επίσης στο συμπέρασμα ότι η ολοκλήρωση 
της ενιαίας αγοράς θα πρέπει να καταστεί πρώτιστο μέλημα.

Ο ρόλος της ΕΕ ως εγγυητή της ειρήνης και της στα-
θερότητας σε παγκόσμια κλίμακα χρειάζεται να ενισχυ-
θεί περαιτέρω μέσω κοινού συστήματος ασύλου, ισχυρής 
κοινής εξωτερικής και αναπτυξιακής πολιτικής, διεθνούς 
αστυνομικής συνεργασίας και αποτελεσματικής εποπτείας 
των εξωτερικών συνόρων. (cad/jk)� l

Αεροπορικές μεταφορές: «Χρειάζεται μια νέα 
προσέγγιση για την ασφάλεια», επιβεβαιώνει η ΕΟΚΕ

Η ασφάλεια είναι ο ακρογωνιαίος λίθος για έναν βιώ-
σιμο τομέα αεροπορικών μεταφορών, ο οποίος συνιστά 
καίριο τομέα της οικονομικής ανάπτυξης της ΕΕ. Ωστόσο, 
η ασφάλεια των αεροπορικών μεταφορών στον 21ο αιώνα 
συνεπάγεται ετοιμότητα και τακτική προσαρμογή σε νέους 
κινδύνους για την ασφάλεια, όπως, για παράδειγμα, τα μη 
επανδρωμένα αεροσκάφη και οι νέες μορφές κυβερνοε-
γκλήματος. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η προσαρμογή 
σε αυτό το μεταβαλλόμενο τεχνολογικό περιβάλλον, η ΕΟΚΕ 
υιοθέτησε γνωμοδότηση, στην οποία αναδεικνύεται μια νέα 
προσέγγιση για την ασφάλεια βάσει εκτίμησης των κινδύνων 
και των επιδόσεων, με τακτική αξιολόγηση των ισχυόντων 
κανόνων κάθε πέντε έτη.

«Οι νέοι κανόνες για την ασφάλεια των αεροπορικών μετα-
φορών θα πρέπει να εξασφαλίζουν ασφαλείς, αξιόπιστες και 
περιβαλλοντικά φιλικές αεροπορικές μεταφορές για όλους τους 
επιβάτες και τους πολίτες», δήλωσε ο κ. Raymond Hencks, 
εισηγητής της σχετικής γνωμοδότησης. «Θα πρέπει να συνυ-
πολογίσουμε τη ζωτική ευρωπαϊκή διάσταση της ασφάλειας 
των αεροπορικών μεταφορών και να ενισχύσουμε τη δράση σε 
επίπεδο ΕΕ. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να υιοθετήσουν μια κοινή 
προσέγγιση προκειμένου να αποφύγουν την πολυπλοκότητα 
και την αλληλεπικάλυψη σε ό,τι αφορά τα πρότυπα ασφάλειας.»

Πέραν αυτής της νέας προσέγγισης, θα πρέπει να ενισχυθεί 
η ικανότητα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της 
Αεροπορίας (ΕΟΑΑ/EASA - European Aviation Safety Agency) 
και πρέπει επίσης να διασφαλιστεί μια διαφανής και χωρίς 
αποκλεισμούς μετάβαση προς το νέο σύστημα, το οποίο θα 

βασίζεται στην αξιολόγηση των κινδύνων και των επιδό-
σεων. Η ΕΟΚΕ φρονεί ότι θα πρέπει να επεκταθεί περαιτέρω 
η εντολή του ΕΟΑΑ προκειμένου να ενσωματωθούν ευρύτε-
ρες αρμοδιότητες στον τομέα της ασφάλειας. Ειδικότερα, θα 
πρέπει να συμπεριληφθεί η διαχείριση καταστάσεων επεί-
γουσας ανάγκης. Η χρηματοδότησή του δεν θα πρέπει να 
εξαρτάται από την επιβολή χρεώσεων για υπηρεσίες που 
παρέχονται στο πλαίσιο του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού. 
Ταυτοχρόνως, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη πρόσθετα στοι-
χεία, όπως οι απαιτήσεις πιστοποίησης των φορέων παροχής 
υπηρεσιών εδάφους και ένα σύστημα αδειοδότησης για το 
πλήρωμα θαλάμου επιβατών.

Η ΕΟΚΕ απευθύνει έκκληση για τη θέσπιση ολοκληρωμένων 
και συνεκτικών κανονισμών για τα μη επανδρωμένα αερο-
σκάφη ούτως ώστε να διαφυλαχθεί η ασφάλεια. Υπό αυτό το 
πρίσμα, πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή μια συνεκτική προσέγ-
γιση όσον αφορά τις άδειες εκμετάλλευσης και κατοχής των 
μη επανδρωμένων αεροσκαφών, συμπεριλαμβανομένης 
μιας διαδικασίας καταχώρισης. (cad/jk)� l

©
 Shutterstock

Η ΕΟΚΕ ζητεί τη στρατηγική αναθεώρηση της 
Στρατηγικής της ΕΕ για την ασφάλεια στον 
κυβερνοχώρο

Το διαδίκτυο και οι ψηφιακές τεχνολογίες διαδραματί-
ζουν ουσιαστικό ρόλο στην οικονομική και κοινωνική ζωή. 
Η ψηφιακή οικονομία ευθύνεται ήδη για πάνω από το ένα 
πέμπτο της αύξησης του ΑΕγχΠ στην ΕΕ. Η κοινωνία μας 
εξαρτάται από το διαδίκτυο και την ψηφιακή τεχνολογία, 
κατά συνέπεια, είναι σημαντικό η κρίσιμη αυτή υποδομή 
να προστατεύεται δεόντως.

Τα περιστατικά που σχετίζονται με την κυβερνασφάλεια δημι-
ουργούν μείζονες ζημίες στην οικονομία της ΕΕ και υπονομεύ-
ουν την εμπιστοσύνη των πολιτών στην ψηφιακή κοινωνία. 
Σύμφωνα με την Global State of Information Security Survey 
2016 (Επισκόπηση για τη παγκόσμια κατάσταση της ασφάλειας 
πληροφοριών 2016), περίπου 80% των επιχειρήσεων στην ΕΕ 
έχουν βιώσει τουλάχιστον ένα συμβάν που σχετίζεται με την 
κυβερνασφάλεια, και τα αντίστοιχα περιστατικά σε όλους τους 
κλάδους παγκοσμίως αυξήθηκαν κατά 38% το 2015.

Κατά την άποψη της ΕΟΚΕ, αυτό αποδεικνύει ότι η Στρα-
τηγική της ΕΕ για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο του 
2013 και οι δράσεις που ανελήφθησαν στο πλαίσιο της εν 
λόγω στρατηγικής δεν επαρκούν για την εξασφάλιση της 
ανθεκτικότητας και της ικανής απόκρισης σε σχετικά συμ-
βάντα. Η ΕΟΚΕ υιοθέτησε κατά συνέπεια γνωμοδότηση με 
θέμα Ενίσχυση του συστήματος κυβερνοανθεκτικότητας της 
Ευρώπης, όπου επικροτεί την σχετική ανακοίνωση της Επι-
τροπής, ζητεί ωστόσο την επικαιροποίηση της Στρατηγικής 
για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και προτείνει σειρά 
μέτρων, όπως η διάθεση ικανών πόρων στους αρμόδιους 

οργανισμούς και στην Ε&Κ που σχετίζεται με την κυβερ-
νασφάλεια. Επιπλέον, η  ΕΟΚΕ ελπίζει πως η  συμβατική 
σύμπραξη δημοσίου-ιδιωτικού τομέα για την κυβερνασφά-
λεια θα αξιοποιηθεί για τη στήριξη της ανάπτυξης εξειδικευ-
μένων επιχειρήσεων κυβερνασφάλειας.

Παρότι η ΕΟΚΕ επικροτεί την πρόθεση της Επιτροπής να αξιο-
λογήσει την εντολή του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA/ΟΑΔΠ), 
ζητεί επίσης τη δημιουργία ενωσιακής αρχής για την κυβερ-
νασφάλεια, καθώς και ένα εθνικό μοντέλο ανάπτυξης κυβερ-
νασφάλειας και σύστημα βαθμολόγησης για τη μέτρηση του 
επιπέδου ανθεκτικότητας κάθε κράτους μέλους. Κατά την 
άποψη της ΕΟΚΕ, είναι μεταξύ άλλων καθοριστικής σημασίας 
η εκπαίδευση του προσωπικού δημόσιας διοίκησης σχετικά 
με τα εν λόγω ζητήματα, η ευαισθητοποίηση των πολιτών ως 
προς τους κινδύνους και η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ 
όλων των ενδιαφερόμενων φορέων. (jk)� l

Μαλτέζικη Προεδρία της ΕΕ: εστίαση 
στα ουσιώδη

Στα τέλη Ιανουαρίου 2017 η Μάλτα αναλαμβάνει για 
πρώτη φορά τα ηνία, καθώς είναι η σειρά της να ασκήσει 
την εκ περιτροπής Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, σε μια 
κρίσιμη στιγμή για την Ευρώπη. Εκτός από τον εορτασμό της 
60ής επετείου της υπογραφής των Συνθηκών της Ρώμης 
τον Μάρτιο του 2017 και –επί τη ευκαιρία– από την ολοκλή-
ρωση της διαδικασίας προβληματισμού σχετικά με το 
μέλλον της ΕΕ, η οποία δρομολογήθηκε από τους αρχηγούς 
κρατών και κυβερνήσεων τον Σεπτέμβριο του 2016 στην 
Μπρατισλάβα, η Μάλτα έχει επίγνωση της δυνατότητας ενερ-
γοποίησης του άρθρου 50 και προετοιμάζεται, ως εκ τούτου, 
για την ενδεχόμενη έναρξη διαπραγματεύσεων σχετικά με 
την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ 
(Brexit). Κατόπιν της Ολλανδικής και της Σλοβακικής Προε-
δρίας, η τρέχουσα «τριάδα Προεδριών» θα διαρκέσει έως τον 
Ιούλιο του 2017. Ως κατευθυντήριους άξονες της Προεδρίας 
της, η Μάλτα επέλεξε τις ακόλουθες προτεραιότητες:
�l μετανάστευση: ενίσχυση και εξορθολογισμός του 

κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου·
�l ενιαία αγορά: άρση εμποδίων, όπως π.χ. τα τέλη περια-

γωγής και η ανάπτυξη της Ένωσης Κεφαλαιαγορών·
�l ασφάλεια: καταπολέμηση της τρομοκρατίας, διαχεί-

ριση των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης, βελτίωση 
της διακυβέρνησης της Μονάδας Δικαστικής Συνεργα-
σίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Eurojust)·

�l κοινωνική ένταξη: βελτίωση της συμμετοχής των 
γυναικών στην αγορά εργασίας, καταπολέμηση της 
βίας λόγω φύλου·

�l γειτονικές χώρες της Ευρώπης: σταθεροποίηση της 
κατάστασης στη Λιβύη, ειρηνευτική διαδικασία στη 
Μέση Ανατολή, σύγκρουση στη Συρία και συνεργασία 
με τις χώρες της Ανατολικής Γειτονίας·

�l θαλάσσιες υποθέσεις: διεθνής διακυβέρνηση των 
ωκεανών, πρωτοβουλία για τη θαλάσσια λεκάνη της 
Δυτικής Μεσογείου.

