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Αιολική ενέργεια: Επενδυτικός
«οργασμός» το 2008 στην Ε.Ε.
Γερμανία και Ισπανία εξακολουθούν να μονοπωλούν την κορυφή του ευρωπαϊκού πίνακα 
αιολικών εγκαταστάσεων, ενώ Γαλλία, Ιταλία και Ηνωμένο Βασίλειο είχαν ικανοποιητική ανάπτυξη,
ξεπερνώντας τα 3.000 MW

Του Δρ. Ιωάννη Τσιπουρίδη*

Τ
ο 2008 η αιολική ενέργεια ξε-
πέρασε σε νέες εγκαταστά-

σεις όλες τις άλλες πηγές ενέρ-
γειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το
43% όλων των νέων εγκαταστά-
σεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέρ-
γειας στην Ε.Ε. ήταν έργα αιολι-
κής ενέργειας. Συνολικά στην Ευ-
ρώπη το 2008 προστέθηκαν 19.651
MW ηλεκτρικής ισχύος, από τα
οποία 8.484 MW αφορούν αιολι-
κή ενέργεια, 6.932 MW φυσικό
αέριο, 2.495 MW πετρέλαιο, 762
MW κάρβουνο και 473 MW υδροη-
λεκτρικά. Στο τέλος του 2008 το
σύνολο των αιολικών εγκατα-
στάσεων στην Ε.Ε. ανέρχεται σε

64.949 MW και αντιστοιχεί σε αύ-
ξηση 15% σε σχέση με το 2007.
Ισοδυναμεί επίσης με την καθη-
μερινή εγκατάσταση 20 νέων ανε-
μογεννητριών. 
Στην αιολική βιομηχανία απασχο-
λούνται άμεσα ή έμμεσα 160.000
εργαζόμενοι, ενώ οι επενδύσεις
στην Ε.Ε. ανήλθαν πέρυσι στα 11
δισ. ευρώ. Η ενέργεια που παρά-
γουν σε μια φυσιολογική χρονιά
τα 64.949 MW των ανεμογεννη-
τριών της Ευρώπης αρκεί για να
καλύψει το 4,2% της ηλεκτρικής
ζήτησης και αποτρέπει την εκπομ-
πή 108 εκατομμυρίων τόνων διο-
ξειδίου του άνθρακα ετησίως, που
ισοδυναμεί με την απόσυρση 50
εκατομμυρίων αυτοκινήτων. 
Η αιολική ενέργεια είναι παρά-
δειγμα ευφυούς επένδυσης. Τα
χρήματα των ευρωπαίων πολι-
τών συνδράμουν τις δικές τους
εθνικές οικονομίες και όχι τις οι-
κονομίες μερικών χωρών που εξά-

γουν πετρέλαιο. Επενδύοντας στην
αιολική ενέργεια, ενισχύουμε την
τεχνολογική ηγεσία της Ευρώ-
πης, προστατεύουμε το κλίμα, στη-
ρίζουμε την ασφάλεια ενεργει-
ακής τροφοδοσίας και δημιουρ-

γούμε εμπορικές ευκαιρίες και
θέσεις εργασίας. 

ΟΙ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΙ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
Η Γερμανία και η Ισπανία εξακο-

λουθούν να μονοπωλούν την κο-
ρυφή του ευρωπαϊκού πίνακα αι-
ολικών εγκαταστάσεων. Η Γαλ-
λία, η Ιταλία και το Ηνωμένο Βα-
σίλειο είχαν ικανοποιητική ανά-
πτυξη, ξεπερνώντας τα 3.000 MW.

Υπάρχουν δέκα κράτη-μέλη που
ξεπέρασαν τα 1.000 MW, ενώ άλ-
λα δύο, η Αυστρία και η Ελλάδα,
είναι πολύ κοντά. 
Εντυπωσιακές επιδόσεις μεταξύ
των νέων κρατών-μελών εμφά-

ΣΤΗΝ ΑΙΟΛΙΚΗ βιομηχανία απα-
σχολούνται άμεσα ή έμμεσα
160.000 εργαζόμενοι, ενώ οι επεν-

δύσεις στην Ε.Ε. ανήλθαν πέρυσι
στα 11 δισ. ευρώ. Η ενέργεια που
παράγουν σε μια φυσιολογική χρο-

νιά τα 64.949 MW των ανεμο-
γεννητριών της Ευρώπης αρκεί
για να καλύψει το 4,2% της ηλε-

κτρικής ζήτησης και αποτρέπει
την εκπομπή 108 εκατομμυρίων
τόνων διοξειδίου του άνθρακα

ετησίως, που ισοδυναμεί με την
απόσυρση 50 εκατομμυρίων αυ-
τοκινήτων.

Στην παγκόσμια αιολική
κατάταξη είχαμε μια ση-
μαντική αλλαγή: οι ΗΠΑ
ξεπέρασαν τη Γερμανία,
ενώ η Κίνα διπλασίασε
την εγκαταστημένη ισχύ
της για τέταρτη συνεχή
χρονιά, παραμένοντας
όμως στην τέταρτη θέση,
με τρίτη την Ισπανία και
πέμπτη την Ινδία



νισαν η Ουγγαρία, που διπλασία-
σε την εγκαταστημένη ισχύ της,
φτάνοντας τα 127 MW, η Βουλ-
γαρία, που την τριπλασίασε από
τα 57 MW στα 158 MW, και η Πο-
λωνία που σχεδόν την διπλασία-
σε στα 472 MW από 276 MW. Από
τα μη κράτη-μέλη θεαματική πρό-
οδος σημειώθηκε στην Τουρκία,
που τριπλασίασε την εγκαταστη-
μένη ισχύ από 147 MW σε 433 MW.

Τα θαλάσσια αιολικά πάρκα εί-
χαν αύξηση 357 MW κατά το 2008
και έφτασαν τα 1,471 MW. 

ΗΠΑ: Η ΝΟ1 ΑΙΟΛΙΚΗ
ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
Στην παγκόσμια αιολική κατάτα-
ξη είχαμε μια σημαντική αλλαγή.
Οι ΗΠΑ ξεπέρασαν τη Γερμανία,
ενώ η Κίνα διπλασίασε την εγ-
καταστημένη ισχύ της για τέταρ-
τη συνεχή χρονιά, παραμένον-
τας όμως στην τέταρτη θέση, με
τρίτη την Ισπανία και πέμπτη την
Ινδία. Την πρώτη δεκάδα συμ-
πληρώνουν η Ιταλία, η Γαλλία, το
Ηνωμένο Βασίλειο, η Δανία και
η Πορτογαλία. Αξίζει σε αυτό το
σημείο να σημειωθεί ότι μέχρι το
2004 η Ελλάδα ξεπερνούσε την
Πορτογαλία. 
Το 2008 εγκαταστάθηκαν περισ-
σότερα από 27.000 MW παγκο-
σμίως, κυρίως στη Βόρεια Αμε-
ρική, στην Ευρώπη και στην Ασία.
Η παγκόσμια αύξηση διαμορφώ-
θηκε στα 27 GW, ανεβάζοντας

την παγκόσμια εγκαταστημένη
ισχύ σε 120,8 GW. 
O Στιβ Σόγιερ, γενικός γραμμα-
τέας του Παγκόσμιου Συμβουλί-
ου Αιολικής Ενέργειας, δήλωσε:
"Τα 120 GW της αιολικής ενέρ-
γειας θα παράγουν 260 TWh ηλε-
κτρικής ενέργειας και θα απο-
τρέψουν την εκπομπές 158 εκα-
τομμυρίων τόνων CO2 ετησίως".
Η παγκόσμια αιολική αγορά αι-
ολικών εγκαταστάσεων το 2008
ανήλθε σε 36,5 δισ. ευρώ. 
"Η αιολική ενέργεια είναι πολύ
συχνά η πιο ελκυστική επιλογή
για νέους σταθμούς παραγωγής,
για οικονομικούς λόγους, αλλά
και για λόγους βελτίωσης της ενερ-
γειακής ασφάλειας, χωρίς να ανα-
φερθούμε σε περιβαλλοντικά και
αναπτυξιακά οφέλη", δήλωσε ο
πρόεδρος του GWEC, καθηγη-
τής, Αρθούρος Ζερβός. "Η αιολι-
κή βιομηχανία δημιουργεί και πολ-
λές νέες θέσεις εργασίας: πάνω
από 400,000 εργαζόμενοι απα-
σχολούνται στη βιομηχανία και
σύντομα θα γίνουν εκατομμύρια". 
Στις ΗΠΑ η μεγάλη ανάπτυξη του
2008 αντιστοιχεί σε 50% αύξη-
ση της εγκαταστημένης ισχύος.
Τα νέα αιολικά έργα του 2008
καλύπτουν το 42% όλων των νέ-
ων σταθμών παραγωγής ενέρ-
γειας που κατασκευάστηκαν το
2008, ενώ δημιούργησαν 35.000
νέες θέσεις εργασίας. Η Ελλάδα
πρόσθεσε 114 MW το 2008 έναν-
τι 125 MW το 2007 και 173 MW
το 2006. Η συνεισφορά μας στο
παγκόσμιο σύνολο βρίσκεται στο
0,82%, από 0,93% το 2007 και 1,01%
το 2006.
Πηγή: European Wind Energy As-
sociation
http://www.ewea.org/index.php?id=
180
http://www.gwec.net/

* Ο Δρ. Ιωάννης Τσιπουρίδης εί-
ναι πρόεδρος της Ελληνικής Επι-
στημονικής Ένωσης Αιολικής Ενέρ-
γειας - ΕΛΕΤΑΕΝ
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Στρασβούργο, του Σ. Ζλατάνου

Τ
ι σημαίνει αυτό για τους Έλ-
ληνες που θέλουν να αγορά-

σουν μεταχειρισμένο αυτοκίνητο,
αλλά όταν το φέρουν από το εξω-
τερικό το πληρώνουν σαν και-
νούργιο; Ας δούμε τα πράγματα
από την αρχή. Το Δικαστήριο των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων έχει απο-
φανθεί ότι το τέλος ταξινόμησης
που καταβάλλεται για τα καινούρ-
για οχήματα είναι μέρος της αγο-
ραίας αξίας τους και ότι τα κρά-
τη-μέλη οφείλουν, κατά τον υπο-
λογισμό του τέλους ταξινόμησης,
να λαμβάνουν υπόψη την τρέχου-
σα αξία απόσβεσης του αυτοκι-
νήτου. 
Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι το τέ-
λος ταξινόμησης που επιβάλλεται
σε αυτοκίνητο παλαιότητας x ετών,
που μεταφέρεται και ταξινομείται
σε κάποιο κράτος-μέλος, δεν μπο-
ρεί να υπερβαίνει το ποσό του φό-
ρου που είναι ενσωματωμένο στην
εναπομένουσα αξία ομοειδούς με-
ταχειρισμένου αυτοκινήτου που
έχει ταξινομηθεί στο εν λόγω κρά-
τος-μέλος πριν από x έτη. 

Η Ελλάδα κατήργησε, τον Ια-
νουάριο του 2008, την αμφισβη-
τούμενη στο πλαίσιο της εν λόγω
απόφασης του δικαστηρίου νο-
μοθεσία της και όρισε με το νόμο
3634/08 νέες κλίμακες απομεί-
ωσης, επιδιώκοντας να ανταπο-
κριθεί στα εγερθέντα με την από-

φαση ζητήματα. 
Οι νέες κλίμακες απομείωσης λαμ-
βάνουν υπόψη το γεγονός ότι η
απόσβεση των οχημάτων δεν εί-
ναι ευθύγραμμη, προβλέπουν δε
ένα επιπλέον κριτήριο βασιζόμε-
νο στα διανυθέντα από το αυτο-
κίνητο χιλιόμετρα.

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΜΙΣΙΟΝ
Η Επιτροπή όμως θεωρεί ότι τα
μέτρα αυτά δεν συνεπάγονται συμ-
μόρφωση του ισχύοντος στην Ελ-
λάδα συστήματος με την απόφα-
ση του δικαστηρίου. Το σύστημα
θα είναι σύμφωνο με την απόφα-
ση μόνον εάν εξασφαλίζει ότι το
ποσό του οφειλόμενου τέλους τα-
ξινόμησης δεν υπερβαίνει, ακόμη
και σε ορισμένες μόνον περιπτώ-
σεις, το ποσό του εναπομένον-
τος φόρου που είναι ενσωματω-
μένο στην αξία ομοειδών μετα-
χειρισμένων αυτοκινήτων που
έχουν ήδη ταξινομηθεί εντός της
χώρας. 
Για να επιτευχθεί αυτό, τα ποσο-
στά απομείωσης θα πρέπει να ορι-
στούν σε επίπεδο όχι αντιπροσω-
πευτικό της μέσης απώλειας αξίας
των οχημάτων, αλλά σε επίπεδο
το οποίο, κατά λογική προσέγγι-
ση, να είναι εγγύτατο προς τη μέ-
γιστη απώλεια αξίας τέτοιων οχη-
μάτων. Η Ελλάδα δεν έχει υπο-
βάλει στοιχεία, με τα οποία να απο-
δεικνύεται ότι τα ποσοστά απο-
μείωσης έχουν πράγματι προσαρ-
μοστεί προς τη μέγιστη απώλεια
αξίας των οχημάτων.

Ευρω-«καμπανάκι»:
«Ρίξτε τις τιμές στα
μεταχειρισμένα Ι.Χ.»
Η χώρα μας μπαίνει ξανά στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, που πιέζει για φθηνότερα αυτοκίνητα 
«από δεύτερο χέρι»

ΧΑΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ για τους Έλ-
ληνες προμηνύει απόφαση της Κο-
μισιόν, που ζητά από τη χώρα μας

να εφαρμόσει απόφαση του Ευ-
ρωπαϊκού Δικαστηρίου σχετικά με
τα κριτήρια απομείωσης που χρη-

σιμοποιούνται για τον προσδιορι-
σμό της φορολογητέας αξίας των
μεταχειρισμένων αυτοκινήτων.

