
ραγματοποιήθηκε την 
Πέμπτη, 8 Δεκεμβρίου 
2005, Συνάντηση της Ε-

κτελεστικής Επιτροπής (Ε.Ε.) 
της Οικονομικής και Κοινωνι-
κής Επιτροπής (Ο.Κ.Ε.) με τον 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας    
κ. Κάρολο Παπούλια. 

Από την Ο.Κ.Ε. συμμετείχαν οι 
κ.κ. Νικόλαος Αναλυτής, Πρόε-
δρος, Χαράλαμπος Κεφάλας 
και Δημήτρης Πολίτης, Αντι-
πρόεδροι, Ιωάννης Στεφάνου, 
Γεώργιος Τσατήρης, Γεώργιος 

Συνέχεια στη σελ. 2

ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÔÇÓ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇÓ & ÊÏÉÍÙÍÉÊÇÓ ÅÐÉÔÑÏÐÇÓ ÔÇÓ ÅËËÁÄÏÓ ΤΕΥΧΟΣ 20, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006

Στρατηγική της Λισσαβόνας
Εθνικό Πρόγραμμα
Μεταρρυθμίσεων

                                  Óåë. 11

8η Ετήσια Συνάντηση Ο.Κ.Ε. και Ν.Ο.Κ.Ε.
                           Óåë. 9

Κοινοτικό Πλαίσιο
Στήριξης (Κ.Π.Σ.)

                           Óåë. 10

Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΕΜΠΕΙΡΙΑ»
                     Óåë. 8

 
Γνώμη της Ο.Κ.Ε.

επί του Σχεδίου Νόμου
«Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας»

                                  Σελ. 22

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

Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα»
                                  Σελ. 19

Ευρωμεσογειακή Σύνοδος
των Ο.Κ.Ε. στο Αμμάν

                            Óåë. 4

Διεθνής Συνάντηση
των Ο.Κ.Ε. και παρόμοιων θεσμών

 στο Παρίσι
                           Óåë. 5

 Διάλογος για
το ασφαλιστικό ζήτημα

                              Óåë. 7

Óåë. 3
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 Åðßôñïðïò ôçò
ÅõñùðáúêÞò ÅðéôñïðÞò

 Danuta
H¦bner

Π

Συνέχεια στη σελ. 2

Η ετήσια Συνάντηση των Προέδρων και των 
Γενικών Γραµµατέων των Οικονοµικών και 
Κοινωνικών Συµβουλίων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (Ε.Ε.) και της Ευρωπαϊκής Οικο-
νοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (Ε.Ο.Κ.Ε.) 
πραγµατοποιήθηκε στις 24 και 25 Νοεμβρίου 
2005, στο Παρίσι.

Στις εργασίες της Συνάντησης συμμετείχε, από 
την Ο.Κ.Ε. Ελλάδος, ο Πρόεδρός της κ. Νικόλαος 
Αναλυτής.

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

Συνέχεια στη σελ. 6

«ÓôñáôçãéêÞ ôçò Ëéóóáâüíáò:
Áíáãêáéüôçôá Þ åðéëïãÞ»

Çìåñßäá ôçò Ï.Ê.Å.

Συνέχεια στη σελ. 28

Πραγματοποιήθηκε, από τις 6 έως και τις 9 

Φεβρουαρίου 2006, επίσκεψη του Προεδρείου 

της Ο.Κ.Ε. στη Λευκωσία.

Η αντιπροσωπεία της Ο.Κ.Ε. αποτελούνταν από 

τον Πρόεδρό της κ. Νικόλαο Αναλυτή, τους Αντι-

προέδρους κ.κ. Χαράλαμπο Κεφάλα και Δημή-

τρη Πολίτη και την Υπεύθυνη Δημοσίων και 

Διεθνών Σχέσεων Δρ. Μάρθα Θεοδώρου.

ÅôÞóéá ÓõíÜíôçóç ôùí
ÐñïÝäñùí êáé ôùí

Ãåíéêþí ÃñáììáôÝùí
ôùí Ï.Ê.Å. ôçò Å.Å.

óôï Ðáñßóé

Åðßóêåøç ôïõ
Ðñïåäñåßïõ ôçò Ï.Ê.Å.

óôç Ëåõêùóßá

ΗΟ.Κ.Ε. διοργάνωσε την Τετάρ-
τη, 5 Οκτωβρίου 2005, και με 
την ευκαιρία της δημόσιας δια-

βούλευσης για την υλοποίηση των 
στόχων της Στρατηγικής της Λισσα-
βόνας, Ημερίδα με θέμα «Στρατηγι-
κή της Λισσαβόνας: Αναγκαιότητα 
ή επιλογή». 

Η Ο.Κ.Ε., θεωρώντας ότι είναι 
απαραίτητη η ενημέρωση της ελληνι-
κής κοινωνίας για ένα τόσο σημαντικό 
θέμα που αφορά το μέλλον της, 
αποφάσισε την πραγματοποίηση της 
παραπάνω εκδήλωσης.

Ï ñüëïò ôïõ Êïéíùíéêïý Äéáëüãïõ

ΚΕΜΠΑ



Συνέχεια από τη σελ. 1 μηχανική πολιτική, η ενθάρρυνση της 
έρευνας-ανάπτυξης, η προώθηση της Σε συνέχεια της προηγούμενης ετήσιας 

Συνάντησης του Λουξεμβούργου (Νο- καινοτομίας, καθώς και οι επενδύσεις 
έµβριος 2004) εξετάστηκαν κυρίως οι στους τομείς των υποδομών (μεταφο-

ρές, ενέργεια και επικοινωνία) και της αλλαγές που επήλθαν κατά την ενδιά-
γνώσης πρέπει να είναι οι βασικοί μεση επανεξέταση της Στρατηγικής της 
μοχλοί της ανταγωνιστικότητας της Λισσαβόνας κατά τη διάρκεια του Ευ-
ευρωπαϊκής οικονομίας.ρωπαϊκού Συμβουλίου της 22ας και 

23ης Μαρτίου 2005, καθώς και τα μέσα Επιπρόσθετα, οι συμμετέχοντες εφι-
προκειμένου να αυξηθεί η αποτελε- στούν την προσοχή στο γεγονός ότι εί-
σματικότητα της συμβολής τους για ναι κεφαλαιώδους σημασίας η κατάρ-
την επίτευξη της εν λόγω Στρατηγικής, τιση ενός ευρωπαϊκού προϋπολογι-
που αποσκοπεί ώστε η Ένωση "να γίνει σμού, ο οποίος θα προβλέπει τα μέσα 

που είναι απαραίτητα για την υλοποίη-η ανταγωνιστικότερη και δυναμικό-
ση των δράσεων που έχουν αποφασι-τερη οικονομία της γνώσης ανά την 
στεί, χωρίς τα οποία η αναθεωρημένη υφήλιο, ικανή για βιώσιμη οικονομική 

ανάπτυξη με περισσότερες και καλύτε- στρατηγική της Λισσαβόνας είναι κα-
ρες θέσεις εργασίας και με μεγαλύτερη ταδικασμένη στην αποτυχία. 
κοινωνική συνοχή και σεβασμό για το Τέλος, επισημαίνεται ότι το μέλλον της 
περιβάλλον". Ευρώπης, που σήμερα βρίσκεται σε μια 

κρίσιμη φάση, εξαρτάται σε σημαντικό Οι συμμετέχοντες εφιστούν την προ-
βαθμό από το συντονισμό των εθνι-σοχή στο ότι "η επανιεράρχηση των 

νει ότι αγνοείται το γεγονός ότι η Στρα- τας της ανάπτυξης. κών πολιτικών και τη στενότερη συ-προτεραιοτήτων υπέρ της οικονομικής 
τηγική της Λισσαβόνας βασίζεται στην νεργασία μεταξύ όλων των ενδιαφερο-αύξησης και της απασχόλησης" Η υλοποίηση, επομένως, των στόχων 
ισορροπία μεταξύ των τριών πυλώνων: μένων μερών. Η οργανωμένη κοινωνία της Λισσαβόνας απαιτεί την υιοθέτηση (συμπεράσματα του εαρινού Συμβου-
οικονομικού, κοινωνικού και περιβαλ- των πολιτών και ιδιαίτερα οι κοινωνι-λίου του 2005) δε θα πρέπει να σημαί- πολιτικών εστιασμένων στην ανάπτυ-
λοντικού. Η οικονομική μεγέθυνση και κοί εταίροι έχουν να διαδραματίσουν ξη της κοινωνίας της γνώσης και σε ένα 
ανταγωνιστικότητα αποτελούν τα μέσα σημαντικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία, παραγωγικό μοντέλο που να βασίζεται 
για την επίτευξη των φιλόδοξων στό- χρησιμεύοντας ως γέφυρα μεταξύ των στην ειδικευμένη εργασία, καθώς και 
χων ανάπτυξης του ευρωπαϊκού κοινω- λαών και των θεσμικών οργάνων, εξη-την ανταγωνιστική οργάνωση και 
νικού μοντέλου, δημιουργίας ποιοτι- γώντας το περιεχόμενο και τις διαδικα-λειτουργία των επιχειρήσεων, οι οποίες 
κών θέσεων απασχόλησης και προώθη- σίες, ευνοώντας το διάλογο και την θα συνεχίζουν βεβαίως να φέρουν την 
σης της μακροπρόθεσμης βιωσιμότη- εποικοδομητική κριτική. κοινωνική ευθύνη. Η ευρωπαϊκή βιο-
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Åêäüôçò:

Í. ÁíáëõôÞò, Ðñüåäñïò ôçò Ï.Ê.Å.

ÅðéôñïðÞ Óýíôáîçò: 

×. ÊåöÜëáò, Ä. Ðïëßôçò, Í. Ëéüëéïò 

Áíôéðñüåäñïé ôçò Ï.Ê.Å.

ÅðéìÝëåéá ¸êäïóçò:

Ì. Èåïäþñïõ, Õðåýèõíç Äçìïóßùí 

& Äéåèíþí Ó÷Ýóåùí ôçò Ï.Ê.Å.

ÅðéìÝëåéá ÊåéìÝíùí: 

Á. ÌáêñõãéÜííç, M. Iùáííßäïõ,

Αθ. ÐáðáúùÜííïõ

Åðéóôçìïíéêïß ÓõíåñãÜôåò ôçò Ï.Ê.Å.

Ì. Èåïäþñïõ, Õðåýèõíç Äçìïóßùí

& Äéåèíþí Ó÷Ýóåùí ôçò Ï.Ê.Å. 
Â. Γεωργοπούλου, Ζ. Μπουτσιώλη,

Κ. Ρεμπεστέκου, Δ. Χριστοπούλου

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

Η ετήσια Συνάντηση των Γενικών νάντηση των Γενικών Γραμματέων ήταν παρεμβάσεις:

Γραμματέων των Οικονομικών και ο πλέον αποτελεσματικός συντονισμός 1. το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανά-
Κοινωνικών Συμβουλίων της Ευρω- των οικονομικών πολιτικών, ώστε να πτυξης,
παϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής επιτευχθεί ο επιδιωκόμενος στόχος του 2. τα νομισματικά ζητήματα και
Οικονομικής και Κοινωνικής Επι- 3% ως ποσοστού της ετήσιας ανάπτυξης 3. o προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής 
τροπής (Ε.Ο.Κ.Ε.) πραγματοποιήθηκε της Ευρωπαϊκής  Ένωσης. Ένωσης. 
στις 28 και 29 Απριλίου 2005, στο Σημειώθηκε δε, μεταξύ άλλων, ότι για Στις εργασίες της Συνάντησης συμμετεί-
Παρίσι. την επίτευξη αυτού του στόχου τρεις εί- χε, από την Ο.Κ.Ε. Ελλάδος, ο Γενικός 

Γραμματέας της κ. Γρηγόριος Παπανίκος.Βασικό θέμα συζήτησης κατά τη Συ- ναι οι βασικές περιοχές όπου απαιτούνται 

ÅôÞóéá ÓõíÜíôçóç ôùí ÐñïÝäñùí êáé ôùí
Ãåíéêþí ÃñáììáôÝùí ôùí Ï.Ê.Å. ôçò Å.Å. óôï Ðáñßóé

ÅôÞóéá ÓõíÜíôçóç ôùí Ãåíéêþí ÃñáììáôÝùí
ôùí Ï.Ê.Å. ôçò Å.Å. óôï Ðáñßóé

Συνέχεια από τη σελ. 1 ασφαλιστικό και τη σημαντική τέτοια εκδήλωση θα ενδυνάμωνε 
και θα ενίσχυε θεσμικά το ρόλο που Γωνιωτάκης, Ιωάννης Σωτηρίου, ευθύνη της διαχείρισής του, καθώς 
καλούνται να διαδραματίσουν αυ-αφορά άμεσα τις επόμενες γενιές. Μέλη της Εκτελεστικής Επιτρο-
τοί στο πολιτικό και κοινωνικό γί-πής, και η Δρ. Μάρθα Θεοδώρου, Στη συνέχεια οι Αντιπρόεδροι και 
γνεσθαι της  χώρας.Υπεύθυνη Δημοσίων και Διεθνών τα Μέλη της Ε.Ε. αναφέρθηκαν 

Σχέσεων. στη σπουδαιότητα της υποστήρι- Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, από 
ξης της διαδικασίας του κοινωνι-Ο Πρόεδρος της Ο.Κ.Ε., αφού την πλευρά του, εξέφρασε την 
κού διαλόγου από τον Πρόεδρο της εμπιστοσύνη του στον Κοινωνικό ευχαρίστησε τον Πρόεδρο της 

Διάλογο για την αντιμετώπιση Δημοκρατίας για τη Συνάντηση, Δημοκρατίας. Επίσης, αναφέρθη-

σημαντικών θεμάτων και το ρόλο καν στις θέσεις και τα προβλήματα αναφέρθηκε στο γνωμοδοτικό 
των φορέων που εκπροσωπούν. της κοινωνίας των πολιτών στις νέες έργο της Ο.Κ.Ε. και παρουσίασε 

προκλήσεις που αντιμετωπίζει η τις Γνώμες που εξέφρασε η Ο.Κ.Ε. Στη διάρκεια της Συνάντησης 
Ένωση. Δήλωσε, επίσης, προσωπι-για τη Στρατηγική της Λισσαβό- συζητήθηκε, επίσης, η καθιέρωση 
κά αισιόδοξος για το μέλλον και τις νας, ένα θέμα ιδιαίτερα επίκαιρο μιας ετήσιας δεξίωσης από τον 
προοπτικές της χώρας, παρόλα τα και σημαντικό για το μέλλον της Πρόεδρο της Δημοκρατίας προς 
προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, τιμή των εκπροσώπων των κοινω-

αναφέρθηκε στο διάλογο για το ελληνική κοινωνία.νικών εταίρων, θεωρώντας ότι μία 



}

}
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Ç ÅðéôñïðÞ èá Þèåëå íá
äåé íá äßíåôáé Ýìöáóç
óôçí ïéêïíïìßá ôçò
ãíþóçò, ôçí êïéíùíßá,
ôçí êáéíïôïìßá

Danuta H¦bner
Åðßôñïðïò ôçò ÅõñùðáúêÞò ÅðéôñïðÞò,
áñìüäéá ãéá ôçí ÐåñéöåñåéáêÞ ÐïëéôéêÞ

ÐñÝðåé íá ïñéóôéêïðïéÞóïõìå ôéò ÷ñçìáôïäïôéêÝò ãéá ôá ðñïãñÜììáôá ðïõ Ý÷ïõí áíáëÜâåé, êáé ü÷é Ç åõñùðáúêÞ ÐåñéöåñåéáêÞ ÐïëéôéêÞ 

ðñïÜãåé ôçí áëëçëåããýç. ÌåôÜ ôç äéåý-ðñïïðôéêÝò, áêüìç äåí õðÜñ÷åé ìéá äéïñãáíéêÞ ðåñéóôáóéáêÜ áëëÜ óå ôáêôéêÞ âÜóç. 
ñõíóç, ðüóï ðéï äýóêïëï èá åßíáé ãéá ôçí óõìöùíßá. Ôï Óõìâïýëéï ðÝôõ÷å ìéá óõìöùíßá ôï Åðßóçò, óôÝëíïõí ôç ãíþìç ôïõò ãéá ôïõò êáíï-
åõñùðáúêÞ ÐåñéöåñåéáêÞ ÐïëéôéêÞ íá ÄåêÝìâñéï ôïõ 2005 áëëÜ ôï Åõñùðáúêü 

íéóìïýò ìáò.
åðéôý÷åé áõôüí ôï óôü÷ï; Êïéíïâïýëéï äåí Ý÷åé óõìöùíÞóåé áêüìá. ÐñÝðåé 

Áõôü ôï åßäïò óýìðñáîçò ðïõ éó÷ýåé ãéá ôéò ðåñéöÝ-íá ïñéóôéêïðïéÞóïõìå ôéò ðåñéöÝñåéåò, íá êÜíïõìå Ç ÅõñùðáúêÞ  í̧ùóç (Å.Å.) Ý÷åé æÞóåé 5 
ñåéåò, éó÷ýåé åðßóçò êáé ãéá ôá êñÜôç ìÝëç.áëëáãÝò óôçí ðïëéôéêÞ ìáò Þ áêüìá êáé íá ôçí äéåõñýíóåéò áëëÜ ç ôåëåõôáßá Þôáí ìïíáäéêÞ. ÄÝêá 
Åðßóçò, ãßíïíôáé äéáâïõëåýóåéò ìå ôá èåóìéêÜ áðëïðïéÞóïõìå.êñÜôç ìÝëç åíôÜ÷èçêáí óôçí Å.Å. ÐñïóÝäùóáí 
üñãáíá ðïõ åäñåýïõí óôéò ÂñõîÝëëåò êáé åêðñï-Åßíáé áíÜãêç íá ëÜâïõìå ôçí ôåëéêÞ áðüöáóç ãéá ðåñéóóüôåñç äýíáìç êáé áëëçëåããýç áðü ôçí Üðïøç 

ôïí ðñïûðïëïãéóìü. Ïé ðñïôåñáéüôçôåò êáé ôá ôçò ÷ñçìáôïäüôçóçò óôçí Å.Å. Ç íïôéïáíáôïëéêÞ óùðïýí ôïõò ðïëßôåò êáé óõììåôÝ÷ïõí óôçí 

óôñáôçãéêÜ ðñïãñÜììáôá âñßóêïíôáé áêüìá óå Åõñþðç, ç Êñïáôßá, ç Âïõëãáñßá, ç Ñïõìáíßá åßíáé áíôáëëáãÞ áðüøåùí Þ óôéò óõæçôÞóåéò.
åðßóçò öôù÷Ýò ÷þñåò. Ðñüêåéôáé ãéá Ýíá åßäïò åîÝëéîç, üðùò åðßóçò ïé äéáðñáãìáôåýóåéò êáé ïé 

Ìå ðïéï ôñüðï êáé ìÝ÷ñé ðïéï âáèìü äïêéìÞò ãéá ôçí áëëçëåããýç ôçò Å.Å. ü÷é ìüíï óå åðáöÝò. ̧ ÷ïõìå íá êÜíïõìå ðïëëÜ ðñÜãìáôá ôïõò 
ìðïñïýí ôá äéÜöïñá üñãáíá ôçò ðïëéôéêÞò ó÷Ýóç ìå ôá ÷ñÞìáôá, áëëÜ åðßóçò óôï ðþò èá åðüìåíïõò äýï ìÞíåò, Ýôóé þóôå íá åßíáé Ýôïéìá 
óõíï÷Þò íá óõìâÜëïõí óôçí åðßôåõîç ôùí ìÝ÷ñé ôï ôÝëïò ôïõ 2006.âïçèÞóåé áõôÝò ôéò ÷þñåò íá ðñïóáñìïóôïýí êáé íá 
óôü÷ùí ôçò Ëéóóáâüíáò;âñïõí ìéá èÝóç óôçí åóùôåñéêÞ áãïñÜ. ¼óïí áöïñÜ óôéò ðñïêëÞóåéò ôïõ ìÝëëïíôïò, ôá 

ÌåãÜëåò óõíåëåýóåéò ìå ðåñéöÝñåéåò äéåîÜãïíôáé êñÜôç ìÝëç ðñÝðåé íá åãêáôáóôÞóïõí óõóôÞìáôá êáé ÄéáñèñùôéêÜ êåöÜëáéá ðáñÝ÷ïíôáé óå öôù÷Ýò 
íá áíôéìåôùðßóïõí ðñïêëÞóåéò ãéá ôéò åðåíäýóåéò ãéá íá óõæçôÞóïõìå óå ðïéïõò ôïìåßò èÝëïõí íá ðåñéöÝñåéåò. Ôá êñÜôç ìÝëç âåëôéþíïíôáé ùò ðñïò 
óå êáéíïýñéá õðïäïìÞ, åíþ ðñÝðåé íá ãßíïõí ôï åìðüñéï, åíþ ôá ðáëéÜ êñÜôç ìÝëç åðùöåëïýíôáé äñáóôçñéïðïéçèïýí ïé ðåñéöÝñåéåò, ôïõò ôïìåßò 
ðåñéóóüôåñá óôïí ôïìÝá ôùí êáéíïôïìéþí. Ç áêüìç áðü ôá äéáñèñùôéêÜ êåöÜëáéá. óôïõò ïðïßïõò äÝ÷ïíôáé ôçí åöáñìïãÞ ôçò ÁôæÝíôáò 
ÅðéôñïðÞ èá Þèåëå íá äåé íá äßíåôáé Ýìöáóç óôçí ÌÝóá áðü ôéò ìåëÝôåò ðïõ Ý÷ïõí áíáëçöèåß, ôá ôçò Ëéóóáâüíáò êáé áðü ôçí ðåñáóìÝíç ÷ñïíéÜ 
ïéêïíïìßá ôçò ãíþóçò, ôçí êïéíùíßá, ôçí êáé-áñéèìçôéêÜ äåäïìÝíá äåß÷íïõí üôé 20%-50% ôùí åñãáæüìáóôå ðñïò áõôÞ ôçí êáôåýèõíóç: ðñïò ôçí 
íïôïìßá.ìåôáöïñþí åðéóôñÝöïõí óôéò ìåãÜëåò ÷þñåò ðïõ åöáñìïãÞ ôçò ÁôæÝíôáò ôçò Ëéóóáâüíáò.
Ùò ðñïò ôçí ðáãêïóìéïðïßçóç êáé ôéò äçìïêñáôéêÝò ðëçñþíïõí ôá ðåñéóóüôåñá ÷ñÞìáôá. Ãéá 

Óå åðßðåäï ÅðéôñïðÞò Ý÷ïõìå áðïöáóßóåé íá 
äïìÝò, ÷ñåéáæüìáóôå ðåñéóóüôåñåò èÝóåéò ðáñÜäåéãìá, áõôü éó÷ýåé ãéá ôçí ÅëëÜäá êáé ôçí 

÷ñçóéìïðïéÞóïõìå áõôÞ ôçí ðïëéôéêÞ ìå ðñáãìáôé-åñãáóßáò, ðåñéóóüôåñç áíÜðôõîç. ÐñÝðåé íá Éóðáíßá áëëÜ êáé ãéá íÝá êñÜôç ìÝëç.
óôéêü ôñüðï. Ôá äéáñèñùôéêÜ êåöÜëáéá èá áðï-áðïöýãïõìå ôïí áíôáãùíéóìü ìå ôçí Éíäßá êáé ôçí Åðßóçò, ç áëëçëåããýç ùöåëåß êáé ôá ðáëéÜ êñÜôç 
ôåëÝóïõí ìÝñïò ôùí Åèíéêþí Ðñïãñáììáôéêþí Êßíá. Åßíáé áðáñáßôçôï íá äçìéïõñãçèïýí èÝóåéò ìÝëç. Ç äéåýñõíóç åðåêôåßíåé ôï ÷þñï ãéá åéñÞíç êáé 
Ìåôáññõèìßóåùí ðïõ Ý÷ïõí óôåßëåé ôá êñÜôç ìÝëç åñãáóßáò êáé íá åßìáóôå ðéï áíôáãùíéóôéêïß óôçí áóöÜëåéá, ãéá äçìïêñáôßá. Åíþíåé üëïõò ôïõò 

áãïñÜ åñãáóßáò. óôçí ÅðéôñïðÞ. Ôá êñÜôç ìÝëç Ý÷ïõí åðßóçò ëÜâåé ðïëßôåò. Åßíáé áíÜãêç íá áõîçèåß ï ðñïûðïëïãéóìüò 
õðüøç áõôü ôï ãåãïíüò.ôçò Å.Å., Ýôóé þóôå áõôïß ðïõ èÝëïõí íá ùöåëçèïýí Ðéóôåýåôå üôé ïé êïéíùíéêïß åôáßñïé ìðïñïýí 

áðü ôéò ìåôáâéâÜóåéò êåöáëáßùí ôçò Å.Å. íá Ãéá ôç Óýíïäï êïñõöÞò ôçò Üíïéîçò, ç ðïëéôéêÞ íá ðáßîïõí ðéï åíåñãü ñüëï óôçí åðßôåõîç 
ìðïñïýí íá óôçñé÷èïýí óå áõôÝò. Åßíáé ãåãïíüò üôé óõíï÷Þò áíáãíùñßæåôáé ùò óçìáíôéêü üñãáíï ãéá ôç ôçò ïéêïíïìéêÞò êáé êïéíùíéêÞò óõíï÷Þò;
üóï ìåãáëýôåñï åßíáé ôï êñÜôïò ìÝëïò, ôüóï ÓôñáôçãéêÞ ôçò Ëéóóáâüíáò. 
ðåñéóóüôåñá åßíáé ôá ïöÝëç ðïõ èá Ý÷åé. Ãéá ðáñÜ-

Ç ìÝãéóôç áîßá Ýãêåéôáé óôç óýìðñáîç êáé ôç ÷̧ïõí åðéìåñéóôåß äéáñèñùôéêÜ êåöÜëáéá ãéá ôç 
äåéãìá, óôïí ôïìÝá ôïõ åìðïñßïõ èá åðùöåëçèïýí 

óõììåôï÷Þ. ÐñÝðåé íá áðïöáóéóôïýí ïé ÓôñáôçãéêÞ ôçò Ëéóóáâüíáò.
üóïé åðåíäýóïõí óôïí ôïìÝá áõôü. 

óôñáôçãéêÝò êáôåõèõíôÞñéåò ãñáììÝò óå ôïðéêü êáé 75% ôïõ Óôü÷ïõ 2 ó÷åôßæåôáé ìå ôç ÓôñáôçãéêÞ ôçò ¼íôáò ìÝñïò ôçò åíéáßáò áãïñÜò, ç áëëçëåããýç Ý÷åé ðåñéöåñåéáêü åðßðåäï ó÷åôéêÜ ìå ôï ðïý èÝëïõí íá 
Ëéóóáâüíáò, ìå ôéò åðåíäýóåéò êáé ôçí õðï÷ñÝùóç ðïëëÝò ðôõ÷Ýò. Ç ÜðïøÞ ìïõ ãéá ôçí Å.Å. åßíáé üôé åðåíäýóïõí ïé áíôßóôïé÷åò áñ÷Ýò. 
íá åðéôåõ÷èåß ç óýãêëéóç ôùí ðåñéöåñåéþí (60%). óôçñßæåôáé êáëýôåñá óôçí åããýôçôá ôùí áíèñþðùí, Ç åðé÷åéñçìáôéêÞ êïéíüôçôá êáé ôá Üëëá åíäéá-
Ãéá ôá íÝá êñÜôç ìÝëç, åßíáé Ýíá åèåëïíôéêü üñãáíï öÝñíåé ðéï êïíôÜ ôïõò áíèñþðïõò áëëÜ êáé ôéò öåñüìåíá ìÝñç ìðïñïýí, åðßóçò, íá ðáßîïõí Ýíá 
áëëÜ üëá ôá êñÜôç ìÝëç èá èÝëïõí íá óõììïñ-ðåñéöÝñåéåò. ñüëï (áêáäçìáúêïß, êïéíùíéêÜ éäñýìáôá).
öùèïýí ìå áõôü, êáèþò êáé ìå ôá æçôÞìáôá ôùí 

Ùò ðñïò ôéò ÷ñçìáôïäïôéêÝò ðñïïðôéêÝò ãéá ôï Ðïéåò åßíáé ïé ðñïêëÞóåéò ôïõ áýñéï óå 
êáéíïôïìéþí, ÌÌÅ, åðåíäýóåùí óå äßêôõá, åêðáß-äéÜóôçìá 2007-2013, óôåíï÷ùñÞèçêá ðïõ ç äéÜôáîç ó÷Ýóç ìå ôçí åöáñìïãÞ ôçò ÐåñéöåñåéáêÞò 
äåõóçò, åðáããåëìáôéêÞò åðéìüñöùóçò, áíÜðôõîçò, ÐïëéôéêÞò; ãéá ôç óýìðñáîç êáôáðïíôßóôçêå. Èá åðéìåßíù óôçí 
èÝóåùí åñãáóßáò êáé áíôáãùíéóôéêüôçôáò: ôÞñçóç áõôÞò ôçò áñ÷Þò.Åßíáé ìéá óçìáíôéêÞ óôéãìÞ ãéá ôçí ÐåñéöåñåéáêÞ 
Áõôü ðïõ äéáêõâåýåôáé åßíáé ôï ìÝëëïí ôçò ¼íôùò åñãáæüìáóôå åíùìÝíïé: ïé ðåñéöÝñåéåò ÐïëéôéêÞ: ðñïåôïéìÜæïõìå ìéá íÝá ãåíéÜ ðñïãñáì-

Åõñþðçò!óõíåñãÜæïíôáé óôåíÜ ìáæß ìáò, æçôïýí ôç ãíþìç ìáò ìÜôùí êáé Ýñãùí êáé ïé ðñïêëÞóåéò åßíáé ôåñÜóôéåò. 



Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, 13 “CESlink”, στις 28 Νοεμβρίου 2005, 

Ιουνίου 2005, στο Παρίσι, συνάντη- στο Παρίσι. Στη διάρκεια της συνάντη-

ση της Ομάδας Εργασίας για το σης αποφασίσθηκε η σύνταξη ενός 

project “CESlink”. προγράμματος εργασίας, στο οποίο θα 

περιέχονται οι προτάσεις για την ανά-Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσω-

πτυξη του project τα επόμενα χρόνια.ποι από την Ευρωπαϊκή Οικονομική 

και Κοινωνική Επιτροπή (Ε.Ο.Κ.Ε.) Επίσης, αποφασίσθηκε η συνάντηση 

και τις Ο.Κ.Ε. Γαλλίας, Ελλάδος, της Ομάδας Εργασίας την άνοιξη του 

Ισπανίας και Ιταλίας . 2006 στη Λισσαβόνα, η οποία θα 

διαμορφώσει τα τελικά κείμενα για το Κοινή διαπίστωση ήταν ότι μετά τις 

project “CESlink” που θα συζητηθούν εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 

και θα υιοθετηθούν από τους Γενικούς portal “CESlink” μπορεί να αποτελέσει 

Γραμματείς, στην ετήσια Συνάντησή ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο ενημέρω-
από την Ε.Ο.Κ.Ε., όσο και από τις Ε.Ο.Κ.Ε. ζήτησε από όλες τις εθνικές τους, το Μάιο του 2006.   σης της κοινωνίας των πολιτών. Επί-
εθνικές Ο.Κ.Ε. Ο.Κ.Ε. να συνεργαστούν εποικοδομη-σης, στη διάρκεια της συνάντησης Στις συναντήσεις “CESlink” στο Παρί-

τικά και να υποστηρίξουν ένθερμα το Στη συνάντηση των Προέδρων και των έγινε παρουσίαση της κοινής βάσης σι συμμετείχε η Δρ. Μάρθα Θεοδώρου, 
project “CESlink”.Γενικών Γραμματέων των Ο.Κ.Ε., το δεδομένων και προτάθηκαν η αναβάθ- Υπεύθυνη Δημοσίων και Διεθνών 

Νοέμβριο του 2005, στο Παρίσι, η Ακολούθησε η ετήσια συνάντηση μισή της, αλλά και η προβολή της, τόσο Σχέσεων της Ο.Κ.Ε.
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Στις 20 και 21 Νοεμβρίου 2005 Εκτενής ενημέρωση έγινε για τη 
έλαβε χώρα η ετήσια Ευρωμεσογει- δομή της Ο.Κ.Ε. που είναι υπό 
ακή Σύνοδος των Οικονομικών και δημιουργία αυτή την περίοδο στην 
Κοινωνικών Επιτροπών στο Αμμάν Ιορδανία και οι εκπρόσωποι των 
της Ιορδανίας. ευρωπαϊκών Ο.Κ.Ε. καλωσόρισαν τη 

δημιουργία της. Η Συνάντηση έλαβε ιδιαίτερη επι-
σημότητα και δημοσιότητα από τις Τη Σύνοδο απασχόλησε και η συμ-
ιορδανικές αρχές, καθώς έγινε μία φωνία που επετεύχθη (με τη μεσολά-
εβδομάδα μετά την έκρηξη βομβών βηση της Ευρωπαϊκής και της Ισπα-
με 60 νεκρούς σε ξενοδοχεία του νικής Ο.Κ.Ε., ως προεδρεύσας της 
Αμμάν. Την έναρξη των εργασιών περυσινής Συνόδου) μεταξύ ισραηλι-
κήρυξε ο Πρωθυπουργός της Ιορδα- νής και παλαιστινιακής Ο.Κ.Ε. για 
νίας, ενώ σε δύο συνεδρίες παρέστη τον προγραμματισμό της συνεργασί-
και μίλησε ο Υπουργός Εργασίας της ας μεταξύ των εκατέρωθεν κοινω-
χώρας. Από την ευρωπαϊκή Ο.Κ.Ε. νικών φορέων και των ίδιων δύο 
μετείχε η Πρόεδρος κα Anne-Marie αυτών Ο.Κ.Ε. 
Sigmund. Εκ μέρους της ελληνικής Αποφασίσθηκε ότι η επόμενη Σύ-
Ο.Κ.Ε. συμμετείχε ο επιστημονικός νοδος θα γίνει το φθινόπωρο του 2006 
συνεργάτης της Δρ. Αθανάσιος στη Σλοβενία. Μέχρι την επόμενη 
Παπαϊωάννου.  Σύνοδο, ομάδες εμπειρογνωμόνων 
Με την εξαίρεση της πορτογαλικής θα επεξεργασθούν τα εξής θέματα 
Ο.Κ.Ε. που δεν εκπροσωπήθηκε προκειμένου να παρουσιασθούν σε 
καθόλου, οι βομβιστικές επιθέσεις δε επόμενη Σύνοδο: 
φαίνεται να επηρέασαν την έκταση 
της συμμετοχής εκπροσώπων από τις 
Ο.Κ.Ε. 

Κατά τις διήμερες συζητήσεις, πα-
ρουσιάσθηκαν, κατ' αρχήν, τα πορί-
σματα των δύο ομάδων εμπειρογνω-
μόνων που είχαν αναλάβει από 
πέρυσι τα εξής θέματα: 

Τέλος, σημειώνεται ότι θα συνεχι- Της Ευρωμεσογειακής Συνόδου στο 
σθούν οι εργασίες της ομάδος Αμμάν προηγήθηκαν προπαρασκευ-
εμπειρογνωμόνων για τη φτώχεια αστικές συναντήσεις ομάδων εργα-
στην ευρωμεσογειακή λεκάνη που 

σίας (Βρυξέλλες, 30/3 & 27/5/2005), 
δεν κατέστη δυνατόν να ολοκληρω-

όπου συμμετείχε ο Δρ. Α. Παπαϊωάν-Παράγοντες ενίσχυσης της αντα- θούν φέτος. Η ελληνική Ο.Κ.Ε. θα 
νου, επιστημονικός συνεργάτης της γωνιστικότητας στο πλαίσιο της συμμετάσχει στις εργασίες της ομά-
Ο.Κ.Ε.Ευρωμεσογειακής Συνεργασίας. δας αυτής.

lΜελλοντική οικονομική, εκπαι-
δευτική, κοινωνική και πολιτι-
στική συνδρομή για τους νέους 
ανθρώπους στο πλαίσιο της ευρω-
παϊκής πολιτικής γειτονίας, και 
ειδικότερα μέσω της προώθησης 
ανταλλαγών και κοινών πρωτο-
βουλιών κρατών που μετέχουν 
στην Ευρωμεσογειακή Συνερ-lΒιομηχανική και τεχνολογική συ-
γασία. νεργασία και μετεγκαταστάσεις 

(“relocations”). lΗ συμμετοχή της κοινωνίας των 
πολιτών σε τοπικό επίπεδο στην lΟ ρόλος των συμβουλευτικών 
υλοποίηση του προγράμματος οργάνων και των κοινωνικο-οικο-
δράσης στο πλαίσιο της ευρωπαϊ-νομικών οργανισμών στην υλο-
κής πολιτικής γειτονίας με στόχο ποίηση των Συμφωνιών Σύνδεσης 
την ισόρροπη και διατηρήσιμη και στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής 
ανάπτυξη. Πολιτικής Γειτονίας (στις εργασίες 

της επιτροπής αυτής είχε μετάσχει l

και εκπρόσωπος της Ο.Κ.Ε. Ελ-
λάδος). 

ÅõñùìåóïãåéáêÞ Óýíïäïò ôùí Ï.Ê.Å. óôï ÁììÜí

ÓõíáíôÞóåéò «CESlink» óôï Ðáñßóé
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Åðßóêåøç óôçí Ï.Ê.Å.
Ïëëáíäßáò óôç ×Üãç

Πραγματοποιήθηκε, στις 5 Αυγούστου 2005, 
επίσκεψη της Δρ. Μάρθας Θεοδώρου, Υπεύθυνης 
Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων της Ο.Κ.Ε. 
Ελλάδος, στην Ο.Κ.Ε. Ολλανδίας, στη Χάγη.

Η κα Θεοδώρου συναντήθηκε με τον S.T. Duursma, 
Γενικό Γραμματέα, καθώς και με στελέχη της Ο.Κ.Ε. 
Ολλανδίας. 

Μετά την αλληλοενημέρωση για το έργο των δύο 
Ο.Κ.Ε., στη συνάντηση κυριάρχησε το θέμα της 
Ευρωπαϊκής Συνταγματικής Συνθήκης και του 
μέλλοντός της στους κόλπους της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Κοινή πεποίθηση υπήρξε η διαπίστωση ότι 
η Ένωση πρέπει να έρθει πιο κοντά στους πολίτες 
της, ώστε να αρθούν προβληματισμοί και αμφισβη-
τήσεις που διαταράσσουν τη συνοχή της.

Επίσης, η κα Θεοδώρου συμμετείχε στο πρόγραμμα 
"Risk Communication", το οποίο οργανώθηκε από το 
Πανεπιστήμιο του Μάαστριχτ, τον Αύγουστο του 
2005.

ÐñáãìáôïðïéÞèçêå óôéò ÂñõîÝëëåò, óôéò 28-30 Éïõíßïõ 
2005, ç 24ç ÓõíÜíôçóç ôùí ÏìÜäùí Êïéíùíéêþí êáé 
Ïéêïíïìéêþí Óõìöåñüíôùí ôùí ÷ùñþí ôçò ÁöñéêÞò, ôçò 
ÊáñáúâéêÞò, ôïõ Åéñçíéêïý êáé ôçò ÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò 
(Á.Ê.Å.-Å.Å.). 

Óôç ÓõíÜíôçóç, ôçí ïðïßá äéïñãÜíùóå ç ÅõñùðáúêÞ 
ÏéêïíïìéêÞ êáé ÊïéíùíéêÞ ÅðéôñïðÞ (Å.Ï.Ê.Å.), 
óõììåôåß÷áí áíôéðñïóùðåßåò ôùí ÏìÜäùí Êïéíùíéêþí êáé 
Ïéêïíï-ìéêþí Óõìöåñüíôùí ôùí ðåñéóóïôÝñùí ÷ùñþí ôçò 
Á.K.E., ìÝëç ôçò Å.Ï.Ê.Å., êáèþò êáé åêðñüóùðïé ôùí 
Ï.Ê.Å. ôçò Å.Å. êáé ôùí ÷ùñþí Á.Ê.Å. Óôç ÓõíÜíôçóç 
ðáñåõñÝèçóáí åðßóçò, åêðñüóùðïé ôïõ Óõìâïõëßïõ ôùí 
Õðïõñãþí Á.Ê.Å.-Å.Å., ôçò ÌåéêôÞò ÊïéíïâïõëåõôéêÞò 
ÓõíÝëåõóçò Á.Ê.Å.-Å.Å., ôçò ÅõñùðáúêÞò ÅðéôñïðÞò, ôçò 
ÃåíéêÞò Ãñáììáôåßáò ôùí ÷ùñþí Á.Ê.Å. êáé åõñùðáúêþí 
êáé äéåèíþí êïéíùíéêï-åðáããåëìáôéêþí ïñãáíéóìþí. Áðü 
ôçí Ï.Ê.Å. ÅëëÜäïò óõììåôåß÷å ï Ðñüåäñüò ôçò ê. 
Íéêüëáïò ÁíáëõôÞò.

ÊáôÜ ôç óõíÜíôçóç, ïé åêðñüóùðïé ôùí ÏìÜäùí 
Êïéíùíéêþí êáé Ïéêïíïìéêþí Óõìöåñüíôùí ôùí ÷ùñþí 
Á.Ê.Å.-Å.Å. õéïèÝôçóáí ôçí ðáñáêÜôù ôåëéêÞ äÞëùóç:

Ïé ÏìÜäåò Êïéíùíéêþí êáé Ïéêïíïìéêþí Óõìöåñüíôùí 
Á.Ê.Å.-Å.Å. åðéóçìáßíïõí ôçí áíÜãêç íá áíôéìåôùðéóôïýí 
ôá ÷áìçëÜ åðßðåäá åðåíäýóåùí, åêðáßäåõóçò êáé 
áðáó÷üëçóçò óôéò ÷þñåò Á.Ê.Å. Ïé óõììåôÝ÷ïíôåò 
óõìöùíïýí ìå ôéò áíáèåùñÞóåéò óôç Óõìöùíßá ôïõ 
Êïôïíïý ðïõ õðïãñÜöôçêáí óôç óõíÜíôçóç ôïõ 
Óõìâïõëßïõ ôùí Õðïõñãþí Á.Ê.Å.-Å.Å. óôéò 24 êáé 25 
Éïõíßïõ 2005 êáé ôïíßæïõí ôá åîÞò:

Ó÷åôéêÜ ìå ôçí åöáñìïãÞ ôçò Óõìöùíßáò ôïõ Êïôïíïý áðü 
ìç êñáôéêïýò ðáñÜãïíôåò:

Ó÷åôéêÜ ìå ôï èÝìá ôçò ðåñéöåñåéáêÞò ïëïêëÞñùóçò êáé 
ôçò áåéöüñïõ áíÜðôõîçò, ïé åêðñüóùðïé ôüíéóáí üôé ðñÝðåé 
íá äïèåß ðñïôåñáéüôçôá óôá áêüëïõèá:

¼óïí áöïñÜ óôéò äéáðñáãìáôåýóåéò ãéá ôéò Óõìöùíßåò 
ÏéêïíïìéêÞò Óõíåñãáóßáò:

Óôçí ðñïáãùãÞ ôçò éóüôçôáò ìåôáîý ôùí äýï öýëùí.

ðñÝðåé óõ÷íÜ íá åíçìåñþíïíôáé êáé íá óõìâïõëåýïíôáé 
óå üëá ôá óôÜäéá ôùí äéáðñáãìáôåýóåùí ôùí 
Óõìöùíéþí ÏéêïíïìéêÞò Óõíåñãáóßáò.

lÇ áðåëåõèÝñùóç ôïõ åìðïñßïõ äåí ðñÝðåé íá åßíáé 
áõôïóêïðüò, áëëÜ ðñÝðåé íá ðñïÜãåé ôçí áíÜðôõîç, ôçí 
ßäñõóç ôïðéêþí áãïñþí, êáèþò êáé íá óõìâÜëåé óôçí lÔç óçìáóßá ôçò ßäñõóçò èåóìþí Þ ôçò åíäõíÜìùóçò ôùí 
åîÜëåéøç ôçò öôþ÷åéáò.ìç êñáôéêþí ðáñáãüíôùí.

lÔçí áíÜãêç ãéá ðåñéóóüôåñç ðëçñïöüñçóç ó÷åôéêÜ ìå 
ôç Óõìöùíßá ôïõ Êïôïíïý.

lÔçí ðåñéïñéóìÝíç ùò ôþñá äéáâïýëåõóç.
lÓôçí ðñïþèçóç ôçò áåéöüñïõ áíÜðôõîçò ôçò õðáßèñïõ.lÔç âáóéêÞ áíÜãêç íá åíéó÷õèåß ç éêáíüôçôá ôùí ìç 
lÓôéò åõêáéñßåò áåéöüñïõ ôïõñéóìïý.êñáôéêþí ðáñáãüíôùí, êõñßùò ôùí ïéêïíïìéêþí êáé 

êïéíùíéêþí, ìÝóù ôçò åíéó÷õìÝíçò ðñüóâáóçò óå lÓôéò áðåéëÝò ôùí ðáãêüóìéùí êëéìáôéêþí áëëáãþí.
ðüñïõò êáé ôïõ åíäõíáìùìÝíïõ äéáëüãïõ ìåôáîý ôùí lÓôçí áíÜãêç ãéá áåéöüñï ÷ñÞóç ôùí öõóéêþí ðçãþí 
ðáñáãüíôùí. åíÝñãåéáò.

lÓôçí ðñüêëçóç ôïõ õéïý ôïõ AIDS, ôçò åëïíïóßáò êáé ôçò 
öõìáôßùóçò.

lÏé äéáðñáãìáôåýóåéò áíôéìåôùðßæïíôáé èåôéêÜ, õðü lÓôç óçìáóßá ôçò åêðáßäåõóçò êáé ôçò ανάπτυξης 
ïñéóìÝíåò ðñïûðïèÝóåéò, êõñßùò êïéíùíéêÞò öýóåùò. ανθρωπίνων πόρων.

lÏé ïìÜäåò ïéêïíïìéêþí êáé êïéíùíéêþí óõìöåñüíôùí l

ÓõíÜíôçóç ôùí ÏìÜäùí Êïéíùíéêþí êáé Ïéêïíïìéêþí
Óõìöåñüíôùí ôùí ÷ùñþí A.K.E. êáé ôçò Å.Å. óôéò ÂñõîÝëëåò

ÐñáãìáôïðïéÞèçêå óôéò 8, 9 êáé 10 Éïõíßïõ 2005, óôï Ðáñßóé, ç 
9ç ÄéåèíÞò ÓõíÜíôçóç ôùí Ï.Ê.Å. êáé ðáñüìïéùí èåóìþí, ìå ôç 
óõììåôï÷Þ ðåñßðïõ 50 áíôéðñïóùðåéþí áðü üëï ôïí êüóìï. 

ÊáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò ÓõíÜíôçóçò óõæçôÞèçêáí äýï èÝìáôá: 

1. Ç ðáãêïóìéïðïßçóç ôïõ åìðïñßïõ êáé ï ñüëïò ôçò êïéíùíßáò 
ôùí ðïëéôþí. 

2. Ôï status ôùí ãõíáéêþí.

Óôï ðëáßóéï ôùí åñãáóéþí ôçò ÓõíÜíôçóçò óõíåäñßáóå ôï 
Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï êáé ç ÏëïìÝëåéá ôçò Äéåèíïýò ̧ íùóçò ôùí 
Ï.Ê.Å. êáé ðáñüìïéùí èåóìþí êáé áðïöáóßóèçêáí:

1. Ç Ýíôáîç íÝùí ìåëþí: Âïõëãáñßáò, Ìïíáêü, ÓåíåãÜëçò êáé 
ÂåíåæïõÝëáò, ùò åíåñãÜ ìÝëç, êáèþò êáé ôçò ¸íùóçò Ãáëëü-
öùíùí Ï.Ê.Å., ùò óõíåñãáæüìåíï ìÝëïò. 

2. Ç õéïèÝôçóç ôçò Ýêèåóçò ðïëéôéêÞò (“policy report”) êáé ôùí 
ïéêïíïìéêþí åêèÝóåùí ôçò Äéåèíïýò ̧ íùóçò.

3. Ç áðïäï÷Þ ôçò ðñüôáóçò ãéá áíáèåþñçóç ôïõ êáôáóôáôéêïý 
ôçò Äéåèíïýò ̧ íùóçò.

4. Ç «öéëïîåíßá» ôçò ÃåíéêÞò Ãñáììáôåßáò ôçò Äéåèíïýò ̧ íùóçò 
ãéá ôá åðüìåíá äýï ÷ñüíéá óôéò åãêáôáóôÜóåéò ôçò Ï.Ê.Å. Ãáëëßáò.

5. Ç äéïñãÜíùóç ôçò 10çò Äéåèíïýò ÓõíÜíôçóçò ôùí Ï.Ê.Å. êáé 
ðáñüìïéùí èåóìþí áðü ôçí Ï.Ê.Å. Êßíáò êáé ôçò Óõíåäñßáóçò 
ôçò ÏëïìÝëåéáò (15/6/2006) áðü ôçí ÔñéìåñÞ ÊïñåáôéêÞ 
ÅðéôñïðÞ (Korean Tripartite Commission).

Ôçí Ï.Ê.Å. ÅëëÜäïò åêðñïóþðçóáí óôçí 9ç ÄéåèíÞ ÓõíÜíôçóç, 
óôï Ðáñßóé, ï Ðñüåäñüò ôçò ê. Íéêüëáïò ÁíáëõôÞò êáé ïé 
Áíôéðñüåäñïß ôçò ê.ê. ÄçìÞôñéïò Ðïëßôçò êáé Íéêüëáïò Ëéüëéïò. 

ÄéåèíÞò ÓõíÜíôçóç ôùí Ï.Ê.Å.
êáé ðáñüìïéùí èåóìþí óôï Ðáñßóé

Project  �TRESMED-2� 
Åõñùìåóïãåéáêü ÓåìéíÜñéo
óôçí Êùíóôáíôéíïýðïëç

Στις 28, 29 και 30 Ιουνίου 2005 πραγματοποιή-
θηκε, στην Κωνσταντινούπολη, το Ευρωμεσογει-
ακό Σεμινάριο του Project «TRESMED-2» με 
τίτλο «Ο συμβουλευτικός ρόλος των οικονομικών 
και κοινωνικών εταίρων και η συμβολή τους στην 
Eυρωμεσογειακή Συνεργασία» .

Το TRESMED-2 έχει ως στόχο να κάνει γνωστό σε 
τρίτες χώρες το ρόλο των Οικονομικών και Κοινω-
νικών Συμβουλίων ως θεσμικών μηχανισμών 
γνωμοδότησης και να ενδυναμώσει τις σχέσεις 
ανάμεσα στους οικονομικούς και κοινωνικούς 
εταίρους και στις δύο ακτές της Μεσογείου.

Το Σεμινάριο, σύμφωνα με το μοντέλο ανοιχτής 
συζήτησης, επικεντρώθηκε σε δύο άξονες: τις 
διαφορετικές μεθόδους εργασίας για διάλογο και 
συμμετοχή των οικονομικών και κοινωνικών 
εταίρων και τη συμβολή τους, μέσω των γνωμοδο-
τήσεων, στην ανάπτυξη της διαδικασίας της 
Βαρκελώνης, ιδιαίτερα στις σχέσεις ανάμεσα στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση και τις υποψήφιες προς ένταξη 
χώρες.

Στο Σεμινάριο συμμετείχε ο Δρ. Αθανάσιος Παπαϊω-
άννου, επιστημονικός συνεργάτης της Ο.Κ.Ε. 
Ελλάδος.



Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου 
2005, συνάντηση της Ο.Κ.Ε. με την Υπουργό 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων κα Μαρι-
έττα Γιαννάκου.  

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν επίσης οι κ.κ. 
Αθανάσιος Κυριαζής, Ειδικός Γραμματέας Διοικητι-
κού Τομέα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και 
Δημήτριος Σκιαδάς, Ειδικός Γραμματέας Διοικητι-
κού Τομέα Ευρωπαϊκής Ένωσης και Γ' ΚΠΣ. Από 
την Ο.Κ.Ε. συμμετείχαν οι κ.κ. Νικόλαος Αναλυτής, 
Πρόεδρος, Χαράλαμπος Κεφάλας, Αντιπρόεδρος, 
και η Δρ. Μάρθα Θεοδώρου, Υπεύθυνη Δημοσίων 
και Διεθνών Σχέσεων. συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και 

Θρησκευμάτων.Στη διάρκεια της συνάντησης ο κ. Αναλυτής παρου-
σίασε το έργο της Ο.Κ.Ε. και αναφέρθηκε ιδιαίτερα Η κα Γιαννάκου αναφέρθηκε με ιδιαίτερα θετικό 
στις Γνώμες που έχει εκφράσει η Επιτροπή για τρόπο στη συνεργασία του Υπουργείου με την Ο.Κ.Ε. 
ζητήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και στο παρελθόν και διαβεβαίωσε τον κ. Αναλυτή για την 
για τη Στρατηγική της Λισσαβόνας. Επίσης, επιβε- αποστολή Νομοσχεδίων προς γνωμοδότηση και στο 
βαίωσε τη θέληση της Επιτροπής για μία συνεχή μέλλον.
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Την Τρίτη, 26 Απριλίου 2005, Μέλη του Διοικητι-

κού Συμβουλίου του ΙΣΤΑΜΕ επισκέφθηκαν τα 

γραφεία της Ο.Κ.Ε. και συνάντησαν την Εκτε-

λεστική Επιτροπή της. 

Από το ΙΣΤΑΜΕ συμμετείχαν οι κ. Κωνσταντίνος 

Καρτάλης, Πρόεδρος, κα Μαριλένα Κοππά, 

Αντιπρόεδρος και κ. Γιώργος Παπακωνσταντίνου, 

Ταμίας, οι οποίοι ενημέρωσαν για τη δραστηριότητα 

του Ινστιτούτου. Στη συνέχεια συζητήθηκε η ανάγκη 

τακτικής αλληλοενημέρωσης των δύο οργανισμών 

σχετικά με τη δράση τους, με σκοπό τον αμοιβαίο 

εμπλουτισμό των εκατέρωθεν προσεγγίσεων.

Åðßóêåøç ôïõ Ä.Ó.
ôïõ ÉÓÔÁÌÅ

Tην Τετάρτη, 13 Ιουλίου 2005, o Γενικός 
Γραμματέας του Υπουργείου Απασχόλησης και 
Κοινωνικής Προστασίας κ. Δημήτριος Κοντός 
συναντήθηκε με την Eκτελεστική Επιτροπή της 
Ο.Κ.Ε. στα γραφεία της. 

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε κατόπιν πρωτο-
βουλίας του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινω-
νικής Προστασίας, προκειμένου να ενημερωθούν 
οι φορείς που εκπροσωπούνται στην Ο.Κ.Ε. για 
τον κυβερνητικό προγραμματισμό σε θέματα 
εργασιακών σχέσεων. Ακολούθησε ανταλλαγή 
απόψεων με στόχο τη διεύρυνση και εμβάθυνση 
του πεδίου διεξαγωγής του Κοινωνικού Διαλόγου.

ÓõíÜíôçóç ôçò Ï.Ê.Å. ìå ôçí Õðïõñãü
ÅèíéêÞò Ðáéäåßáò êáé ÈñçóêåõìÜôùí

Åðßóêåøç ôïõ Ãåíéêïý ÃñáììáôÝá ôïõ Õðïõñãåßïõ
Áðáó÷üëçóçò êáé ÊïéíùíéêÞò Ðñïóôáóßáò

Åðßóêåøç ôïõ Ðñïåäñåßïõ ôçò Ï.Ê.Å. óôç Ëåõêùóßá
Συνέχεια από τη σελ. 1 ας της Δημοκρατικής Εργατικής Ομοσπονδίας Κύπρου Από την πλευρά τους, τόσο ο Υπουργός, όσο και οι 

εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων παρουσίασαν Η αντιπροσωπεία της Ο.Κ.Ε. συναντήθηκε με τον (ΔΕΟΚ), Νίκος Μωϋσέως, Γενικός Γραμματέας της 
στην αντιπροσωπεία της Ο.Κ.Ε. το ιστορικό και τους Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Συνομοσπονδίας Εργατών Κύπρου (ΣΕΚ)].
τρόπους διεξαγωγής του Κοινωνικού Διαλόγου στην Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Χρίστο Ταλιαδώρο, καθώς Στη διάρκεια των συναντήσεων ο κ. Ν. Αναλυτής 
Κύπρο, καθώς και την πορεία του μέχρι σήμερα. Στη και με τις ηγεσίες των κοινωνικών φορέων [Πάμπης 

αναφέρθηκε στο θεσμό της Ο.Κ.Ε. και παρουσίασε το 
διάρκεια της συζήτησης για την προοπτική ίδρυσης Κυρίτσης, Γενικός Γραμματέας της Παγκύπριας 

έργο της Επιτροπής, τόσο σε εθνικό, όσο και σε 
Ο.Κ.Ε. στην Κύπρο, καθώς ήδη εκπρόσωποι των Εργατικής Ομοσπονδίας (ΠΕΟ), Λοΐζος Χατζηκω-

ευρωπαϊκό επίπεδο. Ακόμη, επεσήμανε το εύρος των 
κοινωνικών εταίρων συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή στής, Πρόεδρος της Ένωσης Τραπεζικών Υπαλλήλων 

θεμάτων που καλύπτει η Ο.Κ.Ε., αλλά και τη σπου- Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, υπήρξαν Κύπρου (ΕΤΥΚ), Βύρων Κρανιδιώτης, Πρόεδρος της 
δαιότητα της ενεργούς παρουσίας της κοινωνίας διαφορετικές προσεγγίσεις σχετικά με την υλοποίηση Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων Κύπρου 
μέσα από αυτό το θεσμό για την κοινωνική συνοχή. αυτού του στόχου.(ΟΕΒ), Μάνθος Μαυρομμάτης, Πρόεδρος του Κυ-
Επίσης, τόνισε τη σημασία του θεσμοθετημένου πριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Τέλος, ο κ. Αναλυτής ενημέρωσε τους συνομιλητές 
Κοινωνικού Διαλόγου στις ευρωπαϊκές και διεθνείς του ότι η Ο.Κ.Ε. είναι στη διάθεσή τους για οποιαδή-(ΚΕΒΕ), Γλαύκος Χατζηπέτρου, Γενικός Γραμματέας 
εξελίξεις και τη σημασία της συνεργασίας Ελλάδας ποτε συνδρομή στις μελλοντικές τους ενέργειες και της Παγκύπριας Συντεχνίας Δημοσίων Υπαλλήλων 

αποφάσεις.  (ΠΑΣΥΔΥ), Διομήδης Διομήδους, Γενικός Γραμματέ- και Κύπρου στα Όργανα της Ευρωπαϊκής  Ένωσης.

Åðßóêåøç ôïõ Ðñïåäñåßïõ ôçò Ï.Ê.Å. óôç Ëåõêùóßá
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Κατά τη διάρκεια του 2005, συζητήθηκε σης-φορέων και των φορέων μεταξύ τους. 
σε πολιτικό επίπεδο ο πιθανός ρόλος της Ήδη κοινωνικοί εταίροι που συμμετέχουν 
O.K.E. στο διάλογο που πρόκειται να στην Ο.Κ.Ε. έχουν ζητήσει τέτοιας φύ-
αρχίσει για το ασφαλιστικό ζήτημα. σεως συναντήσεις.

Στο πλαίσιο της συζήτησης αυτής, ο Πρόε- 3. Με τις πιο πάνω συναντήσεις οριοθετούν-
δρος κ. Νικόλαος Αναλυτής και Μέλη της ται αρχές-στόχοι, παράμετροι και κατευ-
Εκτελεστικής Επιτροπής (Ε.Ε.) της Ο.Κ.Ε. θυντήριες γραμμές, στη βάση των οποίων 
συναντήθηκαν, στις 26 Απριλίου 2005, με θα γίνουν οι αναγκαίες μελέτες για να 
τους συναρμόδιους Υπουργούς Οικονομίας υποστηριχθεί ο εθνικός, πολιτικός και 

κοινωνικός διάλογος. και Οικονομικών κ. Γεώργιο Αλογοσκούφη 
και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστα- 4. Η Ο.Κ.Ε. συνεισφέρει τις υπηρεσίες στον 
σίας κ. Πάνο Παναγιωτόπουλο. τομέα της επιστημονικής ανάλυσης-

τεκμηρίωσης, αξιοποιώντας το συνταγμα-Επίσης, αντιπροσωπεία του ΠΑ.ΣΟ.Κ., 
τικό της ρόλο και την ανεξαρτησία της.αποτελούμενη από τον κ. Ευάγγελο Βενιζέ-

λο, Υπεύθυνο του Τομέα Απασχόλησης, Προϋποθέσεις για την ανάθεση του προ-
Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας του Κόμ- αναφερομένου ρόλου στην Ο.Κ.Ε.:
ματος, καθώς και τις κυρίες Εύη Χριστοφι- - Θα πρέπει να καλύπτεται το σύνολο του α-
λοπούλου και Τόνια Αντωνίου, Συντονίστρια σφαλιστικού συστήματος, με ιδιαίτερο βάρος 
και Αναπληρώτρια Συντονίστρια του Τομέα στον κύριο ασφαλιστικό φορέα της χώρας.
Κοινωνικών Υποθέσεων του ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

- Άνεση χρόνου.
αντίστοιχα, επισκέφθηκε, στις 27 Απριλίου 

- Κάλυψη δαπανών από τον Προϋπολο-2005, τα γραφεία της Ο.Κ.Ε. και συζήτησε με 
γισμό και δυνατότητα πρόσληψης τυχόν το Προεδρείο και την Ε.Ε. της για το θέμα 
αναγκαίου προσωπικού.αυτό.

- Μη παρέμβαση κατά το στάδιο κατάρτι-Σε συνέχεια του διαλόγου που αναπτύχθηκε 
σης των μελετών.με τους εκπροσώπους κυβέρνησης και 

- Παροχή στοιχείων και άλλων πληροφο-αντιπολίτευσης, αλλά και της διαβούλευσης 
ριών από τις δημόσιες υπηρεσίες και τα με τους κοινωνικούς εταίρους που εκπροσω-
ασφαλιστικά ταμεία.πούνται στην Ο.Κ.Ε., συνεδρίασε στις 15 

Νοεμβρίου 2005 η Ε.Ε. της Ο.Κ.Ε., προκει- - Ορισμός υπεύθυνου από κυβερνητικής 
μένου να διαμορφώσει τις θέσεις της επί της πλευράς για να επιλύονται άμεσα τα όποια 
πρότασης των Υπουργών Οικονομίας και διαδικαστικά προβλήματα και ό,τι ανάγκες 
Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινω- δημιουργούνται.
νικής Προστασίας για το Ασφαλιστικό. 5. Τα αποτελέσματα των μελετών-ερευνών 
Η Ε.Ε. κατέληξε σε απόφαση, το πλήρες που θα εκπονηθούν θα δοθούν σε Κυβέρ-
κείμενο της οποίας έχει ως εξής: νηση-Κόμματα-Φορείς για τη διαμόρφω-

ση, μέσα από διάλογο, του εθνικού μακρο-1. Το ασφαλιστικό ζήτημα είναι εθνικής ση-
χρόνιου σχεδίου για την αντιμετώπιση του μασίας πρόβλημα και απαιτεί λύσεις 
προβλήματος.μακράς πνοής μέσα από Εθνικό-Πολιτικό-

Η Ο.Κ.Ε. με τα αρμόδια όργανά της (Ε.Ε. και Κοινωνικό Διάλογο με την απόλυτη συμ-
Ολομέλεια) θα παρακολουθούν τις εξελίξεις.φωνία-συνεννόηση των εμπλεκομένων φο-

ρέων (Κυβέρνηση-Κόμματα-Κοινωνικοί Η επιστολή απεστάλη στους συναρμόδιους 
Εταίροι και άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς). υπουργούς και κοινοποιήθηκε στα πολιτικά 

κόμματα και τους προέδρους των φορέων 2. Πρέπει να υπάρξουν άμεσα συναντήσεις, 
διμερείς και πολυμερείς, μεταξύ κυβέρνη- που εκπροσωπούνται στην Ο.Κ.Ε.