Λόγω της σημασίας που αποδίδει σε αυτές τις προτεραι-
ότητες, η Μαλτέζικη Προεδρία ζήτησε από την ΕΟΚΕ να 
εκδώσει διερευνητικές γνωμοδοτήσεις σχετικά με τα ακό-
λουθα θέματα:

�l Ναυτικός και θαλάσσιος τουρισμός
�l Αναβάθμιση των ατομικών δεξιοτήτων στην αγορά 

εργασίας
�l Υψηλής ποιότητας εκπαίδευση για όλους
�l Νησιά στην ΕΕ: από διαρθρωτικό μειονέκτημα σε περι-

οχή χωρίς αποκλεισμούς

Μεταξύ των ακροάσεων και των συνεδριάσεων που θα 
πραγματοποιηθούν στη Μάλτα, η ΕΟΚΕ θα διοργανώσει σε 
αυτό το νησί την ετήσια εκδήλωσή της για την Ευρωπαϊκή 
Ημέρα Καταναλωτή στις 21 Μαρτίου 2017. Το φετινό θέμα 
θα είναι το εξής: «Ψηφιακή ενιαία αγορά: Ποια είναι τα οφέλη 
για τους καταναλωτές;» (jb)� l

Βασικές εκδηλώσεις της ΕΟΚΕ σε 
σχέση με την Μαλτέζικη Προεδρία
�l 25 Ιανουαρίου: Σύνοδος ολομέλειας της ΕΟΚΕ: 

παρουσίαση των προτεραιοτήτων της Μαλτέζι-
κης Προεδρίας (Βρυξέλλες)

�l 7 Φεβρουαρίου: δημόσια ακρόαση: «Τι μέλ-
λον έχουν τα νησιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση;» 
(Μάλτα)

�l 22 Φεβρουαρίου: Εγκαίνια της έκθεσης  – 
«Textures of memory» (Υφή της μνήμης) του Joe 
P. Smith (Βρυξέλλες)

�l 21 Μαρτίου: Διάσκεψη: «Ευρωπαϊκή Ημέρα 
Καταναλωτή» (Μάλτα)

�l Απρίλιος: Διάσκεψη: «Ψηφιακή Ευρώπη και 
βιομηχανικές μεταλλαγές» (Μάλτα)

�l 31 Μαΐου: Εγκαίνια της έκθεσης – «Regnum» του 
Kris Micallef (Βρυξέλλες)

�l 22 – 23 Ιουνίου: Ετήσια συνεδρίαση των προέ-
δρων και των γενικών γραμματέων των εθνικών 
ΟΚΕ της ΕΕ και της ΕΟΚΕ (Μάλτα)

�l 5 Ιουλίου: Σύνοδος ολομέλειας της ΕΟΚΕ: 
Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της Μαλτέζι-
κης Προεδρίας (Βρυξέλλες)

Το ενημερωτικό φυλλάδιο με τίτλο «Οι προτεραιότητες 
της ΕΟΚΕ κατά τη διάρκεια της Μαλτέζικης 
Προεδρίας» διατίθεται με δυνατότητα τηλεφόρτωσης 
στη διεύθυνση http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.
en.publications.41204.
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Αλληλεγγύη με τους μετανάστες 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Κατά τη διάρκεια της Ιστορίας, οι μετα-
ναστεύοντες πληθυσμοί συνέβαλαν ενεργά 
στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική 
ανάπτυξη των ευρωπαϊκών κοινωνιών, καθώς 
και στην ποικιλομορφία τους. Σήμερα, με τη 
γήρανση του πληθυσμού, έχουμε ανάγκη τις 
ικανότητές τους, την ενέργειά τους και την απο-
φασιστικότητά τους. Ορισμένες μελέτες των 
Ηνωμένων Εθνών δείχνουν ότι η συμβολή των 
μεταναστών στην κοινωνία είναι μεγαλύτερη 
από το κόστος που αντιπροσωπεύουν γι’ αυτήν.

Η μετανάστευση και η υποδοχή των μετανα-
στών είναι μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις 
που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη.

Αυτός είναι ο λόγος που επελέγη το συγκεκριμένο θέμα για το φετινό βραβείο της κοινωνίας πολιτών 
της ΕΟΚΕ, το οποίο θα τιμήσει άτομα και οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών που ανταποκρίθηκαν 
στην πρόκληση να προσφέρουν βοήθεια στους πρόσφυγες και τους μετανάστες, βελτιώνοντας τις 
συνθήκες διαβίωσής τους και βοηθώντας τους να ενσωματωθούν στην κοινωνία.

Από την έναρξη της προσφυγικής κρίσης, η ΕΟΚΕ πραγματοποίησε διερευνητικές αποστολές σε 
11 χώρες της ΕΕ, καθώς και στην Τουρκία, χάρη στις οποίες τα μέλη της είχαν την ευκαιρία να 
μελετήσουν τις πραγματικές συνθήκες που επικρατούν επί τόπου

και να εκπονήσουν την έκθεση του Μαρτίου του 2016, όπου διατυπώνουν μια σειρά συστάσεων. 
Πιο συγκεκριμένα: η ΕΕ και τα κράτη μέλη της πρέπει να θεσπίσουν ένα κοινό και δίκαιο καθεστώς 
ασύλου· οι πρόσφυγες χρειάζονται ασφαλείς και νόμιμες διαδρομές πρόσβασης στην Ευρώπη 
και, στη συνέχεια, πρέπει να μπορούν να επωφεληθούν από μακροπρόθεσμες πολιτικές ένταξης.

Οι οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών επιτελούν έργο ανεκτίμητο, καλύπτοντας συχνά τα κενά των 
δημοσίων υπηρεσιών. Από τον νότο της Ιταλίας ως τη Σκανδιναβία, από τη Γαλλία ως τα Βαλκάνια, 
οι οργανώσεις αυτές αγωνίζονται για την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου και της αξι-
οπρέπειας των μεταναστών. Σε ορισμένες χώρες, οι κοινωνικοί εταίροι ενώνουν τις προσπάθειές 
τους για να βοηθήσουν τους μετανάστες να ενταχθούν στην αγορά εργασίας.

Είμαι πολύ περήφανος που μπορώ να παρουσιάσω στον κόσμο τα τόσο συγκινητικά παραδείγματα 
αλληλεγγύης που μας δίνουν ευρωπαϊκές οργανώσεις και ιδιώτες, επιδεικνύοντας μια τεράστια ικα-
νότητα ενσυναίσθησης, κινητοποίησης και οργανωμένης δράσης. Για ένα πράγμα μόνο λυπάμαι: που 
δεν μπορώ να απονείμω το βραβείο αυτό σε περισσότερες οργανώσεις, πόσο μάλλον που, προσωπικά, 
θα ήθελα πραγματικά να συμπεριλαμβάνεται στους βραβευθέντες και μια ιταλική οργάνωση. Πάντως, 
επιθυμώ να αποδώσω την δέουσα τιμή σε όλες εκείνες τις οργανώσεις και τα άτομα, σε ολόκληρη 
την Ευρώπη, που συντελούν στο να απαλυνθεί κάπως ο πόνος τόσων ανθρώπων, ενίοτε μάλιστα 
μέσα σε περιβάλλον εχθρικό ή στις πιο δύσκολες στιγμές της οικονομικής κρίσης.� l

Γιώργος Ντάσης
Πρόεδρος της ΕΟΚΕ

Εορτασμός των καλύτερων επιδόσεων 
της κοινωνίας των πολιτών

Με την ευκαιρία της ολοκλήρωσης του 
διαγωνισμού για το Βραβείο της ΕΟΚΕ για την 
οργανωμένη κοινωνία πολιτών 2016, θα ήθελα 
να μοιραστώ με τους αναγνώστες μας ορισμέ-
νες σκέψεις σχετικά με αυτό το πολύ θετικό 
κεφάλαιο της θητείας μου. Με την κατάθεση 
284 υποψηφιοτήτων –του υψηλότερου αριθ-
μού από τη σύσταση του Βραβείου πριν από 
δέκα χρόνια! – η φετινή έκδοση αποτέλεσε 
μια πραγματική πρόκληση για την επιτροπή 
αξιολόγησης και την εξεταστική επιτροπή, οι 
οποίες κλήθηκαν να επιλέξουν τους τελικούς 
νικητές ανάμεσα σε έναν πρωτοφανή πλούτο 
αξιόλογων σχεδίωνκαι παραδειγμάτων εξαιρε-
τικής ανθρώπινης αλληλεγγύης.

Ο αριθμός ρεκόρ των αιτήσεων και η δυσκολία 
της επιλογής αποτέλεσαν άλλη μια απόδειξη –
εάν όντως χρειάζεται απόδειξη– του ζωτικού 
ρόλου που διαδραματίζει η κοινωνία των πολι-
τών στην αντιμετώπιση της πρόκλησης της 
μετανάστευσης, είτε πρόκειται για τη διάσωση 
ή την υποδοχή προσφύγων και μεταναστών, 
την κάλυψη των βασικών αναγκών τους ή την 
εξασφάλιση της κοινωνικής τους ένταξης. Οι 
πέντε νικητές μας καλύπτουν, σε κάθε περί-
πτωση, το συνολικό φάσμα.

Κατά την άποψη της ΕΟΚΕ, η επιβράβευση των 
πλέον εξεχόντων παραδειγμάτων δράσης της 
κοινωνίας των πολιτών σε αυτόν τον τομέα ήταν 
όντως ο πιο ενδεδειγμένος τρόπος για να ολο-
κληρωθεί το 2016, έτος το οποίο ξεκίνησε με 
μια μακρά σειρά διερευνητικών αποστολών σε 
όλη την Ευρώπη, προκειμένου να αξιολογηθεί 

ο ρόλος της κοινωνίας των πολιτών κατά την 
αντιμετώπιση της τεράστιας εισροής μετανα-
στών και προσφύγων. Οι αποστολές που διενερ-
γήσαμε ανέδειξαν πόσο ζωτικός είναι ο ρόλος 
της κοινωνίας των πολιτών για την υποστήριξη 
των δημόσιων αρχών, αντικαθιστώντας τες 
μάλιστα ορισμένες φορές σε περιοχές όπου δεν 
δραστηριοποιούνται. Η συνεργασία, επομένως, 
είναι ζωτικής σημασίας!

