
υνήλθε την Τετάρτη 2 

Αυγούστου 2000 η Ολομέ-

λεια της Οικονομικής και 

Κοινωνικής Επιτροπής (Ο.Κ.Ε.), 

προκειμένου να εκφράσει 

Γνώμη επί του Σχεδίου Νόμου 

με θέμα «Συμβάσεις επί κινη-

τών, απαιτήσεων και άλλων 

δικαιωμάτων, υποκείμενες σε 

δημοσιότητα» του Υπουργείου 

Δικαιοσύνης.  

Κατά τη συζήτηση της Ολομέ-

λειας για το Σχέδιο Νόμου του 

Υπουργείου Δικαιοσύνης παρέ-

στη ο Υπουργός κ. Μιχάλης 
ενέχυρο, έδωσε διευκρινήσεις σε μόρφωση του τελικού κειμένου 

Σταθόπουλος. Ο κ. Υπουργός, 
του Σχεδίου Νόμου. ορισμένα από τα σημεία του αφού τόνισε τη σημασία του 
Η Ο.Κ.Ε. κρίνει θετικά τον εισα-Σχεδίου Νόμου και διαβεβαίωσε κοινωνικού διαλόγου και της 
γόμενο θεσμό του πλασματικού ότι θα λάβει σοβαρά υπ' όψιν του συναίνεσης για την υλοποίηση 

τη Γνώμη της Ο.Κ.Ε. στη δια-νέων θεσμών όπως το πλασματικό 

Σελ. 3
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« Ο.Κ.Ε. και ΙΝΤΕRNET» -
Συνάντηση στις Βρυξέλλες

                            Σελ. 2

Έκφραση Γνώμης της Ο.Κ.Ε. 
επί του Σχεδίου Νόμου

«Οργάνωση και λειτουργία 
των τηλεπικοινωνιών»

                            Σελ. 4

Μελέτη του Οικονομικού Συμβουλίου
της Φιλανδίας σχετικά με το δημογραφικό 

πρόβλημα της χώρας
                               Σελ. 7

«Ευρωπαϊκός  Χάρτης για τις Μικρές 
Επιχειρήσεις» -   Γνώμη της Ο.Κ.Ε. 

  των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Σελ. 5                              

Κ.Δ.Α.
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Έκφραση Γνώμης 
Πρωτοβουλίας 

της Ο.Κ.Ε. για την 
«Κατάρτιση στον 
αγροτικό τομέα 
στην Ελλάδα»

                      Σελ. 8

ραγματοποιήθηκε από τις 2 έως και τις 11 ρο σε υπαίθριο χώρο ειδικής προβολής της Δ.Ε.Θ., 

Σεπτεμβρίου 2000 η 65η Διεθνής Έκθεση πολύ κοντά σε μία από τις κεντρικές εισόδους της. 

Θεσσαλονίκης. Το περίπτερο της Ο.Κ.Ε. εγκαινιάστηκε από τoν 

Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος κ. Γιάννο Παπαντωνίου, Υπουργό Εθνικής Οικονο-

συμμετείχε και φέτος με ειδική κατασκευή - περίπτε-

¢ííá 
Äéáìáíôïðïýëïõ

Åðßôñïðïò ôçò ÅëëÜäïò
óôçí ÅõñùðáúêÞ ÅðéôñïðÞ

Ç ÏéêïíïìéêÞ êáé ÊïéíùíéêÞ 
ÅðéôñïðÞ ôçò ÅëëÜäïò óôçí 

65ç ÄéåèíÞ ¸êèåóç Èåóóáëïíßêçò

Συνέχεια στη σελ. 7

Συνέχεια στη σελ. 7Συνέχεια στη σελ. 2

¸êöñáóç Ãíþìçò  ôçò  Ï.Ê.Å. åðß ôïõ Ó÷åäßïõ Íüìïõ 
«ÓõìâÜóåéò åðß êéíçôþí, áðáéôÞóåùí êáé Üëëùí 

äéêáéùìÜôùí, õðïêåßìåíåò óå äçìïóéüôçôá»

Πραγματοποιήθηκε στις 10 και 11 Ιουλίου 

2000 η Γενική Συνέλευση της Διεθνούς 

Ένωσης των Ο.Κ.Ε. (A.I.C.E.S.I.S), στη 

Libreville της Gabon.

Την πρώτη ημέρα της συνάντησης 

συνεδρίασε το Δ.Σ. της Διεθνούς Ένωσης 

των Ο.Κ.Ε., ενώ την δεύτερη ημέρα 

συνεδρίασε η Ολομέλειά της.

Από την ελληνική Ο.Κ.Ε. συμμετείχαν ο 

Αντιπρόεδρος της Β΄ Ομάδας κ. Δ. Πολίτης, 

το Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής κ. Χ. 

Κεφάλας και ο Γενικός Γραμματέας κ. Γρ. 

Παπανίκος.

H Γενική συνέλευση της A.I.C.E.S.I.S 

ενέκρινε: 

Την ένταξη των Ο.Κ.Ε. της Μπενίν, του 

Λιβάνου και της Πολωνίας ως νέων 

τακτικών μελών και του Οικονομικού και 

Κοινωνικού Φόρουμ του Mercosur ως 

συνδεδεμένου μέλους

Την εκπόνηση συγκριτικής μελέτης για το

�

�

ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç
ôçò Äéåèíïýò ¸íùóçò 
ôùí Ï.Ê.Å. óôç Gabon

Ó

Ο καθηγητής κ. Ανδρέας Κιντής, Πρόεδρος της Ο.Κ.Ε., και ο Υπουργός 
Δικαιοσύνης κ. Μιχάλης Σταθόπουλος

«Ατζέντα Κοινωνικής Πολιτικής»-
Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

                              Σελ. 6

Έκφραση Γνώμης Πρωτοβουλίας της 
Ο.Κ.Ε. για τη «Φτώχεια στην Ελλάδα»

                              Σελ. 4
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Ιδιοκτησία: 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Κ.Ε.)

Έδρα:

Αμβρ. Φραντζή 9,  117 43 Αθήνα

Τηλ.: (01) 92.49.510-2,  Fax:(01) 92.49.515

Εκδότης:

καθηγητής Α. Kιντής, Πρόεδρος της Ο.Κ.Ε.

Επιτροπή Σύνταξης: 

Δ. Κυριαζής, Δ. Πολίτης, Ν. Λιόλιος 

Αντιπρόεδροι της Ο.Κ.Ε.

Επιμέλεια Έκδοσης:

Μ. Θεοδώρου, Υπεύθυνη Δημοσίων 

& Διεθνών Σχέσεων της Ο.Κ.Ε.

Επιμέλεια Κειμένων: 

Μ. Γιαννακούρου, Δ. Κιούκιας, Α. Παπαϊωάννου,

Επιστημονικοί Συνεργάτες της Ο.Κ.Ε.

Μ. Θεοδώρου, Υπεύθυνη Δημοσίων

& Διεθνών Σχέσεων της Ο.Κ.Ε. 

Ηλεκτρονική Σελιδοποίηση-Παραγωγή: 

ΚΑΜΠΥΛΗ, Αντιγόνης 60, τηλ. 51.56.820

ενεχύρου, εκτιμώντας ότι διευκολύνει 

σημαντικά την συνέχεια των συναλ-

λαγών. Η μέχρι τώρα έλλειψη της 

δυνατότητας να χορηγηθεί από το 

δανειολήπτη εμπράγματη ασφάλεια 

σε κινητό πράγμα, χωρίς να παραδοθεί 

στο δανειοδότη και η κατοχή του 

κινητού, στερούσε το θεσμό του 

ενέχυρου από μεγάλο τμήμα της 

χρησιμότητάς του και είχε οδηγήσει 

στην ουσιαστική αχρησία του.

Η Ο.Κ.Ε. συμφωνεί με το σύστημα της 

δημοσιότητας που εισάγει το Σχέδιο 

Νόμου στο πλασματικό ενέχυρο 

θεωρώντας ότι εγγυάται την ασφάλεια 

των συναλλαγών. Η διατήρηση του 

πράγματος στην κατοχή του οφειλέτη 

μπορεί να παραπλανήσει τον τρίτο που 

επιθυμεί π.χ. να αγοράσει το κινητό, 

και κατά συνέπεια είναι αναγκαία η 

καθιέρωση δημοσίων βιβλίων εγγρα-

φής του πλασματικού ενεχύρου και η 

καθιέρωση της αρχής της χρονικής 

προτεραιότητας.

Για παρόμοιους λόγους, ορθά δίδεται 

η δυνατότητα εγγραφής στα δημόσια 

αυτά βιβλία και των συμβάσεων 

πώλησης κινητών, με τον όρο της 

διατήρησης της κυριότητος μέχρις 

αποπληρωμής του τιμήματος. Σήμερα, 

πολλές πωλήσεις κινητών με ση-

μαντική αξία (π.χ. αυτοκίνητα) 

γίνονται με παρακράτηση κυριότητας, 

και η έλλειψη ενός συστήματος δημο-

σιότητας οδηγεί σε ανεπιθύμητες 

καταστάσεις που αποβαίνουν σε 

βάρος είτε των καλόπιστων τρίτων, 

είτε των δανειοδοτών.

Ομοίως η Ο.Κ.Ε. κρίνει θετικά και δύο 

άλλες καινοτομίες του Σχεδίου 

Νόμου, δηλαδή: 

το θεσμό της ενεχύρασης επιχειρη-

ματικών απαιτήσεων με παράλληλη 

καθιέρωση της δυνατότητας εγγρα-

φής τους στα δημόσια βιβλία και 

το θεσμό της κυμαινόμενης ασφά-

λειας, δηλαδή την ευχέρεια αντικα-

τάστασης (εφ' όσον συμφωνηθεί) 

από τον δανειολήπτη του ενεχυ-

�

�
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ρασθέντος κινητού από άλλο κινητό τους. Σε διαφορετική περίπτωση ο 4.Συναφές με την ανωτέρω παρατή-

ρηση είναι και το εξής θέμα: μεταξύ νόμος αυτός κινδυνεύει να παρα-ανάλογης αξίας. 

