
λοκληρώθηκαν με επιτυχία, την Πέμπτη 7 Ευρωμεσογειακή Διάσκεψη της Βαρκελώνης που 
Μαρτίου 2002, οι εργασίες της Ευρωμεσογει- πραγματοποιήθηκε στις 27 και 28 Νοεμβρίου 1995, 
ακής Συνόδου Κορυφής των Οικονομικών έχουν εδραιώσει τακτικές επαφές με στόχο να προω-

και Κοινωνικών Συμβουλίων και παρόμοιων θηθεί η καλύτερη κατανόηση των σημαντικότερων 
θεσμών. θεμάτων που σχετίζονται με την Ευρωμεσογειακή 

Συνεργασία και να βελτιωθεί η αμοιβαία κατανόηση 
Τα Οικονομικά και Κοινωνικά Συμβούλια και οι της οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης των 
παρόμοιοι θεσμοί των χωρών της Μεσογείου, μετά την 

Οικονομική και Κοινω-

νική Επιτροπή της Ελ-

λάδος οργάνωσε Συνέ-

δριο με θέμα "Περιφερειακές 

δράσεις για την ανάπτυξη και 

την απασχόληση: ο ρόλος των 

κοινωνικών εταίρων", με 

χρηματοδότηση της Ευρωπαϊ-

κής Επιτροπής, στο πλαίσιο 

της γραμμής προϋπολογισμού 

Β3/4000.
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Έκφραση Γνώμης της Ο.Κ.Ε.  
«Αναδιοργάνωση του Εθνικού 

Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας»
                                  Óåë. 13

Έκφραση Γνώμης Πρωτοβουλίας της Ο.Κ.Ε. 
επί των Περιφερειακών Επιχειρησιακών

 Προγραμμάτων 2000 - 2006 του Γ' Κ.Π.Σ.
 

                                  Σελ. 18

Συνέχεια στη σελ. 8

Συνέχεια στη σελ. 2Συνέχεια στη σελ. 20

Γνωμοδότηση της Ο.Κ.Ε. 
των Ε.Κ. με θέμα 

                              Óåë. 11

«Η συμβολή 
της Ο.Κ.Ε. στη χάραξη των 
γενικών προσανατολισμών 
των οικονομικών πολιτικών 
των κρατών μελών και της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2002»

ÅõñùìåóïãåéáêÞ Óýíïäïò ÊïñõöÞò ôùí 
Ïéêïíïìéêþí êáé Êïéíùíéêþí Óõìâïõëßùí

êáé ðáñüìïéùí èåóìþí

«ÐåñéöåñåéáêÝò ÄñÜóåéò ãéá ôçí ÁíÜðôõîç êáé ôçí 
Áðáó÷üëçóç: Ï ñüëïò ôùí Êïéíùíéêþí Åôáßñùí»

Å õ ñ ù ð á ú ê ü Ó õ í Ý ä ñ é ï

Óõíåäñßáóç ôçò ÏëïìÝëåéáò 
ôçò Äéåèíïýò ¸íùóçò
ôùí Ïéêïíïìéêþí êáé 

Êïéíùíéêþí Óõìâïõëßùí
êáé ðáñüìïéùí èåóìþí 

Πραγματοποιήθηκε στις 27 και 28 Ιουνίου 
2002, στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας, η 
συνεδρίαση της Ολομέλειας και του Διοικητι-
κού Συμβουλίου της Διεθνούς Ένωσης των 
Οικονομικών και Κοινωνικών Συμβουλίων 
και παρόμοιων θεσμών.

O

Ç

Συνάντηση «CESlink»
                            Óåë. 5

Πρόγραμμα «TRESMED»
                            Óåë. 6

Επίσκεψη του Οικονομικού
και Κοινωνικού 

Συμβουλίου της Κίνας
                            Óåë. 7

Οδηγία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου «Περί θεσπίσεως 
γενικού πλαισίου ενημερώ-

σεως και διαβουλεύσεως
των εργαζομένων στην

Ευρωπαϊκή Κοινότητα»
                              Óåë. 10

ÊáèçãçôÞò Ð áíåðéóôçìßïõ Á èçíþí
Êïéíïâïõëåõôéêüò Å êðñüóùðïò 

ôçò ÍÝáò Ä çìïêñáôßáò

Ðñïêüðçò
Ðáõëüðïõëïò
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Óõíåäñßáóç ôçò ÏëïìÝëåéáò ôçò
Äéåèíïýò ¸íùóçò ôùí Ïéêïíïìéêþí

êáé Êïéíùíéêþí Óõìâïõëßùí êáé
ðáñüìïéùí èåóìþí óôï ÂïõêïõñÝóôé

ÓõíáíôÞóåéò
óôéò ÂñõîÝëëåò

Πραγματοποιήθηκαν στις 29 και 30  2002, στις 
Βρυξέλλες, συναντήσεις της κας Μάρθας Θεοδώρου, 
Υπεύθυνης Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων της Οικονο-
μικής και Κοινωνικής Επιτροπής, με τον κ. P. Carvounis, 
Διευθυντή Επικοινωνιακής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, και την κα J. Lahοusse-Juarez, Διευθύντρια 
Επικοινωνίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων έγινε ανταλλαγή 
απόψεων για θέματα επικοινωνιακής πολιτικής σε 
ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, καθώς και για τη δυνατό-
τητα ενημέρωσης των Ευρωπαίων πολιτών σε θέματα 
όπως του ενιαίου νομίσματος, της διεύρυνσης της Ε.Ε., 
της ενεργούς συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών 
μέσα από πλήρη και επίκαιρη πληροφόρηση.

Επίσης, υπήρξε πολύ θετική ανταπόκριση στην πρόταση 
για συμμετοχή σε μια αντίστοιχη συνάντηση στην 
Αθήνα. 

Μαΐου

Συνέχεια από τη σελ. 1 Κοινωνικών Συμβουλίων στην Αλγερία το 2003 και 
Κατά τις δύο ημέρες των εργασιών των δύο συνεδριά- παρουσιάστηκαν οι προπαρασκευαστικές εργασίες της 
σεων, παρουσιάσθηκαν και υιοθετήθηκαν η οικονομική Διεθνούς Συνάντησης σχετικά με τα θέματα της ημερή-
έκθεση, καθώς και η έκθεση του γραμματέα της Ένωσης. σιας διάταξης. 
Επίσης, εξετάσθηκαν οι σχέσεις εργασίας με το Οικονο-

Μετά από ψηφοφορία των μελών της Ολομέλειας, όσον 
μικό και Κοινωνικό Συμβούλιο των Ηνωμένων Εθνών 

αφορά στην ένταξη νέων μελών στην Ένωση, προέκυψαν 
και η συμμετοχή σε διεθνή Συνέδρια, το καταστατικό 

τα νέα μέλη που είναι: η Μάλτα, η Ιρλανδία, η Ακτή του κείμενο του Διοικητικού Συμβουλίου και οι αιτήσεις 
Ελεφαντοστού, καθώς και τα Συμβούλια που προτά-ένταξης στη Διεθνή Ένωση των Ο.Κ.Ε. και παρόμοιων 
θηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο. θεσμών.

Από την Ο.Κ.Ε. Ελλάδος συμμετείχε ο Πρόεδρός της, Καθορίστηκε ακόμη ο τόπος και η ημερομηνία διεξαγω-

γής της 8ης Διεθνούς Συνάντησης των Οικονομικών και καθηγητής κ. Ανδρέας Κιντής. 

τις 24 Ιουνίου 2002 πραγ-

ματοποιήθηκε στο Δουβλί-

νο η καθιερωμένη ετήσια 

Σύνοδος των Γενικών Γραμμα-

τέων των Ο.Κ.Ε. των χωρών 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Το κύριο θέμα της Συνόδου ήταν η 

παρουσίαση και συζήτηση του 

κειμένου «Κοινωνική Συνοχή και 

Ανοιχτή Μέθοδος Διαβούλευσης». 

Επίσης, κατά τη διάρκεια της 

Συνόδου, συζητήθηκαν οι συνα-

ντήσεις των Ο.Κ.Ε. της Ε.Ε. με 

την Ο.Κ.Ε. των Ε.Κ. κατά το έτος 

2003 και τη νέα Προεδρία.  

Από την Ο.Κ.Ε. Ελλάδος συμμε-

τείχε ο Γενικός Γραμματέας της, 

κ. Γρηγόριος Παπανίκος.

EôÞóéá Óýíïäïò
ôùí Ãåíéêþí
ÃñáììáôÝùí
ôùí Ï.Ê.Å.

óôï Äïõâëßíï

Éäéïêôçóßá: 

ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÊÁÉ ÊÏÉÍÙÍÉÊÇ ÅÐÉÔÑÏÐÇ 

ÔÇÓ ÅËËÁÄÏÓ (Ï.Ê.Å.)

¸äñá:

Áìâñ. ÖñáíôæÞ 9,  117 43 ÁèÞíá

Ôçë.: 010.92.49.510-2,  Fax:010.92.49.515

Åêäüôçò:

êáèçãçôÞò Á. KéíôÞò, Ðñüåäñïò ôçò Ï.Ê.Å.

ÅðéôñïðÞ Óýíôáîçò: 

Ä. ÊõñéáæÞò, Ä. Ðïëßôçò, Í. Ëéüëéïò 

Áíôéðñüåäñïé ôçò Ï.Ê.Å.

ÅðéìÝëåéá ¸êäïóçò:

Ì. Èåïäþñïõ, Õðåýèõíç Äçìïóßùí 

& Äéåèíþí Ó÷Ýóåùí ôçò Ï.Ê.Å.

ÅðéìÝëåéá ÊåéìÝíùí: 

Ì. Ãéáííáêïýñïõ, M. Iùáííßäïõ,

Ä. Êéïýêéáò, Á. ÐáðáúùÜííïõ

Åðéóôçìïíéêïß ÓõíåñãÜôåò ôçò Ï.Ê.Å.

Ì. Èåïäþñïõ, Õðåýèõíç Äçìïóßùí

& Äéåèíþí Ó÷Ýóåùí ôçò Ï.Ê.Å. 

Β. Γεωργοπούλου, Ζ. Μπουτσιώλη

Ó
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Ðñïêüðçò Ðáõëüðïõëïò

ΙANOYAΡΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2002

åõêáéñßá óå ü,ôé áöïñÜ ôç äõíáôüôçôá íá éäñýïíôáé ìç Þôáí ôï êáố åîï÷Þí ðåäßï ãéá ôç äéáìüñöùóç åíüò Ðïéá åßíáé ç ÜðïøÞ óáò ãéá ôçí ðñüóöáôç 
ÓõíôáãìáôéêÞ Áíáèåþñçóç êáé ðïéá Þôáí ç ôÝôïéïõ êïéíùíéêïý äéáëüãïõ. Åíþ åîÞããåéëå ôïí êñáôéêÜ êáé ìç êåñäïóêïðéêïý ÷áñáêôÞñá áíþôáôá 
ðñïóùðéêÞ óáò óõìâïëÞ óôçí áíáèåþñçóç ôïõ äéÜëïãï áõôü, ç ÊõâÝñíçóç óôçí ðñáãìáôéêüôçôá ôïí åêðáéäåõôéêÜ éäñýìáôá. Íïìßæù ðùò ï ôåñÜóôéïò 
ÓõíôÜãìáôïò; áðÝöõãå. Ìå áðïôÝëåóìá íá ïäçãçèïýìå óå áõôü ôï áñéèìüò ôùí öïéôçôþí ðïõ öåýãïõí óôï åîùôåñéêü êáé ç 

áíôßóôïé÷ç ôåñÜóôéá ïéêïíïìéêÞ áéìïññáãßá, áðïäåé-¼ðùò Ý÷ù åðáíåéëçììÝíá ôïíßóåé, ç ðñüóöáôç åîÜìâëùìá ôï ïðïßï øçößóèçêå ìüíïí áðü ôçí 
êíýïõí ðüóï äßêéï åß÷å ç ÍÝá Äçìïêñáôßá üôáí ðñüôåéíå áíáèåþñçóç ôïõ ÓõíôÜãìáôïò ìðïñåß, ùò ðñïò ÊõâåñíçôéêÞ ðëåéïøçößá. Êáé ôï ïðïßï, âåâáßùò, ü÷é 
ôçí äõíáôüôçôá íá õðÜñ÷ïõí ôÝôïéïõ åßäïõò ÁÅÉ êáé ìüíï äåí ëýíåé ôï áóöáëéóôéêü áëëÜ êáé äåí áíôáðï-óõãêåêñéìÝíåò óçìáíôéêÝò ðôõ÷Ýò ôçò, íá èåùñçèåß ùò 
ðüóï åóöáëìÝíç Þôáí ç Üðïøç ôçò ÊõâÝñíçóçò óôï íá êñßíåôáé óôéò áðáéôÞóåéò ôïõ êïéíùíéêïý óõíüëïõ, éäßùò ìßá ìåãÜëç ÷áìÝíç åõêáéñßá. Êáé ôï ëÝù áõôü ãéáôß 
ìç äå÷èåß ôç èÝóç áõôÞ ôçò ÍÝáò Äçìïêñáôßáò. Ãéá ôçí äå ôùí ïéêïíïìéêþò áóèåíåóôÝñùí. ¢ñá ëïéðüí Ýãéíáí âåâáßùò êÜðïéá âÞìáôá ùò ðñïò ôç óùóôÞ 
ðñïóùðéêÞ ìïõ óõìâïëÞ èá ìïõ åðéôñÝøåôå íá ðù üôé ç êïéíùíéêüò äéÜëïãïò äåí õðÜñ÷åé êáé áõôü ÷áñáêôçñßæåé êáôåýèõíóç, ÷Üèçêáí üìùò êáé Üëëåò ðïëý ìåãÜëåò 
áíáèåþñçóç ôïõ ÓõíôÜãìáôïò åßíáé Ýíá óõëëïãéêü åõêáéñßåò ôéò ïðïßåò èá ìðïñïýóáìå íá åß÷áìå áîéï- ôçí ÊõâÝñíçóç Óçìßôç. Ìéá ÊõâÝñíçóç ðïõ äåí Ý÷åé ôéò 
Ýñãï. ¼ðïéïò åðéæçôåß í́ áíáäåßîåé ôç äéêÞ ôïõ óõìâïëÞ ðïéÞóåé Ýôóé þóôå ôï ÓýíôáãìÜ ìáò í́ áíôáðïêñßíåôáé áíôßóôïé÷åò äçìïêñáôéêÝò åõáéóèçóßåò êáé âåâáßùò äåí 
ìÜëëïí åðéæçôåß ôçí ðñïóùðéêÞ ôïõ ðñïâïëÞ. ÔÝôïéïõ ðåñéóóüôåñï óôéò áíÜãêåò ôùí êáéñþí. Äõóôõ÷þò üìùò, Ý÷åé ôçí ðñüèåóç íá äéáìïñöþóåé Ýíá ðñáãìáôéêü 
åßäïõò ðñïâïëÞ äåí ôçí åðéäßùîá êáé äåí èá ôçí êõñßùò åîáéôßáò ôçò Ýëëåéøçò áðïöáóéóôéêüôçôáò åê êïéíùíéêü êñÜôïò äéêáßïõ óôçí ÅëëÜäá.
åðéäéþîù. ÊáôÜ ôïýôï ëïéðüí ïé ðñïôÜóåéò ôçò ÍÝáò ìÝñïõò ôçò ÊõâÝñíçóçò, ç áíáèåþñçóç áõôÞ äåí 

Ïé áðïöÜóåéò ôçò Óõíüäïõ ÊïñõöÞò ôçò 
Äçìïêñáôßáò, ðñïôÜóåéò ñçîéêÝëåõèåò, Þôáí ðñïôÜóåéò ïäÞãçóå óôá áðïôåëÝóìáôá ôá ïðïßá èá åðéèõìïýóå 

Âáñêåëþíçò èá Ý÷ïõí Üìåóåò åðéðôþóåéò óôçí 
óõëëïãéêÝò. ÌÝóá óå áõôÝò Ýðáéîå ñüëï êáé ç äéêÞ ìïõ êáíåßò. Êáé åîçãïýìáé: Èá Ýðñåðå íá åß÷áí óõìðåñé-

åëëçíéêÞ ðñáãìáôéêüôçôá êáé óå ðïéïýò ôïìåßò;
ðáñïõóßá. ÁëëÜ ùò åäþ. Áðü êåé êáé ðÝñá äåí äéåêäéêþ ëçöèåß äéáôÜîåéò ïé ïðïßåò èá Ýôåéíáí ðñïò ôçí êáôåý-

Óå áñêåôïýò ôïìåßò. ¼ðùò üëåò ïé Óõíüäïé ÊïñõöÞò êáíåíüò åßäïõò ðñïóùðéêÞ óõìâïëÞ óôçí Áíáèåþñçóç èõíóç, ðñþôïí, ôçò ðåñáéôÝñù èùñÜêéóçò ôùí 
Ýôóé êáé ç Óýíïäïò ÊïñõöÞò ôçò Âáñêåëþíçò èá ôïõ ÓõíôÜãìáôïò. Åðáößåìáé óôéò óõæçôÞóåéò ðïõ Ýãéíáí óõíôáãìáôéêþí äéêáéùìÜôùí, éäßùò óå ü,ôé áöïñÜ ôïí 
åðçñåÜóåé, ìå ôïí Ýíá Þ ìå ôïí Üëëï ôñüðï, ôçí åëëçíéêÞ êáé, ðïëý ðåñéóóüôåñï, óôç óõëëïãéêÞ äïõëåéÜ ðïõ Ýãéíå ôñüðï Üóêçóçò ôùí äéêáéùìÜôùí áõôþí. Äåýôåñïí, èá 
ðñáãìáôéêüôçôá êáé ùò ðñïò ôá èÝìáôá åêåßíá ðïõ èá óôï ðëáßóéï ôçò ÍÝáò Äçìïêñáôßáò.Ýðñåðå íá Ý÷ïõí õéïèåôçèåß äéáôÜîåéò ó÷åôéêÜ ìå 
èßîåé áëëÜ êáé ùò ðñïò ôá èÝìáôá åêåßíá ðïõ äåí æçôÞìáôá ðïõ áöïñïýí ôçí åîùôåñéêÞ ìáò ðïëéôéêÞ üðùò 

Ðïéá åßíáé ç ÜðïøÞ óáò ãéá ôç óõíôáãìáôéêÞ ðñüêåéôáé í́ áããßîåé. È́ áíáöåñèþ üìùò ìïíÜ÷á óå äýï ç óõíôáãìáôéêÞ êáôï÷ýñùóç åíüò ðñáãìáôéêïý êáé 
êáôï÷ýñùóç ôçò Ï.Ê.Å.; ôïìåßò, ïé ïðïßïé ìáò åíäéáöÝñïõí éäéáßôåñá. Ï ðñþôïò ïõóéáóôéêïý Óõìâïõëßïõ ÅîùôåñéêÞò ÐïëéôéêÞò êáé 

Áðïôåëåß âåâáßùò óçìáíôéêü èåôéêü âÞìá ç óõíôáãìá-áöïñÜ ôçí åíßó÷õóç ôùí äçìïêñáôéêþí äïìþí ôçò ¢ìõíáò, üðùò ç ÍÝá Äçìïêñáôßá åß÷å ðñïôåßíåé, õðü ôçí 
ôéêÞ êáôï÷ýñùóç ôçò ÏéêïíïìéêÞò êáé ÊïéíùíéêÞò ÅõñùðáúêÞò í̧ùóçò. Åßíáé ãíùóôü üôé õðÜñ÷åé Ðñïåäñßá ôïõ ÐñïÝäñïõ ôçò Äçìïêñáôßáò êáé óå 
ÅðéôñïðÞò óôï ðëáßóéï ôïõ Üñèñïõ 82 ðáñ. 3 ôïõ óçìáíôéêü Ýëëåéììá óå ü,ôé áöïñÜ ôç äçìïêñáôéêÞ äïìÞ åðßðåäï áñ÷çãþí êïììÜôùí, ãéá ôç äéáìüñöùóç ìéáò 
ÓõíôÜãìáôïò. Ìå ôçí ìüíç äéáöïñÜ âåâáßùò üôé áõôÞ ç ôçò ÅõñùðáúêÞò ̧ íùóçò. Èá ðåñéìÝíåé êáíåßò ëïéðüí åíéáßáò êáé ìáêñïðñüèåóìçò åîùôåñéêÞò êáé áìõíôéêÞò 
óõíôáãìáôéêÞ êáôï÷ýñùóç äåí áñêåß ÷ùñßò íá ðÜñåé ï óôç Óýíïäï ÊïñõöÞò ôçò Âáñêåëþíçò íá õðÜñîïõí ïé ðïëéôéêÞò. Ðñïöáíþò ôï Åèíéêü Óõìâïýëéï ÅîùôåñéêÞò 
êïéíüò íïìïèÝôçò ôéò áíáãêáßåò ðñùôïâïõëßåò þóôå ç ôïìÝò åêåßíåò üðïõ, óéãÜ óéãÜ, è́ áñ÷ßóåé íá êáëýðôåôáé ÐïëéôéêÞò ôïõ Üñèñïõ 82 ðáñ.4 ôïõ ÓõíôÜãìáôïò åßíáé 
óõíôáãìáôéêÞ êáôï÷ýñùóç íá ãßíåé êáé ðñÜîç. ÐñÜãìáôé ôï Ýëëåéìá áõôü. Âåâáßùò ç åìðåéñßá ôïõ ðáñåëèüíôïò áíåðáñêÝóôáôï. Ôñßôïí, èá Ýðñåðå íá Ý÷åé åíéó÷õèåß ï 
ï óõíôáêôéêüò íïìïèÝôçò êáôï÷õñþíåé ôï èåóìü ôçò äåí ìáò êÜíåé éäéáßôåñá áéóéüäïîïõò ðñïò áõôÞí ôçí ñüëïò ôïõ ÐñïÝäñïõ ôçò Äçìïêñáôßáò ðñïò ïñéóìÝíåò 
ÏéêïíïìéêÞò êáé ÊïéíùíéêÞò ÅðéôñïðÞò, ùò ðñïò ôçí êáôåýèõíóç, áëëÜ áõôü äåí åìðïäßæåé íá ðñïóðá-êá-ôåõèýíóåéò, Ýôóé þóôå íá õðÜñ÷åé ìéá ïñèïëïãéêÞ êáé 
ïñãÜíùóç êáé ôéò áñìïäéüôçôÝò ôïõ, ðëçí üìùò èÞóïõìå. Êáé íïìßæù üôé ó́ áõôü ðñÝðåé íá óõìâÜëåé äçìïêñáôéêÞ åîéóïññüðçóç ôïõ ðñùèõðïõñãïêåíôñé-
ðáñáðÝìðåé óôïí êïéíü íïìïèÝôç ãéá ôá ðåñáéôÝñù. Êáé éäéáßôåñá êáé ç ÅëëçíéêÞ ÊõâÝñíçóç ìå ôéò ðñïôÜóåéò êïý óõóôÞìáôïò ôï ïðïßï Ý÷ïõìå óÞìåñá. ÔÝôáñôïí, óå 
ðñÝðåé íá ïìïëïãÞóù üôé ïé ùò ôþñá ñõèìßóåéò åßíáé ôçò. Ùò ðñïò ôï äåýôåñï èÝìá, ðïõ åßíáé êáé ôï ü,ôé áöïñÜ ôçí øÞöéóç ôùí íüìùí áðü ôç ÂïõëÞ, èá 
åîáéñåôéêÜ äåéëÝò ìðñïóôÜ óå áõôÜ ôá ïðïßá èá Ýðñåðå óðïõäáéüôåñï, íïìßæù üôé ç Óýíïäïò ÊïñõöÞò ôçò Ýðñåðå íá Ý÷ïõí óõìðåñéëçöèåß äéáôÜîåéò ïé ïðïßåò èá 
íá Ý÷ïõí ãßíåé. ¢ñá ìåôÜ ôçí Áíáèåþñçóç ôïõ Âáñêåëþíçò ðáñÝ÷åé ìéá óçìáíôéêÞ åõêáéñßá ãéá í́ äéåõêüëõíáí ôï ñüëï ôùí Âïõëåõôþí ùò ðñïò ôçí 
ÓõíôÜãìáôïò áðáéôåßôáé ðëÝïí åîåéäßêåõóç ôïõ èåóìé-áíïßîåé äéÜðëáôá ï äñüìïò ùò ðñïò ôçí ïñéóôéêÞ ðëÝïí óõììåôï÷Þ ôïõò êõñßùò óôï íïìïèåôéêü Ýñãï. ÐÝìðôïí, 
êïý ðëáéóßïõ þóôå íá áîéïðïéçèåß ç üëç óõíôáãìáôéêÞ ðïñåßá ôçò Êýðñïõ ðñïò ôçí Ýíôáîç. Åìåßò ðéóôåýïõìå, óå ü,ôé áöïñÜ ôçí Äéêáéïóýíç èá Ýðñåðå íá Ý÷ïõí 
êáôï÷ýñùóç. Áõôü ðïõ Þäç õðÜñ÷åé äåí áñêåß. Åí ðÜóåé ùò ÍÝá Äçìïêñáôßá, üôé ôï áñãüôåñï êáôÜ ôç äéÜñêåéá ðñïâëåöèåß äéáôÜîåéò ïé ïðïßåò èá ðåñéüñéæáí ôçí 
ðåñéðôþóåé ôï æÞôçìá åßíáé èÝìá êõâåñíçôéêÞò ôçò ÅëëçíéêÞò Ðñïåäñßáò ðñÝðåé íá ôåëåéþóåé êáé ôï áõèáéñåóßá ôçò ÊõâÝñíçóçò êáôÜ ôçí åðéëïãÞ ôçò 
âïýëçóçò. Êáé ç óçìåñéíÞ ÊõâÝñíçóç äåí öáßíåôáé íá èÝìá ôçò Ýíôáîçò ôçò Êýðñïõ óôçí ÅõñùðáúêÞ ̧ íùóç. çãåóßáò ôçò Äéêáéïóýíçò êáé, ôÝëïò, óå ü,ôé áöïñÜ ôç 
åßíáé Ýôïéìç íá ðÜñåé ôéò ó÷åôéêÝò ðñùôïâïõëßåò. Áí äåí ÅðïìÝíùò ç Óýíïäïò ÊïñõöÞò ôçò Âáñêåëþíçò ìðïñåß äçìüóéá äéïßêçóç èá ìðïñïýóáí êáé èá Ýðñåðå íá Ý÷ïõí 
ôï ðñÜîåé, èá ôï ðñÜîåé ç ÊõâÝñíçóç ôçò ÍÝáò êáé ðñÝðåé íá áðïôåëÝóåé ôïõëÜ÷éóôïí ôïí ðñïÜããåëï óõìðåñéëçöèåß äéáôÜîåéò ó÷åôéêÜ ìå ôçí åíßó÷õóç ôçò 
Äçìïêñáôßáò ðïõ, üðùò åãþ ðéóôåýù, èá ðñïêýøåé áðü ãéá ôçí Ýíôáîç áõôÞ. Óôï óçìåßï ôïýôï, áíáëáìâÜíåé ôïðéêÞò áõôïäéïßêçóçò, éäßùò óå ü,ôé áöïñÜ ôç 
ôéò åðüìåíåò åèíéêÝò åêëïãÝò. åõèýíç ç ÊõâÝñíçóç êáé ôçí åõèýíç áõôÞ ôçí Ý÷åé ôïíßóåé èåóìïèÝôçóç ôïõ ôñßôïõ âáèìïý ôçò ôïðéêÞò 

