
τις 24 Νοεμβρίου 2000 

πραγματοποιήθηκε στη 

Χάγη η καθιερωμένη ετήσια 

Σύνοδος των Προέδρων και 

των Γενικών Γραμματέων 

των χωρών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης.

Κατά τη διάρκεια της Συνόδου 

συζητήθηκαν τα εξής θέματα:

• η διεύρυνση της Ε.Ε.,

• η συνεργασία των Ο.Κ.Ε. μέ-

σω του Internet.

Στη συζήτηση για τη διεύρυνση 

παρουσιάστηκαν τα αποτε-

λέσματα ενός ερωτηματολο- Ανατολική Ευρώπη», που παϊκής  Ένωσης.
γίου με θέμα «Η Διεύρυνση της απέστειλε η Ο.Κ.Ε. Ολλανδίας Τα αποτελέσματα που προέκυ-
Ευρωπαϊκής Ένωσης και η στην Ο.Κ.Ε. των Ευρωπαϊκών ψαν από τις απαντήσεις στο 
Ανάπτυξη του Κοινωνικού Κοινοτήτων και στις Ο.Κ.Ε. ερωτηματολόγιο αναλύθηκαν 
Διαλόγου στην Κεντρική και των χωρών-μελών της Ευρω-

ραγματοποιήθηκε στις 2 και 3 Νοεμ- στον Αγροτικό Τομέα» που εξέδωσε η Ο.Κ.Ε. 
βρίου 2000 η 6η Ευρωμεσογειακή Γαλλίας, με τη συνεργασία των Ο.Κ.Ε. της 
Σύνοδος Κορυφής των Ο.Κ.Ε., στη Ισπανίας, της Ελλάδας, της Πορτογαλίας, της 

Νάπολη της Ιταλίας. Ιταλίας και του Εθνικού Οικονομικού και 
Στη διάρκεια της Συνόδου παρουσιάστηκαν και  Κοινωνικού Συμβουλίου της Αλγερίας, και η 
συζητήθηκαν η «Έκθεση για την Κατάρτιση 

Ο.Κ.Ε. Γαλλίας και η Ο.Κ.Ε. των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων συνδιορ-

γάνωσαν στις 8 Νοεμβρίου 2000, στο 

Παρίσι, Διεθνές Συνέδριο με θέμα «Νέα 

Γνώση, Νέα Επαγγέλματα. Η επίπτωση 

των νέων τεχνολογιών». 

Στη Συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι 

οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών, 

εκπρόσωποι των Ο.Κ.Ε. της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, καθώς και εκπρόσωποι από 

παρόμοιους θεσμούς των υποψηφίων προς 

ένταξη χωρών της Κεντρικής και Ανατολι-

κής Ευρώπης. Επίσης συμμετείχαν οι Πρό-

εδροι των Περιφερειακών Οικονομικών και 

Κοινωνικών Συμβουλίων της Γαλλίας.

Από την ελληνική Ο.Κ.Ε. συμμετείχε ο 

Πρόεδρός της, καθηγητής κ. Ανδρέας 

Κιντής.
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«ÍÝá Ãíþóç, ÍÝá 
ÅðáããÝëìáôá.  
Ç åðßðôùóç ôùí 

íÝùí ôå÷íïëïãéþí»

Το Συνέδριο παρακολούθησαν η 

Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινο-

βουλίου κα Nicole Fontaine, καθώς 

και οι κ.κ. Michel Rocard, τ. Πρω-

θυπουργός της Γαλλικής Δημοκρα-

τίας και Jacques Delors, τ. Πρόε-

δρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής .
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νωνικής συνοχής.

Ειδικότερα, η Ο.Κ.Ε. κρίνει ανα-

γκαίο ότι κατά τη στιγμή της έντα-

ξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι μεν 

υποψήφιες χώρες πρέπει να πλη-

ρούν τα κριτήρια της Συνόδου της 

Κοπεγχάγης, ιδιαίτερα σε ό,τι 

αφορά στην υιοθέτηση και εφαρμο-

γή του Κοινοτικού Κεκτημένου ανα-μεγάλη δημοκρατική πρόκληση για υιοθετηθέντος Κοινοτικού Κεκτη-
φορικά με την Ενιαία Αγορά, η δε την Ένωση και μία ιστορική ευκαι- μένου και των διεθνών συμφωνιών 
Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ρία για τη δημιουργία ενός ενιαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις 
έχει ολοκληρώσει τις εσωτερικές πολιτικού, οικονομικού και κοινω- υποψήφιες χώρες, καθώς και τον 
αναδιαρθρώσεις της και να έχει ήδη χαρακτηρισμό της Τουρκίας ως υπο-νικού χώρου. Η Ο.Κ.Ε. στηρίζει τη 
εγκαταστήσει το οικονομικό πλαί-ψήφιας χώρας κάτω από τις γνωστές διαδικασία διεύρυνσης επειδή 
σιο το οποίο απαιτείται από τη διεύ-προϋπο-θέσεις.πιστεύει ότι θα ευνοήσει αμφίδρομα 
ρυνση. Η Ο.Κ.Ε. κρίνει, επίσης, ως τόσο τα κράτη-μέλη όσο και τις υπο- Η Ο.Κ.Ε. επισημαίνει, όμως, ότι το 
αναγκαία την αναγνώριση, τόσο ψήφιες χώρες, θα βελτιώσει την εγχείρημα της διεύρυνσης κρύβει 
κατά την προενταξιακή περίοδο όσο ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής πολλούς κινδύνους για τη σταθε-
και μετά από αυτήν, κατά περίπτω-οικονομίας σε παγκόσμιο επίπεδο ρότητα, την οικονομική και κοινω-
ση μεταβατικών περιόδων προσαρ-και θα προωθήσει την πολιτική και νική συνοχή της Ένωσης και των 
μογής των ΧΚΑΕ στο Kοινοτικό οικονομική σταθερότητα στα κρά- κρατών-μελών της, εάν δε συ-
Kεκτημένο, μόνο όμως ως προς τις τη-μέλη και στο σύνολο γενικότερα νοδευτεί από τα αναγκαία εχέγγυα 
επιμέρους πολιτικές, τομείς ή κλά-της Ευρώπης. Επίσης, η Ο.Κ.Ε. στη- της επαρκούς προετοιμασίας τόσο 
δους που δε θέτουν σε κίνδυνο την ρίζει τις αποφάσεις οι οποίες ελή- των υποψηφίων χωρών όσο και της 
ολοκλήρωση του ευρωπαϊκού φθησαν στο Συμβούλιο Κορυφής ίδιας της Ε.Ε., αλλά και της έγκαι-
χώρου και της ενιαίας αγοράς.ρης πρόβλεψης και ορθής αντιμε-του Ελσίνκι σε ό,τι αφορά στην 

τώπισης των συνεπειών της. Η διεύ-ένταξη της Κύπρου, την έναρξη δια- Περαιτέρω, στη Γνώμη της Ο.Κ.Ε. 

εξετάζονται διεξοδικά οι θέσεις της ρυνση πρέπει να προχωρήσει με πραγματεύσεων ένταξης με τις 6 

Οικονομικής και Κοινωνικής Επι-νέες χώρες, την εφαρμογή της αρχής προσεχτικά και συνετά βήματα 

της διαφοροποίησης (principle of ώστε να μην ανατραπούν τα μέχρι τροπής για την θεσμική, κοινωνική, 

differentiation), την παρότρυνση τώρα επιτεύγματα στον τομέα της οικονομική και γεωργική διάσταση 
ΟΝΕ και της οικονομικής και κοι-για εφαρμογή και ενίσχυση του της διεύρυνσης.

υνήλθε την Τρίτη 17 Οκτω-

βρίου 2000 η Ολομέλεια της 

Οικονομικής και Κοινω-

νικής Επιτροπής (Ο.Κ.Ε.), προκ-

ειμένου να εκφράσει Γνώμη Πρω-

τοβουλίας με θέμα τη «Διεύ-

ρυνση της Ευρωπαϊκής Ένω-

σης». Στη συζήτηση συμμετείχε ο 

κ. Κ. Αμοιρίδης, Σύμβουλος 

Πρεσβείας Α', από το Υπουργείο 

Εξωτερικών.

Οι Ο.Κ.Ε. των χωρών-μελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης στην καθιε-

ρωμένη ετήσια Συνάντησή τους, 

που φέτος τελεί υπό την αιγίδα της 

ολλανδικής Ο.Κ.Ε., αποφάσισαν να 

επεξεργαστούν κοινές θέσεις για το 

θέμα της επικείμενης διεύρυνσης 

της Ε.Ε. Ως πρώτο βήμα στην 

κατεύθυνση αυτή, ορίστηκε η 

συγκέντρωση και η σύνθεση των 

Γνωμών των εθνικών Ο.Κ.Ε. για το 

παραπάνω θέμα. Για το σκοπό αυτό, 

η Εκτελεστική Επιτροπή της Ο.Κ.Ε. 

αποφάσισε να προβεί στην έκδοση 

σχετικής Γνώμης Πρωτοβουλίας, 

ορίζοντας αρμόδια Επιτροπή Εργα-

σίας.

Με την παρούσα Γνώμη της η 

Ο.Κ.Ε. στοχεύει στην διατύπωση 

κοινών θέσεων και προτάσεων, 

αλλά ενδεχομένως και προβλη-

ματισμών και επιφυλάξεων των κοι-

νωνικών φορέων για όλες εκείνες 

τις πτυχές της θεσμικής, οικονομι-

κής, κοινωνικής και αγρο-τικής διά-

στασης της διεύρυνσης που τους 

αφορούν άμεσα. 

Η Ο.Κ.Ε. θεωρεί επίσης ότι πρέπει 

να προετοιμάσει την ελληνική κοι-

νωνία και την κοινή γνώμη για τις 

συνέπειες της διεύρυνσης, να εξη-

γήσει και να εκλαϊκεύσει τη σημα-

σία της.

Η Ο.Κ.Ε. τάσσεται υπέρ της διεύ-

ρυνσης την οποία κρίνει ως μία 
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Ðñüåäñïò ôçò Ï.Ê.Å. ôùí 
Åõñùðáéêþí ÊïéíoôÞôùí

Ðïéüò  åßíáé ï ñüëïò ôïõ èåóìïý ôçò 
Ï.Ê.Å. ôùí Åõñùðáúêþí ÊïéíïôÞôùí; 

Ðþò áíôéëáìâÜíåóèå ôï ñüëï ôùí 
Ïéêïíïìéêþí êáé Êïéíùíéêþí Óõìâïõ-
ëßùí óôçí Åõñþðç;

Ðþò ìðïñïýí ôá åèíéêÜ ÏéêïíïìéêÜ êáé 
ÊïéíùíéêÜ Óõìâïýëéá íá óõíäñÜìïõí 
ôçí ÅõñùðáúêÞ Ï.Ê.Å. óôçí åðßôåõîç 
ôùí óôü÷ùí ôçò;

óßáò êáé ôïõ äéáëüãïõ ìåôáîý ôùí äéáöüñùí óßáò ÷Üñáîçò ðïëéôéêþí, åíþ åßíáé áðáëëáãìÝ-
íïé áðü ïðïéáäÞðïôå êïììáôéêÞ äÝóìåõóç, êïéíùíéêïïéêïíïìéêþí ïìÜäùí óõìöåñüí-

ôùí ôùí êñáôþí- ìåëþí. Ç äñÜóç ôùí åèíéêþí ÁíáëáìâÜíù ôçí Ðñïåäñßá ôçò Ï.Ê.Å. óå ìéá óõìâÜëëïíôáò êáô' áõôüí ôïí ôñüðï óôçí 
Ïéêïíïìéêþí êáé Êïéíùíéêþí Óõìâïõëßùí ðåñßïäï ðïõ ç ÅõñùðáúêÞ ̧ íùóç ðñüêåéôáé íá áíÜðôõîç êáé óôçí åíäõíÜìùóç ôçò óõììå-
ãéá ôçí ïñãÜíùóç ôçò óõììåôï÷Þò ôïõò óôï ëÜâåé ìéá óåéñÜ áðü åîáéñåôéêÜ âáñýíïõóåò êáé ôï÷éêÞò äçìïêñáôßáò åíôüò ôçò Å.Å.
ó÷åäéáóìü ðïëéôéêþí, åßíáé ðáñåìöåñÞò ðñïò óçìáßíïõóåò áðïöÜóåéò.
åêåßíç ôçò åõñùðáúêÞò ÏéêïíïìéêÞò êáé Êïé-Ç ÏéêïíïìéêÞ êáé ÊïéíùíéêÞ ÅðéôñïðÞ êáëåß-
íùíéêÞò ÅðéôñïðÞò. Ç áðïäï÷Þ ôùí ðïëéôéêþí ôáé íá óõìâÜëåé óôçí áíôéìåôþðéóç áõôþí ôùí 
åê ìÝñïõò ôùí ðïëéôþí åßíáé åöéêôÞ ìüíïí ðñïêëÞóåùí. Ïé åõèýíåò ôçò Ý÷ïõí áõîçèåß óôï Ôá åèíéêÜ ÏéêïíïìéêÜ êáé ÊïéíùíéêÜ Óõìâïý-
äéáìÝóïõ åíäåäåéãìÝíçò äéáâïýëåõóçò, ç âáèìü ðïõ áõîÞèçêáí êáé ïé ðñïóäïêßåò áðü ëéá ÷ñçóéìåýïõí ùò ðïìðïß áíáìåôÜäïóçò 
ïðïßá ðáñÝ÷åé ôç äõíáôüôçôá óôéò ïñãáíþóåéò ôç äñÜóç ôçò. Ç ÅõñùðáúêÞ í̧ùóç, ç ïðïßá ìåôáîý ôçò åõñùðáúêÞò Ï.Ê.Å. êáé ôùí áíôß-
ðïõ âñßóêïíôáé ðëçóéÝóôåñá óôïõò ðïëßôåò íá äçìéïõñãÞèçêå ìå ôç ìïñöÞ ìéáò êïéíùíßáò óôïé÷ùí åèíéêþí ôïõò êïéíùíéêïïéêïíïìéêþí 
ðñïóöÝñïõí ôçí ðåßñá êáé ôçí åìðåéñïãíùìï-êñáôþí, åîåëßóóåôáé óôáäéáêÜ óå ìéá êïéíùíßá ïìÜäùí óõìöåñüíôùí, áðïôåëïýí ïñáôÜ óýíç ôïõò. Ùò ðñïò ôïýôï, ôá åèíéêÜ Ïéêïíïìé-ôùí ðïëéôþí, ïé ïðïßïé óõììåôÝ÷ïõí ùò Üôïìá âÞìáôá äéáâïýëåõóçò ðïõ ðáñÝ÷ïõí ôç êÜ êáé ÊïéíùíéêÜ Óõìâïýëéá äýíáíôáé íá êáèþò êáé ìå ôïõò óõíäÝóìïõò, ôïõò óõíäéêá- äõíáôüôçôá óôïõò êïéíùíéêïïéêïíïìéêïýò äéáäñáìáôßóïõí åîáéñåôéêÜ åíäéáöÝñïíôá êáé ëéóôéêïýò ïñãáíéóìïýò, ôéò ïñãáíþóåéò êáé ôéò åôáßñïõò íá åñãÜæïíôáé ìáæß êáé, ôÝëïò, óçìáíôéêü ñüëï äéá ôçò ðáñï÷Þò ðëçñïöïñéþí åíþóåéò ðïõ ó÷çìáôßæïõí, óôá üóá óõìâáßíïõí óõíéóôïýí áðôü ðáñÜäåéãìá åýñõèìçò ëåéôïõñ-êáé äéá ôçò åéóáãùãÞò êáéíïôüìùí äñÜóåùí óôçí ̧ íùóç Þ óôéò äñÜóåéò ôùí èåóìþí êáé ôùí ãßáò ìéáò óõììåôï÷éêÞò êïéíùíßáò.óôï óõìâïõëåõôéêü ðåäßï. Äýíáíôáé, åðßóçò, íá ïñãÜíùí ôçò êáèþò êáé óôïí ôñüðï ìå ôïí 

Ôá åèíéêÜ ÏéêïíïìéêÜ êáé ÊïéíùíéêÜ Óõìâïý-óõíåéóöÝñïõí óôçí ðñïâïëÞ ôïõ Ýñãïõ ôçò Åõ-ïðïßï áõôÝò õëïðïéïýíôáé óôï üíïìá ôçò Åõñù-
ëéá, áêñéâþò üðùò ç åõñùðáúêÞ Ï.Ê.Å., ñùðáúêÞò ÏéêïíïìéêÞò êáé ÊïéíùíéêÞò Åðé-ðáúêÞò ̧ íùóçò.
ìðïñïýí íá äñÜóïõí ùò êáôáëýôåò ãéá ôçí ôñïðÞò, ìå ôç äçìïóéïðïßçóç ôùí ãíùìïäïôÞ-Ðáñüëï ðïõ, óýìöùíá ìå ôéò óõíèÞêåò, ç åìöÜíéóç óõíáöþí äéáñèñþóåùí óå ãåéôï-óåùí êáé ôùí åêèÝóåþí ôçò óôï äéêü ôïõò êïé-Ï.Ê.Å. äéáäñáìáôßæåé Ýíáí êáô' áñ÷Þí íéêÝò õðïøÞöéåò ðñïò Ýíôáîç ÷þñåò. íü, ðñïôñÝðïíôÜò ôï íá áíôáðïêñéèåß êáé íá 

óõìâïõëåõôéêü ñüëï, äåí ðáýåé íá åêöñÜæåé Åíäõíáìþíïõí ôç èÝóç ôïõ åõñùðáúêïý óõììåôÜó÷åé, êáèþò êáé íá ëåéôïõñãÞóïõí ùò 
óôïõò êüëðïõò ôïõ ðïëéôéêïý óõóôÞìáôïò ôçò ïìïëüãïõ ôïõò ãéá ôçí ðåñáéôÝñù áíÜðôõîç ôçò «áíôç÷åßï» ôïõ åõñùðáúêïý ïìïëüãïõ ôïõò, 
Å.Å., ôéò äñáóôÞñéåò êáé ïñãáíùìÝíåò êáô' åîï÷Þí Ýííïéáò ôçò áêïììÜôéóôçò êáôáäåéêíýïíôáò ðüóï ïëïêëçñùìÝíç êáé 
äõíÜìåéò ôçò åõñùðáúêÞò êïéíùíßáò ôùí ðïëéôéêÞò äéáâïýëåõóçò, äßäïíôáò óôïõò äçìïêñáôéêÞ ìðïñåß íá åßíáé ç äéáâïýëåõóç.
ðïëéôþí, åîáóöáëßæïíôáò ôç óõíåñãáóßá áõôþí åèíéêïýò êïéíùíéêïåðáããåëìáôéêïýò êýêëïõò Ôá åèíéêÜ ÏéêïíïìéêÜ êáé ÊïéíùíéêÜ Óõìâïý-
óôç äéáäéêáóßá äéáìüñöùóçò âïýëçóçò êáé óôç ôçí áßóèçóç üôé óõìâÜëëïõí óôç äéáìüñöùóç ëéá åßíáé óå èÝóç íá êáôáóôÞóïõí óáöÝò üôé ç 
ëÞøç áðïöÜóåùí. Áõôü åíáñìïíßæåôáé áðüëõ- ðïëéôéêþí êáé óôçí áðïäï÷Þ ôïõò áðü ôï åõñý óõìâïëÞ ôùí êïéíùíéêïïéêïíïìéêþí ïìÜäùí 
ôá ìå ôçí Ýííïéá ôçò «óõììåôï÷éêÞò äçìïêñá- êïéíü. Ôá åèíéêÜ ÏéêïíïìéêÜ êáé ÊïéíùíéêÜ óõìöåñüíôùí åßíáé ìåßæïíïò óçìáóßáò ãéá ôç 
ôßáò», äçëáäÞ ìå ôçí áíáæùïãüíçóç ôçò Óõìâïýëéá Ý÷ïõí ôç äõíáôüôçôá íá ðñïâÜëïõí ìåãéóôïðïßçóç ôçò äéáöÜíåéáò êáé ôçò 
äçìïêñáôßáò ìå ôç óõììåôï÷Þ êáé ìå ôç âïýëç- ôïí ôñüðï êáôÜ ôïí ïðïßï ïé ïñãáíþóåéò ôçò áðïäï÷Þò ôùí ðïëéôéêþí ôüóï óå åèíéêÞ üóï 
óç ôùí ðáñáãüíôùí ôçò íá áíáëÜâïõí åõèýíåò êïéíùíßáò ôùí ðïëéôþí ìðïñïýí íá áðïôåëÝ-êáé óå åõñùðáúêÞ êëßìáêá. Ç åðßôåõîç 
ðïõ ó÷åôßæïíôáé ìå ôá êïéíÜ. óïõí áíáðüóðáóôï ôìÞìá ôùí äéáäéêáóéþí óõãêñïôçìÝíçò óõíåñãáóßáò êñßíåôáé êåöáëáé-

ëÞøåùò áðïöÜóåùí, ðñïóäßäïíôÜò ôïõò þäçò ãéá ôçí åäñáßùóç ôïõ ñüëïõ ôçò 
êáôáöáíÝóôáôç ðñïóôéèÝìåíç áîßá. Ôá åèíéêÜ äéáâïýëåõóçò óôï ðëáßóéï ôçò äçìïêñáôéêÞò 
ÏéêïíïìéêÜ êáé ÊïéíùíéêÜ Óõìâïýëéá ëåé-äéáäéêáóßáò åõñùðáúêÞò ïëïêëÞñùóçò. Ç 
ôïõñãïýí ùò ãÝöõñá ìåôáîý ôùí äçìïóßùí åõñùðáúêÞ Ï.Ê.Å. êáé ïé åèíéêïß ïìüëïãïß ôçò 

Ôá åèíéêÜ ÏéêïíïìéêÜ êáé ÊïéíùíéêÜ Óõìâïý- áñ÷þí êáé ôùí ïñãáíþóåùí ôçò êïéíùíßáò áðïôåëïýí èýëáêåò åìðåéñïãíùìïóýíçò êáé, 
ùò åê ôïýôïõ, êáèßóôáíôáé öõóéêïß óýììá÷ïé, ëéá áðïôåëïýí åðßóçìá óõìâïõëåõôéêÜ óþìáôá ôùí ðïëéôþí êáé ùò ìüíéìï öüñïõì äéáëüãïõ 
õðÝñìá÷ïé ôïõ åîïñèïëïãéóìïý ôçò äéáäéêá-ðïõ óõìâÜëïõí óôç äéáóöÜëéóç ôçò óõíåñãá- êáé äéáâïýëåõóçò.