των καταργουμένων ενεχύρων είναι μείνει κενό γράμμα.Περαιτέρω η Ο.Κ.Ε. επισημαίνει τα 
και το γεωργικό ενέχυρο που θεσπί-2.Ως προς το πεδίο εφαρμογής του σημεία που θα πρέπει να ληφθούν υπ' 
σθηκε με το ν. 2184/1920. Επειδή πλασματικού ενεχύρου, θα πρέπει να όψιν για την αποτελεσματικότερη 
από τη διατύπωση των άρθρων 1-8 εξετασθεί η δυνατότητα επέκτασής λειτουργία των νέων θεσμών :
δεν προκύπτει ότι το πλασματικό του προκειμένου να καλυφθούν και 1.Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που 
ενέχυρο συνιστάται και επί της ορισμένα είδη αξιογράφων, και παρέχονται από το Σχέδιο Νόμου 
εσοδείας της μελλούσης και συγ-ιδιαίτερα οι μετοχές. στους συναλλασσομένους εξαρτάται 
κεκριμένα επί των καρπών και της 3.Η κατάργηση των διατάξεων που σε μεγάλο βαθμό από την αποτε-
μη παραχθείσης ακόμη εσοδείας αφορούσαν ειδικά ενέχυρα χωρίς λεσματική λειτουργία των Υποθηκο-
γενικά ή, τουλάχιστον, της γεωρ-παράδοση του κινητού, που κατά φυλακείων στα οποία ανατίθεται 
γικής περιόδου συστάσεως του καιρούς είχαν συσταθεί, είναι βέβαια έστω σε πρώτη φάση- η τήρηση των 
ενεχύρου, θα πρέπει να περιληφθεί φυσικό επακόλουθο της καθιέρωσης σχετικών βιβλίων δημοσιότητας. Η 
σχετική ρύθμιση. Η παρ. 6 του ενός ενιαίου θεσμικού πλαισίου για κατάσταση στα Υποθηκοφυλακεία 
άρθρου 18 (εξουσιοδοτική διάταξη) το πλασματικό ενέχυρο. Ζήτημα είναι σήμερα τουλάχιστον προβλη-
δεν μπορεί να καλύψει αυτή την όμως γεννάται για την τύχη των ματική, καθώς τα αρχεία είναι σε 
έλλειψη. ενεχύρων αυτών στα οποία δεν έχουν κακή κατάσταση, ο χρόνος εγγραφής 

5.Τέλος, θα ήταν ευκταίο να προ-αποσβεσθεί και οι απαιτήσεις τις ξεπερνάει συχνά τον ένα μήνα, η δε 
ωθηθεί η θέσπιση της καταπι-οποίες διασφαλίζουν δεν έχουν μηχανογράφηση προχωράει με 
στευματικής μεταβίβασης κυριό-εξοφληθεί και εκκαθαρισθεί. Η αργούς ρυθμούς. Η επιβάρυνση των 
τητας κινητών. Ο θεσμός αυτός θα Ο.Κ.Ε. προτείνει να προστεθεί Υποθηκοφυλακείων θα οδηγήσει σε 
είναι χρήσιμος και στις εθνικές παράλυσή τους, εάν δε συνοδευθεί διάταξη που να προβλέπει τη 

συναλλαγές και στις διεθνείς και από στελέχωσή τους με το διατήρηση των ενεχύρων αυτών και 

συναλλαγές των ελληνικών επι-απαραίτητο προσωπικό και από την να υποχρεώνει όσους τηρούν τα 

ταχεία γενίκευση και ολοκλήρωση ενέχυρα αυτά να εξακολουθήσουν χειρήσεων τις οποίες και θα 

της διαδικασίας μηχανογράφησής να τα τηρούν στα αρχεία τους. διευκόλυνε.

Συνέχεια από τη σελ. 1

Το Προεδρείο της Ο.Κ.Ε. και ο Υπουργός Δικαιοσύνης

ραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες, τη 

Δευτέρα 17 Ιουλίου 2000, Συνάντηση 

των Οικονομικών και Κοινωνικών 

Επιτροπών/ Συμβουλίων.

Στη Συνάντηση συμμετείχαν στελέχη της 

Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Ο.Κ.Ε. των 

χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Από την ελληνική Ο.Κ.Ε. συμμετείχε η κα 

Μάρθα Θεοδώρου, Υπεύθυνη του Τμήματος 

Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων. 

Στη διάρκεια της Συνάντησης πραγματο-

ποιήθηκε ενημέρωση για τις εξελίξεις στο 

κοινό project «CES link» και συζητήθηκε, 

μετά από τις προτάσεις των συμμετεχόντων, 

το εύρος και τα περιεχόμενα του κοινού site. 

Επίσης, έγινε δεκτή η πρόταση της ελληνικής 

Ο.Κ.Ε. να φιλοξενήσει την επόμενη Συ-

νάντηση στην Αθήνα, μετά τη Σύνοδο των 

Προέδρων και των Γενικών Γραμματέων στη 

Χάγη.

« Ï.Ê.Å. êáé ÉÍÔÅRNET» -
ÓõíÜíôçóç óôéò ÂñõîÝëëåò Π
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¢ííá 
Äéáìáíôïðïýëïõ

Ðüóï óçìáíôéêüò åßíáé óÞìåñá ï ñÜåé ç åõñùðáúêÞ åíïðïßçóç äéáðéóôþ-íá åêäçëþíåôáé êáé óå åõñùðáúêü.

èåóìüò ôçò Ï.Ê.Å. ãéá ôçí åëëçíéêÞ íïõìå áðü ôç ìßá ìåñéÜ ìéá åíßó÷õóç ôùí 

ïéêïíïìßá; Ðéóôåýåôå óôéò ðñïïðôé-õðåñåèíéêþí èåóìþí êáé áðü ôçí Üëëç ìéá Ðùò êáé ðüóï èá åíéó÷õèåß ï ñüëïò 
êÝò êáé óôçí åîÝëéîç ôïõ èåóìïý åíßó÷õóç ôùí èåóìþí äéáëüãïõ, åêôüò ôùí ôùí ðïëéôþí óôá äñþìåíá ãéá ôçí 
óôçí ÅëëÜäá; ðáñáäïóéáêþí êõâåñíçôéêþí ðëáéóßùí. ÅíùìÝíç Åõñþðç;

Áí óõãêñßíåé êáíåßò ôï èåóìü ôçò Óå áõôÞ ôç äåýôåñç ðåñßðôùóç, óå üëåò ôéò Èá Þôáí ðïëý ðáñÜäïîï íá ÷ôßóïõìå ôçí 
åëëçíéêÞò Ï.Ê.Å. ìå ôïí áíôßóôïé÷ï èåóìü 

÷þñåò ôçò Åõñþðçò, åíéó÷ýïíôáé ïé èåóìïß Åõñþðç êáé ìåôÜ íá áíáæçôïýìå ôïõò 
óôéò Üëëåò åõñùðáúêÝò ÷þñåò èá 

ðïõ Ý÷ïõí Ýíá ÷áñáêôÞñá áíôßóôïé÷ï ìå Åõñùðáßïõò. Äåí åßíáé äõíáôü íá õðÜñîåé 
äéáðéóôþóåé üôé õðÜñ÷åé êÜðïéá êáèõóôÝ-

åêåßíï  ôçò  Ï.Ê.Å. ðïëéôéêÞ Åõñþðç ÷ùñßò ôçí Üóêçóç 
ñçóç. Åí ôïýôïéò, ï èåóìüò åßíáé óçìáíôé-

äéêáéùìÜôùí êáé ôçí áíÜëçøç õðï÷ñåþ-
êüò êáé ðñÝðåé íá áíáðôýîåé ðëÞñùò ôéò 

óåùí áðü ôïõò Åõñùðáßïõò ðïëßôåò. Áõôü ÊñÜôïò  Ðñüíïéáò êáé Ðáãêïóìéï-
äõíáôüôçôÝò ôïõ. Èá ìðïñïýóå, ãéá 

åßíáé êáé ôï ðñüâëçìá ôïõ ðåñéâüçôïõ ðïßçóç. Ðüóï ìðïñïýí áõôÜ íá ðáñÜäåéãìá, ç Ï.Ê.Å. íá åêäßäåé 
äçìïêñáôéêïý åëëåßììáôïò. Ôï æçôïýìåíï óõìâáäßóïõí óôçí ÅíùìÝíç Åõñþ-ðåñéóóüôåñåò äéåñåõíçôéêÝò ãíùìïäï-
åßíáé íá ÷ôßóïõìå Ýíáí åõñùðáúêü äçìüóéï ðç;ôÞóåéò Þ êåßìåíá ðñïò äéáâïýëåõóç þóôå 
÷þñï üðïõ ïé ðïëéôéêÝò çãåóßåò èá Ç äéáäéêáóßá ôçò åõñùðáúêÞò ïëïêëÞ-áêüìç êáé áí äåí âñßóêïíôáé ëýóåéò óôá 
ëïãïäïôïýí ü÷é ìüíï ãéá ôç äñáóôçñéüôçôÜ ñùóçò åßíáé ç êáëýôåñç äõíáôÞ áðÜíôçóç äéÜöïñá ðñïâëÞìáôá ôïõëÜ÷éóôïí íá 
ôïõò óôï åóùôåñéêü ôùí ÷ùñþí ôïõò áëëÜ ðïõ ìðïñåß íá äïèåß áðü ìéá ïìÜäá ÷ùñþí åðéóçìáßíïíôáé ïé äéáóôÜóåéò ôïõò êáé ôï 
êáé ãéá ôéò åõèýíåò óôç óõíïëéêÞ ðïñåßá ôçò óôï öáéíüìåíï ôçò ðáãêïóìéïðïßçóçò. äéáðñáãìáôåõôéêü ðëáßóéï ôçò åðßëõóÞò 
Åõñþðçò. Áõôü âÝâáéá äåí ìðïñåß íá ãßíåé ÊáôÜ óõíÝðåéá óôï âáèìü ðïõ åíéó÷ýïíôáé ôïõò. Ìå áõôü ôïí ôñüðï èá õðÞñ÷å ìéá 
áðü ôç ìßá ìÝñá óôçí Üëëç ïýôå ìðïñåß íá ïé èåóìïß äçìïóßïõ ÷áñáêôÞñá óå óõíå÷Þò ôñïöïäïóßá ôïõ äçìïóßïõ 

ãßíåé ìå íïìéêÝò ðñÜîåéò ôùí åõñùðáúêþí åõñùðáúêü åðßðåäï åßìáóôå õðï÷ñå-äéáëüãïõ, ôïõ êïéíùíéêïý äéáëüãïõ êáé 

ïñãÜíùí. Ó÷åôßæåôáé ìå ôçí êáèçìåñéíÞ ùìÝíïé íá äéáóöáëßóïõìå ôç äéáôÞñçóç ôïõ äéáëüãïõ ôçò êïéíùíßáò ôùí ðïëéôþí.

æùÞ ôùí ðïëéôþí êáé ìå ôç óôáäéáêÞ ôïõ åõñùðáúêïý êïéíùíéêïý ìïíôÝëïõ. 

ïéêïäüìçóç ìéáò åõñùðáúêÞò óõíåßäçóçò. ÐñáêôéêÜ áõôü óçìáßíåé üôé ç ðñüíïéá, Ðéóôåýåôå üôé åíéó÷ýåôáé ï ñüëïò ôçò 

Ç ðñüêëçóç åßíáé ìåãÜëç áëëÜ èá ðñÝðåé äçëáäÞ ç êïéíùíéêÞ áëëçëåããýç, ðïõ Ï.Ê.Å. óôçí ÅíùìÝíç Åõñþðç;

åêäçëþíåôáé óå åèíéêü åðßðåäï, èá ðñÝðåé ÁíáìöéóâÞôçôá åíéó÷ýåôáé. ¼óï ðñï÷ù- íá ôçí áíôéìåôùðßóïõìå.

Ç Ï.Ê.Å. íá åêäßäåé 
ðåñéóóüôåñåò äéåñåõíçôéêÝò 
ãíùìïäïôÞóåéò Þ êåßìåíá 
ðñïò äéáâïýëåõóç þóôå 
áêüìç êáé áí äåí âñßóêïíôáé 
ëýóåéò óôá äéÜöïñá 
ðñïâëÞìáôá ôïõëÜ÷éóôïí 
íá åðéóçìáßíïíôáé ïé 
äéáóôÜóåéò ôïõò êáé ôï 
äéáðñáãìáôåõôéêü ðëáßóéï 
ôçò åðßëõóÞò ôïõò

Åðßôñïðïò ôçò ÅëëÜäïò
óôçí ÅõñùðáúêÞ ÅðéôñïðÞ
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ÂÉÂËÉÏÐÁÑÏÕÓÉÁÓÇ Ç ÅÐÉÔÑÏÐÇ Ô Ù Í ÅÕÑÙÐÁÚÊÙÍ ÊÏÉÍÏÔÇÔÙÍ

«ÁôæÝíôá ÊïéíùíéêÞò ÐïëéôéêÞò»

Ôï Üôõðï Óõìâïýëéï ôùí Õðïõñãþí Êïéíùíéêþí 
ÕðïèÝóåùí, õðü ôçí Ðñïåäñßá ôçò ãáëëßäáò 
Õðïõñãïý Åñãáóßáò êáò Martine Aubry, åíÝêñéíå 
óôéò 8-9/7/00 óôï Ðáñßóé ôçí ÁôæÝíôá ÊïéíùíéêÞò 
ÐïëéôéêÞò ðïõ ðñïåôïßìáóå ç áñìüäéá Åðßôñïðïò 
¢ííá Äéáìáíôïðïýëïõ. Ç áôæÝíôá áõôÞ áðïôåëåß 
ôìÞìá ôùí óôñáôçãéêþí óôü÷ùí ôçò ÅðéôñïðÞò ãéá 
ôçí åðüìåíç ðåíôáåôßá üðùò óõìöùíÞèçêáí óôéò 
9/2/00 - êáëýðôåé ôçí ðåñßïäï áðü 2000-2005 êáé 
ðñüêåéôáé íá õðïâëçèåß óå ìßá åíäéÜìåóç 
áíáèåþñçóç ôï 2003. 

