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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Η Ελλάδα, εισερχόμενη στη νέα χιλιετία, απαιτεί ένα νέο όραμα και 
μια νέα μακροπρόθεσμη στρατηγική. Στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, η χώρα πρέπει, διατηρώντας τις αξίες και παραδόσεις της, να 
αναπτυχθεί βασίζοντας την οικονομική και κοινωνική ευημερία όλων 
των Ελλήνων στην ανάπτυξη της γνώσης, της κοινωνικής συνοχής και 
της ιδιαιτερότητας του φυσικοΰ και πολιτιστικού μας περιβάλλοντος. 
Πριν απ' όλα όμως πρέπει να προωθήσουμε τη διαφάνεια και να κα-
ταπολεμήσουμε τη διαφθορά. 

Μία σειρά προτάσεων νόμων που έχουμε καταθέσει στη Βουλή τα 
τελαυταία 6 χρόνια, σηματοδοτούν την ανάγκη για ολική αλλαγή της 
πορείας του κράτους, προς τους κανόνες διαφάνειας στη διαχείριση 
των δημοσίων οικονομικών και των δημοσίων συμβάσεων, καθώς και 
προς την ουσιαστική ρύθμιση του ραδιοτηλεοπτικού τομέα, όπως και 
τον αποτελεσματικό έλεγχο των οικονομικών των πολιτικών κομμάτων 
και των πολιτικών. 

Η εξασφάλιση της δημοκρατίας στην πράξη αποτελεί υποχρέωση 
μιας ευνομούμενης πολιτείας και συνίσταται στην υποχρέωση των 
θεσμοθετημένων εξουσιών, σύμφωνα με το Σύνταγμα και τους νόμους, 
να προασπίζουν το δημόσιο συμφέρον, να διασφαλίζουν τις ατομικές 
ελευθερίες και να προστατεύουν τη ζωή, την προσωπικότητα, την 
περιουσία και την καθημερινή ζωή των πολιτών. 

Μπροστά στο φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης, η αδυναμία να πα-
ρακολουθήσουμε τις αλλαγές που επιτελούνται σε παγκόσμιο επίπεδο, 
αντικατοπτρίζει την αδυναμία των θεσμών μας. Χρειάζεται να ανα-
μορφώσουμε αυτούς που έχουμε, έτσι ώστε να συμβαδίζουν με τη νέα 
εποχή. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις με ποιοτικές πα-
ρεμβάσεις σε όλες τις διαδικασίες της καθημερινής μας ζωής. 



12 ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΕΦΑΛΟ ΓΙΑΝΝΗΣ 

Η προσπάθεια αυτή χρειάζεται όλους μας. Παρουσιάζω τις σκέψεις 
μου αυτές, με την πεποίθηση ότι θα εκφράζουν τους προβληματισμούς 
και ότι θα συναντήσουν τις ανησυχίες των Ελλήνων για την Ελλάδα του 
αΰριο. 

Αθήνα, Μάρτιος 2000 



ΕΝΟΤΗΤΑ Α' 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 





1. Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔίΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Από τα μέσα της δεκαετίας του 1970 μέχρι σήμερα η διεθνής οικονο-
μία και η ελληνική οικονομική πραγματικότητα παρουσιάζουν κοινά ση-
μεία κραδασμών (δ1ιο(±δ) σε ό,τι αφορά τη χρονολογική συγκυρία και α-
ποκλίνοντα σημεία αντιμετώπισης των κρίσεων. Συγκεκριμένα, το 1973 
επήλθε η κατάρρευση του συστήματος σταθερών συναλλαγματικών ισο-
τιμιών του ΒΓΟΙΙΟΠ ΛΝΟΟΆΔ, γεγονός που οδήγησε στον επαναπροσδιορι-
σμό της διεθνούς οικονομικής πολιτικής. Στη δεκαετία του 1980 η διε-
θνής οικονομία ήταν σαφώς επηρεασμένη από τη θεώρηση της μονετα-
ριστικής σχολής, ενώ στη δεκαετία του 1990 η διεθνής οικονομία απα-
σχολήθηκε κατά βάση με την εξεύρεση τρόπων για τη διατήρηση της οι-
κονομικής ανάπτυξης, κυρίως λόγω των ραγδαίων οικονομικών εξελίξε-
ων και της παγκοσμιοποίησης της διεθνούς οικονομίας. Στην Ελλάδα, το 
1974 χαρακτηρίστηκε από την επάνοδο της δημοκρατικής νομιμότητας 
και το υπόλοιπο της δεκαετίας χρησίμευσε έως τη μετάβαση της ελληνι-
κής οικονομίας από αυστηρά κρατικά ελεγχόμενη σε ηπίως κρατικά ε-
λεγχόμενη. Ήταν ίσως η πρώτη και η μόνη φορά που η ελληνική οικονο-
μία συμβάδιζε με τις διεθνείς οικονομικές εξελίξεις, καθώς στη δεκαετία 
του 1980 ακολουθήθηκε μία έντονα λαϊκιστική πολιτική κοινωνικών πα-
ροχών που οδήγησε σε υψηλά δημοσιονομικά ελλείμματα και διόγκωση 
του δημοσίου χρέους. Στη δεκαετία του 1990 η ελληνική οικονομία ει-
σήλθε σε μία περίοδο σταθεροποίησης, αντίθετα με τις διεθνείς εξελί-
ξεις που υπερτόνιζαν την ανάπτυξη. 

Η έλευση του 21ου αιώνα δίδει στη χώρα μία τελευταία ευκαιρία να 
συμπορευτεί με τις διεθνείς οικονομικές εξελίξεις. Το αν η Ελλάδα θα 
καταφέρει να καταστεί ισότιμος οικονομικός εταίρος στη διεθνή οικο-
νομική σκηνή είναι θέμα πολιτικής βούλησης και μόνο. 
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1.1. Η Δ ιεθνής Οικονομία στον 21ο Αιώνα 

Το βασικό χαρακτηριστικό των διεθνών οικονομικών εξελίξεων 
στον 21ο αιώνα είναι η παγκοσμιοποίηση της διεθνούς οικονομίας. Οι 
οικονομικές και επιχειρηματικές συναλλαγές είναι περισσότερες και 
θα καταστούν ευκολότερες, κυρίως λόγω της ραγδαίας ανάπτυξης των 
τεχνολογικών μέσοον. Αποστάσεις που τον προηγούμενο αιώνα χρειά-
ζονταν μέρες ή και μήνες για να καλυφθούν, στη μετά-2000 εποχή θα 
καλύπτονται σε δευτερόλεπτα. Αυτό και μόνο το γεγονός οδηγεί στην 
ένταση του ανταγωνισμού τόσο μεταξύ των επιχειρήσεων όσο και με-
ταξύ των κρατών. Ο κόσμος πια έχει γίνει μικρός και η ανταλλαγή πλη-
ροφοριών και η επίτευξη συναλλαγών έχει καταστεί εύκολη και γρήγο-
ρη διαδικασία. Οι επιχειρήσεις διαβλέποντας αυτή την πορεία ήδη 
προετοιμάζονται για το μέλλον. Τα κράτη όμως επιδεικνύουν μια αδι-
καιολόγητη βραδυπορία στη λήψη κρίσιμων αποφάσεων για το άμεσο 
μέλλον. Ο ανταγωνισμός μεταξύ των κρατών είναι διακριτός ακόμη και 
σήμερα, τόσο με την ένταση του διεθνούς εμπορίου όσο και με τη διεύ-
ρυνση της κοινωνικής και οικονομικής ανισότητας μεταξύ των χωρών. 

Το διεθνές εμπόριο διανύει μία περίοδο έντονης αύξησης, η οποία 
στην επόμενη χιλιετία αναμένεται να μεγεθυνθεί περισσότερο, δεδομέ-
νου ότι οι εγχώριες αγορές αδυνατούν πια να ικανοποιήσουν την επι-
τακτική ανάγκη για ανάπτυξη και μεγέθυνση των επιχειρήσεων. Στον 
αιώνα που έρχεται, το διασυνοριακό εμπόριο θα αποτελέσει βασική 
πηγή ανάπτυξης των οικονομιών. Μία τέτοια εξέλιξη όμως ενέχει τον 
κίνδυνο του πλήρους διαχωρισμού των χωρών σε πλούσιες και φτωχές, 
με αποτέλεσμα οι ήδη πλούσιες χώρες να καθίστανται πλουσιότερες 
και οι ήδη φτωχές χώρες να καθίστανται φτωχότερες. Κατά συνέπεια, 
το διευρυνόμενο χάσμα πλούτου και ευημερίας μεταξύ των χωρών θα 
επηρεάσει δυσμενώς και την εσωτερική κατανομή πλούτου, οδηγώντας 
έτσι σε εντεινόμενες κοινωνικές ανισότητες στο εσωτερικό των χωρών 
αυτών. 

Μία λύση για να αποφευχθεί αυτό το πρόβλημα θα μπορούσε να εί-
ναι η διεύρυνση και πλήρης αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημά-
των που οι φτωχότερες χώρες διαθέτουν. Μία άλλη, ίσως η πιο πιθανή, 
είναι η δημιουργία εμπορικών, οικονομικών και νομισματικών συμφω-
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νιων ή ενώσεων μεταξύ ομάδων κρατών σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτή η 
λύση μπορεί να αποδειχθεί η πλέον αποτελεσματική, όπως δείχνει και 
το πρόσφατο παράδειγμα της ευρωπαϊκής Οικονομικής και Νομισματι-
κής Ένωσης (ΟΝΕ). 

1.2. Η Ευρωπαϊκή Οικονομία στον 21ο Αιώνα 

Παρ' ότι η ιστορία συγγράφεται αρκετά χρόνια μετά την πραγματο-
ποίηση των γεγονότων έτσι ώστε να υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος για 
την αξιολόγησή τους, ίσως δεν είναι υπερβολή ο ισχυρισμός ότι το με-
γαλύτερο ιστορικό γεγονός του 20ού αιώνα ήταν η δημιουργία της 
ΟΝΕ. Η δημιουργία ενός νέου νομίσματος, του ευρώ, αποτελεί μία 
πραγματική επανάσταση. Αν δεν υπάρξουν πολιτικές ολιγωρίες και υ-
παναχωρήσεις των ευρωπαϊκών κρατών, τότε είναι σχεδόν βέβαιο ότι 
η ΟΝΕ θα αποτελέσει την αρχή ραγδαίων, σημαντικών και κοσμοϊστο-
ρικών εξελίξεων στον αιώνα που έρχεται. 

Όμως για την επιτυχή έκβαση του εγχειρήματος της ΟΝΕ απαιτού-
νται συγκεκριμένες πολιτικές κατευθύνσεις που πρέπει να τηρηθούν με 
συνέπεια και αξιοπιστία. Οι βασικές πολιτικές κατευθύνσεις της ευρω-
παϊκής οικονομίας στον 21ο αιώνα αναλύονται παρακάτω. 

1.2.1. Ο συντονισμός της δημοσιονομικής πολιτικής των κρατών-με-
λών της ΟΝΕ 

Η νομισματική ένωση και το ενιαίο νόμισμα θα καταστούν ανενερ-
γοί αν οι δημοσιονομικές πολιτικές των μελών της ΟΝΕ δεν προσαρμο-
στούν στα σύγχρονα δεδομένα των διεθνών οικονομικών εξελίξεων. Το 
Σύμφωνο Σταθερότητας δεν προσφέρει το απαραίτητο εχέγγυο για την 
εξασφάλιση του στόχου αυτού, αν οι εθνικές κυβερνήσεις δεν κατανο-
ήσουν πλήρως την αναγκαιότητα της κοινής πορείας των δημοσιονομι-
κών μεγεθών. Τα αριθμητικά μεγέθη που αφορούν στο δημοσιονομικό 
έλλειμμα και στο δημόσιο χρέος (όπως αυτά αναφέρονται στη συνθήκη 
του ΜΒ&δΐποΙαί) θα αποτελούν σε λίγα χρόνια γράμμα κενό περιεχομέ-
νου, καθώς δεν θα είναι σε θέση να ανταποκριθούν στη διεθνή οικονο-
μική συγκυρία. Ο συντονισμός της δημοσιονομικής πολιτικής δεν ση-
μαίνει ότι οι εθνικές κυβερνήσεις θα χάσουν τον έλεγχο της εθνικής αυ-
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τονομίας στην άσκηση πολιτικής. Αντίθετα, θα βοηθούσε περισσότερο 
τις εθνικές οικονομίες να ασκήσουν υπεύθυνη και αναπτυξιακή οικο-
νομική πολιτική, καθώς ο δημοσιονομικός συντονισμός θα καθιστούσε 
την ΟΝΕ πιο ευέλικτη στη διαμόρφωση κοινής αντιμετώπισης παγκό-
σμιων οικονομικών κρίσεων. 

2.2.2. Η ισχυροποίηση της Ευρώπης σε διεθνές επίπεδο 

Στη χιλιετία που έρχεται, η σχετική πολιτική και κοινωνική ισχύς 
των κρατών θα κρίνεται από την οικονομική ευρωστία τους. Μετά την 
κατάρρευση των κομμουνιστικών οικονομιών, η διεθνής εξέλιξη των 
γεγονότων οδηγεί σε υπεροχή με βάση το μέγεθος. Είναι χαρακτηριστι-
κό ότι η οικονομία των ΗΠΑ αποτελείτο βασικό μοχλό παγκόσμιας κυ-
ριαρχίας της χώρας αυτής. Το μέγεθος και μόνο της αμερικανικής οι-
κονομίας αποτελεί κυρίαρχο παράγοντα στην ανάληψη παγκόσμιου 
ρυθμιστικού ρόλου από τις ΗΠΑ. Το εγχείρημα της ΟΝΕ έχει τη δυνα-
μική να καταστήσει την Ευρώπη το δεύτερο πόλο συγκέντρωσης ισχύ-
ος σε παγκόσμιο επίπεδο. Η διαφορά μεταξύ της οικονομίας που οικο-
δομείται στην Ευρώπη και αυτής που υπάρχει στην Αμερική είναι ότι 
στην Ευρώπη επιδιώκεται η ενδυνάμωση του διεθνούς εμπορίου και η 
διατήρηση των εθνικών πολιτιστικών στοιχείων. Κατά συνέπεια, η 
ΟΝΕ πρέπει να εξελιχθεί με βάση αυτούς τους δύο άξονες. Πρώτον, 
πρέπει να αναπτυχθούν διαρκώς και περισσότερο, με το πέρασμα του 
χρόνου, οι εμπορικές συναλλαγές με όλες τις χώρες του κόσμου. Δεύ-
τερον, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερο βάρος στη δημιουργία του θεσμικού 
και κανονιστικού πλαισίου της ΕΕ, έτσι ώστε η διεύρυνση της ΕΕ να 
πραγματοποιηθεί με ομαλό τρόπο που θα είναι διατηρήσιμος στον ορί-
ζοντα του χρόνου. 

1.2.3. Οι οικονομικές συνέπειες της διεύρυνσης της ΕΕ 

Μέχρι το 2005 εκτιμάται ότι τουλάχιστον πέντε κράτη θα αποτελέ-
σουν τα νέα μέλη της ΕΕ. Αυτή τη φορά, όμως, αντίθετα με τις προη-
γούμενες διευρύνσεις, θα πρόκειται για προσχώρηση κρατών σε μία 
νομισματική ένωση, μία γεωγραφική περιοχή στην οποία υπάρχει ένα 
νόμισμα. Ως προς αυτό, η προσεχής διεύρυνση της ΕΕ αποτελεί κρίσι-
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μη και ιστορική απόφαση. Τα νέα υποψήφια κράτη-μέλη της ΕΕ αποτε-
λούν οικονομίες που μέχρι πριν λίγα χρόνια λειτουργούσαν υπό την α-
σφυκτική καθοδήγηση του κράτους. Το νέο οικονομικό περιβάλλον της 
Ευρώπης, όμως, προϋποθέτει όχι μόνο τη μετάβασή τους από κρατικά ε-
λεγχόμενες σε οικονομίες της αγοράς, αλλά και την ταχύτατη ανάπτυξή 
τους έτσι ώστε το βιοτικό επίπεδο των πολιτών των χωρών αυτών να 
πλησιάσει γρήγορα τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Για την επίτευξη αυτών 
των στόχων η ΕΕ πρόκειται να ενισχύσει τις χώρες αυτές με κονδύλια 
από τα προγράμματα περιφερειακής πολιτικής που σήμερα χορηγού-
νται στα φτωχότερα κράτη-μέλη της ΕΕ (Ιρλανδία, Πορτογαλία, Ισπα-
νία, Ελλάδα). Κάτι τέτοιο όμως σημαίνει, ίσως κατ' ανάγκην, τον περιο-
ρισμό των κοινοτικών ενισχύσεων προς τις τέσσερις αυτές χώρες εις ό-
φελος των νέων μελών. Κατά συνέπεια, αποτελεί κρίσιμο μέγεθος για το 
μέλλον της ίδιας της ΟΝΕ ο βαθμός σύγκλισης, ονομαστικής αλλά και 
πραγματικής, που θα έχει επέλθει μεταξύ των χωρών-μελών της ΟΝΕ 
κατά τη στιγμή της διεύρυνσης. Στην περίπτωση που η σύγκλιση μεταξύ 
μερικών χωρών-μελών της ΟΝΕ είναι χαλαρή, τότε αναπόφευκτα θα 
δημιουργηθούν τριβές και προβλήματα στη λειτουργία της. 

1.2.4. Η απειλή τον διαχωρισμού της Ευρώπης σε Βορρά και Νότο 

Το βασικό πρόβλημα που αναμένεται να αντιμετωπίσει η ΟΝΕ εί-
ναι ο πιθανός κίνδυνος διαχωρισμού της Ευρώπης στον ανεπτυγμένο 
Βορρά και στον υστερούντα Νότο. Ένας τέτοιος κίνδυνος δεν είναι 
διόλου απόμακρος, αν η διεύρυνση της ΕΕ πραγματοποιηθεί χωρίς 
προηγουμένως να έχουν ενδυναμωθεί ουσιαστικά οι θεσμικοί μηχανι-
σμοί της ΕΕ. Ένας τέτοιος διαχωρισμός δεν θα αναφέρεται μόνο στην 
οικονομική και κοινωνική ανισότητα μεταξύ των χωρών του Βορρά και 
των χωρών του Νότου, αλλά θα αναφέρεται σαφώς και στις ζώνες πο-
λιτικής επιρροής που τυχόν θα αναπτυχθούν. Μία τέτοια εξέλιξη όμως 
δεν θα είναι δυσμενής μόνο για τις φτωχότερες χώρες του Νότου, αλλά 
θα αποτελέσει και ουσιαστικό κόστος για την ίδια την ΟΝΕ, καθώς θα 
επανέλθει στο προσκήνιο η παλαιότερη συζήτηση περί σκληρού πυρή-
να της ΟΝΕ και ομόκεντρων κύκλων γύρω από αυτόν, γεγονός που θα 
αποτελέσει τροχοπέδη για την περαιτέρω μετεξέλιξη και μεγέθυνση 
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της ΟΝΕ. Το μόνο τρόπο διεξόδου και λύσης του προβλήματος αποτε-
λεί η ενδυνάμωση και εμβάθυνση των θεσμικών λειτουργιών της ΕΕ. Ο 
πρακτικός τρόπος επίτευξης του στόχου αυτού είναι η επιτάχυνση της 
διαδικασίας της πολιτικής ένωσης της Ευρώπης. 

1.3. Η Ελληνική Οικονομία στη Νέα Εποχή 

Μέσα σ' αυτό το πλαίσιο των διεθνών οικονομικών εξελίξεων όπου 
κρίσιμες, ιστορικές και στρατηγικής σημασίας αποφάσεις πρόκειται να 
ληφθούν στο εγγύς μέλλον, η ελληνική οικονομία βρίσκεται μπροστά 
στην πιο κρίσιμη καμπή της σύγχρονης ιστορίας της. Η ελληνική οικο-
νομία καλείται να απαντήσει στο δίλημμα της συμπόρευσης με την υπό-
λοιπη Ευρώπη ή του υποβιβασμού της οικονομίας της χώρας σε ανα-
πτυσσόμενη (αντί αναπτυγμένη). Είναι γεγονός ότι η μεταδικτατορική 
περίοδος χαρακτηρίστηκε από τη ραγδαία άνοδο του βιοτικού επιπέ-
δου των Ελλήνων. Η άνοδος αυτή όμως είναι άμεσα συγκρινόμενη με 
το παρελθόν βιοτικό επίπεδο των πολιτών. Συγκρινόμενα εμμέσως με 
εκείνα των υπολοίπων Ευρωπαίων εταίρων, το βιοτικό επίπεδο και η 
οικονομική ευημερία των Ελλήνων πολιτών παρουσιάζουν στασιμότη-
τα ή/και υστέρηση. Αυτό καταδεικνύει σαφέστατα ότι τα προβλήματα 
της ελληνικής οικονομίας παραμένουν άλυτα και λιμνάζουν για είκοσι 
πέντε χρόνια περίπου. 

1.3.1. Τα ουσιαστικά προβλήματα της ελληνικής οικονομίας 

Η διαπίστωση ότι η ελληνική οικονομία πάσχει από σημαντικά και 
πολυποίκιλα προβλήματα είναι κοινή. Όμως ο σαφής ορισμός και η α-
ντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών αποτελούν σημεία ριζικών δια-
φωνιών μεταξύ των πολιτικών κομμάτων και οδηγούν έτσι την ελληνι-
κή οικονομία σε οπισθοδρόμηση. Η αναγνώριση και καταγραφή των 
προβλημάτων θα έπρεπε να είναι αντικειμενική, πλήρης και συνεκτική, 
και όποια διαφορά σε πολιτικό επίπεδο θα έπρεπε να αναφέρεται στον 
τρόπο επίλυσης και όχι στην ύπαρξη των προβλημάτων. Σήμερα τα 
προβλήματα της οικονομίας αναγνωρίζονται αποσπασματικά και ως 
ξεχωριστή ενότητα το καθένα, χωρίς να υπάρχει έστω και η παραμικρή 
προσπάθεια για τη σύνθεσή τους, έτσι ώστε επιτέλους να επιλυθούν. 
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Κατά συνέπεια, το πρόβλημα της πολιτικής σήμερα στην Ελλάδα δεν εί-
ναι ότι δεν μπορεί να επιλύσει τα προβλήματα, αλλά ότι δεν μπορεί να 
τα αναγνωρίσει ως μέρος του συνόλου. Για παράδειγμα, το αγροτικό 
πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα η χώρα δεν πρέπει να εστιάζεται, 
τουλάχιστον σε τόσο μεγάλο βαθμό, στο ότι οι κοινοτικές επιδοτήσεις 
των γεωργικών προϊόντων θα περικοπούν. Στα πλαίσια της Α§οη<3& 
2000 αυτό, σε μικρότερο ή σε μεγαλύτερο βαθμό, θα γίνει. Εκείνο που 
θα πρέπει να απασχολεί την ελληνική οικονομική πολιτική είναι η επι-
κείμενη μείωση της γεωργικής παραγωγής στο μέλλον (γεγονός που θα 
επηρεάσει την ανάπτυξη της χώρας), η αύξηση της ανεργίας στο σύνο-
λο της οικονομίας (γεγονός που θα εντείνει τις κοινωνικές τριβές) και 
η μελλοντική κατεύθυνση της γεωργικής παραγωγής έτσι ώστε να κα-
ταστεί ανταγωνιστική διεθνώς (γεγονός που θα ενισχύσει την ανάπτυ-
ξη και που, αν είναι στρατηγικά σχεδιασμένη, μπορεί να αποδώσει 
στην οικονομία της χώρας καθαρά οφέλη). Υπό αυτό το πρίσμα, τα ου-
σιαστικά προβλήματα της ελληνικής οικονομίας είναι τα Παρακάτω: 

1.3.1.1. Βραχυπρόθεσμος σχεδιασμός πολιτικής 

Η λανθασμένη εκτίμηση για το εύρος και την αλληλεπίδραση των 
προβλημάτων της ελληνικής οικονομίας οδήγησε τις κυβερνήσεις των 
τελευταίων είκοσι πέντε ετών σε περιστασιακή ενασχόληση και απο-
σπασματική αντιμετώπιση τους. Το νομοθετικό έργο σε ό,τι αφορά την 
οικονομία είναι αρκετά πλούσιο αλλά εξαιρετικά βραχυπρόθεσμο. Εί-
ναι χαρακτηριστικά τα παραδείγματα των ραδιοτηλεοπτικών συχνοτή-
των και των οδικών έργων υποδομής. Σε ό,τι αφορά τις ραδιοτηλεοπτι-
κές συχνότητες παρατηρείται μία καθυστέρηση της ορθής νομοθέτησης 
καθώς η νομοθεσία ακολούθησε την ίδρυση ιδιωτικών ραδιοτηλεοπτι-
κών σταθμών, με αποτέλεσμα σήμερα οι σταθμοί αυτοί να λειτουργούν 
υπό ένα καθεστώς ημινομιμότητας-ημιπαρανομίας. Σε ό,τι αφορά τους 
οδικούς άξονες αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι τις αρχές της δεκαετίας 
του 1990 το βασικό οδικό δίκτυο ήταν ακριβώς το ίδιο με αυτό του τέ-
λους της δεκαετίας του 1950, έστω και αν οι κυκλοφοριακές συνθήκες 
και ο συγκοινωνιακός φόρτος είχαν διογκωθεί υπερβολικά σε αυτά τα 
σαράντα χρόνια. Η πολιτική που σχεδιάσθηκε και στις δύο περιπτώσεις 
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ήταν αποσπασματική και βραχυπρόθεσμη. Στα χρόνια που έρχονται θα 
αποδειχθεί για μία ακόμη φορά ότι οι νομοθετικές ρυθμίσεις που δη-
μιουργούνται σήμερα απλώς αναβάλλουν την επίλυση του προβλήματος 
για αργότερα. 

Σήμερα παρατηρείται ένας υπερτονισμός της οικονομικής πολιτικής 
που έχει στόχο την ένταξη της χώρας στην ΟΝΕ. Όμως, όσο και αν ο 
στόχος αυτός τυγχάνει κοινής αποδοχής, ουδείς έχει ενημερώσει τους 
Έλληνες πολίτες τι πρόκειται να συμβαίνει μετά από πέντε ή έξι χρό-
νια στην ελληνική οικονομία, όταν η χώρα θα είναι μέλος της ΟΝΕ, ό-
ταν οι Έλληνες θα συναλλάσσονται σε ευρώ και όχι σε δραχμές, όταν 
ο διεθνής ανταγωνισμός θα είναι οξυμένος. Αντί όμως σήμερα να σχε-
διάζεται στρατηγικά το μέλλον της οικονομίας της χώρας στα πλαίσια 
της ουσιαστικής συμμετοχής στην Ενωμένη Ευρώπη, ο στόχος της οικο-
νομικής πολιτικής για το μέλλον είναι σταθερά προσηλωμένος στο πα-
ρελθόν καθώς εξαγγέλλεται διάθεση πόρων για αντιπαραγωγικές δρα-
στηριότητες. 

1.3.1.2. Ανορθολογική κατανομή πόρων 

Ο βραχυπρόθεσμος σχεδιασμός της οικονομικής πολιτικής έχει ως 
τελική κατάληξη την ανορθολογική κατανομή των οικονομικών πόρων. 
Αυτό συμβαίνει γιατί οι κυβερνήσεις δεν θέτουν στόχους τους οποίους 
να επιθυμούν να επιτύχουν, αλλά κατανέμουν πόρους ανάλογα με τα 
τρέχοντα προβλήματα που ανακύπτουν και ανάλογα με τις ομάδες πίε-
σης που επιδιώκουν την επίλυσή τους. Χαρακτηριστικά παραδείγματα 
αποτελούν η άσκηση κοινωνικής πολιτικής και οι ιδιωτικοποιήσεις δη-
μοσίων επιχειρήσεων. 

Η άσκηση κοινωνικής πολιτικής στην ελληνική οικονομική πραγμα-
τικότητα είναι εξαιρετικά στρεβλωμένη. Η αντίληψη για το τι πράγμα-
τι είναι η κοινωνική πολιτική εξαντλείται στην παροχή συντάξεων και 
στην καταβολή επιδομάτων ανεργίας. Παρ' ότι η άσκηση κοινωνικής 
πολιτικής είναι τόσο ευρεία ώστε να περιλαμβάνει την παροχή υπηρε-
σιών υγείας, παιδείας, υποδομών, αλλά και την εξασφάλιση ικανοποι-
ητικών και ανθρώπινων συνθηκών εργασίας, στην Ελλάδα ούτε η πε-
ριορισμένη αντίληψη της κοινωνικής πολιτικής δεν ικανοποιείται. Η αι-
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τια που προβάλλεται από τις κυβερνήσεις είναι η έλλειψη επαρκών οι-
κονομικών ή/και χρηματικών πόρων. 

Οι ιδιωτικοποιήσεις δημοσίων επιχειρήσεων απέκτησαν ορμή στη 
δεκαετία του 1990 και στηρίζονται στην αρχή ότι οι ιδιωτικές επιχειρή-
σεις είναι κατά τεκμήριο πιο αποδοτικές και πιο αποτελεσματικές από 
ό,τι οι δημόσιες επιχειρήσεις. Τα δύο-τρία τελευταία χρόνια οι ιδιωτι-
κοποιήσεις χρησιμοποιούνται, σχεδόν αποκλειστικά, ως μέθοδος απο-
πληρωμής του υπέρογκου δημοσίου χρέους της χώρας. Και στην περί-
πτωση των ιδιωτικοποιήσεων, όμως, παρατηρείται βραχυχρόνιος σχε-
διασμός και κατά συνέπεια ανορθολογική κατανομή πόρων, καθώς στη 
σύγχρονη διεθνή οικονομική πρακτική εφαρμόζονται νέες μέθοδοι για 
τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της παραγωγικότητας τόσο 
των δημοσίων όσο και των ιδιωτικών επιχειρήσεων. 

Και στις δύο περιπτώσεις είναι σαφές ότι η κατανομή των πόρων έ-
χει γίνει με σαφώς ανορθολογικό τρόπο, με βραχυχρόνιο σχεδιασμό 
και χωρίς την απαραίτητη ιεράρχηση των προτεραιοτήτων και των στό-
χων της οικονομικής πολιτικής. Και στις δύο περιπτώσεις (αλλά και σε 
πολλές άλλες) η κατανομή των πόρων θα έπρεπε να αποφασισθεί με 
βάση την ιεράρχησή τους σε σχέση με άλλες δραστηριότητες και τις ε-
πιπτώσεις που τυχόν θα προέκυπταν στο μέλλον. Αντίθετα με αυτή την 
πρακτική, οι πόροι του προϋπολογισμού κατανέμονται ανάλογα με το 
«ειδικό βάρος» του εκάστοτε υπουργού και της νομοθετικής του διάθε-
σης. Αυτή η πρακτική όμως δεν είναι συμβατή με τη νέα εποχή όπου η 
αποτελεσματικότητα της κάθε οικονομίας κρίνεται καθημερινά και σε 
διεθνές επίπεδο. 

1.3.1.3. Εσωστρεφής ανάπτυξη 

Η κατανομή των πόρων συνδέεται στενά με την ανάπτυξη της οικο-
νομίας. Όσο μεγαλύτερος είναι ο ρυθμός ανάπτυξης μιας οικονομίας 
τόσο περισσότεροι πόροι κατανέμονται για την άσκηση των επί μέρους 
πολιτικών. Στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια παρατηρείται πράγματι 
μία άνοδος του αναπτυξιακού ρυθμού της οικονομίας. Η άνοδος αυτή 
όμως δεν συνοδεύεται και από τα συνεπακόλουθα οφέλη, όπως μείωση 
της ανεργίας ή βελτίωση του βιοτικού επιπέδου. Αυτό συμβαίνει κατά 
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κύριο λόγο γιατί η ανάπτυξη της χώρας είναι εσωστρεφής και στηρίζε-
ται ουσιαστικά στην αύξηση των δημοσίων επενδύσεων, η οποία με τη 
σειρά της οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις κοινοτικές χρηματοδοτήσεις. 
Κατά συνέπεια, η ανάπτυξη έχει ενδεικτική μόνο σημασία καθώς είναι 
βραχυπρόθεσμη και ιδιαίτερα αμφισβητήσιμη ως προς τη διατηρησιμό-
τητά της στη διάρκεια του χρόνου. Θα πρέπει επιπροσθέτως να τονισθεί 
ότι η ευρωπαϊκή συγκυρία σήμερα υποβοηθά την ανάπτυξη της ελληνι-
κής οικονομίας, καθώς και οι ευρωπαϊκές οικονομίες αναπτύσσονται 
σχετικά γρήγορα. Αν παρουσιασθούν σημάδια ύφεσης στις οικονομίες 
της Ευρώπης είναι εξαιρετικά αμφίβολο αν η Ελλάδα μπορέσει να δια-
τηρήσει τους ίδιους ρυθμούς πραγματικής ανάπτυξης. Το παράδειγμα 
της Ιρλανδίας όμως αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση και για άλλες 
χώρες, καθώς η οικονομική ανάπτυξη της Ιρλανδίας στηρίζεται σε μεγά-
λο βαθμό στον εξαγωγικό προσανατολισμό της χώρας αυτής. 

1.3.1.4. Νοοτροπία μη συνεργασίας 

Το τέταρτο μεγάλο και ουσιαστικό πρόβλημα της ελληνικής οικονο-
μίας έγκειται στη νοοτροπία που κυριαρχεί στη λειτουργία του οικονο-
μικού συστήματος και που εκτείνεται από τον τρόπο άσκησης της κυ-
βερνητικής πολιτικής από τα πολιτικά κόμματα μέχρι τη συμπεριφορά 
των πολιτών ως παραγωγών και καταναλωτών. Η νοοτροπία που δια-
κατέχει τους Έλληνες ως οικονομικές οντότητες είναι η νοοτροπία της 
μη συνεργασίας. Αυτή η νοοτροπία έχει ως βασικό συστατικό το ατομι-
κό όφελος και την αποκομιδή προσωπικού κέρδους ή συμφέροντος εις 
βάρος του κοινωνικού συνόλου. Όσο και αν αυτή η νοοτροπία βαραί-
νει λιγότερο τους Έλληνες πολίτες παρά τους πολιτικούς, καθώς είναι 
οι πολιτικοί που εμφύσησαν αυτή τη νοοτροπία στους πολίτες με τη δια-
τήρηση και υπερδιόγκωση των πελατειακών σχέσεων και των προσω-
πικών εξυπηρετήσεων, το γεγονός παραμένει ότι οι Έλληνες πολίτες 
καταφεύγουν σε πρωτοφανείς μεθόδους για την επίτευξη ατομιστικών 
ωφελειών που δεν χαρακτηρίζουν μία σύγχρονη και πολιτισμένη κοι-
νωνία και οικονομία. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της νοοτροπίας αποτελεί η φο-
ροδιαφυγή. Ο Έλληνας πολίτης, εκμεταλλευόμενος το νομοθετικό κε-
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νό για τη φορολόγηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του ή του ει-
σοδήματος του, αποκρύπτει φορολογητέα ύλη θεωρώντας ότι ξεγελάει 
αυτούς που τον ξεγέλασαν πρώτοι, δηλαδή το κράτος, δηλαδή τους Έλ-
ληνες πολίτες. Τη στιγμή που ο πολίτης διαπράττει φοροδιαφυγή ουδό-
λως σκέπτεται ότι, από τα χρήματα που προέρχονται από φορολογικές 
εισφορές, το κράτος θα μπορούσε να αναπτύξει σύγχρονες υπηρεσίες 
υποδομής (καλύτερα νοσοκομεία, καλύτερα σχολεία, καλύτερους δρό-
μους). Ο Έλληνας πολίτης εκτιμά ότι τα χρήματά του θα κατασπαταλη-
θούν από την εκάστοτε κυβέρνηση και κατά συνέπεια θεωρεί ότι όταν 
φοροδιαφεύγει δεν διαπράττει αδίκημα παρά προάγει το «νόμιμο» 
συμφέρον του. 

Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό παράδειγμα, που αποτελεί φαινόμε-
νο της τελευταίας δεκαετίας, είναι η εκτεταμένη διαφθορά του κράτους 
που τείνει να μεταβληθεί σε καθεστηκυία πρακτική και στον ιδιωτικό 
τομέα. Η διαφθορά ως προς τον ορισμό της είναι εξαιρετικά απλή. Συ-
νίσταται σε παράνομη συναλλαγή (συνήθως χρηματική) με σκοπό την 
προαγωγή ιδίων συμφερόντων. Στη χώρα μας, τα τελευταία χρόνια, τό-
σο λόγω των δύο Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης όσο και λόγω των 
υψηλών αναγκών για κρατικές προμήθειες, παρατηρήθηκε υψηλή εισ-
ροή χρηματικών πόρων. Η κατανομή αυτών των χρηματικών πόρων θα 
έπρεπε να γίνει με αντικειμενικά, διαφανή και αδιάβλητα κριτήρια. 
Αντ' αυτού στη χώρα παρατηρήθηκε μία αύξηση του φαινομένου που 
πολύ εύστοχα αποκλήθηκε «κρατικοδίαιτος καπιταλισμός». Παρατηρή-
θηκε δηλαδή η δημιουργία μεγάλου αριθμού ιδιωτικών επιχειρήσεων 
που διατηρούνται σε λειτουργία εξαιτίας των εμπορικών συναλλαγών 
τους με το κράτος. Αυτές οι επιχειρήσεις είναι ελάχιστα ανταγωνιστι-
κές σε ευροοπαϊκό ή διεθνές επίπεδο και γι' αυτό δεν επιχειρούν εξα-
γωγικά ανοίγματα. 

Και τα δύο αυτά παραδείγματα καταδεικνύουν την πρακτική που ε-
πικρατεί σήμερα στη λειτουργία του οικονομικού συστήματος της χώ-
ρας. Ουδεμία προσπάθεια καταβάλλεται, ιδιαίτερα από τις κυβερνή-
σεις, για την άσκηση μιας μακρόπνοης πολιτικής που θα στηρίζεται 
στην ευρύτερη συναίνεση και συνεργασία, και η οποία, αν ακολουθη-
θεί αξιόπιστα, είναι ικανή να οδηγήσει τους Έλληνες πολίτες σε θεα-
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ματική αλλαγή της τωρινής νοοτροπίας τους. Αν η κατάσταση διατηρη-
θεί ως έχει σήμερα, τότε είναι πολύ πιθανό ο 21ος αιώνας να αποτελέ-
σει για τη χώρα μια ακόμη περίοδο σταθερής απόκλισης από τα διε-
θνώς τεκταινόμενα. 

1.3.2. Η αναγκαιότητα μακροπρόθεσμου σχεδιασμού 

Η αναγνώριση των παραπάνω τεσσάρων ουσιαστικών προβλημά-
των της ελληνικής οικονομίας οδηγεί κατ' ανάγκην και στον τρόπο επί-
λυσής τους. Είναι πλέον καιρός να καταστεί και στη χώρα μας κοινός 
τόπος η αναγκαιότητα της χάραξης μακροπρόθεσμης πολιτικής σε όλα 
τα επίπεδα που θα εκτείνεται μέχρι το 2010. Η χάραξη μακροπρόθε-
σμης στρατηγικής είναι ικανή να επιλύσει όλα τα προβλήματα της ελλη-
νικής οικονομίας, καθώς πρακτικά αναφέρεται στην κοινοβουλευτική 
ζωή τριών κυβερνήσεων. Συνήθως στη χώρα μας ο μακροπρόθεσμος 
σχεδιασμός φοβίζει ή χρησιμοποιείται ως μέσο αποφυγής της προσπά-
θειας επίλυσης των προβλημάτων. Όμως ο πρακτικός τρόπος επίτευξης 
μακροπρόθεσμων στόχων είναι εξαιρετικά απλός και απαιτεί την ακό-
λουθη προσέγγιση. Πρώτον, οποιαδήποτε μακροπρόθεσμη στόχευση α-
παιτεί ευρύτερη συναίνεση και συνεργασία και κατά συνέπεια ο ελλη-
νικός λαός πρέπει να καταστεί κοινωνός της διεργασίας αυτής μέσω 
των αντιπροσωπευτικών του φορέων. Δεύτερον, απαιτείται η αναγνώ-
ριση της εξέλιξης των διεθνών γεγονότων και εξελίξεων τουλάχιστον 
σε ορίζοντα μιας δεκαετίας. Τρίτον, πρέπει σε κάθε περίπτωση να απο-
τελεί βασική προτεραιότητα το άνοιγμα της οικονομίας προς τρίτες χώ-
ρες με την ουσιαστική προαγωγή του διεθνούς εμπορίου. Τέταρτον, οι 
εσωτερικές προτεραιότητες άσκησης οικονομικής πολιτικής πρέπει να 
αναγνωρίζονται και να επιλύονται με βάση τον βαθμό ιεράρχησής τους 
σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα. 

Η άσκηση πολιτικής με γνώμονα τις παραπάνω τέσσερις αρχές ίσως 
αποτελέσει έκπληξη για πολλούς για το πόσα προβλήματα επιλύει. Για 
να καταστεί εμφανής η ευκολία άσκησης μακροπρόθεσμης πολιτικής 
όταν υπάρχει η απαραίτητη πολιτική βούληση, θα χρησιμοποιηθεί μία 
υπόθεση εργασίας. Ας υποτεθεί ότι στην Ελλάδα του 1990 καταστρω-
νόταν μία μακροπρόθεσμη πολιτική. Η κυβέρνηση έθετε ως στόχο το 
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2000 η χώρα να ήταν μέλος της ΟΝΕ και οι εξαγωγές να ανέρχονταν 
σε υψηλό επίπεδο ως προς το ΑΕΠ της χώρας. Η επίτευξη των στόχων 
αυτών θα απαιτούσε την ελάχιστη συμφωνία με τα υπόλοιπα κόμματα 
ως προς τους στόχους και μία αξιόπιστη συμφωνία με τα εργατικά σω-
ματεία όσον αφορά το κόστος και την ωφέλεια από το βάρος της απα-
ραίτητης προσαρμογής. Ενδιάμεσοι στόχοι θα μπορούσαν να τεθούν, 
όπως η λειτουργία μόνο πρωινών σχολείων μέχρι το 1995, η αναδιάρ-
θρωση και ο επαναπροσανατολισμός των γεωργικών καλλιεργειών μέ-
χρι το 1997, η βελτίωση κατά συγκεκριμένο τρόπο των υπηρεσιών υγεί-
ας μέχρι το 1993, η φορολογική επιβάρυνση μέχρι το 1995 και η φορο-
λογική ελάφρυνση από το 1995 έως το 2000, η πλήρης απελευθέρωση 
των τηλεπικοινωνιών μέχρι το 1998. Οι στόχοι αυτοί χρησιμεύουν ως 
δείκτες πορείας και δεν αποτελούν στεγανοποιημένη διαδικασία, κα-
θώς είναι δυνατό στην πορεία να επαναδιατυπωθούν έτσι ώστε να λαμ-
βάνουν υπόψη τους τις τρέχουσες εξελίξεις. Οι πόροι που διατίθενται 
όμως δεσμεύονται αναλογικά κάθε χρόνο μέχρι την υλοποίηση των 
στόχων. Για παράδειγμα, αν το 1990 αποφασιζόταν ότι για τον εκσυγ-
χρονισμό της ελληνικής γεωργίας μέχρι το 1997 θα διατεθούν 800 δισ. 
δρχ., αυτό θα σήμαινε ότι το κράτος θα εκταμίευε κάθε χρόνο 100 δισ. 
δρχ. έτσι ώστε το πρόβλημα της ελληνικής γεωργίας να επιλυόταν ορι-
στικά και αμετάκλητα. Είναι σαφές ότι η διαφορά των κομμάτων πρέ-
πει να προκύπτει από την ιεράρχηση και όχι από την αναγνώριση των 
προβλημάτων. Είναι επίσης σαφές ότι η ψήφος του ελληνικού λαού ε-
πιβραβεύει την ιεράρχηση των προβλημάτων που προτείνει ένα συγκε-
κριμένο κόμμα και δεν επιβραβεύει σωρηδόν την οποιαδήποτε πολιτι-
κή απόφαση του κόμματος που κυβερνά. 

Η υπόθεση εργασίας που περιγράφηκε παραπάνω είναι χρήσιμη 
για την εξαγωγή συμπερασμάτων. Στη δεκαετία του 1990 την Ελλάδα 
διακυβέρνησαν τρεις κυβερνήσεις. Αν στην κυβέρνηση του 1990 παρε-
χόταν η ελάχιστη συναίνεση, τότε σήμερα η χώρα θα ήταν μέλος της 
ΟΝΕ και πολλά διαρθρωτικά προβλήματα θα είχαν επιλυθεί. Το 1990 
η τότε κυβέρνηση είχε θέσει την ΟΝΕ ως πρώτη πολιτική προτεραιότη-
τα για να συναντήσει την καθολική αντίδραση των υπολοίπων κομμά-
των. Σχεδόν δέκα χρόνια μετά, όλα τα κόμματα της Βουλής (πλην του 
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Κ.Κ.Ε.) επικύρωναν τη Συνθήκη του Μα&δίποΐιί. Λίγα χρόνια αργό-
τερα, τα πολιτικά κόμματα επιδιώκουν τη διαρκώς αυξανόμενη κοινο-
τική χρηματοδότηση, που όμως θα βαίνει μειούμενη λόγω της διεύρυν-
σης της ΕΕ, ενώ θα έπρεπε να επιζητούν την αυτοδύναμη ενδογενή 
ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. 

Πολλά τέτοια πραγματικά παραδείγματα θα μπορούσαν να ανα-
φερθούν από τις δεκαετίες του 1980 και του 1990. Όσα παραδείγματα 
και να αναφερθούν όμως, το συμπέρασμα που εξάγεται είναι μόνο έ-
να. Η απουσία μακροπρόθεσμου στρατηγικού σχεδιασμού έπληξε ανε-
πανόρθωτα την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας. Γί' αυτό 
και σήμερα, στο κατώφλι του 21ου αιώνα, καθίσταται περισσότερο επι-
τακτική από ποτέ η αναγκαιότητα χάραξης μακροπρόθεσμου σχεδια-
σμού ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας με δεκαετή ορίζοντα. 

2. Ο ι ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

Η αναγνώριση των διαχρονικών ουσιαστικών προβλημάτων της ελ-
ληνικής οικονομίας οδηγεί κατ' ανάγκην στον τρόπο επίλυσης των προ-
βλημάτων αυτών. Καθώς όμως οι αδυναμίες της οικονομίας της χώρας 
είναι αποτέλεσμα της μακρόχρονης κακής οικονομικής διαχείρισης και 
καθώς η Ελλάδα καλείται να συμπορευθεί με τις υπόλοιπες ευρωπαϊ-
κές οικονομίες, αποτελεί αδιαμφισβήτητη εξέλιξη η επανεξέταση των 
οικονομικών προβλημάτων της χώρας και η χάραξη σαφών και μακρο-
πρόθεσμων προτεραιοτήτων. Με άλλα λόγια η χώρα καλείται σήμερα 
στο κατώφλι του 21ου αιώνα να επιτύχει κάτι το οποίο θα ισοδυναμεί 
με ένα μικρό θαύμα. Πρέπει δηλαδή να σχεδιάσει την οικονομική πο-
λιτική της με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτύχει ένα διττό στόχο. Πρώτον, 
να ακολουθεί τις διεθνείς οικονομικές εξελίξεις στην ίδια χρονική συ-
γκυρία και, δεύτερον, να επιλύσει τάχιστα (εντός μιας πενταετίας) το 
μεγαλύτερο μέρος των διαρθρωτικών προβλημάτων της. Οι βασικές 
προτεραιότητες της ελληνικής οικονομίας για τη χιλιετία που έρχεται α-
ναλύονται παρακάτω. 
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2.1. Εξαγωγική Ανάπτυξη 
Η βασικότερη των προτεραιοτήτων της ελληνικής οικονομίας είναι 

η ανάπτυξη της χώρας μέσω των διεθνών συναλλαγών, δηλαδή του εξω-
τερικού εμπορίου. Πρέπει με κάθε τρόπο να σταματήσει η εσωστρέ-
φεια που ταλανίζει την ελληνική οικονομία για δεκαετίες. Η Ελλάδα 
είναι μικρή χώρα, τόσο γεωγραφικά όσο και πληθυσμιακά, για να μπο-
ρέσει να ικανοποιήσει την αλματώδη μεγέθυνση της οικονομικής δρα-
στηριότητας που απαιτείται για να καταστεί η χώρα ισότιμος εταίρος 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το τραγικό λάθος της οικονομικής πολιτικής 
δεκαετιών ήταν ότι η χώρα ποτέ δεν πραγματοποίησε σαφή και δραστι-
κά βήματα εξαγωγικού προσανατολισμού της οικονομίας με βάση ένα 
στρατηγικό και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. Το αποκορύφωμα αυτών 
των παραλείψεων ήταν η απώλεια των ωφελειών από την ίδρυση της Ε-
νιαίας Ευρωπαϊκής Αγοράς αλλά και η αδυναμία εκμετάλλευσης των 
ευκαιριών που δημιουργήθηκαν με την κατάρρευση των κομμουνιστι-
κών καθεστώτων. Το άλλοθι που προέβαλαν οι κυβερνήσεις της τελευ-
ταίας εικοσιπενταετίας, και εν πολλοίς αναμασάται και σήμερα, είναι 
ότι η ελληνική οικονομία πάσχει από έλλειψη ανταγωνιστικότητας. Η 
ανταγωνιστικότητα μιας οικονομίας, βάσει ενός μεσοπρόθεσμου και 
μακροπρόθεσμου στρατηγικού σχεδιασμού, μπορεί να ορισθεί ως ακο-
λούθως. Μία χώρα είναι ανταγωνιστική διεθνώς αν ταυτόχρονα: 
® η παραγωγικότητά της αυξάνει με ρυθμούς παραπλήσιους ή υψηλό-

τερους από αυτούς των κυριότερων εμπορικών εταίρων της με πα-
ρόμοιο επίπεδο ανάπτυξης· 

• διατηρεί εξωτερική ισορροπία στο πλαίσιο μιας ανοιχτής οικονομίας 
ελεύθερης αγοράς* 

• πραγματώνει υψηλά επίπεδα απασχόλησης. 
Η παραγωγικότητα της ελληνικής οικονομίας βρίσκεται σε πολύ χα-

μηλά επίπεδα έναντι των κυριότερων εμπορικών εταίρων της, δηλαδή 
των χωρών της ΕΕ, ενώ σε παρόμοια επίπεδα βρίσκεται και η εξωτερι-
κή ισορροπία και το επίπεδο απασχόλησης. Η ανταγωνιστικότητα μιας 
οικονομίας μπορεί επίσης να διαπιστωθεί με προσμέτρηση της απόδο-
σης των εξαγωγών και των εξελίξεων στο κόστος παραγωγής, αλλά αυ-
τό αποτελεί βραχυπρόθεσμη πολιτική. Κατά συνέπεια, η βελτίωση της 
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ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας δεν πρέπει να αναζητη-
θεί αποκλειστικά στη μείωση του κόστους παραγωγής. Η βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας της χώρας μπορεί να προέλθει μόνο μέσα από τη 
ραγδαία άνοδο της παραγωγικότητας, η οποία θα προέλθει από την αύ-
ξηση των επενδύσεων και την εκτεταμένη χρήση των νέων τεχνολογιών 
και η οποία μπορεί να ωθήσει δυναμικά τις εξαγωγές ελληνικών προϊ-
όντων με τελική κατάληξη την αύξηση του επιπέδου απασχόλησης. 

Στον αιώνα που έρχεται, το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα θα κριθεί 
επίσης και από δύο άυλους παράγοντες: τη γνώση και την πρωτοπορία 
στη χρήση των νέων τεχνολογιών. Η γνώση δεν συνίσταται μόνο στη 
βελτίωση του επιπέδου μόρφωσης ή εκπαίδευσης του πληθυσμού. Η 
γνώση σχετίζεται άμεσα με την κατάρτιση στο αντικείμενο παραγωγής 
καθώς και με τη γενικότερη παιδεία των πολιτών σε σχέση με το διε-
θνές περιβάλλον. Σε μία εποχή όπου ο ανταγωνισμός θα εντείνεται 
διαρκώς, οι πολιτισμικές αξίες θα αρχίσουν να αποτελούν ξανά αντα-
γωνιστικό πλεονέκτημα. Η γνώση όμως έχει και την πρακτική αξία της 
βέλτιστης αξιοποίησης των παραγωγικών πόρων έτσι ώστε, σε σύντομο 
χρονικό διάστημα, να αξιοποιηθούν πλήρως τα ανταγωνιστικά πλεονε-
κτήματα της χώρας. Βασικό ρόλο στη διάδοση, αξιοποίηση και διάχυση 
της γνώσης θα παίξουν οι νέες τεχνολογίες. Η ηλεκτρονική μετάδοση 
δεδομένων δεν αποτελεί μόνο μέσο ταχύτατης διάδοσης της πληροφό-
ρησης. Αποτελεί κατά κύριο λόγο τη μετεξέλιξη των αγορών από εθνι-
κές σε παγκόσμιες και καθιστά τις εμπορικές δραστηριότητες εφικτές 
ανά τον πλανήτη. Οι χώρες που θα αναλάβουν την πρωτοπορία στη 
χρήση των νέων τεχνολογιών και την εφαρμογή στους στον πραγματικό 
τομέα της οικονομίας θα αποκτήσουν σοβαρό ανταγωνιστικό πλεονέ-
κτημα στον αιώνα που έρχεται. 

Μπροστά σ' αυτές τις προκλήσεις της σύγχρονης εποχής, η χώρα 
βρίσκεται σε μειονεκτική θέση. Όμως, με την κατάλληλη πολιτική, το 
σημερινό μειονέκτημα της Ελλάδας μπορεί να μεταβληθεί σε αυριανό 
πλεονέκτημα. Αυτό μπορεί να συμβεί γιατί, ενώ τώρα οι σχετικοί δεί-
κτες της χώρας βρίσκονται σε πολύ χαμηλό επίπεδο, στη δυναμική του 
χρόνου η Ελλάδα έχει τα περισσότερα και μεγαλύτερα περιθώρια ανά-
πτυξης συγκριτικών πλεονεκτημάτων. Κατά συνέπεια, προκύπτει ότι η 
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πρώτη μεγάλη προτεραιότητα της ελληνικής οικονομίας του 21ου αιώ-
να είναι η ανάπτυξη της οικονομίας μέσω της ραγδαίας αύξησης των ε-
ξαγωγών. Ποσοτικά οι στόχοι που μπορούν να τεθούν είναι: 
• συμμετοχή της εξωτερικής ισορροπίας στην ανάπτυξη κατά 2-3% μέ-

χρι το 2010 (1998: -ο,ι%)· 
• αύξηση των εξαγωγών σε ποσοστό 30% του ΑΕΠ μέχρι το 2010 

(1998: 16% του ΑΕΠ)· 
• αύξηση του ποσοστού των ελληνικών εξαγωγών σε σχέση με τις πα-

γκόσμιες εξαγωγές στο επίπεδο του 1% μέχρι το 2010 (1996: 0,2%). 

2.2. Η Ευελιξία Μιας Μικρής Ανοιχτής Οικονομίας 

Πολλές φορές, και στο παρελθόν αλλά και σήμερα, έχει διατυπωθεί 
ο ισχυρισμός ότι το μέγεθος της ελληνικής οικονομίας αποτελεί απο-
τρεπτικό και ανασταλτικό παράγοντα στην ανάληψη πρωταγωνιστικού 
ρόλου της χώρας σε διεθνές επίπεδο. Ο ισχυρισμός αυτός υπερτονίζει 
τα μειονεκτήματα μιας μικρής οικονομίας, αλλά επισκιάζει τα σημαντι-
κά πλεονεκτήματα μιας μικρής ανοιχτής οικονομίας ελεύθερης αγοράς, 
όπως είναι η Ελλάδα. 

Είναι σαφές ότι μία μεγάλη σε μέγεθος οικονομία διαφέρει ριζικά 
από μία αντίστοιχη μικρή. Είναι επίσης σαφές ότι τα ανταγωνιστικά 
πλεονεκτήματα είναι διαφορετικά για καθεμιά από αυτές τις χώρες. 
Μία μεγάλη σε μέγεθος χώρα έχει ήδη αναπτύξει κατά πολύ τον δευτε-
ρογενή τομέα της (βιομηχανία), ενώ και ο πρωτογενής τομέας της (α-
γροτική παραγωγή) είναι σημαντικά παραγωγικός. Αντίθετα, μία μικρή 
σε μέγεθος χώρα στηρίζεται αναλογικά περισσότερο στη γεωργία και 
λιγότερο στη βιομηχανία. Όμως η ραγδαία ανάπτυξη της παραγωγής 
στον 21ο αιώνα θα προέλθει κυρίως από την περαιτέρω μεγέθυνση του 
τριτογενούς τομέα (υπηρεσίες). Ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι υπηρεσί-
ες αποτελούν το 64% του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ οι εργα-
ζόμενοι στις υπηρεσίες αποτελούν το 66% του συνόλου των εργαζομέ-
νων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά συνέπεια δεν είναι υπερβολική η 
διατύπωση του ισχυρισμού ότι οι μικρές σε μέγεθος χώρες ευνοούνται 
αναλογικά περισσότερο από την ανάπτυξη των υπηρεσιών, και ιδίως 
των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, των τηλεπικοινωνιών και των μι-
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κρομεσαίων επιχειρήσεων παροχής επιχειρηματικών υπηρεσιών. Αυτό 
συμβαίνει κυρίως γιατί το μικρό μέγεθος μιας οικονομίας ευνοεί την 
καινοτομία και την ανάπτυξη πρωτοπόρων ιδεών και διεργασιών. Αντί-
θετα, οι δομές μιας μεγάλης σε μέγεθος χώρας είναι πολύ δυσκολότε-
ρο να αλλάξουν γρήγορα γιατί απαιτείται υπερπολλαπλάσια και πο-
λυεπίπεδη προσπάθεια. Η καινοτομία στην επιχειρηματική δραστηριό-
τητα συνδυαζόμενη με τη χρήση των νέων τεχνολογιών και την κατοχή 
γνώσης θα αποτελέσουν την κινητήρια δύναμη της ανάπτυξης στον αιώ-
να που έρχεται, τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο όσο ιδίως στον ευρωπαϊκό 
χώρο, καθώς ο νέος τρόπος ανάπτυξης των οικονομιών συμπίπτει χρο-
νικά με τη δημιουργία της ΟΝΕ. 

Αυτή η εξέλιξη των οικονομικών δεδομένων είναι σαφές ότι θα επη-
ρεάσει και τη συμπεριφορά των ατόμων αλλά και την κοινωνική δυνα-
μική καθιστώντας επιτακτική την ανάγκη για μετεξέλιξη των θεσμών. 
Συγκεκριμένα, η κοινωνική δυναμική, όπως διαμορφώνεται στο τέλος 
του 20ού αιώνα, οδηγεί στη δημιουργία στο εγγύς μέλλον της Κοινωνί-
ας των Πολιτών και της Κοινωνίας της Πληροφορίας. Σε πρακτικούς ό-
ρους η Κοινωνία των Πολιτών αποτελεί τη σύγχρονη διαμόρφωση των 
σχέσεων κράτους-πολίτη, όπου ο πολίτης αποτελείτο ουσιαστικό επίκε-
ντρο της πολιτικής λειτουργίας και όπου η ενεργός συμμετοχή του στην 
πολιτική, κοινωνική και οικονομική λειτουργία αποτελεί την αφετηρία 
αλλά και το τέρμα της πολιτικής λειτουργίας. Η Κοινωνία της Πληροφο-
ρίας, με τη σειρά της, αναφέρεται στη δημιουργία των νέων συνθηκών 
που διαμορφώνονται στην κοινωνική δομή από τη χρήση των νέων τε-
χνολογιών. Είναι σαφές ότι οι νέες τεχνολογίες θα επηρεάσουν σε υψη-
λό βαθμό τόσο τις συνθήκες και τον τρόπο εργασίας όσο και τις προσω-
πικές συνθήκες διαβίωσης των πολιτών στον αιώνα που έρχεται. Επει-
δή οι εξελίξεις αναμένονται ραγδαίες, επιβάλλεται να επιδιωχθεί μια 
πολιτική κοινωνικής ενσωμάτωσης και όχι κοινωνικού αποκλεισμού, 
καθώς κοινωνικά προβλήματα που τυχόν θα προκύψουν από τη χρήση 
των νέων τεχνολογιών θα είναι δυσεπίλυτα λόγω της υφής τους. Με 
απλά λόγια, όλοι οι πολίτες δικαιούνται πρόσβαση στην επανάσταση 
που πρόκειται να επιφέρουν οι επικείμενες χρήσεις των νέων τεχνολο-
γιών. 
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Όλα τα παραπάνω δεν αποτελούν παρά τις ενδείξεις για την πορεία 
που μία μικρή ανοιχτή οικονομία πρέπει να ακολουθήσει στον 21ο αιώ-
να και καταδεικνύουν με ανάγλυφο τρόπο την ανάγκη για εξειδίκευση 
αυτών των οικονομιών. Μικρές οικονομίες θα ωφεληθούν τα μέγιστα 
στον 21ο αιώνα από την ανάπτυξη πρωτοπόρων και καινοτόμων ιδεών 
και διεργασιών και από την καθολική χρήση των νέων τεχνολογιών. 
Μία τέτοια πορεία πολιτικής είναι ικανή να προσδώσει στις οικονομί-
ες αυτές το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του μέλλοντος για τη διατηρή-
σιμη ανάπτυξή τους. 

Κατά συνέπεια, η δεύτερη μεγάλη προτεραιότητα της ελληνικής οι-
κονομίας του 21ου αιώνα είναι η απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτή-
ματος που θα στηρίζεται στην ανάπτυξη της γνώσης, στην εφαρμογή 
καινοτόμων ιδεών και διεργασιών και στην καθολική χρήση των νέων 
τεχνολογιών χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς. 

2.3. Κοινωνική Ευημερία 

Η τρίτη μεγάλη προτεραιότητα της ελληνικής οικονομίας είναι η ε-
πίτευξη του μέγιστου βαθμού κοινωνικής ευημερίας. Η έννοια της κοι-
νωνικής ευημερίας είναι βαθύτατα στρεβλωμένη στην Ελλάδα, καθώς 
οι Έλληνες πολίτες θεωρούν ότι η κοινωνική ευημερία επιτυγχάνεται 
όταν το κράτος παρέχει βοηθήματα κοινωνικής προστασίας. Αυτή η α-
ντίληψη είναι λανθασμένη τόσο ως προς το σκοπό που εξυπηρετεί η 
κοινωνική ευημερία όσο και ως προς τα μέσα που απαιτούνται για την 
επίτευξή της. Η έλευση του 21ου αιώνα και τα χρόνια διαρθρωτικά 
προβλήματα της ελληνικής οικονομίας καθιστούν αδήριτη ανάγκη τον 
επαναπροσδιορισμό της έννοιας της κοινωνικής ευημερίας σε πραγμα-
τικούς, και όχι αφηρημένους, όρους. Η κοινωνική ευημερία ενός κρά-
τους επιτυγχάνεται όταν πραγματώνονται οι εξής στόχοι: 
• άνοδος του βιοτικού επιπέδου* 
• βελτίωση της λειτουργίας του κράτους· 
® ανάπτυξη συστήματος κοινωνικής δικαιοσύνης· 
® εφαρμογή συστήματος κοινωνικής πολιτικής. 
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2.3.1. Η άνοδος τον βιοτικού επιπέδον των Ελλήνων 

Η βασική επιδίωξη της οικονομικής λειτουργίας ενός κράτους είναι 
η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών. Όλες οι επί μέρους 
δράσεις της οικονομικής λειτουργίας, ιδιαίτερα σε μία οικονομία ελεύ-
θερης αγοράς, έχουν ως κύριο στόχο τη βελτίωση των συνθηκών διαβί-
ωσης των πολιτών. Μία τέτοια θεώρηση δεν λαμβάνει υπόψη της μόνο 
τις χρηματικές απολαβές, αλλά αναφέρεται σαφώς και στις συνθήκες 
κάτω από τις οποίες οι πολίτες αποκομίζουν το χρηματικό τους εισόδη-
μα. Για παράδειγμα, η κυκλοφοριακή συμφόρηση των μεταφορικών ο-
δών δεν κάνει ταξικές διακρίσεις. Όταν η κυκλοφορία στους δρόμους 
του κέντρου της Αθήνας είναι ιδιαίτερα πυκνή, αυτό έχει τον ίδιο αντί-
κτυπο και στους πλούσιους και στους φτωχούς. Το ίδιο ακριβώς συμ-
βαίνει και με την ατμοσφαιρική ρύπανση. 

Είναι γεγονός αδιαμφισβήτητο ότι σε απόλυτους αριθμούς το βιοτι-
κό επίπεδο των Ελλήνων έχει αυξηθεί τα τελευταία είκοσι πέντε χρό-
νια. Το 1975 το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Ελλάδας, σε μονάδες αγορα-
στικής δύναμης, ήταν 62,9% του ευρωπαϊκού κατά κεφαλήν ΑΕΠ 
(100%), ενώ το 1997 ανερχόταν σε 66,3% του αντίστοιχου ευρωπαϊκού. 
Συγκρινόμενο όμως με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, το κατά κεφαλήν Α-
ΕΠ της Ελλάδος παρουσιάζει σημαντική υστέρηση. Το 1975 το κατά 
κεφαλήν ΑΕΠ της Ιρλανδίας ήταν 62,9% του αντίστοιχου ευρωπαϊκού 
(όσο δηλαδή και της Ελλάδας), αλλά το 1997 το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της 
Ιρλανδίας ανήλθε σε 102,6% του αντίστοιχου ευρωπαϊκού. Τα αντί-
στοιχα μεγέθη για την Πορτογαλία ήταν 52,8% το 1975 και 69,0% το 
1997. Τα στοιχεία αυτά αποδεικνύουν ανάγλυφα την πραγματική υστέ-
ρηση της Ελλάδας σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Η χώ-
ρα έχει να διανύσει μακρύ δρόμο ακόμη για την πραγματική σύγκλισή 
της με την υπόλοιπη Ευρώπη. 

Το πρώτο συμπέρασμα που προκύπτει από την ανάλυση των παρα-
πάνω στοιχείων είναι ότι όντως οι Έλληνες πολίτες διαβιούν σήμερα 
στη χώρα τους καλύτερα από ό,τι το 1975. Σε σχέση όμως με τους Ιρ-
λανδούς πολίτες για παράδειγμα, οι Έλληνες πολίτες διαπιστώνουν ό-
τι το βιοτικό τους επίπεδο υστερεί σημαντικά. Αυτό πρακτικά σημαίνει 
ότι δεν απολαμβάνουν τα ίδια επίπεδα υγειονομικής περίθαλψης, μετα-
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φορών, τηλεπικοινωνιών και εν τέλει την ίδια θετική αντιμετώπιση για 
το μέλλον της χώρας τους. Το δεύτερο συμπέρασμα που μπορεί να εξα-
χθεί είναι ότι ακόμη και η απόλυτη άνοδος του βιοτικού επιπέδου των 
Ελλήνων σε σχέση με το 1975 μπορεί να υποκρύπτει μια μεγαλύτερη α-
νισοκατανομή του εθνικού εισοδήματος σήμερα από ό,τι το 1975. Το 
συμπέρασμα αυτό μπορεί να εξαχθεί ως εξής. Για τη μείωση των ανι-
σοτήτων μεταξύ των πλουσιότερων και των φτωχότερων μελών της, η 
ΕΕ αποφάσισε την ενίσχυση των φτωχότερων μελών με την κατανομή 
πόρων από τα Κοινοτικά Διαρθρωτικά Ταμεία, έτσι ώστε η περιφε-
ρειακή πολιτική της ΕΕ να αποτελεί το απαραίτητο συμπλήρωμα της 
δύσκολης πορείας προσαρμογής των φτωχότερων μελών προς την 
ΟΝΕ. Είναι γνωστό ότι η απορροφητικότητα των κοινοτικών κονδυλί-
ων από τη χώρα μας είναι απογοητευτική. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι 
χρηματικοί πόροι δεν εισέρευσαν στη χώρα μας. Κοινοτικοί χρηματικοί 
πόροι εισέρευσαν στη χώρα, η ανάπτυξη και η απασχόληση της οικονο-
μίας αυξήθηκαν, έργα υποδομής (έστω και με κακοτεχνίες) κατα-
σκευάστηκαν, όμως το όφελος αυτών των πόρων δεν κατανεμήθηκε ι-
σότιμα στο σύνολο του ελληνικού πληθυσμού. Οι πραγματικοί ωφελη-
μένοι ήταν μερικές μικρές ομάδες συντεχνιακών συμφερόντων στους 
τομείς δραστηριότητας των οποίων παρήχθη πλούτος, ενώ το μεγάλο 
μέρος του ελληνικού λαού όχι μόνο δεν αποκόμισε κανένα όφελος, αλ-
λά αντίθετα υφίσταται καθημερινά τις συνέπειες της κακοδιαχείρισης 
του δημοσίου χρήματος και των κακοτεχνιών και πρόχειρων εφαρμο-
γών των έργων υποδομής. 

Η άνοδος του βιοτικού επιπέδου των Ελλήνων, έτσι ώστε να επέλ-
θει πραγματική σύγκλιση με την υπόλοιπη Ευρώπη, στηρίζεται κατά 
κύριο λόγο στην αύξηση του ΑΕΠ, καθώς οι δημογραφικές εξελίξεις 
στον ελληνικό πληθυσμό δεν αναμένεται να αλλάξουν σημαντικά την 
προσεχή εικοσαετία. Η διατηρήσιμη αύξηση του ΑΕΠ της Ελλάδας 
μπορεί να προέλθει μόνο από την ισόρροπη ανάπτυξη της οικονομίας 
και όχι από την κρατούσα πρακτική μέχρι σήμερα που η ανάπτυξη της 
χώρας στηριζόταν σχεδόν αποκλειστικά στις δημόσιες επενδύσεις, δη-
λαδή στην κοινοτική χρηματοδότηση. Όπως περιγράφηκε παραπάνω, η 
ανάπτυξη της χώρας πρέπει να αποκτήσει εξαγωγική διάσταση έτσι ώ-
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στε η αύξηση του εθνικού εισοδήματος να κατανεμηθεί σε όσο το δυνα-
τόν ευρύτερο μέρος του εθνικού πληθυσμού. 

2.3.2. Η βελτίωση της λειτουργίας του κράτους 

Ο πραγματικός ρόλος και η αποτελεσματική λειτουργία του κρά-
τους στη σύγχρονη διεθνή πραγματικότητα έχουν μετεξελιχθεί ριζικά. 
Παλαιότερα το κράτος θεωρούνταν το «τελευταίο καταφύγιο» που θα 
μπορούσε να επιλύσει όλα τα προβλήματα που ανέκυπταν στην κοινω-
νική και οικονομική δραστηριότητα. Αυτή η θεώρηση του ρόλου του 
κράτους ήταν και είναι η κρατούσα άποψη στην ελληνική πραγματικό-
τητα σε τόσο μεγάλο βαθμό, ώστε πολύ συχνά να γίνεται κατάχρηση 
λειτουργίας των θεσμών τόσο από τους πολιτικούς όσο και από τους 
πολίτες. Ήταν αυτή η θεώρηση του ρόλου του κράτους που οδήγησε 
τους Έλληνες πολίτες, και ιδίως τους νέους, στη δεκαετία του 1980 να 
επιζητούν μία θέση εργασίας στο δημόσιο τομέα καθώς έτσι εξασφάλι-
ζαν εργασιακή απασχόληση εφ' όρου ζωής. Ήταν η ίδια θεώρηση που 
ωθούσε τους Έλληνες πολιτικούς της δεκαετίας του 1980 να εξυπηρε-
τούν τέτοιες αιτήσεις των πολιτών καθώς έτσι οι πολιτικοί εξασφάλιζαν 
ψηφοφόρους. Αυτή η συναλλαγή όμως διόγκωσε το πρόβλημα των πε-
λατειακών σχέσεων μεταξύ πολιτικών και πολιτών, πρόβλημα το οποίο 
ταλανίζει ακόμη και σήμερα τη δημόσια ζωή της χώρας. Καθώς όμως οι 
εξελίξεις των γεγονότων σπανίως μένουν στατικές, στη δυναμική του 
χρόνου από το 1980 μέχρι σήμερα η λειτουργία του κράτους μετεξελί-
χθηκε. Καθώς το κράτος στην Ελλάδα ακόμη και σήμερα, στην αρχή 
του 21ου αιώνα, αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο κάθε οικονομικής δρα-
στηριότητας, τα χρηματικά κονδύλια που διαχειρίζεται το κράτος τα τε-
λευταία χρόνια είναι κατά πολύ υψηλότερα σε σχέση με αυτά της δεκα-
ετίας του 1980. Δεδομένης δε της σχεδόν καθολικής πολιτικής βούλη-
σης των ελληνικών κομμάτων για ένταξη της χώρας στην ΟΝΕ και της 
συνεπακόλουθης περιοριστικής πολιτικής στο εισόδημα των εργαζομέ-
νων που έπρεπε να ακολουθηθεί, οι χρηματικές αμοιβές των δημοσίων 
υπαλλήλων στη δεκαετία του 1990 δεν ανταποκρίνονταν στις κατανα-
λωτικές ανάγκες της εποχής αυτής. Το αποτέλεσμα ήταν οι νέοι δημό-
σιοι υπάλληλοι της δεκαετίας του 1980 να καταστούν ευάλωτοι στο 
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πραγματικό πρόβλημα της κρατικής λειτουργίας σήμερα, την κατασπα-
τάληση του δημοσίου χρήματος και τη διαφθορά. Αυτή η εξέλιξη θα 
μπορούσε να ήταν προβλέψιμη σε όλο της το μέγεθος τη δεκαετία του 
1980, αν το κράτος δεν σχεδίαζε βραχυπρόθεσμα αλλά μακροπρόθε-
σμα. Αν σε όλα αυτά προστεθεί και το γεγονός ότι οι υπηρεσίες που πα-
ρέχονται από το κράτος στους πολίτες είναι απαράδεκτες έως εξευτε-
λιστικές, καθίσταται εμφανές το μέγεθος της τομής που απαιτείται στη 
λειτουργία του κράτους. 

Στη σύγχρονη διεθνή πραγματικότητα, το κράτος θεωρείται ως ο 
ρυθμιστής των κανόνων. Συγκεκριμένα ο σύγχρονος ρόλος του κράτους 
είναι: 
• να εξασφαλίζει τη νομιμότητα* 
• να εξασφαλίζει την ελευθερία* 
• να προάγει την ισονομία και την κοινωνική δικαιοσύνη* 
• να θέτει τους κανόνες της οικονομικής δραστηριότητας* 
• να επιτηρεί και να ελέγχει την εφαρμογή των κανόνων 
• να παρέχει ένα πλαίσιο κοινωνικής προστασίας για τους αδύναμους 

και τους χρήζοντες κοινωνικής αρωγής. 
Η λειτουργία του κράτους στην Ελλάδα θα πρέπει να στοχεύσει 

στην επίλυση των δύο βασικών προβλημάτων που επηρεάζουν άμεσα 
την κοινωνική ευημερία των Ελλήνων πολιτών. Τα προβλήματα αυτά 
είναι το επίπεδο των κρατικά παρεχομένων υπηρεσιών και η διαφθορά 
της κρατικής λειτουργίας. 

Το επίπεδο των παρεχομένων υπηρεσιών μπορεί να βελτιωθεί μόνο 
με τη ριζική αναμόρφωση της δημόσιας διοίκησης έτσι ώστε η λειτουρ-
γία της να καταστεί αποτελεσματική. Στα πλαίσια αυτά απαιτείται η 
οργανωτική ανασυγκρότηση της δημόσιας διοίκησης μέσω της εφαρμο-
γής σύγχρονης διοικητικής πρακτικής (πι&η&§οπιοη1;) που να στηρίζεται 
σε διεθνή πρότυπα. Απαιτείται επίσης η σύνταξη και πιστή τήρηση Κα-
ταστατικού Χάρτη Δικαιωμάτων του Πολίτη για κάθε τομέα κρατικής 
δραστηριότητας. Ακόμη, θα πρέπει να ενθαρρυνθεί με κάθε τρόπο και 
μέσο η χρήση των νέων τεχνολογιών έτσι ώστε και η γραφειοκρατία να 
απλοποιηθεί και σταδιακά να εξαλειφθεί, αλλά και η απόδοση τών 
κρατικών υπηρεσιών να καταστεί αποτελεσματική. 
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Το μεγάλο πρόβλημα της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, όμως, 
έγκειται στο καθεστώς αδιαφάνειας και διαφθοράς που επικρατεί σή-
μερα. Σε πολΰ μεγάλο βαθμό, για την κατάσταση αυτή ευθύνεται το α-
σαφές νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία της κρατικής μηχα-
νής σήμερα και που εκτείνεται από τους διαγωνισμούς προμηθειών του 
δημοσίου μέχρι τον καταλογισμό ευθυνών σε πρόσωπα και τον απαραί-
τητο έλεγχο που πρέπει να διεξάγεται. Κατά συνέπεια, η λύση μπορεί 
να προέλθει από τη νομοθετική ρύθμιση της κρατικής λειτουργίας που 
πρέπει κατ' ανάγκην να είναι κατά πολύ αυστηρότερη. Η εξάλειψη της 
διαφθοράς, όμως, είναι εφικτή μόνο αν εμπεδωθεί η κοινή συνείδηση 
ότι το κράτος αποτελεί τον πραγματικό θεματοφύλακα των συμφερό-
ντων του πολίτη. Κατά συνέπεια, η εξάλειψη της διαφθοράς δεν μπορεί 
να προέλθει από το γκρέμισμα των θεσμών, αλλά από την ορθή εξυπη-
ρέτηση των θεσμών από τα πρόσωπα. 

Η προαγωγή της δημοκρατικότερης λειτουργίας του κράτους, η βελ-
τίωση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης και η εγκαθί-
δρυση καθεστώτος διαφάνειας στη λειτουργία του κράτους είναι ικα-
νές και αναγκαίες συνθήκες για την ενδυνάμωση της κοινωνικής ευη-
μερίας της Ελλάδας του 21ου αιώνα. 

2.3.3. Η ανάπτυξη συστήματος κοινωνικής δικαιοσύνης 

Η κοινωνική δικαιοσύνη σχετίζεται άμεσα με την ισονομία και την 
προστασία των οικονομικά ασθενέστερων. Δεν μπορεί να υπάρξει κοι-
νωνική δικαιοσύνη σε οποιαδήποτε ευνομούμενη χώρα όταν όλοι οι 
πολίτες δεν είναι ίσοι απέναντι στο νόμο ή/και όταν μικρές ομάδες του 
πληθυσμού πλουτίζουν εις βάρος των άλλων. Δυστυχώς, στην ελληνική 
πραγματικότητα του 2000 και τα δύο αυτά φαινόμενα παρατηρούνται 
ως κυρίαρχα στην κοινωνική δομή. Σήμερα στην Ελλάδα υπάρχουν ο-
ρισμένες ομάδες του πληθυσμού που θεωρούν ότι είναι υπεράνω των 
νόμων και των τρόπων εφαρμογής τους, με αποτέλεσμα οι πράξεις τους 
να βρίσκονται στα ελάχιστα όρια κοινωνικής αποδοχής. Είναι επίσης 
ορατό ότι οι οικονομικά ασθενέστερες ομάδες του πληθυσμού βρίσκο-
νται στα όρια της απόγνωσης καθώς διαβλέπουν ότι το μέλλον γι' αυ-
τούς θα είναι ακόμη πιο δύσκολο. Η μεγάλη πλειονότητα των Ελλήνων 
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πολιτών διαβιεί ελπίζοντας ότι δεν θα τους συμβεί κάποια περίσταση έ-
κτακτης ανάγκης. 

Στον αιώνα που έρχεται, όμως, μία τέτοια αντιμετώπιση των συνθη-
κών διαβίωσης των πολιτών είναι αδιανόητη. Είναι άκρως απαραίτητο 
η χώρα να αποκτήσει επιτέλους ταυτότητα ισονομίας και αυτό μπορεί 
να προκύψει όχι τόσο από νέες νομοθετικές ρυθμίσεις, αλλά από την 
πιστή εφαρμογή και τήρηση των ήδη υπαρχόντων νόμων. Σε κάθε περί-
πτωση, η ισονομία και η έκφραση της κοινωνικής δικαιοσύνης πρέπει 
να έχουν ως απώτερο στόχο τη βελτίωση της θέσης των οικονομικά α-
σθενέστερων. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι οικονομικά ασθενέστεροι θα 
χρηματοδοτούνται από το κράτος έτσι ώστε να έχουν ένα ανεκτό επί-
πεδο διαβίωσης. Για την ουσιαστική κοινωνική επανένταξη των οικο-
νομικά ασθενέστερων απαιτείται η λήψη συγκεκριμένων δράσεων που 
θα στοχεύουν στην ενίσχυση του εισοδήματος τους, στη βελτίωση των 
προοπτικών απασχόλησής τους μέσω της κατάρτισης, στην εξασφάλιση 
ανθρώπινων συνθηκών διαβίωσης και στην ελαχιστοποίηση του κινδύ-
νου κοινωνικού αποκλεισμού τους. Ιδιαίτερη έμφαση στο πλαίσιο ανά-
πτυξης συστήματος κοινωνικής δικαιοσύνης θα πρέπει να δοθεί και στα 
άτομα με ειδικές ανάγκες. Γι' αυτούς οι διαδικασίες θα πρέπει να είναι 
τάχιστες καθώς η είσοδος της χώρας στην ΟΝΕ με τριτοκοσμικές συν-
θήκες για τους αναξιοπαθούντες δεν προσδίδει στην Ελλάδα ταυτότη-
τα πολιτισμένου κράτους. 

2.3.4. Κοινωνική πολιτική: η σύγχρονη αντίληψη 

Στην Ελλάδα σήμερα διεξάγεται μεγάλη συζήτηση για την κοινωνι-
κή πολιτική που πρέπει να ασκηθεί. Παρατηρείται όμως ότι η συζήτη-
ση αυτή αφορά το παρελθόν και όχι το μέλλον της κοινωνικής πολι-
τικής. Συγκεκριμένα η συζήτηση εστιάζεται στο ύψος των συντάξεων ή 
στο ύψος και τη χρονική διάρκεια των επιδομάτων ανεργίας. Χωρίς να 
παραγνωρίζεται η σημασία αυτών των παραμέτρων, θα πρέπει να τονι-
σθεί ότι η σύγχρονη κοινωνική πολιτική θα πρέπει απαραίτητα να α-
ντανακλά τη σύγχρονη κοινωνική δυναμική και τις σύγχρονες κοινωνι-
κές εξελίξεις. Υπό αυτό το πρίσμα η σύγχρονη κοινωνική πολιτική στον 
αιώνα που έρχεται θα αποτελείται από τις εξής επί μέρους πολιτικές: 
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την παροχή δημοσίων αγαθών, την κοινωνική προστασία και τις συνθή-
κες υγιεινής και ασφάλειας των χώρων εργασίας, τις νέες συνθήκες ερ-
γασίας και τη ρύθμιση των δραστηριοτήτων ελεύθερου χρόνου, την 
προστασία του περιβάλλοντος ως του πολυτιμότερου δημοσίου αγαθού. 

2.3.4.1. Η παροχή δημοσίων αγαθών 

Στη σύγχρονη πραγματικότητα, τα παραδοσιακά δημόσια αγαθά 
τείνουν να καταστούν ανενεργά. Δημόσια αγαθά, όπως η παιδεία, η υ-
γεία, οι μεταφορές, τείνουν πλέον να προσφέρονται ως ιδιωτικά αγα-
θά. Παρ' ότι βασικός σκοπός του κράτους είναι να παρέχει ίσες ευκαι-
ρίες πρόσβασης σε όλους τους πολίτες, και κατά συνέπεια υφίσταται α-
κόμη λόγος παροχής δημόσιας υγείας ή παιδείας, νέοι τρόποι επίτευ-
ξης του σκοπού αυτού (για παράδειγμα, φοιτητικά δάνεια για ιδιωτικές 
σπουδές) εφαρμόζονται διεθνώς. Ως δημόσια αγαθά που δεν μπορούν 
να προσφερθούν από τις δυνάμεις της αγοράς νοούνται σήμερα η εθνι-
κή άμυνα και η αστυνομία, στο βαθμό που μόνο αυτή έχει τη δυνατότη-
τα προσαγωγής στη δικαιοσύνη. Για όλα τα υπόλοιπα παραδοσιακά δη-
μόσια αγαθά, ακόμη και για την κοινωνική προστασία, παρατηρείται 
μία τάση μερικής ή ολικής ιδιωτικοποίησης τους σε διεθνές επίπεδο. 

Κατά συνέπεια, η Ελλάδα δεν πρέπει να μείνει αμέτοχη των διε-
θνών εξελίξεων στον τομέα αυτό. Απαιτείται η άμεση ανάληψη πρωτο-
βουλιών σε εθνικό επίπεδο και με εθνική συνεννόηση, τουλάχιστον για 
τους τομείς της υγείας και της παιδείας, που θα θέτουν μακροπρόθε-
σμους στόχους. Το καίριο πρόβλημα δεν έγκειται στην παροχή δημό-
σιας ή ιδιωτικής υγείας και παιδείας. Η ουσιαστική προτεραιότητα της 
πολιτικής πρέπει να είναι η παροχή ίσων ευκαιριών και ισότιμης πρό-
σβασης στις υπηρεσίες υγείας και παιδείας. Σε πρακτικούς όρους αυτό 
σημαίνει τη δημιουργία εθνικών συστημάτων υγείας και παιδείας (δη-
μόσιων ή/και ιδιωτικών), τη θέσπιση σαφούς νομοθετικού πλαισίου που 
θα διέπει τη λειτουργία ιδιωτικών μονάδων υγείας και παιδείας, και 
την ανάπτυξη και εφαρμογή των μέσων που θα εξασφαλίζουν την ισό-
τιμη πρόσβαση. Η ανάπτυξη αυτών των δύο τομέων αποτελεί θέμα υψί-
στης εθνικής προτεραιότητας και κατά συνέπεια πρέπει να χρηματοδο-
τηθεί ανάλογα. Περαιτέρω, η άσκηση μεγαλόπνοης και μακροπρόθε-
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σμης πολιτικής στους δύο αυτούς καίριους τομείς είναι ικανή να απο-
φέρει μελλοντικά αναπτυξιακά οφέλη στη χώρα. Για παράδειγμα, η 
χώρα μπορεί να αποτελέσει πόλο έλξης αλλοδαπών φοιτητών που συ-
νεπάγεται εισροή συναλλάγματος αντί της εκροής συναλλάγματος που 
η χώρα υφίσταται σήμερα εξαιτίας της φοιτητικής μετανάστευσης. Επί-
σης, η χώρα θα μπορούσε να αναπτυχθεί σε πρότυπο κέντρο ιατρικής 
περίθαλψης στην περιοχή των Βαλκανίων αποκομίζοντας έτσι οφέλη α-
πό την ανάλογη εισροή συναλλάγματος. 

2.3.4.2. Η κοινωνική προστασία 

Παραδοσιακά η κοινωνική προστασία έγκειται στην εξασφάλιση 
συντάξεων που να ανταποκρίνονται σε ανεκτά επίπεδα διαβίωσης, 
στην παροχή επιδομάτων ανεργίας και στην ενίσχυση του εισοδήματος 
όσων διαβιώνουν κάτω από το όριο της φτώχειας. Είναι σαφές ότι όλες 
αυτές οι πολιτικές πρέπει να συνεχιστούν, αλλά με φθίνοντα ρυθμό. Το 
ζητούμενο στον αιώνα που έρχεται δεν είναι η συντήρηση ενός ατόμου 
στην ανεργία, αλλά η επανένταξή του στο εργατικό δυναμικό. Οι νέες 
ενεργητικές μορφές καταπολέμησης της ανεργίας στοχεύουν σ' αυτόν 
ακριβώς τον σκοπό. 

Κατά συνέπεια είναι απαραίτητη η άσκηση πολιτικής κοινωνικής 
προστασίας που θα στοχεύει στα εξής: 

• στην εξασφάλιση ικανοποιητικού επιπέδου συντάξεων με τη σταδια-
κή μετεξέλιξη του σημερινού συστήματος ανταποδοτικών πληρωμών 
σε κεφαλαιοποιητικό σύστημα* 

• επανεξέταση του θεσμού των επιδομάτων ανεργίας με προοπτική την 
ένταξη στην αγορά εργασίας και την καταπολέμηση του κοινωνικού 
αποκλεισμού* 

• ενίσχυση του εισοδήματος των οικονομικά ασθενέστερων μέσω αντι-
κειμενικού συστήματος πιστοποίησης, αλλά και ενεργός προσπά-
θεια βελτίωσης των προοπτικών απασχόλησής τους μέσω της εκπαί-
δευσης και της κατάρτισης. 
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Υπάρχει όμως και ένας ακόμη τομέας όπου η κοινωνική προστασία 
στην Ελλάδα είναι ανύπαρκτη: ο τομέας της ασφάλισης και της υγιει-
νής στους χώρους εργασίας. Στον τομέα αυτό απαιτείται η πλήρης 
εναρμόνιση και η πιστή εφαρμογή και τήρηση των κανόνων που έχει 
θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς αποτελούν ολοκληρωμένο περί-
γραμμα προστασίας των εργαζομένων στους χώρους εργασίας τους. 

2.3.4.3. Οι νέες συνθήκες εργασίας και ο ελεύθερος χρόνος των εργαζο-
μένων 

Τα τελευταία χρόνια οι συνθήκες εργασίας έχουν αλλάξει σημαντι-
κά τόσο λόγω του νέου τρόπου διαβίωσης των πολιτών όσο και λόγω 
της αύξησης της ανεργίας. Η μερική απασχόληση την προηγούμενη δε-
καετία θεωρούνταν αδιανόητη, ενώ σήμερα θεωρείται από τους βασι-
κότερους παράγοντες ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Στον 
αιώνα που έρχεται, οι μορφές και οι συνθήκες εργασίας θα αλλάξουν 
τάχιστα και ριζικά. Δύο λόγοι συντελούν στην εξέλιξη αυτή. Πρώτον, η 
αυξανόμενη χρήση των νέων τεχνολογιών θα αυξήσει σημαντικά την 
παραγωγικότητα και θα καταστήσει την τοποθεσία της εργασίας ανε-
νεργή. Δεύτερον, ο νέος τρόπος διαβίωσης των πολιτών όπου και οι δύο 
σύζυγοι εργάζονται, είτε για την ενίσχυση του οικογενειακού εισοδή-
ματος είτε για την επίτευξη καριέρας, προϋποθέτει ελαστικές ώρες 
απασχόλησης έτσι ώστε να διατηρείται ο οικογενειακός δεσμός. Οι νέ-
ες συνθήκες εργασίας παρατηρούνται ως φαινόμενο, με αργό αλλά 
σταθερό ρυθμό, και στη σημερινή ελληνική πραγματικότητα. Η πρό-
κληση της ελληνικής κοινωνικής πολιτικής του μέλλοντος έγκειται στην 
έγκαιρη διάγνωση και ανάπτυξη των νέων συνθηκών εργασίας καθώς 
και στο στρατηγικό σχεδιασμό αντιμετώπισης των κοινωνικών προβλη-
μάτων που τυχόν θα προκύψουν. 

Οι νέες μορφές και συνθήκες εργασίας είναι φυσικό να επιφέρουν 
και σημαντικές αλλαγές στον τρόπο διάθεσης του ελεύθερου χρόνου 
των εργαζομένων. Καθώς οι εργαζόμενοι θα έχουν διαρκώς αυξανόμε-
νο ελεύθερο χρόνο, είναι λογικό να υποτεθεί ότι θα τον διαθέσουν εί-
τε για ψυχαγωγία, είτε για οικογενειακή φροντίδα και μέριμνα, είτε 
για την άσκηση παραγωγικών δραστηριοτήτων. Σε κάθε περίπτωση, ο 
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ελεύθερος χρόνος των εργαζομένων θα αποτελέσει δυνητική πηγή κοι-
νωνικού διαχωρισμού και αποκλεισμού. Οι οικονομικά ισχυρότεροι θα 
απολαμβάνουν υψηλού επιπέδου ψυχαγωγική δραστηριότητα του ελεύ-
θερου χρόνου τους, ενώ οι οικονομικά ασθενέστεροι θα αγωνίζονται 
να διατηρήσουν ένα ανεκτό επίπεδο διαβίωσης. Ακόμη πρέπει να θεω-
ρείται σχετικά βέβαιο ότι η αύξηση του ελεύθερου χρόνου των εργαζο-
μένων θα προκαλέσει περιβαλλοντική επιβάρυνση λόγω των αυξημέ-
νων μετακινήσεων και των νέων μορφών διάθεσης του ελεύθερου χρό-
νου. Κατά συνέπεια η προτεραιότητα της κοινωνικής πολιτικής σε αυ-
τόν τον τομέα είναι διττή. Πρώτον, θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι όλοι 
οι πολίτες θα έχουν ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στη δημιουργική ή ψυ-
χαγωγική ενασχόληση του ελεύθερου χρόνου τους. Αυτό μπορεί να ε-
πιτευχθεί καλύτερα σε τοπικό επίπεδο, όπου και ο ρόλος της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος. Δεύτερον, θα πρέπει να 
υπάρξει σαφής εκτίμηση του περιβαλλοντικού κόστους που θα προκύ-
ψει (π.χ. κατασκευή μονάδων νέων μορφών ψυχαγωγίας, όπως πάρκα 
με παιγνίδια για ανήλικους ή ενήλικους, αυξημένη χρήση αυτοκινήτων 
για εκδρομές) και να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την ε-
λαχιστοποίηση του κόστους αυτού. 

2.3.4.4. Η προστασία του περιβάλλοντος: το δημόσιο αγαθό του 21ου 
αιώνα 

Η αναγκαιότητα για την προστασία του περιβάλλοντος και τη δια-
τήρηση των φυσικών πόρων αποτελεί σύγχρονη οικονομική αναγκαιό-
τητα για τον απλούστατο λόγο ότι η οικονομική ανάπτυξη πρέπει να εί-
ναι διατηρήσιμη. Η χώρα υστερεί σημαντικά σε αυτόν τον τομέα καθώς 
η ανάπτυξη της οικονομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα λαμβάνει 
υπόψη της την προστασία του περιβάλλοντος από ελάχιστα έως καθό-
λου. Η πορεία της χώρας προς την ΟΝΕ υπαγορεύει την ανυπέρβλητη 
αναγκαιότητα για την εφαρμογή περιβαλλοντικής πολιτικής. Η χάραξη 
περιβαλλοντικής πολιτικής δεν πρέπει να αναφέρεται μόνο στην ατμο-
σφαιρική ή την υδάτινη ρύπανση (όπως είναι σήμερα η κατάσταση), αλ-
λά θα πρέπει να περιλαμβάνει και τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο της 
δόμησης, το επίπεδο θορύβου που εκπέμπεται από διάφορες πηγές, τη 
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διατήρηση φυσικών ή ζωικών οικοσυστημάτων, την αποσυμφόρηση των 
οδικών αρτηριών, την υγιεινή των τροφίμων, τη διαχείριση των απορ-
ριμμάτων, καθώς και τους τρόπους πρόληψης περιβαλλοντικών κατα-
στροφών. 

Λόγω τους εΰρους του θέματος του περιβάλλοντος και λόγω του γε-
γονότος ότι η σύγχρονη ζωή των πολιτών έχει περιβαλλοντικό αντίκτυ-
πο, δεν είναι υπερβολή ο ισχυρισμός ότι το περιβάλλον αποτελεί το δη-
μόσιο αγαθό του 21ου αιώνα. Η αντιμετώπιση του θέματος της προστα-
σίας του περιβάλλοντος ως δημοσίου αγαθού παραπέμπει και στους 
τρόπους κατανάλωσης, αλλά και χρηματοδότησής του. Είναι σαφές ότι 
ένα δημόσιο αγαθό πρέπει να καταναλώνεται ελεύθερα, αλλά στο μέ-
τρο που δεν μειώνει την ποσότητα του αγαθού. Η ευρεία κατανάλωση 
του περιβάλλοντος, όμως, δημιουργεί ποσοτικό πρόβλημα παροχής του 
αγαθού καθώς η μόλυνση του περιβάλλοντος επιδεινώνει τις συνθήκες 
διαβίωσης. Περαιτέρω, η μόλυνση του περιβάλλοντος δημιουργεί πρό-
βλημα και σε όσους προσπαθούν να το διατηρήσουν καθαρό καθώς ό-
λοι τελικά είναι αποδέκτες της μόλυνσης. Η θεώρηση του περιβάλλο-
ντος ως δημοσίου αγαθού ευθέως παραπέμπει και στην παροχή του μέ-
σω της φορολόγησης. Το πρόβλημα με τη φορολόγηση των πολιτών για 
την προστασία του περιβάλλοντος έγκειται στο γεγονός ότι οι πολίτες 
θεωρούν το περιβάλλον ως ελεύθερα διαθέσιμο αγαθό και κατά συνέ-
πεια ως μη υποκείμενο σε ρύθμιση. Αυτή η αντίληψη είναι λανθασμένη 
για τον πολύ απλό λόγο ότι η απουσία ρύθμισης θα καταστήσει πολύ 
σύντομα το περιβάλλον είδος προς εξαφάνιση. 

Η προτεραιότητα της περιβαλλοντικής πολιτικής πρέπει να είναι η 
νομοθετική ρύθμιση της προστασίας του περιβάλλοντος σε κάθε οικο-
νομική ή κοινωνική δραστηριότητα ως μέσο ανόδου της κοινωνικής 
ευημερίας. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οποιοσδήποτε τομέας οικονο-
μικής δραστηριότητας (γεωργία, βιομηχανία, εμπόριο, τουρισμός, ναυ-
τιλία) θα υπόκειται σε σαφώς καθορισμένα όρια περιβαλλοντικής μό-
λυνσης καθώς και σε εντατικούς ελέγχους συμμόρφωσης. Η χρηματο-
δότηση του κόστους της περιβαλλοντικής πολιτικής μπορεί να προέλθει 
από την ήπια φορολόγηση των χρηστών του αγαθού (δηλαδή των πολι-
τών) και τη βαρύτατη φορολόγηση των παραβατών. Πάνω από όλα 
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όμως η άσκηση αποτελεσματικής περιβαλλοντικής πολιτικής συνίστα-
ται στην εμπέδωση από όλους τους πολίτες της αίσθησης ότι η καθαρό-
τητα του περιβάλλοντος στο οποίο ζουν και εργάζονται αποτελεί την 
πρώτιστη συνθήκη ανόδου του βιοτικού επιπέδου τους και βελτίωσης 
της κοινωνικής ευημερίας τους. 

3. Η ΑΣΚΗΣΗ ΤΗς ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉς ΠΟΛΙΤΙΚΉς 

ΣΤΗ Μ Ε Τ Α - Ο Ν Ε ΕΠΟΧΉ 

Οι διεθνείς οικονομικές εξελίξεις στον 21ο αιώνα, τα χρόνια και λι-
μνάζοντα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας και η αναγνώριση των 
ουσιαστικών προτεραιοτήτων της χώρας σε οικονομικό επίπεδο οδη-
γούν στον επαναπροσδιορισμό της άσκησης της οικονομικής πολιτικής. 
Είναι σαφές ότι η οικονομική πολιτική πρέπει να αλλάξει ριζικά και εκ 
βάθρων για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του 21ου αιώνα, που συ-
μπίπτει χρονικά με τη δημιουργία της ΟΝΕ. Είναι επίσης σαφές ότι η 
οικονομική πολιτική δεν μπορεί να στηρίζεται σε πρακτικές του παρελ-
θόντος. Αντίθετα, η επιθυμητή οικονομική πολιτική πρέπει να στηρίζε-
ται σε στέρεες βάσεις που θα προσβλέπουν στο μέλλον και που θα πρέ-
πει να συμβαδίζουν χρονικά με τις πολιτικές των Ευρωπαίων εταίρων 
μας. Παρά το γεγονός ότι η οικονομική πολιτική της χώρας είναι σε ση-
μαντικό βαθμό προδιαγεγραμμένη λόγω της ένταξης στην ΟΝΕ, η 
άσκησή της μετά την ένταξη στην ΟΝΕ αποτελεί πολύ σημαντικό πρό-
βλημα που απαιτεί άμεση επίλυση. Αν η άσκηση της οικονομικής πολι-
τικής στη μετα-ΟΝΕ εποχή δεν χαραχθεί τώρα και δεν ακολουθηθεί 
άμεσα, τότε η οικονομία της χώρας θα δεχθεί ισχυρότατους κραδα-
σμούς με τελικό και απευκταίο αποτέλεσμα ακόμη και την αναθεώρη-
ση της παραμονής της χώρας στην ΟΝΕ. 

3.1. Οι Συνέπειες του Ευρώ 

Η υιοθέτηση του ευρώ ως μέσου συναλλαγών και η απόσυρση της 
δραχμής θα επιφέρει σημαντικές ανακατατάξεις στην οικονομική πολι-
τική. Η υιοθέτηση του ευρώ σημαίνει αναγκαστικά την αδυναμία άσκη-
σης αυτόνομης νομισματικής πολιτικής από την Τράπεζα της Ελλάδας. 
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Με άλλα λόγια, υπεύθυνη για την εκτύπωση ευρώ θα είναι η Ευρωπαϊ-
κή Κεντρική Τράπεζα και όχι η Τράπεζα της Ελλάδος. Επίσης τα επι-
τόκια που θα επικρατούν στη ζώνη του ευρώ θα καθορίζονται από την 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Κατά συνέπεια, ο πληθωρισμός στην 
Ελλάδα θα είναι ο ίδιος μ' αυτόν που θα επικρατεί και στην υπόλοιπη 
Ευρώπη. Το γεγονός αυτό θα καταστεί ιδιαίτερα σημαντικό αν η Ελλά-
δα μέχρι το 2001 δεν έχει κατορθώσει να επιτύχει την πλήρη ονομαστι-
κή σύγκλιση, τη μέγιστη δυνατή πραγματική σύγκλιση και τον διαρθρω-
τικό εκσυγχρονισμό της δομής της οικονομίας. 

Η υιοθέτηση του ευρώ θα οδηγήσει σε διαφάνεια τιμών σε όλο τον 
ευρωπαϊκό χώρο και αποτελεί βασικότατο παράγοντα στη διαμόρφω-
ση της οικονομικής πολιτικής. Συγκεκριμένα, οι Έλληνες πολίτες θα εί-
ναι σε θέση να συγκρίνουν άμεσα τόσο τις τιμές των προϊόντων όσο και 
τις μισθολογικές αμοιβές στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Καθώς το 
βιοτικό επίπεδο των Ελλήνων είναι κατά πολύ χαμηλότερο του ευρω-
παϊκού μέσου όρου θα προκύπτουν διαφορές, σε μερικές περιπτώσεις 
ιδιαίτερα υψηλές, τόσο στις τιμές των προϊόντων και των υπηρεσιών ό-
σο και στις αμοιβές των εργαζομένων. Η διαφάνεια τιμών θα εντείνει 
τον ανταγωνισμό στη ζώνη του ευρώ καθώς η ελεύθερη διακίνηση αγα-
θών και υπηρεσιών θα σχηματοποιήσει μία υπερεθνική ευρωπαϊκή α-
γορά. Σε μεγάλο βαθμό αυτή η αγορά είναι πραγματικότητα για τις άλ-
λες ευρωπαϊκές χώρες καθώς απολαμβάνουν σχεδόν όλα τα οφέλη της 
Ενιαίας Ευρωπαϊκής Αγοράς. Η ένταση του ανταγωνισμού σε ευρω-
παϊκό επίπεδο καθώς και η αντικατάσταση της δραχμής από το ευρώ 
θα έχει άμεσες επιπτώσεις στις ελληνικές επιχειρήσεις. Εκτός από τις 
πρακτικές επιπτώσεις, όπως η αντικατάσταση των λογιστικών συστημά-
των από δραχμές σε ευρώ, η τιμολόγηση σε ευρώ, η καταβολή πληρω-
μών σε ευρώ, η αντικατάσταση των ταμειακών μηχανών, θα υπάρξουν 
και οικονομικές επιπτώσεις, όπως η επιβίωση των επιχειρήσεων αυτών 
σε ένα άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον. Και τα δύο αυτά ζητήματα α-
παιτούν χρόνο και προσπάθεια για την επίλυσή τους. Ιδιαίτερο βάρος 
θα πρέπει να δοθεί στην παροχή των προϋποθέσεων για τη μελλοντική 
επιβίωση των ελληνικών επιχειρήσεων, και ιδίως των μικρομεσαίων ε-
πιχειρήσεων, στο πλαίσιο μιας μεγάλης ευρωπαϊκής αγοράς χωρίς α-
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νταγωνιστικούς φραγμούς που δείχνει να ευνοεί, τουλάχιστον σήμερα, 
τη συγχώνευση και την αύξηση του μεγέθους των επιχειρήσεων. 

Μετά την ένταξη στην ΟΝΕ και την υιοθέτηση του ευρώ η οικονομι-
κή πολιτική που θα ασκείται στην Ελλάδα θα πρέπει να είναι απαρέ-
γκλιτα συντονισμένη και εναρμονισμένη με την ευρωπαϊκή οικονομική 
πολιτική. Μία τέτοια εξέλιξη δεν θα πρέπει να αποβλέπει μόνο στη στε-
νή έννοια της δημοσιονομικής πολιτικής, αλλά θα πρέπει να περιλαμβά-
νει και όλες τις υπόλοιπες πολιτικές που συνοδεύουν τα οικονομικά μέ-
τρα. Για παράδειγμα, η οικονομική πολιτική δεν θα πρέπει να παραβλέ-
πει τις παραμέτρους της κοινωνικής πολιτικής, της αγροτικής πολιτικής, 
της περιβαλλοντικής πολιτικής, της παροχής δημοσίων αγαθών. Μέχρι 
σήμερα οι πολιτικές της χώρας αποκλίνουν συστηματικά και διαχρονι-
κά με τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές. Η υιοθέτηση του ευρώ θα πρέπει να 
σημάνει την αντιστροφή αυτής της πρακτικής. Το ευκταίο της οικονομι-
κής πολιτικής της Ελλάδας θα ήταν ο συγχρονισμός της οικονομικής 
δραστηριότητας (βιΐδίηοδδ ογο1οδ) με την υπόλοιπη Ευρώπη. Αν αυτό δεν 
καταστεί εφικτό, τότε η θέση της χώρας στην ΟΝΕ διακυβεύεται. 

Η οικονομική πολιτική που ακολουθείται στη χώρα τα τελευταία 
χρόνια στόχευε απλώς στην επίτευξη των ονομαστικών κριτηρίων σύ-
γκλισης, ενώ δεν παρατηρήθηκε ουσιώδης προσπάθεια για τη σύγκλι-
ση της πραγματικής οικονομίας. Το αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής ή-
ταν η χώρα σήμερα, στο κατώφλι του 21ου αιώνα, να απέχει παρασάγ-
γας από την ευρωπαϊκή πραγματικότητα. Αυτό καθίσταται πλέον εμφα-
νές στην υστέρηση όλων των οικονομικών δραστηριοτήτων που ασκεί ο 
Έλληνας πολίτης σε σχέση με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους. Για παρά-
δειγμα, στην Ελλάδα ο καταναλωτής διαπιστώνει ακαμψία στις τιμές 
των προϊόντων ακόμη και όταν ο πληθωρισμός πέφτει, ενώ το ακριβώς 
αντίθετο βιώνει ο Ευρωπαίος καταναλωτής. Αυτό οφείλεται αποκλει-
στικά και μόνο στην έλλειψη ανταγωνισμού στις αγορές προϊόντων. Σε 
εκείνους τους τομείς όπου ο ανταγωνισμός κυριαρχεί (π.χ. αγορά αυτο-
κινήτων, τραπεζικά δάνεια) ο Έλληνας καταναλωτής γίνεται δέκτης 
σημαντικά χαμηλότερων τιμών. Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο στην κατα-
νάλωση του ηλεκτρικού ρεύματος, στις τιμές των οικοδομικών υλικών, 
σε πολλά καταναλωτικά προϊόντα, ή στις αμοιβές για παροχή υπηρε-
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αιών. Η απουσία ουσιαστικού ανταγωνισμού στις περισσότερες αγορές 
προϊόντων και υπηρεσιών οδηγεί σε υψηλότερες τιμές, οι οποίες με τη 
σειρά τους μειώνουν την αγοραστική δύναμη του εισοδήματος των Ελ-
λήνων, γεγονός το οποίο οδηγεί σε υστέρηση του βιοτικού επιπέδου 
των Ελλήνων πολιτών σε σχέση με τους Ευρωπαίους. Κατά συνέπεια, 
μπορεί να διατυπωθεί το συμπέρασμα ότι η διαρθρωτική δομή της ελ-
ληνικής οικονομίας αποτελεί το πιο σημαντικό εμπόδιο για την πραγ-
ματική σύγκλιση της χώρας με την υπόλοιπη Ευρώπη. Αυτή η αδυναμία 
της χώρας πρέπει να αποκατασταθεί άμεσα και ο μόνος τρόπος επίτευ-
ξης του στόχου αυτού είναι η δημιουργία σαφούς και λεπτομερούς νο-
μοθετικού πλαισίου ουσιαστικού ανταγωνισμού καθώς και η ενίσχυση 
της εξαγωγικής ανάπτυξης της χώρας. 

Η ένταξη της χώρας στην ΟΝΕ θα αποφέρει οφέλη μόνο στην περί-
πτωση που η διάρθρωση της οικονομικής δομής θα βελτιωθεί δραστικά. 
Αν αυτό δεν συμβεί ή καθυστερήσει χρονικά, τότε η χώρα διατρέχει τον 
άμεσο και απολύτως υπαρκτό κίνδυνο να μην αποκομίσει τα πλήρη ο-
φέλη από την ένταξη στην ΟΝΕ. Η παρελθούσα εμπειρία αποδεικνύει 
ότι η Ελλάδα απώλεσε δύο σημαντικότατες και σπάνιες ευκαιρίες για 
την ανέλιξή της. Το 1981 η χώρα κατέστη πλήρες μέλος της ΕΟΚ. Λό-
γω των πολιτικών συνθηκών της εποχής εκείνης, οι κυβερνήσεις της δε-
καετίας του 1980 αμέλησαν πλήρως τον εναρμονισμό της χώρας με την 
ΕΟΚ. Η ΕΟΚ αποτελούσε για την Ελλάδα μέσο ενίσχυσης των αγροτι-
κών εισοδημάτων καθ' όλη τη δεκαετία, ενώ την ίδια εποχή στην Ευρώ-
πη διαμορφώνονταν η Ευρώπη του 2000 καθώς και οι συνθήκες δη-
μιουργίας της ΟΝΕ. Τη δεκαετία του 1980, η χώρα σε σχέση με την 
υπόλοιπη Ευρώπη οδηγήθηκε δεκαετίες πίσω. Το 1992 δημιουργήθηκε 
η Ενιαία Ευρωπαϊκή Αγορά. Ακόμη και σήμερα η Ελλάδα αδυνατεί να 
εκμεταλλευθεί τα πλήρη οφέλη της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Αγοράς. Κα-
μία μέριμνα δεν ελήφθη καθ' όλη τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990 
για την εκμετάλλευση των ευκαιριών που παρουσιάσθηκαν από αυτή 
την εξέλιξη, παρά το γεγονός ότι από τα τέλη της δεκαετίας του 1980 
παρατηρήθηκε κύμα εξαγοράς εγχώριων επιχειρήσεων από ξένες. Η 
συζήτηση στην Ελλάδα περιστρεφόταν τότε γύρω από το Κοινοτικό 
Πλαίσιο Στήριξης II (Πακέτο Ντελόρ II) το οποίο και αυτό μετά το 
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Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης I οδήγησε σε μία άνευ προηγουμένου κα-
κοδιαχείριση του δημοσίου χρήματος και στη διαφθορά των κρατικών 
υπηρεσιών. Στην υπόλοιπη Ευρώπη, αντίθετα, παρατηρήθηκαν ραγδαί-
ες διαρθρωτικές αλλαγές με σκοπό την πλήρη εκμετάλλευση των ωφε-
λειών από την Ενιαία Αγορά. Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις διαβλέπο-
ντας ορθά το μέλλον άρχισαν να ιδρύουν θυγατρικές επιχειρήσεις στα 
υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη, αλλά και στην Ελλάδα. Οι ξένες επιχειρή-
σεις που δραστηριοποιούνται σήμερα στη χώρα εκμεταλλεύτηκαν τις 
ευκαιρίες που παρουσιάστηκαν από την Ενιαία Αγορά. Είναι δε χαρα-
κτηριστικό ότι ένα από τα βασικότερα εμπόδια που οι ξένες επιχειρή-
σεις συναντούσαν και συναντούν στη δραστηριότητά τους στην Ελλάδα, 
είναι η απουσία σαφούς νομοθετικού πλαισίου που να καθορίζει τη λει-
τουργία των αγορών προϊόντων/Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποκό-
μισης ωφελειών από την Ενιαία Αγορά αποτελεί η Ιρλανδία, η οποία 
εκμεταλλευόμενη το γεγονός της υψηλής κατάρτισης του εργατικού δυ-
ναμικού της κατόρθωσε να καταστεί το διοικητικό κέντρο των επιχει-
ρήσεων στην Ευρώπη. Σήμερα στην Ιρλανδία δραστηριοποιείται ο με-
γαλύτερος αριθμός μη εγχώριων επιχειρήσεων έχοντας εγκαταστήσει 
στη χώρα αυτή σχεδόν όλες τις διοικητικές λειτουργίες τους. 

