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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Στο Μοντέλο Βουλής των Ελλήνων 2016, η Επιτροπή Οικονομικών 
Υποθέσεων πραγματεύεται το ζήτημα του αναπτυξιακού νόμου , της 
περιβαλλοντικής διάστασης των εξορύξεων, το πρόγραμμα των δημοσίων 
επενδύσεων, όπως επίσης και μία σειρά άλλων ζητημάτων όπως τα φορολογικά 
κίνητρα σε start-up επιχειρήσεις καθώς και αναφορικά με την άσκηση του 
απεργιακού δικαιώματος από τα συνδικαλιστικά σωματεία.

Με τον παρόντα οδηγό μελέτης επιχειρείται από το προεδρείο της επιτροπής 
μία προσέγγιση του θέματος τέτοια που θα το καταστήσει κτήμα των βουλευτών οι 
οποίοι θα μετέχουν στις εργασίες της επιτροπής οικονομικών υποθέσεων. Πιο 
συγκεκριμένα, επιχειρούμε να αποσαφηνίσουμε τους όρους-κλειδιά που 
χρησιμοποιούνται για την προσέγγιση της θεματικής της επιτροπής. 

Στη συνέχεια περιγράφουμε την υφιστάμενη κατάσταση στη χώρα με την 
παράθεση πολλαπλών στοιχείων καθώς και του νομοθετικού πλαισίου που ισχύει 
στη χώρα κατά τη στιγμή συγγραφής του παρόντος. 

Έπειτα, παραθέτουμε το νομικό πλαίσιο και περιγράφουμε συνοπτικά το 
καθεστώς που ισχύει σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Στον οδηγό μελέτης περιλαμβάνονται επίσης και οι κύριες κυβερνητικές 
(υπουργικές) αποφάσεις που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση των επιμέρους 
ζητημάτων που περικλείονται στην γενικότερη θεματική. 

Ευελπιστούμε πως ο Οδηγός Μελέτης της Επιτροπής Οικονομικών 
Υποθέσεων του Μοντέλου Βουλής των Ελλήνων 2016 θα αποτελέσει χρήσιμο υλικό 
για την προσυνεδριακή προετοιμασία των βουλευτών και των κοινοβουλευτικών 
ομάδων.
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1 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

(1) Περιγραφή υφιστάμενου νομικού πλαισίου του Αναπτυξιακού νόμου 

(α) Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Ο νόμος περί επενδύσεων (εφεξής «Αναπτυξιακός Νόμος»), ρυθμίζεται από 
το νόμο 3908/2011. Η ανάλυση όμως του νομικού πλαισίου πρέπει να ξεκινήσει από 
το Ευρωπαϊκό πλαίσιο και κυρίως από τις Συνθήκες τον Κανονισμό 800/2008 (ο 
οποίος είναι δεσμευτικός για όλα τα κράτη μέλη χωρίς ενσωμάτωσή του στο 
Ελληνικό Δίκαιο). 

Αρχικά, αξίζει να σημειωθεί ότι, με βάση το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, η ενίσχυση 
επιχειρήσεων από τα κράτη μέλη της ΕΕ, είτε άμεσα, μέσω χορηγιών, είτε έμμεσα, 
μέσω φοροαπαλλαγών κλπ. 

Σκοπός της ΕΕ είναι η ενίσχυση του υγιούς ανταγωνισμού και η δημιουργία 
μιας κοινής εσωτερικής αγοράς, κάτι που δεν μπορεί να επιτευχθεί αν τα κράτη 
επιλεκτικά ενισχύουν κάποιες επιχειρήσεις έναντι άλλων.‑  1

Τέτοιες πολιτικές θα ενισχύσουν μονοπωλιακές πρακτικές και κατάχρηση 
δεσπόζουσας θέσης συγκεκριμένων εταιρειών. Οι κρατικές ενισχύσεις 
επιτρέπονται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, με την προϋπόθεση ότι γίνονται για 
προώθηση δημόσιου συμφέροντος, χωρίς διακρίσεις και με σεβασμό στην αρχή της 
αναλογικότητας. 

Πιο συγκεκριμένα, δύνανται να επιτραπούν οι κρατικές ενισχύσεις για την 
προώθηση οικονομικής ανάπτυξης περιοχών με χαμηλό βιοτικό επίπεδο, για την 
προώθηση σημαντικών σχεδίων κοινού Ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, για την 
προώθηση ορισμένων οικονομικών δραστηριοτήτων, εφόσον δεν αλλοιώνουν τον 
ανταγωνισμό ή το κοινό συμφέρον, οι ενισχύσεις για την προώθηση του 
πολιτισμού, και ό,τι άλλο κρίνει η Επιτροπή ή το Συμβούλιο των Υπουργών 
(Κανονισμός 800/2008). 

(β) Σύντομη Περιγραφή Δευτερογενούς Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας

Οι συνθήκες επομένως θέτουν τις βάσεις προς νομοθέτηση από τα κράτη 
μέλη. Η βασική αρχή είναι ότι η οποιαδήποτε κρατική ενίσχυση και νομοθέτηση για 
ανάπτυξη πρέπει να περιορίζεται και σε κάθε περίπτωση να μην επηρεάζει τον υγιή 
ανταγωνισμό και την εσωτερική αγορά. 

Με βάση αυτά τα άρθρα, έχει δημοσιευθεί μια πληθώρα κανονισμών οι οποίοι 
αφορούν τομείς επιχειρήσεων στους οποίους επιτρέπονται οι κρατικές ενισχύσεις, 
πάντα σε αρμονία με τις Συνθήκες. Ενδεικτικά αναφέρονται οι Κανονισμοί 994/98, 
659/1999,794/2004, 1998/2006, 800/2008, 2003/361, 2006/C 323/01, 2008/C 82/01, 2006/
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C 194/02, 2004/C 244/02, αναφορικά με μια πληθώρα κατηγοριών επενδύσεων για 
τις οποίες επιτρέπονται οι κρατικές ενισχύσεις μέσω χρηματοδοτήσεων, υπό τις 
προϋποθέσεις αυτών των Κανονισμών. 

Για τις ανάγκες του παρόντος Οδηγού Μελέτης θα επικεντρωθούμε στον 
Κανονισμό 800/2008. Ο εν λόγω Κανονισμός εφαρμόζεται σε περιφερειακές 
ενισχύσεις, ενισχύσεις για επενδύσεις και απασχόληση προς ΜΜΕ, ενίσχυση για 
ίδρυση επιχειρήσεων από γυναίκες επιχειρηματίες, ενισχύσεις για προστασία του 
περιβάλλοντος, για συμβουλευτικές υπηρεσίες και συμμετοχή των ΜΜΕ σε 
εκθέσεις, ενισχύσεις με τη μορφή επιχειρηματικού κεφαλαίου, ενισχύσεις για 
έρευνα και ανάπτυξη (συμπεριλαμβανομένων και των start-up επιχειρήσεων), 
ενισχύσεις για επαγγελματική εκπαίδευση, ενισχύσεις για εργαζόμενους σε 
μειονεκτική θέση και για εργαζόμενους με αναπηρία. 

Οι τρόποι ενίσχυσης που προβλέπονται περιλαμβάνουν χρηματοδοτική 
ενίσχυση, μείωση περιβαλλοντικών φόρων κλπ. Βασική προϋπόθεση για την 
ανωτέρω ενίσχυση είναι η ύπαρξη διαφάνειας στο είδος, το μέγεθος και την 
παροχή των ενισχύσεων, καθώς και ο χαρακτήρας κινήτρου της εν λόγω ενίσχυσης, 
ήτοι η ανάγκη αίτησης προ της ενίσχυσης (εκτός εάν πρόκειται για φορολογικά 
μέτρα άνευ διακρίσεων από τη μεριά των κρατών). 

(γ) Ελληνικό Δίκαιο 

Το ελληνικό δίκαιο, σε συνδυασμό με το Ευρωπαϊκό, ρυθμίζει την κρατική 
συμμετοχή και δίνει το γενικό πλαίσιο των επενδύσεων στην Ελληνική επικράτεια. 
Πρώτη πηγή φυσικά είναι το Σύνταγμα. Σύμφωνα με το άρθρο 106: 

1. Για την εδραίωση της κοινωνικής ειρήνης και την προστασία του γενικού συμφέροντος το Κράτος 
προγραμματίζει και συντονίζει την οικονομική δραστηριότητα στη χώρα, επιδιώκοντας να 
εξασφαλίσει την οικονομική ανάπτυξη όλων των τομέων της εθνικής οικονομίας. Λαμβάνει τα 
επιβαλλόμενα μέτρα για την αξιοποίηση των πηγών του εθνικού πλούτου, από την ατμόσφαιρα και 
τα υπόγεια ή υποθαλάσσια κοιτάσματα, για την προώθηση της περιφερειακής ανάπτυξης και την 
προαγωγή ιδίως της οικονομίας των ορεινών, νησιωτικών και παραμεθόριων περιοχών.
2. H ιδιωτική οικονομική πρωτοβουλία δεν επιτρέπεται να αναπτύσσεται σε βάρος της ελευθερίας 
και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας ή προς βλάβη της εθνικής οικονομίας.
3. Με την επιφύλαξη της προστασίας που παρέχεται από το άρθρο 107 ως προς την επανεξαγωγή 
κεφαλαίων εξωτερικού, μπορεί να ρυθμίζονται με νόμο τα σχετικά με την εξαγορά επιχειρήσεων ή 
την αναγκαστική συμμετοχή σ' αυτές του κράτους ή άλλων δημόσιων φορέων, εφόσον οι 
επιχειρήσεις αυτές έχουν χαρακτήρα μονοπωλίου ή ζωτική σημασία για την αξιοποίηση των πηγών 
του εθνικού πλούτου, ή έχουν ως κύριο σκοπό την παροχή υπηρεσιών στο κοινωνικό σύνολο.

Καθίσταται σαφές ότι το παραπάνω άρθρο δίνει βαρύτητα στην ιδιωτική 
πρωτοβουλία (κυρίως σε συνδυασμό με το άρθρο 5) αλλά, θέτει και έναν 
περιορισμό, ο οποίος συνίσταται στην προστασία και προαγωγή της εθνικής 
οικονομίας. 

Στα πλαίσια του Συντάγματος και του Κανονισμού 800/2008, ψηφίστηκε ο 
νόμος 3908/2011 του είναι η προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας με 
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τη διαμόρφωση καθεστώτων ενίσχυσης των επενδύσεων, με τα οποία βελτιώνεται 
η επιχειρηματικότητα, η τεχνολογική ανάπτυξη, η ανταγωνιστικότητα των 
επιχειρήσεων και η περιφερειακή συνοχή και προωθούνται η πράσινη οικονομία, η 
αποτελεσματική λειτουργία των διαθέσιμων υποδομών και η αξιοποίηση του 
ανθρώπινου δυναμικού της χώρας. 

Κατά τον ίδιο νόμο, η έναρξη της υλοποίησης του σχεδίου γίνεται μετά τη 
δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της υπαγωγής του παρόντος, έτσι 
ώστε η ενίσχυση να έχει το χαρακτήρα κινήτρου με σκοπό την επέκταση της 
επιχείρησης. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου 
που προβλέπει τη δημιουργία νέας μονάδας είτε την επέκταση υπάρχουσας 
μονάδας είτε τη διαφοροποίηση της παραγωγής μίας μονάδας προς νέα πρόσθετα 
προϊόντα είτε τη θεμελιώδη αλλαγή στη συνολική παραγωγική διαδικασία 
υπάρχουσας μονάδας. 