ÄéÜëïãïò ãéá ôï áóöáëéóôéêü æÞôçìá

Ο Πρόεδρος και η Εκτελεστική Επιτροπή της 
Ο.Κ.Ε. παρέθεσαν, στις 9 Μαΐου 2005, δείπνο σε 
εκπροσώπους των Μ.Μ.Ε.

Στη διάρκεια του δείπνου συζητήθηκε ο ρόλος της 
O.K.E. στο διάλογο που πρόκειται να αρχίσει για το 
ασφαλιστικό ζήτημα. Ο κ. Νικόλαος Αναλυτής, 
Πρόεδρος της Ο.Κ.Ε., αναφέρθηκε στο συνταγμα-
τικό ρόλο της Ο.Κ.Ε. ως του επίσημου οργάνου για τη 
διεξαγωγή του κοινωνικού διαλόγου για τη γενική 
πολιτική της χώρας. Επίσης, ενημέρωσε τους 
προσκεκλημένους για τις θέσεις των κοινωνικών 
εταίρων που συμμετέχουν στην Ο.Κ.Ε. και για το 
ρόλο που πρέπει ή μπορεί να διαδραματίσει η Επι-
τροπή για το ασφαλιστικό ζήτημα.

ÐáñÜèåóç äåßðíïõ óå
åêðñïóþðïõò ôùí Ì.Ì.Å.

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 3 Ιανουαρίου 2006, συνά-
ντηση της Ο.Κ.Ε. με το Σύμβουλο της Βρετανικής Πρεσβεί-
ας στην Αθήνα κ. Ian Whitting.  

Στη συνάντηση παρευρέθηκε, επίσης, η κα Χριστίνα Παλαιολό-
γου, από το Τμήμα Οικονομικών & Ευρωπαϊκών Υποθέσεων 
της πρεσβείας. Από την Ο.Κ.Ε. συμμετείχαν ο κ. Νικόλαος 
Αναλυτής, Πρόεδρος, και η Δρ. Μάρθα Θεοδώρου, Υπεύθυνη 
Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων.

Ο κ. Αναλυτής παρουσίασε το έργο της Ο.Κ.Ε. στην Ελλάδα και 
το εξωτερικό και στη συνέχεια αναφέρθηκε στις δράσεις της 
Επιτροπής για τη Στρατηγική της Λισσαβόνας. Στο σημείο αυτό 
ο κ. Whitting επεσήμανε ότι οι πολίτες της Βρετανίας δε 
γνωρίζουν για τη Στρατηγική της Λισσαβόνας.

Στη συνέχεια, ο κ. Whitting αναφέρθηκε στο ρόλο και στις 
σχέσεις των εργαζομένων με τους εργοδότες στη Βρετανία και 
στο σπουδαίο ρόλο της εκπαίδευσης και της κατάρτισης για τη 
μείωση της ανεργίας, αλλά και την αύξηση της ανταγωνιστικό-
τητας. Επίσης, τόνισε ότι η λύση για το μέλλον είναι η ανάπτυξη 
της υψηλής τεχνολογίας, οι υπηρεσίες και οι επενδύσεις από 
ξένους επενδυτές.

Στο τέλος της συνάντησης τόσο ο κ. Αναλυτής, όσο και ο κ. 
Whitting, εξέφρασαν την επιθυμία για μία περαιτέρω συνεργα-
σία σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

ÓõíÜíôçóç ôçò Ï.Ê.Å. ìå ôï
Óýìâïõëï ôçò ÂñåôáíéêÞò

Ðñåóâåßáò óôçí ÁèÞíá
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Η διαχείριση του ζητήματος της ενεργού γήρανσης 5. Η ανάπτυξη διαδικασιών Κοινωνικού Διαλόγου 
και θεσμικού χαρακτήρα παρεμβάσεων - κινή-αποτελεί πεδίο κοινωνικών προβληματισμών και 
τρων για την προώθηση και επιτυχή εφαρμογή των επιστημονικής έρευνας για την Αναπτυξιακή 

Σύμπραξη (Α.Σ.) «ΕΜΠΕΙΡΙΑ». Με τον τίτλο πολιτικών διαχείρισης της ενεργού γήρανσης στις 
«Καινοτόμες Προσεγγίσεις Εφαρμογών Κοινωνικού επιχειρήσεις.
Διαλόγου. Η περίπτωση της Διαχείρησης της 6. Η δημιουργία και λειτουργία ενός Παρατηρητηρί-2. Η ανάπτυξη μεθοδολογίας διαχείρισης της 
Ενεργού Γήρανσης», το έργο της κοινοτικής πρωτο- ου για το συγκεκριμένο ζήτημα με δίκτυο αντενών ενεργού γήρανσης στις επιχειρήσεις στον πρω-
βουλίας EQUAL φιλοδοξεί για τη χώρα μας να σε όλη την Ελλάδα.τογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα.
διερευνήσει το θέμα αυτό που προκύπτει ως κοινωνι-

Στην παρούσα φάση, βρίσκονται σε εξέλιξη η 3. Η υλοποίηση καινοτόμων πιλοτικών εφαρμογών κή και οικονομική αναγκαιότητα στη βάση των 
ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης στον πρω-για τον έλεγχο της λειτουργικότητας και της τεχνολογικών και διαρθρωτικών αλλαγών στις 
τογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα, καθώς και αποτελεσματικότητας τυποποιημένων μεθόδων επιχειρήσεις και των τριών τομέων της οικονομίας, 
οι συγκριτικές μελέτες ανάλυσης για τις εφαρμο-διαχείρισης της ενεργού γήρανσης, με σκοπό την των δημογραφικών εξελίξεων και των εξελίξεων στο 
σμένες πολιτικές από ορισμένα κράτη- μέλη της Ε.Ε. μελλοντική επέκταση της εφαρμογής τους στις ασφαλιστικό σύστημα, καθώς και από τη σύγκριση 
που απαντούν στο κεντρικό πρόβλημα. Σε εξέλιξη, επιχειρήσεις όλων των τομέων της οικονομίας .του ποσοστού απασχολούμενων μεγαλύτερης ηλι-
επίσης, βρίσκεται μία σημαντική Διακρατική 4. Η ανάπτυξη υποστηρικτικών μηχανισμών (συστή-κίας και του χρόνου εξόδου από την αγορά εργασίας 
Συνεργασία με δύο αντίστοιχες Α.Σ.: της Γαλλίας ματος συμβουλευτικής, σώματος μεντόρων, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στους άλλους παγκό-
(«KHEOPS»), με έδρα το Montpellier, και της πρότυπου εκπαιδευτικού υλικού) για την ομάδα-σμιους οικονομικούς πόλους (Β. Αμερική, Ν.Α.  
Ιταλίας («EOLO»), με έδρα το Bari. στόχο και η εφαρμογή τους.Ασία, Ιαπωνία).   

Η δραστηριότητα της Α.Σ. «ΕΜΠΕΙΡΙΑ» εντάσσε-
ται στην ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση 
και υλοποιείται με τη συμμετοχή πολλών αντιπρο-
σωπευτικών οργανώσεων των κοινωνικών εταίρων, 
σε μια προσπάθεια καινοτόμου εφαρμογής Κοινωνι-
κού Διαλόγου, όπου επιχειρείται μια ολοκληρωμένη 
προσέγγιση ενός δημόσιου ζητήματος, αυτό της 
ενεργού γήρανσης στην Ελλάδα. Οι συμμετέχοντες 
στην Α.Σ. «ΕΜΠΕΙΡΙΑ» είναι οι Ο.Κ.Ε., Σ.Ε.Β., 
ΙΝ.Ε.-Γ.Σ.Ε.Ε., Ε.Σ.Ε.Ε., Ε.Ε.Δ.Ε., ΓΕ.Σ.Α.Σ.Ε., 
Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., Ι.Ο.Β.Ε., ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ, 
Κ.Α.ΕΛ.Ε., Κ.Ε.Κ. Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., Ε.Κ.Α.Υ.Π., 
ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ.Ε., Κ.Ε.Κ. ΑΚΜΩΝ. Η Α.Σ. 
«ΕΜΠΕΙΡΙΑ» διοικείται από 14μελές Δ.Σ. με 
Πρόεδρο τον κ. Νικόλαο Αναλυτή και Αντιπρόεδρο 
τον κ. Νικόλαο Αντζινά.  

Οι στόχοι του έργου «Καινοτόμες Προσεγγίσεις 
Εφαρμογών Κοινωνικού Διαλόγου. Η περίπτωση της 
Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης» εξειδικεύονται 
ως εξής:

1. Η μελέτη της υφιστάμενης κατάστασης στον 
τομέα της διαχείρισης της ηλικιακής διάρθρωσης 
του ανθρωπίνου δυναμικού στον πρωτογενή, 
δευτερογενή και τριτογενή τομέα 

ÁíáðôõîéáêÞ Óýìðñáîç «ÅÌÐÅÉÑÉÁ»

Στις 17 Ιανουαρίου 2006, ο κ. Γεώργιος Τα φλουριά κέρδισαν οι κ.κ. Δημήτρης Πο-
Αλογοσκούφης, Υπουργός Οικονομίας λίτης, Αντιπρόεδρος, Γεώργιος Τσατήρης, 
και Οικονομικών, παρέστη στην καθιε- Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής και η 
ρωμένη κοπή πίτας της Ο.Κ.Ε. κα Βαρβάρα Γεωργοπούλου, Υπεύθυνη 

Αρχείου-Πρωτοκόλλου και Βιβλιοθήκης.Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε φέτος σε 
γνωστό εστιατόριο των Αθηνών, με τη Ο κ. Αλογοσκούφης και ο κ. Νικόλαος 
συμμετοχή των Μελών της Εκτελεστικής Αναλυτής, Πρόεδρος της Ο.Κ.Ε., ευχήθη-
Επιτροπής και της Ολομέλειας της Ο.Κ.Ε., καν σε όλους καλή χρόνια και εξέφρασαν 
Προέδρων Φορέων, φίλων και του προσω- την επιθυμία το 2006 να είναι παραγωγικό 
πικού της Ο.Κ.Ε. για την Επιτροπή.

ÊïðÞ ðßôáò ôçò Ï.Ê.Å.
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Ìå ðñùôïâïõëßá ôçò ÏéêïíïìéêÞò êáé 
ÊïéíùíéêÞò ÅðéôñïðÞò ôçò ÅëëÜäïò 
(Ï.Ê.Å.), ðñáãìáôïðïéÞèçêå óôéò 10 Äå-
êåìâñßïõ 2005, óôçí ¢ñôá, ç 8ç ÅôÞóéá 
ÓõíÜíôçóç ôçò Ï.Ê.Å. êáé ôùí Íïìáñ-
÷éáêþí Ïéêïíïìéêþí êáé Êïéíùíéêþí 
Åðéôñïðþí (Í.Ï.Ê.Å.) ôçò ÷þñáò. 

Êáé ó' áõôÞ ôç ÓõíÜíôçóç, ìåôáîý ôùí 
óõììåôå÷üíôùí, êõñéÜñ÷çóå ï Ýíôïíïò 
ðñïâëçìáôéóìüò ãéá ôçí «ýðáñîç» ôïõ 
èåóìïý ôùí Í.Ï.Ê.Å. õðü ôéò êñáôïýóåò 
óõíèÞêåò, áöïý ìåôÜ ìéá 10åôßá êáé ðëÝïí 
áðü ôçí øÞöéóç ôïõ ó÷åôéêïý Íüìïõ 
(Í.2218/1994), áíôß íá Ý÷åé åäñáéùèåß êáé 
åíéó÷õèåß, ï ñüëïò ôïõ óôçí áíÜäåéîç êáé 
ðñïâïëÞ ôùí áíáãêþí ôçò ðåñéöÝñåéáò 
ðáñáìÝíåé ìåôÝùñïò.

Ç ðåðïßèçóç üëùí Þôáí üôé ôï ìÝëëïí ôïõ 
èåóìïý åßíáé áíýðáñêôï åÜí äåí áíá-
èåùñçèåß ôï íïìéêü ðëáßóéï ðïõ äéÝðåé ôéò 
Í.Ï.Ê.Å., ðñïêåéìÝíïõ íá áíôáðïêñéèïýí 
óôï ñüëï ôïõò ùò ðáñÜãïíôåò ôïõ 
êïéíùíéêïý êáé äçìïêñáôéêïý äéáëüãïõ.

Ç áíáãêáßá áíáèåþñçóç èá ðñÝðåé íá 
êáëýøåé ôá êåíÜ ôïõ éäñõôéêïý Íüìïõ Åðßóçò, áðïöáóßóèçêå ç óýóôáóç 
2218/1994 êáé ôïõ Ðñïåäñéêïý ÄéáôÜã- 7ìåëïýò ÅðéôñïðÞò ôùí Í.Ï.Ê.Å., ç ïðïßá 
ìáôïò 57/1995 ðïõ áêïëïýèçóå. Óõãêå- áðü êïéíïý ìå ôçí Ï.Ê.Å. ÅëëÜäïò èá 
êñéìÝíá: êëéìáêþóåé ôéò åíÝñãåéÝò ôçò åíþðéïí ôùí 

áñìïäßùí êõâåñíçôéêþí ðáñáãüíôùí, 
õðïâÜëëïíôáò ãéá åðßëõóç ôá ðñïâëÞìáôá 
ðïõ áíôéìåôùðßæåé ï èåóìüò ãéá íá 
áíôáðïêñéèåß óôï ñüëï ôïõ óå ôïðéêü, 
ðåñéöåñåéáêü êáé åèíéêü åðßðåäï. 

Ç óõóôáèåßóá ÅðéôñïðÞ áðïôåëåßôáé áðü 
åêðñïóþðïõò ôùí Í.Ï.Ê.Å. ¢ñôáò, 
Á÷áÀáò, ÄñÜìáò, Êéëêßò, ÊïæÜíçò, 
Ìáãíçóßáò êáé Öùêßäáò.

ÁðïêÝíôñùóçò ôá ðáñáðÜíù, þóôå ôï 
Õðïõñãåßï íá ðñïâåß óôçí õëïðïßçóÞ 
ôïõò.

lÍá õðÜñîåé ñçôÞ äéÜôáîç ðïõ íá 
õðï÷ñåþíåé ôïõò ÍïìÜñ÷åò íá êéíïýí 
ôéò äéáäéêáóßåò óõãêñüôçóçò ôùí 
Í.Ï.Ê.Å. 

lÍá ðñïâëÝðåôáé õðï÷ñåùôéêÜ ç 
Ýêöñáóç ãíþìçò ôùí Í.Ï.Ê.Å. ðÜíù óå 
èÝìáôá åðåíäýóåùí, êïéíùíéêÜ, 
ðåñéâáëëïíôéêÜ, ðñïóôáóßáò ôïõ êá-
ôáíáëùôÞ êáé ãåíéêüôåñá áíáðôõ-
îéáêïý ðñïóáíáôïëéóìïý ôùí Íïìþí.

lÇ èçôåßá ôùí Í.Ï.Ê.Å., ç ïðïßá óÞìåñá 
åßíáé äéåôÞò, íá ðáñáêïëïõèåß ôï ÷ñüíï 
ôçò èçôåßáò ôïõ ÍïìÜñ÷ç.

lÍá ðñïâëåöèïýí ðüñïé ãéá ôéò 
ëåéôïõñãéêÝò áíÜãêåò ôùí Í.Ï.Ê.Å. 
Óôåñïýíôáé óôÝãçò, åîïðëéóìïý, åðé-
êïéíùíéþí, ãñáììáôåéáêÞò êáé åðéóôç-
ìïíéêÞò õðïóôÞñéîçò.

lÅí üøåé ôïõ Ä' Êïéíïôéêïý Ðëáéóßïõ 
ÓôÞñéîçò íá èåóìïèåôçèåß üñãáíï óå 
ðåñéöåñåéáêü åðßðåäï (Ð.Ï.Ê.Å.), 
áíÜëïãï ìå ôéò Í.Ï.Ê.Å.

lÍá êïéíïðïéçèïýí óôïí Õðïõñãü 
Åóùôåñéêþí, Äçìüóéáò Äéïßêçóçò êáé 

Πραγματοποιήθηκε, στις 26 Σεπτεμβρίου 2005, συνάντηση του κ. Προ-
κόπη Παυλόπουλου, Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης &  
Αποκέντρωσης, με την Επιτροπή Νομαρχιακών Οικονομικών και Κοι-
νωνικών Επιτροπών (Ν.Ο.Κ.Ε.), αποτελούμενη από τους κ.κ. Γεώργιο 
Αλεξίου, Διονύσιο Αντωνίου, Χρήστο Βάσιο, Δημήτρη Βουλγαράκη, 
Σταύρο Θεοφράστου και Αλέξανδρο Μπάρλο. 

Στη συνάντηση συμμετείχαν, επίσης, ο κ. Νικόλαος Αναλυτής, Πρόεδρος, και η 
Δρ. Μάρθα Θεοδώρου, Υπεύθυνη Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων της Ο.Κ.Ε. 

Ο κ. Αναλυτής και τα Μέλη της Επιτροπής ενημέρωσαν τον κ. Υπουργό για 
τα λειτουργικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Ν.Ο.Κ.Ε. και κατέθε-
σαν προτάσεις βελτίωσης της σημερινής κατάστασης. 

Ο κ. Υπουργός, αφού τόνισε τη σπουδαιότητα του ρόλου που καλούνται να 
διαδραματίσουν οι Ν.Ο.Κ.Ε. σε νομαρχιακό επίπεδο, εξέφρασε την 
αμέριστη υποστήριξή του για τη βελτίωση και ενδυνάμωση της λειτουργίας 
του θεσμού. 

Επίσης, πρότεινε την οργάνωση τακτικών ενημερωτικών συναντήσεών του 
με την Επιτροπή. 

ÓõíÜíôçóç ôïõ Õðïõñãïý Åóùôåñéêþí, Äçìüóéáò
Äéïßêçóçò &  ÁðïêÝíôñùóçò ìå ôçí ÅðéôñïðÞ Í.Ï.Ê.Å.

8ç ÅôÞóéá ÓõíÜíôçóç Ï.Ê.Å. êáé Í.Ï.Ê.Å.
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Ðáñáêïëïýèçóçò ôïõ Ê.Ð.Ó. 2000-2006

Ôçí ÐáñáóêåõÞ, 15 
Éïõëßïõ 2005, ðñáã-
ìáôïðïéÞèçêå óôç 
Èåóóáëïíßêç ç 7ç 
Óõíåäñßáóç ôçò Åðé-
ôñïðÞò Ðáñáêïëïý-
èçóçò ôïõ Ê.Ð.Ó. 
2000-2006. 
Óôï ðëáßóéï ôçò ðá-
ñïõóßáóçò ôçò ðïñåßáò êáé ôùí ðñïïðôéêþí ôïõ Ê.Ð.Ó. 2000-2006, ç 
ÅðéôñïðÞ Ðáñáêïëïýèçóçò äéáðßóôùóå üôé ç åðßôåõîç ôïõ óôü÷ïõ 
áðáéôåß åíôáôéêïðïßçóç ôùí ðñïóðáèåéþí ôùí Äéá÷åéñéóôéêþí 
Áñ÷þí (Ä.Á.) ôùí Åðé÷åéñçóéáêþí ÐñïãñáììÜôùí (Å.Ð.) ìå ôï 
óõíôïíéóìü ôçò Ä.Á. ôïõ Ê.Ð.Ó., êáèþò åðßóçò êáé ôçí ðñïþèçóç 
ðñïëçðôéêþí êáé äéïñèùôéêþí åíåñãåéþí ãéá ôçí áíôéìåôþðéóç 
ðñïâëçìÜôùí ðïõ óõíäÝïíôáé ìå ôçí õëïðïßçóç êáé ôïí ðñïãñáì-
ìáôéóìü ôùí Å.Ð. 
Ç ÅðéôñïðÞ åíçìåñþèçêå ãéá ôéò ìÝ÷ñé óÞìåñá áíáëçöèåßóåò 
åíÝñãåéåò ôçò Ä.Á. ôïõ Ê.Ð.Ó., óôçí êáôåýèõíóç âåëôßùóçò ôçò 
ëåéôïõñãßáò ôùí óõóôçìÜôùí äéá÷åßñéóçò êáé åëÝã÷ïõ, áíáãíþñéóå 
ìå éêáíïðïßçóç áõôÝò ôéò åíÝñãåéåò êáé êÜëåóå üëåò ôéò åìðëåêü-
ìåíåò áñ÷Ýò (Ä.Á. êáé ôåëéêïýò äéêáéïý÷ïõò) íá åöáñìüóïõí ìå ôç 
äÝïõóá åðéìÝëåéá ôá ìÝôñá ðïõ Ý÷ïõí áðïöáóéóôåß êáé ãéá ôá ïðïßá 
Ý÷ïõí äïèåß ïé ó÷åôéêÝò êáôåõèýíóåéò áðü ôéò áñìüäéåò õðçñåóßåò. 
Óôï ðëáßóéï ôçò Óõíåäñßáóçò, ç ÅðéôñïðÞ Ðáñáêïëïýèçóçò åíçìå-
ñþèçêå ãéá ôçí åíåñãïðïßçóç ôïõ íÝïõ áíáðôõîéáêïý íüìïõ 
(Í.3299/04), ï ïðïßïò ãéá ðñþôç öïñÜ êáôáñôßóôçêå ìåôÜ áðü 
äéáâïõëåýóåéò ìå åêðñïóþðïõò êáé öïñåßò ôùí ðáñáãùãéêþí 
ôÜîåùí áðü üëç ôçí ÅëëÜäá. 
¼óïí áöïñÜ óôéò äñÜóåéò åíßó÷õóçò ÌÌÅ óôá ÐÅÐ, ç ÅðéôñïðÞ 
Ðáñáêïëïýèçóçò êÜëåóå üëïõò ôïõò åìðëåêüìåíïõò öïñåßò íá 
åðéôá÷ýíïõí ôéò äéáäéêáóßåò ùñßìáíóçò ôùí ó÷åôéêþí äñÜóåùí 
óõìðåñéëáìâáíïìÝíùí êáé ôùí áíôßóôïé÷ùí äñÜóåùí óôï ðëáßóéï 
ôùí ÏëïêëçñùìÝíùí ÐñïãñáììÜôùí ÁóôéêÞò ÁíÜðôõîçò êáé ôçò 
åíßó÷õóçò éäéùôþí óå äñÜóåéò Êïéíùíßáò ôçò Ðëçñïöïñßáò.
Ç ÅðéôñïðÞ åíçìåñþèçêå ãéá ôï ðåñéå÷üìåíï êáé ôá ðáñáäïôÝá 
ôùí ÅêèÝóåùí Áîéïëüãçóçò ðñþôïõ Áðïëïãéóìïý, êáèþò åðßóçò 
êáé ãéá ôá óõìðåñÜóìáôá ðïõ óõìðåñéëáìâÜíïíôáé óôï Á' 
ðáñáäïôÝï ôïõ óõìâïýëïõ Áîéïëüãçóçò, ãéá ôéò áëëáãÝò ðïõ 
åðÞëèáí óõíïëéêÜ óôï Ê.Ð.Ó. ìåôÜ ôçí åíäéÜìåóç áíáèåþñçóÞ ôïõ.
Ùò ðñïò ôç äçµïóéüôçôá êáé ôçí ðëçñïöüñçóç, ç ÅðéôñïðÞ åîÝ-
öñáóå ôçí áðïäï÷Þ ôçò ìå ôï óýóôçìá óõíôïíéóìïý êáé ðáñáêïëïý-
èçóçò ôùí åíåñãåéþí ðëçñïöüñçóçò, êáèþò êáé ìå ôéò åíÝñãåéåò 
ðïõ Ý÷ïõí ðñáãìáôïðïéçèåß Þ ó÷åäéÜæïíôáé íá õëïðïéçèïýí. 
¼óïí áöïñÜ óôï ÏëïêëçñùìÝíï Ðëçñïöïñéáêü Óýóôçìá (ÏÐÓ), 
ç ÅðéôñïðÞ äéáðßóôùóå ìå éêáíïðïßçóç üôé ðñáãìáôïðïéÞèçêå ìéá 
óåéñÜ åíåñãåéþí ãéá ôçí áíáâÜèìéóç ôïõ ëïãéóìéêïý êáé ôùí 
õðïäïìþí, ôçí ðïéïôéêÞ ðáñáêïëïýèçóç ôïõ óõóôÞìáôïò, ôçí 
êáëýôåñç áîéïðïßçóç ôùí äåäïìÝíùí êáé ôçí éêáíïðïßçóç åðß 
ìÝñïõò ëåéôïõñãéêþí áðáéôÞóåùí.   
Åðßóçò, ç ÅðéôñïðÞ åíÝêñéíå ôá ÓõµðåñÜóµáôá ôçò 6çò Óõíåäñßá-
óçò ôùí Õðïåðéôñïðþí Áíèñùðßíùí Ðüñùí êáé ÁãñïôéêÞò 
ÁíÜðôõîçò êáé åíçìåñþèçêå ãéá ôéò åíÝñãåéåò Ôå÷íéêÞò ÂïÞèåéáò 
ðïõ õëïðïéïýíôáé óôï åðßðåäï ôïõ Å.Ð. Ôå÷íéêÞò ÂïÞèåéáò êáé óôï 
åðßðåäï ôïõ ¢îïíá Ðñïôåñáéüôçôáò Ôå÷íéêÞò ÂïÞèåéáò ôùí 
ÐñïãñáììÜôùí ôïõ Ê.Ð.Ó. 2000-2006.
Ó÷åôéêÜ ìå ôçí áíáèåþñçóç ôïõ Ê.Ð.Ó. 2000-2006 êáé ôùí Åðé÷åé-
ñçóéáêþí ÐñïãñáììÜôùí, ç ÅðéôñïðÞ Ðáñáêïëïýèçóçò ôïõ 
Ê.Ð.Ó. óõìöþíçóå ìå ôéò âáóéêÝò êáôåõèýíóåéò áíáèåþñçóçò, 
äéá÷åéñéóôéêïý êáé ü÷é óôñáôçãéêïý ÷áñáêôÞñá. Ç ÅðéôñïðÞ 
åîïõóéïäüôçóå ôç Ä.Á. ôïõ Ê.Ð.Ó. íá ðñïâåß óôéò áíáãêáßåò åíÝñ-
ãåéåò ìå ôéò åðß ìÝñïõò Ä.Á. ôùí Å.Ð., ðñïêåéìÝíïõ íá ðñïùèçèïýí 
ìå ãñáðôÞ äéáäéêáóßá ïé ó÷åôéêÝò ðñïôÜóåéò áíáèåþñçóçò ôùí 
Å.Ð. ðñïò ôéò ïéêåßåò ÅðéôñïðÝò Ðáñáêïëïýèçóçò.
ÔÝëïò, ç ÅðéôñïðÞ Ðáñáêïëïýèçóçò åíçìåñþèçêå ãéá ôçí åîÝëéîç 
ôçò äéáðñáãìÜôåõóçò ôùí äçìïóéïíïìéêþí ðñïïðôéêþí êáé ôùí 
êáíïíéóìþí ôçò íÝáò ðñïãñáììáôéêÞò ðåñéüäïõ 2007-2013, êáèþò 
åðßóçò êáé ãéá ôéò óôñáôçãéêÝò êáôåõèýíóåéò ãéá ôçí ïéêïíïìéêÞ, êïé-
íùíéêÞ êáé ÷ùñéêÞ óõíï÷Þ óå åðßðåäï Å.Å. êáé ãéá ôéò ó÷åôéêÝò äéá-
âïõëåýóåéò ôçò ÅëëÜäáò ìå ôçí Å.Å. åð'áõôþí.  Åðßóçò, óôï ðëáßóéï 
ôùí äéáäéêáóéþí ó÷åäéáóìïý ãéá ôçí ðåñßïäï 2007-2013, ôá âáóéêÜ 
ðñïãñáììáôéêÜ êåßìåíá ôçò ÷þñáò èá åßíáé: ôï Ó÷Ýäéï ÁíÜðôõîçò 
2007-2013, ôï Åèíéêü Óôñáôçãéêü Ðëáßóéï ÁíáöïñÜò (ÅÓÐÁ) 2007-
2013, ôá Óõã÷ñçìáôïäïôïýìåíá Åðé÷åéñçóéáêÜ ÐñïãñÜììáôá ôçò 
ðåñéüäïõ 2007-2013 êáé ôï Åèíéêü Ðëáßóéï ÓôÞñéîçò.