Οι κυβερνήσεις της Ελλάδας ποτέ δεν αντιμετώπισαν τη δημιουργία 
της ΟΝΕ ως το φυσικό επακόλουθο της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Αγοράς, 
με άμεσο αποτέλεσμα σήμερα η χώρα να παρουσιάζεται ανέτοιμη, ό-
σον αφορά τη διαρθρωτική δομή της, να ενταχθεί στην ΟΝΕ. Παρά τον 
άμεσο κίνδυνο της απώλειας των πλήρων ωφελειών από την ένταξη 
στην ΟΝΕ, η χώρα αντιμετωπίζει ακόμη έναν κίνδυνο στο εγγύς μέλ-
λον τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν η ελληνική οικονομία 
συνεχίσει να πορεύεται με την παρούσα διάρθρωσή της τότε στη διεύ-
ρυνση της Ευρώπης περί το 2005 θα αντιμετωπίσει ισχυρότατους κρα-
δασμούς. Ήδη οι πέντε υποψήφιες προς ένταξη χώρες (Πολωνία, Τσε-
χία, Ουγγαρία, Σλοβενία, Σλοβακία) πλησιάζουν γρήγορα το κατά κε-
φαλήν ΑΕΠ της Ελλάδας. Επειδή και οι πέντε αυτές χώρες αποτελούν 
πιθανούς ανταγωνιστές της χώρας στην Ενωμένη Ευρώπη, αποτελεί 
βασικής σημασίας προτεραιότητα η σύγκλιση της Ελλάδας με την υπό-
λοιπη Ευρώπη, έτσι ώστε να αποτραπεί ο κίνδυνος του ανταγωνισμού. 
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Σε διαφορετική περίπτωση, η δυναμική των πολιτικών συσχετισμών θα 
φέρει τη χώρα σε εξαιρετικά δυσχερή θέση. Κατά συνέπεια, απαιτείται 
η όσο το δυνατόν ταχύτερη διαρθρωτική και δημοσιονομική προσαρμο-
γή και σύγκλιση με την υπόλοιπη Ευρώπη, έτσι ώστε η χώρα να καταστεί 
το συντομότερο δυνατό ισότιμος εταίρος της ζώνης του ευρώ. 

3.2. Η Δημοσιονομική Πολιτική 

Η ένταξη στην ΟΝΕ και η υιοθέτηση του ευρώ δεν θα έχει επιπτώ-
σεις μόνο στην άσκηση της νομισματικής πολιτικής, αλλά και στην εκτέ-
λεση της δημοσιονομικής πολιτικής. Δύο σημεία για την άσκηση της δη-
μοσιονομικής πολιτικής είναι ζωτικά για την εύρυθμη λειτουργία της 
ελληνικής οικονομίας μετά την ένταξη στην ΟΝΕ. Πρώτον, η χώρα δεν 
θα μπορεί πλέον να δημιουργεί υπερβολικά δημοσιονομικά ελλείμμα-
τα (όπως στη δεκαετία του 1980) καθώς δεν θα μπορεί να τα χρηματο-
δοτεί ούτε με την κοπή νέου (πληθωριστικού) χρήματος ούτε με την 
προσφυγή σε εσωτερικό ή εξωτερικό δανεισμό, καθώς κάτι τέτοιο θα 
σήμαινε την εκτίναξη του πληθωρισμού και των επιτοκίων σε υψηλά ε-
πίπεδα. Κατά συνέπεια, το δημόσιο χρέος της χώρας θα αρχίσει να α-
ποπληρώνεται σταδιακά και, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη της χώ-
ρας, ο λόγος του δημοσίου χρέους ως προς το ΑΕΠ θα είναι πτωτικός. 
Δεύτερον, ο μόνος τρόπος για τη διατηρησιμότητα των δημοσιονομικών 
ελλειμμάτων σε χαμηλά επίπεδα είναι η μείωση των κρατικών δαπανών 
και η εξάλειψη των φαινομένων κρατικής σπατάλης. Ως αποτέλεσμα 
της άσκησης της δημοσιονομικής πολιτικής κατ' αυτόν τον τρόπο είναι 
καθ' όλα εφικτή η επίτευξη ενός μεσοπρόθεσμου στόχου ισοσκέλισης 
του προϋπολογισμού. 

Παρά το γεγονός ότι η δημοσιονομική πολιτική των μελών της ζώ-
νης του ευρώ ασκείται αυτόνομα και σε εθνικό επίπεδο, οι παραπάνω 
περιορισμοί οδηγούν κατ' ανάγκην στην εναρμόνιση και στο συντονι-
σμό των δημοσιονομικών πολιτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Για την Ελ-
λάδα αυτό σημαίνει περιορισμό των κρατικών δαπανών, ουσιαστική ε-
πανεξέταση της χρηματοδότησης των δαπανών καθώς και μεταρρύθμι-
ση του φορολογικού συστήματος. 
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3.2.1. Ο περιορισμός των δημοσίων δαπανών 

Οι δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στην Ελλάδα είναι πολύ υψη-
λές. Καθ' όλη τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990 οι δημόσιες δαπάνες 
ήταν υψηλότερες από το 40% του ΑΕΠ, ενώ το 1998 ανήλθαν σε 42% 
του ΑΕΠ περίπου, παρά το γεγονός ότι παρατηρείται τάση μείωσης 
των δαπανών για ολόκληρη την περίοδο αυτή. Παρόμοια τάση περιορι-
σμού των δημοσίων δαπανών παρατηρήθηκε την ίδια περίοδο και σε ό-
λες τις χώρες της Ευρώπης. Παρ' όλα αυτά οι δημόσιες δαπάνες, τόσο 
στην Ευρώπη όσο και στην Ελλάδα, παραμένουν σε πολύ υψηλά επίπε-
δα και είναι απαραίτητη η περαιτέρω μείωσή τους. Χαρακτηριστικά α-
ναφέρεται ότι οι δημόσιες δαπάνες της Ευρώπης των 15 κρατών-μελών 
ανέρχονταν σε 48% του ΑΕΠ το 1998, ενώ οι αντίστοιχες δαπάνες για 
τις ΗΠΑ ήταν 36,8% του ΑΕΠ και για την Ιαπωνία 36,1% του ΑΕΠ. Η 
διαφορά που χωρίζει την Ευρώπη από τις κύριες ανταγωνίστριες χώρες 
καταδεικνύει σαφώς το μέγεθος της προσπάθειας που απαιτείται σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο για την άνοδο της ανταγωνιστικότητας της ευρω-
παϊκής οικονομίας και της επιτυχίας του ευρώ ως διεθνούς νομίσματος. 

Όμως και σε ενδο-ευρωπαϊκό επίπεδο παρατηρούνται διαφορές 
στο ύψος των δημοσίων δαπανών ως ποσοστό του ΑΕΠ, γεγονός που 
καταδεικνύει τη σαφή απόκλιση των δημοσιονομικών πολιτικών των 
ευρωπαϊκών κρατών. Συγκεκριμένα, υπάρχουν χώρες με χαμηλές δη-
μόσιες δαπάνες, όπως η Ιρλανδία (33,9% του ΑΕΠ το 1998) και το 
Ηνωμένο Βασίλειο (40,1% του ΑΕΠ το 1998), ενώ άλλες χώρες παρου-
σιάζουν υψηλότατα επίπεδα δημοσίων δαπανών, όπως η Σουηδία 
(61,8% του ΑΕΠ το 1998) και η Δανία (56,5% του ΑΕΠ το 1998). Οι 
διαφορές στις δημόσιες δαπάνες δείχνουν και τη διαφορετική φιλοσο-
φία της πολιτικής που ασκείται στις ευρωπαϊκές χώρες. Στις χώρες με 
χαμηλές δαπάνες παρατηρείται ευελιξία στην αγορά εργασίας και ανε-
κτό, αλλά σχετικά χαμηλό, επίπεδο κοινωνικής προστασίας. Αντίθετα, 
στις χώρες με υψηλές δαπάνες παρατηρείται υψηλότατο επίπεδο κοι-
νωνικής προστασίας και κοινωνικών παροχών, ενώ η αγορά εργασίας 
παρουσιάζει σημαντικότατες ακαμψίες. 

Στην Ελλάδα μπορεί οι κρατικές δαπάνες να βαίνουν μειούμενες, 
αλλά παρατηρείται απουσία κοινωνικής πολιτικής ενώ ταυτόχρονα η α-
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γορά εργασίας βρίθει από στρεβλώσεις. Η μείωση των δημοσίων δαπα-
νών στην Ελλάδα κατέστη εφικτή μόνο χάρη στην περιοριστική εισοδη-
ματική πολιτική που εφαρμόστηκε επί μία δεκαετία περίπου. Λόγω της 
μείωσης του πραγματικού εισοδήματος των πολιτών και λόγω του μεγά-
λου αριθμού των δημοσίων υπαλλήλων (τους οποίους η περιοριστική ει-
σοδηματική πολιτική επηρεάζει περισσότερο) κατέστη εφικτή η μείωση 
των δημοσίων δαπανών. Αυτό όμως σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει 
ότι οι δημόσιες δαπάνες είναι πράγματι ελεγχόμενες. Αντιθέτως, σχε-
δόν για κάθε έτος της δεκαετίας του 1990 παρατηρήθηκε υπέρβαση των 
προϋπολογισμένων δαπανών. Παραδοσιακά στην Ελλάδα οι δημόσιες 
δαπάνες χαρακτηρίζονταν ως ανελαστικές λόγω του γεγονότος ότι το 
μεγαλύτερο μέρος των δαπανών αφορούσε τη μισθοδοσία των δημοσί-
ων υπαλλήλων και σε καμία περίπτωση οι δημόσιες δαπάνες δεν απει-
κόνιζαν τις δαπάνες ενός κράτους που ενδιαφέρεται για την ευημερία 
των πολιτών. Οι δαπάνες για την κοινωνική πολιτική, την παροχή υγεί-
ας, την παροχή δημόσιας παιδείας, είναι από ασήμαντες έως ανύπαρ-
κτες για τα σύγχρονα δεδομένα. Κατά συνέπεια μπορεί να εξαχθεί το 
συμπέρασμα ότι η διάρθρωση των δημοσίων δαπανών στην Ελλάδα α-
ποτελεί κλασική περίπτωση ανορθολογικής κατανομής πόρων και λαν-
θασμένης ιεράρχησης των προτεραιοτήτων και των προβλημάτων της 
οικονομίας. 

Η διαιώνιση αυτής της κατάστασης δεν είναι ούτε εφικτή ούτε δια-
τηρήσιμη στο σύγχρονο διεθνές οικονομικό περιβάλλον. Η ουσιαστική 
μείωση των δημοσίων δαπανών δεν μπορεί να προέλθει από την περι-
κοπή δαπανών για την υγεία, την παιδεία, την κοινωνική προστασία. Η 
περικοπή των δαπανών επιβάλλεται να προέλθει από την επανεξέταση 
του συνόλου των δαπανών της κρατικής λειτουργίας. Άμεσοι τρόποι ε-
πίτευξης του στόχου αυτού είναι: 
• η απαρέγκλιτη εκτέλεση του προϋπολογισμού που εγκρίνεται από το 

Κοινοβούλιο, με ιδιαίτερη έμφαση στην εκτέλεση του σκέλους των 
δαπανών 

• η θέσπιση απολογισμού των δαπανών στο τέλος του έτους και η ψή-
φισή του ή μη από το Κοινοβούλιο καθώς και η θέσπιση εξαμηνιαί-
ου απολογισμού της πορείας των δαπανών 
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• η θέσπιση οροφής στα χρηματικά ποσά που διατίθενται για κάθε επί 
μέρους κονδύλιο του προϋπολογισμού* 

» η κατάθεση συμπληρωματικού προϋπολογισμού στη Βουλή για την 
τροποποίηση των δαπανών. 
Με αυτούς τους πρακτικούς τρόπους ελέγχου των δαπανών είναι ε-

φικτή η δραστική μείωση των καταναλωτικών δαπανών του κράτους, 
δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στην κυβέρνηση να διαθέσει τους εξοικο-
νομηθέντες πόρους σε άλλες παραγωγικές δραστηριότητες που ενισχύ-
ουν την ανάπτυξη της οικονομίας ή βελτιώνουν το επίπεδο κοινωνικής 
προστασίας. Αν ο έλεγχος των καταναλωτικών δαπανών δεν επιτευχθεί 
οριστικά και αμετάκλητα, τότε η Ελλάδα οδηγείται σε έναν επικίνδυνο 
δρόμο διαρκούς αύξησης της φορολογίας. 

3.2.2. Η συνεπής φορολογική πολιτική 

Οι παραδοσιακά υψηλές κρατικές δαπάνες της Ελλάδας είχαν σαν 
αποτέλεσμα τη διαρκώς αυξανόμενη φορολογική επιβάρυνση των Ελ-
λήνων πολιτών. Είναι χαρακτηριστικό ότι στη δεκαετία του 1980 ακο-
λουθήθηκε μία πολιτική πολιτικών κύκλων με αυξήσεις της φορολογι-
κής επιβάρυνσης τα δύο πρώτα χρόνια διακυβέρνησης και φορολογι-
κές ελαφρύνσεις τα δύο προεκλογικά χρόνια. Από τις αρχές της δεκα-
ετίας του 1990, όμως, που η χώρα έθεσε ως πρώτιστο στόχο της οικονο-
μικής πολιτικής την ένταξη στην ΟΝΕ, παρατηρείται αυξανόμενη φο-
ρολογική επιβάρυνση σε μία προσπάθεια μείωσης των δημοσιονομικών 
ελλειμμάτων. Την ίδια περίοδο παρατηρείται επίσης προσπάθεια πάτα-
ξης της φοροδιαφυγής (που ακόμη παραμένει υψηλή), προσπάθεια 
διεύρυνσης της φορολογικής βάσης, καθώς επίσης και αποκρατικο-
ποιήσεις δημοσίων επιχειρήσεων (οι οποίες ήταν κατά κανόνα ζημιο-
γόνες επιβαρύνοντας έτσι τον κρατικό προϋπολογισμό). Σήμερα τα έ-
σοδα της γενικής κυβέρνησης στην Ελλάδα αποτελούν το 38,6% του 
ΑΕΠ ενώ μόνο τα φορολογικά έσοδα αποτελούν περίπου το 24% του 
ΑΕΠ. Παρά το γεγονός ότι το ποσοστό των εσόδων είναι από τα χαμη-
λότερα στην Ευρώπη, αν συνεκτιμηθεί το γεγονός ότι το εισόδημα των 
Ελλήνων είναι επίσης το χαμηλότερο στην Ευρώπη, προκύπτει το συ-
μπέρασμα ότι οι Έλληνες πολίτες φορολογούνται βαρύτατα. 
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Μέχρι σήμερα οι κυβερνήσεις της χώρας έχουν αποτύχει τραγικά 
να αντιληφθούν το πραγματικό μέγεθος της φθοράς της οικονομίας α-
πό την υψηλή φορολόγηση. Οι υψηλοί φόροι εισοδήματος, κεφαλαίου 
αλλά και κατανάλωσης αποτελούν αντικίνητρα επενδύσεων, αποταμί-
ευσης και περισσότερης εργασίας. Είναι αφελής ο ισχυρισμός ότι στη 
σημερινή Ελλάδα υπάρχει έστω η σοβαρή πιθανότητα να μειωθεί η έ-
κταση της φοροδιαφυγής όταν το ένα τέταρτο του εισοδήματος των πο-
λιτών αποτελεί φορολογική συνεισφορά. Οι διεθνείς οικονομικές εξε-
λίξεις επιβάλλουν την υιοθέτηση φορολογικής πολιτικής που θα είναι 
συνεπής με την πορεία ένταξης της χώρας στην ΟΝΕ. Πρακτικά αυτό 
σημαίνει ότι το φορολογικό σύστημα της Ελλάδας πρέπει να έχει μα-
κροπρόθεσμο ορίζοντα και από το 2002 (ημερομηνία μετάβασης στο 
ευρώ) και μετά πρέπει να ασκηθεί πολιτική φορολογικής ουδετερότη-
τας. Δηλαδή μετά το 2002 οι δυνατότητες αύξησης των φόρων θα είναι 
ελάχιστες και το κρίσιμο μέγεθος για τη διατήρηση χαμηλών δημοσιο-
νομικών ελλειμμάτων θα είναι η συγκράτηση των δημοσίων δαπανών. 
Ειδικότερα ένα σύγχρονο φορολογικό σύστημα πρέπει να στηρίζεται 
στις εξής αρχές: 

Μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης. Η φορολογική ελάφρυνση 
θα επιδράσει θετικά στην ανάπτυξη της οικονομίας γιατί θα αποτελέ-
σει κίνητρο για αποταμίευση, η οποία αποτελεί βασικό παράγοντα βιω-
σιμότητας του ασφαλιστικού συστήματος και αύξησης των επενδύσεων, 
και γιατί θα μειώσει τις κρατικές παρεμβάσεις στο μικροοικονομικό ε-
πίπεδο της αγοράς εργασίας και της προσωπικής περιουσίας* 

Καθιέρωση δικαιότερου και απλούστερου φορολογικού συστήμα-
τος. Κάτι τέτοιο επιβάλλει την απλοποίηση της άμεσης φορολογίας, την 
αύξηση των αφορολογήτων ποσών, τον περιορισμό του αριθμού των 
φορολογικών κλιμακίων και τη μείωση των φορολογικών συντελεστών. 
Μ' αυτό τον τρόπο θα ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών προς την 
κυβέρνηση της χώρας, ενώ θα λειτουργήσει και ως κίνητρο για την έ-
νταση της εργασίας. 

Η συνέπεια της φορολογικής πολιτικής θα εξαρτηθεί σε μεγάλο 
βαθμό από το εύρος μείωσης των κρατικών δαπανών. Το τολμηρό βή-
μα για το μέλλον των δημοσιονομικών μεγεθών της χώρας δεν αποτε-
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λεί η τήρηση των κανόνων του Συμφώνου Σταθερότητας και Απασχό-
λησης. Η πραγματική τομή στα δημοσιονομικά μεγέθη θα επέλθει μόνο 
με την ισοσκέλιση του προϋπολογισμού μέχρι το 2005 το αργότερο. Μια 
τέτοια εξέλιξη θα σημαίνει ότι τα πρωτογενή πλεονάσματα του προϋ-
πολογισμού θα βαίνουν διαρκώς αυξανόμενα, γεγονός που θα διευκο-
λύνει στην αποπληρωμή του δημοσίου χρέους της χώρας που έχει διο-
γκωθεί επικίνδυνα και απορροφά από τον κρατικό προϋπολογισμό πο-
λύτιμους πόρους. 

ι 
3.2.3. Το πρόβλημα τον δημοσίου χρέους 

3.2.3.1. Ποιος ευθύνεται 

Όπως είναι γνωστό οι προϋπολογισμοί πριν το 1981 ήταν ισοσκελι-
σμένοι. Το μόνο έλλειμμα που υπάρχει πριν το 1980 ήταν το έλλειμμα 
του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), του οποίου οι τόκοι 
το 1982 δεν ξεπερνούσαν τα 70 δισ. Χάθηκε μια ολόκληρη ΙΟετία, η δε-
καετία '80. Το χρέος που δημιουργήθηκε την εποχή εκείνη οφείλεται: 
στα πρωτογενή ελλείμματα που δημιουργήθηκαν την εποχή εκείνη και 
στους τόκους των ελλειμμάτων αυτών. 

Από τα 55 τρισ. δρχ. χρέος της κεντρικής διοίκησης, 667 δισ. είναι 
το χρέος που άφησαν όλες οι κυβερνήσεις έως το 1981 και το οποίο α-
ντιπροσωπεύει το 27% του ΑΕΠ. Επίσης, 442 δισ. ήταν τα πρωτογενή 
ελλείμματα την περίοδο 1990-1993, περίοδο διακυβέρνησης της χώρας 
από τη ΝΔ. Όλο το υπόλοιπο χρέος είναι χρέος που δημιούργησαν οι 
κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ. 

Αν έλειπε το χρέος, δηλαδή τα 3,4 τρισ. δρχ. που δαπανούμε για τό-
κους κάθε χρόνο, θα μπορούσαν άμεσα να διπλασιαστούν οι μισθοί και 
οι συντάξεις, να διατεθούν πεντακόσια δισ. για την υγεία και να αλλά-
ξουν την εικόνα των νοσοκομείων, να διατεθούν τριακόσια δισ. για την 
παιδεία και να απαλλαγεί ο πολίτης από το κόστος της παραπαιδείας, 
να διπλασιασθούν οι δημόσιες επενδύσεις και να ξεφύγουμε οριστικά 
από την ύφεση, να μειωθούν δραστικά τα επιτόκια και να κινηθεί δυνα-
τότερα η ιδιωτική οικονομία που σήμερα αποστρέφεται την επένδυση. 
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Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ πληρώνει και η ίδια τα δικά της λάθη της 
δεκαετίας του '80. Η κυβέρνηση μόνο για τόκους την περίοδο 1993-
1999 πλήρωσε περίπου 20 τρισ. δρχ. Αναγκάσθηκε δε να δημιουργήσει 
πρωτογενές πλεόνασμα μεγαλύτερο από τρία τρισ. δρχ. για την ίδια πε-
ρίοδο (Βλ. Πιν. 1, 2, 3). 

3.2.3.2. Υπάρχει λύση στο πρόβλημα. 

Οι προϋπολογισμοί των τελευταίων ετών είναι προϋπολογισμοί α-
πόκλισης από την Ευρώπη. Η Ευρώπη προχωρά μπροστά και εμείς δεν 
ακολουθούμε, όσο δεν χρησιμοποιούμε όλα τα μέσα πολιτικής που δια-
θέτουμε. Η Ελλάδα, ακόμα και αν αναπτυσσόταν σήμερα με ρυθμούς 
διπλάσιους από αυτούς των χωρών της ΕΕ, θα χρειαζόταν τουλάχιστον 
δύο δεκαετίες για να φθάσει η χώρα μας τον κοινοτικό μέσο όρο. 

Χρειάζονται επενδύσεις. Οι δημόσιες επενδύσεις από μόνες τους 
δεν αρκούν και αν δεν υπήρχε η ΕΕ (πακέτο Ντελόρ) θα ήταν μηδενι-
κές έως αδύνατες. Για την οικονομική απογείωση χρειάζονται κολοσ-
σιαίες επενδύσεις και κυρίως σε συνάλλαγμα. Το δε ερώτημα είναι α-
πό πού μπορούν να προέλθουν τα πρόσθετα αναγκαία κεφάλαια. Η αυ-
τοχρηματοδότηση των μεγάλων έργων (επενδύσεις σε συνάλλαγμα), οι 
αποκρατικοποιήσεις συνδυασμένες με νέες επενδύσεις από το εξωτε-
ρικό και οι μαζικές ιδιωτικοποιήσεις είναι η λύση στο πρόβλημα. Ιδιω-
τικοποίηση με κοινωνικό πρόσωπο που αναφέρονται στη συμμετοχή 
εργαζομένων στο κεφάλαιο. 

Το πρόγραμμα ΕδΟΡδ (Επιρίογοοδ δίοοίί ΟλνηοΓδΙιίρ ΡΙ&ηδ) είναι 
κάτι που πρέπει να εξετασθεί με προσοχή για την περίπτωση της Ελλά-
δας. Είναι ένα πρόγραμμα που εφαρμόζεται σε 67 χώρες και σκοπό έ-
χει οι εργαζόμενοι να αποκτούν ένα δεύτερο μισθό από τη συμμετοχή 
τους στο κεφάλαιο των επιχειρήσεων αυτών. Το πρόγραμμα αναφέρε-
ται σε φορολογικές απαλλαγές και χρηματοδοτικά κίνητρα στις επιχει-
ρήσεις για να μεταβιβάσουν μέρος των μετοχών τους στους εργαζόμε-
νους. Σε αυτό το θέμα θα αναφερθούμε περισσότερο στη συνέχεια. 

Η σύγκλιση της χώρας μας με τις χώρες της ΕΕ είναι αναγκαία. Η 
Ελλάδα το 1981 πληρούσε πέντε από τα επτά κριτήρια της Συνθήκης 
του Μάαστριχτ, δηλαδή όλους τους όρους ένταξης στην ΟΝΕ, εκτός α-
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πό τον πληθωρισμό και τα επιτόκια, δυο οικονομικά μεγέθη αλληλέν-
δετα. Στις αρχές της δεκαετίας του '80 το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Ελ-
λάδας ισοδυναμούσε περίπου με το μισό του κοινοτικού μέσου όρου, 
περισσότερο από αυτό της Πορτογαλίας και περίπου όσο αυτό των άλ-
λων χωρών της συνοχής, δηλαδή της Ισπανίας και Ιρλανδίας. Στα τέλη 
της δεκαετίας του '90 το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Ελλάδας παραμένει 
στα ίδια επίπεδα αφήνοντας τη χώρα τελευταία σε επίπεδα ανάπτυξης 
από όλες τις χώρες της ΕΕ, ενώ η Πορτογαλία, η Ιρλανδία και η Ισπα-
νία βρίσκονται σήμερα πολύ κοντά στον κοινοτικό μέσο όρο. Για το λό-
γο αυτό η απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων είναι απαραίτητη 
προϋπόθεση για τη σύγκλιση. 

Χρειάζεται έλεγχος στις δημόσιες δαπάνες. Η μείωση των δαπανών 
πέρα από καλές προθέσεις χρειάζεται και έλεγχο. Η διαδικασία σύντα-
ξης του προϋπολογισμού είναι το βασικό πρόβλημα. Η σύνταξη του προ-
ϋπολογισμού έχει δύο βασικές αδυναμίες: α) Ο προϋπολογισμός που ε-
κτελείται είναι διαφορετικός από τον προϋπολογισμό που εγκρίνεται 
και β) η κυβέρνηση δεν δεσμεύεται για την υλοποίηση του συγκεκριμέ-
νου προϋπολογισμού. Δηλαδή η κυβέρνηση είναι ουσιαστικά η ίδια ε-
λέγχων και ελεγχόμενος, το δε Κοινοβούλιο είναι απλός παρατηρητής 
στα τεκταινόμενα. Κατά συνέπεια υπάρχει και έλλειμμα δημοκρατίας 
στο ελληνικό Κοινοβούλιο και όσον αφορά τον προϋπολογισμό. 

Η λύση είναι η αποτελεσματικότερη παρακολούθηση και ο έλεγχος 
των κυβερνητικών δαπανών. Η θέσπιση οροφής στα χρηματικά ποσά 
που διατίθενται για τις δημόσιες δαπάνες. Το σύστημα συνολικού ελέγ-
χου εφαρμόζεται σ' όλες τις χώρες του κόσμου και στις χώρες της ΕΕ. 
Συνοπτικά μπορούμε να αναφέρουμε ορισμένα σημεία: ί) Τα όρια των 
διαθεσίμων χρηματικών ποσών πρέπει να δημοσιεύονται πριν την κα-
τάθεση του προϋπολογισμού (τα όρια αυτά είναι οροφές και όχι στόχοι 
δημοσίων δαπανών), π). Οι βουλευτές πρέπει να συζητούν αναλυτικά 
τα επί μέρους κονδύλια του προϋπολογισμού και να έχουν τη δυνατό-
τητα να μειώνουν περιττά κονδύλια του προϋπολογισμού, ίϋ) Για να γί-
νει τροποποίηση δαπανών πρέπει να κατατεθεί συμπληρωματικός προ-
ϋπολογισμός στη Βουλή, ίν) Ο υπουργός Οικονομικών στα μέσα του οι-
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κονομικού έτους υποχρεούται να εκδίδει απολογισμό της πορείας των 
δαπανών. 

Συμπέρασμα, με εκτεταμένες αποκρατικοποιήσεις, με επενδύσεις 
κυρίως σε συνάλλαγμα, με ουσιαστικό έλεγχο και μείωση των δαπανών 
και με αξιοποίηση των κοινοτικών κονδυλίων, η ελληνική οικονομία 
μπορεί ξανά να εισέλθει σε σταθερή αναπτυξιακή διαδικασία. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 
ΧΡΕΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ (% ΑΕΠ) (ΣΕ ΔΙΣ. ΔΡΧ) 

(1) (2) · 
1981 672 32,8 27,4 
1985 2.673 57,9 48,3 
1989 6.699 76,0 61,9 
1990 9.382 89,0 72,3 
1991 2.335 96,3 77,8 
1992 15.557 105,0 85,3 
1993 23.431 139,8 113,7 
1994 27.022 143,3 116,9 
1995 31.159 152,0 118,8 
1996 32.296 154,1 122,0 
1997 39.040 151 119,3 
1998 42.000 152 116,1 
1999* 43.600 141 115,1 

(1) Εκτίμηση με βάση την παλαιά μέτρηση του ΑΕΠ 
(2) Εκτίμηση με βάση το αναθεωρημένο ΑΕΠ 
* Εκτιμήσεις 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 
ΠΩΣ ΑΥΞΗΘΗΚΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ 1981-1989 (ΣΕ ΕΚ. ΔΡΧ.) 

Τόκοι Πρωτογενείς Σύνολο 
1982 69.412 155.761 225.173 
1983 106.313 194.190 300.503 
1984 165.960 243.458 409.418 
1985 243.742 391.605 635.347 
1986 298.064 284.485 582.549 
1987 412.193 266.282 678.475 
1988 554.165 502.507 1.056.672 
1989 638.724 801.349 1.440.073 
Σύνολο 2.488.573 2.839.637 5.328.210 
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Αύξηση δημοσίου χρέους 1981-1989: 6.027 δισ. δρχ. 
Πρωτογενές έλλειμμα ως % της αύξησης του χρέους: 47,1% 
Τόκοι ως % της αύξησης του χρέους: 41,2% 
31.12.1989 - 1993 

1990 1.172.000 522.000 1.694.000 
1991 1.498.000 193.000 1.621.000 
1992 1.558.000 (-)258.000 1.300.000 
1993 2.333.000 (-)9.000 2.324.000 
Σύνολο 6.561.000 448.000 6.939.000 

Αύξηση δημοσίου χρέους 1989-1993: 16.732 δις δρχ. 
Πρωτογενές έλλειμμα ως % της αύξησης του χρέους: 2,7% 
Τόκοι ως % του χρέους: 39,3% 

1993-1999 
1994 3.241.000 (->460.000 
1995 3.331.000 (->506.000 
1996 3.465.000 (->635.000 
1997 3.230.000 (->681.000 
1998 3.350.000 (->1.040.000 
1999* 3.400.000 (->1.815.000 
Σύνολο 20.017.000 (->5.137.000 

* Εκτιμήσεις 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 
ΠΗΓΕΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ (ΣΕ ΔΙΣ. ΔΡΧ.) 

1981-1989 % συμμετοχή 
Ελλείμματα (πρωτογενή) 2.839 47,1 
Τόκοι 2.489 41,2 
Λοιπά 694 11,7 
Σύνολο 6.027 100,0 
Ευθύνη ΠΑΣΟΚ 1981 - 1989: 88,3% 
Ευθύνη όλων των άλλων κυβερνήσεων: 11,7% 
31.12.1989 - 31.12.1993 
Ελλείμματα (πρωτογενή) 448 2,7 
Τόκοι 6.561 39,3 
Ενσωμάτωση παλαιών υποχρεώσεων (1) 5.162 30,9 
Καταπτώσεις εγγυήσεων (2 2.339 14,0 
Κεφαλοποίηση τόκων (3) 1.120 6,7 
Λοιπά 1.072 6,4 
Σύνολο 16.732 100,0 
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ΕΥΘΥΝΗ ΠΑΣΟΚ 1990 - 1993 : 91% 
ΕΥΘΥΝΗ ΝΔ 1990 - 1993 : 2,7% 

(1) Περιλαμβάνονται χρέη συνεταιρισμοον, χρέη Κτηματικής, αύξηση μετοχικών 
κεφαλαίων ΕΤΒΑ, συναλλαγματικές διαφορές Τράπεζας Ελλάδος, δραχμική αύξη-
ση εξωτερικού χρέους, κλπ. 

(2) Δάνεια οικονομικής εξυγίανσης που έχουν καταπέσει στις Τράπεζες. 
(3) Κεφαλοποίηση τόκων στα δάνεια οικονομικής εξυγίανσης 1991 -1993. 

3.2.4. Η ανάγκη εναρμόνισης και συγχρονισμού της δημοσιονομικής 
πολιτικής 

Τα σύγχρονα διεθνή δεδομένα για την άσκηση της δημοσιονομικής 
πολιτικής στον 21ο αιώνα καθώς και οι περιορισμοί που εκ των πραγ-
μάτων θέτει η ένταξη της χώρας στην ΟΝΕ οδηγούν στην αναθεώρηση 
του τρόπου με τον οποίο χαράσσεται και ασκείται η δημοσιονομική πο-
λιτική στην Ελλάδα. Τρεις πρέπει να είναι οι βασικές προτεραιότητες 
της δημοσιονομικής πολιτικής στη μετα-ΟΝΕ εποχή. 

Πρώτον, η δημοσιονομική πολιτική της χώρας πρέπει να εναρμονι-
σθεί πλήρως με τη δημοσιονομική πολιτική που επικρατεί στην υπόλοιπη 
Ευροοπη. Αυτό σημαίνει χαμηλά δημοσιονομικά ελλείμματα και χαμηλό 
δημόσιο χρέος. Πρακτικά αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο αν υπάρχει 
ουσιαστική και αποφασιστική βούληση για τον περιορισμό των δημοσί-
ων δαπανών και για την άσκηση ουδέτερης φορολογικής πολιτικής. 

Δεύτερον, η δημοσιονομική πολιτική της χώρας πρέπει να συγχρονι-
σθεί πλήρως με την υπόλοιπη Ευρώπη. Αυτό σημαίνει ότι η χώρα πρέ-
πει να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε η οικονομία της Ελ-
λάδας να βρίσκεται στην ίδια φάση του οικονομικού κύκλου με την υ-
πόλοιπη Ευρώπη. Είναι αδιανόητο στη μετα-ΟΝΕ εποχή να παρατηρη-
θεί το φαινόμενο η Ευρώπη να βρίσκεται σε ανάπτυξη και να ασκεί πε-
ριοριστική δημοσιονομική πολιτική και η Ελλάδα να ασκεί επεκτατική 
δημοσιονομική πολιτική επειδή θα βρίσκεται σε φάση ύφεσης της οικο-
νομίας. Κάτι τέτοιο θα προκαλέσει αλυσιδωτές αντιδράσεις σε μία ευά-
λωτη οικονομία, όπως είναι η ελληνική, με τελικό αποτέλεσμα τον επη-
ρεασμό της πραγματικής οικονομίας και της παραγωγικής ικανότητας 
της χώρας. 
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Τρίτον, είναι πλέον επιτακτική ανάγκη ο επαναπροσδιορισμός των 
προτεραιοτήτων και της χάραξης στόχων στην κατανομή των δημοσιο-
νομικών πόρων στα πλαίσια ενός ισοσκελισμένου προϋπολογισμού. 
Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι αν υπάρχει οικονομικός ορθολογισμός η 
κατανομή των πόρων του προϋπολογισμού αποτελεί πολιτική ευθϋνη. 
Δηλαδή, η κυβέρνηση μπορεί να διαθέτει όσα χρήματα θέλει για την 
παιδεία αρκεί είτε να τα περικόψει από λιγότερο ευαίσθητους τομείς 
είτε να τα αναπληρώνει διά της φορολόγησης. Σε κάθε περίπτωση ό-
μως αποκλείονται εξ ορισμού τα δημοσιονομικά ελλείμματα. Το εγχεί-
ρημα αυτό είναι όντως δύσκολο δεδομένης της δημοσιονομικής κατά-
στασης της Ελλάδας, όμως καθίσταται πολύ ευκολότερο όταν υπάρχει 
πραγματική πολιτική βούληση για τη μείωση ή/και την εξάλειψη της 
κρατικής σπατάλης. Είναι δε σαφές ότι κάποτε και η Ελλάδα πρέπει να 
ακολουθήσει την ευρωπαϊκή πρακτική της κατανομής των δημοσιονο-
μικών πόρων με βάση την πολιτική ευθύνη και τις κοινωνικές προτε-
ραιότητες και όχι με βάση τις λογιστικές διαδικασίες. 

Η άσκηση της δημοσιονομικής πολιτικής που θα στηρίζεται σ' αυτές 
τις αρχές αποτελεί πρόκληση του μέλλοντος για τη χώρα και ιδιαίτερα 
όταν η Ελλάδα θα αποτελεί μέλος της ΟΝΕ. Η άσκηση της δημοσιονο-
μικής πολιτικής σύμφωνα με αυτά τα πρότυπα θα προσδώσει αξιοπι-
στία στη συνολική άσκηση της οικονομικής πολιτικής, ενώ αποτελεί και 
βασικό παράγοντα της ανάπτυξης της οικονομίας σε σταθερό και δια-
τηρήσιμο επίπεδο. 

3.3. Η Οριστική Καταπολέμηση της Ανεργίας 

Η ανεργία αποτελεί σήμερα το οξύτερο οικονομικό και κοινωνικό 
πρόβλημα της Ελλάδας, ενώ και στην Ευρώπη η ανεργία αποτελεί ση-
μαντικό πρόβλημα. Το 1998 η ανεργία στην Ελλάδα ανερχόταν σε 11% 
του εργατικού δυναμικού, δηλαδή περίπου πεντακόσιες χιλιάδες 
Έλληνες ήταν άνεργοι. Η ανεργία πλήττει ιδιαίτερα τους νέους καθώς 
ένας στους τρεις παραμένει μακροχρόνια άνεργος. Το πραγματικό 
πρόβλημα της ανεργίας, όμως, είναι πολύ μεγαλύτερο καθώς είναι πο-
λύ δύσκολο να εκτιμηθεί ο πραγματικός αριθμός των ανέργων ή των υ-
ποαπασχολούμενων λόγω της κοινωνικής διάρθρωσης της Ελλάδας, ό-
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που η οικογένεια αποτελεί βασικό θεσμό προσφέροντας ουσιαστική 
βοήθεια στα άνεργα μέλη της και ιδίως στους νέους. Ακόμη όμως και 
με τα υποεκτιμημένα στοιχεία, η ανεργία που παρατηρείται στη χώρα 
είναι σε αναντιστοιχία με το πρόβλημα όπως αυτό παρατηρείται στην 
Ευρώπη. Συγκεκριμένα, ενώ στις χώρες της Ευρώπης και του ΟΟΣΑ 
παρατηρείται αποκλιμάκωση της ανεργίας από το 1995 και μετά, στην 
Ελλάδα η ανεργία παρουσιάζει αυξητικές τάσεις καθ' όλη τη διάρκεια 
της περιόδου 1980-1998. Η εκτίμηση συμφωνά με τα υπάρχοντα οικο-
νομικά δεδομένα είναι ότι η ανεργία θα συνεχίσει να αυξάνεται τόσο 
λόγω του χαμηλού ρυθμού αύξησης της απασχόλησης όσο και λόγω των 
απαραίτητων διαρθρωτικών αλλαγών που απαιτούνται στην οικονομία, 
αλλά δεν επιτελούνται. 

3.3.1. Οι στρεβλώσεις στην αγορά εργασίας 

Το πρώτο βασικό πρόβλημα για τη διόγκωση της ανεργίας αποτε-
λούν οι στρεβλώσεις που παρατηρούνται στην αγορά εργασίας τόσο σε 
μακροοικονομικό όσο και σε μικροοικονομικό επίπεδο. Η αγορά εργα-
σίας στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από σημαντική ακαμψία σε ό,τι αφο-
ρά την κινητικότητα των εργαζομένων μεταξύ των οικονομικών τομέων 
και των γεωγραφικών περιοχών, αλλά και σε ό,τι αφορά τις αποδοχές, 
τις ώρες εργασίας και τις συνθήκες εργασίας των εργαζομένων. 

Σε μακροοικονομικό επίπεδο η αγορά εργασίας εμφανίζεται εξαι-
ρετικά δύσκαμπτη στην υιοθέτηση σύγχρονων μορφών απασχόλησης, 
αλλά και στην αύξηση της συνολικής απασχόλησης. Ο ρυθμός αύξησης 
του εργατικού δυναμικού και της συνολικής απασχόλησης παρουσιάζει 
άνοδο για την περίοδο 1990-1998, αλλά με σημαντικές διαφοροποιή-
σεις μεταξύ των τομέων. Συγκεκριμένα, ο πρωτογενής τομέας (γεωρ-
γία) και ο δευτερογενής τομέας (βιομηχανία-μεταποίηση) παρουσιά-
ζουν σημαντική μείωση, ενώ ο τριτογενής τομέας (υπηρεσίες) παρου-
σιάζει σταθερή άνοδο αλλά με μειούμενους ρυθμούς, εν αντιθέσει με 
τις εξελίξεις στην υπόλοιπη Ευρώπη όπου ο ρυθμός αύξησης της απα-
σχόλησης στις υπηρεσίες παρουσιάζει διαρκώς αυξανόμενη άνοδο. Το 
γεγονός ότι μειώνεται η απασχόληση στη γεωργία και στη βιομηχανία 
είναι έντονα ανησυχητικό στο βαθμό που οι διαρθρωτικές αλλαγές 
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στους δύο αυτούς τομείς λιμνάζουν και οι απασχολούμενοι στους το-
μείς αυτούς καθίστανται άνεργοι χωρίς προοπτικές μελλοντικής απα-
σχόλησης. Είναι επίσης χαρακτηριστικό το γεγονός ότι η απασχόληση 
στη δημόσια διοίκηση παρουσιάζει διαρκή άνοδο σε επίπεδα μάλιστα 
που υπερβαίνουν τον συνολικό ρυθμό αύξησης της απασχόλησης. Ιδιαί-
τερα ανησυχητικό είναι ακόμη το γεγονός ότι η ελληνική αγορά εργα-
σίας βραδυπορεί αδικαιολόγητα στην υιοθέτηση σύγχρονων μορφών α-
πασχόλησης (όπως είναι οι τηλεπικοινωνίες ή η τηλε-εργασία) που εί-
ναι οι μοναδικές που μπορούν να εγγυηθούν σταθερή και διαρκή άνο-
δο της απασχόλησης. 

Σε μικροοικονομικό επίπεδο η κατάσταση είναι τραγική. Μέχρι 
πρόσφατα, και σε σημαντικό βαθμό ακόμη και σήμερα, η επιλογή των 
εργαζομένων γίνεται στη βάση των προσωπικών γνωριμιών, καθιστώ-
ντας έτσι απολύτως εμφανή την αναξιοκρατία. Στις περισσότερες ελλη-
νικές επιχειρήσεις παρατηρείται απουσία σαφούς περιγραφής των υ-
ποχρεώσεων και των δικαιωμάτων για κάθε θέση απασχόλησης στη βά-
ση ενός λεπτομερούς οργανογράμματος. Κατά συνέπεια οι αποδοχές 
αλλά και το ωράριο εργασίας δεν αποτελούν μέρος της εργασιακής 
σύμβασης για κάθε θέση απασχόλησης. Τα ζητήματα αυτά επιλύονταν 
επί δεκαετίες στη βάση συλλογικών συμβάσεων εργασίας καθιστώντας 
τα εργατικά συνδικάτα, και ιδίως του δημοσίου τομέα, πανίσχυρα. Η 
σύγχρονη επιχειρηματική δραστηριότητα όμως δεν επιτρέπει τη διατή-
ρηση τέτοιων πρακτικών. Στη σύγχρονη οικονομική πραγματικότητα εί-
ναι αδήριτη ανάγκη οι αποδοχές των εργαζομένων να είναι άμεσα συν-
δεδεμένες με την παραγωγικότητα καθώς και με τη συμμετοχή των ερ-
γαζομένων στην ανάπτυξη της επιχείρησης. Η σύγχρονη εποχή απαιτεί 
την άμεση συμμετοχή των εργαζομένων στα κέρδη και στη λήψη των α-
ποφάσεων των επιχειρήσεων. Αυτό σημαίνει ότι η σύγχρονη επιχειρη-
ματική δραστηριότητα απαιτεί ευέλικτο ωράριο απασχόλησης, κατανο-
μή των θέσεων απασχόλησης σύμφωνα με τα ουσιαστικά προσόντα των 
εργαζομένων, αμοιβή των εργαζομένων σύμφωνα με τις παραγωγικές 
τους δυνατότητες, αλλά και εξασφάλιση των συνθηκών υγιεινής και α-
σφάλειας στους χώρους εργασίας. 
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3.3.2. Η δυναμική τάση αύξησης της ανεργίας 

Το δεύτερο και πιο σημαντικό πρόβλημα για τη διόγκωση της ανερ-
γίας αποτελεί η διαχρονική τάση αύξησης της ανεργίας που έχει πλέον 
αποκτήσει αυτόνομη δυναμική. Είναι σαφές ότι αυτή η δυναμική τάση 
δημιουργήθηκε και συντηρείται από την έλλειψη ουσιαστικής πολιτικής 
για την καταπολέμηση της ανεργίας. Παραδοσιακά στην Ελλάδα ο δη-
μόσιος τομέας αποτελούσε βασικό παράγοντα απορρόφησης ανέργων 
και αύξησης της απασχόλησης, με συνέπεια η παιδεία και η εκπαίδευ-
ση να παίζουν μικρό ρόλο στην κατάρτιση των εργαζομένων. Το απο-
τέλεσμα ήταν η δημιουργία εργαζομένων χωρίς την απαραίτητη εξειδί-
κευση για να αντιμετωπίσουν τις σύγχρονες εργασιακές συνθήκες. 
Όμως με την πάροδο του χρόνου εξαντλήθηκε η ικανότητα του δημοσί-
ου τομέα να απορροφά μεγάλο τμήμα της ανεργίας με αποτέλεσμα τη 
σημερινή τραγική κατάσταση. 

Η δυναμική τάση αύξησης της ανεργίας αποκαλύπτεται πλήρως αν 
εξεταστεί ο βαθμός απασχόλησης και συμμετοχής του ενεργού πληθυ-
σμού. Το ποσοστό απασχόλησης στην Ελλάδα κυμαινόταν καθ' όλη τη 
διάρκεια της περιόδου 1990-1998 λίγο πάνω από το μισό του ενεργού 
πληθυσμού (15-64 ετών). Το στοιχείο αυτό δείχνει ότι ο ρυθμός αύξη-
σης της απασχόλησης για την ίδια περίοδο ήταν αρκετά βραδύς. Περισ-
σότερο σημαντικό όμως είναι το ποσοστό συμμετοχής του εργατικού 
δυναμικού ως προς τον ενεργό πληθυσμό (15-64 ετών). Το ποσοστό 
συμμετοχής στην Ελλάδα είναι σχετικά χαμηλό σε σύγκριση με άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες, γεγονός που φανερώνει τις στρεβλώσεις της ελλη-
νικής αγοράς εργασίας, όπως η πρόωρη συνταξιοδότηση των εργαζο-
μένων ή η επιμήκυνση του χρόνου σπουδοον των νέων. Χαρακτηριστικό 
είναι το γεγονός ότι το πρόβλημα παρουσιάζεται και σε ευρωπαϊκό ε-
πίπεδο σε σχέση με τους κύριους ανταγωνιστές της Ευρώπης, τις ΗΠΑ 
και την Ιαπωνία, όπου τα ποσοστά συμμετοχής είναι αισθητά υψηλότε-
ρα. Ο χαμηλός ρυθμός συμμετοχής συνεπάγεται τη μεσοπρόθεσμη άνο-
δο της ανεργίας αν οι μη συμμετέχοντες στην παραγωγική διαδικασία 
σήμερα (ιδίως οι νέοι) δεν βρουν θέσεις εργασίας στο μέλλον λόγω της 
βραδείας αύξησης της απασχόλησης. 
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3.3.3. Η καταπολέμηση της ανεργίας 

Λόγω της φύσης αλλά και του εύρους του προβλήματος, η καταπο-
λέμηση της ανεργίας πρέπει να είναι άμεση, αλλά και οριστική. Για να 
επιτευχθεί κάτι τέτοιο απαιτείται η διαπίστωση των πραγματικών αιτί-
ων της ανεργίας στην Ελλάδα, καθώς τα αίτια αυτές είναι τελείως δια-
φορετικά από της υπόλοιπης Ευρώπης, και η άσκηση της κατάλληλης 
πολιτικής για τη δραστική μείωση της ανεργίας. Με δεδομένο ότι τα 
πραγματικά αίτια που οδηγούν στην αύξηση της ανεργίας είναι το μα-
κροοικονομικό περιβάλλον που δεν ευνοεί την αύξηση της απασχόλη-
σης και οι στρεβλώσεις που παρατηρούνται στην αγορά εργασίας, οι α-
κόλουθες προτάσεις πολιτικής μπορούν να μειώσουν την ανεργία βρα-
χυπρόθεσμα και να την εξαλείψουν μακροπρόθεσμα. 

3.3.3.1. Εξαγωγική ανάπτυξη και παραγωγικότητα 

Είναι σαφές ότι η ανεργία καταπολεμάται αποτελεσματικά μόνο με 
την αύξηση του εθνικού προϊόντος ή με την άνοδο της παραγωγικής δυ-
νατότητας της οικονομίας. Το πρόβλημα έγκειται σε ποιο είδος ανάπτυ-
ξης της οικονομίας στηρίζεται η εκάστοτε κυβέρνηση για την άνοδο του 
εθνικού προϊόντος. Συγκεκριμένα, στην Ελλάδα, παραδοσιακά ασκεί-
ται εσωστρεφής πολιτική που επιδιώκει την αύξηση του προϊόντος μέ-
σω της αύξησης της συνολικής εγχώριας ζήτησης. Αυτό όμως εγκυμονεί 
κινδύνους τόσο από την άποψη των οικονομικών κύκλων (όταν η οικο-
νομία βρίσκεται σε ύφεση η συνολική ζήτηση μειώνεται) όσο και από 
την άποψη ότι οι δυνατότητες της ελληνικής αγοράς είναι περιορισμέ-
νες και εξαντλούνται γρήγορα χωρίς να απαιτείται η χρήση όλων των 
παραγωγικών πόρων. Κατά συνέπεια, μπορεί να παρατηρείται άνοδος 
του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) αλλά την ίδια στιγμή να 
παρατηρείται αύξηση της ανεργίας, γεγονός που εκ πρώτης όψεως α-
ποτελεί παράδοξο. Αυτή η τάση μπορεί να ερμηνευθεί αν συνεκτιμηθεί 
το γεγονός της αύξησης της παραγωγικότητας της χώρας τα τελευταία 
χρόνια καθώς και της μείωσης του διαθεσίμου εισοδήματος των πολι-
τών λόγω της βαρύτατης φορολόγησης. Η αύξηση της παραγωγικότη-
τας λειτούργησε αυξητικά στην ανεργία, γιατί οι επιχειρήσεις δεν χρη-
σιμοποίησαν την αύξηση του προϊόντος για αύξηση της απασχόλησης 
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αλλά για αύξηση κερδών, καθώς διέβλεπαν ότι η αγοραστική δύναμη 
των πολιτών ήταν μειωμένη λόγω της υψηλής φορολόγησης. Κατά συ-
νέπεια, η αντιστοιχία παραγωγής και κατανάλωσης στην οικονομία ο-
δήγησε σε χαμηλά ποσοστά απασχόλησης, καθώς οι εσωτερικές ανά-
γκες της ελληνικής οικονομίας μπορούν να ικανοποιηθούν από ένα μι-
κρό αριθμό απασχολουμένων σε σχέση με το εργατικό δυναμικό. Δη-
λαδή η ανεργία προέκυψε στην Ελλάδα ως αποτέλεσμα της εσωστρέ-
φειας της οικονομικής πολιτικής. Το συμπέρασμα αυτό οδηγεί και στη 
λύση του προβλήματος της ανεργίας. Η ανάπτυξη της Ελλάδας πρέπει 
να στηριχθεί στην εξαγωγική διείσδυση και στη θεαματική αύξηση της 
παραγωγικότητας. Η εξαγωγική διείσδυση, που πρέπει να σχεδιασθεί 
στρατηγικά και μακροπρόθεσμα, θα αυξήσει τις θέσεις απασχόλησης 
γιατί το προϊόν που θα παράγεται θα είναι κατά πολύ μεγαλύτερο κα-
θώς θα απευθύνεται σε μεγαλύτερες αγορές από ό,τι η ελληνική. Η αύ-
ξηση της παραγωγικότητας μπορεί να προέλθει με τη χρήση των νέων 
τεχνολογιών (πληροφορική, ηλεκτρονικό εμπόριο, πολυμέσα) σε κάθε 
επιχειρηματική δραστηριότητα. Και τα δύο σκέλη αυτού του στόχου ε-
πιβάλλεται να αποτελούν σημαντικές και πρωταρχικές παραμέτρους 
της οικονομικής πολιτικής. 

3.3.3.2. Το νέο εργασιακό περιβάλλον και οι νέες μορφές απασχόλησης 

Η άποψη που επικρατούσε μέχρι πριν λίγα χρόνια για την άσκηση 
παθητικών πολιτικών για την καταπολέμηση της ανεργίας (επιδόματα 
ανεργίας) παρά την κοινωνικά αποδεκτή ορθότητα που παρουσιάζει 
δεν είναι διατηρήσιμη στις οικονομικές ανάγκες και συνθήκες του 21ου 
αιώνα. Η αντίθετη άποψη περί ενεργητικών πολιτικών (μετεκπαίδευση, 
επιμόρφωση) παρουσιάζει σαφή πλεονεκτήματα, αφήνει όμως αναπά-
ντητα κρίσιμα ερωτήματα. 

Το βασικό θέμα που δεν απαντάται είναι η μορφή του σύγχρονου 
εργασιακού περιβάλλοντος. Οι σύγχρονες επιχειρήσεις επιζητούν υψη-
λά εξειδικευμένο προσωπικό το οποίο θα χαρακτηρίζεται από ευελιξία 
και κινητικότητα. Από την άλλη πλευρά, οι εργαζόμενοι δεν αισθάνο-
νται πλέον ως απλοί εργαζόμενοι καθώς θεωρούν ότι οι επιχειρήσεις 
σε μεγάλο βαθμό εξαρτώνται από αυτούς και η επιτυχία των επιχειρή-
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σεων στηρίζεται στη δική τους προσπάθεια. Ακόμη και όταν δεν είναι 
συνιδιοκτήτες των επιχειρήσεων αισθάνονται ότι ένα μερίδιο των επι-
χειρήσεων ανήκει στους εργαζόμενους. Το ίδιο βέβαια μπορεί να δια-
τυπωθεί και για τους καταναλωτές. Αυτή η άποψη οδηγεί σε πολύ ση-
μαντικές εξελίξεις στο εργασιακό περιβάλλον και στη μελλοντική μορ-
φή το3ν επιχειρήσεων. Από τη στιγμή που οι εργαζόμενοι θεωρούν τους 
εαυτούς τους μεριδιούχους των επιχειρήσεων είναι λογικό να απαιτούν 
και την ουσιαστική συμμετοχή τους στη λειτουργία και στα αποτελέ-
σματα των επιχειρήσεων. Ο αντίκτυπος αυτής της εξέλιξης στην ανερ-
γία είναι μεγάλος. Η συμμετοχή των εργαζομένων στις αποφάσεις και 
στα αποτελέσματα των επιχειρήσεων αυξάνουν θεαματικά την παρα-
γωγικότητα και δημιουργούν νέες θέσεις απασχόλησης. Κατά συνέ-
πεια, η οικονομική πολιτική της Ελλάδας πρέπει να στοχεύει στην ανά-
πτυξη και ενδυνάμωση των νέων εργασιακών συνθηκών που παρατη-
ρούνται στο σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον. 

Δεν είναι όμως μόνο το εργασιακό περιβάλλον που αλλάζει. Τα 
σύγχρονα καταναλωτικά πρότυπα καθώς και ο σύγχρονος τρόπος ζωής 
οδηγούν σε ριζικές αλλαγές και στις μορφές της απασχόλησης. Για πα-
ράδειγμα, το ελαστικό ωράριο εργασίας αποτελεί ανταγωνιστικό όπλο 
για τις επιχειρήσεις, αλλά την ίδια στιγμή αποτελεί και διέξοδο για 
τους εργαζόμενους, και ιδίως για τα νέα ζευγάρια με μικρά παιδιά. 
Επίσης ο σύγχρονος τρόπος ζωής και εργασίας οδηγεί σε χαλάρωση 
του θεσμού της οικογένειας δημιουργώντας έτσι προβλήματα στη φρο-
ντίδα των μικρών παιδιών αλλά και των ηλικιωμένων. Κατά συνέπεια, 
ο κοινωνικός τομέας αποτελεί μία μελλοντική μορφή απασχόλησης, η 
οποία θα αποκτά διαρκώς βαρύνουσα σημασία. Μία προσεκτικά σχε-
διασμένη πολιτική καταπολέμησης της ανεργίας πρέπει να στοχεύει 
στην κατεύθυνση ανέργων προς την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών. 

Μία άλλη, νέα, μορφή απασχόλησης που μπορεί να βοηθήσει στη 
μείωση της ανεργίας αποτελεί η ενασχόληση με το περιβάλλον. Ο σύγ-
χρονος τρόπος ανάπτυξης των οικονομιών, αλλά και ο σύγχρονος τρό-
πος ζωής και εργασίας των πολιτών, ελάχιστα σέβεται τη διατήρηση 
του περιβάλλοντος. Η καθαρότητα του περιβάλλοντος όμως αποτελεί 
την πρώτη προϋπόθεση για την επίτευξη μιας ικανοποιητικής ποιότητας 
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ζωής. Απαιτείται κατά συνέπεια η χάραξη πολιτικής και η διάθεση πό-
ρων για την προστασία του περιβάλλοντος, από τη διατήρηση και φύ-
λαξη των οικοσυστημάτων μέχρι τους ελεγκτικούς μηχανισμούς που 
πρέπει να αναπτυχθούν για την ομαλή λειτουργία της οικονομικής δρα-
στηριότητας. Τα επαγγέλματα που έχουν κάθε είδους ενασχόληση με 
την προστασία και τη διατήρηση του περιβάλλοντος παρουσιάζουν σή-
μερα θεαματική δυναμική αύξησης. Κατά συνέπεια, οποιαδήποτε πολι-
τική μείωσης της ανεργίας πρέπει να στοχεύει συγκεκριμένα στη δη-
μιουργία θέσεων απασχόλησης για την προστασία του περιβάλλοντος 
και στην εκπαίδευση και κατάρτιση των εργαζομένων για να απασχο-
ληθούν στον κρίσιμο αυτό τομέα. 

Μία ορθή πολιτική καταπολέμησης της ανεργίας δεν πρέπει να πα-
ραβλέπει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Συγκε-
κριμένα, στην αγορά εργασίας παρατηρείται η ανάγκη εργασιακής ε-
μπειρίας έτσι ώστε να καθίσταται ευκολότερη η πρόσβαση. Η εργασια-
κή εμπειρία όμως είναι δύσκολο να αποκτηθεί καθώς οι ευκαιρίες ερ-
γασιακής απασχόλησης των ανέργων είναι περιορισμένες. Μία διέξο-
δο σ' αυτό το πρόβλημα δίνουν τα προγράμματα κατάρτισης και μετεκ-
παίδευσης που χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα προγράμματα 
αυτά όμως είναι αμφιβόλου ποιότητας και απευθύνονται σε μικρό α-
ριθμό ανέργων. Η ουσιαστική λύση του προβλήματος μπορεί να προέλ-
θει με την προσαρμογή της αγοράς εργασίας, αλλά και των ανέργων, 
στις σύγχρονες οικονομικές συνθήκες. Συγκεκριμένα, τόσο οι επιχειρή-
σεις όσο και οι άνεργοι θα πρέπει να κατανοήσουν την δυσκολία έντα-
ξης των ανέργων στην παραγωγική διαδικασία χωρίς την απαιτούμενη 
εργασιακή εμπειρία. Το πραγματικό νόημα της εμπειρίας όμως δεν α-
ναφέρεται στην πρακτική ενασχόληση με τεχνικά ζητήματα, αλλά στη 
διαπίστωση της ικανότητας του εργαζόμενου να παράγει δημιουργικό 
έργο, να αποτελεί μέλος μιας ομάδας, νοί αναπτύσσει το αίσθημα της 
συνεργασίας, να θέτει στόχους και να προσπαθεί να τους εκπληρώνει, 
να αναπτύσσει τη δυνατότητα της αποτελεσματικής επικοινωνίας. Για 
όλα αυτά δεν απαιτείται η ενασχόληση ή η απασχόληση σε μία επιχεί-
ρηση. Όλα αυτά θα μπορούσαν να αναπτυχθούν αν οι άνεργοι, ιδίως οι 
νέοι, μπορούσαν να έλθουν σε επαφή με απλά καθημερινά προβλήμα-
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τα των πολιτών. Μια τέτοια πρωτοβουλία είναι η δημιουργία τομέα ε-
θελοντικής εργασίας. Η εθελοντική εργασία μπορεί να είναι πιο απο-
τελεσματική αν ασκείται σε τοπικό επίπεδο. Οι Οργανισμοί Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης θα μπορούσαν να δημιουργήσουν τμήματα εθελοντικής 
εργασίας για την προστασία του περιβάλλοντος, για την παροχή κοινω-
νικών υπηρεσιών, για τη φύλαξη των σχολείων, για την ενημέρωση των 
πολιτών σε θέματα υγείας, για πολιτιστικές δραστηριότητες. Σε κάθε 
περίπτωση το πρόγραμμα που θα εκπονείται θα έχει συγκεκριμένους 
στόχους και θα απευθύνεται σε συγκεκριμένη ομάδα του πληθυσμού. Η 
επιτυχής ή μη ολοκλήρωση του προγράμματος θα αξιολογείται συνολι: 

κά, αλλά και για κάθε συμμετέχοντα ξεχωριστά. Για κάθε συμμετέχο-
ντα που αξιολογήθηκε επιτυχώς θα απονέμεται βεβαίωση εργασιακής 
εμπειρίας. Αν τα κριτήρια αξιολόγησης της εθελοντικής εργασίας προ-
σομοιάζουν στα κριτήρια αξιολόγησης των επιχειρήσεων τότε καθίστα-
ται εμφανές ότι οι επιχειρήσεις μπορούν να αποδεχθούν την εθελοντι-
κή εργασία ως εργασιακή εμπειρία. 

Το συμπέρασμα που μπορεί να εξαχθεί είναι ότι η ορθή πολιτική α-
ντιμετώπισης της ανεργίας δεν μπορεί να είναι μονοσήμαντη. Αντίθε-
τα, θα πρέπει να κινείται ταυτόχρονα προς πολλές κατευθύνσεις και να 
θέτει στόχους η επίτευξη των οποίων θα οδηγήσει στην οριστική και 
μόνιμη καταπολέμηση του φαινομένου της ανεργίας. Οι στόχοι αυτοί 
είναι η άρση των μακροοικονομικών ανισορροπιών, η δημιουργία μιας 
πιο ευέλικτης αγοράς εργασίας, η ανάπτυξη όλων των νέων μορφών α-
πασχόλησης, και η ανεύρεση και ανάπτυξη καινοτόμων ιδεών και λύ-
σεων που να συμβάλουν στην επίλυση του προβλήματος. 

3.4. Η Επιχειρηματική Δραστηριότητα στον 21ο Αιώνα 

Η ραγδαία άνοδος του βιοτικού επιπέδου των ανεπτυγμένων χωρών 
και η αλματώδης ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου τα τελευταία χρόνια 
οδήγησε στην επικράτηση των αρχών της ελεύθερης αγοράς, όπου η 
επιχειρηματική δραστηριότητα διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο. 
Τα τελευταία χρόνια, όμως, παρατηρείται και μία ποιοτική βελτίωση 
της λειτουργίας των επιχειρήσεων, τόσο γιατί ο ανταγωνισμός έχει ενι-
σχυθεί όσο και γιατί έχει αλλάξει η παραδοσιακή δομή των επιχειρή-



70 ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΕΦΑΛΟ ΓΙΑΝΝΗΣ 

σεων. Σε χώρες όπως οι ΗΠΑ που ο ιδιωτικός τομέας της οικονομίας 
ήταν ήδη ανεπτυγμένος, σήμερα περισσότερο από ποτέ η επιχειρηματι-
κή δραστηριότητα αποτελεί τρόπο ζωής. Σε άλλες χώρες, όπως τα ευ-
ρωπαϊκά κράτη, όπου στο παρελθόν παρατηρούνταν ισχυρή κρατική 
παρέμβαση σήμερα παρατηρείται μία άνοδος της επιχειρηματικής δρα-
στηριότητας, η οποία συνοδεύεται τόσο με τον εξορθολογισμό της ιδιο-
κτησίας των επιχειρήσεων όσο και με συνετά μέτρα ρύθμισης και ελέγ-
χου των αγορών. Στην Ελλάδα η επιχειρηματική δραστηριότητα ήταν 
στο παρελθόν συνυφασμένη με τον κίνδυνο και την αβεβαιότητα, ενώ 
σήμερα παρατηρείται θεαματική στροφή προς την ανάπτυξη της ιδιωτι-
κής οικονομίας. Ακόμη και σήμερα, όμως, η λειτουργία των ελληνικών 
επιχειρήσεων διέπεται από εγγενείς αδυναμίες όπως το ιδιοκτησιακό 
καθεστώς (οι περισσότερες επιχειρήσεις είναι οικογενειακές) και το 
εργασιακό καθεστώς. Η ένταξη της χώρας στην ΟΝΕ επιβάλλει την 
αναδιοργάνωση των ελληνικών επιχειρήσεων έτσι ώστε να μπορούν να 
λειτουργήσουν στο εξόχως ανταγωνιστικό περιβάλλον της μετα-ΟΝΕ 
εποχής, αλλά ταυτόχρονα επιβάλλει και την άμεση αναδιάρθρωση των 
δημοσίων επιχειρήσεων και το άνοιγμά τους στον ανταγωνισμό έτσι ώ-
στε να εξοικονομηθούν πολύτιμοι οικονομικοί πόροι. 

3.4.1. Το νέο επιχειρηματικό μοντέλο 

Η επιβίωση μιας επιχείρησης, όσο μικρή ή μεγάλη και αν είναι, στη 
σύγχρονη εποχή εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ικανότητα προ-
σαρμογής της στις διεθνείς εξελίξεις. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να εί-
ναι κατάλληλα δομημένη ώστε να μπορεί να αντεπεξέλθει στον εντει-
νόμενο ανταγωνισμό. Το νέο επιχειρηματικό μοντέλο δεν στηρίζεται 
πλέον στην ισχύ της ιδιοκτησίας και την επιτυχή διοικητική απόδοση 
(πιαηα§6πΐ6ηΐ). Η επιτυχία μιας σύγχρονης επιχείρησης εξαρτάται από 
το βαθμό συνεργασίας που επιτυγχάνεται μεταξύ όλων των εμπλεκομέ-
νων μερών: ιδιοκτησία, διοίκηση, εργαζόμενοι, καταναλωτές. Για πα-
ράδειγμα, μία επιχείρηση δεν θεωρείται επιτυχημένη αν έχει υψηλές 
πωλήσεις σήμερα, αλλά κατά πόσον μπορεί να συνεχίσει τον ρυθμό αύ-
ξησης των πωλήσεων αύριο. Δηλαδή κατά πόσον οι εργαζόμενοι και οι 
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καταναλωτές συνεχίζουν να δείχνουν τον ίδιο βαθμό εμπιστοσύνης και 
αφοσίωσης στο προϊόν της επιχείρησης. 

Σε ό,τι αφορά τους καταναλωτές, αυτοί κερδίζουν με τη διαρκή ενί-
σχυση του ανταγωνισμού. Τα κέρδη των καταναλωτών εκφράζονται τό-
σο με χαμηλότερες τιμές διάθεσης των προϊόντων όσο και με τη βελτί-
ωση της ποιότητας των προϊόντων. Στην ίδια την επιχείρηση όμως συ-
ντελείται μία πραγματική επανάσταση σε ό,τι αφορά την οργανωτική 
δομή. Συγκεκριμένα, η ιδιοκτησία, η διοίκηση και οι εργαζόμενοι δεν 
αποτελούν πλέον τρία ξεχωριστά μέρη όπως συνέβαινε στο παρελθόν. 
Ο βασικός λόγος γι' αυτή την εξέλιξη είναι η αλματώδης ανάπτυξη των 
κεφαλαιαγορών και η συμμετοχή σ' αυτές πολλών εργαζομένων. Δηλα-
δή, ένας εργαζόμενος σε μία επιχείρηση μπορεί να αγοράσει μετοχές 
της επιχείρησης αυτής στο Χρηματιστήριο καθιστάμενος έτσι συνιδιο-
κτήτης της επιχείρησης και έχοντας κατ' αυτό τον τρόπο λόγο στην επι-
λογή και στην απόδοση της διοίκησης της επιχείρησης. Επίσης τα τε-
λευταία χρόνια παρατηρήθηκε μία στροφή στη λειτουργία των επιχει-
ρήσεων δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στον παράγοντα κεφάλαιο παρά 
στον παράγοντα εργασία. Αυτή η μεταβολή ήταν απαραίτητη λόγω της 
μεταβιομηχανικής περιόδου που διανύει η παγκόσμια οικονομία. Σήμε-
ρα δεν απαιτείται πια η μεγάλη παραγωγή βιομηχανικών προϊόντων, 
που προϋποθέτει τη χρησιμοποίηση μεγάλου αριθμού εργαζομένων, 
αλλά απαιτείται η παραγωγή όλων των ειδών υπηρεσιών που προϋπο-
θέτει τη χρήση κεφαλαίου (χρηματικού, μηχανολογικού ή ανθρωπίνου). 
Κατά συνέπεια, η θέση των εργαζομένων έχει αλλάξει δραστικά τόσο 
σε επίπεδο υποχρεώσεων όσο και σε επίπεδο δικαιωμάτων. 

Το νέο επιχειρηματικό μοντέλο στηρίζεται στη συνεργασία της ιδιο-
κτησίας, της διοίκησης και των εργαζομένων. Η σύγχρονη ιδιοκτησία 
μιας επιχείρησης πρέπει να είναι κατ' ανάγκην πολυμετοχική εκτός α-
πό τις μικρές επιχειρήσεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλες οι επιχειρήσεις 
πρέπει να είναι εισαγμένες στο Χρηματιστήριο. Η σύγχρονη ιδιοκτησία 
των επιχειρήσεων στηρίζεται στην κατανομή μεριδίων σ' αυτούς που 
αποτελούν την επιχείρηση, έτσι ώστε και ο έλεγχος της επιχείρησης να 
είναι πράγματι δημοκρατικός αλλά και τα κίνητρα του κάθε μεριδιού-
χου να αποβλέπουν στην ανάπτυξη της επιχείρησης. 
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Η σύγχρονη διοίκηση μιας επιχείρησης απαιτεί εξειδικευμένο προ-
σωπικό έτσι ώστε να τίθενται σαφείς στόχοι και προτεραιότητες για τη 
μελλοντική πορεία της επιχείρησης, αλλά και να υιοθετούνται τα κα-
τάλληλα μέσα για την επίτευξη των στόχων. Ο έλεγχος της διοίκησης 
μιας επιχείρησης αναγκαστικά στηρίζεται στην απόδοση και υπό αυτό 
το πρίσμα θεωρείται αδιανόητο οι αποδοχές της διοίκησης να μη στη-
ρίζονται στην κερδοφορία ή μη της επιχείρησης. 

3.4.2. Ο ρόλος των εργαζομένων στη σύγχρονη επιχείρηση 

Οι εργαζόμενοι σε μία επιχείρηση αποτελούν το τρίτο μέρος της ε-
πιχείρησης. Στη σύγχρονη διεθνή οικονομική συγκυρία θεωρείται α-
διανόητο να μη συνδέονται οι αποδοχές των εργαζομένων με την παρα-
γωγικότητα που επιδεικνύουν. Όμως οι εργαζόμενοι θα ήταν πολύ πε-
ρισσότερο παραγωγικοί αν ήταν συνιδιοκτήτες της επιχείρησης και οι 
αποδοχές τους στηρίζονταν, κατά ένα μέρος, στην απόδοση της επιχεί-
ρησης. Παρόμοια εγχειρήματα έχουν ακολουθηθεί και ακολουθούνται 
και σήμερα στις ΗΠΑ και την Ευρώπη. Τα πιο χαρακτηριστικά παρα-
δείγματα αποτελούν τα ΕδΟΡ (Ειηρ1ογ66 δΙι&ΐΌ Ο\νη0Γδ1ιίρ ΡΙ&ηδ) και 
η συμμετοχή στα κέρδη (ρΓθίίΐ-δίιαπη§). Τέτοιου είδους προγράμματα 
στηρίζονται στην απλή αρχή ότι η συμμετοχή των εργαζομένων στα 
κέρδη και στα αποτελέσματα των επιχειρήσεων αυξάνουν την παραγω-
γικότητα, καθιστούν τις αποδοχές πιο ευέλικτες, μειώνοντας έτσι το κό-
στος των επιχειρήσεων, και τελικά οδηγούν στη μείωση της ανεργίας. 
Ο σύγχρονος ρόλος των εργαζομένων στις επιχειρήσεις δεν μπορεί 
πλέον να είναι τυπικός. Ο ρόλος των εργαζομένων επιβάλλεται να εί-
ναι απολύτως ουσιαστικός. Αυτό σημαίνει την αναγνώριση του ρόλου 
των εργαζομένων ως αναπόσπαστου κομματιού της επιχείρησης, την α-
ναγνώριση του ρόλου των εργαζομένων στη συμμετοχική λήψη των α-
ποφάσεων, την αναγνώριση εκ μέρους των εργαζομένων της υποχρέω-
σής τους να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της επιχείρησης και την ανα-
γνώριση εκ μέρους των εργαζομένων της αναγκαιότητας μείωσης του 
κόστους της εργασίας μέσω της συμμετοχής τους στα κέρδη και στα α-
ποτελέσματα της επιχείρησης. 
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3.4.3. Η πραγματική έννοια τον ανταγωνισμού 

Η ένταση του ανταγωνισμού τα τελευταία χρόνια έχει οδηγήσει σε 
μία στρεβλή αντίληψη των ωφελειών που προκύπτουν από τον ανταγω-
νισμό στη λειτουργία των αγορών. Ο ανταγωνισμός στη λειτουργία των 
αγορών έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των τιμών και την αύξηση της 
ποσότητας των παραγομένων προϊόντων και υπηρεσιών έτσι ώστε ο 
πραγματικός ωφελημένος να είναι ο καταναλωτής. Ο ανταγωνισμός 
λειτουργεί καλύτερα όταν απουσιάζουν κρατικές παρεμβάσεις πλην 
των απαραίτητων ρυθμίσεων για την ομαλή λειτουργία των αγορών. 

Κατά συνέπεια, η βασική αρχή της οικονομικής πολιτικής της Ελλά-
δας στη μετα-ΟΝΕ εποχή πρέπει να είναι η ενίσχυση του ανταγωνι-
σμού σε όλες τις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών. Αυτό σημαίνει ότι 
σε αγορές όπου επικρατούν μονοπωλιακές ή ολιγοπωλιακές συνθήκες 
θα πρέπει να επέλθει απορύθμιση της αγοράς και εισαγωγή ανταγωνι-
στικών διαδικασιών. Η ενίσχυση του ανταγωνισμού δεν αποτελεί υπό-
θεση που αφορά μόνο τη λειτουργία των αγορών στην ελληνική επικρά-
τεια. Η ίδρυση της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Αγοράς και η δημιουργία της 
ΟΝΕ καθιστούν τα εθνικά σύνορα ανενεργά και την επιβίωση μη αντα-
γωνιστικών επιχειρήσεων πολύ δύσκολη. Σήμερα στην Ελλάδα έχουν 
δημιουργηθεί ανταγωνιστικές συνθήκες στη λειτουργία ορισμένων α-
γορών. Όμως ελάχιστες ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιού-
νται στις αγορές αυτές έχουν τη δυνατότητα να αντεπεξέλθουν στον α-
νταγωνισμό που επικρατεί στην Ευρώπη. Το πρόβλημα καθίσταται α-
κόμη οξύτερο αν συνεκτιμηθεί το γεγονός ότι οι περισσότερες επιχει-
ρήσεις της χώρας είναι μικρομεσαίες χωρίς την απαραίτητη οργανωτι-
κή δομή και την αναγκαία κεφαλαιακή στήριξη. 

Κατά συνέπεια, το πρόβλημα της ανταγωνιστικής λειτουργίας των 
αγορών προϊόντων και υπηρεσιών αποτελεί μέγιστο εμπόδιο για την 
πραγματική σύγκλιση της χώρας με την υπόλοιπη Ευρώπη. Οι βασικές 
στρεβλώσεις στη λειτουργία των αγορών είναι η οικογενειακή δομή 
των περισσότερων ελληνικών επιχειρήσεων, η μονοπωλιακή ή ολιγο-
πωλιακή διάρθρωση πολλών αγορών και η δραστηριοποίηση των πε-
ρισσότερων επιχειρήσεων σε τομείς που φθίνουν σε ευρωπαϊκό επίπε-
δο. Η ορθή πολιτική ενίσχυσης του εμπορίου, της βιομηχανίας και της 
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εν γένει επιχειρηματικής δραστηριότητας πρέπει να στοχεύει στον α-
νταγωνισμό και να περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα μέ-
τρα: 

ρύθμιση των κανόνων ανταγωνισμού στις αγορές προϊόντων και υ-
πηρεσιών, όπου ο ανταγωνισμός λειτουργεί με στρεβλώσεις, και απο-
ρύθμιση των αγορών, όπου επικρατούν μονοπωλιακές ή ολιγοπωλιακές 
συνθήκες* 

δημιουργία σύγχρονης επιχειρηματικής νοοτροπίας με την ανάπτυ-
ξη μέτρων και προγραμμάτων που θα προάγουν τη συμμετοχή των ερ-
γαζομένων στα κέρδη και στα αποτελέσματα των επιχειρήσεων 

εξασφάλιση συνθηκών βιωσιμότητας για τις μικρομεσαίες επιχειρή-
σεις μέσω της ευκολότερης πρόσβασής τους στις αγορές κεφαλαίου. 

ενίσχυση των επενδύσεων για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 
στον τομέα των νέων τεχνολογιών έτσι ώστε οι επενδύσεις αυτού του 
είδους να αποτελούν το ένα τρίτο (1/3) των συνολικών επενδύσεων μέ-
χρι το 2010· 

κατάργηση όλων των κρατικών μονοπωλίων και αναδιάρθρωση των 
δημοσίων επιχειρήσεων. 

3.4.4. Η αναδιάρθρωση των δημοσίων επιχειρήσεων 

Οι δημόσιες επιχειρήσεις είχαν βαρύνουσα σημασία στις ευρωπαϊ-
κές οικονομίες μετά το τέλος του Β" Παγκοσμίου Πολέμου λόγω των 
συνθηκών που επικρατούσαν τότε. Τα τελευταία είκοσι χρόνια οι δημό-
σιες επιχειρήσεις παρουσίασαν πρωτοφανή αναποτελεσματική δρα-
στηριότητα με συνέπεια όχι μόνο να μην ωφελείται ο καταναλωτής, αλ-
λά τελικά να ζημιώνεται. Στη σημερινή παγκοσμιοποιημένη οικονομία 
θεωρείται αδιανόητο οι δημόσιες επιχειρήσεις να εξακολουθήσουν να 
λειτουργούν με τον ίδιο αναποτελεσματικό τρόπο όπως και στο παρελ-
θόν, τη στιγμή μάλιστα που ο ιδιωτικός τομέας μπορεί να προσφέρει τις 
ίδιες υπηρεσίες με χαμηλότερο κόστος και καλύτερη ποιότητα. Αυτός 
είναι ο λόγος που οι ευρωπαϊκές οικονομίες ανέπτυξαν τον θεσμό των 
ιδιωτικοποιήσεων. Οι ιδιωτικοποιήσεις επιφέρουν κατάργηση των 
κρατικών μονοπωλίων, ενίσχυση του ανταγωνισμού και αποτελεσματι-
κότερη διαχείριση των επιχειρήσεων. Στην Ελλάδα, οι δημόσιες επιχει-
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ρήσεις προσέφεραν ωφέλιμο έργο στη δεκαετία του 1970 καθώς συνε-
τέλεσαν στην ανάπτυξη της χώρας και στην άνοδο του βιοτικού επιπέ-
δου των πολιτών. Στη δεκαετία του 1980, όμως, οι δημόσιες επιχειρή-
σεις χρησιμοποιήθηκαν ως μέσο εξυπηρέτησης πελατειακών σχέσεων 
μεταξύ των πολιτικών και των πολιτών με αποτέλεσμα την υπερβολική 
διόγκωση του κόστους λειτουργίας τους, τη δημιουργία τεραστίων ελ-
λειμμάτων που επιβάρυναν το δημόσιο χρέος της χώρας, και την εν γέ-
νει αντιπαραγωγική λειτουργία τους. Στη δεκαετία του 1990 παρατηρή-
θηκαν κάποιες προσπάθειες εξορθολογισμού της λειτουργίας των δη-
μοσίων επιχειρήσεων και ιδιωτικοποιήσεων ορισμένων από αυτές, χω-
ρίς όμως να αποτελούν τμήμα ενός συγκεκριμένου στρατηγικού σχεδί-
ου αποτελεσματικότερης λειτουργίας των αγορών. 

Είναι σαφές ότι οι ιδιωτικοποιήσεις πρέπει να ενταχθούν στα πλαί-
σια της γενικότερης αναδιάρθρωσης της βιομηχανίας και των υπηρε-
σιών έτσι ώστε οι τομείς αυτοί να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις 
σύγχρονες οικονομικές απαιτήσεις. Αυτό αποκτά βαρύνουσα σημασία 
καθώς πρόσφατα έχει παρατηρηθεί αύξηση των συγχωνεύσεων μεταξύ 
επιχειρήσεων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Οι συγχωνεύσεις αυτές έχουν 
οδηγήσει σε αυξημένη συγκέντρωση δύναμης σε ευρωπαϊκό, όχι όμως 
και σε εθνικό, επίπεδο. Αν οι συγχωνεύσεις εμποδίζουν τον ανταγωνι-
σμό τότε η οικονομική ευημερία φθίνει και, σ' αυτή την περίπτωση, η 
προώθηση μιας ενεργού πολιτικής ανταγωνισμού αποκτά ιδιάζουσα 
σημασία. Οι συγχωνεύσεις επιχειρήσεων που πραγματοποιήθηκαν 
στην Ευρώπη ωφέλησαν τον καταναλωτή (όπως προκύπτει από τα πε-
ριθώρια τιμής και κόστους των προϊόντων και των υπηρεσιών) χάρη 
στον αυξημένο ανταγωνισμό, ο οποίος προήλθε κυρίως από την εντατι-
κοποίηση του ενδοκοινοτικού εμπορίου. Κατά συνέπεια, καθίσταται ε-
πιτακτική ανάγκη για την Ελλάδα να προχωρήσει σε ιδιωτικοποιήσεις 
που θα ενισχύουν και δεν θα εμποδίζουν τον ανταγωνισμό. 

Σ' αυτό το πλαίσιο απαιτείται η εκπόνηση ενός στρατηγικού σχεδί-
ου ιδιωτικοποιήσεων όλων των δημοσίων επιχειρήσεων. Αόγω του με-
γάλου αριθμού αλλά και του εύρους δραστηριοτήτων των δημοσίων ε-
πιχειρήσεων είναι προτιμότερο να εκπονηθεί ένα Πρόγραμμα Αποτε-
λεσματικότητας των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, το 
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οποίο θα προβλέπει την αναδιάρθρωση, εξυγίανση και ιδιωτικοποίηση 
των δημοσίων επιχειρήσεων. Οι στόχοι του Προγράμματος Αποτελε-
σματικότητας είναι: 
• η ενίσχυση του ανταγωνισμού στη λειτουργία των αγορών 
• η έξοδος του κράτους από τη διαδικασία παραγωγής έτσι ώστε να 

λειτουργήσουν αποτελεσματικά οι αγορές* 
• η μείωση του μεγέθους του κρατικού τομέα και η εξάλειψη των συσ-

σωρευμένων ελλειμμάτων των δημοσίων επιχειρήσεων. 
Αόγω του μεγάλου αριθμού των δημοσίων επιχειρήσεων, το Πρό-

γραμμα Αποτελεσματικότητας πρέπει να έχει μεσομακροπρόθεσμη 
διάρκεια (πέντε με δέκα χρόνια), διάστημα κατά το οποίο όλες οι δη-
μόσιες επιχειρήσεις θα λειτουργούν σύμφωνα με τις παρακάτω αρχές: 
• όλες οι δημόσιες επιχειρήσεις θα λειτουργούν σε νομοθετημένο α-

νταγωνιστικό πλαίσιο* 
• όλες οι δημόσιες επιχειρήσεις θα καταστούν κερδοφόρες και θα με-

ταβιβαστούν στον ιδιωτικό τομέα σταδιακά* 
• όλες οι δημόσιες επιχειρήσεις θα αποκτήσουν πολυμετοχική ιδιοκτη-

σία. 
Οι δημόσιες επιχειρήσεις που λειτουργούν σήμερα στην Ελλάδα 

μπορούν να διακριθούν σε δύο κατηγορίες. Σ' αυτές που λειτουργούν 
ως δίκτυα (συγκοινωνίες, ενέργεια, τηλεπικοινωνίες) και σ' αυτές που 
ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα. Οι δημόσιες επιχειρήσεις που 
ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα είναι σχετικά εύκολο να απορ-
ροφηθούν από τον ιδιωτικό τομέα χωρίς την απώλεια θέσεων εργασίας 
αν το περιβάλλον στο οποίο λειτουργούν είναι ανταγωνιστικό. Σε κάθε 
περίπτωση στην οποία προκύπτει μεταβατική ανεργία, οι ενεργητικές 
πολιτικές καταπολέμησης της ανεργίας καθώς και η δημιουργία νέων 
επιχειρήσεων στα πλαίσια του ανταγωνισμού μπορούν να οδηγήσουν 
στη σύντομη εξάλειψή της. 

Για τις δημόσιες επιχειρήσεις που λειτουργούν ως δίκτυα (φυσικά 
μονοπώλια) η μόνη αποδοτική πολιτική για την αποτελεσματική λει-
τουργία τους είναι η εισαγωγή του ανταγωνισμού. Τα δίκτυα και οι δη-
μόσιες επιχειρήσεις που λειτουργούν σήμερα στην Ελλάδα είναι οι α-
στικές συγκοινωνίες (ΟΑΣΑ, ΕΘΕΛ, ΗΑΠΑΠ, ΗΣ ΑΠ), οι σιδηροδρο-
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μικές συγκοινωνίες (ΟΣΕ), οι αεροπορικές συγκοινο^νίες (Ολυμπιακή 
Αεροπορία), η ύδρευση (ΕΥΔΑΠ), το φυσικό αέριο (ΔΕΠΑ), η ηλε-
κτρική ενέργεια (ΔΕΗ), οι τηλεπικοινωνίες (ΟΤΕ) και οι ραδιοτηλεο-
πτικές συχνότητες(ΕΡΤ). Στις περιπτό3σεις αυτές, το κράτος διατηρεί υ-
πό την ιδιοκτησία του το δίκτυο και παρέχει ανταγωνιστικές συνθήκες 
μέσω της υπενοικίασης αδειών περιορισμένου χρόνου για την εκμετάλ-
λευση, παραγωγή και διανομή του αγαθού ή της υπηρεσίας μέσω του 
δικτύου. Δεδομένου ότι το δίκτυο προσφέρεται από το κράτος και δεν 
κατασκευάζεται από τον ιδιώτη απαιτείται η ανταγωνιστική συνύπαρ-
ξη πολλών ιδιωτικών επιχειρήσεων στην ίδια δραστηριότητα έτσι ώστε 
ο έλεγχος της αγοράς να είναι αυτοματοποιημένος. Για την ομαλή λει-
τουργία της αγοράς ιδρύεται σε κάθε δραστηριότητα Ανεξάρτητη Επο-
πτική Αρχή. 

Είναι σαφές ότι μία τέτοια προσπάθεια μεταλλαγής της λειτουργίας 
των αγορών είναι χρονοβόρα και απαιτεί κοπιώδη προσπάθεια και 
κοινωνική συναίνεση. Ως εκ τούτου οι εργαζόμενοι πρέπει να αποτε-
λούν κυρίαρχο μέρος αυτής της προσπάθειας. Γι' αυτό για κάθε μετα-
βίβαση δημόσιας επιχείρησης σε ιδιώτες πρέπει να τίθενται δύο προϋ-
ποθέσεις. Πρώτον, η δημιουργία ανταγωνιστικών συνθηκών λειτουργί-
ας ως μέσο αύξησης των θέσεων εργασίας. Κάτι τέτοιο μπορεί να προ-
κύψει από τη θέσπιση σαφούς και λεπτομερούς νομοθετικού πλαισίου 
ανταγωνισμού. Δεύτερον, η πολυμετοχική ιδιοκτησία των ιδιωτικοποι-
ημένων επιχειρήσεων με άμεση συμμετοχή των εργαζομένων. Η συμμε-
τοχή των εργαζομένων όχι μόνο στα κέρδη αλλά και στη λήψη των απο-
φάσεων των επιχειρήσεων θα ικανοποιηθεί με την ποσοστιαία συμμε-
τοχή ιδιοκτησίας των νέων ιδιωτικών επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα για 
κάθε δημόσια επιχείρηση που μεταβιβάζεται σε ιδιωτικά συμφέροντα 
η μετοχική σύνθεση της κάθε νέας ιδιωτικής επιχείρησης που θα προ-
κύπτει θα είναι η εξής: 
• ασφαλιστικά ταμεία των εργαζομένων ή/και άλλα ασφαλιστικά τα-

μεία 15%· 
@ συμμετοχή των εργαζομένων 10%· 
• χρηματιστηριακή συμμετοχή (εγχώρια ή διεθνής) 50%· 
® ξένοι θεσμικοί επενδυτές 25%. 
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Η συμμετοχή των εργαζομένων στις ιδιωτικοποιήσεις είναι καίριο 
σημείο τόσο για την επιτυχή έκβαση των ιδιωτικοποιήσεων όσο και για 
την πλήρη ανάπτυξη του νέου μοντέλου επιχειρηματικής δραστηριότη-
τας. Η διεθνής εμπειρία καταδεικνύει ότι η συμμετοχή των εργαζομέ-
νων στα κέρδη και τα αποτελέσματα των επιχειρήσεων οδηγεί σε αύξη-
ση της παραγωγικότητας, μισθολογική ευελιξία και σταθερή αύξηση 
της απασχόλησης. 

3.5. Τα Διαρθρωτικά Προβλήματα της Ελληνικής Οικονομίας 

Η άσκηση της οικονομικής πολιτικής στη μετα-ΟΝΕ εποχή αναμέ-
νεται να είναι εξαιρετικά δύσκολη εξαιτίας των διαρθρωτικών προβλη-
μάτων στη δομή της ελληνικής οικονομίας. Το γεγονός ότι τα διαρθρω-
τικά προβλήματα της οικονομίας, αλλά και οι απαραίτητες αλλαγές που 
πρέπει να επέλθουν, αντιμετωπίζονται σήμερα ως απλό σημείο αναφο-
ράς χωρίς καμία συγκεκριμένη πρόταση, καθιστούν ακόμη δυσκολότε-
ρη την άσκηση της οικονομικής πολιτικής στη μετα-ΟΝΕ εποχή. 

Σήμερα στην Ελλάδα η αναφορά στις διαρθρωτικές αλλαγές επικε-
ντρώνεται κατά κύριο λόγο στις αποκρατικοποιήσεις και σε μικρότερο 
βαθμό στις παρεμβάσεις που απαιτούνται στην αγορά εργασίας. Ουσια-
στικές διαρθρωτικές αλλαγές απαιτούνται όμως στον τρόπο λειτουργίας 
της δημόσιας διοίκησης και του κράτους, στη βελτίωση της παιδείας και 
της εκπαίδευσης και στον εκσυγχρονισμό της παροχής υπηρεσιών υγεί-
ας. Στον αμιγώς οικονομικό τομέα απαιτούνται ουσιαστικές διαρθρωτι-
κές παρεμβάσεις στο ασφαλιστικό σύστημα, στην ανάπτυξη των έργων 
υποδομής και στην ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας. 

3.5.1. Η αναμόρφωση τον ασφαλιστικού συστήματος 

Το ασφαλιστικό σύστημα αποτελεί το κρισιμότερο διαρθρωτικό 
πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας και είναι μεγαλύτερο ακόμη και α-
πό την αναποτελεσματική λειτουργία του κράτους. Το ασφαλιστικό σύ-
στημα της χώρας, όπως είναι σήμερα, έχει καθορισμένη διάρκεια ζωής 
και αν η κατάσταση παραμείνει αμετάβλητη θα καταρρεύσει στα επό-
μενα είκοσι χρόνια. Αυτό αποδεικνύεται από τα διαρκώς αυξανόμενα 
ελλείμματα των ασφαλιστικών οργανισμών, από τη φθίνουσα σχέση ερ-
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γαζομένων προς συνταξιούχους, αλλά και από τις επιδεινούμενες δη-
μογραφικές εξελίξεις. 

Τα ελλείμματα των επτά μεγαλύτερων ασφαλιστικών ταμείων αυξά-
νονταν σταθερά τα τελευταία χρόνια και ανήλθαν το 1998 σε 1 τρισ. 
δρχ. περίπου. Τα σταθερά αυξανόμενα ελλείμματα αντανακλούν την υ-
περπληθώρα συνταξιούχων αλλά και τις αλόγιστες δαπάνες στην ια-
τροφαρμακευτική περίθαλψη των ασφαλισμένων. Τα ελλείμματα των 
ασφαλιστικών οργανισμών καλύπτονται σε ποσοστό 75% περίπου από 
τις επιχορηγήσεις του Γενικού Κρατικού Προϋπολογισμού και του 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Μ' αυτό τον τρόπο όμως το 
πρόβλημα της βιωσιμότητας των ασφαλιστικών ταμείων μετατίθεται 
χρονικά αλλά δεν επιλύεται, καθώς η σχέση ασφαλισμένων εργαζομέ-
νων ως προς τους συνταξιούχους είναι διαρκώς φθίνουσα και ιδιαίτε-
ρα αρνητική. Συγκεκριμένα, η σχέση των ασφαλισμένων εργαζομένων 
προς συνταξιούχους ανερχόταν το 1974 σε 3,58, το 1980 σε 3,16, το 1990 
σε 2,46 και το 1998 σε 2,15, ενώ μία βιώσιμη σχέση εργαζομένων προς 
συνταξιούχους είναι 4 προς 1. 

Το πρόβλημα του ασφαλιστικού συστήματος της χώρας οξύνεται πε-
ρισσότερο από την αρνητική πορεία των δημογραφικών εξελίξεων. Η 
αναλογία συνταξιούχων (65 ετών και άνω) ως προς τον συνολικό πλη-
θυσμό ήταν περίπου 15% το 1995 και αναμένεται να ανέλθει σε 20% το 
2015. Το 2015 είναι το έτος κατά το οποίο εκτιμάται ότι ο ενεργός πλη-
θυσμός της Ελλάδας θα αρχίσει να φθίνει λόγω των δημογραφικών ε-
ξελίξεων. Σε μερικές περιοχές της χώρας, όπως στη Θράκη, η πτώση 
του ενεργού πληθυσμού είναι ήδη ορατή σήμερα, ενώ σε άλλες, όπως 
στην Ήπειρο, η αρνητική αυτή εξέλιξη εκτιμάται ότι θα επέλθει μετα-
ξύ του 2010 και του 2014. Κατά συνέπεια, η Ελλάδα έχει ένα μέγιστο 
χρονικό περιθώριο μέχρι το 2015 για να αναμορφώσει και να καταστή-
σει βιώσιμο το ασφαλιστικό της σύστημα. 

Η αναμόρφωση του ασφαλιστικού συστήματος απαιτεί άμεσα και 
μακροπρόθεσμα μέτρα. Καθώς στο άμεσο μέλλον δεν αναμένεται αύ-
ξηση των εσόδων της κοινωνικής ασφάλισης -λόγω της πρόωρης συντα-
ξιοδότησης εργαζομένων από τις δημόσιες επιχειρήσεις, λόγω της γή-
ρανσης του πληθυσμού, λόγω της υπογεννητικότητας, αλλά και λόγω 
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της βραδείας αύξησης της απασχόλησης- η έμφαση θα πρέπει να δοθεί 
στη μείωση του κόστους της κοινωνικής ασφάλισης. Η μείωση του κό-
στους μπορεί να προέλθει από δύο σημεία. Πρώτον, από τον εξορθολο-
γισμό των δαπανών ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης μέσω της ανα-
διάρθρωσης των ασφαλιστικών ταμείων, αλλά και της γενικότερης με-
ταρρύθμισης του συστήματος υγείας. Δεύτερον, με την εκπόνηση νέου 
σχήματος συνταξιοδοτικής κάλυψης. Συγκεκριμένα, το σημερινό σύ-
στημα συνταξιοδότησης στηρίζεται στην καταβολή ασφαλιστικών ει-
σφορών κατά τη διάρκεια της εργασιακής ζωής. Κάτι τέτοιο σημαίνει 
ότι το ασφαλιστικό σύστημα είναι βιώσιμο μόνο αν πραγματώνονται υ-
ψηλοί και σταθεροί ρυθμοί αύξησης της απασχόλησης. Επειδή η αύξη-
ση της απασχόλησης είναι αρκετά βραδεία, απαιτείται η μετεξέλιξη του 
ασφαλιστικού συστήματος να είναι περισσότερο κεφαλαιοποιητική. 
Αυτό σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι πρέπει να είναι οι ίδιοι υπεύθυνοι 
για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών σε ασφαλιστικά ταμεία 
(ροηδίοη ίιιηάδ) εν είδει χρηματοοικονομικών επενδύσεων έτσι ώστε να 
εξασφαλίσουν μόνοι τους το επιθυμητό ύψος σύνταξης. Σ' αυτή την 
προσπάθεια σημαντικό ρόλο μπορεί να διαδραματίσει και ο ιδιωτικός 
τομέας (ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες) αλλά και τα ίδια τα ασφαλι-
στικά ταμεία των εργαζομένων, και ιδίως των δημοσίων επιχειρήσεων, 
με τη συμμετοχή τους στο κεφάλαιο και στην ιδιοκτησία των επιχειρή-
σεων. 

Σε κάθε περίπτωση η επίλυση του ασφαλιστικού προβλήματος της 
χώρας απαιτεί μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, τουλάχιστον πεντηκοντα-
ετή, και τη διασφάλιση της συμμετοχής (εισφορές) των παλαιών ασφα-
λισμένων. Οποιεσδήποτε αλλαγές στο ασφαλιστικό σύστημα δεν θα 
πρέπει να θίγουν καίρια τα δικαιώματα των εργαζομένων που έχουν ή-
δη εξασφαλισθεί λόγω μακροχρόνιας εργασίας. Οι αλλαγές στο ασφα-
λιστικό σύστημα θα πρέπει να αφορούν τους νεοεισερχόμενους στην 
κοινωνική ασφάλιση, αλλά και εκείνους τους ασφαλισμένους που δεν 
έχουν ακόμη καθορίσει το συνταξιοδοτικό τους πρότυπο λόγοο της ολι-
γόχρονης εργασιακής ζωής τους. 
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3.5.2. Η ανάπτυξη των έργων υποδομής: μία σύγχρονη προσέγγιση 

Τα έργα υποδομής αποτελούν βασικό παράγοντα βελτίωσης του 
βιοτικού επιπέδου και της ποιότητας ζωής των πολιτών, αλλά και σημα-
ντικό παράγοντα ανάπτυξης της οικονομίας λόγω της ενίσχυσης της ε-
μπορικής δραστηριότητας. Στην Ελλάδα από την πτώση της δικτατορί-
ας και μετά παρατηρήθηκε στασιμότητα στην κατασκευή έργων υποδο-
μής. Τα έργα υποδομής απέκτησαν μία ανεξάρτητη δυναμική στη δεκα-
ετία του 1990 κυρίως λόγω της κοινοτικής χρηματοδότησης από τα Κοι-
νοτικά Πλαίσια Στήριξης (ΚΠΣ) I και II. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 
βασικό οδικό δίκτυο της χώρας παρέμενε μέχρι τα μέσα της δεκαετίας 
του 1990 το ίδιο ακριβώς με εκείνο του τέλους της δεκαετίας του 1950, 
και μόνο λόγω της χρηματοδότησης από το ΚΠΣ II κατασκευάζονται 
σήμερα σύγχρονοι οδικοί άξονες που βελτιώνουν τις μεταφορές και 
κατά συνέπεια την εμπορική δραστηριότητα. Όμως, ακόμη και με την 
κοινοτική χρηματοδότηση, η ανάπτυξη των έργων υποδομής παρουσιά-
ζει σημαντικές διαρθρωτικές αδυναμίες. 

Πρώτον, η χρηματοδότηση των έργων υποδομής αφορά κυρίως δη-
μόσιες επενδύσεις και χαμηλή έως ανύπαρκτη συμμετοχή ιδιωτικού κε-
φαλαίου. Δεύτερον, η κατανομή των κοινοτικών πόρων χαρακτηρίζεται 
από αδιαφάνεια, ενώ η ανάθεση και οι κακοτεχνίες στην κατασκευή 
των έργων πιστοποιούν διαφθορά της κρατικής μηχανής. Τρίτον, η α-
πορροφητικότητα των κοινοτικών πόρων είναι εξαιρετικά χαμηλή. Τέ-
ταρτον, η κατασκευή έργων υποδομής έχει εξαιρετικά βραχυχρόνιο ο-
ρίζοντα. Πέμπτον, εξ ορισμού τα έργα υποδομής πρέπει να στοχεύουν 
στην ισόρροπη ανάπτυξη. Στην Ελλάδα τα έργα υποδομής δεν σχεδιά-
ζονται και δεν εκτελούνται με βάση την πλήρη αξιοποίηση των συγκρι-
τικών πλεονεκτημάτων της χώρας. Έκτον, η χρηματοδότηση των έργων 
υποδομής αντιμετωπίζει σοβαρότατα προβλήματα λόγω της αυστηρής 
δημοσιονομικής πολιτικής που ασκείται. 

Όλα τα παραπάνω διαρθρωτικά προβλήματα πρέπει να επιλυθούν 
αν η χώρα πράγματι επιθυμεί ένα σύγχρονο δίκτυο έργων υποδομής. 
Το πρώτο και το πιο βασικό πρόβλημα που πρέπει να επιλυθεί άμεσα 
είναι η χρηματοδότηση των έργων υποδομής. Για την οριστική λύση αυ-
τού του προβλήματος απαιτείται η άμεση συμμετοχή του ιδιωτικού το-
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μέα στην κατασκευή και εκμετάλλευση των έργων αυτών. Τα έργα υπο-
δομής κατ' ανάγκην διαχωρίζονται σε εθνικά και τοπικά. Σε ό,τι αφο-
ρά τα εθνικά έργα, που κατά τεκμήριο έχουν και υψηλούς προϋπολογι-
σμούς, θα πρέπει για κάθε έργο να συστήνεται ανώνυμη εταιρεία δια-
χείρισης με τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα κατά 50% του κεφαλαί-
ου, του κράτους με συμμετοχή 25% και της Κοινότητας με συμμετοχή 
25%. Αυτό θα απελευθερώσει πόρους από τον προϋπολογισμό, ενώ η 
μικρότερη κοινοτική συμμετοχή σημαίνει ότι θα κατασκευαστούν πε-
ρισσότερα έργα. Σε περίπτωση που δεν εξευρεθούν οι απαραίτητοι πό-
ροι από τον ιδιωτικό τομέα ή το έργο θα εγκαταλείπεται ή, αν το έργο 
κρίνεται απολύτως απαραίτητο, θα μπορεί να αυξάνεται η κρατική 
συμμετοχή. Σε ό,τι αφορά τα τοπικά έργα είναι αδιανόητο στον 21ο 
αιώνα τα έργα υποδομής σε τοπικό επίπεδο να μη χρηματοδοτούνται α-
πό αυτούς που ωφελούνται από την κατασκευή τους, αλλά να χρηματο-
δοτούνται από ολόκληρο τον πληθυσμό της χώρας. Κατά συνέπεια, για 
τα τοπικά έργα οι μελέτες κόστους-ωφέλειας πρέπει να αντικατοπτρί-
ζουν τοπικές ανάγκες, να προάγουν την οικονομική και κοινωνική λει-
τουργία και να συγχρηματοδοτούνται από όλους εκείνους που αποκο-
μίζουν όφελος. Για παράδειγμα, είναι αδιανόητο η κατασκευή ενός το-
πικού επαρχιακού δρόμου να χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από τα 
νομαρχιακά προγράμματα. Το βέλτιστο θα ήταν ο δρόμος να χρηματο-
δοτείται κατά 50% από το νομαρχιακό πρόγραμμα και κατά 50% από 
τοπικούς φόρους που θα επιβάλλονται σ' αυτούς που ωφελούνται από 
την κατασκευή του δρόμου. 

Το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα για την ανάπτυξη των έργων υποδο-
μής είναι η αδιαφάνεια και διαφθορά στην ανάθεση και στην κατα-
σκευή των έργων. Για την επίλυση αυτού του προβλήματος απαιτείται 
τόσο η αναμόρφωση της νομοθεσίας ως προς το αυστηρότερο, έτσι ώστε 
να καταστεί αποτελεσματικός ο έλεγχος, όσο και η ενίσχυση της συμμε-
τοχής του ιδιωτικού τομέα στην εκμετάλλευση του έργου έτσι ώστε η α-
γορά να αυτοελέγχεται. Τέλος είναι αδήριτη ανάγκη η εκπόνηση μα-
κροπρόθεσμου σχεδιασμού ανάπτυξης έργων υποδομής με γνώμονα τις 
μελλοντικές συνθήκες διαβίωσης έτσι ώστε και τα συγκριτικά πλεονε-
κτήματα της χώρας να αξιοποιηθούν πλήρως, και να υπάρξει ταυτόχρο-
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νη πολιτική προστασίας του περιβάλλοντος, αλλά και το επίπεδο διαβί-
ωσης και ποιότητας ζωής των πολιτών να βελτιωθεί σημαντικά. 

3.5.3. Η σύγχρονη αγροτική ανάπτυξη 

Η Ελλάδα είναι μία χώρα που ακόμη και σήμερα στηρίζεται σε με-
γάλο βαθμό στη γεωργική παραγωγή και απασχόληση. Για το λόγο αυ-
τό η ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας αποτελεί σημαντικότατο πα-
ράγοντα ισορροπίας στην οικονομία. Στη γεωργία απασχολούνται σή-
μερα περίπου οκτακόσιες χιλιάδες εργαζόμενοι. Αν η αγροτική οικο-
νομία δεν αναπτυχθεί με γρήγορους ρυθμούς και αν η παραγωγικότη-
τα της αγροτικής παραγωγής δεν αυξηθεί στο άμεσο μέλλον, τότε θα 
παρατηρηθεί κύμα φυγής εργαζομένων από τις αγροτικές περιοχές 
προς τα αστικά κέντρα, γεγονός που θα οδηγήσει στην αλματώδη αύξη-
ση της ανεργίας. Για να επιτευχθεί η σύγχρονη αγροτική ανάπτυξη θα 
πρέπει πρώτα να επιλυθούν τάχιστα τα διαρθρωτικά προβλήματα της 
ελληνικής γεωργίας. 

Πρώτον, η ελληνική αγροτική οικονομία χαρακτηρίζεται από υψηλό 
κόστος παραγωγής, γεγονός που οδηγεί τόσο σε υψηλές καταναλωτικές 
τιμές των αγροτικών προϊόντων όσο και στη μείωση της ανταγωνιστικό-
τητας του εγχώριου αγροτικού τομέα. Δεύτερον, ο κλήρος των Ελλήνων 
παραγωγών είναι πολύ μικρός σε σχέση με το μέσο όρο καλλιεργούμε-
νης έκτασης από τον Ευρωπαίο παραγωγό, γεγονός που οδηγεί σε χα-
μηλότερο επίπεδο εισοδήματος των Ελλήνων παραγωγών σε σχέση με 
τους Ευρωπαίους. Τρίτον, η επιλογή της καλλιέργειας και η διακίνηση 
των προϊόντων σε ξένες αγορές είναι πολύ δύσκολη, λόγω του γεγονό-
τος ότι το υπουργείο Γεωργίας δεν παρέχει καμία ουσιαστική βοήθεια 
σ' αυτούς τους τομείς στους παραγωγούς. Τέταρτον, το υπάρχον σύστη-
μα όπου οι παραγωγοί δανείζονται αφειδώς και με ευνοϊκούς αλλά όχι 
βιώσιμους όρους από την Αγροτική Τράπεζα έχει οδηγήσει στην υπερ-
χρέωση των παραγωγών. 

Για την επίλυση αυτών των προβλημάτων απαιτείται μακροπρόθε-
σμη στρατηγική που θα αναγνωρίζει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει 
σήμερα η ελληνική γεωργία, που θα δημιουργήσει τα κίνητρα και τους 
τρόπους για την αποτελμάτωση της αγροτικής παραγωγής και που θα 
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αναπτύξει τις συνθήκες που απαιτούνται για τη μελλοντική υψηλή α-
νταγωνιστικότητα του ελληνικού αγροτικού τομέα, αλλά και για την τα-
χεία και διατηρήσιμη ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας. 

