
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ρώμης για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Έκτοτε 
(Ο.Κ.Ε.) αποτελεί από το Μάιο του 2001 και γνώρισε μεγάλη ανάπτυξη στις περισσότερες χώρες 
συνταγματικά αναγνωρισμένο θεσμό του της Κοινότητας. Η Ο.Κ.Ε. Ελλάδος ιδρύθηκε με το Ν. 

ελληνικού κράτους. Ο θεσμός των Ο.Κ.Ε. άρχισε να 2232/1994, με πρότυπο την Ο.Κ.Ε. της Ευρωπαϊκής 
αναπτύσσεται στη δεκαετία του ’50 σε εθνικό επίπεδο Ένωσης. 
και στη συνέχεια υιοθετήθηκε από τη Συνθήκη της 

Óåë. 3
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Εκλογή Προέδρου, Αντιπρόεδρων και 
Εκτελεστικής Επιτροπής της Ο.Κ.Ε.

                            Óåë. 2

Έκφραση Γνώμης της Ο.Κ.Ε.
για το «Πλαίσιο Στόχων Αγροτικής 

Έρευνας» του Υπουργείου Γεωργίας
                            Óåë. 4

«Έκθεση της Eπιτροπής των Ε.Κ. προς το 
Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή των

μεταβατικών μέτρων για την εισαγωγή 
του ευρώ στην κοινή γεωργική πολιτική»

                               Óåë. 8

Απολογισμός 2000
                              Óåë. 5

Ê.Ä.Á.

ÅÍÔÕÐÏ ÊËÅÉÓÔÏ   ÁÑ. ÁÄÅÉÁÓ 1321-1998
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«Η Φτώχεια στην 
Ελλάδα» και 

«Το Δημογραφικό 
Ζήτημα» -

Εκδήλωση της 
Ο.Κ.Ε. στην 

Παλαιά Βουλή
                      Óåë. 10

H

Ç ÏéêïíïìéêÞ êáé ÊïéíùíéêÞ 
ÅðéôñïðÞ ôçò ÅëëÜäïò 

óôï ÍÝï Óýíôáãìá

Συνέχεια στη σελ. 2

Συνέχεια στη σελ. 8Συνέχεια στη σελ. 2

«Η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και η Φινλανδία»

                              Óåë. 7«Η κυριαρχία πάνω στην παγκοσμιο-
ποίηση, αναγκαιότητα για τους 
ασθενέστερους» - Ενημερωτική 

Έκθεση του Τμήματος Εξωτερικών 
Σχέσεων της Ο.Κ.Ε. των Ε.Κ.

                              Óåë. 5

Ðñüåäñïò ôçò Äéåèíïýò 
Ï.Ê.Å.¸íùóçò ôùí 

Ðñüåäñïò ôçò Ï.Ê.Å. Ïëëáíäßáò

H.H.F. Wijffels

ÅôÞóéá ÓõíÜíôçóç ôùí Ãåíéêþí 
ÃñáììáôÝùí ôùí Ï.Ê.Å. ôùí ÷ùñþí 

ôçò ÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò óôï Åëóßíêé
ραγματοποιήθηκε την 
Παρασκευή 11 Μαΐου 
2001 η ετήσια Συνάντηση 

των Γενικών Γραμματέων των 
Ο.Κ.Ε. των χωρών της Ευρω-
παϊκής Ένωσης, στο Ελσίνκι.

Κατά τη διάρκεια της Συνάντη-
σης συζητήθηκαν τα εξής θέματα:

Μια γηράσκουσα Ευρώπη: οι 
επιπτώσεις της γήρανσης στο 
συνταξιοδοτικό σύστημα, στις 
άλλες δημόσιες δαπάνες και 
στην αγορά εργασίας.

Οι επιπτώσεις της διεύρυνσης 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα 
κράτη-μέλη.

l

l

Ð

¢ñ÷éóå ïõóéáóôéêÜ áðü åöÝôïò ç õëïðïßçóç ôïõ 

Ã´ Êïéíïôéêïý Ðëáéóßïõ ÓôÞñéîçò (Ê.Ð.Ó.), 

ðïõ áöïñÜ ôçí ðåñßïäï 2000-2006. Ôï 

ðñüãñáììá áõôü åßíáé óõíÝ÷åéá ôïõ Á´ Ê.Ð.Ó. 

ðïõ áöïñïýóå ôçí ðåñßïäï 1989-1993 (âë. 

Êáíïíéóìü ÅÏÊ 2052/88 ôçò 24çò Éïõíßïõ 1988) 

êáé ôïõ Â´ Ê.Ð.Ó. ðïõ áöïñïýóå ôçí ðåñßïäï 

1994-1999 (âë. Êáíïíéóìü ÅÏÊ 2081/93 ôçò 20çò 

Éïõëßïõ 1993). Ôá ôñßá áõôÜ ðñïãñÜììáôá 

áðïôÝëåóáí êáé áðïôåëïýí ôçí êïñõöáßá 

åêäÞëùóç ôçò ðåñéöåñåéáêÞò ðïëéôéêÞò ôçò 

ÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò, ìéáò ðïëéôéêÞò ðïõ åßíáé 

áíáðüóðáóôá óõíäåäåìÝíç ìå ôç äéáäéêáóßá 

ïéêïíïìéêÞò åíïðïßçóçò ôçò Å.Å. 

Ìßá óçìáíôéêÞ åîÝëéîç óôéò äéáäéêáóßåò 

õëïðïßçóçò ôïõ ðñïãñÜììáôïò áõôïý, óå ó÷Ýóç 

ìå ôá ðñïçãïýìåíá Ê.Ð.Ó., åßíáé üôé 

ðñïâëÝðåôáé ç óõììåôï÷Þ ôùí Ïéêïíïìéêþí êáé 

Êïéíùíéêþí Åðéôñïðþí ôùí ÷ùñþí ðïõ åßíáé 

áðïäÝêôåò ôùí êïíäõëßùí ôïõ ðñïãñÜììáôïò 

Γ '  Κ Ο Ι Ν Ο Τ Ι Κ Ο  
ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Ç óõììåôï÷Þ ôçò 
Ï.Ê.Å. óôéò ÅðéôñïðÝò 
Ðáñáêïëïýèçóçò
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Éäéïêôçóßá: 

ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÊÁÉ ÊÏÉÍÙÍÉÊÇ ÅÐÉÔÑÏÐÇ 

ÔÇÓ ÅËËÁÄÏÓ (Ï.Ê.Å.)

¸äñá:

Áìâñ. ÖñáíôæÞ 9, 117 43 ÁèÞíá

Ôçë.: (01) 92.49.510-2,  Fax: (01) 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, Ä. Êéïýêéáò, Á. ÐáðáúùÜííïõ,

Åðéóôçìïíéêïß ÓõíåñãÜôåò ôçò Ï.Ê.Å.

Ì. Èåïäþñïõ, Õðåýèõíç Äçìïóßùí

& Äéåèíþí Ó÷Ýóåùí ôçò Ï.Ê.Å.

Ó.Ì. ÃéáííáêÜêç, Ä. ×ñõóáößäïõ

ÇëåêôñïíéêÞ Óåëéäïðïßçóç-ÐáñáãùãÞ: 

ÊÁÌÐÕËÇ, Áíôéãüíçò 60, ôçë. 51.56.820

Ç ÏéêïíïìéêÞ êáé ÊïéíùíéêÞ Åðéôñï-
ðÞ ôçò ÅëëÜäïò óôï ÍÝï Óýíôáãìá

αρμοδιότητες της Οικονομικής και 
Κοινωνικής Επιτροπής, αποστολή της 

Έργο της Ο.Κ.Ε. σύμφωνα με τον οποίας είναι η διεξαγωγή του κοινωνι-
ιδρυτικό της νόμο είναι η έκφραση κού διαλόγου για τη γενική πολιτική 
Γνώμης σε θέματα που σχετίζονται με της χώρας και ιδίως για τις κα-
τις εργασιακές σχέσεις, την κοινωνική τευθύνσεις της οικονομικής και 
ασφάλιση, τα φορολογικά μέτρα, κοινωνικής πολιτικής, καθώς και η 
καθώς και με τη γενικότερη κοινωνι- διατύπωση γνώμης επί των νομοσχεδί-
κοοικονομική πολιτική, ιδίως σε ων και προτάσεων νόμων που παραπέ-
θέματα περιφερειακής ανάπτυξης, μπονται σε αυτήν».
επενδύσεων, εξαγωγών, προστασίας Από πλευράς Ο.Κ.Ε. εκτιμάται ότι η 
καταναλωτή και ανταγωνισμού. συνταγματική κατοχύρωση του 
Με την παράγραφο 3 του άρθρου 82 θεσμού θα συμβάλει στην περαιτέρω 
του Συντάγματος, όπως αυτή προστέ- αναβάθμιση του ρόλου της και θα 
θηκε με την πρόσφατη συνταγματική προσφέρει την ευκαιρία για να γίνει 
αναθεώρηση, προβλέπονται τα εξής: πιο ουσιαστικός και πιο αποτελεσμα-

τικός ο κοινωνικός διάλογος στη χώρα «Νόμος ορίζει τα σχετικά με τη 
μας.συγκρότηση, τη λειτουργία και τις 

Συνέχεια από τη σελ. 1

Συνέχεια από τη σελ. 1

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 31 συμβολή των κοινωνικών φορέων και της 

Iανουαρίου 2001 η καθιερωμένη κοπή Ο.Κ.Ε. στην μέχρι σήμερα επιτυχή 

πίτας της Οικονομικής και Κοινωνικής αντιμετώπιση των προβλημάτων που 

Επιτροπής, παρουσία του κ. Γιάννου αντιμετωπίζει η ελληνική οικονομία και 

Παπαντωνίου, Υπουργού Εθνικής κοινωνία. Καταλήγοντας τόνισε ότι τα 

Οικονομίας και Οικονομικών. επόμενα χρόνια οι προκλήσεις θα είναι 

Μιλώντας στη σχετική εκδήλωση ο ακόμα μεγαλύτερες και γι' αυτό προσβλέπει 

Πρόεδρος της Ο.Κ.Ε. καθηγητής κ. Ανδρέ- σε μία ακόμα αποδοτικότερη συνεργασία 

ας Κιντής ευχαρίστησε τον Υπουργό για τη με τους κοινωνικούς φορείς και την Ο.Κ.Ε.

στήριξη που παρέχει στο βασικό αυτό Στην εκδήλωση παρέστησαν μεταξύ άλλων 

θεσμό του κοινωνικού διαλόγου. Δήλωσε, οι κ.κ. Ν. Καϊμάκης, εκπρόσωπος του 

επίσης, ότι στο νέο έτος η Ο.Κ.Ε. θα Συνασπισμού, Ελ. Αντωνακόπουλος, 

διευρύνει περαιτέρω τη δραστηριότητά της, Πρόεδρος Σ.Ε.Β., Γ. Μότσος, Πρόεδρος 

καθώς τα μεγάλα οικονομικά και κοινωνικά Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., Θ. Ρίζος, Πρόεδρος Σ.Α.Τ.Ε. 

ζητήματα που απασχολούν τον τόπο Χρ. Πολυζωγόπουλος, Πρόεδρος Γ.Σ.Ε.Ε., 

αναδεικνύουν τη σημασία του κοινωνικού Σ. Παπασπύρος, Πρόεδρος Α.Δ.Ε.Δ.Υ., Τζ. 

διαλόγου που διεξάγεται στο πλαίσιό της. Καραμίχας, Πρόεδρος ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ., Σ. 

Στη συνέχεια, το λόγο έλαβε ο κ. Παπαντω- Κουρνιάκος, Πρόεδρος ΓΕ.Σ.Α.Σ.Ε. και 

νίου ο οποίος, αφού ευχαρίστησε τον άλλα μέλη των τριτοβάθμιων Οργανώσεων 

Πρόεδρο για τα καλά του λόγια, εξήρε τη της χώρας μας.

ÅôÞóéá ÓõíÜíôçóç ôùí 
Ãåíéêþí ÃñáììáôÝùí 

ôùí Ï.Ê.Å. ôùí ÷ùñþí 
ôçò ÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò 

óôï Åëóßíêé

Από την ελληνική Ο.Κ.Ε. συμμετείχαν 
ο Αντιπρόεδρος της Γ΄ Ομάδας κ. 
Νικόλαος Λιόλιος και ο Γενικός 
Γραμματέας  κ. Γρηγόρης  Παπανίκος. 

Οι κ.κ. Λιόλιος και Παπανίκος, στη 
διάρκεια της παραμονής τους στο 
Ελσίνκι, συναντήθηκαν με τον 
Έλληνα πρέσβη στη Φινλανδία.

Η ετήσια Συνάντηση των Προέδρων 
και των Γενικών Γραμματέων θα 
πραγματοποιηθεί τον επόμενο Νοέμ-
βριο στο Ελσίνκι.

Κοπή πίτας στην Οικονομική 
και Κοινωνική Επιτροπή

Ο καθηγητής κ. Ανδρέας Κιντής εξελέγη, 

για δεύτερη θητεία, Πρόεδρος της Οικονο-

μικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 

Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.), στη Συνεδρίαση της 

Ολομέλειάς της, την Τετάρτη 31 Ιανουαρί-

ου 2001.

Την Τετάρτη 7 Μαρτίου 2001 διεξήχθησαν 

εκλογές για την ανάδειξη των νέων Αντι-

προέδρων και της νέας Εκτελεστικής 

Επιτροπής της Ο.Κ.Ε.

Αντιπρόεδροι εξελέγησαν από την Α' 

Ομάδα (εργοδότες) ο κ. Δημήτριος Κυρια-

ζής, από τη Β' Ομάδα (εργαζόμενοι) ο κ. 

Δημήτρης Πολίτης και από την Γ' Ομάδα 

(λοιπές κατηγορίες) ο κ. Νικόλαος Λιόλιος.

Μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής εξελέ-

γησαν από την Α' Ομάδα οι κ.κ. Νικόλαος 

Αναλυτής, Χαράλαμπος Κεφάλας, Νικόλα-

ος Σκορίνης, από την Β΄ Ομάδα οι κ.κ.  

Κωνσταντίνος Κόλλιας, Στέφανος Λαιμός, 

Κωνσταντίνος Παπαντωνίου και από την 

Γ΄Ομάδα οι κ.κ. Παναγιώτης Αλεξόπουλος, 

Νικόλαος Γιατράκος και Ιωάννης 

Κορκόβελος. 