8ç Óõíåäñßáóç ôçò ÅðéôñïðÞò 
Ðáñáêïëïýèçóçò ôïõ Ê.Ð.Ó. 2000-2006

Ôçí ÐÝìðôç, 8 Äåêåì-
âñßïõ 2005, ðñáãìá-
ôïðïéÞèçêå óôçí ÁèÞ-
íá ç 8ç Óõíåäñßáóç 
ôçò ÅðéôñïðÞò Ðáñá-
ê ï ë ï ý è ç ó ç ò  ô ï õ  
Ê.Ð.Ó. 2000-2006.
ÊáôÜ ôçí ðáñïõóßáóç 
ôçò ðïñåßáò êáé ôùí 
ðñïïðôéêþí ôïõ Ê.Ð.Ó. 2000-2006, ç ÅðéôñïðÞ Ðáñáêïëïýèçóçò 
äéáðßóôùóå üôé ìå âÜóç ôá óôïé÷åßá ðñïüäïõ ðïõ Ý÷ïõí êáôá÷ù-
ñçèåß óôï ÏÐÓ ìÝ÷ñé 15.11.2005, äåóìåýèçêå ìå áðïöÜóåéò 
Ýíôáîçò ôï 82,3% ôçò óõíïëéêÞò äçìüóéáò äáðÜíçò ôïõ Ã' Ê.Ð.Ó. 
Ãéá ôçí áðïöõãÞ áðþëåéáò ðüñùí áðü ôçí åöáñìïãÞ ôïõ êáíüíá 
áõôüìáôçò áðïäÝóìåõóçò ðüñùí (êáíüíáò í+2) ãéá ôï 2005, ç 
ÅðéôñïðÞ óõìöþíçóå ìå ôçí ðñïþèçóç åíåñãåéþí åðéôÜ÷õíóçò êáé 
áíôéìåôþðéóçò ôùí óôåíþóåùí ôïõ óõóôÞìáôïò üðùò ôçí åíßó÷õóç 
áäýíáìùí äéêáéïý÷ùí, ôçí áýîçóç ôïõ ïñßïõ ðëçñùìþí êáôÜ 
ðñïôåñáéüôçôá óå öïñåßò ðïõ Ý÷ïõí ðåñéóóüôåñï áíÜãêç, ôéò 
åðéðëÝïí äéáäéêáóßåò áðëïðïßçóçò, êáèþò êáé ôç äéêôýùóç üëùí 
ôùí åìðëåêüìåíùí öïñÝùí ãéá ôçí êáëýôåñç ðñïåôïéìáóßá 
õðïäï÷Þò ôùí áíáìåíüìåíùí åîáéñåôéêÜ õøçëþí ñõèìþí ðéóôïðïß-
çóçò êáé ðëçñùìÞò äáðáíþí.
Ç ÅðéôñïðÞ Ðáñáêïëïýèçóçò åíçìåñþèçêå, åðßóçò, ãéá ôçí 
áíáèåþñçóç ôïõ Ê.Ð.Ó. ðïõ îåêßíçóå ôïí Éïýëéï ôïõ 2005, óôç âÜóç 
ôùí êáôåõèýíóåùí ðïõ åß÷áí áðïöáóéóôåß êáôÜ ôçí 7ç ÅðéôñïðÞ 
Ðáñáêïëïýèçóçò. Ç áíáèåþñçóç áíáêáôÝíåéìå ìÝñïò ôùí 
áäéÜèåôùí ðüñùí óå ôïìåßò ðáñÝìâáóçò-ðïëéôéêÞò ðïõ óõìâÜë-
ëïõí Üìåóá óôçí åíßó÷õóç ôçò óýãêëéóçò ôùí åëëçíéêþí Ðåñéöå-
ñåéþí, áëëÜ êáé óôçñßæïõí ïõóéáóôéêÜ ôéò óôñáôçãéêÝò åíßó÷õóçò 
ôçò áíôáãùíéóôéêüôçôáò ôçò åëëçíéêÞò ïéêïíïìßáò. Ç ÅðéôñïðÞ 
áíáãíþñéóå ôï åíäå÷üìåíï íÝáò áíáèåþñçóçò äéá÷åéñéóôéêïý 
÷áñáêôÞñá ôï åðüìåíï Ýôïò, ãéá áíáêáôáíïìÞ ðüñùí (ìåôáîý Å.Ð. 
êáé Ôáìåßùí) ìå âÜóç ôéò êáôåõèõíôÞñéåò ïäçãßåò ôçò Å.Å. êáé ôéò 
åêôéìÞóåéò ôçò Ä.Á. ôïõ Ê.Ð.Ó. ó÷åôéêÜ ìå ôçí åðéêéíäõíüôçôá ôùí 
Å.Ð. óå ü,ôé áöïñÜ ôçí ðéèáíÞ áðþëåéá ðüñùí áðü ôçí õóôÝñçóç 
óôçí õëïðïßçóç ïñéóìÝíùí óõã÷ñçìáôïäïôïýìåíùí äñÜóåùí.
Ç çìåñÞóéá äéÜôáîç ôçò Óõíåäñßáóçò óõìðåñéÝëáâå êáé ôçí åíçìÝ-
ñùóç ôçò ÅðéôñïðÞò ãéá ôç ëåéôïõñãßá ôïõ ÓõóôÞìáôïò Äéá÷åßñéóçò 
êáé ÅëÝã÷ïõ ôïõ Ê.Ð.Ó. Ç ÅðéôñïðÞ äéáðßóôùóå ôéò óçìáíôéêÝò 
âåëôéþóåéò óôçí áðïôåëåóìáôéêüôçôÜ ôïõ áëëÜ, ðáñÜëëçëá, áíáãíþ-
ñéóå ôçí åíßó÷õóç ôùí ðñïóðáèåéþí ãéá ðåñáéôÝñù áðëïðïéÞóåéò 
ôùí äéáäéêáóéþí, ôçñþíôáò ôï ó÷åôéêü êáíïíéóôéêü ðëáßóéï.
¼óïí áöïñÜ óôá ìÝôñá ùñßìáíóçò ôùí Ýñãùí êáé ôùí äñÜóåùí ãéá 
ôçí 4ç ÐñïãñáììáôéêÞ Ðåñßïäï 2007-2013, ç ÅðéôñïðÞ Ðáñáêï-
ëïýèçóçò êÜëåóå ôç Ä.Á. ôïõ Ê.Ð.Ó. íá ðñïùèÞóåé Üìåóá ôéò 
áðáéôïýìåíåò åíÝñãåéåò êáé êáôåõèýíóåéò, ðñïêåéìÝíïõ ïé Ä.Á. íá 
åíåñãïðïéÞóïõí ôá ó÷åôéêÜ ìÝôñá Þ êáé äñÜóåéò êáé íá ðñï÷ùñÞ-
óïõí ôç äéáäéêáóßá Ýíôáîçò ôùí ðñÜîåùí êáé ôçí Ýãêáéñç ïëïêëÞ-
ñùóç ôçò åêðüíçóçò ôùí ó÷åôéêþí ìåëåôþí.
Óôï ðëáßóéï ôçò åíçìÝñùóçò ôçò ÅðéôñïðÞò ãéá ôçí åîÝëéîç ôçò 
äéáðñáãìÜôåõóçò ôùí äçìïóéïíïìéêþí ðñïïðôéêþí êáé ôùí 
êáíïíéóìþí ôçò íÝáò ðñïãñáììáôéêÞò ðåñéüäïõ, ç ÅðéôñïðÞ 
Ðáñáêïëïýèçóçò åðéóÞìáíå üôé ðáñáìÝíåé ùò óôü÷ïò ç äéáìüñöù-
óç ôïõ ÅÓÐÁ åíôüò ôïõ á´ äéìÞíïõ ôïõ 2006 êáé ôùí íÝùí Å.Ð. ìÝ÷ñé 
ôÝëïõò ôïõ  á´ åîáìÞíïõ ôïõ 2006.    
Ó÷åôéêÜ ìå ôçí åðéêïéíùíéáêÞ óôñáôçãéêÞ ôïõ Ê.Ð.Ó., ç ÅðéôñïðÞ 
åðéóÞìáíå ôçí áíÜãêç óõíôïíéóìïý êáé ðáñáêïëïýèçóçò ôùí 
åíåñãåéþí ðëçñïöüñçóçò êáé äçìïóéüôçôáò, ìå óêïðü ôçí áðü 
êïéíïý áíôéìåôþðéóç õëïðïßçóçò ôùí áðáéôïýìåíùí óôü÷ùí. 
Óôï ðëáßóéï ôçò åíçìÝñùóçò ôçò ÅðéôñïðÞò ãéá ôï ÏÐÓ, ç ÅðéôñïðÞ 
äéáðßóôùóå ôç óçìáíôéêÞ ðñüïäï ðïõ óçìåéþèçêå ôüóï óôçí 
êÜëõøç ôùí äéá÷åéñéóôéêþí áðáéôÞóåùí ôçò ôñÝ÷ïõóáò ðåñéüäïõ 
üóï êáé óôç äçìéïõñãßá ôùí ðñïûðïèÝóåùí ãéá ôéò áðáéôïýìåíåò 
ðñïóáñìïãÝò, åíüøåé ôçò åðüìåíçò ðñïãñáììáôéêÞò ðåñéüäïõ. 
Åðßóçò, ç ÅðéôñïðÞ åíçìåñþèçêå ãéá ôçí áîéïëüãçóç ðñþôïõ áðï-
ëïãéóìïý ôïõ Ê.Ð.Ó. ðïõ Ýãéíå áðü áíåîÜñôçôï áîéïëïãçôÞ êáèþò  
êáé ãéá ôïõò óôü÷ïõò ôçò åê ôùí ðñïôÝñùí áîéïëüãçóçò ôçò ðñï-
ãñáììáôéêÞò ðåñéüäïõ êáé ãéá ôï ó÷åäéÜãñáììá õëïðïßçóÞò ôïõò. 
ÔÝëïò, ç ÅðéôñïðÞ Ðáñáêïëïýèçóçò åíÝêñéíå ôá óõìðåñÜóìáôá 
ôçò 7çò Óõíåäñßáóçò ôçò ÕðïåðéôñïðÞò Áíèñùðßíùí Ðüñùí êáé 
ôçò 6çò Óõíåäñßáóçò ÕðïåðéôñïðÞò ÁãñïôéêÞò ÁíÜðôõîçò êáé 
åíçìåñþèçêå ãéá ôéò åíÝñãåéåò ðïõ Ý÷ïõí áíáëçöèåß ãéá ôçí 
åíåñãïðïßçóç ôùí åéäéêþí äñÜóåùí, ãéá ôçí ðåñáéôÝñù åíßó÷õóç 
ôçò íçóéùôéêÞò ðïëéôéêÞò, ðïõ Ý÷ïõí åíóùìáôùèåß óôá ÐÅÐ.

Ðñùôåýïõóá åðéäßùîç ôùí åõñùðáúêþí ÷ùñþí 
åßíáé ç âåëôßùóç ôçò áíôáãùíéóôéêüôçôáò ôùí 
ïéêïíïìéþí óôç âÜóç ôçò áíÜðôõîçò êáé åêìå-
ôÜëëåõóçò ôçò «ãíþóçò». Ôï ìïíôÝëï ôçò âéþóé-
ìçò áíÜðôõîçò ðñïáðáéôåß õøçëÜ åéäéêåõìÝíï 
åñãáôéêü äõíáìéêü, Ýñåõíá êáé êáéíïôïìßá êáé 
äéáóöáëßæåé ôç äçìéïõñãßá íÝùí ðïéïôéêþí èÝ-
óåùí áðáó÷üëçóçò êáèþò êáé ôç æçôïýìåíç 
êïéíùíéêÞ óõíï÷Þ.
Ìå ôéò ðñïïðôéêÝò áõôÝò êáé ôáõôü÷ñïíá ìå ôçí 
åðéäßùîç ôçò ðñáãìáôéêÞò óýãêëéóçò êáé óõíï-
÷Þò ðñïò ôï ìÝóï åõñùðáúêü åðßðåäï ç ÷þñá 
ìáò Ý÷åé îåêéíÞóåé ôç äéáäéêáóßá äéáìüñöùóçò 
ôïõ Åèíéêïý Óôñáôçãéêïý Ó÷åäßïõ ÁíÜðôõîçò, 
ôï ïðïßï èá õðïâëçèåß óôçí ÅõñùðáúêÞ Åðé-
ôñïðÞ ùò ôéò áñ÷Ýò ôïõ 2006. 

1ο Εθνικό Αναπτυξιακό Συνέδριο
Ôï 1ï Åèíéêü Áíáðôõîéáêü ÓõíÝäñéï ãéá ôçí 
ÐñïãñáììáôéêÞ Ðåñßïäï 2007-2013, äéåîÞ÷èç 
óôç Èåóóáëïíßêç, ôï ÓÜââáôï, 16 Éïõëßïõ 2005. 
Óôï ðëáßóéï ôïõ Óõíåäñßïõ óõæçôÞèçêáí oé 
åèíéêÝò óôñáôçãéêÝò áíáðôõîéáêÝò åðéëïãÝò 
ãéá ôçí ðñïãñáììáôéêÞ ðåñßïäï 2007-2013, 
êáèþò êáé ïé ôïðïèåôÞóåéò ôùí öïñÝùí êåíôñé-
êÞò êáé ðåñéöåñåéáêÞò äéïßêçóçò êáé ôùí êïé-
íùíéêþí åôáßñùí. 

2ο Εθνικό Αναπτυξιακό Συνέδριο

Óôï ðëáßóéï ôïõ 2ïõ Åèíéêïý Áíáðôõîéáêïý 
Óõíåäñßïõ ãéá ôçí ÐñïãñáììáôéêÞ Ðåñßïäï 
2007-2013, ðïõ ðñáãìáôïðïéÞèçêå óôçí ÁèÞ-
íá, ôçí ÐáñáóêåõÞ, 9 Äåêåìâñßïõ 2005 ðáñïõ-
óéÜóôçêáí ïé Ýùò ôüôå åîåëßîåéò êáé ôá áðïôå-
ëÝóìáôá ôùí äéáäéêáóéþí åèíéêïý áíáðôõîéá-
êïý ðñïãñáììáôéóìïý, ôï ÷ñïíïäéÜãñáììá ãéá 
ôï 2006, êáèþò êáé Ýíá ðñïó÷Ýäéï êåéìÝíïõ 
åñãáóßáò óôñáôçãéêïý ÷áñáêôÞñá. 
Åðßóçò, óõæçôÞèçêáí ôá óõìðåñÜóìáôá ôçò 
äéáâïýëåõóçò ìå ôïõò êïéíùíéêïýò êáé ïéêïíï-
ìéêïýò åôáßñïõò êáé ôá ðïñßóìáôá ôùí èåìáôé-
êþí óõíáíôÞóåùí ðïõ äéïñãÜíùóå ôï Õðïõñãåßï 
Ïéêïíïìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí ìå ôïõò öïñåßò 
åõèýíçò Ôïìåáêþí êáé Ðåñéöåñåéáêþí ðïëéôé-
êþí (1-3/12/2005). 

Θεματικές Συναντήσεις
Ôï Õðïõñãåßï Ïéêïíïìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí óôï 
ðëáßóéï ôçò äéáäéêáóßáò óõíôïíéóìïý ôùí äéá-
äéêáóéþí ôïõ Åèíéêïý Áíáðôõîéáêïý Ðñï-
ãñáììáôéóìïý ôçò ðåñéüäïõ 2007-2013 êáé 
ðñïþèçóçò ôçò äéáâïýëåõóçò äéïñãÜíùóå 5 
èåìáôéêÝò óõíáíôÞóåéò óôá áíôéêåßìåíá: 
- Åðé÷åéñçìáôéêüôçôá & ÅîùóôñÝöåéá (1-12-2005).

- ÁíÜðôõîç Áíèñþðéíïõ Äõíáìéêïý (1-12-2005).

- ØçöéáêÞ Óýãêëéóç & ÏñãáíùôéêÞ ÁíáäéÜñ-
èñùóç ôçò Äçìüóéáò Äéïßêçóçò (2-12-2005).

- Áåéöüñïò ÁíÜðôõîç (2-12-2005).

- Åíßó÷õóç ôçò Ðñïóðåëáóéìüôçôáò êáé ôùí 
Õðçñåóéþí Ãåíéêïý Ïéêïíïìéêïý ÓõìöÝ-
ñïíôïò (3-12-2005).

ÊáôÜ ôç äéÜñêåéá ôùí åñãáóéþí ðáñïõóéÜ-
óôçêáí ïé åîåëßîåéò óôéò äçìïóéïíïìéêÝò ðñï-
ïðôéêÝò, óôá ó÷Ýäéá êáíïíéóìþí, ç ðñüïäïò 
ôùí äéáäéêáóéþí ó÷åäéáóìïý, êáèþò êáé ïé 
èÝóåéò ôùí óõíáñìüäéùí öïñÝùí ÷Üñáîçò 
ôïìåáêþí ðïëéôéêþí.
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Êïéíïôéêü Ðëáßóéï ÓôÞñéîçò (Ê.Ð.Ó.)
Η Ο.Κ.Ε. Ελλάδος συμμετείχε και το 2005, ως τακτικό μέλος, στις δύο Συνέδρια, καθώς και στις Θεματικές Συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν 
Συνεδριάσεις (7η και 8η) των Επιτροπών Παρακολούθησης του Γ΄ Κ.Π.Σ. στο πλαίσιο της διαβούλευσης για τον αναπτυξιακό προγραμματισμό της 
Επίσης, η Ο.Κ.Ε. προσκλήθηκε και συμμετείχε στα δύο Εθνικά Αναπτυξιακά περιόδου 2007-2013. 

ÐñïãñáììáôéêÞ Ðåñßïäïò
2007-2013

Ã' Ê.Ð.Ó.  (2000-2006)

ãéá ôçí êáôÜñôéóç ôïõ Åèíéêïý
Óôñáôçãéêïý Ó÷åäßïõ ÁíÜðôõîçò
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Η υλοποίηση της Στρατηγικής της Λισσαβόνας 
απαιτεί οι στόχοι της βιώσιμης ανάπτυξης, της οι-
κονομίας της γνώσης και της ποιοτικής και πλήρους 
απασχόλησης να διαπερνούν τον πυρήνα όλων των 
δράσεων που προγραμματίζονται και υλοποιού-
νται στα πλαίσια των εθνικών και ευρωπαϊκών πο-
λιτικών. Η επίτευξη μιας ανταγωνιστικής οικονο-
μίας με διαχρονικότητα και κοινωνικό προσανατο-
λισμό προϋποθέτει συστηματική παρακολούθηση 
των επιπτώσεων όλων των δράσεων στη βελτίωση 
του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και την προ-
ώθηση της ανταγωνιστικότητας, την αναβάθμιση 
του ανθρώπινου δυναμικού, την ενίσχυση της 
κοινωνικής συνοχής και τη διαφύλαξη της περι-
βαλλοντικής ισορροπίας. 

ÐáñáôçñçôÞñéï Ðáñáêïëïýèçóçò ôçò 
ÓôñáôçãéêÞò ôçò Ëéóóáâüíáò Äßêôõï ãéá ôç ÓôñáôçãéêÞ ôçò Ëéóóáâüíáò 

Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (O.K.E.) õðü ôçí åðïðôåßá ôçò Å.Ï.Ê.Å.
θεωρεί ιδιαίτερα σημαντική την ενεργοποίησή της Η Ευρωπαϊκή Ο.Κ.Ε., στο πλαίσιο της ενεργού συμ-
στην κατεύθυνση της συστηματικής παρακολούθη- μετοχής και της αναβάθμισης του ρόλου των κοινω-
σης των εξελίξεων που σημειώνονται στην ελληνική νικών εταίρων στην προσπάθεια υλοποίησης των 
οικονομία κατά τη διαδικασία προσέγγισης των στόχων της Λισσαβόνας, δημιούργησε άτυπο δίκτυο 
στόχων της Λισσαβόνας και αποφάσισε τη δημιουρ- Για τη λειτουργία του Παρατηρητηρίου έχει συσταθεί ανταλλαγής γνώσεων και καλών πρακτικών των χω-

επιτροπή εμπειρογνωμόνων από την Ο.Κ.Ε. και τους γία Παρατηρητηρίου Παρακολούθησης της Στρατη- ρών μελών της, στο οποίο συμμετέχει και η Ελλάδα. 
φορείς: Σ.Ε.Β., Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., Ε.Σ.Ε.Ε., Γ.Σ.Ε.Ε., γικής της Λισσαβόνας. Η συνεργασία με τα επιστημο- Ως μία πρώτη ενέργεια της προαναφερόμενης 
Α.Δ.Ε.Δ.Υ., ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ.νικά ινστιτούτα (ΙΝ.Ε./Γ.Σ.Ε.Ε., Ι.Ο.Β.Ε., ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ.) πρωτοβουλίας είναι η έκδοση Γνώμης με τις ενέρ-

και το επιστημονικό δυναμικό των κοινωνικών εταί- γειες στις οποίες έχουν προβεί οι Ο.Κ.Ε. των συμμε-ÓõíáíôÞóåéò êïéíùíéêþí åôáßñùí
ρων αποτελεί βασική προϋπόθεση στην επιτυχία του τεχόντων στο δίκτυο χωρών για την προώθηση της Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων των κοινωνικών όλου εγχειρήματος, εξασφαλίζοντας την απαραίτητη Στρατηγικής της Λισσαβόνας. Κατά τη διάρκεια εταίρων με την καθ. Ελένη Λουρή-Δενδρινού, σε παρόμοια εγχειρήματα τεχνογνωσία, επιστημονι- εκπόνησης της Γνώμης πραγματοποιήθηκαν τρεις Διευθύντρια Οικονομικού Γραφείου του Πολιτικού κή στήριξη και εποικοδομητικό διάλογο. συναντήσεις της Υποεπιτροπής της Ε.Ο.Κ.Ε. στις Γραφείου του Πρωθυπουργού, στις 6/9/05 και 
H λειτουργία του Παρατηρητηρίου είναι επικεντρω- Βρυξέλλες (η 3η και τελευταία συνάντηση για το 10/2/06, οι κοινωνικοί εταίροι εξέφρασαν τις θέσεις 
μένη: συγκεκριμένο ζήτημα έγινε στις 26/9/2005). Η ελλη-τους αναφορικά με τις μεταρρυθμιστικές πολιτικές 

νική Ο.Κ.Ε., μεταξύ των άλλων, παρουσίασε τον της κυβέρνησης για την επίτευξη των στόχων της 
τρόπο λειτουργίας, τους στόχους και τις δραστηριό-Λισσαβόνας και τις δυνατότητες παρακολούθησης 
τητες του Παρατηρητηρίου Παρακολούθησης της της υλοποίησης και των επιπτώσεων του Προγράμ-
Στρατηγικής της Λισσαβόνας που έχει δημιουργηθεί ματος.
με τη συμμετοχή όλων των κοινωνικών εταίρων.

Επίσης, κατά τη διάρκεια της συνάντησης του Σε-
Οργανώθηκε, επίσης, στις Βρυξέλλες, στις 8 και 9 πτεμβρίου, όπου συμμετείχαν και εκπρόσωποι της 
Νοεμβρίου του 2005, Δημόσιος Διάλογος με θέμα «Η Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι κοινωνικοί εταίροι τοπο-
εφαρμογή της Στρατηγικής της Λισσαβόνας - Καλές θετήθηκαν στις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις στο πλαί-
πρακτικές».σιο της Στρατηγικής της Λισσαβόνας.

στο ανθρώπινο δυναμικό και στην απασχόληση 
των επί μέρους δράσεων που υλοποιούνται στο 
πλαίσιο των προαναφερομένων πολιτικών, και

lστον εντοπισμό καθυστερήσεων και ελλείψεων 
και τη διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων βελ-
τίωσης. 

lστην παρακολούθηση και αξιολόγηση των εθνι-
κών πολιτικών που στοχεύουν στη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας, 
στην αναβάθμιση της ποιότητας του ανθρώπινου 
δυναμικού και στην αύξηση της απασχόλησης 
(ποιοτική βελτίωση και αύξηση των θέσεων 
εργασίας),  

lστην παρακολούθηση της υλοποίησης και αξιο-
λόγηση των επιπτώσεων στην ανταγωνιστικότητα, 

Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, 10 Δεκεμβρίου 
2005, στην Άρτα, Ανοιχτή Συζήτηση με θέμα «Η 
Στρατηγική της Λισσαβόνας».

Στην εκδήλωση, η οποία οργανώθηκε με την πρω-
τοβουλία της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτρο-
πής της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) και της Νομαρχιακής 
Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (Ν.Ο.Κ.Ε.) 
Άρτας, παρουσίασαν το θέμα, καθώς και την πολιτι-
κή του διάσταση, οι κ.κ. Θεόδωρος Κολιοπάνος, 
Βουλευτής Ν. Άρτας, Γιώργος Καρέζος, Γραμματέας 
της Νομαρχιακής Επιτροπής Άρτας του Συνασπι-
σμού, Νικόλαος Αναλυτής, Πρόεδρος Ο.Κ.Ε., 
Χαράλαμπος Κεφάλας, Αντιπρόεδρος Ο.Κ.Ε. και 
Χρήστος Βάσιος, Πρόεδρος Ν.Ο.Κ.Ε. Άρτας. 

Κατά τη διάρκεια της Συζήτησης, τονίστηκε ότι το 
ζητούμενο για την ελληνική οικονομία είναι οι όροι 
που θα επιτρέψουν την αποτελεσματική αξιοποίηση 
των υποδομών, να μετατρέψουν τη δυνατότητα σε 
παραγωγική πραγματικότητα, να ενεργοποιήσουν 
αδρανείς δυνάμεις της κοινωνίας. μίσεις, που θα στηρίζονται στη γνώση, στις καινοτο- κ. Παναγιώτης Οικονομίδης, εκπρόσωποι των 
Οι όροι αυτοί πρέπει να αναζητηθούν τόσο στη παραγωγικών φορέων της πόλης, εκπρόσωποι των μίες και στις σύγχρονες τεχνολογίες επικοινωνίας και 
φυσική και λειτουργική συμπλήρωση των υφιστάμε-

Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και των Νομαρχι-πληροφορίας. νων «σκληρών» υποδομών, όσο, και κυρίως, στις 
ακών Ο.Κ.Ε. της χώρας, καθώς και σπουδαστές.«ήπιες» υποδομές και στις διαρθρωτικές μεταρρυθ- Την εκδήλωση παρακολούθησαν o Δήμαρχος Άρτας 

ÓÔÑÁÔÇÃÉÊÇ ÔÇÓ ËÉÓÓÁÂÏÍÁÓ
Åèíéêü Ðñüãñáììá Ìåôáññõèìßóåùí

ÅêäÞëùóç ãéá ôç ÓôñáôçãéêÞ ôçò Ëéóóáâüíáò óôçí ¢ñôá



Με την απόφαση του Συμβουλίου της 20ής Φεβρουα-
ρίου 2006 εγκρίνονται οι κοινοτικές στρατηγικές 
κατευθυντήριες γραμμές για την αγροτική ανάπτυξη 
(περίοδος προγραμματισμού 2007-2013). Με βάση 
αυτές τις στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές, κάθε 
κράτος μέλος θα πρέπει να εκπονήσει σχέδιο εθνικής 
στρατηγικής που θα αποτελεί το πλαίσιο αναφοράς 
για την προετοιμασία των προγραμμάτων αγροτικής 
ανάπτυξης. 

Οι κοινοτικές στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές 
προσδιορίζουν τους τομείς που έχουν σημασία για την 
υλοποίηση των προτεραιοτήτων της Κοινότητας, ιδίως 
σε σχέση με τους στόχους αειφορίας του Γκέτεμποργκ 
και την ανανεωμένη στρατηγική της Λισσαβόνας για τη 
μεγέθυνση και την απασχόληση, ενώ αναμένεται ότι θα 
συμβάλουν στα ακόλουθα:

ντικών υπηρεσιών και φιλικών προς τα ζώα πρακτικών 5. Εξασφάλιση συνεπούς προγραμματισμού
εκτροφής, η καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος, η Σύμφωνα με το στόχο 5 και κατά την επεξεργασία των 
παγίωση της συμβολής της βιολογικής γεωργίας, καθώς εθνικών τους στρατηγικών, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
και η προώθηση της εδαφικής ισορροπίας.   εξασφαλίσουν τη μεγιστοποίηση των συνεργιών και την 

αποφυγή πιθανών αντιφάσεων μεταξύ και εντός των 3. Βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές πε-
αξόνων, ενώ όπου ενδείκνυται θα μπορούν να ριοχές και ενθάρρυνση της διαφοροποίησης της Οι προτεραιότητες της Κοινότητας για την αγροτική 

αγροτικής οικονομίας αναπτύσσουν ολοκληρωμένες προσεγγίσεις. Επίσης, θα ανάπτυξη κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013 
πρέπει να μελετήσουν πώς μπορούν να ληφθούν υπόψη Για την επίτευξη του στόχου 3 τα κράτη μέλη θα πρέπει είναι έξι (6) και έχουν ως ακολούθως:
άλλες στρατηγικές σε επίπεδο Ε.Ε., όπως το σχέδιο να εστιάσουν τη στήριξη σε βασικές δράσεις, όπως η 1. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του γεωργικού 
δράσης για τα βιολογικά είδη διατροφής και τη βιολογι-αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας και του και δασοκομικού τομέα
κή γεωργία. ποσοστού απασχόλησης στην ευρύτερη αγροτική Ορισμένες εκ των δράσεων, στις οποίες θα πρέπει να 

οικονομία, η ενθάρρυνση της εισόδου των γυναικών 6. Συμπληρωματικότητα των κοινοτικών μέσων   εστιάσουν τα κράτη μέλη για την πραγματοποίηση του 
στην αγορά εργασίας, η αναζωογόνηση των χωριών, Με το στόχο 6 θα ενθαρρυνθεί η συνεργασία μεταξύ των στόχου 1, είναι η αναδιοργάνωση και ο εκσυγχρονισμός 
αλλά και η ενθάρρυνση της ανάπτυξης του τουρισμού. του γεωργικού τομέα, η βελτίωση της ενοποίησης της διαρθρωτικών πολιτικών και των πολιτικών απασχόλη-

αλυσίδας των γεωργικών προϊόντων και ειδών διατρο- 4. Δημιουργία τοπικών ικανοτήτων για την απασχό- σης και αγροτικής ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό, τα 
φής, αλλά και η διευκόλυνση της καινοτομίας και της ληση και τη διαφοροποίηση κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίσουν συμπληρωμα-
πρόσβασης στην έρευνα και ανάπτυξη (Ε&Α). τικότητα και συνοχή μεταξύ των δράσεων που θα Προκειμένου να ανταποκριθούν τα κράτη μέλη στο 

χρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερει-2. Βελτίωση του περιβάλλοντος και του τοπίου στόχο 4, θα πρέπει να ενθαρρύνουν δράσεις όπως η 
ακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και προώθηση της συνεργασίας και της καινοτομίας, καθώς Οι κυριότερες δράσεις των κρατών μελών της Ε.Ε. για 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας.  και η βελτίωση της τοπικής διακυβέρνησης.την επίτευξη του στόχου 2 είναι η προώθηση περιβαλλο-

lκαθορισμό των τομέων στους οποίους η προσφυγή στη 
στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) για την αγρο-
τική ανάπτυξη δημιουργεί τη μεγαλύτερη προστιθέ-
μενη αξία σε επίπεδο Ε.Ε.,

lσύνδεση με τις κύριες προτεραιότητες της Ε.Ε. (Γκέ-
τεμποργκ και Λισσαβόνα) και μετατροπή τους σε πολι-
τική για την αγροτική ανάπτυξη,

lεξασφάλιση συνέπειας με τις άλλες πολιτικές της Ε.Ε., 
ιδίως στους τομείς της συνοχής και του περιβάλλοντος,

lπλαισίωση της εφαρμογής της νέας κοινής γεωργικής 
πολιτικής (ΚΓΠ) που είναι προσανατολισμένη στις 
απαιτήσεις της αγοράς και της αναγκαίας αναδιάρ-
θρωσης που αυτή συνεπάγεται στα παλαιά και στα νέα 
κράτη μέλη. 

Με την απόφαση του Ευρωπαϊκού κατοχή καθορισμένων επαγγελμα- κράτους μέλους, ο οποίος επιθυμεί να 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τικών προσόντων («κράτος μέλος ασκήσει νομοθετικά κατοχυρωμένο 
της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 εξεδόθη η υποδοχής») αναγνωρίζει, για την επάγγελμα σε κράτος μέλος άλλο από 
Οδηγία 2005/36/ΕΚ σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση του εκείνο όπου απέκτησε τα επαγγελματι-
αναγνώριση των επαγγελματικών συγκεκριμένου επαγγέλματος, τα κά προσόντα του είτε ως αυτοαπασχο-
προσόντων. επαγγελματικά προσόντα που έχουν λούμενος, είτε ως μισθωτός, συμπερι-

αποκτηθεί σε ένα ή περισσότερα άλλα λαμβανομένων των ασκούντων ελεύ-Αντικείμενο της οδηγίας είναι η 
κράτη μέλη («κράτη μέλη καταγω- θερα επαγγέλματα. θέσπιση των κανόνων σύμφωνα με διαδικασία) και της επαγγελματικής 
γής») δίνοντας στον κάτοχό τους το τους οποίους το κράτος μέλος που Τέλος, στο ίδιο κοινοτικό κείμενο 

πείρας από το «κράτος μέλος υποδο-δικαίωμα να ασκεί εκεί αυτό το εξαρτά την ανάληψη ή την άσκηση παρουσιάζεται αναλυτικά η διαδικασία 
χής», καθώς και τα απαιτούμενα επάγγελμα. νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλ- αναγνώρισης των επαγγελματικών 
δικαιολογητικά.  ματος, στην επικράτειά του, από την Η οδηγία εφαρμόζεται σε κάθε υπήκοο τυπικών προσόντων (εκπαιδευτική 

Ïäçãßá 2005/36/ÅÊ ôïõ Åõñùðáúêïý Êïéíïâïõëßïõ
êáé ôïõ Óõìâïõëßïõ ó÷åôéêÜ ìå ôçí Áíáãíþñéóç

ôùí Åðáããåëìáôéêþí Ðñïóüíôùí 

ÔÏ ÅÕÑÙÐÁÚÊÏ ÊÏÉÍÏÂÏÕËÉÏ

Áðüöáóç ôïõ Óõìâïõëßïõ ó÷åôéêÜ ìå ôéò êïéíïôéêÝò
óôñáôçãéêÝò êáôåõèõíôÞñéåò ãñáììÝò ãéá ôçí áãñïôéêÞ

áíÜðôõîç (ðåñßïäïò ðñïãñáììáôéóìïý 2007-2013) 

ÔÏ ÅÕÑÙÐÁÚÊÏ ÓÕÌÂÏÕËÉÏ 

(2006/144/ÅÊ)  
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Στη συνεδρίαση της 8ης Φεβρουαρίου 2006, η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε τη στρατηγι-
κή της Ε.Ε. για τα βιοκαύσιμα [COM (2006) 34 
τελικό].

