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Η ανάπτυξη µέσα από την επίτευξη µίας ανταγωνιστικής οικονοµίας σε
συνδυασµό µε κοινωνική συνοχή είναι στενά συνδεδεµένη µε το πνεύµα και
το γράµµα του Συντάγµατος.
Το Σύνταγµα διασφαλίζει τη µορφή του Πολιτεύµατος, κατοχυρώνει τα ατοµικά
και κοινωνικά δικαιώµατα και ρυθµίζει τις σχέσεις της Πολιτείας µε την
Κοινωνία και την Οικονοµία, ορίζοντας τις αρµοδιότητες των θεσµικών
οργάνων του Κράτους.
Ο ΣΕΒ, ως ο κατ’ εξοχήν θεσµικός εκπρόσωπος της ιδιωτικής πρωτοβουλίας,
των δυνάµεων που παράγουν πλούτο και θέσεις εργασίας, δεν νοείται να
παραµείνει ουδέτερος παρατηρητής σε µία αναθεώρηση του Καταστατικού
Χάρτη της χώρας, η οποία φιλοδοξεί και πρέπει να δηµιουργήσει ένα νέο
θεσµικό πλαίσιο ικανό να ανταποκριθεί στις σύγχρονες ανάγκες και
διεκδικήσεις.
Η πρωτοβουλία αυτού του «Ανοιχτού Φόρουµ» µε θέµα τη «Συνταγµατική
Αναθεώρηση για Ανάπτυξη και Ευηµερία» αποβλέπει ακριβώς να εξετάσει
ποιες νέες ιδέες ή και τροποποιήσεις µπορούν και οφείλουν να
ενσωµατωθούν στο υπό αναθεώρηση Σύνταγµα ώστε αυτό να συµβάλλει
στον αναγκαίο εκσυγχρονισµό της χώρας µας.
Εξάλλου, οι ταχείς ρυθµοί αλλαγής, που διεθνώς χαρακτηρίζουν τη σηµερινή
οικονοµία και κοινωνία, απαιτούν ένα ευέλικτο Σύνταγµα, που δεν επιδιώκει
να ρυθµίσει κάθε πτυχή της ζωής, αλλά που:
•
•
•
•
•

∆ιαφυλάσσει τις κοινά αποδεκτές ελευθερίες του ατόµου,
∆ιευκολύνει τη γρήγορη προσαρµογή στις νέες εξελίξεις,
Ενθαρρύνει
τις
αξίες
της
ιδιωτικής
πρωτοβουλίας,
της
αποτελεσµατικότητας, της βιώσιµης ανάπτυξης,
Επιτυγχάνει λειτουργική και ποιοτική ισορροπία ανάµεσα στην
εκτελεστική, νοµοθετική και δικαστική εξουσία,
Εξασφαλίζει την ισονοµία ανάµεσα στο Κράτος και τον Πολίτη.
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Μέσα στο πλαίσιο αυτό, ο ΣΕΒ επέλεξε τρεις βασικούς άξονες που τον
απασχολούν και τους οποίους προτάσσει από τη δική του πλευρά στη
διαδικασία αναθεώρησης του Συντάγµατος:
•
•
•

Την παιδεία.
Την ανάπτυξη σε συνδυασµό µε την προστασία του περιβάλλοντος.
Το Κράτος ∆ικαίου.

