
ραγματοποιήθηκε τη Δευ-

τέρα 5 Ιουνίου 2000 συνά-

ντηση του Προεδρείου της 

Οικονομικής και Κοινωνικής 

Επιτροπής της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) 

με τον Πρόεδρο της Βουλής των 

Ελλήνων κ. Απόστολο Κακλα-

μάνη.

Από την πλευρά της Ο.Κ.Ε. 

συμμετείχαν ο καθηγητής κ. 

Ανδρέας Κιντής, Πρόεδρος, οι κ.κ. 

Δημήτριος Κυριαζής (Α΄ Ομάδα), 

Δημήτρης Πολίτης (Β΄ Ομάδα), 

Αντιπρόεδροι, ο κ. Γρηγόρης Πα-

πανίκος, Γενικός Γραμματέας και η 

κα Μάρθα Θεοδώρου, Υπεύθυνη 

Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης 

το Προεδρείο της Ο.Κ.Ε. ενημέ-

ρωσε τον Πρόεδρο της Βουλής για 

τις δραστηριότητες της Οικονο-

μικής και Κοινωνικής Επιτροπής. 

Ειδικότερα, αναφέρθηκε στην 

εκλογή της Ο.Κ.Ε στο 11μελές 

Προεδρείο της Διεθνούς Ένωσης 

των Ο.Κ.Ε., καθώς και στο σύνολο 

των διεθνών δραστηριοτήτων της.

Ο κ. Κιντής αναφέρθηκε στη 

Έκφραση Γνώμης Πρωτοβουλίας 
της Ο.Κ.Ε. για τα «Γενετικά 
Τροποποιημένα Προϊόντα»

                            Σελ. 4

Έκφραση Γνώμης της Ο.Κ.Ε.
για τη «Λευκή Βίβλο για την 

ασφάλεια των τροφίμων»
                            Σελ. 4

«Συντονισμός των Οικονομικών και 
Κοινωνικών Πολιτικών στην Ε.Ε.» -

Γνώμη της ολλανδικής Ο.Κ.Ε. (SER) 
                        Σελ. 7 

Επίσκεψη του Προέδρου 
της ICA στην Ο.Κ.Ε.

                      Σελ. 8

Επίσκεψη του Πρέσβη της 
Αρμενίας στην Ο.Κ.Ε.

                      Σελ. 7

«Λευκή Βίβλος για την ασφάλεια 
των τροφίμων» -   Γνώμη της Ο.Κ.Ε. 

  των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Σελ. 5                              

«Έκθεση για την Κοινωνική 
Προστασία στην Ευρώπη το 1999»-

Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
                              Σελ. 6
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Ðñüåäñïò ôçò ICA
(ÄéåèíÞò ¸íùóç Óõíåôáéñéóìþí)

Roberto Rodrigues

ÓõíÜíôçóç ôçò ÏéêïíïìéêÞò êáé 
ÊïéíùíéêÞò ÅðéôñïðÞò ìå ôïí 

Ðñüåäñï ôçò ÂïõëÞò ôùí ÅëëÞíùí 
ãéá ôç óõíôáãìáôéêÞ êáôï÷ýñùóç ôçò Ï.Ê.Å.

Πραγματοποιήθηκε στις 13 και 14 Απριλίου 2000
η ετήσια Συνάντηση των Γενικών Γραμματέων των Ο.Κ.Ε. 
των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Χάγη.

ÅôÞóéá ÓõíÜíôçóç ôùí Ãåíéêþí ÃñáììáôÝùí 
ôùí Ï.Ê.Å. ôùí ÷ùñþí ôçò ÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò

Συνάντηση της Ο.Κ.Ε. με
 Αντιπροσωπεία του Εθνικού 

Φορέα Περιφερειακής 
Ανάπτυξης της Ρουμανίας

                      Σελ. 8

Κατά τη διάρκεια της Συνάντησης 
συζητήθηκαν τα εξής θέματα:

•Η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και η ανάπτυξη του κοινω-
νικού διαλόγου στην Κεντρική και 
Ανατολική Ευρώπη.

•Ο συντονισμός των οικονομικών και 
κοινωνικών πολιτικών στην Ευρω-
παϊκή Ένωση.

•Η συνεργασία των Ο.Κ.Ε. με τη 
χρήση της τεχνολογίας του Internet.

Ο κ. Γρηγόρης Παπανίκος, Γενικός 
Γραμματέας της ελληνικής Ο.Κ.Ε., 
παρουσίασε τη Γνώμη Πρωτοβουλίας 
«Ο κοινωνικός διάλογος στην Νοτιο-
ανατολική Ευρώπη».

συνέχεια στη συνταγματική κατο-

χύρωση της Ο.Κ.Ε., η οποία θα 

πραγματοποιηθεί με την επικεί-

μενη συνταγματική αναθεώρηση 

και ζήτησε να υπάρξει ενημέρωση 

της αρμόδιας Επιτροπής από την 

Ο.Κ.Ε. 

Επίσης, τόνισε τη σημασία θε-

σμών, όπως η Οικονομική και 

Κοινωνική Επιτροπή, για την Κοι-

νωνία των Πολιτών, που αποτελεί 

μια από τις προτεραιότητες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης.           .

Συνέχεια στη σελ. 2

Ç ÏéêïíïìéêÞ êáé ÊïéíùíéêÞ 
ÅðéôñïðÞ ôçò ÅëëÜäïò Ý÷åé äéêÞ ôçò 
ðåñéï÷Þ (site) óôï Internet, üðïõ 
ðáñÝ÷ïíôáé ðëçñïöïñßåò ãéá ôï 
Ýñãï êáé ôéò äñáóôçñéüôçôÝò ôçò.
             http://www.oke.gr

Site ôçò Ï.Ê.Å. óôï Internet



ÓõíÜíôçóç ôçò ÏéêïíïìéêÞò êáé ÊïéíùíéêÞò ÅðéôñïðÞò 
ìå ôïí Ðñüåäñï ôçò ÂïõëÞò ôùí ÅëëÞíùí
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Συνέχεια από τη σελ. 1
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υνήλθε τη Δευτέρα 22 Μαΐου που έχει επιτευχθεί στην επικοινωνία 

των κοινωνικών φορέων που συγκρο-2000 η Ολομέλεια της Οικονο-

μικής και Κοινωνικής Επιτροπής τούν την Ο.Κ.Ε., για την επίτευξη 
της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.), προκειμένου συναινέσεων σε μεγάλα κοινωνικά και 
να εγκρίνει τον Απολογισμό του οικονομικά ζητήματα του τόπου. 
έτους 1999. Ειδικότερα:

Κατά τη συνεδρίαση, ο Πρόεδρος και α) Ο κοινωνικός διάλογος διεξάγεται 
οι Αντιπρόεδροι παρουσίασαν τις σε μόνιμη βάση μεταξύ των 
δραστηριότητες της Ο.Κ.Ε. κατά το κοινωνικών εταίρων, που χάρη 
1999 και εγκρίθηκε ο Απολογισμός. των λεπτών ισορροπιών των 
Η δομή του Απολογισμού είναι ίδια με εκπροσώπων τους, δεν ακυρώ-
αυτήν των προηγούμενων ετών. θηκαν σε καμία περίπτωση συνδι-
Παρουσιάζονται κατά σειρά οι Γνώ- καλιστικές θέσεις και απόψεις. 
μες, οι Οργανωτικές Εξελίξεις, οι Είναι ένας διάλογος αποφορτι-

σμιοποίηση, αλλά ιδιαίτερα της Εκδηλώσεις, οι Διεθνείς Δραστηριό- σμένος, που προσβλέπει με 
τητες και οι Προοπτικές για το 2000. ώριμης θέσης των κοινωνικών φερεγγυότητα και αξιοπιστία στη 

εταίρων μπρος στην αδήριτη Εκτός από τον αριθμό των Γνωμών, σύνθεση των απόψεων με πλήρη 
αναγκαιότητα του εκσυγχρονι-που κυμάνθηκε στα ίδια επίπεδα με το σεβασμό των εκατέρωθεν κοινω-
σμού της σε όλες τις εκφάνσεις της 1998 (12 Γνώμες), δύο ήταν τα πιο νικών ομάδων που συναποτελούν 
οικονομικής και κοινωνικής ζωής.σημαντικά γεγονότα του 1999: το κορυφαίο θεσμικό όργανο 

κοινωνικού διαλόγου, την Ο.Κ.Ε.α) η ψήφιση στη Βουλή, στο πλαίσιο γ) αναδείχθηκε η δυνατότητα συμβο-

λής της Ο.Κ.Ε. στο νέο διεθνή της αναθεώρησης του Συντάγμα- β) η προετοιμασία της Ο.Κ.Ε., όχι 
τος, της συνταγματικής κατοχύ- ρόλο της χώρας μας, στο διαμορ-μόνον από άποψη τεχνοκρατικής 
ρωσης της Ο.Κ.Ε. και φωμένο γεωπολιτικό γίγνεσθαι και προσέγγισης των αναγκαίων 

β) η εκλογή της Ο.Κ.Ε. στο Δ.Σ. της στην περιοχή μας, στη Ν.Α. λεκά-διαρθρωτικών αλλαγών που 
Διεθνούς Ένωσης των Ο.Κ.Ε. νη της Μεσογείου και το διεθνές επιβάλλει ο νέος ρόλος της χώρας 

στερέωμα.Αξίζει να υπογραμμισθεί η πρόοδος μας στην Ε.Ε. και στην παγκο-

Ιδιοκτησία: 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Κ.Ε.)

Έδρα:

Αμβρ. Φραντζή 9,  117 43 Αθήνα

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

Εκδότης:

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

Επιτροπή Σύνταξης: 

Δ. Κυριαζής, Δ. Πολίτης, Ν. Λιόλιος 

Αντιπρόεδροι της Ο.Κ.Ε.

Επιμέλεια Έκδοσης:

Μ. Θεοδώρου, Υπεύθυνη Δημοσίων 

& Διεθνών Σχέσεων της Ο.Κ.Ε.

Επιμέλεια Κειμένων: 

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

Επιστημονικοί Συνεργάτες της Ο.Κ.Ε.

Μ. Θεοδώρου, Υπεύθυνη Δημοσίων

& Διεθνών Σχέσεων της Ο.Κ.Ε. 

Ηλεκτρονική Σελιδοποίηση-Παραγωγή: 

ΚΑΜΠΥΛΗ, Αντιγόνης 60, τηλ. 51.56.820

Ο κ. Κακλαμάνης τόνισε τη 

σπουδαιότητα του έργου της 

Οικονομικής και Κοινωνικής Επι-

τροπής της Ελλάδος στην αποτε-

λεσματική οργάνωση του κοινω-

νικού διαλόγου και στη σύγκληση 

των απόψεων των διαφόρων 

κοινωνικών ομάδων, όπου αυτό 

είναι δυνατό, για την άμβλυνση 

αντιπαλοτήτων που συχνά, χωρίς 

ουσιαστικό λόγο, ταλανίζουν την 

κοινωνία και βλάπτουν γενικό-

τερα την πορεία της χώρας και του 

λαού μας.