Η ανακοίνωση της Επιτροπής για τα βιοκαύσιμα 
συμπληρώνει το σχέδιο δράσης για τη βιομάζα 
[COM (2005) 628], στο οποίο είχαν περιγραφεί 
διάφορες ενέργειες που θα αναληφθούν, ώστε να 
ενθαρρυνθεί η χρήση κάθε είδους βιομάζας για 
παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας. Οι στόχοι της 
στρατηγικής της Ε.Ε. για τα βιοκαύσιμα, όπως 
ορίζονται με την ανακοίνωση της Επιτροπής, είναι οι 
ακόλουθοι τρεις:

1.Περαιτέρω προαγωγή των βιοκαυσίμων στην Ε.Ε. 
και σε αναπτυσσόμενες χώρες, διασφαλίζοντας ότι η 
παραγωγή και η χρήση τους θα είναι συνολικά θετική 
για το περιβάλλον, προάγοντας ταυτόχρονα το στόχο 
της ανταγωνιστικότητας, όπως ορίζει η Στρατηγική 
της Λισσαβόνας. 

2.Προετοιμασία για την ευρείας κλίμακας χρήση 
βιοκαυσίμων με βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς 
τους από άποψη κόστους, μέσω της βελτιστοποιημέ-
νης καλλιέργειας αποκλειστικών πρώτων υλών και 
της έρευνας στον τομέα των βιοκαυσίμων δεύτερης 
γενιάς. 

3.Εξερεύνηση των ευκαιριών των αναπτυσσόμενων 
χωρών για την παραγωγή πρώτων υλών βιοκαυσί-

σχεδίων με βάση την πολιτική συνοχής και την πλαίσιο τη στήριξή της για την ανάπτυξη βιοκαυσί-
μων και βιοκαυσίμων, καθώς και περιγραφή του 

πολιτική περιφερειακής ανάπτυξης. μων και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της 
ρόλου που θα μπορούσε να παίξει η Ε.Ε. στη στήριξη 

βιομηχανίας καυσίμων, ενώ παράλληλα θα παράσχει της ανάπτυξης αειφόρου παραγωγής βιοκαυσίμων. 
υψηλή προτεραιότητα στην έρευνα για την ιδέα του Άξονας 4Η στρατηγική της Ε.Ε. για τα βιοκαύσιμα περιλαμ-
«βιοδιυλιστηρίου» και για τα βιοκαύσιμα δεύτερης βάνει επτά άξονες πολιτικής, με βάση τους οποίους Επέκταση του εφοδιασμού με πρώτες ύλες
γενιάς.ομαδοποιούνται τα μέτρα που θα λάβει η Επιτροπή Στην παραγωγή πρώτων υλών για τα βιοκαύσιμα, η 

για την προώθηση της παραγωγής και χρήσης Επιτροπή θα καταστήσει την παραγωγή ζάχαρης για 
βιοκαυσίμων. βιοαιθανόλη επιλέξιμη για ενισχύσεις τόσο σχετικά 

με το καθεστώς που δεν αφορά τα τρόφιμα για γη σε 
αγρανάπαυση, όσο και τις ενεργειακές καλλιέργειες. Άξονας 1
Επιπλέον, θα αξιολογήσει τις ευκαιρίες για Τόνωση της ζήτησης για βιοκαύσιμα 
επιπρόσθετη επεξεργασία σιτηρών από υφιστάμενα 

Σε ό,τι αφορά τη ζήτηση για βιοκαύσιμα, η Επιτροπή 
αποθέματα παρέμβασης σε βιοκαύσιμα, ως συμβολή 

αναμένεται να προβεί στην παρουσίαση μιας 
στη μείωση της ποσότητας σιτηρών εξαγομένων με 

έκθεσης, η οποία μεταξύ άλλων θα περιλαμβάνει 
επιστροφές. 

θέματα καθορισμού εθνικών στόχων για το μερίδιο 
αγοράς βιοκαυσίμων, τη χρησιμοποίηση υποχρεώ-

Άξονας 5σεων για βιοκαύσιμα και τη διασφάλιση της αειφό-
ρου παραγωγής. Σε επίπεδο κρατών μελών, η Επι- Ενίσχυση ευκαιριών για εμπορικές συναλλαγές
τροπή θα τα ενθαρρύνει να αντιμετωπίσουν ευνοϊκά Στον τομέα των εμπορικών συναλλαγών, η Επιτροπή 
τα βιοκαύσιμα δεύτερης γενιάς. θα αξιολογήσει τα πλεονεκτήματα, τα μειονεκτήμα-

τα και τις νομικές πλευρές που παρουσιάζει η 
Άξονας 2 προώθηση της πρότασης για ξεχωριστούς κωδικούς 

ονοματολογίας για τα βιοκαύσιμα, ενώ ταυτόχρονα Αποκόμιση περιβαλλοντικών ωφελημάτων 
θα διατηρήσει για την εισαγόμενη βιοαιθανόλη Η Επιτροπή, στο θέμα των περιβαλλοντικών θετικών 
όρους πρόσβασης στην αγορά που δεν θα είναι επιδράσεων από τη χρήση βιοκαυσίμων, επισημαίνει 
λιγότερο ευνοϊκοί σε σχέση με τους προβλεπόμενους ότι θα προταθούν μέτρα για την εξασφάλιση στο 
από τις εμπορικές συμφωνίες που ήδη ισχύουν.βέλτιστο βαθμό ωφελημάτων για τα αέρια θερμοκη-

πίου από βιοκαύσιμα, ενώ θα εργαστεί ώστε να 
εξασφαλιστεί η αειφορία της καλλιέργειας πρώτων Άξονας 6
υλών για βιοκαύσιμα στην Ε.Ε. και σε τρίτες χώρες. Υποστήριξη σε αναπτυσσόμενες χώρες

Η Επιτροπή θα αναπτύξει συνοπτικό πακέτο ενίσχυ-
Άξονας 3 σης για τα βιοκαύσιμα, το οποίο θα μπορεί να 

χρησιμοποιείται σε αναπτυσσόμενες χώρες που Ανάπτυξη της παραγωγής και διανομής 
διαθέτουν δυναμικό όσον αφορά τα βιοκαύσιμα.βιοκαυσίμων

Στον τομέα της ανάπτυξης της παραγωγής και 
διανομής βιοκαυσίμων, η Επιτροπή θα ενθαρρύνει Άξονας 7
τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες να λάβουν υπόψη 

Υποστήριξη στην έρευνα και ανάπτυξη
τα οφέλη των βιοκαυσίμων και άλλων μορφών 

Στο θέμα της έρευνας και ανάπτυξης των βιοκαυσί-βιοενέργειας κατά τη χάραξη των εθνικών πλαισίων 
μων, η Επιτροπή θα συνεχίσει στο 7ο Πρόγραμμα αναφοράς τους και των επιχειρηματικών τους 
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Ç ÅÐÉÔÑÏÐÇ ÔÙÍ ÅÕÑÙÐÁÚÊÙÍ ÊÏÉÍÏÔÇÔÙÍ

«ÓôñáôçãéêÞ ôçò Å.Å. ãéá ôá âéïêáýóéìá»
COM (2006) 34 ôåëéêü

Τη Δευτέρα, 6 Μαρτίου 2006, στις Βρυξέλλες, 
η Δρ. Μάρθα Θεοδώρου, Υπεύθυνη Δημοσί-
ων και Διεθνών Σχέσεων της Ο.Κ.Ε., επισκέ-
φθηκε την Επίτροπο κα Danuta Hübner, 
αρμόδια για την Περιφερειακή Πολιτική.

Στη διάρκεια της συνάντησης η κα Θεοδώρου 
ενημέρωσε την κα Hübner για την Επιτροπή και 
το έργο της στην Ελλάδα. Η κα Hübner, από την 
πλευρά της, αναφέρθηκε στο ρόλο των κοινωνι-
κών εταίρων για την επίτευξη της οικονομικής και 
κοινωνικής συνοχής. Επίσης, συζητήθηκε η πο-
ρεία της επίτευξης των στόχων της Λισσαβόνας.

Τέλος, στο πλαίσιο μιας κοινής εκδήλωσης που 
θα συνδιοργανώσουν οι Ο.Κ.Ε. Ελλάδος, Βουλ-
γαρίας και Ρουμανίας στη Θεσσαλονίκη, το 
φθινόπωρο του 2006, η κα Θεοδώρου μετέφερε 
στην Επίτροπο την πρόσκληση του Προέδρου 
της Ο.Κ.Ε. να συμμετάσχει, ως κεντρική ομι-
λήτρια, στην παραπάνω εκδήλωση.
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H ÅÕÑÙÐÁÚKH OIKONOMIKH KAI KOINÙÍÉÊÇ ÅÐÉÔÑÏÐÇ

«Ç áíôéðñïóùðåõôéêüôçôá ôùí åõñùðáúêþí
ïñãáíþóåùí ôçò êïéíùíßáò ôùí ðïëéôþí
óôï ðëáßóéï ôïõ äéáëüãïõ ìå ôïõò ðïëßôåò»
Ãíùìïäüôçóç ôçò ÅõñùðáúêÞò ÏéêïíïìéêÞò êáé
ÊïéíùíéêÞò ÅðéôñïðÞò (Å.Ï.Ê.Å.) 

Στη συνεδρίαση της 14ης Φεβρουαρίου 2006, η Τα κριτήρια που θα πρέπει να πληρεί μια ευρωπαϊ- απλή διαδικασία αξιολόγησης, με την οποία θα κρί-
Ε.Ο.Κ.Ε. υιοθέτησε τη Γνωμοδότηση με θέμα κή οργάνωση για να θεωρείται αντιπροσωπευτική, νεται η αντιπροσωπευτικότητα των οργανώσεων 
«Η αντιπροσωπευτικότητα των ευρωπαϊκών σύμφωνα με την Ε.Ο.Κ.Ε., είναι τα εξής: της κοινωνίας των πολιτών, ενώ συγχρόνως θα απο-
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στο φεύγονται πολύπλοκα και επίμαχα προβλήματα. 
πλαίσιο του διαλόγου με τους πολίτες».

Για το λόγο αυτό, η διαδικασία πρέπει να βασίζεται 
Τα τελευταία 10 έως 15 έτη, το ενδιαφέρον των 

στις εξής αρχές:ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων για το διάλογο με 
την κοινωνία των πολιτών αυξήθηκε με ταχύ 
ρυθμό. Τα ευρωπαϊκά όργανα λήψης αποφάσεων 
αναγνώρισαν ότι οι πολιτικές τους μπορεί να είναι 
πιο αποτελεσματικές, εφόσον ακούγονται προη-
γουμένως και οι απόψεις των πολιτών, αυτών 
δηλαδή στους οποίους απευθύνονται.

Η Ε.Ο.Κ.Ε., λόγω της σύνθεσής της, του ρόλου της Επίσης, σύμφωνα με την Ε.Ο.Κ.Ε., η διαδικασία 
και των άλλων καθηκόντων που της έχουν ανατε- της αξιολόγησης των κριτηρίων αντιπροσωπευ-
θεί από τις συνθήκες, είναι, ιστορικά, ο παλαιό-

τικότητας των οργανώσεων της κοινωνίας των 
τερος αυτοτελής εταίρος της συμμετοχικής δημο-

πολιτών θα πρέπει να γίνεται σε τρεις διαφορετικές κρατίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
βάσεις αξιολόγησης:Η κατάρτιση της γνωμοδότησης αυτής εντάσσεται 

κατ' αρχήν σε μια προοπτική διασαφήνισης και 
εξορθολογισμού των σχέσεων της Ε.Ο.Κ.Ε. με τις να είναι διαφανής, ιδίως όσον αφορά τα οικονο-
ευρωπαϊκές οργανώσεις και τα δίκτυα της κοινωνί- μικά της και τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων.    
ας των πολιτών και αποβλέπει στο να δοθεί μεγα-

Η Ε.Ο.Κ.Ε., στο πλαίσιο τη συνεργασίας της με λύτερη αξιοπιστία στο διάλογο με την οργανωμένη 
την οργανωμένη κοινωνία των πολιτών, ανέλαβε Με βάση τις αρχές αυτές και τις βάσεις αξιολόγη-κοινωνία των πολιτών μέσω της ενίσχυσης της 
πρωτοβουλίες και εφήρμοσε μεταρρυθμίσεις, νομιμότητας των εν λόγω οργανώσεων και δι- σης, η Ε.Ο.Κ.Ε. θα μπορούσε να καταστρώσει μια 
προκειμένου να διασφαλισθεί η όσο το δυνατόν κτύων. διαδικασία που θα επιτρέπει την αξιολόγηση της 
ευρύτερη αντιπροσωπευτικότητα της οργανωμέ-

Στο αίτημα για περισσότερη αντιπροσωπευτικότη- αντιπροσωπευτικότητας των ευρωπαϊκών οργα-νης κοινωνίας των πολιτών. Η σημαντικότερη εκ τα των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, η νώσεων της κοινωνίας των πολιτών. Η διαδικασία των δράσεων είναι η σύσταση της ομάδας συνδέ-Ε.Ο.Κ.Ε. τονίζει ότι μόνο η αντιπροσωπευτικότη- θα μπορούσε να τεθεί σε ισχύ με την καθιέρωση σμου μεταξύ της Ε.Ο.Κ.Ε. και των εκπροσώπων τα που αποδεικνύεται σαφώς μπορεί να δώσει στους 
ενός ειδικού μέσου αξιολόγησης σε συνεργασία των κυριοτέρων κλάδων της ευρωπαϊκής οργανω-εταίρους της κοινωνίας των πολιτών το δικαίωμα 

μένης κοινωνίας των πολιτών. κυρίως με την ομάδα σύνδεσμο, με τις ευρωπαϊκές να συμμετέχουν αποτελεσματικά στη διαδικασία 
οργανώσεις, καθώς και με τα ευρωπαϊκά δίκτυα Με βάση τα ανωτέρω, η Ε.Ο.Κ.Ε. φρονεί ότι είναι διαμόρφωσης των πολιτικών αποφάσεων και προ-

σημαντικό να καθιερωθεί μια σαφής, ενιαία και της κοινωνίας των πολιτών.ετοιμασίας των κοινοτικών αποφάσεων.

lνα διαθέτει μόνιμη δομή σε ευρωπαϊκό κριτήριο, 

lνα έχει άμεση πρόσβαση στην εμπειρογνωμο-
σύνη των μελών της,

lνα εκπροσωπεί γενικά συμφέροντα, τα οποία 
lδιαφάνεια,

αντιστοιχούν στα συμφέροντα της ευρωπαϊκής 
lαντικειμενικότητα, κοινωνίας,
lμη άσκηση διακρίσεων,lνα απαρτίζεται από οργανώσεις που αναγνω-

ρίζονται σε εθνικό επίπεδο ως αντιπροσωπευ- lέλεγχος,
τικές των συμφερόντων που προασπίζονται,

lσυμμετοχή των ευρωπαϊκών οργανώσεων.
lνα διαθέτει οργανώσεις που να την εκπροσω-

πούν στα περισσότερα κράτη μέλη,

lνα υποχρεούται να λογοδοτεί στα μέλη της,

lνα έχει εντολή εκπροσώπησης και δράσης σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο,

lνα είναι ανεξάρτητη και να μη δέχεται εντολές 
lστις διατάξεις του καταστατικού της οργάνωσης από εξωτερικούς φορείς,

και στην εφαρμογή τους,l

lστη σχέση των οργανώσεων με τα κράτη μέλη,

lσε ποιοτικά κριτήρια. 

(CESE 240/2006) 
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Êõêëïöüñçóå áðü ôéò åêäüóåéò ÓÜêêïõëá 

ôï âéâëßï ôïõ Ýãêñéôïõ åñãáôïëüãïõ êáé 

êáèçãçôÞ ôçò ÍïìéêÞò Ó÷ïëÞò ôïõ Á.Ð.È. 

ÉùÜííç Ä. ÊïõêéÜäç ìå ôßôëï «Åñãáôéêü 

Äßêáéï, áôïìéêÝò åñãáóéáêÝò ó÷Ýóåéò êáé ôï 

äßêáéï ôçò åõåëéîßáò ôçò åñãáóßáò».

Ç Ýêäïóç ôïõ âéâëßïõ áõôïý óõìðßðôåé ìå ôçí 

ïëïêëÞñùóç åíüò ðñþôïõ êýêëïõ ìåôáññõ-

èìßóåùí ôçò åñãáôéêÞò íïìïèåóßáò ðïõ ðñï-

çãÞèçêáí óôçí áëëïäáðÞ êáé Þäç ìå üëï êáé 

ðåñéóóüôåñç óõ÷íüôçôá åéó÷ùñïýí êáé óôç ÷þñá ìáò, ìå áðïôÝëåóìá íá 

åßìáóôå ìÜñôõñåò ìéáò óåéñÜò áðü óõèÝìåëåò áíáôñïðÝò óôá äéêáé-

þìáôá åñãáóßáò. Ïé áðáíùôÝò íïìïèåôéêÝò ðáñåìâÜóåéò ðïõ ãíùñßæåé 

êáé ç ÷þñá ìáò Ý÷ïõí Ýíá êïéíü óôü÷ï, ðïõ åßíáé ç ìåôáöïñÜ ôçò åõèýíçò 

ãéá ôçí ôý÷ç ôçò áðáó÷üëçóçò êáé ãéá ôïõò üñïõò áðáó÷üëçóçò óôçí 

áôïìéêÞ åõèýíç åñãáæïìÝíïõ êáé åñãïäüôç. ÁõôÞ ç óõìâáôéêïðïßçóç ôïõ 

äéêáßïõ ôçò åñãáóßáò, ðïõ ðñáêôéêÜ óçìáßíåé åðÜíïäï óôçí ðëÞñç 

åìðïñåõìáôïðïßçóÞ ôçò, Ý÷åé ùò óõíÝðåéá êáé ôçí ôÜóç ãéá ôç äçìéïõñãßá 

åíüò îå÷ùñéóôïý äéêáßïõ ôçò åñãáóßáò ãéá êÜèå åðé÷åßñçóç, ôïõëÜ÷éóôïí 

ãéá ôéò ìåãÜëåò.

Ïé åðéóçìÜíóåéò áõôÝò ôïõ óõããñáöÝá óõìðëçñþíïíôáé áðü ôçí 

ðáñáôÞñçóç üôé ïé áíáôñïðÝò ðïõ åðé÷åéñïýíôáé ðëÞôôïõí ðëÝïí ôï 

óýíïëï ôùí ó÷Ýóåùí åñãáæïìÝíùí êáé åñãïäïôþí, ìå áðïôÝëåóìá íá 

åîïõäåôåñþíïõí ôá åðéìÝñïõò óôïé÷åßá áóöÜëåéáò ðïõ ãíþñéóå ç 

ðáñáäïóéáêÞ ó÷Ýóç åñãáóßáò. Ôï êýìá ìåôáññõèìßóåùí ðïõ äéáôñÝ÷åé 

üëåò ôéò óýã÷ñïíåò åõñùðáúêÝò íïìïèåóßåò ðñïôÜóóåé ùò êõñßáñ÷ç áîßá 

ôçí åõåëéîßá ðïõ Üëëïôå Üìåóá êáé Üëëïôå Ýììåóá ïäçãåß óôçí áðüññéøç 

ôçò âáóéêÞò áñ÷Þò ôïõ åñãáôéêïý äéêáßïõ ðïõ åßíáé ç áñ÷Þ ôçò ðñï-

óôáóßáò ôçò åñãáóßáò. Ôï äßêáéï ôçò åñãáóßáò ìåôáôñÝðåôáé óå äßêáéï 

ôçò åõåëéîßáò ôçò åñãáóßáò.

Ç Ýêäïóç ôïõ âéâëßïõ ðñïóöÝñåé ìßá åëðßäá óå üóïõò åîáêïëïõèïýí íá 

ðéóôåýïõí üôé ç ìÜ÷ç ãéá ôï ìÝëëïí ôçò ìéóèùôÞò åñãáóßáò äåí Ý÷åé 

÷áèåß, ìå ôçí Ýííïéá ôçò äéáóöÜëéóçò ôùí åýëïãùí äéêáéùìÜôùí ôçò 

åñãáóßáò, êáé üôé ôï êïéíùíéêü êñÜôïò áðïôåëåß áíáðüóðáóôï ìÝñïò ôïõ  

åõñùðáúêïý  ðïëéôéóìïý.

«ÅõñùðáúêÞ äéáêõâÝñíçóç &
ÅõñùðáúêÞ ðåñéöÝñåéá»
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ÓõããñáöÝáò:

ÁèáíÜóéïò Ä. ÐáðáéùÜííïõ

«Ïé âñåôáíïß äéêáóôÝò
êáé ç ôñïìïêñáôßá»

Êõêëïöüñçóå áðü ôéò åêäüóåéò Áíô. Í. 
ÓÜêêïõëá êáé ôï ÊÝíôñï Åõñùðáúêïý 
Óõíôáãìáôéêïý Äéêáßïõ ÈåìéóôïêëÞò êáé 
ÄçìÞôñéïò ÔóÜôóïò ôï íÝï âéâëßï ôïõ åðé-
óôçìïíéêïý óõíåñãÜôç ôçò Ï.Ê.Å. Äñ. Áèá-
íÜóéïõ ÐáðáúùÜííïõ ìå ôßôëï «Ïé âñåôáíïß 
äéêáóôÝò êáé ç ôñïìïêñáôßá». Ôï âéâëßï 
ðñïëïãßæåé ï êáèçãçôÞò Íßêïò ÁëéâéæÜôïò. 

Ôï âéâëßï áõôü Ýñ÷åôáé óå ìßá éäéáßôåñá åðß-
êáéñç óôéãìÞ, ëßãïõò ìÞíåò ìåôÜ ôá ôñïìï-
êñáôéêÜ ÷ôõðÞìáôá ôçò Áë ÊÜéíôá óôï Ëïíäß-

íï êáé ëßãåò ìÝñåò ìåôÜ ôçí ðñþôç êïéíïâïõëåõôéêÞ Þôôá ôïõ âñåôáíïý 
Ðñùèõðïõñãïý Tony Blair ìå ôçí êáôáøÞöéóç ôïõ íïìïó÷åäßïõ ôïõ ãéá 
ôçí ôñïìïêñáôßá. ÁöïñìÞ ãéá ôç óõããñáöÞ ôïõ óôÜèçêå ìßá áðüöáóç 
ôïõ äéêáóôçñßïõ ôçò ÂïõëÞò ôùí Ëüñäùí, äçëáäÞ ôïõ ÁíùôÜôïõ 
Äéêáóôçñßïõ ôçò ÌåãÜëçò Âñåôáíßáò, ôï ÄåêÝìâñéï ôïõ 2004. Ìå áõôÞí 
êñßèçêå üôé ðáñáâßáæå ôçí ÅõñùðáúêÞ Óýìâáóç ôùí ÄéêáéùìÜôùí ôïõ 
Áíèñþðïõ (Å.Ó.Ä.Á.) ç áíôé-ôñïìïêñáôéêÞ íïìïèåóßá ðïõ åß÷å 
øçöéóèåß ôçí åðáýñéï ôùí åðéèÝóåùí ôçò 11çò Óåðôåìâñßïõ ôïõ 2001 
êáé, åéäéêüôåñá, ç äéÜôáîç ðïõ ðñïÝâëåðå ôç äõíáôüôçôá åð' áüñéóôïí 
êñÜôçóçò ÷ùñßò áðáããåëßá êáôçãïñéþí êáé ÷ùñßò ðáñáðïìðÞ óå äßêç 
üóùí áëëïäáðþí êñßíïíôáí áðü ôïí Õðïõñãü Åóùôåñéêþí ùò ýðïðôïé 
ôñïìïêñÜôåò êáé äåí ìðïñïýóáí íá áðåëáèïýí. Ç áðüöáóç, ç ïðïßá 
åëÞöèç ìå øÞöïõò ïêôþ Ýíáíôé åíüò, èåùñÞèçêå áðü üëïõò ôïõò 
ðáñáôçñçôÝò ùò éóôïñéêÞ, êáèþò Þôáí ç ðñþôç öïñÜ ðïõ ôï áíþôáôï 
âñåôáíéêü äéêáóôÞñéï áøÞöçóå ôçí åðßêëçóç áðü ôç âñåôáíéêÞ êõâÝñ-
íçóç ìéáò «êáôÜóôáóçò Ýêôáêôçò áíÜãêçò» êáé ïõóéáóôéêÜ áêýñùóå 
Ýíá óçìáíôéêü íïìïèÝôçìá, ôï ïðïßï ç êõâÝñíçóç èåùñïýóå áêñï-
ãùíéáßï ëßèï ôçò áíôéôñïìïêñáôéêÞò ôçò ðïëéôéêÞò.

Ôï âéâëßï áðïôåëåß ìßá ðïëýôéìç óõìâïëÞ óôï äçìüóéï äéÜëïãï ðïõ ãßíå-
ôáé óôç ÷þñá ìáò ãéá ôçí ôñïìïêñáôßá êáé ôá áôïìéêÜ äéêáéþìáôá. Ãñáì-
ìÝíï ìå áðëü êáé êáôáíïçôü ôñüðï áðü Ýíáí Üíèñùðï ðïõ Ý÷åé óõììå-
ôÜó÷åé óôç óýíôáîç ôçò åëëçíéêÞò áíôé-ôñïìïêñáôéêÞò íïìïèåóßáò êáôÜ 
ôçí êñßóéìç ðåñßïäï 2000-2004 êáé ðïõ ôáõôü÷ñïíá ãíùñßæåé êáëÜ ôï 
áããëï-óáîïíéêü äéêáúêü óýóôçìá, áðïôåëåß ðçãÞ åíçìÝñùóçò áëëÜ êáé áöå-
ôçñßá ðñïâëçìáôéóìïý ãéá Ýíá èÝìá ðïõ èá óõíå÷ßóåé íá åßíáé åðßêáéñï.

ÓõããñáöÝáò:

Ëåùíßäáò ×áôæçíéêïëÜïõ

«Ôï åëéîÞñéï ôçò áèáíáóßáò»

Åîáéñåôéêü óôç ãñáöÞ êáé óôéò éäÝåò ôï íÝï 

ìõèéóôüñçìá ôïõ äéáêåêñéìÝíïõ íïìéêïý 

êáé óõããñáöÝá Ëåùíßäá ×áôæçíéêïëÜïõ, ìå 

ôßôëï «Ôï ÅëéîÞñéï Ôçò Áèáíáóßáò».

Áöåôçñßá ãéá ôçí ðëïêÞ ôïõ ìõèéóôïñÞìáôïò 

áðïôåëåß ìéá áðüññçôç Ýêèåóç ôïõ Ãñçãïñéá-

íïý Ðáíåðéóôçìßïõ ôçò Ñþìçò ãéá ðñïáíáã-

ãåëßåò åðéêåßìåíùí èáõìÜôùí óôç äõôéêÞ 

Åõñþðç. Ï êáñäéíÜëéïò Ôßìïèé Íôü÷åñôé, 

ÁíáðëçñùôÞò Ðñùèõðïõñãüò ôïõ Âáôéêáíïý, 

ôéò áðïäßäåé óôïí áöáíÞ ðüëåìï ôùí åêêëçóéáóôéêþí öáôñéþí ôçò Áãßáò 

ä̧ñáò êáé ï ÊùíóôÜíôéïò Åõáããåëéíüò, ï íåáñüò ðñïóôáôåõüìåíüò ôïõ, 

áíáëáìâÜíåé íá åíôïðßóåé ôïõò Üãíùóôïõò äñÜóôåò, áëëÜ ãßíåôáé 

ìÜñôõñáò ìéáò óõãêëïíéóôéêÞò éåñïôåëåóôßáò óôçí Éóðáíßá ðïõ ôïí 

öÝñíåé óå óýãêñïõóç ìå ôçí ðßóôç ôïõ êáé ôï ðáðéêü êáôåóôçìÝíï. 

Êáèþò ç ðëáóôïãñáöçìÝíç éóôïñßá ôïõ ÷ñéóôéáíéóìïý áñ÷ßæåé íá êáôáñ-

ñÝåé, ðáñá÷ùñþíôáò ôç èÝóç ôçò óå ìéá íÝá ðñáãìáôéêüôçôá, ç çãåóßá ôçò 

Áãßáò ̧ äñáò èá âñåèåß áíôéìÝôùðç ìå Ýíá áðßóôåõôï ìõóôéêü áðü ôïõò 

ðñùôï÷ñéóôéáíéêïýò ÷ñüíïõò ðïõ áðåéëåß ôçí ßäéá ôçí ýðáñîÞ ôçò.

Ï Ëåùíßäáò ×áôæçíéêïëÜïõ, ìå ôç ìõèïðëáóôéêÞ éêáíüôçôá, ôç äéïñáôé-

êüôçôá êáé ôï âáèý óôï÷áóìü ðïõ ôïí äéáêñßíïõí, ðáñÜãåé äéá÷ñïíéêü 

ëïãïôå÷íéêü Ýñãï ðïõ îå÷ùñßæåé. Ôá âéâëßá ôïõ áðïôåëïýí ãüíéìá 

ðíåõìáôéêÜ åñåèßóìáôá ðïõ äéåõñýíïõí ôïõò ïñßæïíôåò ôïõ áíáãíþóôç.

«Ôï ÅëéîÞñéï Ôçò Áèáíáóßáò» áðïôåëåß ôçí åëëçíéêÞ «áðÜíôçóç» óôï 

âéâëßï ôïõ Íôáí ÌðñÜïõí «Ï Êþäéêáò Íôá Âßíôóé» êáé ôá âéâëßá ôïõ 

Ëåùíßäá ×áôæçíéêïëÜïõ ìðïñïýí íá Ý÷ïõí äéåèíÞ áðÞ÷çóç êáé íá 

áðïôåëÝóïõí ôçí áé÷ìÞ ôïõ äüñáôïò ãéá ôç äéåßóäõóç ôçò åëëçíéêÞò 

ëïãïôå÷íßáò óôéò åêäïôéêÝò áãïñÝò ôïõ åîùôåñéêïý.

ÓõããñáöÝáò:

ÉùÜííçò Ä. ÊïõêéÜäçò

«Åñãáôéêü Äßêáéï»

Óõããñáöåßò:

Ðáíáãéþôçò Ãñçãïñßïõ
Áíôþíçò ÌåôáîÜò

Ç Ýêäïóç ôïõ ðáñüíôïò ôüìïõ áðü ôéò åêäü-
óåéò Áíô. Í. ÓÜêêïõëá åßíáé ôï ðíåõìáôéêü 
ðñïúüí ìéáò ðñùôïâïõëßáò åðéóôçìïíéêïý 
ðñïâëçìáôéóìïý, ðïõ áíÝëáâå ç ÅõñùðáúêÞ 
Ýäñá Jean Monnet ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ 
Áéãáßïõ áðü ôï 2003.

Ç ðñùôïâïõëßá áõôÞ åðéêÝíôñùóå ôï åíäéá-
öÝñïí ôçò óôç ìåëÝôç ôçò åõñùðáúêÞò ðåñéöÝ-
ñåéáò, åíþ óõììåôåß÷áí åéäéêïß åðéóôÞìïíåò 

áðü ðïëëÝò ÷þñåò, åíôüò êáé åêôüò Åõñþðçò.