ÅêëïãÞ ÐñïÝäñïõ, 
Áíôéðñüåäñùí êáé 

ÅêôåëåóôéêÞò ÅðéôñïðÞò 
ôçò ÏéêïíïìéêÞò êáé 

ÊïéíùíéêÞò ÅðéôñïðÞò 
ôçò ÅëëÜäïò



}
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Ðñüåäñïò ôçò Äéåèíïýò 
Ï.Ê.Å.¸íùóçò ôùí 

Ðñüåäñïò ôçò Ï.Ê.Å. Ïëëáíäßáò

H.H.F. Wijffels

Ç åýñåóç ôùí óùóôþí 
óõíôåôáãìÝíùí ãéá ôçí 
ÔñéðëÞ ÓõíéóôáìÝíç 
(Üíèñùðïò, ðëáíÞôçò 
êáé êÝñäïò) åßíáé 
ïõóéþäåò æçôïýìåíï 
ãéá üëïõò...

ÐïéÝò åßíáé, êáôÜ ôçí ÜðïøÞ óáò, ïé äáóþí ê.ëð.) Áõôü óçìáßíåé üôé ç ïéêïíïìéêÞ ÔñéðëÞ ÓõíéóôáìÝíç (Üíèñùðïò, ðëáíÞôçò êáé 
êýñéåò ðñïêëÞóåéò ðïõ áíôéìåôùðßæåé ï áíÜðôõîç ôïõ óÞìåñá èá åßíáé ôï êüóôïò ôçò êÝñäïò) åßíáé ïõóéþäåò æçôïýìåíï ãéá üëïõò 
êüóìïò óÞìåñá; áõñéáíÞò åõçìåñßáò. Ãéá íá áðïöåõ÷èåß áõôü, óôçí ðáãêüóìéá ïéêïíïìßá: ôéò êõâåñíÞóåéò 

ôùí öôù÷þí êáé ðëïõóßùí ÷ùñþí, ôéò èá ðñÝðåé ôá êüóôç åõçìåñßáò ôùí ìåëëï-Ç êýñéá ðñüêëçóç ðïõ áíôéìåôùðßæåé ï êüóìïò 
åðé÷åéñÞóåéò, ôïõò åñãáæüìåíïõò êáé ôéò ìç óôçí áñ÷Þ ôïõ 21ïõ áéþíá åßíáé ç åýñåóç ôùí íôéêþí ãåíåþí íá åêôéìçèïýí ùò óçìåñéíÜ 
êõâåñíçôéêÝò ïñãáíþóåéò. ÊáèÝíáò áðü óùóôþí óõíôåôáãìÝíùí óôéò êïéíùíéêÝò, êüóôç.
áõôïýò Ý÷åé ôï äéêü ôïõ ñüëï êáé ôç äéêÞ ôïõ ïéêïëïãéêÝò êáé ïéêïíïìéêÝò äéáóôÜóåéò. Ç ìåßùóç ôùí áíéóïôÞôùí ðáãêïóìßùò, 
åõèýíç. ÅéäéêÜ, ïé êïéíùíéêïß åôáßñïé óôïí Âñßóêïíôáò ôç óùóôÞ éóïññïðßá óôçí ÔñéðëÞ óõíåðÜãåôáé ðåñéóóüôåñåò åõêáéñßåò ãéá ôïõò 
áíáðôõãìÝíï êüóìï Ý÷ïõí ôç äõíáôüôçôá íá ÓõíéóôáìÝíç (Üíèñùðïò, ðëáíÞôçò êáé êÝñ-ëáïýò óôéò öôù÷Ýò ÷þñåò íá åðùöåëçèïýí áðü 
óõíåéóöÝñïõí ìå äéÜöïñïõò ôñüðïõò óôçí äïò) åßíáé áðáñáßôçôç óôç óõíÝ÷åéá, ç ôá ïöÝëç ôçò ðáãêïóìéïðïßçóçò. Ç åßóïäïò 
åðßôåõîç ìéáò âéþóéìçò ðáãêïóìéïðïßçóçò:ôïðïèÝôçóç ôçò ðáãêïóìéïðïßçóçò óå óôáèåñÞ ôùí ðñïúüíôùí ôïõò óôéò áãïñÝò ôùí 
lêáôÜóôáóç. Äçìéïõñãþíôáò êïéíùíéêÞ áðïäï÷Þ ãéá ôï áíåðôõãìÝíùí ÷ùñþí ðñÝðåé íá åßíáé ìå-

Ç ðáãêïóìéïðïßçóç, ç ïðïßá ïäçãåßôáé áðü ôçí Üíïéãìá ôùí áãïñþí óôéò ëéãüôåñï áíáðôõã-ãáëýôåñç êáé éäéáßôåñá üóïí áöïñÜ óôç 
áðåëåõèÝñùóç ôïõ åìðïñßïõ êáé ôçí ðôþóç ôïõ ìÝíåò ÷þñåò.ãåùñãßá êáé óôá õöÜóìáôá. Ç ôå÷íïëïãéêÞ 

lêüóôïõò ìåôáöïñþí êáé ðëçñïöïñéþí, ðñüïäïò óå áõôÝò ôéò ÷þñåò ðñÝðåé íá Éóïññïðþíôáò ôéò áíçóõ÷ßåò óå åèíéêü 
ðñïóöÝñåé Üöèïíåò åõêáéñßåò óå üëá ôá Ýèíç åíèáññõíèåß êáé üðùò êáèïñßæåôáé óôïí åðßðåäï ãéá ôçí ïéêïëïãßá êáé ôçí ïéêïíïìßá.
íá âåëôéþóïõí ôçí åõçìåñßá ôùí ðïëéôþí ôïõò. lÏäçãü ôïõ ÏÏÓÁ ãéá ôéò ÐïëõåèíéêÝò Áíáðôýóóïíôáò, ðñïùèþíôáò êáé ðáñáêï-
Ôï ICT ìðïñåß íá îåðåñÜóåé ôá ìåéïíåêôÞìáôá Åôáéñåßåò, áõôÝò Ý÷ïõí åõèýíç åäþ. Åðé- ëïõèþíôáò ôïõò êþäéêåò äåïíôïëïãßáò ãéá 
ôçò áðüóôáóçò êáé ôçò öôù÷Þò öõóéêÞò ðñïóèÝôùò, ðñÝðåé íá õðÜñîåé ïõóéþäçò ôéò åðé÷åéñÞóåéò ðïõ äñáóôçñéïðïéïýíôáé óôéò 
õðïäïìÞò. Ç áðåëåõèÝñùóç ôïõ åìðïñßïõ áýîçóç ãéá õðïóôÞñéîç ãéá ôïí Ýëåã÷ï ôçò áíáðôõóóüìåíåò ÷þñåò.
ìÝóù ôçò óõììåôï÷Þò óôï äéåèíÞ êáôáìåñéóìü låëïíïóßáò êáé ôïõ Aids. Ç ìåßùóç ôùí Åíèáññýíïíôáò ôçí áëëçëåããýç ãéá ôïõò 
ôùí áãïñþí äçìéïõñãåß åõêáéñßåò ãéá áíéóïôÞôùí ðáãêïóìßùò åßíáé ü÷é ìüíï öôù÷ïýò üëïõ ôïõ êüóìïõ.
åîåéäßêåõóç óôç âÜóç ôùí áíôáãùíéóôéêþí ðïëýôéìç ãéá ôï êïéíùíéêü óõìöÝñïí áëëÜ êáé lÓõìâÜëëïíôáò óôçí ðñïóðÜèåéá ôïõ «Global 
ðëåïíåêôçìÜôùí, ìå óõíÝðåéá ôç âåëôéùìÝíç áðáñáßôçôç ãéá ôç ìåßùóç ôùí ìåôáíá- Compact for the New Century» ôùí Çíù-
áðïäïôéêüôçôá ìÝóù ôçò êáéíïôïìßáò êáé ôùí óôåõôéêþí ñåõìÜôùí, óÞìåñá. ìÝíùí Åèíþí ðïõ óõìðåñéëáìâÜíåé åðé÷åé-
ïéêïíïìéþí êëßìáêáò êáé Ýíá ðëáôýôåñï åýñïò ÔåëéêÜ, ç éóïññïðßá åßíáé áðáñáßôçôç áíÜìåóá, ñÞóåéò, óõíäéêÜôá êáé ìç êõâåñíçôéêÝò 
åðéëïãþí ãéá ôïõò ðïëßôåò. Ðáñüëï ðïõ ç áðü ôç ìßá ðëåõñÜ, óôçí áðåëåõèÝñùóç ôïõ ïñãáíþóåéò, ãéá ôçí õðïóôÞñéîç ôùí áíèñù-
ðáãêïóìéïðïßçóç, üðùò ðáñïõóéÜóôçêå åìðïñßïõ êáé áðü ôçí Üëëç ðëåõñÜ, óôéò åèíéêÝò ðßíùí äéêáéùìÜôùí, ôùí óôïé÷åéùäþí 
ðáñáðÜíù, åßíáé ìéá åðáñêÞò óõíèÞêç ãéá ôçí åðéëïãÝò ó÷åôéêÜ ìå ôá ðñüôõðá áãïñÜò, ôá ðñïôýðùí áãïñÜò êáé ôçò ïéêïëïãéêÞò 
áýîçóç ôïõ ðáãêüóìéïõ ÁêáèÜñéóôïõ Åã÷þ-ðñüôõðá ôñïößìùí êáé ôá ðïëéôéóôéêÜ áãáèÜ. óôáèåñüôçôáò.
ñéïõ Ðñïúüíôïò, äåí åßíáé åðáñêÞò óõíèÞêç ãéá 

ÅÜí ïé åèíéêÝò åðéëïãÝò óå áõôÜ ôá ðåäßá äåí 
Ðþò ìðïñåß íá âïçèÞóåé ç ÄéåèíÞò ôçí áýîçóç ôçò ðáãêüóìéáò åõçìåñßáò. Åêôüò 

åðéôñÝðïíôáé, ßóùò íá ðñáãìáôïðïéçèïýí 
í̧ùóç ôùí Ï.Ê.Å.;áðü ôçí áðåëåõèÝñùóç ôïõ åìðïñßïõ, ç áýîçóç 

óðáóìùäéêÝò êéíÞóåéò åíÜíôéá óôçí ðáãêï-
ôçò ðáãêüóìéáò åõçìåñßáò óõíåðÜãåôáé êáé ôç Ç ÄéåèíÞò í̧ùóç ôùí Ïéêïíïìéêþí êáé óìéïðïßçóç. Áêüìá, ïé äéáöïñÝò óôéò åèíéêÝò 
ìåßùóç ôùí ðåñéâáëëïíôéêþí êïóôþí, ôç Êïéíùíéêþí Åðéôñïðþí êáé ðáñüìïéùí åðéëïãÝò Þ óôá ðñüôõðá, äåí ðñÝðåé íá 
ìåßùóç ôùí áíéóïôÞôùí ðáãêïóìßùò êáé ôï èåóìþí ðñïùèåß Ýíá ìïíáäéêü öüñïõì ãéá ôçí áðïôåëïýí êáìßá äéêáéïëïãßá ãéá ôïí ðñïóôá-
óåâáóìü óôçí ðïéêéëßá ôùí åèíéêþí ðñïôéìÞ- áíôáëëáãÞ ðëçñïöïñéþí êáé åìðåéñéþí ãéá ôçí ôåõôéóìü.          
óåùí (åðéëïãþí). åíèÜññõíóç ìéáò âéþóéìçò ðáãêïóìéïðïßçóçò 

Ðïéüò åßíáé, êáôÜ ôç ãíþìç óáò, ï ñüëïò Ãéá ôïí êüóìï óôï óýíïëü ôïõ, ôá ðåñéâáëëï- êáé åßíáé éäéáßôåñá êáôÜëëçëç ãéá ôç äçìéïõñãßá 
ôùí êïéíùíéêþí åôáßñùí óôçí áíôéìåôþ-íôéêÜ êüóôç ìðïñïýí íá åîùôåñéêåõôïýí ìüíï êëßìáôïò áìïéâáßáò êáôáíüçóçò ôùí èåóìþí 
ðéóç áõôþí ôùí ðñïêëÞóåùí;óôéò ìåëëïíôéêÝò ãåíéÝò (ìåßùóç ôïõ üæïíôïò, Êïéíùíéêïý Äéáëüãïõ óôéò áíáðôõãìÝíåò êáé 

áíáðôõóóüìåíåò ÷þñåò.ðáãêüóìéá õðåñèÝñìáíóç, áðïøßëùóç ôùí Ç åýñåóç ôùí óùóôþí óõíôåôáãìÝíùí ãéá ôçí 
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¸êöñáóç Ãíþìçò ôçò Ï.Ê.Å. ãéá ôï «Ðëáßóéï Óôü÷ùí 
ÁãñïôéêÞò ¸ñåõíáò» ôïõ Õðïõñãåßïõ Ãåùñãßáò  

προσέγγισης του θέματος εύλογο μου» και έτσι να διευρύνει το πεδίο σειρά «μελετών» χωρίς αξιολογήσι-

μεν, αλλά υπέρμετρα τεχνικό. της γνωμοδότησής της, ορμώμενη μα αποτελέσματα).  

Πιθανώς οι συντάκτες του θεωρούν από αρχές και κριτήρια, προτού Στη Συνεδρίαση συμμετείχαν και 
αυτονόητα τα ζητήματα οργάνωσης υπεισέλθει σε θέματα επί μέρους έλαβαν το λόγο ο Διευθυντής Χωρο-
και χρηματοδότησης, ή ακόμα και αξιολόγησης. ταξίας και Προστασίας Περιβάλλο-
λυμένα. Η Ο.Κ.Ε. δε θεωρεί αυταπόδεικτα τα ντος του Υπουργείου Γεωργίας, κ. Χ. 

Η Ο.Κ.Ε., στην προσπάθειά της να όσα σχετίζονται με το σωστό προσα- Τσαφαράς, ο Διευθυντής της Διεύ-

συμβάλει κατά τον καλύτερο δυνατό νατολισμό του συστήματος αγροτι- θυνσης Έρευνας του Υπουργείου 

τρόπο στην προσπάθεια για σύγ- κής έρευνας και της χρηματοδότη- Γεωργίας, κ. Ν. Παπαδόπουλος, ο 

χρονη και αποτελεσματική αγροτική σής του. Αντίθετα θεωρεί ότι το Προέδρος του ΕΘΙΑΓΕ, καθηγητής 

έρευνα, θεωρεί ότι θα πρέπει να υφιστάμενο σύστημα είναι ανοργά- κ. Ν. Μαραβέγιας, και ο Γενικός 

τονίσει ορισμένα στοιχεία που νωτο, υποχρηματοδοτούμενο και Διευθυντής του ΕΘΙΑΓΕ,  Δρ. Σ. 