Ç íÝá åõñùðáúêÞ êïéíùíéêÞ áôæÝíôá óôï÷åýåé óôïí 
åêóõã÷ñïíéóìü ôïõ åõñùðáúêïý êïéíùíéêïý 
ìïíôÝëïõ êáé ôçí õëïðïßçóç ìå óõãêåêñéìÝíåò 
äñÜóåéò ôùí ðïëéôéêþí äåóìåýóåùí ðïõ 
åëÞöèçóáí óôçí Óýíïäï ãéá ôçí Áðáó÷üëçóç ôçò 
Ëéóóáâüíáò ôï 2000. ÊáôåõèõíôÞñéá áñ÷Þ üëïõ 
ôïõ êåéìÝíïõ åßíáé ç åíßó÷õóç ôïõ ñüëïõ ôùí 
êïéíùíéêþí ðïëéôéêþí ùò ðáñáãùãéêïý óõíôå-
ëåóôÞ. Áöåôçñßá ôïõ åßíáé áíáëýóåéò êáé äéáðé-
óôþóåéò ôçò ÅðéôñïðÞò ðïõ ðåñéëáìâÜíïíôáé óå 

�Ç íïìïèåóßá, ç ïðïßá èá èÝôåé ôá åëÜ÷éóôá üñéá ðñïçãïýìåíá êåßìåíÜ ôçò, üðùò ïé ÅêèÝóåéò ãéá 
áóöÜëåéáò, êáé èá ìðïñåß âÜóåé ôçò áñ÷Þò ôçò ôçí ÊïéíùíéêÞ Ðñïóôáóßá, ôá êåßìåíá ãéá ôçí 
åðéêïõñéêüôçôáò íá åßíáé ðñïúüí óõìöùíéþí êïéíùíßá ôçò ðëçñïöïñßáò, ôçí åíßó÷õóç ôçò 
ìåôáîý ôùí êïéíùíéêþí åôáßñùíáðáó÷üëçóçò êëð. ðïõ õðåâëÞèçóáí óôï 

�Ï êïéíùíéêüò äéÜëïãïòÅõñùðáúêü Óõìâïýëéï ôçò Ëéóóáâüíáò. 

Ç óçìáíôéêüôåñç êáéíïôïìßá ôçò ÁôæÝíôáò åßíáé ç �Ôá ÄéáñèñùôéêÜ Ôáìåßá êáé éäéáßôåñá ôï Åõñù-
åðÝêôáóç óôï ðåäßï üëùí ôùí êïéíùíéêþí ðáúêü Êïéíùíéêü Ôáìåßï
ðïëéôéêþí ôçò ìåèüäïõ ôïõ óõíôïíéóìïý, ç ïðïßá �Ôï mainstreaming
åß÷å õéïèåôçèåß óôçí ̧ êôáêôç Óýíïäï ÊïñõöÞò ôïõ �Ç áíÜðôõîç ðñïãñáììÜôùí
Ëïõîåìâïýñãïõ ôï 1997 ìüíï ãéá ôïí ôïìÝá ôçò 

�Ç áíÜëõóç ðïëéôéêÞò êáé ç Ýñåõíá ìå ôç ìïñöÞ áðáó÷üëçóçò.
ðåñéïäéêþí åêèÝóåùí ãéá ôçí áðáó÷üëçóç, ôçí 

Ç ÁôæÝíôá ðñïôåßíåé ìßá ïëïêëçñùìÝíç êáé 
éóüôçôá, ôéò åñãáóéáêÝò ó÷Ýóåéò êáé ôçí 

óõíåêôéêÞ ðñïóÝããéóç þóôå ç Å.Å. íá ìðïñÝóåé íá 
êïéíùíéêÞ êáôÜóôáóç.

áíôéìåôùðßóåé ôéò íÝåò ðñïêëÞóåéò óôï ðåäßï ôçò 
Óôï ðëáßóéï ôçò ðáñáðÜíù ðñïâëçìáôéêÞò ç êïéíùíéêÞò ðïëéôéêÞò ðïõ áðïññÝïõí áðü ôç ñéæéêÞ 
ÁôæÝíôá ÊïéíùíéêÞò ÐïëéôéêÞò åîåéäéêåýåé ôçí áëëáãÞ ôçò åõñùðáúêÞò ïéêïíïìßáò êáé êïéíùíßáò. 
ðñïóÝããéóç áõôÞ óôïõò áêüëïõèïõò 11 óôü÷ïõò:Ç ðñïóÝããéóç áõôÞ åðéêåíôñþíåôáé óôçí ðñïþ-
�Ðåñéóóüôåñåò êáé êáëýôåñåò èÝóåéò åñãáóßáò èçóç ôçò ðïéüôçôáò, ìßáò Ýííïéáò ôçí ïðïßá 
êáé óõãêåêñéìÝíá áýîçóç ôïõ ðïóïóôïý ôçò äáíåßæåôáé áðü ôï åðé÷åéñçìáôéêü ðåñéâÜëëïí, 
óõíïëéêÞò áðáó÷üëçóçò óôï 70% êáé ôçò ðñïêåéìÝíïõ íá ôçí åðåêôåßíåé óå ïëüêëçñç ôçí 
ãõíáéêåßáò áðáó÷üëçóçò óôï 60% ìÝ÷ñé ôï 2010ïéêïíïìßá êáé ôçí êïéíùíßá, äéåõêïëýíïíôáò ôç 

âåëôßùóç ôçò óýíäåóçò ôùí ïéêïíïìéêþí �Ðñüâëåøç êáé äéá÷åßñéóç ôçò áëëáãÞò êáé 
ðïëéôéêþí ìå ôéò êïéíùíéêÝò. Ç ðñïóÝããéóç áõôÞ ðñïóáñìïãÞ óôï íÝï åñãáóéáêü ðåñéâÜëëïí 
åîåéäéêåýåôáé óå êÜðïéåò Ýííïéåò êëåéäéÜ, üðùò ç (áíôéìåôþðéóç ôùí êïéíùíéêþí åðéðôþóåùí ôùí 
ðëÞñçò áðáó÷üëçóç, ç ðïéüôçôá ôçò åñãáóßáò, ç áíáäéáñèñþóåùí êáé ðñïóáñìïãÞ ôùí åñãáóéá-
ðïéüôçôá ôçò êïéíùíéêÞò ðïëéôéêÞò êáé ç ðïéüôçôá êþí ó÷Ýóåùí óôç íÝá ïéêïíïìßá ìå óõíäõáóìü 
ôùí åñãáóéáêþí ó÷Ýóåùí. åõåëéîßáò êáé áóöÜëåéáò)
Ùò ðëÞñçò áðáó÷üëçóç åííïåßôáé ðëÝïí ðïóïôé-�Áîéïðïßçóç ôùí åõêáéñéþí ðïõ ðñïóöÝñåé ç 
êÜ ç äçìéïõñãßá ðåñéóóüôåñùí èÝóåùí åñãá- ïéêïíïìßá ðïõ âáóßæåôáé óôç ãíþóç ãéá ôç 
óßáò, áíåîÜñôçôá áðü ôá ðïéïôéêÜ ÷áñáêôçñé- äçìéïõñãßá èÝóåùí åñãáóßáò
óôéêÜ ôïõò �Ðñïþèçóç ôçò êéíçôéêüôçôáò ôùí åñãáæïìÝíùí 
Ç ðïéüôçôá ôçò åñãáóßáò ðåñéëáìâÜíåé êáëýôå- (Üñóç ôùí áíôéêéíÞôñùí ãéá ôçí åëåýèåñç äéáêß-
ñåò äïõëåéÝò êáé ðåñéóóüôåñï éóïññïðçìÝíïõò íçóç ôùí åñãáæïìÝíùí ê.ë.ð.)
ôñüðïõò óõíäõáóìïý ôçò åðáããåëìáôéêÞò ìå ôçí �Åêóõã÷ñïíéóìüò êáé âåëôßùóç ôçò êïéíùíéêÞò 
ðñïóùðéêÞ æùÞ ðñïóôáóßáò
Ç ðïéüôçôá ôçò êïéíùíéêÞò ðïëéôéêÞò åíÝ÷åé Ýíá �Ðñïþèçóç ôçò êïéíùíéêÞò Ýíôáîçò, ìå ôçí 
õøçëü åðßðåäï êïéíùíéêÞò ðñïóôáóßáò, êáëÝò êáôáðïëÝìçóç ôçò öôþ÷åéáò êáé ôïõ êïéíùíéêïý 
êïéíùíéêÝò õðçñåóßåò äéáèÝóéìåò óå üëïõò ôïõò áðïêëåéóìïý
åõñùðáßïõò ðïëßôåò, ðñáãìáôéêÝò åõêáéñßåò ãéá 

�Ðñïþèçóç ôçò éóüôçôáò ôùí öýëùí, ìÝóù ôçò 
üëïõò êáé åããýçóç ôùí èåìåëéùäþí êïéíùíéêþí 

ðëÞñïõò óõììåôï÷Þò ôùí ãõíáéêþí óôçí äéêáéùìÜôùí
ïéêïíïìéêÞ, êïéíùíéêÞ, åðéóôçìïíéêÞ êáé ðïëé-

Ç ðïéüôçôá ôùí åñãáóéáêþí ó÷Ýóåùí ïñßæåôáé 
ôéêÞ æùÞ

áðü ôçí éêáíüôçôá èåìåëßùóçò ôçò óõíáßíåóçò 
�Åíßó÷õóç ôùí èåìåëéùäþí äéêáéùìÜôùí êáé ôüóï óôç äéÜãíùóç üóï êáé óôá ìÝóá ðñïóáñ-
êáôáðïëÝìçóç ôùí äéáêñßóåùíìïãÞò óôéò åñãáóéáêÝò áëëáãÝò.

