
Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Η  Ε Κ Δ Ο Σ Η  Τ Η Σ  Ο . Κ . Ε .
Τόμος 3    Τεύχος 1    Ιανουάριος - Ιούνιος 2012

Θέσεις - προτάσεις της 
Ο.Κ.Ε. για ένα Σχέδιο 
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πλαίσιο της Συνδιάσκεψης 
του ΟΗΕ για την Αειφόρο 
Ανάπτυξη RIO+20
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Ανάπτυξη της Βραζιλίας
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Ανδρούλλα Βασιλείου
Μέλος της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής

ΓΝΩΜΕΣ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε.

«Πειθαρχικό Δίκαιο 
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Διοικητικών Υπαλλήλων 
και Υπαλλήλων Νομικών 
Προσώπων Δημοσίου 
Δικαίου»

«Ρυθμιστική 
Διακυβέρνηση: Αρχές, 
Διαδικασίες και Μέσα 
Καλής Νομοθέτησης»

«Κώδικας ναρκωτικών»

«Για τη δίκαιη δίκη και την 
εύλογη διάρκεια αυτής»

«Οργάνωση και λειτουργία 
του τομέα ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών»
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Μήνυµα 
του Προέδρου 

της Ο.Κ.Ε.

Αγαπητοί φίλοι αναγνώστες, 

Η Ελλάδα σήμερα βρίσκεται σε ορια-

κό σημείο. Η έξοδος από την κρίση 

δεν περνά μόνο μέσα από κυβερνητι-

κές επιλογές. Περνά και μέσα από ευ-

ρύτερη αξιοποίηση των δημιουργικών 

δυνάμεων της χώρας τόσο στον Ελλα-

δικό χώρο, όσο και στο διεθνές στερέ-

ωμα. Απαιτείται, επομένως, η ενεργή 

και ουσιαστική συμμετοχή ολόκληρης 

της κοινωνίας. Όλες οι κοινωνικές και 

παραγωγικές δυνάμεις καλούνται να 

συνεννοηθούν χωρίς ολιγωρίες και 

καθυστερήσεις και να συμφωνήσουν 

όχι μόνο σε στόχους, αλλά και σε συ-

γκεκριμένα μέτρα πολιτικής. 

Προς αυτή την κατεύθυνση η Ο.Κ.Ε. 

εργάζεται συστηματικά. Στο εσωτερι-

κό της χώρας έχει πάρει μέχρι σήμερα 

σημαντικές πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στη σύγκλιση των από-

ψεων όλων των κοινωνικών εταίρων στους βασικούς για την ανάπτυξη 

τομείς της ελληνικής οικονομίας, όπως η «Εθνική Κοινωνική Αναπτυ-

ξιακή Συμφωνία» και οι «Οδικοί Χάρτες για την Ανάπτυξη». Επίσης, 

σημαντικές πρωτοβουλίες έχει πάρει και στο διεθνή χώρο μέσω συ-

νεργασιών και παρεμβάσεων σε διεθνή φόρα, αλλά και με ωφέλιμες 

και αποτελεσματικές διμερείς σχέσεις και συνεργασίες. 

Στο πλαίσιο αυτό, θεωρούμε αδήριτη ανάγκη και ύψιστο καθήκον μας 

να επισημάνουμε την έντονη ανησυχία μας, αλλά και την ανησυχία 

όλων των κοινωνικών εταίρων, που προκύπτει από τον περιορισμό 

και τη συνεχή υποβάθμιση της σημασίας και του ρόλου του κοινωνι-

κού διαλόγου για την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική συνο-

χή. Αυτή η εξέλιξη, αν αποτελεί πολιτική επιλογή, οδηγεί σε πλήρη 

απαξίωση του κοινωνικού διαλόγου, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη 

λειτουργία των θεσμών και την εκπροσώπηση της οργανωμένης κοι-

νωνίας.

Χρήστος Πολυζωγόπουλος 
Πρόεδρος Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής
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Επιστολή του Προέδρου της Ο.Κ.Ε. 
προς τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος

Προς τον Πρόεδρο της Κυβέρνησης
κ. Αντώνη Σαμαρά

Κύριε  Πρωθυπουργέ,

Η Ο.Κ.Ε., ως ο κατ’ εξοχήν φορέας που προβλέπεται από 
το Σύνταγμα που έχει την ευθύνη διεξαγωγής κοινωνικού 
διαλόγου αλλά και για την υποβολή γνωμοδοτήσεων επί 
οικονομικών και κοινωνικών θεμάτων, εκφράζει την ικα-
νοποίησή της για τον τερματισμό της παρατεταμένης πολι-
τικής ρευστότητας και προεκλογικής περιόδου με το σχη-
ματισμό κυβέρνησης. Με την ελπίδα να αντιμετωπισθούν 
σταδιακά, αλλά και αποτελεσματικά, τα μεγάλα προβλή-
ματα που συνθέτουν μια πολύπλευρη κρίση που διαπερνά 
το σύνολο των δραστηριοτήτων αλλά και λειτουργίες του 
πολιτικού και κοινωνικού συστήματος.

Εύχομαι, κύριε Πρόεδρε, καλή επιτυχία στο έργο της Κυ-
βέρνησής σας και εκφράζω την επιθυμία όπως ορίσετε 
μια συνάντηση με το Προεδρείο της Ο.Κ.Ε., προκειμένου 
να αναπτύξουμε τις προτάσεις μας για την αντιμετώπιση 
των προβλημάτων της χώρας και την υποστήριξη αναπτυ-
ξιακών πολιτικών, τις οποίες η Ο.Κ.Ε. έχει επεξεργασθεί 
και προτείνει.

 Με τιμή,

 Ο Πρόεδρος

 Χρήστος Πολυζωγόπουλος

Ο κ. Χρήστος 
Πολυζωγόπουλος, 

Πρόεδρος της Οικονομικής 
και Κοινωνικής Επιτροπής 

(Ο.Κ.Ε.), απέστειλε την 
Πέμπτη, 21 Ιουνίου 2012, 

επιστολή προς τον 
Πρωθυπουργό της Ελλάδος 

κ. Αντώνη Σαμαρά 
με αφορμή την ανάληψη 

των καθηκόντων του.
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Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτρο-
πή της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) απέστειλε 

την Πέµπτη, 28 Ιουνίου 2012, προς τον 
Πρωθυπουργό, τον Πρόεδρο της Βου-
λής, τους Αρχηγούς των Κοµµάτων και 
τους Υπουργούς, κείµενο το περιεχό-
µενο του οποίου εστιάζεται σε θέσεις 
– προτάσεις για ένα σχέδιο οικονοµι-
κής ανάπτυξης και κοινωνικής συνο-
χής, προκειµένου να ληφθεί υπ’ όψη 
για τη διαµόρφωση των προγραµµα-
τικών δηλώσεων που θα συζητηθούν 
στη Βουλή για την παροχή ψήφου 
εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση.

Οι προτάσεις αναφέρονται σε κρί-
σιµα θέµατα: 

Α) Για την Ανάπτυξη και Ανταγωνι-
στικότητα όπως: 

 n Εκπαίδευση – Κατάρτιση 

 n Έρευνα – Καινοτοµίες 

 n  Στήριξη και ενίσχυση του Αγροτι-
κού τοµέα 

Θέσεις - προτάσεις της Ο.Κ.Ε. για ένα Σχέδιο 
Οικονομικής Ανάπτυξης και Κοινωνικής Συνοχής

 n  Θεσµικό πλαίσιο ενίσχυσης των 
επενδύσεων

 n  Διαχείριση των µεγάλων επενδυτι-
κών σχεδίων

 n  Λειτουργία του χρηµατοπιστωτικού 
συστήµατος

 n  Θεσµικό πλαίσιο διασφάλισης του 
ανταγωνισµού στην εσωτερική αγο-
ρά

 n  Άνοιγµα των ρυθµισµένων (κλει-
στών) επαγγελµάτων

 n Αναδιοργάνωση των ΔΕΚΟ

 n  Πρόγραµµα αποκρατικοποιήσεων.

Β)  Για τη Φορολογική Πολιτική προ-
βάλλονται 26 προτάσεις ικανές να 
συµβάλουν: 

 n στην εξασφάλιση των αναγκαίων 
δηµοσιονοµικών εσόδων, ώστε να 
διασφαλίζεται η βιωσιµότητα των 
δηµοσιονοµικών πόρων και η ενί-
σχυση κοινωνικών πολιτικών

 n  στη δηµιουργία σταθερού και ευνο-
ϊκού κλίµατος για νέες επενδύσεις

 n  στη δίκαιη αναδιανοµή των εισοδη-
µάτων.

Γ) Για µια άλλη λειτουργία της Δη-
μόσιας Διοίκησης, προτείνονται 
10 συγκεκριµένες αλλαγές – τοµείς 
που µεταρρυθµίζουν την οργάνωση 
της λειτουργίας και θα εξασφαλί-
ζουν µια άλλη σχέση «πολίτη – 
κράτους».

Δ) Για την Αγορά Εργασίας – Απα-
σχόληση, προτείνονται 12 ολο-
κληρωµένες πολιτικές, στη βάση 
των οποίων θα ενισχύεται η απα-
σχόληση, θα διαµορφώνεται ένα 
άλλο σύγχρονο µεταρρυθµισµένο 
πλαίσιο εργασιακών σχέσεων και 
θα διευκολύνονται µέσα από την 
ενίσχυσή τους οι παραγωγικές δρα-
στηριότητες της χώρας.

Ε) Για το Περιβάλλον, οι προτάσεις 
εστιάζονται στη διαµόρφωση µιας 
ολοκληρωµένης περιβαλλοντικής 
πολιτικής µε ανθρωποκεντρική 
αντίληψη, µε βιώσιµη και αειφόρο 
ανάπτυξη.



6 >

Κοινωνικός Διάλογος  |  Ιανουάριος - Ιούνιος 2012

Γνώμη της Ο.Κ.Ε. επί του Σχεδίου Νόμου 

«Ποινική προστασία του περιβάλλοντος 
– Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ – 
Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων 
– Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ – 
Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής»  

Συνεδρίασε την Παρασκευή, 27 Ια-
νουαρίου 2012, η Ολοµέλεια της 

Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής 
(Ο.Κ.Ε.), προκειµένου να εκφράσει Γνώ-
µη επί του Σχεδίου Νόµου «Ποινική προ-
στασία του περιβάλλοντος – Εναρµόνιση 
µε την Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο 
παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων 
– Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/98/
ΕΚ – Ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου Πε-
ριβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής 
Αλλαγής» που εστάλη από το Υπουργείο 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατι-
κής Αλλαγής.

Στο πλαίσιο της Γενικής Αξιολόγη-
σης αναφέρεται ότι στο εθνικό σύστηµα 
της ποινικής προστασίας του περιβάλλο-
ντος (άρθρο 28 του Νόµου 1650/86 για 
την Προστασία του Περιβάλλοντος κατ’ 
επιταγή του Άρθρου 24 του Συντάγµατος 
του 1975) περιλαµβάνεται µεγαλύτερο 
εύρος νοµοθετικών πράξεων από αυτό 
που προβλέπει η Οδηγία ως υποχρεωτι-
κό για τα κράτη-µέλη. Τα αποτελέσµατα, 
όµως, αυτού του νοµικού οπλοστασίου 
δυστυχώς είναι πενιχρά, καθώς το πρό-
βληµα δεν είναι το ανεπαρκές θεσµικό 
πλαίσιο, αλλά η έλλειψη πολιτικής βού-
λησης για την άµεση και πιστή εφαρ-
µογή του. 

Όσον αφορά ειδικότερα το υπό 
αξιολόγηση Σχέδιο Νόµου, διαπιστώ-
θηκε ότι αυτό αποτελεί άθροισµα πε-
ριβαλλοντικών διατάξεων, χωρίς ενιαίο 
υπόβαθρο συνεκτικής περιβαλλοντικής 
πολιτικής. Πρόβληµα που έχει διαπι-
στωθεί σε άλλα σχετικά νοµοθετήµατα, 
για τα οποία έχει γνωµοδοτήσει η Ο.Κ.Ε. 
κατά το παρελθόν. Το µόνο ζήτηµα, για 
το οποίο υπάρχει σαφής άξονας, είναι 
η διαχείριση των αποβλήτων, η οποία 
όµως προωθείται µόνο µέσω εγκαταστά-
σεων επεξεργασίας αποβλήτων. Για το 
σχετικό ζήτηµα η Ο.Κ.Ε. επισηµαίνει ότι 
είναι αναγκαία η ορθή µεταφορά των 
προβλέψεων της Οδηγίας για υποχρε-
ωτική χωριστή συλλογή των απορριµ-
µάτων στην πηγή, ώστε να προωθηθεί 
η οικονοµική και οικολογικά ασφαλής 
διαχείριση των απορριµµάτων.

Επίσης, διαπιστώθηκε ότι στο Σχέ-
διο Νόµου, επιπλέον των ρυθµίσεων της 

Οδηγίας, υπάρχει προσθήκη ρυθµιστι-
κών διατάξεων οι οποίες επιβάλλουν, 
χωρίς λόγο, περιορισµούς στη λειτουρ-
γία των επιχειρήσεων, βιοµηχανικών 
και άλλων. 

Σε άλλο σηµείο η Ο.Κ.Ε. επισηµαί-
νει ότι θα πρέπει να παραληφθεί από 
το ρυθµιστικό πεδίο του Σχεδίου Νόµου 
ο προσδιορισµός του περιεχοµένου των 
Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
και της διαδικασίας αδειοδότησης των 
παραγωγικών δραστηριοτήτων και να 
αντιµετωπιστεί χωριστά, λαµβάνοντας 
υπόψη συνολικά όλα τα στάδια επιχει-
ρηµατικής αδειοδότησης.

Αναφορικά τώρα µε τις κατ’ άρθρον 
παρατηρήσεις, οι σηµαντικότερες επικε-
ντρώνονται στα ακόλουθα: 

Πρώτον, στα άρθρα 16 και 22 του 
Σχεδίου Νόµου περιλαµβάνονται ρυθ-
µίσεις που δίνουν προτεραιότητα δια-
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χείρισης στις εγκαταστάσεις ανάκτησης 
σύµµεικτων αστικών αποβλήτων. 

 Η Ο.Κ.Ε. επεσήµανε ότι η χώρα 
υποχρεούται να προωθήσει τη διαλο-
γή στην πηγή και στο βαθµό που δεν 
αποδίδει πλήρως η µέθοδος αυτή να 
διαθέτει και εγκαταστάσεις ανάκτησης 
σύµµεικτων αστικών αποβλήτων.

Δεύτερον, µε τον τρόπο που είναι 
διατυπωµένο το άρθρο 27, αντί να πάµε 
σαν χώρα υποχρεωτικά για χωριστή συλ-
λογή στην πηγή του χαρτιού, µετάλλου, 
πλαστικού και γυαλιού µέχρι το 2015, 
απλώς «ενθαρρύνουµε» τη χωριστή συλ-
λογή. Έτσι ουσιαστικά πριµοδοτούµε τη 
σύµµεικτη διαχείριση αποβλήτων σε 
πολύ ακριβότερες µονάδες και εργοστά-
σια µε τις παρεπόµενες κοινωνικές και 
οικονοµικές επιπτώσεις. 

Τρίτον, στο άρθρο 35 εκφράζε-
ται έντονα η διαφωνία της Ο.Κ.Ε. για 
την κατάργηση της απαίτησης της ΚΥΑ 
107017/06 να υπόκεινται σε διαδικασία 
έγκρισης Στρατηγικής Μελέτης Περι-
βαλλοντικών Επιπτώσεων το περιεχό-
µενο του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης 
Αποβλήτων και εκείνο των ειδικών ρευ-
µάτων, τη στιγµή που αποτελεί θεσµική 
υποχρέωση της χώρας στο Ευρωπαϊκό 
και Εθνικό Δίκαιο.

Τέταρτον, στο άρθρο 43 η Ο.Κ.Ε. 
προτείνει το Ειδικό Τέλος Ταφής να 
εφαρµόζεται και σε οποιονδήποτε 
άλλο κωδικό του Ευρωπαϊκού Καταλό-
γου Αποβλήτων (εκτός από αυτούς που 
αναφέρονται), εάν και εφόσον έχουν 
διαµορφωθεί οι προϋποθέσεις επεξερ-
γασίας. Σε αντίθετη περίπτωση επιση-
µάνθηκε ο µεγάλος κίνδυνος µετακύλι-
σης του κόστους στον πολίτη, χωρίς την 
αντίστοιχη ανταποδοτικότητα.     

Τέλος, σοβαρές αντιρρήσεις εκφρά-
στηκαν και για το άρθρο 57 που επιτρέ-
πει την υλοποίηση έργων ανάκτησης και 
διαχείρισης αποβλήτων χωρίς περιβαλ-
λοντική αδειοδότηση, αλλά και κατά 
παρέκκλιση του εγκεκριµένου Περιφε-
ρειακού Σχεδιασµού. Η Ο.Κ.Ε. επισηµαί-
νει ότι η ένταξη των νέων εγκαταστάσε-
ων διαχείρισης αποβλήτων θα πρέπει να 
γίνεται µέσα από επικαιροποίηση του 
ΠΕΣΔΑ και όχι κατά παρέκκλιση.

