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Συνέχεια στη σελ. 2 Συνέχεια στη σελ. 2

ÅôÞóéá ÓõíÜíôçóç ôùí ÐñïÝäñùí êáé ôùí 
Ãåíéêþí ÃñáììáôÝùí ôùí Ï.Ê.Å. óôç Ëéóóáâüíá

ΚΕΜΠΑ

ÓõíÝäñéï ôùí èåóìéêþí ïñãÜíùí Êïéíùíéêïý Äéáëüãïõ
ôçò ÍïôéïáíáôïëéêÞò Åõñþðçò

Åðßóêåøç óôçí Ï.Ê.Å. 
Âïõëãáñßáò êáé ôçí
Ï.Ê.Å. Ñïõìáíßáò
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ÅõñùìåóïãåéáêÞ Óýíïäïò ôùí Ï.Ê.Å.
óôç ËéïõìðëéÜíá 

ΤΕΥΧΟΣ 21, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2007

τις 15-17 Νοεμβρίου 
2006 έλαβε χώρα στην 
πρωτεύουσα της Σλοβε-

νίας η ετήσια συνάντηση των 
Οικονομικών και Κοινωνι-
κών Επιτροπών (Ο.Κ.Ε.) που 
μετέχουν στην Ευρωμεσογει-
ακή Συνεργασία. 

ντιπροσωπεία της Οικονομικής και Κοινωνι-
κής Επιτροπής (Ο.Κ.Ε.) της Ελλάδος επισκέ-
φθηκε την Ο.Κ.Ε. Βουλγαρίας, στις 14 Ιουλίου 

2006, στη Σόφια και την Ο.Κ.Ε. Ρουμανίας, στις 18 
και 19 Σεπτεμβρίου 2006, στο Βουκουρέστι.

Στη Σόφια, η αντιπροσωπεία της Ο.Κ.Ε., αποτελούμενη 
από τον Πρόεδρό της κ. Νικόλαο Αναλυτή, τους Αντι-
προέδρους κ.κ. Χαράλαμπο Κεφάλα και Νικόλαο 
Λιόλιο, το Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής κ. Ηλία 
Ηλιόπουλο και την Υπεύθυνη Δημοσίων και Διεθνών 
Σχέσεων Δρ. Μάρθα Θεοδώρου, συναντήθηκε με τον 
Πρόεδρο της Ο.Κ.Ε. Βουλγαρίας κ. Lalko Dulevski, 

ετήσια Συνάντηση των Προέδρων 

και των Γενικών Γραμματέων των 

Οικονομικών και Κοινωνικών Συμ-

βουλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (E.E.) 

και της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και 

Κοινωνικής Επιτροπής (Ε.Ο.Κ.Ε.) πραγ-

ματοποιήθηκε στις 23 και 24 Νοεμβρίου 

2006, στη Λισσαβόνα.

Στις εργασίες της Συνάντησης συμμετείχε, 

από την Ο.Κ.Ε. Ελλάδος, ο Πρόεδρός της κ. 

Νικόλαος Αναλυτής.

Οικονομική και Κοινωνική Ε-
πιτροπή της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.), 
σε συνεργασία με την Ευρω-

παϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή (Ε.Ο.Κ.Ε.), διοργάνωσαν 
στη Θεσσαλονίκη, στις 4 και 5 
Δεκεμβρίου 2006, Συνέδριο των θε-
σμικών οργάνων Κοινωνικού Δια-
λόγου της Νοτιοανατολικής Ευρώ-
πης με θέμα: «Ο ρόλος των Οικονο-
μικών και Κοινωνικών Επιτροπών 
και παρόμοιων θεσμών στη διαδι-
κασία ένταξης στην Ευρωπαϊκή Έ-
νωση και την υλοποίηση της Στρα-
τηγικής της Λισσαβόνας».
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Συνέχεια από τη σελ. 1

Åðßóêåøç óôçí Ï.Ê.Å. Âïõëãáñßáò êáé ôçí Ï.Ê.Å. Ñïõìáíßáò
τους Αντιπροέδρους κ.κ. Konstantin Trenchev και Docho Ο.Κ.Ε. Βουλγαρίας, καθώς και οι εκπρόσωποι των θεσμών 
Lazarov, τους Προέδρους των Επιτροπών της Ο.Κ.Ε. κοινωνικού διαλόγου των χωρών της Νοτιοανατολικής 
Βουλγαρίας κ.κ. Plamen Dimitrov, Jeliazko Hristov και κα Ευρώπης.
Valentina Zartova, καθώς και με τις κυρίες Rossitza Jegova, 

Τέλος, ο κ. Αναλυτής ενημέρωσε τους συνομιλητές του ότι η 
Υπεύθυνη του Τμήματος Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων, 

Ο.Κ.Ε. είναι στη διάθεσή τους για οποιαδήποτε συνδρομή Ludmila Videnova, Σύμβουλο Δημοσίων Σχέσεων, και 
στις μελλοντικές τους ενέργειες και αποφάσεις.     Milena Petrova, Σύμβουλο Διεθνών Σχέσεων και Πρω-

τοκόλλου. Επίσης, τη δεύτερη ημέρα της επίσκεψης η ελληνική 

αντιπροσωπεία συναντήθηκε με την ηγεσία του Υπουργείου Στη διάρκεια της συνάντησης, όλοι οι συμμετέχοντες 
κατέθεσαν τις απόψεις τους και τόνισαν τη σημασία μιας Εργασίας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικογένειας, της 
εποικοδομητικής συνεργασίας μεταξύ της βουλγαρικής και Ρουμανίας.
της ελληνικής Ο.Κ.Ε., η οποία θα υποστηρίξει το κοινό 
μέλλον. 

Στη συζήτηση που ακολούθησε προτάθηκαν τα παρακάτω:

Η συνδιοργάνωση κοινής εκδήλωσης, με τη συμμετοχή 
και της Ο.Κ.Ε. Ρουμανίας, στη Θεσσαλονίκη, το 
Δεκέμβριο  του  2006.

Στο Βουκουρέστι, η αντιπροσωπεία της Ο.Κ.Ε., αποτε-
λούμενη από τον Πρόεδρό της κ. Νικόλαο Αναλυτή, τους 
Αντιπροέδρους κ.κ. Χαράλαμπο Κεφάλα και Νικόλαο 
Λιόλιο, το Μέλος της Ολομέλειας κ. Ελευθέριο Αυγητίδη και 
την Υπεύθυνη Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων Δρ. Μάρθα 
Θεοδώρου, συναντήθηκε με τον Πρόεδρο κ. Mihai Seitan, 
τους Αντιπροέδρους κ.κ. Florian Costache και Iacob Baciu 
και τους Προέδρους των Επιτροπών της Ο.Κ.Ε. Ρουμανίας.

Στη διάρκεια των συναντήσεων ο κ. Αναλυτής τόνισε τη 
σημασία του θεσμοθετημένου κοινωνικού διαλόγου στις 
ευρωπαϊκές και διεθνείς εξελίξεις και τη σημασία της 
συνεργασίας Ελλάδας και Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση (Ε.Ε.).

Καθώς η Ρουμανία επρόκειτο να γίνει σύντομα μέλος της 
Ε.Ε., η Ο.Κ.Ε. Ελλάδος πρότεινε τη συνδιοργάνωση μιας 
κοινής εκδήλωσης το Δεκέμβριο του 2006, στη Θεσσαλονί-
κη, με στόχο την ενδυνάμωση της εποικοδομητικής συ-
νεργασίας μεταξύ της ρουμανικής και της ελληνικής Ο.Κ.Ε. 
και την υποστήριξη του κοινού μέλλοντος.

Στην εκδήλωση θα προσκαλούνταν να συμμετάσχουν η 

lΗ δημιουργία μιας κοινής επιτροπής, η οποία θα είναι 
αρμόδια για την ενθάρρυνση της συνεργασίας και την 
υλοποίηση των κοινών δράσεων.

lΗ έναρξη επαφών και συνεργασίας των Ομάδων που 
συμμετέχουν στις Ο.Κ.Ε. Ελλάδος και Βουλγαρίας.

lΗ από κοινού έκφραση Γνώμης για θέματα κοινού 
ενδιαφέροντος.

lΗ συμμετοχή του Προέδρου της ελληνικής Ο.Κ.Ε. σε 
εκδήλωση της βουλγαρικής Ο.Κ.Ε. και της Ε.Ο.Κ.Ε. στη 
Σόφια, τον Οκτώβριο του  2006.

l

Óõíåäñßáóç ôçò ÅðéôñïðÞò
ôçò ÅõñùðáúêÞò Ï.Ê.Å.

ãéá ôçí ÅõñùìåóïãåéáêÞ
Óõíåñãáóßá óôéò ÂñõîÝëëåò
Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 25 Ιανουαρίου 

2007, στις Βρυξέλλες η πρώτη συνεδρίαση της 

επιτροπής follow-up της Ευρωμεσογειακής 

Συνεργασίας για το έτος 2007.

Στη συνεδρίαση προήδρευσε το μέλος της Ευρωπαϊ-

κής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής 

(Ε.Ο.Κ.Ε.) κ. R. Confalogneri και μετείχαν υπηρεσια-

κοί παράγοντες της Ε.Ο.Κ.Ε. και εκπρόσωποι της 

σλοβενικής και της αλγερινής Ο.Κ.Ε. Από ελληνικής 

πλευράς μετείχε αντιπροσωπεία, επικεφαλής της 

οποίας ήταν ο Αντιπρόεδρος κ. Δ. Πολίτης και μέλη η     

Δρ. Μ. Θεοδώρου και ο  Δρ.  Αθ. Παπαϊωάννου.

Αρχικά έγινε απολογισμός της περυσινής Συνόδου 

στη Λουμπλιάνα, όπου έλαβαν μέρος περίπου 130 

ξένοι προσκεκλημένοι και 30 Σλοβένοι. Στη συνέχεια 

συζητήθηκε το πλαίσιο οργάνωσης της επόμενης 

Συνόδου, η οποία πιθανότατα θα πραγματοποιηθεί 

στην Κέρκυρα, στις 7-9  Νοεμβρίου 2007. 

Επίσης, συμφωνήθηκε στην επόμενη συνάντηση η 

Ε.Ο.Κ.Ε. να υποβάλει σχέδιο ομιλητών και προγράμ-

ματος της Συνόδου στην Ελλάδα.

Η συμμετοχή ήταν μεγάλη και oι 
αντιπροσωπείες ήταν αποτελούμενες 
από πολιτικά και υπηρεσιακά στελέχη. 
Από πλευράς ελληνικής Ο.Κ.Ε. μετείχε 
ο επιστημονικός συνεργάτης της Δρ. 
Αθανάσιος Παπαϊωάννου.

Τη Συνάντηση χαιρέτησαν ο Πρωθυ-
πουργός της Σλοβενίας κ. Jansa και ο 
Πρόεδρος της Ε.Ο.Κ.Ε. κ. Δημητριά-
δης. Επίσης, βιντεοσκοπημένο χαιρετι-
σμό απηύθυνε η Επίτροπoς για τις 
Εξωτερικές Σχέσεις και την Ευρωπαϊ-
κή Πολιτική Γειτονίας κα Ferrero-
Walner. Ο Υπουργός Απασχόλησης της 
Σλοβενίας κ. Drobnic έκλεισε τις 
εργασίες της Συνάντησης.

Τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν: 

Κατά τη διάρκεια της Συνόδου αποφα-
σίσθηκε ομόφωνα να αναλάβει η 
ελληνική Ο.Κ.Ε. τη διοργάνωση της 
επόμενης συνάντησης (φθινόπωρο 
2007). Για την προετοιμασία της 
συνάντησης αυτής θα λειτουργήσει 
οργανωτική επιτροπή στην οποία θα 
μετέχουν στελέχη από τη σλοβενική,

lΗ συνδρομή προς τους νέους ανθρώ-
πους μέσω των προγραμμάτων πρω-
τοβουλίας μεταξύ των ευρω-μεσο-
γειακών κρατών μελών.

lΗ καταπολέμηση της φτώχειας στις 
ευρω-μεσογειακές χώρες.

lΗ ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας.

lΟι παράγοντες ανταγωνιστικότητας 
και κοινωνικής συνοχής κατά τη δη-
μιουργία μιας ενιαίας ευρω-μεσο-
γειακής περιοχής.

lΟ ρόλος των γυναικών στην κοινω-
νία.

lΗ ενημέρωση για διάφορες πρωτο-
βουλίες που έλαβαν χώρα κατά το 
τελευταίο 12μηνο στον τομέα της 
Ευρωμεσογειακής Συνεργασίας 
(μεταξύ αυτών και η πρωτοβουλία 
της ισπανικής Ο.Κ.Ε. «TRESMED» 
για τη συνεργασία μεταξύ των ευρω-
μεσογειακών Ο.Κ.Ε. που διανύει 
ήδη την τρίτη φάση της). 

lυλοποίηση των σχεδίων δράσης στο 
πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής 
Γειτονίας.

lΠαράγοντες που διευκολύνουν τη 
συμμετοχή των γυναικών στην οικο-
νομική και κοινωνική ζωή και την 
απόκτηση υψηλότερων δεξιοτήτων.

Η επεξεργασία των δύο πρώτων θεμά-
των θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τη συ-
νάντηση του 2007, ενώ το τρίτο θέμα 
θα ολοκληρωθεί μέχρι τη συνάντηση 
του 2008. Στις δύο πρώτες ομάδες θα 
μετέχει και η ελληνική Ο.Κ.Ε., ενώ στην 
τρίτη υπάρχει η δυνατότητα συμμετο-
χής της Ο.Κ.Ε. Ελλάδος κατά το δεύ-
τερο έτος των εργασιών της ομάδας. 

Της Ευρωμεσογειακής Συνόδου στη 
Λιουμπλιάνα προηγήθηκαν προπαρα-
σκευαστικές συναντήσεις της ομάδας 
εργασίας στη Λισσαβόνα (17/3/2006 
και 23/6/2006) όπου συμμετείχε ο Δρ. 
Αθ. Παπαϊωάννου.

lΠαράγοντες ανταγωνιστικότητας 
και κοινωνικής συνοχής κατά τη 
δημιουργία μιας ενιαίας ευρω-
μεσογειακής περιοχής.

lΗ συμμετοχή της κοινωνίας των πο-
λιτών σε τοπικό επίπεδο στην 

την ελληνική, την αλγερινή και την 
ευρωπαϊκή Ο.Κ.Ε. 

Στο δωδεκάμηνο που θα μεσολαβήσει 
μέχρι την επόμενη Ευρωμεσογειακή 
Σύνοδο θα λειτουργήσουν ομάδες 
εργασίας για τα εξής θέματα:
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Åêôüò áðü ôéò ïéêïíïìéêÝò êáé êïé-
íùíéêÝò ðñïêëÞóåéò, ðñÝðåé íá 
ðñïóèÝóïõìå êáé ôéò ìåãÜëåò ðåñé-
âáëëïíôéêÝò êáé åíåñãåéáêÝò 
ðñïêëÞóåéò ðïõ ðëÝïí áíôéìå-
ôùðßæåé ç ÅõñùðáúêÞ ¸íùóç 

ÄçìÞôñçò ÄçìçôñéÜäçò
Ðñüåäñïò ôçò ÅõñùðáúêÞò ÏéêïíïìéêÞò
êáé ÊïéíùíéêÞò ÅðéôñïðÞò (Å.Ï.Ê.Å.)

ÅõñùðáúêÞ ÅðéôñïðÞ, áëëÜ ôï ðéï óçìáíôéêü åßíáé üôé êáé, ÷Üñç óå áõôïýò, ìðïñïýí íá ãßíïíôáé ïé áíáãêáßåò Ðïéïò åßíáé ï ñüëïò ôçò ÅõñùðáúêÞò Ïéêïíï-

óõíåñãÜæåôáé éäéáßôåñá óôåíÜ ìå ôá åèíéêÜ Ïéêïíïìé-ìéêÞò êáé ÊïéíùíéêÞò ÅðéôñïðÞò (Å.Ï.Ê.Å.) æõìþóåéò óå ìéá äéåõñõìÝíç ÅõñùðáúêÞ  ̧ íùóç, þóôå 

êÜ êáé ÊïéíùíéêÜ Óõìâïýëéá, þóôå íá õðÜñ÷ïõí óôç  äéåõñõìÝíç  ÅõñùðáúêÞ  ̧ íùóç; íá åðéôõã÷Üíïíôáé ôá ìÝãéóôá ïéêïíïìéêÜ êáé êïéíùíé-
êïéíÝò åíÝñãåéåò êáé áíôéìåôùðßóåéò ôùí êÜ áðïôåëÝóìáôá ðñïò üöåëïò ôçò åõñùðáúêÞò êïé-Ï ñüëïò ôçò ÅõñùðáúêÞò ÏéêïíïìéêÞò êáé Êïéíù-
ðñïâëçìÜôùí üóïí áöïñÜ óôç ÓôñáôçãéêÞ ôçò íéêÞò ÅðéôñïðÞò áðïôåëïýóå êáé áðïôåëåß, áðü ôéò íùíßáò.
Ëéóóáâüíáò.áñ÷Ýò ôçò ëåéôïõñãßáò ôçò ôüôå ÅõñùðáúêÞò Ïéêïíïìé-

Ðïéïò åßíáé ï ñüëïò ôùí åèíéêþí Ïéêïíïìé-
êÞò Êïéíüôçôáò, ôï óçìáíôéêüôåñï óçìåßï ðáñïõóßáò Ðïéåò åßíáé ïé êýñéåò ïéêïíïìéêÝò êáé êïéíù- êþí êáé Êïéíùíéêþí Óõìâïõëßùí óôçí Åõñþ-
êáé áíôéðñïóþðåõóçò ôçò êïéíùíßáò ôùí ðïëéôþí. íéêÝò ðñïêëÞóåéò ãéá ôçí ÅõñùðáúêÞ ̧ íùóç ðç óÞìåñá;
Ç Å.Ï.Ê.Å. áðïôåëåß ôç ãÝöõñá, ìåôáîý ôçò êïéíùíßáò óÞìåñá; Ôá åèíéêÜ ÏéêïíïìéêÜ êáé ÊïéíùíéêÜ Óõìâïýëéá 
êáé ôùí åõñùðáúêþí èåóìéêþí ïñãÜíùí. Áõôü ôï Ç ðñþôç êïéíùíéêÞ ðñüêëçóç ãéá ôçí ÅõñùðáúêÞ ðáßæïõí êñéóéìüôáôï ñüëï, Ýíá ñüëï äïñõöüñùí. Äéüôé 
ñüëï Üñ÷éæå íá äéáäñáìáôßæåé áðü ôï 1950 ìÝ÷ñé êáé í̧ùóç óõíå÷ßæåé íá ðáñáìÝíåé ôï èÝìá ôçò áíåñãßáò. ÷Üñç óå áõôÜ áöåíüò ç Å.Ï.Ê.Å., áëëÜ êáé ôá 
óÞìåñá. ÌåôÜ áðü ôá äýï áôõ÷Þ äçìïøçößóìáôá ðïõ Åßìáóôå õðï÷ñåùìÝíïé íá äçìéïõñãÞóïõìå íÝåò êáé åõñùðáúêÜ èåóìéêÜ üñãáíá, ðáßñíïõí 'ìçíýìáôá' êáé 
åß÷áìå óôç Ãáëëßá êáé ôçí Ïëëáíäßá, ï ñüëïò áõôüò áîéïðñåðåßò èÝóåéò åñãáóßáò ãéá ôçí åõñùðáúêÞ 'åéêüíåò' áðü ôá êñÜôç ìÝëç.
êáèßóôáôáé ìÝñá ìå ôç ìÝñá ðéï óïâáñüò êáé ðéï íåïëáßá ãéá íá ìðïñÝóïõìå íá åîáëåßøïõìå ôï 

Båâáßùò, ðáßæïõí åîßóïõ óçìáíôéêü ñüëï óå ôïðéêü áíáãêáßïò ãéá ôçí õëïðïßçóç  ôùí åõñùðáúêþí óôü-ðñüâëçìá áõôü áðü ôç ñßæá ôïõ.
åðßðåäï, äéüôé åßíáé ïé êáôåîï÷Þí óýìâïõëïé ôùí åèíé-÷ùí, äéüôé åßíáé áíáãêáßï ðëÝïí, êáé íïìßæù üôé ôï Ç ÅõñùðáúêÞ í̧ùóç áíôéìåôùðßæåé ìßá äåýôåñç 
êþí êõâåñíÞóåùí óå óçìáíôéêÜ ïéêïíïìéêÜ êáé Ý÷ïõí áíôéëçöèåß üëïé, íá áêïýãåôáé êáé íá áêïýìå ôçí ðñüêëçóç, åêåßíç ôçò ìåßùóçò ôçò øáëßäáò êáé ôçò 
êïéíùíéêÜ ðñïâëÞìáôá ðïõ áíôéìåôùðßæïõí ôá êñÜôç êïéíùíßá êáé ôïõò ðïëßôåò óå ìßá äéåõñõìÝíç Åõñþðç áíéóüôçôáò ôçò åõñùðáúêÞò ïéêïíïìßáò.
ìÝëç.27 ÷ùñþí.

Äåí ðñÝðåé ðïôÝ íá îå÷íÜìå üôé ôþñá ìå ôç äéåõñõìÝíç 
Ðéóôåýù üôé, ìå ôçí ðÜñïäï ôïõ ÷ñüíïõ, èá áíáâá-Ìßá Åõñþðç ç ïðïßá áñ÷ßæåé áðü ôá ÏõñÜëéá êáé Åõñþðç áíôéìåôùðßæïõìå ìåãáëýôåñåò êïéíùíéêÝò 
èìéóôåß áêüìá ðåñéóóüôåñï ï ñüëïò áõôüò, äéüôé ðñéí êáôáëÞãåé óôïí Áôëáíôéêü, ìßá Åõñþðç ðïõ áñ÷ßæåé ðñïêëÞóåéò. 
áêüìá öôÜóåé ïðïéïäÞðïôå ìÝôñï ôçò åêôåëåóôéêÞò áðü ôçí Ðïñôïãáëßá ìÝ÷ñé ôéò ÂáëôéêÝò êáé ìÝ÷ñé ôçí 

Ç öôþ÷åéá äåí Ý÷åé åîáëåéöèåß áðü ôçí ÅõñùðáúêÞ 
åîïõóßáò óôçí ôåëéêÞ ôïõ äéåõèÝôçóç êáé ðñéí ëÜâåé Êýðñï.

í̧ùóç, êáôÜ óõíÝðåéá ç äåýôåñç êïéíùíéêÞ óçìáíôéêÞ 
óÜñêá êáé ïóôÜ ïðïéáäÞðïôå áðüöáóç ôçò íïìïèåôé-ÊáôÜ óõíÝðåéá ï ñüëïò ôçò Å.Ï.Ê.Å., ãßíåôáé üëï êáé ðñüêëçóç åßíáé ç ðÜôáîç ôçò öôþ÷åéáò êáé ç ìåßùóç ôçò 
êÞò åîïõóßáò, ç äéáâïýëåõóç ìå ôá ÏéêïíïìéêÜ êáé óçìáíôéêüôåñïò êáèçìåñéíÜ óôç óçìåñéíÞ ÅõñùðáúêÞ øáëßäáò ôùí åéóïäçìÜôùí ôùí åõñùðáßùí ðïëéôþí.
ÊïéíùíéêÜ Óõìâïýëéá åßíáé áíáãêáßá ãéá ôçí åðßôåõîç í̧ùóç.

Óå ïéêïíïìéêü åðßðåäï, ç ÓôñáôçãéêÞ ôçò Ëéóóáâüíáò 
ôïõ ìÝãéóôïõ ôçò êïéíùíéêÞò áðïäï÷Þò óôá ìÝôñá ðïõ 

óõìðåñéëáìâÜíåé üëá áõôÜ ðïõ ðñÝðåé íá ãßíïõí áðü Ðþò âïçèÜ ç Å.Ï.Ê.Å. ôçí ÅõñùðáúêÞ ̧ íùóç 
ðñüêåéôáé íá ëçöèïýí.

ôçí ÅõñùðáúêÞ í̧ùóç êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôùí åðü-íá õëïðïéÞóåé ôïõò óôü÷ïõò ôçò; 
ìåíùí ÷ñüíùí. Ìå ðïéï ôñüðï ìðïñïýí ôá åèíéêÜ Ïéêïíï-Ç Å.Ï.Ê.Å. åßíáé ç ÅðéôñïðÞ áõôÞ, ç ïðïßá ìåôáöÝñåé 

ìéêÜ êáé ÊïéíùíéêÜ Óõìâïýëéá íá âïçèÞóïõí Ìðïñåß ï óôü÷ïò ôïõ 2010 íá ìçí åßíáé ðéá åöéêôüò, ðñïò ôá êÝíôñá ëÞøçò áðïöÜóåùí êáé ôá èåóìéêÜ 
ôçí Å.Ï.Ê.Å. íá åðéôý÷åé ôïõò óôü÷ïõò ôçò;áëëÜ ç ðñïôåñáéüôçôá êáôÜ ôçí ïðïßá ç åõñùðáúêÞ åõñùðáúêÜ üñãáíá ôéò áðüøåéò ôçò êïéíùíßáò ôùí 

ïéêïíïìßá ðñÝðåé íá ãßíåé ç ðñþôç óôïí êüóìï, ìå Ôá ÏéêïíïìéêÜ êáé ÊïéíùíéêÜ Óõìâïýëéá âïçèïýí êáé ðïëéôþí êáé Ý÷åé ùò äåýôåñç áðïóôïëÞ íá ìåôáöÝñåé 
åñãáëåßï áíÜðôõîçò ôéò íÝåò ôå÷íïëïãßåò, ðáñáìÝíåé ç áðü ôá åõñùðáúêÜ üñãáíá ôéò åõñùðáúêÝò ðïëéôéêÝò ìðïñïýí íá âïçèÞóïõí áêüìá ðåñéóóüôåñï óôï 
óçìáíôéêüôåñç ïéêïíïìéêÞ ðñüêëçóç. ìÝëëïí, ôçí Å.Ï.Ê.Å., ìåôáöÝñïíôáò üóï ôï äõíáôüí ðñïò ôïõò ðïëßôåò. Áðïôåëåß ëïéðüí ôç ãÝöõñá, ìåôáîý 

ôçò åõñùðáúêÞò ïñãáíùìÝíçò êïéíùíßáò ôùí ðïëéôþí Åêôüò áðü ôéò ïéêïíïìéêÝò êáé êïéíùíéêÝò ðñïêëÞ-ðéï ðïëëÜ ìçíýìáôá ôùí åõñùðáúêþí êïéíùíéþí ðñïò 
óåéò, ðñÝðåé íá ðñïóèÝóïõìå êáé ôéò ìåãÜëåò ðåñéâáë-êáé ôùí åõñùðáúêþí èåóìéêþí ïñãÜíùí. ôéò ÂñõîÝëëåò, áëëÜ êáé äçìéïõñãþíôáò ìßá õðïäïìÞ 
ëïíôéêÝò êáé åíåñãåéáêÝò ðñïêëÞóåéò ðïõ ðëÝïí ìå êïéíÞ áôæÝíôá, óôçí ïðïßá ôá óçìáíôéêÜ åõñùðáúêÜ Ðïéá åßíáé ç óõíåéóöïñÜ ôçò Å.Ï.Ê.Å. óôçí 
áíôéìåôùðßæåé ç ÅõñùðáúêÞ í̧ùóç êáé ðñùôïóôáôåß èÝìáôá åßíáé ç ÓôñáôçãéêÞ ôçò Ëéóóáâüíáò, ôá åíåñãåé-åðßôåõîç ôùí óôü÷ùí ôçò ÓôñáôçãéêÞò ôçò 
óå ïëüêëçñç ôçí õöÞëéï. áêÜ êáé ôá ðåñéâáëëïíôïëïãéêÜ èÝìáôá, ç áåéöüñïò Ëéóóáâüíáò; 

áíÜðôõîç.Ðïéïò åßíáé ï ñüëïò ôùí êïéíùíéêþí åôáßñùí Êáèþò ç ÓôñáôçãéêÞ ôçò Ëéóóáâüíáò èåùñåßôáé ç 
Ìå ôçí åðßôåõîç ìéáò êïéíÞò áôæÝíôáò êáé äñÜóçò óôçí áíôéìåôþðéóç áõôþí ôùí ðñïêëÞóåùí;êïñõöáßá ðñïôåñáéüôçôá ôçò Åõñþðçò, äéüôé ÷Üñç óå 
ìåôáîý ôçò Å.Ï.Ê.Å. êáé ôùí åèíéêþí Ïéêïíïìéêþí Ïé êïéíùíéêïß åôáßñïé ðáßæïõí êñßóéìï ñüëï äéüôé åßíáé áõôÞí ïé ëáïß ôçò Åõñþðçò ìðïñïýí íá åëðßæïõí óå Ýíá 
êáé Êïéíùíéêþí Óõìâïõëßùí, ìðïñïýìå êáëýôåñá íá áõôïß ðïõ ðñáãìáôéêÜ áöïõãêñÜæïíôáé ôéò êïéíùíßåò êáëýôåñï ìÝëëïí, ç Å.Ï.Ê.Å. äçìéïýñãçóå Ýíá ðáñá-
åíåñãïðïéÞóïõìå êáé íá åõáéóèçôïðïéÞóïõìå ôçí êáé êáôÜ óõíÝðåéá ìðïñïýí ðñáãìáôéêÜ íá ìåôáöÝ-ôçñçôÞñéï ãéá ôç ÓôñáôçãéêÞ ôçò Ëéóóáâüíáò êáé ìå 
åõñùðáúêÞ êïéíÞ ãíþìç. ñïõí óôá åõñùðáúêÜ èåóìéêÜ üñãáíá ôéò éäé-ðïëý óçìáíôéêÝò ãíùìïäïôÞóåéò êáé åêäçëþóåéò, ïé 

áéôåñüôçôåò, ôéò áíçóõ÷ßåò ðïõ Ý÷ïõí ïé äéÜöïñåò í̧áò áðü ôïõò êáßñéïõò óôü÷ïõò ôçò Å.Ï.Ê.Å. åßíáé ìéá ïðïßåò áíáäåéêíýïõí ôá ðñïâëÞìáôá ôçò ÓôñáôçãéêÞò 
êïéíùíéêÝò ïìÜäåò. óôåíüôåñç óõíåñãáóßá ìå ôá åèíéêÜ ÏéêïíïìéêÜ êáé ôçò Ëéóóáâüíáò, ðñïóðáèåß íá âïçèÞóåé óôçí åðßôåõîç 

ÊïéíùíéêÜ Óõìâïýëéá êáé ðñïò áõôÞ ôçí êáôåýèõíóç Ï ñüëïò ôùí êïéíùíéêþí åôáßñùí åßíáé ðïëý êñßóéìïò ôùí óôü÷ùí. Ãéá ôï óôü÷ï áõôü, ç Å.Ï.Ê.Å. óõíåñãÜæå-

ôáé ðïëý óôåíÜ ìå ôï Åõñùðáúêü Êïéíïâïýëéï êáé ôçí åñãáæüìáóôå.óôçí áíôéìåôþðéóç ôùí åõñùðáúêþí ðñïâëçìÜôùí 
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«Ôï åõñùðáúêü
êïéíùíéêü ìïíôÝëï
êáé ïé ðñïêëÞóåéò
ðïõ áíôéìåôùðßæåé

ç Âïõëãáñßá»

Πραγματοποιήθηκε τη 

Δευτέρα, 2 Οκτωβρίου 

του 2006, στη Σόφια της 

Βουλγαρίας συνέδριο με 

τίτλο «Το Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Μοντέλο και 

οι προκλήσεις που αντι-

μετωπίζει η Βουλγαρία». 

Εκ μέρους της ελληνικής Ο.Κ.Ε. μετείχε ο επιστημο-

νικός  συνεργάτης της  Δρ.  Αθανάσιος  Παπαϊωάννου. 

Η θεματική του συνεδρίου περιλάμβανε τα εξής ζητήμα-

τα: «Η αγορά εργασίας και η ελεύθερη διακίνηση 

ανθρώπων», «Η εταιρική κοινωνική ευθύνη» και «Ο 

ρόλος του κοινωνικού διαλόγου και του διαλόγου της 

κοινωνίας των πολιτών για την ανάπτυξη του ευρωπαϊ-

κού κοινωνικού μοντέλου». Στο συνέδριο μίλησαν 

εκπρόσωποι από την ευρωπαϊκή Ο.Κ.Ε., το ΄Ιδρυμα του 

Δουβλίνου για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης 

και Εργασίας, καθώς και στελέχη της βουλγαρικής 

κυβέρνησης και Ο.Κ.Ε.

Σε παρέμβασή του, ο Δρ. Αθ. Παπαϊωάννου αναφέρθηκε 

στις αντίστοιχες ελληνικές εμπειρίες.

ÄéåèíÝò ÓõíÝäñéï óôç Óüöéá

Πραγματοποιήθηκαν στις 27 Μαρτίου επικεφαλής της Επικοινωνιακής Στρατηγικής 

2006 και στις 28 Σεπτεμβρίου 2006 οι του project “CESlink”. H O.K.E. συνέταξε 

συναντήσεις “CESlink” στη Λισσαβόνα και σχετικό Σχέδιο Δράσης, το οποίο και υιοθετή-
τη Χάγη αντίστοιχα. θηκε στη συνάντηση της Χάγης. 