Παράλληλα ο κ. Κακλαμάνης 

επισήμανε την επιτακτική ανάγκη 

να ριζώσει ο θεσμός αυτός στο 

κοινωνικό σώμα, ώστε να εκφρά-

ζει ουσιαστικά την κοινωνική 

δυναμική ισχυροποιώντας το 

κύρος που πρέπει να έχει.
Ó
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Ðñüêåéôáé ãéá Ýíá ðïëý åíäéáöÝñïí 
ìïíôÝëï ïñãáíéóìïý, ôï ïðïßï ðéóôåýù 
üôé  ìðïñåß íá âïçèÞóåé êõâåñíÞóåéò 
êáé êïéíïâïýëéá íá ëÜâïõí åðáñêåßò 
áðïöÜóåéò ãéá ïëüêëçñç ôçí êïéíùíßá
åîáéôßáò ôïõ ìåãÜëïõ åýñïõò ôùí 
èåóìþí ðïõ åêðñïóùðïýíôáé åêåß

ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2000

Ðñüåäñïò ôçò ICA 
(ÄéåèíÞò ¸íùóç Óõíåôáéñéóìþí)

Roberto Rodrigues

¼ëá áõôÜ ôá ãåãïíüôá áðåéëïýí ôç äçìïêñáôßá êáé ôçí ðáñèïýí áðïöÜóåéò ãéá íá ìçí áõîçèåß ôï ÷Üóìá ìåôáîý Êýñéå Rodrigues, ðáñáêáëþ ðåßôå ìáò ìåñéêÜ 
ðñÜãìáôá ãéá ôçí éóôïñßá, ôï ñüëï êáé ôéò åéñÞíç óôéò äéÜöïñåò ðåñéï÷Ýò ôïõ ðëáíÞôç. Ç ïñãÞ ôùí ðëïõóßùí êáé öôù÷þí.
äñáóôçñéüôçôåò ôçò ICA. áðïêëåéóèÝíôùí ôïìÝùí åßíáé üëï êáé ðåñéóóüôåñï Ï Ð.Ï.Å. èá ìðïñïýóå íá åðéôñÝøåé óå äéÜöïñåò ÷þñåò 

ïñáôÞ êáé åêäçëþíåôáé ìå ôç âßá, ôá åðéèåôéêÜ H ICA (ÄéåèíÞò ̧ íùóç Óõíåôáéñéóìþí) åßíáé ìßá áðü êÜðïéï åßäïò åóùôåñéêÞò ðñïóôáóßáò, åöüóïí áõôÞ äåí 
êïéíùíéêÜ êéíÞìáôá, ôá öõëåôéêÜ ìßóç êáé ôïõò ôéò ðáëáéüôåñåò êáé ìåãáëýôåñåò ìç-êõâåñíçôéêÝò ïäçãåß óå åîáãùãéêü ðëåüíáóìá, ðïõ íá ìðïñåß íá 
åèíéêïýò Þ èñçóêåõôéêïýò ðïëÝìïõò ðïõ äåí èá Ýðñåðå åíþóåéò ðïõ åíþíåé, åêðñïóùðåß êáé åîõðçñåôåß ôïõò ðïõëçèåß óå Üëëåò ÷þñåò üðïõ ïé ìç ðñïóôáôåõìÝíïé 
íá õðÜñ÷ïõí ðéá.óõíåôáéñéóìïýò ðáãêïóìßùò. Ç Ä.Å.Ó. éäñýèçêå óôï áãñüôåò äåí ìðïñïýí íá Ý÷ïõí ðñüóâáóç ó' áõôÝò.

Ëïíäßíï ôï 1895. Ôá ìÝëç ôçò åßíáé åèíéêÜ óõíåôáéñé-Åêäçëþíåôáé åðßóçò ìå ôç äçìéïõñãßá ÷éëéÜäùí ìç-êõ-Ìå áõôÞ ôç óôÜóç èá ðñÝðåé íá åããõçèïýìå üôé èá 
óôéêÜ êéíÞìáôá êáé êÜðïéïé äéåèíåßò êïñõöáßïé óõíåôáé-âåñíçôéêþí ïñãáíþóåùí äéáöïñåôéêþí áðï÷ñþóåùí, õðÜñîåé âéùóéìüôçôá ôùí áãñïôþí óôéò ðëïýóéåò ÷þñåò 
ñéóôéêïß ïñãáíéóìïß. Ç Ä.Å.Ó. áñéèìåß 240 åèíéêïýò ðïõ áãùíßæïíôáé ãéá óõãêåêñéìÝíá êëáäéêÜ óõìöÝ-êáé áðü ôçí Üëëç üôé íÝåò áãïñÝò èá áíïé÷èïýí óôïõò 
ïñãáíéóìïýò óå 100 ÷þñåò óå üëï ôïí êüóìï, ìå Ýíá ñïíôá, åðåéäÞ äåí íéþèïõí üôé åêðñïóùðïýíôáé áðü áãñüôåò ôùí áíáðôõóóüìåíùí ÷ùñþí. ¼ìùò, ôï 
óõíïëéêü áñéèìü ìåëþí ðÜíù áðü 750 åêáôïììýñéá èåóìïýò Þ êõâåñíÞóåéò. êïéíùíéêü ðñüâëçìá ðñÝðåé íá ëõèåß ãéá ôïí êáèÝíá. Ãé' 
Üôïìá, åíùìÝíá ìå ôçí ðáãêüóìéá öéëïóïößá ôçò áõôü, åëðßæù üôé áðü ôçí áñ÷Þ ôïõ 2001 ìðïñïýìå íá Áõôü ôï óåíÜñéï åßíáé ðïõ ï Ðáãêüóìéïò Ïñãáíéóìüò 
óõíåñãáôéêüôçôáò. åñãáóèïýìå ðñïò áõôÞ ôçí êáôåýèõíóç.Åìðïñßïõ Ý÷åé ôç ìåãÜëç åõèýíç ôçò åãêáèßäñõóçò 
H Ä.Å.Ó., ùò ðáãêüóìéïò åêðñüóùðïò ôùí óõíåôáéñé-óõíèçêþí ãéá äéêáéïóýíç óôï åìðüñéï ãéá üëïõò ôïõò 

Ðïéá åßíáé ç ãíþìç óáò, ùò ðñüåäñïò ôçò ICA, 
óôéêþí ïñãáíþóåùí, äñáóôçñéïðïéåßôáé óå üëïõò ôïõò ïéêïíïìéêïýò ðáñÜãïíôåò ôùí äéáöïñåôéêþí êñáôþí, ó÷åôéêÜ ìå ôç óõììåôï÷Þ ôùí áãñïôéêþí 
ïéêïíïìéêïýò ôïìåßò. ÐñïÜãåé ôï ðáãêüóìéï óõíåôáé-áíáðôõãìÝíùí êáé áíáðôõóóüìåíùí. Ôï ôåñÜóôéï óõíïìïóðïíäéþí óå èåóìïýò üðùò ç Ï.Ê.Å.;
ñéóôéêü êßíçìá, ðïõ âáóßæåôáé óôéò áîßåò ôçò ðñüâëçìá, åéäéêÜ óôçí ðåñßðôùóç ôçò ãåùñãßáò, åßíáé ç 

Ãéá ìÝíá Þôáí áðïêÜëõøç ç ýðáñîç óôçí ÅëëÜäá ôçò 
áõôüâïÞèåéáò, áôïìéêÞò åõèýíçò, äçìïêñáôßáò, Ýëëåéøç ôçò áëëçëåããýçò ðïõ åìðïäßæåé ôéò ðëïýóéåò 

ÏéêïíïìéêÞò êáé ÊïéíùíéêÞò ÅðéôñïðÞò. ÐÝñá áðü ôéò 
éóüôçôáò, äéêáéïóýíçò êáé áëëçëåããýçò. Ðñïóôáôåýåé ÷þñåò íá áíáðôýîïõí áõôÞ ôç äéÜóôáóç ôçò äéêáéï-

ðëçñïöïñßåò ðïõ Ýëáâá áðü ôçí ÐÁ.Ó.Å.ÃÅ.Ó. êáé ôéò 
ôéò óõíåôáéñéóôéêÝò áîßåò êáé áñ÷Ýò, äéåõêïëýíåé ôçí óýíçò êé áõôü åðåéäÞ áõôüò ï ðñïóôáôåõôéóìüò 

ðåñéöåñåéáêÝò åíþóåéò ôçò, óôçí Panco êáé óôï 
áíÜðôõîç ôùí ïéêïíïìéêþí êáé Üëëùí áìïéâáßùí ùöÝ-áõîÜíåôáé óôéò ðëïýóéåò ÷þñåò, êÜôé ðïõ óçìáßíåé ôïí 

Éíóôéôïýôï Óõíåôáéñéóìþí, ç êáôáíüçóç ôïõ ñüëïõ 
ëéìùí ó÷Ýóåùí áíÜìåóá óôïõò ïñãáíéóìïýò-ìÝëç ôçò, áðïêëåéóìü ôùí áãñïôþí óôéò áíáðôõóóüìåíåò ÷þñåò. 

áõôÞò ôçò ÅðéôñïðÞò Þôáí Ýíá åðéðñüóèåôï üöåëïò êáôÜ 
ðñïùèåß ôçí ïéêïíïìéêÞ êáé êïéíùíéêÞ ðñüïäï ôùí Áðü ôçí Üëëç ìåñéÜ, áí ïé áíáðôõóóüìåíåò ÷þñåò äåí 

ôç äéÜñêåéá ôïõ ôáîéäéïý ìáò óôçí ÅëëÜäá, ó' áõôÞ ôç 
ëáþí, óõíåéóöÝñïíôáò äé' áõôïý óôç äéåèíÞ åéñÞíç êáé ðñïóôáôÝøïõí ôïõò áãñüôåò ôïõò, ïé ðëïýóéåò ÷þñåò èá 

÷þñá üðïõ ãñÜöôçêå Ýíá ôüóï óçìáíôéêü êïììÜôé ôçò 
áóöÜëåéá. Ç ðïëéôéêÞ ôçò Ä.Å.Ó. õëïðïéåßôáé ôüóï áðü ôïõò áðïêëåßóïõí åðßóçò. Ãé' áõôü, åßíáé áðáñáßôçôï ï 

ðáãêüóìéáò éóôïñßáò. Ðñüêåéôáé ãéá Ýíá ðïëý åíäéá-
åéäéêåõìÝíïõò ïñãáíéóìïýò áíÜ ôïìåßò, êáèþò åðßóçò Ðáãêüóìéïò Ïñãáíéóìüò Åìðïñßïõ íá åßíáé ðïëý 

öÝñïí ìïíôÝëï ïñãáíéóìïý ôï ïðïßï ðéóôåýù üôé ìðïñåß 
êáé áðü çðåéñùôéêÜ óõìâïýëéá êáé óõíåëåýóåéò. Ç éóïññïðçìÝíïò þóôå íá ìçí óõìâÜëåé óôçí áýîçóç ôçò 

íá âïçèÞóåé êõâåñíÞóåéò êáé êïéíïâïýëéá íá ëÜâïõí 
êåíôñéêÞ äéïßêçóç óôç Ãåíåýç êáé ðáñáñôÞìáôá óå üëåò ôñáãéêÞò ðïñåßáò óôçí ïðïßá áíáöÝñèçêá íùñßôåñá. Ãé' 

åðáñêåßò áðïöÜóåéò ãéá ïëüêëçñç ôçí êïéíùíßá, 
ôéò çðåßñïõò óôçñßæïõí áõôÞ ôç äïìÞ. áõôü ôï ëüãï ïé èåìåëéþäåéò áîßåò ôçò äéêáéïóýíçò, 

åîáéôßáò ôïõ ìåãÜëïõ åýñïõò ôùí èåóìþí ðïõ 
áëëçëåããýçò êáé åðéåßêéáò  ðñÝðåé íá äéáóùèïýí.Ç Ä.Å.Ó. Ý÷åé óõìâïõëåõôéêü ñüëï óå ó÷Ýóç ìå ôçí 

åêðñïóùðïýíôáé åêåß, üðùò ïé åñãïäüôåò, ïé åñãáæü-
Ï.Ê.Å. ôïõ Ï.Ç.Å., ôïõò F.A.O., Ä.Ï.Å., UNCTAD, ìåíïé êáé ïé  åðáããåëìáôßåò äéáöüñùí äñáóôçñéïôÞôùí. Ôé Ý÷åôå íá ðåßôå ãéá ôéò ôñÝ÷ïõóåò êáé 
UNIDO, UNCHS êáé ôï Óõìâïýëéï ôçò Åõñþðçò.

