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Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρων
και Εκτελεστικής Επιτροπής
της O.Κ.Ε.

Συνεδρίαση της Oλομέλειας της Διεθνούς
Ένωσης των O.K.E. στη Γενεύη

Kοινοτικ* Πλαίσιο Στήριξης

™ÂÏ. 5

™ÂÏ. 2

Eυρωμεσογειακή Σύνοδος
των O.K.E. στη Bαλένθια

Συνάντηση της O .K.E. με Kυπριακή
Aντιπροσωπεία εργοδοτικών και
εργατικών οργανώσεων

Γνώμη της O .K.E. επί
του Σχεδίου N*μου
«Mέτρα για την αντιμετώπιση
της ανεργίας και άλλες διατάξεις»

™ÂÏ. 4

™ÂÏ. 8

™ Â Ï .13

™ÂÏ. 10

«TÔ E˘Úˆ·˚Îﬁ ™‡ÓÙ·ÁÌ· Î·È
Ë KÔÈÓˆÓ›· ÙˆÓ ¶ÔÏÈÙÒÓ»

AÓÔÈÎÙ‹
EÎ‰‹ÏˆÛË ÁÈ·
Ù· 10 ¯ÚﬁÓÈ·
ÙË˜ O.K.E.
ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·

T

ην Tετάρτη, 9 Φεβρουαρίου 2005, και με αφορμή τον εορτασμ* για τα
δέκα χρ*νια της Oικονομικής και Kοινωνικής Eπιτροπής (O. K . E .) στην Eλλάδα,

πραγματοποιήθηκε A ν ο ικτή Eκδήλωση με θέμα «Tο
Eυρωπαϊκ* Σύνταγμα και η
Kοινωνία των Πολιτών», στο
Mέγαρο Mουσικής Aθηνών.
Συνέχεια στη σελ.26

™˘Ó¿ÓÙËÛË ÌÂ ÙËÓ ¶ÚﬁÂ‰ÚÔ ÙË˜ BÔ˘Ï‹˜ ÙˆÓ EÏÏ‹ÓˆÓ

¶

ραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 2 2
Οκτωβρίου 2004, συνάντηση της Ο .Κ.Ε.
με την Πρ*εδρο της Βουλής των Ελλήνων
κα Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη.
Απ την Ο.Κ.Ε. συμμετείχαν οι κ.κ. Νικλαος
Αναλυτής, Πρεδρος, Χαράλαμπος Κεφάλας
και Δημήτρης Πολίτης, Α ν τ ι π ρ  ε δ ρ ο ι, και η
Δ ρ. Μάρθα Θεοδώρου, Υπεύθυνη Δημοσίων
και Διεθνών Σχέσεων.
Ο Πρεδρος της Ο.Κ.Ε.,αφού ευχαρίστησε την
Πρεδρο της Βουλής για τη συνάντηση, αναφέρθηκε συνοπτικά στο ιστορικ του θεσμού
στην Ευρώπη και την Ελλάδα.

Γνώμη Πρωτοβουλίας της O .K.E. με θέμα
«H Στρατηγική της Λισσαβ*νας και
οι Mικρομεσαίες Eπιχειρήσεις»
™ Â Ï .19

Kείμενο θέσεων της O .K.E. επί της
«Έκθεσης της Oμάδας Yψηλού
Eπιπέδου υπ* τον κ. Wim Kok»
™ Â Ï .22

™ À¡ ∂ ¡ Δ ∂ À• ∏

Σελ. 3

Josep Borrell
Fontelles
¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙÔ˘
∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘

EÙ‹ÛÈ· ™˘Ó¿ÓÙËÛË
ÙˆÓ ¶ÚÔ¤‰ÚˆÓ Î·È
ÙˆÓ °ÂÓÈÎÒÓ °Ú·ÌÌ·Ù¤ˆÓ
ÙˆÓ O.K.E. ÙË˜ E.E.

Συνέχεια στη σελ.2

™˘Ó¿ÓÙËÛË ÌÂ ÙÔÓ ¶ÚﬁÂ‰ÚÔ ÙÔ˘ E˘Úˆ·˚ÎÔ‡ KÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘

T

ην Tε τ ά ρ τ η, 19 Iανουαρίου 2005,
στις Bρυξέλλες, η Δρ. Mάρθα Θεοδ ώ ρ ο υ , Yπεύθυνη Δημοσίων και
Διεθνών Σχέσεων της O . K . E . , ε π ισ κ έφθηκε τον κ. Josep Borrell F o n t e l l e s,
Πρ*εδρο του Eυρωπαϊκού Kοινοβουλίου.
Στη διάρκεια της συνάντησης η κα Θεοδώρου ενημέρωσε τον κ. Borrell για την
Ε π ι τ ρ ο π ή , η οποία συμπλήρωσε δέκα
χρνια απ την ίδρυσή της στην Ελλάδα.
Συνέχεια στη σελ.2

Η ετήσια Συνάντηση των Προέδρων και των Γενικών Γραμματέων των Οικονομικών και Κοινω νικών Συμβουλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής
Επιτροπής (Ε.Ο.Κ.Ε.) πραγματοποιήθηκε στις
25 και 26 Νοεμβρίου 2004,στο Λουξεμβούργο.
Συνέχεια στη σελ. 2

2
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∂ÎÏÔÁ‹ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘, ∞ÓÙÈÚÔ¤‰ÚˆÓ Î·È ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈÎ‹˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÙË˜ O.∫.∂.

Πραγματοποιήθηκε την Τ ετάρτη, 11 Φεβρουαρίου 2004, Συνεδρίαση της Ολομέλειας της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της Ελλάδος (O.K.E.),με τη νέα
σύνθεσή της (ΦΕΚ 80Β/21-1-04),για να εκλέξει το νέο Πρ$εδρ$ της.
Πρεδρος της Ο.Κ.Ε. για την επμενη τριετία εξελέγη ο κ. Νίκος Αναλυτής, Μέλος
της Εκτελεστικής Επιτροπής απ το Δεκέμβριο του 1994.
Ο κ.Αναλυτής, μετά την εκλογή του,ευχαρίστησε τα Μέλη της Ολομέλειας που τον
τίμησαν με την ψήφο τους και δήλωσε τι θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να ανταποκριθεί η Ο.Κ.Ε.στο σημαντικ ρλο που της αναθέτει το Σύνταγμα για
τη συνοχή της Ελληνικής Κοινωνίας.
Σημειώνεται τι σύμφωνα με το Ν. 3220/04 (ΦΕΚ 15Α/28-1-04) ο Πρεδρος της Ο.Κ.Ε. προτείνεται
πλέον εκ περιτροπής απ κάθε μία απ τις τρεις Ομάδες της Ολομέλειας.
Στη συνέχεια,τη Δευτέρα, 5 Απριλίου 2004,πραγματοποιήθηκε η πρώτη Συνεδρίαση της Ολομέλειας
της Ο.Κ.Ε.με τη νέα σύνθεσή της,προκειμένου να εκλέξει τους Αντιπροέδρους και την Εκτελεστική
Επιτροπή της Ο.Κ.Ε.
Αντιπρεδροι της Ο.Κ.Ε.για την επμενη τριετία εξελέγησαν οι κ.κ. Χαράλαμπος Κεφάλας (Α΄ Ομάδα - εργοδτες), Δημήτριος Πολίτης (Β΄ Ομάδα - εργαζμενοι) και Νικ$λαος Λι$λιος (Γ΄ Ομάδα λοιπές κατηγορίες).
Μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ο.Κ.Ε.για το επμενο έτος εξελέγησαν οι κ.κ.Δημήτριος Κυ ριαζής,Νικ$λαος Σκορίνης,Κυριάκος Ρερρές (Α΄ Ομάδα),Πελοπίδας Καλλίρης,Στέφανος Λαιμ$ς
(Β΄ Ομάδα), Γεώργιος Γωνιωτάκης,Απ$στολος Κοιμήσης,Χρήστος Σπίρτζης (Γ΄ Ομάδα).

EÙ‹ÛÈ· ™˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓ ¶ÚÔ¤‰ÚˆÓ Î·È
ÙˆÓ °ÂÓÈÎÒÓ °Ú·ÌÌ·Ù¤ˆÓ ÙˆÓ O.K.E. ÙË˜ E.E.
3. O εξορθολογισμς και ο συντονισμς των διαφρων διαδικασιών είναι απαραίτητος για την
προσήκουσα αξιολγηση των
προδων, και στο μέλλον πρέπει
να δοθεί έμφαση στην προσυνεννοημένη εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων.

Συνέχεια απ τη σελ. 1

Στην προηγούμενη ετήσια Συνάντηση της Μαδρίτης (Νοέμβριος 2003) αποφασίστηκε να αρχίσει ένας κοινς
προβληματισμς με θέμα τη Στρατηγική της Λισσαβνας, η οποία θα υποβαλλταν σε μια ενδιάμεση μεταρρύθμιση κατά τη διάρκεια της λουξεμβουργιανής προεδρίας.
Η ετήσια ανακοίνωση των Προέδρων των Οικονομικών και Κοινωνικών Συμβουλίων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής
θεωρείται συμπλήρωμα των θέσεων
της Ε.Ο.Κ.Ε. και των διάφορων εθνικών Ο.Κ.Σ. στο μέτρο που η δήλωση
αυτή προβάλλει τις κοινές αρχές και
αξίες και δίνει έμφαση στα εθνικά καθώς και στο ευρωπαϊκ επίπεδο.

I‰ÈÔÎÙËÛ›·:
OIKONOMIKH KAI KOINøNIKH E¶ITPO¶H
TH™ E§§A¢O™ (O.K.E.)
Œ ‰Ú·:
AÌ‚Ú. ºÚ·ÓÙ˙‹ 9, 117 43 Aı‹Ó·
TËÏ.: 210.92.49.510-3, Fax: 210.92.49.515
EÎ‰ﬁÙË˜:
N. AÓ·Ï˘Ù‹˜, ¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙË˜ O.K.E.
EÈÙÚÔ‹ ™‡ÓÙ·ÍË˜:
X. KÂÊ¿Ï·˜, ¢. ¶ÔÏ›ÙË˜, N. §ÈﬁÏÈÔ˜
AÓÙÈÚﬁÂ‰ÚÔÈ ÙË˜ O.K.E.
EÈÌ¤ÏÂÈ· Œ Î‰ÔÛË˜:
M. £ÂÔ‰ÒÚÔ˘, YÂ‡ı˘ÓË ¢ËÌÔÛ›ˆÓ
& ¢ÈÂıÓÒÓ ™¯¤ÛÂˆÓ ÙË˜ O.K.E.
EÈÌ¤ÏÂÈ· KÂÈÌ¤ÓˆÓ:
M. Iˆ·ÓÓ›‰Ô˘, A. M·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË
Aı. ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘
EÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ› ™˘ÓÂÚÁ¿ÙÂ˜ ÙË˜ O.K.E.
M. £ÂÔ‰ÒÚÔ˘, YÂ‡ı˘ÓË ¢ËÌÔÛ›ˆÓ
& ¢ÈÂıÓÒÓ ™¯¤ÛÂˆÓ ÙË˜ O.K.E.
B. °ÂˆÚÁÔÔ‡ÏÔ˘, Z. MÔ˘ÙÛÈÒÏË,
K. PÂÌÂÛÙ¤ÎÔ˘

Εν ψει της ενδιάμεσης μεταρρύθμισης της Στρατηγικής της Λισσαβνας,
οι Πρεδροι και οι Γενικοί Γραμματείς
διατύπωσαν τις ακλουθες απψεις:
1. Οι στχοι και το ολοκληρωμένο
στρατηγικ τρίπτυχο της Λισσαβνας συνεχίζουν να είναι κατάλληλα και πρέπει να συμβάλουν

στη βελτίωση της ευημερίας των
ευρωπαίων πολιτών.
2. Η βελτίωση της εφαρμογής της
Στρατηγικής της Λισσαβνας δεν
μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς
την κινητοποίηση και τη συμμετοχή των πολιτών μέσω ενς ευρύτερου δημοσίου διαλγου.

™˘Ó¿ÓÙËÛË ÌÂ ÙËÓ
¶ÚﬁÂ‰ÚÔ ÙË˜ BÔ˘Ï‹˜
ÙˆÓ EÏÏ‹ÓˆÓ

4. Η δέσμευση και ο συντονισμς
των ευρωπαϊκών Οικονομικών
και Κοινωνικών Συμβουλίων και
της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και
Κοινωνικής Επιτροπής στον τομέα της Στρατηγικής της Λισσαβνας.
Στ ι ς ε ρ γ α σί ε ς τη ς Συν ά ν τ ησ η ς
σ υ μ μ ε τε ί χ ε , απ την Ο. Κ . Ε . Ε λ λ άδ ο ς , ο Πρεδρς της κ. Ν ι κ  λ α ο ς
Αναλυτής.

™˘Ó¿ÓÙËÛË ÌÂ ÙÔÓ
¶ÚﬁÂ‰ÚÔ ÙÔ˘ E˘Úˆ·˚ÎÔ‡
KÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘

Συνέχεια απ τη σελ. 1

Συνέχεια απ τη σελ. 1

Στη συνέχεια, αναφερμενος στο γνωμοδοτικ έργο της
Ο.Κ.Ε.,συζήτησε με την κα Μπενάκη το θέμα της αποστο-

Ο κ. Borrell αναφέρθηκε με ιδιαίτερα θερμ τρπο
στο θεσμ των Οικονομικών και Κοινωνικών Επι-

λής Σχεδίων Νμων απ τα αρμδια Υπουργεία στην

τροπών στα κράτη-μέλη, καθώς και για το ρλο που

Ο.Κ.Ε.
Η κα Μπενάκη, αφού μίλησε με ιδιαίτερα θερμά λγια για
την ποιτητα των Γνωμών της O.K.E., εξέφρασε την πεποίθηση οτι αυτές αποτελούν ιδιαίτερα χρήσιμα κείμενα
για το νομοθετικ έργο της Bουλής.
Τέλος, η κα Μπενάκη δήλωσε τι με μεγάλη χαρά θα συμμετάσχει ως ομιλήτρια στην εκδήλωση για τον εορτασμ
των 10 χρνων της Ο.Κ.Ε.στην Ελλάδα.

καλούνται να διαδραματίσουν μετά τη διεύρυνση οι
κοινωνικοί εταίροι, καθώς και η κοινωνία των πολιτ ώ ν , στη νέα περίοδο που εισήλθε η Ευρωπαϊκή
΄Ενωση.
Τέλος, η κα Θεοδώρου μετέφερε στον κ. Borrell την
πρσκληση του κ.Αναλυτή, Προέδρου της Ο. Κ . Ε . ,ν α
οργανωθεί μία ειδική εκδήλωση προς τιμήν του κατά
τη διάρκεια της πρώτης επίσημης επίσκεψής του στην
Ελλάδα.
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Josep Borrell Fontelles
¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘

«H ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ E˘ÚÒË
ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ. TÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ
Â›ÙÂ˘ÁÌ· ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È
Ë ·ﬁÎÙËÛË Â˘Úˆ·˚Î‹˜
Ù·˘ÙﬁÙËÙ·˜ ·ﬁ ÙÔ˘˜ ÔÏ›ÙÂ˜»
Ποιά είναι η συνεισφορά του Ευρωπαϊκού Κοι νοβουλίου στην εμβάθυνση της Διεύρυνσης
της Ευρωπαϊκής Ένωσης;
Η Διεύρυνση αυτή καθ’ αυτή αποτελεί επιτυχία.Μετά τη δικτατορία,οι χώρες της Ανατολικής και Δυτικής Ευρώπης συναρτήθηκαν στις βασικές αξίες της
Ε.Ε.Τώρα απομένει να κατοχυρώσουμε τη συνύπαρξη των διαφορετικών παραδ$σεων και της διαφορετικής κουλτούρας, να δουλέψουμε συλλογικά. Στο
πλαίσιο αυτ$, οι «Δέκα να φέρουν αδιαμφισβήτητα
πρ$σθετο κέρδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση».
Απ$δειξη των προαναφερ$μενων αποτελεί ο σημαντικ$ς ρ$λος της Πολωνίας και της Λιθουανίας,μαζί
με τον εκπρ$σωπο της Ε.Ε.Χαβιέ Σολάνα,στην ειρηνική επίλυση της κρίσης στην Ουκρανία.
Η δημοκρατία είναι μεταδοτική.Οι γείτονες χώρες το
γνωρίζουν. Αλλά η διεύρυνση δεν θα έχει επιτυχία,
παρά μ$νο εφ’ $σον διατεθούν τα αναγκαία οικονομικά μέσα για την πραγματική οικονομική συνοχή στο
πλαίσιο των 25 χωρών της διεύρυνσης, που θα αυξηθούν σύντομα σε 28. Εδώ μπαίνει το θέμα των διαπραγματεύσεων,που συναρτώνται με τις καινούργιες
οικονομικές προοπτικές (2007-2013). Αυτ$ σημαίνει
τη μελλοντική χρηματοδ$τηση της Ευρώπης και θα αποτελέσει μία δοκιμή εσωτερικής αλληλεγγύης.
Είναι ευθύνη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να συμβάλει θετικά με το κύρος του,στη ρύθμιση του συγκεκριμένου ζητήματος.Χωρίς αμφιβολία οι διαπραγματεύσεις θα είναι μακροσκελείς και σκληρές. Σε κάθε
περίπτωση δεν μπορούμε να έχουμε καινούργιες οικονομικές προοπτικές,χωρίς μία διαθεσμική συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου.
Ποιες είναι οι αλλαγές που θα φέρει το Σύνταγ μα της Ευρώπης στο Ευρωπαϊκ# Κοινοβούλιο;
Οφείλουμε να καταλάβουμε $λη τη σημασία των αρμοδιοτήτων,που σύμφωνα με το καινούργιο Σύνταγμα το Ευρωπαϊκ$ Κοινοβούλιο θα αναλάβει. Το Ευρωπαϊκ$ Κοινοβούλιο αποτελεί τον πιο ενισχυμένο
απ$ τη Συνταγματική Συνθήκη θεσμ$.
Το Ευρωπαϊκ$ Κοινοβούλιο έχει ισ$τιμες αρμοδι$τητες με το Συμβούλιο,στο νομοθετικ$ και στον οικονομικ$ τομέα.Επιπρ$σθετα, δεν ξεχνάμε $τι εκλέγει τον
Πρ$εδρο της Επιτροπής, με βάση τα αποτελέσματα
των ευρωπαϊκών εκλογών.Αλλά πέραν της ενίσχυσης
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το σημαντικ$τερο είναι $τι με την υιοθέτηση της Συνταγματικής Συνθήκης,$λη η Ε.Ε.καθίσταται πιο δυνατή,πιο δημοκρατική και πιο δίκαιη.

Ε π ί σ η ς , σε διεθνές επίπεδο, με τον ορισμ$ εν$ς
Υπουργού Εξωτερικών και με διάρκεια της Προεδρίας του Συμβουλίου δυ$μισι χρ$νια,η Ε.Ε.θα είναι
πιο αποδοτική, γιατί οι αποφάσεις θα λαμβάνονται
πλειοψηφικά με γνώμονα τη δικαιοσύνη.Η Ε.Ε.θα είναι πιο δημοκρατική, γιατί ενσωματώνεται στο Σύνταγμα η Χάρτα των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Οι
πολίτες θα έχουν το δικαίωμα στο «δημοψήφισμα της
λαϊκής πρωτοβουλίας». Η κοινωνική Ευρώπη θα
προχωρήσει. Tο μεγαλύτερο επίτευγμα του Συντάγματος είναι η απ$κτηση ευρωπαϊκής ταυτ$τητας απ$
τους πολίτες.
Ποιά είναι η συνεισφορά του Ευρωπαϊκού Κοι νοβουλίου στην επίτευξη των στ#χων της Στρα τηγικής της Λισσαβ#νας;
Το 2005 συμπληρώνονται πέντε χρ$νια απ$ τ$τε που
η Ευρωπαϊκή Ένωση έθεσε σαν στ$χο της να γίνει «η
πιο ανταγωνιστική και η πιο δυναμική οικονομία της
γνώσης σε παγκ$σμιο επίπεδο,ικανή για μία ανάπτυξη με διάρκεια,με περισσ$τερες και καλύτερες θέσεις
εργασίας και με μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή».
Θεωρώ ως σκ$πιμη την αλλαγή του $ρου « Στρατηγική της Λισσαβ$νας» σε «Στρατηγική για την ανταγωνιστικ$τητα, την κοινωνική συνοχή και την προστασία του περιβάλλοντος», καθώς είναι λίγοι οι Ευρωπαίοι πολίτες που γνωρίζουν το περιεχ$μενο των αποφάσεων που έλαβαν χώρα στη Λισσαβ$να.Ας καθορίσουμε επίσης συγκεκριμένα το ευρωπαϊκ$ μοντέλο ανάπτυξης ως το μοντέλο ανάπτυξης που συνδυάζει την οικονομική αποτελεσματικ$τητα με την κοινωνική δικαιοσύνη και με την περιβαλλοντική αειφορία.Ας καταστήσουμε, τέλος, τις δράσεις κατανοητές
στην ευρωπαϊκή κοινή γνώμη.
Σε αυτή τη λογική και με στ$χο την ενίσχυση της κοινοβουλευτικής διάστασης της Στρατηγικής της Λισσαβ$νας, πραγματοποιήθηκε διακοινοβουλευτική
συνάντηση την τελευταία εβδομάδα στο πλαίσιο του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Με τη συμμετοχή πολυάριθμων κοινοβουλευτικών εκπροσώπων απ$ $λες
τις χώρες μέλη, $πως επίσης και με τη συμμετοχή του
Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου M. Juncker
και του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής J. M.
Barroso, διεξήχθη μία πολύ ενδιαφέρουσα και εποικοδομητική συζήτηση σχετικά με τον ενδιάμεσο απολογισμ$ της Στρατηγικής της Λισσαβ$νας.
Με αυτή την ευκαιρία, συμμερίζομαι την άποψη του
κ.M. Juncker, σύμφωνα με την οποία μία απ$ τις προτεραι$τητες της προεδρίας του Λουξεμβούργου θα

πρέπει να είναι η επιστροφή στο ευρωπαϊκ$ κοινωνικ$ μοντέλο που είναι προσβάσιμο σε $λους.
Για το λ$γο αυτ$ ας ξεκινήσουμε εξετάζοντας την αξιοπιστία των οικονομικών προβλέψεων της Ε.Ε.Παρ$τι είμαστε Κοινοβούλιο, έχουμε σχηματίσει μία ad
hoc επιτροπή, της οποίας είμαι πρ$εδρος, για να εξετάσει το συγκεκριμένο πρ$βλημα, καθώς αποτελεί ένα πολύ σημαντικ$ ζήτημα για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι οικονομικοί π$ροι της Ένωσης
πρέπει να είναι αναλογικοί με τις επιδιώξεις και να ανταποκρίνονται στις ανάγκες που δημιουργήθηκαν
απ$ τη διεύρυνση.
Το επ$μενο οικονομικ$ πακέτο του 2007-2013 περιλαμβάνει, εκτ$ς απ$ τις προτάσεις προϋπολογισμού,
και προτάσεις σχετικά με τη λειτουργία του συστήματος των ιδίων π$ρων. Θα είναι το πλαίσιο αναφοράς
μίας ολ$κληρης σειράς νομοθετικών προτάσεων πάνω στη χρηματοδ$τηση της ΚΑΠ,των Διαρθρωτικών
Ταμείων, των προγραμμάτων για τη νε$τητα, των διευρωπαϊκών δικτύων κ.ά.
Ποιες είναι οι κύριες οικονομικές και κοινωνι κές προκλήσεις για την Ευρώπη;
@πως ανέφερα προηγούμενα, το 2005 η Ευρωπαϊκή
Ένωση οφείλει να αντιμετωπίσει μεταξύ των λοιπών
και την κατοχύρωση των οικονομικών προοπτικών
και την αναμ$ρφωση των συνθηκών σταθερ$τητας
και ανάπτυξης.Για να επιτευχθεί αυτ$, οφείλει να καθορίσει τη στάση της αναφορικά με το αν προτίθεται
ή $χι να διαθέσει τα μέσα που απαιτούνται.@πως επίσης οφείλει να αποδείξει $τι με τα τρέχοντα οικονομικά της μέσα έχει τη διάθεση να δράσει $χι μ$νο συγκυριακά, αλλά και σε μεσοπρ$θεσμο και μακροπρ$θεσμο ορίζοντα, για να βοηθήσει τις ερειπωμένες περιοχές απ$ το Τσουνάμι να ξαναπάρουν ζωή.Αυτ$ θα
αποτελέσει ένα τεστ εξωτερικής αλληλεγγύης.
Πολιτικά η Ευρωπαϊκή Ένωση βγαίνει κερδισμένη απ$ τη διεύρυνση.Το αν η συγκεκριμένη κατάκτηση θα
ισχύσει διαχρονικά εξαρτάται απ$ τη συνεισφορά της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ανάπτυξη των δέκα καινούργιων χωρών. Απ$ αυτ$ εξαρτάται επίσης και η
οικονομική και κοινωνική συνοχή που θα επιτευχθεί.
Έχω ήδη υπογραμμίσει τη σημασία ενεργοποίησης
της Στρατηγικής της Λισσαβ$νας. Θα πρέπει να καταβάλουμε $λες τις προσπάθειές μας, ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να καταστεί η πιο ανταγωνιστική οικονομία του κ$σμου μέχρι το 2010. Αλλά θα πρέπει να
προσέξουμε ώστε αυτή η ανταγωνιστικ$τητα να συμπορευτεί με την οικονομική αποτελεσματικ$τητα,
την κοινωνική δικαιοσύνη και τη διαρκή ανάπτυξη.
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E˘ÚˆÌÂÛÔÁÂÈ·Î‹ ™‡ÓÔ‰Ô˜ ÙˆÓ O.K.E. ÛÙË B·Ï¤ÓıÈ·

H

κοινωνικού διαλ$γου και την ελευθερία συναλλαγής μεταξύ των κοινωνικών εταίρων,

ετήσια Σύνοδος των Οικονομικών και Κοι νωνικών Επιτροπών (Ο.Κ.Ε.), στο πλαίσιο
της Ευρωμεσογειακής Συνεργασίας,έλαβε
χώρα στη Βαλένθια της Ισπανίας το διήμερο 18
και 19 Νοεμβρίου 2004.

