
Το τεύχος αυτό είναι το τέταρτο του Ενημε-
ρωτικού Δελτίου της Επιστημονικής Εταιρεί-
ας Πολιτικής Οικονομίας. Τα ενημερωτικά 
δελτία της ΕΕΠΟ είχαν αρχίσει να εκδίδονται 
το 2013 με σκοπό την ενημέρωση των μελών 
και των φίλων της ΕΕΠΟ. Το 4ο τεύχος εκδί-
δεται μετά από αρκετό καιρό, στα πλαίσια 
της επανεκκίνησης των λειτουργιών της Εται-
ρείας μας. Περιλαμβάνει ένα ενημερωτικό 
σημείωμα για τα πεπραγμένα της Εταιρείας 
από την εκλογή του σημερινού ΔΣ μέχρι σή-
μερα. Επίσης, περιλαμβάνει μία σειρά από 
νέα και ανακοινώσεις που αφορούν τη δρα-
στηριότητα της Εταιρείας και τις εξελίξεις στο 
πεδίο της Πολιτική Οικονομίας στην Ελλάδα. 

Προλεγόμενα 

Πεπραγμένα της ΕΕΠΟ από την εκλογή του τρέχοντος ΔΣ 
μέχρι σήμερα 

Με την επανεκκίνηση της ΕΕΠΟ το 
2018 το νέο ΔΣ είχε επιφορτισθεί α-
πό την εκλογική γενική συνέλευση με 
μία σειρά από συγκεκριμένα καθήκο-
ντα, πέραν των τρεχόντων ζητημα-
των. 

Το πρώτο από αυτά ήταν το αρκετά 
απαιτητικό και χρονοβόρο (όπως α-
ποδείχθηκε στην πράξη) έργο της 
φορολογικής τακτοποίησης της Εται-
ρείας, Η ΕΕΠΟ είναι συγκροτημένη 
σαν επιστημονικό σωματείο με δικα-
στική απόφαση. Τα σωματεία αυτά 
πλέον, με νέες διατάξεις που δεν υ-
πήρχαν τον καιρό της ίδρυσης της 
ΕΕΠΟ, πρέπει να διαθέτουν ΑΦΜ 
και να υποβάλλουν περιοδικές φορο-
λογικές δηλώσεις. Η μη λειτουργία 
της ΕΕΠΟ τα προηγούμενα χρόνια 
είχε επιπλέον συσσωρεύσει μία σει-

ρά από σχετικές φορολογικές εκκρε-
μότητες που περιέπλεκαν το σχετικό 
ζήτημα. Μετά από αρκετές προσπά-
θειες το όλο ζήτημα επιλύθηκε με το 
ελάχιστο δυνατό κόστος για την Ε-
ταιρεία (δηλ. την πληρωμή προστί-
μων για την μη υποβολή φορολογι-
κών δηλώσεων στο παρελθόν). Το 
κόστος αυτό ήταν σχετικά μικρό και 
καλύφθηκε από το αποθεματικό της 
ΕΕΠΟ. 

Το δεύτερο καθήκον ήταν η συνδιορ-
γάνωση του διεθνούς συνεδρίου 
ICOPEC 2018 (International Confer-
ence of Political Economy) μαζί με το 
Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Πα-
ντείου Πανεπιστημίου και με χορηγό 
την Τράπεζα της Ελλάδος. Η διοργά-
νωση αυτή ήταν εξαιρετικά επιτυχη-
μένη. Τόσο όσον αφορά την συμμε-

Αύγουστος 2019 Τεύχος 4 

Eταιρεία Πολιτικής Οικονομίας 
      Ενημερωτικό Δελτίο 

 

Προλεγόμενα 1 

Πεπραγμένα 
της ΕΕΠΟ από 
την εκλογή του 
τρέχοντος ΔΣ 
μέχρι σήμερα 
 

 
 
1-3 

Έκδοση της 
σειράς ΚΕΙΜΕ-
ΝΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
(Discussiion 
Papers) 

 
 
3-4 

Συνέδρια 4-5 

 
 

Περιεχόμενα 
τεύχους: 



τοχή όσο και ως προς την επιστημονική ποιό-
τητα των εισηγήσεων και των διαδικασιών 
της (περισσότερες πληροφορίες σε σχετικό 
κείμενο στη συνέχεια του δελτίου). Επίσης, 
σηματοδότησε την επιστροφή της Εταιρείας 
μας στην διοργάνωση διεθνών συνεδρίων 
Πολιτικής Οικονομίας (μετά το συνέδριο με 
την IIPPE το 2010 στο Πανεπιστήμιο Κρή-
της). Τέλος, η ΕΕΠΟ απέκτησε χρήσιμη ε-
μπειρία για την διοργάνωση ανάλογων συνε-
δρίων και εργαστηρίων στο μέλλον. 