H óõìâïëÞ ôùí êïéíùíéêï-
ïéêïíïìéêþí ïìÜäùí 
óõìöåñüíôùí åßíáé ìåßæïíïò 
óçìáóßáò ãéá ôç ìåãéóôï-
ðïßçóç ôçò äéáöÜíåéáò êáé 
ôçò áðïäï÷Þò ôùí ðïëéôéêþí 
ôüóï óå åèíéêÞ üóï êáé óå 
åõñùðáúêÞ êëßìáêá
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¸êöñáóç Ãíþìçò Ðñùôïâïõëßáò ôçò Ï.Ê.Å. ìå èÝìá ôçí
«Ðáãêïóìéïðïßçóç ôïõ Åìðïñßïõ óôo ðëáßóéo ôïõ Ð.Ï.Å.»

Ó
υνήλθε την Τρίτη 17 Οκτωβρίου 2000 η Ολο-

μέλεια της Οικονομικής και Κοινωνικής Επι-

τροπής (Ο.Κ.Ε.), προκειμένου να εκφράσει 

Γνώμη Πρωτοβουλίας με θέμα την «Παγκοσμιο-

ποίηση του Εμπορίου στo πλαίσιo του Π.Ο.Ε.». 

Η Ελλάδα είναι χώρα που έχει ενταχθεί στο 

φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης και αντιμετωπίζει 

τόσο τις προοπτικές που διανοίγονται, όσο και τις 

συνέπειες που το συνοδεύουν. Ο διάλογος όμως στη 

χώρα μας για το θέμα αυτό δεν έχει λάβει τη 

δημοσιότητα που θα έπρεπε ενώ, όποτε τίθεται το 

θέμα, τίθεται με μια τέτοια ιδεολογική και 

φιλοσοφική φόρτιση ώστε κινδυνεύει να χαθεί η 

ουσία. Η Ο.Κ.Ε. θεωρεί ότι η παγκοσμιοποίηση 

αποτελεί μία εξέλιξη που δημιουργεί σοβαρές 

απειλές αλλά διανοίγει και σημαντικές δυνατότητες 

για την οικονομική και κοινωνική κατάσταση των 

χωρών που μετέχουν σε αυτή. 

Για να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες αυτές αλλά και 

να μειωθούν οι απειλές, θα πρέπει να συντρέξουν οι 

εξής προϋποθέσεις :

α. Η παγκοσμιοποίηση πρέπει να είναι αμφίπλευρη. 

Με άλλα λόγια, θα πρέπει να υπάρχουν οι στοι-

χειώδεις συνθήκες λειτουργίας του ελεύθερου και 

θεμιτού «ανταγωνισμού» στην παγκόσμια αγορά, και το περιβάλλον. ολιγοπωλιακούς μηχανισμούς. Παράλληλα, μία 
πράγμα που προϋποθέτει ότι οι λιγότερο αναπτυγ- τέτοια κατάσταση νόθευσης του ανταγωνισμού  Στις εργασιακές σχέσεις, η παγκοσμιοποίηση 
μένες χώρες θα μπορούν να μετάσχουν στην μπορεί να αποκλείσει μεγάλα τμήματα του δημιουργεί το υπόβαθρο εκείνο που επιτρέπει τη 
παραγωγική διαδικασία. Αυτό προϋποθέτει την παγκόσμιου πληθυσμού από την απόκτηση, χρήση ή θέσπιση ενιαίων ελάχιστων προδιαγραφών προ-
άμβλυνση του προβλήματος των χρεών των χωρών εκμετάλλευση της τεχνολογίας Σε ένα πρώτο στάδιο στασίας του εργατικού δυναμικού, ενός πλαισίου 
του Τρίτου Κόσμου με τη δημιουργία συνθηκών θα πρέπει να διαμορφωθούν Κατευθυντήριες δηλαδή που απελευθερωμένο από την πίεση του 
υγιούς ανάπτυξης σε αυτές. Ιδιαίτερα θα πρέπει να Γραμμές για τη νομοθεσία του ανταγωνισμού, οι ανταγωνισμού θα μπορεί να αμβλύνει (χωρίς βέβαια 
ληφθεί μέριμνα για τη δημιουργία συνθηκών οποίες θα υιοθετηθούν από όλα τα κράτη και θα και να άρει) τις επιπτώσεις του παράγοντα «κόστος 
ενεργητικής συμμετοχής των λιγότερο αναπτυγ- εφαρμόζονται ενιαία από τα επί μέρους αρμόδια εργασίας» στην επιλογή τόπου επένδυσης. Η θέσπιση 
μένων κρατών στη διαδικασία της παγκοσμιο- όργανα. Σε μία επόμενη φάση, θα πρέπει να εξετασθεί διεθνών προδιαγραφών προστασίας των εργα-
ποίησης. Αυτό δεν είναι μόνο ζήτημα δικαιοσύνης η δημιουργία ενός αποτελεσματικού υπερεθνικού ζομένων είναι βέβαια έργο της Διεθνούς Οργάνωσης 
αλλά θα λειτουργήσει προς όφελος και των ήδη μηχανισμού ελέγχου της ελευθερίας του αντα-Εργασίας της οποίας ο δημιουργικός και ο ελεγκτικός 
αναπτυγμένων κρατών. γωνισμού.  ρόλος θα πρέπει να αναβαθμισθεί. Παράλληλα, θα 
Μία τέτοια διαδικασία θα πρέπει να περάσει μέσα στ. Η ελευθερία του ανταγωνισμού δεν θα πρέπει να πρέπει να επιδιωχθεί η συνοχή μεταξύ των πολιτικών 
από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την οδηγήσει σε μία εξίσωση προς τα κάτω της ποιότητας του Π.Ο.Ε. και της Δ.Ο.Ε. 
Παγκόσμια Τράπεζα, θεσμοί οι οποίοι ακόμη δεν των παραγομένων προϊόντων, ιδιαίτερα σε σχέση με  Ως προς το περιβάλλον, η κατάσταση έχει φθάσει στα 
έχουν προσαρμοσθεί στις συνθήκες της νέας την προστασία των καταναλωτών και του περι-όρια του συναγερμού. Η τεράστια αύξηση των 
μονοπολικής παγκόσμιας πραγματικότητας. Προς βάλλοντος. Θα πρέπει να ξεκινήσει η διαδικασία συναλλαγών έχει οδηγήσει σε αύξηση των κάθε 
την κατεύθυνση αυτή θα πρέπει να δραστηριοποιηθεί δημιουργίας διεθνών ελαχίστων προτύπων ποιότητας είδους μεταφορών (αεροπορικές, θαλάσσιες και 
τόσο ο Ο.Η.Ε. όσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση. (στάνταρντς) στα παραγόμενα προϊόντα. Η εμπειρία χερσαίες) με σημαντικότατες επιπτώσεις στο 
β. Πέραν του δημoσίου χρέους των χωρών αυτών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο θέμα αυτό, θα μπο-περιβάλλον. Ομοίως, η επέκταση της εκβιομη-
πρέπει να αντιμετωπισθεί και το θέμα της υποδομής. ρούσε να αξιοποιηθεί. χάνισης σε ολοένα περισσότερες περιοχές του 
Η νέα τεχνολογία δεν μπορεί να τύχει εφαρμογής σε ζ. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στο θέμα της πλανήτη και η μη ελεγχόμενη εκπομπή του διοξειδίου 
χώρες που στερούνται στοιχειώδους υποδομής και σε γεωργίας και στις ιδιαιτερότητές της. Μεγάλες ζώνες του άνθρακα μολύνει με ρυθμό γεωμετρικά 
τμήματα του πληθυσμού που δεν έχουν τα των αναπτυγμένων κρατών και ακόμη περισσότερο αυξανόμενο τη γήινη ατμόσφαιρα. Παράλληλα, η 
απαραίτητα εφόδια, παιδεία και τεχνογνωσία για να των αναπτυσσόμενων κρατών στηρίζονται οικο-αύξηση του καταναλωτισμού στις δυτικές χώρες 
συμμετάσχουν. Τέτοιες περιοχές και τμήματα νομικά και κοινωνικά σε πολύ μεγάλο βαθμό στον καθώς και του εξωτικού τουρισμού σε συνδυασμό με 
πληθυσμού πρέπει να υποβοηθηθούν ώστε να αγροτικό τομέα. Στην πορεία προς την παγκο-την προϊούσα φτώχεια στις μη αναπτυγμένες χώρες 
καλύψουν την υστέρηση εκκίνησης. σμιοποίηση, θα πρέπει να υπάρξει ειδική μέριμνα για οδηγεί σε ολοένα αυξανόμενη εκμετάλλευση των 
γ. Η παγκοσμιοποίηση πρέπει να είναι πράγματι τη διασφάλιση της διαρκούς ανάπτυξης του γεωργι-παγκόσμιων φυσικών πόρων (αποψίλωση των 
οικουμενική. Ασχέτως των θετικών και αρνητικών κού τομέα των χωρών αυτών και τη διευκόλυνση των δασών, αλιεία κ.λπ.). Τέλος, δεν πρέπει να 
πτυχών που παρουσιάζει για τους λαούς που μετέχουν αγροτικών τους συναλλαγών. Η διατήρηση των παραβλέπονται και οι επιπτώσεις της παγκόσμιας 
σε αυτή, η παγκοσμιοποίηση έχει ακόμη δυσμε- πληθυσμών στις περιοχές τους, αλλά και η διατήρηση αύξησης του τουρισμού (συνέπεια της παγκο-
νέστερες επιπτώσεις για όσους αποκλείονται από του περιβάλλοντος, συνδέονται στενά με την υγιή σμιοποίησης) που οδηγεί στη μείωση των παρθένων 
αυτήν. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να μην υπάρχουν ανάπτυξη της αγροτικής δραστηριότητας. Αυτός ο περιοχών της γης. Τα ζητήματα αυτά θα πρέπει να 
αποκλεισμοί που συνήθως επιβάλλονται από τις πολυλειτουργικός χαρακτήρας της γεωργίας πρέπει αντιμετωπισθούν άμεσα στο πλαίσιο του Ο.Η.Ε. γιατί 

να διαφυλαχθεί σε παγκόσμιο επίπεδο ενώ οι όροι ισχυρότερες χώρες με μη οικονομικά κριτήρια και θα οι επιπτώσεις τους αφορούν όλα τα κράτη, 
άσκησής της θα πρέπει να επιτρέψουν τη διαρκή και πρέπει μία χώρα, εφ' όσον το επιθυμεί και αποδέχεται ανεξαρτήτως βαθμού ανάπτυξης και ευημερίας. 
συνολική της ανάπτυξη. τις αρχές και τους κανόνες του Π.Ο.Ε.,  να μπορεί να ε. Το διεθνές θεσμικό πλαίσιο θα πρέπει όμως να 

μετέχει στην παγκοσμιοποίηση. Η περαιτέρω ανάπτυξη του εμπορίου των αγροτικών διασφαλίσει και την ελευθερία του ανταγωνισμού. Η 
δ. Το δημιουργούμενο θεσμικό πλαίσιο δεν θα πρέπει προϊόντων πρέπει να μη θέσει σε κίνδυνο την υγιεινή μεγέθυνση των επιχειρήσεων συνήθως συνοδεύεται 

και ασφάλεια της διατροφής. να περιορισθεί στη διευκόλυνση της οικονομικής και από δημιουργία ολιγοπωλιακών καταστάσεων σε 
πτυχής της παγκοσμιοποίησης. Θα πρέπει να διεθνές επίπεδο, καταστάσεις οι οποίες είναι δύσκολο η. Η μείωση των δυνατοτήτων παρέμβασης του 
επεκταθεί και σε δύο τομείς που μέχρι σήμερα δεν να αντιμετωπισθούν με τις επί μέρους εθνικές κράτους στη σύγχρονη οικονομική διαδικασία δεν 

πρέπει να μας οδηγήσει στην υποβάθμιση ή ακόμη έχουν τύχει κατάλληλης αντιμετώπισης : την εργασία νομοθεσίες και τους συμβατικούς εθνικούς αντι-
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«Åõñùðáúêüò  ×Üñôçò ãéá ôéò ÌéêñÝò Åðé÷åéñÞóåéò» 

ÏÊÔÙÂÑÉÏÓ - ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÓ 2000

Μετά την πάροδο πενταετίας από την της σύμβασης και ότι αυτές πρέπει να 

έκδοση της εν λόγω Οδηγίας, η είναι διατυπωμένες κατά τρόπο κατα-

Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε ένα νοητό για έναν «καλό οικογενειάρχη».

Ως προς τη δεύτερη αρχή, την καλή δημόσιο διάλογο με θέμα την αξιολό-

απόφαση, μία συγκεκριμένη σύμβαση πίστη, διαπιστώνεται τεράστια δυσκο-γηση και τις μελλοντικές προοπτικές 

να καθίσταται δεσμευτική και για όλες λία στην προσπάθεια για ενιαία της εν λόγω Οδηγίας. Μετά την 

τις παρόμοιες συμβάσεις που χρησιμο-προσέγγιση της έννοιας. Θα πρέπει να ολοκλήρωση του διαλόγου αυτού, η 

καταβληθεί προσπάθεια ώστε, αν μη τι ποιεί ο ίδιος o προτείνων τη σύμβαση Επιτροπή εξέδωσε στις 27.4.2000 

και γ) η επιβολή της υποχρέωσης άλλο, να υπάρξει εναρμόνιση ανά σχετική Έκθεση επί της οποίας 

δημοσίευσης στα Μ.Μ.Ε. του περιεχο-τομέα (ασφάλειες, τράπεζες, μετα-γνωμοδότησε η Ο.Κ.Ε. των Ε.Κ., στις 

φορές κ.λπ.). μένου της ρήτρας που κρίθηκε 29-30.11.2000. 
Γ. Η τυπολογία και η φύση των Η Ο.Κ.Ε. των Ε.Κ. επαινεί την Έκθεση καταχρηστική. 

καταλόγων των καταχρηστικών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Στ. Διοικητικός έλεγχος: Προτείνε-

ρητρών: Θα πρέπει να αναθεωρηθούν υιοθετεί τις βασικές διαπιστώσεις της, ται η δημιουργία σε κάθε κράτος ενός 

οι ισχύοντες κατάλογοι των απολύτως «ανεξάρτητου και ενδεδειγμένου ότι δηλαδή ο τρόπος μεταφοράς της 

απαγορευμένων ρητρών (μαύρος Οδηγίας στα εθνικά δίκαια δεν οργάνου» που θα «αποφασίζει για τον 

κατάλογος) και των σχετικώς απαγο-οδήγησε σε πραγματική εναρμόνιση, καταχρηστικό χαρακτήρα ορισμένων 

ρευμένων με σκοπό να ληφθούν υπ' ότι η ερμηνεία που έδωσαν τα διάφορα ρητρών» και θα έχει «τη δικαιοδοσία 

όψιν τα πορίσματα της μέχρι τώρα κράτη-μέλη δεν ήταν ενιαία και ότι, να απαγορεύει τη χρήση τους, γενικά, 
εμπειρίας και να βελτιωθεί και να τέλος, η αποτελεσματικότητα από την χωρίς τούτο να αποκλείει στους θιγό-
απλοποιηθεί η διατύπωσή τους. εισαγωγή των νέων νομοθεσιών δεν μενους οργανισμούς τη δυνατότητα 
Δ. Φύση της παρατυπίας και οι ήταν η ίδια. προσφυγής στα δικαστήρια για προσ-
συνέπειές της: Η Γνώμη επικρίνει τη Στη συνέχεια, η Ο.Κ.Ε. τοποθετείται βολή της διοικητικής απόφασης». 
διάταξη σύμφωνα με την οποία επί των βασικότερων ζητημάτων που Ζ. Ο ρόλος του διαλόγου μεταξύ 
προβλέπει απλώς ότι οι καταχρηστικές θέτει η Οδηγία και η εν γένει επαγγελματιών και καταναλωτών: 
ρήτρες «δεν πρέπει να δεσμεύουν τους προβληματική γύρω από το θέμα : Τονίζεται στη Γνώμη η ανάγκη διαλό-

Α. Πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας: Η καταναλωτές» και έτσι έδωσε τη γου μεταξύ των εκπροσώπων των 
Ο.Κ.Ε. θεωρεί ότι θα πρέπει να δυνατότητα στα κράτη-μέλη να εξει- καταναλωτών και επαγγελματιών και 
διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής της δικεύσουν τα ίδια τη συγκεκριμένη αυτών μεταξύ τους, προκειμένου να 
Oδηγίας που σήμερα καλύπτει μόνο κύρωση που θα επέρχεται συνεπεία υπάρξει προληπτική αποτροπή των 
τις συμβάσεις με τους καταναλωτές. μιας καταχρηστικής ρήτρας. Προτεί- καταχρηστικών ρητρών. Οι όποιες 
Θα πρέπει να καλυφθούν και οι κατη- νεται όπως προβλεφθεί συγκεκριμένη συμφωνίες επέλθουν, δεν θα πρέπει 
γορίες εκείνες των συμβάσεων όπου κύρωση και μάλιστα αυτή να λαμβά- βέβαια να έχουν το χαρακτήρα 
«ένα εκ των μερών δεν έχει την πραγ- νεται υπ' όψιν αυτεπαγγέλτως από το εναρμονισμένων πρακτικών ούτε να 
ματική δυνατότητα να διαμορφώσει το δικαστή.

δημιουργούν μηχανισμούς διαιτησίας 
Ε. Οι περιορισμοί του δικαστικού περιεχόμενό της (σύμβασης), επί ίσοις 

αλλά περισσότερο να αποβλέπουν στη 
συστήματος και οι δυνατότητες όροις, με ιδιαίτερη προσοχή στις εμπο-

σύνταξη κωδίκων δεοντολογίας που 
βελτίωσής του: Στη Γνώμη επισημαί-ρικές και βιομηχανικές ΜΜΕ ή άλλα 

μεταξύ άλλων θα περιλαμβάνουν και 
νονται διάφορες αδυναμίες του επαγγέλματα και οργανώσεις».