Στη συνάντηση της Λισσαβόνας, η ομάδα Στην Ετήσια Συνάντηση των Προέδρων και 
εργασίας του project “CESlink” μελέτησε και Γενικών Γραμματέων των Ο.Κ.Ε. στη Λισ-
επεξεργάστηκε το Σχέδιο Δράσης και το 

σαβόνα, το Νοέμβριο του 2006, παρουσιά-
Πρόγραμμα Εργασίας για την περίοδο 2006-

σθηκε ιδιαίτερα θετικά από την Ε.Ο.Κ.Ε. η 
2008. Στη διάρκεια των συζητήσεων τονί-

πρόοδος που επιτεύχθηκε στο project το 2006 
στηκε η σημασία της ενεργού συμμετοχής των 

και τονίσθηκε η σημασία της συμμετοχής των 
υπό ένταξη χωρών (Βουλγαρία και Ρουμα-

Ο.Κ.Ε. σε αυτό.νία), καθώς και της Διεθνούς Ένωσης των 

Στις συναντήσεις “CESlink” συμμετείχε η  Ο.Κ.Ε. και παρόμοιων θεσμών (AICESIS).

Δρ. Μάρθα Θεοδώρου, Υπεύθυνη Δημοσίων Στη Συνάντηση των Γενικών Γραμματέων 
και Διεθνών Σχέσεων της Ο.Κ.Ε. Η Δρ.        των Ο.Κ.Ε. της Ε.Ε. στη Λισσαβόνα, το Μάιο 

Μ. Θεοδώρου έχει οριστεί επικεφαλής των του 2006, μία ιδιαίτερα σημαντική επιτυχία 

για την Ο.Κ.Ε. Ελλάδος ήταν ότι τέθηκε δράσεων επικοινωνίας του project.
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Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 24 Μαΐου Κύπρο, το Φεβρουάριο του 2006. Σκοπός του 
ταξιδιού και των συναντήσεων που έλαβαν 2006, συνάντηση της Ο.Κ.Ε. με τον Πρέσβη 

της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αθήνα    χώρα εκεί με τις ηγεσίες των κοινωνικών 
κ. Γιώργο Γεωργή. εταίρων ήταν η ενθάρρυνσή τους για την ίδρυση 

Ο.Κ.Ε. Επίσης, ο κ. Αναλυτής τόνισε ότι για μία Στη συνάντηση παρευρέθηκε, επίσης, η κα Σα-
χώρα με βαθιά παράδοση κοινωνικού διαλόγου, λίνα Σιάμπου, Α' Γραμματέας της Πρεσβείας. 
όπως η Κύπρος, η ίδρυση της Ο.Κ.Ε. θα εν-Από την Ο.Κ.Ε. συμμετείχαν οι κ.κ. Νικόλαος 
δυναμώσει την παρουσία της και στους κόλπους Αναλυτής, Πρόεδρος, Δημήτριος Πολίτης, 
της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης.Αντιπρόεδρος, και η Δρ. Μάρθα Θεοδώρου, 

Υπεύθυνη  Δημοσίων  και  Διεθνών  Σχέσεων. Ο κ. Γεωργής συμφώνησε στη χρησιμότητα του 
θεσμού της Ο.Κ.Ε. και υποσχέθηκε να συν-Ο κ. Αναλυτής, αφού ευχαρίστησε τον κ. 

Γεωργή για τη συνάντηση, τον ενημέρωσε για δράμει στο διάλογο που έχει αναπτυχθεί στην 
το ταξίδι του Προεδρείου της Ο.Κ.Ε. στην Κύπρο για το θέμα αυτό.

ÓõíÜíôçóç ìå ôïí ÐñÝóâç ôçò 
ÊõðñéáêÞò Äçìïêñáôßáò óôçí ÁèÞíá 

ÓõíÜíôçóç ìå ôïí ÐñÝóâç
ôçò Óïõçäßáò óôçí ÁèÞíá

Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, 30 Οκτω- θέσεις της Ο.Κ.Ε. για το ασφαλιστικό ζήτημα. 
Επίσης, αναφέρθηκε στη διαχείριση του ασφαλι-βρίου 2006, επίσκεψη του Πρέσβη της 

Σουηδίας κ. Marten Grunditz στα γραφεία στικού ζητήματος στη χώρα του, καθώς και σ' 
της Ο.Κ.Ε. άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε.

Τον κ. Grunditz υποδέχτηκαν ο κ. Νικόλαος Ο κ. Αναλυτής αναφέρθηκε στο έργο της Ο.Κ.Ε. 
Αναλυτής, Πρόεδρος, και η Δρ. Μάρθα Θεοδώ- και τόνισε τη σημασία του κοινωνικού διαλόγου 
ρου, Υπεύθυνη Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων για την κοινωνική συνοχή της χώρας. Σχετικά 
της Ο.Κ.Ε.  με το ασφαλιστικό ζήτημα, εξέφρασε την 

άποψη ότι πρέπει να ληφθούν έγκαιρα μέτρα Ο κ. Grunditz εξέφρασε έντονο ενδιαφέρον για 
το ρόλο της Ο.Κ.Ε. στη διαδικασία του κοινωνι- μετά από έναν ουσιαστικό και ειλικρινή 

διάλογο.κού διαλόγου στην Ελλάδα, καθώς και για τις 
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Πραγματοποιήθηκε στις 20 και 21 Ιουλίου 2006, 

στη Μάλτα, το Forum με θέμα «Γεφυρώνοντας το 

χάσμα: Η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών 

στον ενδοκοινοτικό διάλογο». 

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή 

Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (Ε.Ο.Κ.Ε.) και 

από το Συμβούλιο για την Οικονομική και Κοινωνική 

Ανάπτυξη της Μάλτας, σε συνέχεια του αντίστοιχου 

Forum στις 9 και 10 Ιουνίου 2006 στη Βουδαπέστη. 

Οι εκδηλώσεις αυτές αποσκοπούν, μέσα από την 

εφαρμογή της μεθοδολογίας «Open Space», στην 

ενεργό συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στα 

δρώμενα της Ε.Ε., με την ελεύθερη και δημιουργική 

ανταλλαγή απόψεων. Τόσο η Ε.Ο.Κ.Ε., όσο και οι 

εθνικές Ο.Κ.Ε., πιστεύουν ότι η κοινωνία των πολι-

τών μπορεί και οφείλει να διαδραματίσει σημαντικό 

ρόλο στις εξελίξεις της Ένωσης και πρέπει τα θεσμι-

κά όργανά της να ενισχύσουν τη συμμετοχή αυτή. 

Στο Forum συμμετείχαν μέλη της Ε.Ο.Κ.Ε., εκπρό-

σωποι των εθνικών Ο.Κ.Ε., καθώς και εκπρόσωποι 

της κοινωνίας των πολιτών της Μάλτας. Από την 

Ο.Κ.Ε. Ελλάδος συμμετείχε η Δρ. Μάρθα Θεοδώ-

ρου, Υπεύθυνη Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων.

«Ãåöõñþíïíôáò ôï ÷Üóìá:
Ç óõììåôï÷Þ ôçò êïéíùíßáò

ôùí ðïëéôþí óôïí 
åíäïêïéíïôéêü äéÜëïãï»

ÓõíÜíôçóç ìå ôïí 
Ãåíéêü ÃñáììáôÝá
ôïõ Óõìâïõëßïõ 

ôçò ÌÜëôáò ãéá ôçí
ÏéêïíïìéêÞ êáé 

ÊïéíùíéêÞ ÁíÜðôõîç
Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, 23 Οκτωβρίου 

2006, επίσκεψη του κ. Michael Ferry, Γενικού 

Γραμματέα του Συμβουλίου της Μάλτας για την 

Οικονομική και Κοινωνική Ανάπτυξη στα γρα-

φεία της Ο.Κ.Ε. 

Τον κ. Ferry υποδέχτηκαν ο κ. Νικόλαος Αναλυτής, 

Πρόεδρος, και η Δρ. Μάρθα Θεοδώρου, Υπεύθυνη 

Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων της Ο.Κ.Ε.  

Ο κ. Ferry εξέφρασε έντονο ενδιαφέρον για το ρόλο 

και το έργο της Ο.Κ.Ε. Ελλάδος και μετέφερε 

πρόσκληση του Προέδρου του Συμβουλίου της 

Μάλτας για επίσκεψη στη χώρα τους. Τόνισε, επίσης, 

το σημαντικό ρόλο της Ο.Κ.Ε. Ελλάδος στο πλαίσιο 

της Ευρωμεσογειακής Συνεργασίας. 

Ο κ. Αναλυτής, από την πλευρά του, αναφέρθηκε στη 

σημασία της στενής συνεργασίας της Ο.Κ.Ε. Ελλά-

δος με τις Ο.Κ.Ε. και τους κοινωνικούς εταίρους των 

νέων κρατών μελών της Ε.Ε. και ιδιαίτερα της 

Κύπρου και της Μάλτας. Επίσης, αναφέρθηκε στη 

σημασία της εφαρμογής της Στρατηγικής της 

Λισσαβόνας και στο Παρατηρητήριο που ίδρυσε η 

Ο.Κ.Ε. Ελλάδος.

Forum óôç ÌÜëôá

«Ç êïéíùíßá ôùí ðïëéôþí
óôá ÄõôéêÜ ÂáëêÜíéá»

Áíïéêôü Forum óôéò ÂñõîÝëëåò
Στις 27 και 28 Μαρτίου 2006 πραγματοποιήθηκε τών στα Δυτικά Βαλκάνια (προεδρεύων ο κ. Δ. 

στις Βρυξέλλες, με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Δημητριάδης).

Ο.Κ.Ε., ευρωπαϊκή συνάντηση με θέμα «Η κοι- β. Ο  κοινωνικός  διάλογος  στα  Δυτικά  Βαλκάνια.
νωνία των πολιτών στα Δυτικά Βαλκάνια». Στη γ. Η Ε.Ε. στα Δυτικά Βαλκάνια.
συνάντηση μετείχαν μέλη της Ε.Ο.Κ.Ε. και εκ-

Η συνάντηση έκλεισε με συζήτηση και υιοθέτηση 
πρόσωποι εθνικών Ο.Κ.Ε., δημόσιοι φορείς και 

των συμπερασμάτων της συνάντησης. 
Μ.Κ.Ο. προερχόμενοι από τα Δυτικά Βαλκάνια, 

γ. Κοινό παράπονο όλων των Μ.Κ.Ο. ήταν η ελλιπής Από τις συζητήσεις, σημειώνονται τα εξής: 
εκπρόσωποι διαφόρων κοινοτικών υπηρεσιών που 

χρηματοδότησή τους από εθνικές και κοινοτικές α. Υπήρξε συχνά η τάση να ξεφύγει η συζήτηση από ασχολούνται με τα θέματα αυτά, μέλη του Ευρω-
πηγές.το βασικό θέμα και να εξελιχθεί σε συζήτηση των παϊκού Κοινοβουλίου κ.λπ. 

δ. Η Ε.Ο.Κ.Ε. θα συστήσει Μεικτή Συμβουλευτική προοπτικών ένταξης στην Ε.Ε. των χωρών των 
Εκ μέρους της ελληνικής Ο.Κ.Ε. παρευρέθη ο Επιτροπή με την Κροατία εν όψει των ενταξιακών Δυτικών Βαλκανίων. Ο Γερμανός Πρόεδρος της 
Αντιπρόεδρος κ. Νικόλαος Λιόλιος και ο επιστημο- διαπραγματεύσεων με τη χώρα αυτή (κατά το Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων του Ευρωπαϊκού 
νικός  συνεργάτης  Δρ.  Αθανάσιος  Παπαϊωάννου. πρότυπο των όσων έκανε με Βουλγαρία, Ρουμα-Κοινοβουλίου που μίλησε τη δεύτερη ημέρα ήταν 
Την πρώτη ημέρα (απόγευμα) έγιναν οι τυπικοί νία, Τουρκία).πολύ αποθαρρυντικός ως προς τις ενταξιακές 
χαιρετισμοί από την Πρόεδρο της Ε.Ο.Κ.Ε., το προοπτικές των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων. ε. Η Βοσνία-Ερζεγοβίνη θα αρχίσει διαδικασίες 
Μόνιμο Αντιπρόσωπο της προεδρεύουσας Αυστρίας, σύστασης Ο.Κ.Ε. και ζήτησε τη βοήθεια της β. Ήταν κοινή η διαπίστωση ότι παρά τους εντυπω-
το Γενικό Διευθυντή Διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ε.Ο.Κ.Ε.σιακούς αριθμούς Μ.Κ.Ο. σε κάθε χώρα, μένουν 
Επιτροπής και ένα εμπειρογνώμονα που εργάζεται 

πολλά να γίνουν για να υπάρξει διαφάνεια ως προς στ.Η Ο.Κ.Ε. του Μαυροβουνίου δεν έχει καταφέρει 
στο Σύμφωνο Σταθερότητας για τη Ν.Α. Ευρώπη. τους στόχους, τη νομιμότητά τους και τις πηγές ακόμη να κατοχυρωθεί νομοθετικά και γενικότερα 
Η επόμενη ημέρα περιελάμβανε τρεις θεματικές χρηματοδότησής τους αλλά και να αναβαθμισθεί αναζητεί το ρόλο της εν όψει και της πιθανολο-
ενότητες: το πλαίσιο λειτουργίας όσων πραγματικά εξυ- γούμενης ανεξαρτητοποίησης της χώρας μετά το 

πηρετούν θεμιτούς στόχους. α. Η σημερινή κατάσταση της κοινωνίας των πολι- προσεχές δημοψήφισμα.



Στις 9 και 10 Μαρτίου 2006 πραγματοποιήθηκε, στο Μπάρι της Ιταλίας, η 

2η διακρατική συνάντηση μεταξύ των τριών Αναπτυξιακών Συμπράξεων 

που συμμετέχουν στο Έργο “Experience”.

Οι εργασίες της πρώτης μέρας της συνάντησης επικεντρώθηκαν στη σύνταξη 

του οδηγού καλών πρακτικών για την ενεργό γήρανση, στη βάση της κοινής 

μεθοδολογίας που είχαν αποδεχθεί οι εταίροι κατά τη διάρκεια της 1ης διακρα-

τικής  συνάντησης  της  Αθήνας. 

Τη δεύτερη ημέρα, πραγματοποιήθηκε ημερίδα στο Πανεπιστήμιο του Μπάρι, 

με θέμα την ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση, τη δια βίου μάθηση 

και τη διαχείριση της γήρανσης, με τη συμμετοχή εκπροσώπων των κοινωνικών 

φορέων, καθώς και της πανεπιστημιακής κοινότητας. Στην ημερίδα παρουσιά-

στηκαν, επίσης, τα τρία έργα των Αναπτυξιακών Συμπράξεων σε εθνικό 

επίπεδο, καθώς και το κοινό πρόγραμμα δράσης τους. 

Στις 28 και 29 Σεπτεμβρίου 2006 πραγματοποιήθηκε, στην Τουλούζη της 

Γαλλίας, η 3η διακρατική συνάντηση μεταξύ των τριών Αναπτυξιακών 

Συμπράξεων που συμμετέχουν στο Έργο “Experience”.

Οι εργασίες της πρώτης μέρας αφορούσαν στην επαγγελματική κατάρτιση και 

πρόσβαση στο επάγγελμα του αγρότη στη Γαλλία, καθώς και τη συμβουλευτική 

(mentoring). Επιπλέον, έγινε παρουσίαση της προόδου των εθνικών σχεδίων.

Το κυρίαρχο θέμα της δεύτερης ημέρας ήταν η παρουσίαση της εξατομικευμέ-

νης συμβουλευτικής - καθοδήγησης (tutoring). Συζητήθηκαν, επίσης, οι άλλες 

δράσεις, οι οποίες πρέπει να υλοποιηθούν, και συμφωνήθηκε η επόμενη 

διακρατική συνάντηση να πραγματοποιηθεί στην Ιταλία.

3ç ÓõíÜíôçóç ôùí
Äéáêñáôéêþí Åôáßñùí

óôçí Ôïõëïýæç

2ç ÓõíÜíôçóç ôùí
Äéáêñáôéêþí Åôáßñùí

óôï ÌðÜñé
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Στις 3 και 4 Οκτωβρίου 2006 πραγματοποιή- υπερεθνική), η αύξηση στα ποσοστά συμμετο-
θηκε στη Βαρσοβία Σεμινάριο με τίτλο «Οι χής και απασχόλησης των εργαζομένων μεγα-
λύσεις του EQUAL στις προκλήσεις της λύτερης ηλικίας είναι ζωτικής σημασίας, προ-
προσαρμοστικότητας». κειμένου να αξιοποιηθεί στο έπακρο το δυναμι-

κό της προσφοράς εργασίας και να διατηρηθεί η Κατά τη διάρκεια του Σεμιναρίου συζητήθηκαν, 
οικονομική μεγέθυνση, τα φορολογικά έσοδα σε τέσσερις παράλληλες ομάδες εργασίας, τα 

ακόλουθα θέματα: και η βιωσιμότητα των συστημάτων κοινωνικής 
προστασίας, ιδιαίτερα όταν υπάρχει άμεσα η • διαχείριση της γήρανσης, 
προοπτική μείωσης του οικονομικά ενεργού • ευέλικτη διαχείριση εργασίας, 
πληθυσμού, λόγω υπογεννητικότητας.

• δεξιότητες στις τεχνολογίες της πληροφορίας, 
Στο Σεμινάριο συμμετείχαν από την Α.Σ. 

• αναδιάρθρωση. 
«Εμπειρία» ο κ. Απόστολος Ξυράφης, Διευθύ-

Στη διάρκεια του Σεμιναρίου τονίστηκε ότι η 
νων Σύμβουλος, και η Δρ. Μάρθα Θεοδώρου, 

διαχείριση του προβλήματος της ενεργού 
Υπεύθυνη Δημοσιότητας. 

γήρανσης προκύπτει ως κοινωνική και οικονο-
μική αναγκαιότητα στη βάση των τεχνολογικών 
και διαρθρωτικών αλλαγών στις επιχειρήσεις 
και των τριών τομέων της οικονομίας, των 
δημογραφικών εξελίξεων και των αλλαγών στο 
ασφαλιστικό σύστημα, αλλά και από τη σύγκρι-
ση του ποσοστού απασχολούμενων μεγαλύτε-
ρης ηλικίας και του χρόνου εξόδου από την 
αγορά εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κα-
θώς και στους άλλους δύο οικονομικούς πόλους 
(Β. Αμερική και Ιαπωνία -  Ν.Α. Ασία).

Για μια οικονομία στο σύνολό της (εθνική ή 

«Ïé ëýóåéò ôïõ EQUAL óôéò ðñïêëÞóåéò
ôçò ðñïóáñìïóôéêüôçôáò»

ÓåìéíÜñéï óôç Âáñóïâßá



Την Πέμπτη, 9 Νοεμβρίου 2006, η 

Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) 

«Εμπειρία», στην οποία συντονιστής 

εταίρος είναι η Οικονομική και 

Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος 

(Ο.Κ.Ε.), στο πλαίσιο της Κοινοτι-

κής Πρωτοβουλίας (Κ.Π.) EQUAL, 

διοργάνωσε Ημερίδα με θέμα «Η 

Διαχείριση της Ενεργού Γήρανσης». 

Στόχος της εκδήλωσης ήταν να συμ-

βάλει στο διάλογο για τις απαραίτητες 

αλλαγές στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής 

Στρατηγικής για την Απασχόληση της 

Στρατηγικής της Λισσαβόνας, αλλά και 

των ιδιαιτεροτήτων της πατρίδας μας. 

Στη διάρκεια της Ημερίδας συζητήθη-

καν οι νέες προκλήσεις που σχετίζονται 

με τη βελτίωση των δυνατοτήτων για 

την ενεργό παραμονή του ανθρώπινου 

«Ç Äéá÷åßñéóç ôçò Åíåñãïý ÃÞñáíóçò»
Çìåñßäá óôçí ÁèÞíá 
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δυναμικού ηλικίας 55+ στην απασχό-

ληση. 

Την Ημερίδα χαιρέτισε ο κ. Κ. Τσου-

τσοπλίδης, Γενικός Γραμματέας Δια-

χείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων 

του Υπουργείου Απασχόλησης και 

Κοινωνικής Προστασίας, ενώ η κ. L. 

Valbjorn, Σύμβουλος του Υπουργείου 

Απασχόλησης της Δανίας, και ο κ. B. T. 

Doyle, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, 

Ιρλανδός που δραστηριοποιείται στην 

Ισπανία, αναφέρθηκαν στις εμπειρίες 

των χωρών τους. 

Εν συνεχεία, σε δύο παράλληλες 

ομάδες εργασίας συζητήθηκαν τα 

θέματα «Ευέλικτη οργάνωση εργασί-

ας» και «Ενεργός Γήρανση» από τους 

εκπροσώπους των φορέων της Α.Σ. 

«Εμπειρία» και τους εκπροσώπους των 

Διακρατικών Εταίρων D.P. "EOLO" 

(Ιταλία) και D.P. "KHEOPS" (Γαλλία). 

Τα συμπεράσματα των ομάδων 

εργασίας σχολίασαν ο κ. Ηλ. Αλεβίζος, 

Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού 

της «Pricewaterhouse Coopers» και ο 

κ. Ε. Μπούμης, Πρόεδρος του ΚΕΚ 

ΙΒΕΠΕ. 

Στο τέλος της Ημερίδας ο κ. Ν. Αναλυ-

τής, Πρόεδρος της Α.Σ. «Εμπειρία», 

αφού επεσήμανε την ανάγκη ανάπτυ-

ξης διαλόγου και πολιτικών για την 

ενεργό γήρανση, εξέφρασε την ευχή οι 

εργασίες της εκδήλωσης και το έργο 

της Κ.Π. EQUAL να συμβάλουν προς 

την κατεύθυνση αυτή. 



ÓõíÝäñéï ôùí èåóìéêþí ïñãÜíùí Êïéíùíéêïý Äéáëüãïõ ôçò
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Συνέχεια από τη σελ. 1

«Ï ñüëïò ôùí Ïéêïíïìéêþí êáé
Åðéôñïðþí êáé ðáñüìïéùí èåóìþí

Ýíôáîçò óôçí ÅõñùðáúêÞ ¸íù
õëïðïßçóç ôçò ÓôñáôçãéêÞò ôçò

δρου της Ε.Ο.Κ.Ε., έτυχε να είναι στη γενέθλιά του πόλη μοιοι θεσμοί της Νοτιοανατολικής Ευρώπης έλαβαν μέ-
Στο Συνέδριο συμμετείχαν αντιπροσωπείες των Ο.Κ.Ε. ρος στη διάσκεψη που διοργάνωσε η Οικονομική και τη Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην υποστή-
και παρόμοιων θεσμών της Αλβανίας, της Βοσνίας και ριξη που παρέχει και θα παράσχει η Ε.Ο.Κ.Ε. στις προ- Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) σε 
Ερζεγοβίνης, της Βουλγαρίας, της Κροατίας, της Κύπρου, σπάθειες των χωρών της Ν.Α. Ευρώπης για περαιτέρω συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινω-
του Μαυροβουνίου, της Π.Γ.Δ.Μ., της Ρουμανίας, της ανάπτυξη του κοινωνικού διαλόγου στο πλαίσιο της νική Επιτροπή (Ε.Ο.Κ.Ε.) και με την υποστήριξή της, 
Σερβίας, της Σλοβενίας και της Τουρκίας. Επικεφαλής των προσπάθειάς τους για οικονομική και κοινωνική ευημερία. στη Θεσσαλονίκη, στις 4 και 5 Δεκεμβρίου 2006. Στο 
αντιπροσωπειών ήταν, μεταξύ άλλων, ο Υπουργός πλαίσιο της διάσκεψης συζητήθηκε "Ο ρόλος των Οικο-Τόσο ο κ. Αναλυτής, όσο και ο κ. Δημητριάδης, εξέφρασαν 
Εργασίας της Αλβανίας κ. Koco Barka, η Υφυπουργός νομικών και Κοινωνικών Επιτροπών και παρόμοιων την αισιοδοξία τους για την ευρωπαϊκή προοπτική των 
Απασχόλησης της Σερβίας κα Ljiljana Milosavljevic και ο θεσμών στη διαδικασία ένταξης στην Ευρωπαϊκή Έν-χωρών της περιοχής.
Υπουργός Εργασίας της Σερβικής Δημοκρατίας της ωση και την υλοποίηση της Στρατηγικής της Λισσαβό-

Το Συνέδριο συνεχίστηκε με τις εισηγήσεις των επικεφα-
Βοσνίας  και  Ερζεγοβίνης  κ.  Bosko  Tomic. νας".

λής των 11 αντιπροσωπειών. 
Την πρώτη ημέρα του Συνεδρίου, Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2. Στη διάσκεψη, οι συμμετέχοντες τόνισαν πόσο σημα-Τη δεύτερη ημέρα του Συνεδρίου, Τρίτη 5 Δεκεμβρίου 
2006, εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης απηύθυνε ντικό είναι οι κυβερνήσεις της περιοχής αυτής και η Ευ-2006, συζητήθηκαν, σε ειδικές ομάδες εργασίας, οι εξής 
χαιρετισμό ο Υπουργός Μακεδονίας  Θράκης κ. Γεώργιος ρωπαϊκή Ένωση να λαμβάνουν υπόψη τη γνώμη των οι-θεματικές ενότητες:
Καλαντζής, ο οποίος τόνισε τη συνεπή ελληνική υποστή- κονομικών και κοινωνικών εταίρων με σκοπό την ενί-

α) Η συμβολή των Ο.Κ.Ε. και παρόμοιων θεσμών στην ριξη στην ευρωπαϊκή προοπτική των χωρών της περιοχής. σχυση της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης της 
εκπλήρωση των κριτηρίων ένταξης στην Ευρωπαϊκή Τους σύνεδρους καλωσόρισε και ο Δήμαρχος Θεσσαλονί- περιοχής αυτής και την εξασφάλιση ευημερίας στο μέλ-
Ένωση. κης κ. Βασίλης Παπαγεωργόπουλος, ο οποίος αναφέρθηκε λον.

στη συνεργασία του Δήμου Θεσσαλονίκης με τις άλλες β) Ο ρόλος του κοινωνικού διαλόγου στην υλοποίηση των 
3. Η κατάσταση στην οποία βρίσκεται o κοινωνικός διά-

στόχων της Στρατηγικής της Λισσαβόνας.βαλκανικές πόλεις στο πλαίσιο του δικτύου βαλκανικών 
λογος διαφέρει σημαντικά από χώρα σε χώρα στην περι-

πόλεων. γ) Ο ρόλος των Ο.Κ.Ε. και των κοινωνικών εταίρων στην οχή αυτή. Οι συμμετέχοντες σημείωσαν με ικανοποίη-
ενίσχυση της διαφάνειας και την καταπολέμηση της δι-Κύριοι ομιλητές του Συνεδρίου ήταν ο Πρόεδρος της ση το γεγονός ότι σήμερα υφίστανται Οικονομικά και 

ελληνικής Ο.Κ.Ε. κ. Νικόλαος Αναλυτής και ο Πρόεδρος αφθοράς. Κοινωνικά Συμβούλια και παρόμοιοι θεσμοί κοινωνι-
της Ε.Ο.Κ.Ε. κ. Δημήτρης Δημητριάδης. Ο κ. Αναλυτής κού διαλόγου σε όλες τις χώρες της Νοτιοανατολικής Στις εργασίες των ομάδων εργασίας συμμετείχαν εμπει-
αναφέρθηκε στη σημασία της συμβολής των Ο.Κ.Ε. και Ευρώπης. Ωστόσο, φρονούν ότι σε αρκετές περι-ρογνώμονες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη Διεθνή 
των κοινωνικών εταίρων στην προσπάθεια για οικονομική πτώσεις ο κοινωνικός διάλογος πρέπει να ενισχυθεί Διαφάνεια.
ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή, καθώς και στους τομείς περαιτέρω, τόσο μεταξύ των κοινωνικών εταίρων και Κατά το τέλος του Συνεδρίου υιοθετήθηκε από τους 
της έρευνας και τεχνολογίας, εκπαίδευσης και κατάρτι- των κυβερνήσεων, όσο και μεταξύ των ίδιων των κοι-συμμετέχοντες η ακόλουθη τελική δήλωση:
σης, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας. νωνικών εταίρων.

Ο κ. Δημητριάδης εξέφρασε τη συγκίνησή του για το 4. Οι συμμετέχοντες στη διάσκεψη συζήτησαν συγκεκρι-
γεγονός ότι η πρώτη συμμετοχή του σε δημόσια ευρωπαϊ- μένα τα ακόλουθα θέματα και κατέληξαν στα εξής 
κή εκδήλωση, μετά την πρόσφατη εκλογή του ως Προέ- 1. Τα Οικονομικά και Κοινωνικά Συμβούλια και οι παρό- συμπεράσματα:

ÔÅËÉÊÇ ÄÇËÙÓÇ



ÍïôéïáíáôïëéêÞò Åõñþðçò

 Êïéíùíéêþí
 óôç äéáäéêáóßá
óç êáé ôçí 
 Ëéóóáâüíáò»
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α) Η συμβολή των Ο.Κ.Ε. και παρόμοιων θεσμών Οι προσπάθειες που θα επιτρέψουν την επίτευξη των διεθνή μέσα των πολιτικών καταπολέμησης της δια-
στην εκπλήρωση των κριτηρίων ένταξης στην Ευ- στόχων της Λισσαβόνας προϋποθέτουν τη μετάβαση φθοράς.
ρωπαϊκή Ένωση των ευρωπαϊκών οικονομιών σε ένα νέο πρότυπο ανά- 5. Με βάση τα πιο πάνω συμπεράσματα, οι συμμετέ-

πτυξης, το οποίο να βασίζεται στη γνώση και την και-Τα πολιτικά και οικονομικά κριτήρια που ισχύουν για χοντες στη διάσκεψη της Θεσσαλονίκης καλούν τις 
νοτομία, σε ένα υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και δια βί-την προσχώρηση στην Ε.Ε., έχουν συχνά άμεση σχέση κυβερνήσεις της περιοχής να σεβαστούν απόλυτα τις 
ου μάθησης, σε εργαζομένους υψηλής κατάρτισης και με τη δράση και τους στόχους των κοινωνικών εταίρων. δραστηριότητες των αντιπροσωπευτικών οργανώσεων 
σε ανταγωνιστικές επιχειρήσεις και υπηρεσίες.Θέματα όπως ο ελεύθερος ανταγωνισμός, το περιβάλ- της κοινωνίας των πολιτών, να ενθαρρύνουν την ανά-

λον, το κράτος δικαίου και τα ατομικά δικαιώματα είναι Η ολοκλήρωση της κοινωνίας των πολιτών και η πτυξη του κοινωνικού διαλόγου και του διαλόγου της 
σημαντικά για κάθε χώρα, ανεξάρτητα από τις ευρωπαϊ- συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στο σχεδιασμό κοινωνίας των πολιτών, διαμορφώνοντας, μεταξύ άλ-
κές προοπτικές της. Η παράδοση του κοινωνικού διαλό- και την εφαρμογή πολιτικών μεταρρυθμίσεων αποτε- λων, το κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο και, κατ'επέ-
γου που υφίσταται σε πολλά κράτη μέλη έχει αποδειχθεί λούν σημαντικές πτυχές του ανταγωνιστικού κταση, λαμβάνοντας περισσότερο υπόψη τις απόψεις, 
χρήσιμη για τις δραστηριότητες των Οικονομικών και πλεονεκτήματος της Ευρώπης και μέσα που συμβάλ- τις συστάσεις και την τεχνογνωσία των οργανώσεων 
Κοινωνικών Συμβουλίων των χωρών εκείνων της περιο- λουν στην επίτευξη υψηλών ποσοστών ανάπτυξης και της κοινωνίας των πολιτών, ιδιαίτερα δε των κοινω-
χής που συνέστησαν πρόσφατα τέτοιου είδους οργανι- απασχόλησης.