Το ευρωπαϊκό «τοπίο» της αιολικής ενέργειας

ΧΩΡΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
(ΤΕΛΟΣ 2008) ΣΕ MW

Γερμανία 29.903
Ισπανία 16.754
Ιταλία 3.736
Γαλλία 3.404
Ηνωμένο Βασίλειο 3.241
Δανία 3.180
Πορτογαλία 2.862
Ολλανδία 2.225
Σουηδία 1.021
Ιρλανδία 1.002
Αυστρία 995
Ελλάδα 985
Πολωνία 472
Νορβηγία 428
Τουρκία 433
Υπόλοιπη Ευρώπη 1.305
Ε.Ε.-"27" 64.948

Πηγή: GWEC (Παγκόσμιο Συμβούλιο Αιολικής Ενέργειας)

Οι νέες κλίμακες απομεί-
ωσης λαμβάνουν υπόψη
το γεγονός ότι η από-
σβεση των οχημάτων δεν
είναι ευθύγραμμη, προ-
βλέπουν, δε, ένα επι-
πλέον κριτήριο βασιζό-
μενο στα διανυθέντα από
το αυτοκίνητο χιλιόμετρα

Την πρώτη δεκάδα στην
παγκόσμια αιολική κατά-
ταξη συμπληρώνουν η
Ιταλία, η Γαλλία, το Ηνω-
μένο Βασίλειο, η Δανία
και η Πορτογαλία. Αξίζει
πάντως σε αυτό το σημείο
να σημειωθεί ότι μέχρι το
2004 η Ελλάδα ξεπερ-
νούσε την Πορτογαλία...
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Α
κολουθούν ορισμένα χαρα-
κτηριστικά παραδείγματα,

τα οποία έχει σταχυολογήσει η
αντιπροσωπεία της Κομισιόν στο
Λονδίνο (με τη χαρακτηριστική
σημείωση ότι “ο κατάλογος ανα-
νεώνεται δυστυχώς τακτικά”):

01. Ο τίτλος: “Οι φανατικοί της
Ε.Ε. θέλουν να τραγουδάτε αυ-
τό το φρικτό ύμνο” (The Sun, 3
Φεβρουαρίου 2004) 
● Ο μύθος: Ο επικεφαλής της
Ε.Ε. Ρομάνο Πρόντι θα επενδύ-
σει με στίχους τον ευρωπαϊκό
ύμνο, την Ωδή στη Χαρά του Μπε-

τόβεν, οι οποίοι έχουν σταλινι-
κά και ναζιστικά στοιχεία και μι-
λούν “για μία μεγαλύτερη μητέ-
ρα πατρίδα”. 
● Η πραγματικότητα: Δεν υπήρ-
ξε ποτέ τέτοιο σχέδιο. Οι στίχοι
ήταν ένα ιδιωτικό δώρο, που έλα-
βε ο τότε πρόεδρος της Κομι-

σιόν σε ταξίδι του στη Βιέννη για
βράβευση.

02. Ο τίτλος: “Η Ε.Ε. ίσως υπο-
χρεώσει τη Βρετανία να δώσει
δικαίωμα ψήφου στους φυλακι-
σμένους” (Birmingham Post, 3
Φεβρουαρίου 2006) 
● Ο μύθος: Η βρετανική κυβέρ-
νηση αρχίζει συζητήσεις με θέ-
μα το δικαίωμα ψήφου των φυ-
λακισμένων μετά τη δικαίωση προ-
σφυγής κρατούμενου από το Ευ-
ρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπί-
νων Δικαιωμάτων. 
● Η πραγματικότητα: Η Ε.Ε. δεν
έχει καμία αρμοδιότητα να πιέ-
σει τη βρετανική κυβέρνηση να
δώσει δικαίωμα ψήφου στους κρα-
τούμενους. Το Ευρωπαϊκό Δικα-
στήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμά-
των δεν είναι καν θεσμός της Ε.Ε.

Ανήκει στο Συμβούλιο της Ευρώ-
πης, που ιδρύθηκε το 1949 και εί-
ναι ένας διακυβερνητικός οργα-
νισμός με 46 χώρες-μέλη και συμ-
βουλευτικές μόνο αρμοδιότητες. 

03. Ο τίτλος: “Φιρμάνι της Ε.Ε.
μπορεί να θάψει την ιρλανδική
ολονυκτία” (Daily Telegraph, 10
Απριλίου 2006) 
● Ο μύθος: Οι αρχαίες παραδό-
σεις ταφής των Ιρλανδών κινδυ-
νεύουν από τις Βρυξέλλες. Το τε-
λευταίο αντίο στο νεκρό σε ανοι-
χτό φέρετρο μπορεί να καταρ-
γηθεί από τον Σταύρο Δήμα, τον
επίτροπο Περιβάλλοντος, που θέ-
λει να απαγορευτούν τα χημικά
ταρίχευσης. 
● Η πραγματικότητα: Η Ε.Ε. δεν
απειλεί την παραδοσιακή ταφή
των νεκρών στην Ιρλανδία. Η σχε-

τική οδηγία της Ε.Ε. προβλέπει
την αξιολόγηση των χημικών για
τις επιπτώσεις τους στο περιβάλ-
λον και τον άνθρωπο από τις εθνι-
κές κυβέρνησης μέχρι το 2010.
Τα γραφεία τελετών μπορούν μέ-
χρι τότε να κάνουν κανονικά τη
δουλειά τους, ενώ στη συνέχεια
μπορούν να ζητήσουν από την
κυβέρνησή τους να εξαιρεθούν
τα χημικά ταρίχευσης. 

04. Ο τίτλος: “Η Ε.Ε. χρηματο-
δοτεί την ολυμπιακή φάρσα των
Ελλήνων” (The Sun, 13 Απριλίου
2004) 
● Ο μύθος: Σχεδόν 3 δισ. λίρες
από τα χρήματα των βρετανών
φορολογουμένων θα ξοδευτούν
για τη γεμάτη κακοτεχνίες ολυμ-
πιακή προετοιμασία της Αθήνας
-σχεδόν 50 λίρες για κάθε άν-

δρα, γυναίκα και παιδί στη Βρε-
τανία. Η βρετανική συμβολή εί-
ναι μέρος του πακέτου των 22,9
δισ. λιρών ολυμπιακής βοήθειας
προς την Ελλάδα από την Ε.Ε. 
● Η πραγματικότητα: Η Ελλά-
δα, όπως και όλες οι χώρες της
Ε.Ε., λαμβάνουν κοινοτικά κον-
δύλια για τη στήριξη των φτω-
χότερων περιοχών τους. Ουδέ-
ποτε υπήρξε φυσικά “ολυμπια-
κό πακέτο” 22,9 δισ. λιρών. Το
ρεπορτάζ αναφέρεται στα κον-
δύλια από το κοινοτικό πλαίσιο
στήριξης που πήρε η Ελλάδα την
περίοδο 2000-2006 και τα οποία
φυσικά είναι άσχετα με τη διορ-
γάνωση των Ολυμπιακών Αγώ-
νων. Το ίδιο διάστημα η Βρετα-
νία έλαβε 10,5 δισ. λίρες σε πε-
ριφερειακές ενισχύσεις από τα
κοινοτικά ταμεία. 

ΤΟ ΠΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ και
γνωστό παράδειγμα ευρωμύθου,
που έκτοτε έχει ενταχθεί στη
σφαίρα του θρύλου, αφορά την
υποτιθέμενη πρόθεση της Ε.Ε.
να καταργήσει τις… καμπύλες
μπανάνες. 
Όπως αναφέρει σε σχετικό θέ-
μα του το BBC, η ιστορία αυτή
είναι τόσο παλιά, που πολλοί
έχουν ξεχάσει τι είχε προκαλέ-
σει το σκάνδαλο με τις ίσιες μπα-
νάνες. Απλώς τους έχει μείνει η

αίσθηση ότι οι Βρυξέλλες θέλη-
σαν να… χώσουν τη μύτη τους
ακόμη και στο θέμα του σχήμα-
τος του εύγευστου φρούτου. 
Τι είχε γίνει στην πραγματικό-
τητα; Απλώς η Κομισιόν εξέδω-
σε κανονισμό για την τυποποί-
ηση των μπανανών το 1994, που
μεταξύ άλλων προέβλεπε ότι οι
μπανάνες “δεν πρέπει να έχουν
παραμορφώσεις ή αφύσικη καμ-
πυλότητα”, αν θέλουν να ανή-
κουν στην κορυφαία κατηγορία

ποιότητας του προϊόντος. 
Ανάλογη είναι και η περίπτωση
των αγγουριών. Δημοσιεύματα
του αγγλικού Τύπου ανέφεραν
στα τέλη της περασμένης δε-
καετίας ότι τα αγγούρια στην Ε.Ε.
πρέπει στο εξής να έχουν ίσιο
σχήμα και η καμπύλη τους να μην
ξεπερνά τα 10 χιλιοστά για κά-
θε 10 χιλιοστά μήκους. Στην πραγ-
ματικότητα η Ε.Ε. δεν απαγόρευσε
τα αγγούρια, που διατηρούν φυ-
σικά τις καμπύλες. Απλώς κα-

θιέρωσε κανόνες κατηγοριοποί-
ησης, τους οποίους είχαν ζητή-
σει εκπρόσωποι της βιομηχανίας,
για να μπορούν οι αγοραστές
από μία χώρα να γνωρίζουν την
ποιότητα και την ποσότητα των
αγγουριών κάθε κιβωτίου που
αγοράζουν, χωρίς να το ανοί-
ξουν, από μία άλλη χώρα. Οι κα-
νόνες αυτοί δεν περιέχουν κα-
μία απαγόρευση και είναι απο-
κλειστικά για τη διευκόλυνση του
εμπορίου. 

Ο μύθος των μύθων: «Τα αγγούρια πρέπει να είναι ίσια»(!)

Ο ΟΡΟΣ “ευρωμύθοι” στην... αργ-
κό της Ε.Ε. έχει πολύ συγκεκρι-
μένο περιεχόμενο. Αναφέρεται
στα ρεπορτάζ  με αντικείμενο τις…

μηχανορραφίες των “κοινοτικών
γραφειοκρατών”, που υπονο-
μεύουν τη βρετανική ταυτότητα.
Τα ρεπορτάζ αυτά εκμεταλ-

λεύονται τα όχι ιδιαιτέρως φιλι-
κά προς το εγχείρημα της ευρω-
παϊκής ενοποίησης αισθήματα
μεγάλης μερίδας των βρετανών

πολιτών, για να προκαλέσουν εν-
τυπώσεις, που κατά κανόνα απέ-
χουν πολύ από την πραγματικό-
τητα.

Ευρωμύθοι: Ισχύει ότι οι Βρυξέλλες...
«απαγορεύουν» τις καμπύλες μπανάνες;
Το ζήτημα ανακινείται συχνά πυκνά από ρεπορτάζ του βρετανικού Τύπου, σύμφωνα με τους συντάκτες 
των οποίων «οι κοινοτικοί γραφειοκράτες μηχανορραφούν, για να υπονομεύσουν τη βρετανική ταυτότητα»...

Το... «ανθολόγιο»
των�χαρακτηριστικότε-
ρων�παραδειγμάτων,�τα
οποία�σταχυολόγησε�η
αντιπροσωπεία�της
Ευρωπαϊκής�Επιτροπής
στο�Λονδίνο

Του Γιώργου Χρηστίδη 
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ΣΥΜΦΩΝΑ με το ευρωπαϊκό
κοινοβούλιο 6,1 εκατ. Ευρω-
παίοι  πάσχουν σήμερα από

τη νόσο του Αλτσχάιμερ και
ο αριθμός αυτός αναμένεται
να διπλασιαστεί ή και να τρι-

πλασιαστεί έως το 2050 λό-
γω της γήρανσης του πληθυ-
σμού.

Τον κώδωνα κινδύνου
για το Άλτσχάιμερ
κρούει η Ευρωβουλή
Ζητεί η νόσος να αναγνωριστεί ως «προτεραιότητα 
της ευρωπαϊκής δημόσιας υγείας»

Τ
ην αναγνώριση της νόσου του
Αλτσχάιμερ ως προτεραιότη-

τας της ευρωπαϊκής δημόσιας υγεί-
ας ζητεί το ευρωπαϊκό κοινοβού-
λιο από την επιτροπή, το συμβού-
λιο και τις κυβερνήσεις των κρα-

τών-μελών με γραπτή δήλωση πέν-
τε ευρωβουλευτών. Σύμφωνα με
το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο 6,1 εκατ.
Ευρωπαίοι πάσχουν σήμερα από
τη νόσο του Αλτσχάιμερ και ο αριθ-
μός αυτός αναμένεται να διπλα-
σιαστεί ή και να τριπλασιαστεί έως
το 2050 λόγω της γήρανσης του
πληθυσμού. 
Οι ευρωβουλευτές ζητούν επίσης
την εκπόνηση ενός ευρωπαϊκού
σχεδίου δράσης για: [01] Την προ-
ώθηση της έρευνας σε πανευρω-
παϊκό επίπεδο σχετικά με τα αί-

τια, την πρόληψη και τη θεραπεία
της νόσου του Αλτσχάιμερ. [02]
Τη βελτίωση της πρώιμης διάγνω-
σης. [03] Την απλούστευση των
ενεργειών για τους ασθενείς και
για αυτούς που έχουν τη φροντί-
δα τους. [04] Την προώθηση του
ρόλου των ενώσεων για την αν-
τιμετώπιση της νόσου του Αλ-
τσχάιμερ.

