
Ðáñïõóßáóç ôïõ Ýñãïõ ôçò Ï.Ê.Å.
óôïí Ðñüåäñï ôçò Äçìïêñáôßáò êáé
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Οι Πρόεδροι και οι Γενικοί Γραμματείς των 

Οικονομικών και Κοινωνικών Συμβουλίων και 

παρόμοιων θεσμών των κρατών μελών της 

Ε.Ε., καθώς και ο Πρόεδρος και ο Γενικός 

Γραμματέας της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και 

Κοινωνικής Επιτροπής, συμμετείχαν στην 

ετήσια Συνάντησή τους στις 27 και 28 Νοεμ-

βρίου 2003, στη Μαδρίτη. 

ο Δεκέμβριο του 2003 η Οικονομική και Κοινω-

νική Επιτροπή (Ο.Κ.Ε.) συμπλήρωσε 9 χρόνια 

λειτουργίας στην Ελλάδα και την έκδοση 100 

Γνωμών. Με την αφορμή αυτή, ο Πρόεδρος της 

Δημοκρατίας κ. Κωστής Στεφανόπουλος και ο Πρόε-

δρος της Βουλής κ. Απόστολος Κακλαμάνης υποδέ-

χθηκαν το Προεδρείο της Ο.Κ.Ε., στις 30 Δεκεμβρίου 

2003 και στις 14 Ιανουαρίου 2004 αντίστοιχα, και 

ενημερώθηκαν για το σημαντικό έργο της Ο.Κ.Ε. από 

την ημέρα ίδρυσής της έως και σήμερα. 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας με ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

ενημερώθηκε για τη λειτουργία του θεσμού στην Ελλάδα 

και τη συμβολή του στο πολιτικό και κοινωνικό 

γίγνεσθαι. Τόνισε δε ότι θεσμοί όπως η Ο.Κ.Ε. είναι 

ιδιαίτερα χρήσιμοι στη σύγχρονη κοινωνία και βοηθούν 

αποτελεσματικά στη συνοχή και την πρόοδό της.  Στη 

συνέχεια, ο Πρόεδρος της Ο.Κ.Ε. Ελλάδος αναφέρθηκε 

αναλυτικά στο γνωμοδοτικό έργο της Ο.Κ.Ε. και 

πρόσφερε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας το πρώτο 

επετειακό τεύχος «100 Γνώμες της Ο.Κ.Ε.».  Επίσης, οι 

Αντιπρόεδροι της Ο.Κ.Ε. αναφέρθηκαν στη θετική 

Συνέχεια στη σελ. 2 Συνέχεια στη σελ. 4
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Γνώμη Πρωτοβουλίας της Ο.Κ.Ε. 
με θέμα «Η Κατάσταση των 

Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων 
στην Ελλάδα σήμερα»

                                  Óåë. 20Γνώμη Πρωτοβουλίας
της Ο.Κ.Ε. με θέμα

«Ολυμπιακοί Αγώνες 2004»
                                  Óåë. 18

Γνώμη Πρωτοβουλίας της
Ο.Κ.Ε. με θέμα «Η Εταιρική

Κοινωνική Ευθύνη» 
                                  Óåë. 17

Συμμετοχή της Ο.Κ.Ε.
 στην 68η Δ.Ε.Θ.

                                  Σελ. 24

Τ

8η Ευρωμεσογειακή Σύνοδος Κορυφής 
των Οικονομικών και Κοινωνικών 

Συμβουλίων και παρεμφερών οργανισμών 
στη Μάλτα

                            Óåë. 5

«Πολιτικές της Ε.Ε. για τη μετανάστευση»
Ευρωπαϊκό Συνέδριο στη Ρώμη

                            Óåë. 5

Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης
                              Óåë. 6

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

και Εκσυγχρονισμός των
Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας

και άλλες διατάξεις»
                              Óåë. 14

Roger
Briesch

100 Ãíþìåò ôçò Ï.Ê.Å.!

Ðñüåäñïò ô çò Å .Ï.Ê.Å.

ÅôÞóéá ÓõíÜíôçóç 
ôùí ÐñïÝäñùí

 êáé ôùí Ãåíéêþí 
ÃñáììáôÝùí ôùí 

Ï.Ê.Å. óôç Ìáäñßôç

συνεισφορά της Ο.Κ.Ε., η 

οποία, με το πλούσιο γνω-

μοδοτικό της έργο, παρου-

σίασε επίκαιρα και σημαντι-

κά θέματα της κοινωνίας. 

Στο σημαντικό έργο της 

Οικονομικής και Κοινωνι-

κής Επιτροπής για ζητήματα 

κοινωνικά, οικονομικά και 

γενικότερα του τόπου, έργο 

που εδώ και πολλά χρόνια 

επιτελούν αντίστοιχοι θε-

σμοί στις χώρες της Ευρω-

παϊκής Ένωσης, αναφέρθη-

κε ο Πρόεδρος της Βουλής  

κ. Απόστολος Κακλαμάνης 

κατά τη συνάντηση που είχε 

με την Ο.Κ.Ε. στο γραφείο 

του, με την ευκαιρία της 

συμπλήρωσης εκατό γνωμο-

δοτήσεων της Επιτροπής.  

Ο κ. Κακλαμάνης εξέφρασε 

τις ευχαριστίες του προς την 

Οικονομική και Κοινωνική 

Επιτροπή εκ μέρους της 

Βουλής των Ελλήνων, για 
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Ì. Èåïäþñïõ, Õðåýèõíç Äçìïóßùí 

& Äéåèíþí Ó÷Ýóåùí ôçò Ï.Ê.Å.

ÅðéìÝëåéá ÊåéìÝíùí: 
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Åðéóôçìïíéêïß ÓõíåñãÜôåò ôçò Ï.Ê.Å.

Ì. Èåïäþñïõ, Õðåýèõíç Äçìïóßùí

& Äéåèíþí Ó÷Ýóåùí ôçò Ï.Ê.Å. 

Â. Γεωργοπούλου, Ζ. Μπουτσιώλη,

Κ. Ρεμπεστέκου, Δ. Σαρρή, Ν. Τουρίμπαμπας

Συνέχεια από τη σελ. 1

την ουσιαστική συμβολή της στο νομοθετικό έργο, αφού οι 

γνωμοδοτήσεις της σε νομοσχέδια πριν από τη συζήτηση και 

την ψήφισή τους από την Εθνική Αντιπροσωπεία έχουν ιδιαί-

τερη χρησιμότητα τόσο για την ενημέρωση των βουλευτών, όσο 

και για την αρτιότερη διατύπωση των νόμων, στη σωστή 

εφαρμογή των οποίων συμβάλλει και στη συνέχεια η Ο.Κ.Ε.

Ο Πρόεδρος της Βουλής επαίνεσε, επίσης, το πνεύμα συνεργα-

σίας που υπάρχει μεταξύ των τριτοβάθμιων οργανώσεων και 

των εκπροσώπων τους, εργαζομένων, εργοδοτών, ελεύθερων 

επαγγελματιών,  που καλύπτουν όλο τον ελληνικό χώρο, με την 

Ο.Κ.Ε., σε θέματα όπου επιβάλλεται να αναπτύσσεται διά-

λογος, να συντίθενται απόψεις, να τεκμηριώνονται θέσεις 

επιστημονικές και θέσεις κοινωνικής πολιτικής.  

Τέλος, ο κ. Κακλαμάνης τόνισε την αξία του συγκεκριμένου 

θεσμού για τη χώρα μας, που πορεύεται πλέον σ' ένα δρόμο 

σύγχρονο μιας δημοκρατίας όχι μόνο στους τύπους, αλλά και 

στην ουσία των θεσμών.

Επίσης, η Ο.Κ.Ε. εξέδωσε επετειακό τεύχος για τη συμπλήρωση 

της έκφρασης 100 Γνωμών το Δεκέμβριο του 2003. Η συγκε-

ντρωτική παρουσίαση της θεματολογίας των Γνωμών θα 

βοηθήσει τον αναγνώστη να ενημερωθεί για το εύρος (από 

πλευράς αντικειμένου) και το πλήθος των θεμάτων με τα οποία 

έχει ασχοληθεί η Ο.Κ.Ε. Απλή επισκόπηση των τίτλων δείχνει 

ότι η Ο.Κ.Ε. έχει εκδώσει Γνώμες και έχει διατυπώσει προτά-

σεις πολιτικής για ένα ευρύτατο φάσμα κρίσιμων θεμάτων 

οικονομικού και κοινωνικού περιεχομένου που απασχολούν την 

κοινωνία και που η αντιμετώπισή τους από την Πολιτεία θα 

βελτιώσει το επίπεδο ευημερίας του πληθυσμού.  Από το 

σύνολο των 100 Γνωμών, οι 62 είναι Γνώμες επί Σχεδίων 

Νόμων και άλλων κειμένων που αποστέλλονται από την 

Κυβέρνηση και οι 38 είναι Γνώμες Πρωτοβουλίας.  Όλες οι 

Γνώμες είναι επιστημονικά τεκμηριωμένες και πολιτικο-

κοινωνικά προσαρμοσμένες στην ελληνική πραγματικότητα.  

Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό και με το γεγονός ότι αποτελούν 

προϊόν διαλόγου και αποτυπώνουν κοινά αποδεκτές θέσεις των 

κοινωνικών εταίρων που συγκροτούν την Ο.Κ.Ε. και εκφράζουν 

το σύνολο της κοινωνίας, προσδίδει αυξημένη κοινωνική 

νομιμοποίηση στις προτάσεις της Ο.Κ.Ε. και δημιουργεί τις 

προϋποθέσεις αξιοποίησής τους για την επίλυση δύσκολων 

κοινωνικο-οικονομικών προβλημάτων, με τις ελάχιστες τριβές.

Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, 1η Σεπτεμβρίου 
2003, επίσκεψη του πρέσβη της Σλοβακίας στα 
γραφεία της Οικονομικής και Κοινωνικής Επι-
τροπής της Ελλάδος.

Τον κ. πρέσβη υποδέχθηκαν ο Πρόεδρος της Οικονο-
μικής και Κοινωνικής Επιτροπής καθηγητής κ. 
Ανδρέας Κιντής και η Υπεύθυνη Δημοσιών και 
Διεθνών Σχέσεων Δρ. Μάρθα Θεοδώρου.

Ο κ. Κιντής ενημέρωσε τον κ. Jaroslav Chlebo για τις 
δραστηριότητες της Ο.Κ.Ε. στην Ελλάδα και το εξω-
τερικό, καθώς επίσης και για τις εκδηλώσεις που 
οργάνωσε στο  πλαίσιο  της  ελληνικής  Προεδρίας.

Ο κ. Chlebo αναφέρθηκε με ιδιαίτερα θερμά λόγια 
στο έργο που επιτελεί η Ο.Κ.Ε. και το σημαντικό 
ρόλο που διαδραματίζει ο θεσμός για τη συνοχή της 
ευρωπαϊκής κοινωνίας.  Επίσης, τονίστηκε η χρησι-
μότητα της λειτουργίας του θεσμού στα νέα κράτη 
μέλη της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης.

Επίσκεψη
του πρέσβη

της Σλοβακίας

Ðáñïõóßáóç ôïõ Ýñãïõ ôçò Ï.Ê.Å. óôïí Ðñüåäñï ôçò Äçìïêñáôßáò êáé ôïí Ðñüåäñï ôçò ÂïõëÞò ôùí ÅëëÞíùí

100 Ãíþìåò ôçò Ï.Ê.Å.!
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Ùò üñãáíï ðïõ áíôéðñïóùðåýåé óå
åõñùðáúêÞ êëßìáêá ôçí ïñãáíùìÝíç
êïéíùíßá ôùí ðïëéôþí, ç Å.Ï.Ê.Å.
ðñïóðáèåß íá óõìâÜëåé óôçí êÜëõøç
ôïõ «åëëåßììáôïò óõììåôï÷Þò» ôùí
ðïëéôþí óôçí ÅõñùðáúêÞ ¸íùóç

Ðïéïò åßíáé ï ñüëïò ôçò ÅõñùðáúêÞò Ïéêïíï- Ðþò âïçèÜ ç Å.Ï.Ê.Å. ôçí ÅõñùðáúêÞ  ̧ íùóç Ðïéïò åßíáé ï ñüëïò ôùí Ïéêïíïìéêþí êáé 

íá õëïðïéÞóåé ôïõò óôü÷ïõò ôçò; Êïéíùíéêþí Óõìâïõëßùí óôçí Åõñþðç;ìéêÞò êáé ÊïéíùíéêÞò ÅðéôñïðÞò (E.O.K.E.);

ÓÞìåñá, õðÜñ÷ïõí Ýíäåêá êñÜôç ìÝëç ðïõ äéáèÝôïõí Ç ÅõñùðáúêÞ ÏéêïíïìéêÞ êáé ÊïéíùíéêÞ ÅðéôñïðÞ Ç ÅõñùðáúêÞ ÏéêïíïìéêÞ êáé ÊïéíùíéêÞ ÅðéôñïðÞ 

ÏÊÓ. Tá üñãáíá áõôÜ áíôéðñïóùðåýïõí äéÜöïñåò áðïôåëåß áíáðüóðáóôï ôìÞìá ôïõ èåóìéêïý ðëÝãìáôïò åöáñìüæåé ìéá éäéáßôåñç ìÝèïäï óõíåííüçóçò êáé 

ïéêïíïìéêÝò êáé êïéíùíéêÝò ìåñßäåò ôçò êïéíùíßáò ôçò ÅõñùðáúêÞò  ̧ íùóçò. Ç Å.Ï.Ê.Å. ðéóôåýåé üôé åßíáé äéáâïýëåõóçò êáé ðñïóðáèåß, åðßóçò, íá óõìâÜëëåé 

ôùí ðïëéôþí êáé ï ñüëïò ôïõò åßíáé íá åíéó÷ýïõí ôïí ï áíáìåôáäüôçò ôùí ðñïóäïêéþí êáé ôùí áéôçìÜôùí þóôå ôá íïìïèåôéêÜ êáé åêôåëåóôéêÜ üñãáíá ôçò 

êïéíùíéêü äéÜëïãï áëëÜ êáé ôï äéÜëïãï ôùí ðïëéôþí ôçò ïñãáíùìÝíçò êïéíùíßáò ôùí ðïëéôþí, óôï ìÝôñï ÅõñùðáúêÞò  ̧ íùóçò íá óõíåêôéìïýí ôéò åìðåéñßåò, ôéò 

óôéò ÷þñåò ôïõò. Äåí åßíáé üëá äéáñèñùìÝíá ãýñù áðü ðïõ áðïôåëåßôáé áðü åêðñïóþðïõò óõíäéêáëéóôéêþí ðñïóäïêßåò êáé ôéò ðñïôÜóåéò ôçò êïéíùíßáò ôùí 
ôñåéò ïìÜäåò, ðñïóðáèïýí üìùò íá óõíåêôéìÞóïõí ôçí ïñãáíþóåùí êáé åñãïäïôþí, åíþóåùí óõãêåêñé-ðïëéôþí. 
êïéíùíéêïïéêïíïìéêÞ ðïëõìïñößá, ãéá íá óõìâÜëïõí ìÝíùí êáôçãïñéþí, áíôéðñïóùðåõôéêþí ïñãáíþóåùí Åêôüò áðü ôá óõìâïõëåõôéêÜ ôçò êáèÞêïíôá, ç Åõñù-
óôç ëÞøç áðïöÜóåùí ðïõ áöïñïýí ôï êïéíùíéêü áðü ôïí êëÜäï ôïõ åìðïñßïõ, ôçò âéïôå÷íßáò, ðáúêÞ ÏéêïíïìéêÞ êáé ÊïéíùíéêÞ ÅðéôñïðÞ åðéôåëåß 
óýíïëï.óõíåôáéñéóìþí êáé ôáìåßùí áëëçëáóöÜëéóçò, åëåý-êáé äýï Üëëåò, áëëçëïóõìðëçñïýìåíåò ëåéôïõñãßåò:
Åäþ êáé ìåñéêÜ ÷ñüíéá, áíáðôýóóåôáé ìéá ïëïÝíá ðéï èåñùí åðáããåëìáôéþí, êáôáíáëùôþí, ðñïáóðéóôþí Ðñþôïí, êáôáâÜëëåé óõíå÷åßò ðñïóðÜèåéåò íá ðñïá-
óôåíÞ êáé äïìçìÝíç óõíåñãáóßá ìåôáîý ôùí ÏÊÓ êáé ôïõ ðåñéâÜëëïíôïò, ïéêïãåíåéþí êáé Üëëùí ðïëý ãÜãåé ôç óõíáßíåóç ôçò ïñãáíùìÝíçò êïéíùíßáò ôùí 
ôçò Å.Ï.Ê.Å., ðïõ Ý÷åé ùò óôü÷ï ôïí êáèïñéóìü êïéíþí äéáöïñåôéêþí êëÜäùí ôçò êïéíùíßáò ôùí ðïëéôþí, ðïëéôþí óå åõñùðáúêÞ êëßìáêá óå ó÷Ýóç ìå ôá 
èÝóåùí ãýñù áðü èÝìáôá êïéíïý åíäéáöÝñïíôïò, ìå óôïõò êüëðïõò ôùí ïðïßùí Ý÷ïõí óôñáôåõôåß ïé ðñïâëÞìáôá ðïõ ðñÝðåé íá áíôéìåôùðéóôïýí êáôÜ ôç 
áðþôåñï óôü÷ï íá êáôáóôïýí ðåñéóóüôåñï ãíùóôÝò ïé åõñùðáßïé ðïëßôåò êáé ïé ïðïßïé óõ÷íÜ ÷áñáêôçñßæïíôáé äéáäéêáóßá óõíåííüçóçò. 
áðüøåéò ôçò êïéíùíßáò ôùí ðïëéôþí óôïõò èåóìïýò êáé ùò «åíäéÜìåóïé öïñåßò». ô̧óé, óõìâÜëëåé óçìáíôéêÜ óôçí êïéíùíéêÞ óõíï÷Þ ôùí 

Ìå ôçí Ýííïéá «ïñãáíùìÝíç êïéíùíßá ôùí ðïëéôþí» ôéò êõâåñíÞóåéò êáé íá õðÜñîåé áðÞ÷çóç óôçí êïéíÞ ÷ùñþí ôçò ÅÅ.
áíôéëáìâáíüìåèá, óõíåðþò, ôï óýíïëï ôùí ïñãáíþ- ãíþìç.Äåýôåñïí, ðñïóðáèåß íá åíéó÷ýóåé ôï ñüëï ðïõ 
óåùí, åíþóåùí, ïñãáíéóìþí êáé äéáñèñþóåùí, Ôï 2003, ïé ðñüåäñïé ôçò Å.Ï.Ê.Å. êáé ôùí åèíéêþí äéáäñáìáôßæåé ç ïñãáíùìÝíç êïéíùíßá ôùí ðïëéôþí óå 

ÏÊÓ óõíáíôÞèçêáí óôç Ìáäñßôç ãéá íá óõæçôÞóïõí ãýñù óôïõò êüëðïõò ôùí ïðïßùí ïé ðïëßôåò áíáðôýóóïõí ÷þñåò (Þ óå ïìÜäåò ÷ùñþí) åêôüò Êïéíüôçôáò, åéäéêÜ 
áðü èÝìáôá ðïõ Ý÷ïõí ó÷Ýóç ìå ôç äéåýñõíóç êáé ôï ìÝëëïí äñáóôçñéüôçôá ãéá ôçí õëïðïßçóç êïéíþí óôü÷ùí. óôéò ìåëëïíôéêÝò ÷þñåò-ìÝëç ôçò ÅÅ, üðïõ äéåîÜãåé 
ôçò Åõñþðçò. Óôç óõíÜíôçóç áõôÞ óõììåôåß÷áí ãéá ðñþôç Ðñüêåéôáé, óõíåðþò, ãéá êïéíùíéêïýò ôïìåßò ðïõ 

äéáñèñùìÝíï äéÜëïãï ìå ïñãáíþóåéò ôçò êïéíùíßáò 
öïñÜ åêðñüóùðïé ôùí ìåëëïíôéêþí êñáôþí ìåëþí.óõììåôÝ÷ïõí ìå äõíáìéêü êáé åðïéêïäïìçôéêü ôñüðï 

ôùí ðïëéôþí êáé éäéáßôåñá ìå ôïõò êïéíùíéêïýò 
Ãéá ôï 2004, ôá ÏÊÓ áðïöÜóéóáí íá óõíåñãáóôïýí óôï äçìüóéï âßï.

åôáßñïõò.
ãýñù áðü ôç óôñáôçãéêÞ ôçò Ëéóóáâüíáò, ãéá íá Ùò üñãáíï ðïõ áíôéðñïóùðåýåé óå åõñùðáúêÞ êëßìáêá 

Êáô' áõôü ôïí ôñüðï, ðñïùèåß åðßóçò ôç äçìéïõñãßá 
ðáñïõóéÜóïõí ôéò èÝóåéò ôïõò óôá ðëáßóéá ôçò åíäéÜ-ôçí åí ëüãù ïñãáíùìÝíç êïéíùíßá ôùí ðïëéôþí, ç 

óõìâïõëåõôéêþí äéáñèñþóåùí, óõìâÜëëïíôáò 
ìåóçò åðáíåîÝôáóçò ôïõ èÝìáôïò óôç óýíïäï êïñõöÞò Å.Ï.Ê.Å. ðñïóðáèåß íá óõìâÜëåé óôçí êÜëõøç ôïõ 

ôáõôü÷ñïíá óôç äçìïêñáôéêÞ óôáèåñüôçôá óôéò åí 
ôùí áñ÷çãþí ôùí êñáôþí êáé ôùí êõâåñíÞóåùí, ç «åëëåßììáôïò óõììåôï÷Þò» ôùí ðïëéôþí óôçí 

ëüãù ÷þñåò. 
ïðïßá èá ðñáãìáôïðïéçèåß ôçí Üíïéîç ôïõ 2005.ÅõñùðáúêÞ  ̧ íùóç. Åêôüò áðü ôï ãåãïíüò üôé ôá ìÝëç 

Ìå ôçí Üìåóç åðáöÞ ðïõ Ý÷ïõí ôá ìÝëç ôçò ìå ôçí 
Ç óõíåñãáóßá áõôÞ ðåñéëáìâÜíåé êïéíÝò äñáóôçñéü-ôçò äéáèÝôïõí åõñý öÜóìá ãíþóåùí óôïí ïéêïíïìéêü 

êïéíùíéêÞ ðñáãìáôéêüôçôá óôéò ÷þñåò ôïõò, ç Å.Ï.Ê.Å. 
ôçôåò óôá ðëáßóéá ôçò åîáìçíéáßáò ðñïåäñßáò ôçò êáé êïéíùíéêü ôïìÝá, ç Å.Ï.Ê.Å. ìðïñåß åðßóçò íá äñá 

åßíáé óå èÝóç íá ìåôáöÝñåé ôá áéôÞìáôá êáé ôéò åðéèõ-
ÅõñùðáúêÞò í̧ùóçò. Åðßóçò, ôï 2003, ç ÅõñùðáúêÞ ùò êáôáëýôçò êáé ùò äßáõëïò ãéá ôçí Ýêöñáóç 

ìßåò ôùí ïñãáíþóåùí ôçò êïéíùíßáò ôùí ðïëéôþí 
êáé ç åëëçíéêÞ Ï.Ê.Å. ïñãÜíùóáí áðü êïéíïý ôçí ðëçèþñáò êïéíùíéêþí óõìöåñüíôùí óôïõò êüëðïõò 

åíþðéïí ôùí ïñãÜíùí ôçò ÅõñùðáúêÞò í̧ùóçò. 
ÅõñùðáúêÞ ÇìÝñá ôùí Êáôáíáëùôþí.ôçò ÅõñùðáúêÞò  ̧ íùóçò.

Ôáõôü÷ñïíá, óõíéóôÜ Ýíá äßêôõï åðéêïéíùíßáò ôï ¼ðùò åßíáé ðñïöáíÝò, ç âÜóç ôçò óõíåñãáóßáò áõôÞò Áõôüò åßíáé êáé ï ëüãïò ãéá ôïí ïðïßï åßíáé äéáôåèåé-
ïðïßï áðïôåëåß óçìáíôéêÞ ðçãÞ ðëçñïöüñçóçò ãéá ôéò åßíáé ç áìïéâáßá ðëçñïöüñçóç. Ôï âáóéêü ìÝóï ìÝíç íá áíáëÜâåé ôéò åõèýíåò ôçò, ü÷é ìüíï ùò âÞìá 
ïñãáíþóåéò áõôÝò.äéáëüãïõ, áëëÜ åðßóçò êáé ùò åíäéÜìåóï èåóìéêü áðåõèåßáò åðéêïéíùíßáò åßíáé ç éóôïóåëßäá ôïõ 
Óõíåðþò, áðïôåëåß ìéá áðïëýôùò áðáñáßôçôç ãÝöõñá üñãáíï, ôï ïðïßï Ý÷åé áíáëÜâåé íá ðñïùèåß ðåñáéôÝñù äéáäéêôýïõ ðïõ öÝñåé ôçí åðùíõìßá "CESlink".
ìåôáîý ôçò Åõñþðçò êáé ôùí ðïëéôþí ôçò, ïé ïðïßïé Óôï åããýò ìÝëëïí, ç óõíåñãáóßá ðñÝðåé íá äéåõñõíèåß ôéò íüìéìåò ðñïóäïêßåò ôùí ðïëéôþí ìÝóù ôùí 
äñáóôçñéïðïéïýíôáé óå åñãáôéêÜ óõíäéêÜôá, êïéíù-ìå ôçí Ýíôáîç óôçí ÊïéíüôçôÜ ìáò åííÝá íÝùí ïñãáíþóåùí ðïõ ôïõò åêðñïóùðïýí.
íéêÝò åíþóåéò êáé óõíäÝóìïõò.Ç äéÜñèñùóç ôçò Å.Ï.Ê.Å. ãýñù áðü 3 ïìÜäåò (ôïõò óõìâïõëßùí áðü åðôÜ ÷þñåò (Åóèïíßá, Ïõããáñßá, 
Ïé éäéáßôåñåò ó÷Ýóåéò ðïõ Ý÷åé ç Å.Ï.Ê.Å. ìå ôá åñãïäüôåò, ôïõò åñãáæüìåíïõò êáé ôçí ïìÜäá äéáöü- ÌÜëôá, Ðïëùíßá, Ôóå÷éêÞ Äçìïêñáôßá, Óëïâáêßá, 
ÏéêïíïìéêÜ êáé ÊïéíùíéêÜ Óõìâïýëéá Þ ìå óõíáöåßò ñùí äñáóôçñéïôÞôùí) äéåõêïëýíåé ôç äéåîáãùãÞ åíüò Óëïâåíßá), ðïõ èá óõìðëçñþóïõí êáé èá åìðëïõôßóïõí 
öïñåßò óôá êñÜôç ìÝëç ôçò ÅõñùðáúêÞò í̧ùóçò, óõíå÷ïýò êáé äéáñèñùìÝíïõ äéáëüãïõ ãýñù áðü üëá ôï óçìåñéíü ôïðßï.
êáèþò êáé ìå ôéò ïñãáíþóåéò ôçò êïéíùíßáò ôùí ðïëé-Ç ýðáñîç ïéêïíïìéêþí êáé êïéíùíéêþí óõìâïõëßùí ó÷åäüí ôá èÝìáôá ðïõ ðåñéëáìâÜíïíôáé óôçí çìåñÞóéá 
ôþí óôéò õðïøÞöéåò ÷þñåò êáé ôéò Üëëåò ÷þñåò, ìå ôéò óôçí Åõñþðç åðéôñÝðåé, åðßóçò, óôéò ïñãáíþóåéò ôçò äéÜôáîç ôçò ÅõñùðáúêÞò  ̧ íùóçò.

ïðïßåò ç ÅõñùðáúêÞ í̧ùóç äéáôçñåß äéáñèñùôéêÝò Óôçí ðåñßðôùóç áõôÞ áíáöåñüìáóôå óôï «äéÜëïãï ôùí êïéíùíßáò ôùí ðïëéôþí, íá äéáäñáìáôßóïõí ïõóéáóôé-

ó÷Ýóåéò, óõìâÜëëïõí óôçí åíßó÷õóç ôçò íïìéìüôçôáò ðïëéôþí», ï ïðïßïò óõìðëçñþíåé ôïí «êïéíùíéêü äéÜ- êü ñüëï óôç äçìéïõñãßá åíüò åõñùðáúêïý ðñïôýðïõ 

Óõììåôï÷éêÞò Äçìïêñáôßáò.ëïãï» ðïõ äéåîÜãåôáé ìåôáîý ôùí êïéíùíéêþí åôáßñùí. ôùí ìÝôñùí ôçò ÅõñùðáúêÞò  ̧ íùóçò.

Roger Briesch
Ðñüåäñïò ôçò Å.Ï.Ê.Å.



Ïé Ðñüåäñïé êáé ïé Ãåíéêïß Ãñáììáôåßò, ìå ôçí åõêáéñßá ôçò ÓõíÜíôçóçò, ÅõñùðáúêÞò ÏéêïíïìéêÞò êáé ÊïéíùíéêÞò ÅðéôñïðÞò, ìå ôéò ïðïßåò æçôåßôáé ç 

ðñïÝâçóáí óôéò ðáñáêÜôù èåùñÞóåéò: èåóìéêÞ áíáãíþñéóÞ ôçò óôç ìåëëïíôéêÞ ÓõíôáãìáôéêÞ ÓõíèÞêç ãéá ôçí Åõñþðç.

Ó÷åôéêÜ ìå ôç äéåýñõíóç ôçò ÅõñùðáúêÞò  ̧ íùóçò Ó÷åôéêÜ ìå ôïí êïéíùíéêü äéÜëïãï êáé ôç óõìâïëÞ ôïõ óôçí åíßó÷õóç ôïõ åõñùðáúêïý 
êïéíùíéêïý ðñïôýðïõÏé Ðñüåäñïé êáé ïé Ãåíéêïß Ãñáììáôåßò èåùñïýí ôç íÝá äéåýñõíóç ôçò ̧ íùóçò ùò 

ìßá íÝá þèçóç óôçí ðïëéôéêÞ ïñãÜíùóç ôçò åõñùðáúêÞò çðåßñïõ, êáèþò êáé óôéò Ïé Ðñüåäñïé êáé ïé Ãåíéêïß Ãñáììáôåßò èåùñïýí üôé ï êïéíùíéêüò äéÜëïãïò åíôüò 

âáóéêÝò ãñáììÝò ôçò ïéêïíïìéêÞò áíÜðôõîçò êáé ôçò êïéíùíéêÞò óõíï÷Þò ðïõ åíüò ðëáéóßïõ óõã÷ñüíùí åñãáóéáêþí ó÷Ýóåùí ìðïñåß êáé ðñÝðåé íá óõìâÜëëåé 

óõíéóôïýí ôéò åõñùðáúêÝò óôñáôçãéêÝò. Åðßóçò, åðéóçìáßíïõí ôç óçìáóßá ôçò óôçí ðáãßùóç ôçò ïéêïíïìéêÞò áíÜðôõîçò êáé óôçí åíßó÷õóç ôçò êïéíùíéêÞò 

óõíÝ÷éóçò êáé ôçò åíßó÷õóçò ôçò óõìâïëÞò ôïõò óôçí áíÜðôõîç ôçò óõììåôï÷éêÞò óõíï÷Þò êáé,  ðáñÜëëçëá, ôçò áíôáãùíéóôéêüôçôáò ôçò êïéíùíßáò.

äçìïêñáôßáò óôá íÝá êñÜôç ìÝëç êáé, êáôÜ óõíÝðåéá, óôçí åãêáèßäñõóç Åðßóçò, ïé Ðñüåäñïé êáé ïé Ãåíéêïß Ãñáììáôåßò åðåóÞìáíáí ôï ñüëï ôùí Åèíéêþí 
äéáäéêáóéþí êáé äéáñèñþóåùí ðïõ åðéôñÝðïõí óôéò áíôéðñïóùðåõôéêüôåñåò Ïéêïíïìéêþí êáé Êïéíùíéêþí Óõìâïõëßùí êáé ðáñüìïéùí èåóìþí, êáèþò êáé ôçò 
ïñãáíþóåéò ôçò êïéíùíßáò ôùí ðïëéôþí íá óõììåôÜó÷ïõí ðñáãìáôéêÜ óôç ÅõñùðáúêÞò ÏéêïíïìéêÞò êáé ÊïéíùíéêÞò ÅðéôñïðÞò, óôï ðëáßóéï ôçò óõììåôï÷Þò 
äéáäéêáóßá äéáìüñöùóçò ôùí ðïëéôéêþí êáé  ðñïåôïéìáóßáò ôùí áðïöÜóåùí ôüóï êáé ôçò äéáâïýëåõóçò ðïõ ÷áñáêôçñßæïíôáé áðü ôï èåóìïèåôçìÝíï, äéáöáíÞ êáé 
óå åèíéêü, üóï êáé óå åõñùðáúêü åðßðåäï. ôõðïðïéçìÝíï ÷áñáêôÞñá ôïõò. 

Ó÷åôéêÜ ìå ôç íÝá ÓõíôáãìáôéêÞ ÓõíèÞêç ãéá ôçí Åõñþðç ÄåäïìÝíçò ôçò åîáéñåôéêÞò óçìáóßáò ðïõ åíÝ÷åé ç óôñáôçãéêÞ ôçò Ëéóóáâüíáò ãéá 

ôï ìÝëëïí ôùí êñáôþí ìåëþí êáé ôçò Å.Å., ïé Ðñüåäñïé êáé ïé Ãåíéêïß Ãñáììáôåßò Ïé Ðñüåäñïé êáé ïé Ãåíéêïß Ãñáììáôåßò èåùñïýí æùôéêÞò óçìáóßáò ôçí åðéôõ÷Þ 

åîåôÜæïõí ôç äõíáôüôçôá äéåíÝñãåéáò ìßáò áîéïëüãçóçò, ôçí ïðïßá èá áíáëÜâïõí ïëïêëÞñùóç ôçò äéáäéêáóßáò ãéá ôç èåóìéêÞ ìåôáññýèìéóç ôçò ¸íùóçò êáé 

áðü êïéíïý ôá äéÜöïñá ÏéêïíïìéêÜ êáé ÊïéíùíéêÜ Óõìâïýëéá, áíåîÜñôçôá áðü ôéò èåùñïýí üôé, ðñÜãìáôé, ôï ó÷Ýäéï ÓõíèÞêçò ðñÝðåé íá áðïôåëÝóåé Ýíá ïõóéþäåò 

äéÜöïñåò äñáóôçñéüôçôåò êáèåíüò áðü áõôÜ, ìå óôü÷ï ôï Åõñùðáúêü Óõìâïýëéï âÞìá ãéá ôç äçìéïõñãßá ìßáò ÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò ðåñéóóüôåñï äçìïêñáôéêÞò êáé 

ôçò Üíïéîçò ôïõ 2005, õðü ôçí ðñïåäñßá ôïõ Ëïõîåìâïýñãïõ.  óõììåôï÷éêÞò, ðåñéóóüôåñï áëëçëÝããõáò, áíïé÷ôÞò êáé äéáöáíïýò êáé ðåñéóóüôåñï 

áðëÞò êáé êáôáíïçôÞò, ìå ðåñéóóüôåñï óåâáóìü ðñïò ôéò áîßåò ðïõ èåìåëéþíïõí ôï Ãéá ðñþôç öïñÜ, óôçí åí ëüãù åôÞóéá óõíåäñßáóç Ýëáâáí ìÝñïò êáé ïé Ðñüåäñïé 
åõñùðáúêü ðñüôõðï êïéíùíßáò êáé ìå ðåñéóóüôåñåò äõíáôüôçôåò íá äéáäñáìáôßóåé êáé ïé Ãåíéêïß Ãñáììáôåßò ôùí Ïéêïíïìéêþí êáé Êïéíùíéêþí Óõìâïõëßùí ôùí 
ðñùôáãùíéóôéêü ñüëï óôïí êüóìï. Åðßóçò, óôçñßæïõí ïìüöùíá ôéò ðñïôÜóåéò ôçò ÷ùñþí ôçò ðÝìðôçò äéåýñõíóçò ôçò ÅõñùðáúêÞò ̧ íùóçò (Å.Å.).

ÅôÞóéá ÓõíÜíôçóç ôùí ÐñïÝäñùí êáé ôùí Ãåíéêþí 
ÃñáììáôÝùí ôùí Ïéêïíïìéêþí êáé Êïéíùíéêþí Óõìâïõëßùí
ôçò ÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò êáé ôçò ÅõñùðáúêÞò ÏéêïíïìéêÞò

êáé ÊïéíùíéêÞò ÅðéôñïðÞò óôç Ìáäñßôç

ÓõíÜíôçóç “CESlink” óôï Ëïõîåìâïýñãï
ÐñáãìáôïðïéÞèçêå ôçí ÐáñáóêåõÞ, 19 Óåðôåìâñßïõ 2003, ç êáèéåñùìÝíç ÓõíÜíôçóç ãéá ôï 
project “CESlink”, óôï Ëïõîåìâïýñãï.