άπτονται του «πνεύματος του νό- ευεπίφορο σε καταχρήσεις (π.χ. Βυζαντινόπουλος.

υνήλθε την Παρασκευή 27 
Απριλίου 2001 η Ολομέλεια 
της Οικονομικής και Κοινω-

νικής Επιτροπής της Ελλάδος 
(Ο.Κ.Ε.), προκειμένου να εκφρά-
σει Γνώμη για το «Πλαίσιο Στόχων 
Αγροτικής Έρευνας» του Υπουρ-
γείου Γεωργίας. Τη σχετική πρότα-
ση της Εκτελεστικής Επιτροπής προς 
την Ολομέλεια ανέπτυξαν οι κ.κ. 
Νικόλαος Λιόλιος, Αντιπρόεδρος, 
και Χαράλαμπος Κεφάλας, Μέλος 
της Εκτελεστικής Επιτροπής.  

Η Ο.Κ.Ε. δεν προτίθεται να σχολιάσ-
ει τις πολλαπλές επιμέρους δράσεις 
που περιέχει τo «Πλαίσιο» του 
Υπουργείου, παρά μόνον ακροθιγώς. 
Έτσι, θέτει υπ΄ όψιν, τις κατά τη 
γνώμη της περιοχές υψηλής προτε-
ραιότητας για την εθνική αγροτική 
έρευνα, καθώς επίσης θέτει υπό 
μορφή κατάταξης με συντε-λεστές 
βαρύτητας τους επιμέρους στόχους, 
κατά τομείς, που περιλαμβάνονται 
στο «Πλαίσιο» του Υπουργείου. 
Αυτά είναι που νομίζει ότι θα μπο-
ρούσαν να αποτελέσουν αντικείμενο 
συζήτησης από τους φορείς σχεδια-
σμού και υλοποίησης. 

Με το «Πλαίσιο Στόχων Αγροτικής 
Έρευνας» το Υπουργείο Γεωργίας 
ευελπιστεί να εκσυγχρονίσει ένα 
ζωτικό τομέα που αφορά άμεσα και 
καίρια την αγροτική παραγωγή της 
χώρας. Πράγματι, οι μεταβολές που 
σημειώθηκαν τα τελευταία χρόνια 
στο διεθνές περιβάλλον σε σχέση με 
τη γεωργία και που σηματοδότησαν 
μια στροφή σε ένα όλο και πιο 
ανταγωνιστικό πρότυπο καθιστούν 
επίκαιρη και επιτακτική αυτή την 
παρέμβαση. Άλλωστε η Ο.Κ.Ε. από 
καιρού, σε προηγούμενες Γνώμες 
της, είχε επισημάνει την έλλειψη 
μιας συνολικής, σύγχρονης και 
οργανωμένης παρέμβασης σ΄ αυτό 
τον κρίσιμο τομέα. 

Βέβαια, αγροτική έρευνα υφίσταται 
στη χώρα μας, όπως υφίστανται και 
θεσμοθετημένοι φορείς, ικανό 
ερευνητικό προσωπικό και, δυνάμει 
τουλάχιστον, οικονομικοί πόροι. 
Όμως, για να επιτύχει η όλη προ-
σπάθεια απαιτούνται καθαροί και 
δόκιμοι στόχοι και κριτήρια επιλογής 
παρεμβάσεων, καθώς και κατάλ-
ληλες ενέργειες στη διαδικασία 
απορρόφησης πρόσθετων πόρων, οι 
οποίοι είναι διαθέσιμοι.

Το «Πλαίσιο» του Υπουργείου 
Γεωργίας προτείνει βασικούς άξονες 
δράσεις και λεπτομερειακές παρεμ-
βάσεις κατά εξειδικευμένους τομείς, 
χωρίς ανάλυση του συστήματος 
αγροτικής έρευνας στη χώρα μας. 
Κατά τούτο συνιστά ένα προσχέδιο 

Ó

«ÊáôÜñôéóç óôïí Áãñïôéêü ÔïìÝá óôçí ÅëëÜäá êáé 
ÏëïêëçñùìÝíç ÁíÜðôõîç ôïõ Áãñïôéêïý ×þñïõ»

Δημόσια Συζήτηση στην Άρτα

ÉANOYAΡÉÏÓ - ÉÏÕÍÉÏÓ 2001

Ο κ. Χ Κεφάλας, Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής και ο κ. Ν. Λιόλιος, Αντιπρόεδρος της Ο.Κ.Ε.

Τη Δευτέρα 2 Απριλίου 2001 και 

ώρα 18:30 η Νομαρχιακή Οικο-

νομική και Κοινωνική Επιτροπή 

(Ν.Ο.Κ.Ε.) Άρτας και η Νομαρ-

χιακή Αυτοδιοίκηση (Ν.Α.) 

Άρτας οργάνωσαν Δημόσια Συ-

ζήτηση στην αίθουσα του Μου-

σικοφιλολογικού Συλλόγου «Ο 

Σκουφάς», στην  Άρτα. 

Στην εκδήλωση συμμετείχαν από 

την Οικονομική και Κοινωνική 

Επιτροπή της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) οι 

κ.κ. Κωνσταντίνος Κόλλιας, 

Μέλος της Εκτελεστικής Επιτρο-

πής, Γρηγόριος Παπανίκος, 

Γενικός Γραμματέας και η κα 

Μάρθα Θεοδώρου, Υπεύθυνη Δη-
«Κατάρτιση στον Αγροτικό Τομέα Χώρου» και ακολούθησαν τοπο-μοσίων και Διεθνών Σχέσεων.

στην Ελλάδα» και «Ολοκληρωμέ- θετήσεις από τους εκπροσώπους Ο κ. Κόλλιας παρουσίασε τις 

Γνώμες Πρωτοβουλίας της Ο.Κ.Ε. νη Ανάπτυξη του Αγροτικού των τοπικών φορέων. 



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

«Ç êõñéáñ÷ßá ðÜíù óôçí ðáãêïóìéïðïßçóç, 
áíáãêáéüôçôá ãéá ôïõò áóèåíÝóôåñïõò»
ÅíçìåñùôéêÞ ̧ êèåóç ôïõ ÔìÞìáôïò 
Åîùôåñéêþí Ó÷Ýóåùí
Η Ο.Κ.Ε. των Ευρωπαϊκών Κοι-

νοτήτων εξέδωσε στις Βρυ-

ξέλλες, στις 7 Ιουνίου 2001, 

Ενημερωτική Έκθεση του Τμή-

ματος Εξωτερικών Σχέσεων με 

θέμα «Η κυριαρχία πάνω στην 

παγκοσμιοποίηση, αναγκαιότη-

τα για τους ασθενέστερους».

σμιοποίησης, με συμμετοχή του 

συνόλου της κοινωνίας: σεβα-

σμός των δημοκρατικών αρχών 

του κράτους δικαίου και θέσπι-

ση διαρθρώσεων, διαβούλευσης 

με την οργανωμένη κοινωνία 

των πολιτών.

lΜετατροπή του εμπορίου σε 
Σύμφωνα με την Έκθεση η παγκο- μέσο για την ανάπτυξη των ανα-

των αναπτυσσόμενων χωρών, σμιοποίηση παρέχει μεγάλες προο- πτυσσόμενων χωρών, διευκολύ-
καταπολεμώντας τις κερδοσκο-πτικές προόδου στην ανθρω- νοντας την πρόσβαση των 
πικές ροές και ενισχύ-οντας μη-πότητα στο σύνολό της, ωστόσο προϊόντων του στις αγορές των 

μόνο υπό την προϋπόθεση της ενί- χανισμούς όπως οι διεθνείς επιχ-βιομηχανικών χωρών και ενι-
σχυσης των θεσμών που επιτρέ- ειρήσεις κεφα-λαίων κινδύνου. σχύοντας τις συναλλαγές Νότου 
πουν τη διακυβέρνησή της, πράγ- Παρότρυνση της Επιτροπής να προς Νότο.
μα που θα διασφαλίσει ότι τα μελετήσει το θέμα των μέσων 

lΝα δοθεί στην παγκοσμιοποίηση 
οφέλη της θα φτάσουν σε όλους για την αποτροπή των κερδο-κοινωνική διάσταση, ευνοώντας 
και θα επανορθώσουν τις γενικευ- σκοπικών κινή-σεων του κεφα-το σεβασμό των θεμε-λιωδών 
μένες ανισότητες. Με την πρό- λαίου.δικαιωμάτων που έχουν θεσπι-
θεση να είναι η παγκοσμιοποίηση 

lστεί από τον ΔΟΕ παράλληλα με Προώθηση της μεταφοράς της 
επωφελής επίσης για τους πιο αδύ-

την ανάπτυξη των εμπορικών τεχνολογίας στις αναπτυσ-ναμους, η Ευρωπαϊκή Οικονομική 
και χρηματοπιστωτικών συναλ- σόμενες χώρες. Οι βιομηχανικές και Κοινωνική Επιτροπή υποβά-
λαγών. χώρες οφείλουν να βοηθήσουν λει τις ακόλουθες προτάσεις:

l στην προσαρμογή των νέων Συμμετοχή των καταναλωτών 
lΕκδημοκρατισμός της διεθνούς 

τεχνολογιών με αποστολή πρω-στη διακυβέρνηση της παγκο-
κοινωνίας, με ενίσχυση των υφι-

σμιοποίσης, με την ανάληψη ταρχικού ενδιαφέροντος για τις στάμενων οργανισμών διεθνούς 
των συνεπειών που έχουν οι διά- αναπτυσσόμενες χώρες όπως η ρύθμισης, με διευκόλυνση της 
φορες επιλογές αγοράς για τις ασφάλεια διατροφής.συμμετοχής των αναπτυσσό-
αναπτυσσόμενες χώρες, και με μενων χωρών στις διαδικασίες lΑύξηση της συνοχής των κοινο-
ενίσχυση της επισήμανσης υιοθέτησης των αποφάσεων, τικών ενισχύσεων με τις υπό-
«θεμιτό εμπόριο».αποφάσεις που θα πρέπει να κα- λοιπες ευρωπαϊκές πολιτικές με 

lταστούν πιο διαφανείς προς τα Να δοθεί στην παγκοσμιοποίηση ενίσχυση της καταπολέμησης 
μια περιβαλλοντική διάσταση, έξω, και τέλος με την θέσπιση της φτώχειας και συμμετοχή των 
προωθώντας τις πρακτικές που μηχανισμών διαβούλευσης με εκπροσώπων της οργανωμένης 

την οργανωμένη κοινωνία των σέβονται το περιβάλλον και διευ- κοινωνίας των πολιτών στην κα-
πολιτών. κολύνοντας τη μεταφορά 

τάρτιση για την εφαρμογή της.
γνώσεων στις αναπτυσσόμενες lΠροώθηση των διεργασιών 

lΡύθμιση της μετανάστευσης, δια-χώρες.περιφερειακής ολοκλήρωσης ως 
σφαλίζοντας ότι προκαλεί αμοι-

lδιαρθρωτικων ενδιαμέσων Να συμμετάσχουν οι υπερε-
βαίο όφελος, τόσο στις χώρες μεταξύ των χωρών και της διαδι- θνικές επιχειρήσεις στο χειρι-
προέλευσης όσο και στις χώρες κασίας της παγκοσμιοποίησης. σμό της παγκοσμιοποίησης για 
υποδοχής, και καταπολεμώντας 

l το σεβασμό των ανθρωπίνων, Ελάφρυνση του χρέους των ανα-
τα παράνομα δίκτυα διακίνησης εργασιακών και περιβαλλοντι-πτυσσόμενων χωρών  ειδικότε-
μεταναστών.κών δικαιωμάτων, και ενισχύ-ρα των ΛΑΧ  που θα εξαρτηθεί 

lοντας τη σύναψη συμφωνιών από την υιοθέτηση προγραμμά- Προώθηση στις αναπτυσσό-

μεταξύ κοινωνικών εταίρων των κοινωνικής ανάπτυξης και μενες χώρες της επιμόρφωσης 
προς την κατεύθυνση αυτή.σεβασμού της αρχής της «ορθής σε νέες τεχνολογίες, χωρίς να 

διακυβέρνησης». l παραγνωρισθεί ωστόσο η υπο-Ρύθμιση των επενδύσεων και των 
l στήριξη στη βασική εκπαίδευ-ροών κεφαλαίου, με τρόπο ώστε Ανάληψη της ίδιας ευθύνης για 

ση. την αντιμετώπιση της παγκο- να συμβάλουν στην ανάπτυξη 

Τη Δευτέρα 28 Μαΐου 2001 

πραγματοποιήθηκε στην 

Αίθουσα Συνεδριάσεων της 

Οικονομικής και Κοινωνικής 

Επιτροπής Συνεδρίαση της 

Ολομέλειάς της, υπό την 

προεδρία του κ. Ανδρέα Κιντή, 

Προέδρου της Ο.Κ.Ε.

Στη Συνεδρίαση παρουσιάστηκε 

και εγκρίθηκε ο Απολογισμός της 

Ο.Κ.Ε. για το έτος 2000.

Ο «Απολογισμός 2000» περιέχει 

κεφάλαια σχετικά με τις Γνώμες, 

τις οργανωτικές εξελίξεις, τις 

εκδηλώσεις και δραστηριότητες, 

τις εκδόσεις,  την περιοχή της 

O.K.E. στο Internet, την 

τεκμηρίωση, τις διεθνείς σχέσεις, 

τις προοπτικές για το 2001, 

καθώς και παραρτήματα. 

Στον πρόλογο, ο Πρόεδρος της 

Ο.Κ.Ε. τόνισε ότι η περίοδος 

1995-2000 μπορεί να θεωρηθεί 

ως η καθιέρωση του θεσμού του 

Κοινωνικού Διαλόγου στην 

Ελλάδα, με αποκορύφωμα την 

συνταγματική κατοχύρωση της 

Ο.Κ.Ε. 