Η πρώτη μεγάλη μεταρρύθμιση στον τομέα της αγροτικής οικονομί-
ας πρέπει να επέλθει στην επιλογή της καλλιέργειας και στη διακίνηση 
των αγροτικών προϊόντων. Σε ό,τι αφορά την επιλογή της καλλιέργειας 
επιβάλλεται η ανάπτυξη σύγχρονων καλλιεργειών που συνάδουν με τον 
σύγχρονο τρόπο διατροφής. Αυτό σημαίνει ότι η καλλιέργεια των ελλη-
νικών αγρών πρέπει να αλλάξει κατεύθυνση και από την καλλιέργεια 
βιομηχανικών φυτών (βαμβάκι, καπνός) να προτιμηθεί η καλλιέργεια 
ειδών διατροφής (λαχανικά, οπωροκηπευτικά, ελαιόδεντρα, όσπρια). 
Αυτό θα καταστήσει τα ελληνικά αγροτικά προϊόντα περισσότερο ε-
μπορεύσιμα ιδίως στις διεθνείς αγορές. Σε ό,τι αφορά τη διακίνηση των 
αγροτικών προϊόντων, η μέχρι σήμερα εμπειρία έχει αποδείξει ότι το 
συνεταιριστικό κίνημα απέτυχε στην αποστολή του. Η ανάγκη όμως για 
τη δημιουργία επιχειρήσεων που θα βοηθούν τους αγρότες στη διακί-
νηση των προϊόντων τους είναι επιτακτική. Κατά συνέπεια, θα πρέπει 
να δοθούν κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων διακίνησης αγροτικών 
προϊόντων στις περιφέρειες στα πλαίσια ενός ολοκληρωμένου σχεδίου 
περιφερειακής ανάπτυξης. Κάτι τέτοιο θα οδηγήσει σε διττό θετικό α-
ποτέλεσμα. Αφ' ενός η ευκολότερη διακίνηση και εμπορία των αγροτι-
κών προϊόντων θα οδηγήσει σε αύξηση της γεωργικής παραγωγής και 
αφ' ετέρου θα συγκρατηθεί ο αγροτικός πληθυσμός στην περιφέρεια 
καθώς η δημιουργία τέτοιων επιχειρήσεων μπορεί να απορροφήσει την 
τυχόν μεταβατική ανεργία που θα παρουσιαστεί στον αγροτικό τομέα. 
Σε κάθε περίπτωση, όμως, η ελληνική οικονομία είναι πολύ μικρή για 
να απορροφήσει την αυξημένη αγροτική παραγωγή η οποία απαιτείται 
για τη βιωσιμότητα του αγροτικού τομέα της χώρας. Κατά συνέπεια, εί-
ναι απολύτως απαραίτητο η αγροτική παραγωγή της Ελλάδας να απο-
κτήσει εξαγωγικό ορίζοντα και τα ελληνικά αγροτικά προϊόντα να κα-
ταστούν εξαγώγιμα. Αυτό σημαίνει ότι το είδος της καλλιέργειας στον 
ελληνικό χώρο θα πρέπει να εξαρτάται από τις διεθνείς και όχι τις εγ-
χώριες συνθήκες ζήτησης. Γι' αυτό και οι καλλιέργειες πρέπει να απο-
κτήσουν σύγχρονη διάσταση, ενώ ταυτόχρονα ιδιαίτερη μέριμνα πρέ-
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πει να δοθεί και στην προστασία του περιβάλλοντος με την ενίσχυση σε 
ουσιαστικό επίπεδο της οργανικής γεωργίας και κτηνοτροφίας. Κάτι 
τέτοιο είναι ικανό να οδηγήσει σε υψηλούς ρυθμούς αγροτικής ανάπτυ-
ξης καθώς τα σύγχρονα διατροφικά πρότυπα των Ευρωπαίων πολιτών 
έχουν διαφοροποιηθεί σημαντικά από ό,τι στο παρελθόν και προσδί-
δουν ιδιαίτερη έμφαση στην υγιεινή των τροφίμων. Η εξαγωγιμότητα 
των ελληνικών προϊόντων όμως προϋποθέτει και τυποποίηση και συ-
σκευασία των προϊόντων. Αυτό σημαίνει νέες ευκαιρίες επιχειρηματι-
κής δραστηριοποίησης και σημαντική αύξηση των θέσεων απασχόλη-
σης. 

Η δεύτερη μεγάλη μεταρρύθμιση πρέπει να επέλθει στο κόστος πα-
ραγωγής. Είναι αληθές ότι οι πρώτες ύλες (ρεύμα, πετρέλαιο) είναι 
ιδιαίτερα ακριβές για τους Έλληνες παραγωγούς. Είναι όμως επίσης 
αληθές ότι το κόστος καλλιέργειας αυξάνεται από τη χρήση χημικών 
ουσιών (λιπάσματα) για την αύξηση της παραγωγής. Τέλος είναι επίσης 
αληθές ότι τα τελευταία χρόνια η ελληνική αγροτική παραγωγή κεφα-
λαιοποιήθηκε σημαντικά καθώς οι παραγωγοί δανείστηκαν για την α-
γορά γεωργικών μηχανημάτων. Η αποπληρωμή των δανείων αυτών συ-
νεισφέρει κατά πολύ στην αύξηση του κόστους παραγωγής. Το κόστος 
παραγωγής μπορεί και πρέπει να μειωθεί στα χρόνια που έρχονται με 
δύο βασικούς τρόπους. Πρώτον, η γεωργική απασχόληση πρέπει να α-
ποκτήσει ξανά ένταση εργασίας. Αυτό σημαίνει ότι οι αγρότες πρέπει 
να απασχολούνται προσωπικά περισσότερες ώρες με την αγροτική 
καλλιέργεια έτσι ώστε και το κόστος παραγωγής να μειωθεί, και περισ-
σότερες θέσεις απασχόλησης να δημιουργηθούν, αλλά και πρακτικές 
προστασίας του περιβάλλοντος να αναπτυχθούν (για παράδειγμα, η 
μείωση της χρήσης χημικών ουσιών). Δεύτερον, το χρηματοοικονομικό 
κόστος που έχει ήδη αναληφθεί είναι υψηλότατο. Μία ρύθμιση των λη-
ξιπρόθεσμων χρεών, αν είναι απολύτως απαραίτητη να γίνει, πρέπει να 
είναι η τελευταία. Η δανειοδότηση των παραγωγών στο μέλλον πρέπει 
να γίνεται με αυστηρά ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια και το ισχύον κα-
θεστώς πρέπει να είναι ίδιο με αυτό της δανειοδότησης των επιχειρή-
σεων. Η υιοθέτηση του ευρώ θα επιλύσει σε μεγάλο βαθμό το θέμα του 
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υψους των επιτοκίων καθώς αναμένεται ότι το επιτόκιο δανεισμού θα 
είναι χαμηλό μετά την ένταξη της χώρας στην ΟΝΕ. 

Η τρίτη μεγάλη μεταρρύθμιση στον αγροτικό τομέα αφορά την καλ-
λιεργήσιμη έκταση ανά παραγωγό. Η αγορά της αγροτικής γης είναι ά-
κρως στρεβλωμένη καθώς ιδιοκτήτες καλλιεργήσιμων εκτάσεων δεν εί-
ναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Η αναδιανομή των εκτάσεων αυ-
τών κατόπιν αγοραπωλησίας, μετά από μία μεταβατική περίοδο δέκα-
δεκαπέντε ετών, μπορεί να αυξήσει την καλλιεργήσιμη έκταση ανά πα-
ραγωγό καθιστώντας έτσι τη γεωργική απασχόληση βιώσιμη στον ορί-
ζοντα του χρόνου. 

Σε κάθε περίπτωση η σύγχρονη βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη μπορεί 
να προέλθει μόνο από την εξαγωγική κατεύθυνση της παραγωγής. Η 
ένταξη της χώρας στην ΟΝΕ και η επερχόμενη διεύρυνση της Ευρω-
παϊκής Ένωσης προσφέρει μοναδική ευκαιρία για τον αγροτικό τομέα 
της Ελλάδας να κατακτήσει δεσπόζουσα θέση στις αγορές των χωρών 
αυτών, έτσι ώστε και το αγροτικό εισόδημα αλλά και η αγροτική απα-
σχόληση να αυξάνονται. 

3.6. Το Πρόβλημα τον Περιορισμού των Δημοσίων Δαπανών 

Ένας από τους λόγους που οι πολιτικοί χάνουν την αξιοπιστία τους 
στην κοινωνία είναι διότι ενώ τους έχει παραχωρηθεί από το λαό η νο-
μοθετική και εκτελεστική εξουσία, την έχουν αποποιηθεί. Ο έλεγχος 
των κυβερνητικών δαπανών είναι ζωτικής σημασίας για την οικονομι-
κή πολιτική. Η κυβέρνηση οφείλει να προβεί σε δραστική μείωση της 
σπατάλης του δημόσιου τομέα και ορθολογικότερη αξιοποίηση των πό-
ρων. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω αποτελεσματικών και διαφανών 
διαδικασιών σύνταξης του προϋπολογισμού. 

Διαδικαστικά Σύνταξης Προϋπολογισμού. Τον παλιό καιρό οι προ-
ϋπολογισμοί στην Ελλάδα είχαν στόχο την απλή κάλυψη των δαπανών 
του κράτους. Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1970 οι προϋπολογισμοί 
ήταν ισοσκελισμένοι και το μόνο έλλειμμα που υπήρχε ήταν αυτό του 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Με το πέρασμα όμως του χρό-
νου, ιδιαίτερα κάτω από πιέσεις για περισσότερες κοινωνικές παροχές, 
η μάχη του προϋπολογισμού πήρε τη μορφή του ανταγωνισμού στην κα-
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τανομή των δαπανών ποιος θα πάρει τα περισσότερα και ποιος θα πά-
ρει τα καλύτερα κομμάτια της πίτας. Σήμερα όμως η κατάσταση έχει 
αλλάξει. Με δεδομένο ότι το κράτος ελέγχει το 50% της οικονομίας, το 
μεγάλο πολιτικό ζήτημα είναι πόσο αποδοτικά η κρατική εξουσία ξο-
δεύει τα λεφτά του λαού. 

Στη χώρα μας η διαδικασία για την έγκριση του προϋπολογισμού έ-
χει δύο βασικές αδυναμίες: 

1. Ο προϋπολογισμός που εγκρίνεται είναι διαφορετικός από τον 
προϋπολογισμό που εκτελείται. Το ζητούμενο λοιπόν είναι: οι αποφά-
σεις που παίρνει η Βουλή να είναι δεσμευτικές για την κυβέρνηση. Αν 
δούμε προϋπολογισμούς 10-15 ετών οι αποκλίσεις είναι μεγαλύτερες 
την προεκλογική περίοδο. Το Κοινοβούλιο ψηφίζει, εγκρίνει τον προϋ-
πολογισμό, δεν γνωρίζει όμως σε βάθος το κόστος και το όφελος κάθε 
μέτρου για κάθε κοινωνική ομάδα. Δεν γνωρίζει τους συμβιβασμούς 
που έχουν προηγηθεί για να έρθει πρόταση από την κυβέρνηση. Έχου-
με επομένως πολιτική αδιαφάνεια. Έλλειμμα δημοκρατίας όπως ονο-
μάζεται διεθνώς. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την αξιοπιστία 
του Κοινοβουλίου. 

Ο ορισμός του τελικού ύψους των δαπανών πρέπει να γίνεται από 
το Κοινοβούλιο. Σε πολλές χώρες του κόσμου, όπως γίνεται άλλωστε 
και στην Κύπρο, οι βουλευτές συζητούν αναλυτικά τα επιμέρους κονδύ-
λια του προϋπολογισμού. Έχουν δε τη δυνατότητα να μειώνουν οποια-
δήποτε δαπάνη θεωρούν ότι δεν είναι απαραίτητη. Παρόμοια αρμοδιό-
τητα έχει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την έγκριση του προϋπο-
λογισμού της ΕΕ. 

2. Η κυβέρνηση δεν δεσμεύεται για την υλοποίηση του συγκεκριμέ-
νου προϋπολογισμού. Ο προϋπολογισμός θα πρέπει να είναι δεσμευτι-
κός. Αν η εκτιμήσεις πέσουν έξω, δηλαδή αν τα έσοδα υπερεκτιμηθούν 
ή οι δαπάνες υποεκτιμηθούν, η κυβέρνηση θα πρέπει να φέρει συμπλη-
ρωματικό ή τροποποιημένο προϋπολογισμό για έγκριση στη Βουλή. 
Μόνο έτσι το Κοινοβούλιο θα είναι πράγματι ανώτερος θεσμός της Δη-
μοκρατίας. Επίσης για την υλοποίηση του προϋπολογισμού χρειάζεται 
ανεξάρτητος μηχανισμός ελέγχου. Σήμερα ουσιαστικός έλεγχος δεν υ-
πάρχει. Το κράτος είναι το ίδιο ελέγχων και ελεγχόμενος. Το Γενικό 
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Λογιστήριο του Κράτους αφού εκσυγχρονιστεί και ανεξαρτητοποιηθεί 
και πάντα υπό τον αυστηρό έλεγχο του Κοινοβουλίου, μπορεί να είναι 
λύση. 

Θεσμοθέτηση νέων συστημάτων παρακολούθησης και ελέγχου των 
δαπανών του προϋπολογισμού 

Α. Ο παραδοσιακός προϋπολογισμός των δημοσίων δαπανών γίνε-
ται με τη χρησιμοποίηση περίπλοκων στατιστικών, σε όγκους πόρων 
που οι δαπάνες θα μπορούσαν να διατεθούν. Όμως αυτή η μέθοδος ο-
δηγεί σε σημαντικές αποκλίσεις των δαπανών που προγραμματίζονται 
από αυτές που εκτελούνται. Αυτό που προϋπολογίζεται είναι όχι τα 
διαθέσιμα ποσά που θα μπορούσαν να διατεθούν για τα διάφορα προ-
γράμματα, αλλά τα προγράμματα που θα μπορούσαν να εκτελεστούν 
με τα κονδύλια που αναγράφονται στον προϋπολογισμό. Μόλις αυτός 
εγκριθεί, ο υπουργός Οικονομικών είναι υποχρεωμένος να διαθέσει τα 
χρηματικά ποσά ανεξάρτητα από τις αλλαγές της οικονομικής κατά-
στασης της χώρας και το πραγματικό κόστος που έχει διαμορφωθεί, α-
πό τη στιγμή που σχεδιάστηκε ο προϋπολογισμός μέχρι το χρόνο πραγ-
ματοποίησης της σχετικής δαπάνης. 

Αποτέλεσμα του τρόπου αυτού είναι οι σοβαρές δυσκολίες αιτιολό-
γησης των δαπανών και η απόκλιση των δημοσίων δαπανών λόγω του 
πληθωρισμού, δεδομένου ότι οι υπεύθυνοι εκτελέσεως των προγραμ-
μάτων δεν έχουν κανένα κίνητρο να προσπαθήσουν να βρουν οικονο-
μικότερους τρόπους επιτεύξεως των στόχων τους, διότι γνωρίζουν με 
βεβαιότητα ότι ο φορολογούμενος θα πληρώσει την αύξηση των δαπα-
νών. Παρεπόμενο αποτέλεσμα είναι ότι η πολιτική της κυβέρνησης στη 
φορολογία και το δανεισμό του Δημοσίου, καθοδηγείται από την ανά-
γκη κάλυψης των αυξανομένων δημοσίων δαπανών, αντί να συμβαίνει 
ακριβώς το αντίθετο. Συνέπεια της πολιτικής αυτής είναι η κατάργηση 
προγραμμάτων και η περικοπή άλλων, χωρίς προγραμματισμό ολοκλή-
ρωσης του ημιτελούς προγράμματος, με τρόπο ώστε το αποτέλεσμα να 
είναι χρήσιμο στους πολίτες. 

Β. Η εισαγωγή του συστήματος συνολικού ελέγχου των δαπανών. Η 
κυρίαρχη τάση στο θέμα της παρακολούθησης και περιορισμού των δη-
μοσίων δαπανών σε διεθνές επίπεδο, είναι το σύστημα συνολικού ελέγ-
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χου των δαπανών, το οποίο βασίζεται στην παρακολούθηση και τον έ-
λεγχο όλων των δαπανών που επηρεάζονται άμεσα από την κυβέρνη-
ση. Στο σύστημα αυτό περιλαμβάνονται: οι δαπάνες της Κεντρικής Κυ-
βέρνησης, οι χρηματοδοτικές απαιτήσεις των Νομικών Προσώπων Δη-
μοσίου Δικαίου, οι δαπάνες των οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 
που χρηματοδοτούνται από ιδίους πόρους, και ένα αποθεματικό για να 
προσφέρει την κάλυψη απρόβλεπτων πρόσθετων δαπανών που μπορεί 
να προέλθουν από απρόβλεπτα γεγονότα, όπως αναθεωρημένες προ-
βλέψεις ορισμένων προγραμμάτων ή και καινούργιες πρωτοβουλίες. 
Από το σύστημα αυτό εξαιρούνται: α) οι δαπάνες που επηρεάζονται α-
πό τους οικονομικούς κύκλους, όπως οι δαπάνες κοινωνικών ασφαλί-
σεων (π.χ. επιδόματα ανεργίας, κ.λπ.) και β) οι τόκοι του δημόσιου χρέ-
ους που επηρεάζονται άμεσα από την κυβερνητική δημοσιονομική πο-
λιτική και τη νομισματική πολιτική, αλλά και από το διεθνές ύψος των 
επιτοκίων. 

Το σύστημα επιβάλλει ένα ανώτατο όριο στο ύψος των δημοσίων 
δαπανών που αποτελούν αντικείμενο του συνολικού έλεγχου των κρα-
τικών δαπανών. Αυτό το όριο πρέπει να σχεδιάζεται έτσι ώστε να δια-
σφαλίζεται (δεδομένων των κυβερνητικών προβλέψεων για την αύξηση 
των κατηγοριών των δαπανών που δεν καλύπτονται από το συνολικό έ-
λεγχο αλλά αποτελούν δημόσιες δαπάνες), ότι το συνολικό ύψος των 
δημοσίων δαπανών θα βρίσκεται μέσα στον προκαθορισμένο στόχο. 

Θέτοντας ένα ετήσιο όριο αύξησης των δαπανών που περιλαμβάνο-
νται στο σύστημα, θα αποφευχθούν τα αποσταθεροποιητικά αποτελέ-
σματα που έχουν οι οικονομικοί κύκλοι στην προσπάθεια μείωσης των 
δαπανών. Ορισμένα στοιχεία των δημοσίων δαπανών αναπόφευκτα 
αυξάνουν κατά τη διάρκεια μιας οικονομικής ύφεσης και μειώνονται 
κατά τη διάρκεια της ανάκαμψης. Αυτές οι μεταβολές δημιουργούν δυ-
σκολίες στον έλεγχο των δημοσίων δαπανών από χρόνο σε χρόνο, δε-
δομένου ότι καλύπτουν και δίνουν λάθος μηνύματα όσον αφορά τις 
πραγματικές τάσεις των κυβερνητικών δαπανών, αλλά και την επιτυχία 
της κυβερνητικής πολιτικής σε αυτό τον τομέα. 

Η υιοθέτηση του προτεινόμενου συστήματος μαζί με την εφαρμογή 
ανώτατου ορίου δαπανών που περιλαμβάνονται στο σύστημα αυτό, θα 
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καταστήσει τον έλεγχο των δημοσίων δαπανών περισσότερο διαφανή 
και θα επιτρέπει στους οικονομολόγους -κυβερνητικούς και μη- να ε-
κτιμούν καλύτερα εάν τα κυβερνητικά σχέδια και η εφαρμογή τους εί-
ναι σύμφωνη με τους προκαθορισμένους στόχους. 

Επίσης, η απόφαση να τεθεί ανώτατο όριο στις δαπάνες που περι-
λαμβάνονται στο σύστημα αυτό, θα μεταβάλει ριζικά τον ετήσιο έλεγχο 
των δημοσίων δαπανών. Με το σημερινό σύστημα, το τελικό επίπεδο 
των δημοσίων δαπανών προέρχεται από μια σειρά συμβιβασμών των ε-
πί μέρους προγραμμάτων, οι οποίοι λαμβάνουν χώρα διμερώς μεταξύ 
του υπουργού Οικονομικών και ενός υπουργού. Προφανώς αυτό το σύ-
στημα δίνει περισσότερη έμφαση στο ποιο είναι το επιθυμητό επίπεδο 
των δημοσίων δαπανών παρά στις υπάρχουσες δυνατότητες. 

Με το προτεινόμενο σύστημα, όμως, που υιοθετεί μια ξεκάθαρη κά-
θετη προσέγγιση (ΐορ-άο\νη-&ρρΐΌαοΙι), το συνολικό επίπεδο των δημο-
σίων δαπανών μπορεί να περιοριστεί από το ετήσιο όριο των δαπανών 
που περιλαμβάνονται στο σύστημα αυτό. Απώτερος σκοπός πρέπει να 
είναι ο καθορισμός του καταμερισμού των πόρων μεταξύ των ανταγω-
νιστικών προγραμμάτων δημοσίων δαπανών στο πλαίσιο του συνολι-
κού περιορισμού των δημοσίων δαπανών. Αυτό επιτρέπει μια περισσό-
τερο συντονισμένη διαδικασία καθορισμού προτεραιοτήτων από ό,τι 
πρακτικά γίνεται μέχρι σήμερα. Η απομάκρυνση από τις διαδικασίες 
συνολικών επαναδιαπραγματεύσεων των επί μέρους προγραμμάτων 
και ο έλεγχος του καταμερισμού των πόρων μέσα στο πλαίσιο του ανώ-
τατου ορίου των δαπανών που περιλαμβάνονται στο προτεινόμενο σύ-
στημα, θα οδηγήσει όχι μόνο στην περιστολή των δημοσίων δαπανών 
αλλά και στην ορθολογικότερη αξιοποίηση των πόρων. 

Επίσης, προτείνεται η σύσταση κοινοβουλευτικής επιτροπής, η ο-
ποία υπό την προεδρία του υπουργού Οικονομικών, κάθε χρόνο θα κά-
νει τις προτάσεις της για τον καταμερισμό των πόρων. Η προτεινόμενη 
διαδικασία σημαίνει ότι οι προτεραιότητες θα καθορίζονται μέσα από 
συλλογική πολιτική κρίση. Η συλλογική κρίση είναι πολύτιμη σε ένα 
πεδίο διότι δεν υπάρχει μοναδικό κριτήριο ή κατεύθυνση για την επι-
λογή του καλύτερου καταμερισμού των δαπανών μεταξύ των προγραμ-
μάτων. Το σύστημα αυτό θα επιτρέψει την ανακατανομή των πόρων του 
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Δημοσίου από αντιπαραγωγικές κρατικές δραστηριότητες προς τομείς 
υψηλού οικονομικού και κοινωνικού οφέλους. 

3.7. Ο Εκδημοκρατισμός της Οικονομίας και η Μεταβίβαση της 
Οικονομικής Δ ύναμης στους Εργαζόμενους 

Έχει αποδειχθεί στις προηγμένες κοινωνίες της ελεύθερης αγοράς 
ότι το 90% των αγαθών και υπηρεσιών παράγεται από τη συνεισφορά 
του κεφαλαίου στην παραγωγική διαδικασία και επομένως το 90% των 
κερδών ανήκουν στους ολίγους, ενώ μόνο το 10% στο εργατικό δυνα-
μικό. Επίσης το 95% του πληθυσμού δεν έχει τίποτε άλλο να προσφέ-
ρει στην οικονομία εκτός από την εργασία του. Το γεγονός αυτό μα-
κρόχρονα οδηγεί στη διάβρωση της κοινωνίας από την οικονομική αλ-
λοτρίωση. 

Το έλλειμμα της σύγχρονης δημοκρατίας. Οι συνταγματικοί νομοθέ-
τες, ενώ δεν παρέλειψαν να κατοχυρώσουν την ισότητα των ανθρώπων 
μεταξύ τους, εν τούτοις παρέλειψαν να κατοχυρώσουν την οικονομική 
δημοκρατία και την ισότητα στην ιδιοκτησία του κεφαλαίου, πράγμα α-
παραίτητο για να γεφυρωθεί το χάσμα ανάμεσα στους πλουσιότερους 
και τους φτωχότερους «που είναι το μεγαλύτερο από την εποχή της Ρω-
μαϊκής Αυτοκρατορίας».1 Τα συντάγματα των δυτικών δημοκρατιών, ε-
νώ υπόσχονται τη διακυβέρνηση «δια του λαού», στην πραγματικότητα 
περιορίζουν την έννοια της δημοκρατίας στο πολιτικό επίπεδο. Το μισό 
που λείπει από την έννοια της δημοκρατίας, είναι το δημοκρατικό έλ-
λειμμα. 

Η κοινωνική εξουσία αποτελείται: α) Από την πολιτική δύναμη να 
δημιουργείς, ερμηνεύεις, διαχειρίζεσαι και εφαρμόζεις τους νόμους 
και β) Από την οικονομική δύναμη να παράγεις αγαθά και υπηρεσίες. 
Το δημοκρατικό δικαίωμα της συμμετοχής όλων των πολιτών στην πο-
λιτική διαδικασία δεν είναι πλήρες αν δεν συνοδεύεται πλήρως και ισό-
τιμα από το δικαίωμα παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών και είσπρα-
ξης του εισοδήματος, που προέρχεται από αυτά. 

1. λΥϊΙΙ & Απεί ΟιΐΓ&ηΐ, ΤΗε Ιβ880Π5 ο/ΗΪ5ίθϊγ. 
Ο. Ιχνΐηδοη, Οαρίΐδΐ, Ιηβαίϊοπ αηά ίΗε ΙηάίνίάιιαΙζ, 1990. 
Γ. Κείδο & Μ. ΑάΙοΓ, ΤΗε ΟαρίίαΙίεί Μαηίβζίο, 1958. 



92 ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΕΦΑΛΟ ΓΙΑΝΝΗΣ 

Μεταβίβαση της οικονομικής δύναμης στους εργαζόμενους. Η υιοθέ-
τηση μιας οικονομικής πολιτικής, που αναγνωρίζει σε κάθε πολίτη το 
δικαίωμα στην εργασία, προβάλλει σαν εναλλακτική λύση. Η αρχή της 
φιλοσοφίας αυτής, δοκιμασμένη ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 
1950 μέχρι σήμερα σε 67 χώρες του κόσμου, είναι ότι δεν πρέπει να 
έχεις κεφάλαιο για να μπορέσεις να αποκτήσεις κεφάλαιο. Δεν είναι 
ανάγκη να αποταμιεύσεις για να αγοράσεις κεφάλαιο, αλλά μπορείς να 
συμμετέχεις σε αυτό μέσω της εργασίας σου. Μόνο στις ΗΠΑ έχει 
εφαρμοσθεί σε 12.000 μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις με 12 περίπου 
εκατομμύρια εργαζόμενους και με σημαντικά αποτελέσματα. Μεταξύ 
αυτών είναι οι εταιρείες Ανίδ και ΧΕΚΟΧ, όπου το 75% των μετοχών 
ανήκει στους εργαζόμενους αποδίδοντάς τους ένα δεύτερο μισθό από 
τα κέρδη των επιχειρήσεων αυτών. 

Κάθε έθνος εκβιομηχανισμένο ή αναπτυσσόμενο μπορεί να χρησι-
μοποιήσει αυτά τα χρηματοδοτικά μέσα για να επιταχύνει την οικονο-
μική του ανάπτυξη, να απελευθερωθεί από τα ξένα κεφάλαια, να ιδιω-
τικοποιήσει και εκδημοκρατίσει τη δημόσια περιουσία και να δώσει οι-
κονομική δύναμη στους πολίτες. Η λογική της συμμετοχής των εργαζο-
μένων στο κεφάλαιο είναι η λύση που απομένει να δοκιμασθεί. 

Η αόρατη δομή της οικονομίας. Σήμερα, πρόσβαση στην τραπεζική 
πίστη δικαιούνται να έχουν μόνο εκείνοι, που έχουν ήδη περιουσιακά 
στοιχεία και κεφάλαια. Οι καταναλωτές δεν μπορούν να συμμετάσχουν 
στην παραγωγή. Η αόρατη δομή της οικονομίας (επιχειρηματίες, τρα-
πεζίτες, εργατικά σωματεία, ιδιοκτήτες πρώτων υλών) παρουσιάζει α-
τέλειες που δεν επιτρέπουν την ισότιμη σχέση παραγωγών αγαθών και 
υπηρεσιών και καταναλωτών. Οι καταναλωτές δεν έχουν πάντοτε το α-
παιτούμενο εισόδημα για να αποκτήσουν όλα τα αγαθά, που θα τους ε-
πέτρεπαν να βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής τους. Όπως η βάση πα-
ραγωγής αγαθών και υπηρεσιών μεταβάλλεται από εντάσεως εργασίας 
σε εντάσεως κεφαλαίου, ανάλογα πρέπει να μεταβάλλονται οι πηγές 
εισοδήματος των καταναλωτών. 

Πρόγραμμα συμμετοχής εργαζομένων στο κεφάλαιο. Το πρόγραμμα 
συμμετοχής των εργαζομένων στο κεφάλαιο είναι ένας τρόπος απόκτη-
σης κεφαλαίου, που χρησιμοποιεί την πιστοληπτική ικανότητα μιας επι-
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χείρησης τόσο για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης της, όσο και για 
την απόκτηση μετοχών από τους φυσικούς μετόχους, δηλαδή τους εργα-
ζόμενους σε αυτή. Οι εργαζόμενοι εξοφλούν την αξία των μετοχών που 
απέκτησαν μέσω των μερισμάτων των μετοχών τους, αντί με την αμοι-
βή της εργασίας τους, όπως γίνεται στη συμβατική οικονομία. Η επιχεί-
ρηση ταυτόχρονα κερδίζει φορολογικές απαλλαγές και χρηματοπιστω-
τικά κίνητρα για την ανάπτυξη και επέκτασή της. 

Το σχεδιάγραμμα που ακολουθεί δείχνει τις βασικές αρχές λειτουρ-
γίας του προγράμματος. 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΚΙΝΗΤΡΑ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Εγγύηση Δανείων ΤΡΑΠΕΖΑ ή 
ΑΛΛΟΣ 

ΔΑΝΕΙΣΤΗ! 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 

Η επιχείρηση εγγυάται την αποπληρωμή του δανείου στο δανειστή 
(τράπεζα ή άλλο πιστωτικό οργανισμό) που πάρθηκε με προνομιακούς 
όρους. Το δάνειο δεν δίνεται απευθείας στην επιχείρηση, αλλά στο 
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συμβούλιο όπου συμμετέχουν οι εργαζόμενοι του προγράμματος συμ-
μετοχής των εργαζομένων στο κεφάλαιο, που έχει τις προβλεπόμενες 
από το νόμο φορολογικές απαλλαγές. 

Το συμβούλιο. Το πρόγραμμα διοικείται από ένα συμβούλιο 3-5 με-
λών στο οποίο συμμετέχουν και οι εκπρόσωποι των εργαζομένων. Το 
συμβούλιο αποδέχεται την οφειλή και μπορεί να καταθέσει στον δανει-
στή, σαν εγγύηση, τις μετοχές που αποκτήθηκαν με το δάνειο. 

Οι εργαζόμενοι. Οι μετοχές επιστρέφονται σταδιακά με την πληρω-
μή των δόσεων εξόφλησης του δανείου και κατανέμονται στο λογαρια-
σμό κάθε μετόχου-εργαζομένου του προγράμματος. Οι εργαζόμενοι α-
γοράζουν τις μετοχές της επιχείρησης, με τις σταθερές τιμές που αγο-
ράστηκαν από το πρόγραμμα, χωρίς επιβαρύνσεις (προμήθειες). Οι ερ-
γαζόμενοι διατηρούν τις μετοχές τους εφόσον το επιθυμούν και μετά 
την αποχώρησή τους από την επιχείρηση και έτσι συνεχίζουν να συμμε-
τέχουν στο κεφάλαιο. Οι εργαζόμενοι έχουν τη δυνατότητα να αποσύ-
ρουν από το πρόγραμμα την υπεραξία των μετοχών τους κατά τη συντα-
ξιοδότηση ή την αποχώρησή τους από την επιχείρηση. Η πληρωμή των 
μερισμάτων στους εργαζόμενους γίνεται από τα κέρδη της επιχείρησης 
φόρων και έτσι επεκτείνονται οι φορολογικές απαλλαγές τους πέραν 
του μισθού. Η πληρωμή φόρου εισοδημάτων των εργαζομένων, που α-
ναλογεί στα κέρδη από τις μετοχές τους, αναστέλλεται κατά την περίο-
δο αποπληρωμής του δανείου. 

Ο δανειστής. Τράπεζα ή άλλος χρηματοδοτικός οργανισμός απαλ-
λάσσεται μέρους της φορολογίας (μέχρι και 50%) που αναλογεί στους 
τόκους του δανείου. Ο δανειστής είναι πλήρως εξασφαλισμένος, τόσο 
από τις πληρωμές της επιχείρησης στο πρόγραμμα (που απαλλάσσονται 
από τους φόρους), όσο και από το γεγονός ότι εξοφλείται από τα κέρ-
δη της εταιρείας φόρων. 

Η συμβολή των εργατικών συνδικάτων στη μεταβίβαση της οικονομι-
κής δύναμης. Τα εργατικά συνδικάτα είναι εκείνα που με επιτυχία μπο-
ρούν να τεθούν επικεφαλής του εκδημοκρατισμού και της μεταβίβασης 
της οικονομικής δύναμης. Γι' αυτό θα πρέπει να εγκαταλείψουν τη λαν-
θασμένη θέση, ότι η εργασία είναι ο μόνος τρόπος για να συμμετάσχει 
κάποιος στην παραγωγή και να κερδίσει το εισόδημά του. Τα εργατικά 
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συνδικάτα, αντί να διεκδικούν μεγαλύτερες πληρωμές και πρόσθετες 
παροχές, που οδηγούν στο βέβαιο αποτέλεσμα ότι οι αυξήσεις αυτές θα 
εξανεμισθούν από τις αυξήσεις των τιμών, τους άμεσους και έμμεσους 
φόρους και τα κρατικά ελλείμματα, θα έπρεπε να επιδιώκουν την ανα-
διανομή του εισοδήματος μέσω των κερδών των μελών τους από τη συμ-
μετοχή στο κεφάλαιο των επιχειρήσεων και από την επιστροφή φόρων, 
ως κινήτρων για συμμετοχή των εργαζομένων στο κεφάλαιο της επιχεί-
ρησης. 

Η βασική στρατηγική των νέων συνδικάτων παραγωγών-εργαζομέ-
νων, θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι το εργατικό κόστος της επιχείρησης 
δεν υπερβαίνει το αντίστοιχο των ανταγωνιστών της, σε συνδυασμό με 
τη βαθμιαία αύξηση των κερδών των εργαζομένων από τη συμμετοχή 
τους στο κεφάλαιο της επιχείρησης. Με τον τρόπο αυτό τα συνδικάτα 
μπορούν να επιτύχουν; 
• Τη συμμετοχή των εργαζομένων στη λήψη καίριων για την επιχείρη-

ση αποφάσεων, όπως εξαγορές, συγχωνεύσεις κ.λπ. 

• Την προστασία των εργαζομένων στα προγράμματα εκσυγχρονισμού 
και εφαρμογής των νέων τεχνολογικών μεθόδων παραγωγής και 
αυτοματισμού, με σκοπό τη μείωση του κόστους παραγωγής και την 
αύξηση των κερδών των εργαζομένων μέσω της συμμετοχής τους 
στο κεφάλαιο. 

• Την αποφυγή της παραδοσιακής σύγκρουσης διευθυντικών στελεχών 
και εργαζομένων στην ίδια επιχείρηση, εφόσον και οι δύο πλευρές 
συμμετέχουν στη διοίκηση και από κοινού αποφασίζουν για το κοι-
νό συμφέρον και όφελος. 
Τα κίνητρα που δόθηκαν τα τελευταία χρόνια μέσω αναπτυξιακών 

νόμων (1116/81, 1262/82, 1892/90 κ.λπ.) απέτυχαν τόσο να οδηγήσουν 
την ελληνική οικονομία στην ανάκαμψη, όσο και να εξασφαλίσουν την 
ευημερία στους πολίτες της χώρας μας. Είναι καιρός να ξεφύγουμε α-
πό την παραδοσιακή μονοδιάστατη οικονομία. Αυτό μπορεί να επιτευ-
χθεί με την εφαρμογή των προγραμμάτων συμμετοχής των εργαζομέ-
νων στο κεφάλαιο των επιχειρήσεων, παράλληλα και μαζί με τις απο-
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κρατικοποιήσεις. Είναι ο μοναδικός δρόμος προς τη νέα ανθρώπινη 
κοινωνία. 

Η τεχνολογική πρόοδος έδωσε σήμερα στον άνθρωπο μια μοναδική 
ευκαιρία: Να κάνει πράξη το όραμα του Αριστοτέλη, μιας κοινωνίας 
ευημερίας «όπου τη θέση των σκλάβων θα καταλάβουν οι μηχανές» και 
τις θέσεις των αρχόντων οι άνθρωποι. Ο Έλληνας νομοθέτης έχει την 
εντολή να θεσμοθετήσει τους κανόνες που θα μας οδηγήσουν σε μια 
νέα εποχή οικονομικής και κοινωνικής τάξης πραγμάτων. 

4. ΓΙΑ Μ Ι Α Ν Ε Α ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΜΕΤΑΡΡΎΘΜΙΣΗ 

4.1. Από την Ίδρυση στην Κατάρρευση των Τειχών 

Ο ΈΓ Παγκόσμιος Πόλεμος, εμφύλιος πόλεμος της Ευρώπης, άφησε 
ανεξίτηλα χαραγμένες τις πληγές της αιματηρής διαίρεσης στην ευρω-
παϊκή ήπειρο. Η κρίση στα Βαλκάνια, με αφορμή την υπόθεση του Κο-
σόβου στο γύρισμα της χιλιετίας επαναφέρει στη μνήμη μας κατά τον 
σαφέστερο τρόπο τον κόσμο των ατέρμονων εθνικών πολέμων, τον ο-
ποίο ο ευρωπαϊκός πολιτισμός άφησε πίσω του και στον οποίο μας προ-
τρέπει να στρέψουμε το κεφάλι στο μέλλον που δεν μπορεί να είναι άλ-
λο, αν θέλουμε να είναι ειρηνικό, από την οικοδόμηση σε ταχύτατο 
χρόνο μιας πολιτικά ενωμένης Ευρώπης. Η Ευρώπη αυτή, είτε το ομο-
λογεί ρητά είτε όχι, δεν μπορεί παρά να προσλάβει ως φιλοσοφικό και 
οργανωτικό περιεχόμενο μια ομοσπονδιακή μορφή, ασφαλώς προσαρ-
μοσμένη στην ευρωπαϊκή ιστορία, πραγματικότητα και ανάγκες. 

Πράγματι, μετά τον Β" Παγκόσμιο Πόλεμο τα ευρωπαϊκά κράτη 
βρέθηκαν στη σκιά της παγκόσμιας εξέλιξης και οι δύο υπερδυνάμεις 
στο προσκήνιο της ιστορίας. Έτσι οι ευρωπαϊκές χώρες οδηγήθηκαν 
στον επαναπροσδιορισμό των σχέσεών τους, τόσο με τις ΗΠΑ και την 
ΕΣΣΔ όσο και όσον αφορά την εσωτερική μεταξύ τους συγκρότηση. 

Ο ίδιος γεωπολιτικός χώρος που στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο αποτέ-
λεσε πεδίο διεκδίκησης και αντιπαράθεσης, κυρίως για τη Γαλλία και 
τη Γερμανία, αποτελεί πλέον το χώρο εκείνο, ελπίζουμε ανεπιστρεπτί, 
πάνω στον οποίο στηρίχθηκε το ευρωπαϊκό οικοδόμημα τη δεκαετία 
του '50. Οι τρεις Ευρωπαϊκές Κοινότητες είχαν ως στόχο τη μακροπρό-
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θεσμη πολιτική ενοποίηση της Ευρώπης. Ήταν η δημιουργία μιας οικο-
γένειας για πάντα, μια μέθεξη ειρήνης, δημιουργίας και αλληλεγγύης 
απροσδιόριστης διάρκειας, στο διηνεκές. 

Η Ελλάδα, παρακολουθώντας τις εξελίξεις του ευρωπαϊκού γίγνε-
σθαι και επιθυμώντας να διεκδικήσει και η ίδια μερίδιο στη νέα 
Ευρώπη, κατέθεσε αίτηση σύνδεσης τον Ιούνιο του 1959 και τον Ιούλιο 
του 1961 υπογράφηκε η συμφωνία σύνδεσης. Ήταν η περίοδος της τα-
χύτατης οικονομικής ανασυγκρότησης και ανάπτυξης της χώρας στην 
οποία ο Κ. Καραμανλής βάζει τη σφραγίδα του για πρώτη φορά. 

Το πρώτο διάστημα μετά την ίδρυση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
χαρακτηρίζεται από αισιοδοξία, καθώς ο κύκλος των κρατών-μελών 
ήταν στενός και τα προβλήματα μικρότερης έντασης από τα σημερινά. 
Βασικό χαρακτηριστικό της περιόδου αυτής είναι η ομοιομορφία και η 
συμπληρωματικότητα της οικονομικής ανάπτυξης των κρατών-μελών. 
Η πρώτη διεύρυνση, που πραγματοποιήθηκε με την ένταξη του Ηνωμέ-
νου Βασιλείου, της Ιρλανδίας και της Δανίας την 1η Ιανουαρίου 1973, 
μετέβαλε σε μεγάλο βαθμό το δΐαΐιΐδ ςιιο, ανατρέποντας τους επικρα-
τούντες συσχετισμούς. Καθένα από τα νέα κράτη-μέλη προσέθεσε και 
από μια σειρά προβλημάτων, οικονομικού χαρακτήρα. Στις ήδη προ-
βληματικές περιοχές της Νότιας Ιταλίας προστέθηκαν τώρα η Σκωτία 
και ολόκληρη η Ιρλανδία. Η Κοινή Αγροτική Πολιτική αντιμετώπισε 
προβλήματα λόγω του περιορισμένου γεωργικού τομέα της Αγγλίας, 
αλλά και της φθίνουσας βιομηχανίας της. 

Η διαδικασία λήψεως των αποφάσεων άρχισε να γίνεται όλο και 
πιο αργή ενώ τα διεθνή προβλήματα επιζητούσαν έναν στοιχειώδη συ-
ντονισμό των δράσεων των κρατών-μελών. Το δημοκρατικό έλλειμμα 
που συνδέεται με τον περιορισμένο ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί-
ου κάνει αισθητή την παρουσία του. Η μέχρι τότε πορεία του κοινοτι-
κού εγχειρήματος οδήγησε τα κράτη-μέλη στην πρώτη ουσιαστική ανα-
θεώρηση των ιδρυτικών συνθηκών με την υπογραφή της Ενιαίας Ευρω-
παϊκής Πράξης, η οποία κλήθηκε να δώσει νέα ώθηση στην ασθμαίνου-
σα ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. 

Η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη, το 1986, αποτέλεσε μια νέα σελίδα 
στην ευρωπαϊκή ιστορία. Το κείμενο επί του οποίου τελικά συμφοδνη-
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σαν οι αρχηγοί των κρατών και κυβερνήσεων στο Ευρωπαϊκό Συμβού-
λιο του Λουξεμβούργου, περιείχε μια σειρά πολιτικών, θεσμικών και 
οικονομικών στόχων που έπρεπε να επιτευχθούν στα επόμενα χρόνια: 
Ισχυρότερο Συμβούλιο των Υπουργών για ταχύτερη λήψη αποφάσεων. 
Ισχυρότερη και πιο αποτελεσματική Επιτροπή για κάλυψη των διοικη-
τικών και νομοθετικών κενών που υφίσταντο. Δυνατότητα του Συμβου-
λίου να αποφασίζει με πλειοψηφία αντί για ομοφωνία. Μεγαλύτερη σύ-
μπνοια μεταξύ των κυβερνήσεων των κρατών-μελών σε θέματα εξωτε-
ρικής πολιτικής. Θεσμοποίηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνεργασί-
ας. Εγκαθίδρυση της εσωτερικής αγοράς. Οικονομική και κοινωνική 
συνοχή. Αυτές ήταν οι πιο σημαντικές από τις επιδιώξεις της Ενιαίας 
Πράξης, που είχε ως απώτερο σκοπό την επιτάχυνση του ρυθμού επί-
τευξης του τελικού στόχου που δεν ήταν άλλος από την ευρωπαϊκή πο-
λιτική ενοποίηση. 

Λίγα χρόνια μετά, το 1992, μια άλλη ιστορική συνθήκη, η Συνθήκη 
για την Ευρωπαϊκή Ένωση -η Συνθήκη του Μάαστριχτ- προσέφερε 
την ευκαιρία στην Ευρώπη να αντιδράσει στη νέα διεθνή πραγματικό-
τητα που διαμορφώθηκε μετά τις κοσμογονικές αλλαγές του 1989. Εί-
ναι γεγονός ότι η συγκεκριμένη συνθήκη έθετε μεγαλεπήβολους στό-
χους προβάλλοντας ως προοπτική την περαιτέρω ενδυνάμωση του κοι-
νοτικού συστήματος. Παρ' όλα αυτά η μέχρι σήμερα εφαρμογή της δεν 
απέδωσε τα προσδοκώμενα και τελικά αποδείχθηκε μια συνθήκη όχι 
ιδιαίτερα λειτουργική για την Ευρώπη των κρατών, αλλά κυρίως για 
την Ευρώπη των πολιτών. 

Η ανάλυση των θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταδεικνύει τα 
διάφορα θεσμικά ελλείμματα που τη χαρακτηρίζουν. Τα ελλείμματα 
αυτά εντοπίζονται στο επίπεδο της οργανωτικής δομής της και στο επί-
πεδο της πολιτικής νομιμοποίησης του θεσμικού της συστήματος. Ιδιαί-
τερα γνωστή είναι η αναποτελεσματικότητα και η γραφειοκρατία της 
κοινοτικής Ευρώπης. Άλλωστε, είναι γνωστό, ότι η σημερινή δομή της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης αντανακλά τους συσχετισμούς των κοινωνικο-
πολιτικών δυνάμεων και συμφερόντων μεταξύ των θεωρητικώς ισοδύ-
ναμων κρατών-μελών και έχει οικοδομηθεί στη βάση της συμμετοχής 
μόνο των 6 αρχικών κρατών. Οφείλει επομένως να προσαρμοσθεί θε-
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σμικά σε έναν κατά πολύ ευρύτερο αριθμό εταίρων και πληθυσμού που 
θα ξεπερνά σύντομα τα 20 κράτη και τα 440 εκ. κατοίκους. 

Στην υπό διαμόρφωση «Ευρωπαϊκή Ομοσπονδιακή Πολιτεία» είναι 
σίγουρο ότι υπάρχουν χαρακτηριστικά που υπακούουν σε αντιτιθέμε-
νες λογικές για την πολιτική της φυσιογνωμία, που είναι αποτέλεσμα 
των διαφόρων συμβιβασμών και διευθετήσεων. Εξάλλου η μέχρι σήμε-
ρα πορεία του κοινοτικού εγχειρήματος στηρίζεται στη συνύπαρξη τό-
σο στοιχείων υπερεθνικής συσσωμάτωσης όσο και διακυβερνητικής συ-
νεργασίας. Για παράδειγμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν και είναι υπε-
ρεθνικό όργανο και θεωρείται ο θεματοφύλακας των συνθηκών και ο 
προωθητικός θεσμός για το κοινοτικό συμφέρον, ο διορισμός του 
Προέδρου και των μελών της είχε μέχρι τώρα διακυβερνητικό χαρα-
κτήρα, με τις όποιες επιπτώσεις μπορεί να έχει αυτό στη λειτουργία του 
κοινοτικού συστήματος. Με τη Συνθήκη του Άμστερνταμ, το Ευρωπαϊ-
κό Κοινοβούλιο εγκρίνει τον Πρόεδρο της Επιτροπής, η συμφωνία του 
οποίου είναι απαραίτητη για την τοποθέτηση των Επιτρόπων. 

Συνοψίζοντας, θεωρούμε ότι η ιστορική διεργασία της ευρωπαϊκής 
ολοκλήρωσης κινδυνεύει με αποδιοργάνωση αν δεν αντιμετωπίσει και 
επιλύσει τα θεσμικά ελλείμματα που αφήνει πίσω της και η Συνθήκη 
του Άμστερνταμ, καθώς ετοιμάζεται να υποδεχθεί τα νέα κράτη από 
την κεντρική και ανατολική Ευρώπη και αν δεν αναλάβει την πολιτική 
της αποστολή στην Ευρώπη και τον κόσμο. Κάτι τέτοιο προϋποθέτει τη 
δημιουργία μιας ευρωπαϊκής πολιτικής ταυτότητας ικανής να συμβάλει 
έγκαιρα και αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση προβλημάτων, όπως 
αυτό της πρώην Γιουγκοσλαβίας, ενσωματώνοντάς τα σε ένα συνεκτι-
κό ευρωπαϊκό ιστό σταθερότητας, ευημερίας και ανθρωπίνων δικαιω-
μάτων. 

4.2. Η Ευρώπη Σήμερα σε έναν Καινούργιο Κόσμο 

Οι συνέπειες από τις κοσμογονικές εξελίξεις του 1989 μόλις τώρα 
αρχίζουν να αποκαλύπτονται σε όλο και μεγαλύτερο εύρος και ένταση. 
Οι δύο κόσμοι, οι δύο ιδεολογίες, η Ευρώπη από εδώ και η Ευρώπη α-
πό εκεί από το τείχος, το σχήμα «εμείς και οι άλλοι» δεν υπάρχουν πια. 
Οι Ευρωπαίοι πολίτες αντιμετωπίζουν μία κρίση ανεργίας, μία κρίση 
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αξιών, μία κρίση πολιτικού προσανατολισμού και εσχάτως αναδεικνύ-
εται και μια κρίση στρατηγικής σταθερότητας και ασφάλειας στην πε-
ριοχή τους. Εύπεπτες συνταγές και απλουστευτικές διέξοδοι κερδίζουν 
αναπόφευκτα έδαφος, ωθώντας τους ανθρώπους σε επικίνδυνες ατομι-
στικές ατραπούς πρωτόγονης ιδιώτευσης, εθνικιστικής και θρησκευτι-
κής μισαλλοδοξίας, ρατσισμού και ξενοφοβίας και ουσιαστικά κοινω-
νικής απομόνωσης. Η ίδια η Ευρώπη κινδυνεύει με νέες εσωτερικές 
διαιρέσεις και διεθνή περιθωριοποίηση σε έναν ανταγωνιστικό κόσμο 
στον οποίο βέβαια αν οι άλλοι του πόλοι δεν κρυφοκοιτούν χαιρέκακα 
την ευρωπαϊκή αδυναμία, σίγουρα πάντως δεν μπορεί να περιμένουν. 
Η εισαγωγή του ευρώ προκαλεί αισιοδοξία. Το φαινόμενο Χάιντερ 
στην Αυστρία, όμως, προκαλεί ανησυχία. 

Η έξαρση των εθνικισμών, οι θρησκευτικές αιρέσεις, τα ναρκωτικά, 
η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός απειλούν να αντικαταστή-
σουν τη συλλογική συμβίωση και την πίστη των ανθρώπων στην κοινή 
πρόοδο. Η δυσπιστία, πολλές φορές, ή η απόρριψη των κοινών, στην 
πολιτική, από μεγάλα τμήματα του ευρωπαϊκού πληθυσμού παίρνει τη 
μορφή της κριτικής με βάση το συλλογισμό ότι όσοι ασχολούνται με τα 
κοινά ή ωφελούνται από αυτά ή είναι αφελείς. 

Μέσα σε ένα τέτοιο κλίμα, η διαιώνιση του «δημοκρατικού ελλείμ-
ματος», η αδιαφάνεια στη λήψη των αποφάσεων και οι κατηγορίες κα-
τά της απρόσωπης γραφειοκρατίας των Βρυξελλών, οι οποίες μάλιστα 
έδειξαν να επιβεβαιώνονται και να επιτείνονται με την παραίτηση της 
Επιτροπής Σαντέρ για λόγους που συνδέονται με τη διαφάνεια κατά τη 
διαχείριση του κοινοτικού χρήματος, προσθέτουν ένα ακόμη πλήγμα 
στο καινοφανές εγχείρημα ειρηνικής και δημιουργικής συνεύρεσης 
διαφορετικών λαών, συμφερόντων και πολιτισμών. 

Παρά τα προβλήματα που ήδη παραπάνω αναφέρθηκαν, η Ευρω-
παϊκή Ένωση διευρύνθηκε το 1995 με την προσχώρηση τριών νέων 
κρατών-μελών, και η προοπτική για το μέλλον εμπεριέχει το ενδεχόμε-
νο μιας περαιτέρω διεύρυνσής της σύντομα. Πόσο αποτελεσματική, 
διαφανής και δημοκρατική μπορεί να είναι όμως μία Ευρώπη των 15 
μελών, πόσο μάλλον δε μία Ευρώπη των 22 ή των 30 κρατών-μελών; 
Ταυτόχρονα, ραγδαίες αλλαγές σημειώνονται σε παγκόσμια κλίμακα, 
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οι οποίες αφορούν όλα τα πεδία εστίασης του ανθρώπινου ενδιαφέρο-
ντος καθεστώντας για μία ακόμη φορά σε σύντομο μάλιστα χρονικό 
διάστημα επιτακτική την ανάγκη μίας θεσμικής τροποποίησης του υπό 
διαμόρφωση ευρωπαϊκού πολιτικού συστήματος. 

Η ίδια η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση είχε καθορίσει ρητά 
την αναθεώρησή της για το 1996. Η Διακυβερνητική Διάσκεψη κλήθη-
κε να δώσει λύσεις σε διάφορα θέματα της συνθήκης. Η ανάπτυξη της 
δημοκρατίας και η επικράτηση της «κοινότητας δικαίου» είναι θεμε-
λιώδεις κατευθύνσεις της νέας Ευρώπης. 

Στην ενωμένη Ευρώπη εξακολουθούν να παραμένουν έντονα τα 
στοιχεία της εθνικής πολιτικής, ενώ ο χώρος της οικονομίας έχει πάψει 
σε μεγάλο βαθμό να ανήκει στην εθνική αρμοδιότητα. Ταυτόχρονα, η 
εξωτερική πολιτική δεν είναι ουσιαστικά ενιαία, αλλά και δεν είχε τις 
δυνατότητες και τα μέσα να εφαρμοσθεί. Έτσι η Συνθήκη του Άμστερ-
νταμ προσπάθησε να αντιμετωπίσει ορισμένες από τις αδυναμίες στον 
ευαίσθητο αυτό τομέα, κάτι που εν μέρει επιτεύχθηκε, αν και το γεγο-
νός ότι καθυστέρησε να τεθεί σε ισχύ την κατέστησε ανενεργό ως μη 
ισχύουσα, στην κρίση του Κόσοβου το 1999. 

Στο πλαίσιο αυτό αγωνιώδη ερωτήματα επιζητούν απαντήσεις. Στην 
προσπάθεια αυτή πρέπει να γίνει μία σαφής διάκριση ανάμεσα σε μα-
κροχρόνιους προσανατολισμούς (τελεολογία, ομοσπονδία) και σε συ-
γκεκριμένους στόχους για το διάστημα μετά τη θέση σε ισχύ της Συνθή-
κης του Άμστερνταμ, δηλαδή από την 1η Ιουνίου 1999. Οι στόχοι αυτοί 
επηρεάζονται από διαφορετικές ευρωπαϊκές πραγματικότητες τις ο-
ποίες οφείλει να λάβει υπόψη της η Ελλάδα. Διαφορετικά κινδυνεύου-
με να περιορισθούμε σε ευχολόγια, που δεν μπορούν να έχουν ένα ρε-
αλιστικό περιεχόμενο. 

4.3. Ευρώπη των Δύο Ταχυτήτων 

Είναι γνωστό, ότι τα κράτη-μέλη δεν έχουν την ίδια ιδεολογική, θε-
σμική, πολιτική, ίσως και οικονομική προσέγγιση μετάβασης σε ένα 
ποιοτικά ανοπερο στάδιο ολοκλήρωσης. Άλλωστε η νέα σχέση μεταξύ 
υπερεθνικής, διακυβερνητικής και εθνικής ταυτότητας είναι επιδεκτική 
διαφορετικών προσλήψεων. Ωστόσο, οι κυβερνήσεις των κρατών-με-
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λών έχουν σήμερα μια σπουδαία ευκαιρία προκειμένου να αναρωτη-
θούν για το «είδος της Ευρώπης» το οποίο επιθυμούν στην πραγματικό-
τητα, καθορίζοντας το «τέλος» (την τελεολογία), δηλαδή τον τελικό 
σκοπό του ενοποιητικού εγχειρήματος, και συμφωνώντας σχετικά με έ-
ναν ελάχιστο κοινό παρονομαστή, θέτοντας έτσι στο αρχείο διαιρέσεις, 
καχυποψίες και προκαταλήψεις ενός άγονου όχι όμως ιδιαίτερα μακρι-
νού παρελθόντος, όπως οι πρόσφατες εξελίξεις στα Βαλκάνια ως Ερι-
νύες μας υπενθυμίζουν. 

Η πρόταση για μορφές διαφοροποιημένης ολοκλήρωσης των κρα-
τών-μελών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων δεν είναι νέα. Ανατρέχει στο 
1975 όταν η έκθεση Τίντεμανς περιελάμβανε συναφή πιθανά σχέδια 
για το μέλλον. Εξάλλου, υπάρχουν περιπτώσεις κατά καιρούς που κα-
θιστούν αποδεκτές εξαιρέσεις για διάφορες χώρες, οι οποίες αφορούν 
μεταβατικές περιόδους (π.χ. Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία μετά την έ-
νταξη) ή θεματικά πεδία του ενοποιητικού χώρου (π.χ. Ηνωμένο Βασί-
λειο - κοινωνική πολιτική). Είναι επίσης γνωστό ότι η ΟΝΕ, όπως κα-
ταγράφηκε στη Συνθήκη του Μάαστριχτ, προβλέπει ουσιαστικά διαφο-
ρετικούς ρυθμούς συμμετοχής σ' αυτήν ή και το δικαίωμα της μη συμ-
μετοχής (Ην. Βασίλειο, Δανία, Σουηδία). 

Πράγματι, δεν πρέπει να παραγνωρισθεί το γεγονός ότι η ίδια η 
Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση περιλαμβάνει α) ρυθμίσεις που 
προβλέπουν κατ' εξαίρεση διαδικασίες διαφοροποιημένης ολοκλήρω-
σης και β) πρακτικές που συνιστούν στοιχεία μίας «Ευρώπης πολλών 
ταχυτήτων». Όμως, αυτές οι αποκλίσεις ορισμένων κρατών-μελών από 
τους κανόνες που δεσμεύουν όλα τα μέρη ουδέποτε απέκτησαν σταθε-
ρό θεσμικό χαρακτήρα. Με άλλα λόγια, ουδέποτε εξαιρέσεις ενδύθη-
καν μόνιμο νομικό κύρος. 

Σχέδια, όπως η «Ευρώπη των δύο ή των πολλών ταχυτήτων», η «δια-
φοροποιημένη Ευρώπη», η «Ευρώπη των ομόκεντρων κύκλων», η 
«Ευρώπη της μεταβλητής γεωμετρίας», η «Ευρώπη α λά καρτ», η «Ευ-
ρώπη της επιλεκτικής ολοκλήρωσης», έννοιες παραπλήσιες, όχι όμως 
ταυτόσημες, απειλούν σήμερα να θέσουν προβλήματα στη συνοχή της 
υφιστάμενης Ευρωπαϊκής Ένωσης και να αποτελέσουν τροχοπέδη στη 
λειτουργία των θεσμών και των πολιτικών της. Ο τρόπος με τον οποίο 
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υιοθετήθηκε η ευελιξία ή ενισχυμένη συνεργασία στη Συνθήκη του 
Άμστερνταμ διασκέδασε τελικά αυτοΰς τους φόβους. 

Όμως, αν είναι αλήθεια ότι εξακολουθούν να παρατηρούνται σημα-
ντικές αποκλίσεις σε διάφορους τομείς μεταξύ κρατών-μελών, δεν μπο-
ρεί παρά να γίνουν μερικώς αποδεκτοί διαφορετικοί ρυθμοί συμμετο-
χής στην κοινή ζωή, εφόσον η προσπάθεια όλων των μερών θα συγκε-
ντρώνεται στην επιτάχυνση της ολοκλήρωσης των λιγότερο ανεπτυγμέ-
νων μελών, τα οποία βέβαια οφείλουν να προσπαθήσουν περισσότερο 
για την επίτευξη του επιζητούμενου στόχου. Ως εκ τούτου, οποιεσδήπο-
τε ενδεχόμενες ρυθμίσεις στο μέλλον θα πρέπει να έχουν προσωρινό 
και μεταβατικό χαρακτήρα, να κινούνται εντός και όχι εκτός των υφι-
σταμένων συνθηκών (των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης), να μη θέτουν σε αμφισβήτηση την ενότητα του θεσμικού 
πλαισίου της Ένωσης και την αρχή της πραγματικής και νομικής ισοτι-
μίας των κρατών-μελών και να προβλέπουν σαφή κριτήρια και διαδικα-
σίες, καθώς επίσης δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τις ανάγκες τις οποί-
ες έχουν κληθεί να καλύψουν. Αρκετές από αυτές τις προϋποθέσεις εκ-
πληρώνονται από όσα προβλέφθηκαν στη Συνθήκη του Άμστερνταμ. 

Αυτό που είναι απαραίτητο σήμερα, είναι η διαμόρφωση μιας 
Ευρώπης, περί την οποία θα οργανωθούν οι σχέσεις της με τις συνδε-
δεμένες χώρες που θα διαθέτουν επαρκές επίπεδο δημοκρατικής και 
οικονομικής ανάπτυξης στην προοπτική σύντομης και πλήρους ένταξής 
τους, καθώς και με τις υπόλοιπες χώρες με τις οποίες θα υπάρξουν ποι-
κίλες συμφωνίες συνεργασίας. Τα Βαλκάνια και ευρύτερα η νοτιοανα-
τολική Ευρώπη πρέπει να ενσωματωθούν το ταχύτερο στο ευρωπαϊκό 
σύστημα ασφάλειας, να ενισχυθούν οικονομικά και να αποτελέσουν α-
ναπόσπαστο μέρος της κοινής ευρωπαϊκής μοίρας. Για να γίνει αυτό, 
πρέπει να παράσχουμε στους εαυτούς μας τα αναγκαία μέσα και την 
αυτοπεποίθηση καθιστώντας την Ευρωπαϊκή Ένωση συμπαγή και α-
ξιόπιστο εταίρο. 

Γι' αυτό υπό τις παρούσες συνθήκες ο στόχος δεν μπορεί να είναι 
άλλος από την προάσπιση βασικών στοιχείων του κοινοτικού κεκτημέ-
νου (αοφήδ οοιηιηυη&ιιί&ιΐΌ), κάτι που όμως δεν αποκλείει την προσαρ-
μογή του στα νέα δεδομένα. Η Ελλάδα τάσσεται επομένως υπέρ μιας 
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δημιουργικής και εξελικτικής αλληλεξάρτησης των κρατών-μελών της 
Ευροοπαϊκής Ένωσης, όπου καθένα έχει τη δική του συμβολή στην ι-
στορία και στο οικονομικό, κοινωνικό, πολιτικό και πολιτιστικό γίγνε-
σθαι της ευρωπαϊκής κοινωνίας στο σύνολο της. Διότι, σύμφωνα με τη 
γνώμη του διαπρεπούς θεωρητικού 3ί&η1ογ Ηοίίπιαη, «η ενωμένη 
Ευρώπη μπορεί να έχει γίνει ένας οικονομικός γίγας, αλλά εξακολου-
θεί να παραμένει ένας πολιτικός νάνος» γεγονός που οφείλεται στη ρι-
ζική μεταβολή των ιστορικών συνθηκών που την ενέπνευσαν και των 
γεωγραφικών παραγόντων που την οριοθέτησαν. Ό,τι έχει καταστατι-
κά επιτευχθεί όλα αυτά τα χρόνια πρέπει απαρεγκλίτως να διαφυλα-
χθεί. Η Ευρώπη οφείλει να συνεχίσει την πορεία ολοκλήρωσής της και 
να αντισταθεί αποτελεσματικά και ουσιαστικά στις δυνάμεις του κατα-
κερματισμού. 

4.4. Η Θεσμική Κατάσταση 

Από το Φεβρουάριο του 1994 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με ψήφι-
σμα που ενέκρινε, διαδήλωσε τη βούλησή του να μετάσχει στη διαδικα-
σία αναθεώρησης των συνθηκών με την κατάρτιση σχεδίου «Ευρωπαϊ-
κού Συντάγματος» που θα ετίθετο προς έγκριση στη Διακυβερνητική 
Διάσκεψη του 1996. Το «Σύνταγμα» με το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο 
που θα επιτρέπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να λειτουργεί αποτελεσμα-
τικά και ταυτόχρονα αποκεντρωτικά, θα κατοχυρώνει τη δημοκρατία, 
το κράτος δικαίου και τα δικαιώματα του πολίτη. 

Το «Σύνταγμα», αναδεικνύοντας έναν δΐιί §οηοπδ ομοσπονδιακό χα-
ρακτήρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορεί να διαγράψει τα χαρακτη-
ριστικά της και να ανασχέσει τη δημιουργία μίας «Ευρώπης πολλών τα-
χυτήτων» ή τη «διαφοροποιημένη ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης» που ενέχουν κινδύνους διάσπασης και κατάλυσης του νοηματικού 
περιεχομένου της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Διότι οι αρχές της ισοτιμί-
ας, της αλληλεγγύης και της συνοχής είναι σύμφυτες με τις ιστορικές 
αρχές της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και εδρεύουν ακατάλυτα στον ίδιο 
τον ιδεολογικό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η οικονομική και πολιτική αλληλεξάρτηση δεδομένης και της προϊ-
ούσας παγκοσμιοποίησης, οδηγεί αναπόφευκτα σε μία πολύ ευρύτερη 
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οργάνωση των κρατικών μονάδων στην ευρωπαϊκή ήπειρο, και γι' αυ-
τό ακριβώς το οικονομικό και το πολιτικό στοιχείο είναι άρρηκτα συν-
δεδεμένα με το μέλλον της ενωμένης Ευρώπης. Επομένως, η ανάπτυξη 
κάποιας μορφής ομοσπονδιακού δεσμού μεταξύ των κρατών-μελών 
πρέπει να είναι η μείζων πρόταση. Η νέα συνθήκη όμως πρέπει να προ-
βλέψει ρητά την επόμενη ημερομηνία αναθεώρησής της καθώς και να 
αποδεχθεί τη δημοκρατική διαδικασία σύνταξης του Συντάγματος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή δεν μπορεί πλέον παρά να συντελεσθεί έ-
χοντας ως επίκεντρο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο θα εκλεγεί 
με άμεση και καθολική ψηφοφορία για το λόγο αυτό τον Ιούνιο του 
2004, και το οποίο θα πρέπει να διαθέτει συντακτική εξουσία. Η 
εκκόλαψη μιας συντακτικής εξουσίας είναι το ζητούμενο τα επόμενα 
χρόνια. 

Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα ξεκινά από το στάδιο 
της επεξεργασίας και θα καταλήγει με την υιοθέτηση με αυξημένη 
πλειοψηφία του Καταστατικού Χάρτη της Ένωσης. Τα εθνικά Κοινο-
βούλια και τα κράτη, παραμένοντας μέχρι τη στιγμή αυτή «κύριοι των 
συνθηκών», πρέπει επίσης να διαδραματίσουν το ρόλο τους στη διαδι-
κασία αυτή. Τα μεν εθνικά Κοινοβούλια με τη συμμετοχή τους ως συνε-
ταίροι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ταυτόχρονα εκφράζοντας 
την επιρροή τους στις κυβερνήσεις τις οποίες κατά το κοινοβουλευτικό 
σύστημα στηρίζουν, τα δε κράτη διά μέσου των κυβερνήσεων και του 
Συμβουλίου. 

Είναι φυσικό να σμικρυνθεί ο χώρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων 
των κατ' ιδίαν κρατών τα οποία θα μεταφερθούν σε ένα ομοσπονδιακό 
σύστημα που θα γεννηθεί στην κατάληξη της ενοποιητικής διαδικασίας. 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση ως «θεμελιώδης ενωσιακή τάξη της Ευρώπης» 
δεν πρέπει να αποτελέσει ένα συγκεντρωτικό υπερκράτος, αλλά μία α-
ποκεντρωμένη πολιτική κοινότητα που θα σέβεται την εθνική πολιτική 
πολυμορφία, τις ιδιαίτερες πολιτιστικές ταυτότητες και παραδόσεις και 
θα βρίσκεται τόσο κοντά στους Ευρωπαίους πολίτες όσο θα το επιτρέ-
πει η αρχή της επικουρικότητας. 

Η επικουρικότητα (διιβδίάίαπίγ), μία λέξη δυσνόητη για τους περισ-
σότερους Ευρωπαίους πολίτες, εισέβαλε στη ζωή μας στην προσπάθεια 
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να συγκρατηθούν τα κύματα της ευρωαπαισιοδοξίας που η απειλή της 
υπερβολικής και κυρίως ανεξέλεγκτης εκχώρησης αρμοδιοτήτων από 
τα εθνικά μας Κοινοβούλια είχε δημιουργήσει. Αλλά και προκειμένου 
να καταστήσει την Ευρώπη περισσότερο συνεκτική, να τη βοηθήσει να 
εκπληρώσει τις ευθύνες που της αντιστοιχούν, ώστε να είναι σε θέση να 
σηκώσει το βάρος που η ιστορία τής ανέθεσε στην παγκόσμια σκηνή, α-
νταποκρινόμενη με αποτελεσματικότητα και διαθέτοντας εσωτερικό 
σψρίγος, σ' ένα νέο και δυναμικό διεθνή ρόλο. 

Η εν λόγω αρχή εξειδικεύθηκε ώστε να καταστεί πιο αποτελεσμα-
τική στην αποκέντρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς τα κράτη-μέ-
λη να κινδυνεύουν να εξελιχθούν σε απλά διοικητικά υποσυστήματα ε-
νός άκαμπτου ενιαίου υπερεθνικού συνόλου. Γι' αυτό το λόγο τα κρά-
τη-μέλη οφείλουν να δημιουργήσουν νέους μηχανισμούς πολιτικής και 
νομικής αφομοίωσης της αρχής αυτής. Τέλος, μπορούμε να εισηγηθού-
με την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για λόγους γενικού ευρω-
παϊκού συμφέροντος. Στην ολοκληρωμένη μορφή της ευρωπαϊκής οικο-
δόμησης στο μέλλον, θα είναι πιθανόν χρήσιμη η καταστατική 
διασφάλιση ενός καταλόγου αποκλειστικών και συντρεχουσών αρμο-
διοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-μελών. 

Είναι αλήθεια ότι έφθασε η στιγμή να επεξεργασθούμε έναν κατά-
λογο θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο οποίος να αποτελέσει 
πλήρες μέρος ενός «Ευρωπαϊκού Συντάγματος». Το πρώτο κεφάλαιο 
της Συνθήκης του Άμστερνταμ που επιχειρεί την οργάνωση ενός χώρου 
ασφάλειας και δικαιοσύνης για τον πολίτη είναι ένα σπουδαίο βήμα 
αλλά όχι ακόμη αρκετό. Οι μέχρι τώρα συζητήσεις στο πλαίσιο της 
Διακυβερνητικής Διάσκεψης, που ξεκίνησε στις 14 Φεβρουαρίου 2000, 
δεν έχουν πείσει ότι το εγχείρημα αυτό πρόκειται να στεφθεί με πλήρη 
επιτυχία και λόγω παραδοσιακών ιδεολογικών διασταγμών από 
ορισμένα κράτη και λόγω της παρουσίας του Συμβουλίου της Ευρώπης 
στο ίδιο πεδίο δράσης, κάτι που αυξάνει τις δυσλειτουργίες. 

Δεδομένης της ξεχωριστής ιστορικής διαδρομής των ευρωπαϊκών 
λαών και εθνών αλλά και των ιδιαιτεροτήτων της ιστορικής συμβίωσης 
μεταξύ τους στην ευρωπαϊκή ήπειρο, δεν είναι δυνατόν να γίνει δεκτή 
η κάμψη της αρχής της ισοτιμίας μεταξύ των διαφορετικών γλωσσών 
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παρά το όποιο πρακτικό τίμημα, καθότι αυτές συνιστούν αναπόσπαστο 
τμήμα του ευρωπαϊκού πολιτισμού στο σύνολο του. Δεν μπορεί να προ-
τάσσεται η όποια υποτιθέμενη ή υπαρκτή αποτελεσματικότητα της λει-
τουργίας των κοινοτικών οργάνων, του γλωσσικού πλουραλισμού και 
της ιδιαίτερης εκφραστικής κληρονομιάς και πλούτου των διαφορετι-
κών τμημάτων του ευρωπαϊκού λαού. Τα δύο διακυβεύματα δεν μπο-
ρούν να συμπεριλαμβάνονται στην ίδια κατηγορία του αναγκαίου τιμή-
ματος όπου συμπαρασύρει αναπόφευκτα η ώθηση της ευρωπαϊκής πο-
ρείας. 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποκτά μεγαλύτερη εξουσία συναπό-
φασης καθώς και δικαίωμα νομοθετικής πρωτοβουλίας, στους τομείς 
που από τη φύση του ένα Κοινοβούλιο πρέπει να έχει στο πλαίσιο ανά-
δειξής του σε ισοδύναμο θεσμικό εταίρο στη νομοθετική λειτουργία. 
Θα έπρεπε όμως να μπορεί να εκλέγει και όχι απλώς να εγκρίνει ή να 
απορρίπτει τον Πρόεδρο της Επιτροπής. Να αναλάβει ουσιαστικές ευ-
θύνες στους τομείς της εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ασφά-
λειας. Να επεκταθούν οι ελεγκτικές του αρμοδιότητες. Να υιοθετήσει 
κοινό εκλογικό σύστημα για την εκλογή του σε όλα τα κράτη-μέλη, κά-
τι το οποίο πρόσφατα έκανε, το οποίο όμως τελεί υπό την αίρεση της 
τελικής συμφωνίας των 15 κυβερνήσεων στο πλαίσιο του Συμβουλίου. 
Τέλος με τη Συνθήκη του Άμστερνταμ διευρύνθηκε μέσω ειδικού πρω-
τοκόλλου η διασύνδεση Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εθνικών Κοινο-
βουλίων, ώστε τα τελευταία να συνεχίσουν να είναι αξιόπιστοι σύμμα-
χοι και αλληλέγγυοι εταίροι. 

Όσον αφορά το θέμα της δημιουργίας μηχανισμών και διαδικασιών 
προκειμένου το σύστημα λήψης αποφάσεων να καταστεί πιο ευέλικτο 
και αποτελεσματικό, πράγματι δεν έχει ακόμη σημειωθεί μεγάλη πρό-
οδος. Ο επαναπροσδιορισμός των τομέων εφαρμογής των διαδικασιών 
λήψης αποφάσεων (ομοφωνία, ενισχυμένη ειδική πλειοψηφία, ειδική 
πλειοψηφία κ.λπ.) πρέπει να συντελεσθεί κατά την τρέχουσα* κατά 
τρόπο ώστε να λαμβάνει υπόψη μία περισσότερο ισορροπημένη, δια-
φανή και λειτουργική δομή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Όμως η γενίκευση της αρχής της ειδικής (αυξημένης) πλειοψηφίας 
δεν ήταν δυνατόν να επεκταθεί σε σημαντικές πράξεις που αναφέρο-
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νται στη θεσμική και τη συνταγματική μορφολογία της Ένωσης (εισδο-
χή νέων μελών, αναθεώρηση συνθηκών, κ.λπ.). Σε κάθε περίπτωση α-
παιτείται η διασφάλιση της θεσμικής και ουσιαστικής ισοτιμίας των 
κρατών-μελών, καθότι η συσχέτιση των ψήφων στα όργανα με βάση το 
πληθυσμιακό κριτήριο φαίνεται να είναι δυσμενής για τις μικρές χώρες. 

Παράλληλα θα πρέπει στο μέλλον να παραχωρηθεί στην Επιτροπή 
το δικαίωμα εισηγήσεων σε πολιτικά θέματα, η οποία ενδεχομένως θα 
πρέπει να ενισχυθεί με ένα όργανο μελετών, επιφορτισμένο να διατυ-
πώνει ιδέες και προτάσεις κάθε φορά με βάση την υφιστάμενη συγκυ-
ρία. Επίσης, θα πρέπει να διασφαλισθεί η παρουσία όλων των κρατών-
μελών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Τα ζητήματα της διεύρυνσης, της ομοφωνίας, της γλώσσας και άλλα 
επανέφεραν στη συζήτηση γύρω από την ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική την 
προοπτική της δημιουργίας ενός δεύτερου νομοθετικού σώματος, ενός 
είδους Ευρωπαϊκής Γερουσίας, η οποία θα εγγυάται και θα διασφαλί-
ζει τη θέση των μικρότερων κρατών και των περιφερειών της Ευρώπης, 
ενώ θα αποκαθιστά την ισορροπία στο νομοθετικό τομέα στη βάση της 
οικοδόμησης ενός ομοσπονδιακού ευρωπαϊκού προτύπου. Ωστόσο, και 
μάλλον σωστά στη φάση αυτή και υπό τις παρούσες συνθήκες, η πρότα-
ση αυτή δεν βρήκε πρόσφορο έδαφος. Άλλωστε στην προοπτική δημι-
ουργίας μίας διπλής νομιμότητας το Συμβούλιο μαζί με το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο θα μπορούσαν να συνιστούν τα δύο νομοθετικά σώματα 
της ΕΕ. 

Όσον αφορά την Επιτροπή Περιφερειών, αυτή εκπληρώνει ήδη ση-
μαντική λειτουργία. Όμως, η εκλογή και όχι ο διορισμός των μελών της, 
η λειτουργική και δημοσιονομική ανεξαρτησία της έναντι της Οικονο-
μικής και Κοινωνικής Επιτροπής, η ισότιμη εκπροσώπηση των διαφό-
ρων κατηγοριών περιφερειακών και τοπικών αρχών και των υποδιαι-
ρέσεών τους που υπάρχουν σε κάθε κράτος-μέλος, και η θεσμική κατο-
χύρωση ενός ευρύτερου ρόλου από αυτόν της απλής έκδοσης γνωμοδο-
τήσεων, προβάλλουν ως στόχοι των τοπικών κοινωνιών και των εκπρο-
σώπων τους, με σαφώς γενικότερη σημασία και επιπτώσεις. 

Σε μία ομοσπονδιακή Ευρώπη πρέπει τελικά να αναπτυχθούν νέες 
πολιτικές στους τομείς της ανάπτυξης και της απασχόλησης, που να 
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οδηγούν μακρύτερα και από τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβου-
λίου της Λισαβώνας, του τουρισμού, της ενέργειας, της κοινωνίας των 
πληροφοριών και της πολιτικής άμυνας, ενώ σ' αυτή την Ευρώπη θα 
πρέπει να ενισχυθούν οι ήδη υπάρχουσες κοινές πολιτικές στους χώ-
ρους (α) της βιομηχανίας, της έρευνας και ανάπτυξης, της χωροταξίας 
και των διευρωπαϊκών δικτύων, (β) του περιβάλλοντος, της δημόσιας υ-
γείας και της προστασίας των καταναλωτών, (γ) της νεολαίας, της παι-
δείας και του πολιτισμού. Η δραστηριότητα αυτή στηρίζεται στο βάθρο 
της υλοποίησης των κεντρικών στόχων της Ένωσης, όπως η συνοχή και 
η ισόρροπη ανάπτυξη, καθώς και η αποδοτική λειτουργία της εσωτερι-
κής αγοράς. 

Ειδικότερα ο τομέας του τουρισμού μπορεί να ενισχυθεί κι άλλο. 
Στον τομέα της ενέργειας επίσης θα μπορούσε να υποστηριχθεί η θέ-
σπιση κοινής πολιτικής και εκτός από την προώθηση των ενεργειακών 
ευρωπαϊκών δικτύων. Όσον αφορά τον πολιτισμό θα μπορούσαμε να 
ζητήσουμε την αναθεώρηση του δυσκίνητου μηχανισμού που προβλέπε-
ται στο άρθρο 128 παρ. 5 της Συνθήκης. Η διαδικασία που προβλέπει ο 
τίτλος XV της Συνθήκης θα μπορούσε να ακολουθείται στον τομέα της 
έρευνας και τεχνολογίας. Τέλος, στο πλαίσιο της περιφερειακής πολι-
τικής μπορεί να υιοθετηθεί και χωροταξική πολιτική. Η πολιτική για τα 
νησιά, η οποία υιοθετήθηκε στο Άμστερνταμ, αποτελεί ένα θετικό βή-
μα, αν και έχει μεγάλη σημασία το εύρος και ο τρόπος υλοποίησής της. 

Τέλος, επισημαίνεται ότι πρέπει να αναζητηθούν οι καταλληλότεροι 
τρόποι ώστε να αναδειχθούν και στην πράξη τα εθνικά Κοινοβούλια ως 
οι εθνικοί πρωταγωνιστές της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, και διά μέσου 
αυτών οι πολίτες της Ευρώπης στα πραγματικά υποκείμενα της ενοποι-
ητικής εξέλιξης. Το πρωτόκολλο της Συνθήκης του Άμστερνταμ που 
προβλέπει μια προθεσμία έξι εβδομάδων για κάθε νομοθετική πρόταση 
που υποβάλλει η Επιτροπή στο Συμβούλιο, προκειμένου να έχουν το 
χρόνο τα εθνικά Κοινοβούλια να συζητήσουν γι' αυτήν, συνιστά ένα πο-
λύ καλό βήμα για να μειωθεί το εθνικό δημοκρατικό έλλειμμα ως προς 
τις αποφάσεις της ΕΕ. Κι άλλες ιδέες μπορούν να συζητηθούν στο χώρο 
αυτό. Για παράδειγμα, θα μπορούσε ο Διοικητής κάθε κεντρικής Τρά-
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πεζας να παρουσιάζει την έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας 
στο εθνικό του Κοινοβούλιο, όπου θα πραγματοποιείται συζήτηση. 

Δεν αρκεί να δηλώνουμε, όπως κάνει η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, ό-
τι υποστηρίζουμε έναν ομοσπονδιακό χαρακτήρα για την Ευρώπη. Ση-
μασία έχει να διατυπώνουμε προτάσεις που έμπρακτα και θαρραλέα 
κινούνται στην κατεύθυνση αυτή και κατοχυρώνουν για την Ελλάδα έ-
να περιβάλλον πολιτικής ενότητας στην Ευρώπη που θα είναι κατάλλη-
λο για να εγγυάται όλα τα δικαιώματα και την ασφάλειά μας. Στο χώ-
ρο της θεσμικής ταυτότητας της Ένωσης οι προτάσεις περιστρέφονται 
γύρω από το τρίπτυχο: δημοκρατία, διαφάνεια και αποτελεσματικότη-
τα. Γενικότερα στη θεσμική ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύνθη-
μα μας πρέπει να είναι η Ευρώπη των θεσμών και όχι η κυριαρχία των 
ισχυρών στην κοινοτική Ευρώπη. 

4.5. Η Οικονομική και Νομισματική Ενοποίηση 

Το ενιαίο ευρωπαϊκό νόμισμα, το ευρώ, αποτέλεσε μέχρι σήμερα τη 
βασική επιλογή προώθησης της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Στο πλαίσιο 
των κρίσιμων αποφάσεων για το μέλλον της Ευρώπης, η ελληνική προ-
βληματική περιορίσθηκε δικαίως από μία μεριά, ίσως σχετικά με την ε-
πίτευξη ή μη των κριτηρίων σύγκλισης από την Ελλάδα, με τις επιπτώ-
σεις στην οικονομία και κοινωνία, χωρίς να συμβάλει ενεργά στον ευ-
ρωπαϊκό προβληματισμό με την κατάθεση ιδεών και προβληματισμών 
για το μέλλον της Ευρώπης. Η περιοριστική συζήτηση μεταξύ «ευρω-
παϊστών» και «εθνοκεντρικών» φαίνεται να εγκλωβίζει τον προβλημα-
τισμό για το ευρωπαϊκό γίγνεσθαι και να προβάλλει μία μοιρολατρική 
αντιμετώπιση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, όπου η Ελλάδα δείχνει να 
συμμετέχει σε έναν αγώνα δρόμου στον οποίο η γραμμή του τερματι-
σμού συνεχώς απομακρύνεται. 

Ελπίζουμε ότι μέσα από αυτές τις γραμμές θα συμβάλουμε στην α-
νίχνευση μίας νέας προβληματικής για τα ευρωπαϊκά θέματα στη χώρα 
μας, ώστε να γίνει αντιληπτή η σημασία της νομισματικής ενοποίησης 
για την Ευρώπη και να εξετασθούν στο μέτρο των δυνατοτήτων μας οι 
αντινομίες που διαφαίνονται σε αυτή την προσπάθεια. Έτσι μόνο εκτι-
μούμε ότι μπορεί να προσδιορισθεί η στάση της χώρας μας απέναντι 
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στις ευρωπαϊκές εξελίξεις τόσο στα οικονομικά όσο και στα εθνικά ζη-
τήματα. Διότι σήμερα παρά ποτέ είναι σαφής η στενή διασύνδεση των 
θεμάτων της εξωτερικής μας πολιτικής με σημαντικές οικονομικές πτυ-
χές που αφορούν την ευρύτερη γεωπολιτική περιοχή. 

Σε αυτή την ενότητα θα εξετασθούν τα κριτήρια του Μάαστριχτ, οι 
κριτικές επισημάνσεις για τη νομισματική ενοποίηση, τα προβλήματα 
από την πορεία της ΟΝΕ και, τέλος, σε αυτό το πλαίσιο, εξετάζεται η 
περίπτωση της Ελλάδας. 

4.5.1. Τα κριτήρια τον Μάαστριχτ 

Στη Συνθήκη του Μάαστριχτ αναφέρονται τα κάτωθι τέσσερα κρι-
τήρια τα οποία θα πρέπει να εκπληρούνται προκειμένου να ενταχθεί το 
κράτος-μέλος στη ζώνη του κοινού νομίσματος. 
1. Το πρώτο κριτήριο είναι η επίτευξη υψηλού βαθμού σταθερότητας 

των τιμών και αυτό καταδεικνύεται από ένα ποσοστό πληθωρισμού 
του κράτους αυτού που προσεγγίζει το αντίστοιχο ποσοστό των 
τριών, το πολύ, κρατών-μελών με τις καλύτερες επιδόσεις. 

2. Το δεύτερο κριτήριο είναι η σταθερότητα των δημοσίων οικονομι-
κών. Για την αξιολόγηση του κράτους λαμβάνονται υπόψη δύο δεί-
κτες: 

ί) κατά πόσον ο λόγος του προβλεπόμενου ή υφιστάμενου δημοσιονο-
μικού ελλείμματος προς το ΑΕΠ υπερβαίνει μία τιμή αναφοράς, ε-
κτός εάν, 

- είτε ο λόγος αυτός σημειώνει ουσιαστική και συνεχή πτώση και έχει 
φθάσει σε επίπεδο παραπλήσιο της τιμής αναφοράς, 

- είτε, εναλλακτικά, η υπέρβαση της τιμής αναφοράς είναι απλώς έκτα-
κτη και προσωρινή και ο λόγος παραμένει κοντά στην τιμή αναφοράς. 

Π) κατά πόσον ο λόγος του δημοσίου χρέους προς το ΑΕΠ υπερβαίνει 
μία τιμή αναφοράς, εκτός εάν ο λόγος μειώνεται επαρκώς και πλη-
σιάζει την τιμή αναφοράς με ικανοποιητικό ρυθμό. 

3. Το τρίτο κριτήριο είναι η τήρηση των κανονικών περιθωρίων διακύ-
μανσης που προβλέπονται από τον Μηχανισμό Συναλλαγματικών Ι-
σοτιμιών (ΜΣΙ) του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Συστήματος (ΕΝΣ) 
επί δύο τουλάχιστον χρόνια, χωρίς υποτίμηση έναντι του νομίσματος 
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οποιουδήποτε άλλου κράτους-μέλους. 
4. Το τέταρτο κριτήριο είναι η διάρκεια της σύγκλισης που θα έχει ε-

πιτευχθεί από το κράτος-μέλος, και της συμμετοχής του στο Μηχα-
νισμό Συναλλαγματικών Ισοτιμιών του ΕΝΣ, αντανακλώμενη στα ε-
πίπεδα των μακροπροθέσμων επιτοκίων. 
Τα ανωτέρω κριτήρια περιλαμβάνονται στο κύριο σώμα της Συνθή-

κης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και συνοδεύονται από Πρωτόκολλα 
που καθορίζουν το ύψος των τιμών αναφοράς στα γνωστά ποσοστά του 
3% για το δημοσιονομικό έλλειμμα ως ποσοστού στο ΑΕΠ, του 60% 
για το δημόσιο χρέος ως ποσοστού για το ΑΕΠ, του περιθωρίου του 
1,5% απόκλισης του ποσοστού του πληθωρισμού και της κατά 2% από-
κλισης των μακροπρόθεσμων επιτοκίων. 

Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι η πολιτική βούληση κατά την υπο-
γραφή της Συνθήκης ήταν να δοθεί όλη η απαραίτητη ευελιξία ώστε η 
όποια πολιτική επιλογή να μην υποχρεώνει στην τροποποίηση της Συν-
θήκης. Έτσι η αναθεώρηση των τιμών αναφοράς υπόκειται στη λήψη 
της σχετικής πολιτικής απόφασης. Συνεπώς, αδίκως κατηγορήθηκε η 
Συνθήκη του Μάαστριχτ ότι επιβάλλει αυστηρά περιθώρια και ότι η πο-
λιτική απόφαση έχει δευτερεύουσα σημασία. Το αντίθετο μάλιστα εί-
ναι η πραγματικότητα. 

Η διαδικασία νομισματικής ενοποίησης δεν είναι κυρίως τεχνική 
διαδικασία, αλλά βαθύτατα πολιτική διαδικασία. Οι επιλογές τεχνικού 
χαρακτήρα στην ΟΝΕ υποκρύπτουν τους πολιτικούς επικαθορισμούς 
και τις πολιτικές ισορροπίες στο πλαίσιο της ΕΕ. Κατάσταση που δεν 
είναι πάντοτε αποτέλεσμα διαφανούς πολιτικής διαπραγμάτευσης, αλ-
λά εξαρτάται από ισορροπίες μεταξύ των κρατών-μελών και ευρύτερες 
πολιτικές και οικονομικές συγκυρίες. Το ευμετάβλητο αυτών των παρα-
γόντων δυσχεραίνει την εμπέδωση του αναγκαίου κλίματος εμπιστοσύ-
νης στις αγορές για το ευρωπαϊκό νόμισμα, πράγμα που συνεπάγεται ό-
τι δυσχεραίνεται η υιοθέτηση του ευρώ. 
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4.5.2. Η προβληματική για τη νομισματική ενοποίηση 

Η επίτευξη των νομισματικών κριτηρίων που τέθηκαν από τη Συν-
θήκη του Μάαστριχτ θέτει υπό δοκιμασία το πρότυπο της κοινωνικής 
οργάνωσης της Ευρώπης και ιδιαίτερα βέβαια της Ελλάδας. 

Η διαδικασία της νομισματικής ενοποίησης έχει εγείρει σημαντικά 
θέματα για συζήτηση στη διεθνή οικονομική κοινότητα. Η υπαγωγή της 
προοπτικής του κοινού νομίσματος στην αυστηρή νομισματική ερμη-
νεία των κριτηρίων του Μάαστριχτ φαίνεται ότι μπορεί να υπονομεύ-
σει την ίδια την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Οι τιμές αναφοράς των νομι-
σματικών μεγεθών δεν έχουν την απαιτούμενη οικονομική τεκμηρίωση. 

Συνήθως, η συζήτηση για τα νομισματικά κριτήρια του Μάαστριχτ 
περιορίζεται με αφορμή κοινωνικές αντιδράσεις, ενώ πρέπει τα κριτή-
ρια σύγκλισης να αναλυθούν και ως πολιτικές παράμετροι για την ηγε-
μονία ισχυρών κρατών-μελών στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλή-
ρωσης. Ηγεμονία που δημιουργεί αντιφατικά φαινόμενα όταν αρκετές 
από τις καλούμενες ασθενέστερα οικονομικά χώρες του Νότου πλησιά-
ζουν τα κριτήρια σύγκλισης, παρά το υψηλό κοινωνικό κόστος. Ενώ τα 
οικονομικά κριτήρια δεν έχουν επαρκή οικονομική δικαιολόγηση, ό-
πως θα δείξουμε στη συνέχεια, στην πράξη χρησιμοποιήθηκαν και ως 
εμπόδια για τις ασθενέστερες οικονομίες του Νότου, ώστε να προσέλ-
θουν αδύναμες στο τραπέζι των πολιτικών διαπραγματεύσεων. Για το 
λόγο αυτό, άλλωστε, αναπτύχθηκε και σοβαρός προβληματισμός κατά 
πόσον θα έπρεπε να περιλαμβάνονται από την αρχή της υιοθέτησης του 
ευρώ τα κράτη-μέλη με τις ασθενέστερες οικονομίες, ακόμα και αν 
πληρούσαν τυπικώς τα κριτήρια σύγκλισης. Χαρακτηριστική περίπτω-
ση είναι η συζήτηση σχετικά με τη συμμετοχή της Ιταλίας στο ευρώ, ό-
που αναπτύχθηκε προβληματισμός τόσο μεταξύ των τεχνοκρατικών 
στελεχών της Βιιηάεδβαηΐί όσο και στις διεθνείς αγορές, για τις επιπτώ-
σεις από τη συμμετοχή της Ιταλίας στην πρώτη ομάδα των χωρών που 
θα προχωρούσαν στο κοινό νόμισμα. 

Επιπρόσθετα, το Σύμφωνο Σταθερότητας, που προβλέπεται με την 
απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δουβλίνου, θα πρέπει να ε-
ξετασθεί ως ένα επιπρόσθετο «εμπόδιο» που τίθεται από τις ισχυρές 
οικονομικά χώρες, προκειμένου να έχουν την ευχέρεια καλύτερης πο-
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λιτικής διαπραγμάτευσης με τις ασθενέστερες οικονομικά χώρες της 
ΕΕ. Αυτή, όμως, η επιλογή είναι πιθανό να οδηγήσει σε αστάθεια τις 
ευρωπαϊκές οικονομίες, ιδιαίτερα αν δεν προβλεφθεί μηχανισμός πολι-
τικής παρέμβασης για την εναρμόνιση της δημοσιονομικής και φορολο-
γικής πολιτικής, παράλληλα με τη δημιουργία της ΕΚΤ, από τη στιγμή 
που υιοθετήθηκε το ευρώ. 

Η Συνθήκη του Μάαστριχτ προσφέρει τη βάση για τη διαμόρφωση 
στρατηγικών επιλογών μέσα στην ΕΕ, που όμως ίσως τείνουν στο να υ-
πονομεύουν την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Στη συνέχεια θα παρουσιά-
σουμε αυτή την παράμετρο της πορείας της ΟΝΕ και της λειτουργίας 
του Μηχανισμού των Συναλλαγματικών Ισοτιμιών. 

4.5.3. Ορισμένα χρήσιμα διδάγματα από τη μέχρι τώρα πορεία 
της ΟΝΕ 

Η ιστορία της ΟΝΕ και ιδιαίτερα του Μηχανισμού Συναλλαγματι-
κών Ισοτιμιών (ΜΣΙ) χρησιμεύει στην εξαγωγή ορισμένων χρήσιμων 
συμπερασμάτων για την επίτευξη του κοινού νομίσματος. Ο ΜΣΙ είχε 
κατηγορηθεί για την ύφεση σε αρκετές ευρωπαϊκές οικονομίες όταν 
λειτουργούσε με τα στενά περιθώρια διακύμανσης της συναλλαγματι-
κής ισοτιμίας του 2,25%. Η κρίση του μηχανισμού το 1993, μετά από τις 
αλλεπάλληλες κερδοσκοπικές επιθέσεις στα ευρωπαϊκά νομίσματα, ο-
δήγησε στην αποδοχή σημαντικά ευρύτερων περιθωρίων διακύμανσης 
της τάξης του 15%. Όπως απεδείχθη, αυτή η απόφαση ήταν προς όφε-
λος του κοινού νομίσματος, όμως ταυτόχρονα επαναβεβαίωσε ορισμέ-
να βασικά συμπεράσματα. Πρώτον, ότι οι αγορές δεν φυλακίζονται και 
δεν ξεγελιούνται. Δεύτερον, ότι όσο λιγότερα «τεχνικά» εμπόδια τίθε-
νται στην πορεία για το κοινό νόμισμα, τόσο θα διευκολυνθεί η μετά-
βαση από το ισχύον ευρωπαϊκό νομισματικό σύστημα στο ευρώ. Τρί-
τον, τα νομισματικά κριτήρια οδηγούν τις ευρωπαϊκές οικονομίες σε 
μεγαλύτερη ύφεση και σε ανεργία, κατάσταση που θα δυσχεράνει την 
τελική υιοθέτηση του κοινού νομίσματος. 

Από τα διαθέσιμα οικονομικά στοιχεία προκύπτει ότι η αξιοπιστία 
του ΜΣΙ πλήττεται περισσότερο σε περίοδο ύφεσης και ότι αυτό το θέ-
μα τείνει ορισμένες φορές να υπερσκελίζει τα θετικά αποτελέσματα α-
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πό την επιτευχθείσα σύγκλιση στο επίπεδο του πληθωρισμού. Το σημα-
ντικό με τα κριτήρια εισόδου στο κοινό νόμισμα, όπως προβλέπονται α-
πό τη Συνθήκη του Μάαστριχτ, είναι η χαλαρή αιτιολόγηση τους από τη 
σύγχρονη οικονομική θεωρία, όπως άλλωστε έχει επισημανθεί τόσο α-
πό σημαντικούς οικονομολόγους, που ασπάζονται την ευρωπαϊκή ιδέα, 
όσο και από ηγετικές φυσιογνωμίες της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης ι-
διαίτερα του παρελθόντος (Κολ, Μιτεράν). Χαρακτηριστικά αναφέ-
ρουμε ότι οι συνθήκες που θέτει η θεωρία της αριστοποίησης της νομι-
σματικής περιοχής (ορίπηιιιη οιιιτοηογ αΐΌαδ ί1ΐ€θΐγ), που είναι η ευελι-
ξία των αγορών εργασίας και η υψηλή κινητικότητα των εργαζομένων, 
όπως και η ύπαρξη αναδιανεμητικού δημοσιονομικού μηχανισμού σε 
κοινοτικό επίπεδο, ώστε να αντιμετωπίζονται οι ασύμμετρες διαταρά-
ξεις στην οικονομία, δεν συναντώνται σε καμία αναφορά της Συνθήκης 
του Μάαστριχτ. 

Έτσι πιστεύουμε ότι θα προκύψουν οικονομικές αντινομίες κατά τη 
νομισματική ενοποίηση που μπορεί να υπονομεύσουν το κοινό νόμι-
σμα. Η ταύτιση της πορείας του κοινού νομίσματος με το ευρωπαϊκό οι-
κοδόμημα μπορεί να παρασύρει στην έκπτωση του οράματος της ενω-
μένης Ευρώπης ή και στη λιγότερο προβλεπόμενη επιτάχυνσή του. 

Όμως φαίνεται ότι όσο περισσότερο θα επιχειρείται να ελεγχθεί τε-
χνικά εις βάρος του πολιτικού στοιχείου η μετάβαση στο κοινό νόμι-
σμα, τόσο περισσότερο θα υπονομεύεται αφ' ενός το κοινό νόμισμα και 
αφ' ετέρου η ίδια η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. 

Είναι κοινός τόπος ότι η Γερμανία κατέχει ηγεμονική θέση στη δια-
μόρφωση των νομισματικών δεδομένων του ευρωπαϊκού συστήματος. 
Αυτή η κατάσταση φαίνεται να οδηγεί ορισμένες φορές σε αντιθέσεις 
μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ. Χαρακτηριστικά παραδείγματα κα-
τά την εποχή που έγινε η σχετική συζήτηση είναι ο προβληματισμός για 
το Σύμφωνο Σταθερότητας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δουβλίνου 
και η πρόταση της Γαλλίας για το Οικονομικό Συμβούλιο που θα «πα-
ρακολουθεί» την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, όπου υπήρξε αντί-
δραση από τη Γερμανία. 

Ωστόσο, με τα κριτήρια του Μάαστριχτ, φάνηκε προς στιγμήν να 
διαμορφώνεται μία στρατηγική για το κοινό νόμισμα, που δημιουργού-
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σε κίνητρο στη Γερμανία, σε συνεννόηση με τη Γαλλία, να αποκλείσει 
την Ιταλία, τουλάχιστον κατά το πρώτο στάδιο της τρίτης φάσης της 
ΟΝΕ. Έτσι, ο κίνδυνος της στρατηγικής του Μάαστριχτ θα ήταν ο απο-
κλεισμός των πιο «αδυνατών κρατών-μελών». Όμως, αντίθετα, η επιλο-
γή της ένταξης, έστω και στα δυο στάδια, όλων των κρατών-μελών της 
σημερινής ΕΕ που επιθυμούν να ενταχθούν, δημιουργούσε τον κίνδυνο 
το κοινό νόμισμα να μην είναι ελκυστικό για τη Γερμανία. Η λύση που 
δόθηκε σε αυτή την κατάσταση ήταν η «ελεύθερη» ένταξη στο κοινό νό-
μισμα των αδύναμων κρατών, με την προηγούμενη συμφωνία ότι η Ευ-
ρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα έχει περίπου τις ίδιες επιλογές με τη 
Γερμανική Κεντρική Τράπεζα. 

Ένα άλλο συναπτόμενο θέμα είναι ότι η απουσία κοινοτικής δημο-
σιονομικής πολιτικής και η άσκηση φορολογικής πολιτικής σε εθνικό ε-
πίπεδο αποτελεί ένα από τα τρωτά σημεία του σχεδιασμού για την υιο-
θέτηση του κοινού νομίσματος. Το χαμηλό ύψος του κοινοτικού προϋ-
πολογισμού δεν επιτρέπει την άσκηση της σταθεροποιητικής επίδρασης 
της δημοσιονομικής πολιτικής, ώστε η ευρωπαϊκή οικονομία να προ-
σαρμόζεται στον οικονομικό κύκλο. Κατάσταση που επίσης υπονομεύ-
ει την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. 

Η δεύτερη παρατήρηση σχετίζεται με την περιβόητη σύγκλιση των 
ευρωπαϊκών οικονομιών. Όπως όλοι γνωρίζουν, η επίτευξη των στό-
χων στο νομισματικό επίπεδο βραχυχρόνια ή συγκυριακά δεν συνεπά-
γεται τη σύγκλιση των ευρωπαϊκών οικονομιών. Όπως προκύπτει από 
την πρόσφατη νομισματική ενοποίηση στο γερμανικό παράδειγμα, το 
πολιτικό στοιχείο ώθησε τη νομισματική ενοποίηση με αποτέλεσμα εν 
συνεχεία την πραγματική σύγκλιση των δύο οικονομικών χώρων μετά 
τη νομισματική ενοποίηση. 

Η σημερινή ευφορία για το κοινό νόμισμα θα μπορούσε να ανα-
στραφεί και να δώσει τη θέση της σε μία ραγδαία αποδιάρθρωση των 
δομών της ΕΕ. Σήμερα παρά ποτέ άλλοτε, το ομοσπονδιακό όραμα θα 
πρέπει να αποτελέσει τη σύγχρονη πολιτική πρόταση προκειμένου να 
ξεπερασθούν οι διαφαινόμενοι κίνδυνοι. Οποιαδήποτε άλλη επιλογή 
φοβούμαστε ότι υπονομεύει την πορεία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. 
Η πολιτική θα πρέπει να προταθεί των τεχνικών κριτηρίων σύγκλισης, 



ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 117 

που άλλωστε οικονομικά είναι αμφίσημα, ώστε να προχωρήσουμε το 
συντομότερο σε μια ομοσπονδιακή κατεύθυνση. Η διαφανής πολιτική 
διαπραγμάτευση για την ένταξη στο κοινό νόμισμα όλων αν είναι δυνα-
τόν των κρατών-μελών της ΕΕ, με την ταυτόχρονη απελευθέρωση των 
αγορών, είναι ο μονόδρομος για την υλοποίηση της ευρωπαϊκής ιδέας. 

4.5.4. Η περίπτωση της Ελλάδας 

Όπως επανειλημμένα έχει τονισθεί, ακόμα και αν δεν υπήρχαν τα 
κριτήρια του Μάαστριχτ για την Ελλάδα θα έπρεπε να είχαν εφευρε-
θεί. Αυτή η στάση δεν προκύπτει από μία δογματική αντιμετώπιση της 
ελληνικής οικονομίας, αλλά από την αδιαμφισβήτητη θέση ότι η Ελλά-
δα, ανεξάρτητα ακόμα και από την ΕΕ, θα πρέπει να προσαρμοσθεί 
στο νέο διεθνές οικονομικό περιβάλλον. Τα μεγέθη της ελληνικής οικο-
νομίας είναι τέτοια που υποδεικνύουν ότι η Ελλάδα πολύ δύσκολα κα-
τορθώνει τελικά να ενταχθεί στο κοινό νόμισμα ακόμα και στο δεύτε-
ρο στάδιο της τρίτης φάσης της ΟΝΕ, με το σημερινό μίγμα οικονομι-
κής πολιτικής που ακολουθείται. Η Ελλάδα, οικονομικά αδύναμη χώ-
ρα, διαθέτει περιορισμένα διαπραγματευτικά πλεονεκτήματα σε κάθε 
διαπραγμάτευση που λαμβάνει χώρα σε κοινοτικό επίπεδο. 

Η σημερινή κατάσταση της ελληνικής οικονομίας προδικάζει την έ-
νταση των προβλημάτων που θα αντιμετωπίσει η Ελλάδα κατά τη μετα-
ΟΝΕ περίοδο. Η ΟΝΕ αποτελεί όχι μόνο την ελπίδα για τη βελτίωση 
της οικονομικής ευημερίας των πολιτών και της χώρας, αλλά και για τη 
διασφάλιση της εθνικής θέσης της χώρας. Η ένταξη στην ΕΕ, για την 
Ελλάδα απετέλεσε πρώτιστα εθνική στρατηγική και οι εξελίξεις στη 
νέα Ευρώπη που σχηματίζεται, των πολλών ταχυτήτων μέχρις ενός ση-
μείου, μας θέτει ενώπιον μίας στρατηγικής επιλογής ή στην πρώτη τα-
χύτητα ή πίσω στη βαλκανική ζώνη με ό,τι αυτό συνεπάγεται οικονομι-
κά, πολιτικά και σημειολογικά. 

Η ένταξη στον πυρήνα της ΕΕ απαιτεί ρηξικέλευθες πολιτικές που 
θα αναδιατάξουν τις οικονομικές και πολιτικές σημερινές παραμέ-
τρους, αλλιώς και πάλι το στοίχημα θα έχει χαθεί και το τίμημα θα εί-
ναι βαρύ. Ακόμα και αν δεν εδημιουργείτο το κοινό νόμισμα στην Ευ-
ρώπη, η Ελλάδα απαιτείται να ακολουθήσει πραγματικά ριζοσπαστική 
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πολιτική, που θα απελευθερώνει την ιδιωτική πρωτοβουλία, τις αγορές 
και θα δημιουργεί ένα νέο κύκλο άσκησης πολιτικής, με την πολιτική α-
ρωγό στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας, στη βελτίωση της ευημερί-
ας των πολιτών και των επιχειρήσεων και όχι συναλλασσόμενη μαζί 
τους. 

Η βασική προϋπόθεση για την επιτάχυνση αυτής της προσπάθειας 
ώστε να μη χαθούν τα σημαντικά πλεονεκτήματα της ΕΕ, είναι η άσκη-
ση οικονομικής πολιτικής, που θα εξυγιαίνει τη σημερινή σχέση της οι-
κονομίας με το δημόσιο και εμμέσως με την πολιτική. Δεν αναφερόμα-
στε απλά σε επιτάχυνση των ιδιωτικοποιήσεων και των λοιπών συνο-
δευτικών μέτρων απο-κανονιστικοποίησης της οικονομικής ζωής, αλλά 
κυρίως στην «αποκρατικοποίηση» της οικονομικής ζωής στο σύνολο, 
στη διάρρηξη της εξάρτησης της ιδιωτικής πρωτοβουλίας από τις κρα-
τικές επιλογές, που θα δώσουν νέα ανάσα στην πολιτική και θα την α-
ποκαταστήσουν στα μάτια των πολιτών, οδηγώντας και σε μία νέα επι-
χειρηματική προσέγγιση που θα μπορεί να ανταποκριθεί στη διεθνο-
ποιημένη οικονομία με ανταγωνιστικούς όρους. 

Μόνο μέσα από μία τέτοια ριζοσπαστική μετεξέλιξη της οικονομίας 
και της πολιτικής η Ελλάδα θα μπορέσει να ενταχθεί με αξιώσεις στη 
νέα Ευρώπη και να έχει μία σύγχρονη πορεία. Παρά τις περί του αντι-
θέτου επικρατούσες αντιλήψεις, η Ελλάδα έχει συγκριτικά πλεονεκτή-
ματα που μπορεί να εκμεταλλευθεί τόσο οικονομικά, όσο και γεωπολι-
τικά, τα οποία θα μπορούν να αναδειχθούν μόνο ως οργανικό μέρος 
της ΕΕ και μέσα στο πλαίσιο του κοινού νομίσματος. Η άσκηση σύγ-
χρονης οικονομικής πολιτικής ακολουθώντας μια πορεία με γνώμονα 
την ταχεία απελευθέρωση όλων των αγορών, περιλαμβανομένης της α-
γοράς εργασίας, της εκτεταμένης αποκρατικοποίησης και της απο-κα-
νονιστικοποίησης της οικονομικής ζωής, θα μπορεί να οδηγήσει σε 
ακόμα πιο χαμηλό πληθωρισμό, υψηλές επενδύσεις και βελτίωση της α-
νταγωνιστικότητας της οικονομίας. Μόνο έτσι θα μπορέσει η χώρα να 
εκμεταλλευθεί τα όποια οικονομικά πλεονεκτήματα διαθέτει στην ευ-
ρύτερη γεωπολιτική περιοχή και να βελτιώσει σημαντικά το επίπεδο 
ευημερίας της χώρας, αλλιώς η συνέχιση της παρούσας διστακτικής οι-
κονομικής πολιτικής, διακινδυνεύω την πρόβλεψη, ότι θα οδηγήσει τη 
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χώρα αν όχι εκτός κοινού νομίσματος, πάντως εντός της ζώνης ευρώ με 
όρους «μεγάλου ασθενούς» με αποτέλεσμα την επιδείνωση των όρων 
πολιτικής διαπραγμάτευσης στο πλαίσιο της ΕΕ και με κίνδυνο να βρε-
θούμε εμπρός στη ραγδαία επιδείνωση όλων των εθνικών ζητημάτων 
της χώρας. 

5. ΚΟΙΝΉ ΕΞΩΤΕΡΙΚΉ ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΑςΦΑΛΕΙΑς ( Κ Ε Π Π Α ) 

Σήμερα, μετά την κρίση στο Κόσοβο, αποτελεί περισσότερο από πο-
τέ αναντίρρητη προτεραιότητα η ανάπτυξη μίας γνήσιας και αξιόπιστης 
κοινής εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας καθώς και η ανάδειξη της 
ευρωπαϊκής άμυνας κατά τρόπο αυτόνομο αλλά όχι απαραίτητα αντί-
θετο στους ατλαντικούς προσανατολισμούς, μετά τη συμφωνία για τη 
νέα φυσιογνωμία του ΝΑΤΟ που αποφασίστηκε τον Απρίλιο του 1999. 