νικών εταίρων. Επίσης, προσδοκούν ότι η Ευρωπαϊκή 
σμούς, ενώ θα πρέπει ταυτόχρονα να ληφθούν υπόψη οι γ) Ο ρόλος των Ο.Κ.Ε. και των κοινωνικών εταίρων Ένωση θα στηρίξει τη διαδικασία αυτή, σε συνεργασία 
ειδικές συνθήκες που ισχύουν σε κάθε χώρα. Οι Κοινές στην ενίσχυση της διαφάνειας και την καταπολέμη- με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας.
Συμβουλευτικές Επιτροπές, στις οποίες συμμετέχει η ση της διαφθοράς

Καλούν την Ε.Ο.Κ.Ε. να αναπτύξει τις σχέσεις της με Ε.Ο.Κ.Ε., αποτελούν πράγματι ένα σημαντικό μέσο προ-
Η ενίσχυση της διαφάνειας και η καταπολέμηση της   τα Οικονομικά και Κοινωνικά Συμβούλια και τους αγωγής του κοινωνικού διαλόγου και του διαλόγου της 
διαφθοράς αποτελούν πρόκληση για κάθε χώρα. Οι κοι- παρόμοιους θεσμούς της περιοχής και να υποστηρίξει κοινωνίας των πολιτών στον τομέα αυτό.
νωνικοί εταίροι έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον να κατα- επίσης τη σύσταση Οικονομικών και Κοινωνικών Συμ-β) Ο ρόλος του Κοινωνικού Διαλόγου στην υλοποίη- πολεμήσουν τη διαφθορά, διότι εμποδίζει τη βιώσιμη βουλίων, όπου αυτό ενδείκνυται.ση των στόχων της Στρατηγικής της Λισσαβόνας ανάπτυξη και ευνοεί τη δημιουργία ανεπίσημων 

Τέλος, οι συμμετέχοντες υποστηρίζουν τη διοργάνωση Το 2000, οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έθεσαν αγορών εργασίας με αρνητικά αποτελέσματα για την οι-
και άλλων διασκέψεων τέτοιου είδους στο μέλλον, έναν νέο στρατηγικό στόχο: η Ευρώπη πρέπει να απο- κονομία, τους επιχειρηματίες και τους εργαζομένους. 
ώστε τα Οικονομικά και Κοινωνικά Συμβούλια και οι βεί η πλέον ανταγωνιστική παγκόσμια οικονομία, η ο- Εάν συμπεριληφθούν σε διαδικασίες που συνδέονται 
παρόμοιοι θεσμοί της περιοχής να διαθέτουν έναν ανε-ποία να βασίζεται στη γνώση και να μπορεί να προτεί- με την λήψη αποφάσεων, οι κοινωνικοί εταίροι μπο-
πίσημο μεν, αλλά χρήσιμο και με την κατάλληλη προ-νει περισσότερες και καλύτερες θέσεις απασχόλησης. ρούν να συμβάλουν σε μία αύξηση της διαφάνειας στις 
βολή, χώρο διεξαγωγής συζητήσεων. Για το λόγο αυτό, Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεσμεύτηκε να προωθήσει διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων, στην καθιέρωση 
δέχονται με ικανοποίηση την πρόσκληση του Οικονο-την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της Ευρώπης, αποτελεσματικών εσωτερικών εταιρικών οργάνων 
μικού και Κοινωνικού Συμβουλίου της Βουλγαρίας να η οποία θα πρέπει να βασίζεται στο συνδυασμό γνώ- ελέγχου και στην προστασία όσων αποκαλύπτουν 
συμμετάσχουν στην επόμενη συνάντηση αυτού του εί-σης, ανταγωνιστικότητας, απασχόλησης, κοινωνικής περιπτώσεις διαφθοράς, ενώ, ταυτόχρονα θα διευκολύ-
δους που θα πραγματοποιηθεί στη Σόφια το 2007.συνοχής και περιβαλλοντικής προστασίας. νουν την πρόσβαση των πολιτών στα ευρωπαϊκά και 



ενεργό υποστήριξη της Ο.Κ.Ε., 

όπως αυτή εκφράστηκε από τον 

κ. Δασκαλόπουλο στη Γενική 

Συνέλευση του Συνδέσμου.

Ο κ. Δασκαλόπουλος εξέφρασε 

από την πλευρά του Σ.Ε.Β. την 

επιθυμία για μεγαλύτερη προ-

σπάθεια συμμετοχής στον κοι-

νωνικό διάλογο και για εύρεση 

νέων, πρακτικών τρόπων ώστε 

να ενδυναμωθεί αυτή η διαδικα-

σία. Αναφέρθηκε στη νέα πα-

γκόσμια πραγματικότητα, η 

οποία μπορεί να φοβίζει μέρος 

ÓõíÜíôçóç ìå ôoí 
Õðïõñãü Ðïëéôéóìïý

Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, 20 μία της Επιτροπής για συνεργασία και 
Μαρτίου 2006, συνάντηση της με το Υπουργείο Πολιτισμού. Επίσης, 
Ο.Κ.Ε. με τον Υπουργό Πολιτισμού πρότεινε την από κοινού οργάνωση 
κ. Γεώργιο Βουλγαράκη. κάποιων εκδηλώσεων.  
Από την Ο.Κ.Ε. συμμετείχαν οι κ.κ. Ο κ. Βουλγαράκης εξέφρασε καταρ-
Νικόλαος Αναλυτής, Πρόεδρος, 

χήν τη θετική τοποθέτησή του για την 
Χαράλαμπος Κεφάλας και Δημήτριος 

οργάνωση κάποιας κοινής εκδήλωσης 
Πολίτης, Αντιπρόεδροι, και η Δρ. 

με την Επιτροπή. Μάρθα Θεοδώρου, Υπεύθυνη Δημοσί-
Επίσης, διαβεβαίωσε τον κ. Αναλυτή ων  και  Διεθνών  Σχέσεων.
για τη μελλοντική αποστολή Νομο-Στη διάρκεια της συνάντησης ο κ. 
σχεδίων του Υπουργείου Πολιτισμού Αναλυτής, αφού παρουσίασε το έργο 

της Ο.Κ.Ε., αναφέρθηκε στην επιθυ- προς γνωμοδότηση στην Ο.Κ.Ε. 
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ÓõíÜíôçóç ìå 
åêðñïóþðïõò ôùí Ì.Ê.Ï.

Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 6 Ιουλίου 2006, στην 
Αθήνα, συνάντηση του Προεδρείου της Ο.Κ.Ε. με εκπρο-
σώπους των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.). 

Οι εκπρόσωποι των Μ.Κ.Ο. ενημέρωσαν το Προεδρείο της 
Ο.Κ.Ε. για την εξέλιξη στην πολιτική μεταρρύθμιση που 
επιδιώκουν οι Μ.Κ.Ο. Σύμφωνα με αυτή, το νέο Σύνταγμα 
θα αναβαθμίζει το ρόλο της κοινωνίας των πολιτών και των 
οργανώσεών της και θα επιφυλάσσει ένα σημαντικό ρόλο 
στις Μ.Κ.Ο. Η συνταγματική αυτή αναβάθμιση θα επανακα-
θορίσει τόσο τον τρόπο που διεξάγεται η πολιτική, όσο και τη 
μορφή που ασκείται η διακυβέρνηση στη χώρα μας.

ÓõíÜíôçóç ìå ôç ÃåíéêÞ 
ÃñáììáôÝá Éóüôçôáò ôïõ 
Õðïõñãåßïõ Åóùôåñéêþí,

Äçìüóéáò Äéïßêçóçò 
êáé ÁðïêÝíôñùóçò

Πραγματοποιήθηκε την Τρί-
τη, 1η Αυγούστου 2006, επί-
σκεψη της κας Ευγενίας 
Τσουμάνη, Γενικής Γραμμα-
τέως Ισότητας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, Δημόσι-
ας Διοίκησης και Αποκέ-
ντρωσης, στα γραφεία της 
Ο.Κ.Ε.

Ο κ. Αναλυτής, Πρόεδρος της 
Ο.Κ.Ε., αφού καλωσόρισε την 
κα Τσουμάνη, τόνισε την 
εξαιρετική συνεισφορά της 
στο θεσμό της Ο.Κ.Ε. ως 
Μέλος της προηγούμενης 
Ολομέλειάς της. Επίσης, 
αναφέρθηκε σε Γνώμες της 
Ο.Κ.Ε., οι οποίες μπορούν να 
βοηθήσουν το έργο της Γενι-
κής Γραμματείας Ισότητας.

Η κα Τσουμάνη, από την 
πλευρά της, ενημέρωσε το 

Προεδρείο της Ο.Κ.Ε. για το 
πολύπλευρο αντικείμενο της 
Γενικής Γραμματείας Ισό-
τητας. Επίσης, εξέφρασε την 
πεποίθηση ότι μία στενότερη 
συνεργασία τόσο με την 
Ο.Κ.Ε., όσο και με τους κοινω-
νικούς εταίρους, θα συνέ-
βαλλε ιδιαίτερα θετικά στην 
επίλυση θεμάτων ισότητας 
στην Ελλάδα.

Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 27 Ιουλίου 

2006, στην Αθήνα, συνάντηση του Προεδρείου 

της Ο.Κ.Ε. με το Προεδρείο της Γ.Σ.Ε.Ε.

Στη διάρκεια της συνάντησης υπήρξε ανταλλαγή 

απόψεων για τα θέματα που απασχολούν έντονα 

την ελληνική κοινωνία. 

Ο κ. Αναλυτής, Πρόεδρος της Ο.Κ.Ε., από την 

πλευρά του τόνισε την αναγκαιότητα της 

συμμετοχής της Γ.Σ.Ε.Ε. στις πρωτοβουλίες της 

Ο.Κ.Ε. Ο κ. Παναγόπουλος, Πρόεδρος της 

Γ.Σ.Ε.Ε., εξέφρασε την αμέριστη υποστήριξή του 

στο θεσμό της Ο.Κ.Ε. Οι δύο πλευρές συμφώνη-

σαν ότι η προοπτική της προεδρίας της Επιτρο-

πής από τη Β' Ομάδα για την επόμενη τριετία θα 

ενισχύσει τη συμμετοχή της Γ.Σ.Ε.Ε. στη διεξα-

γωγή του κοινωνικού διαλόγου στη χώρα μας. 

Πραγματοποιήθηκε την Πέμ-
πτη, 15 Ιουνίου 2006, συνάντη-
ση του Προεδρείου της Ο.Κ.Ε. 
με τη Διοίκηση του Σ.Ε.Β. 

Στη συνάντηση συμμετείχαν 
από το Δ.Σ. του Σ.Ε.Β. οι κ.κ. 
Δημήτρης Δασκαλόπουλος, 
Πρόεδρος, Χάρης Κυριαζής, 
Αντιπρόεδρος, Γιάννης Ταβου-
λάρης, Ταμίας, η κα Βαρβάρα 
Βερνίκου, Μέλος, και ο κ. Διο-
νύσιος Νικολάου, Γενικός Διευ-
θυντής. Από την Ο.Κ.Ε. συμμε-
τείχαν οι κ.κ. Νικόλαος Ανα-
λυτής, Πρόεδρος, Χαράλαμπος 
Κεφάλας και Δημήτρης Πολί-
της, Αντιπρόεδροι, και η Δρ. 
Μάρθα Θεοδώρου, Υπεύθυνη 
Δημοσίων και Διεθνών Σχέ-
σεων.

Ο κ. Αναλυτής, αφού καλωσό-
ρισε τα μέλη του Δ.Σ. του 
Σ.Ε.Β., αναφέρθηκε στην πο-
ρεία των εργασιών της Ο.Κ.Ε. 
Στη συνέχεια επεσήμανε την 
πρωτοβουλία του Σ.Ε.Β. για 

ÓõíÜíôçóç ìå ôç Äéïßêçóç ôïõ Ó.Å.Â.

ÓõíÜíôçóç ìå ôï Ðñïåäñåßï ôçò Ã.Ó.Å.Å.

ÓõíÜíôçóç ìå ôïí 
Ðñüåäñï ôïõ ÐÁ.ÓÏ.Ê.

Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, 10 επιχειρήσεων και το ασφαλιστικό.

Ιουλίου 2006, στην Αθήνα, συνάντη- Από την πλευρά του ο κ. Αναλυτής, 
ση του κ. Γιώργου Παπανδρέου, Πρόεδρος της Ο.Κ.Ε., ενημέρωσε τον 
Προέδρου του ΠΑ.ΣΟ.Κ., με το κ. Παπανδρέου για το Παρατηρητήριο 
Προεδρείο της Ο.Κ.Ε. της Στρατηγικής της Λισσαβόνας που 

Ο κ. Παπανδρέου εξέφρασε την έχει ιδρύσει η Ο.Κ.Ε., για τη Γνώμη 

εμπιστοσύνη του στο θεσμό της Ο.Κ.Ε. που θα εκφράσει για την παιδεία και τις 

και αναφέρθηκε στα θέματα της εργασιακές εξελίξεις. Τόνισε δε την 

Στρατηγικής της Λισσαβόνας, της ανάγκη να διαμορφωθεί στην Ελλάδα 

παιδείας και των συνθηκών κοινωνικής ένα κλίμα κοινωνικής ασφάλειας για 

ασφάλειας για τους εργαζόμενους, σε τους εργαζόμενους και μία ευελιξία και 

συνδυασμό με την ευελιξία των ισορροπία για τις επιχειρήσεις.

της κοινωνίας, αλλά ταυτόχρο-
να την ωθεί σε συνεργασίες, 
κοινές προτάσεις και συμφω-
νίες. Η οριζόντια προσέγγιση 
και οι γέφυρες επικοινωνίας 
αποτελούν νέα μορφή ανάλυσης 
και προσέγγισης για τα θέματα 
που προκύπτουν.

Στη συνέχεια ο κ. Δασκαλόπου-
λος και τα μέλη του Δ.Σ. του 
Σ.Ε.Β. ενημερώθηκαν για το 
θεσμό της Ο.Κ.Ε. σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο, καθώς και για τις 
τρέχουσες δραστηριότητες της 
Ο.Κ.Ε. στην Ελλάδα. 
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Με πρωτοβουλία της Οικονομικής και Κοινωνι- Παρά τις δυσχέρειες αυτές, αρκετές Ν.Ο.Κ.Ε. Ν.Ο.Κ.Ε. επί θεμάτων οικονομικής και κοινωνι-
κής Επιτροπής της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) και σε ανέφεραν κατά τη σχετική συζήτηση, ότι συνδιοργά- κής σημασίας να είναι υποχρεωτικές,

νωσαν ή συμμετείχαν σε αναπτυξιακά συνέδρια για συνεργασία με τη Νομαρχιακή Οικονομική και - να εξασφαλισθεί η αυτοτέλεια του θεσμού με την 
το νομό τους, καθώς και ότι διατύπωσαν Γνώμες σε Κοινωνική Επιτροπή (Ν.Ο.Κ.Ε.) Χανίων πραγμα- κάλυψη των αναγκών χρηματοδότησης.
ζητήματα κρίσιμα για την περιοχή της αρμοδιότητάς τοποιήθηκε το Σάββατο, 18 Νοεμβρίου 2006, στα (β) Αποφασίστηκε η συγκέντρωση των Γνωμών που 
τους, όπως για το ωράριο λειτουργίας των καταστη-Χανιά, η 9η Ετήσια Συνάντηση της Ο.Κ.Ε. και έχουν ήδη διατυπώσει οι Ν.Ο.Κ.Ε. προκειμένου να 
μάτων και την εγκατάσταση υπεραγορών και πολυ-των Ν.Ο.Κ.Ε. της χώρας. δοθεί η μεγαλύτερη δυνατή δημοσιότητα στη 
καταστημάτων, για την υγεία κ.ά.Στη Συνάντηση αυτή οι συμμετέχοντες διαπίστωσαν γνωμοδοτική δραστηριότητά τους.
Στο πλαίσιο του προβληματισμού που απασχόλησε τη συνέχιση των προβλημάτων που από την αρχή της (γ) Έγινε δεκτή η πρόταση να καταβληθεί κάθε 
τους συμμετέχοντες, αν πρέπει να παύσουν οι δημιουργίας του θεσμού των Ν.Ο.Κ.Ε. έως σήμερα δυνατή προσπάθεια για την αναβάθμιση του ρόλου 
προσπάθειες για την ενίσχυση του ρόλου των εμποδίζουν την εξέλιξή τους σε ουσιαστικά και των Ν.Ο.Κ.Ε., συμπεριλαμβανομένων και των 
Ν.Ο.Κ.Ε., εξαιτίας των σοβαρών δυσχερειών που αποτελεσματικά όργανα κοινωνικού διαλόγου και επαφών με το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας 
αντιμετωπίζουν, ή αν, αντίθετα, οι προσπάθειες εκπροσώπησης των οικονομικών και κοινωνικών Διοίκησης και Αποκέντρωσης, και, ταυτόχρονα, οι 
αυτές πρέπει να συνεχισθούν με μεγαλύτερη ένταση, παραγόντων της τοπικής κοινωνίας των πολιτών. Ν.Ο.Κ.Ε. να επεξεργαστούν και να προτείνουν τη 
οι συμμετέχοντες κατέληξαν στα εξής βασικά δημιουργία οργάνου κοινωνικού διαλόγου σε Τα προβλήματα οφείλονται (α) στη δυσκαμψία των 
συμπεράσματα: περιφερειακό επίπεδο (Π.Ο.Κ.Ε.), στο οποίο θα νομαρχιακών διοικήσεων ως προς την παραχώρηση 
(α) Υπήρξε συμφωνία σχετικά με τις προτάσεις που εκπροσωπούνται οι Ν.Ο.Κ.Ε. της εκάστοτε περιφέ-αρμοδιοτήτων, αν και παρατηρούνται θετικά βήματα 
υπέβαλε στην εισήγησή του ο κ. Χ. Μπατάκης, ρειας.συνεργασίας σε ορισμένες περιπτώσεις, (β) στην 
Πρόεδρος της Ν.Ο.Κ.Ε. Χανίων, για αλλαγή του απροθυμία πολλών φορέων που απαρτίζουν τις (δ) Αποφασίστηκε η σύσταση δύο ομάδων εργασίας, 
θεσμικού πλαισίου έτσι, ώστε:Ν.Ο.Κ.Ε. να δραστηριοποιηθούν για την ενίσχυση εκ των οποίων η μία θα συνέτασσε τα συμπεράσματα 
- η θητεία των Ν.Ο.Κ.Ε. να είναι τετραετής και όχι του ρόλου και της επιρροής των τελευταίων και (γ) της Συνάντησης και η άλλη θα αναλάμβανε τις 

διετής, δράσεις που πρέπει να υλοποιηθούν για την επίλυση στην έλλειψη επαρκούς χρηματοδότησης της 
- η συγκρότηση και η έκφραση Γνώμης της των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο θεσμός. λειτουργίας τους.

9ç ÅôÞóéá ÓõíÜíôçóç Ï.Ê.Å. êáé Í.Ï.Ê.Å.

ÊïðÞ ðßôáò ôçò Ï.Ê.Å.
Την Τετάρτη, 31 Ιανουαρίου 2007, πραγμα- Ο κ. Νικόλαος Αναλυτής, Πρόεδρος της 

τοποιήθηκε η καθιερωμένη κοπή πίτας της Ο.Κ.Ε., αφού ευχαρίστησε τα Μέλη της 
Ο.Κ.Ε. σε γνωστό εστιατόριο των Αθηνών. 

Ολομέλειας και το προσωπικό της Ο.Κ.Ε. για 
Στην εκδήλωση συμμετείχαν τα Μέλη της 

τη συνεργασία τους, ευχήθηκε σε όλους καλή 
Εκτελεστικής Επιτροπής και της Ολομέλειας, 

χρονιά και εξέφρασε την επιθυμία και το 2007 καθώς και το προσωπικό της Ο.Κ.Ε. 
να είναι παραγωγικό και δημιουργικό για την Το φλουρί κέρδισε ο κ. Νικόλαος Λιόλιος, 

Επιτροπή.Αντιπρόεδρος της Ο.Κ.Ε. 



ÐñáãìáôïðïéÞèçêå ôï ÓÜââáôï, 18 Íïåì-
âñßïõ 2006, óôá ×áíéÜ, ÁíïéêôÞ ÓõæÞôçóç 
ìå èÝìá «Åèíéêü Óôñáôçãéêü Ðëáßóéï 
ÁíáöïñÜò (ÅÓÐÁ) ãéá ôï Ä' Êïéíïôéêü 
Ðëáßóéï ÓôÞñéîçò 2007-2013». 

Óôçí åêäÞëùóç, ç ïðïßá ïñãáíþèçêå ìå 
ðñùôïâïõëßá ôçò ÏéêïíïìéêÞò êáé 
ÊïéíùíéêÞò ÅðéôñïðÞò ôçò ÅëëÜäïò 
(Ï.Ê.Å.) êáé ôçò Íïìáñ÷éáêÞò Ïéêïíïìé-
êÞò êáé ÊïéíùíéêÞò ÅðéôñïðÞò (Í.Ï.Ê.Å.) 
×áíßùí, ðñïÞäñåõóå ï Ðñüåäñïò ôçò 
Í.Ï.Ê.Å. ×áíßùí ê. ×. ÌðáôÜêçò, êáé 
óõììåôåß÷áí áñ÷Ýò ôïõ Íïìïý, åêðñüóù-
ðïé ôùí ôïðéêþí öïñÝùí, êáèþò êáé 
å ê ð ñ ü ó ù ð ï é  ô ù í  Í ï ì á ñ ÷ é á ê þ í  
ÁõôïäéïéêÞóåùí êáé ôùí Í.Ï.Ê.Å. ôçò 
÷þñáò. 

Ôçí åêäÞëùóç ÷áéñÝôéóáí ïé âïõëåõôÝò 
ôïõ Íïìïý ×áíßùí ê.ê. Í. ×ñéóôïäïõëÜ-
êçò, Åìì. ÓêïõëÜêçò, Óô. ÍéêçöïñÜêçò 
êáé ×ñ. ÌáñêïãéáííÜêçò. 

Ï ê. ×ñéóôïäïõëÜêçò áíÝöåñå üôé áðü ôï 
Ä' Ê.Ð.Ó. ðñïêýðôïõí áðþëåéåò ðüñùí ãéá 
ôçí ÊñÞôç åîáéôßáò ôçò ìåßùóçò ôïõ ðïóïý 
ôïõ ðñïûðïëïãéóìïý ôïõ Ä' Ê.Ð.Ó. ãéá ôï 
ÐÅÐ ÊñÞôçò óå ó÷Ýóç ìå ôï áíôßóôïé÷ï 
ðïóü ôïõ ßäéïõ ÐÅÐ óôï Ã' Ê.Ð.Ó. 
ÅðéðëÝïí, ï ê. ×ñéóôïäïõëÜêçò æÞôçóå 
áðü ôçí Ï.Ê.Å. íá åãêñßíåé øÞöéóìá 
âïõëåõôþí ôïõ íçóéïý ó÷åôéêÜ ìå ôçí åí 
ëüãù ìåßùóç ôïõ ðñïûðïëïãéóìïý ôïõ 
ÐÅÐ ÊñÞôçò. ÁíáöïñéêÜ ìå ôç ìåßùóç 
áõôÞ, ï ê. ÓêïõëÜêçò åðéóÞìáíå, üôé ùò 
áéôéïëïãßá ðñïâëÞèçêå ç óõìðëÞñùóç ôùí 
ðüñùí ãéá ôçí ÊñÞôç áðü ôá ôïìåáêÜ 
ðñïãñÜììáôá ôïõ Ä' Ê.Ð.Ó. êáé áíáöÝñ-
èçêå óôéò áíçóõ÷ßåò áí ðñÜãìáôé èá óõì-
ðëçñùèïýí ïé ðüñïé ãéá ôï íçóß. Ï ê. 
ÍéêçöïñÜêçò áíÝöåñå üôé ôï ðïóü ôïõ 
ðñïûðïëïãéóìïý ãéá ôï ÐÅÐ ÊñÞôçò åßíáé 
ìüíïí ôï ðïóü ðïõ ðñïÝñ÷åôáé áðü ôï 
ÅÔÐÁ êáé åðéóÞìáíå, üôé õðÞñîáí ôüóåò 
åëëåßøåéò óôï ðáñåëèüí, þóôå êáé ôá ðïóÜ 

ôïõ Ä' Ê.Ð.Ó. èá äéáôåèïýí ãéá õðïäïìÝò 
êáé ü÷é ãéá ôçí êáéíïôïìßá. Ï ê. Ìáñêï-
ãéáííÜêçò ÷áéñÝôéóå ôçí åêäÞëùóç êáé 
áíáöÝñèçêå óôçí áíÜãêç áîéïðïßçóçò 
ôùí óõãêñéôéêþí ðëåïíåêôçìÜôùí ôçò 
ÊñÞôçò óôï ðëáßóéï ôïõ Ä' Ê.Ð.Ó.

Áêïëïýèçóå ÷áéñåôéóìüò áðü ôïí Áíôéíï-
ìÜñ÷ç ×áíßùí ê. Ã. ÁãïñáóôÜêç, ï ïðïßïò 

ãßá ôçò Ï.Ê.Å. ïöåßëåôáé óôï ãåãïíüò, üôé 
åíôüò áõôÞò åêöñÜæïíôáé äéáöïñåôéêÝò 
áðüøåéò êáé éäåïëïãéêÝò ôïðïèåôÞóåéò, 
ðïõ ãßíïíôáé óåâáóôÝò, ÷ùñßò ôï Ýñãï ôçò 
ÅðéôñïðÞò íá ÷áñáêôçñßæåôáé áðü 
êïììáôéóìü.

Óôç óõíÝ÷åéá, ï Ãåíéêüò ÃñáììáôÝáò 
Åðåíäýóåùí êáé ÁíÜðôõîçò ôïõ Õðïõñ-
ãåßïõ Ïéêïíïìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí ê. Ê. 
Ìïõóïõñïýëçò áíÝðôõîå ôçí êåíôñéêÞ 
ïìéëßá ôçò åêäÞëùóçò ìå èÝìá: «Åèíéêü 
Óôñáôçãéêü Ðëáßóéï ÁíáöïñÜò (ÅÓÐÁ) 
ãéá ôï Ä' Êïéíïôéêü Ðëáßóéï ÓôÞñéîçò 
2007-2013». Ùò âáóéêÞ ðáñáôÞñçóç ï ê. 
Ìïõóïõñïýëçò áíÝöåñå üôé ç ÅëëÜäá Ý÷åé 
ëéãüôåñïõò ðüñïõò áð' ü,ôé áíÜãêåò êáé 
ðåñéóóüôåñïõò ðüñïõò áðü üóïõò ìðïñåß 
íá áðïññïöÞóåé. 

ÅðéðëÝïí, óôçí ïìéëßá ôïõ áíÝöåñå ôç 
óõìöùíßá ðïõ óõíÞöèç ìåôáîý ôïõ 
ÐñïÝäñïõ ôçò ÅõñùðáúêÞò ÅðéôñïðÞò ê. 
Ìðáñüæï êáé ôïõ ¸ëëçíá Ðñùèõðïõñ-
ãïý ê. Ê. ÊáñáìáíëÞ, ãéá ôç äõíáôüôçôá 
«ãåöõñïðïßçóçò» óôï Ä' Ê.Ð.Ó. ôùí Ýñãùí 
ðïõ äåí ïëïêëçñþèçêáí óôï ðëáßóéï ôïõ 
Ã' Ê.Ð.Ó. ÅðéóÞìáíå, üôé óôï ðëáßóéï ôùí 
äéáðñáãìáôåýóåùí ðïõ ðñïçãÞèçêáí ôçò 
ôåëéêÞò äéáìüñöùóçò ôïõ Ä' Ê.Ð.Ó., ç 
ÅëëÜäá ðÝôõ÷å êáëÜ áðïôåëÝóìáôá óå 
óýãêñéóç ìå Üëëá êñÜôç-ìÝëç, åöüóïí 
ëçöèåß õðüøç ôï ýøïò ôùí ÷ñçìáôïäïôÞ-
óåùí ðïõ ëáìâÜíåé áðü êïéíïôéêïýò 
ðüñïõò ðëçí ôï ýøïò ôùí ÷ñçìáôïäïôÞ-
óåùí ðïõ ç ßäéá êáôáâÜëåé óôçí ÅÅ.

ÁíáöïñéêÜ ìå ôï ÅÓÐÁ ï ê. Ìïõóïõñïý-
ëçò åðéóÞìáíå, üôé ôï ÁÅÐ ôçò ÅëëÜäáò 
âáóßæåôáé óå ôñåéò ôïìåßò: ôïí ôïõñéóìü, ôç 
íáõôéëßá êáé ôá êïéíïôéêÜ êïíäýëéá, 
ãåãïíüò ðïõ äåß÷íåé ôçí õóôÝñçóç ôçò 
÷þñáò óôï ðåäßï ôçò áíôáãùíéóôéêüôçôáò. 
Åíüøåé ôïýôùí, áíÝöåñå, üôé ïé âáóéêïß 
óôü÷ïé ðåñéëáìâÜíïõí ôçí áíÜðôõîç 

âéþóéìùí õðïäïìþí êáé ôçí åðÝíäõóç óôï 
áíèñþðéíï äõíáìéêü.

ÁíáöïñéêÜ ìå ôá ÐÅÐ, ï ê. Ìïõóïõñïý-
ëçò áíÝöåñå üôé óôï ó÷åäéáóìü ôïõò 
åëÞöèç õðüøç ìåëÝôç ðïõ åêðüíçóå 
ó÷åôéêÜ áíþôáôï åêðáéäåõôéêü ßäñõìá ôçò 
÷þñáò ìáò. ÔÝëïò, ï ê. Ìïõóïõñïýëçò 
áðÜíôçóå óå åñùôÞóåéò ðïõ ôïõ ôÝèçêáí 
áðü ôï áêñïáôÞñéï.

óôçí åêðáßäåõóç êáé êáôÜñôéóç, óôéò íÝåò 
ôå÷íïëïãßåò êáé óå äñÜóåéò ãéá ôç 
âåëôßùóç ôïõ âéïôéêïý åðéðÝäïõ ôçò 
ðåñéöÝñåéáò, ðïõ ðñÝðåé íá åíéó÷õèïýí 
óôï ðëáßóéï ôïõ Ä' Ê.Ð.Ó.

Áêïëïýèçóáí ÷áéñåôéóìïß êáé ðáñåìâÜ-
óåéò êáé áðü Üëëïõò åêðñïóþðïõò öïñÝùí 
ôçò ÊñÞôçò, üðùò ôïí Ðñüåäñï ôïõ ÔÅÅ 
×áíßùí, ôïí åêðñüóùðï ôïõ ÍïìÜñ÷ç 
Çñáêëåßïõ, ôïí ÅõñùâïõëåõôÞ ê. Åìì. 
ÌáõñïìÜôç êáé ôïí åêðñüóùðï ôçò 
áãñïôéêÞò ïìïóðïíäßáò ÊñÞôçò.

Ôçí åêäÞëùóå ÷áéñÝôéóå, ôÝëïò, ï Ðñüå-
äñïò ôçò ÏéêïíïìéêÞò êáé ÊïéíùíéêÞò 
ÅðéôñïðÞò ôçò ÅëëÜäïò ê. Í. ÁíáëõôÞò, 
ðïõ åðéóÞìáíå üôé ç åðéôõ÷çìÝíç ëåéôïõñ-

12 ÖÅÂÑÏÕÁÑÉÏÓ 2007

«Åèíéêü Óôñáôçãéêü Ðëáßóéï ÁíáöïñÜò (ÅÓÐÁ)
ãéá ôï Ä' Êïéíïôéêü Ðëáßóéï ÓôÞñéîçò 2007-2013»

ÓõíáíôÞóåéò Äéêôýïõ óôï ðëáßóéï ôçò 
Å.Ï.Ê.Å. ìå áíôéêåßìåíï ôçí áíáèåùñçìÝíç 

ÓôñáôçãéêÞ ôçò Ëéóóáâüíáò
Στο πλαίσιο της Ε.Ο.Κ.Ε. για τη Στρατηγική της του Δικτύου για τη Στρατηγική της Λισσαβόνας, η 

όποια είχε ως αντικείμενο συζήτησης την «επιχειρημα-Λισσαβόνας, στις 11 Σεπτεμβρίου του 2006, έγινε 
στις Βρυξέλλες η πρώτη συνάντηση του Δικτύου για τικότητα και τις ΜΜΕ». Στη συνάντηση αυτή παρουσι-
την προώθηση της Στρατηγικής της Λισσαβόνας. άσθηκαν οι βασικές δυσκολίες και τα προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ και αναλύθηκαν διάφορες Στη συνάντηση συζητήθηκαν οι βασικές εξελίξεις των 
επιμέρους θέσεις για την αντιμετώπισή τους.μεταρρυθμιστικών προγραμμάτων που εφαρμόστηκαν 

στις χώρες μέλη. Επίσης, συμφωνήθηκαν οι επιμέρους Των συναντήσεων του Δικτύου προηγήθηκε, στις 9  
θεματικές ενότητες που άπτονται των στρατηγικών και 10 Μαρτίου του 2006, στη Βουδαπέστη η τελική 
προτεραιοτήτων της Στρατηγικής της Λισσαβόνας. Για συνάντηση για τη διαμόρφωση της Γνώμης της 
κάθε θεματικό άξονα συγκροτήθηκαν ομάδες εργασί- Ε.Ο.Κ.Ε. για την αναθεωρημένη Στρατηγική της 
ας, οι οποίες θα είναι υπεύθυνες για τη λεπτομερέστερη Λισσαβόνας, όπου περιγράφονται αναλυτικά οι βα-
ανάλυσή τους. σικές στοχεύσεις των χωρών μελών της Ε.Ε. Στη συνέ-

χεια έλαβε χώρα ημερίδα αναφορικά με τις στρατηγι-Στις 26 Ιανουαρίου του 2007 ακολούθησε η δεύτερη 
κές προτεραιότητες της αναθεωρημένης Στρατηγικής.συνάντηση του Δικτύου στις Βρυξέλλες, η οποία 

επέκτεινε τις παρατηρήσεις της πρώτης συνάντησης. Στις συναντήσεις συμμετείχε από την Ο.Κ.Ε. Ελλάδος 
Επίσης, στις 23 Νοεμβρίου του 2006 έλαβε χώρα η η Δρ. Αφροδίτη Μακρυγιάννη, επιστημονική συνερ-
πρώτη συνάντηση της ομάδας εργασίας στο πλαίσιο γάτις. 

