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ΚΕΜΠΑ

Οικονομική και Κοι-

νωνική Επιτροπή της 

Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.), 

σε συνεργασία με την 

Ευρωπαϊκή Οικονομική 

και Κοινωνική Επιτροπή 

(Ε.Ο.Κ.Ε.), διοργάνωσε, 

στις 15 και 16 Οκτωβρίου 

2007, την Ευρωμεσογεια-

κή Σύνοδο Κορυφής 2007 

των Οικονομικών και Κοι-

νωνικών Επιτροπών και 

παρόμοιων θεσμών, στην 

Αθήνα.

Την έναρξη των εργασιών 

της Συνόδου κήρυξε η Α.Ε. 

ο Πρόεδρος της Ελληνικής 

Δημοκρατίας κ. Κάρολος 

Παπούλιας.

Συνέχεια στη σελ. 10

Συνέχεια στη σελ. 2

«Η Κοινωνία και το Περιβάλλον:
Η Κλιματική Αλλαγή και οι 

επιπτώσεις της» - Ημερίδα της Ο.Κ.Ε.
                                          Óåë. 12

3η Συνάντηση Δικτύου 
για την αναθεωρημένη 

Στρατηγική της 
Λισσαβόνας 2006 -2008 

στις Βρυξέλλες 
                     Óåë. 9

«Η Κοινωνία και το Περιβάλλον: 
Σχεδιασμός και Προστασία του 

Περιβάλλοντος» - Ημερίδα της Ο.Κ.Ε.
Σελ. 13                                          

Συναντήσεις “CESlink” 
στην Πράγα και τη Λιουμπλιάνα

                                     Óåë. 4

Περιφερειακό Συνέδριο των Οικονομικών
και Κοινωνικών Συμβουλίων και παρόμοιων

θεσμών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης 
και της Μαύρης Θάλασσας στη Σόφια

                                     Óåë. 5

Επίσκεψη αντιπροσωπείας
του Δημόσιου Επιμελητηρίου

της Ρωσικής Ομοσπονδίας
                              Óåë. 8

 Παρατηρητήριο Πολιτικών
για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

                              Óåë. 9

Óåë. 3
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 Åðßôñïðïò ôçò
ÅõñùðáúêÞò ÅðéôñïðÞò

Vladimir
Spidla

Η

Πραγματοποιήθηκε από τις 19 έως τις 21 Ιουνίου 2007, στο 
Πεκίνο, η 10η Διεθνής Συνάντηση των Ο.Κ.Ε. και παρόμοιων 
θεσμών (AICESIS). 

Από την Ο.Κ.Ε. Ελλάδος συμμετείχαν ο κ. Ιωάννης Στεφάνου, 
Αντιπρόεδρος και επικεφαλής της αντιπροσωπείας, η κα Ζωή 
Λαναρά, Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής, και η Δρ. Μάρθα 
Θεοδώρου, Υπεύθυνη Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων.

ÅõñùìåóïãåéáêÞ Óýíïäïò ÊïñõöÞò 2007 
ôùí Ïéêïíïìéêþí êáé Êïéíùíéêþí Åðéôñïðþí 

êáé ðáñüìïéùí èåóìþí óôçí ÁèÞíá

ραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 14 Ιουνίου Κωνσταντίνος Παπαντωνίου και Νικόλαος 

2007, Συνάντηση της Εκτελεστικής Επι- Λιόλιος, Αντιπρόεδροι, Νικόλαος Σκορίνης, 
τροπής (Ε.Ε.) της Οικονομικής και Κοι- Γεώργιος Τσατήρης, Γεώργιος Γωνιωτάκης, 

νωνικής Επιτροπής (Ο.Κ.Ε.) με τον Πρόεδρο Βασίλειος Σωτηρακόπουλος και Ιωάννης 
της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Κάρολο Σωτηρίου, Μέλη της Ε.Ε., και η Δρ. Μάρθα 
Παπούλια. Θεοδώρου, Υπεύθυνη Δημοσίων και Διεθνών 

Σχέσεων.Από την Ο.Κ.Ε. συμμετείχαν οι κ.κ. Χρήστος 
Πολυζωγόπουλος, Πρόεδρος, Ιωάννης Στεφάνου, Συνέχεια στη σελ. 2

ÓõíÜíôçóç ôçò Å.Å. ôçò Ï.Ê.Å. ìå ôïí 
Ðñüåäñï ôçò ÅëëçíéêÞò Äçìïêñáôßáò

Π

10ç ÄéåèíÞò ÓõíÜíôçóç
ôùí Ï.Ê.Å. êáé ðáñüìïéùí

èåóìþí óôï Ðåêßíï

ÔÅÕ×ÏÓ 22, ÖÅÂÑÏÕÁÑÉÏÓ 2008



Συνέχεια από τη σελ. 1 Development Goals” (MDGs) êáé ôïõ Äéïé- ôçò ÏëïìÝëåéáò ôùí ÇíùìÝíùí Åèíþí êá Ýãêñéóç ôïõ Áðïëïãéóìïý ôçò AICESIS, 
Ýãéíå ðáñïõóßáóç ôïõ Óõìâïõëßïõ ðïõ èá êçôéêïý Óõìâïõëßïõ (Ä.Ó.) ôçò AICESIS. Sheikha Haya Rashed Al Khalifa. Áêï-ÊáôÜ ôçí 1ç çìÝñá ôçò ÓõíÜíôçóçò ðñáãìá-

ëïýèçóå óõíåäñßáóç ôçò ÏëïìÝëåéáò ôçò öéëïîåíÞóåé ôçí åðüìåíç ÄéåèíÞ ÓõíÜíôçóç ôïðïéÞèçêáí ïé óõíåäñéÜóåéò ôçò ÏëïìÝ- Óôç äéÜñêåéá ôçò Ýíáñîçò ôçò 2çò çìÝñáò 
AICESIS õðü ôçí Ðñïåäñßá ôïõ ê. Wang êáé ôçí ÏëïìÝëåéá ôïõ 2008, êáèþò êáé ôçò ÷áéñåôéóìü áðçýèõíå åêðñüóùðïò ôçò ëåéáò ôçò ¸íùóçò Ãáëëüöùíùí Ï.Ê.Å. êáé 
Zhongyu, ÐñïÝäñïõ ôçò Äéåèíïýò ¸íùóçò óýíèåóçò ôïõ íÝïõ Ä.Ó. [Áëãåñßá, Âñáæéëßá, ðáñüìïéùí èåóìþí (UCESIF), ôçò Åðéôñï- êõâÝñíçóçò ôçò Êßíáò, åíþ óôç óõíÝ÷åéá 
ôùí Ï.Ê.Å. êáé ðáñüìïéùí èåóìþí, êáôÜ ôç Êáìåñïýí, Êßíá, Ãáëëßá, Ïõããáñßá, Éôáëßá, ðáñïõóéÜóôçêå åéóÞãçóç áðü ôçí Ðñüåäñï ðÞò ÅðéëïãÞò ôùí Âñáâåßùí “Millennium 
äéÜñêåéá ôçò ïðïßáò õéïèåôÞèçêå ç áôæÝíôá Ìáëß, Ìáõñßêéïò, Ïëëáíäßá, Ðïñôïãáëßá, 
ôçò óõíÜíôçóçò ôïõ Ðñïåäñåßïõ ôçò 19çò ÓåíåãÜëç, ÅõñùðáúêÞ ÏéêïíïìéêÞ êáé 
Éïõíßïõ 2007. ÊïéíùíéêÞ ÅðéôñïðÞ, ¸íùóç ôùí Ï.Ê.Å. 
Áêïëïýèçóáí ïé åéóçãÞóåéò áðü ôï Ãåíéêü ÁöñéêÞò (UCESA) êáé UCESIF]. Ôï 
ÄéåõèõíôÞ ôçò WTO ê. Pascal Lamy, ôïí ìåóçìÝñé ôçò ßäéáò çìÝñáò, áöïý óõíåäñßáóå 
Áíôéðñüåäñï ôïõ Ïéêïíïìéêïý êáé Êïéíù- ôï íÝï Ä.Ó. ìå ôï íÝï Ðñüåäñï ôçò Äéåèíïýò 
íéêïý Óõìâïõëßïõ ôùí ÇíùìÝíùí Åèíþí ê. ¸íùóçò, óõíå÷ßóèçêáí ïé åñãáóßåò ôçò 10çò  
Leo Merores, ôï Ãåíéêü ÄéåõèõíôÞ ôçò Äéåèíïýò ÓõíÜíôçóçò êáé áêïëïýèçóå ç 
Äéåèíïýò ÏñãÜíùóçò Åñãáóßáò ê. Juan ïìéëßá ôïõ ê. Wang Zhongyu, ìå ôçí ïðïßá 
Somavia (ïðôéêïáêïõóôéêü ìÞíõìá) êáé ôïí Ýëçîå ç åêäÞëùóç.
åêðñüóùðï ôïõ FAO ê. Luc Guyau. Óôç 

ÊáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò óõíÜíôçóçò ôçò åëëç-
óõíÝ÷åéá, áöïý ðáñïõóéÜóôçêå ôï êýñéï 

íéêÞò áíôéðñïóùðåßáò ìå ôïí ê. Bernard èÝìá åñãáóßáò áðü ôïí åéóçãçôÞ ê. Raphael 
Duruflé, Ãåíéêü ÃñáììáôÝá ôçò Äéåèíïýò Hadas Lebel, áêïëïýèçóáí ôïðïèåôÞóåéò 
¸íùóçò ôùí Ï.Ê.Å., ï ê. Duruflé åíçìÝñù-áðü ôïõò óõììåôÝ÷ïíôåò. Áðü ôçí Ï.Ê.Å. 
óå üôé Ýãéíå äåêôü ôï áßôçìá ôçò Ï.Ê.Å. ÅëëÜ-ÅëëÜäïò åéóçãçôÞò Þôáí ï ê. ÓôåöÜíïõ. 
äïò ãéá ôç óõììåôï÷Þ ôçò óôï åðüìåíï Ä.Ó. Ôï áðüãåõìá ôçò ßäéáò çìÝñáò ðáñïõóéÜóôç-
ôçò Äéåèíïýò ¸íùóçò (2009-2011), êáôüðéí êå áðü ôïí Ðñüåäñï ôçò Äéåèíïýò ¸íùóçò 
ðñïåñãáóßáò ðïõ ðñïçãÞèçêå áðü ôï ÔìÞìá êáé õéïèåôÞèçêå ç ÔåëéêÞ ÄÞëùóç ôïõ 
Äçìïóßùí & Äéåèíþí Ó÷Ýóåùí ôçò Ï.Ê.Å.Ðåêßíïõ, ç ïðïßá èÝôåé ùò âáóéêÝò áñ÷Ýò ôçí 

åíäõíÜìùóç ôçò äéåèíïýò óõíåñãáóßáò, ôçí Åðéóçìáßíåôáé üôé ç åëëçíéêÞ áíôéðñïóùðåßá, 
ðñïþèçóç ôçò êïéíÞò áíÜðôõîçò üëùí ôùí óôç äéÜñêåéá ôçò ÓõíÜíôçóçò, óõììåôåß÷å óå 
÷ùñþí êáé ôç äçìéïõñãßá åíüò áñìïíéêïý äéìåñåßò óõíáíôÞóåéò ìå ôïí ê. Walfrido dos 
êüóìïõ ìå åéñÞíç êáé åõçìåñßá ãéá üëïõò. Mares Guia, íÝï Ðñüåäñï ôçò AICESIS êáé 

ðñüåäñï ôçò Ï.Ê.Å. Âñáæéëßáò, êáèþò êáé ìå ÊáôÜ ôçí 3ç çìÝñá, óôï ðëáßóéï ôçò óõ-
ôéò áíôéðñïóùðåßåò ôçò Áëãåñßáò, ôïõ ËéâÜ-íåäñßáóçò ôçò ÏëïìÝëåéáò, ðáñïõóéÜóôçêáí 

ôá Âñáâåßá «MDGs». Óôç óõíÝ÷åéá, ìåôÜ ôçí íïõ, ôïõ Ìåîéêïý, ôçò Ñùóßáò ê.Ü.
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ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÊÁÉ ÊÏÉÍÙÍÉÊÇ ÅÐÉÔÑÏÐÇ 

ÔÇÓ ÅËËÁÄÏÓ (Ï.Ê.Å.)

¸äñá:

Áìâñ. ÖñáíôæÞ 9,  117 43 ÁèÞíá

Ôçë.: 210.92.49.510-3,  Fax: 210.92.49.515

Åêäüôçò:

×ñ. Ðïëõæùãüðïõëïò, Ðñüåäñïò ôçò Ï.Ê.Å.

ÅðéôñïðÞ Óýíôáîçò: 

É. ÓôåöÜíïõ, Ê. Ðáðáíôùíßïõ, Í. Ëéüëéïò, 

Áíôéðñüåäñïé ôçò Ï.Ê.Å.

ÅðéìÝëåéá ¸êäïóçò:

Ì. Èåïäþñïõ, Õðåýèõíç Äçìïóßùí 

& Äéåèíþí Ó÷Ýóåùí ôçò Ï.Ê.Å.

ÅðéìÝëåéá ÊåéìÝíùí: 

Ï. Áããåëïðïýëïõ, M. Iùáííßäïõ,

Á. ÌáêñõãéÜííç, Α. ÐáðáúùÜííïõ,

Åðéóôçìïíéêïß ÓõíåñãÜôåò ôçò Ï.Ê.Å.

Ì. Èåïäþñïõ, Õðåýèõíç Äçìïóßùí

& Äéåèíþí Ó÷Ýóåùí ôçò Ï.Ê.Å. 

Κ. Ρεμπεστέκου

Â. Γεωργοπούλου, Õðåýèõíç Áñ÷åßïõ-ÂéâëéïèÞêçò

10ç ÄéåèíÞò ÓõíÜíôçóç ôùí Ï.Ê.Å. êáé ðáñüìïéùí èåóìþí óôï Ðåêßíï

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2007, Κωνσταντίνος Παπαντωνίου (Β΄ Ομάδα - εργαζόμενοι) και 
Νικόλαος Λιόλιος (Γ΄ Ομάδα - λοιπές επαγγελματικές Συνεδρίαση της Ολομέλειας της Οικονομικής και 
κατηγορίες).Κοινωνικής Επιτροπής (Ο.Κ.Ε.), με τη νέα σύνθεσή της, 

προκειμένου να εκλέξει το νέο Πρόεδρό της. Μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ο.Κ.Ε. για το 
επόμενο έτος εξελέγησαν οι κ.κ. Χαράλαμπος Κεφάλας, Πρόεδρος της Ο.Κ.Ε. για την επόμενη τριετία εξελέγη ο κ. 
Νικόλαος Σκορίνης, Γεώργιος Τσατήρης (Α΄ Ομάδα),  ο κ. Χρήστος Πολυζωγόπουλος, τ. Πρόεδρος της Γενικής 
Κωνσταντίνος Γκουτζαμάνης, η κα Ζωή Λαναρά και ο κ. Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Ε.) και Μέλος 
Ηλίας Ηλιόπουλος (Β΄ Ομάδα) και οι κ.κ. Γεώργιος Γωνιω-

της Ολομέλειας της Ο.Κ.Ε. 
τάκης, Βασίλειος Σωτηρακόπουλος και Ιωάννης Σωτηρίου 

Ακολούθησε την Πέμπτη, 12 Απριλίου 2007, Συνεδρίαση (Γ΄ Ομάδα). 
της Ολομέλειας της Ο.Κ.Ε., προκειμένου να εκλέξει τους Ο κ. Πολυζωγόπουλος, συνεχάρη τους εκλεγέντες και τόνισε 
Αντιπροέδρους και την Εκτελεστική Επιτροπή της. τη σημασία της αγαστής συνεργασίας των μελών της Ο.Κ.Ε. 
Αντιπρόεδροι της Ο.Κ.Ε. για την επόμενη τριετία εξελέγη- για την προώθηση και την προαγωγή του θεσμού στην 
σαν οι κ.κ. Ιωάννης Στεφάνου (Α΄ Ομάδα - εργοδότες), ελληνική κοινωνία. 

ÅêëïãÞ ÐñïÝäñïõ, ÁíôéðñïÝäñùí êáé ÅêôåëåóôéêÞò ÅðéôñïðÞò ôçò Ï.Ê.Å.

Συνέχεια από τη σελ. 1

Ο Πρόεδρος της Ο.Κ.Ε., αφού 
ευχαρίστησε τον Πρόεδρο της 
Ελληνικής Δημοκρατίας για τη 
συνάντηση, τον ενημέρωσε για τις 
πρωτοβουλίες της Ο.Κ.Ε. και τις 
επαφές της με τους κοινωνικούς 
εταίρους, ώστε να γίνει πιο ουσια-
στικός και πιο αποτελεσματικός ο 
κοινωνικός διάλογος στην ελληνική 
κοινωνία.

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημο-
κρατίας, από την πλευρά του, τόνισε 
τη σπουδαιότητα του έργου της 
Επιτροπής στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό και επεσήμανε την ανάγκη 
συνέχισης του κοινωνικού διαλόγου.

ÓõíÜíôçóç ôçò Å.Å. ôçò 
Ï.Ê.Å. ìå ôïí Ðñüåäñï 

ôçò ÅëëçíéêÞò 
Äçìïêñáôßáò

ÖÅÂÑÏÕÁÑÉÏÓ 2008
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Ç áñ÷Þ ôïõ êïéíùíéêïý 
äéáëüãïõ êáé ï äéÜëïãïò ìå 
ôïõò åíåñãïýò êïéíùíéêïýò 
åôáßñïõò åßíáé èåìåëéþäçò

Vladimir Spidla
Åðßôñïðïò ôçò ÅõñùðáéêÞò ÅðéôñïðÞò,
áñìüäéïò ãéá ôçí Áðáó÷üëçóç,
ôéò ÊïéíùíéêÝò ÕðïèÝóåéò êáé ôçí
Éóüôçôá ôùí Åõêáéñéþí

Ðïéåò åßíáé ïé ðñïôåñáéüôçôåò ôçò Åõñùðáú- Ç ÅõñùðáúêÞ ÅðéôñïðÞ ðñüóöáôá õéïèÝôçóå ãéüñôáóå ôçí 50Þ ôïõ åðÝôåéï. Ðïéá åßíáé ôá 

ìéá áíáêïßíùóç óå ó÷Ýóç ìå ôç �flexicurity� êÞò ÅðéôñïðÞò óôïõò ôïìåßò ôçò áðáó÷üëçóçò óçìáíôéêüôåñá åðéôåýãìáôá ìÝ÷ñé óÞìåñá êáé 

ðïéåò åßíáé ïé ðñïïðôéêÝò ãéá ôï ìÝëëïí; (åõåëéîßá ìå áóöÜëåéá). Ôé áêñéâþò óçìáßíåé ï ôçò êïéíùíéêÞò Ýíôáîçò êáé ôùí ßóùí åõêáé-

üñïò �flexicurity� êáé ðïý áðïâëÝðåé; ñéþí; Tï ãåãïíüò üôé ôï Åõñùðáúêü Êïéíùíéêü Ôáìåßï 

ãéüñôáóå ôçí 50Þ ôïõ åðÝôåéï êáèéóôÜ óáöÝò üôé ç Ëïéðüí, ôï ðéï óçìáíôéêü æÞôçìá ìå ôç �flexicurity� Âåâáßùò ðñïôåñáéüôçôÜ ìáò åßíáé ç áðáó÷üëçóç êáé íá 
êïéíùíéêÞ äéÜóôáóç Þôáí ðáñïýóá óôçí Åõñþðç áðü åßíáé üôé ïé Ýííïéåò åõåëéîßá êáé áóöÜëåéá äåí åßíáé äþóïõìå ôçí åõêáéñßá óå üëïõò ôïõò åõñùðáßïõò íá 
ôï îåêßíçìá.áíôßèåôåò, äåí õðÜñ÷åé áíôßèåóç ìåôáîý ôïõò. Áõôü âñïõí ìåãÜëï áñéèìü èÝóåùí åñãáóßáò õøçëÞò ðïéü-

åßíáé ôï âáóéêü æÞôçìá. Ïýôå åßíáé ðáñÜëëçëåò, ôçôáò. Ìðïñïýìå íá ðïýìå üôé áõôÞ ç óôñáôçãéêÞ Ý÷åé Ôá áðïôåëÝóìáôá ôïõ Åõñùðáúêïý Êïéíùíéêïý Ôáìåß-

ïõ åßíáé ãåíéêÜ èåôéêÜ óå ó÷Ýóç ìå ôçí áãïñÜ åñãáóßáò áíôßèåôá ìÜëéóôá õößóôáôáé ìßá óõíÝñãåéá ìåôáîý ôïõò. áðïôåëÝóìáôá áöïý ìüíï ìÝóá óôï 2006 3,5 åêáôïì-

Ìéá óýã÷ñïíç êïéíùíßá ðïõ ðñÝðåé íá åßíáé åõÝëéêôç ìýñéá èÝóåéò åñãáóßáò äçìéïõñãÞèçêáí, ç áíåñãßá êáé åéäéêüôåñá óå ó÷Ýóç ìå ôïõò ôüðïõò ðïõ ç áãïñÜ 

äåí ìðïñåß íá ëåéôïõñãÞóåé ÷ùñßò íá åßíáé áóöáëÞò. ìåéþèçêå êáé ç óõììåôï÷Þ óôçí áãïñÜ åñãáóßáò âåë- åñãáóßáò ìðïñåß íá áíïßîåé óå áíèñþðïõò êáé ðéï 

óõãêåêñéìÝíá óôïõò ëéãüôåñï ðñïíïìéïý÷ïõò. ôéþèçêå. Ç Üëëç âáóéêÞ éäÝá ðïõ åìðåñéÝ÷åôáé óôç �flexicurity�, 
í̧á áêüìá óôïé÷åßï ôï ïðïßï èá ìðïñïýóá íá áíáöÝ-ç ïðïßá åßíáé ðïëý óçìáíôéêÞ, åßíáé üôé ç óýã÷ñïíÞ ìáò ÐÜíôùò, ôá ðñïâëÞìáôá ðáñáìÝíïõí âåâáßùò, áöïý 

ñù, êáé ôá óôïé÷åßá ìáò åßíáé ðïëý óõãêåêñéìÝíá óôá êïéíùíßá ÷ñåéÜæåôáé áëëáãÞ, áëëáãÞ óôéò äïìÝò, Ý÷ïõìå ôïõëÜ÷éóôïí 16 åêáôïììýñéá áíÝñãïõò, êáèþò 
æçôÞìáôá áõôÜ, åßíáé üôé êÜèå ÷ñüíï ìÝóù ôïõ Åõñù-áëëáãÞ óôçí ðñïóùðéêÞ êáôÜóôáóç ôùí áíèñþðùí. êáé ðñïâëÞìáôá óå ó÷Ýóç ìå ôçí áíåñãßá ôùí íÝùí êáé 
ðáúêïý Êïéíùíéêïý Ôáìåßïõ äçìéïõñãïýíôáé êáéíïýñ-Êáé ç �flexicurity� åßíáé åêåßíç ðïõ èá õðïóôçñßîåé áõôÞ áêüìá ðñïâëÞìáôá ðïõ áíôéìåôùðßæïõí ôá Üôïìá ðïõ 
ãéåò èÝóåéò åñãáóßáò óôçí áãïñÜ, áðáó÷üëçóçò ðïõ ôç äéáäéêáóßá, åêåßíç ðïõ èá õðïóôçñßîåé ôçí êïéíùíßá Ý÷ïõí åñãáóßá ìå ÷áìçëÞ åîåéäßêåõóç. 
âñßóêåôáé óôç äéÜèåóç äýï åêáôïììõñßùí áíèñþðùí.êáé ôá Üôïìá íá áëëÜîïõí, ðïõ èá âïçèÞóåé íá ðñáã-Ôï ôñßôï ðñüâëçìá åßíáé áõôü ôùí ìåãáëýôåñùí óå 

ìáôïðïéçèåß ç áëëáãÞ, áëëÜ êáôÜ Ýíáí ôñüðï åëåã÷ü-çëéêßá áíèñþðùí êáé åðåéäÞ ç Åõñþðç âáóßæåôáé óôçí Ðïéá åßíáé ç óõíåéóöïñÜ ôçò ÅõñùðáúêÞò Åðé-
ìåíï, þóôå íá ìç óçìåéùèïýí áðþëåéåò óå áíèñþðéíï ïéêïíïìéêÞ äñáóôçñéüôçôá, ôá êïéíùíéêÜ ðñïâëÞìáôá ôñïðÞò óå ó÷Ýóç ìå ôçí åöáñìïãÞ ôçò Óôñá-
äõíáìéêü êáôÜ ôçí åöáñìïãÞ ôçò äéáäéêáóßáò áõôÞò. èá ãßíïõí áñêåôÜ ðïëýðëïêá. Ãéá ôï ëüãï áõôü ôá ôçãéêÞò ôçò Ëéóáâüíáò;
Áõôü óçìáßíåé üôé èá ðñÝðåé íá åîåôÜóïõìå ôï æÞôçìá äçìïãñáöéêÜ ðñïâëÞìáôá ôçò ãÞñáíóçò áóêïýí Ç ÓôñáôçãéêÞ åöáñìüæåôáé áðïôåëåóìáôéêÜ, áëëÜ ç 
ôçò äéá âßïõ ìÜèçóçò,  ôá óõóôÞìáôá êïéíùíéêÞò ôåñÜóôéåò ðéÝóåéò óôçí Åõñþðç. áðïôåëåóìáôéêüôçôá ÷ñåéÜæåôáé íá âåëôéùèåß áêüìá 
áóöÜëéóçò ê.ëð.Óå ó÷Ýóç ìå ôï äåýôåñï åñþôçìÜ óáò ðïõ áöïñÜ óôçí ðåñéóóüôåñï. Ðåñåôáßñù, ç êáôÜóôáóç óôçí áãïñÜ 

êïéíùíéêÞ Ýíôáîç, áõôÞ ó÷åôßæåôáé ìå ôïí ôñüðï ðïõ åñãáóßáò óôçí Åõñþðç óôáäéáêÜ âåëôéþíåôáé, êáé ùò Ðþò ìðïñåß ç �flexicurity� íá åöáñìïóôåß áðü 
áíôéëáìâáíüìáóôå ôçí åíåñãü óõììåôï÷Þ, åðåéäÞ ôï íá áðïôÝëåóìá ôçò åöáñìïãÞò ôçò ÓôñáôçãéêÞò áõôÞò.ôá êñÜôç ìÝëç êáé ðïéïò èá åßíáé ï ñüëïò ôùí 
óõììåôÝ÷åéò êÜðïõ, óçìáßíåé üôé óõììåôÝ÷åéò óôçí Ôï æÞôçìá ðïõ èá áíôéìåôùðßæïõìå ïëïÝíá êáé ðåñéó-êïéíùíéêþí åôáßñùí;  
êïéíùíßá ãåíéêüôåñá êáé ü÷é ìüíï óôçí áãïñÜ åñãá- óüôåñï êáé ôï ïðïßï èá áðïêôÜ ìåãáëýôåñç óçìáóßá Ç áíáêïßíùóç ôçò EõñùðáúêÞò ÅðéôñïðÞò äåí ðñïôåß-
óßáò. Êáé ãéá ìáò, ôï ðñüâëçìá ôçò ãÞñáíóçò áíôéìåôù- êáé èá ãßíåôáé üëï êáé ðéï áêáíèþäåò, åßíáé ôï ðþò èá íåé êÜðïéï ìïíáäéêü Þ åíéáßï ìïíôÝëï ôçò �flexicurity�. 
ðßæåôáé ìå ôçí ðáñï÷Þ õðçñåóéþí ãåíéêïý åíäéáöÝ- áíôéìåôùðßóïõìå ôç ìáêñï÷ñüíéá áíåñãßá.Äåí õðÜñ÷åé åíéáßï ìïíôÝëï, áëëÜ ïýôå êáé åèíéêü 
ñïíôïò êáé ôçí Ýíôáîç ôùí ìåôáíáóôþí. ÑùôÞóáôå åðßóçò ðïéá åßíáé ç èÝóç ôçò EõñùðáúêÞò ìïíôÝëï ôï ïðïßï èá Ýðñåðå íá åöáñìüæåôáé ðáíôïý.
¼óïí áöïñÜ óôçí ôåëåõôáßá óáò åñþôçóç ðïõ áöïñÜ ÅðéôñïðÞò ãéá ôç ÓôñáôçãéêÞ ôçò Ëéóáâüíáò. Ëïéðüí, ÖõóéêÜ óôçí áíáêïßíùóÞ ìáò áíáöÝñïíôáé ìéá óåéñÜ 
óôéò ßóåò åõêáéñßåò óôçí Åõñþðç, èá ëÝãáìå üôé ìðïñïýìå íá ðïýìå üôé ç ÓôñáôçãéêÞ ëåéôïõñãåß. Áõôü áðü êïéíÝò áñ÷Ýò, ïé ïðïßåò êáé áðïôåëïýí ôçí ðñüôá-
ðñÜãìáôé äéáèÝôïõìå íïìïèåóßá õøçëïý åðéðÝäïõ ôï ìáñôõñïýí ôá óôïé÷åßá ðïõ áöïñïýí óôçí áíÜðôõîç 

óÞ ìáò êáé ðïõ åîåôÜæïíôáé áðü ôï Óõìâïýëéï êáé ôïõò 
óôïí ôïìÝá áõôü. Ôï ðñüâëçìá ðÜíôùò åßíáé üôé äåí êáé ôç ìåßùóç ôçò áíåñãßáò ðïõ äéáèÝôïõìå.

Üëëïõò ïñãáíéóìïýò êáé èåóìéêÜ üñãáíá ôçò Åõñù-
åöáñìüæåôáé ðëÞñùò, êáé åßìáóôå åðéöïñôéóìÝíïé íá ÁëëÜ áêüìá, áí óõãêñßíåôå ôéò äÝêá ÷þñåò ìå ôçí ðáúêÞò ̧ íùóçò. ÌÝ÷ñé ôá ôÝëç ôïõ Ýôïõò, ðéóôåýù üôé 
äéåîÜãïõìå óõæçôÞóåéò ìå ôá êñÜôç ìÝëç ãéá íá åîåôÜ- õøçëüôåñç áíôáãùíéóôéêüôçôá óôçí Åõñþðç èá èá Ý÷ïõìå Ýíá êùäéêïðïéçìÝíï óþìá áñ÷þí ðïõ èá 
óïõìå ðþò áõôÞ ç íïìïèåóßá èá õëïðïéçèåß êáôÜ ôïí äéáðéóôþóåôå üôé ç åðßäïóÞ ìáò åßíáé êáëÞ êáé üôé áðü âñßóêïíôáé óôç äéÜèåóç ôùí êñáôþí ìåëþí þóôå íá ôéò 
êáëýôåñï ôñüðï. ôüôå ðïõ îåêßíçóå ç ÓôñáôçãéêÞ ôçò Ëéóáâüíáò ç èÝóç åöáñìüóïõí.

ôçò Åõñþðçò ùò óýíïëï Ý÷åé âåëôéùèåß óçìáíôéêÜ.¼íôùò, õðÜñ÷ïõí ôñßá æçôÞìáôá ðïõ èá ðñÝðåé íá 
ÁëëÜ êáé ï ñüëïò ôùí êïéíùíéêþí åôáßñùí âåâáßùò åß-

áíôéìåôùðéóôïýí, ìå ðéï óçìáíôéêü åêåßíï ðïõ áöïñÜ ÓÞìåñá ôï êáèÞêïí êáé óôü÷ïò ôçò EõñùðáúêÞò Åðéôñï-íáé èåìåëéþäçò, åðåéäÞ ç âÜóç ôçò åñãáóßáò ìáò óôïí 
óôç èåìåëßùóç ßóùí åõêáéñéþí óå ó÷Ýóç ìå ôï öýëï ðÞò åßíáé íá áîéïëïãÞóåé ôïí ôñüðï ðïõ ç êáôÜóôáóç 

ôïìÝá áõôü åßíáé ç óõíåñãáóßá ìå ôïõò êïéíùíéêïýò 
�öõóéêÜ éó÷ýåé ç éóüôçôá ôùí öýëùí�  êáèþò êáé ôéò åîåëßóóåôáé êáé íá èÝóåé ðñïôÜóåéò ðïõ íá áöïñïýí óôá 

åôáßñïõò. ×ùñßò Ýíáí óùóôü êïéíùíéêü äéÜëïãï äåí 
ßóåò åõêáéñßåò êáé ôç ìç åðéâïëÞ äéáêñßóåùí ëüãù äýï ôåëåõôáßá ÷ñüíéá ðïõ êáëýðôåé ç ÓôñáôçãéêÞ êáé 

èá ìðïñÝóåé íá ãßíåé ç ïñèÞ åöáñìïãÞ ôùí áñ÷þí ôçò 
çëéêßáò Þ áíáðçñßáò, åèíïôéêÞò êáôáãùãÞò êáé ðéèáíüí íá ðñïôåßíåé áëëáãÝò ãéá ôá äýï áõôÜ ÷ñüíéá.

�flexicurity�. 
óåîïõáëéêïý ðñïóáíáôïëéóìïý. Ðåñåôáßñù èá ðñÝðåé íá êÜíåé ðñïôÜóåéò êáé óõóôÜóåéò 

Óå üëá ìáò ôá Ýããñáöá ç áñ÷Þ ôïõ êïéíùíéêïý äéá-
Âñéóêüìáóôå óôç äéáäéêáóßá áîéïëüãçóçò ôçò õöéóôÜ- ðñïò ôá êñÜôç ìÝëç óå ó÷Ýóç ìå ôï ôé ðñÝðåé íá êÜíïõí 

ëüãïõ êáé ï äéÜëïãïò ìå ôïõò åíåñãïýò êïéíùíéêïýò 
ìåíçò íïìïèåóßáò, þóôå íá ìðïñÝóïõìå íá áíôéìåôù- ãéá ôçí ðåñßïäï áõôÞ, áëëÜ ç EõñùðáúêÞ ÅðéôñïðÞ èá 

åôáßñïõò åßíáé èåìåëéþäçò.
ðñÝðåé íá óêåöôåß êáé ôé èá ãßíåé ìåôÜ ôï 2010, êáèþò ðßóïõìå ôéò óçìåñéíÝò ðñïêëÞóåéò, êáé ðñïöáíþò èá 

áðáéôçèïýí êÜðïéåò âåëôéþóåéò. êáé ôï ôé èá áêïëïõèÞóåé ôç ÓôñáôçãéêÞ ôçò Ëéóáâüíáò.Ôï Åõñùðáúêü Êïéíùíéêü Ôáìåßï ðñüóöáôá 
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Πραγματοποιήθηκε την Τε-
τάρτη, 26 Σεπτεμβρίου 2007, 
συνάντηση της Δρ. Μάρθας 
Θεοδώρου, Υπεύθυνης Δη-
μοσίων και Διεθνών Σχέ-
σεων της Ο.Κ.Ε., με τον 
κ. Vladimir Spidla, Επίτροπο 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
αρμόδιο για την Απασχόλη-
ση, τις Κοινωνικές Υποθέ-
σεις και την Ισότητα των 
Ευκαιριών.

Στη διάρκεια της συνάντησης 
ο κ. Spidla ενημέρωσε τη Δρ. 
Θεοδώρου για τις προτεραιό-

εταίρων στην εφαρμογή της, των στόχων της Στρατηγικής τητες της Ευρωπαϊκής Επι-
της  Λισαβόνας.για τα επιτεύγματα και τις τροπής στον τομέα της απα-

προοπτικές του Ευρωπαϊκού σχόλησης, των κοινωνικών Η Δρ. Θεοδώρου ενημέρωσε 
Κοινωνικού Ταμείου, καθώς υποθέσεων και των ίσων ευ- τον κ. Spidla για το έργο της 

καιριών, για τη “flexicurity” και για τη συμβολή της Επι- Ο.Κ.Ε. Ελλάδος και για τις 
και το ρόλο των κοινωνικών εξελίξεις  στη  χώρα  της.τροπής στην πραγματοποίηση 

ÓõíÜíôçóç ìå ôïí ê. Vladimir Spidla, 
Åðßôñïðï ôçò ÅõñùðáúêÞò ÅðéôñïðÞò

óôéò ÂñõîÝëëåò

Πραγματοποιήθηκαν, στις 17-18 Σεπτεμβρίου 
2007 και στις 14 Μαρτίου 2008, οι συναντήσεις 
“CESlink” στην Πράγα και τη Λιουμπλιάνα, 
αντίστοιχα. 

Στην ετήσια συνάντηση στην Πράγα συζητήθηκαν και 
αποφασίστηκαν οι στρατηγικές κατευθυντήριες 
γραμμές του Project για την επόμενη διετία, καθώς και 
οι νέες δυνατότητες για ευρύτερη συνεργασία μεταξύ 
της Ε.Ο.Κ.Ε. και των εθνικών Ο.Κ.Ε. που συμμετέ-
χουν στο Project. Τέλος, οι συμμετέχοντες στην ομάδα 
του “CESlink” καλωσόρισαν ως νέο μέλος την Ο.Κ.Ε. 
Βουλγαρίας.  

Ακολούθησε η συνάντηση στη Λιουμπλιάνα, όπου 
συζητήθηκε η εφαρμογή της στρατηγικής του Project 
“CESlink”, η πρόοδος του Σχεδίου Δράσης 2007-
2008, καθώς και η αναδιοργάνωση των τεχνολογικών 
εργαλείων του portal “CESlink”.   

Στις συναντήσεις “CESlink” συμμετείχε η Δρ. Μάρθα 
Θεοδώρου, Υπεύθυνη Δημοσίων και Διεθνών 
Σχέσεων της Ο.Κ.Ε. Η Δρ. Θεοδώρου έχει οριστεί 
επικεφαλής των δράσεων επικοινωνίας του Project σε 
ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

ÓõíáíôÞóåéò “CESlink” óôçí ÐñÜãá êáé ôç ËéïõìðëéÜíá

Πραγματοποιήθηκε, από τις 25 σπονδίας των Συνδικάτων της 
έως τις 27 Ιουλίου 2007, επίσκεψη Αλβανίας, κ. Vladimir Koka, 
αντιπροσωπείας της Οικονομι- Πρόεδρος της Συνομοσπονδίας 
κής και Κοινωνικής Επιτροπής KOP, κ. Avenir Kika, Αντιπρόεδρος 
της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) στην του Εθνικού Συμβουλίου Εργασίας 
Αλβανία. και εκπρόσωπος των κοινωνικών 

εταίρων  της  Αλβανίας).Από την Ο.Κ.Ε. συμμετείχαν ο κ. 
Νικόλαος Λιόλιος, Αντιπρόεδρος Στη διάρκεια των συναντήσεων ο κ. 
και επικεφαλής της αντιπροσωπεί- Λιόλιος αναφέρθηκε στην ίδρυση 
ας, και η Δρ. Μάρθα Θεοδώρου, και τον ενεργό ρόλο της Ο.Κ.Ε. 
Υπεύθυνη Δημοσίων και Διεθνών στην ελληνική κοινωνία. Επίσης, 
Σχέσεων. τόνισε τη συνταγματική αναβάθμι-

ση της Ο.Κ.Ε., σύμφωνα με την Κατά την πρώτη μέρα της επίσκε-
οποία η Ο.Κ.Ε. είναι ο συντονιστής ψης, 25 Ιουλίου 2007, ο Υπουργός 
για τον κοινωνικό διάλογο στην Εργασίας, Κοινωνικών Υποθέσεων 
Ελλάδα.και Ίσων Ευκαιριών και Πρόεδρος 

του Εθνικού Συμβουλίου Εργασίας Από την πλευρά τους, τόσο ο 
της Αλβανίας κ. Koco Barka παρέ- Υπουργός, όσο και οι εκπρόσωποι 
θεσε επίσημο δείπνο στην αντιπρο- των κοινωνικών εταίρων παρουσία-
σωπεία της Ο.Κ.Ε. σαν στην αντιπροσωπεία της 

Ο.Κ.Ε. το ιστορικό και τους Στις 26 Ιουλίου 2007, η αντιπρο-
τρόπους διεξαγωγής του κοινωνι-σωπεία της Ο.Κ.Ε. συναντήθηκε με 
κού διαλόγου στην Αλβανία, καθώς τον κ. Barka, καθώς και με τις 
και την πορεία του μέχρι σήμερα.ηγεσίες των κοινωνικών φορέων (κ. 

Gezim Kalaja, Αντιπρόεδρος του Τέλος, ο κ. Λιόλιος ενημέρωσε τους 
Εθνικού Κοινωνικού Συμβουλίου συνομιλητές του ότι η Ο.Κ.Ε. είναι 
και Πρόεδρος των Ανεξάρτητων στη διάθεσή τους για οποιαδήποτε 
Συνδικάτων της Αλβανίας, κ. Kol συνδρομή στις μελλοντικές τους 
Nikollaj, Επικεφαλής της Συνομο- ενέργειες και αποφάσεις.