Νέες προοπτικές ανοίγονται για 

την Ο.Κ.Ε. και ήδη έχει 

αποφασισθεί η εκπόνηση ενός 

Σχεδίου Δράσης στο οποίο θα 

διαφαίνονται ο ρόλος, η εξέλιξη 

και οι προοπτικές της Ο.Κ.Ε. για 

την επόμενη τριετία. 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
2000
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Ìå ôï âéâëßï ôïõ «Ôï åëëçíéêü 
ÐáíåðéóôÞìéï óôçí ðñïïðôéêÞ ôïõ 
21ïõ áéþíá» ï ÁíäñÝáò ÊéíôÞò, 
êáèçãçôÞò ôçò Ïéêïíïìåôñßáò êáé 
ãéá ôñßôç ôñéåôßá åêëåãìÝíïò Ðñý-
ôáíçò ôïõ Ïéêïíïìéêïý Ðáíåðé-
óôçìßïõ Áèçíþí, Ðñüåäñïò ôçò 
Ï.Ê.Å., åðé÷åéñåß íá óõìâÜëåé óôçí 
åðéôÜ÷õíóç ôçò ðñïóáñìïãÞò ôïõ 
åëëçíéêïý Ðáíåðéóôçìßïõ óôá íÝá 
äåäïìÝíá ôçò ðáãêïóìéïðïéçìÝíçò 
ïéêïíïìßáò êáé ôçò ëåãüìåíçò 
«äéáíïçôïãåíïýò» ôå÷íïëïãßáò, 
ðïõ ÷áñáêôçñßæïõí ôïí 21ï áéþíá. 
Ôï âéâëßï, êáôáñ÷Þí, êáôáãñÜöåé ôá 
ðñïâëÞìáôá ðïõ áíôéìåôùðßæåé 

óÞìåñá ôï åëëçíéêü ÐáíåðéóôÞìéï êáé óôç óõíÝ÷åéá, ðñïôåßíåé ðïëéôé-
êÝò êáé óôñáôçãéêÝò, ïé ïðïßåò, åöüóïí åöáñìïóôïýí, èá ôï ìåôáó÷ç-
ìáôßóïõí óå Ýíá äõíáìéêü åêðáéäåõôéêü óýóôçìá, ðïõ èá ðáñÝ÷åé 
óðïõäÝò õøçëÞò óôÜèìçò, èá áíáðôýóóåé áîéüëïãç åñåõíçôéêÞ äñÜóç, 
èá Ý÷åé äéêÞ ôïõ ôáõôüôçôá êáé äéåèíÝò êýñïò. 

Ôï âéâëßï äéáñèñþíåôáé óå äÝêá (10) êåöÜëáéá, ôá ïðïßá êáôáíÝìï-
íôáé óå äýï (2) ìÝñç. Ôá ôñßá ðñþôá êåöÜëáéá, ðïõ óõãêñïôïýí êáé ôï 
Á́ ÌÝñïò ôïõ âéâëßïõ, áíáëýïõí ôçí êáôÜóôáóç ðïõ åðéêñÜôçóå óôïí 
ðáíåðéóôçìéáêü ÷þñï ôéò äýï ôåëåõôáßåò äåêáåôßåò ôïõ 20ïõ áéþíá. 
Åéäéêüôåñá, óôï ðñþôï êåöÜëáéï ãßíåôáé óýíôïìç áíáöïñÜ óôéò åîåëß-
îåéò ðïõ ðñáãìáôïðïéÞèçêáí ôá ôåëåõôáßá ÷ñüíéá, äéåèíþò, óôï ÷þñï 
ôçò ðáíåðéóôçìéáêÞò åêðáßäåõóçò êáé åí óõíå÷åßá, ðåñéãñÜöåôáé ç êá-
ôÜóôáóç ðïõ åðéêñáôåß óôç ÷þñá ìáò. Óôï äåýôåñï êåöÜëáéï ðáñáôß-
èåíôáé áõôïýóéåò äýï åðéóôïëÝò ôïõ óõããñáöÝá ðñïò ôïõò Ðñùèõ-
ðïõñãïýò ôçò ÅëëÜäáò, ÁíäñÝá ÐáðáíäñÝïõ êáé Êþóôá Óçìßôç, óôéò 
ïðïßåò äéåêôñáãùäåß ôçí êáôÜóôáóç ðïõ åðéêñáôåß óôá åëëçíéêÜ ðáíå-
ðéóôÞìéá, ìå Ýìöáóç óôï èÝìá ôçò ÷ñçìáôïäüôçóçò. Ôï ôñßôï êåöÜëáéï 
áíáöÝñåôáé óôçí êñßóç ðïõ âéþíåé, åäþ êáé ÷ñüíéá, ôï åëëçíéêü 
ÐáíåðéóôÞìéï êáé ç ïðïßá õðïìïíåýåé ôï ìÝëëïí ôïõ, ìå åéäéêüôåñç 
áíáöïñÜ óôïõò ðáñÜãïíôåò ðïõ ôçí ðñïêÜëåóáí êáé ôç óõíôçñïýí. 

Ôï Ấ ÌÝñïò ðåñéëáìâÜíåé 7 êåöÜëáéá, óôá ïðïßá ðñïóäéïñßæïíôáé ïé 
óôñáôçãéêÝò êáé ïé ðïëéôéêÝò, ðïõ èá ìðïñïýóáí íá åðéôá÷ýíïõí ôçí 
ðñïóáñìïãÞ ôïõ åëëçíéêïý Ðáíåðéóôçìßïõ óôá íÝá åõñùðáúêÜ êáé 
äéåèíÞ äåäïìÝíá. Ðéï óõãêåêñéìÝíá, óôï ôÝôáñôï êåöÜëáéï ãßíåôáé 
áíáöïñÜ óôéò äéåèíåßò åîåëßîåéò êáé ôÜóåéò ðïõ ïäÞãçóáí óôçí áëëáãÞ 
ôïõ ñüëïõ ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ, óôéò åðéðôþóåéò ðïõ ïé åîåëßîåéò áõôÝò 
åß÷áí óôç äïìÞ ôùí óðïõäþí êáé óôïí ôñüðï äéïßêçóçò ôïõ Ðáíåðé-
óôçìßïõ, óôïõò êéíäýíïõò ðïõ ïé íÝåò ôÜóåéò åìðåñéÝ÷ïõí êáé óôéò 
ðñïêëÞóåéò ðïõ äÝ÷åôáé óÞìåñá ôï ÐáíåðéóôÞìéï. Óôï ðÝìðôï êåöÜ-
ëáéï ãßíåôáé áíáöïñÜ óôçí áíáãêáéüôçôá óõíïëéêïý ó÷åäéáóìïý ôçò 
ìåôáëõêåéáêÞò åêðáßäåõóçò óôç ÷þñá ìáò êáé ðñïôåßíïíôáé ïé âáóéêïß 
Üîïíåò ðÜíù óôïõò ïðïßïõò èá ðñÝðåé íá óôçñé÷èåß ç äéáìüñöùóç 
åíüò ðëáéóßïõ ìáêñï÷ñüíéáò óôñáôçãéêÞò, ðïõ èá «óðñþ÷íåé» ôï 
ðáíåðéóôçìéáêü ìáò óýóôçìá ðñïò ôï ìÝëëïí. Óôï Ýêôï êåöÜëáéï 
ðñïôåßíåôáé óåéñÜ ðïëéôéêþí ðïõ èåùñïýíôáé áíáãêáßåò ãéá íá åðéôåõ-
÷èåß, ìåôáîý Üëëùí, ï èåóìéêüò åêóõã÷ñïíéóìüò ôïõ åëëçíéêïý Ðáíå-
ðéóôçìßïõ, ç åíßó÷õóç ôùí õðïäïìþí ôïõ, ç áíáâÜèìéóç ôùí ðáñå÷ü-
ìåíùí óðïõäþí, ç âåëôßùóç ôçò óýíèåóçò ôïõ åðéóôçìïíéêïý ôïõ 
ðñïóùðéêïý, ç áíáâÜèìéóç ôùí äéïéêçôéêþí ôïõ ìç÷áíéóìþí êáé ç 
áëëáãÞ ôçò öéëïóïößáò êáé ôçò ðñáêôéêÞò ôçò åêðáéäåõôéêÞò ëåéôïõñ-
ãßáò. Ôï Ýâäïìï êåöÜëáéï áó÷ïëåßôáé ìå ôéò ìåôáðôõ÷éáêÝò óðïõäÝò 
êáé ôçí Ýñåõíá, ðïõ áðïôåëïýí êñßóéìïõò äåßêôåò áîéïëüãçóçò åíüò 
Ðáíåðéóôçìßïõ äéåèíþò. Ôï üãäïï êåöÜëáéï êáôáðéÜíåôáé ìå ôï èÝìá 
ôçò ÷ñçìáôïäüôçóçò ôùí ðáíåðéóôçìßùí. Óôï Ýíáôï êåöÜëáéï ãßíåôáé 
áíáöïñÜ óôï èÝìá ôçò ßäñõóçò éäéùôéêþí ðáíåðéóôçìßùí óôçí ÅëëÜäá 
êáé åêöñÜæåôáé ç Üðïøç üôé ç ãåíéêåõìÝíç ßäñõóç éäéùôéêþí éäñõìÜ-
ôùí åìðïñéêïý ÷áñáêôÞñá, ðïõ èá öÝñïõí ôïí ôßôëï ôïõ «Ðáíåðéóôç-
ìßïõ», èá Ý÷åé êáôáóôñïöéêÝò óõíÝðåéåò, ôüóï ãéá ôá äçìüóéá ðáíåðé-
óôÞìéá, üóï êáé ãéá ôï ìÝëëïí ïëüêëçñçò ôçò åëëçíéêÞò êïéíùíßáò. 
Áíôßèåôá, ðñïôåßíåôáé ç ßäñõóç äýï Þ ôñéþí ìç êñáôéêþí ðáíåðéóôç-
ìßùí, õøçëþí ðñïäéáãñáöþí, ðïõ èá åëÝã÷ïíôáé áðü èåóìïèåôç-
ìÝíïõò öïñåßò. ÔÝëïò, ôï äÝêáôï êåöÜëáéï åîåôÜæåé ôï èÝìá ôçò 
óõíåñãáóßáò ôùí Ðáíåðéóôçìßùí ìå ôïí êüóìï ôçò ïéêïíïìßáò. 

Ï óõããñáöÝáò ôïõ âéâëßïõ, ìå ôç âáèéÜ ôïõ ãíþóç, ôçí ðïëý÷ñïíç 
ðåßñá ôïõ óôçí õðçñåóßá ôïõ ðáíåðéóôçìéáêïý èåóìïý, ôçí 
õðåõèõíüôçôá êáé ôçí éêáíüôçôá áíÜëõóçò ôùí èåìÜôùí ìå ðïëéôéêïýò 
êáé áêáäçìáúêïýò üñïõò, êáôáöÝñíåé íá öùôßóåé ìå óõóôçìáôéêü 
ôñüðï üëåò ôéò ðëåõñÝò ôïõ êÜèå æçôÞìáôïò ìå ôï ïðïßï êáôáðéÜíåôáé, 
ðñïâÜëëïíôáò ðåéóôéêÜ åðé÷åéñÞìáôá êáé áðïöåýãïíôáò ôïõò 
äïãìáôéóìïýò. Ôï âéâëßï åßíáé ðñïóéôü óå Ýíá åõñý áíáãíùóôéêü 
êïéíü êáé áðåõèýíåôáé óôéò äéïéêÞóåéò ôùí ðáíåðéóôçìßùí, óå 
êáèçãçôÝò, öïéôçôÝò, ðïëéôéêïýò, óõíäéêáëéóôÝò, óôåëÝ÷ç êáé 
óõìâïýëïõò åðé÷åéñÞóåùí, äçìïóéïãñÜöïõò, ê.á. 

Ç óõããñáöÞ ôïõ âéâëßïõ «Ç åäñáéþíåé óõíå÷þò ôçí ðï-
êïéíùíéêÞ Åõñþðç - Áíáæç- ëéôéêÞ ôçò çãåìïíßá óôï äéå-

ôþíôáò ôï íÝï êïéíùíéêü èíÝò ðåñéâÜëëïí, åíáðüêåé-
íôáé ïé åëðßäåò íá áñíçèåß êåêôçìÝíï» âáóßóôçêå óå 
êáôÜ ôéò äéáðñáãìáôåýóåéò ìéá óåéñÜ Üñèñùí êáé óõíå-
ôçí áðüëõôç áðåëåõèÝñùóç íôåýîåùí óôïí çìåñÞóéï êáé 
ôùí õðçñåóéþí óå ôïìåßò åâäïìáäéáßï ôýðï ìå ðáñïõ-
üðùò ç õãåßá, ç ðáéäåßá êáé ï óéÜóåéò, áíáëýóåéò êáé 
ðïëéôéóìüò ðïõ ãéá åõíüç-áîéïëïãÞóåéò ôùí äñÜóåùí 
ôïõò ëüãïõò äåí ìðïñïýí ôçò ÅõñùðáúêÞò í̧ùóçò 
ðëÞñùò íá åìðïñåõìáôï-óôïí ôïìÝá ôçò êïéíùíéêÞò 
ðïéçèïýí. Åðéóçìáßíåé ù-ðïëéôéêÞò. Ðñüèåóç ôïõ 
óôüóï ðùò ï åðéôõ÷Þò ùò óõããñáöÝá ôïõ âéâëßïõ 
ðñïò áõôü ñüëïò ôçò, óõíáñ-ÉùÜííç Ä. ÊïõêéÜäç, êáèç-
ôÜôáé áðüëõôá ìå ôçí åíß-ãçôÞ Åñãáôéêïý Äéêáßïõ óôï 
ó÷õóç êáé åìðÝäùóç ôùí ÁñéóôïôÝëåéï ÐáíåðéóôÞìéï 
áñ÷þí ôïõ êïéíùíéêïý êñÜ-Èåóóáëïíßêçò, ìÝëïõò ôïõ 
ôïõò óôï åóùôåñéêü ôçò. Åõñùðáúêïý Êïéíïâïõëßïõ 
Åéäéêüôåñá, ôï åõñùðáúêü êáé ðñþçí ÐñïÝäñïõ ôçò 
êïéíùíéêü ìïíôÝëï áðÝ-Ï.Ê.Å. «õðÞñîå ç ðáñïõ-