�Ðñïþèçóç ôçò ðïéüôçôáò óôéò åñãáóéáêÝò Ç ÁôæÝíôá ðñïâëÝðåé ôçí ðñïïäåõôéêÞ áíÜìåéîç 
ó÷Ýóåéòüëùí ôùí åìðëåêïìÝíùí óôçí êïéíùíéêÞ ðïëéôéêÞ 

�Ðñïåôïéìáóßá ôçò Äéåýñõíóçò ìå üñïõò éóïññï-öïñÝùí (ÅõñùðáúêÞ ÅðéôñïðÞ, Åõñùðáúêü Óõì-
ðçìÝíçò ïéêïíïìéêÞò êáé êïéíùíéêÞò áíÜðôõîçòâïýëéï, Åõñùðáúêü Êïéíïâïýëéï, åèíéêÝò êõâåñ-

íÞóåéò, ðåñéöåñåéáêÝò êáé ôïðéêÝò áñ÷Ýò, êïéíù-�Ðñïþèçóç ôçò óõíåñãáóßáò ìå äéåèíåßò ïñãá-
íéêïß öïñåßò óå üëá ôá åðßðåäá êáé ìç êõâåñíç- íéóìïýò (ÄÏÅ, ÏÏÓÁ, Óõìâïýëéï ôçò Åõñþðçò).
ôéêÝò ïñãáíþóåéò) óôç äéáäéêáóßá åöáñìïãÞò ôçò. Ãéá ôçí õëïðïßçóç ôùí óôü÷ùí áõôþí ðñïôåßíïíôáé 
Ôá åñãáëåßá ðïõ èá ÷ñçóéìïðïéçèïýí ãéá ôçí 36 äñÜóåéò ðïõ áíáëýïíôáé óôï êåßìåíï. Áí êáé 
åðßôåõîç ôùí óôü÷ùí åßíáé: áñêåôÝò áðü ôéò äñÜóåéò áõôÝò äåí åßíáé êáéíïý-

ñéåò, åðáíáðñïóáñìüóôçêáí óôéò ðïëéôéêÝò êáôåõ-�Ç ìÝèïäïò ôïõ áíïé÷ôïý óõíôïíéóìïý ôùí 
èýíóåéò ôïõ Óõìâïõëßïõ ôçò Ëéóóáâüíáò 2000.êïéíùíéêþí ðïëéôéêþí
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�

�

COM (2000) 379 ôåëéêü

«Ç ÍÝá ÅõñùðáúêÞ 
Ïéêïíïìßá, óôï êáôþöëé 
ôïõ 21ïõ áéþíá»
Ë. Ôóïýêáëçò 
Åêäüóåéò: ÐáðáæÞóç

ÄéáâÜóáìå ôï âéâëßï ôïõ êáèçãçôÞ ôçò London 
School of Economics Ôóïýêáëç «Ç ÍÝá 
ÅõñùðáúêÞ Ïéêïíïìßá, óôï êáôþöëé ôïõ 21ïõ 
áéþíá», åêä. ÐáðáæÞóçò 1998. Áðïôåëåß íåþôåñç 
êáé áíáíåùìÝíç åêäï÷Þ ôïõ ðñþôïõ åêåßíïõ 
âéâëßïõ ðïõ åß÷å åêäþóåé ï óõããñáöÝáò óôçí 
áããëéêÞ êáé åß÷å ëÜâåé Üñéóôåò êñéôéêÝò áðü ôç 
âñåôáíéêÞ áêáäçìáúêÞ êïéíüôçôá, ìÝëïò ôç ïðïßáò 
Þôáí êáé ï óõããñáöÝáò ãéá ðïëëÜ ÷ñüíéá. Óôç 
óõíÝ÷åéá ôï âéâëßï ìåôáöñÜóôçêå óôá åëëçíéêÜ êáé 
ôþñá åêäßäåôáé ìå Üëëç ìïñöÞ, ðïëý ðéï 
åìðëïõôéóìÝíç. Áõôü åßíáé áðáñáßôçôï óå Ýíá 
ôÝôïéï áíôéêåßìåíï üðùò ç ðïëéôéêÞ ïéêïíïìßá ôçò 
ÅõñùðáúêÞò ̧ íùóçò, ç ïðïßá óõíå÷þò 
ìåôáâÜëëåôáé èåóìéêÜ. ×ñçóéìïðïéïýìå ôïí üñï 
«ðïëéôéêÞ ïéêïíïìßá» ü÷é ôõ÷áßá, äéüôé ï Ýëëçíáò 
êáèçãçôÞò êéíåßôáé áêñéâþò ó' áõôü ôï ÷þñï, äåí 
åßíáé äçëáäÞ áêñáéöíÞò ïéêïíïìïëüãïò. ¢ëëùóôå 
ôï áíôéêåßìåíï ðïõ óõæçôïýìå åßíáé åê ôùí 
ðñáãìÜôùí ðïëõäéÜóôáôï. Ï Ôóïýêáëçò Ý÷åé ôï 
ðëåïíÝêôçìá íá ìðïñåß íá óõëëáìâÜíåé áõôÝò ôéò 
äéáóôÜóåéò, ôçí ðïëéôéêÞ, ôçí ïéêïíïìéêÞ, ôçí 
êïéíùíéêÞ. Ôï äåýôåñï ðëåïíÝêôçìÜ ôïõ åßíáé ç 
áöçãçìáôéêÞ ôïõ éêáíüôçôá, ðïõ ôçí Ý÷åé 
ðñïöáíþò áíôëÞóåé áðü ôçí âñåôáíéêÞ ó÷ïëÞ. 
ÐñÜãìáôé ôá ðåñéóóüôåñá áããëéêÜ âéâëßá ãéá ôçí 
ÅÅ Ý÷ïõí éóôïñéêü êáé áöçãçìáôéêü ÷áñáêôÞñá. 
ÊáôÜ ôïýôï äéáöÝñïõí áðü ôçí çðåéñùôéêÞ 
åõñùðáúêÞ ðáñÜäïóç, ç ïðïßá åßíáé ðåñéóóüôåñï 
«êáñôåóéáíÞ». Áí äïýìå ð.÷. ôá áíôßóôïé÷á âéâëßá 
ôïõ Ìïýóç, ðïõ Ý÷åé èçôåýóåé óôçí ðáñÜäïóç áõôÞ, 
èá åíôïðßóïõìå áõôÝò ôéò äéáöïñÝò. Ìðïñåß íá 
ðñïóöÝñïíôáé ãéá äéäáêôéêÜ åã÷åéñßäéá, áëëÜ ßóùò 
åßíáé ëéãüôåñï æùíôáíÜ êáé ðåñéóóüôåñï ôå÷íéêÜ 
êáé ðëçñïöïñéáêÜ. Íïìßæïõìå üôé ôá âéâëßá ôïõ 
Ôóïýêáëç áðåõèýíïíôáé óå ðéï þñéìï êïéíü, ðïõ 
åðéðëÝïí èÝëåé áõôÜ ðïõ äéáâÜæåé íá åíôÜóóïíôáé 
óå ìéá ðñïïðôéêÞ, áëëÜ êáé íá ìçí åßíáé 
«ïõäÝôåñá» áðü ðëåõñÜò ôïðïèÝôçóçò, Ýóôù êé áí 
ç ôïðïèÝôçóç åêöñÜæåôáé ìå êïìøü ôñüðï.

ÂÝâáéá ï Ôóïýêáëçò öñïíôßæåé íá õðÜñ÷åé êáé ôï 
ðëçñïöïñéáêü õëéêü. Êáëýðôåé üëåò ó÷åäüí ôéò 
ðïëéôéêÝò ôçò ÅÅ. ¼ìùò ç Ýìöáóç äåí åßíáé óôçí 
âáóéêÞ ðëçñïöüñçóç. Äåí èá âñåé êáíåßò ð.÷. ðüóá 
åßíáé ôá ìÝëç ôïõ ôÜäå ïñãÜíïõ, Þ ðïéåò åßíáé 
áêñéâþò ïé áñìïäéüôçôÝò ôïõ, Þ ëåðôïìåñåéáêÜ ôéò 
ôÜäå äñÜóåéò óôïí ôïìÝá ôçò áðáó÷üëçóçò. ¼ìùò 
äéáâÜæïíôáò ôï âéâëßï ìðïñåß íá âñåé ôïõò 
ðáñÜãïíôåò ôçò Üôõðçò ðïëéôéêÞò äñÜóçò ðïõ 
åõèýíïíôáé ãéá ôéò ôÜäå åðéëïãÝò, åíþ èá åíéó÷ýóåé 
ôï ðíåõìáôéêü ôïõ ïðëïóôÜóéï óôïí ôïìÝá ôçò 
ðïëéôéêÞò ïéêïíïìßáò ôçò ÅÅ. Èá êáôáíïÞóåé 
ðåñéóóüôåñï ôïõò ìï÷ëïýò ðïõ êéíïýí ôçí 
åõñùðáúêÞ êáé äéåèíÞ ïéêïíïìßá, ðïõ áð' üôé 
äåß÷íåé êáé ôï âéâëßï, äåí áðïöáóßæåôáé ìüíï óå 
êëåéóôÝò ëÝó÷åò åéäéêþí, áëëÜ ìå ðéï óýíèåôåò 
äéáäéêáóßåò.
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Ôï äçìïãñáöéêü 
ðñüâëçìá ôçò Öéëáíäßáò

ÏÉ Ï.Ê.Å.ÔÇÓ  ÅÕÑÙÐÁÚÊÇÓ ÅÍÙÓÇÓ 

ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç ôçò Äéåèíïýò 
¸íùóçò ôùí Ï.Ê.Å. óôç Gabon

ρόλο των Ο.Κ.Ε. ανά τον κόσμο, η οποία ανατέθηκε 
στην Επιστημονική συνεργάτιδα της Ο.Κ.Ε. της Ελλάδος 
Δρ. Ματίνα Γιαννακούρου. 

Κείμενο Εργασίας για την Παγκοσμιοποίηση των 
συναλλαγών, το οποίο προετοιμάστηκε από Επιτροπή 
εργασίας, αποτελούμενη από τα Οικονομικά και Κοινωνικά 
Συμβούλια της Αφρικής, την Ο.Κ.Ε. της Ε.Ε., και τις Ο.Κ.Ε. 
της Ολλανδίας, της Ρουμανίας και της Ιταλίας. Το κείμενο 
αυτό θα αποτελέσει τη βάση των συζητήσεων στις 
επικείμενες συναντήσεις του Προέδρου της  A.I.C.E.S.I.S 
κ. Wijffels με τους Γενικούς Δ/ντές του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) και της Διεθνούς Οργάνωσης 
Εργασίας (ΔΟΕ).

Την εντατικοποίηση των εργασιών για την εγκατάσταση 
δικτύου όλων των Ο.Κ.Ε. στο Διαδίκτυο.

�

�

Συνέχεια από τη σελ. 1

Ç Ï.Ê.Å. ôçò ÅëëÜäïò 
óôçí 65ç Ä.Å.È.

μίας και Οικονομικών, την Κυριακή 3 Σεπτεμβρίου 2000.

Το περίπτερο της Ο.Κ.Ε. επισκέφθηκαν ο Πρόεδρός της, ο 

Αντιπρόεδρος της Β΄ Ομάδος, καθώς και Μέλη της 

Εκτελεστικής Επιτροπής και της Ολομέλειάς της.

Η προσέλευση των επισκεπτών στο περίπτερο της Ο.Κ.Ε. ήταν 

φέτος ιδιαίτερα εντυπωσιακή. Χιλιάδες επισκέπτες ενημερώ-

θηκαν για το έργο της Ο.Κ.Ε. και τους διανεμήθηκε σχετικό 

υλικό. Σημαντικός αριθμός από τους επισκέπτες του περιπτέρου 

ζήτησε, συμπληρώνοντας ειδικό έντυπο, να συμπεριληφθεί στο 

mailing list της Ο.Κ.Ε., ώστε να λαμβάνει το έντυπο υλικό της.