ç ÍÝá Äçìïêñáôßá. Ç åõèýíç áõôÞ Ýãêåéôáé óôï åîÞò: Ç áõôïäéïßêçóçò áëëÜ êáé ôçí óõíôáãìáôéêÞ êáôï÷ýñùóç Ðïéá åßíáé ç ÜðïøÞ óáò ãéá ôçí ðïñåßá ôïõ 
ÅëëÜäá äåí ðñÝðåé íá äå÷èåß, óå êáìßá ðåñßðôùóç, Êïéíùíéêïý Äéáëüãïõ óôçí ÅëëÜäá;ôùí ôïðéêþí äçìïøçöéóìÜôùí. ÐÝñáí ôùí áíùôÝñù 
ðåñáéôÝñù äéåýñõíóç ôçò ÅõñùðáúêÞò í̧ùóçò áí ó́ èÝëù íá ôïíßóù üôé ç áíáèåþñçóç áõôÞ äåí ïäÞãçóå óôï Ìá ãéá ðïéïí Êïéíùíéêü ÄéÜëïãï ìéëÜìå; Äåí õðÜñ÷åé, 
áõôÞí äåí ðåñéëáìâÜíåôáé, êáé ìÜëéóôá óôçí ðñþôç íá õéïèåôçèïýí óõãêåêñéìÝíåò åããõÞóåéò äéáöÜíåéáò ïõóéáóôéêÜ, ôÝôïéïò Êïéíùíéêüò ÄéÜëïãïò. Ãéá íá ìç 
óåéñÜ êñáôþí, ç Êýðñïò. Ç ÅëëÜäá ðñÝðåé äçëáäÞ íá üðùò ð.÷. ç óõíôáãìáôéêÞ êáôï÷ýñùóç ôçò ÅðéôñïðÞò íïìéóèåß üôé êÜíù áõôÞ ôç óôéãìÞ óôåßñá áíôéðïëßôåõóç, 
ðñïâÜëåé âÝôï áí ç Êýðñïò äåí ðåñéëáìâÜíåôáé óôéò ÁíÜèåóçò ̧ ñãùí êáé Ðñïìçèåéþí, êáôÜ ôçí ðñüôáóç áíáöÝñïìáé óôçí ðñüóöáôç ðéêñÞ åìðåéñßá ôïõ íüìïõ 
÷þñåò ïé ïðïßåò èá åíôá÷èïýí, óå ðñþôç ìÜëéóôá öÜóç, ôçò ÍÝáò Äçìïêñáôßáò, Þ åðßóçò êáé ôçò ÅðéôñïðÞò ç ãéá ôçí êïéíùíéêÞ áóöÜëéóç. Åêôüò ôïõ üôé ï íüìïò 
óôçí ÅõñùðáúêÞ ̧ íùóç. Íá ðñïóèÝóù åäþ üôé ðñÝðåé ïðïßá ó÷åôßæåôáé ìå ôéò éäéùôéêïðïéÞóåéò. ÅðéðëÝïí ç áõôüò åßíáé áðïóðáóìáôéêüò êáé åëëåéðÝóôáôïò, ç 
íá ëÞîåé êáé ç áðáñÜäåêôç åêêñåìüôçôá ùò ðñïò ôçí Ýííïéá ôïõ «âáóéêïý ìåôü÷ïõ» óôï Üñèñï 14 ôïõ äéáìüñöùóÞ ôïõ äåí áðïôÝëåóå áíôéêåßìåíï ðñáãìá-
ðñüôáóç åêåßíç ðïõ áöïñÜ åíäå÷üìåíç áíáãíþñéóç ÓõíôÜãìáôïò ãéá ôá ÌÌÅ áðïôåëåß åóôßá áäéáöÜíåéáò ôéêïý êáé ðëÞñïõò êïéíùíéêïý äéáëüãïõ. Êáé íá óêåöèåß 

êáé äéáðëïêÞò. È́áíáöÝñù äå áêüìç ôç ìåãÜëç ÷áìÝíç êáíåßò üôé åéäéêÜ ï íüìïò ãéá ôçí êïéíùíéêÞ áóöÜëéóç 

ÊáèçãçôÞò Ðáíåðéóôçìßïõ Áèçíþí
Êïéíïâïõëåõôéêüò Åêðñüóùðïò ôçò ÍÝáò Äçìïêñáôßáò

Ç ãíþìç ôçò Ï.Ê.Å. ðñïÝñ÷åôáé 
áðü áíèñþðïõò ïé ïðïßïé êáé åêöñÜ-
æïõí óõãêåêñéìÝíïõò ôïìåßò ôçò 
êïéíùíéêÞò ðñáãìáôéêüôçôáò áëëÜ 
êáé Ý÷ïõí éäéáßôåñç åìðåéñßá

Συνέχεια στη σελ. 12



Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 6 Φεβρουαρίου 2002, η καθιερωμένη κοπή πίτας στην Οικονομική και 
Κοινωνική Επιτροπή.

Στην εκδήλωση παρέστησαν το Προεδρείο της Ο.Κ.Ε. και Μέλη της Ολομέλειάς της, ενώ το χρυσό νόμισμα, 
για τρίτη συνεχή χρονιά, έπεσε στη Β΄Ομάδα (εργαζόμενοι). 

ÊÏÐÇ ÐÉÔÁÓ ÓÔÇÍ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ 
ÊÁÉ ÊÏÉÍÙÍÉÊÇ ÅÐÉÔÑÏÐÇ

ραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, 14 Ιανουαρί- Παπαϊωάννου και κα Μ. Ιωαννίδου, η Υπεύθυνη εξάμηνο του 2003. Όσον αφορά στο θέμα της 
ου 2002, επίσκεψη του κ. Ηλία Πλασκοβίτη, Διεύρυνσης της Ε.Ε., οι διαπραγματεύσεις μπορεί να Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων κα Μ. Θεοδώρου, η 
Γενικού Γραμματέα Ευρωπαϊκών Υποθέ- ολοκληρωθούν έως το τέλος του 2002.  Η  ελληνική κα  Δ. Σαρρή και η κα  Β. Γεωργοπούλου .

σεων του Υπουργείου Εξωτερικών, στα γραφεία Προεδρία θα έχει τότε τον ρόλο να οργανώσει τις 
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε προκειμένου να 

της Ο.Κ.Ε. πρώτες συμφωνίες προσχώρησης.
γίνει αλληλοενημέρωση ενόψει σημαντικών 

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Πρόεδρος της Ο.Κ.Ε. Ο κ. Κιντής ενημέρωσε τον κ. Πλασκοβίτη για τις 
γεγονότων, όπως η διοργάνωση της Ευρωμεσογεια-

καθηγητής κ. Α. Κιντής, οι Αντιπρόεδροί της κ.κ. Δ. δραστηριότητες και τις εκδηλώσεις που προγραμμα-
κής Συνόδου στη χώρα μας, η ανάληψη της Προεδρί-

Κυριαζής και Δ. Πολίτης, το Μέλος της Εκτελεστι- τίζει, ενόψει της ελληνικής Προεδρίας, η Ο.Κ.Ε. 
ας στην Ευρωπαϊκή Ένωση από την Ελλάδα κ.λπ. 

κής Επιτροπής κ. Κ. Παπαντωνίου, το Μέλος της Ελλάδος και υπογράμμισε την αναγκαιότητα της 
Ο κ. Πλασκοβίτης ενημέρωσε για τη διαδικασία Ολομέλειας κ. Ν. Χασιώτης, ο Γενικός Γραμματέας συνεργασίας του Υπουργείου με την Επιτροπή για 
ανάληψης της Προεδρίας από την Ελλάδα το πρώτο κ. Γ. Παπανίκος, οι Επιστημονικοί Συνεργάτες κ. Θ. την επιτυχή υλοποίησή τους.

Åðßóêåøç ôïõ Ãåíéêïý ÃñáììáôÝá Åõñùðáúêþí
ÕðïèÝóåùí ôïõ Õðïõñãåßïõ Åîùôåñéêþí
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Την Παρασκευή, 22 Φεβρου-
αρίου 2002, επισκέφθηκε την 
Ο.Κ.Ε. ο κ. Δημήτριος Κιττένης, 
Γενικός Γραμματέας της Συνομο-
σπονδίας Εργατών Κύπρου.

Στη συνάντηση που είχε με τον 
καθηγητή κ. Ανδρέα Κιντή, Πρό-
εδρο της Ο.Κ.Ε. Ελλάδος, ενη-
μερώθηκε για το θεσμό και τη 
λειτουργία του στην Ελλάδα, καθώς 
και για τη δυνατότητα ίδρυσης 
αντίστοιχου θεσμού στη Κύπρο.

Σε συνέχεια της συνάντησης των 
Αθηνών ο κ. Δημήτριος Πολίτης, 
Αντιπρόεδρος της Ο.Κ.Ε., συμμε-

οτείχε στο 25  Παγκύπριο Συνέδριο 
της Σ.Ε.Κ., που πραγματοποιήθηκε 
στις 15-17 Μαΐου 2002, στη 
Λευκωσία.

Åðßóêåøç ôïõ 
Ãåíéêïý ÃñáììáôÝá 

ôçò Ó.Å.Ê.

Ð
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Την Παρασκευή, 17 Μαΐου 2002, πραγματοποιή- 2.“CESlink 2002”. Πρόγραμμα εργασίας - Μελλο-
θηκε στις εγκαταστάσεις του Ο.Τ.Ε. στο Μαρού- ντικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις.
σι, Συνάντηση για το project “CESlink”. 3. Διεύρυνση. Συμμετοχή των υποψηφίων χωρών 
Στην εκδήλωση συμμετείχαν εκπρόσωποι από την στο project “CESlink”.
Ο.Κ.Ε. των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και από τις 

4. “enLACES”. Συναντήσεις της οργανωμένης κοι-
Ο.Κ.Ε. Γαλλίας, Ελλάδος, Ισπανίας, Ιταλίας, 

νωνίας των πολιτών σε Ευρώπη, Λατινική Αμερική Ολλανδίας και Πορτογαλίας.
και Καραϊβική.

Από την Ο.Κ.Ε. Ελλάδος συμμετείχε η Υπεύ-
Το ίδιο βράδυ, η Ο.Κ.Ε. παρέθεσε δείπνο προς τιμή θυνη Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων κα Μ. 
των συμμετεχόντων, οι οποίοι εξέφρασαν ιδιαίτερα Θεοδώρου.
θετικές εντυπώσεις για την οργάνωση και τη θεματο-Στη Συνάντηση συζητήθηκαν τα εξής θέματα:
λογία της Συνάντησης στην Αθήνα.1. Η Συντακτική Συνέλευση για το μέλλον της 
Η επόμενη Συνάντηση “CESlink” θα πραγματο-Ευρώπης. Δράσεις της Ο.Κ.Ε. των Ευρωπαϊκών 
ποιηθεί στη Ρώμη, το φθινόπωρο του 2002.Κοινοτήτων και των εθνικών Ο.Κ.Ε.

ÓõíÜíôçóç “CESlink”

Åðßóêåøç öïéôçôþí áðü ôïí ÊáíáäÜ
Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 9  2002, στα γραφεία της Οικονομικής και 
Κοινωνικής Επιτροπής της Ελλάδος, επίσκεψη φοιτητών από πανεπιστήμια του Καναδά.

Οι φοιτητές ενημερώθηκαν για το θεσμό της Ο.Κ.Ε., καθώς και για το έργο και τις 
δραστηριότητές της μέχρι σήμερα. Πολλοί από αυτούς εξεδήλωσαν έντονο ενδιαφέρον και 
για τη μελλοντική τους ενημέρωση για τη λειτουργία του θεσμού στην Ελλάδα και την 
Ευρώπη.

Μαΐου Η Περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας οργάνωσε 
Ημερίδα με θέμα  «Περιφερειακή Ανάπτυξη και 
Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης».

Η Ημερίδα πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, 19 
Ιανουαρίου 2002, στο ξενοδοχείο "ΜΟΝΤΑΝΑ", 
στο Καρπενήσι.

Στη διάρκεια της Ημερίδας παρουσιάστηκε το έργο 
της Ο.Κ.Ε., η συμμετοχή της στο Γ΄ Κ.Π.Σ., καθώς 
και οι απόψεις της για την περιφερειακή ανάπτυξη και 
τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα 
(Π.Ε.Π.). Στην εκδήλωση συμμετείχαν ο κ. Σ. 
Παπασπύρου, Πρόεδρος της ΑΔΕΔΥ και Μέλος 
της Ολομέλειας της Ο.Κ.Ε., ο κ. Κ. Κόλλιας, 
Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ο.Κ.Ε., 
και ο κ. Γ. Παπανίκος, Γενικός Γραμματέας της 
Ο.Κ.Ε.

Επίσης, Επιτροπή της Ο.Κ.Ε. αποτελούμενη από τον 
κ. Κ. Κόλλια, τον κ. Τ.  Αποστολόπουλο, Μέλος της 
Ολομέλειας, τον κ. Α. Βλαχογιάννη, Εμπει-
ρογνώμονα, τον κ. αθώς και 
στελέχη της Επιτροπής, συμμετείχαν σε ανάλογες 
εκδηλώσεις στην Πάτρα και την Τρίπολη

Σημειώνεται ότι η Ο.Κ.Ε. πρόκειται να εκφράσει 
Γνώμη και για τα δεκατρία Π.Ε.Π. που εξελίσσο-
νται στις Περιφέρειες.

 Γ. Παπανίκο, κ

.

Åêäçëþóåéò
óôï ÊáñðåíÞóé,
ôçí ÐÜôñá êáé 
ôçí Ôñßðïëç

ÅêëïãÞ ÅêôåëåóôéêÞò
ÅðéôñïðÞò ôçò 

ÏéêïíïìéêÞò êáé 
ÊïéíùíéêÞò ÅðéôñïðÞò 

ôçò ÅëëÜäïò
Την Τρίτη, 5 Μαρτίου 2002, διεξήχθησαν 

εκλογές για την ανάδειξη της νέας 

Εκτελεστικής Επιτροπής της Οικονομι-

κής και Κοινωνικής Επιτροπής της 

Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.).

Μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της 

Ο.Κ.Ε. εξελέγησαν οι κ.κ. Νικόλαος 

Αναλυτής, Χαράλαμπος Κεφάλας, Νικό-

λαος Σκορίνης (Α΄ Ομάδα), Κωνσταντίνος 

Κόλλιας, Στέφανος Λαιμός, Κωνσταντίνος 

Παπαντωνίου (Β΄ Ομάδα) και Νικόλαος 

Γιατράκος, Στέλιος Κουρνιάκος και Χρή-

στος Σπίρτζης (Γ΄ Ομάδα).
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Ðñüãñáììá "TRESMED"

Η Ευρωμεσογειακή Συνεργασία, ως μία σογειακά Οικονομικά και Κοινωνικά 
Συμβούλια είναι το πρόγραμμα πολυμερής σχέση, άρχισε να αναπτύσ-
"TRESMED", το οποίο αντιπρο-σεται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης σχετικά πρόσφατα, στα μέσα σωπεύει μια νέα περίοδο συνεργασίας 
της δεκαετίας του 1990. μέσα από συγκεκριμένες δράσεις και 

προγράμματα. Το "TRESMED" Με αφετηρία το Ευρωπαϊκό Συμβού-
διαχειρίζεται το Οικονομικό και λιο της Κέρκυρας, η Ευρωπαϊκή 
Κοινωνικό Συμβούλιο της Ισπανίας Ένωση ξεκίνησε μία προσπάθεια 
και βασίζεται στην ευρεία συμμετοχή αναβάθμισης της ευρωμεσογειακής 
των ευρωπαϊκών και των μεσογειακών πολιτικής της. Στο πλαίσιο αυτής της 
Συμβουλίων.πολιτικής, αποφασίσθηκε να συγκλη-

θεί η Διάσκεψη της Βαρκελώνης στις Στο τρίτο μέρος του "TRESMED", που 
27 και 28 Νοεμβρίου του 1995, με τη πραγματοποιήθηκε από τις 3-15 Ιουνίου 
συμμετοχή των Υπουργών Εξωτε- 2002 στο Παρίσι, τη Μαδρίτη και την 
ρικών της Ε.Ε. και δώδεκα ακόμη Αθήνα, συμμετείχαν εκπρόσωποι από 
μεσογειακών κρατών: Αίγυπτος, τα Συμβούλια της Αλγερίας, του 
Αλγερία, Ιορδανία, Ισραήλ, Κύπρος, Λιβάνου, της Μάλτας, του Μαρόκου και 
Λίβανος, Μάλτα, Μαρόκο, Παλαιστί- της Τυνησίας, καθώς και ο Γενικός 
νη (στα επίσημα κείμενα αποκαλείται Γραμματέας και στελέχη του Συμβου-
ως "εδάφη"), Συρία, Τουρκία και λίου της Ισπανίας.
Τυνησία. Κατά την πρώτη ημέρα της επίσκεψής 
Η Διάσκεψη της Βαρκελώνης έθεσε με τους στα γραφεία της Ο.Κ.Ε., την 
τη Δήλωσή της τις βάσεις της νέας Πέμπτη 13 Ιουνίου 2002, τους υποδέ-
Ευρωμεσογειακής Συνεργασίας πάνω χθηκαν ο Πρόεδρος, ο Γενικός Γραμ-
στους ακόλουθους άξονες: ματέας και η Υπεύθυνη Δημοσίων και 
α) Πολιτική συνεργασία με στόχο τη Διεθνών Σχέσεων της Ο.Κ.Ε., ενώ στη 
μετατροπή της μεσογειακής λεκάνης συνέχεια ο καθηγητής κ. Γ. Κουκουλές, 
σε χώρο ειρήνης και σταθερότητας με Πρόεδρος του Ο.ΜΕ.Δ, και η κα Μ. 
ιδιαίτερη αναφορά στα δικαιώματα του Γιαννακούρου, επιστημονική συνερ-
ανθρώπου, τις σχέσεις καλής γειτονίας γάτης της Ο.Κ.Ε., τους ενημέρωσαν 
κ.λπ. για τον κοινωνικό διάλογο στην 

Ελλάδα.β) Οικονομική συνεργασία με στόχο τη 
δημιουργία Ζώνης Ελεύθερων Συναλ- Τη δεύτερη μέρα της επίσκεψής τους οι 
λαγών ως το 2010, με έμφαση στα κ.κ. Κ. Κόλλιας και Ν. Γιατράκος, 
αγροτικά και τα βιομηχανικά προϊόντα. Μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής, 

και Γ. Παυλιδάκης, Μέλος της Ολομέ-γ) Κοινωνική και πολιτιστική συνεργα-
λειας της Ο.Κ.Ε. τους ενημέρωσαν για σία, με στόχο την επικοινωνία σε 
τις Ομάδες και τη συμμετοχή τους στην επίπεδο κοινωνίας των πολιτών. Η 
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή συνεργασία αυτή περιλαμβάνει, 
της Ελλάδος.ανάμεσα στα άλλα, θέματα περιβάλλο-

ντος, υγείας, μεταφορών, εργασίας, Επίσης, η Ο.Κ.Ε. μερίμνησε για τη 
τουρισμού, μετανάστευσης κ.λπ. συμμετοχή των προσκεκλημένων σε 
Στο πλαίσιο αυτό, μια κοινή πρωτο- ψυχαγωγικά και επιμορφωτικά προ-
βουλία που προωθείται από τα ευρωμε- γράμματα στην Αθήνα.
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Ðραγματοποιήθηκε, από τις 21-24 Ιουνίου 

2002, επίσκεψη οκταμελούς αντιπρο-

σωπείας από το Οικονομικό και Κοινω-

νικό Συμβούλιο της Κίνας.

Η αντιπροσωπεία, με επικεφαλής τον Πρόεδρο του 

Συμβουλίου της Κίνας κ. Chen Jinhua, συμμετείχε σε 

κοινή συνάντηση με την Ο.Κ.Ε. Ελλάδος, το Σάββατο 

22 Ιουνίου 2002, στο ξενοδοχείο "Ledra Mαrriott".

Στη συνάντηση, στην οποία προήδρευσε ο Πρόεδρος 

της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 

Ελλάδος καθηγητής κ. Ανδρέας Κιντής, συμμετείχαν 

επίσης ο πρέσβης της Κίνας στην Ελλάδα κ. Zhen Jianguo,  το 

Μέλος της Ολομέλειας της Ο.Κ.Ε. κ. Γεώργιος Παυλιδάκης, ο 

Γενικός Γραμματέας της κ. Γρηγόριος Παπανίκος, η Υπεύθυ-

νη Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων κα Μάρθα Θεοδώρου, 

καθώς και οι εμπειρογνώμονες κα Αναστασία Κουτσιβίτου και 

κ. Γεώργιος Ρωμανιάς, οι οποίοι ενημέρωσαν την αντιπροσω-

πεία για το θεσμό της Ο.Κ.Ε. και το έργο που έχει επιτελέσει 

μέχρι σήμερα στην Ελλάδα και τις υπόλοιπες χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επίσης, η αντιπροσωπεία από το Συμβούλιο της Κίνας 

συμμετείχε σε μια σειρά επισκέψεων σε αρχαιολογικούς 

χώρους της Ελλάδος, καθώς και σε εκδηλώσεις που 

οργανώθηκαν προς τιμήν της.

Åðßóêåøç ôïõ Ïéêïíïìéêïý êáé Êïéíùíéêïý Óõìâïõëßïõ ôçò Êßíáò
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Συνέχεια από τη σελ. 1 θέρων Συναλλαγών εξακολουθεί να αποτελεί έναντι των κυβερνήσεων των χωρών τους, μέσω της 
Στη Σύνοδο Κορυφής του 2002 στην Αθήνα συζητή- πρωτεύοντα στόχο της Διαδικασίας της Βαρκελώνης πληροφόρησής τους σχετικά με τις τρέχουσες 
θηκαν τα θέματα: και το σημαντικότερο μέσο για την ουσιαστική διαπραγματεύσεις για τις Συμφωνίες Σύνδεσης.

βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και της ανάπτυ- Παράλληλα, πρέπει να υποστηριχθεί σαφώς ο ρόλος Διεθνές εμπόριο και κοινωνική ανάπτυξη•
ξης των χωρών της Ευρωμεσογειακής Εταιρικής των επιχειρήσεων ως πρωταρχικών παραγόντων για Το εξωτερικό χρέος των χωρών της Νότιας •
Σχέσης. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να επισπευσθεί την προαγωγή της ανάπτυξης, της δημιουργίας Μεσογείου
σημαντικά η διαδικασία (διαπραγμάτευση, υπο- απασχόλησης, των οικονομικών και κοινωνικών 

Την πρώτη μέρα της Συνόδου, Τετάρτη 6 Μαρτίου 
γραφή και κύρωση, όπου χρειάζεται) για την έναρξη μεταρρυθμίσεων και της σταδιακής ελευθέρωσης 

2002, χαιρετισμό απηύθυνε ο Γενικός Γραμματέας 
ισχύος των Ευρωμεσογειακών Συμφωνιών Εταιρι- των αγορών.Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτε-
κής Σχέσης. Τέλος, στην εισήγηση τονίστηκε ότι είναι ιδιαίτερα ρικών κ. Ηλίας Πλασκοβίτης, καθώς και ο Πρόεδρος 
Όμως οι συμφωνίες δεν παρέχουν καμία απολύτως σημαντικό να συνεχιστούν οι προσπάθειες για την της Ο.Κ.Ε. Ελλάδος καθηγητής κ. Ανδρέας Κιντής 
εγγύηση της προώθησης της ανάπτυξης στη ζώνη, προαγωγή της σταθερότητας και της συνύπαρξης και ο Πρόεδρος της Ο.Κ.Ε. των Ευρωπαϊκών 
αν οι ενδιαφερόμενες χώρες δεν προβούν στην των χωρών της περιοχής αυτής. Αυτοί οι δύο Κοινοτήτων κ. Göke Frerichs. Στην εκδήλωση 
απαραίτητη μεταρρυθμιστική διαδικασία που θα παράγοντες έχουν καθοριστική σημασία για τη παρευρέθηκαν πρέσβεις, καθώς και εκπρόσωποι 
εξασφαλίσει την πλήρη μετάβασή τους σε μια γενικευμένη πρόοδο της ευρωμεσογειακής ζώνης οργανώσεων και φορέων της  Ελλάδος.
ανοικτή οικονομία της αγοράς με κοινωνική διάστα- και την επίτευξη διαρκούς ειρήνης.Στη διάρκεια της πρώτης συνεδρίασης συζητήθηκε 
ση. Στη διάρκεια της τρίτης συνεδρίασης πραγματοποι-το θέμα «Το καθεστώς της Ευρωμεσογειακής 
Επίσης, διατυπώθηκε η θέση ότι η Ε.Ε. πρέπει να ήθηκε παρουσίαση των Ενδιάμεσων Εκθέσεων Συνεργασίας και η ανάπτυξη του συμβουλευτικού 
διπλασιάσει τις προσπάθειές της για την παροχή σχετικά με την εφαρμογή των προγραμμάτων ρόλου στον Ευρωμεσογειακό χώρο», με παρεμβά-
τεχνικής βοήθειας στις χώρες αυτές, προκειμένου σεις των εκπροσώπων των Οικονομικών και Συνεργασίας «TRESMED - Το συμβουλευτικό έργο 

των οικονομικών και κοινωνικών εταίρων» και να ενισχυθεί η διάσταση "Νότου - Νότου" της Κοινωνικών Συμβουλίων.

«Κοινωνικός Διάλογος και Κοινωνικά Συστήματα».διαδικασίας.Στη διάρκεια της δεύτερης συνεδρίασης συζητή-
θηκε το θέμα «Διεθνές εμπόριο και κοινωνική Τη δεύτερη μέρα της Συνόδου, Πέμπτη 7 Μαρτίου Επίσης, πρέπει να ενισχυθεί ο ρόλος των φορέων 
ανάπτυξη». 2002, στη διάρκεια της τέταρτης συνεδρίασης της κοινωνίας των πολιτών στη Διαδικασία και να 
Συγκεκριμένα, τονίστηκε ότι η Συμφωνία Ελευ- πραγματοποιήθηκε παρουσίαση Έκθεσης με θέμα προαχθεί το έργο τους ως κοινωνικών συνομιλητών 

ÅõñùìåóïãåéáêÞ Óýíïäïò ÊïñõöÞò ôùí Ïéêïíïìéêþí
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ÓõíÜíôçóç ôçò ÅðéôñïðÞò Ðáñáêïëïýèçóçò ôçò ÅõñùìåóïãåéáêÞò Óõíåñãáóßáò
Πραγματοποιήθηκε στις 21 Ιανουαρίου του 

2002, στα γραφεία της Ο.Κ.Ε., συνάντηση της 

Επιτροπής Παρακολούθησης της Ευρωμε-

σογειακής Συνεργασίας (Euromed Follow-up 

Committee).

Σκοπός της συνάντησης ήταν η προετοιμασία της 

Ευρωμεσογειακής Συνόδου των Οικονομικών και 

Κοινωνικών Συμβουλίων και παρόμοιων θεσμών, 

στις 6 και 7 Μαρτίου 2002, στην Αθήνα. 

Στη συνάντηση παρευρέθησαν ο Πρόεδρος της 

Επιτροπής Παρακολούθησης και Μέλος της Ο.Κ.Ε. 

των Ε.Κ. κ. Confalonieri, οι κ.κ. Giannini, Brini, 

Puppo και κα Picciocchi από την Ο.Κ.Ε. Ιταλίας 

(CNEL), ο κ. Belhadjoudja από το Εθνικό Οικονο-

μικό και Κοινωνικό Συμβούλιο Αλγερίας (CNES), 

και ο Γενικός Γραμματέας κ. Παπανίκος, καθώς και 

στελέχη, από την  Ο.Κ.Ε. Ελλάδος.

«Το εξωτερικό χρέος των χωρών της Νότιας Μεσο- Προετοιμασίας της Συνόδου για την εφαρμογή του 
γείου». Προγράμματος Εργασίας 2000-2001.

Στη σχετική εισήγηση, διατυπώθηκε η θέση ότι το Τέλος, στη διάρκεια της έκτης συνεδρίασης πραγ-
πρόβλημα του εξωτερικού χρέους των ανα- ματοποιήθηκε Ψήφιση της Κοινής Δήλωσης και 
πτυσσόμενων χωρών και ιδίως εκείνων της Νότιας Ψήφιση του Ανακοινωθέντος προς την 5η Ευρωμε-
και Ανατολικής Μεσογείου τίθεται από άποψη σογειακή Διάσκεψη των Υπουργών Εξωτερικών 

στη Βαρκελώνη.κοινωνικής δικαιοσύνης και οικονομικής στα-
θερότητας, και κατά συνέπεια σε όρους διασφάλι- Στην Κοινή Δήλωση τα Οικονομικά και Κοινωνικά 
σης της ειρήνης και της περιφερειακής σταθερότη- Συμβούλια και οι παρόμοιοι θεσμοί ανανέωσαν την 
τας. υποστήριξή τους στη διαδικασία της Βαρκελώνης, 

τη σημασία της οποίας και την ανάγκη για άμεσα Τα μέτρα που έχουν παρθεί για την αντιμετώπιση 

αποτελέσματα ενισχύουν τα σημερινά γεγονότα.του προβλήματος αυτά είναι ανεπαρκή, ιδιαίτερα μεταξύ των πληθυσμών θα επιτρέψει την ενίσχυση 
για τις χώρες εταίρους της Μεσογείου που έχουν Επίσης, εξέφρασαν τη μεγάλη τους ανησυχία για της αμοιβαίας αποδοχής και κατανόησης και θα 
μέτρια εισοδήματα και συνεπώς αποκλείονται από την κλιμάκωση της βίας στην Μέση Ανατολή, συμβάλλει στην ειρήνη στην περιοχή.
αποφάσεις κατάργησης ή μετατροπής του χρέους θύματα της οποίας είναι κυρίως τα μέλη της Κοινω- Η Ευρωμεσογειακή Σύνοδος Κορυφής των Οικονο-
τους. νίας των Πολιτών και απηύθυναν έκκληση προς όλα μικών και Κοινωνικών Συμβουλίων και παρόμοιων 

τα ενδιαφερόμενα μέρη να επανέλθουν στην Συμπερασματικά στην έκθεση εκφράστηκαν θεσμών πραγματοποιήθηκε πριν από την 5η 
τράπεζα των διαπραγματεύσεων για μια συνολική, συστάσεις για την ίδρυση ευρωμεσογειακού Ευρωμεσογειακή Διάσκεψη των Υπουργών 
δίκαιη και μόνιμη ειρήνη στη Μέση Ανατολή.φόρουμ των οφειλέτιδων χωρών και την ίδρυση Εξωτερικών στη Βαρκελώνη, παρέχοντας τη 

ενός ευρωμεσογειακού παρατηρητηρίου του χρέους Τέλος, επιβεβαίωσαν τη βούλησή τους να συμβάλ- δυνατότητα στους εκπροσώπους των οικονομικών 
των χωρών εταίρων της Μεσογείου, καθώς και τη λουν με το διάλογο στην ειρήνη και την αμοιβαία και κοινωνικών φορέων των 27 χωρών που 
μετατροπή του χρέους υπέρ δράσεων τοπικής κατανόηση, καθώς και τη δέσμευσή τους να κατα- συμμετέχουν στη Σύνοδο Κορυφής να διαβιβάσουν 
ανάπτυξης. πολεμήσουν τη μισαλλοδοξία, τις διακρίσεις, το πολιτικό μήνυμα στη διάσκεψη των Υπουργών 

ρατσισμό και την ξενοφοβία και επεσήμαναν ότι Στη διάρκεια της πέμπτης συνεδρίασης πραγματο- Εξωτερικών στο πλαίσιο της Ευρωμεσογειακής 
μόνο ο τακτικός και εποικοδομητικός διάλογος ποιήθηκε παρουσίαση Έκθεσης της Επιτροπής Συνεργασίας.

êáé Êïéíùíéêþí Óõìâïõëßùí êáé ðáñüìïéùí èåóìþí
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Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Ε.Ε. (L 080 που να είναι ενδεδειγμένος ώστε να έχουν νόημα. 
της 23.3.2002, σελ. 29-34) η Οδηγία 2002/14/ΕΚ Το άρθρο 5 προβλέπει τη δυνατότητα των κρατών 
με το ανωτέρω θέμα. Η Οδηγία αυτή είχε μελών να αναθέσουν στους κοινωνικούς εταίρους 
εγκριθεί στο Συμβούλιο Κοινωνικών Υποθέ- να καθορίζουν με απευθείας μεταξύ τους συμφωνία 
σεων του Δεκεμβρίου του 2001 και αποτελεί την τις πρακτικές λεπτομέρειες ενημέρωσης/διαβού-
κατάληξη επανειλημμένων (αποτυχημένων λευσης. 
αρχικά) προσπαθειών που έγιναν για να υπάρξει 

Το άρθρο 6 υποχρεώνει τα Κράτη Μέλη να 
κοινοτικό νομοθέτημα στο θέμα αυτό, ήδη από 

προβλέπουν ρήτρες εμπιστευτικότητας των τη δεκαετία του 1970. 
παρεχόμενων από τον εργοδότη πληροφοριών που 

Το περιεχόμενο της Οδηγίας αυτής μπορεί να 
να δεσμεύουν τους εργαζόμενους και τους εμπει-

συνοψισθεί ως εξής: 
ρογνώμονές τους στις περιπτώσεις που οι 

Στο προοίμιο τονίζεται ότι παρά το υφιστάμενο παρασχεθείσες πληροφορίες "τους ανακοινώθηκαν 
νομοθετικό πλαίσιο σε κοινοτικό και εθνικό 

ρητά ως εμπιστευτικές χάριν προστασίας των 
πλαίσιο, έχουν κατά καιρούς ληφθεί σοβαρές 

νομίμων συμφερόντων της επιχείρησης ή της 
επιχειρηματικές αποφάσεις με αρνητικές 

εγκατάστασης". Επίσης, ορίζει ότι τα Κράτη Μέλη 
επιπτώσεις στους εργαζομένους που δεν υπήρξαν 

προβλέπουν όρους και προϋποθέσεις υπό τις οποίες 
αντικείμενο επαρκούς ενημέρωσης και διαβούλευ-

ο εργοδότης δεν υποχρεούται να ανακοινώσει 
σης. Παράλληλα, επικρίνονται τα υφιστάμενα 

πληροφορίες αν αυτό, λόγω της φύσης των πληρο-θεσμικά πλαίσια επειδή δίδουν υπερβολική έμφαση 
φοριών, θα εμπόδιζε σοβαρά τη λειτουργία της "στην εκ των υστέρων αντιμετώπιση των αλλαγών 
επιχείρησης ή της εγκατάστασης ή θα την έθιγε. Για χωρίς να λαμβάνουν υπ'όψιν τις οικονομικές 
όλα αυτά, τα Κράτη Μέλη προβλέπουν διοικητικές παραμέτρους των αποφάσεων και χωρίς να ευνοούν 
ή δικαστικές διαδικασίες σε περίπτωση που ο μια πραγματική πρόβλεψη της εξέλιξης της 
εργοδότης δεν παρέχει πληροφορίες επικα-απασχόλησης μέσα στην επιχείρηση και την 
λούμενος την εμπιστευτικότητά τους. πρόληψη των κινδύνων".

Το άρθρο 7 υποχρεώνει τα κράτη να προστα-Σύμφωνα με το άρθρο 1, σκοπός της Οδηγίας είναι 
τεύουν τους εκπροσώπους των εργαζομένων κατά "η θέσπιση ενός γενικού πλαισίου που καθορίζει τις 
την άσκηση των σχετικών καθηκόντων τους. ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά το δικαίωμα για 

ενημέρωση και διαβούλευση των εργαζομένων στις Το άρθρο 8 προβλέπει τη θέσπιση από τα Κράτη 
επιχειρήσεις ή εγκαταστάσεις στην Κοινότητα". Μέλη διοικητικών ή δικαστικών διαδικασιών και 
Μετά τους απαραίτητους ορισμούς που δίδονται κυρώσεων σε περίπτωση μη τήρησης των 
στο άρθρο 2, το άρθρο 3 αναφέρει ότι η Οδηγία υποχρεώσεων που προβλέπει η Οδηγία αυτή. 
εφαρμόζεται σε επιχειρήσεις με τουλάχιστον 50 Το άρθρο 9 ορίζει ότι με την Οδηγία αυτή δεν 
εργαζόμενους ή σε εγκαταστάσεις (στην Ελλάδα θίγονται οι κοινοτικές και εθνικές διατάξεις για τις 
έχει καθιερωθεί ο όρος "εκμεταλλεύσεις") με 20 ειδικές διαδικασίες που προβλέπονται στις οδηγίες 
τουλάχιστον εργαζόμενους. Ρητά προβλέπει ότι τα για τις ομαδικές απολύσεις, την προστασία των 
Κράτη Μέλη μπορούν να εξαιρέσουν επιχειρήσεις 

εργαζομένων σε περιπτώσεις μεταβίβασης των 
ή εγκαταστάσεις με πολιτικούς, θρησκευτικούς, 

επιχειρήσεων και την καθιέρωση επιτροπών 
φιλανθρωπικούς, εκπαιδευτικούς, επιστημονικούς 

επιχειρήσεων ή μιας διαδικασίας σε επιχειρήσεις 
κ.λπ. σκοπούς ή σκοπούς επαγγελματικής οργάνω-

και ομίλους κοινοτικής κλίμακας. Επίσης, απο-
σης. Επίσης, προβλέπεται η δυνατότητα εξαίρεσης, 

τυπώνει την αρχή της μη δυσμενούς μεταβολής του 
σε εθνικό επίπεδο, των πληρωμάτων των ποντοπό-

θεσμικού πλαισίου για την προστασία των εργαζο-ρων πλοίων με την καθιέρωση ειδικών γι’αυτά 
μένων από την παρούσα Οδηγία. διατάξεων. 
Τα άρθρα 10 και 11 προβλέπουν τις μεταβατικές Στο άρθρο 4 προβλέπεται ότι αντικείμενο ενημέ-
προθεσμίες. Το άρθρο 11 προβλέπει την υποχρέ-ρωσης και διαβούλευσης αποτελούν
ωση συμμόρφωσης ως τις 23.3.2005, ενώ το άρθρο 

α) "η πρόσφατη και πιθανή εξέλιξη των δραστηριο-
10 θεσπίζει την εξής εξαίρεση: σε όσα κράτη δεν τήτων και της οικονομικής κατάστασης της 
υπάρχει ένα "γενικό, μόνιμο και κατοχυρωμένο επιχείρησης ή της εγκατάστασης",
σύστημα ενημέρωσης και διαβούλευσης με τους 

β) "η κατάσταση, η διάρθρωση και η πιθανή 
εργαζόμενους ούτε ένα γενικό, μόνιμο και κατοχυ-

εξέλιξη της απασχόλησης μέσα στην επιχείρηση ή 
ρωμένο σύστημα εκπροσώπησης των εργαζομένων 

εγκατάσταση, καθώς και τα μέτρα πρόληψης που 
στο χώρο εργασίας που θα τους επιτρέπει να ενδεχομένως προβλέπονται σε περίπτωση ιδίως 
εκπροσωπούνται για τους ανωτέρω σκοπούς", που η απασχόληση απειλείται" και
υπάρχει η δυνατότητα να περιορίζουν την εφαρ-

γ) "οι αποφάσεις που μπορούν να επιφέρουν 
μογή της Οδηγίας στις επιχειρήσεις με τουλάχιστον 

ουσιαστικές μεταβολές στην οργάνωση της 
150 εργαζομένους ή στις εγκαταστάσεις με τουλά-

εργασίας ή στις συμβάσεις εργασίας, συμπεριλαμ-
χιστον 100 εργαζόμενους μέχρι τις 23.3.2007 και σε βανομένων όσων καλύπτονται από τις κοινοτικές 
επιχειρήσεις/εγκαταστάσεις με τουλάχιστον διατάξεις…" για τις ομαδικές απολύσεις και για τη 
100/50 εργαζόμενους μέχρι τις 23.3.2008. διατήρηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε 
Το άρθρο 12 προβλέπει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή περίπτωση μεταβίβασης επιχειρήσεων, εγκατα-
εξετάζει μέχρι τις 23.3.2005 σε συνεννόηση με τα στάσεων κ.λπ. Το ίδιο άρθρο προβλέπει ότι η 
Κράτη Μέλη και τους κοινωνικούς εταίρους την ενημέρωση και η διαβούλευση πρέπει να πραγμα-
εφαρμογή της Οδηγίας αυτής.τοποιούνται σε χρόνο και με τρόπο και περιεχόμενο 

Ç Ïäçãßá 2002/14/ÅÊ ôïõ Åõñùðáúêïý Êïéíïâïõëßïõ
êáé ôïõ Óõìâïõëßïõ ôçò 11.3.2002

"Ðåñß èåóðßóåùò ãåíéêïý ðëáéóßïõ åíçìåñþóåùò êáé
äéáâïõëåýóåùò ôùí åñãáæïìÝíùí óôçí ÅõñùðáúêÞ Êïéíüôçôá"

«Ïé äáðÜíåò õãåßáò 
óôçí ÅëëÜäá

ÌåèïäïëïãéêÜ ðñïâëÞìáôá 
óôç ìÝôñçóç êáé óõíÝðåéåò 
ãéá ôéò ðïëéôéêÝò õãåßáò»
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Ç ðáñïýóá Ýêäïóç óõíèÝôåé ôéò áðüøåéò åéäéêþí 

åðéóôçìüíùí ôïõ ÷þñïõ ôçò õãåßáò, ó÷åôéêÜ ìå ôïõò 

ôñüðïõò óõëëïãÞò êáé áíÜëõóçò óôïé÷åßùí ôùí 

äáðáíþí õãåßáò óôçí ÅëëÜäá. 

Ôá ôñßá ðñþôá êåöÜëáéá ôïõ âéâëßïõ ðáñïõóéÜæïõí ôéò 

ìåèïäïëïãéêÝò ðñïóåããßóåéò ìÝôñçóçò ôùí äáðáíþí 

õãåßáò. ÁíáëõôéêÜ, óôï ðñþôï êåöÜëáéï ðáñïõóéÜ-

æåôáé Ýíáò íÝïò ôñüðïò õðïëïãéóìïý ôùí äáðáíþí 

õãåßáò ôïõ Ïñãáíéóìïý ÏéêïíïìéêÞò Óõíåñãáóßáò 

êáé ÁíÜðôõîçò (ÏÏÓÁ), ðïõ âáóßæåôáé óôï óýóôçìá 

ôùí ëïãáñéáóìþí õãåßáò. Óôï äåýôåñï êåöÜëáéï 

åîåôÜæïíôáé ôá âáóéêÜ óôïé÷åßá êáé ïé ëïãáñéáóìïß 

ôùí äáðáíþí õãåßáò ôùí åëëçíéêþí åèíéêþí 

ëïãáñéáóìþí êáé ôÝëïò, óôï ôñßôï êåöÜëáéï 

ðáñïõóéÜæåôáé åêôåíþò ï ôñüðïò ìÝôñçóçò êáé 

õðïëïãéóìïý ôùí äáðáíþí   õãåßáò, âáóéóìÝíïò óôéò 

Ýñåõíåò ïéêïãåíåéáêþí ðñïûðïëïãéóìþí.    

Óôï ôÝôáñôï êåöÜëáéï ðáñïõóéÜæåôáé ôï ýøïò ôçò 

óõíïëéêÞò äáðÜíçò õãåßáò óôçí ÅëëÜäá (9,1%, ôï 

2000), åí óõãêñßóåé ìå ôç äçìéïõñãßá ìéáò áðïôå-

ëåóìáôéêÞò Üóêçóçò ðïëéôéêÞò õãåßáò, åíþ ç áíÜëõóç 

ïñéóìÝíùí ïéêïíïìéêþí äåéêôþí êáé ç ÷ñçóéìïðïßç-

óÞ ôïõò ùò åñãáëåßï Üóêçóçò ðïëéôéêÞò õãåßáò 

ðáñïõóéÜæïíôáé óôï ðÝìðôï êåöÜëáéï. 

Óôï Ýêôï êåöÜëáéï ãßíåôáé ìéá óõãêñéôéêÞ ðáñïõ-

óßáóç ôçò áíôáãùíéóôéêüôçôáò êáé ôùí äáðáíþí 

õãåßáò, óôï ðëáßóéï ôçò åëëçíéêÞò ïéêïíïìéêÞò êáé 

êïéíùíéêÞò áíÜðôõîçò êáé óôï Ýâäïìï êåöÜëáéï 

áíáëýïíôáé ïé ðñïôåñáéüôçôåò ôçò ðïëéôéêÞò õãåßáò 

óôçí ÅëëÜäá, óå ü,ôé áöïñÜ óôç äéá÷åßñéóç ôùí 

ïéêïíïìéêþí ðüñùí ôïõ óõóôÞìáôïò. 

Óôï ðáñÜñôçìá åîåôÜæïíôáé ïé ðáñÜëëçëåò åîáãùãÝò 

ôùí öáñìÜêùí êáé ðþò åðçñåÜæïõí ôï ýøïò ôùí 

öáñìáêåõôéêþí äáðáíþí, êáèþò êáé ç ìåèïäïëïãßá 

õðïëïãéóìïý ôçò ïäïíôéáôñéêÞò äáðÜíçò óôç ÷þñá 

ìáò. 

ÓõìðåñáóìáôéêÜ, ïé óõããñáöåßò êáôáëÞãïõí óôï 

ãåãïíüò üôé ç Üóêçóç áðïôåëåóìáôéêÞò ðïëéôéêÞò 

õãåßáò óôçí ÅëëÜäá áðáéôåß ôçí åîåýñåóç Ýãêõñùí 

óôáôéóôéêþí óôïé÷åßùí, éêáíþí íá ðñïâÜëëïõí óå 

ìÝãéóôï âáèìü ôéò áíÜãêåò ôùí åëëÞíùí ðïëéôþí óôçí 

ðáñï÷Þ öñïíôßäáò õãåßáò.     