Η εταιρική μορφή της οντότητας που ζητεί την ενίσχυση περιλαμβάνει όλες 
τις μορφές εταιρειών (συμπεριλαμβανομένων και των ΙΚΕ), όπως και των 
συνεταιρισμών, ενώ η συμμετοχή του ιδιώτη δεν μπορεί να είναι μικρότερη του 
25%. 

Προκειμένου να ληφθεί η ενίσχυση, πρέπει να εγκριθεί τόσο το επενδυτικό 
σχέδιο, όσο και ο ίδιος ο επενδυτής, ο οποίος κρίνεται με βάση τα χαρακτηριστικά 
της εταιρείας του, την εμπειρία των μετόχων και της διοίκησης, την κατάρτιση του 
εργατικού δυναμικού κ.λπ.). 

Επιπλέον, η ίδια η επένδυση πρέπει να κριθεί βιώσιμη και αποδοτική, με 
προοπτικές αύξησης των θέσεων εργασίας, προώθηση της καινοτομίας, ανάπτυξης 
νέων προϊόντων και δραστηριοτήτων, ύπαρξη κερδών, ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητα, δημιουργία συνεργασιών και δικτύωση, συμβολή στην 
προστασία του περιβάλλοντος και στη διατήρηση των φυσικών πόρων και φυσικά 
στην εν γένει τόνωση της εθνικής και ευρωπαϊκής οικονομίας. 

Η διαδικασία προβλέπεται από το άρθρο 11 και περιλαμβάνει την εκτενή 
συμμετοχή της Γενικής Γραμματείας Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας 
Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρισμού. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία ελέγχου 
αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων και της ίδιας συμμετοχής των επενδυτών 
παραπέμπουμε στα Προεδρικά Διατάγματα 33/2011 και 35/2011.

(2) Ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος‑2

(α) Εισαγωγή

Σύμφωνα με έκθεση της Εθνικής Συνομοσποδνίας Εμπορίου και 
Επιχειρηματικότητας τονίζει σε έκθεση της πως η κατάρτιση και η υιοθέτηση από 

 Έκθεση για τον Αναπτυξιακό Νόμο της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και 2

Επιχειρηματικότητας, Ιούλιος 2015
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τη Βουλή των Ελλήνων νέου αναπτυξιακού νόμου αποτελεί προτεραιότητα ύψιστης 
σημασίας ώστε να τονωθεί η οικονομία και συγκεκριμένα το επενδυτικό 
ενδιαφέρον καθώς θα αποτελέσει ένα ισχυρό μήνυμα προς τον επιχειρηματικό και 
επενδυτικό κόσμο από την εθνική αντιπροσωπεία.

Ο νέος αναπτυξιακός νόμος θα πρέπει να συνταχθεί εξετάζοντας τα εξής: 

1. Την αναγκαιότητα ο νέος νόμος να αποτελέσει ουσιαστικό εφαλτήριο της 
ανάπτυξης ενισχύοντας την επιχειρηματική δραστηριότητα υπό το πρίσμα της 
τρέχουσας οικονομικής συγκυρίας και των συγκεκριμένων ιδιομορφιών της 
ελληνικής οικονομίας.

2. Το ισχύον κοινοτικό πλαίσιο σε ό,τι αφορά στις κρατικές ενισχύσεις 
περιφερειακού χαρακτήρα.

3. Τον απολογισμό, τα αποτελέσματα, τα επιτεύγματα και τα προβλήματα των 
προηγούμενων νομοθετικών πλαισίων τα οποία ο νέος νόμος θα πρέπει να 
αντιμετωπίσει αποτελεσματικά.

(β) Υφιστάμενη Κατάσταση

Τον Απρίλιο του 2014 ολοκληρώθηκε ο τελευταίος κύκλος του τότε 
ισχύοντος αναπτυξιακού νόμου (νόμος 3908/2011) παράλληλα, ολοκληρώθηκε η 
διαμόρφωση σε συνεργασία με την Ε.Ε του νέου Χάρτη Περιφερειακών 
Ενισχύσεων της Περιόδου 2014-2020 [C(2014)2642 FINAL – 7.5.2014] στον οποίο 
προσδιορίζονται τα επιτρεπόμενα ποσοστά περιφερειακών ενισχύσεων για τη χώρα. 

Η αλλαγή των ορίων ενισχύσεων επέβαλε την αναμόρφωση του 
αναπτυξιακού νόμου προκειμένου να ενσωματωθούν τα ποσοστά του νέου χάρτη. 
Η ενσωμάτωση των νέων ορίων ενισχύσεων θα ήταν εφικτή με τροποποιήσεις του 
ισχύοντος τότε αναπτυξιακού νόμου ή με την ψήφιση νέου νόμου στον οποίο 
υπάρχει η δυνατότητα ουσιωδών αλλαγών. 

Σε κάθε περίπτωση από τον Απρίλιο του 2014 δεν υφίσταται στη χώρα 
ενεργός αναπτυξιακός νόμος-καθεστώς περιφερειακών ενισχύσεων. Το γεγονός 
αυτό σε συνδυασμό με την οικονομική συγκυρία και την δυσπραγία στη 
χρηματοδότηση των επενδύσεων επιδεινώνει την ήδη επιδεινωμένη επενδυτική 
δραστηριότητα

(βα) Αποτίμηση των προηγούμενων ν.3299/04 και ν/3908/2011

Όπως προαναφέρθηκε η αποτίμηση των ισχυόντων αναπτυξιακών νόμων 
είναι ιδιαίτερα ουσιώδης και πρέπει να ληφθεί υπόψη στο σχεδιασμό και την 
κατάρτιση του νέου Αναπτυξιακού Νόμου. 

Η διαδικασία αποτίμησης πρέπει να εστιάσει:

• Στην επεξεργασία στοιχείων των επενδύσεων που εντάχθηκαν και υλοποιήθηκαν 
μέσω των συγκεκριμένων νομοθετικών πλαισίων, η οποία θα χρησιμοποιήσει 
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στοιχεία που τηρούνται στο πληροφοριακό σύστημα κρατικών ενισχύσεων της 
ΓΔΙΕ.

• Στην επεξεργασία των αποτελεσμάτων λειτουργίας των επιχειρήσεων-φορέων 
των εν λόγω επενδυτικών προγραμμάτων.

• Στον τρόπο λειτουργίας και διεκπεραίωσης υποθέσεων του αναπτυξιακού νόμου.

Πιο συγκεκριμένα στο πλαίσιο απολογισμού των προηγούμενων νομικών 
πλαισίων θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί περεταίρω διερεύνηση και αξιολόγηση 
του τρόπου λειτουργίας των φορέων αξιολόγησης και ελέγχου των επενδύσεων 
(ΓΔΙΕ, ΓΓΒ, Διευθύνσεις Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφερειών), κυρίως 
μέσω της συγκριτικής αξιολόγησης δεδομένων όπως: 

• Χρόνος αξιολόγησης αιτημάτων, περικοπές κατά την αξιολόγηση
• Χρόνος ελέγχου, αποκλίσεις μεταξύ υπαγωγής και ελέγχου, αιτήματα 
τροποποίησης κ.λπ. 

Επιπροσθέτως μπορούν οι νομοθέτες να λάβουν υπόψη τους εκθέσεις-
πορίσματα δευτεροβάθμιων οργάνων ελέγχου (ΕΔΕΛ, Διαχειριστικές Αρχές, 
Όργανα Ε.Ε.)

(γ) Ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος - Υποδείξεις Κοινωνικών Φορέων – Εφαρμοζόμενη 
Πολιτική σε χώρες της Ε.Ε

Ο νέος αναπτυξιακός νόμος , που πρέπει να αποτελέσει άμεση 
προτεραιότητα, μπορεί να προκύψει είτε με την τροποποίηση του τελευταίου 
υφιστάμενου είτε με τον εξ’ αρχής σχεδιασμό νέου νομοθετικού πλαισίου. 

Η υιοθέτηση της μίας ή της άλλης επιλογής θα γίνει με κριτήριο το μέγεθος 
των παρεμβάσεων έχοντας προηγουμένως λάβει υπόψη ότι ένας νέος νόμος 
παρέχει δυνατότητες ριζικής αλλαγής τόσο σε ό,τι αφορά τη στόχευση και τη 
στρατηγική του νόμου όσο και σε θέματα εφαρμογής και αντιμετώπιση 
προβλημάτων δυσλειτουργιών. 

Ως συμπέρασμα της έκθεσης του ΟΟΣΑ για την ανάπτυξη στην ελληνική 
οικονομία και των εκθέσεων και ανακοινώσεων ελληνικών φορέων πρέπει να δωθεί 
σημασία στα παρακάτω: 

(γα) Τον προσδιορισμό κινήτρων

Παραδοσιακά προτιμητέα μορφή ενισχύσεων αποτελούν οι άμεσες 
κεφαλαιακές ενισχύσεις, ωστόσο, στην παρούσα οικονομική δυσπραγία πρέπει να 
δοθεί σημασία: 

1. Στην χρήση φορολογικών κινήτρων μέσω απλοποιημένης διαδικασίας
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2. Στη δυνατότητα για παροχή επιδότησης επιτοκίου ή και εγγύησης δανείων από 
το δημόσιο καθώς η πρόσβαση σε δανεισμό αποτελεί από τα βασικότερα 
προβλήματα των επιχειρήσεων στη διαδικασία υλοποίησης των επενδύσεων 

3. Συνδυασμός με απλούστευση ή επιτάχυνση διαδικασιών αδειοδότησης για τις 
επενδύσεις που υπάγονται στον αναπτυξιακό νόμο

4. Αξιοποίηση δυνατότητας κάλυψης λειτουργικών δαπανών για μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις ( συχνά αναφέρονται και ως ΜΜΕ)

(γβ) Κλαδική Στόχευση 

Με γνώμονα την παραγωγική ανασυγκρότηση της εθνικής οικονομίας θα 
πρέπει να εξεταστεί η κλαδική στόχευση σε κλάδους που είτε λόγω μεριδίου είτε 
λόγω δυναμικής αναγνωρίζονται ως βασικοί για την οικονομία της χώρας. 

Η κλαδική στόχευση στους προηγούμενους αναπτυξιακούς νόμους 
χαρακτηρίζονταν ως μικρή. Ωστόσο, πρέπει να τονιστεί ότι το ύψος των 
επιτρεπόμενων ενισχύσεων δεν είναι ιδιαίτερα υψηλό και βέβαια δεν είναι 
επιτρεπτή η υπέρβαση των ορίων του περιφερειακού χάρτη ενισχύσεων που έχουν 
τεθεί από την Ε.Ε.

Ιδιαίτερη διερεύνηση απαιτείται στην ενίσχυση του τουρισμού καθώς πρέπει 
να ληφθούν υπόψη οι τρέχουσες εξελίξεις και ανάγκες και να αποφευχθούν οι 
στρεβλώσεις του παρελθόντος. Τέτοιες είναι η παράλληλη εξέλιξη δύο ή 
περισσοτέρων επενδυτικών σχεδίων στην ίδια τουριστική μονάδα με αδυναμία 
ελέγχου δαπανών και φυσικού αντικειμένου, δεδομένου ότι πολλές φορές τα όρια 
μεταξύ των επενδύσεων ήταν ασαφή. 