Óôçí åêäÞëùóç óõììåôåß÷áí åêðñüóùðïé áðü ôçí Å.Ï.Ê.Å. êáé áðü ôéò Ï.Ê.Å. Âåëãßïõ, 
Ãáëëßáò, Éóðáíßáò, Éôáëßáò, Ëïõîåìâïýñãïõ, Ïëëáíäßáò, Ðïñôïãáëßáò, Óëïâáêßáò êáé 
Óëïâåíßáò. Ôçí Ï.Ê.Å. ÅëëÜäïò åêðñïóþðçóå ç Äñ. ÌÜñèá Èåïäþñïõ, Õðåýèõíç Äçìïóßùí 
êáé Äéåèíþí Ó÷Ýóåùí. Åðßóçò, ðñïóêëÞèçêáí êáé ðáñåõñÝèçêáí åêðñüóùðïé ôçò ÊõâÝñíçóçò 
êáé ôïõ Êïéíïâïõëßïõ ôïõ Ëïõîåìâïýñãïõ.

Ôïõò óõììåôÝ÷ïíôåò õðïäÝ÷ôçêå óôéò åãêáôáóôÜóåéò ôçò Ï.Ê.Å. Ëïõîåìâïýñãïõ ç ÃåíéêÞ 
ÃñáììáôÝáò êá M. Nati-Stoffel.

Óôç äéÜñêåéá ôçò ÓõíÜíôçóçò óõæçôÞèçêáí ôá åîÞò èÝìáôá:

- Åêôßìçóç ôçò ÷ñÞóçò ôïõ Internet áðü ôéò åèíéêÝò Ï.Ê.Å. êáé áðü ôçí Å.Ï.Ê.Å. (ÓõìðëÞñùóç 
åñùôçìáôïëïãßùí Ï.Ê.Å. ÅëëÜäïò, Å.Ï.Ê.Å.).

- ÐïëéôéêÞ äéÜ÷õóçò ôçò ðëçñïöüñçóçò  Project “HERMES” ôçò Å.Ï.Ê.Å. Ðñùôïâïõëßåò êáé 
ðáñüìïéá projects ôùí åèíéêþí Ï.Ê.Å.

- Äçìéïõñãßá E-bulletin ãáëëéêÞò Ï.Ê.Å. êáé Å.Ï.Ê.Å. ÐñïïðôéêÞ áíÜðôõîÞò ôïõ ìå ôç 
óõììåôï÷Þ êáé ôùí ëïéðþí åèíéêþí Ï.Ê.Å.

- ÅíçìÝñùóç ãéá ôá site ôùí åèíéêþí Ï.Ê.Å. - Óõíåñãáóßá online ìåôáîý ôùí åèíéêþí êïéíïâïõëßùí.

- Óõììåôï÷Þ ôùí åèíéêþí Ï.Ê.Å. ôùí íÝùí ÷ùñþí ìåëþí ôçò Å.E. óôï project “CESlink”. - Ó÷Ýäéï ÄñÜóçò “eLuxembourg”.

- Ç íÝá åéêüíá ôïõ “CESlink”. - Óýóôáóç ïìÜäáò åñãáóßáò ãéá ôçí ðñïåôïéìáóßá ôçò åðüìåíçò ÓõíÜíôçóçò óôç Ìáäñßôç.
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Συνέχεια από τη σελ. 1



Στις 6 και 7 Οκτωβρίου 2003, στο πλαίσιο της ιταλικής Προεδρίας στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, το Εθνικό Συμβούλιο Οικονομίας και Εργασίας 
διοργάνωσε Συνέδριο στη Ρώμη με θέμα τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για τη μετανάστευση.

Στο Συνέδριο συμμετείχαν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η ιταλική κυβέρνηση, η 
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, οι εθνικές Ο.Κ.Ε. των 
κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και οι κορυφαίοι εκπρόσωποι 
των κοινωνικών εταίρων και των κοινωνικών οργανώσεων της Ιταλίας.

Το Συνέδριο αναφέρθηκε σε τρεις στόχους της ευρωπαϊκής πολιτικής για τη 
μετανάστευση, στους οποίους θεώρησε ότι η ιταλική Προεδρία θα πρέπει να 
δώσει προτεραιότητα.  Αυτοί είναι: Η στενή σύνδεση μεταξύ των πολιτικών 
μετανάστευσης και των πολιτικών ανάπτυξης, προωθώντας συμφωνίες μεταξύ 
της Ε.Ε. και των χωρών από όπου προέρχονται οι μετανάστες. Μια σημαντική 
ώθηση για να συμπληρωθεί μέχρι το 2004 το κοινοτικό νομικό πλαίσιο για τη 
μετανάστευση και το άσυλο και να εφαρμοστούν οι αποφάσεις του Ευρωπαϊ-
κού Συμβουλίου της Σεβίλλης για τον έλεγχο των συνόρων. Τέλος, η προώθη-
ση της ανοιχτής μεθόδου συνεργασίας των πολιτικών κοινωνικής ένταξης που 
εμπίπτουν στη δικαιοδοσία της κάθε χώρας.  

2. Κοινοτικό νομικό πλαίσιο και πολιτικές για την αντιμετώπιση της παράνο-
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην περιοχή της Μεσογείου, μια περιοχή που είναι 

μης μετανάστευσης.
επικριτική απέναντι στο φαινόμενο της μετανάστευσης, με στόχο να ενισχυθεί 

3. Μετανάστευση και ανάπτυξη επικουρικών πολιτικών στις χώρες καταγωγής.ο διάλογος και η συνεργασία,  καθώς και η σύνδεση με τη διευρυμένη Ε.Ε., 
4. Ρόλος των κοινωνικών εταίρων στην ανάπτυξη μιας κοινής μεταναστευτι-ιδιαίτερα με την προοπτική της περιοχής ελεύθερου εμπορίου, που καθο-

ρίστηκε στη Βαρκελώνη το 1995. κής πολιτικής.

Το Συνέδριο περιελάμβανε τέσσερις ενότητες: Στο Συνέδριο συμμετείχε με την εισήγηση «Κοινοτικό νομικό πλαίσιο και 

πολιτικές για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης», ο Πρόεδρος 1. Ανοιχτή συνεργασία των πολιτικών ένταξης που απευθύνονται σε μετα-
της Ο.Κ.Ε., καθηγητής κ. Ανδρέας Κιντής.νάστες.

Στις 6 και 7 Νοεμβρίου 2003, πραγματοποιήθηκε 

στη Μάλτα η 8η Ευρωμεσογειακή Σύνοδος 

Κορυφής των Οικονομικών και Κοινωνικών Συμ-

βουλίων και παρεμφερών οργανισμών, υπό την 

αιγίδα του Συμβουλίου Οικονομικής και Κοινω-

νικής Ανάπτυξης της Μάλτας (MCESD). 

Στη Διάσκεψη συμμετείχαν εκπρόσωποι της Ο.Κ.Ε. 

της Ε.Ε., των μεσογειακών Ο.Κ.Ε. (Γαλλίας, Ιταλίας, 

Ισπανίας, Πορτογαλίας, Μάλτας, Ισραήλ, Παλαι-

στίνης, Τυνησίας) και της Ο.Κ.Ε. του Λουξεμ-

βούργου, εκπρόσωποι των κοινωνικών φορέων της 

Κύπρου,  της Ιορδανίας, της Συρίας, της Βουλγαρίας, 

της Ουγγαρίας και της Εσθονίας, καθώς και θεσμικοί με εισηγητή τον κ. Δ. Δημητριάδη, μέλος του Τμήμα- Σύνοδος Κορυφής των Ο.Κ.Ε. θα πραγματοποιηθεί 
εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της τος Εξωτερικών Σχέσεων της Ο.Κ.Ε. της Ε.Ε. στην Ισπανία, σε ημερομηνία και τόπο που θα 
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Η Ο.Κ.Ε. της καθορισθούν προσεχώς. Η Οργανωτική Επιτροπή Η δεύτερη εισήγηση με θέμα «Νέες γνώσεις, νέες 
Ελλάδος εκπροσωπήθηκε από τα Μέλη της Ολομέ- αυτής της Συνόδου αποτελείται από την Ο.Κ.Ε. της τεχνολογίες. Τα αποτελέσματα των νέων τεχνο-
λειας κ.κ. Χρήστο Γκοτσόπουλο (Α΄ Ομάδα) και λογιών», με εισηγητή τον κ. Pasty, η οποία είχε Ισπανίας (ως διοργανώτρια χώρα), την Ο.Κ.Ε. της 
Βασίλη Ξενάκη (Β΄ Ομάδα) και από την επιστημο- ετοιμαστεί από την Ο.Κ.Ε. Γαλλίας, με τη συνεργα- Μάλτας, την Ο.Κ.Ε. της Ε.Ε. και την Ο.Κ.Ε. της 
νική συνεργάτιδα  Δρ. Ματίνα  Γιαννακούρου. σία των Ο.Κ.Ε. της Αλγερίας, Ελλάδος, Ισπανίας, Τυνησίας.
Οι εργασίες της συνόδου ξεκίνησαν με το χαιρετισμό Ιταλίας, Μαρόκου και Τυνησίας. Η έκθεση αυτή έγινε Τα θέματα των εισηγήσεων που θα συζητηθούν είναι:
του Πρωθυπουργού της Μάλτας και έκλεισαν με το ομόφωνα δεκτή,  με εγκωμιαστικά σχόλια για τη 

α. «Γεωργία και ασφάλεια των τροφίμων στο πλαίσιο 
χαιρετισμό του Προέδρου της Ο.Κ.Ε. της Μάλτας. σοβαρότητα του περιεχομένου και την τεκμηρίωσή 

της Ευρωμεσογειακής Συνεργασίας» [Ο.Κ.Ε. της 
της, από όλους τους συμμετέχοντες.Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Μάλτας κ. De 

Ε.Ε. (συντονίστρια), Ο.Κ.Ε. Ελλάδος, Ο.Κ.Ε. Ισρα-
Marco, παρέθεσε επίσημο δείπνο στους συμμετέ- Επίσης, στη Διάσκεψη παρουσιάστηκαν οι τελικές 

ήλ, Ο.Κ.Ε. Παλαιστίνης, Μεικτή Συμβουλευτική 
χοντες στη Διάσκεψη. Εκθέσεις των projects TRESMED (Ο.Κ.Ε. Ισπανίας) 

Επιτροπή Ο.Κ.Ε.  Ε.Ε. - Τουρκία].
και «Κοινωνικός Διάλογος και κοινωνικά συστήμα-Στη σύνοδο συζητήθηκαν τα κείμενα δύο εισηγή-

β. «Μετανάστευση και συνεργασία μεταξύ των χω-τα» (IMED, Ρώμη) και μία πρόταση για την εγκαθί-σεων. 
ρών της Μεσογείου» [Ο.Κ.Ε. της Ισπανίας (συντονί-δρυση Παρατηρητηρίου για το χρέος (Ο.Κ.Ε. Η πρώτη με θέμα «Για μία αυξημένη ανάμειξη, σε 
στρια), Ο.Κ.Ε. Ελλάδος, Ο.Κ.Ε. Γαλλίας, Ο.Κ.Ε. Ιταλίας, Ο.Κ.Ε. Τυνησίας).εθνικό και τοπικό επίπεδο, της οργανωμένης κοινωνί-
Ιταλίας, Ο.Κ.Ε. Τυνησίας].Τέλος, αποφασίσθηκε ότι η 9η Ευρωμεσογειακή ας των πολιτών στην ευρωμεσογειακή συνεργασία» 

«ÐïëéôéêÝò ôçò Å.Å. ãéá ôç ìåôáíÜóôåõóç»
Åõñùðáúêü ÓõíÝäñéï óôç Ñþìç

8ç ÅõñùìåóïãåéáêÞ Óýíïäïò ÊïñõöÞò ôùí
Ïéêïíïìéêþí êáé Êïéíùíéêþí Óõìâïõëßùí
êáé ðáñåìöåñþí ïñãáíéóìþí óôç ÌÜëôá
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Στο πλαίσιο του θεσμού της Ο.Κ.Ε., οι οικονο-
μικοί και κοινωνικοί φορείς, συμμετέχοντες στις 
Επιτροπές Παρακολούθησης του Γ' Κ.Π.Σ., έχουν 
την ευκαιρία να διατυπώσουν τις απόψεις τους και 
το θεσμικό δικαίωμα ελέγχου της διαδικασίας 
υλοποίησης και αξιολόγησης του  Γ' Κ.Π.Σ. (Ν. 
2800/2000, άρθρα 13-16).

Στις 17 Δεκεμβρίου 2003, πραγματοποιήθηκε στη 
Θεσσαλονίκη η 4η συνεδρίαση της Επιτροπής 
Παρακολούθησης του Κοινοτικού Πλαισίου Στήρι-
ξης 2000-2006.  Η Ο.Κ.Ε. συμμετέχει ως τακτικό 
μέλος δια του Προέδρου της ή του αναπληρωτή του.

Στη συνεδρίαση αυτή η Ο.Κ.Ε. εκπροσωπήθηκε από 
τους κ.κ. Νίκο Τσεμπερλίδη, Μέλος της Ολομέλειας 
της Ο.Κ.Ε. και Γιώργο Ρωμανιά, και από τον κ. Νίκο 
Τουρίμπαμπα, Επιστημονικό Συνεργάτη της Εθνικής 
Επιτροπής του Γ' Κ.Π.Σ. Επίσης, συμμετείχαν η Δρ. 
Αφροδίτη Μακρυγιάννη, Επιστημονική Συνεργάτις 
και η Δρ. Μάρθα Θεοδώρου, Υπεύθυνη Δημοσίων 

περιφέρειας  Αττικής.και  Διεθνών Σχέσεων.
Σύμφωνα και με την ενδιάμεση αξιολόγηση, η Κατά τη συνεδρίαση εξετάστηκαν τα θέματα: 
Επιτροπή Παρακολούθησης επιβεβαίωσε ότι οι 

- Ενημέρωση για την πορεία του Κ.Π.Σ. 2000-2006.
βασικές κατευθύνσεις αναφορικά με τη συνολική 

- Ενημέρωση για την Ετήσια Συνάντηση 2003 με την στρατηγική και τις προτεραιότητες του Κ.Π.Σ. 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. παραμένουν επίκαιρες και διατηρούνται, λαμβά-

- Τα Συστήματα διαχείρισης και ελέγχου του Κ.Π.Σ. νοντας υπόψη:
- Η εξέταση της Ενδιάμεσης Αξιολόγησης του 

Κ.Π.Σ. 2000-2006.

- Η κατανομή του αποθεματικού επίδοσης και προ- τις βασικές επιλογές αναθεώρησης των τομεακών 
γραμματισμών και η ενδιάμεση αναθεώρηση του και περιφερειακών επιχειρησιακών προγραμ-
Κ.Π.Σ. 2000-2006 και των Επιχειρησιακών Προ- μάτων, όπως τις ενέκριναν οι επιμέρους Επιτροπές 
γραμμάτων και 2. Ενδιάμεση αξιολόγηση του Κ.Π.Σ. Παρακολούθησης.

- διάφορα θέματα. Η Επιτροπή Παρακολούθησης συμφώνησε με τα Η Επιτροπή Παρακολούθησης κρίνει ότι το σύνολο 
βασικά συμπεράσματα της αξιολόγησης και Η Επιτροπή Παρακολούθησης, μετά από την παρου- των πρόσθετων πόρων, που διατίθενται από τις κατα-
ειδικότερα με το γεγονός ότι η αρχική στρατηγική σίαση των θεμάτων και τη συζήτηση που ακολού- νομές των αποθεματικών επίδοσης και προγραμμα-
προσέγγιση του Κ.Π.Σ. παραμένει επίκαιρη και την θησε και αφού διαπιστώθηκε απαρτία, κατέληξε στα τισμού, θα πρέπει να κατευθυνθούν σχεδόν απο-
επιλογή να μη μειωθούν οι βασικοί αναπτυξιακοί παρακάτω συμπεράσματα: κλειστικά για την ενίσχυση έργων και δράσεων περι-
στόχοι, καθώς κρίνονται εφικτοί στο χρονικό φερειακού χαρακτήρα.1. Πορεία Κ.Π.Σ. 2000-2006
ορίζοντα του προγραμματισμού. Επίσης, στις 24 Νοεμβρίου 2003, στα γραφεία της 
Σε ό,τι αφορά στην κατανομή του αποθεματικού Ο.Κ.Ε., προηγήθηκε συνάντηση των εκπροσώπων 
προγραμματισμού, το οποίο χρησιμοποιείται κατά της Ο.Κ.Ε. στις Επιτροπές Παρακολούθησης, ενόψει 
παράλληλο και συνεκτικό τρόπο με το αποθεματικό της ενδιάμεσης αξιολόγησης των Επιχειρησιακών 
επίδοσης, η Επιτροπή Παρακολούθησης συμφώνησε Προγραμμάτων του Γ΄ Κ.Π.Σ., για την καλύτερη 
για τις ακόλουθες βασικές αρχές κατανομής του: αλληλοενημέρωση.  

Ομιλητές ήταν οι κ.κ. Ιωάννης Φίρμπας, Προϊστάμε-
νος Μονάδας Αξιολόγησης στην Ειδική Υπηρεσία 
Προγραμματισμού και Αξιολόγησης του Γ΄ Κ.Π.Σ. - 
ΥΠΟΙΟ, με θέμα «Ενδιάμεση αξιολόγηση ΕΠ και 
διαδικασία ενδιάμεσης αναθεώρησής τους, κατανο-Την ανάγκη σημαντικής ενίσχυσης των πόρων που 
μή αποθεματικών επίδοσης και προγραμματισμού» διατίθενται για την ανάπτυξη της υπαίθρου και τη 
και Νίκος Τουρίμπαμπας, τ. Επιστημονικός Ερευνη-στήριξη της γεωργίας, λαμβάνοντας υπόψη τις 
τής Α΄ Τάξεως του ΚΕΠΕ, τ. Επιστημονικός Σύμβου-πρόσφατες μεταβολές της Κοινής Αγροτικής 
λος της ΕΔΕΛ - ΓΛΚ για το Κ.Π.Σ. και Εξωτερικός Πολιτικής.
Επιστημονικός Συνεργάτης της Ο.Κ.Ε. στην Εθνική Την ανάγκη στήριξης, στο μέτρο του δυνατού, 
Επιτροπή του Γ΄ Κ.Π.Σ., με θέμα «Συστήματα δράσεων περιφερειακού χαρακτήρα εκτός της 
διαχείρισης και ελέγχου του Γ΄ Κ.Π.Σ.».

l

l l

l

l

l

l

l

το 23%.  Σε σχέση με το προηγούμενο έτος οι 
δαπάνες έχουν αυξηθεί άνω του 50%.

Σε επίπεδο εισροής κοινοτικών πόρων, οι δαπάνες 
μέχρι το τέλος του έτους θα δικαιολογούν την 
είσπραξη κοινοτικής συνδρομής που θα 
προσεγγίζει το 30% των συνολικών κοινοτικών 
πόρων που δικαιούται η Ελλάδα.

Ειδικότερα, η Επιτροπή Παρακολούθησης ση- τις αναθεωρημένες ενδεικτικές κατευθύνσεις 
μείωσε με ικανοποίηση την αποφυγή της πολιτικής της Ε.Ε.,
εφαρμογής του κανόνα ν+2 για το έτος 2003 και 
την κάλυψη ήδη σε σημαντικό βαθμό του 
αντίστοιχου στόχου για το έτος 2004.

Η 4η Επιτροπή Παρακολούθησης διαπίστωσε ότι, 
δυόμισι χρόνια μετά την έγκρισή τους, τα Επι-
χειρησιακά Προγράμματα βρίσκονται σε πλήρη 
εξέλιξη, παρουσιάζοντας μια σταθερά ανοδική 
πορεία στους ρυθμούς υλοποίησης.

lΜε βάση τα αριθμητικά στοιχεία προόδου που 
Την ανάγκη σημαντικής ενίσχυσης των πόρων που έχουν καταχωρηθεί στο ΟΠΣ μέχρι 30.11.03, το 
διατίθενται για τις δράσεις που αφορούν τους 63% των πόρων δημόσιας δαπάνης του Γ' Κ.Π.Σ. 
ανθρώπινους πόρους και χρηματοδοτούνται από έχει μέχρι σήμερα εγκριθεί και έχουν δεσμευτεί οι 
το ΕΚΤ.ανάλογοι πόροι για συγκεκριμένα έργα, έναντι του 

αντίστοιχου 47% την ίδια εποχή πέρυσι. Οι ανα-
ληφθείσες μέχρι 30.11.03 νομικές δεσμεύσεις 
ανέρχονται στο 39% των πόρων της δημόσιας 
δαπάνης του Κ.Π.Σ., έναντι του 25% που ίσχυε 
πριν από ένα έτος.

lΟι πραγματοποιηθείσες δαπάνες υπερβαίνουν το 
20% της συνολικής δημόσιας δαπάνης, ενώ μέχρι 
το τέλος του έτους εκτιμάται ότι θα προσεγγίσουν 

Ã' Êïéíïôéêü Ðëáßóéï ÓôÞñéîçò

ÓõíÜíôçóç óôéò ÂñõîÝëëåò
Πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες, την Jimenez Fraile, Διευθυντής Πληροφόρησης, 

Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου 2003, συνάντηση Διαφάνειας και Δημοσίων Σχέσεων και Η. 

της Δρος Μάρθας Θεοδώρου, Υπεύθυνης Xirouchakis, Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων 

Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων της του Συμβουλίου της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης.

Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, Στη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε η 
με τον κ. Hans Brunmayr, Γενικό Διευ- επικοινωνιακή πολιτική της Ε.Ε. μετά τη 
θυντή της ΓΔ Επικοινωνίας, Τύπου και Διεύρυνση και τις νέες εξελίξεις. 
Πρωτοκόλλου του Συμβουλίου της Ευρω- Επίσης, η κα Θεοδώρου προσκάλεσε τους 
παϊκής  Ένωσης. συνομιλητές της να συμμετάσχουν σε 

Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης οι κ.κ. R. εκδήλωση της  Ο.Κ.Ε. στην Αθήνα.
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Η Οικονομική και Κοινωνική Επι-

τροπή της Ελλάδος συμμετείχε σε 

εκδηλώσεις που οργανώθηκαν από 

Νομαρχιακές Οικονομικές και Κοι-

νωνικές Επιτροπές (Ν.Ο.Κ.Ε.). 

Ειδικότερα, η Ν.Ο.Κ.Ε. Ηρακλείου, 

σε συνεργασία με τη Νομαρχιακή 

Αυτοδιοίκηση Ηρακλείου, πραγματο-

ποίησε την Πέμπτη, 16 Οκτωβρίου 

2003, στο Ξενοδοχείο Astoria Kapsis, 

Δημόσια Συζήτηση με θέμα «Περι-

φερειακή ανάπτυξη και τα οικονομικά Α' και Β' 
πουλος, καθώς και ο Γενικός Γραμματέας της 

Βαθμού Αυτοδιοίκησης». 
Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 

Κύριος εισηγητής της εκδήλωσης ήταν ο Ελλάδος κ. Γρηγόρης Παπανίκος. 
Γενικός Γραμματέας της Οικονομικής και 

Χαιρετισμό απηύθυνε ο Νομάρχης Αιτωλοα-
Κοινωνικής Επιτροπής της Ελλάδος κ. Γρηγό-

καρνανίας κ. Δημήτριος Σταμάτης, ενώ συμ-
ρης Παπανίκος, ο οποίος αναφέρθηκε στο ρόλο 

μετείχαν με παρεμβάσεις τους εκπρόσωποι των 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ως φορέα ανάπτυ-

τοπικών φορέων του Νομού.
ξης. Την εκδήλωση χαιρέτησε ο Πρόεδρος της 

Τη συζήτηση συντόνισε ο Πρόεδρος της Ν.Ο.Κ.Ε. Ηρακλείου κ. Στρατής  Δαγκωνάκης.
Νομαρχιακής Οικονομικής και Κοινωνικής 

Στη συνέχεια, η Ν.Ο.Κ.Ε. Φωκίδας, σε συ-
Επιτροπής Αιτωλοακαρνανίας κ. Παναγιώτης 

νεργασία με τη Νομαρχία Φωκίδας, διοργά-
Πετρόπουλος.

νωσαν ανοικτή εκδήλωση με θέμα «Περιφε-
Τέλος, η Ν.Ο.Κ.Ε. Αθηνών πραγματοποίησε ρειακή Ανάπτυξη και ο ρόλος των κοινωνικών 
την Πέμπτη, 2 Οκτωβρίου 2003, στα γραφεία φορέων στο Νομό Φωκίδας», το Σάββατο, 25 
της Ο.Κ.Ε. Ελλάδος, τη 2η Συνεδρίασή της.Οκτωβρίου 2003, στο Πνευματικό Κέντρο της 
Στη Συνεδρίαση παρευρέθησαν ο Πρόεδρός Άμφισσας. Στην εκδήλωση παρέστησαν ο 
της κ. Νικόλαος Ψυχαλάκης, εκπρόσωπος του Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Στερεάς 
Εργατικού Κέντρου Αθήνας, ο Αντιπρόεδρός Ελλάδας κ. Γιάννης Δήμου, ο Υπεύθυνος 
της κ. Γεώργιος Τσακίρης, εκπρόσωπος του Τομέα Ανάπτυξης της Νέας Δημοκρατίας        
Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας, ο κ. Αθανάσιος Νάκος, βουλευτές του Νομού 
Γραμματέας της κ. Ιωάννης Χαρακτινιώτης, Φωκίδας, Πρόεδροι φορέων και οργανισμών 
εκπρόσωπος του Δικηγορικού Συλλόγου του Νομού, καθώς και εκπρόσωποι κοινωνι-
Αθηνών, καθώς και τα Μέλη κ.κ. Σωτήριος κών φορέων. 
Βαρβόγλης, εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Κύριος εισηγητής της εκδήλωσης ήταν ο 
Εικαστικών Τεχνών Ελλάδας, Στυλιανός Γενικός Γραμματέας της Ο.Κ.Ε. κ. Γρηγόρης 
Καλογερόπουλος, εκπρόσωπος του Φαρμα-Παπανίκος, ο οποίος παρουσίασε εισήγηση 
κευτικού Συλλόγου Αθήνας, Νικόλαος Κατσα-σχετικά με το Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 
ρός, εκπρόσωπος του Συλλόγου Εργαζομένων καθώς και το ρόλο της Οικονομικής και Κοι-
της Νομαρχίας Αθηνών, Χρήστος Μαρούσος, νωνικής Επιτροπής της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) και 
εκπρόσωπος του Οικονομικού Επιμελητηρίου των Νομαρχιακών Οικονομικών και Κοινωνι-
Ελλάδος, Θεόδωρος Ρέππας, εκπρόσωπος της κών Επιτροπών (Ν.Ο.Κ.Ε.). Την εκδήλωση 
Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπο-χαιρέτησαν ο Νομάρχης Φωκίδας κ. Δημή-
ρίου και Γεώργιος Ρήνας, εκπρόσωπος του τριος Ανδρίτσος και η Πρόεδρος της Ν.Ο.Κ.Ε. 
Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.Φωκίδας  κα  Λιάνα  Πιλάλα - Τσακίρη.

Επίσης, η Νομαρχία Αιτωλοακαρνανίας και η Στη διάρκεια της Συνεδρίασης ο Πρόεδρος 
Νομαρχιακή Οικονομική και Κοινωνική Επι- ενημέρωσε τα Μέλη για τις μέχρι σήμερα δρα-
τροπή Αιτωλοακαρνανίας πραγματοποίησαν στηριότητες της νεοσυσταθείσας Επιτροπής. 
το Σάββατο, 29 Νοεμβρίου 2003, στο Παπα- Στη συνέχεια, τα Μέλη κατέθεσαν προβλημα-
στράτειο Μέγαρο Αγρινίου, Δημόσια Συζήτη- τισμούς για τη λειτουργία του θεσμού, καθώς 
ση με θέμα «Περιφερειακή και Αγροτική και προτάσεις για τις απαραίτητες γνωμοδοτή-
Ανάπτυξη». σεις της Επιτροπής προς τη Νομαρχία Αθηνών. 

Στη συζήτηση συμμετείχαν με εισηγήσεις τους Επίσης, προτάθηκε η πραγματοποίηση εκδή-

οι Βουλευτές Αιτωλοακαρνανίας κ.κ. Χρήστος λωσης με θέμα τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 

Σμυρλής - Λιακατάς και Νικόλαος Αγγελό- 2004 και τις επιπτώσεις τους στην Αθήνα.

Åêäçëþóåéò Í.Ï.Ê.Å.

Την Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου 2003, η Οικονομική 

και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) παρου-

σίασε, σε ειδική εκδήλωση στα γραφεία της, τη Γνώμη 

Πρωτοβουλίας «Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη».

Τη Γνώμη της Ο.Κ.Ε. παρουσίασαν η κα Ρένα Κουμάντου, 

Μέλος της Ολομέλειας της Ο.Κ.Ε. και ο κ. Δημήτρης 

Πολίτης, Αντιπρόεδρος της Ο.Κ.Ε. Επίσης, για το θέμα της 

προώθησης της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην 

Ελλάδα αναφέρθηκαν με ομιλίες τους ο κ. Νικόλαος 

Αναλυτής, Πρόεδρος του Ελληνικού Δικτύου για την 

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Μέλος της Ε.Ε. της 

Ο.Κ.Ε. και η κα Μαρία Αλεξίου, Γενική Γραμματέας του 

Ελληνικού Δικτύου και Διευθύντρια Εταιρικής Κοινω-

νικής Ευθύνης του Ομίλου ΤΙΤΑΝ Α.Ε.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης επισημάνθηκε ο μικρός 

βαθμός ανάπτυξης συνείδησης εταιρικής κοινωνικής 

ευθύνης στις ελληνικές επιχειρήσεις, καθώς επίσης και το 

αντίστοιχο πρόβλημα ελλιπούς ανάπτυξης κοινωνικά 

υπεύθυνης συμπεριφοράς των καταναλωτών. Στην 

Ελλάδα, δεν έχει αναπτυχθεί επαρκώς η ενημέρωση, ο 

διάλογος και η έρευνα για τα θέματα της εταιρικής κοινω-

νικής ευθύνης, ενώ αξιέπαινες πρωτοβουλίες, όπως το 

Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, 

είναι αρκετά πρόσφατες και τα αποτελέσματα των 

δράσεών τους δεν έχουν γίνει αντικείμενο συστηματικής 

ενημέρωσης, κοινωνικού και πολιτικού διαλόγου και εν 

τέλει, δεν έχουν γίνει κτήμα του επιχειρηματικού κόσμου 

και του κοινωνικού συνόλου. Επίσης, τονίστηκε ότι ιδιαί-

τερη σημασία πρέπει να δοθεί στην ενίσχυση και προώ-

θηση του διαλόγου σε κάθε επίπεδο, τοπικό, κλαδικό και 

διεπιχειρησιακό. 

Στην εκδήλωση, το συντονισμό της οποίας είχε ο 

Πρόεδρος της Ο.Κ.Ε. καθηγητής κ. Ανδρέας Κιντής, 

συμμετείχαν εκπρόσωποι των ΔΕΚΟ, Μέλη της Εκτε-

λεστικής Επιτροπής και της Ολομέλειας της Ο.Κ.Ε.

Ðáñïõóßáóç ôçò Ãíþìçò
Ðñùôïâïõëßáò ôçò Ï.Ê.Å.

ìå èÝìá «Ç ÅôáéñéêÞ
 ÊïéíùíéêÞ Åõèýíç»



ÓõããñáöÝáò:

ÃéÜííçò Í. Õöáíôüðïõëïò
Åêäüóåéò:

ÔõðùèÞôù, 2003
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«ÔÁ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÁ ÔÇÓ ÕÃÅÉÁÓ
Èåùñßá êáé ÐïëéôéêÞ»

Ôï âéâëßï ôïõ êáèçãçôÞ Ã. Í. Õöáíôü-

ðïõëïõ áðïôõðþíåé èÝìáôá èåùñßáò êáé 

ðïëéôéêÞò ôùí ïéêïíïìéêþí ôçò õãåßáò. 

Ôï åêôåôáìÝíï åýñïò ôïõ - äåêáôÝóóåñá 

êåöÜëáéá - ïäÞãçóå ôï óõããñáöÝá óôçí õéïèÝôçóç ìéáò ôñéìåñïýò 

ðñïóÝããéóçò: Éóôïñéêü ÷ñïíéêü, Èåùñçôéêü ðëáßóéï êáé 

ÏéêïíïìåôñéêÜ êáé ðïóïôéêÜ åõñÞìáôá, óõìâÜëëïíôáò Ýôóé óôçí 

êáëýôåñç êáôáíüçóç ôùí âáóéêþí åííïéþí áðü ôïí áíáãíþóôç. 

Ç ãÝíåóç ôçò åðéóôÞìçò ôùí ïéêïíïìéêþí ôçò õãåßáò êáé ç 

ðåñéãñáöÞ ôùí åííïéþí, áñ÷þí êáé óôü÷ùí ôùí õãåéïíïìéêþí 

óõóôçìÜôùí ðáñïõóéÜæïíôáé óôá äýï ðñþôá êåöÜëáéá. Åðßóçò, 

ãßíåôáé ìéá éóôïñéêÞ áíáäñïìÞ óôïõò ðáôÝñåò ôçò ïéêïíïìéêÞò 

óêÝøçò, êáèþò êáé óôéò áñ÷Ýò ðïõ ðñåóâåýïõí, äßíïíôáò Ýìöáóç 

óôç óõìâïëÞ ôùí ïéêïíïìïëüãùí ôçò õãåßáò óôçí ðñïóðÜèåéá 

äéá-ìüñöùóçò ìéáò íÝáò ó÷ïëÞò óêÝøçò óôïí ôïìÝá ôùí 

ïéêïíïìéêþí ôçò õãåßáò. 

Ôï ôñßôï êáé ôÝôáñôï êåöÜëáéï êáôáãñÜöïõí ôéò åõñùðáúêÝò 

ðïëéôéêÝò ãéá ôçí õãåßá, äßíïíôáò éäéáßôåñç Ýìöáóç óôéò 

ðñïóðÜèåéåò ôçò ÷þñáò ìáò íá äçìéïõñãÞóåé Ýíá óýã÷ñïíï 

åèíéêü óýóôçìá   õãåßáò, êáé áðïôõðþíåôáé ôï åðßðåäï õãåßáò 

ôùí Åõñùðáßùí ðïëéôþí, ÷ñçóéìïðïéþíôáò äåßêôåò õãåßáò êáé 

ìáêñïïéêïíïìéêÝò ðáñáìÝôñïõò. 

Áðü ôï Ýêôï Ýùò ôï Ýíáôï êåöÜëáéï, ï óõããñáöÝáò ðáñïõóéÜæåé 

ôï èåùñçôéêü ðëáßóéï ôùí ïéêïíïìéêþí ôçò õãåßáò, üðùò áõôü 

Ý÷åé áíáðôõ÷èåß óôç äéåèíÞ âéâëéïãñáößá. Éäéáßôåñá, åîåôÜæïíôáé 

ç Ýííïéá ôïõ áãáèïý õãåßá, ç èåùñßá ôïõ êáôáíáëùôÞ ãéá ôç 

æÞôçóç õðçñåóéþí õãåßáò, ôï öáéíüìåíï ôçò ðñïêëçôÞò æÞôçóçò, ç 

èåùñßá ôçò ðáñáãùãÞò êáé, ôÝëïò, ïé Ýííïéåò ôçò 

ðáñáãùãéêüôçôáò êáé ôçò áðïäïôéêüôçôáò óå ðåñéöåñåéáêü 

åðßðåäï, ìå éäéáßôåñç áíáöïñÜ óôçí ïéêïíïìåôñéêÞ äéåñåýíçóç 

ôùí óõóôçìÜôùí ðáñáãùãÞò ôïõ ôïìÝá õãåßáò óôçí ÅëëÜäá.

Ôá êåöÜëáéá äÝêáôï Ýùò êáé åíäÝêáôï áó÷ïëïýíôáé ôüóï ìå ôç 

ëåéôïõñãßá ôïõ íïóïêïìåßïõ, üóï êáé ìå ôï áíèñþðéíï äõíáìéêü 

óôïí ôïìÝá ôçò õãåßáò. Äéåñåõíïýíôáé ïé Ýííïéåò ôïõ êüóôïõò êáé 

ôùí åóüäùí, ðñïêåéìÝíïõ íá êáèïñéóôåß ôï Üñéóôï äõíáôü 

åðßðåäï éóïññïðßáò, ðñïóäéïñßæïíôáé ïé ïéêïíïìéêïß óôü÷ïé 

ëåéôïõñãßáò ôïõ íïóïêïìåßïõ êáé, ôÝëïò, ðáñïõóéÜæïíôáé 

äéáöïñåôéêÝò èåùñçôéêÝò ðñïóåããßóåéò ãéá ôïí ðñïãñáììáôéóìü 

ôïõ õãåéïíïìéêïý äõíáìéêïý.  