υποδείγματα συμβάσεων. 
Β. Ο καθορισμός των γενικών δικαστικού συστήματος των κρατών-

Τέλος, επισημαίνεται ότι η ανωτέρω 
αρχών: Είναι αναγκαίο να αποσαφη- μελών (βραδύτητα εκδίκασης, δυνα-

Γνώμη δίχασε σοβαρά την Ο.Κ.Ε. των 
νισθούν ορισμένες θεμελιώδεις έν- τότητα καταστρατήγησης του συστή-

Ε.K. και είναι χαρακτηριστικό ότι έγι-
νοιες όπως η αρχή της διαφάνειας και ματος προς το σκοπό της φαλκίδευσης 

ναν πολλές ψηφοφορίες για διάφορα 
η αρχή της καλής πίστης. Έτσι, στην του δικαιώματος των καταναλωτών 

σημεία της Γνώμης. Ενδεικτικά 
πρώτη, απαιτείται να ορισθεί κατά κ.λπ.) και προτείνονται: α) η επιβολή 

αναφέρεται ότι η θέση για επέκταση 
τρόπο αδιαμφισβήτητο ότι οι συμβά- κυρώσεων στα κράτη-μέλη που δεν 

του πεδίου εφαρμογής και πέραν των 
σεις είναι άκυρες εάν ο καταναλωτής εξασφαλίζουν ταχύτερα και αποτελε-

καταναλωτικών συμβάσεων πέρασε 
δεν είχε τη δυνατότητα να τις γνωρίσει σματικότερα ένδικα μέσα, β) η εξέτα-

με ψήφους 51 έναντι 48 και 4 αποχές.
και να τις κατανοήσει πριν τη σύναψη ση του ενδεχομένου μία δικαστική 
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Ãíþìç åðß ôçò ¸êèåóçò ôçò ÅõñùðáúêÞò ÅðéôñïðÞò 
ãéá ôçí åöáñìïãÞ ôçò ïäçãßáò 93/13/ÅÏÊ  ãéá ôéò 
êáôá÷ñçóôéêÝò  ñÞôñåò ôùí óõìâÜóåùí 
ðïõ óõíÜðôïíôáé ìå êáôáíáëùôÝò
Ç Ïäçãßá 93/13/ÅÏÊ åêäüèçêå ìå óêïðü ôçí «ðñïóÝããéóç ôùí 

íïìïèåôéêþí, êáíïíéóôéêþí êáé äéïéêçôéêþí äéáôÜîåùí ôùí êñáôþí 

ìåëþí ó÷åôéêÜ ìå ôéò êáôá÷ñçóôéêÝò ñÞôñåò óôéò óõìâÜóåéò ðïõ 

óõíÜðôïíôáé ìåôáîý åíüò åðáããåëìáôßá êáé åíüò êáôáíáëùôÞ». 

και την απαξίωση του ρόλου του 

κράτους. Δεν πρέπει να παραβλέπεται 

ότι σήμερα το εθνικό κράτος (στις 

περισσότερες τουλάχιστον χώρες) 

είναι ο ισχυρότερος θεσμός στον οποίο 

υπάρχουν και λειτουργούν όργανα με 

άμεση νομιμοποίηση από το λαό. Τα 

υπερεθνικά όργανα έχουν, στην 

καλύτερη περίπτωση,  έμμεση 

νομιμοποίηση ενώ στην πράξη 

λειτουργούν συχνά αυτόνομα και 

ξεκομμένα από τις επιθυμίες των 

λαών. Η προσπάθεια των πολιτών για 

μια καλύτερη εξέλιξη της παγκοσμι-

οποίησης δεν μπορεί παρά να περνάει 

κατ' αρχήν μέσα από το εθνικό κράτος 

και να επιδιώκει τη συνεργασία με 

άλλα κράτη με σκοπό την επίτευξη των 

κοινών στόχων. Ειδικότερα ως προς 

την Ελλάδα, αυτή η συνεργασία με τα 

άλλα κράτη παίρνει και την ειδικότερη 

μορφή της συνδιαμόρφωσης της 

κοινής θέσης της Ε.Ε. στον Π.Ο.Ε.

θ. Τέλος, ιδιαίτερη σημασία αποκτά 

και η λειτουργία της κοινωνίας των 

πολιτών μέσα από τους κοινωνικούς 

φορείς και τις μη κυβερνητικές οργα-

νώσεις. Πέρα από τους διεθνείς 

οργανισμούς και τα κράτη, πρωτα-

γωνιστές της παγκοσμιοποίησης είναι 

εν τέλει οι επιχειρήσεις, οι εργαζό-

μενοι, οι αγρότες αλλά και ευρύτερα οι 

πολίτες με τα επί μέρους ενδιαφέροντα 

συμμετοχής στο κοινωνικό γίγνεσθαι. 

Για το λόγο αυτό, θα πρέπει οι φορείς 

και οι οργανώσεις αυτές να πιέσουν για 

μεγαλύτερη διαφάνεια, ενημέρωση και 

διάλογο από, και με τις εθνικές κυ-

βερνήσεις σε ό,τι αφορά στις διεξα-

γόμενες διαπραγματεύσεις σε διεθνές 

επίπεδο.

Εκτός όμως αυτού, η αύξηση της 

μεταξύ τους συνεννόησης και 

συνεργασίας, πέραν του παραδο-

σιακού εθνικού επιπέδου, και σε 

υπερεθνικό επίπεδο θα διευκολύνει το 

έργο των κρατών και των διεθνών 

οργανισμών και θα δημιουργήσει 

ευνοϊκές συνθήκες για τη δημιουργία 

ενός επιθυμητού θεσμικού πλαισίου 

μέσα στο οποίο θα κινηθεί η 

παγκοσμιοποίηση. Η άμβλυνση των 

εθνικών διαφορών και η προβολή των 

πανανθρώπινων  αναγκών  κα ι  

συμφερόντων δεν πρέπει να είναι μόνο 

μία αντανακλαστική συνέπεια της 

παγκοσμιοποίησης αλλά πρέπει να 

είναι και το συνειδητό ζητούμενο 

μεταξύ των κοινωνιών μέσα από την 

στενή συνεννόηση των παραγωγικών 

τους δυνάμεων.



ìáôéêüôçôáò, êõñßùò ìå ôç äçìé-Ç ÅðéôñïðÞ ôùí Åõñùðáúêþí 

ÊïéíïôÞôùí åîÝäùóå óôéò 27 ïõñãßá íÝùí åðé÷åéñÞóåùí, êÜôé 
Äåêåìâñßïõ 2000, óôéò ÂñõîÝë-ðïõ èåùñåßôáé «êëåéäß ãéá ôçí 
ëåò, ôçí ôñßôç åôÞóéá Ýêèåóç ìå áíÜðôõîç êáé ôçí êáôáðïëÝìçóç 
èÝìá «ÏéêïíïìéêÞ ìåôáññýè-ôçò áíåñãßáò». Ôï áðïöáóé-
ìéóç: ̧ êèåóç ãéá ôç ëåéôïõñãßá óôéêü óôïé÷åßï óôç äéáäéêáóßá 
ôùí êïéíïôéêþí áãïñþí ðñïú-áõôÞ, ôïíßæåôáé, åßíáé ï âáèìüò 
üíôùí êáé êåöáëáßùí». óôïí ïðïßï ôï êñÜôïò åíèáñ-
Ç ȩ̂èåóç ôïíßæåé üôé åßíáé ñýíåé ôç äçìéïõñãßá åðé÷åé-
áðáñáßôçôç ç ðåñáéôÝñù ìåôáñ-ñÞóåùí.
ñýèìéóç ôùí áãïñþí ðñïúüíôùí Ç ÅðéôñïðÞ áîéïëïãþíôáò 
êáé êåöáëáßùí óôçí ÅõñùðáúêÞ ôçí êáôÜóôáóç ðïõ åðéêñá-
í̧ùóç, þóôå ç åõñùðáúêÞ ïéêï-ôåß óå 19 ÷þñåò· 15 êñÜôç- 

íïìßá íá åêìåôáëëåõèåß ôçí ìÝëç êáé 4 áíåðôõãìÝíåò 
åõíïúêÞ óõãêõñßá, ôçí áíÜðôõîç ÷þñåò (Ç.Ð.Á., Éáðùíßá, 
ôùí íÝùí ôå÷íïëïãéþí êáé íá ÊáíáäÜò êáé Áõóôñáëßá), 
êáôïñèþóåé íá áõîÞóåé äñáóôé-êáôáôÜóóåé ôçí ÅëëÜäá ñõíóç ôçò áõôïáðáó÷üëçóçò. 
êÜ ôçí áðáó÷üëçóç, åéäÜëëùò óôéò ÷þñåò ìå ôá ðåñéóóüôåñá Ùóôüóï, ç ÅðéôñïðÞ óçìåéþíåé 
ïé íÝåò äõíáôüôçôåò êáé ùöÝ-åìðüäéá ãéá ôçí ßäñõóç íÝùí üôé ç ÅëëÜäá åßíáé ç ìüíç ÷þñá 
ëåéåò èá áóöõêôéïýí óôï óôåíü åðé÷åéñÞóåùí. ðïõ óôçí ôñéåôßá 1997-2000 äåí ðëáßóéï ìéáò õðåñõèìéóìÝíçò 

Ç ȩ̂èåóç áðïêáëýðôåé üôé ç Ýëáâå êáíÝíá áðü ôá ðáñáðÜíù åõñùðáúêÞò ïéêïíïìßáò.
äçìéïõñãßá ìéáò íÝáò åðé÷åß-ìÝôñá, åíþ üëá ôá åõñùðáúêÜ Ïé ôïðïèåôÞóåéò áõôÝò ðïõ 
ñçóçò óôçí ÅëëÜäá ðñïóêñïýåé êñÜôç Ý÷ïõí ëÜâåé ìÝôñá áí ü÷é âáóßæïíôáé óå óôïé÷åßá ðïõ 
óå ìéá ôåñÜóôéá ãñáöåéïêñáôßá, êáé ðñïò ôéò ôñåéò êáôåõèýíóåéò óõíÝëåîå ç ÅðéôñïðÞ, Ýñ÷ïíôáé 
ôç äåýôåñç ìåãáëýôåñç ìåôÜ ôç ôïõëÜ÷éóôïí ðñïò ìßá áðü ëßãïõò ìÞíåò ìåôÜ ôá Åõñù-
Ãáëëßá, ìåôáîý ôùí áíåðôõã-

áõôÝò.ðáúêÜ Óõìâïýëéá ôçò Ëéóóá-
ìÝíùí ÷ùñþí ðáãêïóìßùò. 

Óôï ßäéï ðëáßóéï, ç ÅðéôñïðÞ âüíáò êáé ôçò ÓÜíôá Ìáñßá íôå 
ÓõãêåêñéìÝíá, áðáéôåß 13 

ÖÝéñá, óôá ïðïßá äéáìïñöþ- Ý÷åé ôïðïèåôÞóåé ôç äéÜèåóç 
äéáöïñåôéêÝò äéáäéêáóßåò åíþ 

èçêå óôñáôçãéêÞ ãéá ôï ðÝñáóìá êïíäõëßùí ãéá ôçí áíÜðôõîç 
ôç ëéãüôåñç ãñáöåéïêñáôßá óå 

ôçò ÅõñùðáúêÞò ̧ íùóçò óå ìéá íÝùí ôå÷íïëïãéþí, êáèþò áðü åðßðåäï ÅõñùðáúêÞò í̧ùóçò 
ïéêïíïìßá âáóéóìÝíç óôç ãíþ- ôéò åðé÷åéñÞóåéò ôïõ ôïìÝá Ý÷ïõí ç Öéëáíäßá, Óïõçäßá êáé 
óç, ôç ìåãáëýôåñç áíôáãùíé- áõôïý áíáìÝíïíôáé óôï ðëáßóéï Éñëáíäßá (4 äéáäéêáóßåò) êáé óå 
óôéêüôçôá êáé ôç äçìéïõñãßá ôçò ëåãüìåíçò ÍÝáò Ïéêïíï-ðáãêüóìéï åðßðåäï ï ÊáíáäÜò 
áðáó÷üëçóçò. Ç ÅðéôñïðÞ Ý÷åé ìßáò, ôá ìåãáëýôåñá ïöÝëç êáé (2 äéáäéêáóßåò).
óôï ìåôáîý äçìïóéïðïéÞóåé õðåíèõìßæåé üôé ç ÅëëÜäá åßíáé ç Ó÷åôéêÜ ìå ôïí ÷ñüíï ðïõ áðáé-óåéñÜ ðñïôÜóåùí ãéá ôá ìÝôñá 

ôåëåõôáßá óôçí Åõñþðç óôçí ôåßôáé ãéá ôç óýóôáóç ìéáò íÝáò ðïõ ðñÝðåé íá ëçöèïýí ðñïêåé-
ðñïþèçóç ôùí íÝùí ôå÷íïëï-åðé÷åßñçóçò , ç ÅëëÜäá âñßóêå-ìÝíïõ ôá ðñïáíáöåñüìåíá íá 
ãéþí. ÓõãêåêñéìÝíá áíáöÝñåé ôáé óôçí 8ç èÝóç ìå 53 åñãÜ-ãßíïõí ðñÜîç. Ôï äå åéäéêü 
üôé ç ÅëëÜäá ôï 1997, ôåëåõôáßï óéìåò ìÝñåò åíþ ïé ÷þñåò óôéò Åõñùðáúêü Óõìâïýëéï ôçò 
Ýôïò ãéá ôï ïðïßï Ý÷åé ðáñÜó÷åé ïðïßåò ïé äéáäéêáóßåò åßíáé Óôïê÷üëìçò, ôï ïðïßï Ý÷åé 
óôïé÷åßá, Ý÷åé äéáèÝóåé ìüëéò ôï ôá÷ýôåñåò åßíáé ï ÊáíáäÜò (2 ðñïãñáììáôßóåé ç óïõçäéêÞ 
0,8% ôùí äçìïóßùí äáðáíþí çìÝñåò) êáé ìåôáîý ôùí ÷ùñþí ðñïåäñßá óôï ìÝóï ôçò èçôåßáò 
ôçò, Ýíáíôé ôïõ êïéíïôéêïý ìÝ-ôçò ÅõñùðáúêÞò í̧ùóçò, ç Ì. ôçò (ôÝëç Ìáñôßïõ), öéëïäïîåß 

Âñåôáíßá (11 çìÝñåò). óïõ üñïõ ðïõ åßíáé 1,73% êáé ôï íá åßíáé áõôü ðïõ èá óõãêåêñé-
¼óïí áöïñÜ óôï êüóôïò ßäñõ-0,4% ôïõ Á.Å.Ð. Ýíáíôé ôïõ ìåíïðïéÞóåé êáé óõó÷åôßóåé 
óçò, ç ÅëëÜäá åìöáíßæåôáé ùò ç 0,7% ôïõ ìÝóïõ êïéíïôéêïý ôïõò áíùôÝñù óôü÷ïõò.
áêñéâüôåñç ÷þñá óôïí áíåðôõã-üñïõ.Ç ȩ̂èåóç ôçò ÅðéôñïðÞò 
ìÝíï êüóìï, êáèþò ôï êüóôïò õðïãñáììßæåé üôé õðÜñ÷åé Ôï ðëÝïí åíäåéêôéêü óõìðÝ-
(5.451 äïë. Ç.Ð.Á.- ó÷åäüí 2 ãåíéêþò óýãêëéóç ôéìþí ðñïò ôá ñáóìá ãéá ôéò åðéðôþóåéò ðïõ 
åêáô. äñ÷.) áíÝñ÷åôáé óå 0,48% êÜôù óôï åóùôåñéêü ôçò êÜèå ðñïêýðôïõí ãéá ôç ÷þñá åßíáé 
ôïõ êáôÜ êåöáëÞí Á.Å.Ð.÷þñáò, üðùò êáé ìåôáîý ôùí üôé äåí ìðïñåß íá ðñïóåëêýóåé 
ÐÝñáí ôçò Üñóçò ôùí ïéêïíï-äéáöïñåôéêþí ÷ùñþí, ùóôüóï íÝåò åðåíäýóåéò. ô̧óé åíþ ïé 
ìéêþí êáé ãñáöåéïêñáôéêþí ôïíßæåé üôé ç ôÜóç ìåßùóçò ôùí åíäïêïéíïôéêÝò Üìåóåò åðåí-
åìðïäßùí, ç äçìéïõñãßá íÝùí ôéìþí èá åßíáé äýóêïëï íá äýóåéò õðåñäéðëáóéÜóèçêáí óå 

óõíå÷éóôåß åöüóïí äåí õðÜñîåé åðé÷åéñÞóåùí áðáéôåß êáé áîßá ôçí åîáåôßá 1992-1998, äåí 
ôá÷ýôåñç áðåëåõèÝñùóç ôùí óõãêåêñéìÝíá ìÝôñá óôÞñéîçò 

åîáðëþèçêáí ïìïéïãåíþò. 
ôïõ åðé÷åéñçìáôßá óôá ðñþôá áãïñþí ìå ôç äçìéïõñãßá, ðá-

Óôçí Ýêèåóç óõìðåñáßíåôáé üôé 
ôïõ âÞìáôá. Ôñåéò êáôçãïñßåò ñÜëëçëá, éäéáßôåñá áõóôçñþí 

«ïé îÝíïé åðåíäõôÝò öáßíåôáé íá 
êáé áðïôåëåóìáôéêþí åëåãêôé-ôÝôïéùí ìÝôñùí ðïõ ç ÅðéôñïðÞ 

áðïöåýãïõí ôçí ÅëëÜäá êáé ôç 
êþí êáé ñõèìéóôéêþí ìç÷á-îå÷ùñßæåé ùò éäéáßôåñá ÷ñÞóéìá, 

Ãåñìáíßá, åðéäåéêíýïõí ìéêñü 
íéóìþí. åßíáé ç ìåßùóç ôïõ ïéêïíïìéêïý 

åíäéáöÝñïí ãéá ôç Ãáëëßá êáé 
âÜñïõò ðïõ óõíåðÜãåôáé ç Óýìöùíá ìå ôçí ÅðéôñïðÞ, 

ôçí Éôáëßá, åíþ Ýëêïíôáé áðü ôï 
óýóôáóç ìéáò íÝáò åðé÷åßñçóçò, êñßóéìï óôïé÷åßï ôçò ôá÷åßáò êáé 

ÂÝëãéï, ôçí Ïëëáíäßá, ôï Ëïõ-
ïñèÞò áðåëåõèÝñùóçò åßíáé ç ç ðáñï÷Þ õðçñåóéþí õðïóôÞ-

îåìâïýñãï êáé ôç Ì. Âñåôáíßá».äéåõêüëõíóç ôçò åðé÷åéñç-ñéîçò åðé÷åéñÞóåùí êáé ç åíèÜñ-
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COM (2000) 881 ôåëéêü