Σήµερα το πρωί οργανώθηκαν τρία στρογγυλά τραπέζια συζήτησης για τα
τρία αυτά µεγάλα θέµατα. Έγιναν εισηγήσεις, ακολούθησε συζήτηση και τα
συµπεράσµατα θα ανακοινωθούν αµέσως µόλις ολοκληρωθεί η ανάλυση και
επεξεργασία των όσων διαµείφθησαν.
∆ιότι, η παρέµβασή µας τώρα ξεκινά. Με εσωτερικές δράσεις και δηµόσιες
διεργασίες, ο ΣΕΒ θα επανέλθει στο θέµα, µε τις συγκεκριµένες προτάσεις
του, επιδιώκοντας έτσι µία εποικοδοµητική και δυναµική συνεισφορά στην
ευρύτερη συζήτηση που θα διεξαχθεί στο τελευταίο τρίµηνο του έτους.
∆εν θέλω να προκαταλάβω τους άξονες της συζήτησης που θα ακολουθήσει.
Αλλά, επειδή τα µεν θέµατα είναι τεράστια και πολλά, ο δε χρόνος
περιορισµένος, θα θέσω ορισµένα βασικά ερωτήµατα που, άµεσα ή έµµεσα,
προκύπτουν από τις µέχρι τώρα συζητήσεις και που, βεβαίως, εντάσσονται
στους τρεις άξονες που έχουµε επιλέξει να προβάλουµε. Θα θέσω τον
προβληµατισµό αυτό µε τη µορφή θετικών τοποθετήσεων και οι
συµµετέχοντες στο πάνελ καλούνται να τοποθετηθούν µε τη σειρά τους.
Γενικό πλαίσιο
1. Το Σύνταγµα δεν χρειάζεται να ρυθµίζει τα πάντα. Είναι διακήρυξη
αρχών –όχι νοµοθέτηµα. Πρέπει να είναι σύντοµο και να παρέχει
«ευλυγισία» προσαρµογής.
2. Η αναθεώρησή του οφείλει να είναι εξαιρετικά δύσκολη.
Παιδεία
Στη σύγχρονη οικονοµία η γνώση σε συνδυασµό µε την καινοτοµία και τη δια
βίου εκπαίδευση αποτελούν το νέο συντελεστή παραγωγής. Αυτή η ανάγκη
για ανθρώπινο δυναµικό υψηλής ποιότητας επιτάσσει εκπαιδευτικά
συστήµατα ικανά να παρέχουν στους νέους τα απαραίτητα αυτά εφόδια.
Η δηµόσια παιδεία, που αποτελεί τον κορµό της παιδείας στην Ευρώπη και
παγκόσµια, είναι θεµελιώδες συνταγµατικό δικαίωµα και ατοµική ελευθερία για
την απόκτηση ουσιαστικής γνώσης και πτυχίου που να δηµιουργεί προοπτική
άµεσης απασχόλησης σε σύγχρονα επαγγέλµατα για όλους τους νέους.
Το σύστηµα της παιδείας πρέπει να παρέχει ίσες ευκαιρίες σε όλους, χωρίς
οικονοµικά εµπόδια και αποκλεισµούς, µε µοναδικά κριτήρια την αξιοκρατία
και την πρόοδο. Η παιδεία αυτής της µορφής διασφαλίζει την απασχόληση
και την ανταγωνιστικότητα και τα δύο αυτά µαζί την κοινωνική συνοχή.
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Η δυνατότητα παράλληλης λειτουργίας µη κρατικών πανεπιστηµίων, ενώ δεν
αποτελεί κύριο θέµα ούτε τη λύση των προβληµάτων της ανώτατης
εκπαίδευσης, θα αυξήσει τις επιλογές των νέων µας και µπορεί να συµβάλλει
στον παραπέρα εκσυγχρονισµό της παιδείας.
Στόχος της Συνταγµατικής Αναθεώρησης οφείλει να είναι η ενσωµάτωση
εκείνων των αρχών που θα διασφαλίζουν τον ριζικό εκσυγχρονισµό του
εκπαιδευτικού συστήµατός µας —την ποιοτική του αναβάθµιση— που απαιτεί:
•
•
•
•
•

Κρατικά και µη κρατικά σχολεία/πανεπιστήµια.
∆ηµόσια και ιδιωτική χρηµατοδότηση.
Αποδέσµευση της δηµόσιας χρηµατοδότησης από τη διοικητική
λειτουργία των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων.
Ανεξαρτησία των ΑΕΙ από το Κράτος και τα κόµµατα.
Ανεξάρτητη αρχή πιστοποίησης.

