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Η Ταυτότητα των Κρατών

- Μελών

της Ευρωπα"ι"κήςΈνωσης
Του ~αθΏY-Ώτoύ Κωνστ. ΓΕ . ΑΘΑΝΑΣο.nΟVΛΟΥ

Λυστρία Ι
Η έκταση της Αυστρίας ανέρχεται σε 84.000 τετρ. χιλιόμετρα και ο πληθυσμός της σε
8,092.000 κατοίκους, εκ των οποίων ποσοστό 9,2 % είναι αλλοδαποί.
Το πολίτευμα της Αυστρίας είναι Ομοσπονδιακή Δημοκρατία ,

Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας εκλέγεται ως πρόσωπο, σε άμεση μυστικι1 ψηφοφορί,α
από τον λαό. Η θητεία του διαρκεί έξι χρόνια, Η Ομοσπονδιακι1 Κυβέρνηση ασκεί την δι

οίκηση της Χώρας. Συνίσταται από τον Ομοσπονδιακό Καγκελάριο, τον Αναπληρωτή
Καγκελάριο και τους ΟμοσπονδιακοίJς Υπουργοι'Jς, Η Βουλι1 της Αυστρίας: συνίσταται
από την NationcIlrat (εΘνικό σώμα) και την Buntiest'at (αντιπροσωπευτικό σάψ.α). Η
Nationalrat εκλέγεται από τον λαό με άμεση, μυστικι1 ψηφοφορία κάθε 4 χρόνια. Η

Bundesrat αποτελείται από εκπροσ(ί)πους των Κρατιδίων σε αριΘμό ανάλογο με τον πλη
θυσμό τους. Οι εκπρόσωποι εκλέγονται από την Βουλευτική Σύνοδο του κάΘε Κρατιδί
ου για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η κάθε νομοΟετικι; περίοδος, Η νομοθετικι; εξουσία
ασκείται και από τα δίJO σώματα σε συνεργασία.

Η Χcορα περιλαμβάνει.

9 ανεξάρτητα

Κρατίδια (Lcιndcr), στα οποία αναγνωρίζεται

νομοθετική και εκτελεστική εξουσία, βάσει ιδίου ΣυντCχγματος . ΚάΘε
σε διοικητικές Περιφέρειες. Υπάρχουν

landet' διαιρείται

2351 Δι;μοι.

Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προ'ίόν της Αυστρίας κατά το έτος

2000 αυξήΟηκε κατά

3,6% σε σχέση με το έτος 1999.
Οι. δαπάνες για την εκπαί,δευση γενικώς ανήλθαν'κατά το παρελΘόν έυος σε ποσοστ(')

6,5% επί του ΑκαΘάριστου Εγχώριου Προ'ιόντος,
Το εργατικό δυναμικό της Αυστρίας ανι;ρχετο κατά το έτος

1999 σε 3,9] 0.000 άτομα,

εκ των οποίων 1Ο % 11ταν αλλοδαποί.
Οι Θάνατοι συνεπεία τροχαίων ατυχημάτων ανι;λΘαν το έτος

1999 σε 13 άτομα avC).

100,000 κατοίκους.
Τέλος, σημειώνεται, ότι οι δαπάνες υγείας στην Αυστρία ανι;λΘαν σε ποσοστό 8,2 % ε

πί του ΑκάΘάριστου Εγχώριου Προ'ίόντος της χώρας,

m,

1, Το κεΙμενο aποδJδeι !JaσΖκό. σnJlEJa Εισn ynσnς σro συvtδριo (ων Δ.ιolΚI1 ιών Yπnpεσιών Τρο
, xaiaς ιων πρωιευουσών ιων Χωρών-Μελών
Ε, Ε, . που έγι νε (ον Δ.eκtμ1Jpιo φ. tr. σrnν Α8.6 να.
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Βέλγιο

Η έκταση τΟ'\) Βελγίου ανέρχεται σε 31.000 τετρ. χιλιόμετρα και ο πληθυσμός του σε
10.239.000 κατοίκους, εκ των οποίων ποσοστό 8,7% είναι αλλοδαποί.
Το Βέλγιο είναι Ομοσπονδιακό Κράτος, διοικοίJμενο υπό κληρονομικού Μονάρχου.
Η Χώρα βάσει της Δ' συνταγματικής μεταρρύΘμισης του έτους

1993 μ.χ. συντίθεται

από πληθυσμιακές Κοινότητες και διοικητικές Περιφέρειες.

Οι ηεριφέρειες είναι αρμόδιες για θέματα περιβάλλοντος, χωροταξίας, κατοικίας,
μεταφορών κ.ά ..

Οι Ενδιάμεσες Εδαφικές Ενότητες περιλαμβάνουν τις 9 Επαρχίες, ενώ οι Ενότητες

Βάσης περιλαμβάνουν τους Δήμους, τις Μείζονες Περιοχές και τις Ομοσπονδί,ες Δήμων.
Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προ'ίόν του Βελγίου κατά το ί,τος 2000 αυξήΘηκε κατά 3,6 %
σε σχέση με το έτος

1999.

Οι δαπάνες για την εκπαίδευση γενικώς ανήλθαν κατά το παρελθόν έτος σε ποσοστό

5,2% επί του Ακαθάριστου Εγχώριου ΠΡΟ·ίόντος.
Το εργατικό δυναμικό του Βελγίου ανΙ1ρχετο κατά το έτος 1999 σε 4.360.000 άτομα, εκ
των οποίων 8,8 % ήταν αλλοδαποί.
Οι μετακινηθέντες οδικώς κατά το έτος 1999 ανήλθαν σε: 100.800.000 επιβάτες, επί με
τακινηθέντων συνολικώς 107.900.000.000 ατόμων,
Οι Θάνατοι συν επεία τροχαίων ατυχημάτων ανήλΘαν το έτος

1999 σε 14 άτομα ανά

100.000 κατοίκους.
Τέλος, σημειώνεται, cnι οι δαπάνες υγείας στ.Ο Βέλγιο ανήλΘαν το παρελΘόν έτος σε
ποσοστδ 8,8% επί του ΑκαΘάριστου Εγχώριου fTρο'ίόντος της χώρας.
Δανία
Η έκταση της Δανίας ανέρχεται σε 43.000 τετρ. χιλιόμετρα και ο πληθυσμός της σε
5,319,000 κατοίκους , εκ των οποίων ποσοστό 4,9% είναι αλλοδαποί.
Το πολίτευμ.α της Δανίας είναι Συνταγματική Μοναρχία.