Στη συνάντηση συμμετείχαν με εκπροσώπους τους
οι O.K.E. των χωρών μελών της Eυρωπαϊκής Ένωσης (Αυστρία, Γαλλία, Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία,
Πορτογαλία, Σλοβενία, Τσεχία), η Eυρωπαϊκή Oικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, οι O.K.E. των
περιφερειών της Ισπανίας, οι O.K.E. των λοιπών
Μεσογειακών Χωρών (Αλγερία, Ισραήλ, Μαρ$κο,
Παλαιστίνη, Τυνησία) και εκπρ$σωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας
Επενδύσεων. Η ελληνική Ο.Κ.Ε. συμμετείχε με τους
επιστημονικούς συνεργάτες της Δρ. Α. Παπαϊωάννου και Δρ. Α.Μακρυγιάννη.
Η συνάντηση ξεκίνησε με χαιρετισμούς του Περιφερειάρχη και της Δημάρχου της Βαλένθια, του
Προέδρου της Ισπανικής O.K.E. και του Ισπανού
Υφυπουργού Εργασίας. Ακολούθησαν σύντομες
ομιλίες αναφορικά με την τρέχουσα κοινωνικοπολιτική κατάσταση στις χώρες της Μεσογείου και τη
σημασία και το ρ$λο της Ευρωμεσογειακής Συνεργασίας στην αποκατάσταση της πολιτικής και οικονομικής σταθερ$τητας στην περιοχή.
Στη συνέχεια και συγκεκριμένα κατά την απογευματινή και την πρωινή συνεδρίαση της επ$μενης
μέρας, έλαβαν χώρα τέσσερις συνεδρίες με αντι-

•

για την ανάπτυξη των ενεργειών πληροφ$ρησης και κατάρτισης,

•

για το συντονισμ$ των προσπαθειών στην εμβάθυνση και αντιμετώπιση θεμάτων πρωτεύουσας
σημασίας, $πως το κοινωνικ$ κράτος και οι πολιτικές ενίσχυσης της απασχ$λησης,

• για την υποστήριξη της οικονομικής ανάπτυξης
κείμενο: α) «δημιουργία εν$ς παρατηρητηρίου
χ ρ ε ώ ν » , β) «γεωργία και ασφάλεια τροφίμων»,
γ) «εξελίξεις στο ευρωμεσογειακ$ δίκτυο των κοινωνικών και οικονομικών εταίρων» και δ) «μετανάστευση και συνεργασία μεταξύ των κρατών».
Ειδικά για τα θέματα της «Μετανάστευσης» και
της «Ασφάλειας Τροφίμων», οι πρ$εδροι των ομάδων εργασίας αναφέρθηκαν στο ρ$λο της ελληνικής Ο.Κ.Ε. ως μέλους των ομάδων και εξήραν την
ενεργή συμμετοχή της, σημειώνοντας το γεγον$ς
$τι εκδ$θηκαν σχετικές Γνώμες Πρωτοβουλίας απ$ την ελληνική Ο.Κ.Ε.
Επίσης,ψηφίσθηκε η τελική ανακοίνωση απ$ τους
συμμετέχοντες, $που περιλαμβάνεται η δέσμευση
των κοινωνικών εταίρων:

•

για την ενίσχυση του κοινωνικού διαλ$γου σε
περιφερειακ$ και τοπικ$ επίπεδο,

•

για την προαγωγή της αυτονομίας των εργοδοτών και των εργαζομένων, την υποστήριξη του

και την αύξηση των επενδύσεων με την ενδυνάμωση των κρίσιμων για την ανταγωνιστικ$τητα

παραγ$ντων, $πως η εκπαίδευση, η κατάρτιση
και η έρευνα.
Η συνεδρίαση έκλεισε με τον ορισμ$ της Ιορδανίας
ως τ$που διεξαγωγής της επ$μενης Ευρωμεσογειακής Διάσκεψης και με την ανακοίνωση των θεμάτων που στο μεταξύ θα επεξεργασθούν, τα οποία
θα είναι τα εξής:
α) Ο ρ$λος των Οικονομικών και Κοινωνικών Επιτροπών στο πλαίσιο των προγραμμάτων δράσης που συνάπτονται για την εφαρμογή της πολιτικής της «καλής γειτονίας».
β) Η Φτώχεια στην Ευρωμεσογειακή Λεκάνη.
γ) Συνεργασία στους τομείς της έρευνας και της τεχνολογίας και η μετεγκατάσταση της βιομηχανίας στις Μεσογειακές Χώρες.

™˘Ó¿ÓÙËÛË «CESlink» ÛÙË M·‰Ú›ÙË

Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 5 Νοεμβρίου 2003, η καθιερωμένη Συ νάντηση για το project «CESlink»,στη Μαδρίτη.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν εκπρ$σωποι απ$ την Ε.Ο.Κ.Ε.και απ$ τις Ο.Κ.Ε.
Βελγίου, Γαλλίας, Ισπανίας, Ιταλίας, Λιθουανίας, Λουξεμβούργου, Μάλτας,
Ολλανδίας,Πορτογαλίας και Φιλανδίας.Την Ο.Κ.Ε.Ελλάδος εκπροσώπησε η
Δρ. Μάρθα Θεοδώρου,Υπεύθυνη Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων.
Τους συμμετέχοντες υποδέχτηκε στις εγκαταστάσεις της Ο.Κ.Ε.Ισπανίας ο Γενικ$ς Γραμματέας της.
Στη διάρκεια της Συνάντησης συζητήθηκαν τα εξής θέματα:
1. Βελτίωση της διαδικτυακής πύλης «CESlink» (Νέα μορφή για το 2004.Ομογενοποίηση της πληροφορίας. Προσθήκη νέων δεδομένων σε πραγματικ$
χρ$νο στον τομέα «Νέα και κοινές δραστηρι$τητες» απ$ τις εθνικές Ο.Κ.Ε.
Προτάσεις για βελτιώσεις).
2. Συνεργασία, μέσω του Internet, της ισπανικής Ο.Κ.Ε. και των περιφερειακών Ο.Κ.Ε.
3. Δημιουργία κοινής βάσης δεδομένων, η οποία θα περιλαμβάνει Γνώμες,
Εκθέσεις και άλλα έγγραφα των Ο.Κ.Ε.
4. Νέα απ$ τις εθνικές Ο.Κ.Ε.
5. Τρ$ποι εφαρμογής των περιεχομένων και των πρακτικών του «CESlink».

6. Δημιουργία εν$ς e-bulletin με τη συμμετοχή των εθνικών Ο.Κ.Ε.
7. Άλλα αιτήματα και ερωτήσεις των παρευρισκομένων.
Η επ$μενη Συνάντηση «CESlink» θα πραγματοποιηθεί στο Παρίσι, το φθιν$πωρο του 2005.Eπίσης, την άνοιξη του 2005 θα πραγματοποιηθεί συνάντηση της ομάδας εργασίας για την κοινή βάση δεδομένων,στο Παρίσι.
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™˘ÓÂ‰Ú›·ÛË ÙË˜ OÏÔÌ¤ÏÂÈ·˜ ÙË˜
¢ÈÂıÓÔ‡˜ ŒÓˆÛË˜ ÙˆÓ O.K.E. ÛÙË °ÂÓÂ‡Ë

Πραγματοποιήθηκε στις 26 και 27 Μαΐου 2004, στη
Γενεύη, η Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ολομέλειας της Διεθνούς Ένωσης των
Ο.Κ.Ε. και παρ#μοιων θεσμών.
Στο πλαίσιο των εργασιών της Ολομέλειας αποφασίσθηκαν:
1. Η ένταξη νέων μελών: Κονγκ$, Κροατίας, Σλοβενίας και Δημοκρατίας της Τσεχίας.
2. Η παρουσίαση και υιοθέτηση της οικονομικής
έκθεσης καθώς και της έκθεσης «ηθικών υποχρεώσεων» (rapport moral) της Διεθνούς Ένωσης.

3. Η συμβολή της Διεθνούς Ένωσης στο project
INFODEV της Παγκ$σμιας Τράπεζας.
4. Η παρέμβαση της Διεθνούς Ένωσης στο Οικονομικ$ και Κοινωνικ$ Συμβούλιο των Ηνωμένων
Εθνών, σχετικά με το θέμα της εξάλειψης της
φτώχειας στις φτωχ$τερες χώρες του κ$σμου.
5. Η προετοιμασία της 9ης Διεθνούς Συνάντησης
των Ο.Κ.Ε. και παρ$μοιων θεσμών που θα πραγματοποιηθεί στο Παρίσι, στις 8 και 9 Ιουνίου
2005.
Την Ο.Κ.Ε.Ελλάδος εκπροσώπησε στη Συνεδρίαση
της Ολομέλειας ο Πρ$εδρ$ς της κ. Νικ$λαος Αναλυτής.

EÙ‹ÛÈ· ™˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓ °ÂÓÈÎÒÓ °Ú·ÌÌ·Ù¤ˆÓ
ÙˆÓ O.K.E. ÙË˜ E.E. ÛÙÔ §Ô˘ÍÂÌ‚Ô‡ÚÁÔ

™˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ˜ ÌÂ ÙÔÓ ¶ÚﬁÂ‰ÚÔ
ÙË˜ E˘Úˆ·˚Î‹˜ O.K.E.
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Στις 6 Μαΐου 2004, σ τ ις
Β ρ υ ξ έ λ λ ε ς , ο νέος Πρ#εδρος της Οικονομικής και
Κοινωνικής Επιτροπής
της Ελλάδος κ. Νικ#λαος
Αναλυτής, συναντήθηκε
με τον κ. Roger Briesch,
Πρ#εδρο της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής.
Συνεχίζοντας μία εξαιρετική συνεργασία της Ο.Κ.Ε.
και της Ε.Ο.Κ.Ε., η οποία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, διμερείς συναντήσεις, συμμετοχή σε κοινά fora,
οργάνωση κοινών εκδηλώσεων, ανάπτυξη κοινών
προγραμμάτων κ.ά., οι δύο Πρ$εδροι, μέσα σε ένα εγκάρδιο κλίμα, επιβεβαίωσαν την πρ$θεσή τους να
συνεχίσουν να συνεργάζονται για την επίτευξη των
κοινών στ$χων.
Το Φεβρουάριο του ίδιου έτους, στις Βρυξέλλες, προηγήθηκε συνάντηση της Δρ. Μάρθας Θεοδώρου,Υπεύθυνης Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων, με τον
κ.Briesch, στη διάρκεια της οποίας η κα Θεοδώρου τον
ενημέρωσε για τις δράσεις της Επιτροπής στο πλαίσιο
της Ελληνικής Προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
καθώς και για την πρ$οδο του project “CESlink”.
Επίσης, η κα Θεοδώρου συναντήθηκε με τον κ. Martin
Westlake, Διευθυντή Επικοινωνίας της Ε.Ο.Κ.Ε.

™˘Ó¿ÓÙËÛË
ÌÂ ÙÔÓ Î. ™Ù·‡ÚÔ ¢‹Ì·
ª¤ÏÔ˜ ÙË˜ ∂˘Úˆ·˚Î‹˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜

Πραγματοποιήθηκε στο Λουξεμβούργο, στις 11
Ιουνίου 2004, η καθιερωμένη ετήσια Συνάντηση
των Γενικών Γραμματέων των Ο.Κ.Ε.των κρατώνμελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής
(Ε.Ο.Κ.Ε.).
Το κύριο θέμα της Συνάντησης ήταν η παρουσίαση
και η συζήτηση του κειμένου με θέμα: «Πετυχαίνοντας το στρατηγικ$ στ$χο της Λισσαβ$νας – Συμβολή του κοινωνικού ευρωπαϊκού μοντέλου».
Πραγματοποιήθηκαν στις Βρυξέλλες, το Φεβρουάριο του 2005, σ υναντήσεις της Δρ. Μάρθας Θεοδώρου,
Υπεύθυνης Δημοσίων και Διεθνών
Σχέσεων της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, με τον κ. J orge
de Oliveira e Sousa, Γενικ# Διευθυντή

Στο πλαίσιο της Συνάντησης,συζητήθηκε,επίσης,η
συνεργασία των Ο.Κ.Ε. στο θέμα της Στρατηγικής
της Λισσαβ$νας εν$ψει της λουξεμβουργιανής
προεδρίας και καθορίστηκαν οι κύριοι άξονες,βάσει των οποίων θα διαμορφωθεί, το Νοέμβριο του
2004,η τελική δήλωση της ετήσιας Συνάντησης των
Προέδρων των Ο.Κ.Ε.της Ε.Ε.και της Ε.Ο.Κ.Ε.
Απ$ την Ο. Κ . Ε . Ελλάδος συμμετείχε ο Γε ν ι κ $ ς
Γραμματέας της κ.Γρηγ$ριος Παπανίκος.

Πραγματοποιήθηκε στις
Β ρ υ ξ έ λ λ ε ς , στις 30 Σεπτεμβρίου 2004,συνάντη ση του κ. Νικολάου Αναλ υ τ ή, Προέδρου της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, με τον κ.
Σταύρο Δήμα, Μέλος της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Καθώς η Ο.Κ.Ε., απ$ την
ίδρυσή της έως και σήμερα,έχει μία ιδιαίτερη παρουσία και συμμετοχή στο ευρωπαϊκ$ γίγνεσθαι,η συνάντηση με τον κ.Δήμα ήταν
ενδεδειγμένη, αλλά και ουσιαστική, αφού στη διάρκειά της ο κ. Αναλυτής ενημέρωσε το νέο Έλληνα
Επίτροπο για το έργο και τις δράσεις της Ο.Κ.Ε.,τ$σο
στην Ελλάδα,$σο και το εξωτερικ$.
Ο κ. Δήμας, απ$ την πλευρά του, τ$νισε $τι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει και υποστηρίζει τον ενεργ$ ρ$λο της Κοινωνίας των Πολιτών στα οράματα
και τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα
δε μετά τη μεγάλη διεύρυνσή της.

™˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ˜ ÛÙÈ˜ BÚ˘Í¤ÏÏÂ˜

Επικοινωνίας της Eυρωπαϊκής Eπιτροπής, και την κα Francesca Ratti,
Γενική Διευθύντρια Επικοινωνίας
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Στη διάρκεια των συ ν α ν τ ή σ ε ω ν , η
διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένω-

σης (Ε.Ε.) και η έγκριση του κειμένου του Συντάγματος της Ευρώπης

χαρακτηρίσθηκαν ως τα γεγον$τα
που κυριάρχησαν το 2004.

Καθώς η Ε.Ε.βρίσκεται σήμερα ενώπιον ιδιαιτέρως σημαντικών για το
μέλλον της αποφάσεων,τ$σο στο πολιτικ$-θεσμικ$, $σο και το οικονομικ$ επίπεδο, τονίσθηκε $τι η ανάπτυξη απ$ τα θεσμικά $ργανα της Ένωσης μίας στρατηγικής πληροφ$ρησης
και επικοινωνίας, προσαρμοσμένης
στις πραγματικές ανάγκες, αποτελεί
πλέον προϋπ$θεση της επιτυχίας των
πολιτικών και των πρωτοβουλιών
της Ε.Ε. Ο ρ$λος της κοινωνίας των
πολιτών είναι ιδιαίτερα σημαντικ$ς
και καθοριστικ$ς.
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Πραγματοποιήθηκε τη Δευτ έρα, 24
Μαΐου 2004, συνάντηση της Ο .Κ.Ε.
με τον Υπουργ# Εσωτερικών, Δημ# σιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
κ.Προκ#πη Παυλ#πουλο.

3. Μ.Κ.Ο.: Ο κ. Παυλ$πουλος πρ$τεινε η Ο.Κ.Ε., $ταν γνωμοδοτεί,
να καλεί κατά περίπτωση αντιπροσωπευτικές Μ.Κ.Ο. και να ακούει τις απ$ψεις τους.

Απ# την Ο.Κ.Ε. συμμετ είχαν οι κ.κ.
Νικ#λαος Αναλυτής, Πρ#εδρος, Χαράλαμπος Κεφάλας και Δημήτρης
Π ο λ ίτ ης , Αντιπρ#εδροι και η Δρ.
Μάρθα Θεοδώρου,Υπεύθυνη Δημο σίων και Διεθνών Σχέσεων.

4. Συνάντηση με την Ολομέλεια της
Ο.Κ.Ε.: Ο κ. Παυλ$πουλος πρ$τεινε την οργάνωση εκδήλωσης,
με την παρουσία επίσης των
Υπουργών Οικονομίας και Οικο-

Τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν:

νομικών και Απασχ$λησης και

1. Το Σχέδιο Ν$μου «Μερική Απασχ$ληση στο Δημ$σιο, σ τ ο υ ς
Ο.Τ.Α. και στα Νομικά Πρ$σωπα
Δημοσίου Δικαίου»: Ο κ. Παυλ$πουλος ζήτησε απ$ την Ο.Κ.Ε.να
γνωμοδοτήσει για το παραπάνω
Σχέδιο Ν$μου, με τη διαδικασία
του κατεπείγοντος.

Κοινωνικής Προστασίας,στην περιφέρεια (συζητήθηκε η δυνατ$τητα οργάνωσής της στη Θεσσαλονίκη, στη διάρκεια της Δ.Ε.Θ.,
στο Ναύπλιο ή στην Πάτρα).
2. Ν.Ο.Κ.Ε.: Ο κ. Παυλ$πουλος εξέφρασε την άποψη $τι η παρουσία

των Ν.Ο.Κ.Ε.θα είναι αποδοτικ$τερη σε επίπεδο περιφέρειας.

5. Συνεργασία

Ο. Κ . Ε .

–

ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.

™˘Ó¿ÓÙËÛË ÙË˜ O.K.E. ÌÂ ÙÔÓ YÔ˘ÚÁﬁ OÈÎÔÓÔÌ›·˜
Î·È OÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î. °ÂÒÚÁÈÔ AÏÔÁÔÛÎÔ‡ÊË
Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 4 Ιουνίου
2004,συνάντηση της Ο.Κ.Ε.με τον Υπουργ# Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γεώργιο Αλογοσκούφη. Στη συνάντηση παρευρέθηκαν επίσης οι κ.κ.
Γεώργιος Μέργος, Γενικ#ς Γραμματέας Οικονομι κής Πολιτικής, και Ιωάννης Σιδηρ#πουλος, Γ ενικ#ς Διευθυντής Οικονομικής Πολιτικής.Απ# την
Ο.Κ.Ε. συμμετ είχαν οι κ.κ. Νικ#λαος Αναλυτής,
Πρ#εδρος, Χαράλαμπος Κεφάλας και Δημήτρης

Πολίτης, Αντιπρ#εδροι και η Δρ. Μάρθα Θεοδώρου, Υπεύθυνη Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων.
Τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν:

4. Αμοιβές Μελών Ολομέλειας.
5. Συνάντηση με την Ολομέλεια της Ο.Κ.Ε.: Ο κ.
Αλογοσκούφης δέχτηκε να συμμετάσχει σε εκδή-

1. Η ανάγκη και η χρησιμ$τητα της αποστολής των
Σχεδίων Ν$μων του Υπουργείου στην Ο.Κ.Ε.

λωση της Ο. Κ . Ε . , με την παρουσία επίσης των

2. Γ’ Κ.Π.Σ.: Ο κ.Αναλυτής ενημέρωσε τον κ.Αλογοσκούφη για τη συμμετοχή της Ο.Κ.Ε. στις Eπιτροπές Παρακολούθησης των Ε.Π.του Γ’ Κ.Π.Σ.

Αποκέντρωσης και Απασχ$λησης και Κοινωνικής

3. Κοινωνία της Πληροφορίας.

6. Συνεργασία Ο.Κ.Ε.–ΥΠ.ΟΙ.Ο.

Υπουργών Εσωτερικών, Δημ$σιας Διοίκησης και
Προστασίας,το φθιν$πωρο.

™˘Ó¿ÓÙËÛË ÙË˜ O.K.E. ÌÂ ÙÔÓ YÊ˘Ô˘ÚÁﬁ
EÍˆÙÂÚÈÎÒÓ Î. E˘ÚÈ›‰Ë ™Ù˘ÏÈ·Ó›‰Ë
Πραγματοποιήθηκε την Τ ρ ίτ η, 1 7
Αυγούστου 2004, συνάντηση της
Ο.Κ.Ε. με τον Υφυπουργ# Εξωτ ερικών κ. Ευρυπίδη Στυλιανίδη. Στ η
συνάντηση παρευρέθηκε επίσης ο κ.
Γιώργος Πανδρεμένος, Ειδικ#ς Συνεργάτης.Απ# την Ο.Κ.Ε.συμμετεί χαν οι κ.κ.Νικ#λαος Αναλυτής,Πρ#εδρος, Γρηγ#ρης Παπανίκος, Γ ενικ#ς Γρ α μμα τ έας και η Δρ. Μ ά ρ θ α
Θεοδώρου,Υπεύθυνη Δημοσίων και
Διεθνών Σχέσεων.
Ο κ. Στυλιανίδης, μετά τη σύντομη ενημέρωση που είχε απ$ τον κ.Αναλυτή για το θεσμ$ της Ο.Κ.Ε.,δήλωσε $-

τι γνωρίζει και μελετά τις Γνώμες της
Ο.Κ.Ε.και ρώτησε για τις άλλες δραστηρι$τητές της.

σει η Ο.Κ.Ε.για τον εορτασμ$ των 10

Ο κ. Αναλυτής αναφέρθηκε στις εκδηλώσεις της Ο.Κ.Ε., καθώς και στο
νέο πεδίο δράσης που επιθυμεί να
διαδραματίσει συντονιστικ$ ρ$λο,
αυτ$ των Μ.Κ.Ο. Ο κ. Στυλιανίδης τ$νισε $τι το θέμα είναι τεράστιο,καθώς
σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου έχουν καταγραφεί στην Ελλάδα 80,000 Μ.Κ.Ο., ενώ στο ΥΠΕΞ είναι πιστοποιημένες περίπου 360.

της Ο. Κ . Ε . να προσκληθεί ο Πρ$ε-

Στη συνέχεια, ο κ.Αναλυτής αναφέρθηκε στην εκδήλωση που θα οργανώ-

χρ$νων απ$ την ίδρυσή της.Ο κ.Στυλιανίδης ήταν θετικ$ς στην πρ$ταση
δρος Oργάνου της Eυρωπαϊκής
Ένωσης,ως κεντρικ$ς ομιλητής στην
παραπάνω εκδήλωση και πρ$τε ι ν ε
για το θέμα αυτ$ να υπάρχει επικοινωνία της Ο.Κ.Ε.με τον κ.Δήμα,Επίτροπο της Ελλάδος στην Ε.Ε.
Σχετικά με την αποστολή των Σχεδίων Ν$μων των Υπουργείων στην
Ο.Κ.Ε., ο κ. Στυλιανίδης πρ$τεινε να
υπάρξει μία συνάντηση με τον κ.

Καρρά, Γραμματέα του Υπουργικού
Συμβουλίου.
Ο κ.Στυλιανίδης αναφέρθηκε επίσης
στις προτεραι$τητες του ΥΠΕΞ.Τ$νισε $τι η εξωτερική πολιτική πρέπει να
στηρίζεται στην πολιτική διπλωματία, την οικονομική διπλωματία και
την αναπτυξιακή συνεργασία. Υποσχέθηκε δε να αποστείλει στην
Ο.Κ.Ε. προς γνωμοδ$τηση, πιθανώς
με τη μορφή Π.Δ., τις προτάσεις του
Υπουργείου για την αναδιοργάνωση
των υπηρεσιών της οικονομικής διπλωματίας και της αναπτυξιακής συνεργασίας.

ºEBPOYAPIO™ 2005
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Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 22 Ιουλίου
2004, συνάντηση της Ο .Κ.Ε. με τον Πρ#εδρο του
Πανελλήνιου

Σοσιαλιστικού

Κινήματος

(ΠΑ.ΣΟ.Κ.) κ. Γιώργο Παπανδρέου. Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης οι κ.κ. Θ . Τσ ο ύ ρ α ς ,
Βουλευτής και Συντονιστής Κοινωνικών Υ ποθέσεων του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και Γ. Παπακωνσταντίνου,
Γενικ#ς Διευθυντής του ΠΑ. ΣΟ.Κ . Απ# την
Ο.Κ.Ε. συμμετ είχαν οι κ.κ. Νικ#λαος Αναλυτής,
Π ρ # ε δ ρ ο ς , Χαράλαμπος Κεφάλας, Δημήτ ρ ης
Πολίτης και Νικ#λαος Λι#λιος, Α ν τ ιπ ρ # ε δ ρ ο ι
και η Δρ. Μάρθα Θεοδώρου, Υπεύθυνη Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων.
Ο κ. Αναλυτής, αφού ευχαρίστησε τον κ. Παπανδρέου για τη συνάντηση, τον ενημέρωσε για το ρ$λο της Ο.Κ.Ε.,τονίζοντας ιδιαίτερα την ανεξαρτησία της απ$ κομματικές επιρροές.Επίσης,ο κ.Αναλυτής αναφέρθηκε στο ρ$λο που θέλει να αναλάβει

γου είναι απαραίτητη για την πρ$οδο της κοινω-

ΠΑ.ΣΟ.Κ. σε επίκαιρα κοινωνικά θέματα, εν$ψει

η Ο.Κ.Ε.για τις Μ.Κ.Ο.

νίας. Η τεκμηριωμένη ενημέρωση των πολιτών για

του Συνεδρίου του κ$μματος το φθιν$πωρο.

επίκαιρα θέματα βοηθάει στη βελτίωση της ποι$τη-

Ο κ.Παπανδρέου,απ$ την πλευρά του,ανέφερε $-

τας της ζωής τους.

τι πιστεύει και στηρίζει το θεσμ$ της Ο.Κ.Ε.Καθώς

Επίσης,τ$νισε $τι θεωρεί ιδιαίτερα θετική την επι-

Τέλος, ο κ. Παπανδρέου επέδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το site της Ο.Κ.Ε.στο Internet,καθώς και
για τις εκδηλώσεις και τις δραστηρι$τητές της.

ο ίδιος είναι οπαδ$ς της «Δημοκρατίας της Δια-

κοινωνία με την Ο.Κ.Ε. Πρ$τεινε μάλιστα, εάν υ-

βούλευσης», πιστεύει $τι η προώθηση του διαλ$-

πάρχει η δυνατ$τητα, η Ο. Κ . Ε . να βοηθήσει το

™˘Ó¿ÓÙËÛË ÙË˜ O.K.E. ÌÂ ÙË
°ÂÓÈÎ‹ °Ú·ÌÌ·Ù¤· ÙË˜ K.E. ÙÔ˘
KÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈÎÔ‡ KﬁÌÌ·ÙÔ˜ EÏÏ¿‰Ô˜
Î· AÏ¤Î· ¶··Ú‹Á·
Πραγματοποιήθηκε τη Δευτ έ ρ α , 5 Ιουλίου 2004, συνάντηση της
Ο.Κ.Ε. με τη Γενική Γ ραμματ έα της Κ.Ε. του Κομμουνιστικού Κ#μματος Ελλάδος (K.K.E.) κα Αλέκα Παπαρήγα. Στη συνάντηση συμμετείχε επίσης ο κ. Γιώργος Μαρίνος, Μέλος του Πολιτικού Γ ραφείου της Κ.Ε. του Κ.Κ.Ε. Απ# την Ο.Κ.Ε. συμμετ είχαν οι κ.κ. Νικ#λαος Αναλυτής, Πρ#εδρος, Χαράλαμπος Κεφάλας και Δημήτρης Πολίτης, Αντιπρ#εδροι και η Δρ. Μάρθα Θεοδώρου, Υπεύθυνη Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων.
Ο κ. Αναλυτής υπογράμμισε την ιδιαίτερη σημασία της συνάντησης με
την κα Παπαρήγα και ενημέρωσε για το σύνθετο και υπεύθυνο ρ$λο
που ανατέθηκε απ$ το νέο Σύνταγμα της Ελλάδος στην Ο.Κ.Ε.Επίσης,
τη διαβεβαίωσε για την ανεξαρτησία του θεσμού απ$ τα πολιτικά κ$μματα.
Ακ$μη, ο κ. Αναλυτής τ$νισε $τι η αλλαγή του ν$μου για την επιλογή
του Προέδρου της Ο.Κ.Ε. προσέδωσε μεγαλύτερη ευθύνη στους κοινωνικούς εταίρους για την εξέλιξη του θεσμού στην Ελλάδα.
Η κα Παπαρήγα ενημέρωσε τους παρευρισκομένους $τι παρακολουθεί το έργο της Ο.Κ.Ε.και πιστεύει $τι η O.K.E.δεν έχει κομματικοποιηθεί. Επανέλαβε, $μως, την αρχή του Κ.Κ.Ε., σύμφωνα με την οποία
αυτ$ δεν συμμετέχει στην Ο.Κ.Ε.γιατί είναι αντίθετο με την ιδέα της θεσμοθετημένης ταξικής συνεργασίας και της ύπαρξης θεσμικών οργάνων με αντιπαρατιθέμενα συμφέροντα.
Ακολούθησε ενημέρωση απ$ την κα Παπαρήγα για τις θέσεις του
Κ.Κ.Ε.για την Ευρωπαϊκή Ένωση και συζήτηση για το μέλλον της μετά τη διεύρυνση. Επίσης, για τη σημερινή κατάσταση στις χώρες της
Μέσης Ανατολής και της Αφρικής.

