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Στους γονείς µου, Αθανάσιο-∆άφνη,  

και στον αδερφό µου, Παναγιώτη. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Η παρούσα µελέτη διερευνά µία επιµέρους πτυχή της δράσης των οργανώσεων 
συµφερόντωνֹ τη χρήση των νοµοθετικών ακροάσεων των Κοινοβουλευτικών 
Επιτροπών ως µέθοδο πρόσβασης και άσκησης πίεσης στους θεσµούς που 
συµµετέχουν στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων και διαµόρφωσης των δηµόσιων 
πολιτικών. Εστιάζοντας στις ακροάσεις των ∆ιαρκών Επιτροπών της Βουλής των 
Ελλήνων που πραγµατοποιήθηκαν κατά την Ι’ βουλευτική Περίοδο (2000-2004) και 
διαµέσου της µελέτης του συνόλου των Πρακτικών των συνεδριάσεων, µπορέσαµε 
να διαπιστώσουµε την ύπαρξη και την ένταση της πρόσβασης των οργανώσεων σε 
αυτές. Συγκεκριµένα εξακριβώσαµε τη συχνότητα διεξαγωγής ακροάσεων κατά την 
επεξεργασία των σχεδίων και των προτάσεων νόµου, τον αριθµό των οργανώσεων 
που συµµετείχαν σε αυτές, το βαθµό συµµετοχής που εµφανίζουν συνολικά και ανά 
κάθε ∆ιαρκή Επιτροπή, όπως επίσης τις διαφοροποιήσεις που εµφανίζουν οι διάφοροι 
τύποι των οργανώσεων ως προς τη δράση τους µέσω των ακροάσεων και την 
επίδραση του παράγοντα βουλευτικές εκλογές στα παραπάνω. Για την πληρέστερη 
διαπραγµάτευση και κατανόηση του υπό εξέταση θέµατος κρίθηκαν σκόπιµες η 
προηγούµενη παράθεση ευρηµάτων από προγενέστερες µελέτες της διεθνούς 
βιβλιογραφίας που αναφέρονται στο αντικείµενο της ανά χείρας µελέτης και µία 
σύντοµη περιγραφή της πορείας της µεθόδου των ακροάσεων στα πλαίσια του 
ελληνικού Κοινοβουλίου, από την υιοθέτησή της ως τη σηµερινή της λειτουργία. Για 
την τελευταία διάσταση διενεργήθηκαν συνεντεύξεις µε εν ενεργεία βουλευτές και 
διοικητικό προσωπικό της Βουλής.  
 
 
 
 
 
 
 

Χρήστος Α. Κοσµάς 
 
 
Γεννήθηκε στην Κοζάνη στις 13/04/1981. Απόφοιτος του Ενιαίου Πολυκλαδικού 
Λυκείου Καστοριάς µε επίδοση Άριστα (18 & 9/10). Απόφοιτος του Τµήµατος 
Πολιτικής Επιστήµης του Πανεπιστηµίου Κρήτης µε βαθµό Άριστα (8,97). Καθ’ όλη 
τη διάρκεια των προπτυχιακών του σπουδών υπήρξε υπότροφος του Ι.Κ.Υ. Φοιτητής 
στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πολιτική Ανάλυση και Πολιτική 
Θεωρία» του Τµήµατος Πολιτικής Επιστήµης του Πανεπιστηµίου Κρήτης. Τα 
ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι η ευρωπαϊκή πολιτική, οι οργανώσεις 
συµφερόντων και τα πολιτικά κόµµατα. Έχει παρακολουθήσει διάφορα συνέδρια και 
έχει συµµετάσχει σε δύο ερευνητικές οµάδες µε αντικείµενο την εκλογική 
συµπεριφορά συγκεκριµένων κοινωνικών οµάδων, τα συµπεράσµατα των οποίων 
δηµοσιεύτηκαν στην Κρητική Επιθεώρηση (αρ. φυλ. 16.564) και στο Βήµα της 
Κυριακής (αρ. φυλ. 14.516). Μιλάει δύο ξένες γλώσσες (Αγγλικά, Ιταλικά).           
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ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
 

Συνηθίζεται στην αρχή κάθε µελέτης ο συγγραφέας να εκφράζει τις 
ευχαριστίες του προς συγκεκριµένα πρόσωπα που θεωρεί ότι συνέβαλαν στην επιτυχή 
διεκπεραίωση της. Θα ήταν παράλειψη, εποµένως, η µη αναφορά εκ µέρους µου και 
η µη έκφραση της ευγνωµοσύνης µου σε ανθρώπους που θεωρώ ότι συνέβαλαν 
καθοριστικά στη συγγραφή της παρούσας εργασίας. 

 Καταρχήν, στον κ. Κ. Λάβδα που µε την καθοδήγησή του και µε τις 
πολύτιµες συµβουλές του µπόρεσα να πραγµατώσω ένα εγχείρηµα που στην αρχή 
τουλάχιστον εµφάνιζε δυσκολίες, οι οποίες προκαλούσαν έντονες αµφιβολίες ως προς 
την ολοκλήρωσή του. Αµφιβολίες που και µε την συνεχή ενθάρρυνση του κ. Κ. 
Λάβδα τελικά ξεπεράσθηκαν. Επίσης, στην κ. Η. Μαυροµούστακου για την υπόδειξη 
συγγραµµάτων, χρήσιµων για τη διαπραγµάτευση του θέµατος της µελέτης και για τις 
διαφωτιστικές συζητήσεις µας ως προς τη λειτουργία της Βουλής των Ελλήνων. 

Η δεύτερη κατηγορία ανθρώπων που θα ήθελα να απευθύνω τις ευχαριστίες 
µου είναι όσοι προσφέρθηκαν να µου παραχωρήσουν συνεντεύξεις στα πλαίσια της 
έρευνάς µου. Συγκεκριµένα στον κ. Γ. Καλαντζή, στον κ. Φ. Πετσάλνικο, στον κ. Αχ. 
Κανταρτζή, στον κ. Φ. Κουβέλη και στην κ. Σερλή. Ιδιαίτερα στην τελευταία, στην κ. 
Πανουργιά και στο λοιπό προσωπικό της ∆ιεύθυνσης Κοινοβουλευτικών Επιτροπών 
της Βουλής, είµαι βαθύτατα ευγνώµων. Χωρίς τη βοήθειά τους, τη συνεργασία τους 
και την υποµονή τους, η άντληση του πληροφοριακού υλικού που κατά κύριο λόγω   
βασίζεται η εργασία µου, δεν θα είχε πραγµατοποιηθεί ποτέ. 

Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να αναφερθώ σε τρεις ανθρώπους που 
διαδραµατίζουν ξεχωριστό ρόλο στη ζωή µου. Αναφέροµαι στους γονείς µου, 
Αθανάσιο-∆άφνη, και στον αδερφό µου, Παναγιώτη. Με την υλική, την ψυχολογική 
και την ηθική υποστήριξη που απλόχερα µου προσφέρουν όλα αυτά τα χρόνια, 
µπόρεσα να ολοκληρώσω τις σπουδές µου και να αποκτήσω πολύτιµα εφόδια για τον 
περεταίρω βίο µου. Ως ένα απλό δείγµα της ευγνωµοσύνης µου για ότι µου έχουν 
προσφέρει, τους αφιερώνω το ανά χείρας πόνηµα.      
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Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η   

 

Όταν το 1908 ο Arthur Bentley δηµοσίευε το βιβλίο του «The Process of  

Government», καταγράφονταν ως η πρώτη συστηµατική µελέτη που καταπιάνονταν 

µε τον ρόλο των συµφερόντων στην πολιτική διαδικασία των Η.Π.Α. Έκτοτε έχει 

παρέλθει περίπου ένας αιώνας, στο διάστηµα του οποίου η θεωρία των Συµφερόντων, 

όχι µόνο αναπτύχθηκε ραγδαία, αλλά «εξήχθη» και πέρα από τα όρια του 

γενεσιουργού της τόπου, τις Η.Π.Α.1 Κυρίως τις δεκαετίες του ’80 και του ’90 η 

ανάλυση της συγκρότησης, της δράσης των Οργανώσεων Συµφερόντων2 και των 
                                                 
1 Οι λόγοι ανάπτυξης και αναγνώρισης του σηµαντικού ρόλου των συµφερόντων που οδήγησαν στην 

διατύπωση και την εξέλιξη της θεωρίας πρώτα εκεί, πρέπει να αναζητηθούν στο οµοσπονδιακό και 

πολυεπίπεδο σύστηµα διακυβέρνησης, στην ισχύ των Επιτροπών του Κογκρέσο, στην εδραίωση 

ιδιωτικών οικονοµικών επιχειρήσεων και συµφερόντων πριν από αυτή των οµοσπονδιακών θεσµών 

διακυβέρνησης και των εξουσιών τους, οι οποίες επηρεάστηκαν από τα πρώταֹ στην επίσης 

προηγούµενη ανάπτυξη οµοσπονδιακών πολιτικών κοµµάτων, µε αντίστοιχη επίδραση όπως 

παραπάνω και, τέλος, στην ύπαρξη αρκετών και ποικίλλων κοινωνικών σχισµάτων. Τα παραπάνω σε 

συνδυασµό µε την ήδη ανεπτυγµένη κοινότητα Πολιτικής Επιστήµης οδήγησαν στην καθιέρωση των 

οργανωµένων συµφερόντων ως αντικείµενο µελέτης της επιστήµης αυτής (Λάβδας 2004: 206-208).         
2 Είναι γεγονός ότι η συγκεκριµένη θεωρία χαρακτηρίζεται από την έλλειψη ενός κοινού λεξιλογίου, 

ενώ παράλληλα βρίθει από αρκετούς ορισµούς που αναφέρονται στις ίδιες έννοιες. Η εικόνα αυτή 

εντοπίζεται και στην επιλογή της κεντρικότερης έννοιας της θεωρίας. Παρατηρείται, λοιπόν, η 

ταυτόχρονη χρήση των εννοιών οµάδα πίεσης, οµάδα συµφερόντων ή οργάνωση συµφερόντων, οι 

οποίες αναφέρονται στο ίδιο αντικείµενο. Στην παρούσα µελέτη υιοθετείται ο όρος οργάνωση 

συµφερόντων. Η αποδοχή του κυρίως έγκειται στις αδυναµίες που παρουσιάζουν οι άλλοι δυο όροι. 

Καταρχήν, ο όρος οµάδα πίεσης και ιδιαίτερα η έννοια της πίεσης δεν φαίνεται να διαθέτουν την 

απαιτούµενη συµπεριελειπτική εµβέλεια για την κάλυψη όλων των µορφωµάτων, αφού δεν είναι 

νοµοτελειακά δεδοµένη η άσκηση πίεσης προς την εκάστοτε εξουσία. Όσον αφορά την έννοια οµάδας 

συµφερόντων η προβληµατικής της εντοπίζεται κυρίως στο πρώτο συνθετικό. Όπως σηµειώνει ο Κ. 

Λάβδας «η έννοια των “οµάδων” αντανακλά ένα βαθµό επιστηµολογικής αθωότητας, ιδιαίτερα όταν 

καλείται να λειτουργήσει όχι απλώς ως στοιχείο περιγραφής της κοινωνικής δυναµικής, αλλά σε 

πλαίσια ανάλυσης και εξήγησης των εκροών του συστήµατος εξουσίας. ∆ιότι η χρήση αυτής της 

έννοιας στα συγκεκριµένα πλαίσια αντιπαρέρχεται τα ερωτήµατα για την βαρύτητα των 

χαρακτηριστικών της εσωτερικής οργάνωσης, την κατανοµή των ρόλων και την ανάπτυξη 

εξουσιαστικών δοµών, αντιµετωπίζοντας το εν λόγω µόρφωµα “από έξω”, και µάλιστα συχνά µέσα 

από την επιστηµολογικά έωλη επικέντρωση στους σκοπούς που το ίδιο δηλώνει ότι επιδιώκει» 

(Λάβδας 2004: 58),  καταλήγοντας στο ότι «∆εν είναι δυνατόν να υπάρξουν συλλογικότητες µε ένα 

ελάχιστο κοινών επιδιώξεων που – οσοδήποτε χαλαρά αρθρωµένες – να µην διαθέτουν κάποια 
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επιπτώσεων τους απέκτησε οικουµενικό χαρακτήρα, καταλαµβάνοντας καίρια θέση 

στα πλαίσια της διεθνής Πολιτικής Επιστήµης. Επιπλέον, η πολυδιάστατη 

προσέγγιση του φαινοµένου των οργανωµένων συµφερόντων οδήγησε στη σταδιακή    

και συνεχόµενη ανάδυση νέων θεµατικών που σχετίζονται µε το αντικείµενο              

και την εµπειρική µελέτη τους σε έναν µεγάλο αριθµό πολιτικών συστηµάτων. Η 

ανάπτυξη της θεωρίας, ωστόσο, δεν υπήρξε ούτε απρόσκοπτη, ούτε ενιαία. Πέρα από 

την ασυγχρονία µεταξύ Η.Π.Α. και Ευρώπης, οι περιοδικές µεταπτώσεις                           

στο επιστηµονικό ενδιαφέρον και συνεπώς στον αριθµό των µελετών για τις 

Οργανώσεις Συµφερόντων,3 οι διαφορετικές αντιλήψεις για την εξηγητική αξία της 

θεωρίας ως προς την προσέγγιση του συνόλου των πολιτικών συστηµάτων και µια 

σειρά µικρότερης εµβέλειας παραγόντων, συντέλεσαν στην ασύµµετρη εξέλιξη της, 

στην αξιοµνηµόνευτη απουσία συνεκτικότητας και αλληλοσυµπλήρωσης πολλών 

µελετών και στο διαφορετικό βαθµό ανάπτυξης των επιµέρους θεµατικών της.4 Για το 

τελευταίο, παρατηρούµε ότι υπάρχουν περιοχές της θεωρίας, στις οποίες 

αφιερώνονται πολλές µελέτες και έχουν αναπτυχθεί σε ικανοποιητικό βαθµό (areas of 

advantage), ενώ άλλες είτε αποφεύγεται να εξεταστούν, µένοντας στο περιθώριο 

(areas of avoidance), είτε τα συµπεράσµατα των µελετών που αναφέρονται σε αυτές 

είναι ελλιπή ή αλληλοαναιρούµενα (areas of confusion), προκαλώντας µια 

                                                                                                                                            
οργανωτικά χαρακτηριστικά» (Λάβδας 2004: 59). Συνεπώς, η έννοια της οργάνωσης σε συνδυασµό µε 

αυτή των συµφερόντων ως ο πλέον κοινός τόπος όλων ανεξαιρέτως των µορφωµάτων, η δηµιουργία 

των οποίων προέρχεται από και πραγµατοποιείται για αυτά, φαίνεται να αποτελεί τον πληρέστερο όρο 

για τον χαρακτηρισµό κάθε µορφής οργάνωσης µε κοινά συµφέροντα, την προάσπιση των οποίων 

επιτυγχάνει και µε ενδεχόµενη άσκηση πίεσης προς την εκάστοτε εξουσία.             
3 Στο εξής Ο. Σ. 
4 Για την εξέλιξη της θεωρίας Συµφερόντων, κυρίως στις Η.Π.Α., βλ. Baumgartner & Leech (1998: 

44–63). Όσον αφορά τους παράγοντες µικρότερης αξίας, οι ίδιοι σηµειώνουν θεωρητικά και 

µεθοδολογικά προβλήµατα, πολλοί και διφορούµενοι ορισµοί, διαφωνίες στην ερµηνεία των 

ευρηµάτων, δυσκολίες στην µέτρηση κρίσιµων µεταβλητών της θεωρίας, όπως η δύναµη και η 

επιρροή, και η ανάδυση νέων ερευνητικών αντικειµένων που επικέντρωναν κυρίως στην κινητοποίηση 

παρά στην επιρροή των οργανώσεων (Baumgartner & Leech 1998: 50–51).         
5 Οι περιοχές και των τριών κατηγοριών, όπως επίσης οι λόγοι που οδήγησαν στην εκάστοτε 

κατάσταση περιγράφονται εκτενώς στο Πρώτο Κεφάλαιο του έργου των Baumgartner & Leech (1998: 

3–21). 
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εκτεταµένη σύγχυση και επιτείνοντας την αδυναµία συσσώρευσης γνώσης επί του 

εξεταζόµενου κάθε φορά ζητήµατος.5  

Μια περιοχή που θα µπορούσε ανεπιφύλακτα να καταταχθεί στην πρώτη 

κατηγορία είναι αυτή που περιλαµβάνει την ανάλυση της δράσης των Ο. Σ. στους 

κόλπους της νοµοθετικής εξουσίας των Η.Π.Α. Είναι γεγονός ότι ο σηµαντικός 

αριθµός µελετών και οι ποικίλες πτυχές που αναλύονται σε αυτές, έχουν διευρύνει τις 

γνώσεις µας για τη συγκεκριµένη θεµατική.6 Ταυτόχρονα, όµως, η ανάπτυξη αυτή 

συνοδεύεται και από µια σύγχυση ως αποτέλεσµα των αλληλοσυγκρουόµενων ή µη 

συµβατών πολλές φορές συµπερασµάτων για µια σειρά πτυχών της. Ιδιαίτερα οι 

µελέτες που εξετάζουν τη χρήση συγκεκριµένων µεθόδων επιρροής ή γενικότερα τα 

ζητήµατα της δύναµης και της επίδρασης των Ο. Σ. στη διαδικασία λήψης των 

νοµοθετικών αποφάσεων αναδεικνύονται ως οι κατεξοχήν θεµατικές που 

παρουσιάζουν την παραπάνω αδυναµία (Baumgartner & Leech, 1998: 13–17). 

Επιβεβαιωτικά ο R. Smith υποστηρίζει ότι «για το ρόλο των Ο. Σ. σε περισσότερο 

µελετηµένες περιοχές, όπως στις επιδράσεις των προεκλογικών συνεισφορών7 ή των 

µεθόδων επιρροής στις ονοµαστικές ψηφοφορίες στη Βουλή των Αντιπροσώπων και 

τη Γερουσία, τα ευρήµατα είναι αντιφατικά και µεθοδολογικά ύποπτα, και τελικά 

ουχί πειστικά» (Smith 1995: 122–12). Παρά ταύτα, η νοµοθετική εξουσία των Η.Π.Α. 

δεν έπαψε ποτέ να αποτελεί πόλο έλξης επιστηµονικού ενδιαφέροντος και 

αντικείµενο πολυάριθµων µελετών που επιχειρούν να ερευνήσουν τη δράση των Ο. 

Σ. σε αυτή.  

Ανάλογη, ωστόσο, τάση δεν διαφαίνεται στον ευρωπαϊκό χώρο 

επιβεβαιώνοντας για µια ακόµη φορά την ασυµµετρία µεταξύ Η.Π.Α. – Ευρώπης και 

των αντίστοιχων κοινοτήτων Πολιτικής Επιστήµης. Συγκριτικά προσεγγίζοντας, 

αβίαστα προκύπτει η σηµαντική διαφορά υπέρ της πρώτης τόσο στον αριθµό 

µελετών, όσο και στο βαθµό ανάλυσης του αντικείµενο στο σύνολό του,                 

αλλά και των επιµέρους πτυχών του. Σε ότι αφορά δε τις τελευταίες, το χάσµα 

εµφανίζεται σαφώς πιο διογκωµένο. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η 

                                                 
 
6 Μια συνοπτική επισκόπηση των βασικότερων µελετών που αναφέρονται στη δράση των Ο. Σ.             

στο αµερικάνικο Κογκρέσο και των συµπερασµάτων τους, µέχρι και το 1995, προσφέρει το άρθρο      

του R. Smith  (1995).   
7 Αναφέρεται στις συνεισφορές των Επιτροπών Πολιτικής ∆ράσης (Political Action Committees) προς 

τους υποψηφίους του Κογκρέσο.  
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ανάλυση του ρόλου των Ο. Σ. στις κοινοβουλευτικές Επιτροπές και δη στις 

ακροάσεις. Ενώ στον αµερικανικό χώρο έχει αφιερωθεί ένας ικανοποιητικός αριθµός         

µελετών στη δράση των Ο. Σ. στις ακροάσεις του Κογκρέσο (βλ. µεταξύ άλλων 

DeGregorio 1992, Del Sesto 1980, Diermeier & Feddersen 2000, Hansen 1991, 

Leyden 1995),στην Ευρώπη απουσιάζουν αυτοτελείς και ολοκληρωµένες 

προσεγγίσεις της συγκεκριµένης πτυχής. Βέβαια, θα µπορούσε να αντιτείνει κανείς 

ότι η δοµή και η λειτουργία του αµερικάνικου Κογκρέσο ευνοεί την ανάπτυξη και 

συνεπώς την έρευνα των Ο. Σ. στις νοµοθετικές ακροάσεις. Αντίθετα, στις 

ευρωπαϊκές χώρες, τα νοµοθετικά σώµατα εµφανίζονται πιο «αποδυναµωµένα» στη 

διαδικασία λήψη των αποφάσεων, µε ότι αυτό συνεπάγεται για τη δράση των Ο.Σ. 

εκεί. 

 Οι λόγοι για την «αποδυνάµωση» των κοινοβουλίων θα πρέπει να 

αναζητηθούν κυρίως στην ανάπτυξη των µαζικών κοµµάτων που χαρακτηρίζονται 

από υψηλή κοινοβουλευτική πειθαρχία και την αυξανόµενη έκταση, σηµασία και 

πολυπλοκότητα των εκτελεστικών και γραφειοκρατικών µηχανισµών (Λάβδας 2004: 

34). Τα δύο στοιχεία σε συνδυασµό έχουν οδηγήσει στην κατάσταση όπου η 

εκτελεστική εξουσία σχεδόν µονοπωλεί ή τουλάχιστον ελέγχει τη νοµοθετική 

πρωτοβουλία και παραγωγή, διαµέσου της κοµµατικής πειθαρχίας επί των µελών της 

νοµοθετικής εξουσίας, τα οποία µε τη σειρά τους ούτε µπορούν να εξυπηρετήσουν τις 

οργανώσεις, ούτε βέβαια εξαρτώνται σε σηµαντικό βαθµό από αυτές στο επίπεδο των 

εκλογών, αφού η εκλογή τους προπάντων οφείλεται στο κόµµα τους 

(Μαυρογορδάτος 2001: 165).  Άρα, το ενδιαφέρον πρόσβασης και η ίδια η δράση των 

Ο. Σ. σε αυτά παρουσιάζεται σαφώς πιο περιορισµένη, µε αποτέλεσµα οι µελέτες που 

προσεγγίζουν το ζήτηµα των οργανώσεων στις ακροάσεις να είναι επίσης 

περιορισµένες. Όσο, όµως, αποδεκτά κι αν γίνονται τα παραπάνω επιχειρήµατα, επ’ 

ουδενί δεν δικαιολογούν την υποανάπτυκτη εικόνα που παρουσιάζει η συγκεκριµένη 

πτυχή στην ηπειρωτική Πολιτική Επιστήµη. 

Από τον κανόνα που µόλις περιγράψαµε δεν θα µπορούσε να αποτελεί 

εξαίρεση η περίπτωση της Ελλάδας. Πραγµατικά στη σχετική βιβλιογραφία 

απουσιάζει µια συστηµατική έρευνα για την παρουσία των Ο. Σ. στις ακροάσεις         

των Επιτροπών του ελληνικού Κοινοβουλίου. Ακόµη περισσότερο η δράση των 

οργανώσεων και οι επιπτώσεις αυτής στη νοµοθετική εξουσία ως σύνολο, δεν        

αποτέλεσαν ποτέ αντικείµενο εκτεταµένης έρευνας και µελέτης. Με την εξαίρεση 
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κάποιων «επιδερµικών» προσεγγίσεων του ζητήµατος,8 το συγκεκριµένο αντικείµενο 

ουσιαστικά έχει µείνει στο περιθώριο της σχετικής επιστηµονικής ενασχόλησης στην           

Ελλάδα, αποκτώντας τα χαρακτηριστικά της δεύτερης περιοχής της θεωρίας που 

προηγουµένως περιγράψαµε (area of avoidance). Το αυτό ισχύει σε µεγαλύτερο 

βαθµό για την ούτως ή άλλως πιο εξειδικευµένη πτυχή της παρουσίας των 

οργανώσεων στις κοινοβουλευτικές ακροάσεις.  