Η Χώρα διαιρείται σε 2 Περιφέρειες, 14 Νομούς και 275 Δι1μους.
Το ΑκαΘ(ιριστο Εγχώριο Προ'ίόν κατά το έτος
το έτος

2000 αυξl~lΘηκε κατά 2,8 % σε σχέση με

1999.

Οι δαπάνες για την εκπαίδευση γ ενικώς ανΙ1λΘαν κατά το παρ ελΘόν ί,τος σε ποσοστό

6,8% επί του Ακαθάριστου Εγχώριου Προ'ίόντος,
ΊΌ εργατικ()'δυνqμικό της Δανίας ανl~lρχετo κατά το έτος

1999 σε 2.865.000 άτομα, εκ

των οποίων 3,4% ήταν αλλόδαποί.
Οι μετακινηΘέντες οδικιίJς κατιι το έτος 1999 ανήλΘαν σε: 71,700.000.000 επιβάτες, επί
μετακινηΘέντων συνολικώς 77.000.000.000 ατόμων .

Οι θάνατοι συνεπεία τροχαίων ατυχημάτων ανήλθαν το έτος 1999 σε 10 άτομα ανά

100.000 κατοίκους.
Τέλος, σημειώνεται, ότι οι δαπάνες υγείας στη Δανία ανήλθαν κατά το παρελθόν έτος
σε ποσοστό 8,3 % επί του Ακαθάριστου Εγχώριου Προ'ίόντος της χώρας.
Φινλανδία
Η έκταση της Φινλανδίας ανέρχεται σε 338,000 τετρ , χιλιόμετρα και ο πληθυσμός της
σε 5.175,000 κατοίκους, εκ των οποίων ποσοστό 1,7 % είναι αλλοδαποί.
Το πολίτευμα της Φινλανδίας εί,ναι Προεδρική Δημοκρατία.
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Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας: εκλέγεται με άμεση μυστική ψηφοφορία από τον λαό
κάθε έξιχρόνια . Η εκτελεστική εξουσία, σύμφωνα με το ΣύνταγΜCΙ , που τέθηκε σε ισχύ στις

1.3.2000, ανι1κει στον Πρόεδρο και στο Συμβούλιο του Κράτους (Κυβέρνηση). Ο Πρόε
δρος συμμετέχει στην νομοθετική εξουσία εγκρίνοντας τις πράξεις της Κ υβέρνησης και τις
Βουλής. Ο Πρόεδρος, επίσης, διορίζει τους Προέδρους και τους δικαστές των ανωτάτων
δικαστηρίων . Το Συμβούλιο του Κράτους (Κυβέρνηση) συνίσταται από τον ΠρωΘυπουρ

γό και τους Υπουργούς, οι οποίοι καλούνται Μέλη του Συμβουλίου του Κράτους. Είναι το
κατ ' εξοχήν υπεύθυνο όργανο για την άσκηση της γενικιΊς πολιτικιΊς της Χώρας και την

Διοίκηση. Ο Καγκελάριος της Δικαιοσύνης μαζί με την Επιτροπή των Καγκελαρίων της
Δικαιοσύνης μπορούν να συμμετάσχουν στην ΚυβίΌρνηση. Η νομοΘετική εξουσία ασκεί
ται από την Βουλή. Πρέπει να σημειωΘεί, ότι ούτε ο Πρόεδρος, ούτε το Συμβούλιο του
Κράτους , ούτε η Βουλή , έχουν εξουσία να ρυθμi.ζoυν θέ ματα της Ευαγγελικι1ς-ΛουΘη 

ριανιΊς εκκλησίας της Φινλανδίας, η οποία αυτοδιοικείται και αυτοπροσδιορίζεται.
Η Χ<Ι)ρα περιλαμβάνει έξι Επαρχίες (ως αποκεντρωμένες μονάδες της κρατικής διοί
κησης),

17

Περιφερειακά Συμβούλια (έχουν την μορφιΊ Ένωσης Συνδέσμων Δήμων και

Κοινοτήτων και συνίστανται από εκπρόσωπους της Τοπικι1ς Αυτοδιοίκησης),
μη Περιοχή, 252 Ενώσεις Δήμων και. 452 ΔιΊμους.
Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προ'ίόν της Φινλανδίας κατά το έτος

5,7%

σε σχέση με το έτος

2000

1 αυτόνο

αυξιΊΘηκε κατ('χ

1999.

Οι δαπάνες για την εκπαίδευση γενικιί)ς ανήλθαν κατά το παρελΘόν έτος σε ποσοστό

6,3%

επί του ΑκαΘάριστου Εγχώριου Προ·ίόντος.

Το εργατικό δυναμικό της Φινλανδίας ανήρχετο κατά το έτος 1999 σε 2.578 . 00ό άτομα, εκ των οποίων 1,5% ήταν αλλοδαποί.
Οι μετακινηθέντες οδικώς κατά το έτος 1999 ανιΊλΘαν σε:
μετακινηθέντων συνολι.κ(Uς

.
62.500.000.000 επιβάτες, επί

65.900.000.000 ατόμων.

Οι θάνατοι συνεπεία τροχαίων ατυχημάτων ανιΊλΘαν το έτος

1999

σε

8 άτομα

ανά

100.000 κατοίκους.
Τέλος, σημειώνεται, ότι οι δαπάνες υγείας στην Φινλανδία ανιΊλθαν σε ποσοστό 6,9%
επί του Ακαθάριστου Εγχά)ριου Προ'ίόντος της χ<l)ρας.

Γαλλία
Η έκταση της Γαλλίας ανέρχεται σε 549.000 τετρ. χιλιόμετρα και ο πληΘυσμός της σε
60.000.000 κατοίκους, εκ των οποίων ποσοστό 5,6.% είναι αλλοδαποί.

