Οµιλία κ. Νίκου Αναλυτή, Αντιπροέδρου ΣΕΒ
στο Συνέδριο της Ένωσης ∆ιοικητικών ∆ικαστών (26-27/6/2003)
µε θέµα:
«Απασχόληση, Κοινωνική Ασφάλιση,
Μετανάστευση και η ∆ικαστική τους Προστασία»
Η Ευρώπη αντιµετωπίζει µια σειρά από µεγάλες προκλήσεις,
ιδιαίτερα, µετά τη διαµόρφωση των στόχων και την οριοθέτηση
των διαδικασιών της Λισσαβόνας.
Να βελτιώσει µε ταχείς ρυθµούς την ανταγωνιστικότητά της
ενσωµατώνοντας ενεργά την πληροφορική και τη νέα τεχνολογία
και τη γνώση στην παραγωγική διαδικασία και στη διακίνηση των
αγαθών και των υπηρεσιών.
Η βελτίωση αυτή της
ανταγωνιστικότητας όµως, πρέπει να γίνει µε τέτοιο τρόπο ώστε
να διαµορφώνει τις συνθήκες όχι µόνο διατήρησης του
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Μοντέλου, αλλά να συµβάλει δυναµικά και
στον εκσυγχρονισµό του.
Άξονες όπως το αίσθηµα ασφαλείας των εργαζοµένων, η άνοδος
του βιοτικού τους επιπέδου, η διατήρηση υψηλής
ποιότητος
κοινωνικής προστασίας και η κοινωνική συνοχή, αποτελούν στο
σύνολό
τους
στόχους
τους
οποίους
η
βελτιωµένη
ανταγωνιστικότητα πρέπει να υποστηρίζει και εκσυγχρονίζει, γιατί
κι΄ αυτή επηρεάζεται από το κοινωνικό και εργασιακό κλίµα.
Αυτά δε, πρέπει να συµβούν σε µία εποχή που συγχρόνως θα
αντιµετωπίζονται δύο ιδιαίτερα σοβαρά και πολύπλοκα θέµατα.
Το ένα είναι η οικονοµική συγκυρία, η οποία απ΄όλες τις ενδείξεις
που υπάρχουν δεν δηµιουργεί αισιοδοξία για το άµεσο οικονοµικό
µέλλον.
Το δεύτερο είναι η διεύρυνση και η ενσωµάτωση στην Ευρωπαϊκή
Ένωση των δέκα νέων χωρών.
Η εξέλιξη αυτή σηµαίνει µεγαλύτερη προσπάθεια ώστε να ανέβει
το επίπεδο ανταγωνιστικότητας αυτών των χωρών καθώς και η
διαµόρφωση µιας κουλτούρας κοινωνικού διαλόγου.
Οι πάρα πάνω προκλήσεις δεν είναι εύκολο να αντιµετωπισθούν
ούτε αυτό θα γίνει αυτόµατα.
Απαιτείται µια συνολική
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ενεργοποίηση των Κρατών – Μελών, των Υπηρεσιών της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθώς και των λοιπών θεσµικών οργάνων
της Ένωσης και των Κοινωνικών Φορέων.
Καίριο και κεντρικό ρόλο µπορούν και οφείλουν να ασκήσουν οι
Κοινωνικοί Εταίροι στους οποίους ήδη τόσο η Συνθήκη του
Άµστερνταµ όσο και οι Στόχοι της Λισσαβόνας καθώς και µια σειρά
από Αποφάσεις των Συνόδων Κορυφής αποδίδουν πρωταγωνιστική
και υπεύθυνη σηµασία.
Τα πάρα-πάνω θέµατα που ανέφερα, αποτελούν τις άµεσες
ανησυχίες για την οικονοµική διεύρυνση, τη βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας και την αύξηση της απασχόλησης.
Όµως, να µου επιτραπεί να προσθέσω και δύο-τρεις
έµµεσες
µελλοντικές ανησυχίες, που ήδη εκφράζονται και στα κείµενα της
Επιτροπής και που θα επηρεάσουν το µεγάλο στόχο της ποσότητας
και ποιότητας της απασχόλησης.
Αυτές είναι:
 Οι δηµογραφικές τάσεις οι οποίες οδηγούν σε µείωση και
γήρανση του ενεργού πληθυσµού, δηµιουργούν ανησυχίες
για την οικονοµική βιωσιµότητα του συστήµατος κοινωνικής
ασφάλισης.
 Η ταχύτητα µε την οποία µεταβάλλεται η τεχνολογία, η
πληροφορική, η επικοινωνία, θα ακυρώνει
όλο και
περισσότερο τις γνώσεις του εργατικού δυναµικού και θα
απαιτείται µια συνεχής διαδικασία ανανέωσης της γνώσης.
