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δημιουργουμΕ
ολοι μαΖι τη νΕα Ελλαδα
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ – ΡΗΞΕΙΣ – ΤΟΜΕΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ & ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΛΛΑΔΑ.
Με θέματα «Παιδεία και Άμιλλα» και «Επανάκτηση της Αξιοπιστίας της Ελλάδας» θα πραγματοποιηθούν τον προσεχή
Μάϊο (15/5) και ίούνιο ανοικτές συζητήσεις για το κοινό, στο πλαίσιο του κύκλου: «Μεταρρυθμίσεις, ρήξεις, τομές».
για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την κίνηση Πολιτών
στο τηλ.: 210 72 20 063 ή το email: kinpol@otenet.gr
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Kίνηση Πολιτών για µια Ανοικτή Κοινωνία
Ευφρονίου 5-7, 11634 Αθήνα
τηλ. 210 7220 063
fax: 210 7220 475
e-mail: kinpol@otenet.gr
url: http://www.kinisipoliton.gr
Κίνηση Πολιτών για µια Ανοικτή Κοινωνία
-Citizens’ Movement for Open Society
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χορηγός Επικοινωνίας:

Η Κίνηση Πολιτών προκειµένου να διατηρήσει την πολυφωνία και την ανεξαρτησία
της, συντηρείται από τις εισφορές και τις συνδροµές των µελών της, οι οποίες είναι
απαραίτητες για τη βιωσιµότητά της. Η ετήσια συνδροµή για το έτος 2012 ανέρχεται
στο ποσό των 60€. Μπορείτε να καταθέσετε το ποσό αυτό στο λογαριασµό Alpha Bank
IBAN GR 52 0140 3620 3620 0210 1044 373, στο ταχυδροµείο, ή να επικοινωνήσετε
µαζί µας ώστε να µεριµνήσουµε για την είσπραξή του.

μΕταρρυΘμισΕισ
ρηΞΕισ – τομΕσ
το ελιΑμεπ, το ιόΒε, η KANTOR, η κινηςη πόλιτων
και η διεθνης διΑΦΑνειΑ-ελλΑς ξεκίνησαν μια σειρά
μηνιαίων ανοικτών συζητήσεων με γενικό τίτλο «ελλάδα:
«μεταρρυθμίσεις, ρήξεις, τομές» με στόχο να συμβάλουν
στον δημόσιο διάλογο σε θέματα επίκαιρα και ζωτικής
σημασίας για τη χώρα, καθώς και στη διατύπωση συγκεκριμένων και υλοποιήσιμων προτάσεων.

ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ

& κοινωνικη δικαιοσυνη
είναι ανάγκη να αλλάξει άμεσα ο αναποτελεσματικός φοροεισπρακτικός μηχανισμός.
Αυτό ήταν το βασικό συμπέρασμα της πρώτης ανοικτής συζήτησης με θέμα: «Φοροδιαφυγή και κοινωνική δικαιοσύνη» στον κύκλο εκδηλώσεων: «ελλάδα: μεταρρυθμίσεις,
ρήξεις, τομές». ςυνοψίζουμε στη συνέχεια τα βασικά θέματα της εκδήλωσης.
ΤΟ ΜΕΓΕθΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (σκιώδους ή μαύρης, υπάρχει ποικιλία όρων) είναι πολύ μεγάλο, αν συγκρίνουμε
με άλλες προηγμένες οικονομίες (εκτιμάται γύρω στο 25-28%
του ΑΕΠ). ο οοΣΑ αναφέρει συγκεκριμένα ότι αν η Ελλάδα είχε
τη φοροεισπρακτική ικανότητα του μέσου όρου των χωρών του
οοΣΑ, τα έσοδα από φόρους θα αυξάνονταν περίπου κατά πέντε
ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ και θα οδηγούσαν ήδη σε πρωτογενές πλεόνασμα. Η φοροδιαφυγή στην Ελλάδα ακυρώνει
ουσιαστικά τον όποιο αναδιανεμητικό χαρακτήρα του υπάρχο-

ντος φορολογικού συστήματος. Η απόκρυψη εισοδημάτων είναι
ιδιαίτερα υψηλή στα μεγάλα εισοδήματα, όπου συχνά η φοροδιαφυγή μετατρέπεται σε φοροαποφυγή, με νομική κάλυψη. Η
φοροδιαφυγή ενθαρρύνεται από το ίδιο το φορολογικό σύστημα
και υποθάλπεται από το πελατειακό κράτος. Για παράδειγμα, οι
ευνοϊκές ρυθμίσεις για τους αγρότες επιτρέπουν μιας ευρείας
έκτασης φοροδιαφυγή. Η φορολογική νομοθεσία είναι πολύπλοκη και αφήνει πολλά παράθυρα, οι νόμοι δεν εφαρμόζονται
σε πολλές περιπτώσεις, ενώ οι πολιτικές παρεμβάσεις δεν απο- 
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τελούν εξαίρεση. ο νόμος για το άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών ψηφίστηκε το 1995 και πρωτοεφαρμόστηκε το 2010. Γιατί άραγε; οι πρώτοι έλεγχοι
των offshore εταιρειών άρχισαν πολύ πρόσφατα. χαρακτηριστικά ειπώθηκε ότι το Κρανίδι είναι το Λιχτενστάιν της Ελλάδας, ένας φορολογικός παράδεισος για
τέτοιες εταιρείες: παράδειγμα αβελτηρίας, δυσλειτουργίας ή μάλλον προστασίας συγκεκριμένων συμφερόντων; Στις εφορίες υπάρχει απουσία κινήτρων και
κυρώσεων για τους υπαλλήλους, καθώς και έλλειψη
αντικειμενικής αξιολόγησης, ανεπαρκέστατοι έλεγχοι
και αξιοποίηση της τεχνολογίας. Και σε όλα αυτά, προστίθεται μια αρκετά γενικευμένη διαφθορά.
πρόταση για µία ενιαία
υπηρεσία δηµοσίων Εσόδων
Προτάθηκε η δημιουργία μιας ενιαίας Υπηρεσίας Δημοσίων Εσόδων, υπό την εποπτεία του Υπουργείου οικονομικών, στην οποία θα υπάγονται τα τελωνεία, η
φορολογία και η κοινωνική ασφάλιση, με αρμοδιότητες
κανονιστικές, ελεγκτικές, κυρωτικές, εισπρακτικές,
αλλά και τη διεξαγωγή διασταυρώσεων. Η νέα υπηρεσία θα πρέπει να είναι ευέλικτη (όσον αφορά για παράδειγμα στις εξωτερικές αναθέσεις, την αξιοποίηση του
ανθρώπινου δυναμικού και τη δημιουργία ειδικών ομάδων δράσεων), να κάνει επιθετική χρήση της τεχνολογίας, ενώ κρίνεται απαραίτητη η θέσπιση μηχανισμών
διαρκούς λογοδοσίας, διαφάνειας, αλλά και ποιοτικής
και ποσοτικής αξιολόγησής της. Προτείνεται επίσης η
θέσπιση θέσης Υπουργού οικονομικών με αποκλειστική
αρμοδιότητα την είσπραξη εσόδων, η δημιουργία ενός
νέου, απλοποιημένου φορολογικού συστήματος που
δεν θα αφήνει περιθώρια διασταλτικής ερμηνείας των
ρυθμίσεων που προβλέπει. Αυτές οι αλλαγές θα μπορούσαν να γίνουν από τη σημερινή κυβέρνηση.

