Executive Summary Θέσεων – Προτάσεων ΣΒΒΕ

1. Κοινωνική Ευθύνη των επιχειρήσεων
Η κοινωνική σύγκλιση, η κοινωνική συνοχή των χωρών της Ευρώπης, συνιστά ένα εξίσου
αναγκαίο και καθοριστικό παράγοντα για την οµαλή, ουσιαστική και ολοκληρωµένη επίτευξη του
εγχειρήµατος της ενιαίας Ευρώπης. Αποτελεί την κυριότερη πρόκληση της σύγχρονης
Ευρώπης, τη στιγµή που η πραγµάτωσή της φαντάζει δύσκολη, αφού εµποδίζεται από τη
µάστιγα της ψηφιακής εποχής, την ανεργία. Μπροστά σε αυτό το κοινωνικό φαινόµενο ο
επιχειρηµατικός κόσµος της Ευρώπη δεν έµεινε αδρανής, και το 1996 προχώρησε στην
εφαρµογή της Ευρωπαϊκής ∆ιακήρυξης των Επιχειρήσεων κατά του Κοινωνικού Αποκλεισµού και
ίδρυσε το Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο για την Κοινωνική Συνοχή.
Αποστολή του ευρωπαϊκού αυτού δικτύου είναι να βοηθήσει επιχειρήσεις να αυξήσουν την
ανταγωνιστικότητά τους, λαµβάνοντας µέτρα για την (αειφόρο) βιώσιµη ανάπτυξή τους, δίνοντας
έµφαση στην ανθρώπινη πρόοδο και θέτοντας στο κέντρο της καθηµερινής τους πρακτικής τις
αρχές της Κοινωνικής ευθύνης.
Ανάµεσα στους ιδρυτές του Ελληνικού ∆ικτύου Επιχειρήσεων για την Κοινωνική Συνοχή
(σύσταση οµώνυµης µη κερδοσκοπικής εταιρίας) είναι και ο Σύνδεσµος Βιοµηχανιών Βορείου
Ελλάδος.
Βασικοί άξονες δράσης του ελληνικού δικτύου είναι :
η οµαλή ένταξη στο κοινωνικό σύνολο των κοινωνικά µειονεκτούντων οµάδων.
η ανάπτυξη της ιδέας του κοινωνικού εθελοντισµού, εντός και εκτός των επιχειρήσεων
η υποστήριξη προγραµµάτων ενεργητικής αντιµετώπισης των προβληµάτων
απασχόλησης
η προστασία του περιβάλλοντος, η βιώσιµη ανάπτυξη,
ενώ στις άµεσες προτεραιότητές του περιλαµβάνονται :
η καταγραφή των υπαρχόντων προγραµµάτων κοινωνικής ευθύνης των
επιχειρήσεων που λειτουργούν στην Ελλάδα
ευαισθητοποίηση και υποστήριξη των µικροµεσαίων επιχειρήσεων στα θέµατα
αυτά.
Ο επιχειρηµατικός κόσµος
αντιλαµβάνεται ότι κερδίζει περισσότερα µακροπρόθεσµα,
ανταποκρινόµενος στον κοινωνικό ρόλο του, αφού µέρος από την υπεραξία που δηµιουργεί
την προσφέρει πίσω στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.
Αναγκαίες ενέργειες – προτάσεις:
♦

♦

Ενίσχυση του Ελληνικού ∆ικτύου Επιχειρήσεων για την κοινωνική συνοχή και
λειτουργία, στο πλαίσιο αυτού του φορέα, συµβουλίου για την κοινωνική ευθύνη των
επιχειρήσεων µε συµµετοχή εκπροσώπων του Υπουργείου Ανάπτυξης – Οικονοµικών
και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Παροχή κινήτρων και ενηµέρωσης κυρίως προς τις ΜΜΕ για την κατανόηση των
ωφελειών από την εφαρµογή επιχειρηµατικών πολιτικών κοινωνικής ευθύνης