Αυτό σηµαίνει ότι από τώρα όχι µόνο πρέπει να γίνουν
επενδύσεις στο ανθρώπινο δυναµικό αλλά και να
διαµορφωθούν µέσα από ένα εκτεταµένο διάλογο, µια
ουσιαστική µεταρρύθµιση, µια νέα στρατηγική για την
εκπαίδευση σε όλα τα επίπεδα.
Επίσης, χώρος µελλοντικού προβληµατισµού,
που ήδη έχει
αρχίσει να εµφανίζεται, είναι το γεγονός ότι ο επαγγελµατικός βίος
γίνεται όλο και ποιο σύνθετος και απαιτητικός
Οι συνθήκες θα οδηγούν στην ανάγκη αλλαγής θέσεων εργασίας,
αλλαγής εργοδοτών, αλλαγής αντικειµένου εργασίας .
Αυτό σηµαίνει ότι οι εργαζόµενοι πρέπει να είναι προσαρµοσµένοι
στην διαχείριση των αλλαγών και σε µία αυξηµένη αίσθηση
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ευελιξίας, που θα τους επιτρέπει να προσαρµόζονται, χωρίς να
µειώνεται το αίσθηµα της ασφάλειας, που έχουν ανάγκη.
Τα πάρα πάνω δεδοµένα στο Ευρωπαϊκό επίπεδο έχουν φέρει τους
κοινωνικούς εταίρους στο κέντρο των εξελίξεων και έχουν αυξήσει
το ρυθµιστικό τους ρόλο.
Στη σηµερινή πραγµατικότητα είναι αδύνατο να παρακολουθήσει
κανείς τις εξελίξεις της ευρωπαϊκής οικονοµικής και κοινωνικής
πολιτικής, χωρίς να στηρίζεται σε συναινετικές διαδικασίες, οι
οποίες έχουν αφετηρία τον διάλογο. Ο διάλογος θεωρείται πλέον
αναπόσπαστο τµήµα της ποιότητας των εργασιακών σχέσεων σαν
µέσο διαχείρισης των αλλαγών αλλά και παράγοντας
της
Ευρωπαϊκής διακυβέρνησης.
Αποτελεί µηχανισµό λήψης αποφάσεων µε συναίνεση και
λειτουργεί ως πρωταρχικός µοχλός προώθησης της κοινωνικής
πολιτικής και διατήρησης της ανταγωνιστικότητας.
Μια σειρά από θεσµικές ενέργειες
και αποφάσεις έχουν
αναγνωρίσει αυτό το γεγονός και έχουν θεσµοθετήσει τον ρόλο
των Κοινωνικών Εταίρων και του ∆ιαλόγου.
Τέτοιες είναι:
Οι Συνθήκες του Μάαστριχτ και του Άµστερνταµ, οι οποίες δίνουν
τη δυνατότητα στους κοινωνικούς εταίρους να διαπραγµατεύονται
και να συµφωνούν θεσµικά ζητήµατα που τους αφορούν αντί
αυτά να ορίζονται εκ των άνω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Η εκπόνηση των Εθνικών Σχεδίων ∆ράσης για την Απασχόληση και
η υιοθέτηση της ανοιχτής µεθόδου συντονισµού για την
παρακολούθηση της εξέλιξής τους, είναι ένας άλλος θεσµικός
χώρος που στηρίζεται και στην συµµετοχή των Κοινωνικών
Εταίρων.
Ακόµη, να προσθέσω ότι φέτος θεσµοθετήθηκε η Τριµερής
Κοινωνική Σύνοδος Κορυφής που θα συνέρχεται κάθε εαρινό
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο για την παρακολούθηση της συµβολής των
κοινωνικών εταίρων, για την επίτευξη της Στρατηγικής της
Λισσαβόνας.
Όλα τα πάρα πάνω αποτελούν δείγµατα σταδιακής αναβάθµισης
του ρόλου των Κοινωνικών Εταίρων στα νέα δεδοµένα.
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Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στο Συµβούλιο της Βαρκελώνης
(Μάρτιος 2002) σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα του οποίου θα
πρέπει να ενισχυθεί ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων στον
εκσυγχρονισµό της οργάνωσης της εργασίας, στη βελτίωση της
ποιότητάς της, στην επαγγελµατική κατάρτιση, καθώς και στην
πρόσβαση και την παραµονή στην απασχόληση.
Οι κοινωνικοί εταίροι είναι συνυπεύθυνοι προκειµένου να
επιτευχθεί ισορροπία µεταξύ ευελιξίας και ασφάλειας στον τοµέα
της απασχόλησης και η προσαρµοστικότητα των επιχειρήσεων και
των εργαζοµένων στις νέες συνθήκες.