Οικονοµική ελευθερία
Το Ευρωσύνταγµα που κύρωσε η Ελληνική Βουλή, µε συντριπτική
πλειοψηφία (ν. 3341/06) στο άρθρο 1-3 αναφέρει ότι:
«Η Ένωση παρέχει στους πολίτες της χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και
δικαιοσύνης χωρίς εσωτερικά σύνορα και εσωτερική αγορά όπου ο
ανταγωνισµός είναι ελεύθερος και ανόθευτος.».
Στο άρθρο ΙΙΙ-177 αναφέρεται ότι:
«…η δράση των κρατών-µελών …περιλαµβάνει… τη θέσπιση
οικονοµικής πολιτικής …που ασκείται σύµφωνα µε την αρχή της ανοικτής
οικονοµίας της αγοράς µε ελεύθερο ανταγωνισµό.».
Το άρθρο 106 του ελληνικού Συντάγµατος, το οποίο δεν περιλαµβάνεται στα
υπό αναθεώρηση άρθρα, αντίθετα προβλέπει ότι:
α)
και
β)

«Τα κράτος προγραµµατίζει και
δραστηριότητα στη χώρα….» ( Παρ 1)

συντονίζει

την

οικονοµική

Αναγκαστική συµµετοχή του Κράτους ή άλλων δηµόσιων φορέων σε
επιχειρήσεις έως και του βαθµού της εξαγοράς (Παρ. 3).