Οι παραπάνω προτάσεις αφορούν νέες προτεινόµενες δράσεις για το 3ου Forum, αφού
είναι βέβαιο ότι η κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων προάγει την κοινωνική δικαιοσύνη
και συνοχή.
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2. Απονοµή ∆ικαιοσύνης
Στις σύγχρονες κοινωνίες οι πολίτες, αλλά και ο επιχειρηµατικός κόσµος, δικαιούνται να
δραστηριοποιούνται σε ένα περιβάλλον το οποίο να χαρακτηρίζεται από σύγχρονους
θεσµούς και αποτελεσµατικά όργανα υλοποίησης και λειτουργίας των θεσµών. Ειδικότερα
στον τοµέα της δικαιοσύνης, η ταχύτητα στην απονοµή δικαιοσύνης και η επίλυση των
διαφορών µεταξύ των φυσικών και νοµικών προσώπων έχει αναχθεί από τη σύγχρονη νοµική
επιστήµη σε δικονοµική αξία σχεδόν ισότιµη µε την ορθότητα των δικαστικών αποφάσεων.
Στη χώρα µας η βραδύτητα την οποία παρατηρούµε στην απονοµή της δικαιοσύνης, επιδρά
αρνητικά στην προσπάθεια εκσυγχρονισµού της ελληνικής κοινωνίας και της διασφάλισης των
όρων κοινωνικής σύγκλισης µε την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Αναγκαίες ενέργειες – προτάσεις:
♦
♦
♦

Άµεση επίλυση των προβληµάτων κτιριακής και λοιπής υλικοτεχνικής υποδοµής
που θα διευκολύνουν την ταχύτερη εξέλιξη όλων των διαδικαστικών ενεργειών.
Εκστρατεία ενηµέρωσης των πολιτών, από τις αρµόδιες αρχές, σε θέµατα που
αφορούν την προσφυγή του πολίτη στη δικαιοσύνη.
Μελέτη – σχέδιο δράσης για την ολοκληρωµένη εφαρµογή µηχανογραφηµένων
διαδικασιών στις δικαστικές υπηρεσίες. Μελέτη από τους αρµόδιους φορείς της
πολιτείας των πρακτικών του ηλεκτρονικού ή εξ’ αποστάσεως δικαστηρίου (ECourt) που εφαρµόζεται µε επιτυχία στην Ιταλία και αποτελεί δηµιούργηµα της Κοινωνίας
της Πληροφορίας.

Οι παραπάνω προτάσεις αφορούν νέες προτεινόµενες δράσεις για το 3ου Forum, αφού η
διασφάλιση δυναµικών υποδοµών και καινοτόµων µεθόδων µε στόχο τον εκσυγχρονισµό
της διαδικασίας απονοµής δικαιοσύνης αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την κοινωνική
δικαιοσύνη.
3. Ευελιξία στην Αγορά Εργασίας και ο Νέος Νόµος για τις Εργασιακές Σχέσεις
Στο πλαίσιο της κοινωνικής δικαιοσύνης και συνοχής, η διασφάλιση της ισονοµίας για τους
πολίτες της ευρύτερης περιοχής, προϋποθέτει ότι η κάθε κοινωνία, πέρα από την οικονοµική της
µεγέθυνση, θα µπορεί να δηµιουργεί νέες θέσεις εργασίας και να παρέχει την ανάλογη
πληροφόρηση, τα κίνητρα και τις ευκαιρίες για την αύξηση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών
της.
Αναγκαίες ενέργειες – προτάσεις:
♦ Επιτάχυνση της απελευθέρωσης των αγορών, µε παράλληλη ιδιωτικοποίηση και των
υπολοίπων κρατικών µονοπωλίων, µε στόχο τη δραστηριοποίηση ιδιωτικών
επιχειρήσεων και τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας.
♦ Ουσιαστική βελτίωση της παρεχόµενης πληροφόρησης τόσο προς τους
ενδιαφερόµενους για εργασία όσο και προς τους εργοδότες.
♦ Παροχή κινήτρων για την γεωγραφική κινητικότητα του εργατικού δυναµικού και
τη διατήρηση του, ιδιαίτερα στην περιφέρεια.
♦ Αναµόρφωση του εθνικού συστήµατος κατάρτισης και εκπαίδευσης, µε στόχο την
ενθάρρυνση της κινητικότητας από ειδικότητα σε ειδικότητα και από επάγγελµα σε
επάγγελµα.
♦ Σύσταση ειδικής Επιτροπής, η οποία θα αναλάβει το τεράστιο έργο της αναµόρφωσης,
συστηµατοποίησης και κωδικοποίησης του εργατικού δικαίου, σύµφωνα µε τις
σηµερινές, τις προβλεπόµενες µελλοντικές συνθήκες, καθώς και τις διεθνείς συµβάσεις,
Οδηγίες και Κανονισµούς των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Οι παραπάνω προτάσεις αφορούν τη δράση 4 του 3ου Forum.
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4. ∆ιασύνδεση εκπαίδευσης µε τις Ανάγκες της Παραγωγής
Η κοινωνική συνοχή προϋποθέτει ριζική αναδιάρθρωση του συστήµατος παιδείας και κατάρτισης,
ενεργό συµµετοχή όλων των κοινωνικών εταίρων στην προσπάθεια αυτή. Η πολιτεία οφείλει να
αντιµετωπίσει το θέµα αυτό λαµβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε
περιφέρειας (ανάγκες τοπικής κοινωνίας σε ειδικότητες, υποδοµές εκπαίδευσης, (δια βίου)
κατάρτισης και έρευνας, ενθάρρυνση ευάλωτων τοπικών οµάδων)
Αναγκαίες ενέργειες – προτάσεις:
♦