ÓõíÜíôçóç ìå ôïí Õðïõñãü
Åñãáóßáò ôçò ÁëâáíéêÞò
Äçìïêñáôßáò óôá Ôßñáíá

“Communicating Europe:
What role does civil society

wish to play?”
ÓåìéíÜñéï ôçò Å.Ï.Ê.Å. óôéò ÂñõîÝëëåò

ÐñáãìáôïðïéÞèçêå ôç ÄåõôÝñá, 12 Íïåìâñßïõ åíôýðùí ïñãáíþóåùí ôçò êïéíùíßáò ôùí ðïëéôþí. 

2007, óåìéíÜñéï ôçò ÅõñùðáúêÞò ÏéêïíïìéêÞò Êýñéïé óôü÷ïé ôïõ óåìéíáñßïõ Þôáí íá ðáñïõóéÜ-
êáé ÊïéíùíéêÞò ÅðéôñïðÞò (Å.Ï.Ê.Å.) ìå ôßôëï óåé ôçí Å.Ï.Ê.Å. ùò ãÝöõñá ìåôáîý ôçò Åõñþðçò 
“Communicating Europe: What role does civil êáé ôçò êïéíùíßáò ôùí ðïëéôþí, íá ðñïâÜëåé ôéò 
society wish to play?”.   åõñùðáúêÝò ïñãáíþóåéò ôçò êïéíùíßáò ôùí 

ðïëéôþí êáé íá óõìâÜëåé óôï äïìçìÝíï/äéáñèñù-Óôï óåìéíÜñéï óõììåôåß÷áí ïé Õðåýèõíïé ôùí 
ìÝíï äéÜëïãï ìå áõôÝò, êáèþò êáé íá óõìâÜëåé óôï Äçìïóßùí Ó÷Ýóåùí êáé ôùí Ãñáöåßùí Ôýðïõ ôùí 
Ó÷Ýäéï Ä ôçò ÅõñùðáúêÞò ÅðéôñïðÞò, ìÝóù ôçò åèíéêþí Ï.Ê.Å. êáé ôùí ïñãáíéóìþí-ìåëþí ôçò 
áíïé÷ôÞò óõæÞôçóçò êáé ôçò äéáâïýëåõóçò ìå ôéò Å.Ï.Ê.Å., ïé Åêðñüóùðïé Ôýðïõ ôùí Ìïíßìùí 
ïñãáíþóåéò ôçò êïéíùíßáò ôùí ðïëéôþí.Áíôéðñïóùðåéþí ôùí 27 êñáôþí-ìåëþí ôçò 

ÅõñùðáúêÞò ̧ íùóçò, åêðñüóùðïé ìÝóùí ìáæéêÞò Áðü ôçí Ï.Ê.Å. ÅëëÜäïò óõììåôåß÷å ç Äñ. ÌÜñèá 

Èåïäþñïõ, Õðåýèõíç Äçìïóßùí êáé Äéåèíþí åíçìÝñùóçò, äçìïóéïãñáöéêþí ïñãáíéóìþí, 

êáèþò êáé åêäüôåò åõñùðáúêþí åíôýðùí êáé Ó÷Ýóåùí.

ÖÅÂÑÏÕÁÑÉÏÓ 2008



5

Πραγματοποιήθηκε στις 25 και 26 
Ιουνίου 2007, στη Σόφια, το Περιφε-
ρειακό Συνέδριο των Οικονομικών 
και Κοινωνικών Συμβουλίων (Ο.Κ.Σ.) 
και παρόμοιων θεσμών της Νοτιοα-
νατολικής Ευρώπης και της Μαύρης 
Θάλασσας, με τίτλο «Κοινωνικός 
Διάλογος και Διάλογος των Πολιτών - 
Ένα μέσο ολοκλήρωσης της δημο-
κρατικής μετάβασης και μια εγγύηση 
επιτυχίας της προενταξιακής διαδι-
κασίας στην Ε.Ε.». 

Από την Ο.Κ.Ε. Ελλάδος συμμετείχαν 
οι κ.κ. Νικόλαος Λιόλιος, Αντιπρόεδρος 
και επικεφαλής της αντιπροσωπείας, 
Κωνσταντίνος Γκουτζαμάνης, Μέλος 
της Εκτελεστικής Επιτροπής, Δρ. 
Μάρθα Θεοδώρου, Υπεύθυνη Δημοσί-
ων και Διεθνών Σχέσεων και Δρ. 
Αθανάσιος Παπαϊωάννου, Επιστημο-
νικός  Συνεργάτης. ται, επίσης, ότι υπάρχουν οι απαραί- Βαλκάνια που θα γίνει το 2008 δεν 
Την πρώτη ημέρα, κατά την έναρξη του τητες προϋποθέσεις για περαιτέρω αρκεί. Επίσης, η ελληνική αντιπροσω-
Συνεδρίου, χαιρετισμούς απηύθυναν η ανάπτυξη του κοινωνικού διαλόγου και πεία υποστήριξε πρόταση των Ρουμά-
κα Emilia Maslarova, Υπουργός του διαλόγου των πολιτών στις χώρες νων να υπάρξουν συγκεκριμένες 
Εργασίας και Κοινωνικής Πολιτικής της ΝΑ Ευρώπης και της Μαύρης θεματικές ενότητες προς συζήτηση την 
της Βουλγαρίας και ο κ. Lalko Θάλασσας, ενώ οι συμμετέχοντες επι- επόμενη φορά, αρχής γενομένης από 
Dulevski, Πρόεδρος του Οικονομικού βεβαίωσαν ομόφωνα τον ηγετικό ρόλο την προστασία του περιβάλλοντος. και Κοινωνικού Συμβουλίου της των Ο.Κ.Σ. και παρόμοιων θεσμών 

Τέλος, επισημαίνεται ότι πραγματοποι-Βουλγαρίας. Η εναρκτήρια ομιλία 
στην ενδυνάμωση του κοινωνικού 

ήθηκε διμερής συνάντηση της αντιπρο-πραγματοποιήθηκε από τον κ. Δημήτρη 
διαλόγου και του διαλόγου των 

Δημητριάδη, Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής σωπείας της Ο.Κ.Ε. Ελλάδος με το 
πολιτών. 

Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτρο- Προεδρείο του Ο.Κ.Σ. Βουλγαρίας. Ο 
Κατά τη συζήτηση για την υιοθέτηση πής (Ε.Ο.Κ.Ε.) με θέμα «Κοινωνικός κ. Λιόλιος προσκάλεσε το Προεδρείο σε 

Στο τέλος του Συνεδρίου υιοθετήθηκε της Τελικής Δήλωσης, η ελληνική Διάλογος και Διάλογος των Πολιτών - επίσκεψη στην Αθήνα.
Τελική Δήλωση, όπου τονίζεται η αντιπροσωπεία επεσήμανε ότι θα Ορισμοί, διαφορές και διαμόρφωση σε 

Τέλος, αποφασίσθηκε η αποστολή ενός ανάγκη περιφερειακής συνεργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο - Ε.Ο.Κ.Ε.». έπρεπε να αναφερθεί πότε θα πραγμα-
κειμένου από την Ο.Κ.Ε. Ελλάδος, θέματα ασφάλειας, σταθερότητας και τοποιηθεί η επόμενη συνάντηση των Το Συνέδριο αρθρώθηκε γύρω από τις 
όπου θα παρουσιάζεται ένα συγκεκρι-ανάπτυξης, καθώς και η ανάγκη Ο.Κ.Ε. της ΝΑ Ευρώπης και ότι η απλή εξής ενότητες: 
μένο πλαίσιο συνεργασίας με το ανταλλαγής πληροφόρησης και εμπει- αναφορά σε ένα φόρουμ για την 
Συμβούλιο της Βουλγαρίας.ριών μεταξύ των χωρών. Επισημαίνε- κοινωνία των πολιτών στα Δυτικά 

l«Μορφές εφαρμογής των αρχών της 
δημοκρατίας με άμεση συμμετοχή».

l«Ο ρόλος του κοινωνικού διαλόγου 
και του διαλόγου των πολιτών για 
την ολοκλήρωση της δημοκρατικής 
μετάβασης και την επιτυχία της 
προενταξιακής διαδικασίας στην 
Ε.Ε.». Στην ενότητα αυτή, έγιναν 
εισηγήσεις από τους εκπροσώπους 
των Συμβουλίων που συμμετείχαν 
στην εκδήλωση. Από την Ο.Κ.Ε. 
Ελλάδος εισηγητής ήταν ο κ. 
Γκουτζαμάνης. 

l«Κοινωνικός Διάλογος και Διάλογος 
των Πολιτών: Βουλγαρική εμπειρία».

Ðåñéöåñåéáêü ÓõíÝäñéï ôùí Ïéêïíïìéêþí êáé Êïéíùíéêþí 
Óõìâïõëßùí êáé ðáñüìïéùí èåóìþí ôçò ÍïôéïáíáôïëéêÞò 

Åõñþðçò êáé ôçò Ìáýñçò ÈÜëáóóáò óôç Óüöéá

Πραγματοποιήθηκε, από τις 21 έως τις 24 Ιανουαρίου 
2008, επίσκεψη αντιπροσωπείας της Οικονομικής 
και Κοινωνικής Επιτροπής της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) 
στο Δημόσιο Επιμελητήριο της Ρωσικής Ομοσπονδί-
ας, στη Μόσχα.

Από την Ο.Κ.Ε. συμμετείχαν ο κ. Ιωάννης Στεφάνου, 
Αντιπρόεδρος και επικεφαλής της αντιπροσωπείας, η κα 
Ζωή Λαναρά, Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής, και η 
Δρ. Μάρθα Θεοδώρου, Υπεύθυνη Δημοσίων και 
Διεθνών Σχέσεων.

Την Τρίτη, 22 Ιανουαρίου 2008, η αντιπροσωπεία της 
Ο.Κ.Ε. συμμετείχε σε Φόρουμ που διοργανώθηκε από 
το Δημόσιο Επιμελητήριο με θέμα την ανάπτυξη της 
κοινωνίας των πολιτών στη Ρωσική Ομοσπονδία. Στην 
εκδήλωση κεντρικός ομιλητής ήταν ο κ. D. Medvedev, 
Αναπληρωτής Πρωθυπουργός και υποψήφιος Πρόεδρος 
της Ρωσικής Ομοσπονδίας. 

Την ίδια μέρα πραγματοποιήθηκε συνάντηση του 
Προεδρείου του Δημόσιου Επιμελητηρίου με τις 
αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και 

Επιμελητηρίου με τις εθνικές Ο.Κ.Ε. σε συνάντηση με τον κ. Klimov, εκπρόσωπο της Duma. Κοινωνικής Επιτροπής (Ε.Ο.Κ.Ε.) και τις Ο.Κ.Ε. 
Στη διάρκεια της συνάντησης όπου συμμετείχαν, Γαλλίας και Ελλάδος. Στη διάρκεια αυτής της συνάντη- Την Τετάρτη, 23 Ιανουαρίου 2008, η αντιπροσωπεία της 
επίσης, οι αντιπροσωπείες της Ε.Ο.Κ.Ε. και της Ο.Κ.Ε. σης υπογράφτηκε Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του 

Ο.Κ.Ε. συμμετείχε στην εναρκτήρια Ολομέλεια του 
Δημόσιου Επιμελητηρίου και της Ε.Ο.Κ.Ε. και τονί- Γαλλίας, ο κ. Στεφάνου αναφέρθηκε στο ρόλο της 

Δημόσιου Επιμελητηρίου και στη συνέχεια συμμετείχε Ο.Κ.Ε. Ελλάδος, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. στηκε η σημασία της ανάπτυξης της συνεργασίας του 

Åðßóêåøç óôï Äçìüóéï ÅðéìåëçôÞñéï ôçò 
ÑùóéêÞò Ïìïóðïíäßáò óôç Ìüó÷á
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ÓõíÜíôçóç ìå ôïí

Ðñüåäñï ôïõ ÐÁ.ÓÏ.Ê.

Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, 21 Μαΐου 2007, συνάντηση του Προεδρείου 
της Ο.Κ.Ε. με τον κ. Γεώργιο Παπανδρέου, Πρόεδρο του Πανελλήνιου Σοσιαλι-
στικού Κινήματος (ΠΑ.ΣΟ.Κ.).  

Στη συνάντηση συμμετείχαν, επίσης, η κα Βάσω Παπανδρέου, Βουλευτής και 
Υπεύθυνη Οικονομίας και Οικονομικών του Κοινοβουλευτικού Συμβουλίου του 
ΠΑ.ΣΟ.Κ., και ο κ. Γεώργιος Παπακωνσταντίνου, Σύμβουλος για Οικονομικά 
Θέματα του Προέδρου του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Από την Ο.Κ.Ε. συμμετείχαν οι κ.κ. Χρήστος 
Πολυζωγόπουλος, Πρόεδρος, Ιωάννης Στεφάνου, Κωνσταντίνος Παπαντωνίου, 
Νικόλαος Λιόλιος, Αντιπρόεδροι, και η Δρ. Μάρθα Θεοδώρου, Υπεύθυνη Δημοσίων 
και Διεθνών Σχέσεων.

Ο κ. Πολυζωγόπουλος, αφού ευχαρίστησε τον κ. Παπανδρέου για τη συνάντηση, 
αναφέρθηκε στο θεσμό της Ο.Κ.Ε. και το σημαντικό ρόλο που μπορεί να διαδραμα-
τίσει στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη.

Επίσης, αναφέρθηκε στο έργο της Ο.Κ.Ε. και τις Γνώμες που εκφράζει, στην ίδρυση 
Παρατηρητηρίου που θα παρακολουθεί την πορεία των Γνωμών, στην ίδρυση 
Παρατηρητηρίου για τη Στρατηγική της Λισσαβόνας, στην ίδρυση των Νομαρχι-
ακών Οικονομικών και Κοινωνικών Επιτροπών (Ν.Ο.Κ.Ε.), στη διεθνή παρουσία 
της Ο.Κ.Ε., και ιδιαίτερα στη ΝΑ Ευρώπη και τις χώρες της Μαύρης Θάλασσας. 

Ιδιαίτερη αναφορά υπήρξε από τον κ. Πολυζωγόπουλο στην πρωτοβουλία του για 
την επίτευξη μίας εθνικής κοινωνικής αναπτυξιακής συμφωνίας με τη συμμετοχή 
όλων των οργανώσεων που συμμετέχουν στην Ολομέλεια της Ο.Κ.Ε.

Ο κ. Παπανδρέου, από την πλευρά του, αναφέρθηκε στο έργο της Ο.Κ.Ε. και τόνισε 
ότι με τις τεκμηριωμένες Γνώμες της Επιτροπής αναδεικνύονται τα προβλήματα και 
οι προκλήσεις της κοινωνίας. Επίσης, τόνισε τη σημασία του κοινωνικού διαλόγου 
και την υποστήριξη του ΠΑ.ΣΟ.Κ. στο θεσμό της Ο.Κ.Ε. και τις μελλοντικές 
πρωτοβουλίες της.

ÓõíÜíôçóç ìå ôïí
Ðñüåäñï ôïõ ÓÕ.ÑÉÆ.Á.

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 16 Μαΐου 2007, συνάντηση του Προεδρείου 
της Ο.Κ.Ε. με τον Πρόεδρο του Συνασπισμού της Αριστεράς, των Κινημάτων 
και της Οικολογίας κ. Αλέκο Αλαβάνο.  

Στη συνάντηση συμμετείχαν, επίσης, ο κ. Φώτης Κουβέλης, Βουλευτής και Κοινο-
βουλευτικός Εκπρόσωπος του Συνασπισμού, και οι κ.κ. Παναγιώτης Λαφαζάνης και 
Δημήτρης Στρατούλης, Μέλη της Πολιτικής Γραμματείας του Συνασπισμού. Από 
την Ο.Κ.Ε. συμμετείχαν οι κ.κ. Χρήστος Πολυζωγόπουλος, Πρόεδρος, Ιωάννης 
Στεφάνου, Κωνσταντίνος Παπαντωνίου, Νικόλαος Λιόλιος, Αντιπρόεδροι, και η Δρ. 
Μάρθα Θεοδώρου, Υπεύθυνη Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων.

Ο κ. Πολυζωγόπουλος, στη διάρκεια της συνάντησης, αναφέρθηκε στο μέχρι 
σήμερα έργο της Επιτροπής, αλλά και στις μελλοντικές δράσεις της, τόσο στην 
Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Η επίτευξη μίας εθνικής κοινωνικής αναπτυξιακής συμφωνίας με τη συμμετοχή 
όλων των οργανώσεων που συμμετέχουν στην Ολομέλεια της Ο.Κ.Ε. θα αποτελέσει 
προτεραιότητα κατα τη διάρκεια της θητείας του στην προεδρία της Ο.Κ.Ε.

Επίσης, δράσεις όπως η ίδρυση Παρατηρητηρίου που θα παρακολουθεί την πορεία 
των Γνωμών, η ίδρυση Παρατηρητηρίου για τη Στρατηγική της Λισσαβόνας, η 
ίδρυση των Νομαρχιακών Οικονομικών και Κοινωνικών Επιτροπών (Ν.Ο.Κ.Ε.), η 
διεθνής παρουσία της Ο.Κ.Ε. και ιδιαίτερα στη ΝΑ Ευρώπη και τις χώρες της Μαύρης 
Θάλασσας, θα αποτελέσουν προτεραιότητες της Επιτροπής για την επόμενη τριετία. 

Ο κ. Αλαβάνος, από την πλευρά του, αναφέρθηκε στην ευρωπαϊκή διάσταση του 
θεσμού της Ο.Κ.Ε. Στη συνέχεια ζήτησε η ελληνική Ο.Κ.Ε. να προσεγγίσει θέματα 
που ενδιαφέρουν έντονα την ελληνική κοινωνία, όπως η ανεργία των νέων.

Επίσης, ο κ. Κουβέλης ενημέρωσε ότι παρακολουθεί το έργο της Ο.Κ.Ε. και 
πρότεινε η Επιτροπή να επεκτείνει την παρουσία της στην ελληνική κοινωνία.

Μετά το τέλος της συνάντησης ακολούθησε Συνέντευξη Τύπου.

ÓõíÜíôçóç ìå ôï ÃñáììáôÝá
ôçò ÊåíôñéêÞò ÅðéôñïðÞò

ôçò ÍÝáò Äçìïêñáôßáò

Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 31 Μαΐου 2007, συνάντηση του Προεδρείου 
της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (Ο.Κ.Ε.) με τον κ. Λευτέρη 
Ζαγορίτη, Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας.

Από τη Νέα Δημοκρατία συμμετείχαν, ακόμη, οι κ.κ. Θεόδωρος Σκρέκας, Συντονι-
στής της ΟΔΕ Οικονομικών Υποθέσεων της Ν.Δ., βουλευτής, Μενέλαος Δασκαλά-
κης, Γενικός Διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας, και Κώστας Κόλλιας, Γραμματέας 
Συνδικαλισμού. 

Στη συνάντηση συμμετείχαν, από την πλευρά της Ο.Κ.Ε., οι κ.κ. Χρήστος Πολυ-
ζωγόπουλος, Πρόεδρος, Ιωάννης Στεφάνου, Αντιπρόεδρος, και η Δρ. Μάρθα 
Θεοδώρου , Υπεύθυνη Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων. 

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο κ. Ζαγορίτης αναφέρθηκε στο ρόλο και τη 
συμβολή της Ο.Κ.Ε. στη διεξαγωγή του κοινωνικού διαλόγου για ζητήματα που 
απασχολούν την ελληνική κοινωνία και πρόσθεσε ότι οι Γνωμοδοτήσεις της 
Επιτροπής, ως εκπροσώπου της πλειοψηφίας των κοινωνικών εταίρων, είναι 
εξαιρετικά χρήσιμες. Τόνισε, τέλος, την ανάγκη για μια γόνιμη συνεργασία με την 
Ο.Κ.Ε., προς όφελος και της χώρας και των πολιτών. 

ÓõíáíôÞóåéò ôçò Ï.Ê.Å. ìå ôïí
Õðïõñãü Ïéêïíïìéêþí êáé ôïõò
åêðñïóþðïõò ôùí êïéíùíéêþí 

åôáßñùí ôçò ÊõðñéáêÞò Äçìïêñáôßáò
Πραγματοποιήθηκε, την Πέμπτη, 20 ας (ΠΕΟ), Νίκος Μωϋσέως, Γενικός 
Δεκεμβρίου 2007, επίσκεψη αντιπρο- Γραμματέας της Συνομοσπονδίας 

Εργατών Κύπρου (ΣΕΚ), Γλαύκος σωπείας της Οικονομικής και Κοινω-
Χατζηπέτρου, Γενικός Γραμματέας της νικής Επιτροπής (Ο.Κ.Ε.) στην 
Παγκύπριας Συντεχνίας Δημοσίων Κύπρο. Η αντιπροσωπεία της Ο.Κ.Ε. 
Υπαλλήλων (ΠΑΣΥΔΥ)].αποτελούνταν από τον Πρόεδρό της κ. 

Χρήστο Πολυζωγόπουλο, τον Αντι- Στη διάρκεια των συναντήσεων ο κ. 
πρόεδρο κ. Ιωάννη Στεφάνου, την Πολυζωγόπουλος παρουσίασε το έργο 
Υπεύθυνη Δημοσίων και Διεθνών της Επιτροπής, τόσο σε εθνικό, όσο και 
Σχέσεων Δρ. Μάρθα Θεοδώρου και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ τόσο ο 
την κα Σοφία Παπαϊωάννου, Γραφείο Υπουργός, όσο και οι εκπρόσωποι των 
Προέδρου. κοινωνικών εταίρων, από την πλευρά 

τους, παρουσίασαν στην αντιπροσωπεία Η αντιπροσωπεία της Ο.Κ.Ε. συναντή-
της Ο.Κ.Ε. τους τρόπους διεξαγωγής και θηκε με τον Υπουργό Οικονομικών και 
τη μέχρι σήμερα πορεία του κοινωνικού Πρόεδρο της Συμβουλευτικής Οικονο-
διαλόγου στην Κύπρο. μικής Επιτροπής της Κυπριακής 
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τον Δημοκρατίας κ. Μιχάλη Σαρρή, καθώς 
Υπουργό υπήρξε προσέγγιση όσον και με τις ηγεσίες των κοινωνικών 
αφορά στη σημασία του θεσμοθετημέ-φορέων [κ.κ. Λοΐζος Χατζηκωστής, 
νου κοινωνικού διαλόγου στις ευρωπαϊ-Πρόεδρος της Ένωσης Τραπεζικών 
κές και διεθνείς εξελίξεις και τη σημασία Υπαλλήλων Κύπρου (ΕΤΥΚ), Ανδρέας 
της συνεργασίας Ελλάδας και Κύπρου Πίττας, Πρόεδρος της Ομοσπονδίας 
στα Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.Εργοδοτών και Βιομηχάνων Κύπρου 

(ΟΕΒ), Διομήδης Διομήδους, Γενικός Τέλος, ο κ. Πολυζωγόπουλος ενημέρωσε 
Γραμματέας της Δημοκρατικής Εργατι- τους συνομιλητές του ότι η Ο.Κ.Ε. 
κής Ομοσπονδίας Κύπρου (ΔΕΟΚ), Ελλάδος είναι στη διάθεσή τους για 

οποιαδήποτε συνδρομή στις μελλοντι-Πάμπης Κυρίτσης, Γενικός Γραμματέας 
της Παγκύπριας Εργατικής Ομοσπονδί- κές τους δραστηριότητες.
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Το προεδρείο της Οικονομικής και 

Κοινωνικής Επιτροπής (Ο.Κ.Ε.) 

πραγματοποίησε συναντήσεις με τα 

προεδρεία των φορέων που συμμετέ-

χουν στην Ολομέλεια της Ο.Κ.Ε.

Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν 

συναντήσεις με το Διοικητικό Συμβούλιο 

και με το Προεδρείο του Σ.Ε.Β. στις 31 

Μαΐου και στις 27 Νοεμβρίου 2007 

αντίστοιχα, με το Διοικητικό Συμβούλιο 

της ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ. στις 5 Ιουνίου 2007, με 

το Προεδρείο της Γ.Σ.Ε.Ε. και της 

Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στις 6 Ιουνίου 2007, με το 

Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ξ. στις 14 

Ιουνίου 2007 και με το Προεδρείο της 

E.Σ.Ε.Ε. στις 16 Ιουλίου 2007.

Στις συναντήσεις συμμετείχαν από την 

Ο.Κ.Ε. ο κ. Χρήστος Πολυζωγόπουλος, 

Πρόεδρος, οι κ.κ. Ιωάννης Στεφάνου, 

Κωνσταντίνος Παπαντωνίου και Νικόλα-

ος Λιόλιος, Αντιπρόεδροι, και η Δρ. 

Μάρθα Θεοδώρου, Υπεύθυνη Δημοσίων 

και  Διεθνών  Σχέσεων. 

Στη διάρκεια των συναντήσεων ο κ. 

Πολυζωγόπουλος εξέφρασε την επιθυμία 

του για μία συνεχή και σταθερή συνεργα-

σία της Επιτροπής με τους φορείς που 

συμμετέχουν σε αυτήν και τόνισε πως 

είναι απαραίτητη η ενεργός συμμετοχή 

και υποστήριξή τους στην επιτέλεση του 

έργου της Ο.Κ.Ε., ως του κορυφαίου θε-

σμικού  οργάνου  κοινωνικού  διαλόγου.

ÓõíáíôÞóåéò ìå öïñåßò ôçò Ï.Ê.Å.

ÓõíáíôÞóåéò ìå ÌÝëç ôçò ÊõâÝñíçóçò

Το προεδρείο της Οικο-
νομικής και Κοινωνικής 
Επιτροπής (Ο.Κ.Ε.) 
πραγματοποίησε συνα-
ντήσεις με τους Υπουρ-
γούς Οικονομίας και 
Οικονομικών κ. Γιώργο 
Αλογοσκούφη και Δι-
καιοσύνης κ. Αναστάση 
Παπαληγούρα στις 29 
Μαΐου 2007, Απασχόλη-
σης και Κοινωνικής 
Προστασίας κ. Βασίλειο 
Μαγγίνα στις 5 Ιουνίου 
2007,  Εθνικής Παιδείας 
και Θρησκευμάτων κα 

Μαριέττα Γιαννάκου και Ανάπτυξης κ. Δημήτρη Σιούφα στις 13 Ιουνίου 2007 
και Εξωτερικών κα Ντόρα Μπακογιάννη στις 20 Ιουλίου 2007.

Στις συναντήσεις συμμετείχαν από την Ο.Κ.Ε. ο κ. Χρήστος Πολυζωγόπουλος, 
Πρόεδρος, οι κ.κ. Ιωάννης Στεφάνου, Κωνσταντίνος Παπαντωνίου και Νικόλαος 
Λιόλιος, Αντιπρόεδροι, και η Δρ. Μάρθα Θεοδώρου, Υπεύθυνη Δημοσίων και 
Διεθνών Σχέσεων. 

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων, ο κ. Πολυζωγόπουλος παρουσίασε τις 
προγραμματικές κατευθύνσεις των δράσεων της Ο.Κ.Ε., ενώ τονίστηκε ότι η 
συνεργασία μεταξύ των Υπουργείων και της Ο.Κ.Ε., καθώς και η έγκαιρη αποστο-
λή Σχεδίων Νόμων στην Επιτροπή, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη 
των στόχων της στο πλαίσιο του κοινωνικού διαλόγου.
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Ç åôÞóéá ÓõíÜíôçóç ôùí ÐñïÝäñùí êáé ôùí áðáó÷üëçóç êáé áåéöüñï áíÜðôõîç, óôçí 
áíáäõüìåíç åíåñãåéáêÞ ðïëéôéêÞ ôçò Ãåíéêþí ÃñáììáôÝùí ôùí Ï.Ê.Å. ôçò Åõñù-
Êïéíüôçôáò êáé óôçí êëéìáôéêÞ áëëáãÞ.ðáúêÞò ¸íùóçò (E.E.) êáé ôçò ÅõñùðáúêÞò 

ÏéêïíïìéêÞò êáé ÊïéíùíéêÞò ÅðéôñïðÞò 
3.  Êáéíïôïìßåò: ç ÅõñùðáúêÞ áðÜíôçóç 

(Å.Ï.Ê.Å.) ðñáãìáôïðïéÞèçêå óôéò 22 êáé 
óôéò ðñïêëÞóåéò ôçò ðáãêïóìéïðïßçóçò

23 Íïåìâñßïõ 2007, óôç ÂïõäáðÝóôç.
Ïé óõììåôÝ÷ïíôåò ôçò ÓõíÜíôçóçò èåùñïýí 

Ç ôåëéêÞ äéáêÞñõîç ôçò ÓõíÜíôçóçò ìå èÝìá 
üôé åßíáé éäéáßôåñá óçìáíôéêü íá åîåôáóôåß óå 

«Ç áíèñþðéíç äéÜóôáóç ôùí êáéíïôïìéþí» ìåãáëýôåñï âÜèïò ç áíèñþðéíç äéÜóôáóç 
ôÝèçêå õðüøç ôçò ôüôå ðñïåäñßáò ôçò ôùí êáéíïôïìéþí, êáèþò êáé ç åöáñìïãÞ ôùí 
ÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò, ôçò óõíÜíôçóçò óõìðåñáóìÜôùí áõôÞò ôçò åîÝôáóçò óôçí 
êïñõöÞò ôùí Çãåôþí ôùí Êñáôþí êáé ðñÜîç. Åðßóçò, èåùñïýí ïõóéáóôéêü íá äïèåß 
ÊõâåñíÞóåùí, ôùí Êñáôþí Ìåëþí ôçò ðåñéóóüôåñç Ýìöáóç óôçí ðñïáãùãÞ ôçò 
ÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò, ôùí Ï.Ê.Å. êáé Ýñåõíáò êáé ôçò áíÜðôõîçò óôéò åôáéñåßåò, 
ðáñåìöåñþí ïñãáíéóìþí ôùí êñáôþí ìåëþí óôçí áýîçóç ôçò æÞôçóçò óôçí áãïñÜ, óôçí 
êáé ôùí åêðñïóþðùí ôçò ïñãáíùìÝíçò áíôéìåôþðéóç èåóìéêþí êáé ïéêïíïìéêþí 
êïéíùíßáò ôùí ðïëéôþí. æçôçìÜôùí ðïõ ó÷åôßæïíôáé ìå ôç ìåôáöïñÜ 
Ç äéáêÞñõîç áíáöÝñåôáé óôá åîÞò èÝìáôá: ôå÷íïëïãßáò êáé óôçí ðñïóôáóßá êáé 

åêìåôÜëëåõóç ôçò ðíåõìáôéêÞò éäéïêôçóßáò.1. Ç áíáãåííçôéêÞ Åõñþðç: ç ðáñÜäïóç 
Óôéò åñãáóßåò ôçò óõíÜíôçóçò óõììåôåß÷å, ôùí êáéíïôïìéþí
áðü ôçí Ï.Ê.Å. ÅëëÜäïò, ç êá ÆùÞ ËáíáñÜ, Ìå ôçí åõêáéñßá ôçò 50Þò åðåôåßïõ áðü ôç 
ÌÝëïò ôçò ÅêôåëåóôéêÞò ÅðéôñïðÞò.äçìéïõñãßá ôçò ÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò, ïé 

Ðñüåäñïé êáé ïé Ãåíéêïß Ãñáììáôåßò ôùí 
Ï.Ê.Å. êáé ðáñåìöåñþí ïñãáíéóìþí ôçò 
Åõñþðçò åðéóçìáßíïõí ôçí ðïëýôéìç 
óõíåéóöïñÜ ôùí èåóìéêþí ôïõò ïñãÜíùí 
ó ô ç í  õ ë ï ð ï ß ç ó ç  ô ï õ  å õ ñ ù ð á ú ê ï ý  
å ã ÷ å é ñ Þ ì á ô ï ò  ã é á  ô ç í  å õ ñ ù ð á ú ê Þ  
ïëïêëÞñùóç.

2. Êáéíïôïìßåò: âáóéêü óôïé÷åßï ôçò 
ÓôñáôçãéêÞò ôçò Ëéóáâüíáò

Ïé åèíéêÝò ÏéêïíïìéêÝò êáé ÊïéíùíéêÝò 
ÅðéôñïðÝò åðéèõìïýí ôç óõíÝ÷éóç ôçò óôåíÞò 
ðáñáêïëïýèçóçò ôùí äéáöüñùí óôáäßùí ôçò 
ðåñéüäïõ ðñïãñáììáôéóìïý êáé õëïðïßçóçò, 
äßíïíôáò éäéáßôåñç âáñýôçôá óôïõò óôü÷ïõò 
ôçò ÓôñáôçãéêÞò ôçò Ëéóóáâüíáò, óôç 
âåëôßùóç ôùí óõíèçêþí ðïõ åîáóöáëßæïõí 
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ÐñáãìáôïðïéÞèçêå óôç ÂïõäáðÝóôç, óôéò åôÞóéáò äéáêÞñõîçò ôùí ÐñïÝäñùí ôùí Óõíåäñßáóç ôçò ÏëïìÝëåéÜò ôçò ôïí Éïýëéï 
ôïõ 2007.Ï.Ê.Å. ôçò Å.Å. ìå èÝìá «Ç áíèñþðéíç 11 Ìáúïõ 2007, ç êáèéåñùìÝíç åôÞóéá 

äéÜóôáóç ôùí êáéíïôïìéþí».ÓõíÜíôçóç ôùí Ãåíéêþí ÃñáììáôÝùí ôùí 5. ÈÝìáôá ó÷åôéêÜ ìå ôçí åôÞóéá ÓõíÜíôçóç 
Ï.Ê.Å. ôçò ÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò (Å.Å.) êáé 2. Ìåèüäïõò äéêôýùóçò êáé óõíåñãáóßáò ôùí ÐñïÝäñùí ôùí åõñùðáúêþí Ï.Ê.Å. ôï 
ôçò ÅõñùðáúêÞò ÏéêïíïìéêÞò êáé Êïéíù- ôùí åõñùðáúêþí Ï.Ê.Å. êáé ôçò Å.Ï.Ê.Å. ÍïÝìâñéï ôïõ 2007.   
íéêÞò ÅðéôñïðÞò (Å.Ï.Ê.Å.). 3.  ÄéáäéêôõáêÞ ðýëç CESlink. Óôéò åñãáóßåò ôçò ÓõíÜíôçóçò óõììåôåß÷áí, 
Ç çìåñÞóéá äéÜôáîç ôçò ÓõíÜíôçóçò áðü ôçí Ï.Ê.Å. ÅëëÜäïò, ï ê. Íéêüëáïò 4. ÅíçìÝñùóç ãéá ôçí ðñüóêëçóç ôçò 
ðåñéåëÜìâáíå ôá åîÞò èÝìáôá: Å.Ï.Ê.Å. ðñïò ôïõò ÐñïÝäñïõò ôùí Ëéüëéïò, Áíôéðñüåäñïò êáé ï ê. Ãñçãüñçò 

åõñùðáúêþí Ï.Ê.Å. íá ðáñáóôïýí óôç Ðáðáíßêïò, Ãåíéêüò ÃñáììáôÝáò.1. ÓõæÞôçóç åðß ôïõ êåéìÝíïõ åñãáóßáò ôçò 

ÅôÞóéá ÓõíÜíôçóç ôùí ÐñïÝäñùí êáé Ãåíéêþí ÃñáììáôÝùí
ôùí Ï.Ê.Å. ôçò Å.Å. óôç ÂïõäáðÝóôç

Åðßóêåøç áíôéðñïóùðåßáò ôïõ Äçìüóéïõ
Åðéìåëçôçñßïõ ôçò ÑùóéêÞò Ïìïóðïíäßáò

Πραγματοποιήθηκε, στις 28 και 29 Εκτελεστικού Γραφείου, και ο κ. Ivan 
Νοεμβρίου 2007, επίσκεψη αντιπρο- Krupyanko, Σύμβουλος Διεθνών 
σωπείας του Δημόσιου Επιμελητηρίου Σχέσεων.
της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Στη διάρκεια των συναντήσεων υπήρξε 
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ενημέρωση για την ίδρυση και λειτουρ-
της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.). γία του Επιμελητηρίου στη Ρωσία και 
Στο πλαίσιο της επίσκεψης, πραγματο- συζητήθηκαν οι δυνατότητες μιας 
ποιήθηκε την πρώτη ημέρα, Τετάρτη 28 στενότερης συνεργασίας, μέσα από την 
Νοεμβρίου 2007, συνάντηση του κ. αλληλοενημέρωση και τον εμπλουτισμό 
Χρήστου Πολυζωγόπουλου, Προέδρου, των εκατέρωθεν προσεγγίσεων.
και Μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής 

Ειδικότερα, συμφωνήθηκαν τα παρακάτω:
της Ο.Κ.Ε. με τη ρωσική αντιπροσωπεία, 
στα γραφεία της Επιτροπής, στην Αθήνα. 

Τη δεύτερη ημέρα, Πέμπτη 29 Νοεμβρί-
ου 2007, η αντιπροσωπεία συναντήθηκε 
με τον κ. Χρήστο Φώλια, Υπουργό 
Ανάπτυξης, με τον κ. Νικήτα Κακλαμά-
νη, Δήμαρχο Αθηναίων και Πρόεδρο της 
Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., με εκπροσώπους του 
Σ.Ε.Β., με Μέλη του Προεδρείου της 
Γ.Σ.Ε.Ε. και με τον Πρόεδρο της 
ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ.

Επικεφαλής της αντιπροσωπείας του 
Δημόσιου Επιμελητηρίου της Ρωσικής 
Ομοσπονδίας ήταν ο κ. Valery Tishkov, 
Πρόεδρος της Επιτροπής Aνεκτικότητας 
και Ελευθερίας Συνείδησης, Εκπρόσω-
πος της Ρωσικής Ακαδημίας Επιστημών, 
και συμμετείχαν ο κ. Andranik 
Migranyan, Πρόεδρος της Επιτροπής για 
την Παγκοσμιοποίηση και τη Στρατηγι-
κή Εθνικής Ανάπτυξης, εμπειρογνώμο-
νας εξωτερικής πολιτικής και Μέλος της 
Ακαδημίας Πολιτικής Επιστήμης, η κα 
Alina Radchenko, Διευθύντρια του 

lΝα ενδυναμωθεί και να εμπλουτιστεί 
η συνεργασία μεταξύ της Ο.Κ.Ε. 
Ελλάδος και του Δημόσιου Επιμελη-
τηρίου της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

lΝα παραστεί αντιπροσωπεία από την 
Ο.Κ.Ε. Ελλάδος στη συνεδρίαση της 
πρώτης Ολομέλειας του Επιμελη-
τηρίου, με τη νέα σύνθεσή της, τον 
Ιανουάριο του 2008 στη Μόσχα.

lΗ Ο.Κ.Ε. Ελλάδος να υποστηρίξει την 
προσέγγιση και συνεργασία του 
Επιμελητηρίου με την Ευρωπαϊκή 
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή.

lΞεκίνησε η συζήτηση για μια πιθανή 
συνεργασία για θέματα που αφορούν 
στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και τις 
περιοχές της πρώην Σοβιετικής 
Ένωσης.

Τέλος, τα μέλη της αντιπροσωπείας του 
Δημόσιου Επιμελητηρίου της Ρωσικής 
Ομοσπονδίας εξέφρασαν τις θερμές 
ευχαριστίες τους για την εξαιρετική 
φιλοξενία και την άψογη οργάνωση της 
επίσκεψής τους στην Ο.Κ.Ε. Ελλάδος.

ÅôÞóéá ÓõíÜíôçóç ôùí Ãåíéêþí ÃñáììáôÝùí
ôùí Ï.Ê.Å. ôçò Å.Å. óôç ÂïõäáðÝóôç
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3ç ÓõíÜíôçóç Äéêôýïõ ãéá ôçí áíáèåùñçìÝíç ÓôñáôçãéêÞ 

ôçò Ëéóóáâüíáò 2006 -2008 óôéò ÂñõîÝëëåò

Πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες, στις 17 Απριλίου Οι υπόλοιπες αναφορές της επικεντρώθηκαν: α) στην 
2007, η 3η Συνάντηση του Δικτύου, στο πλαίσιο της ποιότητα των επενδύσεων, καθώς και στην αναγκαιότητα 
Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής των καινοτομιών, β) στη βελτίωση της επιχειρηματικής 
(Ε.Ο.Κ.Ε.), με αντικείμενο την αναθεωρημένη Στρατη- δυναμικότητας, γ) στη βελτίωση του επιχειρηματικού 
γική της Λισαβόνας 2006-2008. περιβάλλοντος και δ) στην αγορά εργασίας. 
Κατά την έναρξη των εργασιών της Συνεδρίασης παρουσιά- Ο κ. Sapir, καθηγητής σε Πανεπιστήμιο των Βρυξελλών και 
στηκε το χρονοδιάγραμμα των εργασιών τόσο της εμπειρογνώμονας της Ε.Ε., επεσήμανε ότι η επιτυχία των 
συγκεκριμένης ομάδας, όσο και των επιμέρους ομάδων που στόχων της Λισαβόνας εξαρτάται από τη στενή συνεργασία 
ασχολούνται με τις τέσσερις θεματικές ενότητες της των κρατών με την Ε.Ε., καθώς και από την ενεργοποίηση 
Λισαβόνας, ενώ οι επικεφαλής των θεματικών ομάδων και εμπλοκή της κοινωνίας των πολιτών στην όλη μεταρ-
αναφέρθηκαν στα κυριότερα μέχρι σήμερα συμπεράσματα 

ρυθμιστική διαδικασία. Επίσης, τόνισε ότι θα πρέπει να 
των ομάδων εργασίας τους.

δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη βελτίωση του θεσμικού 
Η εκπρόσωπος της Ομάδας της Λισαβόνας, από πλευράς της περιβάλλοντος της έρευνας, καθώς και στην αναβάθμιση 
Ε.Ε., ανέφερε ότι ένα μεγάλο μέρος των στόχων της του ερευνητικού δυναμικού.
Λισαβόνας έχουν ενσωματωθεί στις εθνικές πολιτικές, 

Στη διάρκεια της συνάντησης, αναφέρθηκαν οι πρακτικές 
καθώς και ότι η Ε.Ε. θέλει να δώσει έμφαση στη «συνέχεια» 

της γερμανικής προεδρίας σχετικά με τη Στρατηγική της των πολιτικών αυτών. Σημείωσε ότι τα επόμενα βήματα που 
Λισαβόνας, ενώ επισημάνθηκε ότι δόθηκε ιδιαίτερη  θα γίνουν στον τομέα της Λισαβόνας αφορούν στην πιθανή 
έμφαση στον τομέα της ενέργειας και του περιβάλλοντος.αναθεώρηση των Κατευθυντηρίων Γραμμών στο πλαίσιο 
Στις εργασίες της συνάντησης συμμετείχε από την Ο.Κ.Ε. των τεσσάρων βασικών αξόνων στρατηγικής γύρω από τους 
Ελλάδος η Δρ. Αφροδίτη Μακρυγιάννη, Επιστημονική οποίους θα πρέπει να συνεχίσουν να κτίζονται οι εθνικές 
Συνεργάτις. πολιτικές. 

Η επίτευξη μιας οικονομίας με ανταγωνι- και να υπηρετεί την κοινωνική διάσταση Η Λειτουργία του Παρατηρητηρίου 
στικά χαρακτηριστικά, διαχρονικότητα, ως κινητήρια δύναμη για την παραγω- Το Παρατηρητήριο συνεργάζεται στενά 
κοινωνικό προσανατολισμό και σεβασμό γικότητα και την ανάπτυξη. με τα ερευνητικά ινστιτούτα των κοι-
στο περιβάλλον δεν μπορεί παρά να 

νωνικών εταίρων που, μαζί με το Οι Στόχοι του Παρατηρητηρίου στηρίζεται στη συνέργεια και την 
επιστημονικό δυναμικό της Ο.Κ.Ε., 

προσθετικότητα του συνόλου των πο-
Το Παρατηρητήριο δραστηριοποιείται διασφαλίζουν το υψηλό επίπεδο τεχνο-λιτικών. Απαιτεί, επίσης, συστηματική 
στην κατεύθυνση της συστηματικής γνωσίας και επιστημονικής τεκμηρίωσης παρακολούθηση και ανάλυση των 
παρακολούθησης των εξελίξεων που η οποία αποτελεί προϋπόθεση έγκυρης εξελίξεων στο θεσμικό πλαίσιο και των 
σημειώνονται στην ελληνική οικονομία και έγκαιρης παρέμβασης. επιπτώσεών τους στην ανταγωνιστικότη-
και κοινωνία.

τα της οικονομίας, στην ποιότητα του Το έργο και οι δράσεις του Παρατηρητη-
Ειδικότερα το έργο του Παρατηρητηρίου περιβάλλοντος, στην αναβάθμιση του ρίου συντονίζονται από Επιστημονική 
επικεντρώνεται:ανθρώπινου δυναμικού και στην κοινωνι- Ομάδα η οποία προσδιορίζει προδιαγρα-

Στην πκή συνοχή. φές και κατευθύνσεις, αξιολογεί και 
Το Παρατηρητήριο Πολιτικών για τη καθορίζει τους κύριους τομείς παρέμβα-
Βιώσιμη Ανάπτυξη δημιουργήθηκε στις σης, μεριμνά για τη δημοσιοποίηση των 
αρχές του 2006 στο πλαίσιο της Οικο- επισημάνσεων που εκφράζουν αυθεντικά 
νομικής και Κοινωνικής Επιτροπής την κοινωνική συναίνεση ως αποτέλεσμα 
(Ο.Κ.Ε.) και αποτελεί έκφραση της 

του κοινωνικού διαλόγου, ο οποίος απο-
Για την επίτευξη των στόχων του το βούλησης όλων των κοινωνικών δυνά-

τελεί κρίσιμο παράγοντα για την επίτευξη 
Παρατηρητήριο δίνει προτεραιότητα:μεων της χώρας για αποφασιστική 

του στόχου της Βιώσιμης Ανάπτυξης.συμμετοχή τους στη μεταρρυθμιστική 
Σύμφωνα και με το ισχύον θεσμικό διαδικασία.
πλαίσιο, το σύνολο του έργου του Παρα-Η λειτουργία του Παρατηρητηρίου 
τηρητηρίου εγκρίνεται από την Ολομέ-σηματοδοτεί μία συνεχή διαδικασία 
λεια της Ο.Κ.Ε., μετά από τη σύμφωνη παρακολούθησης. Η συγκεκριμένη δια-

δικασία έχει ως στόχο να ενσωματώνει Γνώμη της Εκτελεστικής Επιτροπής.

l

ll

l

l

l

l

l

l

Η παρακολούθηση και η αξιολόγηση 
των εθνικών πολιτικών που επιδιώ-
κουν τη βελτίωση της ανταγωνι-
στικότητας της ελληνικής οικονομίας, 
της ποιότητας του ανθρώπινου δυ-
ναμικού και της απασχόλησης (ποιο-
τική αναβάθμιση και αύξηση των 
θέσεων εργασίας). 

αρακολούθηση και αξιολόγηση Η επεξεργασία νέων ιδεών για την 
της πορείας υλοποίησης και των αειφόρο ανάπτυξη, την απασχόληση 
επιπτώσεων που έχουν οι μεταρ-και την αγορά εργασίας. 
ρυθμίσεις στην ανταγωνιστικότητα, 

Η επιστημονική τεκμηρίωση των 
στο ανθρώπινο δυναμικό, στην απα-

κοινών θέσεων των κοινωνικών 
σχόληση, στην κοινωνική συνοχή και 

εταίρων. 
το περιβάλλον. 
Στον εντοπισμό καθυστερήσεων και 
ελλείψεων και διατύπωση συγκεκρι-
μένων προτάσεων. στην αξιοποίηση του επιστημονικού 

κόσμου μέσα από ένα ανοικτό δίκτυο Στη σύνταξη των σχετικών περιοδικών 
εκθέσεων για τις εξελίξεις που κατα-"εμπειρογνωμόνων", 
γράφονται στους δείκτες παρακο-στην κριτική αξιοποίηση της διεθνούς 
λούθησης της πορείας προς τη Βιώ-εμπειρίας,
σιμη Ανάπτυξη. στην κοινωνική διαβούλευση.

ÐáñáôçñçôÞñéï Ðïëéôéêþí
ãéá ôç Âéþóéìç ÁíÜðôõîç
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ÅõñùìåóïãåéáêÞ Óýíïäïò ÊïñõöÞò 2007 ôùí Ïéêïíïìéêþí

Συνέχεια από τη σελ. 1

Τις εργασίες της Συνόδου έκλεισε με ομιλία της η 
Υπουργός Εξωτερικών κα Ντόρα Μπακογιάννη.

Κατά την έναρξη των εργασιών χαιρετισμό απηύθυναν 
οι κ.κ. Χρήστος Πολυζωγόπουλος, Πρόεδρος της Ο.Κ.Ε. 
Ελλάδος, Δημήτρης Δημητριάδης, Πρόεδρος της 
Ε.Ο.Κ.Ε, και η κα Σοφία Καλαντζάκου, Υφυπουργός 
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. 

Στη συνέχεια μίλησαν ο Δρ. Ahmed Fathi Sorour, 
Πρόεδρος του αιγυπτιακού Κοινοβουλίου και Αντι-
πρόεδρος της Ευρωμεσογειακής Κοινοβουλευτικής 
Συνέλευσης, o καθηγητής Abd el Aziz Hegazy, πρώην 
Πρωθυπουργός της Αιγύπτου, και ο καθηγητής κ. Bruto 
da Costa, Πρόεδρος της Ο.Κ.Ε. Πορτογαλίας, ο οποίος 
μίλησε εκπροσωπώντας την Πορτογαλική Προεδρία. 
Μίλησε, επίσης, ο κ. Rutger Wissels, Διευθυντής της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ προβλήθηκε μήνυμα της 
κας Benita Ferrero-Waldner, Επιτρόπου της Ευρωπαϊκής 

ÖÅÂÑÏÕÁÑÉÏÓ 2008
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êáé Êïéíùíéêþí Åðéôñïðþí êáé ðáñüìïéùí èåóìþí

Ένωσης για τις Εξωτερικές Σχέσεις και την Ευρωπαϊκή πολιτών μεταξύ των χωρών της μεσογειακής λεκάνης. 
Δεν έχει όμως γίνει ακόμη ορατή η επίδραση της Πολιτική σε σχέση με τους Νέους Γείτονες. 
κοινωνίας των πολιτών στον καθορισμό των κοινωνικών Στη φετινή Σύνοδο συμμετείχαν περίπου 170 σύνεδροι. 
πολιτικών (απασχόληση, κοινωνικές υποδομές κ.λπ.). Συγκεκριμένα, έλαβαν μέρος εκπρόσωποι από όλες τις 

μη  κο ι νοτ ικέ ς  χώρες  που  μετέχουν  στην  Σε επίτευξη των κοινών στόχων, οι Ο.Κ.Ε. και οι 
Eυρωμεσογειακή Συνεργασία (Αίγυπτος, Αλγερία, κοινωνικοί εταίροι που συμμετείχαν στη Σύνοδο θα 
Ιορδανία, Ισραήλ, Λίβανος, Μαρόκο, Παλαιστινιακά αναλάβουν πρωτοβουλίες σε στενή συνεργασία με τη 
Εδάφη, Συρία, Τουρκία, Τυνησία), ενώ από ευρωπαϊκής σλοβενική και γαλλική προεδρία του 2008. 
πλευράς συμμετείχαν (πλην της ελληνικής και της Επίσης, αποφασίσθηκε ότι τα θέματα που θα απασχολή-
ευρωπαϊκής Ο.Κ.Ε. που συνδιοργάνωσαν τη Σύνοδο) σουν τις Ο.Κ.Ε. της Ευρωμεσογειακής Συνεργασίας 
Ο.Κ.Ε., κοινωνικοί εταίροι και οργανώσεις της κοινωνί- μέσα στο 2008 θα είναι: 
ας των πολιτών από τη Βουλγαρία, Γαλλία, Ιταλία, 
Ισπανία, Κύπρο, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Πολωνία, 
Πορτογαλία, Σλοβενία και Τσεχία.

Τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν τα ακόλουθα:
Κοινή ήταν η διαπίστωση ότι έχουν γίνει σημαντικά 
βήματα προς την κατεύθυνση της συνεργασίας μεταξύ 
των Ο.Κ.Ε. αλλά και ευρύτερα της κοινωνίας των 

l

l

l

l
l

l
l

l

Η ανταγωνιστικότητα και η κοινωνική συνοχή ως 
παράγοντες δημιουργίας μιας ολοκληρωμένης 
ευρωμεσογειακής περιοχής.

Η πρόοδος που έχει σημειωθεί σχετικά με τη 
δημιουργία μονίμων διαρθρώσεων διαλόγου / Η 
δημιουργία Ο.Κ.Ε. σε τρεις χώρες εταίρους του 
Νότου.

Η συνέχεια που δόθηκε στην ευρωμεσογειακή 
υπουργική διάσκεψη για τον κοινωνικό ρόλο των 
γυναικών (Κωνσταντινούπολη 14-15 Νοεμβρίου 
2006).

Τα ευρωμεσογειακά δίκτυα των οικονομικών και 
Οι παράγοντες που ευνοούν την πρόσβαση των 

κοινωνικών εταίρων και των οργανώσεων της 
γυναικών στην οικονομική και κοινωνική ζωή και την 

κοινωνίας πολιτών.
αύξηση των δεξιοτήτων τους.

Πρωτοβουλίες της κοινωνίας πολιτών για τη νεολαία.
Η κοινωνική διάσταση των σχέσεων μεταξύ της Ε.Ε. 

Η συμμετοχή της κοινωνίας πολιτών στην εφαρμογή και των χωρών εταίρων του μεσογειακού νότου, με 
των σχεδίων δράσης στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ιδιαίτερη έμφαση στις δράσεις που αφορούν τις 

πολιτικές απασχόλησης.πολιτικής γειτονίας (ΕΠΓ).

ÖÅÂÑÏÕÁÑÉÏÓ 2008
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Ôï ÓÜââáôï, 16 Öåâñïõáñßïõ 2008, ðñáãìáôïðïéÞèçêå óôç Æçìßåò êáé äõíáôüôçôåò ôùí êëÜäùí ôçò ïéêïíïìßáò
Èåóóáëïíßêç ç Çìåñßäá ôçò ÏéêïíïìéêÞò êáé ÊïéíùíéêÞò Ç êëéìáôéêÞ áëëáãÞ áíáìÝíåôáé íá ðëÞîåé êáé Þäç ðëÞôôåé 
ÅðéôñïðÞò ôçò ÅëëÜäïò (Ï.Ê.Å.) ìå èÝìá «Ç Êïéíùíßá êáé ðïëëïýò êëÜäïõò ôçò ðáñáãùãÞò, üðùò ôï ãåùñãéêü ôïìÝá 
ôï ÐåñéâÜëëïí: Ç ÊëéìáôéêÞ ÁëëáãÞ êáé ïé åðéðôþóåéò êáé ôçí áëéåßá. Áðü ôçí Üëëç ðëåõñÜ, õðÜñ÷ïõí äõíáôüôçôåò 
ôçò». Óôü÷ïò ôçò Çìåñßäáò Þôáí íá óõìâÜëåé äçìéïõñãéêÜ ðáñÝìâáóçò óå ðïëëïýò ðáñáãùãéêïýò ôïìåßò ðïõ èá 

Åí êáôáêëåßäåé, áðü ôéò ôïðïèåôÞóåéò üëùí ôùí óõììå-óå Ýíá äçìüóéï äéÜëïãï óå ôïðéêü åðßðåäï ãéá ôá èÝìáôá ôçò âïçèÞóïõí óôçí áíôéìåôþðéóç ôçò êëéìáôéêÞò áëëáãÞò, üðùò 
ôå÷üíôùí óôçí Çìåñßäá ðñïÝêõøå üôé õößóôáôáé óõìöùíßá êëéìáôéêÞò áëëáãÞò.  ÂÜóç ãéá óõæÞôçóç êáé  ç áîéïðïßçóç ôçò ôå÷íïëïãßáò óôï âéïìç÷áíéêü êáé ãåùñãéêü 
óôï åîÞò êåíôñéêü æÞôçìá: õðÜñ÷åé áíÜãêç áíÜðôõîçò óôç ðñïâëçìáôéóìü áðïôÝëåóå ç Ãíþìç Ðñùôïâïõëßáò ôçò ôïìÝá. 
÷þñá ìáò ìßáò äõíáìéêÞò, ïëïêëçñùìÝíçò êáé óõíåêôéêÞò Ï.Ê.Å. ãéá ôçí ÊëéìáôéêÞ ÁëëáãÞ. 

ÐñïôÜóåéò ôçò Ï.Ê.Å. ðïëéôéêÞò ãéá ôçí êëéìáôéêÞ áëëáãÞ êáé ãéá ôçí ðñïóôáóßá Óôçí Çìåñßäá óõììåôåß÷áí åêðñüóùðïé ôçò ÊõâÝñíçóçò, ôçò 
ôïõ ðåñéâÜëëïíôïò, ç ïðïßá èá îåðåñíÜ áêüìá êáé ôá Óå ü,ôé áöïñÜ ôéò ðñïôÜóåéò ðïõ ðåñéÝ÷åé ç Ãíþìç ôçò Ï.Ê.Å. ôïðéêÞò áõôïäéïßêçóçò, âïõëåõôÝò, áêáäçìáúêïß, 
åõñùðáúêÜ óôÜíôáñíôò, èá åíóùìáôþíåé ðëÞñùò ôçí ãéá ôçí ÊëéìáôéêÞ ÁëëáãÞ, áõôÝò óõãêÝíôñùóáí óôç ìåãÜëç åðéóôÞìïíåò, êáèþò êáé åêðñüóùðïé ôïðéêþí ïñãáíþóåùí 
áíáðôõîéáêÞ äéÜóôáóç êáé èá åðéëýåé ìå áðïôåëåóìáôéêü ôïõò ðëåéïøçößá óõíáßíåóç, ôïõëÜ÷éóôïí ùò áöåôçñßá ãéá ôùí êïéíùíéêþí åôáßñùí. Ôá óõìðåñÜóìáôá ôçò Çìåñßäáò, 
ôñüðï ôá ðñïâëÞìáôá ðïõ õðÜñ÷ïõí.ôçí áðïôåëåóìáôéêÞ áíôéìåôþðéóç ôïõ ðñïâëÞìáôïò:üðùò áõôÜ ðñïÝêõøáí áðü ôç óýíèåóç ôùí ôïðïèåôÞóåùí 

Ç ÷þñá ìáò ðñÝðåé íá ìåéþóåé ôéò åêðïìðÝò áåñßùí ôïõ êáé ôùí áðüøåùí ðïõ ðáñïõóéÜóôçêáí, Þôáí ôá åîÞò: ÐñïïðôéêÝò
öáéíïìÝíïõ ôïõ èåñìïêçðßïõ, ìåôáîý Üëëùí, áõîÜíïíôáò 

Ç Çìåñßäá áíÝäåéîå ôç óçìáóßá ôùí èåìÜôùí ðïõ ¾ðáñîç ôïõ öáéíïìÝíïõ - áíÜãêç áíôéìåôþðéóçò - ôç óõììåôï÷Þ ôùí Áíáíåþóéìùí Ðçãþí ÅíÝñãåéáò (ÁÐÅ) 
ó÷åôßæïíôáé ìå ôçí êëéìáôéêÞ áëëáãÞ, ðñïêÜëåóå ãüíéìïõò ðïëõäéÜóôáôïò ÷áñáêôÞñáò óôçí ðáñáãùãÞ åíÝñãåéáò.
ðñïâëçìáôéóìïýò êáé ðñïóÝöåñå ôï Ýíáõóìá ãéá Ýíáí 

Ç áëëáãÞ ôïõ êëßìáôïò êáé ïé äõóìåíåßò ôçò óõíÝðåéåò åßíáé 
äçìéïõñãéêü äéÜëïãï óôçí ôïðéêÞ êïéíùíßá ôçò 

ìßá ðñáãìáôéêüôçôá. Ç áíôéìåôþðéóç ôïõ ðñïâëÞìáôïò ôçò 
Èåóóáëïíßêçò êáé ôçò Âüñåéáò ÅëëÜäáò ãåíéêüôåñá. Áðü ôç 

êëéìáôéêÞò áëëáãÞò èá ðñÝðåé íá áíá÷èåß óå ðñùôáñ÷éêÞ 
óõæÞôçóç ðñïÝêõøå ü÷é ìüíïí üôé õðÜñ÷ïõí óõíáéíÝóåéò óôá 

ðñïôåñáéüôçôá ôçò ðåñéâáëëïíôéêÞò ðïëéôéêÞò óôç ÷þñá ìáò, 
äéÜöïñá èÝìáôá ðïõ áöïñïýí óôï ðåñéâÜëëïí, áëëÜ êáé üôé 

åíþ èá ðñÝðåé íá ëçöèåß õðüøç ï «ðïëõäéÜóôáôïò» 
õößóôáíôáé áðü ôçí ðëåõñÜ ôùí åìðëåêïìÝíùí ìåñþí ðïëëÝò 

÷áñáêôÞñáò ôçò áëëáãÞò ôïõ êëßìáôïò, áöïý åðçñåÜæåé ôüóï 
êáé óõãêåêñéìÝíåò ðñïôÜóåéò ãéá ôç ëÞøç ìÝôñùí. Ôï 

ôï ðåñéâÜëëïí, üóï êáé ôçí ïéêïíïìßá êáé ôçí êïéíùíßá.
ðñüâëçìá åßíáé üôé, Ýùò óÞìåñá, äåí Ý÷åé õðÜñîåé 

Ç êïéíùíéêÞ äéÜóôáóç éêáíïðïéçôéêÞ ðñüïäïò óôá èÝìáôá áõôÜ óôçí ðñÜîç.

Ç Ï.Ê.Å. áðü ôçí ðëåõñÜ ôçò èá äéáôçñÞóåé áìåßùôï ôï Ùò ðñïò ôçí êïéíùíéêÞ äéÜóôáóç ôçò êëéìáôéêÞò áëëáãÞò, 
åíäéáöÝñïí ôçò êáé ôéò ðñïóðÜèåéÝò ôçò ãéá äéÜëïãï óôá åðéóçìÜíèçêå üôé «áðþëåéá ðåñéâÜëëïíôïò» óçìáßíåé 
èÝìáôá ôïõ ðåñéâÜëëïíôïò.áðþëåéá èÝóåùí åñãáóßáò.

l

l

l

l

l

Õðïãñáììßóôçêå ç áíÜãêç ëÞøçò ìÝôñùí áíôéìåôþðéóçò 
ôùí åðéðôþóåùí ôçò áëëáãÞò ôïõ êëßìáôïò óôï ðåñéâÜëëïí 
(ð.÷. ìÝôñá ãéá ôçí áíôéìåôþðéóç ôïõ áõîçìÝíïõ êéíäýíïõ 
ðõñêáãéþí), áëëÜ êáé ìÝôñùí ãéá ôç âåëôßùóç ôçò 
äéá÷åßñéóçò êáôáóôñïöþí êáé êñßóåùí.

ÃåíéêÜ, õðÜñ÷åé áíÜãêç óôñïöÞò óå íÝåò ðçãÝò åíÝñãåéáò 
êáé óå åíáëëáêôéêÜ êáýóéìá, åíþ èá ðñÝðåé íá õðÜñîïõí 
åíåñãåéáêÝò ðñïäéáãñáöÝò êáé êñáôéêüò Ýëåã÷ïò ãéá ôá 
êôÞñéá êáé ôç âéïìç÷áíßá.
Éäéáßôåñç Ýìöáóç äüèçêå óôçí ðñùôáñ÷éêÞ óçìáóßá ôçò 
åõáéóèçôïðïßçóçò ôïõ êïéíïý, êáèþò êáé óôçí ðáñï÷Þ 
êéíÞôñùí óôïõò ðïëßôåò ìå óôü÷ï ôçí áíÜðôõîç 
óõìðåñéöïñþí öéëéêþí ðñïò ôï ðåñéâÜëëïí.
Éäéáßôåñá ôïíßóôçêå ï ñüëïò ôçò ÅëëçíéêÞò Ðïëéôåßáò, 
éäßùò áðü ôçí ðëåõñÜ ôùí åõèõíþí ôçò ôüóï ãéá ôá ëÜèç 
êáé ôéò êáèõóôåñÞóåéò ôïõ ðáñåëèüíôïò, üóï êáé ãéá ôéò 
õóôåñÞóåéò óôçí ðñïåôïéìáóßá ôïõ ìÝëëïíôïò.

ÖÅÂÑÏÕÁÑÉÏÓ 2008
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Ôï ÓÜââáôï, 23 Öåâñïõáñßïõ 2008, ðñáãìáôïðïéÞèçêå Üñ÷éóå ìå ìåãÜëç êáèõóôÝñçóç óôá ôÝëç ôçò äåêáåôßáò ôïõ áíôéìåôùðéóèåß ìå áõóôçñüôçôá ç áõèáßñåôç äüìçóç, áöïý 
Ý÷ïõí åêëåßøåé ðñï ðïëëïý ïé üðïéïé ëüãïé óõíçãïñïýóáí 1990 êáé Ýêôïôå ðñï÷ùñÜåé ìå ìç éêáíïðïéçôéêïýò ñõèìïýò, óôçí ÐÜôñá ç Çìåñßäá ôçò ÏéêïíïìéêÞò êáé ÊïéíùíéêÞò 
õðÝñ ìéáò êïéíùíéêÞò áíï÷Þò óôï öáéíüìåíï. ÐÝñáí áõôþí, ìç üíôáò óå èÝóç íá ðáñáêïëïõèÞóåé ôéò ôá÷ýôáôåò áëëáãÝò ÅðéôñïðÞò ôçò ÅëëÜäïò (Ï.Ê.Å.) ìå èÝìá «Ç Êïéíùíßá êáé 

ôùí äåäïìÝíùí. Èá ðñÝðåé íá ïëïêëçñùèïýí ôá ôï ÐåñéâÜëëïí: Ó÷åäéáóìüò êáé Ðñïóôáóßá ôïõ èá ðñÝðåé íá äïèåß éäéáßôåñç óçìáóßá óôçí áíÜãêç 
óõæçôïýìåíá ó÷Ýäéá êáé íá åìðëïõôéóèïýí ïé ìç÷áíéóìïß ÐåñéâÜëëïíôïò». Óôü÷ïò ôçò Çìåñßäáò Þôáí íá óõìâÜëåé åíßó÷õóçò ôçò áóöÜëåéáò äéêáßïõ ôïõ ðïëßôç, êáèþò ïé 
åöáñìïãÞò êáé ÷ñçìáôïäüôçóçò ôçò õëïðïßçóÞò ôïõò. äçìéïõñãéêÜ óå Ýíá äçìüóéï äéÜëïãï óå ôïðéêü åðßðåäï ãéá óõ÷íÝò ìåôáâïëÝò óôç íïìïèåóßá áëëÜ êáé ïé ðáñåìâÜóåéò 

ôá èÝìáôá ôçò ðñïóôáóßáò ôïõ ðåñéâÜëëïíôïò. ÂÜóç ãéá ôçò íïìïëïãßáò äçìéïõñãïýí ìéá áâåâáéüôçôá ùò ðñïò ôï ôé Â. Ðïëåïäïìßá: Áíôßèåôá ìå ôï ÷ùñïôáîéêü ó÷åäéáóìü, ç 
óõæÞôçóç êáé ðñïâëçìáôéóìü áðïôÝëåóáí ïé Ãíþìåò ôçò ðñÜãìáôé éó÷ýåé. ðïëåïäïìéêÞ íïìïèåóßá Ý÷åé çëéêßá ðïëëþí äåêáåôéþí óôç 
Ï.Ê.Å. «×ùñïôáîßá êáé ÐåñéâÜëëïí» êáé «Ðñïóôáóßá ôçò ÷þñá ìáò êáé ÷áñáêôçñßæåôáé áðü Ýëëåéøç ñåáëéóìïý, Ðñïóôáóßá ôçò Öýóçò: 
Öýóçò». õðåñâïëéêÞ áõóôçñüôçôá óå ïñéóìÝíá èÝìáôá êáé 

Óôç ÷þñá ìáò äéáðéóôþíåôáé Ýíá óïâáñü Ýëëåéììá 
óôñïõèïêáìçëéóìü óå Üëëá èÝìáôá. Åßíáé áíÜãêç íá Óôçí Çìåñßäá óõììåôåß÷áí åêðñüóùðïé ôïõ Ãåíéêïý 

ïëïêëçñùìÝíçò ðåñéâáëëïíôéêÞò ðïëéôéêÞò óõãêñéôéêÜ ìå ôéò 
áðáëåéöèïýí Þ íá ôñïðïðïéçèïýí ïé áíåöÜñìïóôåò ÃñáììáôÝá ÐåñéöÝñåéáò ÄõôéêÞò ÅëëÜäïò, ôçò ôïðéêÞò 

Üëëåò êïéíïôéêÝò ÷þñåò. Ïé åîåëßîåéò äåí óõìâáäßæïõí ìå 
äéáôÜîåéò êáé íá åíéó÷õèïýí ïé ìç÷áíéóìïß åëÝã÷ïõ. áõôïäéïßêçóçò, âïõëåõôÝò, áêáäçìáúêïß, åðéóôÞìïíåò, 

ôïõò åõñùðáúêïýò ðåñéâáëëïíôéêïýò êáíüíåò êáé ôéò äéåèíåßò 
êáèþò êáé åêðñüóùðïé ôïðéêþí ïñãáíþóåùí ôùí Ã. ¢ëëá èÝìáôá ó÷åäéáóìïý: Óôç ÷þñá ìáò åßíáé óõìâÜóåéò êáé áðïêáëýðôïõí ôï ÷Üóìá ìåôáîý ôçò åëëçíéêÞò 
êïéíùíéêþí åôáßñùí. Ôá óõìðåñÜóìáôá ôçò Çìåñßäáò, üðùò åêôåôáìÝíåò ïé äõíáôüôçôåò íüìéìçò åêôüò ó÷åäßïõ äüìçóçò, êáé ôçò äéåèíïýò áíôßëçøçò ãéá ôçí áíÜãêç ðåñéâáëëïíôéêÞò 
áõôÜ ðñïÝêõøáí áðü ôç óýíèåóç ôùí ôïðïèåôÞóåùí êáé ôùí êáèþò êáé ç áõèáßñåôç äüìçóç. Èá ðñÝðåé íá ðåñéïñéóèïýí ðïëéôéêÞò. Åíäåéêôéêü ðáñÜäåéãìá áðïôåëåß ï ôïõñéóìüò, 
áðüøåùí ðïõ ðáñïõóéÜóôçêáí, Þôáí ôá åîÞò: ïé äõíáôüôçôåò íüìéìçò åêôüò ó÷åäßïõ äüìçóçò (ìå üðïõ, ìïëïíüôé åîáêïëïõèåß íá áðïôåëåß âáóéêü ðõëþíá 

áíôáëëÜãìáôá óå üóïõò éäéïêôÞôåò èßãïíôáé) êáé íá Á. ×ùñïôáîßá: Ï ÷ùñïôáîéêüò ó÷åäéáóìüò óôç ÷þñá ìáò áíÜðôõîçò, åßíáé åëÜ÷éóôåò ïé åðåíäýóåéò ðåñéâáëëïíôéêÞò 
ðñïóôáóßáò ðïõ ðñáãìáôïðïéïýíôáé (ð.÷. ãéá ôç äéá÷åßñéóç 
ôïõ ôïðßïõ êáé ôçò öýóçò, ãéá ôçí áíáâÜèìéóç ôùí äçìüóéùí 
÷þñùí, ãéá êáôáãñáöÝò Þ äßêôõá ìåôñÞóåùí), áêüìá êáé áí 
óõíõðïëïãéóôïýí êáé áõôÝò ðïõ õëïðïéïýíôáé óôï ðëáßóéï 
ôïõ ÊÐÓ. 

Óå ìåãÜëï âáèìü, ðÝñá áðü ôçí åõèýíç ôçò ðïëéôåßáò, áõôü 
ïöåßëåôáé êáé óôçí Ýëëåéøç ðåñéâáëëïíôéêÞò êïõëôïýñáò ðïõ 
÷áñáêôçñßæåé ôçí åëëçíéêÞ êïéíùíßá êáé ç ïðïßá áðïôåëåß 
ðñïûðüèåóç ãéá ôçí áíÜðôõîç ìéáò óõíïëéêÞò áíôéìåôþðéóçò 
ôùí ðåñéâáëëïíôéêþí ðñïâëçìÜôùí. 

Åßíáé áíÜãêç íá ãßíåé êïéíÞ óõíåßäçóç üôé ç ðåñéâáëëïíôéêÞ 
ðñïóôáóßá ìðïñåß íá óõíäõáóôåß áñìïíéêÜ ìå ôçí 
ïéêïíïìéêÞ áíÜðôõîç êáé ôç äçìéïõñãßá èÝóåùí åñãáóßáò 
óôï ðëáßóéï ôçò áåéöïñßáò.

Ç äéáôÞñçóç ôïõ ãåíéêüôåñïõ öõóéêïý êáé ðïëéôéóôéêïý 
ôïðßïõ êáé ç áõóôçñÞ ðñïóôáóßá åéäéêÜ ôùí ðéï åõáßóèçôùí 
ðåñéï÷þí ìå ôçí õéïèÝôçóç ôùí åõñùðáúêþí êáíüíùí, ôçí 
êáôÜëëçëç ðñïóáñìïãÞ ôçò íïìïèåóßáò êáé ôçí êýñùóç ôùí 
äéåèíþí óõìâÜóåùí äåí åìðïäßæåé ôçí áíÜðôõîç, áëëÜ 
áíôßèåôá åõíïåß ôéò ðéï ðïéïôéêÝò äéáóôÜóåéò ôçò. 

ÐñïïðôéêÝò
Ç Çìåñßäá áõôÞ, üðùò êáé ç áíôßóôïé÷ç ðïõ Ýêáíå ç Ï.Ê.Å. 
óôç Èåóóáëïíßêç óôéò 16 Öåâñïõáñßïõ 2008 ìå èÝìá ôçí 
ÊëéìáôéêÞ ÁëëáãÞ, áíÝäåéîå ôç óçìáóßá ôùí èåìÜôùí ðïõ 
ó÷åôßæïíôáé ìå ôçí ðñïóôáóßá ôïõ ðåñéâÜëëïíôïò, ðñïêÜëåóå 
ãüíéìïõò ðñïâëçìáôéóìïýò êáé ðñïóÝöåñå ôï Ýíáõóìá ãéá 
Ýíá äçìéïõñãéêü äéÜëïãï óôçí ôïðéêÞ êïéíùíßá. 

Áðü ôç óõæÞôçóç ðñïÝêõøå ü÷é ìüíïí üôé õðÜñ÷ïõí 
óõíáéíÝóåéò óôá äéÜöïñá èÝìáôá ðïõ áöïñïýí óôï 
ðåñéâÜëëïí, áëëÜ êáé üôé õößóôáíôáé áðü ôçí ðëåõñÜ ôùí 
åìðëåêïìÝíùí ìåñþí ðïëëÝò êáé óõãêåêñéìÝíåò ðñïôÜóåéò 
ãéá ôç ëÞøç ìÝôñùí. Ôï ðñüâëçìá åßíáé üôé, Ýùò óÞìåñá, äåí 
Ý÷åé õðÜñîåé éêáíïðïéçôéêÞ ðñüïäïò óôá èÝìáôá áõôÜ óôçí 
ðñÜîç.

Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της κ. Θεόδωρος Ρουσόπουλος. Επίσης, παρέστη ο Πρόε-
Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.), κορυφώνοντας τις πρωτο- δρος της Βουλής κ. Δημήτρης Σιούφας, ο Αρχιεπίσκο-
βουλίες που έχει αναλάβει για το περιβάλλον, πος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος, εκ 
διοργάνωσε εκδήλωση με θέμα την προστασία μέρους του Προέδρου του ΠΑ.ΣΟ.Κ. ο κ. Θεόδωρος 
του περιβάλλοντος, την Παρασκευή 16 Μαΐου Πάγκαλος, ο Πρόεδρος του ΛΑ.Ο.Σ. κ. Γιώργος Καρα-
2008, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. τζαφέρης, ο πρώην Πρωθυπουργός κ. Ιωάννης Γρίβας, 

ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής κ. Απόστολος Κακλαμά-Κύριος ομιλητής ήταν η Αυτού Θειοτάτη Πανα-
γιότητα, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Κύριος νης, η Υπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προ-
Κύριος Βαρθολομαίος. στασίας κα Φάνη Πετραλιά, Βουλευτές, Πρυτάνεις, 

Καθηγητές Α.Ε.Ι., εκπρόσωποι των κοινωνικών φορέων Στην εκδήλωση, τον Πρωθυπουργό και την Κυ-
της χώρας κ.ά.βέρνηση εκπροσώπησε ο Υπουργός Επικρατείας 

ÊåíôñéêÞ åêäÞëùóç ôùí ðñùôïâïõëéþí 
ôçò Ï.Ê.Å. ãéá ôï ÐåñéâÜëëïí
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Στη Συνεδρίαση της 6ης Δεκεμβρίου 2007, η 
Επιτροπή ανακοίνωσε το ευρωπαϊκό σχέδιο 
δράσης για την κινητικότητα στην εργασία για 
την περίοδο 2007-2010 [COM(2007) 773 τελικό]. 

Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί ένα ακόμη βήμα 
μιας σειράς πρωτοβουλιών που αποσκοπούν στην 
προώθηση της κινητικότητας. Σκοπός της είναι να 
παρουσιάσει μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση του 
θέματος της κινητικότητας των εργαζομένων ως 
μέσου που μπορεί να συμβάλει τόσο στη δημιουργία 
θέσεων εργασίας, όσο και στην υποβοήθηση της 
προσωπικής ανέλιξης του κάθε ατόμου. 

Η κινητικότητα των εργαζομένων αποτελεί βασικό 
μέσο για την αποτελεσματική λειτουργία της ενιαίας 
αγοράς και έχει ουσιώδη σημασία για τη δυνατότητα 
περισσότερων ανθρώπων να βρουν καλύτερη 
απασχόληση, γεγονός που αποτελεί βασικό στόχο 
της στρατηγικής της Λισαβόνας. Οι εργαζόμενοι 
πρέπει να έχουν μεγαλύτερη κινητικότητα τόσο 
μεταξύ θέσεων εργασίας («εργασιακή κινητικότη-
τα»), όσο και μεταξύ περιφερειών ή κρατών μελών 
(«γεωγραφική κινητικότητα»). 

Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία, η κινητικότητα 
των εργαζομένων στην Ε.Ε. παραμένει σχετικά 
χαμηλή. Ωστόσο, κατά τα πρόσφατα έτη φαίνεται να 

καθιέρωση μιας ηλεκτρονικής έκδοσης της ευρωπαϊ-υπάρχει μια βαθμιαία αύξησή της. Περισσότεροι 
κής κάρτας ασφάλισης υγείας, πράγμα που θα νέοι και εργαζόμενοι υψηλής ειδίκευσης εφαρμό-
μειώσει σημαντικά το χρόνο που απαιτείται για την ζουν πρακτικές «πολλαπλής κινητικότητας», τάση 
επεξεργασία των αιτήσεων που υποβάλλουν οι που δείχνει ότι η κινητικότητα αρχίζει να εντάσσεται 4. Προώθηση της συνειδητοποίησης των δυνατο-
διακινούμενοι εργαζόμενοι της Ε.Ε. για θέματα περισσότερο στις προοπτικές σταδιοδρομίας και να τήτων και των πλεονεκτημάτων της κινητικό-
κοινωνικής ασφάλισης.συνδέεται με τη διά βίου μάθηση. τητας μεταξύ του ευρύτερου κοινού

Πρόσφατη έρευνα του Ευρωβαρόμετρου σχετικά με Στο πλαίσιο του στόχου αυτού, η Επιτροπή θα 2. Εξασφάλιση πολιτικής υποστήριξης για την 
τη στάση με την οποία αντιμετωπίζουν οι Ευρωπαίοι προωθήσει καινοτόμες δραστηριότητες ευαισθητο-κινητικότητα από τις αρχές σε όλα τα επίπεδα
την κινητικότητα δείχνει, επίσης, ότι οι πολίτες ποίησης, καθώς και την ανταλλαγή πληροφοριών και Η Επιτροπή, για να προωθήσει την επίτευξη του 
αναγνωρίζουν τη σημασία της κινητικότητας των ορθών πρακτικών προκειμένου οι ευρωπαίοι πολίτες στόχου αυτού, θα καταρτίσει κατάλογο των πρα-
εργαζομένων παρά τα εμπόδια (νομικά, διοικητικά, να έχουν μία καλύτερη πληροφόρηση για τα δικαιώ-κτικών κινητικότητας που εφαρμόζονται σε εθνικό, 
πρακτικά) που τη δυσχεραίνουν. ματα που έχουν στον τομέα της ελεύθερης κυκλοφο-περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο και θα ενθαρρύνει τα 
Η ανακοίνωση υπενθυμίζει ότι οι πολίτες της Ε.Ε. ρίας και να πειστούν για τα οφέλη που μπορούν να κράτη μέλη να συμπεριλάβουν τις πρακτικές αυτές 

αντλήσουν από την κινητικότητα για την επαγγελμα-έχουν το θεμελιώδες δικαίωμα να μετακινούνται στα σχέδια που καταρτίζουν για την πολιτική συνο-
τική σταδιοδρομία τους. ελεύθερα στον ΕΟΧ για να εργαστούν και χής, ούτως ώστε να τονωθεί η διασυνοριακή συνερ-

ενθαρρύνει τους εμπλεκόμενους παράγοντες να γασία για ευκαιρίες εργασίας και κοινές υποδομές. Ενέργειες που περιγράφονται είναι:
μεριμνήσουν ώστε οι πολίτες να γνωρίζουν την Επίσης, θα εξετάσει τη δυνατότητα ανάπτυξης 
ύπαρξη του δικαιώματος αυτού και να μπορούν να το κατάλληλων μηχανισμών για την ενθάρρυνση της 
ασκήσουν με καλές προϋποθέσεις. κινητικότητας των εργαζομένων με βάση τις θετικές 
Οι στόχοι του σχεδίου δράσης, που περιγράφονται εμπειρίες που προέκυψαν από τα υπάρχοντα ευρω-
στην ανακοίνωση της Επιτροπής, είναι οι ακόλουθοι: παϊκά προγράμματα, όπως το Leonardo Da Vinci και 

το Marie Curie.1. Βελτίωση της ισχύουσας νομοθεσίας και των 
διοικητικών πρακτικών που διέπουν την 3. Ενίσχυση του EURES ως του κατ' εξοχήν 
κινητικότητα των εργαζομένων μέσου ενιαίας και ολοκληρωμένης υποστήρι-

ξης για τη διευκόλυνση της κινητικότητας των Η Επιτροπή θα εξετάσει αν υπάρχει ανάγκη αναπρο-
εργαζομένων και των οικογενειών τουςσαρμογής, αφενός, της κοινοτικής νομοθεσίας για το 

συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης Η Επιτροπή,  σε αυτό το σκέλος του σχεδίου δράσης,  
και αφετέρου, των διοικητικών πρακτικών που έχουν στοχεύει να ενισχύσει σημαντικά τις υπηρεσίες που 
αναπτυχθεί στη βάση αυτή. Αυτή η έρευνα θα παρέχονται από το δίκτυο EURES (Ευρωπαϊκές 

Τέλος, η Επιτροπή επισημαίνει ότι θα παρακολουθεί διεξαχθεί στο πλαίσιο του TRESS (κατάρτιση και Υπηρεσίες Απασχόλησης), επιδιώκοντας τρεις νέους 
την πρόοδο των ενεργειών που περιγράφονται στην υποβολή εκθέσεων για την ευρωπαϊκή κοινωνική στόχους: 
παρούσα ανακοίνωση μέσω της εκπόνησης μελετών ασφάλιση), ενός δικτύου εθνικών εμπειρογνωμό-
και της διενέργειας ερευνών σε ευρωπαϊκό, εθνικό ή νων, ειδικών σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης, το 
περιφερειακό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης και οποίο χρηματοδοτείται από την Επιτροπή. 
της διεξαγωγής ερευνών του Ευρωβαρόμετρου Επιπλέον, η Επιτροπή θα προωθήσει πιο αποφασι-
σχετικά με την εξέλιξη της στάσης και των πρα-στικά τον εκσυγχρονισμό των διοικητικών πρα-
κτικών των πολιτών όσον αφορά στην κινητικότητα κτικών και τη διοικητική συνεργασία μεταξύ των 
στην εργασία. Επίσης, το 2009 θα δημοσιευθεί εθνικών φορέων και αρχών. Η εξέλιξη αυτή θα 
ενδιάμεση έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της καταστήσει δυνατή την απευθείας (online) αναζήτη-
παρούσας ανακοίνωσης.ση και ανταλλαγή πληροφοριών, καθώς και την 
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την αύξηση της επιχειρησιακής του κάλυψης, με 
την ενίσχυση των σχέσεών του με άλλους -κυρίως 
ιδιωτικούς- παρόχους παρόμοιων υπηρεσιών.

η διοργάνωση, σε ετήσια βάση, των «ευρωπαϊκών 
ημερών απασχόλησης», 
η προώθηση της «ευρωπαϊκής σύμπραξης για την 
κινητικότητα των εργαζομένων» (πρωτοβουλία 
που περιλαμβάνει ένα δίκτυο φορέων οι οποίοι 
προωθούν την ανάπτυξη της κινητικότητας των 
εργαζομένων στην Ε.Ε.),
η υποστήριξη για τη χρηματοδότηση πιλοτικών 
δραστηριοτήτων, την ανταλλαγή ορθών πρα-
κτικών, τη διάδοση των αποτελεσμάτων που 
αφορούν νέες εξελίξεις και την εκπόνηση 
καινοτόμων σχεδίων, στο πλαίσιο του προγράμ-
ματος  PROGRESS.

την ενίσχυση της στρατηγικής διάστασής του, με 
την ενδυνάμωση της αναλυτικής ικανότητάς του 
όσον αφορά στις ροές κινητικότητας και τις 
αλλαγές στην αγορά εργασίας·
τη βελτίωση του πεδίου και της ποιότητας των 
υπηρεσιών του, με την υποστήριξη των 
διακινούμενων εργαζομένων της Ε.Ε. και των 
οικογενειών τους σε όλα τα θέματα που αφορούν 
στην  εμπειρία της  κινητικότητάς τους·

«Åõñùðáúêü ó÷Ýäéï äñÜóçò ãéá ôçí 
  êéíçôéêüôçôá óôçí åñãáóßá»
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Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατά τη διάρκεια της 
Συνόδου της Ολομέλειάς του της 7ης Ιουνίου 2007, 
ενέκρινε την έκθεση σχετικά με ένα ρυθμιστικό 
πλαίσιο για τα μέτρα συνδυασμού της οικογενειακής 
ζωής και της περιόδου σπουδών για τις νέες γυναίκες 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Α6-0209/ 2007 τελικό).

Η έκθεση ορίζει έναν κύριο στόχο: να δημιουργηθεί ένα 
ευνοϊκό κοινωνικό, οικονομικό και εκπαιδευτικό 
πλαίσιο, που να επιτρέπει στους νέους, που βρίσκονται 
ακόμη στη τριτοβάθμια εκπαίδευση, να πραγματοποιούν 
τις επιθυμίες τους για οικογένεια, χωρίς όμως αυτό να 
επηρεάζει αρνητικά τις ευκαιρίες τους για κατάρτιση ή 
σταδιοδρομία. 

Δυστυχώς, στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, με 
εξαίρεση ορισμένες σκανδιναβικές χώρες που διαθέτουν 
μια δέσμη κοινωνικών και οικονομικών μέτρων 
ευνοϊκών για τους φοιτητές-γονείς, οι φοιτητές που 
έχουν οικογενειακές ευθύνες έχουν να αντιμετωπίσουν 
σημαντικές δυσκολίες τόσο σε πανεπιστημιακό επίπεδο, 
όσο και στην καθημερινή τους ζωή. 

Η μη συνεκτίμηση της ιδιαίτερης κατάστασης των 
φοιτητών που έχουν οικογενειακές υποχρεώσεις 
ενδέχεται επίσης να αποτελεί το αίτιο διακρίσεων ως 
προς την πρόσβαση στην εκπαίδευση όλων των βαθμί-
δων και στη δια βίου μάθηση. 

Οι γυναίκες είναι ιδιαίτερα ευάλωτες διότι αυτές είναι 
που αναλαμβάνουν ως επί το πλείστον τις οικογενειακές 

Μεταξύ των προτεινόμενων μέτρων της έκθεσης που 
ευθύνες, και κατά τη διάρκεια των σπουδών. Συνεπώς, 

ευνοούν το συνδυασμό της φοιτητικής και της οικογενει-
ελλείψει της κατάλληλης στήριξης, οι νέες γυναίκες 

ακής ζωής είναι:
κινδυνεύουν περισσότερο από τους άνδρες να μη 
συνεχίσουν τις σπουδές τους, να τις εγκαταλείψουν κατά 
τη διάρκειά τους ή να μην τις ξαναρχίσουν ποτέ, κάτι που 
αναπόφευκτα οδηγεί σε ανισότητες μεταξύ ανδρών και 
γυναικών στο επίπεδο της επαγγελματικής ζωής και σε 
απώλεια του δυναμικού τους.

Στο πλαίσιο των δημογραφικών προκλήσεων και της 
δέσμευσης των κρατών να δημιουργήσουν κοινωνίες πιο 
φιλικές για τα παιδιά και τους νέους, στην έκθεση του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αναδεικνύεται η ανάγκη 
έγκρισης δημόσιων πολιτικών που να παρέχουν 
μεγαλύτερη στήριξη στους νέους, ούτως ώστε αυτοί να 
μπορούν να αναλαμβάνουν και να πραγματοποιούν 
παράλληλα τα εκπαιδευτικά και οικογενειακά τους 
σχέδια, χωρίς να χρειάζεται να δίνουν μεγαλύτερο βάρος 
στο ένα από τα σχέδια αυτά εις βάρος του άλλου. 

υπηρεσίες φύλαξης για παιδιά.
lΝα εφαρμόζεται μία ευέλικτη οργάνωση του ρυθμού 

των σπουδών (π.χ. μειωμένο ωράριο, χορήγηση 
αδειών  πατρότητας  ή  μητρότητας).lΝα διατίθενται στους νέους ειδικές κοινωνικές 

ενισχύσεις που θα προσαρμόζονται στις ανάγκες lΝα χρησιμοποιούνται ευέλικτες μαθησιακές τεχνικές 
τους, και των οποίων η χορήγηση δεν θα τίθεται υπό που απορρέουν από τις νέες τεχνολογίες.
αμφισβήτηση ή το ποσό δεν θα μειώνεται εξαιτίας της lΝα ευαισθητοποιείται το διδακτικό και επαγγελ-
άσκησης μιας επαγγελματικής δραστηριότητας ματικό προσωπικό των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας ή 
παράλληλα με τις σπουδές. επαγγελματικής εκπαίδευσης στις ιδιαίτερες ανάγκες 

lΝα χορηγούνται δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα. των φοιτητών αυτών και να δημιουργηθούν, αν κριθεί 
αναγκαίο, υπηρεσίες στήριξης και παροχής συμβου-lΝα λαμβάνονται υπόψη από τα ιδρύματα τριτο-
λών προς αυτούς. βάθμιας ή επαγγελματικής εκπαίδευσης οι οικονομι-

κές δυσκολίες των φοιτητών τους κατά τον υπολογι- lΝα ανταλλάσσονται καλές πρακτικές, στο πλαίσιο 
σμό των διδάκτρων τους (π.χ. χορήγηση υποτροφιών της Ανοικτής Μεθόδου Συντονισμού, όσον αφορά 
για σπουδές). στην στήριξη των φοιτητών που έχουν οικογενειακές 

ευθύνες, καθώς και τη συνεκτίμηση των καινοτόμων lΝα προσφέρεται φθηνή στέγη προσαρμοσμένη στις 
διατάξεων που έχουν καθιερωθεί σε ορισμένες ευρω-ανάγκες των φοιτητών.
παϊκές  χώρες.lΝα παρέχονται επαρκείς και προσιτές οικονομικές 

(Á6-0209/2007 ôåëéêü)  
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Στη Συνεδρίαση της 13ης Δεκεμβρίου 2007, η 
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επι-
τροπή (Ε.Ο.Κ.Ε.) υιοθέτησε γνωμοδότηση 
σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής για 
την «Προώθηση της αλληλεγγύης μεταξύ των 
γενεών».

Η αρχή της αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών είναι 
στον πυρήνα του ευρωπαϊκού κοινωνικού προτύ-
που και λόγω των συνεπειών της έλλειψης δημο-
γραφικής ισορροπίας απαιτούνται νέες δεσμεύσεις 
και νέες λύσεις προκειμένου να ενισχυθεί η αρχή 
αυτή στα σύγχρονα οικονομικά δεδομένα. 

Σύμφωνα με την Ε.Ο.Κ.Ε., το θέμα αυτό δεν θα 
πρέπει να πριμοδοτεί ή να περιορίζεται μόνο στο 
δημογραφικό ζήτημα, αλλά θα πρέπει να θεωρείται 
πρόβλημα προτεραιότητας για τα επόμενα έτη, 
μεταξύ των οριζόντιων κέντρων ευθύνης (θεσμικά 
όργανα, κοινωνικοί εταίροι, οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών, κ.λπ.) και των κάθετων 
(νέοι, ηλικιωμένοι, κ.λπ.). Στόχος είναι η εξασφά-
λιση ποιοτικών υπηρεσιών κοινής ωφελείας για τις 
οικογένειες, τους νέους και όλα τα άτομα που δεν 
είναι αυτοεξυπηρετούμενα, καθώς και η βιωσιμό- βίου, καθώς και σε μια ευρεία ανάλυση των 
τητα των συνταξιοδοτικών και ασφαλιστικών κυριοτέρων προκλήσεων της αγοράς εργασίας. 
συστημάτων. Η Ε.Ο.Κ.Ε. θεωρεί ότι η δημιουργία ενός Παρατη- Επίσης, η Ε.Ο.Κ.Ε. επισημαίνει δύο ακόμη τομείς 
Παρότι οι κοινωνικές αλλαγές επέφεραν ποικίλες ρητηρίου ορθών πρακτικών στον τομέα της 

που πρέπει να προσεχθούν ιδιαίτερα:
διαφορές στις οικογενειακές δομές, η οικογένεια οικογενειακής πολιτικής, στο πλαίσιο του Ευρω-
εξακολουθεί να διαδραματίζει πρωταρχικό ρόλο παϊκού Ιδρύματος για τη βελτίωση των συνθηκών 
στην πορεία ανάπτυξης του ατόμου και να το διαβίωσης και εργασίας, πρέπει να υποστηριχθεί.
συνοδεύει στην κοινωνική και επαγγελματική του Η Ε.Ο.Κ.Ε. προτείνει να ερευνηθούν οι ακόλουθοι 
ένταξη. ειδικοί άξονες:
Η Ε.Ο.Κ.Ε. επικροτεί την ανακοίνωση της Επιτρο-
πής, στην οποία υπάρχει συγκεκριμένη λειτουργι-
κή ατζέντα προκειμένου να υλοποιηθεί η προ-
τεινόμενη Συμμαχία για τις Οικογένειες. Αυτή η 
ατζέντα είναι μια εποικοδομητική πλατφόρμα η 
οποία περιλαμβάνει διάφορες προτάσεις της 
Ε.Ο.Κ.Ε. και γενικότερα τις συζητήσεις των 
τελευταίων χρόνων που αφορούν στις προκλήσεις 

Τέλος, η Ε.Ο.Κ.Ε. κρίνει σκόπιμο να επισημαν-
των δημογραφικών αλλαγών, τη στήριξη της 

θούν ακόμη δυο ειδικές μέθοδοι εργασίας: 
συνεργασίας και της σύμπραξης διαφόρων 
φορέων, την καλύτερη αντιμετώπιση των αναγκών 
των οικογενειών που φροντίζουν παιδιά και άλλα 
εξαρτημένα άτομα. Στόχος είναι να βελτιωθεί η 
συμφιλίωση επαγγελματικού και οικογενειακού 
βίου ακόμη και μέσω μιας αποτελεσματικής 
επένδυσης σε ένα ποιοτικό σύστημα υπηρεσιών 
για τα παιδιά και τις οικογένειες, συμβάλλοντας με 
τον τρόπο αυτό στην ανάκαμψη μιας νέας και 
σταθερής αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών.

Η Ε.Ο.Κ.Ε. στη γνωμοδότησή της επισημαίνει το 
σπουδαίο ρόλο που διαδραματίζουν οι κοινωνικοί 
εταίροι σε διάφορα επίπεδα και παροτρύνει τις 
δράσεις τους. Στο πλαίσιο των δύο κοινών προ-
γραμμάτων τους (2003-2006 και 2006-2008), οι 
κοινωνικοί εταίροι δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στη 
συμφιλίωση οικογενειακού και επαγγελματικού 
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οι κοινωνικές συνέπειες και οι δαπάνες της 
παιδικής φτώχειας (συμπεριλαμβανομένης της 
εγκληματικότητας κατά των παιδιών).

οι στεγαστικές πολιτικές, ιδιαίτερα όσον αφορά 
τις κοινωνικές κατοικίες, τόσο σχετικά με την 
ανάπτυξη βρεφονηπιακών σταθμών για τις 
οικογένειες, όσο και με το δικαίωμα και την 
πραγματική δυνατότητα να ζουν στο σπίτι τους 

ο ρόλος και οι επιπτώσεις των φορολογικών τα άτομα που χρήζουν φροντίδας και θεω-
πολιτικών που εφαρμόζονται από τα διάφορα ρούνται εξαρτημένα· 
κράτη της Ένωσης για την υποστήριξη ή την η κατάσταση των ατόμων με αναπηρία ή των 
επιβάρυνση της οικογενειακής ζωής· εξαρτημένων ατόμων (εισαγωγή νέου τύπου 
οι πολιτικές και οι δράσεις στον τομέα της υπηρεσιών και νέων προϊόντων που θα βοηθούν 
ενεργού τρίτης ηλικίας, καθώς και η ανάπτυξη τα ηλικιωμένα άτομα να ζουν ανεξάρτητα στο 
πρωτοβουλιών και δράσεων που αφορούν στη σπίτι τους).
συμμετοχή και τα καθήκοντα των ηλικιωμένων 
στις κοινωνικές και πολιτιστικές δραστηριό-
τητες υπέρ της δικής τους κοινωνίας·

η ανάγκη να λαμβάνεται συστηματικά υπόψη η προοπτική του κύκλου της ζωής, ώστε να 
τόσο ο αντίκτυπος στις οικογένειες των αναζητηθεί μια πιο προσιτή προσέγγιση όπου η 
επιμέρους μέτρων που εφαρμόζονται, όσο και η οικογενειακή επένδυση, οι παύσεις της επαγ-
οικογενειακή διάσταση στο εσωτερικό των γελματικής δραστηριότητας των εργαζομένων 
διαφόρων τομέων κοινωνικής και οικονομικής για τη φροντίδα των παιδιών ή άλλων ατόμων 
δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (family που χρειάζονται φροντίδα ή ακόμη και για την 
mainstreaming)·ίδια τους την κατάρτιση, να μην θεωρούνται ως 
η ανάγκη μιας συστηματικής διαβούλευσης των μια τυχαία εξαίρεση ή να μην είναι εις βάρος της 
ευρωπαίων πολιτών και ειδικότερα των επαγγελματικής δραστηριότητας, ιδιαίτερα των 
οικογενειακών συλλόγων και των κοινωνικών γυναικών, αλλά να καταστούν σταδιακά μια 
εταίρων, ώστε να πραγματοποιηθεί μια κανονική και φυσιολογική κατάσταση για το 
καλύτερη και συνεχής αξιολόγηση των μέτρων μεγαλύτερο μέρος των ανδρών και των γυ-

ναικών που το επιθυμούν· που λαμβάνονται, καθώς και μια πιο σωστή και 
αποτελεσματική διάδοση των πληροφοριών, και η διασφάλιση ενός συντάξιμου ποσού που θα 
να υποστηριχθεί η διαδικασία αυτή και από επιτρέπει ένα αξιοπρεπές επίπεδο ζωής για 
οικονομική άποψη και από πλευράς θέσπισης όλους και που θα καθορίζεται σε ατομική βάση 
κατάλληλων διεργασιών και αρχών.μεταξύ των μελών της οικογένειας·

H ÅÕÑÙÐÁÚKH OIKONOMIKH KAI KOINÙÍÉÊÇ ÅÐÉÔÑÏÐÇ

«Ðñïþèçóç ôçò áëëçëåããýçò 
ìåôáîý ôùí ãåíåþí»
Ãíùìïäüôçóç ôçò ÅõñùðáúêÞò ÏéêïíïìéêÞò êáé
ÊïéíùíéêÞò ÅðéôñïðÞò (Å.Ï.Ê.Å.) 
(CESE 1711/07) 
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ÓõããñáöÝáò:

ÄçìÞôçò Êéïýêéáò

Ðïßçóç:

Êþóôáò Ì. Óêçíéþôçò

«ÅõñùðáúêÜ ðïëéôéêÜ óõóôÞìáôá
êáé ïìÜäåò óõìöåñüíôùí»

«ÁãùãÝò Áóôéêïý Êþäéêá
êáé ÅíóôÜóåéò»

«É÷íçëáóßåò»

Ôá êõñéüôåñá èÝìáôá ôïõ âéâëßïõ ôïõ 
ÄçìÞôñç Êéïýêéá åßíáé ïé ôýðïé ôùí 
ðïëéôéêþí óõóôçìÜôùí (ðïëéôåõìÜôùí), 
ç áíÜëõóç ôçò éäéáéôåñüôçôáò ôçò 
åõñùðáúêÞò äçìïêñáôßáò, ïé ïìÜäåò 
óõìöåñüíôùí, ôá éäéùôéêÜ óõìöÝñïíôá 
êáé ç ðïëéôéêÞ äéáöèïñÜ, ïé åõñùðáúêÝò 
êïéíùíéêÝò ðáñáäüóåéò êáé ç äéåõèÝ-

ôçóç ðïëéôéêþí ìå åðßêåíôñï åñãáóßá, áãñïôéêü ôïìÝá, õãåßá, 
êáèþò êáé ïé êïéíùíéêÝò äéáéñÝóåéò ìå âÜóç èñçóêåýìáôá, 
åèíüôçôåò, ìåôáíÜóôåò, ðåñéöÝñåéåò. 

ÅðéðëÝïí ðåñéëáìâÜíåé åéäéêÝò ìåëÝôåò (case studies) êáé ðßíáêåò 
ôåêìçñßùóçò ðÜíù óå æçôÞìáôá üðùò ïé óýã÷ñïíåò åõñùðáúêÝò 
áîßåò, ç óýãêñéóç Åõñþðçò, ÇÐÁ êáé Éáðùíßáò, ôá ëüìðé óôçí ÅÅ, 
ç äéáíïìÞ ôïõ åéóïäÞìáôïò êáôÜ ÷þñåò, ïé íÝåò ìïñöÝò ðïëéôéêÞò 
óõììåôï÷Þò, ïéêïëïãéêÝò ðïëéôéêÝò, ê.Ü. Åðßóçò, ôï êåßìåíï 
ðáñáêïëïõèåßôáé äéáêñéôéêÜ áðü åðéëåãìÝíç åéêïíïãñÜöçóç. 

Åêôüò áðü ôï óõíåêôéêü äéäáêôéêü ðåñéå÷üìåíï êáé ôç 
ìåèïäïëïãßá ôïõ, ôï Ýñãï ìðïñåß íá åíçìåñþóåé ðÜíù óôá 
óçìáíôéêüôåñá æçôÞìáôá ôçò óýã÷ñïíçò ðïëéôéêÞò, ìå Üîïíåò 
áíÜëõóçò ôç óýãêñéóç êáé ôï åõñùðáúêü ðëáßóéï ôùí ÷ùñþí, 
áëëÜ êáé íá áîéïëïãÞ-óåé, ìå êáßñéåò åðé÷åéñçìáôïëïãßåò, ôçí 
åðéêñáôïýóá äåïíôïëïãßá êáé ðñáêôéêÞ. ̧ ôóé, ðéóôåýïõìå üôé ç 
ðáñïýóá Ýêäïóç èá óõìâÜëåé óôçí ðåñáéôÝñù êáôáíüçóç êáé 
óõæÞôçóç ôùí åõñùðáúêþí èåìÜôùí, ìÝóá áðü ôç óõãêñéôéêÞ 
óêïðéÜ, áëëÜ êáé ôçí åëåõèåñßá áíÜãíùóçò óå ðïëëáðëÜ åðßðåäá, 
ðïõ åðéôñÝðåé ï óõããñáöÝáò. Åõ÷üìáóôå åí ôÝëåé ôï Ýñãï íá 
áðïôåëÝóåé Ýíá óýã÷ñïíï êáé êáéíïôüìï åã÷åéñßäéï óôç ÷þñá ìáò 
êáé êÜèå ìåëåôçôÞò ôùí ðïëéôéêþí åðéóôçìþí íá âñåé ó áõôü 
åíáýóìáôá ãéá ãüíéìïõò ðñïâëçìáôéóìïýò.

«Ïé óõæçôÞóåéò áíïßãïõí ðáñÜèõñá óôéò 
. ìíÞìåòü÷é ðáñáôçìÝíåò áíáìíÞóåéò, 

ìíÞìåò. Ìéêñïß áëãüñéèìïé ðïõ ïäçãïýí 

ðñïçãïýìåíá ÷ñüíéá íá Ýñèïõí óôï óÞìå-

ñá, íá ãßíïõí åöáëôÞñéï ãéá Ýíá êáëýôåñï 

áýñéï. Åßíáé êÜôé óõæçôÞóåéò. í̧á ìéêñü 

óçìåßùìá ãñáììÝíï áðü ìéá ðáëéÜ áãÜðç 

ìéá öñÜóç åíüò óõììáèçôÞ, åßíáé áõôü 

ðïõ âëÝðåéò, áõôü ðïõ áêïýò, áõôü ðïõ Ý÷åéò ìÝóá óïõ êáé èåò, 

ðïëëÝò öïñÝò áðåãíùóìÝíá èåò, íá ôï êñáôÞóåéò æùíôáíü, íá ôï 

öõëÜîåéò áðü ôç öèïñÜ ôçò êáèçìåñéíüôçôáò. Íá èÝëåéò íá ìåß-

íåéò ìáêñéÜ áðü ôï öüâï ôïõ èáíÜôïõ êé áð' ôçí áíÜãêç ôïõ 

÷ñÞìáôïò, ðïõ ìðïñåß, ü÷é ìüíï íá óïõ áëëïéþóåé ôï ðñüóùðï, 

áëëÜ êáé ôçí êáñäéÜ. Ó' áõôÝò ôéò óõæçôÞóåéò, ó' áõôÝò ôéò ðáñÝåò, 

óôá üóá óõìâáßíïõí ãýñù ìáò óôéò éäÝåò êáé óôéò áñ÷Ýò ìáò, 

óôïõò ðáéäéêïýò ìáò ößëïõò, åßíáé áöéåñùìÝíï ôï âéâëßï áõôü.»

                                                            Êþóôáò Ì. Óêçíéþôçò

Ï Êþóôáò Óêçíéþôçò ãåííÞèçêå ôï 1960 óôçí ÁèÞíá. Áðü ôï 

2003 áíôéìåôùðßæåé óïâáñÜ ðñïâëÞìáôá üñáóçò, ãåãïíüò ôï ï-

ðïßï äåí ôïí åìðïäßæåé íá óõíå÷ßæåé ôçí ðñïóðÜèåéá óõããñáöÞò. 

Åßíáé ôáêôéêü ÌÝëïò ôçò Åôáéñåßáò ÅëëÞíùí Ëïãïôå÷íþí.

÷̧åé ãñÜøåé ôá âéâëßá:  ÓôéãìÝò æùÞò - Íüôåò ìïõóéêÞò (1996), 

Åßóïäïò óôï öùò (2000), Ôï Áßíéãìá ôïõ îýëéíïõ Áëüãïõ (2004), 

ÓðÜóôå ôïí ôïß÷ï (2006), Ðáñáßôçóç: Ïýôå ëüãïò íá ãßíåôáé! 

(2006),  É÷íçëáóßåò (2008).

Πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο 
του Πειραιά, από την 1η έως τις 3 
Οκτωβρίου 2007, το 16ο Πανελλήνιο 
Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 
με θέμα «Ο ανθρώπινος παράγοντας 
στη διαμόρφωση της σημερινής και της 
μελλοντικής βιβλιοθήκης». 

Το Συνέδριο αποτελεί ένα σημαντικό 
επιστημονικό γεγονός, η επιρροή του 
οποίου εκτείνεται πέραν της ελληνικής 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στην ευρύ- επιστημόνων της πληροφόρησης, στ. 
τερη ελληνική βιβλιοθηκονομική κοι- Ανοιχτή πρόσβαση και οι συνέπειές της, ζ. 
νότητα. Ανοιχτό λογισμικό, η. Οργάνωση και 

συνεργασίες ως προοπτική για το μέλλον, Συμμετείχαν εκπρόσωποι των ακαδη-
θ. Πληροφοριακή παιδεία της ακαδημαϊ-μαϊκών και λοιπών βιβλιοθηκών της 
κής κοινότητας. χώρας, καθώς και επιστήμονες της 

Πληροφόρησης, στους οποίους δόθηκε η Επίσης, στο πλαίσιο του Συνεδρίου 
δυνατότητα να συμβάλουν στην ανάπτυ- διεξήχθησαν εργαστήρια πρακτικής 
ξη μιας γόνιμης επιστημονικής συζήτη- εξάσκησης (tutorials), καθώς και ημερίδα 
σης και να συζητήσουν κοινά προβλήμα- οριζόντιας δράσης με θέμα «τα προγράμ-
τα και ενδεχόμενες λύσεις, συνεργασίες ματα αυτοματοποίησης των βιβλιοθηκών, 
και κοινούς οραματισμούς. η πολιτική και η στρατηγική των ελλη-

νικών βιβλιοθηκών για το μέλλον».  Οι βασικές θεματικές ενότητες του 
Συνεδρίου ήταν: α. Συστήματα οργάνω- Από την Ο.Κ.Ε. Ελλάδος συμμετείχε η κα 
σης και διοίκησης βιβλιοθηκών, β. Βαρβάρα Γεωργοπούλου, Υπεύθυνη 
Μοντέλα υλοποίησης συνεργατικών Αρχείου και Βιβλιοθήκης, η οποία 
δράσεων, γ. Πνευματικά δικαιώματα, δ. παρουσίασε κατά τη διάρκεια του 
Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες και οι στάσεις Συνεδρίου εισήγησή της με θέμα «Σύγ-
του αναγνωστικού κοινού, ε. Διοίκηση χρονες προκλήσεις στη διοίκηση των 
ανθρωπίνων πόρων και ο ρόλος των Βιβλιοθηκών».
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16ï ÐáíåëëÞíéï ÓõíÝäñéï
Áêáäçìáúêþí Âéâëéïèçêþí

ÓõããñáöÝáò:

ÉùÜííçò ÊáôñÜò

Ç áãùãÞ áðïôåëåß ôïí êýñéï ôñüðï ìå ôïí 
ïðïßï åðéäéþêåôáé ç äéêáóôéêÞ ðñïóôá-
óßá óôá ðïëéôéêÜ äéêáóôÞñéá. Ç óçìáóßá 
ôçò áãùãÞò åßíáé ðïëý ìåãáëýôåñç áðü 
åêåßíç ôçò Ýöåóçò êáé ôçò áíáßñåóçò.

Ìå ôçí áãùãÞ ïñéïèåôåßôáé ôï áíôéêåß-
ìåíï ôçò äßêçò, áöïý ôï äéêáóôÞñéï äåí 
ìðïñåß íá êéíçèåß Ýîù áðü ôá ðëáßóéá 

ðïõ ôßèåíôáé ìå áõôÞ. Ç ïñèÞ óýíôáîÞ ôçò Ý÷åé ìåãÜëç óçìáóßá ãéá 
ôá óõìöÝñïíôá ôïõ åíÜãïíôïò, áöïý ôõ÷üí åëáôôþìáôá äåí 
èåñáðåýïíôáé óõíÞèùò ìå ôçí Üóêçóç Ýíäéêùí ìÝóùí, åíþ 
áíôßèåôá ç åëáôôùìáôéêÞ áãùãÞ ìðïñåß íá ïäçãÞóåé óå ðåñéðÝ-
ôåéåò ôüóï ôïí åíÜãïíôá üóï êáé ôï äéêçãüñï ôïõ.

Ôï âéâëßï áðïôåëåßôáé áðü ôñßá ìÝñç. Óôï ðñþôï ìÝñïò ãßíåôáé 
áíÜðôõîç ôçò äéáäéêáóßáò óôá ðñùôïâÜèìéá äéêáóôÞñéá êáé 
åîåôÜæåôáé ç áãùãÞ áðü äéêïíïìéêÞ Üðïøç.

Óôï äåýôåñï ìÝñïò ãßíåôáé áíÜðôõîç ôùí êáô' éäßáí áãùãþí ôïõ 
Áóôéêïý Êþäéêá. Ç äéÜñèñùóç ãßíåôáé ìå ôç óåéñÜ ðïõ áõôÝò 
ðåñéÝ÷ïíôáé óôïí Áóôéêü Êþäéêá. Óå êÜèå áãùãÞ ôßèåôáé ôï íïìé-
êü ðëáßóéï ðïõ ôç äéÝðåé, ôï áíáãêáßï ðåñéå÷üìåíï ðïõ ðñÝðåé íá 
ðåñéÝ÷åé ç áãùãÞ êáé ç Üìõíá ôïõ åíáãïìÝíïõ. Õðïäåßãìáôá 
äéêïãñÜöùí ðáñáôßèåíôáé ìüíï óôéò âáóéêÝò áãùãÝò, áöïý ï 
÷þñïò äåí åðÝôñåðå ôçí ðåñáéôÝñù åðÝêôáóÞ ôïõò, ãéáôß ôï Ýñãï 
èá ãéíüôáí ðïëýôïìï, êÜôé ðïõ äåí Þôáí óôéò ðñïèÝóåéò ìáò.

Óôï ôñßôï ìÝñïò áíáëýïíôáé ïé âáóéêÝò åíóôÜóåéò ôïõ Áóôéêïý 
Êþäéêá êáé ôïõ Êþäéêá ÐïëéôéêÞò Äéêïíïìßáò.

Óôçí ðáñïýóá Å' Ýêäïóç Ý÷ïõí ãßíåé óçìáíôéêüôáôåò áëëáãÝò êáé 
ðñïóèÞêåò ÷ùñßò üìùò íá äéáôáñá÷èåß ç äïìÞ ôïõ üëïõ Ýñãïõ. 
Êáé öõóéêÜ õðÜñ÷åé ðëÞñçò íïìïëïãéáêÞ êáé íïìïèåôéêÞ 
åíçìÝñùóç êáé ìå ôï í. 3588/2007.

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  



υνήλθε την Τρίτη, 6 Μαρτίου 2007, η Ολομέλεια 
της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής 
(Ο.Κ.Ε.), προκειμένου να εκφράσει Γνώμη επί 

του Σχεδίου Νόμου «Μητρώο Επιχειρήσεων ναυπή-
γησης, Μετατροπής, Επισκευής και Συντήρησης 
Πλοίων» του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Το Σχέδιο Νόμου «Μητρώο Επιχειρήσεων ναυπήγησης, 
Μετατροπής, Επισκευής και Συντήρησης Πλοίων» 
αντικαθιστά τον Ν.2642/1998 και τα εκδοθέντα κατ' 
εξουσιοδότηση αυτού Π.Δ.: 4/12.01.2004 «καθορισμός 
κατηγοριών κατάταξης των επιχειρήσεων…», 50/ 
11.02.2004 «διαδικασίες εγγραφής των επιχειρήσεων 
στα μητρώα», καθώς και τις Κ.Υ.Α: 8376/389 της 
04.04.2001 (ΦΕΚ Β' 434/17.04.2001): και 12670/601 
της 01.06.2001 (ΦΕΚ Β 762/18.06.2001).

Η Ο.Κ.Ε. θεωρεί ως μόνη εναλλακτική για την επιβίωση 
του ναυπηγοεπισκευαστικού κλάδου, ο οποίος αντιμε-
τωπίζει σοβαρές δυσκολίες ανάπτυξης, καθώς βρίσκεται 
αντιμέτωπος με τον ολοένα αυξανόμενο ανταγωνισμό 
από χώρες χαμηλού εργατικού κόστους, την υιοθέτηση 
καινοτόμων μεθόδων στην παραγωγή και την προσφορά 
εξειδικευμένων υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας.

Η μείωση των κριτηρίων ένταξης στο μητρώο που 
προβλέπεται στο Σχέδιο Νόμου δεν συμβάλλει στην 
ανάπτυξη της οργανωμένης επιχειρηματικότητας και 
δεν διασφαλίζει στον απαιτούμενο βαθμό την ποιότητα 
των προσφερομένων υπηρεσιών. Προβληματισμοί 
επίσης εκφράστηκαν για την ασφάλεια των εργαζομέ-
νων, δεδομένου ότι η αποτελεσματικότερη ασφάλεια της 
εργασίας απαιτεί υποδομή, τεχνογνωσία και διαδικασίες 
που διαθέτουν μόνο οι κατάλληλα οργανωμένες 
επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους. Η κατάργηση 
τέλος του ελάχιστου απαιτούμενου αριθμού ημερομι-
σθίων ευνοεί την περιστασιακή και σε πολλές 
περιπτώσεις ανασφάλιστη εργασία.

Η Ο.Κ.Ε., επομένως, προτείνει τον εξορθολογισμό και 
όχι την κατάργηση των κριτηρίων, τη διεύρυνση των 
κατηγοριών και την απλούστευση των διαδικασιών, 
ώστε να δοθεί μεν η δυνατότητα σε μεγαλύτερο αριθμό των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών μέχρι την ότι επηρεάζει αρνητικά όχι μόνο την εύρυθμη λειτουρ-
επιχειρήσεων να εγγραφούν στο Μητρώο, αλλά και να 31.12.2008. Βασική θέση της Ο.Κ.Ε. είναι η πάγια και γία του κλάδου πλήττοντας τις συνεπείς επιχειρήσεις, 
διασφαλιστεί η οργάνωση και η ανταγωνιστική λειτουρ- συνολική αντιμετώπιση του ζητήματος των οφειλό- αλλά αποστερεί τα ασφαλιστικά Ταμεία, σε μία ιδιαίτερα 
γία του κλάδου. μενων ασφαλιστικών εισφορών, χωρίς επιμέρους κρίσιμη περίοδο, από σημαντικά ποσά που ουσιαστικά 

ρυθμίσεις. Συνεπώς, η ρύθμιση, που όχι απλώς ρυθμίζει ανήκουν στους εργαζόμενους στη ναυπηγοεπισκευα-Ένα δεύτερο ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα που ανακύπτει 
ευνοϊκά, αλλά αναστέλλει οποιαδήποτε οφειλή, κρίνεται στική.από το Σχέδιο Νόμου αφορά στην αναστολή είσπραξης 
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¸êöñáóç Ãíþìçò ôçò Ï.Ê.Å. åðß ôïõ Ó÷åäßïõ Íüìïõ
«Mçôñþï Åðé÷åéñÞóåùí íáõðÞãçóçò, ÌåôáôñïðÞò, ÅðéóêåõÞò

êáé ÓõíôÞñçóçò Ðëïßùí»

υνήλθε την Τρίτη, 6 Μαρτίου πυρήνα των εργασιακών σχέσεων και 

2007, η Ολομέλεια της Οικονο- σημειώθηκε σημαντική απόκλιση 
μικής και Κοινωνικής Επιτρο- απόψεων μεταξύ της εργοδοτικής 

πής (Ο.Κ.Ε.), προκειμένου να 
πλευράς και της πλευράς των εργαζομέ-

εκφράσει Γνώμη επί της Πράσινης 
νων τόσο ως προς την αξιολόγηση των 

Βίβλου «Εκσυγχρονισμός της 
ίδιων των ερωτημάτων, όσο και ως εργατικής νομοθεσίας για την 
προς τις απαντήσεις που θα πρέπει να αντιμετώπιση των προκλήσεων του 

21ου αιώνα» της Ευρωπαϊκής δοθούν. 
Επιτροπής. Η ιδιαιτερότητα αυτή της Γνώμης 
Η συγκεκριμένη Γνώμη αφορά στα καθιστά δυσχερή την περιληπτική 
ερωτήματα που έχουν τεθεί από την 

παρουσίασή της και γι' αυτό ο 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με το 

αναγνώστης θα πρέπει να προσφύγει μέλλον των εργασιακών σχέσεων. 
στο ίδιο το κείμενό της, που δημο-Δεν κατέστη δυνατόν να υπάρξει 
σιεύεται στην ιστοσελίδα της Ο.Κ.Ε. σύνθεση των απόψεων για τα ερωτήμα-

τα αυτά, δεδομένου ότι αφορούν στον www.oke-esc.eu.

Ó

¸êöñáóç Ãíþìçò ôçò Ï.Ê.Å. åðß ôçò ÐñÜóéíçò Âßâëïõ
«Åêóõã÷ñïíéóìüò ôçò åñãáôéêÞò íïìïèåóßáò ãéá ôçí

áíôéìåôþðéóç ôùí ðñïêëÞóåùí ôïõ 21ïõ áéþíá»

Ο κ. Ι. Σωτηρίου, 
Μέλος της Εκτελεστικής 
Επιτροπής της Ο.Κ.Ε.