Συνεδρίασε την Παρασκευή, 27 Ιανου-
αρίου 2012, η Ολοµέλεια της Οικονο-

µικής και Κοινωνικής Επιτροπής (Ο.Κ.Ε.), 
προκειµένου να εκφράσει Γνώµη επί του 
Σχεδίου Νόµου «Πειθαρχικό Δίκαιο Δη-
µοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλή-
λων και Υπαλλήλων Νοµικών Προσώπων 
Δηµοσίου Δικαίου» που εστάλη από το 
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Το Σχέδιο Νόµου αποσκοπεί και επι-
χειρεί να καλύψει τη γενική απαίτηση της 
κοινωνίας για αποτελεσµατική αντιµετώ-
πιση των πειθαρχικών παραπτωµάτων των 
δηµοσίων υπαλλήλων. Οι βασικές επιση-
µάνσεις της Ο.Κ.Ε. επικεντρώνονται στα 
ακόλουθα:

Α. Το προτεινόµενο Σχέδιο Νόµου τροπο-
ποιεί επιµέρους διατάξεις του πειθαρχι-
κού δικαίου του Ν.3528/2007, ο οποίος 
ψηφίστηκε από τη Βουλή ως Κώδικας. 
Νοµοθετικές πρωτοβουλίες τέτοιας 
µορφής συντελούν στο να χαθεί ο ενιαί-
ος χαρακτήρας των νοµοθετηµάτων και 
ταυτόχρονα και η αίσθηση ασφάλειας 
στους αποδέκτες, καθώς οι τελευταίοι 
δεν είναι σε θέση να γνωρίζουν πάντο-
τε εάν οι διατάξεις που τους αφορούν 
είναι σε ισχύ ή έχουν τροποποιηθεί. 
Εποµένως, οι προτεινόµενες τροποποι-
ήσεις µε το Σχέδιο Νόµου θα πρέπει 
να είναι απολύτως συγκεκριµένες και 
τεκµηριωµένες, ώστε να µειωθεί και όχι 
να αυξηθεί ο βαθµός ασάφειας που χα-
ρακτηρίζει το υφιστάµενο πειθαρχικό 
δίκαιο των δηµοσίων υπαλλήλων. 

Β. Το πρόβληµα της παθογένειας της δη-
µόσιας διοίκησης δεν έγκειται µόνο 

στην έλλειψη αυστηρών ποινών για την 
τιµωρία των ενόχων, αλλά και στη στε-
νή σχέση της µε την πολιτική εξουσία. 
Η ευρωπαϊκή εµπειρία στο θέµα αυτό 
έχει αποδείξει ότι η Δηµόσια Διοίκηση 
είναι πολύ πιο αποτελεσµατική και δι-
αφανής όταν λειτουργεί αυτοτελώς και 
χωρίς ουσιαστική εµπλοκή των πολι-
τικών προσώπων στις εσωτερικές της 
διαδικασίες και στην επιλογή των προ-
σώπων που τη στελεχώνουν. 

Γ. Η παρουσία εκπροσώπων των εργαζο-
µένων στα αρµόδια Υπηρεσιακά Συµ-
βούλια είναι εξαιρετικά σηµαντική 
και υπηρετεί ουσιαστικά την απονοµή 
δικαιοσύνης. Εποµένως, θεωρείται ανα-
γκαία η επαναξιολόγηση των ρυθµίσε-
ων που αποµακρύνουν τους εκπροσώ-
πους των εργαζοµένων, καθώς η όποια 
µέχρι σήµερα ατιµωρησία δεν έχει κα-
µία απολύτως σχέση µε τη συµµετοχή 
τους στα Υπηρεσιακά Συµβούλια. 

Δ. Οµοίως θα πρέπει να επανεξετασθεί και 
η προβλεπόµενη από το Σχέδιο Νόµου 
στελέχωση των υπηρεσιακών συµβου-
λίων µέσω υπαλλήλων άλλων υπηρε-
σιών, σύµφωνα µε την οποία, εφόσον 
εφαρµοσθεί, θα καλείται ένα υπηρεσι-
ακό συµβούλιο να κρίνει, χωρίς να έχει 
πραγµατική εικόνα των διοικητικών 
διαδικασιών και λειτουργιών κάθε υπη-
ρεσίας. 

Ε. Τέλος, προτείνεται να συνδεθεί το πει-
θαρχικό δίκαιο των δηµοσίων υπαλ-
λήλων µε τη διαδικασία επιλογής 
προϊσταµένων, καθώς και µε τη µισθο-
λογική και βαθµολογική τους εξέλιξη.

Γνώμη της Ο.Κ.Ε. επί του Σχεδίου Νόμου 

«Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών 
Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων 
Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου»  
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Συνεδρίασε την Παρασκευή, 27 Ια-
νουαρίου 2012, η Ολοµέλεια της 

Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτρο-
πής (Ο.Κ.Ε.), προκειµένου να εκφρά-
σει Γνώµη επί του Σχεδίου Νόµου 
«Κώδικας Ναρκωτικών» που εστάλη 
από το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Οι βασικές θέσεις και παρατηρή-
σεις της Ο.Κ.Ε. είναι οι ακόλουθες:

 n Ο ορισµός των ναρκωτικών που 
υιοθετείται αξιολογείται θετικά. 
Προτείνεται όµως, προκειµένου να 
µην υπάρχει κίνδυνος αυθαίρετης 
ερµηνείας του νόµου, να περιλαµ-
βάνει µόνο τις ουσίες που συµπε-
ριλαµβάνονται στους σχετικούς Πί-
νακες του ισχύοντα Κώδικα για τα 
Ναρκωτικά, ή που θα περιληφθούν 
σε αυτούς µετά από την έκδοση 
Κ.Υ.Α.

 n Αξιολογείται θετικά η αποποινικο-
ποίηση της προµήθειας, κατοχής 
και µη δηµόσιας χρήσης µικροπο-
σότητας ναρκωτικών για ατοµική 
χρήση. Η µέχρι σήµερα εµπειρία 
έχει καταδείξει ότι η απειλή ποινής 
για τις παραπάνω συµπεριφορές 
αυτό-προσβολής δεν λειτουργεί 
αποτρεπτικά, ενώ ταυτόχρονα οδη-
γεί σε υπερφόρτωση των δικαστη-
ρίων. 

 n Προβληµατισµός, ωστόσο, εκφρά-
ζεται σχετικά µε την επίδραση της 
αποποινικοποίησης στους ανήλι-
κους χρήστες. Για να αντιµετωπι-
σθούν τυχόν αρνητικές παρενέρ-
γειες προτείνεται στις περιπτώσεις 
ανήλικων χρηστών να παραπέµπο-
νται µε βάση το άρθρο 360 του  
Ποινικού Κώδικα οι γονείς για πα-
ραµέληση εποπτείας ανηλίκου.

 n Θετικά αξιολογείται η µείωση του 
πλαισίου ποινών για τα βασικά 
εγκλήµατα διακίνησης και για τις 
διακεκριµένες περιπτώσεις, καθώς 
παρέχεται µεγαλύτερη ευχέρεια 
στον Δικαστή να κρίνει κατά περί-
πτωση.

 Σε ό,τι αφορά, όµως, στις ιδιαίτερα 
διακεκριµένες περιπτώσεις θα πρέ-

πει να καθορισθούν µε ακρίβεια οι 
προϋποθέσεις/περιστάσεις, βάσει 
των οποίων ο δικαστής θα επιβά-
λει τη µία ή την άλλη ποινή.

 n Υπάρχει ανάγκη να προβλε-
φθούν σαφείς διατάξεις και 
για τα προγράµµατα υπο-
κατάστασης, ως εναλλακτι-
κά, ισότιµα και ισάξια των 
προγραµµάτων απεξάρτησης, 
ασχέτως αν αυτό αποτελεί αντι-
κείµενο άλλου Υπουργείου.

 n Θετικά αξιολογείται το ότι ο Νοµο-
θέτης επιχειρεί να θεµελιώσει 
την κρίση περί τοξικοµανί-
ας ή µη, όχι µόνο από την 
έως σήµερα κυριαρχούσα 
ψυχιατρική πραγµατογνω-
µοσύνη, αλλά και µε την 
πραγµατογνωµοσύνη σχε-
τικών αναγνωρισµένων υπη-
ρεσιών. Προκειµένου όµως η 
διάταξη να µην µείνει ανεφάρ-
µοστη, θα πρέπει τα συναρµόδια 
Υπουργεία να καταρτίσουν λίστα, 
η οποία θα περιληφθεί στο Σχέδιο 
Νόµου, των υπηρεσιών και των ερ-
γαστηρίων που υποχρεωτικά και 
αποκλειστικά θα επιλαµβάνονται 
της διενέργειας της πραγµατογνω-
µοσύνης και των εργαστηριακών 
εξετάσεων.

 n Στο νέο θεσµικό πλαίσιο θα πρέπει 
να αποτυπώνεται και η διάσταση 
της χρήσης των ναρκωτικών ουσι-
ών από χρονίως πάσχοντες για την 
ανακούφιση των συµπτωµάτων 
τους (παρηγορητική αγωγή, ιατρεία 
πόνου κ.λπ.), ώστε να διευκολυν-
θεί η πρόσβασή τους σε αυτά.

 Η Ο.Κ.Ε. επισηµαίνει ότι το  
Σχέδιο Νόµου αποτελεί τροποποίηση 
του ισχύοντος Κώδικα Ναρκωτικών, 
κυρίως όσον αφορά στις ποινικές και 
ποινικοδικονοµικές διατάξεις. Λόγω 
όµως της σοβαρότητας του προβλήµα-
τος των ναρκωτικών και της ανάγκης 
συνολικής και ολοκληρωµένης αντιµε-
τώπισής του, η Ο.Κ.Ε. θεωρεί ότι στο 
Σχέδιο Νόµου θα έπρεπε να περιλαµ-
βάνονται και ζητήµατα πρόληψης και 
θεραπείας. Εφόσον αυτό δεν έγινε, η 
Ο.Κ.Ε. θεωρεί ότι θα πρέπει να ακο-
λουθήσει νοµοθετική παρέµβαση µε 
έµφαση στα θέµατα αυτά.

Γνώμη της Ο.Κ.Ε. επί του Σχεδίου Νόμου

«Κώδικας Ναρκωτικών»  
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Γνώμη της Ο.Κ.Ε. επί του Σχεδίου Νόμου

«Ρυθμιστική Διακυβέρνηση: Αρχές, 
Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νομοθέτησης»

Συνεδρίασε την Παρασκευή, 27 Ια-
νουαρίου 2012, η Ολοµέλεια της 

Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτρο-
πής (Ο.Κ.Ε.), προκειµένου να εκφρά-
σει Γνώµη επί του Σχεδίου Νόµου 
«Ρυθµιστική Διακυβέρνηση: Αρχές, 
Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νοµοθέ-
τησης» που εστάλη από το Υπουργείο 
Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης.

Ως γενικότερη παρατήρηση, η 
Ο.Κ.Ε. διαπιστώνει ότι το Σχέδιο Νό-
µου εµπνέεται από τη λογική και τις 
αρχές της κανονιστικής µεταρρύθµι-
σης, σύµφωνα µε την οποία έχουµε 
περιορισµό της ρυθµιστικής παρέµ-
βασης του κράτους και ενδυνάµωση 

του ρόλου της Αγοράς, όχι µόνο στο 
σχεδιασµό και την υλοποίηση των 
κρατικών πολιτικών, αλλά και στο κα-
τεξοχήν εξουσιαστικό πεδίο της ρύθ-
µισης. Εποµένως, επισηµαίνεται ότι το 
Σχέδιο Νόµου οφείλει:

α) Nα επιτύχει την αποτελεσµατικό-
τητα των ρυθµίσεων, χωρίς αυτό 
να οδηγήσει σε σχετικοποίηση και 
αποδυνάµωση της αρχής της νοµι-
µότητας και των αναγκαίων ελέγ-
χων που αυτή συνεπάγεται.

β) Nα διασφαλίσει την ανταγωνιστι-
κότητα της οικονοµίας χωρίς αυτό 
να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην 
κοινωνική συνοχή. 

γ) Nα εγγυηθεί τη δηµοκρατική λογο-
δοσία κατά τη διαδικασία θέσπισης 
και εφαρµογής των κανόνων, την 

κοινωνική αποτελεσµατικότητα των 
ρυθµίσεων και τέλος τη νοµιµοποί-
ηση των κανόνων.

Στη συνέχεια, οι ειδικότερες πα-
ρατηρήσεις της Ο.Κ.Ε. επικεντρώνο-
νται στα ακόλουθα:

Α) Θετικά αξιολογούνται οι ρυθµί-
σεις που αφορούν στη θέσπιση 
των αρχών καλής νοµοθέτησης, 
την εκλογίκευση της κανονιστικής 
διαδικασίας και τον εξορθολογι-
σµό του θεσµού της νοµοθετικής 
εξουσιοδότησης, την απλούστευ-
ση των διοικητικών διαδικασιών, 
την κωδικοποίηση της νοµοθεσίας, 
την έγκαιρη και λειτουργική ενσω-
µάτωση του Ευρωπαϊκού Δικαίου 
στην ελληνική έννοµη τάξη. Όλες 
οι παραπάνω διατάξεις συµβάλ-
λουν στην αντιµετώπιση πολλών 
από τις δυσλειτουργίες που σήµερα 
παρατηρούνται. 

Β) Ιδιαίτερη ανησυχία δηµιουργεί ο 
διαφαινόµενος αναπροσανατολι-
σµός της διοικητικής κουλτούρας 
και πρακτικής από την αρχή της 
νοµιµότητας στην αποτελεσµατι-
κότητα/αποδοτικότητα. Η µετα-
τόπιση αυτή, εάν δεν ληφθούν οι 
αναγκαίες µέριµνες, ενδεχοµένως 
θα οδηγήσει σε διακινδύνευση τις 
δικαιοκρατικές και δηµοκρατικές 
εγγυήσεις. 

Γ) Επισηµαίνεται ότι η δηµιουργία 
πλήθους πρόσθετων δοµών ενέχει 
τον κίνδυνο διοικητικής υπερφόρ-
τωσης, χωρίς µάλιστα να διασφα-
λίζεται η αποτελεσµατικότητα και 
η λειτουργικότητά τους. Παράλλη-
λα, η τεχνοκρατική τους σύνθεση 
διευρύνει το έλλειµµα δηµοκρατι-
κής νοµιµοποίησης και κοινωνικού 
ελέγχου του κανονιστικού µας συ-
στήµατος. Για το λόγο αυτό προτεί-
νεται ο εµπλουτισµός τους µε θε-
σµικούς εκπροσώπους της Βουλής, 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της 
Κοινωνίας  Πολιτών (π.χ. Ο.Κ.Ε.).

Δ) Θα πρέπει να περιοριστούν στα 
απολύτως και τεκµηριωµένα ανα-
γκαία τα Σχέδια Νόµου που εισά-
γονται µε τις διαδικασίες του «επεί-
γοντος» και «κατεπείγοντος».



10 >

Κοινωνικός Διάλογος  |  Ιανουάριος - Ιούνιος 2012

Ως Επίτροπος Εκπαίδευσης, Πολιτι-
σμού, Πολυγλωσσίας και Νεολαίας, 
ποιες είναι οι πιο σημαντικές προκλή-
σεις που αντιμετωπίζετε την περίοδο 
αυτή στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) και 
ποιες είναι οι προτάσεις για την αντι-
μετώπισή τους;

Η µόνιµη πρόκλησή µας θα έλεγα πως 
είναι η προσφορά ποιοτικής εκπαίδευσης 
σε όλες τις βαθµίδες µε πρώτο αποδέκτη 
τους νέους και τις νέες. Ιδιαίτερα στην 
τρέχουσα οικονοµική κρίση, η οποία έχει 
επιφέρει καταστροφικές συνέπειες στην 
αγορά εργασίας και έχει πλήξει ιδιαίτερα 
τους νέους, αυτή η πρόκληση γίνεται ακό-
µα πιο σηµαντική. Είναι λοιπόν σαφές ότι 
η  πιο επιτακτική πρόκληση είναι να στη-
ρίξουµε και να καθοδηγήσουµε τα κράτη 
µέλη να βελτιώσουν τα εκπαιδευτικα τους 
συστήµατα και να συµβάλουν στη βελτίω-
ση της απασχολησιµότητας των ανέργων 
συνανθρώπων µας. Η εκπαίδευση και η 
κατάρτιση αποτελούν µε αυτή την έννοια 
µέρος της λύσης. Η συµβολή τους είναι 
απαραίτητη όχι µόνο για να αµβλυνθούν 
οι αρνητικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη 
και την απασχόληση, αλλά και για να δη-
µιουργήσουµε τις προυποθέσεις ώστε να 
εξέλθουν οι οικονοµίες µας από την κρίση 
ισχυρότερες και πιο έτοιµες να ανταποκρι-
θούν στην οικονοµία της γνώσης. Σε µια 
οικονοµία δηλάδή όπου η αξία της γνώσης 
µπορεί σε κάποιους τοµείς παραγωγής να 
ξεπεράσει ακόµα και την ίδια την αξία του 
κεφαλάιου.

Συνεπώς, εκτιµώ ότι θα ήταν κοντό-
φθαλµο έτσι απλά και αβασάνιστα να πε-
ριοριστούν οι δαπάνες και γενικότερα οι 
επενδύσεις  στην εκπαίδευση και την κα-
τάρτιση. Με πλήρη κατανόηση για την ανα-
γκαιότητα για δηµοσιονοµικές περικοπές 
σε αρκετά κράτη µέλη, η επένδυση στην 
εκπαίδευση πρέπει να γίνει µε τρόπο απο-
τελεσµατικό, στοχευµένο και µε το βλέµµα 
µας στο µέλλον. Είµαι πεποισµένη ότι σε 
αρκετές περιπτώσεις αυτό που χρειάζεται 
είναι η καλύτερη διαχείριση των υφιστάµε-
νων πόρων για την εκπαίδευση. 

Ο εκσυγχρονισµός των εκπαιδευτικών 
συστηµάτων, ώστε η γνώση και τα προ-
σόντα που θα κατέχουν οι απόφοιτοί µας 
να τους επιτρέπουν να είναι επιτυχηµένοι 

στην κοινωνία της γνώσης, είναι εκ των ων 
ουκ άνευ. Για παράδειγµα, πολλοί µαθητές 
αφιερώνουν πολλά χρόνια για την εκµάθη-
ση ξένων γλωσσών για να ανακαλύψουν, 
τελικά, ότι η πραγµατική ικανότητα επικοι-
νωνίας τους στις ξένες αυτές γλώσσες δεν 
είναι αυτή που ανέµεναν. 