ìåëëïíôéêÝò ðïëéôéêÝò ôïõ Ð.Ï.Å. ãéá ôïí Ãé' áõôü ôï ëüãï, èåùñþ ðïëý óçìáíôéêü ðïõ èåóìïß 
áãñïôéêü ôïìÝá; óõíäåäåìÝíïé ìå ôïí áãñïôéêü ôïìÝá, üðùò Ðïéá åßíáé ç ãíþìç óáò ãéá ôçí ôñÝ÷ïõóá ôÜóç 

óõíåôáéñéóìïß, óõíäéêÜôá Þ åíþóåéò, óõììåôÝ÷ïõí óôçí ôçò ðáãêïóìéïðïßçóçò êáé ôïí Ðáãêüóìéï Åßìáé ðåðåéóìÝíïò üôé ìåôÜ ôçí áðïôõ÷ßá ôïõ Seattle, 
ÅðéôñïðÞ. Ïé áãñüôåò áðïôåëïýí èåìåëåéþäç óôïé÷åßá Ïñãáíéóìü Åìðïñßïõ (Ð.Ï.Å.); ðïëëÝò ÷þñåò ðïõ ðÞãáí åêåß ìå áõôÞ ôç èÝóç ãéá 
ãéá ìéá éóóüñïðç áíÜðôõîç ôùí åèíþí. ¼ìùò áõôü äåí Ôï ôñÝ÷ïí ìåãÜëï ðñüâëçìá äåí åßíáé ç ðáãêïóìéï-äéáðñáãìÜôåõóç, Ýðñåðå íá õðï÷ùñÞóïõí. Ãé' áõôü äåí 
åßíáé ðÜíôá êáôáíïçôü áðü ôïõò áóôéêïýò ôïìåßò, ðïõ ðïßçóç áðü ìüíç ôçò áëëÜ ôï «ðÜíôñåìÜ» ôçò ìå ôç öéëå-ðéóôåýù üôé ìðïñåß íá ãßíåé êÜðïéá ðñüïäïò óôï 
ðïëý óõ÷íÜ îå÷íïýí üôé äåí èá õðÞñ÷å âéïìç÷áíßá, ëåõèåñïðïßçóç ôùí áãïñþí. Áõôü ôï «ðÜíôñåìá» ðïõ áãñïôéêü êåöÜëáéï ôïõ Ð.Ï.Å. Áêüìç ðåñéóóüôåñï, 
åìðüñéï Þ õðçñåóßåò äß÷ùò ôéò áãñïôéêÝò Ýëáâå ÷þñá ôçí çìÝñá ðïõ ôï ôåß÷ïò ôïõ Âåñïëßíïõ Ý÷ù áìöéâïëßåò ó÷åôéêÜ ìå ôçí áñìïäéüôçôá ôïõ Ð.Ï.Å., 
äñáóôçñéüôçôåò.êáôÝññåõóå, Ý÷åé óçìÜíåé ôç ãÝííçóç ôùí äéäýìùí åðåéäÞ ðÞãáí óôï Seattle ðñïóðáèþíôáò íá Ýñèïõí óå 
Áðü ðïý ðñïÝñ÷åôáé ôï ÷áñôß óôï ïðïßï ãñÜöù áõôÝò ôéò áäåëöþí, ðïõ Ýãéíáí ïé áðïêáëõðôéêïß ïäçãïß ôçò óõìöùíßá ìå 135 ÷þñåò ðïõ åêðñïóùðïýóáí ôüóá 
ëÝîåéò; ÐñïÝñ÷åôáé áðü äÝíôñá ðïõ öõôåýôçêáí áðü ôñßôçò ÷éëéåôçñßäáò: áõôÝò ïé áäåëöÝò ïíïìÜæïíôáé ðïëëÜ äéáöïñåôéêÜ óõìöÝñïíôá, ÷ùñßò ôçí åëÜ÷éóôç 
áãñüôåò. Áðü ðïý ðñïÝñ÷ïíôáé ôá ñïý÷á öôéáãìÝíá áðü óõãêåíôñïðïßçóç ôùí åðé÷åéñÞóåùí êáé êïéíùíéêüò ðñïêáôáñêôéêÞ åíáñìüíéóç. Áí Ýðåéôá áðü áñêåôïýò 
ìáëëß, âáìâÜêé Þ ìåôÜîé; Áðü ðïý ðñïÝñ÷ïíôáé ôá ðá-áðïêëåéóìüò. ÁõôÝò «ôáîéäåýïõí» óå üëï ôïí êüóìï ìÞíåò óõæÞôçóçò ï Ð.Ï.Å. äåí êáôÜöåñå íá ðåôý÷åé 
ðïýôóéá, ïé æþíåò, ïé âáëßôóåò êáé ïé ôóÜíôåò Þ ôá äåñìÜ-êáôáóôñÝöïíôáò ôéò âáóéêÝò áñ÷Ýò ôçò áëëçëåããýçò êáé ïðïéáäÞðïôå óõìöùíßá, ðþò ðåñßìåíáí íá ðåôý÷ïõí óå 
ôéíá Ýðéðëá; Áðü ðïý ðñïÝñ÷ïíôáé ôá ëÜóôé÷á, ôá êáëþ-çèéêÞò, äßíïíôáò ÷þñï óôçí åãùéóôéêÞ õðïêñéóßá êáé 4 çìÝñåò; Ðïëý ðåñéóóüôåñï, üôáí ìÝóá áðü Ýíá 
äéá Þ ôá óáíäÜëéá; Ðþò íá ÷ôßóåéò Ýíá óðßôé ÷ùñßò îýëá;óôéò öéëïäïîßåò. «ðñÜóéíï äùìÜôéï» üðïõ ìéêñÝò ïìÜäåò ôùí 35 

ðñïíïìéïý÷ùí  ÷ùñþí äéáðñáãìáôåýïíôáí åê ìÝñïõò Ãéáôß íá ðáñÜãåéò øõãåßá, ôçãÜíéá, ðéÜôá êáé ìá÷áéñï-Ôï áíèñþðéíï åßäïò Ý÷åé ÷Üóåé ôéò Üëëåò ðáñáìÝôñïõò 
üëùí ôùí Üëëùí. ðßñïõíá áí äåí Ý÷åéò ôñüöéìá íá âÜëåéò ìÝóá; Ãéáôß íá ôçò óõìðåñéöïñÜò ôïõ êáé ïé åíÝñãåéåò ôùí áíèñþðùí 

ðáñÜãåéò öïñôçãÜ áí äåí õðÜñ÷åé ôßðïôá íá ìåôáöÝñåéò; êáé ôùí åðé÷åéñÞóåùí ïäçãïýíôáé áðü ôïí ìïíáäéêü ÁõôÞ ç áäõíáìßá ðïõ åßíáé ðéèáíüí óêüðéìç äåí ìðïñåß 
Ôá ðÜíôá îåêéíïýí óôïí áãñïôéêü ôïìÝá êáé åßíáé óôü÷ï ôçò óõóóþñåõóçò ðëïýôïõ. Êáé áõôüò ï óôü÷ïò, ðáñÜ íá áõîçèåß áõôÞ ôç ÷ñïíéÜ åîáéôßáò ôùí åêëïãþí 
áðáñáßôçôï ïé áãñïôéêÝò ìïíÜäåò íá óõììåôÝ÷ïõí óå ðïõ åßíáé õðåýèõíïò ãéá ôç óõãêåíôñïðïßçóç, Ý÷åé ùò óôéò Ç.Ð.Á. êáé óå Üëëåò ÷þñåò. ¼ëá áõôÜ óõíÝâáëáí 
ìéá ïìÜäá ìå ôüóï éó÷õñÞ åêðñïóþðçóç üðùò åßíáé ç Üìåóç óõíÝðåéá ôïí êïéíùíéêü áðïêëåéóìü. Êáèþò ç óå Ýíá âÞìá ðßóù óôï ïðïßï áíáöÝñèçêá ðñéí, ðïõ èá 
Ï.Ê.Å.áëëçëåããýç äåí åßíáé ðéá Ýíá óçìáíôéêü óôïé÷åßï ãéá ôéò åìðïäßóåé ïðïéáäÞðïôå ðñüïäï óôéò áãñïôéêÝò 
Ãé' áõôü ôï ëüãï, èá äéáäþóù ôï ìïíôÝëï áõôÞò ôçò êïéíùíßåò, êáíÝíáò äåí åíäéáöÝñåôáé ãéá ôïí äéáðñáãìáôåýóåéò ôï 2000. ¼ìùò ðéóôåýù üôé Ýðåéôá 
ÅðéôñïðÞò ðáãêïóìßùò, ùò Ýíá åñãáëåßï ãéá ôç äçìï-êïéíùíéêü áðïêëåéóìü, ï ïðïßïò ìå ôç óåéñÜ ôïõ ôñÝöåé áðü áõôÞ ôç öÜóç ëÞøçò ðñïôÜóåùí, ðïõ åßíáé óôï 

ðñüãñáììá ãéá áõôÞ ôç ÷ñïíéÜ, èá åßíáé áðáñáßôçôï íá êñáôßá, üðùò áêñéâþò ïé óõíåôáéñéóìïß.ôçí Ýëëåéøç áîéþí.



Ç ÅõñùðáúêÞ ÅðéôñïðÞ ðñï÷þñçóå ðñü-

óöáôá óôçí Ýêäïóç Ýêèåóçò ìå ôßôëï 

«ÅÊÈÅÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÊÏÉÍÙÍÉÊÇ 

ÐÑÏÓÔÁÓÉÁ ÓÔÇÍ ÅÕÑÙÐÇ ÔÏ 1999», 

COM (2000) 163 ôåëéêü, óôçí ïðïßá 

êáôáãñÜöïíôáé ç êáôÜóôáóç, ïé åîåëßîåéò êáé 

ïé ðñïïðôéêÝò ôùí åèíéêþí óõóôçìÜôùí 

êïéíùíéêÞò ðñïóôáóßáò óôçí ÅõñùðáúêÞ 

í̧ùóç (Å.Å.), óôç âÜóç ôçò áíÜëõóçò 

äåäïìÝíùí äéáèÝóéìùí, êõñßùò, ìÝ÷ñé êáé ôï 

1996. 