íáíôé óôï áìåñéêáíéêü- ç åõñùðáúêÞ ïëïêëÞ-óßáóç ìéáò êáôÜ ôï äõíáôüí áíôéðñïóùðåõ-
ñùóç, ôï êïéíùíéêü êñÜôïò êáé ôï íÝï ðñüôõðï ôéêÞò åéêüíáò ãéá ôïõò ðñïóáíáôïëéóìïýò ôçò 
åñãáóßáò, ç ðïëéôéêÞ áðáó÷üëçóçò ìÝóá áðü Å.Å. óôç äéá÷åßñéóç ôùí êïéíùíéêþí ðñáãìÜ-
ôçí åõñùðáúêÞ ðñïóÝããéóç ,ç íÝá êïéíùíßá ôùí óôçí Åõñþðç êáèþò êáé ç «ôñïöïäïóßá» 
áðÝíáíôé óôçí ðïëéôéêÞ êáôÜ ôùí äéáêñßóåùí ôïõ åëëçíéêïý äéáëüãïõ êáé ôùí åìðëåêïìÝíùí 
êáé ç ëáèñáßá åñãáóßá, ç óôñáôçãéêÞ ôçò Å.Å. ó' áõôüí öïñÝùí ìå üëá åêåßíá ôá íÝá óôïé÷åßá 
ãéá ôçí êïéíùíßá ôçò ãíþóçò êáé ç áîéïðïßçóÞ ðïõ âÜæïõí ôá èÝìáôá ôçò êïéíùíéêÞò 
ôçò ãéá ôçí êïéíùíßá ôçò óõíï÷Þò, ï êïéíùíéêüò ðñïóôáóßáò, ôçò êïéíùíéêÞò ðñüíïéáò êáé 
äéÜëïãïò ùò âáóéêÞ óõíéóôþóá ôçò åõñù-áíáäéáíïìÞò óå äéáöïñåôéêÝò âÜóåéò áð́ áõôÝò 
ðáúêÞò êïéíùíéêÞò ðïëéôéêÞò, ç ìåôáññýèìéóç ðïõ óôÞñéîáí ôçí ìÝ÷ñé óÞìåñá áíÜðôõîç ôïõ 
ôùí åõñùðáúêþí áóöáëéóôéêþí óõóôçìÜôùí êïéíùíéêïý êñÜôïõò óôïí 20ï áéþíá»
êáé ç åõñùðáúêÞ êïéíùíéêÞ ðïëéôéêÞ áðÝíáíôé ¹äç áðü ôï åéóáãùãéêü óçìåßùìá ï óõããñá-
óôç íÝá êáôçãïñßá ðñïóöýãùí êáé ìåôáíá-öÝáò åðé÷åéñþíôáò ìéá óýíôïìç éóôïñéêÞ 
óôþí, áðïôåëïýí ìåñéêÝò áðü ôéò åðéìÝñïõò 

áíáäñïìÞ, êáôáöÝñíåé ìå ðåéóôéêüôçôá êáé 
èåìáôéêÝò åíüôçôåò ðïõ ðñáãìáôåýåôáé ï 

óáöÞ-íåéá íá ôïðïèåôÞóåé ôï õðü ðñáãìÜôåõóç 
óõããñáöÝáò óôï Á́ ìÝñïò ôïõ âéâëßïõ. 

èÝìá ôüóï óôçí éóôïñéêÞ üóï êáé óôç 
Áêïëïõèåß ôï Ấ ìÝñïò ôï ïðïßï äéáñèñþíåôáé óõã÷ñïíéêÞ - äéá÷ñïíéêÞ ôïõ âÜóç. Ç áíÜëõóç 
óå äýï ðáñáñôÞìáôá ôï ðñþôï åê ôùí ïðïßùí ôïõ êáôá-äåéêíýåé ôïí ôñüðï ìå ôïí ïðïßï 
ðåñéëáìâÜíåé ôñßá áðü ôá ÷áñáêôçñéóôéêüôåñá áöåíüò ç áíïé÷ôÞ óýãêñïõóç ôïõ êïéíùíéêïý 
êåßìåíá ôçò ÅÅ ó÷åôéêÜ ìå ôçí êïéíùíéêÞ ôçò ìïíôÝëïõ ìå ôïí äéáñêþò áíáíåïýìåíï 
ðïëéôéêÞ êáèþò åðßóçò Ýíáí ðëÞñç êáôÜëïãï öéëåëåõèåñéóìü -ðïõ óõíéóôÜ ôï êýñéï éäåïëï-
ôùí åðßóçìùí êåéìÝíùí ôçò ÅõñùðáúêÞò 

ãéêïïéêïíïìéêü ü÷çìá ôçò ðáãêïóìéïðïßçóçò - 
í̧ùóçò ìå ôéò áíáêïéíþóåéò ôçò ÅõñùðáúêÞò 

êáé áöåôÝñïõ ïé íÝïé êïéíùíéêïß êßíäõíïé áðü 
ÅðéôñïðÞò, ôïõò éó÷ýïíôåò êáíïíéóìïýò, ïäç-

êïéíïý ìå ôéò íÝåò ðñïêëÞóåéò óôï åóùôåñéêü 
ãßåò êáé áðïöÜóåéò. Áêïëïõèåß Ýíá äåýôåñï 

êÜèå ÷þñáò, êáèéóôïýí åðéôáêôéêÞ ôç äéáìüñ-
ðáñÜñôçìá ìÝóá áðü ôï ïðïßï ï áíáãíþóôçò 

öùóç åíüò íÝïõ êïéíùíéêïý êåêôçìÝíïõ.
ðáñáðÝìðåôáé óôá Üñèñá êáé ôéò óõíåíôåýîåéò 

Óýìöùíá ìå ôïí óõããñáöÝá óôï óýã÷ñïíï 
ôïõ óõããñáöÝá ðïõ áðïôÝëåóáí ôç âÜóç ãéá ôçí 

ðáãêïóìéïðïéçìÝíï ðåñéâÜëëïí ç áíáöïñÜ 
áíÜðôõîç ôùí åðéìÝñïõò èåìáôéêþí ðïõ 

óôçí êïéíùíéêÞ Åõñþðç áíáäåéêíýåôáé óå 
ðáñïõóéÜæïíôáé óôï âéâëßï.

êýñéá ðñïôåñáéüôçôá. Ç êïéíÞ áðïäï÷Þ ãéá 
Ôï âéâëßï åíôÜóóåôáé óôç óåéñÜ «ÍÝá Ðïëé-

óôïé÷åéþäç óôÜíôáñô ðáéäåßáò, õãåßáò, êïéíù-
ôéêÞ» ôùí åêäüóåùí «ÐáñáôçñçôÞò» êáé áðÝ-

íéêþí äéêáéùìÜôùí êáé óåâáóìïý ðåñéâÜë-
óðáóå ðïëý êáëÝò êñéôéêÝò áðü ôçí ðñþôç 

ëïíôïò ðïõ èá êáèïñßóåé ôï ðëáßóéï äñÜóçò 
êéüëáò ðáñïõóßáóÞ ôïõ óå åéäéêÞ åêäÞëùóç 

ôùí äéåèíþò äñþíôùí ïéêïíïìéêþí õðïêåéìÝ-
ðïõ äéïñãÜíùóå ôï Éíóôéôïýôï Áíáðôõîéáêþí 

íùí êáé ðñùôßóôùò ôùí ðïëõåèíéêþí, óõíéóôÜ 
Ìåëåôþí Áíä. ÐáðáíäñÝïõ (ÉÓÔÁÌÅ) ðñïò 

óôçí áíôßëçøç üëï êáé ðåñéóóïôÝñùí õðåõ-
ôéìÞ ôïõ óõããñáöÝá. Ôï âéâëßï ðñïëüãéóáí êáé 

èýíùí ãéá ôá êïéíÜ, ìéá áñêåôÜ áóöáëÞ ïäü ãéá 
ó÷ïëßáóáí ìåôáîý Üëëùí ç åëëçíßäá Åðßôñïðïò 

åðáíáâåâáßùóç ôçò ðïëéôéêÞò éó÷ýïò ôùí 
óôçí Å.Å. êá ¢ííá Äéáìáíôïðïýëïõ, ðïõ óõì-

êñáôþí. Ìå áõôÜ ôá äåäïìÝíá ç ðñüèåóç ìéáò 
öþíçóå ìå ôïí óõããñáöÝá üôé «ôï åõñùðáúêü 

êïéíùíéêÞò ôÜîçò óå ðáãêüóìéï åðßðåäï êïéíùíéêü ìïíôÝëï õðÜñ÷åé áëëÜ äåí åßíáé ïýôå 
èåùñåßôáé þñéìïò ðïëéôéêüò óôü÷ïò. âéþóéìï ïýôå áíôáãùíéóôéêü», ï Õðïõñãüò 
×áñáêôçñéóôéêü ðáñÜäåéãìá ôïõ êëßìáôïò ðïõ Ðïëéôéóìïý êáé äéåõèõíôÞò ôçò óåéñÜò «ÍÝá 
áëëÜæåé áðïôåëåß ç ðáãêüóìéá êïéíùíéêÞ ÐïëéôéêÞ» ôùí åêäüóåùí «ÐáñáôçñçôÞò» ê. 
äéÜóêåøç ôïõ ÏÇÅ ãéá ôçí áíÜðôõîç óôçí ÅõÜããåëïò ÂåíéæÝëïò ðïõ ôï ÷áñáêôÞñéóå ùò 
Êïðåã÷Üãç ôï 1985 êáé ç äéáêÞñõîç ôçò ÄÏÅ ôï «åðßêáéñï, åíäéáöÝñïí» áëëÜ êáé ùò «ðñïïß-
1998 ðïõ ãéá ðñþôç öïñÜ ðñïôåßíïõí åëÜ÷éóôåò ìéï ôïõ êïéíùíéêïý äéáëüãïõ ãéá ôçí åðåñ÷ü-
êïéíùíéêÝò ðñïäéáãñáöÝò ùò ïñãáíéêü ìÝñïò ìåíç áóöáëéóôéêÞ ìåôáññýèìéóç» áëëÜ êáé ï 
ôïõ óõóôÞìáôïò ôùí äéåèíþí óõíáëëáãþí. Ï Õðïõñãüò Åñãáóßáò ê. ÔÜóïò Ãéáííßôóçò ðïõ 
óõããñáöÝáò áíáöÝñåôáé åðéóôáìÝíùò óôç åðåóÞìáíå ðùò «áêüìç êáé ï ôßôëïò åêöñÜæåé 
óõìðåñßëçøç åëÜ÷éóôùí êïéíùíéêþí ðñïäéá-ôï óôßãìá ôçò ßäéáò ôçò åîÝëéîçò ôçò Åõñþðçò».
ãñáöþí üðùò åßíáé ç êáôï÷ýñùóç ôùí óõëëï-Âáèýôáôá ðïëéôéêü, êáëïãñáììÝíï êáé Üñéóôá 
ãéêþí äéêáéùìÜôùí, ç áðáãüñåõóç ôçò êáôáíá-ôåêìçñéùìÝíï, ôï âéâëßï ôïõ ÉùÜííç Ä. 
ãêáóôéêÞò åñãáóßáò, ç áðáãüñåõóç ôçò äéÜêñé-ÊïõêéÜäç öéëïäïîåß íá áðïôåëÝóåé Ýíáõóìá 
óçò óôçí áðáó÷üëçóç, åßôå áêüìç ç áðáãüñåõ-ãéá âáèýôåñç óêÝøç êáèþò åðßóçò íá 
óç ôçò ðáéäéêÞò åñãáóßáò, ùò äåßãìá ôçò åðß-ðáñïõóéÜóåé óçìáíôéêÝò ðôõ÷Ýò ôïõ åõñù-
ìïíçò óôÜóçò ôïõ Åõñùðáúêïý Êïéíïâïõëßïõ ðáúêïý ïéêïäïìÞìáôïò «åê ôùí Ýóù» óôï-
íá äéáóöáëßóåé ôçí ýðáñîç êïéíùíéêïý êñÜ-÷åýïíôáò óå ðëçñÝóôåñç åíçìÝñùóç, ðáñïôñý-
ôïõò óå åõñùðáúêü åðßðåäï. íïíôáò óå åíåñãü äñÜóç êáé óõììåôï÷Þ êáé 
Áêëüíçôç ðåðïßèçóç ôïõ óõããñáöÝá áðïôåëåß ìåéþíïíôáò ôåëéêÜ ôçí øõ÷ïëïãéêÞ áðüóôáóç 
ðùò óôçí Å.Å., ðïõ áðïôåëåß ôçí ðëÝïí ïëï-ðïõ ìïéÜæåé íá ÷ùñßæåé ôçí Åõñþðç áðü ôïõò 
êëçñùìÝíç ðåñéöåñåéáêÞ Ýíùóç êñáôþí ðïõ ðïëßôåò ôçò.