Συνέχεια από τη σελ. 1

Ôï Ïéêïíïìéêü Óõìâïýëéï ðïõ åðéëÝãåé íá áíáâÜ-
ôçò Öéëáíäßáò áðÝóôåéëå ëåé ôç óõíôáîéïäüôçóÞ 
ìåëÝôç ó÷åôéêÜ ìå ôï äç- ôïõ ï äéêáéïý÷ïò áëëÜ ìå 
ìïãñáöéêü ðñüâëçìá ôçò ôï áíþôáôï üñéï íá ìÝíåé 
÷þñáò. Ç ìåëÝôç áõôÞ óôáèåñü. Ðñïôåßíåôáé 
áðïôåëåß ôï ôñßôï ìÝñïò ëïéðüí, ç áýîçóç ôïõ 
ôçò Ýêèåóçò ôïõ ÏÏÓÁ ìå áíþôáôïõ ïñßïõ êáèþò ç 
ôßôëï: «OECD Economic áýîçóç áõôÞ èá êÜíåé 
Surveys: Finland». ðéï åëêõóôéêÞ ôçí åñãá-

óßá ìåôÜ ôá 60.Ôï åíäéáöÝñïí ôïõ èÝìá-
ôïò áõôïý Ýãêåéôáé, áðü ôç  Ôá ðñïãñÜììáôá ðñüù-
ìéá ðëåõñÜ, óôï üôé ï ñçò óõíôáîéïäüôçóçò 
ðëçèõóìüò ôçò Öéëáíäßáò ëüãù áíáðçñßáò êáé 
ãåñíÜ ìå ôïõò ãñçãïñü- áíåñãßáò íá ãßíïõí ëéãü-
ôåñïõò ñõèìïýò áðü üôé ôåñï åëêõóôéêÜ, êáôáñ-
óôéò Üëëåò ÷þñåò ôïõ ÏÏÓÁ êáé óôï ãþíôáò ôá ó÷åôéêÜ äéêáéþìáôá óý-
ãåãïíüò üôé ôï ðïóïóôü ôùí çëéêéùìÝíùí íôáîçò ãÞñáôïò ðïõ ðáñá÷ùñïýíôáé 
åðß ôïõ óõíïëéêïý ðëçèõóìïý èá êáôÜ ôç ðåñßïäï ôçò ðñüùñçò óõíôá-
áðïôåëåß ôï äåýôåñï õøçëüôåñï óôçí îéïäüôçóçò.
ÅõñùðáúêÞ ̧ íùóç ôï 2030. Áðü ôçí Üëëç 

 Íá ìåéùèåß ç Ýêôáóç ôùí ðáñï÷þí óôï 
ðëåõñÜ, ôï ãåãïíüò üôé ç ðñáãìáôéêÞ 

ðëáßóéï ôïõ ó÷Þìáôïò «unemployment 
ìÝóç çëéêßá óõíôáîéïäüôçóçò åßíáé êÜôù 

pipeline to early retirement». Ôï ó÷Þìá áðü ôá 60 ÷ñüíéá êáèéóôÜ ôï ðñüâëçìá 
áõôü, åíèáññýíåé ôçí ðñüùñç óõíôáîéï-áêüìç ðéï åðåßãïí.
äüôçóç êáèþò ðáñÝ÷åé åðßäïìá áíåñ-

ÓõãêåêñéìÝíá, ëüãù ôïõ ÷áìçëïý 
ãßáò, ôçò ôÜîçò ôïõ 55% ôïõ ôåëåõôáßïõ 

ñõèìïý ãåííÞóåùí áðü ôç äåêáåôßá ôïõ 
ìéóèïý, óå áõôïýò ðïõ ìÝíïõí Üíåñãïé 1970 êáé ôçò óõíå÷ïýò áýîçóçò ôïõ 
óôçí çëéêßá ôùí 55-59 åôþí. Ôï åðßäïìá ðñïóäüêéìïõ æùÞò, ç áíáëïãßá ôïõ 
÷ïñçãåßôáé ãéá ôç ìÝãéóôç ðåñßïäï 500 ðëçèõóìïý óå åñãÜóéìç çëéêßá óå ó÷Ýóç 
åñãÜóéìùí çìåñþí ìå äõíáôüôçôá ìå ôï óõíïëéêü ðëçèõóìü èá áñ÷ßóåé íá 
åðÝêôáóçò ôïõ ðñïãñÜììáôïò üìùò, ìåéþíåôáé ðÝöôïíôáò óôï 53% ôï 2050. Ï 
ìÝ÷ñé ôçí çëéêßá ôùí 60.áñéèìüò ôùí óõíôáîéïý÷ùí ðñüêåéôáé 
 Íá áõîçèåß êáôÜ 2 Þ 3 ÷ñüíéá ç íïìïèå-óýíôïìá íá áõîçèåß êáèþò ç ãåíéÜ ôïõ 
ôçìÝíç çëéêßá óõíôáîéïäüôçóçò.“baby boom” - áõôþí ðïõ ãåííÞèçêáí 

áíÜìåóá óôï 1945 êáé 1955 - èá áñ÷ßóåé Ôï Ïéêïíïìéêü Óõìâïýëéï ôçò Öéëáíäßáò 
íá ãåñíÜ. Ôï ðïóïóôü ôùí çëéêéùìÝíùí êáôÜ äåýôåñï ëüãï ðñïôåßíåé:
óôï óõíïëéêü ðëçèõóìü èá áõîçèåß  Íá áõîçèåß ç ÷ñçìáôïäüôçóç ãéá ôï 
äñáóôéêÜ áããßæï-íôáò ôï 27% ôï 2050. óõíôáîéïäïôéêü óýóôçìá óÞìåñá þóôå 
ÁõôÞ ç äõóìåíÞò äçìïãñáöéêÞ åîÝëéîç íá ÷ñçóéìïðïéçèåß ôï áðüèåìá ãéá ôç 
åðéâáñýíåôáé áðü ôçí ôÜóç ãéá ðñüùñç ìåëëïíôéêÞ áíôéìåôþðéóç ôçò ãÞ-
óõíôáîéïäüôçóç. Ðáñüëï ðïõ ç åðßóçìç ñáíóçò.
çëéêßá óõíôáîéïäüôçóçò óôç Öéëáíäßá  Íá åéóá÷èåß Ýíá êáôÜëëçëï ÷ñçìáôï-
åßíáé ôá 65 Ýôç, ç ìÝóç ðñáãìáôéêÞ çëéêßá äïôïýìåíï óõíôáîéïäïôéêü ó÷Þìá ãéá 
åßíáé ÷áìçëüôåñç áðü ôá 60, êáèþò ôá 

ôïõò õðáëëÞëïõò ôçò êåíôñéêÞò äéïß-
óõíôáîéïäïôéêÜ ó÷Þìáôá ôçò ÷þñáò êáé 

êçóçò.
ôá äéÜöïñá êïéíùíéêÜ ðñïãñÜììáôá ðïõ 

 Íá âåëôéùèïýí ïé åõêáéñßåò åñãáóßáò ÷ñçìáôïäïôïýí óõíôÜîåéò áíáðçñßáò êáé 
ãéá ôïõò ãçñáéüôåñïõò åñãáæüìåíïõò. áíåñãßáò åíèáññýíïõí ôçí áðï÷þñçóç 
 Íá åðéôá÷õíèïýí ôá ìÝôñá åíåñãçôéêÞò áðü ôçí áãïñÜ åñãáóßáò ðñéí ôçí 
áíôéìåôþðéóçò ôçò áãïñÜò åñãáóßáò ãéá åðßóçìç çëéêßá óõíôáîéïäüôçóçò. Ç ôÜóç 
ôïõò ãçñáéüôåñïõò åñãáæüìåíïõò.áõôÞ, áõîÜíåé ôéò äáðÜíåò ãéá ôï 

óõíôáîéïäïôéêü óýóôçìá êáé ôéò êáèéóôÜ  Íá õðÜñ÷ïõí êõñþóåéò óôç ðåñßðôùóç 
ðïëý õøçëÝò óå óýãêñéóç ìå ôá äéåèíÞ ðïõ ïé ãçñáéüôåñïé Üíåñãïé áñíïýíôáé 
äåäïìÝíá. Ïé äáðÜíåò áõôÝò áíáìÝíåôáé ôç êáôÜñôéóç Þ ìéá êáôÜëëçëç åñãáóßá.
íá áõîçèïýí óå ðïóïóôü Üíù ôïõ 16%  Íá áêïëïõèçèåß ðñïóåêôéêÞ äçìïóéï-
ôïõ ÁÅÐ áðü ôï 2030 Ýùò ôï 2050. íïìéêÞ ðïëéôéêÞ.
ÅðéðñïóèÝôùò, ç åðßäñáóç ôçò ãÞñáíóçò  Íá åðéäéù÷èïýí ìå åðéìïíÞ ïé óôü÷ïé 
óôçí õãåßá êáé óôá ðñïãñÜììáôá 

ôïõ Óôáèåñïðïéçôéêïý ÐñïãñÜììáôïò 
êïéíùíéêÞò ðñüíïéáò ãéá ôá ãçñáôåéÜ, 

ôçò êõâÝñíçóçò.
õðïëïãßæåôáé óôï 3,5% ôïõ ÁÅÐ.

 Íá áðïöåõ÷èïýí áõîÞóåéò óôç öïñï-
Ôï Ïéêïíïìéêü Óõìâïýëéï ôçò Öéëáíäßáò 

ëïãßá ãéá íá ÷ñçìáôïäïôçèïýí õøçëü-
åêôéìÜ üôé ôá êõñéüôåñá ìÝôñá ãéá ôçí 

ôåñåò äáðÜíåò ãéá ôçí õãåßá êáé ôç áíôéìåôþðéóç ôïõ ðñïâëÞìáôïò ôçò 
êïéíùíéêÞ öñïíôßäá ôùí ãçñáôåéþí.ãÞñáíóçò óôç ÷þñá áöïñïýí óôçí 
 Íá åíéó÷õèåß ç áðïôåëåóìáôéêüôçôá ôùí áðïìÜêñõíóç ôùí êéíÞôñùí ãéá ðñüùñç 
óõóôçìÜôùí õãåßáò êáé ðñüíïéáò ãéá óõíôáîéïäüôçóç. ÅíäåéêôéêÜ ðñïôåßíåé:
ôïõò ãçñáéüôåñïõò. Ìå âÜóç ôá éó÷ýïíôá, óôç ðåñßðôùóç 
 Íá ðáñáó÷åèåß ðåñéóóüôåñç ðëçñïöü-ôçò ðñüùñçò óõíôáîéïäüôçóçò óôá 60, 
ñçóç ãéá ôéò ôñÝ÷ïõóåò ðñáêôéêÝò ìå ç óýíôáîç åßíáé ìåéùìÝíç êáôÜ 24% ôçò 
óêïðü íá ìåéùèåß ç áðüêëéóç óôç óýíôáîçò ðïõ ÷ïñçãåßôáé óôá 65. 
ðïéüôçôá êáé óôï ìÝãåèïò ôùí äáðáíþí ÕðÜñ÷åé üìùò ç ðéèáíüôçôá áýîçóçò 

ôçò óýíôáîçò êáôÜ 1% ãéá êÜèå ìÞíá áíÜìåóá óôïõò äÞìïõò.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•
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υνήλθε την Τετάρτη 2 Αυγού-
στου 2000 η Ολομέλεια της 
Οικονομικής και Κοινωνικής 

Επιτροπής (Ο.Κ.Ε.), προκειμένου να 
εκφράσει Γνώμη επί του Σχεδίου 
Νόμου με θέμα «Οργάνωση και 

1. Η Ο.Κ.Ε. αντιμετωπίζει θετικά την λειτουργία των τηλεπικοινωνιών» 
αναβάθμιση του ρόλου της Ε.Ε.Τ.Τ., του Υπουργείου Μεταφορών και 
ως προς τη σύνθεσή της, όμως, επιση-

Επικοινωνιών.  
μαίνει την έλλειψη εκπροσώπησης των 

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης της 
κοινωνικών φορέων. Η τεράστια 