Επιπροσθέτως, στον τομέα του τουρισμού θα πρέπει να δοθεί η απαραίτητη 
σημασία στην παράλληλη διατήρηση και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος.

(γγ) Βελτίωση διαδικασίας αξιολόγησης 

Τα βασικότερα προβλήματα που είχαν να διαχειριστούν οι προηγούμενες 
νομοθετικές διατάξεις στη φάση της αξιολόγησης ήταν:
 
1. Μεγάλες χρονικές καθυστερήσεις και αποκλίσεις στο χρόνο αξιολόγησης
2. Ανισοβαρή εφαρμογή κριτηρίων 
3. Διαφορετική αντιμετώπιση στο θέμα της τεκμηρίωσης της ιδιότητας ΜΜΕ που 

οδηγούσε σε διαφορετικό ύψος ενίσχυσης

Με σκοπό την αντιμετώπιση των προαναφερθέντων θα μπορούσαν να εξεταστούν 
τα εξής:

1. Βελτιστοποίηση και αντικειμενικότερος προσδιορισμός κριτηρίων και 
περιορισμός της δυνατότητας ερμηνείας και κατά το δοκούν εφαρμογής των 
κριτηρίων.
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2. Διερεύνηση κατά πόσο θα πρέπει να ακολουθηθεί το μοντέλο της συγκριτικής 
αξιολόγησης ή της αξιολόγησης με σειρά προτεραιότητας.

(γδ) Μέτρα βελτίωσης συστήματος διαχείρισης και πάταξης διαφθοράς

Στη πορεία της διαχείρισης των έργων των κατά περιόδων αναπτυξιακών 
νόμων έχουν αναδειχθεί μία σειρά προβλημάτων και δυσλειτουργιών όπως: 

• Αποκλίσεις μεταξύ του αρχικών εγκεκριμένου και τελικώς πιστοποιηθέντος 
έργου.

• Παράλληλη εξέλιξη περισσότερων του ενός συγχρηματοδοτούμενων 
επενδυτικών σχεδίων που οδηγεί σε αδυναμία διάκρισης δαπανών και κίνδυνο 
διπλής χρηματοδότησης

• Αναντιστοιχία μεταξύ υλοποιηθέντος φυσικού αντικειμένου και οικονομικού 
αντικειμένου

• Πολεοδομικές παραβάσεις και προβλήματα αδειοδότησης 

Δε πρέπει να αγνοηθούν οι καταγγελίες για φαινόμενα διαφθοράς κατά την 
εκτέλεση ή τη λειτουργία επενδυτικών σχεδίων.

Για την αντιμετώπιση και την αποφυγή των παραπάνω είναι σημαντικό να 
υπάρχει: 

• Σαφής αποτύπωση και τεκμηρίωση υφιστάμενης κατάστασης ιδίως στην 
περίπτωση εκσυγχρονισμών. (Πολλές φορές κατά την εκτέλεση έργων 
τιμολογούνται δαπάνες πολύ μεγαλύτερες σε σχέση με το φυσικό αντικείμενο 
που πραγματικά υλοποιήθηκε και αφορούν σε έργα που προϋπήρχαν της ένταξης 
σε πρόγραμμα ενίσχυσης).

• Διάκριση μεταξύ αξιολογητή και ελεγκτή, καθώς και πλήρης διάκριση της ομάδας 
μεταξύ πρώτου και τελικού ελέγχου.

• Επίσπευση διαδικασιών αξιολόγησης, ελέγχου και πληρωμής. Ο χρόνος 
αξιολόγησης ανερχόταν σε περίπου 6 μήνες από την τελευταία ημέρα υποβολής 
του κάθε κύκλου, παρότι ο προβλεπόμενος στο σχετικό Προεδρικό Διάταγμα ήταν 
πολύ μικρότερος (40 μέρες).  Επίσης, στο προηγούμενο νομικό καθεστώς, πολύ 
μεγάλος ήταν ο χρόνος από την υποβολή αιτήματος ελέγχου μέχρι την 
πραγματοποίηση του ελέγχου και την εκπόνηση της έκθεσης, ενώ αξιοσημείωτος 
ήταν και ο χρόνος από την ολοκλήρωση της έκθεσης μέχρι την τελική εκταμίευση 
της επιχορήγησης.

Σύμφωνα με στοιχεία κοινωνικών και επαγγελματικών φορέων δεν είναι 
σπάνιο να υλοποιούνται έλεγχοι ακόμα και 2 χρόνια μετά την υποβολή του σχετικού 
αιτήματος και ακολούθως οι πληρωμές να πραγματοποιούνται ακόμα και χρόνια 
μετά τον έλεγχο δημιουργώντας σημαντικά προβλήματα στη λειτουργία των 
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επιχειρήσεων και των επενδυτικών προγραμμάτων, ιδιαίτερα στην τρέχουσα 
συγκυρία με τα γνωστά προβλήματα ρευστότητας.

Ιδιαίτερα σημαντική προσαρμογή, που εφαρμόζεται σε άλλες χώρες της Ε.Ε, 
είναι η δημοσιοποίηση αναλυτικών στοιχείων προόδου επενδύσεων ώστε να 
διασφαλίζεται η διαφάνεια και να αποδεικνύεται η ίση αντιμετώπιση των 
επενδυτών.

• Κατάργηση της δυνατότητας να υλοποιούνται παράλληλα περισσότερες της μίας 
επένδυσης στην ίδια μονάδα.

• Ενδελεχής έλεγχος στην περίπτωση υλοποίησης του έργου από συνδεδεμένη/
συνεργαζόμενη εταιρεία.

• Περαιτέρω ενίσχυση της χρήσης του πληροφοριακού συστήματος αλλά κατά 
τρόπο που θα διευκολύνει τις διαδικασίες και όχι με ενίσχυση της 
γραφειοκρατίας και επιβάρυνση του κύκλου υπαγωγή-έλεγχος-εκταμίευση της 
επένδυσης.

Ο αναπτυξιακός νόμος πρέπει και μπορεί να συμβάλλει στη βελτίωση του 
εμπορικού και γεωργικού τομέα. Ο δείκτης αυτός ο οποίος υπολογίζεται από την 
αξία των εξαγωγών ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο έκτασης μίας χώρας, είναι 
κρίσιμος για τον προσδιορισμό της εξωστρέφειας της γεωργικής παραγωγής μας. 

Δυστυχώς, οι ελληνικές επιδόσεις είναι ιδιαίτερα χαμηλές με μόνο 16.000 
ευρώ ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο γης σε σύγκριση με άλλες χώρες ανάλογης 
έκτασης (Βέλγιο 508.000 ευρώ, Μάλτα 216.000 ευρώ, Λουξεμβούργο 186.000 ευρώ, 
Δανία 181.000 ευρώ).

(3) Εξορυξεις

(α) Μεταλλευτικός Κώδικας 

Προκειμένου να κατανοήσουμε περαιτέρω τα ζητήματα που τίθενται στην 
ημερήσια διάταξη, αξίζει να αναφερθούμε συγκεκριμένα στη Μεταλλευτική 
Νομοθεσία, που αποτελείται κατά βάση από το Ν.Δ 210/1973 (Μεταλλευτικός 
Κώδικας), το Ν.Δ 274/1976 και το ΝΔ 4029/1959. 

Σύμφωνα με αυτές τις διατάξεις, τα μεταλλεύματα δεν ανήκουν στον κύριο 
του ακινήτου στο οποίο βρίσκονται, αλλά παραχωρούνται μόνο μετά από την 
έκδοση συγκεκριμένης άδειας που δίνεται από την Περιφέρεια (αξίζει να σημειωθεί 
ότι η άδεια αυτή μπορεί να μην παραχωρηθεί για λόγους δημόσιου συμφέροντος). 

Η διαδικασία προβλέπει πρώτα την έκδοση άδειας έρευνας και έπειτα και 
μόνο εφόσον εντοπιστεί κοίτασμα μεταλλευμάτων η αίτηση για έκδοση άδειας 
παραχώρησης μέρους ή του συνόλου της περιοχής με το μετάλλευμα. 

Όσον αφορά την άδεια παραχωρήσεως, μετά τον έλεγχο του φακέλου από 
τον Περιφερειάρχη, αυτός μεταβιβάζεται στον εκάστοτε Υπουργό Βιομηχανίας, ο 
οποίος αποφασίζει για την παραχώρηση ή μη της μεταλλευτικής γης. 
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Εναλλακτικά, μπορεί ο ίδιος ο Υπουργός Βιομηχανίας να προκηρύξει 
διαγωνισμό για την παραχώρηση της γης σε εταιρείες, διαγωνισμός που 
διενεργείται κατά τις διατάξεις του Μεταλλευτικού Κώδικας. Στην περίπτωση αυτή 
επιτρέπεται η απαλλοτρίωση των εκτάσεων προς όφελος της έρευνας και της 
εξόρυξης κατά τις διατάξεις του Μεταλλευτικού Κώδικα και του Κώδικα 
Απαλλοτριώσεων. 

Άμα τη παραχωρήσει, ο Μεταλλειοκτήτης έχει όχι μόνο δικαίωμα αλλά και 
υποχρέωση εκμετάλλευσης του μεταλλείου, συνδυάζοντας την οικονομική 
εκμετάλλευση με την προστασία του περιβάλλοντος. Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί 
ότι σε περίπτωση που δεν υπάρξει καμία εκμετάλλευση επί τριετία ή άδεια 
παραχώρησης και άρα η μεταλλειοκτησία αίρεται υπέρ του δημοσίου. 

Ταυτόχρονα, καθίσταται σαφές ότι ο Μεταλλειοκτήτης έχει απόλυτο 
δικαίωμα κυριότητας του προϊόντος των μεταλλείων, το οποίο μπορεί να 
εμπορεύεται. 

Ταυτόχρονα, όμως έχει και την υποχρέωση προστασίας του περιβάλλοντος 
γενικότερα και της τήρησης ειδικών περιβαλλοντικών και πολεοδομικών όρων 
ειδικότερα. 

Σε περίπτωση παραβίασης, μπορεί με υπουργική απόφαση να ανασταλεί η 
λειτουργία των μεταλλείων ή να τους αφαιρεθεί ακόμη και η άδεια. Κατά αυτής της 
απόφασης, ο μεταλλειοκτήτης μπορεί να απευθυνθεί στο Συμβούλιο της 
Επικρατείας.

Τέλος, αξίζει να αναφέρουμε αναφορικά με την παραχώρηση μεταλλείων σε 
αλλοδαπές εταιρείες, ότι κάτι τέτοιο γενικά απαγορεύεται, έτσι ώστε να προωθηθεί 
η ελληνική επιχειρηματικότητα και η εγκατάσταση επιχειρήσεων στην Ελλάδα που 
θα φορολογούνται για το παγκόσμιο εισόδημά τους. 

Αυτό που αντιθέτως επιτρέπεται είναι η ίδρυση ελληνικής θυγατρικής του 
ξένου επενδυτή η οποία θα έχει το δικαίωμα εκμετάλλευσης και έρευνας ή η 
παραχώρηση των ανωτέρω δικαιωμάτων σε ελληνική εταιρεία, η οποία στη 
συνέχεια εξαγοράζεται από τον ξένο επενδυτή. Παρεμφερές είναι το ιδιοκτησιακό 
καθεστώς των μεταλλείων Χαλκιδικής από την Ελληνικός Χρυσός Α.Ε η οποία 
ανήκει κατά 95% στην Καναδική El Dorado Gold. 