Το πολίτευμα της Γαλλίας είναι Προεδρευόμενη Δημοκρατία.
Η Γαλλική ·Δημοκρατία απαρτίζεται εκ της Ηπειρωτικι1ς Γαλλίας, τεσσ('χρων Υ περ

ποντίων Εδαφών (Nouvelle-Caledonie, Polynesie Francaise, Wallis-et-FUΙuna και τα ε
δάφη της Αυστραλίας και της Ανταρτικής) και δύο αυτοδιοικιΊσεις με ειδικό καθεστώς

(Mayotte και Saint-Pierre-et-Miquelon). Οι σχέσεις με τα Υπερπόντια Εδάφη έχουν προ
σλάβει, ιδίως μετά την αναθεώρηση του Συντάγματος της 20ης Ιουλίου [998 μ.χ. ένα χα
ρακτήρα ιδιάζοντα, ενίστε μάλλον ομοσπονδιακό, ιδίως προκειμένου περί της Polynesie
Francaise, ενώ τα Εδάφη της Αυστραλίας και Ανταρτικής απολαμβάνουν καθεστώτος
προσιδιάζοντος μάλλον σε Διiμόσιο Οργανισμό, παρά σε ΤΟΠΙΚΙ1 Αυτοδιοίκηση .
Υπό το ισχύον συνταγματικό)~qfu:στά)ς το Γαλλικό Κράτος είναι οργανωμένο κατά
το αποκεντρωτικό σύστημα, ακολουθώντας άλλως τε την σχετική γαλλική παράδοση α
πό τους πράηους χρόνους της Γαλλικής Επανάστασης
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Τα τρία επίπεδα οργάνωσης του Κράτους είναι, πέραν της ΚενΤΡΙΚ11ς Διοίκησης

(Υπουργεία), Θ Δήμος, ο Νομός καιη Περιφέρεια.
Οι Δήμοι/Κοινότητες ανάγουν την γένεσ11 τους σε παλαιότερες εποχές και το έτος

1999 μ.χ.

αν11ρχοντο σε

36.779.

Οι Νομοί ανάγουν την γένεσ11 τους στο έτος

1789 μ.Χ και ανέρχονται σήμερα σε 96,
4 Νομών των Υπερποντίων Εδαφ(ΑJν. Υποδιαίρεση του Νομού αποτελούν τα
Arrondissements.

πέραν των

Οι Περιφέρειες, οι οποίες είναι οι πλέον πρόσφατες δομές της χώρας με σημαντικές

για την υπόστασή τους τις ρυΘμίσεις του έτους

1986 μ.χ., ανέρχονται σε 26: 21 της Ηπει
ρωτικής Γαλλίας, 1 της ΚορσΙΚ11ς, η o~oία διατελεί υπό ιδιαίτερο καθεστ(Ως, και 4 των
Υπερποντίων Εδαφών.
Στα επίπεδα αυτών των τριών δομών η Κεντρική Εξουσία εκπροσωπείται βάσει του

άρΘρου 72 του Γαλλικού Συντάγματος υπδ Εκπροσ<lJπων της, οι οποίοι προστατεύουν το
εθνικδ συμφέρον, ασκούν διοικητικό έλεγχο και επιβάλλουν το σεβασμό των νόμων.

Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προ'ίόν της Γαλλίας κατά το έτος 2000 αυξήΘηκε κατά 3,3 %
σε σχέση με το έτος

1999.

Οι δαπάνες για την εκπαίδευση γενικώς ανήλθαν κατά το παρελθόν έτος σε ποσοστό

6,3%

επί του Ακαθάριστου Εγχώριου Προ'ίδντος.

Το εργατικό δυναμικό της ανήρχετο κατά το έτος

1999 σε 26.123.000 άτομα, εκ των ο

ποίων 5,8 % ήταν αλλοδαποί.
Οι μετακινηθέντες οδικώς κατά το έτος

1.999 ανήλθαν σε: 740.300.000.000 επιβάτες, ε
806.900.000.000 ατδμων.
τροχαίων ατυχημάτων ανήλθαν το έτος 1999 σε 14 άτομα ανά

πί μετακινηθέντων συνολικώς
Οι θάνατοι συνεπεία

100.000 κατοίκους.
Τέλος, σημειώνεται, δτι οι δαπάνες υγείας στην Γαλλία ανήλθαν κατά το παρελυόν έ
τος σε ποσοστό

9,5%

επί του Ακαθάριστου Εγχ(Ωριου Προ'ίόντος της χώρας.

Γερμανία

Η έκταση της Γερμανίας ανέρχεται σε 357.000 τετρ. χιλιόμετρα και ο πληθυσμός της
82.087.000 κατοίκους, εκ των οποίων ποσοστό 8,9% είναι αλλοδαποί.
Η Ομοσπονδιακή Γερμανική Δημοκρατία περιλαμβάνει 3 επίπεδα διακυβέρνησης:
1. Oμoσπoν§ιακ~ Κυβέρνηση.
2. Κρατίδια: 16 Κράτίδια (Landers).
3. Περιφέρειες, Πόλεις και Τοπική Αυτοδιοίκηση: 323 Περιφέρειες (Counties), 116
Πόλεις και 14.865 Δήμοι.
Τα Κρατίδια (Landers), απολαμβάνουν καθεσΤ(l>ς Κράτους, ασΚΟ1Ίν νομοθετική ε
σε

ξουσία μέσω των Βουλών τους, εκτελεστική μέσω των Κυβερνήσεών τους και διαθέτουν
ανεξάρτητο δικαστικό σύστημα.
Κρατίδια, Περιφέρειες, Πόλεις και Τοπική Αυτοδιοίκηση, ασκούν από κοινού τις αρ

μοδιότητες για την τήρηση του νί>μου και της τάξης, την εκπαίδευση και την επίβλεψη
των εθνικ(Ων οδών, την υγεία, την πρόνοια, τον πολιτισμό, τις δημόσιες τοπικές συγκοι

νωνίες και την παροχή νερού και ηλεκτρικής ενέργειας. Ισχύει η Αρχή της Επικουρικό

τητας και συνεπώς η Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν είναι επιφορτισμένη με αποκλειστικές
αρμοδιότητες. Είναι υπεύΘυνη για την διοίκηση των Τοπικών Υποθέσεων, σε Οέματα το-
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πικού ενδιαφέροντος, όπου άλλοι τοπικοί φορείς (εκκλησία, εθελοντικοί οργανισμοί)

δεν είναι αρμόδιοι.

.

Το ΑκαΘάριστο Εγχ(οριο Προ'ίόν της Γερμανίας κατά το έτος

3%

σε σχέση με το έτος

2000

αυξΙ1θηκε κατά

1999.

Οι δαπάνες για την εκπαίδευση γενικώς ανι1λθαν κατά το παρελθ<'>ν έτος σε ποσοστό

5,7 % επί του

Ακαθάριστου Εγχώριου Προ'ίδντος.

Το εργατικό δυναμικδ της Γερμανίας ανΙ1ρχετο κατά το έτος
μα, εκ των οποίων

1999 σε 40.001 .000 άτο

9,1 % ήταν αλλοδαποί.