Ο κ. Ι. Στεφάνου, 
Αντιπρόεδρος 
της Ο.Κ.Ε.
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õíÞëèå ôçí ÔåôÜñôç, 21 Ìáñôßïõ 
2007, ç ÏëïìÝëåéá ôçò ÏéêïíïìéêÞò 
êáé ÊïéíùíéêÞò ÅðéôñïðÞò (Ï.Ê.Å.), 

ðñïêåéìÝíïõ íá åêöñÜóåé Ãíþìç åðß ôïõ 
Ó÷åäßïõ Íüìïõ «Óýóôáóç êáé êáôáóôáôéêü 
ôçò ÇëåêôñïíéêÞò ÄéáêõâÝñíçóçò Êïéíù-
íéêÞò ÁóöÜëéóçò Á.Å. (ÇÄÉÊÁ Á.E.) êáé 
ëïéðÝò áóöáëéóôéêÝò êáé ïñãáíùôéêÝò 
äéáôÜîåéò» ôïõ Õðïõñãåßïõ Áðáó÷üëçóçò 
êáé ÊïéíùíéêÞò Ðñïóôáóßáò. 

ÅéóáãùãéêÜ, ç Ï.Ê.Å. ôüíéóå ãéá ìéá áêüìç 
öïñÜ ôçí éäéáßôåñç óçìáóßá ðïõ Ý÷åé ç 
áîéïðïßçóç ôçò óýã÷ñïíçò ôå÷íïëïãßáò ãéá 
ôç âåëôßùóç ôùí õðçñåóéþí ôùí áóöáëé-
óôéêþí ôáìåßùí. 

Ç Ï.Ê.Å. åðåóÞìáíå üôé ç çëåêôñïíéêÞ 
äéáêõâÝñíçóç èá ðñÝðåé íá ðåñéëáìâÜíåé 
êáé äéáäéêáóßåò êáé äñÜóåéò, üðùò:

-ðáñï÷Þ ãåíéêþí ðëçñïöïñéþí ãéá ôç ðéóôïðïéçôéêÜ êáé äéÜöïñá áðáñáßôçôá óôï íÝï öïñÝá üóï êáé óôïõò öïñåßò êïéíù-
(á) ôç äéáìüñöùóç çëåêôñïíéêÞò ðëáôöüñ-

Ýããñáöá, ôá ïðïßá êáôÜ ðåñßðôùóç ÷ïñç- íéêÞò áóöÜëéóçò. ÐáñÜëëçëá, èá Þôáí ëåéôïõñãßá ôùí áóöáëéóôéêþí ôáìåßùí êáé ôá 
ìáò ãéá ôç äéáäéêôõáêÞ óýíäåóç ìåôáîý ôùí 

äéêáéþìáôá óôéò ðáñï÷Ýò (óõíôáîéïäïôéêÝò, ãïýí ïé õðçñåóßåò êïéíùíéêÞò áóöÜëéóçò. ÷ñÞóéìç ç ýðáñîç ìåëåôþí êáé åñåõíþí ãéá 
õðçñåóéþí ôùí áóöáëéóôéêþí ïñãáíéóìþí 

õãåßáò ê.Ü.), êáèþò êáé ãéá ôïí ôñüðï ôçí áîéïëüãçóç ôïõ õðÜñ÷ïíôïò óõóôÞìáôïò Ç åðåñ÷üìåíç ìå ôï íïìïèÝôçìá ìåôáâïëÞ ìåôáîý ôïõò áíÜ ôçí ÅëëÜäá, áëëÜ êáé 
ÜóêçóÞò ôïõò, çëåêôñïíéêÞò äéáóýíäåóçò, ìå ôçí åðéóÞ-ôçò íïìéêÞò ìïñöÞò ôïõ Ê.Ç.Õ.Ê.Õ. áðü ìåôáîý ôùí ôåëéêþí ÷ñçóôþí êáé ôùí 

ìáíóç ôùí õöéóôÜìåíùí äõóëåéôïõñãéþí êáé -ðáñï÷Þ åéäéêþí ðëçñïöïñéþí åðß ôùí äé- Í.Ð.É.Ä. óå Áíþíõìç Åôáéñåßá ìå áðïêëåé-õðçñåóéþí áõôþí. Åðßóçò, ç äçìéïõñãßá on 
ôçí ðñüâëåøç óõãêåêñéìÝíùí ìÝôñùí ãéá êáéùìÜôùí ôùí óõãêåêñéìÝíùí áóöáëéóìÝ- óôéêü ìÝôï÷ï ôï Äçìüóéï, êñßíåôáé èåôéêÜ, line êïéíïôÞôùí ÷ñçóôþí ãéá äéá÷åßñéóç êáé 
ôçí åðßëõóÞ ôïõò, áëëÜ êáé ãéá ôçí êáôá-íùí óå ðáñï÷Ýò (ð.÷. ÷ñüíïò áóöÜëéóçò), áëëÜ áðü ìüíç ôçò äåí åßíáé áñêåôÞ. Èá áíôéìåôþðéóç ïðïéùíäÞðïôå ðñïâëçìÜôùí 

. ãñáöÞ ôùí ìåôÝðåéôá áíáãêþí.ðñÝðåé íá äïèåß Ýìöáóç óå ïõóéáóôéêÜ áíôéìåôùðßæïõí ìå ôçí êïéíùíéêÞ áóöÜëéóç  -åðßêáéñïé êáôÜëïãïé ìå ôïõò óõìâåâëçìÝ-
æçôÞìáôá ôå÷íïëïãéêÞò áíáâÜèìéóçò êáé ÔÝëïò, ç Ï.Ê.Å. ôüíéóå üôé èá ðñÝðåé íá ðñï-íïõò ìå ôïí áóöáëéóôéêü öïñÝá éáôñïýò, (â) ôçí ðáñï÷Þ, óôï ðëáßóéï áõôÞò ôçò 
ëåéôïõñãéêÞò áíáäéïñãÜíùóçò êáé, åéäéêüôå- âëåöèåß ç óõììåôï÷Þ óôï Ä.Ó. ôçò áíþíõìçò êëéíéêÝò êáé Üëëïõò ðáñï÷åßò õðçñåóéþí êáé äéáäñáóôéêÞò åðéêïéíùíßáò, åîåéäéêåõìÝíùí 

.áãáèþí õãåßáò ñá, íÝïò åîåéäéêåõìÝíïò åîïðëéóìüò (çëå- åôáéñßáò ôùí äýï Üëëùí ðüëùí ôïõ ðëçñïöïñéþí êáé õðçñåóéþí ãéá æçôÞìáôá 
êôñïíéêïß õðïëïãéóôÝò, ôá÷ýôáôåò ãñáììÝò óõóôÞìáôïò ôçò êïéíùíéêÞò áóöÜëéóçò, ôçò êïéíùíéêÞò áóöÜëéóçò, ë.÷. (ã) ôç äéáìüñöùóç çëåêôñïíéêþí õðïäïìþí, 
ðñüóâáóçò, õëéêïôå÷íéêÞ õðïäïìÞ) êáé äçëáäÞ ôùí åñãïäïôþí êáé ôùí åñãá-þóôå íá ìðïñïýí ïé ôåëéêïß ÷ñÞóôåò íá Ý÷ïõí -ëåéôïõñãßá ðñïãñáììÜôùí êáôÜñôéóçò 
åîåéäéêåõìÝíï ðñïóùðéêü êáé, ìÜëéóôá, ôüóï æïìÝíùí.on line Üìåóç ðñüóâáóç óå äéêáéïëïãçôéêÜ, ðñïóùðéêïý on line (e-learning),

õíÞëèå ôçí Ôñßôç, 6 Ìáñôßïõ 2007, ç ô éò  êáôåõèýíóåéò  ôçò  ÅõñùðáúêÞò  ðñÝðåé íá îåêéíÞóåé áðü ôï ìçäÝí áëëÜ 
ìðïñåß íá êåöáëáéïðïéÞóåé ôá èåôéêÜ ÏëïìÝëåéá ôçò ÏéêïíïìéêÞò êáé ÓôñáôçãéêÞò êáé ðñïóáñìïóìÝíï óôéò 
óôïé÷åßá ôçò õöéóôÜìåíçò, êáé öõóéêÜ íá ôç ÊïéíùíéêÞò ÅðéôñïðÞò (Ï.Ê.Å.), éäéáéôåñüôçôåò ôçò ÷þñáò. Ç ÅèíéêÞ ÓÁÁ 
âåëôéþóåé. áðïóêïðåß óôçí éóüññïðç åîõðçñÝôçóç ðñïêåéìÝíïõ íá åêöñÜóåé Ãíþìç åðß ôçò 

üëùí åêåßíùí ôùí ðáñáìÝôñùí ðïõ ÊõâåñíçôéêÞò Ðñüôáóçò «ÅèíéêÞ Óôñáôç- Ùò âáóéêÞ äéáðßóôùóç ç Ï.Ê.Å. èåùñåß üôé 
êáèïñßæïõí ôçí ïéêïíïìéêÞ êáé êïéíùíéêÞ ãéêÞ ãéá ôçí áåéöüñï áíÜðôõîç» ôïõ ôá ðñïâëÞìáôá ôçò óôñáôçãéêÞò ãéá ôçí 

Õðïõñãåßïõ ÐåñéâÜëëïíôïò, ×ùñïôáîßáò åõçìåñßá óå áñìïíßá ìå ôï öõóéêü áåéöïñßá óôçí ÅëëÜäá ôïðïèåôïýíôáé 
êáé Äçìïóßùí ̧ ñãùí. ðåñéâÜëëïí. ÁõôÝò ïé ðáñÜìåôñïé åßíáé: á) ç ëéãüôåñï óôï åðßðåäï ôçò ãåíéêÞò óôñáôç-

ïéêïíïìéêÞ ìå Ýìöáóç óôçí åíßó÷õóç ôçò ãéêÞò êáé ðïëý ðåñéóóüôåñï óôï åðßðåäï ôçò Ç Ï.Ê.Å. óôï ðëáßóéï ôïõ êïéíùíéêïý 
åðé÷åéñçìáôéêüôçôáò êáé áíôáãùíéóôéêü- åðé÷åéñçóéáêÞò äéáôýðùóçò ðïëéôéêþí êáé äéáëüãïõ ãéá ôç äéáìüñöùóç ôçò íÝáò Åëëç- ñùðáúêü åðßðåäï åßíáé ó÷åôéêÜ ëõìÝíá Þ ç 

ôçò åöáñìïãÞò ôïõò. Óôï ðëáßóéï áõôü, ôá ôçôáò êáé ôçí ïñèïëïãéêÞ áîéïðïßçóç ôùí íéêÞò ÓôñáôçãéêÞò ãéá ôçí Áåéöüñï áíôéìåôþðéóÞ ôïõò åßíáé ðïëý ðñïù-
öõóéêþí êáé áíèñùðïãåíþí ðüñùí, â) ç âáóéêÜ æçôÞìáôá ôá ïðïßá èá ðñÝðåé íá ÁíÜðôõîç (ÓÁÁ), êëÞèçêå íá åêöÝñåé èçìÝíç (ð.÷. «óõìâáôéêÞ» áíôéìåôþðéóç 
êïéíùíéêÞ ìå Ýìöáóç óôçí êáôáðïëÝìçóç äéåñåõíçèïýí êáé íá ðñïóäéïñéóèïýí ãéá ôï Ãíþìç áíáöïñéêÜ ìå ôéò ìÝ÷ñé óÞìåñá åîåëß- ôùí áðïññéììÜôùí ìÝóù õãåéïíïìéêÞò 

ó÷åäéáóìü ôçò íÝáò ÅëëçíéêÞò ÓôñáôçãéêÞò ôçò áíåñãßáò êáé ôçí åíßó÷õóç ôçò îåéò ðïõ óçìåéþèçêáí êáé íá ðñïôåßíåé íÝá ôáöÞò), åíþ óôçí ÅëëÜäá åîáêïëïõèïýí 
åßíáé ôá åîÞò:êïéíùíéêÞò óõíï÷Þò êáé áëëçëåããýçò êáé ã) ç ìÝôñá ðïëéôéêÞò ãéá ôçí áíôéìåôþðéóç ôùí íá ðáñïõóéÜæïõí óçìáíôéêÝò áäõíáìßåò, 

ðåñéâáëëïíôéêÞ ìå Ýìöáóç óôçí ðñïóôáóßá êáèõóôåñÞóåùí êáé åëëåßøåùí ðïõ äéáðé- Åðéêáéñïðïßçóç, üóïí áöïñÜ ôçí êáé (â) æçôÞìáôá ðïõ óõíäÝïíôáé ìå 
óôþíïíôáé óôçí õöéóôÜìåíç ÓÁÁ (2003). ôùí öõóéêþí áðïèåìÜôùí ôçò ÷þñáò êáé óôç õöéóôÜìåíç êáôÜóôáóç óôçí ÅëëÜäá éäéïìïñößåò ôïõ åëëçíéêïý ÷þñïõ (ð.÷. 
Ãåíéêüôåñï ðëáßóéï áíáöïñÜò ãéá ôç äéáäé- ìåßùóç ôùí ðéÝóåùí áðü ôéò áíèñùðïãåíåßò óÞìåñá, êáé áðïôßìçóç ôçò ðñïüäïõ ðïõ éäéáßôåñç åõáéóèçóßá êáé Ýêôáóç ôïõ 

äñáóôçñéüôçôåò. êáóßá áõôÞ åßíáé ç íÝá ÓÁÁ ôçò ÅÅ ôïõ 2006. Ý÷åé õðÜñîåé. «ìéêñï-íçóéùôéêïý» ÷þñïõ, üóïí áöïñÜ 
Ç Ï.Ê.Å. óõìöùíåß áðüëõôá ìå ôç âáóéêÞ Óýìöùíá ìå ôéò åêôéìÞóåéò ôçò Ï.Ê.Å. ç Óýãêñéóç ôçò õöéóôÜìåíçò ÅëëçíéêÞò óôï ôïðßï êáé Üëëåò ðáñáìÝôñïõò). Êáé 
áíôßëçøç ãéá ôçí áåéöüñï áíÜðôõîç, ðïõ õöéóôÜìåíç ÅëëçíéêÞ ÓÁÁ åßíáé Ýíá êåßìåíï ÓôñáôçãéêÞò ìå ôç íÝá ÅõñùðáúêÞ, êáé óôéò äýï ðåñéðôþóåéò, ôá æçôÞìáôá áõôÜ 
äéáôñÝ÷åé óå óôñáôçãéêü åðßðåäï ôçí åíôïðéóìüò ôùí íÝùí óôïé÷åßùí ðïõ åßíáé ðïõ ÷áñáêôçñßæåôáé áðü åðáñêÞ ðëçñüôçôá ðñÝðåé íá äéáôçñÞóïõí (óôï âáèìü ðïõ 
õöéóôÜìåíç ÅëëçíéêÞ ÓôñáôçãéêÞ êáèþò êáé óôéò áíáëýóåéò ôçò -ìå äåäïìÝíåò ôéò óêüðéìï íá åíóùìáôùèïýí óôçí ðñþôç. Þäç Ý÷ïõí åíóùìáôùèåß óôçí õöéóôÜ-
ôçí ÅõñùðáúêÞ: áíÜðôõîç ç ïðïßá ÄåäïìÝíçò ôçò óõìöùíßáò óå åðßðåäï åëëåßøåéò óôïé÷åßùí óå ðïëëÜ ðåäßá- êáé ìå ìåíç) Þ íá áðïêôÞóïõí (áí ëåßðïõí) 
éêáíïðïéåß ôéò áíÜãêåò ôïõ ðáñüíôïò ÷ùñßò âáóéêÞò áíôßëçøçò, ôï åã÷åßñçìá áõôü éêáíïðïéçôéêÞ åðÜñêåéá óôéò êáôåõèýíóåéò óçìáíôéêü ñüëï óôç íÝá ÅëëçíéêÞ 
íá èÝôåé óå êßíäõíï ôçí éêáíüôçôá ôùí áíÜãåôáé óå åðßðåäï åéäéêüôåñùí áñ÷þí, ðïõ äßíåé ãéá äñÜóåéò áíôéìåôþðéóçò ôùí ÓôñáôçãéêÞ.
ìåëëïíôéêþí ãåíåþí íá éêáíïðïéÞóïõí ôéò óôü÷ùí êáé, êõñßùò, äñÜóåùí.ðñïâëçìÜôùí. Ç åêôßìçóç áõôÞ äåí óçìáßíåé 

ÔÝëïò, ç Ï.Ê.Å. ðñïÝâç óå áíáëõôéêÝò äéêÝò ôïõò áíÜãêåò. üôé äåí áðáéôåßôáé óçìáíôéêÞ âåëôßùóç Ðñïóäéïñéóìüò æçôçìÜôùí åéäéêïý åëëç- ðáñáôçñÞóåéò áíÜ ôïìÝá, ìáæß ìå ôéò 
(ìåôáîý Üëëùí êáé ðñïò ôçí êáôåýèõíóç ôçò Ç ÅèíéêÞ ÓÁÁ åßíáé ôï ðëáßóéï ìÝóá óôï íéêïý åíäéáöÝñïíôïò, ðïõ äåí åìöáíß- áíôßóôïé÷åò ðñïôÜóåéò ãéá äñÜóåéò, ïýôùò 
ðëÝïí åðé÷åéñçóéáêÞò êáé ôçò ðïóïôéêÞò ïðïßï ðñÝðåé íá áíáðôõ÷èåß Ýíá ðñüãñáììá æïíôáé (Þ Ý÷ïõí äåõôåñåýïíôá ñüëï óôçí 

þóôå ç óêïðéìüôçôá ôùí ôåëåõôáßùí íá 
äñÜóçò áíÜëïãï ôùí ðñïêëÞóåùí ðïõ áðïôýðùóçò ôùí äñÜóåùí), áëëÜ õðïäç- ÅõñùðáúêÞ ÓÁÁ. ÔÝôïéá æçôÞìáôá åßíáé 

óôïé÷åéïèåôåßôáé áìåóüôåñá.
äýï åéäþí: (á) æçôÞìáôá ðïõ óå åõ-ôßèåíôáé óå ðáãêüóìéï åðßðåäï, óõìâáôü ìå ëþíåé üôé ç íÝá ÅëëçíéêÞ ÓôñáôçãéêÞ äåí èá 

l

l

l

Ó

Ó

¸êöñáóç Ãíþìçò ôçò Ï.Ê.Å. åðß ôçò 
ÊõâåñíçôéêÞò Ðñüôáóçò «ÅèíéêÞ 

ÓôñáôçãéêÞ ãéá ôçí áåéöüñï áíÜðôõîç»

¸êöñáóç Ãíþìçò ôçò Ï.Ê.Å. åðß ôïõ Ó÷åäßïõ Íüìïõ
«Óýóôáóç êáé êáôáóôáôéêü ôçò ÇëåêôñïíéêÞò ÄéáêõâÝñíçóçò

ÊïéíùíéêÞò ÁóöÜëéóçò Á.Å. (ÇÄÉÊÁ Á.E.) êáé ëïéðÝò
áóöáëéóôéêÝò êáé ïñãáíùôéêÝò äéáôÜîåéò»

19ÖÅÂÑÏÕÁÑÉÏÓ 2008
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Ο κ. Β. Σωτηρακόπουλος, Μέλος 
της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ο.Κ.Ε.

Ο κ. Δ. Πολίτης, Μέλος 
της Ολομέλειας της Ο.Κ.Ε.



õíÞëèå ôçí ÔåôÜñôç, 21 Ìáñôßïõ 2007, ç ÏëïìÝëåéá 
ôçò ÏéêïíïìéêÞò êáé ÊïéíùíéêÞò ÅðéôñïðÞò 
(Ï.Ê.Å.), ðñïêåéìÝíïõ íá åêöñÜóåé Ãíþìç Ðñùôï-

âïõëßáò ìå èÝìá «Ðïëéôéóìüò óôçí ÅëëÜäá. ÏéêïíïìéêÝò, 
êáëëéôå÷íéêÝò êáé êïéíùíéêÝò äéáóôÜóåéò êáé ðñïïðôéêÝò».

Óôç Ãíþìç áõôÞ ç Ï.Ê.Å. ðñïóÝããéóå ôïí Ðïëéôéóìü ùò 
öáéíüìåíï ìå ðïëëáðëÞ óçìáóßá êáé áîßá êáé õðïãñÜììéóå 
ôçí áíÜãêç ôçò éóüññïðçò áíÜðôõîçò üëùí ôùí äéáóôÜóåùí 
ôïõ ðïëéôéóìïý: ôùí êáëëéôå÷íéêþí, ôùí ïéêïíïìéêþí êáé ôùí 
êïéíùíéêþí. Óôá ôñßá ÊåöÜëáéá ôçò Ãíþìçò åîåôÜæåôáé ìßá 
ðëçèþñá èåìÜôùí êáé, óõãêåêñéìÝíá:

(á) óôï ÊåöÜëáéï Á' ç ó÷Ýóç ðïëéôéóìïý êáé ïéêïíïìßáò, ç 
ó÷Ýóç ôïõ ðïëéôéóìïý ìå ôçí ðåñéöåñåéáêÞ áíÜðôõîç, ï 
èåóìüò ôçò êñáôéêÞò åðé÷ïñÞãçóçò êáé ôçò éäéùôéêÞò 
÷ïñçãßáò, ç óõíåñãáóßá åðé÷åéñÞóåùí êáé ðïëéôéóôéêþí 
ïñãáíéóìþí, ç ôå÷íïëïãéêÞ êáéíïôïìßá, ç äéïßêçóç ôùí 

.ðïëéôéóôéêþí ïñãáíéóìþí

(â) óôï ÊåöÜëáéï Â' ïé éäéáéôåñüôçôåò ôçò êáëëéôå÷íéêÞò 
åñãáóßáò êáé ôùí ðïëéôéóôéêþí áãáèþí, ïé ìç÷áíéóìïß ðñïóôáóßá ôïõò áðü ôéò ðéÝóåéò ôçò áãïñÜò. ðïëéôéóìïý. 
åíèÜññõíóçò, ðñïóôáóßáò êáé åíßó÷õóçò ôçò êáëëéôå÷íéêÞò 

ÅðéðëÝïí, ç Ï.Ê.Å. õðïãñáììßæåé ôç óçìáóßá ôïõ ðïëéôéóìïý Ç áíÜðôõîç ìßáò ðåñéöåñåéáêÞò ðïëéôéêÞò ðïõ èá óõíåñãáóßáò, ôá æçôÞìáôá ôçò êéíçôéêüôçôáò, ôçò äéêôýùóçò 
ãéá ôçí êïéíùíéêÞ óõíï÷Þ êáé ôçí êïéíùíéêÞ áðïóôïëÞ ôïõ, ç âáóßæåôáé óå åðéóôçìïíéêÜ äåäïìÝíá êáé èá åîáóöáëßæåé êáé ôçò ðñüóâáóçò ôùí êáëëéôå÷íþí óôçí ðëçñïöïñßá êáé 
ïðïßá åðéôÜóóåé ôçí ðñïþèçóç ôçò óõììåôï÷Þò üëùí óôçí ôçí áõôïíïìßá ôçò ðåñéöÝñåéáò êáé ôç ìåãáëýôåñç äõíáôÞ .óôç ãíþóç
ðïëéôéóôéêÞ äñÜóç, ÷ùñßò äéáêñßóåéò, ìïñöùôéêÝò, óõììåôï÷Þ üëùí ôùí ôïðéêþí öïñÝùí.

(ã) óôï ÊåöÜëáéï Ã' ç óçìáóßá ôçò äéÜóôáóçò ôçò ó÷Ýóçò ïéêïíïìéêÝò Þ Üëëåò. Ç ðñïóôáóßá, ç åíèÜññõíóç êáé ç ðñïáãùãÞ ôçò ðïëéôéóìïý êáé êïéíïý, ç ó÷Ýóç ôïõ ðïëéôéóìïý êáé ðáéäåßáò, 
ÂáóéêÝò óõíéóôþóåò ãéá ôçí áíÜäåéîç ôùí èåôéêþí êáëëéôå÷íéêÞò äçìéïõñãßáò.ôá èÝìáôá ôùí õðïäïìþí ãéá ôçí ðñïóÝëêõóç êïéíïý, ïé 
åðéðôþóåùí ôïõ ðïëéôéóìïý óôçí êïéíùíßá êáé ôçí ïéêïíïìßá Ç áíÜðôõîç ðåéñáìáôéêþí, åíáëëáêôéêþí, êáéíïôüìùí äõíáôüôçôåò åîïéêåßùóçò ôïõ êïéíïý ìå ôçí êáëëéôå÷íéêÞ 
áðïôåëïýí, êáôÜ ôçí Ï.Ê.Å.: ìïñöþí äçìéïõñãßáò.äçìéïõñãßá, ï ñüëïò ôïõ marketing êáé ôùí åñåõíþí êïéíïý.

Ï ðñùôáãùíéóôéêüò ñüëïò ôçò ðáéäåßáò óôçí êáôáíüçóç Ï åêóõã÷ñïíéóìüò ôïõ ôñüðïõ ëåéôïõñãßáò ôùí Óýìöùíá ìå ôçí Ï.Ê.Å., ç ó÷Ýóç ðïëéôéóìïý êáé ïéêïíïìéêÞò 
êáé ôçí áðüëáõóç ôùí áãáèþí ôïõ ðïëéôéóìïý. ðïëéôéóôéêþí ïñãáíéóìþí êáé ç õéïèÝôçóç ìåèüäùí áíÜðôõîçò åßíáé áìößäñïìç: áðü ôç ìßá ðëåõñÜ ï ðïëéôéóìüò 
Ç ÷Üñáîç êáé ç õëïðïßçóç ìßáò ïëïêëçñùìÝíçò åèíéêÞò åðéóôçìïíéêÞò äéïßêçóçò (Management) êáé ðïëéôéóôéêïý ìðïñåß íá óõìâÜëåé óôçí áíÜðôõîç èåôéêþí ïéêïíïìéêþí 
óôñáôçãéêÞò ãéá ôéò êñáôéêÝò åðé÷ïñçãÞóåéò. ÌÜñêåôéíãê.áðïôåëåóìÜôùí, åíþ áðü ôçí Üëëç ðëåõñÜ ç áðïóôïëÞ ãéá 
Ç äéáìüñöùóç åõíïúêþí óõíèçêþí ãéá ôçí áíÜðôõîç Ç áîéïðïßçóç ôùí íÝùí ôå÷íïëïãéþí óôïí ÷þñï ôïõ ôçí áíÜäåéîç êáé ôçí ðñïâïëÞ ôçò ðïëéôéóôéêÞò êëçñïíïìéÜò 
ó÷Ýóåùí ìåôáîý ôçò éäéùôéêÞò ðñùôïâïõëßáò êáé ôïõ ðïëéôéóìïý. êáé ôçò óýã÷ñïíçò êáëëéôå÷íéêÞò äçìéïõñãßáò áðáéôåß ôçí 

l

l

l

l l

l

l l

õíÞëèå ôçí ÐÝìðôç, 10 ÌáÀïõ 2007, ç üóïõò êõêëïöïñïýí áõôïêßíçôï óôç ÷þñá 
ìáò, äçëáäÞ ôç ìåãÜëç ðëåéïøçößá ôùí ÏëïìÝëåéá ôçò ÏéêïíïìéêÞò êáé 
ÅëëÞíùí ðïëéôþí. ÊïéíùíéêÞò ÅðéôñïðÞò (Ï.Ê.Å.), 

ðñïêåéìÝíïõ íá åêöñÜóåé Ãíþìç åðß ôïõ Ïé áëëáãÝò, ïé ïðïßåò åðÝñ÷ïíôáé ìå ôï õðü 
Ó÷åäßïõ Íüìïõ «Ôñïðïðïßçóç ôïõ Ð.Ä. êñßóç íïìïèÝôçìá, áöïñïýí êõñßùò óôéò 
237/1986 (ÖÅÊ 110 Á') ìå ôï ïðïßï êùäé- åíäïóõìâáôéêÝò ó÷Ýóåéò ìåôáîý ôïõ áóöá-
êïðïéÞèçêå ï Í. 489/1976 ðåñß õðï÷ñåù- ëéóôÞ êáé ôïõ áóöáëéóìÝíïõ. Ôï Ó÷Ýäéï 
ôéêÞò áóöáëßóåùò ôçò åî áôõ÷çìÜôùí Íüìïõ äéáìïñöþíåé, óå ðïëý ìåãáëýôåñï 
ï÷çìÜôùí áóôéêÞò åõèýíçò (ÖÅÊ 331 Á') âáèìü áðü ü,ôé ç õöéóôÜìåíç íïìïèåóßá, 
êáé Üëëåò äéáôÜîåéò» ôïõ Õðïõñãåßïõ óçìáíôéêü ôìÞìá ôùí åíäïóõìâáôéêþí 
ÁíÜðôõîçò. ó÷Ýóåùí ìåôáîý ôùí äýï ðëåõñþí óôç 

óýìâáóç áóöÜëéóçò ï÷çìÜôùí.Ç Ï.Ê.Å. ôüíéóå óôçí áñ÷Þ ôçò Ãíþìçò üôé ôï 
Ó÷Ýäéï Íüìïõ äå óõíïäåýåôáé áðü Óå åðßðåäï ãåíéêþí áñ÷þí, ç íïìïèåôéêÞ 
ÅéóçãçôéêÞ ¸êèåóç þóôå íá ðñïêýðôïõí ðáñÝìâáóç óôç óõìâáôéêÞ åëåõèåñßá óôï 
Üìåóá ïé óôü÷ïé ôïõ. Áðü ôçí áíÜãíùóÞ ôïõ ÷þñï ôïõ éäéùôéêïý äéêáßïõ åßíáé óêüðéìç 
üìùò ðñïêýðôåé üôé ïé óôü÷ïé ôïõ öáßíåôáé íá åÜí á) åîõðçñåôåßôáé äçìüóéï óõìöÝñïí ðïõ 
åßíáé âáóéêÜ äýï: á) íá åíôÜîåé óôçí åèíéêÞ õðåñôåñåß ôùí óõìöåñüíôùí ôùí äýï ìåñþí, 
íïìïèåóßá ôçí ÅíïðïéçìÝíç Óõìöùíßá ôïõ Þ/êáé â) ãßíåôáé ðñïò ôï óõìöÝñïí ôñßôùí 
Óõìâïõëßïõ ôùí Ãñáöåßùí (Åðßóçìç ìåñþí ðïõ èßãoíôáé áðü ôç óõìâáôéêÞ äñÜóç 
Åöçìåñßäá ôçò Å.Å. Ë 192/93-31.07.03) ðïõ ôùí óõìâáëëïìÝíùí êáé åßíáé Üîéï 
áöïñÜ óôá áõôïêßíçôá ðïõ ðñïÝñ÷ïíôáé áðü ðñïóôáóßáò Þ/êáé ã) ãßíåôáé ðñïò ðñïóôáóßá 
Üëëç ÷þñá êáé åìðëÝêïíôáé óå áôý÷çìá óôç ôïõ ìÝñïõò ðïõ êáôÜ ôåêìÞñéï äéáèÝôåé 

ÐáñÜëëçëá, áíÝöåñå üôé ôï íïìïèÝôçìá èá áóöáëéóôéêÞ åôáéñßá, ïé ðñïèåóìßåò ÷þñá ìáò êáé â) íá äéáìïñöþóåé ïñéóìÝíïõò ëéãüôåñåò ãíþóåéò êáé åìðåéñßá ãéá íá 
ðñÝðåé íá ìåñéìíÞóåé ãéá Üëëá æçôÞìáôá åîüöëçóçò ôùí ôéìïëïãßùí áðü ìÝñïõò ôçò áðü ôïõò üñïõò êáé ôéò ðñïûðïèÝóåéò ôçò äéáðñáãìáôåõèåß éóüôéìá ôïõò üñïõò ôçò 
üðùò ç ìåßùóç ôçò ÷ïñçãïýìåíçò áðïæçìßù- áóöáëéóôéêÞò åôáéñßáò ê.ëð. ó÷åôéêÞò áóöáëéóôéêÞò óýìâáóçò. óýìâáóçò. 
óçò ëüãù ðáëáéüôçôáò ôïõ áõôïêéíÞôïõ Þ ÔÝëïò, ç Ï.Ê.Å. ôüíéóå ãéá ìéá áêüìç öïñÜ Ç Ï.Ê.Å. óôÜèçêå åéäéêüôåñá óôï äåýôåñï Ìå âÜóç ôéò áíùôÝñù ðáñáôçñÞóåéò, ç 
ëüãù ÷ñÞóçò êáéíïýñéùí áíôáëëáêôéêþí, ç ôçí áíÜãêç íá óõíôÜóóïíôáé êáé íá óôü÷ï, äçëáäÞ ôçí ôñïðïðïßçóç ôçò Ï.Ê.Å. óôÜèçêå êñéôéêÜ óå åêåßíåò ôéò 
äéåýñõíóç ôçò ðåñéüäïõ êÜëõøçò ôïõ áíáãñÜöïíôáé ïé íüìïé êáôÜ ôñüðï åýëçðôï õöéóôÜìåíçò åèíéêÞò íïìïèåóßáò äåäïìÝíïõ ñõèìßóåéò ðïõ ðáñåìâáßíïõí ìåéþíïíôáò ôçí 
áóöáëéóìÝíïõ óå ðåñßðôùóç ðïõ êëåßóåé ìßá ãéá ôïí ðïëßôç.üôé ôá èéãüìåíá æçôÞìáôá áöïñïýí üëïõò êÜëõøç ôïõ áóöáëéóìÝíïõ. 

Ó

¸êöñáóç Ãíþìçò ôçò Ï.Ê.Å. åðß ôïõ Ó÷åäßïõ Íüìïõ «Ôñïðïðïßçóç
ôïõ Ð.Ä. 237/1986 (ÖÅÊ 110 Á') ìå ôï ïðïßï êùäéêïðïéÞèçêå ï 
Í. 489/1976 ðåñß õðï÷ñåùôéêÞò áóöáëßóåùò ôçò åî áôõ÷çìÜôùí
ï÷çìÜôùí áóôéêÞò åõèýíçò (ÖÅÊ 331 Á') êáé Üëëåò äéáôÜîåéò»

Ó

¸êöñáóç Ãíþìçò Ðñùôïâïõëßáò ôçò Ï.Ê.Å. ìå èÝìá
«Ðïëéôéóìüò óôçí ÅëëÜäá. ÏéêïíïìéêÝò, êáëëéôå÷íéêÝò

êáé êïéíùíéêÝò äéáóôÜóåéò êáé ðñïïðôéêÝò»

20 ÖÅÂÑÏÕÁÑÉÏÓ 2008

Ο κ. Ν. Σκορίνης, Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ο.Κ.Ε.

Ο κ. Χ. Κεφάλας, 
Μέλος της Εκτελεστικής 
Επιτροπής της Ο.Κ.Ε.
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υνήλθε την Πέμπτη, 10 Μαΐου 
2007, η Ολομέλεια της Οικονομι-
κής και Κοινωνικής Επιτροπής 

(Ο.Κ.Ε.), προκειμένου να εκφράσει 
Γνώμη επί του Προσχεδίου Νόμου 
«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2007-2013» 
του Υπουργείου Οικονομίας και 
Οικονομικών.

Σύμφωνα με τη Γνώμη, ένα μέρος των 
ρυθμίσεων, οι οποίες περιλαμβάνονται 
στο Προσχέδιο Νόμου, έχουν προέλθει 
από την ανάγκη ενσωμάτωσης στο εθνικό 
δίκαιο των νέων Κανονισμών της 
περιόδου 2007-2013. Οι λοιπές εξυπηρε-
τ ο ύ ν  τ η  β α σ ι κ ή  ε π ι δ ί ω ξ η  τ η ς  
αποτελεσματικότερης αξιοποίησης των 
αναπτυξιακών δυνατοτήτων των 
κονδυλίων του ΕΣΠΑ, σε συνδυασμό, 
μάλιστα, με την πρόβλεψη της συνδυα-
σμένης λειτουργίας του και με το Εθνικό 
Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) και τις 
αντίστοιχες χρηματοδοτήσεις από 
εθνικούς πόρους.  

Στο πλαίσιο αυτό, οι προβλεπόμενες 
ρυθμίσεις του Προσχεδίου Νόμου θα 
πρέπει να επιτύχουν:

1. Την εξουδετέρωση των αιτιών που 
προκάλεσαν δυσκαμψίες και εν γένει απορρόφηση των αναπτυξιακών προσπάθεια ενίσχυσης της αποκέντρω- δημόσια υπηρεσία ή άλλο νομικό 
αδυναμίες στο σχεδιασμό και την εφαρ- κονδυλίων, αλλά στην ορθολο- σης με τη δημιουργία των κατάλληλων πρόσωπο δημοσίου δικαίου, είναι αστική 
μογή των προγραμμάτων του Γ΄ ΚΠΣ. γικότερη αξιοποίησή τους στο πλαίσιο δομών μεταφοράς τεχνογνωσίας, ώστε οι μη κερδοσκοπική εταιρεία, όπως 

2. Την ενίσχυση των επιτυχών διαδικα- του αναπτυξιακού σχεδιασμού της Περιφέρειες να καταστούν εντέλει προσδιορίζεται από το Π.Δ. 114/92 και 
σιών οι οποίες συνέβαλαν στη θετική ελληνικής οικονομίας. αυτόνομες και αυτοδύναμες οντότητες.

όχι ιδιωτική εταιρεία κερδοσκοπικού 
προώθηση συγκεκριμένων πτυχών των Βασική επισήμανση της γενικής αξιολό- Σημειώνεται επίσης ότι, προς αποφυγή χαρακτήρα, με απόλυτη διασφάλιση των προγραμμάτων του Γ΄ ΚΠΣ. γησης είναι ότι, παρά τις αναγκαίες παρερμηνειών, θα πρέπει να διευκρινι-

εργασιακών σχέσεων των αποσπασμέ-
3. Την ανάδειξη επιλογών, πρωτοβου- ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των σθεί στο κείμενο του Σχεδίου Νόμου ότι η 

νων από τις δημόσιες υπηρεσίες εργαζο-λιών και εφαρμογών που θα συμβά- υφιστάμενων διαχειριστικών προβλημά- μορφή του ενδιάμεσου φορέα διαχείρι-
μένων στους ενδιάμεσους φορείς.λουν θετικά, όχι απλώς, στην των, θα πρέπει να συνεχισθεί αμείωτη η σης, στις περιπτώσεις που αυτός δεν είναι 

υνήλθε την Πέμπτη, 10 Μαΐου 2007, η Ολομέ- διαφημίσεων παιδικών παιχνιδιών σε συγκεκριμένες επιτυγχάνεται μόνο με διατάξεις νόμου. Χρειάζεται 
λεια της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτρο- ώρες, τη διεύρυνση της προθεσμίας υπαναχώρησης του μεγάλη προσπάθεια για την ενημέρωση του καταναλω-
πής (Ο.Κ.Ε.), προκειμένου να εκφράσει Γνώμη καταναλωτή από 10 σε 14 ημέρες, την ειδική μέριμνα τή, τη δημιουργία καταναλωτικής παιδείας ήδη από τη 

επί του Σχεδίου Νόμου «Τροποποίηση Νόμου για την ψυχική υγεία των ανηλίκων και την περιπτωσι-
σχολική ηλικία με ειδικά προγράμματα στα σχολεία 

2251/1994 περί προστασίας καταναλωτή», του ολογική ενδεικτική καταγραφή καταχρηστικών όρων. 
ενώ, βέβαια, απαιτείται αποτελεσματική πολιτική στον Υπουργείου Ανάπτυξης. Θετικά, επίσης, κρίνονται κατ' αρχήν οι διατάξεις για 
τομέα της διασφάλισης του ελεύθερου ανταγωνισμού την οργάνωση των καταναλωτικών ενώσεων. Το Σχέδιο Νόμου αξιολογείται κατ' αρχήν θετικά και 
και την αποτροπή καταχρήσεων της δεσπόζουσας ιδιαίτερα οι διατάξεις του για τη διεύρυνση της έννοιας Η Ο.Κ.Ε., όμως, παράλληλα επισημαίνει ότι η 
θέσης στην αγορά. του καταναλωτή, την απαγόρευση των τηλεοπτικών αποτελεσματική προστασία του καταναλωτή δεν 

21ÖÅÂÑÏÕÁÑÉÏÓ 2008
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¸êöñáóç Ãíþìçò ôçò Ï.Ê.Å. åðß ôïõ Ðñïó÷åäßïõ Íüìïõ
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ðáñåìâÜóåùí ãéá ôçí ðñïãñáììáôéêÞ ðåñßïäï 2007-2013»

Ó

Ó
Ο κ. Ν. Τσεμπερλίδης, Μέλος 
της Ολομέλειας της Ο.Κ.Ε.

Ο κ. Κ. Μουσουρούλης, 
Γενικός Γραμματέας 

Επενδύσεων και 
Ανάπτυξης του 

Υπουργείου 
Οικονομίας και 

Οικονομικών, και 
ο κ. Χ. Πολυζωγόπουλος, 

Πρόεδρος της Ο.Κ.Ε.

Αριστερά: 
Ο κ. Δ. Οικονομίδης, 
Αναπληρωματικό Μέλος 
της Ολομέλειας της Ο.Κ.Ε.