(β) Εξορύξεις στην Ε.Ε – Περιβαλλοντική Διαχείριση‑3

Στην ευρωπαϊκή ήπειρο υπάρχουν πολλά μεταλλεία χρυσού σε χώρες μεταξύ 
των οποίων και μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η Σουηδία στην οποία 
υπάρχουν 8 μεταλλεία και η Φινλανδία, αποτελώντας εχέγγυο για την δυνατότητα 
συμμόρφωσης και την συμβατότητα των έργων αυτών με τις πλέον υψηλές, 
παγκοσμίως, περιβαλλοντικές προδιαγραφές που βασίζονται στην Ευρωπαϊκή 
Νομοθεσία, και μάλιστα σε δύο χώρες με μακροχρόνια και ιδιαίτερα αναπτυγμένη 
περιβαλλοντική συνείδηση. 

	Έκθεση ΙΓΜΕ 3
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Μεταλλεία επίσης υπάρχουν στην Ισπανία, στην Ιρλανδία, στη Πορτογαλία, 
ενώ, έργα έρευνας υφίστανται σε χώρες όπως η Ιταλία και η Σλοβακία. Επιπλέον, 
στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, στο τόξο που εκτείνεται από τη Ρουμανία μέχρι τη 
Τουρκία, υπάρχουν χρυσοφόρα κοιτάσματα, που ήδη βρίσκονται σε εκμετάλλευση 
από όμορες χώρες. Συγκεκριμένα, στη Βουλγαρία λειτουργεί ένα μεταλλείο έχει 
αδειοδοτηθεί ένα ακόμη και βρίσκεται σε διαδικασία αδειοδότησης ένα τρίτο, στη 
Ρουμανία έχει ξεκινήσει εργασίες ένα μεταλλείο. Στη γειτονική Τουρκία εκτός των 
εν ενεργεία μεταλλείων βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη εβδομήντα (70) έργα έρευνας 
χρυσού.

Η Ελλάδα είναι μία ευρωπαϊκή χώρα που διαθέτει ορυκτό πλούτο με μεγάλο 
βιομηχανικό ενδιαφέρον και ποικιλία εφαρμογών. Στην Ελλάδα, συγκεκριμένα στη 
Βόρειο Ελλάδα, υπάρχουν βεβαιωμένα αποθέματα χρυσού τουλάχιστον 450.000.000 
τόνων. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με τις ανάγκες σε Ορυκτές Πρώτες Ύλες 
της Ε.Ε, αλλά και της διεθνούς αγοράς, προσφέρει συγκριτικά πλεονεκτήματα για 
την οικονομία της χώρας. 

Ο εξορυκτικός κλάδος αποτελεί σημαντικό τομέα της οικονομικής 
δραστηριότητας της χώρας αν συμπεριληφθεί και ο σχετιζόμενος μεταποιητικός 
τομέας που τροφοδοτεί με πρώτες ύλες καθώς και μία σειρά άλλων κλάδων όπως η 
παραγωγή ενέργειας, η τσιμεντοβιομηχανία, η οικοδομική/κατασκευαστική 
βιομηχανία, η βιομηχανία σιδηρούχων μετάλλων, η βιομηχανία ανοξείδωτου 
χάλυβα κ.α.

(βα) Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
Ε.Ε για την διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας COM/
2003/0319 τελικό – COD 2003/0107  

Οι Εξορυκτικές Βιομηχανίες στην Ε.Ε παράγουν έναν εξαιρετικά σημαντικό 
όγκο αποβλήτων-υλικών που πρέπει να απομακρυνθούν προκειμένου να καταστεί 
δυνατή η πρόσβαση στο ορυκτό καθώς και απορρίμματα κατεργασίας  που 
παραμένουν αφού έχουν, σε μεγάλο βαθμό, εξαχθεί τα ορυκτά από το μετάλλευμα. 
Εκτιμάται ότι τα απόβλητα αυτά αντιπροσωπεύουν το 29% των ετήσιων 
παραγόμενων αποβλήτων στην Ε.Ε, ποσοτικά περισσότερους από 400.000.000 
τόνους.

Ορισμένα από τα απόβλητα αυτά είναι αδρανή και, κατά συνέπεια, δεν 
συνιστούν σημαντική απειλή ρύπανσης για το περιβάλλον. Ωστόσο, άλλα κλάσματα, 
ενδέχεται να περιέχουν μεγάλες ποσότητες επικίνδυνων ουσιών. Σε πολλές 
περιπτώσεις τα απορρίμματα κατεργασίας αποθηκεύονται σε σωρούς ή σε 
μεγάλους ταμιευτήρες, όπου συγκρατούνται με τη βοήθεια φραγμάτων. 

Η κατάρρευση φραγμάτων ή σωρών εγκυμονεί σοβαρές συνέπειες για το 
περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια του ανθρώπου. Παράδειγμα αποτελούν τα 
ατυχήματα που έχουν καταγραφεί με πολλαπλές συνέπειες. Μεταξύ των των 
σημαντικών συνεπειών συγκαταλέγονται τα φυσικά ίχνη των εγκαταστάσεων 
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τελικής διάθεσης των αποβλήτων και η επακόλουθη απώλεια γεωπαραγωγικότητας, 
οι συνέπειες στα οικοσυστήματα, η σκόνη και η διάβρωση. 

Το χειρότερο ατύχημα που έχει καταγραφεί, προεκλήθη από την κατάρρευση 
σωρού αδρανών υλικών από ανθρακωρυχείο στην πόλη του Αμπερφάν (Ουαλία) το 
1966. Προκάλεσε τον θάνατο 144 ατόμων, κυρίως παιδιών.

Οι περιβαλλοντικές και κοινωνικοοικονομικές συνέπειες των ανωτέρω 
ενδέχεται να είναι μακροχρόνιες και να είναι εξαιρετικά δύσκολη και δαπανηρή η 
αντιμετώπισή τους με λήψη διορθωτικών μέτρων. Ως εκ τούτου, τα απόβλητα της 
εξορυκτικής βιομηχανίας πρέπει να τυγχάνουν της κατάλληλης διαχείρισης 
προκειμένου να εξασφαλίζεται, ειδικότερα, η μακροπρόθεσμη σταθερότητα των 
εγκαταστάσεων διάθεσης και η πρόληψη ή η ελαχιστοποίηση της τυχόν ρύπανσης 
των υδάτων και του εδάφους από όξινα ή αλκαλικά στραγγίσματα και από την 
έκπλυση βαρέων μετάλλων. 

Τα ζητήματα αυτά, αποτελούν ήδη το αντικείμενο κανονιστικών ρυθμίσεων 
στα περισσότερα κράτη-μέλη. Ωστόσο, η ποικιλία των ελέγχων καθώς και η 
ποικιλομορφία της εξορυκτικής βιομηχανίας, το φάσμα της οποίας αρχίζει από 
εξαιρετικά μεγάλες εγκαταστάσεις πολυεθνικών εταιριών και τελειώνει σε ΜΜΕ, 
καθιστούν αναγκαία την θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων μέσω κοινοτικών 
διατάξεων. 

Αυτό θα επέτρεπε τη διαμόρφωση όρων ισοτιμίας στον τομέα της 
διαχείρισης των αποβλήτων που παράγει η εξορυκτική βιομηχανία, προσδιορίζοντας 
και βελτιώνοντας τις απαιτήσεις σχετικά με τον σχεδιασμό, τη λειτουργία, το 
κλείσιμο καθώς και την μετεπιχειρησιακή μέριμνα, των εγκαταστάσεων διαχείρισης 
των αποβλήτων.

(ββ) Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής COM(2000) 664

Η ανακοίνωση αναδεικνύει τρεις προτεραιότητες για τη βελτίωση της 
ασφάλειας της διαχείρισης των εξορυκτικών αποβλήτων. 

Πρόκειται για: 

1. την τροποποίηση της Οδηγίας Σεβέζο ΙΙ ούτως ώστε να υπαχθεί η κατεργασία 
των μεταλλευμάτων και η διαχείριση των εξορυκτικών αποβλήτων στο πεδίο 
εφαρμογής της οδηγίας.

2. την πρωτοβουλία προώθησης νέας Οδηγίας για τη διαχείριση των αποβλήτων 
της εξορυκτικής βιομηχανίας και

3. την κατάρτιση εγγράφου για τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές (ΒΔΤ) που θα 
καλύπτει τη διαχείριση της στείρας εξόρυξης και των απορριμμάτων 
κατεργασίας στις εξορυκτικές δραστηριότητες.

(βγ) Έγγραφο για τις Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές‑4

 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έγγραφο BΔTΕ, http://eippcb.jrc.es/pages/ 4

FActivities.htm.
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Το Γραφεία για την Ολοκληρωμένη Πρόληψη και τον Έλεγχο της Ρύπανσης 
(IPPC) που εδρεύει στη Σεβίλλη της Ισπανίας κατάρτησε, με την ενεργό συμμετοχή 
εκπροσώπων των κρατών μελών και της βιομηχανίας, έγγραφο για τις βέλτιστες 
διαθέσιμες τεχνικές όσο αφορά τη διαχείριση των στείρων εξόρυξης και των 
απορριμμάτων κατεργασίας το 2003.

Η παρούσα πρόταση απέβλεπε στον καθορισμό των ελάχιστων απαιτήσεων 
για τη βελτίωση της διαχείρισης των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας, 
αντιμετωπίζοντας, ειδικότερα, τους κινδύνους για το περιβάλλον και την υγεία του 
ανθρώπου που εγκυμονούν οι φάσεις της κατεργασίας και της διάθεσης των εν 
λόγω αποβλήτων. 

Πιο συγκεκριμένα, η πρόταση συνέβαλε στη διαφύλαξη πόρων και, κατά 
συνέπεια, στη μείωση της πίεσης στην εκμετάλλευση παρθένων φυσικών υλικών. Η 
πρόταση καλύπτει τα απόβλητα που προέρχονται από όλους τους τομείς της 
εξορυκτικής βιομηχανίας. Ωστόσο, οι διατάξεις της επηρεάζουν κυρίως τους τομείς 
που συνδέονται περισσότερο με σημαντικούς κινδύνους για το περιβάλλον και για 
την υγεία καθώς και με σοβαρά ατυχήματα.

Ειδικότερα, η πρόταση επικεντρώνεται στις ακόλουθες πτυχές: 

• επιχειρησιακά ζητήματα που συνδέονται με τη διαχείριση των αποβλήτων,
• πρόληψη της ρύπανσης του εδάφους και των υδάτων, και 
• διασφάλιση της σταθερότητας των εγκαταστάσεων διαχείρισης των αποβλήτων 

(ιδίως των ταμιευτήρων απορριμμάτων κατεργασίας).

Η πρόταση περιλαμβάνει: 

• Σειρά όρων που επισυνάπτονται στις άδειες λειτουργίας: στόχος είναι η λήψη 
επαρκών μέτρων για το περιβάλλον και την ασφάλεια, κατά την χορήγηση άδειας 
σε εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων. Οι καθοριστέες απαιτήσεις πρέπει να 
επιτυγχάνουν κατάλληλη ισορροπία μεταξύ, αφενός, του γραφειοκρατικού 
φόρτου που βαρύνει τους φορείς εκμετάλλευσης ή τις αρμόδιες αρχές κατά την 
υποβολή αίτησης για συνολική άδεια διαχείρισης αποβλήτων ή κατά την 
χορήγηση της τελευταίας και, αφετέρου, του οφέλους από πλευράς 
περιβαλλοντικής προστασίας και πρόληψης ατυχημάτων.