Οι μετακινηΘέντες οδικώς καΗΧ το έτος

J 999 ανΙ1λθαν σε: 817.500.000.000 επιβάτες, ε
891.100.000.000 ατδμων.
τροχαίων ατυχημCπων ανΙ1λΟαν το έτος 1999 σε 9 άτομα ανά

πί μετακινηθέντων συνολικιί)ς
Οι θάνατοι συνεπεία

J00.000 κατοίκους.
Τέλος, σημειιί)νεται, δτι οι δαπάνες υγείας στην Γερμανία ανΙ1λΟαν κατά το παρελΘόν
έτος σε ποσοστδ

10,6%

επί του Ακαθάριστου Εγχ(οριου Προ'ίόντος της χ(l)ρας.

Ελλάδα
Η έκταση της Ελλάδας ανέρχεται. σε

132.000 τετρ. χιλιδμετρα και ο πληθυσμδς της σε

10.534.000 κατοί.κους.
Το πολίτευμα της Ελλάδας είναι Προεδρευομένη Δημοκρατί.α.

Η Χώρα διαιρείται σε

13 Περιφέρειες, 54 Νομαρχίες, J033 ΔΙ1μους και 51 Κοινδτητες.

Οι Περιφέρειες είναι αρμόδιες για τον σχεδιασμό, τον προγραμματισμό και την εφαρ-

μογ11 πολιτικών για την οικονομιΚ11, κοινωνΙΚ11 και πολιτισΤΙΚ11 ανάπτυξη της πεΡΙΟΧΙ1ς
δικαιοδοσίας του, εντός του σχεΤΙΚΟ1' πλαισίου του γενικδτερου εθνΙΚ011 σχεδιασμ01,.
Λειτουργούν ως ενιαία αποκεντρωμένη μονάδα διοί,κησης με αρμοδιότητες, που ασκούν
οι Υπηρεσίες της (συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που εδρεύουν στους επί μέρους

Νομούς και Νομαρχίες) και αρμοδιότητες, που μεταβιβάζονται με Π.Δ. από τις κεντρικί:ς

Υπηρεσίες των Υπουργείων'ή αυτοτελών Δημοσιων Υπηρεσιιί)ν.
Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις (ως β' βαΘμός ΤΟΠΙΚΙ1ς Αυτοδιοίκησης, ο οποίος συ

στήθηκε με τον Ν.

2218/'1994), είναι αυτοδιοικούμενα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δι

καίου και είναι αρμόδια για την διοίκηση των Τοπικών Υποθέσεων νομαρχιακού επιπέ-

δου και την παΡΟΧΙ1 Δημοσίων Υπηρεσιών από ~.ις Νομαρχιακές Υπηρεσίες.

~

Οι Δήμοι (α' βαθμός Τοπικής αυτοδιοίκησης από 'το Σύνταγμα του 1864) εί.ναι αυτο
δΙΟΙΚ01'μενα Νομικά Πρόσωπα Δημοσί.ου Δικαίου και είναι αρμόδια για την διοί.κηση
των Τοπικά>ν Υποθέσεων στα πλαίσια της χωρικής επικρι'χτειάς τους και την προαγωγή
των κοινωνικών και οικονομικών συμφερόντων καθιί)ς και των πολιτιστικών και πνευ

ματικών ενδιαφερόντων των κατοίκων τους.
Το ΑκαΘάριστο Εγχώριο Προ'ίδν της Ελλ(χδος κατά το έτος 2000 αυξήΘηκε κατά
σε σχέση με το έτος

4%

1999.

Οι δαπάνες για την εκπαίδευση γενικιί)ς ανήλΘαν κατά το παρελθόν έτος σε ποσοστό

4 % επί του Ακαθάριστου Εγχώριου Προ·ίόντος.
Το εργατικό δυναμικό της Ελλάδος ανήρχετο κατά το έτος
Οι μετακινηθέντες οδικώς κατά το έτος
μετακινηθέντων συνολικό.Jς
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1999 σε 4.463.000 άτομα.
1999 ανήλθαν σε: 40.000.000.000 επιβάτες, επί

41.900.000.000 ατόμων.
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Οι οάνατοι συνεπεία τροχαίων ατυχημάτων ανήλθαν το έτος 1999 σε 20 άτομα ανά

100.000 κατοίκους.
Τέλος, σημειώνεται, ότι οι δαπάνες υγείας στην Ελλάδα ανήλθαν κατά το παρ ελΟ()ν
έτος σε ποσοστό 8,3% επί του Ακαθάριστου Εγχώριου Προ'ίόντος της χώρας.
Ιρλανδία
Η έκταση της Ιρλανδίας ανέρχεται σε 70.000 τετρ. Χιλιόμετρα και ο πληΘυσμδς της σε
3.745.000 κατοίκους, εκ των οποίων ποσοστδ 3,1 % εί.ναι αλλοδαποί.

Το πολίτευμα της Ιρλανδίας είναι Δημοκρατία.

Εμφανίζονται 2 επίπεδα διακυβέρνησης: Κεντρική Κυβ έρνηση και Τοπικι1 Αυτο διοί,
κηση , ενώ απουσιάζει τελεί.ως η περιφερειακι1 οργάνωση.
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση περιλαμβάνει 29 Κομητείες, 10 Δημοτικά Συμβούλια αντί

στοιχων διοικητικών διαμερισμάτων και 49 Αστικά Συνοικιακά Συμβούλια. Σύμφωνα με
τα Σίινταγμα του

1999, οι εκλογές για την ανάδειξη των αρχών της Τοπικι1ς Α υτοδιοίκη

σης διεξάγονται κάθε πέντε χρδνια και είναι υπεύΟυνες για την κατασκευή και συντήρη
ση εργατικών κατοικιών, δρόμων, και άλλων υποδομών , για θέματα κοινωνικι1ς πρόνοι
ας, ψυχαγωγίας, εκπαίδευσης, διαχείρισης των υδ(χτων και του περιβάλλοντος κ.ά ..
Το ΑκαΘάριστο Εγχώριο Προ'ίόν της Ιρλανδίας κατά το έτος

11 %

σε σχέση με το έτος

2000 αυξήΘηκε κατά

1999.

ΟΙ δαπιχνες για την εκπαίδευση γενΙΚclJς αγl:ιλΘαν κατιχ το παρελΘόν έτος σε ποσοστα

5%

επί του Ακαθάριστου ΕγχιίJριου Προ·ίι)ντος.
Το εργατικδ δυναμικδ της Ιρλανδίας ανl~]ρχετo κατ(χ το έτος

εκ των οποίων

1999 σε 1.688.000 άτομα,

3,4% ήταν αλλοδαποί.