Η λήξη της περιόδου του διπολισμού είχε ως αποτέλεσμα βαθιές γε-
ωπολιτικές ανακατατάξεις στον κόσμο και την Ευρώπη, προσδίδοντας 
πλέον στο νέο πολιτικό σκηνικό νέα χαρακτηριστικά, όπως τον πολλα-
πλασιασμό των συρράξεων και των ζωνών αστάθειας, τη διόγκωση των 
οικονομικών προβλημάτων, την έλλειψη σταθερών πολιτικών καθεστώ-
των, τις μειονοτικές διεκδικήσεις, την άνοδο των εθνικισμών και τον 
θρησκευτικό φανατισμό. 

Οι κρίσεις στον Περσικό Κόλπο και τη Γιουγκοσλαβία καθώς και οι 
συζητήσεις κατά τη διεξαγωγή της Διακυβερνητικής Διάσκεψης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και συνεχώς έκτοτε κατέδειξαν την ύπαρξη διαφο-
ρετικών προσεγγίσεων από την πλευρά διαφόρων κρατών-μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την κοινή εξωτερική πολιτική και 
την πολιτική ασφαλείας, κάτι που συνιστά σοβαρή αδυναμία για την 
κοινή ευρωπαϊκή πορεία/ολοκλήρωση. Πράγματι, εάν υπάρχει ένα τμή-
μα της Συνθήκης του Μάαστριχτ στο οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει 
αποδειχθεί αναποτελεσματική, αυτό είναι η κοινή εξωτερική πολιτική. 
Ειδικότερα αναφύεται το παρακάτω ερώτημα: 

Τι σημαίνει ότι η εξωτερική πολιτική σύμφωνα με τη συνθήκη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι κοινή αλλά όχι ενιαία; Μια ενδεχόμενη 
απάντηση στο συγκεκριμένο ερώτημα θα ήταν ότι η εξωτερική πολιτι-
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κή των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα είναι ενοποιη-
μένη, αλλά απλώς θα ασκείται από κοινού, από τα όργανα της Ευρω-
παϊκής Ένωσης και τα κράτη-μέλη. 

Επιπλέον, τη στιγμή αυτή που οι χώρες της κεντρικής και ανατολι-
κής Ευρώπης βρίσκονται σε φάση κρίσιμης μετάβασης και η συνολική 
κρίση δεν έχει πλήρως ξεπερασθεί από την Αλγερία ως την κεντρική 
Βαλκανική και την Τουρκία, γίνεται όλο και πιο φανερό ότι η Ευρω-
παϊκή Ένωση είναι πλέον υποχρεωμένη να αναλάβει τις ιστορικές ευ-
θύνες της, αποκτώντας αξιόπιστη κοινή εξωτερική πολιτική που θα της 
επιτρέψει να εκφράζεται με αποτελεσματικότητα στο διεθνές σύστημα. 

Την ώρα αυτή της πρωτόγνωρης δυναμικής του ιστορικού γίγνεσθαι 
στην ευρωπαϊκή ήπειρο, οι δομές που έχουν αρθρωθεί κρίνονται ανε-
παρκείς ή ακατάλληλες για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των κα-
ταρρακτωδών εξελίξεων. Η παθολογία που εμφανίζει η Συνθήκη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης έγκειται στο ότι οι ρυθμίσεις της δεν επιτρέπουν 
τη διαμόρφωση κοινής εξωτερικής πολιτικής. 

I) Σκοποί - στόχοι. Είναι γνωστό, σύμφωνα με τη Συνθήκη της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης (αρ. 1.1) ότι η Κοινή Εξωτερική Πολιτική και η Πο-
λιτική Ασφάλειας έχει τους ακόλουθους σκοπούς: (α) τη διαφύλαξη 
των κοινών αξιών, των θεμελιωδών συμφερόντων και της ανεξαρτησί-
ας της Ένωσης, (β) την ενίσχυση της ασφάλειας της Ένωσης και των 
κρατών-μελών της υπό όλες τις μορφές, (γ) τη διατήρηση της ειρήνης 
και την ενίσχυση της διεθνούς ασφαλείας σύμφωνα με τις αρχές του 
Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών της Τελικής Πράξης του 
Ελσίνκι και τους στόχους του Χάρτη του Παρισιού. 

Μια βασική παρατήρηση και πρόβλημα αναφορικά με τους σκο-
πούς της ΚΕΠΠΑ είναι η γενική και υπό μορφή προγραμματικών αρ-
χών διατύπωση τους, που αναγκάζει τον αναγνώστη τους να προβεί σε 
μια διασταλτική ερμηνεία ώστε να διατυπώσει και να καταλήξει στον 
ουσιαστικό τους χαρακτήρα. 

Επιπλέον, η ΚΕΠΠΑ θα πρέπει να ασκείται με τρόπο ώστε η εξω-
τερική δράση της Ένωσης να είναι λιγότερο αντανακλαστική και πε-
ρισσότερο ενεργός στη συστηματική επιδίωξη των συμφερόντων της, 
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καθώς και στη δημιουργία ενός περισσότερου ευνοϊκού διεθνούς περι-
βάλλοντος. 

Ιδιαίτερη σημασία έχει αν ο τρόπος άσκησης της ΚΕΠΠΑ παρέχει 
στην Ένωση τη δυνατότητα να αντιμετωπίζει τα προβλήματα που θα 
μπορούσαν να εξελιχθούν σε κρίσεις. Στην περίπτωση αυτή όμως τίθε-
ται το ερώτημα μήπως η αντιμετώπιση των προβλημάτων «εν τω γεννά-
σθαι» μπορεί να προκαλέσει προβλήματα ως προς τον σεβασμό από 
την Ένωση της αρχής της «μη επεμβάσεως στις εσωτερικές υποθέσεις 
τρίτων κρατών». 

Σημαντική είναι η καθιέρωση συστηματικής συνεργασίας μεταξύ 
κρατών-μελών και η διασφάλιση της μεγαλύτερης δυνατής διαφάνειας 
κατά τη διαδικασία της συνεργασίας μεταξύ τους και της προετοιμασί-
ας για τη λήψη αποφάσεων. 

Πρέπει να καταστεί σαφής η διάκριση ανάμεσα στο εθνικό συμφέ-
ρον και στο κοινό (κοινοτικό) συμφέρον. Δηλαδή σε ποιες περιπτώσεις 
και με ποιον τρόπο ένα «συμφέρον μείζονος σπουδαιότητας» για ένα 
κράτος-μέλος ή για μία ομάδα κρατών-μελών, θα μπορούσε να ανα-
βαθμιστεί σε μείζον κοινοτικό συμφέρον. 

II) Πεδίο εφαρμογής. Σε σχέση με το πεδίο εφαρμογής της ΚΕΠΠΑ 
θα πρέπει να επισημανθούν δύο παράγοντες που επηρεάζουν αισθητά 
όχι μόνο το πεδίο της κοινής πολιτικής ασφάλειας, αλλά και τα ίδια τα 
περιθώρια για τη διαμόρφωσή της. 

(α) Μέχρι σήμερα τα ζητήματα αποκλειστικώς εθνικού ενδιαφέρο-
ντος, κατά γενική εφαρμογή της αρχής της επικουρικότητας, δεν εντάσ-
σονται στο πεδίο εφαρμογής της ΚΕΠΠΑ. (β) Περιοριστικά επίσης 
μπορεί να δράσει, και μάλιστα μέχρις αναιρέσεως της κοινής πολιτικής 
ασφαλείας, η ειδική διάταξη κατά την οποία «η πολιτική της Ένωσης 
δεν θίγει την ιδιαιτερότητα της πολιτικής ασφάλειας και άμυνας ορι-
σμένων κρατών-μελών». Αυτό είναι μία έμμεση αλλά σαφής αναφορά 
στη Γαλλία και στην Ιρλανδία. Έτσι η ΚΕΠΠΑ σέβεται τις υποχρεώ-
σεις που απορρέουν για ορισμένα κράτη-μέλη από το ΝΑΤΟ και συμ-
βιβάζεται με την κοινή πολιτική ασφαλείας που διαμορφώνεται μέσα 
στο πλαίσιο αυτό. 
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III) Κοινή δράση. Η κοινή δράση θα πρέπει να είναι θεμελιωμένη 
στο πνεύμα αλληλεγγύης καθώς και στην εξυπηρέτηση των μεσοπρόθε-
σμων και μακροπρόθεσμων πολιτικοον, οικονομικών και αμυντικών 
συμφερόντων της Ένωσης. Μόνον έτσι επιτυγχάνονται συντονισμένες 
και αποτελεσματικές δράσεις. 

Σχετικά δύο απόψεις διατυπώνονται: (α) η πρώτη εκτιμά ότι πρέπει 
να επιδιωχθεί η μεγαλύτερη ομοσπονδιοποίηση της ΚΕΠΠΑ με τη 
διεύρυνση των αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τόσο στον 
σχεδιασμό όσο και στην εφαρμογή των κοινών δράσεων και (β) η δεύ-
τερη άποψη υποστηρίζει τη διακυβερνητική προσέγγιση και εκτιμά ότι 
η «κοινοτικοποίηση» ενδέχεται να οδηγήσει σε άμβλυνση της διαπραγ-
ματευτικής θέσης του κράτους-μέλους και γι' αυτό προκρίνει τη διατή-
ρηση της διακυβερνητικής συνεννόησης. 

Πιστεύοντας στην προοπτική της κοινοτικοποίησης, η ομοφωνία 
στο Συμβούλιο εγκαταλείπεται και πρέπει να προστεθεί ρύθμιση που 
θα καλύπτει επαρκώς τα «ζωτικά συμφέροντα» των κρατών-μελών, οι 
δε αποφάσεις να λαμβάνονται με «ειδική πλειοψηφία». Γίνεται λοι-
πόν εμφανές ότι υπάρχει ένα ακόμη έλλειμμα στον τομέα της ΚΕΠ-
ΠΑ, που σχετίζεται με την προστασία των «ζωτικών συμφερόντων» 
των κρατών- μελών. Αποτελεί άραγε, η «ειδική πλειοψηφία» που δια-
φαίνεται ως κυρίαρχη άποψη σήμερα στην ατζέντα των θεσμικών με-
ταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον ιδανικό τρόπο προστα-
σίας των «ζωτικών συμφερόντων» ή θα πρέπει να επιμένουμε ως κρά-
τος στη διατήρηση της ομοφωνίας στη λήψη των ουσιαστικών αποφά-
σεων; 

Σύμφωνα με το άρθρο 1.4 της Συνθήκης «η κοινή εξωτερική πολιτι-
κή και πολιτική ασφαλείας περιλαμβάνουν το σύνολο των θεμάτων που 
αφορούν την ασφάλεια της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της εν και-
ρώ διαμόρφωσης μιας κοινής αμυντικής πολιτικής η οποία θα μπορού-
σε σε δεδομένη στιγμή να οδηγήσει σε κοινή άμυνα». Από τη διατύπω-
ση αυτή συνάγεται σαφώς ότι η κοινή αμυντική πολιτική είναι ο απώτε-
ρος στόχος της Ένωσης, η δε κοινή άμυνα απώτατος και ενδεχόμενος. 
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Το γεγονός, άλλωστε, ότι τα θέματα που εμπίπτουν στον τομέα της 
άμυνας δεν υπάγονται στο καθεστώς των κοινών δράσεων (αρ. 1.4) δεν 
συνηγορεί υπέρ του εξελικτικού χαρακτήρα της αμυντικής πολιτικής. 

Όλα τα όργανα της ΕΕ, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Επιτροπή και 
Συμβούλιο, όπως και τα πιο πολλά κράτη είχαν θεωρήσει αναποτελε-
σματική την ΚΕΠΠΑ όπως θεσπίσθηκε από τη Συνθήκη της ΕΕ. Παρ' 
όλα αυτά, με τη Συνθήκη του Άμστερνταμ δεν επήλθαν σημαντικές αλ-
λαγές και ο διακυβερνητικός της χαρακτήρας διατηρήθηκε. Βελτιώσεις 
και νέα στοιχεία είναι: η δημιουργία της Μονάδας Σχεδιασμού και 
Έγκαιρης Προειδοποίησης καθώς και του Ύπατου Εκπροσώπου για 
την ΚΕΠΠΑ, ρόλος που ανατίθεται στον Γενικό Γραμματέα του Συμ-
βουλίου της ΕΕ, η διαμόρφωση των εννοιών και η συμπερίληψη στη 
Συνθήκη της ακεραιότητας και των εξωτερικών συνόρων ως στόχων της 
ΚΕΠΠΑ, η προσθήκη ως νέου μέσου των κοινών στρατηγικών και η α-
ποσαφήνιση του περιεχομένου των κοινών δράσεων, η θέσπιση του δι-
καιώματος της εποικοδομητικής αποχής καθώς και της ενισχυμένης ει-
δικής πλειοψηφίας για την υιοθέτηση κοινών δράσεοον ή κοινών θέσε-
ων σε εφαρμογή των κοινών στρατηγικών. Τέλος ρυθμίζονται θέματα 
σχετικά με την καλύτερη χρηματοδότηση της ΚΕΠΠΑ. 

Παραμένει επομένως σαφές ότι στο χώρο αυτό απομένουν πολλά 
να γίνουν ακόμη, ώστε η ενωμένη Ευρώπη να αποκτήσει μια δική της 
αυτοτελή πολιτική ταυτότητα στη διεθνή κοινότητα. Ο δρόμος όμως έ-
χει αρχίσει να ανοίγει και είναι παραπάνω από βέβαιο ότι ακόμα και 
αν η «φτωχή σε κατακτήσεις» Συνθήκη του Άμστερνταμ είχε προλάβει 
να τεθεί σε ισχύ προτού ξεσπάσει η κρίση στο Κόσοβο, τα πράγματα θα 
μπορούσαν να είναι πολύ διαφορετικά. 

Αναφερόμενοι στη μελλοντική θεσμική μεταρρύθμιση, όσον αφορά 
την κοινή ασφάλεια, είναι αυτονόητο ότι αποτελεί πρωταρχικό καθή-
κον της Ένωσης να εξασφαλίσει την ασφάλεια, την εδαφική ακεραιό-
τητα και το απαραβίαστο των συνόρων των μελών της κατά κάθε απει-
λής, χωρίς εξαίρεση. Αυτό είναι απαραίτητη προϋπόθεση (οοηάίΐίο δίηο 
φιζ ηοη) που θα πρέπει να διακηρυχθεί και να καθιδρυθεί ως μία γε-
νική αρχή ανεπίδεκτη εξαιρέσεων και να δημιουργηθούν μηχανισμοί 
ώστε κάτι τέτοιο να μην είναι μια απλή εξαγγελία και ευχή. Καθότι δεν 
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είναι δυνατόν να ζητείται από τα κράτη να παραιτηθούν από τον κανό-
να της ομοφωνίας, χωρίς να τους προσφερθεί ως αντάλλαγμα η απόλυ-
τη εγγύηση ότι ο κανόνας της αλληλεγγύης θα τυγχάνει αυτόματης ε-
φαρμογής προς όφελος τους, σε περίπτωση που θα υφίσταντο ένοπλη 
επίθεση. 

Η κοινή πολιτική ασφαλείας δεν πρόκειται να αναπτυχθεί και να 
εδραιωθεί αν δεν επιτευχθεί λύση σε σημαντικά προβλήματα όπως η 
διαφορετική πολιτική συμπεριφορά των κρατών-μελών της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης με την ουδετερότητα της Ιρλανδίας, της Σουηδίας και σε 
ένα βαθμό της Αυστρίας, την ανεξάρτητη φύση της γαλλικής εξωτερι-
κής πολιτικής και τις διαφορετικές σφαίρες επιρροής και ενδιαφερό-
ντων των ισχυρών κρατών-μελών όπως διαμορφώνονται από τις γνω-
στές σχέσεις Βρετανίας και Κοινοπολιτείας, Γαλλίας και πρώην αποι-
κιών της και της Γερμανίας με την Ανατολική Ευρώπη. 

Επίσης πρέπει να οριστικοποιηθεί ένα ιηοάπδ νίνοηάί για το ρόλο 
που θα διαδραματίσει πλέον η Γερμανία. Πώς θα μπορέσουν οι Ευρω-
παίοι να εξοικειωθούν με την ιδέα και την προοπτική της εγκατάστασης 
γερμανικών στρατευμάτων στο έδαφος τους ή την αποστολή τους σε πε-
ριοχές θερμής σύρραξης όπως στα Βαλκάνια; Ως ιδιαίτερα σημαντικό 
πρόβλημα παρουσιάζεται και η κατανομή βαρών ανάμεσα στα κράτη-
μέλη. Ποιος θα είναι ο βαθμός συνεισφοράς του κάθε κράτους-μέλους 
στην προσπάθεια δημιουργίας προωθημένης κοινής πολιτικής ασφαλεί-
ας; Με ποια κριτήρια θα ορίζεται αυτός ο βαθμός συνεισφοράς; Είναι 
πρόθυμες οι αντικειμενικά και παραδοσιακά ισχυρές ευρωπαϊκές δυνά-
μεις να επωμισθούν το μεγαλύτερο βάρος του εγχειρήματος; 

Επομένως, είναι πράγματι γεγονός πως η Ευρωπαϊκή Ένωση θα 
πρέπει να αναθεωρήσει ξανά τη θεσμική της συγκρότηση έχοντας υπό-
ψη ότι η Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί ήδη μέρος της Ένωσης και 
ενδεχομένως, αν δεν απορροφηθεί πλήρως από την Ένωση στο μέλλον, 
θα πρέπει τουλάχιστον να αποτελέσει έναν άλλο δΐιΐ §οη6Π5 ευρωπαϊ-
κό πυλώνα. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί και πρέπει να επιδιώξει στενότερη 
συνεργασία στα θέματα ασφάλειας και άμυνας με άλλα ευρωπαϊκά 
κράτη μέσω κοινής συμμετοχής στη ΔΑΣΕ, πρέπει να καταρτισθούν 
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διαδικασίες που να διευκολύνουν τη συνεργασία αυτή και πρέπει η 
Ένωση να συμμετάσχει στη ΔΑΣΕ με πλήρη δικαιώματα σε θέματα α-
σφάλειας. 

Εξάλλου ως νέο πλαίσιο που μπορεί να συμβάλει στη νέα αμυντική 
διάρθρωση της Ευρώπης εμφανίζεται πλέον η ΔΑΣΕ. Και είναι επίσης 
αναγκαίο να διαμορφωθεί ένα νέο πλαίσιο συνεργασίας που θα διέπει 
τις σχέσεις ΗΠΑ - Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάτι που θα είναι δυνατό να 
γίνει όταν θα έχουν αποκρυσταλλωθεί οι νέες ισορροπίες στην ευρω-
παϊκή ήπειρο. 

6. ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ 

Η περαιτέρω διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 15 με την Κύ-
προ, τη Μάλτα και τις 11 υποψήφιες χώρες από την κεντρική και την α-
νατολική Ευρώπη, αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση για την ειρήνη και 
τη σταθερότητα στην ευρωπαϊκή ήπειρο. Οι διαπραγματεύσεις με τον 
πρώτο κύκλο των 6 χωρών (Κύπρος, Εσθονία, Πολωνία, Ουγγαρία, 
Σλοβενία, Τσεχία) πρέπει να έχουν σύντομα αίσιο τέλος προκειμένου 
να σταλεί και ένα ισχυρό μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση. Πρέπει να ε-
πισημάνουμε όμως ταυτόχρονα ότι η διεύρυνση οφείλει να μην έρχεται 
σε αντίθεση με τις βασικές αρχές που θεμελιώνουν το ευρωπαϊκό οικο-
δόμημα, όπως και τις αρχές της εμβάθυνσης και της οικονομικής και 
κοινωνικής συνοχής. Επίσης απαιτείται έμπρακτη προσήλωση στις αρ-
χές της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και του σεβασμού των αν-
θρωπίνων δικαιωμάτων, ακριβώς όπως τις καθόρισε και για την Τουρ-
κία το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Λουξεμβούργου τον Δεκέμβριο του 
1997 και του Ελσίνκι το 1999. 

Από την άλλη μεριά, η συνολική επανεξέταση της δημοσιονομικής 
πολιτικής της Ένωσης, με αύξηση των ιδίων πόρων αλλά και των ανα-
πτυξιακών και κοινωνικών πολιτικών αποτελεί προϋπόθεση της διεύ-
ρυνσης ιδίως για την περίοδο μετά το 2005. Εφόσον βασικός βραχυ-με-
σοπρόθεσμος στόχος είναι η ενσωμάτωση των περιοχών της κεντρικής 
και της ανατολικής Ευρώπης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να επι-
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διωχθεί η ανάπτυξη νέων μορφών συνολικής συνεργασίας μεταξύ των 
κρατών-μελών αυτών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Ειδικότερα στην ευαίσθητη περιοχή της βαλκανικής χερσονήσου, ο-
φείλουμε να εστιάσουμε έγκαιρα τις προσπάθειές μας στην ανάπτυξη 
μίας νέας μορφής συνολικής συλλογικής συνεργασίας μεταξύ των βαλ-
κανικών χωρών με την αποτελεσματική συμμετοχή της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Αυτή μπορεί να περιλαμβάνει ένα προγραμματικό πλαίσιο 
ενθάρρυνσης της διαβαλκανικής οικονομικής συνεργασίας με τη συ-
ντονισμένη αξιοποίηση δυνατοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνερ-
γασία σε υψηλό πολιτικό επίπεδο των βαλκανικών κρατών με τη συμ-
μετοχή της Ένωσης και δημιουργία διαβαλκανικών εκπαιδευτικών, πο-
λιτιστικών, συνδικαλιστικών, μη κυβερνητικών και τοπικών αυτοδιοι-
κητικών δικτύων, που θα μπορούσε να ονομάζεται Ευρωπαϊκό Συντο-
νιστικό Βαλκανικό Δίκτυο (ΕπΓοροαη €οοΓ(3ΐηαίθ(3 Β&ΙΚαη Νοί\νοι±). 

Τέλος, οφείλουμε να υπογραμμίσουμε ότι η συνεχής διεύρυνση της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορεί κατά κανέναν τρόπο να αποτελέσει 
άλλοθι για την επιλεκτική επιβολή ζωνών ανάπτυξης στην Ευρώπη, ε-
ξέλιξη που ενέχει τον κίνδυνο να υπονομευθεί η κοινή ενοποιητική πο-
ρεία, η θεσμική ενότητα της Ένωσης και να τεθούν σε δεύτερη μοίρα 
οι λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες της σημερινής Ευρώπης. 

7. ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΕΥΡΏΠΗ 

Αν το κοινωνικό περιεχόμενο της ενιαίας εσωτερικής αγοράς στην 
ενωμένη Ευρώπη εθεωρείτο μέχρις ενός χρονικού σημείου δεδομένο, 
σήμερα, μετά τις Συνθήκες του Μάαστριχτ και του Άμστερνταμ, δεν εί-
ναι αυτονόητη αλλά υπό αναζήτηση η κοινωνική διάσταση στη διαδικα-
σία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Κι αυτό γιατί, η Ευρωπαϊκή Ένωση 
δημιουργεί μία νέα κατάσταση στο χώρο της Οικονομικής, της Νομι-
σματικής και της Πολιτικής Ένωσης, η οποία, σε συνδυασμό με την πο-
ρεία της ευρωπαϊκής οικονομίας, επιφέρει τέτοιες αλλοιώσεις ώστε μία 
νέα, ποιοτικά διαφορετική κοινωνική πνοή του ευρωπαϊκού εγχειρήμα-
τος να έχει καταστεί πλέον ξανά επιτακτική. 
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Το 1963 το Συμβούλιο της Κοινότητας έθεσε τις γενικές αρχές της ε-
παγγελματικής κατάρτισης, ενώ το 1968 εκδόθηκε ο πρώτος κοινοτικός 
κανονισμός για την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων. Ήδη από 
το 1972 διαπιστώθηκε στο επίπεδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου η ανά-
γκη για την εισαγωγή της κοινωνικής διάστασης στην ευρωπαϊκή ολο-
κλήρωση. Το 1974 εγκρίθηκε από το Συμβούλιο το πρόγραμμα κοινω-
νικής δράσης. Η Ενιαία Πράξη, προβλέποντας την οικονομική και κοι-
νωνική συνοχή ως βασική προϋπόθεση για την οικοδόμηση της μεγάλης 
εσωτερικής αγοράς χωρίς σύνορα, παράλληλα με τη δραστική ενίσχυ-
ση των διαρθρωτικών ταμείων στις μειονεκτικές περιφέρειες της Ένω-
σης, επικύρωσε το 1986-'87 την πορεία αναζήτησης της συνολικής ευη-
μερίας των εταίρων στην Ευρώπη, τόσο μεταξύ των κρατών της όσο και 
μεταξύ των πολιτών της. Ο Κοινωνικός Χάρτης αμέσως μετά, ο οποίος 
αποτελεί διακήρυξη στόχων χωρίς να δεσμεύει άμεσα, συστήνει ένα 
σύνολο αρχών και δικαιωμάτων από τα οποία δεν μπορούν να απο-
κλίνουν εύκολα τα κράτη-μέλη, με μόνη εξαίρεση το Ηνωμένο Βασί-
λειο που από την αρχή δεν συμμετείχε στο σχέδιο της «κοινωνικής 
Ευρώπης» και ενσωματώθηκε μόνο πρόσφατα, μετά τις εκλογές του 
1997 και την έλευση των Εργατικών στην εξουσία ύστερα από πολλά 
χρόνια. Ο νέος τίτλος για την απασχόληση που περιλήφθηκε στη Συν-
θήκη του Άμστερνταμ (νΐ&/νΐΙΙ, άρθρ. 109Ν/125-1Θ9Σ/130) αποτελεί 
τουλάχιστον σε ένα συμβολικό επίπεδο την πιο σημαντική τελευταία ε-
πιτυχία. 

Η διπλή αυτή ταυτόχρονη πορεία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης 
προς τις οικονομικές και τις πολιτικές στοχεύσεις δεν μπορεί βέβαια να 
παραβλέπει τις ανθρωπιστικές αξίες και την ανθρωποκεντρική οργά-
νωση, καθώς και το ευρωπαϊκό κοινωνικό υπόδειγμα, που συνιστούν 
τον «ευρωπαϊκό τρόπο ζωής» ή το «ευρωπαϊκό πρότυπο ζωής». Πρέπει 
να γίνει σαφές ότι οι διαχρονικές αυτές αξίες δεν μπορούν να τεθούν 
σε αμφισβήτηση καθότι συνιστούν σημαντικό μέρος της αδιαπραγμά-
τευτης ευρωπαϊκής κληρονομιάς. 

Είναι επομένως θεμελιώδης αναγκαιότητα η ανάδειξη της κοινωνι-
κής φυσιογνωμίας του ενωσιακού χώρου, δηλαδή μίας μορφής οργανω-
τικής και λειτουργικής έμπνευσης της κοινωνικής οικονομίας της αγο-
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ράς, η οποία θα αναδεικνύει την εταιρική σχέση αφ' ενός μεταξύ του 
οικονομικού και του πολιτικού στοιχείου, αφ' ετέρου μεταξύ της οικο-
λογίας και της ανάπτυξης (βιώσιμη ανάπτυξη). Οφείλουμε λοιπόν να α-
ναπτύξουμε μία ουσιαστική πολιτική πλήρους κατά το δυνατόν απασχό-
λησης στο πλαίσιο των θεμελιωδών αρχών της αλληλεγγύης, της ισόρ-
ροπης ανάπτυξης και της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής. 

Τέλος, επισημαίνουμε τον επιτακτικό χαρακτήρα της ανάγκης για 
άρθρωση μίας ολοκληρωμένης και συνεκτικής ευρωπαϊκής πολιτικής 
μετανάστευσης σε σχέση με τους πολίτες των τρίτων χωρών, αλλά κυρί-
ως σχετικά με το μακροοικονομικό και μακροπολιτικό πλαίσιο των χω-
ρών προέλευσης μέσα στο οποίο ευδοκιμούν σήμερα οι τάσεις φυγής 
-ανεξέλεγκτης ορισμένες φορές (Αλβανοί το 1997, Κούρδοι, Κοσοβά-
ροι κ.ά.)- των ανθρώπων αυτών. 

8. ΚΟΙΝΩΝΊΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΏΝ 

Η νέα τεχνολογία προσφέρει νέες δυνατότητες διανομής και διάχυ-
σης της πληροφορίας και της εικόνας. Η πληροφορική ή μικροηλεκτρο-
νική, οι τηλεπικοινωνίες και η ρομποτική κυριαρχούν, τα σύμβολα και 
οι επικοινωνιακοί κώδικες αλλάζουν. Σύμφωνα με κάποιες μελέτες, το 
2000 το 4% του παραγόμενου πλούτου σε διεθνή κλίμακα οφείλεται σε 
υπηρεσίες της επικοινωνίας. Είναι γεγονός σήμερα ότι οι υποδομές, τα 
δίκτυα και τα συστήματα διαχείρισης της πληροφορίας, αποτελούν βα-
σικό στοιχείο στο σχεδιασμό και στη στρατηγική της οικονομίας, δημό-
σιας και ιδιωτικής, των κρατών και της διεθνούς κοινωνίας στο σύνολο 
της. Ακόμη και τα κράτη του πρώην υπαρκτού σοσιαλισμού διεκδικούν 
κάποια θέση στη «νέα πληροφοριακή τάξη πραγμάτων». 

Η οικονομική πρόοδος και η οικουμενική κοινωνία της πληροφορί-
ας -οι λεωφοροδιάδρομοι της πληροφορίας- είναι τα νέα πεδία αντι-
παράθεσης και επικράτησης μεταξύ κρατών, υπερεθνικών μορφωμά-
των αλλά και διαφορετικών πολιτισμών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαφυ-
λάσσοντας το ανθρωπιστικό πρότυπο ζωής και τον ίδιο τον ευρωπαϊκό 
πολιτισμό, στην εθνική του πολυμορφία, καλείται να προσφέρει τις δι-
κές της απαντήσεις στις σύγχρονες ανάγκες που δημιουργούν ο παγκό-
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σμιος ανταγωνισμός και σι διεθνείς αγορές, στοχεύοντας όχι μόνο στην 
ασφάλεια αλλά και στην ελευθερία. 

9. Θ Ε ς Ε Ι ς - Π Ρ Ο Τ Α ς Ε Ι ς ΓΙΑ Μ Ι Α ΝΕΑ ΘΕΏΡΗΣΗ 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να κινηθεί σε ομοσπονδιακή κατεύ-
θυνση στοχεύοντας με σαφήνεια την πολιτική ένωση και να υιοθετήσει 
ένα ολοκληρωμένο Σύνταγμα. Η βαλκανική κρίση εδραιώνει την πε-
ποίθηση μας ότι έφτασε η ώρα να πραγματοποιηθεί το ποιοτικό άλμα 
στη μακρά πορεία της ευρωπαϊκής ενοποίησης. 

Μετά την υιοθέτηση του κοινού νομίσματος ήλθε η ώρα πλέον η 
Ένωση να αναλάβει τις οριστικές της ευθύνες, αποκτώντας αξιόπιστη 
κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική άμυνας που θα της επιτρέψει να 
εκφράζεται με συνοχή και αποτελεσματικότητα στον διεθνή χώρο. Στην 
κατεύθυνση αυτή οφείλουμε να αναλάβουμε τολμηρές πρωτοβουλίες, ώ-
στε η θέση αυτή της Ελλάδας να προσλάβει συγκεκριμένο περιεχόμενο. 

Πρέπει να κατοχυρωθεί ρητά το απαραβίαστο των εξωτερικών συ-
νόρων της Ένωσης, καθώς και να καθιερωθεί δεσμευτική ρήτρα «αμοι-
βαίας συνδρομής, συλλογικής άμυνας και έμπρακτης αλληλεγγύης». 

Αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση για την ειρήνη και τη σταθερότη-
τα στην ευρωπαϊκή ήπειρο η δημιουργία των προϋποθέσεων για περαι-
τέρω διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 15 (οπωσδήποτε και με 
την Κύπρο) στο σύντομο μέλλον. Ταυτόχρονα η διεύρυνση οφείλει να 
μην έρχεται σε αντίθεση με τις βασικές αρχές που θεμελιώνουν το ευ-
ρωπαϊκό οικοδόμημα, όπως και τις αρχές της εμβάθυνσης και της οικο-
νομικής και κοινωνικής συνοχής. Απαιτείται έμπρακτη προσήλωση στις 
αρχές της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και του σεβασμού των αν-
θρωπίνων δικαιωμάτων. 

Εφόσον βασικός στόχος είναι πλέον η ενσωμάτωση των Βαλκανίων, 
όπως ακριβώς και των άλλων περιοχών της κεντρικής και ανατολικής 
Ευρώπης, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να επιδιωχθεί η ανάπτυξη 
μίας νέας μορφής συνολικής συλλογικής συνεργασίας μεταξύ των βαλ-
κανικών χωρών με την αποτελεσματική συμμετοχή της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 
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Η άμεση εκπόνηση και θέση σε εφαρμογή ενός σχεδίου οικονομι-
κής ανασυγκρότησης της περιοχής, μετά τον τερματισμό της κρίσης στη 
Γιουγκοσλαβία είναι πλέον απολύτως απαιτητή αν θέλουμε να διασφα-
λίσουμε τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην περιοχή. 

Είναι απαραίτητη η καταστατική επαναβεβαίωση της ισοτιμίας των 
γλωσσών και η οριστική διασφάλιση στην πράξη της γλωσσικής ετερό-
τητας και ποικιλίας ως περιεχόμενο του σκληρού πυρήνα της ευρωπαϊ-
κής ολοκλήρωσης. Η ελληνική γλώσσα, ως αναπόσπαστο τμήμα του ελ-
ληνικού πολιτισμού και επομένως του ευρωπαϊκού πολιτισμού, πρέπει 
να συνεχίσει να αποτελεί αντικείμενο σεβασμού και να απολαμβάνει 
της θεσμικής ισοτιμίας από τη μεριά των οργάνων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 

Η άμεση εκπόνηση και θέση σε εφαρμογή ενός σχεδίου οικονομι-
κής ανασυγκρότησης της περιοχής, μετά τον τερματισμό της κρίσης στη 
Γιουγκοσλαβία είναι πλέον απολύτως απαιτητή αν θέλουμε να διασφα-
λίσουμε τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην περιοχή. 

Είναι απαραίτητη η καταστατική επαναβεβαίωση της ισοτιμίας των 
γλωσσών και η οριστική διασφάλιση στην πράξη της γλωσσικής ετερό-
τητας και ποικιλίας ως περιεχόμενο του σκληρού πυρήνα της ευρωπαϊ-
κής ολοκλήρωσης. Η ελληνική γλώσσα, ως αναπόσπαστο τμήμα του ελ-
ληνικού πολιτισμού και επομένως του ευρωπαϊκού πολιτισμού, πρέπει 
να συνεχίσει να αποτελεί αντικείμενο σεβασμού και να απολαμβάνει 
της θεσμικής ισοτιμίας από τη μεριά των οργάνων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 

Υποστηρίζεται η καθιέρωση νέων πολιτικών στους τομείς της ανά-
πτυξης και της απασχόλησης, του τουρισμού, της ενέργειας και της κοι-
νωνίας των πληροφοριών, ενώ σ' αυτήν την Ευρώπη θα πρέπει να ενι-
σχυθούν οι ήδη υπάρχουσες κοινές πολιτικές στους χώρους (α) της βιο-
μηχανίας, της έρευνας και ανάπτυξης και των διευρωπαϊκών δικτύων, 
(β) του περιβάλλοντος, της δημόσιας υγείας, της προστασίας των κατα-
ναλωτών, ενώ μια ολοκληρωμένη πολιτική για τη νεολαία γίνεται πλέ-
ον απαραίτητη. 

Οι ανθρωπιστικές αξίες, καθώς και το κοινωνικό πρότυπο, που συ-
νιστούν τον «ευρωπαϊκό τρόπο ζωής» δεν μπορούν να τίθενται υπό αμ-
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φισβήτηση. Πρέπει να διαμορφωθεί ως εκ τοΰτου μια ουσιαστική πολι-
τική απασχόλησης στο πλαίσιο των θεμελιωδών αρχών της αλληλεγγύ-
ης, της ελευθερίας, της ισόρροπης ανάπτυξης και της οικονομικής και 
κοινωνικής συνοχής. 

Οι νέες τεχνολογίες δεν μπορούν παρά να επανασυνδέουν το προϊ-
όν της όποιας δημιουργίας με τον δημιουργό του, δηλαδή τον άνθρωπο. 
Γι' αυτό εκείνο που μας βρίσκει αντίθετους είναι ο διαχωρισμός της ευ-
ρωπαϊκής οικονομίας και κοινωνίας σε δύο κατηγορίες : σε αυτούς που 
θα έχουν πρόσβαση και θα χρησιμοποιούν προς ίδιο όφελος τα αποτε-
λέσματα της «κοινωνίας των πληροφοριών» και σε αυτούς τους «πλη-
ροφοριακά αναλφάβητους» που θα μείνουν στο περιθώριο και ίσως τε-
λικά την απορρίψουν, υπονομεύοντας τη συνοχή των κοινωνιών μας. 

Στην κατεύθυνση αυτή θα πρέπει να εξεταστεί η διενέργεια ενός 
δημοψηφίσματος ενιαία σε όλα τα κράτη-μέλη, το οποίο να αποφασίσει 
την υιοθέτηση ενός Συντάγματος της ΕΕ Το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα θα 
συνδιαμορφωθεί και θα υιοθετηθεί από τα κοινοβουλευτικά όργανα, 
τόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και τα εθνικά Κοινοβούλια. Στην 
εκπόνηση αυτού του Συντάγματος θα πρέπει να συμμετάσχει ενεργά η 
ευρωπαϊκή κοινωνία πολιτών. 





ΕΝΟΤΗΤΑ Β' 
ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ 





1. Ο ΦΑΎΛΟς ΚΎΚΛΟς ΤΩΝ ΔΙΑΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ 

Η σημερινή Βουλή είναι η εικοστή τρίτη από την αποκατάσταση της 
Δημοκρατίας στην Ελλάδα. Το κοινοβουλευτικό μας πολίτευμα, αλλά 
και η ελληνική κοινωνία, της οποίας το Κοινοβούλιο είναι ο συλλεκτή-
ρας ιδεών, τάσεων και προσδοκιών θα έπρεπε φυσιολογικά να έχει ει-
σέλθει στην ενηλικίωσή του. Δυστυχώς, όμως, η εικόνα του σημερινού 
Κοινοβουλίου δεν αποτελεί παρά αναπαραγωγή της εικόνας του ασθε-
νούντος κοινωνικοπολιτικού συστήματος. Είναι επίσης ευρέως αποδε-
κτό ότι στο πολιτικό σύστημα υπάρχει έλλειμμα θεσμών. Η Ελλάδα α-
πό τα τέλη της δεκαετίας του '80 εμφανίζεται να νοσεί βαρέως από τη 
διαπλοκή συμφερόντων μεταξύ κρατικών προμηθειών, δημοσίων έρ-
γων, λειτουργίας των ΜΜΕ και χρηματοδότησης κομμάτων και πολιτι-
κών. Αν δεν σπάσει ο φαύλος κύκλος της διαπλοκής συμφερόντων, οι 
περισσότεροι πολίτες θα βυθίζονται όλο και βαθύτερα στην κρίση, την 
ίδια ώρα που κάποιοι άλλοι θα πλουτίζουν. 

Το πρόβλημα δεν είναι οι πολιτικοί ούτε τα κόμματα, αλλά οι δια-
χειριστές των κρατικών προμηθειών και των δημοσίων έργων που 
πλουτίζουν εκμεταλλευόμενοι τις αδυναμίες του πολιτικού συστήματος, 
ελέγχουν τα ΜΜΕ, χρηματοδοτούν τα κόμματα και την πολιτική διαδι-
κασία για τις προεκλογικές δαπάνες και αυτό καταλήγει τελικά σε βά-
ρος των πολιτών και του Έλληνα φορολογούμενου. Το κράτος σήμερα 
ελέγχει το μισό περίπου της οικονομικής δραστηριότητας που είναι και 
το χρεοκοπημένο κομμάτι της οικονομίας. Όσον αφορά το υπόλοιπο 
μισό, το 25% περίπου αποτελείται από τις κρατικοδίαιτες επιχειρήσεις 
και μόνο ένα 25% είναι το ποσοστό της υγιούς επιχειρηματικής δρα-
στηριότητας. Αυτή είναι η ακτινογραφία της ελληνικής οικονομίας που 
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ασθενεί σοβαρά. Για το λόγο αυτό είναι ανάγκη να διασφαλισθεί η 
χρηστή διαχείριση του δημόσιου χρήματος και του προϋπολογισμού. 

Σήμερα τα μισά χρήματα στα δημόσια έργα χάνονται στη διαδρομή 
από την Τράπεζα της Ελλάδος στα εργοτάξια. Αν κάποιος ανοίξει ο-
ποιαδήποτε έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, θα διαπιστώσει ότι τα 
δημόσια έργα στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια ανατίθενται με εκπτώ-
σεις που φτάνουν μέχρι και 80% και αποδίδονται στο Δημόσιο στο 
200% της αρχικής τους μελέτης. Το κάθε έργο δηλαδή πληρώνεται 10-
20 φορές την αξία που δημοπρατείται. 

Επίσης, οι κρατικοί προμηθευτές πωλούν στο Δημόσιο σε τιμές που 
ξεπερνούν πολλές φορές το 300% των τιμών που ισχύουν διεθνώς. Αξί-
ζει να αναφερθεί ένα παράδειγμα: ζητήθηκε από το υπουργείο Υγείας 
ενημέρωση για το κόστος των φίλτρων νεφρού που χρησιμοποιούν τα 
νοσοκομεία. Η τιμή για κάθε φίλτρο που πληρώνει το κράτος είναι 17,5 
χιλιάδες δραχμές. Την ίδια χρονική στιγμή εστάλη ιδιωτικά ένα γράμ-
μα στις ΗΠΑ όπου εζητείτο προσφορά για φίλτρα όμοιων προδιαγρα-
φών. Η απάντηση ήταν ότι το κάθε φίλτρο κοστίζει 19 δολάρια ΗΠΑ, 
δηλαδή 4.500 δραχμές. Μόνο γι' αυτό το συγκεκριμένο είδος, από την 
υπερτιμολόγηση, χάνει το Δημόσιο 17 δισ. δραχμές τα τελευταία χρό-
νια1. Δηλαδή όσες ακριβώς είναι και οι δαπάνες της Βουλής, το κόστος 
δηλαδή της Δημοκρατίας στην Ελλάδα για το 1996. Οι δαπάνες αυτές 
περιλαμβάνουν τους μισθούς των βουλευτών και των συνεργατών τους, 
τους μισθούς υπαλλήλων της Βουλής, των αστυνομικών της φρουράς 
και της διεθνούς κοινοβουλευτικής της παρουσίας. Γι' αυτό σήμερα, 
Βουλή και κόμματα πρέπει να ελέγξουν πού δαπανώνται τα χρήματα 
των κρατικών προμηθειών, που είναι 1,4 τρισ. κάθε χρόνο, όπως επίσης 
και τα περίπου 10 τρισ. δραχμές των μεγάλων έργων μέχρι το έτος 2000. 

Επίσης υπάρχει αδιαφάνεια στα έσοδα και στα όρια δαπανών των 
κομμάτων, είτε αυτά προέρχονται από τον κρατικό προϋπολογισμό εί-
τε από τον ιδιωτικό τομέα. Παλαιότερα στην Ελλάδα δεν υπήρχε παρό-
μοιο πρόβλημα, γιατί οι δαπάνες των πολιτικών και των κομμάτων ήταν 
σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Με την ελεύθερη ραδιοφωνία και τηλεόραση, 
όμως, τα κόμματα για να αντιμετωπίσουν τον ανταγωνισμό πολλαπλα-

1. Πρακτικά Βουλής, 22 Νοεμβρίου 1995. Ομιλία Μανώλη Κ. Κεφαλογιάννη. 
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αίασαν τα έξοδα τους. Κατά συνέπεια, καθίσταται αναγκαίο περισσό-
τερο παρά ποτέ ένα νέο θεσμικό πλαίσιο για τις δαπάνες των κομμά-
των. Κάποιοι έχουν βρει εύκολη λεία τους πολιτικούς, ενώ εκείνοι που 
έχουν τα κλειδιά της διαπλοκής, πολλές φορές εμπλέκονται, ενώ τα 
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης μένουν στο απυρόβλητο, εμφανίζοντας 
τους πολιτικούς αφερέγγυους και ανήθικους. Αυτή η λογική θέλει τους 
πολιτικούς αδύναμους και παραγκωνισμένους, ανίκανους να παρέμ-
βουν. 

Σήμερα δυστυχώς ο πολιτικός έχει πάψει να είναι νομοθέτης και 
λειτουργεί ως επικυρωτής των αποφάσεων της κυβέρνησης. Από το 
1974, έχουν ψηφισθεί 2.500 νόμοι από τους οποίους οι βουλευτές έχουν 
προτείνει μόνο έξι. Επιβάλλεται να απεγκλωβιστούν οι βουλευτές από 
το αρτηριοσκληρωμένο σύστημα και να διορθώσουν τα κακώς κείμενα 
σε μια χώρα που χρειάζεται θεσμική κοινοβουλευτική επανάσταση. 

Για τους λόγους αυτούς, σύμφωνα με την επιταγή 51.2 και την 60 του 
Συντάγματος, που ορίζουν ότι οι βουλευτές αντιπροσωπεύουν το έθνος 
και έχουν απεριόριστο το δικαίωμα της γνώμης και της ψήφου κατά συ-
νείδηση και επειδή δεν είναι δεκτό ότι τα λόγια του Μακρυγιάννη «το 
'χουν σε δόξα, το 'χουν σε τιμή, το 'χουν σε ικανότητα το να τους είπης 
ότι έκλεψαν, ότι πρόδωσαν, ότι ήφεραν τόσα κακά εις την Πατρίδα» α-
φορούν το σύνολο του πολιτικού κόσμου, αμέσως μετά την έναρξη των 
εργασιών της Α" συνόδου της Θ' περιόδου της Βουλής της Προεδρευό-
μενης Δημοκρατίας, κατέθεσα τρεις προτάσεις νόμου με τους συναδέλ-
φους μου βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας κ.κ. Θεόφιλο Λεονταρίδη, 
Γεώργιο Καλό, Τριαντάφυλλο Μπέλλο, Ιωάννη Λαμπρόπουλο, Αθανά-
σιο Δαβάκη, Νικόλαο Νικολόπουλο, Γεώργιο Αλογοσκούφη, Σάββα 
Τσιτουρίδη, Σπήλιο Σπηλιωτόπουλο, Γεώργιο Γαρουφαλιά, Βασίλειο 
Κορκολόπουλο, Αναστάσιο Νάκο, Ευγένιο Χαϊτίδη, που είναι οι ακό-
λουθες: 

Α) Πρόταση νόμου για τη «ρύθμιση του τομέα της ιδιωτικής ραδιοτηλε-
όρασης». Η πρόταση αυτή προβλέπει ότι: 

1. Ιδρύεται ανεξάρτητη διοικητική αρχή «Εθνική Επιτροπή Ραδιο-
τηλεόρασης». Με τις ρυθμίσεις της τροπολογίας αυτής, αποκαθίσταται 
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ο ρυθμιστικός ρόλος του κράτους στον τομέα των ΜΜΕ και θεσμοθε-
τείται μια πραγματικά ανεξάρτητη διοικητική, κανονιστική και ελεγκτι-
κή αρχή, η Εθνική Επιτροπή Ραδιοτηλεόρασης (ΕΕΡ), στην οποία συμ-
μετέχουν και οι εκπρόσωποι όλων των συντελεστών παραγωγής και 
λειτουργίας των ΜΜΕ, ενώ εξασφαλίζεται η αντικειμενική επιλογή 
των μελών της. Θεσμοθετείται ο έλεγχος της ΕΕΡ από τη Βουλή και η 
πειθαρχική διαδικασία ελέγχου των μελών της ΕΕΡ από ειδική επιτρο-
πή ανωτάτων δικαστικών. Ανατίθενται στην ΕΕΡ όλες οι κατά το Σύ-
νταγμα αρμοδιότητες του κράτους για τον άμεσο έλεγχο της ραδιοφω-
νίας και της τηλεόρασης. Καθορίζονται οι παραβιάσεις και οι επιβαλ-
λόμενες από την ΕΕΡ κυρώσεις στους παραβάτες του κανονιστικού 
πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας των ηλεκτρονικών ΜΜΕ. 

2. Ρυθμίζεται η λειτουργία των ΜΜΕ κατά την προεκλογική περίο-
δο. Προτείνεται η καθιέρωση περιορισμού του χρόνου πολιτικού δια-
λόγου και μηνυμάτων κατά την προεκλογική περίοδο στα ηλεκτρονικά 
ΜΜΕ και μάλιστα μόνο μεταξύ πολιτικών κομμάτων, καθώς και η κά-
λυψη του συνόλου της σχετικής δαπάνης από τον Κρατικό Προϋπολο-
γισμό. 

3. Προβλέπεται κατάργηση του υπουργείου Τύπου και ΜΜΕ εφό-
σον με σχέδιο νόμου εξαντλείται ο ρυθμιστικός ρόλος του κράτους στα 
ηλεκτρονικά ΜΜΕ και ανατίθενται όλες οι κανονιστικές λειτουργίες 
στην ΕΕΡ. 

4. Ρυθμίζονται οι σχέσεις διαφημιζόμενων, διαφημιστών, μεσολαβη-
τών και διαφημιστικών μέσων και καθορίζονται χρηματικές ποινές για 
τους παραβάτες των προτεινόμενων ρυθμίσεων (Μ6<3ία δΐιορδ). 

Οι ραδιοτηλεοπτικές συχνότητες, με βάση το Σύνταγμα της χώρας, 
είναι κοινωνικό αγαθό και πρέπει να προστατεύεται όπως ο εθνικός 
πλούτος, η λαϊκή κληρονομιά και το περιβάλλον. 

Β) Για τη «ρύθμιση της διενέργειας και της δημοσιοποίησης των δημο-
σκοπήσεων». Με την πρόταση αυτή σκοπείται ο έλεγχος και η ρύθ-
μιση του φαινομένου της μετατροπής μιας δημοσκόπησης από πηγή 
πληροφόρησης σε πηγή δημιουργίας γεγονότος. Ειδικότερα: 
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1. Ορίζεται η έννοια δημοσκόπηση, ερευνητής κοινής γνώμης, και 
καθορίζεται ότι οι δημοσκοπήσεις θα διενεργούνται και θα δημοσιεύ-
ονται νομίμως μόνο από αδειούχους ερευνητές της αγοράς. 

2. Ιδρύεται ανεξάρτητη διοικητική αρχή με την επωνυμία Εθνική Ε-
πιτροπή Δημοσκοπήσεων (ΕΕΔ) για τον έλεγχο και τη ρύθμιση των δη-
μοσκοπήσεων στην Ελλάδα. 

3. Ορίζονται οι αρμοδιότητες, ο τρόπος στελέχωσης, οργάνωσης και 
λειτουργίας της ΕΕΔ και οι επιβαλλόμενες από αυτήν κυρώσεις σε πε-
ρίπτωση παράβασης των διατάξεων του νόμου, 

4. Καθορίζονται οι υποχρεώσεις των φορέων δημοσκοπήσεων και 
δημοσιεύσεων των δημοσκοπήσεων, το πλαίσιο και το αποδεκτό αντι-
κείμενο των διενεργουμένων δημοσκοπήσεων. 

5. Ορίζονται συγκεκριμένες απαγορεύσεις διενέργειας και δημο-
σιοποίησης δημοσκοπήσεων. Ειδικότερα καθορίζεται η απαγόρευση 
διενέργειας και δημοσιοποίησης δημοσκοπήσεων κατά τη διάρκεια της 
προεκλογικής περιόδου και την ημέρα διεξαγωγής της ψηφοφορίας. 

6. Καθορίζεται μεταβατική περίοδος λειτουργίας των κατά τη δημο-
σίευση του νόμου λειτουργούντων φορέων δημοσκοπήσεων, μέχρις ό-
του εφοδιασθούν με την άδεια που καθορίζει η πρόταση νόμου. 

Η παντελής έλλειψη ρύθμισης της διενέργειας και δημοσιοποίησης 
των δημοσκοπήσεων, έχει οδηγήσει στο φαινόμενο να μετατρέπεται η 
δημοσκόπηση σε πηγή δημιουργίας γεγονότος, από πηγή πληροφόρη-
σης που ήταν αρχικά. Κάποια αποτελέσματα δημοσκοπήσεων μετατρέ-
πονται σε «γεγονότα» που δεν έχουν ακόμα συμβεί. Έτσι μετατίθεται 
το ενδιαφέρον των πολιτικών και η χρησιμότητα του δημόσιου διαλό-
γου, αφού ο πολιτικός διάλογος ουσίας υποκαθίσταται από διφορούμε-
νους αριθμούς, οι οποίοι αποτελούν πηγή αυθαίρετων συμπερασμάτων 
που εξυπηρετούν τους σκοπούς συγκεκριμένων οργανωμένων συμφε-
ρόντων. 

Αναφέρονται ενδεικτικά γεγονότα που απορρέουν από την έλλειψη 
ρυθμίσεως: α) Η παραβίαση του άρθρου 52 του Συντάγματος και της 
σχετικής υπουργικής απόφασης, με την ανακοίνωση και ερμηνεία των 
οχίΐ-ροΐΐδ των εκλογών της 22ας Σεπτεμβρίου 1996, τρεις ώρες πριν 
κλείσουν οι κάλπες και λήξει η ψηφοφορία, β) Η αλλοίωση της εικόνας 
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του εθνικού φρονήματος, όταν στην ελληνοτουρκική κρίση του Ιανουα-
ρίου 1996, τέθηκε το ερώτημα «αν η Ελλάδα έπρεπε να προσχωρήσει 
στην ανακατάληψη της Ίμιας, έστω και εάν αυτό οδηγούσε σε πόλεμο 
με την Τουρκία», όπου εμφανίσθηκε δήθεν το 69,4% του ελληνικού λα-
ού να απαντάει αρνητικά, όταν σε άλλη δημοσκόπηση την ίδια περίοδο 
το 51,4% του λαού είχε τοποθετηθεί αρνητικά στην αξιολόγηση της πο-
λιτικής της ελληνικής κυβέρνησης στα ελληνοτουρκικά. 

Γ) Πρόταση νόμου για τον έλεγχο των «εκλογικών εσόδων και δα-
πανών πολιτικών κομμάτων και υποψηφίων βουλευτών». Συγκεκριμέ-
να η πρόταση καθορίζει: 

1. Οροφή στις δαπάνες. Ανώτατα επιτρεπόμενα όρια εκλογικών δα-
πανών με βάση τον πληθυσμό. Δύο (2) εκατομμύρια δραχμές πάγιο συν 
είκοσι (20) δραχμές ανά δημότη εκλογικής περιφέρειας για τους βουλευ-
τές και 100 δραχμές ανά δημότη στο σύνολο της επικράτειας για τα κόμ-
ματα. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το όριο δαπανών για ένα βουλευτή, στη 
μικρότερη περιφέρεια της χώρας, την Ευρυτανία, είναι 2,6 εκατομμύρια 
δραχμές, ενώ στη μεγαλύτερη, τη Β" Αθηνών, 22 εκατομμύρια δραχμές. 
Για τα κόμματα το όριο φθάνει το ένα δισεκατομμύριο δραχμές. 

2. Όριο στα έσοδα. Ανώτατα επιτρεπόμενα όρια και αντικειμενικός 
προσδιορισμός των κάθε είδους εισφορών και δωρεών ιδιωτών και νο-
μικών προσώπων προς κόμματα και υποψηφίους. Το όριο για τα κόμ-
ματα είναι 300.000 δραχμές και το όριο για τους υποψηφίους 50.000 
δραχμές. Η δωρεάν παραχώρηση εκλογικού υλικού, εκλογικών κέ-
ντρων κ.λπ. θεωρούνται ως δαπάνες γενόμενες. Παρέχεται έκπτωση α-
πό το δηλούμενο εισόδημα μέχρι και 1.000.000 δραχμές για προεκλογι-
κές εισφορές σε κόμματα και υποψηφίους. 

3. Έλεγχος από ανεξάρτητη αρχή. Τον έλεγχο της εφαρμογής του 
νόμου, τον αναλαμβάνει ειδικό τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου και ό-
χι η Διακομματική Επιτροπή όπως ισχύει μέχρι τώρα. 

4. Αυστηρές ποινές για τους παραβάτες. Για τα κόμματα, αποκλει-
σμός για ένα χρόνο από την κρατική επιχορήγηση, ενώ για τους υποψη-
φίους καταλογισμός σε βάρος τους στο Δημόσιο Ταμείο ποσού δεκα-
πλάσιου της υπέρβασης του ορίου δαπανών. Προβλέπονται επίσης ποι-
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νικές ευθύνες για τα μέλη της διαχειριστικής επιτροπής που υποχρεω-
τικά καθορίζει το κόμμα ή ο υποψήφιος, όπως και ποινικές ευθύνες για 
τον ιδιώτη που συνεισφέρει ποσά μεγαλύτερα από τα επιτρεπόμενα. 
Ας σημειωθεί εδώ ότι οι προτείνοντες το σχέδιο νόμου αναλαμβάνουν 
τη δέσμευση να προωθήσουν στην επόμενη Συνταγματική Αναθεώρη-
ση, ποινή έκπτωσης από το βουλευτικό αξίωμα για τους παραβάτες του 
νόμου όπως ισχύει σε πολλές χώρες του εξωτερικού. 

5. Διάθεση χρόνου στα ηλεκτρονικά ΜΜΕ. Προβλέπεται ότι ο χρό-
νος μετάδοσης των προεκλογικών ραδιοτηλεοπτικών μηνυμάτων θα α-
γοράζεται απευθείας από την πολιτεία. Ο χρόνος αυτός θα τίθεται δω-
ρεάν στα πολιτικά κόμματα. 

Όταν η κρατική επιχορήγηση για τα κόμματα είναι περίπου ίση με 
τα χρέη των κομμάτων προς τις τράπεζες, όταν οι βουλευτές κατά την 
προεκλογική περίοδο δαπανούν πολλές φορές (κυρίως στις μεγάλες 
περιφέρειες του κέντρου) όσα η πολιτεία τους αποζημιώνει στη διάρ-
κεια μιας τετραετίας, οδηγούμαστε στο να έχουμε πολιτικούς πλού-
σιους ή εξαρτώμενους. 

Σήμερα επιβάλλεται να ενεργοποιηθούν οι υγιείς δυνάμεις του τό-
που μας για να βοηθήσουν τη χώρα να βγει από τα πολλαπλά αδιέξο-
δα. Παρ' όλα αυτά αξίζει να αναφερθεί ότι πολλοί είναι οι νέοι που α-
ξιοθαύμαστα αρνούνται να παρασυρθούν και αγωνίζονται με αξιοπρέ-
πεια. Όπως επίσης είναι πολλοί οι επιχειρηματίες εκείνοι που προσπα-
θούν, καινοτομούν, παράγουν πλούτο, δημιουργούν θέσεις εργασίας, 
προσφέρουν στο εθνικό εισόδημα και διατηρούν στη ζωή την αποτελ-
ματωμένη εθνική οικονομία. Τέλος πολλοί είναι και οι ακαδημαϊκοί 
δάσκαλοι που επιμένουν να επιτελούν έργο όσο μπορούν, παρά την πε-
ριθωριοποίηση και την περιφρόνηση της αποστολής τους. 

Η ενίσχυση της θεσμικής οργάνωσης της πολιτείας, όμως, δεν αρκεί 
για να ανακόψει και να αντιμετωπίσει ριζικά το φαινόμενο των πολιτι-
κών ελλειμμάτων εάν δεν αφυπνισθεί ο λαός και δεν αποφασίσουν οι 
πολίτες να αντισταθούν στην κρατική αυθαιρεσία. Η εποχή μας έχει ε-
παληθεύσει το λεχθέν ότι: «οι λαοί έχουν τις κυβερνήσεις που τους α-
ξίζουν». 
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Η αφύπνιση του ελληνικού λαού και η συνειδητή αντίσταση των πο-
λιτών στα εκφυλιστικά φαινόμενα της πολιτικής και κοινωνικής ζωής, 
θα δώσουν τη δύναμη στους πολιτικούς εκείνους, που είναι αποφασι-
σμένοι να ανταμώσουν τους νέους ορίζοντες που απλώνονται μπροστά 
και «να κυβερνήσουν την πόλη παίρνοντας τις καλύτερες αποφάσεις 
χωρίς να κρατούν από φόβο το στόμα τους κλειστό» (Σοφοκλή Αντιγό-
νη 178-181). 

2. Η «ΑΝΟΙΞΗ » ΤΟΥ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΎ ΠΕΔΊΟΥ: Από την απορρύ-
θμιση στην προσπάθεια συγκρότησης μηχανισμού αποτελεσματικής 
άσκησης κρατικού ελέγχου 

«Δώστε μου τους ραδιοφωνικούς σταθμούς τον κόσμον 
και εκατό ανθρώπους ικανούς στην προπαγάνδα. Σε δύο 
μήνες θα μπορούσα να κάνω την Ελβετία κομμουνιστική 

και τους κατοίκους της Ονδούρας 
να βάφουν τα μαλλιά τους κόκκινα.» 

Μικές, Αγγλοούγγρος εθιμογράφος 

2.1. Θεσμικό Πλαίσιο 

Α. «Η ραδιοφωνία και η τηλεόραση υπάγονται στον άμεσο έλεγχο 
του κράτους και έχουν σκοπό την αντικειμενική και με ίσους όρους με-
τάδοση πληροφοριών και ειδήσεων, καθώς και προϊόντων του λόγου 
και της τέχνης. Πρέπει πάντως να εξασφαλίζεται η ποιοτική στάθμη 
των εκπομπών που επιβάλλει η κοινωνική αποστολή τους και η πολιτι-
στική ανάπτυξη της Χώρας». (Άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγματος). 

Β. «Παν πρόσωπον έχει δικαίωμα εις την ελευθερία της εκφράσε-
ως. Το δικαίωμα τούτο περιλαμβάνει την ελευθερία γνώμης ως και την 
ελευθερία λήψεως ή μεταδόσεως πληροφοριών ή ιδεών, άνευ επεμβά-
σεως δημοσίων αρχών και ασχέτως συνόρων. Το παρόν άρθρον δεν 
κωλύει τα κράτη από του να υποβάλωσι τας επιχειρήσεις ραδιοφωνίας, 
κινηματογράφου ή τηλεοράσεως εις τους κανονισμούς εκδόσεως α-
δειών λειτουργίας. 
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Η άσκηση των ελευθεριών τούτων, συνεπαγόμενη καθήκοντα και 
ευθύνας, δύναται να υπαχθεί εις ωρισμένας διατυπώσεις, όρους, περιο-
ρισμούς ή κυρώσεις, προβλεπόμενους υπό του νόμου και αποτελούντας 
αναγκαία μέτρα εν δημοκρατική κοινωνία δια την εθνική, ασφάλεια 
την εδαφική, ακεραιότητα ή δημόσια ασφάλεια, την προάσπιση της τά-
ξεως και την πρόληψη του εγκλήματος, την προστασία της υπολήψεως 
ή των δικαιωμάτων των τρίτων, την παρεμπόδιση της κοινολογήσεως ε-
μπιστευτικών πληροφοριών ή την διασφάλιση του κύρους και αμερολη-
ψίας της δικαστικής εξουσίας». (Άρθρο 10 της από 4.11.1950 Σύμβασης 
δια την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιω-
δών ελευθεριών, όπως κυρώθηκε από την Ελλάδα στις 19.9.1974). 

Γ. «Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχοντας υπόψη ... ότι η χρηματοδότη-
ση των (ραδιοτηλεοπτικών) προγραμμάτων γίνεται όλο και περισσότε-
ρο μέσω χορηγών και ότι θα πρέπει να θεσπισθούν κατάλληλοι κανό-
νες που να αφορούν την προστασία της φυσικής, διανοητικής και ηθι-
κής ανάπτυξης των ανηλίκων στα προγράμματα και τις τηλεοπτικές 
διαφημίσεις ... ότι οι ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί, ανεξάρτητα από το 
γεγονός ότι είναι σκόπιμο να μεριμνούν ώστε οι εκπομπές τους να α-
πεικονίζουν πιστά τα πραγματικά περιστατικά και τα γεγονότα, πρέπει 
εν πάση περιπτώσει να υπόκεινται σε ακριβείς υποχρεώσεις ως προς το 
δικαίωμα απάντησης ή προσφυγής σε ισοδύναμα μέτρα ώστε να δια-
σφαλίζεται η αποτελεσματική άσκηση αυτών των δικαιωμάτων από ο-
ποιονδήποτε του οποίου τα νόμιμα δικαιώματα θίγονται από το περιε-
χόμενο μιας τηλεοπτικής εκπομπής ...» εξέδωσε την οδηγία 89/552 
ΕΟΚ (έχει ήδη ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία με το π.δ. 
236/1992). 

Δ. «Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ... εκτιμά ότι η απεριόριστη και α-
νεξέλεγκτη διαδικασία συγκέντρωσης επιχειρήσεων στον τομέα των 
μέσων ενημέρωσης αποτελεί κίνδυνο για το δικαίωμα στην ενημέρωση, 
την αυτονομία της σύνταξης των εφημερίδων και την ελευθερία των δη-
μοσιογράφων ... Ζητεί από τα Θεσμικά Όργανα της Κοινότητας να 
συνδράμουν τις πρωτοβουλίες και προτάσεις που θα ενεργοποιήσουν 
την Κοινότητα όσον αφορά την προάσπιση των θεμελιωδών δικαιωμά-
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των, όπως ο πλουραλισμός της πληροφόρησης και η ελευθερία της έκ-
φρασης ...» (απόφαση της 15.2.1990). 

Ε. Στην Ελλάδα με τέσσερις νομοθετικές πρωτοβουλίες (ν. 
1730/1987, 1866/1989, 2173/1993 και 2328/1995) επιχειρήθηκε η ρύθμι-
ση του κρατικού ελέγχου στα οπτικοακουστικά Μέσα Μαζικής Ενημέ-
ροοσης με σκοπό την εφαρμογή της συνταγματικής επιταγής. Παράλλη-
λα εκδόθηκαν το π.δ. 236/1992 για την ενσωμάτωση της οδηγίας 
89/552/ΕΟΚ στο εθνικό δίκαιο και οι κανονισμοί 1/1991, 2/1991 και 
3/1991 του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης που επιχείρησαν να 
ρυθμίσουν τους κανόνες δημοσιογραφικής δεοντολογίας, ραδιοτηλεο-
πτικών προγραμμάτων και διαφημίσεων. Πρόσφατα εκδόθηκε το π.δ. 
213/1995 με ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία του Ε.Σ.Ρ. 

2.2. Το Ραδιοτηλεοπτικό Πεδίο Σήμερα 

Οι ανωτέρω διατάξεις που περιέχονται στην ελληνική νομοθεσία, 
προβλέπουν τα πάντα. Πλην όμως και αυτές, όπως και οι συνταγματι-
κές επιταγές και οι προβλέψεις της σύμβασης των δικαιωμάτων του αν-
θρώπου παραβιάζονται καθημερινά στον ελλαδικό χώρο, ενώ το Εθνι-
κό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ), υπό τη δαμόκλειο σπάθη της ε-
κτελεστικής εξουσίας, αποτελεί αντικείμενο σχολιασμού τόσο των 
ΜΜΕ όσο και των τηλεθεατών. Να μη λησμονείται ότι επτά χρόνια με-
τά την πρώτη νομοθετική θεσμοθέτησή του, το ΕΣΡ εξακολουθεί να έ-
χει συμβουλευτική γνώμη για την εκτελεστική εξουσία, η οποία διατη-
ρεί όλες τις αποφασιστικές αρμοδιότητες, ενώ διορίζει την πλειοψηφία 
των μελών του συμβουλίου. Η πρόσφατη προεκλογική περίοδος απέ-
δειξε την κρίσιμη για τη λειτουργία της δημοκρατίας ανάγκη να απο-
κτήσει το ΕΣΡ τις αρμοδιότητες που έχουν τα αντίστοιχα όργανα στις 
άλλες προηγμένες χώρες. 

Η πλειονότητα των νομοθετικών ρυθμίσεων που ψηφίστηκαν για να 
τακτοποιήσουν την αναρχία που επικρατεί στο ραδιοτηλεοπτικό χώρο 
είναι κενά γράμματα. Όπως είχαμε τονίσει στη Βουλή κατά τη συζήτη-
ση του νόμου 2328/95, ο ελλιπέστατος αυτός νόμος ήταν και εξ ορισμού 
ανενεργός, διότι για την υλοποίησή του προέβλεπε την έκδοση 15 Προ-
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εδρικών Διαταγμάτων, 12 κοινών υπουργικών αποφάσεων και 12 απο-
φάσεων του υπουργείου Τύπου. 

Αποτέλεσμα της μη εφαρμογής και αυτού έστω του ελλιπούς νόμου 
είναι η μη εφαρμογή του χάρτη ραδιοσυχνοτήτων και η απουσία κάθε 
απόπειρας εξυγίανσης του ιδιωτικού ραδιοτηλεοπτικού χώρου, τα χρέη 
του οποίου υπολογίζονται σε εξήντα δισεκατομμύρια δραχμές. Πρό-
σφατη έκθεση του ΕΣΡ αναφέρει χαρακτηριστικά ότι: «το όλο σύστημα 
είναι αισθητά αποδυναμωμένο και αντιμετωπίζει το φάσμα βαθιάς και 
πολύπλευρης κρίσης». Υπό αυτές τις προϋποθέσεις υπάρχει ενδεχόμε-
νο να δημιουργηθούν στον κλάδο «νέες προβληματικές επιχειρήσεις 
που είτε θα απομυζούν κρατικούς και κοινωνικούς πόρους είτε θα ε-
ξαρτηθούν εμφανώς και αφανώς από αλλότρια διεθνή συμφέροντα». 

Εν όψει αυτών των διαπιστώσεων, δεν έχει υλοποιηθεί το Προεδρι-
κό Διάταγμα για τον έλεγχο της διαφάνειας στον ευρύτερο χώρο των 
ΜΜΕ. Δεν έχει ιδρυθεί το τμήμα ελέγχου διαφάνειας, που θα λειτουρ-
γεί στα πλαίσια του ΕΣΡ, με στόχο τον έλεγχο της οικονομικής δραστη-
ριότητας των επιχειρήσεων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς. Δεν έχει δη-
μιουργηθεί το αντίστοιχο μητρώο των επιχειρήσεων αυτών, ενώ η στε-
λέχωση και η υλικοτεχνική υποδομή του ΕΣΡ είναι ανεπαρκής. Άμεσο 
αποτέλεσμα αυτών των παραλείψεων είναι η αδυναμία οργάνωσης και 
εφαρμογής του πόθεν έσχες των επιχειρήσεων ΜΜΕ και κατά συνέ-
πεια ο έλεγχος του ασυμβίβαστου μεταξύ της ιδιότητας του επιχειρημα-
τία ΜΜΕ και του εργολάβου-προμηθευτού του δημόσιου τομέα. 

Σήμερα ανά την επικράτεια έχει διαπιστωθεί η λειτουργία 146 πα-
ρανόμων τηλεοπτικών σταθμών επί συνόλου 158, καθώς και 1500 παρα-
νόμων ραδιοφωνικών σταθμών επί συνόλου 1696. Από τα στοιχεία αυ-
τά και μόνον σαφώς προκύπτει το πλήρως απορυθμισμένο τοπίο των ο-
πτικοακουστικών ΜΜΕ. Το υπουργείο Τύπου έχει καθορίσει τις διαθέ-
σιμες ραδιοσυχνότητες - ΡΜ, αλλά δεν έχει προχωρήσει στην προκήρυ-
ξή τους. Όσον αφορά στις τηλεοπτικές συχνότητες οι αρμόδιοι δεν 
γνωρίζουν πόσες και ποιες συχνότητες υπάρχουν στα υΗΡ-νΗΡ και 
πόσοι και ποιοι σταθμοί εκπέμπουν σε αυτές. 
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2.3. Η Λειτουργία των Εξουσιών 

Η πεποίθηση ότι τα ΜΜΕ και κυρίως τα ηλεκτρονικά αποτελούν 
κυρίαρχο κέντρο εξουσίας στην Ελλάδα, τεκμηριώνεται χαρακτηριστι-
κά από τα αποτελέσματα έρευνας της ΡΚΟ μεταξύ των μελών του 3ου 
Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ (Απρίλιος 1994) όπου το 95,5% των ερωτηθέ-
ντων δήλωσε ότι τα ΜΜΕ είναι το κυρίαρχο κέντρο εξουσίας στη χώ-
ρα, ενώ μόλις το 19,9% έδωσε στο Κοινοβούλιο το ρόλο αυτό. Ο αεί-
μνηστος Αθανάσιος Κανελλόπουλος, τότε υπουργός Προεδρίας της 
Κυβερνήσεως, κατά τη συνεδρίαση της Βουλής τον Σεπτέμβριο του 
1989, οπότε συνεζητείτο το σχέδιο του μετέπειτα νόμου 1866/1989, εί-
πε: «Η τεράστια σημασία που έχει σήμερα για την ελευθερία του αν-
θρώπου το ραδιόφωνο και κυρίως η τηλεόραση σε μια εικονολατρική 
εποχή, έχει οδηγήσει στο μέτρημα των περιόδων της ιστορίας σε δύο: 
Στην περίοδο του Γουτεμβέργιου και την περίοδο του Μαρκόνι». 

Όμως, κατά τα άρθρα 1 παρ. 3 και 26 του Συντάγματος, όλες οι λει-
τουργίες της συντεταγμένης πολιτείας (νομοθετική, εκτελεστική, δικα-
στική) πηγάζουν από και ασκούνται υπέρ του ελληνικού λαού, ενώ ε-
κτελούνται εν ονόματι του. Και πέραν αυτού οι τρεις αυτές εξουσίες 
λειτουργούν μέσα σε ένα συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο, που τίθεται 
με τους νόμους, τα προεδρικά διατάγματα και τις κανονιστικές πράξεις 
των ρητά προς τούτο εξουσιοδοτημένων οργάνων. Είναι απαράδεκτο 
να διαπιστώνεται και να γίνεται παθητικά αποδεκτή η ανάληψη της ε-
ξουσίας από μέσα που δεν προβλέπονται από τον συνταγματικό χάρτη 
της χώρας. Εφόσον επικρατεί η άποψη ότι η σωστή πληροφόρηση είναι 
η προϋπόθεση της ελευθερίας του σύγχρονου ανθρώπου, η οποία με τη 
σειρά της υλοποιείται με τη λήψη ορθών αποφάσεων, τότε με τη μη πα-
ροχή σωστής πληροφόρησης στον πολίτη, αναιρείται ουσιαστικά το δι-
καίωμα της ελευθερίας του. 

Είναι επίσης χαρακτηριστικό ότι σε πρόσφατες δημοσκοπήσεις πα-
ρατηρείται συνεχής μείωση της αξιοπιστίας τόσο των πολιτικών όσο και 
των ΜΜΕ. Το περιοδικό ΤΙΜΕ στις 12/7/1993 κυκλοφόρησε με εξώφυλ-
λο-φωτομοντάζ, όπου απεικονίζονταν οι επικεφαλής των κυβερνήσεων 
των ΗΠΑ, Ινδίας, Κίνας, Ιαπωνίας, Αγγλίας, Γαλλίας και Γερμανίας με 
κουστούμια μεγάλα στα οποία κυριολεκτικά «έπλεαν». Η εντύπωση που 
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προκαλείτο ήταν ότι οι άνθρωποι αυτοί ήταν πολύ μικροί για τα ρούχα 
που φορούσαν ή μεταφορικά για τα αξιώματα που κατείχαν. Χαρακτη-
ριστικός και ο τίτλος του σχετικού άρθρου του περιοδικού: «λΥ1ΐ6Γ0 Ιι&νε 
311 ύι& ΙοαάοΓδ βοηο?» (Πού έχουν πάει όλοι οι ηγέτες;). 

Η μείωση του ποσοστού αποδοχής των πολιτικών από τους πολίτες 
συμβαδίζει τα τελευταία χρόνια και με τα ποσοστά αποχής και λευκών-
ακύρων ψηφοδελτίων κατά τις εκλογές. Η πτωτική τάση της εμπιστοσύ-
νης των πολιτών ανάγεται σε πολλά και βαθύτερα αίτια. Η λύση όμως 
των καθημερινών και γενικότερων, προβλημάτων που αντιμετωπίζουν 
οι πολιτικές ηγεσίες σήμερα είναι ταυτόχρονα δυσκολότερη και ευκο-
λότερη από ό,τι στο παρελθόν. Ευκολότερη όσον αφορά τους τεχνικο-
οικονομικούς πόρους που είναι αναμφισβήτητα πολύ μεγαλύτεροι από 
ό,τι στο παρελθόν. Δυσκολότερη όμως όσον αφορά τη λήψη των πολιτι-
κών αποφάσεων, που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη διάθεση 
των πόρων. Η δυσκολία οφείλεται, ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη πολύ 
περισσότερα αντικρουόμενα συμφέροντα από ό,τι στο παρελθόν και 
μάλιστα συμφέροντα τα οποία εκφράζονται από τις κυβερνήσεις, τα 
κόμματα και τα ΜΜΕ, τα οποία είναι σχεδόν η αποκλειστική πηγή ενη-
μέρωσης των πολιτών για θέματα πολιτικής. 

Η απάντηση στο ερώτημα, για τη συνυπευθυνότητα των ΜΜΕ στην 
απώλεια εμπιστοσύνης των πολιτών προς τους πολιτικούς και την πολι-
τική, είναι κρίσιμη για την απόφαση καθορισμού των ρυθμίσεων του 
ραδιοτηλεοπτικού τοπίου. 

Το κύριο καθήκον των ΜΜΕ είναι η διαφύλαξη της δημοκρατικής 
τάξης με την αποκάλυψη των λανθασμένων πολιτικών χειρισμών, ενώ 
ταυτόχρονα πρέπει να στηρίζουν ή τουλάχιστον να μην υπονομεύουν τη 
δημοκρατική τάξη. Το τελευταίο μπορεί να γίνει με τον τρόπο σχολια-
σμού της ειδησεογραφίας και την επιρροή που έχει ο σχολιασμός αυτός 
στη συνείδηση των πολιτών. Εδώ και μερικές δεκαετίες τα ΜΜΕ καλύ-
πτουν όλο και περισσότερα αρνητικά γεγονότα (πολιτικές αποτυχίες, 
οικονομική ύφεση, κοινωνικές ταραχές και δυστυχίες και καταστρο-
φές). Το γεγονός αυτό έχει δύο πολύ σημαντικές συνέπειες για το κοι-
νωνικό σύνολο: Αφ' ενός μεν ο άνθρωπος εθίζεται στην τάση ότι όλα τα 
πράγματα στον κόσμο επιδεινώνονται συνεχώς. Αφ' ετέρου ο άνθρω-
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πος τείνει να πιστεύει ότι σι πολιτικές ηγεσίες αδυνατούν όλο και πε-
ρισσότερο να λύνουν τα προβλήματα. 

Ο πειρασμός των ΜΜΕ να κάνουν μόνα τους πολιτική, αντί να α-
σκούν τον έλεγχο και την κριτική της πολιτικής, τα οδηγεί σε ένα «κυ-
νήγι μαγισσών», ιδιαίτερα όταν αποφασίσουν να εξοντώσουν αυτόν 
που έχουν βάλει στο στόχαστρο. Το πρόβλημα επαυξάνεται όταν, πέ-
ραν των σκανδαλοθηρικών ΜΜΕ, στον πειρασμό αυτό υποκύπτουν και 
τα ΜΜΕ εκείνα που διαμορφώνουν κλίμα στην κοινή γνώμη (ΙΙΌΙΙ<3-501> 

ΐ6Γδ). Η ειδησεογραφία των καταξιωμένων ΜΜΕ είναι σε θέση να χα-
ράξει πολιτική λόγω της απήχησης που έχει στα άλλα ΜΜΕ. Ως χαρα-
κτηριστικό παράδειγμα αναφέρεται το γερμανικό περιοδικό Όβτ 
8ρίβξβΙ (Συμπεράσματα διημέρου εργασιών Ομίλου Ευρωπαϊκή Έκ-
φραση-Ιδρύματος ΚΟΠΓ&ΟΙ Αά&Ώ&η&τ, Αθήνα 1993) . 

Ένας σημαντικός παράγων για την ανατροπή αυτής της κατάστασης 
είναι η συμπεριφορά των πολιτικών. Οι πολιτικοί και τα ΜΜΕ οφεί-
λουν μακροπρόθεσμα να επιτελέσουν το έργο τους, εάν μεταβάλουν 
την υφιστάμενη σήμερα αλληλεξάρτηση σε σεβασμό της ανεξαρτησίας 
ο ένας του άλλου. Οι πολιτικοί οφείλουν να πάψουν να χρησιμοποιούν 
προς όφελος τους δημοσιογράφους, αγνοώντας τις συνθήκες και τα 
προβλήματα της εργασίας τους. Οι πολιτικοί οφείλουν να έλκουν τη νο-
μιμοποίησή τους από το εκλογικό σώμα, το Κοινοβούλιο και τα μέλη 
του κόμματος. Η υποκατάσταση θεσμών με τη δημοτικότητα που προ-
σφέρουν τα ΜΜΕ, οδηγεί στην υποταγή στους «νόμους» των ΜΜΕ. Σε 
τελευταία ανάλυση οι ηγετικές ικανότητες των πολιτικών και η αξιοπι-
στία τους οφείλουν να συναρτώνται με την ικανότητά τους να λαμβά-
νουν και να εφαρμόζουν αποφάσεις και όχι με την προσαρμογή των α-
ποφάσεών τους στο κλίμα που επικρατεί κάθε φορά στην κοινή γνώμη. 
Η διαδικασία λήψεως πολιτικών αποφάσεων δεν μπορεί να λαμβάνει 
χώρο μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες. Απαιτείται μεγαλύτερη δια-
κριτικότητα από τους δημοσιογράφους και μεγαλύτερη αυτοπειθαρχία 
από τους πολιτικούς. Το κύρος των δημοκρατικών θεσμών δεν είναι μό-
νο μια αφηρημένη έννοια. Οι θεσμοί δεν είναι δυνατό να κατοχυρω-
θούν μόνο με οποιεσδήποτε νομοθετικές ρυθμίσεις. Εξαρτώνται κυρί-
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ως από τη συμπεριφορά των ατόμων που υλοποιούν και εκπροσωπούν, 
τους θεσμούς. 

(Σημ.: Η πρόταση νόμου για τον τρόπο λειτουργίας των ηλεκτρονι-
κών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης κατετέθη στη Βουλή στις 8 Οκτωβρί-
ου 1996). 

2.4. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ως Ανεξάρτητη 
Διοικητική Αρχή 

Είναι χαρακτηριστικό ότι στο Σύνταγμα, τόσο οι διατάξεις για την 
ελευθερία του τύπου όσο και αυτές για τη συνταγματική διασφάλιση 
της ραδιοτηλεόρασης, δεν εμπεριέχουν την τυπική για ένα υποκειμενι-
κό δικαίωμα διατύπωση: «ο καθένας μπορεί να...». Οι συνταγματικές 
εγγυήσεις του τύπου και της ραδιοτηλεόρασης δεν μπορούν να εξο-
μοιωθούν με τα ανθρώπινα δικαιώματα του συνταγματικού δικαίου της 
επικοινωνίας. 

Η εξαιρετική σημασία των ΜΜΕ για το επικοινωνιακό σύστημα 
κράτους, κοινωνίας και ατόμων, η αυξανόμενη επικοινωνιακή εξουσία 
και η επιρροή τους στο κοινό και οι κίνδυνοι που προκύπτουν για την ι-
σότητα των ευκαιριών στη δημόσια επικοινωνιακή διαδικασία από τη 
μονομερή χρήση των μέσων από φορείς εξουσίας, επιβάλλουν ιδιαίτε-
ρη προστατευτική παρέμβαση του νομοθέτη στα πλαίσια των άρθρων 
14 παρ. 2 και 15 παρ. 2 του Συντάγματος για τη διασφάλιση των συνθη-
κών μαζικής επικοινωνίας με ουσιαστικούς οργανωτικούς και διαδικα-
στικούς κανόνες. 

Η συνταγματική διάταξη πρέπει να ερμηνευθεί με τρόπο που να α-
νταποκρίνεται στο πνεύμα του πολιτικού μας συστήματος που καθιερώ-
νει το Σύνταγμα. Η μέχρι σήμερα εμπειρία οδηγεί στην ανάγκη θεσμο-
θετήσεως ενός νόμου που θα κανονίζει τον τομέα σύμφωνα με τη συ-
νταγματική επιταγή, με κύριο στόχο όχι τη διεύρυνση και ενεργοποίη-
ση των δυνατοτήτων αυτορρύθμισης. (Βλ. Π. Ζέρη, Ραδιοτηλεόραση 
και ανταγωνισμός, Νο Β 42/1994). 

Οι ανεξάρτητες διοικητικές αρχές (Α.Δ.Α.) έχουν θεσμοθετηθεί 
στις ΗΠΑ από τον 19ο αιώνα και στη Γαλλία επί 20 και πλέον χρόνια, 
με σκοπό να ασκήσουν την κρατική εποπτεία σε ευαίσθητους τομείς της 
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πολιτικής, κοινωνικής και οικονομικής ζωής, με σκοπό αφ' ενός μεν την 
κοινωνική ρύθμιση και αφ' ετέρου την προστασία των ατομικών ελευ-
θεριών, αλλά και των κοινωνικών δικαιωμάτων. 

Τα κύρια χαρακτηριολογικά χαρακτηριστικά των Α.Δ.Α. που λει-
τουργούν στις δύο παραδοσιακά αντιπαρατιθέμενες έννομες τάξεις, 
της ηπειρωτικής-ευρωπαϊκής και της αγγλοσαξονικής, είναι: πολιτική 
ανεξαρτησία (οργανωτική και λειτουργική) και η ευρεία ποικιλία εξου-
σιών (κανονιστικές και ελεγκτικές) που έχει εμπιστευθεί ο νομοθέτης 
σε αυτές. 

Στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έγιναν πολλές απόπειρες σχεδια-
σμών και νομοθετικών πρωτοβουλιών θεσμοθέτησης κρατικών οργά-
νων με τη μορφή των Α.Δ.Α. Το σχετικό χρονικό είναι μάλλον απογοη-
τευτικό σε ό,τι αφορά την ποιότητα της επιχειρηθείσας θεσμικής αντι-
γραφής, αλλά και της τόλμης των μεταρρυθμιστών-αντιγραφέων. Στον 
τομέα της ραδιοτηλεόρασης, το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 
(Ε.Σ.Ρ.), από τα πλέον αξιόπιστα ελληνικά μορφότυπα Α.Δ.Α., μετά 
την ίδρυσή του με το ν. 1866/1989 έχασε την «ανεξαρτησία» του απένα-
ντι στην εκτελεστική εξουσία με επέμβαση ανατροπής της σύνθεσής του 
(ν. 2173/1993) που οδήγησε στο σχηματισμό «πλειοψηφίας» των μελών 
του, ευνοϊκά διακειμένων προς την κυβέρνηση, πράγμα που διατηρήθη-
κε με το ν. 2328/1995. 

Η πολιτική εξουσία στη χώρα, όπως εκφράζεται από την εκάστοτε 
κυβερνητική πλειοψηφία, με τις νομοθετικές πρωτοβουλίες και τις διοι-
κητικές της πρακτικές, διαποτισμένη από τη νοοτροπία πελατειακού 
συστήματος συντηρήσεως και αναπαραγωγής της εξουσίας, το οποίο 
προϋποθέτει άσκηση ασφυκτικού ελέγχου σε κάθε έκφραση της πολιτι-
κής, οικονομικής και πολιτικής ζωής, δεν ανέχεται την εκχώρηση τομέ-
ων κρατικής ευθύνης σε όργανα εποπτείας που εκφεύγουν από τον έ-
λεγχο της. 

Είναι γεγονός ότι τα μέλη Α.Δ.Α. στην Ελλάδα, μεταξύ των οποίων 
και του Ε.Σ.Ρ., προσπάθησαν να δικαιώσουν τον τρισυπόστατο χαρα-
κτηρισμό τους ως «αρχών-διοικητικών-πολιτικώς ανεξάρτητων». Η 
αντιπαράθεσή τους με την κρατική εξουσία ή θα μας οδηγήσει στην πε-
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πατημένη των «ρυθμιστικών» παρεμβάσεων του κράτους ή θα ανοίξει το 
δρόμο στην καθιέρωση εκσυγχρονιστικών θεσμικών μεταρρυθμίσεων. 

Το Συμβούλιο της Επικρατείας με τις υπ. αριθμ. 930/1990 αριθμ. 
930/1990 και 872/1992 αποφάσεις του ασχολήθηκε ευρέως με τη νομική 
φύση του Ε.Σ.Ρ. Αποδέχθηκε εμμέσως τη συνταγματικότητα της ίδρυ-
σης Α.Δ.Α. στην ελληνική έννομη τάξη. Το χαρακτήρισε ως «ανεξάρτη-
τη διοικητική αρχή μη υποκείμενη εις ιεραρχικό έλεγχο ή κρατική επο-
πτεία που δεν συγκαταλέγεται στα συλλογικά όργανα με την έννοια του 
ν. 1884/1990, ενώ ασκεί τον άμεσο έλεγχο του κράτους επί της ραδιο-
φωνίας και της τηλεόρασης», πράγμα που οδηγεί σε υποκατάσταση του 
κράτους από κάποια θεσμική οντότητα που εκφεύγει του ελέγχου του, 
όπως συμβαίνει με τα κλασικά όργανα της Διοίκησης. Ουσιαστικά από 
το Σ.τ.Ε. υιοθετήθηκε η φιλοσοφία νομιμοποίησης της πολιτικής ανε-
ξαρτησίας των Α.Δ.Α., «κατ' εξαίρεση όμως και μόνο για τις περιπτώ-
σεις εκείνες που, λόγω της φύσεως ή του χαρακτήρος της διοικητικής 
λειτουργίας, επιβάλλεται να κατοχυρωθεί η αμεροληψία της εκτελεστι-
κής εξουσίας, είναι συνταγματικά ανεκτό τα συγκεκριμένα διοικητικά 
καθήκοντα παρακολούθησης εφαρμογής κανονιστικού πλαισίου, που 
έχει τεθεί από τη νομοθετική εξουσία ή την κανονιστικώς δρώσα κε-
ντρική διοίκηση και επιβολής ενδεχομένως κυρώσεων, να ανατίθενται 
σε λειτουργικώς ανεξάρτητα όργανα της Διοικήσεως, επί των οποίων ο 
καθ' ύλην αρμόδιος Υυπουργός δεν δικαιούται να ασκήσει τις από γε-
νικές αρχές απορρέουσες εξουσίες ιεραρχικού ελέγχου ή επόπτης νο-
μομότητος» (εισήγηση στην απόφαση 930/1990). Παράλληλα στην ίδια 
εισήγηση αναφέρθηκε ότι τα μέλη του Ε.Σ.Ρ. «αποκτούν την ιδιότητα 
του δημόσιου λειτουργού επί θητεία, με την οποία ιδιότητα έχουν και 
πειθαρχικές ευθύνες, η διαπίστωση και ο έλεγχος των οποίων πρέπει 
να γίνεται από ανεξάρτητο πειθαρχικό όργανο, που πρέπει να προβλε-
φθεί από το νομοθέτη». 

Είναι γεγονός ότι ισχυρή είναι και η διατυπωθείσα άποψη ότι η έλ-
λειψη πολιτικής ευθύνης για τις πράξεις κρατικών οργάνων με ευρείες 
κανονιστικές αρμοδιότητες, όπως είναι οι Α.Δ.Α., θέτει και στη χώρα 
μας το πρόβλημα της δημοκρατικής νομιμοποίησής τους, εφόσον η 
απουσία της παραβιάζει τη συνταγματική αρχή της «λαϊκής κυριαρχί-
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ας», που θεσπίσθηκε με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 1 του Συντάγματος. 
Η προτεινόμενη θεραπεία του συνταγματικού αυτού προβλήματος εί-
ναι ο ασκούμενος στα πλαίσια του κράτους δικαίου δικαστικός έλεγχος 
της νομιμότητας των πράξεων των Α.Δ.Α., δεδομένου ότι τα όργανα 
(δικαστήρια) που ασκούν τον έλεγχο αυτό, εκδίδουν αποφάσεις εκτε-
λούμενες κατά το Σύνταγμα «εν ονόματι του ελληνικού λαού». Με τον 
τρόπο αυτό καλύπτεται το έλλειμμα δημοκρατικής νομιμοποιήσεως των 
Α.Δ.Α. (Βλ. Ν. Κουλούρη, Οι ανεξάρτητες διοικητικές αρχές: τα αλλο-
δαπά πρότυπα και τα ημεδαπά κακέκτυπα. Άρθρο στο τεύχος Διοικη-
τική Δικαιοσύνη 5/1993). 

Σε κάθε περίπτωση έχει διατυπωθεί η ευχή όπως στην επικείμενη α-
ναθεώρηση του Συντάγματος προστεθούν οι απαραίτητες διατάξεις με 
τις οποίες θα προβλέπονται τα της συστάσεως και λειτουργίας των 
Α.Δ.Α., ώστε να εξαλειφθεί ο συνταγματικός μετεωρισμός αυτού του 
θεσμικού φαινομένου και να νομιμοποιηθεί η θεωρία της Τέταρτης 
Εξουσίας, την οποία θα πρέπει να αποτελέσουν τελικώς οι Α.Δ.Α. 

3. ΧΡΉΜΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΉ 

«Τα χρήματα είναι το "μητρικό γάλα" της πολιτικής. Σήμερα, όμως, 
τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Ευρώπη, αλλά και την Άπω Ανατολή -χω-
ρίς να έχει περιοριστεί καθόλου η σημασία των χρημάτων για τους πολι-
τικούς- φαίνεται ότι το "γάλα" έχει ξυνίσει.» 

Τοδδο υπΛ, Πρόεδρος της Πολιτειακής Βουλής της Καλιφόρνιας 
Η χρηματοδότηση πολιτικών και κομμάτων αποτελεί παγκόσμιο 

φαινόμενο που κατάφερε να επιβιώσει διά μέσου των αιώνων. Είναι 
γνωστός ο χρησμός της Πυθίας προς τον Φίλιππο: «Αυτός που πολεμά 
με αργυρές λόγχες είναι σίγουρο ότι θα νικήσει», υπονοώντας κατά μία 
έννοια τη δύναμη της διαφθοράς. Οι κοινοβουλευτικές δημοκρατίες 
σήμερα ανά τον πλανήτη, κυριολεκτικά δονούνται από μία κρίση ανα-
ξιοπιστίας και αμφισβήτησης του πολιτικού κόσμου. Γι' αυτή την κρίση 
φαίνεται ότι ευθύνεται μεταξύ άλλων και η αδιαφάνεια στα οικονομι-
κά των πολιτικών κομμάτων, η οποία αφήνει συνεχώς υπονοούμενα 
διαφθοράς. Η νομοθεσία είναι συγκεκριμένη και αυστηρή διεθνώς 
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-αλλά όχι σεβαστή στην Ελλάδα- για τις χρηματοδοτήσεις κατά τη 
διάρκεια προεκλογικής περιόδου. 

3.1. Η Διεθνής Εμπειρία 

Στη Μεγάλη Βρετανία ψηφίστηκε ο πρώτος νόμος το 1854. Ο νόμος 
«Για την πρόληψη της διαφθοράς και της παράνομης δραστηριότητας». 
Ο δε πρώτος βουλευτής που έχασε την έδρα του, ήταν ο κάπτεν Γκεστ 
-είχε εκλεγεί βουλευτής στην περιφέρεια του «Ε&δΐ ΌοΓδοί» το 1910— 
επειδή δεν συνυπολόγισε στις εκλογικές του δαπάνες τις δαπάνες από 
τα πορτρέτα και τις φωτογραφίες που μοίρασε στους ψηφοφόρους κα-
τά την προεκλογική περίοδο. Ο ίδιος νόμος που τροποποιήθηκε το 1883 
και εκατό χρόνια αργότερα το 1983 ουσιαστικά ισχύει μέχρι σήμερα. 

Στη Γαλλία τα κόμματα έχουν νομική προσωπικότητα με νόμο του 
1901. Το 1988 και το 1990 ψηφίστηκαν δύο ακόμη νόμοι που αφορούν 
τη διαφάνεια και την ηθική της πολιτικής ζωής. Σύμφωνα με τη νομοθε-
σία αυτή τα κόμματα εκτός από την κρατική επιχορήγηση επιτρέπεται 
να λαμβάνουν και ιδιωτικές δωρεές από φυσικά και νομικά πρόσωπα, 
50.000 και 500.000 φράγκα αντίστοιχα. Απαγορεύεται η αποδοχή δω-
ρεών από ΝΠΔΔ, καζίνο, ξένες εταιρείες και αλλοδαπούς. Το ανώτα-
το όριο εκλογικών δαπανών για τους βουλευτές είναι 500.000 φράγκα, 
ενώ δεν γίνονται αποδεκτές δωρεές άνω των 30.000 από ιδιώτες και 
50.000 από νομικά πρόσωπα. Τέλος, οι ετήσιοι ισολογισμοί των κομμά-
των ελέγχονται από ορκωτούς λογιστές και δημοσιεύονται. Ο πρώην 
υπουργός Πολιτισμού της Γαλλίας, Ζακ Λανγκ, αποτελεί παράδειγμα 
αυστηρής εφαρμογής της σχετικής γαλλικής νομοθεσίας αφού έχασε τη 
βουλευτική έδρα διότι υπερέβη, κατά ένα όχι και τόσο σημαντικό πο-
σό, το όριο των προεκλογικών δαπανών που προβλέπει η σχετική νομο-
θεσία. 

Στη Γερμανία υπάρχει κρατική ενίσχυση προς τα κόμματα, ενώ ορί-
ζεται ανώτατο όριο αποδοχής δωρεών ανάλογα με την πηγή δωρεάς. 
Επίσης για ετήσιες ενισχύσεις άνω των 40.000 μάρκων θα πρέπει να α-
ναφέρεται το όνομα του δωρητή στην έκθεση που υποχρεούνται να υ-
ποβάλλουν τα κόμματα προς δημοσίευση από τη Βουλή. Ακόμη, στη 
Γερμανία οι συνδρομές μελών κομμάτων εκπίπτουν από το φορολογη-
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τέο εισόδημα. Επίσης, στην Ισπανία, ισχύει η κρατική επιχορήγηση 
προς τα κόμματα ανάλογα με τις έδρες και υπάρχει ανώτατο όριο απο-
δοχής δωρεών ενώ τα έσοδα και οι δαπάνες ελέγχονται από το Ελε-
γκτικό Συνέδριο. 

Στις ΗΠΑ η σχετική νομοθεσία ισχύει από το 1971 (ΡοάοΓ&Ι Εΐβ-
οΐίοη 0&ιηραΐ§η Αοΐ) και από τότε συνεχώς τροποποιείται, συμπληρώ-
νεται και ειδικεύεται. Ο νόμος επιβάλλει την τήρηση στοιχείων για το 
όνομα και τη διεύθυνση κάθε φυσικού προσώπου που συνεισφέρει πε-
ρισσότερα από 50 δολάρια και πλήρη στοιχεία ταυτότητας για κάθε 
πρόσωπο που συνεισφέρει περισσότερα από 200 δολάρια. Ο νόμος α-
φορά κάθε πιθανό υποψήφιο για ομοσπονδιακό αξίωμα ή επιτροπή πο-
λιτικού κόμματος, που δέχονται εισροές ή ξοδεύουν περισσότερα από 
5.000 δολάρια. Από το νόμο αυτό εξαιρέθηκε μόνο το Κομμουνιστικό 
Κόμμα τα)ν ΗΠΑ, μια και το Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πο-
λιτειών μετά τις προεδρικές εκλογές του 1980 επικύρωσε απόφαση του 
δικαστηρίου της Νέας Υόρκης που απαλλάσσει το κόμμα αυτό από την 
υποχρέωσή του να υποβάλλει αναλυτικά στοιχεία για τα έσοδα και τις 
δαπάνες του με το αιτιολογικό ότι έλαβε ελάχιστο αριθμό ψήφων προ-
τίμησης 57.000 στις εκλογές εκείνες. 

Όσον αφορά την Ελλάδα, τα κόμματα δέχονται την κρατική ενίσχυ-
ση που προβλέπει ο σχετικός νόμος, αλλά ουσιαστικός έλεγχος των δα-
πανών δεν υπάρχει. Στις ρυθμίσεις του νόμου ορίζεται ότι μόνο δωρεές 
που υπερβαίνουν τις 200.000 δραχμές, θα γίνονται ονομαστικά. Οι βου-
λευτές έχουν υποχρέωση να δημοσιεύουν απολογισμό των εκλογικών 
δαπανών τους σε δύο τοπικές εφημερίδες της περιφέρειάς τους, ενώ ε-
πιβάλλεται να υποβάλλουν αναλυτική κατάσταση και παραστατικά και 
στον Πρόεδρο της Βουλής εντός δεκαπενθημέρου. Το παράδοξο έγκει-
ται στο γεγονός ότι ο έλεγχος γίνεται εκ των ενόντων αφού ο διαχειρι-
στικός έλεγχος των κομμάτων και των βουλευτών γίνεται από διακομ-
ματική επιτροπή και όχι από ανεξάρτητη δικαστική αρχή. Φυσικά, αυ-
τή η τακτική δεν μπορεί να αποτελέσει εγγύηση αξιοπιστίας. 
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3.2. Η Βάση τον Προβλήματος 

Σήμερα, σε εθνικό αλλά και διεθνές επίπεδο, το πολίτευμα της κοι-
νοβουλευτικής δημοκρατίας δονείται από μία κρίση αναξιοπιστίας και 
αμφισβήτησης του πολιτικού κόσμου, που προέκυψε, τόσο από την αδυ-
ναμία των συστημάτων αυτών να δώσουν απάντηση και λύση στα προ-
βλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες, όσο και σε μια σειρά οικονο-
μικών σκανδάλων που συγκλονίζουν την πολιτική και κοινωνική ζωή 
του δυτικού κόσμου. 

Γι' αυτή την κρίση εκπροσώπησης υποτίθεται ότι ευθύνεται μεταξύ 
αρκετών άλλων και η αδιαφάνεια των οικονομικών των πολιτικών κομ-
μάτων, η οποία αφήνει συνεχώς υπονοούμενα διαφθοράς, υπό τη συνο-
πτική ονομασία «διαπλεκόμενα συμφέροντα» και, σε μια περίοδο οικο-
νομικής αυστηρότητας και ανεργίας, επανατίθεται το ζήτημα της χρη-
στής διαχείρισης του δημόσιου χρήματος. Έτσι καθίσταται αναπόφευ-
κτη η ανάληψη πρωτοβουλιών από την πλευρά των λειτουργών του δη-
μοσίου συμφέροντος και ιδιαίτερα των αιρετών, ώστε με μια δυναμική 
και ριζοσπαστική, καθολική παρέμβαση να δοθεί μια ώθηση ποιότητας 
στο δημόσιο βίο και να ανανεωθεί το ενδιαφέρον των πολιτών για τα 
κοινά και η εμπιστοσύνη τους στο δημοκρατικό πολιτικό σύστημα και 
τους λειτουργούς του. Το έργο αυτό κάθε άλλο παρά εύκολο είναι βέ-
βαια. 

Θεμελιώδης αρχή, είναι ότι, για να παραμένει ο πολιτικός όσο το 
δυνατόν πιο αμερόληπτος γίνεται κατά την άσκηση των κοινοβουλευτι-
κών καθηκόντων του ή πολύ περισσότερο κατά την άσκηση της κυβερ-
νητικής εξουσίας, για να συμπράττει στη ρύθμιση ζητημάτων με σημα-
ντικές οικονομικές επιπτώσεις με τρόπο ώστε να διασφαλίζεται το συ-
νολικό συμφέρον, είναι απαραίτητο πέραν των άλλων θεσμικών εγγυή-
σεων, να είναι σε θέση να αντεπεξέρχεται επαρκώς, με αξιοπρέπεια 
και ανεξαρτησία στις αυξημένες ανάγκες που απορρέουν από το αξίω-
μα που κατέχει. 

Γνωρίζουμε ότι στο σημερινό κόσμο το χρήμα είναι μέσο απόκτησης 
επιρροής και πολιτικής δύναμης. Είναι ανάγκη, η οποία αναφέρεται σε 
αυτή καθεαυτή την προστασία των δημοκρατικών θεσμών και του κοι-
νοβουλευτικού πολιτεύματος, να νομοθετηθούν τα μέτρα εκείνα, που 
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θα διασφαλίσουν την ανεξαρτησία των κομμάτων και των βουλευτών α-
πό τις ισχυρές εξωκομματικές επιρροές, που αποτελούν τη συνισταμέ-
νη των μεγάλων οικονομικών συμφερόντων. 

3.3. Εκλογικές Δ απάνες 

Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που έχουν αναφύει στο 
σταυροδρόμι όπου συναντώνται η πολιτική και το χρήμα, είναι ο τρό-
πος συγκέντρωσης του χρήματος, όχι μόνο της εκλογικής δαπάνης αλ-
λά και καθόλη την κοινοβουλευτική θητεία, και η ανισότητα που δη-
μιουργείται κατά την κατανομή του αφ' ενός μεταξύ των κομμάτων και 
αφ' ετέρου μεταξύ των υποψηφίων. Καθώς το χρήμα προσφέρει αυξη-
μένη αγοραστική δύναμη στο χρόνο και το χώρο των ΜΜΕ και στο πά-
σης φύσεως προσωπικό υποστήριξης πολιτικών γραφείων, η παραβία-
ση της θεμελιώδους δημοκρατικής αρχής, της ισότητας των υποψηφίων 
απέναντι στην κάλπη, γίνεται πρόδηλη. Έτσι η πιθανότητα επανεκλο-
γής του ήδη εκλεγέντος ισχυροποιείται και εδραιώνεται και οι πιθανό-
τητες των νέων αλλά και των παλαιών, αποτυχόντων υποψηφίων μειώ-
νονται κι άλλο. 

Επιπλέον, μετά την εκλογή, γίνεται φυσικό, κόμματα και υποψήφιοι 
να αναλίσκουν ένα ολοένα μεγαλύτερο μέρος της δράσης τους και του 
χρόνου τους στην εξόφληση των υπεσχημένων στους όποιου μεγέθους 
χρηματοδότες και ένα όλο και μικρότερο στην υπηρέτηση του δημοσί-
ου συμφέροντος. Κατ' αυτόν τον τρόπο, η κρίση του πολιτικού μετατο-
πίζεται από τις ιδέες, τα επιχειρήματα, τα προγράμματα, την αποτελε-
σματικότητα, τα αισθήματα προσφοράς και δικαιοσύνης και το ήθος, 
στην ικανότητα, χυδαίας πολλές φορές, εκπροσώπησης ενός μέρους της 
κοινωνίας σε αυτό που θα ονομάζαμε «πελατειακή φερεγγυότητα». 
Επιπρόσθετα, το Κοινοβούλιο έτσι κινδυνεύει να μετατραπεί σε χώρο 
ανηλεούς διελκυστίνδας μεταξύ επαγγελματικών και κοινωνικών συ-
ντεχνιών που ουσιαστικά αλληλοσπαράσσονται πάνω στην αναδιανε-
μητική σάρκα του κρατικού προϋπολογισμού, χωρίς συνολικό, εθνικό 
δηλαδή, σχέδιο και ενόραση. 

Επομένως, δεν υπάρχει τίποτα πιο φυσικό αλλά και αναγκαίο, τα 
τελευταία χρόνια σε όλες σχεδόν τις ώριμες κοινοβουλευτικές δημο-
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κρατίες, από την ανάπτυξη μίας δέσμης πρωτοβουλιών απέναντι στην 
επέλαση της ανισότητας μεταξύ διαφορετικών πολιτικών προσώπων. 
Μεταξύ αυτών, είναι η υποστήριξη του κοινοβουλευτικού έργου, με την 
επίσημη και θεσμοθετημένη παροχή διευκολύνσεων και ικανοποιητι-
κής αποζημίωσης στα κόμματα και στους βουλευτές, όπως επίσης ο πε-
ριορισμός των προεκλογικών συνεισφορών και δαπανών και η υπαγω-
γή τους σε αυστηρούς κανόνες δημοσίου ελέγχου. Η επαλήθευση και ο 
έλεγχος της εκτέλεσης των προβλέψεων του νόμου εξαρτάται και από 
τη διαφάνεια που αυτός επιτάσσει. 

3.4. Τα Κόμματα κατά το Σύνταγμα και το Νόμο 

«Το Κόμμα αποτελεί απαραίτητο συστατικό της λειτουργίας των ε-
λευθέρων πολιτευμάτων. Τα ελεύθερα πολιτεύματα δεν ημπορούν να 
λειτουργήσουν χωρίς την ύπαρξη Κομμάτων. Μόνον εις τας τυραννίας 
δεν υπάρχουν Κόμματα, διότι υπάρχουν εις αυτά όχι ελεύθεροι άνθρω-
ποι αλλά δούλοι. Εις τα ελεύθερα πολιτεύματα οι ελεύθεροι άνθρωποι 
έχουν πολιτικάς γνώμας και οι ομόφρονες συναντώνται. Και η συνά-
ντησις αποτελείτο Κόμμα, αποτελεί την συνεργασία των ανθρώπων, οι 
οποίοι κινούνται από τας αυτάς πεποιθήσεις, έχουν τα ιδίας επιδιώξεις 
και υπηρετούν κοινά ιδεώδη. Αποτελεί, επομένως, το Κόμμα όχι θεσμό 
αθέμιτο, αλλά λειτουργία απαραίτητη των ελευθέρων πολιτευμάτων» 
(Γεώργιος Παπανδρέου). 

Τη λειτουργία αυτή θεσμοθέτησε το άρθρο 29 του Συντάγματος του 
1975. Ταυτόχρονα στην παρ. 2 του ίδιου άρθρου, δίνεται η δυνατότητα 
στον νομοθέτη να θεσπίσει τις απαραίτητες διατάξεις, που θα προβλέ-
πουν την οικονομική ενίσχυση των κομμάτων από το κράτος, αλλά ταυ-
τόχρονα και τη δημοσιότητα των εκλογικών δαπανών των κομμάτων 
και των υποψηφίων βουλευτών. Η δημοσιότης των δαπανών που καθο-
ρίζεται από το υπάρχον νομικό πλαίσιο δεν αποτελεί το πλήρες και σα-
φές νομοθετικό πλαίσιο, που θα αποσαφήνιζε το σοβαρότατο ζήτημα 
της δημοσιότητας της προέλευσης των ιδιωτικών πόρων των πολιτικών 
κομμάτων και των υποψηφίων βουλευτών. Η εμπειρία που αποκτήθηκε 
από τη μέχρι σήμερα εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων, αποκαλύπτει 
όλα τα κενά και τις ασάφειες, που οδηγούν στη δυσχερή αν όχι ανέφι-
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κτη καθιέρωση και εφαρμογή της αρχής της διαφάνειας στην οικονομι-
κή διαχείριση του προεκλογικού αγώνος. 