ÅðéìåëçôÝò ̧ êäïóçò: ÃéÜííçò Êõñéüðïõëïò
                               & ÊõñéÜêïò Óïõëéþôçò
Åêäüóåéò: ÐáðáæÞóç, 2002



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

«Ç óõìâïëÞ ôçò Ï.Ê.Å. óôç ÷Üñáîç ôùí ãåíéêþí ðñïóáíáôïëéóìþí 
ôùí ïéêïíïìéêþí ðïëéôéêþí ôùí êñáôþí ìåëþí êáé ôçò 
ÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò ãéá ôï 2002»
Ãíùìïäüôçóç ôçò ÏéêïíïìéêÞò êáé ÊïéíùíéêÞò ÅðéôñïðÞò 
ôùí Åõñùðáúêþí ÊïéíïôÞôùí 

Ó προϋποθέσεων σταθερότητας για μια επιτυχημένη κατάστασης, τις 20 Μαρτίου του 2002, η Ο.Κ.Ε. των Ε.Κ. 
υλοποίηση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης εξέδωσε Γνωμοδότηση πρωτοβουλίας με θέμα προχωρώντας 
καθώς το γεγονός ότι, τόσο η τήρηση των κανόνων «Η συμβολή της Ο.Κ.Ε. στη χάραξη των σε προτάσεις 
δημοσιονομικής πολιτικής που θεσπίζει η Συνθήκη, όσο γενικών προσανατολισμών των οικονομικών πολι- για τη βελτί-
και το σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης, συμβάλ-τικών των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής ωση της ποι-
λουν στην αναχαίτιση των αρνητικών επιπτώσεων στην Ένωσης για το 2002». ότητας της 
χρηματοπιστωτική πολιτική των εταίρων αλλά και στη Στόχος της συγκεκριμένης γνωμοδότησης είναι να ανάλυσης και τονίζει 
γενική νομισματική πολιτική της Νομισματικής Ένωσης. προσφέρει τη βάση για την επεξεργασία των γενικών ότι κάτω από τις σημερινές συνθήκες η μακροοικονομική 
Ακόμη διαπιστώνεται ότι η μισθολογική και εισοδημα-προσανατολισμών των οικονομικών πολιτικών για το πολιτική οφείλει να στηρίξει την αναμενόμενη οικονο-
τική πολιτική των κοινωνικών εταίρων, οι οποίες δεν 2002 από την Επιτροπή και το Συμβούλιο, να συμβάλει 

μική ανάπτυξη και να την εντάξει σε μια αειφόρο και αναφέρονται στη Συνθήκη, προσαρμόστηκαν στις στην ανάπτυξη της δημόσιας συζήτησης που διεξάγεται 
αυτοστηριζόμενη αναπτυξιακή διαδικασία η οποία θα απαιτήσεις της σταθερότητας που θέτει η Ευρωπαϊκή σχετικά με τον συντονισμό και το περιεχόμενο των 
καθιστά δυνατή την υλοποίηση των στόχων που τέθηκαν Ένωση καλύτερα από ό,τι αναμενόταν. Το γεγονός αυτό οικονομικών πολιτικών σε κοινοτικό επίπεδο και τέλος να 
στη Λισσαβόνα σχετικά με την απασχόληση και την οδήγησε σε έναν συνδυασμό πολιτικών για τη Νομισμα-προωθήσει τη συζήτηση που διεξάγεται μεταξύ των 
παραγωγικότητα. τική Ένωση γενικά ο οποίος, παρά τις σημερινές οργανώσεων και κοινωνικοοικονομικών ομάδων που 

δυσμενείς συγκυρίες, οι οποίες οφείλονται ουσιαστικά σε Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει για μια μεγάλη περίοδο εκπροσωπούνται  στην  Ο.Κ.Ε.
εξωτερικούς παράγοντες, ευνόησε την ανάπτυξη και την (περίπου δέκα έτη) να επιτευχθεί μια σημαντική αύξηση Το έγγραφο "γενικοί προσανατολισμοί των οικονομικών 
απασχόληση περισσότερο απ’ό,τι θα είχε συμβεί χωρίς τη πολιτικών των κρατών μελών και της Κοινότητας" του ΑΕΠ (περισσότερο από 3%) η οποία να υπερβαίνει 
Νομισματική Ένωση.αποτελεί έγγραφο καθοριστικής σημασίας για την σαφώς την τάση της παραγωγικότητας (κατά το παρελθόν 
Εντούτοις σημειώνεται και μια σειρά αρνητικών κοινοτική οικονομική πολιτική. Πρόκειται για μια (μη ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανήλθε περίπου 
επιπτώσεων. Σε ορισμένα κράτη μέλη η εδραίωση του δεσμευτική) σύσταση του Συμβουλίου η οποία καταρ- στο 2%). Παρόμοια ανάπτυξη μπορεί να επιτευχθεί μόνο 
δημοσιονομικού προϋπολογισμού δεν προωθήθηκε τίζεται με βάση τη σχετική σύσταση της Επιτροπής και με την προϋπόθεση ότι το συνολικό οικονομικό ποσοστό 
επαρκώς σε περιόδους θετικής συγκυρίας ώστε να την τελική δήλωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Το των επενδύσεων θα υπερβεί σταδιακά κατά πολλές 
αξιοποιηθούν απόλυτα οι αυτόματοι σταθεροποιητές σε Συμβούλιο ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

ποσοστιαίες μονάδες το ΑΕΠ (δηλαδή από το σημερινό 
περιόδους αδύνατης συγκυρίας και να αναπτυχθεί μια σχετικά με το περιεχόμενο της σύστασής του. Η υλοποί-

επίπεδο του 21-22% σε περίπου 25-26%).δραστήρια αντικυκλική πολιτική. Σε αυτό προστίθεται ηση των γενικών προσανατολισμών ελέγχεται στα 
Τέλος, στη Γνωμοδότηση της Ο.Κ.Ε. των E.K. αναφέρε-και το γεγονός ότι σε πολλά κράτη μέλη οι δημόσιες πλαίσια διακυβερνητικής διαδικασίας. Σε περίπτωση που 
ται ότι οι μακροπρόθεσμες προκλήσεις που συνεπάγεται επενδύσεις αλλά και οι δαπάνες για την εκπαίδευση και τη διαπιστωθούν παραβάσεις θα μπορεί να διατυπωθεί νέα 

διασφάλιση του ανθρωπίνου κεφαλαίου υπέστησαν τις η γήρανση του πληθυσμού για την οικονομική πολιτική σύσταση προς τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη η οποία θα 
συνέπειες της εδραίωσης του δημοσιονομικού προϋπο-μπορούσε να αποτελέσει κύρωση εφόσον δημοσιευθεί. θα πρέπει να ληφθούν κατάλληλα υπόψη στα πλαίσια των 
λογισμού, γεγονός το οποίο όχι μόνο περιορίζει την Συγκεκριμένες οδηγίες για την οικονομική πολιτική, πέρα γενικών προσανατολισμών της οικονομικής πολιτικής 
εσωτερική ζήτηση αλλά ενδέχεται να αποτελέσει και από την αρχή της ανοικτής οικονομίας της αγοράς με 2002. Επιπλέον υπογραμμίζεται ρητά ότι η αύξηση των 
πηγή μελλοντικών προβλημάτων στη διαδικασία ελεύθερο ανταγωνισμό και ενθάρρυνση της αποτελεσμα- εργαζομένων, όπως προβλέπεται από την στρατηγική της 
προώθησης και επανάκτησης της πλήρους απασχόλησης. τικής αξιοποίησης των πόρων, περιέχει το κεφάλαιο της Λισσαβόνας, θα αντισταθμίσει σε μεγάλο βαθμό την 
Συνολικά μπορεί να λεχθεί ότι στην Κοινότητα και τη Συνθήκης για την οικονομική πολιτική, μόνο στις οδηγίες 

αύξηση του αριθμού των ηλικιωμένων ατόμων κατά τα 
Νομισματική Ένωση δεν επιτεύχθηκε η ανάπτυξη σχετικά με τη δημοσιονομική πολιτική. Σκοπός των 

επόμενα 20 έτη. Κατ’αυτόν τον τρόπο η υλοποίηση της 
διαρκούς σχεδίου μακροοικονομικής πολιτικής το οποίο οδηγιών αυτών είναι να διασφαλισθεί ότι οι δημοσιονομι-

στρατηγικής της Λισσαβόνας αποκτά ακόμη μεγαλύτερη κές πολιτικές που εφαρμόζονται με ευθύνη των κρατών να στηρίζεται σε ευρύτατη συναίνεση και το οποίο 
σημασία για την ισορροπία των συνταξιοδοτικών μελών και είναι προσανατολισμένες προς την τιμαριθ- αφενός θα μπορούσε να συμβάλει σε επίπεδο Νομισματι-
συστημάτων ακόμη κι αν το μακροπρόθεσμο πρόβλημα μική σταθερότητα δεν θα δυσχεράνουν την εφαρμογή της κής Ένωσης στην επίτευξη συνδυασμού πολιτικών 
της γήρανσης του πληθυσμού δεν θα έχει επιλυθεί κατ’ μεταξύ της νομισματικής, της δημοσιονομικής και της νομισματικής πολιτικής που χαράσσεται στα πλαίσια του 
αυτόν τον τρόπο τα επόμενα 50 έτη.μισθολογικής πολιτικής, και αφετέρου θα εμποδίζει, στο Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ). 

μέτρο του δυνατού, την υπερθέρμανση της πληθωριστι-Το Σύμφωνο για τη σταθερότητα και την οικονομική Για το 2002, η χάραξη των γενικών προσανατολισμών της 
ανάπτυξη συμπληρώνει και στηρίζει τους γενικούς κής εξέλιξης στο εσωτερικό και στο εξωτερικό της οικονομικής πολιτικής συμπίπτει με τη στιγμή της 
προσανατολισμούς στο πλαίσιο της ΟΝΕ. Κοινότητας και την εξασθένιση της συγκυρίας ώστε να σύγκλισης της Συνέλευσης για το μέλλον της Κοινότητας 

μπορεί να επιτευχθεί, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη των Στη Γνώμη της Ο.Κ.Ε. των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αλλά και με τη στιγμή της επιτυχημένης εισαγωγής 
παραγωγικών ικανοτήτων, μια όσο το δυνατό αειφόρος γίνεται αναφορά στη φιλοσοφία της Συνθήκης του χαρτονομισμάτων και κερμάτων σε ευρώ. Σε αυτή τη 
ανάπτυξη της γενικής οικονομικής ζήτησης. Μόνο υπό Μάαστριχτ και αξιολόγηση της προσέγγισης όσον αφορά δεδομένη στιγμή, η επιτυχία της Νομισματικής Ένωσης 
τους όρους αυτούς και με ταυτόχρονη αυξημένη οικονο-τη γενική οικονομική πολιτική. Κατ’αρχήν επισημαίνεται 

από τη μία πλευρά και η αποτυχία της Κοινότητας όσον μική απόδοση θα είναι δυνατόν να αναπτυχθούν οι ότι η εισαγωγή των χαρτονομισμάτων σε ευρώ, ως μέσο 
αφορά την αξιοποίηση του τεράστιου δυναμικού που επενδύσεις σε βαθμό ώστε να αξιοποιηθεί το μεγάλο πληρωμής, η σύγκλιση της Συνέλευσης, η οποία θα 
διαθέτει στον τομέα της απασχόλησης και της οικονομι-δυναμικό ανάπτυξης και απασχόλησης που διατίθεται εξετάσει το μέλλον της Ένωσης, καθώς και η επικείμενη 
κής ανάπτυξης από την άλλη, αποτελεί μια αντίφαση που στην Κοινότητα, σύμφωνα με τους στόχους του Ευρω-διεύρυνση της Κοινότητας, οδηγούν προς το ερώτημα αν 
απαιτεί την γενική αναθεώρηση των διαδικασιών αλλά παϊκού Συμβουλίου της Λισσαβόνας.η ισχύουσα διαδικασία χάραξης και ελέγχου της εφαρμο-
και το περιεχόμενο των οικονομικών πολιτικών. Η γής των γενικών προσανατολισμών της οικονομικής Όσον αφορά στους γενικούς προσανατολισμούς για το 
επικείμενη διεύρυνση της Κοινότητας καθιστά πολιτικής ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες και αν μπορεί 2002, η Ο.Κ.Ε. των Ε.Κ. διατυπώνει προτάσεις για τη 

να ανταποκριθεί στις προκλήσεις του μέλλοντος. επειγόντως αναγκαία την επανεξέταση των μηχανισμών βελτίωση των διαδικασιών. Επίσης, αναφέρεται στην 
ανάλυση της διαρκώς μεταβαλλόμενης οικονομικής συντονισμού των οικονομικών πολιτικών. Στα θετικά στοιχεία συγκαταλέγεται η δημιουργία των 
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Ô
ο Συμβούλιο Κοινωνικών Υποθέσεων της δίκτυο για την αναγνώριση των ειδικοτήτων. Στη 

3.6.2002 υιοθέτησε Απόφαση σχετικά με το διαδικασία αυτή θα πρέπει να υπάρξει ενεργός 
Σχέδιο Δράσης για τις δεξιότητες και την συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων και των 

κινητικότητα. Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο ιδρυμάτων επαγγελματικής κατάρτισης,
Δεκέμβριο είχε δημοσιοποιηθεί Έκθεση της Επι-

! να αναλύσει την αλληλεπίδραση μεταξύ μετανά-
τροπής Υψηλού Επιπέδου για το θέμα αυτό και το στευσης, απασχόλησης και κοινωνικής πολιτικής σε 
Φεβρουάριο είχε εκδώσει σχετική ανακοίνωση η ευρωπαϊκό επίπεδο,
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

! να παρουσιάσει πρόταση για μία Ευρωπαϊκή Κάρτα 
Στην Απόφασή του αυτή, το Συμβούλιο υποδέχεται 

Υγειονομικής  Ασφάλισης,
θετικά την Έκθεση της Επιτροπής Υψηλού Επιπέδου 

! να παρουσιάσει προτάσεις για τον εκσυγχρονισμό 
καθώς και τις σχετικές προτάσεις της Ευρωπαϊκής 

του ΕURES,
Επιτροπής και στη συνέχεια τονίζει ότι προκειμένου 

! να επιταχύνει τις διαδικασίες για τη δημιουργία να επιτευχθούν οι στόχοι που τέθηκαν στα Ευρωπαϊκά 
ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής ιστοσελίδας Πληροφό-Συμβούλια της Λισσαβόνας και της Στοκχόλμης για 
ρησης για Επαγγελματική Κινητικότητα,την απασχόληση, θα πρέπει :  

! να αναπτύξει μία ενημερωτική εκστρατεία για τις ! να διευκολυνθεί η κινητικότητα των εργαζομένων 
ευκαιρίες κινητικότητας που παρέχει η εσωτερική με την βελτίωση της πρόσβασής τους στις υπηρεσίες 
αγορά και οι ευρωπαϊκές αγορές εργασίας,απασχόλησης και την ανάπτυξη των υφιστάμενων 

ευρωπαϊκών τραπεζών δεδομένων για ευκαιρίες ! να εξετάσει τη δημιουργία ενός μηχανισμού εντοπι-
εργασίας και εκπαίδευσης, σμού και μελέτης των εμποδίων στη γεωγραφική 

! να δοθεί αυξημένη σημασία στη δια βίου εκπαί- κινητικότητα,
δευση ως βασικό στοιχείο του ευρωπαϊκού κοινωνι- ! να περιλάβει στην ετήσια έκθεση της Επιτροπής 
κού μοντέλου (π.χ. με την ενθάρρυνση συμφωνιών προς το εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εκτίμηση της 
των κοινωνικών εταίρων με καινοτόμες ιδέες στον πορείας εφαρμογής του Σχεδίου Δράσης για τις 
τομέα αυτό, στο πλαίσιο των οποίων μπορεί να Δεξιότητες και την Κινητικότητα. 
εξετασθεί ο ελαστικός χρόνος εργασίας και η 

Επίσης,  καλεί τα Κράτη Μέλη:  
εναλλαγή εργασίας και εκπαίδευσης),

! να αναπτύξουν δεξιότητες για τη νέα αγορά εργα-
! να ενισχυθούν τα ενεργητικά προγράμματα αγοράς 

σίας και ιδιαίτερα στο χώρο της Πληροφορικής και 
εργασίας που αφορούν στις ειδικές ανάγκες των 

της Τεχνολογίας,
μειονεκτούντων πληθυσμιακών ομάδων και 

! να προάγουν την αποτελεσματικότερη πρόσβαση ατόμων. 
των ενηλίκων στην επαγγελματική κατάρτιση,Παράλληλα υπογραμμίζει ότι:

! να ενθαρρύνουν την αναγνώριση και την πιστοποί-
! προκειμένου να καταπολεμηθεί ο κοινωνικός 

ηση των ειδικοτήτων, των δεξιοτήτων και της αποκλεισμός και να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα 
εργασιακής εμπειρίας,και η προσαρμοστικότητα, πρέπει να βελτιωθούν 

! να εφοδιάσουν τους νέους ανθρώπους με τις βασικές και να προσαρμοσθούν οι ειδικότητες στις ανάγκες 
δεξιότητες που είναι αναγκαίες για συμμετοχή στην της αγοράς εργασίας,
αγορά εργασίας και τη δια βίου εκπαίδευση,! πρέπει να αυξηθεί η επένδυση στους ανθρώπινους 

! να προάγουν πρωτοβουλίες για εργαζομένους, πόρους με στόχο να εφοδιασθούν τα άτομα με τις 

απαραίτητες δεξιότητες για να εισέλθουν, να περιλαμβανομένης της κατάρτισης, προκειμένου να 
παραμείνουν και να προοδεύσουν στην εργασία, εισέλθουν, να παραμείνουν και να προοδεύσουν 

! οι πολιτικές στο θέμα της κατάρτισης θα πρέπει να στην αγορά εργασίας,
είναι συντονισμένες και να αντικατοπτρίζουν την ! να στηρίξουν την ανάπτυξη ευρωπαϊκών στατι-
κοινή ευθύνη των δημοσίων αρχών, των επιχειρήσ- στικών για την παρακολούθηση της γεωγραφικής 
εων, των κοινωνικών εταίρων και των ατόμων, με κινητικότητας και των ελλείψεων σε δεξιότητες,
την αντίστοιχη συμβολή και της κοινωνίας των 

! να αυξήσουν την δυνατότητα μεταφοράς των δικαιω-
πολιτών.  

μάτων κοινωνικής ασφάλισης. 
Παράλληλα, ξεκαθαρίζει ότι πρέπει να συνεχισθεί η 

Τέλος, καλεί τους κοινωνικούς εταίρους: 
προσπάθεια για την αύξηση της ροής πληροφόρησης, 

! να αναπτύξουν πρωτοβουλίες για τη δια βίου 
ιδιαίτερα με τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, για την 

εκπαίδευση (στο πλαίσιο των αποφάσεων της ύπαρξη θέσεων εργασίας και για τις ευκαιρίες 
Βαρκελώνης) και να υποβάλουν ετήσια έκθεση στη κατάρτισης. 
συνάντηση κορυφής για τα κοινωνικά θέματα Υπογραμμίζει επίσης ότι θα πρέπει να ενθαρρυνθεί ο 
(Social Summit) πριν το εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβού-εκσυγχρονισμός των αγορών εργασίας με την αύξηση 
λιο,της επαγγελματικής και γεωγραφικής κινητικότητας. 

! να συνάψουν συμφωνίες για τη δια βίου εκπαίδευση Σημειώνει ότι, όπως έχει συμφωνηθεί, μέχρι το τέλος 
και τις δεξιότητες,του 2003 θα πρέπει να έχει δημιουργηθεί μία ενιαία 

! να δημιουργήσουν πρωτοβουλίες προκειμένου οι ευρωπαϊκή ηλεκτρονική ιστοσελίδα Πληροφόρησης 
εργαζόμενοι να εισέλθουν, να παραμείνουν και να για Επαγγελματική Κινητικότητα.

προοδεύσουν στην αγορά εργασίας,Θεωρεί ότι θα πρέπει να γίνει συγκριτική αξιολόγηση 

της προόδου που επιτυγχάνεται στα θέματα ! να συμμετάσχουν σε εκστρατείες ενημέρωσης για 
επαγγελματικής και γεωγραφικής κινητικότητας. την κινητικότητα προκειμένου να βελτιώσουν την 

εικόνα των κλάδων και των επαγγελμάτων με Μετά από όλα αυτά, το Συμβούλιο καλεί την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή : έλλειψη εργατικού δυναμικού και να προάγουν την 

! να δημιουργήσει από κοινού με τα Κράτη Μέλη ένα πρόσβαση των εργαζομένων σε αυτούς. 
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�veto� õðÝñ ôçò Ôïõñêßáò ãéá ôï èÝìá ôïõ Åõñùóôñáôïý. 
ÔÝôïéï �veto� åßíáé áäéáíüçôï õðÝñ ôçò Ôïõñêßáò, äçëáäÞ ÷þ-
ñáò ìç ìÝëïõò ôçò ÅõñùðáúêÞò ̧ íùóçò, áëëÜ êáé ÷þñáò ðïõ 
äåí ãíùñßæïõìå áí êáé ðüôå èá ãßíåé ìÝëïò ôçò ÅõñùðáúêÞò 
í̧ùóçò. Ç ùò ôþñá ïëéãùñßá ôçò ÊõâÝñíçóçò Ý÷åé óôïé÷ßóåé 

ðïëëÜ óôç ×þñá ìáò. ¢ñá êáôÜ ôçí Óýíïäï ÊïñõöÞò ôçò 
Âáñêåëþíçò ç ÊõâÝñíçóç ïöåßëåé íá åðáíïñèþóåé ôá ìåãÜëá 
óöÜëìáôÜ ôçò óôïí ôïìÝá áõôüí.