Γι’ αυτό το λόγο, με την ευκαιρία του εορ-
τασμού των πέντε νικητών μας, θα ήθελα 
επίσης να αποτίσω φόρο τιμής σε όλες τις 
οργανώσεις και τους ιδιώτες που υπέβαλαν 
υποψηφιότητα για το βραβείο. Το έργο τους, 
συλλογικό ή ατομικό, είναι πολύτιμο. Διηγείται 

μια πολύ διαφορετική ιστορία για τον ρατσι-
σμό, τον φόβο και την ξενοφοβία από εκείνη 
που συχνά παρουσιάζουν τα μέσα ενημέρω-
σης. Πράγματι, καθώς η διαδικασία επιλογής 
των υποψηφίων προχωρούσε κατέστη σαφές 
ότι διαμορφώναμε έναν κατάλογο βέλτιστων 
πρακτικών και πρακτικών λύσεων που αξίζει να 
διαμοιραστούν και να διαδοθούν προκειμένου 
να λειτουργήσουν ως πρότυπα. Το Τμήμα Επι-
κοινωνίας της ΕΟΚΕ συμφώνησε, ως εκ τούτου, 
να συνεργαστεί με το τμήμα «Απασχόληση, 
κοινωνικές υποθέσεις, δικαιώματα του πολίτη» 
(SOC) και τον πρόεδρό της κ. Pavel Trantina, 
που υποστήριξαν το έργο μας καθ’ όλη τη 
διάρκεια της διαδικασίας του βραβείου με την 
εμπειρογνωσία τους όσον αφορά την πολιτική 
για τη μετανάστευση και την ένταξη, προκειμέ-
νου να συλλεχθούν όλες αυτές οι πληροφορίες 
και να δημοσιευτούν σε μορφή βιβλίου. Σε συν-
δυασμό με τις εκθέσεις από τις διερευνητικές 
αποστολές που πραγματοποίησαν τα μέλη της 
ΕΟΚΕ το περασμένο έτος, η παρούσα έκδοση 
αναμένεται να βοηθήσει τόσο τις ευρωπαϊκές 
κυβερνήσεις όσο και τους εκπροσώπους της 
κοινωνίας των πολιτών να ανταποκριθούν στις 
προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη μας.

Για άλλη μια φορά, συγχαρητήρια σε όλους 
όσοι συμμετείχαν και συνέβαλαν στην εξεύ-
ρεση αποτελεσματικών λύσεων. Είστε όλοι 
νικητές!� l

Gonçalo Lobo Xavier 
Aντιπρόεδρος της ΕΟΚΕ αρμόδιος 

για την Επικοινωνία

To Βραβείο της κοινωνίας των πολιτών της ΕΟΚΕ 
επιβραβεύει τα πλέον εξέχοντα παραδείγματα 
αλληλεγγύης προς τους μετανάστες
Στην ουγγρική ΜΚΟ Artemisszio Foundation απονεμήθηκε το πρώτο βραβείο για τον αγώνα 
της υπέρ μιας ποικιλόμορφης και πολυπολιτισμικής κοινωνίας στην Ουγγαρία

Βραβείο της κοινωνίας των 
πολιτών 2016 της ΕΟΚΕ
Παρακολουθήστε την τελετή απονομής του βραβείου στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: 
europa.eu/!TD66Kt

Δείτε την παρουσίαση των πέντε βραβευμένων σχεδίων στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύ-
θυνση: europa.eu/!dF33py

Στις 15 Δεκεμβρίου 2016, η  Ευρωπαϊκή 
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) 
απένειμε το Βραβείο της κοινωνίας των 
πολιτών για το 2016 σε πέντε οργανώσεις 
και ιδιώτες από όλη την Ευρώπη που έχουν 
επιδείξει εξαιρετικά παραδείγματα αλληλεγ-
γύης προς τους πρόσφυγες και τους μετα-
νάστες. Το πρώτο βραβείο απονεμήθηκε 
στην ουγγρική ΜΚΟ Artemisszio Foundation 
(14.000 ευρώ), ενώ η γερμανική οργάνωση 
SOS Mediterrannee, ο  Έλληνας αρτο-
ποιός Διονύσης Αρβανιτάκης, ένα παράρ-
τημα της ισπανικής ΜΚΟ SOS Racismo και 

η ελληνική ΜΚΟ Ηλιαχτίδα έλαβαν 9.000 ευρώ 
έκαστη.

Στην ευχαριστήρια ομιλία της, η κ. Adrienn 
Zsuzsanna Megyery-Pálfay, συντονίστρια του 
σχεδίου Building Bridges (Οικοδόμηση γεφυ-
ρών) της Artemisszio Foundation, δήλωσε 
τα εξής: «Είμαστε ευγνώμονες και υπερήφα-
νοι για το βραβείο αυτό. Με αυτό το βραβείο, 
η Ευρώπη αναγνωρίζει το έργο της κοινωνίας των 
πολιτών. Οι δράσεις της κοινωνίας των πολιτών 
είναι ζωτικής σημασίας για τη διάσωση ανθρώ-
πινων ζωών σε μια μεταναστευτική κρίση αυτού 

του βεληνεκούς. Το βραβείο αυτό στέλνει ένα 
ισχυρό και θετικό μήνυμα στους μετανάστες και 
τους πρόσφυγες. Πιστεύουμε ότι αυτό το βραβείο 
αντιπροσωπεύει μια σταθερή δέσμευση της ΕΕ να 
στέκεται στο πλευρό των ατόμων που αναζητούν 
ειρήνη και προστασία.»

Με την απονομή αυτών των βραβείων, η ΕΟΚΕ 
ευελπιστεί να βοηθήσει τις επιλεχθείσες οργα-
νώσεις, οι οποίες, συχνά, δεν έχουν πρόσβαση 
σε κρατικά κεφάλαια ή δεν μπορούν να στηρι-
χθούν σε αυτά, προκειμένου να εξασφαλίσουν 
τους αναγκαίους πόρους για την υλοποίηση και 
ανάπτυξη των σχεδίων τους. Επίσης, ελπίζει ότι 
αυτές οι πρωτοβουλίες θα αναπαραχθούν και σε 

άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ακόμη και πέρα από 
τα σύνορα της ΕΕ, ως παραδείγματα βέλτιστων 
πρακτικών από τα οποία μπορούν να εμπνευ-
στούν άλλοι φορείς.� l
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Η ΕΟΚΕ δημοσίευσε φυλλάδιο στο οποίο 
παρουσιάζονται τα πέντε βραβευμένα σχέ-
δια. Επίσης, στο φυλλάδιο αυτό παρέχονται 
γενικότερες πληροφορίες όσον αφορά τόσο 
το Βραβείο της κοινωνίας των πολιτών όσο 
και τις εκτεταμένες εργασίες της ΕΟΚΕ με 
μέλημα μια πανευρωπαϊκή πολιτική για τη 
μετανάστευση και το άσυλο. Το φυλλάδιο 
μπορεί να μεταφορτωθεί από την ακόλουθη 
ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.eesc.
europa.eu/resources/docs/qe-04-16-734-
en-c.pdf� l

Το Βραβείο της κοινωνίας 
των πολιτών της ΕΟΚΕ: 
γενικές πληροφορίες

Το ετήσιο Βραβείο της κοινωνίας πολιτών είναι ένας μηχανισμός που θέσπισε η ΕΟΚΕ εδώ 
και δέκα χρόνια, το 2006, προκειμένου να αναδεικνύει τις προσπάθειες που αναπτύσσουν 
πολίτες και οργανώσεις από ολόκληρη την Ευρώπη για να βελτιώσουν τις συνθήκες διαβίωσης 
στις κοινότητές τους. Στόχος είναι να επιβραβεύονται και να ενθαρρύνονται προγράμματα –
είτε αυτά έχουν ολοκληρωθεί είτε βρίσκονται σε εξέλιξη– τα οποία έχουν αποδώσει απτά 
αποτελέσματα, σε έναν διαφορετικό τομέα κάθε χρόνο, καθώς και να ευαισθητοποιηθεί το 
κοινό στη συμβολή που προσφέρει η κοινωνία πολιτών για την προώθηση των κοινών αξιών 
στις οποίες στηρίζονται η ευρωπαϊκή ταυτότητα και η ευρωπαϊκή οικοδόμηση.

Υποψηφιότητα μπορεί να υποβάλει οποιαδήποτε επίσημα συγκροτημένη στην ΕΕ οργάνωση 
της κοινωνίας των πολιτών, καθώς επίσης και μεμονωμένοι υποψήφιοι.

Το 2016, η ΕΟΚΕ παρέλαβε 284 υποψηφιότητες από 27 χώρες. Η επιτροπή αξιολόγησης, 
που απαρτίζεται από τρία μέλη της ΕΟΚΕ και έναν εξωτερικό κριτή, κατήρτισε περιορισμένο 
κατάλογο επικρατέστερων υποψηφίων, ο οποίος υπεβλήθη κατόπιν σε επιτροπή επιλογής, 
απαρτιζόμενη από τη Διευρυμένη Προεδρία και τον Γενικό Γραμματέα της ΕΟΚΕ.

Οι αξιολογητές αναζήτησαν καινοτόμα προγράμματα που να προσφέρουν πραγματικά πλε-
ονεκτήματα στους μετανάστες, ιδίως ως προς τις ακόλουθες πτυχές:
�l παροχή επείγουσας βοήθειας·
�l παροχή κοινωνικής στήριξης, στέγασης και υπηρεσιών υγείας·
�l προσφορά πρακτικής υποστήριξης και συμβουλών·
�l πάταξη της ξενοφοβίας, του ρατσισμού και των διακρίσεων·
�l καταπολέμηση της εκμετάλλευσης και προώθηση του αμοιβαίου σεβασμού και της 

ανεκτικότητας·
�l ευαισθητοποίηση των νεοαφιχθέντων σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις 

τους και παροχή των μέσων που θα τους εξασφαλίζουν αυτονομία·
�l εξασφάλιση εκπαίδευσης και κατάρτισης στους υπηκόους τρίτων χωρών και στις κοι-

νότητες υποδοχής·
�l προβολή της εποικοδομητικής προσφοράς των μεταναστών στην ευρωπαϊκή κοινωνία.

Η επιτροπή αξιολόγησης εφάρμοσε μια σειρά κριτήρια για να σταθμίσει τα εξής:
�l τον βαθμό στον οποίο μια συγκεκριμένη πρωτοβουλία κατόρθωσε να επηρεάσει το 

κοινό στο οποίο απευθυνόταν και να το ευαισθητοποιήσει στην πραγματικότητα της 
μετανάστευσης·

�l τη μακροπρόθεσμη επίδραση της αναπτυχθείσας δράσης και
�l τη μακροχρόνια συμβολή της στην ευημερία των ενδιαφερόμενων κοινοτήτων.

Ακόμη, οι πρωτοβουλίες όφειλαν:
�l να επιδεικνύουν πνεύμα καινοτομίας, δημιουργικότητα και πρωτοτυπία·
�l να δίνουν την ευκαιρία στους μετανάστες να συμμετέχουν οι ίδιοι στη δράση· και
�l να προτείνουν ένα παράδειγμα που να μπορούν και άλλοι να μιμηθούν.

Στις 15 Δεκεμβρίου 2016 διοργανώθηκε στις Βρυξέλλες η τελετή απονομής των βραβείων, 
κατά την οποία το χρηματικό έπαθλο, ύψους 50.000 ευρώ, κατανεμήθηκε μεταξύ των νικητών 
και των επιλαχόντων.