Μετά το τέλος της συνάντησης ακολούθησε Συνέντευξη Τύπου.

™˘Ó¿ÓÙËÛË ÙË˜ O.K.E. ÌÂ ÙÔÓ ¶ÚﬁÂ‰ÚÔ
ÙË˜ AÚÈÛÙÂÚ¿˜, ÙˆÓ KÈÓËÌ¿ÙˆÓ Î·È
ÙË˜ OÈÎÔÏÔÁ›·˜ Î. N›ÎÔ KˆÓÛÙ·ÓÙﬁÔ˘ÏÔ
Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 2 4
Ιουνίου 2004, συνάντηση της Ο .Κ.Ε. με
τον Πρ#εδρο του Συνασπισμού της
Αριστεράς,των Κινημάτων και της Οι κολογίας κ. Νίκο Κωνσταντ#πουλο.
Στη συνάντηση συμμετείχε επίσης ο κ.
Δημήτρης Στρατούλης, Μέλος της Πολιτικής Γραμματείας του Συνασπισμού.
Απ# την Ο.Κ.Ε.συμμετείχαν οι κ.κ.Νι κ#λαος Αναλυτής, Πρ#εδρος, Χαράλαμπος Κεφάλας και Δημήτρης Πολίτης,
Αντιπρ#εδροι και η Δρ.Μάρθα Θεοδώ ρου, Υπεύθυνη Δημοσίων και Διεθνών
Σχέσεων.
Ο κ. Α ν α λ υ τ ή ς τ$νισε την εξαιρετική
ικανοποίηση της O.K.E. για την συνάντηση και ενημέρωσε για το ρ$λο της
E π ι τ ρ ο π ή ς , τονίζοντας ιδιαίτερα τη
συμβολή του θεσμού στην κοινωνική συνοχή,η οποία είναι απαραίτητη προϋπ$θεση για την οικονομική συνοχή και την
ανάπτυξη. Επίσης, ο κ. Αναλυτής αναφέρθηκε στο ρ$λο που θέλει να αναλάβει η Ο.Κ.Ε.για τις Μ.Κ.Ο.
Ο κ.Κωνσταντ$πουλος τ$νισε $τι ο Συνασπισμ$ς υποστηρίζει τους θεσμούς

που διασφαλίζουν το διάλογο και τη συναίνεση. Η Ο.Κ.Ε. πρέπει να αξιοποιήσει τη μέχρι σήμερα εμπειρία της για να
βοηθήσει την ελληνική κοινωνία.Καθώς
προτεραι$τητες του Συνασπισμού είναι
η διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής,
το κοινωνικ$ κράτος και η απασχ$ληση,
η ανάπτυξη και ο υγιής ανταγωνισμ$ς, η
Ο.Κ.Ε.μπορεί να διαδραματίσει ένα πολύ αποτελεσματικ$ ρ$λο για την υλοποίησή τους.@σον αφορά στις Μ.Κ.Ο.,αυτές εκφράζουν την τάση αυτοοργάνωσης της κοινωνίας με νέες μορφές και
μπορούν να διαμορφώσουν το πλέγμα
της κοινωνικής συννεν$ησης.
Η Ο.Κ.Ε. οφείλει να πάρει πρωτοβουλίες για μια δυναμικ$τερη συμμετοχή
στα κοινωνικά δρώμενα. Οι τρεις Ομάδες που συμμετέχουν στην Ο. Κ . Ε .α π οτελούν ένα κοινωνικ$ μέτωπο, το οποίο
μπορεί να συμβάλει ιδιαίτερα θετικά σε
προβλήματα της κοινωνίας, $πως η εκπαίδευση, η απασχ$ληση και η περιφερειακή ανάπτυξη.
Μετά το τέλος της συνάντησης ακολούθησε Συνέντευξη Τύπου.
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™˘Ó¿ÓÙËÛË ÙË˜ O.K.E. ÌÂ K˘ÚÈ·Î‹
AÓÙÈÚÔÛˆÂ›· ÂÚÁÔ‰ÔÙÈÎÒÓ Î·È
ÂÚÁ·ÙÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ

Πραγματοποιήθηκε την Τ ρ ίτ η, 1 9
Οκτωβρίου 2004, συνάντηση της
Ο. Κ . Ε . με Κυπριακή Α ν τ ιπ ρ ο σ ωπεία εργοδοτικών και εργατικών
οργανώσεων.
Τα Μέλη της Αντιπροσωπείας προσκάλεσε στην Ελλάδα ο Ο. Μ . Ε . Δ . ,
στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο
Ευρωπαϊκ$ Πρ$γραμμα Τε χ ν ι κ ή ς
Βοήθειας προς την Κυπριακή Δημοκρατία με θέμα «Ενδυνάμωση της ικαν$τητας των κοινωνικών εταίρων
να εφαρμ$σουν το ευρωπαϊκ$ κεκτημένο στον τομέα της απασχ$λησης και των κοινωνικών υποθέσεων». Στην Ο.Κ.Ε. τους υποδέχθηκαν
οι κ.κ. Νικ$λαος Α ν α λ υ τ ή ς , Π ρ $ εδρος, Χαράλαμπος Κεφάλας, Δημήτριος Πολίτης, Α ν τ ι π ρ $ ε δ ρ ο ι , Γρ ηγ$ρης Παπανίκος, Γενικ$ς Γραμματέας και η Δρ. Μάρθα Θεοδώρου,
Υπεύθυνη Δημοσίων και Διεθνών
Σχέσεων.
Ο Πρ$εδρος της Ο.Κ.Ε. αναφέρθηκε αρχικά στο ιστορικ$ του θεσμού
της Ο. Κ . Ε . στην Ευρώπη και την
Ε λ λ ά δ α και στη συνέχεια, στην ί-

¶·Ú¿ıÂÛË ‰Â›ÓÔ˘ ÛÂ
ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙˆÓ M.M.E.

δρυση Ο.Κ.Ε. στην Κύπρο, με πρωτοβουλία των οργανώσεων.
E π ί σ η ς , τ$νισε $τι στο ευρωπαϊκ$
πλαίσιο είναι αναγκαία η κοινωνική
συνοχή. Καθώς δε το κοινωνικ$ γίγνεσθαι και το οικονομικ$ γίγνεσθαι
έχουν ίδια αξία για την ανάπτυξη, η
συμμετοχή της κοινωνίας στα δρώμενα είναι απαραίτητη.
Στις τοποθετήσεις των Μελών της
Κυπριακής Αντιπροσωπείας διαφάνηκε η ανάγκη περαιτέρω διαλ$γου
για την ίδρυση Ο.Κ.Ε. στην Κύπρο,
με τη συμμετοχή της κ υ β έ ρ ν η σ ης
των εταίρων και της κοινωνίας.
Eπίσης, ενημέρωσαν το Προεδρείο
της O.K.E. οτι στο παρελθ$ν το θέμα
αυτ$ συζητήθηκε στη Bουλή της Kύπρου.
Στο τέλος της συνάντησης, ο κ. Aναλυτής ευχαρίστησε τα Mέλη της Kυπριακής Aντιπροσωπείας για την επίσκεψή τους στην O.K.E. και τους
διαβεβαίωσε οτι η O.K.E. Eλλάδος
θα είναι στη διάθεσή τους και θα υποστηρίξει σχετικές μελλοντικές
πρωτοβουλίες τους.

™˘Ó¿ÓÙËÛË ÌÂ ÙÔ °ÂÓÈÎﬁ °Ú·ÌÌ·Ù¤·
EÂÓ‰‡ÛÂˆÓ Î·È AÓ¿Ù˘ÍË˜ ÙÔ˘
YÔ˘ÚÁÂ›Ô˘ OÈÎÔÓÔÌ›·˜ & OÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ
Πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, στις 14 Ιουλίου 2004, συνάντηση του Προεδρείου της με το
Γενικ# Γραμματ έα Επενδύσεων και Ανάπτυξης
του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών κ.
Κωνσταντίνο Μουσουρούλη.
Ο κ.Μουσουρούλης ενημέρωσε για την Κοινωνία
της Πληροφορίας και εξέφρασε την επιθυμία του
Υπουργείου για μία στενή και αποτελεσματική
συνεργασία με την Ο.Κ.Ε.
Διαβεβαίωσε επίσης για την πρ$θεσή του να προβληθεί το έργο της Ο.Κ.Ε.για το Γ’ Κ.Π.Σ.απ$ την
ιστοσελίδα του Υπουργείου.

Με αφορμή την εκλογή του νέου Προέδρου της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (Ο.Κ.Ε.), αλλά και επειδή η επιτυχία του έργου και η επιβεβαίωση του ρ$λου εν$ς θεσμού εξαρτώνται και απ$ την καταν$ηση και στήριξη των Μ.Μ.Ε., το Προεδρείο της Ο.Κ.Ε. παρέθεσε δείπνο σε εκπροσώπους των Μ.Μ.Ε., την Τρίτη,11 Μαΐου 2004.
Ένας σημαντικ$ς αριθμ$ς δημοσιογράφων, οι οποίοι παρακολουθούν το
έργο της Ο.Κ.Ε.απ$ την ίδρυσή της στην Ελλάδα,ανταποκρίθηκε στη πρ$σκληση και συμμετείχε σε μία πολύ ζεστή βραδιά,με συζήτηση και ανταλλαγή απ$ψεων για το μέλλον της Επιτροπής, ιδιαίτερα μετά την επιλογή του
Προέδρου της απ$ τους ίδιους τους φορείς που συμμετέχουν στην Ολομέλειά της.

™˘Ó¿ÓÙËÛË ÌÂ ÙÔ °ÂÓÈÎﬁ
°Ú·ÌÌ·Ù¤· ÙË˜ K˘‚¤ÚÓËÛË˜
Πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στις 26 Αυγούστου 2004,συνάντηση του Προεδρείου της
Ο.Κ.Ε. με το Γενικ# Γραμματ έα της Κυβέρνησης κ.Αργύριο Καρρά.
Σκοπ$ς της συνάντησης ήταν η ενημέρωση του
κ.Καρρά για το έργο της Ο.Κ.Ε.,ως γνωμοδοτικού οργάνου της εκτελεστικής και της νομοθετικής εξουσίας. Επίσης, η υπογράμμιση της ανάγκης να αποστέλλονται απ$ τα Υπουργεία
στην Ο. Κ . Ε . $λα τα Σχέδια N$μου που εμπίπτουν στις αρμοδι$τητές της.
Ο κ. Καρράς, αφού τ$νισε $τι η Κυβέρνηση γνωρίζει και εκτιμά το έργο
της Ο.Κ.Ε.,διαβεβαίωσε το Προεδρείο της $τι θα προβεί σε $λες τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε ταΥπουργεία να αποστέλλουν τα Σχέδια N$μων
στην Ο.Κ.Ε.,πριν απ$ την κατάθεσή τους στη Βουλή των Ελλήνων.
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7Ë EÙ‹ÛÈ· ™˘Ó¿ÓÙËÛË O.K.E. Î·È N.O.K.E.

Το Σάββατο,23 Οκτωβρίου 2004, πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα η 7η Ετήσια Συνάντη ση της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτρο πής της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) και των Νομαρχιακών Οικονομικών και Κοινωνικών Επιτροπών (Ν.Ο.Κ.Ε.).
Στη Συνάντηση παρευρέθηκαν εκπρ$σωποι
απ$ 27 Ν.Ο.Κ.Ε. και Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις (Ν.Α.). Συγκεκριμένα, συμμετείχαν οι
Ν.Ο.Κ.Ε.Αθηνών, Άρτας,Αχαΐας, Βοιωτίας,
Γρεβενών, Δράμας, Έβρου, Ηρακλείου, Θεσπρωτίας, Καβάλας, Καστοριάς, Κιλκίς, Κοζάνης,Λακωνίας,Λάρισας,Μαγνησίας,Μεσσηνίας, Πιερίας, Πρέβεζας, Ροδ$πης, Τρικάλων, Φθιώτιδας,Φλώρινας, Φωκίδος,Χαλκιδικής και Χανίων, καθώς και η Ν.Α. Θεσσαλονίκης.
Απ$ την Ο.Κ.Ε.Ελλάδος συμμετείχαν ο Πρ$εδρ$ς της κ. Νικ$λαος Αναλυτής, ο Αντιπρ$εδρ$ς της (Α’ Ομάδα) Χαράλαμπος Κεφάλας,το Μέλος της Ολομέλειας και Πρ$εδρος
της ΠΑΣΕΓΕΣ κ.Τζανέτος Καραμίχας και το
Μέλος της Ολομέλειας κ. Χρήστος Γκοτσ$πουλος. Επίσης, ο Γενικ$ς Γραμματέας της
και στελέχη της.
Στη διάρκεια της Συνάντησης:
• Εκφράστηκε η ανάγκη να εδραιωθεί και
να ενισχυθεί αποτελεσματικά ο θεσμ$ς
των Ν.Ο.Κ.Ε.

• Επισημάνθηκε $τι μέσα απ$ το διάλογο

που θα πραγματοποιήσουν οι Ν.Ο.Κ.Ε.,
εκφράζοντας έτσι την τοπική τους κοινων ί α , θα μπορέσουν να αναδειχθούν οι
πραγματικές ανάγκες των περιφερειών.
• Τονίστηκε η ανάγκη της αναθεώρησης του
θεσμικού πλαισίου που διέπει τις Ν.Ο.Κ.Ε.
και η ανάλογη χρηματοδ$τησή τους,ώστε
να μπορούν να αντεπεξέλθουν αποτελεσματικά στο ρ$λο τους.
• Αποφασίσθηκε η σύσταση 5Μελούς Επιτροπής των Ν.Ο.Κ.Ε., προκειμένου να μελετήσει λεπτομερώς τις ανάγκες του θεσ μ ο ύ , ώ σ τε να μπορέσει μελλοντικά να
διαδραματίσει ένα σημαντικ$ ρ$λο, τ$σο
στον τοπικ$ $σο και τον εθνικ$ κοινωνικ$
διάλογο.
Η 5Μελής Επιτροπή θα απαρτίζεται απ$ τις
Ν.Ο.Κ.Ε.Δράμας,Μαγνησίας,Κοζάνης,Φωκίδας και Άρτας. Επίσης, στην Επιτροπή θα
συμμετέχουν απ$ την Ο.Κ.Ε.Ελλάδος τα Μέλη της Ολομέλειας κ.κ.Δημήτριος Βουλγαράκης και Αλέξανδρος Μπάρλος,οι οποίοι διατελούν και Πρ$εδροι των Ν.Ο.Κ.Ε.Κιλκίς και
Αχαΐας αντίστοιχα.
Τα συμπεράσματα της Επιτροπής θα αποτελέσουν τη βάση διαλ$γου, ο οποίος θα καλλιεργηθεί με νομαρχιακούς και κυβερνητικούς φορείς.

«¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îﬁ˜ KÔÈÓˆÓÈÎﬁ˜ ¢È¿ÏÔÁÔ˜: O ÚﬁÏÔ˜ ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ»
AÓÔ ÈÎÙ ‹ ™ ˘ ˙‹Ù ËÛ Ë
Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, 23 Οκτωβρίου 2004,στην Πάτρα,Ανοικτή Συζήτηση
με θέμα «Περιφερειακ#ς Κοινωνικ#ς Διάλογος:O ρ#λος των τοπικών κοινωνικών φο ρέων».
Στην εκδήλωση, η οποία οργανώθηκε με την
πρωτοβουλία της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) και της
Νομαρχιακής Οικονομικής και Κοινωνικής
Επιτροπής (Ν.Ο.Κ.Ε.) Αχαΐας, συμμετείχαν
αρχές του Νομού, εκπρ$σωποι των τοπικών
φ ο ρ έ ω ν , καθώς και εκπρ$σωποι των
Ν.Ο.Κ.Ε.απ$ $λη την Ελλάδα.
Στη Συζήτηση προήδρευσε ο Πρ$εδρος της
Ο.Κ.Ε. Ελλάδος κ. Νικ$λαος Αναλυτής, ο οποίος αναφέρθηκε στο ιστορικ$ του θεσμού
της Ο.Κ.Ε. και των Ν.Ο.Κ.Ε. Στη συνέχεια ο
Νομάρχης Α χ αΐας κ . Δημήτριος Κατσικ$πουλος απηύθυνε χαιρετισμ$ και τ$νισε την
υποστήριξη της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκη-

σης Αχαΐας στις αξι$λογες πρωτοβουλίες της
Ν.Ο.Κ.Ε.Αχαΐας.
Οι κ.κ. Στρατής Δαγκωνάκης, Εκπρ$σωπος
ΓΣΕΒΕΕ, Χαράλαμπος Κεφάλας, Aντιπρ$εδρος της O.K.E. και Eκπρ$σωπος ΕΣΕΕ, και
Αλέξανδρος Μπάρλος, Πρ$εδρος Ν.Ο.Κ.Ε.
Αχαΐας, παρουσίασαν τις θέσεις των φορέων
τους για τον περιφερειακ$ κοινωνικ$ διάλογο, επικεντρώνοντας ιδιαίτερα στον ουσιαστικ$ ρ$λο των κοινωνικών φορέων στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη.
Ακολούθησε εισήγηση του κ. Τζανέτου Καραμίχα, Προέδρου της ΠΑΣΕΓΕΣ, με θέμα
«Περιφερειακή – Αγροτική ανάπτυξη και ο
ρ$λος των τοπικών κοινωνιών».
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με τοποθετήσεις
τοπικών φορέων και συζήτηση, σε κλίμα ιδιαίτερα θετικ$ για τη λειτουργία και το μέλλον
του θεσμού της Οικονομικής και Κοινωνικής
Επιτροπής,τ$σο σε εθνικ$ $σο και σε τοπικ$
επίπεδο.
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KÔÈÓÔÙÈÎﬁ ¶Ï·›ÛÈÔ ™Ù‹ÚÈÍË˜

Το Κοινοτικ# Πλαίσιο Στήριξης αποτελεί σημαντικ# αναπτυξιακ# εργαλείο, το
οποίο θα πρέπει να αξιοποιηθεί με στ#χο
τη μέγιστη δυνατή αποτ ελεσματικ#τητα
των παρεμβάσεων και τη συμβολή του σε
μια ισχυρή οικονομική ανάπτυξη.
Η πρ$κληση για την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.),
και γενικ$τερα για $λους τους συμμετέχοντες στην εθνική προσπάθεια αξιοποίησης των δυνατοτήτων που προσφέρει
σήμερα το Γ’ Κοινοτικ$ Πλαίσιο Στήριξης (Κ.Π.Σ.) είναι μεγάλη,δεδομένου μάλιστα $τι αυτ$ αφορά σημαντικ$τατα
κονδύλια σε καίριους τομείς της ελληνικής οικονομίας.
Ως τακτικ$ μέλος, η Ο.Κ.Ε. συμμετείχε
και στις δύο Συνεδριάσεις (5η και 6η) των
Επιτροπών Παρακολούθησης του Γ’
Κ.Π.Σ.που πραγματοποιήθηκαν κατά το
2004.Επίσης,η Ο.Κ.Ε.συμμετείχε στην 1η
Συνάντηση Διαβούλευσης για την κατάρτιση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης της περι$δου 2007-2013.

της Ελλάδας, καθώς και η διάχυση των
θετικών αποτελεσμάτων στο κοινωνικ$
σύνολο. Ιδιαίτερη σημασία δ$θηκε στην
ανάγκη λήψης μέτρων για την ενίσχυση
της επιχειρηματικ$τητας / ανταγωνιστικ$τητας του ιδιωτικού τομέα,με έμφαση
στις ΜΜΕ.Βάσει της αξιολ$γησης που ολοκληρώθηκε το 2003, η Επιτροπή Παρακολούθησης διατήρησε τους βασικούς

του 2005, την αυξημένη μέριμνα απ$ τις
αρχές διαχείρισης των προγραμμάτων
κατά την εκτέλεσή τους,τη συστηματική
και ορθή εφαρμογή των αυξημένων απαιτήσεων του συστήματος διαχείρισης
και ελέγχου, την έγκαιρη λήψη των κατάλληλων μέτρων για την αποφυγή απώλειας π$ρων, την υποστήριξη των τελικών δικαιούχων, καθώς και τον περιορι-

5Ë ™˘ÓÂ‰Ú›·ÛË ÙË˜ EÈÙÚÔ‹˜
¶·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË˜ ÙÔ˘ K.¶.™. 2000-2006
Την Τρίτη,8 Ιουνίου 2004,πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα η 5 η Συνεδρίαση της
Επιτροπής Παρακολούθησης του
Κ . Π . Σ .2 0 0 0 - 2 0 0 6 . Κατά τη Συνεδρίαση
αυτή,εγκρίθηκαν οι βασικές αρχές και οι
κ α τευθύνσεις της αναθεώρησης του
Κ.Π.Σ.2000-2004 και επιβεβαιώθηκαν οι
κατανομές των αποθεματικών επίδοσης
και προγραμματισμού που είχαν συμφωνηθεί στην 4η Επιτροπή Παρακολούθησης του Κ.Π.Σ.
Κατά τη Συνεδρίαση διαπιστώθηκε η ανάγκη επιτάχυνσης της εκτέ λ ε σ ης τ ω ν
Προγραμμάτων, ώστε να διασφαλιστεί η
απορρ$φηση των δεσμεύσεων τ$σο του
έτους 2002 $σο και για να δημιουργηθεί ικανοποιητική βάση για τα επ$μενα χρ$νια.
Για να επιτευχθεί η πραγματική επιτάχυνση της υλοποίησης των Προγραμμάτων, τέθηκαν ως βασικοί στ$χοι η απλοποίηση αλλά και η ουσιαστική τήρηση
των διαδικασιών διαχείρισης και ελέγχου,η υποστήριξη των Τελικών Δικαιούχων και η μεγαλύτερη δυνατή διαφάνεια.
Η Επιτροπή ενημερώθηκε για τη συνέχιση των προσπαθειών εκσυγχρονισμού
της παραγωγής των Δημοσίων Έργων,
με τη νέα δομή του σχετικού σχεδίου
δράσης, καθώς επίσης και για το σχέδιο
δράσης για θέματα διαχείρισης και ελέγχου του Κ.Π.Σ., ιδίως $σον αφορά στην επάρκεια των ελέγχων νομιμ$τητας εντάξεων έργων, δημοπρατήσεων και συμπληρωματικών συμβάσεων. Επίσης, η
Επιτροπή κατέγραψε τα Συμπεράσματα
των Υποεπιτροπών Ανθρωπίνων Π$ρων
και Αγροτικής Ανάπτυξης.
Ως προς τη δημοσι$τητα και την πληροφ$ρηση, η Επιτροπή διαπίστωσε $τι έχει
προχωρήσει σε σημαντικ$ βαθμ$ η ενημέρωση ενδιαφερομένων ομάδων πληθυσμού και τελικών δικαιούχων για το
περιεχ$μενο των προγραμμάτων.
Ως βασικές προτεραι$τητες, σχετικά με
την αναθεώρηση του Γ’ Κ.Π.Σ., τέθηκαν
η αποτελεσματική αξιοποίηση των διαρθρωτικών π$ρων προς την κατεύθυνση
της ενίσχυσης της αναπτυξιακής πορείας

στρατηγικούς στ$χους και προτεραι$τητες του Κ.Π.Σ. και αποφάσισε την ενσωμάτωση, στους χρηματοδοτικούς πίνακες των επιμέρους Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, των αποθεματικών επίδοσης και προγραμματισμού, δ ί ν ο ν τ α ς
πρ$σθετες δυνατ$τητες στα πλέον δυναμικά προγράμματα και νέα ώθηση στην
$λη αναπτυξιακή προσπάθεια.
Η Επιτροπή ενημερώθηκε, τέλος, για τις
εργασίες προετοιμασίας της 4 η ς π ρ ογραμματικής περι$δου 2007-2013.

6Ë ™˘ÓÂ‰Ú›·ÛË ÙË˜ EÈÙÚÔ‹˜
¶·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË˜ ÙÔ˘ K.¶.™. 2000-2006
Την Τετάρτη,15 Δεκεμβρίου 2004,πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα η 6 η Σ υ ν εδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Κ.Π.Σ.2000-2006.
Στο πλαίσιο της 6ης Συνεδρίασης συζητήθηκε μεταξύ άλλων:
• Η πορεία των προγραμμάτων και η
πρ$οδος των εκταμιεύσεων, (συμπεριλαμβανομένης και της εφαρμογής
του καν$να Ν+2).
• Η πρ$οδος εφαρμογής του Σχεδίου
Δράσης για τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου του Γ’ Κ.Π.Σ.
• Δράσεις που σχετίζονται με τον παραγωγικ$ τομέα.
• Η διαδικασία έγκρισης απ$ την Ε.Ε.
της πρ$τασης αναθεώρησης.
• Η προετοιμασία της νέας προγραμματικής περι$δου 2007 – 2013.
Κατά την παρουσίαση της πορείας των
προοπτικών του Κ.Π.Σ.2000-2006,η Επιτροπή Παρακολούθησης διαπίστωσε $τι
η αποτίμηση της προ$δου υλοποίησης
του Κ.Π.Σ.ανέδειξε μια σειρά προβλημάτων που απορρέουν απ$ τη μέχρι σήμερα
εφαρμογή των κανονιστικών διατάξεων
αλλά και των διαδικασιών διαχείρισης
και ελέγχων. Η Επιτροπή, αναγνωρίζοντας την κρισιμ$τητα της επιτάχυνσης
της οικονομικής προ$δου του Κ.Π.Σ., έθεσε ως ιδιαίτερους στ$χους: τη συστηματική και αυστηρή παρακολούθηση της
τήρησης του καν$να Ν+2 απ$ τις αρχές

σμ$ της διάθεσης εθνικών π$ρων απ$ το
ΠΔΕ προς τους τελικούς δικαιούχους.
Η Επιτροπή Παρακολούθησης έκρινε ως
θετικές τις μέχρι σήμερα αναληφθείσες ενέργειες της Διαχειριστικής Αρχής του
Κ.Π.Σ., στην κατεύθυνση βελτίωσης της
λειτουργίας των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου και συγκεκριμένα:
• Τις δράσεις για την ενδυνάμωση, το
συντονισμ$ και την παρακολούθηση
των διαδικασιών διαχείρισης και ελέγχου.
• Τις δράσεις για τη βελτίωση των ελεγκτικών διαδικασιών.
• Τις δράσεις για την ενίσχυση του ρ$λου της ΜΟΔ και τη διευθέτηση του
εργασιακού καθεστώτος των στελεχών της.
• Τις δράσεις για την αναδιοργάνωση
της Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων.
• Τις δράσεις για την αναθεώρηση του
Ν. 2860/00.
• Τις δράσεις για τα δημ$σια έργα.
• Τις δράσεις για την υποστήριξη των
τελικών δικαιούχων.
Στο πλαίσιο της Συνεδρίασης, η Επιτροπή ενημερώθηκε για:
• τα βασικά σημεία του νέου αναπτυξιακού ν$μου,
• την πρ$οδο υλοποίησης του Α και Β
κύκλου προκήρυξης των δράσεων ενίσχυσης ΜΜΕ στα ΠΕΠ.
• το περιεχ$μενο και τα παραδοτέ α
των Εκθέσεων Αξιολ$γησης πρώτου
Απολογισμού,
• τις ενέργειες δημοσι$τητας και πληροφ$ρησης που έχουν πραγματοποιηθεί ή σχεδιάζονται να υλοποιηθούν,
• τη διαδικασία έγκρισης απ$ την Ε.Ε.
της πρ$τα σης Αναθεώρησης του
Κ.Π.Σ. 2000- 2006 και των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων,
• την εξέλιξη της διαπραγμάτε υ σ η ς
των δημοσιονομικών προοπτικών και
των κανονισμών της νέας προγραμματικής περι$δου 2007-2013.