«Ôï åëëçíéêü ÐáíåðéóôÞìéï 
óôçí ðñïïðôéêÞ ôïõ 21ïõ áéþíá»

«Ç êïéíùíéêÞ Åõñþðç
Áíáæçôþíôáò ôï íÝï êïéíùíéêü êåêôçìÝíï»

ÓõããñáöÝáò: ÁíäñÝáò Á. ÊéíôÞò
Åêäüóåéò: Gutenberg, 2001

ÓõããñáöÝáò: ÉùÜííçò Ä. ÊïõêéÜäçò
Åêäüóåéò: ÐáñáôçñçôÞò, 2001
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Ãíþìç ôïõ Ïéêïíïìéêïý Óõìâïõëßïõ ôçò Öéíëáíäßáò

«Ç äéåýñõíóç ôçò ÅõñùðáúêÞò 
¸íùóçò êáé ç Öéíëáíäßá»

Óôç Ãíþìç ôçò áõôÞ, ôï Ïéêïíïìéêü èá åßíáé óçìáíôéêÝò ãéá ôç Öéíëáíäßá 
Óõìâïýëéï ôçò Öéíëáíäßáò áñ÷éêÜ êÜíåé êáèþò Þäç Ý÷åé ðñïçãçèåß ç äéåýñõíóç 
ìßá éóôïñéêÞ áíáóêüðçóç ôùí áðïöÜóåùí ôùí åìðïñéêþí óõíáëëáãþí. ÊÜðïéá 
ôçò Å.Å. ãéá ôç äéåýñõíóÞ ôçò. Åéäéêüôåñá, óçìáíôéêÞ äéåýñõíóç ôùí óõíáëëáãþí 
áíáöÝñåôáé êáô' áñ÷Þí óôçí áðüöáóç ôïõ ßóùò ðáñáôçñçèåß ìå ôçí Ðïëùíßá.
Åõñùðáúêïý Óõìâïõëßïõ ôçò Êïðåã÷Üãçò  Ìáêñïðñüèåóìá üìùò, ç äéåýñõíóç 
ôïõ 1993 üðïõ áðïöáóßóèçêå üôé ôá êñÜôç áíáìÝíåôáé íá ïäçãÞóåé óå áýîçóç ôçò 
ôçò ÊåíôñéêÞò êáé ÁíáôïëéêÞò Åõñþðçò ïéêïíïìéêÞò áíÜðôõîçò ôùí íÝùí êñáôþí 

âåëôßùóç ôùí óõóôçìÜôùí ðáñáãùãÞò êáé (óôï åîÞò Ê.Á.Å.) èá ìðïñïýóáí íá åíôá- êáé êáôÜ óõíÝðåéá èá åõíïçèåß ç åîáãù-
ôçò ðïéüôçôáò ôùí ðñïúüíôùí. ÷èïýí óôçí Å.Å. Óôç óõíÝ÷åéá, õðåíèõìßæåé ãéêÞ äñáóôçñéüôçôá ôùí ðáëáéþí êñáôþí 
Óå ü,ôé áöïñÜ ôçí áãïñÜ åñãáóßáò, á) ôçí áðüöáóç ôïõ Ëïõîåìâïýñãïõ ôïõ êáé óõíåðþò êáé ôçò Öéíëáíäßáò. 
åêôéìÜôáé üôé èá õðÜñîåé ìßá áýîçóç ôçò 1997 üðïõ ïñßóèçêáí ùò õðïøÞöéåò Óå âéïìç÷áíßåò ðïõ ðáñáäïóéáêÜ åßíáé 
ìåôáíÜóôåõóçò ðñïò ôá ðáëáéÜ ÊñÜôç-÷þñåò (ïé ëåãüìåíåò ÷þñåò ôçò ðñþôçò éó÷õñÝò óôç Öéíëáíäßá üðùò ç ôå÷íïëïãßá 

ïìÜäïò) ïé Ïõããáñßá, Ôóå÷ßá, Ðïëùíßá, ÌÝëç. Ç Ãåñìáíßá êáé ç Áõóôñßá èá êáé ïé ôçëåðéêïéíùíßåò Þ ç äáóéêÞ âéïìç-
äå÷èïýí ôï 80% ôùí ìåôáíáóôåõôéêþí Óëïâåíßá, Åóèïíßá êáé Êýðñïò êáé â) óôçí ÷áíßá èá äçìéïõñãçèïýí ðïëëÝò åõêáé-

áðüöáóç ôïõ Åëóßíêé ôïõ 1999 üðïõ åéóñïþí. ÐÜíôùò, óõíïëéêÜ äåí áíáìÝíå-ñßåò êáé éäéáßôåñá ãéá õðåñãïëáâßá («sub-
ïñßóèçêáí ùò õðïøÞöéåò ÷þñåò ôçò ôáé íá õðÜñîåé óçìáíôéêÞ áýîçóç êáé ÷ñü-contracting») Þ ç ðñïìÞèåéá ðñþôùí õëþí. 
äåýôåñçò ïìÜäïò ïé Óëïâáêßá, Ëåôïíßá, íï ìå ôï ÷ñüíï ïé åéóñïÝò èá ìåéþíïíôáé. Áíôßèåôá, óå âéïìç÷áíßåò üðïõ õðÜñ÷åé 
Ëéèïõáíßá, Âïõëãáñßá, Ñïõìáíßá êáé Åéäéêüôåñá ãéá ôç Öéíëáíäßá, åêôéìÜôáé üôé Ýíôáóç åñãáóßáò üðùò ç êëùóôïûöá-
ÌÜëôá. Ç Ôïõñêßá ïñßóèçêå åðßóçò ùò ïé åéóñïÝò èá åßíáé ìéêñüôåñåò áðü 5.000 íôïõñãßá, åßíáé ðéèáíü íá åíéó÷õèåß ç 
õðïøÞöéá ÷þñá áëëÜ ïé äéáðñáãìáôåý- ìåôáíÜóôåò åôçóßùò åíþ áíáìÝíåôáé íá ðáñáêìÞ êáé ç ìåôáöïñÜ ôùí åãêáôáóôÜ-
óåéò äåí èá áñ÷ßóïõí åÜí äåí ãßíïõí áõîçèïýí ïé äéáóõíïñéáêÝò åñãáóßåò óåùí óôï åîùôåñéêü. Áõôü üìùò èá ãéíüôáí 
ðñþôá êÜðïéá óõãêåêñéìÝíá âÞìáôá  Ýôóé êé áëëéþò, åßôå ëÜìâáíå ÷þñá ç äéåý- (äçëáäÞ, êÜðïéïò èá æåé óôç ÷þñá ôïõ êáé 
ðïëéôéêïý êõñßùò ÷áñáêôÞñá. ñõíóç åßôå ü÷é. èá ðçãáéíïÝñ÷åôáé ãéá åñãáóßá óôç ãåßôï-
Ç Ãíþìç ôïíßæåé ôéò ðïëéôéêÝò áíáãêáéü- íá ÷þñá) êáèþò êáé ïé åñãáóßåò ðñïóù-Óôïõò ôïìåßò ôùí êáôáóêåõþí êáé ôùí 
ôçôåò ðïõ ç äéåýñõíóç åîõðçñåôåß, äçëá- ñéíÞò ìïñöÞò (åðï÷éáêÝò ê.ëð.). õðçñåóéþí êáèþò êáé óôá ôñüöéìá, èá 
äÞ ôç óôáèåñïðïßçóç ôùí äçìïêñáôéêþí õðÜñîïõí ðéï óçìáíôéêÝò áëëáãÝò. Èá Óå êÜèå ðåñßðôùóç ðÜíôùò, ç åéóäï÷Þ 
èåóìþí óôéò ÷þñåò Ê.Á.Å. êáé ôçí õðÜñîïõí íÝåò åõêáéñßåò ãéá ôéò ôñÜðåæåò ìåôáíáóôþí óôç Öéíëáíäßá êñßíåôáé åðé-
áíáâÜèìéóç ôïõ äéåèíïýò ñüëïõ ôçò Å.Å. êáé ôéò áóöáëéóôéêÝò åôáéñßåò êáèþò êáé ôï èõìçôÞ. Ç ðñïóöïñÜ åñãáôéêïý äõíáìé-
ÐáñÜëëçëá üìùò åðéóçìáßíåé ôçí áíÜãêç ëéáíéêü åìðüñéï. Ïé áíÜãêåò óå êôßñéá êáé êïý èá áñ÷ßóåé íá ìåéþíåôáé óôç äåêáåôßá 
íá äéáóöáëéóèåß ôï üôé «ôá íÝá ÊñÜôç- õðïäïìÞ ìåôáöïñþí êáèþò êáé ïé ðåñé- ôïõ 2010 ôï áñãüôåñï, áêüìç êáé åÜí 
ÌÝëç èá ðñÝðåé íá åßíáé åðáñêþò âáëëïíôéêÝò áíÜãêåò èá áõîçèïýí õðÜñîåé ìßá ìÝôñéá åéóñïÞ ìåôáíáóôþí. Ùò 
áíôáãùíéóôéêÜ, éêáíÜ íá öÝñïõí óå ðÝñáò óçìáíôéêÜ ìå áíôßóôïé÷åò åõêáéñßåò ãéá ôéò ðñïò ôéò áðïäï÷Ýò, äåí áíáìÝíïíôáé ïñá-
ôçò õðï÷ñåþóåéò ôçò éäéüôçôáò ôïõ ìÝëïõò öéíëáíäéêÝò êáôáóêåõáóôéêÝò åôáéñßåò. ôÝò óõíÝðåéåò óôçí áýîçóç ôùí ìéóèþí, ðé-
êáé áñêåôÜ éó÷õñÜ ãéá íá áíôéìåôùðßóïõí Áíôßóôïé÷ï âÝâáéá åíäéáöÝñïí èá åêäç- èáíüí üìùò íá åíôáèïýí ïé äéáöïñÝò óôéò 
ôïí áíôáãùíéóìü ôçò åíéáßáò áãïñÜò ëùèåß êáé óôï åóùôåñéêü ôçò Öéíëáíäßáò áðïäï÷Ýò êáèþò èá áõîçèïýí ïé áíåéäß-÷ùñßò ìáæéêÜ ìÝôñá óôÞñéîçò êáé ìáêñéÝò áðü åôáéñßåò ôùí íÝùí Êñáôþí-Ìåëþí ìå êåõôïé Þ ìéóï-åéäéêåõìÝíïé åñãáæüìåíïé.ìåôáâáôéêÝò ðåñéüäïõò». áðïôÝëåóìá íá åíôáèåß ï áíôáãùíéóìüò 

Óôçí êïéíùíéêÞ áóöÜëéóç äåí áíáìÝ-Áðü öéíëáíäéêÞò óêïðéÜò, ôïíßæåôáé üôé ç ôéìþí êáé íá ðéåóèïýí ïé öéíëáíäéêÝò 
íïíôáé åðéðôþóåéò äåäïìÝíïõ üôé äåí äéåýñõíóç èá åðçñåÜóåé ôçí áíôáãùíé- åôáéñßåò ãéá áýîçóç ôçò áíôáãùíéóôé-
õðÜñ÷åé êáììßá ðñïóÝããéóç ìåôáîý ôùí óôéêÞ èÝóç ôùí Öéíëáíäéêþí åôáéñéþí êüôçôÜò ôïõò. 
Êñáôþí-Ìåëþí. ÊÜðïéåò åõíïúêÝò Ýììå-ôüóï óôï åóùôåñéêü üóï êáé óôï åîùôåñéêü Óôïí ôïìÝá ôùí ôñïößìùí, ìðïñåß íá õðÜñ-
óåò åðéðôþóåéò áíáìÝíïíôáé åÜí áõîç-åíþ èá åðçñåáóèåß êáé ç áãïñÜ åñãáóßáò îåé áýîçóç åéóáãùãþí áðü ôéò ÂáëôéêÝò 
èïýí ïé äåßêôåò áðáó÷üëçóçò ëüãù ôçò ëüãù ðáñáãüíôùí üðùò ç áõîçìÝíç ÷þñåò êáé ôçí Ðïëùíßá áëëÜ áíôéóôïß÷ùò 
ìåôáíÜóôåõóçò. êéíçôéêüôçôá ôïõ åñãáôéêïý äõíáìéêïý. ïé öéíëáíäéêÝò âéïìç÷áíßåò ôñïößìùí èá 
ÔÝëïò, óå ü,ôé áöïñÜ ôç äçìïóéïíïìéêÞ Ç äéåýñõíóç åðßóçò èá Ý÷åé Ýììåóåò äéåõñýíïõí ôçí ðáñïõóßá ôïõò óôéò ÷þñåò 
ó÷Ýóç ôçò Öéíëáíäßáò ìå ôçí Å.Å. äåí åßíáé åðéðôþóåéò óôç Öéíëáíäßá êáèþò èá áõôÝò. Óå ü,ôé áöïñÜ ôçí áíáèåþñçóç ôïõ 
åýêïëï íá åêôéìçèïýí ïé åðéðôþóåéò ôçò åðçñåáóèåß ç äéáäéêáóßá ëÞøçò áðïöÜ- óõóôÞìáôïò áãñïôéêþí åíéó÷ýóåùí, åßíáé 
äéåýñõíóçò. Åßíáé ðñïöáíÝò ðÜíôùò üôé ç óåùí êáé ï ðñïûðïëïãéóìüò ôçò Å.Å. üðùò äýóêïëï íá åêôéìçèïýí ïé åðéðôþóåéò ôïõ. 
Öéíëáíäßá èá êëçèåß íá áõîÞóåé ôéò åðßóçò êáé ïé ãåùñãéêÝò, ðåñéöåñåéáêÝò ÁíáìÝíåôáé íá äïèåß áõîçìÝíç Ýìöáóç 

êáé Üëëåò åíéó÷ýóåéò ðïõ ëáìâÜíåé ç êÜèå åéóöïñÝò óôïí êïéíïôéêü ðñïûðïëïãéóìü óôéò ìïñöÝò ôùí åíéó÷ýóåùí ðïõ åõíïïýí 
÷þñá.  Ôïíßæåôáé âÝâáéá êáé ç äõóêïëßá áëëÜ óå ü÷é óçìáíôéêü âáèìü. ÅîÜëëïõ, ôçí áãñïôéêÞ áíÜðôõîç êáé ôçí ðñïóôáóßá 
ôïõ åðáêñéâïýò êáèïñéóìïý ôùí åðé- áêüìç êáé ìÝôñéåò åõåñãåôéêÝò åðéðôþóåéò ôïõ ðåñéâÜëëïíôïò. ÅêôéìÜôáé ðÜíôùò üôé 
ðôþóåùí áõôþí ìåôÜ ôç ÷ñïíéÜ ïñüóçìï, óôï ñõèìü áíÜðôõîçò áðü ôç äéåýñõíóç èá èá ðåñéïñéóèïýí ïé åðéäïôÞóåéò ðïõ Ý÷ïõí 
ôï 2006 (ëÞîç ôïõ Ã́ Ê.Ð.Ó.). ÷áñáêôÞñá åéóïäçìáôéêÞò åíßó÷õóçò õðåñêáëýøïõí ôçí áýîçóç ôçò öéíëáí-

äéêÞò åéóöïñÜò.Ïé Üìåóåò åðéðôþóåéò ðñïâëÝðåôáé üôé äåí êáèþò èåùñåßôáé üôé äåí åíèáññýíïõí ôç 
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Ç ÅõñùðáúêÞ ÅðéôñïðÞ åîÝäùóå óôéò 30 

Ìáñôßïõ 2001, óôéò ÂñõîÝëëåò, «̧êèåóç  ðñïò 

ôï Óõìâïýëéï, ó÷åôéêÜ ìå ôçí åöáñìïãÞ ôùí 

ìåôáâáôéêþí ìÝôñùí ãéá ôçí åéóáãùãÞ ôïõ 

åõñþ óôçí êïéíÞ ãåùñãéêÞ ðïëéôéêÞ».    

Ç åí ëüãù Ýêèåóç áðïôåëåß óõíÝ÷åéá ôùí äéáôÜ-

îåùí ôïõ Üñèñïõ 4 ôïõ êáíïíéóìïý (ÅÊ) áñéè. 

