Θέσεις του ΣΕΒ
για τον Εκσυγχρονισµό του Συντάγµατος
Το Σύνταγµα του 1975 που έκλεισε την περίοδο της πολιτικής ανωµαλίας
στην Ελλάδα και επανίδρυσε τη ∆ηµοκρατία, βελτιώθηκε και εµπλουτίστηκε µε
τις δύο αναθεωρήσεις του 1986 και του 2001, ώστε να θεωρείται ένα από τα
δηµοκρατικότερα και προοδευτικότερα Συντάγµατα της Ευρώπης.
Εντούτοις, περιέχει επιµέρους διατάξεις, όπως αυτές του άρθρου 106, που
δεν συνάδουν µε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό σύνταγµα και έχουν στην πράξη
ακυρωθεί µέσα στην ευρωπαϊκή πραγµατικότητα και πρακτική.
Σε ένα σύγχρονο κράτος, ακόµα και η ύπατη νοµιµότητα που είναι το
Σύνταγµα, αν και αναγκαίο στοιχείο της κρατικής εξουσίας, παύει ολοένα και
περισσότερο να είναι επαρκές.
Πέρα από την τήρηση της τυπικής
νοµιµότητας, η κρατική εξουσία οφείλει να δείχνει σεβασµό στις θεµελιώδεις
αξίες που διέπουν τον πολιτικό, τον κοινωνικό και οικονοµικό βίο. Εκτός
δηλαδή από νόµιµη η κρατική εξουσία χρειάζεται να γίνει αποδεκτή και στην
πράξη τόσο ως ικανή όσο και ως δίκαιη. Οι αξίες της αποτελεσµατικότητας,
της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, της ανταγωνιστικότητας, της βιώσιµης
ανάπτυξης, υπαγορεύουν παράλληλα προς τον δικαιοκρατικό λόγο και έναν
αξιοκρατικό νοµιµοποιητικό λόγο.
Με άλλα λόγια, ο συνταγµατικός πολιτισµός σήµερα, πέρα από την
υποχρέωση παροχής ασφάλειας και δικαιοσύνης προς τους πολίτες, οφείλει
να προστατεύει την ανοικτή οικονοµία της αγοράς, τη βιώσιµη ανάπτυξη και
την ανταγωνιστικότητα της εθνικής οικονοµίας σε καθεστώς ελεύθερου –
ανόθευτου ανταγωνισµού.
Προς την κατεύθυνση αυτή κινείται άλλωστε και το λεγόµενο Ευρωσύνταγµα,
(άρθρα Ι – 3 και ΙΙΙ – 177,178,179), το οποίο κύρωσε η Ελληνική Βουλή µε τον
ν. 3341/2006 και το οποίο αποτελεί την κοινή µας ευρωπαϊκή αναφορά.
Με βάση τα παραπάνω, οι θέσεις του ΣΕΒ για την επικείµενη συνταγµατική
αναθεώρηση προτάσσουν 3 άξονες:
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ΠΑΙ∆ΕΙΑ ΜΗΤΗΡ ΠΑΣΗΣ ΠΡΟΟ∆ΟΥ
Το πρόβληµα της παιδείας δεν περιορίζεται στην άρση της συνταγµατικής
επιταγής των κρατικών ΑΕΙ. Το γενικότερο πνεύµα του Συντάγµατος στο
άρθρο 16 δεν προσφέρει τις κατευθύνσεις που θα ευνοούσαν τη
δροµολόγηση µεταβολών για την αναπροσαρµογή του εκπαιδευτικού
συστήµατος της χώρας προς πιο ευέλικτα σχήµατα, ώστε να εξασφαλίζεται,
µέσω δηµοσίων ή ιδιωτικών φορέων, η µετάδοση σύγχρονων γνώσεων µε
τρόπο αποτελεσµατικό και καθολικό, προετοιµάζοντας τους πολίτες για την
Οικονοµία και την Κοινωνία της Γνώσης.
Η χώρα χρειάζεται µια σύγχρονη και ποιοτική Παιδεία που να δίνει ίσες
ευκαιρίες σε όλους, χωρίς οικονοµικά εµπόδια και κοινωνικούς αποκλεισµούς,
µε µοναδικά κριτήρια την αξία και την ευγενική άµιλλα, µια παιδεία που να
προάγει την οικονοµική και πολιτισµική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή.