Ç ÍÝá Äçìïêñáôßá, ùò ÊõâÝñíçóç, ôé äéÜóôáóç èá äþ-
óåé óôï èåóìü ôçò Ï.Ê.Å. ùò ãíùìïäïôéêü üñãáíü ôçò;

Ç ÍÝá Äçìïêñáôßá åßíáé Ýíá ðñáãìáôéêÜ öéëåëåýèåñï êüììá, 
ôï ïðïßï äéáðíÝåôáé áðü êïéíùíéêÞ åõáéóèçóßá. Ç êïéíùíéêÞ 
åõáéóèçóßá ðñïûðïèÝôåé êïéíùíéêü êñÜôïò äéêáßïõ. Êáé ôï 
êïéíùíéêü êñÜôïò äéêáßïõ Ý÷åé áíÜãêç áðü èåóìïýò üðùò ç 
ÏéêïíïìéêÞ êáé ÊïéíùíéêÞ ÅðéôñïðÞ. ÄçëáäÞ Ý÷åé áíÜãêç áðü 
èåóìïýò ïé ïðïßïé åêöñÜæïõí ôçí êïéíùíßá êáé ìÜëéóôá 
åêöñÜæïõí óçìáíôéêïýò êáé áíôéðñïóùðåõôéêïýò ÷þñïõò ôçò 
êïéíùíßáò. ̧ íáò ôÝôïéïò ÷þñïò åßíáé âåâáßùò, üðùò ôüíéóá 
åðáíåéëçììÝíá, êáé ç ÏéêïíïìéêÞ êáé ÊïéíùíéêÞ ÅðéôñïðÞ. 
Ãé́áõôü êáé ç ÍÝá Äçìïêñáôßá è́áîéïðïéÞóåé éäéáéôÝñùò ôïí 
èåóìü áõôü, áêüìá êáé ðÝñá êáé Ýîù áðü ôéò äéáóôÜóåéò ðïõ 
ôïõ äßíåé óÞìåñá ï íüìïò 2232/1994. Äåí åßíáé ìüíïí äçëáäÞ 
üôé èá äéåõñýíåé ôï ðåäßï åêåßíï, åíôüò ôïõ ïðïßïõ ðñÝðåé íá 
æçôåßôáé ç ãíþìç ôçò ÅðéôñïðÞò ãéá æçôÞìáôá ôá ïðïßá 
ó÷åôßæïíôáé ìå óõãêåêñéìÝíá èåóìéêÜ ìÝôñá, áëëÜ è́ 
áîéïðïéÞóåé ôï èåóìü áêüìç êáé ðÝñá áðü ôá äåäïìÝíá åêåßíá 
ôá ïðïßá áöïñïýí ôç ëÞøç èåóìéêþí ìÝôñùí, äçëáäÞ ôçí 
øÞöéóç ôùí íüìùí. Ç ÍÝá Äçìïêñáôßá, üðùò ðñïêýðôåé áðü 
ôï ðñüãñáììÜ ôçò, è́ áîéïðïéÞóåé ôçí ÏéêïíïìéêÞ êáé 
ÊïéíùíéêÞ ÅðéôñïðÞ ãéá êÜèå æÞôçìá ôï ïðïßï ó÷åôßæåôáé ìå 
ôçí ëÞøç áðïöÜóåùí, ïé ïðïßåò áöïñïýí ôçí êïéíùíéêÞ êáé 
ïéêïíïìéêÞ ìáò æùÞ. Êáé áõôü, êáé ãéá ëüãïõò ðñáêôéêïýò 
áëëÜ êáé ãéá ëüãïõò äçìïêñáôéêÞò åõáéóèçóßáò. Áðü ôç óôéãìÞ 
êáôÜ ôçí ïðïßáí ç ÏéêïíïìéêÞ êáé ÊïéíùíéêÞ ÅðéôñïðÞ 
ðáñïõóéÜæåé áõôÞ ôçí áíôéðñïóù-ðåõôéêüôçôá, èá Þôáí êñßìá 
íá ìçí áîéïðïéÞóïõìå ôéò äõíáôüôçôÝò ôçò, Ýôóé þóôå êáé ç 
åìðåéñßá ôçò íá åßíáé ÷ñÞóéìç áëëÜ êáé ç áíôéðñïóùðåõ-
ôéêüôçôÜ ôçò íá ðñïóäþóåé ðåñéóóüôåñï äçìïêñáôéêü êýñïò 
óôéò áðïöÜóåéò ðïõ ëáìâÜíïíôáé áðü ôçí íïìïèåôéêÞ êáé ôçí 
åêôåëåóôéêÞ åîïõóßá. Èá Þèåëá äå óôï óçìåßï áõôü íá 
åðéóçìÜíù üôé ç ÍÝá Äçìïêñáôßá êáôáäéêÜæåé ðáñáëåßøåéò 
ôçò ÊõâÝñíçóçò, ïé ïðïßåò õðïâÜèìéóáí êáé õðïâáèìßæïõí ôçí 
ÏéêïíïìéêÞ êáé ÊïéíùíéêÞ ÅðéôñïðÞ. Ìéá ôÝôïéá ðáñÜëåéøç 
Þôáí êáé ôï ãåãïíüò üôé Ýöôáóå óôç ÂïõëÞ, êáé óõãêåêñéìÝíá 
óôçí áñìüäéá ÅðéôñïðÞ, ôï ôåëåõôáßï ó÷Ýäéï íüìïõ ãéá ôçí 
êïéíùíéêÞ áóöÜëéóç ÷ùñßò íá Ý÷åé õðÜñîåé êáé ç Ýêèåóç ôçò 
ÏéêïíïìéêÞò êáé ÊïéíùíéêÞò ÅðéôñïðÞò ðñïò ôïõò ÂïõëåõôÝò. 
Âåâáßùò Þñèå áñãüôåñá. ÁëëÜ ôé íá ôï êÜíåé êáíåßò üôáí ïé 
ÂïõëåõôÝò äåí åß÷áí ôç ãíþìç ôçò ÏéêïíïìéêÞò êáé 
ÊïéíùíéêÞò ÅðéôñïðÞò ðñïçãïõìÝíùò, Þôïé óôï óôÜäéï ôçò 
ÅðéôñïðÞò, ïðüôå êáé ï äéÜëïãïò åßíáé éäéáéôÝñùò 
ïõóéáóôéêüò. Áõôü áðïäåéêíýåé üôé ç ÊõâÝñíçóç Óçìßôç 
ìÜëëïí äåí õðïëïãßæåé ôçí ÏéêïíïìéêÞ êáé ÊïéíùíéêÞ 
ÅðéôñïðÞ üóï èá Ýðñåðå. Ôï áíôßóôñïöï èá êÜíåé ç ÍÝá 
Äçìïêñáôßá.

Ðïéåò áðü ôéò Ãíþìåò Þ ôéò Ãíþìåò Ðñùôïâïõëßáò ôçò 
Ï.Ê.Å. äéåõêüëõíáí Þ õðïóôÞñéîáí ôï êïéíïâïõ-
ëåõôéêü óáò Ýñãï;

¼ëåò ïé ãíþìåò ôéò ïðïßåò åîÝöñáóå ç ÏéêïíïìéêÞ êáé 
ÊïéíùíéêÞ ÅðéôñïðÞ ãéá óõãêåêñéìÝíï ó÷Ýäéï íüìïõ áëëÜ êáé 
ãéá Üëëá èÝìáôá ôá ïðïßá Üðôïíôáé ôùí áñìïäéïôÞôùí ôçò, ìáò 
äéåõêüëõíáí óçìáíôéêÜ. Ìå ôçí Ýííïéá üôé ëÜâáìå ðïëý óïâáñÜ 
õðüøç êÜèå ôé ôï ïðïßï åßðå. Êáé ôïýôï äéüôé ç ãíþìç ôçò 
ÏéêïíïìéêÞò êáé ÊïéíùíéêÞò ÅðéôñïðÞò ðñïÝñ÷åôáé áðü 
áíèñþðïõò ïé ïðïßïé êáé åêöñÜæïõí óõãêåêñéìÝíïõò ôïìåßò 
ôçò êïéíùíéêÞò ðñáãìáôéêüôçôáò áëëÜ êáé Ý÷ïõí éäéáßôåñç 
åìðåéñßá. Äåí õðÜñ÷åé ðåñßðôùóç ó÷Ýäéï íüìïõ, ôï ïðïßï íá 
åîÞôáóå ç ÏéêïíïìéêÞ êáé ÊïéíùíéêÞ ÅðéôñïðÞ, í́ 
áíôéìåôùðéóèåß áðü ôç ÍÝá Äçìïêñáôßá ÷ùñßò íá ëçöèåß 
õðüøç ç ãíþìç ç ïðïßá ó÷åôéêÜ äéáìïñöþèçêå. Êáé üðùò 
åßðá êáé ðñïçãïõìÝíùò, áíôßèåôá áðü ôçí ÊõâÝñíçóç Óçìßôç, 
èá äéåõñýíïõìå êáé ôéò áñìïäéüôçôåò êáé ôéò äõíáôüôçôåò 
ðáñÝìâáóçò ôçò ÏéêïíïìéêÞò êáé ÊïéíùíéêÞò ÅðéôñïðÞò. 
ÔÝëïò, èá ëÜâïõìå ôá áðáñáßôçôá èåóìéêÜ ìÝôñá, þóôå í́ 
áðïêëåéóèåß ïéïäÞðïôå åíäå÷üìåíï êïììáôéêïý åðçñåáóìïý 
ôçò óõãêñüôçóçò áëëÜ êáé óýíèåóçò ôçò ÏéêïíïìéêÞò êáé 
ÊïéíùíéêÞò ÅðéôñïðÞò. ÐñáãìáôéêÜ ï êïììáôéóìüò åßíáé 
åíôåëþò îÝíïò ðñïò ôç äïìÞ êáé ôç ëåéôïõñãßá åíüò èåóìïý 
üðùò ç ÏéêïíïìéêÞ êáé ÊïéíùíéêÞ ÅðéôñïðÞ, ðñÜãìá ðïõ 
áíáãíùñßæåé êáé óÝâåôáé ç ÍÝá Äçìïêñáôßá, åíþ äåí öáßíåôáé 
íá èÝëåé í́ áíôéëçöèåß ç ÊõâÝñíçóç Óçìßôç.

Συνέχεια από τη σελ.3

ÓÕÌÂÏÕËÉÏ ÔÇÓ ÅÕÑÙÐÁÚÊÇÓ ÅÍÙÓÇÓ

Áðüöáóç ôïõ Óõìâïõëßïõ ôçò Å.Å. åðß ôïõ Ó÷åäßïõ 
ÄñÜóçò ãéá ôéò äåîéüôçôåò êáé ôçí êéíçôéêüôçôá

ÓõíÝíôåõîç ôïõ ê. 
êáèçãçôÞ Ðáíåðéóôçìßïõ Áèçíþí
Êïéíïâïõëåõôéêïý Åêðñïóþðïõ

ôçò ÍÝáò Äçìïêñáôßáò

Ð. Ðáõëüðïõëïõ



¸êöñáóç Ãíþìçò ôçò Ï.Ê.Å. åðß ôïõ Ó÷åäßïõ Íüìïõ 
«ÁíáäéïñãÜíùóç ôïõ Åèíéêïý ÓõóôÞìáôïò

ÊïéíùíéêÞò Öñïíôßäáò êáé Üëëåò äéáôÜîåéò»
Ó Ôï õðü êñßóç Ó÷Ýäéï Íüìïõ áîéïëïãåßôáé ïìÜäåò ðëçèõóìïý ðïõ åîõðçñåôïýí êáé ôéò õíÞëèå ôçí ÔåôÜñôç, 6 Öåâñïõá-

èåôéêÜ êáèþò Ý÷åé ôç äõíáôüôçôá äéüñèùóçò ãåùãñáöéêÝò ðåñéöÝñåéåò óôéò ïðïßåò ñßïõ 2002, ç ÏëïìÝëåéá ôçò Ïéêï-
ìßá âáóéêÞò áäõíáìßáò ôïõ ðñïçãïýìåíïõ äñáóôçñéïðïéïýíôáé. íïìéêÞò êáé ÊïéíùíéêÞò ÅðéôñïðÞò 
Ó÷åäßïõ Íüìïõ, äçëáäÞ ôçò õðåñóõãêÝíôñù-(Ï.Ê.Å.), ðñïêåéìÝíïõ íá åêöñÜóåé Ãíþìç å) ÐåñáéôÝñù ðñïþèçóç ôçò ìåôáâßâáóçò 
óçò áñìïäéïôÞôùí óå åðßðåäï Õðïõñãåßïõ åðß ôïõ Ó÷åäßïõ Íüìïõ ôïõ Õðïõñãåßïõ ðñïíïéáêþí áñìïäéïôÞôùí áðü ôçí êåíôñéêÞ 
Õãåßáò êáé Ðñüíïéáò. ÓõãêåêñéìÝíá, ç Õãåßáò êáé Ðñüíïéáò «ÁíáäéïñãÜíùóç ôïõ äéïßêçóç óôïõò ïñãáíéóìïýò ôïðéêÞò 
åðéëïãÞ íá äéáñèñùèåß ç äéïßêçóç ôïõ Åèíéêïý ÓõóôÞìáôïò ÊïéíùíéêÞò Öñï- áõôïäéïßêçóçò. Ðñüêåéôáé ãéá Ýíá êïéíü ãíþ-
ÓõóôÞìáôïò ÊïéíùíéêÞò Ðñüíïéáò óå íôßäáò êáé Üëëåò äéáôÜîåéò». ñéóìá ôùí ìåôáññõèìéóôéêþí óôñáôçãéêþí 
åðßðåäï ÐåñéöÝñåéáò åðé÷åéñåß íá åðéöÝñåé óôá ðåñéóóüôåñá ÅõñùðáúêÜ êñÜôç (åíôáó-Ç Ï.Ê.Å. Ý÷åé ôïðïèåôçèåß êáé óôï ðáñåëèüí 
ìßá éêáíïðïéçôéêÞ ôïìÞ óå ü,ôé áöïñÜ ôïí óüìåíï óôçí åõñýôåñç áñ÷Þ ôçò åðéêïõñéêü-ðÜíù óôï èÝìá ôïõ Åèíéêïý ÓõóôÞìáôïò 
ðñüóöïñï âáèìü áðïêÝíôñùóçò ôçò ôçôáò), ðïõ óõíïäåýåôáé áðü ãåíéêüôåñåò ÊïéíùíéêÞò Öñïíôßäáò, åêäßäïíôáò ôïí 
äéïßêçóçò êáé ôïõ óõíôïíéóìïý ôùí ìïíÜäùí ÷ñçìáôïäïôéêÝò ðáñåìâÜóåéò  ãéá íá Áðñßëéï ôïõ 1998 ôçí õð' áñéèì. 16 Ãíþìç åðß 
ðáñï÷Þò õðçñåóéþí êïéíùíéêÞò ðñüíïéáò. êáôï÷õñùèåß ç åíéáßá êÜëõøç ôïõ ðëçèõóìïý. ôïõ Ðñïó÷åäßïõ Íüìïõ «ÁíÜðôõîç ôïõ 

Åèíéêïý ÓõóôÞìáôïò ÊïéíùíéêÞò Öñïíôßäáò Ç êáéíïôïìßá üìùò áõôÞ åßíáé ðïëý óçìáíôéêÞ óô) Åßíáé áíÜãêç íá èåóìïèåôçèåß Ýíáò ×Üñ-
êáé Üëëåò äéáôÜîåéò». Ôá êõñéüôåñá óçìåßá êáé ãéá ôï ëüãï üôé áíôáðïêñßíåôáé óôçí áíÜ- ôçò Ðïéüôçôáò ôùí Êïéíùíéêþí Õðçñåóéþí, 
åêåßíçò ôçò Ãíþìçò Þôáí ôá åîÞò: ãêç äéáóýíäåóçò ôïõ Åèíéêïý ÓõóôÞìáôïò ðïõ èá êáèïñßæåé ôá åðßðåäá (standards of 

ÊïéíùíéêÞò Öñïíôßäáò ìå ôï Åèíéêü Óýóôçìá services) ôùí õðçñåóéþí ðñïò óõãêåêñéìÝíåò 1. ¸íá ïëïêëçñùìÝíï óýóôçìá êïéíùíéêÞò 
Õãåßáò, áíÜãêç ôçí ïðïßá åß÷å õðïãñáììßóåé ïìÜäåò óôü÷ïõò, åîåéäéêåýïíôáò äåßêôåò êáé ðñüíïéáò ðñÝðåé íá áíôéìåôùðßæåé êáé ôéò äéáèÝóéìïõò ðüñïõò. 
êáé ç Ï.Ê.Å. óôç Ãíþìç õð' áñéèì. 16, Þäç áðü êñéôÞñéá áîéïëüãçóÞò ôïõò áðü áíåîÜñôçôåò óõíÝðåéåò ôçò öôþ÷åéáò óå óçìáíôéêÝò ïìÜäåò éâ) Ç êïéíùíéêÞ ðñüíïéá äåí áöïñÜ ìüíï ìéá 
ôï 1998. äéïéêçôéêÝò áñ÷Ýò.ôïõ ðëçèõóìïý. Ó÷åôéêÜ, óçìåéþíåôáé üôé óôç ïìÜäá ðëçèõóìïý, áëëÜ üëåò üóåò Ý÷ïõí 

óõíÝ÷åéá ç Ï.Ê.Å. åîÝäùóå Ãíþìç Ðñùôï- Ãéá íá ëåéôïõñãÞóåé üìùò óôçí ðñÜîç ç íÝá æ) ÕðÜñ÷åé áíÜãêç óõíôïíéóìïý ôùí ôñéþí ðñïâëÞìáôá êïéíùíéêÞò êáé ïéêïíïìéêÞò 
âïõëßáò ìå èÝìá «Ç öôþ÷åéá óôçí ÅëëÜäá» áõôÞ äéÜñèñùóç ôïõ óõóôÞìáôïò èá ðñÝðåé íá ïñãÜíùí ðïõ éäñýïíôáé óå åèíéêü åðßðåäï, åíóùìÜôùóçò. Ãéá ôï óêïðü áõôü, ç ó÷åôéêÞ 

åêðëçñùèïýí ïñéóìÝíåò âáóéêÝò ðñïûðï-(Éïýëéïò 2000). äçëáäÞ ôïõ Å.ÓÕ.Ê.Ö. ôïõ Å.ÊÁ.Ê.Â. êáé ôïõ äéÜôáîç èá ðñÝðåé íá ôñïðïðïéçèåß þóôå ç 
èÝóåéò: Ðáñáôçñçôçñßïõ. ¸íá âÞìá ðñïò áõôÞí ôçí 2. Ôï ÊñÜôïò ðñÝðåé íá äéáäñáìáôßæåé åñåõíçôéêÞ äñáóôçñéüôçôá ôïõ Ðáñáôç-

êáôåýèõíóç èá åßíáé íá ðñïâëåöèåß üôé ïé  Ôï óýóôçìá äåí ðñÝðåé íá äßíåé ìïíüðëåõ-åðéôåëéêü ñüëï, íá ó÷åäéÜæåé êáé íá åðïðôåýåé á) ñçôçñßïõ èá ðñÝðåé íá êáëýðôåé êáé Üëëåò 
Ðñüåäñïé ôïõ Å.Ê.Á.Ê.Â. êáé ôïõ Ðáñáôç-ñá Ýìöáóç óôçí éáôñéêÞ ðëåõñÜ ôçò êïéíùíé-ôá ðñïãñÜììáôá êïéíùíéêÞò öñïíôßäáò, åíþ ç ïìÜäåò óôü÷ïõò üðùò ðáéäéÜ, ìïíïãïíåúêÝò 
ñçôçñßïõ ìåôÝ÷ïõí ex officio óôï Ä.Ó. ôïõ õëïðïßçóÞ ôïõò èá ðñÝðåé íá áíáôßèåôáé óôçí êÞò öñïíôßäáò. Ôï ãåãïíüò üôé ç äéïßêçóç ôùí ïéêïãÝíåéåò, Üóôåãïõò, ðñüóöõãåò, ìåôá-
Å.ÓÕ.Ê.Ö. ðñùôïâÜèìéá êáé äåõôåñïâÜèìéá ÔïðéêÞ ìïíÜäùí áíáôßèåôáé óôá Þäç õöéóôÜìåíá íÜóôåò ê.ëð.

Áõôïäéïßêçóç. ÐÅ.Ó.Õ., üñãáíá ðïõ Ý÷ïõí óõóôáèåß ãéá ôéò ç) Ôï Å.ÓÕ.Ê.Ö. èá ðñÝðåé íá óõíôÜóóåé ìßá éã) Ôï ÓxÝäéï Íüìïõ äåí èßãåé ôï êñßóéìï 
áíÜãêåò ôïõ Åèíéêïý ÓõóôÞìáôïò Õãåßáò, åôÞóéá Ýêèåóç ãéá ôçí êáôÜóôáóç ôçò 3. Åßíáé áíÜãêç íá äéáóõíäåèåß ôï óýóôçìá æÞôçìá ôçò åðïðôåßáò ôùí Í.Ð.É.Ä. 
äçìéïõñãåß åýëïãïõò öüâïõò ãéá Ýíá êïéíùíéêÞò öñïíôßäáò óôçí ÅëëÜäá, ôçí êïéíùíéêÞò öñïíôßäáò ìå ôï Å.Ó.Õ. êáé ÷ñåé- (êåñäïóêïðéêþí êáé ìç) ðïõ ëåéôïõñãïýí óôï 
éáôñïêåíôñéóìü ôïõ óõóôÞìáôïò. Ãéá ôï ëüãï ïðïßá èá õðïâÜëëåé óôïí Õðïõñãü Õãåßáò Üæåôáé íá ëçöèïýí óçìáíôéêÝò íïìïèåôéêÝò ÷þñï ôçò êïéíùíéêÞò öñïíôßäáò, êáé ôùí 
áõôü èá ðñÝðåé íá ãßíïõí áíáãêáßåò êáé Ðñüíïéáò êáé óôç óõíÝ÷åéá èá äßäåôáé óôç ðñùôïâïõëßåò ðñïò ôçí êáôåýèõíóç áõôÞ. ïðïßùí ïé óõíèÞêåò ëåéôïõñãßáò äåí åßíáé 
ôñïðïðïéÞóåéò óôç óýíèåóç ôïõ Ä.Ó. ôïõ äçìïóéüôçôá ãéá íá áðïôåëÝóåé áíôéêåßìåíï ðÜíôá éêáíïðïéçôéêÝò. Èá ðñÝðåé íá 4. Åßíáé óçìáíôéêüò ï ñüëïò ðïõ ìðïñïýí íá 
ÐÅ.Ó.Õ. êáé óôç äéåõèõíôéêÞ ôïõ óôåëÝ÷ùóç. äçìüóéïõ  äéáëüãïõ. åîåôáóèåß ç äõíáôüôçôá íá õðá÷èåß ç ðáßîïõí óôïí ôïìÝá ôçò êïéíùíéêÞò öñïíôßäáò 
â) ÐñÝðåé íá áíôéìåôùðéóèåß ôï èÝìá ôçò åðïðôåßá ôïõò óôá ïéêåßá ÐÅ.Ó.Õ., ìå ôçí è) ÐñÝðåé íá ðñïâëåöèåß ç óõììåôï÷Þ ôùí ïé êïéíùíéêÝò ïñãáíþóåéò ðïõ áðïôåëïýíôáé 
áëëçëïåðéêÜëõøçò áñìïäéïôÞôùí óôï ÷þñï ðñïûðüèåóç âÝâáéá üôé ôá ÐÅ.Ó.Õ. èá åêðñïóþðùí ôùí ÷ñçóôþí ôïõ óõóôÞìáôïò åßôå áðü åèåëïíôÝò, åßôå áðü ôá ßäéá ôá Üôïìá 
ôçò êïéíùíéêÞò öñïíôßäáò. ÓÞìåñá, óôï èÝìá óôåëå÷ùèïýí ìå ôï áíáãêáßï åðïðôéêü êïéíùíéêÞò ðñüíïéáò óå êÜèå ìïíÜäá ôïõ. Ç ðïõ ÷ñÞæïõí êïéíùíéêÞò öñïíôßäáò. ÌÜëéóôá, 
áõôü åìðëÝêïíôáé ôïõëÜ÷éóôïí ôñßá Õðïõñ- ðñüôáóç áõôÞ åîåéäéêåýåôáé óôéò êáô'Üñèñïí ðñïóùðéêü.ó÷åôéêÜ ìå ôï èÝìá áõôü, ç Ï.Ê.Å. åß÷å 
ãåßá (Õãåßáò êáé Ðñüíïéáò, Åñãáóßáò êáé ðáñáôçñÞóåéò. åðéêñïôÞóåé ôçí ðñïâëåðüìåíç äéáäéêáóßá ÔÝëïò, ç Ï.Ê.Å. åðéèõìåß íá ôïíßóåé üôé ôï õðü 
Êïéíùíéêþí Áóöáëßóåùí êáé Ðáéäåßáò) ìå ðéóôïðïßçóçò êáé åß÷å ôïíßóåé ôçí áíÜãêç ãéá êñßóç Ó÷Ýäéï Íüìïõ äåí èßãåé Ýíá éäéáßôåñá é) ÂáóéêÞ åðßóçò åßíáé ç áíÜãêç ãéá áðïôåëå-
áðïôÝëåóìá íá ìçí åßíáé äõíáôÞ ç ÷Üñáîç åíéáßá êñéôÞñéá êáé êñéôÝò áö' åíüò ãéá ôçí êñßóéìï æÞôçìá ôï ïðïßï èá ðñÝðåé íá óìáôéêÞ äéïßêçóç ôùí ìïíÜäùí ðáñï÷Þò 
ìéáò óöáéñéêÞò ðïëéôéêÞò. Ï åðéôåëéêüò ñüëïò ðéóôïðïßçóç êáé áö' åôÝñïõ ãéá ôïí åê ôùí õðçñåóéþí êïéíùíéêÞò öñïíôßäáò, êÜôé ðïõ áðïôåëÝóåé áõôüíïìï áíôéêåßìåíï äéáëüãïõ 
èá ðñÝðåé íá äïèåß óå Ýíá Õðïõñãåßï (êáé õóôÝñùí Ýëåã÷ï ôçò ëåéôïõñãßáò ôùí ìðïñåß íá äéáóöáëéóèåß ìÝóá áðü ôçí êáé ðñïâëçìáôéóìïý: ôç óýíäåóç ìåôáîý 
áõôü èá ðñÝðåé íá åßíáé ìÜëëïí ôï Õðïõñãåßï ðéóôïðïéïýìåíùí öïñÝùí. åöáñìïãÞ ôïõ èåóìïý ôïõ "ÄéïéêçôÞ" êïéíùíéêÞò ðñüíïéáò êáé áðáó÷üëçóçò. Ìßá 
Õãåßáò êáé Ðñüíïéáò).  (“manager”), êáôÜ ôá ðñüôõðá ôïõ Å.Ó.Õ., êáé 5. ÅêöñÜóèçêå ï öüâïò üôé ôï óýóôçìá ïëïêëçñùìÝíç ðïëéôéêÞ ãéá ôçí êïéíùíéêÞ 

óôéò ìåãÜëåò ìïíÜäåò ðáñï÷Þò õðçñåóéþí ã) ÐñÝðåé íá ðñïâëåöèåß ç åíåñãüò áíÜìéîç ìðïñåß íá ïäçãçèåß óå õðåñóõãêÝíôñùóç öñïíôßäá Ý÷åé Ýíá áõôïíüçôï óôü÷ï: ôç äéá 
êïéíùíéêÞò  ðñüíïéáò.  ôùí êïéíùíéêþí öïñÝùí óôç ÷Üñáîç êáé ôçí áñìïäéïôÞôùí óå êåíôñéêü åðßðåäï, åíþ ìÝóïõ êáé ôçò åðáããåëìáôéêÞò áðïêáôÜ-