Η ΠΑΙΔΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ
Για τη διασφάλιση της αλληλεγ-
γύης μεταξύ των γενεών το ευ-
ρωπαϊκό κοινοβούλιο κάλεσε τα
κράτη-μέλη να τηρήσουν τις δε-
σμεύσεις τους περί εισαγωγής
μέχρι το 2010 δομών υποδοχής
για το 90% των παιδιών προ-
σχολικής ηλικίας. Ζήτησε ακό-
μη την αναθεώρηση των ευρω-
παϊκών πολιτικών για την επί-
τευξη ισορροπίας μεταξύ της
επαγγελματικής και της προσω-
πικής ζωής. 
Η έννοια της αλληλεγγύης μετα-
ξύ των γενεών αφορά την παιδι-
κή φροντίδα και την υποστήριξη
των ηλικιωμένων ή εξαρτώμενων
οικογενειακών μελών. Στην Ε.Ε.
το ποσοστό απασχόλησης για τις
γυναίκες με εξαρτώμενα παιδιά
ανέρχεται μόλις στο 62,4%, ενώ
το αντίστοιχο αντρικό στο 91,4%. 
Υιοθετώντας με 358 ψήφους υπέρ,
271 κατά και 28 αποχές το ευρω-
κοινοβούλιο υπενθύμισε στα κρά-
τη-μέλη τις δεσμεύσεις τους για

την εξάλειψη των εμποδίων στην
ίση συμμετοχή γυναικών και αν-
δρών στην αγορά εργασίας και
τη δημιουργία έως το 2010 δο-
μών υποδοχής για το 90% των παι-
διών ηλικίας από 3 ετών έως την
ηλικία της υποχρεωτικής σχολι-
κής φοίτησης και για το 33% των
παιδιών ηλικίας κάτω των 3 ετών.
Στο πλαίσιο αυτό κάλεσε τα κρά-
τη-μέλη να προωθήσουν παρό-
μοιους στόχους για τις δομές φύ-
λαξης ηλικιωμένων και ασθενών
συγγενών. Σύμφωνα με το ευρω-
παϊκό κοινοβούλιο το άτομο που
αφιερώνει το χρόνο και τις ικα-
νότητές του στην απόκτηση και
την ανατροφή παιδιών ή τη μέρι-
μνα ενός ηλικιωμένου πρέπει να
τυγχάνει αναγνώρισης από την
κοινωνία. O στόχος αυτός μπορεί
να επιτευχθεί, "εάν του αποδο-
θούν ίδια δικαιώματα, ιδίως στον
τομέα της ασφαλιστικής κάλυψης
και της συνταξιοδότησης". 
Τούτων δοθέντων οι ευρωβου-
λευτές κάλεσαν την Επιτροπή να
παρουσιάσει συγκεκριμένες πρω-
τοβουλίες για την επικύρωση των
προσόντων που αποκτήθηκαν κα-
τά την άσκηση καθηκόντων εκ-
παίδευσης, παροχής υπηρεσιών
στα εξαρτώμενα πρόσωπα και οι-
κιακής διαχείρισης, ώστε αυτά τα
προσόντα να μπορούν να συνυ-
πολογιστούν, όταν έλθει η ώρα
της επανένταξης στην αγορά της
απασχόλησης.

Κινητικότητα στην Ομάδα
Εργασίας για το Ισλάμ
και τον Χριστιανισμό με
πρωτοβουλία Αρ. Παυλίδη

ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ενός ισχυρού
και λειτουργικού σχεδίου υπέρ
της προστασίας της φύσης και
τη διατήρηση του επιπέδου βιο-
ποικιλότητας στην Ε.Ε. ζητεί με
έκθεση πρωτοβουλίας το ευρω-
παϊκό κοινοβούλιο. Επιπλέον το-
νίζει την ανάγκη εκπόνησης συ-
νεκτικών πολιτικών, ώστε να μην
υπονομεύονται οι στόχοι του δι-
κτύου Natura 2000. 
Υιοθετώντας με 538 ψήφους υπέρ,
19 κατά και 12 αποχές σχετική έκ-
θεση, το ευρωκοινοβούλιο καλεί
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ορί-
σει την άγρια φύση καλύπτον-
τας πτυχές όπως οι υπηρεσίες οι-
κοσυστήματος, η αξία διατήρη-
σης, η κλιματική αλλαγή και η βιώ-
σιμη χρήση. Πιο συγκεκριμένα η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλείται να
εκπονήσει μελέτη σχετικά με την
αξία και τα οφέλη της προστα-
σίας της άγριας φύσης, λαμβά-
νοντας παράλληλα υπόψη κοι-
νωνικούς και οικονομικούς πα-
ράγοντες, καθώς και το ζήτημα
διατήρησης της βιοποικιλότητας. 
Οι ευρωβουλευτές ζητούν επί-

σης από την Ευρωπαϊκή Επιτρο-
πή να παρακολουθεί και να εκτι-
μά τον αντίκτυπο της κλιματικής
αλλαγής στην άγρια φύση και κα-
λεί τα κράτη-μέλη να θέσουν τη
διατήρηση της άγριας φύσης ως
προτεραιότητα στη στρατηγική
τους για την αντιμετώπιση της
κλιματικής αλλαγής. 
Το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο υπο-
γραμμίζει την ανάγκη να χαρτο-
γραφηθούν οι τελευταίες ζώνες
άγριας φύσης της Ευρώπης και
να εντοπιστούν οι πιθανοί κίνδυ-
νοι στις περιοχές αυτές. Σημει-
ώνει δε ότι πρέπει να προβλε-
φθεί ειδική χρηματοδότηση για
τη μείωση του κατακερματισμού,
την επαναφορά ζωνών σε κατά-
σταση άγριας φύσης, την ανά-
πτυξη μηχανισμών και προγραμ-
μάτων αντιστάθμισης, την ευαι-
σθητοποίηση της κοινής γνώμης.
Ακόμη υποστηρίζει ότι πρέπει να
καλλιεργηθεί η αντίληψη πως η
προστασία της βιοποικιλότητας
μπορεί να είναι συμβατή με την
οικονομική ανάπτυξη και τις θέ-
σεις εργασίας. 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ με τα μέλη της Ομά-
δας Εργασίας για το Χριστιανι-
σμό και το Ισλάμ είχε ο επικεφα-
λής της ελληνικής αντιπροσω-
πείας στο Συμβούλιο της Ευρώ-
πης Α. Παυλίδης (φωτογραφία).
Κατά τη συνάντηση ο κ. Παυλί-
δης επισήμανε ότι, αν και το θέ-
μα είναι παλιό, ποτέ μέχρι σήμε-
ρα δεν έχει προσδιοριστεί επα-
κριβώς ο στόχος της Ομάδας Ερ-
γασίας και πώς αυτή μπορεί να
προσφέρει στην κοινοβουλευτι-
κή συνέλευση. 
Ο κ. Παυλίδης πρότεινε να εξου-
σιοδοτηθούν δύο μέλη της Ομά-
δας Εργασίας, προκειμένου να
επεξεργαστούν κείμενο πάνω στο
οποίο θα συμφωνήσουν όλα τα
μέλη και το οποίο θα βασίζεται
σε κοινές αξίες και αντιλήψεις.
Πρέπει, τόνισε ο κ. Παυλίδης, να
προσδιοριστεί το πεδίο δράσης
της Ομάδας Εργασίας και να βρε-
θεί ο κατάλληλος τρόπος, ώστε
να διαμορφωθεί ένα πολιτικό κεί-
μενο που θα περιγράφει το πε-
δίο αυτό, για να οργανωθούν πε-
ραιτέρω συναντήσεις τόσο με-
ταξύ πολιτικών όσο και με ειδι-
κούς επί του αντικείμενου.

Στις σύντομες τοποθετήσεις τους
οι υπόλοιποι βουλευτές υπο-
γράμμισαν το ενδιαφέρον όλων
για ειρήνη και σταθερότητα στη
διεθνή σκηνή και υπογράμμισαν
ότι είναι παράλογο να εμπλέκε-
ται η έννοια της θρησκευτικής
πίστης σε δυναμικές πολεμικές
συγκρούσεις. Απαραίτητο είναι
δε να δοθεί έμφαση στο διάλο-
γο με σκοπό τη διασφάλιση της
ειρηνικής συνύπαρξης.

Ταυτόχρονα, για τη δια-
σφάλιση της αλληλεγγύης
μεταξύ των γενεών, το Ευ-
ρωκοινοβούλιο κάλεσε τα
κράτη-μέλη να τηρήσουν
τις δεσμεύσεις τους περί
εισαγωγής μέχρι το 2010
δομών υποδοχής για το
90% των παιδιών προσχο-
λικής ηλικίας

Στρασβούργο, του Σ. Ζλατάνου

Την αποτελεσματική
προστασία της άγριας
φύσης ζητούν τα μέλη
του Ευρωκοιβουλίου
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θεσμοί

Της Σοφίας Χριστοφορίδου

Ο
Γάλλος πρόεδρος Ζακ Σιράκ
ήθελε να δοθούν περισσό-

τερες εξουσίες στο Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο και λιγότερες στα χέ-
ρια της Κομισιόν, ο πρόεδρος της
Επιτροπής Ρομάνο Πρόντι επε-
δίωκε το αντίστροφο, ενώ μια τρί-
τη και πιο ριζοσπαστική πρόταση
για μια κοινοβουλευτική ευρωπαϊ-
κή ομοσπονδία ήρθε από τον
υπουργό Εξωτερικών της Γερμα-
νίας Γιόσκα Φίσερ. Μέσα σε αυτό
το πλαίσιο συγκλήθηκε το τελευ-
ταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του
20ου αιώνα, το Δεκέμβριο του
2000. Διαφωνίες εκδηλώθηκαν
και κατά τη διάρκεια του Συμβου-
λίου, με τον βρετανό πρωθυπουρ-
γό Τόνι Μπλερ να απειλεί με βέτο
την υπογραφή της Συνθήκης, εάν...
μειώνονταν  οι εξουσίες άσκησης
βέτο. 
Τα τρία ζητήματα στα οποία έπρε-
πε να συμφωνήσουν οι ηγέτες των

Δεκαπέντε ήταν το μέγεθος της
Κομισιόν σε μια διευρυμένη Ε.Ε.,
η αναστάθμιση των ψήφων της
κάθε χώρας στο Συμβούλιο και η
αύξηση των πεδίων όπου αντί για
ομοφωνία οι αποφάσεις θα λαμ-
βάνονταν με ομοφωνία. 
Η Συνθήκη έθεσε ένα πλαφόν στον
αριθμό των εδρών στο Ευρωπαϊ-
κό Κοινοβούλιο, καθώς και στον
αριθμό των μελών της Ευρωπαϊ-
κής Επιτροπής. Τα μεγαλύτερα κρά-
τη μέλη έχασαν τη θέση του δευ-
τέρου επιτρόπου, με σκοπό όλα
τα κράτη μέλη να εκπροσωπούν-
ται εκ περιτροπής στην Επιτροπή.
Οι εθνικές κυβερνήσεις, οι οποίες
εκπροσωπούνται στο Συμβούλιο
των Υπουργών, έχασαν το δικαίω-
μα βέτο σε αρκετούς τομείς, κα-
θώς 30 νέα άρθρα προέβλεπαν
τη λήψη αποφάσεων με ενισχυ-
μένη πλειοψηφία και όχι με ομο-
φωνία.
Ωστόσο η Συνθήκη της Νίκαιας
είχε εμπνεύσει μεγαλύτερες προσ-
δοκίες που τελικά δεν επιβεβαί-
ωσε. Ανέτρεψε τις ισορροπίες εις

βάρος των μεσαίων και μικρών
χωρών και έκανε πιο περίπλοκο
το μηχανισμό λήψης αποφάσε-
ων. Πέρα από τη Συνθήκη, το Ευ-

ρωπαϊκό Συμβούλιο της Νίκαιας
(της Βρετανίας συμπεριλαμβα-
νομένης) επικύρωσε το Χάρτη των
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων για τα

ατομικά, πολιτικά, οικονομικά και
κοινωνικά δικαιώματα του ευρω-
παίου πολίτη. 
● Διαβάστε το κείμενο της Συν-

θήκης στον ιστοτόπο:  http://eur-
lex.europa.eu/el/treaties/dat/120
01C/htm/C_2001080EL.000101.
html

ΧΡΕΙΑΣΤΗΚΑΝ 330 ώρες επίση-
μων διαπραγματεύσεων μόνο για
να καθοριστεί η ημερήσια διάτα-
ξη της Συνόδου της Νίκαιας, που

συνήλθε στη γαλλική πόλη από
τις 7 ως τις 11 Δεκεμβρίου 2000.
Οι περισσότερες αλλαγές που ει-
σήχθησαν με τη Συνθήκη της Νί-

καιας αφορούσαν τη θεσμική προ-
ετοιμασία της Ε.Ε. των 15 για τη
μεγαλύτερη διεύρυνση στην ιστο-
ρία της. Η Συνθήκη έδωσε μεγα-

λύτερες εξουσίες στα δημοκρα-
τικά εκλεγμένα όργανα- το Ευ-
ρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμ-
βούλιο- ενώ η δήλωση σχετικά

με το “Μέλλον της Ευρώπης”, που
προσαρτήθηκε στη Συνθήκη, άνοι-
ξε τη συζήτηση για το Ευρωπαϊ-
κό Σύνταγμα. 