ΕπΕνδυσΕισ αναπτυΞη απασχοληση

ΑΝΑΓΚΗ
ΓΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΥΠΕΥθΥΝΟΤΗΤΑ
η ελλΑδΑ μπόρει νΑ ξεπερΑςει την κριςη,
ΑπΑιτόυντΑι όμως υπευθυνες κΑι ηγετικες πρωτόΒόυλιες Από τό πόλιτικό
ςυςτημΑ. Αυτό ητΑν τό κεντρικό μηνυμΑ της δευτερης κΑτΑ ςειρΑ εκδηλωςης
ςτόν κυκλό εκδηλωςεων με κεντρικό
θεμΑ: «ελλΑδΑ: μετΑρρυθμιςεις, ρηξεις,
τόμες» πόυ πρΑγμΑτόπόιόυντΑι ςε μηνιΑιΑ ΒΑςη Από κόινόυ Από τό ελιΑμεπ,
τό ιόΒε, την κΑντόρ κΑι την κινηςη πόλιτων. ςυνόΨιζόυμε ςτη ςυνεχειΑ τΑ ΒΑςικΑ ςυμπερΑςμΑτΑ της εκδηλωςης.

Πληροφορίες
γία την εκδηλωςη
εκδήλωση με θέμα: «φοροδιαφυγή και κοινωνική δικαιοσύνη», η πρώτη της σειράς εκδηλώσεων: «ελλάδα: Μεταρρυθμίσεις, ρήξεις, τομές».
Πότε: Πραγματοποιήθηκε στις 13/12/2011.
Που: Πολεμικό Μουσείο.
διοργανωτές: ελίαΜεΠ, ίοΒε, καντορ & κίνηςη
Πολίτων.
ομιλητές: Μάνος Ματσαγγάνης, επικ. καθηγητής
στο οικονομικό Πανεπιστήμιο της αθήνας, ο νίκος
καραβίτης, αναπλ. καθηγητής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, ο νίκος λέκκας, διευθυντής ςχεδιασμού
και ελέγχων του ςδοε, ο κυριάκος Μητσοτάκης,
Βουλευτής, και ο διομήδης ςπινέλλης, καθηγητής
στο οικονομικό Πανεπιστήμιο της αθήνας και μέχρι
πρόσφατα γενικός γραμματέας Πληροφοριακών ςυστημάτων στο Υπουργείο οικονομικών. ςυντονιστής
ήταν ο λουκάς τσούκαλης, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο αθηνών κα Πρόεδρος του ελίαΜεΠ.
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ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΖΩΝΗ Προτεραιότητα
για την Ελλάδα σήμερα είναι να παραμείνει
στην Ευρωζώνη και να συνεχίσει να έχει πρόσβαση στους μηχανισμούς στήριξης της Ευρωζώνης, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.

ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΑΓΚΗ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Εξίσου σημαντική προτεραιότητα όμως είναι να ξεφύγει από τη βαθιά ύφεση και τη
μεγάλη ανεργία και να εισέλθει σε τροχιά βιώσιμης ανάπτυξης. Η
ύφεση και η ανεργία που μαστίζουν σήμερα την ελληνική οικονομία είναι εντονότερες από όλες τις προβλέψεις διότι: (i) το μείγμα
οικονομικής πολιτικής που ακολουθείται είναι προβληματικό και

Πληροφορίες
για την εκδήλωση
Εκδήλωση με θέμα: «Επενδύσεις, Ανάπτυξη, Ανεργία»,
η δεύτερη της σειράς εκδηλώσεων: «Ελλάδα: Μεταρρυθμίσεις, ρήξεις, τομές».

στην άρση των αναρίθμητων εμποδίων στις επενδύσεις και την
επιχειρηματική δραστηριότητα, η οποία, σε συνδυασμό με τις
συνθήκες πιστωτικής στενότητας, δεν βοηθά την ανάκαμψη των
ιδιωτικών επενδύσεων.

πρέπει να βελτιωθεί (ii) παράλληλα με το κόστος –σε όρους
προϊόντος και απασχόλησης– της απαραίτητης δημοσιονομικής
προσαρμογής, η οικονομία υφίσταται και το κόστος μιας μεγάλης πιστωτικής στενότητας και των προβλημάτων του τραπεζικού συστήματος, (iii) οι διεθνείς οικονομικές συνθήκες και ιδιαιτέρως αυτές που επικρατούν στην Ευρωζώνη, είναι χειρότερες
από τις προβλεφθείσες.

ΑΡΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Σχετικά με τα εμπόδια στις ιδιωτικές επενδύσεις, οι ομιλητές ξεχώρισαν τη μεγάλη
αστάθεια του θεσμικού και του φορολογικού πλαισίου, την αβεβαιότητα λόγω των τρεχουσών συνθηκών, τα προβλήματα του
τραπεζικού συστήματος, την έλλειψη χωροταξικού σχεδίου,
τη μεγάλη αβεβαιότητα γύρω από τις περιβαλλοντικές άδειες
αναγνωρίζοντας όμως ότι έχει επιτευχθεί κάποια πρόοδος, τα
μεγάλα διαστήματα που ακόμη μεσολαβούν για την έγκριση
μιας επένδυσης, τις ποικίλες ανεπάρκειες της δημόσιας διοίκησης, τον αναχρονιστικό αναπτυξιακό νόμο όπου ακόμη δημιουργεί στρεβλώσεις με τις επιδοτήσεις (grants) που χορηγεί
αντί να επικεντρώνεται σε φοροαπαλλαγές. Ειδικότερα, αναφέρθηκε ότι από τα 250 εμπόδια που εντοπίστηκαν πέρυσι από
τον ΣΕΒ στην επιχειρηματικότητα και τις επενδύσεις, λιγότερα
από το 10% έχουν αρθεί, και ότι αυτός είναι κυρίως ο λόγος
που η Ελλάδα βρίσκεται στη θέση 100 στην Έκθεση Επιχειρηματικότητας (Doing Business Report) της Παγκόσμιας Τράπεζας (World Bank). Αναφέρθηκαν επίσης ως κρίσιμα εμπόδια
ζητήματα αρνητικής νοοτροπίας και αξιών γύρω από τις έννοιες επιχειρηματικότητα, ανταγωνισμός καθώς και θέματα καθαρά θεσμικού χαρακτήρα, όπως η ανομία και η ατιμωρησία, ο
νομικός φορμαλισμός κ.λπ.