Ï ôüìïò áõôüò öéëïîåíåß ôéò óõìâïëÝò ÅëëÞíùí åðéóôçìüíùí, åíþ Ýíáò 
äåýôåñïò èá öéëïîåíÞóåé ôéò óõìâïëÝò ìç ÅëëÞíùí óõíáäÝëöùí.

Ç ðåñéöÝñåéá ôïõ Âïñåßïõ Áéãáßïõ, óôçí ïðïßá êáé åäñåýåé ôï Ðáíåðé-
óôÞìéï Áéãáßïõ, óõãêáôáëÝãåôáé ìåôáîý ôùí ëéãüôåñï áíáðôõãìÝíùí 
åõñùðáúêþí ðåñéöåñåéþí, ðïõ ðáó÷ßæïõí íá åêìåôáëëåõèïýí üëåò ôéò 
ðñïóöåñüìåíåò åõêáéñßåò áðü ôéò êïéíïôéêÝò äéáäéêáóßåò ãéá ôçí åðß-
ôåõîç ôïõ óôü÷ïõ ôçò êïéíùíéêÞò êáé ïéêïíïìéêÞò óõíï÷Þò ôïõ åõñùðáú-
êïý ÷þñïõ. Ï óôü÷ïò áõôüò êñßíåôáé ùò éäéáßôåñá äåëåáóôéêüò ãéá ôç 
óõãêåêñéìÝíç ðåñéöÝñåéá, ðïõ âñßóêåôáé óå ìéá ãåéôïíéÜ-ðñüêëçóç ãéá 
ôçí åõñùðáúêÞ åíïðïßçóç (ÍïôéïáíáôïëéêÞ Åõñþðç, Ìáýñç ÈÜëáóóá).

Ç äçìïêñáôéêÞ åîÝëéîç ôïõ êïéíïôéêïý öáéíïìÝíïõ êáé ï ðáñáãüìåíïò 
äéÜëïãïò ãýñù áðü ôïí äéáñêþò åíéó÷õüìåíï ñüëï ôçò åõñùðáúêÞò 
êïéíùíßáò ôùí ðïëéôþí óôïõò èåóìéêïýò ìåôáó÷çìáôéóìïýò ôïõ åíù-
óéáêïý èåóìéêïý óõóôÞìáôïò áðïôåëïýí äýï óçìáíôéêïýò ðáñÜãïíôåò 
ãéá ôçí áðüöáóç íá ðñïóåããéóèåß ç ó÷Ýóç ôçò åõñùðáúêÞò ðåñéöÝñåéáò 
ìå ôçí åõñùðáúêÞ äéáêõâÝñíçóç.



υνήλθε την Τετάρτη, 23 Μαρτίου 2005, η 
Ολομέλεια της Οικονομικής και Κοινωνικής 
Επιτροπής (Ο.Κ.Ε.), προκειμένου να εκφράσει 

Γνώμη Πρωτοβουλίας με θέμα «Τομείς Προτεραιότη-
τας ενόψει της ενδιάμεσης αξιολόγησης της Στρατη-
γικής της  Λισσαβόνας το 2005».

Ξεκινώντας από τη βασική τοποθέτηση ότι στην Ελλάδα 
η οικονομική ανάπτυξη συμβαδίζει και πρέπει να 
συμβαδίζει με την αύξηση της απασχόλησης και τη 
βελτίωση του κράτους πρόνοιας, η Ο.Κ.Ε. διατύπωσε τις 
εξής βασικές θέσεις ως αναγκαίες προϋποθέσεις που θα 
πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τη διαμόρφωση του 
Ελληνικού Σχεδίου Δράσης για την επίτευξη των στόχων 
της Λισσαβόνας και ενόψει του Εαρινού Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου:

lΕξασφάλιση και εμπέδωση σταθερού μακροοικονο-
μικού περιβάλλοντος,

lβελτίωση του συντονισμού των προσπαθειών για την 
lδημιουργία ενός μακρο-οικονομικού πλαισίου που υλοποίηση της στρατηγικής σε εθνικό επίπεδο με τη αλλαγές στα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρ-

ενισχύει τις διαρθρωτικές πολιτικές μέσα από την δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης και τισης),
ενίσχυση της ανάπτυξης και της απασχόλησης,επίσπευσης της εφαρμογής του εθνικού σχεδίου,

lαναβάθμιση του ρόλου των κοινωνικών εταίρων, 
lενίσχυση της έρευνας και επικέντρωση της lυιοθέτηση πολιτικών και υλοποίηση δράσεων για τις καθώς η κοινωνική συναίνεση και η ενεργός εμπλοκή 

αναπτυξιακής στρατηγικής στην ποιότητα, την οποίες υπάρχει κοινωνική συναίνεση, της κοινωνίας των πολιτών στο σχεδιασμό και στην 
καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα και υλοποίηση μεταρρυθμιστικών δράσεων αποτελούν lεπενδύσεις στο ανθρώπινο κεφάλαιο, προκειμένου 

βασικές συνιστώσες επιτυχίας, lανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και βελτίωση του αυτό να αποτελέσει τη βάση της κοινωνίας της γνώ-
επιχειρηματικού περιβάλλοντος.lβελτίωση του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου,σης (αύξηση των πόρων για την παιδεία, ρυθμιστικές 

υνήλθε την Τετάρτη, 9 Μαρτίου Σε ό,τι αφορά την περιφερειακή 
2005, η Ολομέλεια της Οικονο- διοίκηση του συστήματος υ-
μικής και Κοινωνικής Επιτρο- γείας, δεν επέρχονται θεμελιακές 

πής (Ο.Κ.Ε.), προκειμένου να μεταβολές στο ισχύον σύστημα 
εκφράσει Γνώμη επί του Σχεδίου και παραμένει η περιφέρεια ως 
Νόμου «Εθνικό Σύστημα Υγείας και βασικό στοιχείο οργάνωσης του 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές συστήματος υγείας. Η Ο.Κ.Ε. 
διατάξεις» του Υπουργείου Υγείας και επισήμανε ως θετική την επι-
Κοινωνικής Αλληλεγγύης. βεβαίωση της περιφερειακής 

συγκρότησης του συστήματος Το Σχέδιο Νόμου θίγει περισσότερα του 
που είχε καθιερωθεί από το 2001 ενός θέματα για το χώρο του Εθνικού 2889/2001. 
και επανέλαβε την εκτίμηση ότι Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ), τροπο-

2. Τα διοικητικά συμβούλια των νοσο-θα πρέπει να δοθούν περισσό-ποιώντας το Ν. 2889/2001 για την 
κομείων θα πρέπει να αποτελούνται τερες αρμοδιότητες στα περι-περιφερειακή συγκρότηση των μονά-
από άτομα που γνωρίζουν τις ανάγκες φερειακά όργανα διοίκησης του δων υγείας της χώρας μας. Για το λόγο 
του νοσοκομείου και διασφαλίζουν ΕΣΥ. Επίσης, η Ο.Κ.Ε. πρότεινε αυτό, η γενική αξιολόγηση της Ο.Κ.Ε. 
ταυτόχρονα τον κοινωνικό έλεγχο. Η την αναθεώρηση των 17 υγειο-έγινε ανά θεματική ενότητα, ενώ 
συμμετοχή τριών (εκ των επτά) νομικών περιφερειών της χώ-ταυτόχρονα σημειώθηκαν και αξιολο-
ατόμων εκτός του χώρου του νοσοκο-Η Ο.Κ.Ε., όσον αφορά στις αλλαγές που ρας.  γήθηκαν οι επερχόμενες αλλαγές. 
μείου που επιλέγονται κατά βούληση, επέρχονται στον τρόπο διοίκησης των 
επαναφέρει ένα παλαιό σύστημα νοσοκομείων, εξέφρασε ορισμένες 
διοίκησης που δοκιμάστηκε στην επιφυλάξεις. Για την επανάκτηση της 
πράξη και αξιολογήθηκε αρνητικά. αυτόνομης νομικής μορφής του ΝΠΔΔ 

3. Θα πρέπει να ενισχυθούν τα τυπικά από τα νοσοκομεία, σημειώθηκε ότι μια 
προσόντα των διοικητών των νοσο-τέτοια αλλαγή αναμένεται ότι θα δημι-
κομείων, ενώ κρίνεται ως αρνητικό ουργήσει δυσχέρειες στις προσπάθειες 
στοιχείο η μείωση της θητείας τους συντονισμού και αλληλοσυμπλήρωσης 
από 5ετής σε 2ετής. μεταξύ των νοσοκομείων. Αλλά, ακόμη 

και μέσα στο πλαίσιο της επιλογής για 4. Η σημαντική μείωση των ορίων, μέχρι 
επαναλειτουργία των νοσοκομείων ως τα οποία τα διάφορα όργανα διοίκησης 
ΝΠΔΔ, υπάρχουν κάποια σημεία τα του νοσοκομείου μπορούν να αποφα-
οποία, εάν δεν αντιμετωπισθούν, θα σίσουν από μόνα τους για τη σκοπιμό-
λειτουργήσουν ανασταλτικά στην αποτε- τητα και τον τρόπο χρηματοδότησης 
λεσματική τους λειτουργία, όπως: έργων, προμηθειών, μελετών κ.ά., θα 

δυσχεράνει την ταχεία και αποτελε-1. Πρέπει να διατηρηθεί και να βελτι-
σματική λήψη αποφάσεων σε τέτοια ωθεί το σύστημα ανοιχτής προκήρυ-
ζωτικής σημασίας θέματα για τη ξης για την επιλογή των διοικητών των 
λειτουργία τους. νοσοκομείων, όπως ίσχυε με το Ν. 
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¸êöñáóç Ãíþìçò ôçò Ï.Ê.Å. åðß ôïõ Ó÷åäßïõ Íüìïõ
«Åèíéêü Óýóôçìá Õãåßáò êáé ÊïéíùíéêÞò

Áëëçëåããýçò êáé ëïéðÝò äéáôÜîåéò»

¸êöñáóç Ãíþìçò Ðñùôïâïõëßáò ôçò Ï.Ê.Å. ìå èÝìá «Ôïìåßò Ðñïôåñáéüôçôáò
åíüøåé ôçò åíäéÜìåóçò áîéïëüãçóçò ôçò ÓôñáôçãéêÞò ôçò Ëéóóáâüíáò ôï 2005»

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

Ο κ. Χ. Κεφάλας, Αντιπρόεδρος της Ο.Κ.Ε.

Από αριστερά: Οι κ.κ. Ν. Τσεμπερλίδης, Μέλος της Ολομέλειας, Ν. Λιόλιος, Αντιπρόεδρος,
Α. Καραγκιοζόπουλος, Μέλος της Ολομέλειας, Ι. Σωτηρίου, Μέλος της Εκτελεστικής
Επιτροπής, και Ν. Αναλυτής, Πρόεδρος της Ο.Κ.Ε.



Ο κ. Α. Σκορδάς,
Γενικός Γραμματέας
Καταναλωτή
του Υπουργείου
Ανάπτυξης 
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υνήλθε την Τρίτη, 19 Απριλίου 2005, η της φορολογικής και λοιπής νομοθεσίας, καθώς και η 
Ολομέλεια της Οικονομικής και Κοινωνικής ανάγκη εκσυγχρονισμού των συνθηκών λειτουργίας 
Επιτροπής (Ο.Κ.Ε.), προκειμένου να εκφρά- των λαϊκών αγορών και της δημιουργίας αξιοπρεπών 

σει Γνώμη επί του Σχεδίου Νόμου «Τροποποίηση συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας. 
διατάξεων του Ν. 2323/1995 όπως ισχύει τροποποι- Αναφορικά με τη λειτουργία μεγάλων καταστημάτων 
ηθείς από το Ν. 3190/2003» του Υπουργείου Ανά- σε μικρές πόλεις, η Ο.Κ.Ε. επισήμανε ότι στη διάταξη 
πτυξης. του Σχ/Ν δεν έχει περιληφθεί ως κριτήριο αδειοδότη-
Το συγκεκριμένο Σχ/Ν περιείχε μία σειρά από δια- σης το συμφέρον των καταναλωτών, ενώ διατυπώθη-
τάξεις που αφορούσαν σε διαφορετικά μεταξύ τους καν δύο απόψεις σχετικά με τη μείωση των ορίων των 
θέματα. Γι' αυτό η Ο.Κ.Ε. δε διατύπωσε Γενική Αξιο- τετραγωνικών μέτρων πάνω από τα οποία ένα κατά-
λόγηση, αλλά προχώρησε σε κατ ' άρθρον σχολιασμό. στημα πρέπει να λάβει ειδική άδεια.

Επί των κυριοτέρων διατάξεων, διατυπώθηκαν τα Σε ό,τι αφορά το άρθρο για το ωράριο λειτουργίας των 
εξής: καταστημάτων, αξιολογήθηκε ομοφώνως αρνητικά η 

επέκταση του ωραρίου το Σάββατο από τις 6.00 μ.μ. Σε σχέση με το άρθρο που αφορούσε στις διαδικασίες 
στις 8.00 μ.μ. Ως προς το θέμα, όμως, της δυνατότητας χορήγησης αδειών άσκησης ειδικών μορφών εμπορί-
μείωσης του ωραρίου σε νομαρχιακό επίπεδο, η ου (υπαίθριο εμπόριο, εμποροπανήγυρεις, λαϊκές 
Ο.Κ.Ε. είπε ότι αυτή θα πρέπει να διατηρηθεί. Διαφο-αγορές, μεγάλα καταστήματα λιανικού εμπορίου), η 
ροποίηση υπήρξε ως προς τη θέσπιση πλαισίου για την Ο.Κ.Ε. έκρινε τις αλλαγές, κατ' αρχήν, θετικά. 
αποφυγή υπερβολών από τη μια και τη γενική διαφω-Όσον αφορά στο υπαίθριο εμπόριο, η Ο.Κ.Ε. επισή-
νία για επέκταση του ωραρίου από την άλλη. Ανάλογη μανε ότι θα πρέπει να διερευνηθεί η δυνατότητα 
διαφοροποίηση υπήρξε και στα ζητήματα α) της ανακατανομής των ποσοστών χορήγησης αδειών. 
αύξησης του ωραρίου το χειμώνα και β) της χορήγη-Σχετικά με τις εμποροπανήγυρεις και τα παζάρια, 
σης δυνατότητας περαιτέρω αύξησης του ωραρίου τόνισε ότι ο λόγος ύπαρξης του θεσμού στο παρελθόν 
στις τουριστικές περιοχές.δεν υφίσταται πια, ενώ αντίθετα έντονο είναι το 
Τέλος, αναφορικά με το άρθρο για τις εκπτώσεις και πρόβλημα της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου 
τις προσφορές, η διάταξη η οποία περιόριζε τα στις περιπτώσεις αυτές. Όσον αφορά δε στις λαϊκές 
χρονικά όρια των εκπτώσεων αξιολογήθηκε θετικά.αγορές, επισημάνθηκε ο ελλιπής έλεγχος της τήρησης 

υνήλθε την Παρασκευή, 13 Μαΐου 
2005, η Ολομέλεια της Οικονομικής 
και Κοινωνικής Επιτροπής (Ο.Κ.Ε.), 

προκειμένου να εκφράσει Γνώμη επί του 
«Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Κοινωνική 
Ενσωμάτωση 2005-2006» του Υπουργείου 
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. 

Στην αφετηρία των όποιων σχεδιασμών για 
την κατάρτιση του νέου Εθνικού Σχεδίου 
Δράσης για την Κοινωνική Ενσωμάτωση, η 
Ο.Κ.Ε. θεωρεί αναγκαία τη ρεαλιστική 
αποτίμηση της υλοποίησης του προη-
γούμενου σχεδίου δράσης. Επίσης, η Ο.Κ.Ε. 
επισήμανε την ανάγκη εναρμόνισης του 
Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Κοινωνική 
Ενσωμάτωση με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για 
την Απασχόληση. Παράλληλα, υποστήριξε 
την ανάγκη να υπάρξει συντονισμός των 
δράσεων και αποκέντρωση της υλοποίησής 
τους, αξιοποίηση της δράσεως των Μη 
Κρατικών Οργανώσεων, καθώς και των 
θετικών πρακτικών που αναδεικνύονται μέσα 
από την ολοκλήρωση αρκετών προγραμμά-
των στο πλαίσιο της Κοινοτικής Πρωτοβουλί-
ας Equal.

Επιπλέον, διατυπώθηκαν οι βασικές προτε-
ραιότητες που θα πρέπει να έχει το νέο Σχέδιο 
Δράσης για την Κοινωνική Ενσωμάτωση:

Βελτίωση της θέσης των χαμηλοσυντα-
ξιούχων, μέσω πολιτικών ενίσχυσης του 
πραγματικού τους εισοδήματος.

Στελέχωση των Υπηρεσιών Υγείας και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης και ανάπτυξη νέων 
υποδομών. Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να 

lΕνίσχυση της απασχόλησης με αξιοπρεπείς 
συνθήκες, με έμφαση στην απασχόληση 
των γυναικών, καθώς και επιμέρους πλη-
θυσμιακών ομάδων που αντιμετωπίζουν 
ιδιαίτερα προβλήματα (νέοι, άνεργοι μεγα-
λύτερης ηλικίας, άτομα με αναπηρίες, απε-
ξαρτημένοι, αποφυλακιζόμενοι, ανήλικοι 
παραβάτες, ψυχικά ασθενείς, αλλοδαποί 
εργαζόμενοι).

l

l
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¸êöñáóç Ãíþìçò ôçò Ï.Ê.Å. åðß ôïõ
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Η κα Α. Κουτσιβίτου, Μέλος της Ολομέλειας της Ο.Κ.Ε.Ο κ. Γ. Γωνιωτάκης, Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ο.Κ.Ε.

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



υνήλθε την Παρασκευή, 27 Μαΐου 2005, η 
Ολομέλεια της Οικονομικής και Κοινωνικής 
Επιτροπής (Ο.Κ.Ε.), προκειμένου να εκφράσει 

Γνώμη επί του Σχεδίου Νόμου «Οργάνωση και 
Λειτουργία των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και 
λοιπές διατάξεις» του Υπουργείου Υγείας και Κοινω-
νικής Αλληλεγγύης.

Η Ο.Κ.Ε. θεωρεί ότι το Σχέδιο Νόμου επιχειρεί να κάνει 
ορισμένες βελτιώσεις του υφιστάμενου νόμου σε 
επιτελικό και οργανωτικό επίπεδο. Οι κυριότερες από 
αυτές είναι οι εξής: 

α. Βελτιώνεται το αντικείμενο της δημόσιας υγείας σε 
εναρμόνιση προς τις σύγχρονες αντιλήψεις και έννοιες. 

β. Επιχειρείται η πολιτική αναβάθμιση της δημόσιας 
υγείας με την προσθήκη Γενικής Γραμματείας στην ήδη 
θεσπισθείσα από τον υφιστάμενο νόμο Γενική Διεύθυν-
ση Δημόσιας Υγείας. 

γ. Προβλέπεται η κατάρτιση τετραετούς σχεδίου δράσης 
για τη δημόσια υγεία και σύνταξη ετήσιας αναφοράς για 
την υγεία του πληθυσμού και μάλιστα από τους 
εμπλεκόμενους φορείς όλων των επιπέδων (περιφερει-
ακό, νομαρχιακό, τοπικό). 

δ. Διευρύνονται οι αρμοδιότητες στο Κέντρο Ελέγχου 
Ειδικών Λοιμώξεων -το οποίο και μετονομάζεται σε 
Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων 
(ΚΕΕΛΠΝΟ)- ενώ τόσο το Κεντρικό Εργαστήριο 
Δημόσιας Υγείας καθίσταται αυτοτελής οργανική 
μονάδα του ΚΕΕΛΠΝΟ, όσο και τα Περιφερειακά 
Εργαστήρια Δημόσιας Υγείας μετατρέπονται σε 
αποκεντρωμένες μονάδες του ΚΕΕΛΠΝΟ συνδεόμενες 
λειτουργικά με το ΚΕΔΥ. 

ε. Μετατρέπεται το Εθνικό Συμβούλιο Δημόσιας Υγείας 
σε ανεξάρτητη αρχή και αποκτά πρόσθετες αρμοδιό-
τητες σε σχέση με τις υφιστάμενες. 

Εν όψει των ανωτέρω, η Ο.Κ.Ε. θεωρεί ότι οι επιχει-
ρούμενες αλλαγές βρίσκονται σε θετική κατεύθυνση, 
καθώς μπορούν, εφ' όσον υπάρξει επαρκής επιστημονι- αποτελεσματικό και ανθεκτικό στο χρόνο έργο. βλέπεται στις διατάξεις του Σχεδίου Νόμου, ενώ 
κή και διοικητική υποστήριξη, να οδηγήσουν στη 

σύμφωνα με τη δεύτερη άποψη η δυνατότητα ανάπτυξης γ) Θα πρέπει να θέσει ως άμεση αναγκαιότητα τη χάραξη μιας μεσο-μακροπρόθεσμης πολιτικής στο χώρο 
συνεργασίας νοσοκομείων ΕΣΥ με ΝΠΙΔ, έστω και στελέχωση όλων των εμπλεκομένων μονάδων και της δημόσιας υγείας με μεγαλύτερο συντονισμό των 
προσωρινά, θα παγιώσει μία κατάσταση, θα υποβαθμί-υπηρεσιών με το κατάλληλο επιστημονικό και διοικη-εμπλεκόμενων μονάδων.

τικό προσωπικό. σει τα δημόσια νοσοκομεία και θα επιβαρύνει τα Παράλληλα, η Ο.Κ.Ε. επισήμανε ότι η πολιτική της 
ασφαλιστικά ταμεία. Επισημάνθηκε, ωστόσο, και από Στις κατ' άρθρον παρατηρήσεις, και σε ό,τι αφορά στο δημόσιας υγείας στη χώρα μας:

θέμα της συνεργασίας νοσοκομείων ΕΣΥ και ΝΠΙΔ τις δύο πλευρές ότι χρήζει άμεσης προτεραιότητας το α) Θα πρέπει να συνδυάζεται και να αλληλοσυ-
κοινωφελούς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, διατυπώ- θέμα της ενεργοποίησης των 132 κρεβατιών ΜΕΘ, τα μπληρώνεται με τη γενικότερη πολιτικής της υγείας.  
θηκαν δύο απόψεις. Στην πρώτη άποψη αντιμετωπί- οποία παραμένουν κλειστά λόγω έλλειψης νοσηλευτι-β) Θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο υψηλής και σε 
στηκε θετικά η δυνατότητα συνεργασίας όπως προ-μόνιμη βάση προτεραιότητας, ώστε να παραχθεί κού προσωπικού. 
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δοθεί στην ανάπτυξη των υπηρεσιών πρωτο-
βάθμιας και μετανοσοκομειακής φροντίδας.

Ανάπτυξη Κέντρων Συντονισμού των δικτύων 
Κοινωνικής Προστασίας.

Ανάπτυξη εξελιγμένων συστημάτων πληροφόρη-
σης.

Αντιμετώπιση της παραοικονομίας και της αδή-
λωτης απασχόλησης. Αξιόλογη κρίνεται η προ-
σπάθεια αλλά και η αποκτηθείσα εμπειρία του ΙΚΑ 
προς αυτήν την κατεύθυνση. Άμεση, όμως, προ-
τεραιότητα αποτελεί η μεγαλύτερη ενίσχυση του 
Σώματος  Επιθεώρησης  Εργασίας.

Μέτρα ένταξης των οικονομικών μεταναστών 
στην ελληνική κοινωνία. Μεταξύ άλλων θα πρέπει 
να υπάρξει απλούστευση των διαδικασιών χορή-
γησης των απαραίτητων εγγράφων νομιμότητας, 
ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να αξιοποιηθούν τα 
όποια δίκτυα υποστήριξης των μεταναστών

l

l

l

l
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¸êöñáóç Ãíþìçò ôçò Ï.Ê.Å. åðß ôïõ Ó÷åäßïõ Íüìïõ
«ÏñãÜíùóç êáé ëåéôïõñãßá ôùí Õðçñåóéþí

Äçìüóéáò Õãåßáò êáé ëïéðÝò äéáôÜîåéò»
Ó

¸êöñáóç Ãíþìçò ôçò Ï.Ê.Å. åðß ôïõ «Åèíéêïý Ó÷åäßïõ
ÄñÜóçò ãéá ôçí ÊïéíùíéêÞ ÅíóùìÜôùóç 2005-2006»

Ο κ. Δ. Κοντός, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας, και ο κ. Ν. Αναλυτής, Πρόεδρος της Ο.Κ.Ε.

Ο κ. Γ. Κουτσιμπογιώργος, Μέλος της Ολομέλειας
της Ο.Κ.Ε.

Ο κ. Α. Αποστολόπουλος, Μέλος της Ολομέλειας, και οι κ.κ. Δ. Πολίτης και Χ. Κεφάλας, Αντιπρόεδροι της Ο.Κ.Ε.

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

δημιουργήθηκαν από φορείς τοπικής ή εθνικής Ολοκληρωμένη ανάπτυξη της υπαίθρου, έχοντας 
εμβέλειας και τα οποία δεν έχουν ενταχθεί σε ένα δύο κύριες παραμέτρους, την οικονομική ανά-
ευρύτερο σχέδιο αναπτυξιακής κοινωνικής πολι- πτυξη της υπαίθρου από τη μια και την ανάπτυξη 
τικής. κοινωνικών υπηρεσιών και δομών από την άλλη.

l
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υνήλθε τη Δευτέρα, 11 Ιουλίου 2005, η Ολομέ- συγκεκριμένο Σχ/Ν υποκαθίσταται η νομοθετική 
λεια της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτρο- διαδικασία με τη Δ.Ε.Σ.Δ.Ι.Τ., απορυθμίζεται πλήρως ο 
πής (Ο.Κ.Ε.), προκειμένου να εκφράσει Γνώμη τομέας των έργων λόγω της μη διασφάλισης διαφάνειας 

επί του Σχεδίου Νόμου «Συμπράξεις Δημοσίου και και ελέγχου, ενώ δημιουργείται ασάφεια γύρω από τον 
Ιδιωτικού Τομέα» του Υπουργείου Οικονομίας και τομέα παροχής υπηρεσιών. Τέλος, επισημάνθηκαν 
Οικονομικών. προβλήματα στο δημιουργούμενο θεσμικό πλαίσιο, 

καθώς διαπιστώθηκαν ασάφειες και ελλιπείς προβλέψεις Το νομοθέτημα δημιούργησε ένα γενικό νομικό πλαίσιο 
αναφορικά με τη φορολογική μεταχείριση των ιδιωτικών για Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα τόσο στο 
φορέων που μετέχουν στις συμπράξεις, το ρόλο των χώρο των έργων όσο και της παροχής υπηρεσιών.
τραπεζών, καθώς και τη στελέχωση της νεο-συνιστώ-Σε επίπεδο γενικής αξιολόγησης του Σχ/Ν, διατυπώθη-
μενης Γραμματείας.καν δύο διαφορετικές απόψεις στην Ο.Κ.Ε. Σύμφωνα με 
Η Β' Άποψη ολοκληρώθηκε με σειρά προτάσεων, την Α' Άποψη, οι νέες μορφές συνεργασίας που μπορούν 
επισημαίνοντας παράλληλα να ληφθούν υπ' όψιν να προκύψουν μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα θα 
εφαρμογές του θεσμού των συμπράξεων αυτών σε άλλες εξυπηρετούν τους εξής στόχους: επαρκή χρηματοδότη-
ευρωπαϊκές χώρες. ση, διασφάλιση αποτελεσματικότερης υλοποίησης και 

διαχείρισης των έργων και παροχή καλύτερων υπο-
δομών και υπηρεσιών στους πολίτες. Υπό το πρίσμα 
αυτών των διαπιστώσεων, το Σχ/Ν αξιολογήθηκε 
θετικά. Διατυπώθηκε, επίσης, η άποψη ότι θα πρέπει να 
γίνονται τέτοιες συμπράξεις και χωρίς την έγκριση της 
Διυπουργικής Επιτροπής Συμπράξεων Δημοσίου και 
Ιδιωτικού Τομέα (Δ.Ε.Σ.Δ.Ι.Τ.) υπό προϋποθέσεις. Η Α' 
Άποψη ολοκληρώθηκε με την επισήμανση ότι ιδιαίτερα 
σε ό,τι αφορούσε τη διαφάνεια των ανταγωνιστικών 
διαδικασιών, υπήρχαν περιθώρια βελτιώσεων.

Η Β' Άποψη, μετά από σύντομη αναφορά σε προη-
γούμενες Γνώμες, στις οποίες είχε τονιστεί η ανάγκη 
ενιαίας αντιμετώπισης του κλάδου παραγωγής έργων σε 
συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού, με διαφανείς διαδικα-
σίες ανάθεσης και με την παρουσία μιας ισχυρής 
δημόσιας διοίκησης, κατέληξε στο ότι το Σχ/Ν προσέγ-
γιζε με λάθος τρόπο το θεσμό των Συμπράξεων Δημοσί-
ου και Ιδιωτικού Τομέα, υπονομεύοντας έτσι την αξία 
ενός θεσμού που θα μπορούσε να προσφέρει πολλά στην 
ανάπτυξη. Ειδικότερα, επισημάνθηκε ότι με το 

Ó

¸êöñáóç Ãíþìçò ôçò Ï.Ê.Å. åðß ôïõ Ó÷åäßïõ Íüìïõ
«ÓõìðñÜîåéò Äçìïóßïõ êáé Éäéùôéêïý ÔïìÝá»

υνήλθε τη Δευτέρα, 11 Ιουλίου Υπό αυτό το πρίσμα, η Ο.Κ.Ε. επισήμανε 
2005, η Ολομέλεια της Οικονομι- μία σειρά θετικών αλλά και αρνητικών 
κής και Κοινωνικής Επιτροπής σημείων. Ως θετικά σημεία κρίθηκαν ότι 

(Ο.Κ.Ε.), προκειμένου να εκφράσει το Σχ/Ν έδιδε μία νέα ευκαιρία νομιμο-
Γνώμη επί του Σχεδίου Νόμου «Είσο- ποίησης των μεταναστών, ότι δημιουρ-
δος, διαμονή και κοινωνική ένταξη γούσε ένα πολιτικό όργανο (με τη 
υπηκόων τρίτων χωρών στην ελληνική συμμετοχή των κοινωνικών φορέων) σε 
επικράτεια» του Υπουργείου Εσωτε- εθνικό επίπεδο για τη συνεχή παρακολού-
ρικών, Δημόσιας Διοίκησης και θηση του φαινομένου της μετανάστευ-
Αποκέντρωσης. σης, ότι δημιουργούσε πρόσθετες 

κατηγορίες αδειών λαμβάνοντας υπ' όψιν Το συγκεκριμένο Σχέδιο Νόμου κάλυπτε 
τις ιδιαιτερότητες της κάθε περίπτωσης θέματα μεταναστευτικής πολιτικής, ως 
μεταναστών και ότι ενσωμάτωνε στο συνέχεια προηγούμενων προσπαθειών 
εθνικό δίκαιο τις κοινοτικές οδηγίες. για την αντιμετώπιση του καίριου 

ζητήματος της μετανάστευσης. Ως αρνητικά σημεία τα οποία χρίζουν 
επανεξέτασης κρίθηκαν τα εξής: οι ρυθ-Η Ο.Κ.Ε. αρχικά διατύπωσε μία σειρά 
μίσεις του άρθρου 91, καθώς εκτιμήθηκε από επισημάνσεις προς την κατεύθυνση 
ότι άφηναν ακάλυπτο ένα σημαντικό του να δοθεί μία νέα ευκαιρία νομιμοποί-
αριθμό αλλοδαπών, η οικονομική επιβά-ησης και ένταξης ενός σημαντικού 
ρυνση των μεταναστών, οι οποίοι θα θε-αριθμού αδήλωτων μεταναστών στον 
λήσουν να υπαχθούν στις ρυθμίσεις του οικονομικό και κοινωνικό κορμό, όπως: 
νόμου αυτού, η παραπομπή στο μέλλον απλές διαδικασίες για τους μετανάστες 
της ρύθμισης της περίπτωσης των επί και τους εργοδότες, διασφάλιση ποσοτι-
μακρόν διαμενόντων στη χώρα μας και ότι κής και ποιοτικής επάρκειας του προσω-
εισήγαγε διαδικασίες κρίσης “της προσω-πικού που θα διαχειριστεί τις διαδικασίες 
πικότητας” του μετανάστη, αφήνοντας αυτές, πλαισίωση των διαδικασιών 
έτσι περιθώρια υποκειμενικότητας. αυτών με προγράμματα ουσιαστικής 

ένταξης στο κοινωνικό γίγνεσθαι, Τέλος, η Ο.Κ.Ε. επισήμανε την ανάγκη αντιμετώπισης του ζητήματος των η Ο.Κ.Ε. πρότεινε την πρόβλεψη 
εντατικοποίηση των μηχανισμών εξειδίκευσης των διατάξεων που μεταναστών δεύτερης γενιάς και της διαδικασίας αξιολόγησης των ρυθμίσεων 
ελέγχου, αποτελεσματική δίωξη των αφορούν στους ανήλικους και στην αναβάθμισης του ρόλου του Ινστιτούτου ως προς την υλοποίησή τους σε ετήσια 
κυκλωμάτων παράνομης διακίνησης προστασία των θυμάτων εμπορίας Μεταναστευτικής Πολιτικής. Ολοκλη- βάση. Μία τέτοια διαδικασία θα μπο-
ανθρώπων. ανθρώπων, ενώ τόνισε και τη σημασία ρώνοντας τη γενική αξιολόγηση του Σχ/Ν ρούσε να αναλάβει η Ο.Κ.Ε.