Η Συνθήκη της Νίκαιας
Η Συνθήκη έθεσε πλαφόν στον αριθμό των εδρών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς και στον αριθμό
των μελών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Τα μεγαλύτερα κράτη
μέλη έχασαν τη θέση του
δευτέρου επιτρόπου, με
σκοπό όλα τα κράτη μέλη
να εκπροσωπούνται εκ
περιτροπής στην Επιτροπή

ΚΟΜΙΣΙΟΝ: Η Συνθήκη προέβλε-
πε ότι από το 2005 κάθε μέλος
θα είχε και έναν επίτροπο στην
Κομισιόν, πράγμα που σήμαινε
ότι κράτη μέλη που μέχρι τότε
διέθεταν δύο Επιτρόπους θα έχα-
ναν αυτό το προνόμιο. Η ρύθμι-
ση αυτή εφαρμόστηκε νωρίτε-
ρα, στην Επιτροπή που ανέλαβε
το 2004, αφού στο μεταξύ είχε
υπογραφεί η Συνθήκη προσχώ-
ρησης 10 νέων μελών. Το πρω-
τόκολλο για τη διεύρυνση προ-
έβλεπε ότι όταν η Ένωση θα πε-
ριλαμβάνει 27 κράτη μέλη, ο αριθ-
μός των μελών της Επιτροπής
θα είναι κατώτερος από τον αριθ-
μό των κρατών μελών. Αυτό θα
συμβεί με τη νέα Επιτροπή που

θα αναλάβει το Νοέμβριο του
2009. 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ: Με
την επικείμενη διεύρυνση η ΕΕ
έπρεπε να διατηρήσει αφενός μια
ορισμένη αναλογία μεταξύ των
εδρών στο Κοινοβούλιο και του
πληθυσμού των κρατών μελών
και, αφετέρου την εκπροσώπηση
των διαφόρων πολιτικών ρευμά-
των, χωρίς να επεκταθεί υπερ-
βολικά ο αριθμός των βουλευ-
τών. Η Συνθήκη της Νίκαιας όρι-
σε ότι ο αριθμός των βουλευτών
δεν πρέπει να υπερβαίνει τους
732. Τόσοι θα είναι οι ευρωβου-
λευτές που θα εκλέξουν οι ευ-
ρωπαίοι τον Ιούνιο του 2009.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ: Το ειδικό βάρος των
ψήφων στο συμβούλιο υπήρξε αν-
τικείμενο σφοδρής διαμάχης κα-
τά τη διάρκεια της συνόδου της
Νίκαιας. Κατά την αναστάθμιση
των ψήφων στο Συμβούλιο για τη
λήψη αποφάσεων με ειδική πλει-
οψηφία τα μεγάλα κράτη αύξη-
σαν την ισχύ τους έναντι των με-
σαίων και των μικρών χωρών. Ο
πρόεδρος της Πορτογαλίας χα-
ρακτήρισε “θεσμικό πραξικόπη-
μα” το γαλλικό σχέδιο που προ-
έβλεπε τριπλασιασμό των ψήφων
των τεσσάρων μεγάλων κρατών.
Οι πιέσεις των “μικρών” τους απέ-
φεραν κάποιες παραχωρήσεις. Από
την 1η Νοεμβρίου 2004, για τη λή-
ψη απόφασης από το Συμβούλιο

απαιτούταν η συγκέντρωση του-
λάχιστον 232 ψήφων σε σύνολο
321, με την επιφύλαξη της δημο-
γραφικής ρήτρας.

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ: Καταργή-
θηκε το βέτο στην πλειοψηφία των
τομέων (μεταξύ αυτών και σε 12
τομείς Δικαιοσύνης και Εσωτερι-
κών Υποθέσεων) ωστόσο εξακο-
λουθήσει να υπάρχει σε νευραλ-
γικούς τομείς όπως είναι η φορο-
λογία και η κοινωνική πολιτική, η
άμυνα και η εξωτερική πολιτική.
Μεμονωμένα κράτη μέλη δε θα
μπορούν πλέον να εμποδίζουν ομά-
δες κρατών μελών που θα επιθυ-
μούν να προχωρήσουν σε στενό-
τερη συνεργασία. 

Ποιες είναι αναλυτικά οι αλλαγές που επέφερε

Είπαν:

Αυτή η γενιά θα βάλει το
τελευταίο τούβλο στο οικοδό-
μημα της Ευρώπης. Αυτός
είναι ο στόχος μας και οφεί-
λουμε να τον πετύχουμε
Τόνι Μπλέρ, 
πρωθυπουργός Βρετανίας 

Ξεκινήσαμε μια διαδικασία δι-
εύρυνσης, με το φιλόδοξο στό-
χο να ενισχύσουμε την ενότητα
της ευρωπαϊκής ηπείρου. Γρά-
φουμε ένα εξαιρετικό κεφά-
λαιο στο βιβλίο της ιστορίας
Ρομάνο Πρόντι, 
Πρόεδρος Επιτροπής 

Η Ε.Ε βρίσκεται ένα βήμα πιο
κοντά στο να εξελιχθεί σε ευ-
ρωπαϊκή ομοσπονδία μέχρι το
2010. Πιστεύω ότι και η Βρε-
τανία θα ακολουθήσει σε αυτή
την πορεία
Γιόσκα Φίσερ, 
υπουργός Εξωτερικών 
Γερμανίας
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Ποιοι την απαρτίζουν, ποιες είναι οι αρμοδιότητές τους
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ Συμβούλιο, που
συνεδριάζει δύο φορές το μήνα,
είναι το βασικό όργανο λήψης
αποφάσεων της ΕΚΤ. Αποτελεί-
ται από τα έξι μέλη της Εκτελε-
στικής Επιτροπής της ΕΚΤ και τους
διοικητές των εθνικών κεντρι-
κών τραπεζών των 16 χωρών της
ζώνης του ευρώ. Το διοικητικό
συμβούλιο καθορίζει τις κατευ-

θυντήριες γραμμές και λαμβάνει
τις αναγκαίες αποφάσεις για την
εκπλήρωση των καθηκόντων που
έχουν ανατεθεί στο ευρωσύστη-
μα. Χαράσσει νομισματική πολι-
τική για τη ζώνη του ευρώ. Το κα-
θήκον αυτό περιλαμβάνει τη λή-
ψη αποφάσεων σχετικά με τους
στόχους νομισματικής πολιτικής,
τα βασικά επιτόκια, την προσφο-

ρά διαθεσίμων στο Ευρωσύστη-
μα, καθώς και τη θέσπιση κατευ-
θυντηρίων γραμμών για την εφαρ-
μογή των αποφάσεων αυτών. 
Το Διοικητικό Συμβούλιο συνε-
δριάζει συνήθως δύο φορές το
μήνα στο κτίριο Eurotower στη
Φραγκφούρτη. 
Κατά την πρώτη συνεδρίαση κά-
θε μήνα, το Διοικητικό Συμβού-

λιο αξιολογεί τις νομισματικές
και οικονομικές εξελίξεις και λαμ-
βάνει τη μηνιαία απόφασή του
για τη νομισματική πολιτική. Κα-
τά τη δεύτερη συνεδρίασή του
συζητά θέματα που αφορούν άλ-
λα καθήκοντα και αρμοδιότητες
της ΕΚΤ και του Ευρωσυστήμα-
τος. 
Παρόλο που τα πρακτικά των συ-

νεδριάσεων δεν δημοσιεύονται,
η απόφαση για τη νομισματική
πολιτική εξηγείται διεξοδικά στη
διάρκεια συνέντευξης Τύπου, η
οποία πραγματοποιείται αμέσως
μετά την πρώτη συνεδρίαση κά-
θε μήνα από τον πρόεδρο της ΕΚΤ,
με τη συμμετοχή και του έλληνα
αντιπροέδρου Λουκά Παπαδή-
μου. 

Βιμ Ντούιζενμπεργκ:
Ο «πατέρας του ευρώ» και
πρώτος πρόεδρος της ΕΚΤ

Ο Ολλανδός Βιμ Ντούι-
ζενμπεργκ ήταν ο άν-
θρωπος που έβαλε το ευ-
ρώ στη ζωή 300 εκατομ-
μυρίων Ευρωπαίων, από
τη Φιλανδία μέχρι την Ελ-
λάδα. Θήτευσε στην κε-
φαλή της ΕΚΤ επί πέντε
χρόνια, από την ίδρυση της τράπεζας το 1998 μέχρι
το 2003, οπότε παρέδωσε τα ηνία στον νυν κάτοχο
του αξιώματος, τον Γάλλο Ζαν Κλοντ Τρισέ. Ο ολ-
λανδός τραπεζίτης αποτελούσε επί χρόνια το “πρό-
σωπο” του κοινού νομίσματος και το όνομά του έγι-
νε οικείο στα εκατομμύρια των πολιτών της Ευρω-
ζώνης. Ηγήθηκε της νεοσύστατης ΕΚΤ στα πρώτα
δύσκολα βήματά της, σε μια εποχή που το ευρώ δε-
χόταν ασφυκτικές πιέσεις και η επιτυχία του δεν
ήταν καθόλου εξασφαλισμένη. Το κοινό νόμισμα
έφτασε κάποια στιγμή σε ιστορικό ναδίρ έναντι του
δολαρίου, χάνοντας πολύ γρήγορα το 30% της αξίας
του σε σχέση με την τιμή που είχε κατά τη δημιουρ-
γία του. Ο Ντούιζενμπεργκ είχε επίσης να αντιμετω-
πίσει την κριτική πολλών πολιτικών ηγετών της Ευ-
ρωζώνης, που ποτέ δεν είδαν με καλό μάτι την ανε-
ξαρτησία της κεντρικής τράπεζας στη χάραξη της
νομισματικής πολιτικής. 

Ζαν Κλοντ Τρισέ:
Ο γάλλος αρχιτραπεζίτης
της Ενωμένης Ευρώπης

Αφού απαλλάχθηκε από
ένα εγχώριο τραπεζικό
σκάνδαλο με επίκεντρο
την Credit Lyonnais, που
κόντεψε να τινάξει στον
αέρα τις φιλοδοξίες του,
ο Ζαν Κλοντ Τρισέ δια-
νύει τον έβδομο χρόνο
του στην κεφαλή της ΕΚΤ και, όπως παραδέχονται
(σχεδόν) οι πάντες, δικαίωσε τη φήμη ότι είναι ένας
εκ των κορυφαίων τραπεζιτών παγκοσμίως. Πολλοί
μάλιστα θεωρούν ότι ο πρώην κεντρικός τραπεζίτης
της Γαλλίας έπρεπε να είναι εξαρχής ο άνθρωπος
που θα αναλάμβανε τα ηνία της νεοσύστατης ΕΚΤ,
κάλλιο αργά παρά ποτέ όμως. Τότε είχαν επικρατή-
σει πολιτικές ισορροπίες, καθώς η Γερμανία δεν
ήθελε με κανέναν τρόπο έναν Γάλλο στην κεφαλή
της νεοσύστατης ΕΚΤ και επέμενε στον “ουδέτερο”
Ντούιζενμπεργκ, ο οποίος θα αποχωρούσε στο μέ-
σον της θητείας του για να παραδώσει τα ηνία στο
σαφώς πιο χαρισματικό Τρισέ. Όπερ και εγένετο. Ο
Τρισέ έχει κατακτήσει το σεβασμό των πάντων. Γέν-
νημα θρέμμα της γαλλικής ελίτ, πέρασε από διάφο-
ρα κορυφαία πόστα της δημόσιας διοίκησης της
χώρας του, αναλαμβάνοντας τα ηνία της κεντρικής
τράπεζας της Γαλλίας το 1992. 

Του Γιώργου Χρηστίδη

Β άσει των συνθηκών, η εδρεύουσα
στη Φρανκφούρτη ΕΚΤ έχει μία κύ-

ρια αποστολή: να κρατά χαμηλά τον πλη-
θωρισμό στην Ευρωζώνη, διασφαλίζον-
τας κατά τον τρόπο αυτό τη σταθερό-
τητα του ευρώ και τη βιωσιμότητα της
οικονομικής και νομισματικής ένωσης
των “16”. 
Σε αντίθεση δηλαδή με άλλες κεντρι-
κές τράπεζες, όπως η αμερικανική Fed,
θεωρητικά δεν υπολογίζει όταν λαμβά-
νει αποφάσεις άλλους παράγοντες, όπως
η ανάπτυξη και η ανεργία, γεγονός που
έχει προκαλέσει ουκ ολίγες τριβές ανά-
μεσα στην ΕΚΤ και εθνικές κυβερνή-
σεις, που θα ήθελαν από τους κεντρι-
κούς τραπεζίτες να χρησιμοποιούν πε-
ρισσότερο πολιτικά κριτήρια στις απο-
φάσεις τους.

ΠΕΤΥΧΕ ΣΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ
Σε αντίθεση επίσης με άλλες κεντρικές
τράπεζες, η ΕΚΤ έχει θέσει ένα συγκε-
κριμένο στόχο για το επιθυμητό ύψος
του πληθωρισμού, που είναι η διατήρη-
σή του μεσοπρόθεσμα σε επίπεδα χα-
μηλότερα, αλλά κοντά στο 2%. Οι επι-

δόσεις της ΕΚΤ σε αυτό το μέτωπο μι-
λούν από μόνες τους για την αποτελε-
σματικότητα και το κύρος της τράπε-
ζας. Το ευρώ, μετά τα δύσκολα πρώτα
του βήματα, είναι σήμερα πολύ ισχυρό-
τερο από το δολάριο, το οποίο ίσως αν-
τικαταστήσει στο ορατό μέλλον ως το
υπ’ αριθμόν 1 παγκόσμιο νόμισμα. 
Ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη παρέ-
μεινε σε πρωτόγνωρα χαμηλά επίπεδα,
ειδικά για χώρες όπως η Ελλάδα, επι-
τρέποντας την άνθηση του τραπεζικού
δανεισμού, που είχε καθοριστική σημα-
σία για την ανάπτυξη της χώρας μας
την τελευταία δεκαετία. Την ίδια στιγ-
μή, η ΕΚΤ καθιερώθηκε στη συνείδηση
των αγορών ως ένας ανεξάρτητος ορ-
γανισμός, που δεν παίζει πολιτικά παι-
χνίδια, καθώς και οι δύο πρόεδροί της
μέχρι σήμερα, ο εκλιπών Βιμ Ντούιζενμ-
περγκ και ο νυν Ζαν Κλοντ Τρισέ, υπε-
ρασπίστηκαν με νύχια και με δόντια το

κύρος και την ανεξαρτησία της. 
Η ΕΚΤ γεννήθηκε την 1η Ιουνίου 1998,
με αποστολή από τον Ιανουάριο του 1999
να έχει προετοιμάσει τη μετάβαση από
τα εθνικά νομίσματα στο ευρώ και να
χαράξει μία ενιαία νομισματική πολιτι-
κή για την Ευρωζώνη. Βάσει των συν-
θηκών της Ε.Ε., τα κύρια καθήκοντα της
ΕΚΤ είναι τέσσερα:
● Ο καθορισμός και η εφαρμογή της

νομισματικής πολιτικής στην Ευρω-
ζώνη. 

● Η διενέργεια των πράξεων συναλ-
λάγματος. 

● Η διατήρηση και διαχείριση των συναλ-
λαγματικών αποθεμάτων των κρατών
που συμμετέχουν στην Ευρωζώνη. 

● Η προώθηση της ομαλής λειτουργίας
των συστημάτων πληρωμών. 

Επιπλέον, η ΕΚΤ είναι η αποκλειστικά
αρμόδια να εκδίδει το κοινό ευρωπαϊκό
νόμισμα.