Ï êýñéïò óôü÷ïò ôïõ äÝêáôïõ ðÝìðôïõ êåöáëáßïõ åßíáé íá 

ðáñÜó÷åé ìéá óõíïëéêÞ åéêüíá ãéá ôç ìÝôñçóç ôçò êáôÜóôáóçò 

õãåßáò ôïõ ðëçèõóìïý. ÅîåôÜæïíôáé ïé äéáöïñåôéêÝò ðñïóåããßóåéò 

ðïõ Ý÷ïõí áíáðôõ÷èåß óôç äéåèíÞ âéâëéïãñáößá, ãéá ôç äüìçóç 

äåéêôþí ìÝôñçóçò ôçò êáôÜóôáóçò õãåßáò êáé ãßíïíôáé áíáöïñÝò 

óå åðéäçìéïëïãéêÝò, êïéíùíéïëïãéêÝò êáé ïéêïíïìéêÝò ìåèü-

äïõò.

Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, 7 οικονομικής αυτοτέλειας θα επιτρέψει 

Ιουλίου 2003, στην Αλεξανδρούπολη, την αύξηση της υπευθυνότητας των 
Δημόσια Συζήτηση με θέμα «Περι- αιρετών των ΟΤΑ και θα μειώσει την 
φερειακή Ανάπτυξη και τα Οικονο- εξάρτησή τους από την κεντρική 
μικά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης». διοίκηση.

Κύριος ομιλητής της Συζήτησης ήταν ο Στη Συζήτηση αναδείχθηκε ο σημα-
Υφυπουργός Οικονομίας και Οικονο- ντικός ρόλος των ΟΤΑ στη διαδικασία 
μικών κ. Απόστολος Φωτιάδης. Στη ανάπτυξης. Δεν νοείται άσκηση περι-
Συζήτηση συμμετείχαν επίσης ο Νο- φερειακής πολιτικής δίχως αποκέ-
μάρχης Έβρου κ. Ν. Ζαμπουνίδης, ο ντρωση, δίχως, δηλαδή, Τοπική Αυτο-
Γενικός Γραμματέας της Ο.Κ.Ε. κ. Γρη- διοίκηση. Παράλληλα, όμως, οι ΟΤΑ 
γόρης Παπανίκος, ο Πρόεδρος της 

δεν μπορούν να προσφέρουν δημόσια 
Ν.Ο.Κ.Ε. Έβρου κ. Βασίλειος Πεντι-

τοπικά αγαθά στους κατοίκους της 
φράγκας και ο κ. Νικόλαος Βουγιου-

περιοχής τους, να δημιουργήσουν απα-
κλής, Πρόεδρος ΕΣΒΒ Θράκης.

σχόληση, να βελτιώσουν το επίπεδο 
Τη Συζήτηση παρακολούθησαν εκπρό-

διαβίωσης του τοπικού πληθυσμού, με 
σωποι φορέων του Νομού Έβρου, 

άλλα λόγια, να δημιουργήσουν ανά-
καθώς και εκπρόσωποι των Νομαρχια-

πτυξη, χωρίς τους απαραίτητους πό-
κών Αυτοδιοικήσεων και Νομαρχια-

ρους, οι οποίοι, όμως, είναι αναγκαίο 
κών Οικονομικών και Κοινωνικών 

να εξαρτώνται όσο το δυνατό λιγότερο 
Επιτροπών της χώρας. 

από την κεντρική διοίκηση.
Η οικονομική ανεξαρτησία της αυτο-

Για τους σκοπούς της Συζήτησης, η διοίκησης αποτελεί μείζον ζήτημα και 
Ο.Κ.Ε. συγκρότησε επιστημονική επι-γι’αυτό το λόγο τα οικονομικά των 
τροπή, η οποία συνέταξε σχετική εισή-ΟΤΑ επιλέχτηκαν ως θέμα της Δημόσι-
γηση. Σκοποί της εισήγησης ήταν ο ας Συζήτησης που πραγματοποιήθηκε 
εντοπισμός των μειονεκτημάτων που στο πλαίσιο της 6ης ετήσιας Συνάντη-
παρουσιάζει η σημερινή διάρθρωση σης των Ν.Ο.Κ.Ε. 
των εσόδων των ΟΤΑ, η διατύπωση Ανάπτυξη σε τοπικό επίπεδο, αλλά και 
προτάσεων για την αναμόρφωση των σε κάθε άλλο επίπεδο (περιφερειακό, 
οικονομικών τους και η ανάδειξη του εθνικό, ευρωπαϊκό κ.λπ.), δεν μπορεί 
ρόλου που μπορούν να διαδραματί-να υπάρξει χωρίς μακροπρόθεσμο προ-
σουν οι Νομαρχιακές Οικονομικές και γραμματισμό. Προγραμματισμός και 
Κοινωνικές Επιτροπές στη διαμόρφω-μάλιστα μακροπρόθεσμος δεν μπορεί 

ση λύσεων και στην εφαρμογή τους.να γίνει χωρίς πόρους. Η εξασφάλιση 

«ÐåñéöåñåéáêÞ ÁíÜðôõîç êáé ôá
ÏéêïíïìéêÜ ôçò ÔïðéêÞò Áõôïäéïßêçóçò»

ÄÇÌÏÓÉÁ ÓÕÆÇÔÇÓÇ



6ç åôÞóéá ÓõíÜíôçóç ôùí Í.Ï.Ê.Å.
Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, 5 Ιουλίου 

2003, στην Αλεξανδρούπολη, η 6η Ετήσια 

Συνάντηση των Νομαρχιακών Οικονομικών και 

Κοινωνικών  Επιτροπών  (Ν.Ο.Κ.Ε.).

Στη Συνάντηση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι από 23 

Ν.Ο.Κ.Ε. και Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις. 

Συγκεκριμένα, συμμετείχαν οι Ν.Ο.Κ.Ε. Αθηνών, 

Αχαΐας, Δράμας, Δωδεκανήσων, Έβρου, Ηρακλεί-

ου, Ιωαννίνων, Καβάλας, Κιλκίς, Λάρισας, 

Μεσσηνίας, Ροδόπης, Σερρών, Τρικάλων, Φλώρι-

νας, Φωκίδος και Χαλκιδικής, καθώς επίσης και 

εκπρόσωποι των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων 

Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Τρικάλων, Ροδόπης. 

Τη Συνάντηση χαιρέτησε ο Νομάρχης  Έβρου, κ. Ν. 

Ζαμπουνίδης.

Τα κυριότερα σημεία της Συνάντησης ήταν τα εξής:

1. Παρουσιάστηκαν οι κεντρικοί άξονες της 

εισήγησης με θέμα «Περιφερειακή Ανάπτυξη 

και τα Οικονομικά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης». 

Στην εισήγηση, που έγινε ομόφωνα αποδεκτή 

από τους εκπροσώπους των Ν.Ο.Κ.Ε., αναδεί-

χθηκε ο κεντρικός ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοί-

κησης στην περιφερειακή ανάπτυξη και τονί-

στηκε ότι απαραίτητη συνθήκη για τη σύγκλιση 

των περιφερειών και την ισόρροπη ανάπτυξή 

τους είναι η αποκέντρωση αρμοδιοτήτων και 

υπηρεσιών από την κεντρική διοίκηση στις 

περιφέρειες και την τοπική αυτοδιοίκηση.  

2. Κοινό αίτημα των εκπροσώπων των Ν.Ο.Κ.Ε. 

ήταν να κατατεθεί στη Βουλή, από το Υπουργείο 

Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέ-

ντρωσης, το Σχέδιο Νόμου που τροποποιεί το Ν. 

2218/1994, με σκοπό να εξασφαλιστεί η οικονο-

μική ανεξαρτησία των Ν.Ο.Κ.Ε. και η τετραετής 

θητεία των μελών της. 

3. Ζητήθηκε ομόφωνα από τους εκπροσώπους των 

Ν.Ο.Κ.Ε., πριν από κάθε γνωμοδότηση της 

Ο.Κ.Ε. σε ζητήματα που είτε αφορούν το θεσμό 

των Ν.Ο.Κ.Ε., είτε επηρεάζουν το νομό τους, να 

ζητείται γραπτώς η γνώμη τους. 

4. Αναφέρθηκε ότι οι Ν.Ο.Κ.Ε. θα πρέπει να 

ασχοληθούν με σημαντικά ζητήματα που 

αφορούν την περιφερειακή κλαδική ανάπτυξη 

με απώτερο σκοπό τη διαμόρφωση ενός πλαισί-

ου γνωμοδότησης που θα απευθύνεται στον 

αντίστοιχο Υπουργό. 

5. Αποφασίσθηκε η διεύρυνση του αριθμού των 

μελών της 5μελούς Επιτροπής των Ν.Ο.Κ.Ε. με 

την εκπροσώπηση μίας Ν.Ο.Κ.Ε. από κάθε 

Περιφέρεια. Ρόλος της νέας 13μελούς Επιτρο-

πής θα είναι η προετοιμασία της επόμενης 

Συνάντησης των Ν.Ο.Κ.Ε. σε συνεργασία με τη 

Ν.Ο.Κ.Ε. που θα τη φιλοξενεί, η ευθύνη της 

οργάνωσης των Ν.Ο.Κ.Ε. στην Περιφέρεια και 

της οργάνωσης περιφερειακών εκδηλώσεων, 

καθώς και η μέριμνα για τη χρηματοδότηση 

έργων που θα προωθούν τον Κοινωνικό Διάλογο 

σε περιφερειακό επίπεδο.

Κατόπιν αιτήματος της Ν.Ο.Κ.Ε. Χαλκιδικής, 

αποφασίστηκε η 7η Ετήσια Συνάντηση των 

Ν.Ο.Κ.Ε. να πραγματοποιηθεί το 2004 στη Χαλκι-

δική.
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Στις 26 Νοεμβρίου 2003, η Ευρω- φτώχεια συμβαδίζουν πάντα με χαμηλά Όσον αφορά στην ισότητα των δύο 
φύλων, τα ποσοστά απασχόλησης των επίπεδα εκπαίδευσης και με χαμηλό-παϊκή Επιτροπή δημοσίευσε ανακοί-
γυναικών βελτιώνονται συνεχώς αλλά μισθες και προσωρινές θέσεις εργασίας νωση προς το Συμβούλιο, το Ευρω-
η έλλειψη κατάλληλων υποδομών για χαμηλής ειδίκευσης.παϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή 
τη φροντίδα των παιδιών και των Οικονομική και Κοινωνική Επιτρο- Η πρόοδος στις διάφορες συνιστώσες 
άλλων εξαρτώμενων ατόμων αποτελεί πή και την Επιτροπή Περιφερειών της ποιότητας της εργασίας είναι άνιση.

σχετικά με τη βελτίωση της ποιό- εμπόδιο στη μεγαλύτερη συμμετοχή Η ποιότητα της εργασίας είναι πολυδι-
τητας της εργασίας, η οποία αποτελεί των γυναικών, ενώ περιορισμένες άστατη έννοια και εξαρτάται από 
επισκόπηση της πρόσφατης προό- παραμένουν και οι τάσεις για τη πολλές συνιστώσες που αλληλεπι-
δου. μείωση των μισθολογικών διαφορών δρούν μεταξύ τους. Το 2001, το 

μεταξύ γυναικών και ανδρών. Επίσης, Η προώθηση της ποιότητας της Συμβούλιο ενέκρινε μια σειρά δεικτών 
ο κλαδικός και επαγγελματικός διαχω-εργασίας αποτελεί κατευθυντήρια ποιότητας, με βάση τα δέκα κριτήρια 
ρισμός των δύο φύλων δεν έχει ακόμα αρχή για τον εκσυγχρονισμό του ευρω- ποιότητας που προσδιόρισε η Επιτρο-
εξαλειφθεί. Τέλος, ο ρυθμός αύξησης παϊκού κοινωνικού μοντέλου, όπως πή, στους οποίους πρέπει να βασίζεται 
της παραγωγικότητας είναι απογοη-αυτό ορίστηκε στην Ατζέντα Κοινωνι- εφεξής η αξιολόγηση της προόδου 
τευτικός και η απόκλιση με τις ΗΠΑ κής Πολιτικής. Μετά τα Ευρωπαϊκά στον τομέα αυτό.
αυξάνεται.Συμβούλια της Λισσαβόνας και της δυναμικού.Η ανάλυση των πρόσφατων τάσεων και 

Νίκαιας, η βελτίωση της παραγωγικό- Οι συνολικές αυτές τάσεις συγκαλύ-επιδόσεων σε σχέση με αυτά τα δέκα Καταβλήθηκαν προσπάθειες για τη 
τητας και της ποιότητας της εργασίας πτουν σημαντικές διαφορές μεταξύ κριτήρια ποιότητας είναι ενθαρρυ- μείωση των διαφορών μεταξύ των δύο 
αποτελεί πλέον, με την πλήρη απασχό- κρατών μελών. Ενώ, σε μερικά από ντική. Στην εκπαίδευση και τα φύλων όσον αφορά στην απασχόληση 
ληση και την κοινωνική συνοχή, έναν αυτά, οι επιδόσεις είναι καλές στους και την ανεργία, με μέτρα επαγγελμα-επαγγελματικά προσόντα, η πρόοδος 
από τους τρεις πρωταρχικούς στόχους περισσότερους δείκτες ποιότητας (Δα- τικής κατάρτισης και με την αναθεώ-στην ΕΕ είναι σταθερή: το επίπεδο 
των κατευθυντήριων γραμμών για την νία, Κάτω Χώρες, Σουηδία, Αυστρία), ρηση των συστημάτων φορολογίας, εκπαίδευσης είναι ολοένα υψηλότερο.  
απασχόληση στην περίοδο 2003-2005. σε άλλα τα αποτελέσματα είναι λιγό- παροχών και συντάξεων σε συνδυασμό Το μέσο ποσοστό του πληθυσμού 

τερο ικανοποιητικά σε όλα τα μέτωπα Η ποιότητα της εργασίας συμβαδίζει με ηλικίας 25-64 ετών που έχει ολοκλη- με την παροχή κινήτρων στις επιχει-
(Ιταλία, Ελλάδα, Ισπανία, Πορτο-την πρόοδο προς την πλήρη απασχό- ρώσει τον ανώτερο κύκλο της δευτερο- ρήσεις, με την προώθηση της επιχειρη-
γαλία). Οι επιδόσεις των χωρών που ληση, την αύξηση της παραγωγι- βάθμιας εκπαίδευσης έφθανε σε 64,6% ματικότητας των γυναικών και με τη 
δεν ανήκουν στις δύο αυτές ομάδες κότητας και την κοινωνική συνοχή. βελτίωση των υπηρεσιών φροντίδας το 2002, έναντι 62,2% το 1999.  Αύξη-
είναι πιο άνισες.Η αύξηση της απασχόλησης συνδέεται των παιδιών και των άλλων εξαρτώμε-ση παρουσιάζουν, επίσης, το ποσοστό 

νων ατόμων. Για να μειωθούν οι στενά με την ποιότητα της εργασίας. Χαρακτηριστικό είναι ότι το 2000, το συμμετοχής των ενηλίκων σε προγράμ-
μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών Μια διατηρήσιμη αύξηση της απασχό- 20% περίπου των εργαζόμενων στην ματα κατάρτισης και οι επενδύσεις των 
και γυναικών, ενισχύθηκε η νομοθεσία λησης δεν είναι δυνατή χωρίς τους ΕΕ δήλωσαν ότι δεν ήταν ικανοποιη-επιχειρήσεων στην κατάρτιση. Τα 
για την καταπολέμηση των διακρίσεων ακόλουθους παράγοντες: βελτίωση της μένοι από τη θέση εργασίας τους. Τα συνολικά ποσοστά απασχόλησης 
και ενισχύθηκε ακόμα περισσότερο ο πρόσβασης στην απασχόληση γενικά· επίπεδα δυσαρέσκειας είναι σχετικά αυξάνονται και οι αποκλίσεις μεταξύ 

υψηλά στην Ελλάδα, την Ιταλία, την βελτίωση της ισορροπίας μεταξύ ρόλος των κοινωνικών εταίρων.των δύο φύλων στην απασχόληση και 
Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ ευελιξίας και ασφάλειας και δημιουρ- την ανεργία μειώνονται, αν και παρα- Επιτεύχθηκε, επίσης, πρόοδος στη 
αντίθετα στη Δανία, τη Γαλλία, την γία πραγματικών προοπτικών επαγγελ- μένουν ακόμα σημαντικές.  Αναφέρε- βελτίωση της ισορροπίας μεταξύ 
Ιρλανδία, τις Κάτω Χώρες και, κυρίως, ματικής προόδου για τους εργαζομέ- ται ότι το 2002, το ποσοστό απασχό- ευελιξίας και ασφάλειας, με την 
την Αυστρία, η αναλογία των εργαζο-νους σε θέσεις χαμηλής ποιότητας, λησης των γυναικών ήταν ακόμα κατά αύξηση της ευελιξίας στις συμβάσεις 

χωρίς να δυσχεραίνεται όμως η μένων που δηλώνουν ότι είναι ικανο-17 εκατοστιαίες μονάδες χαμηλότερο αορίστου χρόνου και της ασφάλειας 
ενσωμάτωση των ατόμων που βρίσκο- ποιημένοι από την εργασία τους είναι από εκείνο των ανδρών.  Παρά τη στις συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Η 
νται στο περιθώριο της αγοράς εργασί- ιδιαίτερα σημαντική (90% ή περισσό- συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων συνεχή μείωσή της, η συχνότητα των 
ας· μείωση της μακροχρόνιας ανεργίας, τερο). στην προώθηση της ποιότητας της εργατικών ατυχημάτων παραμένει 
αποφεύγοντας ταυτόχρονα τις κατα- εργασίας επεκτάθηκε, ιδίως όσον ακόμα πολύ υψηλή σε ορισμένους Τα τελευταία χρόνια, πολλές πολιτικές 
στάσεις διαδοχικών περιόδων ανεργίας αφορά την κατάρτιση, την υγεία και τομείς και συνοδεύεται από την για τη στήριξη της ποιότητας της 
και εργασίας σε θέσεις χαμηλής εμφάνιση νέων μορφών επαγγελμα- την ασφάλεια στην εργασία.εργασίας σημείωσαν αξιόλογη πρόοδο. 
ποιότητας· ενίσχυση της ανοδικής τικών παθήσεων και ασθενειών. Από το 1997 ενισχύθηκαν ιδίως οι Τα μέτρα αυτά βαίνουν στην επιθυμητή 
δυναμικής της ποιότητας της εργασίας, κατεύθυνση. Απαιτούνται, ωστόσο, πιο πολιτικές ενεργοποίησης και πρόλη-Συνολικά, ωστόσο, τα περιθώρια για 
η οποία επιτρέπει στους εργαζομένους αποφασιστικές πολιτικές για να ενθαρ-ψης, που έχουν ως σκοπό να διευκο-περαιτέρω βελτίωση σε καθεμία από 
σε θέσεις χαμηλής ποιότητας να ρυνθούν οι επιχειρήσεις να επενδύσουν λύνουν τη μετάβαση από την ανεργία τις δέκα διαστάσεις της ποιότητας είναι 
αποκτούν σταθερή απασχόληση και να και την αεργία στην απασχόληση, περισσότερο στην κατάρτιση, να ακόμα σημαντικά. Έτσι, το ποσοστό 
βελτιώνουν την απασχολησιμότητά σύμφωνα με τις κατευθυντήριες προωθηθεί η παράταση του ενεργού απασχόλησης των εργαζομένων μεγα-
τους. γραμμές για την απασχόληση. Τα επαγγελματικού βίου με μια κατάλλη-λύτερης ηλικίας αυξάνεται με βραδείς 
Θετική είναι, επίσης, η συσχέτιση λη προσαρμογή των συνθηκών εργα-περισσότερα κράτη έλαβαν μέτρα για ρυθμούς, αλλά απέχει ακόμα πολύ από 
μεταξύ ποιότητας της εργασίας και σίας και με χρηματικά κίνητρα για την τη μείωση της ανεργίας και των το στόχο του 50% που καθορίστηκε 
παραγωγικότητας. Ειδικότερα, οι παραμονή στην εργασία, να διευκολυν-παγίδων φτώχειας με κατάλληλες στη Στοκχόλμη. Η ανεργία των νέων 
βελτιώσεις στην οργάνωση και στις θεί η πρόσβαση των εργαζομένων στις είναι γενικά δύο φορές υψηλότερη από προσαρμογές στα συστήματα φορολο-
συνθήκες της εργασίας, καθώς και η υπηρεσίες φροντίδας των παιδιών και εκείνη των ενηλίκων και σε πολλά γίας και παροχών, ιδίως για τους νέους 
αύξηση της ποιότητας και της αποτε- άλλων εξαρτώμενων ατόμων και να κράτη μέλη οι νέοι αντιμετωπίζουν όλο εργαζομένους, τους εργαζομένους 
λεσματικότητας των επενδύσεων σε επιτευχθεί μια ουσιαστική μείωση των και περισσότερες δυσχέρειες στην μεγαλύτερης ηλικίας και τους εργαζο-

εργατικών ατυχημάτων και των επαγ-ανθρώπινους πόρους και σε κατάρτιση, εύρεση εργασίας με ικανοποιητικές μένους χαμηλής ειδίκευσης, οι οποίοι 
γελματικών ασθενειών.  έχουν ουσιώδη σημασία για τη βελτίω- προοπτικές σταδιοδρομίας. Οι κά- αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο κίνδυνο 

ση της παραγωγικότητας. Η ενεργός συμμετοχή και η αποφασι-τοικοι χωρών που δεν είναι μέλη της ΕΕ ανεργίας ή αεργίας. Ενισχύθηκαν, 
στική δέσμευση των κοινωνικών εταί-Η ποιότητα της εργασίας συμβάλλει, βρίσκονται αναμφισβήτητα σε μειονε- επίσης, οι προσπάθειες για την προώ-
ρων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση επίσης, με ουσιαστικό τρόπο, στην κτική θέση όσον αφορά στην απασχό- θηση μιας παράδοσης δια βίου μάθη-

κοινωνική ένταξη και την περιφερεια- και καθοριστικό παράγοντα για την ληση. Η ενσωμάτωση των ατόμων με σης και για τη βελτίωση των κινήτρων 
κή συνοχή. Ο υψηλός κίνδυνος ανερ- αναπηρία στην αγορά εργασίας παρα- για τις επενδύσεις των επιχειρήσεων επιτυχία των πολιτικών για τη βελτίω-

στην κατάρτιση του εργατικού τους μένει προβληματική.γίας, ο κοινωνικός αποκλεισμός και η ση της ποιότητας της εργασίας.
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Ç ÅÐÉÔÑÏÐÇ ÔÙÍ ÅÕÑÙÐÁÚÊÙÍ ÊÏÉÍÏÔÇÔÙÍ

«
åðéóêüðçóç ôçò ðñüóöáôçò ðñïüäïõ»
Âåëôßùóç ôçò ðïéüôçôáò ôçò åñãáóßáò:

COM (2003) 728 ôåëéêü



ÊáôÜ ôç óõíåäñßáóç ôïõ Åõñùðáúêïý Êïéíïâïõëßïõ, ðïëý ìåãáëýôåñç ðñïôåñáéüôçôá óôç äçìéïõñãßá ê á é  ó ô ï í  
ôïìÝá ôùí åóùôåñéêÞò áãïñÜò õðçñåóéþí êáé íá åîáóöáëßóåé üôé óôéò 4 Óåðôåìâñßïõ 2003, ç ÅðéôñïðÞ Áðáó÷üëçóçò êáé 
õðçñåóéþí, äßäåôáé õøçëÞ ðñïôåñáéüôçôá óå ðñïôÜóåéò üðùò ï Êïéíùíéêþí ÕðïèÝóåùí åîïõóéïäïôÞèçêå íá åêðïíÞóåé 
ìå äåäïìÝíï üôé ç Ýñåõíá êáé Êáíïíéóìüò Ðñïþèçóçò ôùí ÐùëÞóåùí êáé ç Ïäçãßá Ýêèåóç ðñùôïâïõëßáò, ó÷åôéêÜ ìå ôçí áíÜðôõîç ôïõ 

ãéá ôéò ÁèÝìéôåò ÅìðïñéêÝò ÐñáêôéêÝò· áíÜðôõîç áðïôåëåß êáôÜ êáíüíá "ðñïíüìéï" ôïõ ôïìÝá ôïìÝá ôùí õðçñåóéþí ãéá ôç äçìéïõñãßá èÝóåùí 
ôçò âéïìç÷áíßáò·áðáó÷üëçóçò. õðåíèõìßæåé üôé, óôï ðëáßóéï ôçò ÅõñùðáúêÞò 

Ç ÅðéôñïðÞ Íïìéêþí ÈåìÜôùí êáé ÅóùôåñéêÞò ÁãïñÜò ÓôñáôçãéêÞò ãéá ôçí Áðáó÷üëçóç, èá ðñÝðåé íá æçôåß íá ìåôáôñáðåß ç áäÞëùôç (ìáýñç) åñãáóßá óå 
êáé ç ÅðéôñïðÞ ÄéêáéùìÜôùí ôùí Ãõíáéêþí êáé ºóùí óõíôïíéóôïýí ôá ÅèíéêÜ êáé ÔïðéêÜ Ó÷Ýäéá ÄñÜóçò ìå êáíïíéêÞ åñãáóßá åíôüò ôïõ ôïìÝá ôùí õðçñåóéþí, 
Åõêáéñéþí êëÞèçêáí íá ãíùìïäïôÞóïõí. Ç Ýêèåóç óôü÷ï ôçí åêìåôÜëëåõóç ôùí ìåãÜëùí äõíáôïôÞôùí ðñïêåéìÝíïõ íá âåëôéùèïýí ôï ãåíéêü êëßìá óôéò 
êáôáôÝèçêå óôéò 15 Äåêåìâñßïõ 2003. äçìéïõñãßáò èÝóåùí åñãáóßáò óå ôïðéêü åðßðåäï, ìå åðé÷åéñÞóåéò êáé ôï öïñïëïãéêü Þèïò êáé íá 

ôçí ðñïþèçóç êáéíïôüìùí åñãáóéáêþí ðñáêôéêþí êáé äçìéïõñãçèïýí óõíèÞêåò áíôáãùíéóìïý åðß ßóïéò Ôï Åõñùðáúêü Êïéíïâïýëéï ôïíßæåé óôçí ̧ êèåóÞ ôïõ üôé 
åðáããåëìÜôùí, âåëôéþíïíôáò ôçí ðïéüôçôá ôùí èÝóåùí üñïéò·ï ôïìÝáò ôùí õðçñåóéþí áðïôåëåß ôïí ðéï ãñÞãïñá 
åñãáóßáò, äåäïìÝíïõ üôé óôçí ôïðéêÞ áãïñÜ åñãáóßáò åîåëéóóüìåíï êáé áíáðôõóóüìåíï ôïìÝá ôçò åõñùðáúêÞò åöéóôÜ ôçí ðñïóï÷Þ ôùí êñáôþí ìåëþí óôï ãåãïíüò üôé 
Ý÷ïõí ìåãáëýôåñç ðñüóâáóç ïé ðåñéèùñéáêÝò ïìÜäåò ïéêïíïìßáò êáé, ùò åê ôïýôïõ, êáëåßôáé íá ðáßîåé êýñéï 

ç äçìïãñáöéêÞ åîÝëéîç óôçí ðëåéïøçößá ôùí êñáôþí 
ôïõ åñãáôéêïý äõíáìéêïý·ñüëï óôçí þèçóç ôçò åõñùðáúêÞò ïéêïíïìßáò, ôçò 

ìåëþí êáèéóôÜ áíáãêáßá ôçí áíáâÜèìéóç ôçò åñãáóßáò 
ðåñéöåñåéáêÞò óýãêëéóçò êáé ôçò áíôéìåôþðéóçò ôçò êáëåß ôçí ÅðéôñïðÞ üðùò ðñïâëÝøåé ðïëéôéêÝò êáé óôïí ôïìÝá ôçò ðáñï÷Þò ìÝñéìíáò ãéá çëéêéùìÝíïõò·
áíåñãßáò. ðñïãñÜììáôá ðïõ èá åíèáññýíïõí ôá êñÜôç ìÝëç óôç 

êáëåß ôá êñÜôç ìÝëç êáé ôçí ÅðéôñïðÞ íá âåëôéþóïõí Ï ôïìÝáò ôùí õðçñåóéþí áíôéðñïóùðåýåé óôçí ëÞøç êáé åöáñìïãÞ ðïëéôéêþí óôïí ôïìÝá ôçò åêðáß-
ôçí ðïéüôçôá êáé äéáèåóéìüôçôá ôùí óôáôéóôéêþí ÅõñùðáúêÞ ¸íùóç ðåñéóóüôåñåò èÝóåéò åñãáóßáò áðü äåõóçò, ôùí ðñïóüíôùí, ôçò åéäßêåõóçò, ôïõ 
óôïé÷åßùí ðïõ åßíáé áðáñáßôçôá ãéá ôç óõãêñéôéêÞ ü,ôé ç âéïìç÷áíßá êáé ç ãåùñãßá ìáæß. Áðü ôç äåêáåôßá åðáããåëìáôéêïý ðñïóáíáôïëéóìïý êáé ôçò êáôÜñôéóçò, 
áîéïëüãçóç óå êïéíÜ óõìöùíçìÝíïõò ôïìåßò æùôéêÞò ôïõ 1980, åßíáé ï ôïìÝáò åêåßíïò ðïõ óõíÝâáëå þóôå íá ðñïåôïéìáóèåß Ýíá êáôÜëëçëï åéäéêåõìÝíï 
óçìáóßáò ãéá ôçí ðïëéôéêÞ óôï ÷þñï ôùí õðçñåóéþí· ç êáèïñéóôéêÜ óôçí áíÜðôõîç ôçò áðáó÷üëçóçò óôçí åñãáôéêü äõíáìéêü óôïí ôïìÝá ôùí õðçñåóéþí ·
õéïèÝôçóç êïéíþí äåéêôþí óå åõñùðáúêü åðßðåäï èá Åõñþðç, áíÜðôõîç ðïõ êõñßùò ðáñáôçñÞèçêå óôéò 

æçôåß íá ÷ñçóéìïðïéçèïýí ôá ÄéáñèñùôéêÜ Ôáìåßá êáé åðéôñÝøåé ôçí áêñéâÞ ðáñáêïëïýèçóç êáé ôï êïéíùíéêÝò õðçñåóßåò, ôéò ÷ñçìáôïïéêïíïìéêÝò 
êõñßùò ôï Åõñùðáúêü Êïéíùíéêü Ôáìåßï ãéá ôçí ó÷åäéáóìü ôùí ðïëéôéêþí ãéá ôçí áðáó÷üëçóç, ôçí õðçñåóßåò êáé ôéò õðçñåóßåò ðñïò åðé÷åéñÞóåéò, ôï 
õðïóôÞñéîç ôçò áíÜðôõîçò ôïõ ôïìÝá ôùí õðçñåóéþí· ðáñáãùãéêüôçôá áëëÜ êáé åõñýôåñç ðñïáãùãÞ ôïõ åìðüñéï êáé ôéò äéáíïìÝò, ôïí îåíïäï÷åéáêü êëÜäï êáé 

ôïìÝá ôùí õðçñåóéþí·ëáìâÜíïíôáò ùò äåäïìÝíï üôé ç áðáó÷üëçóç óôïí áõôüí ôùí åóôéáôïñßùí. Áðü ôï 1985 Ýùò ôï 1997 ãýñù 
ôïìÝá ôùí õðçñåóéþí åßíáé ðïëëÝò öïñÝò óýíèåôç (ãéá óôá 2/3 ôçò áíÜðôõîçò ôïõ ÁÅÐ óôçí ÅÅ ðñïÝñ÷åôáé áðü ëáìâÜíïíôáò õðüøç ôç óõìâïëÞ ôùí íÝùí ìïñöþí 
ðáñÜäåéãìá ï ôïõñéóìüò êáô' åîï÷Þí åîåëßóóåôáé óå ôïí ôïìÝá ôùí õðçñåóéþí, åíþ ç ìåãáëýôåñç áýîçóç óôï áðáó÷üëçóçò êáé óôïí ôïìÝá ôùí õðçñåóéþí (ìåñéêÞ 
Ýíá ôïìÝá ðïõ ëåéôïõñãåß ìå äéôôÞò öýóçò ðñïóùðéêü: ðïóïóôü áðáó÷üëçóçò åìöáíßæåôáé êáé ðÜëé óôïí ôïìÝá êáé ðñïóùñéíÞ áðáó÷üëçóç, ôçëåñãáóßá, êáô' ïßêïí 
ìüíéìï êáé åðï÷éáêü áëëÜ êáé ìå ðåñéïñéóìÝíåò ôùí õðçñåóéþí. Ïé õðçñåóßåò áíôéðñïóþðåõáí ôï 2000 ôï åñãáóßá ê.Ü.) êáëåß ôá êñÜôç ìÝëç íá åíéó÷ýóïõí ôçí 
äõíáôüôçôåò åðÝíäõóçò óôï áíèñþðéíï êåöÜëáéï), 68.8% ôïõ óõíïëéêïý ðïóïóôïý ôçò áðáó÷üëçóçò, åíþ ôï ðïéüôçôá ôùí íÝùí áõôþí ìïñöþí åñãáóßáò·
êáëåß ôá êñÜôç ìÝëç íá ëÜâïõí èåôéêÜ ìÝôñá ìå óôü÷ï 1991 Üããéæå ôï 62.7%. Ïé ÷þñåò ðïõ ðáñïõóéÜæïõí 

õðïãñáììßæïíôáò ôçí êáôÜóôáóç ôùí ãõíáéêþí óôïí ôçí áíáâÜèìéóç áõôþí ôùí åðáããåëìÜôùí ôïõ ôïìÝá ÷áìçëÜ ðïóïóôÜ åßíáé ÷þñåò ìå äéáñèñùôéêÜ 
ôïìÝá ôùí õðçñåóéþí, ç ïðïßá ÷áñáêôçñßæåôáé óõ÷íÜ ôùí õðçñåóéþí, þóôå íá ðáñÝ÷ïõí èÝóåéò áðá-ðñïâëÞìáôá (áíåñãßá, öôþ÷åéá, ðåñéöåñåéáêÝò 
áðü åðéóöáëåßò èÝóåéò áðáó÷üëçóçò, ÷áìçëÝò ó÷üëçóçò õøçëÞò ðïéüôçôáò ìå áîéïðñåðåßò áìïéâÝò áíéóüôçôåò). Ãéá ôï 2000 ç áðáó÷üëçóç ôùí áíäñþí óôéò 
áìïéâÝò, Ýëëåéøç äõíáôïôÞôùí åêðáßäåõóçò êáé êáé óõíèÞêåò åñãáóßáò·õðçñåóßåò áíåñ÷üôáí óôï 58.3% ôïõ óõíïëéêïý 
êáôÜñôéóçò ê.ëð., êáé ôç óõììåôï÷Þ ôùí ãõíáéêþí óôïí 

åñãáôéêïý äõíáìéêïý êáé áõôÞ ôùí ãõíáéêþí óôï 82.5%. êáëåß ôá êñÜôç ìÝëç íá ðåñéïñßóïõí ôï ãñáöåéï- ôïìÝá ôùí õðçñåóéþí ôüóï óå ðáñáäïóéáêÝò 
ÄåäïìÝíïõ, ëïéðüí, ôïõ êáèïñéóôéêïý ñüëïõ ðïõ êñáôéêü êáé ÷ñïíïâüñï ÷áñáêôÞñá ôùí äéáäéêáóéþí äñáóôçñéüôçôåò (åêðáßäåõóç, ðåñßèáëøç êáé ìÝñéìíá 
äéáäñáìáôßæåé ï ôïìÝáò ôùí õðçñåóéþí óôçí áýîçóç ôçò Ýíáñîçò êáé ëåéôïõñãßáò ôüóï ôùí åã÷þñéùí çëéêéùìÝíùí, õãåßá, ôïõñéóìüò, êëÜäïò åóôéáôïñßùí), 
áðáó÷üëçóçò êáé åí ãÝíåé óôçí þèçóç ôçò åõñùðáúêÞò åðé÷åéñÞóåùí üóï êáé áõôþí ðïõ ðñïÝñ÷ïíôáé áðü ôá üóï êáé íÝùí êáé ïëïÝíá åîåëéóóüìåíùí êëÜäùí 
ïéêïíïìßáò, ôï Åõñùðáúêü Êïéíïâïýëéï äéáôõðþíåé ðñïò Üëëá êñÜôç  ìÝëç· (áéóèçôéêÞ, øõ÷áãùãßá), êáëåß ôá êñÜôç ìÝëç üðùò 
ôçí ÅõñùðáúêÞ ÅðéôñïðÞ êáé ôá êñÜôç-ìÝëç ôéò åöáñìüæïõí ðïëéôéêÝò éóüôçôáò ðïõ ðñïóôáôåýïõí êáé æçôåß íá óõíäåèåß ç ðïëéôéêÞ áõôïáðáó÷üëçóçò êáé 
áêüëïõèåò ðñïôÜóåéò: ðñïùèïýí ôá äéêáéþìáôá ôùí åñãáæïìÝíùí ãõíáéêþí áíÜðôõîçò ôïõ ðíåýìáôïò åðé÷åéñåßí ìå ôçí ðáñáãùãÞ 