Εµφορµόµενος, λοιπόν, από αυτές τις διαπιστώσεις, η εκπόνηση µιας 

µελέτης µε αντικείµενο το ρόλο των Ο. Σ. στις νοµοθετικές ακροάσεις του ελληνικού 

Κοινοβουλίου, απέκτησε χαρακτηριστικά προσωπικής επιστηµονικής πρόκλησης. Με 

την αξίωση της κάλυψης του προαναφερθέντος κενού, κρίθηκε σκόπιµη για πρώτη 

φορά στην ελληνική πραγµατικότητα, η µελέτη της συγκεκριµένης θεµατικής. 

∆ιαµέσου της περιπτωσιολογικής έρευνας που θα επιχειρήσουµε, µε τη χρήση µιας 

σειράς µεθοδολογικών εργαλείων (έρευνα αρχείου, συνεντεύξεις) και στρεφόµενοι 

αποκλειστικά στις ∆ιαρκείς Επιτροπές του Κοινοβουλίου, θα προσπαθήσουµε να 

δώσουµε απαντήσεις σε ορισµένα κρίσιµα ερωτήµατα.  

Πότε υιοθετήθηκε η µέθοδος των ακροάσεων στο ελληνικό Κοινοβούλιο και 

ποια ήταν η στάση των κοµµάτων; Τι αλλαγές έχουν µεσολαβήσει και πως λειτουργεί 

σήµερα; Πως αξιολογείται από τους βουλευτές; Ποιες Ο. Σ. συµµετέχουν και µε ποια 

συχνότητα; Σε ποιες Επιτροπές παρατηρείται µεγαλύτερη συµµετοχή και αν αυτή 

αυξάνεται στην τελευταία Σύνοδο πριν τις εκλογές; Υπάρχει συγκεκριµένος τύπος 

οργανώσεων, για παράδειγµα οι επιχειρηµατικές οργανώσεις, που απολαµβάνουν 

µεγαλύτερο βαθµό πρόσβασης;                  

Οι ως άνω προβληµατισµοί και αρκετοί ακόµη που θα αναδυθούν κατά την 

διάρκεια της ανάλυσης, διερευνώνται στα Κεφάλαια που ακολουθούν. Στο Πρώτο 

Κεφάλαιο θα παραθέσουµε και θα εξηγήσουµε έννοιες και ευρήµατα από την 

υπάρχουσα βιβλιογραφία, κυρίως από αυτή που αναφέρεται στις Η.Π.Α., µιας και 

εκεί όπως έχουµε ήδη τονίσει, έχει αναπτυχθεί σηµαντικά η µελέτη της 

συγκεκριµένης πτυχής, στοιχεία που κρίνονται απαραίτητα για την πληρέστερη 

διαπραγµάτευση του υπό εξέταση θέµατος. Παράλληλα, θα περιγραφούν η 

µεθοδολογία και τα αναλυτικά εργαλεία που χρησιµοποιήσαµε για την εκπόνηση της 
                                                 
8 Βλ. τη µελέτη του ∆. Κουκιά (1994), η οποία αφιερώνει στη συγκεκριµένη θεµατική ελάχιστη 

έκταση και περιορίζει το αναλυτικό της πρίσµα µόνο στη συµµετοχή µελών των διαφορών 

οργανώσεων ως µετέπειτα µέλη του Κοινοβουλίου, για να καταδείξει τη δράση των οργανώσεων            

στη νοµοθετική εξουσία.    
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παρούσας περιπτωσιολογικής µελέτης. Στο ∆εύτερο Κεφάλαιο θα επικεντρωθούµε 

αποκλειστικά στην µέθοδο των ακροάσεων. Η διαδικασία υιοθέτησης, ο τρόπος 

οργάνωσης και η σηµερινή λειτουργία τους θα βρεθούν στο επίκεντρο της ανάλυσης 

µας, επιχειρώντας να δοθούν απαντήσεις στην πρώτη οµάδα των προδιατυπωµένων 

ερωτηµάτων. Στο Τρίτο Κεφάλαιο θα εισέλθουµε στην επεξεργασία των δεδοµένων, 

όπως αυτά αντλήθηκαν από τα Πρακτικά των συνεδριάσεων των ∆ιαρκών Επιτροπών 

της Ι’ βουλευτικής Περιόδου. Ουσιαστικά, θα επιχειρήσουµε να διερευνήσουµε την 

παρουσία των Ο. Σ. στην νοµοθετική διαδικασία, διαµέσου της µεθόδου των 

ακροάσεων, και των επιµέρους διαστάσεων που προκύπτουν από την συγκεκριµένη 

δραστηριότητα. Ενώ στο Τέταρτο και τελευταίο Κεφάλαιο θα συνοψίσουµε τα 

βασικά συµπεράσµατα που θα έχουν ήδη εξαχθεί και θα προβούµε σε κάποιες 

ευρύτερες παρατηρήσεις για αυτά, την χρησιµότητά τους και την περαιτέρω 

διερεύνηση τους στην ελληνική περίπτωση.  

Με την συγκεκριµένη δοµή και την ανάλυση που ακολουθεί επιχειρούµε «να 

ρίξουµε φως σε µια σκοτεινή πλευρά» του συστήµατος αντιπροσώπευσης των 

συµφερόντων στην Ελλάδα και κυρίως των λειτουργιών του. ∆εν επιχειρούµε να 

εισέλθουµε στη συζήτηση για τον χαρακτήρα του συστήµατος στο σύνολο του και 

την κατάταξή του στο δίπολο κορπορατισµός – πλουραλισµός ή των επιµέρους 

πτυχών τους.9 Εστιασµένοι σε µία επιµέρους διάσταση του, ως κύριο µέληµα 

ανάγεται η όσο το δυνατόν πολύπλευρη και εις βάθος προσέγγιση της, µε απώτερο 

στόχο να συµβάλουµε, όσο και αν αυτό τελικά επιτυγχάνεται, στην διεύρυνση της 

προϋπάρχουσας γνώσης για τον ρόλο που διαδραµατίζουν οι Ο. Σ. στο ελληνικό 

πολιτικό σύστηµα και στην περαιτέρω ανάπτυξη της θεωρίας των Συµφερόντων.                    

                                                 
9 Για τη συζήτηση αυτή και την κατάταξη του ελληνικού συστήµατος ενσωµάτωσης και 

αντιπροσώπευσης των συµφερόντων βλ. µεταξύ άλλων Κουκιάς (1994: 68–106), Λάβδας (2004: 124–

337), Lavdas (2005), Lanza & Lavdas (2000: 215–228), Μαυρογορδάτος (1998: 17-57, 190-203). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 
 

Η ανάλυση κάθε περιπτωσιολογικής µελέτης µπορεί να στρέφεται κατά κύριο 

λόγο στην εξεταζόµενη κάθε φορά περίπτωση, ωστόσο δεν απουσιάζουν από αυτή 

θεωρητικά ευρήµατα και συµπεράσµατα προηγούµενων µελετών. Η χρήση τους 

ενδέχεται να αποσκοπεί στην όσο το δυνατόν πληρέστερη διαπραγµάτευση και 

µεγαλύτερη κατανόηση του υπό εξέταση θέµατος. Στην κατεύθυνση αυτή κρίθηκε 

σκόπιµη η χρησιµοποίηση και στο παρόν πόνηµα ευρηµάτων προηγούµενων 

µελετών, που εξετάζουν την δράση των Ο.Σ. στις Επιτροπές και δη στις ακροάσεις. 

Οι µελέτες αυτές αναφέρονται ως επί το πλείστον στην αµερικανική περίπτωση. 

Παρά τις όποιες σηµαντικές διαφορές παρουσιάζει η οργάνωση και η λειτουργία της 

νοµοθετικής εξουσίας των Η.Π.Α. από την αντίστοιχη της Ελλάδας, συµπεράσµατα 

µελετών που αναφέρονται στην πρώτη περίπτωση µπορούν να χρησιµοποιηθούν στην 

ανάλυση και κατ’ επέκταση στην κατανόηση της παρουσίας των οργανώσεων στις 

ακροάσεις των Επιτροπών του ελληνικού Κοινοβουλίου, διατηρώντας βέβαια πάντα 

την επιφύλαξη των σηµαντικών διαφοροποιήσεων που όπως τονίσαµε, παρουσιάζουν 

οι δυο περιπτώσεις. 

Στην πρώτη ενότητα, λοιπόν, του παρόντος Κεφαλαίου θα παραθέσουµε 

συνοπτικά καίριες έννοιες και σηµαντικά ευρήµατα από προηγούµενες µελέτες, µε 

την σκοπιµότητα και τις επιφυλάξεις που µόλις προαναφέραµε. Στη συνέχεια, στη 

δεύτερη ενότητα, θα περιγράψουµε την µεθοδολογία και τα βασικά εργαλεία που 

χρησιµοποιήθηκαν κατά την διάρκεια της έρευνας που διεξήχθη, της επεξεργασίας 

των δεδοµένων που προέκυψαν και γενικά της συνολικής προσέγγισης και ανάλυσης 

του αντικειµένου της εργασίας µας. Με την τελευταία επιλογή παρέχεται σε κάθε 

αναγνώστη πλήρης και ακριβής ενηµέρωση για την έρευνα και την µέθοδο ανάλυσης 

που ακολουθήθηκε, γεγονός που επιτρέπει µε την σειρά του την αποτελεσµατικότερη 

αφοµοίωση και αποδοχή των ευρηµάτων και των επιχειρηµάτων που προκύπτουν από 

την επεξεργασία τους, αλλά ακόµη περισσότερο επιτρέπει την διατύπωση πιθανών 

αντιρρήσεων ή ενστάσεων τόσο για την µεθοδολογία, όσο και για τα τελικά 

συµπεράσµατα, την ευθύνη των οποίων αποκλειστικά φέρει ο γράφων. 
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1.1 Έννοιες και ευρήµατα 
 

Όπως προκύπτει από τον ορισµό που έχει ήδη δοθεί, οι οργανώσεις έχοντας 

συσταθεί στην βάση κάποιων κοινών συµφερόντων των µελών που τις αποτελούν, 

επιδιώκουν την ικανοποίηση τους κυρίως µε την άσκηση πίεσης προς τους 

εξουσιαστικούς φορείς. Οι Ο.Σ. έρχονται σε διάδραση µε τους θεσµούς της εξουσίας 

διαµέσου αρκετών σηµείων πρόσβασης της τελευταίας και µε τη χρήση πολυάριθµων 

µέσων, προσπαθούν για την επίτευξη του υπέρτατου σκοπού συγκρότησης και 

λειτουργίας τους. Τα κυριότερα µέσα που έχουν στη διάθεση τους οι οργανώσεις 

είναι η πληροφορία και η εξειδικευµένη τεχνογνωσία, το χρήµα, οι απεργίες και οι 

διαδηλώσεις, τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης,10 ακόµη και τα ίδια τους τα µέλη.11  

Ιδιαίτερα τα δύο πρώτα, η πληροφορία και η εξειδικευµένη γνώση, αναγνωρίζονται 

καθολικά ως τα σηµαντικότερα µέσα επιρροής. Γνωρίζοντας ότι κάθε εξουσία έχει 

απόλυτη ανάγκη πληροφοριών για τον σχεδιασµό και την εφαρµογή µιας 

επιτυχηµένης πολιτικής, πληροφορίες που αδυνατεί η ίδια να καλύψει µε τα δικά της 

µέσα, οι Ο.Σ. προστρέχουν να καλύψουν το έλλειµµα αυτό, έχοντας παράλληλα ως 

στόχο την παροχή πληροφορίας µε σκοπό η πολιτική απόφαση που θα προκύψει να 

είναι ευνοϊκή προς τα συµφέροντά τους (Μαυρογορδάτος 2001: 170-171). Η 

ανταλλακτική αυτή σχέση επισηµαίνεται χαρακτηριστικά από τους Fr. Pappi και Chr. 

Henning, η µελέτη των οποίων µπορεί να αναφέρεται στο πολιτικό σύστηµα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά οι διαπιστώσεις τους έχουν καθολική εφαρµογή και αξία. 

Τοποθετώντας, λοιπόν, δίπλα στην πληροφορία το τελευταίο µέσο που 

προαναφέρθηκε, τα µέλη των οργανώσεων, υπό το πρίσµα της κινητοποίησης τους 

και της δηµόσιας υποστήριξης που µπορεί να προσφέρουν στις διάφορες πολιτικές 

αποφάσεις, τονίζουν ότι «οι (εξουσιαστικοί) δρώντες (…) ζητούν δηµόσια 

υποστήριξη και εξειδικευµένη γνώση, προσφέροντας έλεγχο επί των πολιτικών 

αποφάσεων και παρακολούθησης της πληροφορίας. Οι Ο.Σ., από την άλλη πλευρά, 

είναι οι προµηθευτές της υποστήριξης και της εξειδικευµένης γνώσης, τα οποία 

ανταλλάσσουν για τον έλεγχο αυτών των πολιτικών, που τα µέλη τους περισσότερο 

ενδιαφέρουν, και για την παρακολούθηση της πληροφορίας» (Pappi & Henning 1999: 

                                                 
10 Στο εξής Μ.Μ.Ε. 
11 Για την χρήση και την αποτελεσµατικότητα του καθενός βλ. (Μαυρογορδάτος 2001: 163-194). 



 16

258).12 Συνεπώς, αναδεικνύεται η καθοριστικότατη θέση που κατέχουν οι Ο.Σ. στη 

διαδικασία λήψης των αποφάσεων και ευρύτερα στο πολιτικό σύστηµα, όπου 

«δοθέντος της ανάγκης για αφιέρωση χρόνου, µέσων και ενέργειας για την απόκτηση 

γνώσης και την ικανότητα των Ο.Σ. να παρατάξουν τέτοια µέσα, οι οργανώσεις 

διαδραµατίζουν ένα σηµαντικό ρόλο, προµηθεύοντας τη δηµόσια σφαίρα µε 

πληροφορία που διαφορετικά δεν θα ήταν διαθέσιµη, διευκολύνοντας τη συζήτηση 

µεταξύ των Ο.Σ., µεταξύ των πολιτών και µέσα στο κράτος» (Parkinson 2004: 376-

377). 

Τα µέσα που διαθέτουν οι Ο.Σ. συνήθως δεν χρησιµοποιούνται αποµονωµένα 

και αποσπασµατικά. Αντίθετα, για την επίτευξη του µέγιστου βαθµού των στόχων 

τους, οι οργανώσεις τα χρησιµοποιούν συνδυαστικά, συχνά ταυτόχρονα και 

εντασσόµενα σε τακτικές – µεθόδους, οι οποίες µε την σειρά τους εντάσσονται σε 

ευρύτερες στρατηγικές. Ο J. Berry διέκρινε τέσσερις βασικούς τύπους στρατηγικών 

(βλ. Baumgartner & Leech 1998: 162-163, Λάβδας 2004: 62-63, 173-175).  

Συγκεκριµένα ξεχώρισε13: 

i) χρήση των νόµων (πρόκληση δικαστικών αποφάσεων, αξιοποίηση νοµολογίας) 

ii) αντιπαράθεση (απεργίες, διαδηλώσεις, µορφές διαµαρτυρίας) 

iii) επικοινωνιακές προσπάθειες (χρήση επιστηµονικών δεδοµένων και αναφορών, 

προσπάθειες επηρεασµού των Μ.Μ.Ε., αναφορές και δηµοσιεύσεις) 

iv) εντατικοποίηση της δραστηριότητας των µελών (αποστολή επιστολών από τα 

µέλη, συντονισµός πιέσεων των µελών) 

Οι µέθοδοι και κατ’ επέκταση οι στρατηγικές που χρησιµοποιούν οι Ο.Σ. δεν 

είναι ανεπηρέαστες. Οι A. Ball και G. Peters εντόπισαν πέντε παραµέτρους που τις 

επηρεάζουν (Ball & Peters 2001: 199): 

i) η θεσµική δοµή του πολιτικού συστήµατος και τα οργανωτικά χαρακτηριστικά του 

κράτους 

ii) τα χαρακτηριστικά του κοµµατικού συστήµατος 

iii) η πολιτική κουλτούρα 

iv) οι πολιτικές θεµατικές και τα πολιτικά ζητήµατα περί των οποίων πρόκειται κάθε 

φορά 

v) τα χαρακτηριστικά και το προφίλ της ίδιας της οργάνωσης 
                                                 
12 Ως παρακολούθηση της πληροφορίας µεταφράζεται η φράση «monitoring information». Προφανώς 
αναφέρεται στην πληροφορία που µπορούν να παράσχουν οι εξουσιαστικοί θεσµοί για πιθανές 
πολιτικές αποφάσεις και κυρίως για το περιεχόµενό τους. 
13 Όπως αποδίδονται στην ελληνική στο σύγγραµµα του Κ. Λάβδα (2004: 62). 
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Οι παράµετροι, όµως, δεν επηρεάζουν µόνο την επιλογή των µεθόδων που θα 

χρησιµοποιηθούν για την άσκηση πίεσης. Επηρεάζουν εξίσου και την επιλογή του 

σηµείου πρόσβασης, του θεσµού δηλαδή, που θα ασκηθεί η πίεση. Για να γίνει 

αντιληπτό το επιχείρηµα, αρκεί να σταθούµε στην πρώτη παράµετρο. Είναι σαφές ότι 

τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που παρουσιάζει ο κάθε κρατικός θεσµός επιδρούν 

σηµαντικά στη συχνότητα και τον βαθµό έντασης της άσκησης πίεσης προς αυτά.  

Για παράδειγµα το Κογκρέσο των Η.Π.Α., που χαρακτηρίζεται από µεγάλη 

αυτονοµία των µελών του λόγω της απουσίας αυστηρής κοµµατικής πειθαρχίας, από 

την ύπαρξη πολλών Επιτροπών και την ανάπτυξη της διαδικασίας των ακροάσεων 

από πολύ νωρίς και απολαµβάνει πολλές δυνατότητες καταλυτικής παρέµβασης στην 

εξουσιαστική δοµή και στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων, αποτελεί 

σηµαντικότατο, το σηµαντικότερο ίσως πόλο έλξης των Ο.Σ. Αντίθετη ακριβώς 

εικόνα εµφανίζει το ελληνικό Κοινοβούλιο, όπου η κεντρική θέση που απολαµβάνει 

η εκτελεστική εξουσία, η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός, στην εξουσιαστική δοµή 

και οι αρµοδιότητες, τυπικές ή άτυπες, που της αναγνωρίζονται, σε συνδυασµό µε 

κάποια εσωτερικά χαρακτηριστικά του Κοινοβουλίου, όπως η αυστηρή κοµµατική 

πειθαρχία, το έχουν θέση σε δεύτερη µοίρα ως σηµείο άσκησης πίεσης από την 

πλευρά των Ο.Σ. Επιβεβαιωτικά ο Κ. Λάβδας σηµειώνει «Το επίπεδο ενδιαφέροντος 

που επιδεικνύουν τα συµφέροντα για την εστίαση σε θεσµούς της εκτελεστικής 

εξουσίας ή στα κοινοβούλια αποτελεί, σε ένα βαθµό, δείκτη για την εκ µέρους των 

συµφερόντων πρόσληψη (perception) της βαρύτητας που έχουν οι θεσµοί αυτοί» 

(Λάβδας 2004: 36). 

Παρ’ όλες, όµως, τις ανοµοιογένειες που παρουσιάζουν τα νοµοθετικά 

σώµατα των διαφόρων πολιτικών συστηµάτων, δεν παύουν, σε µεγαλύτερο ή 

µικρότερο βαθµό, να αποτελούν στόχο πίεσης από τις Ο.Σ. και να προσλαµβάνονται 

ως σηµεία πρόσβασης. Αυτό κυρίως οφείλεται στη φύση και τις λειτουργίες των 

νοµοθετικών σωµάτων. Ως κυριότερες αναγνωρίζονται αυτές της αντιπροσώπευσης, 

της λήψης των αποφάσεων και του ελέγχου (Meny 1996: 76). Όσον αφορά την 

πρώτη, δεδοµένης της άµεσης εκλογής των µελών τους από τον λαό και της φύσης 

τους ως αντιπροσωπευτικά όργανα, «τα νοµοθετικά σώµατα δεν θα µπορούσαν να 

µην είναι διαρκώς προσιτά στους πολίτες στους οποίους οφείλουν την εκλογή τους» 

(Μαυρογορδάτος 2001: 164), συνεπώς και στις οργανώσεις. Όπως σηµειώνει ο Y. 

Meny οι βουλευτές «αποτελούν (…) έναν ουσιαστικό δίαυλο επικοινωνίας ανάµεσα 

στους κυβερνώντες και στους κυβερνώµενους (…) παρά το γεγονός ότι η ενίσχυση 
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του εκτελεστικού και των µηχανισµών του καθώς και η ανάπτυξη των µέσων 

ενηµέρωσης και επικοινωνίας έχουν αµβλύνει τη βαρύτητά του» (Mery 1996: 85-

86).14 Έναν δίαυλο που οι Ο.Σ. δεν φαίνονται διατεθειµένες να τον αφήσουν 

ανεκµετάλλευτο. 

 Για τις επόµενες δυο λειτουργίες αναδεικνύεται ξανά η µεγάλη σηµασία του 

µέσου της πληροφορίας. Όπως ήδη έχουµε τονίσει, η ανάγκη των εξουσιαστικών 

θεσµών για πληροφορία και εξειδικευµένη τεχνογνωσία, που θα επιτρέψουν τη 

διαµόρφωση µιας αποτελεσµατικής και αποδεκτής πολιτικής, σε συνδυασµό µε την 

αδυναµία τους να τα αντλήσουν αποκλειστικά µε τα δικά τους µέσα, δηµιουργούν τις 

απαραίτητες συνθήκες για δράση από την πλευρά των οργανώσεων, που 

εµφανίζονται ως προµηθευτές της πληροφορίας, εξασφαλίζοντας κατ’ αρχήν 

πρόσβαση και στη συνέχεια πιθανή επίδραση των αποφάσεων προς όφελος των 

συµφερόντων τους. Η παραπάνω κατάσταση επιβεβαιώνεται στο ακέραιο και στον 

υπέρτατο ίσως βαθµό στην περίπτωση των νοµοθετικών σωµάτων. Οι λόγοι πρέπει 

να αναζητηθούν στο ότι «∆εν διαθέτουν τα µέσα συλλογής και επεξεργασίας 

πληροφοριών που έχει στην διάθεσή της η εκτελεστική εξουσία» και εποµένως 

«χρειάζονται (…) άλλες, ανεξάρτητες πηγές πληροφόρησης για να είναι σε θέση (…) 

να αξιολογήσουν και ενδεχοµένως να αµφισβητήσουν την πληροφόρηση που τους 

παρέχει επιλεκτικά η εκτελεστική εξουσία, είτε στο νοµοθετικό έργο, είτε στον 

κοινοβουλευτικό έλεγχο» (Μαυρογορδάτος 2001: 171). Ως οι απαραίτητες αυτές 

πηγές πληροφόρησης για την επιτυχή εκπλήρωση των λειτουργιών της λήψης των 

αποφάσεων και του ελέγχου, αναδεικνύονται οι Ο.Σ., οι οποίες επιτελούν τον ρόλο 

αυτό διαµέσου των καναλιών των άµεσων επαφών µε τα µέλη των νοµοθετικών 

σωµάτων και της συµµετοχής τους στις ακροάσεις των Επιτροπών. 

Οι Επιτροπές ως «νοµοθετικές µικρογραφίες και µικρόκοσµοι των µητρικών 

σωµάτων» (Huitt 1954: 340) παρουσιάζουν τα ίδια χαρακτηριστικά στη σχέση τους 

µε τις Ο.Σ., αν και υπάρχουν µελέτες που υποστηρίζουν ότι η δράση των οργανώσεων 

είναι εντονότερη και πιθανόν αποτελεσµατικότερη στο στάδιο των Επιτροπών από 

ότι στο στάδιο της Ολοµέλειας (βλ. µεταξύ άλλων Austen-Smith 1993).  Ενισχυτικά 

οι M. Hojnacki και D. Kimball τονίζουν για την δράση των Ο.Σ. στο στάδιο των 

Επιτροπών ότι «Σε σηµεία της νοµοθετικής διαδικασίας όπου η ατζέντα είναι ρευστή 

(…) η οργάνωση θα ενθαρρύνει τους νοµοθέτες να υποστηρίξουν ευνοϊκή νοµοθεσία, 
                                                 
14 Αναφέρεται στην βαρύτητα της λειτουργίας της αντιπροσώπευσης – επικοινωνίας  κυβερνώµενων 
και κυβερνώντων που επιτελούν τα µέλη των νοµοθετικών σωµάτων. 
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να σχεδιάσουν νοµοθεσία που συµµορφώνεται µε τα συµφέροντά της, να αλλάξουν 

την διατύπωση ενός νοµοσχεδίου και να δώσουν προεξέχουσα θέση στην ατζέντα της 

Επιτροπής σε ευνοϊκά νοµοσχέδια ή τροπολογίες» (Hojnacki & Kimball 1998: 777).  