Κατά τα προηγούμενα χρόνια, με το Βραβείο έχουν τιμηθεί διάφορα προγράμματα και πρωτο-
βουλίες που απέβλεπαν στην καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, 
την υποστήριξη των κοινοτήτων Ρομά, την προώθηση των βιώσιμων τρόπων ζωής και των 
πράσινων θέσεων εργασίας, την ενθάρρυνση της εργασίας σε δίκτυο, την εκπαίδευση και τις 
εκστρατείες ευαισθητοποίησης, ή ακόμη την υπεράσπιση των συμφερόντων των νέων.�l 

Artemisszio Foundation
Η  Artemisszio Foundation είναι μια 
ουγγρική ΜΚΟ που διαθέτει πάνω από 
20 έτη εμπειρίας και δραστηριοποιείται 
υπό εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες για 
την ένταξη των μεταναστών και των προ-
σφύγων στην κοινωνία, τόσο από κοι-
νωνική όσο και από πολιτισμική άποψη. 
Το πρόγραμμά της «Οικοδόμηση 
γεφυρών» βοήθησε πολυάριθμους 
πρόσφυγες και μετανάστες να αισθαν-
θούν ότι αποτελούν πλέον κομμάτι της 
ουγγρικής κοινωνίας, με τη βοήθεια εθε-
λοντών μεντόρων οι οποίοι λαμβάνουν 
τους πρόσφυγες υπό την καθοδήγησή 
τους και αρχίζουν να τους εξοικειώνουν 
με τη γλώσσα, τα έθιμα και τον πολιτισμό 
της Ουγγαρίας. Οι μετανάστες λαμβά-
νουν επίσης επαγγελματική κατάρτιση 
ενόψει της προετοιμασίας τους για την 
τοπική αγορά εργασίας. Η  οργάνωση 
επιδιώκει την επέκταση του προγράμμα-
τος –το οποίο, επί του παρόντος, μπορεί 
να βοηθήσει 60 άτομα κάθε φορά– με 
στόχο τη δημιουργία μιας ευρύτερης, 
διαρκώς επεκτεινόμενης, κοινότητας: 
της «κοινότητας Mira στην Ουγγαρία».

ΝΕΑ ΔΗΜΟΣΊΕΥΣΗ

Παρουσίαση των νικητών
Στις επόμενες σελίδες παρουσιάζονται οι 5 νικητές του Βραβείου της 

κοινωνίας των πολιτών 2016 της ΕΟΚΕ, καθώς και οι απαντήσεις τους στις 
ερωτήσεις μας, μετά την απονομή

« Το Βραβείο αυτό στέλνει ένα ισχυρό και θετικό μήνυμα στους 
μετανάστες και τους πρόσφυγες. Πιστεύουμε ότι αυτό το Βραβείο 
αντιπροσωπεύει μια σταθερή δέσμευση της ΕΕ να στέκεται στο πλευρό των 
ατόμων που αναζητούν ειρήνη και προστασία.»

ΕΟΚΕ Info: Εξηγήστε μας τι σημαίνει αυτό 
το Βραβείο για εσάς και την οργάνωσή σας

AF: Το Βραβείο επιβεβαιώνει το γεγονός ότι 
έχουμε σαφή εικόνα τόσο του προβλήματος 
όσο και των δυνητικών λύσεων. Μας δείχνει 
ότι δεν είμαστε μόνοι μας και ότι μπορούμε να 
υπολογίζουμε στην υποστήριξη των άλλων. 
Αποτελεί επίσης αναγνώριση του έργου που 
έχουμε επιτελέσει μέχρι στιγμής. Αυτό είναι 
κάτι που εκτιμούμε πάρα πολύ και που μας 
κάνει εξαιρετικά υπερήφανους.

Τι θα συμβουλεύατε τις άλλες οργανώσεις 
για να έχουν αποτέλεσμα αντίστοιχες δρα-
στηριότητες και προγράμματα; 

Η κατάσταση των προσφύγων αλλάζει από 
χώρα σε χώρα, από τη μια στιγμή στην άλλη. 
Είναι σημαντικό να υπάρχει δυνατότητα 
ταχείας ανταπόκρισης σε κρίσεις, αλλά και να 
παρέχεται επίσης βοήθεια και να διατηρείται 
η δυναμική που προκύπτει από την επιτυχία 
της κοινής δράσης, πιο μακροπρόθεσμα. Θεω-
ρούμε ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα 
με τη μεγαλύτερη δυνατή μείωση της απόστα-
σης μεταξύ εκείνων που παρέχουν και εκείνων 
που λαμβάνουν βοήθεια, συμβάλλοντας έτσι 
στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος εντός του 
οποίου ο καθένας μπορεί να καταστεί αρωγός, 
ανεξάρτητα από το καθεστώς του.

Πώς θα χρησιμοποιήσετε αυτή τη χρηματο-
δότηση για να βελτιώσετε τη φροντίδα και 
την ευημερία των μεταναστών;

Από το 2017 και μετά θα σταματήσουμε να 
λαμβάνουμε την ενίσχυση που μας χορηγή-
θηκε το 2016 από την UNHCR για τη δημι-
ουργία του κεντρικού πυρήνα της κοινότητας 
Mira διότι πλέον δεν υπάρχει προσφυγική 
κρίση στην Ουγγαρία, τουλάχιστον σύμφωνα 
με τα αριθμητικά στοιχεία. Αυτό δεν σημαίνει, 
ωστόσο, ότι η κατάσταση είναι ικανοποιητική. 
Οι πρόσφυγες και οι αιτούντες άσυλο που ζουν 
σήμερα στην Ουγγαρία αντιμετωπίζουν όλο και 
πιο δύσκολες συνθήκες και βιώνουν απόρριψη, 
όχι τόσο από την κοινωνία όσο από τους θεσμι-
κούς φορείς. Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε 
να τους παρέχουμε μια ασφαλή κοινότητα, 
στην οποία θα μπορούν να βρουν καταφύγιο 
και να προετοιμαστούν για να γίνουν χρήσιμα 
μέλη της ουγγρικής κοινωνίας. Η διατήρηση 
της κοινότητας εξασφαλίζεται με τη βοήθεια 
σημαντικού αριθμού εθελοντών, αλλά το 
κόστος μας παραμένει υψηλό. Το χρηματικό 
έπαθλο θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη 
του κόστους διατήρησης της κοινότητας, 
σημαντικό μέρος του οποίου διατίθεται για 
τη συνεχιζόμενη κατάρτιση των εθελοντών 
μεντόρων και καθηγητών γλώσσας.� l
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« Μικρά παιδιά από τη Συρία, το Ιράκ και το Αφγανιστάν μας δείχνουν το ψωμί με νοήματα. Δεν 
γνωρίζουν τη λέξη «φαγητό». Ποιανού ανθρώπου η καρδιά μπορεί να μείνει ασυγκίνητη όταν βλέπει ένα 
παιδί να τρώει χώμα;»

« Κατά τη διάρκεια του φαγητού, οι 
άνθρωποι παύουν να είναι αόρατες φιγούρες 
που περπατούν στο δρόμο χωρίς να κοιτάζονται 
μεταξύ τους και μετατρέπονται απλώς σε 
δύο οικογένειες που συγχρωτίζονται επί ίσοις 
όροις, γκρεμίζοντας έτσι τους τοίχους που 
υψώνουν ο ρατσισμός, η ξενοφοβία, ο φόβος και 
η δυσπιστία.»

ΕΟΚΕ Info: Εξηγήστε μας τι σημαίνει αυτό 
το Βραβείο για εσάς και την οργάνωσή σας

ΔΑ: Είμαι πολύ χαρούμενος για τη βράβευση. 
Ευχαριστώ θερμά τους παράγοντες της ΕΟΚΕ 
που έδειξαν με αυτό τον τρόπο σεβασμό στους 
μετανάστες και τους ευχαριστώ επίσης για την 
τιμή που μου κάνουν να με βραβεύσουν. Αισθά-
νομαι μια κάποια δικαίωση που το πρόβλημα 
φτάνει στα αυτιά της Ευρώπης, όχι μόνο το πρό-
βλημα του νησιού μου αλλά όλης της Ελλάδας. 
Οι Έλληνες διανύουν μια δύσκολη οικονομική 
περίοδο και παρ’ όλα αυτά έχουν προσφέρει 
στέγη, τροφή και έχουν περιθάλψει αυτούς τους 
ανθρώπους με το βέλτιστο δυνατό τρόπο.

Τι θα συμβουλεύατε τις άλλες οργανώσεις 
για να έχουν αποτέλεσμα αντίστοιχες δρα-
στηριότητες και προγράμματα;

Να προσπαθήσουν να προσφέρουν όσο γίνεται 
πιο πολύ. Θεωρώ σημαντικό να μπορέσω να 
ευαισθητοποιήσω όσο το δυνατόν περισσό-
τερο κόσμο πάνω σ’ αυτό το έργο γιατί πιστεύω 
ότι όσοι περισσότεροι προσπαθούν τόσο καλύ-
τερα αποτελέσματα θα υπάρξουν και τόσο το 
καλύτερο για το μέλλον αυτών των ανθρώπων 
που υποφέρουν.

Πώς θα χρησιμοποιήσετε αυτή τη χρηματο-
δότηση για να βελτιώσετε τη φροντίδα και 
την ευημερία των μεταναστών;

Εγώ και η  οικογένεια μου διατηρούμε ένα 
εργαστήριο ζαχαροπλαστικής και αρτοποιίας. 
Αυτά τα χρήματα θα πάνε σε αυτή τη μικρή 
επιχείρηση ώστε να παρέχω όσο το δυνατό 
περισσότερη βοήθεια μπορώ σε αυτούς τους 
ανθρώπους, όπως έκανα μέχρι σήμερα.� l

ΕΟΚΕ Info: Εξηγήστε μας τι σημαίνει αυτό 
το Βραβείο για εσάς και την οργάνωσή σας

SOS Racismo: Κατά πρώτο και κύριο λόγο, 
σημαίνει αναγνώριση τόσο για τα χιλιάδες 
άτομα που, χρόνο με το χρόνο, μετέτρεψαν τα 
σπίτια τους σε μικρόκοσμο ένταξης όσο και για 
τους εθελοντές και τα μέλη της οργάνωσης που 
εργάστηκαν ακατάπαυστα για την επέκταση 
αυτής της πρωτοβουλίας.

Από θεσμική άποψη, αυτή η επιβράβευση απο-
τελεί ένδειξη υποστήριξης στο έργο μας και στο 
στοίχημα που βάλαμε αναζητώντας νέους τρό-
πους για την προώθηση της συνύπαρξης. Απο-
τελεί, επίσης, αναγνώριση των οργανώσεων που 

πρόσφεραν χρηματοδοτική στήριξη σε αυτήν 
την πρωτοβουλία. Ελπίζουμε ότι η στήριξη αυτή 
θα παγιωθεί και θα πολλαπλασιαστεί με την από-
κτηση νέων οικονομικών στηριγμάτων.