ÏÊÔÙÂÑÉÏÓ - ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÓ 2000

Õðü ôçí åðéìÝëåéá ôïõ ÐñïÝäñïõ ôïõ Éíóôéôïýôïõ 
Õãåßáò, ÁóöÜëåéáò êáé Óõíèçêþí Åñãáóßáò (ÉÕÁÓÅ), 
Ã. Óðõñüðïõëïõ êáé ìå ôç óõììåôï÷Þ ôùí åéäéêþí 
åðéóôçìüíùí Á. Âáëáâáíßäç, Å. ÂåëïíÜêç, Á. Êáñá-
ãåùñãßïõ, Ã. ÊïõæÞ, Ç. Ìðáíïýôóïõ, Ð. Ðáðáäüðïõ-
ëïõ, Ð. ÓïõñôæÞ, Í. Óáñáöüðïõëïõ êáé Ñ. ÖáêéïëÜ, 
åêäüèçêå ìßá éäéáßôåñá åíäéáöÝñïõóá ìåëÝôç ãéá ôï 
ðÜíôá åðßêáéñï æÞôçìá ôçò õãéåéíÞò êáé áóöÜëåéáò ôçò 
åñãáóßáò(ÕÁÅ) . Ç ìåëÝôç áõôÞ öéëïäïîåß íá êáëýøåé 
Ýíá ìåãÜëï êåíü óå Ýíá ôïìÝá æùôéêÞò óçìáóßáò ãéá 
ôçí ÅëëÜäá: ôéò óõíèÞêåò õãåßáò êáé áóöÜëåéáò ðïõ 
åðéêñáôïýí óôïõò ÷þñïõò åñãáóßáò êáé ôï ñüëï ôçò 
Ðïëéôåßáò, ôùí åðé÷åéñÞóåùí, ôùí åñãïäïôéêþí êáé 
óõíäéêáëéóôéêþí ïñãáíþóåùí, ôïõ åêðáéäåõôéêïý 
óõóôÞìáôïò ôçò ÷þñáò êáé ôùí åéäéêåõìÝíùí óôç 
ìåëÝôç ôùí óõíèçêþí åñãáóßáò åðéóôçìüíùí, óôç 
âåëôßùóç ôùí óõíèçêþí áõôþí.
Ç äéÜñèñùóç ôçò ìåëÝôçò åßíáé ç áêüëïõèç. ÌåôÜ 
áðü óýíôïìåò åéóáãùãéêÝò ðáñáôçñÞóåéò ó÷åôéêÜ ìå 
ôçí õéïèåôïýìåíç ïñïëïãßá, ôï âéâëßï äéáéñåßôáé óå 
ôÝóóåñá êåöÜëáéá. Ôï ðñþôï êåöÜëáéï ðáñïõóéÜæåé 
ôéò åîåëßîåéò ôïõ ïéêïíïìéêïý, êïéíùíéêïý êáé èåóìé-
êïý ðëáéóßïõ ôçò õãåßáò, áóöÜëåéáò êáé ôùí óõíèç-
êþí åñãáóßáò óôçí ÅëëÜäá. Ç êáôÜóôáóç óôï åèíéêü 
åðßðåäï ðåñéãñÜöåôáé óôá ôÝóóåñá ôìÞìáôá ôïõ äåý-
ôåñïõ êåöáëáßïõ ôçò ìåëÝôçò: äçìüóéïé ïñãáíéóìïß 
êáé õðçñåóßåò óôïí ôïìÝá ôçò õãåßáò, áóöÜëåéáò êáé 
óõíèçêþí åñãáóßáò, åèíéêÞ ðïëéôéêÞ óå áõôüí ôïí 
ôïìÝá, äñáóôçñéüôçôåò ôùí åðáããåëìáôéêþí ïñãáíþ-
óåùí êáé, ôÝëïò, åêðáßäåõóç, êáôÜñôéóç, Ýñåõíá êáé 
ðëçñïöüñçóç. Ôï ôñßôï êåöÜëáéï ðáñïõóéÜæåé ìßá 
ãåíéêÞ åêôßìçóç ôùí óõíèçêþí õãåßáò êáé áóöÜëåéáò 
óôïõò ÷þñïõò åñãáóßáò, ìßá óýíôïìç áíÜëõóç ôùí 
åíäïåðé÷åéñçóéáêþí õðïäïìþí (ôå÷íéêïß áóöÜëåéáò, 
ãéáôñïß åñãáóßáò, óõììåôï÷éêÝò äéáäéêáóßåò) óôïõò 
÷þñïõò ôçò åñãáóßáò êáé ìåñéêÜ óôïé÷åßá ãéá ôéò 
åðéðôþóåéò óôçí ÕÁÅ ôùí íÝùí åðáããåëìáôéêþí 
êéíäýíùí (íÝåò ôå÷íïëïãßåò, íÝåò ìïñöÝò åñãáóßáò). 
ÔÝëïò, ôï ôÝôáñôï êåöÜëáéï óõíïøßæåé ôéò êõñéüôåñåò 
åðéóçìÜíóåéò ôçò ìåëÝôçò êáé äéáôõðþíåé óõãêåêñé-
ìÝíåò ðñïôÜóåéò ãéá ìåëëïíôéêÞ äñÜóç. Ôï êåßìåíï 
óõìðëçñþíïõí ôåëéêÝò äéáðéóôþóåéò êáé ðÝíôå 
ðáñáñôÞìáôá (óõëëïãÝò íïìïèåôéêþí, êáíïíéóôéêþí 
êáé Üëëùí êåéìÝíùí óôïí ôïìÝá ôçò ÕÁÅ ê.ëð.)
Ç ìåëÝôç áõôÞ áðïôåëåß áíáìöéóâÞôçôá ìßá ðñþôç 
óõìâïëÞ óôçí ðåñáéôÝñù óõóôçìáôéêÞ Ýñåõíá êáé 
ôåêìçñßùóç ôçò õðÜñ÷ïõóáò êáôÜóôáóçò óôïí ôïìÝá 
ôçò ÕÁÅ óôçí ÅëëÜäá êáé ôùí ìÝôñùí ðïõ ðñÝðåé íá 
ëçöèïýí ãéá ôç âåëôßùóç ôùí óõíèçêþí åñãáóßáò óôç 
÷þñá ìáò êáé ôçí áðïôåëåóìáôéêüôåñç ðñïóôáóßá ôçò 
õãéåéíÞò êáé áóöÜëåéáò ôùí åñãáæïìÝíùí. ̧ ñ÷åôáé 
Üëëùóôå óå ìßá åõáßóèçôç óõãêõñßá, üðïõ áðïêáëý-
ðôåôáé üôé ôçí ôåëåõôáßá äåêáåôßá óôçí ÅëëÜäá åß÷áìå 
êáôÜ ìÝóï üñï 23.000 ìå 25.000 åñãáôéêÜ áôõ÷Þìáôá 
êÜèå ÷ñüíï êáé 100 èáíÜôïõò óõíåðåßá ôùí 
áôõ÷çìÜôùí áõôþí.
Ç ðëçñüôçôá êáé ç ôåêìçñßùóç ôïõ êåéìÝíïõ, êáèþò 
êáé ç åìðåéñßá êáé ç ðïëõåôÞò åíáó÷üëçóç ìå ôï 
áíôéêåßìåíï ôùí ìåëþí ôïõ ÉÕÁÓÅ ðïõ áðïôÝëåóáí 
ôçí åñåõíçôéêÞ ïìÜäá, êáèéóôïýí ôï Ýñãï áõôü Ýíáí 
ðïëýôéìï ïäçãü ãéá ôï ìåëåôçôÞ ôùí åñãáóéáêþí 
ó÷Ýóåùí. ¼ìùò ôï âéâëßï áðåõèýíåôáé êáé óå Ýíá 
åõñý áíáãíùóôéêü êïéíü: óôåëÝ÷ç êáé óõìâïýëïõò 
åðé÷åéñÞóåùí, óõíäéêáëéóôÝò, åðéèåùñçôÝò êáé 
ãéáôñïýò åñãáóßáò, óõíáöåßò åéäéêüôçôåò (íïóçëåõôÝò, 
åðüðôåò äçìüóéáò õãéåéíÞò ê.ëð.), ôå÷íéêïýò 
áóöáëåßáò, åñãïíüìïõò, äçìïóéïãñÜöïõò ê.ëð.

«Yãåßá, ÁóöÜëåéá êáé Óõí-
èÞêåò Åñãáóßáò óôçí ÅëëÜäá.
Åîåëßîåéò êáé ÐñïïðôéêÝò»
ÃåíéêÞ ÅðéìÝëåéá: Ãéþñãïò Ð. Óðõñüðïõëïò
Åêäüóåéò: Áíô. ÓÜêêïõëá, 2000

«ÏéêïíïìéêÞ ìåôáññýèìéóç: ̧ êèåóç 
ãéá ôç ëåéôïõñãßá ôùí êïéíïôéêþí 

áãïñþí ðñïúüíôùí êáé êåöáëáßùí»



Åêäüèçêå ðñüóöáôá ç Ãíþìç 

ôïõ Ïëëáíäéêïý Ïéêïíïìéêïý 

êáé Êïéíùíéêïý Óõìâïõëßïõ 

(SER) ìå ôßôëï «Ìåóïðñüèåóìç 

ïéêïíïìéêÞ êáé êïéíùíéêÞ 

ðïëéôéêÞ, 2000-2004». 

Ôï Ïëëáíäéêü Óõìâïýëéï, áíôß-
óôïé÷ï ôçò åëëçíéêÞò Ï.Ê.Å., 
äéáäñáìáôßæåé óçìáíôéêü ñüëï 
óôç ÷Üñáîç ôçò äçìüóéáò ðïëéôé-
êÞò ôçò Ïëëáíäßáò êáé ãíùìï-
äïôåß ôáêôéêÜ óå ìéá åõñåßá 
ãêÜìá èåìÜôùí. Ð.÷. ôçí ðåñßïäï 
1999-2000 åîÝäùóå Ãíþìåò ãéá 
ôçí ðïëéôéêÞ ßóùí åõêáéñéþí, ôéò 
óõíôÜîåéò êáé ôï áóöáëéóôéêü 
óýóôçìá, ôçí áíþôáôç åêðáß-
äåõóç êáé ðñüãñáììá Ýñåõíáò, ôçí óõììåôï÷Þ óôçí áðáó÷ü-
áãïñÜ êáé êñÜôïò, åõñùðáúêüò ëçóç ôùí åèíïôéêþí ìåéïíï-
êïéíùíéêüò äéÜëïãïò, ê.ëð. ôÞôùí», SER 2000, ç ïðïßá åßíáé 
Óôçí Ãíþìç ðïõ áíáöåñüìáóôå óôçí äéÜèåóç ôçò åëëçíéêÞò 
óÞìåñá, ðáñïõóéÜæåôáé ôï ìïíôÝ-Ï.Ê.Å. êáé ðéèáíþò íá ôý÷åé 
ëï ôçò ÷þñáò ãéá ôçí ïéêïíïìéêÞ ó÷ïëéáóìïý óå åðüìåíá ôåý÷ç).
ðïëéôéêÞ êáé ôçí áíÜðôõîç, ç ÐñÝðåé íá ôïíéóôåß ðÜíôùò, ç 
ïðïßá, üðùò äçëþíåôáé, ÷áñáêôç-éäéáéôåñüôçôá ôïõ ïëëáíäéêïý 
ñßæåôáé áðü êáëÝò åðéäüóåéò. Ç ìïíôÝëïõ, ôï ïðïßï âáóßæåôáé óå 
Ïëëáíäßá Ý÷åé åðéëýóåé ôá ðïëëáðëÝò êïéíùíéêÝò óõíåí-
âáóéêÜ äéáñèñùôéêÜ ðñï-íïÞóåéò, «ðõëþíåò» êáé äéá-
âëÞìáôá, ü÷é ìüíï óôçí ïéêï-ðñáãìáôåýóåéò, åíôáóóüìåíï óå 
íïìßá ìå ôçí óôåíÞ Ýííïéá, áëëÜ ìéá åõñýôåñç ðáñÜäïóç ôçò 
êáé óôïí ôïìÝá ôçò ïñãÜíùóçò êåíôñéêÞò Åõñþðçò, ìå êÜðïéåò 
ôçò áãïñÜò åñãáóßáò êáé ôçò åã÷þñéåò áðï÷ñþóåéò ëüãù ôçò 
êáôáðïëÝìçóçò ôçò áíåñãßáò éäéïìïñößáò ôçò Ïëëáíäßáò. 
(êõñßùò ìå ôçí äéÜäïóç èÝóåùí 

Áêüìá üìùò êáé Ýôóé, üðùò ìåñéêÞò áðáó÷üëçóçò êáé ôçí 
ðáñáôÞñçóå ï åêðñüóùðïò ôçò óõóôçìáôéêÞ ÷ñÞóç êïéíùíéêïý 
ÏëëáíäéêÞò åñãïäïôéêÞò ðëåõ-äéáëüãïõ).
ñÜò óå ðñüóöáôï óõíÝäñéï óôçí 

ô̧óé ç Ãíþìç ôçò oëëáíäéêÞò ÁèÞíá, ÷ñåéÜóôçêáí «áßìá, 
Ï.Ê.Å. õðïóôçñßæåé üôé ðëÝïí ïé 

äÜêñõá êáé éäñþôáò» ãéá íá 
ðñïôåñáéüôçôåò ìåôáôïðßæïíôáé 

åðéôåõ÷èåß, áêüìá êáé óôçí 
óôï ðåäßï ôçò ðïëéôéêÞò ðáãßùóçò 

Ïëëáíäßá, ôï ìïíôÝëï áõôü. 
ôùí êåêôçìÝíùí (consolidation), 

ÐÜíôùò, êáé ï åêðñüóùðïò ôùí 
ìå åìâÜèõíóç óå êïéíùíéêïýò 

ïëëáíäéêþí óõíäéêÜôùí åîÞñå 
ôïìåßò, üðùò ç éóüôçôá ôùí 

ôï ìïíôÝëï êáé åðáßíåóå éäéáß-
öýëùí óôçí åñãáóßá êáé ôçí 

ôåñá ôçí ðïëéôéêÞ ôçò ìåñéêÞò 
âåëôßùóç ôçò ðñüóâáóçò ôùí 

áðáó÷üëçóçò.
åèíïôéêþí ìåéïíïôÞôùí óôï 

Áîßæåé üìùò íá åðéóçìÜíïõìå üôé êïéíùíéêü êáé ïéêïíïìéêü 
ïé áðïäï÷Ýò ôçò ìåñéêÞò áðá-óýóôçìá (ðÜíù ó'áõôü ôï æÞôçìá 
ó÷üëçóçò óôçí Ïëëáíäßá ðëç-ç ïëëáíäéêÞ Ï.Ê.Å. Ý÷åé åêäþóåé 
óéÜæïõí áõôÝò ôçò ðëÞñïõò êáé åéäéêÞ ãíùìïäüôçóç ìå ôßôëï 
áðáó÷üëçóçò.«Äçìéïõñãþíôáò êáé ðñïÜãïíôáò 

ÏÉ Ï.Ê.Å.ÔÇÓ  ÅÕÑÙÐÁÚÊÇÓ ÅÍÙÓÇÓ 

«Ìåóïðñüèåóìç ïéêïíïìéêÞ êáé
êïéíùíéêÞ ðïëéôéêÞ, 2000-2004»

Ãíþìç ôïõ Ïëëáíäéêïý Ïéêïíïìéêïý êáé Êïéíùíéêïý Óõìâïõëßïõ (SER)

σε τέσσερις (4) θεματικούς άξονες:

• Γνώμες για τη Διεύρυνση της Ε.Ε.

• Επαφές με θεσμούς Κοινωνικού Διαλόγου στην Κεντρική 

και Ανατολική Ευρώπη

• Εντυπώσεις σχετικά με τον Κοινωνικό Διάλογο στην 

Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη

• Συστάσεις 

Όσον αφορά στον πρώτο θεματικό άξονα παρουσιάστηκαν οι 

γνώμες των Ο.Κ.Ε. σχετικά με τις προετοιμασίες που απαι-

τούνται από την Ε.Ε. αλλά και από τα υποψήφια κράτη-μέλη 

ενόψει της επικείμενης διεύρυνσης. Ενδεικτικά, οι Ο.Κ.Ε. της 

Γαλλίας, του Βελγίου και της Πορτογαλίας συμφώνησαν 

στην ανάγκη για πρόοδο της πολιτικής ολοκλήρωσης μέσω 

της ενίσχυσης των υπερεθνικών στοιχείων της Ε.Ε.

Στο δεύτερο θεματικό άξονα έγιναν δύο παρατηρήσεις σχετι-

κά με τις επαφές με την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη: 

Πρώτον, μόνο η Ο.Κ.Ε. των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων φαίνε-

ται να καλύπτει ένα μεγάλο εύρος χωρών και δεύτερον, εκτός 

από τις επαφές της ελληνικής Ο.Κ.Ε. και της ευρωπαϊκής 

Ο.Κ.Ε., οι περισσότερες φαίνεται να είναι περιστασιακές.

Στον τρίτο θεματικό άξονα τονίστηκε ότι οι περισσότερες 

Ο.Κ.Ε. συμφωνούν ότι ο Κοινωνικός Διάλογος στην Κεντρι-

κή και Ανατολική Ευρώπη βρίσκεται ακόμη στα πρώτα του 

βήματα και τον ακολουθεί μια βαριά κληρονομιά από το 

παρελθόν: πατερναλιστικό κράτος και αδύναμη κοινωνία των 

πολιτών.

Οι συστάσεις που έγιναν αφορούν στα μέσα με τα οποία ο 

Κοινωνικός Διάλογος μπορεί να ενισχυθεί.

Στο σημείο αυτό τα Συμβούλια πρότειναν:

• την ανταλλαγή πληροφοριών

• την ενίσχυση διμερών επαφών

• την αύξηση της εμπλοκής των υποψηφίων χωρών στις 

τρέχουσες συζητήσεις (forum) της Κοινότητας για τον 

Κοινωνικό Διάλογο.

Για το θέμα της συνεργασίας των Ο.Κ.Ε. μέσω του Internet 

είχε προηγηθεί στις 13 Νοεμβρίου 2000, στις Βρυξέλλες, 

Συνάντηση των αρμόδιων στελεχών της Οικονομικής και 

Κοινωνικής Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των 

Ο.Κ.Ε. των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη διάρκεια 

της Συνάντησης προετοιμάστηκε η παρουσίαση του project 

“CESlink” που έγινε στη Χάγη. Στη συνέχεια συζητήθηκαν 

τεχνικές λεπτομέρειες για την εύρυθμη και αποτελεσματι-

κότερη λειτουργία της νέας κοινής περιοχής (site) της Ο.Κ.Ε. 

των Ε.Κ. και των εθνικών Ο.Κ.Ε. Τονίστηκε η θετική συμβο-

λή και η συνεισφορά όλων των συμμετεχόντων στελεχών από 

τις εθνικές Ο.Κ.Ε. Τέλος, αποφασίστηκε ότι πολύ σύντομα το 

project “CESlink” θα είναι έτοιμο να τεθεί σε λειτουργία. 