ΝΕΟ ΜΕΙΓΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Η προβληματικότητα του ακολουθούμενου μείγματος οικονομικής πολιτικής έχει τρεις διαστάσεις:
Πρώτον, μειώθηκαν δραστικά, και πολύ περισσότερο σε σχέση
με τις αρχικές προβλέψεις, οι δημόσιες επενδύσεις. Δεύτερον,
αυξήθηκαν οι φόροι αντί να μειωθούν δραστικότερα οι τρέχουσες πρωτογενείς δαπάνες της Γενικής Κυβέρνησης. Τρίτον, μειώθηκαν οι πραγματικοί μισθοί (περίπου 15% στη διετία) αλλά οι
τιμές δεν μειώνονται, αντιθέτως αυξάνονται, λόγω της επίτευξης
μηδαμινής σχεδόν προόδου στα (μεταρρυθμιστικά) μέτρα βελτίωσης των συνθηκών ανταγωνισμού στις αγορές αγαθών, υπηρεσιών, επαγγελμάτων και εργασίας. Ως αποτέλεσμα, η ανταγωνιστικότητα σε όρους τιμών δεν βελτιώνεται, και συνεπώς η
ευεργετική βελτίωση στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών δεν
είναι η αναμενόμενη. Τέταρτον, υπάρχει πολύ μικρή πρόοδος

ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Σχετικά με τα εμπόδια
στην ανταγωνιστική λειτουργία των αγορών, επισημάνθηκε ότι
ακόμη δεν έχουν ανοίξει τα κλειστά επαγγέλματα και όλες οι
αγορές (έγινε ιδιαίτερη μνεία στο υψηλό μεταφορικό κόστος και
στην απώλεια εσόδων λόγω cabotage, ενώ από τους ιδιαίτερα
θιγόμενους τομείς της οικονομίας αναφέρθηκε ότι είναι ο τουρισμός). Αναφορικά με την αγορά εργασίας, όλοι οι ομιλητές
συμφώνησαν ότι το πρόβλημα στην ανταγωνιστικότητα δεν είναι
ο κατώτατος μισθός (αφορά εξάλλου μικρό ποσοστό εργαζομένων) αλλά το συνολικό θεσμικό πλαίσιο που εμποδίζει την απαραίτητη ευελιξία (κλαδικές συμβάσεις, ομοιοεπαγγελματικές
συμβάσεις, αυτόματη ωρίμανση χωρίς αξιολόγηση, ρυθμίσεις
διοικητικού χαρακτήρα που δεν λαμβάνουν υπ’ όψη την εποχικότητα πολλών δραστηριοτήτων κ.λπ.).

Πότε: Πραγματοποιήθηκε στις 17/1/2012.
Που: Πολεμικό Μουσείο.
Διοργανωτές: ΕΛΙΑΜΕΠ, ΙΟΒΕ, ΚΑΝΤΟΡ & ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ.
Ομιλητές: Ανδρέας Ανδρεάδης, πρόεδρος του ΣΕΤΕ,
Ευθύμιος Βιδάλης, πρόεδρος του Συμβουλίου του ΣΕΒ για
τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, Νίκος Ζόνζηλος, επιστημονικός σύμβουλος του ΙΟΒΕ, Δημήτρης Παπαλεξόπουλος, διευθύνων
σύμβουλος των Τσιμέντων Τιτάν και Αβραάμ Τσουκαλίδης,
πρόεδρος της Positive Energy. Την εκδήλωση συντόνισε ο
γενικός διευθυντής του ΙΟΒΕ, Γιάννης Στουρνάρας.

Από τις προτάσεις που έγιναν στο πλαίσιο της εκδήλωσης (πέραν από την άμεση
απελευθέρωση των αγορών και των επαγγελμάτων και την άμεση άρση των εμποδίων στις επενδύσεις και την επιχειρηματικότητα) ξεχωρίζουν οι ακόλουθες:
α) Η υλοποίηση χωρίς περαιτέρω περικοπές του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, β) Η συνταγματική κατοχύρωση
επενδυτικών διαδικασιών ώστε να μην υπάρχουν εκ των υστέρων ανατροπές, γ) Η ανάληψη από επαγγελματίες της διαχείρισης της τουριστικής εικόνας της χώρας, δ) Η εφαρμογή της αρχής της άπρακτης προθεσμίας για την έγκριση επενδύσεων, ε) Η ανάθεση πολλών δραστηριοτήτων του δημοσίου τομέα σε ιδιωτικούς φορείς (outsourcing: αναφέρθηκε
ιδιαίτερα η σύγκριση Ελλάδας και Εσθονίας όσον αφορά την προώθηση της πληροφορικής στο δημόσιο), στ) Η προώθηση,
μέσω των αναπτυξιακών εργαλείων του κράτους, επενδύσεων στους τομείς των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, των βιώσιμων αστικών αναπλάσεων (εξοικονόμηση ενέργειας σε κτήρια, εξοικονόμηση υδάτινων πόρων λόγω
απωλειών του συστήματος κλπ) και σε υποδομές του επενδυτικού οικοσυστήματος (π.χ. κέντρα υποδοχής – clusters –
νέων επιχειρήσεων) και ζ) Η αξιοποίηση κρατικών υποδομών, όπως π.χ. η ενοικίαση μέρους της δυναμικότητας των περιφερειακών νοσοκομείων του ΕΣΥ σε ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες και σε ξένα ασφαλιστικά ταμεία, δραστηριότητα
που αναμένεται παραλλήλως να ενισχύσει τον ιατρικό τουρισμό.
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ΕΥΡΩΠΗ – ΕΛΛΑΔΑ

