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Ενέργειες σε συνέχεια του Δ.Σ. της 28ης Ιανουάριου 2005

Καλημέρα σε όλους,

Σε συνέχεια του Δ.Σ της 28ης Ιανουάριου, παρακαλώ για τα παρακάτω:

1. Προτάσεις για τους θεματικούς κύκλους (περιεχόμενο και 
ονοματολογία)

2. Προτάσεις για τη θεματολογία των παράλληλων εκδηλώσεων τις 
οποίες θα οργανώσει το ΙΣΤΑΜΕ κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου.

3. Σχόλια σχετικά με την αναφορά του ΙΣΤΑΜΕ στο νέο καταστατικό 
του ΠΑΣΟΚ.

4. Προτάσεις ως προς θέματα που θα πρέπει να εξετασθούν στην 
επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. (Παρασκευή 4.2.2005, 09.30 πμ)

5. Προτάσεις επί του κειμένου που συνοδεύει το θέμα #5 (ηλεκτρονική 
τεκμηρίωση και οργάνωση -  εφαρμογές διαδικτύου).

6. Προτάσεις για την οργάνωση του δικτύου εθελοντών συνεργατών (ανά 
θεματικό κύκλο και ειδικότερο θεματικό αντικείμενο).

Με φιλικούς χαιρετισμούς 

Κώστας Καρτάλης
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ISTAMEkykloi.doc; ISTAMEsynedrio.doc
RE: Ενέργειες σε συνέχεια του Δ.Σ. της 28ης Ιανουάριου 2005

Επισυνάπτω:
1. Προτάσεις για θεματικούς κύκλους
2. Προτάσεις για εκδηλώσεις 
Φιλικά
Γιώργος Παπακωνσταντίνου
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ΙΣΤΑΜΕ -  Προτάσεις για εκδηλώσεις στο συνέδριο

Γενική ιδέα: 4-6 εκδηλώσεις με θέματα επικαιρότητας τα οποία όμως δεν «διχάζουν» 
υπερβολικά το ΠΑΣΟΚ. Σε κάθε εκδήλωση, panel 4-5 ατόμων (πανεπιστημιακοί, γνωστά 
στελέχη, εκπρόσωποι φορέων, «απλοί πολίτες»).

1. Νέα αγροτική πολιτική: κίνδυνος ή ευκαιρία;
Πάνελ:

■ Δημοσιογράφος (συντονιστής)
■ Πανεπιστημιακός με ειδίκευση στην αγροτική οικονομία
■ Πολιτικό Στέλεχος
■ Αγροτικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ
■ Νέος αγρότης
■ Κόρακας(;)

(Εναλλακτικά: Από την παραδοσιακή γεωργία στα βιολογικά προϊόντα: είναι αυτή η λύση για 
την Ελλάδα;)

2. Είναι αναπόφευκτη η υψηλή ανεργία των νέων στην Ελλάδα;
Πάνελ:

■ Δημοσιογράφος (συντονιστής)
■ Πανεπιστημιακός με ειδίκευση σε θέματα απασχόλησης
■ Πολιτικό Στέλεχος
■ Εκπρόσωπος ΓΣΕΕ
■ Εκπρόσωπος ΣΕΒ
■ Νέος/νέα

3. Παγκοσμιοποίηση, μεταποίηση και εμπόριο: τι επιπτώσεις για τη χώρα μας;
Πάνελ:

■ Δημοσιογράφος (συντονιστής)
■ Πανεπιστημιακός με ειδίκευση σε θέματα διεθνούς εμπορίου
■ Πολιτικό Στέλεχος
■ Εκπρόσωπος Εμπόρων
■ Εκπρόσωπος ΓΣΕΕ
■ Μικροπωλητής

4. Το Ευρωσύνταγμα: πλαίσιο αρχών για την Ευρώπη που θέλουμε ή αδιάφορο για την 
Ελλάδα;

Πάνελ:
■ Δημοσιογράφος (συντονιστής)
■ Πανεπιστημιακός με ειδίκευση σε Ευρωπαϊκά θέματα
■ Πανεπιστημιακός με ειδίκευση σε Ευρωπαϊκά θέματα
■ Ευρωβουλευτής
■ Πολιτικό Στέλεχος
■ Αντιρρησίας(ί)

5. Τριτοβάθμια εκπαίδευση: σε ποια κατεύθυνση πρέπει να πάει;
Πάνελ:

■ Δημοσιογράφος (συντονιστής)
■ Πανεπιστημιακός με ειδίκευση σε θέματα εκπαίδευσης
■ Πολιτικό Στέλεχος
■ Εκπρόσωπος εκπαιδευτικών
■ Φοιτητές

(Εναλλακτικά: Το σχολείο του μέλλοντος)
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ΙΣΤΑΜΕ — Θεματικοί Κύκλοι

1ος Κύκλος: Κοινωνία ανάπτυξης και ευημερίας

■ Οικονομική πολιτική (το νέο μοντέλο ανάπτυξης, πλαίσιο οικονομικής 
πολιτικής, διαρθρωτικές αλλαγές, εξωστρέφεια)