Η αναβάθµιση σε όλα τα επίπεδα του ∆ηµόσιου Εκπαιδευτικού Συστήµατος
είναι η µεγάλη εθνική πρόκληση που αντιµετωπίζουµε σήµερα.
Η δηµόσια παιδεία, που αποτελεί τον κορµό της παιδείας στην Ευρώπη και
παγκοσµίως, 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.
Η δυνατότητα παράλληλης λειτουργίας µη κρατικών πανεπιστηµίων, ενώ δεν
αποτελεί κύριο θέµα ούτε πανάκεια για την επίλυση των προβληµάτων της
ανώτατης εκπαίδευσης, θα διευρύνει 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 σε όλες
τις βαθµίδες του εκπαιδευτικού µας συστήµατος:
√ 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 και αξιολόγησης, όχι
προσώπων αλλά συστηµάτων και διαδικασιών.
Για τους λόγους αυτούς προτείνουµε την αναθεώρηση ολόκληρου του
περιεχοµένου του άρθρου 16 προς την παραπάνω κατεύθυνση και όχι µόνο
των συγκεκριµένων § 1, 5, 6, 7, 8 εδ. 2, που αφορούν στην κυβερνητική
πρωτοβουλία.
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος αναγνωρίσθηκε ως
υποχρέωση του Κράτους ήδη από το Σύνταγµα του 1975 µε το άρθρο 24. Η
αναθεώρηση του 2001 κατέστησε την προστασία του περιβάλλοντος δικαίωµα
του καθενός, ενώ η νοµολογία το είχε ήδη αναγνωρίσει.
Το δικαίωµα επί του περιβάλλοντος συνυπάρχει και προστατεύεται στο
Σύνταγµα µαζί µε άλλα δικαιώµατα, και κυρίως παράλληλα προς τα
δικαιώµατα της ιδιοκτησίας και της εν γένει ελευθερίας, ειδικότερα δε της
συνταγµατικής αρχής της ανάπτυξης του άρθρου 5.
Η ανάπτυξη όµως, ως κρατικός σκοπός συνταγµατικά επιβεβληµένος και
προστατευµένος, µόνο µε ιδιωτική πρωτοβουλία στο πλαίσιο της οικονοµικής
ελευθερίας µπορεί να νοηθεί και πραγµατωθεί, σ’ ένα κράτος που θέλει να
είναι δικαιοκρατικό και ανοιχτό. Ανάπτυξη, όµως, χωρίς επέµβαση στο
περιβάλλον δεν µπορεί να νοηθεί. Η µοιραία σύγκρουση που δηµιουργείται
στην πράξη µεταξύ δύο συνταγµατικών ισοδυνάµων δικαιωµάτων, του
περιβάλλοντος και της ανάπτυξης, επιβάλλεται δικαιοκρατικά να αίρεται όχι µε
την επικράτηση της µιας διάταξης έναντι της άλλης (εν προκειµένου του
άρθρου 24 εις βάρος του άρθρου 5), αλλά µε την εξισορρόπησή τους, που
βασίζεται στην αρχή της πρακτικής αρµονίας.
Στο περιβαλλοντολογικό δίκαιο η αρχή της πρακτικής αρµονίας σηµαίνει
κατάφαση προς την ανάπτυξη, αλλά συγχρόνως κατάφαση το ίδιο φιλική
προς το περιβάλλον. ∆υστυχώς, η αναθεώρηση του 2001 µετέτρεψε τη
«βιώσιµη ανάπτυξη», η οποία καθιερώνεται διεθνώς και παράλληλα
προβλέπεται και από τη «Συνθήκη για τη θέσπιση του Συντάγµατος της Ε.Ε.»
(άρθρο Ι -3), που κυρώθηκε µε τον ν. 3341/2006, σε «αειφορία».