Τι θα συμβουλεύατε τις άλλες οργανώσεις 
για να έχουν αποτέλεσμα αντίστοιχες δρα-
στηριότητες και προγράμματα; 

Η πρώτη συμβουλή μας είναι να τολμήσουν 
να κάνουν κάτι διαφορετικό. Ο  μοναδικός 
κίνδυνος που διατρέχουν είναι να μην επιτύ-
χουν τα προσδοκώμενα αποτελέσματα και να 
υποχρεωθούν να ξεκινήσουν τα πάντα πάλι 
από την αρχή.

Η δεύτερη, είναι να προβαίνουν σε απολογι-
σμό, να εξετάζουν διεξοδικά τι δεν πήγε τόσο 
καλά στη διάρκεια του έτους και να φροντίζουν 
για την επίτευξη σταδιακής βελτίωσης κατά 
τα επόμενα έτη. Η ένταξη και η καινοτομία 
αποτελούν διαδικασίες που υλοποιούνται σε 
μεσοπρόθεσμη βάση.

Η τρίτη, είναι να επιδιώκουν τη συσπείρωση 
του συνόλου της ομάδας τους: πρέπει ο καθέ-
νας να είναι πεπεισμένος ότι η ιδέα είναι πρό-
σφορη και να επικρατεί μια κοινή αντίληψη.

Η τέταρτη, συνίσταται στο γεγονός ότι η δια-
δικασία ένταξης και καταπολέμησης του 
ρατσισμού και της ξενοφοβίας απαιτεί ισχυρές 

συνέργιες μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού 
τομέα. Εφόσον πρόκειται για πρωτοβουλία που 
πρέπει να αποτελεί «κοινό κτήμα», χρειάζεται 
η συμμετοχή και άλλων δημόσιων οργανισμών, 
προκειμένου να τεθούν τα θεμέλια για τη μελ-
λοντική αναπαραγωγή της.

Η πέμπτη, έγκειται στη δέουσα προβολή των 
αποτελεσμάτων: οι πρωτοβουλίες πρέπει να 
γίνονται γνωστές και να είναι αναγνωρίσιμες 
από την κοινή γνώμη.

Τέλος, η έκτη συμβουλή μας είναι η αποκλει-
στική εστίαση στους αληθινούς πρωταγω-
νιστές, φέρνοντας στο φως τις πραγματικές 
συνθήκες που βιώνουν οι μετανάστες και οι 

αλλοδαποί, έτσι ώστε να προσδοθεί προστι-
θέμενη αξία με τη συμπερίληψη αυτών των 
νέων πολιτών στο υπάρχον περιβάλλον μας.

Πώς θα χρησιμοποιήσετε αυτή τη χρηματο-
δότηση για να βελτιώσετε τη φροντίδα και 
την ευημερία των μεταναστών;

Θα αφιερώσουμε το χρηματικό έπαθλο στη 
βελτίωση του έργου που επιτελούμε με σκοπό 
την ενδυνάμωση της συνύπαρξης και της έντα-
ξης των πολιτών, ως μέσο για την καταπολέ-
μηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας στην 
περιοχή μας.� l

Διονύσης Αρβανιτάκης
Ο Διονύσης Αρβανιτάκης είναι ένας 77χρονος αρτοποιός που στο απόγειο της κρίσης φούρνιζε 
καθημερινά περισσότερα από 100 κιλά ψωμί για τους απελπισμένους πρόσφυγες που κατέφθαναν 
στην Κω, κοντά στα παράλια της Τουρκίας. Η γενναιοδωρία του ενέπνευσε συναδέλφους του, 
πολίτες, ξενοδόχους και πολλούς άλλους να ακολουθήσουν το παράδειγμά του.

SOS Racismo Gipuzkoa

H SOS Racismo Gipuzkoa (Ισπανία) αποτελεί παράρτημα της οργάνωσης SOS Racismo που εδρεύει στο San Sebastián και ιδρύθηκε το 1993 
με σκοπό την καταπολέμηση του ρατσισμού, της μισαλλοδοξίας και της ξενοφοβίας. Το βραβευμένο σχέδιο ονομάζεται Bizilagunak, δηλαδή 
«Η οικογένεια της διπλανής πόρτας», και βασίζεται σε μια ιδέα εξαιρετικά απλή, αλλά περίπλοκη ως προς την απτή υλοποίησή της: μια ντόπια 
οικογένεια προσκαλεί στο σπίτι της για φαγητό μια οικογένεια μεταναστών προκειμένου να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι για να συζητήσουν και να 
έχουν την ευκαιρία να γνωριστούν καλύτερα μεταξύ τους και να γίνουν πραγματικοί γείτονες. Τα θετικά αποτελέσματα υπήρξαν αξιοσημείωτα. 
Η εμβέλεια του σχεδίου αυξήθηκε από 60 γεύματα το 2012 (120 οικογένειες) σε 260 γεύματα το 2015 (520 οικογένειες) και έχει καταδειχθεί 
ότι το σχέδιο συντελεί σημαντικά στον περιορισμό του αισθήματος ανασφάλειας και στην αύξηση των θετικών συναισθημάτων, όπως π.χ. του 
θαυμασμού, απέναντι στους μετανάστες.

©
 Shutterstock
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« Η SOS MEDITERRANEE είναι μια ομάδα απλών πολιτών που 
σκέφτηκαν ότι μπορούσαν και όφειλαν να αναλάβουν δράση για την 
προστασία της ανθρώπινης ζωής και αξιοπρέπειας σε ένα πλαίσιο 
χαρακτηριζόμενο από πολιτική αδυναμία. Κατά τους τελευταίους 11 μήνες 
διασώθηκαν 6.600 άτομα που ανέβηκαν στο κατάστρωμα των πλοίων μας 
γεμάτοι ψυχικά τραύματα, αλλά και ελπίδες. Το Aquarius και το πλήρωμά 
του είναι το μόνο ανεξάρτητο σκάφος της κοινωνίας των πολιτών που 
παραμένει ενεργό στη Μεσόγειο αυτούς τους δριμείς χειμωνιάτικους μήνες. 
Προφανώς, θα θέλαμε να μην χρειάζεται η παρέμβασή μας, όπως θα θέλαμε 
και να μην είμαστε μόνοι. Αλλά θα συνεχίσουμε τη δράση μας ως πολίτες 
που μπορούν και οφείλουν να ορθώσουν το ανάστημά τους για να δείξουν 
αλληλεγγύη στα άτομα που έρχονται στην Ευρώπη για να επιβιώσουν και 
να αναζητήσουν καταφύγιο. Θα συνεχίσουμε να απευθύνουμε έκκληση 
για ασφαλή και νόμιμη διέλευση, αλλά και για καλύτερη και μεγαλύτερη 
ανταπόκριση στη θάλασσα από ό,τι είμαστε εμείς σήμερα σε θέση να 
προσφέρουμε. Απευθύνουμε τώρα αυτή την έκκληση διότι διατηρούμε πλέον 
και εμείς την ελπίδα ότι η Ευρώπη είναι μια ήπειρος στην οποία η ανθρωπιά 
αποτελεί αξία που εφαρμόζεται με έργα, κι όχι μόνο με λόγια.»

« Αν μπορούν να γίνουν τόσα πολλά από μια μικρή 
οργάνωση σαν τη δική μας, σκεφτείτε πόσα πολλά μπορούν 
να γίνουν από όλα τα κράτη μαζί!»

ΕΟΚΕ Info: Εξηγήστε μας τι σημαίνει αυτό το Βραβείο 
για εσάς και την οργάνωσή σας

SOS MEDITERRANEE: Το Βραβείο αυτό μας τιμά εξαιρετικά 
πολύ. Θεωρούμε ότι αποτελεί αναγνώριση του σημαντικού 
έργου που επιτελούν οι ομάδες της SOS MEDITERRANEE, 
τόσο πάνω στο σκάφος μας, το Aquarius, όσο στο εσωτερικό 
των εθνικών ενώσεων που δραστηριοποιούνται στη Γαλλία, 
την Ιταλία και τη Γερμανία.

Τι θα συμβουλεύατε τις άλλες οργανώσεις για να 
έχουν αποτέλεσμα αντίστοιχες δραστηριότητες και 
προγράμματα; 

Η SOS MEDITERRANEE είναι μια οργάνωση ευρωπαϊκής 
εμβέλειας, της οποίας το προσωπικό και τα μέλη προέρ-
χονται από διαφορετικά υπόβαθρα με κοινό μέλημα την 
επίδειξη αλληλεγγύης σε όσους έχουν ανάγκη. Προσφέ-
ρουμε ό,τι μπορούμε ως πολίτες. Άλλες οργανώσεις μπο-
ρούν επίσης να συνεισφέρουν με τη δική τους διαφορετική 
εμπειρία στη μετουσίωση των ευρωπαϊκών αξιών σε πράξη. 
Προτεραιότητα θα πρέπει πάντοτε να είναι η διάσωση 
ανθρώπινων ζωών και η ανακούφιση των δεινών όσων 
έχουν ανάγκη, με ταυτόχρονη αναζήτηση μακροπρόθε-
σμων λύσεων γεμάτων ανθρωπιά.

Πώς θα χρησιμοποιήσετε αυτή τη χρηματοδότηση 
για να βελτιώσετε τη φροντίδα και την ευημερία των 
μεταναστών;

Θα χρησιμοποιήσουμε τα χρήματα του βραβείου και την 
οικονομική υποστήριξη των γενναιόδωρων χορηγών μας 
για να συνεχίσουμε να πραγματοποιούμε επιχειρήσεις διά-
σωσης σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, ως η μοναδική 
ανεξάρτητη οργάνωση που δραστηριοποιείται στη Μεσό-
γειο κατά τους δριμείς χειμωνιάτικους μήνες.� l

ΕΟΚΕ Info: Εξηγήστε μας τι σημαίνει αυτό το Βραβείο 
για εσάς και την οργάνωσή σας

Η: Το Βραβείο είναι ένα δώρο για όλους μας. Μια επιβρά-
βευση για όλες τις προσπάθειες που έχουμε κάνει και που 
θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Είναι η χαρά που σε ξεκουρά-
ζει όταν γυρνάς σπίτι σου κουρασμένος.

Τι θα συμβουλεύατε τις άλλες οργανώσεις για να 
έχουν αποτέλεσμα αντίστοιχες δραστηριότητες και 
προγράμματα;

Κάθε άνθρωπος και κάθε οργάνωση θα πρέπει να μάθουν 
να δουλεύουν ομαδικά και συνεργατικά. Να ακούγεται 
η γνώμη και η άποψη του κάθε συνεργάτη και να προσπα-
θούν να αντιμετωπίζουν τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη 
σαν να είναι οι ίδιοι ή οι δικοί τους άνθρωποι. Θα πρέπει να 
παίρνουν ρίσκο με γνώμονα το συμφέρον των ανθρώπων. 
Δεν θα πρέπει να προβάλουμε τα δικά μας θέλω στους μετα-
κινούμενους πληθυσμούς· θα πρέπει απλά να προσπαθούμε 
να ανταποκριθούμε στις πραγματικές ανάγκες τους.