Μεταίχμιο
επ ο χ ής
Με κεντρικές θεματικές: α) Η μεταβαλλό
μενη «Ευρώπη»: Σε αναζήτηση ανανεωμέν
ης
και ενισχυμένης συνεργασίας, β) Ευρω
θεσμικές πλευρές των προτεινόμενων
αλλαγών και γ) Η προσαρμογή της Ελ
λάδας στη μεταβαλλόμενη «Ευρώπη»
πραγματοποιήθηκε πρόσφατα συνέδριο
στο Μέγαρο Μουσικής.
Ε ν ι σ χ υ μ έ ν η σ υ ν ε ρ γα σ ί α Ο Ν. Φραγκάκης, Πρόεδρος
ΕΚΕΜΕ και Αντιπρόεδρος της Λίνησης Πολιτών, στην εισαγωγική
ομιλία του, τόνισε ότι η Ευρώπη αλλάζει, αναζητώντας εφαρμόσιμους και ανθεκτικούς κανόνες ανανεωμένης και ενισχυμένης
συνεργασίας. Μαζί της αλλάζει και η Ελλάδα, προσπαθώντας, με
τους δικούς της ρυθμούς, να παρακολουθήσει τους εταίρους της.
Επεσήμανε ότι το έναυσμα της συζήτησης είναι η νέα Συνθήκη για
τη Σταθερότητα, τον Συντονισμό και τη Διακυβέρνηση στην ΟΝΕ,
που υπογράφηκε στις αρχές Μαρτίου και αποβλέπει στην αναθεμελίωση της Ευρωζώνης με τη δημιουργία μηχανισμών που
θα επιτρέψουν λειτουργική (και όχι απλώς διακηρυκτική) αλληλεγγύη, αναγκαία προκειμένου να συνεχίσει να υπάρχει το κοινό
νόμισμα. Καταλήγοντας επισήμανε ότι τα δημοσιονομικά μέτρα,
από μόνα τους, δεν αρκούν για να υπάρξει οικονομική ένωση. Και
δεν αρκούν για να πειστούν οι Ευρωπαίοι – κι ανάμεσά τους οι
Έλληνες – ότι κάτι αλλάζει πραγματικά προς το καλύτερο.
Μεγαλύτερη ενοποίηση και αλληλεγγύη Ο Χρ.
Ροζάκης, Πρόεδρος του ΔΔ του Συμβουλίου της Ευρώπης, μιλώντας με θέμα «Προώθηση περαιτέρω ενοποίησης ως μέσο για
τη βελτίωση των μελλοντικών προοπτικών», έκανε μια γενική
ανασκόπηση στους θεσμούς και τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, αναφερόμενος στους τρεις πυλώνες του Κοινοτικού
Δικαίου, τη Δημοκρατία, τα Δικαιώματα του ανθρώπου και το
Κράτος Δικαίου. Στη συνέχεια, επεσήμανε την ανάγκη εμβάθυνσης των τριών αυτών πυλώνων, με στόχο την πραγμάτωση της
ενοποίησης, τροχοπέδη της οποίας αποτελεί η κλιμακούμενη
εσωστρέφεια των νέων κρατών-μελών. Στη συνέχεια έλαβε τον
λόγο ο Β. Σκουρής, Πρόεδρος του ΔΕΕ, μιλώντας για την «Ευρώπη των αξιών και της αλληλεγγύης: Μπορεί το Δικαστήριο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης να συμβάλει στην εμπέδωσή της;». Έκανε
μια μικρή αναδρομή στο ιστορικό πλαίσιο μέσα στο οποίο διαμορφώθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση, τονίζοντας την καθοριστική
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σημασία του δικαίου σε όλη την πορεία της. Τόνισε ότι η Ευρώπη
δεν είναι μια ένωση συμφερόντων, αλλά πρωτίστως μια ένωση
αξιών και αλληλεγγύης. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στον ρόλο
του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο μέσω της
ερμηνείας του δικαίου της Ένωσης έθεσε τα όρια και τους βασικούς όρους λειτουργίας αυτού που αποκαλούμε «ευρωπαϊκή
έννομη τάξη», τονίζοντας ότι αυτό και μπορεί και επιβάλλεται
να συμβάλει στην εμπέδωση της Ευρώπης των αξιών και της
αλληλεγγύης. Εν συνεχεία, αναφέρθηκε στις δύο όψεις της αλληλεγγύης, την κοινοτική/ενωσιακή και την κοινωνικοοικονομική. Κλείνοντας, απηύθυνε πρόσκληση σε όλους και ιδίως την
ακαδημαϊκή κοινότητα να συμβάλλουν στην ουσιαστική ενίσχυση του ρόλου της Ελλάδας στον κοινοτικό χώρο.
Η πολιτική σύγκλιση απάντηση στις πιέσεις
των αγορών Ο (απουσιάζων στο Eurogroup) Ε. Βενιζέλος,
εκείνη την περίοδο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπ. Οικονομικών, δια στόματος του Συμβούλου του Ξ. Γιαταγάνα, αφού
παρουσίασε συνοπτικά την κρίσιμη κατάσταση στην οποία έχει
περιέλθει η Ελλάδα, αναφέρθηκε στην προσπάθεια παραμονής
της στην Ευρωζώνη προκειμένου να αποφευχθεί η πτώχευσή
της με ό,τι αυτή θα συνεπαγόταν. Επιπλέον, υπογράμμισε την
ανάγκη αυτοπροστασίας της Ευρώπης και της Ευρωζώνης μέσω
θεσμικών μηχανισμών και πολιτικής σύγκλισης των κρατών
μελών με σκοπό την αντιμετώπιση των πιέσεων των αγορών,
παρατηρώντας ότι η δημοσιονομική ενοποίηση ενθαρρύνει
περισσότερο τους «οικονομικούς πατριωτισμούς» παρά συμβάλλει στην ανόρθωση της κοινοτικής οικονομίας. Κλείνοντας,
υποστήριξε ότι η έλλειψη πλαισίου παγκόσμιας οικονομικής
διακυβέρνησης εξυπηρετεί την επιβολή των αγορών επί των
θεσμικών οργάνων της Ευρώπης και των κρατών μελών, ενώ
προέκρινε την ανάγκη για ιδεολογικοπολιτικές μεταβολές. Η
πρώτη ενότητα έκλεισε με τα προσωπικά σχόλια του Ξ. Γιαταγά-

να, ο οποίος αναφέρθηκε ιδιαίτερα στο ζήτημα εκχώρησης της
εθνικής κυριαρχίας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ε ν ί σ χ υ σ η τ η ς δ ι α φ ά ν ε ι α ς Στη δεύτερη ενότητα η Μ.
Γιαννάκου, επικεφαλής Ευρωβουλευτών Νέας Δημοκρατίας, μίλησε για την ευρωπαϊκή κοινοβουλευτική διαδικασία ως μηχανισμό
εισαγωγής αλλαγής και για τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις διαπραγματεύσεις. Πιο συγκεκριμένα, επεσήμανε την
ανάγκη ενδυνάμωσης των κανόνων νέων οικονομικών ελέγχων,
αναζήτησης νέων τρόπων συλλογής στοιχείων και ενίσχυσης της
διαφάνειας και λογοδοσίας, προκειμένου να υπάρξει καλύτερη
διαχείριση των μακροοικονομικών αστοχιών, οι οποίες συνίστανται
όχι μόνο σε ελλείμματα, αλλά και πλεονάσματα. Επιπροσθέτως,
μίλησε και για την ομάδα «CRISIS» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η
οποία συστήθηκε για να αποτρέπει και να μελετά περιπτώσεις οικονομικών κρίσεων. Στη συνέχεια η Ζ. Λάλη, επικεφαλής της Ομάδας
Δράσης για την Ελλάδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παρουσίασε το
ρόλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα για την αντιμετώπιση της κρίσης. Ειδικότερα αναφέρθηκε στην Ομάδα Δράσης, η οποία
έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα παρέχοντας τεχνική στήριξη στην
ελληνική Διοίκηση και θέτοντας υπόψη της τις βέλτιστες πρακτικές
των άλλων κρατών-μελών, με σκοπό η τελευταία να επιλέξει το
«προσφορότερο» σχέδιο ενίσχυσης. Ωστόσο, τόνισε, ότι η ομάδα
αυτή δεν έχει δικαίωμα παρέμβασης στη Σύμβαση του Μνημονίου
ή στον τρόπο εφαρμογής των όρων αυτής.
Η χ ρ ε ο κ ο π ί α τ ω ν ι δ ε ο λ ο γ ι ώ ν Η τρίτη ενότητα άρχισε με την ομιλία του Υπουργού Εσωτερικών Τ. Γιαννίτση, με
θέμα «Τι σημαίνει η Ευρώπη για την Ελλάδα. Ποιο το επόμενο
βήμα». Χαρακτηριστικά επεσήμανε ότι η ανάγκη να ακολουθήσουμε ένα πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής για να
μην χρεοκοπήσουμε έφερε στο προσκήνιο έναν καταγγελτικό
λόγο περί απώλειας της εθνικής κυριαρχίας, που στην ουσία
συγκαλύπτει τις εθνικές μας ανεπάρκειες και τη χρεοκοπία των
ιδεολογιών που σφράγισαν για δεκαετίες την πορεία μας.