ÁíïéêôÞ ÓõæÞôçóç

ðáñáôÞñçóå üôé õðÜñ÷åé Ýëëåéììá óõììå-
ôï÷Þò ôùí íïìáñ÷éáêþí áõôïäéïéêÞóåùí 
óôéò äéáäéêáóßåò ó÷åäéáóìïý ôïõ ÅÓÐÁ 
êáé åðéóÞìáíå ôçí áíÜãêç ïëïêëÞñùóçò 
ôïõ Ýñãïõ ãéá ôçí êáôáóêåõÞ ôçò ÅèíéêÞò 
Ïäïý ÊñÞôçò, Ýñãï ãéá ôï ïðïßï äåí õðÜñ-
÷åé áêüìá ðñüâëåøç óå ðïéï ðñüãñáììá Þ 
äñÜóç èá åíôá÷èåß.

Ï åêðñüóùðïò ôïõ Ãåíéêïý ÃñáììáôÝá 
ÐåñéöÝñåéáò ÊñÞôçò ê. Ð. Âëá÷Üêçò ÷áé-
ñÝôéóå ôçí åêäÞëùóç åðéóçìáßíïíôáò ôçí 
áíÜãêç áíÜäåéîçò ôùí óõãêñéôéêþí ðëåï-
íåêôçìÜôùí ôïõ íçóéïý êáé ôçò óõíåñãá-
óßáò üëùí ôùí åìðëåêüìåíùí öïñÝùí.

Ï ÁíôéäÞìáñ÷ïò ×áíßùí ê. Áñ. Ðáðáäï-
ãéÜííçò, óôï ÷áéñåôéóìü ôïõ, áíáöÝñèçêå  
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Στη συνεδρίαση της 10ης Ιανουαρίου 2007, η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε ανακοίνωση 
προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών με 
θέμα: «Περιορισμός της αλλαγής του κλίματος 
του πλανήτη σε αύξηση της θερμοκρασίας κατά 2 
βαθμούς Κελσίου - Η πορεία προς το 2020 και 
μετέπειτα».

Η αλλαγή του κλίματος είναι υπαρκτή. Απαιτείται 
επείγουσα δράση για τον περιορισμό της σε διαχειρί-
σιμο επίπεδο. Η Ε.Ε. πρέπει να θεσπίσει τα αναγκαία 
εσωτερικά μέτρα και να τεθεί στη διεθνή πρωτοπο-
ρία, ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι συνολικές αυξήσεις 
της μέσης θερμοκρασίας δεν θα υπερβούν τα προβιο-
μηχανικά επίπεδα περισσότερο από 2°C.

Η ανακοίνωση αυτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 
η εκτίμηση επιπτώσεων που τη συνοδεύει αποδει-
κνύουν ότι αυτό είναι τεχνικώς εφικτό και οικονο-
μικώς προσιτό, εάν ενεργήσουν γρήγορα οι μείζονες 
παραγωγοί εκπομπών. Τα οφέλη υπερκαλύπτουν 
κατά πολύ το οικονομικό κόστος.

Η ανακοίνωση αυτή έπεται της ανακοίνωσης του 
2005 «Επιτυχής καταπολέμηση της αλλαγής του 
κλίματος του πλανήτη», η οποία περιελάμβανε 
συγκεκριμένες συστάσεις για τις κοινοτικές πολιτι-
κές που αφορούν το κλίμα και καθόριζε τα βασικά 
στοιχεία της μελλοντικής στρατηγικής της Ε.Ε. για 
το κλίμα. Επιλέγοντας τα επόμενα βήματα στην 
πολιτική για την αλλαγή του κλίματος, το Ευρω-
παϊκό Συμβούλιο πρέπει να λάβει αποφάσεις οι 
οποίες θα ενισχύσουν τις προϋποθέσεις επίτευξης 
μιας νέας παγκόσμιας συμφωνίας, η οποία θα 
διαδεχθεί τις πρώτες δεσμεύσεις του πρωτοκόλλου 
του Κιότο μετά το 2012.

Στην ανακοίνωση προτείνεται να επιδιώξει η Ε.Ε. 
στο πλαίσιο των διεθνών διαπραγματεύσεων ως 
στόχο την κατά 30% μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου (GHG) από τις ανεπτυγμένες χώρες 
έως το 2020 (σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990). 
Αυτό είναι απαραίτητο για να εξασφαλιστεί ότι η 
αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη θα παρα-
μείνει εντός του ορίου των 2°C. Έως ότου συναφθεί 
διεθνής συμφωνία και χωρίς να προδικάζεται η θέση 
της στις διεθνείς διαπραγματεύσεις, η Ε.Ε. πρέπει να 
αναλάβει, ήδη από τώρα, τη σταθερή και ανεξάρτητη 
δέσμευση να επιτύχει κατά τουλάχιστον 20% 
μείωση των εκπομπών GHG έως το 2020, μέσω του 
συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της 
Ε.Ε. (EU ETS), άλλων πολιτικών για την αλλαγή του 
κλίματος και δράσεων στο πλαίσιο της ενεργειακής 
πολιτικής. Η προσέγγιση αυτή θα επιτρέψει στην 
Ε.Ε. να αποδείξει ότι αποτελεί διεθνώς τον πρωτοπό-
ρο στα θέματα του κλίματος. Θα δώσει, επίσης, στη 
βιομηχανία ένα σήμα ότι το ETS θα συνεχιστεί και 
μετά το 2012 και θα ενθαρρύνει τις επενδύσεις σε 
τεχνολογίες μείωσης των εκπομπών και σε εναλλα

κτικές λύσεις χαμηλών εκπομπών άνθρακα.

Μετά το 2020, οι εκπομπές των αναπτυσσόμενων 
χωρών θα υπερβούν εκείνες του ανεπτυγμένου 
κόσμου. Στο μεταξύ, ο ρυθμός αύξησης των συνο-
λικών εκπομπών των αναπτυσσόμενων χωρών θα 
αρχίσει να μειώνεται, ακολουθούμενος από συνολι-
κή απόλυτη μείωση από το 2020 και μετέπειτα. Αυτό 
μπορεί να επιτευχθεί χωρίς να θιγεί η οικονομική 
ανάπτυξή τους και η μείωση της φτώχειας, με την 
αξιοποίηση ευρέος φάσματος μέτρων συναφών με 
την ενέργεια και τις μεταφορές, τα οποία όχι μόνο 
ενέχουν σημαντικές δυνατότητες μείωσης των 
εκπομπών, αλλά και αποφέρουν άμεσα οικονομικά 
και κοινωνικά οφέλη αυτά καθαυτά.

Έως το 2050 οι παγκόσμιες εκπομπές οφείλουν να 
μειωθούν σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50% σε 
σύγκριση με το 1990, ποσοστό που συνεπάγεται 
μειώσεις στις ανεπτυγμένες χώρες ύψους 60-80% 
έως το 2050. Πολλές αναπτυσσόμενες χώρες θα 
χρειαστεί, επίσης, να μειώσουν σημαντικά τις 
εκπομπές τους.

Μέσα βασιζόμενα στην αγορά, όπως το EU ETS, θα 
αποτελέσουν βασικό εργαλείο για να εξασφαλιστεί 
ότι η Ευρώπη και οι άλλες χώρες θα επιτύχουν τους 
στόχους τους με το μικρότερο δυνατό κόστος. Το 
μετά το 2012 πλαίσιο πρέπει να επιτρέπει να διασυν-
δέονται μεταξύ τους συγκρίσιμα εσωτερικά συστή-
ματα εμπορίας, έχοντας το EU ETS ως πυλώνα της 
μελλοντικής παγκόσμιας αγοράς άνθρακα. Το EU 
ETS θα εξακολουθήσει να είναι ανοικτό μετά το 
2012 σε πιστώσεις άνθρακα από το μηχανισμό 
καθαρής ανάπτυξης και σχέδια κοινής εφαρμογής 
βάσει του πρωτοκόλλου του Κιότο.

Η Ε.Ε. και τα κράτη μέλη της πρέπει να αποφασί-
σουν ιδιαίτερα σημαντική αύξηση των επενδύσεων 
σε έρευνα και ανάπτυξη στους τομείς της παραγωγής 
και της εξοικονόμησης ενέργειας.

Υπάρχουν ισχυρές επιστημονικές αποδείξεις ότι 
είναι επιτακτική ανάγκη η ανάληψη επείγουσας 
δράσης για την αντιμετώπιση της αλλαγής του 
κλίματος. Πρόσφατες μελέτες, όπως η πρόσφατη 
ανασκόπηση Stern, επιβεβαιώνουν το τεράστιο 
κόστος της απραξίας. Το κόστος αυτό είναι οικονο-
μικό, αλλά και κοινωνικό και περιβαλλοντικό, και θα 
επιβαρύνει ιδίως τους φτωχούς, τόσο στις ανα-
πτυσσόμενες, όσο και στις ανεπτυγμένες χώρες. Η 
απραξία θα έχει σοβαρές τοπικές και παγκόσμιες 
επιπτώσεις από άποψη ασφάλειας. 

Οι περισσότερες λύσεις είναι ευχερώς διαθέσιμες, 
αλλά οι κυβερνήσεις πρέπει να υιοθετήσουν τώρα 
πολιτικές για την εφαρμογή τους. Εάν το πράξουν, 
όχι μόνο είναι λογικό το οικονομικό κόστος, αλλά η 
αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος αποφέρει, 
επίσης, σημαντικά οφέλη και από άλλες απόψεις.

Στόχος της Ε.Ε. είναι να συγκρατηθεί η παγκόσμια 
μέση αύξηση της θερμοκρασίας σε λιγότερο από 2°C 
σε σύγκριση με τα προβιομηχανικά επίπεδα. Αυτό θα 

περιορίσει τις επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος 
και την πιθανότητα μαζικών και μη αναστρέψιμων 
διαταραχών του παγκόσμιου οικοσυστήματος. Το 
Συμβούλιο έχει λάβει υπό σημείωση ότι αυτό θα 
απαιτήσει να παραμείνουν οι ατμοσφαιρικές 
συγκεντρώσεις των GHG πολύ πιο κάτω από 550 
ppmv ισοδυνάμου CO . Υπάρχει 50% πιθανότητα να 2

επιτευχθεί αυτό, μέσω της σταθεροποίησης των 
μακροπρόθεσμων συγκεντρώσεων σε επίπεδο 
περίπου 450 ppmv ισοδυνάμου CO .2

Αυτό θα απαιτήσει οι παγκόσμιες εκπομπές GHG να 
φθάσουν στην κορύφωσή τους πριν από το 2025 και 
μετά να μειωθούν κατά 50% έως το 2050 σε σύγκρι-
ση με τα επίπεδα του 1990. Το Συμβούλιο έχει 
συμφωνήσει ότι οι ανεπτυγμένες χώρες θα χρειαστεί 
να παραμείνουν στην πρωτοπορία, για να μειώσουν 
τις εκπομπές τους μεταξύ 15 και 30% έως το 2020. Το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει προτείνει ως κοινοτικό 
στόχο μείωσης του CO  το 30 % για το 2020 και 60 2

έως 80 % για το 2050.

Η ανακοίνωση αυτή προσδιορίζει τις επιλογές για 
ρεαλιστικά και αποτελεσματικά μέτρα στην Ε.Ε. και 
στον κόσμο, τα οποία θα επιτρέψουν την επίτευξη 
του στόχου των 2°C. Η πορεία των εκπομπών GHG 
που παρατίθεται στην εκτίμηση επιπτώσεων 
αντιπροσωπεύει ένα οικονομικά αποδοτικό σενάριο 
για την επίτευξη του στόχου των 2°C. Υποστηρίζει 
ένα στόχο μείωσης των εκπομπών για τις ανεπτυγ-
μένες χώρες ίσο με 30% έως το 2020 σε σύγκριση με 
τα επίπεδα εκπομπών του 1990. Αποδεικνύει, 
επίσης, ότι οι μειώσεις εκπομπών από τις ανεπτυγ-
μένες χώρες και μόνο δεν θα είναι επαρκείς. Οι 
εκπομπές των αναπτυσσόμενων χωρών προβλέπεται 
να υπερβούν εκείνες των ανεπτυγμένων χωρών έως 
το 2020, γεγονός που θα εξουδετερώσει κάθε δυνατή 
μείωση στις ανεπτυγμένες χώρες μετά την ημερομη-
νία αυτή. Επομένως, η ανάληψη αποτελεσματικής 
δράσης για την αλλαγή του κλίματος απαιτεί μείωση 
του ρυθμού αύξησης των εκπομπών GHG στις 
αναπτυσσόμενες χώρες και αναστροφή των εκπο-
μπών από την αποψίλωση των δασών. Επιπλέον, μια 
αειφόρος και αποτελεσματική δασική πολιτική 
αυξάνει τη συμβολή των δασών στις εν γένει μειώ-
σεις των συγκεντρώσεων GHG.

Ç ÅÐÉÔÑÏÐÇ ÔÙÍ ÅÕÑÙÐÁÚÊÙÍ ÊÏÉÍÏÔÇÔÙÍ

«Ðåñéïñéóìüò ôçò áëëáãÞò ôïõ êëßìáôïò
ôïõ ðëáíÞôç óå áýîçóç ôçò èåñìïêñáóßáò

êáôÜ 2 âáèìïýò Êåëóßïõ -
Ç ðïñåßá ðñïò ôï 2020 êáé ìåôÝðåéôá»

COM (2007) 2 ôåëéêü



Στη συνεδρίαση της 7ης Φεβρουαρίου 2007, η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε την Έκθεσή 
της για την ισότητα των δύο φύλων για το έτος 
2007 [COM (2007) 49 τελικό].

Σύμφωνα με το εαρινό Συμβούλιο του Μαρτίου 
2003, η Επιτροπή καλείται να καταρτίζει κάθε χρόνο 
έκθεση προόδου όσον αφορά στην ισότητα των 
φύλων, καθώς και προσανατολισμούς για την ένταξη 
της διάστασης του φύλου στις διάφορες πολιτικές. Η 
συγκεκριμένη Έκθεση είναι η τέταρτη που υπο-
βάλλεται σε συνέχεια του αιτήματος αυτού. 

Όπως αναφέρεται στην Έκθεση, το 2006 σφραγί-
στηκε με δύο γεγονότα που είχαν μεγάλη σημασία 
για την ισότητα των φύλων στην Ε.Ε.: την έκδοση 
από την Επιτροπή χάρτη πορείας για την ισότητα για 
την περίοδο 2006-2010 και την έκδοση από το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του συμφώνου για την 
ισότητα των φύλων. 

Οι γυναίκες εργαζόμενες εξακολουθούν να αποτε-
λούν τον κινητήριο μοχλό της οικονομικής μεγέθυν-
σης. Από τη δρομολόγηση της Στρατηγικής της 
Λισσαβόνας το 2000, οι έξι από τις οκτώ εκα-
τομμύρια θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν 
στην Ε.Ε. στελεχώθηκαν με γυναίκες. Το 2005, το 
ποσοστό απασχόλησης των γυναικών αυξήθηκε για 
δωδέκατη συνεχή χρονιά φθάνοντας το 56,3%, 
δηλαδή αυξήθηκε κατά 2,7 μονάδες από το 2000, 
έναντι 0,1 μονάδας που ήταν η αύξηση του ποσοστού 
απασχόλησης των ανδρών. Η συνέχιση της θετικής 
αυτής τάσης θα επιτρέψει την υλοποίηση του στόχου 
της Λισσαβόνας για ποσοστό γυναικείας απασχόλη-
σης 60% το 2010. Επίσης, η αύξηση του ποσοστού 
απασχόλησης των γυναικών άνω των 55 ετών ήταν 
σαφώς ταχύτερη έναντι εκείνης των ανδρών και 
φθάνει πλέον το 33,7%, δηλαδή αυξήθηκε κατά 7 
μονάδες από το 2000. Κατά συνέπεια, η απόκλιση 
του ποσοστού απασχόλησης γυναικών και ανδρών 
μειώθηκε σε 15 μονάδες το 2005, δηλαδή κατά 2,6 
μονάδες σε πέντε χρόνια. Η θετική εξέλιξη της 
απασχόλησης των γυναικών αντικατοπτρίζεται, 
επίσης, στην αναλογικά ταχύτερη μείωση του 
ποσοστού ανεργίας τους, η απόκλιση του οποίου 
έναντι των ανδρών μειώθηκε από 2,8 το 2000 σε 2 το 
2005. 

Παρά τη θετική αυτή εξέλιξη, παρατηρείται στην 
Έκθεση ότι η μεγάλη δυσκολία συνδυασμού 
επαγγελματικής και προσωπικής ζωής που αντιμε-
τωπίζουν οι γυναίκες και η άνιση κατανομή των 
οικιακών και οικογενειακών ευθυνών εξακολουθούν 
να είναι πολύ έντονες. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 

ποσοστό απασχόλησης των γυναικών ηλικίας 20 και 
49 ετών μειώνεται κατά 15 μονάδες όταν αποκτούν 
παιδί, ενώ των ανδρών αυξάνεται κατά 6 μονάδες. 
Επιπλέον, οι αυξανόμενες ανάγκες ευελιξίας του 
εργατικού δυναμικού βαραίνουν κυρίως τις γυναί-
κες. Το 32,9% των γυναικών εργάζονται με καθε-
στώς ημιαπασχόλησης, έναντι μόνο 7,7% των αν-
δρών. Το 14,8% των εργαζομένων γυναικών απα-
σχολούνται με σύμβαση ορισμένου χρόνου, δηλαδή 
κατά μία μονάδα περισσότερο από το ποσοστό των 
ανδρών εργαζομένων. 

Η αγορά εργασίας σε ένα μεγάλο βαθμό εξακολουθεί 
να έχει στεγανά. Η εξέλιξη των δεικτών επαγγελμα-
τικού και κλαδικού διαχωρισμού ανά φύλο δεν 
παρουσιάζει σημαντική μείωση. Φαίνεται, επομέ-
νως, ότι η αύξηση της απασχόλησης των γυναικών 
γίνεται κυρίως σε τομείς δραστηριότητας και σε 
επαγγέλματα κατεξοχήν γυναικεία. Σχεδόν τέσσερις 
εργαζόμενες στις δέκα εργάζονται στη δημόσια 
διοίκηση, την εκπαίδευση ή στον τομέα της υγείας 
και της κοινωνικής δράσης, ενώ το 50% των εργαζο-
μένων γυναικών είναι υπάλληλοι γραφείου, πωλή-
τριες ή απασχολούνται σε θέσεις με ελάχιστη έως 
καμία απολύτως ειδίκευση.

Επιπλέον, εξακολουθεί να μην υπάρχει ίση 
εκπροσώπηση των φύλων σε θέσεις λήψης αποφά-
σεων, πολιτικών ή οικονομικών. Κάτω από το ένα 
τρίτο των στελεχών είναι γυναίκες και η αναλογία 
παρουσίας γυναικών στα διοικητικά συμβούλια των 
50 μεγαλύτερων ευρωπαϊκών επιχειρήσεων που 
είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο ήταν μια 
γυναίκα στους δέκα άνδρες το 2005. Στα εθνικά 
κοινοβούλια, το μέσο ποσοστό γυναικών είναι της 
τάξης του 24%. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι 
33%.

Ένα από τα αποτελέσματα αυτών των ανισοτήτων 
είναι η συνεχιζόμενη διαφορά στις αμοιβές γυναικών 
και ανδρών. Για κάθε ώρα εργασίας οι γυναίκες 
αμοίβονται κατά μέσο όρο 15% λιγότερο από τους 
άνδρες.

Σε κοινωνικό επίπεδο, οι γυναίκες παρουσιάζουν 
μεγαλύτερο κίνδυνο αποκλεισμού και φτώχειας, 
ιδίως μεταξύ των ηλικιωμένων και των μονο-
γονεϊκών οικογενειών. Ο κίνδυνος φτώχειας για τις 
γυναίκες ηλικίας άνω των 65 ετών είναι 20% δηλαδή 
κατά 5 μονάδες μεγαλύτερος από ό,τι για τους 
άνδρες, ενώ για τις μονογονεϊκές οικογένειες είναι 
34%. Οι γυναίκες αποτελούν, επίσης, την πλειονότη-
τα του ανενεργού πληθυσμού και επομένως είναι πιο 
ευάλωτες στον κίνδυνο της φτώχειας.

Με βάση την Έκθεση και σύμφωνα με τις προτεραιό-
τητες που υπογραμμίζονται στο χάρτη πορείας και 
στο ευρωπαϊκό σύμφωνο για την ισότητα των 
φύλων, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλείται να 
παροτρύνει τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν τις 
παραπάνω προκλήσεις σε συνεργασία με όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη. Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη 
προσοχή προκειμένου: 

• να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την 
εξάλειψη των διαφορών στις αμοιβές μεταξύ 
γυναικών και ανδρών· 

• να ενισχυθεί η ένταξη της διάστασης της ισότητας 
των φύλων στην εφαρμογή των πολιτικών για την 
απασχόληση· 

• να συνεχιστούν οι προσπάθειες ώστε να παρέχεται 
η δυνατότητα σε άνδρες και γυναίκες να συνδυά-
ζουν την επαγγελματική, προσωπική και 
οικογενειακή ζωή και να παρέχεται στήριξη στους 
κοινωνικούς εταίρους για την εφαρμογή μέτρων 
σε αυτή την κατεύθυνση· 

• να υιοθετηθεί μια προσέγγιση των θεμάτων που 
συνδέονται με τις δημογραφικές μεταβολές, η 
οποία θα συνεκτιμά την ισότητα των φύλων· 

• να αξιοποιηθεί στο έπακρο το δυναμικό που 
προσφέρει η πολιτική συνοχής και αγροτικής 
ανάπτυξης για τη στήριξη της προώθησης της 
ισότητας των φύλων μέσω προγραμμάτων που 
συγχρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά 
ταμεία· 

• να μεταφερθούν άμεσα οι οδηγίες 2006/54/ΕΚ, 
σχετικά με την ίση μεταχείριση μεταξύ των φύλων 
και 2004/113/ΕΚ, σχετικά με την ίση μεταχείριση 
των φύλων στην παροχή πρόσβασης σε αγαθά και 
υπηρεσίες.

Ç ÅÐÉÔÑÏÐÇ ÔÙÍ ÅÕÑÙÐÁÚÊÙÍ ÊÏÉÍÏÔÇÔÙÍ

«¸êèåóç ãéá ôçí éóüôçôá ôùí öýëùí - 2007»
COM (2007) 49 ôåëéêü
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H ÅÕÑÙÐÁÚKH OIKONOMIKH KAI KOINÙÍÉÊÇ ÅÐÉÔÑÏÐÇ

«Ðñïþèçóç ôçò áîéïðñåðïýò åñãáóßáò 
ãéá üëïõò - Ç óõìâïëÞ ôçò ¸íùóçò 
óôçí åöáñìïãÞ ôçò áôæÝíôáò ôçò 
áîéïðñåðïýò åñãáóßáò óôïí êüóìï»
Ãíùìïäüôçóç ôçò ÅõñùðáúêÞò ÏéêïíïìéêÞò êáé ÊïéíùíéêÞò 
ÅðéôñïðÞò (Å.Ï.Ê.Å.) 

Στη συνεδρίαση της 17ης Ιανουαρίου 2007, η 

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή 

(Ε.Ο.Κ.Ε.) υιοθέτησε τη Γνωμοδότηση για την 

«Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συμβούλιο, στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Ευρωπαϊκή 

Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και στην 

Επιτροπή των Περιφερειών: Προώθηση της 

αξιοπρεπούς εργασίας για όλους - Η συμβολή της 

Ένωσης στην εφαρμογή της ατζέντας της αξι-

οπρεπούς εργασίας στον κόσμο».

Στη Γνωμοδότησή της αυτή, η Ε.Ο.Κ.Ε., καταρχήν, 

εκφράζει την ικανοποίησή της για την Ανακοίνωση, 

καθώς θεωρεί ότι η ατζέντα αξιοπρεπούς εργασίας 

αποτελεί μία σημαντική απάντηση προς την παγκο-

σμιοποίηση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ως σημαίνον 

μέλος της διεθνούς κοινότητας, έχει τη δυνατότητα 

να δώσει πρώτη το παράδειγμα, εφαρμόζοντάς την 

στη δική της επικράτεια αλλά και προωθώντας την 

στο πλαίσιο των πολλών και ποικίλων σχέσεών της 

με τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς. Η αξι-

οπρεπής εργασία συνδέεται άμεσα με την εφαρμογή 

της Ατζέντας της Λισσαβόνας, καθώς συμβάλλει 

σημαντικά στη διαμόρφωση του εργασιακού βίου 

στην Ε.Ε κατά τρόπο βιώσιμο. 

H δραστηριοποίηση για την προώθηση της αξι-

οπρεπούς εργασίας για όλους δεν αποτελεί μόνο 

αναπόσπαστο τμήμα της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής 

Ατζέντας και των προσπαθειών της Ε.Ε. για την 

προώθηση των αξιών της, αλλά και συμβάλλει προς 

τη διασφάλιση ότι η παγκοσμιοποίηση δε θα υπο-

νομεύσει το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Πρότυπο.

Η έννοια της «αξιοπρεπούς εργασίας» καθιερώθηκε 

από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (Δ.Ο.Ε.) το 

1999. Ορίστηκε ως «εστιακό σημείο σύγκλισης» των 

τεσσάρων στρατηγικών στόχων της Δ.Ο.Ε.:

- προαγωγή του δικαιώματος στην εργασία,

- απασχόληση,

- κοινωνική προστασία και

- κοινωνικός διάλογος.

Το νοηματικό της περιεχόμενο είναι συστατικό μέρος 

του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Προτύπου που 

επικεντρώνεται στο δικαίωμα για παραγωγική και 

ελεύθερα επιλεγμένη εργασία, με προστασία των 

δικαιωμάτων, από την οποία προκύπτει επαρκές 

εισόδημα, με κατάλληλη κοινωνική προστασία και 

στην οποία δίνεται έμφαση στις ίσες ευκαιρίες. Η 

τριμερής προσέγγιση και ο κοινωνικός διάλογος 

εξασφαλίζουν τη συμμετοχή και τη δημοκρατική 

διαδικασία.

Σύμφωνα με την ατζέντα αξιοπρεπούς εργασίας της 

Δ.Ο.Ε., η Επιτροπή θα πρέπει να τονίσει περαιτέρω 

τη σημασία της ισότητας των φύλων, καθώς και την 

παροχή στις γυναίκες της δυνατότητας να υπερνική-

σουν τη φτώχεια, ειδικότερα όσον αφορά στην 

ισότητα ευκαιριών και την ισότητα αμοιβών.

Στο πλαίσιο της ατζέντας αξιοπρεπούς εργασίας, το 

κάθε κράτος θα καθορίζει τις επιμέρους επιδιώξεις 

του με σκοπό τη μείωση του χάσματος ανάμεσα στο 

στόχο και την απουσία επαρκών ευκαιριών απα-

σχόλησης, τη μη αναγνώριση του δικαιώματος στην 

εργασία, την ανεπαρκή κοινωνική προστασία και τις 

ελλείψεις του κοινωνικού διαλόγου. 

Η Ε.Ο.Κ.Ε. εκφράζει, επίσης, ικανοποίηση για την 

έμφαση που δίδεται στην Ανακοίνωση στην ανάγκη 

να υπάρξει πραγματική δέσμευση για την αξιοπρεπή 

εργασία σε ολόκληρο το φάσμα των πολυμερών 

οργανισμών και από όλες τις Κυβερνήσεις, πράγμα 

που, εξάλλου, επιβεβαιώνεται και στη δήλωση του 

Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου του ΟΗΕ 

του Ιουλίου 2006.

Παρατηρεί, όμως, ότι το στοιχείο του συντονισμού 

και της συνοχής της πολιτικής εντός και μεταξύ των 

Διεθνών Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών 

(Δ.Χ.Ο.), του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου 

(Π.Ο.Ε.) και της Δ.Ο.Ε., και συγκεκριμένα σε 

επίπεδο κρατών μελών, δεν αντιμετωπίσθηκε με τον 

τρόπο που είχε προτείνει η Ε.Ο.Κ.Ε. σε προηγούμενη 

Γνωμοδότησή της, δηλαδή να αναλάβουν η Επιτρο-

πή και το Συμβούλιο των Υπουργών πρωτοβουλία 

για την προώθηση μεγαλύτερου συντονισμού και

(CESE 92/2007)
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συνοχής σε επίπεδο κρατών μελών, με την πλήρη 

συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών.

Μία ακόμη σημαντικότατη έλλειψη παρατηρείται 

όσον αφορά στο γεγονός ότι δεν αναγνωρίζεται πόσο 

καίριο παράγοντα για την προώθηση της αξιοπρε-

πούς εργασίας αποτελεί η ενδυνάμωση του συστήμα-

τος παρακολούθησης της Δ.Ο.Ε. Δεν αρκεί η επικύ-

ρωση των Συμβάσεων, αλλά είναι αναγκαία η 

πλήρης νομοθετική πρόβλεψη και η πρακτική της 

εφαρμογή. Για τον σκοπό αυτό, η Ε.Ο.Κ.Ε. προτρέ-

πει την Επιτροπή να προωθήσει και να αναλάβει το 

συντονισμό κοινών δράσεων των κρατών μελών σε 

στενή συνεργασία με τη Δ.Ο.Ε.

Ένα άλλο θέμα που η E.O.K.E. τονίζει στη Γνωμοδό-

τηση αυτή είναι ότι στo πλαίσιο της παγκοσμιοποίη-

σης δεν απαιτείται μόνο η προσαρμογή στα σύγχρο-

να δεδομένα από τη Δ.Ο.Ε. των συμβάσεων και 

συστάσεών της, αλλά οπωσδήποτε και η κατάρτιση 

νέων πρότυπων της Δ.Ο.Ε. για την αντιμετώπιση των 

νέων πραγματικοτήτων που εμφανίζονται στο 

προσκήνιο, στον κόσμο της εργασίας. Πρέπει να 

εξασφαλιστεί ότι τα νέα μέσα είναι το αντικείμενο 

σχετικών θεματικών ενοτήτων και περιλαμβάνουν 

διατάξεις που αντιστοιχούν στην πραγματικότητα. Η 

Ε.Ε. και τα κράτη μέλη, καθώς και οι κοινωνικοί εταί-

ροι των κρατών μελών, πρέπει να ενθαρρυνθούν, ώ-

στε να αναλάβουν επί του θέματος προορατικό ρόλο.



Με τον Κανονισµό (ΕΚ) 1081/2006 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 
2006, καθορίζονται τα καθήκοντα 
του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Τα-
µείου (Ε.Κ.Τ.) και το περιεχόµενο 
της συνδροµής που αυτό παρέχει, 
θεσπίζονται ειδικές διατάξεις και 
ορίζονται οι τύποι της επιλέξιµης 
προς συνδροµή δαπάνης.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό, το Ε.Κ.Τ. 
συµβάλλει στις προτεραιότητες της 
Κοινότητας όσον αφορά στην ενίσχυ-
ση της οικονοµικής και κοινωνικής 
συνοχής µε τη βελτίωση της απασχό-
λησης και των ευκαιριών εργασίας, 
ενθαρρύνοντας το υψηλό επίπεδο απα-
σχόλησης και τη δηµιουργία περισσό-
τερων και καλύτερων θέσεων εργασίας. 

Στο πλαίσιο των στόχων «Σύγκλιση» 
και «Περιφερειακή ανταγωνιστικότη-
τα και απασχόληση», το Ε.Κ.Τ. 
στηρίζει δράσεις στα κράτη µέλη για 
τις ακόλουθες προτεραιότητες:

α) Αύξηση της προσαρµοστικότητας 
των εργαζοµένων, των επιχειρήσεων 
και των επιχειρηµατιών, ώστε να 
βελτιωθεί η επίσπευση και η θετική 
διαχείριση των οικονοµικών αλλαγών, 
ιδίως µε την προώθηση της δια βίου 
µάθησης και της αύξησης των επεν-
δύσεων σε ανθρώπινους πόρους, εκ µέ-
ρους των επιχειρήσεων, και του σχε-
διασµού και της διάδοσης καινοτόµων 
και παραγωγικότερων µορφών οργά-
νωσης της εργασίας. 