Το αίτημα αναμόρφωσης και συμπλήρωσης της υπάρχουσας νομο-
θεσίας ελέγχου των εκλογικών εσόδων και δαπανών καθίσταται πλέον 
επιτακτικό, με σκοπό να ελέγξει όχι μόνο τα ποσά που δαπανώνται κα-
τά τις προεκλογικές εκστρατείες πολιτικών κομμάτων και υποψηφίων 
βουλευτών, αλλά κυρίως τις πηγές αυτών των ποσών, με σκοπό τη διεύ-
ρυνση των πηγών χρηματοδότησης των προεκλογικών δαπανών για την 
αποφυγή εξάρτησης των υποψηφίων από τα μεγάλα οικονομικά συμφέ-
ροντα. 

3.5. Βασικές Κατευθύνσεις 

Η δημοκρατική αρχή του πολιτεύματος μας κατοχυρώνει συνταγμα-
τικά τη λαϊκή κυριαρχία. Η έννοια της αρχής αυτής είναι η συμμετοχή 
των Ελλήνων στην πολιτική ζωή της χώρας, με την άσκηση του δικαιώ-
ματος του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι υπό καθεστώς πλήρους ισότη-
τας. Η εφαρμογή στην πράξη της αρχής των ίσων ευκαιριών, ως προς 
την έκφραση της επιλογής του πολίτη μεταξύ των πολιτικών κομμάτων 
και των υποψηφίων βουλευτών διά της ψήφου του, αλλά και ως προς τη 
διεκδίκηση της εμπιστοσύνης του εκλογικού σώματος από τα κόμματα 
και τους υποψηφίους, απαιτεί την ισότητα στις οικονομικές δυνατότη-
τες των υποψηφίων. 

Για τον λόγο αυτό, πρέπει να προβλεφθεί ανώτατο συνολικό ύψος 
επιτρεπομένων δαπανών των υποψηφίων βουλευτών, ανάλογα με τον 
αριθμό των δημοτών κάθε εκλογικής περιφέρειας. Ταυτόχρονα, πρέπει 
να καθιερωθεί ανώτατο όριο επιτρεπομένων εκλογικών δαπανών και 
για τα πολιτικά κόμματα. Το προτεινόμενο ποσό, από την πρακτική που 
εφαρμόσθηκε τις τελευταίες εκλογές, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οριο-
θετεί τις επιτρεπόμενες δαπάνες στο μέσον περίπου της απόστασης, με-
ταξύ των δαπανών στις οποίες υπεβλήθησαν τα μεγάλα και τα μικρά 
κόμματα και οπωσδήποτε εγγύτερα στις δαπάνες, που πραγματοποιή-
θηκαν από τα μικρά κόμματα κατά τις τελευταίες γενικές εκλογές. 

Η πραγματική καινοτομία, όμως, θα ήταν η ανάληψη της ευθύνης 
της οικονομικής διαχείρισης των εκλογικών εσόδων και δαπανών από 
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φυσικά πρόσωπα, τα οποία το πολιτικό κόμμα και ο υποψήφιος βουλευ-
τής επιλέγουν προς τούτο. Η πρόταση αυτή προέρχεται από την αντί-
στοιχη πρακτική, που ακολουθείται τα τελευταία χρόνια ή και από πα-
λαιότερα σε δυτικές κοινοβουλευτικές δημοκρατίες. Στην ουσία υλο-
ποιεί την αρχή της συμμετοχής των πολιτών στη διαχείριση της προε-
κλογικής δραστηριότητας, καθιστώντας τους υπεύθυνους και υπόλο-
γους έναντι της πολιτείας για την τήρηση των διατάξεων του νόμου. 

Η άσκηση του ελέγχου των εκλογικών δαπανών των κομμάτων και 
των υποψηφίων βουλευτών από διακομματική κοινοβουλευτική επιτρο-
πή που προβλέπεται από το νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει, αφ' ενός 
μεν διατηρεί τον έλεγχο εντός του Κοινοβουλίου, αφ' ετέρου όμως δεν 
θεραπεύει το σύστημα ελέγχου από τη γενεσιουργό αιτία της κακοδαι-
μονίας του: την άτυπη κοινοβουλευτική αλληλεγγύη. Ήδη προβάλλει ε-
πιτακτικά η ανάγκη ανάθεσης του ελέγχου σε δικαστική αρχή. 

3.6. Έλεγχος και Κυρώσεις 

Βάσει του άρθρου 98 παρ. 1 του Συντάγματος, στο Ελεγκτικό Συνέ-
δριο, ως «δημοσιονομικό δικαστήριο», μπορεί να ανατεθούν από τον 
νομοθέτη και περαιτέρω ελεγκτικές αρμοδιότητες. Η εμπειρία από την 
επιτυχή άσκηση των αρμοδιοτήτων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σε συν-
δυασμό με το γεγονός ότι τούτο αποτελεί «τον οφθαλμό της Βουλής» 
στην εκτέλεση του Προϋπολογισμού του Κράτους, έργο που επιτελείται 
και ολοκληρώνεται με την υποβολή στον Πρόεδρο της Βουλής της ετή-
σιας έκθεσης του Συνεδρίου, οδηγούν στην πρόταση ανάθεσης στο 
Ελεγκτικό Συνέδριο, του έργου του ελέγχου των προεκλογικών εσόδων 
και δαπανών των πολιτικών κομμάτων και των υποψηφίων βουλευτών. 

Οι προβλεπόμενες «κυρώσεις» για την παράβαση των διατάξεων 
που ισχύουν πρέπει να περιέρχονται στην αρμοδιότητα του Προέδρου 
της Βουλής και συνίστανται αποκλειστικά και μόνο στην περικοπή της 
χρηματοδότησης των κομμάτων από τον κρατικό προϋπολογισμό, κα-
θώς και στην επιβολή χρηματικών προστίμων. Εν όψει της καθιερωμέ-
νης βουλευτικής ασυλίας, αλλά και της άτυπης «ασυλίας», που απολαμ-
βάνουν στην ουσία όλοι οι πολιτευτές από τις κρατικές αρχές, προτεί-
νεται η θέσπιση αυστηρών ποινών για τα μέλη της διαχειριστικής επι-
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τροπής και ο καταλογισμός χρηματικού ποσού σε βάρος του υποψηφί-
ου βουλευτή. Όμοιες αυστηρές ποινές θα πρέπει να προβλέπονται και 
για τα πρόσωπα που συνεισφέρουν στις προεκλογικές δαπάνες καθ' υ-
πέρβασιν των οριζομένων ορίων. 

3.7. Ο Ρόλος των ΜΜΕ 

Έχει λεχθεί, ότι η κατάργηση του κρατικού μονοπωλίου στα ραδιο-
τηλεοπτικά μέσα μαζικής ενημέρωσης αποτελεί «τη βαθύτερη τομή στη 
μεταπολιτευτική πραγματικότητα της Ελλάδος. Η πολιτική, κοινωνική 
και πνευματική ζωή της χώρας, πριν και μετά από το κρίσιμο αυτό ση-
μείο, είναι από πολλές απόψεις εντελώς διαφορετική». Άμεσα συνυφα-
σμένο με αυτή την πραγματικότητα είναι το ερώτημα σχετικά με το πως 
εξασφαλίζονται οι αναγκαίοι και τεράστιοι οικονομικοί πόροι για την 
πολιτική επικοινωνία κομμάτων και υποψηφίων. 

Η ταύτιση των ΜΜΕ με ισχυρούς παράγοντες της οικονομικής ζω-
ής αποτελεί τον καταλύτη μετατροπής της οικονομικής ισχύος σε πολι-
τική εξουσία. Η κατάσταση αυτή οδηγεί σε πολιτικά κόμματα διοικού-
μενα από τους ειδικούς της πολιτικής επικοινωνίας, με μείωση της ση-
μασίας και της αγωνιστικής συμμετοχής στην πολιτική διαδικασία των 
εθελοντών και των οπαδών των κομμάτων. Η συμμετοχή στην πολιτική 
διαδικασία των ΜΜΕ και η εφαρμογή των στυγνών κανόνων της προ-
παγάνδας και της ψυχολογίας της μάζας, οδηγεί σε έξαρση και το θλι-
βερό φαινόμενο της αρνητικής προεκλογικής προπαγάνδας που στρέ-
φεται κατά των αδυναμιών του αντιπάλου, υποκαθιστώντας την προβο-
λή των ιδίων και προγραμμάτων των διεκδικούντων την εκλογή τους 
και την ανάληψη της πολιτικής εξουσίας. 

Με τον προβληματισμό, τις ιδέες και τις προτάσεις που διατυπώνο-
νται εδώ, λαμβανομένης υπόψη τής κατά το άρθρο 15 του Συντάγματος 
εξαίρεσης των ραδιοτηλεοπτικών ΜΜΕ από τις προστατευτικές για τον 
τόπο διατάξεις του άρθρου 14, προτείνεται η καθιέρωση περιορισμού 
του χρόνου πολιτικού διαλόγου και μηνυμάτων κατά την προεκλογική 
περίοδο στα κόμματα, καθώς και η κάλυψη του συνόλου της σχετικής 
δαπάνης από τον κρατικό προϋπολογισμό. 



160 ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΕΦΑΛΟ ΓΙΑΝΝΗΣ 

τροπής και ο καταλογισμός χρηματικού ποσού σε βάρος του υποψηφί-
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για τα πρόσωπα που συνεισφέρουν στις προεκλογικές δαπάνες καθ' υ-
πέρβασιν των οριζομένων ορίων. 

3.7. Ο Ρόλος των ΜΜΕ 

Έχει λεχθεί, ότι η κατάργηση του κρατικού μονοπωλίου στα ραδιο-
τηλεοπτικά μέσα μαζικής ενημέρωσης αποτελεί «τη βαθύτερη τομή στη 
μεταπολιτευτική πραγματικότητα της Ελλάδος. Η πολιτική, κοινωνική 
και πνευματική ζωή της χώρας, πριν και μετά από το κρίσιμο αυτό ση-
μείο, είναι από πολλές απόψεις εντελώς διαφορετική». Άμεσα συνυφα-
σμένο με αυτή την πραγματικότητα είναι το ερώτημα σχετικά με το πως 
εξασφαλίζονται οι αναγκαίοι και τεράστιοι οικονομικοί πόροι για την 
πολιτική επικοινωνία κομμάτων και υποψηφίων. 

Η ταύτιση των ΜΜΕ με ισχυρούς παράγοντες της οικονομικής ζω-
ής αποτελεί τον καταλύτη μετατροπής της οικονομικής ισχύος σε πολι-
τική εξουσία. Η κατάσταση αυτή οδηγεί σε πολιτικά κόμματα διοικού-
μενα από τους ειδικούς της πολιτικής επικοινωνίας, με μείωση της ση-
μασίας και της αγωνιστικής συμμετοχής στην πολιτική διαδικασία των 
εθελοντών και των οπαδών των κομμάτων. Η συμμετοχή στην πολιτική 
διαδικασία των ΜΜΕ και η εφαρμογή των στυγνών κανόνων της προ-
παγάνδας και της ψυχολογίας της μάζας, οδηγεί σε έξαρση και το θλι-
βερό φαινόμενο της αρνητικής προεκλογικής προπαγάνδας που στρέ-
φεται κατά των αδυναμιών του αντιπάλου, υποκαθιστώντας την προβο-
λή των ιδίων και προγραμμάτων των διεκδικούντων την εκλογή τους 
και την ανάληψη της πολιτικής εξουσίας. 

Με τον προβληματισμό, τις ιδέες και τις προτάσεις που διατυπώνο-
νται εδώ, λαμβανομένης υπόψη τής κατά το άρθρο 15 του Συντάγματος 
εξαίρεσης των ραδιοτηλεοπτικών ΜΜΕ από τις προστατευτικές για τον 
τόπο διατάξεις του άρθρου 14, προτείνεται η καθιέρωση περιορισμού 
του χρόνου πολιτικού διαλόγου και μηνυμάτων κατά την προεκλογική 
περίοδο στα κόμματα, καθώς και η κάλυψη του συνόλου της σχετικής 
δαπάνης από τον κρατικό προϋπολογισμό. 
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3.8. Η Πρόσφατη Εμπειρία 

Η εμπειρία από την πρώτη εφαρμογή των διατάξεων του ν.2429/96 
στις βουλευτικές εκλογές, όπως είχαμε προβλέψει κατά τη συζήτηση 
του νόμου στη Βουλή, αποδεικνύει ότι: 

1. Ο νόμος αυτός αποτελεί μνημείο πολιτικής υποκρισίας και θεσμο-
θετεί το σκανδαλώδες καθεστώς αδιαφάνειας στα οικονομικά των κομ-
μάτων. 

2. Δεν υπάρχει καμία δυνατότητα αντικειμενικού ελέγχου των εσό-
δων και πάσης φύσεως παροχών προς τα κόμματα και τους υποψηφί-
ους βουλευτές. 

3. Οι εμφανείς εκλογικές δαπάνες των πολιτικών κομμάτων, μόνο 
για την προεκλογική διαφήμιση τους (5.778.453.0ΘΘ δραχμές) υπερέβη-
σαν κατά πολύ το όριο του άρθρου 11 του ν. 2429/96 (4.800.000.000 
δραχμές). 

4. Οι υποψήφιοι βουλευτές των μεγάλων αστικών κέντρων εμφανώς 
υπερέβησαν το όριο δαπανών που τίθεται με τον ισχύοντα νόμο, όταν 
ληφθεί υπόψη υποψήφιος βουλευτής που συνέστησε 14 εκλογικά κέ-
ντρα. 

5. Οι συνεχείς εμφανίσεις υποψηφίων βουλευτών στους τηλεοπτι-
κούς σταθμούς, κατά την προεκλογική περίοδο καθ' όλη τη διάρκεια 
του 24ώρου, που δεν θεωρούνται γενόμενες προεκλογικές δαπάνες 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οδήγησε τον Πρόεδρο της Βου-
λής να δηλώσει σε συνέντευξή του ότι: «... αν συνεχίσουμε την ανοχή 
μας στην ασυδοσία των ιδιοκτητών ΜΜΕ, θα μεταβάλουμε σιγά-σιγά 
τους κοινοβουλευτικούς θεσμούς σε αδειανά πουκάμισα...». 

6. Η οργανωμένη και μαζική μετακίνηση των ετεροδημοτών, με τη 
δαπάνη δισεκατομμυρίων δραχμών από τα «δυνάμενα» να διαθέσουν 
κόμματα, παραβίασε ευθέως το πνεύμα και το γράμμα του άρθρου 52 
του Συντάγματος, για την έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας μέσω της ε-
λεύθερης και ανόθευτης εκδήλωσης της λαϊκής θέλησης. 

Οι κανόνες διεξαγωγής της προεκλογικής εκστρατείας κομμάτων 
και υποψηφίων βουλευτών που προτείνονται εδώ, στοχεύουν κυρίως 
στη ριζική μεταρρύθμιση του τρόπου άσκησης της πολιτικής, της συμβο-
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λής των ΜΜΕ σε αυτήν και της συμμετοχής του πολίτη στον εκλογικό 
ανταγωνισμό. 

3.9. Πολιτική Βούληση και Αίσθημα Ευθύνης των Πολιτών 

Θα ήταν δυνατό να λεχθεί ότι αν η παροχή ψήφου είναι η πιο σημα-
ντική πολιτική πράξη, τότε η οικονομική συμμετοχή στην εκλογική δια-
δικασία είναι η δεύτερη πιο σημαντική. Η καθιέρωση κανόνων διαφά-
νειας και ορίων στη χρηματοδότηση των κομμάτων, ταυτόχρονα με τη 
θέσπιση φορολογικών κινήτρων για τη χρηματοδότηση από τους ιδιώ-
τες της πολιτικής διαδικασίας, αναμένεται ότι θα έχει σαν αποτέλεσμα 
την ενεργοποίηση της κοινωνίας, με την ανάληψη από τους πολίτες ε-
νεργών πρωτοβουλιών για την έκφραση, μέσω της πολιτικής αντιπαρά-
θεσης, των προσδοκιών τους, των ανησυχιών και των ενδιαφερόντων 
τους. 

Η βούληση της κρατικής εξουσίας να εφαρμόσει στην πράξη μια τέ-
τοια δέσμη μέτρων, παραμένει η απαραίτητη προϋπόθεση για την επί-
τευξη των σκοπών αυτών και αυτό συνιστά μια πραγματική πρόκληση 
για τον πολιτικό κόσμο, το πολιτικό σύστημα και την ίδια την κοινωνία 
πολιτών στην οποία αυτή η εξουσία είναι υπόλογη στη σύγχρονη δημο-
κρατία. 

Εκφράζεται η ευχή, αυτά που επισημάνθηκαν παραπάνω να μην α-
ποτελέσουν απλές ευχές, οι κατευθύνσεις και οι αρχές των προτάσεων 
που διατυπώνονται εδώ να ληφθούν υπόψη κατά την προσεχή αναθεώ-
ρηση του Συντάγματος, ώστε με ρητή συνταγματική διάταξη η παραβί-
αση των διατάξεων ενός τέτοιου νόμου να μπορεί να οδηγήσει σε έκ-
πτωση από το βουλευτικό αξίωμα. 

4. Τ ο ΣΎΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΉς ΔΗΜΟΣΊΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

«Το ελληνικό σύστημα παραγωγής δημοσίων έργων είναι στο σύνο-
λο του αρκετά ξεπερασμένο, κατακερματισμένο, όπως ήταν το γαλλικό 
σύστημα πριν από 20 ή 30 χρόνια... Κλασική αλλά ξεπερασμένη οργά-
νωση των δημοσίων υπηρεσιών, διατήρηση περίεργων μηχανισμών, α-
καμψία των συμπεριφορών... εργοληπτικές επιχειρήσεις-μαϊμούδες εγ-
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γράφονται στο μητρώο ενώ δεν υπάρχουν παρά μόνο στα χαρτιά. Ενί-
οτε φτάνουν στο σημείο να "παίρνουν λεφτά" από τα διπλώματά τους α-
φού έχουν γίνει δεκτές να συμμετάσχουν σε προσκλήσεις υποβολής 
προσφορών. Η χρήση του ξεπερασμένου θεσμού των τιμών μονάδος 
από τη διοίκηση παραποιεί το παιχνίδι. Το προϋπολογιστικό κόστος 
του έργου έχει αβέβαιη τύχη: προκαταρκτικές μελέτες ανεπαρκείς, 
τμηματικές, συχνά ατελείς... Οι μεγάλες εκπτώσεις συχνά παραποιούν 
το παιχνίδι, οι αλλαγές που συχνά προτείνει και επιτυγχάνει ο εργολή-
πτης κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης κ.λπ. Αυτό που μοιάζει επιζήμιο 
από πολλές απόψεις είναι η τάση μερικών ιθυνόντων να κάνουν χρήση 
του δροίΐ δ^δίοπι στην υψηλή διοίκηση και να ανακατεύονται στις διαδι-
κασίες τεχνικών αποφάσεων...». [Έκθεση Οίαιιάε Μ&ΐΐιυπη, Γάλλου 
Επιθεωρητή Δημοσίων Έργων, που υπεβλήθη στην Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή (κατόπιν παραγγελίας της Χνΐ-Β Γενικής Διεύθυνσης της ΕΕ) 
στις 31 Ιανουαρίου 1994]. 

4.1. Το Ισχύον Νομοθετικό Πλαίσιο Κατασκευής των Δημοσίων 
Έργων 

Τον Αύγουστο 1994, η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ ψήφισε το Νόμο 
2229/94 με την υπόσχεση ότι θα εξασφάλιζε τη διαφάνεια στην ανάλη-
ψη των δημοσίων έργων, την έγκαιρη απορρόφηση των κοινοτικών πι-
στώσεων και την ολοκλήρωση του τεχνικού αντικειμένου των έργων 
χωρίς υπερβάσεις, κακοτεχνίες κ.λπ. 

Κατά τη συζήτηση του νόμου στη Βουλή, είχε τονισθεί ότι οι προτει-
νόμενες από την κυβέρνηση διατάξεις δεν «κλείνουν» τα ανοίγματα της 
ισχύουσας τότε νομοθεσίας (ν. 1418/84), μέσω των οποίων οι εκάστοτε 
«ημέτεροι» εργολήπτες πετυχαίνουν την ουσιαστική ανατροπή των ερ-
γολαβικών συμβάσεων κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των έργων, με απο-
τέλεσμα τη διαιώνιση του φαινομένου των ημιτελών και κακότεχνων 
δημοσίων έργων. 

Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ είχε απορρίψει όλες τις προτάσεις-τρο-
πολογίες στο ισχύον τότε νομοθετικό πλαίσιο παραγωγής των δημοσί-
ων έργων. Με τις προτάσεις αυτές, που προέκυψαν από το συγκερασμό 
της πολυετούς εμπειρίας στελεχών του ΥΠΕΧΩΔΕ, των προτάσεων 
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των εργοληπτικών οργανώσεων και των μελετητών δημοσίων έργων, 
καθώς και των σοβαρών κατασκευαστών, έκλειναν όλες οι διέξοδοι νο-
μιμοφανούς καταστρατήγησης του πνεύματος της νομοθεσίας των δη-
μοσίων έργων καθώς και των σχετικών Οδηγιών της ΕΕ. 

Δυόμισι χρόνια μετά την εφαρμογή του ν. 2229/94, το μόνο που επι-
τεύχθηκε στον τομέα των δημοσίων έργων είναι: 

α. Ο πλήρης και ασφυκτικός έλεγχος της διαδικασίας ανάθεσης των 
δημοσίων έργων από την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ και τους 
εντεταλμένους εκπροσώπους στην περιφέρεια, 

β. Η δημιουργία μιας κλειστής λέσχης 50 περίπου τεχνικών εταιρειών 
Η' τάξης, οι οποίες και αναλαμβάνουν τα μεγάλα δημόσια έργα μό-
νες ή σε κοινοπραξία, βάσει των τυπικών «προσόντων» τους, που 
φωτογραφικά καθόρισε ο ν. 2229/94, όπως ευθέως είχε καταγγείλει 
ο πρόεδρος του ΤΕΕ κατά την εξέτασή του από την αρμόδια κοινο-
βουλευτική επιτροπή τον Αύγουστο 1994. Το υπόλοιπο τεχνικό δυ-
ναμικό της χώρας είναι καταδικασμένο, εφεξής, να παρακαλεί τους 
50 μεγάλους για την ανάληψη υπεργολαβιών, με τους όρους που τί-
θενται από αυτούς, 

γ. Οι περισσότερες εταιρείες Η" τάξης, από τη στιγμή που αναλαμβά-
νουν το έργο, το αναθέτουν σε υπεργολάβους και όσες από αυτές εί-
ναι εισηγμένες στο Χρηματιστιστήριο Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ), ασχο-
λούνται με τη δημοσίευση στον οικονομικό τύπο στοιχείων για το 
ύψος των ανεκτέλεστων συμβάσεων που έχουν αναλάβει. Κατ' αυτό 
τον τρόπο, με το σύστημα της τεχνητής αύξησης της χρηματιστηρια-
κής τους τιμής και τις αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου, αποκομί-
ζουν τεράστια κέρδη από την πώληση μετοχών τους, σε βάρος των μι-
κροεπενδυτών. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι την (4/12/95) ημερομηνία 
που επιλέγει τυχαία, τεχνική εταιρεία με Χρηματιστηριακή Αξία 
προς Κέρδη (Ρ/Ε) 35 είχε χρηματιστηριακή αξία 30 δισεκατομμύρια 
δραχμές. Την ίδια ημερομηνία, η χρηματιστηριακή αξία της Τράπε-
ζας της Ελλάδος ήταν 25 δισεκατομμύρια και της Τράπεζας Πει-
ραιώς 13 δισεκατομμύρια δραχμές. Στην ίδια χρονική περίοδο, η 
χρηματιστηριακή αξία του συνόλου των εισηγμένων στο ΧΑΑ τεχνι-
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κών. εταιριών ήταν 495 δισεκατομμύρια ενώ η χρηματιστηριακή αξία 
του συνόλου των ελληνικών τραπεζών ήταν 1.132 δισεκατομμύρια, 

δ. Η συνεχής καθυστέρηση στο ρυθμό εκτέλεσης των έργων και στην 
απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων. Η κυβέρνηση του 
ΠΑΣΟΚ, στην προσπάθεια της να συγκαλύψει την υστέρηση απορ-
ρόφησης των κοινοτικών πόρων, μετέρχεται διάφορα τεχνάσματα ό-
πως την ανάληψη προκαταβολών τους τελευταίους μήνες του 1995 
και την αύξηση των αντίστοιχων λογαριασμών στον προϋπολογισμό 
του 1996. 
Συνεχώς πληθαίνουν οι καταγγελίες των οργανώσεων των εμπλεκό-

μενων στα δημόσια έργα εργοληπτών (ΣΤΕΗΤ, ΣΑΤΕ, ΠΕΔΜΕΔΕ, 
ΠΕΣΕΔΕ), των διπλωματούχων μηχανικών (ΤΕΕ) και δημοσίων υπαλ-
λήλων μηχανικών (ΕΜΔΥΔΑΣ) σχετικά με: 

α. Εκτροπή του σκοπού της νομοθετημένης με το ν. 229/94 διαδικασί-
ας αιτιολόγησης των προσφορών και μετατροπής της σε διαδικασία 
απευθείας ανάθεσης των δημοσίων έργων, 

β. Ουσιαστική κατάργηση του υγιούς ανταγωνισμού και σοβαρής βλά-
βης του δημόσιου συμφέροντος με την κατεύθυνση των έργων σε ε-
λάχιστες εργοληπτικές επιχειρήσεις, ενώ οι μικρομεσαίες επιχειρή-
σεις του κλάδου δεν δύνανται να συμμετέχουν πλέον σε αυτά παρά 
μόνο υπεργολαβικώς. 

γ. Παραγκωνισμό των στελεχών της δημόσιας διοίκησης από τη διαδι-
κασία εκτέλεσης των έργων με τη χρησιμοποίηση διαφόρων «ιδιω-
τών-συμβούλων». 

δ. Έλλειψη οποιασδήποτε προσπάθειας βελτίωσης της δημόσιας διοί-
κησης ώστε να αναλάβει υπεύθυνα την εκτέλεση των έργων. Χαρα-
κτηριστικό είναι ότι ακόμα και οι προνομιούχες εταιρείες Η" τάξης 
ζητούν την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου των δημοσίων έργων (βλ. 
Τεχνικά Χρονικά 1918/26.8.96). 
Ο ασφυκτικός κομματικός έλεγχος της δημόσιας διοίκησης αποδει-

κνύεται από τα στοιχεία που κατέθεσε ο υπουργός ΠΕΧΩΔΕ στη Βου-
λή: Από τους 134 μηχανικούς διευθυντές του ΠΕΧΩΔΕ, που είχαν το-
ποθετηθεί το 1990, μετά την ανάληψη της διακυβέρνησης από το 
ΠΑΣΟΚ (13/10/1993) 45 παρέμειναν στη θέση τους, 35 υποβιβάστηκαν 
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στο βαθμό του τμηματάρχη, 21 υποχρεώθηκαν σε παραίτηση και άλλοι 
35 υποβιβάστηκαν στη θέση του απλού υπαλλήλου, έχουν δε αποσταλεί 
σε νεκρές υπηρεσίες όπου παραμένουν στο «ψυγείο» γιατί είχαν την α-
τυχία να επιλεγούν επί Ν.Δ. 

Για να γίνει αντιληπτή η αδιαφάνεια που επικρατεί στο κύκλωμα 
των δημοσίων έργων, αξίζει να αναφερθεί ότι παρά τις επανειλημμένες 
σχετικές αιτήσεις μας για κατάθεση εγγράφων στη Βουλή, ο υπουργός 
ΠΕΧΩΔΕ αρνήθηκε, επί ένα χρόνο περίπου, να καταθέσει τα πρακτι-
κά εισήγησης για ανάθεση των μεγάλων δημοσίων έργων, παρά τη σχε-
τική δέσμευση του Αναπληρωτή ΥΠΕΧΩΔΕ στη Βουλή στις 12.5.95 και 
τη σχετική επιστολή επίπληξης του Προέδρου της Βουλής από 7.6.95. 
Μετά από αυτά, έγινε προσφυγή στη Δικαιοσύνη και εκδόθηκε η υπ' α-
ριθμ. 12310Α713.12.96 παραγγελία του Εισαγγελέα Αθηνών προς όλες 
τις υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩΔΕ, για να μου παραδώσουν τα ζητηθέντα 
έγγραφα. 

Από τον έλεγχο των πρακτικών διεξαγωγής των διαγωνισμών μεγά-
λων δημοσίων έργων που κατέθεσε στη Βουλή ο υπουργός ΠΕΧΩΔΕ, 
προέκυψαν αποκαλυπτικά στοιχεία για τα ακόλουθα έργα: 

1. Αυτοκινητόδρομος Κορίνθου-Τρίπολης, τμήμα Κ.Τρίπολης-Κ.Σο-
λωμού, 3.500.000.00Θ δραχμές. Ανατίθεται στον τέταρτο μειοδότη. Οι 
άλλοι τρεις μειοδότες αποκλείονται με επιχειρήματα του τύπου «δεν έ-
χουν κάνει συσχέτιση του πίνακα κόστους μηχανημάτων και του πίνα-
κα ανάπτυξης μετώπων εργασίας». 

2. Αυτοκινητόδρομος Υλίκης-Αγ. Κων/νου, τμήμα Υλίκη ς-Κά-
στρους, 15.000.000.000 δραχμές. Ανατίθεται στο δεύτερο μειοδότη. Ο 
πρώτος μειοδότης αποκλείεται μεταξύ των άλλων και διότι δεν υπολό-
γισε σωστά το κόστος της αντιολισθηρής ψηφίδας (σ.σ. όταν είναι γνω-
στό ότι επειδή στην Ελλάδα σπανίζουν τα πυριτικά πετρώματα που δί-
νουν αντιολισθηρά χαλίκια, οι δρόμοι στρώνονται με συνηθισμένα α-
σβεστολιθικά πετρώματα και πληρώνονται για αντιολισθηρά). 

3. Αυτοκινητόδρομος Υλίκης-Αγ. Κων/νου, τμήμα Μαρτίνου-Ατα-
λάντης, 14.600.000.000 δραχμές. Ανατίθεται στην τρίτη μειοδότρια κοι-
νοπραξία. Οι άλλοι δύο μειοδότες αποκλείονται με επιχειρήματα του 
τύπου ότι δεν έλαβαν υπόψη στα έξοδά τους τις κρατήσεις 0,2% για 
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ΤΣΜΕΔΕ, μηχανικών 0,6% και ΟΓΑ χαρτοσήμου 0,12% όπως επίσης 
για το σταθερά επαναλαμβανόμενο λόγο αποκλεισμού ότι δεν υπολόγι-
σαν σωστά τη δαπάνη της αντιολισθηρής ψηφίδας. 

4. Κατασκευή εξωτερικής περιφερειακής Θεσσαλονίκης, τμήμα Κ2-
Κ4, 7.000.000.000 δραχμές. Ανατίθεται στην τρίτη μειοδότρια. Στην ε-
πιτροπή δημοπρασίας μετέχει εκπρόσωπος της εταιρείας που έχει μειο-
δοτήσει στο διαγωνισμό, αλλά η επιτροπή αποφασίζει ότι δεν έχει κώ-
λυμα να παραμείνει στην επιτροπή και να αξιολογήσει τους άλλους 
μειοδότες. Οι δύο πρώτες μειοδότριες αποκλείονται εκτός των άλλων 
και με το σύνηθες επιχείρημα ότι η τιμή για αντιολισθηρά υλικά είναι 
μικρότερη από τη λογική προσέγγιση της επιτροπής. 

5. Αυτοκινητόδρομος Τρίπολης-Καλαμάτας, τμήμα Τρίπολης-Καλο-
γερικού, 7.300.000.000 δραχμές. Ανατίθεται στην τρίτη μειοδότρια. Το 
επιχείρημα αποκλεισμού των δύο πρώτων μειοδοτριών είναι ότι δεν α-
ναφέρουν την ηλικία των φορτηγών αυτοκινήτων τους. 

6. ΠΑΘΕ, τμήμα Γαλατά-Κρύας Βρύσης, 6.700.000.000 δραχμές. 
Ανατίθεται στην ενδέκατη μειοδότρια με ζημιά για το δημόσιο 650 εκα-
τομμύρια δραχμές (διαφορά πρώτου και ενδέκατου μειοδότη) με σα-
θρά επιχειρήματα αποκλεισμού των άλλων δέκα επιχειρήσεων όπως ό-
τι δεν υπολόγισαν τη δαπάνη μεταφοράς του τσιμέντου στο εργοτάξιο. 

7. ΠΑΘΕ, τμήμα Α§Γθίηνοδΐ-Διοδίων Πελασγίας, 5.000.000.000 
δραχμές. Ανατίθεται στο μειοδότη που διατηρεί τις παλιές γέφυρες στο 
δρόμο, με άγνωστη αντοχή και σεισμική συμπεριφορά, ενώ απορρίπτο-
νται οι προσφορές των εταιρειών που πρότειναν την ανακατασκευή 
των γεφυρών. 

8. Νέα Εθνική Οδός Θεσσαλονίκης-Έδεσσας, τμήμα Μελισσιού-
Μαυροβουνίου, 7.000.000.000 δραχμές. Το έργο ανατίθεται στον τεσ-
σαρακοστό μειοδότη και απορρίπτονται προσφορές τριάντα εννέα 
εταιρειών ως αναιτιολόγητες διότι δεν υπολόγισαν, για παράδειγμα, 25 
μέτρα αρμών διαστολής και διότι έκαναν λάθος υπολογισμό στην τιμή 
του τσιμέντου κατά 4 δεκάρες το κιλό. 

9. Νέα Εθνική Οδός Θεσσαλονίκης-Ν. Μουδανιών, τμήμα Καρδιάς-
Καλλικράτεια, 10.00.000.000 δραχμές. Το έργο ανατίθεται στον εικο-
στό πρώτο μειοδότη, με παρόμοιες ανυπόστατες «αξιολογήσεις» των 
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άλλων προσφορών. Τέσσερις αιτήσεις ακύρωσης του διαγωνισμού εκ-
κρεμούν στο Συμβούλιο της Επικρατείας. 

10. Κόμβος Πετριτσίου-Τελωνείου Προμαχώνα, 4.000.000.000 
δραχμές. Το έργο ανατίθεται στον τριακοστό τέταρτο μειοδότη χωρίς 
να αξιολογηθεί η προσφορά του γιατί « δεν κρίθηκε υπερβολικά χαμη-
λή από την Επιτροπή». Στη συνέχεια και μπροστά στο πρωτοφανές 
σκάνδαλο, ακυρώνεται η ανάθεση και εξετάζεται από το ΥΠΕΧΩΔΕ 
«ο τρόπος συνέχισης του έργου». 

11. ΠΑΘΕ, τμήμα Αγ. Θεοδώρων-Αλμυρού, 20.00.000.000 δραχμές. 
Από τις 22 κοινοπραξίες τεχνικών εταιρειών που εκδήλωσαν ενδιαφέ-
ρον, αποκλείονται 10 και επιλέγονται 12, από τις οποίες τρεις έχουν 
σύνθεση αντίθετη με το νόμο. Το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ), με 
την υπ' αριθ. 172/8.4.96 απόφαση της Επιτροπής Αναστολών, αναστέλ-
λει το αποτέλεσμα της προεπιλογής μέχρι την οριστική εκδίκαση της 
προσφυγής μιας από τις αποκλεισθείσες εταιρείες. Ο υπουργός 
ΠΕΧΩΔΕ, με την υπ' αριθ. 817/15.5.96 απάντησή του, καταθέτει στη 
Βουλή μεταξύ άλλων και την ανωτέρω απόφαση του ΣτΕ και δηλώνει 
ότι δεν υπάρχει απόφαση αναστολής του ΣτΕ. 

12. Στη δημοπρασία του έργου κατασκευής του αυτοκινητόδρομου 
Σπάτων-Ελευσίνας και περιφερειακής λεωφόρου Υμηττού, οι αποκλει-
σθείσες εταιρείες, με τις ενστάσεις τους, κατηγόρησαν ευθέως την επι-
τροπή εισήγησης για ανάθεση, για μεροληπτική αξιολόγηση της ανα-
δειχθείσας μειοδότριας κοινοπραξίας. Για να εξετασθούν οι αντιρρή-
σεις των αποκλεισθέντων, ανασυστάθηκε η επιτροπή με απόφαση του 
υπουργού ΠΕΧΩΔΕ. Οι αντιρρήσεις των αποκλεισθέντων απορρίφθη-
καν από τη νέα επιτροπή. Επειδή όμως οι αποκλεισθέντες απείλησαν 
με προσφυγή στα κοινοτικά όργανα, έγινε συνδιαλλαγή και μοιράσθη-
καν τμήματα του έργου και σε αυτούς. 

13. Από έλεγχο του πίνακα αναθέσεων των 60 μεγάλων δημόσιων 
έργων του ΥΠΕΧΩΔΕ σε σύνολο 140 που δημοπρατήθηκαν το 1995, με 
προϋπολογισμό 1 τρισεκατομμύριο δραχμές, προκύπτει ότι 25 από αυ-
τά ανατέθηκαν στο δεύτερο μέχρι και το δέκατο ένατο μειοδότη. 

Από τον έλεγχο των αναθέσεων επτά εγγειοβελτιωτικών έργων του 
υπουργείου Γεωργίας, προϋπολογισμού 1-4 δισεκατομμυρίων δραχμών, 
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προκύπτει ότι μόνο ένα από αυτά ανατέθηκε στον πρώτο μειοδότη ενώ 
τα υπόλοιπα έξι στο δεύτερο μέχρι και δέκατο τέταρτο μειοδότη. 

Σε διεθνή διαγωνισμό ηλεκτροκίνησης του ΟΣΕ, προϋπολογισμού 
45 δισεκατομμυρίων δραχμών, απέκλεισαν τις ουγγρικές εταιρείες από 
την προεπιλογή με το αιτιολογικό ότι η Ουγγαρία δεν είναι μέλος της 
ΕΕ, ενώ η χώρα αυτή είναι συνδεδεμένο μέλος και έχει όλα τα δικαιώ-
ματα και προνόμια των άλλων κρατών-μελών σε διαγωνισμούς, προμή-
θειες κ.λπ. Αυτό έγινε διότι γνώριζαν ότι οι Ούγγροι συνδυάζουν την α-
παιτούμενη τεχνογνωσία με φθηνό κόστος και επομένως οι προσφορές 
τους θα ήταν τεχνικά και οικονομικά πιο συμφέρουσες από τους εργο-
λάβους στους οποίους η κυβέρνηση επιθυμούσε να αναθέσει το έργο. 
Για το ζήτημα αυτό, η ουγγρική κυβέρνηση έχει επιδώσει στην ελληνι-
κή ρηματική διακοίνωση και το ζήτημα πήρε την άγουσα προς τον Ευ-
ρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με άγνωστες για την Ελλάδα συνέπειες. 

Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ προσπαθεί να κερδίσει χρόνο για να ε-
πιτύχει την ολοκλήρωση της ανάθεσης κατά βούληση του μεγαλύτερου 
δυνατού αριθμού νέων έργων. Προκειμένου να καταπολεμήσει τις ε-
ντυπώσεις που δημιουργούνται στην κοινή γνώμη από την προαναφερ-
θείσα αδιαφάνεια και τις καταγγελίες που έρχονται στη δημοσιότητα, 
επί μήνες υπόσχεται και προαναγγέλλει τη λήψη νομοθετικών μέτρων 
για τον έλεγχο της ανάθεσης και της ποιότητας των δημοσίων έργων, 
μέσω κατευθυνόμενων δημοσιευμάτων. Αντί αυτών, με τροπολογίες 
που με υφαρπαγή πρόσθεσε στο σχέδιο νόμου για το αεροδρόμιο των 
Σπάτων, κατήργησε κάποιες αυστηρές διατάξεις του νόμου 2229/94 που 
η ίδια ψήφισε πριν ένα χρόνο στη Βουλή. Οι τροπολογίες περιλαμβά-
νουν την επιβολή εξάμηνου αποκλεισμού από τις δημοπρασίες των ερ-
γοληπτών που ανακριβώς αιτιολογούν τις προσφορές τους και την απο-
ζημίωση των συμμετεχόντων στους διαγωνισμούς που για οποιοδήποτε 
λόγο το Δημόσιο αποφάσισε να ακυρώσει (ν. 1418/84). 

Με τις νέες αυτές ρυθμίσεις (άρθρο 13, ν. 2338/95), εισήγαγε την 
«ποινή» επιβολής προστίμου με κατάπτωση ποσοστό της εγγυητικής ε-
πιστολής συμμετοχής στη δημοπρασία. Οι εγγυητικές επιστολές όμως έ-
χουν ρητή τρίμηνη προθεσμία ισχύος από την ημέρα δημοπρασίας και 
επειδή οι διαδικασίες αξιολόγησης των προσφορών ποτέ δεν ολοκλη-
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ρώνονται πριν περάσουν τουλάχιστον έξι μήνες από τη δημοπράτηση 
του έργου, τότε επιβάλλονται και οι «ποινές» στους τρεις πρώτους μειο-
δότες, που οι προσφορές τους απορρίφθηκαν ως αναιτιολόγητες. Οι ε-
πιβαλλόμενες ποινές-καταπτώσεις των εγγυητικών επιστολών ακυρώ-
νονται με αποφάσεις των Μονομελών Πρωτοδικείων. Σε σχετική ερώ-
τηση, ο υπουργός ΠΕΧΩΔΕ απάντησε (173/10.1.97) ότι οι αποφάσεις 
των δικαστηρίων που ακυρώνουν τις ποινές στους εργολάβους, αποδει-
κνύουν ότι «το ΥΠΕΧΩΔΕ εφαρμόζει τη σχετική διάταξη του νόμου» 
-που ούτως ή άλλως είχε την υποχρέωση να το κάνει- και ότι το 
«ΥΠΕΧΩΔΕ επεξεργάζεται (σ.σ. νέα) τροποποίηση του νόμου». Ομο-
λόγησε δε έμμεσα ότι ούτε μια ποινή δεν είχε εισπραχθεί μέχρι τη δε-
δομένη χρονική στιγμή από το ΥΠΕΧΩΔΕ. 

Επίσης, με εγκυκλίους διαταγές (43/95 & 2/96) υποτίθεται ότι κα-
τήργησε τις υπερβάσεις στα έργα. Παρ' όλα αυτά, οι υπερβάσεις συνε-
χίζονται. Χαρακτηριστικά αναφέρονται οι ακόλουθες: 

- Έργο νέου επιβατικού σταθμού αερολιμένα Ηρακλείου. Δημοπρα-
τήθηκε το 1990 με πλήρη μελέτη και προϋπολογισμό προσφοράς του 
του εργολάβου 2,8 δισεκατομμύρια δραχμές. Στην εργολαβία έχουν 
ήδη πληρωθεί 6,5 δισεκατομμύρια δραχμές (1996) και δεν τελείωσε, 
ενώ ο χρόνος περαίωσής του παρατάθηκε κατά τρία χρόνια. 

- Έργο νέου επιβατικού σταθμού αερολιμένα Χανίων. Δημοπρατή-
θηκε το 1993 και η προσφορά του ανάδοχου για την περαίωση του 
έργου ήταν 2,3 δισεκατομμύρια δραχμές με πλήρη μελέτη που συνέ-
ταξε ο ίδιος εργολάβος. Το έργο έχει ήδη φθάσει τα 5,8 δισεκατομ-
μύρια δραχμές (1996). 
Η αγανάκτηση για το σκανδαλώδη τρόπο ανάθεσης των δημοσίων 

έργων είναι διάχυτη και στο κυβερνητικό στρατόπεδο. Εντύπωση προ-
κάλεσε η καταγγελία του πρώην υπουργού ΠΕΧΩΔΕ και Νομάρχη Ατ-
τικής στις 19 Φεβρουαρίου 1997, κατά την εκδήλωση της παρουσίασης 
από την Κοινοτική Επίτροπο, κ. Μαίΐβδ, της έκθεσης για την Οικονομι-
κή και Κοινωνική Συνοχή στην Κοινότητα. Ο κ. Κουλουμπής είπε ότι «η 
Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ άλλαξε το πλαίσιο για την ανάθεση των δημο-
σίων έργων και το έκανε χειρότερο... αντί να επιλεγεί η μειοδοτούσα ε-
ταιρεία, μπορεί να επιλεγεί η 29η ή 35η στη σειρά κατάταξης εταιρεία 
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... αυτό γίνεται είτε επειδή το θέλει ο υπουργός είτε για να γίνουν πλού-
σιοι κάποιοι από την επιτροπή αξιολόγησης». 

4.2. Διαπιστώσεις 

Η σημερινή κατάσταση στα δημόσια έργα συντηρείται από μια δυ-
ναμική που συνεχώς εξελίσσεται και είναι προϊόν πρακτικής εξήντα ε-
τών, από τον πρώτο νόμο των δημοσίων έργων το 1932. Με τον ισχυρι-
σμό ότι αν επέμβουμε νομοθετικά στην εξέλιξη αυτή, προτείνοντας 
δραστικές αλλαγές για την εξυγίανση του συστήματος παραγωγής δη-
μοσίων έργων, θα σταματήσουν τα έργα, οι ομάδες συμφερόντων που 
συντηρούν την κατάσταση αυτή, επιχειρούν και συνήθως επιτυγχάνουν 
την ανακοπή και ματαίωση κάθε προσπάθειας. Οι ομάδες αυτές ανα-
λύονται ως εξής: Κάποιοι που φροντίζουν ώστε το νομοθετικό πλαίσιο 
να φωτογραφίζει κάθε φορά τα συμφέροντά τους. Αυτοί, που σε άμεση 
σχέση και συνάφεια με την προηγούμενη ομάδα, φροντίζουν να υλο-
ποιούνται οι φωτογραφικές διατάξεις. Εκείνοι που αποτελούν την κρί-
σιμη μάζα μέσω της οποίας επιτυγχάνεται η αντίδραση σε κάθε προ-
σπάθεια εξυγίανσης των δημοσίων έργων και ταυτόχρονα στεγανο-
ποιεί από διαρροές τις μυστικές συμφωνίες και τα οικονομικά αποτελέ-
σματα. 

Με άλλα λόγια, εννοούμε τα πολιτικά, οικονομικά, εκδοτικά, τραπε-
ζικά και συντεχνιακά (μηχανικοί - εργολάβοι) συμφέροντα. Είναι γνω-
στό ότι το 50% των πιστώσεων για την πληρωμή των δαπανών των δη-
μοσίων έργων που εκταμιεύονται από τις πιστώσεις των δημοσίων ε-
πενδύσεων, ποτέ δεν φθάνουν στα εργοτάξια και δεν μετατρέπονται σε 
φυσικό αντικείμενο έργων, διότι καθ' οδόν διανέμονται στους «ενδια-
φερόμενους». Επίσης, υπάρχει η μέθοδος των εικονικών τιμολογίων, έ-
τσι ώστε ένα μεγάλο ποσοστό από το ΦΠΑ 18%, που το Δημόσιο κατα-
βάλλει στους εργολάβους των δημοσίων έργων σε κάθε πιστοποίηση 
έργου, να μην συμψηφίζεται νόμιμα ούτε να αποδίδεται στις ΔΟΥ, αλ-
λά να κατευθύνεται στους «τρίτους». Όλα αυτά είναι ιδιαίτερα σημα-
ντικά αν υπολογίσει κανείς ότι μόνο το ΥΠΕΧΩΔΕ διαχειρίζεται δη-
μόσια έργα 4,3 δισεκατομμυρίων δραχμών από το Β' Κοινοτικό Πλαί-
σιο Στήριξης. 
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Υπάρχουν όμως και οι ομάδες των καλώς εννοούμενων συμφερό-
ντων σε όλες τις πλευρές, που περιορίζονται στο να δυσανασχετούν με 
τη διαμορφωμένη κατάσταση. 

Υφίσταται επίσης η μεγάλη κρίσιμη μάζα. Είναι αυτή των αδιάφο-
ρων πού αφ' ενός μεν δυσανασχετούν με την παγιωμένη κατάσταση, 
αφ' ετέρου όμως, ελλείψει ελπίδας βελτίωσης, συνήθως προσχωρούν 
στην πρώτη ομάδα των κακώς εννοούμενων συμφερόντων. 

Ιδιαίτερα οι δύο τελευταίες ομάδες θα πρέπει να αντιληφθούν ότι η 
«απώλεια» αυτών των τεράστιων κονδυλίων και η διοχέτευσή τους ως 
αντάλλαγμα της διαφθοράς είναι έγκλημα σε βάρος των μελλοντικών 
γενεών της Ελλάδας, που δεν θα βρουν την απαραίτητη υποδομή για να 
αναπτύξει η χώρα μια ανταγωνιστική στρατηγική επιβίωσης στη διεθνή 
αγορά. Σε αυτές τις ομάδες θα στηριχθεί η μεταρρυθμιστική προσπά-
θεια αλλαγής του νομικού πλαισίου μελέτης και εκτέλεσης των δημοσί-
ων έργων, αλλά και της νοοτροπίας των εμπλεκόμενων σε αυτά. 

4.3. Προτάσεις 

1. Οι ακόλουθες προτάσεις μπορούν να αποτελέσουν τις βασικές 
αρχές της νέας πολιτικής και παραγωγικής διαδικασίας των δημοσίων 
έργων: 
α. Με κύριο άξονα την αναβάθμιση του υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ, εισα-

γωγή στη διοίκηση όλων των θεσμικών μέτρων που θα εξασφαλί-
σουν την αυτοτέλεια της υπαλληλικής ιεραρχίας, την ταχεία διεκπε-
ραίωση των υποθέσεων, τη διαφάνεια στη λειτουργία της σε συν-
δυασμό με τον απόλυτο σεβασμό της νομοθεσίας και των κανονιστι-
κών πράξεων που εκδίδονται σε εφαρμογή της, όπως είναι οι διακη-
ρύξεις της δημοπράτησης των έργων και της ανάθεσης των μελετών. 
Οι σύμβουλοι και οι διευθυντές προγραμμάτων (ρΓθ]οοΐ πιαη&§6Γδ) 
που ανακάλυψε και εφάρμοσε το ΠΑΣΟΚ στα δημόσια έργα, απο-
τελούν προκάλυμμα της αδιαφάνειας και τη νομιμοποίηση της ε-
φαρμογής της. 

β. Η εισαγωγή σύγχρονης τεχνογνωσίας και ο έλεγχος βάσει καθιερω-
μένων προδιαγραφών των επιχειρήσεων παραγωγής των δημοσίων 
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έργων και παραγωγής των βασικών δομικών υλικών και μηχανημά-
των. 

γ. Η καθιέρωση αρχών ανόδου της παραγωγικότητας και ανταγωνι-
στικότητας των παραγωγικών μονάδων, σε συνδυασμό με τη διατή-
ρηση και αξιοποίηση του επιστημονικού και τεχνικού ανθρώπινου 
δυναμικού. Μετά την ολοκλήρωση των προγραμμάτων που χρημα-
τοδοτούνται από την ΕΕ, ο μεγάλος αριθμός των κατασκευαστικών 
εταιρειών δεν θα είναι δυνατό να αξιοποιηθεί στο σύνολο του από 
τις δημόσιες επενδύσεις που θα χρηματοδοτούνται από εθνικούς 
πόρους. Συνεπώς, η Ελλάδα θα οδηγηθεί σε έναν ακόμα κλάδο προ-
βληματικών επιχειρήσεων. Για την αποφυγή της επανάληψης του 
αυτού του νοσηρού φαινομένου και στον κατασκευαστικό τομέα, 
πρέπει να υπάρξει πολιτική κινήτρων συγχωνεύσεων των σημερι-
νών κατασκευαστικών εταιρειών. Η πολιτική αυτή πρέπει να συνο-
δεύεται από τη θεσμοθέτηση προγραμματικών συμφωνιών για τη 
λειτουργία και εκμετάλλευση των μεγάλων έργων και την εφαρμο-
γή οικονομικής διπλωματίας της χώρας. Κατ' αυτό τον τρόπο, θα α-
ξιοποιηθεί το δυναμικό που θα προκύψει από τις συγχωνεύσεις μέ-
σω των διεθνών οικονομικών σχέσεων και διμερών συμφωνιών με 
αναπτυσσόμενες χώρες, 

δ. Τα κριτήρια επιλογής και ιεράρχησης των έργων, 
ε. Η αρτιότητα και η πληρότητα των μελετών με ριζική αναθεώρηση 

του ν. 716/77 και εκκαθάριση του μητρώου μελετών, 
ζ. Η σαφής εικόνα του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των έρ-

γων. 
η. Η επικαιροποίηση των τιμολογίων δημοσίων έργων και του πληρο-

φοριακού υλικού που παρέχει το Δημόσιο στους μελετητές και τους 
κατασκευαστές. 

θ. Η εφαρμογή του ελέγχου της ολικής ποιότητας σε όλες τις φάσεις 
παραγωγής του δημόσιου έργου (σχεδιασμός, μελέτη, κατασκευή), 

ι. Η κατάργηση του συστήματος προεπιλογής, μελέτη-κατασκευή, αι-
τιολόγησης προσφοράς και αξιολόγησης της αιτιολόγησης. 
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2. Οι βασικές αρχές της νέας νομοθεσίας για τα δημόσια έργα: 

ι). Η κατάργηση όλων των διατάξεων που επιτρέπουν στην πολιτική η-
γεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ να αναθέσει και να διαχειρίζεται τα δημόσια 
έργα κατά βούληση (ν. 2229/94). 

Π). Η τροποποίηση των ισχυουσών βασικών διατάξεων (ν. 1418/84) ώ-
στε να θεσμοθετηθούν στεγανά που θα αποκλείουν την καταστρατή-
γηση τους προς όφελος των ομάδων συμφερόντων και ειδικότερα: 

• Η υποχρεωτική εφαρμογή του νόμου σε όλα τα έργα του ευρύτερου 
δημόσιου τομέα, αλλά και στα έργα των κάθε είδους φορέων και νο-
μικών προσώπων που επιδοτούνται από κοινοτικούς πόρους και το 
Δημόσιο. 

• Η ενοποίηση των τεχνικών υπηρεσιών του ευρύτερου δημόσιου το-
μέα, στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων του ΥΠΕΧΩΔΕ και 
η ταυτόχρονη αποκέντρωση των αποφασιστικών αρμοδιοτήτων του 
ΥΠΕΧΩΔΕ στους Περιφερειάρχες και Νομάρχες της χώρας. 

• Η υποχρέωση ύπαρξης εγκεκριμένης οριστικής τεχνικής μελέτης ως 
αναγκαίας προϋπόθεσης για τη δημοπράτηση των μεγάλων έργων. 

• Η καθιέρωση κριτηρίων ουσιαστικής αξιολόγησης των υποψηφίων 
κατασκευαστών των έργων και των οικονομικών προσφορών. 

• Η δυνατότητα υποβολής αντιρρήσεων κατά του συνόλου των σταδί-
ων ανάθεσης του έργου παράλληλα με την εισαγωγή της υποχρέω-
σης ακρόασης όλων των μερών. 

• Η θεσμοθέτηση κανόνων λειτουργίας των κοινοπραξιών και πλήρης 
εφαρμογή των συμβάσεων χωρίς καμιά εξαίρεση 

• Η κατάργηση των νομότυπων διαδικασιών καταστρατήγησης των 
εργολαβικών συμβάσεων. 

• Η κατάργηση των καταβαλλόμενων στους αναδόχους των έργων α-
ποζημιώσεων λόγω «απρόβλεπτων δυσχερειών». 

• Η εισαγωγή του θεσμού του σώματος ορκωτών μηχανικών, που θα 
προέρχονται από πεπειραμένα στελέχη της δημόσιας διοίκησης και 
θα ελέγχουν τα έργα καθ' όλη τη διάρκεια της κατασκευής τους. 

• Η κατάργηση των εργοληπτικών πιστοποιητικών, τάξεων και πτυχί-
ων. Η ικανότητα μιας τεχνικής εταιρείας να εκτελέσει ένα έργο 
πρέπει να ελέγχεται από την εμπειρία της και από σοβαρές τραπε-
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ζικές εγγυήσεις για την πιστή τήρηση των όρων της εργολαβικής 
σύμβασης. 

® Η κατάργηση των διατάξεων του άρθρου 13.3 του ν. 2328/95 και των 
τροποποιήσεων του. 

• Η σύνταξη και επικαιροποιηση τεχνικών προδιαγραφών. 
• Η ταχεία επίλυση των διαφωνιών και η εκτέλεση των αποφάσεων 

των διοικητικών εφετείων, ανεξαρτήτως της εκκρεμότητας αναιρέ-
σεων. 

• Η καθιέρωση εθνικού τιμολογίου υποχρεωτικής εφαρμογής στις δη-
μοπρατήσεις έργων του ευρύτερου δημοσίου τομέα. 

• Η κωδικοποίηση της νομοθεσίας για τα δημόσια έργα σύμφωνα με 
το άρθρο 4.2 του ν. 2372/1996. 

4.4. Εισήγηση Μανώλη Κ. Κεφαλογιάννη στην Επιτροπή Θεσμών 
και Διαφάνειας της Βουλής τον Φεβρουάριο 1999 

1. Τα δημόσια έργα μέχρι του έτους 1994 εκτελέσθηκαν κατά τις 
διατάξεις του ν. 1418/1984. Ο νόμος αυτός κατά γενική παραδοχή λει-
τούργησε ικανοποιητικά και θα ήταν δυνατό, με κάποιες τροποποιή-
σεις και επικαιροποιήσεις, καθώς και με την προσαρμογή του στις Κοι-
νοτικές Οδηγίες, να ανταποκριθεί στις ανάγκες του τομέα των δημο-
σίων έργων. 

2. Η κυβέρνηση με σειρά νόμων, από τους έτους 1994, που τροπο-
ποίησαν όλες τις ουσιαστικές διατάξεις του ν. 1418/84, ισχυρίζεται ότι 
προσπάθησε να εξυγιάνει τον τομέα της εκτέλεσης των δημοσίων έρ-
γων στην Ελλάδα. Αναφέρεται η ψήφιση των νόμων 2229/94, 2338/95 
(άρθρο 13), 2576/98 και η δημοσίευση των αντίστοιχων εκτελεστικών 
τους διαταγμάτων και σειράς κανονιστικών υπουργικών αποφάσεων. 

3. Οι βασικές κατά την κυβέρνηση «καινοτομίες» που εισήχθησαν 
με τα εν λόγω νομοθετήματα είναι η αιτιολόγηση των κατατεθειμένων 
κατά τις δημοπρασίες δημοσίων έργων προσφορών εργοληπτικών επι-
χειρήσεων και η εφαρμογή μαθηματικού τύπου. Ο Πανελλήνιος Σύνδε-
σμος Ανωνύμων Τεχνικών Εταιρειών δημοσίως χαρακτήρισε ότι με τη 
μέθοδο των αιτιολογήσεων του ν. 2229/94 και της εγκυκλίου ΥΠΕΧΩ-
ΔΕ 11/95, «δεν γίνεται ανάδειξη αναδόχου αλλά αλίευση αναδόχου», 
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ενώ κατήγγειλε ότι ο μαθηματικός τύπος δεν εξασφαλίζει την ανάδει-
ξη μειοδότη με αντικειμενικά κριτήρια ούτε το αδιάβλητο στην κρίση 
των επιτροπών, κατά παράβαση του άρθρου 30.4 της οδηγίας 93/37 
ΕΟΚ (βλ. Τεχνικά Χρονικά 1985/5.1.98), 

Κατά τη συζήτηση ενώπιον της Επιτροπής, αλλά και από τα προσκο-
μισθέντα στοιχεία εκ του Κοινοβουλευτικού Έλεγχου, κατεδείχθη ότι: 
α. Ο θεσμός της αιτιολόγησης των προσφορών λειτούργησε αρνητικά 

και οδήγησε σε περαιτέρω στρέβλωση του συστήματος, δεδομένου 
ότι έδωσε στις επιτροπές εισήγησης για ανάθεση, η πλειοψηφία των 
οποίων αποτελείται από δημόσιους υπάλληλους διοριζόμενους από 
τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ ή τα προστηθέντα από αυτόν όργανα, τη δυ-
νατότητα όπως με αυθαίρετους συλλογισμούς επιλέγουν μεταξύ 1ου 
και 40ού μειοδότη τον κατά την υποκειμενική κρίση τους καταλλη-
λότερο να εκτελέσει ένα δημόσιο έργο. 

β. Προ της καθολικής αντιδράσεως των ενδιαφερομένων, το ΥΠΕΧΩ-
ΔΕ εισήγαγε τον μαθηματικό τύπο υπολογισμού και αποκλεισμού 
των υπερβολικά χαμηλών ή υψηλών προσφορών. Αποτέλεσμα της ε-
φαρμογής της διαδικασίας αυτής ήταν η έμμεση παράκαμψη του συ-
στήματος από τους ενδιαφερόμενους, με τον σχηματισμό ομάδων 
εργοληπτών που καταθέτουν προσυνεννοημένες προσφορές εντός 
των ορίων του μαθηματικού τύπου, προκείμενου το έργο να ανατε-
θεί σε προεπιλεγμένη εργοληπτική επιχείρηση, φαινόμενο παλαιό 
που επαναλαμβάνεται στις ημέρες μας (βλ. Ενημερωτικό Δελτίο 
ΤΕΕ 1992/17.2.92, 1984/22.12.97) 

γ. Τα ίδια αποτελέσματα έχει και η εφαρμογή κατά συνήθεια του, κατ' 
εξαίρεση σύμφωνα με το νόμο, συστήματος προεπιλογής των διαγω-
νιζομένων καθώς και του συστήματος δημοπράτησης έργων με το 
σύστημα «μελέτη-κατασκευή» για λόγους δήθεν «ειδικού κατα-
σκευαστή» ή «επείγοντος», που ολοκληρώνει την κατεύθυνση των 
έργων είτε σε ομάδα εταιρειών των ίδιων συμφερόντων είτε σε προ-
συνενοημένες ομάδες, 

δ. Τα βασικά σημεία που επιτρέπονται από τα «παράθυρα» της νομο-
θεσίας και υποβοηθούν τη μεθόδευση αυτή είναι: Η εξαγορά πτυχί-
ων βοηθητικών, η συμμετοχή σε ένα διαγωνισμό πολλών εργοληπτι-
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κών επιχειρήσεων κοινού ιδιοκτήτη, η εκ των υστέρων εκχώρηση 
του έργου είτε ανεπισήμως σε άλλη κοινοπραξία είτε με τη μέθοδο 
της υποκατάστασης του ανακηρυχθέντος αναδόχου του έργου, οι μη 
σύννομες φωτογραφικές διακηρύξεις, ο πλημμελής, χρονοβόρος και 
διακοπτόμενος έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής και των 
οικονομικών προσφορών σε μια δημοπρασία, οι περίπλοκες λανθα-
σμένες και μη ομαλές προσφορές, η δυσαρμονία τιμών δημοπράτη-
σης και συντελεστών μαθηματικού τύπου, οι παράνομες ακυρώσεις 
διαγωνισμών και επαναδημοπρατήσεις με πρόσχημα το ασύμφορο 
για τον κύριο του έργου, ο υπερεπαγγελματισμός των εργοληπτών, 

ε. Τα περιφερειακά νομαρχιακά και δημοτικά έργα εκτελούνται χω-
ρίς ουσιαστικό έλεγχο από οιαδήποτε ανωτέρα αρχή, ενώ τις παρα-
νομίες καλύπτει «ο νόμος της ΟΜΕΚΤΑ», κατά δήλωση του υπουρ-
γού Εσωτερικών ενώπιον της Επιτροπής (10.11.98). «Η μη παραλα-
βή των έργων αυτών είναι ο μόνιμος μηχανισμός που καλύπτει τη 
διαφθορά» (ομιλία υφυπουργού Εσωτερικών στην Επιτροπή της 
10.11.98). 

Παράλληλα έχει διαπιστωθεί ότι «δεν υπάρχει επάρκεια στελεχια-
κού δυναμικού στις τεχνικές υπηρεσίες των δήμων και νομαρχιών» (ο-
μιλία υπουργού ΠΕΧΩΔΕ στην Επιτροπή 18.11.98). Η απουσία ελέγ-
χου των αποκεντρωμένων υπηρεσιών του κράτους, έρχεται σε ρητή α-
ντίθεση με τις διατάξεις του ν. 3200/1955 και τη βασική επιταγή του άρ-
θρου 101 του Συντάγματος (βλ. ομιλία Π. Παυλοπούλου την 15.12.98) 

4. Στο κολοσσιαίας σημασίας ζήτημα του ποιοτικού έλεγχου των έρ-
γων, κατά τη συζήτηση στην Επιτροπή κατεδείχθη ότι ένα ελάχιστο μέ-
ρος των παραβάσεων του νόμου και των τεχνικών προδιαγραφών ελέγ-
χεται, τιμωρείται και αποκαθίσταται. 

Τούτο απεδείχθη και από τους γενόμενους ελέγχους και διαπιστώ-
σεις από τον ΕΣΠΕΑ του υπουργείου Εθν. Οικονομίας, τα συμπερά-
σματα των οποίων αρνήθηκαν να δεχθούν ως αντιπροσωπευτικά τόσο 
οι αρμόδιοι υπουργοί (βλ. έγγραφο 2999/3.11.98 Γ.Γ. ΥΠΕΧΩΔΕ προς 
Επιτροπή Θεσμών και απάντηση 24/22.10.98 ΥΠΕΧΩΔΕ στη Βουλή), 
όσο και οι Περιφερειάρχες και οι Νομάρχες της χώρας, που παγίως α-
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παντούν στη Βουλή, ότι από τους έλεγχους που έκαναν οι ίδιοι, όλα τα 
έργα της αρμοδιότητας τους έχουν «καλώς». 

Χαρακτηριστικά αναφέρεται η δήλωση του υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ 
την 18.11.98 ενώπιον της Επιτροπής ότι «με τη δειγματοληπτική διαδι-
κασία (του ΕΣΠΕΑ) δεν μπορεί να οδηγηθεί κανείς σε ασφαλή συμπε-
ράσματα». 

Επίσης σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 261/4.12.98 απάντηση του ΥΠΕ-
ΧΩΔΕ στη Βουλή, επί όλων των εκτελουμένων στη χώρα έργων προϋ-
πολογισμού άνω των 500 εκατομμυρίων δραχμών και συνολικού προϋ-
πολογισμού 132 δισεκατομμυρίων δραχμών, επεβλήθησαν πρόστιμα 
για κακοτεχνίες ύψους 215 εκατομμυρίων δραχμών δηλαδή ποσοστό 
1,5ο/οο του συνολικού προϋπολογισμού των εκτελουμένων έργων. 

Επίσης σύμφωνα με το διανεμηθέν στην Επιτροπή από 18.11.98 δελ-
τίου τύπου ΥΠΕΧΩΔΕ, προκύπτει ότι επί 15.000 εκτελουμένων σε όλη 
τη χώρα έργων προϋπολογισμού περίπου 4 τρισεκατομμυρίων δραχ-
μών, έχουν κηρυχθεί έκπτωτοι 28 μικρομεσαίοι εργολάβοι 18 ατομικές 
επιχειρήσεις και 10 ΕΠΕ ή ΑΕ (ομιλία υπουργού ΠΕΧΩΔΕ 18.11.98), 
ενώ τους βαρύνουν δαπάνες αποκατάστασης κακοτεχνιών ύψους 1 δι-
σεκατομμυρίου δραχμών. 

Ομοίως όλοι οι Νομάρχες και οι Περιφερειάρχες της χώρας, πλην 
ενός, απάντησαν διά του υπουργού Εσωτερικών στη Βουλή (αριθμ. 
πρωτ. 1368/14.1.99) ότι ουδέν πρόστιμο έχει επιβληθεί από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες στα εκτελούμενα έργα της αρμοδιότητάς τους, προϋπολογι-
σμού άνω των 250 εκατομμυρίων δραχμών. Η δυνατότης ελέγχου των 
περιφερειακών έργων από τους 13 επιθεωρητές του ΥΠΕΧΩΔΕ «μετά 
από καταγγελία», που κατά τη δήλωση του υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ στην 
Επιτροπή της 18.11.98 εδόθη με τη διάταξη του άρθρου 16 του ν. 
2576/98, δεν είναι δυνατό να υποστηριχθεί σοβαρώς ότι θα επιλύσει το 
τεράστιο αυτό ζήτημα. 

Περαιτέρω και σύμφωνα με τη δήλωση του Γεν. Γραμματέα ΥΠΕΧΩ-
ΔΕ στην Επιτροπή της 15.12.1998 «τα μεγάλα έργα, των Σπάτων, της 
Εγνατίας, του ΠΑΘΕ και τα μεγάλα λιμάνια, δεν τα συμπεριλάβαμε σε 
αυτή την κατηγορία (αρμοδιότητα του ΕΣΠΕΛ) γιατί την επίβλεψη και 
τον ποιοτικό έλεγχο την έκαναν μεγάλα διεθνή γραφεία...». 
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Παράλληλα διεπιστώθη ότι οι ελάχιστες περιπτώσεις κακοτεχνιών 
και παρανομιών στα δημόσια έργα που φθάνουν στις Εισαγγελικές Αρ-
χές, ουδείς γνωρίζει εάν και πότε εισάγονται στα αρμόδια δικαστήρια 
και εάν τελεσιδικούν προ της παραγραφής των αδικημάτων (βλ. ομιλία 
Α. Πεπονή και Α. Ψαρούδα-Μπενάκη, καθώς και απάντηση υπουργού 
ΠΕΧΩΔΕ κατά τη συνεδρίαση ης Επιτροπής της 18.11.98). 

Ταυτόχρονα συνεχίζεται η αύξηση των θανατηφόρων τροχαίων ατυ-
χημάτων στα επικίνδυνα τμήματα του εθνικού οδικού δικτύου και ιδιαι-
τέρως του ΠΑΘΕ, τα τμήματα του οποίου έχουν ανατεθεί για κατα-
σκευή, συντήρηση, βελτίωση, αποκατάσταση κ.λπ. από το 1994, χωρίς να 
περιορίσουν τη συνεχή και άδικη ανθρωποθυσία (βλ. την από 28.2.97 α-
ναφορά της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος προς τον Εισαγ-
γελέα του Αρείου Πάγου). 

Εν όψει αυτών των διαπιστώσεων δημιουργεί εύλογα ερωτηματικά η 
εμμονή του ΥΠΕΧΩΔΕ να αρνείται επί τέσσερα και πλέον χρόνια να 
εκδώσει το προβλεπόμενο από τη διάταξη του άρθρου 4 παρ. 16 του ν. 
2229/94, προεδρικό διάταγμα επιβολής διοικητικών ποινών στους εργο-
λάβους παραβάτες των διατάξεων του νόμου και των τεχνικών προδια-
γραφών. Τούτο παρεδέχθη ο υπουργός ΠΕΧΩΔΕ κατά την ομιλία του 
της 18.11.98 ενώπιον της Επιτροπής, όπου δήλωσε ότι «αυτή τη στιγμή 
δεν μπορούμε να επιβάλουμε ποινές». 

5. Το ζήτημα της ασφάλισης των δημοσίων έργων που εισήγαγε ο νό-
μος 2229/94, χωρίς όμως να προσδιορίσει τις λεπτομέρειες και τον τρό-
πο εφαρμογής τους, παραμένει σε εμβρυακή κατάσταση. 

6. Ουδεμία ουσιαστική πρόταση έγινε από την πολιτική ηγεσία του 
ΥΠΕΧΩΔΕ για το ζήτημα της ποιοτικής, ριζικής αναβάθμισης και εκ-
συγχρονισμού των τεχνικών υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. Η κυβέρ-
νηση επιμένει στη μέθοδο υποκατάστασης των δημοσίων τεχνικών υπη-
ρεσιών με ανεύθυνους «συμβούλους» παχυλά αμειβόμενους, οι παρεμ-
βάσεις των οποίων έχουν μέτρια έως κακά αποτελέσματα όπως το Μέ-
τρο Αθήνας και η Εγνατία Οδός (βλ. πρακτικά διήμερου ΤΕΕ «δημό-
σια έργα στην Ελλάδα -Ο ρόλος της Δημόσιας Διοίκησης και των Μη-
χανικών, Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 1998 και ομιλία Υπουργού Εσωτε-
ρικών στο ΤΕΕ Κέρκυρας 7.11.98) 
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7. Οι μελέτες των δημοσίων έργων εξακολουθούν να εκτελούνται 
σύμφωνα με τον απαρχαιωμένο νόμο 716/1977 και η διαδικασία ανάθε-
σης, επίβλεψης, παραλαβής και εφαρμογής των μελετών αποτελεί έναν 
από τους βασικούς λόγους της κακοδαιμονίας, που διέπει τα δημόσια 
έργα στην Ελλάδα. Η κυβέρνηση δεν κατέθεσε πειστικές απαντήσεις 
και προτάσεις επί του θέματος της ριζικής αναθεώρησης του νόμου αυ-
τού, πράγμα που αποτελεί καθολικό αίτημα όλων των φορέων των μελε-
τητών και λοιπών εμπλεκομένων στη διαδικασία των δημόσιων έργων. 

Χαρακτηριστική της συνεχιζόμενης αυθαιρεσίας της διοίκησης στο 
ζήτημα της ανάθεσης των μελετών , είναι η προσφυγή στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, του κατά τον ν. 
1496/84 επίσημου συμβούλου της Πολιτείας, κατά της κυβέρνησης της 
Ελληνικής Δημοκρατίας, για «παράνομη διαδικασία ανάθεσης από το 
υπουργείο Γεωργίας μελέτης αμοιβής ύψους 1,1 δισεκατομμυρίων 
δραχμών». Την καταγγελία αυτή έκρινε βάσιμη ο Γεν. Δ/ντης της 15ης 
Γ.Δ. της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το υπ' αριθμ. Τ/98/6140/5.10.98 έγ-
γραφο του προς τη ΜΕΑ Βρυξελλών, ενώ το Συμβούλιο της Επικρατεί-
ας ανέστειλε την περαιτέρω διαδικασία (βλ. Τεχνικά Χρονικά 
2027/16.11.98) 

8. Σύμφωνα με την από 23/11/97 επιστολή του βουλευτή κ. Π. Παυ-
λοπουλου προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής και την τοποθέτηση του ί-
διου βουλευτή κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής της 18.11.98, ο νόμος 
«περί δικαστικής προστασίας κατά το στάδιο που προηγείται της σύνα-
ψης συμβάσεων δημοσίων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών - οδηγία 
89/665 ΕΟΚ» περιέχει διατάξεις αντίθετες με το άρθρο 20 παρ. 1 του 
Συντάγματος και καθιερώνει τη δυνατότητα πληρωμής του εργολαβι-
κού οφέλους ή του κέρδους της προμήθειας ή της υπηρεσίας δύο φορές. 
Αφ' ετέρου οι προβλεπόμενες από το νόμο πολύ μικρές προθεσμίες εκ-
δίκασης των ενστάσεων στις διαδικασίες ανάθεσης των δημόσιων έρ-
γων, οδηγούν στη μη αποστολή πλήρους φακέλου στο Συμβούλιο της 
Επικρατείας, που ουσιαστικά αδυνατεί να προβεί σε πλήρη έλεγχο της 
νομιμότητας των κρινομένων ενεργειών της διοίκησης. 

9. Η έλλειψη ουσιαστικών αναπτυξιακών κίνητρων για την ορθή α-
νάπτυξη των Ελληνικών Τεχνικών Εταιρειών, δεδομένης και της άρνη-
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αης της κυβέρνησης να τις εντάξει στον αναπτυξιακό νόμο, οδηγεί σε 
συρρίκνωση του τεχνικού δυναμικού της χώρας. Χαρακτηριστικά ανα-
φέρεται ότι το έτος 1997 ο δανεισμός των τεχνικών επιχειρήσεων έχει 
δεκαπλασιαστεί (βλ. ομιλία I. Χρυσικόπουλου στην Επιτροπή της 
15.12.98). 

Όπως προκύπτει από την έκθεση «Πλαίσιο και κριτήρια αξιολόγη-
σης τεχνικών εταιρειών» που κατέθεσε το ΥΠΕΧΩΔΕ στην Επιτροπή: 
α. Εμφανίζεται τάση μεγάλης συγκέντρωσης πωλήσεων σε λίγες τεχνι-

κές εταιρείες με ταυτόχρονη επιδείνωση των χρηματοοικονομικών 
δεικτών των εταιρειών, 

β. Στα πλαίσια της ενιαίας αγοράς προβλέπεται ένταση του ανταγωνι-
σμού μεταξύ ελληνικών και ξένων εταιρειών, 

γ. Το θεσμικό, νομικό και φορολογικό πλαίσιο παραγωγής των δημο-
σίων έργων στην Ελλάδα χωλαίνει και δεν ανταποκρίνεται στις συν-
θήκες της αγοράς, ενώ δεν έχει επιφέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα 
που είναι η έγκαιρη, άρτια ποιοτικώς και σύμφωνα με τον προϋπο-
λογισμό τους παραλαβή των δημοσίων έργων, 

δ. Δεν έχει δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στον παράγοντα «άνθρωπος» με 
αποτέλεσμα την έλλειψη ικανού αριθμού δημοσίων λειτουργών στα 
δημόσια έργα, έλλειψη εμπειρίας και πολλές φορές την απροθυμία 
τους. 
Συμπερασματικά έχουμε τη γνώμη ότι σε λίγα χρόνια το ελληνικό 

τεχνικό δυναμικό θα αδυνατεί να επιβιώσει του συναγωνισμού των κο-
λοσσιαίων αλλοδαπών τεχνικών επιχειρήσεων, θα δημιουργηθεί μια 
νέα γενιά «προβληματικών επιχειρήσεων» και οι Έλληνες κατασκευα-
στές θα μεταβληθούν σε υπεργολάβους των ξένων, πράγμα που ήδη ε-
φαρμόζεται στο αεροδρόμιο των Σπάτων και μάλιστα με νόμο που κυ-
ρώθηκε από τη Βουλή, ενώ το ίδιο ακριβώς προβλέπεται να συμβεί με 
το ΜΕΤΡΟ της Θεσσαλονίκης. 

4.5. Συμπεράσματα 

Τα αρμόδια κοινοτικά όργανα έχουν επανειλημμένως διατυπώσει 
την άποψη ότι η απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί στον τομέα των 
δημοσίων έργων στην Ελλάδα, πρόκειται σύντομα να έχει ως αποτέλε-
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σμα τη διακοπή των κοινοτικών εγκρίσεων για τις πιστώσεις των έργων 
του Ταμείου Συνοχής. 

Η επίτροπος της ΕΟΚ κ. Μ&ίΐοδ απαντώντας στον ευρωβουλευτή κ. 
Χατζηδάκη το Νοέμβριο 1995 στην Ευρωβουλή ανέφερε ότι «θα ήμουν 
ευτυχής εάν τα κονδύλια που είναι διαθέσιμα για την Ελλάδα, εκτα-
μιεύονταν τελικά... εάν δε γίνει κάτι σύντομα, φοβούμαι ότι θα πρέπει 
να μιλάμε μάλλον για κατακράτηση χρημάτων, παρά να μιλάμε για επι-
πλέον παροχές. Γι' αυτό θα σας παρακαλούσα να ταρακουνήσετε την 
ελληνική κυβέρνηση, γιατί σε τελική ανάλυση είναι ο ελληνικός λαός 
που υποφέρει, επειδή οι αρμόδιες αρχές δεν δουλεύουν, έτσι όπως θα 
έπρεπε να περιμένει ο κάθε πολίτης από τη διοίκησή του...». 

Ο τομέας των δημοσίων έργων στην Ελλάδα δεν είχε πάντοτε τα χά-
λια που εμφάνισε μετά το 1981. Ας θυμηθούμε την πρώτη οκταετία του 
Κ. Καραμανλή, όταν πραγματικά αναμορφώθηκε η υποδομή της χώρας 
και άνοιξε ο δρόμος για την Ευρώπη. Με λιγότερα τεχνικά μέσα, με ί-
διους πόρους και εκείνο το πολύ καλό ανθρώπινο δυναμικό, η Ελλάδα 
πέρασε σε μια πορεία δυναμικής ανάπτυξης. Δεν είναι δυνατό να μην 
μπορούμε να το επιτύχουμε εμείς σήμερα με τη νέα τεχνολογία και τε-
χνογνωσία, την ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων, αγαθών και υπηρε-
σιών και με τον πακτωλό των χρημάτων από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 

Την περίοδο 1990-1993, που τη διακυβέρνηση της χώρας είχε η 
Ν.Δ., ο αρμόδιος Κοινοτικός Επίτροπος κ. Μίλλαν στην έκθεση αξιο-
λόγησης της απορρόφησης των κονδυλίων του Α' Κοινοτικού Πλαισίου 
Στήριξης τον Μάρτιο 1993 έγραψε: «η ελληνική κυβέρνηση πέτυχε το 
ακατόρθωτο, να απορροφήσει όχι μόνο τα δικά της κονδύλια, αλλά και 
τα αναπορρόφητα κονδύλια άλλων χωρών». 

Να μη λησμονήσουμε ότι η κατάρρευση του πολιτικού συστήματος 
στην Ιταλία άρχισε όταν ο ιταλικός λαός συνειδητοποίησε τη διαφθορά 
των πολιτικών κομμάτων από τους εργολάβους και προμηθευτές του 
Δημοσίου. Μήπως αυτό θυμίζει τη σημερινή Ελλάδα; 
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ΔΙΕΝΕΡΓΕΊΑς ΚΑΙ ΔΗΜΟςΙΟΠΟΙΗςΗς ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΚΟΠΉΣΕΩΝ» 

Προς τη Βουλή των Ελλήνων 

Ο όρος κοινή γνώμη εμφανίσθηκε για πρώτη φορά στο πλαίσιο του 
κινήματος του διαφωτισμού και μέχρι τις αρχές του 20ού αιώνα διατη-
ρούσε το θεμελιώδη κριτικό του χαρακτήρα: Κοινή γνώμη εθεωρείτο το 
αποτέλεσμα της δημόσιας χρήσης του ορθού λόγου μέσα από την αντι-
παράθεση απόψεων και επιχειρημάτων, που έχουν ως συνέπεια τον έ-
λεγχο της πολιτικής εξουσίας και τη διαφάνεια στις διαδικασίες λήψης 
αποφάσεων. Μέσα στα πλαίσια της ελεύθερης κοινωνίας των πολιτών, 
η κριτική κοινή γνώμη συνιστά το έρεισμα της πολιτικής συμμετοχής, 
θεμελιωμένης σε ρυθμίσεις συμβολαιακού χαρακτήρα, αλλά και την έκ-
φραση της αναστοχαστικής ικανότητας του πολίτη: τη διαλογική ικανό-
τητα να καθιστά δημοσίως τον εαυτό του αντικείμενο της σκέψης του 
καθόσον εκτίθεται στο επιχείρημα της άλλης πλευράς. 

Με την καθιέρωση της μαζικής δημοκρατίας ο χαρακτήρας της κοι-
νής γνώμης μετετράπη από κριτικός/συμμετοχικός σε έκφραση της ε-
κλογικής πλειοψηφίας. Η μετατροπή αυτή καθιέρωσε την ποσοτική θε-
ώρηση της κοινής γνώμης, ως συνάθροισης ατομικών απόψεων επί ορι-
σμένων ζητημάτων της δημοσιότητας. Μετά την επικράτηση της ισχύος 
των ηλεκτρονικών μέσων μαζικής ενημέρωσης, οι πολίτες ευρέθηκαν, 
μέσω δημοσκοπήσεων, να διατυπώνουν γνώμες για θέματα επί των ο-
ποίων δεν είχαν συγκεκριμένη άποψη και ερωτώμενοι στα πλαίσια α-
τομικών συνεντεύξεων να διατυπώνουν μία μόνο γνώμη, χωρίς αυτό να 
εκφράζει τις βαθύτερες πεποιθήσεις τους. Παράλληλα, τα διάφορα κέ-
ντρα λήψεως αποφάσεων και διαχείρισης ανθρωπίνων και υλικών πό-
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ρων επικαλούνται την κοινή γνώμη προκειμένου να επικυρώσουν τις 
επιλογές τους, ευθυγραμμίζοντας την κοινή γνώμη με τις προτιμήσεις 
τους. Η διαμόρφωση αυτή της κοινής γνώμης είναι αποτέλεσμα βίας 
και χειραγώγησης και η επίκλησή της επιτελεί μία σαφή ιδεολογική λει-
τουργία συγκάλυψης και νομιμοποίησης οργανωμένων συμφερόντων. 

Στη χώρα μας έχουμε γίνει μάρτυρες του φαινομένου να μετατρέπε-
ται η δημοσκόπηση σε πηγή δημιουργίας γεγονότος, από πηγή πληρο-
φόρησης που ήταν αρχικά. Κάποια αποτελέσματα δημοσκοπήσεων δη-
μοσιεύονται σαν αποκλειστικότητες, μετατρέπονται σε ψευδογεγονότα 
και μεταθέτουν το ενδιαφέρον και τη χρησιμότητα του δημοσίου διαλό-
γου. Τα μεγάλα ΜΜΕ υποκαθιστούν τον πολιτικό διάλογο ουσίας με 
διφορούμενους αριθμούς, που υποβάλλονται σε συζητήσιμη επεξεργα-
σία και πάνω στους οποίους στηρίζονται αυθαίρετα σχόλια. Με τη χρη-
σιμοποίηση βαρύγδουπων εκφράσεων δημιουργούν την εικόνα του 
πραγματικού σε ένα γεγονός που δεν έχει ακόμα συμβεί (π.χ. πρόβλε-
ψη εκλογικού αποτελέσματος του είδους «για την κοινή γνώμη το παι-
χνίδι για την εκλογή ... έχει ήδη παιχθεί»). Με το σύστημα της μαγικής 
εικόνας η πρόθεση ψήφου μετατρέπεται σε χειροπιαστή πολιτική πραγ-
ματικότητα. 

Η χειραγώγηση αυτή της πληροφόρησης θα ήταν αδύνατη αν οι ε-
νέργειες αυτές δεν είχαν τη γενική συγκατάθεση. Οι πολίτες γίνονται 
μάρτυρες ενός φαινομένου συλλογικής παραίσθησης: Με τα μάτια καρ-
φωμένα στις δημοσκοπήσεις οι πολίτες παρακολουθούν τη μαγική ει-
κόνα της πορείας των αριθμών. Το δυνητικό αποτέλεσμα των δημοσκο-
πήσεων εκλαμβάνεται ως γεγονός. Η «γνώμη» μεταβάλλεται σε θρη-
σκεία και με τη δύναμη του «αλάθητου» των αριθμών ενσωματώνεται 
στα πολιτικά μας ήθη και δημιουργεί το περίφημο «αυτονόητο». Η 
«γνώμη», αφού αναγορεύθηκε σε ρυθμιστική αρχή των πολιτικών μας 
πραγμάτων, μετετράπη στη συνέχεια σε ένα κοινωνικό υπερεγώ, που ι-
σοπεδώνει τη σκέψη και εξισώνει τον πολιτικό διάλογο σε στατική μέ-
τρηση. Με τον τρόπο αυτό η εφικτή πολιτική ταυτίζεται με την τρέχου-
σα τάξη και η δημοκρατία παραδίδεται στο αλάθητο της «μοναδικής 
σκέψης». 
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Η άγρια χρήση των δημοσκοπήσεων απονεύρωσε τον πολιτικό διά-
λογο, μετέτρεψε σε άχρηστα φυλλάδια τα προγράμματα των πολιτικών 
κομμάτων και εξοστράκισε τη θέληση. Ο πολιτικός προσανατολίζει πια 
τις επιλογές του και τροποποιεί τη δράση του σύμφωνα με τις καμπύλες 
της δημοτικότητας. Η κοινή γνώμη νομιμοποιείται από τη δημοσκόπη-
ση που, κάτω από το μανδύα της επιστήμης, αναγορεύει σε ανώτατο 
άρχοντα τη «γνώμη» και χειραγωγεί τεχνοκρατικά τη δημοκρατία. 

Ο Γάλλος φιλόσοφος και ιστορικός Μαρσέλ Γκωσέ σε πρόσφατη 
συνέντευξή του {Βήμα, 31.3.96) τόνισε: 

«Η δύναμη της κοινής γνώμης, που ενσαρκώνει το καθημερινό εν-
διαφέρον του πολίτη, έχει το πλεονέκτημα της μόνιμης δύναμης έναντι 
της δύναμης του εκλογικού σώματος, που εκφράζεται μια φορά κάθε 
πέντε (σ.σ. για την Ελλάδα τέσσερα) χρόνια. Σήμερα γίνεται εσφαλμέ-
νη χρήση των δημοσκοπήσεων. Η κοινή γνώμη δεν είναι εκπαιδευμένη 
στον τρόπο με τον οποίο εκφράζεται στις δημοσκοπήσεις. Τα πράγμα-
τα μπερδεύονται περισσότερο όταν η δημοσκόπηση γίνεται γνωστή μέ-
σα από την ηχώ των ΜΜΕ και κυρίως της τηλεόρασης, που προσδίδει 
μια υπέρμετρη διάσταση σε αυτή τη λαϊκή ετυμηγορία... Για να βρούμε 
την πραγματική αιτία των φαινομένων της αποχής και αποπολιτικοποί-
ησης των πολιτών, πρέπει να την αναζητήσουμε στο γεγονός ότι οι ε-
κλογείς δεν αισθάνονται ικανοί να διακρίνουν την αλήθεια μέσα από 
μια παραποιημένη πληροφορία. Η πραγματική αιτία της αποπολιτικο-
ποίησης δεν βρίσκεται στο γεγονός ότι αισθάνονται εκτός της πολιτικής 
σκηνής. Τα σημερινά προβλήματα του κράτους πρόνοιας, οι μηχανι-
σμοί αναδιανομής, μοιάζουν άλυτα στον πολύ κόσμο, του αφήνουν μια 
συναίσθηση αμηχανίας...» 

Ο ιδρυτής των σφυγμομετρήσεων Ο. Οαΐΐυρ το 1948 έδωσε τον εξής 
ορισμό της κοινής γνώμης: ότι πρόκειται για «το σύνολο των απόψεων 
που έχουν οι άνθρωποι για θέματα που επηρεάζουν ή ενδιαφέρουν τη 
χώρα». Η μέχρι σήμερα εμπειρία αποδεικνύει ότι δεν αρκεί από μόνη 
της η ύπαρξη δημοκρατίας σε μια κοινωνία, για να αναπτυχθεί η έρευ-
να στους χώρους των πολιτικών και κοινωνικών επιστημών. Απαιτείται 
και η θεσμική κατοχύρωσή της. 
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Μια μελέτη για την κατάσταση που επικρατεί διεθνώς στον τομέα 
των δημοσκοπήσεων, που έγινε το 1992 από τον Νίΐδ ΚοΙιπιο (Βοπ-
Π Ι Ε Λ ) για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ερευνών Γνώμης και 
Αγοράς (ΕδΟΜΑΚ) και παρουσιάσθηκε σε δημόσια συνεδρίαση την 
6.5.1992 στις Βρυξέλλες, αναφέρει μεταξύ των άλλων για την Ελλάδα: 

«... Λίγα αποτελέσματα (σ.σ. δημοσκοπήσεων) δημοσιεύονται, συ-
νήθως όταν τα αποτελέσματα είναι αρεστά στον εκδότη. Πολλές δημο-
σκοπήσεις παρουσιάζονται με ελλείψεις και την αφαίρεση κάθε βασι-
κής πληροφορίας (ημερομηνία, πληθυσμός, δείγμα, ερωτηματολόγιο)». 

Η Βουλή των Ελλήνων είναι σήμερα υποχρεωμένη να οριοθετήσει 
το ζήτημα των δημοσκοπήσεων στη χώρα μας. Εθνικά ζητήματα όπως η 
στάση του ελληνικού λαού σε μείζονα εθνικά θέματα, όπως η πρόσφα-
τη ελληνοτουρκική κρίση, δεν μπορεί να αφήνονται σε ερωτήσεις του 
τύπου: «Η Ελλάδα έπρεπε να προχωρήσει στην ανακατάληψη της 
Τμιας, έστω και εάν αυτό οδηγούσε σε πόλεμο με την Τουρκία;», όπου 
εμφανίσθηκε δήθεν το 69,4% του λαού να απαντάει αρνητικά, όταν σε 
άλλη δημοσκόπηση, την ίδια χρονική περίοδο, το 51,4% του συνόλου 
των ψηφοφόρων είχε τοποθετηθεί αρνητικά στην αξιολόγηση της πολι-
τικής της ελληνικής κυβέρνησης στα ελληνοτουρκικά. 

Ούτε είναι δυνατόν στο εθνικό ζήτημα της χρήσεως του ονόματος 
Μακεδονία από τα Σκόπια, να εμφανίζεται ότι το 72,5% των κατοίκων 
της πρωτεύουσας της Ελλάδας τοποθετείται αιφνιδίως υπέρ μιας «ρεα-
λιστικής-συμβιβαστικής λύσεως», όπως ερμηνεύθηκαν οι απαντήσεις 
800 ατόμων στην Αθήνα (13-14.3.96), στο ερώτημα «Ανεξάρτητα από το 
τι εσείς θα επιθυμούσατε, ύστερα από όσα έχουν γίνει γύρω από το 
Σκοπιανό, τι πιστεύετε ότι είναι σήμερα το καλύτερο που μπορούμε να 
πετύχουμε;». 

Σκοπός της προτεινόμενης διά της παρούσας προτάσεως νόμου θε-
σμικής ρύθμισης δεν είναι να αμφισβητήσει την τεχνική των δημοσκο-
πήσεων, η αξία της οποίας εξαρτάται από τη χρήση τους, αλλά να οριο-
θετήσει τη συστηματική προσφυγή στις δημοσκοπήσεις και τον τρόπο 
χρήσεώς τους από τα μέσα ενημέρωσης. Η πιστότητα των τεχνικών της 
στατιστικής δεν μειώνει καθόλου την ανάγκη ρύθμισης των συνθηκών 
παραγωγής της δημοσκόπησης, δεδομένης της διάκρισης μεταξύ των 
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ποσοτικοποιημένων δεδομένων και των μετρήσεων της κοινής γνώμης 
και των καταχρήσεων που έχουν παρατηρηθεί στον τομέα αυτό. 

Για τη σύνταξη της ανωτέρω εισήγησης ελήφθησαν θέσεις και από-
ψεις από τις ακόλουθες εκδόσεις: νίηοοηΐ Ρποο, Κοινή Γνώμη, εισαγω-
γή Ν. Δεμερτζή, εκδ. Οδυσσέας, 1996. Καγπιοηά Οιιεποαιι, Τταίίέ άβ8 
νβΐϊΗ5 άέηΊοοΓαίίριιβδ, εκδ. Ο&ΙΙίπιαΓά, Παρίσι 1993. Εβ Μοπάβ ΌίρΙο-
πιαίίφιβ, Μαηίβτβ άβ νοΪΓ, 8/1996, εκδ. Δρομέας 1996.1. Λαμπίρη-Δημά-
κη-Θ.Κ. Παπαχρήστου, Κοινωνικές έρευνες με στατιστικές μεθόδους, 
εκδ. Α. Σάκκουλα, Αθήνα 1995. 

Ειδικότερα: 

Άρθρο 1 

Δίδονται οι ορισμοί των όρων δημοσκόπηση, ερευνητής κοινής γνώ-
μης, μέσο μαζικής ενημέρωσης (ΜΜΕ), για τους σκοπούς της παρού-
σας προτάσεως νόμου. Καθορίζεται ότι δημοσκοπήσεις διενεργούνται 
και δημοσιεύονται νομίμως μόνο από αδειούχους ερευνητές αγοράς. 

Άρθρο 2 

Καθορίζεται η ίδρυση και συγκρότηση ανεξάρτητης διοικητικής αρ-
χής υπό την ονομασία «Εθνική Επιτροπή Δημοσκοπήσεων» (ΕΕΔ), 
στην αρμοδιότητα και τον έλεγχο της οποίας υπάγονται οι δημοσκοπή-
σεις. 

Άρθρο 3 

Καθορίζονται ο τρόπος σύστασης, λειτουργίας και διαχείρισης της 
ΕΕΔ, καθώς και η κάλυψη των οικονομικών αναγκών της. 

Άρθρο 4 

Καθορίζεται η σύσταση, στελέχωση και λειτουργία της Ειδικής 
Γραμματείας της ΕΕΔ, που αποτελεί αυτοτελή διοικητική μονάδα, η ο-
ποία εξυπηρετεί την ΕΕΔ και υπάγεται στον Πρόεδρο της. 
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Άρθρο 5 

Καθορίζονται οι αρμοδιότητες της ΕΕΔ, η έκδοση από αυτήν κώδι-
κα δεοντολογίας δημοσκοπήσεων, κανονισμού εσωτερικής λειτουργίας 
της ΕΕΔ και οργανισμού της Ειδικής Γραμματείας της ΕΕΔ. Καθορίζο-
νται οι επιβαλλόμενες από την ΕΕΔ κυρώσεις, σε περίπτωση παράβα-
σης των διατάξεων της παρούσας προτάσεως νόμου και η υποχρέωση 
των ΜΜΕ να δημοσιεύουν επανορθωτικά στοιχεία σχετικά με δημο-
σιευθείσα δημοσκόπηση, κατόπιν παραγγελίας της ΕΕΔ. 

Άρθρο 6 

Καθορίζονται οι υποχρεώσεις των φορέων δημοσκοπήσεων και δη-
μοσιεύσεων των δημοσκοπήσεων. Καθορίζεται το πλαίσιο και το απο-
δεκτό αντικείμενο των διενεργούμενων στη χώρα δημοσκοπήσεων και 
των δημοσιεύσεων των δημοσκοπήσεων. Ορίζονται απαγορεύσεις διε-
νέργειας και δημοσίευσης ορισμένων δημοσκοπήσεων. 

Άρθρο 7 

Ορίζεται ότι οι λειτουργούντες κατά τη δημοσίευση του νόμου φο-
ρείς διενέργειας των δημοσκοπήσεων συνεχίζουν να λειτουργούν νομί-
μως, μέχρι της χορήγησης αδειών σε ερευνητές της κοινής γνώμης από 
την ΕΕΔ, κατά τις διατάξεις του παρόντος. Ορίζεται η έναρξη ισχύος 
των διατάξεων του προτεινόμενου νόμου. 

Αυτά σκοπούνται με τις διατάξεις της πρότασης νόμου, την οποία έ-
χουμε την τιμή να υποβάλουμε στη Βουλή για ψήφιση. 

Αθήνα, 7 Οκτωβρίου 1996 

Οι Προτείνοντες Βουλευτές 
Μανώλης Κ. Κεφαλογιάννης - Γ. Αλογοσκούφης - Γ. Καλός - Σ. Τσι-

τουρίδης - Σ. Σπηλιωτόπουλος - Ν. Νικολόπουλος - Αθανάσιος Δαβά-
κης - Γιώργος Β. Γαρουφαλιάς - Ιωάννης Δ. Λαμπρόπουλος - Βασίλης 
Κορκολόπουλος - Τριαντάφυλλος Μπέλλος - Θεόφιλος Λεονταρίδης -
Αναστάσιος Καραμάριος - Αθανάσιος Νάκος - Ευγένιος Χαϊτίδης. 
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1.1. Πρόταση Νόμου 

Ρύθμιση της διενέργειας και δημοσιοποίησης των δημοσκοπήσεων 

Άρθρο 1 

Ορισμοί - Γενικές διατάξεις 
1. Στις διατάξεις του νόμου αυτού οι ακόλουθοι όροι έχουν την ένα-

ντι αυτών τιθέμενη έννοια: 
Α. «Δημοσκόπηση» είναι η έρευνα η διενεργούμενη με νόμιμο τρό-

πο και με τη μέθοδο των προφορικών ή εγγράφων ή ηλεκτρονικών ε-
ρωταποκρίσεων από ερευνητή κοινής γνώμης σε επιλεγμένο ή τυχαίο 
τμήμα του πληθυσμού με σκοπό: α) τη διάγνωση, καταγραφή και επε-
ξεργασία της γνώμης του σε σχέση με πρόσωπο ή ζήτημα που σχετίζε-
ται με την εθνική, πολιτική, οικονομική και κοινωνική ζωή και β) τη δη-
μοσιοποίηση των σχετικών στατιστικών αποτελεσμάτων, καθώς και των 
σχετικών πολιτικών και κοινωνιολογικών συμπερασμάτων από Μέσο 
Μαζικής Ενημέρωσης. 

Β. «Ερευνητής κοινής γνώμης» είναι η νομίμως εδρεύουσα, εγκατε-
στημένη και λειτουργούσα στην ημεδαπή ή σε χώρα της Ευρωπαϊκής Έ-
νωσης εμπορική ή αστική εταιρεία, στην οποία χορηγείται, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του παρόντος, άδεια για τη διενέργεια δημοσκοπήσεων. 

Γ. «Μέσο Μαζικής Ενημέρωσης» είναι οι εφημερίδες, τα περιοδικά 
ή μη έντυπα, ο ραδιοφωνικός σταθμός και ο τηλεοπτικός σταθμός. 

2. Ειδικότερα, για τις ανάγκες εφαρμογής και ερμηνείας του παρό-
ντος νόμου, θεωρούνται δημοσκοπήσεις ιδίως: α) οι έρευνες δημοτικό-
τητας πολιτικών προσώπων και κομμάτων, β) οι έρευνες προθέσεως 
ψήφου εν όψει, δυνητικά ή πραγματικά, επερχόμενων εκλογών παντός 
είδους ή δημοψηφισμάτων, γ) οι έρευνες αποδοχής εφαρμοζομένων ή 
εξαγγελλομένων πολιτικών, δ) οι έρευνες ιεραρχικής αξιολογήσεως 
ζητημάτων εθνικής, κοινωνικής και οικονομικής πολιτικής και ε) οι με-
τρήσεις ακροαματικότητας και θεαματικότητας εκπομπών ραδιοφωνι-
κών και τηλεοπτικών σταθμών. Δεν θεωρούνται δημοσκοπήσεις και 
δεν υπάγονται στις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου οι έρευνες που διε-
νεργούνται κατόπιν παραγγελίας ανωτάτου εκπαιδευτικού ιδρύματος 
για επιστημονικούς σκοπούς, καθώς και οι παντός είδους έρευνες αγο-
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ράς που διενεργούνται για εμπορικούς σκοπούς, εξαιρουμένης της πε-
ρίπτωσης (ε) του προηγούμενου εδαφίου. 

3. Η διενέργεια και δημοσίευση των δημοσκοπήσεων υπάγεται στις 
ρυθμίσεις του παρόντος νόμου, προκειμένου να διασφαλισθεί η τεχνι-
κή τους αρτιότητα, η επιστημονική τους αξιοπιστία, καθώς και η πολι-
τική τους αντικειμενικότητα. 

4. Οι δημοσκοπήσεις διενεργούνται νομίμως μόνο από ερευνητή 
κοινής γνώμης που είναι κάτοχος αδείας χορηγουμένης από την επιτρο-
πή του άρθρου 2 του παρόντος νόμου. Ο ερευνητής κοινής γνώμης ο-
φείλει να εκπληρώνει τις ουσιαστικές υποχρεώσεις και να τηρεί τις δια-
δικαστικές διατυπώσεις που προβλέπονται στον παρόντα νόμο. Τα μέ-
σα μαζικής ενημερώσης δημοσιεύουν νομίμως δημοσκόπηση μόνο εφό-
σον έχει διενεργηθεί από αδειούχο ερευνητή κοινής γνώμης και εφό-
σον συνδημοσιεύονται όλα τα προβλεπόμενα εκ του νόμου στοιχεία 
ταυτότητας της δημοσκόπησης. 

Άρθρο 2 

Τδρυση «Επιτροπής Δημοσκοπήσεων» 
1. Ιδρύεται «Εθνική Επιτροπή Δημοσκοπήσεων» (ΕΕΔ). Η ΕΕΔ εί-

ναι ανεξάρτητη δημόσια αρχή με έδρα την Αθήνα και υπάγεται στο 
υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, μόνο 
για τις ανάγκες άσκησης κοινοβουλευτικού ελέγχου και τις ανάγκες δη-
μοσιονομικής καταχώρισης και προσάρτησης του προϋπολογισμού της 
στον Προϋπολογισμό του κράτους. Έργο της ΕΕΔ είναι η εποπτεία της 
ρύθμισης του τομέα των δημοσκοπήσεων. 

2. Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της η ΕΕΔ δεν υπόκειται σε 
ιεραρχικό έλεγχο ή εποπτεία της Διοίκησης. Η ΕΕΔ εξυπηρετείται α-
πό δική της Ειδική Γραμματεία που είναι ανεξάρτητη από την ιεραρχία 
της Διοίκησης και έχει αυτοτελή προϋπολογισμό εσόδων και δαπανών 
που ψηφίζεται από τη Βουλή μαζί με τον Προϋπολογισμό του κράτους. 

3. Η ΕΕΔ είναι 9μελής και απαρτίζεται από έναν εν ενεργεία ή τέ-
ως Σύμβουλο Επικρατείας, έναν εν ενεργεία ή τέως Αρεοπαγίτη, έναν 
εν ενεργεία ή τέως Σύμβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έναν ομότιμο 
ή τακτικό Καθηγητή της Στατιστικής Επιστήμης του Οικονομικού Πα-



ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 193 

νεπιστημίου Αθηνών, έναν ομότιμο ή τακτικό Καθηγητή Δημοσίου Δι-
καίου της Νομικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσα-
λονίκης, έναν ομότιμο ή τακτικό Καθηγητή Δημοσίου Δικαίου της Νο-
μικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, έναν ομότιμο 
ή τακτικό Καθηγητή Πολιτικής Επιστήμης του Εθνικού και Καποδι-
στριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, έναν εκπρόσωπο του συσταθησόμε-
νου συλλογικού φορέα των ερευνητών κοινής γνώμης, έναν εκπρόσω-
πο της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και έναν 
εκπρόσωπο της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Θεσσα-
λονίκης. Τα μέλη της ΕΕΔ που προέρχονται από το δικαστικό σώμα και 
την πανεπιστημιακή κοινότητα υποδεικνύονται αντίστοιχα κατόπιν 
κληρώσεως που διενεργείται από τις ολομέλειες των ανωτέρω Ανωτά-
των Δικαστηρίων και τις Συγκλήτους των ανωτέρω Πανεπιστημίων συ-
γκαλούμενες με πρόσκληση των Προέδρων ή Πρυτάνεών τους κατόπιν 
σχετικού αιτήματος του εποπτεύοντος την ΕΕΔ υπουργού. Τα υπόλοι-
πα μέλη της ΕΕΔ υποδεικνύονται από τα Διοικητικά Συμβούλια των 
φορέων τους οποίους εκπροσωπούν. Η υπόδειξη μέλους της ΕΕΔ δεν 
υπόκειται σε ανάκληση. 

4. Τα ανωτέρω υποδεικνυόμενα πρόσωπα διορίζονται ως μέλη της 
ΕΕΔ με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται εντός ενός (1) μηνός από 
της ενάρξεως ισχύος του παρόντος νόμου με ευθύνη και πρόταση του υ-
πουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. 

5. Η θητεία των μελών της ΕΕΔ είναι εξαετής και άπαξ ανανεώσι-
μη. Πρόωρη λήξη της θητείας μέλους της Επιτροπής είναι δυνατή μόνο 
λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή εκπτώσεως του μέλους. Η έκπτωση μέ-
λους της ΕΕΔ προκαλείται μόνο σε περίπτωση που το μέλος παραβεί το 
καθεστώς ασυμβιβάστων των μελών της Επιτροπής που καθιερώνεται 
κατωτέρω ή που απουσιάσει αδικαιολόγητα από τρεις συνεχόμενες τα-
κτικές συνεδριάσεις της Επιτροπής ή που εκδοθεί σε βάρος του τελεσί-
δικη καταδικαστική απόφαση για αδίκημα που συνεπάγεται κώλυμα 
διορισμού ή έκπτωση δημοσίου υπαλλήλου σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Κώδικα περί Δημοσίων Υπαλλήλων ή που υπάρξει βιολογική αδυ-
ναμία ασκήσεως των καθηκόντων του. Η έκπτωση μέλους της ΕΕΔ δια-
πιστώνεται από ειδικό τριμελές συμβούλιο που συγκροτείται από τους 
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Προέδρους του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου και 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή από τους οριζόμενους από αυτούς αντι-
προέδρους των δικαστηρίων αυτών, προεδρεύεται από τον αρχαιότερο 
δικαστή και συγκαλείται κατόπιν αιτήσεως είτε του Προέδρου ή τριών 
μελών της ΕΕΔ είτε του εποπτεύοντος την ΕΕΔ υπουργού. Σε περίπτω-
ση πρόωρης σύμφωνα με τα ανωτέρω λήξης θητείας μέλους της ΕΕΔ, 
τότε το σώμα που υπέδειξε το μέλος αυτό υποδεικνύει το νέο μέλος, η 
θητεία του οποίου θα είναι ίση με το υπόλοιπο της θητείας του παλαιού 
μέλους. 

6. Τα μέλη της ΕΕΔ απολαύουν προσωπικής και λειτουργικής ανε-
ξαρτησίας. Η ιδιότητα του μέλους της Επιτροπής είναι ασυμβίβαστη με 
την ιδιότητα του βουλευτή, του μέλους της κυβερνήσεως, του υφυπουρ-
γού, του γενικού ή ειδικού γραμματέα υπουργείου, καθώς και του εταί-
ρου ή μετόχου ή μέλους διοικητικού συμβουλίου ή υπαλλήλου εν γένει 
ή επαγγελματικού συνεργάτη φορέων που δραστηριοποιούνται επαγ-
γελματικά στο χώρο των δημοσκοπήσεων. 

Άρθρο 3 

Λειτουργία - Διαχείριση ΕΕΔ 

1. Η ΕΕΔ, στην πρώτη συνεδρίασή της που συγκαλείται από τον ε-
ποπτεύοντα αυτήν υπουργό εντός ΙΟημέρου από της δημοσιεύσεως 
στην Εφημερίδα της Κυβερνηήσεως του προεδρικού διατάγματος διορι-
σμού των μελών της, συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει μεταξύ των με-
λών της τον Πρόεδρο της και τον αναπληρωτή του για θητεία δύο (2) ε-
τών ανανεώσιμη. 

2. Η ΕΕΔ εκδίδει εντός μηνός από τη συγκρότησή της σε σώμα τον 
κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας της, που δημοσιεύεται με παραγγε-
λία της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

3. Η ΕΕΔ συνεδριάζει τακτικώς δύο φορές το μήνα σε ημερομηνίες 
που καθορίζει η ίδια και εκτάκτως όποτε προσκληθεί από τον Πρόεδρο 
ή σε περίπτωση κωλύματος του από τον αναπληρωτή του ή όποτε ζητη-
θεί από τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη της. Οι συνεδριάσεις της ΕΕΔ 
είναι δημόσιες, τα πρακτικά των συνεδριάσεών της είναι προσιτά σε 
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κάθε ενδιαφερόμενο και οι αποφάσεις της είναι αιτιολογημένες. Οι συ-
νεδριάσεις της ΕΕΔ δύνανται να είναι μυστικές σε εξαιρετικές περι-
πτώσεις για λόγους προστασίας επαγγελματικού απορρήτου ή για λό-
γους προστασίας του εθνικού ή δημοσίου συμφέροντος και κατόπιν ει-
δικά και εμπεριστατωμένα αιτιολογημένης απόφασης της ΕΕΔ. 

4. Η ΕΕΔ έχει διοικητική, δημοσιονομική και διαχειριστική αυτοτέ-
λεια. Ο Πρόεδρος της ΕΕΔ ή σε περίπτωση κωλύματος του ο αναπλη-
ρωτής του έχει εξουσία διατάκτη των δαπανών λειτουργίας της και ύ-
πατου διοικητικού προϊσταμένου του προσωπικού της. 