Πληροφορίες
γ ι α ΤΟ Σ Υ ΝΕΔΡΙΟ
Συνέδριο με θέμα: «Η Ευρώπη και η Ελλάδα αλλάζουν».
Πότε: Πραγματοποιήθηκε στις 20/2/2012.
Που: Μέγαρο Μουσικής στα πλαίσια του Megaron Plus.
Διοργανωτές: Το Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών και
Ερευνών (ΕΚΕΜΕ), η Κίνηση Πολιτών για μια Ανοικτή Κοινωνία, το
Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ)
και το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) .

Ο σ η μ α ν τ ι κ ός ρ ό λ ο ς τ ο υ Ε υ ρ ω π α ϊ κ ο ύ Κ ο ι ν ο β ο υ λ ί ο υ Η Α. Ποδηματά, Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, υπογράμμισε στη συνέχεια, ότι, σ’ όλη τη διάρκεια αυτής της κρίσης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο σύνολό
του, πέρα από τις επιμέρους υπαρκτές εθνικές και ιδεολογικοπολιτικές διαφορές, έχει παίξει έναν πολύ εποικοδομητικό
ρόλο. Παρά τη διελκυστίνδα του με το Συμβούλιο, έχει αναγορευτεί στο ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο που υπερασπίζεται με
τον καλύτερο τρόπο και στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό αυτό
που λέμε «κοινό ευρωπαϊκό συμφέρον», «κοινή ευρωπαϊκή
συνισταμένη». Τέλος, τόνισε ότι, κατά τη διάρκεια της κρίσης, το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο άσκησε συστηματική κριτική στο Συμβούλιο, κυρίως στο γαλλογερμανικό άξονα, για καθυστερήσεις
και αποσπασματικότητα στη λήψη και την εφαρμογή των αποφάσεων για την αντιμετώπιση της κρίσης, αλλά και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για πλημμελή άσκηση του ρόλου και των εξουσιών
που της αναγνωρίζουν οι Συνθήκες.

Η Ε υρώπη & η Ε λλάδα
της συναίνεσης
Το πολύ ενδιαφέρον συνέδριο έκλεισε με την ομιλία του Θ. Παπαλεξόπουλου για το χτίσιμο της συναίνεσης στην Ελλάδα
για την Ευρώπη του αύριο. Ο Πρόεδρος, εκείνη την περίοδο, της «Κίνησης των Πολιτών για μια Ανοικτή Κοινωνία» τόνισε,
ότι είναι επιτακτική ανάγκη η διεθνής Κοινωνία Πολιτών να δικτυωθεί και να αυξήσει την πίεση που ασκεί μέσα από τα
ηλεκτρονικά δίκτυα και τα ΜΜΕ, δεδομένου ότι μια ενεργοποιημένη Κοινωνία Πολιτών μπορεί να προσφέρει πολλά τόσο
σε διεθνές αλλά κυρίως σε Ευρωπαϊκό και Εθνικό επίπεδο. Επιβάλλεται, όμως, να οργανωθεί συστηματικά και κατά τρόπο
επαγγελματικό και να το επιδιώξει ουσιαστικά και με πλήρη διαφάνεια.

Σ τό χ ος η στα θ ερότητα
& Η πρόλη ψ η των κρίσεων
Ο Γ. Στουρνάρας, καθηγητής Οικονομικών του Πανεπιστημίου Αθηνών και Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ, μίλησε για την ανεπαρκή
οικονομική διακυβέρνηση της Ευρωζώνης μέχρι σήμερα και την αποτυχία του συστήματος εποπτείας και ελέγχου της. Στη συνέχεια, τόνισε την ανάγκη δημιουργίας ενός έγκαιρου συστήματος προειδοποίησης που να βασίζεται σε δημοσιονομικά στοιχεία και
άλλους οικονομικούς δείκτες, με σκοπό την επίτευξη της σταθερότητας και την πρόληψη των κρίσεων στην Ευρωζώνη. Επιπλέον,
εξήρε τη σημασία της δημοσιονομικής πειθαρχίας, βάσει ενός αυστηρότερου στην εφαρμογή του αλλά πιο ευέλικτου Συμφώνου
Σταθερότητας και Ανάπτυξης, και της οικονομικής συνεργασίας των κρατών μελών, με τη λειτουργία της ΕΚΤ ως ύστατου δανειστή
και την έκδοση ευρωομολόγου, αλλά πάνω απ’ όλα την ανάγκη αλλαγής νοοτροπίας για την επιβίωση του ευρώ.
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ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Η ΑΜΦΙΛΕΓΟΜΕΝΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗΣΗ
η πΕριουσια του δημοσιου πρΕπΕι να αντιμΕτωπιστΕι
ωσ ουσιαστικοσ μοχλοσ για την αναπτυΞη τησ οικονομιασ.

Η επιτάχυνση της ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας µέσω αξιοποίησης γης
και υποδοµών του Δηµοσίου ήταν το επίκεντρο του τρίτου κατά σειρά ανοικτού
κύκλου συζητήσεων της σειράς: «Ελλάδα: Μεταρρυθµίσεις, ρήξεις, τοµές». Στις
τοποθετήσεις τους, οι οµιλητές αναγνώρισαν τις στρεβλώσεις και τα εµπόδια της
γραφειοκρατίας, καθώς και την εγγενή απροθυµία του πολιτικού συστήµατος να
επιτρέψει ουσιαστική αξιοποίηση της δηµόσιας περιουσίας.