Η «αειφορία», όµως, δίνει ερµηνευτικά προτεραιότητα στην προστασία του
περιβάλλοντος, που δεν αφήνει περιθώρια στην ανάπτυξη και στην
προσέλευση επενδυτικών κεφαλαίων, διότι τυχόν ακύρωση επενδύσεων
συνεπάγεται οικονοµική καταστροφή.
Επιβάλλεται λοιπόν αυτή η αρχή της «αειφορίας», που ετέθη στο δεύτερο
εδάφιο της § 1 του άρθρου 24, να αντικατασταθεί µε την αρχή της «βιώσιµης
ανάπτυξης», η οποία καλύπτει και τους τρεις αναπτυξιακούς πυλώνες:
οικολογικό, κοινωνικό και οικονοµικό και αποτελεί έννοια σαφώς ευκολότερα
ερµηνεύσιµη από τη ∆ιοίκηση και τα ∆ικαστήρια.
Περαιτέρω σε ό,τι αφορά την «χωροταξική αναδιάρθρωση» της χώρας,
σύµφωνα µε την § 2 του άρθρου 24, αυτή υπάγεται στη ρυθµιστική
αρµοδιότητα του Κράτους.
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Στο σηµείο αυτό πρέπει να γίνει αναθεωρητική παρέµβαση προς δύο
κατευθύνσεις:
α)
β)

Η
«ρυθµιστική αρµοδιότης» να αναβαθµισθεί σε «ρυθµιστική
υποχρέωση» και «ευθύνη», όπως προβλέπεται για τη σύνταξη του
κτηµατολογίου.
Η ρυθµιστική αυτή υποχρέωση να µην περιορίζεται µόνο στο Κράτος.
Πρέπει να διευρυνθεί έτσι ώστε, αφ’ ενός να συµπεριλαµβάνει και τους
φορείς της αυτοδιοίκησης και αφ’ ετέρου να µην περιορίζεται µόνο στο
αντικείµενο της πολεοδοµικής διαρρύθµισης.
Ο πολεοδοµικός
σχεδιασµός πρέπει να εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο της
περιφερειακής ανάπτυξης και, εποµένως, να εξυπηρετεί την οικονοµική
και κοινωνική ανάπτυξη, όπως διεθνώς έχει καταδειχθεί.
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ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΡΑΤΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΥ
ΜΕ ΙΣΟΝΟΜΙΑ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Η αρχή του Κράτους ∆ικαίου ως θεσµική – συνταγµατική εγγύηση συντίθεται
από τις αρχές: της νοµιµότητας της δηµόσιας διοίκησης, της διάκρισης των
κρατικών λειτουργιών, του δικαστικού ελέγχου της δηµόσιας διοίκησης, της
αναλογικότητας, της δικαιολογηµένης εµπιστοσύνης στη δράση της διοίκησης,
της χρηστής διοίκησης, της µη υπέρβασης των άκρων ορίων της διακριτικής
ευχέρειας της δηµόσιας διοίκησης και τον κατάλογο των θεµελιωδών
δικαιωµάτων, ως εκ τούτου µπορεί να θεωρηθεί ότι επαρκώς υπηρετείται από
το ισχύον Σύνταγµα.
Εντούτοις, στην όλη παράδοση του Κράτους ∆ικαίου επισηµαίνεται σήµερα
µια µετατόπιση του προβληµατισµού από την αναζήτηση της τυπικής στην
ουσιαστική νοµιµότητα. Το Κράτος ∆ικαίου ορίζεται πλέον ως Κράτος
αναζητήσεως
των
ορίων
µεταξύ
Κοινωνικής
∆ικαιοσύνης
και
Αποτελεσµατικότητας, και κρίνεται µε βάση την ποιότητα και στις τρεις του
λειτουργίες: Ποιότητα στην εκτελεστική λειτουργία (αποτελεσµατική διοίκηση),
ποιότητα στη νοµοθετική λειτουργία (καλύτερη νοµοθέτηση και έλεγχος των
επιπτώσεων), ποιότητα στη δικαιοσύνη (σωστή – γρήγορη απονοµή
δικαιοσύνης).
¾ Η Ποιότητα σε ό,τι αφορά την αποτελεσµατική διοίκηση προϋποθέτει
την αποτροπή αδικαιολόγητης καθυστέρησης στην ικανοποίηση των
νοµίµων αιτηµάτων πολιτών και επιχειρήσεων.