Τέλος, η Επιτροπή Παρακολούθησης εξέτασε και ενέκρινε στο σύνολ$ της την ετήσια έκθεση εκτέλεσης του Κ.Π.Σ.για το
έτος 2003, καθώς και τα συμπεράσματα
της 5ης Συνεδρίασης της Υποεπιτροπής
Ανθρωπίνων Π$ρων.

1Ë ™˘Ó¿ÓÙËÛË ¢È·‚Ô‡ÏÂ˘ÛË˜ ÁÈ·
ÙËÓ K·Ù¿ÚÙÈÛË ÙÔ˘ E.™.™.A. 2007-2013
Την Τετάρτη,30 Ιουνίου 2004,πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα η 1 η Σ υ ν ά ν τ η σ η
Διαβούλευσης για την κατάρτιση του
Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης (Ε.Σ.Σ.Α.) της περι$δου 2007-2013,
που η Ελλάδα πρέπει να υποβάλει στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή την Άνοιξη του
2006. Βασικ$ αντικείμενο της Συνάντησης ήταν η συζήτηση επί της 1ης Εγκυκλίου για την κατάρτιση του Ε.Σ.Σ.Α., ως
προς τις διαδικασίες κατάρτισης, καθώς
και ως προς τις βασικές αναπτυξιακές
προτεραι$τητες και στ$χους της Ελλάδας σε εθνικ$,τομεακ$ και περιφερειακ$
επίπεδο.
Στη Συνάντηση έγινε η παρουσίαση των
δύο σταδίων που περιλαμβάνει η 1η εγκύκλιος:
1. διάγνωση των αναπτυξιακών προοπτικών,
2. σχεδιασμ$ς του προγράμματος,
και συμφωνήθηκε ο προγραμματισμ$ς
δράσης για το πρώτο στάδιο κατάρτισης
του Ε.Σ.Σ.Α.
Ως κύριος στ$χος κατά την 4η προγραμματική περίοδο (2007-2013) τονίστηκε η
διασφάλιση των προϋποθέσεων για την
επιτυχημένη προσαρμογή της ελληνικής
οικονομίας στις υπο-παγκοσμιοποίηση
ανοιχτές αγορές.Κυρίαρχο ζητούμενο αποτέλεσε η βελτίωση της ανταγωνιστικ$τητας, καθώς και η προαγωγή της απασχ$λησης,του σεβασμού του περιβάλλοντος, της ολοκλήρωσης των υποδομών,
$που απαιτείται, για την ανάπτυξη του
ελληνικού χώρου σε $ρους πραγματικής
σύγκλισης.
Κατά τη διάρκεια της Συνάντησης διαπιστώθηκε η ανάγκη:
• επαναπροσδιορισμού της περιφερειακής ανάπτυξης με εξωστρεφή προσανατολισμ$,
• συντονισμού και συμπληρωματικ$τητας των νέων κειμένων προγραμμάτων με τις Δημ$σιες Επενδύσεις
για να επιτευχθούν πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα,
• ενσωμάτωσης της χωροταξικής και
της περιβαλλοντικής διάστασης στο
Ε.Σ.Σ.Α. και στα περιφερειακά προγράμματα και εκπ$νηση μελετών,
• βελτίωσης των στατιστικών και ποιοτικών δεικτών,
• απλούστευσης των διαδικασιών,
• ενημέρωσης $λων των φορέων για
την οργάνωση και διαχείριση της 4 ης
προγραμματικής περι$δου,
• στελέχωσης των υπηρεσιών σχεδιασμού,
• αναβάθμισης των τελικών δικαιούχων.
Τον Οκτώβριο του 2004, εκδ$θηκε απ$ το
Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών
η 2η Εγκύκλιος, $που δίδονται λεπτομερέστερες οδηγίες και διευκρινίσεις για το
σχεδιασμ$ του Ε.Σ.Σ.Α. 2007-2013.
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H E¶ITPO¶H TøN EYPø¶A´KøN KOINOTHTøN

¶ÚﬁÙ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ
ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ ·ı¤ÌÈÙÂ˜ Ú·ÎÙÈÎ¤˜
COM(2005) 96 ÙÂÏÈÎﬁ

Σ

τη συνεδρίαση της 15 ης Μαρτίου 2005, η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή γνωμοδ#τησε θετι κά επί των τροπολογιών για τη νέα νομο θεσία για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των
επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές στην εσωτερική αγορά (COM(2005) 96 τ ελικ#), που
πρ#τεινε το Κοινοβούλιο στις 24 Φεβρουάριου
2005. Η πρ#ταση αυτή είχε υποβληθεί απ# την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή στ ις
20 Ιουνίου 2003 και μετά
απ# τις ανωτέρω εξελίξεις, αναμένεται να γίνει
νομοθέτημα της E υ ρ ωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε. ) στο
άμεσο μέλλον.

γο χρ$νο ή γ) δυσφήμιση του προϊ$ντος ή δ)
επίδειξη ελαττωματικού δείγματ$ς του με
πρ$θεση προώθησης εν$ς άλλου προϊ$ντος.
• Εσφαλμένη δήλωση $τι το προϊ$ν θα είναι
διαθέσιμο για μικρ$ χρονικ$ διάστημα, έτσι
ώστε να προκληθεί η λήψη άμεσης απ$φασης και να στερηθεί απ$ τους καταναλωτές η
δυνατ$τητα και ο χρ$νος να
προβούν σε μια συνειδητή επιλογή.
• Χρήση ανακοινώσεων στα
μέσα για την προώθηση εν$ς
προϊ$ντος,για την οποία ο έμπορος έχει πληρώσει, χωρίς να γίνεται αυτ$ σαφές
απ$ το περιεχ$μενο της ανακοίνωσης (κεκαλυμμένη διαφήμιση).

H π ρ $ τ α σ η της Eυρωπαϊκής Eπιτροπής καθιερώνει ένα κοιν$ πλαίσιο σε $λα τα
κράτη μέλη της Ε.Ε., για την
κανονιστική ρύθμιση των αθέμιτων πρακτικών που ασκούν
οι επιχειρήσεις προς τους καταναλωτές (και ιδίως τη διαφήμιση και το μάρκετινγκ),οι οποίες
πλήττουν τα οικονομικά συμφέροντα των καταναλωτών.Το κεντρικ$ στοιχείο του πλαισίου συνίσταται στη γενική απαγ$ρευση των αθέμιτων
εμπορικών πρακτικών, βάσει κοινών κριτηρίων
για τον καθορισμ$ του αθέμιτου χαρακτήρα
μιας εμπορικής πρακτικής.
Η συντριπτική πλειοψηφία των πρακτικών που
χαρακτηρίζονται αθέμιτες σύμφωνα με τη γενική απαγ$ρευση εμπίπτουν σε δύο κατηγορίες,
τις παραπλανητικές και τις επιθετικές πρακτικές.Ως παραπλανητική θεωρείται μια εμπορική
πρακτική που ενδέχεται να παραπλανά είτε με
μια ενέργεια,είτε με κάποια παράληψη.Ως επιθετικές περιγράφονται οι πρακτικές που αφορούν την παρεν$χληση, τον καταναγκασμ$ και
την κατάχρηση επιρροής.Τέλος,απαριθμούνται
οι εμπορικές πρακτικές που θεωρούνται αθέμιτες σε κάθε περίπτωση και συνεπώς απαγορεύονται σε $λα τα κράτη μέλη.
Oι κυρι$τερες απ$ τις αναφερ$μενες στην πρ$ταση παραπλανητικές εμπορικές πρακτικές είναι οι ακ$λουθες:
• Πρ$σκληση σε αγορά προϊ$ντων σε καθορισμένη τιμή,ενώ υπάρχουν εύλογοι λ$γοι για
να πιστεύει κανείς $τι ο έμπορος δεν θα είναι
σε θέση να προμηθεύσει ή να αναθέσει σε άλλο έμπορο να προμηθεύσει τα προϊ$ντα αυτά ή ισοδύναμά τους στην τιμή αυτή για μια
περίοδο και σε ποσ$τητες που είναι εύλογες,
λαμβάνοντας υπ$ψη το προϊ$ν και την τιμή
που προσφέρεται.
• Πρ$σκληση σε αγορά προϊ$ντων σε καθορισμένη τιμή και στη συνέχεια: α) άρνηση επίδειξης του διαφημιζ$μενου προϊ$ντος στους
καταναλωτές ή β) άρνηση λήψης παραγγελιών για το προϊ$ν ή παράδοσή του σε εύλο-

• Δημιουργία, λειτουργία
ή προώθηση εν$ς πυραμιδωτού συστήμ α τ ο ς
π ω λ ή σ ε ω ν , $που ο καταναλωτής θεωρεί $τι
μπορεί να έχει $φελος
κυρίως με την εισαγωγή άλλων καταναλωτών στο σύστημα παρά με την πώληση ή
την κατανάλωση προϊ$ντων.
• Χρήση της έκφρασης «πώληση λ$γω διάλυσης» ή αντίστοιχης έκφρασης, $ταν ο έμπορος δεν πρ$κειται να σταματήσει τις εμπορικές δραστηρι$τητές του και τις πωλήσεις.
@σον αφορά τις επιθετικές εμπορικές πρακτικές, οι κυρι$τερες απ$ αυτές που αναφέρονται είναι οι ακ$λουθες:
• Δημιουργία της εντύπωσης στον καταναλωτή $τι δεν μπορεί να εγκαταλείψει το χώρο εάν δεν υπογράψει σύμβαση ή καταβάλει
πληρωμή.
• Πραγματοποίηση προσωπικών επισκέψεων
στο σπίτι του καταναλωτή και αδιαφορία για
το αίτημα προς τους πωλητές να αποχωρήσουν ή να μην επιστρέψουν.
•

Συνεχείς και ανεπιθύμητες ενοχλήσεις μέσω
τηλεφώνου, φαξ ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλων μέσων εξ αποστάσεως.

• Στ$χευση καταναλωτών που πρ$σφατα είχαν πένθος ή σοβαρή ασθένεια στην οικογένειά τους,για την πώληση προϊ$ντος που έχει
άμεση σχέση με αυτή τη δυστυχία.
• Απαίτηση απ$ τον καταναλωτή που θέλει να
κάνει χρήση ασφαλιστηρίου συμβολαίου να
προσκομίσει έγγραφα που δε θεωρούνται
εύλογα συναφή για την απ$δειξη της εγκυρ$τητας της απαίτησης, έτσι ώστε να αποθαρρυνθεί ο καταναλωτής απ$ την άσκηση
των συμβατικών του δικαιωμάτων.
• Διαφήμιση σε παιδιά με τρ$πο που να υποβάλλει $τι η αποδοχή τους απ$ τους συνομηλίκους τους εξαρτάται απ$ το αν οι γονείς
τους θα τους αγοράσουν ένα συγκεκριμένο
προϊ$ν.
• Απαίτηση πληρωμής για προϊ$ντα που έχει
προμηθεύσει ο έμπορος αλλά δεν έχουν παραγγελθεί απ$ τον καταναλωτή.

TO EYPø¶A´KO KOINOBOY§IO

∞ﬁÊ·ÛË ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡
∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘
Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙÔ ÂÓÈ·›Ô ÎÔÈÓÔÙÈÎﬁ
Ï·›ÛÈÔ ÁÈ· ÙË ‰È·Ê¿ÓÂÈ·
ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ÚÔÛﬁÓÙˆÓ
Î·È ÈÎ·ÓÔÙ‹ÙˆÓ (Europass)

M

ε την απ#φαση
2241/2004/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15 ης Δεκεμβρίου 2004, θ ε σ π ίζ ε τ α ι
ενιαίο κοινοτικ# πλαίσιο για τη διαφάνεια
των επαγγελματικών
προσ#ντων και ικανοτήτων,μέσω της δημι ουργίας του προσωπικού συντονισμένου φακέλου εγγράφων «Europass». Ο φάκελος αυτ#ς μπορεί να χρησιμοποιείται απ# τους πο λίτες, σε εθελοντική βάση, προκειμένου να γνωστοποιούν και να
παρουσιάζουν καλύτερα τα επαγγελματικά προσ#ντα και τις ικαν#τητές τους ενιαία σε ολ#κληρη την Ευρώπη.
Τα έγγραφα που θα περιλαμβάνονται στο φάκελο Europass είναι:
α) Το βιογραφικ$ σημείωμα Europass (ΒΣ Europass), το οποίο παρέχει στους πολίτες το υπ$δειγμα για τη συστηματική,χρονολο γική και ευέλικτη παρουσίαση των επαγγελματικών τους προσ$ντων. Για τη διευκ$λυνση των πολιτών,παρέχονται ειδικές οδηγίες για τη συμπλήρωση των πεδίων του ΒΣ Europass,καθώς και
κατευθυντήριες γραμμές και παραδείγματα.
β) H κινητικ$τητα Europass,η οποία καταγράφει τις περι$δους μάθησης που παρακολουθούν οι κάτοχοί του σε χώρες πλην της δικής τους.Σκοπ$ς του εγγράφου είναι να διευκολύνει τον κάτοχ$
του στην παρουσίαση των ικανοτήτων που απέκτησε απ$ τη συγκεκριμένη εμπειρία.
γ) Το συμπλήρωμα διπλώματος Europass, το οποίο παρέχει πληροφορίες για τα τυπικά προσ$ντα του κατ$χου του στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στ$χος του είναι να διευκολύνει την καταν$ηση
απ$ τρίτους -κυρίως πολίτες άλλης χώρας- του τι αντιπροσωπεύει το συγκεκριμένο δίπλωμα $σον αφορά στις γνώσεις και
ικαν$τητες του κατ$χου του.
δ) Το χαρτοφυλάκιο γλωσσομάθειας Europass, το οποίο παρέχει
στους σπουδαστές γλωσσών την ευκαιρία να καταχωρούν και να
παρουσιάζουν τις γλωσσικές τους γνώσεις κατά αναλυτικ$ και
διεθνώς συγκρίσιμο τρ$πο.
ε) Το συμπλήρωμα πιστοποιητικού Europass, $που περιγράφονται
οι ικαν$τητες και τα επαγγελματικά προσ$ντα που αντιστοιχούν
σε πιστοποιητικ$ επαγγελματικής κατάρτισης. Στ$χος του είναι
να διευκολύνει τους αναγνώστες να κατανοήσουντι αντιπροσωπεύει το πιστοποιητικ$ $σον αφορά τις ικαν$τητες του κατ$χου
του.
Για την εφαρμογή της απ$φασης αυτής,η Επιτροπή συνεργάζεται με
τις αρμ$διες εθνικές αρχές,με σκοπ$ τη δημιουργία και διαχείριση εν$ς συστήματος ενημέρωσης Europass μέσω του διαδικτύου.Η διαχείρισή του γίνεται εν μέρει σε κοινοτικ$ επίπεδο και εν μέρει σε εθνικ$ επίπεδο.
Η απ$φαση αυτή ξεκινά να ισχύει απ$ την 1η Ιανουαρίου 2005.
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BIB§IO¶APOY™IA™H
«OÈ ·ÌÂÚÈÎ·ÓÔ› ‰ÈÎ·ÛÙ¤˜ Î·È
Ô ﬁÏÂÌÔ˜ Î·Ù¿ ÙË˜ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·˜»

H EYPø¶A´KH OIKONOMIKH KAI KOINøNIKH E¶ITPO¶H

«BÈÔÌË¯·ÓÈÎ¤˜ ÌÂÙ·ÏÏ·Á¤˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹,
ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ Î·È Â‰·ÊÈÎ‹ Û˘ÓÔ¯‹»

Συγγραφέας: Θάνος Παπαϊωάννου

°ÓˆÌÔ‰ﬁÙËÛË ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ ÙË˜ E˘Úˆ·˚Î‹˜ OÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ Î·È KÔÈÓˆÓÈÎ‹˜ EÈÙÚÔ‹˜ (E.O.K.E.)

Κυκλοφ#ρησε απ# τις εκδ#σεις Α ν τ .Ν . Σάκκουλα το
βιβλίο του Θάνου Παπαϊωάννου, Δρ . Νομικής και
Επιστημονικού Συνεργάτη της Ο .Κ.Ε. με τίτλο «Οι αμερικανοί δικαστές και ο π#λεμος κατά της τρομοκρατίας».
Το βιβλίο αυτ$ αφορά στις πρ$σφατες αποφάσεις του
Ανωτάτου Δικαστηρίου των Η.Π.Α. σχετικά με τα δικαιώματα των ατ$μων τα οποία κρατούνται και ανακρίνονται στη στρατιωτική βάση του Γκουαντανάμο
στην Κούβα.
Η αμερικανική κυβέρνηση ισχυρίσθηκε $τι οι κρατούμενοι δεν έχουν κανένα δικαίωμα προσφυγής στα αμερικανικά δικαστήρια και $τι μπορεί να τους έχει υπ$
κράτηση για $σο χρονικ$ διάστημα συνεχίζεται ο π$λεμος στο Αφγανιστάν, επικαλούμενη τα προηγούμενα
παλαι$τερων πολέμων.
To Ανώτατο Δικαστήριο των Η.Π.Α. στις 28.6.2004 εξέδωσε δύο ιστορικές αποφάσεις με
τις οποίες δικαίωνε σε μεγάλο βαθμ$ –με ισχυρή πλειοψηφία σε κάθε περίπτωση- τις απ$ψεις των κρατουμένων και απέρριπτε τις θέσεις της αμερικανικής κυβέρνησης. Η
πρώτη απ$φαση αφορούσε στα δικαιώματα των αλλοδαπών και η δεύτερη στα δικαιώματα των κρατουμένων που είχαν την αμερικανική υπηκο$τητα.
Το βιβλίο περιλαμβάνει δύο μέρη που αντιστοιχούν στην κάθε μία απ$ τις αποφάσεις αυτές. Σε κάθε μέρος, προηγείται το ιστορικ$ της υπ$θεσης, ακολουθεί μία συνοπτική παρουσίαση των εκατέρωθεν απ$ψεων της πλειοψηφίας και της μειοψηφίας, και στη συνέχεια παρατίθενται τα σχ$λια του συγγραφέα τα οποία,πέραν των ίδιων των αποφάσεων,
στηρίζονται και ένα πλούσιο πρωτογενές υλικ$ που ο ίδιος συνέλεξε (απομαγνητοφωνημένα πρακτικά των δικών, αποδεικτικά έγγραφα που χρησιμοποιήθηκαν στις δίκες
κ.λπ., μαρτυρίες των δικηγ$ρων της υπ$θεσης κ.λπ.). Το κάθε μέρος ολοκληρώνεται με
την παράθεση του μεταφρασμένου απ$ το συγγραφέα στα ελληνικά κειμένου της απ$φασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην οποία αφορά.
Μέσα απ$ τις σελίδες του βιβλίου αυτού, ο αναγνώστης αποκτάει μία πλήρη εικ$να του
ιστορικού των δύο αυτών υποθέσεων απ$ την κατάθεση των αντίστοιχων αιτήσεων έως
και την αντίστοιχη απ$φαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου και αντιλαμβάνεται τα νομικοπολιτικά διλήμματα ενώπιον των οποίων βρέθηκαν οι αμερικανοί δικαστές και του τρ$που με τον οποίον τοποθετήθηκαν. Το βιβλίο ολοκληρώνεται με επίμετρο που συνέγραψαν οι καθηγητές Δημήτρης Τ σάτσος και Ξενοφών Κοντιάδης.

(C E SE 9 5 9 / 2 0 0 4 )

«EÈÛÙÚÔÊ‹ ·ﬁ ÙË §‹ıË»

Συγγραφέας: Λεωνίδας Xατζηνικολάου

Κυκλοφορεί απ# τον Εκδοτικ# Οργανισμ# Λιβάνη
το μυθιστ#ρημα του συγγραφέα και δικηγ#ρου
Λεωνίδα Χατζηνικολάου με τίτλο Επιστροφή απ τη
Λήθη. Πρ#κειται για ένα εξαίρετο λογοτέχνημα,#που
η σύγχρονη πραγματικ#τητα και η υψηλή τεχνολογία
συναντώνται με το ιστορικ# παρελθ#ν, και η έντονη
πλοκή και δράση σμίγουν με το νηφάλιο διαλογισμ#.
Χρησιμοποιώντας επιδέξια το νέο ελληνικ$ λ$γο, ο
συγγραφέας παρουσιάζει ανάγλυφα και πειστικά μέσα
απ$ τους ήρωές του τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή
πραγματικ$τητα σ’ ένα κοσμοπολίτικο αφήγημα, που
εντυπωσιάζει με την αυθεντικ$τητα των περιγραφών
του και την επικαιρ$τητα της θεματικής του.Γιατί μέσα
απ$ τη συναρπαστική ιστορία που ξεδιπλώνεται αριστοτεχνικά στις εξακ$σιες και πλέον σελίδες του βιβλίου, αναδύονται απροσδ$κητα ερωτήματα και ιστορικοί γρίφοι που προβληματίζουν,ενώ οι τεκμηριωμένες απαντήσεις που δίνει ο συγγραφέας προκαλούν τον αναγνώστη να αναρωτηθεί ποιά είναι τα $ρια ανάμεσα στην αλήθεια και τη μυθιστορηματική πλοκή.
Το αφηγηματικ$ νήμα του βιβλίου αρχίζει να ξετυλίγεται απ$ την αρχαία μονή της
Αγίας Αικατερίνης στην έρημο του Σινά, $που ο πατήρ Γρηγ$ριος ζει μονάχα για το Θε$
και τη Γνώση. Απροσδ$κητα, η ασκητική ζωή του παίρνει δραματική τροπή $ταν ανακαλύπτει τυχαία, σε μια μυστική κρύπτη της μονής, ένα βυζαντιν$ χειρ$γραφο που ίσως
δεν θάπρεπε να δει το φως της μέρας. Συγκλονισμένος απ$ τις αποκαλύψεις και τους φοβερούς υπαινιγμούς που περιέχονται σ’ αυτ$ για τις ιστορικές ρίζες του ισλαμισμού και
του ιδρυτή του, ο πατήρ Γρηγ$ριος αποφασίζει να δράσει για να ανακαλύψει την αλήθεια, χωρίς να υποψιάζεται $τι οι πράξεις του θα αφυπνίσουν πανίσχυρες σκοτεινές δυνάμεις, που δεν θα διστάσουν μπροστά σε τίποτε για να τον σταματήσουν. Πολύ σύντομα ο αγώνας του για την αλήθεια αποκτά διεθνικ$ χαρακτήρα, καθώς ο ίδιος κι οι σύντροφοί του, ο νεαρ$ς ελληνοαμερικαν$ς αρχιτέκτονας Νικήτας Παλαιολ$γου και η αρχαιολ$γος Αναστασία Ροζάκη, αντιμετωπίζουν θανάσιμες απειλές απ$ τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα... απ$ τη Ριγιάντ και τη Βοστώνη, ως την Άγκυρα και το Κάιρο.
Απ$ τις πρώτες σελίδες του βιβλίου,ο έντονος ρυθμ$ς της πλοκής και η ενάργεια του
λογοτεχνικού ύφους της Επιστροφής απ τη Λήθη “κλέβουν” την προσοχή του αναγνώστη και τον μεταφέρουν σχεδ$ν κινηματογραφικά στη μυθιστορηματική της πραγματικ$τητα.