Τ

ο πρόγραμμα αξιοποίησης της ιδιωτικής
περιουσίας του δημοσίου στηρίζεται κατά
50% στην αξιοποίηση της γης, κατά 35%
στην αξιοποίηση υποδομών και κατά
15% στην πώληση μετοχών που σήμερα
κατέχει το κράτος. ο στόχος είσπραξης
εσόδων, κατά το ΤΑίΠΕΔ, ανέρχεται σε
19 δισ. ευρώ μέχρι το 2015, σαφώς αναθεωρημένος σε σχέση με τον αρχικό στόχο της τρόϊκας.
Το πρόγραμμα του ΤΑίΠΕΔ δεν είναι κυρίως εισπρακτικό
αλλά επιδιώκει την επιτάχυνση της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας κυρίως μέσω αξιοποίησης γης και
υποδομών. χαρακτηριστικά αναφέρθηκε ότι η αξιοποίηση
του Ελληνικού (περιοχή πρώην αεροδρομίου Αθήνας) θα
προσθέσει 0,3% του ΑΕΠ στους ρυθμούς ανάπτυξης της
χώρας, για κάθε έτος της χρονικής διάρκειας κατασκευών. Εντούτοις, οι διαδικασίες είναι αργές, η γραφειοκρατία δημιουργεί συστηματικά εμπόδια (μια τυπική διαδικασία ιδιωτικοποίησης διαρκεί 12-20 μήνες) και το ΤΑίΠΕΔ
«ζητά την υπομονή και ανοχή όλων, για την επίτευξη των
δύσκολων στόχων του». Παράλληλα, αναφέρθηκε ότι το
πολύ χαμηλό επίπεδο ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας
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στο διεθνή στίβο, δημιουργεί πρόσθετες δυσκολίες στην
αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας ενώ, σύμφωνα με μελέτες, η ελκυστικότητα της χώρας σε τομείς όπως η εξοχική
κατοικία «δεν είναι όσο υψηλή νομίζεται, τουλάχιστον υπό
τις υπάρχουσες συνθήκες».
Στις τοποθετήσεις τους, οι ομιλητές αναγνώρισαν τις στρεβλώσεις και τα εμπόδια της γραφειοκρατίας, καθώς και
την εγγενή απροθυμία του πολιτικού συστήματος να επιτρέψει ουσιαστική αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας.
Η σημερινή πρακτική «να παρέχονται με το σταγονόμετρο
ακίνητα ή περιουσιακά στοιχεία του δημοσίου στο ΤΑίΠΕΔ», δυναμιτίζει το πρόγραμμα των αποκρατικοποιήσεων και επιβεβαιώνει το ότι οι ιδιωτικοποιήσεις θα αποτύχουν αν το πολιτικό σύστημα δεν τις θελήσει πραγματικά.
Η εστίαση των προτάσεων αφορούσε σε δύο κύριες κατευθύνσεις: στην ανάδειξη της αναπτυξιακής σημασίας
του προγράμματος αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας,
περισσότερο από την εισπρακτική και στην ταχύτητα υλοποίησης ώστε, με λίγες γρήγορες επιτυχίες να δημιουργηθεί θετικό κλίμα στην οικονομία και να δοθούν μηνύματα
στους επενδυτές, στην κοινωνία και στους εταίρους/δανειστές. Προτάθηκε η εκχώρηση από την Ελλάδα, σε εται-

Πληροφορίες
γία την εκδηλωςη
εκδήλωση με θέμα: «αξιοποίηση της δημόσιας Περιουσίας»», η τρίτη της σειράς εκδηλώσεων: «ελλάδα: Μεταρρυθμίσεις, ρήξεις, τομές».

Πότε: Πραγματοποιήθηκε στις 21/2/2012.
Που: Πολεμικό Μουσείο.
διοργανωτές: ελίαΜεΠ, ίοΒε, καντορ, κίνηςη Πολίτων,
δίεΘνης δίαφανεία.

ομιλητές: Παναγιώτης Βουρλούμης (πρώην Πρόεδρος
και διευθύνων ςύμβουλος του οτε), νίκος Β. καραμούζης
(καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς και αναπληρωτής διευθύνων ςύμβουλος του ομίλου Eurobank EFG), ςτέφανος
Μάνος (Πρόεδρος της δράσης, πρώην Υπουργός), κώστας
ς. Μητρόπουλος (διευθύνων ςύμβουλος του ταίΠεδ)
και ςτράτης ςτρατήγης (νομικός και πρώην Βουλευτής).
ςυντονιστής της συζήτησης ήταν ο κώστας ςτ. καστρινάκης,
αντιπρόεδρος και διευθύνων ςύμβουλος της Kantor.
ςημείωση: τις τοποθετήσεις των ομιλητών ακολούθησε συζήτηση με το κοινό, που υπερέβαινε τα 400 άτομα. η εκδήλωση παρουσίασε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και διήρκησε 3 ώρες.

ρεία ειδικού σκοπού, όλων των μελλοντικών εισπράξεων
από έργα παραχωρήσεων μεγάλων έργων (Αττική οδός,
Εγνατία, λιμένες, αεροδρόμια, μεγάλοι οδικοί άξονες)
ώστε με την ενεχυρίαση των παραπάνω εξασφαλίσεων,
ευρωπαϊκοί οργανισμοί όπως η ΕίΒ κ.ά. να προχωρήσουν
σε ένα εκτεταμένο πρόγραμμα ιδιωτικών επενδύσεων
και επενδύσεων μέσω ΣΔίΤ με ευνοϊκά επιτόκια και όρους
δανεισμού, αποφεύγοντας χρονοβόρες γραφειοκρατικές
διαδικασίες.
μειώνοντας την αβεβαιότητα

Ως κινήσεις αλλαγής του κλίματος προτάθηκαν ως παραδείγματα η ιδιωτικοποίηση αστικών συγκοινωνιών και η
εκχώρηση ζημιογόνων επιχειρήσεων του δημοσίου (π.χ.
Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα) στους εργαζόμενους έναντι ενός ευρώ, απαλλαγμένων από τα χρέη τους. Παρόμοιες ενέργειες θα συμβάλλουν θετικά στην αναστροφή
του αρνητικού κλίματος, το οποίο έχει οδηγήσει τις ιδιωτικές επενδύσεις σε μείωση από 24% του ΑΕΠ το 2007, σε
13,5% το 2011. ο εκσυγχρονισμός του θεσμικού συστήματος, ιδιαίτερα σε θέματα αξιοποίησης γης, μπορεί να υιοθετήσει νέους θεσμούς όπως η «επιφάνεια», σε αντίθεση
με το σημερινό καθεστώς παραχωρήσεων. Με τον θεσμό
αυτό, το ελληνικό δημόσιο δεν θα πωλεί το έδαφος της
ακίνητης περιουσίας του, θα παρέχει όμως εμπράγματα
δικαιώματα στους αντισυμβαλλόμενους επενδυτές, δίδοντας το δικαίωμα υποθήκευσης άρα τη δυνατότητα άντλησης πρόσθετων κεφαλαίων για επενδύσεις. Προτάθηκε η

ίδρυση Ελληνικού Στρατηγικού Ταμείου Ανάπτυξης Ακινήτων, ίσως ως θυγατρικής του ΤΑίΠΕΔ. Επιπλέον, διατυπώθηκε η ανάγκη πρόσθετης μείωσης του χρέους κατά 30%,
πέραν του συμφωνηθέντος, ως το 2020 και μείωσης των
εργαζομένων στον δημόσιο τομέα κατά 400.000 έναντι
των 150.000 που έχουν σχεδιαστεί.
Συµπερασµατικά, κοινή ήταν η αντίληψη ότι:
α. Υπήρχε, τουλάχιστον μέχρι τώρα, σαφής αν και μη δεδηλωμένη, απροθυμία του πολιτικού και συνδικαλιστικού
συστήματος της χώρας για ουσιαστικές ενέργειες αποκρατικοποιήσεων (όπως χαρακτηριστικά αναφέρθηκε, στα
τελευταία 20 χρόνια, τα έσοδα από αποκρατικοποιήσεις
ανήλθαν σε 24 δισ. ευρώ, δηλαδή περίπου 1 δισ. ευρώ
ετησίως, κυρίως μέσω μετοχοποιήσεων, όπου το κράτος
επεδίωξε να διατηρεί τον έλεγχο, με διάφορους τρόπους).
β. Η αξιοποίηση της περιουσίας του δημοσίου πρέπει να
αντιμετωπιστεί ως ουσιαστικός μοχλός για την ανάπτυξη
της οικονομίας, συνεπώς απαιτεί ταχύτητα και καθαρές
προτάσεις, αναζήτηση επενδυτών με κριτήρια τη σοβαρότητα και τη μακρόχρονη δέσμευση, αντί ενός ευκαιριακά
υψηλού τιμήματος, με παράλληλη επίτευξη ρεαλιστικού
τιμήματος, βάσει της υφιστάμενης συγκυρίας.
γ. ο εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου, ιδιαίτερα
σε θέματα χρήσης γης (θεσμός επιφάνειας, εταιρείες
διαχείρισης ακινήτων) και η ενίσχυση ρυθμιστικών και
ελεγκτικών μηχανισμών, πρέπει να αποτελέσουν το ανάχωμα απέναντι στον κίνδυνο ή σε κραυγές σκοπιμότητας
περί «ξεπουλήματος της δημόσιας περιουσίας».

