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για τον πολίτη

Ποια δικαιώματα μάς
εξασφαλίζει η ιδιότητα
του πολίτη της Ε.Ε.
Μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται η ελεύθερη κυκλοφορία,
αλλά και το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι 
στις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στις δημοτικές εκλογές στο κράτος - μέλος διαμονής

Τα βασικά δικαιώματα που μας
εξασφαλίζει η ευρωπαϊκή ιθα-

γένεια περιλαμβάνουν: την ελεύ-
θερη κυκλοφορία και το δικαίω-
μα διαμονής στο έδαφος των κρα-
τών μελών • Το δικαίωμα του εκλέ-
γειν και εκλέγεσθαι στις εκλο-
γές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβού-
λιο και στις δημοτικές εκλογές
στο κράτος-μέλος διαμονής • Το
δικαίωμα διπλωματικής και προ-
ξενικής προστασίας • Το δικαίω-
μα αναφοράς προς το Ευρωπαϊ-
κό Κοινοβούλιο • Το δικαίωμα
προσφυγής στον Ευρωπαίο Δια-
μεσολαβητή.
Ας δούμε ένα πρακτικό παρά-
δειγμα του τι σημαίνει η κατοχή
της ευρωπαϊκής ιθαγένειας. Ας
υποθέσουμε ότι ταξιδεύετε σε
μία χώρα εκτός Ε.Ε., στην οποία

η Ελλάδα δεν διαθέτει διπλωμα-
τική αποστολή, η οποία υπό κα-
νονικές συνθήκες θα ήταν υπεύ-
θυνη να προστατέψει τα δικαιώ-
ματά σας. Σύμφωνα λοιπόν με
τη συνθήκη του Μάαστριχτ “κά-
θε πολίτης της Ένωσης απολαύει,
στο έδαφος τρίτων χωρών στις
οποίες δεν αντιπροσωπεύεται το
κράτος-μέλος του οποίου είναι
υπήκοος, της διπλωματικής και
προξενικής προστασίας κάθε κρά-
τους-μέλους υπό τους ίδιους
όρους που ισχύουν και έναντι των
υπηκόων του κράτους αυτού”.
Με άλλα λόγια, οι πολίτες δι-
καιούνται προστασία από κάποιο
άλλο κράτος-μέλος της Ε.Ε. ελ-
λείψει εθνικής προστασίας σε τρί-
τη χώρα, με τους ίδιους όρους
που ισχύουν για τους υπηκόους

της χώρας που διαθέτει διπλω-
ματική αποστολή.
Η πρεσβεία και οι προξενικές αρ-
χές του κράτους-μέλους που εκ-
προσωπείται στη χώρα που επι-
σκέπτεστε είναι υποχρεωμένες
να σας βοηθήσουν σε θέματα
όπως ένας θάνατος, ένα σοβα-
ρό ατύχημα ή κάποια ασθένεια
και να σας συντρέξουν σε περί-
πτωση σύλληψης ή κράτησης ή

εάν πέσετε θύμα εγκλημάτων βίας.
Η διπλωματική αποστολή του εν
λόγω κράτους-μέλους θα φρον-
τίσει επίσης για την περίθαλψη
και τον ασφαλή επαναπατρισμό
σας.
Περισσότερες πληροφορίες, μπο-
ρείτε να αναζητήσετε στην ιστο-
σελίδα http://ec.europa.eu/you-
reurope/nav/el/citizens/citizen-
ship/citizenship/index.html

ΜΙΑ ΑΠΟ τις σημαντικές καινο-
τομίες που συνόδευσαν τη σύσταση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη συν-
θήκη του Μάαστριχτ το 1992 ήταν

η καθιέρωση της ευρωπαϊκής ιθα-
γένειας, που σημαίνει ότι όλοι οι
πολίτες των κρατών-μελών είναι
ταυτόχρονα πολίτες της Ε.Ε. Αυ-

τή η ιδιότητα δεν έχει μόνο συμ-
βολικό χαρακτήρα. Ναι μεν δεν
υποκαθιστά, αλλά συμπληρώνει
την εθνική ιθαγένεια, αλλά πα-

ράλληλα συνεπάγεται συγκεκρι-
μένα δικαιώματα για τους πολί-
τες της Ε.Ε., τα οποία κατοχυρώ-
νει η κοινοτική νομοθεσία.

Η πρεσβεία και 
οι προξενικές αρχές 
του κράτους-μέλους 
που εκπροσωπείται 
στη χώρα που
επισκέπτεστε είναι
υποχρεωμένες 
να σας βοηθήσουν 
σε θέματα όπως 
ένας θάνατος, 
ένα σοβαρό ατύχημα 
ή κάποια ασθένεια 
και να σας συντρέξουν 
σε περίπτωση σύλληψης 
ή κράτησης ή εάν πέσετε
θύμα εγκλημάτων βίας.

άποψη

Hέννοια της ευρωπαϊκής ιθα-
γένειας ενσωματώθηκε στο

Ευρωπαϊκό Δίκαιο το 1992, με την
υπογραφή της Συνθήκης του Μά-
αστριχτ, και έκτοτε τα δικαιώμα-
τα που απορρέουν από αυτήν ολο-
ένα και αυξάνονται. Σύμφωνα
με το άρθρο 17 της Συνθήκης για
την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, κάθε
πρόσωπο που έχει την υπηκοό-
τητα ενός κράτους-μέλους, έχει
παράλληλα και την ευρωπαϊκή
ιθαγένεια, η οποία δεν υποκαθι-
στά αλλά συμπληρώνει την εθνι-
κή του ιθαγένεια. 
Συνοπτικά κάθε ευρωπαίος πο-
λίτης, σε όποια χώρα της Ε.Ε. και
αν κατοικεί, έχει, μεταξύ άλλων,
το δικαίωμα του εκλέγειν και του
εκλέγεσθαι στις ευρωεκλογές

και τοπικές εκλογές, το δικαίω-
μα της πρόσβασης σε εκπαιδευ-
τικά ιδρύματα, το δικαίωμα προ-
ξενικής προστασίας εκτός της
Ένωσης, το δικαίωμα της προ-
στασίας από κάθε μορφής διά-
κριση ενώ έχει ακόμα το δικαίω-
μα υποβολής αναφοράς στο Ευ-
ρωπαϊκό Κοινοβούλιο καθώς και
προσφυγής στον Ευρωπαίο Δια-
μεσολαβητή (άρθρα 18-21 Συν-
θήκης για την ΕΚ). 
Όλα τα παραπάνω αποκτούν εξαι-
ρετική σημασία, αν αναλογιστεί
κανείς την αυξανόμενη κινητι-
κότητα των ευρωπαίων πολιτών
σε μια Ευρώπη χωρίς σύνορα. Σύμ-
φωνα με μια προ τριετίας εκτί-
μηση, περίπου 8,2 εκατομμύρια
ευρωπαίοι πολίτες “ασκούν το

δικαίωμά τους να κατοικούν σε
άλλο κράτος-μέλος από αυτό από
το οποίο κατάγονται”.
Είμαστε όμως ενήμεροι για τα
δικαιώματα αυτά; Η σχετική έρευ-
να του Ευρωβαρόμετρου (Φε-
βρουάριος 2008) μιλάει από μό-
νη της: Παρόλο που το 70% των
ευρωπαίων πολιτών έχει ακού-
σει τον όρο ευρωπαϊκή ιθαγένεια,
μόλις το 41% δηλώνει ότι γνωρί-
ζει το νόημά της και μόνο το 31%
θεωρεί ότι είναι καλά ενημερω-
μένο για το θέμα. 
Από τα παραπάνω προκύπτει δί-
χως άλλο η ανάγκη πολλαπλα-
σιασμού των πρωτοβουλιών από
πλευράς Ε.Ε. και κρατών-μελών
ξεχωριστά για την πληρέστερη
ενημέρωση των ευρωπαίων πο-

λιτών. Λαμβάνοντας αυτό υπό-
ψη, η Επιτροπή Συνταγματικών
Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου υιοθέτησε πρόσφατα
σειρά προτάσεων, που υπέβαλα
ως αρμόδιος εισηγητής, για τα
προβλήματα και τις προοπτικές
σχετικά με την ευρωπαϊκή ιθα-
γένεια.
Προτείνεται λοιπόν μεταξύ άλ-
λων η δημιουργία “προγράμμα-
τος ευρωπαϊκής ιθαγένειας” στα
σχολεία και πανεπιστήμια με σκο-
πό την προετοιμασία της νεότε-
ρης γενιάς. Γίνεται εισήγηση για
εφαρμογή σχεδίου δράσης -ενό-
ψει και των επερχόμενων ευ-
ρωεκλογών- με στόχο την ανά-
πτυξη της συνείδησης των ευ-
ρωπαίων πολιτών σχετικά με τα

δικαιώματά τους, για την άμεση
υιοθέτηση της πρόνοιας της συν-
θήκης της Λισσαβόνας σχετικά
με “την πρωτοβουλία του 1.000.000
πολιτών” για τη δημιουργία δια-
κρατικών λιστών σε μελλοντικές
ευρωεκλογές κ.ά.
Οι προτάσεις αυτές έχουν ως πρω-
ταρχικό στόχο να φέρουν τον κά-
θε ευρωπαίο πολίτη πιο κοντά
στην Ε.Ε. και να τον βοηθήσουν
να κεφαλαιοποιήσει τα δικαιώ-
ματα που απορρέουν από την ευ-
ρωπαϊκή του ιθαγένεια. Και αυτό
δεν αποτελεί αναγκαιότητα μό-
νο για τους Ευρωπαίους που δη-
λώνουν ότι δεν γνωρίζουν, αλλά
και για τους Ευρωπαίους που δη-
λώνουν ότι “γνωρίζουν” αλλά στην
ουσία αυταπατώνται.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ευρωβουλευτής, εισηγητής της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά 

με τα προβλήματα και τις προοπτικές της ευρωπαϊκής ιθαγένειας

Η σημασία της ευρωπαϊκής ιθαγένειας για μια Ευρώπη χωρίς σύνορα
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Europeana: Η ψηφιακή βιβλιοθήκη
του ευρωπαϊκού πολιτισμού
Οι εθνικές υπηρεσίες αρχείων διέθεσαν σημαντικά εθνικά έγγραφα, ενώ το εθνικό ίδρυμα 
οπτικοακουστικών μέσων της Γαλλίας προσέφερε 80.000 εγγραφές εκπομπών του 20ού αιώνα,
συμπεριλαμβανομένων των πρώτων λήψεων των πεδίων μαχών της Γαλλίας το 1914

Π
ερισσότεροι από 1.000 πο-
λιτιστικοί οργανισμοί από

όλη την Ευρώπη προσέφεραν υλι-
κό στην Europeana. Διάφορα ευ-
ρωπαϊκά μουσεία, μεταξύ των
οποίων του Λούβρου στο Παρί-
σι και του Rijksmuseum στο Άμ-
στερνταμ, έχουν προσφέρει ψη-
φιοποιημένους πίνακες και αν-
τικείμενα από τις συλλογές τους.
Οι εθνικές υπηρεσίες αρχείων
διέθεσαν σημαντικά εθνικά έγ-
γραφα, ενώ το εθνικό ίδρυμα οπτι-
κοακουστικών μέσων της Γαλ-
λίας προσέφερε 80.000 εγγρα-
φές εκπομπών του 20ού αιώνα,
συμπεριλαμβανομένων των πρώ-
των λήψεων των πεδίων μαχών
της Γαλλίας το 1914. Οι εθνικές
βιβλιοθήκες από όλη την Ευρώ-
πη συνεισέφεραν έντυπο και χει-
ρόγραφο υλικό, συμπεριλαμβα-
νομένων ψηφιοποιημένων αντι-
τύπων των αξιόλογων βιβλίων
που έφεραν νέες ιδέες στον
κόσμο. 
Με την Europeana συνερ-
γάζονται οι υπηρεσίες Γε-
νικών Αρχείων του Κρά-
τους από την Αυστρία,
τη Γερμανία, τη Σουη-
δία, τη Φιλανδία, τη
Σουηδία, την Ολλαν-
δία, οι εθνικές βι-
βλιοθήκες της Γαλ-
λίας, της Δανίας

και της Ολλανδίας, μεγάλα μου-
σεία όπως αυτά του Λονδίνου,
του Βερολίνου και του Λούβρου.
Από την Ελλάδα η μόνη βιβλιο-
θήκη που εμφανίζεται ως "εταί-
ρος" στην Εuropeana είναι η Κεν-
τρική Βιβλιοθήκη Βέροιας! 

ΤΟ 2010 ΘΑ ΓΕΜΙΣΟΥΝ
ΤΑ "ΨΗΦΙΑΚΑ ΡΑΦΙΑ"
Για την είσοδο στο θαυμαστό κό-
σμο του ευρωπαϊκού πολιτισμού
θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι
το 2010, ώστε να τα ψηφιακά της
ράφια να γεμίσουν με αρχεία από
βιβλιοθήκες των 27 χωρών της
Ε.Ε. Στο διάστημα μεταξύ 2009
και 2011 από τον προϋπολογισμό
της Ε.Ε. θα διατεθούν ετησίως
περίπου 2 εκατομμύρια ευρώ για
τον σκοπό αυτό. Η Επιτροπή σχε-
διάζει επίσης να προσελκύσει
τη συμμετοχή του ιδιωτικού το-

μέα στη μελλοντική επέκταση
της ευρωπαϊκής ψηφιακής βι-
βλιοθήκης. 
Οι δέκα εκατομμύρια επισκέπτες
της δικτυακής πύλης την πρώτη
μέρα λειτουργίας της "γονάτι-
σαν" το σύστημα, που βγήκε εκτός
λειτουργίας για μερικές μέρες.
Ωστόσο αυτό το γεγονός απο-
τυπώνει και το μεγάλο ενδιαφέ-
ρον των Ευρωπαίων να γνωρί-
σουν την κοινή και ταυτόχρονα

πολύ διαφορετική πολιτιστική κλη-
ρονομιά των χωρών της Ευρώ-
πης. Η δικτυακή πύλης Europeana
λειτουργεί σε ένα μάλλον πιλο-
τικό επίπεδο, αλλά, παρόλο που
δεν είναι ιδιαίτερα εύχρηστη, με
μια καλή αναζήτηση και αρκετή
υπομονή μπορεί να βρει κανείς
πίνακες, παρτιτούρες, βίντεο, απο-
σπάσματα βιβλίων, ακόμα και σπά-
νια χειρόγραφα συγγραφέων των
περασμένων αιώνων. 

ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ σε εκατομ-
μύρια λογοτεχνικά και εικαστικά
έργα που αντιπροσωπεύουν τη με-
γάλη πολιτιστική ποικιλομορφία

της Ευρώπης θα έχουν οι ευρω-
παίοι πολίτες μέσω της ψηφιακής
βιβλιοθήκης Europeana. Στο δι-
κτυακό τόπο http://www.europea-

na.eu θα "συναντώνται" ο Σαίξ-
πηρ, ο Πεσόα και ο Καβάφης με
τον Πικάσο, τον Νταλί και τον Εγ-
γονόπουλο. Η νέα ψηφιακή βιβλιο-

θήκη θα φιλοξενεί στα ψηφιακά
της "ράφια" περισσότερα από 2
εκατ. βιβλία, χάρτες, ηχογραφή-
σεις, φωτογραφίες, αρχειακά έγ-

γραφα, καθώς και τα μεγαλύτερα
αριστουργήματα που φιλοξενούν-
ται σήμερα στα μεγαλύτερα μου-
σεία των 27 κρατών-μελών της Ε.Ε.