Οι μετακινηθέντες οδικώς κατά το έτος 1999 ανήλθαν σε: 11.400.000.000 επιβάτ ε ς.
Οι θάνατοι συνεπεία τροχαίων ατυχημάτων ανl~lλθαν το έτος 1999 σε 11 (χτομα αν(Ί

100.000 κατοίκους.
Τέλος, σημΠ(I.Jνεται , ()Τι οι δαπάνες υγείας στην Ιρλανδία ανήλθαν κατά το παρ ελΟδν
έτος σε ποσοστ()

6,4 % επί του ΑκαΘάριστου

Eyx(iJQLOU Προ'ίόντος της χιίJρας .

Ιταλία
Η έκταση της Ιταλί.ας ανέρχεται σε 301.000 τετρ. χιλιόμετρα και ο πληΘυσμός της σε
57.078.000 κατοίκους, εκ των οποίων ποσοστδ 2,2% είναι αλλοδαποί.
Το πολίτευμα της Ιταλίας εί,ναι Δημοκρατία .

Κατά το ισχύον άύνταγμα , η ιταλΙΚΙ1 δημοκρατία είναι μλ,α και αδιαίρετη , αναγνωρί.ζει
και ευνοεί την τοπική αυτoνoμi,α, πραγματοποιεί στις υπηρι:σίες τις εξαρτι.Ομενι::ς απίJ το

Κράτος την πληρέστερη διοικητικι1 .αποκέντρωση, προσαρμόζει τις αρχές και τις με()(J
δους της νομοΘεσίας της στις ανάγκες της αυτονομίας και της αποκέντρωσης (άρΘρο 5).
ΊΌ Ιταλικό Κράτος περιλαμβcχνει, πλην της Κ εντρικής Διοίκησης , 20 Πι::ριφΙρειες , 1 00
Νομούς και 8.J 00 Δι1μους.

Η Ωι::ριφέρεια είναι οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης με νoμoθετικ~;ς και διοικητι
κές εξουσίες και δι.οικείται από Συμβ01Jλιο εκλεγδμενο αμέσως υπό του Λαού και Εκτε

λεστικι1 επιτροπι1 εκλεγόμενη εμμέσως υπδ του Συμβουλίου.
Ο Νομδς είναι οργανισμός τοπικτις αυτοδιοίκησης με εξουσία κανονιστική και διοι
κη τική, δ ι()~κoύμενoς υπό Συμβουλίου αμi:σως εκλεγόμενου υπ' του Λαού και Εκτ ε λε

στικιΊς Επιτροπής έμμεσα εκλεγίJμενης υπό του Συμβουλίου. Αποτελεί. παράλληλα

ιοι-
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:κητικη3tεριφερεια του Κράτους, με επί κεφαλής τον Νομάρχη, ο οποίος είναι κρατικός υ
πάλληλος, διοριζόμενος από την Κυβέ'ρνηση.

Ο Δήμος είναι οργανισμός ΤΟΠΙΚΙ1ς αυτοδιοίκησης με εξουσία κανονισΤΙΚ11 και διοι
κηΤΙΚΙ1, διοικούμενος υπό Συμβουλίου αμέσως εκλεγόμενου υπό του Λαού και Εκτελε
στική Επιτροπή έμμεσα εκλεγόμενης υπό του Συμβουλίου. Στους Δι1μους παρέχεται η
δυνατότητα σύστασης Συνδέσμων Δι1μων.

Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προ'ίόν της Ιταλίας κατά το έτος 2000 αυξι1θηκε κατά 3 % σε
σχέση με το έτος 1999.

Οι δαπάνες για την εκπαίδευση γενικώς ανιΊλθαν κατά το παρελθόν έτος σε ποσοστό

4,8% επί του Ακαθάριστου Εγχώριου Προ'ίόντος.

.

Το εργατικό δυναμικό της Ιταλίας ανΙ1ρχετο κατά το έτος 1999 σε 23.533.000 άτομα,
εκ των οποίων 3,6% Ι1ταν αλλοδαποί.
Οι μετακινηθέντες οδικ(ί)ς κατά το έτος 1999 ανι1λθαν σε: 751.600.000.000 επιβάτες, ε

πί μετακινηΘέντων συνολικώς 792.600.000.000.
Οι θάνατοι συνεπεία τροχαίων ατυχημάτων ανΙ1λθαν το έτος 1999 σε 11 άτομα ανά

100.000 κατοίκους.
Τέλος, σημειώνεται, ότι οι δαπάνες υγείας στην Ιταλί.α ανήλθαν κατά το παρελθόν έ
τος σε ποσοστό 8,4 % επί του ΑκαΘάριστου Εγχώριου Προ'ίόντος της χώρας.

Λουξεμβούργο
Η έκταση του Λουξεμβούργου ανέρχεται σε 3.000 τετρ. χιλιόμετρα και ο πληΘνσμός

του σε 433.000 κατοίκους, εκ των οποίων ποσοστό 36% είναι αλλοδαποί.
Το πολίτευμα του Λουξεμβούργου είναι ΣυνταγμαΤΙΚΙ1 Μοναρχία κυβερνώμενο από
τον Μεγάλο Δούκα και ένα Υπουργικό Συμβούλιο.
Η Χώρα σύμφωνα με τον Νόμο για την τοπική Αυτοδιοίκηση του έτους 1989, υποδι
αιρείται σε

118 Δήμους,

οι οποίοι έχουν ως αποκλεισΤΙΚ11 αρμοδιότητα την παροχή προ

σχολικής και σχολικής εκπαίδευσης, την έκδοση κανονισμού λειτουργίας της τοπικής α
στυνομίας και για ορισμένα Θέματα, που σχετίζονται με την παροχή υπηρεσι(ί)ν υγείας
και πρόνοιας.

Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προ'ίόν του Λουξεμβούργου κατά το ?:τος 2000 αυξήθηκε
κατά 3% σε σχέση με το έτος 1999.

Οι δαπάνες για την εκπαίδευση γενικώς ανήλθαν ~ατά το παρελθόν έτος σε ποσοστό

4,8% επί του ΑκαΘάριστου Εγχώριου Προ·ίόντος.
ΤΟ εργατικό δυναμικό του Λουξεμβούργου ανήρχετο κατά το έτος 1999 σε 254.000 ά

τομα, εκ των οποίων 57,3 % ήταν αλλοδαποί.
Οι μετακινηθέντες οδικώς κατά το έτος 1999 ανΙ1λΘαν σε: 1.000.000.000 επιβάτες.
Οι θάνατοι συνεπεία τροχαίων ατυχημάτων ανήλθαν το έτος 1999 σε 14 άτομα ανά

100.000 κατοίκους.
Τέλος, σημειώνεται, ότι οι δαπάνες υγείας στο Λουξεμβούργο ανήλΘαν κατά το πα

ρελθόν έτος σε ποσοστό 5,9% επί του ΑκαΘάριστου Εγχώριου Προ'ίόντος της χώρας.
Ολλανδία

Η έκταση της Ολλανδίας ανέρχεται σε 41.000 τετρ. χιλιόμετρα και ο πληθυσμός της σε
1~.808.000 κατοίκους, εκ των οποίων ποσοστό 4,1 % είναι αλλοδαποί.
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ΊΌ πολίτευμα της Ολλανδίας είναι Βασιλευομένη Δημοκρατία, κυβερνάψενη από
κληρονομικό.Βασιλέα

1; Βασίλισσα και την Κυβέρνηση.