Το τρίτο καθήκον ήταν η έκδοση σειράς Κει-
μένων Εργασίας της Εταιρείας και η διορ-
γάνωση σειράς επιστημονικών σεμιναρίων σε 
θέματα Πολιτικής Οικονομίας. Το πρώτο 
σκέλος διεκπεραιώθηκε ήδη (βλ. σχετική ανα-
κοίνωση στη συνέχεια του δελτίου). Η σειρά 
Κειμένων Εργασίας (Discussion Papers) λει-
τουργεί κανονικά και έχει ήδη τις πρώτες 
τρείς δημοσιεύσεις. Επιπλέον, η σειρά συνδέ-
θηκε με τη γνωστή πλατφόρμα IDEAS/
REPEC που δίνει ευρύτερη διεθνή δημοσιό-
τητα τόσο στα Κείμενα Εργασίας όσο και 
στην δουλειά της ΕΕΠΟ. Στη φάση αυτή, η 
ανάρτηση των κειμένων στην πλατφόρμα 
είναι υπό δοκιμή και αναμένεται να ολο-
κληρωθεί στο προσεχές διάστημα. 

Στο δεύτερο σκέλος (την διοργάνωση της σει-
ράς σεμιναρίων στην Πολιτική Οικονομία) έχει 
υπάρξει κάποια καθυστέρηση. Όμως ευελπι-
στούμε ότι από την επόμενη ακαδημαϊκή χρο-
νιά θα δρομολογηθούν εξελίξεις.   

Ακολουθούν αναλυτικά, τα μέχρι τώρα πε-
πραγμένα της ΕΕΠΟ. 

1. Οικονομικά θέματα 
 

 Έκδοση ΑΦΜ καθώς αποτελούσε απα-
ραίτητη προϋπόθεση για την πραγματο-
ποίηση των οικονομικών της συναλλαγών 
καθώς και των υποχρεώσεων της προς το 
κράτος. Για τον σκοπό αυτό η ΕΕΠΟ προ-
χώρησε σε διευθέτηση των προστίμων 
που επιβλήθηκαν από την αρμόδια ΔΟΥ 
λόγω εκπρόθεσμης έκδοσης ΑΦΜ. 

 Λογιστική οργάνωση της οικονομικής κα-
τάστασης της ΕΕΠΟ με το άνοιγμα βιβλί-
ων εσόδων- εξόδων. 
 

 

2. Ακαδημαϊκά θέματα 

 Συνδιοργάνωση του διεθνούς συνεδρί-
ου “ICOPEC 2018” στο Πάντειο Πανεπι-
στήμιο στις 6-9 Σεπτεμβρίου 2018 μαζί με 
πανεπιστήμια και οργανισμούς από την 
Τουρκία, την Αγγλία, τη Σερβία και τη 
Βουλγαρία. Στο συνέδριο συμμετείχαν 102 
συνάδελφοι/ισσες από 10 διαφορετικές χώ-
ρες και 49 οργανισμούς. Σχετικό υλικό βρί-
σκεται στην ιστοσελίδα της ΕΕΠΟ. Επίσης 
από τις εισηγήσεις του συνεδρίου προέκυ-
ψαν τρία ηλεκτρονικά βιβλία στα οποία 
συμμετείχαν πολλά μέλη της Εταιρείας τό-
σο σαν επιμελητές έκδοσης όσο και σαν 
συγγραφείς. Τα βιβλία αυτά βρίσκονται σε 
ελεύθερη διάθεση στην ιστοσελίδα του οί-
κου IJOPEC (http://www.ijopec.co.uk/our-
publications/). 

 Συνδιοργάνωση του “ICOPEC 2019” που 
πραγματοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπο-
λη στις 25-28 Ιουνίου 2019. H EEPO συμ-
μετείχε σαν συνδιοργανωτής αλλά και με 
εισηγήσεις μελών της στο συνέδριο αυτό 
που διοργανώθηκε στο Πανεπιστήμιο του 
Μαρμαρα. Σχετικές πληροφορίες βρίσκο-
νται στην ιστοσελίδα του ICOPEC 2019. 