Γενικά, στο στάδιο των Επιτροπών όπου έχουµε την είσοδο των νοµοσχεδίων προς 

διαπραγµάτευση, την πρώτη συζήτηση, την διεξοδικότερη ίσως στα πλαίσια της 

νοµοθετικής λειτουργίας, µεγαλύτερη εξειδίκευση και η όλη διαδικασία δεν 

βρίσκεται στο επίκεντρο της δηµόσιας προσοχής,15 στον βαθµό τουλάχιστον που 

βρίσκεται η διαδικασία όταν φτάνει στο στάδιο της Ολοµέλειας, γεγονός που επιφέρει 

µετριασµό των κοµµατικών αντιπαραθέσεων και ενίσχυση του πνεύµατος 

συνεργασίας και συνεννόησης που χαρακτηρίζει την λειτουργία των Επιτροπών σε 

σύγκριση πάντα µε την αντίστοιχη της Ολοµέλειας, επιτρέπουν στις Ο.Σ. να δράσουν 

µε µεγαλύτερη ευχέρεια κινήσεων, να προβούν σε ένα πλήθος ενεργειών, όπως 

προηγουµένως τονίστηκε, και να αναµένουν αυξηµένες πιθανότητες θετικής τους 

τελεσφόρησης, µε τελικό αποτέλεσµα να ενδυναµώνεται η πρόσληψη των Eπιτροπών 

από τις οργανώσεις ως  σηµείο πρόσβασης προς άσκηση πίεσης.16 

Η τελευταία ασκείται µέσω δύο οδών, των απευθείας επαφών µε τα µέλη των 

Επιτροπών και των ακροάσεων. Η δραστηριότητα των Ο.Σ. στις Eπιτροπές, 

ανεξαρτήτως της µεθόδου που τελικά θα χρησιµοποιήσουν, έχει δύο άµεσους 

στόχους και ένα έµµεσο (Hojnacki & Kimball 1999: 1005). Καταρχήν, τη 

διαµόρφωση του περιεχοµένου και τον επηρεασµό της τύχης των προτεινόµενων 

νοµοσχεδίων. Επίσης, τη διεύρυνση της υποστηρικτικής τους βάσης στους κόλπους 

των µελών των Επιτροπών, ενώ ο τρίτος, έµµεσος στόχος αναφέρεται στη διατήρηση 

και τη διαρκή κινητοποίηση των µελών τους, που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση 

για την διατήρηση της ίδιας της οργάνωσης. Οι προαναφερθέντες στόχοι φαίνεται να 

επιτυγχάνονται καλύτερα µε την χρήση των δύο µεθόδων.  Άλλωστε, τα ευρήµατα 

ενός σηµαντικού αριθµού ερευνών αποδεικνύουν ότι οι άµεσες επαφές και η 

κατάθεση στις ακροάσεις αποτελούν τις πρώτες επιλογές των οργανώσεων. 

                                                 
15 Για τη σηµασία και τον καταλυτικό ρόλο του βαθµού της δηµόσιας προσοχής στη νοµοθετική 
διαδικασία που λαµβάνει χώρα στους κόλπους των Επιτροπών της Βουλής των Αντιπροσώπων των 
Η.Π.Α. και κατ’ επέκταση στη δράση των Ο.Σ. σε αυτές, διαφωτιστικά είναι τα συµπεράσµατα της 
µελέτης του J. Wright (1990). 
16 Για τον ακριβή αριθµό, την οργάνωση, τα αντικείµενα και την λειτουργία των Επιτροπών στα 
πολιτικά συστήµατα των Η.Π.Α., της Μεγάλης Βρετανίας, της Ιταλίας, της Γαλλίας και της Γερµανίας, 
βλ. την περιεκτική επισκόπηση του Y. Meny (1996: 108-111, 126-134). Για τις Επιτροπές του 
αµερικανικού Κογκρέσο βλ. επίσης (Πετρουλάκος 1995: 60-73). Για τις Επιτροπές του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου βλ. (Neuhold 2001) και τέλος, για τις αντίστοιχες του ελληνικού Κοινοβουλίου, βλ. 
µεταξύ άλλων (Μαυριάς 2004: 661-666, 677-680).  
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Συγκεκριµένα πέντε από έξι έρευνες που εξετάζουν την επιλογή και τη συχνότητα 

χρήσης των διάφορων τακτικών από τις Ο.Σ. στο αµερικάνικο πολιτικό σύστηµα, 

αναδεικνύουν την κατάθεση στις ακροάσεις και τις απευθείας επαφές µε τα µέλη των 

νοµοθετικών σωµάτων στις δυο πρώτες θέσεις (Baumgartner & Leech 1998: 149-

155).17 

Εξετάζοντας ξεχωριστά τις δύο µεθόδους, διαπιστώνουµε ότι για την ευόδωση 

της µεθόδου των άµεσων επαφών και την επίτευξη των στόχων που προαναφέραµε, 

οι οργανώσεις προχωρούν σε ευρεία χρήση του µέσου της πληροφορίας.  

Γνωρίζοντας ότι τα µέλη των Επιτροπών κυρίως ενδιαφέρονται για την προαγωγή 

των αντιλήψεων τους για το τι εστί και το περιεχόµενο της καλής πολιτικής, για την 

επανεκλογή τους και για την αναγνώριση των νοµοθετικών τους ενεργειών, όπως 

επίσης ότι για την επίτευξη των παραπάνω στόχων επιζητούν δύο κυρίως είδη 

πληροφοριών: πολιτική πληροφορία για τις εκλογικές συνέπειες των αποφάσεων τους 

και πληροφορία για τις πολιτικές που θα τους διαφωτίσει για τις συνέπειες των 

αλλαγών επί των τελευταίων (Leyden 1995: 432), οι Ο.Σ. επιχειρούν να καλύψουν 

την παραπάνω ανάγκη για πληροφορία, µε το αζηµίωτο βέβαια. Όπως σηµειώνουν οι 

M. Hojnacki και D. Kimball «οι οργανώσεις προµηθεύουν µε πληροφορία για τα 

πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα των νοµοσχεδίων, υποβάλλουν σχέδια νόµου 

και τροπολογίες όπως επίσης άλλα στοιχεία, στατιστικές και επιχειρήµατα για να 

συνδράµουν τους νοµοθέτες να συµµετάσχουν στη διατύπωση του νοµοσχεδίου και 

στη δηµιουργία συνασπισµών προς όφελος της οργάνωσης» (Hojnacki & Kimball 

1998: 778). 

Προγενέστερες µελέτες έχουν δείξει ότι η παροχή πληροφοριών και ευρύτερα 

η άσκηση πίεσης µε τις ενέργειες που προηγουµένως απαριθµήσαµε, στρέφονται 

κυρίως προς τους νοµοθέτες που έχουν κοινές απόψεις µε τις οργανώσεις για το 

εκάστοτε θέµα, που έχουν ήδη αναπτυγµένες σχέσεις µαζί τους και γενικά 

θεωρούνται ως σύµµαχοι των οργανώσεων στους κόλπους των Επιτροπών                   

                                                 
17  Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί ότι οι επικαλούµενες έρευνες αφορούν το πολιτικό σύστηµα 
των Η.Π.Α., στο οποίο τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Κογκρέσο ευνοούν την δράση των Ο.Σ. στα 
πλαίσια του, άρα και την ευρεία χρήση των συγκεκριµένων µεθόδων. ∆εν είναι βέβαιο ότι η ίδια 
εικόνα απαντάται και στα υπόλοιπα πολιτικά συστήµατα, των οποίων τα νοµοθετικά σώµατα 
διαδραµατίζουν συγκριτικά υποδιαίστερο ρόλο. Συνεπώς, θα πρέπει να έχουµε πάντα κατά νου την 
επιφύλαξη αυτή, µολονότι θα µπορούσε κάποιος εύλογα να υποθέσει ότι οι δυο τακτικές και στη 
δεύτερη κατηγορία πολιτικών συστηµάτων, όχι µόνο δεν απουσιάζουν, αλλά πολύ πιθανόν να 
καταλαµβάνουν επίσης ηγετικές θέσεις στις επιλογές των Ο.Σ. 
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(Ainsworth 1993, 1997, Hansen 1991, Hojnacki & Kimball 1999).18 Οι σχέσεις αυτές 

συµµαχίας, σύµφωνα µε κάποιους µελετητές (Ainsworth 1997), λαµβάνουν τα 

χαρακτηριστικά «επιχειρήσεων επιρροής» (lobbying enterprises), όπου τα µέλη των 

Επιτροπών που θεωρούνται σύµµαχοι, όχι µόνο προσπαθούν να ικανοποιήσουν τα 

συµφέροντα των οργανώσεων µε την κατάθεση τροπολογιών, την εξασφάλιση της 

ακρόασής τους, την αλλαγή της διατύπωσης των νοµοσχεδίων και την παρουσίαση 

στατιστικών ή άλλων εκθέσεων που πριν έχουν προµηθευτεί από αυτές, αλλά πολύ 

περισσότερο προσεγγίζουν τους οµολόγους τους και δρώντας προς όφελος και 

ουσιαστικά εκ µέρους των οργανώσεων, προσπαθούν να τους επηρεάσουν να 

υποστηρίξουν τις θέσεις των οργανώσεων, να αποδεχθούν µια απευθείας επικοινωνία 

µαζί τους ή να συναινέσουν στη συµµετοχή τους στις ακροάσεις.  

Ολοκληρώνοντας την ανάλυση της πρώτης µεθόδου, των απευθείας επαφών, 

θα ήταν παράλειψη να µην σηµειώσουµε ένα ακόµη κοινό σηµείο που εξάγεται από 

πολλές µελέτες που εξετάζουν την δράση των Ο.Σ. στις Επιτροπές. Αναφερόµαστε 

στο συµπέρασµα ότι οι οργανώσεις συνήθως τείνουν να απευθύνονται στα µέλη που 

θεωρείται ότι έχουν την µεγαλύτερη δύναµη, θεσµική ή άτυπη, και αντίστοιχη 

ικανότητα επιρροής, όπως οι Πρόεδροι των Επιτροπών και οι υψηλά στην 

κοινοβουλευτική ή κοµµατική ιεραρχία νοµοθέτες (βλ. µεταξύ άλλων Austen-Smith 

& Wright 1994, Hojnacki & Kimball 1998, Wright 1990). Με την προσέγγιση τους 

και την εξασφάλιση της υποστήριξής τους, πιστεύεται ότι αυξάνονται οι πιθανότητες 

ικανοποίησης των συµφερόντων τους, ιδιαίτερα εάν αποδεχθούν να αναλάβουν το 

εγχείρηµα της επιρροής και άλλων µελών της Επιτροπής, στα πλαίσια των 

«επιχειρήσεων επιρροής» που µόλις περιγράψαµε. 

Η δεύτερη µέθοδος που χρησιµοποιούν οι Ο.Σ. είναι η συµµετοχή τους στις 

ακροάσεις των Επιτροπών. Ουσιαστικά εννοούµε τις ακροάσεις που γίνονται στα 

πλαίσια συζήτησης και ψήφισης ενός νοµοσχεδίου ή µιας πρότασης νόµου 

(νοµοθετικές ακροάσεις), διακρίνοντας αντίστοιχες διαδικασίες ακροάσεων που 

πραγµατοποιούνται από τις Επιτροπές κυρίως για λόγους ενηµέρωσης επί 

                                                 
18 Ωστόσο, υπάρχει και ο αντίλογος, όπως διατυπώνεται από τους D. Austen-Smith και J. Wright 
(1994), ο οποίος προκρίνει ότι οι οργανώσεις είναι περισσότερο πιθανόν να πιέσουν τα µέλη που 
διακατέχονται από αντίθετες απόψεις από τις δικές τους µε σκοπό να τους µεταπείσουν, παρά να 
αναλώσουν τα µέσα και τις ενέργειες τους αποκλειστικά στρεφόµενοι στους ήδη σύµφωνους 
«συµµάχους» τους. Στο τελευταίο θα προβούν µόνο όταν οι σύµµαχοί τους θα γίνουν πόλος πίεσης 
από αντίπαλες οργανώσεις, που εκπροσωπούν αντίθετα προς τα δικά τους συµφέροντα, ως ενέργεια 
αντίπραξης (counteractive lobbying). Παρ’ όλες, όµως, τις απόψεις των Austen-Smith και Wright, η 
πολλαπλάσια διατύπωση και εµπειρική επιβεβαίωση της πρώτης άποψης, µας ωθεί να την 
υιοθετήσουµε και στο παρόν πόνηµα. 
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συγκεκριµένων ζητηµάτων (µη νοµοθετικές ακροάσεις).19 Χωρίς να µειώνουµε τη 

σηµασία των δεύτερων, δεν θα εισέλθουµε στην ανάλυσή τους, αφού το αντικείµενο 

της παρούσας µελέτης είναι η παρουσία των Ο.Σ. στις ακροάσεις των ∆ιαρκών 

Επιτροπών του ελληνικού Κοινοβουλίου, όπου εισάγονται, συζητούνται και 

ψηφίζονται σε πρώτο στάδιο τα σχέδια ή οι προτάσεις νόµων. 

Στρεφόµενοι, λοιπόν, αποκλειστικά στις νοµοθετικές ακροάσεις, ο J. 

Chamberlain ήδη από το 1936 σηµείωνε ότι διαµέσου αυτών, οι Επιτροπές του 

Κογκρέσο των Η.Π.Α. λαµβάνουν τη µορφή ενός νοµοθετικού δικαστηρίου, στο 

οποίο παρουσιάζονται οι Ο.Σ., τα νοµοθετικά µέλη ακούν τις απόψεις τους και 

λαµβάνοντας υπόψη τις επισηµάνσεις και τις προτάσεις τους, αποφασίζουν στη βάση 

του γενικού συµφέροντος (Huitt 1954: 342). Ωστόσο στην ίδια µελέτη ο Chamberlain 

δίνει ακόµη έναν, κάπως διαφορετικό χαρακτηρισµό, σύµφωνα µε τον οποίο οι 

ακροάσεις καθιστούν τις Επιτροπές ανοιχτά δηµόσια φόρουµ (Huitt 1954: 342).  

Όποιος χαρακτηρισµός κι αν αποτυπώνει πληρέστερα την πραγµατικότητα, αβίαστα 

προκύπτει το συµπέρασµα ότι οι ακροάσεις αποτέλεσαν αντικείµενο µελέτης στις 

Η.Π.Α. από πολύ νωρίς. Οι λόγοι γι’ αυτό θα πρέπει να αναζητηθούν κυρίως στην 

καθιέρωση της συγκεκριµένης µεθόδου πρώτα εκεί, στη συνεχή ανάπτυξη και 

διάδοσή της, όπως επίσης στη σηµαντική χρησιµότητα που θεωρείται ότι έχει τόσο 

για τη νοµοθετική λειτουργία, όσο και για την δράση των Ο.Σ. 

Η χρηστική της αξία εντοπίζεται κυρίως στις τρεις λειτουργίες που θεωρείται 

ότι επιτελούν οι ακροάσεις, όπως αυτές διακρίθηκαν από τον D. Truman στο κλασικό 

του έργο «The Governmental Process» (Meny 1996: 133). Αυτές είναι η µεταφορά 

πληροφορίας, τεχνικού ή πολιτικού χαρακτήρα, από τις Ο.Σ. στις Επιτροπές.  

∆εύτερον, η χρήση τους και κατ’ επέκταση η χρήση των Επιτροπών ως κανάλια και 

χώροι προπαγάνδισης ή προώθησης ειδικών συµφερόντων και, τρίτον, η µετατροπή 

των Επιτροπών διαµέσου των ακροάσεων ως ενός καθαρτηρίου, όπου οι συγκρούσεις 

των τυχόν αντιτιθέµενων Ο.Σ. ρυθµίζονται µε έναν τελετουργικό και θεσµικό τρόπο. 

Από την πρώτη λειτουργία αναδεικνύεται ξανά η σηµασία του µέσου της 

πληροφορίας.  Όπως και στις άµεσες επαφές, οι Ο.Σ. στις ακροάσεις παρέχουν 

πληροφορία και εξειδικευµένη γνώση, που από µόνα τους τα µέλη της Επιτροπής 

αδυνατούν να συλλέξουν, δηµοσιοποιούν στατιστικές έρευνες και ενηµερωτικές 

εκθέσεις, επισηµαίνουν τις πολιτικές και εκλογικές συνέπειες των όποιων τελικών 
                                                 
19 Η µελέτη των Talbert, Jones και Baumgartner (1995) είναι διαφωτιστική για τις µη νοµοθετικές 
ακροάσεις των Επιτροπών του αµερικάνικου Κογκρέσο. 
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αποφάσεων,  µε σκοπό πάντα την αλλαγή του περιεχοµένου του νοµοσχεδίου, την 

διεύρυνση του αριθµού των νοµοθετικών µελών που υποστηρίζουν τις θέσεις τους 

και γενικά τη λήψη απόφασης που θα ικανοποιεί τα συµφέροντά τους. Η δεύτερη 

λειτουργία τονίζει την πρόσληψη των Επιτροπών ως σηµείου πρόσβασης, αφού οι 

ακροάσεις προσφέρουν στις οργανώσεις µια πρώτης τάξεως δυνατότητα προώθησης 

των θέσεων και των συµφερόντων τους στους θεσµούς που συµµετέχουν στη 

διαδικασία λήψης των αποφάσεωνֹ ενώ η τρίτη επισηµαίνει το σταθεροποιητικό και 

εξισορροπητικό ρόλο που διαδραµατίζουν οι Επιτροπές διαµέσου των ακροάσεων 

στον ανταγωνισµό µεταξύ των Ο.Σ. και ευρύτερα στο πολιτικό σύστηµα. 

Γενικά, οι ακροάσεις των Επιτροπών, στις οποίες παρίστανται οι Ο.Σ. και 

έρχονται σε διάδραση µε τα µέλη των, κατατάσσονται στις µορφές της «συνεργατικής 

δηµοκρατίας» (advocacy democracy), σύµφωνα µε την τυπολογία που προτείνουν οι 

Dalton, Scarrow και Cain (2004: 127-129, 134-136).20 Βασικά χαρακτηριστικά των 

µορφών συνεργατικής δηµοκρατίας είναι η συµµετοχή των πολιτών και των Ο.Σ. στη 

διαδικασία διαµόρφωσης των πολιτικών, µε ταυτόχρονη, όµως, αναγνώριση και 

διατήρηση του δικαιώµατος λήψης των αποφάσεων αποκλειστικά στους θεσµικούς 

δρώντες. Χαρακτηριστικά που σαφέστατα απαντώνται στην περίπτωση των 

ακροάσεων. Η κύρια συνέπεια, που αναγνωρίζεται και ως το σηµαντικότερο 

αποτέλεσµα της υιοθέτησης και εφαρµογής τέτοιων µορφών είναι η δηµιουργία νέων 

σηµείων πρόσβασης των πολιτών και των Ο.Σ. προς την εξουσία, άρα και 

µεγαλύτερες δυνατότητες επηρεασµού των αποφάσεών της. Όπως σηµειώνουν «η 

συνεργατική δηµοκρατία αυξάνει την δυνατότητα πρόσβασης των πολιτών µε 

σηµαντικούς τρόπους. Παρέχει στους πολίτες και τις δηµόσιες Ο.Σ. νέα επιρροή επί 

της διαδικασίας καθορισµού της ατζέντας και τους παρέχει αδιαµεσολάβητη 

συµµετοχή στη διαδικασία διαµόρφωσης των πολιτικών» (Dalton, Scarrow & Cain 

2004: 136).  Παράλληλα, όµως, επισηµαίνουν και µια καίρια αδυναµία των µορφών 

της συνεργατικής δηµοκρατίας. Συγκεκριµένα την ανισότητα χρήσης και συµµετοχής 

των πολιτών ή των οργανώσεων στις µορφές αυτές, συµπεριλαµβανοµένων και των 

νοµοθετικών ακροάσεων. 

Στην περίπτωση των Ο.Σ. και την συµµετοχή τους στις ακροάσεις, η 

ανισότητα προέρχεται ως επί το πλείστον από τα οργανωτικά τους χαρακτηριστικά, 

                                                 
20 Οι έτεροι δύο τύποι είναι η αντιπροσωπευτική (representative) και η άµεση (direct) δηµοκρατία.  Για 
τα χαρακτηριστικά τους και τις µορφές που συµπεριλαµβάνουν, βλ. (Dalton, Scarrow & Cain 2004: 
125-128). 
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από τα µέσα που διαθέτουν και από τις σχέσεις που έχουν αναπτύξει µε τα µέλη των 

Επιτροπών. Η εµπειρική έρευνα του K. Leyden (1995: 434-437) για την συµµετοχή 

των Ο.Σ. στις ακροάσεις του αµερικανικού Κογκρέσο, κατέληξε στο συµπέρασµα ότι 

παράγοντες όπως η απασχόληση προσωπικού στην Ουάσινγκτον ή η ενοικίαση 

εξωτερικών συνεργατών µε σκοπό την προώθηση των συµφερόντων της οργάνωσης 

και η δηµιουργία Επιτροπής Πολιτικής ∆ράσης (PAC) υπό την αιγίδα της οργάνωσης, 

βρίσκονται σε θετική συνάρτηση µε τη συχνότητα συµµετοχής τους στις νοµοθετικές 

ακροάσεις. Αντίθετα, η χρονολογία σύστασης της οργάνωσης, ο αριθµός των µελών 

της και η αποκεντρωτική ή συγκεντρωτική της δοµή δεν φαίνεται να επηρεάζουν την 

συχνότητα κατάθεσης της στις ακροάσεις.  

Εκτός, όµως, των οργανωτικών χαρακτηριστικών και των µέσων, εξίσου 

καθοριστικό εµφανίζεται το επίπεδο των σχέσεων που αναπτύσσουν οι οργανώσεις 

µε µέλη των Επιτροπών. Όπως και στις άµεσες επαφές, η ύπαρξη µελών που 

διαπνέονται από τις ίδιες ιδεολογικές απόψεις µε τις αντίστοιχες της οργάνωσης, που 

αντιµετωπίζουν θετικά και συµµερίζονται τις θέσεις της και ευρύτερα 

προσλαµβάνονται ως σύµµαχοι της, αυξάνουν τις πιθανότητες πρόσκλησής της για 

ακρόαση, ιδιαίτερα όταν τα µέλη κατέχουν καίρια θέση στην κοµµατική ιεραρχία ή 

στην Επιτροπή, όπως οι Πρόεδροι της, και ακόµη περισσότερο εάν επιδοθούν σε µια 

προσπάθεια να πείσουν τους συναδέλφους τους να συγκαταθέσουν στην πρόσκληση 

της.  

Επιπλέον, δεν θα πρέπει να περάσει απαρατήρητη η επισήµανση των D. 

