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5 Επιστηµονικό συνέδριο

Όρια και σχέσεις δηµοσίου και ιδιωτικού

∆ΗΜΟΣΙΑ ΣΦΑΙΡΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: Π.Σούρλας,
Ηθική, πολιτική και δηµόσιος Λόγος. Σκέψεις
πάνω στον Hobbes και στον Kant. K. Ψυχοπαίδης,
∆ηµόσιος
χώρος
και
κοινωνικοπολιτικές
αξίες.
Α.
Κύρτσης,
Εκσυγχρονισµός, θεσµικοί συµβιβασµοί και
δηµοσιότητα.
ΤΑ
ΘΕΜΕΛΙΩ∆Η
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΣΤΟ
ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ
ΧΩΡΟΥ: Γ.Παπαδηµητρίου, Η τριτενέργεια των
ατοµικών δικαιωµάτων σήµερα. Α.Μανιτάκης,
Τα κοινωνικά δικαιώµατα µεταξύ πολιτικής και
ιδιωτικής κοινωνίας. Γ.Σωτηρέλης, Από την
ελευθερία των ΜΜΕ στην ελευθερία έναντι των
ΜΜΕ.
Το
συνταγµατικό
πρόβληµα
της
δηµοσιογραφικής
δεοντολογίας.
Α.
Κοτζαµπάση, Το «ιδιωτικό και δηµόσιο» ενδιαφέρον για το γάµο και την
οικογένεια.
∆ΗΜΟΣΙΕΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ
ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο.Φαρµακίδης, Η θεσµική (νοµική) εφαρµογή των οικονοµικών θεωριών. (Το
δίκαιο της οικονοµίας). ∆.Χαραλάµπης, Η σχέση ιδιωτικού-δηµοσίου στο
ελληνικό πολιτικό σύστηµα. Γ.Χάλαρης, Ιδιωτικοποίηση του κράτους και η
ανάδυση της επιχείρησης: προς ένα νέο κοινωνικό υποκείµενο;
Η ∆ΙΑΚΡΙΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΚ∆ΟΧΕΣ ΤΟΥ
ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟΥ: Γ.Βούλγαρης, ∆ηµόσιο και ιδιωτικό µετά την κρίση του
κοινωνικού κράτους. Η φιλελεύθερη και η συντηρηική ανάλυση.
Σ.Αλεξανδρόπουλος, Το πρόβληµα της αντιφατικότητας των κριτηρίων του
πράττειν σε δηµόσιο/ ιδιωτικό χώρο και η κρίση των πολιτικών θεωριών.
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ Ι∆ΙΩΤΩΝ, ∆ΗΜΟΣΙΑ ΣΦΑΙΡΑ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Κ.Σταµάτης,
∆ηµόσιος χώρος και δηµοκρατία στο κατώφλι του 21ου αιώνα. Γ.Κουζέλης,
∆ηµόσιο και ιδιωτικό: κατασκευή και υπέρβαση των ορίων. ∆. ∆ρόσος, Η
απαξίωση της δηµοσιότητας στο νεοφιλελευθερισµό. ∆.Γράβαρης, Η ιδιοποίηση
της πολιτικής από την πλήρως διοικούµενη κοινωνία στην κοινωνία των δικτύων.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ: Σ.Θωµαδάκης, Η
ανεξάρτητη Κεντρική Τράπεζα: αυτονοµίες και ετερονοµίες στο δηµόσιο χώρο.
Γ.Βαβούρας, Η δηµοσιονοµική πολιτική στα πλαίσια της οικονοµικής και
νοµισµατικής ένωσης. Χ.Πιτέλης, Η σχέση µεταξύ βιοµηχανικής και
ανταγωνιστικής στρατηγικής: σύγκρουση και σύγκλιση.
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ: Γ.Καλογήρου/Α.Λυµπεράκη, Μετατοπίσεις στο αβέβαιο σύνορο
«δηµοσίου-ιδιωτικού». Σκέψεις µε αφορµή τη βιοµηχανική πολιτική στην Ελλάδα
µετά το 1974. Γ.Κ.Μπήτρος/∆.Σ.Σαλαµούρης, Ο ρόλος του ανταγωνισµού και
της ιδιοκτησίας στην οικονοµική αναποτελεσµατικότητα. Σ.Ζήκος, Απορρύθµιση
και ιδιωτικοποίηση. Β.Ράπανος, Αποτελεσµατικότητα δηµοσίων επιχειρήσεων: Τι