¾ Η έλλειψη ποιότητας στην απονοµή της δικαιοσύνης σηµαίνει
αρνησιδικία και συνεπάγεται ανασφάλεια δικαίου, που παραβλάπτει
την πρόοδο και την ανάπτυξη.
Στις παραπάνω περιπτώσεις επιβάλλεται η επαναθεώρηση των
σχετικών ρυθµίσεων και η αναβάθµισή τους σε συνταγµατικό επίπεδο,
σχετικά µε τον καθορισµό χρονικών ορίων για την ανταπόκριση της
∆ιοίκησης σε θέµατα εγκρίσεων και αδειών, τη διάρκεια της δίκης και
ακόµα τη διασφάλιση αποκατάστασης της πραγµατικής ζηµιάς που
υφίσταται ο πολίτης ή η επιχείρηση συνεπεία παραβατικών
συµπεριφορών.
¾ Η ποιότητα της νοµοθετικής λειτουργίας αναφέρεται στην οργάνωση
µιας σωστής και σύγχρονης νοµοθετικής πολιτικής, η οποία να δίνει
λύσεις στα µεγάλα σύγχρονα προβλήµατα του «νοµοθετείν».
Θεωρούµε ότι στο πλαίσιο της συζήτησης για την αναθεώρηση του
Συντάγµατος είναι σκόπιµο να προστεθεί µνεία στο Σύνταγµα,
αναφερόµενη στην καλύτερη νοµοθέτηση (better regulation), µε ειδική
αναφορά στον έλεγχο επιπτώσεων της νοµοθεσίας επί της οικονοµίας
(impact assessment).
Προτείνουµε συγκεκριµένα:
α)

Στο άρθρο 73 § 1 του Συντάγµατος να προβλέπεται ότι οι
προτάσεις νόµων πρέπει να διατυπώνονται µετά από «εξ αρχής
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ενδελεχή έλεγχο» και «διαβούλευση» των ενδιαφεροµένων,
σχετικά µε τη σκοπιµότητα και την αποτελεσµατικότητά τους και
να διαπνέονται από πνεύµα συνεκτικής νοµοθετικής πολιτικής, η
οποία να στηρίζεται στις αρχές της καλύτερης νοµοθέτησης.
β)

Στο άρθρο 75 § 1 θα πρέπει να υπάρξει ειδική ρύθµιση,
σύµφωνα µε την οποία τα νοµοσχέδια των οικονοµικών
υπουργείων που κατατίθενται στη Βουλή πρέπει απαραίτητα να
συνοδεύονται
από
µια
Έκθεση
Επιπτώσεων
στην
Ανταγωνιστικότητα (impact assessment), η οποία να
συντάσσεται από το Υπουργείο που έχει τη νοµοθετική
πρωτοβουλία µετά από διαβούλευση των εµπλεκοµένων
φορέων της Οικονοµίας. Για την Έκθεση αυτή θα πρέπει να
αποφαίνεται ειδική διακοµµατική επιτροπή της Βουλής,
επικουρούµενη από ειδική επιστηµονική γραµµατεία.

¾ Εξ άλλου, Κράτος ∆ικαίου γενικότερα δεν µπορεί να νοηθεί χωρίς
αποτελεσµατική προστασία της αφαίρεσης ή απώλειας περιουσίας και
της έγκαιρης αποκατάστασης τουλάχιστον της πραγµατικής ζηµίας των
θιγοµένων και σε περιπτώσεις που δεν προβλέπονται από το ισχύον
δίκαιο και που σήµερα αορίστως δικαιολογούνται από τη φροντίδα για
το γενικό συµφέρον.
Υπό την έννοια αυτή θα πρέπει να
επαναθεωρηθούν οι υπάρχουσες συνταγµατικές ρυθµίσεις. Ανάλογη
ευθύνη θα πρέπει να καθιερωθεί σε συνταγµατικό επίπεδο για τις
περιπτώσεις ακυρώσεων ή ακυροτήτων που συνεπάγεται η παράνοµη
∆ιοικητική δράση.