 
 Συμμετοχή στο συνέδριο “Historical Ma-

terialism 2019” που οργανώθηκε στις 2/5-
5/5/2019 στο Πάντειο Πανεπιστήμιο με δύο 
διακριτά τραπέζια εισηγήσεων που υπο-
στήριξε και διοργάνωσε η ΕΕΠΟ. 

 
 Έναρξη της σειράς Κειμένων Εργασίας 

(Discussion Paper (DP)) στην οποία 
έχουν ήδη δημοσιευτεί τρία άρθρα συνα-
δέλφων/ισσών.  

 Καταχώρηση της ΕΕΠΟ ως “Greek Sci-
entific Association of Political Economy – 
GAPE” στα Ideas/REPEC όπου αξιοποιή-
θηκε χώρος από τον server του Πανεπι-
στημίου Θεσσαλίας. Με τον τρόπο αυτό 
συνδέθηκε η σειρά των Κειμένων εργασίας 
με αυτή την βάση δημοσιεύσεων (https://
ideas.repec.org/s/abe/wpaper.html)  

 Απόκτηση κωδικού ISSN για την σειρά 
των Κειμένων Εργασίας 

 Αναμόρφωση και ενίσχυση της ανα-
γνωσιμότητας της ιστοσελίδας της ΕΕ-
ΠΟ 
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Επόμενες προγραμματισμένες δραστηριό-
τητες 

Επόμενες προγραμματισμένες δραστηριότη-
τες της ΕΕΠΟ είναι η διοργάνωση των Σεμι-
ναρίων Πολιτική Οικονομίας και η συνδιοργά-
νωση με την World Association of Political 
Economy (WAPE) του επόμενου διεθνούς 
συνεδρίου της το 2020 στην Αθήνα. Και οι 
δύο αυτές δραστηριότητες είναι ιδιαίτερα ση-
μαντικές.  

Η διοργάνωση των σεμιναρίων Πολιτικής Οι-
κονομίας θα ενισχύσει την παράδοση της Πο-
λιτικής Οικονομίας δίνοντας βήμα και προ-
βάλλοντας μελέτες και έρευνες τόσο παλιών 
όσο και νέων ακαδημαϊκών και ερευνητών. 
Επίσης φιλοδοξεί να προσελκύσει ευρύτερο 
κοινό και ιδιαίτερα φοιτητικό ακροατήριο προ-
βάλλοντας την εναλλακτική της Πολιτικής Οι-
κονομίας απέναντι στην καταθλιπτική κυριαρ-
χία και την ερμηνευτική αδυναμία των Κυρί-
αρχων Οικονομικών. 

Η συνδιοργάνωση του WAPE Forum 2020 
είναι ένα φιλόδοξο εγχείρημα που δοκιμάζει 
να οικοδομήσει επάνω στην πείρα από την 
συνδιοργάνωση του ICOPEC 2018. Η WAPE 
είναι μία διεθνής ένωση Πολιτικής Οικονομίας 
που έχει διοργανώσει πολλά διεθνή συνέδρια 
σε διάφορες χώρες του κόσμου. Επίσης εκδί-
δει το διεθνές περιοδικό World Review of Po-
litical Economy και συνδέεται με το διεπιστη-
μονικό περιοδικό International Critical 
Thought. Και τα δύο είναι ανερχόμενα περιο-
δικά, με συστηματική έκδοση και εκδιδόμενα 
από γνωστούς διεθνείς εκδοτικούς οίκους. Η 
WAPE πρότεινε στην ΕΕΠΟ την συνδιοργά-
νωση του επόμενου συνεδρίου της στις 
30/7/2020—2/8/2020 στην Αθήνα. Η Εταιρεία 
μας δέχθηκε έχοντας εξασφαλίσει παράλληλα 
την συνδιοργάνωση του συνεδρίου από το 
Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου 
Πανεπιστημίου. Οι σχετικές εγκρίσεις έχουν 
ήδη δοθεί από το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτι-
κής και την Σύγκλητο του Παντείου Πανεπι-
στημίου, το οποίο θα φιλοξενήσει και θα στη-
ρίξει την διοργάνωση.  

Τέλος, προγραμματίζονται μία σειρά από 
άλλες δραστηριότητες. Μεταξύ αυτών είναι η 
αρκετά περίπλοκη και χρονοβόρα δημιουργία 
τραπεζικού λογαριασμού της Εταιρείας, αντί 
της χρήσης λογαριασμού στο όνομα μελών 
του ΔΣ. Επίσης με την έναρξη της νέας ακα-

δημαϊκής χρονιάς πρόκειται να διοργανωθεί 
συνεστίαση της ΕΕΠΟ με στόχο τόσο την 
ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των μελών 
της όσο και τη βελτίωση των ταμειακών δια-
θεσίμων της Εταιρείας. 