Επίσης η  διαχείριση των προγραμμάτων να γίνεται με 
διαφάνεια. Θα πρέπει λοιπόν να παντρέψουμε τη γραφει-
οκρατία και την ευελιξία.

Πώς θα χρησιμοποιήσετε αυτή τη χρηματοδότηση 
για να βελτιώσετε τη φροντίδα και την ευημερία των 
μεταναστών;

Με τη χρηματοδότηση αυτή θέλουμε να προσπαθήσουμε 
να εντάξουμε στην τοπική κοινωνία τους ανθρώπους που 
έχουν πάρει άσυλο με ένα πιλοτικό πρόγραμμα που θα έχει 
ως πρωταρχικό στόχο να βρουν εργασία. Υπάρχει ένα καλό 
εργαλείο που θέλουμε να το αξιοποιήσουμε και αυτό είναι 
η νομοθεσία για την κοινωνική οικονομία.

Σκεπτόμαστε να προχωρήσουμε στην ίδρυση συνεργα-
τικής επιχείρησης με κύριους εργαζόμενους – εταίρους 
μετανάστες και ντόπιους που θέλουν να δράσουν μαζί.�l

ΗΛΊΑΧΤΊΔΑ

Η ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ (Ελλάδα) είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός με έδρα τη Λέσβο, ο οποίος από καιρό βοηθά να 
καλύπτονται οι βασικές ανάγκες των προσφύγων και των μεταναστών, παρέχοντάς τους κοινωνική, νομική, γλωσ-
σική, ιατρική και ψυχολογική στήριξη με τη συνδρομή εξειδικευμένου προσωπικού. Κύρια μέριμνα και στόχος του 
είναι να βγουν οι πρόσφυγες από τους καταυλισμούς και να ενταχθούν στις τοπικές κοινότητες. Με αφετηρία αυτή 
την ιδέα, τα μέλη του έχουν αναλάβει τη διαχείριση τοπικών πανδοχείων και διαμερισμάτων όπου οι πρόσφυγες 
μπορούν να αρχίσουν να ζουν μια νέα καθημερινότητα, να ψωνίζουν στην αγορά, να μαγειρεύουν το φαγητό τους, 
να απολαμβάνουν τοπικές πολιτιστικές δραστηριότητες, να συναντούν τους ντόπιους και να αναπτύσσουν φιλικές 
σχέσεις μαζί τους. Η ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ ενθαρρύνει τους μετανάστες να συμβάλλουν στις δραστηριότητες αυτές και να 
μοιράζονται την εμπειρία τους με τους νεοαφιχθέντες μετανάστες και τους ντόπιους. Ορισμένοι μετανάστες και 
πρόσφυγες έχουν, μάλιστα, βρει δουλειά κι έχουν κάνει τα πρώτα βήματα μιας νέας ζωής, ανεξάρτητοι πλέον και 
κοινωνικά ενταγμένοι, στην Ελλάδα.

SOS MEDITERRANEE
Η SOS MEDITERRANEE είναι μια γερμανική, γαλ-
λική και ιταλική ΜΚΟ που συνέβαλε στη διάσωση 
περισσότερων από 5.400 ανθρώπινων ζωών στη 
Μεσόγειο χάρη στις επιχειρήσεις έρευνας και διά-
σωσης που πραγματοποιεί μεταξύ της Σικελίας, της 
Λαμπεντούζας και της Λιβύης, σε μια μεταναστευτική 
διαδρομή όπου χιλιάδες άτομα έχουν πνιγεί κατά τον 
διάπλου με σαθρά και υπερφορτωμένα σκάφη που 
κυβερνούνται από αμείλικτους διακινητές. Η SOS 
MEDITERRANEE συνεργάζεται με την οργάνωση «Για-
τροί Χωρίς Σύνορα» και αναπτύσσει τη δράση της 
στο πλευρό των σωστικών δυνάμεων της Ιταλίας και 
της ΕΕ πάνω στο Aquarius, ένα ειδικά διαμορφωμένο 
εμπορικό πλοίο, με τη βοήθεια μιας ομάδας αποτε-
λούμενης κατά κύριο από εθελοντές.

©
 SOS M
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«Η δική σου Ευρώπη, η δική 
σου φωνή!» Έναρξη της 
διοργάνωσης του 2017
Επιλογή 33 σχολείων από ολόκληρη την Ευρώπη για την πραγματοποίηση 
συζήτησης στις Βρυξέλλες με θέμα το μέλλον της Ευρώπης

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επι-
τροπή (ΕΟΚΕ) επέλεξε τα σχολεία που θα συμμετάσχουν στη 
φετινή διοργάνωση της εμβληματικής εκδήλωσής της για 
τη νεολαία «Η δική σου Ευρώπη, η δική σου φωνή!». Τα σχο-
λεία αυτά επιλέχθηκαν με κλήρο ανάμεσα σε περισσότερες 
από 680 υποψηφιότητες, παρουσία του κ. Goncalo Lobo 
Xavier, αντιπροέδρου της ΕΟΚΕ αρμόδιου για την επικοι-
νωνία, καθώς και της κ. Katiana Vicens Guillén και της κ. 
Indrė Vareikytė, μελών της Ομάδας Επικοινωνίας της ΕΟΚΕ.

Σε αυτή την πρωτοβουλία θα συμμετάσχουν τριάντα τρία 
σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ένα από καθένα από 

τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ και από τις πέντε υποψήφιες χώρες 
(Αλβανία, πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδο-
νίας, Μαυροβούνιο, Σερβία και Τουρκία).

Το 2017, το θέμα της ετήσιας εκδήλωσης της ΕΟΚΕ για τη 
νεολαία «Η δική σου Ευρώπη, η δική σου φωνή» θα είναι η 60ή 
επέτειος της Συνθήκης της Ρώμης που έχει ως στόχο να 
προσφέρει σε νέους προερχόμενους από ολόκληρη την 
Ευρώπη την ευκαιρία να μοιραστούν τις ιδέες τους σχετικά 
με την ΕΕ του χθες, του σήμερα και του αύριο. Κάθε σχολείο 
θα στείλει στις Βρυξέλλες αντιπροσωπεία αποτελούμενη 
από τρεις μαθητές ηλικίας 16 έως 17 ετών και από έναν 

καθηγητή, προκειμένου να συμμετάσχουν σε μια σύνοδο 
ολομέλειας των νέων που θα πραγματοποιηθεί παράλ-
ληλα με τη σύνοδο ολομέλειας της ΕΟΚΕ στις 30-31 Μαρ-
τίου 2017. Στις Βρυξέλλες, οι μαθητές θα συνεργαστούν, 
θα συζητήσουν και θα ψηφίσουν σχετικά με τις πολιτικές 
προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ΕΕ σε αυτή τη δύσκολη 
συγκυρία και θα προτείνουν τις δικές τους λύσεις.

Η πρώτη φάση θα ξεκινήσει σύντομα, με επίσκεψη μελών της 
ΕΟΚΕ στο επιλεγέν σχολείο της χώρας τους, προκειμένου να 
βοηθήσουν τους μαθητές να προετοιμαστούν για τη σύνοδο 
ολομέλειας των νέων, παρέχοντάς τους μια επισκόπηση του 

τρόπου λειτουργίας της ΕΟΚΕ και εξηγώντας τους τον ρόλο 
που διαδραματίζει στην αρχιτεκτονική της ΕΕ.

Με αυτή της την πρωτοβουλία, η ΕΟΚΕ –η φωνή της κοινω-
νίας των πολιτών– επιδιώκει να εξασφαλίσει τη συνεκτίμηση 
των απόψεων, των εμπειριών και των ιδεών της νεότερης 
γενιάς κατά τη διαδικασία χάραξης των πολιτικών της ΕΕ.

Ο πλήρης κατάλογος των επιλεγέντων σχολείων είναι διαθέ-
σιμος στη διεύθυνση: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.
en.events-and-activities-your-europe-your-say-2017-
selected-schools (ks)� l

Η πρόσβαση στη γη αποτελεί 
σοβαρή πρόκληση για τους 
Ευρωπαίους γεωργούς

Στις 7 Δεκεμβρίου, ορισμένα μέλη της ΕΟΚΕ συμμετεί-
χαν σε διάσκεψη με θέμα «Η πρόσβαση στη γη για τους 
γεωργούς της ΕΕ», η οποία διοργανώθηκε από το Ευρωπα-
ϊκό Πράσινο Κόμμα στις κτιριακές εγκαταστάσεις της ΕΟΚΕ 
και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες.

Ο κ. Brendan Burns, πρόεδρος του τμήματος ΝΑΤ της ΕΟΚΕ, 
αναφέρθηκε στην πατρίδα του, τη Σκωτία, όπου το 50% 
της γης ανήκει μόλις σε 500 άτομα που ζουν κατά κύριο 
λόγο εκτός Σκωτίας, πράγμα το οποίο οδηγεί σε παρακμή 
των χωριών, ερήμωση του τοπίου και εξασθένηση της 
οικονομίας.

Από το 1999, η Σκωτία καταβάλλει προσπάθειες για να 
αλλάξει αυτή την κατάσταση, αλλά προσκρούει σε διά-
φορα εμπόδια, όπως αυτά που αντιμετωπίζουν οι κοινό-
τητες όταν προσπαθούν να αγοράσουν γη από ιδιοκτήτες 
που ζουν πολύ μακριά από τη Σκωτία. «Η κατάσταση στη 
Σκωτία, η οποία παρεμπόδισε τη βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη 
εκτεταμένων τμημάτων της χώρας και της κοινωνίας, θα πρέ-
πει να καταστεί παράδειγμα προς αποφυγή για την Ευρώπη», 
δήλωσε ο κ. Burns.

Η κ. Sylvia Kay, του Διακρατικού Ινστιτούτου (ΔΚΙ) που 
εδρεύει στο Άμστερνταμ, παρακολουθεί επί σειρά ετών την 
κατάσταση της γεωργίας και της πρόσβασης στη γη στην 
Ευρώπη και παρουσίασε στη διάσκεψη ορισμένα ανησυχη-
τικά αριθμητικά στοιχεία: στην Ευρώπη, το 3% των γεωργι-
κών εκμεταλλεύσεων ελέγχει το 52% της γης, ενώ το 11% 
των μεγάλων γεωργικών εκμεταλλεύσεων (πάνω από 100 
εκτάρια) ελέγχει το 75% των ευρωπαϊκών καλλιεργήσιμων 
εκτάσεων. Στη Βουλγαρία, η κατάσταση είναι ακόμη χειρό-
τερη, καθώς μόλις το 2% των γεωργών κατέχει το 83,5% 
των γεωργικών εκτάσεων. Στη Φινλανδία, ο αριθμός των 
μεγάλων γεωργικών εκμεταλλεύσεων σημείωσε μεγαλύτερη 
από πενταπλάσια αύξηση (5,5) και οι γεωργικές εκτάσεις που 
ελέγχονται από αυτές τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις εξα-
πλασιάστηκαν. Στις Κάτω Χώρες, ο αριθμός των μεγάλων 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων τριπλασιάστηκε.