"Η EUROPEANA θα είναι όχι
απλώς μια βιβλιοθήκη, αλλά μια
πραγματική πηγή έμπνευσης για
τους Ευρωπαίους του 21ου αιώνα,
η οποία θα τους βοηθήσει να αν-
ταγωνιστούν σε δημιουργικότη-
τα με τους πιο εφευρετικούς προ-
γόνους τους, όπως τους αρχιτέ-
κτονες της Αναγέννηση", δήλω-
σε για την ευρωπαϊκή ψηφιακή
βιβλιοθήκη ο πρόεδρος της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής Χοσέ Μα-
νουέλ Μπαρόζο. 
Η Ελίζαμπεθ Νίγκεμαν, γενική δι-

ευθύντρια της γερμανικής εθνι-
κής βιβλιοθήκης και πρόεδρος
του ιδρύματος της ευρωπαϊκής
ψηφιακής βιβλιοθήκης -του ορ-
γανισμού πίσω από την Europeana-
, δήλωσε ότι "με την Europeana
οι πολιτιστικοί φορείς αποκτούν
νόημα για τη "γενιά του Web 2.0",
μια γενιά με προσδοκίες για τη
δυνατότητα να διαβάζει κείμε-
να, να παρακολουθεί βίντεο, να
ακούει ήχους και να κοιτάζει ει-
κόνες στον ίδιο χώρο και χρόνο.
Προσφέροντας στους νέους μια

πλήρη πολυμεσική εμπειρία, θα
ενισχύσει τους δεσμούς τους με
την πολιτιστική κληρονομιά και
τον σύγχρονο πολιτισμό της Ευ-
ρώπης". 
Η Europeana δρομολογήθηκε το
2005 από την Επιτροπή και ει-
σήλθε σε ένα στάδιο ωρίμανσης,
σε στενή συνεργασία με τις εθνι-
κές βιβλιοθήκες και άλλους πο-
λιτιστικούς φορείς των κρατών-
μελών, καθώς και με την υποστή-
ριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου. Τη διαχείριση της Europeana

έχει το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ψη-
φιακών Βιβλιοθηκών, το οποίο
συγκεντρώνει τις κυριότερες ευ-
ρωπαϊκές ενώσεις βιβλιοθηκών,
αρχείων, μουσείων, οπτικοακου-
στικών αρχείων και πολιτιστικών
ιδρυμάτων. Η Europeana φιλο-
ξενείται από την ολλανδική εθνι-
κή βιβλιοθήκη, την Koninklijke Bib-
liotheek.

Σχετικές διευθύνσεις: 
http://dev.europeana.eu/ και
http://www.europeana.eu 

Με την Europeana
συνεργάζονται οι
υπηρεσίες Γενικών
Αρχείων του Κράτους
από την Αυστρία, τη
Γερμανία, τη Σουηδία, τη
Φιλανδία, τη Σουηδία, την
Ολλανδία, οι εθνικές
βιβλιοθήκες της Γαλλίας,
της Δανίας και της
Ολλανδίας, μεγάλα
μουσεία όπως αυτά του
Λονδίνου, του Βερολίνου
και του Λούβρου. Από την
Ελλάδα η μόνη
βιβλιοθήκη που
εμφανίζεται ως "εταίρος"
στην Εuropeana είναι η
Κεντρική Βιβλιοθήκη
Βέροιας!

«Οι πολιτιστικοί φορείς αποκτούν νόημα για τη 'γενιά του Web'»Τη διαχείριση της Europeana
έχει το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα
Ψηφιακών Βιβλιοθηκών, το
οποίο συγκεντρώνει τις
κυριότερες ευρωπαϊκές
ενώσεις βιβλιοθηκών, αρχείων,
μουσείων, οπτικοακουστικών
αρχείων και πολιτιστικών
ιδρυμάτων. Η Europeana
φιλοξενείται από την
ολλανδική εθνική βιβλιοθήκη,
την Koninklijke Bibliotheek.
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αναδρομή

Η
συνθήκη του Άμστερνταμ
θεσμοθέτησε την “ευρωπαϊ-

κή ιθαγένεια” και δημιούργησε
τον “ευρωπαϊκό χώρο ελευθε-
ρίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης”,
εντός του οποίου θα υπήρχε ελεύ-
θερη κυκλοφορία των προσώπων,
ενώ οι έλεγχοι θα πραγματοποι-
ούνταν στα εξωτερικά σύνορα
της Ε.Ε. με τρίτες χώρες. Έδωσε
μεγαλύτερη έμφαση σε θέματα

δικαιωμάτων των πολιτών, ασύ-
λου και μετανάστευσης, αύξησε
τις εξουσίες του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και έβαλε τις βάσεις
για τη μεγάλη διεύρυνση προς
τις χώρες της Κεντρικής και της
Ανατολικής Ευρώπης. Με τη Συν-
θήκη του Άμστερνταμ η μηχανή
της Ευρωπαϊκής Ένωσης άρχισε
να ανεβάζει στροφές, καθώς επε-
κτάθηκε η λήψη αποφάσεων με
ειδική πλειοψηφία σε περισσότε-
ρες περιπτώσεις, ενώ το Ευρω-
παϊκό Κοινοβούλιο απέκτησε απο-
φασιστικό ρόλο στο διορισμό του
προέδρου της Κομισιόν.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ: Η συν-
θήκη του Άμστερνταμ απαγορεύει
κάθε διάκριση λόγω ιθαγένειας,
υπογραμμίζει την αρχή της ισό-
τητας μεταξύ ανδρών και γυναι-
κών όσον αφορά την ισότητα της

αμοιβής, ενσωματώνει ένα κοι-
νωνικό σύμφωνο για την κατα-
πολέμηση του κοινωνικού απο-
κλεισμού και εισάγει την αρχή
προστασίας των δεδομένων προ-
σωπικού χαρακτήρα. Για πρώτη
φορά προβλέπεται αναστολή ορι-
σμένων δικαιωμάτων που απορ-
ρέουν από την Ε.Ε. για όσα κρά-
τη-μέλη δεν σέβονται τις αρχές
που συνθέτουν τη βάση της Ένω-
σης: ελευθερία, δημοκρατία, σε-
βασμό των ανθρωπίνων δικαιω-
μάτων. Φυσικά το ίδιο ισχύει και
για τα κράτη που υποβάλλουν
αίτηση ένταξης (βλέπε Τουρκία). 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ: Η συν-
θήκη του Άμστερνταμ αποσα-
φηνίζει την έννοια της “ευρω-
παϊκής ιθαγένειας”: Κάθε άτο-
μο με ιθαγένεια κράτους-μέλους
της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι
ευρωπαίος πολίτης. Οι ευρωπαί-
οι πολίτες έχουν το δικαίωμα της
ελεύθερης κυκλοφορίας και της
διαμονής σε ολόκληρη την επι-
κράτεια της Ε.Ε., καθώς και το
δικαίωμα του εκλέγειν και του
εκλέγεσθαι στις δημοτικές και
τις ευρωπαϊκές εκλογές. 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ: Η
κατάργηση των συνοριακών ελέγ-
χων στο πλαίσιο της συμφωνίας

του Σένγκεν ξεκίνησε από μια
πρωτοβουλία που ανέλαβαν το
1985 οι χώρες της Μπενελούξ, η
Γαλλία και η Γερμανία. Μόλις το
1997 το “κεκτημένο του Σέγκεν”
ενσωματώθηκε στο πλαίσιο της
Ε.Ε. Πρακτικά αυτό σήμαινε ότι
από το 1999 οι Ευρωπαίοι δεν
χρειάζονταν πια διαβατήρια για
να ταξιδέψουν εντός της Ε.Ε.,
με εξαίρεση την Ιρλανδία και τη
Μ. Βρετανία. 

ΕΡΓΑΣΙΑ: Η συνθήκη του Άμ-
στερνταμ προσθέτει τη δυνατό-
τητα θέσπισης μέτρων που να
παρέχουν κίνητρα για την έντα-
ξη στην αγορά εργασίας κοινω-
νικά αποκλεισμένων ομάδων,
όπως τα άτομα με αναπηρία. Επί-
σης, η Ε.Ε. έχει τη δυνατότητα
να παρεμβαίνει για τη βελτίωση
του περιβάλλοντος εργασίας, για
την προστασία της υγείας και της
ασφάλειας των εργαζομένων και
για την ισότητα μεταχείρισης με-
ταξύ ανδρών και γυναικών. Τα

θέματα των αμοιβών, του δι-
καιώματος του συνεταιρίζεσθαι
και της απεργίας μένουν εκτός
κοινοτικής αρμοδιότητας. 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥ-
ΝΕΡΓΑΣΙΑ: Στον τομέα της δι-
καιοσύνης και εσωτερικών υπο-
θέσεων η Συνθήκη προβλέπει στε-
νότερη συνεργασία αστυνομι-
κών και δικαστικών αρχών σε ποι-
νικές υποθέσεις (όπως η εμπο-
ρία ανθρώπων και τα εγκλήμα-
τα κατά των παιδιών, η λαθρεμ-
πορία ναρκωτικών και όπλων, η
δωροδοκία και η απάτη), καθώς
και σε υποθέσεις που σχετίζον-
ται με την τρομοκρατία. Η συ-
νεργασία αυτή αφορά τη διεξα-
γωγή δικών και την εκτέλεση απο-
φάσεων, καθώς και τη διευκό-
λυνση της έκδοσης κρατουμέ-
νων μεταξύ των κρατών-μελών.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: Με τη
συνθήκη του Άμστερνταμ θε-
σπίστηκε η θέση Γενικού Γραμ-

ματέα του Συμβουλίου και Ύπα-
του Εκπροσώπου για την ΚΕΠ-
ΠΑ (Κοινή Εξωτερική Πολιτική
και Πολιτική Ασφάλειας), ο οποί-
ος αναλαμβάνει το καθήκον να
συμβάλλει στην αύξηση της συ-
νοχής της και να διεξάγει διά-
λογο με τρίτους, εξ ονόματος
της Ε.Ε. Ο Ύπατος Εκπρόσωπος
διαθέτει τη στήριξη μιας μονά-
δας σχεδιασμού πολιτικής και
έγκαιρης προειδοποίησης. 
Η συνθήκη του Άμστερνταμ δεν
αντιμετώπισε ορισμένα σημαν-
τικά ζητήματα, χωρίς τη ρύθμι-
ση των οποίων δεν θα μπορού-
σε να προχωρήσει η διεύρυνση
προς τις χώρες της ανατολικής
Ευρώπης. 
Τα “υπόλοιπα του Άμστερνταμ”
(όπως αποκλήθηκαν τα ζητήμα-
τα του μεγέθους της Επιτροπής,
των ψήφων στο Συμβούλιο και
του κανόνα της ειδικής πλει-
οψηφίας) ρυθμίστηκαν από την
επόμενη Συνθήκη, που υπογρά-
φηκε στη Νίκαια.

ΠΡΙΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ η επταε-
τία της… φαγούρας, η Συνθήκη
του Μάαστριχτ αντικαταστάθη-
κε από τη Συνθήκη του Άμ-
στερνταμ, η οποία υπογράφηκε
στις 2 Οκτωβρίου 1997 και τέ-
θηκε σε ισχύ την 1η Μαΐου 1999.

Στο μεταξύ, από το 1995 εντάχ-
θηκαν στην Ε.Ε. η Αυστρία, η
Σουηδία και η Φιλανδία, αυξά-
νοντας τον αριθμό των μελών
από 12 σε 15. Η Ε.Ε. απέκτησε
έναν “υπουργό Εξωτερικών”,
τον Χαβιέ Σολάνα.

Η Συνθήκη
του Άμστερνταμ
Πρόκειται για το έγγραφο που
θεσμοθέτησε την ευρωπαϊκή ιθαγένεια
και δημιούργησε τον ευρωπαϊκό χώρο
ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης,
εντός του οποίου θα υπήρχε ελεύθερη
κυκλοφορία των προσώπων

Με τη Συνθήκη του
Άμστερνταμ η μηχανή της
Ε.Ε. άρχισε να ανεβάζει
στροφές, καθώς επεκτά-
θηκε η λήψη αποφάσεων
με ειδική πλειοψηφία σε
περισσότερες περιπτώ-
σεις, ενώ το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο απέκτησε
αποφασιστικό ρόλο στον
διορισμό του προέδρου
της Κομισιόν

Ο ΧΑΒΙΕ ΣΟΛΑΝΑ είναι ο “υπουρ-
γός Εξωτερικών και Άμυνας” -
επισήμως ο γενικός γραμματέας
του Συμβουλίου της Ε.Ε. και ύπα-
τος επίτροπος της Ε.Ε. για την
κοινή εξωτερική πολιτική και την
πολιτική ασφάλειας. Υπήρξε υπουρ-
γός σοσιαλιστικών κυβερνήσε-
ων στην Ισπανία αλλά και… γενι-
κός γραμματέας του ΝΑΤΟ! Πριν
εισέλθει στην πολιτική σκηνή, δί-
δασκε φυσική στερεάς κατάστα-
σης στο Πανεπιστήμιο της Μα-

δρίτης. Στη συνέχεια ασχολήθη-
κε με εξαιρετικά ρευστές κατα-
στάσεις. Ανέλαβε επικεφαλής της
Βορειοατλαντικής Συμμαχίας το
1995, μια περίοδο έντονης ανά-
μειξης του ΝΑΤΟ στα Βαλκάνια
(ανάπτυξη πολυεθνικής δύναμης
στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, αε-
ροπορικές επιθέσεις εναντίον της
Σερβίας).  
Ως γενικός γραμματέας του Συμ-
βουλίου της Ε.Ε. και “ύπατος εκ-
πρόσωπος” της ΚΕΠΠΑ έχει ως

καθήκον την εκπροσώπηση ιδε-
ών και την ανάλυση πολιτικών
επιλογών για να βοηθήσει τους
ηγέτες της Ε.Ε. να συμφωνήσουν
σε ζητήματα εξωτερικής πολιτι-
κής και πολιτικής ασφάλειας, έτσι
ώστε η Ένωση να έχει μεγαλύ-
τερη πολιτική επιρροή στις διε-
θνείς υποθέσεις. Ο Σολάνα είναι
επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Ορ-
γανισμού Άμυνας, ο οποίος ιδρύ-
θηκε τον Ιούλιο του 2004 για να
ενισχύσει τις ευρωπαϊκές αμυν-

τικές ικανότητες στον τομέα δια-
χείρισης κρίσεων, καθώς επίσης
για να στηρίξει την ευρωπαϊκή
πολιτική ασφάλειας και άμυνας.
Επίσης εκπροσωπεί την Ε.Ε. στο
Κουαρτέτο της Μέσης Ανατολής
-την τετραμελή ομάδα, η οποία
συμμετέχει στη μεσολάβηση της
ειρηνευτικής διαδικασίας στη σύγ-
κρουση Ισραήλ-Παλαιστίνης, απαρ-
τιζόμενη επίσης από ΟΗΕ, Ηνω-
μένες Πολιτείες και Ρωσία.

Χαβιέ Σολάνα: Ο “υπουργός” Εξωτερικών και άμυνας της Ε.Ε.
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ΜΕ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ εκδηλώσεις,
που ξεκινούν το Μάιο από την
Ισπανία και τη Βρετανία και
θα κορυφωθούν τον Οκτώβριο

στο Στρασβούργο, θα τιμη-
θούν τα εξήντα χρόνια της
ίδρυσης του Συμβουλίου της
Ευρώπης, ενός διακυβερνη-

τικού οργανισμού με 47 κρά-
τη-μέλη, που εκπροσωπούν
πληθυσμό 800 εκατομμυρίων
πολιτών.