Δεξιά:
Ο κ. Φ. Δελληγιάννης, 
Μέλος της Ολομέλειας της Ο.Κ.Ε.
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υνήλθε την Πέμπτη, 21 Ιουνίου 2007, η Ολομέ-
λεια της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτρο-
πής (Ο.Κ.Ε.) προκειμένου να εκφράσει Γνώμη 

επί του Σχεδίου Νόμου «Αναδιοργάνωση Σώματος 
Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), ρύθμιση θεμά-
των οργανισμών εποπτευόμενων από το Υπουργείο 
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και 
άλλες διατάξεις», του Υπουργείου Απασχόλησης και 
Κοινωνικής Προστασίας.

Στη Γνώμη της αυτή, η Ο.Κ.Ε. διατυπώνει τις εξής 
γενικές παρατηρήσεις:

1. Είναι σημαντικό τα Σχέδια Νόμων για την απασχόλη-
ση και την κοινωνική ασφάλιση να βασίζονται σε 
εμπεριστατωμένη μελέτη των υφιστάμενων προβλη-
μάτων και να επιδιώκουν τη συνολική μακρόπνοη 
αντιμετώπισή τους.

2. Είναι απαραίτητη η ύπαρξη αναλογιστικών μελετών 
πριν τη θέσπιση ρυθμίσεων για την κοινωνική 
ασφάλιση.

3. Θα πρέπει να ληφθούν περισσότερα μέτρα για την 
ποιοτική αναβάθμιση του Σ.ΕΠ.Ε.

4. Έχει ιδιαίτερη σημασία ο προσδιορισμός των 
επαγγελμάτων, στα οποία μπορεί ο Ο.Α.Ε.Δ. να 
παραπέμπει τους ανέργους, που χάνουν την αξίωση 
στο επίδομα ανεργίας αν αρνηθούν δύο φορές να 
απασχοληθούν σε αυτά.

5. Η εξειδίκευση των ευρύτερων επαγγελματικών 
κλάδων θα πρέπει να γίνει στο πλαίσιο διαλόγου με 
τους κοινωνικούς εταίρους. 

Οι αποσπάσεις στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του προσωπικού που εκδοτών επαρχιακών εφημερίδων δεν συνοδεύονται Επί των συγκεκριμένων ρυθμίσεων του Σχεδίου Νόμου 
από αναλογιστική μελέτη και ευνοούν συγκεκριμένη υπηρετεί σε ταμεία κύριας ασφάλισης προσωπικού εξέφρασε τις εξής βασικές απόψεις της:
κατηγορία εργοδοτών έναντι του συνόλου των επιχει-τραπεζών προβλέπονται, ενώ δεν έχει αρχίσει ακόμα ο 

Ο άνεργος που χάνει την αξίωση στο επίδομα ανεργίας 
ρήσεων της χώρας.διάλογος για την ένταξη αρκετών από τα αυτά στο ΙΚΑ-

θα πρέπει να δικαιούται να εκφράσει τις απόψεις του ως 
ΕΤΑΜ. Οι αποσπάσεις θα πρέπει να γίνονται με τη Προτείνεται η συνολική επανεξέταση του θεσμού των προς τη συνάφεια του προσφερόμενου επαγγέλματος 
σύμφωνη γνώμη των αποσπώμενων. Ιδιωτικών Γραφείων Συμβούλων Εργασίας (ΙΓΣΕ) και πριν από τη διακοπή της επιδότησης.

των Εταιριών Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ), ώστε Σχετικά με τη ρύθμιση για την κατάτμηση της ετήσιας Τα προβλήματα που υπάρχουν σε περιοχές με βιομηχα-
να αξιολογηθεί κατά πόσον συμβάλλουν ουσιαστικά άδειας, επισημαίνεται ότι ο νομοθέτης πρέπει να απέχει νική κρίση θα πρέπει να αντιμετωπίζονται έγκαιρα, έτσι 
στην αύξηση της απασχόλησης και εάν λειτουργούν από επεμβάσεις σε ρυθμίσεις συλλογικών συμβάσεων ώστε να προλαμβάνεται και όχι απλώς να θεραπεύεται η 
αποτελεσματικά οι δικλείδες προστασίας των εργασι-εργασίας.απώλεια της θέσης εργασίας μέσω ειδικών επιδο-
ακών δικαιωμάτων.Οι ρυθμίσεις για τη μείωση των εργοδοτικών εισφορών τήσεων.

υνήλθε την Πέμπτη, 21 Ιουνίου α) Οι νέες ρυθμίσεις είναι συμβατές με το μα φορολογικού ή ασφαλιστικού χαρα-
κτήρα, ενώ τώρα η περίπτωση αφορά σε όλο πνεύμα της τελωνειακής νομοθεσίας 2007, η Ολομέλεια της Οικονομι-

ενώ ορισμένες συμβάλλουν στην κής και Κοινωνικής Επιτροπής πρόστιμα συνδεόμενα με λαθρεμπορία 
(Ο.Κ.Ε.) προκειμένου να εκφράσει καλύτερη και πιο ευέλικτη λειτουργία της καυσίμων (άρθρο 2 παρ. 6 και 7). Το να 
Γνώμη επί του Σχεδίου Νόμου «Ανα- τελωνειακής υπηρεσίας (π.χ. με την επανεξετάζονται κανονιστικές διατάξεις 
μόρφωση Εθνικού Τελωνειακού Κώ- ανάθεση αρμοδιοτήτων στους κατά που επιβάλλουν υπερβολικά πρόστιμα 
δικα» του Υπουργείου Οικονομίας και τόπους προϊσταμένους των τελωνειακών και να αναθεωρούνται όποτε κρίνονται 
Οικονομικών. αρχών αντί στην κεντρική διοίκηση). υπερβολικές είναι θεμιτό και επιβεβλημέ-

νο. Το να παραμένουν, όμως, σε ισχύ Τα βασικότερα σημεία της Γνώμης είναι β) Ο Τελωνειακός Κώδικας παραμένει 
διατάξεις για πρόστιμα αλλά να διαγρά-τα εξής: ένα περίπλοκο και δυσνόητο νομοθέτημα 
φονται ήδη επιβληθέντα πρόστιμα και (παρά την ψήφιση νέου Κώδικα το 2001). Το υπό κρίση Σχέδιο Νόμου αποτελείται 
μάλιστα να μην επιτρέπεται σε όσους τα Χρειάζεται μια πραγματική αναμόρφωσή κυρίως από διατάξεις αναδιατύπωσης 
έχουν πληρώσει να αναζητήσουν τα του προς την κατεύθυνση της μείωσης υφιστάμενων ρυθμίσεων ή αντικατάστα-
καταβληθέντα δεν συνάδει προς τις αρχές φαινόμενο αυτό είναι επιβλαβές για τους του όγκου του, απλοποίησης των ση ρυθμίσεων που είτε αποδείχθηκαν 
α) του Κράτους Δικαίου και β) της ίσης καταναλωτές, για τα έσοδα του Δημοσίου διατάξεών του και εναρμόνισής του με τη ανεπαρκείς, είτε δημιούργησαν ερμηνευ-

αλλά και για τις υγιώς ανταγωνιζόμενες μεταχείρισης των πολιτών. Πόσο μάλλον, λοιπή νομοθεσία (π.χ. άρθρο 159 του τικά προβλήματα κατά την εφαρμογή του 
που το συγκεκριμένο θέμα αφορά ένα επιχειρήσεις που εμπλέκονται στο Κώδικα σε σχέση με το Δημοσιοϋπαλλη-Κώδικα. Επίσης, περιλαμβάνει και 
πολύ περιορισμένο αριθμό αγροτών που λικό Κώδικα). Συναφώς, πρότεινε να κύκλωμα εισαγωγής, διύλισης και διατάξεις εναρμόνισης με κοινοτικές 
παρανόμησε, σε αντίθεση με τη στάση εμπορίας καυσίμων. Θα πρέπει να γίνει αξιοποιηθεί η Επιτροπή Διαβούλευσης διατάξεις που τέθηκαν σε ισχύ μετά τη 
που τήρησε η τεράστια πλειοψηφία τους.για φορολογικά και τελωνειακά θέματα. ευρύς διάλογος για το θέμα αυτό, σύνταξη του Κώδικα (2001). 

διάλογος που θα περιλαμβάνει και την Τέλος, η Ο.Κ.Ε., με την ευκαιρία του γ) Διατύπωσε αντιρρήσεις στις διατάξεις Αναλυτικό σχολιασμό των διατάξεων 
επανεξέταση της διαφορετικής φορολο-συγκεκριμένου Σχεδίου Νόμου, αναφέρ-έκανε η Ο.Κ.Ε. στις κατ' άρθρον παρατη- που απαλείφουν νομίμως επιβληθέντα 
γικής μεταχείρισης του πετρελαίου ρήσεις, πλην όμως σε επίπεδο γενικής πρόστιμα. Στο παρελθόν, είχε διατυπώσει θηκε στο πρόβλημα της ευρείας έκτασης 
θέρμανσης και του πετρελαίου κίνησης.αξιολόγησης τόνισε τα εξής: που έχει η λαθρεμπορία καυσίμων. Το τέτοιες αντιρρήσεις σε σχέση με πρόστι-
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υνήλθε την Πέμπτη, 21 Ιουνίου 2007, η Ολο-
μέλεια της Οικονομικής και Κοινωνικής 
Επιτροπής (Ο.Κ.Ε.) προκειμένου να εκφράσει 

Γνώμη επί του Σχεδίου Νόμου «Πτωχευτικός 
Κώδικας», του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Τα βασικότερα σημεία της Γνώμης της Ο.Κ.Ε. είναι τα 
εξής: 

Έχει εδώ και πολλά χρόνια καταστεί σαφές ότι το ισχύον 
πτωχευτικό δίκαιο (που ήταν καινοτόμο για την εποχή 
του) δεν μπορεί πλέον να ανταποκριθεί στις σύγχρονες 
κοινωνικές και οικονομικές ανάγκες. 

Βασικός στόχος του σήμερα ισχύοντος νομοθετικού 
πλαισίου είναι η επιβολή κανόνων για την ικανοποίηση 
περισσοτέρων πιστωτών του οφειλέτη, με την εκποίηση 
της περιουσίας του πτωχού. Η κήρυξη της πτώχευσης 
επιφέρει εξαιρετικά δυσμενείς συνέπειες σε βάρος του 
οφειλέτη, ο οποίος στερείται της διαχείρισης της 
περιουσίας του και τίθεται στο περιθώριο της διαδικασί-
ας, την οποία κινούν κυρίως ο σύνδικος και οι 
ισχυρότεροι από τους πιστωτές. Παράλληλα, ο τρόπος 
εφαρμογής στην πράξη των διατάξεων του ισχύοντος 
πτωχευτικού δικαίου αφήνει περιθώρια για καταχρηστι-
κή εφαρμογή τους τόσο σε βάρος και πιστωτών, όσο και 

οικονομία, στην απαξίωση παραγωγικών μηχανημάτων αναδιοργάνωσης με την υπαγωγή του ενιαία στο θεσμό σε βάρος του οφειλέτη.
της πτώχευσης αποτελεί ουσιαστικά το σημαντικότερο (τις περισσότερες φορές ως «σκραπ»), κτιρίων και Οι προβλεπόμενες από το ισχύον πτωχευτικό δίκαιο 

εγκαταστάσεων και βέβαια στη μη ικανοποίηση τελικά βήμα για τον εκσυγχρονισμό του πτωχευτικού δικαίου, διασφαλίσεις της πτωχευτικής διαδικασίας, (πτωχευ-
των πιστωτών περιλαμβανομένων των εργαζομένων της διότι αίρει τη δυνατότητα εμπλοκής των διαδικασιών, τικό δικαστήριο, εισηγητής, σύνδικος) δε στάθηκαν 
επιχείρησης που πτώχευσε. με τη χρησιμοποίηση της μιας ως τροχοπέδης της άλλης. ικανές να αποτρέψουν τα κύρια παθολογικά συμπτώμα-
Εν όψει όλων αυτών, η Ο.Κ.Ε. θεωρεί ότι είχε από τα της πτώχευσης. Σε πρώτη ανάγνωση ο νέος Πτωχευτικός νόμος θέτει τις 
καιρού ωριμάσει το αίτημα για ριζική αναθεώρηση του βάσεις για την αντιμετώπιση της πτώχευσης σύμφωνα Το σύστημα πτωχευτικού δικαίου στη χώρα μας 
πτωχευτικού δικαίου. Οι σύγχρονες ανάγκες επιβάλ- με τις σύγχρονες ανάγκες. Με δεδομένο μάλιστα ότι περιορίστηκε στα στενά όρια της «συλλογικής αναγκα-
λουν να παύσει η πτώχευση να αποτελεί αποκλειστικά ρητά αναφέρεται στην κατάργηση των ισχυουσών στικής εκτέλεσης», χωρίς να λαμβάνει υπ' όψη του την 
μέσο ικανοποίησης των πιστωτών του οφειλέτη που δεν σήμερα διάσπαρτων ρυθμίσεων για την πτώχευση, επιχείρηση ως οικονομική μονάδα ενταγμένη στην 
είναι σε θέση να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, και οικονομική διαδικασία, με αποτέλεσμα, να μην υπάρχει εξυγίανση και εκκαθάριση, περιορίζει τα περιθώρια 
να γίνει και μέσο για μια διαδικασία αναδιοργάνωσης παρερμηνείας ή καταχρηστικών μεθοδεύσεων, οι καμιά άλλη δυνατότητα, εκτός από την εκποίηση της 
και συνετής διαχείρισης που θα μπορεί να οδηγήσει και πτωχευτικής περιουσίας οφειλετών  επιχειρήσεων. οποίες πάντοτε βρίσκουν στήριγμα στην πολυνομία, 
στην ικανοποίηση των πιστωτών και στη διάσωση της που αποτελεί σύμπτωμα δυσλειτουργίας των θεσμών Ακόμη και η εισαγωγή, σε μεταγενέστερο χρόνο, νομο-
επιχείρησης. στην σύγχρονη κοινωνία. θετικών ρυθμίσεων για την εξυγίανση και την ειδική 
Υπό το πρίσμα αυτό, αξιολογείται θετικά ο νέος εκκαθάριση επιχειρήσεων δε λειτούργησε αποδοτικά. Η Ο.Κ.Ε. έχει επιπλέον διατυπώσει μια σειρά από 
Πτωχευτικός Κώδικας, καθώς εισάγει ένα ενιαίο παρατηρήσεις σε επί μέρους άρθρα, αρκετές από τις Οι συνέπειες από τη μη επιτυχή αντιμετώπιση της 
σύστημα πτώχευσης-εκκαθάρισης και αναδιοργάνωσης πτώχευσης είναι πολλές και συνίστανται στην απώλεια οποίες αποσκοπούν στο να ακουσθεί η γνώμη των 
με κύριο σκοπό την ικανοποίηση των πιστωτών. εργαζομένων και να ληφθούν υπ' όψιν τα συμφέροντά θέσεων εργασίας, στη μείωση του παραγωγικού 
Η θέσπιση ενιαίου συστήματος εκκαθάρισης και δυναμικού της χώρας, με συνέπειες στην εθνική τους κατά την πτωχευτική διαδικασία.

υνήλθε την Τρίτη, 3 Ιουλίου 2007, νου και αποτελεσματικού θεσμικού 
η Ολομέλεια της Οικονομικής και πλαισίου απαιτείται να προηγηθεί 
Κοινωνικής Επιτροπής (Ο.Κ.Ε.), διάλογος με όλους τους κοινωνικούς 

προκειμένου να εκφράσει Γνώμη επί εταίρους για τη συνολική, εμπεριστατω-
του Σχεδίου Νόμου «Θεσμικό πλαίσιο μένη και εις βάθος μελέτη των σχετικών 
επενδύσεων και αξιοποίησης της θεμάτων.
περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Οι σοβαρές αδυναμίες που υπάρχουν στο 
Ασφάλισης», του Υπουργείου Απασχό- θέμα της αξιοποίησης της περιουσίας των 
λησης και Κοινωνικής Προστασίας. Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ) 
Εισαγωγικά η Ο.Κ.Ε. επισημαίνει ότι δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν μέσω 
λόγω του περιορισμένου χρονικού του διορισμού στα ΔΣ των ΦΚΑ προσώ-
πλαισίου εντός του οποίου εκπονήθηκε η πων με εξειδικευμένη γνώση στα θέματα 
Γνώμη της και ενόψει της γενικότερης επενδύσεων. Μία τέτοια παρέμβαση 
σημασίας των θεμάτων που θίγει το παραγνωρίζει την αποστολή και το ρόλο 
Σχέδιο Νόμου, των επιφυλάξεων που των ΦΚΑ.
υφίστανται ως προς αρκετά σημεία του Ένα βήμα προς την ορθή κατεύθυνση θα 
και της ανάγκης για συζήτηση των ήταν η λειτουργία συμπράξεων και Επισημαίνονται οι κίνδυνοι που μπορεί του Σχεδίου Νόμου που καθορίζουν τους 
θεμάτων αυτών με άνεση χρόνου, η συνεργασιών των ΦΚΑ στον τομέα των να προκύψουν από την προβλεπόμενη κανόνες επενδυτικής συμπεριφοράς των 
Γνώμη περιορίζεται στη γενική αξιολό- επενδύσεων και της αξιοποίησης υποχρέωση των ΦΚΑ να επαναπρο- ΦΚΑ, οι οποίοι θα εξειδικευθούν με 
γηση του Σχεδίου Νόμου, ενώ προαναγ- περιουσίας. σαρμόσουν τα χαρτοφυλάκιά τους, 

υπουργικές αποφάσεις. Η Ο.Κ.Ε. θεωρεί γέλλεται η έκδοση σχετικής Γνώμης δηλαδή να πωλήσουν το πλεονάζον Προτείνεται η θέσπιση και προληπτικής 
ότι το συνολικό περιεχόμενο αυτών των Πρωτοβουλίας. ποσοστό του χαρτοφυλακίου τους, εντός αρμοδιότητας της Επιτροπής Ελέγχου 
υπουργικών αποφάσεων θα πρέπει να Επί του Σχεδίου Νόμου η Ο.Κ.Ε. δια- 5ετίας, ώστε να τηρούνται τα επιτρε-Επενδύσεων να εγκρίνει, αυθημερόν ή 
αποτελέσει αντικείμενο διαλόγου με τους πόμενα ποσοστά επενδύσεων. τυπώνει τις εξής παρατηρήσεις: εντός ολίγων ημερών, τις επενδυτικές 
κοινωνικούς εταίρους.Για τη δημιουργία ενός εκσυγχρονισμέ- αποφάσεις των ΔΣ των ΦΚΑ. Επισημαίνεται η σημασία των διατάξεων 

Ó
¸êöñáóç Ãíþìçò ôçò Ï.Ê.Å. åðß ôïõ Ó÷åäßïõ Íüìïõ «Ðôù÷åõôéêüò Êþäéêáò»
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Ο κ. Γ. Τσατήρης, Μέλος 
της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ο.Κ.Ε.
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υνήλθε την Τρίτη, 3 Ιουλίου 2007, 
η Ολομέλεια της Οικονομικής 
και Κοινωνικής Επιτροπής 

(Ο.Κ.Ε.), προκειμένου να εκφράσει 
Γνώμη Πρωτοβουλίας με θέμα «Προ-
σχολική Αγωγή και Πρωτοβάθμια 
Εκπαίδευση».

Την έκδοση της Γνώμης αυτής είχε 
προαναγγείλει η Ο.Κ.Ε. με τη Γνώμη της 
162 (Νοέμβριος 2006) με θέμα «Προσχέ-
διο Πρότασης για αλλαγές του θεσμικού 
πλαισίου για τη δομή και λειτουργία των 
Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων». 
Η Ο.Κ.Ε. θα τοποθετηθεί και επί των 
θεμάτων που αφορούν στη δευτεροβάθ-
μια και την τριτοβάθμια εκπαίδευση με 
νέες Γνώμες Πρωτοβουλίας της.

Η Γνώμη διαρθρώνεται σε πέντε Κεφά-
λαια:

Στο Κεφάλαιο Α' περιλαμβάνονται γενι-
κές παρατηρήσεις για την εκπαίδευση σε 
όλες της βαθμίδες και ειδικότερα για την 
πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Ειδική ανα-
φορά γίνεται στην Έκθεση της Διεθνούς 
Επιτροπής για την Εκπαίδευση στον 21ο 
αιώνα της UNESCO για τους «Τέσσερις Στο Γ' Κεφάλαιο η Ο.Κ.Ε. εξετάζει Στο τελευταίο Κεφάλαιο Ε' η Ο.Κ.Ε. - Για την αντιμετώπιση του αναλφαβητι-
Πυλώνες της Εκπαίδευσης». διατυπώνει προτάσεις μέτρων στους εξής ειδικότερα την προσχολική αγωγή και σμού.

τομείς: εκπαίδευση, επισημαίνοντας την πολλα-Στο Κεφάλαιο Β' η Ο.Κ.Ε. προσδιορίζει Στο τέλος της Γνώμης επισημαίνεται η 
τις προκλήσεις στις οποίες καλείται να πλή σημασία της προσχολικής αγωγής, - Τις άμεσες προτεραιότητες που πρέπει ανάγκη για την αύξηση των δημόσιων 
ανταποκριθεί το εκπαιδευτικό μας να τεθούν γενικά για τη βελτίωση της καθώς και τους όρους και τις συνθήκες δαπανών για την πρωτοβάθμια εκπαίδευ-
σύστημα και ειδικά η πρωτοβάθμια ποιότητας του σχολικού συστήματος.λειτουργίας των βρεφονηπιακών και παι- ση για τη χρηματοδότηση και την 
εκπαίδευση, λαμβάνοντας υπόψη τις δικών σταθμών και των νηπιαγωγείων. - Για τη βελτίωση της εκπαιδευτικής εξασφάλιση της συνέχειας και της 
παιδαγωγικές και εκπαιδευτικές ανάγκες λειτουργίας του ολοήμερου σχολείου.Στο Κεφάλαιο Δ' γίνεται ειδική αναφορά αποτελεσματικότητας των μέτρων που θα 
των παιδιών, αλλά και τις ανάγκες των 

στο δημοτικό σχολείο και, συγκεκριμένα, ληφθούν. Κατά την Ο.Κ.Ε. η χρησιμοποί-- Για την ανταπόκριση του σχολείου στις 
εργαζόμενων γονέων, τον πολυπολιτι-

στους εξής τομείς: (1) την υλοποίηση της ηση των πόρων για την πρωτοβάθμια σύγχρονες ανάγκες των εργαζομένων.
σμικό χαρακτήρα της ελληνικής κοινωνί-

διαθεματικής προσέγγισης και το εκπαίδευση θα πρέπει να είναι αντικείμε-- Για την ενίσχυση της συμβολής της ας και τις ανάγκες για την επαρκή και 
ολοήμερο σχολείο, (2) το θεσμό της νο διαρκούς αξιολόγησης και αποτίμησης τοπικής αυτοδιοίκησης και των απο-σταθερή χρηματοδότηση του εκπαιδευτι-
αποκέντρωσης, (3) την αξιολόγηση του έτσι, ώστε να διασφαλίζεται πλήρως η κεντρωμένων θεσμικών οργάνων.κού συστήματος. 
εκπαιδευτικού έργου, (4) την επιμόρφω- ορθολογικότητα της κατανομής και της - Για την αναβάθμιση της θέσης των Επιπλέον, η Ο.Κ.Ε. αναφέρει τόσο τα 
ση των εκπαιδευτικών, (5) τον εγγραμα- χρήσης τους, ενώ προτείνεται οι προτά-εκπαιδευτικών και τη βελτίωση της επι-θετικά βήματα που έχουν γίνει μέχρι 
τισμό και λειτουργικό αναλφαβητισμό, σεις αυτές να αποτελέσουν αντικείμενο μόρφωσης και της μετεκπαίδευσής τους.σήμερα για την απάντηση στις παραπάνω 
(6) την αντισταθμιστική αγωγή και (7) τη συστηματικού διαλόγου με βάση συγκε-- Για τη βελτίωση της συμβολής των προκλήσεις, όσο και τις ελλείψεις που 
σχολική διαρροή. κριμένο χρονοδιάγραμμα.υπηρεσιών της προσχολικής αγωγής.εξακολουθούν να υπάρχουν.

¸êöñáóç Ãíþìçò Ðñùôïâïõëßáò ôçò Ï.Ê.Å. ìå èÝìá
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υνήλθε την Τρίτη, 10 Ιουλίου 2007, η Ολομέλεια 
της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής 
(Ο.Κ.Ε.), προκειμένου να εκφράσει Γνώμη επί 

του Σχεδίου Νόμου «Αγορές Χρηματοπιστωτικών 
Μέσων και άλλες διατάξεις», του Υπουργείου 
Οικονομίας και Οικονομικών.

Το Σχέδιο Νόμου έρχεται να ενσωματώσει στην 
ελληνική νομοθεσία την Οδηγία 2004/39 του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 

Tα βασικά θέματα που αντιμετωπίζονται αφορούν 
κυρίως στις αγορές των χρηματοπιστωτικών μέσων και 
τις συναλλαγές, οι οποίες διενεργούνται μέσω του 
Χρηματιστηρίου και έξω από αυτό (εξω-χρηματιστη-
ριακές). 

Είναι γεγονός ότι η εφαρμογή της Οδηγίας έχει πολύ 
μεγάλο αντίκτυπο σε όλη την Κεφαλαιαγορά με την 

των άλλων εισάγει την υποχρέωση εκτέλεσης κάθε αποφέρει η ενσωμάτωση της MiFID θετικά αποτελέ-ευρεία της έννοια. Το Σχέδιο Νόμου επιφέρει μεγάλες 
εντολής του πελάτη με τους πλέον ευνοϊκούς γι' αυτόν αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο θα διεξάγονται οι σματα να λάβουν και να εκδώσουν οι αρμόδιες εποπτι-
όρους. κές αρχές, έγκαιρα, τις αναγκαίες αποφάσεις και χρηματιστηριακές συναλλαγές στο μέλλον. 

διευκρινήσεις, ώστε να καθοδηγηθούν οι εταιρείες Σημαντικές θα είναι οι επιπτώσεις με την εφαρμογή του Η Ο.Κ.Ε. διατηρεί την άποψη πως το σύνολο των 
Νόμου στη λειτουργία ιδιαίτερα των Χρηματιστηρι- αφενός στη σωστή εφαρμογή της Οδηγίας και αφετέρου νομοθετημάτων και διατάξεων που αναμένεται να 
ακών Εταιρειών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, οι στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους στην ακολουθήσουν την ενσωμάτωση της MiFID (Market in 
οποίες θα πρέπει να αναδιοργανωθούν εκ βάθρου, ενώ ενοποιημένη ευρωπαϊκή αγορά. Επιπρόσθετα, ιδιαίτερη Financial Instruments Directive) στην ελληνική 
θα αντιμετωπίσουν και ιδιαίτερα αυξημένο κόστος μέριμνα πρέπει να ληφθεί ώστε οι καταργούμενες νομοθεσία μπορούν να προάγουν περαιτέρω τη διαφά-
λειτουργίας. διατάξεις υφισταμένων νόμων να μη δημιουργούν κενά νεια στις συναλλαγές επί κινητών αξιών, αλλά και την 
Η Ο.Κ.Ε. θεωρεί ως απαραίτητη προϋπόθεση για να ενίσχυση της προστασίας των επενδυτών, αφού πέραν στη νομοθεσία.

¸êöñáóç Ãíþìçò ôçò Ï.Ê.Å. åðß ôïõ Ó÷åäßïõ Íüìïõ 
«ÁãïñÝò ×ñçìáôïðéóôùôéêþí ÌÝóùí êáé Üëëåò äéáôÜîåéò»
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Οι κ.κ. Γ. Καλός, 
Υφυπουργός Εθνικής 

Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, 

Κ. Ράμμας, Ειδικός 
Γραμματέας Θεμάτων 

Σπουδών, 
Επιμόρφωσης και 
Καινοτομιών του 
Υπουργείου, και 

Χ. Πολυζωγόπουλος, 
Πρόεδρος της Ο.Κ.Ε.

Αριτερά:
Ο κ. Σ. Λαιμός, Πρόεδρος της 
Επιτροπής Εργασίας της Γνώμης

Στη μέση:
Η κα Ρ. Μπαρδάνη, Μέλος 
της Ολομέλειας της Ο.Κ.Ε.

Δεξιά:
Ο κ. Γ. Κουτσιμπογιώργος, Μέλος 
της Ολομέλειας της Ο.Κ.Ε.
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Ο κ. Κ. Παπαντωνίου, 
Αντιπρόεδρος 
της Ο.Κ.Ε.
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õíÞëèå ôçí Ôñßôç, 10 Éïõëßïõ 2007, ç ÏëïìÝëåéá ôçò 
ÏéêïíïìéêÞò êáé ÊïéíùíéêÞò ÅðéôñïðÞò (Ï.Ê.Å.), 
ðñïêåéìÝíïõ íá åêöñÜóåé Ãíþìç åðß ôïõ Ó÷åäßïõ 

Íüìïõ «ÁíÜëçøç êáé Üóêçóç äñáóôçñéïôÞôùí áðü ôá 
ÐéóôùôéêÜ Éäñýìáôá, åðÜñêåéá éäßùí êåöáëáßùí ôùí 
Ðéóôùôéêþí ÉäñõìÜôùí êáé ôùí Åðé÷åéñÞóåùí Ðáñï÷Þò 
åðåíäõôéêþí õðçñåóéþí êáé ëïéðÝò äéáôÜîåéò», ôïõ 
Õðïõñãåßïõ Ïéêïíïìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí.

Ôï Ó÷Ýäéï Íüìïõ åíóùìáôþíåé óôçí åëëçíéêÞ ôñáðåæéêÞ 
íïìïèåóßá ôéò äéáôÜîåéò ôùí Ïäçãéþí ôïõ Åõñùðáúêïý 
Êïéíïâïõëßïõ êáé ôïõ Óõìâïõëßïõ 2006/48/ÅÊ êáé 
2006/49/ÅÊ óå Ýíá íÝï íïìïèåôéêü êåßìåíï áíôéêáèéóôþíôáò 
ôï âáóéêü ôñáðåæéêü íüìï 2076/1992 êáé ôï Ð.Ä. 267/1995. 

Ìå ôç óõãêÝíôñùóç ôùí âáóéêþí äéáôÜîåùí ôùí Ïäçãéþí 
áõôþí óå Ýíá åíéáßï Ó÷Ýäéï Íüìïõ äéåõêïëýíïíôáé ôüóï ïé 
åðïðôéêÝò áñ÷Ýò, üóï êáé ïé åðïðôåõüìåíåò åðé÷åéñÞóåéò, 
åíþ ôáõôü÷ñïíá õëïðïéïýíôáé êáé ïé ó÷åôéêÝò óõóôÜóåéò 

Õðçñåóéþí (ÅÐÅÕ) áðü áõóôçñüôåñåò äéáôÜîåéò. ôùí êáíïíéóôéêþí äéáôÜîåùí ôïõ åðïðôéêïý ðëáéóßïõ ìåôáîý äéåèíþí ïñãáíéóìþí.
ôùí ÷ùñþí ôçò Å.Å. Ç Ï.Ê.Å. èåùñåß üôé áí êáé ç ìåßùóç ôùí Ôï êõñéüôåñï ðñüâëçìá ðïõ èá áíôéìåôùðßæïõí ôá Ç Ï.Ê.Å. äéáðéóôþíåé üôé ôï Ó÷Ýäéï Íüìïõ äåí áðïêëßíåé åðß 
ó÷åôéêþí äéáêñéôéêþí åõ÷åñåéþí èá Þôáí óôï ðëáßóéï ôçò ôñáðåæéêÜ éäñýìáôá óôçí Åõñþðç åßíáé ïé äéáêñéôéêÝò ôï áõóôçñüôåñï áðü ôéò äéáôÜîåéò ôùí êïéíïôéêþí ïäçãéþí. 
åíéáßáò ôñáðåæéêÞò áãïñÜò åðéèõìçôÞ, åí ôïýôïéò äåí èá åõ÷Ýñåéåò ðïõ ðáñÝ÷ïíôáé óôéò åèíéêÝò åðïðôéêÝò áñ÷Ýò áðü Ìå ôïí ôñüðï áõôü äéáìïñöþíïíôáé éóïäýíáìïé üñïé 
ðñÝðåé íá ðáñáâëÝðïíôáé ïé éäéáéôåñüôçôåò êÜèå êñÜôïõò-ôçí åöáñìïãÞ ôïõ íÝïõ ðëáéóßïõ êåöáëáéáêÞò åðÜñêåéáò. áíôáãùíéóìïý êáé äåí åðéâáñýíïíôáé ôá åëëçíéêÜ ðéóôùôéêÜ 
ìÝëïõò.Ôï ãåãïíüò óõíåðÜãåôáé ìéá áíïìïéïìïñößá óôçí åöáñìïãÞ éäñýìáôá êáé ïé åëëçíéêÝò Åôáéñåßåò Ðáñï÷Þò Åðåíäõôéêþí 

¸êöñáóç Ãíþìçò ôçò Ï.Ê.Å. åðß ôïõ Ó÷åäßïõ Íüìïõ «ÁíÜëçøç
êáé Üóêçóç äñáóôçñéïôÞôùí áðü ôá ÐéóôùôéêÜ Éäñýìáôá, åðÜñêåéá
éäßùí êåöáëáßùí ôùí Ðéóôùôéêþí ÉäñõìÜôùí êáé ôùí Åðé÷åéñÞóåùí

Ðáñï÷Þò åðåíäõôéêþí õðçñåóéþí êáé ëïéðÝò äéáôÜîåéò»

Ó

õíÞëèå ôçí Ôñßôç, 3 Éïõëßïõ 2007, ç 
ÏëïìÝëåéá ôçò ÏéêïíïìéêÞò êáé 
ÊïéíùíéêÞò ÅðéôñïðÞò (Ï.Ê.Å.), 

ðñïêåéìÝíïõ íá åêöñÜóåé ôçí ÅôÞóéá 
¸êèåóç åðß ôçò «EöáñìïãÞò ôçò áñ÷Þò ôçò 
ßóçò ìåôá÷åßñéóçò áíåîáñôÞôùò öõëåôéêÞò 
Þ åèíïôéêÞò êáôáãùãÞò, èñçóêåõôéêþí Þ 
Üëëùí ðåðïéèÞóåùí, áíáðçñßáò, çëéêßáò Þ 
ãåíåôÞóéïõ ðñïóáíáôïëéóìïý (¸êèåóç 
Ýôïõò 2006 - ¢ñèñï 18 ôïõ Í.3304/2005)».

Ìå ôï Üñèñï 18 ôïõ Í. 3304/2005 «ÅöáñìïãÞ 
ôçò  áñ÷Þò  ôçò  ßóçò  ìåôá÷å ßñ éóçò  
áíåîáñôÞôùò öõëåôéêÞò Þ åèíïôéêÞò 
êáôáãùãÞò, èñçóêåõôéêþí Þ Üëëùí 
ðåðïéèÞóåùí, áíáðçñßáò, çëéêßáò Þ 
ãåíåôÞóéïõ ðñïóáíáôïëéóìïý», áíáôÝèçêáí 
óôçí Ï.Ê.Å. íÝåò áñìïäéüôçôåò ó÷åôéêÜ ìå 
ôçí åöáñìïãÞ ôçò áñ÷Þò áõôÞò, ìåôáîý ôùí 
ïðïßùí, ç óýíôáîç åôÞóéáò Ýêèåóçò êáé ç 
åíèÜññõíóç ôïõ äéáëüãïõ ãéá ôá èÝìáôá 
áõôÜ ìå ìç êõâåñíçôéêÝò ïñãáíþóåéò 
(Ì.Ê.Ï.).

Óå õëïðïßçóç ôùí áñìïäéïôÞôùí ôçò, ç 
ÏëïìÝëåéá ôçò Ï.Ê.Å. åíÝêñéíå ôçí ¸êèåóç 
áõôÞ ðïõ åßíáé ç äåýôåñç ðïõ åêäßäåé ó÷åôéêÜ 
(ðñïçãÞèçêå ç Ãíþìç õð' áñéèì. 157 ðïõ 
áöïñïýóå ôï Ýôïò 2005). Ãéá ôç óýíôáîç ôçò 
¸êèåóçò ç Ï.Ê.Å., åðéäéþêïíôáò ôçí 
åõñýôåñç äõíáôÞ áíôáëëáãÞ áðüøåùí, íïìïèåóßáò ãéá ôçí ºóç Ìåôá÷åßñéóç ïñãáíþóåùí ãéá ôá áíèñþðéíá äéêáéþìáôá (íÝåò ìÝèïäïé ãéá ôçí åíçìÝñùóç ôùí 
áðåõèýíèçêå óôéò ôñåéò áñ÷Ýò ðïõ åßíáé (ÓõíÞãïñïò ôïõ Ðïëßôç, Óþìá Åðéèåùñçôþí ïìÜäùí óôéò ïðïßåò áöïñÜ ç íïìïèåóßá, Þ äéåèíþí ïñãáíéóìþí êáé óôÝêåôáé 
áñìüäéåò ãéá ôïí Ýëåã÷ï ôçò åöáñìïãÞò ôïõ Åñãáóßáò êáé ÅðéôñïðÞ ßóçò ìåôá÷åßñéóçò åêðáßäåõóç êáé åõáéóèçôïðïßçóç ôùí éäéáßôåñá óå áõôÝò ðïõ áöïñïýí óôçí 
íüìïõ (ÓõíÞãïñïò ôïõ Ðïëßôç, Óþìá ôïõ Õðïõñãåßïõ Äéêáéïóýíçò)  êáé  ïñãÜíùí ðïõ åßíáé áñìüäéá ãéá ôçí ðáñï÷Þ êáêïìåôá÷åßñéóç åõÜëùôùí ðëçèõóìéáêþí 
Åðéèåþñçóçò Åñãáóßáò êáé ÅðéôñïðÞ ºóçò äéáðéóôþíåé üôé ç äåýôåñç êáé ôñßôç áñ÷Þ - ôçò ó÷åôéêÞò ðñïóôáóßáò ê.ëð.) êáé ïìÜäùí áðü áóôõíïìéêÜ üñãáíá êáé óå 
Ìåôá÷åßñéóçò ôïõ Õðïõñãåßïõ Äéêáéïóý- áíôßèåôá ìå ôï ÓõíÞãïñï ôïõ Ðïëßôç- äåí â) óå åðéóÞìáíóç ïñéóìÝíùí ðôõ÷þí ôçò ðáñáâéÜóåéò äéêáéùìÜôùí èñçóêåõôéêþí Þ 
íçò), óå öïñåßò, éäñýìáôá êáé ðëÞèïò Ì.Ê.Ï. Ý÷ïõí áíôáðïêñéèåß óôá êáèÞêïíôÜ ôïõò. õöéóôÜìåíçò íïìïèåóßáò (ð.÷. ðñïóëÞøåéò åèíïôéêþí ìåéïíïôÞôùí. 
ìå äñÜóç óôá èåìáôéêÜ ðåäßá ôïõ íüìïõ. Óôç óõíÝ÷åéá, ç Ï.Ê.Å. êáôáãñÜöåé ôéò óôï äçìüóéï, êïéíùíéêÞ áóöÜëéóç ê.ëð.) ðïõ Ç Ï.Ê.Å. óôç óõíÝ÷åéá ðñïâáßíåé:
Óôçí ¸êèåóç, êáô' áñ÷Þí, ç Ï.Ê.Å. áíáöïñÝò ðåñéóôáôéêþí ðáñáâßáóçò ôçò èá ðñÝðåé íá åðáíåîåôáóèïýí ùò ðñïò ôç 

á) óå ðñïôÜóåéò ãéá ôçí ïõóéáóôéêÞ 
áíáöÝñåôáé óôï Ýñãï ôùí ôñéþí áñ÷þí ðïõ áñ÷Þò ôçò ßóçò ìåôá÷åßñéóçò ðïõ ðåñé- óõìâáôüôçôÜ ôïõò ìå ôç íïìïèåóßá ãéá ôçí 

åöáñìïãÞ ôïõ íüìïõ ãéá ôçí ßóç ìåôá÷åßñéóç åßíáé õðåýèõíåò ãéá ôçí åöáñìïãÞ ôçò ëÞöèçêáí óå áíáêïéíþóåéò Þ åêèÝóåéò ßóç ìåôá÷åßñéóç.

Ó

ÅôÞóéá ¸êèåóç ôçò Ï.Ê.Å. åðß ôçò «EöáñìïãÞò ôçò áñ÷Þò ôçò ßóçò ìåôá÷åßñéóçò 
áíåîáñôÞôùò öõëåôéêÞò Þ åèíïôéêÞò êáôáãùãÞò, èñçóêåõôéêþí Þ

 Üëëùí ðåðïéèÞóåùí, áíáðçñßáò, çëéêßáò Þ ãåíåôÞóéïõ ðñïóáíáôïëéóìïý 
(¸êèåóç Ýôïõò 2006 - ¢ñèñï 18 ôïõ Í.3304/2005)»
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Ο κ. Χ. Κεφάλας, Μέλος 
της Εκτελεστικής Επιτροπής 
της Ο.Κ.Ε.