Εάν επιτύχουµε στο να µειώσουµε 
φαινόµενα όπως η πρόωρη εγκατάλειψη 
του σχολείου ή η σχολική αποτυχία, όχι 
µόνον θα εξοικονοµήσουµε πόρους µακρο-
πρόθεσµα, αλλά και θα συµβάλουµε σηµα-

ντικά στη δηµιουργία βιώσιµης ανάπτυξης 
µε άµεσα οφέλη στην αγορά εργασίας. 

Είναι καλά γνωστό ότι για να δηµιουρ-
γήσουµε ένα επιτυχηµένο εκπαιδευτικό σύ-
στηµα σήµερα, χρειάζεται να κατανοήσουµε 
τις αλλαγές που έρχονται αύριο. Χρειαζόµα-
στε λοιπόν ένα πιο δηµιουργικό πλαίσιο 
εκπαίδευσης, όπου σε συνεργασία µε ένα 
ψηλά καταρτισµένο εκπαιδευτικό προσωπι-
κό θα προωθούν µεταξύ άλλων τη δηµιουρ-

Συνέντευξη της  
κας Ανδρούλλας Βασιλείου  
Μέλους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Επιμέλεια συνέντευξης: Δρ. Μάρθα Θεοδώρου

...η  πιο επιτακτική πρόκληση είναι να στηρίξουμε 

και να καθοδηγήσουμε τα κράτη μέλη να βελτιώσουν 

τα εκπαιδευτικα τους συστήματα και να συμβάλουν 

στη βελτίωση της απασχολησιμότητας των ανέργων 

συνανθρώπων μας. Η εκπαίδευση και η κατάρτιση 

αποτελούν με αυτή την έννοια μέρος της λύσης...
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...Εάν εξετάσετε την  

εξέλιξη της ανεργίας 

των νέων, μπορείτε 

να διαπιστώσετε 

ότι οι χώρες με 

μακροχρόνια παράδοση 

επαγγελματικής 

εκπαίδευσης και 

κατάρτισης έχουν  

πολύ καλύτερα 

αποτελέσματα...

γικότητα µε έµφαση σε δεξιότητες όπως η 
επιχειρηµατικότητα και η καινοτοµία. 

Στην ετήσια ομιλία του στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ο Πρόεδρος της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής αναφέρθηκε στην 
«Αποφασιστική Συμφωνία για την Ευ-
ρώπη» (“Decisive Deal for Europe”), 
ένα συμβόλαιο εμπιστοσύνης μεταξύ 
των κρατών μελών της Ε.Ε. και των ευ-
ρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, μεταξύ 
των κοινωνικών εταίρων και μεταξύ 
των πολιτών της Ε.Ε. Θα μπορούσε 
αυτή η Συμφωνία, και πώς, να συμβά-
λει στην προώθηση της απασχόλησης 
των νέων, σε μια εποχή που το ποσο-
στό της ανεργίας των νέων στην Ε.Ε. 
αυξάνεται συνεχώς;

Η απάντηση είναι σαφώς καταφατική. 
Στην οµιλία του, ο Πρόεδρος κ. Barroso 
αναφέρθηκε σε µία συµφωνία που θα συν-
δύαζε, αφενός, τη δοκιµασµένη επιτυχώς 
κοινωνική οικονοµία της αγοράς, µε τις 
αρχές και τις αξίες που τη διέπουν, και, 
αφετέρου, τη µεταρρυθµιστική ατζέντα 
που επιδιώκουµε να υλοποιήσουµε στο 
πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020».  
Η Επιτροπή έχει καταστήσει σαφές ότι η 
ανεργία των νέων είναι απαράδεκτα ψηλή. 
Συνεργαστήκαµε µε τα κράτη µέλη για την 
ανακατανοµή πόρων από τα διαρθρωτικά 
ταµεία για να δώσουµε, ως βραχυπρόθε-
σµο µέτρο, άµεση στήριξη στους νέους. 
Περίπου 10 δισεκατοµµύρια ευρώ έχουν 
ανακατανεµηθεί στο πλαίσιο των προγραµ-
µάτων και εκτιµούµε ότι περισσότεροι από 
µισό εκατοµµύριο νέοι θα επωφεληθούν 
από τα κονδύλια αυτά. 

Η πρωταρχική πρόκληση τώρα είναι να 
κάνουµε πιο αποτελεσµατική τη µετάβαση 
από τον κόσµο της µάθησης στον κόσµο 
της εργασίας αλλά και αντίστροφα. Ένας 
τρόπος για να προετοιµάσουµε  το έδαφος 
είναι να δηµιουργήσουµε θέσεις πρακτι-
κής άσκησης. Την περίοδο 2012–2013 η 
Επιτροπή υποστηρίζει συνολικά 280.000 
τοποθετήσεις σε θέσεις άσκησης µέσω 
των προγραµµάτων Leonardo da Vinci 
και Erasmus. Μόνο αυτό όµως δεν αρκεί. 
Πρέπει να αντιµετωπίσουµε τη δύσκολη 
και πολύπλοκη πρόκληση του εκσυγχρο-
νισµού των συστηµάτων εκπαίδευσης και 

ταρρύθµιση είναι πιο χρονοβόρα αλλά και 
ταυτόχρονα αναγκαία προκειµένου να αντι-
µετωπιστούν οι αιτίες του προβλήµατος. 

Ποιες πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής στοχεύουν στη σύνδεση 
της καινοτομίας με την ανώτατη εκ-
παίδευση, ώστε να δημιουργηθεί ένας 
ουσιαστικός δίαυλος με τα ερευνητικά 
κέντρα, τις βιομηχανίες και όλα τα εν-
διαφερόμενα μέρη;

Εάν επιθυµούµε πραγµατικά να προά-
γουµε την αριστεία στην καινοτοµία σε όλη 
την Ευρώπη, πρέπει να οικοδοµήσουµε 
ισχυρότερους δεσµούς µεταξύ των τριών 
σκελών του λεγόµενου τριγώνου της γνώ-
σης – τριτοβάθµια εκπαίδευση, έρευνα και 
επιχειρήσεις. Για το λόγο αυτό, συγκροτή-
σαµε το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτοµί-
ας και Τεχνολογίας (EIT) και θεσπίσαµε τα 
ευρωπαϊκά διδακτορικά εντός της βιοµηχα-
νίας µέσω του προγράµµατος Marie Curie.

Το EIT φέρνει µαζί ιδρύµατα τριτο-
βάθµιας εκπαίδευσης και άλλα ενδιαφε-
ρόµενα µέρη από τον τοµέα της καινοτο-
µίας ενώ παράλληλα αναπτύσσει, µέσω 
των κόµβων καινοτοµίας του, γνωστών ως 
κοινοτήτων γνώσης και καινοτοµίας, νέα 
εκπαιδευτικά προγράµµατα και προγράµ-
µατα σπουδών µε έµφαση στην επιχειρη-
µατικότητα. Οι στόχοι του EIT –δηλαδή η 
προώθηση της βιώσιµης ανάπτυξης και η 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευ-
ρωπαϊκής οικονοµίας– δεν θα µπορούσαν 
να επιτευχθούν χωρίς τη σύνδεση αυτή. 
Τα Πανεπιστήµια πρέπει να συνεργάζονται 
σε συνεχή βάση µε ερευνητικά κέντρα, 
εταιρείες και ΜΜΕ για την εξεύρεση λύ-
σεων για τις κοινωνικές προκλήσεις που 
αντιµετωπίζει η Ευρώπη. Το EIT παρέχει 
τη δοµή στα πλαίσια της οποίας µπορεί 
αυτό να γίνει πραγµατικότητα.

Τα «ευρωπαϊκά διδακτορικά εντός 
της βιοµηχανίας» που καθιερώθηκαν στο 
πλαίσιο των δράσεων Marie Curie έχουν 
επίσης ενισχύσει τη σύνδεση της έρευνας 
µε τη βιοµηχανία και την εκπαίδευση, 
καθώς υποχρεώνουν τους ερευνητές να 
εργαστούν στη βιοµηχανία κατά το 50% 
του χρόνου που αφιερώνουν για την εκπό-
νηση της διδακτορικής τους διατριβής. Με 
τον τρόπο αυτό, η εξειδικευµένη γνώση 

κατάρτισης. Κάτι τέτοιο δεν γίνεται από τη 
µια µέρα στην άλλη. Η Ευρώπη µπορεί  να 
βοηθήσει τα κράτη µέλη στην αµοιβαία 
αξιοποίηση των εµπειριών τους. 

Εάν εξετάσετε την εξέλιξη της ανεργί-
ας των νέων, µπορείτε να διαπιστώσετε ότι 
οι χώρες µε µακροχρόνια παράδοση επαγ-
γελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 
έχουν πολύ καλύτερα αποτελέσµατα. Τα 
κράτη µέλη είναι πρόθυµα να µοιραστούν 
τις εµπειρίες τους στον τοµέα αυτό. Ορι-
σµένες κυβερνήσεις προετοιµάζουν ολο-  
κληρωµένες µεταρρυθµίσεις των συστη-
µάτων επαγγελµατικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισής τους. Αυτού του είδους η µε-
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σε έναν συγκεκριµένο ερευνητικό κλάδο 
–καθώς και δεξιότητες όπως η επιχειρηµα-
τικότητα– αποτελούν µέρος της εκπαίδευ-
σης των ερευνητών. Έτσι αναβαθµίζεται 
η ποιότητα της εκπαίδευσης για την από-
κτηση διδακτορικού στην Ευρώπη, κάτι 
το οποίο, µε τη σειρά του, συµβάλλει στη 
στρατηγική µας για βιώσιµη ανάπτυξη και 
απασχόληση.

Τόσο το EIT όσο και οι δράσεις Marie 
Curie Actions εντάσσονται στο ερευνητικό 
πρόγραµµα της Ε.Ε. «Ορίζοντας 2020», το 
οποίο επί του παρόντος βρίσκεται στο στά-
διο της εξέτασης από τα κράτη µέλη στο 
Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το 2013 θα είναι το Ευρωπαϊκό Έτος 
των Πολιτών. Πώς η εκπαίδευση θα 
βελτιώσει την ενημέρωση των Ευρω-
παίων πολιτών για τα δικαιώματά τους, 
τα οποία απορρέουν από την ευρωπα-
ϊκή ιθαγένεια;

Το σχολείο είναι η αφετηρία της επα-
φής µε άλλους ανθρώπους. Στο σχολείο 
µπορούµε να παρατηρήσουµε για πρώ-
τη φορά τις έννοιες της δικαιοσύνης, της 
ισότητας, της ανοχής, της διαπολιτισµικής 
κατανόησης, της ιθαγένειας και των αν-
θρώπινων δικαιωµάτων, έστω και σε πολύ 
βασικό επίπεδο. Οι έννοιες αυτές διαµορ-

φώνουν τις δηµοκρατικές µας αξίες καθώς 
και µια υπεύθυνη στάση απέναντι σε αυτά 
που συµβαίνουν γύρω µας.

Το ευρωπαϊκό πρόγραµµα για την εκ-
παίδευση και την κατάρτιση, το πρόγραµ-
µα δια βίου µάθησης, µε προϋπολογισµό 
σχεδόν 7 δισ. ευρώ για την περίοδο 2007 
έως 2013, υποστηρίζει πολλά έργα που προ-
ωθούν την ενεργό συµµετοχή στα κοινά, 
τόσο µέσα στο σχολικό σύστηµα όσο και 
έξω από αυτό. Όσον αφορά τα σχολεία, µια 
πρόσφατη µελέτη σχετικά µε την πολιτική 
αγωγή αποκάλυψε ότι όλες οι ευρωπαϊκές 
χώρες έχουν πλέον εισαγάγει κανονισµούς 
για να προωθήσουν τη συµµετοχή των 
µαθητών στη διοίκηση και διεύθυνση του 
σχολείου και να ενισχύσουν τις δηµοκρατι-
κές διαδικασίες σε πραγµατικές συνθήκες 
µέσα στα σχολεία. Τα πορίσµατα αυτά µόνο 
καλά νέα µπορούν να φέρουν για το µέλ-
λον της κοινωνίας στην οποία ζούµε.

Η αγωγή του πολίτη έχει να κάνει µε 
την ενδυνάµωση των ατόµων προκειµένου 
να απολαµβάνουν πλήρως τα δικαιώµατά 
τους, να αναλαµβάνουν ευθύνες στην κοι-
νωνία στην οποία ζούνε και να συµβάλ-
λουν στην ανάπτυξη και στο µέλλον της. 
Τα δικαιώµατα των ευρωπαίων πολιτών και 

οι ευκαιρίες που τους προσφέρονται από 
την Ε.Ε. θα βρίσκονται στο επίκεντρο του 
Ευρωπαϊκού Έτους των Πολιτών. 

Στην περίοδο κρίσης που διέρχεται η 
Ε.Ε., ποιος είναι ο ρόλος του πολιτι-
σμού (culture) και πόσο ευνοείται η 
δημιουργία συνθηκών που υποστηρί-
ζουν τη δημιουργικότητα, την καινο-
τομία και την πολιτισμική έκφραση 
σήμερα;

Ο πολιτισµός και η δηµιουργικότητα 
φέρνουν τις κοινωνίες πιο κοντά και δη-
µιουργούν δυνατούς δεσµούς. Για αυτό 
και τα κράτη µέλη και τα θεσµικά όργανα 
της Ε.Ε., ιδιαίτερα σε περίοδο κρίσης, θα 
πρέπει να προωθούν τα κοινά στοιχεία της 
κοινωνίας µας: τις κοινές µας αξίες και την 
κληρονοµιά µας.

Επιπλέον, οι πολιτισµικοί και δηµιουρ-
γικοί τοµείς µπορούν να συµβάλλουν δυ-
ναµικά στην οικονοµία. Στις 26 Σεπτεµβρί-
ου, µε την υποστήριξη του Προέδρου της 
Επιτροπής José Manuel Barroso και τα άλλα 
µέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πρότεινα 
µια στρατηγική για την προώθηση των πο-

...Στο σχολείο μπορούμε να 

παρατηρήσουμε για πρώτη φορά τις 

έννοιες της δικαιοσύνης, της ισότητας, 

της ανοχής, της διαπολιτισμικής 

κατανόησης, της ιθαγένειας και των 

ανθρώπινων δικαιωμάτων, έστω και σε 

πολύ βασικό επίπεδο. Οι έννοιες αυτές 

διαμορφώνουν τις δημοκρατικές μας 

αξίες καθώς και μια υπεύθυνη στάση 

απέναντι σε αυτά που συμβαίνουν 

γύρω μας...

Συνέντευξη της κας Ανδρούλλας Βασιλείου  
Μέλους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
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...Είναι σαφές ότι πρέπει 

να προσεγγίσουμε όλους 

τους παράγοντες στον 

τομέα της εκπαίδευσης 

και να τους εντάξουμε 

στο διάλογο σχετικά 

με τη μεταρρύθμιση 

της εκπαίδευσης και 

της κατάρτισης στην 

Ευρώπη...

λιτισµικών και δηµιουργικών τοµέων για 
ανάπτυξη και δηµιουργία θέσεων εργασίας 
στην Ε.Ε.. Ο πολιτισµός και οι δηµιουργι-
κοί τοµείς αποτελούν τους πιο δυναµικούς 
τοµείς της οικονοµίας στην Ευρώπη, συνει-
σφέροντας το 3.3% και το 4,5% του ΑΕΠ 
της Ε.Ε., αντίστοιχα. Περίπου 8 εκατοµµύ-
ρια άνθρωποι σε όλη την Ε.Ε. εργάζονται 
στο χώρο του θεάµατος, στις εικαστικές 
τέχνες, στην πολιτιστική κληρονοµιά, στον 
κινηµατογράφο, στην τηλεόραση και στο 
ραδιόφωνο, στη µουσική, στις εκδόσεις βι-
βλίων, στον Τύπο, στα βιντεοπαιχνίδια, στα 
νέα µέσα, στην αρχιτεκτονική, στο σχέδιο 
και στη διαφήµιση. 

Εκτός από τον άµεσο αντίκτυπο που 
έχουν στην οικονοµία οι πολιτισµικοί και 
δηµιουργικοί τοµείς, έχουν έντονες έµµε-
σες συνέπειες και σε άλλους τοµείς όπως 
ο τουρισµός, οι κατασκευαστικοί τοµείς 
(µέσω του σχεδίου) και η καινοτοµία γε-
νικότερα. Αυτός είναι ο λόγος που αυτή η 
νέα στρατηγική καθορίζει προϋποθέσεις 
που ευνοούν τη δηµιουργικότητα και την 
καινοτοµία, και µάλιστα βελτιώνουν την 
πρόσβαση σε χρηµατοδοτήσεις, ενισχύουν 
τις συνέργιες ανάµεσα σε διαφορετικούς 
οικονοµικούς τοµείς, ανταποκρίνονται στις 
ανάγκες για συνεχώς καινούργιες δεξιότη-
τες στην εποχή της ψηφιοποίησης και της 
παγκοσµιοποίησης, διευρύνουν την αγορά 
µέσα από νέες συνεργασίες και επιχειρη-
µατικά µοντέλα και τέλος επεκτείνουν τη 
διεθνή απήχηση των πολιτισµικών και δη-
µιουργικών τοµέων.

Ένας από τους τομείς πολιτικής που 
η κυπριακή Προεδρία έχει θέσει ως 
προτεραιότητα είναι η Εκπαίδευση, η 
Νεολαία, ο Πολιτισμός και ο Αθλητι-
σμός (EYCS). Ποιες είναι οι δράσεις 
της Επιτροπής στο πλαίσιο αυτής της 
πολιτικής;

Χαίροµαι ιδιαίτερα για το γεγονός ότι 
η κυπριακή Προεδρία έχει θέσει τα θέµατα 
της εκπαίδευσης στο επίκεντρο των πολι-
τικών της προτεραιοτήτων. Τον Οκτώβριο, 
στο άτυπο Συµβούλιο των υπουργών Παι-
δείας, συζητήσαµε για τη σηµασία της εκ-
παίδευσης στην οικονοµική ανάπτυξη και 

τη δηµιουργία θέσεων εργασίας και παρου-
σιάσαµε τη µελέτη µας για προώθηση του 
Γραµµατισµού στην Ευρώπη.