õëïðïßçóç ôçò êïéíùíéêÞò öñïíôßäáò, óôï óôáóçò äéåõêüëõíóç ôçò óõììåôï÷Þò óôï åðéóçìÜíèçêå êáé ï êßíäõíïò ìç õëïðïßçóçò éá) Ôï Ó÷Ýäéï Íüìïõ, üðùò êáé êÜèå Ó÷Ýäéï 
âáèìü ðïõ áõôÞ áðïóêïðåß óôçí êïéíùíéêÞ êïéíùíéêü ãßãíåóèáé ôùí áôüìùí ðïõ åßíáé ôùí äéáôÜîåùí ôïõ Ó÷åäßïõ Íüìïõ ëüãù ôçò ðïõ åðé÷åéñåß ìßá óçìáíôéêÞ èåóìéêÞ 
åðáíÝíôáîç êáé áðáó÷üëçóç ôùí áôüìùí. äÝêôåò ôçò êïéíùíéêÞò öñïíôßäáò. Ôï èÝìá ðáñáðïìðÞò ìéáò óåéñÜò áðü êñßóéìá ìåôáññýèìéóç óå Ýíá ïëüêëçñï ôïìÝá êïéíù-
¸ôóé êñßíåôáé áðáñáßôçôç ç óõììåôï÷Þ åê- áõôü äåí ìðïñåß íá áðïôåëÝóåé áíôéêåßìåíï æçôÞìáôá óå ÐñïåäñéêÜ ÄéáôÜãìáôá êáé íéêÞò ðïëéôéêÞò, èá ðñÝðåé íá óõíïäåýåôáé 
ðñïóþðùí ôùí åñãïäïôþí, ôùí åñãáæïìÝíùí ÕðïõñãéêÝò ÁðïöÜóåéò. åíüò ìåìïíùìÝíïõ Ó÷åäßïõ Íüìïõ áëëÜ áðü ó÷Ýäéï äñÜóçò (action plan) ãéá ôï ïñáôü 
êáé ôùí ëïéðþí öïñÝùí óôï Ä.Ó. ôïõ áðüññïéá åíüò åõñýôáôïõ äéáëüãïõ ìå ôç ìÝëëïí ìå óõãêåêñéìÝíá ÷ñïíïäéáãñÜììáôá, ¸êôïôå, ç ðïñåßá õëïðïßçóçò ôùí äéáôÜîåùí 
Å.ÓÕ.Ê.Ö. óõììåôï÷Þ ôùí êïéíùíéêþí öïñÝùí êáé ôùí ðüñïõò êáé óôü÷ïõò. Ïé ìåôáññõèìßóåéò ôïõ ôïõ íüìïõ äéêáßùóå ôï öüâï áõôü ôçò Ï.Ê.Å.,  

Üìåóá åìðëåêüìåíùí ïìÜäùí, üðïõ èá ðáñåëèüíôïò óôïí ôïìÝá áõôü Ýðáó÷áí áðü êáèþò ìßá óåéñÜ áðü ôéò âáóéêÝò èåóìéêÝò ä) ÁíÜìåóá óôéò ðñþôåò ðñïôåñáéüôçôåò ôùí 
äéåñåõíçèïýí óõíïëéêÜ üëåò ïé äéáóôÜóåéò ôçí Ýëëåéøç óáöïýò ðñïïðôéêÞò ùò ðñïò ôçí ÐÅ.Ó.Õ. èá ðñÝðåé íá åßíáé ç åíïðïßçóç ôùí êáéíïôïìßåò ôïõ íÝïõ íüìïõ äåí Üñ÷éóáí íá 
ôïõ ðñïâëÞìáôïò: ðñïíïéáêÝò, éáôñéêÝò êáé ðïëéôéêÞ ðïõ èá êáëïýíôáí íá õëïðïéÞóïõí ôá äçìüóéùí öïñÝùí ðáñï÷Þò ðñïóùðéêþí õëïðïéïýíôáé (óõã÷þíåõóç öïñÝùí, ðéóôï-
åðáããåëìáôéêÝò.äçìéïõñãïýìåíá üñãáíá êáé âÝâáéá ôïõò êïéíùíéêþí õðçñåóéþí áíÜëïãá ìå ôéò ðïßçóç åèåëïíôéêþí ïñãáíþóåùí ê.ëð.). 
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O κ. Π. Αλεξόπουλος (αριστερά), Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής  της Ο.Κ.Ε., και
στελέχη του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας

Οι κ.κ. Δ. Πολίτης και Δ. Κυριαζής, Αντιπρόεδροι, και ο κ. Γ. Παπανίκος, Γενικός 
Γραμματέας της Ο.Κ.Ε.



14 ΙANOYAΡΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2002

υνήλθε τη Δευτέρα, 18 Φεβρουαρίου 2002, η είναι σημαντικός ο κίνδυνος να μη γίνει η καλύτερη βαλκανικές χώρες. 
Ολομέλεια της Οικονομικής και Κοινωνικής δυνατή αξιοποίηση των κονδυλίων αυτών. Ως προς τα επιμέρους θέματα του νομοσχεδίου η 
Επιτροπής της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.), προκειμένου Ó β. Να προβλέπει διαρκή αξιολόγηση των αποτελεσμά- Ο.Κ.Ε. προχωρεί στη διατύπωση των ακόλουθων 

να εκφράσει Γνώμη επί του Σχεδίου Νόμου του των των προγραμμάτων και της αποτελεσματικότητας παρατηρήσεων:
Υπουργείου Εξωτερικών  «Ελληνικό Σχέδιο Οικονο- των φορέων που είναι δέκτες της χρηματικής ενίσχυ- Η Ο.Κ.Ε. θεωρεί ότι στους ρητά αναφερόμενους 
μικής   Ανασυγκρότησης  των  Βαλκανίων». σης. Η αξιολόγηση, που απουσιάζει από τα ελληνικά στόχους του υπό κρίση Σχεδίου θα πρέπει να προστεθεί 

προγράμματα διμερούς βοήθειας, θα δώσει τη δυνατό-Στη Συνεδρίαση παρέστη ο Υφυπουργός Εξωτερικών η καταπολέμηση της φτώχειας, η ενδυνάμωση της 
τητα αναθεωρήσεων με σκοπό την αποτελεσματικό-κ. Ανδρέας  Λοβέρδος.

κοινωνίας των πολιτών και η ενίσχυση του παραγωγι-
τερη στο μέλλον χρήση των διατιθέμενων κονδυλίων. Η Ο.Κ.Ε. επισημαίνει ότι η άμεση συμμετοχή της κού ιστού των χωρών μέσα από την αναβάθμιση των 
γ. Να προβλέπει αξιοποίηση της πείρας που έχουν οι Ελλάδας στην προσπάθεια που καταβάλλουν οι μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
εκπρόσωποι των αντιπροσωπευτικότερων κοινωνικών γειτονικές μας χώρες για την οικονομική τους ανα-

Η Ο.Κ.Ε. τονίζει ότι θα πρέπει να τεθούν αντικειμενικές φορέων από τη μέχρι τώρα συνεργασία και επαφή τους συγκρότηση είναι επιβεβλημένη για πολλούς λόγους.
διαδικασίες και κριτήρια αξιολόγησης και έγκρισης των με τους ομολόγους τους των βαλκανικών χωρών. Οι Κατ' αρχήν η οικονομική ανασυγκρότηση αποτελεί 
υποβαλλόμενων προτάσεων.θεσμικές αδυναμίες της δημόσιας διοίκησης σε πολλές αναγκαία προϋπόθεση για τη μείωση των εθνικών και 
Επίσης, είναι σημαντικό να προβλεφθεί ρητά ότι τα από αυτές τις χώρες δημιουργούν μία διάσταση μεταξύ πολιτικών εντάσεων στην περιοχή, εντάσεων που 

της επίσημης εικόνας και της κοινωνικής πραγματικό- Διμερή Προγράμματα Οικονομικής Συνεργασίας θα όποτε ξέφυγαν από κάθε έλεγχο είχαν άμεσες και 
τητας, με αποτέλεσμα να είναι αναγκαία η εξοικείωση υπηρετούν την προώθηση του κοινοτικού κεκτημένου αρνητικές συνέπειες στην ίδια μας τη χώρα. 
με τη δεύτερη για να είναι αποτελεσματική οποιαδή- της Ε.Ε., θα συμπληρώνουν και θα συντονίζονται με τα 

Επιπλέον, η μείωση και η αναστροφή του ρεύματος 
ποτε απόπειρα παρέμβασης προς την κατεύθυνση της διεθνή προγράμματα του Συμφώνου Σταθερότητας, της 

μετανάστευσης από τις χώρες αυτές προς την Ελλάδα 
οικονομικής ανάπτυξης των κρατών αυτών. Παγκόσμιας Τράπεζας και  του Αναπτυξιακού Προ-συνδέεται άμεσα με την οικονομική κατάσταση των 
δ. Η χρηματοδότηση έργων υποδομής θα πρέπει να γράμματος των Ηνωμένων Εθνών (UNDP), που χωρών αυτών. 
γίνεται στη βάση της συγχρηματοδότησης με την κάθε παίζουν συντονιστικό ρόλο στην χορήγηση διεθνούς 

Παράλληλα, η οικονομική κρίση προκαλεί ένταση του 
μία από τις εμπλεκόμενες χώρες. Τυχόν αποκλειστική αναπτυξιακής  βοήθειας  στην  περιοχή.

οργανωμένου εγκλήματος και ιδιαίτερα της παράνο-
ελληνική χρηματοδότηση κάποιων έργων κινδυνεύει να Επιπλέον η Ο.Κ.Ε. σημειώνει ότι θα πρέπει να διευ-μης διακίνησης ανθρώπων (με τη μορφή δουλεμπορίου 
μειώσει το αντίστοιχο ενδιαφέρον από την πλευρά της ρυνθεί και να ενισχυθεί η Επιτροπή Παρακολούθησης, και σωματεμπορίας) και της εμπορίας ναρκωτικών, ωφελούμενης χώρας και έτσι να μη χορηγηθεί η αναγκαία 

για να επιτελέσει αποτελεσματικότερα το έργο της. εξελίξεις που βρίσκουν στη συνέχεια έδαφος ανάπτυ- στήριξη για την προώθηση του έργου. Αυτό βέβαια δεν 
Ειδικότερα, θα πρέπει να προβλεφθεί η συμμετοχή σε ξης και στην Ελλάδα καθώς έχουν έντονα διασυνορι- σημαίνει ότι αποκλείεται η αποκλειστική χρηματοδότη-
αυτή και εκπροσώπων των κοινωνικών φορέων. ακό χαρακτήρα. ση σε όλως εξαιρετικές περιστάσεις (κάτι που άλλωστε 
Αφενός η πείρα των κοινωνικών φορέων είναι πολύτιμη Τέλος, σε μία περίοδο διεθνούς ύφεσης, η συμμετοχή προβλέπεται και από τις αρχές της D.A.C.) και ιδιαίτερα 
στο θέμα της αξιολόγησης των προγραμμάτων αυτών των ελληνικών επιχειρήσεων στην αναπτυξιακή όταν  πρόκειται  για  δράσεις  σε  πολύ  φτωχές  περιοχές. 
και αφετέρου η συμμετοχή τους σε τέτοιου είδους προσπάθεια των βαλκανικών κρατών μπορεί να ε. Παράλληλα, προς ενίσχυση της αποτελεσματικότη-
Επιτροπές είναι σε αρμονία και με τα ισχύοντα σε αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης και της ίδιας της ελληνι- τας της ελληνικής παρέμβασης (δεδομένου του ότι εκ 
ανάλογα κοινοτικά προγράμματα και θεσμούς. Κρίσιμο κής οικονομίας. των πραγμάτων τα διαθέσιμα κονδύλια είναι πεπερα-
επίσης είναι το θέμα της παροχής της κατάλληλης Στο πλαίσιο αυτό, τονίζεται στη Γνώμη της Ο.Κ.Ε., ότι σμένα) είναι χρήσιμο να αναζητηθούν πρόσθετες πηγές 
υποστήριξης από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουρ-κάθε προσπάθεια που αποσκοπεί να διευρύνει και να συγχρηματοδότησης των προγραμμάτων και από 
γείων και ιδιαίτερα του ΥΠ.ΕΞ. και του ΥΠ.ΕΘ.Ο., συστηματοποιήσει το ρόλο της Ελλάδος στην οικονο- επιχειρήσεις ή φορείς άλλων κοινοτικών χωρών. 
καθώς και η παροχή υποστήριξης από ανεξάρτητους μική ανασυγκρότηση των Βαλκανίων δεν μπορεί παρά στ. Πρέπει να επιτευχθεί ο μέγιστος βαθμός συνεργα-
εμπειρογνώμονες.να αντιμετωπίζεται ευνοϊκά από την Οικονομική και σίας με τους διεθνείς φορείς που δραστηριοποιούνται 

Κοινωνική Επιτροπή. Τέλος, η Ο.Κ.Ε. επισημαίνει την ανάγκη να δοθεί στην ανασυγκρότηση των Βαλκανίων (Ε.Ε., ΟΟΣΑ, 
ιδιαίτερη προσοχή στο θέμα της εφαρμογής του Επιπλέον, η Ο.Κ.Ε. σημειώνει ότι μία τέτοια προσπά- Συμβούλιο της Ευρώπης, Ο.Η.Ε. κ.λπ.). Η ελληνική 
αναπτυξιακού νόμου. Αφενός, θα πρέπει να υπάρξει θεια σε νομοθετικό επίπεδο θα πρέπει να πληροί τις παρέμβαση θα πρέπει να εναρμονίζεται με τις διεθνείς 
ρητή μνεία στο υπό κρίση Σχέδιο Νόμου ώστε να μην εξής προϋποθέσεις : παρεμβάσεις για να έχει τη μεγαλύτερη δυνατή 
αποκλειστούν επιχειρήσεις που σήμερα ήδη δραστηρι-αποτελεσματικότητα. α. Να καθιερώνει διαφανή κριτήρια και διαδικασίες 
οποιούνται στα Βαλκάνια. Αφετέρου, κατά την επιλογής των φορέων που θα γίνουν αποδέκτες των Με βάση την ανωτέρω προσέγγιση, η Ο.Κ.Ε. θεωρεί ότι 
αναθεώρηση του αναπτυξιακού νόμου θα πρέπει να το υπό κρίση Σχέδιο Νόμου μπορεί να συμβάλει θετικά κονδυλίων της ελληνικής χρηματοδότησης. Τα ποσά 
ληφθούν υπ' όψιν και οι ανάγκες του Εθνικού Σχεδίου στη υπόθεση της συστηματοποίησης και ενίσχυσης της είναι σημαντικά και δεδομένης της έλλειψης ισχυρών 

θεσμών διαφάνειας σε πολλές από αυτές τις χώρες, Οικονομικής Ανασυγκρότησης των Βαλκανίων.οικονομικής βοήθειας που παρέχει η Ελλάδα προς τις 
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Το Πρoεδρείο της Ο.Κ.Ε. και ο 
κ. Α. Λοβέρδος, Υφυπουργός Εξωτερικών



Óυνήλθε τη Μ. Δευτέρα, 29 

Απριλίου 2002, η Ολομέ-

λεια της Οικονομικής και 

Κοινωνικής Επιτροπής (Ο.Κ.Ε.), 

προκειμένου να εκφράσει Γνώμη 

Πρωτοβουλίας επί του Επιχει-

ρησιακού Προγράμματος του Γ΄ 

Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 

"Κοινωνία της Πληροφορίας 

2000 - 2006".

Στη συνεδρίαση παρέστη ο κ. Γ. 

Παπακωνσταντίνου, Γενικός Γραμμα-

τέας του Υπουργείου Εσωτερικών, 

Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρω-

σης και Πρόεδρος της Επιτροπής 

Παρακολούθησης του Ε.Π. "Κοινωνία 

της Πληροφορίας 2000 - 2006".

Στη Γνώμη της Ο.Κ.Ε., η οποία θούν διακρίσεις και να μην περιθωριο- επιφέρουν από μόνες τους πρόσθετες πρωταρχικά κοινωνία της γνώσης. Σε 

ψηφίστηκε ομόφωνα από την Ολομέ- ποιηθούν κοινωνικές ομάδες. αξίες, ώστε να εξασφαλισθεί η μελλο- αντίθετη περίπτωση, κινδυνεύει το 
λειά της,  διαπιστώνεται ότι το Ε.Π. ντική τους προαγωγή. Ε.Π. να μετατραπεί σε Κοινωνία της Παράλληλα, η Ο.Κ.Ε. τονίζει την 
"Κοινωνία της Πληροφορίας" (ΚτΠ) αναγκαιότητα τροποποίησης του Επίσης, η αντιμετώπιση της ανεργίας Πληροφορικής που θα έχει ως 
κινείται προς μια θετική κατεύθυνση θεσμικού πλαισίου ώστε να μπορέσουν θα πρέπει να γίνει αποτελεσματικά με επίκεντρο την τεχνολογία και όχι τον 
για την προώθηση των στόχων της να αξιοποιηθούν κατάλληλα οι πόροι ενέργειες που από τη μια πλευρά να άνθρωπο. Είναι λοιπόν ιδιαίτερα 
Κοινωνίας της Πληροφορίας στην του Ε.Π. Επίσης, η ολοκληρωμένη βοηθούν την ανάπτυξη της χώρας και σημαντικό ο Επιχειρησιακός Σχεδι-
Ελλάδα. αντιμετώπιση των δράσεων και από την άλλη να δίνουν ολοκληρω- ασμός των προγραμμάτων να έχει ως 
Η Ο.Κ.Ε. εκτιμά ότι ο προβλεπόμενος ενεργειών πρέπει να αποτελούν, στο μένες λύσεις στην απασχόληση του κεντρικό άξονα την ανάπτυξη του 
προϋπολογισμός είναι αρκετά σημα- σύνολό τους, μια ολοκληρωμένη ανθρώπινου δυναμικού. ανθρώπινου κεφαλαίου. 
ντικός και επιτρέπει να υλοποιηθούν παρέμβαση στην Ελληνική πραγμα- Οι εφαρμογές εκπαιδευτικού λογισμι- Τέλος, η Ο.Κ.Ε. θεωρεί τη διασύνδεση 
πολλοί στόχοι, οι οποίοι μπορούν να τικότητα, που θα μεγιστοποιήσει το κού και της ηλεκτρονικής εξ αποστά-

και την ένταξη των πολιτών στην ΚτΠ 
αποτέλεσμα. Δεν θα πρέπει να εφαρμο-δώσουν από τεχνολογικής πλευράς σεως εκπαίδευσης θα πρέπει να 

και τη συμμετοχή τους στην κοινωνία 
στούν αποσπασματικές λύσεις στους ώθηση, ώστε να αντιμετωπιστούν λειτουργήσουν ως ένα σημαντικό 

της γνώσης, ως ύψιστο για κατάκτηση 
τόσο σημαντικούς τομείς που υπει-προβλήματα και ανάγκες της Ελλάδας, εργαλείο για την ποιοτική αναβάθμιση 

κοινωνικό στόχο, αλλά και κοινωνικό σέρχεται το Ε.Π.τόσο στον τομέα ανάπτυξης και της εκπαίδευσης. Είναι απαραίτητη η 
και ατομικό δικαίωμα. Γι’αυτό η βελτίωσης της ζωής, όσο και στην  Η Ο.Κ.Ε. επισημαίνει ότι οι δράσεις συνέργια των μέτρων για την παιδεία 
επισήμανση του κινδύνου των απο-απασχόληση. και οι ενέργειες θα πρέπει να έχουν με το ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, ώστε τα δύο Ε.Π.  να 
κλεισμών αναδεικνύει ένα σαφή στό-αποκλειστικό προσανατολισμό την δώσουν μια ολοκληρωμένη αντι-Επίσης, η Ο.Κ.Ε. εκτιμά ότι σημαντικά 
χο: να μην υπάρξει, με το τέλος του εξυπηρέτηση του πολίτη και την μετώπιση των θεμάτων της παιδείας.  οφέλη θα προέλθουν από την ανάπτυξη 
προγράμματος, πολίτης οποιουδήποτε αναβάθμιση της ποιότητας ζωής. Για των συνθηκών ενημέρωσης και Για την επιτυχή εφαρμογή του Ε.Π. της 
μορφωτικού επιπέδου, ή επιχείρηση την επιτυχή εφαρμογή των παραπάνω εξυπηρέτησης των πολιτών εξ' απο- ΚτΠ επιβάλλεται να γίνει σύνδεση της 
οποιουδήποτε μεγέθους, που θα δράσεων του Ε.Π. απαιτείται διοικητι-στάσεως και κρίνει θετικά την πρόθεση ανταγωνιστικότητας με την Κοινωνία 
μπορούσε να ισχυριστεί ότι δεν είχε την κή και τεχνολογική ωρίμανση. της Γνώσης. Η Ο.Κ.Ε. δίνει ιδιαίτερη της αξιοποίησης των Τεχνολογιών 
ευκαιρία ή τη δυνατότητα εξοικείωσης Οι παρεμβάσεις που θα πραγματοποιη- έμφαση στους κινδύνους αλλοτρίωσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών με 

με την κοινωνία της πληροφορίας.  θούν στο πλαίσιο του Ε.Π. θα πρέπει να του χαρακτήρα της ΚτΠ που είναι τέτοιο τρόπο ώστε να μην δημιουργη-
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Ο Πρόεδρος της Ο.Κ.Ε.  και ο 
κ. Γ. Παπακωνσταντίνου, Γενικός Γραμ-
ματέας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης 

Η κ. Ε. Τσουμάνη-Σπέντζα, Μέλος της Ολομέλειας, και το Πρoεδρείο της Ο.Κ.Ε. O κ. Χ. Σπίρτζης, Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ο.Κ.Ε.