5. Η ΕΕΔ δύναται κατά παρέκκλιση της ισχύουσας νομοθεσίας να 
αναθέτει σε ειδικούς επιστήμονες έργο που συνίσταται στην εκπόνηση 
μελετών σχετικών με θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Επι-
τροπής. Η ΕΕΔ δύναται κατά παρέκκλιση της ισχύουσας νομοθεσίας 
να μισθώνει ακίνητα και να προβαίνει σε προμήθειες υλικών και ηλε-
κτρονικού ή άλλου είδους εξοπλισμού που είναι απαραίτητοι για την ε-
γκατάσταση και λειτουργία της. 

6. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των υπουρ-
γών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονο-
μικών εντός μηνός από τη συγκρότηση της Επιτροπής σε σώμα, καθορί-
ζεται η αποζημίωση του Προέδρου, του αναπληρωτή του και των μελών 
της ΕΕΔ κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, καθώς και η κα-
ταβολή εξόδων κινήσεως και εκτός έδρας σε όσα μέλη έχουν τη μόνιμη 
κατοικία τους εκτός του Νομού Αττικής. 

7. Για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας της, η ΕΕΔ επιχορηγεί-
ται από τον κρατικό προϋπολογισμό με αντίστοιχο με τις προϋπολογι-
ζόμενες από την ίδια δαπάνες της ποσό. 

Άρθρο 4 

Ειδική Γραμματεία ΕΕΔ 

1. Συνιστάται Ειδική Γραμματεία της ΕΕΔ η οποία αποτελεί αυτο-
τελή διοικητική μονάδα που εξυπηρετεί την ΕΕΔ και υπάγεται στον 
Πρόεδρο της. 
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2. Για τη στελέχωση της Ειδικής Γραμματείας της ΕΕΔ συνιστώνται 
δέκα (10) οργανικές θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου και μία (1) οργανική θέση Ειδικού Γραμμα-
τέα της ΕΕΔ με εξαετή θητεία. Οι θέσεις αυτές μπορούν κατά παρέκ-
κλιση των σχετικών διατάξεων του Κώδικα περί Δικηγόρων να καταλη-
φθούν και από δικηγόρους, χωρίς η κατάληψη μιας από τις θέσεις αυ-
τές να αποτελεί ασυμβίβαστο με τη δικηγορική ιδιότητα ή να αναστέλ-
λει την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος. 

3. Οι κατηγορίες και τα προσόντα πρόσληψης του προσωπικού της 
Ειδικής Γραμματείας της ΕΕΔ καθορίζονται με απόφαση της ΕΕΔ. 

4. Το επιστημονικό προσωπικό της ΕΕΔ επιλέγεται και προσλαμβά-
νεται με απόφαση της ΕΕΔ κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξε-
ων περί προσλήψεως προσωπικού στο δημόσιο τομέα. Η ΕΕΔ μπορεί 
να στελεχώσει την Ειδική Γραμματεία της και με απόσπαση έως και πέ-
ντε υπαλλήλων από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός εκάστοτε 
ορίζεται. 

5. Με κοινή απόφαση των υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοί-
κησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών που εκδίδεται με σύμφωνη 
γνώμη του Προέδρου της ΕΕΔ καθορίζεται το ύψος των αποδοχών του 
προσωπικού της Ειδικής Γραμματείας της ΕΕΔ και προβλέπεται η χο-
ρήγηση σε αυτό ειδικών επιδομάτων ή επιδομάτων ειδικών καθηκό-
ντων. 

6. Το καθεστώς ασυμβιβάστων που ισχύει για τα μέλη της ΕΕΔ ισχύ-
ει αναλογικά και για το προσωπικό της Ειδικής Γραμματείας της. 

Άρθρο 5 

Αρμοδιότητες ΕΕΔ 

1. Η ΕΕΔ ασκεί εποπτεία στον τομέα των δημοσκοπήσεων. 
2. Η ΕΕΔ εκδίδει εντός έξι (6) μηνών από τη συγκρότησή της σε σώ-

μα Κώδικα (Κανονισμό) Δεοντολογίας δημοσκοπήσεων. Ο Κώδικας 
αυτός ρυθμίζει και προβλέπει μεταξύ άλλων: α) τις αποδεκτές μεθό-
δους και τεχνικές διενέργειας δημοσκοπήσεων, β) τον προσδιορισμό 
των υποχρεωτικά συνδημοσιευτέων στοιχείων ταυτότητας κάθε δημο-
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σκόπησης, γ) τα όρια του επιτρεπτού του αντικειμένου των δημοσκοπή-
σεων, δ) τους κανόνες ανάλυσης και ερμηνείας των αποτελεσμάτων 
των δημοσκοπήσεων και ε) την υποχρεωτική δημοσίευση τυχόν επα-
νορθωτικών στοιχείων. 

3. Η ΕΕΔ εκδίδει εντός έξι (6) μηνών από τη συγκρότησή της σε σώ-
μα: α) τον κανονισμό της εσωτερικής λειτουργίας της, β) τον κανονισμό 
της διαδικασίας και των κριτηρίων, προϋποθέσεων και όρων χορηγή-
σεως και ανανεώσεως αδειών, γ) τον κανονισμό της διαδικασίας και 
του τρόπου δημοσίευσης, καθώς και του τύπου της παρουσίασης του πε-
ριεχομένου των δημοσκοπήσεων και δ) τον κανονισμό της διαδικασίας 
υποβολής και εξετάσεως ενώπιον της προσφυγών τυχόν θιγομένων α-
πό διενέργεια ή δημοσιοποίηση δημοσκοπήσεων. Όλοι οι κανονισμοί 
της παρούσας και της προηγούμενης παραγράφου δημοσιεύονται με 
μέριμνα του Προέδρου της ΕΕΔ στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και 
ισχύουν από της δημοσιεύσεώς τους. 

4. Η ΕΕΔ εκδίδει εντός τριών (3) μηνών από τη συγκρότησή της σε 
σώμα τον Οργανισμό της Ειδικής Γραμματείας της, που δημοσιεύεται 
με μέριμνα του Προέδρου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

5. Η ΕΕΔ χορηγεί, ανανεώνει, ανακαλεί και αναστέλλει άδειες διε-
νέργειας δημοσκοπήσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στους κανονι-
σμούς του παρόντος άρθρου. 

6. Η ΕΕΔ επιβάλλει, αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν σχετικής καταγγελί-
ας-προσφυγής ενώπιον της, κυρώσεις σε όσους διενεργούν ή δημοσιο-
ποιούν δημοσκοπήσεις κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος 
νόμου και των κανονισμών της ΕΕΔ ή δεν συμμορφώνονται στις οδηγί-
ες, συστάσεις και παραγγελίες της που προβλέπονται στις επόμενες πα-
ραγράφους. Οι κυρώσεις, που διαζευκτικά και ανάλογα με τη βαρύτη-
τα ή την υποτροπή της παράβασης επιβάλλει σύμφωνα με τα ανωτέρω 
η ΕΕΔ, είναι: α) Επίπληξη, β) Πρόστιμο από δραχμές ένα εκατομμύριο 
(1.000.00Θ) έως εκατό εκατομμύρια (100.000.000) εισπραττόμενο βάσει 
του ΚΕΔΕ και περιερχόμενο ως έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισμού, 
γ) Αναστολή της άδειας διενέργειας δημοσκοπήσεων μέχρι έξι (6) μη-
νών και δ), σε εξαιρετικές περιπτώσεις βαρέων και κατ' εξακολούθη-
ση διαπραττόμενων παραβάσεων, Ανάκληση της άδειας διενέργειας 
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δημοσκοπήσεων. Τα όρια των προστίμων δύνανται να αναπροσαρμό-
ζονται ανά διετία βάσει της ετήσιας αύξησης του δείκτη τιμών κατανα-
λωτή με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης. 

7. Η ΕΕΔ απευθύνει γενικές ή ειδικές οδηγίες και συστάσεις προς 
τους φορείς που διενεργούν δημοσκοπήσεις, προκειμένου να συμμορ-
φωθούν στο γράμμα και στο πνεύμα των ισχυόντων κανόνων δικαίου 
και ιδιαίτερα των ανωτέρω κανονισμών. 

8. Η ΕΕΔ δύναται με παραγγελία της να υποχρεώσει Μέσο Μαζι-
κής Ενημέρωσης να δημοσιεύσει επανορθωτικά στοιχεία σχετικά με 
ήδη δημοσιευθείσα μέσω αυτού δημοσκόπηση. Η ΕΕΔ δύναται με πα-
ραγγελία της να υποχρεώσει ερευνητή κοινής γνώμης να θέσει στη διά-
θεση της όλα τα έγγραφα βάσει των οποίων διενεργήθηκε και δημο-
σιεύθηκε μια δημοσκόπηση. 

9. Η ΕΕΔ διεξάγει διαδικασίες ακροάσεων και κατ' αντιπαράστα-
ση εξετάσεων ενώπιον της των προσώπων ή φορέων που καταγγέλλουν 
ή που καταγγέλλονται για παραβιάσεις των ισχυουσών διατάξεων για 
τη διενέργεια ή δημοσιοποίηση δημοσκοπήσεων. 

10. Η ΕΕΔ επιλέγει και προσλαμβάνει το προσωπικό της Ειδικής 
Γραμματείας της κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων. 

Άρθρο 6 

Επιτρεπτό αντικείμενο δημοσκοπήσεων 

1. Απαγορεύεται η διενέργεια και δημοσιοποίηση δημοσκοπήσεων 
που συνιστούν προσβολή της προσωπικότητας των ερωτωμένων ή που 
στοχεύουν στην καταγραφή των θρησκευτικών πεποιθήσεων, της φυλε-
τικής ταυτότητας, της εθνικότητας, των σεξουαλικών προτιμήσεων, της 
ενδεχόμενης εγκληματικής συμπεριφοράς, της κατάστασης υγείας και 
της οικονομικής κατάστασης των ερωτωμένων. 

2. Απαγορεύεται η διενέργεια και δημοσιοποίηση κατά την προε-
κλογική περίοδο δημοσκοπήσεων που στοχεύουν στην καταγραφή της 
δημοτικότητας των υποψήφιων βουλευτών, των υποψήφιων ευρωβου-
λευτών, των υποψήφιων Δημάρχων και Νομαρχών, των πολιτικών κομ-
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μάτων, των συνασπισμών πολιτικών κομμάτων, της κυβερνήσεως, της 
μείζονος αντιπολιτεύσεως και των αρχηγών των πολιτικών κομμάτων. 

3. Απαγορεύεται η καθ' οιονδήποτε τρόπο και με οποιοδήποτε μέ-
σο γνωστοποίηση, προβολή, δημοσιοποίηση και μετάδοση προβλέψεων 
εκλογικών προτιμήσεων των εκλογέων (οχίΐ ροΐΐδ) κατά την ημέρα και 
ώρες διεξαγωγής της ψηφοφορίας για την ανάδειξη βουλευτών, ευρω-
βουλευτών και οργάνων τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι παραβάτες της πα-
ρούσας τιμωρούνται κατά τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 104 και 
κατ' εφαρμογή των δικονομικών διατάξεων των άρθρων 112, 113, 114 
και 115 του π.δ/τος 92/1994 (ΦΕΚ 69 Α'). 

4. Απαγορεύεται η διενέργεια και δημοσιοποίηση δημοσκοπήσεων 
που στοχεύουν στη μέτρηση της ακροαματικότητας ή της θεαματικότη-
τας δελτίων ειδήσεων ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών σταθμών. 

5. Η διενέργεια και δημοσιοποίηση δημοσκοπήσεων πρέπει να γί-
νονται κατά τρόπο που θα εξασφαλίζει: α) την επιστημονική αξιοπιστί-
α της έρευνας, β) την ελευθερία της έκφρασης και τη μη παραβίαση του 
ιδιωτικού βίου των ερωτωμένων και γ) την αντικειμενική και έντιμη ε-
νημέρωση του κοινού επί των πορισμάτων της έρευνας. 

Άρθρο 7 

Μεταβατικές - Τελικές διατάξεις 

1. Οι κατά τη δημοσίευση του παρόντος λειτουργούντες φορείς διε-
νέργειας δημοσκοπήσεων εξακολουθούν να λειτουργούν νομίμως και 
οι διενεργούμενες από αυτούς δημοσκοπήσεις να δημοσιεύονται νομί-
μως μέχρι τη χορήγηση από την ΕΕΔ αδειών σε ερευνητές κοινής γνώ-
μης, με την επιφύλαξη της διάταξης της παραγράφου 2 του άρθρου 6 
του παρόντος. 

2. Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος νόμου αρχίζει από της δη-
μοσιεύσεως του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν άλλως ο-
ρίζεται στις επί μέρους διατάξεις. 

Αθήνα, 7 Οκτωβρίου 1996 
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Οι Προτείνοντες Βουλευτές 
Μανώλης Κ. Κεφαλογιάννης - Θεόφιλος Λεονταρίδης - Τριαντά-

φυλλος Μπέλλος - Ιωάννης Δ. Λαμπρόπουλος - Γ. Αλογοσκούφης - Γ. 
Καλός - Σ. Τσιτουρίδης - Σ. Σπηλιωτόπουλος - Ν. Νικολόπουλος - Αθα-
νάσιος Δαβάκης - Γιώργος Β. Γαρουφαλιάς - Βασίλης Κορκολόπουλος 
- Αναστάσιος Καραμάριος - Αθανάσιος Νάκος - Ευγένιος Χαϊτίδης. 

2. ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ςΤΗΝ ΠΡΌΤΑΣΗ ΝΟΜΟΎ «Περί τροποποιήσε-
ως και συμπληρώσεως του ν . 1 4 1 8 / 1 9 8 4 ( Φ Ε Κ 2 3 Α ) Δημόσια Έργα 
και Ρυθμίσεις Συναφών Θεμάτων και Άλλες Διατάξεις» 

Προς τη Βουλή των Ελλήνων 
Τα δημόσια έργα είναι και, εν όψει της οικονομικής κατάστασης της 

χώρας, θα συνεχίσουν να είναι ο κύριος μοχλός ανάπτυξης και εφαρ-
μογής επενδυτικής πολιτικής στην πατρίδα μας. Τα επόμενα έτη, οπότε 
η Ελλάς καλείται να εκμεταλλευθεί τη μοναδική ευκαιρία ανάπτυξης, 
που παρουσιάζεται με τις πιστώσεις που διατίθενται από το Ταμείο Συ-
νοχής και το δεύτερο ΚΠΣ, οι διατάξεις για τα δημόσια έργα πρέπει να 
εξασφαλίσουν την καλύτερη δυνατή διάθεση και απορρόφηση των πι-
στώσεων αυτών. Παράλληλα πρέπει να κατοχυρωθεί ο αποτελεσματι-
κός έλεγχος της διάθεσης των πιστώσεων αυτών και της ποιότητάς των 
δημοσίων έργων σε συνδυασμό με την αξιοποίηση του πεπειραμένου 
ανθρώπινου δυναμικού των τεχνικών υπηρεσιών του δημοσίου τομέα. 

Η εκτέλεση των δημοσίων έργων διέπεται από τον νόμο 1418/1984. 
Μετά τη δεκαετία ήδη της εφαρμογής του, εν όψει και της σχετικής νο-
μοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχει ενσωματωθεί στο εθνικό 
δίκαιο με το π. δ/γμα 23/1993 (ΦΕΚ 8 Α), έχει κριθεί από όλους τους ε-
μπλεκόμενους στα δημόσια έργα φορείς ότι επιβάλλεται η αναθεώρη-
ση του νόμου αυτού. 

Σκοπός της αναθεώρησης του ισχύοντος νόμου, εν όψει: 
Α. Των συμπερασμάτων και προτάσεων που περιέχονται στις ετή-

σιες γενικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου προς τη Βουλή, επί 
του ελέγχου των δημοσίων δαπανών. 
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Β. Των συμπερασμάτων και προτάσεων της εκθέσεως του Ο. Μ&ίΐιιι-
πη για τα ελληνικά δημόσια έργα, που συντάχθηκε κατ' εντολή και για 
λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Χνΐ-Β της Επιτροπής των Ευρω-
παϊκών Κοινοτήτων (αριθμός ΟΚ/125/Α, 31/1/1994). 

Γ. Των επιστολών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με αριθμούς 003-
365/2.5.94 και 005556/6.7.94, προς την ελληνική κυβέρνηση, 

πρέπει να είναι: 
1. Η αντικατάσταση των διατάξεων που αφήνουν «κενά» στη διαδι-

κασία ανάθεσης, εκτέλεσης και παραλαβής των έργων, αποτελέσματα 
των οποίων είναι η «διαρροή» ενός σημαντικού ποσοστού των δημοσί-
ων επενδύσεων που διατίθενται για την εκτέλεση των έργων, σε άλλες 
κατευθύνσεις, παρά το φαινόμενο των μεγάλων προσφερόμενοον εκ-
πτώσεων στις δημοπρασίες, που έχει ενταθεί τα τελευταία χρόνια. Προ 
εικοσαετίας, ο προσφέρων σε δημόσιο έργο έκπτωση μεγαλύτερη του 
20% εθεωρείτο ήδη «πτωχός» κατά το Εμπορικό Δίκαιο, ενώ σήμερα 
υπάρχουν εργοληπτικές επιχειρήσεις ανθούσες και οικονομικά εύρω-
στες, που προσφέρουν άνευ δισταγμού εκπτώσεις με ποσοστά άνω του 
75% για την ανάληψη δημοσίων έργων. Δημιουργούνται έτσι εύλογες 
απορίες για την ακρίβεια των μελετών και κυρίως για τον τρόπο που οι 
εργολάβοι θα επιδιώξουν την κάλυψη των μεγάλων εκπτώσεων, (βλ. 
Έκθεση Ελεγκτικού Συνεδρίου έτους 1992 παρ. 6 γενικών παρατηρή-
σεων και επιστολή Ευρωπαϊκής Επιτροπής 003365/2.5.94). 

2. Η ριζική αναθεώρηση του ισχύοντος συστήματος εκτιμήσεως του 
κόστους και του χρόνου περαιώσεως των έργων, που τελικώς οδηγεί σε 
συνεχείς παρατάσεις της προθεσμίας περαιώσεως και σε «επαναδια-
πραγμάτευση» του κόστους των έργων, με τη μέθοδο των συγκριτικών 
πινάκων, των τιμών μονάδος νέων εργασιών και των «νομότυπων» δια-
πραγματεύσεων μεταξύ υπηρεσιών και αναδόχων των έργων, που τελι-
κά πολλαπλασιάζουν το κόστος του έργου. Η τροποποίηση των εκτε-
λούμενων εργασιών που συνεπάγεται μεταβολή των αρχικών όρων της 
σύμβασης, που υπέκειντο σε ανταγωνισμό, μπορεί να αποβεί σε όφελος 
μόνο του αναδόχου, κατά παράβαση της αρχής της ισότητας των υπο-
ψηφίων τη οποία ανεγνώρισε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο με την απόφα-
ση του της 22/6/1993 (υπόθεση €-243/89, Επιτροπή κατά Δανίας). 
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3. Ο περιορισμός των κατ' εξαίρεση διαδικασιών, που επιτρέπουν 
την ουσιαστική επαναδιαπραγμάτευση μιας εργολαβικής συμβάσεως 
και τον ανακαθορισμό του εργολαβικού τιμήματος, με νομιμοφανείς 
διαδικασίες. Με τη διαδικασία αυτή παραβιάζονται ευθέως οι συνθή-
κες του υγιούς ανταγωνισμού (βλ. Δεκάτη αιτιολογική σκέψη οδηγίας 
93/37/- ΕΟΚ). 

4. Η υλοποίηση του εκκρεμούντος από δεκαετιών σχεδίου ενοποίη-
σης των τεχνικών υπηρεσιών του ευρύτερου δημόσιου τομέα, υπό τον 
φυσικό φορέα των έργων που είναι το ΥΠΕΧΩΔΕ, σε συνδυασμό με 
την υπαγωγή στις διατάξεις του νόμου για τα δημόσια έργα, όλων των 
έργων που καθ' οιονδήποτε τρόπο χρηματοδοτούνται, επιχορηγούνται 
και επιδοτούνται από τον δημόσιο τομέα. 

5. Η συμπλήρωση των περί εργοληπτικών επιχειρήσεων διατάξεων, 
ώστε ο κλάδος να εξυγιανθεί και να περιλάβει τους πραγματικούς κα-
τασκευαστές των δημοσίων έργων, διαχωρίζοντάς τους από εκείνους 
που ευκαιριακά απέκτησαν το σχετικό πιστοποιητικό ενώ εστερούντο 
ουσιαστικής εμπειρίας, στελέχωσης, μηχανικού εξοπλισμού και υποδο-
μής, που απαιτούνται για την έντεχνη, ταχεία και οικονομική ολοκλή-
ρωση των έργων. 

6. Η ανάθεση του ελέγχου της επίβλεψης και διεύθυνσης των έργων 
στα πεπειραμένα στελέχη του ΥΠΕΧΩΔΕ, με την παροχή ειδικών κι-
νήτρων. 

7. Η παροχή κινήτρων στο προσωπικό των τεχνικών υπηρεσιών, που 
είναι επιφορτισμένο με την παραγωγή των έργων και που μοχθεί κάτω 
από αντίξοες συνθήκες, με χαμηλές αμοιβές έξω από κάθε πραγματι-
κότητα, σε σχέση με το έργο που τους ανατίθεται να επιτελέσουν. Έτσι 
υπάρχουν υπάλληλοι διπλωματούχοι μηχανικοί με εικοσαετή προϋπη-
ρεσία, που λαμβάνουν μηνιαίες αποδοχές 180.000 δραχμών και επιβλέ-
πουν ή διευθύνουν έργα αξίας πολλών δισεκατομμυρίων. 

Ο ισχύων σήμερα νόμος 2229/1994 δεν απάλλαξε το θεσμικό πλαί-
σιο εκτελέσεως και ανάθεσης των δημοσίων έργων από τα «κενά» που 
επιτρέπουν τη διαρροή των πιστώσεων για σκοπούς πέραν του τεχνικού 
αντικειμένου των συμβάσεων, τις υπερβάσεις των προϋπολογισμών και 
τις συνεχείς χρονικές παρατάσεις. Με την επίκληση προστίμων και πει-
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θαρχικών ποινών κατά των εργοληπτικών επιχειρήσεων, που ουδέποτε 
επεβλήθησαν, υπεσχέθη τη μείωση του φαινομένου των μεγάλων εκ-
πτώσεων και την έντεχνη και ταχεία αποπεράτωση των έργων. 

Σήμερα ένα χρόνο μετά την εφαρμογή του έργου παρατηρείται τρα-
γική καθυστέρηση στη διαδικασία αναθέσεως των μεγάλων έργων, συ-
νεχίζεται το φαινόμενο των μεγάλων εκπτώσεων και βέβαια η απορρό-
φηση των κονδυλίων του Ταμείου Συνοχής και του Β' ΚΠΣ υπολείπεται 
σε ποσοστά εκείνης του 1994. Από έναν πίνακα δημοπρατήσεων 61 συ-
γκοικωνιακών έργων προϋπολογισμών από 1-19 δισεκατομμυρίων 
δραχμών προκύπτει ότι οι εκπτώσεις κυμαίνονται σε ποσοστά από 50% 
έως 65%. Ελάχιστα έργα εμφανίζουν εκπτώσεις κάτω του 30%, αλλά 
και σε αυτές τις περιπτώσεις δεν πρόκειται για αποτέλεσμα των «αυστη-
ρών» διατάξεων του νόμου, αλλά για επίτευξη συνεννοήσεως μεταξύ 
των διαγωνιζομένων αφού πρώτα διενεμήθησαν τα σχετικά ποσοστά, 
πράγμα που τελικώς βαρύνει και πάλι τον προϋπολογισμό του έργου. 

Ο νόμος αυτός έθεσε υπό την κηδεμονία υπαλλήλων τρίτων υπηρε-
σιών ή εξωυπηρεσιακών οργάνων, τη διευθύνουσα υπηρεσία και την 
προϊσταμένη αρχή κατά τη λήψη αποφάσεων αλλαγών των μελετών, 
παραλαβής υλικών κ.λπ. Ταυτόχρονα εθεώρησε ένοχο τον υπάλληλο σε 
κάθε περίπτωση παραλείψεως ή καθυστερήσεως ενεργείας, χωρίς πρό-
βλεψη της πιθανότητας αντικειμενικού κωλύματος. Επίσης απαγόρευ-
σε την άσκηση εργοληπτικού επαγγέλματος στους τεχνικούς δημοσίους 
υπαλλήλους για μια διετία από τη συνταξιοδότησή τους. Πράγμα πρω-
τοφανές και μοναδικό στα ελληνικά χρονικά όταν επιτρέπεται η δικη-
γορία σε συνταξιούχους δικαστές και η άσκηση της ιατρικής σε συντα-
ξιούχους ιατρούς δημοσίους υπαλλήλους. 

Ο ίδιος νόμος διαψεύδοντας τις επαγγελίες της κυβέρνησης, περί 
μειώσεως των δημοσίων υπηρεσιών και υπαλλήλων, προβλέπει την ί-
δρυση με προεδρικά διατάγματα ενός νέου οργανισμού για την επο-
πτεία των εργοληπτικών επιχειρήσεων και τη σύσταση ειδικών υπηρε-
σιών δημοσίων έργων, με απεριόριστη δυνατότητα προσλήψεως νέου 
προσωπικού, το οποίο μάλιστα θα τοποθετείται σε διευθυντικές θέσεις 
κατά την κρίση του υπουργού ΠΕΧΩΔΕ, καταργώντας την υφιστάμενη 
υπηρεσιακή ιεραρχία. 
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Ο νόμος αυτός σκοπό είχε και επέτυχε να δώσει τη δυνατότητα στην 
πολιτική ηγεσία να ελέγχει ασφυκτικά τη διαδικασία ανάθεσης των με-
γάλων δημοσίων έργων και να τα διανέμει κατά βούληση αποκομίζο-
ντας τα αντίστοιχα οφελήματα. Τούτο επετεύχθη με δύο διατάξεις: απ' 
την ίδρυση μιας γενικής τάξεως εργοληπτικών επιχειρήσεων Η" κατη-
γορίας, με κριτήρια κατατάξεως σε αυτήν όσα φωτογραφικά όρισε ο ί-
διος ο νόμος, που αποκλειστικά θα αναλαμβάνουν τα μεγάλα δημόσια 
έργα αποκλείοντας όλες τις άλλες τεχνικές επιχειρήσεις και αγνοώντας 
άλλα κριτήρια διάκρισης τεχνικών εταιρειών όπως το κριτήριο πιστο-
ποίησης (ΙδΟ 9001) της Κοινοτικής Νομοθεσίας, που είναι πλέον αντι-
προσωπευτικό* β. την αοριστία των διατάξεων του τρόπου ελέγχου α-
πό το Δημόσιο των τριών μεγαλυτέρων εκπτώσεων, χωρίς σαφή κριτή-
ρια του τρόπου ελέγχου και διαπιστώσεως των αιτιολογήσεων των εκ-
πτώσεων αυτών, με ταυτόχρονη πρόβλεψη εξάμηνου αποκλεισμού από 
τις δημοπρασίες των εταιρειών που προσέφεραν αναιτιολογήτως μεγά-
λες εκπτώσεις. Η διάταξη αυτή ουδέποτε εφαρμόσθηκε και μάλιστα 
τροποποιήθηκε με μία εξ υφαρπαγής τροπολογία (άρθρο 3 13 του ν. 
2338/1995), όπου ο εξάμηνος (;) αποκλεισμός μετετράπη σε χρηματική 
ποινή. Έτσι ο νομοθέτης επέτυχε π.χ. να ανατίθεται έργο στο 18ο μειο-
δότη χωρίς να λογοδοτεί κανένας σε οποιαδήποτε αρχή. 

Οι διαπιστώσεις αυτές περιέχονται σε ανακοινώσεις και ψηφίσμα-
τα του ΤΕΕ των συλλόγων εργοληπτικών επιχειρήσεων και των επαγ-
γελματικών ενώσεων των διπλωματούχων μηχανικών. Χαρακτηριστικά 
αποσπάσματα: «το κύκλωμα παραγωγής δημοσίων έργων, ένα χρόνο 
περίπου μετά το νέο νόμο 2229/1994 που υποτίθεται θα βελτίωνε την 
κατάσταση, εξακολουθεί να νοσεί» (ΣΑΤΕ 10/8/1995). 

«Οι διαδικασίες ανάθεσης για την εκτέλεση των έργων προκαλεί 
αμφισβητήσεις και διαμαρτυρίες για την αντικειμενικότητα κρίσης των 
επιτροπών και τελικής ανάθεσης των έργων» (ΠΕΣΕΔΕ 13/5/1995), «οι 
νομοθετημένες διαδικασίες για την προώθηση των μεγάλων έργων εξα-
κολουθούν να εκτρέφουν τις γνωστές από το παρελθόν πελατειακές 
σχέσεις, να οδηγούν σε χρονοβόρες διαδικασίες συχνά αμφισβητούμε-
νες» (Πρόεδρος ΤΕΕ 12/3/1995). 



ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 205 

Τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ήδη επισημά-
νει τις ατέλειες και σκοπιμότητες του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου 
των δημοσίων έργων και με σειρά εγγράφων τους, τα οποία αρνείται η 
κυβέρνηση να καταθέσει στο Κοινοβούλιο, αλλά διαρρέουν στον τύπο, 
διακόπτουν τις διαδικασίες ανάθεσης των μεγάλων έργων και προειδο-
ποιούν ότι η συνέχιση του φαινομένου των μεγάλων εκπτώσεων και των 
άλλων νοσηρών φαινομένων θα προκαλέσουν τη διακοπή των κοινοτι-
κών χρηματοδοτήσεων. 

Ειδικότερα εισηγούμεθα την ψήφιση των ακολούθων διατάξεων: 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

Άρθρο 1 

1. Με το άρθρο αυτό επεκτείνεται η εφαρμογή του νόμου για τα δη-
μόσια έργα, σε όλο τον ευρύτερο δημόσιο τομέα αλλά και στα νομικά 
εκείνα πρόσωπα, που επιχορηγούνται από το δημόσιο τομέα για την 
κατασκευή έργων. Έτσι θα σταματήσει το φαινόμενο π.χ. κατακερμα-
τισμού των έργων των Δημοτικών Επιχειρήσεων σε προϋπολογισμούς 
κάτω των 300 εκατομμυρίων δραχμών, για την αποφυγή του ελέγχου 
της κεντρικής υπηρεσίας του υπουργείου Εσωτερικών. 

2. Ενοποιείται ο τομέας εκτελέσεως των δημοσίων έργων στη Γενι-
κή Γραμματεία Δημοσίων Έργων του ΥΠΕΧΩΔΕ, στην οποία μετα-
τάσσονται οι υπάλληλοι των τεχνικών υπηρεσιών όλου του ευρύτερου 
δημόσιου τομέα, κατά τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 2085/1992, με 
τον όρο παραμονής τους σε υπηρεσία της ίδιας πόλης με αυτήν που υ-
πηρετούν σήμερα. Έτσι εξασφαλίζεται ο ενιαίος τρόπος αντιμετωπίσε-
ως και η κεντρική και περιφερειακή εποπτεία από τα αρμόδια όργανα 
της Πολιτείας όλων των δημοσίων έργων. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

Άρθρο 2 

Σε εφαρμογή των διατάξεων του προηγούμενου άρθρου, περιέρχο-
νται οι αρμοδιότητες διευθυνούσης υπηρεσίας και προϊσταμένης αρ-
χής, στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩΔΕ νομαρχιακού και διάνο-
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μαρχιακού επιπέδου. Ταυτόχρονα θεσμοθετείται η πλήρης και ουσια-
στική αποκέντρωση αρμοδιοτήτων με τη μεταφορά όλων των αρμοδιο-
τήτων του υπουργού ΠΕΧΩΔΕ στους Νομάρχες και τους Γενικούς 
Γραμματείς των Περιφερειών της χώρας, πλην αυτών των εγκρίσεων 
των δημοπρατήσεων των έργων και της κρίσεως επί αιτήσεων θεραπεί-
ας των αναδόχων των έργων. 

Αποφεύγονται με τον τρόπο αυτό φαινόμενα του τύπου ότι για να 
καταβληθεί στη ΔΕΗ ποσό 100.000 δραχμών, για τη μετακίνηση ενός 
στύλου οπουδήποτε της Ελλάδος, που εμποδίζει δημόσιο έργο, η σχετι-
κή πίστωση διατίθεται με απόφαση του υπουργού ΠΕΧΩΔΕ. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

Άρθρο 3 

1. Θεσμοθετείται η έγκριση της οριστικής τεχνικής μελέτης του έρ-
γου προ της δημοπρατήσεώς του, με εξαίρεση τα μικρά έργα και εκεί-
να αποκαταστάσεως βλαβών και ζημιών, από τα οποία απειλείται η 
ζωή ανθρώπων και η ασφάλεια εγκαταστάσεων. Επισημαίνεται ότι ήδη 
τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να εξετά-
σουν τη δυνατότητα χρηματοδοτήσεως ενός έργου από κοινοτικό πρό-
γραμμα, απαιτούν κατ' αρχήν την ύπαρξη εγκεκριμένης τεχνικής μελέ-
της. (βλ. Έκθεση Μ&ΰπιπη για τα ελληνικά δημόσια έργα από 
31.1.1994, παρ. 8 εισαγωγής). 

Καταργούνται επομένως τα φαινόμενα δημοπρατήσεως μεγάλων 
έργων χωρίς εγκεκριμένες μελέτες, με προϋπολογισμούς δισεκατομμυ-
ρίων εξαγόμενους, κατ' εκτίμηση και κατ' οικονομία, από δημόσιες υ-
πηρεσίες. Καταργείται επίσης το φαινόμενο δημοπρατήσεως μεγάλων 
τεχνικών έργων (γεφυρών, σηράγγων κ.λπ.) με προμελέτες, που δεν ε-
ξασφαλίζουν την αντοχή του έργου σε σεισμούς κ.λπ. (βλ. Έκθεση Ο. 
Μ&Αιιπη, προτάσεις κεφ. ΤΑ ΕΡΓΑ). 

2. Ορίζεται ότι υποχρεωτικώς και προ της δημοπρατήσεως των έρ-
γων, οι οριστικές μελέτες ελέγχονται από τις αρμόδιες αρχαιολογικές 
και κτηματικές υπηρεσίες του Δημοσίου, που αποφαίνονται για τη δυνα-
τότητα ή μη ενάρξεως του έργου. Καθορίζεται ως βαρύ πειθαρχικό αδί-
κημα η καθυστέρηση εμπρόθεσμου απαντήσεως των υπηρεσιών αυτών. 
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3. Ορίζεται ότι οι αποφάσεις των ανωτέρω υπηρεσιών τίθενται υπο-
χρεωτικώς υπόψη των ενδιαφερομένων εργοληπτικών επιχειρήσεων 
για την ανάληψη των έργων, πριν από τη δημοπράτησή τους, ώστε να 
γνωρίζουν τις συνθήκες της περιοχής του εκτελούμενου έργου και να 
προσφέρουν τίμημα ανάλογο των υφιστάμενων δυσχερειών και εμπο-
δίου ν, μη δικαιούμενες μετά την ανάληψη του έργου να υποβάλουν αι-
τήματα ειδικών αποζημιώσεων για τους λόγους αυτούς (βλ. Οδηγία 
93/37/ΕΟΚ και έκθεση Ο. Μ&Λιιπη, παρ. β. 5). 

4. Καταργείται ο θεσμός της προσφοράς στα έργα με «συμπλήρωση 
τιμολογίου», που επιτρέπει σε συνδυασμό και με άλλες διατάξεις του 
τροποποιούμενου ν. 1418/84, την προσφορά υψηλών εκπτώσεων σε ο-
ρισμένα άρθρα του καταρτιζόμενου τιμολογίου, με αποτέλεσμα το έρ-
γο να παραμένει ημιτελές, όταν εκτελεσθούν οι εργασίες που ο ανάδο-
χος κρίνει συμφέρουσες σε αυτόν. 

5. Τα συστήματα προσφοράς καθορίζονται σε ενιαία έκπτωση και ε-
νιαία ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών για τα μικρά έργα, ενώ για 
τα μεγάλα έργα θεσμοθετείται η προσφορά ενιαίου τιμήματος για το 
σύνολο του έργου. Παράλληλα δίδεται η δυνατότης στον προσφέροντα 
να μελετήσει το έργο και να προσφέρει το κατά την κρίση του τίμημα, 
συμπεριλαμβάνοντας σε αυτό όλες την κατά την κρίση του απαιτούμε-
νες τροποποιήσεις του έργου και καθορίζοντας τον χρόνο περαιώσεώς 
του καθώς και το αντίστοιχο χρονοδιάγραμμα. Επίσης ορίζεται ότι στο 
προσφερόμενο τίμημα ο ανάδοχος δηλώνει ότι περιλαμβάνει όλες τις 
αποζημιώσεις για καθυστερήσεις του έργου από οιοδήποτε λόγο πλην 
ανωτέρας βίας. 

Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται το φαινόμενο ριζικής αλλαγής της 
μελέτης με την κατασκευή άλλων λύσεων, διότι ο ανάδοχος έκρινε ότι 
τελικώς δεν τον συνέφερε η τιμή που ο ίδιος προσέφερε κατά τη δημο-
πράτηση. Αποφεύγονται οι ειδικές αποζημιώσεις και παρατάσεις των 
έργων, διότι το έργο καθυστέρησε π.χ. λόγω διερχόμενου από το έργο 
δικτύου κοινής ωφέλειας, που δεν γνώριζε ο ανάδοχος την ύπαρξή του 
ή από έλλειψη αδρανών υλικών στην περιοχή του έργου (βλ. Έκθεση 
Ο. Μ&Λιιπη παρ. α. 5 και δ. 5). 
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6. Παράλληλα προβλέπονται και επιτρέπονται προσφορές κατα-
σκευής των έργων με αντιπαροχή, την ολική ή μερική αυτοχρηματοδό-
τηση, την εκμετάλλευση ή τη λειτουργία του έργου. 

7. Καταργείται η επιτροπή εισήγησης για ανάθεση, διότι η μέχρι τώ-
ρα εμπειρία εδίδαξε ότι ο ρόλος της ήταν συμβολικός, εφόσον κατά κα-
νόνα περιορίζετο στο να προτείνει πάντοτε την ανάθεση του έργου 
στον τελευταίο μειοδότη, χωρίς συνεκτίμηση της αντικειμενικής ικανό-
τητος των μειδοτοΰντων να εκτελέσουν άρτια, εμπρόθεσμα και έντεχνα 
το έργο, βάσει της εμπειρίας τους, της στελέχωσης, του μηχανικού τους 
εξοπλισμού καθώς και της χρηματοοικονομικής τους ικανότητας. 

8. Ορίζεται ότι με απόφαση του υπουργού ΠΕΧΩΔΕ καθορίζεται 
ως κριτήριο για την ανάθεση του έργου είτε η μικρότερη οικονομική 
προσφορά, είτε η πλέον συμφέρουσα για το Δημόσιο προσφορά. Στην 
τελευταία περίπτωση τα κριτήρια επιλογής του αναδόχου ορίζονται με 
φθίνουσα σειρά σπουδαιότητας από τη διακήρυξη της δημοπρασίας. 
Βάσει των κριτηρίων αυτών η επιτροπή της δημοπρασίας διά μυστικής 
ψηφοφορίας αποφασίζει και εισηγείται την ανάθεση του έργου. Επίσης 
ορίζεται ότι η προϊστάμενη αρχή αναθέτει το έργο με σύμφωνη γνώμη 
του συμβουλίου δημοσίων έργων, λαμβανομένης διά μυστικής ψηφοφο-
ρίας το οποίο προκειμένου περί μεγάλων έργων διευρύνεται με τη συμ-
μετοχή καθηγητού Πολυτεχνικής Σχολής και εκπροσώπου του μελετη-
τή. Η μυστική ψηφοφορία προτείνεται ως τρόπος λήψεως των ανωτέρω 
οργάνων κατά το πρότυπο λήψεως τ(ον δικαστικών αποφάσεων, ώστε 
να εξασφαλισθεί η διατύπωση της ελεύθερης και ανεπηρέαστης γνώ-
μης των μελών των συμβουλίων αυτών. 

9. Καθορίζονται ως απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής σε δια-
γωνισμό, οι ασφαλιστικές και φορολογικές ενημερότητες των συμμετε-
χόντων για όλα τα εκτελούμενα από αυτούς έργα. 

10. Προβλέπεται η έκδοση Π. Δ/τος για τη ρύθμιση των ειδικότερων 
θεμάτων, που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων του παρό-
ντος άρθρου και καθορίζονται τα ελάχιστα όρια των εγγυήσεων συμμε-
τοχής σε διαγωνισμό και αναλήψεως δημοσίου έργου. 
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Άρθρο 4 

1. Ορίζεται η τμηματική πληρωμή του εργολαβικού ανταλλάγματος, 
βάσει κατανομής που προβλέπει η διακήρυξη του έργου και η παρα-
κράτηση ποσοστού 20% μέχρι της εγκρίσεως της προσωρινής παραλα-
βής του έργου. Ουσιαστικά καταργούνται οι πληρωμές των δημοσίων 
έργων βάσει προσωρινών επιμετρήσεων κατά τη διάρκεια εκτελέσεως 
του έργου, λόγω του ανεξέλεγκτου και προσεγγιστικού τρόπου αυτής 
της μεθόδου. Καταργείται ρητά η πρόβλεψη πληρωμής υλικών που προ-
σκομίζει ο ανάδοχος για ενσωμάτωση στο έργο, για την αποφυγή φαι-
νομένων πολλαπλής πιστοποίησης των ίδιων υλικών σε διαφορετικές 
εργολαβίες ή ανύπαρκτων υλικών βάσει επιστολών θεματοφυλακής 
κ.λπ. 

2. Ορίζεται το μέγιστο χρονικό διάστημα κατά το οποίο δύναται να 
παραταθεί ο χρόνος εκτελέσεως ενός έργου, είτε για λόγους ανωτέρας 
βίας, είτε από υπαιτιότητα του αναδόχου. Η συνέχιση του έργου μετά 
την παρέλευση της παρατάσεως γίνεται υποχρεωτικά από άλλον κατα-
σκευαστή, (βλ. επιστολή Ευρωπαϊκής Επιτροπής 003365/2.5.94). 

3. Καταργείται η δυνατότης υποκαταστάσεως του αναδόχου στην κα-
τασκευή του έργου από άλλους και η δυνατότης χορηγήσεως προκαταβο-
λής και πρόσθετης προκαταβολής για την ταχεία περαίωση του έργου. 

Με τον τρόπο αυτό καταργείται το φαινόμενο των εργοληπτικών ε-
πιχειρήσεων σφραγίδων, που αναλαμβάνουν έναντι ποσοστού έργα για 
να τα εκτελέσουν άλλοι. Η προκαταβολή καταργείται διότι δίδεται υπό 
ιδιαιτέρως δυσμενείς για το Δημόσιο όρους, όταν ληφθεί υπόψη ότι το 
σχετικό επιτόκιο που ισχύει σήμερα και από πολλά χρόνια είναι 18,5%, 
ενώ το τραπεζικό επιτόκιο προθεσμιακών λογαριασμών, ομολόγων του 
δημοσίου, τοροδ κ.λπ., πρόσφατα ανήλθε μέχρι 40%. Επί πλέον η προ-
καταβολή αυτή χορηγείται μέχρι σήμερα με υπολογισμό των τόκων μό-
νο στο χρόνο που αντιστοιχεί στην αρχική συμβατική προθεσμία πε-
ραιώσεως του έργου. Με τον τρόπο αυτό, σε περίπτωση παρατάσεως 
της προθεσμίας των έργων, ο ανάδοχος δεν οφείλει κανένα τόκο στο 
Δημόσιο για την χορηγηθείσα σε αυτόν προκαταβολή. Η προκαταβολή 
για την ταχύτερη περαίωση του έργου καταργείται αφ' ενός μεν διότι 
ουδέποτε λειτούργησε ουσιαστικά, αφ' ετέρου δε διότι με τα προτεινό-
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μενα διά του παρόντος σχεδίου συστήματα δημοπρατήσεως ειδικά για 
τα μεγάλα έργα, αφήνεται περιθώριο εκτίμησης και καθορισμού του 
χρόνου περαιώσεως από την ίδια την επιχείρηση κατά την υποβολή της 
οικονομικής της προσφοράς. 

Άρθρο 5 

1. Ορίζεται ότι η στελέχωση των εργοληπτικών επιχειρήσεων για 
την εκτέλεση του έργου καθορίζεται με Π. Δ/γμα. 

2. Καθορίζεται ότι η αναιτιολόγητος παράλειψη των υπηρεσιακών 
οργάνων, που εμπλέκονται στην παραγωγή των δημοσίων έργων, να ε-
νεργήσουν και αποφασίσουν εμπρόθεσμα μέσα στις προθεσμίες που 
καθορίζονται από τις σχετικές διατάξεις, αποτελεί βαρύ πειθαρχικό α-
δίκημα. 

Άρθρο 6 

1. Καθορίζονται τα ανώτατα και υποχρεωτικά για την ανάδοχο όρια 
αυξήσεως του συμβατικού προϋπολογισμού του έργου και των ομάδων 
ομοειδών εργασιών του συμβατικού τιμολογίου, με τις τιμές που προσέ-
φερε κατά τη δημοπρασία. 

2. Ορίζεται ότι, σε περίπτωση αρνήσεως του αναδόχου να δεχθεί ε-
κτέλεση εργασιών πέραν του τιθέμενου ορίου αυξήσεως ομοειδών ερ-
γασιών, οι εργασίες εκτελούνται υποχρεωτικώς από άλλον κατασκευα-
στή, καταργούμενου του θεσμού «διαπραγματεύσεως» του αναδόχου 
με τις υπηρεσίες, που οδηγούσε σε ουσιαστική αλλοίωση της προσφο-
ράς του αναδόχου στη δημοπρασία (βλ. επιστολή Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής 005556/6.7.94). 

3. Ορίζεται ότι, για τον καθορισμό τιμών μονάδος νέων εργασιών 
κατά τη διάρκεια εκτελέσεως του έργου, λαμβάνονται από το πρακτικό 
της Ειδικής Επιτροπής Διαπιστώσεως Διακυμάνσεως Τιμών μόνο οι τι-
μές ημερομισθίων. Τα υλικά, συσκευές και μηχανήματα όπως και οι δα-
πάνες μεταφοράς, υπολογίζονται στις τιμές αυτές από τα νόμιμα παρα-
στατικά στοιχεία αγοράς, προμήθειας, εισαγωγής και μεταφοράς των 
υλικών αυτών. Τα στοιχεία αυτά προκειμένου να γίνουν δεκτά από την 
αρμόδια διευθύνουσα το έργο υπηρεσία, ελέγχονται από τις φορολογι-
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κές και τελωνειακές ειδικές υπηρεσίες, που υποχρεούνται να απαντή-
σουν σε τακτό χρονικό διάστημα. 

Έτσι αποφεύγονται τα φαινόμενα αυθαιρέτου καθορισμού τιμών υ-
λικών στο πρακτικό της ΕΕΔΔΤΤ, εκδόσεως υπερτιμολογημένων τιμο-
λογίων αγοράς υλικών με ταυτόχρονη έκδοση πιστωτικού σημειώματος 
από τον προμηθευτή του αναδόχου, που ακυρώνει τυπικά την ανύπαρ-
κτη αγοραπωλησία, και εμφανίσεως πλασματικών εγγράφων εισαγω-
γής υλικών από το εξωτερικό. Με τη διάταξη αυτή πέραν της προστα-
σίας του δημοσίου χρήματος έχουμε και έλεγχο και περιστολή της φο-
ροδιαφυγής. 

Άρθρο 7 

1. Καταργείται το σύστημα υπολογισμού της αναθεωρήσεως των ερ-
γασιών δημοσίων έργων, με συντελεστές εξαγόμενους από τον ηλε-
κτρονικό υπολογιστή βάσει τιμών που καθόριζε η Επιτροπή ΔΔΤΤ, διό-
τι παρατηρήθηκε το φαινόμενο ανισότητος των εξαγομένων συντελε-
στών αναθεωρήσεως, για το ίδιο χρονικό διάστημα επί ομοειδών εργα-
σιών, σε ποσοστά μέχρι και 10%. 

2. Ορίζεται ότι η αναθεώρηση γίνεται με ενιαίο τρόπο για όλα τα 
έργα βάσει του ετήσιου ρυθμού αυξήσεως του τιμαρίθμου, πλην του 
πρώτου έτους εκτελέσεως του έργου οπότε δεν καταβάλλεται αναθεώ-
ρηση. Απαγορεύεται η δημοπράτηση έργων μετά τις 15 Νοεμβρίου εκά-
στου έτους, πλην περιπτώσεως επειγουσών εργασιών αποκαταστάσεως 
βλαβών, και τούτο διότι παρατηρήθηκε το φαινόμενο να δημοπρατείται 
έργο πολλών δισεκατομμυρίων στις 20 Δεκεμβρίου, οπότε για 10 μέρες 
το έργο αυτό ελάμβανε πρόσθετη αναθεώρηση ενός χρόνου. 

3. Καθορίζεται ότι σε περιπτώσεις δημοπρατήσεως έργων με αντάλ-
λαγμα άλλο από χρηματική καταβολή, δεν καταβάλλεται στα έργα αυ-
τά οποιαδήποτε αναθεώρηση. 

Άρθρο 8 

Ορίζεται ότι προ της συστάσεως της επιτροπής προσωρινής παρα-
λαβής του έργου, οι επιμετρήσεις και η όλη εκτέλεση του έργου τίθε-
νται υπό τον έλεγχο και την κρίση δύο τουλάχιστον ορκωτών μηχανι-
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κών, η σύμφωνη γνώμη των οποίων είναι απαραίτητη για τη σύσταση 
της επιτροπής παραλαβής. Ο θεσμός του ορκωτού μηχανικού εισάγεται 
με τις διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος σχεδίου νόμου. 

Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται ο πλήρης και ουσιαστικός έλεγ-
χος του έργου προ της παραλαβής, που σήμερα περιορίζεται σε απλή ε-
πίσκεψη της επιτροπής παραλαβής στο έργο, και ενδεικτική καταμέ-
τρηση ορισμένων εμφανών ποσοτήτων εργασιών. 

Άρθρο 10 

1. Διευκρινίζονται οι αρμοδιότητες και οι διαδικασίες για την επί-
λυση διαφωνιών από την εκτέλεση δημοσίων έργων, ενώπιον των Πο-
λιτικών και Διοικητικών Εφετείων, δεδομένου ότι οι ισχύουσες διατά-
ξεις προέβλεπαν την εκδίκαση των διαφορών αυτών μόνο από τα Πο-
λιτικά Εφετεία, ενώ με τις διατάξεις του ν. 1406/83 οι διαφορές από ερ-
γολαβικές συμβάσεις υπήχθησαν στην αρμοδιότητα των Διοικητικών Ε-
φετείων. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 

Άρθρο 11 

1. Προσαρμόζονται οι διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και συμ-
μετοχής σε διαγωνισμούς εργοληπτικών επιχειρήσεων στις υποχρεώ-
σεις της χώρας, που προκύπτουν από τους κανονισμούς και τις οδηγίες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις διεθνείς συμβάσεις. 

2. Ορίζεται ότι οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν την 
εκτέλεση δημοσίων έργων και οι τεχνικοί, που είναι εγγεγραμμένοι στο 
Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών, υπόκεινται στον έλεγχο του 
υπουργού ΠΕΧΩΔΕ. Καθορίζεται ποσό 10.000.000 δραχμών ως ανώ-
τατο όριο της διοικητικής ποινής, που ο υπουργός ΠΕΧΩΔΕ μπορεί να 
επιβάλει στις επιχειρήσεις αυτές για παράβαση των διατάξεων του νό-
μου αυτού, σύμφωνα με Π. Δ/γμα που εκδίδεται μετά τη γνώμη του 
ΤΕΕ. 
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Άρθρο 12. 

1. Ορίζεται ότι με Π. Δ/γμα καθορίζονται τα κριτήρια για τη σύστα-
ση μιας εργοληπτικής επιχείρησης. 

2. Ορίζονται τα κριτήρια κατάταξης σε κατηγορίες και τάξεις των 
εργοληπτικών επιχειρήσεων, κατά τις τακτικές και έκτακτες κρίσεις. 
Καθιερώνεται υποχρέωση της εργοληπτικής επιχείρησης να ζητήσει 
την επανάκρισή της ανά τριετία, βάσει της κατασκευαστικής της εμπει-
ρίας και ότι σε αντίθετη περίπτωση υποβιβάζεται αυτοδίκαια κατά μια 
τάξη σε όλες τις κατηγορίες έργων. 

3. Καθορίζεται υποχρέωση όλων των υφισταμένων εργοληπτικών ε-
πιχειρήσεων να ζητήσουν την επανάκρισή τους εντός τριμήνου από της 
δημοσιεύσεως του νόμου αυτού και ότι σε αντίθετη περίπτωση διαγρά-
φονται αυτοδίκαια από το μητρώο. 

Με τον τρόπο αυτό θα επιτευχθεί η εκκαθάριση του μητρώου εργο-
ληπτικών επιχειρήσεων από τις επιχειρήσεις-σφραγίδες, που δεν έχουν 
ουδεμία πραγματική κατασκευαστική δραστηριότητα, αλλά συμμετέ-
χουν στους διαγωνισμούς, είτε προσδοκώντας τη διανομή ποσοστού, σε 
περίπτωση συνεννοήσεως μεταξύ των διαγωνιζομένων για την προσφο-
ρά μικρού τιμήματος και την ανάληψη του έργου από συγκεκριμένη ε-
πιχείρηση, είτε για να αναλάβουν την εκτέλεση έργων για λογαριασμό 
άλλων, συνήθως εμπειροτεχνών κατασκευαστών. 

Άρθρο 13 

Καθορίζεται η υποχρεωτική διαγραφή από το μητρώο εμπειρίας κα-
τασκευαστών και τα νομαρχιακά μητρώα, αυτών που συμπληρώνουν το 
70ό και 65ο έτος της ηλικίας τους αντίστοιχα. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π Ε Μ Π Τ Ο 

Άρθρο 14 

1. Ορίζονται οικονομικά κίνητρα πρόσθετης αμοιβής για όλο το 
προσωπικό που υπηρετεί στις υπηρεσίες της ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ, 
που ασκούν καθήκοντα διευθυνούσης υπηρεσίας, προϊσταμένης αρχής 
και εργαστηριακού ελέγχου υλικών και εργασιών δημοσίων έργων. 
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2. Ορίζεται ότι πρόσθετη αμοιβή, με τους όρους που καθορίζονται, 
παρέχεται και στα μέλη των επιτροπών και συμβουλίων αξιολόγησης 
προσφορών και ανάθεσης έργων. 

3. Θεσμοθετείται το πάγιο αίτημα των τεχνικών υπαλλήλων του Δη-
μοσίου για την ανάληψη από τις δικαστικές υπηρεσίες του Δημοσίου, 
της υπερασπίσεώς τους σε περίπτωση άσκησης ποινικής διώξεως σε 
βάρος τους για εξ αμελείας αδικήματα, τελεσθέντα κατά τη διάρκεια 
και ένεκα της υπηρεσίας τους στο Δημόσιο. Με τον τρόπο αυτό απαλ-
λάσσονται οι τεχνικοί υπάλληλοι του Δημοσίου, από το πρόσθετο άγχος 
της εξεύρεσης των χρημάτων που απαιτούνται για την κάλυψη των α-
μοιβών δικηγόρων, για τα εν λόγω αδικήματα. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ 

Άρθρο 15 

1. Συνιστάται και λειτουργεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο σώμα ορκω-
τών μηχανικών από τους αρχαιότερους τεχνικούς μονίμους δημοσίους 
υπαλλήλους, που επιλέγονται κατόπιν αιτήσεως βάσει τυπικών προσό-
ντων, που καθορίζει ρητά ο νόμος και με κριτήριο την αρχαιότητά τους. 
Οι μηχανικοί αυτοί εποπτεύονται από τους αρχαιότερους μηχανικούς 
του ίδιου σώματος. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η σύσταση ενός 
σώματος ελεγκτών των δημοσίων έργων, στην επιλογή και λειτουργία 
των οποίων δεν θα έχει δυνατότητα παρέμβασης η πολιτική ηγεσία του 
ΥΠΕΧΩΔΕ. 

2. Καθορίζονται οι όροι λειτουργίας του σώματος, τα καθήκοντα 
των ορκωτών μηχανικών, οι ειδικές αυξημένες αποδοχές των μελών 
του και ο περιορισμένος χρόνος θητείας στην ίδια θέση, πράγμα που 
κατοχυρώνει το αδιάβλητο των ενεργειών τους. 

3. Ορίζεται ότι οι ειδικότερες λεπτομέρειες εφαρμογής του θεσμού 
αυτού καθορίζονται με Π. Δ/γμα. 

Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται ο ολοκληρωμένος έλεγχος των 
δημοσίων έργων (προληπτικός και κατασταλτικός), με την αξιοποίηση 
των ικανών και πεπειραμένων στελεχών που διαθέτει η δημόσια διοί-
κηση, επί πλέον δε δίνονται κίνητρα για την παραμονή των στελεχών 
αυτών στην ενεργό υπηρεσία και την αποτροπή της προώρου συνταξιο-
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δοτήσεώς τους. Η δημιουργία του θεσμού αυτού έχει προταθεί επανει-
λημμένα από το Ελεγκτικό Συνέδριο, δια των ετησίων γενικών εκθέσε-
ων επί του ελέγχου τοον κρατικών δαπανών (βλ. έκθεση 1989 παρ. 4.29 
προτάσεων και 1990 παρ. 4.20 προτάσεων). Ο θεσμός αυτός ισχύει με 
διάφορες μορφές σε ορισμένα Ελεγκτικά Ιδρύματα Ευρωπαϊκών Χω-
ρών (Κύπρος, Γερμανία) και έχει εφαρμοσθεί με εξαιρετικά αποτελέ-
σματα (διάσκεψη Προέδρων Ελεγκτικών Συνεδρίων, Βόννη 1983). 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ 

Αρθρο 16 

1. Καθορίζεται η διατήρηση σε ισχύ των διατάξεων του Π. Δ. 
23/1993, με το οποίο ενσωματώνονται στην εθνική νομοθεσία για τα δη-
μόσια έργα οι αντίστοιχες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η κα-
τάργηση πάσης άλλης διατάξεως που αντίκειται στον παρόντα νόμο. 

2. Καθορίζεται ότι οι προτεινόμενες διατάξεις θα εφαρμοσθούν στα 
δημόσια έργα, που θα δημοπρατηθούν μετά τη δημοσίευση του νόμου 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

3. Ορίζεται μεταβατική περίοδος για τη διαγραφή από το ΜΕΚ των 
τεχνικών, που συμπληρώνουν το οριζόμενο με τον παρόντα νόμο όριο 
ηλικίας. 

Άρθρο 17 

1. Καταργούνται διατάξεις των νόμων 2229/1994 και 2338/1995 που 
αφορούν τα δημόσια έργα. 

2. Ορίζεται ότι επανέρχονται σε ισχύ οι διατάξεις του νόμου 
1418/1984 που καταργήθηκαν, τροποποιήθηκαν ή συμπληρώθηκαν με 
τις καταργούμενες διατάξεις των ανωτέρω νόμων. 

3. Ορίζεται ότι τα έργα που ανετέθησαν με τις καταργούμενες ως ά-
νω διατάξεις εξακολουθούν να διέπονται από τις ισχύουσες γι' αυτά 
διατάξεις μέχρι την πλήρη εκκαθάρισή τους. 

Άρθρο 18 
Με το ακροτελεύτιο άρθρο ορίζεται η έναρξη ισχύος του νόμου. 
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Αυτά σκοπούνται με τις διατάξεις του σχεδίου νόμου, το οποίο έ-
χουμε την τιμή να υποβάλουμε στη Βουλή για ψήφιση. 

Αθήνα 30/10/1995 
Ο προτείνων βουλευτής 

Μανώλης Κεφαλογιάννης 

2.1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ [Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως 
του ν. 1418/1984 (ΦΕΚ23 Α) «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θε-
μάτων και άλλες διατάξεις»]. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ-ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Αρθρο 1 

1. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 2 του ν. 1418/84, όπως τροπο-
ποιήθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 96 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α) 
αντικαθίστανται με την παρ. 1 ως ακολούθως: 

«1. Ο νόμος αυτός εφαρμόζεται σε όλα τα έργα που προγραμματί-
ζονται και εκτελούνται: α. Από φορείς του δημοσίου τομέα, όπως αυτός 
προσδιορίζεται με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 
2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α), β. Από Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου 
του ανωτέρω δημοσίου τομέα. γ. Από πάσης φύσεως πρόσωπα, κοινω-
φελή ιδρύματα, οργανισμούς και επιχειρήσεις τοπικής αυτοδιοίκησης, 
γεωργικούς συνεταιρισμούς, συνεταιριστικές επιχειρήσεις και γενικώς 
κάθε είδους επιχείρηση και οργανισμό που επιχορηγούνται από τον 
δημόσιο τομέα ή τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης». 

Στο τέλος του άρθρου 2 του ν. 1418/84, όπως τροποποιείται με την 
προηγούμενη παράγραφο, προστίθενται οι ακόλουθοι παράγραφοι 2 
και 3: 

«2. Η αρμοδιότης προγραμματισμού, μελέτης δημοπρατήσεως και 
αναθέσεως, διευθύνσεως, εποπτείας και επιθεωρήσεως των δημοσίων 
έργων της προηγούμενης παραγράφου, πλην των έργων του υπουργεί-
ου Εθνικής Αμύνης, περιέρχεται στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων 
Έργων (ΓΓΔΕ) του ΥΠΕΧΩΔΕ σε έξι μήνες από τη δημοσίευση του 
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παρόντος. Τα υπό εκτέλεση έργα για τα οποία κατά την έναρξη ισχύος 
του νόμου αυτού έχουν υπογραφεί εργολαβικές συμβάσεις και που κα-
τά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου διευθύνονται και εποπτεύονται 
από τους φορείς, που καθορίζονται με την παρ. 1 του παρόντος άρθρου, 
παραμένουν στην αρμοδιότητα των φορέων αυτών μέχρι λήξεως της 
συμβατικής ή τελευταίας εγκεκριμένης, μέχρι της δημοσιεύσεως του 
νόμου αυτού, προθεσμίας περαιώσεώς τους. Μετά την ημερομηνία αυ-
τή μεταφέρονται υποχρεωτικώς σε αντίστοιχη υπηρεσία της ΓΓΔΕ του 
ΥΠΕ-ΧΩΔΕ κατόπιν σχετικής αποφάσεως του υπουργού ΠΕΧΩΔΕ. 

3. Κατόπιν προτάσεως του υπουργού ΠΕΧΩΔΕ με απόφαση της επι-
τροπής και προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 2085/92 
(ΦΕΚ 170 Α') και κατά τη διαδικασία των ίδιων διατάξεων, που εκδίδε-
ται το αργότερο σε έξι μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος, μετατάσ-
σονται στις αντίστοιχες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων 
Έργων του ΥΠΕΧΩΔΕ, που εδρεύουν στις πόλεις όπου υπηρετούν, οι 
κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου υπηρετούντες με οιανδήποτε 
σχέση υπάλληλοι των τεχνικών υπηρεσιών των άλλων φορέων του Δη-
μοσίου και Νομικών Προσώπων της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, πλην 
των υπαλλήλων του υπουργείου Εθνικής Αμύνης». 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 

Άρθρο 2 

1. Στο τέλος της περιπτώσεως ε' του άρθρου 3 του ν. 1418/1984 προ-
στίθεται η ακόλουθη παράγραφος: 

«Διευθύνουσα Υπηρεσία ή επιβλέπουσα Αρχή όλων των έργων της 
παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος, πλην των έργων αρμοδιότητος του 
υπουργείου Εθνικής Αμύνης, είναι το τμήμα Εποπτείας Έργων της 
Διευθύνσεως Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχίας στην περιοχή αρμο-
διότητος της οποίας εκτελείται το έργο ή η αντίστοιχη Διανομαρχιακή 
Υπηρεσία (ΔΕΚΕ ή ΕΥΔΕ) του ΥΠΕΧΩΔΕ, όπως αυτή καθορίζεται 
με απόφαση του υπουργού ΠΕΧΩΔΕ, αναλόγως της σπουδαιότητος, 
του μεγέθους και της εκτάσεως του έργου σε περισσότερους από ένα 
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νομούς. Με την ίδια απόφαση του υπουργού ΠΕΧΩΔΕ, μεταφέρονται 
όλες οι αρμοδιότητες του υπουργού ΠΕΧΩΔΕ επί της εκτελέσεως των 
έργων, πλην αυτών της εγκρίσεως δημοπρατήσεως έργων και κρίσεως 
επί αιτήσεων θεραπείας αναδόχων δημοσίων έργων, στον αντίστοιχο 
Νομάρχη ή Γενικό Γραμματέα Περιφερείας, στην εποπτεία του οποίου 
ανήκει η διευθύνουσα το έργο υπηρεσία». 

2. Στο τέλος της περιπτώσεως στ' του άρθρου 3 του ν. 1418/84 προ-
στίθεται η ακόλουθος παράγραφος: 

«Προϊσταμένη αρχή ή Εποπτεύουσα Αρχή όλων των έργων της παρ. 
1 του άρθρου 2 του παρόντος, πλην των έργων αρμοδιότητος του υπουρ-
γείου Εθνικής Αμύνης, είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της 
Νομαρχίας στην περιοχή της οποίας εκτελείται το έργο ή η αντίστοιχη 
Περιφερειακή Υπηρεσία Δημοσίων Έργων (ΠΥΔΕ) του ΥΠΕΧΩΔΕ, 
όπως αυτή καθορίζεται με την απόφαση του υπουργού ΠΕΧΩΔΕ της 
τελευταίας παραγράφου της περιπτώσεως ζ του παρόντος άρθρου». 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Άρθρο 3 

1. Οι παράγραφοι 4, 5, 6, 7, και 8 άρθρου 4 του ν. 1418/84 καταργού-
νται και αντικαθίστανται ως ακολούθως: 

«4. Της δημοπρατήσεως του έργου προηγείται υποχρεωτικώς η έ-
γκριση οριστικής τεχνικής μελέτης, συντεταγμένης από τον έχοντα τα 
νόμιμα προσόντα ιδιώτη μελετητή. Εξαιρούνται τα μικρά έργα μέχρι 
του ορίου ΈΓ τάξεως του ΜΕΕΠ, τα έργα αποκαταστάσεως βλαβών και 
ζημιών εκ των οποίων απειλείται η ζωή ανθρώπων και η ασφάλεια ε-
γκαταστάσεων ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, όπως αυτό καθορίζεται 
με αιτιολογημένη απόφαση της αρμόδιας Προϊσταμένης Αρχής. 

5. Η εγκεκριμένη οριστική τεχνική μελέτη του έργου αποστέλλεται 
υποχρεωτικώς από την Προϊσταμένη Αρχή μετά την έγκριση και προ 
της δημοπρατήσεώς της, στην αρμόδια αρχαιολογική υπηρεσία και 
στην αρμόδια κτηματική υπηρεσία του Δημοσίου. Οι υπηρεσίες αυτές 
αποφαίνονται οριστικώς εφ' άπαξ και υποχρεωτικώς το αργότερο ε-
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ντός 30 ημερών από της παραλαβής της μελέτης, η μεν αρχαιολογική ε-
άν το υπό κατασκευή έργο διέρχεται ή όχι από αρχαιολογική περιοχή 
και σε καταφατική περίπτωση ποια συγκεκριμένα μέτρα πρέπει να λη-
φθούν από την ανάδοχο για την προστασία των αρχαιοτήτων, η δε κτη-
ματική υπηρεσία εάν έχουν συντελεστεί οι απαλλοτριώσεις που απαι-
τούνται για την κατασκευή του έργου. Η μη εμπρόθεσμη ενέργεια ή η 
παράλειψη εκδόσεως των αποφάσεων των υπηρεσιών αυτών συνιστά 
βαρύ πειθαρχικό αδίκημα του Προϊσταμένου της αντίστοιχης υπηρεσί-
ας. Η πειθαρχική διαδικασία κινείται υποχρεωτικώς, αμέσως μετά την 
έγγραφη ανακοίνωση της καθυστερήσεως αυτής από τον υπουργό ΠΕ-
ΧΩΔΕ, στον προϊστάμενο του υπαλλήλου υπουργό από τον υπουργό 
ΠΕΧΩΔΕ. 

6. Η διακήρυξη για τη δημοπράτηση μνημονεύει υποχρεωτικώς επί 
ποινή ακυρότητος, την απόφαση εγκρίσεως της οριστικής τεχνικής με-
λέτης του έργου ή την απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής περί εξαιρέ-
σεως του συγκεκριμένου έργου από την υποχρέωση της παραγράφου 4 
του παρόντος άρθρου, τις αποφάσεις των υπηρεσιών της προηγούμενης 
παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, που τίθενται στη διάθεση των εν-
διαφερομένων εργοληπτικών επιχειρήσεων κατά τη διανομή των συμ-
βατικών τευχών του δημοπρατούμενου έργου. Ο ανάδοχος του έργου 
δεν δικαιούται να εγείρει οιανδήποτε απαίτηση έναντι του Κυρίου του 
έργου δια ζητήματα παρακωλύσεως της εκτελέσεως του έργου λόγω 
διελεύσεως ή γειτνιάσεώς του με αρχαιολογική περιοχή ή λόγω καθυ-
στερήσεως συντελέσεως των απαιτουμένων απαλλοτριώσεων. 

7. Η διακήρυξη του έργου καθορίζει το σύστημα υποβολής προσφο-
ρών που είναι ένα εκ των ακολούθων: 
α. Η προσφορά ενιαίου ποσοστού επί του συμπληρωμένου τιμολογίου 

της Υπηρεσίας, για την περίπτωση έργων συντηρήσεως και αποκα-
ταστάσεως βλαβών υφισταμένων εγκαταστάσεων και κατασκευών. 
Οι εργασίες βελτιώσεως και επεκτάσεως υφισταμένων εγκαταστά-
σεων και κατασκευών δεν περιλαμβάνονται στις διατάξεις του πα-
ρόντος εδαφίου. 

β. Η προσφορά επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, σε 
συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της υπηρεσίας, με 
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έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης, για τα πά-
σης φύσεως έργα προϋπολογισμού υπηρεσίας μέχρι και του ορίου 
της Δ" τάξεως του ΜΕΕΠ. 

γ. Η προσφορά για την αξιοποίηση ακινήτων του εργοδότη με το σύ-
στημα της αντιπαροχής ποσοστών εξ αδιαιρέτου και αντιστοίχου δι-
ηρημένων ιδιοκτησιών. 

δ. Η προσφορά που περιλαμβάνει άλλα τυχόν ανταλλάγματα έναντι 
της κατασκευής του έργου, συμπεριλαμβανομένης της ολικής ή με-
ρικής αυτοχρηματοδότησης με αντάλλαγμα τη λειτουργία ή εκμε-
τάλλευση του έργου από τον ανάδοχο ή άλλα νομικά πρόσωπα, που 
συνιστώνται ειδικά για τον σκοπό αυτό. 

ε. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις έργων, προσφορά ενιαίου τιμήματος 
κατ' αποκοπή για την κατασκευή του έργου. Προς τούτο η εγκεκρι-
μένη τεχνική μελέτη του έργου τίθεται υπόψη των ενδιαφερομένων 
εργοληπτικών επιχειρήσεων τρεις τουλάχιστον μήνες προ της ημε-
ρομηνίας παραλαβής των προσφορών. Οι ενδιαφερόμενες εργολη-
πτικές επιχειρήσεις δύνανται με δαπάνη τους να παραλαμβάνουν α-
πό την αρμόδια διευθύνουσα του έργου υπηρεσία αντίγραφα της με-
λέτης. 

στ. Στις περιπτώσεις γ', δ', και ε' της παρούσης παραγράφου, κατά την 
επίδοση της προσφοράς της η ενδιαφερόμενη εργοληπτική επιχεί-
ρηση καθορίζει το προσφερόμενο συνολικό τίμημα, στο οποίο περι-
λαμβάνονται και όλες οι απαιτούμενες κατά την κρίση της επιχειρή-
σεως τροποποιήσεις, αλλαγές και συμπληρώσεις του έργου, που πε-
ριγράφονται, μελετώνται σε φάση οριστικής μελέτης και αιτιολο-
γούνται πλήρως από την προσφέρουσα επιχείρηση. Επίσης, κατά 
την επίδοση του φακέλου της προσφοράς της, η εργοληπτική επιχεί-
ρηση προσφέρει τον συνολικό χρόνο περαιώσεως του έργου, που 
πρέπει να είναι μικρότερος ή ίσος από τον καθορισθέντα με την δια-
κήρυξη, συνυποβάλλουσα και αναλυτικό χρονοδιάγραμμα της κατα-
σκευής του, το οποίο αποτελεί συμβατικό στοιχείο που δεσμεύει 
τους συμβαλλόμενους και δύναται να αναθεωρηθεί μόνο σε περί-
πτωση καθυστερήσεως του έργου εξ ανωτέρας βίας, ύστερα από αι-
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τιολογημένη απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής. Με την προσφορά 
τους οι συμμετέχουσες στον διαγωνισμό εργοληπτικές επιχειρήσεις 
δηλούν υπευθύνως, ότι με το προσφερόμενο ενιαίο τίμημα αναλαμ-
βάνουν στο ακέραιο την περαίωση του έργου στον προσφερόμενο 
χρόνο, συμπεριλαμβανομένων στο τίμημα αυτό όλων των αποζημιώ-
σεων για καθυστέρηση του έργου εξ οιουδήποτε λόγου και των ανα-
φερομένων στην παρ. 6 του παρόντος άρθρου, συμπεριλαμβανομέ-
νων των καθυστερήσεων που θα προκύψουν για τη μετατόπιση ε-
μποδίων που προέρχονται από δίκτυα κοινής ωφέλειας, πλην των 
δαπανών που θα απαιτηθούν για την αποκατάσταση ζημιών του έρ-
γου εκ θεομηνίας. 

8. Σκοπός της δημοπρατήσεως του έργου είναι η ανάδειξη κατα-
σκευαστού που έχει τα κατάλληλα τεχνικά και οικονομικά προσόντα, 
όπως αυτά καθορίζονται από τη διακήρυξη του έργου. Κριτήριο για την 
ανάθεση του έργου, που ορίζεται με την απόφαση του υπουργού 
ΠΕΧΩΔΕ με την οποία εγκρίνει την δημοπράτηση του έργου, είναι εί-
τε η μικρότερη οικονομική προσφορά, είτε η πλέον συμφέρουσα για το 
Δημόσιο προσφορά. Στην τελευταία περίπτωση, βάσει κριτηρίων που 
καθορίζονται σαφώς και με φθίνουσα σειρά σπουδαιότητος από τη δια-
κήρυξη του έργου, επιλέγεται ο κατασκευαστής εκείνος που αποδε-
δειγμένα προσφέρει την πλέον συμφέρουσα οικονομικά και άρτια κα-
τασκευή του έργου στο μικρότερο χρονικό διάστημα, σε σύγκριση με 
τον προϋπολογισμό δημοπρατήσεως και τον χρόνο περαιώσεως του έρ-
γου. Η επιτροπή δημοπρατήσεως συγκροτείται με απόφαση της Προϊ-
σταμένης Αρχής, από τεχνικούς υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ 
του Δημοσίου Τομέα, που υπηρετούν στην έδρα της διευθυνούσης υπη-
ρεσίας του έργου. Η επιτροπή είναι τριμελής για τις περιπτώσεις των 
παραγράφων α και β' της παρ. 7 του παρόντος άρθρου και πενταμελής 
για όλες τις άλλες περιπτώσεις. Η επιτροπή μετά την εξέταση των προ-
σφορών και κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας μεταξύ των μελών της, δια-
τυπώνει την εισήγησή της προς την Προϊσταμένη Αρχή για την επιχεί-
ρηση στην οποία εισηγείται να ανατεθεί η εκτέλεση του έργου, συνεκτι-
μώντας όλα τα στοιχεία του παρόντος άρθρου και τα κριτήρια που ανα-
φέρονται στη διακήρυξη του έργου. Η Προϊσταμένη Αρχή προβαίνει 
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στην ανάθεση του έργου μετά σύμφωνη και πλήρως αιτιολογημένη γνώ-
μη του αρμοδίου Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, λαμβανομένη κατόπιν 
μυστικής ψηφοφορίας. Το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων λαμβάνει υπό-
ψη και συνεκτιμά για την αιτιολόγηση και λήψη της αποφάσεώς του, 
την εισήγηση της επιτροπής δημοπρατήσεως, όλες τις προσφορές που 
κατετέθησαν στον διαγωνισμό και έγιναν δεκτές από την επιτροπή δη-
μοπρατήσεως και τα κριτήρια για τη ανάδειξη του κατασκευαστή του 
έργου, που ετέθησαν με τη διακήρυξη. Στο Συμβούλιο Δημοσίων 
Έργων, προκειμένου περί λήψεως αποφάσεως διατυπώσεως γνοομης 
αναθέσεως έργων προϋπολογισμού ίσου ή ανωτέρου προς το όριο Ε' 
της τάξεως ΜΕΕΠ, συμμετέχει υποχρεωτικώς και ένας εκπρόσωπος 
του μελετητή του έργου και ένας Καθηγητής ή Αναπληρωτής Καθηγη-
τής της πλησιεστέρας προς την έδρα της Προϊσταμένης Αρχής Πολυτε-
χνικής Σχολής, οριζόμενος με απόφαση της Συγκλήτου του ιδρύματος, 
εκ των εχόντων ειδικότητα πλησιεστέραν προς το δημοπρατούμενο 
έργο και αμειβόμενος για τη συμμετοχή του αυτή με απόφαση του 
υπουργού ΠΕΧΩΔΕ, σε βάρος των πιστώσεων του δημοπρατούμενου 
έργου. Απαγορεύεται η συμμετοχή στο Συμβούλιο Δημοσίων Έργων 
ιδιώτου έχοντος οποιαδήποτε ανάμειξη ή σχέση με εργοληπτική επιχεί-
ρηση, που έλαβε μέρος σε οποιοδήποτε στάδιο του διαγωνισμού, επί 
του αποτελέσματος του οποίου το Συμβούλιο συνέρχεται για να διατυ-
πώσει γνώμη. Η Προϊσταμένη Αρχή δύναται πάντοτε να ακυρώσει τον 
διαγωνισμό και να επαναπροκηρύξει την διεξαγωγή του, εφόσον κρί-
νει αιτιολογημένα ότι το αποτέλεσμα του διαγωνισμού δεν είναι συμφέ-
ρον για το Δημόσιο». 

1. Στο τέλος του άρθρου 4 του ν. 1418/84 προστίθεται η παρ. 9 που 
έχει ως εξής : 

«9. Κατά την κατάθεση της προσφοράς και προκειμένου να γίνει δε-
κτή μια εργοληπτική επιχείρηση στον διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσει 
εκτός των αναφερομένων στην παρ. 7 του άρθρου 16 του παρόντος νό-
μου και υπεύθυνη δήλωση των έργων που εκτελεί μόνη της ή σε κοινο-
πραξία, συνοδευόμενη για κάθε έργο από αντίστοιχη φορολογική ενη-
μερότητα και βεβαίωση εξόφλησης των ασφαλιστικών εισφορών». 
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10. Με Προεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του 
υπουργού ΠΕΧΩΔΕ, καθορίζονται όλα τα ειδικότερα θέματα που ανα-
φέρονται στη δημοπρασία γενικά ή τα συστήματα υποβολής προσφο-
ρών, οι εγγυήσεις συμμετοχής στη δημοπρασία και αναλήψεως καλής 
εκτελέσεως του έργου, που δεν είναι δυνατό να είναι μικρότερες του 
ποσοστού 5% και 10% αντιστοίχως επί του προϋπολογισμού δημοπρα-
τήσεως του έργου, οι υποχρεώσεις των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό, 
ο χρόνος ισχύος των προσφορών, η σύνθεση των επιτροπών δημοπρα-
τήσεως των έργων και των συμβουλίων δημοσίων έργων, στα οποία 
συμμετέχουν και εκπρόσωποι του ΤΕΕ και των εργοληπτικών οργανώ-
σεων». 

Άρθρο 4 

1. Η παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 1418/84 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 
«2. Ο τρόπος καταβολής του εργολαβικού ανταλλάγματος είναι πά-

ντοτε τμηματικός και ανάλογος με το ποσοστό εκτελέσεως του συνόλου 
του έργου. Προς τούτο, διά της διακηρύξεως, καθορίζονται τα ποσοστά 
του εργολαβικού ανταλλάγματος τα οποία καταβάλλονται στον ανάδο-
χο του έργου, ανάλογα με την πρόοδο εκτελέσεώς του, όπως αυτή βε-
βαιώνεται από τον επιβλέποντα μηχανικό κατά την έκδοση των σχετι-
κών πιστοποιήσεων. Σε κάθε φάση του έργου, όπως αυτή ορίζεται από 
τη διακήρυξη, παρακρατείται ποσοστό 20% επί του τιμήματος της φά-
σεως, το οποίο αποδίδεται στον ανάδοχο μετά την έγκριση του πρωτο-
κόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου. Απαγορεύεται η πιστοποίη-
ση και καταβολή ανταλλάγματος στον ανάδοχο για την προσκόμιση υ-
λικών επί τόπου του έργου ή σε εγκεκριμένες αποθήκες. Η προσκόμι-
ση υλικών επί τόπου του έργου προς ενσωμάτωση εις αυτό δεν θεωρεί-
ται μερική εργασία και δεν πιστοποιείται στον ανάδοχο του έργου ένα-
ντι του εργολαβικού ανταλλάγματος». 

2. Οι παρ. 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 5 του ν. 1418/84 αντικαθίστανται 
ως ακολούθως: 

«4. Στις περιπτώσεις έργων που δημοπρατήθηκαν με τα συστήματα 
της παρ. 7 του άρθρου 4 του παρόντος νόμου, σε κάθε σύμβαση ορίζε-
ται προθεσμία για την περαίωση του έργου στο σύνολο και κατά τμή-
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ματα. Παράταση της προθεσμίας αυτής χορηγείται μόνο εξ αιτίας λό-
γων ανωτέρας βίας ή από υπαιτιότητα του αναδόχου, με απόφαση της 
Προϊσταμένης Αρχής και για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο του ε-
νός τρίτου της αρχικής συνολικής συμβατικής προθεσμίας. Το χρονο-
διάγραμμα των εργασιών αναπροσαρμόζεται με την ίδια απόφαση α-
νάλογα με τη δοθείσα παράταση. Σε περίπτωση παρατάσεως του έργου 
από ανωτέρα βία, ο ανάδοχος του έργου δεν δικαιούται ουδεμίας προ-
σθέτου αποζημίωσης για την παράταση αυτή πλην της νομίμου αναθε-
ωρήσεως. Σε κάθε άλλη περίπτωση και σε περίπτωση εξαντλήσεως της 
δοθείσης παρατάσεως, το έργο διακόπτεται υποχρεωτικώς και συνεχί-
ζεται με ανάθεση σε άλλη εργοληπτική επιχείρηση, κατά τις διατάξεις 
του παρόντος νόμου μετά από προσαρμογή της μελέτης του έργου στις 
υπολειπόμενες εργασίες. 

5. Με Προεδρικό Διάταγμα ορίζονται πλην της καταπτώσεως των 
εγγυητικών επιστολών και οι ποινικές ρήτρες για την υπαίτια από μέ-
ρους του αναδόχου υπέρβαση της συνολικής και των τμηματικών προ-
θεσμιών περαιώσεως του έργου, που είναι πάντοτε ανέκκλητες. 

6. Η υποκατάσταση τρίτου στην κατασκευή μέρους ή όλου του έργου 
(εκχώρηση του έργου) απαγορεύεται, πλην της περιπτώσεως κηρύξεως 
σε πτώχευση της αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης και της περιπτώ-
σεως θανάτου του κατασκευαστή εφόσον πρόκειται περί ατομικής ερ-
γοληπτικής επιχείρησης. Απαγορεύεται επίσης η σύσταση οιουδήποτε 
είδους κοινοπραξιών ή γενικής υπεργολαβίας για την εκτέλεση δημο-
σίου έργου μετά τη δημοπράτηση και κατακύρωση του έργου. Αν δια-
πιστωθεί καθ' οιονδήποτε τρόπο ότι έχει γίνει άμεση ή έμμεση μερική 
ή ολική υποκατάσταση του αναδόχου του έργου από άλλο κατασκευα-
στή, ο κύριος του έργου ή ο φορέας κατασκευαστής κηρύσσει έκπτωτο 
τον ανάδοχο μετά γνώμη του τεχνικού συμβουλίου δημοσίων έργων. 

7. Η πληρωμή στον ανάδοχο του εργολαβικού ανταλλάγματος γίνε-
ται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παράγραφο του 2 του παρόντος 
άρθρου. Απαγορεύεται η χορήγηση στον ανάδοχο προκαταβολής και 
πρόσθετης προκαταβολής για την ταχύτερη περαίωση του έργου. 
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1. Η παράγραφος 9 του άρθρου 5 του ν. 1418/84 καταργείται. Οι πα-
ράγραφοι 10 και 11 του άρθρου 5 του ν. 1418/84 αριθμούνται κατά σει-
ρά ως παράγραφοι 9 και 10. 

Αρθρο 5 

1. Στο τέλος της παρ. 6 του άρθρου 6 του ν. 1418/84 προστίθεται το 
ακόλουθο εδάφιο: 

«Με απόφαση του υπουργού ΠΕΧΩΔΕ καθορίζεται εκάστοτε ο α-
ριθμός και η ειδικότης των τεχνικών των οποίων η παρουσία επί τόπου 
των έργων είναι υποχρεωτική καθ' όλη τη διάρκεια εκτελέσεώς τους 
και μέχρι της εγκρίσεως της προσωρινής παραλαβής και παραδόσεώς 
τους σε χρήση, αναλόγως του προϋπολογισμού της κατηγορίας και της 
φύσεως του έργου». 

2. Στο τέλος του άρθρου 6 του ν. 1418/84 προστίθεται παράγραφος 
8 που έχει ως ακολούθως: 

«Με τα Προεδρικά Διατάγματα που εκδίδονται σε εκτέλεση του πα-
ρόντος νόμου καθορίζονται υποχρεωτικώς συγκεκριμένες προθεσμίες 
μέσα στις οποίες τα υπηρεσιακά όργανα όλων των βαθμίδων του φορέα 
κατασκευής του έργου ενεργούν και αποφασίζουν επί των συγκεκριμέ-
νοι διαδικασιών και αρμοδιοτήτων, που προβλέπονται από τα Προε-
δρικά Διατάγματα. Η αναιτιολόγητος παράλειψη της εμπροθέσμου ε-
νεργείας ή λήψεως αποφάσεως επί των ενεργειών που προβλέπονται 
από τον νόμο αυτό και τα εκτελεστικά Προεδρικά Διατάγματα τούτου, 
αποτελεί βαρύ πειθαρχικό αδίκημα των υπηρεσιακών οργάνων, τα ο-
ποία εισάγονται στο πειθαρχικό συμβούλιο με πρόταση του αρμόδιου 
υπουργού, ευθύς ως περιέλθει καθ' οιονδήποτε τρόπο σε γνώση του η 
παράλειψη αυτή». 

Αρθρο 6 

1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 1418/84, προστίθεται ε-
δάφιο που έχει ο)ς ακολούθως: 

«Στο ως άνω ποσοστό του πενήντα επί τοις εκατό περιλαμβάνονται 
και η αμοιβή συντάξεως συμπληρωματικών μελετών του έργου και οι 
πάσης φύσεως αποζημιώσεις του αναδόχου, πλην της νομίμου αναθεω-
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ρήσεως και των αποζημιώσεων που επιδικάζονται στον ανάδοχο με τε-
λεσίδικες δικαστικές αποφάσεις». 

2. Η παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 1418/84, όπως αυτό ισχύει μετά την 
παρ. 9 του άρθρου 5 του ν. 1418/84 (ΦΕΚ167 Α), αντικαθίσταται ως 
ακολούθως: 

«2. Αν η αύξηση των απαραίτητων για την αρτιότητα ή λειτουργικό-
τητα του έργου εργασιών συνεπάγεται αύξηση μεγαλυτέρα του εκατόν 
πενήντα επί τοις εκατό της συμβατικής δαπάνης κάθε ομάδας εργα-
σιών, όπως οι ομάδες αυτές καθορίζονται από τον προϋπολογισμό δη-
μοπρατήσεως του έργου, ο ανάδοχος μπορεί να αρνηθεί την εκτέλεσή 
τους. Στην περίπτωση αυτή οι απαιτούμενες εργασίες εκτελούνται από 
άλλον ανάδοχο στον οποίο ανατίθενται σύμφωνα με τις διατάξεις του 
παρόντος νόμου». 

3. Η παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 1418/84 αντικαθίσταται ως ακολού-
θως: 

«5. Για τη σύνταξη τιμών μονάδος νέων εργασιών χρησιμοποιούνται 
τα ημερομίσθια και ωρομίσθια των μηχανημάτων του χρόνου εκτελέσε-
ως της νέας εργασίας, που καθορίζονται από την Ειδική Επιτροπή Δια-
πιστώσεως Διακυμάνσεως Τιμών και οι τιμές αγοράς των υλικών που 
ενσωματώνονται στις νέες εργασίες καθώς και των κομίστρων για τη 
μεταφορά των υλικών αυτών στον τόπο εκτελέσεως του έργου, όπως 
αυτά προκύπτουν από τα νόμιμα παραστατικά στοιχεία, που εκδίδονται 
κατά τον Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων ή τα νόμιμα έγγραφα εισα-
γωγής που εκδίδονται κατά τον Τελωνειακό Κώδικα, προκειμένου πε-
ρί υλικών και συσκευών απευθείας εισαγόμενων από χώρες εκτός Ελ-
λάδος. Προκειμένου τα εν λόγω παραστατικά στοιχεία να γίνουν απο-
δεκτά από τη διευθύνουσα το έργο υπηρεσία, ο ανάδοχος τα υποβάλ-
λει για έλεγχο και θεώρηση αντίστοιχα στην αρμόδια ΥΠΕΔΑ και ΕΥ-
ΤΕ του τόπου εκδόσεως των στοιχείων. Οι υπηρεσίες αυτές είναι υπο-
χρεωμένες όπως, εντός ενός μηνός από της υποβολής των παραστατι-
κών στοιχείων, προβούν στον προσήκοντα έλεγχο για το νόμιμο της εκ-
δόσεως και την πραγματικότητα του περιεχομένου τους και την ακρί-
βεια της συναλλαγής και όπως διαβιβάσουν αυτά θεωρημένα ή αθεώ-
ρητα με νόμιμη και πλήρη αιτιολογία στη διευθύνουσα το έργο υπηρε-
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σία. Αναιτιολόγητη παράλειψη εμπρόθεσμου περαιώσεως του ελέγχου 
και εκδόσεως αιτιολογημένης απόφασης επί των ενεργειών, που προ-
βλέπονται από την παρούσα παράγραφο, αποτελεί βαρΰ πειθαρχικό 
παράπτωμα του Προϊσταμένου της αντιστοίχου ΥΠΕΔΑ και ΕΥΤΕ. Η 
παράβαση εισάγεται στο αρμόδιο πειθαρχικό συμβούλιο από τον 
υπουργό των Οικονομικών, υποχρεωτικώς και ευθύς όταν αυτός ενημε-
ρωθεί εγγράφως επί της παραβάσεως από τον αρμόδιο υπουργό. Με 
Προεδρικά Διατάγματα ρυθμίζονται τα θέματα που αναφέρονται στις 
τροποποιήσεις του προϋπολογισμού, στον κανονισμό και την έγκριση 
τιμών μονάδος νέων εργασιών». 

Άρθρο 7 

1. Οι διατάξεις των παρ. 1 έως 8 του άρθρου 10 του ν. 1418/84, όπως 
αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του στοιχείου δ' της παρ. 21 του 
άρθρου 6 του ν. 2065/1992 (ΦΕΚ 94 Α'), καταργούνται και αντικαθί-
στανται με τις ακόλουθες τρεις παραγράφους ως ακολούθως: 

«1. Στα πάσης φύσεως έργα των οποίων η εκτέλεση διέπεται από 
τον παρόντα νόμο δεν καταβάλλεται οποιαδήποτε αναθεώρηση για τις 
εργασίες, που εκτελούνται κατά το έτος εντός του οποίου δημοπρατή-
θηκε το έργο και για τις εργασίες που εκτελούνται σε αναθεωρητική 
περίοδο μεταγενέστερη από την προβλεπόμενη από το εγκεκριμένο 
χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου λόγω ανωτέρας βίας. Για τις 
εργασίες που εκτελέστηκαν πριν από την προβλεπόμενη από το εγκε-
κριμένο χρονοδιάγραμμα αναθεωρητική περίοδο, η αναθεώρηση υπο-
λογίζεται με βάση τον χρόνο της πραγματικής εκτελέσεώς τους. Οι τι-
μές μονάδος νέων εργασιών που συντάσσονται κατά τις διατάξεις του 
παρόντος νόμου, δεν αναθεωρούνται. Απαγορεύεται ο ορισμός ημερο-
μηνίας δημοπρατήσεως οιουδήποτε έργου μετά την 15η Νοεμβρίου ε-
κάστου έτους, πλην της περιπτώσεως έργων αποκαταστάσεων βλαβών 
και ζημιών εκ των οποίων απειλείται η ζωή ανθρώπων και η ασφάλεια 
εγκαταστάσεων, όπως αυτά καθορίζονται με την απόφαση της παρ. 4 
του άρθρου 4 του ν. 1418/84, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με τη διάτα-
ξη της παρ. 1 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου. 
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2. Στις λοιπές περιπτώσεις, πλην των αναφερομένων στην προηγου-
μένη παράγραφο, το ανεκτέλεστο εργολαβικό αντάλλαγμα αναθεωρεί-
ται ετησίως κατά το απομένον υπόλοιπο του, όπως αυτό διαμορφώθη-
κε κατά την προσφορά του αναδόχου, τον μήνα Ιανουάριο εκάστου έ-
τους, σύμφωνα με τον δείκτη του τιμαρίθμου, όπως αυτός προκύπτει α-
πό τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος και με 
σχετική απόφαση του υπουργού ΠΕΧΩΔΕ εκδιδόμενη εφ' άπαξ ετησί-
ως και το αργότερο μέχρι την 15η Φεβρουαρίου εκάστου έτους 

3. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν εφαρμόζονται στις συμβάσεις 
με εργολαβικό αντάλλαγμα άλλο εκτός από χρηματική καταβολή, στις 
απολογιστικές εργασίες και στις συμβάσεις ή στο τμήμα των συμβάσε-
ων που το αντάλλαγμα συνομολογείται σε νόμισμα άλλο εκτός της 
δραχμής». 

2. Οι παράγραφοι 9 και 10 του άρθρου 10 του ν. 1418/84 διατηρού-
νται σε ισχύ και αριθμούνται με αριθμούς 4 και 5. 

3. Η παρ. 11 του άρθρου 10 του ν. 1418/84 αριθμείται με αριθμό 6 
και αντικαθίσταται ως ακολούθως : 

«6. Με Προεδρικά Διατάγματα ρυθμίζονται όλα τα θέματα που α-
ναφέρονται στην εφαρμογή της αναθεώρησης των τιμών και ιδίως ο 
τρόπος και τα όργανα διαπίστωσης βασικών τιμών, οι οποίες χρησιμο-
ποιούνται μόνο δια τη σύνταξη από τις αρμόδιες υπηρεσίες των τιμολο-
γίων προϋπολογισμών δημοπρατήσεως των έργων και δια το μέρος των 
τιμών μονάδος νέων εργασιών που αναφέρεται στη διάταξη της παρ. 5 
του άρθρου 8 του ν. 1418/84, όπως αντικατεστάθη με την παρ. 3 του άρ-
θρου του παρόντος νόμου». 

Άρθρο 8 

Στο άρθρο 11 του ν. 1418/84 προστίθεται παράγραφος με αριθμό 7 
έχουσα ως ακολούθως: 

«7. Προκειμένου να συσταθεί η επιτροπή προσωρινής παραλαβής 
του έργου, η συνοπτική επιμέτρηση, οι τελικές επιμετρήσεις, η αλληλο-
γραφία και ο φάκελος των εργαστηριακών ελέγχων και δοκιμών του 
έργου ελέγχονται από δύο τουλάχιστον ορκωτούς μηχανικούς συνα-
φούς προς το είδος του έργου επιστημονικής ειδικότητος, του άρθρου 
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16 του παρόντος νόμου, οι οποίοι εκδίδουν σχετική πλήρη και αιτιολο-
γημένη έκθεση-γνωμοδότηση για την εκτέλεση του έργου σύμφωνα με 
την σύμβαση και τις ισχύουσες διατάξεις για τα δημόσια έργα, εντός ε-
νός μηνός από της ημερομηνίας παραλαβής των σχετικών φακέλων του 
έργου. Η έκθεση αυτή υποβάλλεται αμελλητί στον Προϊστάμενο της 
Προϊσταμένης στο έργο Αρχής, ο οποίος συγκροτεί την επιτροπή προ-
σωρινής παραλαβής του έργου στην περίπτωση που το πόρισμα της εκ-
θέσεως είναι σύμφωνο προς τούτο. Σε διαφορετική περίπτωση το πόρι-
σμα κοινοποιείται στη διευθύνουσα το έργο υπηρεσία και τον ανάδοχο 
του έργου, που έχει δικαίωμα υποβολής ενστάσεως κατά τις διατάξεις 
των παρ. 1 και 2 του άρθρου 12 του ν. 1418/84. Η ένσταση εκδικάζεται 
το συντομότερο δυνατό και εκδίδεται επ' αυτής απόφαση της Προϊστα-
μένης Αρχής μετά γνώμη του αρμοδίου συμβουλίου δημοσίων έργων. 
Σε περίπτωση απορρίψεως της ενστάσεως του αναδόχου, η διαδικασί-
α προσωρινής παραλαβής του έργου διακόπτεται, όπως επίσης και οι 
προθεσμίες αυτοδίκαιης παραλαβής του έργου, μέχρι της οριστικής ε-
πιλύσεως της διαφωνίας κατά τις διατάξεις των άρθρων 12 και 13 του 
ν. 1418/84, όπως αυτές τροποποιούνται με τις διατάξεις του παρόντος 
νόμου». 

Άρθρο 9 

1. Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 1418/84 
προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής: 

«Η έκδοση ή κοινοποίηση αποφάσεως επί της ενστάσεως μετά την 
πάροδο του διμήνου, δεν μεταθέτει την έναρξη της ανωτέρω προθεσμί-
ας για την άσκηση αιτήσεως θεραπείας». 

2. Η παρ. 8 του άρθρου 12 του ν. 1418/84 αντικαθίσταται ως εξής: 
«8. Αν η αίτηση θεραπείας απορριφθεί με απόφαση του υπουργού 

ΠΕΧΩΔΕ ή αν ο υπουργός δεν εκδώσει και κοινοποιήσει την απόφα-
ση του μέσα στην τρίμηνη προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, 
δικαιούται αυτός που υπέβαλε την αίτηση θεραπείας, να προσφύγει στο 
αρμόδιο δικαστήριο σύμφωνα με τις διατάξεις του επόμενου άρθρου. Η 
κοινοποίηση της απόφασης γίνεται μέσα στην ανωτέρω τρίμηνη προθε-
σμία». 
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Άρθρο 10 

1. Η παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 1418/84 αντικαθίσταται ως εξής: 
«2. Αρμόδιο δικαστήριο για την εκδίκαση των ανωτέρω διαφορών 

είναι το Διοικητικό ή Πολιτικό Εφετείο της περιφέρειας όπου εκτελεί-
ται το έργο. Αν το έργο εκτελείται στην περιφέρεια δύο ή περισσότε-
ρων Εφετείων, αρμόδιο καθίσταται εκείνο που ορίζει ο Πρόεδρος του 
Αρείου Πάγου ή του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από αίτηση 
αυτού που ενδιαφέρεται να ασκήσει την προσφυγή. Το Πολιτικό Εφε-
τείο δικάζει κατά τη διαδικασία ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικεί-
ου και το Διοικητικό Εφετείο σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1406/83». 

2. Η παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 1418/84 αντικαθίσταται ως εξής: 
«3. Η υπόθεση συζητείται σε δικάσιμο που ορίζεται όσο το δυνατό 

συντομότερα. Οι διάδικοι υποχρεούνται να προσκομίσουν κατά την 
πρώτη συζήτηση όλα τα αποδεικτικά μέσα. Οι μάρτυρες εξετάζονται α-
μέσως και δεν απαιτείται έκδοση προδικαστικής απόφασης ανεξαρτή-
τως της υφιστάμενης δικαιοδοσίας. Η παρ. 1 του άρθρου 671 του Κώδι-
κα Πολιτικής Δικονομίας εφαρμόζεται και στην περίπτωση αυτή. Το 
Δικαστήριο μπορεί να διατάξει και συμπληρωματικές αποδείξεις. Το 
Εφετείο εκδίδει την απόφασή του το ταχύτερο και αρκεί πιθανολόγη-
ση. Οι αποφάσεις του Πολιτικού Εφετείου υπόκεινται σε αναίρεση μό-
νο για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 559 αριθ. 1 έως 7, 9,16, 
17, 19 και 20 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, του δε Διοικητικού 
Εφετείου για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 56 του ΠΔ 18/89 
«Κωδικοποίηση των διατάξεων νόμων για το συμβούλιο της Επικρατεί-
ας». Η διάταξη του άρθρου 565 παρ. 2 του Κώδικα Πολιτικής Δικονο-
μίας εφαρμόζεται αναλόγως και στην προκειμένη περίπτωση. Εάν γί-
νει δεκτή η αναίρεση, το Τμήμα του Αρείου Πάγου ή του Συμβουλίου 
της Επικρατείας που αποφασίζει την αναίρεση, κρατεί σε κάθε περί-
πτωση την υπόθεση και την δικάζει κατ' ουσία». 

3. Το τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 13 του ν. 
1418/84 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Μέσα στην ίδια δίμηνη ανατρεπτική προθεσμία ασκείται και η αί-
τηση στον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου ή του Συμβουλίου της Επικρα-
τείας για τον καθορισμό του αρμοδίου Εφετείου σύμφωνα με την ανω-
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τέρω παρ. 2 του άρθρου αυτού. Στην περίπτωση αυτή η δίμηνη ανατρε-
πτική προθεσμία για την άσκηση προσφυγής αρχίζει από τη δημοσίευ-
ση της απόφασης του Προέδρου του Αρείου Πάγου ή του Συμβουλίου 
της Επικρατείας». 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΈς ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ-ΜΗΤΡΩΑ 

Άρθρο 11 

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 1418/84 αντικα-
θίσταται ως εξής: 

«1. Την κατασκευή των δημοσίων έργων επιτρέπεται να αναλαμβά-
νουν ημεδαπές επιχειρήσεις, που είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο 
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) και στην αντίστοιχη με το έργο 
κατηγορία και τάξη εγγραφής, καθώς και οι εργοληπτικές επιχειρήσεις 
κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τις ισχύουσες ε-
κάστοτε διατάξεις». 

2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 1418/84 αντικα-
θίσταται ως εξής: 

«2. Κατασκευαστικές επιχειρήσεις εκτός χωρών Ευρωπαϊκής Ένω-
σης που έχουν ουσιαστικά προσόντα, γίνονται δεκτές στους διαγωνι-
σμούς και μπορούν να αναλάβουν την εκτέλεση δημοσίων έργων σε ό-
σες περιπτώσεις αυτό προκύπτει στις διεθνείς υποχρεώσεις της χώ-
ρας». 

3. Το πρώτο και δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 15 του ν. 
1418/84 αντικαθίσταται ως εξής: 

«5. Οι Εργοληπτικές Επιχειρήσεις που αναφέρονται στις ανωτέρω 
διατάξεις των παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου και που αναλαμβά-
νουν την εκτέλεση δημοσίων και ιδιωτικών έργων, καθώς και οι τεχνι-
κοί που εγγράφονται στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ), 
υπόκεινται στον έλεγχο του υπουργού ΠΕΧΩΔΕ. Ο υπουργός ΠΕΧΩ-
ΔΕ για παραβάσεις στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους μπορεί να 
επιβάλει με απόφασή του στις επιχειρήσεις αυτές διοικητική ποινή 
προστίμου μέχρι δέκα εκατομμυρίων δραχμών (10.Θ0Θ.000), σύμφωνα 
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με τα οριζόμενα με Προεδρικό Διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση 
του υπουργού ΠΕΧΩΔΕ, κατόπιν γνώμης του Τεχνικού Επιμελητηρίου 
της Ελλάδος». 

Άρθρο 12 

1. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 1418/84 αντι-
καθίσταται ως εξής: 

«Με Προεδρικό Διάταγμα καθορίζονται τα κατώτατα όρια στελέ-
χωσης της επιχείρησης καθώς και της στελέχωσης της από άλλο επιστη-
μονικό ή τεχνικό και βοηθητικό προσωπικό, τα κατώτατα όρια κεφα-
λαίων, μηχανικού εξοπλισμού και σύνθεσης οργάνων διοίκησης της ε-
πιχείρησης, προσδιορίζονται τα κριτήρια αξιολόγησης κατά την εγγρα-
φή της, οι όροι υπό τους οποίους γίνεται η μεταβολή των στελεχών της 
επιχείρησης και προσδιορίζονται οι τρόποι ελέγχου και εξακρίβωσης 
της αλήθειας των υποβαλλόμενων στοιχείων». 

2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 1418/84 αντικα-
θίσταται ως εξής: 

«2. Με τα ίδια κριτήρια της προηγούμενης παραγράφου γίνεται επί-
σης: 
α) η κατάταξη στις κατηγορίες και τάξεις της παρ. 5 του άρθρου αυτού, 

που ισχύει για μια τριετία, 
β) η τακτική ανά τριετία αναθεώρηση της εγγραφής ύστερα από αίτη-

ση της εργοληπτικής επιχείρησης και η οποία γίνεται με κριτήριο 
την κατασκευαστική εμπειρία της επιχείρησης και όχι την εμπειρία 
των στελεχών της. Σε περίπτωση παράλειψης υποβολής της αίτησης 
επανάκρισης μέσα σε εξήντα (60) μέρες από τη συμπλήρωση της 
τριετίας τεκμαίρεται η έλλειψη των προϋποθέσεων παραμονής της 
εργοληπτικής επιχείρησης στις κατηγορίες και τάξεις που έχει κα-
ταταχθεί και υποβιβάζεται αυτοδίκαια στην αμέσως κατώτερη τάξη 
για όλες τις κατηγορίες, εκδιδομένης σχετικής διαπιστωτικής πρά-
ξης μέσα σε ένα μήνα από την πάροδο της ανωτέρω εξηκονταήμέ-
ρη ς προθεσμίας. 

γ) η έκτακτη με πρωτοβουλία της υπηρεσίας που μπορεί να γίνεται ο-
ποτεδήποτε και 
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δ) η έκτακτη με αίτηση της επιχείρησης αναθεώρηση, που μπορεί να 
γίνει μόνο μετά την παρέλευση διετίας από τη τελευταία τακτική α-
ναθεώρηση». 

3. Στο τέλος της παρ. 6 του άρθρου 16 του ν. 1418/84 προστίθενται 
τα εξής δύο εδάφια : 

«Εντός τριμήνου όλες οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγε-
γραμμένες στις τάξεις Ε', ΣΊΓ και Ζ' του ΜΕΕΠ υποχρεούνται να υπο-
βάλουν αίτηση για την κατάταξή τους στην αντίστοιχη κατηγορία και 
τάξη, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που θέτει ο παρών νόμος και τα 
σχετικά Π. Διατάγματα και οι υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται 
σε εκτέλεσή του. Επιχειρήσεις που δεν υποβάλλουν αίτηση μέσα στην 
προθεσμία αυτή διαγράφονται αυτοδίκαια του ΜΕΕΠ εκδιδομένης 
διαπιστωτικής πράξης μέσα σε ένα μήνα από τη λήξη της προθεσμίας 
υποβολής της σχετικής αίτησης. Η υπηρεσία ανακοινώνει την κατάτα-
ξη της εργοληπτικής επιχείρησης στο ΜΕΕΠ μέσα σε προθεσμία δύο 
(2) μηνών από την υποβολή της αίτησης». 

1. Η προθεσμία που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο 3 
αρχίζει από της δημοσιεύσεως του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

Άρθρο 13 

Στο τέλος του άρθρου 17 του ν. 1418/84 προστίθεται η ακόλουθος 
παράγραφος 12 που έχει ως ακολούθως: 

«12. Οι εγγεγραμμένοι τεχνικοί στο ΜΕΚ διαγράφονται αυτοδικαί-
ως με τη συμπλήρωση του εβδομηκοστού έτους της ηλικίας τους, εκδι-
δομένης σχετικής διαπιστωτικής απόφασης τον μήνα Δεκέμβριο εκά-
στου έτους. Για τους εγγεγραμμένους στα Νομαρχιακά Μητρώα η αυ-
τοδίκαιη διαγραφή γίνεται με τη συμπλήρωση του εβδομηκοστού έτους 
της ηλικίας τους, εκδιδομένης κατά νομαρχία σχετικής διαπιστωτικής 
πράξης επίσης τον μήνα Δεκέμβριο εκάστου έτους». 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π Ε Μ Π Τ Ο 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

Άρθρο 14 

1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 679/77 (ΦΕΚ 
245 Α') αντικαθίσταται ως εξής : 

«Το ποσοστό αυτό δεν είναι δυνατό να ορισθεί ανώτερο από πέντε 
οΰτε κατώτερο του τρία επί τοις εκατό». 

2. Στο τέλος του αυτοΰ άρθρου 8 του ν. 679/77 προστίθεται η ακό-
λουθος παράγραφος με αριθμό 3: 

«3. Στο μόνιμο και με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου προσωπικό, 
που υπηρετεί στις υπηρεσίες της ΓΓΔΕ του ΠΕΧΩΔΕ, που ασκούν κα-
θήκοντα διευθυνούσης υπηρεσίας, προϊστάμενης αρχής και εργαστη-
ριακού ελέγχου των υλικών που ενσωματώνονται στα ειδικά σημαντικά 
δημόσια έργα, χορηγείται πρόσθετη αμοιβή με απόφαση του υπουργού 
ΠΕΧΩΔΕ, το ύψος της οποίας είναι ανάλογο με τον κλάδο που ανήκει 
το προσωπικό, τις ειδικές γνώσεις, την εμπειρία και το αντικείμενο του 
έργου ή της εργασίας που ανατίθεται σε αυτό, κατά παρέκκλιση από 
κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη. Η αμοιβή αυτή για τα μέλη κάθε ε-
πιτροπής, ή συμβουλίου αξιολόγησης προσφορών και ανάθεσης έργων, 
καθορίζεται ανάλογα με το επιστημονικό αντικείμενο και τον τομέα ευ-
θύνης που αναλαμβάνουν τα μέλη καθώς και τον χρόνο απασχόλησής 
τους. Η αμοιβή καταβάλλεται στα μέλη των επιτροπών ή συμβουλίων, 
δημοσίους υπαλλήλους, καθηγητές ΑΕΙ και ιδιώτες, εφ' άπαξ μετά την 
περαίωση του έργου τους. Η ανωτέρω πρόσθετη και εφ' άπαξ αμοιβή, 
μαζί με κάθε άλλη πρόσθετη αμοιβή, δεν μπορούν να υπερβαίνουν μη-
νιαίως για μεν τους δημοσίους υπαλλήλους το σύνολο των αποδοχών 
της οργανικής τους θέσης, για δε τους ιδιώτες τη μηνιαία αποζημίωση 
των καθηγητών ΑΕΙ. Οι δαπάνες των ανωτέρω αμοιβών βαρύνουν τις 
πιστώσεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου αυτού.» 