2800/98 ôïõ Óõìâïõëßïõ ôçò 15çò Äåêåìâñßïõ 

1998 ó÷åôéêÜ ìå ôá ìåôáâáôéêÜ ìÝôñá ãéá ôçí 

åéóáãùãÞ ôïõ åõñþ óôçí êïéíÞ ãåùñãéêÞ 

ðïëéôéêÞ. Ôï åí ëüãù Üñèñï áíáöÝñåé üôé ç 

ÅðéôñïðÞ õðïâÜëëåé ðñéí áðü ôéò 31 Ìáñôßïõ 

2001 Ýêèåóç ó÷åôéêÜ ìå ôçí åêôÝëåóç ôùí åí 

ëüãù ìåôáâáôéêþí ìÝôñùí. Ç Ýêèåóç ëáìâÜíåé 

åðßóçò õðüøç ôçò ôç äÞëùóç ôçò ÅðéôñïðÞò, ç 

ïðïßá ðåñéëáìâÜíåôáé óôá ðñáêôéêÜ ôçò 

óõíåäñßáóçò ôïõ Óõìâïõëßïõ ôçò 15 Äåêåìâñßïõ 

1998 êáé óýìöùíá ìå ôçí ïðïßá èá äßäåôáé 

éäéáßôåñç Ýìöáóç óôéò åðéðôþóåéò ôùí ìåôáâá-Óôçí ðñïôåëåõôáßá Ýêèåóç ôçò ÅðéôñïðÞò 
ôéêþí ìÝôñùí óôá åéóïäÞìáôá ôùí ãåùñãþí. ó÷åôéêÜ ìå ôï ãåùñãïíïìéóìáôéêü êáèåóôþò ôçò 

åíéáßáò áãïñÜò, åß÷áí åîåôáóôåß äéåîïäéêÜ ïé Ôá ìåôáâáôéêÜ ìÝôñá ãéá ôçí åéóáãùãÞ ôïõ åõñþ 

óôçí êïéíÞ ãåùñãéêÞ ðïëéôéêÞ äåí åìðßðôïõí åíäå÷üìåíåò ïéêïíïìéêÝò åðéðôþóåéò ôïõ 

ìüíï óôï ðåäßï åöáñìïãÞò ôïõ êáíïíéóìïý (ÅÊ) ãåùñãïíïìéóìáôéêïý êáèåóôþôïò, éäßùò óôéò 

áñéè. 2800/98. Ï êáíïíéóìüò (ÅÊ) áñéè. óõíáëëáãÝò êáé ôéò ôéìÝò. Áðü ôçí åîÝôáóç áõôÞ 

2799/98 ôïõ Óõìâïõëßïõ ôçò 15çò Äåêåìâñßïõ ðñïÝêõøå üôé ôï ãåùñãïíïìéóìáôéêü êáèåóôþò, 

1998 ãéá ôç èÝóðéóç ôïõ ãåùñãïíïìéóìáôéêïý ôï ïðïßï ÷áñáêôçñßæåôáé áðü ó÷åôéêÜ óçìá-

êáèåóôþôïò ôïõ åõñþ êáé ïé êáíïíéóìïß ôçò íôéêÝò êáé äéáñêåßò íïìéóìáôéêÝò áðïêëßóåéò, 

ÅðéôñïðÞò ôçò 22áò Äåêåìâñßïõ 1998, äçëáäÞ ïé äåí åß÷å áñíçôéêÝò óõíÝðåéåò ãéá ôéò áãïñÝò.

êáíïíéóìïß (ÅÊ) áñéè. 2808/98 ðåñß ëåðôï-Ôï ãåùñãïíïìéóìáôéêü êáèåóôþò ôïõ åõñþ 
ìåñåéþí åöáñìïãÞò ôïõ ãåùñãïíïìéóìáôéêïý ÷áñáêôçñßæåôáé, ôïõëÜ÷éóôïí ãéá ôá óõììåôÝ-
êáèåóôþôïò ôïõ åõñþ óôï ãåùñãéêü ôïìÝá êáé  ÷ïíôá íïìßóìáôá, áðü ôçí ðáíôåëÞ Ýëëåéøç 
(ÅÊ) áñéè. 2813/98 ðåñß ëåðôïìåñåéþí ãåùñãïíïìéóìáôéêïý êáèåóôþôïò. Ãéá ôá ìç 
åöáñìïãÞò üóïí áöïñÜ óôá ìåôáâáôéêÜ ìÝôñá óõììåôÝ÷ïíôá íïìßóìáôá, ïé íïìéóìáôéêÝò 
ãéá ôçí åéóáãùãÞ ôïõ åõñþ óôçí êïéíÞ ãåùñãéêÞ áðïêëßóåéò õðü ôçí ðñïáíáöåñèåßóá Ýííïéá 
ðïëéôéêÞ, óõìðëçñþíïõí ôï íïìéêü ðëáßóéï ôùí ðåñéïñßæïíôáé óôç äéáöïñÜ ìåôáîý ôùí äýï 
åí ëüãù ìÝôñùí. óõíáëëáãìáôéêþí éóïôéìéþí ðïõ Ý÷ïõí êáèïñé-
Êáốáñ÷Üò, ç Ýêèåóç åðéêåíôñþíåôáé óôçí óôåß áðü ôçí ÅÊÔ. Ç äéáöïñÜ áõôÞ åßíáé ðåñéïñé-
õëïðïßçóç ôùí ìåôáâáôéêþí áõôþí äéáôÜîåùí óìÝíç êáé êáôÜ ôï 1999 õðåñÝâç ìüíï 9 öïñÝò ôç 
êáé ç äïìÞ ôçò áêïëïõèåß ôç äïìÞ ôçò ìßá åêáôïóôéáßá ìïíÜäá óå áðüëõôåò ôéìÝò.
ãåùñãïíïìéóìáôéêÞò íïìïèåóßáò. ÓáöÞò Åöüóïí äåí Ý÷ïõí åðéóçìáíèåß ïéêïíïìéêÝò 
äéÜêñéóç ãßíåôáé ìåôáîý ôùí åðéðôþóåùí ðïõ åðéðôþóåéò áðü Ýíá ãåùñãïíïìéóìáôéêü 
åíäÝ÷åôáé íá Ý÷åé ç åéóáãùãÞ ôïõ åõñþ óôéò êáèåóôþò ðïõ ÷áñáêôçñßæåôáé áðü íïìéóìáôéêÝò 
ôéìÝò, áöåíüò, êáé óôéò «Üìåóåò åíéó÷ýóåéò», áðïêëßóåéò åíßïôå óçìáíôéêÝò êáé äéáñêåßò, 
áöåôÝñïõ. Äåýôåñïí, ç Ýêèåóç åîåôÜæåé ôá ìÝôñá ìðïñåß íá óõíá÷èåß ôï óõìðÝñáóìá ðùò åßíáé 
ðïõ Ý÷ïõí ëçöèåß áðü ôá êñÜôç-ìÝëç åíüøåé ôçò áäýíáôï íá Ý÷åé ïéêïíïìéêÝò åðéðôþóåéò Ýíá 
÷ïñÞãçóçò ôùí äéáöüñùí ãåùñãïíïìéóìáôéêþí ãåùñãïíïìéóìáôéêü êáèåóôþò ðïõ ÷áñáêôç-
áíôéóôáèìßóåùí ðïõ áðïññÝïõí áðü ôéò ñßæåôáé áðü ôçí áðïõóßá ïðïéáóäÞðïôå áðüêëé-
ìåôáâáôéêÝò áõôÝò äéáôÜîåéò. Óôç óõíÝ÷åéá óçò. Áðü ìßá åîÝôáóç ôïõ áñéèìïý ôùí æþùí êáé 
åîåôÜæïíôáé ïé åðéðôþóåéò ôùí ìÝôñùí áõôþí ôùí åêôÜóåùí ôùí áñïôñáßùí êáëëéåñãåéþí 
óôá åéóïäÞìáôá ôùí ãåùñãþí êáé óôïí öáßíåôáé üôé ç åéóáãùãÞ ôïõ åõñþ äåí ïäÞãçóå 
ðñïûðïëïãéóìü. Óôï ôÝëïò ôçò Ýêèåóçò óå áóõíÞèéóôåò äéáêõìÜíóåéò. 
åîåôÜæïíôáé ôá áêüëïõèá èÝìáôá: Áí åðÞëèáí ìåôáâïëÝò óôá ÷áñáêôçñéóôéêÜ ôùí 
�ôá êñéôÞñéá ó÷åôéêÜ ìå ôçí êáôÜóôáóç ôçò óõíáëëáãþí ìåôÜ ôçí åéóáãùãÞ ôïõ åõñþ, ïé 
áãïñÜò, ìåôáâïëÝò áõôÝò ïöåßëïíôáé óå Üëëïõò 

�ï ïñéóìüò ïñéóìÝíùí ãåíåóéïõñãþí áéôßùí, ðáñÜãïíôåò åêôüò ôùí ãåùñãïíïìéóìáôéêþí, 

�ïé õðïèÝóåéò ðïõ åéóÞ÷èçóáí áðü ôçí Éôáëßá, üðùò ãéá ðáñÜäåéãìá óôçí áíôáãùíéóôéêüôçôá. 

Áõôüò åßíáé êáé ï ëüãïò ãéá ôïí ïðïßï ç ðáñïýóá �ç óõììåôï÷Þ ôçò åëëçíéêÞò äñá÷ìÞò óôï åõñþ 

Ýêèåóç äåí åîåôÜæåé ôï óêÝëïò «óõíáëëáãÝò».áðü ôçí 1ç Éáíïõáñßïõ 2001. 

Ç ÅÐÉÔÑÏÐÇ Ô Ù Í ÅÕÑÙÐÁÚÊÙÍ ÊÏÉÍÏÔÇÔÙÍ

COM (2001) 180 ôåëéêü

«̧êèåóç ôçò EðéôñïðÞò ðñïò ôï Óõì-
âïýëéï ó÷åôéêÜ ìå ôçí åöáñìïãÞ ôùí
ìåôáâáôéêþí ìÝôñùí ãéá ôçí åéóáãùãÞ 

ôïõ åõñþ óôçí êïéíÞ ãåùñãéêÞ ðïëéôéêÞ»

óôéò áíÜ ÷þñá ÅðéôñïðÝò Ðáñáêïëïýèçóçò ôïõ 

ÐñïãñÜììáôïò. ÌÜëéóôá, ïé åðéôñïðÝò áõôÝò 

Ý÷ïõí áõîçìÝíåò áñìïäéüôçôåò óå ó÷Ýóç ìå ôï 

ðáñåëèüí. 

Óôçí ÅëëÜäá åéäéêüôåñá, ç óõììåôï÷Þ ôçò 

ÏéêïíïìéêÞò êáé ÊïéíùíéêÞò ÅðéôñïðÞò 

(Ï.Ê.Å.) óôçí ÅðéôñïðÞ Ðáñáêïëïýèçóçò ôïõ 

Ã´ Êïéíïôéêïý Ðëáéóßïõ ÓôÞñéîçò (Ã´ Ê.Ð.Ó.)  

ðñïâëÝðåôáé óôï Üñèñï 14 ôïõ Í. 2860/2000 

«Äéá÷åßñéóç, ðáñáêïëïýèçóç êáé Ýëåã÷ïò ôïõ 

Ê.Ð.Ó. êáé Üëëåò äéáôÜîåéò» ï ïðïßïò õëïðïéåß 

óå èåóìéêü åðßðåäï ôïí Êáíïíéóìü 1260/1999 

ôïõ Óõìâïõëßïõ ôçò 21çò Éïõíßïõ 1999 ðåñß 

ãåíéêþí äéáôÜîåùí ãéá ôá ÄéáñèñùôéêÜ Ôáìåßá. 

Ç ÅèíéêÞ ÅðéôñïðÞ Ðáñáêïëïýèçóçò ôïõ Ã´ 

Ê.Ð.Ó. Ý÷åé äéåõñõìÝíåò áñìïäéüôçôåò êáé 

äéáöïñåôéêÞ óýíèåóç óå ó÷Ýóç ìå ôçí 

áíôßóôïé÷ç åðéôñïðÞ ôïõ Â' Ê.Ð.Ó. êáé áõôÝò 

êáèïñßæïíôáé óôï Üñèñï 13 ôïõ íüìïõ áõôïý.

Óôï ðëáßóéï ôïõ Ã´ Ê.Ð.Ó. ëåéôïõñãïýí êáé 24 

ÅðéôñïðÝò ðïõ ðáñáêïëïõèïýí ôá åðß ìÝñïõò 

åðé÷åéñçóéáêÜ (11) êáé ðåñéöåñåéáêÜ (13) 

ðñïãñÜììáôá ðïõ óõíáðáñôßæïõí ôï Ã´ Ê.Ð.Ó. 

êáé Ý÷ïõí óçìáíôéêÝò áñìïäéüôçôåò ãéá ôïí 

ôïìÝá åõèýíçò ôïõò. Ç óýíèåóç ôùí Åðéôñïðþí 

êáèïñßæåôáé áðü ôï Üñèñï 16, ðáñ. 1 ôïõ Í. 

2860/2000.

Ç Ï.Ê.Å. Ý÷åé ïñßóåé Ýíá ôáêôéêü êáé Ýíá 

áíáðëçñùìáôéêü ìÝëïò, ôüóï ãéá ôçí ÅèíéêÞ 

ÅðéôñïðÞ, üóï êáé ãéá êÜèå ìßá áðü ôéò åðß 

ìÝñïõò ÅðéôñïðÝò. Ôá õðçñåóéáêÜ óôåëÝ÷ç ôçò 

Ï.Ê.Å. ðáñÝ÷ïõí ôçí áíáãêáßá åðéóôçìïíéêÞ 

óôÞñéîç óôïõò åêðñïóþðïõò ôçò Ï.Ê.Å. óôéò 

ÅðéôñïðÝò áõôÝò êáé ðáñáêïëïõèïýí ôéò 

åñãáóßåò ôçò ÅðéôñïðÞò. 