αλλαγη
προΕδριασ στην
κινηση πολιτων
Σε ιδιαίτερα συγκινησιακό κλίμα έγινε αποδεκτή από τα παριστάμενα στη Γενική Συνέλευση Μέλη, η αλλαγή Προεδρίας του
Δ.Σ. ο κ. Θεόδωρος Παπαλεξόπουλος, Πρόεδρος επί σειρά ετών
στην Κίνηση Πολιτών, παραιτήθηκε από τη θέση του Προέδρου,
την οποία αναλαμβάνει ο Καθηγητής χειρουργικής και ίστορίας
ίατρικής, κ. Στέφανος Γερουλάνος. ο κ. Θ. Παπαλεξόπουλος αναλαμβάνει την Αντιπροεδρία της Κίνησης Πολιτών. Στη Επαναληπτική Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 12
Μαρτίου 2012, στην αίθουσα του 8ου ορόφου του ΕΒΕΑ, τηρήθηκε
ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του εκλιπόντος επίτιμου Προέδρου
μας, Λεωνίδα Κύρκου. Παρουσιάστηκαν οι δράσεις της Κ.Π. για το
2011 που ήταν πολλές, επίκαιρες και πολυεπίπεδες, και συζητήθηκε το πλαίσιο στο οποίο θα κινηθούμε το έτος που διανύουμε.
Μετά τη Γενική Συνέλευση ο κ. χρήστος Ροζάκης, Πρόεδρος ΔΔΔ
του Συμβουλίου της Ευρώπης, συνόψισε ειδικά για τα μέλη της
Κίνησης Πολιτών τα συμπεράσματα του πετυχημένου Συνεδρίου
που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής στις 20/2/2012,
με αφορμή την αναθεώρηση των Συνθηκών στην Ευρώπη και που
παρουσιάζονται στις σελίδες 6-7 του παρόντος τεύχους.


ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΕΛΤΙΟ 83 | ΣΕΛΙΔΑ 9

ΠΟΙΟΤΗΤΑ θΕΣΜΩΝ & ΑΝΟΜΙΑ

Η Μ Ε ΓΑ Λ Η Μ Α χ Η

ΓίΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
όι εισηγητές της τέταρτης ανοικτής συζήτησης της σειράς εκδηλώσεων: «ελλάδα:
μεταρρυθμίσεις, ρήξεις, τομές», ανέπτυξαν διαφορετικές πτυχές της ποιότητας των
θεσμών στη χώρα μας και της σχέσης ανάμεσα σε ποιότητα θεσμών και ανομία.
το βασικό συμπέρασμα των εισηγήσεων είναι: α) ενώ το νομικό πλαίσιο της
ελλάδας είναι αρκετά σύγχρονο και ποιοτικά σχετικά καλό, η χώρα μας πάσχει
από τη μη εφαρμογή των νόμων, β) η μη εφαρμογή των νόμων και η κακή
λειτουργία των θεσμών οφείλεται κυρίως στην έλλειψη πολιτικού θάρρους
εκ μέρους της πολιτικής ηγεσίας και γ) βασικοί πυλώνες της δημοκρατίας,
όπως η νομοθετική εξουσία, η δικαιοσύνη, η εκτελεστική εξουσία και οι
επιχειρήσεις (κυρίως οι μη εισηγμένες) πάσχουν σημαντικά λόγω της έλλειψης
αποτελεσματικών μηχανισμών πρόληψης και καταπολέμησης της διαφθοράς.

στόχος η ενίσχυση της ακεραιότητας
ο Κώστας Μπακούρης, Πρόεδρος της οργάνωσης
«Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς», παρουσίασε τα κυριότερα πορίσματα της έρευνας που πραγματοποίησε η
οργάνωση «Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς» το 2011 σχετικά με την αξιολόγηση 12 θεσμών «πυλώνων» της
ελληνικής κοινωνίας –π.χ. Νομοθετική, Εκτελεστική Εξουσία, ΜΜΕ, Επιχειρήσεις κ.λπ. – ως προς την
αποτελεσματικότητά τους όσον αφορά στην πρόληψη
και καταπολέμηση της διαφθοράς. Η συγκεκριμένη
έρευνα εντοπίζει ουσιαστικές αδυναμίες σε καίριους πυλώνες της ελληνικής κοινωνίας, όπως τη δικαιοσύνη, την εκτελεστική εξουσία, τις επιχειρήσεις
και τους φορείς καταπολέμησης της διαφθοράς, των
οποίων η αποτελεσματικότητα πρέπει να ενισχυθεί
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ουσιαστικά για την ενδυνάμωση του οικοδομήματος
της ακεραιότητας στην Ελλάδα. Το γενικό συμπέρασμα που προέκυψε είναι ότι τα θεμέλια της κοινωνίας
βρίσκονται σε κρίση οικονομική, κρίση αξιών και αμφισβήτηση αρχών, ενώ οι θεσμοί κλυδωνίζονται όχι
λόγω της ανεπάρκειας του νομικού πλαισίου αλλά
κυρίως λόγω της παντελούς έλλειψης εφαρμογής
του. Υπάρχει νομική κατοχύρωση, η οποία στην πράξη
καταστρατηγείται.

η αξία των δηµοσκοπήσεων
ο Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο
Αθηνών, Νίκος Αλιβιζάτος υποστήριξε την άποψη ότι η
εφαρμογή των νόμων (και η λειτουργία των θεσμών
γενικότερα) είναι μεν συνάρτηση της ποιότητάς τους,

πλην όμως εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό και από δύο
«εξωγενείς» παράγοντες: (α) την νομιμοποίηση των
κυβερνώντων και (β) την αποφασιστικότητά όσων είναι
επιφορτισμένοι με την εφαρμογή τους να επιβάλουν τον
σεβασμό τους, χωρίς εκπτώσεις. Όταν οι παράγοντες
αυτοί απουσιάζουν –κάτι που, στην εποχή των δημοσκοπήσεων, μπορεί να διαγνώσει κανείς ευκολότερα απ’
ό,τι στο παρελθόν– τότε ακόμη και οι καλύτεροι θεσμοί
κινδυνεύουν να μείνουν στα χαρτιά.