Ολομέλειας για το Σχέδιο Nόμου του 
σημασία που έχει για την οικονομία και 

Υπουργείου Μεταφορών και Επικοι-
την κοινωνία η κατανομή και χρήση 

νωνιών παρευρέθη ο Γενικός Γραμ-
των σπάνιων πόρων αλλά και η ανάγκη 

ματέας Επικοινωνιών κ. Κωνσταντίνος 
κατοχύρωσης του κοινωνικού ελέγχου 

Ρόβλιας, ο οποίος ευχαρίστησε την στο έργο της Επιτροπής, συνηγορούν 
Ο.Κ.Ε. για τις παρατηρήσεις της, τις υπέρ της εκπροσώπησης εκείνων των 
οποίες και θα λάβει υπ' όψιν του, ομάδων του πληθυσμού που εκπροσω-
υπογράμμισε δε τη βούληση της πούνται στην Ο.Κ.Ε. και επηρεάζονται 
Κυβέρνησης να προχωρήσει ταχύτατα άμεσα και καίρια από το άνοιγμα της 
στην υλοποίηση του Νόμου αυτού. αγοράς των τηλεπικοινωνιών και από 
Η O.K.E. κρίνει κατ' αρχήν θετικά το τις εξελίξεις στο πεδίο του ανταγω-
προτεινόμενο Σχέδιο Νόμου, εκτι- νισμού. Η Ο.Κ.Ε. προτείνει να 
μώντας ότι εξυπηρετεί την απελευθέ- εξασφαλιστεί στην Επιτροπή αυτή η 
ρωση της αγοράς των τηλεπικοινωνιών συμμετοχή των κοινωνικών φορέων τερη οικονομική ανάπτυξη της χώρας, 96/19/ΕΚ στα κράτη μέλη που είχαν 
και ενισχύει τον ανταγωνισμό με κατά τις τρεις ομάδες εκπροσώπησης τη μείωση του κόστους και την ανάγκη να προβούν σε διαρθρωτικές 
επωφελή αποτελέσματα για το κοινω- στην Ο.Κ.Ε.αναβάθμιση της ποιότητας των προσαρμογές. Η καθυστέρηση αυτή θα 
νικό σύνολο, λόγω της βελτίωσης της παρεχομένων τηλεπικοινωνιακών πρέπει να ανατραπεί έτσι ώστε να μην 2. Δεν υπάρχει ρητή πρόβλεψη για την 
ποιότητας και της μείωσης του υπηρεσιών και στη δημιουργία νέων υπονομευθεί το μέλλον των τηλεπικοι- προστασία των προσωπικών δεδομέ-
κόστους χρήσης των υπηρεσιών, τόσο θέσεων εργασίας,  λόγω των επενδύ- νωνιών στη χώρα μας και να μπορέσει νων που θα μεταφέρονται με τον ενιαίο 
για τις επιχειρήσεις και τους κατα- σεων που θα προκύψουν. αυτή να διαδραματίσει στρατηγικό πλέον αριθμό («μοναδιαίο αριθμό») 
ναλωτές. Δεδομένου του μεγάλου ρόλο στον τηλεπικοινωνιακό τομέα της Η Ο.Κ.Ε. παρατηρεί ότι το άνοιγμα της που θα χορηγείται σε κάθε χρήστη, στο 
βάρους του τομέα των τηλεπικοινω- ευρύτερης περιοχής της Ν.Α. Ευρώπης.ελληνικής αγοράς των τηλεπικοι- πλαίσιο της κατάρτισης Εθνικού 
νιών στην ανάπτυξη της ευρωπαϊκής νωνιών στον ανταγωνισμό γίνεται με Το προτεινόμενο νομοθετικό πλαίσιο Σχεδίου Αριθμοδότησης από την 
και την παγκόσμιας οικονομίας, η μεγάλη καθυστέρηση, ως επακόλουθο απελευθέρωσης της αγοράς των Ε.Ε.Τ.Τ. (άρθρο 7).
απελευθέρωσή του και η δημιουργία της εξάντλησης ολόκληρης της τηλεπικοινωνιών, αν και κινείται στη 3. Η Ο.Κ.Ε. αντιμετωπίζει με επιφύ-
ενός ανταγωνιστικού περιβάλλοντος πρόσθετης μεταβατικής περιόδου που σωστή κατεύθυνση, εμφανίζει ορι- λαξη την παραπομπή στο άρθρο 8 παρ. 
αναμένεται να συμβάλει στη γενικό- αναγνώρισε η κοινοτική οδηγία σμένες ελλείψεις: 5 όλων των θεμάτων που άπτονται της 

¸êöñáóç Ãíþìçò ôçò Ï.Ê.Å. åðß ôïõ Ó÷åäßïõ Íüìïõ
«ÏñãÜíùóç êáé ëåéôïõñãßá ôùí ôçëåðéêïéíùíéþí»

õíÞëèå ôçí ÐÝìðôç 13 Éïõëßïõ 2000 ç ÏëïìÝëåéá ìðïñåß íá óôçñßæåôáé áðïêëåéóôéêÜ óôéò ðïëéôéêÝò -Ðñþôïí, êáôá-
ôçò ÏéêïíïìéêÞò êáé ÊïéíùíéêÞò ÅðéôñïðÞò êïéíùíéêÞò ðñüíïéáò. ÁíôéèÝôùò, ôï ðñüãñáììá êáôÜ ôçò ó ô á ë ô é ê Þ  ð ï õ  

óçìáßíåé  ëÞøç (Ï.Ê.Å.), ðñïêåéìÝíïõ íá åêöñÜóåé Ãíþìç öôþ÷åéáò, åßíáé Ýíá ðïëõóýíèåôï ðñüãñáììá ðïõ ðñÝðåé 
ìÝôñùí Üìåóçò á-Ðñùôïâïõëßáò ãéá ôç «Öôþ÷åéá óôçí ÅëëÜäá». íá óõíäÝåôáé ïñãáíéêÜ ìå ôéò:
íáêïýöéóçò ôùí Ìå ôçí ðáñïýóá Ãíþìç, ç ÏéêïíïìéêÞ êáé ÊïéíùíéêÞ åðß ìÝñïõò åêöÜíóåéò ôçò áíáðôõîéáêÞò ðïëéôéêÞò
öôù÷þí êáé ðá-ÅðéôñïðÞ åðé÷åéñåß íá óõìâÜëåé óôçí åîÝôáóç ôïõ ôéò ðïëéôéêÝò ãéá ôç ãåùñãéêÞ áíÜðôõîç
ñï÷Þò óå áõôïýò öáéíïìÝíïõ ôçò Öôþ÷åéáò áðü ìßá ðïëéôéêÞ êáé êïéíùíéêÞ 

(åíåñãçôéêÝò êáé ðáèçôéêÝò) ðïëéôéêÝò ôçò áãïñÜò 
ôçò äõíáôüôçôáò óêïðéÜ, åðéäéþêïíôáò íá äþóåé ôï Ýíáõóìá ãéá Ýíáí 

åñãáóßáò
éêáíïðïßçóçò åõñýôåñï äéÜëïãï ãéá ôïí åíôïðéóìü üëùí åêåßíùí ôùí 

ðïëéôéêÝò êïéíùíéêÞò áóöÜëåéáò ôùí åðåéãïõóþí ðáñáãüíôùí, ðïëéôéêþí, ïéêïíïìéêþí, êïéíùíéêþí êáé 
ðïëéôéêÝò åêðáßäåõóçò êáé åðáããåëìáôéêÞò êáôÜñôéóçò áíáãêþí ôïõò áëëÜ êáéåðéóôçìïíéêþí, ðïõ ìðïñïýí íá äþóïõí ìßá èåôéêÞ 
ðïëéôéêÝò õãåßáòðñïïðôéêÞ óôçí áíôéìåôþðéóç ôïõ öáéíïìÝíïõ. -Äåýôåñïí, ðñïëçðôéêÞ ðïõ óçìáßíåé ôçí áîéïðïßçóç ôùí 

äõíáôïôÞôùí êáé åõêáéñéþí ìåßùóçò ôçò öôþ÷åéáò ìÝóù Ç óõæÞôçóç áõôÞ óÞìåñá, óôéò áñ÷Ýò ôçò ðñþôçò ðïëéôéêÝò åíáíôßïí ôïõ êïéíùíéêïý áðïêëåéóìïý
ðïëéôéêþí åëá÷éóôïðïßçóçò ôùí áíéóïôÞôùí êáé ôçò äåêáåôßáò ôïõ 21ïõ áéþíá, åßíáé éäéáßôåñá åðßêáéñç. Óôçí ðïëéôéêÝò êïéíùíéêÞò ðñüíïéáò, óôÝãáóçò êáé åíßó÷õ-óçò 
ðåñéèùñéïðïßçóçò óõãêåêñéìÝíùí êïéíùíéêþí ïìÜäùí.ðáñïýóá ÷ñïíéêÞ óõãêõñßá ç Öôþ÷åéá Ý÷åé áðïêôÞóåé ôçò ðáéäéêÞò çëéêßáò êáé ôçò ìçôñüôçôáò
4. Âáóéêü åñãáëåßï ãéá ôçí êáôáðïëÝìçóç ôçò öôþ÷åéáò éäéáßôåñá ÷áñáêôçñéóôéêÜ ôá ïðïßá ïîýíïõí ôéò óõíÝðåéåò ðåñéöåñåéáêÝò ðïëéôéêÝò
áðïôåëåß ç ðïëéôéêÞ ôïõ «åëÜ÷éóôïõ åããõçìÝíïõ åéóïäÞ-ôüóï ãéá ôïõò åõñéóêüìåíïõò óå öôþ÷åéá üóï êáé ãéá ôï 2. Ï ó÷åäéáóìüò ìéáò óýíèåôçò óõíïëéêÞò ðïëéôéêÞò êáôÜ 
ìáôïò» (guaranteed minimum income).åõñýôåñï ðïëéôéêü êáé êïéíùíéêü ìáò óýóôçìá. Åßíáé äå ôçò öôþ÷åéáò ðñïûðïèÝôåé:

ðéèáíüí, áõôÜ ôá ÷áñáêôçñéóôéêÜ, äåäïìÝíùí ôùí Ç óõìâïëÞ ôïõ «åëÜ÷éóôïõ åããõçìÝíïõ åéóïäÞìáôïò» 
ìéá ðñïóðÜèåéá åîáíôëçôéêÞò äéåñåýíçóçò êáé åíôïðé-äñïìïëïãïýìåíùí áíáðüöåõêôùí áëëáãþí óôçí óôçí êáôáðïëÝìçóç ôçò öôþ÷åéáò äåí ðñÝðåé íá 
óìïý ôùí ðñáãìáôéêþí áéôéþí ðïõ Ý÷ïõí ðáñáãÜãåé Þ åëëçíéêÞ ïéêïíïìßá, íá åíôáèïýí óôï ðñïóå÷Ýò ìÝëëïí åîáíôëåßôáé óôçí áðëÞ ðáñï÷Þ ïéêïíïìéêÞò âïÞèåéáò 
ðáñÜãïõí ôç öôþ÷åéá óôçí ÅëëÜäá,åÜí äåí ëçöèåß åãêáßñùò ìÝñéìíá. ðñïò ôïõò öôù÷ïýò. ÁíôéèÝôùò, ç ðïëéôéêÞ ôïõ «åëÜ÷éóôïõ 

áðïäï÷Þ ìéáò óõãêåêñéìÝíçò ìåèïäïëïãßáò ìÝôñçóçò åããõçìÝíïõ åéóïäÞìáôïò» ïöåßëåé íá ëåéôïõñãåß óôï Ç áíôéìåôþðéóç áõôïý ôïõ ðñïâëÞìáôïò äåí áðïôåëåß 
ôçò öôþ÷åéáò ðïõ èá ïäçãåß óå: ðëáßóéï ìéáò óõíïëéêÞò ðïëéôéêÞò ðïõ èá óôï÷åýåé óôç ìÝñéìíá ìüíï ôùí ðïëéôéêþí öïñÝùí ïýôå ìðïñåß íá 