♦
♦

Ριζική αναδιάρθρωση του συστήµατος παιδείας και κατάρτισης, µε έµφαση στα
νέα συστήµατα πληροφορικής, στο ηλεκτρονικό επιχειρείν - Έναρξη διαλόγου
ανάµεσα στα Υπουργεία Ανάπτυξης και Παιδείας µε τη συµµετοχή των κοινωνικών
εταίρων και των περιφερειών
Προώθηση δράσεων για την δια βίου κατάρτιση, τη συνεχή αναβάθµιση των
υφιστάµενων τεχνολογικών πάρκων, αλλά και τη δηµιουργία νέων, ώστε να
τονωθεί η έρευνα και η τεχνολογική ανάπτυξη στη χώρα µας.
Σχεδιασµός νέων προγραµµάτων και ειδικοτήτων σε άµεση σύνδεση µε την αγορά
εργασίας σε σχολές µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (Ι.Ε.Κ.), καθώς και στα
Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. . Κρίνεται αναγκαίο:
-

Η πολιτική του κράτους, όσο αφορά την εκπαίδευση, δεν πρέπει να είναι ενιαία
για κάθε περιφέρεια, αλλά να στηρίζεται στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας

Οι παραπάνω προτάσεις µπορούν να θεωρηθούν ως επιπρόσθετες δράσεις στο πλαίσιο
του 3ου Forum.
Γενικότερες Προτάσεις για την προστασία των δικαιωµάτων των ευάλωτων κοινωνικών
οµάδων.
Απαραίτητη η προώθηση µίας ολοκληρωµένης κοινωνικής προσέγγισης, από την πλευρά
της πολιτείας και των τοπικών φορέων, και η δηµιουργία µίας ευρύτερης δοµής στήριξης των
ευάλωτων κοινωνικών οµάδων η οποία θα περιλαµβάνει:
1. Καταγραφή της υφιστάµενης κατάστασης για όλες τις ευάλωτες κοινωνικές οµάδες
της πόλης. (µεγέθη, διαστάσεις διακρίσεων και κοινωνικού αποκλεισµού,
ποσοτικοποίηση - δείκτες µεγεθών τοπικής ανεργίας και απασχόλησης ανά οµάδα
συνθήκες κατοίκησης και αστικής οργάνωσης) – Συνεργασία όλων των αρµόδιων
φορέων. Η ενέργεια αυτή θα αποτελέσει σηµείο αναφοράς για τη χάραξη κατάλληλων
και ενιαίων πολιτικών αντιµετώπισης των προβληµάτων.
2. Αξιολόγηση των βέλτιστων διαθέσιµων τεχνικών και πρακτικών που
εφαρµόζονται διεθνώς για την αντιµετώπιση των διακρίσεων και του κοινωνικού
αποκλεισµού, λαµβάνοντας υπόψη της ιδιαιτερότητες τους ευρύτερου συγκροτήµατος
της πόλης καθώς και τους ρυθµούς ανάπτυξής του.
3. Σύσταση τοπικών συµβουλίων για την παρακολούθηση των θεµάτων που αφορούν τις
ευάλωτες κοινωνικές οµάδες και συντονισµός τους από αρµόδια επιτροπή που θα
στελεχώνεται από την τοπική αυτοδιοίκηση, την περιφέρεια, ακαδηµαϊκές
προσωπικότητες και κοινωνικούς φορείς.
Οι παραπάνω προτάσεις αφορούν τις δράσεις 4, 11 και 13 του 3ου Forum.
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Στις δράσεις 5 και 7 του 3ο Forum µπορούν να συµπεριληφθούν και οι κυριότερες προτάσεις
ο
του ΣΒΒΕ από την πρώτη συνάντηση (1 Forum) σχετικά µε τα έργα ζωτικής ανάγκης για τη
Θεσσαλονίκη, καθώς θα συµβάλλουν αποφασιστικά στην επίλυση του προβλήµατος της
ατµοσφαιρικής ρύπανσης και της ανυπόφορης πλέον συγκοινωνιακής συµφόρησης,
αναβαθµίζοντας την ποιότητα ζωής της πόλη µας. Εν συντοµία, οι προτάσεις αυτές είναι:
1. Βιολογικός Καθαρισµός
♦ Μελέτη και σχεδιασµό Β΄ εγκατάστασης βιολογικού καθαρισµού στην ευρύτερη
περιοχή Καλοχώρι - ΒΙ.ΠΕ.Θ. (∆ράση 5, του 3ο Forum)
2. Εγνατία Οδός
♦ Εγρήγορση στις διαδικασίες δηµοπράτησης και υλοποίησης του έργου αναβάθµισης
της Ανατολικής Περιφερειακής Θεσσαλονίκης και σύνδεσής της µε το αεροδρόµιο
"Μακεδονία", µήκους 5 χλµ. και προϋπολογισµού δηµοπράτησης 30 δις δρχ
♦ Καθιέρωση περιοδικής αυτοαξιολόγησης για την πορεία – εξέλιξη του έργου.
Οι παραπάνω προτάσεις αφορούν τη δράση 5 του 3ου Forum.
3. Μετρό Θεσσαλονίκης