1. Η υπεράσπιση των τεχνικών υπαλλήλων του δημοσίου τομέα σε ό-
λα τα στάδια της προδικασίας και της κύριας διαδικασίας ενώπιον ό-
λων των ποινικών δικαστηρίων όλων των βαθμών, για αδικήματα που 
φέρονται ότι ετέλεσαν εξ αμελείας κατά τη διάρκεια εκτελέσεως των 
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καθηκόντων τους, στα πλαίσια των διατάξεων για τα δημόσια έργα, ό-
πως αυτές εκάστοτε ισχύουν, αναλαμβάνεται από το Δημόσιο χωρίς 
καμία δαπάνη των υπαλλήλων αυτών και εκτελείται διά των δικαστικών 
αντιπροσώπων και των παρέδρων του Νομικού Συμβουλίου του Κρά-
τους και εν ελλείψει τούτων διά των δικηγόρων του Δημοσίου, που έ-
χουν σχετική σύμβαση με τις κατά τόπους Νομαρχίες του κράτους. Ο 
τρόπος εφαρμογής των διατάξεων της παρούσης παραγράφου καθορί-
ζεται διά Π. Διατάγματος, εκδιδομένου κατόπιν προτάσεως των υπουρ-
γών Οικονομικών και Δημοσίων Έργων. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ 

ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

Άρθρο 15 

1. Για τη μόνιμη παρακολούθηση της εκτελέσεως των δημοσίων έρ-
γων, που εκτελούνται κατά τις διατάξεις του ν. 1418/84, όπως αυτός 
τροποποιείται με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, συνίσταται σώμα 
ορκωτών μηχανικών, που υπάγεται απευθείας στον Πρόεδρο του Ελε-
γκτικού Συνεδρίου. 

2. Ορκωτοί μηχανικοί ορίζονται κατόπιν αιτήσεώς τους, με απόφα-
ση του υπουργού ΠΕΧΩΔΕ, διπλωματούχοι μηχανικοί μόνιμοι δημό-
σιοι υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ, εκ των υπηρετούντων η μετατασσομέ-
νων στο ΥΠΕΧΩΔΕ κατά τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 του πα-
ρόντος νόμου, βάσει του πίνακα αρχαιότητος των αιτούντοον, εφόσον έ-
χουν τα ακόλουθα προσόντα : 
α. Έχουν εικοσαετή τουλάχιστον υπηρεσία στο Δημόσιο ή σε άλλο φο-

ρέα του δημοσίου τομέα ή στις ένοπλες δυνάμεις. 

β. Έχουν δεκαετή τουλάχιστον και αποδεδειγμένη εμπειρία στην επί-
βλεψη και διεύθυνση δημοσίων έργων, που αποδεικνύεται από σχε-
τικά πιστοποιητικά εμπειρίας που εκδίδονται από τις υπηρεσίες 
διευθύνσεως δημοσίων έργων, στις οποίες υπηρέτησαν. 

γ. Δεν έχουν ουδέποτε τιμωρηθεί για οποιοδήποτε πειθαρχικό αδίκημα. 
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δ. Δεν έχουν ουδέποτε καταδικασθεί εις οιανδήποτε ποινή για κλοπή, 
υπεξαίρεση εν γένει, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία, δω-
ροδοκία, παράβαση καθήκοντος, εγκλήματα κατά των ηθών, συκο-
φαντική δυσφήμιση, παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών 
και λαθρεμπορίας, ασχέτως αν τους παρασχέθηκε αναστολή εκτε-
λέσεως της ποινής ή επακολούθησε παραγραφή ή αμνηστία ή χάρις 
μετ' άρσεως των συνεπειών, 

ε. Δεν διατελούν σε παραπομπή διά τελεσιδίκου βουλεύματος για κα-
κούργημα ή για κάποιο από τα αναφερόμενα στο στοιχείο (δ) της 
παρούσης παραγράφου αδικήματα και μέχρι της εκδόσεως τελεσι-
δίκου απαλλακτικής δικαστικής αποφάσεως επί της παραπομπής 
τους αυτής. 
3. Οι οριζόμενοι ως ορκωτοί μηχανικοί απαλλάσσονται όλων των 

άλλων υπηρεσιακών τους καθηκόντων και τοποθετούνται για μια τριε-
τία στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Δημοσίων Έργων (ΠΥΔΕ), με από-
φαση του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κατά τρόπο ώστε σε 
κάθε ΠΥΔΕ να υπηρετεί τουλάχιστον ένας ορκωτός εκτιμητής από τις 
ακόλουθες ειδικότητες διπλωματούχων μηχανικών: Πολιτικοί, Αρχιτέ-
κτονες, Τοπογράφοι, Μηχανολόγοι-Ηλεκτρολόγοι, Μηχανολόγοι, Η-
λεκτρολόγοι, Χημικοί ή Μεταλλειολόγοι. Μετά τη λήξη της τριετίας οι 
ορκωτοί μηχανικοί υποχρεωτικώς μετατίθενται σε άλλη ΠΥΔΕ. 

4. Οι ορκωτοί μηχανικοί διατηρούν τη θέση από την οποία προέρχο-
νται, εξελίσσονται βαθμολογικώς και μισθοδοτούνται από την υπηρε-
σία από την οποία προέρχονται. Η υπηρεσία τους ως ορκωτών μηχανι-
κών θεωρείται για κάθε συνέπεια ως υπηρεσία στη θέση από την οποί-
α προέρχονται, στην οποία επανέρχονται αυτοδίκαια μετά τη λήξη ή 
ανάκληση της θητείας τους. 

5. Στους ορκωτούς μηχανικούς καταβάλλεται καθ' όλη τη διάρκεια 
της θητείας τους ως βασικός μισθός, ο διπλάσιος από αυτόν που ελάμ-
βαναν στη θέση που κατείχαν προ του ορισμού τους ως ορκωτών μηχα-
νικών και επί του διπλάσιου βασικού μισθού υπολογίζονται τα πάσης 
φύσεως επιδόματα. Οι ορκωτοί μηχανικοί δεν δικαιούνται να λαμβά-
νουν την πρόσθετη αμοιβή που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρ-
θρου 15 του παρόντος νόμου. Στους ορκωτούς μηχανικούς καταβάλλο-
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νται οι νόμιμες αποζημιώσεις για κίνηση εκτός έδρας και οδοιπορικά 
έξοδα χωρίς κανένα χρονικό ή άλλο περιορισμό που επιβάλλεται με ο-
ποιαδήποτε γενική ή ειδική διάταξη. 

6. Οι ορκωτοί μηχανικοί εποπτεύονται, κατευθύνονται, παρακολου-
θούνται και ελέγχονται από πενταμελές εποπτικό συμβούλιο που συ-
γκροτείται με απόφαση του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Το 
συμβούλιο αποτελείται από δύο συμβούλους του Ελεγκτικού Συνεδρί-
ου επιλεγομένους διά κληρώσεως, από τους δύο αρχαιότερους ορκω-
τούς μηχανικούς και από τον αρχαιότερο των γενικών διευθυντών της 
Γεν. Γραμματείας Δημ. Έργων του ΥΠΕΧΩΔΕ. Πρόεδρος του Συμ-
βουλίου ορίζεται ο αρχαιότερος εκ των δύο συμβούλων του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου-μελών του συμβουλίου. Η γραμματειακή υποστήριξη του 
συμβουλίου παρέχεται από τη διεύθυνση διοικητικού της ΓΓΔΕ του 
ΥΠΕΧΩΔΕ. 

7. Ο οριζόμενος ως ορκωτός μηχανικός απαλλάσσεται των καθηκό-
ντων του με απόφαση του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κατό-
πιν αιτήσεως του ιδίου ή κατόπιν αιτιολογημένης αποφάσεως του πε-
νταμελούς εποπτικού συμβουλίου των ορκωτών μηχανικών. 

8. Οι ορκωτοί μηχανικοί αναλαμβάνουν την παρακολούθηση της ε-
κτελέσεως όλων των δημοσίων έργων που διέπονται από τις διατάξεις 
του ν. 1418/84, όπως αυτός τροποποιείται με τον παρόντα νόμο, και ε-
κτελούνται στις περιφέρειες αρμοδιότητος των ΠΥΔΕ στις οποίες το-
ποθετούνται. Η παρακολούθηση ανατίθεται και κατανέμεται στους ορ-
κωτούς μηχανικούς από τον Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου κα-
τόπιν προτάσεως του Προϊσταμένου εκάστης ΠΥΔΕ. Βάσει σχετικών 
πινάκων εκτελούμενων έργων που υποβάλλουν στην οικεία ΠΥΔΕ ό-
λες οι τεχνικές υπηρεσίες του Δημοσίου Τομέα που διευθύνουν δημό-
σια έργα. 

9. Η παρακολούθηση των δημοσίων έργων συνίσταται στον έλεγχο 
των διευθυνουσών υπηρεσιών των δημοσίων έργων και των αναδόχων 
τους ως προς την πλήρη και πιστή εφαρμογή των κειμένων διατάξεων 
για τα δημόσια έργα, των τεχνικών μελετών , των εργολαβικών συμβά-
σεων και των προδιαγραφών που ισχύουν. Το έργο των ορκωτών μηχα-
νικών περαιούται με την έκδοση της έκθεσης επί της αιτούμενης προ-
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αωρινής παραλαβής του έργου κατά τις διατάξεις του άρθρου 8 του πα-
ρόντος νόμου. Το έργο των ορκωτών μηχανικών περιλαμβάνει επίσης 
τη διενέργεια δοκιμαστικών ελέγχων κατ' εντολή του Ελεγκτικού Συνε-
δρίου, που θα αποσκοπούν στη εξακρίβωση του κατά πόσο τα δημόσια 
έργα κατασκευάστηκαν συμφωνά με τους τεχνικούς όρους, τη μελέτη 
και τις προδιαγραφές, στη δοκιμαστική και αιφνιδιαστική εξακρίβωση 
της τεχνικής πληρότητας και της ακρίβειας των πρωτοκόλλων, των επι-
μετρήσεων και των συγκριτικών πινάκων, όπως επίσης και στο εάν τα 
εμφανιζόμενα μεγέθη κάθε λογαριασμού και μάλιστα του τελικού είναι 
πράγματι αυτά που αναφέρονται στις επιμετρήσεις. 

10. Το έργο των ορκωτών μηχανικών ασκείται στα γραφεία των υ-
πηρεσιών, που εμπλέκονται καθ' οιονδήποτε τρόπο στην παραγωγή 
των δημοσίων έργων, στα εργοτάξια, στις αποθήκες υλικών και μηχα-
νημάτων των αναδόχων των έργων και όπου αλλού οι ορκωτοί μηχανι-
κοί κρίνουν ότι τούτο θα είναι χρήσιμο για την επιτυχή άσκηση των κα-
θηκόντων τους. Οι ορκωτοί μηχανικοί υποβάλλουν στον Πρόεδρο του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου και στον Προϊστάμενο της αντίστοιχης ΠΥΔΕ 
τακτικά μηνιαίες εκθέσεις επί της πορείας εκάστου εκτελουμένου έρ-
γου, που τους έχει ανατεθεί η παρακολούθηση και εκτάκτως όποτε κρί-
νουν ότι αυτό απαιτείται. Ο Προϊστάμενος της ΠΥΔΕ υποχρεούται α-
μέσως μετά την υποβολή των εκθέσεων αυτών να προβεί σε όλες τις α-
παιτούμενες υπηρεσιακές ενέργειες για την εξασφάλιση της ομαλής, 
και σύμφωνα με τη σύμβαση και τις διατάξεις που ισχύουν, εκτέλεση 
του έργου. 

11. Με Προεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται κατόπιν αποφάσεως της 
Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου και προτάσεως των υπουργών 
Οικονομικών και ΠΕΧΩΔΕ, καθορίζεται ο τρόπος ασκήσεως των κα-
θηκόντων των ορκωτών μηχανικών, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματά 
τους, οι αντίστοιχες υποχρεώσεις των υπηρεσιών που διευθύνουν δημό-
σια έργα και των αναδόχων δημοσίων έργων, τα θέματα που σχετίζο-
νται με τη σύνταξη και ανακοίνωση των εκθέσεών τους και οι ειδικές 
λεπτομέρειες που απαιτούνται για την επιτυχή άσκηση των καθηκόντων 
τους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 16 

1. Επιφυλασσομένων των διατάξεων του Π. Δ/τος 23/1993 (ΦΕΚ 8 
Α'), από της δημοσιεύσεως του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως καταργείται κάθε διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις 
του παρόντος. 

2. Ο παρών νόμος εφαρμόζεται στα δημόσια έργα που θα διακηρυ-
χθούν ή θα ανατεθούν καθ' οιονδήποτε τρόπο μετά τη δημοσίευσή του 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

3. Οι διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 17 του ν. 1418/84, που προ-
στίθενται με την παρ. 1 του άρθρου 13 του παρόντος νόμου, εφαρμόζο-
νται σταδιακά και οι εγγεγραμμένοι στο ΜΕΚ διαγράφονται αυτοδί-
καια ως ακολούθως: 

α) το έτος 1995 οι συμπληρούντες το 73ο έτος. 
β) το έτος 1996 οι συμπληρούντες το 72ο έτος. 
γ) το έτος 1997 οι συμπληρούντες το 71ο έτος. 

Άρθρο 17 

1. Από της ισχύος του νόμου αυτού καταργούνται οι διατάξεις του ν. 
• 2229/1994 (ΦΕΚ 138 Α') και του άρθρου 13 του ν. 2338/1995 (ΦΕΚ Α'). 

2. Οι διατάξεις του ν. 1418/1984 (ΦΕΚ 23 Α'), που καταργήθηκαν, 
τροποποιήθηκαν ή συμπληρώθηκαν με τις καταργούμενες διατάξεις 
των νόμων της προηγουμένης παραγράφου, επανέρχονται και ισχύουν 
ως είχαν προ της δημοσιεύσεως των νόμων αυτών. 

3. Οι συμβάσεις αναθέσεως της εκτέλεσης δημοσίων έργων που έγι-
ναν με τις διατάξεις των νόμων της πρώτης παραγράφου του παρόντος 
άρθρου εξακολουθούν να διέπονται από τις ισχύουσες γι' αυτές διατά-
ξεις μέχρι την πλήρη εκκαθάρισή τους. 
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Αρθρο 18 

Έναρξη ισχύος. 
Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφη-

μερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν άλλως ορίζεται στις επί μέρους δια-
τάξεις. 

Αθήνα 30/10/1995 
Ο προτείνων βουλευτής 

Μανώλης Κ. Κεφαλογιάννης 

3. ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΉ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΌΤΑΣΗ ΝΟΜΟΎ «Έλεγχος εκλογικών 
εσόδων και δαπανών πολιτικών κομμάτων και υποψηφίων βουλευ-
τών και άλλες διατάξεις» 

Προς τη Βουλή των Ελλήνων 
«Το Κόμμα αποτελεί απαραίτητον συστατικόν της λειτουργίας των 

ελευθέρων πολιτευμάτων. Τα ελεύθερα πολιτεύματα δεν ημπορούν να 
λειτουργήσουν χωρίς την ύπαρξη Κομμάτων. Μόνον εις τας τυραννίας 
δεν υπάρχουν Κόμματα, διότι υπάρχουν εις αυτά όχι ελεύθεροι άνθρω-
ποι αλλά δούλοι. Εις τα ελεύθερα πολιτεύματα οι ελεύθεροι άνθρωποι 
έχουν πολιτικός γνώμας και οι όμοφρονες συναντώνται. Και η συνά-
ντησις αποτελεί το Κόμμα, αποτελεί την συνεργασίαν των ανθρώπων, 
οι οποίοι κινούνται από τας αυτάς πεποιθήσεις, έχουν τας ιδίας επιδιώ-
ξεις και υπηρετούν κοινά ιδεώδη. Αποτελεί, επομένως, το Κόμμα όχι 
θεσμόν αθέμιτον, αλλά λειτουργίαν απαραίτητον των ελευθέρων πολι-
τευμάτων». (Γεώργιος Παπανδρέου). 

Τη λειτουργία αυτή θεσμοθετεί το άρθρο 29 του Συντάγματος 
1975/1986. Ταυτόχρονα στην παρ. 2 του ιδίου άρθρου, δίνεται η δυνα-
τότης στον νομοθέτη να θεσπίσει τις απαραίτητες διατάξεις, που θα 
προβλέπουν την οικονομική ενίσχυση των κομμάτων από το κράτος, αλ-
λά ταυτόχρονα και τη δημοσιότητα των εκλογικών δαπανών των κομμά-
των και των υποψηφίων βουλευτών. Η δημοσιότης των δαπανών που 
καθορίζεται από το υπάρχον νομικό πλαίσιο (ν. 2429/1996 ΦΕΚ155 Α') 
δεν αποτελείτο πλήρες και σαφές νομοθετικό πλαίσιο, που θα αποσα-
φήνιζε το σοβαρότατο ζήτημα της δημοσιότητας της προέλευσης των 
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ιδιωτικών πόρων των πολιτικών κομμάτων και των υποψήφιων βουλευ-
τών. Η εμπειρία που αποκτήθηκε από τη μέχρι σήμερα εφαρμογή των εν 
λόγω διατάξεων, αποκαλύπτει όλα τα κενά και τις ασάφειες, που οδη-
γούν στη δυσχερή αν όχι ανέφικτη καθιέρωση και εφαρμογή της αρχής 
της διαφάνειας στην οικονομική διαχείριση του προεκλογικού αγώνος. 

Οι κοινοβουλευτικές Δημοκρατίες σήμερα ανά τον κόσμο κυριολε-
κτικά δονούνται από μία κρίση αναξιοπιστίας και αμφισβήτησης του πο-
λιτικού κόσμου, που προέκυψε τόσο από την αδυναμία των συστημάτων 
αυτών να δώσουν απάντηση και λύση στα προβλήματα, που αντιμετωπί-
ζουν οι πολίτες, όσο και από μία σειρά οικονομικών σκανδάλων που συ-
γκλονίζουν την πολιτική και κοινωνική ζωή του Δυτικού Κόσμου. 

Το αίτημα αναμόρφωσης και συμπλήρωσης της υπάρχουσας νομο-
θεσίας ελέγχου των εκλογικών εσόδων και δαπανών καθίσταται πλέον 
επιτακτικό, με σκοπό να ελέγξει όχι μόνο τα ποσά που δαπανώνται κα-
τά τις προεκλογικές εκστρατείες πολιτικών κομμάτων και υποψηφίων 
βουλευτών, αλλά κυρίως τις πηγές αυτών των ποσών, με σκοπό τη διεύ-
ρυνση των πηγών χρηματοδότησης των προεκλογικών δαπανών για την 
αποφυγή εξάρτησης των υποψηφίων από τα μεγάλα οικονομικά συμφέ-
ροντα. 

Ο Πρόεδρος της Πολιτειακής Βουλής της Καλιφόρνιας, Ιοδδο υηιτιΐι, 
έχει πει την αξιομνημόνευτη φράση ότι «τα χρήματα είναι το μητρικό 
γάλα της πολιτικής». Γνωρίζουμε ότι στο σημερινό κόσμο το χρήμα εί-
ναι μέσο απόκτησης επιρροής και πολιτικής δυνάμεως. Είναι ανάγκη, 
που αναφέρεται σε αυτή καθεαυτή την προστασία των δημοκρατικών 
θεσμών και του κοινοβουλευτικού πολιτεύματος, να νομοθετηθούν τα 
μέτρα εκείνα, που θα διασφαλίσουν την ανεξαρτησία των κομμάτων και 
των βουλευτών από τις ισχυρές εξωκομματικές επιρροές, που αποτε-
λούν τη συνισταμένη των μεγάλων οικονομικών συμφερόντων. 

Η δημοκρατική αρχή του πολιτεύματος μας κατοχυρώνει συνταγμα-
τικά τη λαϊκή κυριαρχία. Η έννοια της αρχής αυτής είναι η συμμετοχή 
των Ελλήνων στην πολιτική ζωή της χώρας, με την άσκηση του δικαιώ-
ματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι υπό καθεστώς πλήρους ισότητας. Η 
εφαρμογή στην πράξη της αρχής των ίσων ευκαριών, ως προς την έκ-
φραση της επιλογής του πολίτη μεταξύ των πολιτικών κομμάτων και 
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των υποψηφίων βουλευτών διά της ψήφου του, αλλά και ως προς τη 
διεκδίκηση της εμπιστοσύνης του εκλογικού σώματος από τα κόμματα 
και τους υποψηφίους, απαιτεί την ισότητα στις οικονομικές δυνατότη-
τες των υποψηφίων. 

Για τον λόγο αυτό το προτεινόμενο σχέδιο νόμου προβλέπει ανώτα-
το συνολικό ύψος επιτρεπομένων δαπανών των υποψηφίων βουλευτών, 
ανάλογα με τον αριθμό των δημοτών εκάστης εκλογικής περιφέρειας. 
Ταυτόχρονα προτείνει την καθιέρωση ανωτάτου ορίου επιτρεπομένων 
εκλογικών δαπανών και για τα πολιτικά κόμματα. Το προτεινόμενο πο-
σό, από την πρακτική που εφαρμόσθηκε στις τελευταίες εκλογές, οδη-
γεί στο συμπέρασμα ότι οριοθετεί τις επιτρεπόμενες δαπάνες στο μέ-
σον περίπου της αποστάσεως, μεταξύ των δαπανών στις οποίες υπεβλή-
θησαν τα μεγάλα και τα μικρά κόμματα και οπωσδήποτε εγγύτερα στις 
δαπάνες, που πραγματοποιήθηκαν από τα μικρά κόμματα κατά τις τε-
λευταίες γενικές εκλογές. 

Η πραγματική καινοτομία, που εισάγει το προτεινόμενο σχέδιο νό-
μου, είναι η ανάληψη της ευθύνης της οικονομικής διαχειρίσεως των ε-
κλογικών εσόδων και δαπανών από φυσικά πρόσωπα, τα οποία το πο-
λιτικό κόμμα και ο υποψήφιος βουλευτής επιλέγουν προς τούτο. Η πρό-
ταση αυτή προέρχεται από την αντίστοιχη πρακτική ακολουθούμενη α-
πό ετών σε δυτικές χώρες. Στην ουσία υλοποιεί την αρχή της συμμετο-
χής των πολιτών στη διαχείριση της προεκλογικής δραστηριότητος, κα-
θιστώντας αυτούς υπεύθυνους και υπόλογους έναντι της πολιτείας για 
την τήρηση των διατάξεων του νόμου. 

Η καθιερωθείσα από τις ισχύουσες διατάξεις άσκησις του ελέγχου 
των εκλογικών δαπανών των κομμάτων και των υποψηφίων βουλευτών 
από διακομματική κοινοβουλευτική επιτροπή, αφ' ενός μεν διατηρεί 
τον έλεγχο εντός του Κοινοβουλίου, αφ' ετέρου όμως δεν θεραπεύει το 
σύστημα ελέγχου από τη γενεσιουργό αιτία της κακοδαιμονίας του: την 
άτυπη κοινοβουλευτική αλληλεγγύη. Ήδη προβάλλει επιτακτικά η ανά-
γκη αναθέσεως του ελέγχου σε δικαστική αρχή. 

Βάσει του άρθρου 98 παρ. 1 του Συντάγματος, στο Ελεγκτικό Συνέ-
δριο, ως «δημοσιονομικό δικαστήριο», μπορεί να ανατεθούν από τον 
νομοθέτη και περαιτέρω ελεγκτικές αρμοδιότητες. Η εμπειρία από την 
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επιτυχή άσκηση των αρμοδιοτήτων τσυ Ελεγκτικού Συνεδρίου, σε συν-
δυασμό με το γεγονός ότι τούτο αποτελεί «τον οφθαλμό της Βουλής» 
στην εκτέλεση του Προϋπολογισμού του Κράτους, έργο που επιτελείται 
και ολοκληρώνεται με την υποβολή στον Πρόεδρο της Βουλής της ετή-
σιας έκθεσης του Συνεδρίου, οδηγούν στην πρόταση αναθέσεως, διά 
του παρόντος σχεδίου νόμου στο Ελεγκτικό Συνέδριο, του έργου του 
ελέγχου των προεκλογικών εσόδων και δαπανών των πολιτικών κομμά-
των και των υποψηφίων βουλευτών. 

Οι προβλεπόμενες «κυρώσεις» για την παράβαση των διατάξεων 
που ισχύουν περιέρχονται στην αρμοδιότητα του Προέδρου της Βουλής 
και συνίστανται αποκλειστικά και μόνο στην περικοπή της χρηματοδό-
τησης των κομμάτων από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, καθώς και την 
επιβολή χρηματικών προστίμων. Εν όψει της καθιερωμένης βουλευτι-
κής ασυλίας, αλλά και της άτυπης «ασυλίας», που απολαμβάνουν στην 
ουσία όλοι οι πολιτευτές από τις κρατικές αρχές, προτείνεται η θέσπι-
ση αυστηρών ποινών για τα μέλη της διαχειριστικής επιτροπής και ο 
καταλογισμός χρηματικού ποσού σε βάρος του υποψηφίου βουλευτή. 
Όμοιες αυστηρές ποινές προβλέπονται και για τα πρόσωπα που συνει-
σφέρουν στις προεκλογικές δαπάνες καθ' υπέρβαση των οριζομένων 
διά του σχεδίου νόμου ορίων. 

Έχει λεχθεί ότι η κατάργηση του κρατικού μονοπωλίου στα ραδιο-
τηλεοπτικά μέσα μαζικής ενημερώσεως (ΜΜΕ) αποτελεί «τη βαθύτε-
ρη τομή στη μεταπολιτευτική πραγματικότητα της Ελλάδος. Η πολιτική, 
κοινωνική και πνευματική ζωή της χώρας, πριν και μετά από το κρίσι-
μο αυτό σημείο, είναι από πολλές απόψεις εντελώς διαφορετική». Άμε-
σα συνυφασμένο με αυτή την πραγματικότητα είναι το ερώτημα πώς 
εξασφαλίζονται οι αναγκαίοι και τεράστιοι οικονομικοί πόροι για την 
πολιτική επικοινωνία κομμάτων και υποψηφίων. 

Η ταύτιση των ΜΜΕ με ισχυρούς παράγοντες της οικονομικής ζω-
ής αποτελεί τον καταλύτη μετατροπής της οικονομικής ισχύος σε πολι-
τική εξουσία. Η κατάσταση αυτή οδηγεί σε πολιτικά κόμματα διοικού-
μενα από τους ειδικούς της πολιτικής επικοινωνίας, με μείωση της ση-
μασίας και της αγωνιστικής συμμετοχής στην πολιτική διαδικασία των 
εθελοντών και των οπαδών των κομμάτων. Η συμμετοχή στην πολιτική 
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διαδικασία των ΜΜΕ και η εφαρμογή των στυγνών κανόνων της προ-
παγάνδας και της ψυχολογίας της μάζας οδηγεί σε έξαρση και το θλι-
βερό φαινόμενο της αρνητικής προεκλογικής προπαγάνδας που στρέ-
φεται κατά των αδυναμιών του αντιπάλου, υποκαθιστώντας την προβο-
λή των ιδίων και προγραμμάτων των διεκδικοΰντων την εκλογή τους 
και την ανάληψη της πολιτικής εξουσίας. 

Με τις προτεινόμενες διά του παρόντος σχεδίου νόμου διατάξεις, 
λαμβανομένης υπόψη της κατά το άρθρο 15 του Συντάγματος εξαιρέσε-
ως των ραδιοτηλεοπτικών ΜΜΕ, από τις προστατευτικές για τον τόπο 
διατάξεις του άρθρου 14, προτείνεται η καθιέρωση περιορισμού του 
χρόνου πολιτικού διαλόγου και μηνυμάτων κατά την προεκλογική περί-
οδο στα κόμματα, καθώς και η κάλυψη του συνόλου της σχετικής δαπά-
νης από τον κρατικό προϋπολογισμό. 

Η εμπειρία από την πρώτη εφαρμογή των διατάξεων του ν. 2429-
/1996 στις βουλευτικές εκλογές, όπως είχαμε προβλέψει κατά τη συζή-
τηση του νόμου στη Βουλή, αποδεικνύει ότι: 

1. Ο νόμος αυτός αποτελεί μνημείο πολιτικής υποκρισίας και θεσμο-
θετεί το σκανδαλώδες καθεστώς αδιαφάνειας στα οικονομικά των κομ-
μάτων. 2. Δεν υπάρχει καμία δυνατότητα αντικειμενικού ελέγχου των 
εσόδων και πάσης φύσεως παροχών προς τα κόμματα και τους υποψη-
φίους βουλευτές. 3. Οι εμφανείς εκλογικές δαπάνες των πολιτικών κομ-
μάτων, μόνο για την προεκλογική διαφήμιση τους (5.778.453.ΘΘ0 δραχ-
μές) υπερέβησαν κατά πολύ το όριο του άρθρου 11 του ν. 2429/1996 
(4.800.000.000 δραχμές). 4. Οι υποψήφιοι βουλευτές των μεγάλων αστι-
κών κέντρων εμφανώς υπερέβησαν το όριο δαπανών που τίθεται με τον 
ισχύοντα νόμο, όταν ληφθεί υπόψη υποψήφιος βουλευτής που συνέστη-
σε 14 εκλογικά κέντρα. 5. Οι συνεχείς εμφανίσεις υποψηφίων βουλευ-
τών στους τηλεοπτικούς σταθμούς, κατά την προεκλογική περίοδο καθ' 
όλη τη διάρκεια του 24ωρου, που δεν θεωρούνται γενόμενες προεκλο-
γικές δαπάνες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οδήγησε τον Πρό-
εδρο της Βουλής να δηλώσει σε συνέντευξή του ότι: «... αν συνεχίσου-
με την ανοχή μας στην ασυδοσία των ιδιοκτητών ΜΜΕ, θα μεταβάλου-
με σιγά-σιγά τους κοινοβουλευτικούς θεσμούς σε αδειανά πουκάμισα 
...». 6. Η οργανωμένη και μαζική μετακίνηση των ετεροδημοτών, με τη 
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δαπάνη δισεκατομμυρίων δραχμών από τα «δυνάμενα» να διαθέσουν 
κόμματα, παραβίασε ευθέως το πνεύμα και το γράμμα του άρθρου 52 
του Συντάγματος, για την έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας μέσω της ε-
λεύθερης και ανόθευτης εκδήλωσης της λαϊκής θέλησης. 

Οι προτεινόμενοι διά της παρούσης προτάσεως νόμου κανόνες α-
σκήσεως της προεκλογικής εκστρατείας κομμάτων και υποψηφίων βου-
λευτών στοχεύουν κυρίως στη ριζική μεταρρύθμιση του τρόπου άσκη-
σης της πολιτικής, της συμβολής των ΜΜΕ σε αυτήν και της συμμετο-
χής του πολίτη στον εκλογικό ανταγωνισμό. Θα ήταν δυνατό να λεχθεί 
ότι αν η παροχή ψήφου είναι η πιο σημαντική πολιτική πράξη, τότε η οι-
κονομική συμμετοχή στην εκλογική διαδικασία είναι η δεύτερη πιο ση-
μαντική. Η καθιέρωση κανόνων διαφάνειας και ορίων στη χρηματοδό-
τηση των κομμάτων, ταυτόχρονα με τη θέσπιση φορολογικών κινήτρων 
για τη χρηματοδότηση από τους ιδιώτες της πολιτικής διαδικασίας, α-
ναμένεται ότι θα έχει σαν αποτέλεσμα την ενεργοποίηση της κοινωνί-
ας, με την ανάληψη από τους πολίτες ενεργών πρωτοβουλιών για την 
έκφραση, μέσω της πολιτικής αντιπαράθεσης, των προσδοκιών τους, 
των ανησυχιών και των ενδιαφερόντων τους. 

Η βούληση της κρατικής εξουσίας να εφαρμόσει τους προτεινόμε-
νους κανόνες δικαίου, παραμένει η απαραίτητη προϋπόθεση για την ε-
πιτυχία των σκοπών του προτεινόμενου σχεδίου νόμου. 

Οι αναφερόμενες προτάσεις αποτελούν τα συμπεράσματα μελετών 
και αναλύσεων του θέματος, από διακεκριμένους παράγοντες της πολι-
τικής, επιστημονικής, δημοσιογραφικής και κοινωνικής ζωής του τόπου 
που έχουν δημοσιευθεί. Πρέπει ειδικότερα να αναφερθούν τα συμπε-
ράσματα της σχετικής επεξεργασίας του θέματος από τον Όμιλο Προ-
βληματισμού για τον Εκσυγχρονισμό της Ελληνικής Κοινωνίας. (Κοι-
νοβουλευτική Επιθεώρηση τεύχος 15-16/1993). 

Εκφράζεται η ευχή όπως οι αρχές του παρόντος σχεδίου νόμου λη-
φθούν υπ' όψη κατά την προσεχή αναθεώρηση του Συντάγματος, ώστε 
με ρητή συνταγματική διάταξη να αποτελεί λόγο εκπτώσεως από του 
βουλευτικού αξιώματος, του βουλευτού που παραβιάζει τις διατάξεις 
του παρόντος. 
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Ειδικότερα: 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

Άρθρο 1 

Με το άρθρο αυτό προσδιορίζονται σύμφωνα με την ισχύουσα εκά-
στοτε εκλογική νομοθεσία, η προεκλογική περίοδος, τα πολιτικά κόμ-
ματα και οι υποψήφιοι βουλευτές. Επίσης καθορίζονται τα εκλογικά έ-
σοδα και δαπάνες, που τίθενται υπό έλεγχο και εξαιρούνται τούτων ο-
ρισμένα πάγια έσοδα και δαπάνες, ο έλεγχος των οποίων κρίνεται πε-
ριττός, εφόσον είναι προφανής η προέλευση και ο προορισμός τους. 

Άρθρο 2 

Ορίζονται τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια εκλογικών δαπανών, για 
τα πολιτικά κόμματα και τους υποψηφίους βουλευτές. Τα όρια αυτά συ-
σχετίζονται με τον επίσημο αριθμό των δημοτών της χώρας και κάθε ε-
κλογικής περιφέρειας. Προβλέπεται ετήσια τιμαριθμική αναπροσαρ-
μογή των ορίων αυτών, που γίνεται με απόφαση του Προέδρου της 
Βουλής. 

Άρθρο 3 

Ορίζονται τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια και ο τρόπος αντικειμενι-
κού προσδιορισμού των κάθε είδους εκλογικών συνεισφορών προς τα 
πολιτικά κόμματα και τους υποψηφίους βουλευτές από φυσικά και νο-
μικά πρόσωπα. 

Ορίζεται επίσης όριο των συνεισφορών αυτών, που εκπίπτει από το 
φορολογητέο εισόδημα των φυσικών και νομικών προσώπων. 

Θεσπίζεται απαγόρευση χρηματοδοτήσεως πολιτικών κομμάτων 
και υποψηφίων βουλευτών από επιχειρήσεις τυχερών παιγνίων, αλλο-
δαπούς και νομικά πρόσωπα, που εδρεύουν στο εξωτερικό. 

Διατηρούνται σε ισχύ οι διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 1443/1984 
(ΦΕΚ 73 Α'), που απαγορεύουν την ενίσχυση πολιτικών κομμάτων από 
νομικά πρόσωπα του δημοσίου τομέα και επεκτείνεται η ισχύς τους και 
όσον αφορά την ενίσχυση υποψηφίων βουλευτών. 



ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 247 

Άρθρο 4 

Ορίζεται η υποχρεωτική σύσταση και ο τρόπος λειτουργίας διαχει-
ριστικών επιτροπών των εκλογικών εσόδων και δαπανών πολιτικών 
κομμάτων και υποψηφίων βουλευτών. 

Άρθρο 5 

Ορίζονται τα απαιτούμενα στοιχεία που υποχρεούνται να τηρούν οι 
διαχειριστικές επιτροπές και το περιεχόμενο του ισολογισμού εκλογι-
κών εσόδων και δαπανών, καθώς επίσης τα σχετικά με τη δημοσίευση 
των εν λόγω στοιχείων και τα της υποβολής τους για έλεγχο. 

Άρθρο 6 

Ορίζεται ότι τα ποσά που εισπράττονται από τις διαχειριστικές επι-
τροπές καθ' υπέρβαση των ορίων που θεσπίζονται από τις διατάξεις 
του άρθρου 3, όπως και τα τυχόν υπόλοιπα της διαχειρίσεως, κατατίθε-
νται υποχρεωτικώς στο Δημόσιο Ταμείο και περιέρχονται στον προϋ-
πολογισμό του υπουργείου Εσωτερικών, από τον οποίο διατίθενται για 
την οικονομική ενίσχυση των κομμάτων. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

Άρθρο 7 

Ανατίθεται ο έλεγχος των εκλογικών εσόδων και δαπανών πολιτι-
κών κομμάτων και υποψηφίων βουλευτών, σε τμήμα του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου, που συνίσταται ειδικά για το σκοπό αυτό μετά τη διεξαγω-
γή των βουλευτικών εκλογών. 

Δίνεται το δικαίωμα στους Έλληνες πολίτες να αναφέρουν στο Ελε-
γκτικό Συνέδριο τις παραβιάσεις του παρόντος νόμου. 

Προβλέπεται η διαδικασία αναιρέσεως των αποφάσεων του ειδικού 
Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

Ορίζεται η υποχρεωτική κοινοποίηση των αμετακλήτων αποφάσεων 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, επί του αντικειμένου του παρόντος νόμου 
στον Πρόεδρο της Βουλής, τον υπουργό των Εσωτερικών και τον Ει-
σαγγελέα του Αρείου Πάγου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

Άρθρο 8 

Θεσπίζονται κυρώσεις για την παραβίαση των διατάξεων του παρό-
ντος νόμου. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις συνίστανται σε: 
α. Υποχρεωτική διακοπή της κρατικής ενίσχυσης των πολιτικών κομ-

μάτων. 

β. Επιβολή ποινής φυλάκισης και στέρησης των πολιτικών δικαιωμά-
των των μελών της διαχειριστικής επιτροπής και του φυσικού προ-
σώπου, προέδρου ή διαχειριστού του νομικού προσώπου, που συνει-
σφέρει ποσά μεγαλύτερα από τα καθοριζόμενα με τις διατάξεις του 
άρθρου 3 όρια. 

γ. Περικοπή από την κρατική οικονομική ενίσχυση του πολιτικού κόμ-
ματος, ποσού ίσου με το δεκαπλάσιο της καθ' υπέρβαση του άρθρου 
3 ορίου γενομένης αποδεκτής οικονομικής συνεισφοράς ή της καθ' 
υπέρβαση του ορίου του άρθρου 2 γενομένης εκλογικής δαπάνης. 

Καταλογισμό στο Δημόσιο Ταμείο σε βάρος του υποψηφίου βου-
λευτού, του δεκαπλασίου του ποσού οικονομικής συνεισφοράς, που α-
πεδέχθη η διαχειριστική επιτροπή καθ' υπέρβαση των ορίων του άρ-
θρου 3 ή που εδαπανήθησαν καθ' υπέρβαση των ορίων του άρθρου 2. 

Προβλέπεται η εφαρμογή των άρθρων 229,230 και 361-363 του Ποι-
νικού Κώδικα σε περίπτωση ανακριβούς καταγγελίας, περί παραβιά-
σεως των διατάξεων του παρόντος νόμου από τους πολίτες. 

Ορίζεται ότι για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος δεν ι-
σχύουν οι διατάξεις περί φορολογικού, τραπεζικού και χρηματιστηρια-
κού απορρήτου. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 

Άρθρο 9 

Καθορίζονται ειδικές δικονομικές διατάξεις για την εφαρμογή του 
παρόντος νόμου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π Ε Μ Π Τ Ο 

Άρθρο 10 

Θεσπίζονται όρια στο χρόνο μεταδόσεως ραδιοτηλεοπτικών προπα-
γανδιστικών και διαφημιστικών προεκλογικών μηνυμάτων κατά την 
προεκλογική περίοδο, που αφορούν την προβολή θέσεων των κομμά-
των. Ορίζεται ότι ο χρόνος αυτός παρέχεται από τα νομίμως λειτουρ-
γούντα ραδιοτηλεοπτικά ΜΜΕ πανελλήνιας εμβέλειας με καταβολή 
της σχετικής δαπάνης από τις πιστώσεις του υπουργείου Εσωτερικών. 

Καθορίζεται ο τρόπος κατανομής του χρόνου αυτού μεταξύ των πο-
λιτικών κομμάτων, που μετέχουν στις βουλευτικές εκλογές καταρτίζο-
ντας συνδυασμούς τουλάχιστον στα τρία τέταρτα των εκλογικών περι-
φερειών της χώρας. Καθορίζεται η συμμετοχή εκπροσώπων των εν λό-
γω πολιτικών κομμάτων στο Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο κατά την προ-
εκλογική περίοδο. 

Καθορίζονται απαγορεύσεις χρήσεως ραδιοτηλεοπτικών ΜΜΕ από 
υποψηφίους βουλευτές και γενικώς της χρησιμοποίησης ραδιοτηλεο-
πτικών ΜΜΕ , που στερούνται νομίμου αδείας λειτουργίας και δεν εί-
ναι πανελλήνιας εμβέλειας. 

Θεσπίζονται κυρώσεις για τους παραβάτες των διατάξεων του πα-
ρόντος άρθρου. 

Άρθρο 11 

Θεσπίζεται η δυνατότης των φορολογουμένων να δηλώσουν εάν ε-
πιθυμούν, όπως ποσό εκατό δραχμών από τον αναλογούντα φόρο εισο-
δήματος, μεταφερθεί στην προϋπολογισμό του υπουργείου Εσωτερι-
κών για την οικονομική ενίσχυση των πολιτικών κομμάτων. 

Άρθρο 12 

Θεσμοθετεί τη δυνατότητα των ετεροδημοτών να ασκούν το εκλογι-
κό τους δικαίωμα στον τόπο διαμονής τους. 
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Άρθρο 13 

Καταργεί τις διατάξεις των παραγράφων 8, 9 και 10 του άρθρου 97 
του π.δ. 92/1994 (ΦΕΚ 69 Α') που έχουν ως ακολούθως, δεδομένου ότι 
με τις διατάξεις του άρθρου 10 του παρόντος νόμου, καλύπτεται πλή-
ρως το θέμα της ραδιοτηλεοπτικής προβολής πολιτικών κομμάτων και 
υποψήφιων βουλευτών κατά την προεκλογική περίοδο: 

8. Με απόφαση του Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου (άρθρο 9 του ν. 
1730/1987, ΦΕΚ 145 Α'), που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερ-
νήσεως, καθορίζονται οι όροι σύμφωνα με τους οποίους γίνεται ο προ-
εκλογικός διάλογος και προβάλλονται οι υποψήφιοι βουλευτές από την 
Ελληνική Ραδιοφωνία-Τηλεόραση (ΕΡΤ Α.Ε. ) και τους τοπικούς ρα-
διοφωνικούς σταθμούς που λειτουργούν νόμιμα. 

Η απόφαση αυτή εκδίδεται μετά από γνώμη των τοπικών ραδιοφω-
νικών σταθμών ή των συλλογικών φορέων τους, οι οποίοι καλούνται να 
τη διατυπώσουν μέσα σε αποκλειστική προθεσμία οκτώ (8) ημερών με-
τά τη δημοσίευση της σχετικής πρόσκλησης του προέδρου του Ραδιοτη-
λεοπτικού Συμβουλίου σε δύο ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών. 

9. Οι παραβάτες των ρυθμίσεων της προηγούμενης παραγράφου τι-
μωρούνται με τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της πα-
ραγράφου 9β του άρθρου 18 του π.δ. 25/1988. 

10. Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου στο Ραδιοτηλεο-
πτικό Συμβούλιο συμμετέχουν με δικαίωμα ψήφου και εκπρόσωποι των 
κομμάτων ή συνασπισμού κομμάτων, τα οποία έχουν πλήρεις συνδυα-
σμούς υποψηφίων στα τρία τέταρτα (3/4) των εκλογικών περιφερειών 
της χώρας. 

Καταργεί κάθε άλλη διάταξη αντίθετη με τις διατάξεις του παρόντος. 

Άρθρο 14 
Με το ακροτελεύτιο άρθρο ορίζεται η έναρξη ισχύος αυτού του νόμου. 
Αυτά σκοπούνται με τις διατάξεις του σχεδίου νόμου, το οποίο έ-

χουμε την τιμή να υποβάλλουμε στη Βουλή για ψήφιση. 
Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 1996 
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Οι Προτείνοντες Βουλευτές 
Μανώλης Κ. Κεφαλογιάννης - Λεονταρίδης Θεόφιλος - Γ. Καλός -

Τριαντάφυλλος Μπέλλος - Ιωάννης Δ. Λαμπρόπουλος - Αθανάσιος 
Δαβάκης - Ν. Νικολόπουλος - Σ. Τσιτουρίδης - Γ. Αλογοσκούφης - Σ. 
Σπηλιωτόπουλος - Γ. Γαρουφαλιάς - Βασίλης Κορκολόπουλος - Ανα-
στάσιος Καραμάριος - Αθανάσιος Νάκος - Ευγένιος Χαϊτίδης. 

3.1. Πρόταση Νόμου 

Έλεγχος εκλογικών εσόδων και δαπανών πολιτικών κομμάτων και 
υποψηφίων βουλευτών και άλλες διατάξεις. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

Άρθρο 1 

Ορισμοί 
Για τους σκοπούς αυτούς, την εφαρμογή και τις συνέπειες του παρό-

ντος νόμου ορίζεται ότι: 
1. Η προεκλογική περίοδος, τα πολιτικά κόμματα και οι υποψήφιοι 

βουλευτές είναι αυτά που καθορίζονται από τις σχετικές διατάξεις του 
Συντάγματος και τα ειδικώτερον καθοριζόμενα από την εκάστοτε ισχύ-
ουσα εκλογική νομοθεσία. 

2. Εκλογικά έσοδα πολιτικών κομμάτων και υποψηφίων βουλευτών 
είναι: Κάθε επιχορήγηση, δώρο, δάνειο σε είδος και χρήμα, οικονομι-
κή εισφορά σε είδος και χρήμα, εγγραφή σε περιοδικό ή ημερήσιο έ-
ντυπο, που εκδίδεται από πολιτικό κόμμα ή υποψήφιο βουλευτή κατά 
τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, αγορά λαχνών και δελτίων οι-
κονομικής ενίσχυσης (κουπονιών) που γίνονται από οιαδήποτε φυσικά 
ή νομικά πρόσωπα. 

3. Δεν αποτελούν εκλογικά έσοδα για τους σκοπούς του παρόντος 
νόμου, τα πάσης φύσεως δάνεια που χορηγούνται από τις λειτουργού-
σες νομίμως στην Ελλάδα εμπορικές τράπεζες, υπό την προϋπόθεση ό-
τι αυτά χορηγούνται σύμφωνα με τα ισχύοντα εκάστοτε τραπεζικά κρι-
τήρια για δάνεια προς εμπορικές επιχειρήσεις. 
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4. Δεν αποτελούν επιοης εκλογικά έσοδα και η άμισθη εθελοντική 
προσφορά εργασίας σε πολιτικό κόμμα ή υποψήφιο βουλευτή κατά τη 
διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, η χρήσις ακινήτου ή κινητής πε-
ριουσίας του πολιτικού κόμματος ή του υποψηφίου βουλευτή, που έ-
χουν περιέλθει πλήρως στην κυριότητά τους κατά το χρονικό διάστημα 
μέχρι ενός μηνός προ της προκηρύξεως των βουλευτικών εκλογών. 

5. Εκλογικές δαπάνες πολιτικών κομμάτων και υποψηφίων βουλευ-
τών είναι οι κάθε είδους πληρωμές, αγορές, μισθώσεις και παραχωρή-
σεις κινητής και ακίνητης περιουσίας, αναλήψεις οικονομικών υποχρε-
ώσεων διά της υπογραφής συμβολαίων ή εκδόσεως γραμματίων και ε-
πιταγών, που γίνονται από τα πολιτικά κόμματα και τους υποψηφίους 
βουλευτάς: 

α) για τη μίσθωση, εξοπλισμό και λειτουργία γραφείων, αιθουσών και 
εκλογικών κέντρων, 

β) για την αγορά, έκδοση, κυκλοφορία και διακίνηση εντύπων πολιτι-
κού περιεχομένου, 

γ) για την καταχώριση και προβολή κάθε πολιτικού μηνύματος από τον 
τύπο και τα άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης, 

δ) για την παροχή κάθε μορφής υπηρεσιών από επιχειρήσεις διαφημί-
σεων, τύπου, ηλεκτρονικών μέσων μαζικής ενημέρωσης και δημοσί-
ων σχέσεων, 

ε) για την πληρωμή της αξίας των κάθε είδους εντύπων, της χρήσης 
γραφείων, μεταφορικών μέσων, της χρήσης συσκευών και μηχανη-
μάτων που προσφέρονται δωρεάν κατά την προεκλογική περίοδο 
κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, με σκοπό την προβο-
λή και προώθηση των προγραμμάτων, θέσεων και απόψεων των πο-
λιτικών κομμάτων και των υποψηφίων βουλευτών καθώς και της 
προσωπικότητας των προσώπων που απαρτίζουν και εκπροσωπούν 
τα πολιτικά κόμματα ή των προσώπων των υποψηφίων βουλευτών. 
Γενικώς όλες οι δαπάνες εκείνες που γίνονται κατά την διάρκεια 
της προεκλογικής περιόδου και σκοπό έχουν την διαμόρφωση του ε-
κλογικού φρονήματος των εκλογέων και της προτιμήσεώς τους προς 
ένα πολιτικό κόμμα ή προς έναν ή περισσοτέρους υποψηφίους βου-
λευτές. Στις δαπάνες του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται και ε-
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κείνες που αφορούν την μετακίνηση εκλογέων από τον τόπο διαμο-
νής τους προς τον τόπο ασκήσεως του εκλογικού τους δικαιώματος. 
6. Δεν αποτελούν εκλογικές δαπάνες οι δαπάνες λειτουργίας των 

γραφείων και του προσωπικού που αποδεδειγμένως χρησιμοποιούντο 
από το πολιτικό κόμμα ή τον υποψήφιο βουλευτή κατά το χρονικό διά-
στημα τουλάχιστον τριών μηνών προ της προκηρύξεως των εκλογών, 
καθώς και οι δαπάνες εκτυπώσεως και διανομής ψηφοδελτίων και τα 
πάσης φύσεως παράβολα και λοιπά δικαστικά έξοδα, που αφορούν την 
υποβολή υποψηφιότητας των πολιτικών κομμάτων και των υποψηφίων 
βουλευτών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της εκλογικής νομοθε-
σίας. 

7. Όπου οι διατάξεις του παρόντος νόμου αναφέρονται σε πολιτικά 
κόμματα, αυτές συμπεριλαμβάνουν και ισχύουν και για τους συνασπι-
σμούς πολιτικών κομμάτων. 

Αρθρο 2 

Όρια εκλογικών δαπανών 
1. Η εκλογική δαπάνη εκάστου πολιτικού κόμματος κατά την διάρ-

κεια της προεκλογικής περιόδου δεν επιτρέπεται να υπερβεί το ποσό 
των εκατό (100) δραχμών, πολλαπλασιαζόμενο επί τον αριθμό του νο-
μίμου πληθυσμού (δημοτών) της τελευταίας γενικής απογραφής πληθυ-
σμού της χώρας, που έχει κυρωθεί με κοινή απόφαση των υπουργών 
Εθνικής Οικονομίας και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέ-
ντρωσης βάσει της οποίας καθορίζεται ο αριθμός των βουλευτικών ε-
δρών εκλογικής περιφέρειας. 

2. Η εκλογική δαπάνη των υποψηφίων βουλευτών κατά την διάρ-
κεια της προεκλογικής περιόδου δεν επιτρέπεται να υπερβεί το ποσό 
των δύο εκατομμυρίων (2.000.000) δραχμών αυξανόμενο κατά το ποσό, 
που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του ποσού των είκοσι (20) 
δραχμών επί τον αριθμό των δημοτών της εκλογικής περιφέρειας, όπου 
θέτουν υποψηφιότητα, όπως αυτός προκύπτει από το εκδιδόμενο μετά 
την προκήρυξη των βουλευτικών εκλογών προεδρικό διάταγμα, περί 
καθορισμού των βουλευτικών εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας της 
χώρας. 
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3. Τα ανωτέρω ανώτατα όρια εκλογικών δαπανών ισχύουν για το έ-
τος 1996. Τα όρια αυτά αναπροσαρμόζονται τιμαριθμικούς με απόφαση 
του Προέδρου της Βουλής, που εκδίδεται εντός του μηνός Ιανουαρίου 
εκάστου έτους και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, βά-
σει του επισήμου τιμαρίθμου του προηγούμενου έτους, όπως αυτός κα-
θορίζεται με απόφαση της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλά-
δος, που κοινοποιείται στον Πρόεδρο της Βουλής υποχρεωτικώς και το 
αργότερο μέχρι της 15ης Ιανουαρίου εκάστου έτους. 

Άρθρο 3 

Όρια εκλογικών εσόδων - Φορολογικές απαλλαγές 
1. Οι κάθε είδους οικονομικές συνεισφορές, δάνεια και δωρεές σε 

χρήμα και σε είδος, που γίνονται προς τα πολιτικά κόμματα και τους υ-
ποψηφίους βουλευτάς από φυσικά πρόσωπα κατά την διάρκεια της 
προεκλογικής περιόδου και περιλαμβάνονται στους οικονομικούς πό-
ρους του άρθρου 1 παρ. 2 του παρόντος νόμου, αφορούν δε τις εκλογι-
κές δαπάνες του άρθρου 1 παρ. 5, πρώτο του παρόντος νόμου, απαγο-
ρεύεται να υπερβαίνουν: 
α. Το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) δραχμών προς έκαστο 

πολιτικό κόμμα από το ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, 
β. Το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) δραχμών προς έκαστο υπο-

ψήφιο βουλευτή από το ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο. 
Τα ανωτέρω ποσά αναπροσαρμόζονται ομοίως κατά την διαδικασία 

του άρθρου 2 παρ. 3 του παρόντος νόμου. 
2. Η αντικειμενική αξία των οικονομικών προεκλογικών συνεισφο-

ρών σε είδος υπολογίζεται από τη διαχειριστική επιτροπή εκάστου πο-
λιτικού κόμματος και υποψηφίου βουλευτού, σε πρακτικό αυτής, βάσει 
των ισχυόντων εκάστοτε αντικειμενικών κριτηρίων του υπουργείου Οι-
κονομικών και εν ελλείψει τούτων βάσει των διαμορφωμένων αντιστοί-
χων αγοραίων τιμών. Ειδικότερα για τον υπολογισμό της αξίας των ε-
κλογικών κέντρων πολιτικών κομμάτων και υποψηφίων, που ενοικιάζο-
νται ή διατίθενται εις αυτούς αποκλειστικώς και μόνο δια την προεκλο-
γική περίοδο, η προκύπτουσα από τους πίνακες του υπουργείου Οικο-
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νομικών αντικειμενική αξία του μισθώματος υπολογίζεται δια τους 
σκοπούς του παρόντος άρθρου πολλαπλασιασμένη επί τρία (3). 

3. Οι ανωτέρω προεκλογικές οικονομικές συνεισφορές εκπίπτουν 
από το φορολογητέο εισόδημα των προσώπων που τις καταβάλλουν, 
κατά το φορολογικό έτος που συμπίπτει με το έτος διενέργειας των 
βουλευτικών εκλογών γενικών ή επαναληπτικών. Για το σκοπό αυτό ο 
φορολογούμενος επισυνάπτει στη φορολογική του δήλωση την σχετική 
πρωτότυπη απόδειξη της διαχειριστικής επιτροπής του πολιτικού κόμ-
ματος και του υποψηφίου βουλευτού. Ανώτατο ποσό που επιτρέπεται 
να εκπέσει συνολικά κατά φορολογούμενο, κατά τις διατάξεις του πα-
ρόντος άρθρου, ορίζεται το ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.Θ00.0Θ0) 
δραχμών. Το ποσό αυτό αναπροσαρμόζεται ετησίως τιμαριθμικά με τη 
διαδικασία του άρθρου 2 παρ. 3 του παρόντος νόμου. 

4. Απαγορεύεται κάθε οικονομική ενίσχυση και προεκλογική οικο-
νομική συνεισφορά προς πολιτικά κόμματα ή υποψηφίους βουλευτές α-
πό επιχειρήσεις εκμεταλλεύσεως τυχερών παιγνίων, αλλοδαπούς και 
από νομικά πρόσωπα που εδρεύουν εκτός Ελλάδος. 

5. Οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 1443/1987 (ΦΕΚ 73 
Α') επαναφέρονται σε ισχύ. 

6. Στο τέλος του άρθρου 5 του ν. 1443/1984 (ΦΕΚ 73 Α') προστίθεται 
η παράγραφος 6 έχουσα ως εξής: 

7. Οι διατάξεις της παρ. 4 του παρόντος άρθρου επεκτείνονται και 
ισχύουν και για τους υποψήφιους βουλευτές». 

Άρθρο 4 
Διαχειριστικές επιτροπές εκλογικών εσόδων και δαπανο5ν 

Ι.α. Έκαστο πολιτικό κόμμα υποχρεούται όπως εντός 48 ωρών από της 
ενάρξεως της προεκλογικής περιόδου υποβάλει στον Πρόεδρο του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου δήλωση του Προέδρου του Κόμματος, με την 
οποία θα ανακοινώνεται η σύσταση πενταμελούς διαχειριστικής ε-
πιτροπής των εκλογικών εσόδων και δαπανών του κόμματος. Η δή-
λωση αυτή θα συνοδεύεται από υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 
1599/1986 των ορισθέντων μελών της επιτροπής, στις οποίες αυτοί 
θα δηλώνουν ότι αποδέχονται τον διορισμό τους, κατά τις διατάξεις 
του παρόντος νόμου. 
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β. Σε περίπτωση μη ανακηρύξεως συδενός συνδυασμού του κόμματος 
στην Επικράτεια, η ανωτέρω δήλωση τίθεται στο αρχείο με επιση-
μειωματική πράξη του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 
2.α. Έκαστος προτιθέμενος να συμμετάσχει στις προκηρυχθείσες ε-
κλογές ως υποψήφιος βουλευτής, υποχρεούται όπως εντός 48 ωρών 
από της ενάρξεως της προεκλογικής περιόδου υποβάλει στον Πρό-
εδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, 
με την οποία θα δηλούται η σύσταση τριμελούς διαχειριστικής επι-
τροπής των εκλογικών εσόδων και δαπανών του υποψηφίου βουλευ-
τού. Η δήλωση αυτή θα συνοδεύεται από υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 
1599/1986 των ορισθέντων μελών της επιτροπής, στις οποίες αυτοί 
θα δηλώνουν ότι αποδέχονται τον διορισμό τους, κατά τις διατάξεις 
του παρόντος νόμου. 

γ. Σε περίπτωση μη ανακηρύξεώς του τελικώς ως υποψηφίου βουλευ-
τού, η ανωτέρω δήλωση τίθεται στο αρχείο με επισημειωματική 
πράξη του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

3. Ως μέλη των διαχειριστικών επιτροπών πολιτικών κομμάτων και 
υποψηφίων βουλευτών ορίζονται Έλληνες πολίτες, ενήλικες και μηδέ-
ποτε στερηθέντες του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Ένα 
τουλάχιστον των μελών της επιτροπής, που ορίζεται και πρόεδρος της 
Διαχειριστικής Επιτροπής, πρέπει να είναι απόφοιτος μιας των νομι-
κών ή οικονομικών σχολών των ελληνικών Πανεπιστημίων ή ισοτίμων 
ανωτάτων σχολών της αλλοδαπής. Η ανωτέρω ιδιότης του προέδρου 
της διαχειριστικής επιτροπής προκύπτει από τη δήλωση συστάσεως της 
επιτροπής και την υπεύθυνη δήλωση αποδοχής του διορισμού του. Ως 
έδρα της διαχειριστικής επιτροπής πολιτικού κόμματος, ορίζεται ο τό-
πος που εδρεύει η κεντρική διοίκηση του κόμματος, ενώ ως έδρα της 
διαχειριστικής επιτροπής υποψηφίου βουλευτού ορίζεται η πρωτεύου-
σα του νομού, στην εκλογική περιφέρεια του οποίου θέτει υποψηφιότη-
τα ο υποψήφιος βουλευτής. 

4. Οι διαχειριστικές επιτροπές πολιτικών κομμάτων και υποψηφίων 
βουλευτών ανακηρύσσονται με πράξη του Προέδρου του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου, που εκδίδεται εντός 48 ωρών από της υποβολής σε αυτόν 
των δηλώσεων συστάσεως των επιτροπών, ανακοινώνεται στον Πρόε-
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δρο της Βουλής, δημοσιεύεται στο ΦΕΚ και επιδίδεται στα πολιτικά 
κόμματα, τους υποψηφίους βουλευτές και τα ανακηρυσσόμενα μέλη 
των επιτροπών. 

5. Οι διαχειριστικές επιτροπές των παραγράφων 1 και 2 του παρό-
ντος άρθρου τηρούν ένα μοναδικό λογαριασμό σε μία εμπορική τράπε-
ζα, διά του οποίου διακινούνται υποχρεωτικώς όλες οι εισπράξεις των 
εκλογικών εσόδων και οι πληρωμές των εκλογικών δαπανών. 

6. Οι κάθε είδους εκλογικές οικονομικές συνεισφορές προς τα πο-
λιτικά κόμματα και τους υποψηφίους βουλευτές, όπως αυτές καθορίζο-
νται από τις διατάξεις του νόμου αυτού, γίνονται υποχρεωτικά προς τη 
διαχειριστική επιτροπή του παρόντος άρθρου. 

7. Οι κάθε είδους εκλογικές δαπάνες των πολιτικών κομμάτων και 
των υποψηφίων βουλευτών, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις 
του παρόντος νόμου, καταβάλλονται υποχρεωτικά από την διαχειριστι-
κή επιτροπή του παρόντος άρθρου. 

8. Μέλος διαχειριστικής επιτροπής του παρόντος άρθρου δύναται 
να παραιτηθεί από της επιτροπής με δήλωσή του, που επιδίδεται στον 
Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και κοινοποιείται στο αντίστοιχο 
πολιτικό κόμμα ή υποψήφιο βουλευτή. Αυτοί είναι υποχρεωμένοι όπως 
διά δηλώσεώς τους, κατά τη διαδικασία των παρ. 1 και 2 του παρόντος 
άρθρου προβούν σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους εντός 24 
ωρών από της κοινοποιήσεως σε αυτούς της δηλώσεως παραιτήσεως 
του μέλους της επιτροπής. 

9. Η διαχειριστική επιτροπή του παρόντος άρθρου διαλύεται αυτο-
δικαίως μετά την έκδοση της αμετακλήτου αποφάσεως του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου, κατά τις διατάξεις του άρθρου 7 του παρόντος νόμου. 

Άρθρο 5 

Τήρηση βιβλίων - Δημοσίευση ισολογισμού 
Ια. Η διαχειριστική επιτροπή του άρθρου 4 υποχρεούται να τηρεί για 

κάθε πολιτικό κόμμα ή υποψήφιο βουλευτή βιβλίο εκλογικών εσό-
δων και δαπανών, στο οποίο καταχωρίζονται όλες οι οικονομικές 
συνεισφορές και οι δαπάνες, που διενεργούνται από την επιτροπή 
κατά την διάρκεια της προεκλογικής περιόδου για λογαριασμό του 
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πολιτικού κόμματος ή του υποψηφίων βουλευτού. Το βιβλίο θεωρεί-
ται προκειμένου περί πολιτικών κομμάτων και υποψήφιων βουλευ-
τών, που εδρεύουν στα νομαρχιακά διαμερίσματα του νομού Αττι-
κής από τον Πρόεδρο του Α' Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
και για τους άλλους νομούς της χώρας από τον Πάρεδρο, τον Ειση-
γητή ή τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που εδρεύει στην 
πρωτεύουσα του νομού. 

β. Η διαχειριστική επιτροπή του άρθρου 4 τηρεί επίσης διπλότυπο βι-
βλίο αριθμημένων αποδείξεων εισπράξεως προεκλογικών οικονο-
μικών συνεισφορών, θεωρημένο ατελώς διά μηχανικής διατρήσεως 
από την αρμόδια ΔΟΥ της έδρας της επιτροπής. Οι κάθε είδους οι-
κονομικές συνεισφορές που εισπράττονται από την επιτροπή για λο-
γαριασμό των πολιτικών κομμάτων ή των υποψηφίων βουλευτών 
διενεργούνται και αποδεικνύονται από την αντίστοιχη απόδειξη, 
που αναγράφει αριθμητικώς και ολογράφως το εισπραχθέν ποσό ή 
το αντιστοιχούν κατά την κρίση της επιτροπής ποσό, που περιλαμ-
βάνεται σε σχετικό πρακτικό, προκειμένης συνεισφοράς σε είδος με 
πλήρη περιγραφή του είδους. Στο βιβλίο εσόδων και εξόδων, καθώς 
και στις διπλότυπες αποδείξεις αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία 
του συνεισφέροντος καθώς και ο αριθμός φορολογικού του μητρώ-
ου, εν ελλείψει δε τούτου τα στοιχεία της αστυνομικής του ταυτότη-
τας. 

γ. Η διαχειριστική επιτροπή τηρεί φάκελο στον οποίο καταχωρούνται 
τα νόμιμα παραστατικά στοιχεία των πάσης φύσεως εκλογικών δα-
πανών στις οποίες προέβη και τα οποία πρέπει να είναι σύμφωνα με 
τις διατάξεις του ΚΦΣ. Όλες οι πληρωμές των προεκλογικών δαπα-
νών, που υπερβαίνουν το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.0Θ0) δραχμών, 
διενεργούνται από την επιτροπή με τραπεζικές επιταγές υπογραφό-
μενες από τον πρόεδρο και ένα μέλος της επιτροπής. 

δ. Η διαχειριστική επιτροπή υποχρεούται όπως εντός ενός μηνός από 
της διενεργείας των βουλευτικών εκλογών υποβάλει τα στοιχεία των 
εδαφίων α', β' και γ' της παραγράφου αυτής εις τον Πρόεδρο του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου, συνοδευόμενα από τον ισολογισμό των ε-
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κλογικών εσόδων και δαπανών και από πρακτικό της επιτροπής, 
στο οποίο θα εκτίθενται συνοπτικά οι γενόμενες εισπράξεις και 
πληρωμές με αιτιολόγηση του σκοπού για τον οποίο έγιναν. Εντός 
της ιδίας προθεσμίας δημοσιεύεται, μερίμνη της Επιτροπής, ο ισο-
λογισμός σε μία τουλάχιστον καθημερινή εφημερίδα των Αθηνών 
και προκειμένου περί υποψηφίου βουλευτού εκλογικής περιφέ-
ρειας εκτός των νομών Αττικής και Πειραιώς και σε μία καθημερι-
νή εφημερίδα, εκδιδομένη στην έδρα του νομού της εκλογικής περι-
φερείας του υποψηφίου βουλευτού. 

ε. Οι αποφάσεις της διαχειριστικής επιτροπής λαμβάνονται με απόλυ-
τη πλειοψηφία του συνόλου των μελών της επιτροπής, στο δε πρα-
κτικό καταγράφεται και η αιτιολόγηση της μειοψηφούσης απόψεως. 

2. Ο ισολογισμός της επιτροπής περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία: 

Ως προς τα έσοδα: Τις πάσης φύσεως προεκλογικές συνεισφορές 
και οικονομικούς πόρους, τις καταβολές του υποψηφίου βουλευτού ή 
του ταμείου του πολιτικού κόμματος, που έγιναν στην επιτροπή, διαρ-
κούσης της προεκλογικής περιόδου και τα τραπεζικά δάνεια που τυχόν 
συνήψαν το πολιτικό κόμμα ή ο υποψήφιος κατά την διάρκεια της προ-
εκλογικής περιόδου για την αντιμετώπιση των προεκλογικών τους δα-
πανών. Ειδικότερα και προκειμένου περί οικονομικών συνεισφορών 
του ιδίου του κόμματος προς την Επιτροπή, το ποσό της συνεισφοράς 
πρέπει διά της αντιστοίχου εγγραφής της Επιτροπής να αποδεικνύεται 
ότι προκύπτει από τα έσοδα του κόμματος, όπως αυτά προκύπτουν από 
τον ετήσιο ισολογισμό του κόμματος του άρθρου 16 του ν. 2429/1996 
(ΦΕΚ 155 Α'). Προκειμένου περί οικονομικών συνεισφορών του ιδίου 
του υποψηφίου βουλευτού, το ποσό της συνεισφοράς πρέπει διά της α-
ντιστοίχου εγγραφής της επιτροπής να αποδεικνύεται από εισοδήματα 
και λοιπά περιουσιακά στοιχεία, περιλαμβανόμενα στην φορολογική 
δήλωση του υποψηφίου των τριών τελευταίων ετών προ της διεξαγωγής 
των βουλευτικών εκλογών. 

Επιτρέπεται επίσης, όπως η διαχειριστική επιτροπή αποδέχεται οικο-
νομικές συνεισφορές του ιδίου πολιτικού κόμματος ή του υποψηφίου βου-
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λευτού, εφόσον αυτές αποδεδειγμένα προέρχονται από τραπεζικό δανει-
σμό κατά τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου. 

Ως προς τα έξοδα: Τις κάθε είδους προεκλογικές δαπάνες και ποσά 
που κατέβαλε η επιτροπή κατά την διάρκεια της προεκλογικής περιό-
δου, αναλυτικά κατά κατηγορία δαπάνης. Τις πάσης φύσεως οφειλές 
και οικονομικές υποχρεώσεις που παραμένουν ανεξόφλητες την επο-
μένη ημέρα από της διενεργείας των βουλευτικο5ν εκλογών. 

3. Όλα τα στοιχεία του παρόντος άρθρου, πλην των επιταγών πλη-
ρωμών προεκλογικών δαπανών, υπογράφονται υποχρεωτικώς από όλα 
τα μέλη της διαχειριστικής επιτροπής. 

Άρθρο 6 

Πλεονάζοντες οικονομικοί πόροι 
Τα ποσά τα οποία εισπράττονται από την διαχειριστική επιτροπή 

καθ' υπέρβαση των ορίων του άρθρου 3 του παρόντος, όπως και τα 
υπόλοιπα που προκύπτουν μετά την εκκαθάριση των εκλογικών δαπα-
νών, κατατίθενται υποχρεωτικώς από τον Πρόεδρο της Επιτροπής διά 
του Δημοσίου Ταμείου της έδρας της επιτροπής, στον κωδικό αριθμό 
του Κρατικού Προϋπολογισμού του υπουργείου Εσωτερικών, Δημό-
σιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, τον οποίον βαρύνει η οικονομική 
ενίσχυση των κομμάτων του άρθρου 1 του ν. 2429/1996 (ΦΕΚ 155 Α'), 
εντός ενός μηνός από της διενεργείας των βουλευτικών εκλογών. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

Άρθρο 7 
Έλεγχος εκλογικών δαπανών και εσόδων. 
1. Ο έλεγχος των υπό των διατάξεων του παρόντος νόμου προβλε-

πομένων διαχειρίσεων διενεργείται από ειδικό Τμήμα του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου, συγκροτούμενο από πέντε συμβούλους, οριζομένους δια 
κληρώσεως διενεργουμένης υπό του προέδρου του Ελεγκτικού Συνε-
δρίου σε ειδική δημόσια συνεδρίαση της Ολομελείας του Σώματος, που 
συνέρχεται ειδικώς προς τούτο εντός δέκα (10) ημερών από της προκη-
ρύξεως των βουλευτικών εκλογών, κατόπιν προσκλήσεως του Προέ-
δρου. 
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2. Του ειδικού Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, προεδρεύει ο 
εκ των κληρουμένων αρχαιότερος σύμβουλος. Οι αποφάσεις του Τμή-
ματος λαμβάνονται κατ' απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών 
του. Το Τμήμα επικουρείται στις εργασίες του από τις ελεγκτικές υπη-
ρεσίες του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Κατά τα λοιπά ισχύει ο οργανισμός 
λειτουργίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

3. Προς το ειδικό Τμήμα διαβιβάζονται υποχρεοτακώς όλα τα δια-
χειριστικά στοιχεία των άρθρων 4 και 5 του παρόντος νόμου, που υπο-
βάλλονται εις τον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αμέσως μετά 
την υποβολή τους σε αυτόν. 

4. Το Τμήμα συνέρχεται εντός μηνός από της λήξεως της προθεσμί-
ας της παρ. 1 εδάφιο δ' του άρθρου 5 του παρόντος και προβαίνει στον 
έλεγχο των υποβληθέντων στοιχείων εκλογικών εσόδων και δαπανών 
των πολιτικών κομμάτων και υποψηφίων βουλευτών κατά τις διατάξεις 
του παρόντος νόμου. Το Τμήμα εντός τριών μηνών από της υποβολής σε 
αυτό των διαχειριστικών στοιχείων και βιβλίων αποφασίζει περί της τη-
ρήσεως ή μη των διατάξεων του παρόντος. Στη μη τήρηση των διατάξε-
ων του παρόντος περιλαμβάνεται και η παράλειψις υποβολής εις το 
Ελεγκτικό Συνέδριο οιουδήποτε των στοιχείων των αναφερομένων εις 
τον παρόντα νόμο. Η απόφαση του Τμήματος δημοσιεύεται σε δημόσια 
συνεδρίαση αυτού. 

5. Κάθε Έλληνας πολίτης εγγεγραμμένος εις τους εκλογικούς κατα-
λόγους της χώρας και μη στερημένος των πολιτικών του δικαιωμάτων έ-
χει δικαίωμα δι' αναφοράς του προς το Ειδικό Τμήμα του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου, να καταγγείλει την κατά την κρίση του παράβαση των δια-
τάξεων του παρόντος. Η καταγγελία είναι ένορκος βεβαίωσις συντασ-
σόμενη ενώπιον συμβολαιογράφου και υποβάλλεται στο ειδικό Τμήμα 
το αργότερον εντός δεκαπέντε (15) ημερών, από της δημοσιεύσεως του 
ισολογισμού εκλογικών εσόδων και δαπανών του πολιτικού κόμματος 
ή του υποψηφίου βουλευτού, κατά του οποίου στρέφεται η γενομένη 
καταγγελία. Επί της εν λόγω καταγγελίας αποφασίζει το Ειδικό Τμήμα 
μαζί με την εκδίκαση των υποβαλλομένων σε αυτό βιβλίων και στοιχεί-
ων της οικείας διαχειρίσεως. 
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6. Κατά των αποφάσεων του Ειδικού Τμήματος του Ελεγκτικού Συ-
νεδρίου, που διαπιστώνουν την μη τήρηση των διατάξεων του παρόντος 
νόμου, επιτρέπεται αναίρεση από τα θιγόμενα πολιτικά κόμματα, τους 
υποψηφίους βουλευτάς και τους Προέδρους των διαχειριστικών επιτρο-
πών, ενώπιον της Ολομελείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εντός δεκαπέ-
ντε (15) ημερών από της δημοσιεύσεως της αποφάσεως του Τμήματος 
και κατά τις διατάξεις του Οργανισμού του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

7. Κατά πάσης αποφάσεως του Ειδικού Τμήματος του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου δικαιούται να ασκήσει ομοίως εντός δεκαπέντε (15) ημερών 
από της δημοσιεύσεώς της, αναίρεση ο Γενικός Επίτροπος της Επικρα-
τείας, ενώπιον της Ολομελείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κατά τις 
διατάξεις του Οργανισμού του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

8. Οι αποφάσεις του Ειδικού Τμήματος, κατά των οποίων δεν ασκή-
θηκε εμπροθέσμως προσφυγή κατά τις διατάξεις των παραγράφων 6 
και 7 του παρόντος άρθρου, καθίστανται αμετάκλητες. Οι αποφάσεις 
της Ολομελείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά τις ίδιες ως άνω δια-
τάξεις είναι αμετάκλητες. 

9. Οι αποφάσεις των οργάνων του Ελεγκτικού Συνεδρίου κοινο-
ποιούνται εντός δέκα (10) ημερών από της δημοσιεύσεώς τους εις τον 
Πρόεδρο της Βουλής, τον υπουργό των Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκη-
σης και Αποκέντρωσης και τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

Άρθρο 8 

Κυρώσεις 
1. Σε περίπτωση αμετακλήτου αποφάσεως του Ειδικού Τμήματος ή 

της Ολομελείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, διά της οποίας διαπιστώνε-
ται παράβαση των διατάξεων του παρόντος νόμου, επιβάλλονται οι α-
κόλουθες κυρώσεις: 
α. Διακόπτεται η καταβολή της κρατικής ενίσχυσης των πολιτικών 

κομμάτων του ν. 2429/1996 (ΦΕΚ 155 Α') του επομένου έτους της 
διενεργείας των βουλευτικών εκλογών, κατά την προεκλογική περί-
οδο των οποίων διεπράχθη η παράβαση. Η κύρωση αυτή επιβάλλε-
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ται με απόφαση του Προέδρου της Βουλής, κοινοποιουμένης στο α-
ντίστοιχο κόμμα και τον υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης 
και Αποκέντρωσης για εκτέλεση. 

β. Τα μέλη της διαχειριστικής επιτροπής πολιτικού κόμματος ή υποψη-
φίου βουλευτού, τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών 
και με χρηματική ποινή. Στους υπαιτίους επιβάλλεται επίσης και 
στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων διαρκείας ενός έως πέντε (5) ετών. 

γ. Σε περίπτωση αποδοχής οικονομικής συνεισφοράς από ιδιώτη ή νο-
μικό πρόσωπο μεγαλυτέρας του ορίου του άρθρου 3 του παρόντος ή 
πραγματοποιήσεως προεκλογικής δαπάνης μεγαλυτέρας του ορίου 
του άρθρου 2 του παρόντος από τη διαχειριστική επιτροπή πολιτι-
κού κόμματος ή υποψηφίου βουλευτού, καταλογίζεται διά της απο-
φάσεως του Ελεγκτικού Συνεδρίου που διαπιστώνει την παράβαση, 
σε βάρος του πολιτικού κόμματος ή του υποψηφίου βουλευτού, το 
δεκαπλάσιο του ποσού της υπέρβασης. Η καταλογιστική απόφαση, 
προκειμένου περί πολιτικού κόμματος, αποστέλλεται στον υπουργό 
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ο οποίος υ-
ποχρεούται να περικόψει το καταλογιζόμενο ποσό από την κρατική 
οικονομική ενίσχυση του πολιτικού κόμματος, με την απόφαση της 
παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 2429/1996 (ΦΕΚ 155 Α'). Η καταλογιστι-
κή απόφαση, προκειμένου περί υποψηφίου βουλευτού, βεβαιώνεται 
στο Δημόσιο Ταμείο και το εισπραττόμενο κατά τις διατάξεις του 
νόμου περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων χρηματικό ποσό αποτελεί 
δημόσιο έσοδο. 

δ. Το φυσικό πρόσωπο, ο πρόεδρος ή ο διαχειριστής του νομικού προ-
σώπου, που συνεισφέρουν καθ' οιονδήποτε τρόπο στην προεκλογι-
κή δαπάνη πολιτικού κόμματος ή υποψηφίου ποσά μεγαλύτερα από 
τα επιτρεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 3 του παρόντος, τι-
μωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών και με χρηματική 
ποινή. Στον υπαίτιο επιβάλλεται και στέρηση των πολιτικών δικαιω-
μάτων διαρκείας ενός έως πέντε (5) ετών. 

2. Ο πολίτης που επικαλείται ανακριβή στοιχεία για τη σύνταξη και 
υποβολή της καταγγελίας της παρ. 5 του άρθρου 7 του παρόντος, υπό-
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κείται στις διατάξεις των άρθρων 229, 230 και 361-363 του Ποινικού 
Κώδικα. 

3. Για την έρευνα, π ου διεξάγεται κατά τις διατάξεις του παρόντος 
νόμου από το Ελεγκτικό Συνέδριο και τις άλλες δικαστικές αρχές, δεν 
ισχύουν οι διατάξεις περί τραπεζικού, χρηματιστηριακού και φορολο-
γικού απορρήτου. Η με οποιονδήποτε τρόπο παρακώλυση του ελεγκτι-
κού έργου και η άρνηση παροχής στοιχείων στο ελεγκτικό όργανο τι-
μωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 

ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 9 
1. Για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 8 του παρόντος νό-

μου, ο Εισαγγελεύς του Αρείου Πάγου διαβιβάζει την οικεία απόφαση 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που διαπιστώνει τις παραβάσεις, στον αρ-
μόδιο Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών, ο οποίος διατάσσει απευθείας 
κύρια ανάκριση. Η ανάκριση αυτή είναι δυνατόν να τελειώσει με απευ-
θείας κλήση του κατηγορουμένου στο ακροατήριο (άρθρο 308 παρ. 
Κ.Π.Δ.). 

2. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 112 παρ. 2 εδαφ. 
β' 113, 114 και 115 του π.δ. 92/1994 (ΦΕΚ 69 Α'). 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π Ε Μ Π Τ Ο 

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 10 

Χρόνος μεταδόσεως ραδιοτηλεοπτικών προεκλογικών μηνυμάτων 
1. Καθ' όλη τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, εις τα πολιτικά 

κόμματα παραχωρείται από τα κρατικά και ιδιωτικά ραδιοτηλεοπτικά 
μέσα μαζικής ενημέρωσης, που λειτουργούν νομίμως, συνολικός χώρος 
μίας ώρας καθ' εκάστην ημέραν και από έκαστο δίκτυο για την προβο-
λή των κάθε είδους προπαγανδιστικών προεκλογικών μηνυμάτων και 
διαφημίσεων των πολιτικών κομμάτων. 
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2. Η πληρωμή της δαπάνης του χρόνου της προηγουμένης παραγρά-
φου γίνεται από το Ελληνικό Δημόσιο, σε βάρος των πιστώσεων που α-
ναγράφονται στον προϋπολογισμό του υπουργείου Εσωτερικών, Δημό-
σιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 
1 παρ. 3 του ν. 2429/1996 (ΦΕΚ 155 Α'). 

Η καταβολή της εν λόγω δαπάνης στις επιχειρήσεις γίνεται με από-
φαση του υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρω-
σης βάσει σχετικής προτάσεως του Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου (ν. 
1730/1987 ΦΕΚ 145 Α'). 

3. Ο χρόνος των ανωτέρω παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρ-
θρου κατανέμεται μεταξύ όλων των πολιτικών κομμάτων, που μετέχουν 
στις βουλευτικές εκλογές και καταρτίζουν πλήρεις συνδυασμούς υπο-
ψηφίων τουλάχιστον στα τρία τέταρτα (3/4) των εκλογικών περιφε-
ρειών της Χώρας. Η κατανομή αυτή γίνεται με απόφαση του Ραδιοτη-
λεοπτικού Συμβουλίου (άρθρο 9 ν. 1730/1987, ΦΕΚ 145 Α'), με την ο-
ποία καθορίζονται επίσης και οι όροι, σύμφωνα με τους οποίους γίνε-
ται ο προεκλογικός διάλογος και η δεοντολογία που διέπει τα προπα-
γανδιστικά προεκλογικά μηνύματα και διαφημίσεις των πολιτικών κομ-
μάτων. Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου στο Ραδιοτηλεο-
πτικό Συμβούλιο συμμετέχουν με δικαίωμα ψήφου και εκπρόσωποι των 
κομμάτων ή συνασπισμών κομμάτων, τα οποία έχουν πλήρεις συνδυα-
σμούς υποψηφίων στα τρία τέταρτα (3/4) των εκλογικών περιφερειών 
της Χώρας. 

4. Απαγορεύεται η κάθε είδους προβολή των υποψηφίων βουλευτών 
από τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. 

5. Απαγορεύεται η κάθε είδους προβολή πολιτικών κομμάτων και υ-
ποψηφίων βουλευτών κατά την διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, 
από ραδιοτηλεοπτικά μέσα, στα οποία δεν έχει χορηγηθεί η νόμιμη ά-
δεια λειτουργίας. 

6. Οι παραβάτες των διατάξεων των παραγράφων 1, 2, 3 και 4 του 
παρόντος άρθρου τιμωρούνται με αφαίρεση της αδείας λειτουργίας του 
ραδιοτηλεοπτικού σταθμού επί ένα εξάμηνο, που επιβάλλεται με από-
φαση του υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρω-
σης. 
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7. Οι παραβάτες των διατάξεων της παρ. 5 του παρόντος άρθρου τι-
μωρούνται με ποινή τουλάχιστον ενός (1) έτους και χρηματική ποινή 
τουλάχιστον δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) δραχμών. 

Άρθρο 11 

Εις τη φορολογική δήλωση των φυσικών και νομικών προσώπων, 
περιέχεται από του επομένου έτους από της δημοσιεύσεως του παρό-
ντος στο ΦΕΚ χώρος, όπου ο φορολογούμενος καλείται να δηλώσει ε-
άν επιθυμεί ή όχι, όπως ποσό 100 δραχμών από το φόρο εισοδήματος 
που του αναλογεί, καταβληθεί υπέρ της οικονομικής ενίσχυσης των πο-
λιτικών κομμάτων κατά τις διατάξεις του παρόντος. Το ποσό που συ-
γκεντρώνεται από την καταβολή αυτή μεταβιβάζεται στον προϋπολογι-
σμό του υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέ-
ντρωσης, τις πιστώσεις του οποίου βαρύνει η οικονομική ενίσχυση των 
πολιτικών κομμάτων. 

Άρθρο 12 

1. Οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους 
δήμου ή κοινότητας του κράτους, αλλά που διαμένουν την ημέρα προ-
κήρυξης των εκλογών σε άλλο δήμο ή κοινότητα, ασκούν, εφόσον το ε-
πιθυμούν, το εκλογικό τους δικαίωμα στις βουλευτικές εκλογές στο δή-
μο ή στην κοινότητα που διαμένουν. Για το σκοπό αυτόν γράφονται σε 
ειδικούς εκλογικούς καταλόγους, που συντάσσει η Διεύθυνση Εσωτερι-
κών της Νομαρχίας, στην περιφέρεια της οποίας ανήκει ο δήμος ή η 
κοινότητα διαμονής των εκλογέων. 

2. Για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του παρόντος άρθρου 
ισχύουν κατά τα λοιπά οι διατάξεις των άρθρων 27,28, 46,47,48 και 49 
του π.δ. 92/1994 (ΦΕΚ 69 Α'). 

3. Με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης 
και Αποκέντρωσης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσε-
ως, καθορίζεται ο χρόνος και ο τρόπος με τον οποίο οι παραπάνω εκλο-
γείς οφείλουν να δηλώσουν την πρόθεσή τους για την άσκηση του εκλο-
γικού τους δικαιώματος στο δήμο ή την κοινότητα του τόπου διαμονής 
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τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή 
των διατάξεων του παρόντος άρθρου. 

4. Η ορθή έννοια των προηγουμένων διατάξεων είναι ότι οι εκλογείς 
της κατηγορίας του παρόντος άρθρου δεν εμποδίζονται αντί να ασκή-
σουν το εκλογικό τους δικαίωμα με βάση τους ειδικούς εκλογικούς κα-
ταλόγους, να το ασκήσουν στο εκλογικό τμήμα όπου είναι γραμμένοι. 

Αρθρο 13 

Από της ισχύος του παρόντος καταργούνται οι διατάξεις των παρα-
γράφων 8, 9 και 10 του άρθρου 97 του π.δ. 92/1994 (ΦΕΚ 69 Α') και κά-
θε άλλη διάταξη αντίθετη με τις διατάξεις του παρόντος. 

Αρθρο 14 

Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσί-
ευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 1996 
Οι Προτείνοντες Βουλευτές 

Μανώλης Κ. Κεφαλογιάννης - Τριαντάφυλλος Μπέλλος - Ιωάννης 
Λαμπρόπουλος - Λεονταρίδης Θεόφιλος - Γ. Καλός - Αθανάσιος Δα-
βάκης - Ν. Νικολόπουλος - Σ. Σπηλιωτόπουλος - Σ. Τσιτουρίδης - Γ. 
Αλογοσκούφης - Γιώργος Γαρουφαλιάς - Βασίλης Κορκολόπουλος -
Αναστάσιος Καραμάριος - Αθανάσιος Νάκος - Ευγένιος Χαϊτίδης 

4. ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΉ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΌΤΑΣΗ ΝΟΜΟΎ «Ρύθμιση του τομέα 
της ραδιοτηλεόρασης και άλλες διατάξεις» 

Προς τη Βουλή των Ελλήνων 

I. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Α. «Η ραδιοφωνία και η τηλεόραση υπάγονται στον άμεσο έλεγχο 
του Κράτους και έχουν σκοπό την αντικειμενική και με ίσους όρους με-
τάδοση πληροφοριών και ειδήσεων, καθώς και προϊόντων του λόγου 
και της τέχνης. Πρέπει πάντως να εξασφαλίζεται η ποιοτική στάθμη 
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των εκπομπών που επιβάλλει η κοινωνική αποστολή τους και η πολιτι-
στική ανάπτυξη της Χώρας» (Άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγματος). 

Β. «Παν πρόσωπον έχει δικαίωμα εις την ελευθερίαν της εκφράσε-
ως. Το δικαίωμα τούτο περιλαμβάνει την ελευθερίαν γνώμης ως και την 
ελευθερίαν λήψεως ή μεταδόσεως πληροφοριών ή ιδεών, άνευ επεμβά-
σεως δημοσίων αρχών και ασχέτως συνόρων. Το παρόν άρθρον δεν 
κωλύει τα κράτη από του να να υποβάλωσι τας επιχειρήσεις ραδιοφω-
νίας, κινηματογράφου ή τηλεοράσεως εις τους κανονισμούς εκδόσεως 
αδειών λειτουργίας. 

Η άσκησις των ελευθεριών τούτων, συνεπαγόμενη καθήκοντα και 
ευθύνας, δύναται να υπαχθεί εις ωρισμένας διατυπώσεις, όρους, περιο-
ρισμούς ή κυρώσεις, προβλεπόμενους υπό του νόμου και αποτελούντας 
αναγκαία μέτρα εν δημοκρατική κοινωνία δια την εθνικήν ασφάλειαν, 
την εδαφική ακεραιότητα ή δημόσια ασφάλεια, την προάσπιση της τά-
ξεως και την πρόληψη του εγκλήματος, την προστασία της υπολήψεως 
ή των δικαιωμάτων των τρίτων, την παρεμπόδιση της κοινολογήσεως ε-
μπιστευτικών πληροφοριών ή την διασφάλιση του κύρους και αμερολη-
ψίας της δικαστικής εξουσίας». (Άρθρο 10 της από 4.11.1950 Σύμβασης 
δια την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιω-
δών ελευθεριών, όπως κυρώθηκε από την Ελλάδα στις 19.9.1974). 

Γ. «Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχοντας υπόψη... ότι η χρηματοδότη-
ση των (ραδιοτηλεοπτικών) προγραμμάτων γίνεται όλο και περισσότε-
ρο μέσω χορηγών και ότι θα πρέπει να θεσπισθούν κατάλληλοι κανό-
νες σχετικά... ότι είναι αναγκαίο να προβλεφθούν κανόνες που να αφο-
ρούν την προστασία της φυσικής, διανοητικής και ηθικής ανάπτυξης 
των ανηλίκων στα προγράμματα και τις τηλεοπτικές διαφημίσεις ... ότι 
οι ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι είναι 
σκόπιμο να μεριμνούν ώστε οι εκπομπές τους να απεικονίζουν πιστά τα 
πραγματικά περιστατικά και τα γεγονότα, πρέπει εν πάση περιπτώσει 
να υπόκεινται σε ακριβείς υποχρεώσεις ως προς το δικαίωμα απάντη-
σης ή προσφυγής σε ισοδύναμα μέτρα ώστε να διασφαλίζεται η αποτε-
λεσματική άσκηση αυτών των δικαιωμάτων από οποιονδήποτε του ο-
ποίου τα νόμιμα δικαιώματα θίγονται από το περιεχόμενο μιας τηλεο-
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πτικής εκπομπής ...» εξέδωσε την οδηγία 89/552 ΕΟΚ (έχει ήδη ενσω-
ματωθεί στην ελληνική νομοθεσία με το π.δ. 236/1992). 

Δ. «Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ... εκτιμά ότι η απεριόριστη και α-
νεξέλεγκτη διαδικασία συγκέντρωσης επιχειρήσεων στον τομέα των 
μέσων ενημέρωσης αποτελεί κίνδυνο για το δικαίωμα στην ενημέρωση, 
την αυτονομία της σύνταξης των εφημερίδας και την ελευθερία των δη-
μοσιογράφων ... Ζητεί από τα Θεσμικά Όργανα της Κοινότητας να 
συνδράμουν τις πρωτοβουλίες και προτάσεις που θα ενεργοποιήσουν 
την Κοινότητα όσον αφορά την προάσπιση των θεμελιωδών δικαιωμά-
των, όπως ο πλουραλισμός της πληροφόρησης και η ελευθερία της έκ-
φρασης...» (απόφαση της 15.2.1990). 

Ε. Στην Ελλάδα με τέσσερις νομοθετικές πρωτοβουλίες (ν. 
1730/1987, 1866/1989, 2173/1993 και 2328/1995) επιχειρήθηκε η ρύθμι-
ση του κρατικού ελέγχου στα οπτικοακουστικά Μέσα Μαζικής Ενημέ-
ρωσης με σκοπό την εφαρμογή της συνταγματικής επιταγής. Παράλλη-
λα εκδόθηκαν το π.δ. 236/1992 για την ενσωμάτωση της οδηγίας 
89/552/ΕΟΚ στο εθνικό δίκαιο και οι κανονισμοί 1/1991, 2/1991 και 
3/1991 του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης που επεχείρησαν να 
ρυθμίσουν τους κανόνες δημοσιογραφικής δεοντολογίας, ραδιοτηλεο-
πτικών προγραμμάτων και διαφημίσεων. Πρόσφατα εκδόθηκε το π.δ. 
213/1995 με ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία του ΕΣΡ. 

II. ΤΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΤΟΠΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ 

Οι ανωτέρω διατάξεις που περιέχονται στην ελληνική νομοθεσία, 
προβλέπουν τα πάντα. Πλην όμως και αυτές, όπως και οι συνταγματι-
κές επιταγές και οι προβλέψεις της Σύμβασης των Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου, παραβιάζονται καθημερινά στον ελλαδικό χώρο, ενώ το Ε-
θνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ), υπό τη δαμόκλειο σπάθη της 
εκτελεστικής εξουσίας, αποτελεί αντικείμενο σχολιασμού τόσο των 
ΜΜΕ όσο και των τηλεθεατών. Να μη λησμονείται ότι επτά χρόνια με-
τά την πρώτη νομοθετική θεσμοθέτησή του, το ΕΣΡ συνεχίζει να έχει 
συμβουλευτική γνώμη για την εκτελεστική εξουσία, η οποία διατηρεί ό-
λες τις αποφασιστικές αρμοδιότητες, ενώ διορίζει την πλειοψηφία των 
μελών του Συμβουλίου. Η πρόσφατη προεκλογική περίοδος απέδειξε 
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την κρίσιμη για τη λειτουργία της δημοκρατίας ανάγκη να αποκτήσει το 
ΕΣΡ τις αρμοδιότητες που έχουν τα αντίστοιχα όργανα στις άλλες προ-
ηγμένες Χώρες. 

Η πλειονότητα των νομοθετικών ρυθμίσεων που ψηφίστηκαν για να 
τακτοποιήσουν την αναρχία που επικρατεί στο ραδιοτηλεοπτικό χώρο 
είναι κενά γράμματα. Όπως είχαμε τονίσει στη Βουλή κατά τη συζήτη-
ση του ν. 2328/1995, ο ελλιπέστατος αυτός νόμος ήταν και εξ ορισμού 
ανενεργός, διότι για την υλοποίησή του προέβλεπε την έκδοση 15 προ-
εδρικών διαταγμάτων, 12 κοινών υπουργικών αποφάσεων και 12 απο-
φάσεων του Υπουργείου Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. 

Αποτέλεσμα της μη εφαρμογής και αυτού έστω του ελλιπούς νόμου 
είναι η μη εφαρμογή του χάρτη ραδιοσυχνοτήτων και η απουσία κάθε 
απόπειρας εξυγίανσης του ιδιωτικού ραδιοτηλεοπτικού χώρου, τα χρέη 
του οποίου υπολογίζονται σε εξήντα εκατομμύρια δραχμές. Πρόσφατη 
έκθεση του ΕΣΡ αναφέρει χαρακτηριστικά ότι: «το όλο σύστημα είναι 
αισθητά αποδυναμωμένο και αντιμετωπίζει το φάσμα βαθιάς και πολύ-
πλευρης κρίσης». Υπό αυτές τις προϋποθέσεις υπάρχει ενδεχόμενο να 
δημιουργηθούν στον κλάδο «νέες προβληματικές επιχειρήσεις που είτε 
θα απομυζούν κρατικούς και κοινωνικούς πόρους είτε θα εξαρτηθούν 
εμφανώς και αφανώς από αλλότρια διεθνή συμφέροντα». 

Εν όψει αυτών των διαπιστώσεων, δεν έχει υλοποιηθεί το προεδρι-
κό διάταγμα για τον έλεγχο της διαφάνειας στον ευρύτερο χώρο των 
ΜΜΕ. Δεν έχει ιδρυθεί το τμήμα ελέγχου διαφάνειας, που θα λειτουρ-
γεί στα πλαίσια του ΕΣΡ, με στόχο τον έλεγχο της οικονομικής δραστη-
ριότητας των επιχειρήσεων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς. Δεν έχει δη-
μιουργηθεί το αντίστοιχο μητρώο των επιχειρήσεων αυτών, ενώ η στε-
λέχωση και η υλικοτεχνική υποδομή του ΕΣΡ είναι ανεπαρκής. Άμεσο 
αποτέλεσμα αυτών των παραλείψεων είναι η αδυναμία οργάνωσης και 
εφαρμογής του πόθεν έσχες των επιχειρήσεων ΜΜΕ και κατά συνέ-
πεια ο έλεγχος του ασυμβίβαστου μεταξύ της ιδιότητας του επιχειρημα-
τία ΜΜΕ και του εργολάβου-προμηθευτού του δημόσιου τομέα. 

Σήμερα ανά την Επικράτεια έχει διαπιστωθεί η λειτουργία 146 πα-
ράνομων τηλεοπτικών σταθμών επί συνόλου 158, καθώς και 1500 παρά-
νομων ραδιοφωνικών σταθμών επί συνόλου 1696. Από τα στοιχεία αυ-
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τά και μόνο, σαφώς προκύπτει το πλήρως απορρυθμισμένο τοπίο των ο-
πτικοακουστικών ΜΜΕ. Το υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής 
Ενημέρωσης έχει καθορίσει τις διαθέσιμες ραδιοσυχνότητες - ΡΜ, αλ-
λά δεν έχει προχωρήσει στην προκήρυξή τους. Όσον αφορά στις τηλε-
οπτικές συχνότητες οι αρμόδιοι δεν γνωρίζουν πόσες και ποιες συχνό-
τητες υπάρχουν στα υΗΡ-νΗΡ και πόσοι και ποιοι σταθμοί εκπέμπουν 
σε αυτές. 

III. Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΞΟΥΣΙΩΝ 

Η πεποίθηση ότι τα ΜΜΕ και κυρίως τα ηλεκτρονικά αποτελούν 
κυρίαρχο κέντρο εξουσίας στην Ελλάδα τεκμηριώνεται χαρακτηριστι-
κά από τα αποτελέσματα έρευνας της ΡΚΟ μεταξύ των μελών του 3ου 
Συνεδρίου του ΠΑ.ΣΟ.Κ. (Απρίλιος 1994), όπου το 95,5% των ερωτη-
θέντων δήλωσε ότι τα ΜΜΕ είναι το κυρίαρχο κέντρο εξουσίας στη 
Χώρα, ενώ μόλις το 19,9% έδωσε στο Κοινοβούλιο το ρόλο αυτόν. Ο α-
είμνηστος Αθανάσιος Κανελλόπουλος, τότε υπουργός Προεδρίας της 
Κυβερνήσεως, κατά τη συνεδρίαση της Βουλής το Σεπτέμβριο του 1989, 
οπότε συνεζητείτο το σχέδιο του μετέπειτα νόμου 1866/1989, είπε: «Η 
τεράστια σημασία που έχει σήμερα για την ελευθερία του ανθρώπου το 
ραδιόφωνο και κυρίως η τηλεόραση σε μια εικονολατρική εποχή, έχει 
οδηγήσει στο μέτρημα των περιόδων της ιστορίας σε δύο: Στην περίο-
δο του Γουτεμβέργιου και την περίοδο του Μαρκόνι». 

Όμως κατά τα άρθρα 1 παρ. 3 και 26 του Συντάγματος όλες οι λει-
τουργίες της συντεταγμένης πολιτείας (νομοθετική, εκτελεστική, δικα-
στική) πηγάζουν από και ασκούνται υπέρ του Ελληνικού Λαού, ενώ ε-
κτελούνται εν ονόματι του. Και πέραν αυτού οι τρεις αυτές εξουσίες 
λειτουργούν μέσα σε ένα συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο, που τίθεται 
με τους νόμους, τα προεδρικά διατάγματα και τις κανονιστικές πράξεις 
των ρητά προς τούτο εξουσιοδοτημένων οργάνων. Είναι απαράδεκτο 
να διαπιστώνεται και να γίνεται παθητικά αποδεκτό η ανάληψη της ε-
ξουσίας από μέσα που δεν προβλέπονται από το συνταγματικό χάρτη 
της Χώρας. Εφόσον επικρατεί η άποψη ότι η σωστή πληροφόρηση εί-
ναι η προϋπόθεση της ελευθερίας του σύγχρονου ανθρώπου, η οποία 
με τη σειρά της υλοποιείται με τη λήψη ορθών αποφάσεων, τότε με τη 
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μη παροχή σωστής πληροφόρησης στον πολίτη, αναιρείται ουσιαστικά 
το δικαίίομα της ελευθερίας του. 

Είναι επίσης χαρακτηριστικό ότι σε πρόσφατες δημοσκοπήσεις πα-
ρατηρείται συνεχής μείωση της αξιοπιστίας τόσο των πολιτικών όσο και 
των ΜΜΕ. Το περιοδικό ΤΙΜΕ στις 12.7.1993 κυκλοφόρησε με εξώφυλ-
λο-φωτομοντάζ, όπου απεικονίζοντο οι επικεφαλής των Κυβερνήσεων 
των ΗΠΑ, Ινδίας, Κίνας, Ιαπωνίας, Αγγλίας, Γαλλίας και Γερμανίας με 
κοστούμια μεγάλα στα οποία κυριολεκτικά «έπλεαν». Η εντύπωση που 
επροκαλείτο ήταν ότι οι άνθρωποι αυτοί ήταν πολύ μικροί για τα ρούχα 
που φορούσαν ή μεταφορικά για τα αξιώματα που κατείχαν. Χαρακτη-
ριστικός και ο τίτλος του σχετικού άρθρου του περιοδικού: «ΜΠΙΟΓΟ Ιιανε 
&11 ύιε ΙοαάοΓδ §οηο>? (Πού έχουν πάει όλοι οι ηγέτες;). 

Η μείωση του ποσοστού αποδοχής των πολιτικών από τους πολίτες 
συμβαδίζει τα τελευταία χρόνια και με τα ποσοστά αποχής και λευκών-
ακύρων ψηφοδελτίων κατά τις εκλογές. Η πτωτική τάση της εμπιστοσύ-
νης των πολιτών ανάγεται σε πολλά και βαθύτερα αίτια. Η λύση όμως 
των καθημερινών και γενικότερων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν 
οι πολιτικές ηγεσίες σήμερα είναι ταυτόχρονα δυσκολότερη και ευκο-
λότερη από ό,τι στο παρελθόν. Ευκολότερη όσον αφορά τους τεχνικο-
οικονομικούς πόρους που είναι αναμφισβήτητα πολύ μεγαλύτεροι από 
ό,τι στο παρελθόν. Δυσκολότερη όμως όσον αφορά τη λήψη των πολιτι-
κών αποφάσεων, που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη διάθεση 
των πόρων. Η δυσκολία οφείλεται ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη πολύ 
περισσότερα αντικρουόμενα συμφέροντα από ό,τι στο παρελθόν και 
μάλιστα συμφέροντα τα οποία εκφράζονται από τις κυβερνήσεις, τα 
κόμματα και τα ΜΜΕ, τα οποία είναι σχεδόν η αποκλειστική πηγή ενη-
μέρωσης των πολιτών για θέματα πολιτικής. 

Η απάντηση στο ερώτημα για τη συνυπευθυνότητα των ΜΜΕ στην 
απώλεια εμπιστοσύνης των πολιτών προς τους πολιτικούς και την πολι-
τική είναι κρίσιμη για την απόφαση καθορισμού των ρυθμίσεων του ρα-
διοτηλεοπτικού τοπίου. 

Το κύριο καθήκον των ΜΜΕ είναι η διαφύλαξη της δημοκρατικής 
τάξης με την αποκάλυψη των λανθασμένων πολιτικών χειρισμών, ενώ 
ταυτόχρονα πρέπει να στηρίζουν ή τουλάχιστον να μην υπονομεύουν τη 
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δημοκρατική τάξη. Το τελευταίο μπορεί να γίνει με τον τρόπο σχολια-
σμού της ειδησεογραφίας και την επιρροή που έχει ο σχολιασμός αυτός 
στη συνείδηση των πολιτών. Εδώ και μερικές δεκαετίες τα ΜΜΕ καλύ-
πτουν όλο και περισσότερα αρνητικά γεγονότα (πολιτικές αποτυχίες, 
οικονομική ύφεση, κοινωνικές ταραχές και δυστυχίες και καταστρο-
φές). Το γεγονός αυτό έχει δύο πολύ σημαντικές συνέπειες για το κοι-
νωνικό σύνολο: Αφ' ενός μεν ο άνθρωπος εθίζεται στην τάση ότι όλα τα 
πράγματα στον κόσμο επιδεινώνονται συνεχώς. Αφ' ετέρου ο άνθρω-
πος τείνει να πιστεύει ότι οι πολιτικές ηγεσίες αδυνατούν όλο και πε-
ρισσότερο να λύνουν τα προβλήματα. 

Ο πειρασμός των ΜΜΕ να κάνουν μόνα τους πολιτική αντί να α-
σκούν τον έλεγχο και την κριτική της πολιτικής, τα οδηγεί σε ένα «κυ-
νήγι μαγισσών», ιδιαίτερα όταν αποφασίσουν να εξοντώσουν αυτόν 
που έχουν βάλει στο στόχαστρο. Το πρόβλημα επαυξάνεται όταν πέραν 
των σκανδαλοθηρικών ΜΜΕ, στον πειρασμό αυτόν υποκύπτουν και τα 
ΜΜΕ εκείνα που διαμορφώνουν κλίμα στην κοινή γνώμη (ίΓοηά-δοί-
ίοΓδ). Η ειδησεογραφία των καταξιωμένων ΜΜΕ είναι σε θέση να χα-
ράξει πολιτική λόγω της απήχησης που έχει στα άλλα ΜΜΕ. Ως χαρα-
κτηριστικό παράδειγμα αναφέρεται το γερμανικό περιοδικό Όβτ 
ΞρίβξβΙ (Συμπεράσματα διημέρου εργασιών Ομίλου Ευρωπαϊκή Έκ-
φραση-Ιδρύματος ΚοπΓαά Αάεηζχι&τ, Αθήνα 1993). 

Ένας σημαντικός παράγων για την ανατροπή αυτής της κατάστασης 
είναι η συμπεριφορά των πολιτικών. Οι πολιτικοί και τα ΜΜΕ οφεί-
λουν μακροπρόθεσμα να επιτελέσουν το έργο τους, εάν μεταβάλουν 
την υφιστάμενη σήμερα αλληλεξάρτηση σε σεβασμό της ανεξαρτησίας 
ο ένας του άλλου. Οι πολιτικοί οφείλουν να πάψουν να χρησιμοποιούν 
προς όφελος τους τους δημοσιογράφους, αγνοώντας τις συνθήκες και 
τα προβλήματα της εργασίας τους. Οι πολιτικοί οφείλουν να έλκουν τη 
νομιμοποίησή τους από το εκλογικό σώμα, το Κοινοβούλιο και τα μέλη 
του κόμματος. Η υποκατάσταση θεσμών με τη δημοτικότητα που προ-
σφέρουν τα ΜΜΕ, οδηγεί στην υποταγή στους «νόμους» των ΜΜΕ. Σε 
τελευταία ανάλυση οι ηγετικές ικανότητες των πολιτικών και η αξιοπι-
στία τους οφείλουν να συναρτώνται με την ικανότητά τους να λαμβά-
νουν και να εφαρμόζουν αποφάσεις και όχι με την προσαρμογή των α-
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ποφάσεών τους στο κλίμα που επικρατεί κάθε φορά στην κοινή γνώμη. 
Η διαδικασία λήψεως πολιτικών αποφάσεων δεν μπορεί να λαμβάνει 
χώρα μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες. Απαιτείται μεγαλύτερη δια-
κριτικότητα από τους δημοσιογράφους και μεγαλύτερη αυτοπειθαρχία 
από τους πολιτικούς. Το κύρος των δημοκρατικών θεσμών δεν είναι μό-
νο μια αφηρημένη έννοια. Οι θεσμοί δεν είναι δυνατόν να κατοχυρω-
θούν μόνο με οποιεσδήποτε νομοθετικές ρυθμίσεις. Εξαρτώνται κυρί-
ως από τη συμπεριφορά των ατόμων που υλοποιούν και εκπροσωπούν 
τους θεσμούς. 

IV. ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 
ΩΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ 

Είναι χαρακτηριστικό ότι στο Σύνταγμα, τόσο οι διατάξεις για την 
ελευθερία του τύπου όσο και αυτές για τη συνταγματική διασφάλιση 
της ραδιοτηλεόρασης, δεν εμπεριέχουν την τυπική για ένα υποκειμενι-
κό δικαίωμα διατύπωση: «ο καθένας μπορεί να...». Οι συνταγματικές 
εγγυήσεις του τύπου και της ραδιοτηλεόρασης δεν μπορούν να εξο-
μοιωθούν με τα ανθρώπινα δικαιώματα του συνταγματικού δικαίου της 
επικοινωνίας. 

Η εξαιρετική σημασία των ΜΜΕ για το επικοινωνιακό σύστημα 
κράτους, κοινωνίας και ατόμων, η αυξανόμενη επικοινωνιακή εξουσία 
και η επιρροή τους στο κοινό και οι κίνδυνοι που προκύπτουν για την ι-
σότητα των ευκαιριών στη δημόσια επικοινωνιακή διαδικασία από τη 
μονομερή χρήση των μέσων από φορείς εξουσίας, επιβάλλουν ιδιαίτε-
ρη προστατευτική παρέμβαση του νομοθέτη στα πλαίσια των άρθρων 
14 παρ. 2 και 15 παρ. 2 του Συντάγματος για τη διασφάλιση των συνθη-
κών μαζικής επικοινωνίας με ουσιαστικούς οργανωτικούς και διαδικα-
στικούς κανόνες. 