β) Τόνωση της πρόσβασης στην 
απασχόληση και της διαρκούς ένταξης 
στην αγορά εργασίας των αιτούντων 
εργασία και των ανενεργών ατόµων, 
πρόληψη της ανεργίας, ιδίως της µα-
κροχρόνιας ανεργίας και της ανεργίας 
των νέων, ενθάρρυνση της ενεργού 
συµµετοχής του γηράσκοντος εργατι

κού δυναµικού και παράταση του 
επαγγελµατικού βίου, καθώς και 
αύξηση της συµµετοχής στην αγορά 
εργασίας, ιδίως µε την προώθηση:

i. του εκσυγχρονισµού και της ενί-
σχυσης των θεσµικών οργάνων της 
αγοράς εργασίας, 

ii. της εφαρµογής δραστικών και 
προληπτικών µέτρων που εξασφαλί-
ζουν έγκαιρο εντοπισµό των ανα-
γκών µε ατοµικά σχέδια δράσης και 
εξατοµικευµένη υποστήριξη, 

iii.της ενσωµάτωσης της διάστασης 
του φύλου και ειδικών µέτρων για τη 
βελτίωση της πρόσβασης στην 
απασχόληση, την αύξηση της 
διαρκούς συµµετοχής και προόδου 
των γυναικών στην απασχόληση και 
µείωση του διαχωρισµού µε βάση το 
φύλο στην αγορά εργασίας, 

iv.ειδικών µέτρων για µεγαλύτερη 
συµµετοχή των µεταναστών στην 
απασχόληση και, εποµένως, ενίσχυ-
ση της κοινωνικής ένταξής τους και 
της διευκόλυνσης της γεωγραφικής 
και επαγγελµατικής κινητικότητας 
των εργαζοµένων και της ενοποίη-
σης των διασυνοριακών αγορών 
εργασίας.

γ) Ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης 
µειονεκτούντων ατόµων, µε σκοπό τη 
βιώσιµη ενσωµάτωσή τους στην απα-
σχόληση και την καταπολέµηση των 
διακρίσεων κάθε µορφής στην αγορά 
εργασίας, ιδίως µε την προώθηση:

i. της αναζήτησης τρόπων για την 
ενσωµάτωση και την επανένταξη 
στην αγορά εργασίας µειονεκτού-
ντων ατόµων, 

ii. της αποδοχής της ποικιλότητας στο 
χώρο εργασίας και της καταπολέ-
µησης των διακρίσεων όσον αφορά 
στην πρόσβαση και την πρόοδο στην 
αγορά εργασίας. 

δ) Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαί-
ου, ιδίως µε την προώθηση του 
σχεδιασµού και της εισαγωγής 
µεταρρυθµίσεων στα συστήµατα 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς 
και των δραστηριοτήτων δικτύωσης 
μεταξύ ανώτατων εκπαιδευτικών 
ιδρυµάτων, ερευνητικών και τεχνολο-
γικών κέντρων και επιχειρήσεων.

ε) Προώθηση εταιρικών σχέσεων, 
συµφωνιών και πρωτοβουλιών µε δι-
κτύωση των σχετικών ενδιαφερόµενων 
φορέων, όπως οι κοινωνικοί εταίροι και 
οι µη κυβερνητικές οργανώσεις, σε 
εθνικό, περιφερειακό και τοπικό 
επίπεδο.

Στο πλαίσιο του στόχου «Σύγκλιση», 
το Ε.Κ.Τ. στηρίζει δράσεις στα κράτη 
µέλη για τις εξής προτεραιότητες:

α) Επέκταση και βελτίωση της επένδυ-
σης σε ανθρώπινο κεφάλαιο, ιδίως 
µε προώθηση της εφαρµογής 
µεταρρυθµίσεων στα συστήµατα 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, της 
αύξησης της συµµετοχής στη δια 
βίου εκπαίδευση και κατάρτιση και 
της ανάπτυξης του ανθρώπινου 
δυναµικού στο πλαίσιο της έρευνας 
και της καινοτοµίας.

β) Ενίσχυση των θεσµικών δυνατοτή-
των και της αποτελεσµατικότητας 
των δηµοσίων διοικήσεων και των 
δηµοσίων υπηρεσιών σε εθνικό, 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο 
και, κατά περίπτωση, των κοινω-
νικών εταίρων και των µη κυβερνη-
τικών οργανώσεων, µε στόχο µεταρ-
ρυθµίσεις, βελτίωση της νοµοθεσίας 
και άσκηση χρηστής διακυβέρνησης 
όσον αφορά στην οικονοµία, την 
απασχόληση, την εκπαίδευση, την 
κοινωνία και το περιβάλλον.

Το Ε.Κ.Τ. στηρίζει, επίσης, διακρατι-
κές και διαπεριφερειακές δράσεις, 

ιδίως µε κοινή χρήση πληροφοριών, 
εµπειριών, αποτελεσµάτων και καλών 
πρακτικών και µε την ανάπτυξη αλλη-
λοσυµπληρούµενων προσεγγίσεων και 
συντονισµένων ή κοινών δράσεων.

Τα κράτη µέλη φροντίζουν ώστε η 
στρατηγική που καθορίζεται στο 
εθνικό στρατηγικό πλαίσιο αναφοράς 
και οι δράσεις που καθορίζονται στα 
επιχειρησιακά προγράµµατα να προω-
θούν τους στόχους, τις προτεραιότητες 
και τα επιδιωκόµενα αποτελέσµατα 
της στρατηγικής σε κάθε κράτος µέλος, 
εντός του πλαισίου των εθνικών µε-
ταρρυθµιστικών προγραµµάτων και 
των εθνικών προγραµµάτων δράσης 
για την κοινωνική ένταξη.

Επίσης, το Ε.Κ.Τ. προωθεί τη χρηστή 
διακυβέρνηση και την εταιρική σχέση. 
Η στήριξη που παρέχει σχεδιάζεται και 
εφαρµόζεται στο κατάλληλο γεωγρα-
φικό επίπεδο, λαµβάνοντας υπόψη το 
εθνικό, περιφερειακό και τοπικό 
επίπεδο, σύµφωνα µε τις ιδιαίτερες 
θεσµικές ρυθµίσεις κάθε κράτους 
µέλους.

Τα κράτη µέλη οφείλουν να προωθούν 
την ισόρροπη συμμετοχή γυναικών και 
ανδρών στη διαχείριση και υλοποίηση 
των επιχειρησιακών προγραμμάτων σε 
τοπικό, περιφερειακό και εθνικό 
επίπεδο, κατά περίπτωση.

Τέλος, ο Κανονισµός (ΕΚ) 1784/1999, 
σχετικά με το Ευρωπαϊκο Κοινωνικό 
Ταμείο, καταργείται από 1ης Ιανουα-
ρίου 2007.

Êáíïíéóìüò 1081/2006 ôïõ Åõñùðáúêïý Êïéíïâïõëßïõ
êáé ôïõ Óõìâïõëßïõ ãéá ôï Åõñùðáúêü Êïéíùíéêü Ôáìåßï

êáé ôçí êáôÜñãçóç ôïõ Êáíïíéóìïý 1784/1999

ÔÏ ÅÕÑÙÐÁÚÊÏ ÊÏÉÍÏÂÏÕËÉÏ
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Êõêëïöüñçóå áðü ôéò åêäüóåéò 
ÓÜêêïõëá ôï âéâëßï ôïõ Ãñçãüñéïõ Áóô. 
ÊïõôñÜêç ìå ôßôëï «ÄéêáíéêÞ 
åöáñìïãÞ éäéùôéêïý äéêáßïõ» (Ôüìïò 
Á', Ôåý÷ïò Á' êáé Â'). 

Ôï Ýñãï áðïôåëåß íïìéêÞ óõìðáñÜóôáóç 
ðñïò ôïõò õðïøÞöéïõò äéêáóôÝò, ðïëéôé-
êÞò êáôåýèõíóçò, óôá ìáèÞìáôá áóôé-
êïý, åìðïñéêïý êáé áóôéêïý äéêïíïìé-
êïý äéêáßïõ, åíþ áðåõèýíåôáé êáé óôïõò 
åðß ðôõ÷ßù öïéôçôÝò Íïìéêþí Ó÷ïëþí, 

åéäéêüôåñá óôá ìáèÞìáôá ôùí åìâáèýíóåùí Þ óôçí óõããñáöÞ ôùí åðß ðôõ÷ßù 
Þ äéðëùìáôéêþí åñãáóéþí óôïõò åí ëüãù êëÜäïõò äéêáßïõ. 

Ï ðñþôïò ôüìïò áõôïý ôïõ Ýñãïõ ðåñéÝ÷åé åðéëåãìÝíåò åñùôÞóåéò êáé éóÜ-
ñéèìåò áðáíôÞóåéò êáèþò êáé åðéëåãìÝíåò ëýóåéò áðü ôéò áóêÞóåéò ôùí åéóá-
ãùãéêþí áëëÜ êáé ôùí áðïëõôçñßùí åîåôÜóåùí ôçò ÅèíéêÞò Ó÷ïëÞò Äé-
êáóôþí ðïëéôéêÞò êáôåýèõíóçò. Äßäïíôáé, óõíïëéêÜ, 650 èÝìáôá ìå ôéò áðá-
íôÞóåéò ôïõò. 

Ï óõããñáöÝáò óêïðü ôïõ Ý÷åé:

�Íá âïçèÞóåé ôïõò õðïøÞöéïõò óõíáäÝëöïõò íá êáëýøïõí ôéò åíäå÷üìåíåò 
åëëåßøåéò ôïõò, óôïõò ðáñáðÜíù êëÜäïõò äéêáßïõ. 

�Íá ôïõò âïçèÞóåé íá åîïéêåéùèïýí ìå ôïí ôñüðï óêÝøçò ôùí äéêáóôþí 
åîåôáóôþí ôùí. 

�Íá ôïõò ìõÞóåé óôç äéêáóôéêÞ ôÝ÷íç äéÜãíùóçò Þ áíáãíþñéóçò ôùí åííüìùí 
ó÷Ýóåùí ðïõ ðçãÜæïõí ìå ôñüðï óêüðéìá áóáöÞ Þ åëëéðÞ Þ êáé äéöï-
ñïýìåíï, áðü ôï ëåêôéêü ôçò Üóêçóçò. 

�Íá ôïõò åêðáéäåýóåé óôïí ó÷çìáôéóìü ôçò ìåßæïíïò êáé ôçò åëÜóóïíïò 
ðñüôáóçò ôïõ äéêáíéêïý óõëëïãéóìïý êáé ôÝëïò óôçí ôÝ÷íç ôçò õðáãùãÞò 
ôùí ðñáãìáôéêþí ðåñéóôáôéêþí óôç ìåßæïíá ðñüôáóç êáé ôçí åîáãùãÞ 
áëçèþí óõìðåñáóìÜôùí. 

Ç äéÜñèñùóç ôçò ýëçò êáôáëáìâÜíåé Ýîé êåöÜëáéá ðïõ ôï êáèÝíá ÷ùñßæåôáé 
óôïõò åðéìÝñïõò ôïìåßò ôïõ Áóôéêïý, Áóôéêïý Äéêïíïìéêïý êáé Åìðïñéêïý Äé-
êáßïõ, åíþ óõìðëçñþíåôáé áðü áíáëõôéêü êáè' ýëçí èåìáôéêü åõñåôÞñéï.

O ÈÜíïò ÐáðáúùÜííïõ, Äñ ÍïìéêÞò, Åðéóôçìï-
íéêüò ÓõíåñãÜôçò ôçò Ï.Ê.Å., äçìïóßåõóå ôï Ýêôï 
âéâëßï ôïõ. ÈÝìá ôïõ âéâëßïõ «Ï Ýëåã÷ïò áðü ôïí 
åñãïäüôç ôçò çëåêôñïíéêÞò áëëçëïãñáößáò êáé 
ôçò åíáó÷üëçóçò ôïõ ìéóèùôïý ìå ôï Äéáäßêôõï» 
ðïõ åêäüèçêå áðü ôï ÊÝíôñï Åõñùðáúêïý Óõíôáã-
ìáôéêïý Äéêáßïõ - ºäñõìá ÈåìéóôïêëÞ êáé ÄçìÞ-
ôñç ÔóÜôóïõ êáé ôéò åêäüóåéò Áíô. Í. ÓÜêêïõëá. 

Óôï âéâëßï áõôü, ï óõããñáöÝáò áíáäåéêíýåé ôéò ðïë-
ëÝò êáé êñßóéìåò äéáóôÜóåéò åíüò öáéíïìÝíïõ ðïõ 
ðáñáôçñåßôáé ìå áõîáíüìåíï ñõèìü ôá ôåëåõôáßá 

÷ñüíéá óôïõò ÷þñïõò åñãáóßáò: ôçí åíáó÷üëçóç ôùí ìéóèùôþí ìå ôï Äéáäß-
êôõï êáé ôç ÷ñÞóç ôçò çëåêôñïíéêÞò áëëçëïãñáößáò ãéá ðñïóùðéêïýò ëüãïõò 
êáé ôçí áíôßóôïé÷ç ðñïóðÜèåéá ôùí åñãïäïôþí íá åëÝãîïõí áõôÞ ôç äñáóôç-
ñéüôçôá ôùí åñãáæïìÝíùí.

Ï ÐáðáúùÜííïõ åîåôÜæåé ôá äýóêïëá æçôÞìáôá ðïõ ôßèåíôáé: 

-Ôç íïìéìüôçôá ôçò ðáñáêïëïýèçóçò áðü ôïí åñãïäüôç ôçò óõãêåêñéìÝíçò 
äñáóôçñéüôçôáò ôùí åñãáæïìÝíùí óå áõôüí.

-Ôç äõíáôüôçôá åðßëõóçò ôùí æçôçìÜôùí ìÝóù ôçò áôïìéêÞò óýìâáóçò åñãá-
óßáò, ôùí óõëëïãéêþí óõìâÜóåùí åñãáóßáò Þ ôçò ñõèìéóôéêÞò ðáñÝìâáóçò 
ôïõ íïìïèÝôç.

-Ôçí áíÜãêç åîåéäßêåõóçò ôùí ãåíéêþí ñõèìßóåùí ðåñß ðñïóôáóßáò ðñïóùðé-
êþí äåäïìÝíùí ôïõ áôüìïõ óôéò éäéáéôåñüôçôåò ôùí åñãáóéáêþí ó÷Ýóåùí.

-Ôá üñéá ôùí åëåãêôéêþí äõíáôïôÞôùí ôùí êñáôéêþí ïñãÜíùí (Áñ÷Þ Ðñï-
óôáóßáò ÄåäïìÝíùí êáé Ó.ÅÐ.Å.) êáé ôï ñüëï ôùí åñãáóéáêþí óõìâïõëßùí. 

Ãéá íá äþóåé ôéò áðáíôÞóåéò ôïõ, ï óõããñáöÝáò áíáëýåé áíôéêåéìåíéêÜ ôá åêá-
ôÝñùèåí óõìöÝñïíôá, ðáñïõóéÜæåé êáé ó÷ïëéÜæåé ôéò åíáëëáêôéêÝò äõíáôü-
ôçôåò ñýèìéóçò êáé êáôáãñÜöåé ôéò ëýóåéò ðïõ óõíéóôïýí Þ åðéôÜóóïõí ïé 
äéåèíåßò ïñãáíéóìïß êáé ôéò ëýóåéò ðïõ äßäïõí ÷þñåò üðùò ïé Ç.Ð.Á., ôï Çíù-
ìÝíï Âáóßëåéï, ç Ãáëëßá êáé ç Ãåñìáíßá. 

Ôï âéâëßï, ãñáììÝíï ìå ôñüðï êáôáíïçôü êáé ãéá Ýíá ìç íïìéêü áíáãíþóôç, 
áðïôåëåß ìßá ðñùôüôõðç óõìâïëÞ óôç ìåëÝôç åíüò ìåãÜëïõ êïéíùíéêïý æçôÞ-
ìáôïò ðïõ áíáìößâïëá èá óçìáäÝøåé ôéò åñãáóéáêÝò ó÷Ýóåéò óôï ìÝëëïí. 

Ôçí ÔåôÜñôç, 9 ÌáÀïõ 2007, Ýãéíå ç ðáñïõóßáóç ôïõ âéâëßïõ êáé óå áõôÞ ìßëçóáí 
ïé ê.ê. Íßêïò ÁíáëõôÞò, ÉùÜííçò ÊïõêéÜäçò, ×ñÞóôïò Ðïëõæùãüðïõëïò, Ìé-
÷Üëçò Óôáèüðïõëïò. Ôç óõæÞôçóç óõíôüíéóå ç äçìïóéïãñÜöïò ×ñéóôßíá Êïøßíç. 

ÐñáãìáôïðïéÞèçêå óôçí ÐÜôñá, áðü ôçí óéþí ìå ôïõò ÷ñÞóôåò, ç áíïéêôÞ ðñüóâáóç 
óôçí åðéóôçìïíéêÞ ðëçñïöïñßá, ç èÝóç ôçò 1ç Ýùò ôéò 3 Íïåìâñßïõ 2006, ôï 15ï Ðáíåë-
âéâëéïèÞêçò óôç óýã÷ñïíç êïéíùíßá, ôçí ðï-ëÞíéï ÓõíÝäñéï Áêáäçìáúêþí Âéâëéïèçêþí 
ëéôéêÞ, ôïí ðïëéôéóìü êáé ôçí ïéêïíïìßá êáé ïé ìå èÝìá «ÁêáäçìáúêÝò ÂéâëéïèÞêåò êáé 
íÝåò ôÜóåéò ôïõ óôñáôçãéêïý ó÷åäéáóìïý êáé êïéíùíßåò ôùí ðïëéôþí: äçìéïõñãþíôáò äå-
äéïßêçóçò. óìïýò ãíþóçò, äçìïêñáôßáò êáé ðïëéôéóìïý 

óôï øçöéáêü ðåñéâÜëëïí». Åðßóçò, óôç äéÜñêåéá ôïõ Óõíåäñßïõ äéåîÞ-
÷èçóáí åñãáóôÞñéá ðñáêôéêÞò åîÜóêçóçò Óôï ÓõíÝäñéï óõììåôåß÷áí åêðñüóùðïé ôùí 
(tutorials) óå èÝìáôá ðïõ áöïñïýí ôüóï ôéò áêáäçìáúêþí êáé ëïéðþí âéâëéïèçêþí ôçò 
öõóéêÝò üóï êáé ôéò øçöéáêÝò âéâëéïèÞêåò. ÷þñáò, óôïõò ïðïßïõò äüèçêå ç äõíáôüôçôá 
Ïé äéäáêôéêÝò åíüôçôåò ðåñéåëÜìâáíáí ôçí åîÝôáóçò æçôçìÜôùí ó÷åôéêþí ìå ôï øçöéáêü 
åéóáãùãÞ óôéò ôå÷íïëïãßåò êáé åöáñìïãÞ ôïõ ÷áñáêôÞñá ôùí âéâëéïèçêþí, êáèþò êáé ôïí 
OAI (Open Archives Initiative), ìåèüäïõò áíáâáèìéóìÝíï ñüëï ôïõò ó÷åôéæüìåíï ìå ôï 
êáé åñãáëåßá ðïéïôéêÞò áîéïëüãçóçò ôùí êïéíùíéêü, ïéêïíïìéêü, ðïëéôéóôéêü êáé ðïëé-
õðçñåóéþí âéâëéïèçêþí, êáèþò êáé ôç ôéêü ãßãíåóèáé.
óõíôÞñçóç êáé äéáôÞñçóç åõðáèþí õëéêþí Ïé âáóéêÝò èåìáôéêÝò åíüôçôåò ôïõ Óõíåäñß-
ôùí âéâëéïèçêþí.ïõ Þôáí: ç äçìéïõñãßá, äéÜèåóç êáé ðñïóôá-
Óôï ÓõíÝäñéï óõììåôåß÷å áðü ôçí Ï.Ê.Å. Åë-óßá ôïõ øçöéáêïý ðåñéå÷ïìÝíïõ, ïé ìç÷áíé-
ëÜäïò ç êá ÂáñâÜñá Ãåùñãïðïýëïõ, Õðåý-óìïß äéá÷åßñéóçò êáé áíÜêôçóçò ôçò ðëçñï-
èõíç Áñ÷åßïõ êáé ÂéâëéïèÞêçò.öïñßáò, ç ó÷Ýóç ôùí çëåêôñïíéêþí õðçñå-

Êõêëïöüñçóå áðü ôéò åêäüóåéò ÓÜêêïõëá ôï 
âéâëßï ôïõ ÐÜñç ÁñâáíéôÜêç ìå ôßôëï «Ïé 
äéÜäéêïé óôçí ðïëéôéêÞ êáé äéïéêçôéêÞ äßêç».

Ôï âéâëßï åîåôÜæåé ôá áêüëïõèá èÝìáôá:

- Ó÷Ýóç êáé áëëçëåîÜñôçóç ïõóéáóôéêÞò Ýííïìçò 
ó÷Ýóçò êáé õðïêåéìÝíùí ôçò äßêçò. ÏõóéáóôéêÞ 
êáé äéêïíïìéêÞ Ýííïéá ôùí äéáäßêùí.

- ÓõãêñéôéêÞ ðñïóÝããéóç ôçò Ýííïéáò ôùí 
äéáäßêùí óôçí ðïëéôéêÞ (áìöéóâçôïýìåíç êáé 
åêïýóéá äéêáéïäïóßá) êáé ôç äéïéêçôéêÞ äßêç 
(ïõóßáò êáé áêõñþóåùò). 

- Óöáéñéêüò êáé åíéáßïò ðñïóäéïñéóìüò ôçò Ýííïéáò ôùí äéáäßêùí, êáé êáô' 
áíôéäéáóôïëÞ ôùí ôñßôùí, êáè' üëç ôç äéÜñêåéá ôçò äßêçò, áðü ôï ÷ñüíï 
åðåëåýóåùò ôçò åêêñåìïäéêßáò ùò ôï ÷ñüíï åêäçëþóåùò ôïõ äåäéêáóìÝíïõ. 
Áñ÷éêïß êáé åðéãåíüìåíïé äéÜäéêïé.

- Áðüêôçóç ôçò éäéüôçôáò ôïõ äéáäßêïõ. ¢óêçóç áãùãÞò êáô' áíõðÜñêôïõ 
ðñïóþðïõ. ÄéÜêñéóç åðéôñåðôÞò âåëôéþóåùò êáé áðáñÜäåêôçò ìåôáâïëÞò ôçò 
áãùãÞò ùò ðñïò ôá õðïêåßìåíÜ ôçò. Åðßäïóç ôçò áãùãÞò óå åóöáëìÝíï 
ðñüóùðï.

- Äéáêñßóåéò äéáäßêùí êáé ôñßôùí. Óõììåôï÷Þ ôñßôùí óôç äßêç. Áðüäåéîç ìå 
ìÜñôõñåò Þ ìå Ýíïñêåò âåâáéþóåéò êáé åîÝôáóç ôùí äéáäßêùí. Ïé äéÜäéêïé óôá 
Ýíäéêá ìÝóá: åíåñãçôéêÞ êáé ðáèçôéêÞ íïìéìïðïßçóç éäßùò åðß óõììåôï÷Þò 
ôñßôùí óôç äßêç. ÄåäéêáóìÝíï êáé ôñéôáíáêïðÞ.

- Ç éäéüôçôá ôçò êïéíïðñáîßáò ùò äéáäßêïõ õðü ôï ðñßóìá ôçò ÏëÁÐ 22/1998 
êáé ÏëÓôÅ 971/1998.

- Ðñïóäéïñéóìüò êáé ðñáêôéêÝò óõíÝðåéåò ôçò éäéüôçôáò ôïõ äéáäßêïõ óôçí 
åêïýóéá äéêáéïäïóßá: Ïõóéáóôéêþò Þ ôõðéêþò ìåôÝ÷ïíôåò óôéò äßêåò ðñïóù-
ðéêÞò êáôáóôÜóåùò (ðôù÷åõôéêÝò, õéïèåóßáò, äéêáóôéêÞò óõìðáñáóôÜóåùò). 

- Öýóç ôçò äéïéêçôéêÞò äßêçò êáé ëåéôïõñãßá ôùí äéáäßêùí óôï äéïéêçôéêü 
äéêïíïìéêü äßêáéï. Ðñïóäéïñéóìüò ôçò éäéüôçôáò ôïõ äéáäßêïõ êáé éêáíüôçôá 
äéêáóôéêÞò ðáñáóôÜóåùò ôïõ Äçìïóßïõ êáé ôùí í.ð.ä.ä. óôéò áêõñùôéêÝò 
äßêåò êáé ôéò äéïéêçôéêÝò äéáöïñÝò ïõóßáò.



18 ÖÅÂÑÏÕÁÑÉÏÓ 2007

Ó

¸êöñáóç Ãíþìçò ôçò Ï.Ê.Å. åðß ôïõ Ó÷åäßïõ 
Íüìïõ «Ôñïðïðïßçóç ôïõ Í. 489/1976 (ÖÅÊ 
Á'331) Ðåñß õðï÷ñåùôéêÞò áóöáëßóåùò ôçò 

åî áôõ÷çìÜôùí áõôïêéíÞôùí áóôéêÞò åõèýíçò»

Ó

¸êöñáóç Ãíþìçò Ðñùôïâïõëßáò ôçò Ï.Ê.Å. ìå èÝìá
«Áêñßâåéá - ÊïéíùíéêïïéêïíïìéêÝò åðéðôþóåéò»

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

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

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

υνήλθε την Τετάρτη, 1η Μαρτίου 2006, η 
Ολομέλεια της Οικονομικής και Κοινωνικής 
Επιτροπής (Ο.Κ.Ε.), προκειμένου να εκφράσει 

Γνώμη Πρωτοβουλίας με θέμα «Ακρίβεια - Κοινωνι-
κοοικονομικές επιπτώσεις».

Στην Ελλάδα ο ρυθμός «σύγκλισης των τιμών» με την 
Ε.Ε. επιταχύνεται, ενώ το επίπεδο των μισθών στην 
Ελλάδα αποκλίνει συγκριτικά με τον ευρωπαϊκό μέσο 
όρο. Μεγάλο μέρος της αυξημένης ζήτησης, η οποία 
στηρίχθηκε στη δημοσιονομική επέκταση, στις κοινοτι-
κές εισροές και στην επέκταση της καταναλωτικής 
πίστης, δημιούργησε πληθωριστικές πιέσεις στην 
ελληνική οικονομία υψηλότερες του ευρωπαϊκού μέσου 
όρου. Σημαντικές μεταβολές υπέστη και το καταναλω-
τικό πρότυπο των Ελλήνων, οι οποίες μετέτρεψαν σε 
ανελαστικές τις δαπάνες για προϊόντα που μέχρι που να μπορούν να διακινούν αποτελεσματικά την Η περαιτέρω απελευθέρωση των υπηρεσιών κρίνεται 
πρότινος ήταν αντικείμενο περιορισμένης ζήτησης και παραγωγή και να τροφοδοτούν την αγορά με κανο-απαραίτητη με βασικές προϋποθέσεις την εκτίμηση 
αύξησαν σε μεγάλο βαθμό τις τιμές τους. Η ακρίβεια, νική ροή και χωρίς υπερβολικές επιβαρύνσεις τιμών. του κόστους συμμόρφωσης προς τις επιταγές της 
επομένως, πλήττει όλο και μεγαλύτερο μέρος των ενιαίας αγοράς και τη διασφάλιση της κοινωνικής δ) Σαφήνεια και ακρίβεια του περιεχομένου των νομο-
ελληνικών νοικοκυριών, εικόνα η οποία δεν προβλέπε- συνοχής. θετικών ρυθμίσεων και εκτίμηση της επίδρασής τους 
ται να αντιστραφεί. στον πληθωρισμό.β) Ενίσχυση της λειτουργίας της Επιτροπής Ανταγωνι-
Η Ο.Κ.Ε. προτείνει, ως απαραίτητα μέτρα για να σμού, καθώς μέχρι σήμερα δεν έχουν αντιμετωπισθεί ε) Συστηματική προσπάθεια τόσο από την Πολιτεία, όσο 
αντιμετωπισθεί η ακρίβεια, να συγκρατηθούν οι τιμές έγκαιρα και αποτελεσματικά πολλά φαινόμενα και από τους φορείς για την ενίσχυση της καταναλω-
και να αντιμετωπισθούν τα φαινόμενα κερδοσκοπίας,  κατάχρησης μονοπωλιακής ή ολιγοπωλιακής θέσης τικής συνείδησης και των νέων μορφών εμπορίου.
τα ακόλουθα: από επιχειρήσεις. στ)Αλλαγή του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας της 
α) Διασφάλιση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού στην γ) Βελτίωση του δικτύου διάθεσης των αγροτικών προϊ- Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας και μετατροπή της 

αγορά υπηρεσιών με κύρια ζητούμενα την ποσοτική όντων και ενθάρρυνση της λειτουργίας δομών, συ- σε ανεξάρτητο Δημόσιο Οργανισμό με διαδικασίες 
και ποιοτική επάρκεια και τις ανταγωνιστικές τιμές.  μπεριλαμβανομένων των αγροτικών συνεταιρισμών, κοινωνικού ελέγχου.