♦ Ο σχεδιασµός του έργου κρίνεται απαραίτητο να προβλέπει τη σύνδεσή του µε τους
µεγάλους ανατολικούς και δυτικούς δήµους της πόλης

♦ Το µετρό πρέπει αφενός µεν να ξεκινήσει και αφετέρου δε θα πρέπει να προχωρήσει η

σύνδεσή του µε την Υποθαλάσσια Αρτηρία, τους κόµβους της περιφερειακής οδού
Θεσσαλονίκης, αλλά και της δυτικής εισόδου
ου
Οι παραπάνω προτάσεις αφορούν τις δράσεις 5, 7 του 3 Forum.

4. Αεροδρόµιο & Λιµάνι Θεσσαλονίκης
♦ Άµεση επέκταση και εκσυγχρονισµός του λιµένος Θεσσαλονίκης.
♦ Επέκταση του έκτου (6ου) προβλήτα Επίσπευση των εργασιών. ∆ηµιουργία
σύγχρονου επιβατικού σταθµού. Αναγκαίο να υλοποιηθεί µία κατάλληλη συµφωνία
όσο αφορά το κτίριο του Υπουργείο Οικονοµικών που προβλέπεται να αναµορφωθεί.
Οι παραπάνω προτάσεις αφορούν τη δράση 5 του 3ου Forum.
5. ∆υτική Είσοδος
♦ Άµεση επίσπευση των διαδικασιών ανάθεσης του έργου σε νέα εργολήπτρια
εταιρία (∆ράση 5, του 3ο Forum)
♦ ∆ιασύνδεση του έργου µε το ανατολικό άκρο της υποθαλάσσιας αρτηρίας και το
ο
υπό κατασκευή µετρό. (∆ράσεις 5, και 7 του 3 Forum)

6. Υποθαλάσσια Αρτηρία και Θαλάσσια Αστική Συγκοινωνία
♦ Για την Υποθαλάσσια Αρτηρία - Εξασφάλιση της χρηµατοδότησης του έργου της
Υποθαλάσσιας Αρτηρίας. ∆έσµευση της πολιτείας για χρηµατοδότηση του έργου
µέσω ανακατανοµής των πόρων του Γ’ΚΠΣ.
♦ Για τη Θαλάσσια Αστική Συγκοινωνία - ∆ιερεύνηση όλων των εφικτών τρόπων
επιχορήγησης της Θαλάσσιας Αστικής Συγκοινωνίας, προκειµένου να προσελκυστεί το
ουσιαστικό ενδιαφέρον των ιδιωτών.
Οι παραπάνω προτάσεις αφορούν τη δράση 7 του 3ου Forum.
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