Ç ðñüêëçóç ãéá ôçí Ï.Ê.Å. êáé ãåíéêüôåñá ãéá 

üëïõò ôïõò óõììåôÝ÷ïíôåò óôçí åèíéêÞ 

ðñïóðÜèåéá áîéïðïßçóçò ôùí äõíáôïôÞôùí ðïõ 

ðñïóöÝñåé ôï Ã´ Êïéíïôéêü Ðëáßóéï ÓôÞñéîçò 

åßíáé ìåãÜëç, äåäïìÝíïõ ìÜëéóôá üôé áõôü 

áöïñÜ óçìáíôéêüôáôá êïíäýëéá ðïõ áöïñïýí 

êáßñéïõò ôïìåßò ôçò åëëçíéêÞò ïéêïíïìßáò.

Ç óõììåôï÷Þ ôçò 
Ï.Ê.Å. óôéò ÅðéôñïðÝò 
Ðáñáêïëïýèçóçò
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Γ '  Κ Ο Ι Ν Ο Τ Ι Κ Ο  
ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ



Πραγματοποιήθηκε την 
Παρασκευή 6 Απριλίου 
2001, στη Χάγη, η 2η Συνε-
δρίαση του Δ.Σ. της Διεθ-
νούς Ένωσης των Ο.Κ.Ε. 
και παρόμοιων θεσμών.
Κατά τη διάρκεια της Συ-
νεδρίασης συζητήθηκαν τα 
εξής θέματα:
• Η παγκοσμιοποίηση.
• Ο προγραμματισμός για 

την 7η ετήσια Συνάντηση 
της Ένωσης.

• Η συμμετοχή στην 7η 
ετήσια Συνάντηση του Οικονομικού Συνάντησης και η εκλογή νέου Δ.Σ.
και Κοινωνικού Συμβουλίου των • Οι εισφορές των μελών και οι δαπά-
Ηνωμένων Εθνών, του Παγκόσμιου νες για το 2001.
Οργανισμού Εμπορίου και του Από την ελληνική Ï.Ê.Å. συμμετείχε ο 
Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας. Γενικός Γραμματέας της κ. Γρηγόρης 

Παπανίκος.• Η επιλογή του τόπου της 8ης ετήσιας 
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Πραγματοποιήθηκε στη Λά- Θεοδώρου, τους οποίους 
ρισα την Πέμπτη, 18 Ιανουα- υποδέχτηκαν ο Πρόεδρος και ο 
ρίου 2001, Συνάντηση με Γενικός Διευθυντής του 
θέμα «Ο θεσμός των Ο.Κ.Ε. Σ.ΘΕ.Β. κ.κ. Ηλ. Βαλαβάνης 
και οι Ν.Ο.Κ.Ε.». Την εκδή- και Β. Κωσταγιάννης, αντί-
λωση διοργάνωσε ο Σύν- στοιχα.
δεσμος Θεσσαλικών Βιομη- Στη συζήτηση που ακολούθησε 
χανιών (Σ.ΘΕ.Β.). συμμετείχαν ο Πρόεδρος της 
Από την ελληνική Ο.Κ.Ε. Ν.Ο.Κ.Ε. Λάρισας κ. Κ. 
συμμετείχαν ο Γενικός Γραμ- Αλμπάνης, ο Αντινομάρχης κ. 
ματέας κ. Γρηγόρης Παπανίκος Κ. Σαμαρίνας, Νομαρχιακοί 
και η Υπεύθυνη Δημοσίων και Σύμβουλοι και Μέλη της 
Διεθνών Σχέσεων κα Μάρθα Ν.Ο.Κ.Ε Λάρισας.      

«Ï èåóìüò ôçò Ï.Ê.Å. êáé ïé Í.Ï.Ê.Å.»

Συνάντηση στη Λάρισα

Η Υπεύθυνη Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων της Ο.Κ.Ε. με την Υπεύθυνη Τύπου και Επι-

κοινωνίας της Επιτροπής των Περιφερειών και τον Υπεύθυνο Τύπου και Ενημέρωσης του 

Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

ÓõíáíôÞóåéò óôï Ëïõîåìâïýñãï êáé óôéò ÂñõîÝëëåò

Πραγματοποιήθηκαν στις 6 Μαρτίου νωνίας της Επιτροπής των Περιφερειών, 
2001 στο Λουξεμβούργο και στις 8 αντίστοιχα.
Μαρτίου 2001 στις Βρυξέλλες συναντή- Στη διάρκεια των Συναντήσεων υπήρξε 
σεις της κας Μάρθας Θεοδώρου, Υπεύθυ- αλληλοενημέρωση για τη λειτουργία των 
νης Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων της Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις 
Ο.Κ.Ε., με τον κ. Dominique-Georges δραστηριότητές τους και συζητήθηκαν οι 
Marro, Υπεύθυνο Τύπου και Ενημέρωσης δυνατότητες για μια στενότερη συνεργα-
του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών σία. Επίσης τονίστηκε η χρησιμότητα της 

ενημέρωσης των ευρωπαίων πολιτών για Κοινοτήτων και την κα Λαμπρινή Γιαλα-
μπουκίδου, Υπεύθυνη Τύπου και Επικοι- θέματα της Ε.Ε.

Την Τετάρτη, 30 Μαΐου 2001 εκφράσει για την Περιφερεια-

και ώρα 20:00, η Νομαρχιακή κή Ανάπτυξη με ομιλητές τους 
κ.κ. Νικόλαο Σκορίνη, Μέλος Οικονομική και Κοινωνική 
της Εκτελεστικής Επιτροπής Επιτροπή (Ν.Ο.Κ.Ε.) Μαγνη-
και Γρηγόριο Παπανίκο, σίας οργάνωσε Δημόσια 
Γενικό Γραμματέα της Ο.Κ.Ε.  Συζήτηση με θέμα «Ο ρόλος 

των εθνικών και τοπικών Επίσης, η κα Μάρθα Θεοδώ-
κοινωνικών φορέων στην ρου, Υπεύθυνη Δημοσίων και 
υλοποίηση του Γ΄ Κοινοτικού Διεθνών Σχέσεων και ο κ. 
Πλαισίου Στήριξης», στην Απόστολος Ξυράφης, Οικονο-
Αίθουσα Συνεδριάσεων του μικός Υπεύθυνος, παρουσία-
Επιμελητηρίου Μαγνησίας, σαν αντίστοιχα εισηγήσεις για 
στο Βόλο. το project “CESlink” και την 

«Κοινωνία της πληροφορίας».Στην εκδήλωση αυτή η Οικονο-

μική και Κοινωνική Επιτροπή Η Δημόσια Συζήτηση τελούσε 
υπό την αιγίδα της Ν.Α. Μα-της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) παρου-

γνησίας. σίασε τις Γνώμες που έχει 

«Ï ñüëïò ôùí åèíéêþí êáé ôïðéêþí 
êïéíùíéêþí öïñÝùí óôçí õëïðïßçóç
 ôïõ Ã́ Êïéíïôéêïý Ðëáéóßïõ ÓôÞñéîçò»

Δημόσια Συζήτηση στο Βόλο

ÐñáãìáôïðïéÞèçêå 
óôéò 3 ÌáÀïõ 2001, 
óôá ãñáöåßá ôçò Ïéêï-
íïìéêÞò êáé Êïéíù-
íéêÞò ÅðéôñïðÞò ôçò 
ÅëëÜäïò, åðßóêåøç 
öïéôçôþí Ðáíåðéóôç-
ìßùí ôïõ ÊáíáäÜ. 

Ôïõò öïéôçôÝò õðïäÝ-
÷ôçêáí ï Ãåíéêüò 
ÃñáììáôÝáò êáé ç 
Õðåýèõíç Äçìïóßùí 
êáé Äéåèíþí Ó÷Ýóåùí 
ôçò  Ï.Ê.Å. ïé öïéôçôÝò åîåäÞëù-ôçí ýðáñîç êáé ëåé-
ÌåôÜ ôçí åíçìÝñùóç óáí åíäéáöÝñïí ãéá ôï ôïõñãßá áíôßóôïé÷ùí 
ãéá ôï Ýñãï êáé ôéò äñá-èåóìü êáé æÞôçóáí íá èåóìþí óôéò ÷þñåò ôçò 
óôçñéüôçôåò ôçò Ï.Ê.Å., ðëçñïöïñçèïýí ãéá ÅõñùðáúêÞò ̧ íùóçò.

Åðßóêåøç öïéôçôþí áðü ôïí ÊáíáäÜ

2ç Óõíåäñßáóç ôïõ Ä.Ó. ôçò Äéåèíïýò ̧ íùóçò 
ôùí Ï.Ê.Å. êáé ðáñüìïéùí èåóìþí óôç ×Üãç



Η Οικονομική και Κοινωνική Επι- έγινε ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των 

μελών της Επιτροπής Παρακολούθη-τροπή της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) φιλοξέ-

σης, της Ο.Κ.Ε. Ελλάδος και των νησε τη Δευτέρα 19 Μαρτίου 2001, 

Γενικών Γραμματέων των Υπουργεί-στα γραφεία της, τη Συνάντηση της 

Επιτροπής Παρακολούθησης της ων Εθνικής Οικονομίας και Εξωτε-

Ο.Κ.Ε. των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ρικών.

για την υλοποίηση του «Σχεδίου Στο δεύτερο μέρος, η Επιτροπή 
Δράσης για την Ανάπτυξη του Κοινω- Παρακολούθησης ενημέρωσε τους 
νικού Διαλόγου στην Ν.Α. Ευρώπη». συμμετέχοντες για το θέμα της χρημα-
Στην έναρξη της Συνάντησης χαιρε- τοδότησης και τόνισε την ανάγκη 
τισμό απηύθυναν ο Γενικός Γραμμα- επιτάχυνσης της διαδικασίας.  Ακο-
τέας του Υπουργείου Εθνικής Οικονο- λούθησε εκτενής συζήτηση σχετικά 
μίας (Δ.Ο.Σ.) κ. Μηνάς Σταυρακάκης,  με την πρώτη εκπαιδευτική επίσκεψη 
η Γενική Γραμματέας του Υπουρ- στην Ιταλία και συγκεκριμένα για το 
γείου Εξωτερικών κα Ελένη Κουτσι- είδος και τη φύση της διαδικασίας του 
μπού, ο Πρόεδρος της Ο.Κ.Ε. καθη- Κοινωνικού Διαλόγου που θα πρέπει 
γητής κ. Ανδρέας Κιντής και ο Γενικός να αναπτυχθεί στις ενδιαφερόμενες 
Γραμματέας της Ο.Κ.Ε. κ. Γρηγόρης χώρες. Οι συμμετέχοντες, στο σύνολό 
Παπανίκος. τους, συμφώνησαν ότι ο καταλ-

ρικών Υποθέσεων, Γ. Σκλαβούνος, ζής, Δ. Πολίτης, Ν. Λιόλιος, ληλότερος τρόπος για τον καθορισμό Στη Συνεδρίαση της Επιτροπής 
Μέλος, και Ν. Αλεξόπουλος, Υπεύ- Αντιπρόεδροι, Ν. Αναλυτής, Μέλος της διαδικασίας του Κοινωνικού συμμετείχαν, από την Ο.Κ.Ε. των 
θυνος του Τμήματος Εξωτερικών της Εκτελεστικής Επιτροπής, η κα Μ. Διαλόγου στις χώρες αυτές είναι ο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η κα 
Σχέσεων, καθώς και οι κ.κ. Ν. Panzica Θεοδώρου, Υπεύθυνη Δημοσίων και «Κοινωνικός Διάλογος σε μετάβαση», Beatrice Rangoni Machiavelli, τ. 
από το European Training Foundation Διεθνών Σχέσεων, ο κ. Απ. Ξυράφης, Πρόεδρος και Μέλος, οι κ.κ. George που θα αποτελέσει την προετοιμασία 
και Σ. Αθανασίου από το Σύμφωνο Οικονομικός Υπεύθυνος, και η κα Αν. Wright, Πρόεδρος της Επιτροπής για ευνοϊκότερες αλλαγές στην περι-
Σταθερότητας. Από την ελληνική Κουτσιβίτου, Εμπειρογνώμονας.Παρακολούθησης, Hamro Drotz, φέρεια και για την ενεργό συμμετοχή 
Ο.Κ.Ε. συμμετείχαν οι κ.κ. Δ. Κυρια- Στο πρώτο μέρος της Συνεδρίασης Αντιπρόεδρος του Τμήματος Εξωτε- της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτή.

Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλά-
δος (Ο.Κ.Ε.) οργάνωσε Εκδήλωση στην οποία 
παρουσιάστηκαν οι Γνώμες της «Η Φτώχεια στην 
Ελλάδα» και «Το Δημογραφικό Ζήτημα». 

Η Εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 7 
Μαρτίου 2001 και ώρα 18:00 στην Αίθουσα Συνε-
δριάσεων της Παλαιάς Βουλής. 

Εισηγητές της Εκδήλωσης ήταν οι Αντιπρόεδροι της 
Ο.Κ.Ε. κ.κ. Δημήτριος Κυριαζής (Α' Ομάδα) και 
Δημήτρης Πολίτης (Β' Ομάδα). 

Τις Γνώμες της Ο.Κ.Ε. σχολίασαν ο κ.κ. Λ. Αποστολί-
δης, Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Β. Πολύδωρας, Βουλευ-
τής της Ν.Δ., Δ. Στρατούλης, Μέλος της Πολιτικής 
Γραμματείας του Συνασπισμού, και οι καθηγητές κ.κ. 
Π. Τσακλόγλου και Σ. Σούλης. 

Η έναρξη των εργασιών της Εκδήλωσης πραγματοποι-
ήθηκε από τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Απόστολο 
Κακλαμάνη. 

“Ç Öôþ÷åéá óôçí ÅëëÜäá” êáé “Ôï Äçìïãñáöéêü ÆÞôçìá” 
ÅêäÞëùóç ôçò Ï.Ê.Å. óôçí ÐáëáéÜ ÂïõëÞ
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«Ó÷Ýäéï ÄñÜóçò ãéá ôçí ÁíÜðôõîç ôïõ Êïéíùíéêïý Äéáëüãïõ óôçí Í.Á. Åõñþðç»

ÓõíÜíôçóç ôçò ÅðéôñïðÞò 
Ðáñáêïëïýèçóçò 
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Πάνω: ο Πρόεδρος της Βουλής κ. Α  Κακλαμάνης και  της Ο.Κ.Ε. κ. Α  Κιντής

Κάτω: κ.κ. Δ  Κυριαζής (Α' Ομάδα) και Δ  Πολίτης (Β' Ομάδα)

 .  o Πρόεδρος .

 οι Αντιπρόεδροι της Ο.Κ.Ε. . .