Αυτό το φθινόπωρο θα εφαρµόσουµε 
µια σειρά από µέτρα για να διασφαλίσουµε 
ότι η Ευρώπη θα εκµεταλλευτεί τη δυνατό-
τητα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης 
στην τόνωση της ανάπτυξης και της δηµι-
ουργίας θέσεων εργασίας. Σύντοµα (τέλος 
Νοεµβρίου)  θα παρουσιάσω µια νέα πρω-
τοβουλία πολιτικής που ανταποκρίνεται σε 
ένα βασικό ερώτηµα: Τι είδους δεξιότητες 
χρειαζόµαστε για να ανταποκριθούµε στις 
ανάγκες της κοινωνίας της γνώσης και να 
συµβάλουµε στην κάλυψη των αναγκών της 
τωρινής και της αυριανής αγοράς εργασίας; 
Θα διερευνήσουµε επίσης, από κοινού µε 
την Προεδρία, πώς µπορούµε να δώσουµε 
κίνητρα για περισσότερη και πιο ευέλικτη 
µάθηση που να οδηγεί στη µείωση του χά-
σµατος µεταξύ των διαθέσιµων δεξιοτήτων 
και των πραγµατικών απαιτήσεων της αγο-
ράς εργασίας. Τέλος, θα συζητήσουµε πώς 
µπορούµε να βελτιώσουµε τη συνεργασία 
και την εταιρική σχέση ανάµεσα σε βασι-
κούς φορείς στον τοµέα της εκπαίδευσης 
και της κατάρτισης, καθώς και το ζήτηµα 
της από κοινού ανάληψης των οικονοµικών 
επιβαρύνσεων. 

Είναι σαφές ότι πρέπει να προσεγγί-
σουµε όλους τους παράγοντες στον τοµέα 
της εκπαίδευσης και να τους εντάξουµε στο 
διάλογο σχετικά µε τη µεταρρύθµιση της 
εκπαίδευσης και της κατάρτισης στην Ευ-
ρώπη. Στις 18-19 Οκτωβρίου διοργανώσαµε 
µια διάσκεψη υψηλού επιπέδου, η οποία 

αποτέλεσε µια βάση για συζήτηση ανάµε-
σα σε ενδιαφερόµενους φορείς και αρµό-
διους για τη χάραξη πολιτικής. Πιστεύω 
ότι είναι πολύ σηµαντικό να ενισχυθούν 
η συµµετοχή και η αρµοδιότητα όλων των 
ατόµων και των οργανισµών που παίρνουν 
µέρος στη µεταρρύθµιση της εκπαίδευσης, 
µια και χρειαζόµαστε την εµπειρογνωµοσύ-
νη τους για να σχεδιάσουµε σωστές µεταρ-
ρυθµίσεις αλλά και την αφοσίωσή τους για 
να τις εφαρµόσουµε. 

Πρέπει ωστόσο να είµαστε πάντοτε 
ρεαλιστές. Δεν υπάρχει η µία εκείνη λύση 
που να ανταποκρίνεται σε όλες τις ανάγκες 
για βελτίωση των επιδόσεων στα συστήµα-
τα εκπαίδευσης και κατάρτισης. Κάθε χώρα 
είναι διαφορετική. Ο ρόλος µας είναι να 
υποστηρίξουµε τα κράτη µέλη στην προ-
σπάθεια που κάνουν για µεταρρυθµίσεις 
παρέχοντάς τους καλύτερες εµπειρικές 
αποδείξεις. Αυτός είναι και ο λόγος που 
θα παρουσιάσουµε το Νοέµβριο την έκθε-
ση παρακολούθησης της εκπαίδευσης και 
της κατάρτισης, έναν νέο τύπο αναλυτικής 
έκθεσης που θα διευκολύνει την τεκµηριω-
µένη χάραξη πολιτικής. 
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«Η κρίση στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση 
και το Ευρώ»
Διάσκεψη του 
Ινστιτούτου Lasaire  
στο Παρίσι

Πραγµατοποιήθηκε στις 19 και 
20 Ιανουαρίου 2012, στο Πα-

ρίσι, διάσκεψη του Laboratoire 
Social d’Action, d’Innovation, de 
Reflexion et d’Echanges (Lasaire) 
µε θέµα: «Η κρίση στην Ευρωπα-
ϊκή Ένωση και το Ευρώ».

Στη διάσκεψη απηύθυνε 
οµιλία ο κ. Χρήστος Πολυζωγό-
πουλος, Πρόεδρος της Ο.Κ.Ε. 
Ελλάδος, ενώ συµµετείχαν οι 
κ.κ. Ηλίας Ηλιόπουλος, Αντιπρό-
εδρος, και Απόστολος Ξυράφης, 
Γενικός Γραµµατέας.

Στο τέλος της διάσκεψης 
προτάθηκε η από κοινού διερεύ-
νηση θεµατολογίας που θα µπο-
ρούσε να αποτελέσει αντικείµενο 
προβληµατισµού και διαλόγου 
σε ένα µελλοντικό εργαστήριο 
που θα διεξαχθεί στην Ελλάδα.

Συνάντηση του Προέδρου της 
Ο.Κ.Ε. με τον Πρέσβη της ΚίναςΟ Πρόεδρος της Οικονοµι-

κής και Κοινωνικής Επι-
τροπής της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) 
κ. Χρήστος Πολυζωγόπουλος 
συναντήθηκε την Τρίτη, 7 Φε-
βρουαρίου 2012, µε τον Πρέ-
σβη της Κίνας στην Ελλάδα 
κ. Du Qiwen.

Στην έναρξη της συνά-
ντησης ο κ. Πολυζωγόπουλος 
αναφέρθηκε στην παραδοσι-
ακή φιλία της Ελλάδος και 
της Κίνας και στο νέο πλαί-
σιο συνεργασίας των δύο χω-
ρών, καθώς η Ελλάδα µπορεί 
να αποτελέσει την πύλη της 
Κίνας στη Μεσόγειο και την 
Ευρώπη. Στη συνέχεια ενη-
µέρωσε τον κ. Du Qiwen 
για την πρόσφατη επίσκεψη 
αντιπροσωπείας της Ο.Κ.Ε. 
Ελλάδος στην Κίνα και τη 
συµφωνία που επιτεύχθη-
κε για τη διοργάνωση ενός 
φόρουµ στην Αθήνα για την 
προώθηση των οικονοµικών 
σχέσεων των δύο χωρών, 
στο οποίο θα συµµετάσχουν 
Έλληνες και Κινέζοι επιχειρη-
µατίες. Η εκδήλωση αυτή, η 
οποία προγραµµατίζεται να 
πραγµατοποιηθεί το Σεπτέµ-

βριο, θα είναι ανοιχτή αλλά 
ταυτόχρονα ιδιαίτερα στο-
χευµένη, ώστε να αποτελέσει 
εφαλτήριο ευρύτερης συνερ-
γασίας των δύο πλευρών.

Ο κ. Du Qiwen εξέφρα-
σε την ιδιαίτερη χαρά του 
για τη συνάντηση, καθώς 
ενηµερώθηκε για το έργο της 
Ο.Κ.Ε. σε εθνικό και διεθνές 
επίπεδο. Επίσης, εξέφρασε 
ιδιαίτερη ικανοποίηση για τη 
στενή συνεργασία της Ο.Κ.Ε. 
Ελλάδος µε την Ο.Κ.Ε. Κίνας, 
καθώς και για την κοινή τους 
δράση για την ανάπτυξη, 
µεταξύ άλλων, των οικονοµι-

κών σχέσεων των δύο χωρών. 
Τόνισε δε την υποστήριξη 
της Πρεσβείας στο έργο της 
οργανωτικής επιτροπής για 
τη διοργάνωση του φόρουµ 
στην Αθήνα. 

Στη συνάντηση συµ-
µετείχαν, επίσης, από την 
Ο.Κ.Ε. ο Γενικός Γραµµατέας 
κ. Απόστολος Ξυράφης και 
η Υπεύθυνη Διεθνών και Δη-
µοσίων Σχέσεων Δρ. Μάρθα 
Θεοδώρου, και από την Πρε-
σβεία της Κίνας ο κ. Shen 
Jian. 

«Οι επιπτώσεις της παγκόσμιας κρίσης μέσα 
από την οπτική της κοινωνίας των πολιτών»
Επιτροπή Εργασίας στη Μόσχα

Το Κοινωνικό Συµβούλιο της Ρωσι-
κής Οµοσπονδίας, στο πλαίσιο της 

Διεθνούς Ένωσης των Οικονοµικών και 
Κοινωνικών Συµβουλίων και παρόµοιων 
θεσµών (AICESIS), ανέλαβε να συντονίσει 
µια Επιτροπή Εργασίας που συστήθηκε µε 
τη συµµετοχή των Ο.Κ.Ε. της Κίνας, της 
Βραζιλίας, της Ελλάδος, της Ιορδανίας, της 
Ν. Αφρικής και της Ευρωπαϊκής Ο.Κ.Ε. για 
να ετοιµάσει µια συνθετική Έκθεση.

Για το λόγο αυτό πραγµατοποιήθηκε 
στις 20 και 21 Φεβρουαρίου 2012, στη Μό-
σχα, συνάντηση της Επιτροπής Εργασίας 
που είχε σχηµατιστεί µε απόφαση του Δι-
οικητικού Συµβουλίου της AICESIS για να 
επεξεργαστεί το θέµα «Οι επιπτώσεις της 
παγκόσµιας κρίσης µέσα από την οπτική 
της κοινωνίας των πολιτών».

Η Έκθεση στην τελική της µορφή θα 
παρουσιαστεί στη Σύνοδο του G20 που θα 
λάβει χώρα στη Ρωσία το 2013.

Εκ µέρους της Ο.Κ.Ε. στην εν λόγω 
Επιτροπή µετείχε µε απόφαση της Εκτε-

λεστικής Επιτροπής της Ο.Κ.Ε. ο Γενικός 
Γραµµατέας κ. Απόστολος Ξυράφης, ενώ 
πέραν των εκπροσώπων των ανωτέρω χω-
ρών συµµετείχαν Ρώσοι Ακαδηµαϊκοί από 
Πανεπιστήµια της Ρωσίας, µε συντονιστή 

τον Καθηγητή κ. Alexander Dinkin, της 
Ρωσικής Ακαδηµίας Επιστηµών και Διευ-
θυντή του Ινστιτούτου Παγκόσµιας Οικο-
νοµίας και Διεθνών Υποθέσεων της Ρωσι-
κής Ακαδηµίας Επιστηµών.
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Γνώμη της Ο.Κ.Ε. επί του Σχεδίου Νόμου 

«Για τη δίκαιη δίκη και την εύλογη 
διάρκεια αυτής»  

Συνεδρίασε την Τετάρτη, 8 Φεβρου-
αρίου 2012, η Εκτελεστική Επιτρο-

πή της Οικονοµικής και Κοινωνικής 
Επιτροπής (Ο.Κ.Ε.), προκειµένου να 
διαµορφώσει την εισήγησή της προς 
την Ολοµέλεια επί του Σχεδίου Νόµου 
«Για τη δίκαιη δίκη και την εύλογη 
διάρκεια αυτής» που εστάλη από το 
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας 
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων.

Η Ο.Κ.Ε. αξιολογεί θετικά την 
προσπάθεια που γίνεται µε το Σχέδιο 
Νόµου για επιτάχυνση απονοµής της 
δικαιοσύνης στην αστική, ποινική και 
διοικητική δίκη και ορθολογικοποί-
ηση σειράς θεσµικών αδυναµιών και 
προβληµάτων που εµφανίζονται στην 
καθηµερινή απονοµή δικαίου. Εισά-
γονται σηµαντικές καινοτοµίες στην 
κατεύθυνση απλούστευσης και επι-
τάχυνσης των διαδικασιών απονοµής 
της δικαιοσύνης. Βέβαια, απαιτούνται 
πρόσθετα µέτρα, ώστε να υπάρξει 
ολοκληρωµένη προσέγγιση των προ-
βληµάτων.

Ειδικότερα, και όσον αφορά τους 
επιµέρους τοµείς του Σχεδίου Νόµου, 
οι βασικότερες παρατηρήσεις της 
Ο.Κ.Ε. είναι οι ακόλουθες: 

α. Πολιτική Δίκη

Θετικά αξιολογείται η µεταφορά 
τµήµατος της δικαστικής ύλης στα Ει-
ρηνοδικεία, εφόσον εξασφαλισθούν 
οι αναγκαίες υποδοµές, υλικές και σε 
ανθρώπινο δυναµικό. 

Θετικά αξιολογείται, επίσης, η 
µεταφορά ύλης από τα Πολυµελή 
Πρωτοδικεία στα Μονοµελή. Θέση της 
Ο.Κ.Ε. είναι ότι απαιτείται η γενναία 
αύξηση της ύλης του Μονοµελούς, η 
κατάργηση περισσότερων πολυµελών 
συνθέσεων και η διατήρησή τους σε 
πολύ σύνθετες υποθέσεις ειδικού 
αντικειµένου π.χ. Εµπορικού, Χρηµα-
τιστηριακού και ειδικών µορφών Αστι-
κού δικαίου. 

Θετικά αξιολογείται η θέσπιση 
προθεσµιών εκδίκασης υποθέσεων 
και έκδοσης αποφάσεων. Βέβαια, η 
συγκεκριµένη διάταξη θα πρέπει να 
συνοδευτεί και από σαφείς κυρώσεις 
στους δικαστές µέσα από κυρωτικές 
λειτουργίες και πειθαρχικό έλεγχο 

από ανεξάρτητα δικαστικά όργανα, 
ως προς την αυστηρή τήρηση των τασ-
σόµενων προθεσµιών εκδίκασης των 
υποθέσεων και έκδοσης των αποφά-
σεων.

Θετικά αξιολογείται η εισαγωγή 
του πρωτόλειου θεσµού της δικαστι-
κής µεσολάβησης. Επισηµαίνεται, 
όµως, ότι θα πρέπει να προβλεφθούν 
οι κατάλληλες ρυθµίσεις στο Σχέδιο 
Νόµου, ώστε να είναι άµεσα εφαρµό-
σιµος ο προβλεπόµενος θεσµός. 

Αρνητικά αξιολογείται η θέσπιση 
υψηλών παραβόλων για την άσκηση 
ενδίκων µέσων. Η Ο.Κ.Ε. θεωρεί ότι 
επιβάλλεται να υπάρξει ειδική πρό-
βλεψη µειωµένων παραβόλων επί 
ενδίκων µέσων εργατικών υποθέσεων 
(που ασκούνται από εργαζόµενους), 
διατροφών και αµοιβών επαγγελµα-
τιών.

Τέλος, άστοχη θεωρείται η καθι-
έρωση του «τόκου επιδικίας», καθώς 
µεταξύ άλλων η ρύθµιση αυτή κρίνε-
ται και ασυµβίβαστη µε την αρχή της 
αναλογικότητας.

β. Ποινική Δίκη

Θετικά αξιολογείται η κατάργηση 
της προκαταρκτικής εξέτασης, καθώς 
απελευθερώνεται χρόνος και επιταχύ-
νεται ο προσδιορισµός δικασίµου στον 
α’ βαθµό. Ωστόσο, η Ο.Κ.Ε. τονίζει 
την ανάγκη οι όποιες διαδικασίες επι-
τάχυνσης να µην θίγουν θεµελιώδεις 
δικονοµικές αρχές και δικαιώµατα των 
πολιτών. 

Αρνητικά αξιολογείται η εισαγωγή 
του θεσµού του Μονοµελούς Εφετείου 
Κακουργηµάτων για την εκδίκαση των 
ρητώς αναφεροµένων στο σχετικό άρ-
θρο του Σχεδίου Νόµου κακουργηµά-
των, όπως επίσης και η πρόβλεψη για 
επιβολή αυτόφωρης διαδικασίας στις 
πταισµατικές παραβάσεις.  

Τέλος, αρνητικά κρίνεται η υπερ-
βολική αύξηση των προστίµων και των 
παραβόλων που διατρέχει το σύνολο 
των σχετικών διατάξεων του Σχεδίου 
Νόµου.

γ. Διοικητική Δίκη

Θετικά αξιολογείται η επέκταση 
και βελτίωση του θεσµού της πρότυ-
πης δίκης, µε συγκεκριµένο βέβαια 
χρονοδιάγραµµα, στο πλαίσιο του 
οποίου θα περατώνεται η κατά πα-
ραποµπή δίκη στο ΣτΕ και κυρίως η 
κυρωτική λειτουργία σε βάρος της 
Διοίκησης σε περίπτωση που ηττάται 
στη δίκη.

Η Ο.Κ.Ε. θεωρεί θετική τη θέσπι-
ση διαδικασίας αποζηµιώσεων για 
καθυστέρηση απονοµής δικαιοσύνης, 
καθώς και την πρόβλεψη ότι η µη 
αποστολή εκ µέρους της Διοίκησης 
φακέλου µε τις απόψεις της τεκµαίρει 
οµολογία των απόψεων – ισχυρισµών 
του διοικούµενου. 

Αρνητικά αξιολογείται η υποχρέ-
ωση υποβολής συνοπτικής έκθεσης 
για το περιεχόµενο του δικογράφου, 
η οποία σύµφωνα µε την Ο.Κ.Ε. θα 
έπρεπε να είναι δυνητική.

Τέλος, η Ο.Κ.Ε.: α) επισηµαίνει 
ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει υποχρέ-
ωση καταβολής δικαστικού ενσήµου 
στις αναγνωριστικού τύπου αγωγές, 
β) θεωρεί ότι θα πρέπει να είναι υπο-
χρεωτική η τήρηση πρακτικών στις 
συνεδριάσεις του Ανωτάτου Δικαστι-
κού Συµβουλίου και γ) προτείνει την 
επαναφορά του θεσµού της εισήγησης 
στις ακυρωτικές δίκες, καθώς και την 
τήρηση πρακτικών σε αυτές.
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Συνεδρίασε την Τετάρτη, 8 Φεβρου-
αρίου 2012, η Εκτελεστική Επιτρο-

πή της Οικονοµικής και Κοινωνικής 
Επιτροπής (Ο.Κ.Ε.), προκειµένου να 
διαµορφώσει την εισήγησή της προς 
την Ολοµέλεια επί του Σχεδίου Νό-
µου «Ρυθµίσεις για την κτηνοτροφία 
και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις» 
που εστάλη από το Υπουργείο Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίµων.