υνήλθε την Τετάρτη, 1η Μαρτίου 
2006, η Ολομέλεια της Οικονομι-
κής και Κοινωνικής Επιτροπής 

(Ο.Κ.Ε.), προκειμένου να εκφράσει 
Γνώμη επί του Σχεδίου Νόμου «Τροπο-
ποίηση του Ν. 489/1976 (ΦΕΚ Α'331) 
Περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ 
ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής 
ευθύνης» του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Η Ο.Κ.Ε. τόνισε στην αρχή της Γνώμης 
ότι το Σχέδιο Νόμου δε συνοδεύεται από 
Εισηγητική Έκθεση, ώστε να προκύ-
πτουν άμεσα οι στόχοι του. Από την 
ανάγνωσή του, όμως, προκύπτει ότι οι 
στόχοι του φαίνεται να είναι βασικά δύο: 

α)να εντάξει στην εθνική νομοθεσία την 
Ενοποιημένη Συμφωνία του Συμβουλίου 
των Γραφείων (Επίσημη Εφημερίδα της Οι αλλαγές, οι οποίες επέρχονται με το Παράλληλα, ανέφερε ότι το νομοθέτημα υπερτερεί των συμφερόντων των δύο 
Ε.Ε. Λ 192/93-31.07.03) που αφορά στα 

θα πρέπει να μεριμνήσει για άλλα υπό κρίση νομοθέτημα, αφορούν κυρίως μερών, ή/και 
αυτοκίνητα που προέρχονται από άλλη 

ζητήματα, όπως η μείωση της χορη-στις ενδοσυμβατικές σχέσεις μεταξύ του β) γίνεται προς το συμφέρον τρίτων με-χώρα και εμπλέκονται σε ατύχημα στη 
γούμενης αποζημίωσης λόγω παλαιότη-ασφαλιστή και του ασφαλισμένου. Το ρών που θίγονται από τη συμβατική χώρα μας και 
τας του αυτοκινήτου ή λόγω χρήσης Σχέδιο Νόμου διαμορφώνει, σε πολύ με- δράση των συμβαλλομένων και είναι β)να διαμορφώσει ορισμένους από τους καινούριων ανταλλακτικών, η διεύρυνση γαλύτερο βαθμό από ό,τι η υφιστάμενη άξιο προστασίας ή/και όρους και τις προϋποθέσεις της σχετικής της περιόδου κάλυψης του ασφαλισμένου νομοθεσία, σημαντικό τμήμα των ενδο-

γ) γίνεται προς προστασία του μέρους ασφαλιστικής σύμβασης. 
σε περίπτωση που κλείσει μία ασφαλιστι-συμβατικών σχέσεων μεταξύ των δύο 

που κατά τεκμήριο διαθέτει λιγότερες Η Ο.Κ.Ε. στάθηκε ειδικότερα στο κή εταιρία, οι προθεσμίες εξόφλησης των πλευρών στη σύμβαση ασφάλισης γνώσεις και εμπειρία για να διαπραγ-δεύτερο στόχο, δηλαδή την τροποποίηση τιμολογίων από μέρους της ασφαλιστικής οχημάτων. ματευθεί ισότιμα τους όρους της της υφιστάμενης εθνικής νομοθεσίας, εταιρίας κ.λπ. Σε επίπεδο γενικών αρχών, η νομοθετική σύμβασης. δεδομένου ότι τα θιγόμενα ζητήματα 
Τέλος, η Ο.Κ.Ε. τόνισε για μια ακόμη παρέμβαση στη συμβατική ελευθερία Με βάση τις ανωτέρω παρατηρήσεις, η αφορούν όλους όσους κυκλοφορούν 
φορά την ανάγκη να συντάσσονται και να στο χώρο του ιδιωτικού δικαίου είναι Ο.Κ.Ε. στάθηκε κριτικά σε εκείνες τις αυτοκίνητο στη χώρα μας, δηλαδή τη 
αναγράφονται οι νόμοι κατά τρόπο σκόπιμη εάν: ρυθμίσεις που παρεμβαίνουν μειώνοντας μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων πο-
εύληπτο για τον πολίτη.α) εξυπηρετείται δημόσιο συμφέρον που την κάλυψη του ασφαλισμένου. λιτών. 
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Αριστερά: Η κα Π. Γεωργοπούλου, Στέλεχος 
της Διεύθυνσης Εμπορικής και Βιομηχανικής 
Ιδιοκτησίας του Υπουργείου Ανάπτυξης

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

Ο κ. Κ. Μουσουρούλης, Γενικός Γραμματέας 
Επενδύσεων και Ανάπτυξης του Υπουργείου 
Οικονομίας και Οικονομικών

υνήλθε τη Δευτέρα, 17 Απριλίου κών πλεονεκτημάτων που υφίστανται  ή 
2006, η Ολομέλεια της Οικονομι- δύναται να οικοδομηθούν στη χώρα μας.
κής και Κοινωνικής Επιτροπής Η ανάλυση όσον αφορά στη θέση της 

(Ο.Κ.Ε.), προκειμένου να εκφράσει χώρας στο διεθνή και τον ευρωπαϊκό 
Γνώμη επί του «Εθνικού Στρατηγικού χώρο δεν επεκτείνεται στους τομείς της 
Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007- κλαδικής εξειδίκευσης και των εμπο-
2013 - Δ' Κ.Π.Σ.». ρικών συναλλαγών. Ειδικότερα, δεν 

αναφέρεται στο γεγονός της απώλειας Η Ο.Κ.Ε. αξιολογώντας το ΕΣΠΑ θεωρεί 
μεριδίων αγοράς στην Ε.Ε. και της αντι-ότι: 
κατάστασής τους σε κάποιο βαθμό με Η παρουσίαση των παραγόντων που 
μερίδια αγορών σε λιγότερο αναπτυγ-επηρεάζουν την ανάπτυξη περιλαμβάνει 
μένες χώρες της ανατολικής  Ευρώπης.ήδη σοβαρές στρατηγικές επιλογές σε  
Η αναφορά στην παραοικονομία δεν συ-ό,τι αφορά στη μελλοντική εξέλιξη της 
νοδεύεται από τη δυνατότητα χρησιμο-οικονομίας, που βασίζονται στη δυσμενή 
ποίησης των φορολογικών εσόδων που αξιολόγηση τόσο του κόστους εργασίας, 
διαφεύγουν για την κάλυψη μέρους των όσο και των παροχών του συστήματος 
αναπτυξιακών αναγκών και των αναγκών κοινωνικής ασφάλισης.
κοινωνικής πολιτικής. Η αναπτυξιακή διαδικασία είναι μία σύν- Ο.Κ.Ε. θεωρεί ότι τόσο η δυσμενής θέση επικοινωνιών, αλλά και τις γνώσεις και 
Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η θετη υπόθεση και δεν υπάρχει ένα και μο- την εμπειρία των δημόσιων υπαλλήλων. της ελληνικής οικονομίας στο επίπεδο της 
ελληνική οικονομία για να εισάγει καινο-ναδικό μοντέλο οικονομικής και κοινωνι- διεθνούς ανταγωνιστικότητας, όσο και η Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί τομίες και να αναβαθμίσει την ποιότητα κής ανάπτυξης. Το Κεφάλαιο που εξετά- στασιμότητα που παρατηρείται σε αυτό στην προτεινόμενη “προγραμματική” των προϊόντων αξιολογούνται συνοπτικά ζει τους παράγοντες που επιδρούν στην 

τον τομέα την τελευταία δεκαετία, δεν αναδιάρθρωση της χώρας σε 5 μεγάλες και χωρίς συγκεκριμένες αναφορές σε ανάπτυξη καταλήγει, όχι ξεκάθαρα, στην Περιφέρειες, με σκοπό την καλύτερη είναι δυνατόν να ερμηνευτούν με βάση το τομείς ή κλάδους δραστηριότητας, κάτι άποψη ότι για όλα φταίει η δυσκαμψία της αξιοποίηση των παραγωγικών δυνατοτή-ύψος του εργατικού κόστους. Ούτε μπο-που θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο για το αγοράς εργασίας και η αναποτελεσμα- των της χώρας, αλλά και την αποφυγή ρεί να αναδειχθεί η συγκράτηση του σχεδιασμό συγκεκριμένων μέτρων διά-τικότητα του δημόσιου τομέα. Η αειφό- απώλειας κοινοτικών πόρων στο πλαίσιο εργατικού κόστους ως ο κύριος παράγο-δοσης της καινοτομίας.ρος ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας των συζητήσεων για τις Δημοσιονομικές ντας βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας Μεγαλύτερη ανάλυση του προβλήματος σηματοδοτεί την ανάγκη μετάβασης σε Προοπτικές της Ε.Ε. της οικονομίας. Αντίθετα, θεωρεί ότι η της ανεργίας και ειδικότερα της ανεργίας ένα νέο αναπτυξιακό πρότυπο. Το νέο πρό- Η αποφυγή προβλημάτων και καθυστε-ελληνική οικονομία πρέπει να ακολου-των νέων θα αναδείκνυε την υστέρηση τυπο πρέπει να βασιστεί στη βελτίωση ρήσεων προϋποθέτει προδιαγραφές ανά-θήσει μια στρατηγική τεχνολογικής και που παρουσιάζεται στην αγορά εργασίας, της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας θεσης των έργων του ΕΣΠΑ σύμφωνες με οργανωτικής αναβάθμισης, η οποία θα σε ό,τι αφορά την αξιοποίηση των νεοει-και τη δημιουργία θέσεων απασχόλη-  το Ευρωπαϊκό και Εθνικό Δίκαιο. Η συνδυαστεί αναπόφευκτα με τη βελτίωση σερχόμενων, που έχουν υψηλότερο μορ-σης μέσα από την ενθάρρυνση της επι- ανάθεση, από την άλλη πλευρά, της των αμοιβών της εργασίας και του φωτικό επίπεδο και επίπεδο ειδίκευσης. H χειρηματικότητας, την υποστήριξη της διαχείρισης των δράσεων σε Περιφερει-
βιοτικού επιπέδου των εργαζομένων.Ο.Κ.Ε. έχει σημειώσει την ανάγκη σύνδε-εισροής νέας γνώσης στην παραγωγή, την ακό επίπεδο σε ιδιωτικές αναπτυξιακές 

σης της εκπαίδευσης και κατάρτισης με Όσον αφορά στο δημόσιο τομέα της οικο-υψηλού επιπέδου κατάρτιση και ικανοτή- εταιρείες θα πρέπει να έχει ως προϋπόθε-
τις διαφαινόμενες και καταγραφόμενες των ειδικευμένη εργασία, την αποτελε- νομίας, απαιτείται η συστηματική εφαρ- ση τον κοινωνικό έλεγχο και να διασφα-
τάσεις της αγοράς εργασίας.σματική και ανταγωνιστική οργάνωση μογή μεθόδων αποτελεσματικής οργάνω- λίζει τη συμμετοχή των θεσμών τοπικής 

των επιχειρήσεων και των υπηρεσιών, και σης και διοίκησης, με την αξιοποίηση των Η αξιολόγηση της εξέλιξης του κόστους αυτοδιοίκησης και της κοινωνίας των 
την αξιοποίηση όλων των ανταγωνιστι- εργασίας στην Ελλάδα είναι ελλιπής. Η πολιτών.τεχνολογιών της πληροφορικής και των 

υνήλθε τη Δευτέρα, 17 Απριλίου 
2006, η Ολομέλεια της Οικονομι-
κής και Κοινωνικής Επιτροπής 

(Ο.Κ.Ε.), προκειμένου να εκφράσει 
Γνώμη επί του Σχεδίου Νόμου «Τροπο-
ποίηση του Ν. 2239/1994 για τα 
εμπορικά σήματα» του Υπουργείου 
Ανάπτυξης.

Το Σχέδιο Νόμου τροποποιούσε τον ισχύ-
οντα νόμο περί σημάτων (Ν. 2239/1994) 
προκειμένου να εναρμονίσει το σύστημα 
καταχώρισης εθνικών σημάτων με εκείνο 
που ίσχυε στις έννομες τάξεις των κρα-
τών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

τάξεις που προέβλεπαν τον υποχρεωτικό κώλυμα για την κατοχύρωση του σήματος. και κόστους την όλη διαδικασία. (Ε.Ε.). Το υπό κρίση Σχέδιο Νόμου αξιολο-
  Η  ρύθμιση αυτή ήταν ανάλογη των όσων διορισμό αντικλήτου των επιχειρήσεωνγήθηκε κατ' αρχήν θετικά, καθώς προέ- Εν όψει των ανωτέρω η Ο.Κ.Ε. πρότεινε 

βαινε σε ένα σαφή διαχωρισμό μεταξύ - ισχύουν για το κοινοτικό σήμα, αλλά εκεί -που είχαν καταθέσει αιτήσεις για σή να εξετάζονται αυτεπαγγέλτως οι 
των διαδικασιών που ισχύουν για το συντρέχουν άλλες προϋποθέσεις. Στην ματα- υποχρεωτικά στην Αθήνα, ακόμα σχετικοί λόγοι κωλύματος. Επικουρικά 
εθνικό και το διεθνές σήμα και παράλλη- - περίπτωση του εθνικού σήματος θα ήταν και όταν έχουν την έδρα τους στην επαρ προτάθηκε, εν είδει ασφαλιστικής 

εξαιρετικά δυσχερές να λάβει γνώση ο χία, καθώς δεν εναρμονίζονταν με την λα εναρμονιζόταν με τον Κανονισμό για δικλείδας, η θέσπιση διαδικασίας, με την 
θιγόμενος, το επιχειρηματικό κόστος του ανάγκη ισόρροπης ανάπτυξης όλων των τα κοινοτικά σήματα, καθώς και με τις οποία θα λαμβάνουν γνώση οι τυχόν 
να ερευνά σε μόνιμη βάση εάν έχει κατατε-περιοχών της Ελλάδος.διεθνείς συμβάσεις για τα διεθνή σήματα. θιγόμενοι, όπως η έκδοση από τη Διοικη-
θεί αίτηση για σήμα που θίγει τα συμφέ-Παράλληλα, προέβη σε ορισμένες θε- Επιπλέον η Ο.Κ.Ε. αξιολόγησε αρνητικά τική Επιτροπή Σημάτων «προδικαστι-
ροντά του θα ήταν μεγάλο, κάτι που τικές δικονομικές ρυθμίσεις, αξιοποιώ- το άρθρο 4, με το οποίο μία κατηγορία κής» απόφασης που θα επισημαίνει τα 
τελικά δεν θα έβλαπτε μόνο τον ίδιο, αλλά ντας τις σύγχρονες τεχνολογίες και συμ- περιπτώσεων απαραδέκτου χαρακτηρίζο- τυχόν παρόμοια σήματα και η κλήση με 
και το δημόσιο συμφέρον που συνίσταται βάλλοντας στην απλοποίηση και επιτά- νταν ως μη αυτεπαγγέλτως ελεγχόμενες επιμέλεια του αιτούντος- των δικαιούχων 
στη μη σύγχυση των καταναλωτών. Επι-χυνση ορισμένων διαδικασιών. Η Ο.Κ.Ε. και εξαρτιόταν από τη βούληση του τυχόν τους να προβάλουν, εάν το κρίνουν 
πλέον, θα επιβάρυνε από πλευράς χρόνου πρότεινε, ωστόσο, να απαλειφθούν οι δια- θιγόμενου τρίτου το εάν θα αποτελέσουν σκόπιμο, αντιρρήσεις ενώπιον της Δ.Ε.Σ.
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Πάνω δεξιά: Ο κ. Ν. Βαρελίδης, 
Τεχνικός Σύμβουλος

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

Πάνω αριστερά: Η κα Γ. Παπαδάκη, 
Διευθύντρια του Γραφείου του Γενικού 
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äåéïäüôçóçò. Ìå áöïñìÞ ôï åí ëüãù Σχέδιο Νόμου, ç Ï.Ê.Å. åðåóÞìáíå ÷þñá ìáò. Ôá óçìáíôéêüôåñá áíåðßëõôá èåóìéêÜ 
Éäéáßôåñá õðïãñáììßóôçêå ç óõìâïëÞ óôçí áíôéìåôþðéóç ôùí ôçí áíÜãêç áíÜëçøçò áðü ôçí Ðïëéôåßá ðñùôïâïõëßáò ãéá ðñïâëÞìáôá åßíáé áõôÜ ôçò ðåñéâáëëïíôéêÞò áäåéïäüôçóçò 
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ëåéôïõñãéêïý Åéäéêïý Ðëáéóßïõ ×ùñïôáîéêïý Ó÷åäéáóìïý êáôåýèõíóç ôçò óöáéñéêÞò ðñïóÝããéóçò ôùí ðåñéâáëëïíôé-Áí êáé ôï Σχέδιο Νόμου ðñïÝâç óå åðéìÝñïõò âåëôéþóåéò 
êáé Áåéöüñïõ ÁíÜðôõîçò ãéá ôéò Á.Ð.Å. (Þ åíáëëáêôéêÜ ôçí êþí ðñïâëçìÜôùí. Ç ðïëéôåßá, ïé êïéíùíéêïß öïñåßò êáé ç êáé óôá èÝìáôá áõôÜ, ç áðïôåëåóìáôéêÞ ôïõò áíôéìåôþðéóç 
áíáìüñöùóç ôçò ðëåéïíüôçôáò ôùí õöéóôÜìåíùí 12 áõôïäéïßêçóç èá ðñÝðåé íá åñãáóèïýí óõóôçìáôéêÜ, ðñï-áðáéôåß åðéðëÝïí ôçí åðÝìâáóç óå èÝìáôá áñìïäéüôçôáò 
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υνήλθε την Τρίτη, 18 Ιουλίου την ενημέρωση των ευάλωτων ομάδων 
2006, η Ολομέλεια της Οικονομι- του πληθυσμού για τα δικαιώματά τους, 

αλλά και την ευαισθητοποίηση των κής και Κοινωνικής Επιτροπής 
ατόμων που δεν ανήκουν στις ομάδες (Ο.Κ.Ε.), προκειμένου να εκφράσει 
αυτές. Υπογραμμίστηκε, ακόμα, η την Ετήσια Έκθεση επί της «Εφαρμο-
ανάγκη κατάλληλης εκπαίδευσης των γής της αρχής της ίσης μεταχείρισης 
κρατικών στελεχών που συναλλάσσο-ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής 
νται με τις ευάλωτες ομάδες του πληθυ-καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων 
σμού. Επιπλέον, η Ο.Κ.Ε. επεσήμανε την πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γε-
περιφερειακή διάσταση του προβλήμα-νετήσιου προσανατολισμού (Έκθεση 
τος και τη δυνατότητα συμβολής της του άρθρου 18 του Ν.3304/2005)».
σχολικής εκπαίδευσης στην εξοικείωση Η Γνώμη αυτή αποτελεί την Ετήσια 
των μαθητών με τη διαφορετικότητα. Έκθεση, την οποία η Ο.Κ.Ε. εκδίδει σε 
Ακόμα, πρότεινε την υλοποίηση υλοποίηση των νέων αρμοδιοτήτων που 
προγραμμάτων για τη βελτίωση των της ανατέθηκαν με το άρθρο 18 του Ν. 
συνθηκών διαβίωσης, εκπαίδευσης και 3304/2005 για την «Εφαρμογή της αρχής 
απασχόλησης των ατόμων που συχνά της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως 
είναι θύματα διακρίσεων και τόνισε την φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, 
ανάγκη ενίσχυσης των ελεγκτικών 

θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, 
μηχανισμών του κράτους που πρέπει να 

αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσα-
λειτουργούν αποτελεσματικά και 

νατολισμού».
ανεξάρτητα. Η Ο.Κ.Ε. δήλωσε πρόθυμη 

Στο πλαίσιο αυτό η Ο.Κ.Ε. απευθύνθηκε να συνεργαστεί με την ελληνική πολιτεία 
στις τρεις αρχές που είναι αρμόδιες για και τους κοινωνικούς φορείς για τη 
τον έλεγχο της εφαρμογής του νόμου διασφάλιση της ευρύτερης δυνατής 
(Συνήγορος του Πολίτη, Σώμα Επιθεώ- συναίνεσης γύρω από τα αναγκαία 
ρησης Εργασίας και Επιτροπή Ίσης βήματα που πρέπει να γίνουν για την 
Μεταχείρισης του Υπουργείου Δικαι- υλοποίηση της αρχής της ίσης μεταχείρι-
οσύνης), σε φορείς, ιδρύματα και πλήθος σης για τις εθνικές, εθνοτικές και 
Μ.Κ.Ο. με δράση στα θεματικά πεδία του θρησκευτικές μειονότητες. Επεσήμανε 
νόμου. την ανάγκη εξέτασης όλων των διεθνών 
Η Έκθεση ανακοίνωσε τη δημιουργία συμβάσεων που σχετίζονται με την αρχή 

της ίσης μεταχείρισης και που δεν έχουν ειδικής σελίδας για την ίση μεταχείριση 
ακόμα κυρωθεί από τη χώρα μας. Τέλος, στην ιστοσελίδα της Ο.Κ.Ε. (www.oke-

esc.eu). Επιπλέον, παρουσίασε το Πρό- τόνισε το δυναμικό χαρακτήρα των 
ρήσεις διεθνών οργανισμών και Μ.Κ.Ο. τον έλεγχο της εφαρμογής του νόμου. πεδίων ανισότητας με ιδιαίτερη αναφορά γραμμα Δράσης της Ε.Ε. για την καταπο-
σχετικά με την πρακτική εφαρμογή της Η Έκθεση περιλαμβάνει 10 προτάσεις στα φαινόμενα του αναλφαβητισμού και λέμηση των διακρίσεων, αριθμητικά 
αρχής της ίσης μεταχείρισης στη χώρα της Ο.Κ.Ε. για την ουσιαστική εφαρμογή του «ηλεκτρονικού αναλφαβητισμού» στοιχεία για τις πληθυσμιακές ομάδες 
μας και αναφέρθηκε στο έργο των παρα- της αρχής της ίσης μεταχείρισης. ως σύγχρονα πεδία αποκλεισμού των στις οποίες αφορά ο νόμος, επισημάνσεις 
πάνω τριών αρχών που είναι αρμόδιες για Ιδιαίτερα σημαντική θεώρησε η Ο.Κ.Ε. ευάλωτων ομάδων.για τις πιο συχνά εμφανιζόμενες παρατη-

υνήλθε την Τετάρτη, 4 Οκτωβρίου οποία συνδέεται τόσο με τη βιωσιμότητα 
των ενισχυόμενων επενδύσεων, όσο και 2006, η Ολομέλεια της Οικονομι-
με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ίδιων κής και Κοινωνικής Επιτροπής 
των ενισχύσεων. Ειδικότερα, οι ενισχύσεις (Ο.Κ.Ε.), προκειμένου να εκφράσει 
αποτελούν κίνητρο για την αντιμετώπιση Γνώμη επί της Κυβερνητικής Πρότα-
της αγοράς των ανεπαρκειών της αγοράς σης «Αναμόρφωση του Επενδυτικού 

Νόμου 3299/2004» του Υπουργείου επιχειρηματικών κεφαλαίων και όχι για 
Οικονομίας και Οικονομικών. την υποκατάστασή της. Στο πλαίσιο αυτό, 

επομένως, και σε μία καταρχήν γενική Ένας επενδυτικός νόμος και ειδικότερα ο 
αξιολόγηση η Ο.Κ.Ε. επισημαίνει:υπό αναμόρφωση επενδυτικός νόμος 

3299/2004, πρέπει να ανταποκρίνεται Α.Ο ισχύων νόμος, λόγω του περιορισμέ-
στην φιλοσοφία της βελτίωσης της απόδο- νου ύψους των διατιθέμενων πόρων, 
σης οποιασδήποτε επιχείρησης, μικρής ή και παρά την αύξηση του ύψους των 
μεγάλης, με ίσους όρους και ευκαιρίες, με επιδοτήσεων, καλύπτει ένα περιορι-

σμένο ποσοστό των συνολικών επενδύ-απλούστευση των διαδικασιών και 
σεων οι οποίες πραγματοποιούνται. Το περιορισμό στο ελάχιστο της γραφειοκρα-
ζητούμενο σήμερα είναι, κατά κοινή τίας και πάνω από όλα με γρήγορη και 

οποίες μακροχρόνια βελτιώνουν την τικές. αποδοχή, η μετάβαση σε δραστηριό-άρτια αξιολόγηση των υποβαλλομένων 
ανταγωνιστικότητα και την παραγω-τητες εντάσεως γνώσης των παραδοσι-επενδυτικών προτάσεων. Στην εν εξελίξει Γ. Η αύξηση της απασχόλησης και η 
γικότητα των επιχειρήσεων. αναθεώρηση του επενδυτικού νόμου ακών δραστηριοτήτων και η υποστήρι- αποφασιστική μείωση του ποσοστού 

3299/2004, λόγω του προαναφερόμενου ξη της ανάπτυξης νέων δραστηριοτή- Β. Οι περιφέρειες και οι περιοχές με υψη- των ανέργων, πρέπει να βρίσκεται στο 
νέου ευρωπαϊκού πλαισίου για κρατικές των υψηλής τεχνολογικής έντασης. Η λά ποσοστά ανεργίας και χαμηλότερο επίκεντρο όλων των πολιτικών ισόρρο-
ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα, Ο.Κ.Ε. θεωρεί ότι θα πρέπει να τεθούν κατά κεφαλή ΑΕΠ σε σύγκριση με τον πης περιφερειακής ανάπτυξης, επομέ-

αυστηρά κριτήρια ελέγχου, ώστε να νως και στο βασικό πυρήνα του υπό υπάρχει ανάγκη περαιτέρω έμφασης στην εθνικό μέσο όρο, πρέπει να ενισχυθούν 
αναμόρφωση επενδυτικού νόμου.επιλέγονται οι πλέον καινοτόμες, οι περισσότερο από τις κρατικές πολι-αποτελεσματικότητα των ενισχύσεων, η 
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«ÅöáñìïãÞ ôçò áñ÷Þò ôçò ßóçò ìåôá÷åßñéóçò áíäñþí 

êáé ãõíáéêþí üóïí áöïñÜ óôçí ðñüóâáóç óôçí 
áðáó÷üëçóç, óôçí åðáããåëìáôéêÞ åêðáßäåõóç êáé 

ðñïþèçóç, óôïõò üñïõò êáé óôéò óõíèÞêåò åñãáóßáò»

Ó

Ο κ. Δ. Κοντός, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής 
Προστασίας, το Προεδρείο και ο Γενικός Γραμματέας της Ο.Κ.Ε.

Η κα Α. Κουτσιβίτου, Μέλος της 
Ολομέλειας της Ο.Κ.Ε.

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

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

υνήλθε την Τρίτη, 27 Ιουνίου 6. Διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής της 
2006, η Ολομέλεια της Οικονο- αρχής της ίσης μεταχείρισης τόσο ως 
μικής και Κοινωνικής Επιτρο- προς τις εργασιακές σχέσεις τις 

πής (Ο.Κ.Ε.), προκειμένου να εκφρά- οποίες διέπει, όσο και ως προς τα 
σει Γνώμη επί του Σχεδίου Νόμου ειδικότερα δικαιώματα που προκύ-

πτουν από την αρχή αυτή. «Εφαρμογή της αρχής της ίσης 
μεταχείρισης ανδρών και γυναικών 7. Το Σχέδιο Νόμου δεν προβλέπει πα-
όσον αφορά στην πρόσβαση στην ρεκκλίσεις από την αρχή της ίσης 
απασχόληση, στην επαγγελματική μεταχείρισης, δυνατότητα που δίδει 
εκπαίδευση και προώθηση, στους το άρθρο 2 παρ. 6 της Οδηγίας 
όρους και στις συνθήκες εργασίας» 76/207/ΕΟΚ (όπως ισχύει μετά την 
του Υπουργείου Απασχόλησης και τροποποίησή της από την Οδηγία 
Κοινωνικής Προστασίας. 2002/73/ΕΚ).* 

Η έννοια της ίσης μεταχείρισης ανδρών Καταλήγοντας, η Ο.Κ.Ε. θεωρεί ότι το 
και γυναικών αποτελεί θεμελιώδη αρχή νομοθέτημα αυτό είναι ιδιαίτερα θετικό, 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως καθορί- αλλά θα πρέπει να αποτελέσει μια 
σθηκε με τη συνθήκη της Ρώμης, οπότε αφετηρία για μια συνολική κοινωνική * «Ôá êñÜôç ìÝëç ìðïñïýí íá ðñïâëÝðïõí, 
και έχει καταστεί αναπόσπαστο μέρος προσπάθεια άρσης των ανισοτήτων, üóïí áöïñÜ óôçí ðñüóâáóç óôçí áðáó÷ü-

ëçóç, êáèþò êáé ôçí êáôÜñôéóç ìå óêïðü της κοινωνικής πολιτικής της Ευρωπαϊ- γιατί αλλιώς η εμβέλειά του στην πράξη 
ôçí áðáó÷üëçóç, üôé ç äéáöïñåôéêÞ ìåôá-κής Ένωσης. Το Σχέδιο Νόμου αποσκο- θα αποδειχθεί περιορισμένη. Παράλλη-
÷åßñéóç ðïõ âáóßæåôáé óå Ýíá ÷áñáêôçñé-πεί στη δημιουργία ενός νέου ειδικού λα, θεωρείται αναγκαία η ουσιαστική 
óôéêü óôïé÷åßï ó÷åôéêü ìå ôï öýëï äå πλαισίου ρύθμισης για την εφαρμογή της παρακολούθηση της εφαρμογής του 
óõíéóôÜ äéÜêñéóç, üôáí, ùò åê ôçò öýóåùò 

ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην πράξη, με την επισήμανση τόσο ôùí óõãêåêñéìÝíùí åðáããåëìáôéêþí äñá-
στον επαγγελματικό τομέα, ενσωματώ- των βελτιώσεων που επιφέρει, όσο και óôçñéïôÞôùí Þ ëüãù ôïõ ðëáéóßïõ óôï ïðïßï 
νοντας στο εθνικό δίκαιο την Οδηγία των προβλημάτων εφαρμογής που áóêïýíôáé, ôï ÷áñáêôçñéóôéêü áõôü áðï-

ôåëåß êáé êáèïñéóôéêÞ åðáããåëìáôéêÞ 2002/73/ ΕΚ. Επίσης, με το νόμο αυτό παρουσιάζει, ώστε να επανεκτιμηθεί η 
ðñïûðüèåóç, åö' üóïí ï óôü÷ïò åßíáé íüìé-μεταφέρεται αρτιότερα στην ελληνική αποτελεσματικότητά τους. Δεδομένου 
ìïò êáé ç ðñïûðüèåóç åßíáé áíÜëïãç». έννομη τάξη η Οδηγία 75/117/ΕΟΚ. μάλιστα ότι οι περισσότερες από τις 
Ðñïôåßíåôáé íá ôåèåß åîáßñåóç áõóôçñÜ διατάξεις βασίζονται στην κοινοτική Η Ο.Κ.Ε., καταρχήν θεωρεί ότι το ðñïóäéïñéóìÝíç êáé óõãêåêñéìÝíá íá 

Οδηγία, θα πρέπει και σε κοινοτικό νομοθέτημα ενσωματώνει ικανοποιητι- áöïñÜ ðåñéðôþóåéò êáôÜ ôéò ïðïßåò ç ó÷Ý-
επίπεδο να μετάσχει ενεργά η χώρα μας κά την προαναφερθείσα κοινοτική óç ôïõ öýëïõ ìå ôç óõãêåêñéìÝíç èÝóç 
στις διαδικασίες αποτίμησης της πρα- åñãáóßáò åßíáé «ðñáãìáôéêÞ, êáèïñéóôéêÞ νομοθεσία. Στη συνέχεια και επί των 

êáé ðñüäçëç». κτικής εφαρμογής των διατάξεών της.συγκεκριμένων διατάξεων του Σχεδίου 
Νόμου, παρατηρείται ότι εισάγονται 
σημαντικές και θετικές καινοτομίες: 

1. Καθιερώνεται ως ενιαίος φορέας 
παρακολούθησης της εφαρμογής της 
αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών 
και γυναικών τόσο στο δημόσιο, όσο 
και στον ιδιωτικό τομέα, ο Συνήγορος 
του Πολίτη, ο οποίος απολαμβάνει 
προσωπικής και λειτουργικής ανε-
ξαρτησίας, όπως επιτάσσει η κοινο-
τική Οδηγία. Πρόκειται για ρύθμιση 
ιδιαίτερα θετική και καινοτόμο, η 
οποία αναμένεται να συμβάλει 
ουσιαστικά στη δημόσια συζήτηση 
σχετικά με την αρχή της ίσης μεταχεί-
ρισης των φύλων. 

2. Το Σχέδιο Νόμου δημιουργεί ένα 
πλαίσιο «παιδαγωγικό» για την 
κοινωνία, προάγοντας τις αξίες της 
ισότητας στον εργασιακό χώρο σαν 
κοινωνικό αγαθό, έχοντας ως απώ-
τερο στόχο τη μεταβολή νοοτροπιών 
και συμπεριφορών. 

3. Καθιερώνονται με δόκιμους ορι-
σμούς, νέες νομικές έννοιες στην 
ελληνική έννομη τάξη, όπως είναι 
αυτές της παρενόχλησης και της 
σεξουαλικής παρενόχλησης. 

4. Ενισχύεται ο ήδη υφιστάμενος διάλο-
γος μεταξύ των κοινωνικών εταίρων 
και δημιουργούνται προϋποθέσεις 
για την περαιτέρω ανάπτυξη και 
εμβάθυνσή του. 

5. Θεσπίζεται η μερική αναστροφή του 
βάρους απόδειξης για πρόσθετη 
προστασία στον εργαζόμενο. 

υνήλθε την Τετάρτη, 20 Σεπτεμ-
βρίου 2006, η Ολομέλεια της Οικο-
νομικής και Κοινωνικής Επιτρο-

πής (Ο.Κ.Ε.), προκειμένου να εκφράσει 
Γνώμη επί του Σχεδίου Νόμου «Αναδι-
άρθρωση των κλάδων Ταμείου Συντά-
ξεων Μηχανικών και Εργοληπτών 
Δημοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και 
ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότη-
τας του Υπουργείου Απασχόλησης και 
Κοινωνικής Προστασίας» του Υπουρ-
γείου Απασχόλησης και Κοινωνικής 
Προστασίας.

Τα σχόλια της Ο.Κ.Ε. επί του συγκεκρι-
μένου Σχεδίου Νόμου αρθρώθηκαν γύρω 
από τις κύριες ενότητες που αυτό 
περιλάμβανε, δεδομένου ότι αφορούσαν 
σε διαφορετικά θέματα: 

Α. Θέματα κλάδων Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. (άρ-
θρα 1-27): 

Η Ο.Κ.Ε. επεσήμανε ότι με τις διατάξεις 
του Σχεδίου Νόμου αυξάνονται σημαντι-
κά οι συντάξεις του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. και 
βελτιώνεται σημαντικά το επίπεδο 
διαβίωσης των συνταξιούχων του 
ταμείου. Τόνισε, ωστόσο, ότι από τις 
προβλεπόμενες αυξήσεις των συντάξεων 
εξαιρούνται οι νέοι ασφαλισμένοι. Η 
αύξηση ικανοποίησε σχετικό αίτημα των 
μηχανικών και ρύθμισε το πρόβλημα  
που αντιμετώπισε η νομολογία, με την 
οποία κρίθηκε παράνομος ο υπολογισμός 
της σύνταξης με βάση τις υπουργικές 
αποφάσεις που αυξομείωναν τη βάση 
υπολογισμού της. 

Παράλληλα, η Ο.Κ.Ε. τόνισε ότι οι εν 
λόγω ρυθμίσεις αυτές θα πρέπει να 
θεμελιώνονται σε προηγούμενη αναλογι-
στική μελέτη, όπως προέβλεπε για το 
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ο Ν. 2084/92 (άρθρο 54). 
Όπως και επί πολλών ασφαλιστικών νό-
μων κατά το παρελθόν, η ύπαρξη τέτοιας 
μελέτης δεν προκύπτει από την Αιτιολο-
γική Έκθεση στο Σχέδιο Νόμου.

Με την ευκαιρία του Σχεδίου Νόμου, η 
Ο.Κ.Ε. αναφέρθηκε και σε άλλα ζητήμα-
τα που αφορούν τη λειτουργία του εν 
λόγω Ταμείου. 

Β. Ρυθμίσεις οφειλόμενων εισφορών 
(άρθρα 28, 42, 49):

Η Ο.Κ.Ε. επεσήμανε ότι οι ρυθμίσεις 
διευκόλυνσης των οφειλετών του Ι.Κ.Α. 
αντανακλούν σε ένα βαθμό την αδυναμία 
των ελεγκτικών μηχανισμών των ασφα-
λιστικών ταμείων να εντοπίσουν έγκαιρα 
πηγές εισφοροδιαφυγής και να λάβουν τα 
δέοντα μέτρα που θα καλύπτουν μικρές 
χρονικές περιόδους, ώστε να είναι ευχε-
ρέστερη η αποπληρωμή τους. 

Το αποτέλεσμα τέτοιων ρυθμίσεων, ιδι-
αίτερα όταν επαναλαμβάνονται με προ-
βλεπτή περιοδικότητα, είναι αφ' ενός να 
δημιουργούνται αντικίνητρα εξόφλησης 
για όσους καλούνται να εξοφλήσουν 
πράξεις επιβολής προστίμου και πρόσθε-
τες εισφορές και αφ' ετέρου να δημιουρ-
γούνται στρεβλές συνθήκες ανταγωνι-
σμού μεταξύ όσων εξοφλούν κανονικά 
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¸ñãùí (Ô.Ó.Ì.Å.Ä.Å.) êáé ñýèìéóç Üëëùí èåìÜôùí áñìïäéüôçôáò ôïõ 
Õðïõñãåßïõ Áðáó÷üëçóçò êáé ÊïéíùíéêÞò Ðñïóôáóßáò»

Ó

¸êöñáóç Ãíþìçò ôçò Ï.Ê.Å. åðß ôçò ÊõâåñíçôéêÞò 
Ðñüôáóçò «ÅèíéêÞ ¸êèåóç ãéá ôçí ÊïéíùíéêÞ

Ðñïóôáóßá êáé ôçí ÊïéíùíéêÞ ¸íôáîç»

Ο κ. Δ. Μαμμωνάς, Γενικός Γραμματέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Απασχόλησης 
και Κοινωνικής Προστασίας, το Προεδρείο και ο Γενικός Γραμματέας της Ο.Κ.Ε.