Η ΕΛΛΑΔΑ και οι άλλες 15 χώ-
ρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν
εκχωρήσει μία από τις σπουδαι-
ότερες και πιο παραδοσιακές
εξουσίες τους, τη χάραξη της νο-
μισματικής πολιτικής, σε έναν

υπερεθνικό θεσμό, την Ευρωπαϊ-
κή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ). Η
ΕΚΤ χαράσσει τη νομισματική πο-
λιτική της Ευρωζώνης με πλήρη
ανεξαρτησία, την οποία εγγυών-
ται οι συνθήκες, ενώ οι αποφά-

σεις της επηρεάζουν άμεσα τη
ζωή των πολιτών και των επιχει-
ρήσεων, καθώς καθορίζουν σε
μεγάλο βαθμό το κόστος του χρή-
ματος στις χώρες της Ευρωζώ-
νης. 

Πώς λειτουργεί
η Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα
Ποιος είναι ο ευρωπαϊκός θεσμός που ακουμπά 
περισσότερο το πορτοφόλι μας

Η ΕΚΤ γεννήθηκε την 1η Ιου-
νίου 1998, με αποστολή να
προετοιμάσει τη μετάβαση από
τα εθνικά νομίσματα στο ευρώ
και να χαράξει μία ενιαία νομι-
σματική πολιτική 
για την Ευρωζώνη
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επικαιρότητα

ΛΙΓΟΤΕΡΗ γραφειοκρατία για την
επιστροφή του ΦΠΑ από τις επι-
χειρήσεις στα κράτη της Ε.Ε. εί-
ναι ο στόχος της Επιτροπής μέ-
χρι το 2012. Με την αναθεώρηση
της νομοθεσίας της για την τι-
μολόγηση του ΦΠΑ η Ε.Ε. εκτιμά
ότι οι επιχειρήσεις θα εξοικονο-
μούν μέχρι και 18 δισ. ευρώ το
χρόνο. Οι προτάσεις προβλέπουν

περιορισμό της γραφειοκρατίας
και της απάτης, τυποποίηση της
ισχύουσας πρακτικής σε όλες τις
χώρες της Ε.Ε. και επέκταση της
χρήσης ηλεκτρονικών τιμολογίων. 
Ειδικότερα για τις μικρές επιχει-
ρήσεις επεκτείνεται η χρήση ενός
απλουστευμένου τιμολογίου, κυ-
ρίως για τιμολόγια αξίας μέχρι
200 ευρώ, και επιτρέπεται στα

κράτη-μέλη μεγαλύτερη ευελι-
ξία σχετικά με το χρόνο είσπρα-
ξης του φόρου επί του τιμολογί-
ου. 
Πριν από τέσσερα χρόνια η Επι-
τροπή ανέλαβε πρωτοβουλίες
απλούστευσης και κωδικοποίησης
της νομοθεσίας της με σκοπό τη
μείωση των διοικητικών διατυ-
πώσεων για τις επιχειρήσεις της

Ε.Ε. Από τότε έχει προταθεί η κα-
τάργηση 7.800 σελίδων από τη
νομοθεσία της Ε.Ε. 
Το 2007 η Επιτροπή αποφάσισε
ότι χρειάζονται και άλλες πρω-
τοβουλίες, όπως τεχνικά μέτρα
για την απλούστευση της εφαρ-
μογής των κανόνων, ειδικότερα
στους τομείς του φορολογικού
και του εταιρικού δικαίου. Ακο-

λουθώντας το παράδειγμα της
Ε.Ε., 21 κράτη-μέλη εισήγαγαν πα-
ρόμοια προγράμματα, για να ευ-
θυγραμμίσουν τις εθνικές τους
νομοθεσίες. 
Περισσότερα για τη μείωση της
γραφειοκρατίας στη διεύθυνση
http://ec.europa.eu/enterprise/ad-
m i n - b u r d e n s - r e d u c t i o n
/index_el.htm

Επιμέλεια: Σοφία Χριστοφορίδου

Λόγω των γεωργικών συνηθει-
ών ή των τοπικών μεθόδων

παραγωγής ή ανάμειξης, τα ελαι-
όλαδα αυτά μπορεί να έχουν αρ-
κετά διαφορετικές ιδιότητες και
γεύσεις, ανάλογα με τη γεωγρα-
φική τους προέλευση. Έτσι η ανα-
γραφή της χώρας προέλευσης κα-
θίσταται υποχρεωτική από τη 1 Ιου-
λίου 2009. Πρόκειται ουσιαστικά

για την τροποποίηση του κανονι-
σμού 1019/2002 σχετικά με τις προ-
διαγραφές εμπορίας ελαιολάδου,
η οποία εγκρίθηκε στην Κομισιόν.
Συγκεκριμένα:
● Το ελαιόλαδο που προέρχεται
από μία μόνο χώρα θα έχει την ονο-
μασία της χώρας καταγωγής. 
● Τα μείγματα ελαιολάδου θα φέ-
ρουν την επισήμανση “μείγμα ελαι-
ολάδων Ευρωπαϊκής Κοινότητας”,
“μείγμα ελαιολάδων εκτός Ευρω-
παϊκής Κοινότητας” ή “μείγμα ελαι-
ολάδων καταγωγής Ευρωπαϊκής
Κοινότητας και μη”. 
● Ορισμένοι όροι, όπως φρουτώ-
δες, πράσινο, ώριμο, απαλό και ισορ-
ροπημένο, οι οποίοι εισήχθησαν
προσφάτως από το Διεθνές Συμ-
βούλιο Ελαιολάδου, μπορούν επί-
σης να χρησιμοποιούνται στις ετι-

κέτες του εξαιρετικού παρθένου
και του παρθένου ελαιολάδου, εφό-
σον το ελαιόλαδο ανταποκρίνεται
στους ορισμούς. 
Οι νέοι κανόνες θα αρχίσουν να
ισχύουν από τη 1 Ιουλίου 2009 και
θα έλθουν να συμπληρώσουν τους
κανόνες για τα ειδικά έλαια που
προστατεύονται ως μέρος του συ-
στήματος για τις γεωγραφικές εν-
δείξεις και προσφέρουν επιπλέον

εγγυήσεις στους καταναλωτές ότι
αυτό που αγοράζουν σε σφραγι-
σμένο δοχείο είναι αντίστοιχο των
προτιμήσεων και των προσδοκιών
τους. Σήμερα στην Ελλάδα υπάρ-
χουν 160.000.000 ελαιόδενδρα
σε παραδοσιακούς και σύγχρονους
ελαιώνες σε όλη τη χώρα, από τους
οποίους παράγονται 350.000 και
πλέον τόνοι ελαιολάδου. Η χώρα
μας, η τρίτη μεγαλύτερη παραγω-

γός εδώδιμων ελιών και ελαιόλα-
δου παγκοσμίως, κατέχει το 16%
της διεθνούς αγοράς ελαιόλαδου.
Ωστόσο το 92% του ελαιολάδου που
εξάγεται δεν έχει ελληνική ετικέτα,
με αποτέλεσμα οι καταναλωτές να
θεωρούν ότι αγοράζουν ιταλικό λά-
δι. Οι νέες κοινοτικές ρυθμίσεις ανα-
μένεται να λειτουργήσουν θετικά
για την αγορά του ελληνικού ελαι-
ολάδου.

Επιστροφή ΦΠΑ: Λιγότερη γραφειοκρατία, περισσότερα ευρώ στις επιχειρήσεις

Εκθεση στο
Ευρωκοινοβούλιο
για την παράνομη
διακίνηση και εμπο-
ρία αρχαιοτήτων
Εγκαινιάζεται σήμερα η έκθεση για
την παράνομη διακίνηση και εμπο-
ρία αρχαιοτήτων “Η κλοπή της ιστο-
ρίας”, που θα φιλοξενηθεί στο Ευ-
ρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλ-
λες. Την έκθεση θα εγκαινιάσουν η
πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτισμού,
ευρωβουλευτής, Κατερίνα Μπατζε-
λή και ο πρόεδρος του Ελληνικού
Ιδρύματος Πολιτισμού, καθηγητής,
Γιώργος Μπαμπινιώτης. Στην εκδή-
λωση θα συμμετέχουν ο αντιπρό-
εδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί-
ου Gerard Onesta, η γενική διευθύν-
τρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρ-
μόδια για θέματα πολιτισμού Odile
Quintin, ο καθηγητής αρχαιολογίας
και μέλος του δ.σ. του Ελληνικού Ιδρύ-
ματος Πολιτισμού Β. Λαμπρινουδά-
κης και ο πρόεδρος του Οργανισμού
Ανέγερσης του Μουσείου Ακροπό-
λεως Δ. Παντερμαλής, ο οποίος θα
παρουσιάσει το έργο του μουσείου.

Ο διαγωνισμός
για τα Βραβεία
Νεότητας ‘08-’09

Προκηρύχτηκε ο τρίτος διαγωνι-
σμός για το Βραβείο Νεότητας 2008-
2009. Στο διαγωνισμό μπορούν να
συμμετάσχουν νέοι ηλικίας 16-18
ετών από τα κράτη-μέλη της Ε.Ε.
Το φετινό θέμα του διαγωνισμού
είναι η “Ανθρώπινη ανάπτυξη στην
Αφρική” και η υποβολή των προ-
τάσεων μπορεί να γίνει με τη μορ-
φή αφίσας ή βίντεο, μέχρι της 31
Μαΐου 2009. Οι νικητές και οι επι-
λαχόντες από κάθε κράτος-μέλος
της Ε.Ε. θα προσκληθούν μαζί με
τους καθηγητές τους για δύο ημέ-
ρες στη Στοκχόλμη, κατά τις Ευ-
ρωπαϊκές Ημέρες Ανάπτυξης, τον
Οκτώβριο 2009, ενώ οι νικητές θα
επισκεφθούν μια χώρα της Αφρι-
κής. Πρόκειται για μια ξεχωριστή
ευκαιρία οι μαθητές να αποκτή-
σουν αντίληψη εκ των έσω για την
αναπτυξιακή εργασία, καθώς η ομά-
δα των μαθητών θα επισκεφθεί έρ-
γα συνεργασίας μεταξύ Ευρώπης
και Αφρικής. Για περισσότερες πλη-
ροφορίες, μπορείτε να απευθυν-
θείτε στην ιστοσελίδα http://www
.dyp2008.org.

Πωλείται λάδι Ιταλίας
από... ελληνικές ελιές!
Από την 1η Ιουλίου 2009 θα αναγράφεται υποχρεωτικά στις συσκευασίες 
και ο τόπος καταγωγής

ΟΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ποσότητες παρ-
θένου ελαιολάδου από την Ελ-
λάδα εξάγονται χύμα στην Ιτα-
λία, συσκευάζεται και πωλείται
στις αγορές της Ευρώπης ως ιτα-

λικό, έχοντας ενσωματώσει ση-
μαντική υπεραξία. Από τη 1 Ιου-
λίου 2009 ο ευρωπαίος κατανα-
λωτής θα γνωρίζει την καταγω-
γή του ελαιολάδου που αγορά-

ζει. Οι κανόνες που θεσπίστη-
καν το 2002 είχαν καθιερώσει
ως προαιρετική την επισήμανση
για το συγκεκριμένο ελαιόλαδο,
αλλά αποδείχθηκαν ανεπαρκείς

να αποτρέψουν την εξαπάτηση
των καταναλωτών ως προς τα
πραγματικά χαρακτηριστικά και
την καταγωγή ορισμένων προ-
ϊόντων. 

Σήμερα στην Ελλάδα
υπάρχουν 160.000.000
ελαιόδενδρα σε
παραδοσιακούς και
σύγχρονους ελαιώνες σε
όλη τη χώρα, από τους
οποίους παράγονται
350.000 και πλέον τόνοι
ελαιολάδου
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ΣΗΜΕΡΑ. [01] Συνεδρίαση του
ECO/FIN (Συμβουλίου Υπουρ-
γών Οικονομίας και Οικονομι-
κών) για το ευρωπαϊκό σχέδιο
διάσωσης της οικονομίας (Βρυ-
ξέλλες). [02] Δήμαρχοι των με-
γάλων ευρωπαϊκών πόλεων συ-
νυπογράφουν σύμβαση για την
εξοικονόμηση ενέργειας και μεί-
ωση των εκπομπών διοξειδίου
του άνθρακα κάτω του 20% μέ-
χρι το 2020. (Στρασβούργο). [03]
Πανευρωπαϊκή μέρα ασφαλούς

ίντερνετ. Κεντρική εκδήλωση με
την αρμόδια επίτροπο Βίβιαν Ρέν-
τινγκ στο Λουξεμβούργο. Εκδη-
λώσεις σε όλα τα κράτη-μέλη. 

ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ. [01]
Η καθιερωμένη συνάντηση της
Τετάρτης του Κολεγίου των Επι-
τρόπων (Βρυξέλλες). [02] Πα-
ρουσίαση από την αρμόδια επί-
τροπο Β. Ρέντινγκ  των αποτε-
λεσμάτων του Ευρωβαρόμετρου
σχετικά με τον ενιαίο αριθμό άμε-

σης ανάγκης 112 (Βρυξέλλες).
[03] Ημερίδα της Ευρωπαϊκής
Οικονομικής και Κοινωνικής Επι-
τροπής για την ενεργειακή απε-
ξάρτηση από τον άνθρακα, στο
πλαίσιο της Εβδομάδας Ανανε-
ώσιμων Πηγών Ενέργειας (Βρυ-
ξέλλες). 