Η Ο.Κ.Ε. αξιολογεί ότι το Σχέδιο 
Νόµου κινείται προς τη σωστή κα-
τεύθυνση, καθώς διαπιστώνεται ότι 
µε την απλοποίηση των διαδικασιών 
για την έκδοση άδειας ίδρυσης και 
λειτουργίας των κτηνοτροφικών µονά-
δων και τη µεταφορά των διαδικασιών 
αυτών σε περιφερειακό επίπεδο, κα-
ταπολεµάται σε µεγάλο βαθµό η γρα-
φειοκρατία και επιλύονται ορισµένα 
από τα χρόνια προβλήµατα του κτη-
νοτροφικού τοµέα. Βέβαια, επισηµαί-
νεται ότι το Σχέδιο Νόµου θα έπρεπε 
να εντάσσεται σε έναν Ολοκληρωµένο 
Σχεδιασµό για την Ανάπτυξη και τον 
Εκσυγχρονισµό της Ελληνικής Κτηνο-
τροφίας.

Στη συνέχεια, οι βασικές παρα-
τηρήσεις της Ο.Κ.Ε. επικεντρώνονται, 
µεταξύ άλλων, στα ακόλουθα:

Θετικά αξιολογείται η διάταξη, 
σύµφωνα µε την οποία αδειοδοτούσα 
αρχή είναι η Διεύθυνση Αγροτικής Οι-
κονοµίας και Κτηνιατρικής της οικίας 
Περιφερειακής Ενότητας. 

Θετικά αξιολογείται, επίσης, η 
ρύθµιση σύµφωνα µε την οποία επι-
τρέπεται στους συστεγασµένους κτη-
νοτρόφους να συµµετέχουν αυτοτελώς 
ή οµαδικά σε αναπτυξιακά προγράµ-
µατα του κλάδου.                                                                       

Αρνητικά αξιολογείται το γεγονός 
ότι για άλλη µια φορά σε Σχέδιο Νό-
µου δεν προβλέπεται ή ακυρώνεται η 
συµµετοχή εκπροσώπων των κοινωνι-
κών και παραγωγικών φορέων σε Συµ-
βούλια και Επιτροπές. Επισηµαίνεται 
ότι στην Επιτροπή Σταυλισµού είναι 
κρίσιµη η συµµετοχή εκπροσώπου 
των κτηνοτρόφων, αλλά και της Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης.

Όσον αφορά τα κριτήρια αδει-
οδότησης των κτηνοτροφικών εκµε-
ταλλεύσεων, η Ο.Κ.Ε. θεωρεί ότι θα 
έπρεπε να συνυπολογίζεται, εκτός 
των χιλιοµετρικών αποστάσεων, και η 
δυνατότητα εφαρµογής ενός συστήµα-
τος µέτρησης συγκεκριµένων ρύπων, 
ώστε να αξιολογείται ο βαθµός επι-
βάρυνσης του φυσικού και οικιστικού 
περιβάλλοντος από τη λειτουργία της 
κτηνοτροφικής µονάδας.    

Τέλος, η Ο.Κ.Ε. επισηµαίνει τις 
καθυστερήσεις που εξακολουθούν να 
σηµειώνονται στην ολοκλήρωση των 
Σχεδίων Διαχείρισης των περιοχών 
ΝΑTURA, γεγονός που δηµιουργεί δυ-
σκολίες στην αξιοποίησή τους µε τρό-
πο συµβατό µε τα ιδιαίτερα φυσικά 
τους χαρακτηριστικά.

Γνώμη της Ο.Κ.Ε. επί του Σχεδίου Νόμου

«Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις 
κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις»

Συνέντευξη τύπου της Ο.Κ.Ε. 
για το κέντρο της Αθήνας

Πραγµατοποιήθηκε τη Δευτέρα, 19 
Μαρτίου 2012, Συνέντευξη Τύπου 

για την παρουσίαση των προτάσεων της 
Ο.Κ.Ε. για το κέντρο της Αθήνας. 

Καθώς αποτελεί κοινή διαπίστω-
ση ότι τα προβλήµατα του ευρύτερου 
κέντρου της Αθήνας (ιστορικό κέντρο, 
εµπορικό τρίγωνο, αλλά και ορισµένες 
περικεντρικές περιοχές) οξύνονται διαρ-
κώς και σήµερα έχουν φθάσει σε ιδιαίτε-
ρα κρίσιµο σηµείο, η Ο.Κ.Ε. επιδιώκει µε 
συγκεκριµένες προτάσεις να συµβάλει 
στη δηµιουργία συναινέσεων και στην 
επεξεργασία αποτελεσµατικής πολιτικής 
για την αναβάθµιση του κέντρου.

«Ο ρόλος της κοινωνίας  
των πολιτών στην εφαρμογή 
της Συνεργασίας για τη 
δημοκρατία και την κοινή 
ευημερία με τις χώρες της 
Νότιας Μεσογείου»
Συνάντηση στις Βρυξέλλες

 

Πραγµατοποιήθηκε την Τρίτη, 20 Μαρ-
τίου 2012, στις Βρυξέλλες, συνάντη-

ση µε θέµα «Ο ρόλος της κοινωνίας των 
πολιτών στην εφαρµογή της Συνεργασίας 
για τη δηµοκρατία και την κοινή ευηµε-
ρία µε τις χώρες της Νότιας Μεσογείου».

Οι συµµετέχοντες εξέφρασαν ανα-
λυτικά τις απόψεις τους σε σχέση µε τη 
σηµασία της συµµετοχής της κοινωνίας 
των πολιτών, ειδικά σε περιόδους οικονο-
µικής κρίσης όπως η σηµερινή.

Από την Ο.Κ.Ε. Ελλάδος συµµετείχε 
η Επιστηµονική Σύµβουλος Δρ. Αφροδίτη 
Μακρυγιάννη.
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Συνεδρίασε τη Δευτέρα, 5 Μαρτί-
ου 2012, η Εκτελεστική Επιτρο-

πή της Οικονοµικής και Κοινωνικής 
Επιτροπής (Ο.Κ.Ε.), προκειµένου να 
διαµορφώσει την εισήγησή της προς 
την Ολοµέλεια επί του Σχεδίου Νόµου 
«Οργάνωση και λειτουργία του Ελλη-
νικού Γεωργικού Οργανισµού – ΔΗ-
ΜΗΤΡΑ, ολοκληρωµένη υποστήριξη 
του αγροτικού κόσµου στους τοµείς 
της εφαρµοσµένης αγροτικής έρευ-
νας, της αγροτικής επαγγελµατικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης και του 
ελέγχου και της πιστοποίησης αγρο-
τικών προϊόντων» που εστάλη από το 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίµων.

Αξιολογώντας τα µέχρι σήµερα 
δεδοµένα που χαρακτηρίζουν τον 
αγροτικό χώρο, η Ο.Κ.Ε. καταλήγει 
στο συµπέρασµα ότι η λειτουργία των 
οργανισµών που συγχωνεύονται µε το 
Σχέδιο Νόµου (µε εξαιρέσεις βέβαια, 
όπως αυτή του ΕΛΟΓΑΚ) δεν απέφερε 
τα αναµενόµενα οφέλη στον αγροτικό 
κόσµο. Οι βασικές επισηµάνσεις επι-
κεντρώνονται στα ακόλουθα:

α) Στην υφιστάµενη αρνητική οικονο-

Γνώμη της Ο.Κ.Ε. επί του Σχεδίου Νόμου

«Οργάνωση και λειτουργία του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού 
- ΔΗΜΗΤΡΑ, ολοκληρωμένη υποστήριξη του αγροτικού κόσμου 
στους τομείς της εφαρμοσμένης αγροτικής έρευνας, της αγροτικής 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και του ελέγχου και 
της πιστοποίησης αγροτικών προϊόντων»

µική συγκυρία, κατά την οποία ο 
πρωτογενής τοµέας µπορεί και πρέ-
πει να διαδραµατίσει πρωταρχικό 
ρόλο στην ανάκαµψη, δηµιουργεί-
ται ένας γιγάντιος οργανισµός µε 
πολυδαίδαλες δοµές, κεντρικές και 
περιφερειακές υπηρεσίες και πο-
λυάριθµες ανελαστικές οργανικές 
θέσεις εργασίας, χωρίς να τεκµηρι-
ώνεται το οικονοµικό όφελος ή ο 
εκσυγχρονισµός των παρεχόµενων 
υπηρεσιών. 

β) Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να 
δοθεί στις διατάξεις που αφορούν 
στην αγροτική έρευνα και τεχνολο-
γία. Αναφορικά µε τη συγχώνευση 
του Εθνικού Ιδρύµατος Αγροτικής 
Έρευνας - ΕΘΙΑΓΕ στο νεοϊδρυόµε-
νο Ελληνικό Γεωργικό Οργανισµό 
- ΔΗΜΗΤΡΑ, η Ο.Κ.Ε. θεωρεί ότι 
αν όχι υποβαθµίζει, τουλάχιστον 
δεν αναδεικνύει τη σηµασία της 
αγροτικής έρευνας σε µία ιδιαίτερα 
κρίσιµη για την εθνική οικονοµία 
περίοδο. Το ζήτηµα της αγροτικής 
έρευνας θα πρέπει να αντιµετωπι-
σθεί ως µέρος ενός ολοκληρωµέ-
νου εθνικού σχεδιασµού για την 
έρευνα και την τεχνολογία.

γ) Η διάταξη που αναφέρεται στα 
ανταποδοτικά τέλη θα πρέπει να 
επανεξετασθεί ως προς τη συµβα-
τότητά της µε το κοινοτικό δίκαιο, 
καθώς τα προβλεπόµενα ανταπο-
δοτικά τέλη δηµιουργούν επιβά-
ρυνση στις τιµές των προϊόντων και 
έτσι νοθεύεται αθέµιτα ο ανταγωνι-
σµός. 

δ) Θετικά αξιολογείται το σχέδιο ίδρυ-
σης σε κάθε περιφερειακή αυτοδι-
οίκηση γεωργικής σχολής, η οποία 
θα λειτουργεί ως δηµόσιο αγροτικό 
τεχνολογικό λύκειο τριετούς φοίτη-
σης. Επισηµαίνεται, όµως, ότι είναι 
αναγκαίος ένας ολοκληρωµένος 
εθνικός σχεδιασµός για την τεχνο-
λογική εκπαίδευση και κατάρτιση, 
υπό την ευθύνη και την εποπτεία 
ενός κεντρικού δηµόσιου φορέα 
και συγκεκριµένα του Υπουργείου 
Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και 
Θρησκευµάτων.

ε) Τέλος, θετικά αξιολογείται η προ-
βλεπόµενη δηµιουργία Κέντρου 
Ηλεκτρονικής Διασύνδεσης όλων 
των αγροτικών επιχειρήσεων ή εκ-
µεταλλεύσεων.
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Συνεδρίασε τη Δευτέρα, 14 Μαρτίου 
2012, η Εκτελεστική Επιτροπή της 

Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής 
(Ο.Κ.Ε.) προκειµένου να διαµορφώσει την 
εισήγησή της προς την Ολοµέλεια επί του 
Σχεδίου Νόµου «Αξιοποίηση του πρώην 
Αεροδροµίου του Ελληνικού - Πρόγραµµα 
Ήλιος - Προώθηση της χρήσης ενέργει-
ας από ανανεώσιµες πηγές (ενσωµάτωση 
Οδηγίας 2009/28/ΕΚ) - Κριτήρια αειφορίας 
βιοκαυσίµων και βιορευστών (ενσωµάτωση 
Οδηγίας 2009/30/ΕΚ).

Οι βασικές παρατηρήσεις της Ο.Κ.Ε. 
επί των τριών (3) ενοτήτων του Σχεδίου Νό-
µου είναι οι ακόλουθες:

α. Αξιοποίηση του πρώην αεροδρομίου Ελ-
ληνικού

Η Ο.Κ.Ε. θεωρεί ότι το προτεινόµενο 
Σχέδιο Νόµου κινείται προς τη σωστή κα-
τεύθυνση, όµως επισηµαίνει ειδικότερα τα 
εξής:

1. H υλοποίηση ενός τόσο µεγάλου έργου 
θα έπρεπε να εντάσσεται στο πλαίσιο 
του νέου ΡΣΑ, η παρουσίαση του οποί-
ου ακόµα εκκρεµεί. Εποµένως, οι ρυθ-
µίσεις του Σχεδίου Νόµου θα πρέπει να 
γίνουν σεβαστές από το νέο ΡΣΑ, όταν 
αυτό ισχύσει.

2. Η Ο.Κ.Ε. θεωρεί ότι οι προβλεπόµενες 
από το Σχέδιο Νόµου δηµοσιονοµικές 
επιπτώσεις από την ανάπτυξη του ακι-
νήτου θα έχουν αισθητά θετική δηµο-
σιονοµική επίδραση. Εξίσου σηµαντικές 
αναµένονται να είναι οι αναπτυξιακές 
επιπτώσεις, ενώ θα υπάρξει επίσης 
σηµαντική δηµιουργία νέων θέσεων 
απασχόλησης, καθώς και αυξητική επί-
δραση στις τιµές γης σε µια ευρύτερη 
περιοχή.

 Πέραν όµως των θετικών αυτών προ-
καταρκτικών εκτιµήσεων, η Ο.Κ.Ε. 
επισηµαίνει την ανάγκη αναλυτικής 
διερεύνησης και τεκµηρίωσης των οικο-
νοµικών επιπτώσεων από την ανάπτυξη 
του ακινήτου. Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαί-
τερα σηµαντικά θέµατα είναι ο υπολο-
γισµός της ύπαρξης επαρκούς ενεργούς 
ζήτησης για την απορρόφηση της προ-
σφοράς γης και δυνητικής κτιριακής 
επιφάνειας, αλλά και η διερεύνηση των 
επιπτώσεων στην αγορά ακινήτων της 
Αττικής όσον αφορά στη µετακίνηση της 
ζήτησης από άλλες περιοχές, στην επί-
δραση στο απόθεµα γραφειακών χώρων 
ή κατοικιών κοκ.

Θέσεις της Ο.Κ.Ε. επί του Σχεδίου Νόμου 

«Αξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου 
του Ελληνικού - Πρόγραμμα Ήλιος - 
Προώθηση της χρήσης ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές (ενσωμάτωση 
Οδηγίας 2009/28/ΕΚ) - Κριτήρια 
αειφορίας βιοκαυσίμων και βιορευστών 
(ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/30/ΕΚ)»

3. Είναι σαφές ότι µε την ανάπτυξη δηµι-
ουργείται ο µεγαλύτερος ενιαίος χώρος 
πρασίνου - ελεύθερος χώρος στην Ελλά-
δα και την Αττική, και ένας από τους µε-
γαλύτερους του κόσµου, για τον οποίο 
θα υπάρχει πολύ υψηλό, αθροιστικό, 
κόστος συντήρησης και λειτουργίας. Η 
ύπαρξη σηµαντικών εσόδων από την 
όλη ανάπτυξη είναι αναγκαία, συνεπώς, 
πέρα από τη δηµοσιονοµική συµβολή, 
και για να καλυφθεί το κόστος αυτό. Σε 
αντίθετη περίπτωση, η υποβάθµιση του 
χώρου θα ήταν βέβαιη.

4. Η Ο.Κ.Ε. θεωρεί κρίσιµο το ζήτηµα των 
απαιτούµενων υποδοµών προκειµένου 
το όλο εγχείρηµα να λειτουργήσει απο-
τελεσµατικά και µετά την ανάπτυξη του 

ακινήτου (π.χ. υπόγειοι χώροι στάθµευ-
σης, σύνδεση µε µέσα µαζικής µεταφο-
ράς, κ.λπ.).

5. Η Ο.Κ.Ε. θεωρεί αναγκαία την εφαρµο-
γή των αρχών της βιοκλιµατικής αρχιτε-
κτονικής στις ζώνες προς πολεοδόµηση, 
προκειµένου το ακίνητο που θα προκύ-
ψει να αποτελέσει πρότυπο πράσινης 
ανάπτυξης και όχι απλά άλλη µία δοµη-
µένη περιοχή µέσα στην πόλη.

6. Αναφορικά µε τις ζώνες ανάπτυξης, 
στις κοινές αποφάσεις των Υπουργών 
Οικονοµικών και Περιβάλλοντος (όπως 
προβλέπεται στο Σχέδιο Νόµου) για τις 
ζώνες αυτές, θα πρέπει να ληφθεί ιδι-
αίτερη µέριµνα, ως προς την άσκηση 
της επιχειρηµατικής δραστηριότητας. 
Συγκεκριµένα, τα ιδιαίτερα χαρακτη-
ριστικά τοποθεσίας και γεωγραφικής 
θέσης της περιοχής αναδεικνύουν την 
άσκηση επιχειρηµατικής δραστηριότη-
τας µικρού µεγέθους, προσαρµοσµένη 
σε αυτά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.
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7. Με δεδοµένο ότι η Αττική σε πολλές 
περιοχές παρουσιάζει υποβαθµισµένο 
φυσικό περιβάλλον και σοβαρή έλλει-
ψη σε χώρους πρασίνου, είναι ιδιαίτερα 
σηµαντικό το πλαίσιο που θα ισχύσει 
να εξασφαλίζει πόρους για τη βελτίω-
ση του περιβάλλοντος στην υπόλοιπη 
Αττική. Παράλληλα, η Ο.Κ.Ε. θεωρεί ότι 
οι όµοροι δήµοι θα ωφεληθούν ούτως 
ή άλλως από την αξιοποίηση του ακι-
νήτου µε τη συνολική αναβάθµιση της 
περιοχής και την αύξηση της αξίας γης.