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

É Ç  É
Ì

Í ÉÔ
Ï

Ï Í  ÊÏ Ù ÉÊ ÅÐ ÑÏ ÔÇ  Á Ó

ÉÊ Ï &
Ç

ÐÇ Å Ë Ä

Ï Ê
Í  

 Ó Ë

159

í ìç ò Ï Ê.Å.
Ã þ ôç  .

Ε Ο 2
Σ Τ Ι Σ 0

ΕΠ ΜΒΡ 0 6

á

Ü

Ü óç ù  ê Ü í  õ îåù

Áí äé ñèñ
ë ä á ï ô

ù  ô í ù  ì ß õ í í
å ΣΤ

“

ó

í áéñ ãï ç þ  ß í

M ÷ ê í ë
í

é þ  ê
ô íì ï ù ñãù

ç á  E ð Δç  Έ
(

á
  è ì ù

Τ
é

ë å Ü

Ε Ε è ó ë í ô

Σ Δ ) ê  ñý ìé ç
í

Μ
Ü ùï á

Á
ü  ô ð õ ï  ð ó÷ó ç

äé ô ô ò ï  Õ ß ü

á
ã õ ëç

ñì ç õ ï ñ å á ò
í

ó ß ò

ê  Êï  Ð ô
á é í ò

é ù ê ñï á á
é Þ

ó ”( έ ι υόΣ ο μοχ δ Ν )

τις οφειλές τους και όσων αναμένουν τις 
ευνοϊκές ρυθμίσεις για να υπαχθούν σε 
αυτές. 

Επίσης, τόνισε ότι: 

- Στους μεγαλύτερους οφειλέτες συγκα-
ταλέγονται φορείς του Δημοσίου (Ολυ-
μπιακή Αεροπορία, Υπουργείο Πολιτι-
σμού, Υπουργείο Οικονομικών κ.λπ.). 

- Προκαλεί προβληματισμό η ένταξη στη 
ρύθμιση και των εταιριών του εδ. Ε της 
περ. 5 του άρθρου 8 του α.ν. 1846/1951 
(εταιρίες που εκτελούν έργα για λογα-

ντας σε διακανονισμό και πόσοι από πρόστιμα που έχουν επιβληθεί από το 
ριασμό του δημοσίου κατά παραχώρη-

ΙΚΑ-ΤΕΑΜ για απασχόληση ατόμων αυτούς τήρησαν το διακανονισμό αυτό.
ση ή εργολαβία). 

που αμείβονταν με δελτίο παροχής υπη-Γ. Διαγραφή προστίμων του Ι.Κ.Α. σε 
Τέλος, η Ο.Κ.Ε. πρότεινε να υπάρξει μία 

ρεσιών και ασφαλίζονταν στον Ο.Α.Ε.Ε. επιχειρήσεις των Μ.Μ.Ε. (άρθρο 39 έκθεση όπου θα καταγράφονται τα 
παρ. 9 περ. β' και γ'): Διαφοροποίηση απόψεων σημειώθηκε έμποροι σε πόλεις ή χωριά με περισσό-αποτελέσματα ανάλογων ρυθμίσεων στο 

στο θέμα της υπαγωγής στον Ο.Α.Ε.Ε. Αρνητικά αξιολογήθηκε η διάταξη με την τερους από 1.000 κατοίκους (αντί για παρελθόν και ιδιαίτερα το πόσοι έκαναν 
όσων είναι επαγγελματίες, βιοτέχνες ή οποία καταργούνται οι εισφορές και τα 2.000 που ίσχυε μέχρι σήμερα).χρήση αυτών των διατάξεων προβαίνο-

υνήλθε την Τετάρτη, 30 Αυγούστου θα πρέπει να είναι ουσιαστικός, συστημα- τις γυναίκες, τους νέους, τους μακροχρό-
νια ανέργους και τις ευάλωτες ομάδες του 2006, η Ολομέλεια της Οικονομι- τικός και με βάθος χρόνου. Επίσης, ο διά-
πληθυσμού (με την έναρξη της λειτουργί-κής και Κοινωνικής Επιτροπής λογος θα πρέπει να έχει ως βάση του μία 
ας των δομών του Ε.Σ.Σ.Ε.Ε.Κ.Α. και τη (Ο.Κ.Ε.), προκειμένου να εκφράσει Γνώ- ρεαλιστική αποτίμηση της υλοποίησης 
βελτίωση των υπηρεσιών του Ο.Α.Ε.Δ.), μη επί της Κυβερνητικής Πρότασης των προηγούμενων σχεδίων και εκθέσε-
και η κοινωνική ένταξη των ατόμων με «Εθνική Έκθεση για την Κοινωνική ων για τους τρεις τομείς κοινωνικής 
αναπηρία, των μεταναστών και των ατό-Προστασία και την Κοινωνική Έντα- προστασίας.
μων με πολιτισμικές/θρησκευτικές ξη» του Υπουργείου Απασχόλησης και Για τη χάραξη, την εξειδίκευση και την 
ιδιαιτερότητες.Κοινωνικής Προστασίας. παρακολούθηση εφαρμογής μιας συνε-
Σχετικά με την Εθνική Έκθεση Στρατηγι-Η Γνώμη αυτή περιέχει τις θέσεις της κτικής και ολοκληρωμένης εθνικής στρα- αφενός, των υφιστάμενων προβλημάτων 

Ο.Κ.Ε. επί της Εθνικής Έκθεσης Στρατη- τηγικής, η Ο.Κ.Ε. έκρινε αναγκαία τη κής για τις Συντάξεις 2006-2008, η και ελλείψεων στον τομέα της υγείας και, 
γικής για την Κοινωνική Προστασία και θέσπιση Ειδικής Επιτροπής Τριμερούς Ο.Κ.Ε. επανέλαβε τις βασικές θέσεις της αφετέρου, για την οργάνωση και λειτουρ-
την Κοινωνική Ένταξη, η οποία από το Σύνθεσης κατά το πρότυπο της Επιτελι- για τις αρχές που πρέπει να διέπουν το γία ενός αποτελεσματικού συστήματος 
2006 και ανά τριετία αφορά ενιαία και κής Επιτροπής του Ε.Σ.Σ.Ε.Ε.Κ.Α, η μακροχρόνιας φροντίδας στη χώρα μας. ασφαλιστικό σύστημα της χώρας* και 

Η εθνική στρατηγική για τη μακροχρόνια τους τρεις τομείς των εθνικών πολιτικών οποία θα εισηγείται για τη λήψη μέτρων πρότεινε την αύξηση των κατωτάτων ορί-
φροντίδα πρέπει, κατά την Ο.Κ.Ε., να που εμπίπτουν στην ανοιχτή μέθοδο συντονισμού και δράσεων για την ων συντάξεων, τη διεύρυνση του αριθμού 
στραφεί στην κατεύθυνση της απομά-συντονισμού της ΕΕ, ήτοι (α) την εφαρμογή της εθνικής πολιτικής. των δικαιούχων και την αύξηση του πο-
κρυνσης από το «κλινικό» μοντέλο και καταπολέμηση της φτώχειας και του σού του Ε.Κ.Α.Σ., καθώς και την ολοκλή-Αναφορικά με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης 
της υιοθέτησης του «κοινωνικού μοντέ-κοινωνικού αποκλεισμού, (β) τις συντά- ρωση της μηχανοργάνωσης των υπηρε-για την Κοινωνική Ένταξη 2006-2008 η 
λου», που αναπτύσσεται κυρίως σε τοπι-ξεις και (γ) την υγειονομική περίθαλψη σιών των ασφαλιστικών οργανισμών.Ο.Κ.Ε. διατύπωσε την άποψη, ότι 
κό επίπεδο, κατά το πρότυπο των δρά-και τη μακροχρόνια φροντίδα. βασικές του προτεραιότητες πρέπει να Για την Εθνική Έκθεση για την Υγεία και 
σεων για την υγειονομική περίθαλψη.

Η Ο.Κ.Ε. παρατήρησε ότι ο διάλογος που είναι η ενίσχυση της αξιοπρεπούς απα- τη Μακροχρόνια Φροντίδα 2006-2008, η 
Ο.Κ.Ε. επεσήμανε την ανάγκη να γίνεται για την εθνική στρατηγική κοινω- σχόλησης, ο περιορισμός της φτώχειας, η * Ãíþìç 75, Éïýíéïò 2002, «Ìåôáññýèìéóç ôïõ 

ÓõóôÞìáôïò ÊïéíùíéêÞò ÁóöÜëéóçò»νικής ένταξης και κοινωνικής προστασίας ενίσχυση της απασχόλησης ιδιαίτερα για ληφθούν μέτρα για την αντιμετώπιση, 
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¸êöñáóç Ãíþìçò ôçò Ï.Ê.Å. åðß ôçò «¸êèåóçò ÅöáñìïãÞò ãéá ôï 
2006 ôïõ Åèíéêïý ÐñïãñÜììáôïò Ìåôáññõèìßóåùí 2005-2008»

¸êöñáóç Ãíþìçò ôçò Ï.Ê.Å. åðß ôçò ÊõâåñíçôéêÞò 
Ðñüôáóçò «Ðñïó÷Ýäéï Ðñüôáóçò ãéá áëëáãÝò ôïõ 

èåóìéêïý ðëáéóßïõ ãéá ôç äïìÞ êáé ëåéôïõñãßá 
ôùí Áíþôáôùí Åêðáéäåõôéêþí ÉäñõìÜôùí»

Ó

Ó

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

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

Αριστερά: Ο κ. Σ. Ταλιαδούρος, 
Υφυπουργός Εθνικής Παιδείας 
και Θρησκευμάτων
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Πάνω: Ο κ. Σ. Ταλιαδούρος, 
Υφυπουργός Εθνικής Παιδείας 
και Θρησκευμάτων, 
το Προεδρείο και ο Γενικός 
Γραμματέας της Ο.Κ.Ε.

υνήλθε την Τετάρτη, 22 Νοεμβρίου 2006, η 
Ολομέλεια της Οικονομικής και Κοινωνικής 
Επιτροπής (Ο.Κ.Ε.), προκειμένου να εκφράσει 

Γνώμη επί της Κυβερνητικής Πρότασης «Προσχέδιο 
Πρότασης για αλλαγές του θεσμικού πλαισίου για τη 
δομή και λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων» του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων.

Η Ο.Κ.Ε. υπογράμμισε ότι πρωταρχικός στόχος της 
γενικής πολιτικής για την παιδεία θα πρέπει να είναι μία 
εκπαίδευση ανοιχτή σε όλους, αλλά κυρίως ανοιχτή 
στην ποιότητα. Τόνισε, ακόμα, τη σημασία του διαλό-
γου για την παιδεία, που θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να 
βασίζεται σε συμφωνία επί των βασικών προβλημάτων 
και προτεραιοτήτων.

Ως προς το Προσχέδιο Πρότασης, η Ο.Κ.Ε. επεσήμανε 
ότι χωρίς να μεταβάλει ριζικά το ισχύον θεσμικό 
πλαίσιο, περιείχε διατάξεις που κινούνταν στη θετική 
κατεύθυνση, όπως κυρίως (α) η μεταβολή της διαδικα-
σίας λήψης αποφάσεων για το πανεπιστημιακό άσυλο, 
επί της οποίας η Ο.Κ.Ε. διατύπωσε ειδικότερες προτά-
σεις, (β) η καθιέρωση της εκλογής των αρχών διοίκησης 
των ΑΕΙ από το σύνολο των φοιτητών, (γ) η πρόβλεψη 
μέτρων για την οικονομική στήριξη των φοιτητών και 
(δ) η εισαγωγή μέτρων διαφάνειας και δημοσιότητας 
στην ακαδημαϊκή λειτουργία των πανεπιστημίων.

Παράλληλα, αρκετές από τις διατάξεις του Προσχεδίου 
Πρότασης χαρακτηρίζονταν από υπερβολική ρύθμιση 
των ζητημάτων του Πανεπιστημίου, όπως λ.χ. αυτές που 
αφορούσαν στον εθνικό κατάλογο συγγραμμάτων, στη 
διεξαγωγή των δοκιμαστικών μαθημάτων, στην 

προϋποθέσεις αξιολόγησης των καθηγητών και στις συνδυαστεί με τη γενναία και αποδοτική αύξηση των επιτροπή δεοντολογίας κ.λπ. 
προϋποθέσεις ολοκλήρωσης των σπουδών για τους διατιθέμενων από τον προϋπολογισμό πόρων. Η Η Ο.Κ.Ε. έκρινε ότι είναι αναγκαία η αντιμετώπιση των 
φοιτητές, (δ) η ευελιξία στη διαμόρφωση των προγραμ- Ο.Κ.Ε., τέλος, υπογράμμισε την ανάγκη να μελετηθεί θεμάτων που μένουν εκτός των ρυθμίσεων του 
μάτων σπουδών, (ε) ένας πιο απλός και διαφανής τρόπος και να συζητηθεί η εκπαιδευτική πολιτική στη χώρα μας Προσχεδίου Πρότασης και που θα πρέπει να αποτελέ-
διαχείρισης, μέτρησης της απόδοσης και επιλογής των σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και, στη συνέχεια, σουν τμήμα μιας ολοκληρωμένης μεταρρύθμισης της 
συγγραμμάτων, (στ) επικοινωνία και συνεργασία να εξειδικευθούν οι παρεμβάσεις σε κάθε μία από αυτές ανώτατης εκπαίδευσης, όπως: (α) τα μέσα της ουσιαστι-
μεταξύ των σχολών, των τμημάτων, των ιδρυμάτων του και προανήγγειλε την έκδοση μέσα στο 2007 μιας κής αυτοδιοίκησης των ΑΕΙ, (β) τα κίνητρα ποιοτικής 
εξωτερικού και των φοιτητών. Η Ο.Κ.Ε. τόνισε ότι η Γνώμης που θα αφορά συνολικά στην εκπαίδευση στη βελτίωσης του διδακτικού προσωπικού και της φοιτητι-
μεταρρύθμιση στο χώρο των Α.Ε.Ι. θα πρέπει να χώρα μας.κής κοινότητας, (γ) η ένταξη της έρευνας στις βασικές 

υνήλθε την Πέμπτη, 26 Οκτωβρί- πολιτών και να εξασφαλίζουν την κοι-
ου 2006, η Ολομέλεια της Οικο- νωνική συναίνεση στις βασικές κατευ-

θύνσεις τους.νομικής και Κοινωνικής Επιτρο-
πής (Ο.Κ.Ε.), προκειμένου να εκφράσει • Θα πρέπει να είναι ολοκληρωμένες και 
Γνώμη επί της «Έκθεσης Εφαρμογής να εμφανίζουν υψηλό βαθμό συνέργιας 
για το 2006 του Εθνικού Προγράμμα- μεταξύ τους.
τος Μεταρρυθμίσεων 2005-2008». • Θα πρέπει να εξυπηρετούν συγκεκριμέ-
Είναι κοινά αποδεκτό ότι η αξιολόγηση νους στόχους που αποτιμώνται με συ-
δράσεων που σχετίζονται με διαρθρωτι- γκεκριμένα ποσοτικά και ποιοτικά με-
κές αλλαγές στην οικονομία και κοινω- γέθη σε καθορισμένο χρονικό ορίζοντα. 
νία, εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να ορι- • Θα πρέπει να υφίσταται ένας μηχα-
στικοποιηθεί εάν δεν παρέλθει επαρκές νισμός παρακολούθησης των χρονοδι-
διάστημα προκειμένου να διαπιστωθούν αγραμμάτων υλοποίησής, όσο και αντι-
οι πλήρεις συνέπειες των υιοθετούμενων κειμενικής αξιολόγησης των κοινω-
δράσεων και πολιτικών. Το γεγονός αυτό, νικών, οικονομικών και περιβαλλο-
όμως, δεν αναιρεί το ότι οι πολιτικές πα- ντικών τους επιπτώσεων.
ρεμβάσεις, προκειμένου να έχουν επιτυ- Η Ο.Κ.Ε. θεωρεί ότι παραμένει ισχυρή η 
χία, θα πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες ανάγκη να προχωρήσουν άμεσα οι έκθεση προόδου σχετικά με την υλοποίη- στόχων και χρονοδιαγραμμάτων, την 
προϋποθέσεις και ειδικότερα: ενέργειες για τη λειτουργία του συστήμα- ση του Εθνικού Προγράμματος Μεταρ- πλήρη απουσία αξιολογήσεων σε επίπεδο 
• Θα πρέπει να είναι αποτέλεσμα ουσια- ρυθμίσεων 2005-2008, διαπιστώνονται μεμονωμένων ή συνδυασμένων πολι-τος αξιολόγησης αντίκτυπου των εφαρ-

στικού διαλόγου ανάμεσα στην κυβέρ- σοβαρές ελλείψεις πολιτικών, οι οποίες τικών, καθώς και την ύπαρξη σοβαρών μοζόμενων πολιτικών σε ζητήματα απα-
σχόλησης, κοινωνικής συνοχής και αντα-νηση, τους κοινωνικούς εταίρους και εκδηλώνονται με την πολύ περιορισμένη προβλημάτων τεκμηρίωσης των συμπε-

τους εκπροσώπους της κοινωνίας των γωνιστικότητας. Όσον αφορά δε στην διατύπωση συγκεκριμένων ποσοτικών ρασμάτων.
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¸êöñáóç Ãíþìçò ôçò Ï.Ê.Å. åðß ôïõ Ó÷åäßïõ Íüìïõ 
«ÌåôáâïëÝò óôç Öïñïëïãßá ÅéóïäÞìáôïò, áðëïõóôåýóåéò 
óôïí Êþäéêá Âéâëßùí êáé Óôïé÷åßùí êáé Üëëåò äéáôÜîåéò»

¸êöñáóç Ãíþìçò ôçò Ï.Ê.Å. åðß ôçò Ðñüôáóçò Íüìïõ ôçò Ê.Ï. 
ôïõ ÐÁ.ÓÏ.Ê. «ÐñïãñÜììáôá áíáóõãêñüôçóçò ðåñéï÷þí ðïõ 

áíôéìåôùðßæïõí âéïìç÷áíéêÞ êñßóç»

Ó

Ó

Ο κ. Χ. Πρωτόπαπας, Μέλος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑ.ΣΟ.Κ., 
και το Προεδρείο της Ο.Κ.Ε.

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

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

Ο κ. Χ. Γκοτσόπουλος, Μέλος της 
Ολομέλειας της Ο.Κ.Ε.
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2006, ç ÏëïìÝëåéá ôçò ÏéêïíïìéêÞò 
êáé ÊïéíùíéêÞò ÅðéôñïðÞò (Ï.Ê.Å.), 

ðñïêåéìÝíïõ íá åêöñÜóåé Ãíþìç åðß ôçò 
Ðñüôáóçò Íüìïõ ôçò Ê.Ï. ôïõ ÐÁ.ÓÏ.Ê. 
«ÐñïãñÜììáôá áíáóõãêñüôçóçò ðåñéï÷þí 
ðïõ áíôéìåôùðßæïõí âéïìç÷áíéêÞ êñßóç».

Åßíáé êïéíÜ áðïäåêôü üôé ç áíáóõãêñüôçóç 
ôùí ðåñéï÷þí ðïõ áíôéìåôùðßæïõí êñßóç 
ðñÝðåé íá óôçñßæåôáé óå óõíôïíéóìÝíåò 
ðïëéôéêÝò óå üëïõò ôïõò ôïìåßò ðïõ 
åðçñåÜæïõí ôçí êïéíùíéêÞ êáé ïéêïíïìéêÞ 
æùÞ. Ç ïëïêëçñùìÝíç ðåñéöåñåéáêÞ 
áíÜðôõîç äåí áðïôåëåß åõèýíç ìüíï êÜðïéáò 
êåíôñéêÞò åîïõóßáò, áëëÜ áðáéôåß óõíáñìï-
äéüôçôá êáé óõíåõèýíç êáé ôùí ôïðéêþí 

óõíåñãáóßá ðáñáãùãéêþí ìïíÜäùí, ìåëå- áðïôÝëåóìá ìéáò óýã÷ñïíçò äéáäéêáóßáò ðéï áðïôåëåóìáôéêÞ ðñïôåßíåôáé: äéïéêÞóåùí áëëÜ êáé ôùí ôïðéêþí êïéíù-
êáôÜñôéóçò êáé óýíäåóçò ôùí áíáãêþí ôçò ôçôéêþí êáé åêðáéäåõôéêþí éäñõìÜôùí, íéþí. Ïé êåíôñéêÝò ðïëéôéêÝò äåí Ý÷ïõí α) Íá óõìðåñéëçöèïýí áíôéêåéìåíéêÜ êñéôÞ-

êÝíôñùí óôÞñéîçò ôçò åðé÷åéñçìáôéêÞò äñá- áãïñÜò åñãáóßáò ìå ôéò äåîéüôçôåò ôùí åñãá-áðïôÝëåóìá üôáí åðéâÜëëïíôáé Þ ðñïóðá- ñéá ðñïóäéïñéóìïý ðåñéï÷þí óå âéïìç-
óôçñéüôçôáò ôùí ÌÌÅ óå üëïõò ôïõò ôïìåßò, æïìÝíùí. èïýí íá óýñïõí ôçí ôïðéêÞ áíÜðôõîç, áëëÜ ÷áíéêÞ êñßóç êáé áõôüìáôá ìÝôñá êáé 
êñáôéêþí õðçñåóéþí êáé áíôéðñïóùðåõ-üôáí ëåéôïõñãïýí åðéêïõñéêÜ ðñïò ôéò Áðü ôéò áíùôÝñù ðáñáôçñÞóåéò, óõíÜãåôáé ðïëéôéêÝò ðïõ èá ìðïñïýóáí íá ëçöèïýí 
ôéêþí öïñÝùí, ðñïêåéìÝíïõ íá óõìöùíç-ôïðéêÝò ðñùôïâïõëßåò. üôé ç õðü êñßóç Ðñüôáóç Íüìïõ èá ðñÝðåé ÷ùñßò íá ÷ñåéÜæïíôáé óõíåäñéÜóåéò êáé 
èïýí êáé íá õëïðïéçèïýí áðü êïéíïý ïé åèíé- íá åêëçöèåß ðåñéóóüôåñï ùò ìßá áöåôçñßá Ç áíôéìåôþðéóç ôïõ ðñïâëÞìáôïò ôçò êñßóçò áðïöÜóåéò ïñãÜíùí.
êïß êáé ðåñéöåñåéáêïß áíáðôõîéáêïß óôü÷ïé. ãéá ðñïâëçìáôéóìü ðÜíù óôï êñßóéìï èÝìá (âéïìç÷áíéêÞò Þ Üëëùí êëÜäùí) áöïñÜ ìå â) Ç ðñïóï÷Þ íá åóôéáóèåß óå êÜèå ðåñé-
3. Êåíôñéêü óôïé÷åßï èá ðñÝðåé íá åßíáé ç ôçò áíáóõãêñüôçóçò ôùí ðåñéï÷þí ðïõ Ýíáí áñêåôÜ ïìïéüìïñöï ôñüðï óôï óýíïëï öÝñåéá ðïõ áíôéìåôùðßæåé Ýíôïíç ïéêï-áîéïðïßçóç íÝáò ãíþóçò êáé ç õéïèÝôçóç áíôéìåôùðßæïõí âéïìç÷áíéêÞ êñßóç, ðáñÜ ùò ôùí ðåñéöåñåéþí ôçò ÷þñáò. Ôï ðñüâëçìá íïìéêÞ êñßóç êáé ü÷é ìüíï âéïìç÷áíéêÞ êáéíïôïìéþí. Ýíá ïëïêëçñùìÝíï êáé ëåðôïìåñåéáêÜ ôçò êñßóçò óôï äåõôåñïãåíÞ ôïìÝá äåí êñßóç. 

åðåîåñãáóìÝíï èåóìéêü ðëáßóéï ãéá ôçí 4. Ïé åðé÷åéñÞóåéò èá ðñÝðåé íá ðñïóáñìï-ìðïñåß íá áíôéìåôùðéóôåß ÷ùñéóôÜ áðü ôç 
ã) Ç Ýìöáóç íá äïèåß óôéò ÐåñéöåñåéáêÝò óèïýí óôïõò êáíüíåò ôïõ äéåèíïýò áíôáãù- åðßëõóç ôùí ôéèÝìåíùí æçôçìÜôùí. âéùóéìüôçôá ôïõ ðñùôïãåíïýò êáé ôïõ 

ÅðéôñïðÝò, ïé ïðïßåò èá ó÷åäéÜæïõí ôá íéóìïý. ôñéôïãåíïýò ôïìÝá. Ç Ï.Ê.Å. èåùñåß üôé ðñÜãìáôé õðÜñ÷åé 
ðñïãñÜììáôá áíôéìåôþðéóçò ôçò êñßóçò 

5. Èá ðñÝðåé íá âåëôéùèåß ôï åðé÷åéñçìáôéêü Åßíáé ðëÝïí áíáãêáßï íá õðÜñîåé áëëáãÞ áíÜãêç íá äçìéïõñãçèåß Ýíá èåóìéêü 
êáé èá ðáñáêïëïõèïýí ôçí õëïðïßçóÞ ðåñéâÜëëïí. ðëáßóéï ðïõ èá åðéôñÝðåé óôçí Ðïëéôåßá ôïõ ðñïôýðïõ ðïëéôéêÞò êáé ôïõ ôñüðïõ 
ôïõò, óôï ðëáßóéï ôùí êïíäõëßùí ðïõ èá Üóêçóçò ôùí ðïëéôéêþí. Åéäéêüôåñá: áëëÜ êáé ôçí ßäéá ôçí êïéíùíßá íá 6. Èá ðñÝðåé íá õðïóôçñé÷èåß áðïôåëåóìá- Ý÷ïõí åãêñéèåß áðü ôçí åèíéêÞ åðéôñïðÞ. ðñïâëÝðïõí åðåñ÷üìåíåò êñßóåéò ìå óêïðü ôéêÜ ç ðñáãìáôïðïßçóç îÝíùí Üìåóùí 1. Ïé ðåñéïñéóìÝíïé ðüñïé èá ðñÝðåé íá 

ä) Ïé áðïöÜóåéò ôùí áñìüäéùí åðéôñïðþí ôçí áðïôñïðÞ ôïõò Þ ôçí áíôéìåôþðéóç ôùí åðåíäýóåùí óôçí ðåñéöÝñåéá êáé åéäéêÜ óôéò äéáôåèïýí áðïôåëåóìáôéêÜ óôçí åðßôåõîç 
íá óôçñßæïíôáé óå ìåëÝôåò ðïõ èá Ý÷ïõí óõíåðåéþí ôïõò áëëÜ êáé, óôéò ðåñéðôþóåéò âéïìç÷áíéêÝò ðåñéï÷Ýò óå êñßóç. ôùí åðéäéùêüìåíùí óôü÷ùí, ãåãïíüò ðïõ 
ãßíåé êáé, ðñïò ôï óêïðü áõôü, èá ðñÝðåé áíôéêåéìåíéêÜ áðñüâëåðôùí êñßóåùí, íá óõíåðÜãåôáé åðéêÝíôñùóç êáé ü÷é äéÜ÷õóç 7. ÔÝëïò, ç åðáíáôïðïèÝôçóç óôçí áãïñÜ 
íá ôïõò äïèåß ç äõíáôüôçôá áíÜèåóçò áíôéäñïýí ìåèïäéêÜ êáé ìå åôïéìüôçôá.ôùí ðüñùí. åñãáóßáò èá ðñÝðåé íá äéåõêïëõíèåß ìÝóù 
ôÝôïéùí ìåëåôþí.ÐñïêåéìÝíïõ ç Ðñüôáóç Íüìïõ íá êáôáóôåß ìåãáëýôåñçò êéíçôéêüôçôáò, ç ïðïßá èá åßíáé 2. Èá ðñÝðåé íá åðéäéù÷èåß ç áñìïíéêÞ 

õíÞëèå ôçí Ôñßôç, 19 Äåêåìâñßïõ 2006, 5. Óå ü,ôé áöïñÜ ôéò ñõèìßóåéò ãéá ôïí Êþäéêá 
ç ÏëïìÝëåéá ôçò ÏéêïíïìéêÞò êáé Êïé- Âéâëßùí êáé Óôïé÷åßùí, åðÝñ÷ïíôáé ìßá óåéñÜ 

áðü ìåôáâïëÝò ðïõ êéíïýíôáé ðñïò ôçí åðéèõ-íùíéêÞò ÅðéôñïðÞò (Ï.Ê.Å.), ðñïêåé-
ìçôÞ êáôåýèõíóç ôçò áðëïðïßçóçò ôùí åîáé-ìÝíïõ íá åêöñÜóåé Ãíþìç åðß ôïõ Ó÷åäßïõ 
ñåôéêÜ ðåñßðëïêùí äéáôÜîåùí ôïõ Êþäéêá. Íüìïõ «ÌåôáâïëÝò óôç Öïñïëïãßá ÅéóïäÞ-

ìáôïò, áðëïõóôåýóåéò óôïí Êþäéêá Âéâëßùí Ï Êþäéêáò ðÜíôùò ðáñáìÝíåé, ðáñÜ ôéò 
êáé Óôïé÷åßùí êáé Üëëåò äéáôÜîåéò» ôïõ Õ- áëëåðÜëëçëåò áðëïðïéÞóåéò ðïõ Ý÷ïõí ãßíåé 
ðïõñãåßïõ Ïéêïíïìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí. ôá ôåëåõôáßá 10 ðåñßðïõ ÷ñüíéá, Ýíá áðü ôá 
Ïé âáóéêüôåñåò ðáñáôçñÞóåéò ðïõ Ýêáíå ç ðåñéðëïêüôåñá (áí ü÷é ôï ðåñéðëïêüôåñï) 
Ï.Ê.Å. åðß ôùí äéáôÜîåùí ôïõ öïñïëïãéêïý íïìïèåôéêÜ êåßìåíá óôç ÷þñá ìáò. Ç Ï.Ê.Å. 
Ó÷åäßïõ Íüìïõ  Þôáí  ïé  åîÞò: ðñüôåéíå íá óõóôçèåß ìßá åðéôñïðÞ åìðåéñï-

ãíùìüíùí ìå óõììåôï÷Þ êáé ôùí êïéíùíéêþí 1. Ç ìåôáâïëÞ ôùí öïñïëïãéêþí êëéìáêßùí 
åôáßñùí ðïõ èá óõããñÜøåé áðü ìçäåíéêÞ âÜóç åðéöÝñåé ïñéóìÝíåò öïñïëïãéêÝò ìåéþóåéò, ïé 
ôïí Êþäéêá áõôü.ïðïßåò åßíáé áéóèçôÝò óôá õøçëüôåñá åéóï-

äçìáôéêÜ êëéìÜêéá êáé ëéãüôåñï áéóèçôÝò óôá ÁñíçôéêÜ áîéïëïãÞèçêáí ïé äéáôÜîåéò ðïõ 
ìåóáßá åéóïäçìáôéêÜ êëéìÜêéá. Áíôßèåôá, öï- åðáíáöÝñïõí áíáäñïìéêÜ ôïí êáíüíá ôçò 
ñïëïãéêÞ åðéâÜñõíóç èá õðÜñîåé ãéá ôïõò öï- 10åôïýò ðáñáãñáöÞò, êáèþò èåùñÞèçêå üôé 
ñïëïãïõìÝíïõò ÷ùñßò ôÝêíá êáé ìå åéóüäçìá áðïôåëïýí áðüêëéóç áðü ôçí áñ÷Þ ôçò ìç 
Ýùò 24.000 Åõñþ, ïé ïðïßïé èá êëçèïýí íá áíáäñïìéêüôçôáò ôùí äõóìåíþí öïñïëïãéêþí 
ðëçñþóïõí áõîçìÝíï öüñï ãéá ôá åéóïäÞìáôá äéáôÜîåùí. Óçìåéþèçêå, åðßóçò, ç áíÜãêç óý-
ôïõ 2007. óôáóçò ôçò åîáããåëèåßóáò áðü ðáëáéÜ åðéôñï-
2. Èá ðñÝðåé íá äïèåß ìåãáëýôåñç Ýìöáóç ðÞ äéáâïýëåõóçò ôïõ Õðïõñãåßïõ, ãéá ôçí 
óôçí åëÜöñõíóç ôùí ÷áìçëþí êáé ìåóáßùí åé- ðñüëçøç êáé áíôéìåôþðéóç ðñïâëçìÜôùí ôçò 
óïäçìÜôùí. áãïñÜò óå öïñïëïãéêÜ êáé ôåëùíåéáêÜ 

èÝìáôá. 3. ÐñÝðåé íá áðïêáôáóôáèåß ôç äéáöïñÜ ðïõ 
ðáñáäïóéáêÜ ÷áñáêôÞñéæå ôá öïñïëïãéêÜ êëé- Ç Ï.Ê.Å. åðßóçò ôüíéóå üôé, ãéá ìéá áêüìç 
ìÜêéá ôùí ìéóèùôþí ìå áõôÜ ôùí ìç ìéóèùôþí. öïñÜ, ôï öïñïëïãéêü Ó÷Ýäéï Íüìïõ áðïôåëåß 
4. ÈåôéêÜ êñßèçêáí ïé äéáôÜîåéò ãéá ôéò ñõèìß- õðüäåéãìá äõóíüçôçò äéáôýðùóçò åíüò íïìï-
óåéò ãéá ôá Üôïìá ìå åéäéêÝò áíÜãêåò èåôÞìáôïò.
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¸êöñáóç Ãíþìçò ôçò Ï.Ê.Å. åðß ôïõ Ó÷åäßïõ Íüìïõ «ÅéäéêÝò ñõèìßóåéò 
èåìÜôùí ìåôáíáóôåõôéêÞò ðïëéôéêÞò êáé ëïéðþí æçôçìÜôùí áñìïäéüôçôáò 

Õðïõñãåßïõ Åóùôåñéêþí, Äçìüóéáò Äéïßêçóçò êáé ÁðïêÝíôñùóçò»

¸êöñáóç Ãíþìçò ôçò Ï.Ê.Å. åðß ôïõ Ó÷åäßïõ Íüìïõ «Ìçôñþï åðé÷åé-
ñÞóåùí íáõðÞãçóçò, ìåôáôñïðÞò, åðéóêåõÞò êáé óõíôÞñçóçò ðëïßùí»
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Ο κ. Ι. Σωτηρίου, Μέλος της Εκτελεστικής 
Επιτροπής της Ο.Κ.Ε.
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Η κα Σ. Καραμπάτσου, 
Γενική Διευθύντρια του 
Υπουργείου Εσωτερικών, 
Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης, 
ο κ. Βαλαδόρος, 
Τμηματάρχης, Υπεύθυνος 
στη Διεύθυνση Αλλοδαπών, 
και Μέλη της Ολομέλειας 
της Ο.Κ.Ε.
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Ο κ. Ι. Στεφάνου, Μέλος της Εκτελεστικής 
Επιτροπής της Ο.Κ.Ε.