Στρασβούργο, του Σ. Ζλατάνου

Σ
τις 9 Αυγούστου 1949 η Ελ-
λάδα προσχώρησε ως το 11ο

κράτος-μέλος στο Συμβούλιο.
Μετέχει ενεργά στις εργασίες
του Οργανισμού τόσο στις συ-
νόδους της Επιτροπής Υπουρ-

γών και της Κοινοβουλευτικής
Συνελεύσεως όσο και στις συ-
ναντήσεις των Ειδικευμένων Επι-
τροπών και των Ομάδων Εμπει-
ρογνωμόνων. Στη σύνοδο του
Συμβουλίου που έληξε την Πα-
ρασκευή συμμετείχαν οι βου-
λευτές Γιώργος Βουλγαράκης,
Αριστοτέλης Παυλίδης, Άννα Ψα-
ρούδα-Μπενάκη, Μανώλης Κε-
φαλογιάννης (από τη Νέα Δη-
μοκρατία), Ντίνος Βρεττός και
Ροδούλα Ζήση (ΠΑΣΟΚ), Γιάν-
νης Μπανιάς (Συνασπισμός) και
Κ. Αιβαλιώτης (ΛΑΟΣ). 
Μεταξύ των στόχων του Συμβου-
λίου της Ευρώπης είναι:

● Η εδραίωση της δημοκρατικής
σταθερότητας στην Ευρώπη. 
● Η διαφύλαξη και προαγωγή των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της πλου-
ραλιστικής δημοκρατίας και των
αρχών του δικαίου. 
● Η αναζήτηση λύσεων σε προ-
βλήματα της ευρωπαϊκής κοινω-
νίας: ξενοφοβία, έλλειψη ανεκτι-
κότητας, προστασία του περιβάλ-
λοντος κτλ.
Η εκπροσώπηση των κρατών με-

λών του Συμβουλίου της Ευρώ-
πης συντελείται σε επίπεδο
● κυβερνήσεων (επιτροπή υπουρ-
γών), 
● εθνικών κοινοβουλίων (κοινο-
βουλευτική συνέλευση), 
● τοπικών και περιφερειακών αρ-
χών (κογκρέσο τοπικών και περι-
φερειακών αρχών).
Η Επιτροπή Υπουργών (Commit-
tee of Ministers) είναι το σώμα λή-
ψης αποφάσεων του Συμβουλίου

και αποτελείται από τους υπουρ-
γούς Εξωτερικών των κρατών-με-
λών (ή τους μόνιμους αντιπρο-
σώπους με μόνιμη έδρα στο Στρα-
σβούργο).
Η Κοινοβουλευτική Συνέλευση (Par-
liamentary Assembly) είναι το συμ-
βουλευτικό σώμα τα μέλη του οποί-
ου ορίζονται από τα εθνικά κοι-
νοβούλια. 
Το Κογκρέσο Τοπικών και Περι-
φερειακών Αρχών της Ευρώπης

(Congress of Local and Regional
Authorities of Europe) είναι ένα
συμβουλευτικό όργανο όπου εκ-
προσωπούνται οι τοπικές και πε-
ριφερειακές αρχές όλων των κρα-
τών-μελών.
Ακόμη το Συμβούλιο της Ευρώ-
πης είναι ανοιχτό σε διάλογο με
περισσότερες από 400 Μη Κυ-
βερνητικές Οργανώσεις στις οποί-
ες έχει παραχωρήσει συμβουλευ-
τική ιδιότητα.

Τα 60 του χρόνια γιορτάζει
φέτος το Συμβούλιο της Ευρώπης
Η Ελλάδα προσχώρησε στο Συμβούλιο, ως το 11ο κράτος - μέλος του, στις 9 Αυγούστου 1949

ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ την Οικουμενική
Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου που υιοθέτησε η Γε-
νική Συνέλευση των Ηνωμένων
Εθνών το 1948, το Συμβούλιο της
Ευρώπης ανέλαβε την πρωτο-
βουλία να δημιουργήσει τη Σύμ-
βαση για την Προστασία των Δι-
καιωμάτων του Ανθρώπου και
των Θεμελιωδών Ελευθεριών,
όπως είναι ο πλήρης τίτλος της,
ή ΕΣΔΑ. Τη Σύμβαση υπέγραψαν
πρώτα, το 1950, τα 15 κράτη-μέ-
λη του Συμβουλίου της Ευρώπης.  
Στο πλαίσιο του αρχικού κειμέ-
νου της σύμβασης (έχει τροπο-
ποιηθεί και συμπληρωθεί 12 φο-
ρές με μια σειρά πρωτοκόλλων)
δύο ανεξάρτητα σώματα ιδρύ-
θηκαν για να επιβλέπουν την
εφαρμογή των δικαιωμάτων: η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή Δικαιωμά-

των του Ανθρώπου και το Ευρω-
παϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων.
Μιλώντας για τα εξήντα χρόνια,
ο πρώην υπουργός Αιγαίου Αρι-
στοτέλης Παυλίδης τόνισε ότι κύ-
ριος στόχος του Συμβουλίου εί-
ναι η τήρηση των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων και η νομιμότητα
στις διεθνείς σχέσεις. "Ειδικά για
τη χώρα μας έχει εξαιρετική ση-
μασία. Το Συμβούλιο της Ευρώ-
πης ήταν εκείνο που με την απο-
πομπή από τους κόλπους του της
Ελλάδας κατά την περίοδο της
δικτατορίας συνέβαλε να ενθαρ-
ρύνουν όλοι εκείνοι που αγωνί-
στηκαν για την αποκατάσταση
της δημοκρατίας στη χώρα μας.
Το Συμβούλιο συνεχίζει την πο-
ρεία του, με 47 χώρες σήμερα,
κι άλλες που θέλουν να ενταθούν

και παράλληλα με τις παρεμβά-
σεις του είναι ο θεματοφύλακας
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
και των νόμων που είναι ουσια-
στική υπόθεση για όλους τους
Ευρωπαίους". 
Ο κ. Παυλίδης αναφέρθηκε και
στις χώρες όπου παρατηρούνται
αποκλίσεις και το Συμβούλιο πα-
ρεμβαίνει, προσπαθώντας να απο-
κατασταθούν οι παραβιάσεις. Μά-
λιστα πολλές φορές, όταν δεν
εισακούεται, "παγώνει" τις σχέ-
σεις του με τις χώρες αυτές. Τέ-
λος τόνισε ότι η ελληνική παρου-
σία ήταν και είναι έντονη και σο-
βαρή. 
Από την πλευρά του ο πρώην
υπουργός του ΠΑΣΟΚ Ντίνος
Βρεττός επισήμανε ότι συμμετέ-
χει στο Συμβούλιο από το 1983
ως δήμαρχος και στη συνέχεια

ως επικεφαλής των βουλευτών
επί κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ. "Το
Συμβούλιο της Ευρώπης είναι ο
φάρος των ανθρωπίνων δικαιω-
μάτων, έχει αποκτήσει μεγάλη
αξιοπιστία, που συνδυάζεται και
με το Δικαστήριο Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων, γιατί πολλοί Ευ-
ρωπαίοι προσβλέπουν στις απο-
φάσεις του Δικαστηρίου για να
βρουν δικαίωση", τόνισε ο κ Βρετ-
τός. Προσέθεσε δε ότι η Ελλάδα
έχει υπογράψει πολλές συμβά-
σεις Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
οι οποίες μας βοηθούν, αλλά και
με την παρουσία τους στο Στρα-
σβούργο προωθούν και τα εθνι-
κά μας θέματα. "Τα μάτια μας εί-
ναι ανοιχτά, λειτουργούμε δια-
κομματικά ώστε να επιλύουμε
τυχόν προβλήματα που αντιμε-
τωπίζει η Ελλάδα", κατέληξε. 

Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Η εκπροσώπηση
των κρατών μελών
συντελείται σε επίπεδο
κυβερνήσεων, εθνικών
κοινοβουλίων, αλλά 
και τοπικών και
περιφερειακών αρχών



Κ
άθε υπουργός που συμμετέχει
στο Συμβούλιο είναι εξουσιο-

δοτημένος να αναλαμβάνει δεσμεύ-
σεις εξ ονόματος της κυβέρνησής
του. Με άλλα λόγια, η υπογραφή του
υπουργού ισοδυναμεί με υπογραφή
ολόκληρης της κυβέρνησης. Επιπλέ-
ον, κάθε υπουργός που συμμετέχει
στο Συμβούλιο είναι υπεύθυνος ενώ-
πιον του εθνικού κοινοβουλίου του
και των πολιτών τους οποίους αντι-
προσωπεύει το κοινοβούλιο, πράγ-
μα που εξασφαλίζει τη δημοκρατική
νομιμότητα των αποφάσεων του Συμ-
βουλίου. 
Το ανώτερο τέσσερις φορές κάθε
χρόνο οι πρόεδροι και πρωθυπουρ-
γοί των κρατών-μελών, μαζί με τον
πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής, συνεδριάζουν ως Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο. Στις εν λόγω συνεδριά-
σεις "κορυφής" καθορίζεται η γενι-
κή πολιτική της Ένωσης και ρυθμί-
ζονται θέματα που δεν ήταν δυνατό
να διευθετηθούν σε χαμηλότερο επί-
πεδο (δηλαδή από τους υπουργούς
στις κανονικές συνεδριάσεις του Συμ-
βουλίου). Δεδομένης της σημασίας
τους, οι συζητήσεις του Ευρωπαϊ-
κού Συμβουλίου συνεχίζονται συ-
χνά μέχρι αργά τη νύχτα και προ-
σελκύουν ιδιαίτερα το ενδιαφέρον
των ΜΜΕ.

ΤΙ ΚΑΝΕΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ;
Οι κύριες αρμοδιότητες του Συμ-
βουλίου είναι οι εξής:
01. Θεσπίζει ευρωπαϊκούς νόμους,
από κοινού με το Ευρωπαϊκό Κοινο-
βούλιο, σε πολλούς τομείς πολιτι-
κής. 
02. Συντονίζει τη γενική οικονομική
πολιτική των κρατών-μελών. 
03. Συνομολογεί διεθνείς συμφω-
νίες μεταξύ της Ένωσης και ενός ή
περισσοτέρων κρατών ή διεθνών
οργανισμών. 
04. Εγκρίνει τον προϋπολογισμό της
Ένωσης από κοινού με το Ευρωπαϊ-
κό Κοινοβούλιο. 
05. Αναπτύσσει την Κοινή Εξωτερι-
κή Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας
της Ένωσης βάσει γενικών προσα-
νατολισμών που καθορίζει το Ευ-
ρωπαϊκό Συμβούλιο. 
06. Συντονίζει τη συνεργασία μετα-
ξύ των εθνικών δικαστικών και αστυ-
νομικών αρχών σε ποινικές υποθέ-
σεις. 
Οι περισσότερες από τις αρμοδιό-
τητες αυτές αφορούν τον "κοινοτι-
κό" τομέα, δηλαδή τομείς δραστη-
ριότητας όπου τα κράτη-μέλη έχουν
αποφασίσει να εκχωρήσουν την κυ-
ριαρχία τους και να αναθέσουν εξου-
σίες λήψης αποφάσεων στα ευρω-

παϊκά θεσμικά όργανα. Ο τομέας αυ-
τός αποτελεί τον "πρώτο πυλώνα"
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εντούτοις,
οι τελευταίες δύο αρμοδιότητες αφο-
ρούν κατά κύριο λόγο τομείς στους
οποίους τα κράτη-μέλη δεν έχουν
εκχωρήσει τις εξουσίες τους, αλλά
απλώς συνεργάζονται Αυτό αποκα-
λείται "διακυβερνητική συνεργασία"
και καλύπτει τον δεύτερο και τον
τρίτο "πυλώνα" της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης. Μεγάλο μέρος της ευρωπαϊκής
νομοθεσίας εκδίδεται από το Συμ-
βούλιο και το Κοινοβούλιο από κοι-
νού. Κατά κανόνα, το Συμβούλιο ενερ-
γεί μόνον κατόπιν πρότασης της Επι-
τροπής, ενώ η Επιτροπή φυσιολογι-
κά είναι υπεύθυνη να εξασφαλίζει
ότι η ευρωπαϊκή νομοθεσία, αφ' ης
στιγμής εκδοθεί, εφαρμόζεται σω-
στά. 

ΤΟ ECO/FIN
Οι χώρες της Ένωσης έχουν απο-
φασίσει ότι επιθυμούν μια γενική οι-
κονομική πολιτική που να βασίζεται
σε στενό συντονισμό μεταξύ των
εθνικών οικονομικών πολιτικών τους.
Ο συντονισμός αυτός εξασφαλίζε-
ται από τους υπουργούς Οικονομίας
και Οικονομικών που αποτελούν συλ-
λογικά το Συμβούλιο Οικονομικών
και Δημοσιονομικών Υποθέσεων
("Eco/Fin"). 
Οι χώρες της Ένωσης επιθυμούν επί-
σης να δημιουργήσουν περισσότε-
ρες θέσεις απασχόλησης και να βελ-
τιώσουν τα εκπαιδευτικά τους συ-
στήματα, καθώς και τα συστήματα
υγείας και κοινωνικής προστασίας.
Μολονότι κάθε χώρα της Ένωσης
είναι υπεύθυνη για την πολιτική της
στους τομείς αυτούς, οι χώρες της
Ένωσης μπορούν να καθορίσουν κοι-
νούς στόχους και να διδαχθούν η
μία από την εμπειρία της άλλης, για
να επιτύχουν τα καλύτερα δυνατά
αποτελέσματα. Η εν λόγω διαδικα-
σία αποκαλείται "ανοικτή μέθοδος
συντονισμού" και λαμβάνει χώρα
στο πλαίσιο του Συμβουλίου. 

ΣΥΝΑΨΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ 
Κάθε χρόνο, το Συμβούλιο "συνο-
μολογεί" (δηλαδή υπογράφει επισή-
μως) διάφορες συμφωνίες μεταξύ
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων
χωρών ή διεθνών οργανισμών. Οι
συμφωνίες αυτές μπορούν να κα-
λύπτουν ευρείς τομείς, όπως το εμ-
πόριο, η συνεργασία και η ανάπτυξη
ή να αφορούν ειδικά θέματα, όπως
η κλωστοϋφαντουργία, η αλιεία, οι
επιστήμες και η τεχνολογία, οι με-
ταφορές κτλ. 
Επιπλέον, το Συμβούλιο συνομολο-

γεί συμβάσεις μεταξύ των κρατών-
μελών της Ένωσης σε τομείς όπως
η φορολογία, το εταιρικό δίκαιο ή η
προξενική προστασία. Οι συμβάσεις
μπορούν να αφορούν επίσης τη συ-
νεργασία για θέματα ελευθερίας,
ασφάλειας και δικαιοσύνης.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 
Ο ετήσιος προϋπολογισμός της Ένω-
σης εγκρίνεται από κοινού από το
Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινο-
βούλιο.

ΚΟΙΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Τα κράτη μέλη συνεργάζονται για

την ανάπτυξη μιας Κοινής Εξωτε-
ρικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφά-
λειας (ΚΕΠΠΑ). Αλλά η εξωτερική
πολιτική, η ασφάλεια και η άμυνα
είναι ζητήματα, τα οποία παραμέ-
νουν υπό τον ανεξάρτητο έλεγχο
των κρατών-μελών. Τα κράτη-μέ-
λη δεν έχουν εκχωρήσει την εθνι-
κή κυριαρχία τους στους τομείς αυ-
τούς, πράγμα που σημαίνει ότι ο ρό-
λος του Κοινοβουλίου και της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής είναι περιορι-
σμένος. 
Εντούτοις, οι χώρες της Ένωσης
μπορούν να κερδίσουν πολλά αν
συνεργαστούν στους τομείς αυτούς,
ενώ το κύριο βήμα γι' αυτή τη "δια-
κυβερνητική συνεργασία" είναι το
Συμβούλιο. 
Για να είναι σε θέση να αντιδρά
αποτελεσματικότερα στις διεθνείς
κρίσεις, η Ε.Ε. δημιούργησε μια "Δύ-
ναμη Ταχείας Αντίδρασης". Δεν
πρόκειται για έναν ευρωπαϊκό στρα-
τό. Το προσωπικό της συνεχίζει να
ανήκει στις εθνικές ένοπλες δυ-
νάμεις και να τελεί υπό εθνική δι-
οίκηση, ενώ ο ρόλος της περιορί-
ζεται στην εκπλήρωση ανθρωπι-
στικών ή ειρηνευτικών καθηκόν-
των και άλλων επιχειρήσεων διά-
σωσης και αντιμετώπισης κρίσε-

ων. Το 2003, για παράδειγμα, η Ένω-
ση διεξήγαγε στρατιωτική επιχεί-
ρηση (με κωδικό όνομα "Άρτεμις")
στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγ-
κό, και το 2004 άρχισε ειρηνευτι-
κή επιχείρηση (κωδικό όνομα "Αλ-
θαία") στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη. 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 
Οι πολίτες της Ένωσης είναι ελεύ-
θεροι να εγκατασταθούν και να
εργασθούν σε οποιαδήποτε χώρα
της Ένωσης που θα επιλέξουν. Αυ-
τό σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουν
ισότιμη πρόσβαση στην πολιτική
δικαιοσύνη σε ολόκληρη την Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση. 
Για το λόγο αυτό τα εθνικά δικα-
στήρια πρέπει να συνεργαστούν,
ώστε, για παράδειγμα, μια δικα-
στική απόφαση που εκδίδεται σε
χώρα της Ένωσης για υπόθεση δια-
ζυγίου ή επιμέλειας παιδιού να ανα-
γνωρίζεται σε όλες τις άλλες χώ-
ρες της Ένωσης. 
Η ελεύθερη κυκλοφορία στην Ένω-
ση είναι προς μεγάλο όφελος των
νομοταγών πολιτών, αλλά μπορεί
επίσης να αποτελέσει αντικείμενο
εκμετάλλευσης εκ μέρους των διε-
θνών εγκληματιών και τρομοκρα-

τών. Η αντιμετώπιση του διασυνο-
ριακού εγκλήματος απαιτεί τη δια-
συνοριακή συνεργασία μεταξύ των
εθνικών δικαστηρίων, των αστυνο-
μικών δυνάμεων, των τελωνειακών
υπαλλήλων και των αρχών μετα-
νάστευσης όλων των χωρών της
Ένωσης.
Θα πρέπει να εξασφαλιστεί, για πα-
ράδειγμα, 

l ότι τα εξωτερικά σύνορα της Ένω-
σης αστυνομεύονται αποτελεσμα-
τικά, 

l ότι οι τελωνειακές και οι αστυνο-
μικές αρχές ανταλλάσσουν πληρο-
φορίες όσον αφορά τις κινήσεις υπό-
πτων για λαθρεμπόριο ναρκωτικών
ή διακίνηση ανθρώπων, 

l ότι οι αιτήσεις ασύλου αξιολο-
γούνται και διεκπεραιώνονται κατά
τον ίδιο τρόπο σε ολόκληρη την Ένω-
ση, ώστε να αποτραπεί το φαινόμε-
νο της "αναζήτησης ασύλου" ("fo-
rum shopping"). 
Των θεμάτων αυτών επιλαμβάνεται
το Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσω-
τερικών Υποθέσεων - δηλαδή, οι
υπουργοί Δικαιοσύνης και Εσωτερι-
κών. Στόχος είναι να δημιουργηθεί
ένας ενιαίος "χώρος ελευθερίας,
ασφάλειας και δικαιοσύνης" εντός
των συνόρων της Ένωσης.
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θεσμοί
Η ΚΟΜΙΣΙΟΝ μπορεί να είναι η
"ατμομηχανή" της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και το Ευρωπαϊκό Κοινο-
βούλιο η "φωνή" των πολιτών της,
τις καθοριστικότερες εξουσίες
στην Ευρωπαϊκή Ένωση όμως δια-

τηρούν οι κυβερνήσεις των κρα-
τών-μελών που εκπροσωπούνται
στο Συμβούλιο της Ε.Ε. Tο Συμ-
βούλιο είναι το κύριο όργανο λή-
ψης των αποφάσεων της Ευρω-
παϊκής Ένωσης. Όπως και το Ευ-

ρωπαϊκό Κοινοβούλιο, συστήθη-
κε με τις ιδρυτικές συνθήκες της
κοινότητας τη δεκαετία του 1950.
Εκπροσωπεί τα κράτη-μέλη και
στις συνεδριάσεις του παραβρί-
σκεται ένας υπουργός από κάθε

κυβέρνηση κράτους-μέλους της
Ένωσης. Το ποιος υπουργός πα-
ραβρίσκεται σε κάθε συνεδρίαση
εξαρτάται από τα υπό συζήτηση
θέματα. Αν, για παράδειγμα, το
Συμβούλιο πρόκειται να συζητή-

σει περιβαλλοντικά ζητήματα, στη
συνεδρίαση θα παραβρίσκεται ο
υπουργός Περιβάλλοντος κάθε
χώρας της Ε.Ε. και το Συμβούλιο
θα ονομάζεται "Συμβούλιο υπουρ-
γών Περιβάλλοντος". Οι σχέσεις

της Ένωσης με τον υπόλοιπο κό-
σμο συζητούνται στο "Συμβού-
λιο Γενικών Υποθέσεων και Εξω-
τερικών Σχέσεων". Αλλά το Συμ-
βούλιο στη συγκεκριμένη σύνθε-
σή του έχει και την ευρύτερη ευ-

θύνη για γενικά θέματα πολιτι-
κής, συνεπώς στις συνεδριάσεις
του παραβρίσκεται οποιοσδήπο-
τε υπουργός ή υφυπουργός επι-
λέξει κάθε κυβέρνηση. Συνολικά,
το Συμβούλιο συνεδριάζει υπό εν-

νέα διαφορετικές συνθέσεις: Γε-
νικές Υποθέσεις και Εξωτερικές
Σχέσεις • Οικονομικές και Δημο-
σιονομικές Υποθέσεις (ECOFIN)
• Δικαιοσύνη και Εσωτερικές Υπο-
θέσεις (ΔΕΥ) • Απασχόληση, κοι-

νωνική πολιτική, υγεία και κατα-
ναλωτές • Ανταγωνιστικότητα •
Μεταφορές, τηλεπικοινωνίες και
ενέργεια • Γεωργία και αλιεία •
Περιβάλλον • Παιδεία, Νεολαία
και Πολιτισμός.

ΕΜΑ (COREPER). Κάθε κράτος-μέ-
λος της Ένωσης διαθέτει στις Βρυ-
ξέλλες μια μόνιμη ομάδα ("αντιπρο-
σωπεία") που το εκπροσωπεί και υπε-
ρασπίζεται τα εθνικά συμφέροντά
του στο επίπεδο της Ένωσης. Ο επι-
κεφαλής κάθε αντιπροσωπείας είναι
στην ουσία ο πρέσβης της χώρας του
στην Ένωση. Αυτοί οι πρέσβεις (γνω-
στοί ως "μόνιμοι αντιπρόσωποι") συ-
νεδριάζουν κάθε εβδομάδα στο πλαί-
σιο της Επιτροπής Μονίμων Αντιπρο-
σώπων (ΕΜΑ). Η επιτροπή αυτή έχει
ως έργο την προετοιμασία των ερ-
γασιών του Συμβουλίου σε όλους
τους τομείς, εκτός από το γεωργικό,
με τον οποίο ασχολείται η Ειδική Επι-
τροπή Γεωργίας. Η ΕΜΑ επικουρεί-
ται από μια σειρά ομάδων εργασίας,

τις οποίες απαρτίζουν στελέχη των
εθνικών διοικήσεων. 

l Η ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙ-
ΟΥ. Η Προεδρία του Συμβουλίου
ασκείται εκ περιτροπής από κάθε
κράτος μέλος για περίοδο έξι μη-
νών. Με άλλα λόγια, κάθε κράτος
μέλος της Ένωσης αναλαμβάνει δια-
δοχικά την ημερήσια διάταξη του
Συμβουλίου και προεδρεύει όλων
των συνεδριάσεων επί ένα εξάμη-
νο, προωθώντας τις νομοθετικές και
πολιτικές αποφάσεις και διαπραγ-
ματευόμενο συμβιβαστικές λύσεις
μεταξύ των κρατών μελών. 

l Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ. Η Προ-
εδρία επικουρείται από τη Γενική Γραμ-
ματεία, η οποία ασχολείται με την
προετοιμασία και την ομαλή λειτουργία

των εργασιών του Συμβουλίου σε
όλα τα επίπεδα. Το 2004, γενικός
γραμματέας του Συμβουλίου επα-
ναδιορίστηκε ο Χαβιέ Σολάνα. Ο γε-
νικός γραμματέας αποτελεί επίσης
ύπατο εκπρόσωπο για την Κοινή Εξω-
τερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφά-
λειας (ΚΕΠΠΑ), και με αυτή την ιδιό-
τητα συμμετέχει στο συντονισμό της
δράσης της Ένωσης στην παγκόσμια
σκηνή. Με βάση τη Συνθήκη της Λισ-
σαβόνας, ο ύπατος εκπρόσωπος θα
αντικατασταθεί από έναν υπουργό
Εξωτερικών Υποθέσεων της Ένω-
σης. Ο Γενικός Γραμματέας επικου-
ρείται από αναπληρωτή Γενικό Γραμ-
ματέα, ο οποίος είναι υπεύθυνος για
την οργανωτική διεύθυνση της Γε-
νικής Γραμματείας.

Πώς οργανώνονται οι εργασίες του Συμβουλίου

ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ του Συμβουλίου λαμ-
βάνονται με ψηφοφορία. Όσο με-
γαλύτερος είναι ο πληθυσμός μιας
χώρας, τόσο περισσότερες ψήφους
διαθέτει, αλλά οι αριθμοί σταθμί-
ζονται υπέρ των χωρών με το μι-
κρότερο πληθυσμό:

Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία 
και Ηνωμένο Βασίλειο: 29
Ισπανία και Πολωνία: 27
Ρουμανία: 14
Ολλανδία: 13
Βέλγιο, Τσεχία. Ελλάδα, 
Ουγγαρία και Πορτογαλία: 12

Αυστρία, Βουλγαρία και Σουηδία: 10
Δανία, Ιρλανδία, Λιθουανία, 
Σλοβακία και Φινλανδία: 7
Κύπρος, Εσθονία, Λετονία, 
Λουξεμβούργο και Σλοβενία: 4
Μάλτα: 3
ΣΥΝΟΛΟ 345

ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ πολύ ευαίσθητους
τομείς, όπως είναι η κοινή εξωτερι-
κή πολιτική και πολιτική ασφαλείας,
η φορολογία καθώς και η πολιτική
στους τομείς του ασύλου και της με-
τανάστευσης, οι αποφάσεις του Συμ-
βουλίου πρέπει να λαμβάνονται με
ομοφωνία. Με άλλα λόγια, στους το-
μείς αυτούς κάθε κράτος-μέλος δια-
θέτει δικαίωμα βέτο. Αντίθετα, όσον
αφορά τα περισσότερα ζητήματα,
το Συμβούλιο λαμβάνει αποφάσεις
με "ειδική πλειοψηφία". Ειδική πλει-
οψηφία επιτυγχάνεται εάν υπάρξει
έγκριση από την πλειοψηφία των κρα-
τών-μελών (σε ορισμένες περιπτώ-
σεις από την πλειοψηφία των δύο
τρίτων) και εάν ληφθούν τουλάχι-
στον 255 θετικές ψήφοι, πράγμα που
αντιστοιχεί στο 73,9% του συνόλου.
Επιπλέον, κάθε κράτος-μέλος μπο-
ρεί να ζητήσει να επιβεβαιωθεί ότι
οι θετικές ψήφοι αντιπροσωπεύουν
τουλάχιστον το 62% του συνολικού
πληθυσμού της Ένωσης. Αν διαπι-
στωθεί ότι αυτό δεν ισχύει, η από-
φαση δεν εγκρίνεται.

Η λήψη αποφάσεων με «ειδική πλειοψηφία»
Κατά κανόνα, το
Συμβούλιο ενεργεί μόνον
κατόπιν πρότασης της
Επιτροπής, ενώ η
Επιτροπή φυσιολογικά
είναι υπεύθυνη να
εξασφαλίζει ότι η
ευρωπαϊκή νομοθεσία,
αφ' ης στιγμής εκδοθεί,
εφαρμόζεται σωστά

Οι προεδρίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι και το 2020
ΧΩΡΑ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΤΟΣ
Τσεχία Ιανουάριος - Ιούνιος 2009
Σουηδία Ιούλιος - Δεκέμβριος 2009
Ισπανία Ιανουάριος - Ιούνιος 2010
Βέλγιο Ιούλιος - Δεκέμβριος 2010
Ουγγαρία Ιανουάριος - Ιούνιος 2011
Πολωνία Ιούλιος - Δεκέμβριος 2011
Δανία Ιανουάριος - Ιούνιος 2012
Κύπρος Ιούλιος - Δεκέμβριος 2012
Ιρλανδία Ιανουάριος - Ιούνιος 2013
Λιθουανία Ιούλιος - Δεκέμβριος 2013
Ελλάδα Ιανουάριος - Ιούνιος 2014
Ιταλία Ιούλιος - Δεκέμβριος 2014
Λετονία Ιανουάριος - Ιούνιος 2015
Λουξεμβούργο Ιούλιος - Δεκέμβριος 2015
Ολλανδία Ιανουάριος - Ιούνιος 2016
Σλοβακία Ιούλιος - Δεκέμβριος 2016
Μάλτα Ιανουάριος - Ιούνιος 2017
Βρετανία Ιούλιος - Δεκέμβριος 2017
Εσθονία Ιανουάριος - Ιούνιος 2018
Βουλγαρία Ιούλιος - Δεκέμβριος 2018
Αυστρία Ιανουάριος - Ιούνιος 2019
Ρουμανία Ιούλιος - Δεκέμβριος 2019
Φινλανδία Ιανουάριος - Ιούνιος 2020

Το Συμβούλιο της Ε.Ε., ο πολιτικός βραχίονας της ενωμένης Ευρώπης
Το ανώτερο τέσσερις φορές κάθε χρόνο, οι πρόεδροι και πρωθυπουργοί των κρατών-μελών, μαζί με τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συνεδριάζουν ως Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

Ο αριθμός των ψήφων ανά χώρα
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Τ α νέα κράτη-μέλη, και κυ-
ρίως η Κύπρος, η Ρουμανία

και η Βουλγαρία παρουσίασαν
τη μεγαλύτερη βελτίωση, αν και
οι επιδόσεις τους παραμένουν
κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο
όρο, ενώ η Ελλάδα κατατάσσε-
ται στις χώρες “μετρίων επιδό-
σεων”. Οι ισχύουσες τάσεις απει-
κονίζονται στον πίνακα αποτε-
λεσμάτων του 2008 για την ευ-
ρωπαϊκή καινοτομία. 
Η μελέτη, βασιζόμενη σε στοι-
χεία που ίσχυαν πριν από τη χρη-
ματοπιστωτική κρίση, χρησιμο-
ποιεί 29 δείκτες για να μετρή-
σει το επίπεδο καινοτομίας που,

για κάθε χώρα, αποτελεί μοχλό
της οικονομικής ανάπτυξης και
της αντιμετώπισης προκλήσεων
όπως η κλιματική αλλαγή. 
Στους δείκτες αυτούς συγκατα-

λέγονται η δη-
μοτ ικότητα
των θετικών
σπουδών,
ο αριθμός
των ευ-
ρεσ ι τε -
χνιών, το
επίπεδο
των δα-
π α ν ώ ν
γ ι α
έ ρ ε υ ν α
και ανά-
π τ υ ξ η
(Ε&Α), η
δ ι ά θ ε σ η
κεφαλαίων
επιχειρημα-
τικού κινδύ-
νου για νέες
επιχειρήσεις και
το μέγεθος των εξα-
γωγών προϊόντων
υψηλής τεχνολογίας. 
Η Ε.Ε. έχει σημειώσει με-
γάλη πρόοδο, σε σύγκρι-
ση με την περασμένη πεν-
ταετία. Παρόλο που οι
ΗΠΑ και η Ιαπωνία εξα-
κολουθούν να προπο-
ρεύονται, η Ε.Ε. μειώνει το
χάσμα, αν και, τουλάχιστον
όσον αφορά τις ΗΠΑ, όχι τό-
σο γρήγορα όσο παλαιότερα. 
Παράλληλα, διατηρεί σχετικά κα-
λή απόσταση από τις αναδυό-

μενες οι-
κ ο ν ο μ ί ε ς

της Κίνας,
της Ινδίας και

της Βραζιλίας. Παράλληλα όμως
αποκαλύπτει ότι οι δαπάνες Έρευ-

νας και Ανάπτυξης έχουν
τελματώσει στο 1,84% του ΑΕΠ,

δηλαδή πολύ κάτω από τον στό-
χο του 3% που έχει θέσει η Ε.Ε.
Επίσης, οι ευρωπαϊκές επιχειρή-
σεις δαπανούν λιγότερα για κα-
τάρτιση, σχεδιασμό και μάρκε-
τιγκ, παρόλο που οι καινοτομίες
αυτές, αν και μη τεχνολογικού
χαρακτήρα, συμβάλλουν άμεσα
στην ανταγωνιστικότητα της επι-
χείρησης.