á) ìÝôñçóç ôçò Ýêôáóçò ôçò öôþ÷åéáò, äçëáäÞ ðüóá Üôïìá ïéêïíïìéêÞ êáé êïéíùíéêÞ åðáíÝíôáîç üóùí ëáìâÜíïõí áöåèåß óôçí êïéíùíéêÞ ðßåóç ìüíï ôùí ßäéùí ôùí 
âñßóêïíôáé êÜôù áðü ôï áðïäåêôü «üñéï öôþ÷åéáò» áõôÞí ôçí ðáñï÷Þ. Ç óõíïëéêÞ áõôÞ ðïëéôéêÞ ðñÝðåé íá åíäéáöåñïìÝíùí. Ïé êïéíùíéêïß öïñåßò, ðáñáêéíïýìåíïé 
(below poverty line) óõíôßèåôáé áðü ôéò áñ÷Ýò ôçò ðïëéôéêÞò ãéá ôçí áðü ôï áßóèçìá ôçò êïéíùíéêÞò áëëçëåããýçò, áëëÜ êáé 
â) ìÝôñçóç ôçò Ýíôáóçò (intensity) Þ ôïõ âÜèïõò (depth) áðáó÷üëçóç êáé ôçí áíôéìåôþðéóç ôçò áíåñãßáò, ôçò óõíáéóèáíüìåíïé ôéò åõñýôåñåò óõíÝðåéåò ôçò öôþ÷åéáò 
ôçò öôþ÷åéáò, äçëáäÞ ðüóá Üôïìá âñßóêïíôáé êÜôù áðü ðïëéôéêÞò åêóõã÷ñïíéóìïý ôùí óõóôçìÜôùí êïéíùíéêÞò ãéá ôï óýíïëï ôïõ ðëçèõóìïý êáé ôç óõíï÷Þ ôçò êïéíù-
ôï üñéï Ýó÷áôçò Ýíäåéáò (extreme poverty Þ áðüëõôç íßáò, ïöåßëïõí íá åíôÜîïõí ôç öôþ÷åéá óôçí ðïëéôéêÞ êáé ðñïóôáóßáò êáé ôçò ðïëéôéêÞò êáôÜ ôïõ êïéíùíéêïý 
öôþ÷åéá  below ultra poverty line)êïéíùíéêÞ çìåñÞóéá äéÜôáîç ôçò ÷þñáò ìáò. áðïêëåéóìïý.
ã) ìÝôñçóç ôïõ âáèìïý êñéóéìüôçôáò (severity) ôçò öôþ-Ç Ï.Ê.Å. èåùñåß üôé åðéâÜëëåôáé, ðëÝïí, ç óõíïëéêÞ 5. ÓôáèåñÞ óôü÷åõóç ìéáò áðïôåëåóìáôéêÞò ðïëéôéêÞò 
÷åéáò, äçëáäÞ óõíäõáóìüò Ýêôáóçò êáé Ýíôáóçò öôþ÷åéáò áíôéìåôþðéóç ôçò öôþ÷åéáò êáé ôùí óõíåðåéþí ôçò óôçí êáôÜ ôçò öôþ÷åéáò, áðïôåëåß ôÝëïò ç äçìéïõñãßá åèíéêÞò 
ìå óõíåêôßìçóç üìùò êáé ôïõ ôñüðïõ äéáóðïñÜò ôùí ÅëëÜäá, ìå ôç ÷Üñáîç ïëïêëçñùìÝíçò ðïëéôéêÞò êáé ôçí õðïäïìÞò óå áíáëõôéêÜ óôïé÷åßá ðïõ íá áíáöÝñïíôáé óôéò 
åíéó÷ýóåùí ôçò öôþ÷åéáò áíÜìåóá óôïõò öôù÷ïýò. åöáñìïãÞ óõãêåêñéìÝíçò óôñáôçãéêÞò, ìå âÜóç ôéò ðåñéöåñåéáêÝò êáé êïéíùíéêÝò äéáóôÜóåéò ôïõ öáéíï-
3. ÏðïéïóäÞðïôå ó÷åäéáóìüò áíôéìåôþðéóçò ôçò öôþ-êáôùôÝñù áñ÷Ýò: ìÝíïõ, (ð.÷. Ýêôáóç Ýíôáóçò, ðáñÜãïíôåò Üìâëõíóçò ôçò 

1. Ôï ðñüãñáììá ãéá ôçí êáôáðïëÝìçóç ôçò öôþ÷åéáò, äåí öôþ÷åéáò óôçí ÅëëÜäá ê.ëð.).÷åéáò ïöåßëåé íá Ý÷åé äéðëÞ äéÜóôáóç:
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¸êöñáóç Ãíþìçò Ðñùôïâïõëßáò ôçò 
Ï.Ê.Å. ãéá ôç «Öôþ÷åéá óôçí ÅëëÜäá»
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ÃíþìçÐñùôïâïõëßáò ôçò Ï.Ê.Å. 
ôùí Åõñùðáúêþí ÊïéíïôÞôùí

Ç Ï.Ê.Å. Ô Ù Í  ÅÕÑÙÐÁÚÊÙÍ  ÊÏÉÍÏÔÇÔÙÍ 

Ç ÏéêïíïìéêÞ êáé ÊïéíùíéêÞ ÅðéôñïðÞ ôùí Å.Ê. åîÝäùóå 

ðñüóöáôá Ãíþìç Ðñùôïâïõëßáò ó÷åôéêÜ ìå ôïí õðü êáôÜñôéóç 

×Üñôç ãéá ôéò ÌéêñÝò Åðé÷åéñÞóåéò. Õðåíèõìßæåôáé üôé óôï 

Åõñùðáúêü Óõìâïýëéï ôçò Ëéóóáâþíáò (ÌÜñôéïò ôïõ 2000)

áðïöáóßóèçêå ç óýíôáîç åíüò ×Üñôç ðïõ èá áöïñÜ ôéò 

ìéêñÝò åðé÷åéñÞóåéò êáé óõãêåêñéìÝíá ôéò åðé÷åéñÞóåéò 

ðïõ áðáó÷ïëïýí ëéãüôåñïõò áðü 50 åñãáæïìÝíïõò.

Συνέχεια από τη σελ. 4

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2000

Η ευρωπαϊκή Ο.Κ.Ε. τονίζει στην στις πολιτιστικές πτυχές και τις και βοηθώντας τη δημιουργία 

αρχή της Γνώμης της τη σημασία κοινωνικές και συναλλακτικές επιχειρηματικών συνδέσμων 

που έχουν οι μικρές επιχειρήσεις για παραμέτρους των σχέσεων και την ανάπτυξη εθνικών και 
την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς μεταξύ των εργαζομένων στα διεθνών δικτύων.
αποτελούν το 95% όλων των διάφορα επίπεδα των μικρών 

9. Μία ενιαία υπηρεσία (“one stop 
επιχειρήσεων και απασχολούν τα επιχειρήσεων.

shop”), με ενιαίο έγγραφο και 
2/3 των εργαζομένων. Επιπλέον,  4. Θα πρέπει να δοθεί βοήθεια σε 

αριθμό μητρώου θα πρέπει να δημιουργούν κάθε χρόνο το 60-80% προγράμματα που βοηθούν τις 
χρησιμοποιείται για την έναρξη των νέων θέσεων εργασίας. μικρές επιχειρήσεις (εργοδότες 
και την ανάπτυξη των μικρών Επειδή οι επιχειρήσεις αυτές δεν και εργαζομένους) να απο-

επιχειρήσεων.διαθέτουν το οικονομικό και κτήσουν πρόσβαση στην εκπαί-

ανθρώπινο δυναμικό των μεγάλων δευση, την πληροφορική, την 10. Οι έλεγχοι που απαιτούνται για 

επιχειρήσεων, κάθε μέτρο που δεν έρευνα, την καινοτομία και να την τήρηση της νομοθεσίας για 
λαμβάνει υπ' όψιν του τις ιδιά- αναπτύξουν τις οργανωτικές και την περιβαλλοντική και εργα-
ζουσες συνθήκες τους, θα μπορούσε διοικητικές τους ικανότητες.

σιακή ασφάλεια θα πρέπει να 
να αποτελέσει σημαντικό εμπόδιο 5. Η επιχειρηματικότητα θα 

συντονίζονται σε εθνικό επί-
στην οικονομική ανάπτυξη και τη πρέπει να προβληθεί στους 

πεδο.
δημιουργία θέσεων εργασίας. νέους ανθρώπους ως μία προ-

11. Η υλοποίηση κανόνων που Αφού τονίζει στη Γνώμη ότι στην οπτική επιτυχίας για ιδιαίτερα 

ρυθμίζουν τις σχέσεις μεταξύ έννοια των μικρών επιχειρήσεων θα δημιουργικούς ανθρώπους. Οι 

μεμονωμένων επιχειρήσεων και πρέπει να περιληφθούν και φραγμοί που υπάρχουν στην 

μονοπρόσωπες επιχειρήσεις καθώς είσοδο νέων ειδικευόμενων μεταξύ επιχειρήσεων και αρχών 

και οι χειροτεχνικές, η ευρωπαϊκή στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα θα πρέπει να είναι ενιαία και να 
Ο.Κ.Ε. προχωράει στη διατύπωση πρέπει να αρθούν. επιταχυνθεί, με τη μεγαλύτερη 
των ακολούθων αρχών που θα 6. Οι μικρές επιχειρήσεις θα χρήση της αρχής ότι «η σιωπή 
πρέπει να περιληφθούν στο Χάρτη πρέπει να αποκτήσουν ευκολό-

σημαίνει συναίνεση» και με την 
των Μικρών Επιχειρήσεων : τερη πρόσβαση στη χρηματο-

εισαγωγή ενός Γενικού Επι-
1. Κοινοτικές δραστηριότητες και δότηση και η διαδικασία 

τρόπου (“Advocate General”) 
προγράμματα, καθώς και μέτρα μεταβίβασης επιχειρήσεων θα 

για τις μικρές επιχειρήσεις. που προωθούνται από τα Κρά- πρέπει να γίνει λιγότερο 

12. Το φορολογικό σύστημα θα τη-Μέλη πρέπει να λαμβάνουν δυσκίνητη.

υπ' όψιν την κατάσταση και τις πρέπει να απλοποιηθεί περαι-7. Μερικές πτυχές του πτωχευ-

ανάγκες των μικρών επιχει- τικού δικαίου θα πρέπει να τέρω και οι μικρές επιχειρήσεις 

ρήσεων. αναθεωρηθούν και να εναρμο- με μικρό εισόδημα θα πρέπει να 
2. Τα σχολικά προγράμματα και τα νισθούν με τις επιχειρηματικές εξαιρεθούν από υπερβολικές 

εκπαιδευτικά όργανα θα πρέπει εξελίξεις. 
φορολογικές υποχρεώσεις.

να τονίζουν τη σημασία της 8. Οι δημόσιες πολιτικές θα πρέπει 
13. Θα πρέπει να καταστεί ευκολό-

επιχειρηματικότητας και την να διευκολύνουν την είσοδο 
τερη για τις μικρές επιχειρήσεις 

κοινωνικο-οικονομική αξία της στην αγορά των μικρών επιχει-
η συμμετοχή τους σε όλα τα δραστηριότητας των μικρών ρήσεων και ειδικά στις μειονε-
κοινοτικά προγράμματα, ειδικά επιχειρήσεων και της εργασίας κτούσες περιοχές, αίροντας 

σε αυτά που αφορούν την των υπαλλήλων  τους. τους υπάρχοντες περιορισμούς, 

3. Θα πρέπει να δοθεί προσοχή μειώνοντας τα περιττά κόστη έρευνα και την καινοτομία.