¾ ∆ικαιολογείται επίσης πρόταση ρύθµισης στο Σύνταγµα για την
απαλοιφή από το ισχύον ∆ίκαιο όλων των διατάξεων που δηµιουργούν
προνόµια υπέρ του δηµοσίου και ΟΤΑ έναντι των πολιτών, προνόµια
δικονοµικά, προθεσµιών και επιστροφής οφειλών.
¾ Μείζον θέµα του σύγχρονου Κράτους ∆ικαίου είναι και ο θεσµός της
νοµοθετικής εξουσιοδότησης. Σύµφωνα µε το αρ. 43 παρ. 2 του
Συντάγµατος, επιτρέπεται εξουσιοδότηση για έκδοση κανονιστικών
πράξεων από άλλα όργανα της ∆ιοίκησης, προκειµένου να ρυθµιστούν
ειδικότερα θέµατα ή θέµατα µε τοπικό ενδιαφέρον ή µε χαρακτήρα
τεχνικό ή λεπτοµερειακό.
Η διάταξη επιτρέπει την προσβολή τους και για υπέρβαση της σχετικής
εξουσιοδότησης µε αποτέλεσµα την επιτυχή συχνά αµφισβήτηση των
πράξεων αυτών υπό των θιγόµενων ενώπιον του ΣτΕ και τη
δηµιουργία προβληµάτων από τις συχνές ακυρώσεις.
Κατάργηση των διακρίσεων που θέτει η παραπάνω διάταξη θα
διευκόλυνε την παροχή νοµοθετικής εξουσιοδότησης. Η κανονιστικά
όµως δρώσα διοίκηση πρέπει να κινείται µέσα σε πλαίσια
εξουσιοδότησης. Τούτο προϋποθέτει τη θέσπιση κριτηρίων και τη
δυνατότητα ελέγχου από τη δικαστική εξουσία.
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Ανακύπτει εποµένως και στον τοµέα αυτό, η ανάγκη της
επαναθεώρησης της κανονιστικής αρµοδιότητας της διοίκησης
(επέκτασή της σε ΟΤΑ και λοιπούς φορείς) µε επανακαθορισµό των
κριτηρίων και όρων για την παροχή εξουσιοδότησης που προβλέπει το
άρθρο 43 παρ. 2, ώστε το επαναρυθµιζόµενο πλαίσιο να είναι δίκαιο µε
συνεκτίµηση της σχετικής νοµολογίας του ΣτΕ. Ταυτόχρονα, θα ήταν
σκόπιµο να προβλεφθεί ότι για την έκδοση κανονιστικών πράξεων της
διοίκησης κατ’ εξουσιοδότηση νόµου, χρειάζεται –κατά το πρότυπο
καινοτόµων αλλοδαπών νοµοθεσιών– να θεσπισθεί µια ορθολογική
διαδικασία, η οποία να περιλαµβάνει εγγυήσεις δηµοσιότητας, ανοιχτή
διαβούλευση µε τους ενδιαφεροµένους και στάθµιση κόστους –
οφέλους για κάθε ρύθµιση.
¾ Περίπτωση εξάλλου ελλείψεως Κράτους ∆ικαίου αποτελεί η
ανασφάλεια δικαίου που γεννά ενίοτε, όχι τόσο ο παρεπίπτων
δικαστικός έλεγχος, καθεαυτόν, των κανονιστικών πράξεων, όσο η
αναδροµή των συνεπειών της δικαστικής κρίσης στον χρόνο έκδοσης
της επίµαχης κανονιστικής πράξης, ακόµη και όταν αυτός είναι πολύ
µακρινός.
Στις περιπτώσεις αυτές πρέπει να υπάρχει άµεση
αποκατάσταση της ζηµίας του ανυπαίτια θιγόµενου. Θέµα όµως ρητής
επίσης υποχρέωσης του Κράτους σε αποζηµίωση τίθεται πολύ
περισσότερο, αν τυχόν υλοποιηθούν σκέψεις για περιορισµό των
αποτελεσµάτων αναδροµικά από την ακύρωση κανονιστικών πράξεων
ή από την κρίση νόµων ως αντισυνταγµατικών.