 

Έκδοση της σειράς ΚΕΙΜΕΝΑ  
ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

 
Η ΕΕΠΟ εγκαινίασε την σειρά Κειμένων Ερ-
γασίας. Τα Κείμενα Εργασίας αποτελούν 
επιστημονικές μελέτες μεσαίου επιπέδου 
επεξεργασίας, δηλαδή πριν υποβληθούν σε 
ακαδημαϊκά περιοδικά. Κατά συνέπεια, υ-
πόκεινται σε λιγότερο αυστηρή διαδικασία 
κρίσης από ειδικούς. Στόχος τους είναι να 
προβάλλουν εργασίες εν εξελίξει και να 
προκαλέσουν συζήτηση και ανατροφοδότη-
ση γύρω από το θέμα του κάθε Κειμένου 
Εργασίας. Στην θεματολογία των Κειμένων 
Εργασίας της ΕΕΠΟ εντάσσονται όλα τα 
ζητήματα οικονομικής ανάλυσης στο βαθμό 
που αναλύονται με βάση την προσέγγιση 
της Πολιτικής Οικονομίας. Οι γλώσσες των 
Κειμένων Εργασίας της ΕΕΠΟ είναι η ελλη-
νική και η αγγλική. 

 
Η υποβολή των κειμένων γίνεται με απο-
στολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ΕΕ-
ΠΟ (politiceconomy@gmail.com). Η κρίση 
των κειμένων γίνεται από συναδέλφους που 
ειδικεύονται στη σχετική θεματολογία. 
 
Οδηγίες προς τους συγγραφείς δίνονται 
στον ακόλουθο σύνδεσμο:  

https://

poleconom.wordpress.com/2018/12/21/

guidelines-for-the-submission-of-discussion

-papers/ 

Η συμμόρφωση με τις οδηγίες σχετικά με το 
στυλ και τον τρόπο παραπομπών είναι ευ-

mailto:info@polecon.gr
https://poleconom.wordpress.com/2018/12/21/guidelines-for-the-submission-of-discussion-papers/
https://poleconom.wordpress.com/2018/12/21/guidelines-for-the-submission-of-discussion-papers/
https://poleconom.wordpress.com/2018/12/21/guidelines-for-the-submission-of-discussion-papers/
https://poleconom.wordpress.com/2018/12/21/guidelines-for-the-submission-of-discussion-papers/
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θύνη των συγγραφέων. Εργασίες που δεν 
συμμορφώνονται με τις οδηγίες μπορεί να 
εξαιρεθούν από την σειρά Κειμένων εργασί-
ας. 

Η σειρά Κειμένων Εργασίας (Discussion Pa-
pers) λειτουργεί κανονικά και έχει ήδη τις 
πρώτες τρείς δημοσιεύσεις. Επιπλέον, η σει-
ρά συνδέθηκε με τη γνωστή βάση δημοσιεύ-
σεων IDEAS/REPEC, γεγονός που δίνει ευ-
ρύτερη διεθνή δημοσιότητα τόσο στα Κείμε-
να Εργασίας όσο και στην δουλειά της ΕΕ-
ΠΟ. Η σύνδεση αυτή—όπως και η γενικότε-
ρη αναβάθμιση της ιστοσελίδας της ΕΕΠΟ– 
έχει εφικτή χάρη στην παραχώρηση χώρου 
στον server του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 
έπειτα και από την ευγενή μεσολάβηση του 
συναδέλφου και καθηγητή στο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλίας Μιχάλη Ζουμπουλάκη. 

 
Η ΕΕΠΟ φιλοδοξεί η σειρά ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ-
ΣΙΑΣ να συνδυασθεί, όσο είναι εφικτό, με 
την σειρά ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟ-
ΜΙΑΣ. 
 