 Ως εκ τούτου, η Ο.Κ.Ε. προτείνει η µε-
ταφορά των πρόσθετων πόρων από την 
αύξηση του µέσου συντελεστή δόµησης 
από 0,5 σε 0,6 να κατευθυνθεί αποκλει-
στικά στην Περιφερειακή Ένωση Δήµων 
Αττικής, µε στόχο την αντιµετώπιση σύν-
θετων προβληµάτων κοινωνικού, οικονο-
µικού και πολεοδοµικού χαρακτήρα και 
τη δηµιουργία αντίστοιχων πόλων και σε 
άλλες περιοχές του λεκανοπεδίου.

β. Πρόγραμμα Ήλιος

Η Ο.Κ.Ε. εκφράζει σοβαρές επιφυλά-
ξεις αφενός για τη βιωσιµότητα και αφε-
τέρου και πολύ περισσότερο για τη συ-
νεισφορά του Προγράµµατος Ήλιος στην 
εθνική οικονοµία, έτσι όπως αυτό περιγρά-
φεται στο Σχέδιο Νόµου. 

H O.K.E. διαπιστώνει ότι το Σχέδιο Νό-
µου αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγµα 
ελλιπούς προετοιµασίας νοµοθέτησης, για 
ένα θέµα πολύ σηµαντικό για την οικο-
νοµία και την κοινωνία, καθώς δεν έχουν 
προηγηθεί µελέτες που να τεκµηριώνουν 
πόσο θα κοστίσει το πρόγραµµα Ήλιος, 
πώς θα χρηµατοδοτηθεί και ποιο θα είναι 
τελικά το όφελος για τη χώρα. Ειδικότερα, 
η Ο.Κ.Ε. εντοπίζει τα εξής θέµατα, τα οποία 
θεωρεί προαπαιτούµενα για τη βιωσιµότη-
τα του προγράµµατος και τη συνεισφορά 
του στην εθνική οικονοµία:

1. Η Ο.Κ.Ε. θεωρεί ότι τα οφέλη του δηµο-
σίου από την υλοποίηση του Προγράµ-
µατος δεν τεκµηριώνονται επαρκώς.

2. Ένα πολύ σηµαντικό θέµα το οποίο εγεί-
ρεται είναι η ένταξη του προγράµµατος 
στο συνολικό ενεργειακό σχεδιασµό της 
χώρας.

3. Η Ο.Κ.Ε. τονίζει την ανάγκη εκπόνησης 
τεχνοικοοικονοµικής µελέτης σκοπιµό-
τητας του έργου, µέσω της οποίας θα  
απαντηθούν µεταξύ άλλων και ερωτή-
µατα που άπτονται της τιµολογιακής 
πολιτικής,  αν και κατά πόσον θα επι-
βαρυνθεί ο έλληνας καταναλωτής, ποιά 
θα είναι η προστιθέµενη αξία  του προ-
γράµµατος για τη χώρα κ.ά.

4. Προκειµένου να µπορεί να γίνει φυσική 
εξαγωγή της παραγόµενης ηλεκτρικής 
ενέργειας, θα πρέπει να αναπτυχθεί πε-
ραιτέρω το δίκτυο µεταφοράς ενέργειας. 
Θα πρέπει να επισηµανθεί ότι δεν έχει 
αναληφθεί καµία δέσµευση για το κό-
στος της ανάπτυξης του δικτύου µετα-
φοράς και η Ο.Κ.Ε. διαπιστώνει ότι δυ-
στυχώς στο Σχέδιο Νόµου δεν υπάρχει 
καµία πρόβλεψη για  την κάλυψη του 
κόστους δηµιουργίας των αναγκαίων 
υποδοµών και δικτύων τονίζει ότι επ’ 
ουδενί το κόστος αυτό πρέπει να επωµι-
στούν οι Έλληνες φορολογούµενοι.

5. Η εισαγωγή στο υπάρχον σύστηµα πα-
ραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από  
θερµικούς σταθµούς που έχουν συγκε-
κριµένα τεχνικά χαρακτηριστικά και δεν 
µπορούν να απορροφήσουν µεγάλες 
ποσότητες ενέργειας από ΑΠΕ, εµπερι-
έχει κινδύνους για την ευστάθεια του 
ηλεκτρικού συστήµατος. Εποµένως, 
απαιτείται ανασχεδιασµός του συστήµα-
τος µε βάση τα νέα δεδοµένα. Η Ο.Κ.Ε. 
κρίνει αρνητικά ότι στο Σχέδιο Νόµου 
δεν γίνεται ουδεµία αναφορά στο ποιος 
θα αναλάβει το κόστος για τον ανασχε-

διασµό αυτό.

6. Η Ο.Κ.Ε. τονίζει ότι το ελάχιστο που θα 
πρέπει να επιτύχει η χώρα για να επω-
φεληθεί από την υλοποίηση του προ-
γράµµατος είναι να αναδειχθεί σε µία 
από τις πρωτοπόρες χώρες στην ανάπτυ-
ξη και υλοποίηση αντίστοιχων εγχειρη-
µάτων. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να 
δοθεί ιδιαίτερη έµφαση στην εγχώρια 
έρευνα και ανάπτυξη της τεχνολογίας 
όλων των τοµέων που συνδέονται µε 
την εκµετάλλευση της ηλιακής ενέρ-
γειας (π.χ. κατασκευή ηλιακών πάνελ), 
µέσω για παράδειγµα ανάπτυξης συνερ-
γασιών µεταξύ ερευνητικών κέντρων και 
επιχειρήσεων.

 Σε συνάφεια µε τα παραπάνω, η Ο.Κ.Ε. 
θεωρεί ότι το πρόγραµµα θα πρέπει να 
προβλέπει την ανάπτυξη της παραγωγής 
φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα µε τη συ-
νεπαγόµενη αξιοποίηση του ελληνικού 
παραγωγικού και τεχνικού δυναµικού 
και τη δηµιουργία απασχόλησης.

7. Τέλος, πολύ σηµαντικό ζήτηµα είναι η 
απουσία συνολικού σχεδιασµού χωρο-
θέτησης του Προγράµµατος. Η Ο.Κ.Ε. 
επισηµαίνει την ανάγκη να αποφευχθεί 
η αλόγιστη τοποθέτηση φωτοβολταϊκών 
που δεν συµβαδίζει µε τις αρχές της 
πράσινης ανάπτυξης, δηµιουργεί οπτική 
όχληση και αλλοιώνει τη φυσιογνωµία 
του ελληνικού τοπίου, µε δυσµενείς 
συνέπειες σε άλλους τοµείς της οικο-
νοµίας (π.χ. τουρισµός, αγροτική δρα-
στηριότητα, κοκ). Επιπλέον, θα πρέπει 
να αποκλειστεί ρητά η µετατροπή των 
κηρυγµένων αναδασωτέων εκτάσεων σε 
εκτάσεις για τη χωροθέτηση φωτοβολ-
ταϊκών.

γ. Προώθηση της χρήσης ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές (ενσωμάτωση Οδηγίας 
2009/28/ΕΚ) - Κριτήρια αειφορίας βιοκαυ-
σίμων και βιορευστών (ενσωμάτωση Οδη-
γίας 2009/30/ΕΚ)

Η Ο.Κ.Ε. θεωρεί ότι το Σχέδιο Νόµου 
κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, καθώς 
η προώθηση της χρήσης ενέργειας από 
ανανεώσιµες πηγές θα πρέπει να αποτελεί 
βασική στρατηγική στο πλαίσιο της ανά-
πτυξης ενός νέου µοντέλου ανάπτυξης για 
τη χώρα. Επισηµαίνεται, ωστόσο, ότι θα 
πρέπει και εδώ να δοθεί ιδιαίτερη έµφαση 
στην προώθηση της έρευνας και τεχνολογί-
ας στα πεδία που συνδέονται µε τη χρήση 
ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές.
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Την Παρασκευή, 23 Μαρτίου 2012, 

ο Πρωθυπουργός της Αρµενίας κ. 

Tigran Sarkisyan συναντήθηκε µε τον 

Πρόεδρο της Ο.Κ.Ε. κ. Χρήστο Πολυ-

ζωγόπουλo. Στην ελληνική αντιπρο-

σωπεία συµµετείχαν, επίσης, η κα 

Βασιλική Δικοπούλου, Επιτετραµµέ-

νη Πρέσβης της Ελλάδας στην Αρµε-

νία, ο κ. Απόστολος Ξυράφης, Γενικός 

Γραµµατέας, η Δρ. Μάρθα Θεοδώρου, 

Υπεύθυνη Διεθνών και Δηµοσίων Σχέ-

σεων της Ο.Κ.Ε., και ο κ. Κωνσταντί-

νος Δασκαλόπουλος, Εµπορικός Ακό-

λουθος.

Ο Πρωθυπουργός της Αρµενί-

ας αναφέρθηκε µε ιδιαίτερα θερµό 

τρόπο στη µακρόχρονη φιλία και τις 

σχέσεις των δύο χωρών. Στο πλαίσιο 

αυτό θεωρεί ότι είναι εξαιρετική πρω-

τοβουλία η υπογραφή του Πρωτοκόλ-

λου Συνεργασίας µεταξύ της Ο.Κ.Ε. 

Ελλάδος και του Δηµοσίου Συµβου-

λίου της Αρµενίας και διαβεβαίωσε 

ότι από την πλευρά του το εγχείρη-

µα αυτό θα έχει πλήρη υποστήριξη. 

Επίσης, αναφέρθηκε στη σηµερινή 

οικονοµική κρίση στην Ελλάδα και 

στην παρόµοια κρίση που είχε βιώ-

σει τα προηγούµενα έτη η Αρµενία. 

Στο πλαίσιο αυτό, τέτοιου είδους συ-

νεργασίες είναι απαραίτητες για την 

υπέρβαση των προβληµάτων για την 

οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη 

και για τη διατήρηση της οικονοµικής 

και κοινωνικής συνοχής.

Ο Πρόεδρος της Ο.Κ.Ε. ευχαρί-

στησε τον Πρωθυπουργό της Αρµενί-

ας για τη συνάντηση και αναφέρθηκε 

στους ισχυρούς ιστορικούς δεσµούς 

που συνδέουν τις δύο χώρες. Επί-

σης, τον ενηµέρωσε για το έργο της 

Ο.Κ.Ε. στην Ελλάδα και το εξωτερικό, 

για την πρωτοβουλία για µια Εθνική 

Κοινωνική Αναπτυξιακή Συµφωνία 

που είχε τη σύµφωνη γνώµη όλων 

των κοινωνικών εταίρων και για την 

ανάληψη πρωτοβουλίας από την 

Ο.Κ.Ε. στο άµεσο µέλλον για την υλο-

ποίηση των προτάσεων που περιείχε 

Συνάντηση με τον Πρωθυπουργό της Αρμενίας

η Συµφωνία αυτή. Τόνισε, τέλος, πως 

σκοπός της συνεργασίας ανάµεσα 

στην Ο.Κ.Ε. Ελλάδος και το Δηµό-

σιο Συµβούλιο της Αρµενίας είναι να 

υλοποιηθούν άµεσες δράσεις που θα 

φέρουν πιο κοντά τις κοινωνίες των 

δύο χωρών µε τα αντίστοιχα θετικά 

αποτελέσµατα.

Η Πρεσβεία της Ελλάδος στην 

Αρµενία εξέφρασε την υποστήριξή 

της στην πρωτοβουλία αυτή, ώστε να 

επιφέρει τα καλύτερα δυνατά αποτε-

λέσµατα για τις δύο χώρες.
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Την Παρασκευή, 23 Μαρτίου 2012, οι 
αντιπροσωπείες της Ο.Κ.Ε. Ελλάδος 

και του Δηµοσίου Συµβουλίου της Αρµενί-
ας υπέγραψαν Μνηµόνιο Συνεργασίας στο 
Ερεβάν.

Ο Πρόεδρος της Ο.Κ.Ε. Ελλάδος κ. 
Χρήστος Πολυζωγόπουλος τόνισε ότι η 
Ο.Κ.Ε. Ελλάδος, τόσο σε εθνικό, όσο και 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο, µπορεί να υποστη-
ρίξει το Δηµόσιο Συµβούλιο της Αρµενίας. 
Επίσης, τόνισε ότι σε αυτή τη συγκυρία εί-
ναι απαραίτητη η κοινωνική συνεννόηση 
και ότι για την οικονοµική και κοινωνική 
ισορροπία οι κοινωνίες πρέπει να εκφρα-
στούν µέσα από θεσµούς αξιόπιστους, 
όπου ο δηµόσιος διάλογος θα οδηγεί σε 
συγκεκριµένα και απτά αποτελέσµατα 
προς όφελος της κοινωνίας.

Ο Πρόεδρος του Δηµοσίου Συµβου-
λίου της Αρµενίας κ. Vazgen Manukyan, 
από την πλευρά του, ευχαρίστησε την ελ-
ληνική αντιπροσωπεία για την επίσκεψη 
και τόνισε ότι θεωρεί πολύ σηµαντική τη 
µεταφορά τεχνογνωσίας και εµπειρίας από 
την Ο.Κ.Ε. Ελλάδος και ότι η συνεργασία 
των δύο χωρών θα οδηγήσει στην ανάπτυ-
ξη της κοινωνίας των πολιτών, η οποία µε 
τη σειρά της µπορεί να εγγυηθεί έναν ου-
σιαστικό διάλογο για την επίτευξη οικονο-
µικής και κοινωνικής συνοχής.

Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ  
της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής  
της Ελλάδος και του Δημοσίου Συμβουλίου 
της Αρμενίας στο Ερεβάν

Τα δύο Συµβούλια συµφώνησαν να 
συνεργαστούν οι υπηρεσίες τους για την 
ανταπόδοση της επίσκεψης στην Αθήνα 
εντός του φθινοπώρου του 2012.

Στην πανηγυρική συνεδρίαση συµ-
µετείχαν ο κ. Χρήστος Πολυζωγόπουλος, 
Πρόεδρος της Ο.Κ.Ε. Ελλάδος, ο κ. Vazgen 
Manukyan, Πρόεδρος του Δηµοσίου Συµ-
βουλίου της Αρµενίας, η κα Βασιλική 
Δικοπούλου, Επιτετραµµένη Πρέσβης 
της Ελλάδας στην Αρµενία, ο κ. Απόστο-
λος Ξυράφης, Γενικός Γραµµατέας, η Δρ. 

Μάρθα Θεοδώρου, Υπεύθυνη Διεθνών και 
Δηµοσίων Σχέσεων της Ο.Κ.Ε., ο κ. Κων-
σταντίνος Δασκαλόπουλος, Εµπορικός 
Ακόλουθος και από το Δηµόσιο Συµβού-
λιο της Αρµενίας οι Vladimir Movsisyan, 
Ruben Safrastyan, Artush Ghukasyan, 
Hovhannes Hovhannisyan, Derenik 
Dumanyan, Hovhannes Tadevosyan, 
Markos Hovhannisyan, Ara Minasyan, 
Hakob Barkhudaryan, Arevik Manukyan 
και Ani Gasparyan.

Συνεδρίασε την Τρίτη, 27 Μαρτίου 
2012, η Εκτελεστική Επιτροπή της 

Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής 
(Ο.Κ.Ε.), προκειµένου να διαµορφώσει 
την εισήγησή της προς την Ολοµέλεια 
επί του Σχεδίου Νόµου «Οργάνωση και 
Λειτουργία του Τοµέα Ηλεκτρονικών Επι-
κοινωνιών» που εστάλη από το Υπουρ-
γείο Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων.

Η Ο.Κ.Ε. θεωρεί ότι η συσσώρευση 
σοβαρών προβληµάτων από την απουσία 
ρυθµιστικών παρεµβάσεων στον τοµέα 
των ηλεκτρονικών υπηρεσιών καθιστά 
αναγκαία και επιβεβληµένη την άµεση 
αντιµετώπισή τους. 

Επίσης, αξιολογεί θετικά το υπό κρί-
ση Σχέδιο Νόµου, καθώς, έστω και καθυ-
στερηµένα, απαντά σε µία σειρά εκκρε-
µοτήτων στον τοµέα των ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών στην Ελλάδα. 

Γνώμη της Ο.Κ.Ε. επί του Σχεδίου Νόμου

«Οργάνωση και λειτουργία του τομέα 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών»  

Επιπλέον, θετικά κρίνεται η ενσω-
µάτωση στην ελληνική έννοµη τάξη των 
ρυθµιστικών προκλήσεων για τα δίκτυα 
πρόσβασης επόµενης γενιάς που τέθη-
καν σε ισχύ στα κράτη-µέλη από τις 25 
Μαΐου 2011, υπό το νέο νοµικό πλαίσιο 
για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες.

Τέλος, επισηµαίνεται ότι, ενώ το 
Σχέδιο Νόµου είναι σε γενικές γραµµές 
σύµφωνο µε τις αρχές καλής νοµοθέτη-
σης, ενστάσεις δηµιουργεί το γεγονός 
ότι ενώ το υπό συζήτηση Σχέδιο Νόµου 
είχε δοθεί στη διαβούλευση ως αυτοτε-
λές Σχέδιο Νόµου, τελικά εντάχθηκε σε 
πολυνοµοσχέδιο του Υπουργείου Υποδο-
µών, Μεταφορών και Δικτύων που περι-
λαµβάνει και ρυθµίσεις για τα ταξί.
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Συνεδρίασε τη Δευτέρα, 2 Απριλί-
ου 2012, η Εκτελεστική Επιτρο-

πή της Οικονοµικής και Κοινωνικής 
Επιτροπής (Ο.Κ.Ε.), προκειµένου να 
διαµορφώσει την εισήγησή της προς 
την Ολοµέλεια επί του Σχεδίου Νόµου 
«Βελτίωση Επιχειρηµατικού Περιβάλ-
λοντος - Νέος Εταιρικός Τύπος - Σήµα-
τα Προϊόντων και Υπηρεσιών - Μεσί-
τες Ακινήτων - Ανάπτυξη Θαλάσσιου 
Τουρισµού και άλλες διατάξεις» που 
εστάλη από το Υπουργείο Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

Η Ο.Κ.Ε. αξιολογεί καταρχήν θε-
τικά την προσπάθεια βελτίωσης του 
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος που 
επιχειρείται µέσα από τις ρυθµίσεις 
του Σχεδίου Νόµου. Οι βασικότερες 
παρατηρήσεις της Ο.Κ.Ε. επικεντρώνο-
νται στα ακόλουθα:

α) Θετικά αξιολογείται η δυνατότη-
τα που δίνεται για σύσταση χωρίς 
κόστος Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής 
Εταιρείας (Ι.Κ.Ε.), καθώς µε τέτοιου 
είδους ρυθµίσεις απλοποιείται το 
επιχειρηµατικό περιβάλλον και 
δηµιουργούνται οι προϋποθέσεις 
για νέες θέσεις απασχόλησης. Θα 
πρέπει, όµως, να δοθεί ιδιαίτερη 
προσοχή, καθώς η νοµοθετική 
πολυπλοκότητα που συνθέτει τη 
βάση λειτουργίας του συγκεκριµέ-
νου εταιρικού σχήµατος το καθιστά 
επιρρεπές σε κινδύνους διαχείρι-
σης και εκµετάλλευσης. 