Ο κ. Γ. Τσατήρης, Μέλος 
της Εκτελεστικής Επιτροπής 
της Ο.Κ.Ε.
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Πάνω αριστερά:
Ο κ. Κ. Γκουτζαμάνης, Μέλος 
της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ο.Κ.Ε.

Πάνω στη μέση:
Ο κ. Β. Ξενάκης, Μέλος 
της Ολομέλειας της Ο.Κ.Ε.

Πάνω δεξιά:
Η κα Δ. Σπανού, Αναπληρωματικό Μέλος 
της Ολομέλειας της Ο.Κ.Ε.

Κάτω: 
Οι κυρίες Ε. Κουτρούμπα και Η. Δεμίρου, 
εκ μέρους του Συνηγόρου του Πολίτη, 
και το Προεδρείο της Ο.Κ.Ε.

Ê É
É Ð Å Ï

Ê Í Ì & Ï Ê
Ï ÔÇÓ Á

ÏÉ Ï Ï
ÍÉ Ç Ð

Ë

Ê  Í
Ç  Ë Ä

É Ç Ù Å ÔÑ
Ó

183

ì  Ãíþ ç ôçò Ï.Ê.Å.
η

τ ς

ρ  τ ς ρ ίσ χε ι

 μογ
τη   με σ

   Εφα
α χή  ς η

η

ή ς ς α ίρτ τ λ ς  ε
ν α  φυ κ ν ή

 ξ ρ ς τι θ ς

  
ή  ή ικ

 α ε ή ω ε
οτ ω

εής σ ικ ν ή ν

α α ρ τ ά

  τ γ γ , κ υ ώ  λω

 κ
 θ η

λ ε , α , η
 πε ή ν  αί α λικ

ν πη ς ία

  ποιθ σ ω ρ
ς  ή ε ιου πρ α α ολισ

γ ν ή ο ν τ ού

  ε τ
σ μ

 σ
 σ ς   Ά  18

  (Έ
ρ

κ ε η του
ρ

έ  2006 θ ο

 θ  
- Ν  33  του 04/2005)

 .

Ι Σ  0 7
Ι Υ Λ Ο 2

Ο
0



É
É ÏÐ Ô Å Á Ï

ÉÊÏÍÏÌ & Ï Ê
ÇÓ

Ï
 ÍÉ Ç Ð

 Ë

Ê
Í Å Ô Ç Ë Ä

É Ç Ê Ù
Ñ

Ó

Ãíþìç ôçò Ï.Ê Å..

187

Ο Λ Ο 7
Ι Υ Ι Σ 2 0 0

å éê
ñ õ

ò

ì
ï

é ôå

È ü ð á é  Ý å á  ê  ïëïã »

« ó  ë ßó í ò ÷í ßá
á

)
  (Ó ï ïõäé  Íüì÷Ý

26 ÖÅÂÑÏÕÁÑÉÏÓ 2008

υνήλθε τη Δευτέρα, 12 Νοεμβρί- Γενικότερα, πάντως, η Ο.Κ.Ε. θεωρεί, 
ου 2007, η Ολομέλεια της όπως άλλωστε γίνεται δεκτό και στην 
Οικονομικής και Κοινωνικής ίδια την αιτιολογική έκθεση, ότι ο νόμος 

Επιτροπής (Ο.Κ.Ε.), προκειμένου να περί α.ε. θα πρέπει να συνταχθεί από 
εκφράσει Γνώμη επί του Σχεδίου μηδενική βάση αφού οι σημερινές 

συνθήκες είναι τελείως διαφορετικές Νόμου «Αναμόρφωση και τροποποίη-
από την εποχή που συντάχθηκε ή που ση του κωδικοποιημένου νόμου 
έγιναν πολλές από τις σήμερα ισχύουσες 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών  
τροποποιήσεις του. Δεδομένου ότι η Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο 
λειτουργία των εταιριών απαιτεί ένα των οδηγιών α) 2006/68/ΕΚ του 
σαφές και σταθερό νομικό πλαίσιο, θα Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
πρέπει να επιταχυνθεί η διαδικασία Συμβουλίου της 6ης Σεπτεμβρίου 
αναθεώρησης του ν. 2190/1920. 2006 και β) 2003/58/ΕΚ του Ευρωπαϊ-

κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλί- Πέραν αυτής της βασικής παρατήρησης, 
ου της 15ης Ιουλίου 2003» του η Ο.Κ.Ε. θεωρεί ότι θα πρέπει να 
Υπουργείου Ανάπτυξης. επανεξετασθούν οι ακόλουθες ρυθμί-

σεις του Σχεδίου Νόμου: Τα βασικότερα σημεία της Γνώμης είναι 
να έχει ένα πιο αυστηρό μέτρο κρίσης τα εξής: 1. Κατάργηση της διοικητικής έγκρισης 
για το εάν ζημίωσε υπαιτίως την εταιρία. για σύσταση ή τροποποίηση καταστατι-Είναι γεγονός ότι ο εκσυγχρονισμός του 
Παράλληλα, η Ο.Κ.Ε. σημειώνει ότι κού ανωνύμων εταιριών με κεφάλαιο θεσμικού πλαισίου για τις ανώνυμες 
ορισμένα ιδιαίτερα σημαντικά ζητήμα-μέχρι 3 εκατ. ευρώ. Η καλύτερη λύση θα εταιρίες αποτελούσε υπαρκτή ανάγκη. 
τα όπως οι απαρχαιωμένες πλην όμως ήταν η ενεργοποίηση του Γενικού Πολλές από τις επερχόμενες αλλαγές 

Εμπορικού Μητρώου που ακόμη δαπανηρές απαιτήσεις δημοσιότητας αξιολογούνται θετικά, καθώς είτε 
(π.χ. η δαπανηρότατη δημοσίευση στις παραμένει στα χαρτιά. συμβάλλουν στην απλοποίηση της 
εφημερίδες δεν εξυπηρετεί καμία 2. Η μείωση των ποσοστών για την λειτουργίας των ανωνύμων εταιριών, 
αντικειμενική ανάγκη όταν υπάρχουν οι άσκηση των δικαιωμάτων της μειοψηφί-είτε δημιουργούν προϋποθέσεις για 
εναλλακτικές λύσεις που προσφέρει το ας, ενώ φαίνεται ότι διευρύνει το πεδίο μεγαλύτερη διαφάνεια. 
Διαδίκτυο), οι ποινικές διατάξεις, οι προστασίας, δεν εξισορροπεί με τους Ειδικότερα, κρίνονται θετικά οι 
ρυθμίσεις για το υποχρεωτικώς κινδύνους που περικλείει η κακόπιστη διατάξεις με τις οποίες: 
διανεμόμενο μέρισμα κ.λπ. θα έπρεπε να άσκηση των δικαιωμάτων αυτών. 

1. Επιτρέπεται η ίδρυση μονοπρόσωπης 
έχουν αντιμετωπισθεί με το παρόν 3. Η καθιέρωση του δικαιώματος ανώνυμης εταιρίας (δηλαδή, η ίδρυση 
Σχέδιο Νόμου, καθώς είναι από καιρού εξαγοράς των μετοχών (μέχρι 5%) της από ένα μόνο μέτοχο), κάτι που μέχρι 
ώριμες οι συνθήκες για την αναθεώρησή μειοψηφίας είναι ένα πολύ αυστηρό τώρα προβλεπόταν μόνο για τις Ε.Π.Ε. 
τους, κ.λπ. Αντιστοίχως, θα πρέπει να μέτρο που ενδεχομένως θα οδηγήσει σε 

2. Την εκτίμηση της αξίας των εισφορών καταργηθούν οι φορολογικού χαρακτή-εξαφάνιση των μειοψηφιών σε ορι-
σε είδος μπορεί πλέον να την κάνουν, ρα επιβαρύνσεις που συνοδεύουν τη σμένες εταιρίες, κάτι που δεν είναι 
εκτός από την επιτροπή του άρθρου 9, διαδικασία ίδρυσης μιας εταιρίας. θετικό για τη διαφάνεια στη λειτουργία 
και ορκωτοί ελεγκτές ή μέλη του 

τους. Τέλος, η Ο.Κ.Ε. επισημαίνει την ανάγκη 
Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών. 

επαρκούς αριθμητικά και ποιοτικά 4. Η καθιέρωση της καλής πιστής ως 
3. Απλοποιείται ο τρόπος λειτουργίας 

κριτηρίου για την (μη) ευθύνη των στελέχωσης των υπηρεσιών στις οποίες 
του Δ.Σ. και της Γ.Σ. Μεταξύ άλλων, 

ανατίθεται το έργο της εποπτείας των μελών του Δ.Σ. προκαλεί προβλημα-
επιτρέπεται η διεξαγωγή συνεδριάσεων τισμό, καθώς το μέλος του Δ.Σ. θα πρέπει ανωνύμων εταιριών.
του Δ.Σ. με τηλεδιάσκεψη, η δια 
περιφοράς λήψη αποφάσεων από το Δ.Σ. 
και τη Γ.Σ. όπως επίσης και η εξ απο-
στάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία 
των μετόχων. 

4. Δίδεται η δυνατότητα στη μειοψηφία 
να ζητήσει την εξαγορά των μετοχών της 
καθώς επίσης και να προσθέσει θέματα 
στην ημερήσια διάταξη μιας Γ.Σ. που 
έχει ήδη συγκληθεί.

5. Επαναπροσδιορίζεται το μέτρο 
ευθύνης του μέλους του Δ.Σ. και του 
διευθύνοντος συμβούλου και το καθε-
στώς που διέπει τις συναλλαγές μεταξύ 
μελών του Δ.Σ. και της Α.Ε. 

6. Αυξάνεται η δυνατότητα της Α.Ε. να 
εκδίδει προνομιούχες μετοχές, δίδεται η 
δυνατότητα έκδοσης εξαγοράσιμων 
μετοχών και διευκολύνεται η χορήγηση 
μετοχών σε εργαζομένους. 

7. Μειώνεται ο προβλεπόμενος διαδικα-
στικής φύσης διοικητικός έλεγχος στις 
ανώνυμες εταιρίες. 

υνήλθε τη Δευτέρα, 12 Νοεμβρίου 
2007, η Ολομέλεια της Οικονομι-
κής και Κοινωνικής Επιτροπής 

(Ο.Κ.Ε.), προκειμένου να εκφράσει 
Γνώμη επί του Σχεδίου Νόμου 
«Θεσμικό πλαίσιο έρευνας και τεχνο-
λογίας».

Εισαγωγικά, η Ο.Κ.Ε. επισήμανε ότι 
Σχέδια Νόμου μείζονος σημασίας, όπως 
το υπό εξέταση, θα πρέπει να αποτελούν 
αντικείμενο κοινωνικής διαβούλευσης 
που δεν θα υπονομεύεται από ασφυκτικά 
χρονικά όρια και αναφέρθηκε στην 
προσπάθεια που κατέβαλε να επεξεργα-
στεί το Σχέδιο Νόμου εντός του περιορι-
σμένου χρονικού διαστήματος που είχε 
στη διάθεσή της.

Η Ο.Κ.Ε. υπογράμμισε ότι το Σχέδιο 
Νόμου κατατέθηκε σε μία χρονική 
στιγμή που είναι αναγκαίο να γίνουν 
σημαντικές αλλαγές στον προσανατο-
λισμό του συστήματος προώθησης της 
έρευνας, της τεχνολογίας και της καινο-
τομίας στη χώρα μας.

Από τις γενικότερες επεμβάσεις και 
μεταβολές που το Σχέδιο Νόμου επιχεί-
ρησε στα πεδία της έρευνας και της 
τεχνολογίας, η Ο.Κ.Ε. διέκρινε ορι-
σμένες ως κεντρικές και σημείωσε επ' 
αυτών τα εξής:

(Α) Η διακήρυξη της υποχρέωσης του 
Κράτους να διαθέτει τους απαιτούμενους 
πόρους για την ανάπτυξη της επιστημονι-
κής έρευνας, της τεχνολογίας και της 
καινοτομίας (άρθρο 1 του Σχέδιο Νόμου) 
αποτελούσε αναγκαία βελτίωση.

(B) Η επιχειρηθείσα με το Σχέδιο Νόμου 
αναδιάρθρωση των οργάνων που 
χαράσσουν, συντονίζουν, διαχειρίζονται 
και αξιολογούν την ερευνητική δράση 
δεν αφήνει να διαφανεί ο φορέας λήψης 
των πολιτικών στρατηγικών αποφάσεων 
για την έρευνα. Έντονη ανησυχία προ-
καλείται σε σχέση με τις αρμοδιότητες 
και το ρόλο της Γενικής Γραμματείας 
Έρευνας και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.) που 
διατρέχει τον κίνδυνο αποδυνάμωσης, 
καθώς δεν οριοθετείται με σαφήνεια ένα-
ντι του ρόλου του Εθνικού Οργανισμού 
Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε.Ο.Ε.Τ.). 

Πέραν των παρατηρήσεων αυτών, η 
Ο.Κ.Ε. επισήμανε τα εξής:

1. Είναι αναγκαίο ένα σύστημα για την 
ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότη-
τας, καθώς και η επανεξέταση των 
μεθόδων του παρελθόντος και η 
αναθεώρηση των λειτουργιών και των 
επιλογών που έως σήμερα περιόρισαν 
την αξιοποίηση των όποιων διαθέσιμων 
πόρων για την έρευνα, αλλά και την 
ποιότητα και την ευρύτερη αξιοποίηση 
των ερευνητικών προγραμμάτων. 

2. Το Σχέδιο Νόμου εμφάνισε σε πολλά 
και καίρια σημεία του ασάφεια και 
έλλειψη συνοχής. Η ασάφεια αφορούσε 
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¸êöñáóç Ãíþìçò ôçò Ï.Ê.Å. åðß ôïõ Ó÷åäßïõ Íüìïõ
«Áíáìüñöùóç êáé ôñïðïðïßçóç ôïõ êùäéêïðïéçìÝíïõ

íüìïõ 2190/1920 ðåñß áíùíýìùí åôáéñåéþí 
ÅíóùìÜôùóç óôï åëëçíéêü äßêáéï ôùí ïäçãéþí 

á) 2006/68/ÅÊ ôïõ Åõñùðáúêïý Êïéíïâïõëßïõ êáé 
ôïõ Óõìâïõëßïõ ôçò 6çò Óåðôåìâñßïõ 2006 êáé 
â) 2003/58/ÅÊ ôïõ Åõñùðáúêïý Êïéíïâïõëßïõ 
êáé ôïõ Óõìâïõëßïõ ôçò 15çò Éïõëßïõ 2003»
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υνήλθε τη Δευτέρα, 12 Νοεμβρίου 2007, η 
Ολομέλεια της Οικονομικής και Κοινωνικής 
Επιτροπής (Ο.Κ.Ε.), προκειμένου να εκφράσει 

Γνώμη επί του Σχεδίου Νόμου «Αντιμετώπιση της 
φοροδιαφυγής» του Υπουργείου Οικονομίας και 
Οικονομικών. 

Η Ο.Κ.Ε. κατ' αρχήν τόνισε ότι η προσπάθεια για την 
καταπολέμηση της φοροδιαφυγής θα πρέπει να περι-
λαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα εξής μέτρα: 

α) Παρέμβαση στην αγορά εργασίας με περιορισμό του 
φαινομένου της αδήλωτης εργασίας. 

β) Απλοποίηση της φορολογικής νομοθεσίας (π.χ. 
κατάργηση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και 
ενσωμάτωσης των απολύτως απαραίτητων διατάξεών 
του σε ενιαίο νομοθετικό πλαίσιο). 

γ) Σταθερό φορολογικό σύστημα με πολυετή χρονικό 
ορίζοντα εφαρμογής ώστε να μπορεί να γίνει σωστός 
προγραμματισμός. Συναφώς, θα πρέπει να είναι 
σταθερό το πλαίσιο επιβολής προστίμων και προσαυ-
ξήσεων χωρίς τις περιοδικές ρυθμίσεις οφειλών. 
Επίσης, θα πρέπει να τηρούνται οι δεσμεύσεις του 
κράτους (π.χ. σύστημα αυτόματης περαίωσης υποθέ-
σεων). 

δ) Ειδικές πολιτικές για τους τομείς όπου παρατηρείται 
τις ώρες της ημέρας και όλες τις ημέρες της εβδομάδος. Για τα ειδικότερα μέτρα τόνισε: εκτεταμένο λαθρεμπόριο.

α. Το δημιουργούμενο Εθνικό Συμβούλιο για την ια) Δημιουργία διοικητικών μηχανισμών που θα ε) Κατάργηση των φόρων υπέρ τρίτων και των φόρων 
επιτρέπουν τη γρήγορη εξέταση καταγγελιών για Αντιμετώπιση της Φοροδιαφυγής (άρθρα 1-3) θα είναι μικρής απόδοσης (όσων τουλάχιστον δεν έχουν κάποιο 
χρηματισμό ελεγκτικών οργάνων και κατά προτεραιό- αποτελεσματικό εφ' όσον διασφαλίζεται η αντιπροσω-κοινωνικό χαρακτήρα). 
τητα εκδίκαση των σχετικών υποθέσεων από τα πευτικότητά του και η επαρκής επιστημονική στήριξή στ) Καταγραφή των συναλλαγών μέσα από ενιαίο 
δικαστήρια. του και προς το σκοπό αυτό διατυπώνονται προτάσεις μηχανογραφικό σύστημα (με αποκλειστικό σημείο 

στις κατ' άρθρον παρατηρήσεις. ιβ) Δημιουργία κλίματος ασφάλειας στο φορολο-αναφοράς τον ΑΦΜ του κάθε συναλλασσομένου) ώστε 
γούμενο ώστε εάν καταγγείλει μία περίπτωση απόπει- β. Ως προς τα κίνητρα για την εθελοντική συμμόρφωση να είναι δυνατή η άμεση και πλήρης διασταύρωση των 
ρας εκβιασμού του να μη γίνεται θύμα εκδίκησης. (άρθρο 4), αυτά μπορούν να διευκολύνουν πράγματι στοιχείων. 
ιγ) Παροχή αποτελεσματικών κινήτρων στο φορολο- ορισμένους φορολογούμενους, αλλά δε θα πρέπει να ζ) Αποτελεσματικός έλεγχος των δραστηριοτήτων των 

υπερεκτιμηθεί η έκταση εφαρμογής τους στην πράξη. γούμενο για να ζητάει νόμιμες αποδείξεις πώλησης ή εξωχώριων εταιριών. 
παροχής υπηρεσιών. γ. Σε σχέση με την καταγγελία φαινομένων παραβατι-η) Δραστική μείωση των περιθωρίων που έχουν οι 
ιδ) Δημιουργία φορολογικής συνείδησης στους πολίτες κής συμπεριφοράς (άρθρα 6 & 7), η Ο.Κ.Ε. τόνισε, ελεγκτικές αρχές για προσδιορισμό κατά την κρίση τους 
μέσα από τη σχολική εκπαίδευση, κατάλληλες πολιτικές μεταξύ άλλων, ότι θα πρέπει να καταγραφεί ο τρόπος της φορολογητέας ύλης και εμπέδωση κλίματος 
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης αλλά και την ηθική εφαρμογής του μέτρου στην πράξη, να αξιολογηθούν τα αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ ελεγκτικών αρχών και 
και οικονομική επιβράβευση των συνεπών φορολογου- όποια θετικά ή αρνητικά αποτελέσματά του (στο ελεγχομένων.
μένων. πλαίσιο και της έκθεσης που προβλέπεται στο άρθρο 15 θ) Επιπλέον στελέχωση των ελεγκτικών μηχανισμών με 

του Σχέδιο Νόμου) και να επανεξετασθεί νομοθετικά Για το συγκεκριμένο Σχέδιο Νόμου η Ο.Κ.Ε. έκρινε ότι προσωπικό που θα έχει την αναγκαία κατάρτιση και 
μετά την πάροδο 2-3 ετών πρακτικής εφαρμογής του. δεν αποτελεί μία συνολική παρέμβαση για την εμπειρία, και θα αξιολογείται αξιοκρατικά για το έργο 

αντιμετώπιση του φαινομένου της φοροδιαφυγής, αλλά του. δ. Θετικά κρίθηκε το μέτρο της έκπτωσης δαπανών από 
μία περιορισμένης εμβέλειας παρέμβαση που αφορά σε το φορολογητέο εισόδημα του φορολογουμένου με ι) Έμφαση στον έλεγχο της διακίνησης των προϊόντων 
ορισμένες πτυχές του φαινομένου. βάση αποδείξεις λιανικής πώλησης.με διενέργεια ελέγχων στους τόπους διακίνησης, όλες 
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¸êöñáóç Ãíþìçò ôçò Ï.Ê.Å. åðß ôïõ Ó÷åäßïõ Íüìïõ 
«Èåóìéêü ðëáßóéï Ýñåõíáò êáé ôå÷íïëïãßáò»

την πρόβλεψη πολλών συλλογικών σμάτων στους τομείς δραστηριοποίησης 
οργάνων σχεδιασμού και υλοποίησης της των ερευνητικών κέντρων, ούτε ισχυρά 
ερευνητικής πολιτικής χωρίς την 

κίνητρα για τη συμμετοχή των επιχειρή-
οριοθέτηση αρμοδιοτήτων και τον 

σεων στις δαπάνες ερευνητικών προ-προσδιορισμό του απαραίτητου συντονι-
γραμμάτων.σμού, τις ανάγκες στελέχωσης των 

προβλεπόμενων επιτροπών και οργάνων, 4. Το Σχέδιο Νόμου περιορίστηκε σε 
αλλά και την παραπομπή πολλών 

ρυθμίσεις που αφορούν ζητήματα του θεμάτων για ρύθμιση με κανονιστικές 
Υπουργείου Ανάπτυξης. Παραλείφθηκαν πράξεις.
σημαντικές ενισχύσεις της έρευνας που 3. Η Ο.Κ.Ε. έκρινε απαραίτητη τη 

συμμετοχή στο Ε.Σ.Ε.Τ., και σε κάθε διενεργούν τα ΑΕΙ, αλλά και της έρευνας 
όργανο που θα εισηγείται την ερευνητική των ερευνητικών ινστιτούτων που 
πολιτική, επιστημονικών στελεχών, 

εποπτεύονται από άλλα Υπουργεία. 
εξειδικευμένων στα σχετικά θέματα, που 

Παραμένουν ανεπίλυτα τα προβλήματα θα υποδεικνύονται από τους οικονομι-
κούς και κοινωνικούς εταίρους στο αυτοτελούς χρηματοδότησης της έρευ-
σχεδιασμό της πολιτικής αυτής, ώστε να νας των Α.Ε.Ι.. Η Ο.Κ.Ε. εξέφρασε την 
διασφαλίζεται η σύνδεση τεχνολογίας 

άποψη ότι και το ζήτημα της χρηματοδό-
και παραγωγής.

τησης της πανεπιστημιακής έρευνας θα 
Επιπλέον, το Σχέδιο Νόμου δεν προέβλε-

πρέπει να τύχει ειδικής νομοθετικής ψε επαρκείς μηχανισμούς για την 
ρύθμισης.μεταφορά των ερευνητικών αποτελε-
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õíÞëèå ôçí ÐáñáóêåõÞ, 14 Äåêåì- ä. Åíåñãïðïßçóç ôùí äéáôÜîåùí ôïõ Í. 
2742/1999 ðåñß ÅðéóôçìïíéêÞò Ãñáììáôåßáò âñßïõ 2007, ç ÏëïìÝëåéá ôçò Ïéêïíï-
ôïõ Åèíéêïý Óõìâïõëßïõ ×ùñïôáîéêïý ìéêÞò êáé ÊïéíùíéêÞò ÅðéôñïðÞò 
Ó÷åäéáóìïý êáé Áåéöüñïõ ÁíÜðôõîçò, (Ï.Ê.Å.), ðñïêåéìÝíïõ íá åêöñÜóåé Ãíþìç 
êáèþò êáé ðåñß Åèíéêïý Äéêôýïõ ×ùñï-Ðñùôïâïõëßáò ìå èÝìá «×ùñïôáîßá êáé 
ôáîéêÞò Ðëçñïöïñßáò.  Ðïëåïäïìßá».
å. Åíåñãïðïßçóç ôùí ÷ùñïôáîéêþí åñãá-Ç Ãíþìç Ðñùôïâïõëßáò ôçò Ï.Ê.Å. 
ëåßùí åöáñìïãÞò (Ðåñéï÷Ýò Ïñãáíù-ìÝíçò ðåñéëáìâÜíåé ôñßá ìÝñç êáé óõãêåêñéìÝíá ôç 
ÁíÜðôõîçò Ðáñáãùãéêþí Äñáóôçñéï-ôÞôùí  ×ùñïôáîßá, ôçí Ðïëåïäïìßá êáé ôá 
ÏÁÐÄ, Ðåñéï÷Ýò Åéäéêþí ×ùñïôá-îéêþí Ïñéæüíôéá ÆçôÞìáôá ðïõ áöïñïýí ôüóï óôç 
ÐáñåìâÜóåùí  ÐÅ×Ð, Ó÷Ýäéá Ïëïêëç-÷ùñïôáîßá, üóï êáé óôçí ðïëåïäïìßá.
ñùìÝíùí Áóôéêþí ÐáñåìâÜóåùí  ÓÏÁÐ).Ôï Á' ìÝñïò áíáöÝñåôáé óôç ×ùñïôáîßá êáé 
óô. ÏëïêëÞñùóç ôùí äéáäéêáóéþí áíáèåþ-êáëýðôåé åðôÜ êåöÜëáéá. Ïé âáóéêüôåñåò 
ñçóçò/åðéêáéñïðïßçóçò ôùí Ñõèìéóôéêþí ðñïôÜóåéò ðïõ ãßíïíôáé åßíáé ïé åîÞò:
Ó÷åäßùí ÁèÞíáò êáé Èåóóáëïíßêçò ôï á. Áíôéìåôþðéóç ôùí áäõíáìéþí ôùí õðü 
ôá÷ýôåñï äõíáôüí.Ýãêñéóç ÷ùñïôáîéêþí Ðëáéóßùí, êáôÜ ôï 
Ôï Â' ìÝñïò ðñáãìáôåýåôáé ôçí Ðïëåïäïìßá. äõíáôüí ðñéí áðü ôçí åéóáãùãÞ ôïõò ãéá 
Ïé ðñïôÜóåéò ãéá ôçí áíôéìåôþðéóç ôùí ìåëåôþí êáé äéáäéêáóéþí, êáèþò êáé ç æ. Ç áíÜäåéîç ôùí áñ÷þí ôçò áóöÜëåéáò ãíùìïäüôçóç óôï Åèíéêü Óõìâïýëéï 
÷ñüíéùí ðñïâëçìÜôùí áõôïý ôïõ ôïìÝá åßíáé äéêáßïõ êáé ôçò ðñïóôáôåõüìåíçò åìðéóôï-ôå÷íéêÞ ôïõò óôÞñéîç ìå ôá êáôÜëëçëá ×ùñïôáîéêïý Ó÷åäéáóìïý êáé Áåéöüñïõ 
ïé åîÞò: óýíçò ùò áäéáðñáãìÜôåõôùí êáíüíùí ôïõ õðüâáèñá êáé óôïé÷åßá.ÁíÜðôõîçò (÷ùñßò âÝâáéá áõôü íá ðåñéïñßæåé 

ó÷åäéáóìïý.ôç äõíáôüôçôá ðáñÝìâáóçò óôá Ðëáßóéá êáé á. Ç ðáñáãùãÞ, èåóìïèÝôçóç êáé ç ä. Ç åöáñìïãÞ äéáäéêáóéþí óõíå÷ïýò 
êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôùí óõæçôÞóåùí óôï åöáñìïãÞ ðïëåïäïìéêþí ó÷åäßùí, óå åýëï- Ôï Ã' ìÝñïò áöïñÜ óå ïñéóìÝíá áðü ôá ðëÝïí ðáñáêïëïýèçóçò êáé áîéïëüãçóçò ôùí 
Óõìâïýëéï). Óôç Ãíþìç äéáôõðþíïíôáé ãï ÷ñüíï êáé ìå åýëïãï êüóôïò, êáèþò êáé ç êñßóéìá æçôÞìáôá ðïõ êáëåßôáé íá áíôéìåôù-ðïëåïäïìéêþí ó÷åäßùí.
ðñïôÜóåéò ôüóï ãéá ôï Ãåíéêü, üóï êáé ãéá ôá Ýãêáéñç áíáèåþñçóç êáé åöáñìïãÞ ôïõò. ðßóåé åí ãÝíåé ï ó÷åäéáóìüò ôïõ ÷þñïõ óôçí å. Ï åìðëïõôéóìüò ôùí ìç÷áíéóìþí êáé 
åðß ìÝñïõò Ðëáßóéá. ÃåíéêÜ ðÜíôùò ôïíßæå- ÅëëÜäá êáé êáëýðôåé èÝìáôá ôüóï ôçò â. Ç êáèéÝñùóç åõÝëéêôùí äéáäéêáóéþí åñãáëåßùí åöáñìïãÞò ôïõ ðïëåïäïìéêïý 
ôáé üôé ðñÝðåé íá äïèåß ìåãáëýôåñï âÜñïò ÷ùñïôáîßáò, üóï êáé ôçò ðïëåïäïìßáò. Ôá áíáèåþñçóçò áëëÜ êáé ç äéáìüñöùóç ôïõ ó÷åäéáóìïý (ðÝñáí ôùí êëáóéêþí ìç÷áíé-
óôçí åöáñìïóéìüôçôá, ôç ìåßùóç ôùí áðáé- èÝìáôá áõôÜ åßíáé:ðåñéå÷ïìÝíïõ ôùí ó÷åäßùí, þóôå íá óìþí ôçò åéóöïñÜò óå ãç êáé ÷ñÞìá Þ ôçò 
ôïýìåíùí åêôåëåóôéêþí ðñÜîåùí (êáé/Þ óôçí áíôáðïêñßíïíôáé êáé íá ðñïóáñìüæïíôáé á. ç åíßó÷õóç ôçò åðé÷åéñçìáôéêüôçôáò êáé áíáãêáóôéêÞò áðáëëïôñßùóçò ìå áðïæçìßù-
Üìåóç ðñïåôïéìáóßá ôïõò) êáé ôïí êáèï- åýêïëá óôéò óõíå÷þò ìåôáâáëëüìåíåò ôçò áóöÜëåéáò äéêáßïõ,óç óå ÷ñÞìá), Ýôóé þóôå áöåíüò íá äéáóöá-
ñéóìü áîéüðéóôùí ÷ñïíïäéáãñáììÜôùí áíÜãêåò êáé äåäïìÝíá ÷ùñßò ôçí áíÜãêç ëéóèåß ï áíáëïãéêüò åðéìåñéóìüò ôïõ â. ç ðñïóôáóßá ôçò éäéïêôçóßáò,
åöáñìïãÞò. ðñïóöõãÞò óôéò ðáñáäïóéáêÝò êáé ó÷åôéêïý êüóôïõò ìåôáîý ôùí ùöåëïýìåíùí ã. ç äçìïóéüôçôá êáé ç äéáöÜíåéá ôçò 

äïêéìáóìÝíåò ðñáêôéêÝò Þ ad hoc ñõèìßóåéò.â. ÅéäéêÞ ìÝñéìíá ãéá ôï åìðüñéï êáé ôéò éäéïêôçôþí êáé áöåôÝñïõ íá ìåéùèåß ç ðïëåïäïìéêÞò äñÜóçò,
õðçñåóßåò èá ðñÝðåé íá ëçöèåß åíôüò ôïõ åîÜñôçóç ôïõ óõóôÞìáôïò åöáñìïãÞò ôùí ã. Ï êáôÜëëçëïò, óýìöùíá ìå ôá ðáñáðÜíù, ä. ôï êôçìáôïëüãéï,Ãåíéêïý ×ùñïôáîéêïý Ðëáéóßïõ. ó÷åäßùí áðü äçìïóéïíïìéêÝò ðçãÝò.ðåñéïñéóìüò ôçò ðëçèþñáò ôùí åðéðÝäùí 

å. ïé ìç÷áíéóìïß ðáñáêïëïýèçóçò ôùí óô. Ï åêóõã÷ñïíéóìüò êáé ç óõóôçìáôï-ó÷åäéáóìïý, ç éóïññïðçìÝíç êáé óáöÞò ã. Åßíáé áíáãêáßá ç Üìåóç Ýíáñîç ôçò 
÷ùñéêþí åîåëßîåùí, êáéðïßçóç ôùí äéáäéêáóéþí äéáâïýëåõóçò ìå áðïôýðùóç ôçò äåóìåõôéêüôçôáò ôïõ êÜèå äéáäéêáóßáò áíáèåþñçóçò ôùí 12 Ðåñéöå-
óô. ç áõèáßñåôç äüìçóç.ôïõò åíäéáöåñüìåíïõò.ñåéáêþí Ðëáéóßùí. åðéðÝäïõ, ç áðëïðïßçóç ôïõ ðåñéå÷ïìÝíïõ 

õíÞëèå ôç ÄåõôÝñá, 12 Íïåìâñßïõ óýíèåôá ïëïêëçñùìÝíá ðñïãñÜììáôá 
2007, ç ÏëïìÝëåéá ôçò ÏéêïíïìéêÞò êïéíùíéêÞò êáé åñãáóéáêÞò Ýíôáîçò ôùí 
êáé ÊïéíùíéêÞò ÅðéôñïðÞò (Ï.Ê.Å.), åõðáèþí ïìÜäùí ôïõ ðëçèõóìïý, ìå åõñý-

ðñïêåéìÝíïõ íá åêöñÜóåé Ãíþìç åðß ôïõ ôåñïõò áíáðôõîéáêïýò ðñïóáíáôïëéóìïýò. 
Ó÷åäßïõ Íüìïõ «Óýóôáóç Åèíéêïý Ôáìåßïõ Óôü÷ïò ìßáò ôÝôïéáò ÓôñáôçãéêÞò ðñÝðåé íá 
ÊïéíùíéêÞò Óõíï÷Þò» ôïõ Õðïõñãåßïõ åßíáé ç Ýíôáîç ôçò áíôéìåôþðéóçò ôçò öôþ-
Ïéêïíïìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí. ÷åéáò óôï ðëáßóéï åíüò ïëïêëçñùìÝíïõ 

åèíéêïý áíáðôõîéáêïý ó÷åäéáóìïý, ðïõ èá Ç Ï.Ê.Å. èåùñåß üôé ç ëÞøç ìÝôñùí êáôá-
áíôéìåôùðßæåé, åêôüò ôùí Üëëùí, êáé ôéò áíé-ðïëÝìçóçò ôçò öôþ÷åéáò ôç óõãêåêñéìÝíç 
óüôçôåò óôçí êáôáíïìÞ ôïõ åéóïäÞìáôïò, ôçí ÷ñïíéêÞ óôéãìÞ åßíáé åðéâåâëçìÝíç. Ç 
ïñèïëïãéêïðïßçóç ôïõ öïñïëïãéêïý óõóôÞ-óýóôáóç ôïõ Åèíéêïý Ôáìåßïõ ÊïéíùíéêÞò 
ìáôïò êáé ôçí åêôåôáìÝíç öïñïäéá-öõãÞ, ôçí Óõíï÷Þò (åöåîÞò «ÅÔÁÊÓ») åßíáé ðñÜãìáôé 
áäÞëùôç åñãáóßá ê.ëð. êáé èá åðéäéþêåé ôçí ìßá óôï÷åõìÝíç äñÜóç ðïõ üìùò áðü ìüíç 
åíßó÷õóç ôçò êïéíùíéêÞò óõíï÷Þò.  ôçò äå èá ìðïñÝóåé íá åêðëçñþóåé ôï óôü÷ï 

ðïõ ôßèåôáé, äçëáäÞ ôçí ðñáãìáôéêÞ ìåßùóç Åðßóçò, ç Ï.Ê.Å. åêöñÜæåé åðéöõëÜîåéò ãéá 
ôïõ ðïóïóôïý ôçò öôþ÷åéáò áðü 20% óå 15% ôïí ôñüðï ìå ôïí ïðïßï ôï Ó÷Ýäéï Íüìïõ 
ìÝóá óôçí åðüìåíç ðåíôáåôßá. ñõèìßæåé áðïöáóéóôéêÞò óçìáóßáò æçôÞìáôá 

ðïõ áöïñïýí ôç ëåéôïõñãßá ôïõ ÅÔÁÊÓ (ôéò ÅðéâÜëëåôáé, ëïéðüí, ï ó÷åäéáóìüò ìßáò 
äñÜóåéò ôïõ êáé ôï ó÷åäéáóìü ôïõò áðü ôá åõñýôåñçò ÅèíéêÞò ÓôñáôçãéêÞò Êáôáðï-

ôéò ðçãÝò ðñïÝëåõóÞò ôïõ, áëëÜ ìå 20%, èá äçìéïõñãÞóåé ôåñÜóôéá åìðüäéá óôï óõíáñìüäéá Õðïõñãåßá, ôïõò äéêáéïý÷ïõò ëÝìçóçò ôçò Öôþ÷åéáò, èÝìá ðïõ áðïõóéÜæåé 
êáèïñéóìü óáöþí êñéôçñßùí äéáöïñï- Ýñãï ôïõò.ôùí ïéêïíïìéêþí åíéó÷ýóåùí, êáèþò êáé áðü ôï Ó÷Ýäéï Íüìïõ. Ç Ï.Ê.Å. ðéóôåýåé üôé 
ðïßçóçò ôïõ ýøïõò ôïõ åðéäüìáôïò êïéíù- Åðßóçò, ç Ï.Ê.Å. åðéóçìáßíåé üôé ç ðñï-ôïõò ðüñïõò ôïõ êáé ðñïâáßíåé óå üôáí ìÝôñá åéóïäçìáôéêÞò åíßó÷õóçò 
íéêÞò óõíï÷Þò, áíÜëïãá ìå ôï âáèìü åõðÜ- ôåéíüìåíç óýíèåóç ôïõ Ä.Ó. ôïõ ÅÔÁÊÓ óõìðëçñùìáôéêÝò ðñïôÜóåéò). êáèßóôáíôáé êýñéá ìÝôñá áíôéìåôþðéóçò ôçò 
èåéáò ôùí äéêáéïý÷ùí.  áðïêëåéóôéêÜ áðü êõâåñíçôéêÜ óôåëÝ÷ç äåí öôþ÷åéáò, ÷ùñßò íá åíôÜóóïíôáé óôï ðëáßóéï Óýìöùíá ìå ôçí ðñþôç Üðïøç, üðùò 
Åéäéêüôåñá, ùò ðñïò ôïõò ðüñïõò ôïõ óõíÜäåé ðñïò ôçí áíÜãêç ïõóéáóôéêÞò ìßáò åõñýôåñçò åèíéêÞò óôñáôçãéêÞò, äéáôõðþèçêå, ðñïôåñáéüôçôá åíüò Ôáìåßïõ 
ÅÔÁÊÓ, ç Ï.Ê.Å. ðñïôåßíåé íá ðñïâëåöèåß ðñïóÝããéóçò ôïõ æçôÞìáôïò ôçò öôþ÷åéáò, ç åîõðçñåôïýí, åßôå âñá÷õðñüèåóìá ôï ÊïéíùíéêÞò Óõíï÷Þò ðñÝðåé íá áðïôåëÝóïõí 
ñçôÜ óôï Ó÷Ýäéï Íüìïõ óõãêåêñéìÝíï åôÞóéï ïðïßá ðñïûðïèÝôåé ôçí êéíçôïðïßçóç ôïõ óôáôéóôéêü ðåñéïñéóìü ôïõ öáéíïìÝíïõ, ôá Üôïìá êáé ïé ïéêïãÝíåéåò ðïõ äåí 
ðïóïóôü åðß ôïõ ÁÅÐ. Ó÷åôéêÜ ìå ôï óõíüëïõ ôùí êïéíùíéêþí öïñÝùí êáé ôç åðéôñÝðïíôáò óå åðéëåãìÝíåò êáôçãïñßåò íá äéáèÝôïõí åðáñêåßò ðüñïõò êáé áäõíáôïýí 
ðïóïóôü 20%  åðß ôùí åóüäùí ôïõ óõììåôï÷Þ ôïõò óôï ó÷åäéáóìü êáé ôçí äéáâïýí áðëþò ôï üñéï ôçò ó÷åôéêÞò íá ôïõò åîáóöáëßóïõí áíôéêåéìåíéêÜ ìå ôéò 
ëïãáñéáóìïý ôïõ Í. 128/75,  ç Ï.Ê.Å. åöáñìïãÞ ôùí áíôßóôïé÷ùí ðïëéôéêþí. Ç öôþ÷åéáò, åßôå ôç ìåñéêÞ áíáêïýöéóç üóùí äéêÝò ôïõò ðñïóðÜèåéåò (Üóêçóç áðáó÷ü-
ðñïôåßíåé íá åéóöÝñåôáé ôï åôÞóéï ðëåüíá- Ï.Ê.Å. ðñïôåßíåé íá ðñïâëåöèåß ç óõììå-äéáâéïýí óå óõíèÞêåò áðïñßáò, ÷ùñßò üìùò ëçóçò) Þ áðü Üëëåò ðçãÝò, éäßùò áðü ðáñï÷Ýò 
óìá ôïõ óõãêåêñéìÝíïõ ëïãáñéáóìïý êáé ü÷é ôï÷Þ óôç óýíèåóÞ ôïõ åêðñïóþðùí ôùí íá ìåéþíïõí ìáêñïðñüèåóìá ôá åðßðåäá ôçò åíüò óõóôÞìáôïò êïéíùíéêÞò áóöÜëéóçò. 
ðïóïóôü 20% åðß ôùí åóüäùí ôïõ. ¼óïí êïéíùíéêþí öïñÝùí. öôþ÷åéáò óôç ÷þñá ìáò. Óýìöùíá ìå ôç äåýôåñç åðéëïãÞ, ïé äñÜóåéò 
áöïñÜ óôïõò åéäéêïýò ëïãáñéáóìïýò ôïõ Í. ÔÝëïò, ðñïôåßíåôáé íá ðñïâëåöèåß ñçôþò ç Ìßá ÅèíéêÞ ÓôñáôçãéêÞ ãéá ôçí ÊáôáðïëÝ- ôïõ ÅÔÁÊÓ, ìå âÜóç ôïí ïñéóìü ôçò ó÷åôéêÞò 
2771/99, ç Ï.Ê.Å. ôïíßæåé üôé áöïñïýí óå Ýíá áîéïëüãçóç ôùí äñÜóåùí ôïõ Ôáìåßïõ óå ìçóç ôçò Öôþ÷åéáò äåí ðñÝðåé íá ðåñéïñßæå- öôþ÷åéáò, ðñÝðåé íá áðåõèýíïíôáé äõíçôéêÜ 
ôåñÜóôéï åýñïò áíáðôõîéáêþí, êïéíùíéêþí, åôÞóéá âÜóç êáé ç åêðüíçóç ¸êèåóçò óå üëåò ôéò êïéíùíéêÝò ïìÜäåò ðïõ ôï ôáé óôçí åíßó÷õóç ôçò áðïôåëåóìáôéêüôçôáò 
åéóïäçìáôéêþí, åñåõíçôéêþí ê.ëð. ÷ñçìáôï- Áðïëïãéóìïý ðïõ èá õðïâÜëëåôáé óôïí åéóüäçìÜ ôïõò õðïëåßðåôáé ôïõ åéóïäç-ôùí êïéíùíéêþí äáðáíþí ìÝóù ðáñï÷þí 
äïôÞóåùí êáé ôõ÷üí ðåñéêïðÞ ôïõò êáôÜ Ðñüåäñï ôçò ÂïõëÞò.ìáôéêïý ïñßïõ ôçò öôþ÷åéáò, áíåîÜñôçôá áðü åðéäïìáôéêïý ôýðïõ, áëëÜ íá ðåñéëáìâÜíåé 
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¸êöñáóç Ãíþìçò ôçò Ï.Ê.Å. åðß ôïõ Ó÷åäßïõ Íüìïõ
«Óýóôáóç Åèíéêïý Ôáìåßïõ ÊïéíùíéêÞò Óõíï÷Þò»

Ο κ. Κ. Παπαντωνίου, Αντιπρόεδρος της Ο.Κ.Ε.