(óõíôáîéïäüôçóç, êïéíùíéêÞ áóöÜëéóç, åðéìüñöùóç, Æçôåß áðü ôçí ÅðéôñïðÞ íá ðáñïõóéÜóåé ìßá ËåõêÞ íÝùí ðñïúüíôùí êáé õðçñåóéþí äåäïìÝíïõ üôé ç 
åðáããåëìáôéêÞ åîÝëéîç, éóüôçôá áìïéâþí, óõìöéëßùóç Âßâëï ãéá ôçí ïëïêëÞñùóç áðïôåëåóìáôéêïý áíÜðôõîç óôïí ôïìÝá ôùí õðçñåóéþí ðñïûðïèÝôåé 
åðáããåëìáôéêÞò êáé ïéêïãåíåéáêÞò æùÞò)· êáëåß éäßùò åõñùðáúêïý ôïìÝá õðçñåóéþí ôï óõíôïìüôåñï äõíáôü, äõíáôüôçôåò ðñùôïâïõëßáò êáé ðíåýìá áíÜëçøçò 
ôá êñÜôç ìÝëç íá áíáðôýîïõí õðçñåóßåò ìÝñéìíáò ãéá êéíäýíïõ·þóôå íá ðñïôáèïýí ìå óõãêåêñéìÝíï ðëÝïí ôñüðï 
ôá ðáéäéÜ êáé ôïõò çëéêéùìÝíïõò, ðñïêåéìÝíïõ íá ðïëéôéêÝò ðïõ èá õðïâëçèïýí ÷ùñéóôÜ ãéá êÜèå ôïìÝá æçôåß íá óõíäåèåß ç ðïëéôéêÞ åðÝêôáóçò ôçò ðñïóöïñÜò 
õðïóôçñßîïõí åíåñãÜ ôç óõìöéëßùóç ïéêïãåíåéáêïý õðçñåóéþí êáé ðïõ èá ðñïóöÝñïõí ôéò êáôÜëëçëåò 

êáé æÞôçóçò ôïõ ôïìÝá ôùí õðçñåóéþí óôïí åíéáßï ÷þñï 
êáé åðáããåëìáôéêïý âßïõ·óõíèÞêåò äçìéïõñãßáò èÝóåùí áðáó÷üëçóçò óå üëá ôá 

ôçò åóùôåñéêÞò áãïñÜò ìå ôçí åîáóöÜëéóç õøçëïý 
ðåäßá ôïõ ôïìÝá ôùí õðçñåóéþí (õðçñåóßåò éäéùôéêþí õðïãñáììßæåé ôïí åðéôáêôéêü ÷áñáêôÞñá ôçò áíÜãêçò åðéðÝäïõ ðñïóôáóßáò ôïõ êáôáíáëùôÞ, êõñßùò ìå 
åðé÷åéñÞóåùí, õðçñåóßåò ãåíéêïý óõìöÝñïíôïò, ãéá ôá êñÜôç ìÝëç íá áõîÞóïõí ôéò åõêáéñßåò ðñüó-ðñùôïâïõëßåò ðïõ óõìâÜëëïõí óôçí áóöÜëåéá ôïõ 
äçìüóéåò õðçñåóßåò, êïéíùíéêÞ ïéêïíïìßá)· âáóçò ôùí áôüìùí ìå åéäéêÝò áíÜãêåò êáé ôùí êáôáíáëùôÞ óå åõñùðáúêü åðßðåäï êáé ìå ôç ëÞøç 

íïìüôõðùí ìåôáíáóôþí óôçí áãïñÜ åñãáóßáò ôïõ ìÝñéìíáò ãéá ôç äçìéïõñãßá óõóôçìÜôùí åðßëõóçò ôùí æçôåß áðü ôéò êõâåñíÞóåéò ôùí êñáôþí ìåëþí, óå 
ôïìÝá ôùí õðçñåóéþí êáé åéäéêüôåñá óôéò äõíáôüôçôåò äéáöïñþí ìå ôñüðï áðïôåëåóìáôéêü, ãñÞãïñï êáé ìå óõíåñãáóßá ìå ôïõò êïéíùíéêïýò åôáßñïõò, íá 
ãéá äçìéïõñãßá åðé÷åéñÞóåùí êáé ãéá íÝï åðé÷åéñç-ó÷åôéêÜ ìéêñü êüóôïò·áíáðôýîïõí áðïôåëåóìáôéêü êáé óáöÝò ðïëéôéêü 
ìáôéêü ðíåýìá· ðëáßóéï ãéá ôéò õðçñåóßåò êáé íá åîáóöáëßóïõí ôçí õðïãñáììßæåé ôç óçìáíôéêÞ Ýëëåéøç êáéíïôïìßáò óôïí 

åöáñìïãÞ ôùí êáôÜëëçëùí ðïëéôéêþí (íïìïèåóßá, êáëåß ôçí ÅðéôñïðÞ íá ðñïâåß óå óõëëïãÞ êáé äéÜäïóç ôïìÝá ôùí õðçñåóéþí, æçôåß áðü ôçí ÅðéôñïðÞ íá 
õðçñåóßåò ðëçñïöüñçóçò, óõíèÞêåò åéóüäïõ óôçí ïñèþí ðñáêôéêþí óôá êñÜôç ìÝëç ãéá ôéò ìïñöÝò êáé ðñïâëÝøåé ðñïãñÜììáôá ðïõ èá åíèáññýíïõí ôá 
áãïñÜ åñãáóßáò ê.Ü.)· äõíáôüôçôåò áíÜðôõîçò åðé÷åéñÞóåùí óôïí ôïìÝá ôùí êñÜôç ìÝëç íá áíáëÜâïõí åíåñãçôéêÝò ðïëéôéêÝò 

õðçñåóéþí.åöáñìïãÞò ôçò Ýñåõíáò, áíÜðôõîçò êáé êáéíïôïìßáò êáëåß ôï Óõìâïýëéï Áíôáãùíéóôéêüôçôáò íá äþóåé 
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¸êèåóç ôïõ Åõñùðáúêïý Êïéíïâïõëßïõ
ó÷åôéêÜ ìå ôçí áíÜðôõîç ôïõ ôïìÝá
ôùí õðçñåóéþí ãéá ôç äçìéïõñãßá
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«ÄéáêõâåñíçôéêÞ ÄéÜóêåøç ôïõ 2003»
Ãíùìïäüôçóç Ðñùôïâïõëßáò ôçò ÅõñùðáúêÞò
ÏéêïíïìéêÞò êáé ÊïéíùíéêÞò ÅðéôñïðÞò (Å.Ï.Ê.Å.) 
Στη συνεδρίαση της 24ης Σεπτεμβρίου 2003, η π ο υ  τ ο υ  
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή α ν α θ έ τ ε ι  
υιοθέτησε τη Γνωμοδότηση Πρωτοβουλίας για τη το Άρθρο 
«Διακυβερνητική Διάσκεψη του 2003». Ι-31 του 
Η Ευρωπαϊκή Ο.Κ.Ε., με την παρούσα Γνωμοδότησή Συντάγμ
της, στοχεύει, αφενός μεν, να καταδείξει την προστι- ατος, το 
θέμενη αξία της νέας Συνταγματικής Συνθήκης για Ευρωπαϊκό Οικονομικό και 
τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφετέρου Κοινωνικό Συμβούλιο:
δε, να διατυπώσει προς τη Διακυβερνητική Διάσκεψη 
προτάσεις για τη βελτίωση του Σχεδίου.

Υπενθυμίζεται στο σημείο αυτό ότι η Ευρωπαϊκή 
Συνέλευση κατά τη διάρκεια των εργασιών της, από 
το Φεβρουάριο του 2002 έως τον Ιούλιο του 2003, 
εκπόνησε ένα Σχέδιο Συνθήκης για τη θέσπιση 
Συντάγματος της Ευρώπης. Το πλήρες κείμενο του 
Σχεδίου υποβλήθηκε στην ιταλική Προεδρία του 
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 18 
Ιουλίου 2003. Αυτό το σχέδιο Συντάγματος συζητεί-
ται τώρα από τους εκπροσώπους των κυβερνήσεων 
των κρατών μελών στο πλαίσιο της Διακυβερνητικής 
Διάσκεψης. Στη σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες 
(12-13 Δεκεμβρίου), οι αρχηγοί των κρατών μελών 
δεν κατάφεραν να συμφωνήσουν σχετικά με το 
τελικό κείμενο του Συντάγματος. Επομένως, η 
Διακυβερνητική Διάσκεψη θα συνε-χιστεί το 2004 με 
την ιρλανδική Προεδρία. 

Στη Γνωμοδότηση τονίζεται, κατ' αρχήν, ότι το παρόν 
Σχέδιο της Συνθήκης αποτελεί σημαντικό ορόσημο 
της ευρωπαϊκής οικοδόμησης που προκύπτει από μία 

Στη διεύρυνση των πεδίων της αντιπροσωπευτικής και δημοκρατική, διαφανή και ανοικτή διαδικασία. Ως 
της συμμετοχικής δημοκρατίας.εκ τούτου, η Ευρωπαϊκή Ο.Κ.Ε. εκτιμά ότι η Διακυ-

βερνητική Διάσκεψη βρίσκεται ενώπιον ενός θεμι- Η Ε.Ο.Κ.Ε. εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι 
τού και αξιόπιστου σχεδίου, που αρχίζει να κυκλο- σε έναν τόσο σημαντικό τομέα, όπως είναι ο συντο-
φορεί ευρέως και να διαδίδεται μεταξύ των πολιτών νισμός των οικονομικών πολιτικών και της απα-
(βλ.http://europa.eu.int/futurum/constitution/intex_ σχόλησης, δεν έχουν προβλεφθεί κανόνες για την 
el.htm). Η Διακυβερνητική Διάσκεψη δεν είναι παρά προαγωγή της συμμετοχής των πολιτών και της 
μόνον ένα στάδιο πριν από την τελική, αλλά θεμελιώ- διεξαγωγής διαβουλεύσεων μαζί τους, διαμέσου του 
δη, πράξη της επικύρωσης της Συνθήκης για τη 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των οργανώσεων της 
θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης σε καθένα από 

κοινωνίας των πολιτών, καθώς και διαμέσου της 
τα κράτη μέλη. 

Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτρο-
Όσον αφορά στην προστιθέμενη αξία του Σχεδίου, η πής. Η Διακυβερνητική Διάσκεψη θα πρέπει να 
Ευρωπαϊκή Ο.Κ.Ε. επισημαίνει τα ακόλουθα:

καθιερώσει τη διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινο-

βούλιο και με την Ε.Ο.Κ.Ε. επί των Γενικών Προσα-

νατολισμών των Οικονομικών Πολιτικών των Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Ο.Κ.Ε. διατυπώνει προς τη 
κρατών μελών (Άρθρο ΙΙΙ-71).Διακυβερνητική Διάσκεψη ορισμένα αιτήματα που 
Όσον αφορά στο πεδίο υποχρεωτικής διαβούλευσης σχετίζονται με την εδραίωση της θέσης της και της 
με την Ε.Ο.Κ.Ε., θα ήταν σκόπιμο να επεκταθεί αποστολής της στη θεσμική αρχιτεκτονική της 

Ευρώπης του αύριο. Τα αιτήματα αυτά αποσκοπούν: στους ακόλουθους τομείς:

Στον καλύτερο προσδιορισμό του πεδίου αρμοδιότη-
τας και των μέσων εφαρμογής της αρχής της συμ-
μετοχικής δημοκρατίας (Άρθρο I-46 του Μέρους I).

Η Ε.Ο.Κ.Ε., χάρη στη διάρθρωση και τις αρμοδιότη-
τές της, είναι σε θέση να αποτελέσει το βήμα διεξα-
γωγής του διαλόγου με την κοινωνία των πολιτών. 

Στην ενδυνάμωση του ρόλου της οργανωμένης Προς το σκοπό αυτό προτείνεται:
κοινωνίας των πολιτών στην εφαρμογή της αρχής της 

επικουρικότητας.

Η Ε.Ο.Κ.Ε. προτείνει, αφενός, να συμπληρωθεί 

αναλόγως το Πρωτόκολλο για την εφαρμογή των 

αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας 

και αφετέρου, να παρασχεθεί δικαίωμα προσφυγής 

στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 

Επιτροπή ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για 

τις νομοθετικές πράξεις επί των οποίων το Σύνταγμα 

προβλέπει τη διαβούλευση μαζί της.«Στο πλαίσιο της συμβουλευτικής λει-τουργίας 
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μότητας της Ένωσης και τη μεγιστοποίηση της 
διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Οι αρμοδιότητες 
που εκχωρούνται στα εθνικά κοινοβούλια 
(δικαίωμα προσφυγής) μπορούν να εκληφθούν ως 
μέσα τόσο για την συνεπέστερη τήρηση της 
επικουρικότητας όσο και για την προαγωγή της 
συμμετοχής των εθνικών αντιπροσωπειών στην 
ευρωπαϊκή διαδικασία. Η εκλογή του Προέδρου 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από το Ευρωπαϊκό 

επικουρεί τα νομοθετικά και εκτελεστικά όργανα 
Κοινοβούλιο και η ενίσχυση των εξουσιών του 

της Ένωσης στη διαδικασία χάραξης των πολι-όσον αφορά στη σύνθεση του Σώματος των 
τικών και των αποφάσεων, καθώς και στην Επιτρόπων έχουν ως στόχο την ενδυνάμωση της 
εφαρμογή τους·νομιμότητας του οργάνου που αποτελεί κινητήρια 
επικουρεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην οργά-δύναμη της Ένωσης. Η αύξηση των αρμοδιοτήτων 
νωση του κοινωνικού διαλόγου, βάσει κοινού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα συμβάλλει στο 

να αντιληφθούν καλύτερα οι πολίτες τη σημασία αιτήματος των κοινοτικών εταίρων και με 
του εν λόγω οργάνου. Η επέκταση της ψηφο- σεβασμό της αυτονομίας τους·
φορίας με ειδική πλειοψηφία και, παράλληλα, της διευκολύνει το διάλογο μεταξύ της Ένωσης και 
διαδικασίας συναπόφασης αναμένεται να των αντιπροσωπευτικών οργανώσεων της κοινω-
συμβάλει στη μεγιστοποίηση της νομιμότητας και 

νίας των πολιτών, σύμφωνα με τις αρχές που κα-
της αποτελεσματικότητας των αποφάσεων και της 

θορίζονται στο Άρθρο Ι-46 (παράγραφοι 1 και 2)·
δράσης της Ένωσης.

στηρίζει την εξωτερική δράση της Ένωσης, 
Η μελλοντική Συνθήκη περιλαμβάνει έναν 

διατηρώντας διάλογο με τις οργανώσεις της κοι-εντελώς καινούριο τίτλο (Τίτλος VI του Μέρους 
νωνίας των πολιτών τρίτων χωρών και γεωγρα-I), ο οποίος αφορά το δημοκρατικό βίο της 
φικών συνόλων·Ένωσης. Στο εν λόγω κεφάλαιο προβάλλονται οι 
τα όργανα της Ένωσης κοινοποιούν στην αρχές της αντιπροσωπευτικής και της συμμε-

τοχικής δημοκρατίας, καθιερώνεται ο ρόλος των Ε.Ο.Κ.Ε. τακτική έκθεση σχετικά με τη συνέχεια 
κοινωνικών εταίρων και η διεξαγωγή αυτόνομου που δίδεται στις γνωμοδοτήσεις της».
κοινωνικού διαλόγου, ορίζονται τα καθήκοντα του 
Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή και θεσμοθετείται η 
αρχή της διαφάνειας.

Στο Μέρος III, το οποίο άπτεται των πολιτικών και 
της λειτουργίας της Ένωσης, αξίζει να επισημανθεί 
η ουσιαστικότατη πρόοδος από πλευράς εκδημο-
κρατισμού (επέκταση της ψηφοφορίας με ειδική 
πλειοψηφία, ανάμειξη του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου) του 
χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης.

Η Ε.Ο.Κ.Ε. εκφράζει την ικανοποίησή της για την 
αναγνώριση της οικονομικής, κοινωνικής και εδα-
φικής συνοχής, στην οποία αποδίδει ιδιαίτερη σημα-
σία, και υποστηρίζει τις αρχές στις οποίες εδρά-Με το εν λόγω Σχέδιο Συνθήκης, η Ευρώπη έχει 
ζονται οι πολιτικές της Ένωσης επί του θέματος. για πρώτη φορά έναν σαφώς εξαγγελθέντα στόχο: 

την εδραίωση μίας πολιτικής  Ένωσης εξ ονόμα-
τος των πολιτών και των κρατών της Ευρώπης. 
Κρίνεται ιδιαίτερα θετικό το γεγονός ότι το Μέρος 
Ι (Άρθρα 2, 3 και 4) περιλαμβάνει έναν σαφή 
ορισμό των στόχων και των αξιών της Ένωσης. Η 

Εφαρμογή της αρχής της καταπολέμησης των ενσωμάτωση, επίσης, του Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων στο Μέρος ΙΙ αποτελεί αναμφι- διακρίσεων (Άρθρο III-7).
σβήτητη νίκη της κοινωνίας των πολιτών. Κοινή πολιτική όσον αφορά στο άσυλο και τη 
Το Σχέδιο Συνθήκης είναι πιο κατανοητό, πιο μετανάστευση (Άρθρα III-167 και III-168).
ευανάγνωστο (από τις υφιστάμενες Συνθήκες) και Πολιτισμός (Άρθρο III-181).
προσδίδει στην Ένωση μεγαλύτερη διαφάνεια. 
Υπό αυτό το πρίσμα, η αρχή περί μη εναλλασ-
σόμενης Προεδρίας του Συμβουλίου και η Να συμπεριληφθεί η Ευρωπαϊκή Οικονομική και 
σύσταση θέσεως Υπουργού Εξωτερικών της Κοινωνική Επιτροπή,  η οποία θα ήταν προτιμό-
Ένωσης μπορούν να συμβάλουν στην εξατομί- τερο να μετονομαστεί σε «Ευρωπαϊκό Οικονομικό 
κευση των ευρωπαϊκών πολιτικών. Η δημιουργία και Κοινωνικό Συμβούλιο», στον κατάλογο των 
ανεξάρτητης αρχής ελέγχου για την προστασία οργάνων που συγκροτούν το θεσμικό πλαίσιο της 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καταδει- Ένωσης  (Άρθρο 18, παράγραφος 2, του Μέρους I).
κνύει, εξάλλου, αυτή την επιδίωξη ακόμη μεγα- Να προσδιοριστούν με σαφήνεια τα καθήκοντα 
λύτερης διαφάνειας έναντι των πολιτών. της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής 
Το Σχέδιο Συνθήκης επιφέρει βελτιώσεις όσον Επιτροπής, με την ακό-λουθη δια-τύπωση:
αφορά στην ενίσχυση της δημοκρατικής νομι-
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υνήλθε τη Δευτέρα, 1η Σεπτεμ- ότι, προκειμένου να μονιμοποιηθούν οι χορήγησή τους, κυρίως, από τους του επαγγέλματος, ώστε να διασφα-
ιατροί του Ε.Σ.Υ., θα πρέπει να κριθούν βρίου 2003, η Ολομέλεια της ιατρούς, με γνώμονα τη θετική σχέση λισθεί η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών. 
επιτυχώς δύο φορές, δηλαδή στο τέλος Οικονομικής και Κοινωνικής «οφέλους - κινδύνου». 

Άρθρο 49
του 5ου έτους και στο τέλος του 10ου Επιτροπής (Ο.Κ.Ε.), προκειμένου να Η Ο.Κ.Ε. εκτιμά ότι, ήδη, η αύξηση της 

Κυλικεία - Ανθοπωλεία νοσοκομείωνέτους. Με την προτεινόμενη διάταξη, εκφράσει Γνώμη επί του Σχεδίου συμμετοχής των ασφαλισμένων που 
προβλέπεται η μονιμοποίησή τους Νόμου «Τροποποίηση και συμπλή- Η παρούσα διάταξη διευκρινίζει ότι οι έχει γίνει στο παρελθόν δεν έχει 

ρωση της νομοθεσίας για το Εθνικό μετά από μία κρίση, στο τέλος της επιδράσει αποτρεπτικά στο πρόβλημα. παράλληλες επιχειρηματικές δραστη-
Σύστημα Υγείας και ρυθμίσεις άλ- πενταετίας. Μία περαιτέρω αύξηση ενέχει το διπλό ριότητες που ασκούνται μέσα στο χώρο 
λων θεμάτων αρμοδιότητας του κίνδυνο αφ' ενός να λειτουργήσει με Η Ο.Κ.Ε. είχε τοποθετηθεί θετικά στη των νοσοκομείων, όπως κυλικεία, 
Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας», ταμειακή λογική, χωρίς να αναιρεί τα διάταξη του τότε Σχεδίου Νόμου και 

εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, ανθοπω-του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας. βασικά αίτια που δημιουργούν το μάλιστα είχε τονίσει την ανάγκη να 
λεία κ.λπ., θα πραγματοποιούνται Η Ο.Κ.Ε. θεωρεί ότι το Σχέδιο Νόμου πρόβλημα της πολυφαρμακίας και της είναι ουσιαστικές, αντικειμενικές και 
μελλοντικά προς όφελος των ίδιων των ρυθμίζει κυρίως διαδικαστικά κενά και άνομης σπατάλης φαρμάκων.δίκαιες οι κρίσεις. 
νοσοκομείων. Με την εφαρμογή αυτής ειδικά θέματα, με επί μέρους σημασία, Για το λόγο αυτό, η Ο.Κ.Ε. αξιολογεί Άρθρο 15

αντιμετωπίζοντας ταυτόχρονα διά- της διάταξης αποκλείεται εφεξής η αρνητικά την εν λόγω διάταξη, Δίδεται η δυνατότητα ανάθεσης με 
φορα φαινόμενα δυσλειτουργίας που τουλάχιστον σε αυτή τη φάση. Προ- δυνατότητα παραχώρησης της εκμε-σύμβαση έργου της καθαριότητας των 
παρατηρήθηκαν κατά τη μέχρι σήμερα τείνει να υπάρξει μηχανογραφική τάλλευσης αυτών των χώρων σε νοσοκομείων, ακόμη και εάν η αμοιβή 
εφαρμογή του Ν. 2889/2001. Παρ' όλα παρακολούθηση της συνταγογρά-του αναδόχου υπερβαίνει την απαιτού- αναπήρους και θύματα πολέμου. 
αυτά, συμπεριλαμβάνει ορισμένες φησης εκ μέρους κάθε ιατρού. Στη μενη δαπάνη για την πλήρωση των 

Δεδομένης της ανάγκης για ενίσχυση διατάξεις που άπτονται της χάραξης συνέχεια, και με βάση τα συμπερά-κενών οργανικών θέσεων. Το πρό-
πολιτικής στον τομέα υγείας, προκα- των χρηματικών πόρων των νοσοκο-σματα αυτά, θα μπορούν να γίνουν οι βλημα της καθαριότητας των μονάδων 
λώντας ποιοτικές διαφοροποιήσεις κατάλληλες διοικητικές παρεμβάσεις μείων, μέσω της εκμετάλλευσης υγείας, όπου δεν προβλέπονται 
στην ισχύουσα κατάσταση.      για την αντιμετώπιση της υπερβολικής τέτοιων χώρων στο εσωτερικό τους, οργανικές θέσεις κλάδων και ειδικο-
Πάντως, με την ευκαιρία του Σχεδίου συνταγογράφησης (π.χ. καθιέρωση τήτων καθαριότητας, αποτελεί μία από και της διαπίστωσης ότι σε ένα μεγάλο 
Νόμου, η Ο.Κ.Ε. διατυπώνει τις εξής ετήσιου ορίου ανά ιατρική ειδικότητα τις πιο ορατές αρνητικές πτυχές των βαθμό οι χώροι αυτοί αποτελούν 
γενικότερες παρατηρήσεις: κ.λπ.). δημοσίων υπηρεσιών υγείας στη χώρα αντικείμενο εκμετάλλευσης όχι των 
α. Η περιφερειακή οργάνωση του Ε.Σ.Υ. Άρθρο 23μας. Η διάταξη αυτή, στο βαθμό που θα 

ίδιων των αναπήρων πολέμου, αλλά -μέσω των ΠΕ.Σ.Υ.Π.- αποτελεί μία δώσει ευελιξία στην επιλογή του Άσκηση επαγγέλματος νοσηλευτή 
τρίτων επιχειρηματιών, οι οποίοι θετική στρατηγική επιλογή στον υπεύθυνου για την καθαριότητα, Με τη διάταξη αυτή δημιουργούνται οι 
εισπράττουν σημαντικά κέρδη, εις τομέα της υγείας. Θα πρέπει, όμως, κρίνεται θετικά και θα πρέπει να νομοθετικές προϋποθέσεις για την 

αυτή η επιλογή να επιβεβαιωθεί και βάρος των συμφερόντων των δημό-αξιοποιηθεί κατάλληλα από τους οργανωμένη άσκηση της νοσηλευ-
στην πράξη, αναδεικνύοντας τον διοικητές των νοσοκομείων, ώστε να σιων νοσοκομείων, η Ο.Κ.Ε. κρίνει τικής, ως ελεύθερου επαγγέλματος. 
πραγματικό ρόλο των ΠΕ.Σ.Υ.Π. διασφαλισθεί η καθαριότητα των θετικά τη νομοθετική επιλογή της Η παρούσα διάταξη του Σχεδίου 

μονάδων υγείας.β. Θα πρέπει να υλοποιηθούν οι περιέλευσης των δικαιωμάτων των Νόμου αποβλέπει στην επίλυση των 
διατάξεις του Ν. 2519/1997 για τα Επίσης, τονίζεται η ανάγκη εποπτείας δυσκολιών και προβλημάτων εφαρμο- κυλικείων στα νοσοκομεία. 
δικαιώματα των ασθενών ή να από τη διοίκηση των νοσοκομείων της γής της ισχύουσας νομοθεσίας, μέσω 

Πέραν αυτού, και επειδή σε πολλές γνωστοποιηθoύν όπου απαιτείται.  τήρησης της εργατικής και ασφαλι- της έκδοσης υπουργικών αποφάσεων, 
περιπτώσεις η διάρκεια των μισθώ-στικής νομοθεσίας από τους εργο-γ. Θα πρέπει να εξετασθεί το θέμα της όπου θα καθορίζονται οι όροι άσκησης 
σεων είναι πολύ μεγάλη, δεν αρκεί να λάβους, δεδομένου, άλλωστε, ότι εν επιμόρφωσης του μη ιατρικού ιδιωτικού έργου εκ μέρους των Νοση-

τέλει η ευθύνη νομικά αφορά την ίδια προσωπικού των νοσοκομείων με τη προβλεφθεί η μη ανανέωση. Θα πρέπει λευτών, καθώς και η διαδικασία κοστο-
τη διοίκηση. δημιουργία κατάλληλων προγραμ- λόγησης των νοσηλευτικών πράξεων. να προβλεφθεί η λύση τους εντός π.χ. 

μάτων, αλλά και κινήτρων για Άρθρο 20 Σύμφωνα με την Ο.Κ.Ε., η ψήφιση και ενός εξαμήνου με την παράλληλη 
συμμετοχή στα προγράμματα αυτά. Θέματα Φαρμακείων η ταχεία έκδοση των σχετικών υπουρ- καταβολή, βέβαια, αποζημίωσης. 

Από τις κατ' άρθρον παρατηρήσεις γικών αποφάσεων μπορούν να επιφέ-Προτείνεται η θέσπιση ενός ποσοστού Τέλος, ένα σημαντικό ζήτημα που ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής: ρουν σημαντικές θετικές αλλαγές και συμμετοχής των ασφαλισμένων 
αφορά στη λειτουργία των κυλικείων Άρθρο 6 κρίνονται θετικά. μεγαλύτερο του 25%, που ισχύει 
είναι ο μονοπωλιακός τους χαρακτήρας Θέματα διορισμού ιατρών Ε.Σ.Υ. Φυσικά, η Ο.Κ.Ε. θεωρεί ότι θα πρέπει σήμερα, σκοπεύοντας στη μείωση της 

Παρ. 1 σε κάθε νοσοκομείο. Θα πρέπει να να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην κα-αλόγιστης χρήσης φαρμάκων από τους 
ασθενείς, καθώς και στην ορθολογική Με το Ν. 2889/2001 είχε προβλεφθεί ταγραφή των προϋποθέσεων άσκησης υπάρξει έλεγχος των τιμών.

Ο κ. Σ. Λαιμός,
Μέλος της
Εκτελεστικής
Επιτροπής
και το
Προεδρείο
της Ο.Κ.Ε.

Ó

¸êöñáóç Ãíþìçò ôçò Ï.Ê.Å. åðß ôïõ Ó÷åäßïõ Íüìïõ
«Ôñïðïðïßçóç êáé óõìðëÞñùóç ôçò íïìïèåóßáò ãéá ôï 
Åèíéêü Óýóôçìá Õãåßáò êáé ñõèìßóåéò Üëëùí èåìÜôùí
áñìïäéüôçôáò ôïõ Õðïõñãåßïõ Õãåßáò êáé Ðñüíïéáò»
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ôñÝ÷ïõóåò, áëëÜ êáé ôéò ìåëëïíôéêÝò ôùí óõóôçìÜôùí ðáñÝ÷ïõí åõêáéñßåò óõóôÞìáôïò, ïé ïðïßïé èá ðñÝðåé íá 
åêðáßäåõóçò êáé êáôÜñôéóçò óå êÜèå áíÜãêåò ôçò áãïñÜò åñãáóßáò. áíáðôýîïõí ôïõò êáôÜëëçëïõò ìç÷á-
Üôïìï, áíÜëïãá ìå ôá éäéáßôåñá ÷áñáêôç-Ç Ï.Ê.Å. ðéóôåýåé, êáôáñ÷Þí, üôé ôï íéóìïýò, äéáäéêáóßåò êáé ôñüðïõò, þóôå ìå 
ñéóôéêÜ ôïõ áëëÜ êáé ìå ôá éäéáßôåñá Å.Ó.Ó.Å.Å.Ê.Á. åßíáé Ýíá ðñùôïðïñéáêü ôç óõììåôï÷Þ ôùí êïéíùíéêþí åôáßñùí íá 
ôïðéêÜ ÷áñáêôçñéóôéêÜ ôçò áãïñÜò êáé áíïéêôü Óýóôçìá ðïõ Ýñ÷åôáé íá äéáóöáëßæåôáé ç áîéïðéóôßá êáé ç áíá-
åñãáóßáò, þóôå ç êÜèå ðñïóðÜèåéá íá êáëýøåé ìå ôñüðï åõÝëéêôï Ýíá äéðëü ãíþñéóç ôïõ áðïôåëÝóìáôïò áðü üëïõò 
Ý÷åé óõãêåêñéìÝíï áðïôÝëåóìá óôçí óôñáôçãéêü óôü÷ï: áöåíüò ôç óýíäåóç ôçò ôïõò ðáñáãùãéêïýò êáé êïéíùíéêïýò 
áðáó÷üëçóç.åðáããåëìáôéêÞò åêðáßäåõóçò êáé êáôÜñ- óõíôåëåóôÝò. 

ôéóçò ìå ôéò áíÜãêåò ôçò áãïñÜò åñãáóßáò, 2. Äéáôõðþíïíôáé ìå óáöÞíåéá êáé 4. ÈåôéêÜ êñßíïíôáé êáé ôá üñãáíá ôïõ 
áöåôÝñïõ, Ýíá óçìáíôéêü óêÝëïò ôçò îåêáèáñßæïíôáé ï ñüëïò, ïé áñìïäéüôçôåò Å.Ó.Ó.Å.Å.Ê.Á., äçëáäÞ ôï Åèíéêü 
áðáßôçóçò ãéá áíÜðôõîç ìßáò óõíåêôéêÞò êáé ôá ðåäßá äñáóôçñéïðïßçóçò ôùí 

Óõìâïýëéï Óýíäåóçò ôçò ÅðáããåëìáôéêÞò 
óôñáôçãéêÞò ãéá ôç Äéá Âßïõ ÌÜèçóç, åðéìÝñïõò óõóôçìÜôùí êáé öïñÝùí Ýñåõ-

Åêðáßäåõóçò êáé ÊáôÜñôéóçò ìå ôçí 
óôçí ïðïßá ç ÷þñá ìáò õóôåñåß. íáò ôçò áãïñÜò åñãáóßáò, åðáããåëìáôé-

Áðáó÷üëçóç, ç ÅðéôåëéêÞ ÅðéôñïðÞ 
êÞò åêðáßäåõóçò, áñ÷éêÞò êáôÜñôéóçò, ÊáôÜ äåýôåñï ëüãï, ç Ï.Ê.Å. åðéóçìáßíåé 

Óýíäåóçò ôçò ÅðáããåëìáôéêÞò Åêðáß-óõíå÷éæüìåíçò êáôÜñôéóçò, ðéóôïðïßçóçò ùò èåôéêÜ óôïé÷åßá ôïõ Ó÷åäßïõ Íüìïõ ôá 
äåõóçò êáé ÊáôÜñôéóçò ìå ôçí Áðáó÷ü-êáé åðáããåëìáôéêïý ðñïóáíáôïëéóìïý.åîÞò:
ëçóç êáé ç  ÌïíÜäá Äéïßêçóçò ¸ñãïõ. Ï 3. Äçìéïõñãåßôáé ãéá ðñþôç öïñÜ óôç 1. Åßíáé ç ðñþôç öïñÜ ðïõ ôá ôñßá 
ñüëïò ôçò ÅðéôåëéêÞò ÅðéôñïðÞò åßíáé ÷þñá ìáò Ýíá åíéáßï óýóôçìá ðéóôï-óõóôÞìáôá Ôå÷íéêÞò ÅðáããåëìáôéêÞò 
êïìâéêüò ãéá ôç ëåéôïõñãßá ôïõ óõóôÞ-ðïßçóçò åðáããåëìáôéêþí ðñïóüíôùí, óôï Åêðáßäåõóçò, Áñ÷éêÞò ÅðáããåëìáôéêÞò 
ìáôïò, êáèþò åßíáé áõôÞ ðïõ ðáñá-ïðïßï êÜèå Üôïìï èá Ý÷åé ôçí åõêáéñßá íá ÊáôÜñôéóçò êáé Óõíå÷éæüìåíçò Åðáã-
êïëïõèåß óõóôçìáôéêÜ ôç ëåéôïõñãßá ôùí áíáãíùñßóåé êáé íá ðéóôïðïéÞóåé ôá ãåëìáôéêÞò ÊáôÜñôéóçò, ìåôÜ ôç ñáãäáßá 
åðéìÝñïõò óõóôçìÜôùí, åéóçãåßôáé ôç áíÜðôõîÞ ôïõò óôçí ôåëåõôáßá äåêáåôßá, ðñïóüíôá, ôéò éêáíüôçôåò êáé äåîéüôçôÝò 
óõãêñüôçóç ïìÜäùí Ýñãùí êáé ôç óõíôïíßæïíôáé êáé áëëçëïóõìðëçñþ- ôïõ, áíåîÜñôçôá áðü ôïí ôñüðï êáé ôç 
äéåíÝñãåéá ìåëåôþí, êáèþò êáé ôá èÝìáôá íïíôáé, þóôå íá ìçí õðïêáèéóôÜ ôï Ýíá ôï äéáäñïìÞ áðüêôçóÞò ôïõò. Ïé äýï åèíéêïß 
óôá ïðïßá èá ðñÝðåé íá áíáöåñèåß êáé íá Üëëï óôï ñüëï êáé ôçí áðïóôïëÞ ôïõ. Ï öïñåßò, ï Ï.Å.Å.Ê. êáé ôï Å.ÊÅ.ÐÉÓ., 

óõíôïíéóìüò êáé ç óõìðëçñùìáôéêüôçôá ðÜñåé áðïöÜóåéò ôï Åèíéêü Óõìâïýëéï. áðïôåëïýí ôïõò äýï ðõëþíåò ôïõ åíéáßïõ 

Ó

Ó

¸êöñáóç Ãíþìçò ôçò Ï.Ê.Å. åðß ôïõ Ó÷åäßïõ Íüìïõ
«Åèíéêü Óýóôçìá Óýíäåóçò ôçò ÅðáããåëìáôéêÞò Åêðáßäåõóçò

êáé ÊáôÜñôéóçò ìå ôçí Áðáó÷üëçóç (Å.Ó.Ó.Å.Å.Ê.Á.)»
õíÞëèå ôç ÄåõôÝñá, 7 Éïõëßïõ 2003, 
ç ÏëïìÝëåéá ôçò ÏéêïíïìéêÞò êáé 
ÊïéíùíéêÞò ÅðéôñïðÞò (Ï.Ê.Å.), 

ðñïêåéìÝíïõ íá åêöñÜóåé Ãíþìç åðß ôïõ 
Ó÷åäßïõ Íüìïõ «Åèíéêü Óýóôçìá 
Óýíäåóçò ôçò ÅðáããåëìáôéêÞò Åêðáß-
äåõóçò êáé ÊáôÜñôéóçò ìå ôçí Áðáó÷ü-
ëçóç (Å.Ó.Ó.Å.Å.Ê.Á.)», ôïõ Õðïõñãåßïõ 
Åñãáóßáò êáé Êïéíùíéêþí Áóöáëßóåùí.