ΠΕΜΠΤΗ 12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ. [01]
Συνεδρίαση της Ολομέλειας της
Επιτροπής Περιφερειών της Ευ-
ρώπης. Ξεχωρίζουν οι εισηγή-

σεις για τη διπλωματία των πό-
λεων, τη διασυνοριακή υγειονο-
μική περίθαλψη ( Βρυξέλλες 11-
13/2/2009). [02] 8η περιφερει-
ακή συνάντηση 51 κρατών της
Ευρώπης και της Κεντρικής Ασίας.
Οργανώνονται από το διεθνή ορ-
γανισμό εργασίας κάθε τέσσε-
ρα χρόνια, με τη συμμετοχή πο-
λιτικών, οικονομικών και κοινω-
νικών φορέων δράσης. Flexicu-
rity, εργασιακά δικαιώματα και
οικονομική κρίση θα βρεθούν

στο επίκεντρο της συζήτησης
(Λισσαβόνα 10-13/2/2009). 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙ-
ΟΥ. [01] Συνέδριο eTwinning
για εκπαιδευτικούς από όλη την
Ευρώπη και απονομή βραβείων
σε 10 ευρωπαϊκά σχολεία που
ανέπτυξαν προγράμματα μετα-
ξύ τους δικτύωσης μέσω ίντερ-
νετ, παρόντος του Επιτρόπου
Παιδείας Γιαν Φίγκελ (Πράγα
13-15/2/2009).

Της Σοφίας Χριστοφορίδου

«Με ανησυχεί βαθύτατα το
γεγονός ότι τρεις υπηρε-

σίες τόσο σημαντικές για τη ζωή
των ανθρώπων εμφανίζουν τόσο
άσχημη επίδοση, όταν αξιολο-
γούνται με γνώμονα ορισμένους
βασικούς πανευρωπαϊκούς δεί-
κτες καταναλωτή. Οι καταναλω-
τές της Ευρώπης αξίζουν καλύ-
τερη μεταχείριση” δήλωσε η επί-
τροπος της Ε.Ε. αρμόδια για θέ-
ματα καταναλωτών Μεγκλένα Κού-
νεβα. 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Τόσο οι τραπεζικές δαπάνες όσο
και τα επιτόκια παρουσιάζουν με-
γάλες διαφοροποιήσεις μεταξύ
των κρατών-μελών. Για παράδειγμα,

τα προσαρμοσμένα επιτόκια των
καταναλωτικών δανείων 1 έως 5
ετών κυμαίνονται από 0,21% στη
Σουηδία έως και 12,12% στην Εσθο-
νία, γεγονός που δείχνει ότι υπάρ-
χουν αποκλίσεις που δεν δικαιο-
λογούνται από το κόστος κεφα-
λαίου. Οι τραπεζικές υπηρεσίες
είναι ιδιαίτερα προβληματικές όσον
αφορά τη συγκρισιμότητα των προ-

σφορών και την αλλαγή παρόχου
στην πράξη. 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Λιγότεροι από τους μισούς κατα-
ναλωτές που χρησιμοποιούν λε-
ωφορεία, τρένα και τραμ είναι ικα-
νοποιημένοι. Ένας στους τέσσε-
ρις καταναλωτές αντιμετώπισε
προβλήματα και προέβη σε κα-
ταγγελία. Τα περισσότερα προ-
βλήματα σχετίζονται με τις τιμές,
την έλλειψη ελκυστικότητας των
εμπορικών προσφορών και την
έλλειψη εκτίμησης προς τον πε-
λάτη! 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Ένας στους τρεις ευρωπαίους κα-
ταναλωτές είναι δυσαρεστημέ-
νος από την αντίστοιχη ΔΕΗ της
χώρας του, ενώ το 60% των κα-
ταναλωτών ανέφερε ότι η εται-
ρεία παροχής ενέργειας προέβη
σε αύξηση τιμών. Παρ’ όλα αυτά
μόλις το 7% άλλαξε πάροχο φυ-
σικού αερίου, ενώ για την ηλε-
κτρική ενέργεια το αντίστοιχο πο-
σοστό είναι 8%, επειδή δεν βρή-
κε ανταγωνιστικές προσφορές. 
Από τους τρεις τομείς που έχει
διαπιστωθεί ότι προκαλούν τα πε-
ρισσότερα προβλήματα για τους
καταναλωτές, η ενέργεια είναι ο
τομέας στον οποίο οι καταναλω-
τές δαπανούν το μεγαλύτερο πο-
σοστό (5,7%) του προϋπολογισμού
του νοικοκυριού τους, ενώ η ηλε-
κτρική ενέργεια αντιστοιχεί στο
μεγαλύτερο μέρος των δαπανών
των καταναλωτών (2,1%). Η λια-
νική αγορά ενέργειας θα αποτε-
λέσει αντικείμενο μελέτης αγο-

ράς που θα ακολουθήσει εντός
του 2009, για να διερευνηθούν
οι καταναλωτικοί όροι σχετικά με
συγκεκριμένα θέματα που αφο-

ρούν τα νοικοκυριά, όπως π.χ. η
συγκρισιμότητα των προσφορών,
οι αθέμιτες εμπορικές πρακτικές
και η τιμολόγηση.

Ημερολόγιο Ευρωκοινοβουλίου

ΛΙΓΟΤΕΡΟ από το 60% των ευ-
ρωπαίων καταναλωτών δηλώ-
νει ικανοποιημένο από τις αστι-
κές και τις υπεραστικές μετα-
φορές (τρένα, λεωφορεία και
τραμ), την ενέργεια, τη σταθε-
ρή τηλεφωνία και τις ταχυδρο-

μικές υπηρεσίες, σύμφωνα με
ετήσια έκθεση της Επιτροπής.
Στη δεύτερη ετήσια έκθεση εξε-
τάστηκαν περισσότεροι από 20
τομείς αγαθών και υπηρεσιών
(μεταξύ άλλων, τρόφιμα, είδη
ένδυσης, υποδήματα, χρημα-

τοοικονομικές υπηρεσίες, ενέρ-
γεια και τηλεπικοινωνίες) βά-
σει των τιμών, της δυνατότη-
τας αλλαγής παρόχου, της ικα-
νοποίησης του καταναλωτή, των
καταγγελιών και της ασφάλει-
ας.

Δυσαρεστημένος από τη ΔΕΗ τής
χώρας του 1 στους 3 Ευρωπαίους 
Σύμφωνα με έρευνα της Κομισιόν

Παρ’ όλα αυτά, μόλις 
το 8% άλλαξε πάροχο
ηλεκτρικής ενέργειας,
επειδή «δεν βρήκε αντα-
γωνιστικές προσφο-
ρές»…

Οι αριθμοί

● Μόλις το 30% των Ελλή-
νων αισθάνεται ότι τα
ισχύοντα μέτρα για την
προστασία των κατανα-
λωτών στη χώρα μας εί-
ναι επαρκή. 

● Η Ελλάδα είναι στις τε-
λευταίες θέσεις, μαζί με
τη Λιθουανία και τη Βουλ-
γαρία, σε αντίθεση με το
70%-75% των Ολλανδών,
των Δανών, των Φιλαν-
δών και των Σουηδών, που
δηλώνουν ότι η προστα-
σία που τους παρέχει η χώ-
ρα τους είναι ικανοποιητι-
κή. Ο μέσος όρος στην Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση των 27 εί-
ναι 50%. 

● Μόλις τέσσερις στους δέ-
κα έλληνες καταναλωτές
πιστεύουν ότι οι πωλητές
και οι προμηθευτές αγα-
θών και υπηρεσιών θα σε-
βαστούν τα δικαιώματά
τους. Το αντίστοιχο πο-
σοστό στην Ε.Ε. είναι 59%. 

● Το 42% των ευρωπαίων
(30% των ελλήνων) κα-
ταναλωτών απάντησε ότι
αντιμετώπισε παραπλα-
νητικές προσφορές και το
27% (16% των ελλήνων)
ότι εξαναγκάστηκε να προ-
χωρήσει σε αγορά ή πιέ-
στηκε να υπογράψει ένα
συμβόλαιο. 

● Το 39% των καταναλωτών
και το 42% των λιανοπω-
λητών στην Ελλάδα θεω-
ρούν ότι πολλά από τα προ-
ϊόντα που κυκλοφορούν
στη χώρα μας δεν είναι
ασφαλή. Αυτό το ποσο-
στό είναι το μεγαλύτερο
στην Ευρώπη, όπου ο μέ-
σος όρος είναι 18% για τους
καταναλωτές και 16% για
τους λιανοπωλητές. 

● Η χρηματοδότηση από το
ελληνικό κράτος προς τις
καταναλωτικές οργανώ-
σεις είναι 27 ευρώ για κά-
θε 1.000 κατοίκους, όταν
στην Ευρώπη των 27 το
αντίστοιχο ποσό είναι 191
ευρώ.
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Επιμέλεια: Σοφία
Χριστοφορίδου

Οδιαγωνισμός οργανώνεται
για δεύτερη χρονιά φέτος

από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
και το Ίδρυμα του Διεθνούς Βρα-
βείου Καρλομάγνου του Άαχεν.
Το “Ευρωπαϊκό Βραβείο Καρλο-
μάγνου για τη Νεολαία” απονέ-
μεται σε προγράμματα ή έργα
τα οποία προωθούν την κατα-
νόηση σε ευρωπαϊκό και διεθνές
επίπεδο, καλλιεργούν την ανά-
πτυξη μιας κοινής αντίληψης της
ευρωπαϊκής ταυτότητας και ολο-
κλήρωσης, λειτουργούν ως υπό-

δειγμα για τους νέους που ζουν
στην Ευρώπη και παρέχουν πρα-
κτικά παραδείγματα Ευρωπαί-
ων που ζουν μαζί ως μία κοινό-
τητα.
Το 2008 το πρώτο βραβείο απο-
νεμήθηκε στο πρόγραμμα από
την Ουγγαρία “Φοιτητές χωρίς
Σύνορα”. Χάρη στο πρόγραμμα
αυτό, περισσότεροι από 100 φοι-
τητές από τη Ρουμανία, Σλοβα-
κία, Ουγγαρία, Ουκρανία και άλ-
λες χώρες θα συναντώνται κά-
θε χρόνο για εργαστήρια ηγε-
σίας σε ευρωπαϊκά θέματα. Το
δεύτερο βραβείο Καρλομάγνου
απονεμήθηκε στο ‘’Ευρωπαϊκό
Φεστιβάλ του Λονδίνου’’ και το

τρίτο στο 1ο Γυμνάσιο Βύρωνα
Αττικής. Το ελληνικό γυμνάσιο
ανέπτυξε σχέσεις με άλλα ευ-

ρωπαϊκά σχολεία, οργάνωσε πολ-
λές εκδηλώσεις πάνω σε επίκαι-
ρα ευρωπαϊκά ζητήματα και σε
στενή επαφή με τα ευρωπαϊκά
θεσμικά όργανα και με τους ευ-
ρωβουλευτές. Εκπρόσωποι των
καλύτερων προγραμμάτων από
κάθε ένα από τα 27 κράτη μέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα προ-
σκληθούν στην τελετή απονο-
μής που θα γίνει στο Άαχεν της
Γερμανίας, στις 19 Μαΐου 2009.
Υποβολή αιτήσεων: έως 16 Φε-
βρουαρίου 2009. Αιτήσεις συμ-
μετοχής μπορείτε να αναζητήσε-
τε στους ιστοτόπους http://cyp.ada-
gio4.eu, http://www.europarl.eu-
ropa.eu και http://www.europarl.gr/.

ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ όλων των μορ-
φών σεξουαλικής κακοποίησης
των παιδιών, συμπεριλαμβανό-
μενης και της δόλιας προσέγγι-
σης παιδιών μέσω του διαδικτύου
για σεξουαλικούς σκοπούς (gro-
oming) και της συμμετοχής σε
παιδοφιλικές ομάδες συζήτησης
ή παιδοφιλικών φόρουμ στο δια-
δίκτυο, ζητά το Ευρωπαϊκό Κοι-
νοβούλιο. Υπολογίζεται ότι στο
διάστημα 1997 - 2007 ο αριθμός
των ιστοσελίδων με υλικό σε-
ξουαλικής κακοποίησης παιδιών

έχει αυξηθεί κατά 1.000%”.
Σύμφωνα με τους ευρωβουλευ-
τές, θα πρέπει να απαγορευτούν
οι διαφημίσεις που ενθαρρύνουν
τη σεξουαλική κακοποίηση παι-
διών, ενώ ο σεξουαλικός τουρι-
σμός θα πρέπει να ποινικοποι-
ηθεί στο σύνολο των κρατών με-
λών. Επιπλέον, οι πολίτες της Ε.Ε.
που διαπράττουν ένα σεξουαλι-
κό αδίκημα εκτός της Ε.Ε. θα πρέ-
πει να προσάγονται στη δικαιο-
σύνη βάσει μιας ενιαίας εξωε-
δαφικής ποινικής νομοθεσίας.

Οι ευρωβουλευτές ζήτησαν επί-
σης από την Επιτροπή να αναθε-
ωρήσει την απόφαση-πλαίσιο σχε-
τικά με την καταπολέμηση της
σεξουαλικής εκμετάλλευσης παι-
διών. Στόχος της αναθεώρησης
θα πρέπει να είναι η δημιουργία
εθνικών συστημάτων διαχείρι-
σης για τους δράστες σεξουαλι-
κών αδικημάτων που θα περιε-
λάμβαναν: αξιολόγηση κινδύνου,
προγράμματα παρέμβασης και
παροχή θεραπείας για την πρό-
ληψη ή την ελαχιστοποίηση του

κινδύνου επανάληψης διάπρα-
ξης των αδικημάτων.
Για την καταπολέμηση του φαι-
νομένου της διακίνησης πορνο-
γραφικού υλικού με παιδιά μέσω
ίντερνετ, το Ευρωπαϊκό Κοινο-
βούλιο πρότεινε:
01. Να μπορούν οι εθνικές διω-
κτικές αρχές να ζητούν από τους
παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου
να απαγορεύουν την πρόσβαση
στους εν λόγω ιστοτόπους.
02. Να υποχρεωθούν οι επαγ-
γελματίες που έρχονται σε επα-

φή με παιδιά να προβαίνουν σε
καταγγελία όταν έχουν εύλογες
υποψίες για τη διάπραξη κακο-
ποίησης.
03. Οι επιχειρήσεις που εκδίδουν
πιστωτικές κάρτες να μη συνερ-
γάζονται με ιστοτόπους στους
οποίους προβάλλεται παιδική πορ-
νογραφία.
04. Τα κράτη μέλη να ελέγχουν
το ποινικό μητρώο των υποψη-
φίων για ορισμένες θέσεις ερ-
γασίας που περιλαμβάνουν επα-
φή με παιδιά.