Σ

τη συνεδρίαση της 30 ης Ιουνίου 2004,
η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (Ε.Ο.Κ.Ε.) υιοθέτησε τη Γνωμοδ#τηση Πρωτοβουλίας
“Βιομηχανικές μεταλλαγές και οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή”.
Σκοπ$ς της γνωμοδ$τησης αυτής είναι
να διαπιστωθεί κατά π$σον τα $ργανα
που έχουν τεθεί στην υπηρεσία της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής είναι κατάλληλα και κατά π$σον υφίστανται ή
$χι οι συνθήκες για
την ευνοϊκή πλαισίωση των επιχειρήσεων, οι οποίες να επιτρέπουν στις βιομηχανικές μεταλλαγές να επέλθουν κατά
τρ$πο συμβατ$ με την
ανάγκη ανταγωνιστικ$τητας των επιχειρήσεων.
Τα κυρι$τερα σημεία
στα οποία εστιάζεται η
επιχειρηματολογία της
παρούσας Γνωμοδ$τησης είναι τα ακ$λουθα:
Η περιφερειακή ανάπτυξη ως ρυθμιστικ#ς
παράγοντας της παγκοσμιοποίησης μέσω
της δημιουργίας “συμπλεγμάτων”(cluster)
σε περιφερειακ# επίπεδο
Η Ε.Ο.Κ.Ε.εκτιμά $τι η δημιουργία περιφερειακών συμπλεγμάτων (cluster) θα
είναι το αποτελεσματικ$τερο μέσο για
την προσέλκυση και εγκατάσταση των επιχειρήσεων,καθώς αποτελεί σημαντικ$
παράγοντα ενίσχυσης της ανταγωνιστικ$τητας σε περιφερειακ$ επίπεδο και,
τ α υ τ $ χ ρ ο ν α , συνιστά διαδικασία, π ο υ
προάγει την οικονομική,κοινωνική και εδαφική συνοχή, και μέθοδο πρ$ληψης
των αρνητικών οικονομικών, κ ο ι ν ω ν ικών και εδαφικών συνεπειών που ενδέχεται να έχουν οι βιομηχανικές μεταλλαγές και αναδιαρθρώσεις.
Η κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων και
η οικονομική και κοινωνική συνοχή
Αναγνωρίζεται γενικώς,$τι η κοινωνική
ευθύνη των επιχειρήσεων αφορά συγκεκριμένα στις συνθήκες εργασίας και απασχ$λησης και τις συνθήκες διαβίωσης
στην περιοχή $που εγκαθίστανται οι επιχειρήσεις,δηλαδή τη συμμετοχή των επιχειρήσεων στην οικονομική αναζωογ$νηση και στην προαγωγή αποδεκτών περιβαλλοντικών πρακτικών στην τοπική
κοιν$τητα.
Οι «ορθές πρακτικές» αναδιάρθρωσης
με την τήρηση της κοινωνικής και
εδαφικής ευθύνης
Σε γενικές γραμμές, α υ τές οι εμπειρίες
ορθών πρακτικών αφορούν:
• την ανάγκη πρ$γνωσης και εκ των
π ρ ο τέρων αντιμετώπισης των προβλημάτων απασχ$λησης που θα προκύψουν ως αποτέλεσμα των προβλεπ$μενων αναδιαρθρώσεων·
• την ανάγκη διεξαγωγής μελέτης των
άμεσων και έμμεσων συνεπειών στην
περιφέρεια·

• την παρέμβαση και κινητοποίηση
των παραγ$ντων που βρίσκονται επί
τ$που (επιχειρήσεις, συνδικάτα, τοπικές και περιφερειακές δημ$σιες αρχ έ ς , οργανώσεις της κοινωνίας των
πολιτών κ.λπ.)·
• την αξιοποίηση των συλλογικών διαπραγματεύσεων και την επιτακτική
ανάγκη διεξαγωγής
«κοινωνικού διαλ$γου»
ανάμεσα στις επιχειρήσ ε ι ς , τους εκπροσώπους των εργαζομένων
και τις τοπικές και περιφερειακές αρχές·
• τη δέσμευση των επιχειρήσεων να προωθήσουν την επιχειρηματική συνεργασία με τους εργαζ$μενους που αποχώρησαν απ$ την επιχείρηση υπ$ καθεστώς υπεργολαβίας παροχής υπηρεσιών μέσω
της εξωτερικής ανάθεσης δραστηριοτήτων της·
• την εμφάνιση καινοτ$μων λύσεων
χάρη στην ανάπτυξη της επιχειρηματικ$τητας·
την
έγκαιρη ενημέρωση $λου του δι•
κτύου μικρομεσαίων επιχειρήσεων
που αναλαμβάνουν υπεργολαβίες,
των δημοσίων υπηρεσιών και αρχών,
των πανεπιστημίων και των επιχειρηματικών ενώσεων σχετικά με την πρ$θεση αναδιάρθρωσης των επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες στην
περιοχή.
Οι κοινωνικές διαπραγματεύσεις και ο
κοινωνικ$ς διάλογος έχουν ουσιαστική
σημασία,προκειμένου να προωθηθεί η αναδιάρθρωση κατά τρ$πο που να συμβιβάζεται με την κοινωνική ευθύνη, οπ$τε
είναι ιδιαίτερα σημαντικ$ να υπάρχει θετική στάση απ$ πλευράς τ$σο των επιχειρήσεων, $σο και των συνδικάτων, ώστε
να εξευρεθούν μέθοδοι αναδιάρθρωσης
που θα είναι επιτυχημένες για τις επιχειρήσεις, τους εργαζ$μενους και τις τοπικές κοινωνίες.
Η πρ#ταση για τη δημιουργία της έννοιας
“περισσ#τερο ευνοούμενη περιφέρεια”
Επισημαίνεται $τι οι περιφέρειες, ε ν ώ
παρουσιάζουν υψηλά επίπεδα κοινωνικής συνοχής και απασχ$λησης, χάνουν
αιφνιδίως δυνατ$τητες, εξαιτίας της επανεγκατάστασης επιχειρήσεων και της
έλλειψης εναλλακτικών οικονομικών
δραστηριοτήτων που θα μπορούσαν να
τις υποστηρίξουν $σον αφορά την απασχ$ληση.Αυτές οι περιφέρειες θα δικαιούνται χρηματοδοτικής ενίσχυσης,με ειδικ$ στ$χο την αναζωογ$νηση του οικονομικού ιστού.
Με βάση τα παραπάνω, π ρ ο τείνεται η
καθιέρωση της «αρχής της περισσ$τερο
ευνοούμενης περιφέρειας», σύμφωνα με
την οποία θα δίνεται η δυνατ$τητα χορήγησης ειδικών χρηματικών ενισχύσεων,
με σκοπ$ την προώθηση της μετατροπής
της συγκεκριμένης περιφέρειας.
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Σ

υνήλθε την Παρασκευή, 9 Ια-

π α ν τ η θ ο ύ ν , ώ σ τε το μέτρο να έχει

σίας, καθώς υπάρχουν αμφιβολίες

νουαρίου 2004, η Ολομέλεια

πράγματι θετικά αποτελέσματα.

ως προς την βούλησή τους να λει-

της Οικονομικής και Κοινωνι -

2. Θετικά αξιολογήθηκε η παράγρα-

τουργήσουν πραγματικά στον το-

κής Επιτροπής (Ο .Κ.Ε.), προκειμέ -

φος (6), με την οποία δίδεται το δικαί-

μέα της ανεύρεσης εργασίας.

νου να εκφράσει Γνώμη επί του Σχε -

ωμα λήψης επιδ$ματος ανεργίας

4. Ως προς την επιχορήγηση μη

δίου Ν#μου «Μέτρα για την αντιμε-

στους χήρους ή τις χήρες που μένουν

τώπιση της ανεργίας και άλλες δια-

άνεργες/οι. Μέχρι τώρα στερούνταν

τάξεις», του Υπουργείου Εργασίας

αυτού του δικαιώματος $ταν λάμβα-

και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

ναν σύνταξη θανάτου.

Τα βασικ$τερα σημεία της Γνώμης έ-

Θετικά, επίσης, αξιολογήθηκε το άρ-

χουν ως εξής:

θρο με τα κίνητρα για την πρ$σληψη

1. Έκρινε κατ’ αρχήν θετικά τη διάταξη με την οποία προβλέπεται $τι $ταν ο εργοδ$της προσλαμβάνει επιδοτούμενο άνεργο για πλήρη ή μερική απασχ$ληση,θα επιδοτείται κατά
το ύψος του επιδ$ματος ανεργίας για
το υπ$λοιπο του χρ$νου επιδ$τησης

κυβερνητικών οργανώσεων
( M . K . O.) σ τ ην Ελλάδα τα τελευταία χρ$νια,η Ο.Κ.Ε.είπε $τι θα πρέπει να υπάρξει μία συνολική καταγραφή και αξιοΕ.Γ.Σ.Σ.Ε.,

γ υ ν α ι κ ώ ν , νέων και ηλικιωμένων.

λ$γηση του φαινομένου αυτού
και ιδιαίτερα των Μ.Κ.Ο. που λαμβάνουν χρηματοδ$τηση απ$ το κράτος.

Παράλληλα, τονίσθηκε $τι τα μέτρα

5. Με την ευκαιρία της κύρωσης της

σταθερ$τητας σε δύσκολες οικονομι-

αυτά κοινωνικής πολιτικής δεν γίνονται –$πως παραδοσιακά συνέβαινε
στη χώρα μας– εις βάρος των εσ$δων
των ασφαλιστικών εισφορών, αλλά
απ$ το Κράτος, με τη μέθοδο του
συμψηφισμού με το φ$ρο μισθωτών

διάταξης της Εθνικής Γενικής Συλλογικής

Σύμβασης

Εργασίας

γιατί αυτή έχει καταστεί παράγοντας
κές συγκυρίες, διασφαλίζοντας ομαλές εργασιακές σχέσεις και εργασια-

(Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.) του 2002, με την οποία

κή ειρήνη.

παρέχεται δύο ημερών άδεια μετ’ α-

6. Το Σχέδιο Ν$μου είχε και μια διά-

ποδοχών σε περίπτωση θανάτου συ-

ταξη που ενδιέφερε ειδικά την

ζύγου, τέκνων ή γονέων, η Ο.Κ.Ε.τ$-

Ο.Κ.Ε., καθώς άλλαζε τον τρ$πο α-

νισε $τι παραμένουν τέσσερις ρυθμί-

νάδειξης του Προέδρου της Ο.Κ.Ε.

σεις της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. που δεν έχουν α-

καθώς και τον τρ$πο πρ$σληψης του

που προβλεπ$ταν για τον άνεργο.

υπηρεσιών ή τις λοιπές φορολογικές

@μως, η Ο.Κ.Ε. έκρινε $τι η συγκε-

υποχρεώσεις του εργοδ$τη.

κριμένη ρύθμιση αφήνει κενά,που θα

3. Σοβαρές επιφυλάξεις διατυπώθη-

κ$μη κυρωθεί νομοθετικά. Η Ο.Κ.Ε.

Γενικού Γραμματέα της.Η Ο.Κ.Ε.το-

πρέπει να ρυθμισθούν, και δημιουρ-

καν σχετικά με την ανάθεση στα

θεωρεί κορυφαίο ζήτημα την

ποθετήθηκε θετικά πάνω σε αυτές τις

γεί ερωτηματικά,που θα πρέπει να α-

ΚΕΚ ρ$λου και στην ανεύρεση εργα-

κύρωση

αλλαγές.

των

διατάξεων

της
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Σ

υνήλθε τη Δευτ έρα, 26 Ιανου-

κρωτηριασθεί κ.λπ.) που μέχρι σή-

τώρα, η ασφάλιση των εν λ$γω ερ-

αρίου 2004, η Ολομέλεια της

μερα δεν καλύπτονταν.

γατών υπαγ$ταν στο Ι.Κ.Α.

Π α ρ ά λ λ η λ α , δικαίως λαμβάνεται

Για τη ρύθμιση των οφειλών προς

πρ$νοια συνταξιοδ$τησης και για

διάφορα ασφαλιστικά ταμεία, η

τις μητέρες ή συζύγους ανάπηρων

Ο. Κ . Ε . είπε $τι το ζήτημα της

τέκνων ή συζύγων αντίστοιχα, $πως

ρύθμισης οφειλών πρέπει να ε-

επίσης και για παιδιά ορφανά και α-

πιλύεται με πάγιο τρ$πο και $-

π$ τους δύο γονείς με ποσοστ$ ανα-

χι αποσπασματικά. Ακ$μη και

πηρίας πάνω απ$ 80%.

για τις έκτακτες περιστάσεις,

Οικονομικής και Κοινωνι-

κής Επιτροπής (Ο .Κ.Ε.), προκειμέ νου να εκφ ράσει Γνώμη επί του

Σχεδίου Ν#μου «Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξ ε ις » , του Υπουργείου Εργασίας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Δεδομένου $τι το Σχ/Ν περιλάμβανε
μία σειρά απ$ διαφορετικές μεταξύ
τους ρυθμίσεις, η Ο.Κ.Ε. διατύπωσε
μ$νο κατ’ άρθρον παρατηρήσεις, οι
βασικ$τερες εκ των οποίων ήταν οι
εξής:
Κρίθηκαν θετικά οι διατάξεις του
άρθρου 1, καθώς επεκτείνουν υφιστάμενες ρυθμίσεις και σε άτομα με
σοβαρά προβλήματα υγείας (π.χ. αιμορροφιλικά, άτομα που έχουν γίνει
δ έ κ τες οργάνων με μεταμ$σχευση,
υφίστανται αιμοκάθαρση, έχουν α-

Θ ε τ ι κ ά, ε π ί σ η ς, κρίθηκε η ασφαλιστική υπαγωγή των θεατρικών συγγραφέων, ποιητών και πεζογράφων
και η καθιέρωση ποσοστού 0,5% επί

$πως ένα σεισμ$, πρέπει να υπάρξει
μία γενική ρύθμιση που θα αφορά
στις ρυθμίσεις των οφειλών σε περιπτώσεις σεισμών, θεομηνιών κ.λπ.

τα απασχολούμενους του δ ικ αι ώ μ α τ ο ς λήψης πλήρους σύνταξης μετά απ$ 37 έτη υποχρεωτικής
α σ φ ά λ ι σ η ς, ανεξαρτήτως ηλικίας,

της χονδρικής τιμής πώλησης οποι-

Θετικά κρίθηκε η κατάργηση της

θεωρήθηκε $τ ι ανταποκρίνετ αι

ο υ δ ή π ο τε βιβλίου εκδίδεται στην

προϋπ$θεσης των 100 ημερών εργα-

στην αρχή της ίσης μεταχείρισης.

Ελλάδα.

σίας ανά έτος για την τελευταία πε-

Αξιολογήθηκε θετικά η επέκταση
της ασφάλισης του Ο.Γ.Α. και στους
ε ρ γ ά τες που απασχολούνται στη

νταετία πριν την υποβολή αίτησης
για συνταξιοδ$τηση για μειωμένη
σύνταξη γήρατος απ$ ανέργους.

Επίσης, η καθιέρωση του προσωπικού ιατρού στο Ι.Κ.Α. α ν τ ι μ ε τ ω π ίσθηκε ως μία θετική καινοτομία και
εκφράσθηκε η ευχή $τι σύντομα θα

ζωική και τη φυτική παραγωγή, κα-

Η καθιέρωση και για τους ελεύθε-

καθιερωθεί και γενικ$τερα ο θεσμ$ς

θώς και στους αλιεργάτε ς . Μ έ χ ρ ι

ρους επαγγελματίες και ανεξάρτη-

του οικογενειακού ιατρού.
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Σ

υνήλθε την Τετάρτη, 2 Ιουνίου 2004,
η Ολομέλεια της
Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής
( Ο. Κ . Ε . ) , π ρ ο κ ε ιμέ ν ο υ
να εκφράσει Γνώμη επί
του Σχεδίου Ν#μου
«Μερική απασχ#ληση στο Δημ#σιο
και στα Νομικά Πρ#σωπα Δημοσίου Δικαίου», του Υπουργείου Εσωτερ ικ ώ ν , Δημ#σιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης.
Tα βασικ$τερα σημεία της Γνώμης έχουν ως εξής:
Οι νέες ανάγκες εξυπηρέτησης του
πολίτη απ$ την Πολιτεία επιβάλλουν
την προσαρμογή των δομών και των
διαδικασιών της Διοίκησης στις νέες
αυτές απαιτήσεις, με στ$χο την ταχύτητα και την προσαρμοστικ$τητα.
Εγχειρήματα $πως αυτ$ του υπ$ κρίση Σχ/Ν εντάσσονται μέσα σε αυτ$ το
πλαίσιο και αξιολογούνται κατ’ αρχή
θετικά.

Πάνω:O κ. B.Aνδρονπουλος,
Γενικς Γραμματέας του
Yπουργείου Eσωτερικών,
Δημσιας Διοίκησης και
Aποκέντρωσης,
το Προεδρείο και ο Γενικς
Γραμματέας της O.K.E.
Kάτω:O κ.H.Hλιπουλος,
Mέλος της Oλομέλειας
της O.K.E.

Η ανωτέρω παρατήρηση, $ μ ω ς, σ ε
καμμία περίπτωση δεν πρέπει να αναιρεί τη βασική αρχή $τι ο καν$νας
είναι η πλήρης απασχ$ληση και $τι
μ$νο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις
με ειδικές ανάγκες, $που ενυπάρχει
το στοιχείο της κοινωνικής προσφοράς, θα πρέπει συμπληρωματικά να
εισάγεται στο δημ$σιο τομέα ο θεσμ$ς της μερικής απασχ$λησης.
Οι βασικές αλλαγές που επέρχονται
με το Σχέδιο N$μου, αξιολογήθηκαν
ως εξής:
α. Η διαδικασία της πρ$σληψης ανατίθεται απευθείας στον κάθε
ενδιαφερ$μενο φορέα και καταργείται η μεσολάβηση της

Ε.Ε.Τ.Α.Α. και των μη κερδοσκοπικών νομικών προσώπων.
Κρίνεται θετικά η κατάργηση
αυτή.
β. Η ανώτατη χρονική διάρκεια
της σύμβασης ορίζεται σε 18
μήνες (απ$ 24 μήνες) και το
ελάχιστο χρονικ$ διάστημα
που θα πρέπει να μεσολαβήσει για να επιτρέπεται επαναπρ$σληψη του ίδιου προσώπου αυξάνεται απ$ 2 σε 4 μήνες.
Η σμίκρυνση του χρ$νου διάρκειας της σύμβασης σε συνδυασμ$
και με το χρονικ$ διάστημα διακοπής θα δημιουργεί ενδεχομένως
δυσχέρειες στον προγραμματισμ$
και εν τέλει την αποτελεσματικ$τητα της εκάστοτε υπηρεσίας.
Π ρ ο τείνεται να παραμείνει το
24μηνο.
Αντίθετα, η αύξηση του διαστήματος διακοπής απ$ 2 σε 4 μήνες
δείχνει να εναρμονίζεται με το
σχετικ$ νομοθετικ$ πλαίσιο.
γ. Επιτρέπεται η πρ$σληψη με καθεστώς μερικής απασχ$λησης και σε
θέσεις που δεν έχουν αμιγώς κοινωνικ$ χαρακτήρα σε ποσοστ$ έως 10% του συνολικού αριθμού
των προκηρυσσ$μενων θέσεων.
Τέτοια δυνατ$τητα δεν υπήρχε
στον προηγούμενο ν$μο.
Επί του θέματος αυτού υπήρξε
διαφοροποίηση απ$ψεων μεταξύ

των μελών της Ο.Κ.Ε.
δ. Επαναπροσδιορίζονται οι κατηγορίες των ατ$μων μέσα απ$ τις οποίες θα επιλέγονται οι προσλαμβαν$μενοι.
Οι αλλαγές αξιολογούνται κατ’ αρχήν θετικά, με μία ειδικ$τερη παρατήρηση για τις μητέρες που θα διατυπωθεί στις κατ’ άρθρον παρατηρήσεις.
Τέλος,η Ο.Κ.Ε.επεσήμανε $τι η ρύθμιση των μεταβατικών διατάξεων, με
την οποία ματαιώνονται οι εκκρεμείς
διαδικασίες πρ$σληψης που είχαν
ξεκινήσει με το ν. 3 1 7 4 / 2 0 0 3 , δεν εναρμονίζεται με την αρχή της συνέχειας του Κράτους και θα δημιουργήσει αφ’ εν$ς ταλαιπωρία στους ενδιαφερ$μενους και αφ’ ετέρου θα καθυσ τερήσει την πλήρωση των θέσεων
που ήδη έχουν κριθεί αναγκαίες για
την εξυπηρέτηση των αναγκών της
Δημ$σιας Διοίκησης.

ŒÎÊÚ·ÛË °ÓÒÌË˜ ÙË˜ O.K.E. Â› ÙÔ˘ ™¯Â‰›Ô˘
NﬁÌÔ˘ «¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ŒÓˆÛË˜ NÔÛËÏÂ˘ÙÒÓ
EÏÏ¿‰Ô˜ Î·È ¿ÏÏÂ˜ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜»

Aριστερά:O κ.Σ.Λαιμς,Mέλος της Eκτελεστικής Eπιτροπής της O.K.E.
Mέλος της Oλομέλειας της O.K.E.

Σ

υνήλθε την Τετάρτη, 7 Ιουλίου
2004, η Ολομέλεια της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (Ο.Κ.Ε. ) , προκειμένου να εκφράσει Γνώμη επί του Σχεδίου Ν#μου «Δημιουργία Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος και άλλες διατάξεις» του Υπουργείου Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Η ύπαρξη εν$ς επιστημονικά και ποσοτικά επαρκούς και επαγγελματι-

Δεξιά:O κ.A.Aποστολπουλος,

κά ικανοποιημένου νοσηλευτικού
σώματος αποτελεί προϋπ$θεση οποιασδήποτε σοβαρής προσπάθειας
βελτίωσης της ποι$τητας και της αποτελεσματικ$τητας του υγειονομικού μας συστήμ α τ ο ς . Τα ζητήμ α τ α
αυτά θα πρέπει να αντιμετωπισθούν
με μία περιεκτική πολιτική που θα
δημιουργεί κίνητρα ένταξης στο επάγγελμα ατ$μων που είναι ικανά
αλλά έχουν και τη διάθεση προσφο-

ράς που συνεπάγεται το λειτούργημα του νοσηλευτή.
Η Ο.Κ.Ε. αξιολογεί θετικά την οργάνωση των νοσηλευτών σε Νομικ$ Πρ$σωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), σε μια προσπάθεια αναβάθμισης της Νοσηλ ε υ τ ι κ ή ς , ως επιστημονικ$ επάγγελμα. Επίσης, η ίδρυση εν$ς φορέα υποχρεωτικής εγγραφής θα επιτρέψει στ ο υ ς
νοσηλευτές να προωθήσουν καλύτερα τα διάφορα προβλήματα του επαγγέλματ$ς τους. Παράλληλα, ένα
επίσημο $ργανο, που θα λειτουργήσει ως επίσημος σύμβουλος της Πολιτείας για τα νοσηλευτικά θέματα, αποτελεί οργανωτική διέξοδο για την
επαγγελματική έκφραση του νοσηλευτικού σώματος. Η εξασφάλιση, $μ ω ς , $λων των παραπάνω προϋποθ έ τει την τήρηση του απ$λυτα επι-

στημονικού ρ$λου της
Ένωσης.
Το νομοσχέδιο ουσιαστικά εκχωρεί
στους έλληνες νοσηλευτές τη δημ$σια εξουσία αυτορρύθμισης των επαγγελματικών καν$νων άσκησης
της Νοσηλευτικής. E π έ ρ χ ε τ α ι , ε π ίσης, σαφής διαχωρισμ$ς σε σχέση με
άλλες επαγγελματικές κατηγορίες υγειονομικού προσωπικού.
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ŒÎÊÚ·ÛË °ÓÒÌË˜ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ ÙË˜ O.K.E. ÌÂ ı¤Ì·
«°ÂˆÚÁ›· Î·È ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙˆÓ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ
ÙË˜ E˘ÚˆÌÂÛÔÁÂÈ·Î‹˜ ™˘ÓÂÚÁ·Û›·˜»

O κ.K.Παπαντωνίου,Mέλος της
Eκτελεστικής Eπιτροπής της O.K.E.

Σ

υνήλθε την Τετάρτη, 7 Ιουλίου
2004, η Ολομέλεια της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (Ο. Κ . Ε . ) , προκειμένου να εκφράσει Γνώμη Πρωτοβουλίας με θέ μα «Γεωργία και ασφάλεια των τροφίμων στο πλαίσιο της Ευρωμεσογειακής Συνεργασίας».

Oι κ.κ.E.Πεπνης,Mέλος της Oλομέλειας
και E.Aυγητίδης,Mέλος της Eκτελεστικής
Eπιτροπής της O.K.E.

Στο πλαίσιο της Ευρωμεσογειακής
Συμφ ωνίας και των Συμφωνιών
Σύνδεσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης
με τις Μεσογειακές χώρες, το καθεστώς μεταχείρισης για τα νωπά και
μεταποιημένα αγροτικά προϊ$ντα
είναι ιδιαίτερα ευνοϊκ$. Η Ο. Κ . Ε .
προτείνει ως απαραίτητες προϋπο-

θέσεις για την περαιτέρω απελευθέρωση του εμπορίου με τις χώρες της ΕΜΖ:
• Την ανάπτυξη εν$ς πλήρους
και εναρμονισμένου μεταξύ
των χωρών της ΕΜΖ και της
Ε.Ε. θεσμικού πλαισίου για
τον έλεγχο $λων των αγροτικών προϊ$ντων σε $λα τα
στάδια της παραγωγικής αλυσίδας που θα ανταποκρίνεται στο υφιστάμενο θεσμικ$ πλαίσιο των
χωρών της Ε.Ε.
• Την εφαρμογή σε $λες τις χώρες
της ΕΜΖ ισοδύναμων υγειονομικών μέτρων και καν$νων αντίστοιχων με τους ισχύοντες στις
χώρες της Ε.Ε.
• Την ανάπτυξη ισοδύναμων με της
Ε.Ε διαδικασιών ελέγχου σε $λες

τι ς χώ ρε ς της Ε ΜΖ
και τη θέσπιση ενιαίων και ομοι$μορφων προτύπων ποι$τητας,
σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρ$τυπα.
• Την πιστοποίηση των αρμ$διων
Ινστιτούτων και Φορέων ελέγχου
σε $λες τις χώρες της ΕΜΖ με κοινά κριτήρια, αντίστοιχα με αυτά
της Ε.Ε.

ŒÎÊÚ·ÛË °ÓÒÌË˜ ÙË˜ O.K.E. Â› ÙÔ˘ ™¯Â‰›Ô˘
¶ÚÔÂ‰ÚÈÎÔ‡ ¢È·Ù¿ÁÌ·ÙÔ˜ «P˘ıÌ›ÛÂÈ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜
ÂÚÁ·˙ﬁÌÂÓÔ˘˜ ÌÂ Û˘Ì‚¿ÛÂÈ˜ ÔÚÈÛÌ¤ÓÔ˘ ¯ÚﬁÓÔ˘
ÛÙÔ ‰ËÌﬁÛÈÔ ÙÔÌ¤·»

Σ

υνήλθε την Τετάρτη, 19 Μαΐου
2004, η Ολομέλεια της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (Ο. Κ . Ε . ) , προκειμένου να εκφράσει Γνώμη επί του Σχεδίου Προ εδρικού Διατάγματος «Ρυθμίσεις
για τους εργαζ#μενους με συμβάσεις ορισμένου χρ#νου στο δημ#σιο
τ ο μέ α » , του Υπουργείου Εσωτ ε ρ ικών, Δημ#σιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

1. Η Ο.Κ.Ε., κατ’ αρχήν,θεώρησε $τι το υπ$ κρίση σχέδιο Π.Δ. κινείται στην επιθυμητή κατεύθυνση,
στο βαθμ$ που επιχειρεί να άρει
την αυθαίρετη εξαίρεση του Δημ$σιου Τομέα απ$ την εφαρμογή
της Οδηγίας. @πως είχε επισημανθεί και στη Γνώμη υπ’ αριθμ.
81/2002,η εξαίρεση αυτή δεν έβρισκε έρεισμα στην Οδηγία και α-

Mέλη της Oλομέλειας της O.K.E.

ντέβαινε συνεπώς στην κοινοτική
νομοθεσία.
2. Π έ ρ α ν , $ μ ω ς , αυτής της γενικής
παρατήρησης, κατά την Ο.Κ.Ε., η
συγκεκριμένη απ$πειρα αντιμετώπισης του ζητήματος παρουσίαζε ορισμένα κενά που θα έπρεπε να αντιμετωπισθούν, ώστε να
μην υπάρχει απ$κλιση απ$ την
Οδηγία 99/70/ΕΚ,αλλά και να μην
υπάρξουν αποκλεισμοί που θα είναι ασύμβατοι με την αρχή της
ίσης μεταχείρισης.
Τα βασικ$τερα απ$ τα κενά αυτά
ήταν τα εξής:
α. Η προτειν$μενη ρύθμιση ρύθμιζε
μερικώς το πρ$βλημα που υφίσταται σήμ ε ρ α , χωρίς να λαμβάνει
επαρκή πρ$βλεψη για την αντιμετώπιση αντίστοιχων καταχρήσεων
που θα δημιουργηθούν στο μέλλον.
Η εισαγωγή παγίων διατάξεων κυ-

ρωτικού χαρακτήρα στο άρθρο 6, πέραν των άλλων προβλημάτων που παρουσιάζει
και που θα καταγραφούν
στις κατ’ άρθρον παρατηρήσεις, ενδέχεται να μειώσει,
αλλά δεν θα αποκλείσει, την
επανάληψη τέτοιων φαινομένων στο μέλλον.
β. Η ρύθμιση των υφιστάμενων καταστάσεων έγινε κατά τρ$πο που
αποκλείει κατηγορίες εργαζομένων και ενέχει τον κίνδυνο να στερήσει πολλές υπηρεσίες και επιχειρήσεις του δημοσίου τομέα απ$
προσωπικ$ που $ντως καλύπτει
πάγιες και διαρκείς ανάγκες, χωρίς να τίθεται ένα ορθολογικ$ κριτήριο.
Παράλληλα,η Ο.Κ.Ε.τ$νισε πως κατά τη διαμ$ρφωση του υπ$ κρίση
Π.Δ.,και πέραν των δημοσιοϋπαλληλικών οργανώσεων, δεν πραγμα-

τοποιήθηκε η απαραίτητη διαδικασία διαβούλευσης με τους
κοινωνικούς εταίρους (Γ.Σ.Ε.Ε.,
Σ.Ε.Β., Ε.Σ.Ε.Ε., Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.) - ως
είθισται να γίνεται και $πως επιβάλλεται απ$ την οδηγία 99/70/ΕΚ- τελικ$ στάδιο της οποίας είναι η γνωμοδ$τηση της Ο.Κ.Ε. Δεν πρέπει να παραγνωρίζεται $τι οι συγκεκριμένοι
φορείς, μέσω των ευρωπαϊκών οργανώσεών τους, είναι εκείνοι που συνδιαμ$ρφωσαν τη συμφωνία, της οποίας αποτέλεσμα είναι συγκεκριμένη οδηγία.