Óôç Óõíåäñßáóç ðáñåõñÝèç êáé Ýëáâå ôï 
ëüãï ç ÃåíéêÞ ÃñáììáôÝáò ôïõ Õðïõñ-
ãåßïõ Åñãáóßáò êáé Êïéíùíéêþí Áóöáëß-
óåùí  êá  ÉùÜííá  Ðáíïðïýëïõ. 

Óôçí ÅëëÜäá ç áíÜãêç âåëôßùóçò ôïõ 
óõíôïíéóìïý ìåôáîý ôùí óõóôçìÜôùí 
ÅðáããåëìáôéêÞò Åêðáßäåõóçò êáé Êá-
ôÜñôéóçò êáé óýíäåóÞò ôïõò ìå ôçí 
Áðáó÷üëçóç áðïôåëïýóå êïéíÞ äéáðß-
óôùóç êáé áßôçìá ôïõ óõíüëïõ ôùí 
êïéíùíéêþí öïñÝùí ôçò ÷þñáò êáé 
áðïôõðþèçêå ïìüöùíá êáé ìå óõíåêôéêü 
ôñüðï Þäç áðü ôï 1998 óôç Ãíþìç 
Ðñùôïâïõëßáò ôçò Ï.Ê.Å. ãéá ôá èÝìáôá 
ôçò ÊáôÜñôéóçò (õð' áñéèì. 17/1998 - 
http://www.oke.gr). Óôç Ãíþìç áõôÞ, ðïõ 
áðïôÝëåóå áöåôçñßá ãéá Ýíáí äçìüóéï 
ðïëéôéêü äéÜëïãï ãéá ôï èÝìá, åß÷áí 
äéáôõðùèåß ðñùôïðïñéáêÝò èÝóåéò êáé 
ðñïôÜóåéò. 

ÓÞìåñá, ç Ï.Ê.Å. åðéäïêéìÜæåé ôç ó÷åäüí 
êáèïëéêÞ áðïäï÷Þ ôùí ÐñïôÜóåþí ôçò 
óôï ôåëéêü êåßìåíï ôïõ Óxåäßïõ Íüìïõ ãéá 
ôï Å.Ó.Ó.Å.Å.Ê.Á. Ç Ï.Ê.Å. èåùñåß ôçí 
áðïäï÷Þ áõôÞ ÷áñáêôçñéóôéêü ðáñÜ-
äåéãìá ôçò áîßáò ôïõ êïéíùíéêïý äéáëüãïõ 
êáé ôçò êáôÜëëçëçò áîéïðïßçóçò ôùí 
áðïôåëåóìÜôùí ôïõ óôç íïìïèåôéêÞ 
ðïëéôéêÞ. Èåùñåß, åðßóçò, åðéâåâëçìÝíç 
ôçí Üìåóç êáé ÷ùñßò ïõóéáóôéêÝò áðïêëß-
óåéò -ðÝñáí ôùí áíáãêáßùí íïìïôå÷íéêþí 
ðñïóáñìïãþí- íïìïèÝôçóç ôùí óõìöù-
íéþí ôùí êïéíùíéêþí åôáßñùí.

Ç Ï.Ê.Å. åêöñÜæåé ãåíéêüôåñá ôç ìåãÜëç 
éêáíïðïßçóÞ ôçò ãéá ôï ãåãïíüò üôé ç 
äçìéïõñãßá ôïõ Å.Ó.Ó.Å.Å.Ê.Á. åßíáé 
ðñïúüí åíüò åêôåôáìÝíïõ êáé ïõóéáóôéêïý 
êïéíùíéêïý äéáëüãïõ ôçò êõâÝñíçóçò ìå 
ôïõò êïéíùíéêïýò åôáßñïõò, ðïõ äéåîÞ÷èç 
óå ðïëëáðëÜ åðßðåäá. Ç Ï.Ê.Å. åðéóç-
ìáßíåé èåôéêÜ êáé ôï ãåãïíüò üôé, êáôÜ ôç 
äéÜñêåéá ôçò ðïñåßáò ôïõ êïéíùíéêïý 
äéáëüãïõ, óçìåéùíüôáí óõíå÷Þò âåëôßùóç 
ôïõ ðåñéå÷ïìÝíïõ ôçò áñ÷éêÞò ðñüôáóçò 
ôçò ÅðéôñïðÞò Åìðåéñïãíùìüíùí, óôçí 
ïðïßá åíóùìáôþíïíôáí óôáäéáêÜ ïé 
ðáñáôçñÞóåéò êáé ðñïôÜóåéò ôùí êïéíù-
íéêþí åôáßñùí.

Ç Ï.Ê.Å. èåùñåß üôé ôï áðïôÝëåóìá ôçò 
óõíåñãáóßáò ôùí óõíáñìïäßùí Õðïõñ-
ãåßùí Åñãáóßáò êáé Ðáéäåßáò êáé ôïõ 
áîéüðéóôïõ êáé åðïéêïäïìçôéêïý äéáëü-
ãïõ ðïõ ðñïçãÞèçêå, åßíáé ç äéáìüñöùóç 
ìéáò ïñèÞò ðñüôáóçò ðïõ åðéäéþêåé íá 
åðéëýóåé ôá ÷ñüíéá ðñïâëÞìáôá, íá 
êáëýøåé õðÜñ÷ïíôá êåíÜ êáé åëëåßøåéò, íá 
äéáìïñöþóåé èåóìéêÝò ëåéôïõñãßåò óõ-
íôïíéóìïý ìåôáîý ôùí óõóôçìÜôùí, íá 
óõíäÝóåé ôá óõóôÞìáôá ìå ôçí áðá-
ó÷üëçóç êáé ôéò áíÜãêåò ôïõ áíèñþðéíïõ 
äõíáìéêïý êáé íá éêáíïðïéÞóåé ôéò 

õíÞëèå ôç ÄåõôÝñá, 7 Éïõëßïõ 2003, ç 
ÏëïìÝëåéá ôçò ÏéêïíïìéêÞò êáé 
ÊïéíùíéêÞò ÅðéôñïðÞò (Ï.Ê.Å.), 

ðñïêåéìÝíïõ íá åêöñÜóåé Ãíþìç åðß ôïõ 
Ó÷åäßïõ Íüìïõ «ÏñãÜíùóç êáé Åêóõã÷ñï-
íéóìüò ôùí Õðçñåóéþí Äçìüóéáò Õãåßáò 
êáé Üëëåò äéáôÜîåéò», ôïõ Õðïõñãåßïõ 

Ç Ï.Ê.Å. åðéóçìáßíåé üôé ôï ìåãáëýôåñï Õãåßáò êáé Ðñüíïéáò.
ìÝñïò ôïõ Ó÷åäßïõ Íüìïõ, íáé ìåí ðåñé-Ç äçìüóéá õãåßá áðïôåëåß ôç âÜóç ìéáò 

ïëïêëçñùìÝíçò åèíéêÞò õãåéïíïìéêÞò ëáìâÜíåé äéïéêçôéêïïñãáíùôéêÝò äéáôÜîåéò 
ðïëéôéêÞò. Õðåñâáßíåé ôá ðåñéïñéóìÝíá ðïõ äçìéïõñãïýí Ýíáí áðáñáßôçôï, óå 
üñéá ôçò õãéåéíÞò êáé ðñüëçøçò êáé ðñþôï óôÜäéï, ïñãáíùôéêü éóôü ðïõ èá 
ðåñéëáìâÜíåé üëåò åêåßíåò ôéò äñÜóåéò, ïé áðïôåëÝóåé ôç âÜóç ãéá ôç äéáìüñöùóç ìéáò 
ïðïßåò áðïóêïðïýí óå ìéá åíåñãçôéêÞ åèíéêÞò ðïëéôéêÞò äçìüóéáò õãåßáò, áëëÜ 
ðáñÝìâáóç ãéá ôçí åëá÷éóôïðïßçóç ôùí 

äåí åðåêôåßíåôáé åðáñêþò óå èÝìáôá ôá 
ðáñáãüíôùí êéíäýíïõ. 

ïðïßá èåùñïýíôáé êïéíùíéêÝò áíÜãêåò 
Ç Ï.Ê.Å. áîéïëïãåß èåôéêÜ ôï ðáñüí íï-

õøçëÞò ðñïôåñáéüôçôáò. ìïó÷Ýäéï, ùò Ýíá ðñþôï âÞìá ãéá ôç äéá-
Ç èåóìïèÝôçóç ôçò óýíôáîçò ôïõ õãåéïíï-ìüñöùóç ìéáò åíéáßáò ðïëéôéêÞò äçìüóéáò 
ìéêïý ÷Üñôç èá åíáñìïíßóåé ôï óýíïëï ôùí õãåßáò êáé, ðáñÜëëçëá, èåùñåß áíáãêáßá:

l

l

l

ôçí áíÜðôõîç åíüò ìáêñïðñüèåóìïõ 

óôñáôçãéêïý ó÷åäßïõ, 

ôç äéÜèåóç ôùí áðáñáßôçôùí êáé åðáñ-

êþí ÷ñçìáôéêþí ðüñùí, êáèþò êáé 

ôçí Üìåóç õéïèÝôçóç ÷ñÞóéìùí åñãá-

ëåßùí Üóêçóçò ðïëéôéêÞò. 

 ¸êöñáóç Ãíþìçò ôçò Ï.Ê.Å. åðß ôïõ Ó÷åäßïõ
Íüìïõ «ÏñãÜíùóç êáé Åêóõã÷ñïíéóìüò ôùí

Õðçñåóéþí Äçìüóéáò Õãåßáò êáé Üëëåò äéáôÜîåéò»

Η κα Ιωάννα Πανοπούλου, Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων και το Προεδρείο της Ο.Κ.Ε.
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υνήλθε τη Δευτέρα, 21 Ιουλίου πολίτης στις καθημερινές συναλλαγές λειτουργούν βάσει άλλων δεδομένων.
του με αυτή. Η πολυπλοκότητα των 2003, η Ολομέλεια της Οικο- Ενόψει του ανωτέρω προβλήματος, 

νομικής και Κοινωνικής Επι- διαδικασιών, η γραφειοκρατία, η και προκειμένου οι προτεινόμενες 
τροπής (Ο.Κ.Ε.), προκειμένου να πολυνομία και η αλληλοεπικάλυψη ρυθμίσεις να εισαχθούν ομαλά στο 
εκφράσει Γνώμη επί του Σχεδίου αρμοδιοτήτων, η έλλειψη διαφάνειας σύστημα, πρέπει να υπάρξει κατάλλη-
Νόμου «Διοίκηση με στόχους, στις διαδικασίες, η δυσκολία προσδιο-

λη προετοιμασία αντιλήψεως, στάδια 
αξιολόγηση και σταδιοδρομία Δη- ρισμού της ευθύνης λήψης των απο-

υποδοχής, επικοινωνίας και συνέρ-μοσίων Υπαλλήλων, μετατάξεις και φάσεων σε συγκεκριμένα πρόσωπα 
γιας με τους εργαζόμενους, ώστε να άλλες διατάξεις», του Υπουργείου και επίπεδα, η έλλειψη ουσιαστικής 
διαμορφώσουν τις απαιτούμενες Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και αντικειμενικής κρίσης στις πάσης 
προϋποθέσεις για την επιτυχία του και Αποκέντρωσης. φύσεως υπηρεσιακές μεταβολές, η 
εγχειρήματος. Διαφορετικά, η πρό-Το παρόν Σxέδιο Νόμου παρεμβαίνει ανισοκατανομή των δημοσίων υπαλ-
ταση θα λειτουργήσει με αρνητικό σε τέσσερις κρίσιμους τομείς της λήλων και η κατάχρηση του θεσμού 
τρόπο και με απρόβλεπτες συνέπειες των εκτάκτων υπαλλήλων, η έλλειψη δημόσιας διοίκησης. Πρώτον, στην 
για την εύρυθμη λειτουργία της Δημό-καθιέρωση ενός συστήματος στοχο- διαρκούς επιμόρφωσης των δημοσίων 

θεσίας και μέτρησης της αποδοτι- σιας Διοίκησης.υπαλλήλων και οι χαμηλές αμοιβές 
κότητας και αποτελεσματικότητας είναι μερικά μόνο από τα αρνητικά και Είναι χαρακτηριστικό ότι υπάρχουν 
του Δημόσιου Τομέα. Δεύτερον, στην χρόνια χαρακτηριστικά της ελληνικής σε αρκετά σημεία αδιευκρίνιστες προ-
αναθεώρηση του υφιστάμενου βαθ- Δημόσιας Διοίκησης. Το αποτέλεσμα θεσμίες, ελλείπουν κυρώσεις για τη 
μολογίου και αντιστοίχως, του συστή- όλων αυτών ήταν η αναποτελεσμα- μη εκπλήρωση υποχρεώσεων, καθώς 
ματος προαγωγής των δημοσίων τικότητα της Δημόσιας Διοίκησης, η και οι αναγκαίες εξουσιοδοτήσεις για 
υπαλλήλων και του τρόπου επιλογής παροχή χαμηλής ποιότητας υπηρε-

την έκδοση υπουργικών αποφάσεων, 
των διευθυντικών στελεχών της σιών και η εργασιακή υποβάθμιση 

χρησιμοποιούνται λάθος όροι (π.χ. δημόσιας διοίκησης (προϊστάμενοι, των δημοσίων υπαλλήλων. 
Περιφερειακό Συμβούλιο Υγείας, ενώ διευθυντές και γενικοί διευθυντές). Περιγράφοντας την κατάσταση αυτή, 
το όργανο αυτό έχει ήδη μετονο-Τρίτον, στην επανενεργοποίηση και η Ο.Κ.Ε. δεν επιθυμεί να υποβαθμίσει 
μασθεί σε Περιφερειακό Συμβούλιο την αλλαγή του συστήματος μετατά- ούτε την ατομική προσφορά των 
Υγείας και Πρόνοιας), καθώς επίσης ξεων της δημόσιας διοίκησης. Τέ- εργαζομένων στη δημόσια διοίκηση, 
λείπουν σημαντικές μεταβατικές ταρτον, στην απλούστευση της με δεδομένα μάλιστα τα μέσα που 

διαδικασίας έκδοσης των διοικητικών διατάξεις.έχουν στη διάθεσή τους, ούτε και την 
πράξεων και τη θέσπιση προθεσμίας Το Σχέδιο Νόμου δε θίγει το κρίσιμο πρόοδο που έχει επιτευχθεί σε 
εντός της οποίας πρέπει να διεκπε- ζήτημα της διαρκούς επιμόρφωσης αρκετούς τομείς της. Οι προσπάθειες 
ραιώνονται οι αιτήσεις των πολιτών. 

των δημοσίων υπαλλήλων, που θα αναμόρ-φωσής της τα τελευταία 25 
Η Ο.Κ.Ε. προσεγγίζει τις παρεμ- χρόνια υπήρξαν πολλές, αλλά έμειναν πρέπει να παρέχεται με σκοπό την 
βάσεις αυτές, έχοντας ως γνώμονα ότι χωρίς αποτέλεσμα. Η μόνη ίσως επικαιροποίηση των γνώσεών τους. 
η οργάνωση της Δημόσιας Διοίκησης μεταρ-ρύθμιση που και εφαρμόσθηκε Με την ευκαιρία της Γνώμης αυτής, η 
πρέπει να διέπεται από τα ακόλουθα και είχε συνέχεια στο χρόνο ήταν η Ο.Κ.Ε. διατυπώνει την άποψη ότι το 
χαρακτηριστικά : αλλαγή στον τρόπο προσλήψεων με θέμα της διαρκούς επιμόρφωσης 
α. Διαφάνεια στη διαδικασία λήψης την ίδρυση του ΑΣΕΠ. αποτελεί ζήτημα που θα πρέπει να 

των αποφάσεων. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η απόδοση εξετασθεί άμεσα, προκειμένου αυτή 
β. Αντικειμενικότητα στην πρόσλη- του Δημόσιου Τομέα είναι συσχετι- να έχει ουσιαστικό περιεχόμενο και να 

ψη, αξιολόγηση και προαγωγή των σμένη με την ποιοτική αναβάθμισή διασφαλίζεται η ευρεία συμμετοχή 
δημοσίων υπαλλήλων. του και την αμεσότερη αντιμετώπιση των υπαλλήλων σε αυτή. 

γ. Σαφής κατανομή ρόλων και ευθύ- των αναγκών της κοινωνίας και των 
Γενικά, επισημαίνεται ότι τα θέματα νης. κυβερνητικών σχεδιασμών.
της Δημόσιας Διοίκησης επεκτεί-

δ. Κίνητρα για την προσέλκυση και Η εφαρμογή συγκεκριμένων διατά-
νονται σε ευρύτατο πλαίσιο και δεν παραμονή σε αυτή ικανών στελε- ξεων (π.χ. που αφορούν στην κάλυψη 
αντιμετωπίζονται με το παρόν Σχέδιο χών. των θέσεων του Γενικού Διευθυντή με 
Νόμου. συμμετοχή ιδιωτών υποψηφίων) Στη βάση αυτή εκτιμά ότι η Δημόσια 
Για το συνολικότερο ζήτημα της Δη-Διοίκηση χαρακτηρίζεται στη χώρα εμπεριέχει στοιχεία αμφιβόλου επι-
μόσιας Διοίκησης, η Ο.Κ.Ε. θα εκδώ-τυχίας, διότι μεταφέρει φιλοσοφία και μας από χρόνια προβλήματα, τις συνέ-

στρατηγική από άλλους χώρους που σει άμεσα Γνώμη Πρωτοβουλίας.πειες των οποίων αντιμετωπίζει ο 

 ¸êöñáóç Ãíþìçò ôçò Ï.Ê.Å åðß ôïõ Ó÷åäßïõ Íüìïõ
«Äéïßêçóç ìå óôü÷ïõò, áîéïëüãçóç êáé óôáäéïäñïìßá

Äçìïóßùí ÕðáëëÞëùí, ìåôáôÜîåéò êáé Üëëåò äéáôÜîåéò»

Ó

õðçñåóéþí õãåßáò ôçò ÷þñáò. Ç Ï.Ê.Å. 
áîéïëïãåß èåôéêÜ ôçí ðáñïýóá äéÜôáîç, 
ðéóôåýïíôáò üôé ï õãåéïíïìéêüò ÷Üñôçò èá 
ðñÝðåé íá áðïôåëÝóåé Ýíá âáóéêü åñãá-
ëåßï, ìéá ôñÜðåæá ðëçñïöïñéþí, ðïõ èá 
óõìâÜëëåé óôçí ïõóéáóôéêÞ õëïðïßçóç 
ôùí ìåôáññõèìéóôéêþí áëëáãþí óôïí 
ôïìÝá ôçò äçìüóéáò õãåßáò. 

Ç Ï.Ê.Å., áí êáé áíáãíùñßæåé üôé ç ÷þñá 
ìáò äéáèÝôåé åðéóôçìïíéêïýò ðõñÞíåò 
õøçëïý åðéðÝäïõ (ð.÷. ÊÅÄÕ, ÐÅÄÕ, 
ÊÝíôñï ÅðéäçìéïëïãéêÞò Åðáãñýðíçóçò, 
ÅéäéêÜ ÊÝíôñá ÍïóçìÜôùí), åí ôïýôïéò 
ðáñáôçñåß üôé õðÜñ÷åé áíÜãêç åíüò 
ïëïêëçñùìÝíïõ õðïóôçñéêôéêïý ôå÷íï-
ëïãéêïý ìç÷áíéóìïý, þóôå íá êáôáëÞ-
îïõìå óå óõíôïíéóìÝíåò åíÝñãåéåò Üóêç-
óçò ðïëéôéêÞò. Åéäéêüôåñá, ðñïôåßíåôáé ç 
äçìéïõñãßá åíüò Åèíéêïý Óõíôïíéóôéêïý 
ÏñãÜíïõ ãéá ôç âÝëôéóôç áîéïðïßçóç ôïõ 
óõíüëïõ ôùí Åñãáóôçñßùí.      

Ç Ýëëåéøç åðáñêïýò áíèñþðéíïõ äõíáìé-
êïý óõíéóôÜ Ýíá áðü ôá ìåãáëýôåñá 
ðñïâëÞìáôá ôïõ ôïìÝá ôçò äçìüóéáò 
õãåßáò. Ç ìéêñïý ìåãÝèïõò óõìâïëÞ ôùí 
Üñôéá åêðáéäåõìÝíùí êáé êáôáñôéóìÝíùí 
åðéóôçìüíùí äçìüóéáò õãåßáò óôéò ïéêåßåò 
ðïëõóýíèåôåò äñáóôçñéüôçôÝò ôïõò 
ïöåßëåôáé óôéò áðïèáññõíôéêÝò ðïëéôéêÝò 
áíèñùðßíùí ðüñùí ðïõ áóêïýíôáé. 
ÐñïêåéìÝíïõ íá áðïöåõ÷èïýí ïé ïðïéåó-
äÞðïôå äéáññïÝò ôïõ åðéóôçìïíéêïý 
ðñïóùðéêïý ôçò äçìüóéáò õãåßáò áðü ôïí 
ôïìÝá ôçò äçìüóéáò õãåßáò óå Üëëåò 
äñáóôçñéüôçôåò, ç Ï.Ê.Å. ðñïôåßíåé:

l

l

l

ôçí áðïêëåéóôéêÞ áðáó÷üëçóç ôùí 
åðéóôçìüíùí ôçò äçìüóéáò õãåßáò, ìå 
åõêôáßá ôç äõíáôüôçôá áðáó÷üëçóÞò 
ôïõò óôçí åêðáßäåõóç, Ýñåõíá êáé 
õëïðïßçóç ðñïãñáììÜôùí êïéíïôéêÞò 
ðáñÝìâáóçò,

ôç äéåõêüëõíóÞ ôïõò óå ü,ôé áöïñÜ ôçí 
åðáããåëìáôéêÞ ôïõò åîÝëéîç êáé

ôçí ðëÞñç Þ Ýóôù ðáñåìöåñÞ ìéóèïëï-
ãéêÞ áíáëïãßá ìå ôïõò ãéáôñïýò ôïõ ÅÓÕ.

Ο κ. Δ. Πολίτης, Αντιπρόεδρος της Ο.Κ.Ε.

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

Ο κ. Κ. Παπαντωνίου, 
Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ο.Κ.Ε.



υνήλθε την Τετάρτη, 1η ταξίας  και  Δημοσίων  Έργων. περιβαλλοντική προστασία και τη Τέλος, η Ο.Κ.Ε., κατ' άρθρον του 

Οκτωβρίου 2003, η Ολομέ- διατήρηση των υδατικών συστημά- Σχεδίου Νόμου, προβαίνει σε σειρά Η Ολομέλεια της Ο.Κ.Ε. ενέκρινε 
λεια της Οικονομικής και Κοινωνι- των να διασφαλίσει, αποτελεί η παρατηρήσεων όπως: ομόφωνα την υπ' αριθμόν 96 Γνώμη, 
κής Επιτροπής (Ο.Κ.Ε.), προκειμέ- ριζική μεταρρύθμιση του διοικητικού που αναφέρεται στο ως ανωτέρω �Διαίρεση της χώρας σε μικρότερο 
νου να εκφράσει Γνώμη επί του και επιχειρησιακού συστήματος Σχέδιο Νόμου, που αφορά στην αριθμό υδατικών περιφερειών από 
Σχεδίου Νόμου «Προστασία και διαχείρισης των υδατικών μας εναρμόνιση της ελληνικής νομο- ό,τι η υφισταμένη μελέτη.
διαχείριση των υδάτων - εναρμόνι- πόρων. Παράλληλα,  για να αποκτή-θεσίας με τις διατάξεις της Οδηγίας �Η Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων 
ση με την Οδηγία 2000/60 της Ευ- σει η πολιτική για το νερό χαρακτηρι-2000/60 της Ε.Ε. εντός της διοικητικής δομής του 
ρωπαϊκής Ένωσης», του Υπουρ- στικά βιωσιμότητας στη χώρα μας, θα Η Ο.Κ.Ε. θεωρεί ότι, απαραίτητη ΥΠΕΧΩΔΕ,  θα  πρέπε ι  να  
γείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας πρέπει να πληρούνται βασικές αρχές προϋπόθεση για το σχεδιασμό και την βρίσκεται σε υψηλό διοικητικό 
και  Δημοσίων  Έργων. και να λειτουργήσουν οι κατάλληλες εφαρμογή μιας υδατικής πολιτικής με επίπεδο, τουλάχιστον Γενικής 

ρυθμίσεις-δομές, ως κατωτέρω: Στη Συνεδρίαση παρέστη η κα χαρακτηριστικά βιωσιμότητας στη Γραμματείας, με υπαγωγή σε 
Αναστασία Λαζάρου, Διευθύντρια 1. Ολοκληρωμένη διαχείριση των χώρα μας, μιας πολιτικής δηλαδή που αυτήν (μερικώς ή στο σύνολό 
της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικού υδατικών πόρων.και την ανάπτυξη να μπορεί να τους) των υπαρχουσών σήμερα 
Σχεδιασμού - Τμήμα Νερών του συντηρήσει με την ικανοποίηση των 2. Διαχείριση του ισοζυγίου φυσικής δημοσίων υπηρεσιών, άλλων 
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωρο- αναγκών σε νερό, αλλά και την προσφοράς και ζήτησης του Υπουργείων ή Οργανισμών Κοι-

νερού. νής Ωφελείας, που ασχολούνται με 
3. Αποκεντρωμένη διαχείριση του τα σχετικά αντικείμενα. Θα πρέπει 

νερού. η Κ.Υ.Υ. να συνδέεται οργανικά με 

4. Κοινωνική Συμμετοχή. τους φορείς που παράγουν τα έργα 

υποδομής για την αποθήκευση, 5. Ίδρυση Ινστιτούτου Διαχείρισης 
μεταφορά του νερού και πιθανώς Υδατικών Πόρων, για τη συστη-
τα  αντιπλημμυρικά  έργα.ματική και εξειδικευμένη επιστη-

μονική υποστήριξη της κατάρτι- �Η πολιτική κυρώσεων, διοικη-
σης και εφαρμογής των Σχεδίων τικών και ποινικών, δεν θα πρέπει 
Διαχείρισης των Υδατικών Πό- να είναι ισοπεδωτική ούτε να 
ρων. μετατραπεί σε εισπρακτικό μέσον, 

αλλά θα πρέπει να λειτουργήσει, 6. Διαχείριση διακρατικών υδρολο-

γικών λεκανών. σε πρώτη φάση, ως μέσο νου-

θεσίας και σε περίπτωση μη 7. Οικονομικές ρυθμίσεις χαρακτη-
συμμόρφωσης ή υποτροπής, σε ριζομένων του νερού, όχι σαν 
τιμωρία. Θα πρέπει, επίσης, να απλού οικονομικού αγαθού αλλά 
προβλεφθεί η επιβράβευση και η και ως ενός κοινωνικού και πολιτι-
ανάδειξη θετικών συμπεριφορών.στικού αγαθού.
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Η κα Αναστασία Λαζάρου,
Διευθύντρια της Διεύθυνσης
Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού -
Τμήμα Νερών του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας
και Δημοσίων Έργων και ο 
Πρόεδρος της Ο.Κ.Ε.

Ο κ. Δ. Κυριαζής, Αντιπρόεδρος της Ο.Κ.Ε. Ο κ. Κ. Κόλλιας, Μέλος της Εκτελεστικής 
Επιτροπής της Ο.Κ.Ε.



υνήλθε την Τρίτη, 16 Σεπτεμ-

βρίου 2003, η Ολομέλεια της 

Οικονομικής και Κοινωνικής 

Επιτροπής (Ο.Κ.Ε.), προκειμένου να 

εκφράσει Γνώμη Πρωτοβουλίας με 

θέμα «Η Εταιρική Κοινωνική 

Ευθύνη». 

Στη Συνεδρίαση παρέστη και έλαβε το 

λόγο ο Υφυπουργός Εργασίας κ. 

Ελευθέριος Τζιόλλας. 

Στη συνέχεια ακολούθησε συζήτηση, 

μετά την οποία η Ολομέλεια της 

Ο.Κ.Ε. υιοθέτησε ομόφωνα Γνώμη 

Πρωτοβουλίας, της οποίας τα βασικό-

τερα σημεία είναι τα εξής: 

Κάθε συζήτηση για ανάληψη πρωτο-

βουλιών σε εθνικό επίπεδο θα πρέπει, 

κατ' αρχήν, να λάβει υπ' όψιν της τα 

βασικά χαρακτηριστικά του πεδίου 
δ. Στην Ελλάδα, εκτός από το μικρό διοίκησης, κεντρικής και περιφερει- αποτελεσμάτων (κοινωνικός απολο-

αναφοράς της εταιρικής κοινωνικής 
βαθμό ανάπτυξης συνείδησης εταιρι- ακής. γισμός) 

ευθύνης στον ελληνικό χώρο, που είναι 
κής κοινωνικής ευθύνης υπάρχει Είναι μία πρωτοβουλία που υιοθετείται �Θα πρέπει να καλλιεργηθεί το πνεύ-τα ακόλουθα: 
αντίστοιχα πρόβλημα και ελλιπούς από ολοένα και περισσότερες επιχειρή-μα της Ε.Κ.Ε. στα υποψήφια επιχει-α. Η Ελλάδα, ως ανεπτυγμένη χώρα και 
ανάπτυξης κοινωνικά υπεύθυνης σεις, οι οποίες χρησιμοποιούν τη ρηματικά στελέχη.μέλος της Ε.Ε., έχει ιδιαίτερα εξειδι-
συμπεριφοράς των καταναλωτών. Η διαδικασία αυτή για να οργανώσουν τις 

κευμένη νομοθεσία τόσο για τα �Πέραν των επιχειρηματικών στελε-κοινωνική ευθύνη των καταναλωτών επιμέρους δραστηριότητές τους για την 
εργασιακά όσο και για τα περιβαλλο- χών, θα πρέπει να υπάρξουν προ-είναι, υπό μία έννοια, η άλλη πλευρά Ε.Κ.Ε., να θέσουν συγκεκριμένους και 
ντικά ζητήματα. Ως εκ τούτου, για την γράμματα ενημέρωσης, ευαισθη-του νομίσματος της κοινωνικής μετρήσιμους στόχους, καθώς και τις 
Ελλάδα δεν τίθεται θέμα νομοθετικών τοποίησης, εκπαίδευσης και προσαρ-ευθύνης των επιχειρήσεων. δράσεις τους σε επιμέρους τομείς της 
κενών αλλά κυρίως αποτελεσματικής μογής στις επιταγές της Ε.Κ.Ε.

Ε.Κ.Ε. και να δημιουργήσουν συνθή-ε. Ιδιαίτερη σημασία θα πρέπει να 
εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας. 

�Μεταξύ άλλων, οι επιχειρήσεις θα δοθεί στην ανάγκη για ενίσχυση και κες για αμφίδρομη επικοινωνία με τα 
β. Δεν έχει αναπτυχθεί επαρκώς η πρέπει να ενημερωθούν για τα προώθηση του διαλόγου σε κάθε επί- ενδιαφερόμενα μέρη.
ενημέρωση, ο διάλογος και η έρευνα πρότυπα διαχείρισης που έχουν πεδο, τοπικό, κλαδικό και διεπιχει- 2. Κοινωνικά υπεύθυνες επενδύσειςγια τα θέματα της εταιρικής κοινωνικής διαμορφωθεί σύμφωνα με τις ρησιακό. 

Θα πρέπει να μελετηθεί από το Χρημα-ευθύνης. Αξιέπαινες πρωτοβουλίες επιταγές της Ε.Κ.Ε.Με αυτά τα δεδομένα, και έχοντας τιστήριο Αξιών της Αθήνας το ενδε-όπως το Ελληνικό Δίκτυο για την 
πάντα υπ' όψιν ότι η Ε.Κ.Ε. είναι �Η προσέγγιση της Ε.Κ.Ε. σε επίπεδο χόμενο να καταρτίσει - κατά τα Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι 
εθελοντική (αλλιώς δεν είναι κοινωνι- εφαρμοστέων μέτρων και πολιτικών πρότυπα του Χρηματιστηρίου του αρκετά πρόσφατες και τα αποτελέσμα-
κή ευθύνη) και κατά συνέπεια τα πρέπει να διαφοροποιείται και να Λονδίνου και άλλων ευρωπαϊκών τα των δράσεών τους δεν έχουν γίνει 
προτεινόμενα μέτρα θα πρέπει να εξειδικεύεται ανά τομέα και ανά χρηματιστηρίων - ένα  δείκτη αξιολό-αντικείμενο συστηματικής ενημέρω-
γίνουν σε συνεννόηση και με τη συμ- επιχείρηση. γησης των κοινωνικών επιδόσεων των σης, κοινωνικού και πολιτικού διαλό-
φωνία των επιχειρήσεων στις οποίες Εξάλλου, επισημαίνεται ότι η ανάπτυ- επιχειρήσεων που διαπραγματεύονται γου και εν τέλει, δεν έχουν γίνει κτήμα 
αφορούν, η Ο.Κ.Ε. προτείνει ότι: ξη πρωτοβουλιών από τις επιχειρήσεις του επιχειρηματικού κόσμου και του στο Χ.Α.Α. Στόχος μιας τέτοιας 

στο πλαίσιο της έννοιας της Ε.Κ.Ε. δεν � κίνησης θα είναι η κινητοποίηση Θα πρέπει να αρθούν τα υφιστάμενα κοινωνικού συνόλου. 
μπορεί και δεν πρέπει σε καμία αντικίνητρα στην άσκηση πολιτικών ελληνικών κεφαλαίων που θα ενδιαφέ-γ. Για την Ελλάδα, είναι απαραίτητο να 
περίπτωση να θεωρείται ότι υποκαθι-εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που ρονται σε τέτοιου είδους επενδύσεις, ληφθεί υπ' όψιν το μέγεθος των 
στά το ρόλο του Κράτους και των αφορούν τόσο στη νομοθεσία όσο αλλά και η τοποθέτηση διεθνών ελληνικών επιχειρήσεων, που είναι 
αρμοδίων φορέων. Η όλη συζήτηση για και την πρακτική της δημόσιας χαρτοφυλακίων που επενδύουν με στην πλειοψηφία τους μικρομεσαίες.
την Ε.Κ.Ε. γίνεται με σκοπό την γνώμονα αντίστοιχα κριτήρια. 
περαιτέρω βελτίωση της κατάστασης 

3. Μάθηση και συμμετοχική συνερ-
και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να 

γασία 
οδηγήσει σε σύγχυση ρόλων με 

Η προώθηση της έννοιας της Ε.Κ.Ε. αρνητικές συνέπειες.
και η εφαρμογή καλών πρακτικών 

Τέλος, η Ο.Κ.Ε. θεώρησε χρήσιμο να 
στους επιμέρους τομείς θεωρείται 

καταγράψει ορισμένες πρωτοβουλίες 
συνάρτηση της μάθησης, της διάδοσης που αναπτύσσονται και που θα μπο-
των καλών πρακτικών, αλλά και της ρούσαν να αναπτυχθούν ακόμη 
συμμετοχικής συνεργασίας μεταξύ των περισσότερο -άσχετα από συγκεκριμέ-
ενδιαφερομένων μερών (partnership νο τομέα ή κλάδο- σε μία προσπάθεια 
building).  αύξησης της διαφάνειας στις κοινωνι-
4. Σήµανση προϊόντωνκά κρίσιμες πολιτικές που εφαρμόζουν 

οι επιχειρήσεις, αλλά και της δημιουρ- Η σήμανση προϊόντων αποτελεί ένα 
γίας κινήτρων για την τόνωση της εργαλείο που προτίθεται να εφαρμόσει 
κοινωνικής ευαισθησίας τους. η Ε.Ε., τόσο για την επιβράβευση 

προϊόντων που διακρίνονται για τις Ως τέτοιες πρωτοβουλίες αναφέρονται 

ενδεικτικά : πρακτικές Ε.Κ.Ε. του κατασκευαστή, 

όσο και για την αποτελεσματική 1. Μέτρηση, έκδοση αναφορών και 
ενημέρωση των καταναλωτών. εκθέσεων και επιβεβαίωση των 
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 ¸êöñáóç Ãíþìçò Ðñùôïâïõëßáò ôçò Ï.Ê.Å.
ìå èÝìá «Ç ÅôáéñéêÞ ÊïéíùíéêÞ Åõèýíç»

Ó

Ο κ. Δ. Πολίτης, Αντιπρόεδρος της Ο.Κ.Ε. Η κα Ρ. Κουμάντου, Μέλος της Ολομέλειας
της Ο.Κ.Ε. 