 
 

Διεθνές συνέδριο ICOPEC 2018 
 

Η Εταιρεία μας συνδιοργάνωσε (με τον 
ICOPEC και το Τμήμα Κοινωνικής Κοινωνι-
κής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου) 
το διεθνές συνέδριο ICOPEC 2019. To κε-
ντρικό θέμα του συνεδρίου ήταν «Δέκα χρό-
νια μετά τη Μεγάλη ύφεση: Η Ορθόδοξη 
απέναντι στην Ετεροδόξη Οικονομική». Η 
παγκόσμια κρίση του 2007-8 (η Μεγάλη 
Ύφεση) είναι η τέταρτη παγκόσμια κρίση του 
καπιταλιστικού συστήματος και οι συνέπειές 
της συνεχίζουν να κλυδωνίζουν την παγκό-
σμια οικονομία. Ταυτόχρονα η Μεγάλη 
Ύφεση  ανέδειξε τις θεμελιακές αδυναμίες 
των Κυρίαρχων Οικονομικών (ιδιαίτερα της 
σύγχρονης Νέας Μακροοικονομικής Συναί-
νεσης που συνενώνει τον νεοφιλελευθερισμό 
με τον Νέο Κεϋνσιανισμό) τόσο στην πρό-
βλεψη όσο και στην αντιμετώπιση της. Το 
παράδοξο όμως είναι ότι ενώ συνήθως κάθε 

μεγάλη κρίση συνοδεύεται από την αλλαγή 
οικονομικού παραδείγματος  (δηλαδή των 
επικρατούντων οικονομικών προσεγγίσεων), 
στην περίπτωση της Μεγάλης Ύφεσης δεν 
συμβαίνει κάτι παρόμοιο. Αντίθετα, η οικονο-
μική Ορθοδοξία παραμένει στην πρωτοκαθε-
δρία και ιδιαίτερα στον ακαδημαϊκό χώρο γί-
νεται ακόμα πιο δογματική και λιγότερο ανε-
κτική σε οποιαδήποτε διαφωνία. Φυσικά, ε-
κτός από το κεντρικό θέμα του συνεδρίου 
που αφορά την κατάσταση της σύγχρονης 
ετερόδοξης οικονομικής, το ICOPEC 2018 
περιλάμβανε εισηγήσεις σε όλα σχεδόν τα 
πεδία της Πολιτικής Οικονομίας.  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Το συνέδριο επίσης στήριξαν αρκετά πανεπι-
στήμια και οργανισμοί από την Τουρκία, την 
Αγγλία, τη Σερβία και τη Βουλγαρία. Στο συ-
νέδριο συμμετείχαν 102 συνάδελφοι/ισσες 
από 10 διαφορετικές χώρες και 49 οργανι-
σμούς. 
 
Το πρόγραμμα του συνεδρίου καθώς και 
σχετικό υλικό βρίσκεται στην ιστοσελίδα της 
ΕΕΠΟ. 
 
Τέλος, από τις εισηγήσεις του συνεδρίου 
προέκυψαν τρία ηλεκτρονικά βιβλία στα ο-
ποία συμμετείχαν πολλά μέλη της Εταιρείας 
τόσο σαν επιμελητές έκδοσης όσο και σαν 
συγγραφείς. Τα βιβλία αυτά βρίσκονται σε 
ελεύθερη διάθεση στην ιστοσελίδα της 
IJOPEC (http://www.ijopec.co.uk/our-
publications/). 
  
 

Διεθνές συνέδριο HISTORICAL  
MATERIALISM ATHENS 2019 

 
 
To Διεθνές Συνέδριο Historical Materialism 
2019 διοργανώθηκε στις 2/5-5/5/2019 στο 
Πάντειο Πανεπιστήμιο. Η ΕΕΠΟ συμμετείχε 
διοργανώνοντας δύο διακριτά τραπέζια ειση-
γήσεων στα οποία παρουσιάσθηκαν επτά 
εισηγήσεις ενώ συμμετείχαν δώδεκα μέλη και 
φίλοι της ΕΕΠΟ. 
 

http://www.ijopec.co.uk/our-publications/
http://www.ijopec.co.uk/our-publications/
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Σχετικό υλικό υπάρχει στον ακόλουθο σύνδε-
σμο στην ιστοσελίδα της ΕΕΠΟ:  
 
https://
poleconom.wordpress.com/2019/04/23/gape-
at-the-historical-materialism-conference/ 
 
 

Διεθνές συνέδριο ICOPEC 2019 

 
Η ΕΕΠΟ στήριξε το διεθνές συνέδριο ICOPEC 
2019.  To συνέδριο διεξήχθη στο Πανεπιστή-
μιο του Μαρμαρά στην Κων/πολη στις 26-
28/6/2019. Την διοργάνωση του στήριξαν επί-
σης μία σειρά πανεπιστήμια και οργανισμοί 
από αρκετές χώρες του κόσμου. Το  κεντρικό 
θέμα του συνεδρίου ήταν «If Globalism is 
Dead-Long Live What?». Στο συνέδριο συμ-
μετείχαν μέλη της ΕΕΠΟ με δύο εισηγήσεις. 
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