ÅôÞóéá Óýíïäïò ôùí ÐñïÝäñùí 
êáé ôùí Ãåíéêþí ÃñáììáôÝùí 

ôùí Ï.Ê.Å. ôùí ÷ùñþí ôçò 
ÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò óôç ×Üãç 
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υνήλθε τη Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2000 η στενή έννοια, με μια ευρύτερη κοινωνική πολι- Βασικές για την Ο.Κ.Ε. είναι οι διακρίσεις: 

Ολομέλεια της Οικονομικής και τική, και μάλιστα σε τομείς, όπως η ισότητα των α) μεταξύ «επεμβατικών» και «συνοδευτικών» 
Κοινωνικής Επιτροπής της Ελλάδος φύλων, η προστασία της μητρότητας, κ.λπ. πολιτικών,

(Ο.Κ.Ε.), προκειμένου να εκφράσει Γνώμη Ταυτόχρονα δίνεται έμφαση στη συγκράτηση β) μεταξύ πολιτικών ενίσχυσης της γονιμότητας 
Πρωτοβουλίας για το «Δημογραφικό των μεγάλων ηλικιακών ομάδων στην αγορά και προσαρμογής των τρεχόντων δημογρα-
Ζήτημα». εργασίας, προκειμένου να αντιμετωπισθούν τα φικών χαρακτηριστικών και

ελλείμματα που προκύπτουν από την γήρανση Η Γνώμη της Ο.Κ.Ε. ξεκινά με την διαπίστωση γ) μεταξύ πολιτικών που επιδιώκουν τη 
(«πολιτικές ενεργούς γήρανσης»). ότι τόσο στην Ευρώπη, όσο και στην Ελλάδα, μεταβολή συμπεριφορών των ζευγαριών και 

έχουν σημειωθεί τις τελευταίες δεκαετίες Στη χώρα μας έχει κατά καιρούς επισημανθεί το πολιτικών που λαμβάνουν σοβαρότερα υπόψη 
δημογραφικές εξελίξεις με κύριο χαρακτηρι- πρόβλημα. Ιδιαίτερα στην δεκαετία του 1990 τους τη δομική φύση του προβλήματος και 
στικό την μείωση των γεννήσεων και την άνοιξε περισσότερο η σχετική συζήτηση. Η προσπαθούν να λειτουργήσουν με βάση τη 
αύξηση των μεγαλύτερων ηλικιακών ομάδων. Η ασκηθείσα όμως πολιτική ήταν δημογραφική με σύγχρονη κοινωνική δομή.
χώρα μας, μάλιστα, παρουσιάζει μία από τις τη στενή έννοια κυρίως, επικεντρούμενη σε  Η Γνώμη της Ο.Κ.Ε. καταλήγει με προτάσεις 
χαμηλότερες επιδόσεις στην Ευρώπη, σε ό,τι κίνητρα, υπό μορφή επιδομάτων και διαφόρων για τις μελλοντικές αρχές που θα πρέπει να 
αφορά στην γονιμότητα και την ηλικιακή ελαφρύνσεων, προς τις πολύτεκνες οικογένειες. διέπουν μια σύγχρονη, κατά τη γνώμη της, 
ανανέωση του πληθυσμού. Τόσο η υφιστάμενη νομοθεσία  η οποία κωδικο- δημογραφική πολιτική. Οι προτάσεις αυτές, αν 

ποιείται και παρατίθεται σε παράρτημα της Θα μπορούσε κανείς να περιμένει μια φυσική και δεν είναι εξαντλητικές, δεδομένου ότι 
Γνώμης όσο και οι προτάσεις νόμου που έχουν αντιστροφή των τάσεων αυτών στο μέλλον, ή να διάφορες πτυχές του ζητήματος συνιστούν 
κατατεθεί, κινούνται κατά βάση προς αυτή την μην ανησυχεί ιδιαίτερα, προσβλέποντας στην διακριτές τομεακές πολιτικές, επί των οποίων η 
κατεύθυνση.εισροή μεταναστών για την αναπλήρωση του Ο.Κ.Ε. έχει τοποθετηθεί, ή θα τοποθετηθεί 

τμήματος του εργατικού δυναμικού που γηρά- Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της σύντομα, συνιστούν ωστόσο ένα σφαιρικό 
σκει. Διότι, βέβαια, μια επιμονή των τάσεων Ελλάδoς (Ο.Κ.Ε.) αποφάσισε να τοποθετηθεί πλαίσιο δημογραφικής πολιτικής το οποίο 
προς την κατεύθυνση της μείωσης των γεννή- επί αυτών των ζητημάτων, θεωρώντας σημαντι- διαρθρώνεται σε τρεις άξονες: Προτάσεις για 
σεων και της γήρανσης αποτελεί σοβαρό πρό- κό και πολύπλευρο το δημογραφικό πρόβλημα. παρεμβατικές πολιτικές, προτάσεις για συνο-
βλημα. Αφορά τη δυναμικότητα και προσφορά Πράγματι, εκτός από τις πολιτικές ενίσχυσης δευτικές πολιτικές και προτάσεις ερευνητικού 
εργατικού δυναμικού, την επιβάρυνση των της γονιμότητας, ανοίγεται ένα ευρύ πεδίο με περιεχομένου.
ασφαλιστικών και υγειονομικών συστημάτων, μεγάλη σημασία για τις μείζονες κοινωνικές και Η Ο.Κ.Ε. ελπίζει ότι το πλαίσιο ανάλυσης που 
ενώ άπτεται και θεμάτων, όπως η εθνική άμυνα. οικονομικές επιλογές αυτής της χώρας. προτείνει θα βοηθήσει στην καλύτερη 
Όμως, αφενός οι επιστημονικές προγνώσεις για Η Γνώμη της Ο.Κ.Ε. ανοίγει τη σχετική προσέγγιση του δημογραφικού ζητήματος στη 
την εξέλιξη των τάσεων αυτών είναι δυσμενείς, συζήτηση με αυτά τα συναρτώμενα προς τη χώρα μας. Το κείμενο της Γνώμης, αν και 
όπως δείχνεται στην Γνώμη, αφετέρου δεν είναι δημογραφία ζητήματα, τα αίτια και τις σχετικά μακρό, περιέχει ευδιάκριτες ενότητες, 
δυνατόν μια δημογραφική πολιτική να στηριχτεί επιπτώσεις τους σε διάφορους τομείς (αγορά οι οποίες κατευθύνουν τον αναγνώστη στις 
μόνο στον παράγοντα μετανάστευση. εργασίας, υγεία, ασφαλιστικό, μετανάστευση). περιοχές ενδιαφέροντός του. 
Σε αρκετές χώρες της Ε.Ε. έχουν γίνει προσπά- Συνεχίζει με την ανάλυση διαφόρων τύπων Ωστόσο, η Ο.Κ.Ε. θεωρεί ότι το πολύπλευρο 
θειες τόνωσης της «γονιμότητας», αλλά εν δημογραφικής πολιτικής, όπως προκύπτουν από ζήτημα της δημογραφικής πολιτικής δεν 
καιρώ επικράτησε η αντίληψη ότι αυτού του τη διεθνή πρακτική και επιστημονική έρευνα. εξαντλείται σε ένα κείμενο. Επιβάλλεται να 
είδους οι «επεμβατικές» πολιτικές δε μπορούν Προσεγγίζει δε τα πρότυπα πολιτικής, αλλά και αναπτυχθεί και στην χώρα μας σοβαρή και 
να έχουν άμεσο αντίκτυπο, δεδομένου ότι το τις «προβολές» πληθυσμού για το μέλλον, όπως ολοκληρωμένη έρευνα, μέσα από την οποία θα 
πρόβλημα έχει δομικά πολιτιστικά χαρακτη- διατυπώνονται από έγκυρους επιστημονικούς προκύψουν όλα εκείνα τα στοιχεία που σήμερα 
ριστικά. Έτσι, συχνά προτάσσονται «συνο- κύκλους και κέντρα δημογραφικής πολιτικής. απουσιάζουν. Μάλιστα στην Ολομέλεια 
δευτικές» πολιτικές, που προσπαθούν να Στο πλαίσιο αυτό διατυπώνονται εναλλακτικά προτάθηκε να ακολουθήσει και άλλη 
αγκαλιάσουν ολόπλευρα το πρόβλημα, σενάρια, που αποτυπώνονται και σε πίνακες γνωμοδότηση, με σκοπό την εμβάθυνση σε επί 
συναρτώντας τη δημογραφική πολιτική, με τη παραρτήματος. μέρους δημογραφικές πολιτικές.

¸êöñáóç Ãíþìçò Ðñùôïâïõëßáò ôçò 
Ï.Ê.Å. ãéá ôï «Äçìïãñáöéêü ÆÞôçìá»

Ó

O κ. Κ. Κόλλιας, Μέλος της 

Εκτελεστικής Επιτροπής,

και το Πρoεδρείο της Ο.Κ.Ε.
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Συνέχεια από τη σελ. 1
τικών είναι η ανεπαρκής πρόσβα-

«Έκθεση για τις Καινοτόμες ση σε στρατηγικές μεθόδους πλη-
Πολιτικές στις Mικρομεσαίες και ροφόρησης και οι δυσκολίες στη 
Βιοτεχνικές Επιχειρήσεις, από την συνεργασία με εξωτερικά ερευνη-
οπτική γωνία της αειφόρου τικά κέντρα. Επίσης, σημαντικό 
ανάπτυξης, της χρηματοδότησης πρόβλημα είναι η έλλειψη 
και της πρόσβασης στην πληρο- ειδικευμένου ανθρώπινου δυναμι-
φόρηση», που επεξεργάστηκαν η κού και η απουσία υπηρεσιών 
Ο.Κ.Ε. των Ε.K., με τη συνερ- προσαρμοσμένων στις ανάγκες 
γασία των Ο.Κ.Ε. του Μαρόκου των μικρών επιχειρήσεων.
και της Ιταλίας και των εκπρο- Προτείνονται μέτρα για την 
σώπων των κοινωνικών φορέων ενίσχυση της έρευνας και της 
της  Μάλτας  και  της  Τουρκίας. ανάπτυξης (μεταφορά τεχνο-
Τα βασικά συμπεράσματα της γνωσίας στα πεδία της παραγωγής 
συζήτησης των δύο θεμάτων, και στο management, ανάπτυξη 
όπως καταγράφηκαν στην Τελική προγραμμάτων κατάρτισης σε 
Δήλωση είναι τα ακόλουθα: αντικείμενα που σχετίζονται με τις 

νέες τεχνολογίες κ.λπ.).Όσον αφορά στο πρώτο θέμα, 

εισηγήτρια του οποίου από την Τέλος, αποφασίστηκε ότι η 

ελληνική Ο.Κ.Ε. ήταν η κα Μ. επόμενη Ετήσια Σύνοδος Κορυ-

Γιαννακούρου, επισημάνθηκε το φής θα πραγματοποιηθεί στην 

χαμηλό επίπεδο κατάρτισης στους Αλγερία και θα έχει δύο θέματα 

αγρότες, η μείωση και γήρανση προς συζήτηση:

του ενεργού αγροτικού πληθυ- • «Το Διεθνές Εμπόριο και η 
σμού και οι δυσκολίες στην Κοινωνική Ανάπτυξη», η επε-
εξασφάλιση ιδιοκτησίας και χρη- ξεργασία του οποίου ανατέθηκε 
ματοδότησης. στην Ο.Κ.Ε. των Ε.Κ., με τη 

Σχετικά με το επίπεδο κατάρτισης συνεργασία των Ο.Κ.Ε. της 

ενδεικτικά προτείνονται τα ακό- Γαλλίας, της Ελλάδας, της 
ροφόρησης προσβάσιμων σε ρήσεις τείνουν να καινοτομούν Ισπανίας, του Λιβάνου και του λουθα: 

χωρίς να συμμετέχουν σε ερευ-κάθε αγρότη με σκοπό τη Μαρόκου.• Η εξασφάλιση μιας βάσιμης 
νητικές δραστηριότητες αλλά διάδοση της γνώσης και την • «Το Εξωτερικό Χρέος των γενικής εκπαίδευσης στις αγρο-
εφαρμόζοντας καινοτόμες ιδέες προώθηση της ιδέας της αειφό- Νoτίων Χωρών της Μεσο-τικές περιοχές,  ιδιαίτερα 
που αναδύονται μέσα από τη ρου ανάπτυξης. γείου», η επεξεργασία του ανάμεσα στις γυναίκες, με 
συνεργασία με πελάτες και Αναφορικά με το δεύτερο θέμα, οποίου ανατέθηκε στην Ο.Κ.Ε. σκοπό η γενική αυτή εκπαίδευση 
προμηθευτές.επισημάνθηκε ότι γενικά στις Ιταλίας, με τη συνεργασία των να εξελιχθεί σε αγροτική εκπαί-
Τα σημαντικότερα εμπόδια για την Ο.Κ.Ε. της Αλγερίας και της μεσογειακές χώρες, οι Μικρο-δευση.
εφαρμογή των καινοτόμων πολι- Τυνησίας.  μεσαίες και Βιοτεχνικές Επιχει-• Η εγκαθίδρυση δικτύων πλη-

6ç ÅõñùìåóïãåéáêÞ Óýíïäïò ÊïñõöÞò ôùí Ï.Ê.Å.
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Δημόσια συζήτηση με θέμα «Σχέδιο 
Περιφερειακής και Αγροτικής Ανά-
πτυξης 2000-2006» πραγματοποιή-
θηκε την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 
2000, στη Βέροια. Την εκδήλωση 
διοργάνωσε η Οικονομική και Κοινω-
νική Επιτροπή της Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης Ημαθίας.

Από την Ο.Κ.Ε. της Ελλάδος παρευρέ-
θηκαν οι κ.κ. Δημήτριος Πολίτης, 
Αντιπρόεδρος (Β' Oμάδα), Γρηγόρης 
Παπανίκος, Γενικός Γραμματέας και η 
κα Μάρθα Θεοδώρου, Υπεύθυνη Δη-
μοσίων και Διεθνών Σχέσεων.

Ο κ. Πολίτης παρουσίασε τη Γνώμη 
της Ο.Κ.Ε. «Σχέδιο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης», ενώ στο πολυπληθές 
ακροατήριο της εκδήλωσης διανε-
μήθηκε ενημερωτικό υλικό για την 
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή 
της Ελλάδος. 

Δημόσια Συζήτηση στη Βέροια

Πάνω: O Aντιπρόεδρος 

της Ο.Κ.Ε.

Δεξιά: Tο πάνελ της

 Δημόσιας Συζήτησης



Ó

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

Åèíéêïý ÓõóôÞìáôïò Õãåßáò» 
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Πάνω:

To Πρoεδρείο και ο 

Γενικός Γραμματέας  

της Ο.Κ.Ε.

Αριστερά:

Oι κ.κ. Κ. Κεφάλας 

και Στ. Λαιμός,

Μέλη της 

Εκτελεστικής

Επιτροπής 

της Ο.Κ.Ε.
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υνήλθε την Πέμπτη 28 Δε-
κεμβρίου 2000 η Ολομέλεια 
της Οικονομικής και Κοινω-

νικής Επιτροπής της Ελλάδος 
(Ο.Κ.Ε.), προκειμένου να εκφράσει 
Γνώμη επί των Σχεδίων Νόμου του 
Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας με 
θέμα:  α) «Βελτίωση και Eκσυγ-
χρονισμός του Εθνικού Συστήματος 
Υγείας» και β) «Σώμα Επιθεωρητών 
Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.)  
και άλλες διατάξεις».

á) «Âåëôßùóç êáé Eêóõã-
÷ñïíéóìüò ôïõ Åèíéêïý 
ÓõóôÞìáôïò Õãåßáò» 
Είναι ευρέως αποδεκτό σήμερα ότι το 
Εθνικό Σύστημα Υγείας στη χώρα μας 
εμφανίζε ι  πολλά προβλήματα 
δυσλειτουργίας και αδιαφάνειας που 
πηγάζουν από μια μη ολοκληρωμένη 
οργάνωση και λειτουργία, χαμηλή 
αποδοτικότητα και αποτελεσμα-
τικότητα, περιφερειακές ανισότητες 
και χαμηλή ποιότητα προσφερό-

ουδέποτε εφαρμόσθηκε) αναμένεται σφαλισμένη τη διαφάνεια, την διατάξεις ενέχει τον κίνδυνο να μενων υπηρεσιών. Η κατάσταση αυτή 
να επιφέρει καλύτερη αποτελεσμα- αξιοπιστία και να τελεί υπό την άμεση δημιουργηθούν άνισες καταστάσεις, ουσιαστικά φαλκιδεύει ένα από τα 
τικότητα των υπηρεσιών υγείας, κρατική ευθύνη και τον κοινωνικό τόσο στους ασθενείς, όσο και στους βασικότερα δικαιώματα του πολίτη, 
καθώς θα επιτρέπει την ανίχνευση και έλεγχο. Προεξάρχον στοιχείο μιας ιατρούς, ενώ είναι και αμφίβολο εάν την υγεία, και δεν μπορεί να 
αποτύπωση των πραγματικών αναγ- τυχόν ανωνυμοποίησης προβάλλεται ή θα υπάρξει ικανοποιητική ανταπό-συνεχισθεί.  
κών υγείας του πληθυσμού. Εκφρά- αναδεικνύεται η λογική του κέρδους κριση από επαρκή αριθμό ιατρών.

Το παρόν Σχέδιο Νόμου αποτελεί το 
ζεται η ελπίδα ότι αυτή τη φορά, η που μπορεί να προέλθει μέσα από την Για το λόγο αυτό, προτείνεται να πρώτο από μια σειρά νομοθετημάτων,  
περιφερειακή οργάνωση του Ε.Σ.Υ. εμπορευματοποίηση της υγείας, κάτι εξετασθεί η επέκταση του ωραρίου των οποίων ο διακηρυσσόμενος 
πράγματι θα υλοποιηθεί. που είναι ασύμβατο με το δημόσιο και λειτουργίας των νοσοκομείων και τα στόχος είναι μια ολοκληρωμένη 

κοινωνικό χαρακτήρα της που όλοι Α' Άποψη: «Για να γίνει αποτε- απογεύματα, με αντίστοιχη ρύθμιση μεταρρύθμιση του Εθνικού Συστή-
αποδεχόμαστε.»λεσματική όμως η οργάνωση και η των όρων εργασίας των ιατρών, προς ματος Υγείας. Η Ο.Κ.Ε. σημειώνει ότι 

λειτουργία των νοσοκομείων, θα 1β. Θετικά κρίνεται και η προσπάθεια τους οποίους βεβαίως θα δοθούν αυτό είναι το πρώτο από μία σειρά από 
πρέπει η περιφερειακή οργάνωση του εισαγωγής της επιστημονικής διοίκη- κίνητρα και σε επίπεδο αποδοχών.νομοθετικές παρεμβάσεις που 
Ε.Σ.Υ. να συνοδευθεί από τη με- σης και διαχείρισης στα κρατικά Όσον αφορά στις ειδικότερες ρυθμί-χρειάζεται να γίνουν στο Εθνικό 
τατροπή των νοσοκομείων σε μονο- νοσοκομεία, προσπάθεια η οποία όμως σεις της εν λόγω διάταξης, ιδιαίτερα Σύστημα Υγείας καθώς θίγει μία μόνο 
μετοχικές εταιρείες των οποίων τη δεν θα πρέπει να μείνει στα χαρτιά αρνητικά κρίνεται η πρόβλεψη της πτυχή του προβλήματος. Εκφράζεται η 
μόνη μετοχή θα έχει το Περιφερειακό όπως συνέβη και με το ν. 2519/97 που καταβολής από τον ασθενή αμοιβής ευχή όπως και τα υπόλοιπα νομο-
Συμβούλιο Υγείας (βλ. ανάλογη προέβλεπε το θεσμό των «διοικητών» για την επίσκεψη, κάτι που αναιρεί μία θετήματα να τεθούν σε κοινωνικό 
διάταξη του άρθρου 2 παρ. 4 περ. ιη (“managers”) των νοσοκομείων αλλά βασική αρχή του Ε.Σ.Υ. Η διάταξη θα διάλογο και εν τέλει σε εφαρμογή 
του Σχεδίου Νόμου) ή έστω σε Νομικά οι σχετικές προκηρύξεις των θέσεων πρέπει να απαλειφθεί. εντός του προσεχούς 6μήνου. Μόνο 
Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου. Με αυτό ποτέ δεν ολοκληρώθηκαν. όταν δημοσιοποιηθούν όλα τα Σχέδια 2β. Σε σχέση με τις αποδοχές, 
τον τρόπο, από τη μια θα διαφυλαχθεί 1γ. Τέλος, θετικά κρίνονται οι διατά-Νόμου, θα είναι δυνατόν για την επισημαίνεται ότι το υπό κρίση Σχέδιο 
ο δημόσιος χαρακτήρας της υγείας που ξεις για την κρίση και την επανάκριση Ο.Κ.Ε. να προβεί σε μία συνολική Νόμου δεν θίγει καθόλου το θέμα της 
κανείς δεν αμφισβητεί από την άλλη των ιατρών στην πενταετία και τη σύνδεσης της αμοιβής των ιατρών με αποτίμηση της επιχειρούμενης 
όμως θα δοθεί η αναγκαία εκείνη δεκαετία μετά την οποία επέρχεται η την αποδοτικότητα (με τον καθορισμό μεταρρύθμισης του Ε.Σ.Υ.  
ευελιξία που χρειάζονται τα νοσο- μονιμοποίηση. Η ιδιαιτερότητα του συγκεκριμένων ποιοτικών δεικτών), Σε σχέση τώρα με το συγκεκριμένο 
κομεία για να επιτελέσουν το ση- λειτουργήματος του ιατρού επιβάλει ζήτημα το οποίο είναι πλέον ώριμο Σχέδιο Νόμου, η Ο.Κ.Ε. κρίνει ότι 
μαντικό κοινωνικό τους έργο». τέτοιου είδους κρίσεις. Φυσικά, θα προς αντιμετώπιση. περιέχει θετικά στοιχεία, μεταξύ των 
Β' Άποψη : «Η αποτελεσματικότητα πρέπει να υπάρχουν οι εγγυήσεις ότι οποίων τα σημαντικότερα είναι τα 2γ. Ένα άλλο θέμα που δεν θίγεται από 
της λειτουργίας των νοσοκομείων αφ' ενός οι κρίσεις θα είναι ουσια-εξής: το Σχέδιο Νόμου είναι η ανάγκη 
εξαρτάται από το συνολικό πλέγμα στικές και όχι τυπικές και αφ' ετέρου αξιολόγησης των Νοσοκομείων ως 1α. Με τις διατάξεις του Σχεδίου 
που διέπει τον τρόπο διοίκησης και θα είναι αντικειμενικές και δίκαιες. οργανισμών. Θα πρέπει να θεσπι-Νόμου επιδιώκεται η περιφερειακή 
λειτουργίας τους, την οικονομική τους 2α. Η επέκταση της λειτουργίας των σθούν μετρήσιμα κριτήρια μέτρησης συγκρότηση του Ε.Σ.Υ. με την ίδρυση 
στήριξη και τη διαφάνεια και τον νοσοκομείων και τα απογεύματα της αποδοτικής και αποτελεσματικής και λειτουργία περιφερειακών συστη-
έλεγχο της διαχείρισης του συστή- αποτελεί υπαρκτή κοινωνική ανάγκη λειτουργίας των νοσοκομείων (π.χ. μάτων υγείας ανά περιφέρεια. 
ματος. Η υγεία είναι ύψιστο κοινωνικό και θα πρέπει μία μεταρρύθμιση του ποσοστά θνησιμότητας, επαναληψι-Η περιφερειακή αυτή αποκέντρωση (η 
αγαθό, αποτελεί βασική προτεραι- Ε.Σ.Υ. να ανταποκριθεί στην ανάγκη μότητα των ιατρικών πράξεων, χρόνος οποία προβλεπόταν και από το ν. 
ότητα της Πολιτείας σύμφωνα με το αυτή. Ο συγκεκριμένος όμως τρόπος αναμονής μέχρι τη διενέργεια χειρουρ-1397/83 αλλά με λιγότερο σαφή 
Σύνταγμα και πρέπει να έχει δια- που επιλέγεται με τις σχετικές γικών επεμβάσεων κ.λπ.). τρόπο, και εν πάση περιπτώσει, 
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Παράλληλα με τις παρατηρήσεις 
αυτές, η Ο.Κ.Ε. είναι υποχρεωμένη να 
επισημάνει ότι τα θετικά σημεία του 
Σχεδίου Νόμου κινδυνεύουν να απο-
δυναμωθούν στην πράξη από τον 
προβλεπόμενο τρόπο διάρθρωσης και 