Diermeier και T. Feddersen για στρατηγική συµπεριφορά τόσο από την πλευρά των 

µελών των Επιτροπών, όσο απ’ αυτή των οργανώσεων (Diermeier & Feddersen 2000: 

52). Για τους πρώτους σηµειώνουν ότι η αποκλειστική δυνατότητα που διαθέτουν να 

καθορίζουν ποιοι, για πόση ώρα και µε ποια σειρά κάθε φορά θα καταθέσουν στις 

ακροάσεις, σε συνδυασµό µε την επιδίωξή τους να αναδειχθούν ορισµένες πτυχές ή 

να ενισχυθούν οι δικές τους θέσεις, θα µεριµνήσουν ούτως ώστε να προσκληθούν 

εκείνες οι οργανώσεις που εκφράζουν παρόµοιες µε αυτούς θέσεις και γενικά 

εξυπηρετούν τους σκοπούς τους, απορρίπτοντας ταυτόχρονα τις οργανώσεις που 

υποστηρίζουν αντίθετη προς αυτούς επιχειρηµατολογία και συµφέροντα. Από την 

άλλη και οι οργανώσεις µπορούν να κινηθούν στρατηγικά µέσω του σκόπιµου 

υπερτονισµού συγκεκριµένων στοιχείων ή την αποσιώπηση κρίσιµων πληροφοριών, 

που η δηµοσιοποίησή τους θα έθετε σε κίνδυνο την ικανοποίηση των συµφερόντων 

τους. «Πράγµατι, στις περισσότερες ακροάσεις του Κογκρέσου γεγονότα που δεν 
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συζητούνται είναι συχνά εξίσου σηµαντικά µε εκείνα που απολαµβάνουν εκτενή 

κάλυψη» (Del Sesto 1980: 228).21 

Ολοκληρώνοντας την ενότητα κάποιες καταληκτικές παρατηρήσεις πρέπει να 

διατυπωθούν. Καταρχήν, οφείλουµε σαφέστατα να ξεκαθαρίσουµε ότι στην παρούσα 

µελέτη εστιάζουµε την ανάλυση µας αποκλειστικά στην µεταβλητή της πρόσβασης 

(access) των Ο.Σ. στους εξουσιαστικούς θεσµούς, ουσιαστικά στους νοµοθετικούς.  

Με την έννοια πρόσβαση ορίζουµε «τη µεταφορά ή την ανταλλαγή πληροφορίας 

σχετικής µε τις πολιτικές, διαµέσου τυπικών ή άτυπων δικτύων µε τους δηµόσιους 

δρώντες» (Beyers 2002: 587). Παραβάλλοντας τον ορισµό στα προηγούµενα, οι 

ακροάσεις των Επιτροπών θεωρούνται ως ένα τυπικό δίκτυο, σε αντιδιαστολή µε τις 

άτυπες άµεσες επαφές των οργανώσεων µε τα νοµοθετικά µέλη. Όπως έχουµε ήδη 

σηµειώσει, ανεξαρτήτως καναλιού, µεταξύ των οργανώσεων και των µελών των 

Επιτροπών δηµιουργείται µια ανταλλακτική σχέση.22 Από τη µία οι οργανώσεις που 

προσφέρουν ανταλλακτικά αγαθά (access goods), δηλαδή πληροφορία (τεχνική ή 

πολιτική-εκλογική), υποστήριξη των θέσεων των νοµοθετών κατά τις 

διαπραγµατεύσεις εντός της Επιτροπής ή δηµόσια, εξειδικευµένη και κατατοπιστική 

ενηµέρωση, ενώ από την άλλη οι νοµοθέτες προσφέρουν, ως αντάλλαγµα για την 

απόκτηση των παραπάνω κρίσιµων και απαραίτητων αγαθών, καταρχήν άµεσες 

επαφές µαζί τους ή εξασφάλιση πρόσβασης των οργανώσεων στις ακροάσεις.23 Η 

αποκλειστικότητα, η κρισιµότητα, η ποσότητα και η υψηλή ποιότητα των 

ανταλλακτικών αγαθών θα εξασφαλίσει µεγαλύτερο βαθµό και συχνότητα 

πρόσβασης των οργανώσεων (Bouwen 2004b: 341, 348), άρα περισσότερες 

πιθανότητες θετικής επιρροής των αποφάσεων προς τα συµφέροντά τους. 

Η σχέση, ωστόσο, µεταξύ πρόσβασης (access) και επιρροής (influence) 

χρειάζεται περαιτέρω αποσαφήνιση. Οι δύο έννοιες δεν πρέπει σε καµία των 

περιπτώσεων να ταυτίζονται. Η πρόσβαση σε έναν εξουσιαστικό θεσµό δεν σηµαίνει 
                                                 
21 Η περιπτωσιολογική µελέτη του St. Del. Sesto (1980) που αναφέρεται στις ακροάσεις της µεικτής 
Επιτροπής Ατοµικής Ενέργειας του αµερικάνικου Κογκρέσο για την ασφάλεια των πυρηνικών 
αντιδραστήρων, επιβεβαιώνει και παρέχει κατατοπιστικά συµπεράσµατα για το φαινόµενο της 
στρατηγικής συµπεριφοράς τόσο των νοµοθετικών µελών, όσο και των Ο.Σ. 
22 Το αναλυτικό µοντέλο της ανταλλακτικής σχέσης στη βάση συγκεκριµένων αγαθών έχει 
συστηµατικά αναπτυχθεί από τον P. Bouwen (2002, 2004a, 2004b) στην προσπάθειά του να εξηγήσει 
τη διαδικασία πρόσβασης των επιχειρηµατικών Ο.Σ. στους θεσµούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
23 Βέβαια στη συνέχεια ενδέχεται να επιδοθούν σε προσπάθειες επηρεασµού του περιεχοµένου του 
νοµοσχεδίου µε τοποθετήσεις και τροπολογίες προς όφελος των συµφερόντων των οργανώσεων και 
πολύ περισσότερο να επιχειρήσουν να πείσουν τους συναδέλφους τους να δεχθούν να συναντηθούν µε 
τους εκπροσώπους των οργανώσεων, να συγκαταθέσουν στην ακρόασή τους ή ακόµα να πεισθούν να 
στηρίξουν τις θέσεις των Ο.Σ., διευρύνοντας το συνασπισµό υποστήριξής τους στους κόλπους των 
Επιτροπών. 
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κατ’ ανάγκη και αποτελεσµατική επιρροή του. Όπως τονίζει ο P. Bouwen 

«Αναποτελεσµατικοί πολιτικοί δρώντες µπορεί να εξασφαλίζουν πρόσβαση σε ένα 

θεσµό χωρίς να είναι ικανοί να µεταφράσουν το πλεονέκτηµα αυτό σε συγκεκριµένα 

πολιτικά αποτελέσµατα» (Bouwen 2002: 366). Εστιάζοντας αποκλειστικά τη µελέτη 

της στις απευθείας, άµεσες επαφές των Ο.Σ. µε τα µέλη των κυβερνητικών θεσµών, η 

H. Marsh προχωράει στην ίδια διαπίστωση, «υπάρχει µια σαφής διάκριση µεταξύ 

πρόσβασης και επιρροής.  Μια Ο.Σ. µπορεί να έχει πολύ καλές επαφές, όµως σχετικά 

ελάχιστη επιρροή» (Marsh 2002: 144). Ωστόσο, η επιρροή δεν είναι άσχετη και 

παντελώς ανεξάρτητη από την πρόσβαση. Αντίθετα, η τελευταία εµφανίζεται ως 

απαραίτητη συνθήκη για την πρώτη. Μια Ο.Σ. δεν µπορεί να αναµένει ικανοποίηση 

των συµφερόντων της εάν προηγουµένως δεν επιδιώξει να «εισχωρήσει» σε εκείνους 

τους εξουσιαστικούς χώρους µε σκοπό την άσκηση πίεσης και την επιτυχή ευόδωση 

των προσπαθειών της. Ο D. Truman σηµειώνει επί του θέµατος, «δύναµη κάθε είδους 

δεν µπορεί να επιτευχθεί από µία πολιτική Ο.Σ., ή από τους ηγέτες της, χωρίς 

πρόσβαση σε ένα ή περισσότερα σηµεία κλειδιά της απόφασης µέσα στην 

κυβέρνηση. Η πρόσβαση, εποµένως, µετατρέπεται σε διευκολυντικό, ενδιάµεσο 

σκοπό των πολιτικών Ο.Σ.  Η ανάπτυξη και η βελτίωση της πρόσβασης αυτής είναι ο 

κοινός παρονοµαστής των τακτικών όλων αυτών [των Ο.Σ.]» (Bouwen 2002: 366).  

Άρα, µπορεί να γίνεται αντιληπτός ο διακριτός ρόλος και η ξεχωριστή αξία της 

πρόσβασης και της επιρροής, παράλληλα όµως, αναδεικνύεται και η σχέση 

προϋποθετικότητας που συνδέει τις δύο έννοιες και τις αντίστοιχες καταστάσεις.  

 Επιπλέον, καθίσταται εξίσου σαφής και η σηµασία της πρόσβασης, που ναι 

µεν µπορεί να µην µεταφράζεται σε «de facto» αποτελεσµατική επιρροή, ωστόσο 

αποτελεί προθάλαµο για την επίτευξή της. Η εξασφάλιση του µεγαλύτερου βαθµού 

πρόσβασης εµφανίζεται ως πλεονέκτηµα για τις Ο.Σ., «ένα πλεονέκτηµα 

πληροφορίας επί των άλλων δρώντων, πληροφορία που µπορεί να χρησιµοποιηθεί για 

την ανάπτυξη των πολιτικών θέσεων, τη βελτίωση των στρατηγικών επιρροής και 

των δηµόσιων εκστρατειών» (Beyers 2002: 588). Εποµένως, η πρόσβαση µπορεί 

δυνητικά να µετατραπεί σε επιτυχή επιρροή, καθιστώντας µε αυτό τον τρόπο 

επιστηµονικά επωφελή την µελέτη της, µε την εξαγωγή χρήσιµων συµπερασµάτων 

για την δράση των Ο.Σ. και την πιθανή µελλοντική αποτελεσµατικότητά της. 

Άλλωστε, η ήδη από την Εισαγωγή προαναφερθείσα αδυναµία µέτρησης της 

επιρροής, που έχει οδηγήσει σε ένα µεγάλο αριθµό µελετών που καταπιάστηκαν µε 

τη συγκεκριµένη πτυχή, να χαρακτηρίζονται από αντιφατικές και αντιτιθέµενες 
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διαπιστώσεις, ενισχύει την επιλογή µας για επικέντρωση αποκλειστικά στο ζήτηµα 

της πρόσβασης, ιδιαίτερα όταν το επίπεδο και η συχνότητα της τελευταίας µπορεί 

ανεπιφύλακτα να εξακριβωθεί µέσα από την διερεύνηση της παρουσίας των Ο.Σ. στις 

ακροάσεις των Επιτροπών. 

 

1.2 Η µεθοδολογία 
 

Η εκπόνηση µιας οποιασδήποτε µελέτης στα πλαίσια της Πολιτικής 

Επιστήµης δεν είναι µια απλή και άναρχη διαδικασία. Καταρχήν, πρέπει να 

αποσαφηνίζεται ο τρόπος προσέγγισης του αντικειµένου της. Με άλλα λόγια, να 

ξεκαθαρίζεται σαφώς εάν το υπό εξέταση ζήτηµα διαπραγµατεύεται αποµονωµένα, 

ως ξεχωριστή περίπτωση, ή συγκριτικά, µε την χρήση και άλλων αντίστοιχων 

περιπτώσεων. Στην παρούσα µελέτη επιλέχθηκε η πρώτη οδός, δηλαδή η εκπόνηση 

µιας περιπτωσιολογικής µελέτης.24 Η τελευταία ορίζεται ως µια εµπειρική εξέταση 

που διερευνά ένα σύγχρονο φαινόµενο µέσα στην πραγµατική του έκφραση, ειδικά 

όταν τα όρια µεταξύ φαινοµένου και έκφρασης δεν είναι ξεκάθαρα καταφανή (Yin 

1994: 13). Το πολιτικό φαινόµενο που επιχειρείται να διερευνηθεί εδώ είναι η 

παρουσία των Ο.Σ. στις νοµοθετικές ακροάσεις των ∆ιαρκών Επιτροπών του 

ελληνικού Κοινοβουλίου. Ουσιαστικά εξετάζεται τόσο η ίδια η διαδικασία των 

ακροάσεων στο σύστηµα λήψης αποφάσεων της ελληνικής νοµοθετικής εξουσίας, 

όσο κυρίως η συµµετοχή των οργανώσεων σε αυτή. 

Όπως γίνεται αντιληπτό η περιπτωσιολογική µας µελέτη απαιτεί τη διεξαγωγή 

εµπειρικής έρευνας, για την οποία συγκεκριµένα στάδια οφείλουν να ακολουθηθούν 

(Κατσούλης 1984: 345-350). Στο πρώτο στάδιο επιχειρείται η θεωρητική 

προετοιµασία της έρευνας, κοινώς η οριοθέτηση του αντικειµένου και ο 

προσδιορισµός των σκοπών της, ενέργειες που µόλις πριν εκπληρώθηκαν. Στο 

επόµενο στάδιο προχωράµε στη συγκέντρωση του υλικού. Το συγκεκριµένο στάδιο 

θα µπορούσαµε να υποστηρίξουµε ότι αποτελείται από δύο επιµέρους στάδια. Κατ’ 

αρχήν από την επιλογή των εργαλείων άντλησης και του τρόπου πρόσβασης στην 

πληροφορία, ενώ έπεται η καθ’ αυτή συλλογή της. Στην παρούσα φάση θα σταθούµε 

στο πρώτο «υπο-στάδιο». Η φύση του αντικειµένου της µελέτης µας και οι 

διαστάσεις που επιδιώκεται να διερευνηθούν απαιτούσαν την άντληση ποσοτικής, 
                                                 
24 Για τον σχεδιασµό και την εκπόνηση µιας περιπτωσιολογικής µελέτης, βλ. τα χρήσιµα εγχειρίδια 
των Yin (1994), Van Evera (2001: 85-146). 
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αλλά και ποιοτικής πληροφορίας. Για τον σκοπό αυτό η χρήση της αρχειακής 

ανάλυσης και η διεξαγωγή συνεντεύξεων κρίθηκαν ως οι πλέον δόκιµοι τρόποι 

πρόσβασης και συγκέντρωσης της απαραίτητης πληροφορίας. 

Μολονότι η προσφυγή στα αρχεία και η ανάλυση τους συνήθως απαντάται 

στις έρευνες των ιστορικών, αυτό δεν εµπόδισε την υιοθέτησή της και από την 

πλευρά των πολιτικών επιστηµόνων, αναγνωρίζοντας την µεθοδολογική της αξία.  

Πράγµατι, «(…) οι αρχειακές πηγές προσφέρουν µεγάλες δυνατότητες στους 

πολιτικούς επιστήµονες να αναπτύξουν νέες εκθέσεις και ερµηνείες για σηµαντικά 

γεγονότα» (Burnham, Gilland, Grant & Layton-Henry 2004: 184). Επιπλέον, η 

εκτενής και συστηµατική µελέτη τους, µπορούν να δώσουν απαντήσεις από 

διαφορετική σκοπιά στα ερευνητικά ερωτήµατα που προκύπτουν από το υπό εξέταση 

ζήτηµα. Ερωτήµατα του τύπου: ποιος, τι, πότε, πόσοι και πόσο µπορούν να 

ικανοποιηθούν µέσω της αρχειακής ανάλυσης (Yin 1994: 6), καθιστώντας τη 

πολύτιµο εργαλείο στα χέρια κάθε ερευνητή. Εκτός, όµως, από την ανάγκη τους για 

ικανοποίηση, τα ερωτήµατα αυτά αποτελούν οδηγό στην αναζήτηση κάθε ερευνητή 

για το κατάλληλο είδος της πληροφορίας που του χρειάζεται, καθώς και την πηγή της.  

Οι Burnham, Gilland, Grant και Layton-Henry διακρίνουν τρεις τύπους πηγών 

άντλησης της πληροφορίας από αρχεία: πρωτογενείς, δευτερογενείς και τριτογενείς 

πηγές, στη βάση των κριτηρίων του χρόνου σύνταξης του αρχειακού υλικού και του 

δυνητικού κοινού του άµα της σύνταξής του (Burnham, Gilland, Grant & Layton-

Henry 2004: 165). Εµάς µας ενδιαφέρει εδώ ο δεύτερος τύπος, που συνίσταται από 

υλικό που συντάχθηκε κατά τη διάρκεια ή λίγο µετά από το γεγονός και ήταν άµεσα 

διαθέσιµο στο ευρύ κοινό.  

 Συγκεκριµένα, οι πηγές µας αποτελούνται από τα Πρακτικά της Ι’ Περιόδου 

(2000-2004) των έξι ∆ιαρκών Επιτροπών του ελληνικού Κοινοβουλίου. Οι έξι 

∆ιαρκείς Επιτροπές είναι: Μορφωτικών Υποθέσεων, Εθνικής Άµυνας και 

Εξωτερικών Υποθέσεων, Οικονοµικών Υποθέσεων, Κοινωνικών Υποθέσεων, 

∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, ∆ηµόσιας Τάξης και ∆ικαιοσύνης και τέλος, Παραγωγής και 

Εµπορίου. Μέσω της εξέτασης των Πρακτικών κάθε σχεδίου ή πρότασης νόµου 

ξεχωριστά µπορούµε να εξακριβώσουµε ποιες Ο.Σ. συµµετείχαν στις ακροάσεις, σε 

ποιες Επιτροπές και µε ποια συχνότητα. Οι πληροφορίες από τα Πρακτικά σε 

συνδυασµό µε τα δεδοµένα που αντλήθηκαν από τον τόµο που περιλαµβάνει τα 

συνολικά στοιχεία για το έργο των Επιτροπών της Βουλής, διευκολύνουν την 

ποσοτική µας ανάλυση που απαντά στα ως άνω ερωτήµατα και διαφωτίζει την 
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παρουσία των Ο.Σ. ευρύτερα, στο σύνολο του νοµοθετικού έργου της Βουλής. Οι 

επόµενες δευτερογενείς πηγές υπήρξαν τα Πρακτικά της ∆ιευρυµένης ∆ιαρκής επί 

του Κανονισµού της Βουλής Επιτροπή, κατά την οποία εισήχθη για πρώτη φορά στο 

ελληνικό Κοινοβούλιο (1987) η διαδικασία των ακροάσεων, και τα Πρακτικά των 

Συνεδριάσεων της Ολοµέλειας της Βουλής επί των Αναθεωρητέων ∆ιατάξεων του 

Συντάγµατος, όπου κατοχυρώθηκε συνταγµατικά η συγκεκριµένη διαδικασία (2001). 

Και στις δύο περιπτώσεις επιχειρείται µία ανάλυση περιεχοµένου (content analysis), 

που µας επιτρέπει να εξετάσουµε τη διαδικασία υιοθέτησης και συνταγµατικής 

κατοχύρωσης των ακροάσεων, των διαφόρων διαστάσεων που αναδύθηκαν κατά την 

διάρκειά τους, τις θέσεις των κοµµάτων επί του ζητήµατος, ενώ µε την χρήση 

ενδιάµεσων Κανονισµών της Βουλής θα περιγράψουµε την εξέλιξη της µε την 

πάροδο των ετών. 

Αντίστοιχη ανάλυση περιεχοµένου απαιτούν και οι συνεντεύξεις, η διεξαγωγή 

των οποίων κρίθηκε σκόπιµη για την πολύπλευρη κάλυψη του ζητήµατος. Άλλωστε 

οι Burnham, Gilland, Grant και Layton-Henry επισηµαίνουν ότι η ανάλυση 

δευτερογενών πηγών είναι «πιο αποτελεσµατική χρησιµοποιούµενή σε συνδυασµό µε 

συνεντεύξεις» (Burnham, Gilland, Grant & Layton-Henry 2004: 172). Για την 

επιτυχή πραγµατοποίηση µιας συνέντευξης ο ερευνητής πρέπει να ακολουθήσει 

κάποια βήµατα: απόφαση για το ποιους θέλει να συναντήσει, εξασφάλιση πρόσβασης 

και ορισµό της συνέντευξης, διεξαγωγή της και ανάλυση του περιεχοµένου της 

(Burnham, Gilland, Grant & Layton-Henry 2004: 206).25 Στην περίπτωσή µας οι 

συνεντευξιαζόµενοι αποφασίσθηκε να είναι εκπρόσωποι των κοµµάτων που 

συµµετέχουν στην παρούσα Βουλή, µε καίρια η δυνατόν θέση στην κοινοβουλευτική 

ή την κοµµατική ιεραρχία. Οι εκπρόσωποι που τελικά αποδέχθηκαν είναι ο κ. Γ. 

Καλαντζής (Βουλευτής Ν.∆. Ν. Καβάλας – Πρόεδρος ∆ιαρκούς Επιτροπής 

Παραγωγής και Εµπορίου), ο κ. Φ. Πετσάλνικος (Βουλευτής ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ν. 

Καστοριάς – ∆’ Αντιπρόεδρος της Βουλής), ο κ. Αχ. Κανταρτζής (Γραµµατέας 

Κοινοβουλευτικής Οµάδας Κ.Κ.Ε.) και ο κ. Φ. Κουβέλης (Βουλευτής ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Β’ 

Αθήνας – Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ΣΥ.ΡΙΖ.Α.).26 

                                                 
25 Γενικά οι επισηµάνσεις τους για την διεξαγωγή µιας συνέντευξης αποδείχθηκαν ιδιαίτερα χρήσιµες, 
στο σχεδιασµό, την υλοποίηση και την ανάλυση των συνεντεύξεων που πραγµατοποιήθηκαν για τις 
ανάγκες της παρούσης µελέτης.  Βλ. (Burnham, Gilland, Grant & Layton-Henry 2004: 205-220). 
26 Οι συνεντευξιασθέντες αναγράφονται µε την επίσηµη ιδιότητα που είχαν κατά την στιγµή της 
συνέντευξης. 
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 Οι συνεντεύξεις, οι οποίες έλαβαν χώρα κατά το χρονικό διάστηµα 14-15 

Ιουλίου 2005, βασίστηκαν σε κοινό, ηµι-δοµηµένο ερωτηµατολόγιο και η διάρκεια 

της κάθε µιας ανήλθε περίπου στα 15-20 λεπτά. Οι ανοιχτές ερωτήσεις αφορούσαν 

την άποψή τους για την µέθοδο των ακροάσεων, εάν πιστεύουν ότι χρειάζονται 

αλλαγές στην διαδικασία και ποιες, πως εξασφαλίζουν οι Ο.Σ. την ακρόαση τους, µε 

ποιο τρόπο επιδρούν στο νοµοθετικό έργο των βουλευτών, όπως επίσης και νέες 

διαστάσεις που δεν είχαν συµπεριληφθεί στο ερωτηµατολόγιο και ανεδείχθησαν κατά 

την διάρκεια της συζήτησης. Επιπρόσθετα, κρίθηκε σκόπιµο να εξασφαλισθεί 

συνέντευξη από την κ. Σερλή, Προϊσταµένη της ∆ιεύθυνσης Κοινοβουλευτικών 

Επιτροπών της Βουλής. Η συνέντευξη µε την κ. Σερλή επικεντρώθηκε κυρίως στα 

οργανωτικά και διαδικαστικά ζητήµατα της µεθόδου των ακροάσεων, χωρίς ωστόσο 

να απουσιάσει και η συζήτηση για τις ως άνω πτυχές, προσφέροντας χρήσιµες 

πληροφορίες. Με την ολοκλήρωση, λοιπόν, της συλλογής του συνόλου της ποιοτικής 

και ποσοτικής αυτής πληροφορίας και της επεξεργασίας που ακολούθησε, σε 

συνδυασµό µε ευρήµατα προγενέστερων µελετών που διαπραγµατεύονται τον ρόλο 

των Ο.Σ. στις Επιτροπές και δη στις ακροάσεις, όπως αυτά παρουσιάστηκαν στην 

πρώτη ενότητα, κατέστη δυνατή η ανάλυση που ακολουθεί στα επόµενα Κεφάλαια. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 31

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ 

ΟΙ ΑΚΡΟΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 

 
Η µέθοδος των ακροάσεων επινοήθηκε και τέθηκε σε εφαρµογή πρώτα στις 

Η.Π.Α. ήδη από τις αρχές του 1900 (Μαυρογορδάτος 2001: 165). Η συνεισφορά που 

θεωρήθηκε ότι προσφέρει τόσο στη σωστή και αποτελεσµατική διεκπεραίωση του 

νοµοθετικού έργου, όσο στην εκπροσώπηση των Ο.Σ., οδήγησε σε ευρεία εφαρµογή 

της στα πλαίσια της νοµοθετικής λειτουργίας του Κογκρέσο, στα νοµοθετικά σώµατα 

των Πολιτειών και σε συνεχώς αυξητική συµµετοχή των οργανώσεων σε αυτή. Οι 

οργανώσεις έβλεπαν στη µέθοδο των ακροάσεων ένα ακόµη βήµα έκφρασης των 

συµφερόντων τους, µία ακόµη οδό πρόσβασης στην εξουσία και άσκησης πίεσης 

προς αυτή. Από την άλλη οι νοµοθέτες προσλάµβαναν τη συγκεκριµένη µέθοδο ως 

την πηγή εκείνη άντλησης πληροφορίας, απαραίτητης για τη διαµόρφωση και λήψη 

των πλέον κατάλληλων κάθε φορά αποφάσεων, για την ενηµέρωσή τους επί των 

πολιτικών και εκλογικών συνεπειών των αποφάσεων τους και γενικά για την ορθή 

επιτέλεση των καθηκόντων τους. 