Μία τέτοια
αποζηµίωση πρέπει να είναι πλήρης και να αποκαθιστά την
πραγµατική ζηµία των θιγοµένων. ∆ικαιολογείται εξ άλλου να προταθεί
και συζητηθεί στα πλαίσια της αναθεώρησης του Συντάγµατος.
¾ Απαγόρευση ελέγξιµη, εξ άλλου, θα πρέπει να τεθεί και να
λειτουργήσει στη νοµοθέτηση εµβόλιµων διατάξεων σε άσχετα
νοµοθετήµατα
µε
την
καθιέρωση
ελέγχου
ουσιαστικής
αντισυνταγµατικότητας έστω και υπό προϋποθέσεις, θέµα που
συνδέεται µε τη µη τήρηση του άρθρου 74 § 5.
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Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ
Ενώ η οικονοµική ελευθερία και ο ανταγωνισµός προστατεύονται θετικά από
το ισχύον Σύνταγµα, µε το άρθρο 5 § 1, όπου θεσπίζεται το δικαίωµα του
καθενός ν’ αναπτύσσει την προσωπικότητά του και να συµµετέχει µεταξύ
άλλων και στην οικονοµική ζωή της χώρας, η πεµπτουσία της οικονοµικής
ελευθερίας, η ιδιωτική πρωτοβουλία, µνηµονεύεται µόνο περιστασιακά στο
άρθρο 106. Αυτό θα πρέπει να συµπεριλάβει µνεία του ανταγωνισµού,
δοµικού στοιχείου της οικονοµικής ελευθερίας, και της ανταγωνιστικότητας,
θεµελιώδους ιδιότητας των σύγχρονων εθνικών οικονοµιών.
Περαιτέρω και πάντοτε σχετικά µε το άρθρο 106 είναι προφανές ότι οι
διατάξεις του οι σχετικές µε τον «προγραµµατισµό», αλλά ιδίως τις «εξαγορές
των επιχειρήσεων και την αναγκαστική συµµετοχή του Κράτους σ’ αυτές», δεν
συνάδουν πλέον µε το γενικά προοδευτικό περιεχόµενο του Συντάγµατός µας,
ιδιαίτερα στην παρούσα φάση του ανοιχτού Κράτους εντός των κόλπων της
Ε.Ε. και πρέπει να καταργηθούν.
Για τα «προγράµµατα οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης» κάνει λόγο
επίσης το Σύνταγµα στο άρθρο 78 § 8, όπου ορίζει ότι αυτά εγκρίνονται από
την Ολοµέλεια της Βουλής.
Αυτός ο προγραµµατισµός, προϊόν της
µεταπολεµικής δεινής οικονοµικής κατάστασης, είναι παρωχηµένος σήµερα.
∆εν συνάδει εξάλλου µε το άρθρο Ι-3 παρ. 2 και 3 του Ευρωσυντάγµατος που
κυρώθηκε από την Ελληνική Βουλή µε τον ν. 3341/2006 και το οποίο ορίζει
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. Η Ένωση εργάζεται για τη
βιώσιµη ανάπτυξη της Ευρώπης, µε γνώµονα την ισόρροπη οικονοµική
ανάπτυξη και τη σταθερότητα των τιµών, την άκρως ανταγωνιστική κοινωνική
οικονοµία της αγοράς, µε στόχο την πλήρη απασχόληση και την κοινωνική
πρόοδο και το υψηλό επίπεδο προστασίας και βελτίωσης της ποιότητας του
Προάγει την επιστηµονική και τεχνολογική πρόοδο.
περιβάλλοντος.
Εξάλλου, το άρθρο ΙΙΙ-178 της ίδιας Συνθήκης προβλέπει ότι «Τα κράτη µέλη
ασκούν την οικονοµική τους πολιτική µε σκοπό να συµβάλλουν στην
πραγµάτωση των στόχων της Ένωσης, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο Ι-3,
και στο πλαίσιο των γενικών προσανατολισµών του άρθρου ΙΙΙ-179
παράγραφος 2. Τα κράτη µέλη και η Ένωση δρουν σύµφωνα µε την αρχή της
ανοιχτής οικονοµίας της αγοράς µε ελεύθερο ανταγωνισµό, που ευνοεί την
αποτελεσµατική κατανοµή των πόρων, σύµφωνα µε τις αρχές του άρθρου ΙΙΙ177».