Η Ολλανδία ε ί.ναι ένα ενιαίο κράτος, που οργανισνεται βάσει του αποκ "tQ(~1tLX( Ί
συστήμ τος και περιλαμβάνει τρία επίπεδα Διακcvβέρνησης: την Κεντρικι; Κνβέρνη η ,
Ι2 Περιφέρειες X('lL54R Δήμους. Μεταξύ των τριών επιπέδων υπάρχει lεραρχικι; σχέιτ'l λέγχου και εποπτείας, () δε διάλογος μεταξύ ΚενΤΡΙΚΙ1 ς ΚΙ βέρνησης, η ριφερειιί)ν και
Τaπικής Αυτοδιοίκησης παίρνει την μορφΙ1 δι.απραγματεύσεων, που κ(.(ταλήγο ν σε

συμβάσεις γνωστές ως «Διοικητικές Συμφωνίες».
Η ΚενΤΡΙΚ1; Κυβέρνηση είναι υπεύουνη για την χάραξη της γενικής πολιτικής της Χώ
ρας καL τις Διεθνείς Σχέσεις .

Οι Περιφέρειες είναι αρμόδιες για την διοίκηση των υποΘέσεων εντός των εδαφικών
ορίων τους καΘώς επίσης και γι('). τις συγκοινωνίες, την προστασί.α του περιβάλλοντος,
την παροχή ύδατος για οικιακή χρήση, την παροχil1.Jπηρεσιciιν πρ<Ίνοιας, την πολεοδ

-

μί.α ,κ.ά ..
Οι Δ1;μοι είναι αρμόδΙΟL για την διοίκηση των τοπικών υποθέσεων και κυρίως για την

δημόσια ασφάλεια την δημόσια υγεί.α, την διατήρηση και κατασκευ1; οδικά)ν δικτί)(ι)ν,
τον πολιτι.σμό τον αΘλητισμό κ.ά ..
Το Aκαθάρ~στo εγχώρ~o Προ'ίόν της Ολλανδίας κατά το έτος 2000 αυξήθηκε κατcί

45% σε σχέση με το έτος 1999.
Οι δαπάνες για την εκπαίδευση γενικώς ανήλΘαν κατά το παρελθόν έτος σε ποσοστό

4,7%

επί του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος.

ΊΌ εργατικό δυναμικό ανήρχετο κατά το έτος 1999 σε 7.954.000 άτομα, εκ των οποίων

3,4 % 'itav αλλοδαποί.
ΟΙ μετακινηθέντες Oδ~κ(ίJς κατά το έτος Ι999 ανl;λθαν σε: 164.300.000.000 επιβιίτες, ε
πί μετακινηθΙΎτων συνολικώς Ι 78.400.000.000 ατ6μων.
Οι Θάνατοι συνεπεία τροχαίων ατυχημάτων ανtιλθαν το έτος 1999 σε

7 άτομα

ανδ.

100.000 καΤ9ίκους.
Τέλος σημειιονεται, ότι οι δαπάνες υγείας στην Ολλανδία ανήλΘαν κατά το παρελΟόν
έτος σε ποσοστό 8,6% επί του Ακαθάριστου EyxcilgLOU Πρα'ίόντος της χώρας.
Πορτογαλία

Η έκταση της nορτογαλίας ανέρχεται σε 92.000 τετρ . χιλιόμετρα και ο πληθυσμός της

σε 9.988.000 ~ατo~κoυς, εκ των οποίων ποσοστό 1,9% είναι αλλοδαποί.
Το πολίτευμα της Π ορτογαλΙας είναι Δημοκρατία.
Η Πορτογαλία εί.ναι ένα ενιαΙο κράτος, που περιλαμβάνει τρία επί,πεδα Διακυβέρνη
σης: την ΚενΤΡΙΚ1; Κ υβέρνηmι, ι {)ο αυτόνομες περιοχές ,

5 Π εριφέρει~ς, 308 Δ1Ίμους και

4.241 Ενορίες .
Το Σύνταγμα της Πορτογαλίας ορίζει, ότι 11 σργάνωση του Κ ράτους βασίζεται στην
αΡΧ1; της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Δημοκρατικής Αποκέντρωσης της ιοίκησης .
Μ ε λεπτομερειακές ρυθμί.σεις ορίζα τις εξουσίες xaL τους πόρους του κάΘ ε επιπέδου δια
κυβέρνησης. ΟΙ (ύ

αυτόν μες περιοχές (Az()I'e~, M,ι<.Jeira) απολαμβάνουν ειδικού κα

θεσΤ(Vτσς, που τους επιτρέπει την άσκηση νομοθεΤΙΚ1;ς και εκτελεσΤΙΚ1;ς εξουσίας σι; Θέ
ματα που αφορούν αποκλειστικά στην γι::ωγραφική τους ε πικράτεια .
Η Τοπικιi Αυτοδιοίκηση δεν διαθ~:τε~ αποκλειστικές αρμοδιότητες . E.ίνα~αρμόδια
για την διοίκηση των τοπικ(ον υποΟέσεων σε συνεργασία με την κενΤΡΙΚΙ1 Κυβέρνηση . Ι-Ι
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συνεργασία autli διέπεται από κανονισμό, ο οποίος καθίσταται αντικείμενο διαπραγμά
τευσης μεταξύ του Κράτους και της ΕΘνικι1ς Ένωσης των Διiμων της Πορτογαλίας

(NationaI ASSOCi~lli()11 ο[ PortιJguese Municipalities).
Το ΑκαθάριΘτΟ Εγχώιμο π ο'ί' \Ι της Πορτογαλίας κατά το έτος 2000 αυξιiΘηκε κατά

3,2% σε σχέση με το έτος 1999.
Οι δαπάνες για την εκπαίδευση γενικώς ανι1λΟαν xatCl το παρελΘίn l έτος σε ποσοστό

5,8% επί του ΑκαΘάριστου Εγχώριου Προ·ίόντος.
Το εργατικό δυναμικό της Πορτογαλίας ανιiρχετο xatCl το έτος 1999 σε 5.060.000 ά
τομα, εκ των οποίων 1,8 % ;)ταν αλλ (αποί.
Οι μετακινηθέντες οδικιος κατά το έτος 1999 ανl~)λΘαν σε: 87.200.000.000 επιβάτες, επί
μετακινηθέντων ουνολικ(ί>ς 91 .800.000.000 ατόμων.