Τα πλεονεκτήµατα αυτά, αν και αναγνωρίστηκαν από πολύ νωρίς στην 

περίπτωση των Η.Π.Α. και αποτέλεσαν την κύρια αιτία για την εκτεταµένη εφαρµογή 

των ακροάσεων εκεί, δεν στάθηκαν ικανά να αποτελέσουν την αφορµή για άµεση 

διάδοση και υιοθέτηση της µεθόδου και στις ευρωπαϊκές χώρες. Πράγµατι, οι 

ακροάσεις εντάχθηκαν στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων των νοµοθετικών 

σωµάτων των ευρωπαϊκών κρατών αρκετές δεκαετίες αργότερα, µε την δεκαετία του 

’70 να κρίνεται ως σηµείο καµπής, αφού τότε κατοχυρώνεται και ενισχύεται ο ρόλος 

τους ως µέρος της νοµοθετικής λειτουργίας σε µια σειρά από ευρωπαϊκές χώρες.  

Στην Ελλάδα η καθυστέρηση αυτή υπήρξε ακόµη µεγαλύτερη. Μόλις το 1987 

εισάγεται η δυνατότητα ακροάσεων εξωκοινοβουλευτικών προσώπων κατά την 

διάρκεια της επεξεργασίας των σχεδίων ή των προτάσεων νόµων στις ∆ιαρκείς 

Επιτροπές, ως αποτέλεσµα της αναθεώρησης του Κανονισµού της Βουλής που τότε 

συντελείται. Έκτοτε έχουν παρέλθει 18 χρόνια, κατά την διάρκεια των οποίων ο 

Κανονισµός της Βουλής τροποποιήθηκε άλλες δύο φορές, το 1993 και το 2001, 

επιφέροντας αρκετές αλλαγές στο σχετικό για τις ακροάσεις άρθρο του Κανονισµού, 

άρα και στη διαδικασία που ακολουθείται όταν διεξάγονται. Επιπλέον, το 2001 

αποτελεί πραγµατικά χρονιά ορόσηµο, αφού πέρα από την τροποποίηση του 
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Κανονισµού, µε την αναθεώρηση του Συντάγµατος που προηγήθηκε, οι ακροάσεις 

των εξωκοινοβουλευτικών προσώπων στις Επιτροπές του Κοινοβουλίου 

κατοχυρώθηκαν συνταγµατικά. 

Όλα τα παραπάνω στάδια εξέλιξης της µεθόδου των ακροάσεων στο ελληνικό 

Κοινοβούλιο µελετώνται στο παρόν Κεφάλαιο. Ξεκινώντας από την υιοθέτησή της, 

περνώντας στη συνέχεια στις τροποποιήσεις που επήλθαν το 1993, τη συνταγµατική 

της κατοχύρωση το 2001 και την σηµερινή της λειτουργία, όπως αυτή καθορίστηκε 

µε την τελευταία αναθεώρηση του 2001, θα προσπαθήσουµε να σκιαγραφήσουµε τη 

διαδροµή και τα χαρακτηριστικά των ακροάσεων στη νοµοθετική εξουσία της 

Ελλάδας. Ιδιαίτερα στην τελευταία  ενότητα που εξετάζεται η τωρινή της λειτουργία, 

πέρα από την στενή περιγραφή των οργανωτικών της χαρακτηριστικών, θα 

επιχειρήσουµε να προσεγγίσουµε και άλλες διαστάσεις που συνδέονται µε τη δράση 

των Ο.Σ., όταν κάνουν χρήση της συγκεκριµένης µεθόδου για την προώθηση των 

συµφερόντων τους.  

 

2.1 Η υιοθέτηση 
 

Το 1987 έχουµε την υιοθέτηση της µεθόδου των ακροάσεων 

εξωκοινοβουλευτικών προσώπων από το ελληνικό Κοινοβούλιο. Ωστόσο, η 

παρουσία και η ακρόαση µη νοµοθετικών µελών κατά την επεξεργασία των 

νοµοσχεδίων στις Επιτροπές δεν εισάγεται για πρώτη φορά τότε. Στον Κανονισµό 

που ίσχυε µέχρι την αναθεώρηση του 1987 και συγκεκριµένα στο άρθρο 32 

παράγραφος 2 προβλέπεται ότι «Αι Επιτροπαί δικαιούνται να προσκαλούν, δια του 

αρµοδίου Υπουργού, οιονδήποτε δηµόσιον λειτουργόν θεωρήσουν χρήσιµον δια την 

ενάσκησιν των έργων αυτών, δύνανται δε να ζητήσουν παρά του αρµοδίου Υπουργού 

την παροχήν προφορικώς των αιτουµένων πληροφοριών επί αντικειµένων της 

αρµοδιότητος αυτού» (Βουλή των Ελλήνων 1981: 36). Η ίδια παράγραφος µε την 

ακριβώς ίδια διατύπωση εντοπίζεται και στον Κανονισµό που ίσχυε µετά την πτώση 

της δικτατορίας και την αποκατάσταση του δηµοκρατικού πολιτεύµατος το 1974.27  

Ο συγκεκριµένος Κανονισµός ήταν αυτός που εφαρµόσθηκε τα τελευταία χρόνια πριν 

την εγκαθίδρυση του δικτατορικού καθεστώτος και είχε τεθεί σε ισχύ από την 23η 

Ιουνίου 1964. Εποµένως, µετά το διάλειµµα της δικτατορίας τέθηκε ξανά σε ισχύ 

                                                 
27 Βλ. άρθρο 22 παράγραφος 2 (Βουλή των Ελλήνων 1974: 16). 
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µέχρι την 23η Οκτωβρίου 1975, όπου ο νέος αναθεωρηµένος Κανονισµός άρχισε να 

εφαρµόζεται µέχρι και το 1987, όπου αναθεωρήθηκε ξανά. 

Παρατηρείται, λοιπόν, µια διαρκής ανατύπωση της ίδιας διάταξης, που 

επέτρεπε την παρουσία και την ακρόαση δηµοσίων λειτουργών, αφού πρώτα 

εξασφαλίζονταν η έγκριση του αρµοδίου κάθε φορά Υπουργού.28 Η ρήτρα, όµως, για 

πρόσκληση µόνο δηµόσιων λειτουργών, περιόριζε τη χρησιµότητα του άρθρου, αφού 

κατά αυτό τον τρόπο περιορίζονταν ο αριθµός και οι ιδιότητες των ακροασθέντων, 

αποκλείοντας παντελώς τους εκπροσώπους των Ο.Σ. Επιπρόσθετα, η αρµοδιότητα 

που αναγνωρίζονταν στους Υπουργούς να κατέχουν το αποκλειστικό δικαίωµα της 

συγκατάθεσης ή άρνησης και της τελικής επιλογής για το ποιος δηµόσιος λειτουργός 

θα παραστεί, συνέβαλαν στην περαιτέρω αποδυνάµωση της πρακτικής αξίας του 

άρθρου και του συγκεκριµένου τύπου ακροάσεων που προέβλεπε, καθιστώντας το 

ουσιαστικά κενό γράµµα. Χαρακτηρισµός που επιβεβαιώνεται περίτρανα από την 

ίδια την κοινοβουλευτική πρακτική, αφού ποτέ δεν εφαρµόσθηκε, παραµένοντας 

ανενεργό. Ο Ι. Βαρβιτσιώτης, εισηγητής του κόµµατος της Ν.∆. κατά την 

αναθεώρηση του Κανονισµού το 1987, σηµειώνει σε µία τοποθέτηση του, «(…) η 

αναιµική διάταξη του προηγούµενου Κανονισµού δεν είχε εφαρµοστεί ποτέ (…). 

Ουδέποτε από ότι θυµάµαι από το 1961 που θητεύω στην αίθουσα αυτή εκλήθη 

δηµόσιος υπάλληλος από Επιτροπή να λάβει µέρος για να δώσει ο ίδιος εξηγήσεις» 

(Βουλή των Ελλήνων 1986: 388-389). Για να συµπληρώσει δικαιολογητικά ο τότε 

Πρόεδρος της Βουλής, Γ. Αλευράς, «(…) ουδέποτε ζητήσαµε την προέλευση 

συγκεκριµένου δηµόσιου λειτουργού και δεν το νοµίζω ότι θα ήταν δυσχερές να 

προσέλθει. ∆εν το ζητήσαµε διότι είχαµε συνηθίσει να περιοριζόµαστε στους 

εµπειρογνώµονες ή στους συµβούλους, οι οποίοι κάθε φορά συνοδεύουν τον 

Υπουργό» (Βουλή των Ελλήνων 1986: 389). 

Με την αναθεώρηση του 1987 η παραπάνω εικόνα επιχειρήθηκε να αλλάξει.  

Στην πρόταση που κατατέθηκε από το Προεδρείο στη ∆ιευρυµένη ∆ιαρκής επί του 

Κανονισµού της Βουλής Επιτροπή, η οποία είχε συγκροτηθεί για να επιφορτιστεί µε 

την αναθεώρηση του Κανονισµού, πρόταση που είχε διαµορφωθεί µετά την 

επεξεργασία των θέσεων που εγγράφως είχαν προηγουµένως καταθέσει όλα τα 

                                                 
28 Η πρόβλεψη για ακρόαση δηµοσίων λειτουργών κατά την επεξεργασία των νοµοσχεδίων στις 
Επιτροπές εντοπίζεται ήδη από το 1927, στο άρθρο 7 του Κανονισµού της Βουλής. Το ίδιο άρθρο 
παραµένει αναλλοίωτο µε την πάροδο των δεκαετιών και των αναθεωρήσεων που µεσολάβησαν, 
επιβεβαιώνοντας τη διαχρονικότητα του και τη σταθερότητα ως προς την διατύπωση του. 
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κόµµατα που τότε συµµετείχαν στην Βουλή, το άρθρο 32 προτείνονταν να 

αντικατασταθεί από το άρθρο 38 µε την εξής διατύπωση: 

 
Ακροάσεις εξωκοινοβουλευτικών προσώπων 

 

Άρθρο 38 

 

1. Οι συνεδριάσεις των διαρκών επιτροπών δεν είναι δηµόσιες 

2. Προκειµένου για µεγάλης σηµασίας σχέδια ή προτάσεις νόµων, οι διαρκείς επιτροπές µπορούν να 

καλούν σε ακρόαση δηµόσιους λειτουργούς ή υπαλλήλους, εκπροσώπους των οργανισµών τοπικής 

αυτοδιοίκησης, συνδικαλιστικών οργανώσεων ή άλλων κοινωνικών φορέων, καθώς και 

εµπειρογνώµονες, που είναι σε θέση να τις διαφωτίσουν σε ειδικά ή τεχνικής φύσης ζητήµατα. 

3. Η ακρόαση των κατά την προηγούµενη παράγραφο εξωκοινοβουλευτικών προσώπων µπορεί να 

αποφασιστεί από την διαρκή επιτροπή κατά την πρώτη συνεδρίασή της, µετά από πρόταση του 

αρµόδιου υπουργού ή του ενός δεκάτου (1/10) του όλου αριθµού των µελών της επιτροπής. Η σχετική 

πρόταση πρέπει να αναφέρει τα ονόµατα και την ιδιότητα των προσώπων που προτείνονται για 

ακρόαση, καθώς και το αντικείµενο για το οποίο πρόκειται να διαφωτίσουν την επιτροπή. 

4. Στη συζήτηση κατά την προηγούµενη παράγραφο πρότασης µετέχουν ο παριστάµενος υπουργός, ή ο 

πρώτος από τα µέλη της επιτροπής που υπογράφουν την πρόταση, και ένας από τους αντιλέγοντες. Η 

διάρκεια της οµιλίας δεν µπορεί να υπερβεί τα πέντε λεπτά της ώρας για κάθε οµιλητή. 

5. Η απόφαση της διαρκούς επιτροπής που δέχεται την πρόταση για ακρόαση εξωκοινοβουλευτικών 

προσώπων πρέπει να καθορίζει τα πρόσωπα που πρόκειται να κληθούν και το αντικείµενο της 

ακρόασης. Η πρόσκληση των προσώπων αυτών στην επιτροπή γίνεται από τον πρόεδρό της. 

6. Τα καλούµενα για ακρόαση πρόσωπα απαντούν σε συγκεκριµένες ερωτήσεις του προέδρου της 

επιτροπής. Τα µέλη της επιτροπής µπορούν να υποβάλλουν ερωτήσεις, µετά από προηγούµενη άδεια 

του προέδρου της. 

7. Η ακρόαση κάθε καλούµενου προσώπου γίνεται χωριστά, εκτός αν η επιτροπή αποφασίσει 

διαφορετικά. 

8. Ο συνολικός χρόνος των ακροάσεων για κάθε υπό επεξεργασία σχέδιο ή πρόταση νόµου δεν µπορεί 

να υπερβεί τις τέσσερις ώρες και εξαντλείται υποχρεωτικά σε µία µόνο συνεδρίαση. 

 
Πηγή: Βουλή των Ελλήνων (1986), Πρακτικά της ∆ιευρυµένης ∆ιαρκής Επί του Κανονισµού της Βουλής 

Επιτροπής, Περίοδος ∆’,  Προεδρεία Γ. Αλευρά, Αθήνα. 

 

 

 

 

Η εισαγωγή των ακροάσεων εξωκοινοβουλευτικών προσώπων πέρα από τους 

δηµόσιους λειτουργούς, που έφερνε το νέο άρθρο, δεν θα µπορούσε παρά να 
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συναντήσει την καταρχήν θετική αντιµετώπιση από τους εκπροσώπους όλων των 

κοµµάτων. Από τα Πρακτικά της Επιτροπής ξεχωρίζουµε κάποιες χαρακτηριστικές 

τοποθετήσεις. Καταρχήν, του εισηγητή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Γ. Πέτσου, ο οποίος θεωρούσε 

ότι οι νέες διατάξεις που αφορούσαν τις Επιτροπές αναβάθµιζαν τον τρόπο 

επεξεργασίας των νοµοθετηµάτων, καθιστώντας τον ρόλο των Επιτροπών 

ουσιαστικότερο και τον αντίστοιχο του Κοινοβουλίου πιο αναβαθµισµένο. 

Εµµένοντας ιδιαίτερα στη ρύθµιση για τις ακροάσεις τόνιζε «Ένα βασικό θετικό 

στοιχείο επίσης στα υπό συζήτηση άρθρα σχετικά µε τις Επιτροπές της Βουλής είναι 

η πρόβλεψη της δυνατότητας να παρίστανται σε αυτές τις Επιτροπές 

εξωκοινοβουλευτικά πρόσωπα. Με αυτό τον τρόπο οι παραγωγικές τάξεις, οι 

συνδικαλιστές και όλα τα πρόσωπα, τα οποία θα κρίνονται κατάλληλα, θα µπορούν 

να ενηµερώνουν την Επιτροπή, ώστε η µορφή που θα παίρνει το νοµοθέτηµα θα είναι 

και αποτέλεσµα της συµµετοχής στην επεξεργασία του και αυτών των τάξεων» 

(Βουλή των Ελλήνων 1986: 382). Στον ίδιο τόνο ο Ι. Βαρβιτσιώτης θεωρούσε ότι η 

υιοθέτηση της µεθόδου των ακροάσεων «είναι ένα σηµαντικό βήµα προς µια σωστή 

κατεύθυνση» (Βουλή των Ελλήνων 1986: 387), ενώ τα θετικά σχόλια δεν 

απουσίασαν και από τις τοποθετήσεις των εκπροσώπων των υπολοίπων κοµµάτων. 

Παρ’ όλη, όµως, την καταρχήν αποδοχή του νέου άρθρου από όλες τις 

πτέρυγες της Βουλής, δεν έλειψαν οι διαφορετικές απόψεις για κάποια καίρια σηµεία 

του που καθόριζαν τη διαδικασία διεξαγωγής των ακροάσεων. ∆ιαφορές που 

οδήγησαν σε εκτενή συζήτηση στα πλαίσια της Επιτροπής και σε λεκτικές 

αντιπαραθέσεις µεταξύ των εκπροσώπων των κοµµάτων. Κύρια σηµεία διαφωνίας 

υπήρξαν η µη δηµοσιότητα των εργασιών των ∆ιαρκών Επιτροπών, άρα και των 

ακροάσεων, η αδυναµία µε την υπάρχουσα διατύπωση πρόσκλησης προσώπων για 

ακρόαση από τις προτάσεις των κοµµάτων της αντιπολίτευσης και ο χρόνος 

διεξαγωγής των ακροάσεων. Αναφορικά µε το θέµα της µη δηµοσιότητας, ο 

εισηγητής του ΠΑ.ΣΟ.Κ., Γ. Πέτσος, ήδη από την πρωτολογία του τασσόταν 

αναφανδόν υπέρ. Συνδυάζοντας τη µε το αίτηµα που το Κ.Κ.Ε. είχε διατυπώσει στις 

έγγραφες προτάσεις του για κλήση φορέων από όλα τα κόµµατα, υποστήριξε ότι η 

δηµοσιότητα θα αποτελέσει κίνητρο για ατέρµονες αντιπαραθέσεις µεταξύ των 

φορέων που εκπροσωπούν αντιτιθέµενα συµφέροντα και που θα έχουν προηγουµένως 

προσκληθεί από το κάθε κόµµα ξεχωριστά, αντιπαραθέσεις κατά τα πρότυπα των 

αντίστοιχων κοµµατικών, ακυρώνοντας µε αυτό τον τρόπο το πνεύµα και τον στόχο 
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των ακροάσεων για όσο το δυνατό αρτιότερη και πληρέστερη επεξεργασία των 

νοµοσχεδίων (Βουλή των Ελλήνων 1986: 382-384).   

Αντίθετα, ο εισηγητής της Ν.∆., Ι. Βαρβιτσιώτης, εµφανίστηκε µε επιφυλάξεις 

ως προς τη δηµοσιότητα των Επιτροπών (Βουλή των Ελλήνων 1986: 389-390, 479-

480). Τονίζοντας ότι οι βουλευτές επιθυµούν τη δηµοσιότητα για να προβάλλεται η 

δουλειά τους προς τα έξω, δηλαδή στο λαό, η αυστηρή και κατηγορηµατική 

διατύπωση για µη δηµοσιότητα των εργασιών των Επιτροπών δεν εξυπηρετούσε την 

επιδίωξη αυτή. Συνεπώς, θα έπρεπε κατά τη γνώµη του να υπάρχει µια ελαστικότητα, 

ούτως ώστε εάν στο µέλλον χρειαστεί να υπάρξει δηµόσια κάλυψη σε µεµονωµένες 

περιπτώσεις, οι οποίες θα αποφασίζονται από τον Πρόεδρο της Βουλής. Στην ίδια 

κατεύθυνση πρότεινε σε κάθε ανακοίνωση ∆ιαρκούς Επιτροπής να αναφέρονται τα 

ονόµατα των βουλευτών που έλαβαν τον λόγο, χωρίς να συµπεριλαµβάνεται το 

περιεχόµενο των τοποθετήσεών τους, λειτουργώντας ως κίνητρο για τους βουλευτές.  

Παρόµοιες θέσεις εξέφρασε και ο βουλευτής Ν.∆. Π. Χατζηνικολάου (Βουλή των 

Ελλήνων 1986: 515), ενώ σε διαφορετικό κύµα ο βουλευτής του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Α. 

Λιαροκάπης πρότεινε µόνο να αλλάξει η διατύπωση και όχι η ουσία της παραγράφου, 

«γιατί είναι κακόηχη η αρνητική διατύπωση, ότι οι συνεδριάσεις δεν είναι δηµόσιες» 

(Βουλή των Ελλήνων 1986: 521). 

Προσπαθώντας να απαντήσει στις παραπάνω αιτιάσεις, ο Πρόεδρος της 

Βουλής και Πρόεδρος της Αναθεωρητικής Επιτροπής, Γ. Αλευράς, σηµείωνε ότι «Η 

δηµοσιότητα των συνεδριάσεων θα επιφέρει σύγχυση. Ποτέ δεν θα έχουµε την 

πραγµατική σκέψη και δεν θα έχουµε απαντήσει στα ερωτήµατα τα οποία θα 

γεννώνται στα µέλη της επιτροπής. Να ακούσουν ανεπηρέαστα τον διάλογο από τους 

προσκεκληµένους εκπροσώπους των φορέων» (Βουλή των Ελλήνων 1986: 407). Ο 

φόβος του αυτός προέρχονταν κυρίως από την άποψη ότι η δηµοσιότητα θα 

αποτελέσει κίνητρο για τους φορείς, αλλά και για τα κόµµατα, να αναλωθούν σε 

ατέρµονες και άγονες αντιπαραθέσεις, ιδιαίτερα εάν γινόταν αποδεκτό το αίτηµα που 

διατυπώνονταν από µερίδα της αντιπολίτευσης για κλήση φορέων ξεχωριστά από 

κάθε κόµµα, πτυχή που αποτέλεσε το δεύτερο σηµείο διαφωνιών και αντικείµενο 

εκτεταµένης συζήτησης µεταξύ των µελών της Επιτροπής. 

Την εντονότερη αντίδραση για το συγκεκριµένο σηµείο του άρθρου 

εξεδήλωσε η εισηγήτρια του Κ.Κ.Ε. Μ. ∆αµανάκη (Βουλή των Ελλήνων 1986: 407-

408, 503-504). Η βουλευτής θεωρούσε ότι η διατύπωση της παραγράφου που 

προτείνονταν, περιόριζε τις δυνατότητες των κοµµάτων της αντιπολίτευσης να 



 37

προτείνουν φορείς για ακρόαση, αφήνοντας στην πλειοψηφία την αποκλειστική 

ευχέρεια άσκησης του δικαιώµατος αυτού. Η αντίδραση του Κ.Κ.Ε. θα µπορούσε να 

χαρακτηριστεί αναµενόµενη, µιας και στις έγγραφες προτάσεις του είχε υποστηρίξει 

τη θέση κάθε κόµµα να καλεί τους δικούς του φορείς χωρίς περιορισµούς. Ωστόσο, 

κατά τη διάρκεια της συζήτησης η εισηγήτρια του Κ.Κ.Ε. αναδιπλώθηκε σε σχέση µε 

την αρχική πρόταση του κόµµατος της, δεχόµενη τις ενστάσεις του Προέδρου της 

Βουλής αναφορικά µε τη χρονική διάρκεια των ακροάσεων και συµφώνησε σε ένα 

χρονικό περιορισµό, χωρίς ωστόσο να υποχωρεί ως προς το αίτηµα για αλλαγή της 

σχετικής παραγράφου, ούτως ώστε να παρέχεται η δυνατότητα και στην 

αντιπολίτευση να προτείνει φορείς και κάποιοι από αυτούς να γίνονται τελικά 

αποδεκτοί (Βουλή των Ελλήνων 1986: 503-506). 

Από την πλευρά της Ν.∆. η αντίδραση στη συγκεκριµένη πρόβλεψη 

εκδηλώθηκε κυρίως µέσω των τοποθετήσεων των κ.κ. Ι. Βαρβιτσιώτη και Π. 

Χατζηνικολάου. Ο µεν πρώτος ρητά διατύπωνε την αντίθεσή του όταν έλεγε ότι «ο 

τρόπος της προσκλήσεως δεν είναι επιτυχής. ∆ηλαδή η πλειοψηφία της Επιτροπής θα 

αποφασίζει εάν θα καλούν ή δεν θα καλούν σε ακρόαση (…). Θα πρέπει το δικαίωµα 

αυτό να το έχουν και τα άλλα κόµµατα της αντιπολιτεύσεως. Θα πρέπει και τα άλλα 

κόµµατα να µπορούν να έχουν το δικαίωµα να καλούν στην Επιτροπή κοινωνικούς 

φορείς για να ακροασθούν τις απόψεις των» (Βουλή των Ελλήνων 1986: 484).  