¾ Πιστεύουµε ότι ανάλογες έννοιες και αξίες πρέπει να συµπεριληφθούν στο
υπό αναθεώρηση Σύνταγµα.
¾ Τέλος, ειδικά για την προστασία του ελεύθερου ανταγωνισµού, θεωρούµε
ότι η προβλεπόµενη από το ισχύον δίκαιο ανεξάρτητη αρχή πρέπει να
συγκαταλέγεται µεταξύ αυτών που προβλέπονται από το Σύνταγµα
(άρθρο 101 Α).
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ
1. Σύγχρονο κράτος δεν µπορεί να υπάρξει χωρίς την ενδυνάµωση του
Κοινωνικού κράτους.
Στο άρθρο Ι – 3 του Συντάγµατος της Ευρώπης, αναφέρεται ότι «Η Ένωση
καταπολεµά τον κοινωνικό αποκλεισµό και τις διακρίσεις και προωθεί την
κοινωνική δικαιοσύνη και προστασία, την ισότητα µεταξύ γυναικών και
ανδρών, την αλληλεγγύη µεταξύ των γενεών και την προστασία των
δικαιωµάτων του παιδιού».
¾ Προτείνεται ο εµπλουτισµός του άρθρου 25 του Συντάγµατος µε
ανάλογο περιεχόµενο προς το άρθρο Ι – 3 του Ευρωσυντάγµατος.
2. Το παρατηρούµενο έλλειµµα του πολιτικού συστήµατος στη σωστή
συγκρότηση του Κράτους ∆ικαίου µπορεί να καλύψει ο κοινωνικός
διάλογος.
Αναγνωρίζοντας την αξία και τη δύναµη των κοινωνικών εταίρων για τη
διαµόρφωση κανόνων στο σύγχρονο Κράτος ∆ικαίου, η συνθήκη για τη
θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης στο Άρθρο III – 212 αναφέρει:
α) Ο διάλογος µεταξύ κοινωνικών εταίρων σε επίπεδο Ένωσης µπορεί να
οδηγεί, εφόσον οι κοινωνικοί εταίροι το επιθυµούν, στη σύναψη
συµβατικών σχέσεων, ενδεχοµένως και συµφωνιών.
β) Οι συµφωνίες που συνάπτονται σε επίπεδο Ένωσης εφαρµόζονται είτε
σύµφωνα µε τις διαδικασίες και πρακτικές των ενδιαφεροµένων
κοινωνικών εταίρων και κρατών µελών, είτε, στους τοµείς που
εµπίπτουν στο άρθρο III – 210, όταν το ζητούν από κοινού τα
υπογράφοντα µέρη, µε ευρωπαϊκούς κανονισµούς ή αποφάσεις που
εκδίδονται από το Συµβούλιο µετά από πρόταση της Επιτροπής. Το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενηµερώνεται σχετικά.
Εάν η εν λόγω συµφωνία περιέχει µία ή περισσότερες διατάξεις
σχετικές µε τοµέα για τον οποίο απαιτείται οµοφωνία σύµφωνα µε το
άρθρο III – 210 παράγραφος 3, το Συµβούλιο αποφασίζει οµόφωνα.
¾ Παρόµοιες διατάξεις, εάν συµπεριληφθούν στο Ελληνικό Σύνταγµα,
πιστεύουµε ότι θα συµβάλλουν ουσιαστικά στον εκσυγχρονισµό και την
ενδυνάµωση των θεσµών µας.
3. Η αναδυόµενη Κοινωνία των Πολιτών, µέσω της συµµετοχής της στον
κοινωνικό διάλογο µπορεί να συµβάλλει στη διαµόρφωση των κανόνων
στο σύγχρονο Κράτος ∆ικαίου.
¾ Η ιδιαίτερη µνεία της στο άρθρο 12 ή 29 του Συντάγµατος θα
συµβάλλει στην ενίσχυσή της.
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