Ç Ýêèåóç áðïôåëåßôáé áðü ðÝíôå ìÝñç. Óôï 

ðñþôï åîåôÜæåé ôéò äçìïãñáöéêÝò, ïéêïíï-

ìéêÝò êáé êïéíùíéêÝò åîåëßîåéò ðïõ äéáìïñ-

öþíïõí ôï ðëáßóéï åíôüò ôïõ ïðïßïõ 
èåóðßóôçêå ôï 1995). Ïé åéäéêïß öüñïé ëåéôïõñãïýí ôá óõóôÞìáôá êïéíùíéêÞò 
áíÝñ÷ïíôáé óÞìåñá óå 15% ôçò óõíïëéêÞò ðñïóôáóßáò óôçí Å.Å. êáé ôéò ðéÝóåéò ðïõ 
÷ñçìáôïäüôçóçò.áóêïýíôáé óå áõôÜ. Ïé óçìáíôéêüôåñåò áðü 
Óôï ôÝôáñôï ìÝñïò ç ȩ̂èåóç åîåôÜæåé ôéò áõôÝò ôéò åîåëßîåéò åßíáé á. ç ãÞñáíóç ôïõ 
áëëáãÝò ðïõ õðÝóôçóáí ôá óõóôÞìáôá êïéíù-ðëçèõóìïý êáé ç ðñïâëåðüìåíç Üíïäïò ôïõ 
íéêÞò ðñïóôáóßáò óôçí Åõñþðç ìå âÜóç ñõèìïý áýîçóçò ôùí çëéêéùìÝíùí áðü ôï 
ôÝóóåñéò Üîïíåò-óôü÷ïõò: ðñþôïí íá ãßíåé ðéï 2010 êáé ìåôÜ, â. ç áõîáíüìåíç óõììåôï÷Þ 
áðïäïôéêÞ ç åñãáóßá êáé íá äéáóöáëéóôåß Ýíá ôùí ãõíáéêþí óôï åñãáôéêü äõíáìéêü êáé ç 
áóöáëÝò åéóüäçìá, äåýôåñïí íá åîáóöáëé-ìåôáâáëëüìåíç éóïññïðßá ìåôáîý ôùí öýëùí, 
óôïýí áóöáëåßò óõíôÜîåéò êáé íá ãßíïõí ã. ç ìç õðï÷þñçóç ôçò ìáêñï÷ñüíéáò 
âéþóéìá ôá óõíôáîéïäïôéêÜ óõóôÞìáôá, ôñßôïí áíåñãßáò, åéäéêüôåñá ôùí ìåãáëýôåñçò 
íá ðñïá÷èåß ç êïéíùíéêÞ Ýíôáîç êáé ôÝôáñôïí, çëéêßáò åñãáæïìÝíùí êáé ç ôÜóç ãéá ðñüùñç 
íá êáôï÷õñùèåß ôï õøçëü åðßðåäï êáé ç óõíôáîéïäüôçóç êáé ä. ç ìåôáâáëëüìåíç äïìÞ 
âéùóéìüôçôá ôùí õðçñåóéþí õãåßáò. ôùí íïéêïêõñéþí (Üíù ôïõ 25% ðåñéëáìâÜ-

íïõí Ýíá ìüíï ìÝëïò) êáé ç áýîçóç ôùí Ç óçìáíôéêüôåñç áëëáãÞ Þôáí ç åðáíåîÝôáóç 

íïéêïêõñéþí ðïõ äåí ðåñéëáìâÜíïõí êáíÝíá ôùí üñùí ðïõ éó÷ýïõí ãéá ôçí êáôáâïëÞ ôùí 

åñãáæüìåíï ìÝëïò. ðáñï÷þí. ÐïëëÜ êñÜôç-ìÝëç õéïèÝôçóáí 

ìÝôñá ðïõ áðïóêïðïýí óôï íá êáôáóôÞóïõí Óôï äåýôåñï ìÝñïò, áíáëýåôáé ç êëßìáêá ôùí 
áõóôçñüôåñåò ôéò ðñïûðïèÝóåéò ãéá ôçí äáðáíþí ãéá ôçí êïéíùíéêÞ ðñïóôáóßá óôá 
áðüêôçóç ôïõ äéêáéþìáôïò óå ìßá ðáñï÷Þ êáé äéÜöïñá êñÜôç ìÝëç, ç óýíèåóÞ ôïõò êáé ïé 
óôï íá áõîçèåß ç äñáóôçñéïðïßçóç ôïõ áëëáãÝò ðïõ Ýãéíáí óôç äåêáåôßá ôïõ 1990. Ïé 
áíÝñãïõ ãéá ôçí åîåýñåóç åñãáóßáò (ðåñéêïðÞ óõíïëéêÝò äáðÜíåò ãéá ôçí êïéíùíéêÞ 
åðéäïìÜôùí áíåñãßáò êáé ðáñï÷þí áíáðç-ðñïóôáóßá óôçí Åõñþðç, ðåñéëáìâáíïìÝíùí 
ñßáò êáé ðåñéïñéóìüò ðñüùñçò óõíôáîéï-ôùí öüñùí êáé ôùí êïéíùíéêþí åðéâáñýí-
äüôçóçò). ¼ëá ôá êñÜôç Ýëáâáí ìÝôñá ãéá ôç óåùí åðß ôùí ðáñï÷þí, áíÞëèáí óôï 28,5% 
âéùóéìüôçôá ôùí óõóôçìÜôùí óõíôáîéïäü-ôïõ ÁÅÐ. Ôï ýøïò ôùí äáðáíþí Þôáí ðÜíù 
ôçóçò (áýîçóç çëéêßáò, ìåßùóç êáôáâáë-áðü 30% ôïõ ÁÅÐ óôç Ãáëëßá, ôï ÂÝëãéï, ôç 
ëüìåíçò óýíôáîçò Þ óôåíüôåñç óõó÷ÝôéóÞ ôçò Ãåñìáíßá, ôéò ÊÜôù ×þñåò êáé ôéò ôñåéò 
ìå ôéò êáôáâáëëüìåíåò åéóöïñÝò, äçìéïõñãßá óêáíäéíáâéêÝò, áðü ôéò ïðïßåò ç Óïõçäßá åß÷å 
åéäéêþí ôáìåßùí ãéá ôç ÷ñçìáôïäüôçóç ôùí ôï õøçëüôåñï ðïóïóôü (ðåñßðïõ 35% ôïõ 
ìåëëïíôéêþí åêñïþí). ÅîÜëëïõ, äüèçêå ÁÅÐ), åíþ ôï ðïóïóôü áõôü Þôáí 22-23% ôïõ 
Ýìöáóç óôá åíåñãçôéêÜ êáé ðñïëçðôéêÜ ÁÅÐ óôçí ÅëëÜäá, ôçí Éóðáíßá êáé ôçí 
ìÝôñá, ðñïêåéìÝíïõ íá áõîçèåß ï áñéèìüò ôùí Ðïñôïãáëßá êáé ìüíï 18,5% óôçí Éñëáíäßá. 
áôüìùí ðïõ åñãÜæïíôáé êáé æïõí áðü ôçí Óôï ôñßôï ìÝñïò, åîåôÜæåôáé ç óçìáóßá ôùí 
åñãáóßá ôïõò êáé íá ìåéùèåß ï êïéíùíéêüò äéáöüñùí ðçãþí ÷ñçìáôïäüôçóçò ôùí 
áðïêëåéóìüò. äáðáíþí êáé ç Ýêôáóç óôçí ïðïßá õðÝóôçóáí 
Óôçí ðñÜîç, ðáñÜ ôçí Ýìöáóç óôá åíåñãçôéêÜ ìåôáâïëÝò. ÊáôÜ ìÝóï üñï ïé åéóöïñÝò ôçò 
ìÝôñá, õðÞñîå ó÷åôéêÜ ìéêñÞ ìåôáôüðéóç áðü êïéíùíéêÞò áóöÜëéóçò áðïôÝëåóáí ôçí êýñéá 
ôá ðáèçôéêÜ óôá åíåñãçôéêÜ ìÝôñá: ôï ðïóü ðçãÞ ÷ñçìáôïäüôçóçò (63% ) ôùí äáðáíþí 
ðïõ äáðáíÞèçêå óå åíåñãçôéêÜ ðñïãñÜììáôá êïéíùíéêÞò ðñïóôáóßáò ôï 1996. Áðü ôï 1996 
ãéá ôïí Üíåñãï ðáñÝìåéíå ôï 1998 óôá åðßðåäá êáé ìåôÜ Ýãéíå ðñïóðÜèåéá óå áñêåôÜ êñÜôç 
ôïõ 1994 êáé áðïäåß÷èçêå ìéêñüôåñï áðü ôï ìÝëç íá ìåôáôïðéóôåß ç ðçãÞ ÷ñçìáôïäüôçóçò 
áíôßóôïé÷ï ôïõ 1990.áðü ôéò åéóöïñÝò óôïõò öüñïõò, êáé êÜðïéåò 

öïñÝò óå åéäéêïýò öüñïõò ïé ïðïßïé Ç Ýêèåóç áõôÞ óõìâÜëëåé óôç óõæÞôçóç ãéá 

åðéâÜëëïíôáé ãéá ôç ÷ñçìáôïäüôçóç ïñéóìÝ-ôïí åêóõã÷ñïíéóìü ôùí óõóôçìÜôùí 

íùí ðáñï÷þí (ð.÷. óôç Ãáëëßá ç CSG: êïéíùíéêÞò ðñïóôáóßáò óôçí Åõñþðç, 

ãåíéêåõìÝíç êïéíùíéêÞ åéóöïñÜ, ðïõ èåóðß-óõìðëçñþíïíôáò ìå áõôüí ôïí ôñüðï ôçí 

óôçêå ôï 1991, êáé ç CRDS: åéóöïñÜ ãéá ôçí ðñüóöáôç Ýêèåóç ãéá ôçí áðáó÷üëçóç óôçí 

åîüöëçóç ôïõ êïéíùíéêïý ÷ñÝïõò, ðïõ Åõñþðç ôï 1999.
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Ðñüêåéôáé ãéá Ýíá åíäéáöÝñïí âéâëßï ôï 

ïðïßï áöïñÜ Üìåóá ôï Ýñãï ôçò Ï.Ê.Å. Êé 

áõôü ãéáôß äåí ðåñéïñßæåôáé óå èåùñçôéêÝò 

åéóçãÞóåéò êáé óõæçôÞóåéò ãéá ôï ìÝëëïí ôïõ 

êïéíùíéêïý êñÜôïõò, áëëÜ åéó÷ùñåß óå 

óõãêåêñéìÝíá èÝìáôá åöáñìïóìÝíçò áíÜ-

ëõóçò ð.÷. ãýñù áðü ôïí ÷ñüíï åñãáóßáò 

óôéò ÷þñåò ôçò ÅÅ, ôá åõñùðáúêÜ 

áóöáëéóôéêÜ óõóôÞìáôá, ôçí áãïñÜ 

åñãáóßáò óôçí ÅëëÜäá, êëð.