Παράλληλα ο βουλευτής Π. Χατζηνικολάου, ενστερνιζόµενος τις αιτιάσεις του Ι. 

Βαρβιτσιώτη, προχωρούσε ακόµη παραπέρα, προτείνοντας το δικαίωµα της κλήσης 

φορέων να παρέχεται αναλογικά µεταξύ πλειοψηφίας και µειοψηφίας, δηλαδή να 

καλούνται οι φορείς που προτάθηκαν από το κόµµα που έχει την πλειοψηφία 

σύµφωνα µε τη δύναµή του και οι υπόλοιποι από κοινή πρόταση των κοµµάτων της 

αντιπολίτευσης συνολικά, αφού πρώτα θα είχαν φθάσει σε συµφωνία µεταξύ τους 

(Βουλή των Ελλήνων 1986: 515). 

Η απάντηση των εκπροσώπων του ΠΑ.ΣΟ.Κ. στις παραπάνω θέσεις υπήρξε 

άµεση. Το κύριο βάρος σήκωσε για ακόµη µια φορά ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Γ. 

Αλευράς, ο οποίος άλλωστε είχε την ευθύνη της αρχικής πρότασης. Απαντώντας, 

λοιπόν, στην εισηγήτρια του Κ.Κ.Ε. σηµείωνε «Αν κάθε κόµµα, κ. ∆αµανάκη, φέρει 

και τους δικούς του φορείς και τους δικούς του εµπειρογνώµονες για να εκθέσουν τις 

απόψεις τους, φοβούµαι τότε ότι αντί να έχουµε τις γνώµες τους και τις απόψεις των 

παραγόντων αυτών, δηλαδή µια παροχή χρήσιµων απόψεων και σκέψεων, θα έχουµε 

αντιπαραθέσεις» (Βουλή των Ελλήνων 1986: 402). Για να ενισχύσει έτι περισσότερο 
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την επιχειρηµατολογία του, αναδείκνυε και τις τεχνικές αδυναµίες της πρότασης του 

Κ.Κ.Ε. για κλήση φορέων από κάθε κόµµα, ιδιαίτερα αυτή της χρονικής διάρκειας.  

Υποστήριζε ότι «Εάν καλούν τα κόµµατα τους φορείς αυτούς, εσείς, σαν κόµµα, θα 

µπορέσετε να φέρετε π.χ. 40 σωµατεία, τα οποία θα παραµείνουν στην Επιτροπή 

πάνω από όση ώρα χρειάζονται» (Βουλή των Ελλήνων 1986: 503), παραλύοντας µε 

αυτό τον τρόπο τις εργασίες της Επιτροπής, αφού θα αναλώνουν ένα µεγάλο χρονικό 

διάστηµα στις ακροάσεις των πολυάριθµων φορέων, µε συνέπεια την καθυστέρηση 

της παραγωγής νοµοθετικού έργου.29 Για το ζήτηµα της υποβολής πρότασης για 

πρόσκληση φορέων προς ακρόαση, υποστήριζε ότι η προϋπόθεση του 1/10 του 

συνολικού αριθµού των µελών της Επιτροπής, δηλαδή τέσσερις βουλευτές, που 

απαιτούνταν για να υποβληθεί πρόταση µπορούσε να ικανοποιηθεί από όλα τα 

κόµµατα, απαντώντας έτσι στις αιτιάσεις περί αποκλειστικού δικαιώµατος της 

πλειοψηφίας στην υποβολή προτάσεων (Βουλή των Ελλήνων 1986: 408). Ενώ όσον 

αφορά την αποδοχή τους και την συµπερίληψη των προσώπων που προτείνουν τα 

κόµµατα της αντιπολίτευσης στον κατάλογο των κληθέντων, εµφανίστηκε δεκτικός 

και επιφυλάχθηκε να εξετάσει το ενδεχόµενο αλλαγών του άρθρου, αλλαγές που 

όπως θα δούµε στη συνέχεια τελικά πραγµατοποιήθηκαν. 

Το τρίτο σηµείο αντιπαράθεσης υπήρξε η χρονική διάρκεια των ακροάσεων.  

Ο εισηγητής της Ν.∆. Ι. Βαρβιτσιώτης πρότεινε να «ελαστικοποιηθεί» η αυστηρή και 

κατηγορηµατική διατύπωση για τέσσερις ώρες και µόνο µία συνεδρίαση, µε την 

προσθήκη της πρόβλεψης «σε σηµαντικά νοµοσχέδια να διπλασιασθεί ο χρόνος των 

ακροάσεων και οι ακροάσεις να εξαντλούνται σε δύο συνεδριάσεις» (Βουλή των 

Ελλήνων 1986: 480). Η πρόταση του προσέκρουσε στη διαφωνία του Προέδρου 

Αλευρά, µε αποτέλεσµα την πρόκληση εκτενούς συζήτησης µεταξύ των δύο (Βουλή 

των Ελλήνων 1986: 480-483). Η συζήτηση περιστράφηκε κυρίως στο ποια 

νοµοσχέδια θα πρέπει να θεωρηθούν σηµαντικά και ποιος θα λαµβάνει τη σχετική 

απόφαση, όπου από την µια µεριά ο Ι. Βαρβιτσιώτης πρότεινε διάφορες εναλλακτικές 

για το ποιος θα αποφασίζει (Πρόεδρος της Βουλής, ∆ιάσκεψη των Προέδρων, 

Επιτροπή) και από την άλλη ο Γ. Αλευράς τόνιζε τις τεχνικές δυσκολίες και την 

καθυστέρηση που θα επέφερε στην παραγωγή του νοµοθετικού έργου, χωρίς ωστόσο 

να προκύψει το οποιοδήποτε αποτέλεσµα. Παρόµοιο περιεχόµενο, αλλά και τύχη, 
                                                 
29 Ενστερνιζόµενος πλήρως τη συγκεκριµένη επιχειρηµατολογία, ο βουλευτής του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Κ. 
Μπαντουβάς προχώρησε ακόµη περισσότερο χαρακτηρίζοντας ακραία και επικίνδυνη την πρόταση 
του Κ.Κ.Ε., όπως αυτή διατυπώνονταν από την εισηγήτρια του Μ. ∆αµανάκη (Βουλή των Ελλήνων 
1986: 418). 
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είχε η θέση που διατύπωσε ο εισηγητής του Κ.Κ.Ε. Εσωτερικού Λ. Κύρκος, ο οποίος 

αναγνώριζε ως θετικό στοιχείο τον σαφή προσδιορισµό της χρονικής διάρκειας των 

ακροάσεων, πρότεινε όµως, ταυτόχρονα, σε σοβαρά νοµοσχέδια η πλειοψηφία της 

Επιτροπής να έχει τη δυνατότητα να επιµηκύνει τον χρόνο αυτό, πέρα από τις 

τέσσερις ώρες. 

Από τα παραπάνω σηµεία του άρθρου, τα οποία προξένησαν έντονες 

συζητήσεις στα πλαίσια της αναθεωρητικής Επιτροπής, στο µόνο τελικά που επήλθε 

τροποποίηση ήταν αυτό της αποδοχής φορέων για ακρόαση από τις προτάσεις των 

κοµµάτων της αντιπολίτευσης. Συγκεκριµένα στη συνεδρίαση της 27ης Μαρτίου 

1986, ο Πρόεδρος της Επιτροπής πρότεινε την προσθήκη στο τέλος της πρώτης 

περιόδου της παραγράφου 5 του άρθρου, της εξής διατύπωσης: «Το 1/3 του αριθµού 

των προσώπων που θα καλούνται πρέπει να προέρχεται από πρόσωπα που έχουν 

προταθεί από την µειοψηφία της Επιτροπής» (Βουλή των Ελλήνων 1986: 525).  

Μολονότι η νέα πρόβλεψη ικανοποιούσε τις θέσεις των εκπροσώπων της 

αντιπολίτευσης για αποδοχή ενός αριθµού τουλάχιστον από τα πρόσωπα που θα 

προτείνουν για ακρόαση, προκάλεσε την παρέµβαση του Α. Πεπονή (ΠΑ.ΣΟ.Κ.), ο 

οποίος υποστήριξε ότι η συγκεκριµένη διατύπωση έδινε την εντύπωση ότι θα πρέπει 

πάντα να καλούνται τρία εξωκοινοβουλευτικά πρόσωπα (Βουλή των Ελλήνων 1986: 

535).30 Συνεπώς, χρειάζονταν αναδιατύπωση. 

Πράγµατι, στην τελευταία συνεδρίαση η διατύπωση άλλαξε ξανά και η 

παράγραφος 5 διαµορφώθηκε ως εξής: 

 

 

 

 

 

 

                                                 
30 Η παρέµβαση του Α. Πεπονή δεν περιορίστηκε µόνο στην ανάγκη αναδιατύπωσης της νέας 
διάταξης. Προχώρησε ακόµη παραπέρα, προτείνοντας η επιλογή για το ποιοι τελικά θα ακροασθούν να 
αποφασίζεται µε αυξηµένη πλειοψηφία 3/5, αφού θεωρούσε ότι δεν πρέπει να εισέλθουν στη λογική 
πλειοψηφία-µειοψηφία. Αντίθετα, τόνιζε ότι πρέπει να επιδιώκεται ευρεία συναίνεση ούτως ώστε να 
καλούνται εκείνα τα πρόσωπα που πραγµατικά θα παράσχουν χρήσιµες πληροφορίες στις Επιτροπές 
και θα συνδράµουν στη διαµόρφωση αποτελεσµατικών νόµων, και όχι να καλούνται εκπρόσωποι 
εκατέρωθεν από την πλειοψηφία ή την µειοψηφία, διαδικασία που αναπόφευκτα θα οδηγήσει σε 
αντιπαραθέσεις και παραποίηση-νόθευση της αποστολής των ακροάσεων (Βουλή των Ελλήνων 1986: 
534-537). 
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Άρθρο 38 

5. Η απόφαση της διαρκούς επιτροπής που δέχεται την πρόταση για ακρόαση εξωκοινοβουλευτικών 
προσώπων πρέπει να καθορίζει τα πρόσωπα που πρόκειται να κληθούν και το αντικείµενο της 
ακρόασης. Σε περίπτωση πρόσκλησης τριών τουλάχιστον εκπροσώπων φορέων, από αυτούς το ένα 
τρίτο (1/3) πρέπει να προέρχεται από πρόσωπα που έχουν προταθεί από τη µειοψηφία της επιτροπής. Η 
πρόσκληση των προσώπων αυτών στην επιτροπή γίνεται από τον Πρόεδρο της. ∆ηµόσιοι λειτουργοί 
και υπάλληλοι καλούνται διαµέσου του αρµόδιου Υπουργού. 

 

Πηγή: Βουλή των Ελλήνων (1987), Οριστικό Σχέδιο Κώδικα Κανονισµού Εργασιών της Βουλής: Μέρος 

Κοινοβουλευτικό, Αθήνα, σελ. 18. 

 

 

Παρά, όµως, την προσθήκη αυτή, το συγκεκριµένο άρθρο 38 του Κανονισµού 

δεν έγινε οµόφωνα αποδεκτό. Στην ψηφοφορία που ακολούθησε µόνο οι βουλευτές 

του ΠΑ.ΣΟ.Κ., του Κ.Κ.Ε. και του Κ.Κ.Ε. Εσωτερικού το υπερψήφισαν, ενώ οι της 

Ν.∆. το καταψήφισαν, εµµένοντας στις ενστάσεις που είχαν διατυπώσει κατά τη 

διάρκεια της επεξεργασίας. Το τελικό κείµενο του Κανονισµού εισήχθη στην 

Ολοµέλεια µε τη µορφή οριστικού σχεδίου, δηλαδή δεν επιδέχονταν νέας 

επεξεργασίας, και τέθηκε σε ισχύ µε την απόφαση της Ολοµέλειας στις 3 Ιουνίου 

1987 και την επακόλουθη δηµοσίευση του στην εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.31 

 

2.2 Η εξέλιξη 
 

Το άρθρο 38 του Κανονισµού της Βουλής που αναφέρεται στις ακροάσεις των 

εξωκοινοβουλευτικών προσώπων και εισήχθη µε την αναθεώρηση του 1987, δεν 

παράµεινε αµετάβλητο στα χρόνια που ακολούθησαν, αλλά αποτέλεσε αντικείµενο 

αναθεώρησης σε δύο περιπτώσεις µέχρι σήµερα, το 1993 και το 2001. Στην πρώτη 

περίπτωση της αναθεώρησης του 1993, παρατηρούµε ότι µετά από έξι χρόνια 

αδιάλειπτης και µε την ίδια διατύπωση εφαρµογής του άρθρου, κρίθηκε αναγκαία η 

τροποποίηση της παραγράφου 1 που αναφέρονταν στη δηµοσιότητα των εργασιών 

των ∆ιαρκών Επιτροπών. Σχεδόν ένα µήνα µετά τις βουλευτικές εκλογές του ίδιου 

έτους, η Ολοµέλεια της Βουλής, µε απόφαση της στην 25η Νοεµβρίου1993 άλλαξε 

άρδην το περιεχόµενο της συγκεκριµένης παραγράφου, δίνοντας του την µορφή που 

ακολουθεί: 

                                                 
31 Για µια περιεκτική, ως προς την ανάλυση και τα σχόλια, προσέγγιση του συνολικού κειµένου του 
νεοεφαρµοζόµενου τότε Κανονισµού της Βουλής, βλ. (Κρητικός 1990). 
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Άρθρο 38 
1. Οι συνεδριάσεις των διαρκών επιτροπών, κατά το στάδιο της καταρχήν συζήτησης σχεδίων και 

προτάσεων νόµων, είναι δηµόσιες. 

Για την διασφάλιση της δηµοσιότητας εφαρµόζονται οι παράγραφοι 2 έως 11 του άρθρου 56. 

Η Επιτροπή, µε τη σύµφωνη γνώµη του Προέδρου της Βουλής, µπορεί να αποφασίσει τη µη 

δηµοσιότητα της συνεδρίασης. 
 

Πηγή: Βουλή των Ελλήνων (1995), Κανονισµός της Βουλής των Ελλήνων και Σύνταγµα της Ελλάδος, 

Επανέκδοση, Προεδρία Απ. Κακλαµάνη, Αθήνα: Τυπογραφείο Βουλής, σελ. 61. 
 

Με τη νέα διατύπωση αίρονταν η αυστηρή και κατηγορηµατική πρόβλεψη του 

προηγούµενου Κανονισµού για µη δηµοσιότητα των ∆ιαρκών Επιτροπών.  

Επιτρέπονταν, πλέον, η δηµόσια κάλυψη της καταρχήν συζήτησης κάθε σχεδίου ή 

πρότασης νόµου, στάδιο στο οποίο περιλαµβάνονταν η διατύπωση των προτάσεων 

για το ποια πρόσωπα κρίνονταν απαραίτητα να κληθούν για ακρόαση, όπως επίσης 

και η ίδια η διαδικασία των ακροάσεων. Με τον τρόπο αυτό, έξι µόλις χρόνια από την 

προηγούµενη αναθεώρηση και την εκτενή συζήτηση που είχε προκληθεί αναφορικά 

µε το ζήτηµα της µη δηµοσιότητας, επιβεβαιώνονταν τώρα µε τον πλέον επίσηµο 

τρόπο η ορθότητα των ενστάσεων που είχαν διατυπώσει τότε βουλευτές της 

αντιπολίτευσης, οι οποίοι παράλληλα πρότειναν µεγαλύτερη ελαστικότητα της 

διάταξης, ούτως ώστε να είναι εφικτό σε κάποιες ξεχωριστές περιπτώσεις να 

επιτρέπεται η δηµόσια κάλυψη των εργασιών των ∆ιαρκών Επιτροπών. Πρόταση που 

όχι απλά υιοθετούνταν µε τη νέα ρύθµιση, αλλά αποκτούσε καθολική ισχύ για όλες 

τις περιπτώσεις, έστω κι αν η δηµόσια κάλυψη περιορίζονταν µόνο στο πρώτο στάδιο 

επεξεργασίας των νοµοσχεδίων και των προτάσεων νόµων, χωρίς να επεκτείνεται και 

στη συζήτηση επί των άρθρων και της ψηφοφορίας. 

Ο δεύτερος χρονικός σταθµός, που θεωρείται καταλυτικός στην εξέλιξη της 

µεθόδου των ακροάσεων στο ελληνικό πολιτικό σύστηµα, είναι το 2001. Τη χρονιά 

αυτή πραγµατοποιούνται δύο σηµαντικά γεγονότα που σχετίζονται άµεσα µαζί της.  

Πρώτον η συνταγµατική κατοχύρωση της ως αποτέλεσµα της αναθεώρησης του 

Συντάγµατος που έλαβε χώρα τότε και δεύτερον η νέα τροποποίηση του Κανονισµού 

της Βουλής, ως αποτέλεσµα της προηγούµενης αναθεώρησης του Συντάγµατος, 

τροποποίηση που επέφερε την αλλαγή του σχετικού µε τις ακροάσεις άρθρου 38 στην 

µορφή που εφαρµόζεται σήµερα. Στην παρούσα ενότητα θα εξετάσουµε το πρώτο 
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γεγονός, ενώ το δεύτερο θα εξεταστεί στην επόµενη, όπου και θα αναλυθεί η 

σηµερινή λειτουργία των ακροάσεων. 

Εστιάζοντας, λοιπόν, στην αναθεώρηση του Συντάγµατος, η κατοχύρωση της 

διαδικασίας των ακροάσεων που σηµειώθηκε τότε σε καµία των περιπτώσεων δεν 

αποτέλεσε έκπληξη. Στο προηγούµενο κείµενο του Συντάγµατος και συγκεκριµένα 

στο άρθρο 66 προβλέπονταν ότι: 

                                             Άρθρο 66 
 

1. Η Βουλή συνεδριάζει δηµόσια στο βουλευτήριο, µπορεί όµως να διασκεφθεί σε µυστική 

συνεδρίαση, ύστερα από αίτηση της Κυβέρνησης ή δεκαπέντε βουλευτών, αν το αποφασίσει η 

πλειοψηφία σε µυστική συνεδρίαση. Η Βουλή αποφασίζει κατόπιν αν πρέπει να επαναληφθεί η 

συζήτηση για το ίδιο θέµα σε δηµόσια συνεδρίαση. 

2. Οι Υπουργοί και οι Υφυπουργοί έχουν ελεύθερη είσοδο στις συνεδριάσεις της Βουλής και 

ακούονται όποτε ζητήσουν το λόγο. 

3. Η Βουλή και οι κοινοβουλευτικές επιτροπές µπορούν να ζητήσουν την παρουσία του Υπουργού ή 

του Υφυπουργού που είναι αρµόδιος για τα θέµατα που συζητούν. 

Οι κοινοβουλευτικές επιτροπές έχουν δικαίωµα να καλούν διαµέσου του αρµόδιου Υπουργού 

οποιονδήποτε δηµόσιο λειτουργό θεωρούν χρήσιµο για το έργο τους. 

 
Πηγή: Βουλή των Ελλήνων (1995), Κανονισµός της Βουλής των Ελλήνων και Σύνταγµα της Ελλάδος, 

Επανέκδοση, Προεδρία Απ. Κακλαµάνη, Αθήνα:Τυπογραφείο Βουλής, σελ. 334. 

 

 

Από το περιεχόµενο του άρθρου και συγκεκριµένα την παράγραφο 3, γίνεται 

αµέσως αντιληπτό ότι το συνταγµατικό κείµενο κατοχυρώνει τις ακροάσεις µόνο 

δηµοσίων λειτουργών, πρόβλεψη που όπως διαπιστώσαµε στην προηγούµενη 

ενότητα, ίσχυε πριν από την αναθεώρηση του Κανονισµού της Βουλής το 1987. Ο 

λόγος θα πρέπει να αναζητηθεί στη µη συµπερίληψη του συγκεκριµένου άρθρου ως 

αναθεωρητέου κατά την συνταγµατική αναθεώρηση του 1986, παραµένοντας η 

διατύπωση απαράλλαχτη όπως είχε καθοριστεί µε το Σύνταγµα του 1975. Όµως η 

ριζική µετεξέλιξη και η διεύρυνση της διαδικασίας των ακροάσεων στις ∆ιαρκείς 

Επιτροπές που επέφερε η αναθεώρηση του Κανονισµού της Βουλής το 1987, 

δηµιουργούσε µία εικόνα αναντιστοιχίας στο συγκεκριµένο σηµείο ανάµεσα στο 

Σύνταγµα και τον Κανονισµό. Συνεπώς, εµφανίζονταν εν είδη υποχρέωσης η 

εισαγωγή και η κατοχύρωση των ακροάσεων µε τη νέα τους µορφή στην αµέσως 

επόµενη συνταγµατική αναθεώρηση, ούτως ώστε να διορθωθεί η αναντιστοιχία και 
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να συγχρονιστούν τα δύο κείµενα. Η ευκαιρία για να συµβεί αυτό δόθηκε µε την 

αναθεώρηση του Συντάγµατος το 2001. Μετά από δεκαπέντε χρόνια, στο διάστηµα 

των οποίων το Σύνταγµα κατοχύρωνε µια διαδικασία που προ πολλού είχε 

αναδιαµορφωθεί, η συνταγµατική αναθεώρηση προσέφερε τότε την δυνατότητα αυτή. 

Πράγµατι, το άρθρο 66 συµπεριελήφθη στα αναθεωρητέα άρθρα. Μετά από 

διαβούλευση στην Επιτροπή Αναθεώρησης που είχε συσταθεί για τον σκοπό αυτό, η 

τελευταία υπέβαλλε την πρότασή της στην Ολοµέλεια. Η πρόταση της Επιτροπής για 

το άρθρο 66 προέβλεπε την αντικατάσταση της παραγράφου 3. Συγκεκριµένα 

πρότεινε: 

 

Άρθρο 66 
3. Η Βουλή και οι Κοινοβουλευτικές Επιτροπές µπορούν να ζητήσουν την παρουσία του Υπουργού ή 

του Υφυπουργού που είναι αρµόδιος για τα θέµατα που συζητούν. 

Οι Κοινοβουλευτικές Επιτροπές έχουν δικαίωµα να καλούν οποιοδήποτε πρόσωπο θεωρούν χρήσιµο 

για το έργο τους. Οι Κοινοβουλευτικές Επιτροπές συνεδριάζουν δηµόσια στην καθορισµένη προς 

τούτο αίθουσα, µπορούν όµως να διασκεφθούν σε µυστική συνεδρίαση, ύστερα από αίτηση της 

κυβέρνησης ή πέντε βουλευτών, αν το αποφασίσει η πλειοψηφία σε µυστική συνεδρίαση. Η 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή αποφασίζει κατόπιν, αν πρέπει να επαναδιεξαχθεί η συζήτηση για το ίδιο 

θέµα σε δηµόσια συνεδρίαση. 

 
Πηγή: Ζ’ Αναθεωρητική Βουλή των Ελλήνων (2002), Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Ολοµέλειας της Βουλής 

Επί των Αναθεωρητέων ∆ιατάξεων του Συντάγµατος, Περίοδος Ι’, Προεδρία Απ. Κακλαµάνη, Αθήνα, σελ. 

714. 

 

 

Στην έκθεση της Επιτροπής προς την Ολοµέλεια, ο γενικός εισηγητής της 

πλειοψηφίας (ΠΑ.ΣΟ.Κ.), Ευ. Βενιζέλος, συµπεριλάµβανε τη νέα διάταξη στις 

καινοτοµίες που επέφερε το προτεινόµενο κείµενο στην οργάνωση της Βουλής. 

Συγκεκριµένα τόνιζε: «Η τρίτη καινοτοµία είναι αυτή που αφορά τη δυνατότητα 

ακροάσεων από τις διαρκείς επιτροπές, καθώς µε τη νέα διατύπωση του άρθρου 66, 

οι επιτροπές µπορούν να καλούν όχι µόνο τον αρµόδιο Υπουργό, τον προσωπικά 

αρµόδιο, αλλά και οποιονδήποτε δηµόσιο λειτουργό ή υπάλληλο, είτε ιδιώτη, χωρίς 

κανέναν φραγµό και χωρίς αυτό να εξαρτάται από τον Κανονισµό, γιατί ορίζεται 

πλέον ρητά από το Σύνταγµα» (Ζ’ Αναθεωρητική Βουλή των Ελλήνων 2002: 34). 