ΒΗΜΑΤΑ προς τα εμπρός, τα οποία
κλείνουν την ψαλίδα με τις βασι-
κές της ανταγωνίστριες, τις ΗΠΑ
και την Ιαπωνία, αλλά δεν είναι

αρκετά για να τη χρίσουν την πιο
ανταγωνιστική οικονομία του πλα-
νήτη, κάνει η Ε.Ε. Σύμφωνα με
μελέτη της Ε.Ε., η Ελβετία είναι

πρωτοπόρος στην καινοτομία και
ακολουθούν η Σουηδία, η Φιλαν-
δία, η Γερμανία, η Δανία και το
Ηνωμένο Βασίλειο. Και οι έξι χώ-

ρες παρουσιάζουν επιδόσεις πο-
λύ υψηλότερες από αυτές άλλων
ευρωπαϊκών χωρών αλλά και της
Ε.Ε. στο σύνολό της.

Οι ευρωπαϊκές επιχειρή-
σεις δαπανούν λιγότερα
για κατάρτιση, σχεδιασμό
και μάρκετιγκ, παρόλο
που οι καινοτομίες αυτές,
αν και μη τεχνολογικού
χαρακτήρα, συμβάλλουν
άμεσα στην ανταγωνιστι-
κότητα της επιχείρησης

Διαμαρτυρία
ευρωβουλευτών
για ρατσιστικές
ομάδες
στο Facebook
Αποκρουστική χαρακτηρίζουν μέ-
λη της σοσιαλιστικής ομάδας του
Ευρωκοινοβουλίου την παρουσία
ομάδων μίσους κατά των Ρομά
στο δημοφιλή διαδικτυακό τόπο
Facebook. Οι ομάδες αυτές, που
φέρουν ονόματα όπως “Να τους
κάψουμε όλους” και “Οι γύφτοι
στην πυρά”, προκάλεσαν την έκρη-
ξη του επικεφαλής των σοσιαλι-
στών Μάρτιν Σουλτς, ο οποίος ζή-
τησε από το Facebook να σταμα-
τήσει αμέσως να τις φιλοξενεί. Να
σημειωθεί ότι το Facebook αξιο-
ποιείται ευρέως και από τις πολι-
τικές ομάδες του Ευρωκοινοβου-
λίου, ενώ έχει αναδειχθεί σε εξαι-
ρετικά δημοφιλές μέσο προβο-
λής των πολιτικών σε ολόκληρο
τον κόσμο. 

Οχι σε ευρωπαϊκή
ρυθμιστική αρχή
τηλεπικοινωνιών 

Απορρίφθηκε από τους υπουργούς
τηλεπικοινωνιών της Ε.Ε. η πρό-
ταση της Κομισιόν για τη θέσπιση
ειδικής ρυθμιστικής αρχής του κλά-
δου σε ευρωπαϊκό επίπεδο με δι-
ευρυμένες εξουσίες. Οι υπουργοί
αποφάσισαν ότι το ρυθμιστικό πλαί-
σιο των τηλεπικοινωνιών πρέπει
να παραμείνει σε κρατικά χέρια.
Η αρμόδια επίτροπος τηλεπικοι-
νωνιών Βίβιαν Ρέντινγκ δεν έκρυ-
ψε τη απογοήτευσή της για την
απόρριψη των προτάσεων της Επι-
τροπής, και επικαλέστηκε μελέτη
αμερικανικών υπηρεσιών, σύμφω-
να με την οποία η Ε.Ε. θα είναι πα-
νίσχυρη οικονομικά αλλά αδύνα-
μη πολιτικά το 2025, εάν δεν γί-
νουν περισσότερα βήματα προς
την κατεύθυνση της πολιτικής ολο-
κλήρωσης. 

«Ναι» των Τσέχων
στη Συνθήκη
της Λισσαβόνας

Η πλειοψηφία των πολιτών της Τσε-
χίας τάσσεται υπέρ της επικύρω-
σης της συνθήκης της Λισσαβό-
νας από το κοινοβούλιο της χώ-
ρας, σύμφωνα με έρευνα που δη-
μοσιεύτηκε προ ημερών. “Ναι” στη
συνθήκη λέει το 64% των Τσέχων,
ενώ μόλις τον Οκτώβριο υπερί-
σχυε το στρατόπεδο του “όχι”. Η
Τσεχία, που ασκεί αυτό το εξάμη-
νο την προεδρία της Ε.Ε., είναι η
μοναδική χώρα της Ε.Ε. που δεν
έχει ακόμη ψηφίσει στο κοινοβού-
λιο ή θέσει σε δημοψήφισμα τη
συνθήκη. Η Ιρλανδία, η Γερμανία
και η Πολωνία επίσης δεν έχουν
ολοκληρώσει την επικύρωσή της. 

ΛΙΓΟΤΕΡΟΙ από τους μισούς επι-
βεβλημένους, προσυμπτωματι-
κούς ελέγχους για καρκίνο πραγ-
ματοποιούνται στις χώρες της Ε.Ε.,
ενώ τα ποσοστά θανάτου προ-
βλέπεται να αυξηθούν αν δεν λη-
φθούν τα κατάλληλα μέτρα. 
Το 2003 οι υπουργοί Υγείας της
Ε.Ε. συνέστησαν στις κυβερνή-
σεις να εφαρμόσουν μεγάλης κλί-
μακας προγράμματα προσυμπτω-
ματικού ελέγχου για άτομα τα οποία
κινδυνεύουν να προσβληθούν από
καρκίνο εξαιτίας γενετικών πα-

ραγόντων, όπως η ηλικία και το
φύλο. Είκοσι δύο χώρες συμμορ-
φώθηκαν με αυτή τη σύσταση για
τον καρκίνο του μαστού, δεκα-
πέντε για τον καρκίνο του τραχή-
λου και δώδεκα για τον καρκίνο
του παχέος εντέρου και του ορ-
θού. Οι συνηθισμένοι αυτοί τύποι
καρκίνου μπορούν συχνά να ανι-
χνευτούν με σχετικά ακριβείς και
απλές διαδικασίες, όπως το τεστ
Παπ και οι μαστογραφίες.
Οι υπουργοί συνέστησαν να πραγ-
ματοποιούνται 125 εκατομμύρια

εξετάσεις προσυμπτωματικού ελέγ-
χου ετησίως σε άτομα που ανή-
κουν σε ομάδες υψηλού κινδύ-
νου. Πρόσφατη έρευνα της ΕΕ κα-
τέδειξε όμως ότι πραγματοποι-
ούνται μόνο 51 εκατομμύρια, δη-
λαδή το 41% του επιθυμητού αριθ-
μού. Από αυτές δε τις εξετάσεις
λιγότερες από τις μισές πραγμα-
τοποιούνται με τον κατάλληλο τρό-
πο. Σε 3,2 από τα 500 εκατομμύ-
ρια Ευρωπαίους έχει διαγνωστεί
καρκίνος, που αποτελεί τη συχνό-
τερη αιτία θανάτου μετά τα καρ-

διαγγειακά νοσήματα. Ο καρκί-
νος του μαστού αντιπροσωπεύει
το 30% περίπου των περιπτώσε-
ων καρκίνου στις γυναίκες στην
ΕΕ, ποσοστό πολύ υψηλότερο από
τον καρκίνο του παχέος εντέρου
και του ορθού καθώς και του τρα-
χήλου της μήτρας, τα οποία αντι-
προσωπεύουν το13% και το 3% αν-
τίστοιχα των περιπτώσεων καρκί-
νου. Για του άνδρες, ο καρκίνος
του παχέος εντέρου και του ορ-
θού αντιπροσωπεύει το 13% των
περιπτώσεων καρκίνου.

Αμελούν τις εξετάσεις για καρκίνο οι Ευρωπαίοι

Καινοτομία στην Ευρώπη:
Ανοιχτή ακόμη η «ψαλίδα» 
με ΗΠΑ, Ιαπωνία
Πάντως, η Ευρωπαϊκή Ένωση
καταβάλλει φιλότιμες προσπάθειες 
για να μειώσει το χάσμα...
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ΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ για μια νέα,
φιλόδοξη παγκόσμια συμφωνία
για την αντιμετώπιση των κλι-
ματικών αλλαγών παρουσίασε

η Κομισιόν, ενόψει της σύνα-
ψης νέου συμφώνου από τη διά-
σκεψη του ΟΗΕ για το κλίμα στην
Κοπεγχάγη τον προσεχή Δεκέμ-

βριο. Οι προτάσεις της Επιτρο-
πής περιλαμβάνουν τη δημιουρ-
γία αγοράς ρύπων που θα εκτεί-
νεται σε όλες τις χώρες του ΟΟ-

ΣΑ μέχρι το 2015, καθώς και και-
νοτόμων πηγών διεθνούς χρη-
ματοδότησης με βάση τις εκ-
πομπές των χωρών.

Για να περιοριστεί η άνοδος
της θερμοκρασίας στους 2°C,

οι παγκόσμιες εκπομπές ρύπων
πρέπει να έχουν κορυφωθεί πριν
από το 2020 και στη συνέχεια,
έως το 2050, να μειωθούν του-
λάχιστον κατά 50% σε σχέση με
τα επίπεδα του 1990. Για να επι-
τευχθεί αυτό, πρέπει να αναλά-
βουν δράση τόσο οι αναπτυγμέ-
νες όσο και οι αναπτυσσόμενες
χώρες. 

Οι αναπτυγμένες χώρες πρέπει
να διαδραματίσουν ηγετικό ρό-
λο, μειώνοντας τις συλλογικές
εκπομπές τους μέχρι το 2020. 

ΔΙΝΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Η Ε.Ε. έχει δώσει το παράδειγ-
μα δεσμευόμενη να μειώσει τις
εκπομπές κατά 30%, εάν οι υπό-
λοιπες αναπτυγμένες χώρες δε-
σμευτούν για συγκρίσιμες περι-
κοπές και έχει ήδη λάβει μέτρα

για να μειώσει τις εκπομπές της
κατά 20%.  Στην ανακοίνωση προ-
τείνονται συγκεκριμένες παρά-
μετροι, ώστε να εξασφαλιστεί
ότι οι εθνικοί ειδικοί στόχοι θα
συνεπάγονται συγκρίσιμη έντα-
ση προσπαθειών. Όλες οι χώ-
ρες του ΟΟΣΑ, τα κράτη μέλη
της Ε.Ε., οι υποψήφιες προς έν-
ταξη χώρες και οι πιθανές υπο-
ψήφιες χώρες, πρέπει να απο-
δεχθούν ότι θα επιδιώξουν ειδι-
κούς στόχους για τις εκπομπές
ρύπων.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
Για να μειωθούν οι εκπομπές ρύ-
πων, οι καθαρές πρόσθετες επεν-
δύσεις ίσως πρέπει αυξηθούν το
2020 σε περίπου 175 δισ. ευρώ
ετησίως, σύμφωνα με ανεξάρτη-
τες εκτιμήσεις. Πάνω από το μι-
σό περίπου από το ποσό αυτό θα
χρειαστεί να διατεθεί σε ανα-
πτυσσόμενες χώρες. 
"Η αντιμετώπιση των αιτίων και
των επιπτώσεων της κλιματικής
αλλαγής θα απαιτήσει σημαντι-
κές ιδιωτικές και δημόσιες επεν-
δύσεις τις επόμενες δεκαετίες,
ωστόσο το κόστος των εν λόγω
επενδύσεων θα είναι παρασάγ-
γες μικρότερο απ' ό,τι αν αφε-
θεί η κλιματική αλλαγή να συ-
νεχίσει την καταστροφική πο-
ρεία της", τόνισε ο επίτροπος
Περιβάλλοντος της Ε.Ε. Σταύ-
ρος Δήμας.

Κομισιόν: «Σχέδιο μάχης» για
το φαινόμενο του θερμοκηπίου
Οι αναπτυγμένες χώρες πρέπει να διαδραματίσουν ηγετικό ρόλο, 
μειώνοντας τις συλλογικές εκπομπές τους μέχρι το 2020

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ της εφαρμογής του
ευρωπαϊκού σχεδίου για τη διά-
σωση της ευρωπαϊκής οικονο-
μίας που εγκρίθηκε από το Ευ-
ρωπαϊκό Συμβούλιο το Δεκέμ-
βριο του 2008, η Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή παρουσίασε προτάσεις για
την πραγματοποίηση επενδύσε-
ων σε καίριας σημασίας έργα
στους τομείς της ενέργειας και
των ευρυζωνικών υποδομών Δια-
δικτύου.
Οι επενδύσεις αυτές θα προσφέ-
ρουν τα κίνητρα που είναι απα-
ραίτητα για την οικονομία της
Ε.Ε. βραχυπρόθεσμα, ενώ συγ-
χρόνως θα εξυπηρετούν στρα-

τηγικούς στόχους όπως η ενερ-
γειακή ασφάλεια. Όλα τα κρά-
τη-μέλη θα επωφεληθούν από
αυτή τη δέσμη μέτρων. 
Η δέσμη μέτρων που παρουσιά-
στηκε περιλαμβάνει: 
- Για τα σχέδια στον τομέα της
ενέργειας μία πρόταση κανονι-
σμού για τη χορήγηση κοινοτι-
κής συνδρομής σε στρατηγικά
σχέδια στον τομέα της ενέργει-
ας. Προτείνεται συνολικό ποσό
ύψους 3,5 δισ. ευρώ για επενδύ-
σεις σε έργα δέσμευσης και απο-
θήκευσης άνθρακα (χρηματο-
δοτικό κονδύλιο: 1.250 εκατ. ευ-
ρώ), έργα υπεράκτιων αιολικών

σταθμών (500 εκατ. ευρώ), και
έργα διασύνδεσης για το φυσι-
κό αέριο και την ηλεκτρική ενέρ-
γεια (1.750 εκατ. ευρώ). 
- Για τις ευρυζωνικές υποδομές,
η Επιτροπή προτείνει να διατε-
θούν 1 δισ. ευρώ για την επέ-
κταση και την αναβάθμιση της
διαδικτυακής υποδομής υψη-
λής ταχύτητας σε αγροτικές κοι-
νότητες. Το ποσό αυτό θα δια-
τεθεί μέσω του υφιστάμενου Τα-
μείου Αγροτικής Ανάπτυξης της
Ε.Ε. για την κάλυψη των "λευ-
κών κηλίδων" στον ευρυζωνικό
χάρτη της Ε.Ε. (το 30% του πλη-
θυσμού σε αγροτικές περιοχές

που δεν έχει ευρυζωνική πρό-
σβαση).  
- Για την αντιμετώπιση των νέ-
ων προκλήσεων που εντοπίστη-
καν στο "τσεκ απ" της κοινής γε-
ωργικής πολιτικής (ΚΓΠ), μέσω
της χρησιμοποίησης των υφιστά-
μενων μηχανισμών αγροτικής ανά-
πτυξης θα διατεθούν 500 εκατ.
ευρώ για την έναρξη εργασιών
με σκοπό την αντιμετώπιση των
"νέων προκλήσεων" (αλλαγή του
κλίματος, οι ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας, η διαχείριση των υδά-
των, η βιοποικιλότητα και η ανα-
διάρθρωση του γαλακτοκομικού
τομέα).