«Åõñùðáúêüò  ×Üñôçò ãéá ôéò ÌéêñÝò Åðé÷åéñÞóåéò» 

καθολικής υπηρεσίας στην ρυθμιστική 
αρμοδιότητα της Ε.Ε.Τ.Τ., χωρίς την 
πρόβλεψη ελαχίστων αρχών, προϋποθέ-
σεων και εγγυήσεων από την ίδια τη 
νομοθετική ρύθμιση. Η Ο.Κ.Ε. κατα-
νοεί ότι το ζήτημα αυτό δεν μπορεί να 
ρυθμιστεί γενικά και εκ των προτέρων, 
αφού εξαρτάται από τις ιδιαιτερότητες 
κάθε γεωγραφικής ζώνης. Η μη θέσπιση 
όμως από τον ίδιο το νόμο αυτών των 
ελαχίστων αρχών και προϋποθέσεων 
ενέχει τον κίνδυνο της ακύρωσης της 
υποχρέωσης της καθολικής υπηρεσίας, 
αφού παραμένουν ασαφείς οι όροι της 
παροχής της σε όλους τους εν δυνάμει 
χρήστες χωρίς ανυπέρβλητα εμπόδια 
κόστους. Για το λόγο αυτό, είναι 
απαραίτητο να διασφαλιστεί ότι ο κάθε 
πολίτης-χρήστης θα έχει πλήρη και 
απρόσκοπτη πληροφόρηση για το 
κόστος και τις τιμές των υπηρεσιών, τις 
ελάχιστες προδιαγραφές ποιότητας 
κ.λ.π. 

4. Η Ο.Κ.Ε. θεωρεί ότι η Ε.Ε.Τ.Τ. πρέπει 
να προβεί άμεσα σε ξεκαθάρισμα του 
φάσματος πριν την απελευθέρωσή του, 
ώστε να εντοπιστούν οι παράνομες 
ραδιοσυχνότητες και να αποφευχθεί η 
εξ αυτού του λόγου έλλειψη διαθέσιμων 
ραδιοσυχνοτήτων που θα εμποδίσει την 
έγκριση της άδειας (βλ. άρθρο 6 παρ. 
4α), με αποτέλεσμα τη νόθευση του 
ανταγωνισμού.

5. Σε κανένα σημείο του Σχεδίου Νόμου 
δε διευκρινίζεται ο χρόνος που θα 
τεθούν σε ισχύ οι κανονιστικές πράξεις 
εφαρμογής του, ούτε προκύπτει οποια-
δήποτε δέσμευση της Ε.Ε.Τ.Τ. να προ-
βεί στην υλοποίησή τους εντός συγκε-
κριμένου χρονοδιαγράμματος. Θα 
έπρεπε να προβλεφθεί ένα συγκεκρι-
μένο και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα. 

6. Δεν αναφέρεται με σαφήνεια, παρά 
μόνο αόριστα στο άρθρο 8 παρ. 1, ο 
τρόπος με τον οποίο ο Ο.Τ.Ε. θα 
εξασφαλίσει Παροχή Ανοιχτού Δικτύου 
στους ανταγωνιστές του (το λεγόμενο 
τοπικό βρόχο - local loop unbundling), ο 
οποίος είναι καθοριστικός για τον 
ανταγωνισμό. Στις πρόσφατες προτά-
σεις της η Επιτροπή της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης επισημαίνει την υποχρέωση 
των μεγάλων εθνικών τηλεπικοινω-
νιακών εταιρειών να παράσχουν μέχρι 
το τέλος του 2000 στους ανταγωνιστές 
τους, πλήρη και απρόσκοπτη πρόσβαση 
στα τοπικά τους δίκτυα σε τιμές 
αντίστοιχες του κόστους, χωρίς καμία 
διάκριση, δηλαδή υπό τους ίδιους όρους 
με τους οποίους χρησιμοποιούν τα 
δίκτυα και οι ίδιες.
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υνήλθε την Τετάρτη 27 συνδυασμό υπηρεσιών, και ειδικό-

Σεπτεμβρίου 2000 η Ολομέ-

λεια της Οικονομικής και 

Κοινωνικής Επιτροπής (Ο.Κ.Ε.), 

προκειμένου να εκφράσει Γνώμη 

Πρωτοβουλίας για την «Κατάρτι-

ση στον αγροτικό τομέα στην 

Ελλάδα».

Η ραγδαία μείωση του αγροτικού 

πληθυσμού, εκτός από επιδείνωση 

της ανεργίας, επιφέρει και έντονη 

υποβάθμιση της υπαίθρου, καθώς 

και αυξημένους κινδύνους οικολο-

γικής καταστροφής και πολιτι-

στικής αλλοίωσης. Καθίσταται, 

λοιπόν, καίριο το θέμα της συγκρά- τερα έρευνα αναγκών, πληροφό-
τησης του πληθυσμού της υπαίθρου ρηση-ενημέρωση, ενίσχυση της 
μέσω πολιτικών ολοκληρωμένης πρακτικής εξάσκησης (υποδομές, 
ανάπτυξης του αγροτικού χώρου - εργαστήρια, πρότυπα κτήματα 
όπως έχει ήδη τονίσει η Ο.Κ.Ε. σε κ.λ.π.), βελτίωση του περιβάλ-
παλαιότερες Γνώμες της-, οι οποίες 

λοντος κατάρτισης που προσφέ-
αναπόφευκτα συνδέονται με την 

ρουν τα ΚΕ.Γ.Ε.(π.χ. δημιουργία 
ανάγκη ανάσχεσης της μαζικής 

modules) και εξατομικευμένη 
εξόδου των απασχολουμένων στη 

υποστήριξη των αγροτών. 
γεωργία. 

Η Ο.Κ.Ε. προτείνει συμπληρω-
Στην κατεύθυνση αυτή, πέραν των 

ματικά τη δημιουργία κεντρικής άλλων αναγκαίων πολιτικών,  ση-
μονάδας δεδομένων (τράπεζας μαντικό ρόλο μπορεί να διαδραμα-
δεδομένων) που θα τροφοδοτεί με τίσει η πληροφόρηση-ενημέρωση, 
στοιχεία το δίκτυο, θα προσφέρει αλλά και η συνεχής επαγγελματική 
κωδικοποιημένη την κοινοτική και κατάρτιση των αγροτών, παράλλη-
εθνική αγροτική νομοθεσία και θα λα με την αναβάθμιση της εικόνας 
αποτελεί έναν τόπο συνάντησης και του γεωργικού επαγγέλματος.

συνεργασίας ερευνητικών κέντρων Η Ο.Κ.Ε. εκτιμά ότι στη χώρα μας 
και ενδιαφερόμενων φορέων.το έλλειμμα της πληροφόρησης, της 

κατάρτισης και της τεχνικής 5. Η Ο.Κ.Ε. προτείνει το σχεδιασμό 
ομάδες αγροτών: πρώτον, οι νέοι βελτίωση της ποιότητας των καθοδήγησης των αγροτών είναι μεθόδων εξ' αποστάσεως εκπαί-
αγρότες που είναι περισσότερο προϊόντων και το σεβασμό της ιδιαίτερα μεγάλο και διατυπώνει τις δευσης που θα είναι εξειδικευμένες 
ευέλικτοι και ανοιχτοί στις αλλαγές, αειφόρου ανάπτυξηςακόλουθες προτάσεις πολιτικών και για τον αγροτικό τομέα και θα 
δεύτερον, οι γυναίκες της υπαίθρου Οι στόχοι αυτοί πρέπει να εξυπη-μέτρων: λαμβάνουν υπόψη τις δυσκολίες τις 
στις οποίες η αγροτική απασχόληση ρετούνται από αλληλοσυμπλη-1. Η Ο.Κ.Ε. θεωρεί ως πρωταρχικό οποίες αυτή η ομάδα-στόχος 
παρέχει συμπληρωματικό οικογε- ρούμενες δράσεις ζήτημα την αντιμετώπιση του αντιμετωπίζει με τα εκπαιδευτικά νειακό εισόδημα και, τέλος, οι - πληροφόρησηςαποσπασματικού χαρακτήρα των προγράμματα που απαιτούν τη ενεργοί αγρότες κάποιας ηλικίας - κατάρτισηςφορέων που παρέχουν αγροτική μακρόχρονη φυσική τους παρου-που αποτελούν και τη μεγάλη - συμβουλευτικής και τεχνικής υπο-κατάρτιση και την προώθηση του 

σία. H O.Κ.Ε. προτείνει ακόμα τη πλειοψηφία . στήριξηςπρογραμματισμού και του συντονι-
δημιουργία κινητών μονάδων 3. Η αγροτική εκπαίδευση και σμού των ενεργειών κατάρτισης σε 4. Οι παραπάνω δράσεις που 
ενημέρωσης και υποστήριξης, κατάρτιση οφείλει να διαθέτει έναν κεντρικό επίπεδο, υπό την αιγίδα συνιστούν μία αναπόσπαστη ενό-
ειδικά στις ορεινές απομακρυ-ολοκληρωμένο χαρακτήρα και να του Εθνικού Φορέα Επαγγελμα- τητα πρέπει να παρέχονται σε 
σμένες περιοχές. Προτείνεται, στοχεύει:τικής Κατάρτισης, η δημιουργία του αποκεντρωμένη βάση, ώστε να έχει 
επίσης, η χρονική διάρκεια των α. Στην ανάδειξη του γεωργικού οποίου έχει εξαγγελθεί στο Εθνικό ο κάθε αγρότης άμεση πρόσβαση 
προγραμμάτων να είναι συνάρτηση επαγγέλματος και στην κοινωνική Σχέδιο Δράσης για την Απασχό- στην πληροφόρηση, στην κατά-
της ταυτότητας του εκπαιδευό-του καταξίωσηληση. ρτιση και στη συμβουλευτική. Για 
μενου και του αντικειμένου της β. Στην γενικότερη ανάπτυξη του το σκοπό αυτό η Ο.Κ.Ε. προτείνει 2. Η Ο.Κ.Ε. θεωρεί απαραίτητο τον 
κατάρτισης.ανθρώπινου δυναμικού στην επανασχεδιασμό της αγροτικής να συσταθούν στο πλαίσιο των 
6. Θα πρέπει να ενισχυθεί ουσια-γεωργία καικατάρτισης και την προσαρμογή της ΚΕ.Γ.Ε (που καλύπτουν γεωγρα-
στικά η συμμετοχή των κοινωνικών γ. Στην παροχή εξειδικευμένων στις ιδιαιτερότητες του αγροτικού φικά σχεδόν το σύνολο της ελληνι-
φορέων στα σχήματα κατάρτισης, γνώσεων για αύξηση της παραγω-πληθυσμού στον οποίο στοχεύει. κής επικράτειας) «Κέντρα Ολοκλη-

γικότητας και της ανταγωνιστι- έτσι ώστε αυτά να γίνουν περισ-Σήμερα αντικείμενο κατάρτισης ρωμένης Υποστήριξης Αγροτών». 
κότητας σε συνδυασμό με τη μπορεί να είναι τρεις ξεχωριστές Τα Κέντρα αυτά θα προσφέρουν ένα σότερο αποτελεσματικά.

¸êöñáóç Ãíþìçò Ðñùôïâïõëßáò ôçò Ï.Ê.Å. ãéá ôçí 
«ÊáôÜñôéóç óôïí áãñïôéêü ôïìÝá óôçí ÅëëÜäá»
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Ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι της Α΄ και Β΄ Ομάδας της Ο.Κ.Ε.

Το Προεδρείο της Ο.Κ.Ε. και ο κ. Λίτσος, Μέλος της Ολομέλειας της Ο.Κ.Ε.