Παρόµοιες απόψεις διέτρεχαν όλες τις πτέρυγες της Βουλής, µε αποτέλεσµα να 

δηµιουργηθεί ένα κλίµα ευρείας αποδοχής της νέας διατύπωσης του άρθρου 66. 
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Συναίνεση που αποδεικνύεται κι από την απουσία εκτενούς συζήτησης στην 

Ολοµέλεια για το συγκεκριµένο άρθρο, όπως προκύπτει από τα σχετικά Πρακτικά, 

αφού ελάχιστης προσοχής και αναφοράς έτυχε το άρθρο στις τοποθετήσεις των 

βουλευτών. Άλλωστε, το γεγονός ότι απλά κατοχύρωνε µια διαδικασία που χρόνια 

εφαρµοζόταν και έχαιρε της καθολικής αποδοχής, δεν προσέφερε πεδίο για 

αντιπαράθεση. Χαρακτηριστική του κλίµατος ήταν η τοποθέτηση του βουλευτή της 

Ν.∆. Β. Τσίπρα, «∆εν έχει και καµιά ουσιαστική µεταβολή. Προστίθεται µόνο η 

εξαίρεση των Επιτροπών, η δυνατότητα των Επιτροπών να καλούν κάποια αρµόδια 

πρόσωπα για το θέµα που τους ενδιαφέρει χωρίς τη διαµεσολάβηση του αρµόδιου 

Υπουργού. ∆εν µπορεί να υπάρξει αντίθετη τοποθέτηση» (Ζ’ Αναθεωρητική Βουλή 

των Ελλήνων 2002: 680). 

Ωστόσο, στο τέλος της συζήτησης επήλθαν κάποιες επουσιώδεις 

τροποποιήσεις στην παράγραφο 3 του άρθρου, η τελική διατύπωση της οποίας 

διαµορφώθηκε ως εξής: 

 

 

Άρθρο 66 
3. Η Βουλή και οι Κοινοβουλευτικές Επιτροπές µπορούν να ζητήσουν την παρουσία του Υπουργού ή 

του Υφυπουργού που είναι αρµόδιος για τα θέµατα που συζητούν. 

Οι Κοινοβουλευτικές Επιτροπές µπορούν να καλούν οποιοδήποτε πρόσωπο θεωρούν χρήσιµο για το 

έργο τους, ενηµερώνοντας και τον αρµόδιο Υπουργό. Οι Κοινοβουλευτικές Επιτροπές συνεδριάζουν 

δηµόσια όπως ορίζεται στον Κανονισµό της Βουλής, µπορούν όµως να διασκεφθούν σε µυστική 

συνεδρίαση, ύστερα από αίτηση της κυβέρνησης ή πέντε βουλευτών, αν το αποφασίσει η πλειοψηφία 

σε µυστική συνεδρίαση. Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή αποφασίζει κατόπιν, αν πρέπει να 

επαναδιεξαχθεί η συζήτηση για το ίδιο θέµα σε δηµόσια συνεδρίαση. 

 
Πηγή: Ζ’ Αναθεωρητική Βουλή των Ελλήνων (2002), Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Ολοµέλειας της Βουλής 

Επί των Αναθεωρητέων ∆ιατάξεων του Συντάγµατος, Περίοδος Ι’, Προεδρία Απ. Κακλαµάνη, Αθήνα, σελ. 

714. 

  

 

Παρά όµως τις όποιες τροποποιήσεις της τελευταίας στιγµής,, η ευρεία 

αποδοχή του νέου περιεχοµένου του άρθρου 66 από τους βουλευτές δεν 

µεταβλήθηκε. Μια αποδοχή που αντικατοπτρίστηκε πλήρως στην τελική ψηφοφορία, 

όπου η µεγάλη πλειοψηφία των βουλευτών, 275 σε σύνολο 280, ψήφισε υπέρ της 



 45

νέας διάταξης, µε µόλις πέντε βουλευτές να τάσσονται κατά, και το άρθρο 66 να 

εγκρίνεται κατά πλειοψηφία ως µέρος του αναθεωρηµένου Συντάγµατος.32 

 

2.3  Η σηµερινή λειτουργία 
 

Από τη συνταγµατική αναθεώρηση του 2001 και την αναθεώρηση του 

Κανονισµού της Βουλής που ακολούθησε λίγους µήνες αργότερα, επήλθαν 

σηµαντικές τροποποιήσεις στην οργάνωση και τη λειτουργία της Βουλής.33 Επόµενο 

ήταν λοιπόν, οι τροποποιήσεις να αλλάξουν και το σχετικό µε τις ακροάσεις των 

εξωκοινοβουλευτικών προσώπων άρθρο 38 του Κανονισµού. Για να διαπιστώσουµε 

τις αλλαγές που επήλθαν κρίθηκε σκόπιµο να παρατεθεί στο σύνολό του το 

συγκεκριµένο άρθρο, όπως διαµορφώθηκε µετά την αναθεώρηση του 2001 και 

εφαρµόζεται έκτοτε µέχρι σήµερα34. 

 

                                                 
32 Τα αποτελέσµατα των ψηφοφοριών για κάθε άρθρο, άρα και για το άρθρο 66, παρουσιάζονται 
εκτενώς στην τελευταία ενότητα των σχετικών Πρακτικών της Βουλής.  Βλ. (Ζ’ Αναθεωρητική Βουλή 
των Ελλήνων 2002: 828-833). 
33 Για µια συνολική και σύντοµη επισκόπηση των αλλαγών που επήλθαν µε την αναθεώρηση του 2001 
στα σχετικά µε την οργάνωση και λειτουργία της Βουλής άρθρα του Συντάγµατος (64 έως 77)  και πώς 
αυτές αποτυπώθηκαν στο νέο αναθεωρηµένο Κανονισµό της Βουλής, βλ. µεταξύ άλλων 
(Κατρούγκαλος & Μαυροµούστακου 2003: 160–167, Μαυριάς 2004: 619–695). Για τις αλλαγές που 
επέφερε µόνο η συνταγµατική αναθεώρηση, βλ. επίσης (Κουτσοµπίνας 2001). 
34 Τα υπογραµµισµένα σηµεία αποτελούν τις νέες προσθήκες ή όσα τροποποιήθηκαν σε σχέση µε την 
προηγούµενη διατύπωση, όπως αυτή είχε καθοριστεί µε την αναθεώρηση του 1993. 
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Πηγή: Βουλή των Ελλήνων (2004), Κανονισµός της Βουλής των Ελλήνων και Σύνταγµα της Ελλάδας, 
Επανέκδοση, Προεδρία Α. Μπενάκη – Ψαρούδα, Αθήνα : Τµήµα Εκδόσεων της Βουλής, σελ. 68-70. 

 

Η πρώτη αλλαγή που προκύπτει αναφέρεται στο ζήτηµα της δηµοσιότητας 

των εργασιών της Επιτροπής. Παρατηρούµε, ότι µε την νέα διάταξη παρέχεται η 

Ακροάσεις εξωκοινοβουλευτικών προσώπων 

Άρθρο 38 

1. Οι συνεδριάσεις των διαρκών επιτροπών, κατά το στάδιο της καταρχήν συζήτησης
νοµοσχεδίων και προτάσεων νόµων, είναι δηµόσιες µε εξαίρεση την ακρόαση
εξωκοινοβουλευτικών προσώπων κατά τις παρ. 6,7 και 8 του παρόντος άρθρου, αν αυτό
αποφασιστεί από την Επιτροπή µε εισήγηση του ενός τρίτου (1/3) των µελών της ή του Προέδρου
της. 
Για την διασφάλιση της δηµοσιότητας εφαρµόζονται οι παράγραφοι 2 έως 11 του άρθρου 56. 
Η επιτροπή, µε την σύµφωνη γνώµη του Προέδρου της Βουλής, µπορεί να αποφασίσει τη µη
δηµοσιότητα της συνεδρίασης, εκτός αν η επιτροπή ασκεί την κατά το άρθρο 72 παρ. 2 του
Συντάγµατος αρµοδιότητα. Στην περίπτωση αυτή και µε την επιφύλαξη του πρώτου εδαφίου, οι
συνεδριάσεις για τη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου των νοµοσχεδίων και
των προτάσεων νόµων είναι δηµόσιες. 
2. Προκειµένου για µεγάλης σηµασίας νοµοσχέδια ή προτάσεις νόµου, οι διαρκείς επιτροπές
µπορούν να καλούν σε ακρόαση δηµόσιους λειτουργούς ή υπαλλήλους, εκπροσώπων των
οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης, συνδικαλιστικών οργανώσεων ή άλλων κοινωνικών φορέων,
εµπειρογνώµες, που είναι σε θέση να τις διαφωτίσουν σε ειδικά ή τεχνικά ζητήµατα, καθώς και
οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο θεωρούν χρήσιµο για το έργο τους. 
3.  Η ακρόαση των κατά την προηγούµενη παράγραφο εξωκοινοβουλευτικών προσώπων µπορεί
να αποφασιστεί από τη διαρκή επιτροπή κατά την πρώτη συνεδρίασή της µετά πρόταση του
αρµοδίου Υπουργού, του ενός δεκάτου (1/10) του όλου αριθµού των µελών της επιτροπής ή
κοινοβουλευτικής οµάδας. Η σχετική πρόταση πρέπει να αναφέρει τα ονόµατα και την ιδιότητα
των προσώπων που προτείνονται για ακρόαση, καθώς και το αντικείµενο για το οποίο πρόκειται
να διαφωτίσουν την επιτροπή. 
4.  Στη συζήτηση της κατά την προηγούµενη παράγραφο πρόταση µετέχουν ο παριστάµενος
Υπουργός ή ο πρώτος από τα µέλη της επιτροπής που υπογράφουν την πρόταση και ένας από
τους αντιλέγοντες. Η οµιλία δεν µπορεί να υπερβεί τα πέντε (5) λεπτά της ώρας για κάθε οµιλητή.
5. Η απόφαση της διαρκούς επιτροπής που δέχεται την πρόταση για ακρόαση
εξωκοινοβουλευτικών προσώπων πρέπει να καθορίζει τα πρόσωπα που πρόκειται να κληθούν και
το αντικείµενο της ακρόασης. Σε περίπτωση πρόσκλησης τριών τουλάχιστον εκπροσώπων
φορέων, το ένα τρίτο (1/3) από αυτούς πρέπει να προέρχεται από πρόσωπα που έχουν προταθεί
από τη µειοψηφία της επιτροπής.  Η πρόσκληση των προσώπων αυτών στην επιτροπή γίνεται από
τον Πρόεδρό της, ο οποίος ενηµερώνει τον αρµόδιο Υπουργό, όταν πρόκειται για κρατικούς
λειτουργούς. 
6.  Τα καλούµενα για ακρόαση πρόσωπα απαντούν σε συγκεκριµένες ερωτήσεις του Προέδρου
της επιτροπής, των εισηγητών, των ειδικών αγορητών και µέχρι τριών Βουλευτών από το πρώτο
κόµµα, δυο Βουλευτών από το δεύτερο και ανά ενός Βουλευτή από τα υπόλοιπα σε δύναµη
κόµµατα, καθώς και του Υπουργού.   
7.  Η ακρόαση κάθε καλούµενου προσώπου γίνεται χωριστά, εκτός αν η επιτροπή αποφασίσει
διαφορετικά. 
8.  Οι ακροάσεις για κάθε υπό επεξεργασία νοµοσχέδιο ή πρόταση νόµου δεν µπορούν να
υπερβούν για κάθε καλούµενο πρόσωπο τη µια ώρα και συνολικά τις τέσσερις ώρες και
εξαντλούνται υποχρεωτικά σε µια µόνο συνεδρίαση, για την οποία δεν εφαρµόζεται το άρθρο 37
παρ. 2. 
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δυνατότητα µη δηµόσιας κάλυψης της διαδικασίας ακρόασης των 

εξωκοινοβουλευτικών προσώπων σε περίπτωση πρότασης του ενός τρίτου (1/3) των 

µελών της Επιτροπής και απόφασης της πλειοψηφίας.  Επίσης, η Επιτροπή µπορεί να 

αποφασίσει µε τη σύµφωνη γνώµη του Προέδρου της Βουλής τη µη δηµοσιότητα 

κάποιας συνεδρίασης, µε εξαίρεση όταν η επεξεργασία ενός σχεδίου ή πρότασης 

νόµου ακολουθεί τη διαδικασία που ορίζεται µε το άρθρο 72 του Συντάγµατος, οπότε 

οι εργασίες της Επιτροπής είναι δηµόσιες.35 Η δεύτερη αλλαγή εντοπίζεται στην 

παράγραφο 2, όπου µε τη νέα διατύπωση η ιδιότητα των προσώπων που µπορούν να 

προσκληθούν για ακρόαση δεν εµπίπτει σε κάποιο περιορισµό, αφού µπορεί να 

κληθεί οποιοσδήποτε θεωρηθεί χρήσιµος για το έργο των Επιτροπών. Η επόµενη 

προσθήκη για τις προτάσεις κάθε κοινοβουλευτικής οµάδας ουσιαστικά αυξάνει τις 

δυνατότητες υποβολής προτάσεων από τη µειοψηφία, παράµετρος που τόση 

συζήτηση και αντιπαράθεση είχε προκαλέσει κατά την υιοθέτηση της µεθόδου των 

ακροάσεων το 1987.  

Μια επουσιώδης και καθαρά διαδικαστική τροποποίηση είναι αυτή του 

τρόπου κλήσης των δηµοσίων λειτουργών. Με τη νέα ρύθµιση η πρόσκληση των 

κρατικών λειτουργών απευθύνεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής και όχι διαµέσου 

του αρµοδίου Υπουργού, όπως όριζε ο προηγούµενος Κανονισµός, µε την 

προϋπόθεση όµως της ενηµέρωσης του τελευταίου από τον Πρόεδρο κάθε φορά που 

θα προκύπτει ανάγκη ακρόασης προσώπων που φέρουν τη συγκεκριµένη ιδιότητα. Οι 

δυο τελευταίες αλλαγές αναφέρονται στον τρόπο και το χρόνο διεξαγωγής των 

ακροάσεων. Με την προσθήκη στην παράγραφο 6 καθορίζονται ρητά ποια και πόσα 

µέλη της Επιτροπής έχουν το δικαίωµα υποβολής ερωτήσεων στα καλούµενα 

πρόσωπα, ενώ στην παράγραφο 7 εισάγεται µέγιστο χρονικό όριο µιας ώρας για την 

ακρόαση κάθε εξωκοινοβουλευτικού προσώπου.  

Το νέο περιεχόµενο του άρθρου 38 δεν επηρέασε τη θετική άποψη των µελών 

του Κοινοβουλίου για τις ακροάσεις. Στάση που διατηρήθηκε αδιάλειπτα από τη 

στιγµή της υιοθέτησης της συγκεκριµένης διαδικασίας µέχρι και σήµερα. Από τις 

συνεντεύξεις που διεξήχθησαν µε εκπροσώπους των κοµµάτων, η πλειοψηφία των 

οποίων είναι κοινοβουλευτικά στελέχη που θητεύουν στην παρούσα σύνθεση της 

                                                 
35 Βέβαια και σε αυτή την περίπτωση µπορεί να αποφασιστεί η µη δηµοσιότητα των ακροάσεων µε τον 
τρόπου που ορίζεται στο εδάφιο 1 της παραγράφου 1 του άρθρου. 
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Βουλής36, το πρώτο συµπέρασµα που προέκυψε ήταν αυτό ακριβώς. Οι 

συνεντευξιασθέντες στο σύνολό τους θεωρούν θετική και χρήσιµη τη διαδικασία των 

ακροάσεων εξωκοινοβουλευτικών προσώπων κατά την επεξεργασία των σχεδίων ή 

προτάσεων νόµων. Μέσω των ακροάσεων και της άµεσης επαφής που αυτή παρέχει 

µε τους καθ’ ύλην γνώστες και ενδιαφερόµενους για το αντικείµενο κάθε 

νοµοσχεδίου ή πρότασης, οι νοµοθέτες µόνο οφέλη µπορούν να αποκοµίσουν. Με 

την παροχή, κυρίως, πληροφορίας και ενηµέρωσης, στοιχεία που οι βουλευτές 

αδυνατούν να κατέχουν στο σύνολο τους, ενώ από την άλλη οι φορείς διαθέτουν 

επάρκεια πληροφοριακού υλικού, οι νοµοθέτες γίνονται γνώστες των θέσεων των 

άµεσα ενδιαφερόµενων κάθε φορά, αποκτούν άποψη επί εξειδικευµένων πτυχών, 

ενηµερώνονται για τις θετικές ή αρνητικές συνέπειες που µπορεί να υπάρξουν από 

οποιαδήποτε νοµοθετική ρύθµιση, αντιλαµβάνονται εάν το νοµοσχέδιο κινείται στη 

σωστή ή όχι κατεύθυνση και γενικά υποβοηθούνται για την πληρέστερη και 

αποτελεσµατικότερη διεκπεραίωση των καθηκόντων τους. Η επισήµανση από τους 

ίδιους τους βουλευτές, των ωφέλιµων αυτών αποτελεσµάτων των ακροάσεων, τους 

επιτρέπει να χαρακτηρίζουν όχι µόνο χρήσιµες, αλλά και αναγκαίες στα πλαίσια της 

νοµοθετικής λειτουργίας. Ενώ παράλληλα επιβεβαιώνονται και στην περίπτωση της 

Ελλάδας, τα συµπεράσµατα προγενέστερων µελετών για τη λειτουργία, τη 

χρησιµότητα, αλλά και τη δράση των Ο.Σ. στις ακροάσεις37. 

Παρά, όµως, τη συνεισφορά που ανεπιφύλακτα αναγνωρίζουν στις ακροάσεις, 

δεν εµπόδισε κάποιους από αυτούς να διατυπώσουν προβληµατισµούς για σηµεία της 

διαδικασίας και να προτείνουν την αλλαγή τους. Καταρχήν, τη διεύρυνση της µε την 

πρόσκληση περισσότερων φορέων, αφού θεωρείται ότι ο χρονικός περιορισµός των 

τεσσάρων ωρών και της µιας συνεδρίασης δεσµεύει τους βουλευτές στην κλήση 

ορισµένου αριθµού φορέων και περιορίζει την ευχέρεια πρόσκλησης προσώπων, η 

ακρόαση των οποίων θα βοηθούσε σηµαντικά, αλλά µε την παρούσα ρύθµιση 

αποκλείονται, επειδή άλλοι προκρίνονται ως περισσότερο απαραίτητοι ή 

εξυπηρετούν καλύτερα τους σκοπούς της πλειοψηφίας που τελικά αποφασίζει. Με 

την τελευταία πτυχή, της απόφασης δηλαδή της πλειοψηφίας, συνδέεται και η 

δεύτερη τροποποίηση που διατυπώθηκε από µέρος των συνεντευξιασθέντων, κυρίως 

                                                 
36 Πρέπει να διευκρινιστεί ότι ο εκπρόσωπος του Κ.Κ.Ε., κ. Αχ. Κανταρτζής δεν είναι βουλευτής στην 
παρούσα Βουλή. Ωστόσο, η ιδιότητα του, Γραµµατέας Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κ.Κ.Ε., και η 
εµπειρία του ως βουλευτής σε προηγούµενη Περίοδο (1996-2000), τον καθιστούν πολύτιµη και 
αξιόπιστη πηγή άντλησης πληροφοριών για το υπό διαπραγµάτευση ζήτηµα. 
37 Βλ. Κεφάλαιο Πρώτο, σελ. 18-20, 22-23. 
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αυτών των κοµµάτων της µειοψηφίας. Αναφερόµαστε στη δυνατότητα της 

αντιπολίτευσης, κυρίως των µικρότερων λεγόµενων κοµµάτων, οι προτάσεις της για 

το ποιοι τελικά θα προσκληθούν να γίνονται αποδεκτές. Στηλιτεύοντας την 

αποκλειστική σχεδόν δυνατότητα της πλειοψηφίας να αποφασίζει, αφού µόλις το ένα 

τρίτο (1/3) από αυτούς που θα κληθούν υποχρεώνει ο Κανονισµός να είναι από τις 

προτάσεις της µειοψηφίας, προτείνουν την αλλαγή του Κανονισµού και την αύξηση 

του αριθµού των προσώπων που θα κληθούν και που προηγουµένως είχαν προταθεί 

από τα κόµµατα της αντιπολίτευσης και δη τα µικρότερα σε δύναµη και έδρες στη 

Βουλή. 

Ο επόµενος προβληµατισµός αφορούσε το χρονικό διάστηµα µεταξύ 

πρόσκλησης και ακρόασης. Όπως τονίστηκε, ο ιδιαίτερα µικρός χρόνος που 

µεσολαβεί µεταξύ πρόσκλησης (1η συνεδρίαση) και ακρόασης (2η συνεδρίαση), δεν 

επιτρέπει τη σωστή προετοιµασία των φορέων και πολλές φορές οδηγεί ακόµη και 

στη µη παράσταση τους στις ακροάσεις, µολονότι είχαν εξασφαλίσει πρόσκληση. 

Συνεπώς, το χρονικό διάστηµα µεταξύ των δυο συνεδριάσεων θα έπρεπε να 

διευρυνθεί ή οι δυο συνεδριάσεις δεν θα έπρεπε να διεξάγονται την ίδια ηµέρα. 

Ολοκληρώνοντας την ενότητα των προτάσεων, η τελευταία αλλαγή που προτάθηκε 

θα µπορούσε να χαρακτηριστεί ως η πιο ρηξικέλευθη. Ως ένθερµος υποστηρικτής και 

οπαδός της διαδικασίας των ακροάσεων, βουλευτής της µειοψηφίας διατύπωσε την 

πρόταση να κατοχυρωθεί το υποχρεωτικό των ακροάσεων για όλα τα σχέδια ή τις 

προτάσεις νόµου, καταργώντας ταυτόχρονα την προαιρετικότητα της υπάρχουσας 

ρύθµισης. Πρόταση που θεωρούσε ότι θα έπρεπε σίγουρα να εξεταστεί κατά την 

επόµενη αναθεώρηση του Κανονισµού της Βουλής. 

Περνώντας ξανά στη διαδικασία που ακολουθείται σήµερα, θα εστιάσουµε σε 

µερικά αποκαλυπτικά ευρήµατα που προέκυψαν από τις συνεντεύξεις. Όπως είναι 

γνωστό οι Ο.Σ. επιδιώκουν την πρόσβαση και την παρουσία τους στις ακροάσεις, µε 

κύριο στόχο την άσκηση επιρροής επί της διαµόρφωσης του περιεχοµένου του 

εκάστοτε νοµοσχεδίου, έτσι ώστε να εξυπηρετεί ή τουλάχιστον να µη θίγει τα 

συµφέροντα τους. Στην προσπάθειά τους αυτή οι οργανώσεις επιθυµούν καταρχήν τη 

συµπερίληψή τους στις προτάσεις για το ποια πρόσωπα θα κληθούν και σε δεύτερη 

φάση την εξασφάλιση της πρόσκλησης. Τονίστηκαν στο προηγούµενο Κεφάλαιο τα 

συµπεράσµατα προγενέστερων µελετών (βλ. Ainsworth 1993, 1997, Hansen 1991, 

Hojnacki & Kimball 1999), που αποδεικνύουν την επιλογή των Ο.Σ. να στρέφονται 

σε νοµοθέτες που διακατέχονται από παρόµοιες µε αυτές απόψεις επί του θιγόµενου 
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κάθε φορά ζητήµατος και έχουν ήδη ένα ανεπτυγµένο πλέγµα σχέσεων µαζί τους, 

γνωρίζοντας ότι κατά αυτό τον τρόπο αυξάνονται οι πιθανότητες πρότασης τους και 

εξασφάλισης της πρόσκλησης. Εποµένως, θα µπορούσε κάποιος να υποθέσει ότι και 

στην ελληνική περίπτωση, οι οργανώσεις απευθύνονται πρωτίστως σε βουλευτές που 

έχουν κοινές µαζί τους απόψεις, συνεχείς επαφές και γενικά δεν θα ήταν αδόκιµο να 

θεωρούνται ως σύµµαχοί τους. ∆ιάσταση, όµως, που προσεγγίσθηκε αρκετά 

επιδερµικά στην παρούσα έρευνα, άρα δεν µπορούν να διατυπωθούν ασφαλή 

συµπεράσµατα.   