• Σειρά γενικών υποχρεώσεων που καλύπτουν τη διαχείριση των αποβλήτων : το 
ζητούμενο είναι να εξασφαλιστεί ότι, πριν από την έναρξη των εξορυκτικών 
δραστηριοτήτων, ο φορέας εκμετάλλευσης εξετάζει και αναφέρεται δεόντως 
στην ποσότητα αποβλήτων αποβλήτων που πρόκειται να παραγάγει, στα 
χαρακτηριστικά τους και στις βέλτιστες πρακτικές που θα χρησιμοποιήσει 
προκειμένου να επιτύχει την ενδεδειγμένη ασφαλή διαχείριση των αποβλήτων,

• Την υποχρέωση χαρακτηρισμού των αποβλήτων πριν από την διάθεση ή την 
κατεργασία τους : το ζητούμενο είναι να εξασφαλιστεί ότι οι μέθοδοι διαχείρισης 
των αποβλήτων είναι κατάλληλες για την αντιμετώπιση των συγκεκριμένων 
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χαρακτηριστικών των αποβλήτων, προκειμένου ιδίως να εξασφαλιστεί η 
μακροπρόθεσμη σταθερότητα τυχών σωρών ή ταμιευτήρων που σχετίζονται με τη 
μόνιμη αποθήκευση  μεγάλων ποσοτήτων αποβλήτων,

Μέτρα για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων διαχείρισης των αποβλήτων: οι 
διατάξεις αυτές είναι παρόμοιες με τα ανάλογα Οδηγία Σεβέζο ΙΙ. 

• Πολιτική πρόληψης των σοβαρών ατυχημάτων, σύστημα διαχείρισης της 
ασφάλειας, κατάλληλη ενημέρωση του κοινού. Τα μέτρα αυτά αφορούν τις 
εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων υψηλής επικινδυνότητας και δεν πρόκειται 
να περιληφθούν στο πεδίο εφαρμογής της αναθεωρημένης εκδοχής της Οδηγίας 
Σεβέζο, της Οδηγίας Σεβέζο ΙΙ. 

• Απαίτηση κατάρτισης σχεδίων για το ενδεχόμενο κλείσιμο εγκαταστάσεων 
διαχείρισης αποβλήτων: πρόκειται για καίριας σημασίας διάταξη που αποβλέπει 
στο να εξασφαλιστεί ότι οι εργασίες κλεισίματος αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα 
του συνολικού σχεδίου εκμετάλλευσης του φορέα.

• Υποχρέωση για την εξασφάλιση κατάλληλης χρηματοδοτικής ασφάλειας: στόχος 
της διάταξης αυτής είναι η εδραίωση της αρχής «όποιος ρυπαίνει, πληρώνει» και 
η εξασφάλιση επαρκών χρηματοδοτικών πόρων ώστε οι εγκαταστάσεις να 
εγκαταλείπονται σε ικανοποιητική κατάσταση μετά το κλείσιμο όπως, για 
παράδειγμα, σε περίπτωση εταιρίας που υπάγεται σε αναγκαστική διαχείριση. 
Αυτό ευθυγραμμίζεται με ανάλογη αίτηση στο άρθρο 8 παράγραφος α σημείο iv) 
της οδηγίας για τους χώρους υγειονομικής ταφής. 

2 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

(1) Εισαγωγή

Δημόσιες επενδύσεις θεωρούνται όλες οι πάγιες και άυλες επενδυτικές 
δραστηριότητες του Δημοσίου, οι οποίες στο πλαίσιο της ακολουθούμενης 
επενδυτικής και γενικότερα της οικονομικής και αναπτυξιακής πολιτικής 
στοχεύουν στην αναδιανομή του εθνικού εισοδήματος προς όφελος του 
κοινωνικού συνόλου. 

Οι Δημόσιες επενδύσεις υλοποιούνται από Βουλή, τα Υπουργεία, τις 
Περιφέρειες, τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις καθώς και από Νομικά Πρόσωπα 
Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, Ανώνυμες Εταιρείες του Δημοσίου και 
Οργανισμούς (ΔΕΚΟ) και καλύπτονται οργανωτικά, διοικητικά και χρηματοδοτικά 
από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). 

Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) αποτελεί το σημαντικότερο 
μέσο άσκησης αναπτυξιακής πολιτικής της χώρας και καλείται να συμβάλλει στην 
περαιτέρω σύγκλιση των περιφερειών, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής με 
στοχευμένες δράσεις και παρεμβάσεις για την τόνωση της ενεργού ζήτησης, την 
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προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης, την ενίσχυση της απασχόλησης, την ενίσχυση 
της οικονομικής και κοινωνικής δικαιοσύνης και τη στήριξη της 
ανταγωνιστικότητας. 

Στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων(ΠΔΕ) εντάσσονται ενέργειες και 
δράσεις, που εγκρίνονται από το αρμόδιο Υπουργείο, ύστερα από πρόταση των 
αρμόδιων φορέων και χρηματοδοτούνται σε βάρος του Προϋπολογισμού Δημοσίων 
Επενδύσεων. 

Οι επενδύσεις που εντάσσονται στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 
(ΠΔΕ) και οι δαπάνες τους καλύπτονται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων 
Επενδύσεων αφορούν τα παρακάτω: 

1. Κατασκευές, ανακατασκευές & επεκτάσεις εγκαταστάσεων ή έργων. 
Προμήθεια μονίμων εξοπλιστικών μέσων & μηχανολογικού εξοπλισμού. 
Έρευνες και μελέτες που αναφέρονται αποκλειστικά στις παραπάνω περιπτώσεις 
καθώς και μελέτες, έρευνες εμπειρογνωμοσύνες, που αφορούν στο καλύτερο 
προγραμματισμό έργων και μελετών που χρηματοδοτούνται από το ΠΔΕ.

2. Όλες ανεξαιρέτως οι δαπάνες των εγκεκριμένων προγραμμάτων του Εθνικού 
Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), των Προγραμμάτων Εδαφικής 
Συνεργασίας (Ν.3614/2007) που χρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε) καθώς και των Λοιπών Κοινοτικών 
Προγραμμάτων.

3. Δανειοδοτούμενα έργα από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ). 
Επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Ν.2515/97, 
άρθρο 18).

4. Αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου των ανώνυμων εταιρειών του Δημόσιου Τομέα 
(ΔΕΚΟ).

5. Λοιπές Επενδυτικές δραστηριότητες που εξειδικεύονται με Προεδρικά 
Διατάγματα ή Υπουργικές Αποφάσεις. 

(2) Γενικές Κατευθύνσεις

Η αναγκαιότητα της πλήρους και ορθολογικής αξιοποίησης των πόρων του 
ΠΔΕ συνίσταται κυρίως στην εξασφάλιση της αποτελεσματικότητας των έργων και 
παρεμβάσεων που χρηματοδοτούνται ώστε να επηρεαστούν θετικά όλοι οι τομείς 
της Οικονομίας και να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα της χώρας. 

Η τελική διαμόρφωση και έγκριση του ΠΔΕ θα πραγματοποιηθεί, όπως κάθε 
έτος, από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, με βάση τις συγκεκριμένες 
αναλυτικές προτάσεις που θα υποβάλουν οι αρμόδιοι φορείς (Βουλή, Υπουργεία, 
Περιφέρειες, Νομαρχίες).

Οι προτάσεις αυτές θα πρέπει να συνταχθούν μέσα στα προβλεπόμενα 
χρονικά όρια, σύμφωνα με τις γενικές κατευθύνσεις και τις οδηγίες που 
περιέχονται στην παρούσα εγκύκλιο, ώστε να διευκολυνθεί η διαδικασία 
κατάρτισης, έγκρισης και παρακολούθησης του Προγράμματος. Για την 
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απρόσκοπτη χρηματοδότηση τόσο των έργων που είναι ενταγμένα στα 
συγχρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε. προγράμματα, όσο και των έργων που 
χρηματοδοτούνται αμιγώς από εθνικούς πόρους, το ΠΔΕ χωρίζεται σε δύο 
τμήματα.

Για το κάθε τμήμα έχει καθοριστεί χωριστό όριο πληρωμών από τον 
εγκεκριμένο από τη Βουλή Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων. Τα κονδύλια 
του ΠΔΕ βρίσκονται σε πλήρη αντιστοιχία με τις προτεραιότητες που τίθενται για 
τη χρηματοδότηση των συγχρηματοδοτούμενων από την Ε.Ε. προγραμμάτων και 
έργων σύμφωνα και με τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί. 

Επισημαίνεται ότι οι φορείς θα πρέπει, πριν από την ένταξη στο ΠΔΕ των 
έργων που χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από εθνικούς πόρους, να μην 
προχωρούν σε διαδικασίες δημοπράτησης των έργων. Στις περιπτώσεις όμως των 
συγχρηματοδοτούμενων έργων οι αναθέτουσες Αρχές δύνανται να προκηρύσσουν 
διαγωνισμούς πριν από την εγγραφή των έργων στο Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων (ΠΔΕ) (και για λόγους επιτάχυνσης της διαδικασίας ανάληψης νομικών 
δεσμεύσεων) υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

• Η διέπουσα το έργο νομοθεσία δεν προβλέπει ως αναγκαία προϋπόθεση της 
προκήρυξης την εγγραφή του έργου στο ΠΔΕ και

• Έχει εκδοθεί από την αρμόδια ΕΥΔ η πράξη ένταξης του έργου που 
συγχρηματοδοτείται από τα διαρθρωτικά ταμεία ή υπάρχει εγκριτική απόφαση του 
Ταμείου Συνοχής, και έχει προεγκριθεί η διαδικασία δημοπράτησης. 
Επισημαίνεται όμως ότι η αρμόδια Αρχή θα πρέπει να επισπεύσει παράλληλα με 
την προκήρυξη του διαγωνισμού και την εγγραφή του έργου στο ΠΔΕ, διότι σε 
κάθε περίπτωση υποχρεωτικά ο προϋπολογισμός του έργου θα πρέπει να έχει 
εγγραφεί στο ΠΔΕ πριν την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισμού 
από την αναθέτουσα Αρχή.

3 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ START-UP ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

(1) Εισαγωγή στην έννοια Start-Up & Στατιστικά Στοιχεία

Startup, είναι μια επιχείρηση (οποιασδήποτε νομικής μορφής) η οποία έχει 
ξεκινήσει πριν λίγο χρονικό διάστημα και φέρνει κάποια στοιχεία καινοτομίας στο 
χώρο στον οποίο δραστηριοποιείται. Επίσης, συνήθως χαρακτηριστικό είναι οτι έχει 
ταχεία ανάπτυξη η προοπτική ταχείας ανάπτυξης αν χρηματοδοτηθεί.

Σύμφωνα με στατιστικές που απο διάφορες περιοχές του δυτικού κόσμου το 
ποσοστό επιτυχίας νέων επιχειρήσεων κυμαίνεται στο 25 με 50 τοις εκατό.