δείχνει η διεθνής εµπειρία. Α.Αθανασόπουλος, Τεχνική αποδοτικότητα ως
κριτήριο αξιολόγησης του ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα σαν ενελλακτικούς φορείς
παροχής
υπηρεσιών.
Σ.Τσοτσορός,
Πολιτικές
«κρατικοποίησης»ιδιωτικοποίησης στην ελληνική βιοµηχανία (οικονοµικά και κοινωνικά αδιέξοδα).
Κ.Π.Κατρακυλίδης/Α.Γ.Καρασαββόγλου, Επενδυτική δραστηριότητα και η
σχέση δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα. Ν.Απέργης, Ελλείµµατα του δηµοσίου τοµέα
και επιτόκια στην ελληνική οικονοµία: Ένας έλεγχος της υπόθεσης του
ρικαρδιανού ισοδυνάµου.
ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ – ΕΙ∆ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ι.
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ: Κ.∆ικαίος, Τα όρια της ιδιοτικοποίησεως του
συστήµατος υγεινοµικής περιθάλψεως στη Μ.Βρετανία από µια µαρξιστική-λειτουργιστική σκοπιά. Μ.Ματσαγγάνης, Μεταρρυθµίσεις τύπου «οιονεί αγορών»
σε δηµόσια συστήµατα υγείας. ∆. Νιάκας, Είναι αναγκαία η δηµόσια
χρηµατοδότηση και δηµόσια παραγωγή των υπηρεσιών υγείας; ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ: Σ.Ροµπόλης/Μ.Χλέτσος, Τα οικονοµικά και κοινωνικά κριτήρια
λειτουργίας του ιδιωτικού τοµέα. Η περίπτωση της ιδιωτικής ασφάλισης στην
Ελλάδα. Π.Παπανικολάου, Μια συγκριτική ανάλυση των παραγόντων που
προσδιορίζουν τη ζήτηση ιδιωτικής ασφάλειας υγείας στην Ελλάδα και το
εξωτερικό µε τη χρήση οικονοµετρικών υποδειγµάτων. ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ:
Χ.Ιωάννου, ∆ηµόσιο και ιδιωτικό: µια µικροοικονοµική ερµηνεία για τις
αποκλίνουσες τάσεις του ελληνικού συνδικαλισµού. Γ.Μπουρίτσας/∆.Ρόκος/
Γ.Τσανάς, Ο εκσυγχρονισµός του δηµόσιου τοµέα και τα προνόµια των
υπαλλήλων. ΕΙ∆ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΙ. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ: Α.Ανδρέου/Α. ΑθανασούλαΡέππα, ∆ηµόσια και ιδιωτική εκπαίδευση (1950-1990). ∆ιαµόρφωση και ζήτηση.
Κ.Σπυρόπουλος, ∆ηµόσια συγχρηµατοδότηση της ιδιωτικής εκπαίδευσης και
διοικητική µεταρρύθµιση της δηµόσιας εκπαίδευσης στη Γαλλία. Προς µια
επανοριοθέτηση της σχέσης δηµοσίου και ιδιωτικού στην εκπαίδευση. ΜΕΣΑ
ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: Ρ.Παναγιωτοπούλου, Από το κρατικό µονοπώλιο
στο ιδιωτικό ολιγοπώλιο και από τους πολίτες στους θεατές: πρόσφατες εξελίξεις
στο χώρο των ΜΜΕ. Ν.Λιοναράκης, Η ταυτόχρονη δηµοσιοποίηση του ιδιωτικού
και η ιδιωτικοποίηση του δηµοσίου ως µορφές αµηχανίας του δηµοσιογράφου.
Ν.∆εµερτζής, Πολιτική δηµοσιότητα, πρόσωπα και τηλεόραση. Η σχέση
δηµοσίου-ιδιωτικού στην εποχή της κοινωνίας του θεάµατος. Ν.Λέανδρος,
Κοµµατική χειραγώγηση και οικονοµική χρεωκοπία. Η περίπτωση της δηµόσιας
ραδιοτηλεόρασης στην Ελλάδα. Α. Μπελέγρη-Ροµπόλη, Η σύνδεση των
προµηθειών του δηµοσίου τοµέα µε το παραγωγικό σύστηµα. Περίπτωση µελέτης:
οι προµήθειες της ∆ΕΗ. ∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
Α.Ανδρικόπουλος/Σ.Βάσσος/Α. Βλάχου, Οι ιδιωτικοποιήσεις στον κλάδο της
ηλεκτρικής ενέργειας: η περίπτωση της Ελλάδας υπό το πρίσµα της εµπειρίας της
Αγγλίας. Η.Σιδηρόπουλος, Επανακαθορισµός ή κατάργηση δηµοσίου και
ιδιωτικού στον τοµέα της ενέργειας. ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ: Μ.Σκούρτος, ∆ηµόσια προστασία από ιδιωτική ρύπανση. Όρια και
προϋποθέσεις εφαρµογής οικονοµικών κινήτρων στην ελληνική περιβαλλοντική
πολιτική. Η.Κουρλιούρος, Τα όρια δηµοσίου-ιδιωτικού στη διαµόρφωση
χωρικών-βιοµηχανικών πολιτικών. Η περίπτωση του Ελαιώνα της Αθήνας.
Σ.Κατρανίδης/Γ.Καραγιάννης, Η παρέµβαση του κράτους στην πολιτική
δανειοδότησης του αγροτικού τοµέα: οµάδες συµφερόντων και επιδιώξεις της
εθνικής αγροτικής πολιτικής.