Θα ήθελα να ολοκληρώσω αυτή την παρουσίαση, κάνοντας µια
γρήγορη αναφορά στο τι έχουµε επιτύχει, τι έχουµε να δείξουµε,
µέχρι σήµερα, σε Ευρωπαϊκό και σε Εθνικό επίπεδο για την
υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την απασχόληση.
Να µου επιτρέψετε ξεκινώντας, να παρατηρήσω ότι ο Κοινωνικός
∆ιάλογος έχει εισέλθει πλέον στο σύστηµα των κοινωνικών
ισορροπιών µε συγκεκριµένη θεσµοθετηµένη µορφή.
Όµως, αυτό δεν σηµαίνει ότι ανακαλύφθηκε τώρα.
I.
Το 1986 έλαβε χώρα η πρώτη συνάντηση των Κοινωνικών
Εταίρων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, εµπνευστής της οποίας ήταν ο
τóτε Πρόεδρος της Επιτροπής Jack Delors. Η συνάντηση του Val
Duchesse. Η συνάντηση αυτή οριοθέτησε την θεσµοθετηµένη
διαδικασία του Κοινωνικού ∆ιαλόγου.
Από τότε έχουν συνυπογραφεί από τους Ευρωπαίους Κοινωνικούς
Εταίρους περισσότερες από 15 κοινές γνώµες, οι οποίες
πραγµατεύονται και προωθούν θέµατα ευρύτερης κοινωνικής
πολιτικής, όπως :
Εκπαίδευση, κατάρτιση, νέα οργάνωση της εργασίας, προώθηση
της απασχόλησης και άλλες.
Οι κοινές αυτές γνώµες δεν είναι βέβαια δεσµευτικές, παίζουν
όµως σηµαντικό ρόλο στην προώθηση των σχετικών θεµάτων όχι
µόνο ευαισθητοποιώντας τους πρωταγωνιστές, αλλά και
δηµιουργώντας ουσιαστική ηθική δέσµευση.
Μετά την Συνθήκη του Μάαστριχτ (1991) και του Άµστερνταµ
(1997),
οι Κοινωνικοί Εταίροι αποκτούν το δικαίωµα της
διαπραγµάτευσης και υπογραφής συµβάσεων οι οποίες
υποχρεώνουν την Επιτροπή να εκδώσει σχετικές οδηγίες. Έτσι ο
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∆ιάλογος των Κοινωνικών Εταίρων εξοπλίζεται µε θεσµική δύναµη.
Έχουν υπογραφεί 4 Ευρωπαϊκές Συµφωνίες Πλαίσιο για την µερική
απασχόληση, για τις συµβάσεις ορισµένου χρόνου εργασίας, κ.ά.
Τελευταία εξέλιξη αυτού που ονοµάζουµε Κοινωνικό ∆ιάλογο,
αποτελεί το 3/ετές Πρόγραµµα ∆ράσης που συµφωνήθηκε µεταξύ
των Κοινωνικών Εταίρων το 2002 και θα ολοκληρωθεί το 2005.
Το πρόγραµµα αυτό, που έχει αρχίσει ήδη να εφαρµόζεται,
περιλαµβάνει 19 δράσεις οι οποίες καλύπτουν µια µεγάλη ποικιλία
θεµάτων όπως το stress στην εργασία, την προώθηση της
ισότητας των φύλλων, κοινή διακήρυξη για τα άτοµα µε αναπηρίες.
Να αναφέρω επίσης, την συνεχή στήριξη για την Ευρωπαϊκή
Στρατηγική για την απασχόληση, που εκφράζουν οι κοινωνικοί
εταίροι µέσω της συµµετοχής τους στη θεσµοθετηµένη στις
Βρυξέλλες Επιτροπή Κοινωνικού ∆ιαλόγου.
II.
Όσον αφορά τώρα τον Κοινωνικό ∆ιάλογο σε Εθνικό επίπεδο,
να αναφέρω ότι οι κοινωνικοί εταίροι συµµετέχουν κάθε χρόνο
στην εκπόνηση του Εθνικού Σχεδίου ∆ράσης για την απασχόληση
και πιστεύουµε ότι συνέβαλαν αποφασιστικά στην πραγµατοποίηση
µιας σειράς ενεργειών και στην δηµιουργία νέων θεσµών όπως
είναι η Εθνική Επιτροπή για την απασχόληση, και η Εθνική
Επιτροπή για την κοινωνική προστασία , οι οποίες ευελπιστούµε να
βελτιώσουν την αποτελεσµατικότητα στην αγορά εργασίας.
Ακόµη, να υπογραµµίσω ότι στα ευρύτερα πλαίσια του κοινωνικού
διαλόγου υπάγεται και η Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση
Εργασίας.
Ο θεσµός αυτός συναντάτε σε πολύ λίγα κράτη µέλη της Ένωσης.