O κ.B. Aνδρονπουλος, Γενικς Γραμματέας του Yπουργείου Eσωτερικών,Δημσιας Διοίκησης και
Aποκέντρωσης, το Προεδρείο και ο Γενικς Γραμματέας της O.K.E.
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ŒÎÊÚ·ÛË °ÓÒÌË˜ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ ÙË˜ O.K.E. ÌÂ ı¤Ì·
«H ™˘Ì‚ÔÏ‹ ÙË˜ ™ÙÚ·ÙËÁÈÎ‹˜ ÙË˜ §ÈÛÛ·‚ﬁÓ·˜ ÛÙÔ
E˘Úˆ·˚Îﬁ KÔÈÓˆÓÈÎﬁ MÔÓÙ¤ÏÔ»

Σ

υνήλθε την Παρασκευή, 5 Νοεμβρίου 2004, η Ολομέλεια της
Οικονομικής και Κοινωνικής
Επιτροπής (Ο. Κ . Ε . ) , π ρ ο κ ε ιμέ ν ο υ
να εκφράσει Γνώμη, η οποία αποτελεί την επίσημη παρέμβαση της
Ελληνικής Ο.Κ.Ε. στην ετήσια Σύνο δο των Προέδρων και των Γενικών
Γραμματ έων των Ο.Κ.Ε. των χωρών
μελών της Ε.Ε., στις 27-29 Νοεμβρίου 2004 στο Λουξεμβούργο.
Το Ευρωπαϊκ$ Συμβούλιο της Λισσαβ$νας, το 2000, συμφώνησε την εφαρμογή μιας δεκάχρονης στρατηγικής για την οικονομική, κ ο ι ν ω ν ι κ ή
και περιβαλλοντική ανανέωση της
Ε.Ε.Απ$ το 2000 που τέθηκε σε ισχύ
η Στρατηγική της Λισσαβ$νας έχει
σημειωθεί πρ$οδος σε πολλούς τομ ε ί ς . @ μ ω ς , σε γενικές γραμμές, η
πρ$οδος αυτή δεν υπήρξε αρκετά
γρήγορη ούτε επαρκώς συντονισμένη, ώστε να παράγει τα επιδιωκ$μενα
αποτελέσματα.
Στο κείμεν$ της, η Ο.Κ.Ε. Λ ο υ ξ ε μβούργου αποτυπώνει τη δυσκολία α-

O κ. N. Σκορίνης,Mέλος της
Eκτελεστικής Eπιτροπής της O.K.E.

π$ πλευράς κρατών μελών να προσδιορίσουν επακριβώς το ΕΚΜ, το οποίο φαίνεται πως αποτελεί μια μέθοδο που έχει τα ακ$λουθα τέσσερα
(4) χαρακτηριστικά γνωρίσματα:
1. ένα σύνολο κοινών στ$χων και φιλοδοξιών,
2. μια ελάχιστη βάση κοινωνικών εγγυήσεων,
3. ένα σύνολο διαφοροποιημένων ασφαλιστικών συστημάτων που εγγυούνται εκτεταμένη προστασία

έναντι των κοινωνικών κινδύνων και
4. ένα σχήμα συντονισμού που υποχρεώνει τις χώρες της Ευρώπης να επικοινωνούν μεταξύ τους, την Ανοικτή Μέθοδο Συντονισμού - Α Μ Σ
(Open
Method
of
Coordination - OMC).
Η Ελληνική Ο.Κ.Ε. θεωρεί $τι
θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση σε συγκεκριμένα θέματα,$πως:
1. Ανεξάρτητα απ$ τις συνθήκες
που επικρατούν σε κάθε χώρα μέλος, μία υψηλή οικονομική μεγέθυνση αποτελεί την απαραίτητη
προϋπ$θεση για την άσκηση μιας
προοδευτικής και βιώσιμης κοινωνικής πολιτικής.
2. Μεγαλύτερη ανάδειξη και προσοχή των ιδιαιτεροτήτων της κάθε
χώρας μέλους, κατά την εφαρμογή των ευρωπαϊκών πολιτικών σε
εθνικ$ και περιφερειακ$ επίπεδο.
3. Μεγαλύτερη αναφορά θα πρέπει
να γίνει στην αναθεώρηση του

ρυθμιστικού πλαισίου,
επισημαίνοντας την ανάγκη να υπάρχει μια διαδικασία αποτίμησης της αποτελεσματικ$τητας της
Ανοικτής Μεθ$δου Συντονισμού,
ως εργαλείου επίτευξης του στ$χου της Λισσαβ$νας.
4. Η Διεύρυνση απαιτεί μία νέα προσέγγιση στις κατευθυντήριες οδηγίες που έχουν τεθεί απ$ το Ευρωπαϊκ$ Συμβούλιο. Τα Εθνικά Σχέδια Δράσης είναι ένα καλ$ παράδειγμα κατευθυντήριων οδηγιών
που εστιάζονται σε συγκεκριμένους στ$χους.

ŒÎÊÚ·ÛË °ÓÒÌË˜ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ ÙË˜ O.K.E. ÌÂ ı¤Ì·
«H ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÂ˘ÛË Î·È Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ
KÚ·ÙÒÓ ÛÙË MÂÛﬁÁÂÈÔ»

4.

H κα Z.Λαναρά,Aναπληρωματικ Mέλος της Oλομέλειας και το Προεδρείο της O.K.E.

Σ

υνήλθε την Τετάρτη, 7 Ιουλίου
2004, η Ολομέλεια της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (Ο. Κ . Ε . ) , προκειμένου να εκφράσει Γνώμη Πρωτοβουλίας με θέ μα «Η μετανάστευση και η συνεργα σία μεταξύ των Κρατών στη Μεσ#γειο»
Τα βασικ$τερα σημεία της Γνώμης
αυτής ήταν τα εξής:
Η συνεργασία για θέματα μετανάστευσης στο πλαίσιο της ευρωμεσογειακής συνεργασίας $χι μ$νο δεν έχει περάσει στο στάδιο της υλοποίησης, αλλά θα έλεγε κανείς $τι δεν έχει
καν προχωρήσει στο στάδιο της διαμ $ ρ φ ω σ η ς . Είναι χαρακτηριστικ$,
ά λ λ ω σ τε, $τι στην ανακοίνωση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Νέα
Πολιτική Γειτνίασης το σχετικ$ με τη
μετανάστευση κεφάλαιο περιορίζεται να αναφέρει ορισμένες ιδέες που

αφορούν μερικές μ$νο πτυχές της μετανάστευσης, αλλά και αυτές με πολλή διστακτικ$τητα και επιφυλάξεις.
Προς το σκοπ$ αυτ$, πρέπει να υπάρξει ένας δομημένος διάλογος που
θα εστιασθεί στα ακ$λουθα θέματα:
1. Τις συνέπειες που θα έχουν στον
τρ$πο προσέγγισης του ζητήματος της μετανάστευσης απ$ τα $ργανα της Ε.Ε. οι σχεδιαζ$μενες
μεταβολές στο υπ$ κατάρτιση Ευρωπαϊκ$ Σύνταγμα, που περιλαμβάνουν την κοινοτικοποίηση της
εν λ$γω πολιτικής και την κατάργηση της αρχής της ομοφωνίας.
2. Τις συνέπειες της ολοένα και αυξαν$μενης προσέγγισης και διαχείρισης των ζητημάτων της μετανάστευσης ως ζητημάτων ασφαλείας.
3. Τη συμπλήρωση της μεταναστευτικής πολιτικής με μια πολιτική

5.

6.

7.

π ο υ , πέραν της οικονομικής
βελτίωσης και της κοινωνικής
ενσωμάτωσης των μεταναστών στις χώρες υποδοχής,θα
προβλέπει προγράμματα επανασύνδεσης των μεταναστών με τις χώρες προέλευσής τους.
Τη διαμ$ρφωση μιας πολιτικής χορήγησης βίζας που
αφ’ εν$ς θα διευκολύνει
την είσοδο ατ$μων που έρχονται
να καλύψουν πραγματικά κενά
στις θέσεις εργασίας και αφ’ ετέρου θα αποτρέπει καταστρατηγήσεις του συστήματος.
Την εξελισσ$μενη μετατροπή
πολλών τρίτων μεσογειακών χωρών απ$ χώρες προέλευσης μεταναστών σε χώρες μεταβατικών
σταθμών (transit) για μετανάστες
απ$ την υποσαχαρική Αφρική και
την Ασία.
Τη μελέτη απ$ κοινού με τις χώρες
προέλευσης, των συνεπειών που
έχουν γι’ αυτές οι πολιτικές για τη
νομιμοποίηση των παράτυπων μεταναστών, τις απελάσεις και την
ανοχή της παράτυπης μετανάστευσης και απασχ$λησης.
Τις συνέπειες που θα έχει για τη
μετανάστευση η δημιουργία της
ευρωμεσογειακής Ζώνης Ελευθέρ ω ν Συναλλαγών μέχρι την

επ$μενη δεκαετία, απ$
την οποία αποκλείονται μεν οι μετακινήσεις προσώπων, αλλά η διεθνής πείρα καταδεικνύει $τι θα οδηγήσει σε αύξηση των μεταναστευτικών πιέσεων.
8. Την αναζήτηση τρ$πων για τη μεγαλύτερη ανάμειξη στη διαχείριση των ζητημάτων της μετανάστευσης της κοινωνίας των πολιτών.
9. Τη συμπλήρωση της μεταναστευτικής πολιτικής στο π λ α ί σ ιο τ η ς
Ευρωμεσογειακής Συνεργασίας
με άλλες πολιτικές σε διαφορετικά
πεδία, $πως το Μεσογειακ$ Φ$ρουμ ή η Διαδικασία της Βέρνης.
10. Την αξιοποίηση του ιδρυ$μενου
Διαπολιτισμικού Μεσογειακού
Κέντρου για την ανάπτυξη του
διαπολιτισμικού διαλ$γου σε θέματα μετανάστευσης.
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ŒÎÊÚ·ÛË °ÓÒÌË˜ ÙË˜ O.K.E. Â› ÙÔ˘ ™¯Â‰›Ô˘
¶ÚÔÂ‰ÚÈÎÔ‡ ¢È·Ù¿ÁÌ·ÙÔ˜ «¶ÂÚ› ÙÚÔÔÔ›ËÛË˜ ÙÔ˘
¶.¢. 81/2003 - P˘ıÌ›ÛÂÈ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙ﬁÌÂÓÔ˘˜ ÌÂ
Û˘Ì‚¿ÛÂÈ˜ ÔÚÈÛÌ¤ÓÔ˘ ¯ÚﬁÓÔ˘»

Σ

υνήλθε την Τρ ίτ η, 3 Α υ γο ύ στου 2004, η Ολομέλεια της
Οικονομικής και Κ οινωνικής Επιτροπής (Ο . Κ . Ε . ) , π ρ ο κ ε ιμένου να εκφράσει Γνώμη επί του
Σχεδίου Προεδρικού Διατάγμα-

τος «Περί τροποποίησης του Π.Δ.
81/2003-Ρυθμίσεις για τους εργαζ#μενους με συμβάσεις ορισμένου
χ ρ # ν ο υ » , του Υπουργείου Α π ασχ#λησης και Κοινωνικής Προσ τ α σ ία ς .

Tα βασικ$τερα σημεία της Γνώμης είναι τα εξής:
Με το Σχέδιο Π.Δ.τροποποιούνται ορισμένες διατάξεις του
Π.Δ. 81/2003 που δημιουργούσαν μία σειρά απ$ αδικαιολ$γητες εξαιρέσεις απ$ το πεδίο
εφαρμογής του Π.Δ. και τις οποίες
είχε επικρίνει η Ο. Κ . Ε . στην αντίστοιχη Γνώμη της, ως ασύμβατες με
το γράμμα και το πνεύμα της σχετικής κοινοτικής Οδηγίας. Κατά συνέπεια, η κατάργηση αυτών των εξαιρέσεων κρίνεται θετικά.
Πέραν αυτού, η Ο.Κ.Ε. διατύπωσε,
μεταξύ άλλων, τις ακ$λουθες παρατηρήσεις:

Oι κ.κ.Δ.Πολίτης και X.Kεφάλας,Aντιπρεδροι της O.K.E.

α. Σε σχέση με την επέκταση απ$ 20 εργάσιμες σε 45 ημερολογιακές ημέρες του χρονικού διαστήματος που μπορεί να μεσολαβήσει μεταξύ δύο συμβάσεων ορισμένου
χ ρ $ ν ο υ, χωρίς αυτές να χάνουν το
χαρακτήρα τους ως «διαδοχικές»,
διατυπώθηκαν δύο απ$ψεις με αντίθετη μεταξύ τους κατεύθυνση.
β. Σε $,τι αφορά τις μεταβατικές διατάξεις του σχεδίου, η Ο.Κ.Ε. επανέλαβε τις κριτικές παρατηρήσεις που
είχε διατυπώσει και σε εκείνο το
Π.Δ. : αποκλείονται κατηγορίες εργαζομένων με ένα μη ορθολογικ$
αλλά και αυθαίρετο κριτήριο, δηλαδή να είναι ενεργές οι συμβάσεις κατά το τελευταίο τρίμηνο πριν απ$ τη
δημοσίευση στο Φ.Ε.Κ. του υπ$ κρίση Π.Δ.
Mέλη της Oλομέλειας της O.K.E.

ŒÎÊÚ·ÛË °ÓÒÌË˜ ÙË˜ O.K.E. Â› ÙÔ˘ ™¯Â‰›Ô˘ NﬁÌÔ˘
«O ™˘Ó‹ÁÔÚÔ˜ ÙÔ˘ K·Ù·Ó·ÏˆÙ‹»

Σ

υνήλθε την Παρασκευή, 5 Νοεμβρίου 2004, η Ολομέλεια της
Οικονομικής και Κοινωνικής
Επιτροπής (Ο. Κ . Ε . ) , π ρ ο κ ε ιμέ ν ο υ
να εκφράσει Γνώμη επί του Σχεδίου
Ν#μου «Ο Συνήγορος του Καταναλωτή», του Υπουργείου Ανάπτυξης.
Tα βασικ$τερα σημεία της Γνώμης
μπορούν να συνοψισθούν ως εξής:
Οι διαφορές, που αναφύονται στο
πλαίσιο των σχέσεων παραγωγού/
πωλητή και καταναλωτή, παρουσιάζουν συχνά ιδιαιτερ$τητες που δημιουργούν την ανάγκη για αναζήτηση
νέων μορφών διευθέτησης των διαφορών εκτ$ς της δικαστικής οδού.
Το υπ$ κρίση Σχ/Ν δημιουργεί ένα εναλλακτικ$ τρ$πο επίλυσης των διαφορών αυτών, επιδιώκοντας την εξεύρεση συναινετικής λύσης μεταξύ
των μερών.

ναλωτή, αλλά και των επιχειρήσεων που παρέχουν αγαθά και υπηρεσίες κατά τρ$πο υπεύθυνο, καθώς μπορεί να οδηγήσει στη γρηγορ$τερη επίλυση των σχετικών
διαφορών κατά τρ$πο αμοιβαία
ικανοποιητικ$ και να μειώσει
τον αριθμ$ των διαφορών που
επιλύονται δια της δικαστικής
οδού.

O κ.N.Tσεμπερλίδης,Mέλος της
Oλομέλειας της O.K.E.

Η Ο.Κ.Ε., η οποία άλλωστε είχε προτείνει και τη σύσταση αυτής της
Αρχής (βλ. Γνώμη υπ’ αριθμ. 97), είπε $τι η δημιουργία του Συνηγ$ρου
του Καταναλωτή αποτελεί ένα θετικ$ μέτρο που μπορεί πράγματι να
συμβάλει στην προστασία του κατα-

Παράλληλα, η Ο.Κ.Ε. ζήτησε
να γίνεται με συναινετικ$ τρ$πο στη Βουλή η επιλογή της ηγεσίας
του Συνήγορου του Καταναλωτή, να
διατηρηθεί η αντιπροσωπευτική
σύνθεση των νομαρχιακών επιτροπών που θα υπαχθούν στο Συνήγορο (εκπρ$σωποι των καταναλωτικών ενώσεων, των τοπικών επιμελητηρίων και των δικηγορικών συλλ$γων) και να διασφαλισθεί η εποικο-

δομητική συνεργασία και
με τους υφιστάμενους καθιερωμένους φορείς εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών, για επιμέρους τομείς
δραστηρι$τητας και να επωφεληθεί
απ$ την τεχνογνωσία, την εξειδίκευση που διαθέτουν και την εμπειρία
τους.
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ŒÎÊÚ·ÛË °ÓÒÌË˜ ÙË˜ O.K.E. Â› ÙÔ˘ ™¯Â‰›Ô˘ NﬁÌÔ˘
«¶ÔÏ˘ÎÏÈÓÈÎ‹ OÏ˘ÌÈ·ÎÔ‡ XˆÚÈÔ‡, ™˘Ó‹ÁÔÚÔ˜
ÙË˜ YÁÂ›·˜ Î·È ÏÔÈ¤˜ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜»

O κ.X.Σπίρτζης,Mέλος της
Eκτελεστικής Eπιτροπής της O.K.E.

Σ

υνήλθε την Παρασκευή, 12 Νοεμβρίου 2004, η Ολομέλεια της
Οικονομικής και Κοινωνικής

Επιτροπής (Ο. Κ . Ε . ) , π ρ ο κ ε ιμέ ν ο υ
να εκφράσει Γνώμη επί του Σχεδίου
Ν#μου «Πολυκλινική Ολυμπιακού
Χωριού, Συνήγορος της Υγείας και
λοιπές διατάξεις», του Υπουργείου
Υγείας και Κοινωνικής Α λ λ ηλ ε γγύης.

O κ.I.Σωτηρίου,Mέλος της
Oλομέλειας της O.K.E.

Tα βασικ$τερα σημεία της Γνώμης
μπορούν να συνοψισθούν ως εξής:
Η Ο.Κ.Ε. έκρινε $τι πράγματι υπάρχει ανάγκη δημιουργίας εν$ς ευέλικτου και μικρού σχετικά οργάνου
που αξιοποιώντας, κατ’ αρχήν, την
υποδομή της Πολυκλινικής που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο των Ολυμπιακών Αγώνων, θα δραστηριοποιηθεί σε νέες μορφές παροχής φροντίδας υγείας που ξεφεύγουν απ$ το

παραδοσιακ$ πλαίσιο της ενδοσοκομειακής περίθαλψης (πρ$ληψη, κατ’ οίκον περίθαλψη, αποκατάσταση), σε ζητήματα υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας, καθώς επίσης
και σε θέματα που άπτονται
της υγείας στο χώρο του αθλητισμού, δεδομένης και της τεχνογνωσίας που έχει ήδη αποκτηθεί.
Η Ο.Κ.Ε., $μως, θεώρησε αναγκαίο
να αναδιατυπωθεί το άρθρο 3 που
αφορά στους σκοπούς του δημιουργούμενου φορέα. Η απλή παράθεση
των σκοπών δημιουργούσε μία ασάφεια ως προς το ποιος είναι ο βασικ$ς σκοπ$ς του φορέα και αφήνει
περιθώρια επέκτασης των δραστηριοτήτων του σε παραδοσιακές υπηρεσίες που παρέ χονται ήδη στ ο
πλαίσιο του Ε.Σ.Υ. Για το λ$γο αυτ$,
π ρ $ τει νε να ορι σθεί $τι σκο-

π$ς του φορέα είναι «η
πιλοτική ανάπτυξη της Πολυκλινικής του Ολυμπιακού Χωριού για
την παροχή νέων μορφών φροντίδας υγείας και η κατάρτιση προγραμμάτων υποστήριξης αθλητών».
Οι υπ$λοιποι σκοποί που καταγράφονται στο άρθρο 3, πρέπει να αναδιατυπωθούν και να χαρακτηρισθούν ως επί μέρους δραστηρι$τητες στο πλαίσιο του ανωτέρω βασικού σκοπού.

ŒÎÊÚ·ÛË °ÓÒÌË˜ ÙË˜ O.K.E. Â› ÙÔ˘ ™¯Â‰›Ô˘ NﬁÌÔ˘
«EÊ·ÚÌÔÁ‹ MÂıﬁ‰ˆÓ I·ÙÚÈÎÒ˜ YÔ‚ÔËıÔ‡ÌÂÓË˜
AÓ··Ú·ÁˆÁ‹˜»

Σ

υνήλθε τη Δευτ έ ρ α , 22 Νοεμβρίου 2004, η Ολομέλεια της
Οικονομικής και Κοινωνικής
Επιτροπής (Ο . Κ . Ε . ) , π ρ ο κ ε ιμέ ν ο υ
να εκφράσει Γνώμη επί του Σχεδίου
Ν#μου «Εφαρμογή των Μεθ#δων
Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής», του Υπουργείου Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Η Ο.Κ.Ε., πριν υπεισέλθει στις νομοθετικές παραμέτρους του ζητήμ ατος, τ$νισε $τι κυρίαρχο ρ$λο στην
ορθή και χωρίς αρνητικές παρενέργειες αξιοποίηση των εξελίξεων στον
τομέα της ιατρικά υποβοηθούμενης
αναπαραγωγής, έχει το αίσθημα κοινωνικής ευθύνης που πρέπει να διέπει τους επιστήμονες που διεξάγουν
τέτοιες διαδικασίες. Γι’ αυτ$, θα πρέπει η Πολιτε ί α , σε συνεργασία με
τους επιστημονικούς φορείς (ιατ ρ ώ ν , νομικών κ.λπ.), να συμβάλει
στη μεγαλύτερη δυνατή ενημέρωση
των πολιτών για τα ζητήματα που αναφύονται στην εφαρμογή των μεθ$δων της ιατρικά υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, ώστε να υπάρξει μία
αυξημένη συνειδητοποίηση των ευκαιριών που παρέχει, αλλά και των
ορίων που έχει και πρέπει να έχει η
διαδικασία αυτή.

H κα M.Zούλοβιτς,Mέλος της
Oλομέλειας της O.K.E.

Κατά την Ο.Κ.Ε. το θεσμικ$ πλαίσιο
που δημιουργείται με το υπ$ κρίση
Σχέδιο Ν$μου και το ν$μο 3089/2002
ανταποκρίνεται ικανοποιητικά στις
ανάγκες ρυθμιστικής παρέμβασης
στις διαδικασίες ιατρικά υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.
Σημαντικά στοιχεία του δημιουργούμενου πλαισίου αποτελούν:
α. Η καθιέρωση ηλικιακών ορίων
για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων σε διάφορες επί μέρους
διαδικασίες ιατρικά υποβοηθούμενης αναπαραγωγής,
β. Η καθιέρωση συγκεκριμένων ιατρικών εξετάσεων ως υποχρεωτικών πριν την έναρξη τέτοιων διαδικασιών,

γ. Η πρ$βλεψη ασφαλιστικής κάλυψης των δαπανών στις οποίες υποβάλλονται τα ενδιαφερ$μενα άτομα. Η κάλυψη αυτή δεν ήταν μέχρι σήμερα επ α ρ κ ή ς, καθώς αφορούσε
μ$νο τη φαρμακευτική αγωγή.
Ειδικά για την ασφαλιστική κάλυψη τω ν ατ$μων
που υποβάλλονται στις
διαδικασίες αυτές, η Ο.Κ.Ε. προτείνει τα εξής:
(ι) Δεδομένου $τι αποτελεί ένα ορθ$
μέτρο κοινωνικής πολιτικής, να εξετασθεί η δυνατ$τητα ανάληψης
του κ$στους απ$ τον Κρατικ$
Προϋπολογισμ$ και $χι απ$ τα
ταμεία.
(ιι) Να καθιερωθεί αποκλιμακούμενο $ριο στη χρηματοδ$τηση των
α τελέσφορων προσπαθειών. Η
εύλογη επιθυμία τεκνοποιίας ορισμένες φορές οδηγεί σε μεγάλο αριθμ$ ατελέσφορων προσπαθειώ ν, παρά το $τι απ$ κάποιο σημείο και μετά οι πιθαν$τητες επιτυχίας είναι σχεδ$ν ανύπαρκτες.
(ιιι) Ενδεχομένως, θα πρέπει να εξετασθούν και άλλα $ρια στη χρηματοδ$τηση $ταν το $φελος για

τα άτομα και το σύνολο
είναι –απ$ αντικειμενική άποψη–
μικρά.
δ. Η υποχρέωση πλήρους ενημέρωσης των ενδιαφερομένων και η
παροχή έγγραφης συναίνεσης,
ε. Η δημιουργία μιας ανεξάρτητης
Αρχής ειδικά για τα θέματα αυτά
με σημαντικές ελεγκτικές και άλλες δραστηρι$τητες.
στ. Η καθιέρωση προϋποθέσεων για
τη λειτουργία των Μονάδων Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής. Τονίσθηκε, $μως, $τι υπάρχει ανάγκη αυστηρής τήρησης των διατάξεων για τις προϋποθέσεις λειτουργίας των Μονάδων αυτών.
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ŒÎÊÚ·ÛË °ÓÒÌË˜ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ ÙË˜ O.K.E. ÌÂ ı¤Ì·
«H ™ÙÚ·ÙËÁÈÎ‹ ÙË˜ §ÈÛÛ·‚ﬁÓ·˜ Î·È
ÔÈ MÈÎÚÔÌÂÛ·›Â˜ EÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂÈ˜»

Σ

υνήλθε την Παρασκευή, 5 Νοεμβρίου 2004, η Ολομέλεια της
Οικονομικής και Κοινωνικής
Επιτροπής (Ο. Κ . Ε . ) , π ρ ο κ ε ιμέ ν ο υ
να εκφράσει Γνώμη Πρωτοβουλίας
με θέμα «Η Στρατηγική της Λισσαβ#νας και οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις».
Στην παρούσα Γνώμη καταγράφονται οι βασικές αρχές και πολιτικές
που υιοθετήθηκαν στη Λισσαβ$να
και στο Γκέτεμποργκ για τον τρ$πο
ανάπτυξης της ευρωπαϊκής οικονομίας και κοινωνίας. Επίσης, χαρτογραφείται ο χώρος των ΜΜΕ στην
Ευρώπη και παρουσιάζονται ορι-

νται οι εμμένουσες δυσκολίες που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν
και επιχειρείται μια συνοπτική αξιολ$γηση των πολιτικών που υιοθετήθηκαν στη Λισσαβ$να και της προ$δου που έχει επιτευχθεί, ιδίως εν$ψει
της Ενδιάμεσης Επανεξέτασης της
Στρατηγικής το Μάρτιο του 2005.Τέλ ο ς ,π ρ ο τείνονται πολιτικές που κρίνεται πως θα συμβάλουν στο να επιτευχθούν οι στ$χοι της Λισσαβ$νας
$πως:
1. Διαφοροποίηση των πολιτικών ανάλογα με το μέγεθος των ΜΜΕ
και τον κλάδο δραστηριοποίησης
των ΜΜΕ.

O κ.Δ.Σιούφας, Yπουργς Aνάπτυξης,και το Προεδρείο της O.K.E.