Επενδύσεις 5 δισ. ευρώ σε ενέργεια και ευρυζωνικότητα

Στην ανακοίνωση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής
προτείνονται
συγκεκριμένες
παράμετροι, ώστε να
εξασφαλιστεί ότι οι
εθνικοί ειδικοί στόχοι θα
συνεπάγονται συγκρίσιμη
ένταση προσπαθειών.

Ενα βήμα από το
ευρωδικαστήριο
οι ελληνικές
βιομηχανίες

Διαδικασίες επί παραβάσει κατά
11 κρατών-μελών, μεταξύ των οποί-
ων και η Ελλάδα, διότι δεν εξέ-
δωσαν νέες ή αναπροσαρμοσμέ-
νες άδειες για 4.000 και πλέον
βιομηχανικές εγκαταστάσεις που
λειτουργούν στην Ευρώπη, κίνη-
σε η Κομισιόν. Οι παραβάσεις σχε-
τίζονται με την οδηγία της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για την
ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγ-
χο της ρύπανσης (IPPC), στόχος
της οποίας είναι η πρόληψη και
ο έλεγχος των εκπομπών των βιο-
μηχανιών στον ατμοσφαιρικό αέ-
ρα, στα ύδατα και στο έδαφος. 
Σε οκτώ από τα εν λόγω κράτη-
μέλη είχε σταλεί ήδη πρώτη προ-
ειδοποίηση πέρυσι το Μάιο. Θα
ακολουθήσει τώρα η αποστολή
τελικής γραπτής προειδοποίησης,
που αποτελεί το τελευταίο βή-
μα πριν από την παραπομπή τους
στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊ-
κών Κοινοτήτων. Πρόκειται για
τα κράτη-μέλη: Βέλγιο, Βουλ-
γαρία, Ελλάδα, Ιταλία, Κάτω Χώ-
ρες, Πορτογαλία, Σλοβενία και
Ισπανία. 
Για περισσότερες πληροφορίες,
τα τρέχοντα στατιστικά στοιχεία
για τις παραβάσεις γενικότερα
είναι διαθέσιμα στον ακόλουθο
δικτυακό τόπο (στα αγγλικά):
http://ec.europa.eu/environ-
ment/legal/implementation_en.htm 

Θάλασσες χωρίς
σύνορα θέλει
η Ευρ. Επιτροπή

Σχέδιο εκσυγχρονισμού των τε-
λωνειακών διαδικασιών για τα
πλοία που προσεγγίζουν σε λι-
μάνια της Ε. Ε., προετοιμάζον-
τας ένα θαλάσσιο χώρο χωρίς
σύνορα, παρουσίασε η Κομισιόν.
Ενώ εδώ και πολλά χρόνια τα φορ-
τηγά και οι εμπορικές αμαξο-
στοιχίες ταξιδεύουν στην Ε.Ε. χω-
ρίς συνοριακές διατυπώσεις, δεν
ισχύει το ίδιο για τα πλοία. Ακό-
μη και όταν ταξιδεύουν απευθεί-
ας από ένα κράτος μέλος της Ε.Ε.
σε άλλο, τα πλοία υποβάλλονται
σε τελωνειακές διατυπώσεις, με
αποτέλεσμα να αυξάνεται το κό-
στος αλλά και οι καθυστερήσεις.
Η ναυτιλία αποτελεί σημαντική
πηγή απασχόλησης και εισοδη-
μάτων στην Ευρώπη, ενώ διεκ-
περαιώνει το 40% περίπου του
εσωτερικού εμπορίου της Ε.Ε. και
το σύνολο σχεδόν του εξωτερι-
κού εμπορίου. Κάθε χρόνο πε-
ρισσότεροι από 400 εκατ. επι-
βάτες περνούν από τα λιμάνια
της Ένωσης και περίπου 3,5 δισ.
τόνοι εμπορευμάτων φορτώνον-
ται και εκφορτώνονται. 
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επικαιρότητα

Το πρόγραμμα-πλαίσιο για την
ανταγωνιστικότητα και την

καινοτομία (ΠΠΑΚ) βασίζεται σε
τρεις πυλώνες:
01. Στο Πρόγραμμα “Επιχειρημα-
τικότητα και Καινοτομία”, που θα
διαθέσει περισσότερα από 2,1 δισ.
ευρώ, εξ των οποίων το 1,1 δισ. ευ-
ρώ προορίζεται για την ενίσχυση
της πρόσβασης των μικρομεσαί-
ων επιχειρήσεων. 
02. Στο “πρόγραμμα στήριξης της
πολιτικής για τις Τεχνολογίες Πλη-
ροφορικής και Επικοινωνιών” (728
εκατ. ευρώ). 
03. Στο πρόγραμμα “Έξυπνη Ενέρ-
γεια για την Ευρώπη” (727 εκατ.
ευρώ). 
Για περισσότερες πληροφορίες,
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
απευθύνονται στο ευρωπαϊκό δί-
κτυο υποστήριξης επιχειρήσεων
(http://www.enterprise-europe-
network.ec.europa.eu/index_en.htm)
, που αποτελεί πρωτοβουλία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ένα
από τα κυριότερα εργαλεία του
ΠΠΑΚ. Το δίκτυο δημιουργήθηκε
το 2008 και παρέχει υποστήριξη
και συμβουλές σε επιχειρήσεις
από όλη την Ευρώπη. Αποτελεί-
ται από περισσότερες από 550
τοπικές οργανώσεις-εταίρους,
προσφέροντας συγκεκριμένες
και αποτελεσματικές λύσεις για
επιχειρηματίες και εταιρείες σε
περισσότερες από 40 χώρες. 

ΜΕΣΩ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ
Στην Ελλάδα, οι υπηρεσίες του
Enterprise Europe Network πα-
ρέχονται μέσω μιας κοινοπρα-
ξίας από 16 οργανισμούς, στους
οποίους συμπεριλαμβάνονται κλα-
δικοί φορείς, ινστιτούτα έρευ-
νας και τεχνολογίας, εμπορικά
και βιομηχανικά επιμελητήρια και
φορείς με βαρύνοντα ρόλο στον
τομέα της καινοτομίας και των
ΜΜΕ (βλ. http://www.enterprise-
hellas.gr/). 
Για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με το ΠΠΑΚ και την εφαρ-
μογή των χρηματοδοτικών μέ-
σων (παράρτημα 2), συμβουλευ-
τείτε την ακόλουθη απόφαση της
ΕΕ (EL): http://eur-lex.europa.eu/Le-
xUriServ?LexUriServ.do?uri=OJ:L:20

06:310:0015:0040:EL:PDF 
Το ΠΠΑΚ στηρίζει τις δράσεις προ-
ώθησης της ανταγωνιστικότη-
τας και της καινοτομίας και την
πρόσβαση στη χρηματοδότηση,

ενθαρρύνει την καλύτερη διείσ-
δυση των τεχνολογιών πληρο-
φορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ)
και προάγει το ρόλο των ανανε-
ώσιμων πηγών ενέργειας και την
ενεργειακή αποδοτικότητα.

“Η πρόσβαση στη χρηματοδότη-
ση αποτελεί ζήτημα κρίσιμης ση-
μασίας για τις ελληνικές μικρο-
μεσαίες επιχειρήσεις. Σε περιό-
δους οικονομικής ύφεσης βλέ-
πουμε νέες ευκαιρίες και οφεί-
λουμε να ενισχύσουμε την και-
νοτομία, την ποιότητα και την επι-
χειρηματική αριστεία. Αναγνω-
ρίζοντας την ανάγκη ενίσχυσης
της διεθνούς παρουσίας της ελ-
ληνικής επιχειρηματικής κοινό-
τητας, το υπουργείο Εξωτερικών
σταθερά επιζητεί ωφέλιμες συ-
νέργειες. 
»Σε αυτό το πλαίσιο, η Ειδική Γραμ-
ματεία Αξιοποίησης Διεθνών Προ-
γραμμάτων του υπουργείου Εξω-
τερικών υπογράφει, σήμερα, μνη-
μόνιο συνεργασίας με την ελλη-
νική κοινοπραξία του ευρωπαϊ-
κού δικτύου Enterprise Europe
Network με στόχο τη συνένωση
των δυνάμεών μας και την ανά-
ληψη κοινών δράσεων και πρω-
τοβουλιών”, τόνισε στην ομιλία
της η υπουργός Εξωτερικών Ντό-
ρα Μπακογιάννη. 

Σύντομες ειδήσεις
από την Ευρωβουλή

Ο πυρηνικός σταθμός στην πόλη Ακκουγιού της
Τουρκίας είναι ο πρώτος που θα κατασκευαστεί
στη λεκάνη της Μεσογείου. Με δεδομένο ότι η
Τουρκία είναι χώρα που έχει υποβάλει αίτηση για
ένταξη στην Ε.Ε. ο ευρωβουλευτής της ΝΔ Μανώ-
λης Αγγελάκας ρωτά να μάθε αν η Κομισιόν συμ-
φωνεί με αυτό το σχεδιασμό και ποιες εγγυήσεις
έχουν δοθεί από τουρκικής πλευράς όσον αφορά
την ασφαλή λειτουργία του αντιδραστήρα λαμβα-
νομένης υπόψη της σεισμικότητας της περιοχής
της Ανατολικής Μεσογείου καθώς και την ασφαλή
διαχείριση των πυρηνικών αποβλήτων.

Πυρηνικό εργοστάσιο 
στην Τουρκία

Τις απαράδεκτες συνθήκες διαβίωσης των μετανα-
στών στο κέντρο κράτησης της Μυτιλήνης θίγει με
ερώτησή του ο ευρωβουλευτής του ΣΥΝ, Δ. Παπα-
δημούλης. Ο αρμόδιος επίτροπος Μπαρό αναφέρει
ότι “η υποδομή και οι συνθήκες του κέντρου κράτη-
σης στη Μυτιλήνη θα πρέπει οπωσδήποτε να βελ-
τιωθούν, προκειμένου να συμβιβαστούν με τους
κανόνες τις οδηγίας” αφήνοντας ανοικτό το ενδε-
χόμενο να κινηθεί διαδικασία παράβασης, αν η χώ-
ρα μας δεν συμμορφωθεί με τις διατάξεις σχετικής
οδηγίας το ταχύτερον δυνατόν. Επίσης ο κ. Μπαρό
απαντά ότι η Επιτροπή εξετάζει την αίτηση της Ελ-
λάδας για επείγουσα χρηματοδότηση κέντρων υπο-
δοχής για τους αιτούντες άσυλο, μεταξύ αυτών και
για το κέντρο της Λέσβου.  

Κακές συνθήκες σε κέντρο
κράτησης μεταναστών

Η κρίση χτυπά και τον ευρωπαϊκό τουρισμό, σημει-
ώνει σε ερώτησή της η ευρωβουλευτής της ΝΔ
Ρόδη Κράτσα αναφέροντας ότι οι αφίξεις αλλοδα-
πών μειώθηκαν κατά 1,4% στην Ελλάδα, κατά 1,3%
στην Ισπανία, κατά 1% στην Ιταλία, κάτι που στέλνει
το μήνυμα ότι το 2009 θα είναι μια ακόμη πιο δύ-
σκολη χρονιά. Η κ. Κράτσα ζητά να μάθει πώς η
Κομισιόν θα προστατεύσει τις θέσεις εργασίας και
την ανταγωνιστικότητα του κλάδου με δεδομένο
μάλιστα και τον “εύθραυστο” εποχιακό χαρακτήρα
πολλών από αυτές. 

Τουρισμός 
και κρίση 

“Η ιχθυοκαλλιέργεια είναι η αλιεία του μέλλοντος
και αποτελεί πολιτική προτεραιότητα” δήλωσε εκ
μέρους της τσεχικής προεδρίας της Ε.Ε., ο υπουρ-
γός Αλιείας κ. Γκαντάλοβιτς στον ευρωβουλευτή
της ΝΔ Γκλαβάκη, κατά τη διάρκεια της παρουσία-
σης του προγράμματος της προεδρίας στην Επι-
τροπή Αλιείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο
έλληνας ευρωβουλευτής εξέφρασε την ανησυχία
του για την βιωσιμότητα του κλάδου και τόνισε ότι
πρέπει να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα, η και-
νοτομία και η πιστοποίηση των ευρωπαϊκών αλιευ-
τικών προϊόντων σε αυτή την οικονομικά δύσκολη
συγκυρία. Η Ελλάδα κατέχει την πρώτη θέση στην
Ε.Ε. στον κλάδο της υδατοκαλλιέργειας, καθώς
εδώ παράγεται το 48% της κοινοτικής παραγωγής
σε τσιπούρα και λαυράκι. Στο συγκεκριμένο κλάδο
απασχολούνται περίπου 9.000 άτομα.

Ιχθυοκαλλιέργεια, η αλιεία
του μέλλοντος

Πώς θα μάθετε
online τι
δικαιούστε

ΕΝΑ ΑΠΛΟ στη
χρήση του εργα-
λείο, που επι-
τρέπει στις
μικρομεσαίες
επιχειρήσεις να
εντοπίζουν τα
χρηματοδοτικά
μέσα της Ευρω-
παϊκής Επιτρο-
πής, παρέχει η
Κομισιόν στο
Διαδίκτυο. 
Το εργαλείο
αυτό επεξηγεί
τα διάφορα προ-
γράμματα, τους
στόχους τους
και τους τύπους
δραστηριότητας
που υποστηρίζει
το καθένα.
Παρέχει επίσης
συνδέσμους σε
λεπτομερή στοι-
χεία και επαφές
για περαιτέρω
πληροφόρηση
και βοήθεια σε
κάθε κράτος
μέλος της Ε.Ε. Ο
δικτυακός τόπος
http://ec.europa
.eu/enterprise/s
me/fund_tools/f
und_tools_the
me_el.htm είναι
διαθέσιμος και
στα ελληνικά 

Είστε μικρομεσαίος;
Η Ευρωπαϊκή Ενωση
έχει.. λεφτά για σας!
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
απευθύνονται στο ευρωπαϊκό δίκτυο υποστήριξης επιχειρήσεων, που
αποτελεί πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ημερίδα για τη χρημα-
τοδότηση των μικρομεσαίων επιχει-
ρήσεων από την Ε.Ε. πραγματοποιήθη-

κε την περασμένη εβδομάδα στην Αθή-
να. Στο πλαίσιο της ημερίδας παρου-
σιάστηκε το πρόγραμμα-πλαίσιο για

την ανταγωνιστικότητα και την καινο-
τομία (ΠΠΑΚ), το οποίο απευθύνεται
στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Στην Ελλάδα, οι υπηρε-
σίες του Enterprise
Europe Network παρέ-
χονται μέσω μιας κοινο-
πραξίας από 16 οργανι-
σμούς, στους οποίους
συμπεριλαμβάνονται
κλαδικοί φορείς, ινστι-
τούτα έρευνας και τεχνο-
λογίας, εμπορικά και βιο-
μηχανικά επιμελητήρια
και φορείς
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επικαιρότητα

Το πρόγραμμα-πλαίσιο για την
ανταγωνιστικότητα και την

καινοτομία (ΠΠΑΚ) βασίζεται σε
τρεις πυλώνες:
01. Στο Πρόγραμμα “Επιχειρημα-
τικότητα και Καινοτομία”, που θα
διαθέσει περισσότερα από 2,1 δισ.
ευρώ, εξ των οποίων το 1,1 δισ. ευ-
ρώ προορίζεται για την ενίσχυση
της πρόσβασης των μικρομεσαί-
ων επιχειρήσεων. 
02. Στο “πρόγραμμα στήριξης της
πολιτικής για τις Τεχνολογίες Πλη-
ροφορικής και Επικοινωνιών” (728
εκατ. ευρώ). 
03. Στο πρόγραμμα “Έξυπνη Ενέρ-
γεια για την Ευρώπη” (727 εκατ.
ευρώ). 
Για περισσότερες πληροφορίες,
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
απευθύνονται στο ευρωπαϊκό δί-
κτυο υποστήριξης επιχειρήσεων
(http://www.enterprise-europe-
network.ec.europa.eu/index_en.htm)
, που αποτελεί πρωτοβουλία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ένα
από τα κυριότερα εργαλεία του
ΠΠΑΚ. Το δίκτυο δημιουργήθηκε
το 2008 και παρέχει υποστήριξη
και συμβουλές σε επιχειρήσεις
από όλη την Ευρώπη. Αποτελεί-
ται από περισσότερες από 550
τοπικές οργανώσεις-εταίρους,
προσφέροντας συγκεκριμένες
και αποτελεσματικές λύσεις για
επιχειρηματίες και εταιρείες σε
περισσότερες από 40 χώρες. 