Οι Θάνατοι συνεπ ία τροχαίων ατυχημάτων ανιiλΘαν το έτος 1999 σε 21 άτομα ανά

100.000 κατοίκους.
Τέλος, σημειώνεται, ότι οι δαπάνες υγείας στην Πορτογαλία ανι1λΘαν κατά το παρελ
Θόν i:τος σε ποσοστό 7,8% επί του ΑκαΟάριστου ΕΥχιί>ριου Προ'ίόντος της χιί)ρας.

Ισπανία
Η έκταση της Ισπανίας ανέ,ρχεται σε 505.000 τετρ. χιλιόμετρα και ο πληΘυσμός της σε
39.418.000 κατοίκους, εκ των οποίων ποσοστό 2,2 % εί,να αλλοδαποί.

Το πολίτευμα της Ισπανίας είναι Βασιλευομένη Δημοκρατία.
Η Ισπανί.α περιλαμβάνει τα εξιiς επίπεδα Διακυβέρνησης:

17 Περιφέρειες (αυτόνομες

οντ()τητες). 50 Επαρχίες και8.078 Δι;μους.

Το Σύνταγμα της Ισπανίας εξασφαλί.ζει μεγάλο βαΘμό αυτονομίας των

ι1μων, και

των Αυτόνομων Πιοριφιορει(ί>ν αναθέτοντιχ τους επί.πλίων την αρμοδι('nητα της επιβολιiς
και ελέγχου των φόρων,

Οι Α:ΙJτόνομες Περιφέρειες είναι σχεδόν αποκλειστικώς υπεύ Ουνες για την υγιοία, την
εκπαίδευση και την οικονομική ανάπτυξη των ntiQloxciJ\I τους και σε συνεργασία με την
ΚεντρικΎ) Κυβέρνηση ιοίναι υπεύΘυνες για τις υποδομές, το περιβάλλον τον τουρισμ<), τον

πολιτισμό κ.ά"

.

Οι Επαρχίες δεν διαΘέτουν αποκλειστικές αρ~ωδΙ(·Hητες. ΠαρακολουΘούν και συ

ντονίζουν τις δράσεις των Δήμων, παρέχουν νομικΎ), οικονομΙΚ11 και τεχνΙΚ1~) βοιiΘεια
στους Δήμους και προωθούν τα συμφέροντα των κατοίκων της περιοχίΊς τους.
Οι Δήμοι είναι αρμόδιοι για την διοίκηση των τoπικιJ)ν υποΘέσεων και για την διαχεί
ριση των φόρων, τις δημόσιες συγκοινωνίες , την λειτουργία της πυροσβεσΤΙΚ11ς υπηρε
σίας και την έκδοση κανονισμ<1)ν για την υγιεινΎ) των τροφών,

ΊΌ Ακαθάριστο Εγχώριο Προ'ί()ν της Ισπανίας κατά το έ.τος 2000 αυξήΘηκε καΤ(l

4,1 % σε σχέση με το ~:τoς 1999.
Οι δαπάνες για την εκπαίδευση γενικώς ανήλΘαν κατά το παρελθόν έτος σε ποσοστό

5,7% επί του Ακαθάριστου Εγχώριου Προ'ίόντος.

1'0 εργατικ() δυναμικό της Πορτογαλί,ας ανήρχετο κατά το έτος 1999 σε 16.598.000 ά
J , % 11ταν αl λ )δαπ ί.

τομα, εκ των οποίων

Οι μι;τακινηΟέντες οδικ(ος κατά τ ~τ()ς Ι 999 αν1iλΘα\l σε: 375.200,000,000 επιβάτες, ε
πί μετακινηθέντων συνολικιί)ς 394.900.000,000 ατόμων.
Οι θάνατοι συνεπεία τροχαίων ατυχημάτων ανlΙλΘαν το έτος 1999 σε 15 άτομα ανά

100,000 κατοίκους,
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Τέλος, σημειώνεται, ότι οι δαπάνες υγείας στην Ισπανία αν11λΟαν κατά το παρελθόν
έτος σε ποσοστό

7,1 % επί του Ακαθάριστου Εγχ(οριου Προ'ίόντος της χώρας.

Σουηδία

Η έκταση της Σουηδίας ανέρχεται σε 450.000 τετρ. χιλιόμετρα και ο πληθυσμός της σε
8.85 .000 κατοίκους , εκ των οποίων ποσοστι) 5,5 % είναι αλλοδαποί.
Το πολίτευμα της Σουηδίας είναι Συνταγματική Μοναρχία.

Η Σουηδία περιλαμβάνει τρία επίπεδα Διακυβέρνησης: 21 Κομητείες,

4 Περιφέρειες

και 289 Δήμους.

Οι Π εριφέρειες συσηΊΘηκαν με ν~ψo του έτους 1996 και αποτελούν αποκεντρωμένες
γ πηρεσίες του Κράτου ς.

ΊΌ Σύνταγμα και οι Νδμοι της Σουηδίας εξασφαλίζουν μεγάλο βαθμό αυτονομίας της

Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Συ μβούλια Κο μητειών και Δήμοι). Τ α Συ μβούλια των Κο μητει
ών δεν ασκούν ιεραρχικ(') έλεγχο στους ΔΤ]μους. Η βασΙΚ1Ί διαφορά μεταξύ των δ,JΟ επι

πέδων είναι, ότι ασκούν διαφορετικές αρμοδιότητες.

Οι Δ1Ίμ.οι είναι. αρμόδιοι για την διοίκηση των τοπι.κ(Ον υποθέσεων και για την διαχεί
ριση των φόρων, τις τοπικές δημδσιες συγκοινωνίες, την λειτουργία υπηρεσιών πρώτων
βοηΘειών, την πολεοδομία και σχεδδν αποκλειστικιί)ς υπεύθυ νοι για την πρωτοβC.:ιθμια
εκπαίδευση, την παροχή υπηρ εσι(ον υγείας, υπηρεσι(ίJν πρόνοιας και στήριξης της οικο
γένειας, δπως φροντίδα ηλικιωμένων, απασχδληση και φύλαξη παιδιών, παΡοΧIΊ οικογε

νειακ<ίJν επιδομάτων , κ.ά ..
Οι Κομητεί.ες διοικούνται από Διοικητικό Συμβούλιο, που συνίσταται από αντιπρο

σώπους της Κυβέρνησης, της ΠεριφέΡΕιας και του Συμβουλίου της Κομητείας. Τα Συμ
βούλια των Κομητ ε ιών είναι αρμόδια για την παροχή ιατρικών υπηρ εσιών, την φροντίδα
ατόμων με ειδικές ανάγκ ες και ατόμων, που ΧΡ1:lζουν ψυχιαΤΡΙΚI~lς βοήθειας , για τον πο
λιτισμό και την παιδεία , Κ. ά ..