σμένα βασικά χαρακτηριστικά της
δομής και της επίδοσής τους, ενώ έμφαση δίνεται στη διεύρυνση της
Ένωσης και τη δυναμική της σε σχέση με τη στρατηγική της Λισσαβ$νας
και τις ΜΜΕ των ΗΠΑ και της Ιαπωνίας. Επιπλέον, σε συνάρτηση με
το προφίλ των ΜΜΕ, παρουσιάζο-

2. Μεγαλύτερη διερεύνηση μιας ιδιαίτερης αντιμετώπισης της κατηγ$ριας των αυτοαπασχολουμένων.
3. Διεξοδική μελέτη, με συγκεκριμένους δείκτες, της παραγωγικ$τητας και αποδοτικ$τητας των πολύ
μικρών επιχειρήσεων σε σύγκριση

με τις μεσαίες και στ$χευση στη
μείωση της διαφοράς.
4. Ενίσχυση των δυνατοτήτων
για αξιοποίηση ευρωπαϊκών
προγραμμάτων απ$ τις ΜΜΕ
και ιδιαίτερα απ$ τις πολύ μικρές, οι οποίες αντιμετωπίζουν μεγάλη δυσκολία πρ$σβασης.
5. Συνολικ$ σχέδιο δράσης για τις
ΜΜΕ των χωρών της Διεύρυνσης,
οι οποίες παρουσιάζουν χαμηλ$τερο βαθμ$ προσαρμοστικ$τητας
στις νέες συνθήκες της Ε.Ε.(χαμηλή οργάνωση εργασίας, χ α μ η λ $

πονται απ$ τα κράτη
μέλη σε συγκεκριμένες προτάσεις
πολιτικής.
7. Επανεξέταση του νομοθετικού
πλαισίου προς την κατε ύ θ υ ν σ η

Aπ αριστερά:Oι κ.κ. Δ. Aσημακπουλος,Mέλος της Oλομέλειας, N. Σκορίνης,Mέλος της
Eκτελεστικής Eπιτροπής και T. Kαραμίχας,Mέλος της Oλομέλειας της O.K.E.

κεφάλαιο εκκίνησης, χαμηλ$ κ$στος εργασίας,άναρχο κανονιστικ$ περιβάλλον).
6. Ιδιαίτερη βαρύτητα στηv εφαρμογή της Χάρτας των ΜΜΕ, αφού $μως πρώτα έχουν δοθούν κατάλληλες οδηγίες, έτσι ώστε οι επιμέρους καλές πρακτικές να μετατρέ-

σύνταξης Οδηγίας, που αφορά
στην εγκατάσταση και στη λειτουργία των δικτύων διανομής,
δεδομένου $τι οι ολιγοπωλιακές
τάσεις κυριαρχούν $λο και περισσ$τερο σε ευρωπαϊκ$ επίπεδο.
8. Επανεξέταση του καθεστώτος μεταβίβασης των επιχειρήσεων προς
την ουσιαστική βελτίωσή του.

ŒÎÊÚ·ÛË °ÓÒÌË˜ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ ÙË˜ O.K.E. ÌÂ ı¤Ì·
«AÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎﬁÙËÙ· Î·È A·Û¯ﬁÏËÛË»

Σ

υνήλθε τη Δευτ έ ρ α , 22 Νοεμβρίου 2004,η Ολομέλεια της Οι κονομικής και Κοινωνικής Επι τροπής (Ο.Κ.Ε.),προκειμένου να εκ φράσει Γνώμη Πρωτοβουλίας με θέ μα «Ανταγωνιστικ#τητα και Απασχ#ληση».
Η πρ$σφατη βελτίωση των επιδ$σεων της ελληνικής οικονομίας είναι
κατά κύριο λ$γο συγκυριακή. Η μακροχρ$νια ανταγωνιστικ$τητα της
ελληνικής οικονομίας απαιτεί αναδιαρθρώσεις βασικών χαρακτηριστικών της κοινωνίας και της οικονομίας και απαιτεί πρώτα απ$ $λα στή-

ριξη και περαιτέρω ενίσχυση της εμπιστοσύνης των επιχειρήσεων και
των νοικοκυριών στις οικονομικές
προοπτικές της χώρας.
Οι γενικές προτάσεις της Ο.Κ.Ε. για
τη βελτίωση της ανταγωνιστικ$τητας της ελληνικής οικονομίας αφορούν:
α) την ενεργοποίηση του Εθνικού
Συμβουλίου Ανταγωνιστικ$τητας
και Ανάπτυξης (ΕΣΑΑ),
β) τη μεγαλύτερη ενεργοποίηση των
Κοινωνικών Εταίρων,

γ) την επικέντρωση της αναπτυξιακής στρατηγικής στην ποι$τητα και την καινοτομία και
δ) τον προσανατολισμ$ της αναπτυξιακής πολιτικής και στην
κατεύθυνση του τριτογενή τομέα και ειδικ$τερα στον τουρισμ$ και το εμπ$ριο.Επίσης,
η Ο.Κ.Ε. διατύπωσε και συγκεκριμένες προτάσεις για
τη βελτίωση του τομέα της
εκπαίδευσης – κατάρτισης
και του οικονομικού, επιχειρηματικού και εργασιακού περιβάλλοντος, ως αναγκαίες προϋποθέσεις για την αύξηση τ η ς

ανταγωνιστικ$τητας
τηςελληνικής οικονομίας.
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ŒÎÊÚ·ÛË °ÓÒÌË˜ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ ÙË˜ O.K.E.
ÌÂ ı¤Ì· «¢È·ÙÚÔÊ‹ Î·È Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ
˘ÁÂ›· Î·È ÙËÓ ˘ÁÈÂÈÓ‹»

Σ

υνήλθε την Παρασκευή,12 Νο εμβρίου 2004,η Ολομέλεια της
Οικονομικής και Κοινωνικής
Επιτροπής (Ο.Κ.Ε.), προκειμένου
να εκφράσει Γνώμη Πρωτοβουλίας
με θέμα «Διατροφή και κίνδυνος
για την υγεία και την υγιεινή».
Στην παρούσα Γνώμη της Ο.Κ.Ε. εξετάζονται τα προβλήματα που εμφανίζονται και οι πιθανοί κίνδυνοι
για την υγεία και την ασφάλεια των
καταναλωτών, $πως προκύπτουν απ$ την υφιστάμενη κατάσταση σε
κάθε στάδιο της διατροφικής αλυσίδας,δηλαδή απ$ την πρωτογενή παραγωγή έως τον καταναλωτή. Επίσ η ς , παρουσιάζονται σε συντομία
κάποια θεσμικά θέματα ελέγχου της
ασφάλειας τροφίμων στην Ελλάδα
και θέματα εισαγωγών προϊ$ντων απ$ τρίτες χώρες. Τέλος, διατυπώνονται προτάσεις της Ο.Κ.Ε. για την ασφάλεια και την υγιεινή των τροφίμων σε κάθε στάδιο της διατροφικής
αλυσίδας $πως:
1. Ορθολογική χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊ$ντων, των
λιπασμάτων, του νερού και των

3. Έλεγχος των υπολειμμάτων των
φυτοπροστατευτικών προϊ$ντων
αλλά και των κτηνιατρικών φαρμάκων στα παραγ$μενα προϊ$ν τ α, ώ σ τε να διασφαλίζεται η
προστασία του καταναλωτή.
4. Για τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς,η Ο.Κ.Ε. θεωρεί αναγκαία την εξασφάλιση
συνθηκών συνύπαρξης που να

O κ.N. Λιλιος,Aντιπρεδρος της O.K.E.

συστημάτων άρδευσης και εφαρμογή των προδιαγραφών υγιεινής διαβίωσης και ορθής διατροφής των ζώων, σύμφωνα με τους
Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής.
2. Ανάπτυξη συστημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης καλλιεργειών εφαρμ$ζοντας μέτρα πρ$ληψης, $πως αμειψισπορά, τήρηση
φυτοϋγειονομικών καν$νων, κατάλληλων καλλιεργητικών φροντίδων κ.λπ., ήπια και βιολογικά
μέσα καταπολέμησης των εχθρών και των ασθενειών, σύμφωνα και με τις περιβαλλοντικές
δεσμεύσεις της ενδιάμεσης αναθεώρησης της Κοινής Αγροτικής
Πολιτικής.

εγγυώνται την απ$λυτη καθαρ$τητα των συμβατικών και βιολογικών καλλιεργειών, τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας του παραγωγού και την περαιτέρω κατοχύρωση της φυσικής βιοποικιλ$τητας.
5. Στην Ελλάδα,απαιτείται ο περαιτέρω εκσυγχρονισμ$ς των σφαγείων, ώστε να πληρούνται απ$
το σύνολ$ τους οι κοινοτικοί καν$νες υγιεινής των μονάδων τεμαχισμού και παρασκευής νωπών και κατεψυγμένων κρεατοσκευασμάτων, ώστε να εξασφαλίζεται η παραγωγή προϊ$ντων
ποι$τητας, καθώς και των μονάδων αξιοποίησης των υποπροϊ$-

ντων και παραπροϊ$ντων
του κρέατος.
6. Ενημέρωση των μεταποιητών αφεν$ς για τα μειονεκτήματα που έχει για την υγεία η
υπερβολική μεταποίηση των
πρώτων υλών και αφετέρου για
μεθ$δους ήπιας μεταποίησης
και για τα βιολογικά πρ$τυπα,
καθώς και η θέσπιση νομοθετικών και οικονομικών κινήτρων
για στήριξη των μεταποιητικών
μονάδων που μεταποιούν βάσει
βιολογικών προτύπων και κάνουν απλή συσκευασία των αγροτικών προϊ$ντων με οικολογικά υλικά.
7. Περαιτέρω εκσυγχρονισμ$ς της
υλικοτεχνικής υποδομής και του
οργανωτικού πλαισίου των κεντρικών και των λαϊκών αγορών
και δημιουργία τοπικών αγορών
σε καίρια σημεία παραγωγής
(π.χ. οπωροκηπευτικών, εσπεριδοειδών,σιτηρών κ.λπ.).
8. Ανάπτυξη συστήματος διαφάνειας και ενημέρωσης $λων των
εμπλεκ$μενων στην εμπορία και
διακίνηση των αγροτικών προϊ$ντων (παραγωγών, π ρ ο μ η θ ε υτών, καταναλωτών).
9. Νομιμοποίηση και μέσω αυτής έλεγχος της εκτ$ς αγοράς διακίνησης, εφ$σον πληρούνται οι αναγκαίες ν$μιμες προϋποθέσεις, με
ι δ ι α ί τερη έμφαση στην τήρηση
των καν$νων υγιεινής, καταπολέμηση του παραεμπορίου και έλεγχος των πρακτικών που ακολουθούνται απ$ τα πολυκαταστήματα τροφίμων και επηρεάζουν σημαντικά το επίπεδο των
τιμών των αγροτικών προϊ$ντων.
10. Εισαγωγή της σωστής διατροφής
στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση,
ώ σ τε οι καταναλωτές να αποκτούν απ$ μικρή ηλικία σωστά
διατροφικά πρ$τυπα, ορθή διατροφική ενημέρωση συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων $πως
παιδίατροι, βρεφοκ$μοι, νηπιαγωγοί, γονείς και αυστηρ$ς έλεγχος στα προϊ$ντα που διατίθενται απ$ τις σχολικές καντίνες ή
στους χώρους $που έχουν πρ$σβαση τα παιδιά, καθώς και στην
διαφήμιση των βρεφικών και παιδικών τροφών απ$ τα ΜΜΕ.
11. Υπαγωγή του Εθνικού Φορέα
Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ. )
στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως πλέον
αρμ$διου απ$ το Υπουργείο Ανάπτυξης, στο οποίο υπάγεται σήμερα.

Σ

υνήλθε την Τετάρτη, 8 Δεκεμβρίου 2004, η Ολομέλεια της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (Ο.Κ.Ε.), προκειμένου να εκφράσει Γνώμη επί του Σχεδίου Ν#μου «Τροποποίηση και συμπλήρωση
του Ν. 703/1977 περί ελέγχου μονοπωλίων και ολιγοπωλίων και προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού», του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Σ

υνήλθε τη Δευτ έρα, 22 Νοεμβρίου 2004, η Ολομέλεια της
Οικονομικής και Κοινωνικής
Επιτροπής (Ο.Κ.Ε.), προκειμένου
να εκφράσει Γνώμη επί του Σχεδίου
Ν#μου «Φορολογία ε ισ ο δ ήμα τ ο ς
φυσικών και νομικών π ρ ο σ ώ π ω ν ,
φορολογικοί έλεγχοι και άλλες διατ ά ξ ε ις » , του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.
Η Ο.Κ.Ε. κατ’ αρχήν, και επ’ ευκαιρία του συγκεκριμένου Σχ/Ν, τ$νισε
$τι ο δημ$σιος διάλογος για το φορολογικ$ μας σύστημα θα πρέπει να
λάβει υπ’ $ψιν του τις γενικ$τερες εξελίξεις γύρω απ$ τα φορολογικά
ζητήματα που λαμβάνουν χώρα στις
άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σε επίπεδο Γενικής Αξιολ$γησης, η
Ο.Κ.Ε. διατύπωσε τις ακ$λουθες γενικές παρατηρήσεις:
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ŒÎÊÚ·ÛË °ÓÒÌË˜ ÙË˜ O.K.E. Â› ÙÔ˘ ™¯Â‰›Ô˘ NﬁÌÔ˘ «TÚÔÔÔ›ËÛË
Î·È Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ N. 703/1977 ÂÚ› ÂÏ¤Á¯Ô˘ ÌÔÓÔˆÏ›ˆÓ Î·È
ÔÏÈÁÔˆÏ›ˆÓ Î·È ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ÂÏÂ‡ıÂÚÔ˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡»
Η εν λ$γω νομοθετική παρέμβαση, η
οποία μεταξύ άλλων, προσαρμ$ζει
και το εθνικ$ δίκαιο στις πιο πρ$σφατες εξελίξεις του κοινοτικού δικαίου,
αξιολογήθηκε κατ’ αρχήν θετικά,καθώς οδηγεί στη στελεχιακή ενίσχυση
της Επιτροπής Ανταγωνισμού και τη
διεύρυνση των αρμοδιοτήτων της.
Η Ο.Κ.Ε.διατύπωσε,πέραν των κατ’
άρθρον παρατηρήσεων, ο ρ ι σ μ έ ν ε ς
γενικ$τερου περιεχομένου παρατηρήσεις:
α.Η επιδίωξη διασφάλισης της ελευθερίας του ανταγωνισμού και ελέγχου των μονοπωλίων και ολιγοπωλίων θα πρέπει να βρει το σωστ$ σημείο ισορροπίας με το στ$χο της ενίσχυσης της ανταγωνιστικής θέσης
των επιχειρήσεων διεθνώς, μέσα απ$
τη δημιουργία μεγαλύτερων και ισχυρ$τερων επιχειρηματικών μονάδων,

O κ.X. Γκοτσπουλος,Mέλος της
Oλομέλειας της O.K.E.

O κ.N. Xασιώτης,Mέλος της
Oλομέλειας της O.K.E.

καθώς και με στ$χο την προσέλκυση
των επενδύσεων στη χώρα μας.
β. Οι διατάξεις που αφορούν στον έλεγχο των συμπράξεων και των καταχρηστικών πρακτικών και οι προ-

βλεπ$μενες βαρύτατες κυρώσεις και
τα ρυθμιστικά μέτρα που μπορεί να
λάβει η Επιτροπή Α ν τ α γ ω ν ι σ μ ο ύ ,
πρέπει να διέπονται απ$ τη μεγαλύτερη δυνατή σαφήνεια, ώστε να δημι-

ουργείται ασφάλεια δικαίου και διαφάνεια στην αγορά.
γ. Για να λειτουργήσουν αποτελεσματικά και κυρίως αποτρεπτικά ως
προς τη συμπεριφορά των επιχειρήσεων οι διευρυμένες εξουσίες της
Επιτροπής Ανταγωνισμού, θα πρέπει
(ι) ο Πρ$εδρος και τα οριζ$μενα απ$
την πολιτεία μέλη να έχουν το μεγαλύτερο δυνατ$ κύρος και να συγκεντρώνουν κατά τη διαδικασία διορισμού τους διακομματική συναίνεση,
$πως συμβαίνει με τις συνταγματικά
κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές,
και (ιι) να δοθεί έμφαση στην άσκηση απ$ την Επιτροπή Ανταγωνισμού
των ουσιαστικών της αρμοδιοτήτων
και να αποφευχθεί η ανάλωσή της σε
διαδικαστικά ζητήματα (υποχρεώσεις γνωστοποίησης κ.λπ.).

ŒÎÊÚ·ÛË °ÓÒÌË˜ ÙË˜ O.K.E. Â› ÙÔ˘ ™¯Â‰›Ô˘ NﬁÌÔ˘
«ºÔÚÔÏÔÁ›· ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ Ê˘ÛÈÎÒÓ Î·È ÓÔÌÈÎÒÓ
ÚÔÛÒˆÓ, ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ› ¤ÏÂÁ¯ÔÈ Î·È ¿ÏÏÂ˜ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜»
α. Φορολογία φυσικών προσώπων:
Απ$ τη μελέτη της νέας φορολογικής
κλίμακας,σε συνδυασμ$ με τις ρυθμίσεις για την παρακράτηση του φ$ρου,προκύπτει το συμπέρασμα $τι σε
σχέση με τους μισθωτούς, το πρακτικ$ αποτέλεσμα θα κυμαίνεται απ$
μία πολύ μικρή φορολογική ελάφρυνση (για τα πολύ χαμηλά εισοδήματα) έως μία σημαντική φορολογική επιβάρυνση (για τα χαμηλά και τα
μεσαία εισοδήματα), κάτι που έρχεται σε αντίθεση με την κοινά αποδεκτή αρχή της δίκαιης κατανομής των
φορολογικών βαρών. Κατά συνέπεια, το Σχ/Ν κρίθηκε $τι δεν εξυπηρετεί το στ$χο της δίκαιης κατανομής
των φορολογικών βαρών και θέτει εν
αμφιβ$λω την επίτευξη των αναπτυξιακών στ$χων που επιδιώκει σε άλλα κεφάλαια και ιδίως στο κεφάλαιο
της φορολ$γησης των επιχειρήσεων.
β.Φορολογία επιχειρήσεων : Αντίθετα με τις αλλαγές στη φορολογία των
μισθωτών, η μείωση της φορολογίας
των επιχειρήσεων είναι σημαντική,
τ$σο για τις προσωπικές εταιρίες $σο
και για τις κεφαλαιουχικές.
Η μείωση αυτή της φορολογίας κρίθηκε $τι ανταποκρίνεται σε αίτημα
του επιχειρηματικού κ$σμου και είναι δυνατ$ν να συμβάλει στην ανάπτυξη της χώρας και την ενίσχυση
της διεθνούς ανταγωνιστικ$τητάς

O κ.H.Aργυρς, Γενικς Γραμματέας του Yπουργείου Oικονομίας και Oικονομικών,το Προεδρείο και ο Γενικς Γραμματέας της O.K.E.

της. Παράλληλα,σημειώνεται θετικά
το $τι η ρύθμιση αφορά τα επ$μενα
τρία έτη, συμβάλλοντας έτσι στην ασφάλεια των φορολογικών προσδοκιών των επιχειρήσεων.
γ. Περαίωση φορολογικών δηλώσεων: Προβλέπεται η δυνατ$τητα των
επιχειρήσεων και των ελευθέρων επαγγελματιών (μέχρις εν$ς ορίου ετήσιου ακαθάριστου εισοδήμ α τ ο ς
που ορίζεται στο ν$μο) να περαιώνουν τις υποβαλλ$μενες δηλώσεις εισοδήματος και Φ.Π.Α., εφ’ $σον τα
δηλούμενα ακαθάριστα έσοδα και
καθαρά κέρδη δεν υπολείπονται αυτών που προκύπτουν με την εφαρμογή του Μοναδικού Συντελεστή Καθαρού Κέρδους και του συνδε$μενου

με αυτ$ν Μοναδικού Συντελεστή Μικτού Κέρδους.
Η Ο.Κ.Ε. έλαβε υπ’ $ψιν της $τι με τη
νέα αυτή μέθοδο καταργούνται τα
περιθώρια αδιαφανών διαδικασιών
μεταξύ φορολογούμενων και φορολογικών αρχών που λειτουργούν σε
βάρος και των φορολογούμενων και
του Δημοσίου και απαλλάσσονται οι
επιχειρήσεις απ$ φορολογικές εκκ ρ ε μ $ τ η τε ς . Απ$ την άλλη $μως
πλευρά, θεωρεί $τι ένα δίκαιο φορολογικ$ σύστημα με σωστά στελεχωμένες και οργανωμένες φορολογικές
αρχές δεν θα οδηγούσε σε μία τέτοια
ρύθμιση που ενέχει στοιχεία αντικειμενικής φορολ$γησης, με αποτέλεσμα άλλοι να ευνοούνται και άλλοι

να επιβαρύνονται σε σχέση με τα
πραγματικά τους εισοδήμ α τ α . Θ α
πρέπει στο άμεσο μέλλον να αναζητηθούν τρ$ποι διαπίστωσης και φορολ$γησης του πραγματικού εισοδήματος των επιχειρήσεων, $πως αυτ$
προκύπτει απ$ τα φορολογικά τους
βιβλία και στοιχεία.
Τελειώνοντας τη Γενική Αξιολ$γηση,
η Ο. Κ . Ε . ε π ε σ ήμανε $τι υπάρχουν
πολλά ζητήματα της φορολογίας εισοδήματος που δεν θίγονται απ$ το
παρ$ν Σχ/Ν (ενδεικτικά αναφέρεται
η σύνδεση της φορολογίας με τη δημογραφική πολιτική της χώρας και
ειδικ$τερα η ιδιαίτερη φορολογική
μεταχείριση των οικογενειών με τρία
τέκνα).
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ŒÎÊÚ·ÛË °ÓÒÌË˜ ÙË˜ O.K.E. Â› ÙÔ˘ ™¯Â‰›Ô˘ NﬁÌÔ˘
«AÓ¿ıÂÛË Î·È ÂÎÙ¤ÏÂÛË ‰ËÌÔÛ›ˆÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ÂÎﬁÓËÛË˜ ÌÂÏÂÙÒÓ
Î·È ·ÚÔ¯‹˜ Û˘Ó·ÊÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È ¿ÏÏÂ˜ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜»

Σ

υνήλθε την Τε τ ά ρ τ η, 8 Δεκεμβρίου 2004,η Ολομέλεια της Οι κονομικής και Κοινωνικής Επι τροπής (Ο.Κ.Ε.),προκειμένου να εκ φράσει Γνώμη επί του Σχεδίου Ν#μου «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπ#νησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», τ ο υ
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.
Στη γενική αξιολ$γηση του Σχεδίου
N$μου,η Ο.Κ.Ε. επισημαίνει $τι συμφωνεί με τους στ$χους που θέτει η Εισηγητική Έκθεση,ωστ$σο,τονίζει $τι ο τρ$πος με τον οποίο επιχειρείται
η επίτευξή τους παρουσιάζει κενά, τα
οποία μπορούν να τον καταστήσουν
αναποτελεσματικ$. Η Ο.Κ.Ε., σε μία
προσπάθεια να συμβάλει στην αποτελεσματική σύνδεση των στ$χων με
τις ρυθμίσεις του υπ$ συζήτηση Σχ/N,
επισημαίνει τα εξής:
1. @σον αφορά στο στ$χο της ενσωμάτωσης του κοινοτικού δικαίου,
και με στ$χο την αποφυγή της δημιουργίας πιθανών προβλημάτων, η Ο.Κ.Ε. θεωρεί $τι θα ήταν
αποτελεσματικ$τερη η επίσπευση
της ενσωμάτωσης της Οδηγίας
και η ρητή αναφορά σ’ αυτήν των
επί μέρους ρυθμίσεων του υπ$ συζήτηση Σχ/N.
Ταυτ$χρονα, επισημαίνεται $τι ο
νομοθέτης δε λαμβάνει υπ$ψη
του την κοινοτική Οδηγία
17/2004, η οποία καλύπτει διαδικασίες ανάθεσης και εκτέ λ ε σ η ς
συμβάσεων στους τομείς ύδατος,
ενέργειας, μεταφορών και ταχυδρομικών υπηρεσιών.

Σ

O κ.Σ.Λαιμς,Mέλος της
Eκτελεστικής Eπιτροπής της O.K.E.

2. Ως προς τη δυνατ$τητα ανάθεσης
των μελετών σε τρία στάδια, η
Ο.Κ.Ε. επισημαίνει $τι ο επιμερισμ$ς της συνολικής παραγωγής
της μελέτης σε τρία στάδια (προκαταρκτική, προμελέτη και οριστική μελέτη) αφήνει περιθώρια,
κυρίως λ$γω διοικητικών δυσλειτ ο υ ρ γ ι ώ ν , πολύ μεγάλων καθυστερήσεων, με αποτελέσματα επιβαρυντικά και για την οικονομία
και για την εκτέλεση και το κ$στος
των δημοσίων έργων.
Ως εκ τούτου, η Ο.Κ.Ε. προτείνει
να ανατίθενται με διαγωνισμ$ η
προκαταρκτική μελέτη και σε δεύτερη φάση η μελέτη (προμελέτηοριστική μελέτη-μελέτη εφαρμογής).
3. Η Ο.Κ.Ε. έχει την άποψη $τι η δημ$σια διοίκηση πρέπει να αναθέτει μελέτες και έργα με τρ$πο που
θα εξασφαλίζει την αντικειμενικ$τητα, τη διαφάνεια, και εάν είναι δυνατ$, με αυτοματοποιημένη
διαδικασία. Η επιλογή δεν πρέπει
να γίνεται με βαθμολογία υποκειμενικής κρίσης και κυρίως δεν

πρέπει να γίνεται με διαδικασίες που γεννούν την υποψία,
αν $χι τη βεβαι$τητα, της συναλλαγής.
Η Ο.Κ.Ε. παρατηρεί $τι τα
κριτήρια ανάθεσης των μελετών (προκαταρκτικών, προμελετών και οριστικών μελετών) εξακολουθούν να είναι ασαφή και δε διασφαλίζουν την ποιοτική επιλογή των αναδ$χων.
Σε κάθε περίπτωση, η εφαρμογή
των διατάξεων αξιολ$γησης θα
πρέπει να τύχει ομοι$μορφης εφαρμογής σε $λο το δημ$σιο και
να μην εμφανισθεί το φαιν$μενο
της χρησιμοποίησης παραλλαγών
του τρ$που εφαρμογής αξιολ$γησης κατά περίπτωση.
4. Παράλληλα, η Ο.Κ.Ε. θεωρεί $τι
στο θέμα της οικονομικής προσφοράς ως κριτηρίου ανάθεσης,
με δεδομένο $τι τα υπ$λοιπα κριτήρια παραμένουν ασαφή και
προκειμένου να αποφευχθεί – $πως επισημαίνει η Εισηγητική
Έκθεση – «ένας π$λεμος επί των
τιμών χωρίς έλεος με επικράτηση
των κακών μελετητών εις βάρος
των ποιοτικών»,θα πρέπει να καθορίζεται ένα ελάχιστο $ριο αμοιβής για τις μελέτες,που θα προκύπτει με αντικειμενικά κριτήρια και
με βάση τον κώδικα αμοιβών και
τιμών.
5. Σχετικά με το στ$χο του περιορισμού των απαιτούμενων εγγράφων για συμμετοχή στις διαδικασίες επιλογής,η Ο.Κ.Ε. θεωρεί σημαντική τη μέριμνα του Σχεδίου
N$μου για τον περιορισμ$ της

γραφειοκρατικής συνυποβολής πληθώρας στοιχείων και
δικαιολογητικών με την αίτηση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή την
προσφορά,απ$ $λους τους ενδιαφερομένους.Η επιλογή του Σχεδίου N$μου να συνυποβάλλεται με
την προσφορά μια απλή υπεύθυνη δήλωση και μ$νο $ταν ο συγκεκριμένος υποψήφιος ανακηρυχθεί ανάδοχος της σύμβασης να υποχρεούται να προσκομίσει σε συγκεκριμένη (20ήμερη) προθεσμία
τα επί μέρους δικαιολογητικά και
έγγραφα, έναντι των οποίων είχε
υποβληθεί η υπεύθυνη δήλωση, απ ο τελεί επαινετή πρωτοβουλία
που πρέπει να επισημαίνεται ως
παράδειγμα υπέρβασης των γνωστών παραδοσιακών γραφειοκρατικών αγκυλώσεων.
Τέλος, πριν προχωρήσει σε κατ’ άρθρον παρατηρήσεις, η Ο.Κ.Ε. τονίζει
$τι η ποιοτική και συμφέρουσα παραγωγή έργων και η αναπτυξιακή
προοπτική του κλάδου παραγωγής
έργων,απαιτεί πλαίσιο συνεργασίας,
αυτοτέλειας και διαφάνειας μεταξύ
των τριών μερών παραγωγής έργων
–δημ$σια διοίκηση,μελετητές και εργολήπτες.

