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Ημερίδα με τίτλο «Ώρα δράσης για Ανάκαμψη Eπικεντρωμένη στα Άτομα», 

29 Απριλίου 2021 

 

Πραγματοποιήθηκε, αυθημερόν, τηλεματική ημερίδα διάρκειας μίας ώρας, αναφορικά με το 

κοινωνικό και εργασιακό μοντέλο της Ε.Ε. και την εφαρμογή του στη νέα περίοδο της πανδημίας. 

Η ημερίδα οργανώθηκε στο πλαίσιο της πορτογαλικής προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε 

συνεργασία με την Πρεσβεία της Πορτογαλίας στη Μαδρίτη και το ισπανικό ίδρυμα Alternativas, 

το οποίο εξετάζει και μελετά κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις στην Ισπανία, την 

Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο. Κύρια ομιλήτρια ήταν η κα. Άνα Μέντες Γκοντίνιο, Υπουργός 

Εργασίας, Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Ασφάλισης της Πορτογαλικής Δημοκρατίας και 

συντονιστής ο κ. Ντιέγο Λόπεθ Γκαρίδο, Αντιπρόεδρος του Ιδρύματος Alternativas. Τον 

χαιρετισμό και αποχαιρετισμό της εκδήλωσης απηύθυνε ο Πορτογάλος Πρέσβης κ. Ζοά Μίρα 

Γκόμες. 

Τα κυριότερα σημεία, στα οποία αναφέρθηκε η κα. Μέντες Γκοντίνιο, ήταν τα εξής: 

• Στην αρχή της πανδημίας, η Ευρώπη και τα κ-μ επικεντρώθηκαν στην καταπολέμησή 

της, με στόχο τη μέγιστη δυνατή εγγύηση της υγείας των πολιτών. Πλέον, πέραν του 

στόχου αυτού, η Ευρώπη εργάζεται για την αποτελεσματική απάντηση στις συνέπειες 

της Covid-19, σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο. 

• Η συγκεκριμένη περίοδος και η ταχύτητα, με την οποία θα αντιδράσει η Ευρώπη, είναι 

ύψιστης σημασίας για το μέλλον αυτής και τη γρήγορη έξοδο από την κρίση του 

κορωνοϊού.  

• Η απάντηση οφείλει να είναι πανευρωπαϊκή σε δυνατό κλίμα συνεργασίας και 

αμοιβαιότητας, διασφαλίζοντας ότι κανένα κ-μ δεν θα μείνει πίσω.  

• Σε κοινωνικό και οικονομικό πλαίσιο, η ισότητα, η δικαιοσύνη και η συμπερίληψη όλων 

των κοινωνικών ομάδων και ιδιαίτερα των ευάλωτων, όπως των άστεγων, είναι 

απαραίτητα στοιχεία, προκειμένου να διασφαλιστούν οι αξίες της Ένωσης, να υπάρξει 

οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη και, προπάντων, οι πολιτικές που σχεδιάζονται να 

εξυπηρετούν τους πολίτες. 

• Οι κυριότεροι στόχοι που έχουν τεθεί είναι: η καταπολέμηση της ανεργίας, η συνεχής 

επιμόρφωση και κατάρτιση των εργαζομένων και η εξάλειψη της φτώχειας, πάντα σε 

συνδυασμό με την πράσινη ανάπτυξη, την ψηφιοποίηση και την προστασία των πολιτών.  

• Ιδιαίτερη μνεία έκανε και σε άλλες κοινοτικές πολιτικές που συζητούνται, όπως για τον 

κατώτατο μισθό σε επίπεδο Ε.Ε, για τον οποίο υπάρχουν αντιδράσεις από ορισμένα 

κράτη.  
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Σημειώνεται ότι στις 8 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί η Σύνοδος Κορυφής για Κοινωνικά Θέματα 

στο Πόρτο της Πορτογαλίας, υπό την Προεδρία της Πορτογαλίας. Η Υπουργός αναφέρθηκε σε 

αυτήν, τονίζοντας ότι: 

• Θα δοθεί έμφαση σε συγκεκριμένες πολιτικές και, ιδίως, αναφορικά με την αγορά 

εργασίας, τη βελτίωση των δεξιοτήτων των εργαζόμενων και την κοινωνική ασφάλιση.  

• Θα υπάρξει συζήτηση μεταξύ όλων των κοινωνικών και οικονομικών δρώντων, 

προκειμένου στο διάλογο να συμπεριλαμβάνονται όλες οι κοινωνικές και οικονομικές 

ομάδες του πληθυσμού. 

Επιπροσθέτως, σχετικά με τις πολιτικές της χώρας για τη διαβούλευση των σχεδίων, η 

Υπουργός τόνισε ότι η Πορτογαλία έχει δημόσιες διαβουλεύσεις για τις πολιτικές που σχεδιάζει, 

στις οποίες μπορεί να συμμετάσχει όποιος επιθυμεί. Χαρακτήρισε επιτυχημένες τις εστιασμένες 

ομάδες που δημιούργησαν, οι οποίες είχαν ως στόχο την εκπροσώπηση των συμφερόντων 

διαφορετικών κοινωνικών ομάδων, όπως μία ομάδα για τους νέους, άλλη για τους ηλικιωμένους, 

διαφορετική για τους αστέγους κοκε. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούν να αφουγκραστούν τις 

πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας. Επιπλέον, στις 4 Μαΐου, θα πραγματοποιήσει τηλεδιάσκεψη 

με τον Ευρωπαίο Επίτροπο για την Απασχόληση, κ. Νίκολας Σμιτ, στην οποία θα συζητήσουν 

με νέους.  

Τέλος, σε σχετική ερώτηση που δέχτηκε, η κα. Μέντες Γκουντίνιο δήλωσε ότι Πορτογαλία και 

Ισπανία εργάζονται πολύ στενά σε ό,τι αφορά τον κοινωνικό Πυλώνα και τις κοινωνικές και 

εργασιακές συνθήκες, έχοντας διαρκή επικοινωνία με την Ισπανίδα Υπουργό Εργασίας κα. 

Γιολάντα Ντίαθ και τον Ισπανό Υπουργό Ενσωμάτωσης, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Μετανάστευσης κ. Χοσέ Λουίς Εσκριμπά. Παράλληλα, η Πορτογαλία επιθυμεί να εφαρμόσει 

πολιτικές και να δημιουργήσει μηχανισμούς, που θα προάγουν τη διάσταση της διασυνοριακής 

εργασίας και θα ενθαρρύνουν την εργασία Ισπανών στη χώρα. Το τελικό μήνυμα της Υπουργού 

ήταν η σημασία ενός ισχυρού κοινωνικού μοντέλου, ικανού να δώσει τις απαραίτητες εγγυήσεις 

και την εμπιστοσύνη που ζητούν οι Ευρωπαίοι πολίτες. 
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