Ï ôüìïò åßíáé óõëëïãéêüò êáé ãñÜöïõí 

ãíùóôïß åéäéêïß ôçò êïéíùíéêÞò ðïëéôéêÞò 

ôçò ÷þñáò ìáò. Åéäéêüôåñá, ï È. Óáêåë-

ëáñüðïõëïò êáé ï Ã. ×Üëáñçò áíáëýïõí 

ôéò èåùñçôéêÝò ðëåõñÝò ôïõ êïéíùíéêïý 

êñÜôïõò êáé ôùí ìåôáññõèìéóôéêþí 

áéôïõìÝíùí ôïõ. Ç Ê. Ëáìðñïðïýëïõ 

áó÷ïëåßôáé ìå ôá ðñïâëÞìáôá ôùí ó÷Ýóåùí 

ôùí äýï öýëùí, åíþ ï Ð. Êõðñéáíüò 

ðñïóåããßæåé êïéíùíéïëïãéêÜ ôéò êïéíùíéêÝò 

ó÷Ýóåéò. Ìå ôï ðñüâëçìá ôïõ êïéíùíéêïý 

áðïêëåéóìïý áó÷ïëåßôáé ï Ó. ×ôïýñçò. Áðü 

åêåß êáé ðÝñá áñ÷ßæåé Ýíáò Üëëïò êýêëïò 

åíïôÞôùí ðïõ Ý÷ïõí ðéï «åöáñìïóìÝíï 

÷áñáêôÞñá»: ôï óõíäéêáëéóôéêü êßíçìá êáé 

ïé óõëëïãéêÝò óõìâÜóåéò åñãáóßáò óå 

ÅëëÜäá êáé Åõñþðç (Ã. ÊïõæÞò), ç ðïëéôéêÞ 

ôïõ åñãÜóéìïõ ÷ñüíïõ óôçí Åõñþðç 

(Ó. Áëåîáíäñüðïõëïò) ç ðåñßðôùóç ôùí 

åñãáæïìÝíùí óôéò åðé÷åéñÞóåéò êïéíÞò 

ùöÝëåéáò óôçí Åõñþðç (É. ØçììÝíïò) êáé 

ìéá óåéñÜ óõìâïëþí ðÜíù óôï áóöáëéóôéêü 

óýóôçìá êáé ôï óýóôçìá õãåßáò (È. Ñïýðáò, 

Ó. Ñïìðüëçò & Ì. ×ëÝôóïò, ×. Ïéêïíüìïõ 

êáé Á. Óßóóïõñáò & Ã. Áìßôóçò).

Ôï âéâëßï Ý÷åé ôï ðëåïíÝêôçìá üôé óõãêå-

íôñþíåé ðñïóåããßóåéò áðü äéÜöïñïõò 

åðéóôçìïíéêïýò êëÜäïõò, üðùò ïéêïíïìéêÞ, 

ðïëéôéêÞ åðéóôÞìç êáé êïéíùíéïëïãßá êáé èá 

áðïäåé÷èåß ðïëý ÷ñÞóéìï ãéá éäéþôåò êáé 

öïñåßò ðïõ åíäéáöÝñïíôáé ãéá ôçí áðï-

óáöÞíéóç èåìÜôùí ðïõ óôïí ôñÝ÷ïíôá 

ðïëéôéêü ëüãï ßóùò äåí åßíáé êáé ôüóï 

îåêáèáñéóìÝíá. 

«Ç ìåôáññýèìéóç ôïõ 
êïéíùíéêïý êñÜôïõò»

ÅðéìÝëåéá: È. Óáêåëëáñüðïõëïò 
Åêäüóåéò: ÊñéôéêÞ

«̧êèåóç ãéá ôçí ÊïéíùíéêÞ 
Ðñïóôáóßá óôçí Åõñþðç ôï 1999»
COM (2000) 163 ôåëéêü

Ç ÅÐÉÔÑÏÐÇ Ô Ù Í ÅÕÑÙÐÁÚÊÙÍ ÊÏÉÍÏÔÇÔÙÍ
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ραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 29 Μαΐου 2000 στα γραφεία της 

Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της Ελλάδος 

επίσκεψη φοιτητών από πανεπιστήμια των χωρών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ERASMUS.

Τους φοιτητές υποδέχτηκαν ο Γενικός Γραμματέας και η Υπεύ-

θυνη Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων, και τους ενημέρωσαν για το 

έργο και τις δραστηριότητες της Ο.Κ.Ε.

Οι φοιτητές εξεδήλωσαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το θεσμό της 

Ο.Κ.Ε. και ζήτησαν να πληροφορηθούν για την ύπαρξη και 

λειτουργία αντιστοιχων θεσμών στις χώρες τους.

Ãíþìç ôçò ïëëáíäéêÞò Ï.Ê.Å. (SER) 

«Óõíôïíéóìüò ôùí Ïéêïíïìéêþí êáé 
Êïéíùíéêþí Ðïëéôéêþí óôçí Å.Å.»

Π

Åðßóêåøç ôïõ ÐñÝóâç ôçò 
Áñìåíßáò óôçí Ï.Ê.Å.

Åðßóêåøç öïéôçôþí áðü 
ôï åîùôåñéêü óôçí Ï.Ê.Å

ραγματοποιήθηκε στις 21 Ιουνίου 2000 επί-

σκεψη του Πρέσβη της Αρμενίας κ. Armen 

Petrossian στα γραφεία της Οικονομικής και 

Κοινωνικής Επιτροπής της Ελλάδoς. Τον κ. Πρέσβη 

υποδέχτηκαν ο Γενικός Γραμματέας και η Υπεύθυνη 

Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων, ενώ στη Συνάντηση 

συμμετείχε και ο Επιστημονικός Συνεργάτης της 

Ο.Κ.Ε. κ. Αθανάσιος Παπαϊωάννου.  

Ο κ. Πρέσβης ζήτησε να πληροφορηθεί τις αρμοδι-

ότητες, τη σύνθεση και τον τρόπο λειτουργίας της 

Ο.Κ.Ε., ενώ επεσήμανε ότι στη χώρα του δεν υπάρχει 

αντίστοιχος θεσμός.

Στη συνέχεια, συζητήθηκαν τρόποι συνεργασίας των 

κοινωνικών φορέων των δύο χωρών, προκειμένου να 

γίνει γνωστή στην Αρμενία η ελληνική εμπειρία του 

θεσμοποιημένου κοινωνικού διαλόγου.

ÏÉ Ï.Ê.Å.ÔÇÓ  ÅÕÑÙÐÁÚÊÇÓ ÅÍÙÓÇÓ 

Ð

Ç ïëëáíäéêÞ Ï.Ê.Å. (SER) åîÝäùóå ìÝóá óôï 

2000 Ãíþìç ó÷åôéêÜ ìå ôïí «Óõíôïíéóìü 

ôùí ïéêïíïìéêþí êáé êïéíùíéêþí ðïëéôé-

êþí óôçí Å.Å.».  Ç Ï.Ê.Å. Ïëëáíäßáò ðñï-

Ýâç óå áõôÞí ôç Ãíùìïäüôçóç ìåôÜ áðü 

áßôçìá ôçò ïëëáíäéêÞò ÊõâÝñíçóçò. 

Ôï åíäéáöÝñïí ôïõ èÝìáôïò áõôïý Ýãêåé-

ôáé óôï üôé ç åõñùðáúêÞ íïìéóìáôéêÞ 

ïëïêëÞñùóç Ý÷åé ùò óõíÝðåéá ôïí 

êáèïñéóìü êïéíÞò íïìéóìáôéêÞò êáé 

óõíáëëáãìáôéêÞò ðïëéôéêÞò ãéá üëá ôá 

óõììåôÝ÷ïíôá óôçí ÏÍÅ êñÜôç. Áíôß-

èåôá, ç äçìïóéïíïìéêÞ ðïëéôéêÞ, üðùò 

êáé ïé êïéíùíéêÝò, èá ðáñáìåßíïõí 

óôçí áñìïäéüôçôá ôùí êñáôþí ìåëþí, 

õðïêåßìåíåò, üìùò, óå óõíôïíéóìü, 

ìÝóá áðü ôç ÷Üñáîç êïéíþí ðñï-

óáíáôïëéóìþí êáé êáôåõèõíôÞñéùí ãñáììþí 

óå êïéíïôéêü åðßðåäï, óôï ðëáßóéï ôïõ Óõìöþíïõ 

Óôáèåñüôçôáò êáé ÁíÜðôõîçò, áëëÜ êáé ôçò åðïðôåßáò ôçò ÅõñùðáúêÞò ÊåíôñéêÞò 

ÔñÜðåæáò.

Ç Ãíþìç áíáöÝñåôáé êáôáñ÷Þí óôéò ïéêïíïìéêÝò êáé êïéíùíéêÝò ðñïêëÞóåéò ìå ôéò 

ïðïßåò èá Ýñèåé áíôéìÝôùðç ç ÅõñùðáúêÞ ̧ íùóç (Å.Å.) ôá åðüìåíá ÷ñüíéá. Óýìöùíá 

ìå ôçí Ï.Ê.Å. Ïëëáíäßáò ïé íÝåò ðñïêëÞóåéò èá åßíáé: 

-Ç äéáóöÜëéóç ôçò êáëÞò ëåéôïõñãßáò ôçò ÏÍÅ, ìå ìåãáëýôåñç Ýìöáóç óôï 

ïéêïíïìéêü êáé ü÷é áðïêëåéóôéêÜ óôï íïìéóìáôéêü óêÝëïò. Ç ÅõñùðáúêÞ ̧ íùóç 

äå èá ðñÝðåé íá ðåñéïñßæåôáé óôçí ëåéôïõñãßá ôçò åíéáßáò áãïñÜò, áëëÜ èá ðñÝðåé 

êáé íá óôï÷åýåé óôïí áðïôåëåóìáôéêü óõíôïíéóìü ôùí åèíéêþí ïéêïíïìéêþí 

ðïëéôéêþí, óôçí äéáóöÜëéóç åðáñêïýò êïéíùíéêÞò êáé ïéêïíïìéêÞò óõíï÷Þò êáé 

óôçí åíßó÷õóç ôçò êïéíùíéêÞò ôçò äéÜóôáóçò. 

-Ç Äéåýñõíóç ôçò Å.Å. ðñïò ôçí ÁíáôïëéêÞ Åõñþðç.

-Ç ðñïóáñìïãÞ ôùí èåóìþí êáé ðïëéôéêþí ôçò Å.Å. óôç äéáäéêáóßá ôçò äéåýñõíóçò.