Έλλειψη πολιτικού θάρρους
ο Δημοσιογράφος, Σταύρος Θεοδωράκης χρησιμοποίησε
παραδείγματα από το δημόσιο βίο για να καταδείξει την
εκτεταμένη παρανομία και ανομία στη χώρα μας, που εκφράζεται με την παντελή έλλειψη εφαρμογής των νόμων.
ο εισηγητής απέδωσε αυτό το φαινόμενο στην ανικανότητα των πολιτικών, στην έλλειψη πολιτικού θάρρους και
στην πλήρη αδυναμία της πολιτικής ηγεσίας να δει την
ευρωπαϊκή πραγματικότητα και προοπτική.
Προτεραιότητα το κοινωνικό συμβόλαιο
ο Δρ. Κοινωνιολογίας και Συγγραφέας, Γιώργος Σιακαντάρης ανέδειξε την πολιτική διάσταση της ανομίας επισημαίνοντας πως η άρνηση της αυταξίας των νόμων («νόμος
είναι το δίκιο του οποιουδήποτε») –και όχι φυσικά η αμφισβήτηση με νόμιμα μέσα του ενός ή του άλλου νόμου–
υποκρύπτει τη βαθύτατη άρνηση μιας κάποιας Αριστεράς
να αποδεχτεί νεωτερικές αξίες όπως είναι η αντιπροσωπευτική δημοκρατία και το κοινωνικό συμβόλαιο. Από την

άλλη η αδυναμία της Πολιτείας να εφαρμόζει τον νόμο είναι απότοκο του γεγονότος πως ακόμη και στους κόλπους
της εξουσίας δεν έχουν γίνει αποδεκτοί –λόγω πολιτικού
κόστους– οι κανόνες εφαρμογής των νόμων, οι κανόνες
δηλαδή της δημοκρατίας.

οι ηγέτες της ανάπτυξης
ο Καθηγητής Πολιτισμού & Επικοινωνίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Βασίλης Καραποστόλης επικεντρώθηκε
σε ένα σημαντικό πρόβλημα που αφορά στη λειτουργία των θεσμών στην Ελλάδα. Δηλαδή στη δυσκολία να
γίνει αποδεκτή η αναγκαιότητα της ιεραρχικής σχέσης
και κατά συνέπεια η «αυθεντικότητα» των εντολών
που δίνουν οι προϊστάμενοι, και γενικά οι ιθύνοντες,
προς τους υφισταμένους τους. Αιτία του φαινομένου
είναι η σύγχυση ανάμεσα στο «πρέπει να γίνει» και το
«θέλω να γίνει». Κατά κανόνα στην ελληνική κοινωνία το δεύτερο επικαλύπτει το πρώτο. Με άλλα λόγια,
οι υφιστάμενοι τείνουν να αποκρούσουν την άνωθεν
εντολή ερμηνεύοντάς την – ή και επιθυμώντας να την
ερμηνεύσουν ως ένδειξη της υποκειμενικής πρόθεσης
του διευθυντή ή προϊσταμένου να ασκήσει πάνω τους
το προνόμιο της προσωπικής επιβολής. Η λύση στο
πρόβλημα αυτό, που είναι ουσιαστικά το γενικό πρόβλημα της ηγεσίας στην Ελλάδα, είναι να ενσαρκώσουν οι ίδιοι οι ιθύνοντες τον κοινό σκοπό, να πείσουν
δηλαδή τους εργαζόμενους και πολίτες ότι δεν είναι
απλώς «σχεδιαστές» αλλά και πραγματικοί αυτουργοί.

Πληροφορίες γία την εκδηλωςη
εκδήλωση με θέμα: «Ποιότητα θεσμών και ανομία», η τέταρτη της σειράς εκδηλώσεων: «ελλάδα: Μεταρρυθμίσεις, ρήξεις, τομές».
Πότε: Πραγματοποιήθηκε στις 6/3/2012..
Που: Πολεμικό Μουσείο.
διοργανωτές: ελίαΜεΠ, ίοΒε, καντορ, κίνηςη Πολίτων, δίεΘνης δίαφανεία-ελλας.
ομιλητές: νίκος αλιβιζάτος, καθηγητής ςυνταγματικού δικαίου στο Πανεπιστήμιο αθηνών, ςταύρος Θεοδωράκης, δημοσιογράφος, Βασίλης καραποστόλης, καθηγητής Πολιτισμού & επικοινωνίας στο Πανεπιστήμιο αθηνών, κώστας Μπακούρης, Πρόεδρος
της οργάνωσης «διεθνής διαφάνεια-ελλάς» και γιώργος ςιακαντάρης, διδάκτωρ κοινωνιολογίας και ςυγγραφέας. ςυντονιστής
της συζήτησης ήταν ο νίκος τραυλός, καθηγητής Χρηματοοικονομικής και Πρύτανης του ALBA Graduate Business School.

ςημείωση 1:: τα επιχειρήματα που ανέπτυξαν οι εισηγητές στηρίχθηκαν σε ερευνητικά πορίσματα (κ. Μπακούρης), σε παραδείγματα από το δημόσιο βίο (ς. Θεοδωράκης), καθώς επίσης και σε νομικές διαπιστώσεις (καθηγητής ν. αλιβιζάτος) και
κοινωνιολογικές και πολιτικές αναλύσεις (καθηγητής Β. καραποστόλης και δρ. γ. ςιακαντάρης)..
ςημείωση 2:: ςτη συζήτηση που ακολούθησε, το ακροατήριο είχε την ευκαιρία να αναδείξει περιπτώσεις χαμηλής ποιότητας
θεσμών και να τις αντιστοιχίσει με την έντονη ανομία και παρανομία στη χώρα μας.
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ΣΑΣ
ΣΤΗ ΡΙΖ ΟΜ ΑΣΤ Ε ΣΤΙ Σ ΑΠΟ ΨΕΙ Σαποκτή
σει

Εάν έχετε να µας προτείνετε τρόπους προκειµένου η Ελλάδα να
την αποτελεσµατικότητα του κράτους που επιθυµεί και της αξίζει, καταθέστε
την άποψή σας στην ιστοσελίδα της Κίνησης Πολιτών: www.kinisipoliton.gr
ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ

magel@aegean.gr ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ

jspapad@gmail.com

Μιχάλης Αγγελίδης

ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΑΡΤΑΣ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ

Ηλίας Γρίσπος
grisfam@otenet.gr
Ιωάννης Σουφλής

Ιωάννης Παπαδόπουλος
ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Ίωνας Σιώτης

isiotis@inp.demokritos.gr

isouflis@omnilink.gr

ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΑ ΜΕΛΗ

nfrangakis@fralaw.gr

Κωνσταντίνος Ζέπος
cdzepos@gmail.com

Νίκος Φραγκάκης

Σπύρος Φραγκούλης
sfrg@hol.gr

ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ηλίας Κατσούλης
ikatsoulis@hol.gr

ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙXΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΥΦΡΟΝΙΟΥ 5-7, 11634 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210 7220 063 FAX: 210 7220 475
E-MAIL: KINPOL@OTENET.GR | URL: HTTP://WWW.KINISIPOLITON.GR