Ταυτόχρονα, η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με τεράστια 
μείωση του αριθμού των μικρών γεωργικών εκμεταλλεύ-
σεων (μέχρι 10 εκτάρια): από τα 12 εκατομμύρια τέτοιων 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων που λειτουργούσαν μεταξύ του 
1995 και του 2013, επιβίωσαν μόνον 8 εκατομμύρια, πράγμα 
που αντιπροσωπεύει μείωση κατά 33%. Στην Εσθονία, το 
62% των μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων εξαφανίστηκε 
σε διάστημα μόλις 10 ετών, μεταξύ του 2003 και του 2013.

Η υψηλή συγκέντρωση της ιδιοκτησίας, από την πλευρά 
τόσο των προμηθευτών όσο και των πελατών, σε συνδυα-
σμό με την τάση για λιγότερες αλλά μεγαλύτερες γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις, προκαλούν προβλήματα και στην εφοδιά-
ζουσα και στην εφοδιαζόμενη οικονομία, λόγω της κατάρ-
γησης πολυάριθμων θέσεων εργασίας και της ερήμωσης 
των αγροτικών περιοχών.

Η ΕΟΚΕ επιδιώκει επί μακρόν την εξεύρεση ενδεδειγμέ-
νων λύσεων και έχει ζητήσει τόσο τη στήριξη των μικρών 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων όσο και την προώθηση μιας 
περισσότερο δίκαιης και βιώσιμης ευρωπαϊκής ΚΓΠ. Επίσης, 
η ΕΟΚΕ ανησυχεί ιδιαίτερα για ορισμένες από τις συνέπειες 
της ελεύθερης κυκλοφορίας των κεφαλαίων στο εσωτερικό 
της ΕΕ, όπως αυτή κατοχυρώνεται στις Συνθήκες, και κάλεσε 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να εξετάσουν 
εάν και κατά πόσον η αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των 
κεφαλαίων θα πρέπει να ισχύει στην περίπτωση της αγοράς 
και της πώλησης γεωργικών γαιών. (sma)� l

Η πολωνική αντιπροσωπεία της ΕΟΚΕ 
επιδιώκει στενότερη συνεργασία με 
βασικούς θεσμικούς φορείς στην Πολωνία

Στις 16 Δεκεμβρίου, αμέσως μετά τη σύνοδο ολομέλειας 
της ΕΟΚΕ, η πολωνική αντιπροσωπεία της ΕΟΚΕ επισκέφθηκε 
ορισμένους βασικούς θεσμικούς φορείς στη Βαρσοβία για 
να παρουσιάσει τις τρέχουσες εργασίες της ΕΟΚΕ και να 
συζητήσει σχετικά με δυνητικούς τομείς συνεργασίας. Ιδι-
αίτερη προσοχή δόθηκε στις γνωμοδοτήσεις πρωτοβουλίας 
με Πολωνούς εισηγητές που εγκρίθηκαν κατά το πρώτο έτος 
της τρέχουσας θητείας της ΕΟΚΕ.

Οι συζητήσεις με τον κ. Marek Prawda, τον νεοδιορισθέντα 
διευθυντή του Γραφείου Εκπροσώπησης της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής στην Πολωνία, επικεντρώθηκαν τόσο στην ενί-
σχυση της συνεργασίας μεταξύ της κοινωνίας των πολιτών 
και του Γραφείου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συμπεριλαμ-
βανομένης της βοήθειας που παρέχει τον εν λόγω Γραφείο 
για την προβολή του έργου της ΕΟΚΕ, όσο και σε μείζονα 
προβλήματα σχετικά με την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.

Οι συζητήσεις με τον κ. Jacek Safuta, διευθυντή του Γρα-
φείου Πληροφοριών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην 
Πολωνία, εστιάστηκαν στα δυνητικά μέσα προώθησης 
της συμμετοχής των πολιτών στις επόμενες εκλογές του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και στην ενδυνάμωση 

της συνεργασίας μεταξύ της κοινωνίας των πολιτών και του 
Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η τελευταία συνάντηση, η  οποία πραγματοποιήθηκε 
στο Υπουργείο Οικογένειας, Εργασίας και Κοινωνικής 
Πολιτικής, πρόσφερε την ευκαιρία να παρουσιαστεί το 
σημαντικό έργο που επιτελούν τόσο τα μέλη της ΕΟΚΕ 
από την Πολωνία όσο και η ΕΟΚΕ στο σύνολό της στους 
Υφυπουργούς κκ. Krzysztof Michałkiewicz και Stanisław 
Szwed. Κατά τη διάρκεια ζωηρής συζήτησης, στην οποία 
συμμετείχαν επίσης οι διευθυντές πέντε βασικών τμημά-
των του εν λόγω Υπουργείου, παρουσιάστηκε μια σειρά 
σημαντικών γνωμοδοτήσεων της ΕΟΚΕ. Ιδιαίτερη προ-
σοχή δόθηκε στη γνωμοδότηση με θέμα την απόσπαση 
εργαζομένων, η  οποία είχε υιοθετηθεί μόλις πριν από 
δύο ημέρες. Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου απάντησαν 
σε ορισμένες ερωτήσεις και εξήγησαν τη θέση της πολω-
νικής z έναντι της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
Επίσης, προσφέρθηκαν να φιλοξενήσουν εκδηλώσεις της 
ΕΟΚΕ, όπως σεμινάρια ή ακροάσεις, αναγνωρίζοντας ότι 
οι εν λόγω δραστηριότητες αποτελούν ενδεδειγμένο μέσο 
για την προώθηση των αξιών της ΕΕ στην πολωνική κοι-
νωνία. (kp)� l

Η ΕΟΚΕ και το Φόρουμ της κοινωνίας των πολιτών ΕΕ-Ρωσίας εξετάζουν την κατάσταση 
της κοινωνίας των πολιτών και τις μεταναστευτικές πολιτικές

Κατά τη διάρκεια του 3ου κοινού σεμιναρίου μεταξύ της 
ΕΟΚΕ και του Φόρουμ ΕΕ-Ρωσίας στις 23 Νοεμβρίου 2016, 
εκπρόσωποι οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών της ΕΕ 
και της Ρωσίας αντάλλαξαν απόψεις για την κατάσταση της 
κοινωνίας των πολιτών στη Ρωσία και στην Ευρώπη, καθώς 
και για τη μετανάστευση.

«Οι επαφές μεταξύ των κοινωνιών των πολιτών των δύο 
πλευρών αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των κοινωνικών και 
οικονομικών σχέσεων ΕΕ-Ρωσίας. Η εξασφάλιση της ελεύθερης 
ανταλλαγής απόψεων μεταξύ των κοινωνιών των πολιτών της 
Ρωσίας και της ΕΕ, και κατά συνέπεια της συμβολής τους στην 
οικοδόμηση αμοιβαίας εμπιστοσύνης και κατανόησης έχει 
εξέχουσα σημασία», ανέφερε η κ. Dilyana Slavova (Ομάδα 
Διαφόρων Δραστηριοτήτων – Βουλγαρία), πρόεδρος του 
τμήματος «Εξωτερικές σχέσεις» της ΕΟΚΕ.

Ο κ. Yuri Dzhibladze, μέλος της συντονιστικής επιτρο-
πής του Φόρουμ της κοινωνίας των πολιτών ΕΕ-Ρωσίας, 
δήλωσε: «Οι πιέσεις που βιώνει η κοινωνία των πολιτών εντά-
θηκαν στη Ρωσία: σχεδόν 150 ΜΚΟ έχουν συμπεριληφθεί 
στον κατάλογο των «ξένων πρακτόρων» από την ισχύ του 
πριν από τέσσερα χρόνια. Πολλές αναγκάστηκαν να κλεί-
σουν, ενώ άλλες συνεχίζουν τον αγώνα τους και βιώνουν 
ισχυρές πολιτικές, νομικές και οικονομικές πιέσεις και ενίοτε 
προπηλακισμούς. Ειρωνικά, η  κατάσταση της κοινωνίας 
των πολιτών σε ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ έχει αρχίσει να 
επιδεινώνεται, ιδίως στην Ουγγαρία και την Πολωνία. Είναι 
ιδιαίτερα σημαντικό η αντιμετώπιση του προβλήματος των 
περιορισμών στην ελευθερία της κοινωνίας των πολιτών - 
τόσο στη Ρωσία όσο και στην ΕΕ - να παραμείνει βασική 
προτεραιότητα στις πολιτικές των κρατών μελών και των 
οργάνων της ΕΕ.»

Τα μέλη της ΕΟΚΕ και του Φόρουμ της κοινωνίας των πολι-
τών ΕΕ-Ρωσίας εξέφρασαν τη βαθιά τους ανησυχία αναφο-
ρικά με την επιδείνωση της κατάστασης των οργανώσεων 
και των ακτιβιστών της κοινωνίας των πολιτών στη Ρωσία 
από τον Ιούνιο του 2015.

Το κράτος δικαίου και οι θεμελιώδεις ελευθερίες στη Ρωσία 
αποτελούν επίσης πηγή βαθιάς ανησυχίας για τους συμμετέ-
χοντες. Υπογράμμισαν ότι η προσήλωση στις δημοκρατικές 
διαδικασίες πρέπει να βρίσκεται στην κορυφή της ημερή-
σιας διάταξης στο διάλογο ΕΕ-Ρωσίας, ανεξαρτήτως πολι-
τικών και οικονομικών συμφερόντων και λόγων ασφαλείας. 
Οι συμμετέχοντες ζήτησαν την ενίσχυση της στήριξης της 
ΕΕ στην κοινωνία των πολιτών της Ρωσίας.

Εξετάστηκαν επίσης οι πολιτικές και κοινωνιακές συνέπειες 
της άφιξης προσφύγων και μεταναστών στις χώρες ΕΕ και 
στη Ρωσία, με αξιολόγηση των πολιτικών απαντήσεων που 
σχεδιάστηκαν ώστε να αντιμετωπίσουν τη νέα πραγματι-
κότητα σε ενωσιακό, εθνικό και ιδίως τοπικό επίπεδο. Οι 
εκπρόσωποι επεσήμαναν ορισμένες εξελίξεις στην προσφυ-
γική κρίση στην Ευρώπη, η οποία αδυνατεί να εξασφαλίσει 
το σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και στις διεθνείς 
υποχρεώσεις.

Τέλος, εθίγησαν οι κοινωνικοοικονομικές πτυχές της έντα-
ξης των νεοαφιχθέντων στη Ρωσία και στην ΕΕ σε τοπικό 
επίπεδο, καθώς και οι ευρύτερες προκλήσεις και τα παρα-
δείγματα ορθών πρακτικών ένταξης. (cad)� l

Η πολωνική αντιπροσωπεία στο Υπουργείο 
Οικογένειας, Εργασίας και Κοινωνικής Πολιτικής

Η πολωνική αντιπροσωπεία στην έδρα της 
αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
στην Πολωνία
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Εταιρικό βίντεο της ΕΟΚΕ

Η ΕΟΚΕ έχει δημοσιεύσει ένα νέο 3λεπτο βίντεο με ορισμένα από τα βασικά της επιτεύγ-
ματα στη διαμόρφωση της νομοθεσίας και των πολιτικών της ΕΕ προκειμένου να προβάλει 
τις ανάγκες των Ευρωπαίων πολιτών.. Ο αγώνας για τα δικαιώματα των θυμάτων, η προ-
στασία των καταναλωτών, η καταπολέμηση της φτώχειας, η στήριξη της ανάπτυξης των 
επιχειρήσεων και η δημιουργία θέσεων εργασίας, καθώς και η προώθηση της κοινωνικής 
ένταξης είναι ορισμένα από τα πρακτικά παραδείγματα του τρόπου με τον οποίο η ΕΟΚΕ 
έχει συμβάλει στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. 