υνήλθε την Τρίτη, 16 Ιανουαρίου 
2007, η Ολομέλεια της Οικονομι-
κής και Κοινωνικής Επιτροπής 

(Ο.Κ.Ε.), προκειμένου να εκφράσει Γνώ-
μη επί του Σχεδίου Νόμου «Μητρώο 
επιχειρήσεων ναυπήγησης, μετατρο-
πής, επισκευής και συντήρησης πλοί-
ων» του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Οι βασικές παρατηρήσεις αναφορικά με 
το Σχέδιο Νόμου είναι οι ακόλουθες:

Η Ο.Κ.Ε. θεωρεί ότι η μείωση των κρι-
τηρίων ένταξης στο Μητρώο που προ-
βλέπεται για τις ναυπηγοεπισκευαστικές 
επιχειρήσεις στο παρόν Σχέδιο Νόμου δεν 
συμβάλλει στην ανάπτυξη της οργανωμέ-
νης επιχειρηματικότητας και δεν διασφα-
λίζει στον απαιτούμενο βαθμό την 

γία σύγχρονης Ναυπηγοεπισκευαστικής πολλές περιπτώσεις ανασφάλιστη εργασία. τητας. Επίσης, επηρεάζει αρνητικά όχι 
ποιότητα των προσφερομένων υπηρε-

Ζώνης, αναδεικνύεται ως η μόνη λύση για Ένα άλλο σοβαρό ζήτημα, στο οποίο η μόνο την εύρυθμη λειτουργία του κλάδου σιών. Η Ο.Κ.Ε. προτείνει τον εξορθολο-
την αντιμετώπιση του ανταγωνισμού από Ο.Κ.Ε. είναι κάθετα αντίθετη, είναι η πλήττοντας τις συνεπείς επιχειρήσεις, αλ-γισμό των κριτηρίων, τη διεύρυνση των 
τις χώρες με χαμηλό εργατικό κόστος και αναστολή είσπραξης των οφειλόμενων κατηγοριών και την απλούστευση των λά αποστερεί τα ασφαλιστικά Ταμεία, σε 
την επιβίωση ενός τόσο σημαντικού ασφαλιστικών εισφορών μέχρι την διαδικασιών, ώστε να μπορέσουν περισ- μία ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο, από σημα-κλάδου για την ελληνική Οικονομία. 31.12.2008, η οποία ρυθμίζεται με το σότερες επιχειρήσεις να εγγραφούν στο 

ντικά ποσά που ουσιαστικά ανήκουν στους Παρά τις συμπληρώσεις που επιφέρει το άρθρο 9 του Σχεδίου Νόμου χωρίς να Μητρώο και να διασφαλιστεί η οργάνωση 
Σχέδιο Νόμου στο ήδη υφιστάμενο προβλέπεται οποιαδήποτε διαδικασία εργαζόμενους στην ναυπηγοεπισκευαστι-και η ανταγωνιστική λειτουργία του κλά-
θεσμικό πλαίσιο για την ασφάλεια των ρύθμισης και με μοναδικό όρο ισχύος της κή. Επιπρόσθετα, μία τέτοια απόφαση δου. Η πλήρης ανάπτυξη του Μητρώου 
εργαζομένων και των εγκαταστάσεων, η αναστολής την εμπρόθεσμη εξόφληση στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου Σχε- λαμβάνεται χωρίς να συνοδεύεται από 
Ο.Κ.Ε. διατηρεί επιφυλάξεις για τον βαθ- των τρεχουσών από 1.1.2007 ασφαλι-δίου δράσης για την εξυγίανση και ανα- Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του 
μό ασφάλειας που τελικά διασφαλίζεται. στικών εισφορών.βάθμιση του κλάδου με τη συμμετοχή 

Κράτους για το κόστος της (δηλαδή το 
όλων των εμπλεκόμενων φορέων (κρά- Η Ο.Κ.Ε. θεωρεί ότι η κατάργηση του ελά- Η εν λόγω ρύθμιση οδηγεί στη στρέβλωση 

ύψος των οφειλόμενων εισφορών), καθώς τους, επιχειρήσεων, εργαζομένων), καθώς χιστου απαιτούμενου αριθμού ημερομι- του ανταγωνισμού και αποτρέπει τις 
και για το ποιος τελικά το πληρώνει.και η χωροθέτηση, οργάνωση και λειτουρ- σθίων, ευνοεί την περιστασιακή και σε επιχειρήσεις από την τήρηση της νομιμό-

υνήλθε την Τρίτη, 16 Ιανουα- στοιχεία που απαιτούνταν για να 

ρίου 2007, η Ολομέλεια της αποδείξει ο μετανάστης την είσοδο 

Οικονομικής και Κοινωνικής και διαμονή του στη χώρα πριν την 
Επιτροπής (Ο.Κ.Ε.), προκειμένου 31/12/2004, η αδυναμία προσκόμισης 
να εκφράσει Γνώμη επί του Σχεδίου των οποίων απέκλεισε μεγάλο αριθμό 
Νόμου «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστών από τη διαδικασία νομι-
μεταναστευτικής πολιτικής και λοι- μοποίησης.
πών ζητημάτων αρμοδιότητας Υ-

Η Ο.Κ.Ε. επεσήμανε ως θετικό 
πουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας 

γεγονός ότι αρκετές από τις τροποποι-
Διοίκησης και Αποκέντρωσης» του 

ήσεις διέπονται από ένα πνεύμα απλο-
Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας 

ποίησης των διαδικασιών και διευκό-
Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

λυνσης των μεταναστών στη διαδικα-
Εισαγωγικά, η Ο.Κ.Ε. παρατήρησε 

σία νομιμοποίησής τους. Αυτή η ενί-
ότι είναι αναγκαίο το Σχέδιο Νόμου να 

σχυση της εφαρμογής των διαδικα-
συνοδεύεται από έναν απολογισμό 

σιών στην πράξη θα πρέπει, βέβαια, 
της εφαρμογής του Ν. 3386/2005, ο 

να συνοδευθεί και από ενίσχυση των 
οποίος είναι ο βασικός ισχύων Νόμος 

σχετικών διοικητικών υποδομών.
για θέματα μετανάστευσης. Συγκεκρι-

Θετικά, επίσης, αξιολογείται η δημι-μένα, θα πρέπει να υπάρχουν πληρο-
ουργία της Εθνικής Επιτροπής για την φορίες σχετικά με το πόσοι μετα-
Κοινωνική Ένταξη των Μεταναστών, νάστες έκαναν χρήση των διατάξεων 
στην οποία συμμετέχουν οι κοινωνι-του Νόμου και υπέβαλαν σχετικές 
κοί φορείς, στοιχείο απαραίτητο για αιτήσεις για νομιμοποίηση, ποιες από 

τη διαμόρφωση κοινωνικής συναίνε-αυτές εγκρίθηκαν, καθώς και άλλα 

στοιχεία, προκειμένου να εντοπι- σης και ενεργοποίησης. Η Ο.Κ.Ε., 

στούν τα σημεία τα οποία χρήζουν όμως, θεωρεί ότι η Επιτροπή αυτή δε 

διόρθωσης. θα πρέπει να περιοριστεί σε θέματα 

κοινωνικής ένταξης των μεταναστών, Ένα βασικό πρόβλημα στη διαδικασία 

αλλά να ασχοληθεί με τη γενικότερη νομιμοποίησης των μεταναστών 

φαίνεται ότι ήταν στην πράξη τα μεταναστευτική πολιτική.



27ÖÅÂÑÏÕÁÑÉÏÓ 2007

¸êöñáóç Ãíþìçò ôçò Ï.Ê.Å. åðß ôçò Ðñüôáóçò Íüìïõ ôçò Ê.Ï. ôïõ ÐÁ.ÓÏ.Ê.
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ôùí ïñãÜíùí ãéá ôçí åðßëõóç ôùí êáôáíáëùôéêþí äéáöïñþí»

Ó

Ó

¸êöñáóç Ãíþìçò ôçò Ï.Ê.Å. åðß ôïõ Ó÷åäßïõ Íüìïõ «ÐáñáãùãÞ
êáé äéÜèåóç ðñïúüíôùí áñôïðïéßáò êáé óõíáöåßò äéáôÜîåéò»

Ο κ. Δ. Ασημακόπουλος, Μέλος της 
Ολομέλειας της Ο.Κ.Ε.

Ο κ. Ν. Τσεμπερλίδης, Μέλος της 
Ολομέλειας της Ο.Κ.Ε.
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Ο κ. Γ. Γωνιωτάκης, Μέλος της Εκτελεστικής 
Επιτροπής της Ο.Κ.Ε.

Ο κ. Χ. Πολυζωγόπουλος, Μέλος της 
Ολομέλειας της Ο.Κ.Ε.

õíÞëèå ôçí ÐÝìðôç, 1ç Öåâñïõáñßïõ 
2007, ç ÏëïìÝëåéá ôçò ÏéêïíïìéêÞò êáé 
ÊïéíùíéêÞò ÅðéôñïðÞò (Ï.Ê.Å.), ðñï-

êåéìÝíïõ íá åêöñÜóåé Ãíþìç åðß ôïõ Ó÷å-
äßïõ Íüìïõ «ÐáñáãùãÞ êáé äéÜèåóç ðñïúü-
íôùí áñôïðïéßáò êáé óõíáöåßò äéáôÜîåéò» 
ôïõ Õðïõñãåßïõ ÁíÜðôõîçò.

Ïé ãåíéêÝò ðáñáôçñÞóåéò ôçò Ï.Ê.Å. 
áöïñïýí:

- Óôç ÷ñÞóç ìåôáëëáãìÝíùí óéôçñþí, ç 
ïðïßá èá ðñÝðåé íá áðáãïñåýåôáé óôçí 
ðáñáãùãÞ áñôïóêåõáóìÜôùí, äéáöïñå-
ôéêÜ èá ðñÝðåé íá áíáãñÜöåôáé ìå åìöáíÞ 
óÞìáíóç óôç óõóêåõáóßá.

- Óôçí åíçìÝñùóç ôïõ êáôáíáëùôÞ ãéá ôç 
èñåðôéêÞ áîßá ôùí ðñïúüíôùí ðïõ 
ðåñéëáìâÜíïíôáé óôçí ðáñáãùãÞ Üñôïõ.  

- Óôçí áíáãêáéüôçôá åðáñêïýò åííïéïëï-
øùìß äåí åßíáé åýêïëá êáôáíïçôïß. Ï äéá- áðáéôïýìåíåò. íåò áðü ôïí Êþäéêá Ôñïößìùí êáé Ðïôþí, ãéêïý äéá÷ùñéóìïý ôïõ «áñôïðáñá-
÷ùñéóìüò óå öñÝóêï êáé êáôåøõãìÝíï Üñôï ôïí Áãïñáíïìéêü Êþäéêá êáé áðü éó÷ýïõóåò óêåõÜóìáôïò» áðü ôïí Üñôï. 3. Ç ðáñáãùãÞ êáé äéÜèåóç ôùí ðñïúüíôùí 
Þ áñôïðáñáóêåýáóìá èá Þôáí áðïôåëåóìá- áãïñáíïìéêÝò äéáôÜîåéò.áñôïðïéßáò èá ãßíåôáé ðëÝïí áðü ôá áñôï-- Óôïí êáèïñéóìü ôçò óýíèåóçò êáé ôïõ ôñü-
ôéêüôåñïò. Åðéðñüóèåôá, ïé âáóéêïß êáíüíåò Åðéðñüóèåôá, åðéóçìáßíåôáé üôé ìåôÜ ôéò ðïéåßá êáé ôéò «åãêáôáóôÜóåéò ðåñÜôùóçò ðïõ ðáñáãùãÞò ôùí âéïëïãéêþí áñôïóêåõ-
åðéóÞìáíóçò èá ðñÝðåé íá äéáôõðùèïýí áëëáãÝò ðïõ åðÞëèáí óôï áñ÷éêü êåßìåíï ôïõ Ýøçóçò». Ãéá íá åîáóöáëéóèåß ï õãéÞò áóìÜôùí. 
óõãêåêñéìÝíá óôï íïìïó÷Ýäéï. Ó÷åäßïõ Íüìïõ, ç ÅõñùðáúêÞ ÅðéôñïðÞ Þñå áíôáãùíéóìüò ç äéáöïñïðïßçóç ôùí üñùí - Óôçí ôÞñçóç ôùí êáíüíùí õãéåéíÞò êáé áðü 
2. Èá ðñÝðåé íá áíáãñÜöåôáé óôç óõ- ôéò áíôéññÞóåéò ôçò, ìå ôçí åðéöýëáîç üóïí êáé ôùí ðñïûðïèÝóåùí èá ðñÝðåé íá ãßíåôáé ôïõò áðáó÷ïëïýìåíïõò óôçí ðáñáãùãéêÞ 

äéáäéêáóßá êáé óôçí ðéóôïðïßçóç ôïõ åðáã- óêåõáóßá ï ôüðïò, ç çìåñïìçíßá ðáñáãùãÞò áöïñÜ ôçí áíáãêáßá åëÜ÷éóôç åðéöÜíåéá ìüíï óôï âáèìü ðïõ åðéâÜëëåôáé áðü 
ãÝëìáôïò ôïõ áñôïôå÷íßôç. êáé ï ðáñáãùãüò ôïõ ðñïøçìÝíïõ øùìéïý. ðïõ áðáéôåßôáé ãéá ôçí åãêáôÜóôáóç Ýøçóçò óõãêåêñéìÝíåò äéáöïñÝò ðïõ õößóôáíôáé 

Äåí áñêåß íá áíáãñÜöåôáé ç çìåñïìçíßá ðñïúüíôùí «Bake-off», äéáôçñåß üìùò ôï äé-ìåôáîý ôùí äýï äéáäéêáóéþí. Óå åéäéêüôåñåò ðáñáôçñÞóåéò ôçò ç Ï.Ê.Å. 
ëÞîçò. Ïé åíäåßîåéò ðïõ áíáöÝñåé ç Ïäçãßá êáßùìá íá åîåôÜóåé ôçí åöáñìïãÞ ôçò íïìï-åðéóçìáßíåé ôá åîÞò: 4. Ïé äéáôÜîåéò êáé ôïõ êáéíïýñãéïõ Ó÷åäßïõ 
èá ðñÝðåé íá åêëçöèïýí ùò åëÜ÷éóôåò èåóßáò êáôÜ ôç èÝóðéóÞ ôçò.Íüìïõ åßíáé äéÜóðáñôåò äéáôÜîåéò, ðáñìÝ-1. Ïé üñïé åðéóÞìáíóçò ãéá ôï êáôåøõãìÝíï 

õíÞëèå ôçí Ôñßôç, 27 Öåâñïõáñßïõ 
2007, ç ÏëïìÝëåéá ôçò ÏéêïíïìéêÞò 
êáé ÊïéíùíéêÞò ÅðéôñïðÞò (Ï.Ê.Å.), 

ðñïêåéìÝíïõ íá åêöñÜóåé Ãíþìç åðß ôçò 
Ðñüôáóçò Íüìïõ ôçò Ê.Ï. ôïõ ÐÁ.ÓÏ.Ê. 
«Ãéá ôçí ðñïóôáóßá ôùí êáôáíáëùôþí óôéò 
ôñáðåæéêÝò äáíåéáêÝò óõìâÜóåéò, ôçí áðï-
æçìéùôéêÞ óõëëïãéêÞ áãùãÞ êáé ôéò áñ÷Ýò 
ëåéôïõñãßáò ôùí ïñãÜíùí ãéá ôçí åðßëõóç 
ôùí êáôáíáëùôéêþí äéáöïñþí».

ÅéóáãùãéêÜ, ç Ï.Ê.Å. ðáñáôÞñçóå üôé ðáñÜ 
ôéò óçìáíôéêÝò ìåôáâïëÝò ðïõ Ý÷ïõí åðÝëèåé 
óôï äßêáéï ôçò êáôáíáëùôéêÞò ðßóôçò êáé 
ôåßíïõí óôç ìåãáëýôåñç ðñïóôáóßá ôïõ 
ðéóôïëÞðôç, õößóôáíôáé óôï ðåäßï áõôü 
ðñïâëÞìáôá, ðïõ ó÷åôßæïíôáé ìå ôçí ýðáñîç 
ä éÜöïñùí íÝùí ìïñöþí ðßóôùóçò  
(êáôáíáëùôéêÜ äÜíåéá, ðéóôùôéêÝò êÜñôåò) 
óå óõí-äõáóìü ìå ôéò õóôåñÞóåéò óôçí 
ðëçñïöüñçóç ôùí êáôáíáëùôþí êáé ôï 
ìïíïìåñÞ êáèï-ñéóìü ôùí üñùí ôùí 
äáíåéáêþí óõìâÜóåùí áðü ôá ðéóôùôéêÜ Ùò ðñïò ôéò óõãêåêñéìÝíåò ñõèìßóåéò ôçò ôùí äáíåéïëçðôþí íá áíôáðïêñßíïíôáé óôéò íá ëáìâÜíåôáé ãéá ôéò áäýíáìåò êáôçãïñßåò 
éäñýìáôá. ÐáñÜëëçëá, ç õðåñ÷ñÝùóç äáíåéáêÝò õðï÷ñåþóåéò, áëëÜ êáé ðáñÝ÷ïõí ôïõ ðëçèõóìïý. Õðü ôï ðñßóìá áõôü, ïé Ðñüôáóçò Íüìïõ, ç Ï.Ê.Å. äéáôýðùóå ôéò 
áíáäåéêíýåôáé óå õðáñêôü êáé áõîáíüìåíï ðëÞñç åíçìÝñùóç ãéá ôéò óõíÝðåéåò óå ðåñß- ñõèìßóåéò ôçò Ðñüôáóçò Íüìïõ ãéá ôçí åîÞò ãåíéêÝò ðáñáôçñÞóåéò:
ðñüâëçìá ôçò åëëçíéêÞò êïéíù-íßáò, ôï ðôùóç áäõíáìßáò áðïðëçñùìÞò. Áðü ôçí Üë- êáôáããåëßá ôùí äáíåéáêþí óõìâÜóåùí áðü 1. Ïé åîåëßîåéò óôï êïéíïôéêü åðßðåäï êáé, 
ïðïßï åßíáé éäéáßôåñá ïîý ãéá ôá ÷á-ìçëüôåñá ëç ðëåõñÜ, êáé ï êáôáíáëùôÞò ïöåßëåé íá ôçí ôñÜðåæá êáé ôï áêáôÜó÷åôï ôçò êýñéáò éäßùò, åêåßíåò ðïõ áöïñïýí óôçí õéïèÝôçóç 
êïéíùíéêÜ óôñþìáôá. äåß÷íåé ðñïóï÷Þ óôç ëÞøç ôçò ðßóôùóçò, éäß- êáôïéêßáò ôïõ äáíåéïëÞðôç ãéá ïöåéëÝò ðïõ íÝáò Ïäçãßáò ãéá ôéò óõìâÜóåéò ðßóôùóçò óå 
ÊáôÜ ôçí Ï.Ê.Å., ç Ðñüôáóç Íüìïõ êéíåßôáé ùò ùò ðñïò ôçí áíôéóôïé÷ßá ôçò óôï åéóüäçìÜ äåí õðåñâáßíïõí ôï ðïóü ôùí 5.000 åõñþ, êáôáíáëùôÝò, èá ðñÝðåé íá ëçöèïýí õðüøç 
ðñïò ôçí ïñèÞ êáôåýèõíóç, êáèþò èßãåé ôïõ. ×ñÞóéìç èåþñçóå ç Ï.Ê.Å. ôçí ðáñï÷Þ êñßèçêáí èåôéêÝò.êáé áðü ôïí åèíéêü íïìïèÝôç, ãéá íá áðï-
õðÜñ÷ïíôá êïéíùíéêÜ æçôÞìáôá ìå óôü÷ï ôçí õðçñåóéþí «åíçìÝñùóçò/åêðáßäåõóçò» ôùí 4. Ç Ï.Ê.Å. åðéóçìáßíåé ôçí áíÜãêç áíôé-öåõ÷èåß ç áíáôñïðÞ ôùí ñõèìßóåùí ðïõ èá 
åíßó÷õóç ôçò ðñïóôáóßáò ôïõ êáôáíáëùôÞ. êáôáíáëùôþí, ìå ôç óõììåôï÷Þ êáé ôùí ìåôþðéóçò êáé Üëëùí èåìÜôùí ðïõ óõíé-Ý÷åé óôï ìåôáîý õéïèåôÞóåé ç ÷þñá ìáò, áëëÜ 
Èåôéêïß èåùñÞèçêáí êáé ïé åéäéêüôåñïé óôü- êáôáíáëùôéêþí ïñãáíþóåùí, óôá èÝìáôá óôïýí óçìåßá ôñéâÞò, üðùò ï ÷ñüíïò Ýíáñîçò êáé ãéá íá ÷ñçóéìåýóïõí ùò åñåèßóìáôá ãéá ÷ïé ôçò Ðñüôáóçò Íüìïõ, üðùò ç åíßó÷õóç 

ôùí õðï÷ñåþóåùí áðü ôç ëÞøç äáíåßùí. ôçò ôïêïöïñßáò, ç õðï÷ñÝùóç íá æçôåßôáé ç ôçí áíåýñåóç êáôÜëëçëùí ëýóåùí.ôçò äéáöÜíåéáò óôç ÷ïñÞãçóç äáíåßùí, ç 
3. Ïé ðáñåìâÜóåéò ôçò Ðïëéôåßáò èá ðñÝðåé åðßäåéîç óôïé÷åßïõ áðïäåéêôéêïý ôçò ôáõôü-2. Ùò ðñïò ôï éäéáßôåñá óçìáíôéêü èÝìá ôïõ âåëôßùóç ôùí ìÝóùí äéêáóôéêÞò ðñïóôáóßáò 
íá óôï÷åýïõí óôç ëåéôïõñãßá ôïõ áíôáãù- ôçôáò óôéò óõíáëëáãÝò ìå ðéóôùôéêÝò êÜñôåò «õðåýèõíïõ äáíåéóìïý», ç Ï.Ê.Å. åîÝöñáóå êáé ç èÝóðéóç áñ÷þí ëåéôïõñãßáò ôùí ïñãÜ-
íéóìïý ðñïò üöåëïò ôïõ óõíüëïõ ôùí êáôá- êáé ç Ýííïéá ôçò «âáñåßáò áìÝëåéáò» óå ôçí Üðïøç, üôé ôá ðéóôùôéêÜ éäñýìáôá Ý÷ïõí íùí ðïõ ðñïóöÝñïõí õðçñåóßåò äéáìåóïëÜ-
íáëùôþí, åíþ éäéáßôåñç ìÝñéìíá èá ðñÝðåé ðåñßðôùóç áðþëåéÜò ôïõò.ôçí õðï÷ñÝùóç íá åëÝã÷ïõí ôçí éêáíüôçôá âçóçò óôéò êáôáíáëùôéêÝò äéáöïñÝò.



¸êöñáóç Ãíþìçò ôçò Ï.Ê.Å. åðß ôïõ
Ó÷åäßïõ Íüìïõ «Óýóôáóç Åéäéêïý

Ôáìåßïõ ÊïéíùíéêÞò Áëëçëåããýçò 
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Ο κ. Ν. Αντζινάς, Μέλος της 
Ολομέλειας της Ο.Κ.Ε.

Ο κ. Δ. Κοντός, Γενικός Γραμματέας του 
Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής 

Προστασίας, και ο κ. Ν. Αναλυτής, 
Πρόεδρος της Ο.Κ.Ε.
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των ευρωπαίων πολιτών σε διαφορετικές κατηγο-
Κατά τη διάρκεια της Συνάντησης διατυπώθηκε ρίες αποτελούν πτυχές-κλειδιά της δίκαιης μετα-
κοινός προβληματισμός για τις σημαντικές προκλή- χείρισης των μεταναστών. Αντίστοιχα, ο αγώνας 
σεις της ποικιλομορφίας και της ενσωμάτωσης που κατά της παράνομης μετανάστευσης πρέπει να 
τίθενται για την Ευρώπη του σήμερα, ο οποίος οδή- ενταθεί και να γίνει πιο αποτελεσματικός.
γησε στις ακόλουθες σκέψεις: 7. Η Ευρώπη πρέπει να δείξει ότι είναι ικανή να 
1. Η ιδέα της ανοικοδόμησης μιας Ευρώπης με συνεργαστεί με δίκαιο τρόπο που θα καλύπτει τους 

ειρήνη, πλούτο και συνοχή βασίζεται πρωταρχικά πάντες με σκοπό την ανάπτυξη φτωχότερων περιο-
στην ανάπτυξη μιας ταυτότητας, η οποία θα σφυ- χών και χωρών από τις οποίες προέρχεται το κύριο 
ρηλατηθεί από τους διαφορετικούς ανθρώπους μεταναστευτικό ρεύμα.
που ζουν μαζί αρμονικά, δείχνοντας σεβασμό στις 8. Μια δυναμική ιδέα για την Ευρώπη του 21ου 
άλλες κουλτούρες. αιώνα συνίσταται στη μεταρρύθμιση της Ευρώπης 

2. Ένας αέναα μεταβαλλόμενος κόσμος απαιτεί μια με τέτοιο τρόπο, ώστε να μείνει πιστή στη μοναδι-
νέα παγκόσμια τάξη που θα βασίζεται στην κή ιστορική της μνήμη και στην επανατοποθέτησή 
κινητικότητα και την αλληλεξάρτηση. Οι λαοί της της, έχοντας κατανοήσει πλήρως το ρόλο της ως 
Ευρώπης είναι εκ φύσεως, αλλά και λόγω της κινητήριας δύναμης σε έναν κόσμο που υπόκειται 
ιστορίας τους, πολίτες του κόσμου. σε θεμελιώδεις αλλαγές.

3. Η Ευρώπη δεν μπορεί να αγνοήσει το καθήκον να 
Μια Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι σε θέση να αντι-

χτίσει γέφυρες μεταξύ των δύο άκρων: του πλού-
ληφθεί και να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της 

του και της οξείας ένδειας. Πρέπει να αντιμετω-
ποικιλομορφίας και της ενσωμάτωσης είναι: α) μια 

πίσει την πρόκληση της βιώσιμης ανάπτυξης σε 
Ευρώπη αξιών, β) μια διαπολιτισμική Ευρώπη, γ) μια 

ένα πλαίσιο πολυπολιτισμικότητας και ποικιλο-
Ευρώπη αλληλέγγυα, δ) μια Ευρώπη ανοιχτή στον μορφίας.
κόσμο, ε) μια Ευρώπη σοφή στη διαχείριση των μετα-

4. Η δημιουργία μιας πλουραλιστικής και διαπολιτι-
ναστευτικών ρευμάτων. 

σμικής Ευρώπης απαιτεί ένα νέο εκπαιδευτικό 
Η εφαρμογή αυτών των πέντε αρχών προϋποθέτει την σχέδιο, που θα στηρίζεται σε μια κουλτούρα, η 
ύπαρξη μιας κοινής μεταναστευτικής πολιτικής που οποία σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η εξά-
θα βασίζεται στην εναρμόνιση εθνικών και ευρω-λειψη κάθε προκατάληψης αποτελεί πρωταρχικό 
παϊκών συμφερόντων, ενώ θα επιτρέπει τη ρύθμιση καθήκον της εκπαίδευσης.
των μεταναστευτικών ρευμάτων και θα στηρίζει τον 5. Το κοινωνικό συμβόλαιο σταθερότητας και 
αγώνα κατά της παράνομης μετανάστευσης.προόδου για την Ευρώπη του 21ου αιώνα περιλαμ-
Τέλος, οι συμμετέχοντες της Συνάντησης συμφώνη-βάνει, επίσης, δύο άλλες θεμελιώδεις διαστάσεις: 

την ανάπτυξη ενός διαλόγου μεταξύ των θρη- σαν ότι η τέχνη του να ζούμε μαζί με αξιοπρέπεια 
σκειών και την επανένωση της οικογένειας. αποτελεί σημαντική αξία της Ευρώπης και συμβαδί-

6. Η καταπολέμηση των διακρίσεων στην αγορά ζει με τις φιλοδοξίες της Ευρώπης για ένα μέλλον 
διαρκούς ειρήνης.εργασίας, καθώς και η εξάλειψη του διαχωρισμού 

υνήλθε την Πέμπτη, 1η Φεβρουαρίου 2007, η 
Ολομέλεια της Οικονομικής και Κοινωνικής 
Επιτροπής (Ο.Κ.Ε.), προκειμένου να εκφράσει 

Γνώμη επί του Σχεδίου Νόμου «Σύσταση Ειδικού 
Ταμείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατά-
ξεις» του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής 
Προστασίας.

Κατά την Ο.Κ.Ε., η δημιουργία ενός τέτοιου Ταμείου 
αποτελεί ένα χρήσιμο παρεμβατικό μηχανισμό που, σε 
συνδυασμό με άλλες ληφθείσες πρωτοβουλίες των 
κοινωνικών εταίρων και της Πολιτείας, μπορεί να 
διασφαλίσει στους εργαζόμενους, οι οποίοι εργάζονται 
σε φθίνοντες κλάδους της οικονομίας και διαβιούν σε 
περιοχές με μεγάλο ποσοστό ανεργίας, την επάνοδό τους 
στην αγορά εργασίας και την ομαλότητα του ασφαλιστι-
κού τους βίου.

Ωστόσο, η Ο.Κ.Ε. παρατήρησε ότι θα πρέπει να δοθούν 
νομοθετικά οι ορισμοί των δύο βασικότερων εννοιών, 
δηλαδή της «περιοχής» και του «φθίνοντα κλάδου της 
οικονομίας», προκειμένου να διασφαλιστεί η δημιουρ-

τροποποιήσει με υπουργική απόφαση νομοθετική διά- - Είναι ανάγκη να διασφαλισθεί η επαρκής και πάγια γία ενός αντικειμενικού πλαισίου ίσης μεταχείρισης.
χρηματοδότηση του λογαριασμού αυτού από τον ταξη.Επίσης, σύμφωνα με το Σχέδιο Νόμου, δίδεται η δυνα-
κρατικό προϋπολογισμό.Τέλος, η Ο.Κ.Ε. επεσήμανε τα εξής:τότητα μεταβολής με υπουργική απόφαση των προϋπο-

- Η Εθνική Επιτροπή Απασχόλησης θα πρέπει να - Η διαχείριση του λογαριασμού θα πρέπει να γίνεται θέσεων που πρέπει να έχει ένας άνεργος για να υπαχθεί 
γνωμοδοτεί στις υπουργικές αποφάσεις, με τις οποίες στη βάση της θεμελιώδους και ευρωπαϊκά καθιερω-στις ευεργετικές διατάξεις του Νόμου. Η συγκεκριμένη 
μία συγκεκριμένη περιοχή ή κλάδος θα υπάγονται εξουσιοδότηση αντίκειται στην αρχή της διάκρισης των μένης πλέον τριμερούς και ισότιμης εκπροσώπησης 
στις διατάξεις του Νόμου.κράτους, εργοδοτών και εργαζομένων. εξουσιών, αφού επιτρέπει στην εκτελεστική εξουσία να 