Óå Ýíá äåýôåñï ìÝñïò ç Ãíþìç åîåôÜæåé ðÜíù óå ðïéåò áñ÷Ýò ðñÝðåé íá âáóéóôåß ï 

óõíôïíéóìüò ôùí ïéêïíïìéêþí êáé êïéíùíéêþí ðïëéôéêþí. Ðñïôåßíåé ï óõíôïíéóìüò 

áõôüò íá åßíáé «ìáëáêüò» (soft) êáé íá õðÜñ÷åé ðåñéèþñéï ãéá åëáóôéêÞ ðñïóöõãÞ 

óôéò åèíéêÝò ðïëéôéêÝò. Èá ðñÝðåé åðßóçò íá ãßíåôáé óåâáóôÞ ç áõôïíïìßá ôùí 

öïñÝùí ðïõ åìðëÝêïíôáé óôï ðåäßï ôùí åèíéêþí ðïëéôéêþí. Ç ïëëáíäéêÞ Ï.Ê.Å. 

åêöñÜæåé åðéöõëÜîåéò ãéá ôçí Ýìöáóç ðïõ äßíåôáé óôçí ôÞñçóç äéáäéêáóéþí óå 

âÜñïò ôçò åðßôåõîçò ôçò ïõóéáóôéêÞò óõíï÷Þò óôï åóùôåñéêü ôçò ̧ íùóçò.

Óå Ýíá ôñßôï ìÝñïò åîåôÜæåôáé ôï ðëáßóéï óõíôïíéóìïý ôùí óõãêåêñéìÝíùí 

ðïëéôéêþí ðïõ èá ðñÝðåé íá åîïñèïëïãéóôåß êáé íá âáóéóôåß óôç óõíÝñãéá üëùí ôùí 

åìðëåêüìåíùí öïñÝùí. ÓÞìåñá ôï ðëáßóéï áõôü êáèïñßæåôáé áðü ôï Óýìöùíï 

Óôáèåñüôçôáò êáé ÁíÜðôõîçò (äçìïóéïíïìéêÞ ðïëéôéêÞ), ôç Óýíïäï ÊïñõöÞò ôïõ 

Ëïõîåìâïýñãïõ (ÐïëéôéêÝò áðáó÷üëçóçò), ôç Äéáäéêáóßá ôïõ ÊÜñíôéö 

(äéáñèñùôéêÝò ðïëéôéêÝò) êáé ôç Äéáäéêáóßá ôçò Êïëùíßáò (ÄéÜëïãïò óå 

ìáêñïïéêïíïìéêü åðßðåäï) êáé ëåéôïõñãåß õðü ôçí åõèýíç ôïõ ECOFIN. Ç Ãíþìç 

ðñïôåßíåé äéÜöïñá ìÝôñá ãéá ôçí åíßó÷õóç ôïõ êïéíùíéêïý äéáëüãïõ, ôüóï ìå ôç 

ìïñöÞ ôçò äéáâïýëåõóçò üóï êáé ìå ôç ìïñöÞ ôçò óõíåííüçóçò óå åõñùðáúêü 

äéåðáããåëìáôéêü åðßðåäï, ìå åðßêåíôñï êÜðïéåò åðéóçìÜíóåéò ãéá ôç âåëôßùóç ôçò 

èåóìéêÞò áðïôåëåóìáôéêüôçôáò ôçò Ï.Ê.Å. ôùí Å.Ê. 

Ó÷åôéêÜ, ôÝëïò, ìå ôç óõììåôï÷Þ ôùí êïéíùíéêþí öïñÝùí óôï óõíôïíéóìü ôùí 

ïéêïíïìéêþí êáé êïéíùíéêþí ðïëéôéêþí óå åõñùðáúêü åðßðåäï, åðéóçìáßíåôáé üôé 

õðÜñ÷åé ïëïÝíá ìåãáëýôåñç áëëçëåîÜñôçóç åèíéêþí êáé êïéíïôéêþí ðïëéôéêþí, ãé' 

áõôü ïé êïéíùíéêïß öïñåßò óå åèíéêü åðßðåäï ðñÝðåé íá Ý÷ïõí ëüãï ãéá ôïõò 

ìåãÜëïõò ðñïóáíáôïëéóìïýò êáé ôéò êáôåõèõíôÞñéåò áñ÷Ýò ðïõ ÷áñÜóóïíôáé óå 

êïéíïôéêü åðßðåäï. Ôï åñþôçìá åßíáé ìå ðïéïõò üñïõò ìðïñåß íá èåóðéóôåß Ýíá 

ìïíôÝëï áðïôåëåóìáôéêïý äéáëüãïõ ôüóï ìåôáîý ôùí êïéíùíéêþí öïñÝùí, üóï êáé 

áíÜìåóá óå áõôïýò êáé óôá åõñùðáúêÜ üñãáíá óå åõñùðáúêü åðßðåäï. Óýìöùíá ìå 

ôçí ïëëáíäéêÞ Ï.Ê.Å. ç áðïôåëåóìáôéêüôçôá åîáñôÜôáé êõñßùò áðü ôçí åíßó÷õóç ôçò 

äéáâïýëåõóçò ìå ôéò åèíéêÝò åðáããåëìáôéêÝò ïñãáíþóåéò êáé ôçí áíÜðôõîç ôïõ 

ìç÷áíéóìïý ôçò êïéíùíéêÞò óõíåííüçóçò óå åèíéêü åðßðåäï.



υνήλθε τη Δευτέρα 24 Απριλίου 
2000 η Ολομέλεια της Οικονο-
μικής και Κοινωνικής Επιτρο-

πής (Ο.Κ.Ε.), προκειμένου να εκφρά-
σει Γνώμη για τη «Λευκή Βίβλο για 
την ασφάλεια των τροφίμων», που 
εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

νεοσυσταθέντος Ε.Φ.Ε.Τ., επισημαί- τροφίμων είναι ιδιαίτερα υψηλή και Στη Συνεδρίαση παρέστη και η 
έχει σημειωθεί πολύ σημαντική νοντας το στόχο για συντονισμένο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβου-
βελτίωση στη μεταπολεμική περίοδο. έλεγχο, αλλά και για νέα νοοτροπία λίου του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου 
H πραγματικότητα αυτή πρέπει να στις υπηρεσίες ελέγχου, νοοτροπία Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.) κα Χριστίνα 
γίνει κοινή συνείδηση διότι συχνά, και που θα υφίσταται από την εύκολη Παπανικολάου. Η κα  Παπανικολάου 
χάριν εντυπώσεων, δημιουργούνται λύση της «παραπομπής στον εισαγγε-χαρακτήρισε τη Λευκή Βίβλο ως 
ανησυχίες στο καταναλωτικό κοινό, λέα» και δίνει έμφαση στην πρόληψη, ιδιαίτερα θετική. Επεσήμανε πάντως 
που δεν δικαιολογούνται από τα αλλά και στη διευθέτηση των προβλη-ότι πρέπει να δοθεί έμφαση από την 
επιστημονικά δεδομένα και έχουν μάτων που παρουσιάζονται. Ε.Ε. στη διαμόρφωση διατροφικής 
συχνά ως αποτέλεσμα τον αποπρο-H Ολομέλεια της Ο.Κ.Ε., μετά από πολιτικής, κάτι που δεν υπάρχει μέχρι 
σανατολισμό του κοινού, αλλά συχνά διεξοδική συζήτηση, υιοθέτησε Γνώ-σήμερα. Η κα Παπανικολάου τόνισε τη 
και των ίδιων των αρχών.μη της οποίας το βασικό περιεχόμενο σημασία της ευαισθητοποίησης των 
Φυσικά, η παραδοχή αυτή δεν θα έχει ως εξής :καταναλωτών ως το αποτελεσμα-
πρέπει να μας οδηγήσει σε εφησυ-Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτρο-τικότερο μέσο άσκησης κοινωνικού 
χασμό. Και αυτό γιατί σήμερα, με την πή επιθυμεί να τονίσει εξ αρχής ότι στη ελέγχου της ασφάλειας των τροφίμων 
ενιαία ευρωπαϊκή αγορά αλλά και με σημερινή εποχή η ασφάλεια των και τέλος αναφέρθηκε στο ρόλο του 
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Ο καθηγητής κ. Ανδρέας Κιντής, Πρόεδρος της Ο.Κ.Ε., και η κα Χριστίνα Παπανικο-
λάου, Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.).

Το Προεδρείο της Ο.Κ.Ε.
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ȩ̂öñáóç Ãíþìçò Ðñùôïâïõëßáò
ôçò Ï.Ê.Å. ãéá ôá «ÃåíåôéêÜ 
ÔñïðïðïéçìÝíá Ðñïúüíôá»

υνήλθε τη Δευτέρα 24 Απρι- φάλια προσέγγιση και κατά συνέπεια 
την αποστασιοποίηση, τόσο από την λίου 2000 η Ολομέλεια της 
άκρατη δαιμονολογία, όσο και την Οικονομικής και Κοινωνικής 
άκρατη ευφορία, που εκφράζεται από Επιτροπής (Ο.Κ.Ε.), προκειμένου 
ορισμένους κύκλους. Το σφαιρικό αυ-να εκφράσει Γνώμη Πρωτοβουλίας 
τής της προσέγγισης επιτρέπει επίσης για τα «Γενετικά Τροποποιημένα 
μια σταδιακή και κατά είδος ανάλυ-Προϊόντα». 

Η Ολομέλεια συζήτησε και ενέκρινε ση, όσο και την ευδιάκριτη ανάδειξη 
ομόφωνα τη Γνώμη Πρωτοβουλίας. των μειονεκτημάτων και των πλεονε-
Για την ολοκλήρωση της Γνώμης κτημάτων της νέας τεχνολογίας.

Στη συνέχεια η Γνώμη της Ο.Κ.Ε. εργάστηκαν στο πλαίσιο της οικείας στημονικής-ερευνητικής κοινότητας, 
παρουσιάζει το διεθνές και εθνικό Επιτροπής Εργασίας, εκτός από τους τα προϊόντα αυτά θα πρέπει να αξιο-
νομοθετικό πλαίσιο και τις ατελέσφο-εκπροσώπους των φορέων, ειδικοί λογηθούν και, σε κατάλληλο χρόνο, 
ρες, ενίοτε, προσπάθειες εφαρμογής επιστήμονες και κορυφαίοι πανεπι- να δοκιμαστούν, ανάλογα με τον κλά-
του. Στηλιτεύει δε την σπουδή με την στημιακοί που παρείχαν τεχνική δο εφαρμογής. Τούτο βέβαια θα γίνει 
οποία ορισμένα διεθνή συμφέροντα τεκμηρίωση, ενώ ελήφθη ιδιαίτερα σε συνάρτηση με τα όσα διαδραμα-
επιδίωξαν να διαδώσουν παγκόσμια υπόψη η γνώμη των αγροτικών οργα-

τίζονται στην Ε.Ε., όπου η χώρα μας 
τα ΓΤΠ. Θεωρεί πάντως ότι, εφόσον νώσεων και των καταναλωτικών 

είναι θεσμικά σε θέση να διαμορ-
τηρηθούν οι νόμιμες διαδικασίες, το συλλόγων. Επίσης ελήφθησαν υπόψη 

φώσει τη σχετική πολιτική και το έχει 
δικαίωμα ενημέρωσης του κατα-τα πορίσματα πολλών διεθνών οργα-

κάνει ήδη σε αρκετές περιπτώσεις. 
ναλωτή (επισήμανση των κυκλοφο-νισμών.