ΜΕΣΩ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ
Στην Ελλάδα, οι υπηρεσίες του
Enterprise Europe Network πα-
ρέχονται μέσω μιας κοινοπρα-
ξίας από 16 οργανισμούς, στους
οποίους συμπεριλαμβάνονται κλα-
δικοί φορείς, ινστιτούτα έρευ-
νας και τεχνολογίας, εμπορικά
και βιομηχανικά επιμελητήρια και
φορείς με βαρύνοντα ρόλο στον
τομέα της καινοτομίας και των
ΜΜΕ (βλ. http://www.enterprise-
hellas.gr/). 
Για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με το ΠΠΑΚ και την εφαρ-
μογή των χρηματοδοτικών μέ-
σων (παράρτημα 2), συμβουλευ-
τείτε την ακόλουθη απόφαση της
ΕΕ (EL): http://eur-lex.europa.eu/Le-
xUriServ?LexUriServ.do?uri=OJ:L:20

06:310:0015:0040:EL:PDF 
Το ΠΠΑΚ στηρίζει τις δράσεις προ-
ώθησης της ανταγωνιστικότη-
τας και της καινοτομίας και την
πρόσβαση στη χρηματοδότηση,

ενθαρρύνει την καλύτερη διείσ-
δυση των τεχνολογιών πληρο-
φορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ)
και προάγει το ρόλο των ανανε-
ώσιμων πηγών ενέργειας και την
ενεργειακή αποδοτικότητα.

“Η πρόσβαση στη χρηματοδότη-
ση αποτελεί ζήτημα κρίσιμης ση-
μασίας για τις ελληνικές μικρο-
μεσαίες επιχειρήσεις. Σε περιό-
δους οικονομικής ύφεσης βλέ-
πουμε νέες ευκαιρίες και οφεί-
λουμε να ενισχύσουμε την και-
νοτομία, την ποιότητα και την επι-
χειρηματική αριστεία. Αναγνω-
ρίζοντας την ανάγκη ενίσχυσης
της διεθνούς παρουσίας της ελ-
ληνικής επιχειρηματικής κοινό-
τητας, το υπουργείο Εξωτερικών
σταθερά επιζητεί ωφέλιμες συ-
νέργειες. 
»Σε αυτό το πλαίσιο, η Ειδική Γραμ-
ματεία Αξιοποίησης Διεθνών Προ-
γραμμάτων του υπουργείου Εξω-
τερικών υπογράφει, σήμερα, μνη-
μόνιο συνεργασίας με την ελλη-
νική κοινοπραξία του ευρωπαϊ-
κού δικτύου Enterprise Europe
Network με στόχο τη συνένωση
των δυνάμεών μας και την ανά-
ληψη κοινών δράσεων και πρω-
τοβουλιών”, τόνισε στην ομιλία
της η υπουργός Εξωτερικών Ντό-
ρα Μπακογιάννη. 

Σύντομες ειδήσεις
από την Ευρωβουλή

Ο πυρηνικός σταθμός στην πόλη Ακκουγιού της
Τουρκίας είναι ο πρώτος που θα κατασκευαστεί
στη λεκάνη της Μεσογείου. Με δεδομένο ότι η
Τουρκία είναι χώρα που έχει υποβάλει αίτηση για
ένταξη στην Ε.Ε. ο ευρωβουλευτής της ΝΔ Μανώ-
λης Αγγελάκας ρωτά να μάθε αν η Κομισιόν συμ-
φωνεί με αυτό το σχεδιασμό και ποιες εγγυήσεις
έχουν δοθεί από τουρκικής πλευράς όσον αφορά
την ασφαλή λειτουργία του αντιδραστήρα λαμβα-
νομένης υπόψη της σεισμικότητας της περιοχής
της Ανατολικής Μεσογείου καθώς και την ασφαλή
διαχείριση των πυρηνικών αποβλήτων.

Πυρηνικό εργοστάσιο 
στην Τουρκία

Τις απαράδεκτες συνθήκες διαβίωσης των μετανα-
στών στο κέντρο κράτησης της Μυτιλήνης θίγει με
ερώτησή του ο ευρωβουλευτής του ΣΥΝ, Δ. Παπα-
δημούλης. Ο αρμόδιος επίτροπος Μπαρό αναφέρει
ότι “η υποδομή και οι συνθήκες του κέντρου κράτη-
σης στη Μυτιλήνη θα πρέπει οπωσδήποτε να βελ-
τιωθούν, προκειμένου να συμβιβαστούν με τους
κανόνες τις οδηγίας” αφήνοντας ανοικτό το ενδε-
χόμενο να κινηθεί διαδικασία παράβασης, αν η χώ-
ρα μας δεν συμμορφωθεί με τις διατάξεις σχετικής
οδηγίας το ταχύτερον δυνατόν. Επίσης ο κ. Μπαρό
απαντά ότι η Επιτροπή εξετάζει την αίτηση της Ελ-
λάδας για επείγουσα χρηματοδότηση κέντρων υπο-
δοχής για τους αιτούντες άσυλο, μεταξύ αυτών και
για το κέντρο της Λέσβου.  

Κακές συνθήκες σε κέντρο
κράτησης μεταναστών

Η κρίση χτυπά και τον ευρωπαϊκό τουρισμό, σημει-
ώνει σε ερώτησή της η ευρωβουλευτής της ΝΔ
Ρόδη Κράτσα αναφέροντας ότι οι αφίξεις αλλοδα-
πών μειώθηκαν κατά 1,4% στην Ελλάδα, κατά 1,3%
στην Ισπανία, κατά 1% στην Ιταλία, κάτι που στέλνει
το μήνυμα ότι το 2009 θα είναι μια ακόμη πιο δύ-
σκολη χρονιά. Η κ. Κράτσα ζητά να μάθει πώς η
Κομισιόν θα προστατεύσει τις θέσεις εργασίας και
την ανταγωνιστικότητα του κλάδου με δεδομένο
μάλιστα και τον “εύθραυστο” εποχιακό χαρακτήρα
πολλών από αυτές. 

Τουρισμός 
και κρίση 

“Η ιχθυοκαλλιέργεια είναι η αλιεία του μέλλοντος
και αποτελεί πολιτική προτεραιότητα” δήλωσε εκ
μέρους της τσεχικής προεδρίας της Ε.Ε., ο υπουρ-
γός Αλιείας κ. Γκαντάλοβιτς στον ευρωβουλευτή
της ΝΔ Γκλαβάκη, κατά τη διάρκεια της παρουσία-
σης του προγράμματος της προεδρίας στην Επι-
τροπή Αλιείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο
έλληνας ευρωβουλευτής εξέφρασε την ανησυχία
του για την βιωσιμότητα του κλάδου και τόνισε ότι
πρέπει να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα, η και-
νοτομία και η πιστοποίηση των ευρωπαϊκών αλιευ-
τικών προϊόντων σε αυτή την οικονομικά δύσκολη
συγκυρία. Η Ελλάδα κατέχει την πρώτη θέση στην
Ε.Ε. στον κλάδο της υδατοκαλλιέργειας, καθώς
εδώ παράγεται το 48% της κοινοτικής παραγωγής
σε τσιπούρα και λαυράκι. Στο συγκεκριμένο κλάδο
απασχολούνται περίπου 9.000 άτομα.

Ιχθυοκαλλιέργεια, η αλιεία
του μέλλοντος

Πώς θα μάθετε
online τι
δικαιούστε

ΕΝΑ ΑΠΛΟ στη
χρήση του εργα-
λείο, που επι-
τρέπει στις
μικρομεσαίες
επιχειρήσεις να
εντοπίζουν τα
χρηματοδοτικά
μέσα της Ευρω-
παϊκής Επιτρο-
πής, παρέχει η
Κομισιόν στο
Διαδίκτυο. 
Το εργαλείο
αυτό επεξηγεί
τα διάφορα προ-
γράμματα, τους
στόχους τους
και τους τύπους
δραστηριότητας
που υποστηρίζει
το καθένα.
Παρέχει επίσης
συνδέσμους σε
λεπτομερή στοι-
χεία και επαφές
για περαιτέρω
πληροφόρηση
και βοήθεια σε
κάθε κράτος
μέλος της Ε.Ε. Ο
δικτυακός τόπος
http://ec.europa
.eu/enterprise/s
me/fund_tools/f
und_tools_the
me_el.htm είναι
διαθέσιμος και
στα ελληνικά 

Είστε μικρομεσαίος;
Η Ευρωπαϊκή Ενωση
έχει.. λεφτά για σας!
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
απευθύνονται στο ευρωπαϊκό δίκτυο υποστήριξης επιχειρήσεων, που
αποτελεί πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ημερίδα για τη χρημα-
τοδότηση των μικρομεσαίων επιχει-
ρήσεων από την Ε.Ε. πραγματοποιήθη-

κε την περασμένη εβδομάδα στην Αθή-
να. Στο πλαίσιο της ημερίδας παρου-
σιάστηκε το πρόγραμμα-πλαίσιο για

την ανταγωνιστικότητα και την καινο-
τομία (ΠΠΑΚ), το οποίο απευθύνεται
στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Στην Ελλάδα, οι υπηρε-
σίες του Enterprise
Europe Network παρέ-
χονται μέσω μιας κοινο-
πραξίας από 16 οργανι-
σμούς, στους οποίους
συμπεριλαμβάνονται
κλαδικοί φορείς, ινστι-
τούτα έρευνας και τεχνο-
λογίας, εμπορικά και βιο-
μηχανικά επιμελητήρια
και φορείς
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Της Σοφίας Χριστοφορίδου

Α
ναφερόμενη στις τελευταί-
ες κινητοποιήσεις των αγρο-

τών, η κυρία Μπατζελή σημειώνει
ότι το σημερινό αίτημά τους δεν
είναι "όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά",
αλλά "όλα τα κιλά στην αγορά".
"Θέλουν καταρχήν να εξασφα-
λίσουν μια ικανοποιητική εμπο-
ρική τιμή για τα προϊόντα τους,
τα οποία θα φθάνουν σε λογική
τιμή στον καταναλωτή. Μία σχέ-
ση η οποία, δυστυχώς, διαστρε-
βλώνεται και παραποιείται από
το βαθμό συγκέντρωσης και από
την τιμολογιακή πολιτική των με-
ταποιητικών βιομηχανιών, των
βιομηχανιών τροφίμων, του χον-
δρεμπορίου, των λιανοπωλητών
και των super market", τονίζει.

Τι κερδίσαμε και τι χάσαμε από
την εφαρμογή της νέας ΚΑΠ; Ποι-

ες είναι οι επόμενες μάχες που
πρέπει να δώσει η Ελλάδα, για
να προασπίσει τα κεκτημένα στον
αγροτικό τομέα; Από την κοινή
αγροτική πολιτική (ΚΑΠ) διαχρο-
νικά έχουμε εισπράξει δισεκα-
τομμύρια ευρώ, τα οποία διοχε-
τεύθηκαν στην ελληνική ύπαιθρο.
Όμως, μεγάλο μέρος αυτών των
εισπράξεων δεν επενδύθηκε, ώστε
η ελληνική γεωργία να προσαρ-
μοστεί στις νέες ανάγκες των αγο-
ρών, στα νέα καταναλωτικά δια-
τροφικά πρότυπα, στην οργάνω-
ση της αγοράς των τροφίμων και
των αγροτικών προϊόντων, στην
προστασία των υδάτων και του
περιβάλλοντος, επενδύσεις οι οποί-
ες θα έδιναν νέα ώθηση στην
αγροτική οικονομία και θα δια-

μόρφωναν ένα νέο μοντέλο αγρο-
τικής ανάπτυξης. Κεκτημένα στον
αγροτικό τομέα δεν υπάρχουν
σε μια περίοδο μάλιστα που η Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση έχει να αντιμε-
τωπίσει την οικονομική ύφεση.
Εκείνο που πρέπει να προασπί-
σουμε είναι ότι η γεωργία απο-
τελεί έναν οικονομικό τομέα, η
ανταγωνιστικότητα του οποίου
σε εθνικό και διεθνές επίπεδο
εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό
από τις κοινοτικές επιδοτήσεις.
Συνεπώς, για εκείνο που θα αγω-
νιστούμε είναι η διατήρηση της
χρηματοδότησης της ΚΑΠ και η
διαχείρισή της με εθνικά και πε-
ριφερειακά κριτήρια, ώστε το κά-
θε κράτος-μέλος να μπορεί να
υλοποιήσει με μεγαλύτερη ευε-
λιξία τον εθνικό σχεδιασμό για
την αγροτική ανάπτυξη. Αυτή εί-
ναι άλλωστε η μεγάλη πρόκληση
για όλα τα κόμματα και για τους
ίδιους τους αγρότες. 

Τι θα αλλάξει στην ελληνική γε-
ωργία μετά το 2013; Μπορεί να
υπάρξει γεωργία χωρίς επιδο-
τήσεις; Υπάρχουν πάρα πολλά
σενάρια για το μέλλον της γε-
ωργίας μετά το 2013. Σε καμία
περίπτωση δεν πρέπει να απο-
δεχτούμε την πρόταση που μέ-
χρι τώρα υπερισχύει για τον κα-
θορισμό ενιαίας ενίσχυσης ανά
στρέμμα σε όλη την Ευρώπη. Διό-
τι σε αυτή την περίπτωση η Ελ-
λάδα θα χάσει περίπου το 30%

των κοινοτικών αγροτικών εισ-
ροών. Αντίθετα, εκείνο που πρέ-
πει να διεκδικήσουμε είναι μετα-
ξύ άλλων οι κοινοτικές επιδοτή-
σεις να διατίθενται με κριτήρια
όπως της απασχόλησης, της ει-
σοδηματικής σύγκλισης, των φι-
λικών περιβαλλοντικών πρακτι-
κών και της κάλυψης απώλειας
εισοδήματος σε περίπτωση δια-
τάραξης της αγοράς, χρησιμο-
ποιώντας το νέο μηχανισμό δια-
χείρισης κρίσεων. Δύο είναι οι
βασικοί παράγοντες επιβίωσης
της γεωργίας: ενισχύσεις και δια-
φάνεια στην αγορά των γεωργι-
κών και διατροφικών προϊόντων. 