γνώσεις των νέων τεχνολογιών και 
διοίκησης των περιφερειακών υπη-

των νέων γνωστικών αντικειμένων 
ρεσιών υγείας και των υπαγόμενων σε 

της επιστήμης και ιδιαίτερα στους 
αυτές μονάδων παροχής υπηρεσιών 

τομείς της Πληροφορικής, Τηλεϊα-
υγείας. Ειδικότερα, διατυπώνονται οι 

τρικής, Διασφάλισης Ποιότητας, 
ακόλουθες παρατηρήσεις:

Αναλυτικής Λογιστικής και Κοστολό-
3α. Με τις σχετικές διατάξεις του γησης κ.λπ. Για το λόγο αυτό, προτεί-
Σχεδίου Νόμου, επέρχεται περισσό- νεται να εμπλουτισθεί το Σώμα 
τερο μια περιφερειακή υπερ- Επιθεωρητών και με ειδικούς επι-
συγκέντρωση αρμοδιοτήτων και στήμονες που να διαθέτουν τις 
εξουσιών παρά μια περιφερειακή απαραίτητες σπουδές και εμπειρία.
αποκέντρωση. Οι αρμοδιότητες του 

 Οι εξουσίες που δίδονται στους 
Δ.Σ. και του Προέδρου των νοσοκο-

Επιθεωρητές είναι εκτεταμένες και 
μείων μεταβιβάζονται στο Δ.Σ. και βέβαια αυτό δικαιολογείται από την 
στον Πρόεδρο-Γενικό Διευθυντή του ανάγκη να είναι αποτελεσματικοί στο 

θετικά του Σχεδίου Νόμου το γεγονός συλλέγουν οι Επιθεωρητές. Φυσικά, ΠΕ.Σ.Υ. Η περιφερειακή απο- έργο τους. Παρά ταύτα, θα πρέπει να 
ότι περιέχει αναλυτικές διατάξεις και το απόρρητο αυτό δεν θα ισχύει έναντι κέντρωση έχει μεν την έννοια της υπάρξουν οι θεσμικές δικλείδες 
αποφεύγει τη συνηθισμένη πρακτική της Διοίκησης του Σώματος, της απεξάρτησης και της αυτοτέλειας από ασφαλείας για να αποφευχθούν ή 
να παραπέμπονται σημαντικά ζητή- πολιτικής ηγεσίας του εποπτεύοντος την Κεντρική Διοίκηση αλλά οφείλει έστω να κατασταλούν φαινόμενα 
ματα σε ρύθμιση με έκδοση Προεδρι- Υπουργείου και των διωκτικών/ να στηρίζεται στην εσωτερική κατάχρησης εξουσίας από ένα Σώμα 
κού Διατάγματος ή Υπουργικής δικαστικών αρχών.αποκέντρωση, στην αποκέντρωση με τόσες εξουσίες. 
Απόφασης.δηλαδή σε τοπικό επίπεδο. δ. Να δημιουργηθούν διαδικασίες 

Για το λόγο αυτό, προτείνεται η σύ-
ελέγχου του ελεγκτικού έργου των Οι αποκεντρωμένες μονάδες του σταση εντός του Σώματος αυτού, αυτο-
Eπιθεωρητών. ΠΕ.Σ.Υ. πρέπει να έχουν ουσιαστική â) «Óþìá Åðéèåùñçôþí τελούς Τμήματος Εσωτερικού Ελέγ-
Έχοντας διατυπώσει τις ανωτέρω διοικητική και οικονομική αυτοτέ- Õãåßáò êáé Ðñüíïéáò χου με αρμοδιότητα τη διερεύνηση 
βασικές αρχές που έχουν καθολική λεια, γεγονός που δεν φαίνεται να καταγγελιών κατά των Επιθεωρητών. (Ó.Å.Õ.Õ.Ð.) êáé Üëëåò 
εφαρμογή σε κάθε σώμα με σοβαρές διασφαλίζεται με την "αποψίλωση" 

 Οι εκτεταμένες εξουσίες για τις äéáôÜîåéò» ελεγκτικές αρμοδιότητες, η Ο.Κ.Ε. των αρμοδιοτήτων τους και τη 
οποίες ήδη έγινε λόγος αλλά και ο 

Το Σχέδιο Νόμου έρχεται να αντι- προχωράει στην αξιολόγηση του μεταφορά τους στο Δ.Σ. του ΠΕ.Σ.Υ. 
καίριος ρόλος του Σ.Ε.Υ.Υ.Π. σε ένα 

μετωπίσει μία υπαρκτή ανάγκη του συγκεκριμένου Σχεδίου Νόμου.3β. Η οργάνωση και λειτουργία των τόσο βασικό άξονα κοινωνικής 
Εθνικού Συστήματος Υγείας. Αρκετά  Κατ' αρχήν, αξιολογείται θετικά η νοσοκομείων ως αποκεντρωμένων πολιτικής όπως είναι η Υγεία και η 
από τα προβλήματα χαμηλής ποιό- επιλογή του νομοθέτη να συστήσει και ανεξάρτητων μονάδων του Πρόνοια επιβάλλουν την ύπαρξη και 
τητας παρεχομένων υπηρεσιών, μη ένα Σώμα Επιθεωρητών Υγείας και ΠΕ.Σ.Υ. με διοικητική και οικονομική κοινωνικού ελέγχου. Κατά τα 
δικαιολογημένων δαπανών κ.λπ. δεν Πρόνοιας που θα αποτελείται από αυτοτέλεια δεν προκύπτει από τις πρότυπα του Σώματος Επιθεωρητών 
μπορούν να αντιμετωπιστούν απο- στελέχη με αποκλειστικό καθήκον την διατάξεις του παρόντος νομοσχεδίου, Εργασίας (Ν. 2639/98, άρθρο 13), θα 
κλειστικά από εσωτερικούς μηχανι- επιθεώρηση των μονάδων παροχής καθώς σε αυτές τις διατάξεις δεν πρέπει να συσταθεί ένα εποπτικό 
σμούς ελέγχου των νοσοκομείων, υπηρεσιών υγείας. αναφέρονται εκτεταμένες και όργανο που θα υπάγεται απευθείας 
καθώς συχνά συμπίπτει η ιδιότητα του ουσιαστικές αρμοδιότητες.  Οι διατάξεις όμως του συγκεκριμένου στον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας, 
ελέγχοντος και του ελεγχομένου, ενώ Σχεδίου Νόμου, και κυρίως αυτές που Ομοίως, ο Διοικητής του νοσοκομεί- το οποίο θα διατυπώνει γνώμη για τον 
βεβαίως υπάρχει, σε ένα βαθμό, και η αφορούν τη στελέχωση και τις ου δεν εξοπλίζεται με τις αρμοδιό- προγραμματισμό δράσης  του  
κακώς εννοούμενη νοοτροπία της αρμοδιότητες του Σώματος Επιθεω-τητες εκείνες που θα του επιτρέψουν Σ.Ε.Υ.Υ.Π., τον προγραμματισμό 
συναδελφικής αλληλεγγύης. ρητών, υποδηλώνουν ότι βασικός πραγματικά να παίξει τον προωθητικό εκπαίδευσης, την ετήσια έκθεση 
΄Ενας τέτοιος μηχανισμός θα πρέπει προσανατολισμός του Σώματος θα ρόλο που η κοινωνία αναμένει από το πεπραγμένων του Σώματος και θα 
να διέπεται από ορισμένα βασικά είναι ο έλεγχος και η καταστολή θεσμό αυτό. Για να μπορεί να εισηγείται για την έκδοση των 
χαρακτηριστικά και αρχές που θα φαινομένων κακοδιοίκησης και ανταποκριθεί στο «Συμβόλαιο Απο- αναγκαίων κανονιστικών ρυθμίσεων 
διασφαλίζουν την αποτελεσματική διαφθοράς. Ο στόχος αυτός είναι δοτικότητας» θα πρέπει πραγματικά με σκοπό τη βελτίωση της λειτουργίας 
λειτουργία του : βέβαια πολύ κρίσιμος, πλην όμως εξ να έχει αρμοδιότητες Διοικητή. του Σώματος και την εξασφάλιση της 
α. Να θεσπισθεί μία σειρά από ίσου και ίσως περισσότερο σημαντι-3γ. Μια τρίτη παρατήρηση, γενικού ποιότητας των παρεχομένων υπηρε-
ασυμβίβαστα που θα διασφαλίζουν το κός είναι ο στόχος για τη διασφάλιση περιεχομένου, είναι ότι απουσιάζουν σιών. Στο όργανο αυτό θα εκπροσω-
ανεπηρέαστο της κρίσης των της αποτελεσματικότητας και της οποιεσδήποτε αναφορές σε οικονομο- πούνται οι κοινωνικοί φορείς (εργο-
ελεγκτικών οργάνων. ποιότητας των παρεχομένων υπηρε-τεχνικές μελέτες κοστολόγησης των δότες, εργαζόμενοι και ανεξάρτητοι 

σιών υγείας. Ο στόχος αυτός, αν και β. Να εξοπλισθούν οι Επιθεωρητές με προτεινόμενων μέτρων καθώς και επαγγελματίες/αγρότες).
διακηρύσσεται στους στόχους του ορισμένες υπηρεσιακές εγγυήσεις απουσία πρόβλεψης και εκτίμησης   Τέλος, η Ο.Κ.Ε. θεωρεί ιδιαίτερα 
υπό ίδρυση Σώματος, δε δείχνει να (π.χ. προστασία από αδικαιολόγητες της προσδοκώμενης αποτελεσμα- θετικό το γεγονός ότι και αυτό το 
εξυπηρετείται επαρκώς από τις μεταθέσεις, λήξη απόσπασης από τικότητάς τους. Ως εκ τούτου, διατυ- Σχέδιο Νόμου, όπως και το προη-
διατάξεις του Σχεδίου Νόμου.άλλη υπηρεσία) που θα τους επιτρέ-πώνεται προβληματισμός ως προς τον γούμενο,  ρυθμίζει εξαντλητικά τα 

πουν να επιτελούν το έργο τους με Υπό το πρίσμα της ανωτέρω παρατή-τρόπο και το εύρος εφαρμογής των θέματα και δεν παραπέμπει συχνά σε 
αδέσμευτο τρόπο. ρησης, επισημαίνεται ότι η αποτε-διατάξεων αυτών καθώς και της προεδρικά διατάγματα και υπουρ-

λεσματική λειτουργία του Σώματος γ. Να κατοχυρωθεί θεσμικά το αποτελεσματικότητάς τους. γικές αποφάσεις για ζητήματα που 
αυτού θα απαιτήσει εξαιρετικές απόρρητο των πληροφοριών που θα Τέλος, πρέπει να επισημανθεί στα συχνά είναι πολύ σημαντικά. 



ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
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νόμος πρέπει να κινείται στους κασία είναι διαφοροποιημένη σε θεμάτων “Περιφερειακή Ανάπτυξη” 
σχέση με εκείνη που ακολουθήθηκε και “Ιδιωτικές Eπενδύσεις για την παρακάτω άξονες: 
στο Β΄ΚΠΣ. Ο κ. Αλεξόπουλος Οικονομική και Περιφερειακή • Συμβολή στην ενίσχυση ανταγωνι-
δήλωσε ότι η ένταξη της χώρας μας Ανάπτυξη της χώρας” από τον στικών παραγωγικών δραστηριο-
στην ΟΝΕ και η νομισματική επίκουρο καθηγητή και Προϊστά-τήτων και στην αύξηση του ΑΕΠ, 
πολιτική που ακολουθήθηκε τα μενο Διοίκησης Μονάδων Τοπικής παράγοντες που κατατείνουν στη 

Αυτοδιοίκησης, κ. Σταύρο Χρή-δημιουργία νέων θέσεων απασχό- τελευταία χρόνια προώθησε τη 
σιμο του Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας.λησης. σύγκλιση της ελληνικής οικονομίας 

με τις χώρες της ζώνης του Ευρώ. Η Ακολούθησε η παρουσίαση της • Διατήρηση και βελτίωση της 
Γνώμης Πρωτοβουλίας της Ο.Κ.Ε. περιφερειακή ανάπτυξη, ειδικότερα ανταγωνιστικότητας των υφιστα-
με θέμα “Η Φτώχεια στην Ελλά-στις φθίνουσες περιοχές, απαιτεί να μένων παραγωγικών δραστη-
δα“ από τον κ. Κωνσταντίνο Κόλ-ενισχυθούν οι τοπικοί θεσμοί και τα ριοτήτων.
λια, Μέλος της Εκτελεστικής όργανα άσκησης αναπτυξιακής • Παροχή ενός πλαισίου ενίσχυσης 
Επιτροπής της Ο.Κ.Ε. και Μέλος της πολιτικής. Από τα 16 τρις δρχ. που θα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων 
Εκτελεστικής Επιτροπής της διατεθούν στην προγραμματική της χώρας προς την κατεύθυνση 
Α.Δ.Ε.Δ.Υ.περίοδο 2000-2006, τα 9 τρις δρχ. των συγκριτικά ανταγωνιστικών 

προέρχονται από το Γ΄ΚΠΣ, 3,5 τρις τρόπων παραγωγής, αφού πρώτα Με την παρούσα Γνώμη, η Οικονο-
δρχ. από εθνική συμμετοχή και 3,5 προσδιοριστεί η έννοια της μικρο- μική και Κοινωνική Επιτροπή 
τρις δρχ. ως συμμετοχή του μεσαίας επιχείρησης. επιχειρεί να συμβάλει στην εξέταση 
ιδιωτικού τομέα. του φαινομένου της φτώχειας από • Εισαγωγή κλαδικών στόχων σε 
Στη συνέχεια ο κ. Αλεξόπουλος μία πολιτική και κοινωνική σκοπιά, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, 
ανέλυσε το νόμο 2860/2000 σχετικά επιδιώκοντας να δώσει το έναυσμα που θα καταστήσουν αποτελεσμα-

για έναν ευρύτερο διάλογο με στόχο με τη θεσμοθέτηση των διοικητικών τικά τα κίνητρα για παραγωγικές 
τον εντοπισμό όλων εκείνων των αρχών στις οποίες συμμετέχουν επενδύσεις.
παραγόντων, πολιτικών, οικονο-εκπρόσωποι των κοινωνικών Στη συνέχεια της Δημόσιας Συζή-
μικών, κοινωνικών και επιστημο-εταίρων, ώστε να αντιμετωπισθούν τησης έγινε παρουσίαση των τριών 
νικών, που μπορούν να δώσουν μία έγκαιρα τα ζητήματα που θα Γνωμών που εξέφρασε η Ο.Κ.Ε. για 
θετική προοπτική στην αντιμετώ-προκύψουν από την πορεία της την “Περιφερειακή Ανάπτυξη” 
πιση του φαινομένου.υλοποίησης των δράσεων του από τον κ. Παναγιώτη Αλεξό-
Η συζήτηση αυτή σήμερα, στις Γ΄ΚΠΣ, πράγμα που αποτελεί πουλο, Μέλος της Εκτελεστικής 

ουσημαντική καινοτομία και αναμέ- αρχές της πρώτης δεκαετίας του 21  Επιτροπής της Ο.Κ.Ε. και Πρόεδρο 
νεται να αντιμετωπίσει ορισμένες αιώνα, είναι ιδιαίτερα επίκαιρη. του Οικονομικού Επιμελητηρίου 
θεσμικές και διαδικαστικές ελλεί- Στην παρούσα χρονική συγκυρία η Ελλάδος. 
ψεις που είχαν διαπιστωθεί κατά την φτώχεια έχει αποκτήσει ιδιαίτερα Ο κ. Αλεξόπουλος αναφέρθηκε στην 
υλοποίηση του Β΄ΚΠΣ. Η παρέμ- χαρακτηριστικά τα οποία οξύνουν υλοποίηση του Γ΄ΚΠΣ, τη σημαντι-
βαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα τις συνέπειες τόσο για τους κότερη αναπτυξιακή ολοκληρωμένη 
γίνεται πλέον σε εποπτικό επίπεδο. παρέμβαση στη χώρα, για την ευρισκόμενους σε φτώχεια όσο και 
Τέλος, η συνεργασία μεταξύ των περίοδο 2000-2006. για το ευρύτερο πολιτικό και 
οικονομικών και κοινωνικών εταί- κοινωνικό μας σύστημα. Είναι δε Τόνισε ότι ο ρόλος που καλούνται να 

πιθανόν, αυτά τα χαρακτηριστικά, ρων και της τοπικής περιφερειακής διαδραματίσουν οι κοινωνικές και 
δεδομένων των δρομολογούμενων, διοίκησης αποτελεί αναγκαία παραγωγικές δυνάμεις της περιφέ-
αναπόφευκτων αλλαγών στην προϋπόθεση για τον επιτυχή σχεδια-ρειας της χώρας μας είναι ιδιαίτερα 
ελληνική οικονομία, να ενταθούν σμό και επανασχεδιασμό των έργων, κρίσιμος στο πλαίσιο του σχεδια-
στο προσεχές μέλλον εάν δεν ληφθεί σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.σμού-επανασχεδιασμού και υλοποί-
εγκαίρως μέριμνα. ησης των Σχεδίων Περιφερειακής Στη συνέχεια της Δημόσιας Συζήτη-

Ανάπτυξης, λόγω του ότι η διαδι- Η αντιμετώπιση αυτού του ίδιων των σης έγιναν παρεμβάσεις επί των 