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

Ο κ. Ε. Τζιόλλας, Υφυπουργός Εργασίας 
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õíÞëèå ôçí ÐÝìðôç, 23 Ïêôùâñßïõ 2003, ç ÏëïìÝëåéá Ç ýðáñîç åíüò ìåãÜëïõ áñéèìïý åíþóåùí êáôáíáëùôþí, 
ôçò ÏéêïíïìéêÞò êáé ÊïéíùíéêÞò ÅðéôñïðÞò (Ï.Ê.Å.), ÷ùñßò ôáõôï÷ñüíùò íá õößóôáôáé èåóìïèåôçìÝíï íïìïèåôéêü 
ðñïêåéìÝíïõ íá åêöñÜóåé Ãíþìç Ðñùôïâïõëßáò ìå èÝìá ðëáßóéï, âÜóåé ôïõ ïðïßïõ ïé ïñãáíþóåéò áõôÝò íá 

«Ç Ðñïóôáóßá ôïõ ÊáôáíáëùôÞ». åêðñïóùðïýíôáé óå äåõôåñïâÜèìéï êáé ôñéôïâÜèìéï åðßðåäï.
Ç Ï.Ê.Å. èåùñåß üôé ç ðïëéôéêÞ ãéá ôïõò êáôáíáëùôÝò áðïôåëåß Ï êáôáêåñìáôéóìüò, óå óõíäõáóìü ìå ôçí ýðáñîç ìéáò 
êåíôñéêÞ óõíéóôþóá ôçò óôñáôçãéêÞò ôçò ÅõñùðáúêÞò ÷áìçëÞò êáôáíáëùôéêÞò óõíåßäçóçò, äéêáéïëïãåß åðéöõëÜ-
ÅðéôñïðÞò ãéá ôç âåëôßùóç ôçò ðïéüôçôáò æùÞò üëùí ôùí îåéò ãéá ôï âáèìü áðÞ÷çóçò ôïõ êáôáíáëùôéêïý êéíÞìáôïò 
ðïëéôþí ôçò ÅõñùðáúêÞò  ̧ íùóçò.  óôïõò ðïëßôåò. 
Ç ÏëïìÝëåéá õéïèÝôçóå ïìüöùíá ôç Ãíþìç Ðñùôïâïõëßáò, ôá Ç Ýëëåéøç åðáñêþí êáé óôáèåñþí ïéêïíïìéêþí ðüñùí. 
âáóéêüôåñá óçìåßá ôçò ïðïßáò åßíáé ôá åîÞò:

Ç Ï.Ê.Å. ðéóôåýåé üôé ç áíÜãêç áíôéìåôþðéóçò ôùí óýã÷ñïíùí 
Ç Ï.Ê.Å. ðéóôåýåé üôé ç èÝóðéóç êïéíïý íïìïèåôéêïý ðñïêëÞóåùí ðïõ ðñïêýðôïõí áðü ôç ëåéôïõñãßá ôçò åëåýèåñçò 
ðëáéóßïõ, êáèþò êáé ìç÷áíéóìþí åëÝã÷ïõ ôçò åöáñìïãÞò ôïõ áãïñÜò, êáèþò êáé ôá óïâáñÜ ðñïâëÞìáôá ðïõ äçìéïõñãÞèç-
ðëáéóßïõ áõôïý, äåí åðáñêïýí ãéá ôçí ðñáãìáôéêÞ ðñïóôáóßá êáí áðü ôçí Ýùò ôþñá ëåéôïõñãßá ôùí Åíþóåùí Êáôáíáëùôþí, 
ôùí êáôáíáëùôþí. Èåùñåß óêüðéìç ôçí áíáèåþñçóç ôçò êáèéóôïýí áíáãêáßá ôçí ôñïðïðïßçóç êáé áíáðñïóáñìïãÞ ôïõ 
äéÜôáîçò ôïõ Üñèñïõ 153 ôçò ÓõíèÅÊ, þóôå íá áíáöÝñåôáé íïìéêïý ðëáéóßïõ ðïõ äéÝðåé ôéò ïñãáíþóåéò ôùí êáôáíáëùôþí 
ñçôÜ ç åíóùìÜôùóç ôçò ðïëéôéêÞò êáôáíáëùôþí óå üëåò ôéò óå åèíéêü åðßðåäï. Ôï íÝï íïìéêü ðëáßóéï èá ðñÝðåé íá 
Üëëåò ðïëéôéêÝò ôçò Å.Å. (mainstreaming).  Ç Ï.Ê.Å. óôçñßæåé óôï÷åýåé óôçí áíåîáñôçóßá ôïõ êéíÞìáôïò áðü ôï êñÜôïò êáé ôá 
ìå áõôüí ôïí ôñüðï ôï êåíôñéêü áßôçìá ôïõ êáôáíáëùôéêïý éäéùôéêÜ ïéêïíïìéêÜ óõìöÝñïíôá, ôç äéáóöÜëéóç ôçò 
êéíÞìáôïò, ðïõ åßíáé ç åíóùìÜôùóç ôçò ðïëéôéêÞò ôçò áîéïðéóôßáò ôïõ ùò ðñïò ôçí éêáíüôçôÜ ôïõ íá åêðñïóùðåß êáé 
ðñïóôáóßáò ôïõ êáôáíáëùôÞ óå üëåò ôéò ðïëéôéêÝò, ôéò äñÜóåéò íá ðñïÜãåé ôï óõìöÝñïí ôùí êáôáíáëùôþí êáé óôçí ðñïóôáóßá 
êáé ôá ìÝôñá ðïõ õéïèåôïýíôáé (mainstreaming). ÁöåôÝñïõ, ç ôïõ áðü åíþóåéò ðïõ ðáñáâáßíïõí ôéò ðáãêüóìéåò áñ÷Ýò ôïõ 
Ï.Ê.Å. ðéóôåýåé üôé ïé êáôáíáëùôÝò äåí ìðïñïýí íá êáôáíáëùôéêïý êéíÞìáôïò. Ùò êõñßáñ÷åò áñ÷Ýò ôßèåíôáé ç 
áîéïðïéÞóïõí ôá ðëåïíåêôÞìáôá ðïõ ôïõò ðñïóöÝñåé ç åëåýèåñç ßäñõóç êáé ðëïõñáëéóôéêÞ ïñãÜíùóç ôùí åíþóåùí, ç 
åóùôåñéêÞ áãïñÜ, åÜí äåí ãíùñßæïõí ôá äéêáéþìáôÜ ôïõò. áíÜäåéîç áéñåôþí äéïéêÞóåùí ìå äçìïêñáôéêÝò êáé äéáöáíåßò 
Óôçí ÅëëÜäá, ôï íïìéêü ðëáßóéï ãéá ôçí ðñïóôáóßá ôïõ åêëïãéêÝò äéáäéêáóßåò êáé ï óåâáóìüò ôçò áõôüíïìçò ëåé-
êáôáíáëùôÞ åäñÜæåôáé, êõñßùò, óôï íüìï 2251/1994 (ÖÅÊ ôïõñãßáò ôùí ïñãáíþóåùí áõôþí.
191 Á/16-11-1994), üðùò Ý÷åé ôñïðïðïéçèåß, óõìðëçñùèåß êáé Ãéá ôçí êáëýôåñç ëåéôïõñãßá ôùí åíþóåùí ôùí êáôáíáëùôþí 
éó÷ýåé êáé ï ïðïßïò êáôï÷õñþíåé ôá âáóéêÜ äéêáéþìáôá ôïõ ðñïôåßíåôáé, åðßóçò, ç ðñïþèçóç, ìÝóá áðü äéÜëïãï ìå ôéò 
êáôáíáëùôÞ (ôçí õãåßá êáé áóöÜëåéá ôùí êáôáíáëùôþí, ôá ïñãáíþóåéò ôùí êáôáíáëùôþí êáé ôïõò êïéíùíéêïýò åôáßñïõò, 
ïéêïíïìéêÜ ôïõò óõìöÝñïíôá, ôçí ïñãÜíùóÞ ôïõò óå åíþóåéò ôùí áêüëïõèùí èåìÜôùí :
êáôáíáëùôþí, ôï äéêáßùìá åêðñïóþðéóÞò ôïõò óå èÝìáôá 

á. Óôá áñìüäéá äéêáóôÞñéá íá ôçñåßôáé Âéâëßï Åíþóåùí ðïõ ôïõò áöïñïýí êáé ôçí ðëçñïöüñçóç êáé åðéìüñöùóÞ 
Êáôáíáëùôþí, óôï ïðïßï íá ãßíåôáé ç åããñáöÞ ôçò Ýíùóçò, ôïõò óå êáôáíáëùôéêÜ èÝìáôá). 
áíôßãñáöï ôçò ïðïßáò íá áðïóôÝëëåôáé óôç Íïìáñ÷ßá ãéá ôçí 

Ç Ï.Ê.Å. õðïóôçñßæåé åíåñãÜ: åíçìÝñùóç ôïõ Ìçôñþïõ Åíþóåùí Êáôáíáëùôþí. 

â. Ôá êáôáóôáôéêÜ ôùí åíþóåùí ôùí êáôáíáëùôþí èá ðñÝðåé 
íá ðñïóáñìïóôïýí óýìöùíá ìå ôï íüìï, ï ïðïßïò ðñÝðåé íá 
ðñïâëÝðåé ôçí ôÞñçóç ôùí åëÜ÷éóôùí âéâëßùí ôçò Ýíùóçò 
(Âéâëßï Ìçôñþïõ Ìåëþí, Âéâëßï Ðñáêôéêþí Ã.Ó., Âéâëßï 
Ðñáêôéêþí Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ, Âéâëßï Ôáìåßïõ êáé 
Âéâëßï Ðåñéïõóßáò).

ã. Ôá üñãáíá ôùí ùò Üíù ïñãáíþóåùí ðñïôåßíåôáé íá åêëÝãï-
íôáé ìå ôï óýóôçìá ôçò áðëÞò áíáëïãéêÞò. Ïé åêëïãÝò èá 
äéåîÜãïíôáé áðü ôçí åöïñåõôéêÞ åðéôñïðÞ, óýìöùíá ìå ôï 
êáôáóôáôéêü ôçò Ýíùóçò, ìå ôç óõììåôï÷Þ äéêáóôéêïý 
áíôéðñïóþðïõ, ç áðïõóßá ôïõ ïðïßïõ åðéöÝñåé áêõñüôçôá 
ôçò äéáäéêáóßáò.

ä. Ìå èåóìéêïýò êáíüíåò íá ñõèìßæïíôáé æçôÞìáôá êéíÞôñùí 
äñÜóçò Þ êÜëõøçò ôùí ëåéôïõñãéêþí áíáãêþí ôùí åíþóåùí Óôç äéÜñêåéá ôçò ÏëïìÝëåéáò óõæçôÞèçêáí, åðßóçò, ç óçìáóßá 
ôùí êáôáíáëùôþí.  ôçò åíçìÝñùóçò êáé åêðáßäåõóçò ôïõ êáôáíáëùôÞ ãéá ôçí 

ðïëéôéêÞ ôçò ðñïóôáóßáò ôïõ êáé ç ðñïóôáóßá ôïõ êáôáíáëùôÞ, ÔÝëïò, ç Ï.Ê.Å. ðñïôåßíåé íá ðñïâåß ç Ðïëéôåßá óå ïõóéáóôéêÞ 
ùò óõíôåëåóôÞò ôçò åðé÷åéñçìáôéêÞò áíÜðôõîçò êáé ôïõ õãéïýò áíáâÜèìéóç ôïõ Åèíéêïý Óõìâïõëßïõ Êáôáíáëùôþí êáé ôç 
áíôáãùíéóìïý. ìåôïíïìáóßá ôïõ óå «Åèíéêü Óõìâïýëéï ÐïëéôéêÞò ãéá ôïí 

ÊáôáíáëùôÞ», ïíïìáóßá ðïõ èá áíôáðïêñßíåôáé ìå ìåãáëýôåñç ¼óïí áöïñÜ óôçí ïñãáíùôéêÞ äïìÞ ôïõ êáôáíáëùôéêïý 
áêñßâåéá óôç óýíèåóÞ ôïõ áöåíüò, êáé óôïí áíáâáèìéóìÝíï êéíÞìáôïò, ôá êýñéá ÷áñáêôçñéóôéêÜ ôïõ óôçí ÅëëÜäá èá 

ìðïñïýóáí íá ðåñéãñáöïýí ùò áêïëïýèùò: ñüëï ôïõ áöåôÝñïõ.
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Ôï äéêáßùìá óôçí áóöÜëåéá êáé óôç âåâáéüôçôá üôé ôá 
ðñïúüíôá ðïõ ÷ñçóéìïðïéïýíôáé óôç äéáôñïöÞ, óôçí Ýíäõóç, 
óôçí ïäÞãçóç, ìÝóá êáé ãýñù áðü ôï óðßôé, äåí èá 
ðñïêáëÝóïõí öõóéêÝò âëÜâåò / áññþóôéåò. 

Ôçí áðáãüñåõóç ôùí áèÝìéôùí åìðïñéêþí ðñáêôéêþí.

Ôï äéêáßùìá óôçí åðéëïãÞ, óôç äõíáôüôçôá äçëáäÞ íá 
äéáëÝãïõí ïé êáôáíáëùôÝò ôá ðñïúüíôá êáé ôéò õðçñåóßåò ðïõ 
åðéèõìïýí, áðü ìéá ðïéêéëßá ðñïúüíôùí êáé õðçñåóéþí óå 
áíôáãùíéóôéêÝò ôéìÝò, ìå ôáõôü÷ñïíç ðñïóôáóßá áðü 
ìïíïðùëéáêÝò ðñáêôéêÝò êáé öñáãìïýò.

Ôï äéêáßùìá íá åêðñïóùðïýíôáé êáé íá óõììåôÝ÷ïõí ïé 
ïñãáíþóåéò ôùí êáôáíáëùôþí óôéò áðïöÜóåéò ðïõ 
ëáìâÜíïíôáé óå åèíéêü, åõñùðáúêü êáé äéåèíÝò åðßðåäï. 
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Óυνήλθε την Τρίτη, 25 Νοεμβρί-
ου 2003, η Ολομέλεια της Οικο-
νομικής και Κοινωνικής Επι-

τροπής (Ο.Κ.Ε.), προκειμένου να 
εκφράσει Γνώμη Πρωτοβουλίας με 
θέμα «Ολυμπιακοί Αγώνες 2004». 

Εκ μέρους της Κυβέρνησης παρευρέθη 
ο κ. Κωνσταντίνος Καρτάλης, Γενικός 
Γραμματέας Ολυμπιακών Αγώνων 
2004, και εκ μέρους της Οργανωτικής 
Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων 
«Αθήνα 2004», η κα Χριστίνα Θεο-
χάρη,  Διευθύντρια  Περιβάλλοντος. 

Ο κ. Καρτάλης αναφέρθηκε στη 
σημασία των Ολυμπιακών Αγώνων ως 
μέσου για την ανάπτυξη της χώρας και 
στη μεταολυμπιακή χρήση που θα 
έχουν τα ολυμπιακά αθλητικά έργα. 
Παράλληλα, αναφέρθηκε στην πορεία 
εκτέλεσης των ολυμπιακών έργων, 
τονίζοντας ότι αυτά θα παραδοθούν 
σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα. 

Η κα Θεοχάρη ανέφερε ότι γίνονται 
ουσιαστικές παρεμβάσεις όσον αφορά 
στη βελτίωση του αστικού περιβάλ-
λοντος στην Αθήνα και τόνισε την 
περιφερειακή διάσταση των Αγώνων. 

Στη συνέχεια, η Ολομέλεια της Ο.Κ.Ε., 
μετά από διεξοδική συζήτηση, υιοθέτη-
σε ομόφωνα Γνώμη Πρωτοβουλίας για 
τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Τα κύρια 
σημεία έχουν ως εξής : 

    Η ανάληψη της διοργάνωσης των 
Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 από 
ελληνικής πλευράς αποτελεί ένα 
σημαντικό γεγονός για τη χώρα μας, με 
πολλές παραμέτρους: 

- πολιτικές, δεδομένου ότι θα αναδεί-
ξει διεθνώς τη χώρα μας ως μία 
αναπτυγμένη χώρα, που εκτός από το 
παρελθόν της, έχει να επιδείξει ση-
μαντικά επιτεύγματα στο παρόν και 
προοπτικές για το μέλλον, 

- οικονομικές, καθώς δίδει την ευκαι-
ρία για υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης 
σε μία διεθνή περίοδο ύφεσης και 

- κοινωνικές, αφού θα δημιουργήσει 
θέσεις εργασίας, θα βελτιώσει την 
ποιότητα ζωής των πολιτών, θα αξιο-
ποιήσει το επιστημονικό δυναμικό 
της χώρας και θα ενθαρρύνει την 
ενασχόληση με τον αθλητισμό. 

 Η προσπάθεια αυτή έχει και ορισμένες 
πτυχές που χρήζουν προσοχής, όπως η 
απορρόφηση σημαντικών πόρων από 
μία συγκεκριμένη περιοχή, αλλά και οι 
επιπτώσεις στο περιβάλλον από την 
ανάγκη υλοποίησης πολλών έργων σε 
μικρή γεωγραφικά περιοχή και σε 
δεδομένες προθεσμίες. 

Μέσα σε αυτή την προσπάθεια, η 
Ο.Κ.Ε. τονίζει τη σημασία του 

¸êöñáóç Ãíþìçò Ðñùôïâïõëßáò ôçò Ï.Ê.Å.
ìå èÝìá «Ç Ðñïóôáóßá ôïõ ÊáôáíáëùôÞ»

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



õíÞëèå ôçí ÐÝìðôç, 4 Äåêåìâñßïõ 
2003, ç ÏëïìÝëåéá ôçò ÏéêïíïìéêÞò 
êáé ÊïéíùíéêÞò ÅðéôñïðÞò (Ï.Ê.Å.), 

ðñïêåéìÝíïõ íá åêöñÜóåé Ãíþìç åðß ôïõ 
Ó÷åäßïõ Íüìïõ «ÌÝôñá ÁíáðôõîéáêÞò 
êáé ÊïéíùíéêÞò ÐïëéôéêÞò - Áíôéêåéìåíé-
êïðïßçóç ôïõ öïñïëïãéêïý åëÝã÷ïõ êáé 
Üëëåò äéáôÜîåéò», ôïõ Õðïõñãåßïõ Ïéêï- áñ÷Ýò. Áðü ôçí Üëëç üìùò, ôïíßæåé üôé ôï 
íïìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí. íÝï áõôü óýóôçìá èá ðñÝðåé íá äïêéìá-
Ôï õðü êñßóç Ó÷Ýäéï Íüìïõ áðïôåëåß ôç óèåß óôçí ðñÜîç åðß Ýíá Ýôïò êáé óôç óõíÝ-
óõíÝ÷åéá óå ìßá óåéñÜ áðü öïñïëïãéêÝò ÷åéá íá åðáíåêôéìçèåß ùò ðñïò ôçí áðïôå-
íïìïèåôéêÝò ñõèìßóåéò ðïõ Ý÷ïõí ãßíåé ôá ëåóìáôéêüôçôÜ ôïõ óôçí áðïôñïðÞ êáé ôçí 
ôåëåõôáßá ÷ñüíéá êáé ãéá ôéò ïðïßåò ç êáôáóôïëÞ ôçò öïñïäéáöõãÞò, êáèþò åßíáé 
Ï.Ê.Å. åß÷å ôçí åõêáéñßá íá ôïðïèåôçèåß åíôåëþò íÝï ãéá ôçí åëëçíéêÞ ðñáãìá-
êáô'  åðáíÜëçøç. ôéêüôçôá êáé äåí ìðïñåß êáíåßò íá ãíùñßæåé 
Ôï Ó÷Ýäéï Íüìïõ ðåñéëáìâÜíåé ðïëëÝò êáé ìå áóöÜëåéá ôá áðïôåëÝóìáôÜ ôïõ. 
ìå äéáöïñåôéêü áíôéêåßìåíï ç êÜèå ìßá ÐáñÜëëçëá, ç Ï.Ê.Å. åðéèõìåß íá åðéóç-
äéáôÜîåéò êáé ãé’áõôü, ç áîéïëüãçóÞ ôïõò ìÜíåé Ýíá ðñüâëçìá ðïõ, áí êáé èßãåôáé 
èá ãßíåé êõñßùò óôéò êáô' Üñèñïí ðáñáôç- ìÝóù ôçò áýîçóçò ôïõ ãåùñãéêïý êëÞñïõ èåôéêÜ ôá ìÝôñá áõôÜ. áðü ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Ó÷åäßïõ Íüìïõ, äåí 
ñÞóåéò. Óå åðßðåäï, üìùò, ìéáò êáô' áñ÷Þí êáé ôçò åíèÜññõíóçò ôïõ åêóõã÷ñïíéóìïý äåß÷íåé íá áíôéìåôùðßæåôáé éêáíïðïéçôéêÜ: å. ÔÝëïò, êáé áõôÞ ßóùò åßíáé ç ðéï 
ãåíéêÞò ðñïóÝããéóçò, äéáðéóôþíåôáé üôé ïé ôïõ åîïðëéóìïý. Ç Ï.Ê.Å. Ý÷åé åðéóçìÜíåé ôï æÞôçìá ôçò áíáãíþñéóçò ôùí äáðáíþí, óçìáíôéêÞ êáéíïôïìßá ðïõ åéóÜãåé ôï 
ðåñéóóüôåñåò äéáôÜîåéò êéíïýíôáé óôçí êáé óôï ðáñåëèüí ôçí áíÜãêç ëÞøçò ðïõ ãßíåôáé óõ÷íÜ áíôéêåßìåíï áìöéóâÞ-Ó÷Ýäéï Íüìïõ, êáèéåñþíåôáé Ýíá äéáöï-
êáôåýèõíóç ôùí ðáñáôçñÞóåùí ðïõ êáôÜ ìÝôñùí ðñïò ôçí êáôåýèõíóç áõôÞ êáé ôçóçò ìåôáîý öïñïëïãïõìÝíïõ êáé öïñï-ñåôéêü óýóôçìá öïñïëïãéêïý åëÝã÷ïõ, ìå 
ôï ðáñåëèüí Ý÷åé äéáôõðþóåé êáé ç ßäéá ç áîéïëïãåß èåôéêÜ ôéò ó÷åôéêÝò äéáôÜîåéò. ëïãéêþí áñ÷þí. ÐñïêåéìÝíïõ íá áðëï-ôï ïðïßï áíôéêåéìåíéêïðïéåßôáé ï ôñüðïò 
Ï.Ê.Å.  ÅíäåéêôéêÜ áíáöÝñïíôáé ôá åîÞò : ðïéçèåß ôï óçìåñéíü óýóôçìá, èá ðñÝðåé íá ä. Õëïðïéïýíôáé ïñéóìÝíåò åîáããåëßåò ãéá åðéëïãÞò ôùí ðñïò Ýëåã÷ï õðïèÝóåùí áíÜ 
á. Ìåéþíåôáé ç öïñïëïãßá åðé÷åéñÞóåùí ìåéùèåß ç êáôÜñãçóç ôçò Ýêðôùóçò ôùí ôçí åíßó÷õóç óõãêåêñéìÝíùí ðëçèõóìéá- Ýôïò êáé êáèéåñþíåôáé Ýíáò êáôÜëïãïò 
êáôÜ ôñüðï Üìåóá óõíäåäåìÝíï ìå ôçí áðü äáðáíþí ùò óõíÝðåéá ôçò ôõðéêþí êáé êþí ïìÜäùí ìå éäéáßôåñåò ïìÜäåò üðùò ïé ìïñßùí ðïõ áíôéóôïé÷ïýí óå êÜèå 
ìÝñïõò ôïõò ðñáãìáôïðïßçóç åðåíäý- ìüíï ðáñáâÜóåùí ôïõ Ê.Â.Ó. êÜôïéêïé ôùí ìéêñþí ÷ùñéþí, ïé ãïíåßò ìå êáôçãïñßá öïñïëïãéêÞò ðáñÜâáóçò êáé ôá 
óåùí. öïéôçôÝò ðïõ óðïõäÜæïõí óå Üëëç ðüëç Þ ïðïßá åðáõîÜíïõí ôï öïñïëïãçôÝï Ôåëåéþíïíôáò, ç Ï.Ê.Å. åðéóçìáßíåé 
â. Áðëïðïéåßôáé ç öïñïëïãéêÞ íïìïèåóßá ïé Üíåñãïé ãïíåßò ìå ðáéäéÜ óôç óôïé÷åéþäç åéóüäçìá ôïõ öïñïëïãïýìåíïõ ðïõ èåôéêÜ ôï ãåãïíüò üôé ç ÅéóçãçôéêÞ 
ìå ôçí êáôÜñãçóç åßôå äéáôõðþóåùí ðïõ êáé ìÝóç åêðáßäåõóç. Ç Ï.Ê.Å. Ý÷åé êáé õðÝðåóå óôéò åí ëüãù ðáñáâÜóåéò. ¸êèåóç åßíáé ðñÜãìáôé áíáëõôéêÞ êáé 
äåí ðñïóÝöåñáí ôßðïôå ïõóéáóôéêü åßôå óôï ðáñåëèüí ôïíßóåé ôçí áíÜãêç Üóêçóçò ðñÜãìáôé óõìâÜëëåé óôçí êáëýôåñç Ç Ï.Ê.Å. èåùñåß ùò, êáô' áñ÷Þí, èåôéêÞ 
öüñùí ìå ìéêñÞ áðüäïóç êáé áíá÷ñï- êïéíùíéêÞò ðïëéôéêÞò ðïõ íá åóôéÜæåôáé êáôáíüçóç ôïõ Ó÷åäßïõ Íüìïõ, êÜôé ðïõ áõôÞ ôçí êáéíïôïìßá, êáèþò óõìâÜëëåé óôç 
íéóôéêÞ öéëïóïößá. óôá óôñþìáôá ôïõ ðëçèõóìïý ìå ôéò óõíÞèùò ëåßðåé áðü ôá Ó÷Ýäéá Íüìïõ, äéáöÜíåéá ôçò äéáäéêáóßáò öïñïëïãéêïý 

ìåãáëýôåñåò ïéêïíïìéêÝò áíÜãêåò êáé üðùò óôï ðáñåëèüí åß÷å êáô' åðáíÜëçøç ã. Äßäïíôáé öïñïëïãéêïý ðåñéå÷ïìÝíïõ åëÝã÷ïõ êáé óôçí åäñáßùóç ôçò åìðé-
êáôÜ óõíÝðåéá, ðñïóåããßæåé êáô' áñ÷Þí êßíçôñá ãéá ôçí áíÜðôõîç ôçò õðáßèñïõ, åðéóçìÜíåé. óôïóýíçò ôïõ ðïëßôç ðñïò ôéò öïñïëïãéêÝò 
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¸êöñáóç Ãíþìçò  ôçò Ï.Ê.Å.
ìå èÝìá «Ïëõìðéáêïß Áãþíåò 2004»

Ðñùôïâïõëßáò

εθελοντισμού και την ευκαιρία για τη δημιουρ- συνεργασία σε θέματα υγιεινής και ασφάλει-
γία ενός γενικότερου εθελοντικού κινήματος, ας και εν γένει προστασίας των εργαζομένων 
κάτι που εξακολουθεί να μην είναι ιδιαίτερα που θα απασχοληθούν σε ολυμπιακά έργα, 
ανεπτυγμένο στην Ελλάδα. οργάνωση ενημερωτικών συνεδρίων, ημερί-
Παράλληλα, η Ο.Κ.Ε. επισημαίνει το σημαντικό δων και άλλων εκδηλώσεων για την πληρέ-
ρόλο των κοινωνικών φορέων στην εθνική αυτή στερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων, σχε-
προσπάθεια. Οι εκπρόσωποι των παραγωγικών τικά με τα έργα και τις προμήθειες των Αγώ-
τάξεων αντιλαμβάνονται τους Ολυμπιακούς και νων και τις επιχειρηματικές ευκαιρίες που 
τους Παραολυμπιακούς Αγώνες του 2004  ως προκύπτουν και 
μία κορυφαία πρόκληση, αφενός για την 

προβολή των δυνατοτήτων της ελληνικής 
οικονομική ανάπτυξη του τόπου και αφετέρου 

οικονομίας στους ξένους που θα επισκεφθούν 
για την αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλη-

την Ελλάδα με την ευκαιρία των Αγώνων του μάτων, όπως αυτό της ανεργίας και της προσαρ-
2004.  μογής του ανθρώπινου δυναμικού στις νέες 

Τέλος, σημαντική θα είναι η συμβολή των συνθήκες. Έτσι, αρκετοί φορείς και Επιμελητή-
κοινωνικών εταίρων στη ρύθμιση των λειτουρ-ρια εκπόνησαν Μνημόνια Συναντίληψης και 
γιών της πόλης κατά τη διάρκεια των Αγώνων, με Συνεργασίας με την ΟΕΟΑ «Αθήνα 2004», 
κατ' αρχήν συμφωνίες για διευρυμένο ωράριο προκειμένου να εξασφαλίσουν τον καλύτερο 
λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων και συντονισμό μεταξύ των φορέων της ολυμπιακής 
λοιπών υπηρεσιών με σκοπό την καλύτερη προετοιμασίας. Μέσω αυτών των συνεργασιών 

προβλέπονται, κυρίως: εξυπηρέτηση των επισκεπτών και των κατοίκων. 
Οι σχετικές ρυθμίσεις θα πρέπει να διασφαλί-
ζουν την ισορροπία μεταξύ της ανάγκης για 
ευέλικτη λειτουργία της πόλης και της προστα-
σίας των εργαζομένων. 

�

�

�

�έγκυρη ενημέρωση όλων των εργαζομένων 
και των επιχειρήσεων της χώρας για τις οικο-
νομικές και κοινωνικές διαστάσεις του όλου 
εγχειρήματος και των επιμέρους πτυχών του, 

Ó

Ο κ. Χ. Σπίρτζης, Μέλος της Εκτελεστικής 
Επιτροπής της Ο.Κ.Ε.

¸êöñáóç Ãíþìçò ôçò Ï.Ê.Å. åðß ôïõ Ó÷åäßïõ Íüìïõ
«ÌÝôñá ÁíáðôõîéáêÞò êáé ÊïéíùíéêÞò ÐïëéôéêÞò -

Áíôéêåéìåíéêïðïßçóç ôïõ öïñïëïãéêïý åëÝã÷ïõ
êáé Üëëåò äéáôÜîåéò»

Ο κ. Χ. Κεφάλας, Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ο.Κ.Ε.

Ο κ. Κ. Ρερρές, Μέλος της Ολομέλειας της Ο.Κ.Ε. 

Ο κ. Κ. Καρτάλης, Γενικός Γραμματέας Ολυμπιακών Αγώνων 2004



υνήλθε την Τρίτη, 25 Νοεμβρί- χονδρικού εμπορίου καταναλωτικών 

ου 2003, η Ολομέλεια της αγαθών. Αντίθετα οι ΜΜΕ αυτού του 

Οικονομικής και Κοινωνικής τομέα φαίνεται να ισχυροποιούν τη 

Επιτροπής (Ο.Κ.Ε.), προκειμένου να θέση τους και να επεκτείνονται σε 

εκφράσει Γνώμη Πρωτοβουλίας με εισαγωγές και εξαγωγές στο νέο 

περιβάλλον που δημιουργείται.θέμα «Η Κατάσταση των Μικρών 

και Μεσαίων Επιχειρήσεων στην �Ο τομέας των υπηρεσιών και ειδικό-
Ελλάδα σήμερα». τερα των νέων τεχνολογιών γνώρισε 
Η Ο.K.E. ανέλαβε την επικαιροποίηση μια ιδιαίτερη άνθηση με τη δημιουρ-
της Γνώμης Νο 62 με τίτλο «Μικρές γία πληθώρας μικρών και μεσαίων 
και Μεσαίες Επιχειρήσεις - το Παρόν επιχειρήσεων, ο οποίος, παρότι 
και το Μέλλον»,  με βάση το άρθρο 4 παρουσίασε μια υψηλή συγκέντρω-
του Νόμου 2232/1994, σύμφωνα με το ση τα τελευταία χρόνια με την 
οποίο «η Ο.Κ.Ε. μπορεί με δική της εξαγορά των μικρότερων επιχειρή-
πρωτοβουλία να εκφράζει γνώμη και σεων από μεγαλύτερες, εν τούτοις 
για άλλα θέματα κοινωνικοοικονομι- εξακολουθεί να αναπαράγει ΜΜΕ, 
κής πολιτικής». λόγω της μεγάλης εξειδίκευσής του.  