Το θέμα των τιμών των προϊόν-
των έβγαλε για πολλοστή φορά
τους έλληνες αγρότες στους δρό-
μους. Από την άλλη, οι κατανα-
λωτές αγοράζουν ακριβότερα
σε σχέση με άλλους Ευρωπαί-
ους ορισμένα διατροφικά προ-
ϊόντα. Τι συμβαίνει τελικά; Οι έλ-
ληνες αγρότες προ μηνών είχαν
εκθέσει τα οικονομικά προβλή-
ματα που αντιμετώπιζαν τόσο για
την αγορά πρώτων υλών όσο και
για τις δυσκολίες διάθεσης των
προϊόντων. Δεν βγήκαν στους δρό-
μους για να ζητήσουν επιπλέον
κοινοτικές επιδοτήσεις, όπως εί-
χε συμβεί με τις πολύ μικρότε-
ρης εμβέλειας διαδηλώσεις τους
το 1996 και το 1997. Το σημερινό
αίτημά τους δεν είναι "όλα τα κι-
λά, όλα τα λεφτά", αλλά "όλα τα

κιλά στην αγορά". Θέλουν κα-
ταρχήν να εξασφαλίσουν μια ικα-
νοποιητική εμπορική τιμή για τα
προϊόντα τους, τα οποία θα φθά-
νουν σε λογική τιμή στον κατα-
ναλωτή. Μία σχέση η οποία δυ-
στυχώς διαστρεβλώνεται και πα-
ραποιείται από το βαθμό συγκέν-
τρωσης και από την τιμολογιακή
πολιτική των μεταποιητικών βιο-
μηχανιών, των βιομηχανιών τρο-
φίμων, του χονδρεμπορίου, των
λιανοπωλητών και των super mar-
ket. Οι επιχειρήσεις που αποτε-
λούν την αλυσίδα εφοδιασμού,
εάν θέλουν να λειτουργούν μέ-
σα σε μια υγιή και ανταγωνιστι-
κή οικονομία, θα πρέπει να συ-
νάψουν μια "κοινωνική συμφω-
νία", ώστε τα ελληνικά ποιοτικά
προϊόντα να βρίσκονται πρώτα
στη λίστα των αγορών τους. Από
μια ισχυρή οικονομία όλοι επω-
φελούνται. 

Πόσο θωρακισμένη είναι η ευ-
ρωπαϊκή οικονομία απέναντι στην
οικονομική κρίση; Εκτιμάτε ότι
λόγω της κρίσης (ή με αυτό το
πρόσχημα) θα οδηγηθούμε σε
περαιτέρω ελαστικοποίηση των
εργασιακών σχέσεων και των
κοινωνικών κεκτημένων; Από τις
γρήγορες οικονομικές εξελίξεις
την τελευταία χρονιά στην Ευ-
ρώπη αποδείχτηκε ότι η θωράκι-
ση της ευρωπαϊκής οικονομίας
δεν ήταν τόσο ισχυρή όσο θέλα-
με να πιστεύουμε. Το ευρώ λει-
τούργησε ως ανάχωμα στον πρώ-
το κύκλο κρίσης, αλλά διαφαίνε-
ται ότι, αν δεν ληφθούν μέτρα
για την πραγματική οικονομία,
τότε σύντομα θα βρεθεί υποβαθ-

μισμένο έναντι άλλων διεθνών
νομισμάτων, θα μειωθεί η αξιο-
πιστία της ευρωζώνης, ενώ θα
οδηγηθούμε σε μια Ευρωπαϊκή
Ένωση πολλαπλών ταχυτήτων,
ανάλογα με το σημερινό δυνα-
μισμό κάθε εθνικής οικονομίας.
Έχουμε γίνει μάρτυρες αλλεπάλ-
ληλων υποβαθμίσεων της ελλη-
νικής οικονομίας, είτε προερχό-
μενων από τους χειρισμούς της
ίδιας της κυβέρνησης είτε από
την πορεία της ευρωπαϊκής οι-
κονομίας. Σε όλο αυτό το σκηνι-
κό της οικονομικής κρίσης, πολ-
λοί θιασώτες του νεοφιλελευθε-
ρισμού, βρίσκοντας μειωμένες
αντιστάσεις, προωθούν αποσπα-
σματικά την υποβάθμιση των ερ-
γασιακών σχέσεων και την επα-
ναφορά προπολεμικών συνθη-
κών. Η σημερινή κρίση πρέπει να
αναδείξει την αναγκαιότητα ενός
νέου οικονομικού και κοινωνι-
κού μοντέλου με επίκεντρο τον
άνθρωπο και το περιβάλλον. 

Ως πρόεδρος της επιτροπής Παι-
δείας, βλέπετε κρίση ή καλύτε-
ρα έλλειμμα ανταγωνιστικότη-
τας σε ό,τι αφορά την έρευνα
και την καινοτομία των ελληνι-
κών πανεπιστημίων σε σχέση με
αυτά άλλων χωρών της Ε.Ε.; Τα
ελληνικά πανεπιστήμια θα κρι-
θούν από τους νέους και από την
αγορά εργασίας με γνώμονα κα-
τά πόσο θα μπορέσουν να συν-
δυάσουν την ποιότητα σπουδών
με την ανταγωνιστικότητά τους
σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα δημό-
σια πανεπιστήμια θα πρέπει με
κρατικούς πόρους να ενισχύσουν
την έρευνα και την καινοτομία,
ενώ σε συνεργασία με άλλα ερευ-
νητικά κέντρα θα προετοιμάσουν
τους φοιτητές για τη σταδιακή
ένταξή τους στην αγορά εργα-
σίας, η οποία είναι έντονα αντα-
γωνιστική και σκληρή. Τα ελλη-
νικά πανεπιστήμια πρέπει να βοη-
θούν την κινητικότητα των φοι-
τητών, πολιτική η οποία άλλωστε
ενισχύεται από την ίδια την Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση. 

Τι θεωρείτε ότι πρέπει να βαρύ-
νει στην επιλογή των ελλήνων
ψηφοφόρων στις ευρωεκλογές
του 2009; Η διαφάνεια, ο προ-
γραμματισμός, η αξιοπιστία και
το όραμα.

ΑΝ ΔΕΝ ΛΗΦΘΟΥΝ μέτρα για την
πραγματική οικονομία, τότε σύν-
τομα το ευρώ θα βρεθεί υποβαθ-
μισμένο έναντι άλλων διεθνών

νομισμάτων, θα μειωθεί η αξιοπι-
στία της ευρωζώνης, ενώ θα οδη-
γηθούμε σε μια Ευρωπαϊκή Ένω-
ση πολλαπλών ταχυτήτων, τονί-

ζει η ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ
Κατερίνα Μπατζελή, σε συνέν-
τευξη που παραχώρησε στο έν-
θετο "Η ΕΥΡΩΠΗ ΜΑΣ" της "ΜΑ-

ΚΕΔΟΝΙΑΣ" της Τρίτης. Ως μέ-
λος της επιτροπής Γεωργίας και
Ανάπτυξης, θεωρεί ότι πρέπει να
δοθούν αγώνες για τη διατήρη-

ση της χρηματοδότησης της ΚΑΠ,
γιατί δεν υπάρχουν κεκτημένα στον
αγροτικό τομέα και μάλιστα σε
μια περίοδο οικονομικής ύφεσης. 

«Χρειάζεται αγώνας για τη διατήρηση
της χρηματοδότησης στα αγροτικά...»
«Κεκτημένα στον αγροτικό τομέα δεν υπάρχουν, σε μια περίοδο μάλιστα που η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει
να αντιμετωπίσει την οικονομική ύφεση», εκτιμά η ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Κατερίνα Μπατζελή

Είπε:
«Σε όλο αυτό το σκηνικό
της οικονομικής κρίσης,
πολλοί θιασώτες του
νεοφιλελευθερισμού,
βρίσκοντας μειωμένες
αντιστάσεις, προωθούν
αποσπασματικά υποβάθ-
μιση των εργασιακών
σχέσεων και την επανα-
φορά προπολεμικών
συνθηκών»

Είπε:
«Πρέπει να διεκδική-
σουμε οι κοινοτικές επι-
δοτήσεις να διατίθενται
με κριτήρια όπως της
απασχόλησης, της εισο-
δηματικής σύγκλισης,
των φιλικών περιβαλ-
λοντικών πρακτικών και
της κάλυψης απώλειας
εισοδήματος σε περί-
πτωση διατάραξης της
αγοράς»
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ΝΙΚΟΣ ΒΑΚΑΛΗΣ
ευρωβουλευτής 

Η σημασία της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων
στην ορθολογική διαχείριση της ενέργειας

Το πακέτο “Κλίμα - Ενέργεια”
της Ε.Ε., που παρουσίασε η

Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις αρχές
του 2008 και που εγκρίθηκε πρό-
σφατα σε πρώτη ανάγνωση από
τον ευρωπαίο νομοθέτη, θέτει ως
στόχο την περικοπή κατά 20% των
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου
έως το 2020. Πρόκειται για το πιο
φιλόδοξο σχέδιο της Ένωσης, που
της προσδίδει ηγετικό ρόλο διε-
θνώς στην καταπολέμηση της κλι-
ματικής αλλαγής. Δυστυχώς το
πακέτο αυτό περίπου αγνοεί μία
από τις σημαντικότερες διαστά-
σεις της “ενεργειακής επανάστα-
σης” που ήδη συντελείται: τη διά-
σταση της ενεργειακής εξοικο-
νόμησης μέσω της βελτίωσης της
ενεργειακής απόδοσης.
Ο στόχος για εξοικονόμηση ενέρ-
γειας κατά 20% έως το 2020 δεν
είναι δεσμευτικός, αντίθετα από
το στόχο για τη συμβολή των ανα-
νεώσιμων πηγών ενέργειας κα-
τά 20% στο συνολικό ενεργει-
ακό ισοζύγιο της Ε.Ε. Αυτό είναι
ιδιαιτέρως δυστυχές, διότι όλοι
οι ειδικοί συμφωνούν πως η βελ-
τίωση της ενεργειακής απόδο-
σης αποτελεί τον ευκολότερο και
φθηνότερο τρόπο για να επιτύ-
χουμε τεράστιες περικοπές των
αερίων θερμοκηπίου που προέρ-
χονται από την καύση ορυκτών
καυσίμων και που υποθηκεύουν
το μέλλον του πλανήτη μας, αλ-
λά και για να περιορίσουμε την
ενεργειακή μας εξάρτηση και κα-
τά συνέπεια να ενισχύσουμε την
ενεργειακή μας ασφάλεια.
Τα νοικοκυριά, τα γραφεία, οι δη-
μόσιες υπηρεσίες και γενικώς
όλα τα κτίρια που χρησιμοποι-
ούμε καθημερινά συμβάλλουν
κατά 40% στην κατανάλωση ενέρ-
γειας και κατά 35% στις εκπομ-
πές αερίων θερμοκηπίου στην
Ε.Ε. Ωστόσο πρόκειται για τον
τομέα με το μεγαλύτερο δυνα-
μικό εξοικονόμησης ενέργειας
με την βοήθεια κατάλληλα στο-
χευμένων πολιτικών για τη χρή-
ση ενεργειακά αποδοτικών συ-
στημάτων θέρμανσης, κλιματι-
σμού και φωτισμού. Καθοριστι-
κοί σ’ αυτήν την προσπάθεια εί-
ναι παράγοντες όπως ο σχεδια-
σμός και η κατασκευή των ενερ-
γειακών συστημάτων, αλλά και
των ίδιων των κτιρίων. Έτσι, κα-
τά τη χειμερινή περίοδο πρέπει
να περιοριστούν οι θερμικές απώ-
λειες των κτιρίων και να μεγιστο-
ποιηθούν τα ηλιακά τους κέρδη,
ενώ κατά τη θερινή περίοδο πρέ-
πει να εξασφαλίζεται ο δροσι-
σμός τους με την ελάχιστη δυ-

νατή κατανάλωση ενέργειας.
Δεδομένου ότι με τις τεχνικές
που εφαρμόζονται μπορεί να μει-
ωθεί η ενεργειακή κατανάλωση
ενός κτιρίου έως και 25%, είναι
σαφές ότι η εξοικονόμηση ενέρ-
γειας στον κτιριακό τομέα καθί-
σταται αυτόματα ένας από τους

πλέον δυναμικούς τομείς, με δυ-
νατότητα δημιουργίας έως
530.000 νέων θέσεων εργασίας,
σύμφωνα με μία πρόσφατη με-
λέτη της βιομηχανίας.
Η Κοινοτική Οδηγία 2002/91/EK
για την Ενεργειακή Αποδοτικό-
τητα των Κτιρίων έχει πλέον εν-
σωματωθεί και στο δίκαιο της χώ-
ρας μας, ενώ το Ευρωπαϊκό Κοι-
νοβούλιο και το Συμβούλιο βρί-

σκονται ήδη στη διαδικασία με-
ρικής αναθεώρησης της σημαν-
τικής αυτής νομοθεσίας. Στη χώ-
ρα μας εντός του πρώτου εξα-
μήνου του 2009 πρόκειται να ξε-
κινήσει η εφαρμογή του Κανονι-
σμού Ενεργειακής Αποδοτικότη-
τας των Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ), η οποία

ασφαλώς θα μειώσει την ενερ-
γειακή μας εξάρτηση από εισα-
γωγές. Εφόσον μάλιστα συνδυα-
σθεί με ένα κατάλληλο μείγμα
φορολογικών κινήτρων, όπως εκ-
πτώσεις από το φορολογητέο ει-
σόδημα για τα επόμενα πέντε χρό-
νια στις δαπάνες (υλικά και υπη-
ρεσίες) που συμβάλλουν στην
εξοικονόμηση ενέργειας σε υφι-
στάμενα κτίρια χαμηλής ενερ-

γειακής απόδοσης, πιστεύω ότι
θα έχει θεαματικά αποτελέσμα-
τα στις αγορές κατασκευών, ακι-
νήτων και δομικών προϊόντων,
καθώς και στις ενεργειακές υπη-
ρεσίες προς τα νοικοκυριά και
τις επιχειρήσεις. Έργα όπως η το-
ποθέτηση συστημάτων εξωτερι-

κής θερμομόνωσης κτιρίων, κου-
φωμάτων νέας γενιάς, ηλιακών
θερμοσιφώνων και φωτοβολταϊ-
κών πάνελ στις στέγες των κτι-
ρίων, ή ακόμα η εγκατάσταση απο-
κεντρωμένων συστημάτων θέρ-
μανσης και ψύξης από ανανεώ-
σιμες πηγές ενέργειας, για τα οποία
δίνονται πλέον κίνητρα από το
νέο ελληνικό νομοθετικό πλαί-
σιο, θα σημάνουν αναμφίβολα

την είσοδό μας στην εποχή της
“πράσινης οικονομίας” και θα ανα-
πτύξουν το καινοτόμο μας αν-
θρώπινο δυναμικό, που παραμέ-
νει ακόμα εν πολλοίς ανεκμετάλ-
λευτο. Προτίθεμαι να καταθέσω
τροπολογίες για την αναθεώρη-
ση της Οδηγίας για την Ενεργει-
ακή Αποδοτικότητα των Κτιρίων,
με σκοπό ο δημόσιος τομέας να
δώσει το παράδειγμα στην εξοι-
κονόμηση ενέργειας στα δημό-
σια κτίρια. Αποτελεί σταθερή πε-
ποίθηση ότι ο δημόσιος τομέας
οφείλει να πρωτοπορεί και να
χρησιμεύει ως μοντέλο με την
αποτελεσματική διαχείριση των
χρημάτων του πολίτη. Έτσι, τα
δημόσια κτίρια όχι μόνο μπορούν
κάλλιστα αλλά και πρέπει να εφαρ-
μόζουν υποχρεωτικά τις συστά-
σεις που θα περιέχονται στα πι-
στοποιητικά ενεργειακών επι-
δόσεων που προβλέπει η Οδη-
γία. Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα δια-
σφαλισθεί ότι όλα τα μέτρα για
την οικονομικά συμφέρουσα βελ-
τίωση της ενεργειακής απόδο-
σης ενός δημόσιου κτιρίου θα λαμ-
βάνονται απρόσκοπτα, πράγμα
που θα λειτουργήσει προωθητι-
κά στην αγορά και θα τονώσει
τη ζήτηση για καινοτόμα προϊόν-
τα και υπηρεσίες σε μία περίοδο
οικονομικής κρίσης.

άποψη

Τα νοικοκυριά, τα γραφεία, οι δημόσιες υπηρεσίες
και γενικώς όλα τα κτίρια που χρησιμοποιούμε καθημερινά
συμβάλλουν κατά 40% στην κατανάλωση ενέργειας και
κατά 35% στις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου στην Ευρω-
παϊκή Ενωση
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