Το βίντεο παρουσιάζει την οργάνωση της ΕΟΚΕ και το έργο των 350 μελών της, τα οποία, 
μέσω της πρακτικής εμπειρίας τους, συμβουλεύουν τους νομοθέτες της ΕΕ και εξασφαλίζουν 
ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες έχουν την ευκαιρία να εισακουστούν.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε το βίντεο εδώ: europa.eu/!JG39PH

ΕN ΣΥΝΤΟΜΊΑ

Λιγότερα μέσα, περισσότερα αποτελέσματα – 
Η Ομάδα Εργοδοτών τάσσεται κατά των 
κανονιστικών υπερβολών
από την Ομάδα Εργοδοτών 
της ΕΟΚΕ

Οι υπερβολές κατά τη μεταφορά της νομο-
θεσίας της ΕΕ στο εθνικό επίπεδο υπονομεύουν 
την ενιαία αγορά, αυξάνουν το κόστος και απο-
τελούν τροχοπέδη για την ανάπτυξη. Πολλά 
κράτη μέλη χρησιμοποιούν τη μεταφορά ως 
ευκαιρία για την αντιμετώπιση εσωτερικών 
πολιτικών ζητημάτων, πράγμα που οδηγεί σε 
κανονιστικό υπερθεματισμό. Αυτή η αρνητική 
τάση έχει δυσμενείς επιπτώσεις στις επιχει-
ρήσεις και θα πρέπει να αποφεύγεται όσο το 
δυνατόν περισσότερο. Για να ευδοκιμήσουν 
οι επιχειρήσεις χρειάζονται κατάλληλες ρυθ-
μίσεις κι ένα συνεπές και σταθερό νομικό πλαί-
σιο, τόσο στο επίπεδο των κρατών μελών όσο 
και στο επίπεδο ΕΕ. Αυτά είναι μερικά από τα 
συμπεράσματα της διάσκεψης με τίτλο Η μετα-
φορά της ευρωπαϊκής νομοθεσίας — βασική 
πρόκληση για την επιχειρηματική δραστηριό-
τητα, που πραγματοποιήθηκε στις 6 Δεκεμ-
βρίου 2016, στο Ζάγκρεμπ, Κροατία.

Οι επιχειρηματικοί φορείς εξέφρασαν την 
ικανοποίησή τους για το γεγονός ότι η βελτί-
ωση της νομοθεσίας αποτελεί προτεραιότητα 
για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Προκειμένου, 
ωστόσο, να μπορέσουν να επωφεληθούν 
πλήρως από τη βελτίωση της νομοθεσίας, 
μια παρόμοια προσέγγιση είναι απαραίτητη 
και όταν οι οδηγίες της ΕΕ μεταφέρονται στο 
εθνικό δίκαιο. Οι εργοδότες εξακολουθούν 
να επιμένουν ότι ένα σταθερό, προβλέψιμο 
και απλό ρυθμιστικό πλαίσιο αποτελεί προ-
ϋπόθεση για την ανάπτυξη. Ο κανονιστικός 

υπερθεματισμός έχει οδηγήσει σε υπερβο-
λική ρύθμιση, έχει προκαλέσει διαφορές στους 
κανονισμούς μεταξύ των κρατών μελών, έχει 
στρεβλώσει την εναρμόνιση κι έχει βλάψει την 
ενιαία αγορά.

Οι συμμετέχοντες στην πρώτη ομάδα προέβη-
σαν σε γενική επισκόπηση της βελτίωσης της 
νομοθεσίας, του προγράμματος REFIT και των 
πρακτικών μεταφοράς νομοθεσίας. Στη δεύ-
τερη ομάδα, παρουσιάστηκαν συγκεκριμένα 

παραδείγματα λανθασμένης εφαρμογής και 
αδικαιολόγητα επαχθών κανόνων της ΕΕ για 
την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικο-
νομίας. Η διάσκεψη οργανώθηκε από κοινού 
από την Ομάδα Εργοδοτών της ΕΟΚΕ και το 
επαγγελματικό και βιοτεχνικό επιμελητήριο 
της Κροατίας, το οποίο φιλοξένησε, επίσης, 
την εκδήλωση, με τη βοήθεια της Κροατικής 
Ένωσης Εργοδοτών και το εμπορικό επιμελη-
τήριο της Κροατίας. (lj)� l

Ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος 
είναι κοινωνικός

από την Ομάδα Εργοδοτών 
της ΕΟΚΕ

Η Ομάδα Εργαζομένων πραγματοποίησε 
μια πολιτιστική εκδήλωση για την παρουσίαση 
του βιβλίου που έγραψε ο Bernard Thibault, 
πρώην Γενικός Γραμματέας της ΓΣΕ της Γαλ-
λίας και μέλος του ΔΣ της ΔΟΕ με τίτλο La 
troisième guerre mondiale est sociale («Ο 
τρίτος παγκόσμιος πόλεμος είναι κοινωνικός»). 
Ο κ. Thibault παρουσίασε ο ίδιος το βιβλίο του.

La troisième guerre mondiale est sociale 
είναι ο  εκουσίως προκλητικός τίτλος του 
βιβλίου του Bernard Thibault που δημοσιεύ-
θηκε από τις εκδόσεις Éditions de l’Atelier. Ως 
μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Διε-
θνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) και πρώην 
Γενικός Γραμματέας της ΓΣΕ, καταγγέλλει τη 
λατρεία του μικρότερου κόστους που θυσι-
άζει τους μισθωτούς του κόσμου στον βωμό 
του ανταγωνισμού και προτείνει να ενισχυθεί 
ο ρόλος της ΔΟΕ σε σχέση με την ιστορική της 

αποστολή: «Προώθηση της κοινωνικής δικαι-
οσύνης ως παράγοντα ειρήνης στον κόσμο». 
Σε αντίθεση με την ευρέως διαδεδομένη αντί-
ληψη, η λύση σε αυτή την εκτροπή δεν είναι 
η εθνικιστική εσωστρέφεια αλλά η προώθηση 
της ισότητας των ανθρώπων με την υιοθέτηση, 
στις διάφορες χώρες του κόσμου, προστατευ-
τικών κανόνων τόσο από πλευράς αμοιβής 
αξιοπρεπούς μισθού όσο και από πλευράς 
συνθηκών εργασίας.

Την παρουσίαση ακολούθησε ανταλλαγή από-
ψεων που διηύθυνε η πρόεδρος της Ομάδας 
Εργαζομένων, Gabriele Bischoff, με τη συμ-
μετοχή διαφόρων επικεφαλής συνδικαλιστι-
κών οργανώσεων και ιδίως του Luca Visentini, 
Γενικού Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Συνομο-
σπονδίας Συνδικάτων, της Susanna Camusso, 
Γενικής Γραμματέως της CGIL (Ιταλία), του 
Ignacio Toxo, Γενικού Γραμματέα των CCOO 
(Ισπανία), του Plamen Dimitrov (Ομάδα Εργα-
ζομένων - Βουλγαρία), προέδρου της CITUB 
(Βουλγαρία) και του Rudy de Leeuw, προέ-
δρου της FGTB (Βέλγιο). (mg)� l

Ο πρόεδρος της Ομάδας Διαφόρων Δραστηριοτήτων 
κ. Luca Jahier εγκαινιάζει το «Φόρουμ της κοινωνίας 
των πολιτών» στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη
από την Ομάδα Διαφόρων 
Δραστηριοτήτων

Το 2ο «Φόρουμ της κοινωνίας των πολι-
τών» στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής 
Ευρώπης, πραγματοποιήθηκε στις 25 Νοεμ-
βρίου 2016, στο Βουκουρέστι. Περισσότεροι 
από πενήντα ομιλητές από δώδεκα ευρωπαϊκές 
χώρες κλήθηκαν να ανταλλάξουν εμπειρίες και 
απόψεις σχετικά με τη Δημοκρατία. Ο στόχος 
ήταν να συζητηθούν οι πλέον σοβαρές προ-
κλήσεις και οι μελλοντικές τάσεις και να διε-
ρευνηθεί ο τρόπος με τον οποίο η κοινωνία των 
πολιτών θα μπορούσε να αναλάβει μεγαλύτερη 
ευθύνη και να διαδραματίζει πιο σημαντικό 
ρόλο στην κατάσταση που αντιμετωπίζουμε 
σήμερα.

Το Φόρουμ επιβεβαίωσε  —συνεχίζοντάς 
την— την παράδοση ανάληψης κοινής δρά-
σης και ανάπτυξης συνεργασίας μεταξύ των 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στην 
Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, επέτρεψε να 
αναπτυχθούν νέες ιδέες και έθεσε την κοινω-
νία των πολιτών στην ΕΕ και στον Ευρωπαϊκό 
Οικονομικό Χώρο ενώπιον μιας σειράς κοινών 
στόχων που πρέπει να προωθηθούν. Κατά 

την εναρκτήρια σύνοδο, παρουσιάστηκαν 
τρεις απόψεις σχετικά με την κατάσταση της 
Δημοκρατίας στην Ευρώπη — της κ. Violeta 
Alexandru, υπουργού δημόσιας διαβούλευσης 
και διαλόγου με την κοινωνία των πολιτών 
της Ρουμανίας, του κ. Yves Leterme, γενικού 
γραμματέα της International IDEA και του κ. 
Luca Jahier, πρόεδρου της Ομάδας Διαφόρων 
Δραστηριοτήτων της ΕΟΚΕ. Τα κύρια θέματα 
συζήτησης ήταν ο ρόλος των αρμόδιων για την 
χάραξη πολιτικής καθώς και της κοινωνίας των 
πολιτών σε μιαν Ευρώπη όπου κυριαρχεί όλο 

και μεγαλύτερη πολιτική και κοινωνική αστά-
θεια, σε ένα περιβάλλον χαμηλής οικονομικής 
ανάπτυξης και παρατεταμένης λιτότητας — 
μια κατάσταση που επιδεινώνεται από τις συνε-
χιζόμενες συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή, τη 
ροή μεταναστών και προσφύγων προς την 
Ευρώπη και διάφορες γεωπολιτικές προκλή-
σεις. Φιλοδοξία του Φόρουμ το 2016 ήταν να 
συμβάλει στη στήριξη της Δημοκρατίας και 
στην προάσπιση των θεμελιωδών αξιών που 
πρέπει να διέπουν την ευρωπαϊκή ανάπτυξη. 
(cl)� l
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