Η Γνώμη της Ο.Κ.Ε., όπως τονίστηκε Η Γνώμη της Ο.Κ.Ε. πρωτοτυπεί σε ρούντων προϊόντων), ο κοινωνικός 
και στις συζητήσεις της Ολομέλειάς σχέση με τα από καιρού κυκλοφο- έλεγχος κατά την χορήγηση των 
της, δεν κλείνει το ζήτημα της γενετι-ρούντα δημοσιεύματα κατά το ότι αδειών πειραματικής καλλιέργειας, η 
κής τροποποίησης. Μάλλον το ανοί-εντάσσει το ζήτημα σε ένα πλαίσιο, έρευνα κόστους-οφέλους για την 
γει, εφόσον προτίθεται να συνεχίσει όπου αναδεικνύονται οι κυρίαρχες αγροτική οικονομία της χώρας και η 
τον σχετικό διάλογο σε διάφορα fora.σχολές σκέψης. Αυτό επιτρέπει τη νη- σωστή αξιοποίηση της ελληνικής επι-

ȩ̂öñáóç Ãíþìçò ôçò Ï.Ê.Å. ãéá ôç «ËåõêÞ 
Âßâëï ãéá ôçí áóöÜëåéá ôùí ôñïößìùí»

Ó

Ó
τη γεωμετρικά αυξανόμενη διακίνηση 
των τροφίμων ανά τον κόσμο, οι 
κίνδυνοι από τυχόν προβλήματα σε 
τρόφιμα μπορεί να λάβουν ταχύτατα 
πολύ μεγάλη έκταση με δυσμενή απο-
τελέσματα, τόσο για την υγεία μεγάλου 
αριθμού καταναλωτών, όσο και για την 
οικονομική κατάσταση των παραγω-
γών αλλά και των ίδιων των κρατών.  
Για το λόγο αυτό, στόχος τόσο σε 
ευρωπαϊκό, όσο και σε παγκόσμιο 
επίπεδο, πρέπει να είναι η επίτευξη 
αυξημένης ασφάλειας των τροφίμων 
με τη δημιουργία αποτελεσματικών 
συστημάτων αποτροπής, εντοπισμού 
και αντιμετώπισης των όποιων προ-
βλημάτων μπορεί να δημιουργηθούν 
στα τρόφιμα. 
Η πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής να συντάξει Λευκή Βίβλο 
για την ασφάλεια των τροφίμων 
έρχεται σε μία ώριμη χρονική στιγμή. 
Τα συνεχώς μεταβαλλόμενα δεδομένα 
στον τρόπο παραγωγής και επεξεργα-
σίας των τροφίμων, καθώς επίσης και 
οι συνεχώς διευρυνόμενες γνώσεις μας 
σε σχέση με τις θετικές και αρνητικές 
επιπτώσεις συγκεκριμένων διατρο-
φικών συνηθειών, η αυξημένη ευαι-
σθητοποίηση της κοινής γνώμης στα 
θέματα της υγιεινής και της ασφάλειας 
των τροφίμων, καθώς επίσης και οι 
πρόσφατες κρίσεις που προκλήθηκαν 
γύρω από διάφορα προϊόντα που 
εντάσσονται στο πλαίσιο της τροφικής 
αλυσίδας, κατέστησαν αναγκαία μία 
επανεξέταση του συνόλου της κοινο-
τικής προσέγγισης στο θέμα αυτό. 
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η Οικονο-
μική και Κοινωνική Επιτροπή θεωρεί 
ότι η Λευκή Βίβλος, με το συγκεκρι-
μένο περιεχόμενό της, αποτελεί ένα 
σημαντικό βήμα για την επίτευξη 
αυξημένης ασφάλειας των τροφίμων. 
Η βασική αρετή στην προσέγγιση της 
Λευκής Βίβλου είναι η επισήμανση της 
ανάγκης ενιαίας αντιμετώπισης του 
όλου θέματος από την αρχή της τροφι-
κής αλυσίδας, δηλαδή τις ζωοτροφές, 
μέχρι τον τελικό καταναλωτή. Αν και 
έχουν γίνει πολλά βήματα στον τομέα 
της ασφάλειας των τροφίμων κατά την 
επεξεργασία και τη συσκευασία τους, ο 
τομέας της πρωτογενούς παραγωγής, 
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«ËåõêÞ Âßâëïò ãéá ôçí áóöÜëåéá ôùí ôñïößìùí»
   ÃíþìçôçòÏ.Ê.Å.ôùí

 ÅõñùðáúêþíÊïéíïôÞôùí

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

- την ολοκληρωμένη προσέγγιση Στη Γνώμη γίνεται αναφορά και στην 
του θέματος της τροφικής αλυσί- παραγωγή «μη βιομηχανικών  προϊ-

όντων» από μικρές επιχειρήσεις και δας,
τονίζεται η ανάγκη να σεβασθεί η Ειδικότερα ως προς την Ευρωπαϊκή - την ενίσχυση της λειτουργικής 
σχετική νομοθεσία για την ασφάλεια Υπηρεσία Τροφίμωνικανότητας της Ε.Ε. και το νέο 
τον τροφίμων την ανάγκη διατήρη- Αναφερόμενη στην υπό σύσταση όργανο «Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
σης των «ειδικών αγροτικών γνώ- Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Τροφίμων Τροφίμων» που είναι αρμόδιο για 
σεων και εδεσμάτων» (Ε.Υ.Τ.), η Ο.Κ.Ε. της Ε.Ε. τονίζει την αξιολόγηση των κινδύνων και 

την ανάγκη εξασφάλισης επαρκών Σε κοινωνικό επίπεδο, επισημαίνεται τη σχετική ενημέρωση και
πόρων για τη λειτουργία της αλλά ότι πρέπει να διασφαλισθούν οι - τον εκσυγχρονισμό και την απλού-

σωστοί όροι εργασίας για τους παράλληλα εκφράζει την ελπίδα να στευση της ισχύουσας νομοθεσίας 
εργαζόμενους στον τομέα των οδηγήσει η ίδρυση της Ε.Υ.Τ. σε για τα τρόφιμα, ώστε να αυξηθεί η 
τροφίμων καθώς «η κακοπληρωμένη εξοικονόμηση πόρων από την συνοχή και να ληφθούν νέα μέτρα, 
εργασία, τα ακατάλληλα ωράρια αποφυγή αλληλοεπικαλυπτόμενων όπου ενδείκνυται.
εργασίας και η έλλειψη της δέουσας εργασιών σε διεθνές, ευρωπαϊκό και Στη Γνώμη, επικροτείται (όπως και 
κατάρτισης δεν εγγυώνται την ορθή εθνικό επίπεδο.στη Γνώμη της Ο.Κ.Ε. της Ελλάδος) 
εκτέλεση των εργασιών ώστε να Η ευρωπαϊκή Ο.Κ.Ε. εξαίρει τη η ένταξη του ζητήματος των 
διασφαλίζεται και η μέγιστη σημασία της ανάθεσης στην Ε.Υ.Τ. ζωοτροφών στο πεδίο εφαρμογής της 
ασφάλεια στον κρίκο που συνιστά ο της ενημέρωσης της κοινής γνώμης πολιτικής για την ασφάλεια των 
εργαζόμενος για την τροφική για τις γνωμοδοτήσεις των επιστημο-τροφίμων και επισημαίνεται ότι έχει 
αλυσίδα». Παράλληλα, τονίζεται η νικών επιτροπών. Εκφράζει την υπάρξει σημαντική καθυστέρηση 
ανάγκη να δοθεί στους εκπροσώπους ελπίδα ότι έτσι θα αποφευχθούν στο συγκεκριμένο τομέα. Όπως 
των εργαζομένων το δικαίωμα φαινόμενα που παρατηρήθηκαν στο χαρακτηριστικά αναφέρεται «Οι 
προειδοποίησης των αρχών σε παρελθόν όπως «η συνένοχη απο-οικονομικοί φορείς (…) προτιμούν 
περίπτωση κακής λειτουργίας των σιώπηση». να διαχειρίζονται μόνοι τους τις 
εγκαταστάσεων. Ως προς τις επιστημονικές γνωμοδο-κρίσεις εάν δεν είναι πεπεισμένοι ότι 
Η Γνώμη δεν σταματάει σε αυτή καθ' τήσεις, η ευρωπαϊκή Ο.Κ.Ε. τονίζει οι αρχές είναι σε θέση να το πράξουν 
αυτή την ασφάλεια των τροφίμων την ανάγκη να διοργανώνονται με σύνεση, με υπευθυνότητα, με 
αλλά τονίζει την ανάγκη επανεξέ- ακροάσεις στη φάση της κατάρτισής αποτελεσματικότητα και χωρίς 
τασης των διαμορφούμενων διεθνώς τους ώστε οι επιστήμονες να διακρίσεις.»
διαιτητικών προτύπων. ΄Όπως ανα- λαμβάνουν υπ' όψιν τις απόψεις των Η Ο.Κ.Ε. της Ε.Ε. τονίζει την ανάγκη φέρεται, «μια μη ισόρροπη δίαιτα και εμπλεκόμενων φορέων και ιδιαίτερα δημιουργίας ενός συστήματος ένας ανθυγιεινός τρόπος ζωής των καταναλωτών. ταχείας προειδοποίησης που θα μάλλον, παρά η μη ασφαλής τροφή, Η Γνώμη επισημαίνει ότι η Ε.Υ.Τ. θα επιτρέπει α) την έγκαιρη εκτίμηση εμπλέκονται σε ορισμένες ασθένειες πρέπει να εμπλακεί στις διαδικασίες του κινδύνου, β) την εμπιστευτική που αναμένεται να αυξηθούν τα λήψης αποφάσεων νομοθεσίας και συζήτηση με το κράτος-μέλος και τις προσεχή έτη.» ελέγχου, κάτι που δεν προβλέπεται εμπλεκόμενες επιχειρήσεις για τον Η ευρωπαϊκή Ο.Κ.Ε. εξαίρει τη από τη Λευκή Βίβλο. κίνδυνο και τον περιορισμό του, γ) σημασία της ενημέρωσης και Η Ο.Κ.Ε. της Ε.Ε. τονίζει επίσης ότι την παροχή στα άλλα κράτη μέλη εκπαίδευσης των καταναλωτών η Ε.Υ.Τ. πρέπει να προσανατολισθεί των αναγκαίων πληροφοριών, σε (ανάλογη αναφορά γίνεται και στην επίσης και προς :περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο ελληνική Γνώμη) και τονίζει την 