Ποινικοποίηση της παιδοφιλίας στο Ίντερνετ ζητεί το Ευρωκοινοβούλιο

Μαθητές από
την Πιερία στο
Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο
Μαθητές από σχολεία της Πιερίας
βρέθηκαν τον Ιανουάριο στο Στρα-
σβούργο, στο πλαίσιο του προ-
γράμματος EUROSCOLA. Οι ευ-
ρωπαίοι μαθητές χωρίστηκαν σε
πέντε μεγάλες ομάδες, συζήτη-
σαν τις απόψεις τους και κατέλη-
ξαν σε κάποια συμπεράσματα. Κά-
θε ομάδα όρισε έναν πρόεδρο και
ένα γραμματέα, οι οποίοι παρου-
σίασαν τα συμπεράσματα αυτά
στους υπόλοιπους μαθητές. Τέ-
λος, το σύνολο των εφήβων προ-
χώρησε σε ψηφοφορίες και στη
λήψη αποφάσεων για το μέλλον
της Ευρώπης, σαν να ήταν πραγ-
ματικοί ευρωβουλευτές. 

Βραβεύτηκαν
μαθητές που
συνεργάστηκαν
μέσω διαδικτύου
Το eTwinning είναι ένα ευρωπαϊ-
κό πρόγραμμα που έχει στόχο τη
διασύνδεση των σχολείων των 27
χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
αλλά και της Νορβηγίας, της Ισ-
λανδίας, μέσω του Ίντερνετ. Πρό-
κειται για μια συνεργατική δράση,
όπου μαθητές δύο τουλάχιστον
σχολείων από ευρωπαϊκές χώρες,
κάνοντας χρήση των τεχνολογιών
πληροφορικής και επικοινωνιών,
συνεργάζονται σε κοινά παιδα-
γωγικά projects, ώστε να αποκο-
μίσουν παιδαγωγικά, κοινωνικά
και πολιτισμικά οφέλη. Τα δέκα
καλύτερα σχέδια συνεργασίας θα
βραβευτούν την Παρασκευή 13
Φεβρουαρίου στην Πράγα, την πρω-
τεύουσα της Τσεχίας, που έχει την
προεδρία της Ε.Ε. Μεταξύ των σχο-
λείων που θα βραβευτούν είναι
το Δημοτικό Σχολείο Δημητριτσί-
ου και το 1ο Δημοτικό Λατσιών Κύ-
πρου για το εκπαιδευτικό πρό-
γραμμα “Μια σταγόνα ταξιδεύει”
και το 1ο Γενικό Λύκειο Ελευσί-
νας και κολέγιο της Τραγοβίστε
στη Ρουμανία για το εκπαιδευτι-
κό πρόγραμμα “Συμφραζόμενα”.

Το «Ευρωπαϊκό Βραβείο
Καρλομάγνου για τη Νεο-
λαία» απονέμεται σε προ-
γράμματα ή έργα τα οποία
προωθούν την κατανόηση
σε ευρωπαϊκό και διε-
θνές επίπεδο, καλλιερ-
γώντας την ανάπτυξη
μιας κοινής αντίληψης
της ευρωπαϊκής ταυτότη-
τας και ολοκλήρωσης

ΕΧΕΤΕ λάβει μέρος σε κάποιο
έργο ή πρόγραμμα που προωθεί
την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση ή

την ευρωπαϊκή ταυτότητα και εί-
στε από 16 έως 30 ετών; Μπο-
ρείτε να διεκδικήσετε το Ευρω-

παϊκό Βραβείο Καρλομάγνου για
τη Νεολαία και να κερδίσετε από
2.000 έως 5.000 ευρώ.

«Βραβείο Καρλομάγνου»
για νέους 16 έως 30 ετών
Οι τυχεροί θα κερδίσουν έπαθλα από 2.000 έως και 5.000 ευρώ
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“Η ΚΡΙΣΗ που ξεκίνησε στην Αμε-
ρική αγγίζει όλη την Ευρώπη ανε-
ξαιρέτως και, φυσικά, την Ελλά-
δα. Έτσι, μετά από 10 χρόνια οι-
κονομικής ανάπτυξης, ευημερίας

και δημιουργίας 10 εκατομμυρίων
καινούργιων θέσεων απασχόλη-
σης, για το 2009 προβλέπεται 18
χώρες να έχουν ύφεση, δηλαδή
η ανάπτυξή τους να είναι κάτω

από το μηδέν, ενώ για εννιά χώ-
ρες η ανάπτυξή τους να είναι λί-
γο πάνω από το μηδέν. Είναι ανα-
πόφευκτο επιχειρήσεις να κλεί-
σουν τις πόρτες τους, ενώ προ-

βλέπεται περίπου τρία εκατομ-
μύρια άνδρες και γυναίκες σε όλη
την Ευρώπη να χάσουν την δου-
λειά τους...“, υπογραμμίζει, σε
συνέντευξη που παραχώρησε στο

ένθετο “Η ΕΥΡΩΠΗ ΜΑΣ” της
“ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ“ της Τρίτης η αν-
τιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Οι-
κονομικής και Κοινωνικής Επι-
τροπής, Ειρήνη Πάρη.

«Λύση και όχι πρόβλημα για
το ασφαλιστικό οι μετανάστες»
«Η διαχείριση των μεταναστευτικών πολιτικών προσφέρει επιπλέον ικανότητες και εργατικό δυναμικό
εκεί που χρειάζεται», εκτιμά η αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Ειρήνη Πάρη

Της Σοφίας Χριστοφορίδου 

Δ
ιαλύει τους μύθους για την
“κακή” μετανάστευση που αυ-

ξάνει την ανεργία, μιλά για την
ανάγκη ενός νέου κοινωνικού μον-
τέλου, που θα συνδυάζει την οι-
κονομία της αγοράς με την προ-
στασία των αδυνάτων, και ανα-
δεικνύει τη σημασία της αντα-
γωνιστικότητας για την ανάπτυ-
ξη της Ευρώπης: ο λόγος για την
Ειρήνη Πάρη, την ελληνίδα αντι-
πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Οικο-
νομικής και Κοινωνικής Επιτρο-
πής (ΕΟΚΕ), που αποτελεί τη “φω-
νή των οικονομικών και κοινωνι-
κών δυνάμεων της κοινωνίας μας
στην Ευρώπη”.

Ποιος ο ρόλος της ΕΟΚΕ; Πώς
λειτουργεί και πόσο επηρεάζει
τις ευρωπαϊκές πολιτικές και κατ’
επέκταση τη ζωή των ευρωπαί-
ων πολιτών; Η ευρωπαϊκή ΟΚΕ
είναι η φωνή των οικονομικών
και κοινωνικών δυνάμεων της κοι-
νωνίας μας στην Ευρώπη που
υπάρχει ήδη από την ίδρυση της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαστε 344
γυναίκες και άνδρες από τις 27
χώρες της Ευρώπης, επιχειρημα-
τίες, εργαζόμενοι, γεωργοί, κα-

ταναλωτές, οικολόγοι. Ρόλος μας
είναι να δίνουμε τη γνώμη μας
από την εμπειρία μας στα Ευρω-
παϊκά όργανα που παίρνουν τις
αποφάσεις. Όλο και περισσότε-
ρο για όλο και περισσότερα θέ-
ματα που αγγίζουν άμεσα τους
πολίτες, οι αποφάσεις παίρνον-
ται από τους ηγέτες μας και τους
ευρωβουλευτές μας στην Ευρώ-
πη και εφαρμόζονται στις χώρες
μας. Άρα η γνώμη και η φωνή των
ανθρώπων που ξέρουν τα θέμα-

τα στην πράξη που τα ζουν κα-
θημερινά έχει τεράστια σημασία. 

Ποιο είναι το κεντρικό θέμα στην
“κοινωνική ατζέντα” της Ευρώ-
πης σήμερα; Βασικός στόχος της
κοινωνικής ατζέντας είναι η κοι-
νωνική εξέλιξη της Ευρώπης που
θα συμβαδίζει και θα λαμβάνει
υπόψη της τις εξελίξεις της οικο-
νομίας και της αγοράς έτσι ώστε
να διατηρήσουμε και δημιουρ-
γήσουμε νέες θέσεις εργασίας,
να έχουμε κοινωνική αλληλεγ-
γύη, πάντα με μια σκέψη για τους
πιο αδύναμους, τους αποκλει-
σμένους. Για να επιτευχθούν οι
στόχοι αυτοί σημαντικό ρόλο έχει
ο κοινωνικός διάλογος που πρέ-
πει να ενισχυθεί.

Πόσο θα πλήξει η οικονομική κρί-
ση την επιχειρηματικότητα και
την απασχόληση; Η κρίση που ξε-
κίνησε στην Αμερική, αγγίζει όλη
την Ευρώπη ανεξαιρέτως και φυ-
σικά την Ελλάδα. Έτσι, μετά από
10 χρόνια οικονομικής ανάπτυ-
ξης, ευημερίας και δημιουργίας
10 εκατομμυρίων καινούργιων θέ-
σεων απασχόλησης, σύμφωνα με
πρόσφατα στοιχεία της Κομισιόν,
για το 2009 προβλέπεται 18 χώ-
ρες να έχουν ύφεση, δηλαδή η
ανάπτυξή τους να είναι κάτω από
το μηδέν, ενώ για εννιά χώρες,
μεταξύ των οποίων η Ελλάδα, η
ανάπτυξή τους να είναι λίγο πά-
νω από το μηδέν. Είναι αναπό-

φευκτο επιχειρήσεις θα κλείσουν
τις πόρτες τους και προβλέπεται
περίπου τρία εκατομμύρια άνδρες
και γυναίκες σε όλη την Ευρώπη
να χάσουν την δουλειά τους. Πε-
ρισσότερο θα πληγούν οι χώρες
με βαριά βιομηχανία, όπως η αυ-
τοκινητοβιομηχανία. Θα πρέπει
να περιμένουμε το 2010 για να
δούμε μια βελτίωση. 

Εκτιμάτε ότι σε αυτό το περι-
βάλλον θα υπάρξει περαιτέρω
συμπίεση των μισθών και επέ-
κταση της ανασφάλιστης εργα-
σίας; Δεν νομίζω να συμβεί κάτι
τέτοιο, δεδομένου ότι οι συλλο-
γικές συμβάσεις και οι κρατικές
αρμοδιότητες εξακολουθούν να
υφίστανται. Το κλειδί για την αν-
τιμετώπιση της κρίσης είναι το
σχέδιο για την οικονομική ανά-
καμψη και να λάβει η οικονομία
μία νέα ώθηση. 

Μία από τις μεγαλύτερες προ-
κλήσεις για την Ε.Ε. είναι το ασφα-
λιστικό. Είναι μονόδρομος η αύ-
ξηση των ορίων ηλικίας ή το πρό-
βλημα μπορεί να αντιμετωπιστεί
και με άλλες πολιτικές; Οι μετα-
νάστες αποτελούν πρόβλημα ή
λύση σε ό,τι αφορά το ασφαλι-
στικό σύστημα; Επειδή πρόκει-
ται για ένα πολύ ευαίσθητο θέμα
που αγγίζει κάθε γυναίκα και άν-
δρα το σημαντικό είναι οποιαδή-
ποτε λύση δοθεί να είναι προϊόν
διαλόγου και ζυμώσεων. Η πραγ-

ματοποίηση συλλογικών δια-
πραγματεύσεων για τα όρια ηλι-
κίας, όσον αφορά τον ενεργό βίο
και την συνταξιοδότηση, θα έχουν
μοιραία ενεργητική επίδραση στα
συνταξιοδοτικά δικαιώματα και
στις συντάξεις. Και σήμερα είναι
ακόμα πιο επείγον να πάρουμε
τα κατάλληλα μέτρα όταν με την
κρίση που ζούμε είναι σαφές ότι
το έλλειμμα και το χρέος των χω-
ρών μας θα αυξηθεί. Το χρωστά-
με αυτό στις επόμενες γενιές, στα
παιδιά μας. Η διαχείριση των με-
ταναστευτικών πολιτικών δεν εί-
ναι μέρος του προβλήματος αλ-
λά της λύσης του, δεδομένου ότι
προσφέρει επιπλέον ικανότητες
και εργατικό δυναμικό εκεί που
χρειάζεται. Πρόσφατες μελέτες
έχουν καταδείξει ότι αυτό το εί-
δος μετανάστευσης έχει ενερ-
γητική επίδραση στην οικονομι-
κή ανάπτυξη στο εσωτερικό της
ΕΕ και παρόλους τους φόβους
και τις εντυπώσεις που μπορεί
να δημιουργούνται, σύμφωνα πάν-
τα με τις ίδιες μελέτες, οι μετα-
νάστες μετακινούνται εκεί όπου
υπάρχει ζήτηση για δουλειά, εκεί
όπου αυτές δεν καλύπτονται από
άλλους.  

Κατά πόσο έχουν επιτευχθεί οι
στόχοι της ανταγωνιστικότητας,
της οικονομίας της γνώσης και
της καταπολέμησης του κοινω-
νικού αποκλεισμού; Ποιοι οι στό-
χοι για την επόμενη δεκαετία;
Σε κάποιες χώρες της Ευρώπης
έχουν επιτευχθεί οι στόχοι που
αναφέρετε, σε άλλες λιγότερο.
Φυσικά η οικονομική κρίση που
αντιμετωπίζουμε καθιστά ακόμα
επιτακτικότερη την ανάγκη να
πάρουμε τα αναγκαία μέτρα σε
ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο,
που θα τονώσουν την επιχειρη-
ματική δραστηριότητα, που θα
επιτρέψουν να επενδύσουμε με
γνώμονα την ανάπτυξη της χώ-
ρας μας, όχι μόνο βραχυπρόθε-
σμα αλλά κοιτάζοντας το μέλ-
λον. Εννοώ να επενδύσουμε στις
υποδομές, στην παιδεία μας, ώστε
τα παιδιά μας να είναι εξοπλισμένα
ανάλογα με τις ανάγκες της επο-
χής μας, στην έρευνα, στην τε-
χνολογία, στην ενέργεια, που θα
μας επιτρέψει να μην εξαρτόμα-
στε τόσο από εξωτερικές δυνά-

μεις. Και φυσικά σε αυτούς τους
δύσκολους καιρούς πάντα με μια
σκέψη και μέριμνα για τους πιο
αδύναμους της κοινωνίας μας που
θα είναι οι πρώτοι που θα πλη-
γούν. 