Ως γενικό συμπέρασμα θα μπορούσε Η Γνώμη περιλαμβάνει μια σειρά 
να διατυπωθεί ότι το διάστημα που προτάσεων σε όλους τους τομείς που 

σμού ενός συστήματος νέων χρηματο- κτικό της μεταβατικής εποχής για τις μεσολάβησε μεταξύ της περιόδου σχετίζονται με το επιχειρηματικό 
δοτικών μέσων, την εισαγωγή του ΜΜΕ και της ταχύτητας προσαρμο-διατύπωσης της Γνώμης Νο 62 (2001) περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποι-
λογιστικού προσδιορισμού του καθα- γής τους στις νέες απαιτήσεις.και της αξιολόγησης των αποτελεσμά- ούνται οι ΜΜΕ. Στο θέμα της χρημα-
ρού εισοδήματος των ΜΜΕ, την των αυτής και της Γνώμης Νο 98 τοδότησης, η Ο.Κ.Ε., μεταξύ άλλων, • Στις μεσαίες επιχειρήσεις και ιδιαί-
ίδρυση και ενίσχυση των Ηλεκτρο-(2003), είναι σχετικά μικρό, αφού για θεωρεί ότι επιβάλλεται η περαιτέρω τερα σε εκείνες που δραστηριοποι-
νικών Κέντρων Εμπορίου (ΗΚΕ), την την υλοποίηση κάποιων πολιτικών αποδέσμευση των δανείων των ΜΜΕ ούνται σε τομείς εντάσεως εργασίας 

απαιτείται ο αναγκαίος χρόνος, κατά τη έστω και μερική, μείωση του χρόνου από τις εμπράγματες ασφάλειες και η σημειώνεται μεγαλύτερη κρίση, ενώ 
διάρκεια του οποίου διαμορφώνονται και των δικαιολογητικών ίδρυσης επι- ανάδειξη του επιχειρηματικού σχεδίου ταυτόχρονα παρατηρείται μεταφο-

χειρήσεων, τη διάδοση της χρήσης της οι απαραίτητες πολιτικές και οικονομι- και της επιχείρησης ως βασικού κριτη-ρά δραστηριοτήτων σε χώρες χαμη-
ρίου στη χρηματοδότηση. Προτείνεται Ηλεκτρονικής (“Τaxisnet”, Internet κές συνθήκες. Παρά, δηλαδή, τα μέτρα 

λότερου εργατικού κόστους, στοι-
εθνικός ορισμός για τις ΜΜΕ και πολιτικής στην κατεύθυνση των κ.ά.), την αναμονή ενεργοποίησης των 

χείο που υποδηλώνει την απώλεια 
επιβάλλεται η παραπέρα διεύρυνση της στόχων της Λισσαβόνας, είτε εξαιτίας Κέντρων Επιχειρηματικής και Τεχνο-

ανταγωνιστικότητας και πτώση της 
συμμετοχής των ΜΜΕ και των φορέων των γραφειοκρατικών στρεβλώσεων, λογικής Ανάπτυξης (ΚΕΤΑ). Για την 

αποδοτικότητας των επενδύσεων και 
είτε διότι αυτά δεν τέθηκαν ακόμη σε τους στη διαμόρφωση πολιτικών.ορθότερη μελέτη της κατάστασης των 

των κεφαλαίων.
πλήρη εφαρμογή και άρα δεν άρχισαν ΜΜΕ στην χώρα μας διαπιστώθηκε Για το ζήτημα της φορολογίας σκόπιμη 

• Στο χώρο του λιανικού εμπορίου να αποδίδουν, είτε επειδή οι ίδιες οι από τη Γνώμη ότι υπάρχουν τρία βασι- είναι η πλήρης εξυγίανση του φορολο-
παρατηρούνται σημαντικές ανακα-ΜΜΕ δεν τα αξιοποιούν, δεν έχει κά προβλήματα: το πρόβλημα της στα- γικού συστήματος των ΜΜΕ, η οποία 
τατάξεις των μεριδίων της αγοράς. σχηματισθεί μια κρίσιμη μάζα επιχει- τιστικής και του ορισμού των ΜΜΕ, ο θα επέλθει όταν το σύνολο των λει-
Συγκεκριμένα: α) στο χώρο της ρήσεων νέας οικονομίας που να τουργιών του στηρίζεται και στηρίζει μεγάλος αριθμός των αυτοαπασχολου-
διατροφής σημειώνεται η ταχύτερη λειτουργήσει ως ατμομηχανή ανάπτυ- μένων και, τέλος, η δυσκολία προσέγ- τη φορολογική διαφάνεια με αναγνώ-
συγκέντρωση μέσων και ταχύτερη ξης των ΜΜΕ με πολλαπλασιαστικά γισης της αποδοτικότητας των ΜΜΕ. ριση όλων των πραγματικών οικονο-
αύξηση του κύκλου εργασιών των αποτελέσματα. Υπ' αυτή την έννοια, μικών στοιχείων και δεδομένων κάθε Επιγραμματικά στη Γνώμη επιση-
super market και υπερκαταστημάτων ενώ το περιβάλλον δράσης των ΜΜΕ επιχείρησης. Έτσι, θα γίνει δυνατή και μαίνεται ότι: 
και των αλυσίδων σε σύγκριση με το έχει μεταβληθεί σημαντικά, η κατά- η εφαρμογή της συνταγματικής επιτα-

�Στις πολύ μικρές επιχειρήσεις οι 
μέσο ρυθμό αύξησης της κατανάλω-στασή τους παραμένει στάσιμη. γής, σύμφωνα με την οποία τα φορολο-

επιδράσεις από την ένταξη της σης, πράγμα που υποδηλώνει ανα-Ωστόσο, σταδιακά δημιουργούνται οι γικά βάρη θα πρέπει να είναι ανάλογα 
Ελλάδας στην ΟΝΕ και στο περιβάλ- κατανομή της αγοράς σε βάρος των προϋποθέσεις μιας ανανέωσης του των δυνάμεων. 
λον του ανοιχτού ανταγωνισμού ΜΜΕ, ενώ β) στο χώρο των πολυκα-κορμού των επιχειρήσεων σύμφωνα με Σημαντικός παράγοντας είναι η 
έγιναν αισθητές κυρίως μέσω των ταστημάτων, ιδιαίτερα σε κλαδικό το νέο περιβάλλον και τις ανταγωνιστι- βελτίωση της επιχειρηματικής κουλ-
ρυθμών ανασύνθεσης των ΜΜΕ, την επίπεδο, έχει παρατηρηθεί τα κές συνθήκες της εποχής. τούρας και του επιχειρηματικού 
ενδοκλαδική αναδιάρθρωση και την τελευταία χρόνια υπερσυγκέντρωση, Τα γενικά αυτά συμπεράσματα ενι- κλίματος. Επίσης, οι όροι ανταγωνι-
αύξηση του μεριδίου των επιχειρή- με ορατό πλέον τον κίνδυνο αποβο-σχύονται εάν γίνει μια συγκριτική σμού σε μια ελεύθερη αγορά αποτε-
σεων προσφοράς υπηρεσιών. Οι λής μικρών επιχειρήσεων από την αξιολόγηση των απαιτήσεων του λούν σοβαρό παράγοντα ανάπτυξης 
επιπτώσεις γίνονται πιο αισθητές στο αγορά, γ) ο θεσμός του franchising Ευρωπαϊκού Χάρτη των μικρών της επιχειρηματικότητας και των 
χώρο της μεταποίησης με την αύξηση εξελίσσεται σε μία σοβαρή συνιστώ-επιχειρήσεων και της ανταπόκρισης επιχειρήσεων. Η επαγγελματική 
της διείσδυσης των ξένων προϊόντων σα του λιανικού εμπορίου. Το της χώρας μας. Ενώ το γενικό περιβάλ- κατάρτιση, αρχική και συνεχιζόμενη, 
(χωρίς την αντίστοιχη εξαγωγική χονδρικό εμπόριο και ιδιαίτερα όπως έχει πολλές φορές αναφερθεί, λον δράσης των ΜΜΕ της χώρας μας 
επίδοση). εκείνο των μη καταναλωτικών αποτελεί κλειδί για την αναβάθμιση απέχει αρκετά από τις απαιτήσεις του 

�Οι ρυθμοί ανασύνθεσης των επιχει- αγαθών δεν φαίνεται να ακολούθησε της επιχειρηματικότητας και της Χάρτη, διαπιστώνεται όμως σημαντική 
ρήσεων παρέμειναν υψηλοί (10%- την τάση που περιγράφεται για το ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ. Στον πρόοδος σε ορισμένους επιμέρους 
12%). Το στοιχείο αυτό είναι ενδει- λιανικό εμπόριο ή για τους κλάδους τομείς όπως: στο ζήτημα του καθορι- τομέα αυτό απαιτείται η λήψη σειράς 
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¸êöñáóç Ãíþìçò Ðñùôïâïõëßáò ôçò Ï.Ê.Å. ìå èÝìá
«Ç ÊáôÜóôáóç ôùí Ìéêñþí êáé Ìåóáßùí

Åðé÷åéñÞóåùí óôçí ÅëëÜäá óÞìåñá»

Ο κ. Ν. Λιόλιος, Αντιπρόεδρος της Ο.Κ.Ε. 



Ó

πρωτοβουλιών, κυριότερη των οποίων 

είναι η υλοποίηση του ΕΣΣΕΕΚΑ για 

την εναρμόνιση των Συστημάτων 

Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Η προώθηση της νέας οικονομίας στις 

ΜΜΕ αποτελεί σημείο κλειδί για τη 

βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς 

τους.  

Τέλος, η Ο.Κ.Ε. θεωρεί ότι επιβάλ-

λεται η παραπέρα διεύρυνση της 

συμμετοχής των ΜΜΕ και των 

φορέων τους στη διαμόρφωση 

πολιτικών. Συγκεκριμένα προτείνεται:

�Άμεση συγκρότηση κεντρικού πολι-

τικού οργάνου, όπως η δημιουργία 

Εθνικού Συμβουλίου για τις ΜΜΕ, 

το οποίο θα συντονίζει το σύνολο 

των πολιτικών για τις ΜΜΕ, με τη 

συμμετοχή των κοινωνικών εταί-

ρων, και θα αποτελεί μόνιμο θεσμό 

διαβούλευσης και διαλόγου. 

�Ίδρυση Παρατηρητηρίου για το 

Εμπόριο και τις Υπηρεσίες, κατ' 

αναλογία του ιδρυθέντος Παρατη-

ρητηρίου για τις ΜΜΕ, το οποίο 

απευθύνεται κυρίως στη μεταποιητι-

κή δραστηριότητα.

�Ενδυνάμωση των φορέων στήριξης 

των ΜΜΕ με τη δημιουργία νέων 

και την κατάργηση παλαιών (Κλα-

δικά Ινστιτούτα). Αξιοποίηση του 

ανθρώπινου δυναμικού των φορέων 

αυτών.

�Άμεση λειτουργία του Εθνικού 

Συμβουλίου Χειροτεχνίας, που συ-

στήθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυ-

ξης, με στόχο την ουσιαστική 

στήριξη της παραδοσιακής και 

καλλιτεχνικής βιοτεχνίας.

�Δημιουργία Ινστιτούτου Τεχνολο-

γίας και Σχεδιασμού προσανατολι-

σμένου στις ανάγκες των ΜΜΕ.

�Ίδρυση Ινστιτούτων ερευνών - μελε-

τών από τους κοινωνικούς εταίρους.

�Έγκαιρη συμμετοχή των κοινω-

νικών εταίρων στα αρχικά στάδια 

σχεδιασμού πολιτικών και όχι όταν 

αυτές έχουν λάβει την τελική τους 

μορφή.

�Επανακαθορισμός των Επιμελητη-

ρίων στο θεσμικό τους ρόλο, ώστε 

να αξιοποιηθούν οι δυνατότητές 

τους. 

¸êöñáóç Ãíþìçò ôçò Ï.Ê.Å. åðß ôïõ Ó÷åäßïõ Íüìïõ «ÅöáñìïãÞ
ôçò áñ÷Þò ôçò ßóçò ìåôá÷åßñéóçò áíåîáñôÞôùò öõëåôéêÞò

Þ åèíéêÞò êáôáãùãÞò, èñçóêåõôéêþí Þ Üëëùí ðåðïéèÞóåùí,
áíáðçñßáò, çëéêßáò Þ ãåíåôÞóéïõ ðñïóáíáôïëéóìïý»

õíÞëèå ôçí ÐÝìðôç, 4 Äåêåìâñßïõ äéáôÜîåéò ãéá ôá Üôïìá ìå åéäéêÝò áíÜãêåò ôïõ,  ëáìâÜíåé éäéáßôåñç âáñýôçôá óôï 
(Í. 1685/1986, üðùò ôñïðïðïéÞèçêå áðü ôï 2003, ç ÏëïìÝëåéá ôçò Ïéêïíïìé- åëëçíéêü äßêáéï. Áðïôåëåß åðÝêôáóç óôïí 
Í. 2643/1998) êáé Ýíáò íüìïò (Í. 927/1979) êÞò êáé ÊïéíùíéêÞò ÅðéôñïðÞò ôïìÝá ôùí äéáêñßóåùí ôïõ êáíüíá ðåñß 
ðïéíéêïý ÷áñáêôÞñá ãéá ôéò öõëåôéêÝò (Ï.Ê.Å.), ðñïêåéìÝíïõ íá åêöñÜóåé êáôáíïìÞò ôïõ âÜñïõò áðüäåéîçò óå 
äéáêñßóåéò, ï ïðïßïò ôñïðïðïéÞèçêå Ãíþìç åðß ôïõ Ó÷åäßïõ Íüìïõ «ÅöáñìïãÞ ðåñßðôùóç äéáêñéôéêÞò ìåôá÷åßñéóçò ëüãù 
ìåôáãåíÝóôåñá áðü ôïõò Íüìïõò 1419/ ôçò áñ÷Þò ôçò ßóçò ìåôá÷åßñéóçò áíå-

öýëïõ, ôïí ïðïßï åéóÞãáãå óôï íïìéêü ìáò 1984 êáé 2910/2001.îáñôÞôùò öõëåôéêÞò Þ åèíéêÞò êáôá-
óýóôçìá ôï Ð.Ä. 119/2003, óå óõììüñöùóç 3. Óôï ðëáßóéï ôçò ðáñáðÜíù åðéóÞìáíóçò, ãùãÞò, èñçóêåõôéêþí Þ Üëëùí ðåðïéèÞ-
ìå ôçí êïéíïôéêÞ ïäçãßá 97/80/ÅÊ. ç Ï.Ê.Å. èåùñåß ùò éäéáßôåñá óçìáíôéêÝò óåùí, áíáðçñßáò, çëéêßáò Þ ãåíåôÞóéïõ 
¸÷ïíôáò ùò áöåôçñßá ìåëÝôåò ðïõ Ý÷ïõí ðñïóáíáôïëéóìïý» ôïõ Õðïõñãåßïõ Åñãá- êáé êáéíïôüìåò ãéá ôçí åëëçíéêÞ Ýííïìç 
ãßíåé ãéá ôçí Üíéóç ìåôá÷åßñéóç ôùí óßáò êáé Êïéíùíéêþí Áóöáëßóåùí. ôÜîç ôéò áêüëïõèåò ñõèìßóåéò ðïõ åéóÜãåé 

ôï Ó÷Ýäéï Íüìïõ: ãõíáéêþí óôçí åñãáóßá êáé ôçí áðáó÷ü-1. Ôï íÝï ñõèìéóôéêü ðëáßóéï, ðïõ åéóÜãåé 
ôï Ó÷Ýäéï Íüìïõ, èåóðßæåôáé ðñïêåéìÝíïõ á. Ôç íïìïèåôéêÞ åéóáãùãÞ ôçò Ýííïéáò ôçò ëçóç, ðñïêýðôåé üôé ïé ãõíáßêåò -êáé êáô' 
íá ìåôáöåñèïýí óôï åóùôåñéêü äßêáéï ïé Ýììåóçò äéÜêñéóçò. Ç åðÝêôáóç ôçò áíáëïãßá üëåò ïé ìåéïíïôéêÝò Þ äéáöï-
êïéíïôéêÝò ïäçãßåò 2000/43/ÅÊ êáé ðñïóôáóßáò ìå óêïðü ôçí êÜëõøç ôùí ñåôéêÝò ïìÜäåò-  åßôå áðü Üãíïéá ãéá ôï üôé 
2000/78/ÅÊ, ïé åðïíïìáæüìåíåò êáé Ýììåóùí äéáêñßóåùí óçìáßíåé üôé ôá Üôïìá õößóôáíôáé äéÜêñéóç, åßôå áðü åðéöõ-
Ïäçãßåò «êáôÜ ôùí äéáêñßóåùí» (“Anti  ðñïóôáôåýïíôáé áðü ôçí Üäéêç ìåôá-

ëáêôéêüôçôá, åßôå áðü áíáóöÜëåéá ãéá ôç 
Discrimination” Directives). Ïé êïéíïôéêÝò ÷åßñéóç, áêüìá êáé üôáí áõôÞ äåí åßíáé 

èÝóç åñãáóßáò ôïõò, áëëÜ êáé ëüãù áõôÝò Ïäçãßåò áðïôåëïýí Üìåóç óõíÝðåéá óêüðéìç, üôáí äçëáäÞ äåí õðÜñ÷åé 
äõóêïëßáò áðüäåéîçò ôçò äéÜêñéóçò ðïõ ôçò ÓõíèÞêçò ôïõ ¢ìóôåñíôáì.  Ç ðñþôç óõíåßäçóç ôùí áðïôåëåóìÜôùí ðïõ Ý÷åé 
õößóôáíôáé, äåí åãåßñïõí åýêïëá áîéþóåéò ìßá óõãêåêñéìÝíç ðñáêôéêÞ Þ óõìðåñé-áðü ôéò äýï Ïäçãßåò, 2000/43/EÊ, áöïñÜ 
åíþðéïí ôùí äéêáóôçñßùí. öïñÜ. Ç Ýííïéá áõôÞ, ðïõ îåêßíçóå áðü ôï óôçí áñ÷Þ ôçò ßóçò ìåôá÷åßñéóçò ëüãù 

ðåäßï ôçò éóüôçôáò ôùí öýëùí, óôï ïðïßï öõëåôéêÞò Þ åèíéêÞò êáôáãùãÞò óå ìßá Ãéá ôï ëüãï áõôü ç Ï.Ê.Å. ðéóôåýåé üôé ï 
êáé Ýäùóå ôñïöÞ ãéá ôçí áíÜðôõîç ìßáò óåéñÜ áðü ôïìåßò üðùò ç ðñüóâáóç óôçí óõãêåêñéìÝíïò êáíüíáò êáèßóôáôáé 
ðëïýóéáò íïìïëïãßáò ôïõ Äéêáóôçñßïõ ôùí åñãáóßá, ôçí åêðáßäåõóç êáé ôçí èåìåëéþäçò óõíéóôþóá ãéá ôçí ïõóéáóôéêÞ 
Åõñùðáúêþí ÊïéíïôÞôùí (ÄÅÊ), äåí Ý÷åé åðáããåëìáôéêÞ êáôÜñôéóç, ôéò åñãáóéáêÝò 

ðñáãìÜôùóç ôçò íïìéêÞò ðñïóôáóßáò ðïõ 
áðáó÷ïëÞóåé êáèüëïõ ìÝ÷ñé óÞìåñá ôç óõíèÞêåò, ôçí êïéíùíéêÞ ðñïóôáóßá êáé ôéò 

êáôï÷õñþíåé ôï ðñïôåéíüìåíï Ó÷Ýäéï íïìïëïãßá ôùí åëëçíéêþí äéêáóôçñßùí. êïéíùíéêÝò ðáñï÷Ýò êáé ôçí ðñüóâáóç óå 
Íüìïõ. Êáé áõôü ðáñüôé ç êõñéüôåñç ìïñöÞ ìå ôçí áãáèÜ êáé õðçñåóßåò. Ç äåýôåñç áðü ôéò 
ä.  Ç Ï.Ê.Å. áîéïëïãåß èåôéêÜ ôï ãåãïíüò ïðïßá åìöáíßæïíôáé óôçí ðñÜîç ïé äýï Ïäçãßåò, 2000/78/EÊ, áöïñÜ åéäéêÜ 

äéáêñßóåéò åíáíôßïí ôùí ãõíáéêþí åßíáé üôé ôçò áíáôßèåôáé ìßá íÝá åîáéñåôéêÜ ôçí áãïñÜ åñãáóßáò êáé -ìå ôçí åîáßñåóç 
Ýììåóåò, ãåãïíüò ðïõ ìðïñåß íá ðéèáíï-ôïõ öýëïõ, ãéá ôï ïðïßï õðÜñ÷åé åéäéêÞ óçìáíôéêÞ áñìïäéüôçôá, ìå áíôéêåßìåíï 
ëïãåßôáé êáé ãéá ôéò äéáêñßóåéò ìå âÜóç ôá íïìïèåóßá, ôçò öõëÞò êáé ôçò åèíéêÞò áöåíüò ôçí ðñïþèçóç ôïõ êïéíùíéêïý 
ëïéðÜ -ðëçí ôïõ öýëïõ- êñéôÞñéá. Ç êáôáãùãÞò, ïé ïðïßåò ñõèìßæïíôáé áðü ôçí äéáëüãïõ ãéá ôá èÝìáôá ôùí äéáêñßóåùí 
åéóáãùãÞ ôçò Ýííïéáò áõôÞò, ìå åõñýôáôï ðñïçãïýìåíç ïäçãßá- áíáöÝñåôáé óå üëåò ôüóï ìå ôéò áíôéðñïóùðåõôéêÝò ïñãáíþ-
ñõèìéóôéêü ðåäßï, óôï óõãêåêñéìÝíï ôéò ðéèáíÝò ðåñéðôþóåéò äéáêñßóåùí (ëüãù 

óåéò, üóï êáé ìå ôéò ÌÊÏ, êáé áöåôÝñïõ ôç Ó÷Ýäéï Íüìïõ áíáìÝíåôáé íá ïäçãÞóåé óå èñçóêåßáò Þ ðåðïéèÞóåùí, åéäéêþí áíá-
óýíôáîç åôÞóéáò Ýêèåóçò ãéá ôçí åöáñ-åíäéáöÝñïíôåò íïìïëïãéáêïýò ðñïâëçìá-ãêþí, çëéêßáò Þ ãåíåôÞóéïõ ðñïóáíá-
ìïãÞ ôçò íïìïèåóßáò ãéá ôéò äéáêñßóåéò, ç ôéóìïýò. ôïëéóìïý), ïé ïðïßåò áðáñéèìïýíôáé óôï 
ïðïßá èá õðïâÜëëåôáé áðåõèåßáò óôçí â. Ôçí åéóáãùãÞ - ãéá ðñþôç öïñÜ óå ¢ñèñï 13 ôçò ÓõíèÞêçò. 

åëëçíéêÞ íïìïèåôéêÞ ñýèìéóç - ôçò Ýííïéáò ÅõñùðáúêÞ ÅðéôñïðÞ.  ÐñïêåéìÝíïõ íá 2. Ç Ï.Ê.Å. èåùñåß êåöáëáéþäïõò 
ôçò «ðáñåíü÷ëçóçò» êáé ôçí ðëÞñç ðñïåôïéìáóôåß ãéá ôçí áíÜëçøç ôïõ óçìáóßáò ôç óõìâïëÞ ôùí êïéíïôéêþí 
åîïìïßùóÞ ôçò ìå ìïñöÞ äéáêñßóåùò ùò ïäçãéþí óôçí åîÝëéîç ôçò íïìïèåóßáò ãéá êñßóéìïõ áõôïý ñüëïõ, ç Ï.Ê.Å. èá ðñïâåß 
ðñïò ôéò Ýííïìåò óõíÝðåéåò. Óôçí êáôçãï-ôá èÝìáôá ôùí äéáêñßóåùí óôçí ÅëëÜäá.  Ç ìÝóá óôï 2004 óå Ýêäïóç Ãíþìçò 
ñßá áõôÞ åìðßðôïõí ïé ðåñéðôþóåéò üðïõ ÷þñá ìáò áíÞêåé óôçí êáôçãïñßá ôùí Ðñùôïâïõëßáò ãéá ôçí ÊáôáðïëÝìçóç ôùí 
êÜðïéïé, ãéá Ýíáí áðü ôïõò ëüãïõò ðïõ ÷ùñþí üðïõ ç íïìïèåóßá ãéá ôá èÝìáôá Äéáêñßóåùí, óôçí ïðïßá èá áðïôõðþíåé åìðßðôïõí óôï ðåäßï åöáñìïãÞò ôïõ áõôÜ Þôáí éó÷íÞ êáé áðïóðáóìáôéêÞ, 

óöáéñéêÜ ôéò áðüøåéò ôçò ãéá ôï æÞôçìá.Ó÷åäßïõ Íüìïõ, åêäçëþíïõí óõìðåñéöïñÜ åðéêåíôñùíüôáí, êõñßùò, óôçí ßóç 
4. Ç Ï.Ê.Å. ðéóôåýåé üôé ç íïìïèåóßá áðü ìå óêïðü Þ áðïôÝëåóìá ôçí ðñïóâïëÞ ôçò ìåôá÷åßñéóç ôùí öýëùí, åíþ õðÞñ÷å 

áîéïðñÝðåéáò åíüò ðñïóþðïõ êáé ôç ìüíç ôçò äåí åðáñêåß þóôå íá åîáëåßøåé ôï íïìïèåôéêü êåíü óå ü,ôé áöïñÜ ôçí 
äçìéïõñãßá åêöïâéóôéêïý, å÷èñéêïý, áíôéìåôþðéóç ôùí äéáêñßóåùí ëüãù öáéíüìåíï ôùí äéáêñßóåùí. Ç ìåãÜëç 
åîåõôåëéóôéêïý, ôáðåéíùôéêïý Þ å÷èñéêïý çëéêßáò êáé ãåíåôÞóéïõ ðñïóáíáôïëéóìïý. åìðåéñßá ðïõ Ý÷åé áðïêôçèåß óôïí ôïìÝá 
ãé’áõôü ðåñéâÜëëïíôïò. Åðßóçò, ôçí ãéá Óå áíôßèåóç ìå Üëëåò ÷þñåò, óôçí ÅëëÜäá ôçò éóüôçôáò ìåôá÷åßñéóçò ôùí öýëùí êáé 
ðñþôç öïñÜ íïìïèåôéêÞ åîïìïßùóç ôçò äåí õðÞñ÷å ìÝ÷ñé óÞìåñá åîåéäéêåõìÝíï ôçò éóüôçôáò åõêáéñéþí ìåôáîý ãõíáéêþí 
åíôïëÞò ôñßôïõ ãéá äéáêñéôéêÞ ìåôá÷åßñéóç êáé ëåðôïìåñÝò íïìéêü ðëáßóéï ãéá ôçí êáé áíäñþí, óõíçãïñåß õðÝñ ôçò Üðïøçò 
ìå ìïñöÞ äéÜêñéóçò.ðñïþèçóç ôçò áñ÷Þò ôçò ßóçò ìåôá÷åßñéóçò 

üôé áðáéôåßôáé åðéðëÝïí áëëáãÞ óôÜóçò, 
ã. Ôçí êáôáíïìÞ ôïõ âÜñïõò ôçò áðüäåéîçò, åßôå ãåíéêÜ óå äéÜöïñåò åêäçëþóåéò ôçò 

áíôéëÞøåùí êáé íïïôñïðéþí ôïõ êïéíù-ç ïðïßá èåóðßæïíôáò ðáñÝêêëéóç áðü ôïõò êáèçìåñéíÞò æùÞò, åßôå åéäéêÜ óôïí ôïìÝá 
íéêïý óõíüëïõ óôçí êáôåýèõíóç ôçò éó÷ýïíôåò êáíüíåò ôçò ðïëéôéêÞò äéêï-ôçò áðáó÷üëçóçò êáé ôùí åñãáóéáêþí 
áðïäï÷Þò êáé åíóùìÜôùóçò ôçò «äéáöïñå-íïìßáò (Üñèñï 338 ðáñ. 1 ÊÐïëÄ), ó÷Ýóåùí. Åîáßñåóç áðïôåëïýóå ç 

óýìöùíá ìå ôïõò ïðïßïõò ï åíÜãùí öÝñåé íïìïèåóßá ãéá ôïõò ìåôáíÜóôåò (Í. ôéêüôçôáò», óå üðïéï åðßðåäï êáé ìå üðïéï 
ôï âÜñïò ôçò áðüäåéîçò ôùí éó÷õñéóìþí 2910/2001), êÜðïéåò ðñïóôáôåõôéêÝò êñéôÞñéï êáé åÜí åêäçëþíåôáé áõôÞ.
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õíÞëèå ôçí ÔåôÜñôç, 10 Äåêåì-

âñßïõ 2003, ç ÏëïìÝëåéá ôçò Ïéêï-

íïìéêÞò êáé ÊïéíùíéêÞò Åðéôñï-

ðÞò (Ï.Ê.Å.), ðñïêåéìÝíïõ íá åêöñÜóåé 

Ãíþìç Ðñùôïâïõëßáò ìå èÝìá «Äéåý-

ñõíóç êáé ìåôáññýèìéóç ÁãñïôéêÞò 

ÐïëéôéêÞò». 

Ç Ãíþìç ôçò Ï.Ê.Å. åðéêåíôñþíåôáé óôç 

ãåùñãéêÞ äéÜóôáóç ôçò Äéåýñõíóçò, 

åîåôÜæïíôáò ôéò óõíÝðåéåò ôçò Äéåýñõíóçò 

êáé ôùí ðñüóöáôùí åîåëßîåùí ôçò ÊïéíÞò 

ÁãñïôéêÞò ÐïëéôéêÞò (ÊÁÐ) óôïí áãñï-

ôéêü ôïìÝá ôçò ÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò êáé 

ôçò ÅëëÜäïò. 

Óçìåéþíåôáé üôé óå ðáëéüôåñç Ãíþìç ôçò, 

ç Ï.Ê.Å. Ý÷åé ðáñïõóéÜóåé áíáëõôéêÜ ôéò 

èÝóåéò ôçò ãéá ôç èåóìéêÞ, êïéíùíéêÞ, éó÷õñÞ åìðïñéêÞ äýíáìç óôï äéåèíÞ ÷þñï. ÷þñåò ôçò Å.Å.-15, ïé ïðïßåò ìå ôçí ðïëõáðáó÷üëçóçò óôçí ýðáéèñï, óôçí 
ïéêïíïìéêÞ êáé ãåùñãéêÞ äéÜóôáóç ôçò ïëïêëÞñùóç ôùí êïéíùíéêþí õðïäïìþí ïñãÜíùóç êáé ôçí åíäõíÜìùóç ôùí ¢ðïøç ôçò Ï.Ê.Å. åßíáé üôé ìéá éó÷õñÞ êáé 
Äéåýñõíóçò. Ç Ï.Ê.Å. Ý÷åé ôïðïèåôçèåß óõëëïãéêþí ðáñáãùãéêþí êáé åìðïñéêþí êáé óôç óôÞñéîç êïéíùíéêþí äñáóôç-áíôáãùíéóôéêÞ åõñùðáúêÞ ãåùñãßá 
õðÝñ ôçò Äéåýñõíóçò, ôçí ïðïßá êñßíåé ùò öïñÝùí ôïõò ðñïåôïéìÜæïíôáé Þäç ãéá ôçí ñéïôÞôùí, óôçí ðñïþèçóç ïëïêëçñù-ìðïñåß íá áðïôåëÝóåé êïéíü óôü÷ï êáé ôùí 
ìßá ìåãÜëç äçìïêñáôéêÞ ðñüêëçóç ãéá ôçí ðñïþèçóç ôùí ðñïúüíôùí ôïõò óôéò íÝåò ìÝíùí áíáðôõîéáêþí ðñùôïâïõëéþí 25 åõñùðáúêþí ÷ùñþí ìå ìßá ðïëéôéêÞ 
¸íùóç êáé ìßá éóôïñéêÞ åõêáéñßá ãéá ôç áãïñÝò, ðñïêåéìÝíïõ íá äéáöõëÜîïõí ôéò ðñïóáñìïóìÝíùí óå ôïðéêü åðßðåäï, óôç ïëïêëçñùìÝíçò áãñïôéêÞò áíÜðôõîçò ðïõ 
äçìéïõñãßá åíüò åíéáßïõ ðïëéôéêïý, êáôáêôçìÝíåò áãïñÝò óôéò ×ÊÁÅ. ÷ïñÞãçóç åõÝëéêôùí åðåíäõôéêþí êéíÞ-íá óõíäõÜæåé áöåíüò ôçí åîáóöÜëéóç 
ïéêïíïìéêïý êáé êïéíùíéêïý ÷þñïõ. Ç Ï.Ê.Å. èÝëåé íá ôïíßóåé üôé ç ãåùñãßá åíüò äßêáéïõ âéïôéêïý åðéðÝäïõ êáé ôñùí ìå óôü÷ï ôç âåëôßùóç íÝùí 
Ùóôüóï, ç Ï.Ê.Å. Ý÷åé åðéóçìÜíåé, üôé ôï ôçò ÷þñáò ìáò Ý÷åé ôá ÷áñáêôçñéóôéêÜ ðïõ åðé÷åéñçìáôéþí óôçí ýðáéèñï, óôçí åéóïäçìáôéêÞò óôáèåñüôçôáò ôùí ðáñá-
åã÷åßñçìá ôçò Äéåýñõíóçò êñýâåé ðïëëïýò óõíçãïñïýí ðñïò ôç óôñïöÞ óå ðñïúüíôá ïëïêëçñùìÝíç ðåñéâáëëïíôéêÞ äéá÷åß-ãùãþí êáé áöåôÝñïõ ôçí ðïéïôéêÞ 
êéíäýíïõò ãéá ôç óôáèåñüôçôá, ôçí ðïéüôçôáò. Ï åëëçíéêüò áãñïôéêüò ôïìÝáò ãåùñãßá, öéëéêÞ ðñïò ôï ðåñéâÜëëïí. ñéóç êáé óôçí ïñèïëïãéêÞ äéá÷åßñéóç ôùí 
ïéêïíïìéêÞ êáé êïéíùíéêÞ óõíï÷Þ ôçò ôùí ëßãùí ìåãÜëùí êáé ôùí ðïëõÜñéèìùí öõóéêþí ðüñùí.Åßíáé ãåãïíüò üôé ïé äéáðñáãìáôåýóåéò 
¸íùóçò êáé ôùí êñáôþí-ìåëþí ôçò, åÜí ìéêñþí áãñïôéêþí åêìåôáëëåýóåùí ãéá ôï íÝï ôýðï ôçò ÊÁÐ äåí ôåëåßùóáí, Êñßóéìïò, åîÜëëïõ, ðáñÜãïíôáò åßíáé ç äå óõíïäåõôåß áðü ôá áíáãêáßá å÷Ýããõá óßãïõñá äåí ìðïñåß íá áíôáãùíéóôåß áíôßèåôá ôþñá áñ÷ßæïõí, áëëÜ ìå óáöåßò äéáìüñöùóç åíüò óýã÷ñïíïõ êáé ôçò åðáñêïýò ðñïåôïéìáóßáò ôüóï ôùí åýêïëá ÷þñåò, óôéò ïðïßåò ïé ìåãÜëåò âÜóåéò ãéá ôçí åðüìåíç 10åôßá. Ôï åðßðåäï áðïôåëåóìáôéêïý ðëáéóßïõ Üóêçóçò õðïøçößùí ÷ùñþí üóï êáé ôçò ßäéáò ôçò áãñïôéêÝò åêôÜóåéò åõíïïýí ôçí ìáæéêü-óôÞñéîçò, ïé ìç÷áíéóìïß ôçò ÊÁÐ, ïé ðïëéôéêÞò óôï ïðïßï ç êåíôñéêÞ äéïßêçóç Å.Å., áëëÜ êáé ôçò Ýãêáéñçò ðñüâëåøçò ôåñç ÷ñÞóç óýã÷ñïíùí ôå÷íïëïãéêþí äéáñèñùôéêÝò ðñïóáñìïãÝò ôïõ áãñïôé- èá Ý÷åé åðéôåëéêü ñüëï ó÷åäéáóìïý êáé êáé ïñèÞò áíôéìåôþðéóçò ôùí óõíåðåéþí ìÝóùí, ôç óõìðßåóç ôïõ êüóôïõò ðáñáãù-êïý ôïìÝá óå ðïëýðëïêåò êáé äýóêïëåò åëÝã÷ïõ åöáñìïãÞò, åíþ ïé ðåñéöåñåéá-ôçò. Ç Äéåýñõíóç ðñÝðåé íá ðñï÷ùñÞóåé ãÞò êáé ôç óôñïöÞ åíäå÷ïìÝíùò óôçí äéåèíåßò óõíèÞêåò, åßíáé óôïé÷åßá äõíáìé- êÝò äéïéêÞóåéò, ïé ôïðéêÝò áõôïäéïéêÞóåéò ìå ðñïóåêôéêÜ êáé óõíåôÜ âÞìáôá, þóôå ðáñáãùãÞ ìåôáëëáãìÝíùí ðñïúüíôùí. Èá êÜ, áíôéêåßìåíá ìåëÝôçò êáé äéáðñáãìÜ- êáé ç åíåñãÞ ôïðéêÞ êïéíùíßá èá Ý÷ïõí íá ìçí áíáôñáðïýí ôá ìÝ÷ñé ôþñá ðñÝðåé, üìùò, óôï âáèìü ðïõ êÜôé ôÝôïéï ôåõóçò, õðïêåßìåíá óå áõîïìåéþóåéò êáé áñìïäéüôçôåò ó÷åäéáóìïý êáé õëïðïßçóçò åðéôåýãìáôá óôïí ôïìÝá ôçò ÏÍÅ êáé ôçò åßíáé åöéêôü, íá ðáñÜãåé áíôáãùíéóôéêÜ áëëáãÝò, ðïõ ôáõôü÷ñïíá äÝ÷ïíôáé ìßá ïëïêëçñùìÝíùí ðáñåìâÜóåùí ðñïóáñ-ïéêïíïìéêÞò êáé êïéíùíéêÞò óõíï÷Þò. ðñïúüíôá (êõñßùò ìÝóá áðü ôéò ìåãÜëåò ôåñÜóôéá ðßåóç áðü êïéíùíéêÝò ïìÜäåò 

ìïóìÝíùí óôéò ôïðéêÝò éäéáéôåñüôçôåò êáé Óôçí ðáñïýóá Ãíþìç, ç Ï.Ê.Å. ôïíßæåé üôé åêìåôáëëåýóåéò) êáé êõñßùò íá âåëôéþóåé ðïõ äåí Ý÷ïõí áãñïôéêü ÷áñáêôÞñá.
ôá ÷áñáêôçñéóôéêÜ êÜèå ðåñéï÷Þò.ç áðüöáóç ôïõ Óõìâïõëßïõ Õðïõñãþí êáé íá áíáäåßîåé ôçí ðïéüôçôá ôùí ðáñá-Ç Ï.Ê.Å. ôïíßæåé üôé ç äéÜñèñùóç ôçò 

Ãåùñãßáò, åíüøåé ôçò Äéåýñõíóçò, ãéá ôçí ÔÝëïò, ç Ï.Ê.Å. èÝëåé íá ôïíßóåé üôé, üóïí ãïìÝíùí ðñïúüíôùí, äßíïíôáò Ýìöáóç 
ãåùñãßáò ôùí ÷ùñþí ôçò Äéåýñõíóçò äåí 

áíáèåþñçóç ôçò ÊÁÐ êáé ôç óôÞñéîÞ ôçò óôçí ðáñáãùãÞ ðáñáäïóéáêþí êáé áöïñÜ óôç ìåôáññýèìéóç ôçò ÊÁÐ, åßíáé 
åßíáé áíôáãùíéóôéêÞ ìå åêåßíç ôçò 