Οικονομική και Κοινω-
νική Επιτροπή της Ελλά-
δος (Ο.Κ.Ε.) οργάνωσε 

Δημόσια Συζήτηση με θέμα 
“Κοινωνικός Αποκλεισμός - 
Φτώχεια στην Ελλάδα - Περι-
φερειακή Ανάπτυξη”.
Η Δημόσια Συζήτηση πραγματο-
ποιήθηκε το Σάββατο 25 Νοεμ-
βρίου 2000 και ώρα 18:30 στο 
Ξενοδοχείο “FILOXENIA”, 
στην Καλαμάτα, με αφορμή την 
έκφραση Γνωμών της Ο.Κ.Ε. για 
τις “Ενισχύσεις Ιδιωτικών Eπεν-
δύσεων για την Οικονομική και 
Περιφερειακή Ανάπτυξη της 
χώρας”, το “Σχέδιο Περιφε-
ρειακής Ανάπτυξης” και τη 
“Φτώχεια στην Ελλάδα”.  
Η εκδήλωση ξεκίνησε με χαιρε-
τισμό που απηύθυνε ο κ. Δημή-
τριος Δράκος, Νομάρχης Μεσση-
νίας καθώς και εκπρόσωποι Πο-
λιτικών Κομμάτων και Φορέων. 
Ακολούθησε  παρουσίαση  του  
έργου της Ο.Κ.Ε. από το Γενικό 
Γραμματέα της, κ. Γρηγόριο 
Παπανίκο.
Στη συνέχεια έγινε η παρουσίαση 
της Γνώμης που εξέφρασε η 
Ο.Κ.Ε επί του Σχεδίου Νόμου 
“Ενισχύσεις Ιδιωτικών Επεν-
δύσεων για την Οικονομική και 
Περιφερειακή Ανάπτυξη της 
χώρας” του Υπουργείου Εθνικής 
Οικονομίας, από τον κ. Δημή-
τριο Κυριαζή, Αντιπρόεδρο (Α' 
Ομάδα) και τ. Πρόεδρο του 
Συνδέσμου Ελληνικών Βιομη-
χανιών (Σ.Ε.Β.). 
Στη Γνώμη αυτή η Ολομέλεια της 
Ο.Κ.Ε. θεωρεί ότι η πολιτική των 
«κινήτρων» για ενίσχυση των 
Ιδιωτικών Επενδύσεων, ως μέσο 
οικονομικής αναπτυξιακής πολι-
τικής, θεωρείται αναγκαία. 
Στόχοι όπως η διατήρηση ενός 
πλαισίου ελκυστικών κινήτρων 
γ ια  την  πραγματοπο ίηση  
παραγωγικών επενδύσεων, η 
διασύνδεση των κινήτρων με την 
απασχόληση, οι μικρότερες 
στρεβλώσεις του ανταγωνισμού 
και η αναπόφευκτη μείωση της 
δημοσιονομικής επιβάρυνσης 
ε ίναι  επιβεβλημένοι  στην 
ελληνική οικονομία και η εκπλή-
ρωσή τους θα την καταστήσει 
ανταγωνιστικότερη.
Η Ο.Κ.Ε. όμως επισημαίνει ότι 
στο όνομα του δημοσιονομικού 
περιορισμού, σε αρκετές επιμέ-
ρους περιπτώσεις, αποθαρ-
ρύνονται επενδυτικές πρωτοβου-
λίες, χρήσιμες για την Εθνική 
Οικονομία. 
Η Ο.Κ.Ε. διαπιστώνει επίσης την 
ουσιαστική συρρίκνωση της 
διάθεσης πόρων για το γεωργικό 
τομέα μέσω του Αναπτυξιακού 
Νόμου, η οποία άρχισε με το 
Ν.1892/90 και συνεχίζεται σε 
μεγαλύτερη έκταση. Και τούτο 
μάλιστα ενόψει της σχεδιαζό-
μενης αναθεώρησης της Κοινής 
Αγροτικής Πολιτικής (Κ.Α.Π.).
Η Ο.Κ.Ε. πιστεύει ότι ένας 
αποτελεσματικός αναπτυξιακός 
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Πραγματοποιήθηκε στις 25 Νοεμβρίου 2000 η 4η 
ετήσια Συνάντηση της Οικονομικής και Κοινωνικής 
Επιτροπής της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) με τις Νομαρχιακές 
Οικονομικές και Κοινωνικές Επιτροπές (Ν.Ο.Κ.Ε.), 
στην Καλαμάτα.

Στη Συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι από 13 Ν.Ο.Κ.Ε. 
που έχουν συσταθεί στην Ελλάδα, και συγκεκριμένα οι 
Ν.Ο.Κ.Ε. Άρτας, Δράμας, Έβρου, Ευβοίας, Ηλείας, 
Ημαθίας, Καβάλας, Κιλκίς, Μαγνησίας, Μεσσηνίας, 
Ξάνθης, Τρικάλων, Φλώρινας, καθώς και εκπρόσωποι από 
4 Ν.Α., και συγκεκριμένα οι Ν.Α. Αργολίδας, Ηρακλείου, 
Ρεθύμνου και Φθιώτιδας.

Από την Ο.Κ.Ε. Ελλάδος συμμετείχαν ο καθηγητής κ. 
Ανδρέας Κιντής, Πρόεδρος, ο κ. Δημήτριος Κυριαζής, 
Αντιπρόεδρος, οι κ.κ. Κωνσταντίνος Κόλλιας και 
Παναγιώτης Αλεξόπουλος, Μέλη της Εκτελεστικής 
Επιτροπής, οι κ.κ. Γεώργιος Κανελλόπουλος και Ιωάννης 
Κωνσταντινίδης, Μέλη της Ολομέλειας, και ο κ. Γρηγόρης 
Παπανίκος, Γενικός Γραμματέας.  

Στη διάρκεια της Συνάντησης απηύθυνε χαιρετισμό ο κ. 
Δημήτριος Δράκος, Νομάρχης Μεσσηνίας, ενώ ο κ. 
Κόλλιας παρουσίασε εισήγηση με θέμα «Ν.Ο.Κ.Ε.: Ο 
θεσμός και η χρηματοδότησή του».

Από τις εισηγήσεις και τις τοποθετήσεις που έγιναν 
προέκυψαν τα ακόλουθα:

- Να γίνουν επαφές με τους αρμόδιους κυβερνητικούς 
φορείς (Υπουργείο Εσωτερικών, Υπουργείο Εθνικής 
Οικονομίας, Ένωση Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων 
Ελλάδος), ώστε να εξασφαλιστεί μία σταθερή 
χρηματοδότηση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό και να 
αποκτήσουν οι Ν.Ο.Κ.Ε. την απαραίτητη οικονομική 
ανεξαρτησία.

- Να υπάρξει συνεργασία με όλες τις τριτοβάθμιες συνδι-
καλιστικές οργανώσεις της χώρας και να καταβληθεί 
προσπάθεια ώστε να συσταθούν Ν.Ο.Κ.Ε. σε όλες τις Ν.Α. 
της Ελλάδος.

4ç åôÞóéá ÓõíÜíôçóç ôçò ÏéêïíïìéêÞò 
êáé ÊïéíùíéêÞò ÅðéôñïðÞò ôçò ÅëëÜäïò 

ìå ôéò Íïìáñ÷éáêÝò ÏéêïíïìéêÝò êáé 
ÊïéíùíéêÝò ÅðéôñïðÝò

προβλήματος δεν αποτελεί μέριμνα μόνο τας της φτώχειας: συνδυασμός 
έκτασης και έντασης φτώχειας με των πολιτικών φορέων ούτε μπορεί να 
συνεκτίμηση όμως, και του τρόπου αφεθεί στην κοινωνική πίεση μόνο των 

ίδ ιων των ενδιαφερομένων.  Οι  διασποράς των ενισχύσεων της 
κοινωνικοί φορείς, παρακινούμενοι από φτώχειας ανάμεσα στους φτωχούς. 
το αίσθημα της κοινωνικής αλληλεγγύης, 3. Οποιοσδήποτε σχεδιασμός αντιμετώ-
αλλά και συναισθανόμενοι τις ευρύτερες πισης της φτώχειας, οφείλει να έχει διπλή 
συνέπειες της φτώχειας για το σύνολο διάσταση:
του πληθυσμού και τη συνοχή της • πρώτον, κατασταλτική που σημαίνει 
κοινωνίας, οφείλουν να εντάξουν τη λήψη μέτρων άμεσης ανακούφισης των 
φτώχεια στην πολιτική και κοινωνική φτωχών και παροχής σε αυτούς της 
ημερήσια διάταξη της χώρας μας. δυνατότητας ικανοποίησης των 
Η Ο.Κ.Ε. θεωρεί ότι επιβάλλεται, πλέον, επειγουσών αναγκών τους και
η συνολική αντιμετώπιση της φτώχειας • δεύτερον, προληπτική που σημαίνει 
και των συνεπειών της στην Ελλάδα, με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων και 
τη χάραξη ολοκληρωμένης πολιτικής και ευκαιριών μείωσης της φτώχειας μέσω 
την εφαρμογή συγκεκριμένης στρατηγι- πολιτικών ελαχιστοποίησης των 
κής, με βάση τις κατωτέρω αρχές: ανισοτήτων και της περιθωριοποίησης 
1. Το πρόγραμμα για την καταπολέμηση συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων.
της φτώχειας, δεν μπορεί να στηρίζεται 4. Βασικό εργαλείο για την καταπολέ-
αποκλειστικά στις πολιτικές κοινωνικής μηση της φτώχειας αποτελεί η πολιτική 
πρόνοιας. Αντιθέτως, το πρόγραμμα κατά του «ελάχιστου εγγυημένου εισοδή-
της φτώχειας, είναι ένα πολυσύνθε-το ματος» (guaranteed minimum income).
πρόγραμμα που πρέπει να συνδέεται Η συμβολή του «ελάχιστου εγγυημένου 
οργανικά με τις: εισοδήματος» στην καταπολέμηση της 
• επί μέρους εκφάνσεις της αναπτυ- φτώχειας, δεν πρέπει να εξαντλείται στην 

ξιακής πολιτικής απλή παροχή οικονομικής βοήθειας προς 
• πολιτικές για τη γεωργική ανάπτυξη τους φτωχούς. Αντιθέτως, η πολιτική του 
• (ενεργητικές και παθητικές) πολιτικές «ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος» 

της αγοράς εργασίας οφείλει να λειτουργεί στο πλαίσιο μιας 
• πολιτικές κοινωνικής ασφάλειας συνολικής πολιτικής που θα στοχεύει στη 
• πολιτικές εκπαίδευσης και επαγγελμα- οικονομική και κοινωνική επανένταξη 

τικής κατάρτισης όσων λαμβάνουν αυτήν την παροχή. Η 
• πολιτικές υγείας συνολική αυτή πολιτική πρέπει να 
• πολιτικές εναντίον του κοινωνικού συντίθεται από τις αρχές της πολιτικής 

αποκλεισμού για την απασχόληση και την αντι-
• πολιτικές κοινωνικής πρόνοιας, στέγα- μετώπιση της ανεργίας, της πολιτικής 

σης και ενίσχυσης της παιδικής ηλικίας εκσυγχρονισμού των συστημάτων 
και της μητρότητας κοινωνικής προστασίας και της πολιτικής 

• κατά του κοινωνικού αποκλεισμού.περιφερειακές πολιτικές
5. Σταθερή στόχευση μιας αποτελεσμα-2. Ο σχεδιασμός μιας σύνθετης συνολι-

κής πολιτικής κατά της φτώχειας τικής πολιτικής κατά της φτώχειας, 
προϋποθέτει: αποτελεί τέλος η δημιουργία εθνικής 
• μια προσπάθεια εξαντλητικής διερεύ- υποδομής σε αναλυτικά στοιχεία που να 

νησης και εντοπισμού των πραγμα- αναφέρονται στις περιφερειακές και 
κοινωνικές διαστάσεις του φαινομένου τικών αιτιών που έχουν παραγάγει ή 
(π.χ. έκταση έντασης, παράγοντας παράγουν τη φτώχεια στην Ελλάδα,
άμβλυνσης της φτώχειας στην Ελλάδα • αποδοχή μιας συγκεκριμένης μεθοδο-

λογίας μέτρησης της φτώχειας που θα κ.λπ.). 
οδηγεί σε: Στη συνέχεια έγιναν παρεμβάσεις επί του 

α) μέτρηση της έκτασης της φτώ- θέματος “Η Φτώχεια στην Ελλάδα” από 
τον Διευθυντή της Σχολής Δημόσιας χειας: πόσα άτομα βρίσκονται κάτω 
Διοίκησης & Οικονομίας και καθηγητή από το αποδεκτό «όριο φτώχειας», 
της Διοίκησης Μονάδας Υγείας & β) μέτρηση της έντασης ή του 
Πρόνοιας, Δρα Σωτήρη Σούλη του βάθους της φτώχειας: πόσα άτομα 

βρίσκονται κάτω από το όριο Τ.Ε.Ι. Αθηνών. 
έσχατης ένδειας, Ακολούθησαν τοποθετήσεις από το 
γ) μέτρηση του βαθμού κρισιμότη- ακροατήριο και συζήτηση.  
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To Πρoεδρείο της Ο.Κ.Ε. με τον κ. Δ. Κουνάδη

  

 

υνήλθε τη Δευτέρα 6 Νοεμ-

βρίου 2000 η Ολομέλεια 

της Οικονομικής και Κοι-

νωνικής Επιτροπής της Ελ-

λάδος (Ο.Κ.Ε.), προκειμένου να 

εκφράσει Γνώμη επί του Σχε-

δίου Νόμου του Υπουργείου 

Οικονομικών με θέμα «Φορο-

λογικές ελαφρύνσεις και απλου-

στεύσεις και άλλες διατάξεις». 

Στη Συνεδρίαση παρέστη ο 

Γενικός Διευθυντής Φορολογίας 

Εισοδήματος του Υπουργείου 

Οικονομικών, κ. Δ. Κουνάδης.

 Η Οικονομική και Κοινωνική 

Επιτροπή της Ελλάδος είχε και 

κατά το παρελθόν την ευκαιρία να 

διατυπώσει την άποψή της για την 

ακολουθητέα φορολογική πολι-

τική. Συγκεκριμένα με τις υπ' 

αριθ. 5 (Μάιος '96), 7 (Ιανουάριος 

1997) και 35 (Σεπτέμβριος 1999) 

Γνώμες είχε διατυπώσει τις 

ακόλουθες αρχές:

α. Δίκαιη κατανομή του φορολο-

γικού βάρους ανάλογα με τη φο-

ροδοτική ικανότητα των πολιτών. 

β. Για τον προσδιορισμό του 

φορολογικού βάρους, θα πρέπει 
αντίστοιχες σχέσεις που ισχύουν ξη. Η άμεση αναδιοργάνωση των να λαμβάνεται υπόψη η με-

αρμοδ ίων  υπηρεσ ιών  του  στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές τακύλιση και το σημείο τελικής 
οικονομίες. Υπενθυμίζεται ότι με Υπουργείου Οικονομικών, με επίπτωσης του φόρου.
βάση στοιχεία του 1999, οι εκσυγχρονισμό των δομών και γ. Οι φόροι θα πρέπει να επι-
έμμεσοι φόροι στην Ελλάδα υποδομών του, αποτελεί απόλυτα Σχέδιο Νόμου, κινείται σε λέγονται έτσι ώστε να ελαχι-
συμμετείχαν με ποσοστό 68%, απαραίτητη προϋπόθεση για τη βελτιωτική κατεύθυνση σε σχέση στοποιείται η επίπτωσή τους στις 
έναντι 32% που είναι η συμ- δημιουργία ενός αποτελε- με προηγούμενες νομοθετικές οικονομικές δραστηριότητες των 
μετοχή των άμεσων φόρων. Στην σματικού και δίκαιου φορολο- πρωτοβουλίες περιέχοντας κά-πολιτών.
Ευρωπαϊκή Ένωση η σχέση είναι ποιες διατάξεις που ανταπο-γικού συστήματος, καθώς και για δ. Το φορολογικό σύστημα πρέπει 
αντίστροφη αυτής που ισχύει κρίνονται στη φιλοσοφία που την  εξασφάλιση  επαρκών να στοχεύει στην ανταγωνι-
στην Ελλάδα. πρέπει να διέπουν τη φορολογική φορολογικών εσόδων. Τίποτα δεν στικότητα, την ανάπτυξη, και την 

είναι δυνατόν να υποκαταστήσει πολιτική, χωρίς όμως να μετα-η. Η χρήση άμεσων επιδοτήσεων απασχόληση καθώς και στην 
έναν άρτιο φοροεισπρακτικό βάλλει ουσιαστικά το φορολογικό για ενίσχυση ορισμένων ομάδων εξάλειψη του παραεμπορίου και 

του πληθυσμού ή συγκεκριμένων μηχανισμό.  καθεστώς των χαμηλών και των της παραοικονομίας.
οικονομικών δραστηριοτήτων, μεσαίων εισοδηματικών τάξεων, ι. Οι σημαντικές μεταβολές που ε. Η διάρθρωση του φορολογικού 
είναι προτιμητέα έναντι των που επωμίζονται το κυριότερο επήλθαν με την εφαρμογή του συστήματος πρέπει να διευκο-
φορολογικών απαλλαγών επειδή: φορολογικό βάρος. Ειδικότερα: συστήματος TAXIS, η ανάγκη λύνει την άσκηση δημοσιο-
• είναι περισσότερο αποτελε- • καταργούνται μια σειρά από εναρμόνισης με την κοινοτική νομικής πολιτικής για σταθε-

σματική και καλύπτει και έμμεσοι φόροι,φορολογική νομοθεσία, αλλά και ροποίηση και ανάπτυξη.
εκείνους που δεν έχουν φορο- οι συχνές νομοθετικές πρωτο- • καταργούνται φόροι που δεν στ. Tο φορολογικό σύστημα πρέ-
λογητέο εισόδημα, βουλίες (που θα πρέπει ωστόσο ανταποκρίνονται στις σύγχρο-πει να είναι απλό και κατανοητό 

• προκαλεί λιγότερες στρεβλώ- να περιοριστούν γιατί δημι- νες ανάγκες, επιβαρύνουν τόσο στους φοροτεχνικούς υπαλ-
ουργούν σύγχυση περί του τι σεις στην οικονομία, διαδικαστικά τις φορολογικές λήλους, όσο και στους φορολο-
ισχύει), επιβάλλουν την άμεση υπηρεσίες, αλλά και τους •το κόστος διαπιστώνεται με γούμενους, να επιτρέπει την 
κωδικοποίηση της φορολογικής συναλλασσόμενους πολίτες και ακρίβεια και εφαρμογή του χωρίς διακρίσεις 
νομοθεσίας και την επικαι- επιχειρήσεις, αποφέροντας •είναι περισσότερο διαφανής.και να έχει χαμηλό κόστος δια-
ροποίηση της κωδικοποίησης δυσανάλογα μικρά έσοδα στο χείρισης. θ. Η Ο.Κ.Ε. θεωρεί ότι μείζον 
αυτής σε τακτά χρονικά δια- κράτος, και καθιστούν ακόμα πρόβλημα αποτελεί ο φοροει-ζ. Είναι αναγκαία η μείωση της 
στήματα. πιο περίπλοκη τη φορολογική σπρακτικός μηχανισμός που σε έμμεσης φορολογίας σε σχέση με 

νομοθεσία καιΜε δεδομένες τις ανωτέρω αρχές, καθημερινή βάση εφαρμόζει τη την άμεση, προκειμένου να 
η Ο.Κ.Ε. θεωρεί ότι το υπό κρίση • καθιερώνεται ένα πάγιο σύ-φορολογική νομοθεσία στην πρά-εναρμονιστεί η σχέση αυτή με τις 
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στημα τιμαριθμικής αναπρο- λυσης, καθώς επίσης και σε περίπτωση 

σαρμογής των κλιμακίων της συνταξιοδότησης. Σχετικά υπενθυ-

φορολογίας εισοδήματος, κάτι που μίζεται η πρόταση που περιέχεται στην 

ανταποκρίνεται στη φορολογική ΕΓΣΕΕ του 2000 (άρθρο 16), 

δικαιοσύνη και συμβάλει στη σύμφωνα με την οποία θα πρέπει να 
σταθερότητα της φορολογικής μας απαλλάσσεται της φορολογίας η 
νομοθεσίας. αποζημίωση απόλυσης μέχρι ποσού 