β) Θετικά αξιολογείται η προβλεπό-
µενη τήρηση Μητρώου Ελεγκτών 
που αποσκοπεί στην οργάνωση 
ενός αποτελεσµατικού συστήµατος 
ελέγχου και εποπτείας της  αγοράς 
βιοµηχανικών προϊόντων και υπη-
ρεσιών. Αναγκαία, επίσης, κρίνεται 

Γνώμη της Ο.Κ.Ε. επί του Σχεδίου Νόμου 

«Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος 
– Νέος εταιρικός τύπος – Σήματα προϊόντων 
και υπηρεσιών – Μεσίτες ακινήτων – 
Ανάπτυξη θαλάσσιου τουρισμού και άλλες 
διατάξεις»

και η διασφάλιση ενός σώµατος 
καταρτισµένων και ικανών στελε-
χών και επαγγελµατιών που θα εγ-
γράφονται στο Μητρώο, µέσα από 
µια διαφανή και αδιάβλητη διαδι-
κασία. 

γ) Η Ο.Κ.Ε. σηµειώνει ότι, παράλληλα 
µε τη µείωση των γραφειοκρατι-
κών εµποδίων κατά τη διαδικασία 
αδειοδότησης και έναρξης µίας 
επιχειρηµατικής δραστηριότητας 
που επιτυγχάνεται µε το Σχέδιο Νό-
µου, απαιτείται να δοθεί έµφαση 
και στο εξίσου κρίσιµο ζήτηµα του 
χρόνου κλεισίµατος µιας επιχείρη-
σης και εκκαθάρισης των περιουσι-
ακών της στοιχείων. 

δ) Όσον αφορά τις ρυθµίσεις που 
στοχεύουν στην ενίσχυση και 

προώθηση της εξωστρέφειας των 
ελληνικών επιχειρήσεων, η Ο.Κ.Ε. 
θεωρεί ότι χρήζουν περαιτέρω επε-
ξεργασίας, καθώς δεν απαντούν 
στο σύνολο των δυσκολιών και 
προβληµάτων που αντιµετωπίζουν 
στον τοµέα αυτό οι ελληνικές επι-
χειρήσεις. 

ε) Τέλος, η Ο.Κ.Ε. επισηµαίνει ότι 
απαραίτητη προϋπόθεση για τη 
βελτίωση του ν. 3894/2010 και 
ειδικότερα του καθεστώτος στρα-
τηγικών επενδύσεων µέσω και της 
εταιρείας «Επενδύστε στην Ελλάδα 
Α.Ε.» είναι η προηγούµενη αξιολό-
γηση και αποτίµηση της έως σή-
µερα εφαρµογής και λειτουργίας 
τους.
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Κοινωνικό μήνυμα της Ο.Κ.Ε.

Το πρόβλημα της κρίσης στην Ελλάδα δεν μπορεί να αντι-
μετωπισθεί όσο συρρικνώνεται η παραγωγική της βάση, 

αυξάνει η ανεργία και συμπιέζονται τα εισοδήματα μισθωτών, 
συνταξιούχων και γενικότερα των νοικοκυριών.

Κρίσιμο μέγεθος για την αναστροφή των εξελίξεων και την 
ανάκαμψη της οικονομίας αποτελεί η κατανάλωση από τους πο-
λίτες προϊόντων που παράγονται στη χώρα μας.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι αναγκαίο, πέρα 
από τις πολιτικές παραγωγικής ανασυγκρότησης που πρέπει να 
υποστηριχθούν, να υπάρξει μια κεντρική «καμπάνια» προτίμη-
σης και αγοράς ελληνικών προϊόντων.

Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.), 
λόγω της σύνθεσης της Ολομέλειάς της, έκρινε ότι μπορεί να 
συμμετάσχει σ’ αυτή την προσπάθεια, μέσω των οργανώσεων 
που είναι μέλη της, αξιοποιώντας παράλληλα και τα Μ.Μ.Ε. Η 
μετάδοση κοινωνικών μηνυμάτων από τα Μ.Μ.Ε. της χώρας εί-
ναι αναγκαία για την ενημέρωση των πολιτών για αυτήν την 
εθνική, όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, προσπάθεια.

Η Ο.Κ.Ε., με την υποστήριξη ειδικών συνεργατών, ετοίμασε 
σχετικό spot, το οποίο, κατόπιν απόφασης του Εθνικού Συμ-
βουλίου Ραδιοτηλεόρασης, προβλήθηκε από τους τηλεοπτι-
κούς σταθμούς της χώρας μας την άνοιξη του 2012.

Η μετάδοση του κοινωνικού μηνύματος της Ο.Κ.Ε. είχε ως 
στόχο την προώθηση και την υποστήριξη της διεύρυνσης της 
παραγωγικής και επιχειρηματικής βάσης της χώρας, καθώς και 
την κατά προτεραιότητα προτίμηση κατανάλωσης των παραγό-
μενων προϊόντων και υπηρεσιών.



24 >

Κοινωνικός Διάλογος  |  Ιανουάριος - Ιούνιος 2012

Στο πλαίσιο της διµερούς συνεργα-
σίας που έχει αναπτύξει η Οικο-

νοµική και Κοινωνική Επιτροπή της 
Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) µε το Οικονοµικό και 
Κοινωνικό Συµβούλιο της Κίνας, αντι-
προσωπεία της Λαϊκής Πολιτικής Συµ-
βουλευτικής Διάσκεψης της Σαγκάης 
(CPPCC - Shanghai), µε επικεφαλής 
τον κ. Qian Jinglin, Αντιπρόεδρο, 
επισκέφθηκε τη χώρα µας στις 21-24 
Απριλίου 2012, µε σκοπό την ενδυνά-
µωση των φιλικών δεσµών που ανα-
πτύχθηκαν πρόσφατα µεταξύ των δύο 
φορέων και την προώθηση της συνερ-
γασίας στον τοµέα του πολιτισµού.

Τη Δευτέρα, 23 Απριλίου 2012, η 
κινεζική αντιπροσωπεία συναντήθη-
κε µε το Προεδρείο και τα Μέλη της 
Ο.Κ.Ε. στα γραφεία της Επιτροπής. 

Ο κ. Χρήστος Πολυζωγόπουλος, 
Πρόεδρος της Ο.Κ.Ε., αναφέρθηκε 
στην αύξηση του αριθµού των επισκε-
πτών που αναµένονται φέτος από την 
περιοχή της Σαγκάης στην Ελλάδα και 
τη σηµασία που έχει αυτό για τη χώρα 
µας στη δύσκολη σηµερινή οικονοµι-
κή συγκυρία, καθώς και στη δυνατό-
τητα συνεργασίας των δύο χωρών σε 
τοµείς όπως ο τουρισµός, ο κατασκευ-
αστικός κλάδος και η ενέργεια. Πρό-
τεινε δε την υπογραφή Πρωτοκόλλου 

Συνάντηση με τον Υπουργό Πολιτισμού και 
Τουρισμού του Προέδρου της Οικονομικής 
και Κοινωνικής Επιτροπής της Ελλάδος 
και αντιπροσωπείας της Λαϊκής Πολιτικής 
Συμβουλευτικής Διάσκεψης της Σαγκάης 

Στο πλαίσιο της διµερούς συνεργα-
σίας που έχει αναπτύξει η Οικο-

νοµική και Κοινωνική Επιτροπή της 
Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) µε το Οικονοµικό και 
Κοινωνικό Συµβούλιο της Κίνας, αντι-
προσωπεία της Λαϊκής Πολιτικής Συµ-
βουλευτικής Διάσκεψης της Σαγκάης 
(CPPCC - Shanghai), µε επικεφαλής 
τον κ. Qian Jinglin, Αντιπρόεδρο, 
επισκέφθηκε τη χώρα µας στις 21-24 
Απριλίου 2012, µε σκοπό την ενδυνά-
µωση των φιλικών δεσµών που ανα-
πτύχθηκαν πρόσφατα µεταξύ των δύο 
φορέων και την προώθηση της συνερ-
γασίας στον τοµέα του πολιτισµού.

Τη Δευτέρα, 23 Απριλίου 2012, ο 
κ. Χρήστος Πολυζωγόπουλος, Πρόε-
δρος της Ο.Κ.Ε., και τα µέλη της κινε-
ζικής αντιπροσωπείας συναντήθηκαν 
µε τον κ. Παύλο Γερουλάνο, Υπουργό 
Πολιτισµού και Τουρισµού. Ο κ. Γε-
ρουλάνος αναφέρθηκε στις ιδιαίτερα 
καλές σχέσεις των δύο χωρών, καθώς 
και στη δυνατότητα µιας αποτελε-
σµατικότερης συνεργασίας για την 
προσέλκυση µεγαλύτερου αριθµού 
επισκεπτών από την Κίνα στην Ελλά-
δα. Ο αριθµός αυτός θα µπορούσε να 

αναπτυχθεί θεαµατικά εάν διαδικαστι-
κά θέµατα, όπως η έκδοση βίζας, θα 
µπορούσαν να απλοποιηθούν και να 
επισπευτούν και από τις δύο χώρες. Ο 
κ. Qian Jinglin αναφέρθηκε στο θαυ-
µασµό του κινεζικού λαού στον αρ-
χαίο ελληνικό πολιτισµό και στη φιλία 
του προς τον ελληνικό λαό, δήλωσε δε 
ότι προσωπικά ο ίδιος θα µεριµνήσει 
για την αποτελεσµατικότερη συνεργα-
σία των δύο χωρών στους τοµείς του 
πολιτισµού και του τουρισµού, µέσα 
από συγκεκριµένες και στοχευµένες 
δράσεις. Ο κ. Πολυζωγόπουλος ευχα-
ρίστησε τον Υπουργό για τη συνάντη-
ση και τον διαβεβαίωσε ότι η Ο.Κ.Ε. 
Ελλάδος θα είναι αρωγός σε όλες τις 
σχετικές πρωτοβουλίες για την επί-
τευξη θετικών αποτελεσµάτων για τη 
χώρα.

Στη συνάντηση συµµετείχαν, επί-
σης, από την Ο.Κ.Ε. ο Γενικός Γραµ-
µατέας κ. Απόστολος Ξυράφης και η 
Υπεύθυνη Διεθνών και Δηµοσίων Σχέ-
σεων Δρ. Μάρθα Θεοδώρου, από τη 
CPPCC της Σαγκάης ο κ. Wang Leqi, η 
κα Sun Xiaoshuang, οι κ.κ. Zhou Feng 
και Yao Jie και η κα Guo Ying και από 
την Πρεσβεία της Κίνας στην Ελλάδα 
η Σύµβουλος κα Zhao Liying.
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Επίσκεψη αντιπροσωπείας της Λαϊκής Πολιτικής 
Συμβουλευτικής Διάσκεψης της Σαγκάης στην 
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος

Συνεργασίας µεταξύ των δύο φορέων 
µε στόχο την ενδυνάµωση των µεταξύ 
τους σχέσεων και τη διεύρυνση της 
συνεργασίας τους. 

Ο κ. Qian Jinglin, από την πλευρά 
του, ευχαρίστησε την Ο.Κ.Ε. Ελλάδος 

νους τοµείς, δήλωσε ότι είναι θετικός 
στην υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνερ-
γασίας σε πανηγυρική εκδήλωση στη 
Σαγκάη και πρότεινε τη δηµιουργία 
ειδικής επιτροπής για την ανάληψη 
δράσεων προς το σκοπό αυτό.

Στη συνέχεια έλαβαν το λόγο 
οι κ.κ. Νικόλαος Σκορίνης και Ηλίας 
Ηλιόπουλος, Αντιπρόεδροι, Ιωάννης 
Πούπκος, κα Ζωή Λαναρά, κ.κ. Πα-
ναγιώτης Συριόπουλος, Φώτης Κολε-
βέντης, Χρήστος Σουλελές, κα Σοφία 
Δροσοπούλου και κ. Χρήστος Χριστο-
δουλόπουλος, Μέλη της Εκτελεστικής 
Επιτροπής, και οι κ.κ. Γεώργιος Βερνί-
κος, Γεώργιος Δρακόπουλος και Δηµή-
τριος Καψιµάλης, Μέλη της Ολοµέλει-
ας της Ο.Κ.Ε., οι οποίοι παρουσίασαν 
δυνατότητες συνεργασίας τους µε την 
Κίνα στον τοµέα τους. 

Τέλος, η Σύµβουλος της Πρεσβεί-
ας της Κίνας κα Zhao Liying δήλωσε 
ότι η Πρεσβεία θα υποστηρίξει από 
την πλευρά της σχετικές πρωτοβου-
λίες.

«Βιώσιμη ανάπτυξη και αλληλεγγύη: Ο ρόλος των Ο.Κ.Ε.»
Σεμινάριο και Ολομέλεια της UCESIF στη Μπραζαβίλ

Πραγµατοποιήθηκε στις 2 και 3 Μα-
ΐου 2012, στη Μπραζαβίλ, Σεµινά-

ριο της Ένωσης των Οικονοµικών και 
Κοινωνικών Συµβουλίων και Παρόµοι-
ων Θεσµών της Γαλλοφωνίας (UCESIF) 
µε θέµα «Βιώσιµη ανάπτυξη και αλλη-
λεγγύη: Ο ρόλος των Ο.Κ.Ε.».

Από την Ο.Κ.Ε. Ελλάδος κεντρικός 
οµιλητής στην ενότητα «Πράσινη Οι-
κονοµία: ευκαιρία για τη δηµιουργία 
πλούτου και την προώθηση της απα-
σχόλησης» ήταν ο Γενικός Γραµµατέ-
ας κ. Απόστολος Ξυράφης, ο οποίος 
ανέπτυξε τις θέσεις της Ο.Κ.Ε. για τα 
ζητήµατα αυτά, όπως έχουν καταγρα-

φεί στις σχετικές γνωµοδοτήσεις των 
τελευταίων ετών.

Η Ολοµέλεια της UCESIF, στην 
οποία συµµετέχει η Ο.Κ.Ε. Ελλάδος ως 
πλήρες µέλος από τον Ιούλιο του 2011, 
πραγµατοποιήθηκε στις 4 Μαΐου 2012, 
στη Μπραζαβίλ.

Τα θέµατα που απασχόλησαν 
την Ολοµέλεια αφορούσαν στα εξής: 
συµµετοχή σε έναν προβληµατισµό 
στο χώρο της Γαλλοφωνίας για τους 
ρόλους και τις αποστολές των Ο.Κ.Ε. 
σε ένα δηµοκρατικό χώρο, ανάπτυξη 
δράσης για τη συνεχιζόµενη κατάρτι-
ση και την ανταλλαγή εµπειριών προς 
όφελος των µελών και του προσωπι-

κού των Ο.Κ.Ε., ανταλλαγή πληροφο-
ριών και πρακτικών των Ο.Κ.Ε. στο 
γαλλόφωνο κόσµο και εφαρµογή µιας 
βιώσιµης ενέργειας για τα µέλη της 
UCESIF. Επίσης, παρουσιάστηκε σχέ-
διο µε τις δραστηριότητες της Ένωσης 
για το 2012.

Την Ο.Κ.Ε. Ελλάδος εκπροσώπησε 
στις εργασίες της Ολοµέλειας ο Γενικός 
Γραµµατέας κ. Απόστολος Ξυράφης.

για τη φιλοξενία και αναφέρθηκε στα 
κοινά στοιχεία µεταξύ των δύο χωρών, 
όπως ο αρχαίος τους πολιτισµός. Εξέ-
φρασε δε την πλήρη υποστήριξή του 
για τη διεύρυνση της συνεργασίας των 
δύο φορέων στους προαναφερόµε-
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Συμμετοχή της Ο.Κ.Ε. Ελλάδος σε εκδήλωση στο πλαίσιο της 
Συνδιάσκεψης του ΟΗΕ για την Αειφόρο Ανάπτυξη RIO+20 

Στο πλαίσιο της Συνδιάσκεψης του 
ΟΗΕ για την αειφόρο ανάπτυξη 

RIO+20, πραγµατοποιήθηκε, στις 15 
Ιουνίου 2012, στο Ρίο ντε Τζανέιρο 
της Βραζιλίας, παράλληλη εκδήλωση 
µε θέµα: «Περαιτέρω βήµατα προς 
την επίτευξη της αειφόρου ανάπτυξης 
µέσω της Πράσινης Οικονοµίας». 