Το Ακα,βάριστο EyxciJQΙO Προ'ίόν της Σουηδίας κατά το έτος 2000 αυξήΘηκε κατά 4 %
σε σχέση με το έτος 1999.
Οι δαπ(J.νες για την εκπαίδευση γενικώς ανΙ1λΘαν κατά το παρελθόν έτος σε ποσοστό

6,9% επί του ΑκαΘάριστου Eyx(iJgιou Προ·ί()ντος.
ΊΌ εργατικό δυναμικό της Σουηδί.ας ανΙ1ρχετο κατά το έτος 1999 σε 4.382.000 άτομα,
εκ των οποίων 5,1 % 11ταν αλλοδαποί.
Οι μετακινηθέντες οδικώς κατά το έτος 1999 αν11λΘαν σε : 107.500.000.000 επιβάτες , ε
πί μετακινηΘί,ντων συνολικιίJς 114.900.000.000 ατδμων.

Οι θι:'χνατοι συνεπεία τροχαίων ατυχημάτων αν1ΊλΘαν το έτος 1999 σε

100.000 κατοίκους.

7 άτομα ανά
.

Τέλος, σημειώνεται, ι)τι οι δαπιJ.νες υγείας στην Σουηδία αν11λΘαν κατά το παρελΘόν
σε ποσοστό

8,4 % επί του Ακαθάριστου Εγχιοριου ΠΡΟ'ίόντος της χιίJρας .

Ηνωμένο Βασίλειο
Η έκταση του Ηνωμένου Βασιλείου ανέρχεται σε 245.000 τετρ . χιλιόμετρα και ο πλη

θυσμός του σε 59.000.000 κατοίκους, εκ των οποίων ποσοστό

3,8 % είναι αλλοδαποί.

ΊΌ Ηνωμένο Βασίλειο σύγκειται εκ τεσσάρων εΘνοττμων: της Αγγλίας, της Ουαλίας,

της Σκωτίας και της Βόρειας Ιρλανδίας και είναι κληρονομική μοναρχία κοινοβουλευτι
κού τύπου, βασιλευομΙνη δημοκρατία. Δεν υπάρχει τυπικό κείμενο Συντάγματος και η
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ΚρατικΎ] Οργάνωση, και επομένως και η ΤΟΠΙΚ11 Αυτοδιοίκηση, ρυθμίζονται υπό σειράς
νόμων. Το Κράτος, εξ (lλλου, δεν διαΘέτει αποκεντρωμένα όργανα συντονισμού και ε
ποπτείας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η Χ(ίΊρα διαθέτει δύο Νομοθετικά Σώματα, την Βουλή των ΚοινΟτ11των (τα μέλη της
οποίας εκλέγονται) και την βουλή των Λόρδων (τα μέλη της οποίας διορίζονται), που με
τέχουν στην νομοθετική διαδικασία υπό διαφορεΤΙΚ1Ί έννοια: η Βουλή των Λόρδων, η ο

ποία χαίρει ιδιαίτερης εκτίμησης, λόγω του υψηλού μορφωτικοί) επιπέδου και της εμπει

ρίας των Μελ(;)\' της, επεξεργαζεται τα κείμενα των νόμων, τα οποία τελικώς ψηφίζει 1i
καταψηφίζει η Βουλή των Κοινοτήτων.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο τα νομοθετικά κείμενα, τα οποία αναφέΡOντd.'ι σε θέματα Το
πικής Αυτοδιοίκησης, είναι συγκεκριμένου τύπου, τα Public Acts. Ένας ίψως Οργανι

σμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχει την δυνατότητα να ζηΤ11σει, κατά ειδΙΚ11 διαδικασί,α,
την έκδοση από το Κοινοβούλιο νομοΘετικής πράξης αποκλειστικώς για τις ιδικές του θε
τικές δράσεις. Οι πράξεις αυτές ονομάζονται Private Bills και συνήθως διευρύνουν τις
αρμοδιότητες του Οργανισμού, ο οποίος επεδίωξε την έκδοσή τους.
Η δομή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι διαφορετική στην κάθε μία εθνότητα: η

Αγγλία περιλαμβάνει τα Μητροπολιτικά Διαμερίσματα των αστικών περιοχών και τις
Κομητείες (36 Συμβούλια Koμητει~ν) και τις Συνοικίες (238 Συνοικιακά Συμβούλια) για
τις αγροτικές περιοχές. Η Ουαλία,υποδιαιρείται σε 22 Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοί
κησης, η Σκωτία σε
ποδιαιρείται σε

32 Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και η
26 Συνοικίες.

Βόρειος Ιρλανδία υ

Το ΑκαΘάριστο Εγχώριο Προ'ίόν του Ηνωμένου Βασιλείου κατά το έτος 200ό αυξή
θηκε κατά 3% σε σχέση με το έτος 1999.
Οι δαπάνες για την εκπαίδευση γενικώς ανήλθαν κατά το παρελθόν έτος σε ποσοστό

6, %

επί του Ακαθάριστου Εγχώριου Προ·ίι)ντος.

Το εργατικό δυναμικό της Χώρας ανήρχετο κατά το έτος 1999 σε 22.194.000 άτομα, εκ

των οποίων 3,7% ήταν αλλοδαποί.

"

Οι μετακινηθέντες οδικώς κατά το έτος 1999 ανήλθαν σε:

666.000.000.000 επιβάτες, ε

πί μετακινηθέντων συνολικώς 704.300;000.000 ατόμων.

Οι θάνατοι συνεπεία τροχαίων ατυχημάτων ανήλθαν το έτος 1999 σε 6 άτομα ανά

100.000 κατοίκους.
Τέλος, σημειώνεται, ότι οι δαπάνες υγείας στο Ηνωμένο Βασίλειο κατά το παρελθόν
έτος ανήλθαν σε ποσοστό

6,7%

επί του Ακαθάριστου Εγχώριου Προ'ίόντος της χώρας.
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