Δυστυχώς αυτοί οι αριθμοί στηρίζονται σε στατιστικά που προέκυψαν απο 
κυβερνητικά στοιχεία και έχουν  μόνο τις επιχειρήσεις στις οποίες έγινε έναρξη 
φορολογικών δραστηριοτήτων. Τα πραγματικά στοιχεία είναι πιο αποθαρρυντικά με 
μολις μία στις 20 επιχειρήσεις να επιβιώνει.
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Υπάρχουν επίσης στοιχεία ότι την πρώτη φορά που θα επιχειρήσει κάποιος ένα 
εγχείρημα έχει μόλις 12% ποσοστό επιτυχίας βάσει στατιστικής, ενώ αν κάποιος 
έχει εμπειρία σε αυτό, τα ποσοστά επιτυχίας ανεβαίνουν αρκετά και φθάνουν το 
30%

(2) Νομικό Πλαίσιο Ενίσχυσης Start-Up Επιχειρήσεων

Οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, που αποτελούν στυλοβάτη της ελληνικής 
οικονομίας, πλήττονται όλο και περισσότερο από την τρέχουσα οικονομική και 
χρηματοπιστωτική κρίση, καθώς συρρικνώνεται η ζήτηση, περιορίζονται οι 
επενδύσεις και μειώνεται η ρευστότητα. 

Ταυτόχρονα, στα πλαίσια της ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας είναι 
γενικός στόχος της εκάστοτε κυβέρνησης η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των 
νέων και η εξάπλωση νεοφυών επιχειρήσεων, με σκοπό την ανάπτυξη της 
τεχνολογίας, την αύξηση των θέσεων εργασίας και τη διάδοση τεχνογνωσίας και 
επιχειρηματικών ιδεών. 

Ο ίδιος ο Κανονισμός 800/2008 θεσπίζει πλήθος οικονομικών ενισχύσεων σε 
νέες επιχειρήσεις. Μάλιστα, ο Κανονισμός ξεχωρίζει και συγκεκριμένες κατηγορίες 
νέων επιχειρήσεων, όπως τις επιχειρήσεις ιδρυόμενες από γυναίκες, τις καινοτόμες 
νέες επιχειρήσεις και τις μικρές νέες επιχειρήσεις που βασίζονται σε νεωτεριστικές 
τεχνολογικές ιδέες. Βασικές προϋποθέσεις είναι το χαμηλό κεφάλαιο της 
εταιρείας, η έγκριση του επιχειρηματικού σχεδίου, η μικρή (κάτω των 6 ετών 
διάρκεια της εταιρείας), η προοπτικές ανάπτυξης της τεχνολογίας και ενίσχυσης 
των νέων, των γυναικών και των καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών. Οι 
οικονομικές ενισχύσεις έγκεινται στις μορφές που προαναφέρθηκαν στο κεφάλαιο 
περί αναπτυξιακών νόμων.

Ο ίδιος ο Έλληνας νομοθέτης, με τον αναπτυξιακό νόμο 3908/2013 υπάρχουν 
ειδικές διατάξεις σχετικές με την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των νέων, η 
οποία θεωρείται ότι υπάρχει στις περιπτώσεις νέων  εταιρειών, οι οποίες έχουν 
συμμετοχή άνω του 50% φυσικών προσώπων που δεν έχουν ξεπεράσει το 
τεσσαρακοστό έτος της ηλικίας τους, τα οποία με τα σειρά τους ασκούν 
αποκλειστικά τη διοίκηση της εταιρείας. 

Όπως προελέχθη, αυτή η ενίσχυση έχει πολλές μορφές, όπως φορολογικά 
κίνητρα, οικονομική ενίσχυση κλπ. Η μοναδική διαφορά, όσον αφορά τις νεοφυείς 
επιχειρήσεις είναι ότι προσφέρονται όχι μόνο φορολογικά αλλά και κίνητρα 
υποδομών με την επιδότηση προς πληρωμή εξειδικευμένων συμβούλων τόσο για 
την ίδρυση όσο και για την εξάπλωση της επιχείρησης.

(3) Η πρόσφατες εξελίξεις σε Αλβανία και Βουλγαρία – Οι συνέπειες 
αυτών
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Αλλαγή στο φορολογικό καθεστώς που ίσχυε μέχρι σήμερα στις επικράτειές 
τους προώθησαν οι γειτονικές χώρες Βουλγαρία και Αλβανία. 

Η Αλβανία μάλιστα ανακοίνωσε μέσω του πρωθυπουργού της, Έντι Ράμα, το 
περασμένο φθινόπωρο μείωση στο 0% της φορολογίας για τις μικρές επιχειρήσεις, 
διευκρινίζοντας ότι πρόκειται για τις επιχειρήσεις με ετήσιο τζίρο από 0 έως 
50.000.000 λεκ, δηλαδή περίπου 36.400 ευρώ. Όπως αναφέρθηκε, για τις 
επιχειρήσεις που εμφανίζουν τζίρο έως και 58.200 ευρώ ο φόρος μειώνεται στο 5%, 
ενώ ο φόρος επί των κερδών θα μειωθεί από το 7,5% στο 5%. 

Παράλληλα η Βουλγαρία μηδένισε τους συντελεστές φορολογίας για 
επιχειρήσεις στον κλάδο της τεχνολογίας και μείωσε επιμέρους συντελεστές. Αυτό 
το γεγονός είχε ως αποτέλεσμα εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρήσεις από τη χώρα 
μας να πραγματοποιήσουν νέα έναρξη των δραστηριοτήτων τους στις γειτονικές 
μας χώρες που διαθέτουν ευνοϊκότερο περιβάλλον.

4 ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΕΡΓΙΑΣ 

Η απεργία ως μία από τις κύριες μορφές συνδικαλιστικής δράσης αποτελεί 
συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα τόσο στα πλαίσια της συνδικαλιστικής 
ελευθερίας όσο και ως αυτοτελές δικαίωμα. Πρόκειται για τη συλλογική αποχή 
μισθωτών, σε εξαρτημένη - πάντα - εργασία, με απόφαση από νόμιμες 
συνδικαλιστικές οργανώσεις. Αποσκοπεί στην προαγωγή και διασφάλιση 
οικονομικών, εργασιακών, συνδικαλιστικών και ασφαλιστικών συμφερόντων. 

Το άρθρο 23 §1 του Συντάγματος προβλέπει εμμέσως την προστασία του 
συνταγματικού δικαιώματος της απεργίας ως συνιστώσα της συνδικαλιστικής 
ελευθερίας ως εξής: «το κράτος λαμβάνει τα προσήκοντα μέτρα για τη διασφάλιση 
της συνδικαλιστικής ελευθερίας και την ανεμπόδιστη άσκηση των συναφών με 
αυτή δικαιωμάτων εναντίον κάθε προσβολής τους, μέσα στα όρια του νόμου» με 
σκοπό τη διασφάλιση και την προαγωγή των οικονομικών και εργασιακών 
συμφερόντων των εργαζομένων. 

Ρητά γίνεται λόγος για την προστασία του εν λόγω δικαιώματος στην 
ακόλουθη παράγραφο (23 §2) του συγκεκριμένου άρθρου όπου και επισημαίνεται 
ότι «η απεργία αποτελεί δικαίωμα και ασκείται από τις νόμιμα συστημένες 
συνδικαλιστικές οργανώσεις για τη διαφύλαξη και προαγωγή των οικονομικών και 
εργασιακών γενικά συμφερόντων των εργαζομένων». 

Αξίζει στο σημείο αυτό να επισημανθεί ότι το Σύνταγμα του 1974 για πρώτη 
φορά κατοχυρώνει με ρητό και λεπτομερειακό τρόπο τις συνδικαλιστικές 
ελευθερίες, οι οποίες στα προηγούμενα Συντάγματα στεγάζονταν υπό το 
γενικότερο δικαίωμα του «συνεταιρίζεσθαι»-με το θεσμό μάλιστα της απεργίας να 
είναι κατά τη δεκαετία του 1950 ποινικοποιημένος.

Εν τούτοις αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η άσκηση του δικαιώματος της 
απεργίας δεν είναι ανέλεγκτη. Αντιθέτως για να χαρακτηριστεί μια απεργία ως 
νόμιμη πρέπει να συντρέχει αθροιστικά ένα σύνολο προϋποθέσεων , ειδάλλως 
κρίνεται ως καταχρηστική ή παράνομη. 
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Η απεργία αποτελεί μεν μέσο πίεσης για την ικανοποίηση και την επίτευξη 
των εργατικών διεκδικήσεων σε λογικά πάντα όμως πλαίσια. Τα δικαστήρια σε 
θέματα απεργίας εκτός από τη συνδρομή ορισμένων προϋποθέσεων που 
προβλέπονται από το νόμο 1264/1982 ούτως ώστε να χαρακτηριστεί μια απεργία ως 
νόμιμη ελέγχουν ταυτόχρονα στα πλαίσια της εξουσίας που παρέχεται σε αυτά από 
τη διάταξη του άρθρου 22 §4 του νόμου 1264/1982, όπως αντικαταστάθηκε με το 
άρθρο 5 του ν. 1915/1990 αν το δικαίωμα της απεργίας έχει ασκηθεί κατά τρόπο που 
υπερβαίνει την καλή πίστη, τα χρηστά ήθη και τον κοινωνικό και οικονομικό σκοπό 
του δικαιώματος. 

Στο κυρίως μέρος του εν λόγω πονήματος στο οποίο εξετάζεται ο δικαστικός 
έλεγχος του δικαιώματος της απεργίας κρίνεται αφ’ ενός απαραίτητο να 
προσδιοριστούν οι διάφορες προϋποθέσεις, οι οποίες θα πρέπει να συντρέχουν 
αθροιστικά για να χαρακτηριστεί μία απεργία νόμιμη ή παράνομη, ενώ στο δεύτερο 
μέρος γίνεται εμβάθυνση στη διαδικασία του δικαστικού ελέγχου της άσκησης του 
δικαιώματος. 

(1) Βασικά στοιχεία του δικαιώματος της απεργίας

• Απεργία: άρθρο 23§1Σ: «Το κράτος λαμβάνει τα προσήκοντα μέτρα για τη 
διασφάλιση της συνδικαλιστικής ελευθερίας και την ανεμπόδιστη άσκηση των 
συναφών με αυτήν δικαιωμάτων εναντίον κάθε προσβολής τους, μέσα στα όρια 
του νόμου».

• Άρθρο 23§2Σ: «Η απεργία αποτελεί δικαίωμα και ασκείται από τις νόμιμα 
συστημένες οργανώσεις για τη διαφύλαξη και προαγωγή των οικονομικών και 
εργασιακών γενικά συμφερόντων των εργαζομένων».

Συγκριτικά με την έννοια της απεργίας ως κοινωνικού φαινομένου, όπως 
φαίνεται και από την παράθεση των συνταγματικών διατάξεων, η συνταγματική της 
έννοια είναι στενότερη. Μολονότι βέβαια στο άρθρο 23 δεν υπάρχει κάποιος σαφής 
προσδιορισμός του όρου ο συντακτικός νομοθέτης δεν παρέχει ανάλογη 
εξουσιοδότηση στον κοινό νομοθέτη. Επομένως η εννοιολογική προσέγγιση 
εναπόκειται στη νομική θεωρία και νομολογία. 

Συμπερασματικά, συνταγματικώς προστατευόμενη απεργία είναι εκείνη που: 
α) ασκείται από τις νόμιμα συστημένες συνδικαλιστικές οργανώσεις, 
β) αποσκοπεί στη διαφύλαξη και προαγωγή των οικονομικών και εργασιακών 
εν γένει συμφερόντων. 
Αξίζει να υπογραμμιστεί ότι η απεργία αποτελεί δικαίωμα και όχι υποχρέωση, 

πράγμα το οποίο σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι έχουν τη δυνατότητα να απέχουν από 
την άσκησή της. Το δικαίωμα της απεργίας βέβαια ανήκει σε κάθε μισθωτό (το 
έχουν και οι μη συνδικαλιζόμενοι). 