Οι Κοινωνικοί Εταίροι µέσα από αυτή την Σύµβαση καθορίζουν τα
κατώτερα όρια αποδοχών για την εργασία.
Όµως, τα τελευταία (12) χρόνια η διαπραγµάτευση για την Εθνική
Σύµβαση µπορεί να θεωρηθεί ότι έχει εξελιχθεί σε Forum
Κοινωνικού ∆ιαλόγου που επιχειρεί να αντιµετωπίσει διάφορα
θέµατα εργασιακών και κοινωνικών σχέσεων, συµβάλλοντας µ΄
αυτόν τον τρόπο στην ανάπτυξη και την εµπέδωση της κοινωνικής
συνοχής.
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Θα σας αναφέρω µία σειρά από παραδείγµατα για να δικαιολογήσω
την πάρα πάνω τοποθέτησή µου.
 Καθιέρωση και διαχείριση ειδικής εργοδοτικής και εργατικής
εισφοράς για την ενίσχυση της κατάρτισης και την
καταπολέµηση της ανεργίας.
 Σταδιακή βελτίωση των γονικών αδειών και των αδειών
µητρότητας
 Βελτίωση των εκπαιδευτικών αδειών των νέων εργαζοµένων
προκειµένου να ενισχύσουν την δια βίου µάθηση.
 Κάλυψη
ασφαλιστικών
εισφορών
ηλικιωµένων
και
µακροχρόνια ανέργων.
 Επεξεργασία και παρουσίαση θέσεων των Κοινωνικών
Εταίρων για την αναµόρφωση του Συστήµατος Κοινωνικής
Ασφάλισης.
Εκτός όµως από τα επιτεύγµατα στο πλαίσιο της Εθνικής Γενικής
Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας, οι κοινωνικοί εταίροι στην Ελλάδα
διαµόρφωσαν µέσω διαλόγου και έξω από τα πλαίσιο της Εθνικής
Σύµβασης, µία σειρά από θεσµούς που όλοι τείνουν προς την
βελτίωση των όρων εργασίας και την βελτίωση της κοινωνικής
συνοχής.
Τέτοιοι είναι η Κοινωνική και Οικονοµική Επιτροπή που
δηµιουργήθηκε το 1994, ο Οργανισµός Μεσολάβησης και
∆ιαιτησίας (1991), το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας, το Ελληνικό
Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας των Εργαζοµένων (1992).
Ο θεσµός του Κοινωνικού ∆ιαλόγου εξελίσσεται συνεχώς και
δυναµικά και πιστεύω βαθύτατα ότι οι Κοινωνικοί Εταίροι έχουν να
συνεισφέρουν µε θετικό τρόπο, στην επίτευξη ευρύτερων στόχων
οι οποίοι εξυπηρετούν την Κοινωνία στο σύνολό της.
Και θα ήθελα, από την πλευρά των Εργοδοτών, να τονίσω ότι ο
διάλογος παίζει ρόλο στην διαµόρφωση της Στρατηγικής για την
απασχόληση, αλλά δεν εξαντλείται σ΄αυτά τα όρια. Υπάρχει ένας
πολύ µεγαλύτερος χώρος τον οποίο πρέπει να καλύπτει.
Η Στρατηγική για την απασχόληση είναι ένα θαυµάσιο, χρήσιµο
και καλά δοµηµένο εργαλείο και γι΄αυτό είναι απαραίτητο. Όµως, η
δηµιουργία πλούτου, η αύξηση των επενδύσεων, η βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας, που αποτελούν τα
θεµέλια της αύξησης της απασχόλησης, της µείωσης της ανεργίας,
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και την βελτίωση του επιπέδου ζωής, προϋποθέτουν πολλές
πρακτικές και ρεαλιστικές λύσεις σε πολλούς τοµείς: όπως η
µείωση της
γραφειοκρατίας, η µείωση και εκλογίκευση της
φορολογίας, η δηµιουργία υποδοµών, η βελτίωση της γνώσεως
του συνολικού πληθυσµού και ειδικά των εργαζοµένων του σήµερα
και αύριο.
Κι΄έτσι, για την Στρατηγική θα µπορούσε κανείς να αναφέρει ότι
είναι αναγκαία αλλά όχι ικανή συνθήκη για την ποσοτική και
ποιοτική αύξηση της απασχόλησης.
Τελειώνοντας, θα ήθελα να εκφράσω στο σεβαστό ακροατήριό σας
την πρόβλεψή µας για την διεύρυνση και εµβάθυνση του ρόλου
της
∆ιοικητικής
∆ικαιοσύνης
προς την οποία όλο και
περισσότερο και συχνότερα προσβλέπουµε για µία ταχεία και
αποτελεσµατική δικαστική προστασία.
-----------------------------
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