KÂ›ÌÂÓÔ ı¤ÛÂˆÓ ÙË˜ O.K.E. Â› ÙË˜ «ŒÎıÂÛË˜
ÙË˜ OÌ¿‰·˜ Y„ËÏÔ‡ EÈ¤‰Ô˘ ˘ﬁ ÙÔÓ Î. Wim Kok»

υνήλθε την Τρίτη,14 Δεκεμβρί ου 2004,η Ολομέλεια της Οικο νομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (Ο.Κ.Ε.), προκειμένου να αξιολογήσει την «Έκθεση της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου υπ# τον κ.
Wim Kok».
Η Ο.Κ.Ε. θεωρεί $τι σημαντικ$ στοιχείο στις καθυστερήσεις υλοποίησης
της Στρατηγικής της Λισσαβ$νας αποτελεί σε μεγάλο βαθμ$ η αποτυχία
επεξεργασίας και ανάπτυξης μιας
συγκροτημένης ευρωπαϊκής μακροοοικονομικής πολιτικής, ικανής να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά την
παγκ$σμια δυσμενή συγκυρία.Αξιολογώντας την Έκθεση της Ομάδας
Υψηλού Επιπέδου υπ$ τον Wim Kok,
η Ο.Κ.Ε.θεωρεί $τι η παράμετρος της

ανταγωνιστικ$τητας χρήζει ευρύτερης ανάλυσης, καθώς δεν δίνεται έμφαση στις αναγκαίες νομισματικές
και φορολογικές μεταρρυθμίσεις,
ενώ θετικά αξιολογείται η σύσταση
«εφαρμογής του προγράμματος της
Λ ι σσαβ$νας ως μέρος του κοινού
προγράμματος εργασίας των Ευρωπαίων Κοινωνικών Εταίρων».

Σύμφωνα με την Ο.Κ.Ε. και με την
προϋπ$θεση $τι $λες οι μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τις βασικές αρχές της Στρατηγικής της Λισσαβ$νας και τη
διατήρηση εν$ς επιπέδου κοινωνικών παροχών, το οποίο είναι
συνυφασμένο με την ίδια την υπ$σταση των ευρωπαϊκών οικονομιών, οι αναγκαίες παρεμβάσεις για την ενίσχυση της ανταγωνιστικ$τητας και της απασχ$λησης,θα πρέπει να επικεντρωθούν: α) στην αναβάθμιση του ανθρώπινου κεφαλαίου, β )
στη βελτίωση της ποι$τητας και της
καινοτομίας των προϊ$ντων και των
υπηρεσιών, γ) στη διαμ$ρφωση εν$ς
μακρο-οικονομικού πλαισίου που ενισχύει τις διαρθρωτικές πολιτικές

μέσα απ$ την ενίσχυση
της ανάπτυξης και της απασχ$λησης,
και δ) στην ανάπτυξη της επιχειρηματικ$τητας και στη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.
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ŒÎÊÚ·ÛË °ÓÒÌË˜ ÙË˜ O.K.E. Â› ÙÔ˘ ™¯Â‰›Ô˘ NﬁÌÔ˘
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•

•
O κ.N. Λιλιος,Aντιπρεδρος της O.K.E.

Σ

υνήλθε την Τετάρτη, 8 Δεκεμβρίου 2004, η Ολομέλεια της
Οικονομικής και Κοινωνικής
Επιτροπής (Ο. Κ . Ε . ) , π ρ ο κ ε ιμέ ν ο υ
να εκφράσει Γνώμη επί του Σχεδίου
Ν#μου «Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύ σεων για την Οικονομική Ανάπτυξη
και την Περιφερειακή Σύγκλιση»,
του Υπουργείου Οικονομίας και Οι κονομικών.

O κ.Γ. Γωνιωτάκης,Mέλος της
Eκτελεστικής Eπιτροπής της O.K.E.

Η Ο.Κ.Ε. θεωρεί ως βασικ$ σημείο επιτυxίας του Σχ/Ν την επάρκεια των
κονδυλίων, τα οποία θα διατεθούν
για την υλοποίησή του, καθώς και
την άμεση ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσης υπουργικών αποφάσεων που αφορούν στην υλοποίηση
πολλών ρυθμίσεων του Σχ/Ν. Επίσης
προτείνεται:
• H αξιολ$γηση των επιπτώσεων
του Σχ/Ν στην ανταγωνιστικ$τη-

•

•

τα της εθνικής οικονομίας και
στην απασχ$ληση.
H απλοποίηση των διαδικασιών ένταξης για τις ΜΜΕ και
η δέσμευση ικανών και συγκεκριμένων οικονομικών
π$ρων ανά μέγεθος επιχειρηματικών σχεδίων και επιχειρήσεων και ανά περιφέρεια.
H υιοθέτηση ειδικής ρύθμισης που
θα καθιστά δυνατή την επιδ$τηση
των επιχειρήσεων για προσλήψεις
εξειδικευμένου προσωπικού.
H υιοθέτηση ειδικής ρύθμισης με
την οποία θα καθορίζονται σε επίπεδο περιφέρειας απ$ τις περιφερειακές αρχές και τους αντιπροσωπευτικούς φορείς,οι προτεραι$τητες του αναπτυξιακού ν$μου.
Nα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην
ενίσχυση του πρωτογενή τομέα.

Στην έκφραση δύο εκ διαμέτρου αντίθετων απ$ψεων οδήγησαν α) η υπαγωγή στο καθεστώς ενισχύσεων,
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υπ$ προϋποθέσεις, τ ω ν
επενδυτικών σχεδίων στην αλλοδαπή καθώς και β) η αποσύνδεση της επιχορήγησης του κ$στους της επένδυσης απ$ τον αριθμ$ των δημιουργούμενων θέσεων απασχ$λησης.
Τέλος, η Ο.Κ.Ε. επεσήμανε το έλλειμμα του Σχ/Ν $σον αφορά συγκεκριμένες τομεακές πολιτικές και αναπτυξιακές προτε ρ α ι $ τ η τε ς, κ α θ ώ ς
και την έλλειψη σύνδεσής του με τις εθνικές πολιτικές αναβάθμισης του
ανθρώπινου δυναμικού και ενίσχυσης της απασχ$λησης.

ŒÎÊÚ·ÛË °ÓÒÌË˜ ÙË˜ O.K.E. Â› ÙÔ˘ ™¯Â‰›Ô˘ NﬁÌÔ˘
«P‡ıÌÈÛË ÂÙ‹ÛÈ·˜ ¿‰ÂÈ·˜ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ
Î·È ¿ÏÏÂ˜ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜»

O κ.Γ. Tσατήρης,Mέλος της Oλομέλειας,
και το Προεδρείο της O.K.E.

Σ

υνήλθε την Τρίτη,14 Δεκεμβρί ου 2004,η Ολομέλεια της Οικο νομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (Ο.Κ.Ε.),προκειμένου να εκ φράσει Γνώμη επί του Σχεδίου Ν#μου «Ρύθμιση ετήσιας άδειας ε ργαζομένων και άλλες διατάξεις», του
Υπουργείου Απασχ#λησης και Κοινωνικής Προστασίας.
Τα βασικ$τερα σημεία της Γ ν ώ μ η ς
μπορούν να συνοψισθούν ως εξής:

O κ.X.Mπουκουβάλας,Σύμβουλος του
Yπουργού Aπασχλησης και Kοινωνικής
Προστασίας

1. Η νέα διατύπωση του τρ$που χορήγησης της ετήσιας άδειας κρίνεται $τι θα συμβάλει στην άρση αρκετών ερμηνευτικών προβλημάτ ω ν . Π α ρ ά λ λ η λ α , θα πρέπει να

συμπληρωθεί και με τη νομοθετική κύρωση των διατάξεων
που αφορούν στην άδεια και
που συνομολογήθηκαν μεταξύ κοινωνικών εταίρων σε επίπεδο εθνικής γενικής συλλογικής σύμβασης εργασίας.
2. Για τη ρύθμιση των οφειλ$μενων εισφορών προς το
Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., η Ο.Κ.Ε. είπε $τι τέτοιου είδους ρυθμίσεις είναι αποτέλεσμα της χρ$νιας παθογένειας του ελεγκτικού μηχανισμού του Ι.Κ.Α. και $τι η κατάσταση αυτή θα πρέπει να σταματήσει μέσα απ$ τη δημιουργία εν$ς σταθερού συστήματος που θα
εγγυάται αποτελεσματικ$ έλεγχο,
που θα λειτουργεί τ$σο αποτρεπτικά $σο και κατασταλτικά και
που θα συμβάλει στη δημιουργία
μιας νοοτροπίας συμμ$ρφωσης
προς τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις.
3. Κριτικά στάθηκε η Ο. Κ . Ε . σ τ η
διάταξη που δίδει στο Ι.Κ.Α. τ η
δυνατ$τητα συνεργασίας -υπ$ τη
μορφή σύμβασης μίσθωσης έργου- με ιατρούς και οδοντιάτρους
σε εξαιρετικές περιπτώσεις, σε $ποιες περιοχές διαπιστώνεται

έλλειψη αλλά και για
ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες.
Η έλλειψη ιατρών και οδοντιάτρων σε ορισμένες περιοχές καθώς και για ορισμένες κοινωνικές
ομάδες είναι πράγματι υπαρκτή
και χρειάζεται να αντιμετωπισθεί
άμεσα.
Απ$ την άλλη πλευρά, $μως,η επιλογή του νομοθέτη να καταστρατηγήσει για μια ακ$μη φορά το θεσμ$ της εξηρτημένης εργασίας και
να αγνοήσει τις θεσμοποιημένες
διαδικασίες πρ$σληψης αξιολογείται αρνητικά. Θα πρέπει να αναζητηθούν άλλοι τρ$ποι αντιμετώπισης της ανωτέρω ανάγκης,
τρ$ποι που,πέραν της ταχύτητας,
να παρέχουν και εγγυήσεις διαφάνειας και αξιοπιστίας.
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ŒÎÊÚ·ÛË °ÓÒÌË˜ ÙË˜ O.K.E. Â› ÙÔ˘ ™¯Â‰›Ô˘ NﬁÌÔ˘
«P˘ıÌ›ÛÂÈ˜ ıÂÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙÔ ÚÔÛˆÈÎﬁ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘
Î·È ÙˆÓ ÓÔÌÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ ÙÔ˘ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ˘
‰ËÌﬁÛÈÔ˘ ÙÔÌ¤· Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ O.T.A.»

Σ

υνήλθε τη Δευτ έρα, 17 Ιανουαρίου 2005, η Ολομέλεια της Οικονομικής και Κοινωνικής Επι τροπής (Ο.Κ.Ε.),προκειμένου να εκ φράσει Γνώμη επί του Σχεδίου Ν#μου «Ρυθμίσεις θεμάτων για το προ σωπικ# του Δημοσίου και των νομι κών προσώπων του ευρύτερου δημ#-

γύρω απ$ τα οποία επικεντρώθηκε η
δημοσι$τητα:
Για την προσαύξηση κατά 50% της
βαρύτητας του κριτηρίου της προηγούμενης εμπειρίας σε $σους έχουν
συμπληρώσει 24 μήνες συμβάσεων ορισμένου χρ$νου, η Ο.Κ.Ε. τ$νισε $τι

O κ.B.Aνδρονπουλος, Γενικς Γραμματέας του Yπουργείου Eσωτερικών,Δημσιας Διοίκησης και
Aποκέντρωσης ,το Προεδρείο και ο Γενικς Γραμματέας της O.K.E.

σιου τομέα και για τους Ο .Τ.Α.»,του
Υπουργείου Εσωτερικών,Δημ#σιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης.
Δεδομένου $τι το Σχ/Ν αποτελείται
απ$ διατάξεις που αφορούν σε πολλά και διαφορετικά μεταξύ τους θέματα, η Ο.Κ.Ε. δε διατύπωσε Γενική
Αξιολ$γηση, αλλά προχώρησε σε απ’
ευθείας κατ’ άρθρον σχολιασμ$ των
επί μέρους διατάξεων.
Απ$ τις παρατηρήσεις, επισημαίνονται οι εξής που αφορούν στα θέματα

η νομοθετική επιλογή να επιλυθεί το
ζήτημα των συμβασιούχων μέσα απ$
τη μοριοδ$τηση σε δημ$σιες διαδικασίες προσλήψεων είχε χρησιμοποιηθεί και στο παρελθ$ν (ν. 3051/2002)
και είχε αποδειχθεί αλυσιτε λ ή ς . Το
ζήτημα των συμβασιούχων επιχειρείται να επιλυθεί μέσα απ$ διαδικασίες
που αφορούν και άλλους υποψηφίους για διορισμ$, με αποτέλεσμα να
τίθενται μία σειρά απ$ προβλήματα
νομικής υφής που αφορούν στην αρ-

χή της ίσης μεταχείρισης (δυσμενής μεταχείριση $σων έχουν προϋπηρεσία στον ιδιωτικ$ τομέα,
δημιουργία δύο ποσοστών μοριοδ$τησης 50% και 55%).
Απ$ την άλλη πλευρά,η επιλογή θα έχει ενδεχομένως δυσμενείς επιπτώσεις στην αποτελεσματική στελέχωση της δημ$σιας διοίκησης: με το Σχ/Ν καθίστανται επιλέξιμοι εργαζ$μενοι που απασχολήθηκαν στο Δημ$σιο μέχρι και 15 χρ$νια
πριν (1990), χωρίς να υπάρχει μία ασφαλιστική δικλείδα $τι είχαν απασχ$ληση και κατά το πλέον πρ$σφατο παρελθ$ν.
Εν $ψει των ανωτέρω, η Ο.Κ.Ε. πρ$τεινε να υπάρξει μία ενιαία και εφ’ άπαξ νομοθετική ρύθμιση του προβλήματος των συμβασιούχων χωρίς
σύνδεση με διαδικασίες διαγωνισμών, στις οποίες θα μετέχουν και άλλοι υποψήφιοι που είναι αμέτοχοι
του $λου προβλήματος.
Για την καθιέρωση διαδικασίας συνεν τεύξεων κατά τη διαδικασία προσλήψεων εργαζομένων με σχέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρ$νου, η
Ο.Κ.Ε.παρατήρησε:

Με την εξαίρεση του ειδικού επιστημονικού προσ ω π ι κ ο ύ, για το οποίο πράγματι εφαρμ$ζεται ήδη αυτ$ το σύστημα και
για το οποίο υπάρχουν ειδικές συνθήκες, η καθιέρωση των συνεντεύξεων σε $λο το εύρος των προσλήψεων
με μ$ρια στο δημ$σιο τομέα, εισάγει
ένα υποκειμενικ$ στοιχείο στη διαδικασία της πρ$σληψης με μ$ρια που
δεν μπορεί να γίνει δεκτ$ με δεδομένο το βαθμ$ ωρίμανσης της δημ$σιας
διοίκησης και ακ$μη περισσ$τε ρ ο
των επί μέρους δημ$σιων φορέων.
Άσχετα με τις προθέσεις του νομοθέτη,η εισαγωγή των συνεντεύξεων στη
δεδομένη χρονική φάση θα επιτρέψει
υποκειμενικές διαδικασίες που δεν
θα υπηρετούν την αξιοκρατία και θα
κλονίσει την αξιοπιστία του συστήματος διορισμών μέσω του Α.Σ.Ε.Π.
στα μάτια της κοινής γνώμης.

ŒÎÊÚ·ÛË °ÓÒÌË˜ ÙË˜ O.K.E. Â› ÙÔ˘ ™¯Â‰›Ô˘ NﬁÌÔ˘
«™˘ÛÙËÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÙË˜ ¢È· B›Ô˘ M¿ıËÛË˜»

Σ

υνήλθε την Τρίτη,15 Φεβρουα ρίου 2005, η Ολομέλεια της Οι κονομικής και Κοινωνικής
Επιτροπής (Ο. Κ . Ε . ) , π ρ ο κ ε ιμέ ν ο υ
να εκφράσει Γνώμη επί του Σχεδίου
Ν#μου «Συστηματοποίηση της Δια
Βίου Μάθησης», του Υπ ο υ ρ γε ίο υ
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Βασική προτεραι$τητα της Ο.Κ.Ε. αποτελεί η διαμ$ρφωση μιας νέας κοινωνικής αντίληψης για τη μάθηση, η
οποία θα συνδέει τη δια βίου μάθηση
με το εκπαιδευτικ$ σύστημα και θα

βάζει στο επίκεντρ$ της τις μαθησιακές ανάγκες,τα ενδιαφέροντα και τα
προβλήματα των πολιτών.
Επί του Σχεδίου Ν$μου οι βασικές
θέσεις της Ο.Κ.Ε.είναι οι παρακάτω:
Α. Κρίνεται σκ$πιμη η αλλαγή του
τίτλου του Σχεδίου Ν$μου, ώστε
να συνδέεται άμεσα με το περιεχ$μεν$ του.
Β. Αξιολογείται θετικά η συμμετοχή
των τριτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων εργοδοτών και
εργαζομένων στην Επιτροπή Δια
Βίου Μάθησης.

Aπ αριστερά:Oι κ.κ.X.Kεφάλας,Aντιπρεδρος της O.K.E.,Σ. Tαλιαδούρος,Yφυπουργς Eθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων, H.Hλιπουλος,και B . Ξενάκης,Mέλη της Oλομέλειας της O.K.E.

Γ. Η ουσιαστική αποκέντρωση απαιτεί, ο συντονισμ$ς των υπηρεσιών της «Δια Βίου Μάθησης» να γίνεται τ$σο σε εθνικ$
ε π ί π ε δ ο , μέσω της Εθνικής
Επιτροπής Δια Βίου Μάθησης,$σο και σε περιφερειακ$
ε π ί π ε δ ο, μέσω περιφερειακών επιτροπών Δια Βίου
Μάθησης.
Δ. Ασαφής παραμένει η συμπληρωματική λειτουργία των
π ρ ο τειν$μενων νέω ν θεσμών
(Επιτροπή Δια Βίου Μάθησης)

με τους υφιστάμενους
(Ε.Σ.Σ.Ε.Ε.Κ.Α- Ν.3191/2003).

O κ.Σ. Tαλιαδούρος, Yφυπουργς Eθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, και το Προδρείο της O.K.E.
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ρίων, αποθηκών και μηχανολογικών
εγκαταστάσεων.

O κ.N. Σκορίνης,Mέλος της
Eκτελεστικής Eπιτροπής της O.K.E.

Σ

υνήλθε την Τ ε τ ά ρ τ η, 23 Φεβρουαρίου 2005, η Ολομέλεια
της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (Ο .Κ.Ε.), προκειμέ νου να εκφράσει Γνώμη επί του Σχε δίου Ν#μου «Ίδρυση και λειτουργία
βιομηχανικών-βιοτ εχνικών εγκαταστάσεων για την αειφ#ρο ανάπτυξη»,του Υπουργείου Ανάπτυξης.
Η Ο.Κ.Ε. θεωρεί $τι το υπ$ συζήτηση
Σχ έ δ ι ο N$μου αποτελεί μία θετική
προσέγγιση που στοχεύει, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Υπουργείο υ , στην απλοποίηση του θεσμικού
πλαισίου αδειοδ$τησης των μεταποιητικών δραστηριοτήτων, ε ρ γ α σ τ η-

Ωστ$σο, ως γενική παρατήρηση στο
Σχέδιο N$μου, η Ο.Κ.Ε. θεωρεί $τι ο
τίτλος είναι εξαιρετικά φιλ$δοξος, αναφερ$μενος στην «αειφ$ρο ανάπτυξη», καθώς σ’ αυτή την περίπτωση θα έπρεπε να περιλαμβάνει στοιχεία στρατηγικής για την μετατροπή
των εν γένει παραγωγικών δραστηριοτήτων σε περιβαλλοντικά φιλικές
και αυτ$ δεν αφορά μ$νο στην ίδρυση και λειτουργία τους, αλλά στις πηγές ενέργειας που χρησιμοποιούν,
στα υλικά, στην περιβαλλοντική τους
πιστοποίηση, στις ίδιες τις διαδικασίες παραγωγής κ.λπ.
Η Ο.Κ.Ε. επισημαίνει #τι στ#χος των
#ποιων ρυθμίσεων πρέπει να είναι
και η διασφάλιση ουσιαστικής προστασίας του περιβάλλοντος και τονί ζει μία σειρά θεμάτων που θα πρέπει
να διευθετηθούν,προκειμένου το έρ γο του νομοθέτη να αποκτήσει μια
στρατηγική προοπτική.Ειδικ#τερα:
1. Θα πρέπει να αντιμετωπιστεί το
χρ$νιο ζήτημα του προσδιορισμού των χρήσεων γης,καθώς μ$-

νο σε μικρ$ τμήμα της επικράτειας έχουν ολοκληρωθεί οι
διαδικασίες γενικού πολεοδομικού σχεδιασμού. Η Ελλάδα
είναι το μ$νο μέλος της Ε.Ε.
που στερείται θεσμοθετημένου χωροταξικού σχεδιασ μ ο ύ , με δραματικές επιπτώσεις τ$σο στο φυσικ$
περιβάλλον $σο και στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας,
στην ποι$τητα ζωής στον αστικ$,
περιαστικ$ και αγροτικ$ χώρο.
2. Η Πολιτεία θα πρέπει είτε να επισπεύσει τις διαδικασίες χωροθέτησης νέων Βιομηχανικών Επιχειρηματικών Περιοχών (ΒΕΠΕ) εθνικής ή τοπικής σημασίας,είτε να
προσδώσει σε υφιστάμενες περιοχές – με κυρίαρχη την παρουσία
της μεταποίησης – τους αντίστοιχους χαρακτηρισμούς (ΒΕΠΕ,
ΒΙΟΠΑ κ.λπ.).
3. Θα πρέπει να αρθούν οι καθυστερήσεις στην περιβαλλοντική αδειοδ$τηση των επιχειρήσεων που
προηγείται άλλωστε $λων των υπολοίπων αδειοδοτήσεων. Υπ $
αυτ$ το πρίσμα, προτείνεται η άμεση έκδοση των κανονιστικών
ρυθμίσεων της περιβαλλοντι-

κής αδειοδ$τησης που εκκρεμούν,η συμπλήρωση της στελέχωσης των αρμοδίων Υπηρεσιών (ιδίως των Νομαρχιών και των Περιφερειών) με ικαν$ αριθμ$ κατάλληλα καταρτισμένων στε λ εχών και η αυστηρή τήρηση των
προβλεπ$μενων χρονικών προθεσμιών κατά την αξιολ$γηση των
υποβαλλ$μενων περιβαλλοντικών μελετών.
4. Με δεδομένο $τι προβλέπεται μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις,ενεργή
θα πρέπει να είναι και η συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, έτσι ώστε να έχει λ$γο και ευθύνη
στη διαδικασία του σχεδιασμού
και της υλοποίησης των σχετικών
πολιτικών.

26

ºEBPOYAPIO™ 2005

«TÔ E˘Úˆ·˚Îﬁ ™‡ÓÙ·ÁÌ· Î·È Ë KÔÈÓˆÓ›· ÙˆÓ ¶ÔÏÈÙÒÓ»

AÓÔÈÎÙ‹
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ÁÈ· Ù· 10 ¯ÚﬁÓÈ·
ÙË˜ O.K.E.
ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·
Συνέχεια απ τη σελ. 1

Στην εκδήλωση, ο Πρωθυπουργ$ς
της Eλλάδος κ. Kωνσταντίνος Kαραμανλής απηύθυνε χαιρετισμ$ και
εξήρε τον καθοριστικ$ ρ$λο του Συντάγματος της Eυρώπης στην πορεία για την Eυρωπαϊκή Oλοκλήρωση.
O Πρ$εδρος της O.K.E.κ. Nικ#λαος
Aναλυτής αναφέρθηκε στη σημασία
του Συντάγματος της Eυρώπης για
τους πολίτες της, για το μέλλον της
Ένωσης και την αναγκαι$τητα της ενημέρωσης της κοινωνίας.
Στη συνέχεια, η Πρ$εδρος της Bουλής των Eλλήνων κα Άννα Ψαρούδα
- Mπενάκη ανέπτυξε το θέμα «O ρ#λος των Eθνικών Kοινοβουλίων στη
νέα Συνταγματική Tάξη της Eυρώπης». O Yπουργ$ς Eσωτερικών, Δημ$σιας Διοίκησης και Aποκέντρωσης κ. Προκ#πιος Παυλ#πουλος ανέπτυξε το θέμα «H σημασία της Συ νταγματικής Eυθύνης στην πορεία
προς την Eυρωπαϊκή Oλοκλήρωση». O Πρ$εδρος του Eυρωπαϊκού
Δικαστηρίου και πρώην Πρ$εδρος
της O.K.E. κ. Bασίλειος Σκουρής ανέπτυξε το θέμα «Aτομικά και κοινωνικά δικαιώματα στο Xάρτη των
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Eυρωπαϊκής Ένωσης » .T έ λ ο ς , ο Bουλευτής του ΠA.ΣO.K. κ. Eυάγγελος
Bενιζέλος ανέπτυξε το θέμα «Aπ#
το διάχυτο στο ενιαίο Eυρωπαϊκ#
Σύνταγμα - Mια αλλαγή πολύ μεγα λύτερη απ’ #,τι φαίνεται».
E π ί σ η ς , οι πρώην Πρ$εδροι της
O.K.E. κ.κ. Iωάννης Kουκιάδης και
Aνδρέας Kιντής , και ο πρώην
Yπουργ$ς Eθνικής Oικονομίας και
Oικονομικών κ. Γιάννος Παπαντωνίου, απηύθυναν χαιρετισμ$ και αναφέρθηκαν στο έργο της O.K.E.

Στιγμιτυπα
απ την
Aνοικτή
Eκδήλωση
για τα 10
χρνια απ
την ίδρυση
της O.K.E.
στην
Eλλάδα,
στο Mέγαρο
Mουσικής
Aθηνών