Η συνταγματική διάταξη πρέπει να ερμηνευθεί με τρόπο που να α-
νταποκρίνεται στο πνεύμα του πολιτισμικού μας συστήματος που κα-
θιερώνει το Σύνταγμα. Η μέχρι σήμερα εμπειρία οδηγεί στην ανάγκη 
θεσμοθετήσεως ενός νόμου που θα κανονίζει τον τομέα σύμφωνα με τη 
συνταγματική επιταγή, με κύριο στόχο όχι την άμεση ρύθμιση της κοι-
νωνικής συμπεριφοράς αλλά τη διεύρυνση και ενεργοποίηση των δυνα-
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τοτήτων αυτορρύθμισης. (Βλ. Π. Ζέρη, Ραδιοτηλεόραση και ανταγωνι-
σμός, Νο Β 42/1994). 

Οι ανεξάρτητες διοικητικές αρχές (ΑΔΑ) έχουν θεσμοθετηθεί στις 
ΗΠΑ από τον 19ο αιώνα και στη Γαλλία επί 20 και πλέον χρόνια, με 
σκοπό να ασκήσουν την κρατική εποπτεία σε ευαίσθητους τομείς της 
πολιτικής, κοινωνικής και οικονομικής ζωής, με σκοπό αφ' ενός μεν την 
κοινωνική ρύθμιση και αφ' ετέρου την προστασία των ατομικών ελευ-
θεριών, αλλά και των κοινωνικών δικαιωμάτων. 

Τα κύρια χαρακτηριολογικά χαρακτηριστικά των ΑΔΑ που λειτουρ-
γούν στις δύο παραδοσιακά αντιπαραθέμενες έννομες τάξεις, της ηπει-
ρωτικής - ευρωπαϊκής και της αγγλοσαξωνικής, είναι: πολιτική ανεξαρ-
τησία (οργανωτική και λειτουργική) και η ευρεία ποικιλία εξουσιών (κα-
νονιστικές και ελεγκτικές) που έχει ο νομοθέτης εμπιστευθεί σε αυτές. 

Στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έγιναν πολλές απόπειρες σχεδια-
σμών και νομοθετικών πρωτοβουλιών θεσμοθέτησης κρατικών οργά-
νων με τη μορφή των ΑΔΑ. Το σχετικό χρονικό είναι μάλλον απογοη-
τευτικό σε ό,τι αφορά την ποιότητα της επιχειρηθείσας θεσμικής αντι-
γραφής αλλά και της τόλμης των μεταρρυθμιστών-αντιγραφέων. Στον 
τομέα της ραδιοτηλεόρασης το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 
(ΕΣΡ), από τα πλέον αξιόπιστα ελληνικά άτυπα ΑΔΑ, μετά την ίδρυσή 
του με το ν. 1866/1989, έχασε την «ανεξαρτησία» του απέναντι στην 
εκτελεστική εξουσία με επέμβαση ανατροπής της σύνθεσής του (ν. 
2173/1993) που οδήγησε στο σχηματισμό «πλειοψηφίας» των μελών 
του, ευνοϊκά διακειμένων προς την Κυβέρνηση, πράγμα που διατηρή-
θηκε με το ν. 2328/1995. 

Η πολιτική εξουσία στη Χώρα, όπως εκφράζεται από την εκάστοτε 
κυβερνητική πλειοψηφία, με τις νομοθετικές πρωτοβουλίες και τις διοι-
κητικές της πρακτικές, διαποτισμένη από τη νοοτροπία πελατειακού 
συστήματος συντηρήσεως και αναπαραγωγής της εξουσίας, το οποίο 
προϋποθέτει άσκηση ασφυκτικού πολιτικού ελέγχου σε κάθε έκφανση 
της πολιτικής, οικονομικής και πολιτικής ζωής, δεν ανέχεται την εκχώ-
ρηση τομέων κρατικής ευθύνης σε όργανα εποπτείας που εκφεύγουν α-
πό τον έλεγχο της. 
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Αποτέλεσμα είναι ότι οι πρώτες απόπειρες θεσμοθέτησης ΑΔΑ στη 
Χώρα μας οδήγησαν την κρατική εξουσία στο να αναζητήσει καινοφα-
νείς θεσμικούς μηχανισμούς μη υπαγόμενους θεωρητικά στον πολιτικό 
της έλεγχο, διαμέσου των οποίων όμως επιδιώκει την «κομψότερη» 
διεκπεραίωση του παρεμβατικού της ρόλου, επικαλούμενη τις ΑΔΑ, 
που αποτελούν το άλλοθι της. 

Είναι γεγονός ότι μέλη ΑΔΑ στην Ελλάδα, μεταξύ των οποίων και 
του ΕΣΡ, προσπάθησαν να δικαιώσουν τον τρισυπόστατο χαρακτηρι-
σμό τους ως «άρχων-διοικητικών-πολιτικώς ανεξάρτητων». Η αντιπα-
ράθεσή τους με την κρατική εξουσία ή θα μας οδηγήσει στην πεπατη-
μένη των «παρεμβατικών-ρυθμιστικών» παρεμβάσεων του Κράτους ή 
θα ανοίξει το δρόμο στην καθιέρωση εκσυγχρονιστικών θεσμικών με-
ταρρυθμίσεων. 

Το Συμβούλιο της Επικρατείας με τις υπ. αριθ. 930/1990 και 872/1992 
αποφάσεις του ασχολήθηκε ευρέως με τη νομική φύση του ΕΣΡ. Αποδέ-
χθηκε εμμέσως τη συνταγματικότητα της ίδρυσης ΑΔΑ στην ελληνική 
έννομη τάξη. Το χαρακτήρισε ως «ανεξάρτητη διοικητική αρχή μη υπο-
κείμενη εις ιεραρχικό έλεγχο ή κρατική εποπτεία που δεν συγκαταλέ-
γεται στα συλλογικά όργανα με την έννοια του ν. 1884/1990, ενώ ασκεί 
τον άμεσο έλεγχο του Κράτους επί της ραδιοφωνίας και της τηλεόρα-
σης», πράγμα που οδηγεί σε υποκατάσταση του Κράτους από κάποια 
θεσμική οντότητα που εκφεύγει του ελέγχου του, όπως συμβαίνει με τα 
κλασικά όργανα της Διοίκησης. Ουσιαστικά από το Σ.τ.Ε. υιοθετήθηκε 
η φιλοσοφία νομιμοποίησης της πολιτικής ανεξαρτησίας των ΑΔΑ, 
«κατ' εξαίρεση όμως και μόνο για τις περιπτώσεις εκείνες που λόγω της 
φύσεως ή του χαρακτήρος της διοικητικής λειτουργίας επιβάλλεται να 
κατοχυρωθεί η αμεροληψία της εκτελεστικής εξουσίας, είναι συνταγ-
ματικά ανεκτό τα συγκεκριμένα διοικητικά καθήκοντα παρακολούθη-
σης εφαρμογής κανονιστικού πλαισίου, που έχει τεθεί από τη νομοθε-
τική εξουσία ή την κανονιστικώς δρώσα κεντρική διοίκηση και επιβο-
λής ενδεχομένως κυρώσεων, να ανατίθενται σε λειτουργικώς ανεξάρ-
τητα όργανα της Διοικήσεως, επί των οποίων ο καθ' ύλην αρμόδιος 
Υπουργός δεν δικαιούται να ασκήσει τις από γενικές αρχές απορρέου-
σες εξουσίες ιεραρχικού ελέγχου ή εποπτείς νομιμότητος» (εισήγηση 
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στην απόφαση 930/1990). Παράλληλα στην ίδια εισήγηση αναφέρθηκε 
ότι τα μέλη του ΕΣΡ «αποκτούν την ιδιότητα του δημόσιου λειτουργού 
επί θητεία, με την οποία ιδιότητα έχουν και πειθαρχικές ευθύνες, η δια-
πίστωση και ο έλεγχος των οποίων πρέπει να γίνεται από ανεξάρτητο 
πειθαρχικό όργανο, που πρέπει να προβλεφθεί από το νομοθέτη». 

Είναι γεγονός ότι ισχυρή είναι και η διατυπωθείσα άποψη ότι η έλ-
λειψη πολιτικής ευθύνης για τις πράξεις κρατικών οργάνων με ευρείες 
κανονιστικές αρμοδιότητες, όπως είναι οι ΑΔΑ, θέτει και στη χώρα μας 
το πρόβλημα της δημοκρατικής νομιμοποίησής τους, εφόσον η απουσία 
της παραβιάζει την συνταγματική αρχή της «λαϊκής κυριαρχίας», που 
θεσπίσθηκε με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 1 του Συντάγματος. Η προ-
τεινόμενη θεραπεία του συνταγματικού αυτού προβλήματος είναι ο α-
σκούμενος στα πλαίσια του Κράτους Δικαίου δικαστικός έλεγχος της 
νομιμότητας των πράξεων των ΑΔΑ, δεδομένου ότι τα όργανα (Δικα-
στήρια) που ασκούν τον έλεγχο αυτόν, εκδίδουν αποφάσεις εκτελούμε-
νες κατά το Σύνταγμα «εν ονόματι του Ελληνικού Λαού». Με τον τρό-
πο αυτόν καλύπτεται το έλλειμμα δημοκρατικής νομιμοποιήσεως των 
ΑΔΑ. (Βλ. Ν. Κουλούρη, Οι ανεξάρτητες διοικητικές αρχές: τα αλλο-
δαπά πρότυπα και τα ημεδαπά κακέκτυπα. ΔιΔικ 5/1993). 

Σε κάθε περίπτωση εκφράζεται η ευχή, όπως στην επικείμενη ανα-
θεώρηση του Συντάγματος προστεθούν οι απαραίτητες διατάξεις με τις 
οποίες θα προβλέπονται τα της συστάσεως και λειτουργίας των ΑΔΑ, 
ώστε να εξαλειφθεί ο συνταγματικός μετεωρισμός αυτού του θεσμικού 
φαινομένου και να νομιμοποιηθεί η θεωρία της Τέταρτης Εξουσίας, 
την οποία θα πρέπει να αποτελέσουν τελικώς οι ΑΔΑ. 

Με την παρούσα πρόταση νόμου: 
1. Αποκαθίσταται ο ρυθμιστικός ρόλος του Κράτους στον τομέα των 

ΜΜΕ και θεσμοθετείται μια πραγματικά ανεξάρτητη διοικητική, κανο-
νιστική και ελεγκτική αρχή, η Εθνική Επιτροπή Ραδιοτηλεόρασης 
(ΕΕΡ), στην οποία συμμετέχουν και οι εκπρόσωποι όλων των συντελε-
στούν παραγωγής και λειτουργίας των ΜΜΕ, ενώ εξασφαλίζεται η αντι-
κειμενική επιλογή των μελών της. 
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2. Θεσμοθετείται ο έλεγχος της ΕΕΡ από τη Βουλή και η πειθαρχι-
κή διαδικασία ελέγχου των μελών της ΕΕΡ από ειδική επιτροπή ανω-
τάτων δικαστικών, 

3. Ανατίθεται στην ΕΕΡ όλες οι κατά το Σύνταγμα αρμοδιότητες του 
Κράτους για τον άμεσο έλεγχο της ραδιοφωνίας και της τηλεόρασης, 
τήρησης των συνταγματικών επιταγών και των διεθνών συμβάσεων για 
την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ε-
λευθεριών. Καθορίζονται οι παραβάσεις και οι επιβαλλόμενες από την 
ΕΕΡ κυρώσεις στους παραβάτες του κανονιστικού πλαισίου ίδρυσης 
και λειτουργίας των ηλεκτρονικών ΜΜΕ. 

4. Τίθεται το πλαίσιο σύμφωνα με το οποίο η ΕΕΡ ρυθμίζει τα της ε-
σωτερικής της οργανώσεως και λειτουργίας, καθώς και η οικονομική ε-
νίσχυση της από το Κράτος. 

5. Καθορίζονται τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των δικαιουμέ-
νων άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών 
σταθμών φυσικών και νόμιμων προσώπων. 

6. Καθορίζονται τά ανταλλάγματα που θα καταβάλλουν στο Δημό-
σιο για την παραχώρηση της εθνικής περιουσίας των συχνοτήτων εκπο-
μπής, οι κάτοχοι άδειας ίδρυσης ραδιοτηλεοπτικών σταθμών. 

7. Ορίζεται ότι για τον ουσιαστικό έλεγχο της προβλεπόμενης από 
την παρούσα πρόταση νόμου απαγόρευσης κατοχής και λειτουργίας 
ραδιοτηλεοπτικού σταθμού από προμηθευτές, μελετητές, εργολήπτες 
και λοιπούς παρέχοντες κάθε είδους υπηρεσίες στο Δημόσιο, ονομα-
στικοποιούνται οι μετοχές των ημεδαπών ανώνυμων εταιρειών, που έ-
χουν ως αντικείμενο τις ανωτέρω εργασίες, προμήθειες, υπηρεσίες 
κ.λπ. 

8. Ρυθμίζεται η λειτουργία των ΜΜΕ κατά την προεκλογική περίο-
δο. Προτείνεται η καθιέρωση περιορισμού του χρόνου πολιτικού δια-
λόγου και μηνυμάτων κατά την προεκλογική περίοδο στα ηλεκτρονικά 
ΜΜΕ και μάλιστα μόνο μεταξύ πολιτικών κομμάτων, καθώς και η κά-
λυψη του συνόλου της σχετικής δαπάνης από τον Κρατικό Προϋπολο-
γισμό. 
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9. Ρυθμίζονται οι σχέσεις διαφημιζομένων, διαφημιστών, μεσολαβη-
τών και διαφημιστικών μέσων και καθορίζονται χρηματικές ποινές για 
τους παραβάτες των προτεινόμενων ρυθμίσεων. 

10. Προβλέπεται η κατάργηση του Υπουργείου Τΰπου και ΜΜΕ, ε-
φόσον με την παρούσα πρόταση νόμου εξαντλείται ο ρυθμιστικός ρό-
λος του Κράτους στα ηλεκτρονικά ΜΜΕ και ανατίθενται όλες οι κανο-
νιστικές λειτουργίες στην ΕΕΡ. 

11. Προτείνονται διοικητικές και ποινικές κυρώσεις για όσους μετα-
δίδουν ραδιοφωνικά ή τηλεοπτικά σήματα άνευ άδειας και για όσους 
παρεμβάλλουν στις επικοινωνίες ΕΔΣΕ, ΠΑ, ΕΡΤ Α.Ε. και ΟΤΕ Α.Ε. 

Ειδικότερα: 

Άρθρο 1 
Καθορίζονται οι σκοποί της πρότασης νόμου, κύριος των οποίων εί-

ναι η ανάθεση της αρμοδιότητας του προβλεπόμενου από το Σύνταγμα 
άμεσου ελέγχου του Κράτους επί της ραδιοτηλεόρασης στην ΕΕΡ, που 
λειτουργεί ως ανεξάρτητη διοικητική αρχή. Παράλληλα κατοχυρώνεται 
η πλήρης ανεξαρτησία της ΕΕΡ από την εκτελεστική εξουσία. 

Διευκρινίζεται η έννοια των όρων σταθμός, πρόγραμμα, διαφήμιση, 
διαφημιστικό μέσο, εκπομπή, συγγενείς, για τους σκοπούς του παρό-
ντος νόμου. 

Ορίζεται ότι η ΕΡΤ Α.Ε. υπάγεται στις διατάξεις του παρόντος με 
την επιφύλαξη των μη ρητώς καταργούμενων διατάξεων του ν. 
1730/1987, που διατηρούνται σε ισχύ. 

Άρθρο 2 

Ορίζεται η σύνθεση της ΕΕΡ από εκπροσώπους των Ανωτάτων Δι-
καστηρίων, της Ακαδημίας Αθηνών, των ΑΕΙ, της Συνομοσπονδίας Γο-
νέων και Κηδεμόνων Ελλάδος, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσε-
ων Συντακτών, της Ομοσπονδίας Θεάματος Ακροάματος, της ΚΕΔΚΕ, 
των ενώσεων διαφημιστών και διαφημιζομένων, των ενώσεων ιδιοκτη-
τών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών και των πολιτικών κομμά-
των της Βουλής. 
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Η ανάδειξη των μελών της ΕΕΡ από τους οικείους φορείς, πλην των 
εκπροσώπων των πολιτικών κομμάτων, γίνεται διά κληρώσεοος, ώστε 
να αποφευχθεί η πιθανότητα σχηματισμού πλειοψηφιών προσκείμενων 
σε κάποια πολιτική παράταξη. 

Η θητεία των μελών της ΕΕΡ είναι εξαετής και ανανεώσιμη, πλην 
του Προέδρου της, που εκλέγεται μεταξύ των μελών για διετή θητεία, 
δυνάμενη να ανανεωθεί. 

Καθορίζονται τα ασυμβίβαστα προς την ιδιότητα του μέλους της 
ΕΕΡ και οι διαδικασίες εκπτώσεως από την ιδιότητα αυτή. Η έκπτωση 
των μελών της ΕΕΡ διαπιστώνεται σε κάθε περίπτωση από τριμελές 
συμβούλιο, αποτελούμενο από τους Προέδρους των Ανωτάτων Δικα-
στηρίων της Χώρας, κατόπιν προτάσεως του υπουργού Εσωτερικών, 
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ή 5 μελών της ΕΕΡ για την πε-
ρίπτωση ασυμβίβαστου ιδιότητος και ειδικής πλειοψηφίας της αρμό-
διας διαρκούς κοινοβουλετικής επιτροπής σε περίπτωση πλημμελούς ε-
νάσκησης των καθηκόντων του μέλους της ΕΕΡ. 

Άρθρο 3 

Καθορίζονται οι όροι λειτουργίας, διοικητικής οργάνωσης, οικονο-
μικής διαχείρισης και εσόδων της ΕΕΡ. Ο έλεγχος των οικονομικών 
στοιχείων της ΕΕΡ ανατίθεται σε ορκωτούς ελεγκτές που ορίζονται α-
πό τον υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. 

Άρθρο 4 

Ορίζονται οι αρμοδιότητες της ΕΕΡ για την άσκηση του υπό του Συ-
ντάγματος προβλεπόμενου άμεσου ελέγχου επί της ραδιοφωνίας και 
της τηλεόρασης, που είναι: η έκδοση κανονισμών δεοντολογίας και δια-
δικασίας ελέγχου και επιβολής των καθοριζόμενων κυρώσεων κατά 
των ραδιοτηλεοπτικών μέσων. Οι κυρώσεις αυτές επιβάλλονται σε πε-
ρίπτωση παραβάσεως των κωδίκων δεοντολογίας, των όρων της συμβά-
σεως παραχώρησης της συχνότητας, των διατάξεων του π.δ/τος 
236/1992 (εφαρμογή της οδηγίας 89/552/ΕΟΚ), του ν. 2121/1993 για την 
πνευματική ιδιοκτησία κ.λπ. Η ΕΕΡ χορηγεί και ανανεώνει τις άδειες 
ίδρυσης και λειτουργίας των ραδιοτηλεοπτικών σταθμών. 
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Ορίζεται ότι η ΕΕΡ προτείνει στον υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης τρία πρόσωπα για την πλήρωση καθε-
μιάς από τις θέσεις του Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών του Διοι-
κητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε. 

Άρθρο 5 

Καθορίζεται η σύσταση, στελέχωση και λειτουργία της Ειδικής 
Γραμματείας της ΕΕΡ, που αποτελεί αυτοτελή διοικητική μονάδα υπα-
γόμενη στον Πρόεδρο της ΕΕΡ. Οι αποδοχές του προσωπικού της ΕΕΡ 
καθορίζονται με απόφαση των υπουργούν Εσωτερικών, Δημόσιας Διοί-
κησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών και αναπροσαρμόζονται ε-
τησίως τιμαριθμικά. 

Επειδή σήμερα στην Ελλάδα οι επιστήμονες που έχουν ειδικευθεί 
σε επίπεδο μεταπτυχιακών σπουδών σε θέματα ΜΜΕ είναι κυρίως δι-
κηγόροι, θεσπίζεται η δυνατότητα των δικηγόρων να τοποθετούνται 
στη θέση του Ειδικού Γραμματέα της ΕΕΡ και σε 10 από τις συνιστώ-
μενες 50 οργανικές θέσεις της ΕΕΡ, κατά παρέκκλιση του Κώδικα πε-
ρί Δικηγόρων. 

Άρθρο 6 

Καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις, καθώς και το παγίως κα-
ταβαλλόμενο χρηματικό ποσό, για τη χορήγηση από την ΕΕΡ άδειας ι-
δρύσεως, εγκατάστασης και λειτουργίας ραδιοφωνικού σταθμού τοπι-
κής, περιφερειακής και εθνικής εμβέλειας. 

Ορίζεται ότι κάθε φυσικό πρόσωπο δύναται να μετέχει ή να κατέχει 
εταιρικά μερίδια και μετοχές μόνο σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό, ενώ 
κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δύναται να καλύπτει με κάθε είδους 
χρηματοδότηση τις δαπάνες λειτουργίας σε ποσοστό άνω του 10% ενός 
μόνο ραδιοφωνικού σταθμού. 

Καθορίζεται η απαγόρευση χορήγησης άδειας ραδιοφωνικού σταθ-
μού σε πρόσωπα ή επιχειρήσεις που έχουν αντικείμενο την ανάληψη 
έργων, μελετών και προμηθειών του δημόσιου τομέα, καθώς και την 
παροχή υπηρεσιών σε αυτόν. 
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Ορίζεται ο τρόπος εγκατάστασης και λειτουργίας αναμεταδοτών 
ραδιοφωνικών προγραμμάτων και η διαδικασία καθορισμού των πε-
ριοχών συχνοτήτων εκπομπής ραδιοφωνικών σταθμών. 

Η ΕΡΤ Α.Ε. εξαιρείται της υποχρεώσεως αιτήσεως και χορηγήσεως 
άδειας κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. 

Άρθρο 7 

Καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις, καθώς και το παγίως κα-
ταβαλλόμενο χρηματικό ποσό, για τη χορήγηση από την ΕΕΡ άδειας ι-
δρύσεως, εγκατάστασης και λειτουργίας τηλεοπτικού σταθμού τοπικής, 
περιφεριακής και εθνικής εμβέλειας. Δεν επιτρέπεται χορήγηση ά-
δειας για περισσότερους από έναν σταθμούς σε φυσικό ή νομικό πρό-
σωπο, όπως και η χρηματοδότηση των δαπανών λειτουργίας του σταθ-
μού από το ίδιο πρόσωπο σε ποσοστό άνω του 10%. 

Καθορίζεται η απαγόρευση χορήγησης άδειας τηλεοπτικού σταθ-
μού σε πρόσωπα ή επιχειρήσεις που έχουν αντικείμενο την ανάληψη 
έργων, μελετών και προμηθειών του δημόσιου τομέα, καθώς και την 
παροχή υπηρεσιών σε αυτόν. 

Ορίζεται ο τρόπος εγκατάστασης και λειτουργίας αναμεταδοτών τη-
λεοπτικών προγραμμάτων και η διαδικασία καθορισμού των περιοχών 
συχνοτήτων εκπομπής τηλεοπτικών σταθμών. 

Η ΕΡΤ Α.Ε. εξαιρείται της υποχρεώσεως αιτήσεως και χορηγήσεως 
άδειας κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. 

Άρθρο 8 

Ορίζεται ότι οι μετοχές των ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών που έ-
χουν ως αντικείμενο την ανάληψη έργων, προμηθειών, μελετών, καθώς 
και την παροχή υπηρεσιών στο Δημόσιο, είναι υποχρεωτικά ονομαστι-
κές. 

Οι υφιστάμενες εταιρείες με αντικείμενα τα αναφερόμενα στην 
προηγούμενη παράγραφο υποχρεούνται όπως προβούν στην ονομαστι-
κοποίηση των μετοχών τους εντός έξι (6) μηνών από της δημοσιεύσεως 
του παρόντος νόμου, κατά τη διαδικασία του ν. 2214/1994. Μετά την 
παρέλευση απράκτου της ανωτέρω προθεσμίας καθορίζεται απαγό-
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ρεύση συμμετοχής των εταιρειών αυτών στη διαδικασία αναθέσεως 
των αναφερόμενων προμηθειών, μελετών, έργων και υπηρεσιών του 
Δημοσίου. 

Άρθρο 9 

Θεσπίζονται όρια στο χρόνο μεταδόσεως ραδιοτηλεοπτικών προπα-
γανδιστικών και διαφημιστικών προεκλογικών μηνυμάτων κατά την 
προεκλογική περίοδο, που αφορούν την προβολή θέσεων των κομμά-
των. Ορίζεται ότι ο χρόνος αυτός παρέχεται από τα νομίμως λειτουρ-
γούντα ραδιοτηλεοπτικά ΜΜΕ πανελλήνιας εμβέλειας με καταβολή 
της σχετικής δαπάνης από τις πιστώσεις του υπουργείου Εσωτερικών, 
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. 

Καθορίζεται ο τρόπος κατανομής του χρόνου αυτού μεταξύ των πο-
λιτικών κομμάτων, που μετέχουν στις βουλευτικές εκλογές, καταρτίζο-
ντας συνδυασμούς τουλάχιστον στα τρία τέταρτα των εκλογικών περι-
φερειών της Χώρας. Καθορίζεται η συμμετοχή εκπροσώπων των εν λό-
γω πολιτικών κομμάτων στο Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο κατά την προ-
εκλογική περίοδο. 

Καθορίζονται απαγορεύσεις χρήσεως των ραδιοτηλεοπτικών ΜΜΕ 
από υποψήφιους βουλευτές και γενικώς της χρησιμοποίησης ραδιοτη-
λεοπτικών ΜΜΕ, που στερούνται της νόμιμης άδειας λειτουργίας και 
δεν είναι πανελλήνιας εμβέλειας. 

Θεσπίζονται κυρώσεις για τους παραβάτες των διατάξεων του πα-
ρόντος άρθρου. 

Άρθρο 10 

Ρυθμίζονται τα θέματα σχέσεων διαφημιζομένων-μεσολαβητών-
διαφημιστών και διαφημιστικών μέσων. Ορίζεται υποχρέωση του δια-
φημιστικού μέσου να κοινοποιεί το τιμολόγιο πωλήσεως στον διαφημι-
ζόμενο ανεξάρτητα από τη μεσολάβηση ή όχι τρίτου προσώπου. Η με-
σολάβηση τρίτου για την πώληση διαφημιστικού χώρου επιτρέπεται μό-
νο για λογαριασμό ενός διαφημιζομένου βάσει ειδικής σύμβασης που 
θα καθορίζει τους όρους αμοιβής του μεσολαβητή. Ο μεσολαβητής δεν 
επιτρέπεται να εισπράξει οποιαδήποτε άλλη αμοιβή από το μέσο εκτός 
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από αυτήν που καταβάλλεται σε αυτόν από τον διαφημιζόμενο. Προ-
βλέπονται χρηματικές ποινές από 5 έως 50 εκατομμύρια δραχμές για 
την παραβίαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου. 

Άρθρο 11 

Καταργεί το υπουργείο Τύπου και ΜΜΕ, εφόσον διά του παρόντος 
νόμου οι αρμοδιότητές του μεταφέρονται στην ΕΕΡ. Ορίζονται ότι οι 
αρμοδιότητες του καταργούμενου υπουργείου του άρθρου 2 του π.δ/τος 
181/1994 μεταφέρονται στον υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκη-
σης και Αποκέντρωσης. 

Στη Γενική Γραμματεία Τύπου του υπουργείου Εσωτερικών, Δημό-
σιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης μεταφέρονται όλες οι υπηρεσίες 
και το προσωπικό του καταργούμενου υπουργείου. 

Άρθρο 12 

Καταργούνται όλες οι διατάξεις που αφορούν τη ρύθμιση της άσκη-
σης ραδιοτηλεοπτικών δραστηριοτήτων και αντίκεινται στο γράμμα ή 
το πνεύμα των διατάξεων του παρόντος. 

Καταργείται το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και η Εθνική 
Επιτροπή Ηλεκτρονικών Μέσων Επικοινωνίας και λήγει αυτοδίκαια η 
θητεία των ήδη διορισμένων μελών τους. 

Ορίζεται ότι όλοι οι κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου λει-
τουργούντες ραδιοφωνικοί σταθμοί οφείλουν να καταθέσουν στην ΕΕΡ 
εντός τριμήνου από της συγκροτήσεώς της σε σώμα αίτηση για τη χορή-
γηση άδειας λειτουργίας. 

Άρθρο 13 

Ορίζονται ποινικές κυρώσεις για όσους εκπέμπουν και μεταδίδουν 
καθ' οιονδήποτε τρόπο ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σήμα χωρίς άδεια. 

Ορίζονται ποινικές και διοικητικές κυρώσεις για όσους παρενο-
χλούν ή παρεμβαίνουν στις επικοινωνίες των ΕΔΣΕ, Πολεμικής Αερο-
πορίας, ΕΡΤ ΑΕ., ΟΤΕ ΑΕ. 
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Άρθρο14 

Ορίζεται η ισχύς του νόμου αυτού από της δημοσιεύσεώς του στο 
ΦΕΚ. 

Αυτά σκοπούνται με τις διατάξεις της προτάσεως νόμου την οποία 
έχουμε την τιμή να υποβάλουμε στη Βουλή για ψήφιση. 

Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 1996 
Οι Προτείνοντες Βουλευτές 

Μανώλης Κ. Κεφαλογιάννης - Λεονταρίδης Θεόφιλος - Γ. Καλός -
Τριαντάφυλλος Μπέλλος - Ιωάννης Δ. Λαμπρόπουλος - Αθανάσιος 
Δαβάκης - Ν. Νικολόπουλος - Γ. Αλογοσκούφης - Σ. Τσιτουρίδης - Σ. 
Σπηλκοτόπουλος - Γ. Β. Γαρουφαλιάς - Βασίλης Κορκολόπουλος -
Αναστάσιος Καραμάριος - Αθανάσιος Νάκος - Ευγένιος Χαϊτίδης. 

4.1. Πρόταση Νόμου 

Ρύθμιση του τομέα της ραδιοτηλεόρασης και άλλες διατάξεις 

Άρθρο 1 

Σκοπός - Γενικές αρχές - Ορισμοί 
1. Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η καθιέρωση ρυθμιστικού πλαι-

σίου για την άσκηση ραδιοτηλεοπτικών δραστηριοτήτων. 
2. Ο συνταγματικά προβλεπόμενος άμεσος έλεγχος του Κράτους ε-

πί της ραδιοφωνίας και της τηλεόρασης ασκείται από Ανεξάρτητη Διοι-
κητική Αρχή με την επωνυμία «Εθνική Επιτροπή Ραδιοτηλεόρασης» 
(ΕΕΡ). 

3. Επιτρέπεται, υπό τους κατωτέρω αναφερόμενους όρους, περιορι-
σμούς και προϋποθέσεις, η ίδρυση, εγκατάσταση και λειτουργία από 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή από παντός είδους ενώσεις ή κοινοπραξί-
ες αυτών, ραδιοφωνικού σταθμού και η εκπομπή μέσω αυτού ραδιοφω-
νικών προγραμμάτων. 

4. Επιτρέπεται, υπό τους κατωτέρω αναφερόμενους όρους, περιορι-
σμούς και προϋποθέσεις, η ίδρυση, εγκατάσταση και λειτουργία από α-
νώνυμη εταιρία ή από κοινοπραξίες ανωνύμων εταιριών ή από οργανι-
σμό τοπικής αυτοδιοίκησης οποιασδήποτε βαθμίδας ή από οποιασδή-
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ποτε μορφής ενώσεις οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, τηλεοπτικού 
σταθμού και η εκπομπή μέσω αυτού τηλεοπτικών προγραμμάτων. 

5. Για την ερμηνεία και εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νό-
μου οι ακόλουθοι όροι έχουν την έννοια που παρατίθεται παραπλεύ-
ρως αυτών: 
α. «Σταθμός»: Σύστημα οικοδομικών εγκαταστάσεων και τεχνικών ε-

ξοπλισμών μέσω του οποίου είναι τεχνικά εφικτή η εκπομπή ραδιο-
φωνικών ή τηλεοπτικών προγραμμάτων και η λήψη τους από τερμα-
τικές συσκευές (ραδιόφωνα ή τηλεοράσεις). 

β. «Πρόγραμμα»: Προϊόν λόγου ή τέχνης που αποσκοπεί στην ενημέ-
ρωση, στην επιμόρφωση, στην ψυχαγωγία ή στην προαγωγή του πο-
λιτιστικού επιπέδου των ακροατών ή των θεατών. 

γ. «Διαφήμιση»: Εμπορικό ή πολιτικό μήνυμα που μεταδίδεται από ρα-
διοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθμό έναντι αμοιβής ή ανάλογης πληρω-
μής από δημόσια ή ιδιωτική επιχείρηση ή πολιτικό κόμμα (διαφημι-
ζόμενος), με σκοπό την προώθηση παροχής αγαθών ή υπηρεσιών ή 
την προβολή πολιτικών θέσεων. 

δ. «Διαφημιστικόμέσο»: Είναι το Μέσο Μαζικής Ενημέρωσης ή άλλος 
επιχειρηματικός φορέας μέσω του οποίου εκδίδεται, μεταδίδεται, 
προβάλλεται, ή καθ' οιονδήποτε τρόπο διανέμεται, εμπορικό ή πο-
λιτικό μήνυμα. 

ε. «Εκπομπή»: Η ασύρματη ή ενσύρματη, απευθείας ή μέσω δορυφό-
ρου, με κώδικα ή χωρίς, μετάδοση ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού 
προγράμματος που προορίζεται για το κοινό. 

στ. «Συγγενείς»: Πρόσωπα τα οποία κατά την έννοια των άρθρων 1463 
και 1464 του Αστικού Κώδικα είναι μεταξύ τους συγγενείς εξ αίμα-
τος ή εξ αγχιστείας σε ευθεία ή πλαγία γραμμή. Για την ερμηνεία 
και εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου συγγενείς προ-
σώπου θεωρούνται επίσης και τα θετά τέκνα του προσώπου αυτού. 

6. Η εκπομπή ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών προγραμμάτων οφείλει 
να εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον και συνιστά δημόσια λειτουργία. 
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7. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου ιαχΰουν και εφαρμόζονται και 
για την «Ελληνική Ραδιοφωνία-Τηλεόραση, ΕΡΤ Α.Ε.» με την επιφύ-
λαξη των διατάξεων του ν. 1730/1987 (ΦΕΚ 145 Α') που εξακολουθούν 
να ισχύουν, όπως έχουν τροποποιηθεί και εφόσον αυτές δεν καταργού-
νται με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. 

Άρθρο 2 

Ίδρυση, συγκρότηση και κατάσταση μελών της ΕΕΡ 
1. Ιδρύεται Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή με την επωνυμία «Εθνική 

Επιτροπή Ραδιοτηλεόρασης» (ΕΕΡ) και με έδρα την Αθήνα, στην ο-
ποία ανατίθεται το έργο του άμεσου ελέγχου του Κράτους επί της ρα-
διοτηλεόρασης, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 15 του Συ-
ντάγματος. 

2. Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της η ΕΕΡ δεν υπόκειται σε 
ιεραρχικό έλεγχο ή εποπτεία της Διοίκησης. Η ΕΕΡ εξυπηρετείται από 
δική της Ειδική Γραμματεία που είναι ανεξάρτητη από την ιεραρχία 
της Διοίκησης. Για τις ανάγκες και μόνο άσκησης του κοινοβουλευτι-
κού ελέγχου η ΕΕΡ υπάγεται στον υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης και μέσω αυτού απαντά στις κατατιθέμε-
νες στη Βουλή ερωτήσεις, επίκαιρες ερωτήσεις και επερωτήσεις. 

3. Η ΕΕΡ είναι 19μελής και απαρτίζεται από προσωπικότητες ανα-
γνωρισμένου κύρους σε τομείς που σχετίζονται με τον τομέα της ραδιο-
τηλεόρασης. Τα μέλη της ΕΕΡ απολαμβάνουν πλήρους προσωπικής και 
λειτουργικής ανεξαρτησίας. 

4. Ως μέλη της ΕΕΡ διορίζονται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδε-
ται εντός μηνός από της ισχύος του παρόντος νόμου με πρόταση του 
υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης τα α-
κόλουθα πρόσωπα μετά των αναπληρωτών τους, που υποδεικνύονται ή 
ορίζονται, όπως αναφέρεται κατωτέρω: 

α. Ένας Σύμβουλος της Επικρατείας μετά του αναπληρωτού του, ορι-
ζόμενοι δια κληρώσεως μεταξύ των Μελών του Συμβουλίου της Ε-
πικρατείας, που διενεργείται σε δημόσια συνεδρίαση της Ολομελεί-
ας του που συνέρχεται ειδικά προς τούτο κατόπιν προσκλήσεως του 
Προέδρου του. 
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β. Ένας Αρεοπαγίτης μετά του αναπληρωτού του, οριζόμενοι διά πλη-
ρώσεως μεταξύ των μελών του Αρείου Πάγου, που διενεργείται σε 
δημόσια συνεδρίαση της Ολομελείας του, που συνέρχεται ειδικά 
προς τούτο κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του. 

γ. Ένας Σύμβουλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου μετά του αναπληρωτού 
του, οριζόμενοι διά κληρώσεως μεταξύ των μελών του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου, που διενεργείται σε δημόσια συνεδρίαση της Ολομελεί-
ας του, που συνέρχεται ειδικά προς τούτο κατόπιν προσκλήσεως του 
Προέδρου του. 

δ. Ένα τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών μετά του αναπληρωτού 
του, οριζόμενοι διά κληρώσεως μεταξύ του συνόλου των τακτικών 
μελών της Ακαδημίας, που διενεργείται σε δημόσια συνεδρίαση της 
Ακαδημίας που συνέρχεται ειδικά προς τούτο κατόπιν προσκλήσε-
ως του Προέδρου της. 

ε. Ένας Πρύτανης Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της χώρας με-
τά του αναπληρωτού του, οριζόμενοι διά κληρώσεως μεταξύ των με-
λών της Ολομελείας της Συνόδου των Πρυτάνεων των ΑΕΙ της χώ-
ρας, που διενεργείται σε δημόσια συνεδρίαση της Ολομελείας της 
που συνέρχεται ειδικά προς τούτο κατόπιν προσκλήσεως του Προέ-
δρου της. 

στ. Ένας Σύμβουλος της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Γονέων και Κηδε-
μόνων Ελλάδος μετά του αναπληρωτού του, οριζόμενοι διά κληρώ-
σεως μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Συνομο-
σπονδίας, που διενεργείται σε δημόσια συνεδρίαση του Συμβουλίου 
της που συνέρχεται ειδικά προς τούτο κατόπιν προσκλήσεως του 
Προέδρου της. 

ζ. Ένα τακτικό μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντα-
κτών (Π.Ο.Ε.Σ.Η.) μετά του αναπληρωτού του, οριζόμενοι διά κλη-
ρώσεως μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομο-
σπονδίας, που διενεργείται σε δημόσια συνεδρίαση του Συμβουλίου 
της που συνέρχεται ειδικά προς τούτο κατόπιν προσκλήσεως του 
Προέδρου της. 
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η. Ένα τακτικό μέλος της Ένωσης Ιδιοκτητών Ραδιοφωνικών Σταθμών 
Ελλάδος μετά του αναπληρωτού του, οριζόμενοι διά κληρώσεως με-
ταξύ του συνόλου των τακτικών μελών της Ένωσης, που διενεργεί-
ται σε δημόσια συνεδρίαση του Συμβουλίου της που συνέρχεται ει-
δικά προς τούτο κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου της. 

θ. Ένα τακτικό μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Θεάματος Ακρο-
άματος μετά του αναπληρωτού του, οριζόμενοι με κλήρωση μεταξύ 
του συνόλου των τακτικών μελών της Ομοσπονδίας, που διενεργεί-
ται σε δημόσια συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της που συ-
νέρχεται ειδικά προς τούτο κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου 
της. 

ι. Ένα μέλος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος 
(ΚΕΔΚΕ) μετά του αναπληρωτού του, οριζόμενοι διά κληρώσεως 
μεταξύ του συνόλου των μελών της ΚΕΔΚΕ, που διενεργείται σε δη-
μόσια συνεδρίαση της Ολομελείας των μελών της ΚΕΔΚΕ που συ-
νέρχεται ειδικά προς τούτο κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου 
της. 

ια. Πέντε πρόσωπα μετά των αναπληρωτών τους, που υποδεικνύονται 
ανά ένα από τα πέντε πρώτα σε αριθμό βουλευτικών εδρών κόμμα-
τα ή συνασπισμούς κομμάτων που εκπροσωπούνται στη Βουλή και 
τα οποία πρέπει να είναι αναγνωρισμένου κύρους με ιδιαίτερη πα-
ρουσία και συμβολή στους τομείς των γραμμάτων, της τέχνης ή της 
ενημέρωσης. 

ιβ. Ένα τακτικό μέλος της Ενώσεως Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερί-
δων Αθηνών (ΕΙΗΕΑ) μετά του αναπληρωτού του, οριζόμενοι με 
κλήρωση μεταξύ του συνόλου των τακτικών μελών της Ενώσεως, 
που διενεργείται σε δημόσια συνεδρίαση της Ολομέλειας των μελών 
της, που συνέρχεται ειδικά προς τούτο κατόπιν προσκλήσεως του 
Προέδρου της. 

ιγ. Ένα τακτικό μέλος της Ένωσης Διαφημιστικών Εταιρειών Ελλάδος 
(ΕΔΣΕ) μετά του αναπληρωτού του, οριζόμενοι με κλήρωση μεταξύ 
του συνόλου των τακτικών μελών της Ενώσεως, που διενεργείται σε 
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δημόσια συνεδρίαση της Ολομέλειας των μελών της, που συνέρχε-
ται ειδικά προς τούτο κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου της. 

ιδ. Ένα τακτικό μέλος του Συνδέσμου Διαφημιζομένων Ελλάδος 
(Σ.Δ.Ε.) μετά του αναπληρωτού του, οριζόμενοι με κλήρωση μεταξύ 
του συνόλου των τακτικών μελών του Συνδέσμου, που διενεργείται 
σε δημόσια συνεδρίαση της Ολομέλειας των μελών του, που συνέρ-
χεται ειδικά προς τούτο κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του. 

ιε. Ένα τακτικό μέλος της Ενώσεως Ιδιοκτητών Τηλεοπτικών Σταθμών 
μετά του αναπληρωτού του, οριζόμενοι με κλήρωση μεταξύ του συ-
νόλου των τακτικών μελών της Ενώσεως, που διενεργείται σε δημό-
σια συνεδρίαση της Ολομέλειας των μελών της, που συνέρχεται ει-
δικά προς τούτο κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου της. Μέχρι 
της κατά νόμο συστάσεως της Ενώσεως, η ΕΕΡ συγκροτείται και 
λειτουργεί νομίμως χωρίς τη συμμετοχή του μέλους αυτού. 

Σε περίπτωση που εξ οιασδήποτε αιτίας ή κωλύματος δεν ορίζεται 
ένα ή περισσότερα εκ των ανωτέρω μελών της ΕΕΡ, εντός τριάντα (30) 
ημερών από την αποστολή του σχετικού ερωτήματος του υπουργού 
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης στους αντιστοί-
χους φορείς, η ΕΕΡ συγκροτείται και λειτουργεί νομίμως χωρίς τη συμ-
μετοχή του μέλους ή των μελών αυτών. 

Τα αναπληρωματικά μέλη της ΕΕΡ καλούνται με ευθύνη του Προέ-
δρου της ΕΕΡ, όταν τα αντίστοιχα τακτικά μέλη κωλύονται για οποιον-
δήποτε λόγο. 

5. Η θητεία των μελών της ΕΕΡ είναι εξαετής και άπαξ ανανεώσι-
μη. Πρόωρη λήξη της θητείας μέλους της ΕΕΡ είναι δυνατή μόνο λόγω 
θανάτου, παραιτήσεως, εκπτώσεως ή απώλειας της ιδιότητας υπό την ο-
ποία το μέλος ορίστηκε στην ΕΕΡ. Η έκπτωση μέλους της ΕΕΡ προκα-
λείται με την επιφύλαξη του δ' εδαφίου της παρούσας παραγράφου σε 
περίπτωση που το μέλος παραβεί το καθεστώς ασυμβιβάστων των με-
λών της ΕΕΡ που καθιερώνεται κατωτέρω ή που απουσιάσει αδικαιο-
λόγητα από τρεις συνεχόμενες τακτικές συνεδριάσεις της ΕΕΡ ή που 
εκδοθεί σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για αδίκημα 
που συνεπάγεται κώλυμα διορισμού ή έκπτωση δημοσίου υπαλλήλου, 
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συμφωνά με τις διατάξεις του Κώδικα περί Δημοσίων Υπαλλήλων. Η 
έκπτωση μέλους της ΕΕΡ διαπιστώνεται με την επιφύλαξη του δ' εδα-
φίου της παρούσας παραγράφου κατόπιν σχετικού ερωτήματος του 
υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ή του 
Προέδρου της ΕΕΡ ή 5 μελών της ΕΕΡ, από ειδικό τριμελές συμβούλιο 
που συγκροτείται από τους Προέδρους του Συμβουλίου της Επικρατεί-
ας, του Αρείου Πάγου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου και προεδρεύε-
ται από τον αρχαιότερο εξ αυτών. Με απόφαση της οικείας Διαρκούς 
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, που συγκροτείται και λειτουργεί κατά το 
άρθρο 68 του Συντάγματος και τον Κανονισμό της Βουλής, λαμβανομέ-
νης με πλειοψηφία των 2/3 του όλου αριθμού των μελών της, κατόπιν 
προτάσεως του 1/3 του όλου αριθμού των μελών της, είναι επίσης δυνα-
τό να ζητηθεί η διαπίστωση της έκπτωσης μέλους ή μελών της ΕΕΡ, λό-
γω πλημμελούς ενάσκησης των καθηκόντων τους από το ειδικό τριμε-
λές συμβούλιο του προηγούμενου εδαφίου. Ως πλημμελής ενάσκηση 
των καθηκόντων μέλους ή μελών της ΕΕΡ θεωρείται κυρίως η επίδειξη 
πνεύματος αδιαφορίας ή κωλυσιεργίας ως προς την ενεργοποίηση των 
αρμοδιοτήτων και την υλοποίηση των αποφάσεων της ΕΕΡ που αφο-
ρούν στη ρύθμιση του τομέα της ραδιοτηλεόρασης. 

6. Σε περίπτωση πρόωρης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, λήξης θητείας 
μέλους της ΕΕΡ, τότε ο φορέας που υπέδειξε το μέλος αυτό υποδεικνύ-
ει το νέο μέλος, η θητεία του οποίου θα είναι ίση με το υπόλοιπο της θη-
τείας του παλαιού μέλους. 

7. Η ιδιότητα του μέλους της ΕΕΡ είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότη-
τα του βουλευτή, του μέλους της Κυβερνήσεως, του υφυπουργού και 
του γενικού ή ειδικού γραμματέα υπουργείου. Είναι επίσης ασυμβίβα-
στη με την ιδιότητα του εταίρου ή μετόχου ή μέλους διοικητικού συμ-
βουλίου ή υπαλλήλου εν γένει ή επαγγελματικού συνεργάτη, ή συγγε-
νούς των προηγουμένων προσώπων, επιχειρήσεως ιδρύσεως εγκατα-
στάσεως και λειτουργίας ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθμού, παρα-
γωγής εμπορίας και μεταδόσεως ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών προ-
γραμμάτων. 
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8.Όπου στις ισχύουσες διατάξεις αναφέρεται το «Εθνικό Συμβού-
λιο Ραδιοτηλεόρασης», εννοείται από της ισχύος του παρόντος νόμου η 
Εθνική Επιτροπή Ραδιοτηλεόρασης. 

Άρθρο 3 

Λειτουργία - Διαχείριση - Έσοδα ΕΕΡ 
1. Η ΕΕΡ συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει μεταξύ των μελών της 

τον Πρόεδρο της και τον αναπληρωτή του για θητεία δύο (2) ετών ανα-
νεώσιμη στην πρώτη συνεδρίασή της που συγκαλείται από τον υπουργό 
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης εντός ΙΟημέρου 
από της δημοσιεύσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του προεδρι-
κού διατάγματος διορισμού των μελών της. 

2. Η ΕΕΡ εκδίδει εντός μηνός από τη συγκρότησή της σε σώμα τον 
Κανονισμό Λειτουργίας της, που δημοσιεύεται με εντολή του Προέ-
δρου της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η ΕΕΡ συνιστά πενταμελή 
Εκτελεστική Επιτροπή εκ των μελών της στην οποία προεδρεύει ο Πρό-
εδρος της ΕΕΡ ή σε περίπτωση κωλύματος του ο αναπληρωτής του και 
στην οποία δύναται η ΕΕΡ να αναθέσει την άσκηση των ελεγκτικών της 
αρμοδιοτήτων. 

3. Η ΕΕΡ συνεδριάζει τακτικώς άπαξ της εβδομάδας και εκτάκτως 
όποτε προσκληθεί από τον Πρόεδρο ή σε περίπτωση κωλύματος του α-
πό τον αναπληρωτή του ή όποτε ζητηθεί τούτο από πέντε (5) τουλάχι-
στον μέλη της. Οι συνεδριάσεις της ΕΕΡ είναι δημόσιες, τα πρακτικά 
των συνεδριάσεών της είναι προσιτά σε κάθε ενδιαφερόμενο και οι α-
ποφάσεις της είναι αιτιολογημένες. 

4. Η ΕΕΡ έχει διοικητική, δημοσιονομική και διαχειριστική αυτοτέ-
λεια. Ο Πρόεδρος της ΕΕΡ ή σε περίπτωση κωλύματος του ο αναπλη-
ρωτής του έχει εξουσία διατάκτη των δαπανών λειτουργίας της ΕΕΡ 
και διοικητικού προϊσταμένου του Ειδικού Γραμματέα και του προσω-
πικού της Ειδικής Γραμματείας της ΕΕΡ. 

5. Η ΕΕΡ δύναται, κατά παρέκκλιση της ισχύουσας νομοθεσίας, να 
αναθέτει σε ειδικούς επιστήμονες έργο που συνίσταται στην εκπόνηση 
μελετών ή ελέγχων σχετικών με θέματα που άπτονται των αρμοδιοτή-
των της. Η ΕΕΡ δύναται κατά παρέκκλιση της ισχύουσας νομοθεσίας 
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να προβαίνει σε προμήθειες υλικοον και ηλεκτρονικού ή άλλου είδους 
εξοπλισμού που είναι απαραίτητοι για την εγκατάσταση και λειτουργία 
των γραφείων της. Η ΕΕΡ στεγάζεται σε χώρο που της παραχωρείται 
από το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρω-
σης εντός μηνός από της ισχύος του παρόντος νόμου. Σε περίπτωση που 
δεν της παραχωρείται χώρος ή ο παραχωρούμενος χώρος δεν είναι ε-
παρκής, η ΕΕΡ δύναται κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων να 
μισθώσει τον κατά την κρίση της κατάλληλο χώρο. 

6. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των υπουργών 
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομι-
κών εντός μηνός από τη συγκρότηση της ΕΕΡ σε σώμα, καθορίζεται η 
αποζημίωση του Προέδρου, του αναπληρωτή του και των μελών της 
ΕΕΡ κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, καθώς και η καταβο-
λή εξόδων κινήσεως και εκτός έδρας σε όσα μέλη έχουν τη μόνιμη κα-
τοικία τους εκτός του Νομού Αττικής. 

7. Η κάλυψη των δαπανών λειτουργίας της ΕΕΡ προέρχεται από την 
είσπραξη ειδικών υπέρ αυτής ετήσιων ανταποδοτικών τελών που επι-
βάλλονται έως την 30ή Ιουνίου εκάστου έτους με απόφασή της στις α-
νώνυμες εταιρείες, που νομίμως έχουν ιδρύσει και λειτουργούν ραδιο-
φωνικό ή τηλεοπτικό σταθμό. Το ύψος του ετήσιου ανταποδοτικού τέ-
λους δεν δύναται να υπερβαίνει το 0,5% των ακαθαρίστων εισπράξεων 
για την αντίστοιχη χρονική περίοδο των ανωνύμων εταιρειών, όπως αυ-
τές προκύπτουν από τους δημοσιευμένους ισολογισμούς τους. 

8. Για την κάλυψη των εξόδων ενάρξεως λειτουργίας της, η ΕΕΡ ε-
πιχορηγείται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό με ποσό πεντακοσίων 
(500) εκατομμυρίων δραχμών. Η επιχορήγηση εκταμιεύεται και αποδί-
δεται στην ΕΕΡ μέσω της ΔΟΥ Πληρωμών Αθηνών από τον τακτικό 
προϋπολογισμό του υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης, στον οποίο μεταφέρεται και εγγράφεται νέα πίστωση 
με τίτλο «Επιχορήγηση ΕΕΡ», εντός μηνός από της ισχύος του παρό-
ντος νόμου. 

9. Τα πάσης φύσεως έσοδα της ΕΕΡ, στα οποία περιλαμβάνεται και 
η επιχορήγησή της, κατατίθενται με μέριμνα και ευθύνη του Προέδρου 
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της σε ειδικό λογαριασμό που τηρείται σε υποκατάστημα κρατικού τρα-
πεζικού ιδρύματος λειτουργούντος στην έδρα της ΕΕΡ. 

10. Οι πάσης φύσεως αποζημιώσεις των μελών της ΕΕΡ, οι πάσης 
φύσεως αμοιβές και επιδόματα του προσωπικού της, οι αμοιβές των ει-
δικών επιστημόνων στους οποίους ανατίθεται έργο, καθώς και οι δαπά-
νες προμήθειας από την ΕΕΡ υλικών και εξοπλισμού ή μισθώσεως γρα-
φείων αποτελούν δαπάνες λειτουργίας της ΕΕΡ, που βαρύνουν τον 
προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων της και που ενεργούνται και εγκρί-
νονται κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων από τον Πρόεδρο 
της ή σε περίπτωση κωλύματος του από τον αναπληρωτή του. 

11. Ο έλεγχος των οικονομικών στοιχείων και των ετήσιων λογαρια-
σμών και καταστάσεων της ΕΕΡ γίνεται στο τέλος κάθε οικονομικού έ-
τους από ορκωτούς λογιστές που ορίζονται από τον υπουργό Εσωτερι-
κών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Οι ετήσιοι ισολογισμοί 
της ΕΕΡ δημοσιεύονται με μέριμνα του Προέδρου της σε δύο ημερή-
σιες εφημερίδες της Αθήνας και σε μία της Θεσσαλονίκης. Οι ρυθμί-
σεις της παραγράφου αυτής δεν απαλλάσσουν την ΕΕΡ από τον κατα-
σταλτικό έλεγχο νομιμότητας δαπανών του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

Άρθρο 4 

Αρμοδιότητες ΕΕΡ 
1. Η ΕΕΡ ασκεί τον συνταγματικά προβλεπόμενο άμεσο έλεγχο του 

κράτους επί της ραδιοφωνίας και της τηλεόρασης, καθώς και της εξα-
σφάλισης τήρησης των συνταγματικών επιταγών και των άρθρων 9 και 
10 της Σύμβασης για την προάσπιση τοτν δικαιωμάτων του ανθρώπου 
και των θεμελιωδών ελευθεριών των κρατών-μελών του Συμβουλίου 
του Ευρώπης, που τέθηκε σε ισχύ την 3.9.1953 και κυρώθηκε από την 
Ελλάδα την 19.9.1974, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα: α) της 
ελευθερίας της έκφρασης, β) της αντικειμενικής και επί ίσοις όροις με-
τάδοσης των πληροφοριών και ειδήσεων και των προϊόντων λόγου και 
τέχνης και γ) της προαγωγής του πολιτισμικού επιπέδου του λαού με 
την εξασφάλιση ποιοτικής στάθμης των προγραμμάτων. 

2. Η ΕΕΡ εκδίδει εντός έξι (6) μηνών από τη συγκρότησή της σε Σώ-
μα Κώδικα δημοσιογραφικής δεοντολογίας στη ραδιοτηλεόραση, Κώ-
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δικα ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών προγραμμάτων και Κώδικα δεο-
ντολογίας ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών διαφημίσεων ή αναθεωρεί 
τους υπάρχοντες αντίστοιχους Κώδικες. Οι Κώδικες αυτοί δημοσιεύο-
νται με εντολή του Προέδρου της ΕΕΡ στην Εφημερίδα της Κυβερνήσε-
ως και ισχύουν από της δημοσιεύσεώς τους σε αυτήν. Μέχρι της έκδο-
σης των Κωδίκων αυτών εξακολουθούν να ισχύουν και να εφαρμόζο-
νται οι υφιστάμενοι Κώδικες δεοντολογίας που έχουν εκδοθεί από το 
Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης του ν. 1866/1989. Η ΕΕΡ με από-
φασή της κατανέμει μεταξύ των πολιτικών κομμάτων ή συνασπισμών 
κομμάτων το χρόνο μεταδόσεως και προβολής ραδιοτηλεοπτικών μηνυ-
μάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του παρόντος νόμου και 
θέτει όρια στην έκταση και τον αριθμό των μηνυμάτων. 

3. Η ΕΕΡ εκδίδει εντός μηνός από τη συγκρότησή της σε σώμα τον 
Κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας της, τον Κανονισμό διαδικασίας 
και κριτηρίων, προϋποθέσεων και όρων χορηγήσεως, αναστολής, ανα-
κλήσεως και ανανεώσεως αδειών ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών σταθ-
μών, τον Κανονισμό διαδικασίας υποβολής και εξετάσεως ενώπιον της 
ή ενώπιον της Εκτελεστικής Επιτροπής της προσφυγών τυχόν θιγομέ-
νων από ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό πρόγραμμα ή διαφήμιση και τον 
Κανονισμό διαδικασίας υποβολής κυρώσεων και ακροάσεως των κα-
ταγγελομένων ως παραβατών. Οι Κανονισμοί αυτοί δημοσιεύονται με 
εντολή του Προέδρου της ΕΕΡ στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ι-
σχύουν από της δημοσιεύσεώς τους σε αυτήν. 

4. Η ΕΕΡ εκδίδει εντός μηνός από τη συγκρότησή της σε Σώμα τον 
Οργανισμό της Ειδικής Γραμματείας της που δημοσιεύεται με μέριμνα 
του Προέδρου της ΕΕΡ στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

5. Η ΕΕΡ χορηγεί, ανανεώνει, ανακαλεί και αναστέλλει τις άδειες 
ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας ραδιοφωνικού και τηλεοπτικού 
σταθμού και εκχωρεί συχνότητες εκπομπής σύμφωνα με τα οριζόμενα 
κατωτέρω. 

6. Η ΕΕΡ επιβάλλει είτε αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν σχετικής προ-
σφυγής κυρώσεις σε όσους παραβαίνουν τις ισχύουσες διατάξεις που 
αφορούν στην ίδρυση, εγκατάσταση και λειτουργία ραδιοφωνικού ή τη-
λεοπτικού σταθμού και ιδιαίτερα σε όσους παραβιάζουν τους όρους της 
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χορηγηθείσας σε αυτούς άδειας ή της συμβάσεως παραχωρήσεως που 
συνάπτουν με το Ελληνικό Δημόσιο, όπως ορίζεται κατωτέρω, καθώς 
και σε όσους παραβαίνουν τους Κώδικες, που εκδίδει η ΕΕΡ σύμφωνα 
με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, τις διατάξεις του π.δ/τος 
236/1992 (ΦΕΚ 124 Α') και τις διατάξεις του ν. 2121/1993 (ΦΕΚ 25 Ά) 
για την «πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά 
θέματα». Οι κυρώσεις που διαζευκτικά και ανάλογα με τη βαρύτητα ή 
την υποτροπή της παράβασης επιβάλλει σύμφωνα με τα ανωτέρω η 
ΕΕΡ είναι: α) Επίπληξη, β) Πρόστιμο από δραχμές εκατό χιλιάδες 
(100.000) έως εκατό εκατομμύρια (100.000.000), εισπραττόμενο βάσει 
του ΚΕΔΕ και περιερχόμενο στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών για 
τη χορήγηση υποτροφιών σε διπλωματούχους ΑΕΙ με σκοπό τη διενέρ-
γεια μεταπτυχιακών σπουδών με αντικείμενο τα Μέσα Μαζικής Ενημέ-
ρωσης (ΜΜΕ), γ) Αναστολή της άδειας λειτουργίας του ραδιοφωνικού 
ή τηλεοπτικού σταθμού μέχρι τριών (3) μηνών και δ) σε εξαιρετικές πε-
ριπτώσεις βαρέων και κατ' εξακολούθηση διαπραττομένων παραβάσε-
ων και εφόσον έχει επιβληθεί τρεις φορές στο παρελθόν ποινή προσω-
ρινής αναστολής της άδειας και σημειωθεί παράβαση, η οποία δικαιο-
λογεί την εκ νέου επιβολή της ποινής της αναστολής, ανάκληση της ά-
δειας λειτουργίας του ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθμού. 

7. Η ΕΕΡ απευθύνει γενικές ή ειδικές οδηγίες και συστάσεις προς 
τους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς που λειτουργούν ραδιοφωνικό ή 
τηλεοπτικό σταθμό προκειμένου να συμμορφωθούν με το γράμμα και 
το πνεύμα των ισχυουσών διατάξεων και ιδιαίτερα των Κωδίκων δεο-
ντολογίας. 

8. Η ΕΕΡ επιλέγει και προσλαμβάνει το προσωπικό της Ειδικής 
Γραμματείας της κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων. 

9. Η ΕΕΡ προτείνει στον υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκη-
σης και Αποκέντρωσης πρόσωπα αναγνωρισμένου κύρους και επαγ-
γελματικής επάρκειας για διορισμό στις θέσεις του Προέδρου, του 
Αντιπροέδρου και των Μελών του Δ.Σ. της ΕΡΤ Α.Ε., στις θέσεις υπό 
τα στοιχεία α, β, γ και δ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 
2173/1993 (ΦΕΚ 208 Α'). Ο αριθμός των προτεινομένων προσώπων σε 
καθεμία από τις άνω θέσεις θα είναι κάθε φορά τριπλάσιος σε σχέση 
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με τον αριθμό των υπό πλήρωση θέσεων και ο υπουργός Εσωτερικών, 
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης επιλέγει και διορίζει μεταξύ 
αυτών. 

10. Η ΕΕΡ υποβάλλει δυο φορές το χρόνο εντός του πρώτου δεκα-
πενθημέρου των μηνών Ιανουαρίου και Ιουλίου εκάστου έτους στη 
Βουλή έκθεση για την κατάσταση των ηλεκτρονικών μέσων λειτουργί-
ας και απολογισμού των δραστηριοτήτων της για το αναφερόμενο εξά-
μηνο. Η έκθεση αυτή συζητείται σε συνεδρίαση της αρμόδιας Διαρκούς 
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, όπου δύνανται να καλούνται σε ακρόα-
ση τα μέλη της ΕΕΡ κατά τις διατάξεις του άρθρου 38 του Κανονισμού 
της Βουλής. 

Άρθρο 5 

Ειδική Γραμματεία ΕΕΡ 
1. Συνιστάται Ειδική Γραμματεία της ΕΕΡ η οποία αποτελεί αυτοτε-

λή διοικητική μονάδα που εξυπηρετεί την ΕΕΡ και υπάγεται στον Πρό-
εδρο της ΕΕΡ. 

2. Για τη στελέχωση της Ειδικής Γραμματείας της ΕΕΡ συνιστώνται 
πενήντα (50) οργανικές θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτι-
κού δικαίου αορίστου χρόνου και μία (1) οργανική θέση Ειδικού Γραμ-
ματέα της ΕΕΡ με εξαετή θητεία. Από τις ανωτέρω θέσεις δέκα (10) 
οργανικές, καθώς και αυτή του Ειδικού Γραμματέα της ΕΕΡ μπορούν 
κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων του Κώδικα περί Δικηγόρων 
να καταληφθούν και από δικηγόρους-κατόχους αναγνωρισμένου από 
το ΔΙΚΑΤΣΑ μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με ειδίκευση τα ΜΜΕ, 
χωρίς η κατάληψη μιας από τις θέσεις αυτές να αποτελεί ασυμβίβαστο 
με τη δικηγορική ιδιότητα ή να αναστέλλει την άσκηση του δικηγορικού 
λειτουργήματος. 

3. Οι κατηγορίες και τα προσόντα πρόσληψης του προσωπικού της 
Ειδικής Γραμματείας της ΕΕΡ καθορίζονται με απόφαση της ΕΕΡ και 
περιλαμβάνονται στον Οργανισμό της Ειδικής Γραμματείας της ΕΕΡ, 
που εκδίδει η ΕΕΡ, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 4 του πα-
ρόντος νόμου. 
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4. Το προσωπικό της ΕΕΡ επιλέγεται και προσλαμβάνεται με από-
φαση της ΕΕΡ κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων περί προ-
σλήψεως προσωπικού στο δημόσιο τομέα. Ως επιτροπή επιλογής του 
προσωπικού της Ειδικής Γραμματείας της ΕΕΡ δύναται με απόφαση 
της ΕΕΡ να ορισθεί η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΕΡ. 

5. Οι τοποθετήσεις του προσλαμβανόμενου προσωπικού της ΕΕΡ 
στις διάφορες θέσεις του Οργανισμού της ΕΕΡ γίνονται με απόφαση 
του Προέδρου της ΕΕΡ. 

6. Με κοινή απόφαση των υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοί-
κησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών, που εκδίδεται με σύμφωνη 
γνώμη της ΕΕΡ εντός μηνός από της ισχύος του παρόντος νόμου, καθο-
ρίζεται παγίως το ύψος των πάσης φύσεως αποδοχών, ειδικών επιδο-
μάτων και λοιπών αποζημιώσεων του προσωπικού της Ειδικής Γραμμα-
τείας της ΕΕΡ. Οι ανωτέρω αποδοχές και αποζημιώσεις αναπροσαρμό-
ζονται τον μήνα Ιανουάριο εκάστου έτους αναλογικά με το ύψος του τι-
μαρίθμου του προηγουμένου έτους, όπως αυτός υπολογίζεται από την 
Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος. 

7. Το καθεστώς ασυμβιβάστων που ισχύει για τα μέλη της ΕΕΡ ισχύ-
ει αναλογικά και για το προσωπικό της Ειδικής Γραμματείας της. 

Άρθρο 6 

Άδεια ίδρυσης ραδιοφωνικού σταθμού 
1. Με απόφαση της ΕΕΡ χορηγείται σε φυσικό πρόσωπο υπήκοο και 

μόνιμο κάτοικο ενός των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε 
νομικό πρόσωπο που εδρεύει σε μία από τις χώρες-μέλη της ΕΕ και ε-
λέγχεται από υπηκόους ενός των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης ή σε παντός είδους ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών, άδεια ίδρυσης, 
εγκατάστασης και λειτουργίας ραδιοφωνικού σταθμού και εκπομπής 
μέσω αυτού ραδιοφωνικών προγραμμάτων. Τα φυσικά πρόσωπα που 
ζητούν άδεια, καθώς και οι μέτοχοι (φυσικά πρόσωπα), εταίροι, διευ-
θύνοντες σύμβουλοι, μέλη διοικητικού συμβουλίου και διαχειριστές της 
εταιρείας ή των εταιρειών που κατέχουν μετοχές της εταιρείας που ζη-
τά την άδεια, πρέπει να μην έχουν καταδικασθεί τελεσίδικα για αδίκη-
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μα που οΰμφωνα με τις κείμενες διατάξεις επισύρει κώλυμα διορισμού 
ως δημοσίου υπαλλήλου. 

2. Σε περίπτωση που ο αιτών την άδεια ίδρυσης ραδιοφωνικού 
σταθμού είναι προσωπική εταιρεία, τότε πρέπει οι ομόρρυθμοι εταίροι 
και οι διαχειριστές να είναι πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Αντίστοιχη υποχρέωση ισχύει και για τους κατόχους της 
πλειοψηφίας των μερίδων ή των μετοχών, για τους διευθύνοντες συμ-
βούλους, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και για τους διαχειριστές 
κεφαλαιουχικών εταιρειών που ζητούν άδεια, καθώς επίσης και για τα 
μέλη κοινοπραξίας που ζητεί άδεια. 

3. Δεν επιτρέπεται η χορήγηση περισσοτέρων της μιας αδειών ίδρυ-
σης, εγκατάστασης και λειτουργίας ραδιοφωνικού σταθμού στο ίδιο 
φυσικό πρόσωπο ή σε αυτό και σε συγγενή του, καθώς και στο ίδιο νο-
μικό πρόσωπο. 

4. Κάθε φυσικό πρόσωπο εφόσον δεν κατέχει ήδη εν όλω ή εν μέρει 
άδεια ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας ραδιοφωνικού σταθμού 
δύναται να κατέχει μετοχές, μερίδια ή μερίδες, να είναι εταίρος, μέτο-
χος, διαχειριστής, διευθύνων σύμβουλος και μέλος διοικητικού συμβου-
λίου μόνο μιας εταιρείας που κατέχει ή αιτείται άδεια ίδρυσης εγκατά-
στασης και λειτουργίας ραδιοφωνικού σταθμού. 

5. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με την εξαίρεση του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων και των κρατικών πιστωτικών ιδρυμά-
των, δύναται να καλύπτει από μόνο του ή με συγγενή του, εφόσον πρό-
κειται για φυσικό πρόσωπο, με κάθε μορφής χρηματοδότηση τις δαπά-
νες λειτουργίας σε ποσοστό άνω του 10% ενός μόνο ραδιοφωνικού 
σταθμού. 

6. Απαγορεύται η τεχνική δικτύωση μεταξύ ραδιοφωνικών σταθ-
μών, καθώς και κάθε διαμόρφωση προγράμματος ραδιοφωνικού σταθ-
μού που ταυτίζεται με οποιονδήποτε τρόπο ολικώς ή μερικώς κατά το 
περιεχόμενο ή τα δηλωτικά στοιχεία με πρόγραμμα άλλου ραδιοφωνι-
κού σταθμού (δικτύωση προγράμματος). Εξαιρετικώς επιτρέπεται η τε-
χνική δικτύωση μεταξύ ραδιοφωνικών σταθμών για μετάδοση προ-
γραμμάτων έκτακτης επικαιρότητας που αφορούν την εθνική ασφά-
λεια, την ακεραιότητα της χώρας ή φυσικές καταστροφές. 
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7. Οι άδειες ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας ραδιοφωνικού 
σταθμού είναι τετραετούς διάρκειας, είναι απεριόριστα ανανεώσιμες 
με απόφαση της ΕΕΡ και δύνανται να είναι εθνικής, περιφερειακής ή 
τοπικής εμβέλειας. Φυσικό πρόσωπο που αναλαμβάνει, είτε μόνο του 
είτε μέσω εταιρείας ή κοινοπραξίας, στην οποία συμμετέχει με οποιον-
δήποτε έμμεσο ή άμεσο τρόπο, προμήθειες, μελέτες, παροχή κάθε εί-
δους υπηρεσιών ή την εκτέλεση έργων του κράτους, των οργανισμών 
τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου 
ή νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν κατά πλειοψηφί-
α στο Δημόσιο ή δημόσιων ή δημοτικών επιχειρήσεων και ενοικιάσεις 
δημοσίων ή δημοτικών χώρων ή μισθώνει ακίνητα που ανήκουν στα 
προαναφερόμενα πρόσωπα ή δέχεται παραχωρήσεις κάθε μορφής στα 
ακίνητα αυτά, δεν μπορεί να κατέχει ούτε να ζητήσει το ίδιο ή συγγε-
νής του άδεια ίδρυσης ραδιοφωνικού σταθμού εθνικής, περιφερειακής 
ή τοπικής εμβέλειας, ούτε να έχει την ιδιότητα εταίρου, διαχειριστή, με-
τόχου, διευθύνοντα συμβούλου ή μέλους διοικητικού συμβουλίου εται-
ρείας που κατέχει ή ζητεί να λάβει τέτοια άδεια, ή με οποιονδήποτε 
τρόπο να ελέγχει ή να επηρεάζει την εταιρεία αυτή. 

8. Επιτρέπεται η εγκατάσταση και λειτουργία αναμεταδοτών προ-
γραμμάτων ραδιοφωνικών σταθμών που κατέχουν νομίμως άδεια, μό-
νον εφόσον αυτή εξυπηρετεί τη μετάδοση σε εθνικό ή περιφερειακό ε-
πίπεδο του προγράμματος ραδιοφωνικού σταθμού με άδεια εθνικής ή 
περιφερειακής εμβέλειας. 

9. Με απόφαση της ΕΕΡ, που εκδίδεται εντός τριών μηνών από της 
ισχύος του παρόντος νόμου, κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Επιτροπής 
που συγκροτείται από τους υπηρετούντες Γενικούς Διευθυντές και 
Διευθυντές της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνιών του υπουργείου 
Μεταφορών και Επικοινωνιών, καθορίζονται οι περιοχές των συχνοτή-
των εκπομπής στις οποίες μπορούν να εκπέμπουν οι ραδιοφωνικοί 
σταθμοί, καθώς και οι διαθέσιμες συχνότητες εκπομπής ραδιοφωνικών 
προγραμμάτων ανά περιφέρεια. Επίσης καθορίζονται και τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά που πρέπει να έχουν οι αδειούχοι ραδιοφωνικοί σταθ-
μοί. Η απόφαση αυτή της ΕΕΡ δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως με εντολή του Προέδρου της. Η αποζημίωση της ανωτέρω 
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Επιτροπής καθορίζεται με απόφαση του Προέδρου της ΕΕΡ και θεω-
ρείται δαπάνη λειτουργίας της ΕΕΡ. Οι συχνότητες εκπομπής αποτε-
λούν εθνική περιουσία και η εκχώρησή τους στους κατόχους άδειας δεν 
επιτρέπεται να γίνει άνευ χρηματικού ανταλλάγματος, με εξαίρεση την 
ΕΡΤ Α.Ε. Το ποσόν του ανταλλάγματος καθορίζεται κατά περίπτωση 
με απόφαση της ΕΕΡ κατά τη χορήγηση της άδειας. Το ποσό του ανταλ-
λάγματος δεν μπορεί να είναι μικρότερο των πενήντα εκατομμυρίων 
(50.000.000) δραχμών για άδειες εθνικής εμβέλειας, των δέκα εκατομ-
μυρίων (10.000.000) δραχμών για άδειες περιφερειακής εμβέλειας και 
του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δραχμών για άδειες τοπικής εμβέ-
λειας. Τα ανωτέρω ποσά αναπροσαρμόζονται ανά πενταετία αρχής γε-
νομένης από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος νόμου, κατά ποσοστό 
ίσο με το συνολικό ποσοστό αύξησης του τιμαρίθμου κατά την παρελ-
θούσα πενταετία όπως αυτή η αύξηση υπολογίζεται από την Εθνική 
Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος. 

10. Τα κριτήρια, οι προϋποθέσεις και οι όροι χορήγησης και ανανέ-
ωσης των αδειοδν ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας ραδιοφωνι-
κού σταθμού, καθώς και οι κανόνες δεοντολογίας των ραδιοφωνικών 
προγραμμάτων και διαφημίσεων καθορίζονται από τους σχετικούς Κα-
νονισμούς και Κώδικες που εκδίδονται σύμφωνα με τα ανωτέρω από 
την ΕΕΡ. Οι διατάξεις των Κωδίκων και Κανονισμών αυτών πρέπει να 
συμβαδίζουν με το γράμμα και το πνεύμα των σχετικών με την άσκηση 
ραδιοφωνικών δραστηριοτήτων διατάξεων του Συντάγματος, των Διε-
θνών Συμβάσεων και της Κοινοτικής και Ελληνικής Νομοθεσίας. Στη 
χορηγούμενη ή ανανεούμενη άδεια περιέχονται οι όροι χορηγήσεώς 
της, η εκχωρούμενη συχνότητα εκπομπής, καθώς και οι τεχνικές προ-
διαγραφές εγκατάστασης του σταθμού και εκπομπής των προγραμμά-
των. 

11. Η άδεια ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας ραδιοφωνικού 
σταθμού είναι αναπαλλοτρίωτη και μεταβιβάζεται μόνο σε περίπτωση 
κληρονομικής εξ αδιαθέτου διαδοχής μεταξύ φυσικών προσώπων και 
μόνο όταν ο κληρονόμος είναι υπήκοος κράτους-μέλους της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης. Στην περίπτωση αυτή ο κληρονόμος οφείλει να γνωστο-
ποιήσει στην ΕΕΡ τη μεταβίβαση της άδειας στο πρόσωπο του εντός 
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τριμήνου από το θάνατο του κληρονομουμένου, διαφορετικά η άδεια α-
νακαλείται. 

12. Οι ανώνυμες εταιρείες που κατέχουν ή ζητούν άδεια ίδρυσης, ε-
γκατάστασης και λειτουργίας ραδιοφωνικού σταθμού, πρέπει να έχουν 
το εταιρικό τους κεφάλαιο μόνο σε ονομαστικές μετοχές, εφαρμοζομέ-
νων αναλογικά στην περιπτωσή τους των διατάξεων του άρθρου 24 του 
ν. 1746/1988. Μεταβίβαση ή ενεχυρίαση των μετοχών των εταιρειών 
αυτών επιτρέπεται μόνο μέχρι συνολικού ποσοστού 49% του μετοχικού 
κεφαλαίου, γεγονός για το οποίο ενημερώνεται εντός μηνός η ΕΕΡ με 
ποινή ανακλήσεως της άδειας. 

13. Είναι δυνατή η χορήγηση από την ΕΕΡ άδειας για ίδρυση, εγκα-
τάσταση και λειτουργία πειραματικού ραδιοφωνικού σταθμού μόνο σε 
φυσικά πρόσωπα υπηκόους και μονίμους κατοίκους κρατών-μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για εκπομπή περιορισμένης ισχύος σε περιοχή 
συχνοτήτων (ερασιτεχνική άδεια). Η ΕΕΡ με απόφασή της που εκδίδει 
εντός τριών μηνών από της ισχύος του παρόντος νόμου, κατόπιν σύμ-
φωνης γνώμης της Επιτροπής της παραγράφου 9 του παρόντος άρθρου, 
καθορίζει την περιοχή συχνοτήτων, τις διαθέσιμες συχνότητες, καθώς 
και τις τεχνικές προδιαγραφές εγκατάστασης και εκπομπής των πειρα-
ματικών ραδιοφωνικών σταθμών. 

14. Η παραβίαση των όρων και απαγορεύσεων του παρόντος άρ-
θρου αποκλείει τη χορήγηση και επισύρει την ανάκληση με απόφαση 
της ΕΕΡ της άδειας ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας ραδιοφωνι-
κού σταθμού, σε περίπτωση που αυτή έχει χορηγηθεί. 

15. Δεν απαιτείται χορήγηση της άδειας του παρόντος άρθρου στην 
ΕΡΤ Α.Ε. προκειμένου να της επιτραπεί η ίδρυση, εγκατάσταση και λει-
τουργία ραδιοφωνικού σταθμού και η εκπομπή ραδιοφωνικών προ-
γραμμάτων. 

Άρθρο 7 

Άδεια ίδρυσης τηλεοπτικού σταθμού 
1. Με απόφαση της ΕΕΡ χορηγείται σε ανώνυμη εταιρεία ή σε κοι-

νοπραξία ανωνύμων εταιρειών ή σε οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης 
οποιασδήποτε βαθμίδας ή σε οιασδήποτε μορφής ενώσεις οργανισμών 
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τοπικής αυτοδιοίκησης άδεια ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας 
τηλεοπτικού σταθμού και εκπομπής μέσω αυτού τηλεοπτικών προγραμ-
μάτων. Ο κάτοχος της ανωτέρω άδειας δεν δύναται να αναθέτει εν ό-
λω ή εν μέρει σε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο την ευθύνη της λει-
τουργίας και εκμετάλλευσης του τηλεοπτικού σταθμού τον οποίο ίδρυ-
σε και εγκατέστησε βάσει της άδειας αυτής. 

2. Σε περίπτωση που ο αιτών ή ο κατέχων άδεια ίδρυσης τηλεοπτι-
κού σταθμού είναι ανώνυμη εταιρεία, τότε: α) οι μετοχές της πρέπει να 
είναι ονομαστικές εφαρμοζομένων αναλογικώς στην περίπτωσή τους 
των διατάξεων του άρθρου 24 του ν. 1746/1988, β) κανένας μέτοχος της 
εταιρείας δεν δύναται να ελέγχει, από μόνος του ή μαζί με συγγενή ή 
συγγενείς του περισσότερο από το 25% του μετοχικού κεφαλαίου της 
εταιρείας, γ) οι μέτοχοι (φυσικά πρόσωπα) της εταιρείας ή των εται-
ρειών που κατέχουν μετοχές της εταιρείας, οι οποίοι είναι υπήκοοι 
κράτους μη μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν δύνανται να ελέγχουν 
άνω του 25% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και δ) οι μέτοχοι 
(φυσικά πρόσωπα) της εταιρείας ή των εταιρειών που κατέχουν μετο-
χές της εταιρείας, πρέπει να μην έχουν καταδικασθεί τελεσίδικα για α-
δίκημα που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις επισύρει κώλυμα διορι-
σμού ως δημοσίου υπαλλήλου. 

3. Δεν επιτρέπεται η χορήγηση περισσοτέρων της μιας αδειών ίδρυ-
σης, εγκατάστασης και λειτουργίας τηλεοπτικού σταθμού στο ίδιο νομι-
κό πρόσωπο. 

4. Κάθε φυσικό πρόσωπο δύναται να κατέχει μετοχές, μερίδια ή με-
ρίδες, να είναι εταίρος, μέτοχος, διαχειριστής, διευθύνων σύμβουλος 
και μέλος διοικητικού συμβουλίου μόνο μιας ανώνυμης εταιρείας που 
κατέχει ή αιτείται άδεια ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας τηλε-
οπτικού σταθμού. 

5. Κάθε φυσικό πρόσωπο ή συγγενής του ή νομικό πρόσωπο, με την 
εξαίρεση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και των κρατικών 
πιστωτικών ιδρυμάτων, δύναται να καλύπτει με κάθε μορφής χρηματο-
δότηση τις δαπάνες λειτουργίας σε ποσοστό άνω του 10% ενός μόνο τη-
λεοπτικού σταθμού. 
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6. Φυσικό πρόσωπο που αναλαμβάνει, είτε μόνο του είτε μέσω εται-
ρείας ή κοινοπραξίας στην οποία συμμετέχει με οποιονδήποτε έμμεσο 
ή άμεσο τρόπο, προμήθειες, μελέτες, παροχή κάθε είδους υπηρεσιών ή 
την εκτέλεση έργων του κράτους, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκη-
σης ή άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή νομικών προσώ-
πων ιδιωτικού δικαίου, που ανήκουν κατά πλειοψηφία στο Δημόσιο ή 
δημοσίων ή δημοτικών επιχειρήσεων και ενοικιάσεις δημόσιων ή δημο-
τικών χώρων ή μισθώνει ακίνητα που ανήκουν στα προαναφερόμενα 
πρόσωπα ή δέχεται παραχωρήσεις οιασδήποτε μορφής στα ακίνητα 
αυτά, δεν μπορεί να κατέχει ούτε να ζητήσει άδεια ίδρυσης τηλεοπτι-
κού σταθμού εθνικής, περιφερειακής ή τοπικής εμβέλειας ούτε να έχει 
την ιδιότητα εταίρου, διαχειριστή, μετόχου, διευθύνοντα συμβούλου ή 
μέλους διοικητικού συμβουλίου εταιρείας που κατέχει ή ζητεί να λάβει 
τέτοια άδεια ή με οποιονδήποτε τρόπο να ελέγχει ή να επηρεάζει την 
εταιρεία αυτή. Η απαγόρευση του προηγουμένου εδαφίου επεκτείνεται 
και αφορά και στους συγγενείς του φυσικού προσώπου. 

7. Απαγορεύεται η τεχνική δικτύωση μεταξύ τηλεοπτικών σταθμοον, 
καθώς και κάθε διαμόρφωση προγράμματος τηλεοπτικού σταθμού που 
ταυτίζεται με οποιονδήποτε τρόπο ολικώς ή μερικώς κατά το περιεχό-
μενο ή τα δηλωτικά στοιχεία με πρόγραμμα άλλου τηλεοπτικού σταθ-
μού (δικτύωση προγράμματος). Εξαιρετικώς επιτρέπεται η τεχνική δι-
κτύωση μεταξύ τηλεοπτικών σταθμών για μετάδοση προγραμμάτων 
έκτακτης επικαιρότητας που αφορούν την εθνική ασφάλεια, την ακε-
ραιότητα της χώρας ή φυσικές καταστροφές. 

8. Οι άδειες ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας τηλεοπτικού 
σταθμού είναι οκταετούς διάρκειας, είναι απεριόριστα ανανεώσιμες με 
απόφαση της ΕΕΡ και δύνανται να είναι εθνικής, περιφερειακής ή το-
πικής εμβέλειας. Το ποσό του καταβεβλημένου κεφαλαίου των ανωνύ-
μων εταιρειών που κατέχουν ή ζητούν άδεια πρέπει να είναι τουλάχι-
στον πεντακόσια εκατομμύρια (500.000.000) δραχμές για την περίπτω-
ση άδειας εθνικής εμβέλειας, διακόσια πενήντα εκατομμύρια (250. 
000.000) δραχμές για την περίπτωση άδεια περιφερειακής εμβέλειας 
και πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) δραχμές για την περίπτωση ά-
δειας τοπικής εμβέλειας. 
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9. Επιτρέπεται η εγκατάσταση και λειτουργία αναμεταδοτών προ-
γραμμάτων τηλεοπτικών σταθμών μόνο εφόσον αυτή εξυπηρετεί τη με-
τάδοση σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο του προγράμματος τηλεο-
πτικού σταθμού με άδεια εθνικής ή περιφερειακής εμβέλειας. Απαγο-
ρεύεται η τοποθέτηση αναμεταδοτών σε εθνικούς δρυμούς, βιότοπους, 
τοπία ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους και πλησίων κατοικιών. 

10. Με απόφαση της ΕΕΡ, που εκδίδεται εντός τριών μηνών από της 
ισχύος του παρόντος, κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Επιτροπής, που 
συγκροτείται από τους υπηρετούντες Γενικούς Διευθυντές και Διευθυ-
ντές της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνιών του Υπουργείου Μεταφο-
ρών και Επικοινωνιών, καθορίζονται οι περιοχές των συχνοτήτων στις 
οποίες μπορούν να εκπέμπουν οι τηλεοπτικοί σταθμοί, οι διαθέσιμες 
συχνότητες εκπομπής τηλεοπτικών προγραμμάτων ανά περιφέρεια, κα-
θώς και οι τεχνικές προδιαγραφές που πρέπει να έχουν οι αδειούχοι 
τηλεοπτικοί σταθμοί. Η απόφαση αυτή της ΕΕΡ δημοσιεύεται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με εντολή του Προέδρου της. Η αποζημί-
ωση της ανωτέρω Επιτροπής καθορίζεται με απόφαση του Προέδρου 
της ΕΕΡ και θεωρείται δαπάνη λειτουργίας της ΕΕΡ. Οι συχνότητες εκ-
πομπής αποτελούν εθνική περιουσία και η εκχώρησή τους στους κατό-
χους άδειας δεν επιτρέπεται να γίνει άνευ χρηματικού ανταλλάγματος, 
με εξαίρεση την ΕΡΤ Α.Ε. Το ποσόν του ανταλλάγματος καθορίζεται 
κατά περίπτωση με απόφαση της ΕΕΡ κατά τη χορήγηση της άδειας. Το 
ποσό του ανταλλάγματος δεν μπορεί να είναι μικρότερο των πεντακο-
σίων εκατομμυρίων (500.000.000) δραχμών για άδειες εθνικής εμβέ-
λειας, των εκατό εκατομμυρίων (100.000.000) δραχμών για άδειες πε-
ριφερειακής εμβέλειας και των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) δραχ-
μών για άδειες τοπικής εμβέλειας. Τα ανωτέρω ποσά αναπροσαρμόζο-
νται ανά πενταετία αρχής γενομένης από της ενάρξεως ισχύος του πα-
ρόντος νόμου, κατά ποσοστό ίσο με το συνολικό ποσοστό αύξησης του 
τιμαρίθμου κατά την παρελθούσα πενταετία, όπως αυτή η αύξηση υπο-
λογίζεται από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος. 

11. Η διαδικασία, τα κριτήρια, οι προϋποθέσεις και οι όροι χορήγη-
σης και ανανέωσης των αδειών ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργί-
ας τηλεοπτικού σταθμού, καθώς και οι κανόνες δεοντολογίας των τηλε-
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οπτικών προγραμμάτων και διαφημίσεων καθορίζονται από τους σχε-
τικούς Κανονισμούς και Κώδικες που εκδίδονται σύμφωνα με τα ανω-
τέρω από την ΕΕΡ Οι διατάξεις των Κωδίκων και Κανονισμών αυτών 
πρέπει να συμβαδίζουν με το γράμμα και το πνεύμα των σχετικών με 
την άσκηση τηλεοπτικών δραστηριοτήτων διατάξεων του Συντάγματος, 
των Διεθνών Συμβάσεων και της Κοινοτικής και Ελληνικής Νομοθεσί-
ας. Στη χορηγούμενη ή ανάνεούμενη άδεια περιέχονται οι όροι χορη-
γήσεώς της, η εκχωρούμενη συχνότητα εκπομπής, καθώς και οι τεχνι-
κές προδιαγραφές εγκατάστασης του σταθμού και εκπομπής του προ-
γράμματος. 

12. Η άδεια ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας τηλεοπτικού 
σταθμού είναι αναπαλλοτρίωτη και απαγορεύεται κάθε είδους παρα-
χώρηση της χρήσης ή της εκμετάλλευσης τηλεοπτικού σταθμού σε φυσι-
κό ή νομικό πρόσωπο, με ποινή την ανάκληση της άδειας και για τις δύ-
ο περιπτώσεις. 

Μεταβίβαση ή ενεχυρίαση των μετοχών των ανωνύμων εταιρειών 
που κατέχουν άδεια επιτρέπεται μόνο μέχρι ποσοστού 25% και με την 
επιφύλαξη της διατάξεως της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, γε-
γονός για το οποίο ενημερώνεται εντός μηνός η ΕΕΡ με ποινή ανακλή-
σεως της άδειας. 

13. Είναι δυνατή η χορήγηση από την ΕΕΡ άδειας για ίδρυση, εγκα-
τάσταση και λειτουργία πειραματικού τηλεοπτικού σταθμού σε φυσικά 
μόνο πρόσωπα υπηκόους κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
εκπομπή περιορισμένης ισχύος σε περιοχή συχνοτήτων (ερασιτεχνική 
άδεια). Η ΕΕΡ με απόφαση της που εκδίδει εντός τριών μηνών από της 
ισχύος του παρόντος νόμου, κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Επιτροπής 
της παραγράφου 10 του παρόντος άρθρου, καθορίζει την περιοχή συ-
χνοτήτων, τις διαθέσιμες συχνότητες, καθώς και τις τεχνικές προδια-
γραφές εγκατάστασης και εκπομπής για τους πειραματικούς τηλεοπτι-
κούς σταθμούς. 

14. Η ανώνυμη εταιρεία στην οποία χορηγήθηκε άδεια ίδρυσης, ε-
γκατάστασης και λειτουργίας τηλεοπτικού σταθμού συνάπτει, εντός μη-
νός από τη χορήγηση της άδειας, με την ΕΕΡ που εκπροσωπεί στην 
προκειμένη περίπτωση το Ελληνικό Δημόσιο, σύμβαση (παραχωρήσε-
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ως) στην οποία περιέχονται οι όροι χορηγήσεως της άδειας και οι υπο-
χρεώσεις της αδειούχου εταιρείας. Ο τύπος της συμβάσεως αυτής κα-
ταρτίζεται από την ΕΕΡ εντός τριών μηνών από τη συγκρότησή της σε 
σώμα και δημοσιεύεται με μέριμνα του Προέδρου της στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

15. Κατά την κατάρτιση του τύπου της συμβάσεως της προηγουμένης 
παραγράφου η ΕΕΡ λαμβάνει μέριμνα ώστε να αποτυπωθούν ως όροι 
της συμβάσεως η τήρηση από την αδειούχο εταιρεία των υποχρεοασεών 
της που ευθέως, αναλογικώς ή εξ αντιδιαστολής απορρέουν από τις κεί-
μενες διατάξεις και ιδιαίτερα των υποχρεώσεών της που συνίστανται 
στη σύναψη συλλογικών συμβάσεων εργασίας με το προσωπικό της, 
στην είσπραξη αγγελιοσήμου για τη μετάδοση διαφημίσεων, στην κα-
ταβολή στους δικαιούχους των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας 
και στην καταβολή στην ΕΕΡ των ανταποδοτικών τελών της παραγρά-
φου 7 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου. 

16. Η παραβίαση των όρων και απαγορεύσεων του παρόντος άρ-
θρου, αποκλείει τη χορήγηση και επισύρει την αυτοδίκαιη ανάκληση με 
απόφαση της ΕΕΡ της άδειας ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας 
τηλεοπτικού σταθμού, σε περίπτωση που αυτή έχει χορηγηθεί. 

17. Δεν απαιτείται χορήγηση της άδειας του παρόντος άρθρου στην 
ΕΡΤ Α.Ε. προκειμένου να της επιτραπεί η ίδρυση, εγκατάσταση και 
λειτουργία τηλεοπτικού σταθμού και η εκπομπή τηλεοπτικών προγραμ-
μάτων. 

Άρθρο 8 

Ονομαστικοποίηση μετοχών ανωνύμων εταιρειών 
1. Οι μετοχές των ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών που έχουν ως α-

ντικείμενο την ανάληψη προμηθειών, μελετών, παροχή κάθε είδους υ-
πηρεσιών ή την εκτέλεση έργων του κράτους, των οργανισμών τοπικής 
αυτοδιοίκησης ή άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή δημο-
σίων ή δημοτικών επιχειρήσεων και οργανισμών, την ενοικίαση δημό-
σιων ή δημοτικών χώρων, καθώς και τη μίσθωση ακινήτων που ανήκουν 
στα προαναφερόμενα νομικά πρόσωπα ή την αποδοχή παραχώρησης 
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κάθε μορφής που ανήκουν στα πρόσωπα αυτά, είναι υποχρεωτικά ονο-
μαστικές στο σύνολο τους. 

2. Οι υφιστάμενες ανώνυμες εταιρείες, που εμπίπτουν στις διατά-
ξεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού και των οποίων το μετοχικό 
κεφάλαιο καλύπτεται συνολικά ή μερικά με ανώνυμες μετοχές, υποχρε-
ούνται, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση αυτού του 
νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να μετατρέψουν τις ανώνυμες 
αυτές μετοχές σε ονομαστικές. 

3. Αν η προθεσμία της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού παρέλθει 
άπρακτη, εφαρμόζονται οι διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της παρα-
γράφου 2 του άρθρου 24 του ν. 2214/1994 (ΦΕΚ 75 Α"). 

4. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας της παραγράφου 2 του άρ-
θρου αυτού οι ανώνυμες εταιρείες που συμμετέχουν σε διαγωνισμό ή 
αναλαμβάνουν απευθείας οποιοδήποτε εκ των έργων που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, οφείλουν να προσκομίζουν 
στην αρμόδια για την ανάθεση αρχή βεβαίωση του προϊσταμένου της 
αρμόδιας για τη φορολογία της εταιρείας ΔΟΥ ότι οι μετοχές της εται-
ρείας μετετράπησαν σε ονομαστικές σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ-
θρου αυτού. Σε περίπτωση μη προσκομίσεως της ανωτέρω βεβαιώσε-
ως, η συμμετοχή της εταιρείας στο διαγοονισμό ή στην καθ' οιονδήποτε 
τρόπο ανάληψη των έργων αυτών είναι απαράδεκτη. 

5. Με απόφαση του υπουργού Οικονομικών ρυθμίζονται όλες οι λε-
πτομέρειες που είναι τυχόν αναγκαίες για την εφαρμογή των θεμάτων 
του άρθρου αυτού. 

Άρθρο 9 

Ραδιοτηλεοπτικά μηνύματα κατά την προεκλογική περίοδο 
1. Καθ' όλη τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, εις τα πολιτικά 

κόμματα παραχωρείται από τα κρατικά και ιδιωτικά ραδιοτηλεοπτικά 
μέσα μαζικής ενημέρωσης, που λειτουργούν νομίμως, συνολικός χρό-
νος μιας ώρας καθ' εκάστη ημέρα και από έκαστο δίκτυο για την προ-
βολή των κάθε είδους προεκλογικών μηνυμάτων και διαφημίσεων των 
πολιτικών κομμάτων. 
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2. Η πληρωμή της δαπάνης του χρόνου της προηγουμένης παραγρά-
φου γίνεται από το Ελληνικό Δημόσιο, σε βάρος των πιστώσεων που α-
ναγράφονται στον προϋπολογισμό του υπουργείου Εσωτερικών, Δημό-
σιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 
1 παρ. 3 του ν. 1443/1994 (ΦΕΚ 73 Α'). Η καταβολή της εν λόγω δαπά-
νης στις επιχειρήσεις των ραδιοτηλεοπτικών μέσων μαζικής ενημέρω-
σης, γίνεται με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκη-
σης και Αποκέντρωσης βάσει σχετικής προτάσεως της ΕΕΡ. 

3. Ο χρόνος των ανωτέρω παραγράφουν 1 και 2 του παρόντος άρ-
θρου, κατανέμεται μεταξύ όλων των πολιτικών κομμάτων, που μετέ-
χουν στις βουλευτικές εκλογές και καταρτίζουν πλήρεις συνδυασμούς 
υποψηφίων τουλάχιστον στα τρία τέταρτα (3/4) των εκλογικών περιφε-
ρειών της χώρας. Η κατανομή αυτή γίνεται από την ΕΕΡ από την οποί-
α καθορίζονται επίσης και οι όροι, σύμφωνα με τους οποίους γίνεται ο 
προεκλογικός διάλογος και η δεοντολογία που διέπει τα προεκλογικά 
μηνύματα και τις διαφημίσεις των πολιτικών κομμάτων. Κατά τη διάρ-
κεια της προεκλογικής περιόδου στην ΕΕΡ συμμετέχουν με δικαίωμα 
ψήφου και εκπρόσωποι των κομμάτων ή συνασπισμών κομμάτων, τα ο-
ποία έχουν πλήρεις συνδυασμούς υποψηφίων στα τρία τέταρτα (3/4) 
των εκλογικών περιφερειών της χώρας. 

4. Απαγορεύεται η κάθε είδους προβολή των υποψηφίων βουλευτών 
από τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. 

5. Απαγορεύεται η κάθε είδους προβολή πολιτικών κομμάτων και υ-
ποψηφίων βουλευτών κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, α-
πό ραδιοτηλεοπτικά μέσα, στα οποία δεν έχει χορηγηθεί η νόμιμη ά-
δεια λειτουργίας. 

6. Οι παραβάτες των διατάξεων των παραγράφων 1, 2, 3 και 4 του 
παρόντος άρθρου τιμωρούνται με αφαίρεση της άδειας λειτουργίας του 
ραδιοτηλεοπτικού σταθμού επί ένα εξάμηνο, που επιβάλλεται με από-
φαση της ΕΕΡ. 

7. Οι παραβάτες των διατάξεων της παρ. 5 του παρόντος άρθρου τι-
μωρούνται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική 
ποινή τουλάχιστον δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) δραχμών. 
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Άρθρο 10 

Παροχή Διαφήμισης 
1. Κάθε αγορά διαφημιστικού χώρου, χρόνου ή οποιασδήποτε μορ-

φής διαφημιστικής παροχής που έχει ως αντικείμενο την έκδοση, μετά-
δοση, προβολή και διανομή διαφημιστικών μηνυμάτων απαγορεύεται 
να πραγματοποιείται με τη μεσολάβηση τρίτου, εκτός αν πραγματο-
ποιείται για λογαριασμό ενός διαφημιζομένου και μέσω μιας γραπτής 
σύμβασης εντολής. Η σύμβαση αυτή καθορίζει τους όρους αμοιβής του 
μεσολαβητή και το ύψος της αμοιβής. Η σύμβαση αυτή αναφέρει επί-
σης υποχρεωτικά τις οποιεσδήποτε άλλες παροχές που παρέχονται α-
πό το μεσολαβητή πέραν των συμφωνηθέντων, καθώς και τη συνολική 
αξία τους. Κάθε είδους έκπτωση που προσφέρεται από το διαφημιστι-
κό μέσο πρέπει να εμφανίζεται στο τιμολόγιο που παραδίδεται στον 
διαφημιζόμενο έστω και αν οι αγορές που αναφέρονται στο πρώτο ε-
δάφιο της παρούσης παραγράφου δεν εξοφλούνται ευθέως από τον 
διαφημιζόμενο στο διαφημιστικό μέσο. Το τιμολόγιο των αγορών αυ-
τών κοινοποιείται σε κάθε περίπτωση από το διαφημιστικό μέσο στον 
διαφημιζόμενο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την έκδοση, μετάδο-
ση, προβολή ή διανομή του μηνύματος. 

2. Ο μεσολαβητής που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος 
άρθρου δεν μπορεί να εισπράξει άλλη αμοιβή εκτός από αυτή που του 
καταβάλλεται από τον διαφημιζόμενο ως αμοιβή για τη διεκπεραίωση 
της εντολής, ούτε να δεχθεί άλλη αμοιβή ή οποιαδήποτε παροχή από το 
διαφημιστικό μέσο. 

3. Το πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες συμβουλών στον τομέα των 
ΜΜΕ ή σε διαφημιστικές επιχειρήσεις δεν μπορεί να δεχθεί αμοιβή ή 
οποιαδήποτε άλλη παροχή από το διαφημιστικό μέσο για την πραγμα-
τοποίηση από τρίτο συγκεκριμένης αγοράς διαφημιστικού χώρου, χρό-
νου ή οποιασδήποτε άλλης μορφής διαφημιστικής παροχής. 

4. Το διαφημιστικό μέσο αποστέλλει πλήρη ενημερωτική κατάσταση 
για τις πραγματοποιηθείσες διαφημιστικές παροχές στον διαφημιζόμε-
νο κατά μήνα. Σε περίπτωση μεταβολής των συνθηκών μεταδόσεων των 
διαφημιστικών μηνυμάτων το διαφημιστικό μέσο ειδοποιεί υποχρεωτι-
κά τον διαφημιζόμενο και ζητά τη σύμφωνη γνώμη του για τις προβλε-
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πόμενες αλλαγές. Σε περίπτωση που η αγορά διαφημιστικού χώρου 
πραγματοποιείται μέσω μεσολαβητοΰ οι υποχρεώσεις της προηγούμε-
νης παραγράφου βαρύνουν τόσο το διαφημιστικό μέσο σε σχέση με το 
μεσολαβητή όσο και το μεσολαβητή σε σχέση με τον διαφημιζόμενο. 

5. Κάθε διαφημιστικό μέσο ή μεσολαβητής που δεν υπογράφει γρα-
πτή σύμβαση σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρό-
ντος και κάθε πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες συμβουλών στον τομέ-
α των ΜΜΕ ή σε διαφημιστικές επιχειρήσεις και δέχεται αμοιβή ή άλ-
λη παροχή για την πραγματοποίηση συγκεκριμένης αγοράς διαφημιστι-
κού χώρου, χρόνου ή οποιασδήποτε άλλης μορφής διαφημιστικής πα-
ροχής, τιμωρούνται με χρηματική ποινή μέχρι πέντε εκατομμύρια 
(5.000.000) δραχμές. 

6. Κάθε διαφημιστικό μέσο που δεν κοινοποιεί αμέσως το τιμολόγιο 
πωλήσεως διαφημιστικού χώρου στον διαφημιζόμενο τιμωρείται με 
χρηματική ποινή μέχρι δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές. 

7. Κάθε πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες συμβουλών στον τομέα 
των ΜΜΕ ή υπηρεσίες σε διαφημιστικές επιχειρήσεις και πραγματο-
ποιεί για λογαριασμό ενός διαφημιζομένου αγορά διαφημιστικού χώ-
ρου από ένα διαφημιστικό μέσο, με το οποίο συνδέεται με οικονομι-
κούς δεσμούς, παρέχοντας στον διαφημιζόμενο ψευδείς ή παραπλανη-
τικές πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά ή την τιμή πωλήσεως 
του διαφημιστικού χώρου, όπως και κάθε μεσολαβητής που εισπράττει 
αμοιβή ή οποιαδήποτε άλλου είδους παροχή από τρίτο πρόσωπο πέρα 
από τον διαφημιζόμενο, καθώς και κάθε διαφημιστικό μέσο που κατα-
βάλλει τις αμοιβές ή παροχές αυτές στο μεσολαβητή, τιμωρούνται με 
χρηματική ποινή μέχρι πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) δραχμών, 

8. Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος άρθρου άρχεται την 1η Ια-
νουαρίου 1996. 

Άρθρο 11 

Κατάργηση υπουργείου Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης 
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1. Από της δημοσιεύσεως του νόμου αυτού καταργείται το υπουρ-
γείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης που συγκροτήθηκε με το 
π.δ. 181/1994 (ΦΕΚ 116 Α'). 

2. Όλες οι υπηρεσίες κεντρικές και περιφερειακές, όργανα, θέσεις 
και προσωπικό του εδαφίου β' του άρθρου 1 του π.δ/τος 181/1994 απο-
τελούν εφεξής υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληρο-
φοριών που υπάγεται στο υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης 
και Αποκέντρωσης. 

3. Όλες οι αρμοδιότητες του άρθρου 2 του π.δ/τος 181/1994 μεταφέ-
ρονται στον υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέ-
ντρωσης. 4. Οι δαπάνες που αφορούν τις υπηρεσίες που συγκροτήθη-
καν σε υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης με το π.δ. 
181/1994 εξακολουθούν να πληρώνονται σε βάρος του προϋπολογι-
σμού του υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέ-
ντρωσης, στον οποίο μεταφέρονται οι πιστώσεις του καταργούμενου 
υπουργείου Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. 

Άρθρο 12 

Κατάργηση αντίθετων διατάξεων 
1. Από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος νόμου καταργείται κάθε 

διάταξη που αφορά τη ρύθμιση της άσκησης των ραδιοτηλεοπτικών 
δραστηριοτήτων και που αντίκεινται στο γράμμα ή στο πνεύμα των δια-
τάξεων του παρόντος νόμου. Οι υπόλοιπες διατάξεις παραμένουν σε ι-
σχύ. 

2. Από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος νόμου καταργείται το Ε-
θνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεοράσεως και η Εθνική Επιτροπή Ηλεκτρο-
νικών Μέσων Επικοινωνίας και λήγει αυτοδικαίως η θητεία των ήδη 
διορισμένων μελών τους χωρίς την έκδοση διαπιστωτικής πράξεως από 
τη Διοίκηση. 

3. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που κατέχουν ή και λειτουργούν 
ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς τοπικής, περιφερειακής ή 
εθνικής εμβέλειας οφείλουν, ανεξάρτητα από το αν έχουν λάβει ή όχι 
προσωρινή ή οριστική άδεια λειτουργίας και εγκαταστάσεως σύμφωνα 
με προγενέστερες του παρόντος νόμου διατάξεις, να καταθέσουν αίτη-
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ση στην ΕΕΡ για χορήγηση άδειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του πα-
ρόντος, εντός τριμήνου από της συγκροτήσεως της σε Σώμα. Σε διαφο-
ρετική περίπτωση θεωρείται ότι εκπέμπουν παράνομα και εφαρμόζο-
νται κατά των παραβατών οι διατάξεις που ισχύουν. Με την προϋπόθε-
ση καταθέσεως στην ΕΕΡ της αιτήσεως του πρώτου εδαφίου της πα-
ρούσας παραγράφου επιτρέπεται η συνέχιση της λειτουργίας των ανα-
φερόμενων σε αυτή ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών για ένα 
έτος από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως. 

Άρθρο 13 

Ειδικές ποινικές και διοικητικές διατάξεις 
1. Η εκπομπή, μετάδοση ή αναμετάδοση τηλεοπτικού ή ραδιοφωνι-

κού σήματος μέσω ασύρματης ή ενσύρματης, απευθείας ή μέσω δορυ-
φόρου, με κώδικα ή χωρίς, άνευ της προβλεπομένης από τις διατάξεις 
του παρόντος νόμου άδειας ιδρύσεως, εγκαταστάσεως και λειτουργίας 
τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού σταθμού, τιμωρείται με φυλάκιση τουλά-
χιστον ενός έτους και χρηματική ποινή τουλάχιστον δέκα εκατομμυρί-
ων (10.000.000) δραχμών, που επιβάλλονται κατά του υπευθύνου της α-
νωτέρω εκπομπής, μετάδοσης ή αναμετάδοσης. Με την καταδικαστική 
απόφαση διατάσσεται και η δήμευση υπέρ της ΕΡΤ Α.Ε. των μέσων εκ-
πομπής, μετάδοσης ή αναμετάδοσης τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού σή-
ματος. Οι ανωτέρω ποινές επιβάλλονται ανεξάρτητα από τις διοικητι-
κές κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου. 

2. Η καθ' οιονδήποτε τρόπο παρενόχληση ή παρεμβολή στις επικοι-
νωνίες της Πολιτικής ή Πολεμικής Αεροπορίας ή στις λειτουργίες του 
ΟΤΕ Α.Ε. ή στις συχνότητες της ΕΡΤ Α.Ε. μέσω οποιουδήποτε ραδιο-
φωνικού ή τηλεοπτικού μέσου τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ε-
νός έτους και χρηματική ποινή τουλάχιστον δέκα εκατομμυρίων 
(10.000.000) δραχμών, που επιβάλλονται κατά του υπευθύνου της ανω-
τέρω παρεμβολής ή παρενόχλησης. Με την καταδικαστική απόφαση 
διατάσσεται και η δήμευση υπέρ της ΕΡΤ Α.Ε. όλου του τεχνικού εξο-
πλισμού του σταθμού. Με κοινή απόφαση των υπουργών Μεταφορών 
και Επικοινωνιών και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης στην 
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περίπτωση των παραβάσεων του εδαφίου α της παρούσας παραγρά-
φου επιβάλλεται η άμεση διακοπή της λειτουργίας του σταθμού με κά-
θε νόμιμο μέσο και διαθέσιμη τεχνική μέθοδο. Με την ίδια κοινή υ-
πουργική απόφαση η ΕΡΤ Α.Ε. ορίζεται μεσεγγυούχος του κατασχεθέ-
ντος τεχνικού εξοπλισμού, ο οποίος περιέρχεται οριστικά στην ΕΡΤ 
Α.Ε. μετά την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης με την οποία 
επιβάλλεται η κατάσχεση κατά τις διατάξεις του εδαφίου β' της παρού-
σας παραγράφου. Οι ανωτέρω ποινές επιβάλλονται ανεξάρτητα από 
τις άλλες διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του 
παρόντος νόμου. 

Άρθρο 14 

Ισχύς του παρόντος 
Η ισχύς του παρόντος νόμου άρχεται από τη δημοσίευσή του στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από τις 
επί μέρους διατάξεις. 

Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 1996 
Οι Προτείνοντες Βουλευτές 

Μανώλης Κ. Κεφαλογιάννης - Θεόφιλος Αεονταρίδης - Γ. Καλός -
Τριαντάφυλλος Μπέλλος - Ιωάννης Δ. Λαμπρόπουλος - Αθανάσιος 
Δαβάκης - Ν. Νικολόπουλος - Γ. Αλογοσκούφης - Σ. Τσιτουρίδης - Σ. 
Σπηλιωτόπουλος - Γ. Γαρουφαλιάς - Βασίλης Κορκολόπουλος - Ανα-
στάσιος Καραμάριος - Αθανάσιος Νάκος - Ευγένιος Χαϊτίδης. 