16 ΙANOYAΡΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2002

Óυνήλθε τη Δευτέρα, 17 Ιουνίου των υφιστάμενων ασφαλιστικών ικανοποιητικές : προβλέπεται η άμεση 2. Παραμετρικές αλλαγές: Η Ο.Κ.Ε. 
χρηματοδότηση του ελλείμματος με επισημαίνει ότι με τις προτεινόμενες 2002, η Ολομέλεια της Οικονο- φορέων αλλά και η σαφής διαφορο-

αλλαγές βελτιώνεται σε πολλές μικής και Κοινωνικής Επιτρο- ποίηση των ρυθμίσεων αυτών ανά ρευστό, η δημιουργία αποθεματικών με 
πής (Ο.Κ.Ε.), προκειμένου να εκφρά- συγκεκριμένη πληθυσμιακή υπο- ειδικά ομόλογα, η αναπροσαρμογή σε περιπτώσεις -σε σχέση με το ισχύον 
σει Γνώμη επί του Σχεδίου Νόμου του ομάδα της μισθωτής εργασίας. νομοθετικό καθεστώς- το επίπεδο των περίπτωση ένταξης στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. 
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνι- ασφαλιστικών παροχών ή οι προϋπο-Είναι, συνεπώς, εύλογη η προβολή και και άλλων Ταμείων και επιπλέον 
κών Ασφαλίσεων "Μεταρρύθμιση θέσεις για τη λήψη τους, για σημαντι-χρηματοδότηση σε περίπτωση δυσμε-στήριξη του ισχυρισμού ότι με τον 
Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλι- περιορισμό τόσο των υφιστάμενων κές πληθυσμιακές ομάδες,  ενώ σε νών εξελίξεων που θα εξετάζονται ανά 
σης". φορέων κοινωνικο-ασφαλιστικής ορισμένες περιπτώσεις, επέρχονται 5ετία (ρήτρα διασφάλισης).  
Στη συνεδρίαση παρέστη ο κ. Ροβέρ- προστασίας, όσο και με την ενιαιοποί- μεταβολές της ισχύουσας κατάστασης Το ζήτημα δεν βρίσκεται τόσο σε αυτές 
τος Σπυρόπουλος, Υφυπουργός του επί το δυσμενέστερο. ηση (έστω αργή και σταδιακή) των καθ’αυτές τις ρυθμίσεις, αλλά στην 
Υπουργείου Εργασίας και Κοινω- σχετικών ρυθμίσεων μπορεί να Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στις ευνοϊκές τήρηση, στην πράξη, των δεσμεύσεων 
νικών Ασφαλίσεων. δρομολογηθεί μια μακρόχρονη δια- σε σχέση με τα ισχύοντα αλλαγές περι-χρηματοδότησης. Η εμπειρία του 

δικασία διαμόρφωσης ενός ενιαίου λαμβάνονται και οι εξής ρυθμίσεις: Η O.K.E. επισημαίνει κατ' αρχήν ότι παρελθόντος δεν είναι ενθαρρυντική στο 
Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης σημειώθηκε σημαντική καθυστέρηση θέμα αυτό. Δεδομένου ότι η τήρηση α. Αυξάνεται το ποσοστό αναπλήρωσης 
που σε ορατό μελλοντικό χρονικό στην αντιμετώπιση του ασφαλιστικού τέτοιων δεσμεύσεων δεν είναι δυνατόν να των συντάξεων για όσους ασφαλίσθηκαν 
σημείο θα επιτρέψει να αρθρωθεί το ζητήματος, τόσο σε σχέση με τις εξασφαλισθεί απόλυτα με μία νομοθετική από 1.1.93 και μετά από 60% σε 70%. 
σύστημα κοινωνικής ασφάλισης στη αρχικές προβλέψεις (το πρόβλημα είχε πρόβλεψη, οι κοινωνικοί εταίροι θα β. Θεσπίζεται για τους νέους ασφαλι-
χώρα μας με βασικό κριτήριο το είδος επισημανθεί ήδη στα πορίσματα του πρέπει να είναι σε εγρήγορση προκειμένου σμένους δικαίωμα λήψης πλήρους 
απασχόλησης: μισθωτή εργασία, κοινωνικού διαλόγου του 1997), όσο να ασκηθεί σε βάθος χρόνου η αναγκαία σύνταξης μετά από 37 έτη απασχό-
αυτοαπασχόληση και απασχόληση και με τις εξελίξεις στις άλλες ευρωπαϊ- πολιτική και κοινωνική πίεση για την λησης, χωρίς όριο ηλικίας. 
στον αγροτικό τομέα. Φυσικά, όλα κές χώρες που μέσα στη δεκαετία του υλοποίηση των δεσμεύσεων αυτών. γ. Μειώνεται το όριο ηλικίας για 
αυτά τα βήματα θα πρέπει να γίνουν με 1990 αντιμετώπισαν το ζήτημα και Β' Άποψη: Οι ρυθμίσεις για τη χρημα- συνταξιοδότηση με 35ετία από τα 60 
συμφωνία των κοινωνικών εταίρων.   προχώρησαν σε σημαντικές παρεμβά- τοδότηση χαρακτηρίζονται από πολύ- έτη στα 58. 
Η Ο.Κ.Ε. προχωρεί περαιτέρω σε σεις. H καθυστέρηση δεν αξιοποιήθηκε πλευρη ασάφεια. δ. Η σύνταξη υπολογίζεται με βάση τα 
ξεχωριστή αξιολόγηση κάθε μίας από από την κυβέρνηση, τα κόμματα, αλλά 

α. Δεν προσδιορίζεται με ακρίβεια το καλύτερα από εισοδηματικής πλευράς 5 
τις βασικές ομάδες ρυθμίσεων (χρη-και από όλους τους εμπλεκόμενους 

μέγεθος του χρηματοδοτικού προβλήμα- έτη της τελευταίας δεκαετίας, ενώ μέχρι ματοδότηση, παραμετρικές αλλαγές, φορείς ώστε να γίνει πρώτον μία πλή-
τος του Ι.Κ.Α. τώρα υπολογιζόταν με βάση τις αποδο-προαιρετική επαγγελματική σύνταξη, ρης ενημέρωση για τις πραγματικές 

χές της τελευταίας 5ετίας. β. Σε ό,τι αφορά τον προγραμματισμό σύσταση Εθνικής Αναλογιστικής Αρ-διαστάσεις του προβλήματος και 
της κάλυψης των μελλοντικών ελλειμ- ε. Αυξάνονται κατά μεγάλο ποσοστό οι χής), ως εξής: δεύτερον ένας αποφορτισμένος διά-
μάτων του Ι.Κ.Α. για τα επόμενα κατώτερες συντάξεις καθώς αλλάζει ο λογος που θα επέτρεπε να αναζητηθούν 1. Χρηματοδότηση: Η Ο.Κ.Ε. επιση-
χρόνια, η σχετική εκτίμηση φαίνεται να τρόπος υπολογισμού τους που είχε κοινά αποδεκτές λύσεις. μαίνει ότι καίρια προϋπόθεση για την 

καθιερωθεί το 1992. έχει γίνει κάτω από ένα εξαιρετικά κοινωνική αποδοχή και οικονομική Από την πλευρά των εργοδοτών 
ευνοϊκό περιβάλλον υποθέσεων. Το Επισημαίνεται πάντως το γεγονός ότι δεν βιωσιμότητα του Συστήματος Κοινω-διατυπώθηκε ειδικότερα η παρατήρη-
γεγονός αυτό μας δημιουργεί κάποιες έχει υπολογισθεί το κόστος των διατά-νικής Ασφάλισης αποτελεί η τριμερής ση ότι ο κοινωνικός διάλογος, όπως 
αμφιβολίες για το κατά πόσο οι ξεων αυτών, όπως άλλωστε προκύπτει (εργοδότες, εργαζόμενοι, Κράτος) τελικά εξελίχθηκε, δεν είχε τον 
εκτιμήσεις αυτές προσεγγίζουν με και από τη σχετική έκθεση του Γενικού χρηματοδότηση, όπως έχουν συμφω-αναγκαίο τριμερή χαρακτήρα και ήταν 
τρόπο ικανοποιητικό το ύψος στο Λογιστηρίου του Κράτους. νήσει οι κοινωνικοί εταίροι (άρθρο 13 ελλιπής και σε διμερές επίπεδο σε ό,τι 
οποίο θα φθάσουν τελικά τα ελλείμμα- Από τη δεύτερη κατηγορία των ΕΓΣΣΕ ετών 2000-2001). αφορά στην εργοδοτική πλευρά. 
τα αυτά. Θα έπρεπε να εξεταστούν οι μεταβολών θα πρέπει να αναφερθούν Επισημαίνεται θετικά ότι, πριν την Η Ο.Κ.Ε. ομόφωνα υποστηρίζει την 
πιθανότητες για λιγότερο ευνοϊκές ενδεικτικά οι εξής (οι οποίες θα πρέπει ψήφιση του Σχεδίου Νόμου, το Κράτος π ρ ό τ α σ η  γ ι α  Ε Π Ι Τ Ε Υ Ξ Η  
εξελίξεις, αλλά και η δυνατότητα του να αντιμετωπισθούν υπό το πρίσμα ανέλαβε την κάλυψη υποχρεώσεων του Ε Θ Ν Ι Κ Η Σ  Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ  
κρατικού προϋπολογισμού να ανταπο- της αρχής της ίσης μεταχείρισης των Ι.Κ.Α. ύψους 3 τρις. Από αυτά, το 1,7 ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ για τη χρηματοδότη-
κριθεί κάτω από τις προϋποθέσεις ασφαλισμένων): τρις προέρχεται από καταπτώσεις ση του κοινωνικο-ασφαλιστικού 
αυτές. α. Ως βάση υπολογισμού των συντά-εγγυήσεων ή δάνεια προς το Ι.Κ.Α. και συστήματος.  
γ. Οι όποιες κυβερνητικές προβλέψεις ξεων των δημοσίων υπαλλήλων και το 1,3 τρις αφορούν υποχρεώσεις του Οι προτεινόμενες διατάξεις του 
δόθηκαν στη δημοσιότητα φθάνουν  Κράτους προς το Ι.Κ.Α., οι οποίες των ασφαλισμένων στα ειδικά ταμεία Σχεδίου Νόμου κινούνται στην κατεύ-
μέχρι το έτος 2032 ενώ σε όλες τις ρυθμίζονται σε 15ετή βάση και έντοκα. που θα αποχωρήσουν μετά την θυνση μιας ενοποιητικής διαδικασίας 
δυτικές χώρες, οι αναθεωρήσεις του 1.1.2008, λαμβάνεται η τελευταία Επίσης, το Κράτος ανέλαβε την απόδο-των διάσπαρτων και άνισων ρυθμί-
ασφαλιστικού συστήματος στηρίχθηκαν 5ετία ενώ μέχρι σήμερα, για τους προ ση των ποσών που οφείλει το Ι.Κ.Α. σεων κοινωνικο-ασφαλιστικής κάλυ-
σε  προοπτική  50ετίας. του 1993 ασφαλισμένους, λαμβανό-προς άλλους φορείς (Ο.Α.Ε.Δ., Ο.Ε.Ε., ψης της μισθωτής εργασίας στη χώρα. 

Ο.Ε.Κ., Λ.Α.Ε.Κ.) και που ανέρχονται ταν υπ' όψιν μόνο ο τελευταίος μήνας. δ. Δεν υπάρχει καμία διασφάλιση για το Η επίτευξη του στόχου αυτού είναι 
σε περίπου 500 δις.  ότι πράγματι θα δοθεί προς το Ι.Κ.Α. η β. Για όσους ασφαλίσθηκαν πριν το απαραίτητη προϋπόθεση εξυγίανσης 
Επί των διατάξεων του Σχεδίου Νόμου προβλεπόμενη  χρηματοδότηση.  1993 και θα συνταξιοδοτηθούν μετά το και ενίσχυσης της βιωσιμότητας του 
για το θέμα της χρηματοδότησης Υπενθυμίζεται ότι κατά το πολύ πρόσφα- 2008, μειώνεται σταδιακά από 80% σε ασφαλιστικού μας συστήματος. Στο 
διατυπώθηκαν δύο απόψεις : το παρελθόν, τέτοιου είδους ρυθμίσεις, χώρο της μισθωτής εργασίας παρα- 70% ο δείκτης αναπλήρωσης των 
Α' Άποψη: Σε επίπεδο προβλέψεων, οι τηρείται η παράλληλη ύπαρξη και και μάλιστα για μικρότερα σχετικά αποδοχών με βάση το οποίο καθορίζε-

λειτουργία του μεγαλύτερου αριθμού ποσά, παρέμειναν γράμμα κενό.ρυθμίσεις θα μπορούσαν να κριθούν ται το ύψος των συντάξεων των 

¸êöñáóç Ãíþìçò ôçò Ï.Ê.Å. åðß ôïõ Ó÷åäßïõ Íüìïõ
«Ìåôáññýèìéóç ÓõóôÞìáôïò ÊïéíùíéêÞò ÁóöÜëéóçò»

Ο κ. Χ. Κεφάλας (αριστερά), Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής, ο κ. Γ. Μίχας (δεξιά), Μέλος της Ολομέλειας της Ο.Κ.Ε.,  ο  κ. Ρ. Σπυρόπουλος, Υφυπουργός  Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 

το Πρoεδρείο και ο Γενικός Γραμματέας της Ο.Κ.Ε.



17ΙANOYAΡΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2002

Ð
Ë

Ï Ï Ì Ç Ê É Ù
Ï Ô Ó

Ó

 Í ÍÉÊ
Ç Ç

Ä

É Ï É Ï
 Å

Å Ï

Ê Í Ê
Ç ÉÔÑ Ð  ËÁ

&

75

 ò Ï Å
Ãíþìç ôç  .Ê. .
π υ χ ο Ν ο

τ δ  ό
Ε ί ε υ μ υ

ο  Σ ί
ρ ση

Με α μ  Σ ή α ς
ρ

υ τ

" ύθ ι σ
τ

τ μ οω  Α ι
ν ι ς ά ς"

Κο ν σφ λ ση
ι κή

Υ  0ΛΙ  2 2
Ι ΟΣ 0Ο

ÏÌ & 
É

Ñ ÐÇ  Ë

É Í É
É ÙÍ Ç É Ï ÔÇÓ Ë Ó

Ï
 ÊÏ Ê Ð

Å Á Ï

ÊÏ ÊÇ Í
Å Ô  

Ä

71

Ã þì  ç  . Å.
í ç ô ò Ï Ê.

 
ο ά Σ ν λ σ ό

Μ αφ υ τ ή Δ η

« ε ρ
μ σ

τ
ε ε τ η ςς λ

υ  
άτ ν

κα
άλ ν

ι μ ε ω  ε ω  

ρ θ ίσ ι θ μρ
ς

α δ α  Υ ΕΕ
μτ

τ υ ΩΔ
ο τιό η ο  Π Χ »Σ  Ν μχ ιο ο

(έ δ ό )υ

ΑΠ Ï  002
ΙΛÉ ÓΡ 2

Ó Τούτων δοθέντων η Ο.Κ.Ε. επιση- γήσει ως θεσμός διάσωσης διατηρη-υνήλθε τη Δευτέρα, 15 
μαίνει ότι το νέο Σχέδιο Νόμου, ως τέων και εργαλείο διαμόρφωσης του Απριλίου 2002, η Ολομέλεια 
προς το σκέλος της Μ.Σ.Δ., μπορεί να αστικού χώρου, καθ’όσον τα μεν της Οικονομικής και Κοινω-
εκπληρώσει το σκοπό για τον οποίο διατηρητέα μπορεί στο μεταξύ να νικής Επιτροπής (Ο.Κ.Ε.), προκει-
συντάχθηκε, εφ’όσον ληφθούν σοβα- καταρρεύσουν, οι δε δυνάμει ελεύ-μένου να εκφράσει Γνώμη επί του 
ρά υπ’όψιν οι πιο κάτω γενικές θεροι χώροι να πάψουν να υφίστα-Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου 
παρατηρήσεις, καθώς και αυτές που νται ως τέτοιοι εφ’όσον στο μεταξύ Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
αναπτύσσονται κατ’άρθρο. Ακόμη, Δημοσίων Έργων με θέμα «Μετα- τους οικειοποιηθούν όσοι ενδεχομέ-
οι ρυθμίσεις του Σχεδίου Νόμου θα φορά Συντελεστή Δόμησης και νως τους διεκδικούν. Από τα πιο 
πρέπει να δημιουργούν ευνοϊκό πάνω στοιχεία θα εξαρτηθεί κατ' ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμο-
πλαίσιο για την υλοποίηση της διότητας του ΥΠΕΧΩΔΕ». ουσία η εφαρμογή του Σχεδίου 
Μ.Σ.Δ., είτε πρόκειται για νέες Νόμου.Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και 
περιπτώσεις, είτε πρόκειται για 

έλαβε το λόγο ο Σύμβουλος της Ακόμη, η πληθώρα παραπομπών σε 
διευθέτηση εκκρεμοτήτων. Αυτό θα 

Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροτα- Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές 
πρέπει να αφορά τόσο στο τεχνικό 

ξίας και Δημοσίων Έργων και Αποφάσεις και γνωμοδοτήσεις 
σκέλος της υλοποίησης, όσο και στο 

Πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίου σημαντικών πλευρών του Σχεδίου 
κόστος.

του Κράτους κ. Τ. Mπάνος. Νόμου, χωρίς χρονικές δεσμεύσεις, 
Η Ο.Κ.Ε. επισημαίνει ωστόσο ότι το 

ούτε πλαίσιο αναφοράς, μπορεί να Σύμφωνα με τη Γνώμη της Ο.Κ.Ε., 
παρόν Σχέδιο Νόμου κινδυνεύει να 

αλλοιώσει το πνεύμα και το γράμμα στη χώρα μας η Μεταφορά Συντε-
αποβεί ανενεργό και συγκεκριμένα 

του νομοθετήματος ή να οδηγήσει λεστή Δόμησης (Μ.Σ.Δ.) εφαρμό-
να ενεργήσει μόνο στην κατεύθυνση 

στην αδρανοποίησή του. σθηκε με στρεβλό τρόπο εξ’ου και η 
της υλοποίησης της Μ.Σ.Δ. στις 

κατ’επανάληψη απόρριψη των Τέλος, η Ο.Κ.Ε. τονίζει τη σημασία Ζώνες Αγοράς Συντελεστού (Ζ.Α.Σ.), 
σχετικών νομοθετημάτων από το ΣτΕ του άρθρου 7, καθώς αυτό αποτελεί ενώ οι Ζώνες Υποδοχής Συντελεστού 
και έδρασε αρνητικά, επιβαρύνοντας το μέσο ενεργοποίησης του νομοθε-(Ζ.Υ.Σ.), επειδή θα οριοθετηθούν 
το αστικό περιβάλλον και πλήττοντας τήματος σε πρώτη φάση, προκειμέ-κατόπιν μελέτης, χωρίς ενιαίες και 
τα καλώς εννοούμενα συμφέροντα νου να αντιμετωπισθούν οι αδικίες δεσμευτικές εξ υπαρχής προδιαγρα-
των πολιτών. εις βάρος των τιτλούχων Μ.Σ.Δ., φές -πλην ενός γενικού πλαισίου-, 
Ωστόσο, η Μ.Σ.Δ. μπορεί να λόγω της μέχρι σήμερα αναστολής χρονοδιάγραμμα και πόρους, κινδυ-
αποτελέσει πολεοδομικό εργαλείο των προηγουμένων νόμων για τους νεύουν να παραπεμφθούν στις 
που μπορεί να ωφελήσει το περι- γνωστούς λόγους, και λόγω της ελληνικές καλένδες. Αυτό αφ΄ενός θα 
βάλλον, την πολιτιστική κληρονο- σημαντικής καθυστέρησης στην επιφέρει ζημιά σε χιλιάδες κατόχους 
μιά και το κοινωνικό σύνολο, εφ' αποκατάσταση του προβλήματος από άυλων κατ’ουσία τίτλων Μ.Σ.Δ., οι 
όσον εφαρμοσθεί κατά τρόπο ελεγ- οποίοι εδώ και χρόνια έχουν μείνει την Πολιτεία, χωρίς να επαπειλού-
χόμενο και κάνοντας χρήση των νται βλάβες στο περιβάλλον.έωλοι, και αφ' ετέρου δεν θα λειτουρ-
μελετητικών και ελεγκτικών εργα-
λείων για την αποφυγή υπερ-
βάσεων και αυθαιρεσιών.

Βασικές προϋποθέσεις για να λει-
τουργήσει προς αυτή την κατεύθυνση 
είναι η ελεγχόμενη και προγραμματι-
σμένη υλοποίησή του, σε ό,τι αφορά 
την επιλογή των ζωνών υποδοχής 
συντελεστού δόμησης, αλλά και τους 
περιορισμούς στα ύψη, το Σ.Δ. κ.λπ. 

Υπ' όψιν ότι η Μ.Σ.Δ., ως πολεοδο-
μικός θεσμός, έχει λειτουργήσει με 
θετικό τρόπο στο εξωτερικό όπως 
στη Γαλλία (Transfer de Coefficient 
d’Occupation du Sol), στις Η.Π.Α., 
στον Καναδά κ.α.

«ÌåôáöïñÜ ÓõíôåëåóôÞ Äüìçóçò êáé ñõèìßóåéò
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δημοσίων υπαλλήλων.  

γ. Για τους ασφαλισμένους των ειδικών             
ταμείων (Δ.Ε.Κ.Ο.) που θα συνταξιοδο-
τηθούν μετά το 2008, και ασφαλίσθη-
καν για πρώτη φορά μέχρι τις 31.12.82, 
προβλέπεται τρόπος υπολογισμού των 
συντάξεων που οδηγεί σε πραγματική 
μείωση του ύψους της σύνταξης.  

3. Επαγγελματική σύνταξη: Από 
απόψεως μελλοντικής λειτουργίας και 
γενικότερων συνεπειών που μπορούν να 
αναμένονται, η εισαγωγή του θεσμού της 
επαγγελματικής σύνταξης αποτελεί μια 
πολύ σημαντική τομή του Σχεδίου 
Νόμου.  

Η καινοτομία αυτή θα πρέπει βέβαια 
να συνοδευτεί από α) τα αναγκαία 
φορολογικά κίνητρα ώστε να ενθαρ-
ρυνθεί η δημιουργία των Ταμείων 
Επαγγελματικής Ασφάλισης, β) τα 
απαραίτητα εχέγγυα τήρησης της 
νομιμότητας και αποτελεσματικής 
εποπτείας της λειτουργίας του, ώστε 
να ελαχιστοποιηθεί το ενδεχόμενο 
καταδολιεύσεων των κεφαλαιακών 
συσσωρεύσεων που θα προέρχονται 
από τις εισφορές. 

Με αυτές τις διασφαλίσεις, ο θεσμός 
μπορεί να οδηγήσει σε πολύ θετικά 
αποτελέσματα ενισχύοντας το εισό-
δημα των συμμετεχόντων. 

Εθνική Αναλογιστική Αρχή: Με τη 
σύσταση της αρχής αυτής μπορεί να 
τεθεί μια καινούργια βάση εποπτείας 
και διασφάλισης της μακρόχρονης 
οικονομικής βιωσιμότητας του 
Συστήματος στην Ελλάδα. 

Για να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει να 
συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις :

α. Να στελεχωθεί πράγματι από άτομα με 
την κατάλληλη εμπειρία, κατάρτιση και 
κύρος. β. Να απολαύει στην πολιτική 
πρακτική και όχι απλώς στη θεωρία 
πραγματικής ανεξαρτησίας. γ. Τα άτομα 
που θα την αποτελούν να έχουν την 
εμπιστοσύνη όχι μόνο της Πολιτείας 
αλλά και των κοινωνικών εταίρων. Προς 
το σκοπό αυτό, η επιλογή των ατόμων 
αυτών θα πρέπει να γίνεται μετά και από 
διαβούλευση με τους κοινωνικούς 
εταίρους. 

Τέλος, η Ο.Κ.Ε. σημειώνει ότι το υπό 
κρίση Σχέδιο Νόμου δεν αποτελεί 
σφαιρική και τελική επίλυση του 
ασφαλιστικού ζητήματος στη χώρα 
μας αλλά ένα στάδιο προς την 
κατεύθυνση αυτή. Παραμένει προτε-
ραιότητα η αναμόρφωση του ασφαλι-
στικού καθεστώτος των λοιπών πλην 
των μισθωτών - επαγγελματικών 
κατηγοριών για λόγους ίσης μεταχείρι-
σης των ασφαλισμένων της χώρας.