Το 2009 είναι έτος καινοτομίας
για την Ευρώπη. Συχνά λέγεται
ότι η καινοτομία θα πρέπει να
αποτελέσει πυξίδα ανάπτυξης
και για τη χώρα μας. Πόσο έχου-
με μειώσει την απόσταση από
τη θεωρία στην πράξη; Είναι αν-
ταγωνιστική η Ελλάδα στην ευ-
ρωπαϊκή οικονομία; Πράγματι το
2009 είναι το έτος καινοτομίας
και δημιουργικότητας για την Ευ-

ρώπη. Δύο στοιχεία που θεωρώ
πολύ σημαντικά, εάν θέλουμε η
Ευρώπη να διατηρήσει τη θέση
της στο παγκόσμιο οικοδόμημα,
να ανοίξει καινούργιους δρόμους
και να πάει μπροστά. Δυστυχώς
η χώρα μας, σύμφωνα με τα στοι-
χεία που έχουμε, έχει πρόβλημα
ανταγωνιστικότητας και πρέπει
να συνεχίσει τις προσπάθειές της
για να αντιμετωπίσει τα δομικά
της προβλήματα. Επίσης η κρίση
που έχει πλήξει όλο τον κόσμο
και την Ευρώπη θα πλήξει και τη
δική μας χώρα και ειδικότερα σε
δύο σημαντικούς τομείς της οι-
κονομίας μας, που είναι ο τουρι-
σμός και η ναυτιλία. Για αυτό εί-
ναι ιδιαίτερα σημαντικό σε αυτή
τη φάση να μη σπείρουμε τον πα-
νικό αλλά με ωριμότητα, σοβα-
ρότητα και συνέπεια, ο καθένας
ανάλογα με τις ευθύνες του, από
τον χώρο που βρίσκεται, πέρα από
αγκυλώσεις και δόγματα να δου-
λέψουμε μαζί σε μια κοινή προ-
σπάθεια να αντιμετωπίσουμε τη
μεγάλη πρόκληση που έχουμε
μπροστά μας. 

Είπε:
«Η κρίση που έχει πλήξει
όλο τον κόσμο και την
Ευρώπη θα πλήξει
και τη δική μας χώρα,
ειδικότερα σε δύο
σημαντικούς τομείς της
οικονομίας μας, που είναι
ο τουρισμός και
η ναυτιλία»

Είπε:
«Η οικονομική κρίση
καθιστά επιτακτικότερη
την ανάγκη να πάρουμε τα
μέτρα, που θα επιτρέψουν
να επενδύσουμε με
γνώμονα την ανάπτυξη
της Ελλάδας, όχι μόνο
βραχυπρόθεσμα, αλλά
κοιτάζοντας το μέλλον»
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απόψεις

ΑΝΝΥ ΠΟΔΗΜΑΤΑ
ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ

Στο μάτι του κυκλώνα της κρίσης ενέργεια και κλίμα στην Ε.Ε.

Η πρόσφατη πολιτικοδιπλωμα-
τική διελκυστίνδα μεταξύ Ρω-

σίας-Ουκρανίας, που οδήγησε στη
μείωση της παροχής φυσικού αε-
ρίου και σε πολλές περιπτώσεις
στην πλήρη διακοπή της τροφο-
δοσίας της Ευρώπης, κατέδειξε
για μία ακόμη φορά πόσο επι-
σφαλής είναι η θέση μας στον
ενεργειακό χάρτη. Η Ευρώπη
είχε ήδη βρεθεί αντιμέτωπη με
μια αντίστοιχη κρίση το 2006,
ενώ στα μέσα του 2008 η ασφά-
λεια του ενεργειακού εφοδια-
σμού βρέθηκε ξανά σε κίνδυ-
νο, όταν οι τιμές του πετρελαί-
ου έφτασαν σε ύψη ρεκόρ, με
οδυνηρές συνέπειες για τους
ευρωπαίους καταναλωτές και
τις επιχειρήσεις. Για όλους αυ-
τούς τους λόγους, η αυξανόμε-
νη εξάρτηση της Ευρώπης από
τις εισαγωγές πετρελαίου και φυ-
σικού αερίου -τη στιγμή που η Διε-
θνής Επιτροπή Ενέργειας στην
τελευταία έκθεσή της (14/11/2008)
αναγνωρίζει για πρώτη φορά ότι
η εξόρυξη πετρελαίου με οικο-
νομικά αποδοτικό τρόπο έχει πλέ-
ον φτάσει στο μέγιστο δυνατό
βαθμό- μας καθιστά ολοένα και

περισσότερο ενεργειακά ευάλω-
τους. 
Το ενεργειακό πρόβλημα συνδέ-
εται άρρηκτα με την κλιματική αλ-
λαγή, που αποτελεί το μεγαλύτε-
ρο παγκόσμιο πρόβλημα στην επο-
χή μας και χρήζει άμεσης και “επι-
θετικής” αντιμετώπισης. 

Με τις επιβλαβείς και καταστρο-
φικές για το περιβάλλον συνέ-
πειές τους, οι κλιματικές αλλα-
γές απειλούν την ύπαρξη των αν-
θρώπων αλλά και όλων των ει-
δών του πλανήτη, ενώ ταυτόχρο-
να υπονομεύουν κάθε προσπά-
θεια για την εξάλειψη της φτώ-
χειας, τη βελτίωση της υγείας και

την προστασία του περιβάλλον-
τος. 
Δυστυχώς όμως, το φιλόδοξο
“ενεργειακό - κλιματικό πακέτο”
που είχε παρουσιάσει τον Ια-
νουάριο του 2008 η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, “για τη μείωση των εκ-
πομπών CΟ2 κατά 20%, την αύ-

ξηση του μεριδίου των ΑΠΕ στην
τελική ενεργειακή κατανάλωση
κατά 20% και την αύξηση της ενερ-
γειακής αποδοτικότητας κατά 20%
έως το 2020” και είχε δημιουρ-
γήσει προσδοκίες για ουσιαστι-
κή αντιμετώπιση των κλιματικών
αλλαγών, βρέθηκε στο μάτι του
κυκλώνα της οικονομικής κρίσης. 

Έτσι, παρά το γεγονός ότι ο πε-
ρασμένος Δεκέμβριος ήταν αφιε-
ρωμένος στις πολιτικές αντιμε-
τώπισης της κλιματικής αλλαγής,
η συγκυρία δεν βοήθησε. Το μή-
νυμα από το Πόζναν ήταν κατώ-
τερο των περιστάσεων, ενώ στην
Ευρώπη πολλά ισχυρά λόμπι, αλ-

λά και κυβερνήσεις, χρησιμοποι-
ώντας ως άλλοθι την οικονομική
κρίση προσπάθησαν να αποδυ-
ναμώσουν τους φιλόδοξους στό-
χους της Ένωσης για την αντι-
μετώπιση της κλιματικής αλλα-
γής, αδυνατώντας εκούσια ή ακού-
σια να αντιληφθούν ότι το “κλι-
ματικό - ενεργειακό πακέτο” δεν

είναι το πρόβλημα άλλα μέρος
της λύσης. Άλλωστε, το πακέτο
και τα μέτρα που περιλαμβάνει
μπορούν να παίξουν καθοριστι-
κό ρόλο στην ταχύτερη έξοδο
από την κρίση και στην ανάκαμ-
ψη. 
Τα μέτρα που περιλαμβάνει το
“ενεργειακό - κλιματικό πακέ-
το”, σε συνδυασμό με τα μέτρα
προώθησης της ενεργειακής απο-
δοτικότητας που συζητούνται την
περίοδο αυτή, μπορούν να βοη-
θήσουν στον περιορισμό των επι-
πτώσεων της κρίσης στην πραγ-
ματική οικονομία, στην αντιμε-
τώπιση του προβλήματος της
“ενεργειακής φτώχειας”, στη μεί-
ωση των εκπομπών CΟ2, στην
ασφάλεια του ενεργειακού εφο-
διασμού και στη μετάβαση στην
εποχή των μη συμβατικών καυ-
σίμων.  Όλα αυτά δημιουργούν
συνθήκες βιώσιμης ανάπτυξης
σε περιφερειακό, εθνικό και το-
πικό επίπεδο καθώς και νέες απο-
κεντρωμένες θέσεις εργασίας,
διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρό-
πο σε βάθος χρόνου την αντα-
γωνιστικότητα της ευρωπαϊκής
οικονομίας. 

άποψη

Η αυξανόμενη εξάρτηση της Ευρώπης από τις εισαγωγές
πετρελαίου και φυσικού αερίου μάς καθιστά ολοένα και
περισσότερο ενεργειακά ευάλωτους

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΤΣΗΣ
πρόεδρος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δράμας - Καβάλας - Ξάνθης και της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Επιτροπή των Περιφερειών

Οι στόχοι της ελληνικής αντιπροσωπείας στην Επιτροπή Περιφερειών της Ε.Ε.

Ηεποχή της αυτάρκειας έχει πα-
ρέλθει. Ιστορικά, έθνη που λί-

γες δεκαετίες πριν αποτελούσαν
κυρίαρχες παγκόσμιες δυνάμεις
αναζητούν σήμερα τη θεραπεία στα
προβλήματά τους μέσα από σχή-
ματα συνεργασίας, και η Ευρωπαϊ-
κή Ένωση αντιπροσωπεύει ένα
τέτοιο πετυχημένο και μακρόβιο
παράδειγμα. 
Το Φεβρουάριο του 2008, οι συ-
νάδελφοί μου με εξέλεξαν Πρό-
εδρο της Ελληνικής Αντιπροσω-
πείας στην Επιτροπή των Περι-
φερειών. Θέσαμε ως στόχο την
ταχεία ανασυγκρότησή της, προ-
κειμένου η ελληνική αυτοδιοίκη-
ση να μπορέσει να αντιπροσω-
πεύσει την πατρίδα μας με επιτυ-
χία και αποτελεσματικότητα, σε
ένα κοινοτικό όργανο που, παρά
το συμβουλευτικό χαρακτήρα του,
κερδίζει διαρκώς έδαφος στην ευ-
ρωπαϊκή θεσμική σκηνή και δια-
δραματίζει αξιόλογο ρόλο στη δια-
μόρφωση του πολιτικού κλίματος,
το οποίο παράγει εκείνες τις απο-

φάσεις, οι οποίες εντέλει μας επη-
ρεάζουν όλους. 
Στο δωδεκάμηνο που πέρασε η ελ-
ληνική αντιπροσωπεία κατόρθωσε
να αποσπάσει την εκπόνηση τριών
γνωμοδοτήσεων και να συνδιορ-
γανώσει δύο κορυφαίες συναντή-

σεις της ΕτΠ στη χώρα μας. 
Παράλληλα, ενεργοποιήσαμε ακό-
μη περισσότερο τη συμμετοχή μας
στα τρία βασικά δίκτυα που δημι-
ούργησε η ΕτΠ με στόχο να προ-

αγάγει και να ενισχύσει το ρόλο
της αυτοδιοίκησης στην προώθη-
ση της ανταγωνιστικότητας (Πλατ-
φόρμα για την Παρακολούθηση της
Στρατηγική της Λισαβόνας), στην
καλύτερη διακυβέρνηση (Δίκτυο
για την Παρακολούθηση της Επι-

κουρικότητας) και τη διασυνορια-
κή συνεργασία (Ομάδα Εμπειρο-
γνωμόνων για τους Ευρωπαϊκούς
Ομίλους Εδαφικής Συνεργασίας). 
Επιπλέον, αγωνιστήκαμε με απο-

φασιστικό και αποτελεσματικό τρό-
πο για την ανάδειξη των ελληνι-
κών θέσεων σε μία σειρά ζητημά-
των, όπως το Σκοπιανό και η εντα-
ξιακή πορεία της Τουρκίας στην Ε.Ε.,
συμμετέχοντας, επεμβαίνοντας και
συμβάλλοντας ποικιλοτρόπως στις

σχετικές πολιτικές διεργασίες. 
Το αμέσως επόμενο διάστημα θα
δώσουμε ιδιαίτερη βαρύτητα σε
θέματα όπως οι δημοσιονομικές
προοπτικές, η μεταρρύθμιση της

ΚΑΠ και το μέλλον της Στρατηγι-
κής της Λισαβόνας. Ο μελλοντικός
σχεδιασμός μας περιλαμβάνει επί-
σης την εμπλοκή μας στην λειτουρ-
γία της Συνέλευσης Τοπικών και
Περιφερειακών Αρχών που θα συ-
σταθεί στο πλαίσιο της Ένωσης για
τη Μεσόγειο και την έναρξη συνερ-
γασιών με την αυτοδιοίκηση χω-
ρών εκτός Ε.Ε., όπως η Κίνα, αξιο-
ποιώντας τις δυνατότητες που μας
προσφέρουν τα κοινοτικά χρημα-
τοδοτικά εργαλεία και κεφαλαι-
οποιώντας την εκτεταμένη πλέον
δικτύωσή μας. 
Το μήνυμα που θέλουμε να περά-
σουμε μέσω της συμμετοχής μας
στα ευρωπαϊκά τεκταινόμενα είναι
ότι η αυτοδιοίκηση αποτελεί μια δύ-
ναμη προόδου και συνοχής, διατε-
θειμένη και ικανή να προσφέρει ακό-
μη περισσότερα στον πολίτη και
στην πατρίδα μέσω της δημιουρ-
γίας και ανάπτυξης εταιρικών σχέ-
σεων σε πολλαπλά επίπεδα και πε-
δία δραστηριότητας. 

άποψη

Η αυτοδιοίκηση αποτελεί μια δύναμη προόδου και συνο-
χής, διατεθειμένη και ικανή να προσφέρει ακόμη περισσό-
τερα στον πολίτη και στην πατρίδα μέσω της δημιουργίας
και ανάπτυξης εταιρικών σχέσεων
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