Ωστόσο δικαίωμα άσκησης του δικαιώματος της απεργίας και συντονισμού 
των απεργιακών κινητοποιήσεων έχουν μόνο οι συνδικαλιστικές οργανώσεις.
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(2) Νόμιμη και παράνομη απεργία

Νόμιμη είναι η απεργία εφ’ όσον το δικαίωμα απεργίας ασκείται σύμφωνα με 
τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει το Σύνταγμα και το κοινό δίκαιο. Το 
Σύνταγμα προστατεύει την απεργία που κηρύσσεται νόμιμα και όχι την παράνομη. 

Στο παρόν λοιπόν κεφάλαιο παρατίθενται οι διάφορες προϋποθέσεις, οι 
οποίες θα πρέπει να συντρέχουν κατά το χρόνο κήρυξης της απεργίας σωρευτικά 
και οι οποίες εκπορεύονται είτε από την ερμηνεία του Συντάγματος του κοινού 
δικαίου, της φύσης και του σκοπού του δικαιώματος της απεργίας με τη λογική ότι 
οποιαδήποτε παράβαση αυτών καθιστά την απεργία παράνομη κατά τη διεξαγωγή 
του δικαστικού ελέγχου.

Οι σχετικές προϋποθέσεις της άσκησης του δικαιώματος της απεργίας δε 
συνιστούν δυσχεροποίηση μιας ελεύθερης επιλογής των μισθωτών αλλά 
αποβλέπουν στη λύση της σχετικής απόφασης με περίσκεψη, αφού η επιδίωξη της 
προαγωγής των εργασιακών συμφερόντων με συλλογική δραστηριότητα πρέπει να 
λαμβάνει παράλληλα υπ’ όψιν και την εξυπηρέτηση του κοινού συμφέροντος.

Επομένως, σύμφωνα με την ερμηνεία του άρθρου 23 §§1 και 2 του 
Συντάγματος ως νόμιμη χαρακτηρίζεται η απεργία της οποίας η κήρυξη γίνεται από 
νόμιμα συνεστημένες συνδικαλιστικές οργανώσεις και μάλιστα η απόφαση 
λαμβάνεται από το αρμόδιο όργανο της συνδικαλιστικής οργάνωσης και σύμφωνα 
με τη διαδικασία που προβλέπει ο νόμος και το καταστατικό. 

Δεύτερη προϋπόθεση αποτελεί η γνωστοποίηση των αιτημάτων των απεργών 
και η προειδοποίηση του εργοδότη πριν από την έναρξη της απεργίας, ενώ τέλος 
απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η διάθεση προσωπικού ασφαλείας. 

Όσον αφορά τις τρεις παραπάνω προϋποθέσεις αξίζει να γίνει μία σύντομη 
ανάλυσή τους:

(α) Κήρυξη απεργίας

Ειδικότερα, η άσκηση της απεργίας διέπεται βασικά από τις διατάξεις του 
άρθρου 20 του νόμου 1264/1982, όπως ισχύει με τις προσθήκες, τις τροποποιήσεις 
και αντικαταστάσεις που έγιναν με τους νόμους 1915/1990 και 2224/1994. 

Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις στις πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές 
οργανώσεις η απεργία κηρύσσεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία 
είναι το ανώτατο όργανο της συνδικαλιστικής οργάνωσης. 

Η Γενική Συνέλευση που αποφασίζει την απεργία μπορεί να εξουσιοδοτήσει 
το διοικητικό συμβούλιο να εκτελέσει την απόφαση και να καθορίσει τις 
λεπτομέρειες για τη διεξαγωγή της απεργίας, ιδίως μάλιστα αν οι οργανώσεις είναι 
ευρύτερης περιφέρειας ή πανελλαδικής εμβέλειας. 

Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για κήρυξη απεργίας λαμβάνεται με 
μυστική ψηφοφορία (παραβίαση της μυστικής ψηφοφορίας καθιστά την απόφαση 
της Γενικής Συνέλευσης όχι απλώς ακυρώσιμη αλλά απόλυτα άκυρη. 
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(β) Υποχρέωση για 24ωρη προειδοποίηση του εργοδότη και γνωστοποίηση των 
αιτημάτων των απεργών

Απαραίτητη συνιστώσα για την εξασφάλιση της νομιμότητας της απεργίας 
είναι η υποχρέωση για προειδοποίηση. Το σωματείο των εργαζομένων οφείλει να 
γνωστοποιεί στην εργοδοτική πλευρά τα αιτήματα που διεκδικεί ώστε να 
καταβάλλεται προσπάθεια να λυθεί η συλλογική διαφορά με ειρηνικά 
μέσα(διαπραγματεύσεις). Η εν λόγω υποχρέωση των εργαζομένων πηγάζει τόσο 
από την καλή πίστη, όσο και από το γεγονός ότι η απεργία αποτελεί το έσχατο 
μέσο(ultima ratio)για την ικανοποίηση των αιτημάτων. 

Η προειδοποίηση του εργοδότη ή της εργοδοτικής συνδικαλιστικής 
οργάνωσης για την άσκηση του δικαιώματος απεργίας πρέπει να λαμβάνει χώρα 
τουλάχιστον 24 ώρες πριν την πραγματοποίηση της απεργίας. Ο σκοπός της 
συγκεκριμένης υποχρέωσης είναι να προλάβει τον πλήρη αιφνιδιασμό του 
εργοδότη και παράλληλα να του δώσει τη δυνατότητα να λάβει στοιχειώδη μέτρα 
για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν για την επιχείρηση από 
την απεργία διαφυλάττοντας ταυτόχρονα τους μισθωτούς από μία στιγμιαία και 
πρόχειρη απόφαση και δίνοντάς τους πριν την καταφυγή στο μέσον της απεργίας 
τη δυνατότητα για διαπραγμάτευση. 

Η προειδοποίηση μπορεί να γίνει με οποιονδήποτε τρόπο: έγγραφο, 
τηλεγράφημα ή ακόμη και προφορικά. Κατά κανόνα αρκεί η γενική προειδοποίηση. 
Ο προσδιορισμός ή μη της ημέρας και της ώρας έναρξης της απεργίας εναπόκειται 
στις εκάστοτε συνθήκες και την εκάστοτε μορφή του συγκεκριμένου εργατικού 
αγώνα. Η προειδοποίηση έπεται συνήθως της αποτυχίας των διαπραγματεύσεων. 

Η απεργία που πραγματοποιείται χωρίς 24ωρη προειδοποίηση είναι παράνομη. 
Η παράνομη λόγω μη προειδοποιήσεως απεργία παραμένει παράνομη έστω και αν 
για τη συνέχιση αυτής έχει γίνει 24ωρη προειδοποίηση του εργοδότη. Δεν 
νομιμοποιείται δηλαδή ούτε για το μέλλον(exnunc).

(γ) Η υποχρέωση για διάθεση προσωπικού ασφαλείας 

Η άσκηση του δικαιώματος απεργίας δεν επιτρέπεται να θέτει σε κίνδυνο τις 
εγκαταστάσεις της επιχείρησης ούτε να προκαλεί καταστροφές ή ατυχήματα. Η 
καταστροφή της επιχείρησης υπερβαίνει τον σκοπό του δικαιώματος απεργίας και 
αντίκειται στην καλή πίστη και τα χρηστά ήθη (άρθρο 25 §3 Συντάγματος και 281 
Αστικού Κώδικα). 

Άλλωστε η καταστροφή της επιχείρησης αντίκειται και στα συμφέροντα των 
απεργών, αφού η επάνοδος στην θέση εργασίας συνδέεται με την υπόσταση της 
επιχείρησης. Για τους παραπάνω λόγους η διάθεση προσωπικού ασφαλείας για την 
πρόληψη καταστροφών ή ατυχημάτων δεν περιορίζει την άσκηση του δικαιώματος 
της απεργίας, αλλά είναι σύμφωνη με το περιεχόμενο και την φύση του. 

Σύμφωνα με τις §§1 και 2 του άρθρου 21 του νόμου 1264/1982, όπως αυτό 
έχει τροποποιηθεί και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 του νόμου 2224/1994, κατά 
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τη διάρκεια της απεργίας η συνδικαλιστική οργάνωση έχει την υποχρέωση να 
διαθέτει το αναγκαίο προσωπικό για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων της 
επιχείρησης και της πρόληψης καταστροφών και ατυχημάτων. 

Στις δε υπηρεσίες, οργανισμούς και επιχειρήσεις που αναφέρονται στο 
άρθρο 19 §2, των οποίων η λειτουργία έχει ζωτική σημασία για την εξυπηρέτηση 
βασικών αναγκών του κοινωνικού συνόλου, πέραν του προσωπικού ασφαλείας της 
προηγούμενης παραγράφου διατίθεται και προσωπικό για την αντιμετώπιση 
στοιχειωδών αναγκών του κοινωνικού συνόλου. Η συγκρότηση του προσωπικού 
ασφαλείας θα πρέπει να γνωστοποιείται στις αρμόδιες αρχές το πρώτο 
δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου.

Πέραν των τριών παραπάνω προϋποθέσεων για την νομιμότητα της άσκησης 
του δικαιώματος της απεργίας εξετάζονται και άλλες κρίσιμες προϋποθέσεις που 
επιβάλλονται από τον νόμο ή από την φύση και τον σκοπό του δικαιώματος της 
απεργίας και η παράβαση αυτών καθιστά την ενάσκηση του απεργιακού 
δικαιώματος παράνομη. Πρόκειται για (δ) την υποχρέωση της εργασιακής ειρήνης 
και (ε) την αρχή του έσχατου μέσου. 

Αναλυτικότερα:

(δ) Υποχρέωση Εργασιακής ειρήνης

Ως υποχρέωση εργασιακής ειρήνης καλείται η παράλειψη της απειλής ή της 
έναρξης αγωνιστικής δράσης και η διενέργεια των κατάλληλων πράξεων για τον 
τερματισμό της υφιστάμενης ή την ματαίωση της έναρξης επικείμενης 
κινητοποίησης, καθώς και η άσκηση επιρροής για την πρόληψη κινητοποιήσεων. 

Δεν επιτρέπεται να υπερφαλαγγισθεί συλλογική σύμβαση με απεργία για 
θέματα ,που καλύπτονται από την υποχρέωση ειρήνης, για να επαναρρυθμιστούν με 
ατομικές συμβάσεις. Ο παράνομος χαρακτήρας της απεργίας που προσβάλλει την 
υποχρέωση ειρήνης προκύπτει και από τη φύση της συλλογικής σύμβασης, η οποία 
είναι μέσο για την επίλυση συλλογικών διαφορών. Δηλαδή η υποχρέωση ειρήνης 
απαγορεύει στα μέρη της συλλογικής σύμβασης εργασίας (ΣΣΕ) να χρησιμοποιούν 
κατά την διάρκεια της ισχύος της συλλογικά αγωνιστικά μέσα (απεργία-
ανταπεργία), για να ανατρέψουν ή να τροποποιήσουν όσα με την ΣΣΕ 
συμφωνήθηκαν. 