Ó

¸êöñáóç Ãíþìçò ôçò Ï.Ê.Å. åðß ôïõ Ó÷åäßïõ Íüìïõ
«Åßóïäïò, äéáìïíÞ êáé êïéíùíéêÞ Ýíôáîç

õðçêüùí ôñßôùí ÷ùñþí óôçí åëëçíéêÞ åðéêñÜôåéá»

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

Ο κ. Α. Βεζυργιάννης, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης
και Αποκέντρωσης, το Προεδρείο και ο Γενικός Γραμματέας της Ο.Κ.Ε.

Κάτω:
Ο κ. Λ. Κορρές,
Σύμβουλος του
Υπουργού
Οικονομίας και
Οικονομικών,
ο κ. Ν. Αναλυτής,
Πρόεδρος, και
ο κ. Χ. Κεφάλας,
Αντιπρόεδρος
της Ο.Κ.Ε.
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υνήλθε τη Δευτέρα, 25 Ιουλίου μάνθηκε η ύπαρξη ουσιωδών αποκλίσεων 
2005, η Ολομέλεια της Οικονομι- από άρθρα της οδηγίας 2003/88/ΕΚ, με 
κής και Κοινωνικής Επιτροπής αρνητικό αντίκτυπο στις επιχειρήσεις.

(Ο.Κ.Ε.), προκειμένου να εκφράσει Η Β' άποψη εξέφρασε κατ' αρχήν την 
Γνώμη επί του Σχεδίου Νόμου «Ρυθμί- αντίθεσή της προς τη νομοθετική αυτή 
σεις για την προώθηση της απασχόλη- παρέμβαση, καθώς τέτοια ζητήματα 
σης, την ενίσχυση της κοινωνικής συ- οφείλουν να συζητούνται και να αποφασί-
νοχής και άλλες διατάξεις» του Υπουρ- ζονται σε επίπεδο συλλογικών διαπραγ-
γείου Απασχόλησης και Κοινωνικής ματεύσεων και συμβάσεων. Ειδικότερα, 
Προστασίας. επισημάνθηκε ότι με το συγκεκριμένο Σχ/Ν 
Το συγκεκριμένο Σχέδιο Νόμου περιελάμ- καταργείται η συνταγματικά κατοχυρωμέ-
βανε διατάξεις με αντικείμενο εργασιακά νη συλλογική αυτονομία των κοινωνικών 
θέματα, καθώς και θέματα κοινωνικής εταίρων και σημειώνεται παραβίαση 
ασφάλισης και διευθέτησης οφειλών προς διατάξεων της Διεθνούς Συμβάσεως 
τα Ασφαλιστικά Ταμεία. Εργασίας. Αρνητικά, επίσης, αξιολογήθη-

καν η αύξηση των ωρών πρόσθετης Επί του Κεφαλαίου Α' που αφορούσε στο 
εργασίας, η μείωση του κόστους της χρόνο εργασίας διατυπώθηκαν δύο 
προσαύξησης του ωρομισθίου για την απόψεις. Επί του άρθρου 1 και σύμφωνα 
παροχή πρόσθετης εργασίας, καθώς και το με την Α' άποψη, οι νέες ρυθμίσεις θα 
ζήτημα της διευθέτησης του χρόνου βοηθήσουν σημαντικά στον περιορισμό 
εργασίας ως οπισθοδρόμηση των εργα-της παραβατικότητας στα θέματα χρόνου 
σιακών σχέσεων με αρνητικές κοινωνικές εργασίας και τη δημιουργία πολλαπλών 
και οικονομικές παραμέτρους.οφελών για το ασφαλιστικό σύστημα και 

την πάταξη της φοροδιαφυγής. Αναφορικά Ως προς το Κεφάλαιο Β', η Ο.Κ.Ε. έκρινε 
με την αύξηση των ωρών πρόσθετης γενικά τις διατάξεις του θετικές, προέβη 
εργασίας και τη μείωση του κόστους της όμως στις γενικές παρατηρήσεις ότι α) 
προσαύξησης του ωρομισθίου για την όταν θεσπίζονται διατάξεις που αποτελούν 
παροχή πρόσθετης εργασίας και σύμφωνα άσκηση ευρύτερης κοινωνικής πολιτικής 
με την Α' άποψη, οι ρυθμίσεις αυτές μέσω των ασφαλιστικών ταμείων, θα 
βελτιώνουν το επιχειρηματικό περιβάλ- πρέπει να προβλέπεται παράλληλα η 
λον, την ανταγωνιστικότητα και την χρηματοδότηση της εφαρμογής τους από 
παραγωγικότητα των επιχειρήσεων, τον κρατικό προϋπολογισμό και όχι από τα 
επειδή διευκολύνουν την παραγωγή έργου ασφαλιστικά ταμεία και β) διατάξεις που 
σε περιπτώσεις που δεν θα ήταν δυνατόν αφορούν ρυθμίσεις εξόφλησης οφειλό-
να γίνει λόγω του υψηλού κόστους της μενων εισφορών θα πρέπει να γίνονται με 
πρόσθετης εργασίας. Τέλος, σχετικά με τη φειδώ και να μην μετατρέπονται σε μία 
διευθέτηση του χρόνου εργασίας, επιση- αναμενόμενη από όλους κατάσταση.
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¸êöñáóç Ãíþìçò ôçò Ï.Ê.Å. åðß ôïõ Ó÷åäßïõ Íüìïõ
«Ñõèìßóåéò ãéá ôçí ðñïþèçóç ôçò áðáó÷üëçóçò, ôçí

åíßó÷õóç ôçò êïéíùíéêÞò óõíï÷Þò êáé Üëëåò äéáôÜîåéò»

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

Κάτω: Ο κ. Δ. Κοντός, Γενικός
Γραμματέας του Υπουργείου
Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας, και ο κ. Ν. Αναλυτής,
Πρόεδρος της Ο.Κ.Ε.

υνήλθε τη Δευτέρα, 25 Ιουλίου 
2005, η Ολομέλεια της Οικονομι-
κής και Κοινωνικής Επιτροπής 

(Ο.Κ.Ε.), προκειμένου να εκφράσει 
Γνώμη επί του Σχεδίου Νόμου «Αναδι-
οργάνωση του συστήματος αιμοδοσίας 
και λοιπές διατάξεις» του Υπουργείου 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Το βασικότερο θετικό στοιχείο του Σχ/Ν 
είναι η δημιουργία ενός ενιαίου φορέα 
εθνικής εμβέλειας και συγκεκριμένα του 
«Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας», με 
βασικό στόχο την ανάπτυξη και προαγω-
γή του συστήματος της αιμοδοσίας. 

Η Ο.Κ.Ε., όμως, πιστεύει ότι για την 
περαιτέρω ανάπτυξη του συστήματος της 
αιμοδοσίας θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη 
έμφαση στα εξής:

πόθεση για την ασφαλή και αποτελεσμα-
τική λειτουργία των Κέντρων Αίματος 

Ολοκληρωμένη εφαρμογή των κατευ- και των Νοσοκομειακών Υπηρεσιών Αι-
θυντήριων οδηγιών του Συμβουλίου μοδοσίας είναι η προηγούμενη πιστοποί-
της Ευρώπης για την εκπαίδευση στην ησή τους από επίσημο εθνικό φορέα 
ιατρική των μεταγγίσεων και τη πιστοποίησης. 
βέλτιστη χρήση του αίματος και των 

Ακόμη, και προκειμένου να υπάρξει μια συστατικών του από όλους όσους 
ολοκληρωμένη πολιτική στο θέμα της εμπλέκονται στις διαδικασίες αιμο-
αιμοδοσίας και των μεταγγίσεων στη δοσίας  μεταγγίσεων.  
χώρα μας, η Ο.Κ.Ε. πρότεινε να καταρτι-Ένα από τα σημεία του Σχ/Ν που χρήζει 
στεί ένα Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για περαιτέρω ανάλυσης είναι το θέμα της 
την Αιμοδοσία με τη συμμετοχή και των πιστοποίησης των υπηρεσιών αιμοδοσί-
κοινωνικών φορέων της χώρας.ας. Η Ο.Κ.Ε. επισήμανε ότι βασική προϋ-

σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες του νάδες, όσο και στα κινητά συνεργεία 
lΠροώθηση και προαγωγή του θεσμού ήδη εφαρμοζόμενου προγράμματος με αιμοληψίας.

της εθελοντικής αιμοδοσίας και συστη-
γνωστικό αντικείμενο το αίμα και τις l

ματική ενημέρωση και εκπαίδευση 
λειτουργίες του, καθώς και του προ-

του πληθυσμού, για την αναγκαιότητα 
γράμματος ευαισθητοποίησης και προσφοράς αίματος τόσο με τη 
συμμετοχής των μαθητών στα θέματα συμμετοχή της Πολιτείας, όσο και των 
της εθελοντικής αιμοδοσίας. κοινωνικών φορέων, των εθελοντικών 

lΔιασφάλιση της φροντίδας του αιμο-οργανώσεων και των Μέσων Μαζικής 
δότη και της συμβουλευτικής διαδικα-Ενημέρωσης.
σίας πριν, κατά και μετά την αιμολη-lΧορήγηση περισσότερων άυλων κινή-
ψία, των κατάλληλων συνθηκών υγιει-τρων κοινωνικής αναγνώρισης (π.χ. 
νής και ασφάλειας στους χώρους τιμητικά διπλώματα, μετάλλια κ.ά.). 
αιμοληψίας και ανάνηψης τόσο στα lΠεραιτέρω εμπλοκή του εκπαιδευτι-
κέντρα και στις νοσοκομειακές μο-κού συστήματος, μέσω της επέκτασης 

Ó

¸êöñáóç Ãíþìçò ôçò Ï.Ê.Å. åðß ôïõ Ó÷åäßïõ Íüìïõ
«ÁíáäéïñãÜíùóç ôïõ óõóôÞìáôïò áéìïäïóßáò êáé ëïéðÝò äéáôÜîåéò»
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υνήλθε τη Δευτέρα, 19 Σε- γανο εποπτείας κ.ά.) για τα οποία ο Κανο- πολύπλοκο σύστημα κανόνων, το οποίο ένα άλλο. Λόγω του ότι η ευρωπαϊκή 
πτεμβρίου 2005, η Ολομέλεια της νισμός συνειδητά παρείχε την ευχέρεια δεν θα μπορεί να αξιοποιηθεί παρά μόνο εταιρία θα διέπεται σε σημαντικό βαθμό 
Οικονομικής και Κοινωνικής ρύθμισης στα ίδια τα κράτη-μέλη. από μεγάλες εταιρίες. Η πρόταση της από το εθνικό δίκαιο και διαδικασίες, η 

Επιτροπής (Ο.Κ.Ε.), προκειμένου να ευρωπαϊκής Ο.Κ.Ε. για δημιουργία Ο.Κ.Ε. τόνισε την ανάγκη για έναν Δεδομένων των ανωτέρω, οι παρατηρή-
εκφράσει Γνώμη επί του Σχεδίου καταστατικού που θα αφορά στις εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου σεις της Ο.Κ.Ε. διατυπώθηκαν σε επίπεδο 
Νόμου «Πλαίσιο ρυθμίσεων για τη μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα μπορούσε, λειτουργίας των εταιριών στη χώρα μας, Γενικής Αξιολόγησης του θεσμικού 
σύσταση και λειτουργία της ευρωπαϊ- σύμφωνα με την επισήμανση της Ο.Κ.Ε., καθώς και της συνολικής επανεξέτασης πλαισίου συνολικά και όχι μόνο του 
κής εταιρίας» του Υπουργείου Ανά- να αναιρέσει την αποτρεπτική λόγω του κ.ν. 2190/1920 για τις ανώνυμες συγκεκριμένου Σχ/Ν. Εκ των σημα-
πτυξης. περιπλοκότητας λειτουργία του θεσμού. εταιρίες.ντικότερων επισημάνσεων ήταν ότι η 
 Το συγκεκριμένο Σχέδιο Νόμου, το “ευρωπαϊκή εταιρία”, όπως αποτυπώ- Σχετικά με τις δυνατότητες που προσφέ- Τέλος, επισημάνθηκε ότι τα ζητήματα 
οποίο λειτουργεί συμπληρωματικά ως θηκε στον Κανονισμό, είναι ένας θεσμός ρει ο νέος θεσμός, η Ο.Κ.Ε. σημείωσε τη εταιρικής διακυβέρνησης και εργαζομέ-
προς τον Κοινοτικό Κανονισμό 2157/2001, πολύ μικρότερης εμβέλειας από αυτόν δυνατότητα συγχώνευσης μεταξύ νων που προκύπτουν χρίζουν ειδικότερης 
ρυθμίζει θέματα που αφορούν στις που θα περίμενε κανείς από μία συνεπή εταιριών που έχουν έδρα σε διαφορετικά επεξεργασίας και προσοχής και ότι θα 
σχέσεις της ευρωπαϊκής εταιρίας με τις πορεία προς την ευρωπαϊκή ενοποίηση. κράτη-μέλη, καθώς και τη δυνατότητα πρέπει να εκδοθεί σύντομα Προεδρικό 
αρχές του κράτους-μέλους (αρμόδιο όρ- Επιπλέον, το αποτέλεσμα αποτελεί ένα μεταφοράς της έδρας από ένα κράτος σε Διάταγμα.

Ó

¸êöñáóç Ãíþìçò ôçò Ï.Ê.Å. åðß ôïõ Ó÷åäßïõ Íüìïõ
«Ðëáßóéï ñõèìßóåùí ãéá ôç óýóôáóç êáé ëåéôïõñãßá

ôçò åõñùðáúêÞò åôáéñßáò»

υνήλθε τη Δευτέρα, 19 Σεπτεμβρίου 2005, η 
Ολομέλεια της Οικονομικής και Κοινωνικής 
Επιτροπής (Ο.Κ.Ε.), προκειμένου να εκφράσει 

Γνώμη Πρωτοβουλίας με θέμα «Μη Κρατικές 
Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.)».

Η απουσία οποιουδήποτε οργανωμένου δημόσιου 
διαλόγου στη χώρα μας γύρω από το ρόλο των Μ.Κ.Ο. 
στην ευρύτερη εξέλιξη της κοινωνίας οδήγησε την 
Ο.Κ.Ε. στην έκδοση αυτής της Γνώμης Πρωτοβουλίας, 
με την ελπίδα ότι η ανάμειξή της στην όλη διαδικασία θα 
συμβάλει θετικά στο δημόσιο προβληματισμό γύρω από 
αυτό το ζήτημα. 

Για τις ανάγκες της Γνώμης, η Ο.Κ.Ε. όρισε τις Μ.Κ.Ο. 
ως εκείνες τις οργανώσεις στις οποίες μετέχουν εθελο-
ντικά άτομα και που έχουν μια σχετική χρονική διάρκεια 
στην ύπαρξη και λειτουργία τους, επιδιώκοντας έναν ή 
περισσότερους κοινά αποδεκτούς σκοπούς. 

Συνεχίζοντας, η Ο.Κ.Ε. κατέγραψε την ανάπτυξη των 
Μ.Κ.Ο., αλλά και τη διαχρονική τους εξέλιξη σε 
παγκόσμιο επίπεδο. Η περιγραφή της σχέσης του 
Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών με τις Μ.Κ.Ο., αλλά και η σημασία του ρόλου της Ευρωπαϊκής Ο.Κ.Ε. ως ότι ανέρχεται σε μερικές δεκάδες χιλιάδες. Αν και ο 
με άλλους διεθνείς οργανισμούς, όπως η Διεθνής ενδιάμεσου φορέα και υποστηρικτή της οργανωμένης βαθμός πολιτικής επιρροής τους είναι δύσκολο να 
Οργάνωση Εργασίας, η Παγκόσμια Τράπεζα, ο κοινωνίας των πολιτών. μετρηθεί, εν τούτοις ο ρόλος τους είναι σημαντικός και 
Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) και ο Η επόμενη ενότητα της Γνώμης αναφέρεται στις Μ.Κ.Ο. αυξάνεται διαρκώς.  
Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης στην Ελλάδα, ως ένα φαινόμενο το οποίο αναπτύσσεται 

Στο τελευταίο μέρος της Γνώμης, η Ο.Κ.Ε. πρότεινε τη (Ο.Ο.Σ.Α.) αποτέλεσε το δεύτερο μέρος της Γνώμης κυρίως τα τελευταία χρόνια. Αν και η έννοια των Μ.Κ.Ο. 
δημιουργία ενός Δικτύου, στο οποίο θα συμμετέχουν Πρωτοβουλίας της Ο.Κ.Ε. δεν έχει προσδιοριστεί νομικά ή διοικητικά, εν τούτοις 
τόσο εκπρόσωποι των Μ.Κ.Ο., όσο και εκπρόσωποι των Στο τρίτο μέρος της Γνώμης γίνεται αναφορά στο ρόλο έχει διαμορφωθεί πολιτικά και στην πράξη. Στο πλέγμα 
λεγόμενων κοινωνικών εταίρων, με απώτερο σκοπό τη των Μ.Κ.Ο. στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης των Μ.Κ.Ο. στην Ελλάδα περιλαμβάνεται κάθε συλλο-
δημιουργία εκείνου του πλαισίου μέσα στο οποίο θα (Ε.Ε.). Παρουσιάστηκε τόσο η ιστορική εξέλιξη της γική έκφραση μη ελεγχόμενη και οργανωμένη από το 
μπορεί να διεξαχθεί θεσμοποιημένος Κοινωνικός σχέσης Ε.Ε. και Μ.Κ.Ο., όσο και το πλαίσιο συνεργα- κράτος που έχει μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Ο 

σίας τους. Επίσης, στην ενότητα αυτή επισημάνθηκε και Διάλογος.συνολικός αριθμός των Μ.Κ.Ο. στη χώρα μας εκτιμάται 

Ó

¸êöñáóç Ãíþìçò Ðñùôïâïõëßáò ôçò Ï.Ê.Å. ìå èÝìá
«Ìç ÊñáôéêÝò Ïñãáíþóåéò (Ì.Ê.Ï.)»

Αριστερά:
Ο κ. Η. Ηλιόπουλος,
Μέλος της Εκτελεστικής
Επιτροπής της Ο.Κ.Ε.

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

Ο κ. Γ. Τσατήρης, Μέλος της Εκτελεστικής
Επιτροπής της Ο.Κ.Ε.

Ο κ. Μ. Χάτσιος, Γενικός Διευθυντής
Εσωτερικού Εμπορίου του Υπουργείου
Ανάπτυξης, το Προεδρείο και
ο Γενικός Γραμματέας της Ο.Κ.Ε.
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υνήλθε την Τρίτη, 11 Οκτωβρί-
ου 2005, η Ολομέλεια της 
Οικονομικής και Κοινωνικής 

Επιτροπής (Ο.Κ.Ε.), προκειμένου να 
εκφράσει Γνώμη επί του «Εθνικού 
Πρόγραμματος Μεταρρυθμίσεων 
2005-2008, στο Πλαίσιο της Στρατη-
γικής της Λισσαβόνας»

Στη συγκεκριμένη Γνώμη, το γενικό 
πλαίσιο σχολιασμού της Ο.Κ.Ε. επι-
κεντρώθηκε στις προτεραιότητες του 
Προγράμματος ανά τομέα παρέμβασης 
και συγκεκριμένα στα ακόλουθα: 

1. Βιωσιμότητα των Δημόσιων Οικο-
νομικών.

2. Επιχειρηματικό Περιβάλλον.

3. Άνοιγμα των αγορών και ενίσχυση 
του ανταγωνισμού.

8. Εκσυγχρονισμός της Δημόσιας τος Μεταρρυθμίσεων σε σχέση με τις 1.  στο μακροοικονομικό περιβάλλον,4. Εξωστρέφεια.
κοινές θέσεις των κοινωνικών εταίρων. Διοίκησης. 2.  στην έρευνα και την καινοτομία,5. Κοινωνία της Γνώσης.
Στο πλαίσιο αυτό, διατυπώθηκαν 9. Απασχόληση. 3.  στο φυσικό περιβάλλον,6. Περιβάλλον. συμπεράσματα και προτάσεις ανά 

4.  στο επιχειρηματικό περιβάλλον,7. Κοινωνική Συνοχή και Περιφερεια- Επιπλέον, η Ο.Κ.Ε. προχώρησε σε συ- ομάδα κατευθυντηρίων Γραμμών που 
- αφορούν: 5.  στην απασχόληση.γκριτική αξιολόγηση του Προγράμμακή Σύγκλιση.
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¸êöñáóç Ãíþìçò ôçò Ï.Ê.Å. åðß ôïõ
«Åèíéêïý Ðñüãñáììáôïò Ìåôáññõèìßóåùí 2005-2008,

óôï Ðëáßóéï ôçò ÓôñáôçãéêÞò ôçò Ëéóóáâüíáò»

υνήλθε την Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2005, η 
Ολομέλεια της Οικονομικής και Κοινωνι-
κής Επιτροπής (Ο.Κ.Ε.), προκειμένου να 

εκφράσει Γνώμη επί του Σχεδίου Νόμου «Κώδι-
κας Ιατρικής Δεοντολογίας» του Υπουργείου 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Η Ο.Κ.Ε. αξιολόγησε θετικά τη σύνταξη ενός Κώδι-
κα Δεοντολογίας, ο οποίος περιλαμβάνει διατάξεις 
που θίγουν σύγχρονα και σημαντικά ζητήματα 
δεοντολογίας του ιατρικού επαγγέλματος και 
δημιουργεί ένα πλαίσιο συμπεριφοράς που σε 
γενικές γραμμές αντανακλά μια ευρύτερη κοινωνική 
συναντίληψη ως προς τι αποτελεί αποδεκτή ιατρική 
συμπεριφορά. 

Ορισμένες γενικές απόψεις που αφορούν το υπό 
κρίση Σχέδιο Νόμου είναι οι ακόλουθες:

1. Η τήρηση της δεοντολογίας προϋποθέτει, κατ' 
αρχήν, την κατάλληλη διαπαιδαγώγηση και αυτό 
σημαίνει ότι θα πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη 
έμφαση σε αυτή κατά τη διάρκεια των ιατρικών 
σπουδών.

2. Πέρα από αυτό, η τήρηση ενός Κώδικα Δεοντολο-
γίας συνδέεται και με την προσωπικότητα ενός 
ιατρού, γι' αυτό θα πρέπει να υπάρχουν μηχανι-
σμοί ελέγχου της τήρησής του. Η ενεργός παρου-
σία τέτοιων μηχανισμών θα λειτουργήσει όχι μόνο 
κατασταλτικά, αλλά και αποτρεπτικά που είναι 
και το κυρίως ζητούμενο. Συναφές με αυτό είναι 
και το θέμα της παρακολούθησης της εφαρμογής 
του Κώδικα. Για το λόγο αυτό η Ο.Κ.Ε. πρότεινε 
τη σύνταξη ετήσιας έκθεσης από τον Πανελλήνιο 
Ιατρικό Σύλλογο, καταγράφοντας τυχόν συμβά-
ντα που αντίκεινται στον Κώδικα. Η έκθεση αυτή 
θα υποβάλλεται στον αρμόδιο Υπουργό, στη 
Βουλή και στο ΚΕΣΥ. 

4. Υπάρχουν ζητήματα δεοντολογίας που αφορούν το ζήτημα της πλήρους και αποκλειστικής 3. Στην παροχή των υπηρεσιών υγείας σημαίνοντα 
ειδικότερα στην άσκηση του ιατρικού επαγγέλμα- απασχόλησης στα δημόσια νοσοκομεία που ρόλο διαδραματίζουν και άλλα επαγγέλματα, 
τος στο πλαίσιο ενός νοσοκομείου και όχι στο προβλέπεται από τη νομοθεσία και που λόγω της όπως οι νοσηλευτές, οι βιολόγοι, οι βιοχημικοί, οι 
πλαίσιο της άσκησης της ιατρικής ως ελεύθερου σημασίας του θα έπρεπε να προβλέπεται και σε τεχνολόγοι κ.ά. Θα πρέπει να καταρτιστούν στο 
επαγγέλματος. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι επίπεδο κώδικα δεοντολογίας.μέλλον αντίστοιχοι κώδικες δεοντολογίας. 

Ó

¸êöñáóç Ãíþìçò ôçò Ï.Ê.Å. åðß ôïõ Ó÷åäßïõ Íüìïõ
«Êþäéêáò ÉáôñéêÞò Äåïíôïëïãßáò»

Μέλη της Ολομέλειας της Ο.Κ.Ε. και η κ. Α. Μαρκετάκη, Ειδική Συνεργάτις
του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Ο κ. Β. Σωτηρακόπουλος, Μέλος της Ολομέλειας
της Ο.Κ.Ε.

Ο κ. Β. Ξενάκης, Μέλος
της Ολομέλειας της Ο.Κ.Ε.
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υνήλθε την Πέμπτη, 3 Νοεμβρίου 2005, η 

Ολομέλεια της Οικονομικής και Κοινωνικής 

Επιτροπής (Ο.Κ.Ε.) προκειμένου να 

εκφράσει Γνώμη επί του Σχεδίου Νόμου «Εισα-

γωγή των βιοκαυσίμων και των άλλων ανανεώσι-

μων καυσίμων στην ελληνική αγορά» του 

Υπουργείου Ανάπτυξης.  

Η Ο.Κ.Ε., αν και επισημαίνει ότι η νομοθετική 

πρωτοβουλία για την εισαγωγή των βιοκαυσίμων και 

των άλλων ανανεώσιμων καυσίμων στην ελληνική 

αγορά είναι σημαντική, ωστόσο παρατηρεί ότι ο 

τίτλος του Σχεδίου Νόμου δε συνάδει με το 

περιεχόμενό του, καθώς αυτό περιορίζεται στην 

ενσωμάτωση της Κοινοτικής Οδηγίας 2003/30/ΕΚ 

σχετικά με την προώθηση της χρήσης βιοκαυσίμων 

για τις μεταφορές. 

Σχετικά με την καθιέρωση ανταγωνιστικών τιμών 

και επενδύσεων στον τομέα των βιοκαυσίμων, η 
όλες οι προϋποθέσεις και οι όροι εφαρμογής των ευρύτερο θέμα των ενεργειακών καλλιεργειών και Ο.Κ.Ε. πρότεινε να αξιοποιηθεί στο μέγιστο η 

της βιομάζας. διατάξεών του, περιορίζοντας στο ελάχιστο τις δυνατότητα που παρέχει στα κράτη-μέλη η Οδηγία 
εξουσιοδοτικές ρυθμιστικές διατάξεις. 2003/96/ΕΚ για ολική ή μερική αποφορολόγιση των Τέλος, και δεδομένου ότι στην Ελλάδα παρατηρείται 

βιοκαυσίμων. ελλιπής πληροφόρηση των παραγωγών σχετικά με Επίσης, η Ο.Κ.Ε. πρότεινε την άμεση εκπόνηση και 

τις εναλλακτικές δυνατότητες που μπορεί να υπάρ-νέου νομοσχεδίου, το οποίο θα αναφέρεται συνο-Επιπλέον, και προκειμένου να μπορέσει η χώρα μας 
ξουν στην αγροτική παραγωγή, η Ο.Κ.Ε. πρότεινε να λικότερα στην προώθηση της χρήσης των βιοκαυσί-να επιτύχει τον ευρωπαϊκό στόχο του 5,75% στη 
υπάρξει μια ολοκληρωμένη μελέτη βιωσιμότητας μων, ενώ ταυτόχρονα η νομοθετική αυτή πρωτοβου-χρήση βιοκαυσίμων, η Ο.Κ.Ε. θεωρεί αναγκαίο να 

του όλου εγχειρήματος, έτσι ώστε να μετρηθεί η λία θα πρέπει να συνδυαστεί με τη σύνταξη και εξασφαλισθεί στις νέες επιχειρήσεις ένα σταθερό 

αποδοτικότητα και να μπορεί με τη σειρά του ο εφαρμογή, σε εύλογο χρονικό διάστημα, ενός περιβάλλον ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό, θεωρεί 

παραγωγός να γνωρίζει αν είναι ή όχι συμφέρουσα η απαραίτητη την ύπαρξη σταθερού νομοθετικού ολοκληρωμένου εθνικού σχεδίου δράσης, το οποίο 

καλλιέργεια ενεργειακών φυτών.πλαισίου και προτείνει να καθοριστούν στο νόμο θα αντιμετωπίζει όχι μόνο τα βιοκαύσιμα αλλά και το 
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¸êöñáóç Ãíþìçò ôçò Ï.Ê.Å. åðß ôïõ Ó÷åäßïõ Íüìïõ «ÅéóáãùãÞ ôùí
âéïêáõóßìùí êáé ôùí Üëëùí áíáíåþóéìùí êáõóßìùí óôçí åëëçíéêÞ áãïñÜ»

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

υνήλθε την Πέμπτη, 3 Νοεμβρίου 2005, η 
Ολομέλεια της Οικονομικής και Κοινωνικής 
Επιτροπής (Ο.Κ.Ε.) προκειμένου να εκφρά-

σει Γνώμη επί του Σχεδίου Νόμου «Απελευθέρω-
ση αγοράς φυσικού αερίου» του Υπουργείου 
Ανάπτυξης. 

Αν και η ευρωπαϊκή νομοθεσία έχει σχεδιασθεί κατά 
τρόπο συμβατό για αγορές ώριμες, με ευρεία πελατει-
ακή βάση, ολοκληρωμένες υποδομές και, βέβαια, με 
την ύπαρξη εναλλακτικών πηγών προμήθειας, εν 
τούτοις η δεδομένη κατάσταση στην ελληνική αγορά 
αναμένεται να οδηγήσει σε επιβαρύνσεις που θα 
επηρεάσουν αρνητικά τις προσπάθειες ενίσχυσης του 
ανταγωνισμού, προσέλκυσης μεγάλων ιδιωτικών 
επενδύσεων και αύξησης του ποσοστού συμμετοχής 
του φυσικού αερίου στο ενεργειακό μας ισοζύγιο. 