10.000.000 δραχμών. Παρά τα όποια θετικά βήματα 

σημειώνονται στο Σχέδιο Νόμου, η Η Ο.Κ.Ε. σημειώνει θετικά τις 
Ο.Κ.Ε. διαπιστώνει ότι αυτό δεν διατάξεις που ενισχύουν τις πολύ-
ανταποκρίνεται σε γενικότερους τεκνες οικογένειες (π.χ. άρθρο 2 παρ.1 
αναπτυξιακούς στόχους, δεν συμβάλ- για την αύξηση των αφορολογήτων 
λει στην αναδιανομή του εισοδήματος, ποσών για αγορά πρώτης κατοικίας για 
αλλά και δεν πληροί την αρχή της οικογένειες με περισσότερα από 2 
δίκαιης κατανομής του φορολογικού τέκνα, άρθρο 3 παρ.2 για το τεκμήριο 
βάρους. Συγκεκριμένα, ενώ ο οαπό ιδιοκατοίκηση από το 3  παιδί και 
νομοθέτης προβαίνει - και ορθά - στη 

μετά, κ.λπ.) στο πλαίσιο της αντι-
μείωση του ανώτατου φορολογικού 

μετώπισης του γενικότερου δη-
συντελεστή, γεγονός που ευνοεί τα 

μογραφικού προβλήματος της χώρας. 
ανώτερα φορολογικά εισοδήματα (τα 

Επισημαίνεται, όμως, ότι η φορο-
οποία ωφελούνται σωρευτικά, καθώς 

λογική πολιτική, για να είναι ολοκλη-
επωφελούνται και από την προβλε-

ρωμένη, δεν θα πρέπει να αγνοεί το πόμενη αύξηση του αφορολογήτου 
προφίλ και τις ανάγκες της μέσης ορίου), καθώς επίσης και στη μείωση 
φορολογούμενης οικογένειας, η οποία του ποσοστού φορολόγησης του 
σήμερα αποτελείται συνήθως από εισοδήματος των νομικών προσώπων, 
τέσσερα μέλη (δύο τέκνα). Οποια-δεν προβαίνει σε ανάλογης έκτασης 
δήποτε πολιτική ενίσχυσης της ανακούφιση των χαμηλών και ιδίως 
οικογένειας δεν μπορεί να παραβλέπει των μεσαίων εισοδημάτων, με μέτρα 
αυτή την πραγματικότητα.όπως η αναδιάρθρωση των φορολο-

Παράλληλα, η Ο.Κ.Ε. διαπιστώνει την γικών κλιμακίων. Η Ο.Κ.Ε. θεωρεί ότι 

ανάγκη να αναγνωρισθεί από το το Σχέδιο Νόμου πρέπει να προχω-

ρήσει σε αυτή την κατεύθυνση, καθώς φορολογικό μας σύστημα η ιδιαίτερη 

και στην περαιτέρω αύξηση του σημασία των μικρομεσαίων επιχει-

προτεινόμενου αφορολογήτου ορίου. ρήσεων ως μοχλού ανάπτυξης και 

δημιουργίας απασχόλησης, σημασία η Επίσης, η Ο.Κ.Ε. θεωρεί ότι θα πρέπει 

οποία κατ' επανάληψη έχει τονισθεί να επανεξεταστεί, με αφορμή αυτό το 

τόσο σε εθνικό όσο και σε κοινοτικό Σχέδιο Νόμου, το ζήτημα της 

επίπεδο. Το παρόν Σχέδιο Νόμου δεν φορολόγησης της αποζημίωσης που 

κάνει καμία αναφορά στο θέμα αυτό. καταβάλλεται σε περίπτωση από-

«Ç Äéåýñõíóç ôçò ÅõñùðáúêÞò 
¸íùóçò êáé ï ñüëïò ôçò ÅëëÜäïò»

Çìåñßäá óôï ÇñÜêëåéï

Óôï ðëáßóéï ôùí «Ä' Åêäçëþóåùí ÏéêïíïìéêÞò 

ÓêÝøçò» ðïõ äéïñãÜíùóå ôï Ïéêïíïìéêü ÅðéìåëçôÞñéï 

ôçò ÅëëÜäáò (ÔìÞìá ÁíáôïëéêÞò ÊñÞôçò), 

ðñáãìáôïðïéÞèçêå óôï ÇñÜêëåéï ôçò ÊñÞôçò, ôçí 

ÐáñáóêåõÞ 17 Íïåìâñßïõ 2000, çìåñßäá ìå èÝìá «Ç 

Äéåýñõíóç ôçò ÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò êáé ï ñüëïò ôçò 

ÅëëÜäïò». 

Óôçí åêäÞëùóç óõììåôåß÷áí ïé ê.ê. ÌçíÜò ÓôáõñáêÜêçò, 
Ãåíéêüò ÃñáììáôÝáò Äéåèíþí êáé Åõñùðáúêþí Ó÷Ýóåùí 
ÕÐ.ÅÈ.Ï., Èåüäùñïò ÊïõëïõìðÞò, Ðñüåäñïò Åëëçíéêïý 
Éäñýìáôïò ÅîùôåñéêÞò ÐïëéôéêÞò, Íßêïò ÃéáííÞò, Ä/íôÞò 
«ÅõñùðáúêÞò ¸êöñáóçò» & Åðéóôçìïíéêüò ÓõíåñãÜôçò 
ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ Áèçíþí, ÐÜíïò ÊáæÜêïò, ÊáèçãçôÞò 
Ðáíåðéóôçìßïõ Áèçíþí êáé Ãñçãüñçò Ðáðáíßêïò, Ãåíéêüò 
ÃñáììáôÝáò ôçò ÏéêïíïìéêÞò êáé ÊïéíùíéêÞò ÅðéôñïðÞò 
ôçò ÅëëÜäïò. Ôç óõæÞôçóç óõíôüíéóå ï ê. Áè. 
Ðáðáíäñüðïõëïò, Åðßôéìïò Ðñüåäñïò ôçò ¸íùóçò 
Åõñùðáßùí ÄçìïóéïãñÜöùí. Ï ê. Ðáðáíßêïò ðáñïõóßáóå 
ôç Ãíþìç ôçò Ï.Ê.Å. ìå ôßôëï «Ç Äéåýñõíóç ôçò 
ÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò», áíôßôõðá ôçò ïðïßáò, êáèþò êáé 
Üëëùí Ãíùìþí ôçò Ï.Ê.Å. äéáíåìÞèçêáí óôïõò 
óõììåôÝ÷ïíôåò.

Το μεσημέρι της Δευτέρας 4 Δεκεμβρίου 2000 το Προε-
δρείο της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 
Ελλάδος παρέθεσε γεύμα σε εκπροσώπους των Μ.Μ.Ε. 
στην «Αθηναϊκή Λέσχη». 
Στη διάρκεια του γεύματος, στο οποίο παρευρέθηκαν και 
Μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής και της Ολομέλειας 
της Ο.Κ.Ε., ο Πρόεδρός της κ. Ανδρέας Κιντής 
ενημέρωσε τους προσκεκλημένους για το έργο της Ο.Κ.Ε. 
Επίσης για τη σπουδαιότητα του ρόλου που ο κοινωνικός 
αυτός θεσμός έχει αναλάβει στο πλαίσιο της Κοινωνίας 
των Πολιτών, η οποία εδώ και χρόνια έχει αρχίσει να 
διαμορφώνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και όχι μόνο.

Παράθεση γεύματος της Ο.Κ.Ε. 
σε εκπροσώπους των Μ.Μ.Ε.

O κ. Δ. Πολίτης, Aντιπρόεδρος της Ο.Κ.Ε.



υνήλθε τη Δευτέρα 6 Δεκεμ-
βρίου 2000 η Ολομέλεια της 
Οικονομικής και Κοινωνικής 

Επιτροπής της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.), 
προκειμένου να εκφράσει Γνώμη επί 
του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου 
Eργασίας και Κοινωνικών Ασφαλί-
σεων με θέμα «Προώθηση της Aπα-
σχόλησης και άλλες διατάξεις». Στη 
Συνεδρίαση παρέστη ο Υφυπουργός 
Εργασίας, κ. Χ. Πρωτόπαπας.
H Ολομέλεια της Ο.Κ.Ε. εξέφρασε κατ' 
αρχήν την έντονη δυσαρέσκειά της για 
το γεγονός ότι η Κυβέρνηση απέστειλε 
στην Ο.Κ.Ε. το νομοσχέδιο με μεγάλη 
καθυστέρηση, ταυτόχρονα με την 
κατάθεσή του στη Βουλή, απαξιώ-
νοντας με αυτό τον τρόπο το θεσμικό 
ρόλο της Ο.Κ.Ε.  Η Ο.Κ.Ε. ως 

προηγηθεί σειρά νομοθετικών μέτρων κυρίαρχο θεσμικό όργανο του 
(Ν. 1892/1990, 2639/1998) για αύξηση κοινωνικού διαλόγου, επαναλαμβάνει 
της ευέλικτης εργασίας, τα οποία την ανάγκη σεβασμού των αρχών της 
υπερκαλύπτουν τα σχήματα ευελιξίας συλλογικής αυτονομίας και του 

κοινωνικού διαλόγου, ως αναγκαίων της αγοράς εργασίας που έχουν 
θεσπιστεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση.μέσων επίτευξης συναίνεσης μεταξύ 
Επισημαίνεται ακόμα ότι δεν έχει των κοινωνικών εταίρων κατά το 

σε 38 ώρες στο πλαίσιο της υψηλών προσόντων ειδικευμένο σχεδιασμό νομοθετικών αλλαγών των α ν τ ι μ ε τ ω π ι σ τ ε ί  μ έ χ ρ ι  τ ώ ρ α  
διευθέτησης, εκτιμάται ότι θα προσωπικό τους, το οποίο δεν είναι εργασιακών σχέσεων.  Οι χρονικοί και αποτελεσματικά το ζήτημα του 
επηρεάσουν αρνητικά το επενδυτικό δυνατόν να αντικατασταθεί εύκολα. θεματικοί περιορισμοί που ετέθησαν ελέγχου της εφαρμογής της εργατικής 
περ ιβάλλον ,  καθώς  αυξάνουν  Εξάλλου, ούτε και στις μικρές στους κοινωνικούς εταίρους, παρά την νομοθεσίας.  Ο έλεγχος αυτός 
σημαντικά το κόστος εργασίας. Η επιχειρήσεις το συγκεκριμένο μέτρο θα επιθυμία τους να καταλήξουν μόνοι παραμένει ανεπαρκής, τη στιγμή 
αύξηση αυτή δεν αντισταθμίζεται από έχει κάποια αποτελέσματα, αφού τους σε νομοθετικές προτάσεις, μάλιστα που μία από τις βασικές αρχές 
τη μείωση των εργοδοτικών εισφορών αυτές, σε μεγάλο βαθμό, λειτουργούν σύμφωνα με τις κοινωνικές και οργάνωσης μίας ήδη ευέλικτης αγοράς 
κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες, η οποία εκτός κανονιστικού πλαισίου. οικονομικές ανάγκες, το πνεύμα της είναι η οργάνωση του ελέγχου της, 
αφορά σε ένα μικρό μέρος εργαζο- Σύμφωνα με τη δεύτερη άποψη, οι Συνόδου της Λισσαβόνας και τις μέσω των κατάλληλων μηχανισμών. 
μένων (με τακτικές αποδοχές μέχρι προτεινόμενες διατάξεις του Σχεδίου ακολουθούμενες από όλα σχεδόν τα Το ζήτημα αυτό θα πρέπει να 
200.000 δρχ.), οι οποίοι απασχο- Νόμου, χωρίς να συνεισφέρουν κράτη-μέλη της Ε.Ε., πρακτικές αποτελέσει βασική προτεραιότητα 
λούνται κυρίως στον τομέα των ουσιαστικά στην αντιμετώπιση του κοινωνικής συνεννόησης, αποδυνά- ο π ο ι α σ δ ή π ο τ ε  κ υ β ε ρ ν η τ ι κ ή ς  
υπηρεσιών και όχι στο ανταγωνιστικό π ρ ο β λ ή μ α τ ο ς  τ η ς  α ν ε ρ γ ί α ς ,  μωσαν τον κοινωνικό διάλογο και τις παρέμβασης στις εργασιακές σχέσεις.
τμήμα της βιομηχανίας (όπου, εγκυμονούν κινδύνους για την συναινετικές διαδικασίες στη χώρα Η κατάργηση της υπερεργασίας και η 
σύμφωνα με στοιχεία της ΕΣΥΕ του περαιτέρω διόγκωσή της. Τα μέτρα μας. Δημιούργησαν, επίσης, ερωτημα- δραστική μείωση των υπερωριών, με 
1998, ο μέσος μηνιαίος μισθός του αυτά ανάγουν την ανάγκη μείωσης του τικά για την αξιοπιστία και τον αντικίνητρα για τη χρήση τόσο των 
εργατοτεχνίτη ανέρχεται στις 274.000 κόστους εργασίας σε κύριο εργαλείο πρόσφορο χαρακτήρα των προτεινό- νόμιμων όσο και των παράνομων 
δρχ. και του υπαλλήλου στις 430.000 πολιτικής και αναπαράγουν την μενων ρυθμίσεων. υπερωριών, συνιστούν μέτρα που αν 
δρχ.) και ειδικότερα στην παραγωγή αντίληψη ότι η συμπίεση του άμεσου Στους κόλπους της Οικονομικής και και κινούνται σε θετική κατεύθυνση, 
διεθνώς ανταγωνιστικών προϊόντων. και έμμεσου εργασιακού κόστους και Κοινωνικής Επιτροπής καταγράφηκαν δεν αρκούν από μόνα τους να 
Επιπλέον, οι σχεδιαζόμενες ρυθμίσεις, όχι η αύξηση της παραγωγικότητας και δύο διαφορετικές απόψεις, οι οποίες, επιφέρουν το επιδιωκόμενο αποτέ-
προχωρώντας κατά τρόπο ενιαίο σε η αναβάθμιση της παραγωγικής αν και ανταποκρίνονται σε μία λεσμα που είναι η μείωση της ανεργίας. 
νομοθετική ρύθμιση θεμάτων που διαδικασίας, είναι ο καθοριστικός διαφορετική φιλοσοφία αντιμετώπισης Το μέτρο αυτό θα απέδιδε πλήρως, αν αφορούν στον τρόπο λειτουργίας των παράγοντας για την ενίσχυση της των παρεμβάσεων στην αγορά 

συνδυαζόταν με το 35ωρο και σε κάθε επιχειρήσεων, περιορίζουν την ευε- ανταγωνιστικότητας της ελληνικής εργασίας, συγκλίνουν στην άποψη ότι 
περίπτωση με τη σταδιακή μείωση του λιξία στην οργάνωση της εργασίας και οικονομίας. οι προτεινόμενες ρυθμίσεις του 
χρόνου εργασίας, μείωση που έχει να δημιουργούν δυσμενέστερες συνθήκες Πρέπει να υπογραμμισθεί ότι στην Σχεδίου Νόμου δεν είναι οι ενδεδειγ-
γίνει από τη γενικευμένη εφαρμογή του ανταγωνισμού για τις ελληνικές Ελλάδα οι μισθοί βρίσκονται σε μένες για τη μείωση της ανεργίας.
40ωρου με την ΕΓΣΣΕ του 1984. επιχειρήσεις .  Η προτεινόμενη χαμηλά επίπεδα (65% της μέσης Σύμφωνα με την πρώτη άποψη, η 
Εκτιμάται ότι ο επαναπροσδιορισμός «ευέλικτη» διευθέτηση του χρόνου κοινοτικής αμοιβής) συγκριτικά με τις καταπολέμηση της ανεργίας δε μπορεί 
των πολιτικών απασχόλησης στην εργασίας, η οποία εμφανίζεται ως νέα υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε. (με εξαίρεση να στηρίζεται μόνο σε μέτρα 
κατεύθυνση της μείωσης του χρόνου διαρθρωτική αλλαγή στην αγορά την Πορτογαλία), το κόστος εργασίας νομοθετικής ή διοικητικής φύσης, που 
εργασίας θα οδηγήσει σε αύξηση της εργασίας,  δεν επιφέρει  καμία ανά μονάδα προϊόντος είναι σημαντικά δε συνοδεύονται από διαρθρωτικές 
απασχόλησης, αλλά και σε δικαιότερη ο υ σ ι α σ τ ι κ ή  μ ε τ α β ο λ ή  σ τ η ν  χαμηλότερο από τον αντίστοιχο μέσο παρεμβάσεις στην αγορά εργασίας, 
κατανομή του παραγόμενου πλούτου υφιστάμενη ρύθμιση (άρθρο 3 Ν. κοινοτικό όρο (63%), οι κλάδοι με τους δημιουργία υποδομών, αναβάθμιση 
υπέρ της εργασίας, χωρίς σημαντικές 2639/98), την οποία μάλιστα καθιστά υψηλότερους μισθούς είναι οι κλάδοι της λειτουργίας των μηχανισμών και 
επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα περισσότερο δύσκαμπτη.Ούτε, όμως, η με το χαμηλότερο μοναδιαίο κόστος δομών που παρεμβαίνουν στην αγορά 
της εθνικής οικονομίας.διοικητικού χαρακτήρα παρέμβαση της εργασίας λόγω υψηλότερης παραγω-εργασίας, ενίσχυση των πολιτικών 
Εξάλλου, μέτρα όπως η αύξηση του κατάργησης των 5 ωρών υπερεργασίας γικότητας, στους κλάδους έντασης επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
ορίου των ομαδικών απολύσεων, και της αύξησης του κόστους των κεφαλαίου το βάρος του κόστους κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμι-
οδηγούν ευθέως στην αύξηση των υπερωριών (σε 50% των νόμιμων και εργασίας στο συνολικό κόστος κού και σφαιρικές πολιτικές απασχό-
απολύσεων στις επιχειρήσεις από 50 σε 150% των παράνομων) στις παραγωγής είναι εξαιρετικά μικρό, ενώ λησης. 
έως 200 εργαζόμενους και στην επιχειρήσεις με συμβατικό ωράριο 40 στους κλάδους έντασης εργασίας οι Η προτεινόμενη αναμόρφωση του 
τροφοδότηση της ανεργίας. Είναι ωρών συμβάλλει στην επιδιωκόμενη μισθοί είναι εξαιρετικά χαμηλοί. ρυθμιστικού πλαισίου των εργασιακών 
σαφές, άλλωστε, ότι ο δήθεν «εξορθο-ευελιξία της αγοράς εργασίας. Έχει Αντίθετα, η κερδοφορία βρίσκεται σε σχέσεων εκτιμάται ότι δε θα συμβάλει 
λογισμός» δεν καταλαμβάνει και τις αποδειχθεί ότι οι οργανωμένες ανοδική πορεία ήδη από τα μέσα της στην αύξηση της απασχόλησης. Οι 

επιχειρήσεις, ιδίως οι επιχειρήσεις που δεκαετίας του '80, είναι δε από τις επιχειρήσεις κάτω των 20 εργαζό-προτεινόμενες ρυθμίσεις για την 
μενων, στις οποίες δεν ισχύει ο θεσμός εφαρμόζουν υψηλή τεχνολογία, υψηλότερες στην Ε.Ε., τουλάχιστον κατάργηση της υπερεργασίας, τη 
των ομαδικών απολύσεων και ο προτιμούν να προσφεύγουν στην αναφορικά με τον ιδιωτικό τομέα.   γενική αύξηση της αμοιβής των 

υπερωρία, έστω και με υψηλό κόστος, Επιπλέον, οι νέες ρυθμίσεις εισάγονται αριθμός των ατομικών απολύσεων υπερωριών και τη μείωση του 
προκειμένου να αξιοποιήσουν το με άξονα την ευελιξία, ενώ έχει είναι ανεξέλεγκτος.εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας από 40 
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To Πρoεδρείο της Ο.Κ.Ε. 

και 

Δεξιά:

O κ. Ν. Αναλυτής, Μέλος 

της Εκτελεστικής Επιτροπής 

και ο κ. Χ. Πολυζωγόπουλος,

Μέλος της Ολομέλειας 

της Ο.Κ.Ε.

ο Υφυπουργός Εργασίας 

κ. Χ. Πρωτόπαπας
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