ìÝ÷ñé ôï 2013, áðïôåëåß êáô' áñ÷Þí ìéá âéïëïãéêþí ðñïúüíôùí.   ðïëý óçìáíôéêü üôé ç äéáðñáãìÜôåõóç äåí ÅëëÜäïò, åêôüò áðü ôéò ðåñéðôþóåéò ôùí 
áðü ôéò ðéï óçìáíôéêÝò ðïëéôéêÝò áðïöÜ- Ý÷åé ôåëåéþóåé áêüìá, áíôéèÝôùò óõíå÷ß-ÅîÜëëïõ, ç Ï.Ê.Å. èÝëåé íá ôïíßóåé üôé óôç áéãïðñïâÜôùí êáé ôïõ êáðíïý (ìå ôéò 
óåéò ãéá ôçí åîÝëéîç ôçò åõñùðáúêÞò æåôáé, äéüôé ìåôÜ ôéò áðïöÜóåéò ôïõ ÷þñá ìáò, ç ðïëéôéêÞ óôÞñéîçò ôçò ÂáëêáíéêÝò ÷þñåò). ÁëëÜ êáé ç óõíÝðåéá 
ïëïêëÞñùóçò, ç ðïñåßá ôçò ïðïßáò ôï ãåùñãßáò ðñÝðåé íá óõíäõáóôåß ìå ìßá Éïõíßïõ ôïõ Óõìâïõëßïõ ôùí Õðïõñãþí áõôÞ öáßíåôáé íá ìåéþíåôáé, áöïý ïé 
ôåëåõôáßï äéÜóôçìá åß÷å äéáôáñá÷èåß áðü ðïëéôéêÞ áíÜðôõîçò ôçò õðáßèñïõ, óôï Ãåùñãßáò, õðÜñ÷ïõí ïé äéáðñáãìáôåýóåéò ÷þñåò áõôÝò èá åíôá÷èïýí óå ìåôáãåíÝ-åîùôåñéêïýò ðáñÜãïíôåò. ðëáßóéï ìßáò åõñýôåñçò áíáðôõîéáêÞò ãéá ôéò ÊÏÁ ôùí ðñïúüíôùí (âáìâÜêé, óôåñï óôÜäéï. 
Óå ìßá ÅõñùðáúêÞ ̧ íùóç ìå 25 ÌÝëç, ìå óôñáôçãéêÞò. Ï áãñïôéêüò ÷þñïò Ý÷åé åëáéüëáäï, êáðíüò, æÜ÷áñç, ïðùñïêç-Ùò åê ôïýôïõ, ç Ï.Ê.Å. èåùñåß üôé Ýíá áðü ôåñÜóôéåò áíÜãêåò ãéá óôÞñéîç êáé éäéáßôåñç âáñýôçôá ùò ïéêïíïìéêü, ðåõôéêÜ êáé áìðåëïõñãéêÜ), êáèþò êáé ôá ðïëý èåôéêÜ óôïé÷åßá ôçò Äéåýñõíóçò áíÜðôõîç óå êÜèå ôýðïõ ðïëéôéêÞ, üðùò êïéíùíéêü êáé ðïëéôéóôéêü ôìÞìá ôçò ãéá ôïõò åöáñìïóôéêïýò êáíïíéóìïýò, ïé ãéá ôçí ÅëëÜäá åßíáé ïé ðñïïðôéêÝò ðïõ êïéíùíéêÞ-áðáó÷üëçóçò, áíÜðôõîçò, êïéíùíßáò. Ç Ï.Ê.Å. áíáãíùñßæïíôáò ôçí ïðïßåò èåùñçôéêÜ èá êëåßóïõí ôï ôÝëïò áíïßãïíôáé ãéá ôçí ðñïþèçóç ôùí ìåóï-âéïìç÷áíßáò, åìðïñßïõ, ðáéäåßáò, ðïëé- ðïëëáðëÞ óçìáóßá ôïõ áãñïôéêïý ôïìÝá ôïõ 2004. Óôï ðëáßóéï áõôü, áöïý ãßíåé ãåéáêþí ðñïúüíôùí óå íÝåò áãïñÝò. ôéóìïý ê.ëð., ìå ðïëý äéáöïñåôéêÝò ãéá ôçí ïéêïíïìéêÞ, êïéíùíéêÞ êáé ôá÷ýôáôç áîéïëüãçóç ôùí ìÝ÷ñé ôþñá ÅðéðëÝïí, ç Ï.Ê.Å. èåùñåß üôé ôï ôåëéêü ðñïôåñáéüôçôåò ãéá ôçí êÜèå ìßá áðü ðïëéôéóôéêÞ óõíÝ÷åéá ôùí áãñïôéêþí áðïöÜóåùí, èá ðñÝðåé íá ëçöèïýí éóïæýãéï ôïõ êüóôïõò/ïöÝëïõò ôçò Äéåý-áõôÝò óå êÜèå ÷þñá, ôï íá áðïöáóéóèåß ðåñéï÷þí, áëëÜ êáé ôïõ óõíüëïõ ôçò 

áðïöÜóåéò ùò ðñïò ôéò äõíáôüôçôåò ðïõ ñõíóçò ãéá ôçí ÅëëÜäá èá êñéèåß áðü ôï óôï áíþôåñï åõñùðáúêü åðßðåäï ç ÷þñáò, åðéèõìåß íá ôïíßóåé üôé ç äéá-
ðáñÝ÷åé ç óõìöùíßá ãéá åîáéñÝóåéò êáé áðïôÝëåóìá ôçò åðüìåíçò óêëçñÞò äéáóöÜëéóç ôçò óôÞñéîçò ôïõ áãñïôéêïý ìïñöïýìåíç ðïëéôéêÞ ãéá ôçí áíÜðôõîÞ 
åíáëëáêôéêÝò åðéëïãÝò ôüóï óôïõò ïñéæü-äéáðñáãìÜôåõóçò ðïõ èá ÷ñåéáóôåß íá ôïìÝá ìå ôÝôïéá ÷ñïíéêÞ ðñïïðôéêÞ, åßíáé ôïõ ðñÝðåé íá ëáìâÜíåé õðüøç ôçí 
íôéïõò êáíïíéóìïýò, üóï êáé óôïõò äþóåé ç ÷þñá óôï åóùôåñéêü êõñßùò ôçò Þäç ìßá óçìáíôéêÞ åðéôõ÷ßá êáé èá ðïëõìïñößá êáé ôç óõíèåôüôçôÜ ôïõ. Ùò åê 
êáíïíéóìïýò ãéá ôá åðéìÝñïõò ðñïúüíôá.Å.Å.-15 êáé áðü ôçí åôïéìüôçôá ôïõ ßäéïõ ìðïñïýóå íá èåùñçèåß êáô' áñ÷Þí ìßá ôïýôïõ, ç óôñáôçãéêÞ áõôÞ èá ðñÝðåé íá 

ôïõ áãñïôéêïý ôïìÝá ôçò ÷þñáò íá Ôï Õðïõñãåßï Ãåùñãßáò ïöåßëåé íá áíáêïýöéóç ãéá ôïõò áãñüôåò. ðåñéëáìâÜíåé ü÷é ìüíï êáèáñÜ ïéêïíï-
áíôáðïêñéèåß óôéò åîåëßîåéò ôïõ ìåãÜëïõ óõíåñãáóôåß ìå ôéò áãñïôéêÝò ïñãáíþóåéò ìéêïýò óôü÷ïõò, áëëÜ ôáõôü÷ñïíá êáé Åðßóçò, ìå ôçí áðüöáóÞ ôïõò, ïé Õðïõñãïß 
ïéêïíïìéêïý ÷þñïõ ôçò ¸íùóçò ôùí 25 ãéá ôç äéáìüñöùóç èÝóåùí, þóôå ç ÷þñá êïéíùíéêïýò, ðïëéôéóôéêïýò, ðåñéâáëëï-Ãåùñãßáò áðÝäåéîáí üôé ç Äéåýñõíóç ôçò 
÷ùñþí. íá óõììåôÜó÷åé åíåñãÜ êáé áðïôåëåóìá-íôéêïýò óôü÷ïõò ðïõ âåëôéþíïõí ôçí Å.Å. äåí áðïôåëåß êßíäõíï ãéá ôç èåóìéêÞ 
Ùóôüóï, óå óõíïëéêü åðßðåäï, ç Ï.Ê.Å. ôéêÜ óôç äéáìüñöùóç ôùí ÊÏÁ êáé ôùí ðïéüôçôá æùÞò ôïõ áãñïôéêïý ðëçèõóìïý. ëåéôïõñãßá ôçò Å.Å., áëëÜ ïýôå ìðïñåß íá 
èåùñåß üôé ç ìåãáëýôåñç ðñüêëçóç, ãéá åöáñìïóôéêþí êáíïíéóìþí ðïõ èá ¸ôóé, ãéá ðáñÜäåéãìá, èá ðñÝðåé íá áðïäõíáìþóåé ôçí åöáñìïãÞ êåêôçìÝíùí 
ôçí ÅëëÜäá, åßíáé íá áíôéìåôùðßóåé åðçñåÜóïõí êáèïñéóôéêÜ óôçí ðñÜîç ôçí äßíåôáé Ýìöáóç óôç äéáöïñïðïßçóç ôçò êïéíïôéêþí ðïëéôéêþí, üðùò åêåßíçò ôçò 
åðéôõ÷þò ôïí áíôáãùíéóìü áðü ôéò Üëëåò ÊÁÐ, ðïõ êáôï÷õñþíåé ôçí Å.Å. ùò ìéá ïéêïíïìßáò ôçò õðáßèñïõ ìå ðñïþèçóç ôçò åöáñìïãÞ ôçò ìåôáññýèìéóçò.

Ó

¸êöñáóç Ãíþìçò Ðñùôïâïõëßáò ôçò Ï.Ê.Å. ìå èÝìá
«Äéåýñõíóç êáé ìåôáññýèìéóç ÁãñïôéêÞò ÐïëéôéêÞò»
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õíÞëèå ôçí ÔåôÜñôç, 10 Äåêåìâñßïõ 
2003, ç ÏëïìÝëåéá ôçò ÏéêïíïìéêÞò 
êáé ÊïéíùíéêÞò ÅðéôñïðÞò (Ï.Ê.Å.), 

ðñïêåéìÝíïõ íá åêöñÜóåé Ãíþìç ãéá ôçí 
åíäéÜìåóç áîéïëüãçóç ôïõ Å.Ð. ôïõ Ã' 
Ê.Ð.Ó.  «Áíôáãùíéóôéêüôçôá 2000 - 2006». 
Ç Ï.Ê.Å., åîåôÜæïíôáò ôçí åîÝëéîç ôçò 
õëïðïßçóçò ôïõ ÅÐÁÍ, äéáðéóôþíåé üôé, 
ðáñÜ ôç ÷áìçëüôåñç ôùí ðñïóäïêéþí 
åðßäïóç ôïõ ÅÐÁÍ, ôï 2003 ï ñõèìüò 
õëïðïßçóçò ôïõ ÐñïãñÜììáôïò ðáñïõóéÜ-
æåé óçìáíôéêÞ âåëôßùóç óå ó÷Ýóç ìå ôá äýï 
ðñïçãïýìåíá Ýôç.
Ç Ï.Ê.Å. èåùñåß üôé, ãéá ôçí åðüìåíç 
ðåñßïäï, éäéáßôåñá óçìáíôéêÝò äñÜóåéò ôïõ 
ÅÐÁÍ åßíáé:
�Ç ëåéôïõñãßá ôïõ Ôáìåßïõ Åããõïäïóßáò
�H ëåéôïõñãßá ôùí Äïìþí ÓôÞñéîçò ÌÌÅ 

[äçìéïõñãßá ïëïêëçñùìÝíïõ äéêôýïõ 
õðïóôÞñéîçò ôùí ÌÌÅ ìå ôá 13 ÊÝíôñá 
Åðé÷åéñçìáôéêÞò êáé Ôå÷íïëïãéêÞò 
ÁíÜðôõîçò (ÊÅÔÁ) êáé ôçí ÊåíôñéêÞ 
ÄïìÞ ÄéêôýùóÞò ôïõò, äçìéïõñãßá ôùí 
ÊÝíôñùí Õðïäï÷Þò Åðåíäõôþí, äçìé- õëïðïßçóçò ôïõ ÐñïãñÜììáôïò. ÅíäåéêôéêÜ êñßíåôáé ùò áóýìöïñç ðëÝïí, åöüóïí Ý÷åé ôùí  ðÝíôå  Êëáäéêþí  Éíóô é ôïýôùí  
ïõñãßá Äïìþí êáé Ìç÷áíéóìþí Äéáâïý- (ÄÝñìáôïò, Åíäýìáôïò, Áñãõñï÷ñõóï÷ïÀáò, Þäç äçìéïõñãçèåß êáé Ý÷åé êÜíåé Ýíáñîç ôùí áíáöÝñïíôáé ïé åîÞò:
ëåõóçò: Åèíéêü Óõìâïýëéï Áíôáãùíé- Ãïýíáò êáé Áñãéëëüìáæáò) êáé íá ðñïóöÝ-äñáóôçñéïôÞôùí ôïõ ôï Ôáìåßï ÍÝáò -Ç Ï.Ê.Å. èåùñåß üôé áðü ôçí Ýùò ôþñá 
óôéêüôçôáò - e-business forum, äçìéïõñ- ñåé êëáäéêÜ ðñïóáíáôïëéóìÝíåò õðçñåóßåò Ïéêïíïìßáò  ÔÁÍÅÏ, ðïõ éäñýèçêå áðü ôï ðïñåßá ôùí äñÜóåùí ôïõ ¢îïíá 2 õðÜñ÷åé 
ãßá Åèíéêïý Ðáñáôçñçôçñßïõ ÌÌÅ áðü Õðïõñãåßï Ïéêïíïìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí. õðïóôÞñéîçò óôéò åðé÷åéñÞóåéò óôïõò ôïìåßò óáöþò áðïôõðùìÝíç áíÜãêç ãéá åíßó÷õóÞ 
ôïí ÅÏÌÌÅ×]. Ïé äýï Ïñãáíéóìïß Ý÷ïõí ôïõò ßäéïõò ôçò Ðïéüôçôáò, ôïõ Ó÷åäéáóìïý, ôçò ôïõ êáé êÜôé ôÝôïéï ìðïñåß íá åðéôåõ÷èåß 

�Ç ðñïþèçóç åðé÷åéñçìáôéêþí óõíåñãá- óôü÷ïõò (åíèÜññõíóç ôçò äçìéïõñãßáò íÝùí Ôå÷íïëïãßáò êáé ôïõ ÐåñéâÜëëïíôïò. ìÝóù ôïõ áðïèåìáôéêïý êáëÞò åðßäïóçò, 
óéþí êáé äéêôõþóåùí. åðé÷åéñÞóåùí óôïí ôïìÝá ôùí íÝùí êáèþò êáé áðü ôç ìåôáöïñÜ êïíäõëßùí áðü -Èåùñåßôáé åðéâåâëçìÝíç ç Ýíôáîç óôï 

�Ç ðñïþèçóç åíåñãåéáêþí éäéùôéêþí ôå÷íïëïãéþí ìå ôçí êåöáëáéáêÞ õðïóôÞñéîç Üîïíåò, ïé ïðïßïé äåí åìöáíßæïõí ðñïïðôé- ÅÐÁÍ ìéáò ðñùôïâïõëßáò ðïõ èá 
åðåíäýóåùí. ÷ñçìáôïäïôéêþí êåöáëáßùí) êáé áðïäõ-êÝò ðëÞñïõò áðïññüöçóçò ãéá ôçí ðåñßïäï åîåéäéêåýåé ôïõò êåíôñéêïýò óôü÷ïõò ðñïò 

íáìþíïíôáé ëåéôïõñãþíôáò îå÷ùñéóôÜ. Ç � åöáñìïãÞò ôïõ Ã' ÊÐÓ.Ç åíßó÷õóç ôçò åðé÷åéñçìáôéêüôçôáò óå ôçí êáôåýèõíóç ôçò äéÝãåñóçò ôïõ 
óõíÝíùóç äõíÜìåùí êáé ðüñùí èá åéäéêÝò ïìÜäåò ðëçèõóìïý. åíäéáöÝñïíôïò, ôçò äçìéïõñãßáò (soft) -Ç Ï.Ê.Å. èÝëåé íá ôïíßóåé üôé ëüãù ôçò 
áðïôåëïýóå ïéêïíïìßá êëßìáêïò êáé èá õðïäïìþí êáé ôçò ðáñï÷Þò êéíÞôñùí ãéá ôçí �Ôá íÝá ðñïãñÜììáôá ¸ñåõíáò êáé Üìåóçò áíÜãêçò åðéôÜ÷õíóçò ôùí ñõèìþí 
óõíôåëïýóå óôçí ðïëëáðëáóéáóôéêÞ åíèÜññõíóç ÷ñÞóçò Þðéùí ìïñöþí Ôå÷íïëïãéêÞò ÁíÜðôõîçò. áðïññüöçóçò ôïõ ÐñïãñÜììáôïò, ðñÝðåé 
áðïññüöçóç ôùí ðüñùí ôïõ ÊÅÓÕÔ áðü ôï íá êáôáâëçèåß ðñïóðÜèåéá âåëôßùóçò êáé ôå÷íïëïãéêÞò êáéíïôïìßáò êáé éäéáßôåñá Ïé áíùôÝñù äñÜóåéò áíáëýïíôáé óôç Ãíþìç 
ÔÁÍÅÏ, åöüóïí äçìéïõñãÞèçêå ðñþôï êáé product design áðü ôéò ÌÌÅ êáé ÐÌÅ, ìå ôç áðëïýóôåõóçò ôùí äéáäéêáóéþí õðïâïëÞò êáé, óõìðåñáóìáôéêÜ, ìðïñåß íá åéðùèåß üôé 
Ý÷åé Þäç ðñïâåß óå óõíåñãáóßåò ìå ÷ñçìá- äçìéïõñãßá ÊÝíôñïõ Âéïìç÷áíéêïý ðñïôÜóåùí êáé õëïðïßçóçò. Åðßóçò, áðùëÝóèçêå áñêåôüò ÷ñüíïò áðü ôçí Ýíáñ-
ôïäïôéêÜ êåöÜëáéá. Ó÷åäßïõ, ùò èõãá-ôñéêÞò ôïõ Åíéáßïõ õðÜñ÷åé áíÜãêç åíßó÷õóçò ôùí äñÜóåùí îç ëåéôïõñãßáò ôïõ ÅÐÁÍ, ëüãù êõñßùò ôùí 
-¸íá óçìáíôéêü êåíü ðïõ äéáêñßíåé ç ÊÝíôñïõ Ôå÷íïëïãßáò êáé Ó÷åäéáóìïý.ðëçñïöüñçóçò ðñïò ôïõò Ôåëéêïýò äéáäéêáóéþí áðïóáöÞíéóçò êáé Ýãêñéóçò 
Ï.Ê.Å., ðáñÜ ôéò ðåñß áíôéèÝôïõ äéáâå-Äéêáéïý÷ïõò.ôùí êáèåóôþôùí åíßó÷õóçò, áëëÜ êáé ôùí -Óôïí ôïìÝá ôçò åíÝñãåéáò, ç Ï.Ê.Å. ðé-
âáéþóåéò êáôÜ ôï ó÷åäéáóìü ôïõ Åðé÷åéñç--Ç Ï.Ê.Å. áíáäåéêíýåé ôç óêïðéìüôçôá èåìÜôùí ðïõ Ý÷ñçæáí íïìïèåôéêÞò ñýèìé- óôåýåé üôé, ìåôÜ ôçí åðßëõóç ôùí áíáãêáßùí 
óéáêïý ÐñïãñÜììáôïò «Áíôáãùíéóôé-åíßó÷õóçò ôùí õðïäïìþí óôéò õöéóôÜìåíåò óçò. Êáé ôá äýï æçôÞìáôá Ý÷ïõí åîïìá- èåóìéêþí êáé íïìïèåôéêþí ñõèìßóåùí êáé 
êüôçôá 2000-2006», åßíáé ç Ýëëåéøç âéïìç÷áíéêÝò ðåñéï÷Ýò, êáèþò êáé ôçò ëõíèåß êáé Ý÷ïõí ãßíåé óôáèåñÜ âÞìáôá ãéá åíüøåé ôçò êïéíÞò åõñùðáúêÞò áíôßëçøçò 
õðïóôÞñéîçò ðñïò ôéò åìðïñéêÝò åðé÷åé-äçìéïõñãßáò íÝùí Þ åðÝêôáóçò ôùí õöé- ãéá ôçí áíÜðôõîç ôùí äéêôýùí (ìåôáöïñþí, ôçí áðñüóêïðôç õëïðïßçóç ôïõ ÐñïãñÜì-
ñÞóåéò. Ç óçìáíôéêÞ óõììåôï÷Þ ôïõ åìðï-óôáìÝíùí åêåß üðïõ õðÜñ÷åé áðïôõðùìÝíç åíÝñãåéáò ê.ëð.), äßíåôáé ìéá éóôïñéêÞ ìáôïò. ¢ëëùóôå, áõôü öáßíåôáé êáé áðü ôï 
ñßïõ óôçí ïéêïíïìéêÞ êáé åðé÷åéñçìáôéêÞ áíÜãêç ãéá êÜôé ôÝôïéï (¢îïíáò 1). åõêáéñßá óôç ÷þñá, ìÝóù ôçò õëïðïßçóçò ñõèìü õëïðïßçóçò êáé áðïññüöçóçò ôïõ 
äéÜñèñùóç ôçò ïéêïíïìßáò ôçò ÷þñáò, áëëÜ ôïõ ÅÐÁÍ, íá áíáðôýîåé ôá ðñïâëåðüìåíá ÅÐÁÍ, ðïõ Ý÷åé óçìåéþóåé åíôõðùóéáêÞ -Ç Ï.Ê.Å. ôïíßæåé ôï õöéóôÜìåíï ìåãÜëï 
êáé ç ðñïóöïñÜ ôïõ ôïìÝá óôç äçìéïõñãßá äßêôõá ìåôáöïñÜò åíÝñãåéáò êáé íá áýîçóç ôçò áðïññïöçôéêüôçôÜò ôïõ ôï áßôçìá ãéá ôç äçìéïõñãßá õðïäïìþí 
èÝóåùí áðáó÷üëçóçò, åðéâÜëëåé ôç äõíá- êáôáóôåß äéåèíÞò åíåñãåéáêüò êüìâïò. ôåëåõôáßï ôñßìçíï ôïõ 2003, ãåãïíüò ðïõ èá ïñãáíùìÝíçò âéïìç÷áíéêÞò óõãêÝíôñùóçò 
ôüôçôá óõììåôï÷Þò ôùí åìðïñéêþí áðïôåëÝóåé êáèïñéóôéêü ðáñÜãïíôá êáôÜ ôç óôçí ÁôôéêÞ, üðïõ êáé äñáóôçñéïðïéåßôáé ôï Áêüìç, ïé éäéùôéêÝò åðåíäýóåéò óôïí êëÜäï 
åðé÷åéñÞóåùí óå ðñïãñÜììáôá åíßó÷õóçò öÜóç ôçò åíäéÜìåóçò áîéïëüãçóçò óå ü,ôé ôçò åíÝñãåéáò áðïôåëïýí áîéïóçìåßùôç 40% ôïõ ìåôáðïéçôéêïý äõíáìéêïý ôçò 
ôçò áíôáãùíéóôéêüôçôáò ôïõ ÅÐÁÍ. ÷þñáò. Ôï åðéôáêôéêü áßôçìá ãéá ôç áöïñÜ ôç ìåôÝðåéôá ðïñåßá ôïõ ðñïãñÜì- ðñùôïâïõëßá ðïõ ðñÝðåé íá åíéó÷õèåß 
-Åðßóçò, ç Ï.Ê.Å. ðñïôåßíåé åíüøåé ôçò äçìéïõñãßá ïñãáíùìÝíùí õðïäïìþí ìáôïò. Ìå âÜóç ôá ðáñáðÜíù óôïé÷åßá, ôï êáèþò óõìâÜëëïõí ôá ìÝãéóôá óôç âéþóéìç 
áíáìüñöùóçò ôïõ ÅÐÁÍ ôçí ðñüâëåøç ãéá âéïìç÷áíéêÞò óõãêÝíôñùóçò ãßíåôáé ìåßæïí ÅÐ Áíôáãùíéóôéêüôçôá èá ìðïñïýóå õðü áíÜðôõîç. 
ôç óõììåôï÷Þ ôùí Ðïëý Ìéêñþí Åðé÷åé-óôçí ÁôôéêÞ ëüãù êáé ôùí ñáãäáßùí ðñïûðïèÝóåéò íá óõììåôÜó÷åé óôç äéáíïìÞ -ÔÝëïò, ç Ï.Ê.Å. èåùñåß üôé êñßíåôáé 
ñÞóåùí (Ìåôáðïßçóçò ,  Åìðïñßïõ,  áëëáãþí ðïõ åðÝñ÷ïíôáé óôï ëåêáíïðÝäéï ôïõ Áðïèåìáôéêïý Åðßäïóçò ôïõ Ã´ ÊÐÓ. óêüðéìç ç äçìéïõñãßá ÅèíéêÞò ÄïìÞò 
Õðçñåóéþí) óå ðñïãñÜììáôá åíßó÷õóçò, ìå ìå ôá ìåãÜëá Ýñãá êáé ôéò íÝåò ÷ñÞóåéò ðïõ Ç Ï.Ê.Å. ôïíßæåé üôé ðñÝðåé íá êáôáâëçèåß Óõíôïíéóìïý ôùí ÊÝíôñùí ÓôÞñéîçò 
äåäïìÝíï üôé ïé ÐÌÅ óôçí ÅëëÜäá áõôÜ õðáãïñåýïõí åíüøåé ôùí Ïëõìðéáêþí ðñïóðÜèåéá, Ýôóé þóôå êáôÜ ôç äéáäéêáóßá Åðé÷åéñçìáôéêüôçôáò (ÊÕÅ, ÊÅÔÁ, ÊÅÄÕ, 
áðïôåëïýí ôï ìåãáëýôåñï ðïóïóôü (99%) Áãþíùí ôï 2004. ¸ôóé, ç ìåãÜëç óõãêÝ-åíäéÜìåóçò áíáèåþñçóçò íá ìçí ðñïóìå- ÅíäéÜìåóïé Öïñåßò Äéá÷åßñéóçò, Åèíéêü 
ôùí åðé÷åéñÞóåùí. íôñùóç ìåôáðïéçôéêþí äñáóôçñéïôÞôùí ôñçèïýí äõóìåíþò ïé åðéðôþóåéò ôçò ÐáñáôçñçôÞñéï ãéá ôéò ÌÌÅ, Óõìâïýëéï 
-Óôï ðëáßóéï õëïðïßçóçò ôïõ ÅÐÁÍ, ìðïñåß óôçí ÁôôéêÞ, óå óõíäõáóìü ìå ôéò óõãêåêñéìÝíçò åêêñåìüôçôáò óôçí ðïñåßá Áíôáãùíéóôéêüôçôáò, ÊÅÐ, ÐáñáôçñçôÞñéï 
íá åðéäéù÷èåß ç âåëôßùóç ôùí åîáãùãéêþí êáôáéãéóôéêÝò áëëáãÝò ÷ùñïèåóßáò êáé õëïðïßçóçò ôùí äñÜóåùí ôïõ ÅÐÁÍ, ãéá ôçí Êïéíùíßá ôçò Ðëçñïöïñßáò, ÄïìÝò 
åðéäüóåùí ôùí åðé÷åéñÞóåùí, ìå ôçí ÷ñÞóåùí ãçò, êáèéóôÜ ôçí ïñãáíùìÝíç äéåõêïëýíïíôáò êáô´ áõôüí ôïí ôñüðï ôç óôÞñéîçò ÏÐÁÁ×, LEADER+), þóôå íá 
åõíïúêüôåñç ìåôá÷åßñéóç êáôÜ ôç äéÜñêåéá ÷ùñïèÝôçóç âéïìç÷áíéêþí õðïäïìþí äéåõêñßíéóç ôçò óõììåôï÷Þò ôïõ ÅÐÁÍ óôï õðÜñ÷åé ïõóéáóôéêüò óõíôïíéóìüò äñÜóçò 
áîéïëüãçóçò ôùí åðé÷åéñÞóåùí ãéá äñÜóåéò éäéáßôåñá åðéôáêôéêÞ áíÜãêç. áðïèåìáôéêü åðßäïóçò ôïõ Ã´ ÊÐÓ. (÷ñïíéêüò êáé ðïéïôéêüò) ìåôáîý óõìðëç-
ðïõ ðåñéëáìâÜíïõí åíÝñãåéåò åîùóôñÝ--ÐáñáìÝíåé ùò õøçëïý åíäéáöÝñïíôïò Ç Ï.Ê.Å. èåùñåß üôé ðáñüëï ðïõ áðü ôéò Ýùò ñùìáôéêþí äñÜóåùí, èåóìïèåôçìÝíïò 
öåéáò. Ç Ï.Ê.Å. èåùñåß üôé óôá êñéôÞñéá äñÜóç ãéá ôéò åðé÷åéñÞóåéò (êõñßùò ôéò ôþñá åðéäüóåéò ðñïêýðôåé üôé õðÜñ÷åé äéÜëïãïò ìåôáîý Äïìþí, Õðïõñãåßùí êáé 
åðéëïãÞò êáé áîéïëüãçóçò ôùí åðüìåíùí ìéêñÝò êáé ðïëý ìéêñÝò) ôçò ÷þñáò ç óçìáíôéêÞ ðñüïäïò, ùóôüóï èá ðñÝðåé íá Ðåñéöåñåéþí êáé êõñßùò åðéôõ÷Þò êáé 
êýêëùí ôïõ ÐñïãñÜììáôïò «Åðé÷åéñåßôå ëåéôïõñãßá ôïõ Ôáìåßïõ Åããõïäïóßáò êáôáâëçèåß ìåãÜëç ðñïóðÜèåéá êáôÜ ôçí ðñïóéôÞ ðáñï÷Þ õðçñåóéþí õðïóôÞñéîçò 
ÇëåêôñïíéêÜ», êáèþò êáé ôùí ðñïãñáììÜ-Ìéêñþí êáé Ðïëý Ìéêñþí Åðé÷åéñÞóåùí - õëïðïßçóç ôïõ ÐñïãñÜììáôïò, þóôå íá ðñïò ôéò åðé÷åéñÞóåéò. ÌÜëéóôá, óå áõôÞ ôç 
ôùí åíßó÷õóçò íåáíéêÞò êáé ãõíáéêåßáò ÔÅÌÐÌÅ (Ì. 2.6.1.). Ç Ï.Ê.Å. óôçñßæåé ÓõíôïíéóôéêÞ ÄïìÞ êñßíåôáé óêüðéìç ç áíôéìåôùðéóôïýí ôõ÷üí áíôßîïåò óõíèÞêåò 
åðé÷åéñçìáôéêüôçôáò, èá ìðïñïýóå íá ôçí Üìåóç ëåéôïõñãßá ôïõ Ïñãáíéóìïý êáé åíåñãÞ óõììåôï÷Þ ôùí ÏÔÁ Á' êáé Â' óôï ìÝëëïí. Éäéáßôåñç âáñýôçôá èá ðñÝðåé 
ðñïóôåèåß åðéäüôçóç âáèìïëïãßáò ãéá ôçí êáôÜ ôï äõíáôüí äéÜ÷õóç ôùí åñãáóéþí Âáèìïý (ÊÅÄÊÅ, ÅÍÁÅ), þóôå íá íá äïèåß óôçí õëïðïßçóç ôùí äñÜóåùí, ïé 
ðñïþèçóç êáé ðñïâïëÞ ìå Ýìöáóç óôéò ôïõ ìå êÜèå ðñüóöïñï ìÝóï óå üëåò ôéò óõììåôÝ÷ïõí èåóìéêÜ êáé õðåýèõíá óôç ïðïßåò åßíáé éäéáßôåñá óçìáíôéêÝò ãéá ôç 
åîáãùãÝò (ìå ôåêìçñéùìÝíåò åöáñìïãÝò åðé÷åéñÞóåéò, êáé ìÜëéóôá áõôÝò ôçò ëÞøç áðïöÜóåùí ãéá ôéò åðé÷åéñÞóåéò óôÞñéîç ôùí ÌÌÅ, ôçí åíßó÷õóç ôçò 
ê.ëð.). ÐåñéöÝñåéáò. (÷ùñïèÝôçóç, ÷ñÞóåéò ãçò), áëëÜ êáé íá åðé÷åéñçìáôéêüôçôáò êáé ãåíéêüôåñá ãéá ôçí 
-Ðñïôåßíåôáé ç äçìéïõñãßá åíüò Åíéáßïõ -Áíôßèåôá, ç ßäñõóç êáé ëåéôïõñãßá ôïõ ðáñÝ÷ïõí, ëüãù ôçò óýíäåóÞò ôïõò ìå üëá ôá åðßôåõîç ôùí óôü÷ùí ôïõ ÐñïãñÜììáôïò.
ÊÝíôñïõ Ôå÷íïëïãßáò êáé Ó÷åäéáóìïý, ðïõ Êåöáëáßïõ Åðé÷åéñçìáôéêþí Óõììåôï÷þí ÊÝíôñá ÓôÞñéîçò, ïëïêëçñùìÝíç ðëçñï-ÅðéðëÝïí, óôç Ãíþìç ôçò Ï.Ê.Å. äéáôõðþ-
ìðïñåß íá äçìéïõñãçèåß ìå ôç óõã÷þíåõóç ÕøçëÞò Ôå÷íïëïãßáò  ÊÅÓÕÔ (Ì. 2.6.2.), öüñçóç óôïõò ðïëßôåò êáé ôéò åðé÷åéñÞóåéò.íïíôáé ðñïôÜóåéò ãéá ôï õðüëïéðï äéÜóôçìá 

Ó

¸êöñáóç Ãíþìçò ôçò Ï.Ê.Å. ãéá ôçí åíäéÜìåóç áîéïëüãçóç
ôïõ Å.Ð. ôïõ Ã' Ê.Ð.Ó.  «Áíôáãùíéóôéêüôçôá 2000 - 2006» 

Ο κ. Σ. Κολέτσης, Μέλος της
Ολομέλειας της Ο.Κ.Ε. 
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Η Ο.Κ.Ε. συμμετείχε και φέτος στην 68η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης 

(6-14 Σεπτεμβρίου 2003), με ειδική κατασκευή περιπτέρου σε υπαίθριο 

χώρο ειδικής προβολής.

Το περίπτερο της Ο.Κ.Ε. εγκαινιάστηκε την Κυριακή, 7 Σεπτεμβρίου 2003, 

από τους κ.κ. Αλέξανδρο Ακριβάκη, Υπουργό Επικρατείας, και Ροβέρτο 

Σπυρόπουλο, Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Στην 

εκδήλωση παραβρέθηκαν ο καθηγητής κ. Ανδρέας Κιντής, Πρόεδρος της 

Ο.Κ.Ε., ο κ. Δ. Πολίτης, Αντιπρόεδρος της Β' Ομάδας, ο κ. Ν. Λιόλιος, 

Αντιπρόεδρος της Γ' Ομάδας, Μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής και της 

Ολομέλειας κ.ά. Επίσης, το περίπτερο της Ο.Κ.Ε. επισκέφθηκαν ο κ. Κώστας 

Καραμανλής, Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, η κα Αλέκα Παπαρήγα, 

Γενική Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, ο κ. Δημήτρης 

Τσοβόλας, Πρόεδρος του ΔΗ.Κ.ΚΙ., ο Υφυπουργός Εξωτερικών κ. Ιωάννης 

Μαγκριώτης, ο Υφυπουργός Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέ-

ντρωσης κ. Νίκος Μπίστης, οι Ευρωβουλευτές κ.κ. Ιωάννης Κουκιάδης και 

Χρήστος Φώλιας, οι Νομάρχες Θεσσαλονίκης κ. Παναγιώτης Ψωμιάδης, 

Μεσσηνίας κ. Δημήτρης Δράκος και Λάρισας κ. Λουκάς Κατσαρός, οι 

Δήμαρχοι Αθηναίων κα Ντόρα Μπακογιάννη και Θεσσαλονίκης κ. Βασίλης 

Παπαγεωργίου κ.ά.

Η προσέλευση επισκεπτών στο περίπτερο της Ο.Κ.Ε. ήταν φέτος ιδιαίτερα 

εντυπωσιακή. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι κατά τη διάρκεια της Έκθεσης 

διανεμήθηκαν 25.000 Γνώμες και 12.000 Ενημερωτικά Δελτία. Σημαντικός 

αριθμός από τους επισκέπτες του περιπτέρου ζήτησε, συμπληρώνοντας ειδικό 

έντυπο που είχε ετοιμαστεί, να συμπεριληφθεί στο mailing list  της Ο.Κ.Ε., 

ώστε να λαμβάνει το έντυπο υλικό της.

Θα πρέπει να αναφερθούν, τέλος, τα ιδιαίτερα ευνοϊκά σχόλια του συνόλου 

των επισκεπτών για την άρτια οργάνωση και λειτουργία του περιπτέρου της 

Ο.Κ.Ε. κατά τη διάρκεια της 68ης  Δ.Ε.Θ.

Óõììåôï÷Þ ôçò Ï.Ê.Å. óôçí 68ç Ä.Å.È.

Στιγμιότυπα από τις επισκέψεις 
εκδηλώσεις στο περίπτερο της Ο.Κ.Ε.  
κατά τη διάρκεια της 68ης Δ.Ε.Θ. 

και τις 