■ Δημοσιονομικά (Δημοσιονομικό πλαίσιο, Φορολογία)
■ Επιχειρηματικότητα και ΜΜΕ (Πλαίσιο πολιτικής, Απλοποίηση διαδικασιών, 

δομές και εργαλεία ενίσχυσης)
■ Περιφερειακή ανάπτυξη (Δ'ΚΠΣ, δημόσιες επενδύσεις, νησιώτικη πολιτική)
■ Εμπόριο / υπηρεσίες (Λειτουργία ανταγωνισμού, ασφάλειες, τράπεζες, 

Εποπτεία ΑΕ, δημόσιες προμήθειες, απελευθέρωση επαγγελμάτων)
■ Ενέργεια (Απελευθέρωση, εποπτεία, Ηλεκτρισμός/Πετρέλαιο/Φυσικό αέριο, 

ΑΠΕ
■ Αγροτική ανάπτυξη (Πλαίσιο πολιτικής, Προϊόντα, νέα ΚΑΠ, Φορείς / 

Οργανισμοί, ανάπτυξη υπαίθρου, κτηνοτροφία, αλιεία)
■ Δημόσια έργα
■ Μεταφορές (Πλαίσιο, Χερσαίες/Αερο/Θαλάσσιες/συνδυασμένες μεταφορές)
■ Εμπορική ναυτιλία
■ Τουρισμός

2ος Κύκλος: Κοινωνία της γνώσης

■ Έρευνα και καινοτομία (Πλαίσιο πολιτικής, προτεριαότητες διασύνδεση, 
στόχευση, Κρατική έρευνα, έρευνα στα πανεπιστήμια και στις επιχειρήσεις)

■ Παιδεία (Γενικές αρχές, χρηματοδότηση, φορείς, Α'& Β'θμια Εκπαίδευση, 
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Τεχνική-Επαγγελματική, Ποιότητα, Αξιολόγηση)

■ Κατάρτιση ('Δια βίου' και Συνεχής Εκπαίδευση)
■ Απασχόληση (Αγορά Εργασίας Ευρωπαϊκές και Εθνικές πολιτικές, Φορείς 

Υλοποίησης Πολιτικών)
■ Επικοινωνίες -  Κοινωνία της Πληροφορίας (Γενικό πλαίσιο πολιτικής, 

Τηλεπικοινωνίες, Διαδίκτυο, Κοινωνία της Πληροφορίας)
■ Νεολαία

3ος Κύκλος: Κοινωνία αλληλεγγύης

■ Κοινωνική πολιτική (το νέο κράτος πρόνοιας, γενικές και στοχευμένες 
παροχές χρηματοδότηση)

■ Κοινωνική ασφάλιση (Γενικό πλαίσιο, Κύρια & επικουρική Ασφάλιση, 
Συντάξεις- ΕΚΑΣ -  Επιδόματα, Κοινωνικός Προϋπολογισμός, Οργανισμοί)

■ Πρόνοια (Πλαίσιο πολιτικής Ιδρύματα, Δράσεις Αποασυλοποίησης)
■ Υγεία (Πολιτική για την υγεία -  Δημόσια και ιδιωτική υγεία, Περίθαλψη, 

Φάρμακο, Ψυχική Υγεία, Έρευνα, Εκπαίδευση, Ειδικότητες)
■ ΑΜΕΑ
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4ος Κύκλος: Κοινωνία δικαίου και συμμετοχής

■ Πολιτικό σύστημα (Εκλογικό σύστημα, Λειτουργία κομμάτων, Μέσα Μαζικής 
Ενημέρωσης)

■ Νέο διοκητικό μοντέλο (Περιφέρειες, Τοπική/ Μητροπολιτική/Νομαρχιακή 
αυτοδιοίκηση)

■ Δημόσια διοίκηση (Γενικό πλαίσιο πολιτικής Προσωπικό, Απλοποίηση 
διαδικασιών / e-governance, Πολιτική Προστασία)

■ Διαφθορά -  διαφάνεια
■ Δικαιοσύνη (Γενικό πλαίσιο πολιτικής, Διοίκηση Δικαιοσύνης Σωφρονιστική 

πολιτική)
■ Δημόσια τάξη (Γενικό πλαίσιο πολιτικής, Σώματα ασφαλείας)
■ Ισότητα / δικαιώματα
■ Μετανάστες
■ Τσιγγάνοι — Παλιννοστούντες
■ Εκκλησία -  κράτος

5ος Κύκλος: Κοινωνία ποιότητας

■ Περιβάλλον (Γενικό πλαίσιο πολιτικής Αστικό περιβάλλον, Φυσικό 
περιβάλλον, Οικονομικά και διαχειριστικά εργαλεία, Επιπτώσεις στο 
περιβάλλον από άλλες πολιτικές, Διεθνή περιβαλλοντικά θέματα)

■ Χωροταξία (Πολεοδομία, Δασική Πολιτική)
■ Προστασία καταναλωτή (Γενικό πλαίσιο πολιτικής Ασφάλεια τροφίμων)
■ Πολιτισμός
■ Αθλητισμός

6ος Κύκλος: Παγκόσμια Κοινωνία

■ Ελλάδα και Ευρώπη
■ Εξωτερική πολιτική
■ Εθνική άμυνα και ασφάλεια
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