Ο ΣΕΒ θεωρεί ότι το ελληνικό Σύνταγµα οφείλει να διασφαλίζει τις ίδιες
οικονοµικές αρχές και αξίες που εµπεριέχει το Ευρωσύνταγµα.
Περιβάλλον και Ανάπτυξη
Η έννοια της «αειφορίας» έχει δηµιουργήσει ένα πλαίσιο ιδιαίτερα
περιοριστικό για τον νοµοθέτη και τον δικαστή µε σηµαντικές επιπτώσεις στην
αναπτυξιακή πορεία της χώρας, κυρίως όταν αξιολογείται η συµβατότητα των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργων και δραστηριοτήτων µε την έννοια της
«αειφορίας».
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Καµία διεθνής σύµβαση και κανένα άλλο Σύνταγµα δεν κάνει λόγο για την
αρχή της αειφορίας, αλλά για την αρχή της «βιώσιµης ανάπτυξης».
Περιβάλλον και ανάπτυξη δεν πρέπει να θεωρούνται έννοιες αντίθετες, αλλά
συµβατές και αλληλοσυµπληρούµενες.
∆εν µιλάµε για περιβάλλον ή
ανάπτυξη, αλλά για περιβάλλον και ανάπτυξη.
Αναδεικνύεται κατά συνέπεια η σκοπιµότητα της αναθεώρησης του άρθρου 24
του Συντάγµατος µε στόχο την εισαγωγή της έννοιας της «βιώσιµης
ανάπτυξης» αντί της «αρχής της «αειφορίας».
Πέρα από τις προτεινόµενες παρεµβάσεις κρίνεται σκόπιµο να επισηµανθεί
ότι η υφιστάµενη Κοινοτική και Εθνική Νοµοθεσία διασφαλίζουν επαρκώς την
περιβαλλοντική πολιτική µέριµνα. Απαιτείται πιστή εφαρµογή αυτών.
Κράτος ∆ικαίου
Η ελληνική κοινωνία αντιµετωπίζει σήµερα έλλειµµα Κράτους ∆ικαίου, το
οποίο µεταφράζεται τελικά σε έλλειµµα ουσιαστικής ∆ηµοκρατίας. Αυτό
συνεπάγεται αποδυνάµωση των ατοµικών δικαιωµάτων µπροστά στην
αποδυνάµωση της νοµοθετικής και τη γιγάντωση της εκτελεστικής εξουσίας,
µπροστά στην αυθαιρεσία οργάνων του κράτους και της τοπικής
αυτοδιοίκησης.
Η αντιµετώπιση των φαινοµένων αυτών απαιτεί:
1. Εκσυγχρονισµό της δηµόσιας διοίκησης.
2. Έλεγχο των επιπτώσεων της νοµοθεσίας – ως προς τα
δηµοσιονοµικά, τον ανταγωνισµό, την επιχειρηµατική δράση και την
ανάπτυξη. Οι νόµοι 3310 και 3021, αν και δεν αντιβαίνουν στο
ισχύον Σύνταγµα, ευθέως ναρκοθετούν την επιχειρηµατική δράση.
3. Περιορισµό της αυθαιρεσίας, κυρίως µε την αναµόρφωση του
θεσµού της νοµοθετικής εξουσιοδότησης. Η έκδοση κανονιστικών
αποφάσεων από τα διοικητικά όργανα –ιδιαίτερα σε επίπεδο
Περιφέρειας —συχνά ανατρέπονται από τα διοικητικά δικαστήρια
(ΣτΕ) –γεγονός που οδηγεί στην απώλεια ήδη ανεπαρκών πόρων
και στην αποθάρρυνση της βιώσιµης ανάπτυξης και της υγιούς
επιχειρηµατικής δράσης.
4. ∆ιασφάλιση της ισονοµίας ανάµεσα στους πολίτες και το κράτος µε:
i. Ουσιαστικά ανεξάρτητους θεσµούς (Επιτροπή Ανταγωνισµού,
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ΕΣΡ, ΕΕΤΤ, ΡΑΕ, κ.λπ.).
ii. Την ενίσχυση των θεσµών και οργανώσεων της Κοινωνίας των
Πολιτών. Η αναθεώρηση του Συντάγµατος, ενισχύοντας τη
συµµετοχική διαδικασία και προσβλέποντας σε µία πιο
πρόσφορη δηµόσια διακυβέρνηση, θα κέρδιζε αν αναγνώριζε
την κοινωνία των πολιτών και θα συνέβαλε, έτσι, πιο
αποφασιστικά στον εµπλουτισµό και την ενδυνάµωση του
κοινωνικού διαλόγου.
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iii. Την απόδοση στους κοινωνικούς εταίρους του θεσµικού τους
ρόλου –οπότε και της συνευθύνης τους στον σχεδιασµό των
πολιτικών. Οι κοινωνικοί εταίροι παραµένουν, και στην Ελλάδα
της Μεταπολίτευσης, οι φτωχοί συγγενείς του πολιτικού
συστήµατος. Συνδιαλέγονται µε το κράτος στη βάση επί
µέρους αιτηµάτων τους αντί να συµµετέχουν θεσµικά στη
διαµόρφωση των αποφάσεων µε συλλογικές θέσεις και
προτάσεις. Η αναθεώρηση του Συντάγµατος θα πρέπει να
αναγνωρίζει την αυξηµένη ευθύνη τους και τον ουσιαστικό
τους ρόλο στην εθνική ανάπτυξη και στην κοινωνική συνοχή.
Ο ρόλος τους αυτός, εξάλλου, ρητά αναγνωρίζεται στο
Ευρωσύνταγµα (άρθρο ΙΙΙ-212) όπου αναφέρεται ότι:
«Ο διάλογος µεταξύ των κοινωνικών εταίρων µπορεί να οδηγεί,
εφόσον οι κοινωνικοί εταίροι το επιθυµούν, στη σύναψη
συµβατικών σχέσεων, ενδεχοµένως και συµφωνιών. ….Οι
συµφωνίες εφαρµόζονται όταν το ζητούν από κοινού τα
υπογράφοντα µέρη, σε ευρωπαϊκούς κανονισµούς ή
αποφάσεις που εκδίδονται από το Συµβούλιο µετά από
πρόταση της Επιτροπής.».
Η αναθεώρηση του Συντάγµατος είναι προφανώς αρµοδιότητα της
κυβέρνησης και των πολιτικών δυνάµεων. Είναι, όµως, και ευθύνη των
κοινωνικών εταίρων. Ο Καταστατικός Χάρτης της χώρας δεν µπορεί να
αποτελεί αποκλειστικά αντικείµενο πολιτικής διαπραγµάτευσης. Πρέπει να
είναι και αποτέλεσµα ουσιαστικού κοινωνικού διαλόγου.
Στο πλαίσιο αυτό ο ΣΕΒ µαζί µε την Ελλάδα της πρωτοβουλίας θα
συµµετάσχει στο διάλογο µε τις ιδέες, την κριτική, τις προτάσεις του.
Η πρωτοβουλία του Ανοιχτού Φόρουµ σηµατοδοτεί τη βούλησή µας, την
ετοιµότητά µας, την ευθύνη µας. Είναι µία πρώτη εκδήλωση ενδιαφέροντος –
που φιλοδοξούµε να δώσει το έναυσµα για τη συντεταγµένη παρέµβαση των
κοινωνικών εταίρων σ’ ένα µείζον ζήτηµα που αφορά το κοινό µας µέλλον.
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