Σχετικά με το προτεινόμενο από το Σχέδιο Νόμου 
μοντέλο νομικού διαχωρισμού των δραστηριοτήτων 

πει να ενσωματώνονται κοινοτικές ή λοιπές επι- σκόπιμη την καθιέρωση ειδικών κινήτρων (πέραν της 
της σημερινής ΔΕΠΑ, η Ο.Κ.Ε. επισήμανε ότι είναι 

χορηγήσεις. υπάρχουσας μείωσης κατά 20% του κόστους λειτουρ-αναποτελεσματικό και μπορεί εύκολα να λειτουργή-
γίας στους χρήστες φυσικού αερίου σε σχέση με αυτό β) Θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο το ποιος πληρώνει το σει προς όφελος συγκεκριμένων συμφερόντων και 

κόστος επέκτασης του ΕΣΦΑ προς νέες περιοχές. του πετρελαίου θέρμανσης). επιδιώξεων μετά από λίγα χρόνια. Διευκρίνισε, 
Δεν είναι δυνατόν το συγκεκριμένο κόστος να ωστόσο, ότι το έργο του φυσικού αερίου θα πρέπει να Τέτοια κίνητρα θα μπορούσαν να είναι φορολογικής 
μετακυλίεται στους υφιστάμενους καταναλωτές. αντιμετωπισθεί ως ενεργειακό αγαθό, με δυνατότητα φύσεως. Ακόμη, η Ο.Κ.Ε. επισήμανε τη σημασία που 
Προτείνεται η χρηματοδότησή του από το ΔΕΣΦΑ πρόσβασης του πληθυσμού τόσο της ηπειρωτικής 

έχει η αυστηρή τήρηση της υποχρέωσης για παρουσία 
Α.Ε. (Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Ελλάδας όσο και της Κρήτης, κάτι που από πλευράς 

εσωτερικού δικτύου φυσικού αερίου σε κάθε νεοανα-Αερίου) και η ανάκτηση του κόστους της επένδυ-αποδοτικότητας δε θα είναι σε αρκετές περιπτώσεις 
γειρόμενη οικοδομή, ιδιαίτερα δε όταν αυτή προο-σης σε μακροχρόνια βάση ως εθνικής υποδομής συμβατό με τους κανόνες που διέπουν μια ιδιωτική 
ρίζεται για εμπορική εκμετάλλευση. Κάτι τέτοιο και όχι με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια.   επένδυση. Ειδικότερα, τα βασικά σημεία που η 
αναμένεται ότι θα καταστήσει δυνατή την εύκολη Ο.Κ.Ε. επισήμανε ότι θα πρέπει να προσεχτούν είναι: Η Ο.Κ.Ε., δεδομένης και της σημασίας την οποία 
υποκατάσταση ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό προσδίδει στη διείσδυση του φυσικού αερίου σε όσο α) Στη Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση του Εθνικού 
αέριο για συγκεκριμένες χρήσεις.Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ) δε θα πρέ- το δυνατόν περισσότερους καταναλωτές, έκρινε 
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Ο κ. Ι. Κωνσταντινίδης, Μέλος της Ολομέλειας της Ο.Κ.Ε.
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υνήλθε την Πέμπτη, 3 Νοεμβρίου 
2005, η Ολομέλεια της Οικονομι-
κής και Κοινωνικής Επιτροπής 

(Ο.Κ.Ε.) προκειμένου να εκφράσει 
Γνώμη επί του Σχεδίου Νόμου «Επιτά-
χυνση της διαδικασίας απελευθέρωσης 
της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας» του 
Υπουργείου Ανάπτυξης.

Το συγκεκριμένο Σχέδιο Νόμου ενσωμά-
τωνε την κοινοτική Οδηγία 2003/54/ΕΚ 
που έχει στόχο την επιτάχυνση της 
διαδικασίας δημιουργίας μιας ενιαίας 
αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. 

Οι βασικές αλλαγές που επέφερε το Σχ/Ν, 
είναι: η ανάληψη καθηκόντων διαχείρισης 
και του δικτύου διανομής (πέραν του 
δικτύου μεταφοράς) από τον ΔΕΣΜΗΕ, η 
χρονική μετάθεση ένταξης ανεξάρτητων 
μονάδων συγκεκριμένης συνολικής 
ισχύος, η διεύρυνση των αρμοδιοτήτων 
της ΡΑΕ, η μη ισχύς ειδικού καθεστώτος 
συγκεκριμένων απομονομένων μικροδι-
κτύων, η διεύρυνση των δυνατοτήτων των 
προμηθευτών και η χρήση απευθείας 
γραμμών. Η Ο.Κ.Ε. έκρινε σχετικά ότι το 
Σχ/Ν ενσωμάτωνε ικανοποιητικά την 
κοινοτική Οδηγία και προέβη σε επιμέ-
ρους παρατηρήσεις.

Αναφορικά με την επιχειρούμενη ανεξαρ-
τητοποίηση του διαχειριστή του δικτύου 
διανομής, η οποία άλλωστε εκτιμήθηκε ότι 
θα λειτουργήσει ανασταλτικά (σχέση 
ποιότητας υπηρεσιών-κόστους) κρίθηκε 
ότι δεν τεκμηριώνεται. Αντίθετα, θετικά 
αξιολογήθηκε η επιλογή του μοντέλου των 
“συμβάσεων διαθεσιμότητας ισχύος” για 
τη μεταβατική περίοδο.

Η Ο.Κ.Ε. διατύπωσε δύο απόψεις σχετικά 
με τον αποκλεισμό της ΔΕΗ από τους 
διαγωνισμούς κατά τη μέχρι το 2010 
περίοδο και για τα πρώτα 900MW. Ενώ η 
Α' άποψη υποστήριξε ότι ο αποκλεισμός 
της ΔΕΗ είναι αναγκαίος για την πρώτη 
αυτή περίοδο για τη διευκόλυνση της 
εισόδου νέων μονάδων στην αγορά, 
σύμφωνα με τη Β' άποψη, η συμμετοχή της 
ΔΕΗ είναι απαραίτητο συστατικό ενός 
ελεύθερου διαγωνισμού που θα έδινε τη 
δυνατότητα καλύτερων όρων προσφορών. 

Η Ο.Κ.Ε. εξέφρασε επιφυλάξεις σε ό,τι 
αφορά την εκχώρηση αυξημένων αρμοδι-
οτήτων (συμπεριλαμβανομένων και 
αυτών της παρακολούθησης και του 
ελέγχου) στη ΡΑΕ, καθώς έκρινε ότι η 
τελική ευθύνη θα πρέπει να ανήκει στην 
πολιτική εξουσία. Παρομοίως, επιφυλά-
ξεις εκφράστηκαν και σχετικά με τη μη 
εποπτεία των δικτύων και των κανόνων 
λειτουργίας των αγορών ηλεκτρικής 
ενέργειας από ένα ενιαίο διαχειριστή.

Τέλος, διαφοροποίηση απόψεων παρατη-
ρήθηκε για το θέμα της δυνατότητας 
χορήγησης άδειας προμήθειας και σε 
μονάδες που έχουν έδρα εκτός Ε.Ε., καθώς 
και για το θέμα της εξαίρεσης του Διεθνούς 
Αερολιμένα Αθηνών (Δ.Α.Α.) από το 
Δίκτυο και τη δημιουργία ενός ανεξάρτη-
του Δικτύου του Δ.Α.Α.
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Ολομέλειας της Ο.Κ.Ε.

Ο κ. Κ. Χατζηγιαννάκης, εκπρόσωπος του Υπουργείου Ανάπτυξης,
και το Προεδρείο της Ο.Κ.Ε.

Από αριστερά: Η κα Α. Ηλιάδου, εκπρόσωπος του Ρ.Α.Η., και οι κ.κ. Θ. Πανάγος
και Α. Ζαχαρόπουλος, εκπρόσωποι του Υπουργείου Ανάπτυξης



υνήλθε την Παρασκευή, 16 Δε-
κεμβρίου 2005, η Ολομέλεια της 
Οικονομικής και Κοινωνικής 

Επιτροπής (Ο.Κ.Ε.), προκειμένου να 
εκφράσει Γνώμη επί του Σχεδίου Νόμου 
«Θεσμοθέτηση του Γενικού Εμπορι-
κού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγ-
χρονισμός της επιμελητηριακής νομο-
θεσίας (Ν. 2081/1992)» του Υπουργείου 
Ανάπτυξης. 

Οι κυριότερες αλλαγές, τις οποίες 
εισήγαγε το συγκεκριμένο Σχέδιο Νόμου, 
αφορούσαν: α) στις αρμοδιότητες ελέγ-
χου, καταχώρησης και εποπτείας που 
μετακυλίονταν από τις Νομαρχιακές 
Αυτοδιοικήσεις και τα Πρωτοδικεία 
αποκλειστικά στις Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. 
των Επιμελητηρίων και β) στην καθιέρω-
ση διαφορετικής αντιμετώπισης των 

τική εποπτεία, καταπολέμηση της γρα- επιπρόσθετες επιβαρύνσεις στα μέλη των διατύπωσε την άποψη ότι η πρόβλεψη ανωνύμων εταιριών που εποπτεύονται 
φειοκρατίας και αποτελεσματική λει- του σχετικού Σχ/Ν για τη σύσταση επιμελητηρίων, καθώς αυτό θα δημιουρ-από το Υπουργείο Ανάπτυξης με τη δη-
τουργία τράπεζας πληροφοριών. Η κεφαλαιουχικών εταιριών από τα επιμε-γούσε εύλογη ανασφάλεια στον επιχειρη-μιουργία αυτοτελούς τμήματος Γ.Ε.ΜΗ. 
Ο.Κ.Ε. επεσήμανε ότι από τις διατάξεις λητήρια ή τη συμμετοχή τους σε αυτές, δε ματικό κόσμο για τυχόν κόστος που θα στο Υπουργείο Ανάπτυξης.
του εν λόγω Σχ/Ν δεν προέκυπτε καθαρά συνάδει με το βασικό σκοπό των επιμελη-κληθούν να επωμιστούν. Τέλος, τέθηκε 

Σε επίπεδο Γενικής Αξιολόγησης και 
η εξυπηρέτηση των παραπάνω στόχων, τηρίων που είναι η προστασία και η από την Ο.Κ.Ε. θέμα απλούστευσης των αναφορικά με το Α' μέρος του Σχ/Ν περί 
καθώς η έλλειψη κρατικής εποπτείας επί ανάπτυξη εμπορικών και άλλων επαγ-διαδικασιών και αποσαφήνισης σχετικά θεσμοθέτησης Γ.Ε.ΜΗ., η Ο.Κ.Ε. 
των Επιμελητηρίων που θα τηρούν το γελματικών δραστηριοτήτων. Τέλος, με τις διατάξεις, για λόγους περιορισμού διατύπωσε την άποψη ότι είναι γενικά 
Γ.Ε.ΜΗ., αλλά και η δυνατότητα ή μη να εκφράστηκε ανησυχία για τη μείωση του της γραφειοκρατίας.αποδεκτή η αναγκαιότητα τήρησης ενός 
επιφορτιστούν τα Επιμελητήρια με την πόρου ενίσχυσης των συνδικαλιστικών Αναφορικά με το Β' μέρος του Σχ/Ν, η εμπορικού μητρώου, το οποίο θα δια-
όλη εργασία χωρίς εγγυήσεις τεχνογνω- οργανώσεων Ε.Σ.Ε.Ε. και Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., πρώτη παρατήρηση της Ο.Κ.Ε. ήταν ότι σφαλίζει: διαφάνεια κατά την άσκηση της 
σίας, εμπειρίας και κατάρτισης του καθώς και οργανώσεων μελών τους και θα ήταν νομοτεχνικά ορθότερο το εμπορικής δραστηριότητας, αποτελε-
ανθρώπινου δυναμικού, δημιούργησε εξαγωγέων και πρότεινε να παραμείνει ο δεύτερο μέρος του Σχ/Ν να αποτελούσε σματικό μηχανισμό δημοσιότητας των 
προβληματισμό. Η Ο.Κ.Ε. τόνισε, πόρος σε ποσοστό 8% αντί του προ-ξεχωριστό νομοθέτημα λόγω έλλειψης επιχειρήσεων, ασφάλεια συναλλαγών, 
επίσης, ότι δε θα πρέπει να υπάρξουν τεινόμενου 3,5%.νοηματικής συνοχής. Επιπλέον, η Ο.Κ.Ε. ουσιαστικό διοικητικό έλεγχο και κρα-

υνήλθε την Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2005, η 
Ολομέλεια της Οικονομικής και Κοινωνικής 
Επιτροπής (Ο.Κ.Ε.), προκειμένου να εκφράσει 

Γνώμη επί του Σχεδίου Νόμου «Φόρος Προστιθέμε-
νης Αξίας στις νέες οικοδομές, μεταβολές στη 
φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις» του 
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. 

Η Ο.Κ.Ε. επισήμανε ότι με το Σχέδιο Νόμου του 
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών επέρχονται 
σημαντικές μεταβολές στη φορολογία των ακινήτων, με 
σημαντικότερη αυτή της επιβολής ΦΠΑ στις νεόδμητες 
οικοδομές. Η Ο.Κ.Ε. εκτίμησε ότι το συγκεκριμένο 
μέτρο μπορεί, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να 
επενεργήσει θετικά στη διαφάνεια των σχετικών 
συναλλαγών με θετικά αποτελέσματα ως προς το στόχο 
της πάταξης της φοροδιαφυγής. 

Επίσης, η Ο.Κ.Ε. επισήμανε ότι η επιχειρούμενη 
φορολογική μεταρρύθμιση, πέραν των αναμφισβήτητων 
θετικών σημείων, δεν απλοποιεί, αντίθετα περιπλέκει  το 
σημερινό σύστημα επιβολής κάθε μορφής φόρων στα 
ακίνητα. Σχετικά με αυτό, η Ο.Κ.Ε. πρότεινε να γίνει, 
μετά τον πρώτο χρόνο εφαρμογής του νέου συστήματος, 
μια μελέτη του τρόπου εφαρμογής και των συνεπειών 
που θα έχει σε συνδυασμό με την υφιστάμενη φορολογία 
κεφαλαίου και να αναζητηθούν τρόποι απλοποίησης του 
φορολογικού καθεστώτος των ακινήτων. Και βέβαια, οι 
αλλαγές στο σύστημα θα πρέπει να γίνουν με βασικό 
γνώμονα την εξυγίανση της αγοράς ακινήτων και όχι την 

σης των αυξήσεων στις αντικειμενικές αξίες των αγοράς και να οδηγήσουν σε καταστάσεις που δε θα υπερφορολόγηση των ακινήτων με βραχυπρόθεσμους 
ακινήτων. Βάσει αυτών, η Ο.Κ.Ε. επισήμανε ότι οι επέτρεπαν την ομαλή εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων δημοσιονομικούς στόχους.    
αυξήσεις που θα ανακοινώνονταν δε θα έπρεπε να είναι και τη διαπίστωση στην πράξη των επωφελών Τέλος, πολλές από τις εκτιμήσεις που έκανε η Ο.Κ.Ε. στη 
τέτοιες ώστε να ανατρέψουν άρδην τα δεδομένα της συνεπειών τους για το όλο διάστημα.Γνώμη διατυπώθηκαν υπό την αίρεση της γνωστοποίη-
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Το Προεδρείο και ο Γενικός Γραμματέας της Ο.Κ.Ε.

Από αριστερά: Οι κ.κ. Ι. Στεφάνου, Μέλος της Εκτελεστικής
Επιτροπής, Χ. Κεφάλας, Αντιπρόεδρος, και Ν. Αναλυτής, 
Πρόεδρος της Ο.Κ.Ε.

Μέλη της
Ολομέλειας
της Ο.Κ.Ε.
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υνήλθε την Παρασκευή, 16 Δεκεμ- τήματος, καθώς σε κάθε περίπτωση υπάρ- του Σχ/Ν αποτελούν αναγκαιότητα, καθώς 
βρίου 2005, η Ολομέλεια της Οικο- χει συγκεκριμένη διοίκηση και οι ευθύνες επίσης και ευκαιρία τόνωσης της βιωσιμό-
νομικής και Κοινωνικής Επιτρο- μπορούν να καταλογιστούν στα πρόσωπα. τητας των Δ.Ε.Κ.Ο. μέσα από τη δημιουρ-

πής (Ο.Κ.Ε.), προκειμένου να εκφράσει Τέλος, η Ο.Κ.Ε. ζήτησε τη ρητή πρόβλεψη γία πιο σύγχρονων εργασιακών σχέσεων.
Γνώμη επί του Σχεδίου Νόμου «Δημό- για συμμετοχή εκπροσώπου της Ο.Κ.Ε. Η Β' άποψη, από την άλλη πλευρά, υπο-
σιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί στις Δ.Ε.Κ.Ο., καθώς η εκπροσώπηση των στήριξε πως οι διατάξεις του Σχ/Ν που 
(Δ.Ε.Κ.Ο.)» του Υπουργείου Οικονομί- εργαζομένων και της κοινωνίας γενικό- αφορούν στο εργασιακό καθεστώς των 
ας και Οικονομικών. τερα συμβάλλει στον κοινωνικό έλεγχο Δ.Ε.Κ.Ο. επιχειρούσαν να επιφέρουν μία 

της λειτουργίας των Δ.Ε.Κ.Ο.Για το συγκεκριμένο Σχ/Ν και λόγω του εκ των άνω ριζική ανατροπή στις εργασια-
ότι σημειώθηκε απόκλιση απόψεων σε Τέλος, αναφορικά με θέματα προσωπικού, κές σχέσεις, με δυσμενή για τους εργαζό-
ορισμένα θέματα, η γενική αξιολόγηση διατυπώθηκαν δύο διαφορετικές απόψεις. μενους αποτελέσματα, καταργώντας τις 
έγινε σε θεματικές ενότητες. Σύμφωνα με την Α' άποψη, οι διατάξεις διαδικασίες των συλλογικών συμβάσεων.

Σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς των 
Δ.Ε.Κ.Ο. διατυπώθηκαν δύο διαφορετικές 
απόψεις. Σύμφωνα με την Α' άποψη, ο 
ρόλος του Κράτους δεν είναι να εμπλέκε-
ται σε επιχειρηματικές δραστηριότητες. Η 
απαλλαγή δε από τέτοιου είδους δραστη-
ριότητες θα λειτουργούσε ευεργετικά και 
από δημοσιονομικής και από λειτουργικής 
άποψης. Από την άλλη πλευρά, η Β' άποψη 
υποστήριξε ότι ο δημόσιος και κοινωνικός 
χαρακτήρας των Δ.Ε.Κ.Ο. θα πρέπει να 
διατηρηθεί χωρίς να αποκλείεται η 
μειοψηφική μετοχοποίησή τους. 

Αναφορικά με το θέμα της Διοίκησης των 
Δ.Ε.Κ.Ο., η Ο.Κ.Ε. έκανε μια σειρά παρα-
τηρήσεων έτσι ώστε οι αρχές της λεγόμενης 
εταιρικής διακυβέρνησης στις Δ.Ε.Κ.Ο. 
να εφαρμοστούν με ολοκληρωμένο τρόπο. 
Μεταξύ άλλων, η Ο.Κ.Ε. εκφράστηκε υπέρ 
της κατοχύρωσης ανεξαρτησίας των διοι-
κήσεων, ενώ αξιολόγησε αρνητικά τη 
διάταξη για “τιμωρία” των Δ.Ε.Κ.Ο. σε πε-
ρίπτωση παραβίασης του εν λόγω νομοθε-

υνήλθε την Τετάρτη, 18 
Ιανουαρίου 2006, η Ολομέ-
λεια της Οικονομικής και 

Κοινωνικής Επιτροπής (Ο.Κ.Ε.), 
προκειμένου να εκφράσει Γνώμη 
επί του Σχεδίου Νόμου «Εκσυγχρο-
νισμός της Νομοθεσίας περί 
Αρτοποιείων και Πρατηρίων 
Άρτου - Ρύθμιση συναφών θεμά-
των» του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Το συγκεκριμένο Σχέδιο Νόμου 
περιείχε διατάξεις προς ρύθμιση του 
θεσμικού πλαισίου αναφορικά με 
τους όρους και τις προϋποθέσεις 
παραγωγής, εμπορίας, διάθεσης και 
μεταφοράς της ζύμης και των 
προϊόντων αρτοποιίας, καθώς και της 
διαδικασίας έψησης.

Σύμφωνα με τις απόψεις της Ο.Κ.Ε., 
όπως αυτές έχουν εκφρασθεί σε 
μεγάλο αριθμό Γνωμών, η προστασία 
του καταναλωτή και η διασφάλιση 
της υγιεινής και ασφάλειας στη 
διατροφή των πολιτών πρέπει να 
αποτελεί βασική μέριμνα της Πολι-

Τέλος, η Ο.Κ.Ε. τόνισε τη σημασία τείας και θα πρέπει να προωθείται με 
τήρησης των κανόνων υγιεινής και όλες τις νομοθετικές ρυθμίσεις που 

επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα τη δια- από τους απασχολούμενους στην 
παραγωγική διαδικασία του άρτου τροφική αλυσίδα, όπως το υπό εξέτα-
και των αρτοσκευασμάτων, ενώ ση Σχ/Ν. Αναφορικά με το περιεχό-

μενο του νομοθετήματος, μεταξύ πρότεινε τη νομοθετική ρύθμιση για 
άλλων, διατυπώθηκε ότι: την πιστοποίηση του επαγγέλματος 

του αρτοτεχνίτη.

νομοθεσία για τα αρτοποιεία και 
πρατήρια άρτου. Βασικός δε 
στόχος του Σχ/Ν διαφάνηκε να 
είναι η προστασία του κατανα-
λωτή, ο ανταγωνισμός μεταξύ των 
αρτοποιών, η εξασφάλιση της 
διάθεσης των προϊόντων αρτο-
ποιίας από τα Σούπερ Μάρκετ και 
ο διαχωρισμός του φρέσκου ψω-
μιού από το κατεψυγμένο με ανά-
λογες σημάνσεις στη συσκευασία.

lΣυγκεντρώθηκαν εν μέρει σε 
ενιαίο κείμενο οι σχετικές δια-
τάξεις του, οι οποίες εναρμονί-
ζονται με τις διατάξεις του Κώδικα 
Τροφίμων και Ποτών και με την 
αγορανομική διάταξη 14/89 όπως 
ισχύει. 

lΕπιχειρήθηκε να διασφαλισθούν η 
υγιεινή και η ασφάλεια των 
καταναλωτών ορίζοντας με σαφή-
νεια τα διάφορα προϊόντα άρτου 
και θετά παράγωγα αυτού, καθώς 
και τη διαδικασία παραγωγής, 
συσκευασίας και σήμανσής τους.

lΕπιχειρήθηκε η κάλυψη κενών στη 
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¸êöñáóç Ãíþìçò ôçò Ï.Ê.Å. åðß ôïõ Ó÷åäßïõ Íüìïõ
«Äçìüóéåò Åðé÷åéñÞóåéò êáé Ïñãáíéóìïß (Ä.Å.Ê.Ï.)»

¸êöñáóç Ãíþìçò ôçò Ï.Ê.Å. åðß ôïõ Ó÷åäßïõ Íüìïõ
«Åêóõã÷ñïíéóìüò ôçò Íïìïèåóßáò ðåñß Áñôïðïéåßùí
êáé Ðñáôçñßùí ¢ñôïõ - Ñýèìéóç óõíáöþí èåìÜôùí»

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

Ο κ. Μ. Βολουδάκης, Γενικός Γραμματέας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, και το
Προεδρείο της Ο.Κ.Ε.



υνήλθε την Τετάρτη, 18 Ιανου- χές. Το Σχέδιο Νόμου αποτελεί ένα ματι έχουν ανεπαρκές, σε σχέση με τον 

αρίου 2006, η Ολομέλεια της πρώτο βήμα αναγνώρισης, από πλευ- αριθμό των τέκνων, εισόδημα. Ο 

αποκλεισμός των οικογενειών με Οικονομικής και Κοινωνικής ράς της Πολιτείας, της νέας κοινωνικής 
. υψηλό εισόδημα δεν αποτελεί μόνο Επιτροπής (Ο.Κ.Ε.), προκειμένου να πραγματικότητας  τα τέσσερα παιδιά 

συνάρτηση του προνομιακού χαρακτή-εκφράσει Γνώμη επί του Σχεδίου έχουν προ πολλού πάψει να είναι το 
ρα τέτοιων παροχών, αλλά δικαιολο-Νόμου «Ενίσχυση της οικογένειας ζητούμενο, δεδομένου ότι ο δείκτης 
γείται και από την ανάγκη να κατανε-και άλλες διατάξεις» του Υπουργείου γονιμότητας ανέρχεται σε 1,29 παιδιά 
μηθούν οι διατιθέμενες παροχές σε Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ- ανά γυναίκα και το ζητούμενο της 
μικρότερο αριθμό ατόμων και να κατα-γύης. σημερινής κοινωνίας είναι τα δύο 
στεί έτσι δυνατή η αύξηση του ύψους παιδιά. Η Ο.Κ.Ε., όμως, επισημαίνει Η Ο.Κ.Ε. αξιολογεί θετικά το Σχέδιο 
της ανά οικογένειας παροχής.ότι το συγκεκριμένο βήμα θα πρέπει να Νόμου του Υπουργείου Υγείας και 
2) Τα μέτρα αυτά δε συνδέονται με το συνοδευτεί από μια ανάλυση των Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το οποίο 
δημογραφικό πρόβλημα της χώρας. αιτιών του δημογραφικού προβλήμα-μεταξύ άλλων προβλέπει οικονομική 
Σύμφωνα με την Ο.Κ.Ε., το οικονομικό τος και από συνακόλουθα μέτρα για τη ενίσχυση 2.000 Ευρώ όλων των 
κίνητρο των 2.000 Ευρώ, σφαιρική αντιμετώπισή του. οικογενειών που θα αποκτήσουν στο 
αλλά και άλλα κίνητρα, μέλλον τρίτο παιδί, καθώς και τη Συνεπώς, η Ο.Κ.Ε. προέβη στις 
όπως αυτό της απαλλα-δυνατότητα απόκτησης της πολυτεκνι- ακόλουθες δυο επισημάνσεις:
γής από την καταβολή κής ιδιότητας αυτών των οικογενειών 1) Τέτοιου είδους μέτρα θα πρέπει να 
τελών ταξινόμησης για μόνο για ορισμένες κοινωνικές παρο- παρέχονται σε οικογένειες που πράγ-

την αγορά ενός αυτοκι-

νήτου, δεν αποτελούν 

ισχυρό δέλεαρ για ένα 

νέο ζευγάρι, έτσι ώστε 

να αποφασίσει να απο-

κτήσει τρίτο ή παραπά-

νω τέκνα. Η αντι-

μετώπιση του δημογρα-

φικού προβλήματος της 

χώρας απαιτεί στοχ-

ευόμενα μέτρα που θα 

αίρουν τους λόγους που 

αποτρέπουν τα ζευγά-

ρια από το να αποκτή-

σουν παιδιά.
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 ¸êöñáóç Ãíþìçò ôçò Ï.Ê.Å. åðß ôïõ Ó÷åäßïõ Íüìïõ
«Åíßó÷õóç ôçò ïéêïãÝíåéáò êáé Üëëåò äéáôÜîåéò»

υνήλθε την Τετάρτη, 18 Ιανου- Η Ο.Κ.Ε. διατύπωσε θετική άποψη σε καθεστώς φαρμακευτικής περίθαλψης 
αρίου 2006, η Ολομέλεια της ό,τι αφορά τα προτεινόμενα μέτρα γίνεται χωρίς μεταβατική περίοδο 

κατάργησης της λίστας φαρμάκων και προσαρμογής. Οικονομικής και Κοινωνικής 
της θεώρησης των συνταγών από τους Επιτροπής (Ο.Κ.Ε.), προκειμένου να Για το λόγο αυτό, η Ο.Κ.Ε. πρότεινε να 
οικείους ασφαλιστικούς φορείς.εκφράσει Γνώμη επί του Σχεδίου συνδυασθεί ο χρόνος ισχύος των νέων 

Νόμου «Μεταρρύθμιση του Συστή- Ωστόσο, εξέφρασε τον προβληματισμό μέτρων προσδιορισμού της τιμής 
ματος Φαρμακευτικής Περίθαλ- της ως προς τις «παρενέργειες» που αποζημίωσης των φαρμάκων με τα 
ψης» του Υπουργείου Υγείας και μπορεί να υπάρξουν από το γεγονός ότι μέτρα κατάργησης της λίστας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης. η μετάπτωση από το ισχύον στο νέο θεώρησης. 

Ó

¸êöñáóç Ãíþìçò ôçò Ï.Ê.Å. åðß ôïõ Ó÷åäßïõ Íüìïõ
«Ìåôáññýèìéóç ôïõ ÓõóôÞìáôïò ÖáñìáêåõôéêÞò Ðåñßèáëøçò» 

Ο κ. Θ. Σχινάς, Μέλος της Ολομέλειας, και ο κ. Ν. Αναλυτής, Πρόεδρος της Ο.Κ.Ε. Οι κ.κ. Γ. Ντουντούμης και Γ. Σουφλιάς, Αναπληρωματικά Μέλη της Ολομέλειας της Ο.Κ.Ε.

Ο κ. Δ. Πολίτης, Αντιπρόεδρος της Ο.Κ.Ε.
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Çìåñßäá ôçò Ï.Ê.Å. ìå èÝìá: 
«ÓôñáôçãéêÞ ôçò Ëéóóáâüíáò: Áíáãêáéüôçôá Þ åðéëïãÞ»
Συνέχεια από τη σελ. 1 τριος Δασκαλόπουλος, Αντιπρόε-

δρος του Σ.Ε.Β., και Σπύρος Παπα-Την έναρξη της Ημερίδας κήρυξε 
σπύρος, Πρόεδρος της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.ο Υπουργός Οικονομίας και Οικο-

νομικών  κ. Γεώργιος Αλογοσκού- Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με 
φης. την 3η Συνεδρία, με προεδρεύοντα 

τον κ. Χαράλαμπο Κεφάλα, Στη συνέχεια, ακολούθησε η 1η 
Συνεδρία, στην οποία προήδρευσε Αντιπρόεδρο της Ο.Κ.Ε., και την 

τοποθέτηση εκπροσώπων των ο κ. Νικόλαος Λιόλιος, Αντιπρό-
πολιτικών κομμάτων του Ελληνι-εδρος της Ο.Κ.Ε. Στη Συνεδρία 

αυτή παρουσίασαν τις εισηγήσεις κού Κοινοβουλίου. Στη Συνεδρία 
τους οι κ.κ. Χρήστος Πολυζωγό- συμμετείχαν οι κ.κ. Θεόδωρος 
πουλος, Πρόεδρος της Γ.Σ.Ε.Ε., Κασσίμης, Βουλευτής της Νέας 
Δημήτριος Ασημακόπουλος, Πρό- Δημοκρατίας (Ν.Δ.), Ανδρέας 
εδρος της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., και Δημή- Μακρυπίδης, Βουλευτής του 
τριος Αρμενάκης, Πρόεδρος της Πανελληνίου Σοσιαλιστικού 
Ε.Σ.Ε.Ε. Κινήματος (ΠΑ.ΣΟ.Κ.), και 

Σωτήρης Σιώκος, Μέλος της Στη 2η Συνεδρία, όπου προή-
Κεντρικής Επιτροπής του Συνα-δρευσε ο κ. Δημήτρης Πολίτης, 

Αντιπρόεδρος της Ο.Κ.Ε., συμμε- σπισμού της Αριστεράς των 
Κινημάτων και της Οικολογίας.τείχαν ως εισηγητές οι κ.κ. Δημή-

Στιγμιότυπα από την Ημερίδα της Ο.Κ.Ε.