O κ. , Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής, το Πρoεδρείο της Ο.Κ.Ε.
κ. Τ. Mπάνος, Σύμβουλος της Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων

Σ. Λαιμός  και ο

Ο κ. Κ. Ρερρές,  της Ο.Κ.Ε.Μέλος της Ολομέλειας
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τας και της ανταγωνιστικότητας των 
επιχειρήσεων. Το τοπικό επίπεδο προ-
σφέρεται ιδανικά για την ενθάρρυνση της 
επιχειρηματικότητας, ειδικά με τη 
σύσταση και την ανάπτυξη νέων, μικρών 
και καινοτόμων επιχειρήσεων. Η Ο.Κ.Ε. 
εκτιμά ότι προς την κατεύθυνση αυτή 
επιβάλλεται όχι μόνο η άρση των υφι-
στάμενων αντικινήτρων, αλλά και η 
καθιέρωση συγκεκριμένων κινήτρων για 
την ανάπτυξη των Μικρών και Μεσαίων 
Επιχειρήσεων (ΜΜΕ). Από την πλευρά 
τους οι τοπικοί επιχειρηματίες και οι 

ΑΕΠ, πληθυσμός, δείκτης ανεργίας κ.ά.)επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να 
β) Αποφυγή, κατά το δυνατόν, του αναδιαρθρώσουν και να δημιουργήσουν 
κατακερματισμού των έργων και της ζήτηση για αγαθά και υπηρεσίες, να 
διασποράς  των κονδυλίων, απλά και εισαγάγουν καινοτόμες εργασιακές 

πρακτικές (π.χ. επιμερισμός της εργασίας μόνο για να δημιουργείται μια "εντύπω-
ση"  ενδοπεριφερειακής δικαιοσύνης.και τηλεργασίας), να προωθήσουν την 

ισότητα των φύλων, να προσφέρουν γ) Διάχυση της πληροφόρησης και 
εργασιακή κατάρτιση και να καθοδηγή- σωστή αξιολόγηση των φορέων υλοποίη-
σουν μικρότερες επιχειρήσεις. σης.
Η Ο.Κ.Ε. επισημαίνει ιδιαίτερα την ανά- Και στα τρία αυτά ζητήματα ο ρόλος των 
γκη ενίσχυσης του κοινωνικού διαλόγου κοινωνικών εταίρων και η διαδικασία του 
σε περιφερειακό επίπεδο, καθώς εκτιμά κοινωνικού διαλόγου, συνεπώς και του 
ότι η περιφέρεια, ως μονάδα αυτοδιοίκη- κοινωνικού ελέγχου, είναι ιδιαίτερα 
σης, επιτρέπει καλύτερη (σφαιρικότερη σημαντικός. 
και αμεσότερη) αποτύπωση των αναπτυ-

Συμπερασματικά, η Ο.Κ.Ε. διαπιστώνει 
ξιακών αναγκών και πιο αποτελεσματική 

ότι τα Π.Ε.Π. παρέχουν σημαντικότατες 
παρέμβαση. Ως εκ τούτου, τα δημιουρ-

δυνατότητες ανάπτυξης στις ελληνικές γούμενα εκεί όργανα κοινωνικού 
περιφέρειες, με την προϋπόθεση ότι θα διαλόγου θα είχαν πιο ρεαλιστικό πεδίο 
αξιοποιηθούν τα συγκριτικά τους και πιο εποπτικό ρόλο. Ωστόσο, η έλλειψη 
πλεονεκτήματα και ότι η αναπτυξιακή ενός ολοκληρωμένου συστήματος 
προσπάθεια θα στηριχτεί στην τοπική περιφερειακού κοινωνικού διαλόγου είναι 
αυτοδιοίκηση όλων των βαθμίδων και διαπιστωμένη. Η Ο.Κ.Ε. εκτιμά ότι το 
στους τοπικούς φορείς (π.χ. τοπικές κενό αυτό θα ήταν καλό να συμπληρωθεί 
επιχειρηματικές, ιδιωτικές ή συλλογικές, σταδιακά και με βάση ρεαλιστικές 
πρωτοβουλίες). Τέλος, εκείνο που πρέπει εκτιμήσεις. Προς το παρόν μια μεσοπρό-
να τονιστεί ιδιαίτερα είναι ότι οι κοινωνι-θεσμη στρατηγική που θα μπορούσε να 
κοοικονομικές ανισότητες που παρουσιά-προταθεί συνίσταται στην προτροπή για 
ζονται μεταξύ των περιφερειών της χώρας συνεργασίες των Ν.Ο.Κ.Ε. της ίδιας 
δεν είναι δυνατό να αμβλυνθούν και πολύ περιφέρειας, με σκοπό τη δημιουργία 
περισσότερο να ξεπεραστούν αποκλει-προϋποθέσεων για κατοχύρωση στο 
στικά και μόνο με τη συνδρομή των ΠΕΠ. μέλλον Οικονομικών και Κοινωνικών 
Απαιτείται παράλληλα τόνωση της Επιτροπών σε επίπεδο περιφέρειας
εθνικής περιφερειακής πολιτικής μέσω Για την αποτελεσματικότερη διαχείριση 
της ανανέωσης του υφιστάμενου των Π.Ε.Π., η Ο.Κ.Ε. διατυπώνει τρεις 
θεσμικού πλαισίου (όπως για παράδειγμα βασικές παρατηρήσεις:
του αναπτυξιακού νόμου) που θα οδηγεί α) Απεξάρτηση των επιμέρους επιλογών 
σε άρση των αντικινήτρων που περιλαμ-στο εσωτερικό κάθε περιφέρειας από 
βάνει σήμερα αυτό και εν γένει σε "πελατειακές" σχέσεις και συνάρτησή 
ουσιαστικές διαρθρωτικές μεταβολές τους με διαφανείς διαδικασίες και 
στην ιδιωτική οικονομία που εμφανίζει συνδυασμό αντικειμενικών, κατά το 
δομές και λειτουργίες ξεπερασμένες.δυνατόν, δεικτών (λ.χ. κατά κεφαλήν 
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Óυνήλθε τη Δευτέρα, 15 Απριλίου θέσεων εξαρτημένης εργασίας, είτε με την 
2002, η Ολομέλεια της Οικονο- υποστήριξη επιχειρηματικών πρωτοβου-
μικής και Κοινωνικής Επιτρο- λιών. Γι’αυτό και η Ο.Κ.Ε. προτείνει η 

πής (Ο.Κ.Ε.), προκειμένου να εκφράσει δημιουργία θέσεων εργασίας να αποτελεί 
Γνώμη Πρωτοβουλίας για τα Περιφε- κριτήριο για την ένταξη των προτει-
ρειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα νόμενων έργων από τους ενδια-
2000 - 2006 (Π.Ε.Π.) του Γ  ́Κοινοτικού φερόμενους φορείς στα Μέτρα των 
Πλαισίου Στήριξης. Π.Ε.Π., μέσω της καθιέρωσης ενός 

συστήματος μέτρησης των θέσεων αυτών Στη συνεδρίαση παρέστησαν οι κ.κ. Χρ. 
και η επιλεξιμότητα ή όχι των έργων για Πάχτας, Υφυπουργός Οικονομικών,  Κ. 
χρηματοδότηση να γίνεται με βάση το Θέος, Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων 
κριτήριο αυτό. και Ανάπτυξης και Ν. Παπαδόδημας, 

Γενικός Διευθυντής, του Υπουργείου Επιπλέον, η αντιμετώπιση της ανεργίας 
Οικονομίας και Οικονομικών, καθώς και και η προώθηση της απασχόλησης σε 
ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας επίπεδο περιφέρειας απαιτεί πλήρη 
Πελοποννήσου  κ.  Αντ.  Ματσίγκος. καταγραφή και τεκμηριωμένη ανάλυση 

της ανεργίας, με διάγνωση των επιμέρους Στη Γνώμη της, η οποία ψηφίστηκε 
παραγόντων της διαχρονικής της εξέλιξης ομόφωνα από την Ολομέλειά της, η 
και της σχετικής σημασίας αυτών των Ο.Κ.Ε. διαπιστώνει κατ’αρχήν ότι, παρά 
παραγόντων στην τροφοδότησή της, τόσο μια σειρά προγραμμάτων, εθνικών και 
για το σύνολο, όσο και για χαρακτηριστι-ευρωπαϊκών, οι κοινωνικοοικονομικές 
κές κατηγορίες του πληθυσμού. Για το ανισότητες μεταξύ των περιφερειών της 
λόγο αυτό, η Ο.Κ.Ε. προτείνει τη δημιουρ-χώρας εξακολουθούν να υφίστανται, και 
γία Παρατηρητηρίων Απασχόλησης σε μάλιστα να είναι ιδιαίτερα έντονες σε 
κάθε Περιφέρεια.περιοχές μικρότερης κλίμακας και μέσα 

στα όρια της ίδιας περιφέρειας ή ακόμη Η Ο.Κ.Ε. εκτιμά επίσης ως ιδιαίτερα 
και του ίδιου νομού. θετικό το γεγονός ότι σε όλα τα Π.Ε.Π. 

προβλέπονται δράσεις για την ενίσχυση Σε αυτό το πλαίσιο, η Ο.Κ.Ε. εκτιμά ότι τα 
της αγροτικής οικονομίας και τη στήριξη Π.Ε.Π. αποτελούν αναμφίβολα τον κορ-
του αγροτικού πληθυσμού. Ωστόσο, η μό της παρέμβασης του Γ  ́ Κοινοτικού 
Ο.Κ.Ε. τονίζει ότι για να τονωθεί η Πλαισίου Στήριξης στις 13 ελληνικές 
απασχόληση στον αγροτικό τομέα και ως περιφέρειες. Η περιφερειακή διάσταση 
εκ τούτου να επιτευχθεί ο στόχος της του νέου Κ.Π.Σ. (στο βαθμό που το 
αντιστροφής της πληθυσμιακής συρρί-χαρακτηρίζει) αποτελεί πρόκληση για τις 
κνωσης που έχει τεθεί για αρκετές τοπικές κοινωνίες, οι οποίες καλούνται να 
περιφέρειες, απαιτούνται επαρκείς πόροι συνδράμουν άμεσα στη συνολική 
χρηματοδότησης. Όμως, παρά την ανάπτυξη της χώρας μέσω της ιεράρχη-
πληθωρική φιλολογία που έχει αναπτύξει σης και της αξιολόγησης των αναγκών 
η Ε.Ε. περί ολοκληρωμένης αγροτικής τους, ώστε να αναδείξουν τα οικονομικά 
ανάπτυξης, η Ο.Κ.Ε. εκτιμά ότι οι πόροι, σκόπιμα, ώριμα και επιλέξιμα έργα. 
τόσο στο πλαίσιο των Π.Ε.Π., όσο και στο Τα Π.Ε.Π., σύμφωνα με το σχεδιασμό 
πλαίσιο του αντίστοιχου τομεακού τους, αποσκοπούν στην κοινωνική και 
προγράμματος δεν είναι επαρκείς. οικονομική σύγκλιση των περιφερειών 
Επιπλέον, προς την κατεύθυνση ενίσχυ-της  χώρας.
σης του αγροτικού χώρου θα συνέβαλε 

Η Ο.Κ.Ε., πέραν των άλλων, δίνει έμφαση 
σημαντικά η ίδρυση στις περιφέρειες 

στη λειτουργική διασύνδεση των 
Γεωργικών Ινστιτούτων που θα πρότειναν 

περιφερειών με τα διευρωπαϊκά και 
νέα προϊόντα, νέες μορφές καλλιέργειας, 

εθνικά δίκτυα μεταφορών και την 
ενώ επιπλέον θα συντελούσαν στην 

αποτελεσματική αξιοποίησή τους. 
εκπαίδευση των αγροτών, λειτουργώντας 

Επίσης, εκτιμά θετικά την προτεραιότητα ως μονάδες γεωργικών εφαρμογών. 
που δίνεται στη μείωση της ανεργίας και 

Η Ο.Κ.Ε. επίσης δίνει έμφαση σε μέτρα 
την ενίσχυση, εν γένει, της απασχόλησης 

που στοχεύουν στην ενίσχυση της τοπικής 
στην περιφέρεια, είτε με τη δημιουργία 

επιχειρηματικότητας, της παραγωγικότη-
Ο κ. Κ. Κόλλιας, Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ο.Κ.Ε.

O κ. Γ. Μότσος, Μέλος της Ολομέλειας της Ο.Κ.Ε., ο

νομικών, και Κ. Θέος, Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων και Ανάπτυξης του Υπουργείου 

Οικονομίας και Οικονομικών, το Πρoεδρείο και ο Γενικός Γραμματέας της Ο.Κ.Ε.

ι κ.κ. Χρ. Πάχτας, Υφυπουργός Οικο-
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Ó διατήρησης της πολιτιστικής κληρο- Η Ο.Κ.Ε. πιστεύει ότι είναι αναγκαίο υνήλθε τη Δευτέρα, 27 
να προβλεφθεί ένας θεσμοθετημένος νομιάς και ενίσχυσης της σύγχρονης 2002, η Ολομέλεια 
τρόπος προγραμματισμού των επι-δημιουργίας, θα πρέπει να συνο-της Οικονομικής και Κοινω-
μέρους περιφερειακών επεμβάσεων δεύεται από υψηλό επίπεδο υπηρε-νικής Επιτροπής (Ο.Κ.Ε.), προκει-
στο πλαίσιο μιας ενιαίας πολιτιστικής σιών προς τον επισκέπτη - τουρίστα, μένου να εκφράσει Γνώμη Πρωτο-
πολιτικής. Η εφαρμογή και ο έλεγχος ώστε η απόσβεση του κόστους με βουλίας επί του Επιχειρησιακού 

οικονομικούς όρους να επιτευχθεί είναι αρμοδιότητα της Περιφέρειας, ο Προγράμματος του Γ΄ Κοινοτικού 
μέσα από τις παρεχόμενες σε αυτόν γενικός σχεδιασμός, όμως, αποτελεί Πλαισίου Στήριξης «Πολιτισμός 
υπηρεσίες. Αυτό προϋποθέτει ότι η μέρος ενός γενικότερου κεντρικού 2000 - 2006». μέσα από την ανάπτυξη ποιοτικών 
μεν εθνική πολιτιστική πολιτική θα συστήματος, το οποίο για να απο- υπηρεσιών. Η Ο.Κ.Ε. επιθυμεί κατ' αρχήν να 
εξυπηρετεί δυναμικά το στόχο της δώσει και να μην κατακερματιστεί υπογραμμίσει το ειδικό βάρος του Με βάση τα παραπάνω, η Ο.Κ.Ε. 
συντήρησης, προβολής και πλήρους απαιτεί συντονισμό.Πολιτισμού, ο οποίος αποτελεί μια θεωρεί ότι λείπει από το Πρόγραμμα 
αξιοποίησης των μουσείων -  μνη- Όσον αφορά στους δείκτες επισκε-άυλη αξία, απαραίτητη για την μία ολοκληρωμένη τεκμηρίωση ως 
μείων - πολιτιστικών χώρων, η δε ψιμότητας, ο στόχος της αύξησης κοινωνική συνοχή, και με την έννοια προς την σκοπιμότητα των προ-
εθνική τουριστική πολιτική θα στο-αυτή μία προϋπόθεση για οποιαδή- των επισκεπτών κατά 25% στο βλεπόμενων δράσεων και τη βιωσιμό-
χεύει στη δημιουργία ποιοτικών ποτε ανθρώπινη δραστηριότητα και σύνολο των μουσείων δεν φαίνεται τητα των υποδομών που θα δημιουργη-
υπηρεσιών παράλληλα με την κατα-έναν μοχλό της νοούμενης σε ένα να απορρέει από κάποιες μελέτες, με θούν. 
σκευή υποδομών (π.χ. ξενοδοχείων, ευρύτερο πλαίσιο ανάπτυξης. Για το αποτέλεσμα να δημιουργούνται Η Ο.Κ.Ε. θεωρεί κρίσιμη την ύπαρξη καταλυμάτων, μαρίνων κ.λπ.), ώστε ερωτηματικά για το πώς ετέθη και λόγο αυτό η Ο.Κ.Ε. επιδοκιμάζει το πλήρων και ώριμων μελετών που να να προσελκύονται και υψηλού πώς θα επιτευχθεί, με δεδομένο ότι γεγονός ότι ο Πολιτισμός αντιμετω-

διασφαλίζουν την ορθή εκτέλεση των επιπέδου επισκέπτες στους τουριστι- στο ίδιο το Πρόγραμμα αναφέρεται πίζεται για πρώτη φορά ως αυτόνομο 
έργων σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμ-κούς - πολιτιστικούς προορισμούς. αντικείμενο σε Επιχειρησιακό ότι η επισκεψιμότητα στο πεδίο αυτό 
ματα και να καλύπτουν όλο το φάσμα 

 Η Ο.Κ.Ε. επισημαίνει ότι το Ε.Π. Πρόγραμμα του Γ' ΚΠΣ (εθνικό έχει συνεχή πτωτική πορεία, χωρίς 
των προβλεπόμενων απαιτήσεων και 

«Πολιτισμός 2000-2006» είναι ένα σκέλος), ότι τίθεται ως συστατικό μάλιστα να αναλύονται τα αίτια. 
των ενδεχόμενων προβλημάτων. 

ιδιαίτερα φιλόδοξο πρόγραμμα που στοιχείο των Π.Ε.Π., στα οποία ορθά Επομένως, εάν πράγματι υλοποιη-
Ελπίζει, επίσης, ότι θα διασφαλιστεί 

αναμένεται να απορροφήσει σημα-συνδέεται με μέτρα για την ανάπτυξη θούν όλες οι προγραμματισμένες 
η ομαλή ροή της χρηματοδότησης και 

ντικότατους πόρους του Γ' ΚΠΣ κατά της υπαίθρου, του τουρισμού και του κατασκευές και ανακαινίσεις Μου-
της εκταμίευσης των κοινοτικών 

την πενταετία 2002-2007 (που ξε-περιβάλλοντος και ότι έχει ξεχωριστή σείων που προβλέπει το Πρόγραμμα, 
πόρων.

περνούν τα 500 δις δρχ.), οι οποίοι παρουσία στα Ε.Π. «Κοινωνία της τα προαναφερόμενα στοιχεία δημι-
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα μάλιστα είναι τετραπλάσιοι σε σχέση Πληροφορίας 2000-2006» και ουργούν ερωτηματικά για το πώς θα 
«Πολιτισμός 2000-2006» απο-με τους αντίστοιχα προβλεπόμενους «Απασχόληση - Επαγγελματική εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα αυτών 
τέλεσε για την Ο.Κ.Ε. μία πρώτη στο Β' ΚΠΣ. Κατάρτιση 2000-2006». των υποδομών μετά το 2007, όποτε 
ευκαιρία να εκφέρει άποψη για έναν θα πάψουν να υπάρχουν οι κοινοτι- Με δεδομένη την ύπαρξη αυτών των Η Ο.Κ.Ε., εκτιμά ότι θα πρέπει να 
τομέα -τον Πολιτισμό- που έχει κοί πόροι. Εάν η βιωσιμότητα σημαντικών πόρων που είναι πολλα-εξασφαλιστεί η λειτουργική δια-
αυξημένη βαρύτητα για την ανά-εξαρτηθεί από τους πόρους του πλάσιοι σε σύγκριση με τους αντί-σύνδεση των Ε.Π. «Πολιτισμός 
πτυξη και τη διεθνή και ευρωπαϊκή τακτικού προϋπολογισμού (που αυτή στοιχους του Β' ΚΠΣ, η Ο.Κ.Ε. 2000-2006» και «Ανταγωνιστικό-
προβολή της χώρας στο μέλλον.  Με τη στιγμή ανέρχονται μόλις στο 2%), επιθυμεί καταρχήν να επισημάνει την τητα 2000-2006» ώστε να υπάρξει 
βάση αυτήν την εκτίμηση η Ο.Κ.Ε., είναι φανερό ότι η ιδιαίτερα δαπα-καθυστέρηση με την οποία ξεκίνησε ολοκληρωμένη στρατηγική σύνδε-
εκφράζοντας το σύνολο των κοινω-νηρή συντήρηση των μουσείων  η ένταξη των έργων στο Ε.Π., λόγω σης των έργων του πολιτισμού με τα 
νικών φορέων, αποφασίζει να κυρίως - αλλά και των αρχαιολο-και της καθυστερημένης έγκρισης έργα του τουρισμού με στόχο την 
προβεί σε ολοκληρωμένες προτά-γικών χώρων θα καταστεί δύσκολη του Προγράμματος από την Ευρω-αύξηση του πολιτιστικού τουρισμού. 
σεις για το σύνολο της πολιτιστικής παϊκή Επιτροπή, και να σημειώσει ότι με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Θα πρέπει Επειδή, όμως, ο πολιτιστικός του-
πολιτικής σε μία Γνώμη Πρωτοβου-ελπίζει η καθυστέρηση αυτή να μην να γίνει σοβαρή προσπάθεια να ρισμός, ως ποιοτικός τουρισμός, 
λίας που προτίθεται να εκδώσει στο καταστεί επιβαρυντικός παράγοντας αλλάξει η ποιότητα του τουρισμού προϋποθέτει και συνεπάγεται ένα 
άμεσο μέλλον.για την πορεία του Ε.Π. που προσελκύεται στη χώρα μας, υψηλό κόστος προστασίας και 

Μαΐου 

¸êöñáóç Ãíþìçò Ðñùôïâïõëßáò ôçò Ï.Ê.Å. 
åðß ôïõ Åðé÷åéñçóéáêïý ÐñïãñÜììáôïò ôïõ Ã’ Ê.Ð.Ó.

«Ðïëéôéóìüò 2000-2006»

Το Πρoεδρείο και ο Γενικός Γραμματέας της Ο.Κ.Ε. Ο κ. Δ. Κυριαζής, Αντιπρόεδρος, και οι κ.κ. Ε. Αυγητίδης, Α. Μαστρογιάννης και 
Δ. Σκαρμούτσος, Μέλη της Ολομέλειας της Ο.Κ.Ε.
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οποίο απολήγει η Εγνατία Ευρωβουλευτής, παρουσίασε 
Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε Οδός), η λειτουργία του Πανεπι- εισήγηση με θέμα «Η πολιτική 
το Σάββατο 26 και την Κυριακή στημίου Ιωαννίνων και του ΤΕΙ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο 
27 Ιανουαρίου 2002 στο Ξενο- Ηπείρου, το πλούσιο ανθρω- ρόλος των τοπικών κοινωνιών 
δοχείο "DU LAC", στα Ιωάννινα. πογενές και φυσικό περιβάλλον για την ανάπτυξη και την απα-

αποτελούν ορισμένα από τα σχόληση».Η Ήπειρος είναι η φτωχότερη 
πλεονεκτήματα της Ηπείρου.Περιφέρεια της Ευρωπαϊκής Στην τρίτη ενότητα, η οποία 

Ένωσης, μετά τις υπερπόντιες Ο γενικός αναπτυξιακός στόχος ξεκίνησε τη δεύτερη ημέρα του 
περιοχές της Γαλλίας. Συγκεκρι- που έχει τεθεί για την περιφέ- Συνεδρίου, ο κ. Χριστόφορος 
μένα, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της ρεια, ήδη από το Σχέδιο Ανάπτυ- Κορυφίδης, Μέλος της Ο.Κ.Ε. 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περιφέρειας ανερχόταν στο ξης 2000-2006, είναι η ευρύτερη 
παρουσίασε εισήγηση με θέμα 64,3% του μέσου κατά κεφαλήν δυνατή αξιοποίηση των δυνατο-
«Τοπικές δράσεις για την απα-ΑΕΠ της χώρας για το έτος 1994 τήτων που προσφέρει η θέση 

και στο 43,8% της Ε.Ε. (1996).  σχόληση: ο ρόλος της οργανω-της, καθώς και ο φυσικός και 
Πάντως, το ποσοστό ανεργίας μένης κοινωνίας των πολιτών».πολιτιστικός της πλούτος, για 

έξοδο από την απομόνωση.ανήλθε στο 10,6% το 2000, Στην τέταρτη ενότητα ο κ. Ιωάν-
ποσοστό χαμηλότερο από το νης Κορκόβελος, Εκπρόσωπος Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της 
αντίστοιχο εθνικό που έφτασε του Δικηγορικού Συλλόγου Ο.Κ.Ε. καθηγητή κ. Ανδρέα 
στο 11,1%. Αθηνών και Μέλος της Εκτε-Κιντή, ο στόχος του Συνεδρίου 

λεστικής Επιτροπής της Ο.Κ.Ε. στα Ιωάννινα ήταν ο προσδιο-Ανασταλτικοί παράγοντες στην 
παρουσίασε εισήγηση με θέμα αναπτυξιακή διαδικασία της ρισμός των δυνατοτήτων των 
«Η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Περιφέρειας αποτελούν η γεω- κοινωνικών εταίρων στη δια-
Ένωσης και ο ρόλος των κοινω-γραφική απομόνωση από την μόρφωση πολιτικών και δρά-
νικών εταίρων».υπόλοιπη χώρα, που οφείλεται σεων για την ανάπτυξη και την 

κυρίως στον υψηλό βαθμό απασχόληση στην περιφέρεια. Παρεμβάσεις στις ενότητες του 
Συνεδρίου πραγματοποίησαν οι ορεινότητας (οι ορεινές περιοχές Στην πρώτη ενότητα του Συνε-
εκπρόσωποι των Ο.Κ.Ε. Γαλ-καλύπτουν το 74,2% της συνολι- δρίου συμμετείχαν η κα Άννα 
λίας, Ιταλίας, Ισπανίας και κής έκτασης), οι έντονες ενδοπε- Διαμαντοπούλου, Επίτροπος της 

ριφερειακές ανισότητες (απομό- Ρουμανίας, καθώς και εκπρόσω-Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Επι-
νωση των ορεινών και απομα- ποι φορέων της Κύπρου.τροπή, η οποία παρουσίασε 
κρυσμένων περιοχών), καθώς εισήγηση με θέμα «Περιφερεια- Το απόγευμα της πρώτης ημέρας 
και η ανεπάρκεια των διαπε- κές δράσεις για την ανάπτυξη του Συνεδρίου πραγματοποιή-
ριφερειακών και ενδοπεριφερει- και την απασχόληση: ο ρόλος θηκε η 5η Συνάντηση της Ο.Κ.Ε. 
ακών συνδέσεων. Ελλάδος και των Νομαρχιακών των κοινωνικών εταίρων», ο κ. 

Οικονομικών και Κοινωνικών Κώστας Σκανδαλίδης, Υπουρ-Παράλληλα, όμως, η Περιφέ-
Επιτροπών (Ν.Ο.Κ.Ε.).γός Εσωτερικών, Δημόσιας ρεια διαθέτει και σημαντικά 

Διοίκησης και Αποκέντρωσης, συγκριτικά πλεονεκτήματα τα Την εκδήλωση χαιρέτησαν ο 
και ο κ. Χρήστος Πολυζωγόπου-οποία συμβάλλουν δυναμικά Υπουργός Εσωτερικών, Δημό-
λος, Πρόεδρος της ΓΣΕΕ και στην πορεία ανάπτυξής της.  Η σιας Διοίκησης και Αποκέντρω-
Μέλος της Ολομέλειας της σης κ. Κώστας Σκανδαλίδης και γεωγραφική θέση της Ηπείρου 
Ο.Κ.Ε. ο Υπερνομάρχης Αττικής και (πύλη διασύνδεσης με τη Δυτική 

Πρόεδρος της Ε.Ν.Α.Ε. κ. Στη δεύτερη ενότητα του Συνε-Ευρώπη, κυρίως μέσω του 
λιμένα της Ηγουμενίτσας στο δρίου ο κ. Ιωάννης Κουκιάδης, Θεόδωρος Κατριβάνος.
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