Δεν είναι δυνατόν με την άσκηση του δικαιώματος της απεργίας η οποία 
κατοχυρώνεται και προστατεύεται από το Σύνταγμα ως συνιστώσα της 
συνδικαλιστικής ελευθερίας να φαλκιδεύεται ένας έτερος συνταγματικά 
κατοχυρωμένος και προστατευόμενος θεσμός στα πλαίσια της συνδικαλιστικής 
ελευθερίας, αυτός των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. 

Εξ άλλου η παράβαση της υποχρεώσεως ειρήνης με την επιδίωξη ανατροπής 
των όρων της ΣΣΕ υπερβαίνει τα όρια που επιβάλλει η καλή πίστη και καθιστά την 
απεργία καταχρηστική. Στην περίπτωση αυτή μάλιστα ο εργοδότης είναι δυνατόν 
να αξιώσει αποζημίωση για τη ζημιά που υπέστη από την παράνομη απεργία τόσο 
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από την συνδικαλιστική οργάνωση που πραγματοποιεί την εν λόγω απεργία όσο και 
από την οργάνωση που έχει συνάψει την σχετική ΣΣΕ. 

Περιορισμοί από την υποχρέωση ειρήνης μπορούν να πηγάζουν από 
προηγούμενες συλλογικές συμβάσεις εργασίας, την παραπομπή στη διαιτησία ή τη 
διαιτητική απόφαση, οι οποίες επίσης προστατεύονται συνταγματικά. Η υποχρέωση 
ειρήνης δεν είναι απαραίτητο να συμφωνείται αποκλειστικά και μόνο με συλλογική 
σύμβαση, αλλά μπορεί να συνομολογηθεί και με απλή συμφωνία μεταξύ 
συνδικαλιστικής οργάνωσης και εργοδότη, ακόμα και αν αυτός, επειδή απασχολεί 
λιγότερους από 50 υπαλλήλους δεν μπορεί κατά το άρθρο 6 §1 περ. β του νόμου 
1876/90 να συμβάλλει συλλογικά. 

Η ρήτρα ειρήνης, για την οποία ο νόμος 1876/1990 δεν προβλέπει πανηγυρικό 
τύπο ούτε προϋποθέσεις, μπορεί να συμφωνηθεί και σιωπηρός ή να συνάγεται 
ερμηνευτικός. Οι συμφωνίες ειρήνης ,που συνάπτουν οι συνδικαλιστικές 
οργανώσεις έχουν ενοχικό χαρακτήρα και επομένως δεσμεύουν μόνο τις 
συμβαλλόμενες οργανώσεις και όχι τα μέλη τους.

(ε) Η Αρχή Του Έσχατου Μέσου (Ultima Ratio) 

Κατά το ελληνικό εργατικό δίκαιο η απεργία συνιστά το έσχατο μέσο για την 
επίτευξη του σκοπού της συνδικαλιστικής ελευθερίας, δηλαδή την προαγωγή και 
διαφύλαξη των οικονομικών και εργασιακών συμφερόντων των εργαζομένων. 
Όπως προαναφέρθηκε, πριν από την έναρξη της απεργίας πρέπει να καταβάλλεται 
προσπάθεια να λυθεί η συλλογική διαφορά με διαπραγματεύσεις. 

Αν τυχόν έχει συμφωνηθεί μεταξύ των κοινωνικών αντιπάλων διαδικασία 
προαιρετικής διαιτησίας ή άλλη διαδικασία ειρηνικής επιλύσεως της διαφοράς, 
πρέπει να εξαντλείται και αυτή. 

Η συνδικαλιστική οργάνωση οφείλει να γνωστοποιεί στον εργοδότη πριν 
προβεί στην ενάσκηση του απεργιακού της δικαιώματος τα αιτήματα που διεκδικεί, 
να προσφέρεται για την διεξαγωγή διαπραγματεύσεων και να αφήνει εύλογα 
χρονικά περιθώρια για τις διαπραγματεύσεις. 

Αξιοσημείωτο είναι πως η αρχή του έσχατου μέσου επιτρέπει στη 
συνδικαλιστική οργάνωση να προετοιμάζεται για την διεξαγωγή του εργατικού 
αγώνα (π.χ.: σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως) κατά την διάρκεια των 
διαπραγματεύσεων ενώ δεν απαγορεύει την πραγματοποίηση μίας σύντομης 
προειδοποιητικής απεργίας εν μέσω των διαπραγματεύσεων στην περίπτωση που ο 
εργοδότης δεν δείχνει σοβαρή πρόθεση να διαπραγματευτεί. 

Εν τούτοις απεργία που πραγματοποιείται κατά παράβαση της αρχής του 
εσχάτου μέσου, χωρίς δηλαδή να έχουν εξαντληθεί όλα τα πιθανά ειρηνικά μέσα 
διαπραγματεύσεως και επιλύσεως της διαφοράς είναι παράνομη.

Όλες οι προαναφερθείσες προϋποθέσεις θα μπορούσαν να χαρακτηρισθούν 
ως θετικές προϋποθέσεις νόμιμης ενάσκησης του απεργιακού δικαιώματος-
αποτελεί δηλαδή αδήριτη ανάγκη η σωρευτική εφαρμογή τους για την εξασφάλιση 
της νομιμότητας του εργατικού αγώνα. 
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Στον αντίποδα, υπάρχει ένα σύνολο περιπτώσεων η ύπαρξη των οποίων θα 
πρέπει να αποκλείεται κάθε φορά ούτως ώστε να μην ελλοχεύει ο κίνδυνος του 
χαρακτηρισμού της απεργίας από τις δικαστικές αρχές ως παράνομης. 

Εκτενέστερα:

1. Δεν θα πρέπει να απαγορεύεται η προσφυγή των μισθωτών στην απεργία είτε 
από τον νόμο ή από δικαστική απόφαση.

2. Δεν θα πρέπει να αναστέλλονται συνταγματικές διατάξεις οι οποίες 
κατοχυρώνουν το απεργιακό δικαίωμα.

3. Δεν θα πρέπει η άσκηση του εν λόγω δικαιώματος να υπερβαίνει τα όρια που 
επιβάλλουν η καλή πίστη, τα χρηστά ήθη, ο κοινωνικός και οικονομικός σκοπός 
του δικαιώματος, ενώ, τέλος, είναι αναγκαίο η απεργία να μην σχετίζεται με 
παράνομες και ποινικά διωκόμενες πράξεις.

Αν δεν συντρέχει οποιαδήποτε από τις παραπάνω προϋποθέσεις, η άσκηση 
του απεργιακού δικαιώματος καθίσταται παράνομη με αποτέλεσμα να μην 
εκπληρώνει η απεργία την κύρια αποστολή της, στην οποία ήδη έχει γίνει λόγος. 
Συνεπώς, η αποχή από την εργασία λόγω συμμετοχής σε απεργία που κηρύχθηκε 
κατά παράνομη ενάσκηση του απεργιακού δικαιώματος αποτελεί παραβίαση των 
ατομικών συμβάσεων εργασίας. 

Σε κάθε περίπτωση, η απεργία μπορεί να εξελιχθεί σε παράνομη αν κατά τη 
διάρκειά της εκλείψει οποιαδήποτε από τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις (Π.χ. 
από τη Νομολογία: αν προστεθούν νέα αιτήματα από αναρμόδιο όργανο της 
συνδικαλιστικής οργάνωσης, αν τα νέα αιτήματα δεν έχουν προηγουμένως γίνει 
γνωστά στον εργοδότη, αν υπάρξει εκτροπή της απεργίας σε κατάληψη των χώρων 
εργασίας είτε σε παρακώλυση της εργασίας των μη απεργών).

(στ) Περιορισμοί του δικαιώματος της απεργίας 

Ως συνταγματικά κατοχυρωμένο, το δικαίωμα της απεργίας δε μπορεί να 
απαγορευτεί ή να περιοριστεί με νόμο. Ωστόσο, ο συντακτικός νομοθέτης δίνει τη 
δυνατότητα στο νόμο να προβλέψει περιορισμούς του δικαιώματος. 

Σημαντικό φραγμό στην εξουσία του νομοθέτη να προχωρεί σε ρυθμίσεις 
γενικού περιεχομένου για τη διασφάλιση της συνδικαλιστικής ελευθερίας θέτει το 
άρθρο 25 §1 του Συντάγματος. Σύμφωνα με αυτό, το κράτος και τα όργανά του 
έχουν την υποχρέωση να διασφαλίζουν την ανεμπόδιστη και αποτελεσματική 
άσκηση των δικαιωμάτων του ανθρώπου ως ατόμου και ως μέλους του κοινωνικού 
συνόλου.

Επίσης, η ίδια διάταξη, ως προς τα δικαιώματα αυτά, τα οποία «ισχύουν και 
στις σχέσεις μεταξύ ιδιωτών στις οποίες προσιδιάζουν», όπου συγκαταλέγονται και 
τα δικαιώματα κήρυξης απεργίας και συμμετοχής σε απεργία, οριοθετεί τη 
δυνατότητα του κοινού νομοθέτη για τον περιορισμό τους: «Οι κάθε είδους 
περιορισμοί που μπορούν κατά το Σύνταγμα να επιβληθούν στα δικαιώματα αυτά 
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πρέπει να προβλέπονται είτε απευθείας από το Σύνταγμα είτε από το νόμο, εφ’ όσον 
υπάρχει επιφύλαξη υπέρ αυτού και να σέβονται την αρχή της αναλογικότητας». 

Νομοθετική απαγόρευση ή περιορισμός της ασκήσεως του δικαιώματος της 
απεργίας με τη θέσπιση διαδικαστικών ή άλλων προϋποθέσεων ή προηγούμενος 
έλεγχος των αιτημάτων της, ως και ο προσδιορισμός της μορφής και της διάρκειάς 
της απαγορεύονται. 

Οι περιορισμοί που θέτει ο κοινός νομοθέτης αν δεν φθάνουν μέχρι την 
κατάργηση του δικαιώματος της απεργίας ή την παρακώλυση της ασκήσεώς του 
δεν είναι αντισυνταγματική ακόμα και αν είναι σχετικοί με τον ουσιαστικό και 
εσωτερικό λόγο της ασκήσεως του δικαιώματος της απεργίας. 

Ιδιαίτερα, δεν είναι αντισυνταγματικοί όταν αφορούν τη λήψη της 
αποφάσεως κηρύξεως της απεργίας ή επιβάλλονται από τη λειτουργία άλλων 
συνταγματικών θεσμών, επίσης συνταγματικά κατοχυρωμένων, όπως η συλλογική 
σύμβαση εργασίας και η διαιτησία, ή από δικαιώματα τρίτων ή άλλων 
συνταγματικών αρχών, μεταξύ των οποίων και εκείνες που προσδιορίζουν το 
κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό σύστημα της χώρας. 

Ειδικότερα, δεν είναι αντισυνταγματικοί οι περιορισμοί που τάσσει ο κοινός 
νομοθέτης αφού για τον καθορισμό των προϋποθέσεων και τις διαδικασίας για την 
άσκηση του δικαιώματος της απεργίας υπάρχει συνταγματική πρόβλεψη. Συνεπώς 
δεν προσβάλλεται η άσκηση του δικαιώματος της απεργίας αφού οι φορείς του 
δικαιώματος αυτού μπορούν ανεμπόδιστα να επιδιώξουν την ικανοποίηση των 
προϋποθέσεων και τις διαδικασίας για την άσκησή του.‑5
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