Ο κ. Χ. Σπίρτζης, Μέλος 
της Ολομέλειας της Ο.Κ.Ε.
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υνήλθε την Τρίτη, 18 Μαρτίου 2008, η Ολομέ-
λεια της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτρο-
πής (Ο.Κ.Ε.), προκειμένου να εκφράσει Γνώμη 

επί του Σχεδίου Νόμου «Διοικητική και Οργανωτική 
Μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφά-
λισης και άλλες ασφαλιστικές διατάξεις» του Υπουρ-
γείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. 

Η Γνώμη αποτελείται από τέσσερα κεφάλαια. Το 
Κεφάλαιο Α' περιέχει τη συνοπτική παρουσίαση του 
Σχεδίου Νόμου, το Κεφάλαιο Β' παρουσιάζει τις 
μεταβολές ορίων ηλικίας, το Κεφάλαιο Γ' περιέχει τη 
Γενική Αξιολόγηση και το Κεφάλαιο Δ' περιέχει την 
Αξιολόγηση κατά ενότητα & κατ' άρθρον. 

Στο πλαίσιο της Γενικής Αξιολόγησης, η Ο.Κ.Ε. 
παρατήρησε καταρχάς, ότι το Σχέδιο Νόμου δεν 
καλύπτει όλους τους οργανωτικούς άξονες του ελληνι-
κού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης καθώς δεν 
περιλαμβάνει ρυθμίσεις για σημαντικούς φορείς, όπως ο 
Ο.Γ.Α., ο Ο.Α.Ε.Δ. και οι οργανισμοί κύριας ασφάλισης 
των δημοσίων / στρατιωτικών υπαλλήλων.

Περαιτέρω, η Ο.Κ.Ε. επισήμανε ότι μία νομοθετική 
παρέμβαση μακράς πνοής στο ασφαλιστικό σύστημα 
της χώρας, η οποία θα αντιμετωπίζει τα υφιστάμενα 
προβλήματα, θα πρέπει να βασίζεται απαραίτητα, 
πρώτον, στον κοινωνικό διάλογο και, δεύτερον, σε 
επιστημονικές μελέτες, που θα εντοπίζουν τα προβλή-
ματα, θα περιγράφουν την πραγματική τους έκταση και 
θα αναλύουν τα αποτελέσματα/ τις επιπτώσεις πιθανών 
παρεμβάσεων σε σχέση με ορισμένους στόχους. Σε ό,τι 
αφορά στον κοινωνικό διάλογο, επισημάνθηκε ότι 
αυτός πρέπει να γίνεται με άνεση χρόνου και να μην 
περιορίζεται μόνο στη φάση πριν τη δημοσιοποίηση 
ενός Σχεδίου Νόμου, αλλά να περιλαμβάνει και την 
επόμενη φάση μέχρι την ψήφισή του στη Βουλή, ιδίως 
όταν πρόκειται για ένα νομοθέτημα με πληθώρα 
ρυθμίσεων.

Ως προς τις μελέτες, από τις αναφορές της Αιτιολογικής 
αξιοποίηση των ενοποιήσεων-εντάξεων προς την ορθή ασφαλιστικά δικαιώματα (Κεφάλαιο ΙΔ' Σχεδίου Έκθεσης δεν προέκυψε ότι οι νομοθετικές παρεμβάσεις 

Νόμου) αν και θετικές, δεν μπορούν να αντισταθμίσουν κατεύθυνση προϋποτίθεται ένα Στρατηγικό Σχέδιο, το τεκμηριώνονται με βάση τα αποτελέσματα μίας 
τις μειώσεις ασφαλιστικών δικαιωμάτων, οι οποίες οποίο θα τεκμηρίωνε τον τρόπο, τις προϋποθέσεις και κοινωνικής διαβούλευσης που έχει αξιοποιήσει τα 

τις διαδικασίες ενοποίησης-ένταξης και θα αξιολογούσε επέρχονται με τις διατάξεις του αμέσως επόμενου πορίσματα αντικειμενικών μελετών και αναλύσεων. 
τη συμβολή τους στην προώθηση των αντίστοιχων Κεφαλαίου του Σχεδίου Νόμου.Στη συνέχεια διατυπώθηκαν δύο Απόψεις:
προτεραιοτήτων. Το υπό κρίση Σχέδιο Νόμου δεν 

Θεματική ενότητα: όρια ηλικίας Κατά την Α' άποψη, το Σχέδιο Νόμου περιλαμβάνει 
συνοδεύεται από ένα τέτοιο Στρατηγικό Σχέδιο.

συνταξιοδότησης, συνταξιοδότηση μητέρων, παρεμβάσεις που αντανακλούν την υφιστάμενη 
Στη συνέχεια διατυπώθηκαν δύο Απόψεις: κίνητρα παραμονής στην εργασίακοινωνικοπολιτική συγκυρία, ενώ φαίνεται ότι εμπνέο-
Κατά την Α' άποψη, ο διοικητικός εκσυγχρονισμός του νται από τις αρχές της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Διατυπώθηκαν δύο απόψεις:
συστήματος κοινωνικής ασφάλισης δεν μπορεί να ανοιχτού συντονισμού των εθνικών συνταξιοδοτικών Κατά την Α' άποψη, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις 
εξυπηρετηθεί αποκλειστικά με νομοθετικές ρυθμίσεις, συστημάτων. στοχεύουν στη σταδιακή εφαρμογή ενός μοντέλου 
αλλά επιβάλλει την άμεση βελτίωση της ποιότητας και Κατά τη Β' άποψη το προτεινόμενο Σχέδιο Νόμου ενεργούς γήρανσης. Παρά τις αναμενόμενες θετικές 
διαφάνειας στο πεδίο της κοινωνικής ασφάλισης.αποκλίνει από τις αρχές, που κατά την Ο.Κ.Ε. πρέπει σε τους επιδράσεις στην αναγκαία προτεραιότητα παράτα-
Κατά τη Β' άποψη, οι εντάξεις φορέων κοινωνικής κάθε περίπτωση να διέπουν το ασφαλιστικό σύστημα σης του εργασιακού βίου, δεν δημιουργείται ένα ολο-
ασφάλισης δεν μπορούν να τύχουν της κοινωνικής της χώρας. Και τούτο διότι αντιμετωπίζει το ασφαλι- κληρωμένο πλέγμα πολιτικών ενεργούς γήρανσης και 
αποδοχής, χωρίς να έχει προηγηθεί διάλογος και να έχει στικό σύστημα με ρυθμίσεις που περικόπτουν τις παρο- δράσεων για την απασχόληση των μεγαλύτερων εργα-
επιτευχθεί συναίνεση μεταξύ κοινωνικών φορέων, χές και τα κοινωνικά δικαιώματα, και μάλιστα ομάδων ζομένων. Προς τούτο απαιτείται η έναρξη μίας ολοκλη-
ασφαλιστικών φορέων, ασφαλισμένων, συνταξιούχων. που χρήζουν ιδιαίτερης κοινωνικής προστασίας, όταν το ρωμένης διαδικασίας κοινωνικής διαβούλευσης. 
Επίσης, ενοποιήσεις-εντάξεις δεν μπορεί να λειτουρ-ζητούμενο είναι η ενίσχυση του δίκαιου κοινωνικού Η Β' άποψη εξέφρασε πλήρη διαφωνία στις ρυθμίσεις με γούν ισοπεδωτικά προς τα κάτω, αλλά πρέπει να κράτους. Παράλληλα, το Σχέδιο Νόμου δεν αφορά στα τις οποίες αποδυναμώνονται ασφαλιστικά δικαιώματα. προχωρούν μόνον με τη διατήρηση και τη βελτίωση πραγματικά προβλήματα του ασφαλιστικού συστήμα- Οι απώλειες των ασφαλιστικών δικαιωμάτων αφορούν δικαιωμάτων των εργαζομένων. Ιδιαίτερο προβλημα-τος στη χώρα μας, στα οποία περιλαμβάνονται οι χαμη- κοινωνικά ομάδες που χρήζουν ιδιαίτερης κοινωνικής τισμό προκαλεί το ερώτημα, ποιος θα επιβαρυνθεί με το λοί πόροι και η μη εξόφληση των οφειλών του Κράτους.

προστασίας, είναι γενικές (αφορούν ευρύτατες κατηγο-κόστος των ελλειμμάτων, ενώ επισημαίνεται η μεγάλη Στο πλαίσιο της Αξιολόγησης κατά ενότητα και κατ' ρίες εργαζομένων) αλλά και σοβαρές (συνεπάγονται ανασφάλεια, που προκαλεί η πιθανότητα αλλαγής τους άρθρον η Ο.Κ.Ε. τοποθετήθηκε ως εξής: μεγάλη μείωση των πρόωρων συντάξεων και πλήττουν με πράξη της διοίκησης.
ιδιαιτέρως όσους εμπίπτουν σε περισσότερες της μίας Θεματική ενότητα: ενοποιήσεις -εντάξεις φορέων

Θεματική ενότητα: προστασία οικογένειας - αλλαγές. Ενόψει τούτων, τίθεται με έμφαση το ερώτη-Η Ο.Κ.Ε. υπενθύμισε ότι έχει και στο παρελθόν ταχθεί μητρότητας μα, πόσο πολύ συμβάλλουν στη βιωσιμότητα των υπέρ νομοθετικών ρυθμίσεων για τη συγχώνευση και 
Διατυπώθηκαν δύο απόψεις: ασφαλιστικών ταμείων. Οι ρυθμίσεις αυτές προϋποθέ-την ενοποίηση ασφαλιστικών ταμείων. Υπογράμμισε 

τουν προηγούμενες αναλογιστικές μελέτες, τις οποίες, Κατά την Α' άποψη, στόχος των προτεινόμενων ωστόσο ότι η αξιοποίησή της εξαρτάται από το εάν έχει 
όπως ήδη αναφέρθηκε, δεν επικαλείται η Αιτιολογική ρυθμίσεων είναι η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής με σχεδιαστεί, προετοιμαστεί και υλοποιηθεί κατάλληλα, 
Έκθεση. Εάν πάντως τα οφέλη από τους περιορισμούς τη διεύρυνση της προστασίας ομάδων του πληθυσμού γεγονός που επιβεβαιώνεται από την προηγούμενη 
δικαιωμάτων είναι μικρά, τότε δεν υπάρχει δικαιολογία που χρήζουν ιδιαίτερης κοινωνικής προστασίας.εμπειρία της ενοποίησης των ταμείων των ελεύθερων 
για τη θέσπιση των ρυθμίσεων αυτών.Κατά τη Β' άποψη, οι ρυθμίσεις που διευρύνουν επαγγελματιών (ΤΕΒΕ, ΤΑΕ, ΤΣΑ) στον ΟΑΕΕ. Για την 
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Οι κυρίες Ν. Γιαννακοπούλου, Γενική Διευθύντρια, Α. Μαραβέλη, Διευθύντρια,  
και Ρ. Κουτσοσίμου, Διευθύντρια της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων και Μέλη της Ολομέλειας της Ο.Κ.Ε.

Ο κ. Ι. Στεφάνου, Αντιπρόεδρος 
της Ο.Κ.Ε.

Ο κ. Δ. Μαμμωνάς,  Γενικός Γραμματέας 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου 
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας

Ο κ. Δ. Ασημακόπουλος, Μέλος 
της Ολομέλειας της Ο.Κ.Ε.
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υνήλθε την Παρασκευή, 25 Ιανουαρίου 2008, η 
Ολομέλεια της Οικονομικής και Κοινωνικής 
Επιτροπής (Ο.Κ.Ε.), προκειμένου να εκφράσει 

Γνώμη Πρωτοβουλίας με θέμα «Κλιματική Αλλα-
γή».

Η Γνώμη διαρθρώθηκε σε τέσσερα κεφάλαια. Το 
Κεφάλαιο Α' αφορά στις πρόσφατες και διεθνείς 
εξελίξεις στο πεδίο της κλιματικής αλλαγής, το Κεφά-
λαιο Β' στο σχετικό ευρωπαϊκό πλαίσιο, το Κεφάλαιο Γ' 
στην κατάσταση στην Ελλάδα, ενώ το Κεφάλαιο Δ' 
περιέχει τις προτάσεις της Ο.Κ.Ε.

Στο Κεφάλαιο Α' της Γνώμης η Ο.Κ.Ε. επισήμανε τη 
διπλή πρόκληση που θέτει η κλιματική αλλαγή: αφενός, 
την επίτευξη μίας δραστικής μείωσης των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου (ΑΦΘ) και τη μετάβαση σε μία 
παγκόσμια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου 
του άνθρακα και, αφετέρου, την προσαρμογή στην 

τομέα της βιομηχανίας, (γ) τον τομέα των μεταφορών, σταθμών ηλεκτροπαραγωγής και η προώθηση των 
κλιματική αλλαγή.

μονάδων ΣΗΘ, (2) ο εξορθολογισμός της ενεργειακής (δ) τον τομέα της γεωργίας και (ε) τον τομέα του 
Επιπλέον, η Ο.Κ.Ε. αναφέρθηκε στις τρεις διαστάσεις ζήτησης και η αποφυγή στρεβλώσεων στην συμπεριφο-τουρισμού.
της κλιματικής αλλαγής: την περιβαλλοντική, την ρά των καταναλωτών ενέργειας, (3) η εισαγωγή απο-Στο Κεφάλαιο Δ' η Ο.Κ.Ε. διατύπωσε τις προτάσεις της 
οικονομική και την κοινωνική. Με αναφορά σε ειδικές 

τελεσματικών πολιτικών για τη μείωση τη ζήτησης για την ανταπόκριση της χώρας μας στις προκλήσεις 
εκθέσεις και μελέτες η Ο.Κ.Ε. τόνισε, πρώτον, ότι η 

ηλεκτρισμού κατά τις ώρες αιχμής.που θέτει η κλιματική αλλαγή.
κλιματική αλλαγή θα έχει συνέπειες για τους παραγωγι-

Σχετικά με την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, η Σχετικά με τη μείωση των εκπομπών αεριών, η Ο.Κ.Ε. κούς τομείς που εξαρτώνται από τις καιρικές συνθήκες, 
Ο.Κ.Ε. πρότεινε τη λήψη μέτρων σχετικά με (α) την αφού αναφέρθηκε στις πολιτικές που έχει διαμορφώσει δεύτερον, ότι ιδιαίτερη θα είναι η σημασία των μέτρων 
πρόληψη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, (β) τη η Ελλάδα από το 1990, πρότεινε τα εξής:προσαρμογής για τη μείωση του κόστους της κλιματι-
βελτίωση της διαχείρισης καταστροφών και κρίσεων, Ως προς τις διεθνείς δεσμεύσεις της χώρας: Στο πλαίσιο κής αλλαγής και, τρίτον, τις επιπτώσεις της κλιματικής 
(γ) την ανάπτυξη στρατηγικών εφαρμογής.της ευρωπαϊκής πολιτικής για τη μείωση των εκπομπών αλλαγής στην απασχόληση. 
Ως προς τους τομείς προτεραιότητας, η Ο.Κ.Ε. εξέ-ΑΦΘ και της διαμόρφωσης των δεσμεύσεων που η Στο Κεφάλαιο Β' έγινε αναφορά στους ευρωπαϊκούς 
φρασε την άποψη ότι αυτοί πρέπει να είναι οι εξής: (1) Ελλάδα είναι διατεθειμένη να αναλάβει μέχρι το 2020, στόχους και στις πολιτικές για την κλιματική αλλαγή, 
ενέργεια & ενεργειακή αποδοτικότητα, (2) βιομηχανία ένας πιθανός φιλόδοξος στόχος είναι να επιστρέψουν οι καθώς και στις σχετικές κοινοτικές οδηγίες. Επισημάν-
και υπηρεσίες, (3) μεταφορές, (4) πρωτογενής τομέας εκπομπές έως το έτος αυτό στο επίπεδο εκπομπών θηκε ειδικότερα ότι στο πρόσφατο Συμβούλιο Κορυφής 

βάσης δηλαδή στα 111 εκατ. τόνους. (γεωργία, κτηνοτροφία, ανάπτυξη), (5) θαλάσσιο του Μαρτίου 2007 τέθηκε ως στόχος η εξοικονόμηση 
περιβάλλον και αλιεία, (7) τουρισμός, (8) υγεία, (9) Ως προς την ενεργειακή αποδοτικότητα, η Ο.Κ.Ε. ενέργειας κατά 20% μέχρι το 2020 και η μονομερής 
υδατικοί πόροι και (10) οικοσυστήματα και βιοποικιλό-διατύπωσε μία σειρά προτάσεων, όπως τη μείωση της μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 
τητα.εξάρτησης της ελληνικής οικονομίας από το πετρέλαιο, 20% μέχρι το 2020 σε σχέση με το 1990.

το συντονισμό των πολιτικών ενεργειακής αποδοτικό- Τέλος, ως προς τη συμμετοχή της κοινωνίας, των Η Ο.Κ.Ε. στο Κεφάλαιο Γ' της Γνώμης παρουσίασε τις 
τητας, την προώθηση σχετικών πολιτικών στους τομείς επιχειρήσεων και του δημοσίου τομέα, η Ο.Κ.Ε. γενικότερες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε 
των μεταφορών, της βιομηχανίας, των κατοικιών και υπογράμμισε την ιδιαίτερη σημασία της δρομολόγησης συγκεκριμένους παραγωγικούς τομείς, όπως αυτές 
των υπηρεσιών, τη βελτίωση των μεταφορικών υπο- δημόσιου διαλόγου, που ήδη έχει καθυστερήσει, με τη καταγράφονται σε σχετικές μελέτες. Πρόκειται για (α) 
δομών, την αποτελεσματική χρήση καυσίμων κ.ά. συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών και των τον τομέα της ενέργειας, με έμφαση στα θέματα της 

πολιτών για τη συστηματική εξέταση των προβλημά-Ειδικότερες προτάσεις διατυπώθηκαν σχετικά με τον ζήτησης και της προσφοράς ενέργειας, καθώς και στο 
των.ηλεκτρισμό, όπως (1) η αύξηση της αποδοτικότητας των μείζον ζήτημα της ενεργειακής αποδοτικότητας, (β) τον 
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υνήλθε την Παρασκευή, 25 Ια-
νουαρίου 2008, η Ολομέλεια της 
Οικονομικής και Κοινωνικής 

Επιτροπής (Ο.Κ.Ε.), προκειμένου να εκ-
φράσει Γνώμη Πρωτοβουλίας με θέμα 
«Περιβάλλον  Προστασία της Φύσης».

Η Γνώμη περιλαμβάνει έξι θεματικούς 
άξονες και συγκεκριμένα τη Φύση, τους 
Υδατικούς Πόρους, το Θαλάσσιο 
Περιβάλλον, το Έδαφος, το Τοπίο και τα 
Απόβλητα, καλύπτοντας όλες τις 
πλευρές του φυσικού περιβάλλοντος. Σε 
κάθε θεματικό άξονα γίνεται αρχικά 
επισκόπηση της υφιστάμενης κατάστα-
σης και προσεγγίζεται το θεσμικό 
πλαίσιο σε ευρωπαϊκό και εθνικό 

υφίσταται μεταξύ της ελληνικής και της Σύμφωνα με τις θέσεις της Ο.Κ.Ε., ως Παρατηρητηρίου Περιβάλλοντος, η επίπεδο. Στη συνέχεια εντοπίζονται οι 
διεθνούς αντίληψης για την ανάγκη ενσωμάτωση στην ελληνική πολιτική προτεινόμενοι μηχανισμοί (και δράσεις) ελλείψεις της εθνικής περιβαλλοντικής 
περιβαλλοντικής πολιτικής. γης οικονομικών περιβαλλοντικών οριζόντιου χαρακτήρα -που αφορούν πολιτικής και τα προβλήματα που αυτές 

εργαλείων.δηλαδή περισσότερες της μιας συνιστώ-συνεπάγονται. Η Ο.Κ.Ε. στην παρούσα Γνώμη επιση-
σες της πολιτικής προστασίας της φύσης- μαίνει την άμεση προτεραιότητα για την Τέλος, βασική προϋπόθεση για μία Βασική διαπίστωση αποτελεί το σοβαρό 
αναφέρονται και αναλύονται: ο δρα-ανάπτυξη και εφαρμογή μίας ολοκληρω- ολοκληρωμένη πολιτική προστασίας των έλλειμμα ολοκληρωμένης περιβαλλοντι-
στικός περιορισμός του καθεστώτος της μένης περιβαλλοντικής πολιτικής με φυσικών οικοσυστημάτων είναι η κής πολιτικής στην Ελλάδα συγκριτικά 
νόμιμης εκτός σχεδίου δόμησης, η κύριο στόχο όχι απλώς την προστασία αναγνώριση ότι η περιβαλλοντική με τις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε.-15. Οι 
δημιουργία αποτελεσματικού μηχανι-και διατήρηση του περιβάλλοντος, αλλά προστασία μπορεί να συνδυαστεί εξελίξεις που σημειώνονται δεν συμβα-

και τη βέλτιστη αξιοποίηση της δομής αρμονικά με την οικονομική ανάπτυξη σμού αντιμετώπισης των αυθαιρεσιών, η δίζουν με τους ευρωπαϊκούς περιβαλλο-
και λειτουργίας του προς όφελος του και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στο προώθηση του σχεδιασμού χρήσεων γης ντικούς κανόνες και τις διεθνείς συμβά-
ανθρώπου. πλαίσιο της αειφορίας.σεις και αποκαλύπτουν το χάσμα που στον εξωαστικό χώρο, η λειτουργία 
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υνήλθε την Παρασκευή, 11 Ιανου-
αρίου 2008, η Ολομέλεια της 
Οικονομικής και Κοινωνικής 

Επιτροπής (Ο.Κ.Ε.), προκειμένου να 
εκφράσει Γνώμη επί του Σχεδίου 
Νόμου «Κατάργηση φόρου κληρονο-
μιών και γονικών παροχών - Απαλλαγή 
πρώτης κατοικίας - Ενιαίο τέλος 
ακινήτων - Αντιμετώπιση λαθρεμπορί-
ου καυσίμων και λοιπές διατάξεις», 
του Υπουργείου Οικονομίας και Οικο-
νομικών. 

Το Σχέδιο Νόμου περιείχε δύο βασικές 
κατηγορίες διατάξεων και γι' αυτό η 
γενική αξιολόγηση αρθρώθηκε γύρω από 
δύο θεματικούς άξονες: 

Α. Φορολογία κληρονομιών και γονικών 
παροχών και την επιβολή ενιαίου τέλους 
ακινήτων:

Οι διατάξεις έρχονται σε αντίθεση με το 
στόχο της αναδιανεμητικής λειτουργίας 
του φορολογικού συστήματος, ενώ 
παράλληλα δεν εξυπηρετούν το στόχο 
της ανάπτυξης.

Σε μία προσπάθεια αλλαγής των χαρα-
κτηριστικών αυτών του υπό κρίση 
Σχεδίου Νόμου η Ο.Κ.Ε. πρότεινε τα 
εξής: 

α.  Οι φορολογικοί συντελεστές, μετά τα 
απαλλασσόμενα όρια, να είναι κλιμακω-
τοί και όχι ενιαίοι.

β. Να καταργηθεί το όριο του ενός ευρώ, οικονομικής δραστηριότητας στην να καταπολεμήσει ένα μεγάλο πρόβλη- σύστημα επιδότησης των καταναλωτών 
ώστε η φορολόγηση να αντιστοιχεί στην το οποίο θα στηρίζεται σε αντικειμενι-μα, την παράνομη διακίνηση πετρελαίου. ύπαιθρο. 
πραγματική φορολογητέα αξία κάθε κούς κανόνες που θα αφορούν τα Αφού επεσήμανε ότι υπάρχει μία ασά-Τέλος, η Ο.Κ.Ε., με την ευκαιρία του 
ακινήτου. τετραγωνικά μέτρα του κάθε ακινήτου φεια στο νόμο που παραπέμπει τα πιο Σχεδίου Νόμου τονίζει την ανάγκη να 
γ. Να εμπίπτει προσθετικά στο αφορολό- και τις κλιματολογικές συνθήκες κάθε βασικά ζητήματα σε ρύθμιση με υπουρ-ολοκληρωθεί η κάλυψη όλης της 
γητο όριο των 200 τ.μ. και των 300.000 νομού. Στην επιδότηση αυτή, ενδεχομέ-γική απόφαση, η Ο.Κ.Ε., λαμβάνοντας επικράτειας με το σύστημα του αντι-
ευρώ ένα επιπλέον ακίνητο εφ' όσον νως θα μπορούσαν να τεθούν μέγιστα υπ' όψιν τις προφορικές δηλώσεις ότι η κειμενικού προσδιορισμού της αξίας των 
είναι ιδιοχρησιμοποιούμενο. Πολλοί Έλ- όρια στην επιδότηση για λόγους κοινωνι-διαδικασία επιστροφής του φόρου δε θα ακινήτων που έχει αρχίσει εδώ και δύο 
ληνες των μεγάλων αστικών κέντρων κής δικαιοσύνης. βαρύνει τους καταναλωτές, εξέφρασε το δεκαετίες. έχουν δεύτερη κατοικία στον τόπο κατα- φόβο ότι και με το νέο σύστημα δε θα Ειδικά για τη φορολογία του πετρελαίου 

Β. Φορολογία καυσίμων κίνησης και γωγής τους και δε θα πρέπει να δημιουρ- αποτραπεί η λαθραία διακίνηση καυσί- κίνησης των αγροτών, το όλο θέμα 
θέρμανσης: γηθούν αντικίνητρα στη διατήρηση της μων αφού και πάλι θα στηρίζεται στη παραπέμπεται σε ρύθμιση με υπουργική 

κυριότητας αυτής υπονομεύοντας τους Η βασική αλλαγή που επήλθε ήταν η διενέργεια ελέγχων των οποίων η απόφαση. Η Ο.Κ.Ε. επανέφερε την 
δεσμούς τους με την περιφέρεια. εξίσωση του συντελεστή Ειδικού Φόρου αποτελεσματικότητα έχει αποδειχθεί πρότασή της για εξομοίωση του Ε.Φ.Κ. ο 
δ. Θα πρέπει να προσαυξάνεται το όριο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) του πετρελαίου μικρή μέχρι σήμερα. οποίος στη συνέχεια θα επιστρέφεται με 
για όσους έχουν πάνω από δύο παιδιά, θέρμανσης με το αντίστοιχο συντελεστή βάση κατ' αποκοπή συντελεστές, που θα Αντ' αυτού, η Ο.Κ.Ε. θεωρεί ότι η 
σύμφωνα με τις επιδιώξεις της δημογρα- για το πετρέλαιο κίνησης. έχουν ως σημείο αναφοράς τα ακαθάρι-εξίσωση των φορολογικών συντελεστών 
φικής πολιτικής στη χώρα μας. θα πρέπει να συνοδευθεί από ένα Η Ο.Κ.Ε. τόνισε ότι η διάταξη προσπαθεί στα έσοδα του κάθε αγρότη.
ε. Να προβλεφθεί ότι το αφορολόγητο 
όριο θα αυξάνεται κατά το μέσο όρο 
αύξησης των αντικειμενικών αξιών. 

στ. Η φορολόγηση των επιχειρήσεων 
πρέπει να γίνεται επί της κερδοφορίας 
και όχι επί των συντελεστών της παραγω-
γικής διαδικασίας γιατί κάτι τέτοιο 
λειτουργεί ανασταλτικά για την ανάπτυ-
ξη και την απασχόληση. Για το λόγο 
αυτό, θα πρέπει να μην εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής του νόμου ιδιοχρησι-
μοποιούμενα αγροτικά, εμπορικά, βιο-
μηχανικά και λοιπά επαγγελματικά 
ακίνητα. 

Ειδικά για την αγροτική γη, και με την 
ευκαιρία του Σχεδίου Νόμου, η Ο.Κ.Ε. 
θεωρεί ότι θα πρέπει να διαμορφωθεί, 
μετά από σχετική μελέτη, ένα πλαίσιο 
κινήτρων και αντικινήτρων ώστε να εν-
θαρρυνθεί η διαχρονική συνέχιση του 
χαρακτήρα της γης ως αγροτικής (άσχετα 
με τη συγκεκριμένη επί μέρους χρήση 
της), σε μια προσπάθεια τόνωσης της 
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Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 16 Ευρωπαϊκής Ένωσης Τσιμέντου ασφάλεια των εργαζομένων του κλάδου 
αυτού. Σημειώθηκε ότι η παραγωγή του (CEMBUREAU), ο κ. Σταθόπουλος, Μαΐου 2007, Ακρόαση με θέμα «Η 
τσιμέντου βρίσκεται σε άνοδο και η Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας εξέλιξη της ευρωπαϊκής βιομηχανίας 

Εργαζομένων στη βιομηχανία τσιμέ- ζήτηση του τσιμέντου ως υλικού τσιμέντου».
ντου, ο κ. Συμεωνίδης, Εκπρόσωπος της αναμένεται να ακολουθήσει μια συνεχή Η εκδήλωση διοργανώθηκε από την 
Ένωσης Τσιμεντοβιομηχανιών Ελλάδος, αυξητική πορεία. Τονίσθηκε, επίσης, ότι Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της 
ο κ. Καρράς, Εκπρόσωπος της Ελληνικής καθώς ο τομέας του τσιμέντου αποτελεί 

Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) και τη Συμβουλευτική 
Εταιρείας για την προστασία του έναν από τους βιομηχανικούς κλάδους 

Επιτροπή Βιομηχανικών Μεταλλαγών 
περιβάλλοντος και της πολιτιστικής που εκπέμπουν σημαντικές ποσότητες 

(CCMI) της Ευρωπαϊκής Οικονομικής κληρονομιάς, και ο κ. Κορρές, Μέλος διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαι-
και Κοινωνικής Επιτροπής (Ε.Ο.Κ.Ε.), του Δ.Σ. της Ένωσης Εφοπλιστών ρα, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να 
στο αμφιθέατρο της Γ.Σ.Ε.Ε. Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων. αναληφθούν πρωτοβουλίες για την 
Χαιρετισμό απηύθυναν ο κ. Χρήστος προστασία του περιβάλλοντος. Σημειώ-Στη διάρκεια της Ακρόασης συζητήθη-
Πολυζωγόπουλος, Πρόεδρος της Ο.Κ.Ε. θηκε, τέλος, η ανάγκη ενίσχυσης του καν οι εξελίξεις και οι κοινωνικοοικονο-
και η κα Madi Sharma, Πρόεδρος της διαλόγου για τα θέματα υγείας και μικές προοπτικές της βιομηχανίας 
CCMI. Εισηγητές ήταν ο κ. Chandelle, ασφάλειας των εργαζομένων στη βιομη-τσιμέντου, οι επιπτώσεις της στο 

χανία τσιμέντου.Ανώτατο Διοικητικό Στέλεχος της περιβάλλον, καθώς και η υγεία και 
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Η  Αν α π τ υ ξ ι α κ ή  Σ ύ μ π ρ α ξ η  ( Α . Σ . )  Στη διάρκεια της εκδήλωσης τονίστηκε ότι η 
«ΕΜΠΕΙΡΙΑ» διοργάνωσε την Πέμπτη, 28 ενεργός γήρανση έχει αναδειχθεί κεντρικό 
Ιουνίου 2007, Εργαστήριο με θέμα «Η Ενεργός ζήτημα τα τελευταία χρόνια σε όλα τα κράτη της 
Γήρανση και η ποιότητα της εργασίας των Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία υφίστανται τις 
μεγαλύτερων σε ηλικία εργαζομένων», στο επιπτώσεις της υπογεννητικότητας και της 
Αμφιθέατρο της Γ.Σ.Ε.Ε. γήρανσης του πληθυσμού τους.

Στην έναρξη της εκδήλωσης χαιρετισμό απηύθυ- Όλοι οι ομιλητές εξήραν τη σημασία υιοθέτησης 
ναν οι κ.κ. Χρήστος Πολυζωγόπουλος, Πρόεδρος πολιτικών και δέσμης μέτρων για τη στήριξη της 
της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της ενεργού γήρανσης, σημειώνοντας ότι αυτή δεν θα 
Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) και Πρόεδρος της Α.Σ. πρέπει να αντιμετωπίζεται απλά ως μια 
«ΕΜΠΕΙΡΙΑ», και Δημήτριος Κοντός, Γενικός παράμετρος του ασφαλιστικού ζητήματος. Η 
Γραμματέας του Υπουργείου Απασχόλησης και ενίσχυση της ενεργού γήρανσης συνίσταται σε 
Κοινωνικής Προστασίας. Η παρουσίαση του μια ολοκληρωμένη προσπάθεια αξιοποίησης των 
Έργου έγινε από τον κ. Απόστολο Ξυράφη, δυνατοτήτων του συνόλου του εργατικού 
Συντονιστή της Α.Σ. «ΕΜΠΕΙΡΙΑ». δυναμικού με στόχο τη διατήρηση της ανάπτυξης 
Στην εκδήλωση συμμετείχαν ως εισηγητές ο κ. και τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής και 
Νικόλαος Αναλυτής, Πρόεδρος του Δικτύου για της αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών.  
την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (E.K.E.), η Δρ. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις παραμέτρους 
Χριστίνα Θεοχάρη, Περιβαλλοντολόγος - 

υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας, 
Μηχανικός, ο κ. Σάββας Ρομπόλης, Επιστημο-

την ανάγκη αλλαγής νοοτροπίας από τις επιχει-
νικός Διευθυντής του ΙΝ.Ε./Γ.Σ.Ε.Ε., ο κ. Ιωάννης 

ρήσεις και τους εργαζομένους και τα προβλήματα 
Στεφάνου, Πρόεδρος της Α.Σ. «ΠΛΩ-ηγός» 

που δημιουργεί η ισχύουσα νομοθεσία στην 
(Εθνικό Θεματικό Δίκτυο για τη διαχείριση της 

εφαρμογή πολιτικών ενεργού γήρανσης, καθώς 
ηλικίας) και Αντιπρόεδρος της Ο.Κ.Ε., ο κ. Κων-

και η απουσία σχετικού θεσμικού πλαισίου στη σταντίνος Παπαδημητρίου, Επίκουρος Καθηγη-
χώρα μας.τής Εργατικού Δικαίου του Νομικού Τμήματος 
Το Εργαστήριο πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
του Έργου «Καινοτόμες προσεγγίσεις εφαρ-Αθηνών, η Δρ. Αφροδίτη Μακρυγιάννη, Επιστη-
μογών κοινωνικού διαλόγου. Η περίπτωση της μονική Συνεργάτις της Ο.Κ.Ε., και ο κ. Γεώργιος 
διαχείρισης της ενεργού γήρανσης» του Μέτρου Κουτρουμάνης, Πρόεδρος της Πανελλήνιας 
3.2 της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας (Κ.Π.) Ομοσπονδίας Προσωπικού Οργανισμών Κοινω-
EQUAL (Β' Κύκλος Υλοποίησης).νικής Πολιτικής.

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «ΕΜΠΕΙΡΙΑ» (Γ.Σ.Ε.Ε.), ο κ. Δημήτριος Ασημακόπουλος, Πρόεδρος γήρανσης» του Μέτρου 3.2 της Κοινοτικής Πρωτοβου-
διοργάνωσε την Πέμπτη, 6 Μαρτίου 2008, Συνέδριο της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, λίας (Κ.Π.) EQUAL (Β' Κύκλος Υλοποίησης). 
με θέμα «Ενεργός Γήρανση: Ένα κοινωνικό Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.), ο κ. Σκοπός του έργου είναι, με τη συμμετοχή των πλέον 
συμβόλαιο αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών», στην Δημήτριος Αρμενάκης, Πρόεδρος της Εθνικής Συνομο-

αντιπροσωπευτικών οργανώσεων των κοινωνικών 
Παλαιά Βουλή. σπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.), ο κ. Γεώργιος 

εταίρων και την ενεργοποίηση διαδικασιών κοινωνικού 
Γωνιωτάκης, Πρόεδρος της Γενικής Συνομοσπονδίας Τις εργασίες της εκδήλωσης άνοιξε ο κ. Χρήστος 

διαλόγου, να δοκιμαστούν καινοτόμα πρακτικά μέτρα Αγροτικών Συλλόγων Ελλάδος (ΓΕ.Σ.Α.Σ.Ε.), και ο κ. Πολυζωγόπουλος, Πρόεδρος της Οικονομικής και 
και να προταθούν αντίστοιχα θεσμικά που θα συμβά-Διονύσης Νικολάου, Γενικός Διευθυντής του Συνδέ-Κοινωνικής Επιτροπής της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) και 
λουν στην ολοκληρωμένη διαχείριση του προβλήματος σμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.).Πρόεδρος της Α.Σ. «ΕΜΠΕΙΡΙΑ», ενώ χαιρετισμό 
της ενεργού γήρανσης, δηλαδή την υποστήριξη και απηύθυναν η κα Σοφία Καλαντζάκου, Υφυπουργός Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Έργου 
διατήρηση της απασχόλησης των μεγαλύτερης ηλικίας Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, εκπρόσω- «Καινοτόμες προσεγγίσεις εφαρμογών κοινωνικού 
εργαζομένων στην Ελλάδα.πος της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος διαλόγου. Η περίπτωση της διαχείρισης της ενεργού 
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