Η Ο.Κ.Ε. Ελλάδος συµµετείχε στην 
ανωτέρω εκδήλωση, καθώς ο κ. Από-
στολος Ξυράφης, Γενικός Γραµµατέας, 
και η Δρ. Μάρθα Θεοδώρου, Υπεύθυ-
νη Διεθνών και Δηµοσίων Σχέσεων, 
είχαν οριστεί από το Υπουργείο Εξω-
τερικών Μέλη της εθνικής αντιπροσω-
πείας στη Συνδιάσκεψη του ΟΗΕ. Είχε 
προηγηθεί η συµµετοχή της Ο.Κ.Ε., µε 
την ιδιότητα του µέλους του Διοικητι-
κού Συµβουλίου της Διεθνούς Ένωσης 
των Ο.Κ.Ε. και παρόµοιων θεσµών 
(AICESIS), στη σύνταξη της κεντρικής 
έκθεσης που παρουσιάστηκε στην εκ-
δήλωση, και στην οποία τονίστηκε ότι 
η AICESIS θεωρεί ότι, δεδοµένου ότι 
η ανθρωπότητα είναι υπό την άµεση 
ή έµµεση επίδραση της κλιµατικής 

αλλαγής και της οικονοµικής κρίσης, 
όλες οι χώρες πρέπει να εµπλακούν 
στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, 
όπου η σηµασία της ανάπτυξης σε 
έναν ενάρετο τρόπο σχέσης µεταξύ 
της οικονοµίας, της κοινωνίας και του 
περιβάλλοντος καθίσταται σηµαντική 
παράµετρος.

Η παρουσίαση του σχεδίου της 
νέας έκθεσης της AICESIS έγινε από 
το γενικό εισηγητή  κ. Kang Sung-Jin 
(ESDC Κορέας). Ακολούθησαν σχό-
λια και παρουσιάσεις από τους Felix 
Dodds, Clemente Ganz, Hans-Joachim 
Wilms και Isabelle Picco. Η εκδήλω-
ση ολοκληρώθηκε µε τις οµιλίες από 
Προέδρους των Ο.Κ.Ε που ήταν παρό-
ντες στην εκδήλωση.

Ο κ. Χρήστος Πολυζωγόπουλος, 
Πρόεδρος της Ο.Κ.Ε. Ελλάδος, στη 
διάρκεια της οµιλίας του τόνισε ότι 
κατά την κρίσιµη αυτή περίοδο, την 
οποία περνά η παγκόσµια οικονοµία, 
το ζήτηµα της βιώσιµης ανάπτυξης 
κατέχει πρωτεύουσα θέση, καθώς και 
ότι δεν υπάρχει η πολυτέλεια για σπα-
τάλη χρόνου, αλλά απαιτείται άµεσα 
ο σχεδιασµός και η εφαρµογή ενός 
µοντέλου ανάπτυξης, το οποίο θα σέ-
βεται τις αρχές της βιωσιµότητας και 
θα προκρίνει την αναπτυξιακή ώθηση 
προς όφελος των θέσεων εργασίας και 
της κοινωνικής συνοχής.
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Κατά την κρίσιµη αυτή περίοδο, 
την οποία περνά η παγκόσµια 

οικονοµία, το ζήτηµα της βιώσιµης 
ανάπτυξης κατέχει πρωτεύουσα θέση. 
Όλοι συµφωνούν ότι δεν υπάρχει η 
πολυτέλεια για σπατάλη χρόνου και 
απαιτείται άµεσα ο σχεδιασµός και η 
εφαρµογή ενός µοντέλου ανάπτυξης, 
το οποίο θα σέβεται τις αρχές της 
βιωσιµότητας και θα προκρίνει την 
αναπτυξιακή ώθηση προς όφελος των 
θέσεων εργασίας. 

Όσον αφορά τώρα τη χώρα µου, 
όπως σίγουρα γνωρίζετε, βρίσκεται 
σε µία ιδιαίτερα κρίσιµη κατάστα-
ση, όπου η βαθιά ύφεση στην οποία 
έχει περιπέσει δεν βοηθά καθόλου, 
κάθε άλλο µάλιστα, στην αντιµετώπι-
ση του υψηλού δηµόσιου χρέους και 
δηµόσιου ελλείµµατος. Ταυτόχρονα, 
απειλεί µε περικοπές στις αρχές της 
περιβαλλοντικής αειφορίας. Η Ελλάδα 
χωρίς ανάπτυξη δεν µπορεί, ούτως ή 
άλλως, να αποπληρώσει τα χρέη της 
και να γίνει οικονοµικά και κοινωνι-
κά βιώσιµη. Η έξοδος από την κρίση 
µπορεί να βασιστεί στη δηµοσιονοµι-
κή πειθαρχία, µόνο µέχρι το σηµείο 
που αρχίζει η ύφεση. Εποµένως, στο 
σηµείο που βρίσκεται σήµερα η χώρα 
η µόνη διέξοδος είναι να αποκτήσει 
αναπτυξιακή στόχευση, αξιοποιώντας 
και εξειδικεύοντας τα συγκριτικά της 
πλεονεκτήµατα και διορθώνοντας τα 
δοµικά της προβλήµατα.

Βασικές στρατηγικές στο πλαίσιο 
ενός τέτοιου νέου µοντέλου ανάπτυ-
ξης θα πρέπει µεταξύ άλλων να είναι:

 n η ανάπτυξη της αγροτικής οικονο-
µίας από την πρωτογενή παραγωγή 
έως την τυποποίηση και τη βιοµη-
χανική παραγωγή,

 n η προώθηση της χρήσης ενέργειας 
από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, 

 n η ανάπτυξη ποιοτικού τουρισµού 
που θα σέβεται τις αρχές της βιώσι-
µης ανάπτυξης και θα αξιοποιεί τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ελλη-
νικού περιβάλλοντος και κλίµατος.

Στον τομέα της γεωργίας, στό-
χος πρέπει να είναι η δηµιουργία ενός 
βιώσιµου και ανταγωνιστικού συστή-
µατος γεωργίας που παράγει προϊόντα 

Ομιλία του Προέδρου της Ο.Κ.Ε.
Tο ζήτημα επίτευξης της βιώσιμης ανάπτυξης 
μέσω της «πράσινης» οικονομίας

διατροφικής ποιότητας και ασφάλειας, 
ικανό να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις 
των καταναλωτών, που διαχειρίζεται 
φιλικά το περιβάλλον και διατηρεί το 
τοπίο, που συµβάλλει στην ανάπτυξη 
της υπαίθρου, τη δηµιουργία νέων θέ-
σεων εργασίας, αλλά και την ανάδειξη 
ενός ευρέως φάσµατος δραστηριοτή-
των σε αγροτικές µειονεκτικές, ορει-
νές και νησιωτικές περιοχές.

Στην ιδιαίτερα δύσκολη αυτή συ-
γκυρία, πρώτιστη προτεραιότητα πρέ-
πει να αποτελέσει η αξιοποίηση των 
χαρακτηριστικών της ελληνικής γης 
που προκρίνουν την παραγωγή γεωρ-
γικών προϊόντων υψηλής ποιότητας, 

προϊόντων ονοµασίας προέλευσης και 
βιολογικών προϊόντων.

Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει επί-
σης να δοθεί έµφαση στις δραστηρι-
ότητες µε υψηλή προστιθέµενη αξία 
και συγκεκριµένα στην τυποποίηση 
αγροτικών προϊόντων, στην παραγωγή 
και εξαγωγή τροφίµων υψηλής ποιό-
τητας και υψηλής διατροφικής αξίας, 
καλλυντικών και φυτικών προϊόντων 
από την πλούσια ελληνική φύση. Όλα 
τα παραπάνω αποτελούν σηµαντικές 
ευκαιρίες για ανάπτυξη, απασχόληση 
και τόνωση της εξωστρέφειας της ελ-
ληνικής οικονοµίας.

Στον τομέα των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας, θέλω να τονίσω 
ότι η Ελλάδα διαθέτει σηµαντικότατο 
δυναµικό το οποίο, εάν αξιοποιηθεί, 
µπορεί να οδηγήσει σε πολλαπλά πε-
ριβαλλοντικά και οικονοµικά οφέλη 
µε ουσιαστική µείωση της ενεργεια-
κής εξάρτησης και της επιβάρυνσης 
του περιβάλλοντος και µε δηµιουργία 
νέων θέσεων εργασίας. Ωστόσο, η 
αξιοποίηση αυτή θα πρέπει να γίνει 
µε τρόπο που θα ωφελήσει τη χώρα 
περιβαλλοντικά και οικονοµικά και 
όχι µε δράσεις αποσπασµατικά σχε-

...Η Ελλάδα χωρίς 

ανάπτυξη δεν μπορεί, 

ούτως ή άλλως, 

να αποπληρώσει 

τα χρέη της και να 

γίνει οικονομικά και 

κοινωνικά βιώσιμη...
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φαίνεται να είναι αρχικά υψηλότερο 
σε σχέση µε τις παραδοσιακές πηγές.

 Ωστόσο, θεωρώ ότι δεν πρέπει 
να θυσιάζεται η βιωσιµότητα του πε-
ριβάλλοντος εν ονόµατι των οικονοµι-
κών κρίσεων, οι οποίες είναι σε τελική 
ανάλυση κυκλικές, πράγµα που µε 
κάνει να υποστηρίζω την ύπαρξη και 
το σεβασµό κοινών κανόνων, οι οποί-
οι θα είναι συµβατοί µε τους επιθυµη-
τούς στόχους, κανόνες που θα τηρού-
νται απ’ όλα τα κράτη. 

Βλέπουµε να επανέρχεται εκ νέου 
η χρησιµότητα της συµφωνίας του Κι-
ότο που δυστυχώς ορισµένα κράτη δεν 
έχουν εισάγει στο εθνικό τους δίκαιο.

Κλείνοντας τη σηµερινή µου πα-
ρέµβαση, θα ήθελα να τονίσω ότι η 
επανεκκίνηση της οικονοµίας µπορεί 
να επιτευχθεί µε αναπτυξιακή ώθηση 
όπου βασικές συνιστώσες θα είναι 
η αναπτυξιακή και περιβαλλοντική 
αειφορία, η κοινωνία της γνώσης, η 
καινοτόµος επιχειρηµατικότητα, η 
εξωστρέφεια, η απασχόληση και η 
κοινωνική συνοχή. Όλα δηλαδή τα συ-
στατικά στοιχεία εκείνα που θα οδη-
γήσουν τη χώρα µου από την ύφεση 
και τη λιτότητα προς τη βιώσιµη οικο-
νοµική και κοινωνική ανάπτυξη.

διασµένες, όπως π.χ. το πρόγραµµα 
Ήλιος, το οποίο περιλαµβάνεται στις 
ρητές δεσµεύσεις που έχει αναλάβει η 
Ελλάδα. Για το πρόγραµµα αυτό, όπως 
σχεδιάζεται µέχρι στιγµής, η Ο.Κ.Ε. 
έχει εκφράσει σοβαρές επιφυλάξεις 
αφενός για τη βιωσιµότητά του και 
αφετέρου και πολύ περισσότερο για 
τη συνεισφορά του στην εθνική οικο-
νοµία.

Σε κάθε περίπτωση,  η ανάπτυξη 
ανανεώσιµων πηγών προϋποθέτει συ-
νολικό σχεδιασµό χωροθέτησης που 
θα συµβαδίζει µε τις αρχές της πρά-
σινης ανάπτυξης, δεν θα δηµιουργεί 
οπτική όχληση και δεν θα αλλοιώνει 
τη φυσιογνωµία του ελληνικού τοπί-
ου, µε δυσµενείς συνέπειες σε άλλους 
τοµείς της οικονοµίας (π.χ. τουρισµός, 
αγροτική δραστηριότητα, κοκ).

Στον τομέα του τουρισμού, εί-
ναι πλέον σαφές ότι το µοντέλο της 
υπερεκµετάλλευσης των τουριστικών 
πόρων και η συνεπακόλουθη συσ-
σώρευση αρνητικών χωρικών χαρα-
κτηριστικών και περιβαλλοντικών 
συνεπειών οδηγούν µακροπρόθεσµα 
στη µείωση της ανταγωνιστικότητας 
του τουριστικού τοµέα. Με δεδοµένο 
ότι το µοντέλο τουριστικής ανάπτυ-
ξης που δεν συνυπολογίζει τη χωρική 
και περιβαλλοντική υποβάθµιση έχει 
χρονικά όρια που έχουν αρχίσει να 
προσεγγίζονται, απαιτείται εκσυγχρο-
νισµός του µοντέλου τουριστικής ανά-

πτυξης στη λογική της αειφορίας, µε 
στροφή στον ποιοτικό τουρισµό που 
αναδεικνύει όλα τα συγκριτικά πλεο-
νεκτήµατα της Ελλάδας (θαλάσσιο πε-
ριβάλλον, νησιά, ποικιλοµορφία τοπί-
ου, µνηµεία, παραδοσιακοί οικισµοί) 
και στην ανάπτυξη και των λεγόµενων 
εναλλακτικών µορφών τουρισµού. 

Συνοψίζοντας, θα έλεγα ότι το 
ερώτηµα που θα πρέπει να απαντη-
θεί είναι αν σε συνθήκες οικονοµι-
κής κρίσης ορισµένες εναλλακτικές 
πολιτικές για την πράσινη οικονοµία 
θα µπορούσαν να υποστηριχθούν ικα-
νοποιητικά, δεδοµένου του ότι αυτές 
απαιτούν σηµαντικές επενδύσεις. 

Για παράδειγµα, σε πολλές περι-
πτώσεις, το κόστος για τη µετάβαση 
στις εναλλακτικές πηγές ενέργειας 
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Αντιπροσωπεία της Οικονο-
µικής και Κοινωνικής Επι-

τροπής της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.), 
µε επικεφαλής τον Πρόεδρό 
της κ. Χρήστο Πολυζωγόπουλo, 
συµµετείχε σε συναντήσεις στο 
πλαίσιο της Συνδιάσκεψης του 
Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών 
(Ο.Η.Ε.) για την Αειφόρο Ανά-
πτυξη RIO+20, καθώς και στην 
Ολοµέλεια της Διεθνούς Ένωσης 
των Οικονοµικών και Κοινωνι-
κών Επιτροπών και παρόµοιων 
θεσµών (AICESIS), στις 11-18 Ιου-
νίου 2012, στο Ρίο ντε Τζανέιρο 
της Βραζιλίας. 

Την Πέµπτη, 14 Ιουνίου 
2012, οι αντιπροσωπείες της 
Ο.Κ.Ε. Ελλάδος και του Συµ-
βουλίου για την Οικονοµική και 
Κοινωνική Ανάπτυξη της Βραζιλί-
ας, στο πλαίσιο της πολύ καλής 
σχέσης και συνεργασίας που 
έχει αναπτυχθεί µεταξύ των δύο 
θεσµών, υπέγραψαν Μνηµόνιο 
Συνεργασίας. Στόχος της πρωτο-
βουλίας αυτής είναι οι δύο θε-
σµοί να ενδυναµώσουν τις µετα-
ξύ τους σχέσεις µε τη διεύρυνση 
της συνεργασίας τους και την 
ανταλλαγή απόψεων σε θέµατα 
κοινού ενδιαφέροντος για την 
κοινωνία των πολιτών, κάτω από 
µια εθνική και διεθνή θεώρηση 
των πραγµάτων.

Ο κ. Franco Moreira, Υπουρ-
γός Προεδρίας της Βραζιλίας και 
Εκτελεστικός Γραµµατέας του 
Συµβουλίου για την Οικονοµι-
κή και Κοινωνική Ανάπτυξη της 
Βραζιλίας, εκπροσωπώντας την 
Πρόεδρο της Βραζιλίας κα Dilma 
Rousseff η οποία προΐσταται του 
Οικονοµικού και Κοινωνικού 
Συµβουλίου, αφού εξέφρασε 
ρητά την υποστήριξη της Βρα-
ζιλίας προς την Ελλάδα για την 
υπέρβαση όλων των προβληµά-

των που συνθέτουν την ελληνι-
κή κρίση, τόνισε την ιδιαίτερη 
χαρά του για την έναρξη αυτής 
της συνεργασίας µε την Ο.Κ.Ε. 
Ελλάδος, επισηµαίνοντας ότι οι 
παρόµοιες συνθήκες που αντιµε-
τώπισε στο παρελθόν η Βραζιλία 
και αντιµετωπίζει τώρα η Ελλάδα 

Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Οικονομικής και 
Κοινωνικής Επιτροπής της Ελλάδος και του Συμβουλίου για την 
Οικονομική και Κοινωνική Ανάπτυξη της Βραζιλίας

θα αποτελέσουν πολύτιµο βοη-
θό στις µελλοντικές κοινές συ-
νέργειες των δύο θεσµών.

Ο κ. Πολυζωγόπουλος, από 
την πλευρά του, ευχαρίστησε 
θερµά τον κ. Moreira για την αλ-
ληλέγγυα στάση της Βραζιλίας, 
η οποία µε σαφήνεια υποστηρί-

ζει τη χώρα µας σε όλα τα διεθνή 
fora, όπως και στις οικονοµικές 
συναλλαγές των δύο χωρών 
και ανέφερε ότι η συνεργασία 
τους, µέσω κοινών δράσεων 
που θα αναληφθούν στο άµεσο 
προσεχές µέλλον, θα συµβάλει 
σηµαντικά στην ενίσχυση της 
πολιτιστικής και οικονοµικής 
συνεργασίας των δύο χωρών, µε 
στόχο τη δηµιουργία συνθηκών 
προστασίας και διατήρησης της 
κοινωνικής συνοχής.

Στη συνάντηση συµµετείχε 
και συνέβαλε στο θετικό απο-
τέλεσµα ο κ. Δηµήτρης Αλεξαν-
δράκης, Πρέσβης της Ελλάδας 
στη Βραζιλία. 

Ο κ. Αλεξανδράκης τόνισε 
ότι η συγκεκριµένη πρωτοβου-
λία θα έχει την υποστήριξη της 
Ελληνικής Πρεσβείας και όλες οι 
µελλοντικές κοινές δράσεις που 
θα ακολουθήσουν θα ενθαρρυν-
θούν µε κάθε δυνατότητα που 
προσφέρεται από την πλευρά 
του. 

Στην ελληνική αντιπροσω-
πεία συµµετείχαν επίσης ο κ. 
Απόστολος Ξυράφης, Γενικός 
Γραµµατέας, και η Δρ. Μάρθα 
Θεοδώρου, Υπεύθυνη Διεθνών 
και Δηµοσίων Σχέσεων της 
Ο.Κ.Ε.
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