α. την αποδοχή του διαλόγου με όλα κίνδυνος είναι υπαρκτός και δ) την ανάγκη να ενσωματωθούν τα θέματα 
τα ενδιαφερόμενα μέρη,αποτελεσματική αντίδραση των ασφαλείας των τροφίμων σε όλες τις 
β. μια μέγιστη δυνατή υποχρέωση άλλων κρατών μελών ώστε να εκστρατείες προβολής υγειονομικών 
λογοδοσίας, με ποινική ευθύνη σε περιορίζεται ο κίνδυνος γι'αυτά. θεμάτων. 
περιπτώσεις δόλου ή σοβαρής Σε νομοθετικό επίπεδο, η Ο.Κ.Ε. της Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην αρχή 
αμέλειας,Ε.Ε. επικρίνει την καθυστέρηση της προφύλαξης και διαπιστώνει την 
γ. μια ενιαία προσέγγιση σε όλα τα υιοθέτησης των εκκρεμών προτά- έλλειψη ενός προτύπου για την 
επίπεδα,σεων οδηγιών, ενώ τονίζει την εφαρμογή της αρχής της προφύ-
δ. τον σαφή καθορισμό των αρμοδιο-ανάγκη να υπάρχει ενιαίο νομοθε- λαξης. Η σχετικότητα της επιστημο-
τήτων σχετικά με τη διάρθρωση και τικό πλαίσιο με την έκδοση κανονι- νικής γνώσης και η ανάγκη προφύλα-
τη διαχείριση,σμών και όχι οδηγιών όπου αυτό ξης από άγνωστους κινδύνους θα 

είναι δυνατό. Υπενθυμίζεται ότι ε. την διαφάνεια για την επίτευξη των έρχεται σε σύγκρουση με την ανάγκη 
αντίστοιχη επισήμανση έχει κάνει στόχων της Ε.Υ.Τ. καιαποφυγής περιττών επιφυλάξεων με 
και η ελληνική Ο.Κ.Ε. στη σχετική στ. τον ρόλο ενός κέντρου δημι-δυσμενείς οικονομικές επιπτώσεις. 
Γνώμη της. ουργίας γνώσεων λαμβανομένων Το πλαίσιο στο οποίο θα εκτιμώνται 

υπόψη των παραδοσιακών εθνικών Η ευρωπαϊκή Ο.Κ.Ε. διαπιστώνει ότι οι άγνωστοι κίνδυνοι πρέπει να 
δεν γίνεται καμμία αναφορά στις ιδιαιτεροτήτων.αποσαφηνισθεί.
θαλάσσιες τροφές και στα προϊόντα Τέλος, η Γνώμη προχωράει σε μία Ως προς το χρονοδιάγραμμα, κρίνε-
υδατοκαλλιέργειας ενώ επίσης σειρά από επισημάνσεις για τις ται ως «σαφές και αρκετά πλήρες», 
επισημαίνει αρνητικά τη μη υπαγωγή συγκεκριμένες αρμοδιότητες που εκφράζεται όμως η επιφύλαξη ότι 
του πόσιμου ύδατος στο πεδίο πρέπει να ασκεί η Ε.Υ.Τ., καθώς και είναι πολύ φιλόδοξο (αντίστοιχη 
εφαρμογής της νομοθεσίας για την για τις μεθόδους που θα πρέπει να παρατήρηση έκανε και η ελληνική 
ασφάλεια των τροφίμων. ακολουθήσει.Ο.Κ.Ε. στη Γνώμη της).

Η Ευρωπαϊκή Ο.Κ.Ε. χαρακτηρίζει στη Γνώμη της τη Λευκή Βίβλο 

ως «μία αξιοσημείωτη προσπάθεια της Επιτροπής για αναθεώρηση 

της νομοθεσίας στον τομέα της διατροφής, γενικότερα, και την 

ασφάλεια των τροφίμων» και επικροτεί (όπως και η ελληνική 

Ο.Κ.Ε.) τις επισημάνσεις της Λευκής Βίβλου για:
Συνέχεια από τη σελ. 4

και ακόμα ο τομέας του ελέγχου των 
ζωοτροφών, έχει παραμεληθεί σε κοι-
νοτικό επίπεδο. Καμία όμως ασφάλεια 
δεν μπορεί να υπάρξει για τον κατανα-
λωτή εάν δεν υπάρξει ολοκληρωμένος 
έλεγχος από την αρχή της αλυσίδας. Οι 
προβλέψεις της Λευκής Βίβλου στον 
τομέα αυτό κρίνονται ως ιδιαίτερα 
σημαντικές και θα πρέπει να αποτελέ-
σουν και πηγή διαλόγου και λήψης 
μέτρων και σε εθνικό επίπεδο στη χώρα 
μας, όπου υπάρχουν βεβαίως αντίστοι-
χες ελλείψεις (είναι χαρακτηριστικό ότι 
δεν περιελήφθη στις αρμοδιότητες του 
πρόσφατα δημιουργηθέντος με νόμο 
Εθνικού Φορέα Ελέγχου Τροφίμων ο 
έλεγχος των τροφίμων στο χωράφι, 
έλλειψη που επεσήμανε η Ο.Κ.Ε. στη 
Γνώμη που εξέδωσε επί του σχετικού 
Σχεδίου Νόμου).
Ένα δεύτερο ιδιαίτερα θετικό σημείο 
στη Λευκή Βίβλο που πρέπει να 
επισημανθεί σε επίπεδο Γενικής 
Αξιολόγησης είναι η δημιουργία της 
Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Τροφίμων. Η 
ολοκληρωμένη και ενιαία προσέγγιση 
του προβλήματος επιβάλλει τη συγκέν-
τρωση των αρμοδιοτήτων μελέτης και 
αξιολόγησης των κινδύνων σε μία υπη-
ρεσία που θα καλύπτει όλα τα στάδια 
της τροφικής αλυσίδας και θα κινείται 
με αυτονομία και ανεξαρτησία από επί 
μέρους εθνικά ή επαγγελματικά συμ-
φέροντα, προκειμένου να παρακο-
λουθεί τις ταχύτατες εξελίξεις στον 
τομέα των τροφίμων.
Η Λευκή Βίβλος μπορεί να συμβάλει 
ώστε να διαμορφωθεί στη χώρα μας 
μία συγκροτημένη και σύγχρονη 
πολιτική στον τομέα της ασφάλειας 
των τροφίμων. Η δημιουργία του 
Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων 
ήταν ένα σημαντικό βήμα αλλά δεν 
πρέπει να μείνει μετέωρο. Είναι ανάγ-
κη ο νέος αυτός φορέας να προκαλέσει 
τον αναγκαίο επιστημονικό και 
κοινωνικό διάλογο που θα οδηγήσει 
στη χάραξη μιας πολιτικής που θα 
αφορά όλα τα στάδια της τροφικής 
αλυσίδας και θα λειτουργεί αποτελε-
σματικά ως προς την αποτροπή, τον 
εντοπισμό και την αντιμετώπιση ενός 
προβλήματος.
Ταυτόχρονα, θα πρέπει να υπάρξει ένα 
πρόγραμμα συστηματικής ενημέρω-
σης όλων των εμπλεκομένων φορέων. 
Ιδιαίτερη βαρύτητα πρέπει να δοθεί 
στην ενημέρωση όσων δραστηριοποι-
ούνται στον πρωτογενή τομέα σχετικά 
με τα διεθνώς καθιερωμένα στον τομέα 
της ασφάλειας των τροφίμων. Η άγνοια 
αποτελεί σε αρκετές περιπτώσεις το 
λόγο μη τήρησης των προδιαγραφών 
ασφαλείας στον τομέα π.χ. των φυτο-
φαρμάκων, των ζωοτροφών κ.λπ.



ραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 8 Ιουνίου σωπεία της NARD οι Γνώμες Πρωτοβουλίας της ενδιαφέρον για το έργο της Ο.Κ.Ε. και την 

Ο.Κ.Ε. «Η Περιφερειακή Διάσταση των θεσμών 2000  συνάντηση της Οικονομικής και επιθυμία της για μια στενότερη συνεργασία με 

Κοινωνικής Επιτροπής της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Κοινωνικού Διαλόγου» και «Κοινωνικός Διάλο- την ελληνική Ο.Κ.Ε, στο πλαίσιο των δράσεών 
με αντιπροσωπεία του Εθνικού Φορέα Περι- γος στη Νοτιοανατολική Ευρώπη». της για την περιφερειακή ανάπτυξη στην 
φερειακής Ανάπτυξης (NARD) της Ρουμα- Η αντιπροσωπεία της NARD εξέφρασε έντονο Ρουμανία.
νίας. 

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Δημιουργία 

Θεσμών (Institution Building), η Ελλάδα (μέσω 

της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και 

Αυτοδιοίκησης), σε συνεργασία με το Ηνωμένο 

Βασίλειο (μέσω του Υπουργείου Εμπορίου και 

Βιομηχανίας), παρέχουν υποστήριξη στην 

Κυβέρνηση της Ρουμανίας (μέσω του Εθνικού 

της Φορέα Περιφερειακής Ανάπτυξης), για την 

υλοποίηση του έργου «Παροχή υποστήριξης στα 

πλαίσια του προγράμματος Institution Building 

για την ανάπτυξη εκπαιδευτικής ικανότητας για 

την περιφερειακή ανάπτυξη στη Ρουμανία». 

Ο Γενικός Γραμματέας της Ο.Κ.Ε. παρουσίασε 

το έργο που έχει πραγματοποιήσει η Ο.Κ.Ε. από 

την ίδρυσή της μέχρι σήμερα και τόνισε τη 

χρησιμότητα των Γνωμών της για σημαντικά 

προβλήματα της σύγχρονης κοινωνίας. 

Στη συνέχεια παρουσιάστηκαν στην αντιπρο-
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Π

Åðßóêåøç ôïõ ÐñïÝäñïõ 
ôçò ICA óôçí Ï.Ê.Å.
ην Πέμπτη 22 Ιουνίου 2000 επισκέφθηκε τα γραφεία 

της Ο.Κ.Ε. ο Πρόεδρος της ICA (Διεθνής Ένωση 

Συνεταιρισμών) κ. Roberto Rodrigues και η κα Gabriella 

Sozanski, Διευθύντρια της ΙCA, Υπεύθυνη για την 

Ευρώπη.

Στη συνάντηση συμμετείχαν από την ελληνική Ο.Κ.Ε. οι κ.κ. 

Ανδρέας Κιντής, Πρόεδρος, Νικόλαος Λιόλιος, Αντιπρόεδρος 

της Γ΄ Ομάδας, Φώτης Λίτσος, Μέλος της Ολομέλειας, 

Γρηγόρης Παπανίκος, Γενικός Γραμματέας, και η κα Μάρθα 

Θεοδώρου, Υπεύθυνη του Τμήματος Δημοσίων και Διεθνών 

Σχέσεων.

Ο κ. Κιντής καλωσόρισε τον κ. Rodrigues και την κα 

Sozanski, και ο κ. Παπανίκος τους ενημέρωσε για το θεσμό 

της Ο.Κ.Ε. και τις δραστηριότητές της. Στη συνέχεια, η 

Ο.Κ.Ε. παρέθεσε δείπνο στους προσκεκλημένους της.

Ο κ. Rodrigues εκλέχτηκε Πρόεδρος της ICA τον Σεπτέμβρη 

του 1997. Προηγουμένως υπήρξε Πρόεδρος της ΙCA για την 

περιοχή της Αμερικής (1992 - 97) και Πρόεδρος της Αγρο-

τικής Επιτροπής της ICA (1992  95).

Για περισσότερο από μια εικοσαετία υπήρξε ηγέτης των 

βραζιλιάνικων αγροτικών, συνεταιριστικών, πολιτικών και 

τηλεπικοινωνιακών κύκλων.  

Τ