Το αντίθετο ισχύει για την υπόθεση περί προσέγγισης δυνατών, θεσµικά ή 

άτυπα, µελών των Επιτροπών, που λόγω της δύναµής τους, θεωρείται ότι κατέχουν 

υψηλή ικανότητα επιρροής γενικά στη νοµοθετική λειτουργία, αλλά και ειδικά στο 

επίπεδο των προτάσεων για ακρόαση. Υπόθεση που επιβεβαιώνεται σε άλλα πολιτικά 

συστήµατα (βλ. Austen – Smith & Wright 1994, Hojnacki & Kimball 1998, Wright 

1990), φαίνεται να ισχύει και στην περίπτωση της Ελλάδας. Από τις συνεντεύξεις 

προέκυψε ότι οι Ο.Σ. στην προσπάθειά τους να εξασφαλίσουν πρόσβαση στις 

ακροάσεις, προστρέχουν σε δρώντες που κατέχουν καίρια θέση στην κοµµατική ή την 

κοινοβουλευτική ιεραρχία. Αρχικά στους εκάστοτε εισηγητές ή τους ειδικούς 

αγορητές κάθε κόµµατος, που επικαλούµενοι την εξειδικευµένη και εις βάθος γνώση 

επί του ζητήµατος του νοµοσχεδίου λόγω ακριβώς της θέσης τους, µπορούν να 

προτείνουν και να «επιβάλλουν» φορείς που κατά την κρίση τους είναι απαραίτητοι 

να συµπεριληφθούν στις προτάσεις της κοινοβουλευτικής οµάδας που ανήκουν. Η 

δεύτερη κατηγορία είναι οι κατέχοντες κοινοβουλευτικού ή κοµµατικού αξιώµατος, 

όπως του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου ή του Γραµµατέα της Κοινοβουλευτικής 

Oµάδας. Η ιδιαίτερη θέση τους, η οποία συνήθως καταλαµβάνεται από 

πρωτοκλασάτα στελέχη κάθε κόµµατος και συχνά συνοδεύεται από µακροχρόνια 

κοινοβουλευτική εµπειρία, δηµιουργούν τις απαραίτητες συνθήκες ούτως ώστε να 

αναγνωρίζονται ως εξόχως σηµαντικοί δρώντες στα πλαίσια κάθε κοινοβουλευτικής 

οµάδας και να έχουν αυξηµένες συγκριτικά δυνατότητες επιβολής στην τελευταία 

των προσώπων που αυτοί προκρίνουν ότι πρέπει να κληθούν για ακρόαση. 

Ο τρίτος δρων που αναφέρθηκε είναι ο αρµόδιος κάθε φορά Υπουργός. Το 

δικαίωµα που του παρέχει ο Κανονισµός της Βουλής να προτείνει αποκλειστικά και 

αυτοβούλως πρόσωπα για ακρόαση, αλλά και η πρακτική που συνήθως ακολουθείται 

η κοινοβουλευτική οµάδα της πλειοψηφίας να συνεννοείται µε τον αρµόδιο Υπουργό 

για το ποιοι πρέπει να κληθούν, τον καθιστούν «ελκυστικό» στόχο άσκησης πίεσης 
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από τις οργανώσεις και σηµαντικό, το σηµαντικότερο ίσως παράγοντα για την 

εξασφάλιση της πρόσκλησης τους. Ταυτόχρονα και ο Πρόεδρος της Επιτροπής 

γίνεται συχνά δέκτης αιτηµάτων από φορείς για πρόσκληση, ο οποίος µπορεί να 

δράσει αποτελεσµατικά κυρίως όταν ακολουθείται η συναινετική διαδικασία της 

πρότασης από το ένα δέκατο (1/10) του όλου αριθµού των µελών της Επιτροπής.  

∆ιαδικασία, όµως, που δεν ακολουθείται στις περισσότερες περιπτώσεις, αφού ως επί 

το πλείστον ακολουθείται η τρίτη οδός που ορίζει ο σηµερινός Κανονισµός, της 

κατάθεσης πρότασης ξεχωριστά από κάθε κοινοβουλευτική οµάδα. Οπότε 

αναδεικνύεται έτι περισσότερο ο τελευταίος παράγοντας που αναφέρθηκε, τα 

κόµµατα. 

 Όντως οι φορείς τείνουν να απευθύνουν το αίτηµά τους για πρόσκληση και 

στα κόµµατα που συµµετέχουν στη Βουλή, τα οποία λειτουργούν ως διαµεσολαβητές 

προς τους προαναφερθέντες δρώντες και κοµιστές του αιτήµατος ή ως οι 

αποφασιστικοί παράγοντες. Όσον αφορά στη συχνότητα των φορέων να 

απευθύνονται στα κόµµατα, σηµαντικό ρόλο φαίνεται να διαδραµατίζει η θέση των 

κοµµάτων στη συµπολίτευση ή την αντιπολίτευση. Συγκεκριµένα στο κόµµα της 

πλειοψηφίας στρέφονται συγκριτικά λιγότεροι φορείς, αφού τείνουν να απευθύνονται 

σε άλλους δρώντες που ανήκουν στο κόµµα και θεωρείται ότι έχουν µεγαλύτερη ισχύ 

στο ζήτηµα της απόφασης περί πρόσκλησής τους στις ακροάσεις, όπως οι Υπουργοί. 

Αντίθετα, τα κόµµατα της αντιπολίτευσης γίνονται συχνότερα δέκτες παρόµοιων 

αιτηµάτων, µιας και θεωρείται ότι οι αποφάσεις για το ποιον θα προτείνει η 

κοινοβουλευτική οµάδα κάθε κόµµατος λαµβάνεται εντός των πλαισίων του και 

αποτελεί καθαρά κοµµατική απόφαση. 

Όποιος, όµως, και αν είναι ο παράγοντας που θα στοχεύσουν οι Ο.Σ. για να 

εξασφαλίσουν την πρόσκληση, γίνεται αντιληπτό ότι µε εξαίρεση τους παράγοντες 

κόµµα και Υπουργό όταν προτείνει αυτοβούλως, οι υπόλοιποι δρώντες θα πρέπει να 

έρθουν σε επαφή µε τα υπόλοιπα µέλη της Επιτροπής, ούτως ώστε να τους πείσουν 

να προσκληθούν συγκεκριµένοι φορείς. Να διευρύνουν, δηλαδή, το συνασπισµό 

υποστήριξης του αιτήµατος των φορέων για παρουσία τους στις ακροάσεις, αίτηµα 

του οποίου πρώτα έγιναν δέκτες. Εποµένως, µπορεί εύλογα να υποθέσει κανείς ότι οι 

δρώντες αυτοί θα εµπλακούν σε µια «επιχείρηση επιρροής» (Ainsworth 1997), κατά 

την οποία λειτουργούν υπέρ και εκ µέρους των οργανώσεων για την καταρχήν 

συµµετοχή τους στις προτάσεις και την αποδοχή τους στη συνέχεια. 



 52

Μια τελευταία διάσταση που συνδέεται µε τα παραπάνω και αναδείχθηκε 

αυθόρµητα από τη συζήτηση µε έναν εκ των βουλευτών, είναι η στρατηγική 

συµπεριφορά των µελών της Επιτροπής και του αρµόδιου Υπουργού. Η επιδίωξή 

τους να προτείνουν και να κληθούν εκπρόσωποι φορέων που έχουν κοινές απόψεις 

µαζί τους δεν εξυπηρετεί µόνο τους συγκεκριµένους φορείς µε τον τρόπο που µόλις 

πριν περιγράψαµε, αλλά και τους ίδιους. Επισηµαίνοντας το ζήτηµα της 

προειληµµένης κοµµατικής απόφασης, ο βουλευτής υποστήριξε ότι οι 

κοινοβουλευτικές οµάδες, οι βουλευτές και οι αρµόδιοι Υπουργοί δεν προσέρχονται 

στις ακροάσεις µε ειλικρίνεια, γνησιότητα και διάθεση να ακροασθούν ουσιαστικά 

τους φορείς και να υιοθετήσουν προτάσεις τους. Αντίθετα αξιοποιούν το υλικό των 

ακροάσεων, ιδιαίτερα των τοποθετήσεων των προσώπων που αυτοί είχαν 

προηγουµένως προτείνει, κατά το πώς αυτό µπορεί να συνδυαστεί και να 

εξυπηρετήσει τις απόψεις τους και τις προειληµµένες αποφάσεις τους. 

∆ιακατεχόµενοι από µια πολιτική προκατάληψη, όπως χαρακτηριστικά την 

αποκαλούσε, δεν επιτρέπουν την επί της ουσίας εξέλιξη του διαλόγου και τη 

δηµιουργική αξιοποίηση του, µε αποτέλεσµα οι ακροάσεις να µην υπηρετούν το 

σκοπό και την αποστολή για τα οποία διεξάγονται, αλλά να καταλήγουν εργαλεία 

προς ιδιοτελή χρήση. Πρακτική που δεν απαντάται αποκλειστικά στην ελληνική 

περίπτωση, αλλά φαίνεται να αποτελεί διαδεδοµένο φαινόµενο όταν διεξάγονται 

ακροάσεις στις Επιτροπές των νοµοθετικών σωµάτων.38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
38 Βλ. Κεφάλαιο Πρώτο, σελ. 24-25. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

ΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΑΚΡΟΑΣΕΙΣ 
 
 

Οι νοµοθετικές ακροάσεις παρουσιάζονται ως µέσο δηµιουργίας και 

ανάπτυξης  µίας ανταλλακτικής σχέσης µεταξύ των θεσµικών δρώντων και των Ο.Σ. 

Από τη µία οι οργανώσεις προσφέρουν τα απαραίτητα για τη διαµόρφωση σωστών 

νοµοθετικών αποφάσεων και τη νοµιµοποίησή τους, αγαθά της πληροφορίας, της 

στήριξης και της ενηµέρωσης, ενώ για αντάλλαγµα οι νοµοθέτες προσφέρουν στις 

Ο.Σ. καταρχήν πρόσβαση στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων µέσω της 

παρουσίας τους στις ακροάσεις, πρόσβαση που δυνητικά µπορεί να µετεξελιχθεί σε 

θετική επιρροή των αποφάσεων προς τα συµφέροντά τους, µιας και η παρουσία τους 

εκεί τους επιτρέπει να εκθέσουν τις θέσεις τους, να καταστήσουν κοινωνούς τους 

νοµοθέτες για τα πλεονεκτήµατά ή τα µειονεκτήµατά των προτεινόµενων 

νοµοσχεδίων και γενικά να προωθήσουν τα αιτήµατά τους. Η ανταλλακτική αυτή 

σχέση αλληλοεξυπηρέτησης των σκοπών και των επιδιώξεων εκατέρωθεν των 

δρώντων και τα ωφέληµα αποτελέσµατα που εµφανίζει και για τους δύο, ουσιαστικά 

αποτελούν τους κύριους λόγους πραγµατοποίησης των ακροάσεων στις Επιτροπές 

και της συνεχούς ανάπτυξης των. Με τη διάδοσή των ακροάσεων σε ένα πλήθος 

πολιτικών συστηµάτων και την πρόνοια για εφαρµογή τους σε όσο το δυνατόν 

περισσότερες περιπτώσεις επεξεργασίας σχεδίων ή προτάσεων νόµων, τείνουν να 

καταστούν καθολική πρακτική στη νοµοθετική διαδικασία και αναπόσπαστο κοµµάτι 

της δραστηριότητας των Ο.Σ. 

 Για την επιβεβαίωση του επιχειρήµατος στην ελληνική περίπτωση 

προσφέρεται το παρών Κεφάλαιο. Εστιάζοντας «τον ερευνητικό µας φακό» στα 

Πρακτικά της επεξεργασίας όλων ανεξαιρέτως των σχεδίων ή των προτάσεων νόµων 

της Ι’ Περιόδου (2000-2004) που έλαβαν χώρα στις ∆ιαρκείς Επιτροπές του 

ελληνικού Κοινοβουλίου, θα επιχειρήσουµε να εξετάσουµε µία σειρά πτυχών που 

αναδεικνύονται από αυτά και σχετίζονται άµεσα µε τις ακροάσεις και την παρουσία 

των οργανώσεων σε αυτές. Στην πρώτη ενότητα θα παραθέσουµε τα συνολικά 

στοιχεία του νοµοθετικού έργου της Βουλής κατά την Ι’ Περίοδο. Παράλληλα θα 

αντιπαραβάλουµε τις περιπτώσεις των σχεδίων ή των προτάσεων νόµων που είχαµε 

ακρόαση εξωκοινοβουλευτικών προσώπων – φορέων κατά την επεξεργασία τους, στο 

σύνολο των ψηφισθέντων νοµοσχεδίων, για να διαπιστώσουµε εάν οι ακροάσεις 
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αποτελούν  παγιωµένη πρακτική στο ελληνικό Κοινοβούλιο και µε ποια συχνότητα 

διεξάγονται. Επίσης, θα απαριθµήσουµε τους φορείς που συµµετείχαν, θα 

εξακριβώσουµε ποιες οργανώσεις παρίστανται περισσότερο και πόσο, ενώ θα 

επιχειρήσουµε να εξακριβώσουµε ποιος είναι ο βαθµός πρόσβασης διάφορων τύπων 

οργανώσεων.39 Κατά τον ίδιο τρόπο θα κινηθούµε και στην επόµενη ενότητα, µε τη 

διαφορά ότι στη δεύτερη ενότητα θα προσεγγίσουµε τις ίδιες διαστάσεις ανά κάθε 

∆ιαρκή Επιτροπή ξεχωριστά και στην τρίτη θα εστιάσουµε στην παράµετρο των 

Συνόδων. 

 

3.1 Η συνολική εικόνα 
 

 Η Ι’ Περίοδος της Βουλής εκτείνεται χρονικά από τον Απρίλιο του 2000 έως 

το Φεβρουάριο του 2004. Το συνολικό νοµοθετικό έργο που παρήχθη από τις έξι 

∆ιαρκείς Επιτροπές κατά το συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα παρουσιάζεται στον 

Πίνακα 1. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ  

 

Σχέδια νόµου40 

Συµβάσεις41 

Προτάσεις νόµου 

 

 

  18642 

220 

 28 

 
Πηγή: Βουλή των Ελλήνων, ∆ιεύθυνση Κοινοβουλευτικών Επιτροπών (2004), Στοιχεία για το Έργο των 

Επιτροπών της Βουλής που Λειτούργησαν Κατά την Ι’ Βουλευτική Περίοδο (2000 – 2004), Προεδρεία Απ. 

Κακλαµάνη, Αθήνα.  
                                                 
39 Οι τύποι των οργανώσεων προκύπτουν από συγκεκριµένη τυπολογία που υιοθετήθηκε για τους 
σκοπούς της ανάλυσης και θα παρουσιασθεί στην επόµενη ενότητα. 
40Συµπεριλαµβάνονται και τα σχέδια νόµου που µετά την αναθεώρηση του Συντάγµατος και αρχής 
γενοµένης από τη Β’ Σύνοδο επεξεργάσθηκαν και ψηφίστηκαν σύµφωνα µε τη διαδικασία που 
προβλέπει το άρθρο 70 του αναθεωρηµένου Συντάγµατος.  
41 Τις διακρίνουµε από τα υπόλοιπα σχέδια νόµου, µιας και σε αυτές δεν έχουµε τη διεξαγωγή 
ακροάσεων. 
42 Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι στον Πίνακα του τόµου µε τα συνολικά στοιχεία (Βουλή των 
Ελλήνων, ∆ιεύθυνση Κοινοβουλευτικών Επιτροπών 2004: 5) υπάρχει λάθος στους αριθµούς των 
σχεδίων νόµων. Συγκεκριµένα ο αριθµός είναι ελλιπής κατά δύο σχέδια νόµου, όπως προέκυψε από 
την διεξοδική έρευνα των Πινάκων για κάθε Σύνοδο που ακολουθούν στον τόµο. Για 349 σχεδία 
νόµου και συµβάσεις, χωρίς να περιλαµβάνονται όσα ψηφίστηκαν µε τη διαδικασία του άρθρου 70 του 
Συντάγµατος (55) και παρουσιάζονται στην πρώτη στήλη του Πίνακα, τελικά επεξεργάσθηκαν και 
ψηφίστηκαν 351 από τις ∆ιαρκής Επιτροπές της Βουλής. 
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Στον επόµενο Πίνακα θα αντιπαραβάλουµε τα σχέδια και τις προτάσεις 

νόµου κατά την επεξεργασία των οποίων διεξήχθη ακρόαση εξωκοινοβουλευτικών 

προσώπων στα  συνολικά στοιχεία του Πίνακα 1. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ 

Σχέδια νόµου 186 100% 

Σχέδια νόµου 

µε ακρόαση 
  98 52,7% 

Προτάσεις νόµου   28 100% 

Προτάσεις νόµου  

µε ακρόαση 
    1 3,6% 

 
Πηγή: Βουλή των Ελλήνων, ∆ιεύθυνση Κοινοβουλευτικών Επιτροπών (2004)/Βουλή των Ελλήνων (2000–2004), 

Πρακτικά και Εκθέσεις των ∆ιαρκών Επιτροπών, Περίοδος Ι’, Προεδρία Απ. Κακλαµάνη, Αθήνα.43 

 

Από τον Πίνακα 2 προκύπτει ότι µόλις στα µισά νοµοσχέδια είχαµε 

διεξαγωγή ακρόασης κατά την επεξεργασία τους στις ∆ιαρκείς Επιτροπές. Από τα 

186 σχέδια νόµου µόλις στα 98 είχαµε πραγµατοποίηση ακρόασης, ποσοστό που 

ανέρχεται στο 52,7%. Παρά την απουσία διαθέσιµων στοιχείων για τα ισχύοντα σε 

άλλα νοµοθετικά σώµατα ως προς το ζήτηµα αυτό και την επακόλουθη αδυναµία 

σύγκρισης για την εξαγωγή ασφαλών συµπερασµάτων, προκαλεί εντύπωση ο µικρός  

αριθµός νοµοσχεδίων κατά τη συζήτηση των οποίων είχαµε ακρόαση. Ιδιαίτερα εάν 

συνδυαστεί µε τη θετική στάση των νοµοθετών για τις ακροάσεις, στάση που 

επιβεβαιώθηκε και στην ελληνική περίπτωση, σύµφωνα µε τα Πρακτικά και τις 

συνεντεύξεις που στο προηγούµενο Κεφάλαιο αναλύσαµε, και τα οφέλη που 

θεωρείται ότι προσφέρουν, δεν φαίνονται ικανά να οδηγούν σε ευρεία εφαρµογή 

τους, προκαλώντας απορίες και υποθέσεις για τους λόγους που δηµιουργούν τη 

συγκεκριµένη αναλογία. Η πρόσφατη υιοθέτηση της διαδικασίας των ακροάσεων 

(1987) και τα λίγα χρόνια εφαρµογής της, που έχουν συντελέσει στη µη εξοικείωση 

και την απουσία ανάλογης κουλτούρας από την πλευρά των νοµοθετών; Η µη 
                                                 
43 Για τα σχέδια και τις προτάσεις νόµου µε ακρόαση ανατρέξαµε στα Πρακτικά κάθε ∆ιαρκούς 
Επιτροπής, τα οποία περιλαµβάνονται σε δεκάδες τόµους. Συνεπώς είναι δύσκολη η αναφορά όλων 
των τόµων κάθε Επιτροπής, οπότε διατυπώνεται αθροιστικά. 
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κατοχυρωµένη από τον Κανονισµό της Βουλής ή το Σύνταγµα πρόνοια για την 

υποχρεωτικότητα των ακροάσεων σε κάθε σχέδιο ή πρόταση νόµου και η ευχέρεια 

που προσφέρει η σηµερινή προαιρετικότητα; Η απουσία αµοιβής των βουλευτών για 

τη συνεδρίαση που διεξάγεται η ακρόαση των φορέων; Η έλλειψη ενδιαφέροντος από 

την πλευρά των Ο.Σ. που πιθανόν να θεωρούν αναποτελεσµατική τη µέθοδο των 

ακροάσεων, κυρίως λόγω των χαρακτηριστικών του ελληνικού Κοινοβουλίου και των 

ισχνών δυνατοτήτων του σε σύγκριση µε τις αντίστοιχες της εκτελεστικής εξουσίας; 

Όλα τα παραπάνω αποτελούν αυθόρµητες υποθέσεις που προσπαθούν να εξηγήσουν 

τη µικρή συχνότητα διεξαγωγής ακροάσεων στην ελληνική Βουλή. Υποθέσεις, όµως, 

που δεν διερευνώνται στο παρόν πόνηµα, αλλά πιθανόν να αποτελέσουν έναυσµα για 

µελλοντικές µελέτες. 

Κι αν στην περίπτωση των σχεδίων νόµων µόνο υποθέσεις µπορούν προς το 

παρόν να διατυπωθούν, στις προτάσεις νόµων οι λόγοι για τη µη διεξαγωγή 

ακροάσεων κατά την επεξεργασία τους είναι προφανείς. Όπως τονίστηκε από την κ. 

Σερλή, Προϊσταµένη της ∆ιεύθυνσης Κοινοβουλευτικών Επιτροπών, οι κυριότεροι 

λόγοι για τον µικρό αριθµό των προτάσεων νόµων µε ακρόαση, µόλις 1/28 όπου 

3,6% επί του συνόλου των προτάσεων, πρέπει να αναζητηθούν καταρχήν στα 

προσκόµµατα που τίθενται µε το άρθρο 73 του Συντάγµατος. Σύµφωνα µε αυτό κάθε 

σχέδιο ή πρόταση νόµου πρέπει να πληρεί κάποιες προϋποθέσεις, ιδιαίτερα, όταν 

αφορά οικονοµικά ζητήµατα και δαπάνες. Εννοούµε κυρίως την προσυπογραφή από 

τον Υπουργό Οικονοµικών, στοιχείο που απουσιάζει από τις προτάσεις νόµου που 

προέρχονται από τα κόµµατα της αντιπολίτευσης. Επιπλέον, το γεγονός ότι 

προτείνονται από την µειοψηφία καθιστά την τύχη τους προδιαγεγραµµένη σε µία 

Βουλή που η δυνατότητα απόφασης ουσιαστικά και αποκλειστικά ανήκει στην 

αυστηρώς κοµµατικά πειθαρχούµενη πλειοψηφία. Τα δύο παραπάνω στοιχεία σε 

συνδυασµό δεν επιτρέπουν την εκτενή συζήτηση και την ανάλογη µε τα σχέδια νόµου 

επεξεργασία των προτάσεων νόµων στις Επιτροπές, άρα και τη διεξαγωγή 

ακροάσεων, αφού περιορίζονται µόνο σε µία συζήτηση που καταλήγει στην επί της 

αρχής απόρριψη τους και την απευθείας εισαγωγή τους στην Ολοµέλεια. Φαινόµενο 

που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από τους βουλευτές της µειοψηφίας, κυρίως 

των µικρότερων λεγόµενων κοµµάτων, που κατηγορούν την πλειοψηφία για 

συστηµατική υποβάθµιση του ρόλου τους, για κατάχρηση των δυνατοτήτων της σε 

βάρος τους και σε βάρος της νοµοθετικής λειτουργίας. Αντιδράσεις που µόνο σε µία 

περίπτωση στάθηκαν ικανές να επιβάλουν τη διεξαγωγή ακρόασης για πρόταση 
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νόµου. Συγκεκριµένα του κόµµατος του Συνασπισµού στην ∆ιαρκή Επιτροπή 

Κοινωνικών Υποθέσεων, χωρίς βέβαια να αλλάξει κάτι ως προς την τελική της 

απόρριψή, όπως αναµενόταν άλλωστε44 

Επανερχόµενοι στα σχέδια νόµου, διαµέσου της διεξοδικής έρευνας των 

Πρακτικών των ∆ιαρκών Επιτροπών, προέκυψε ότι στις ακροάσεις για τα νοµοσχέδια 

της Ι’ Περιόδου κατέθεσαν συνολικά 303 φορείς. Αν ληφθεί υπόψη ο κανόνας ότι οι 

περισσότεροι φορείς όταν λάβουν πρόσκληση για ακρόαση παρίστανται, αφού 

εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση να κληθούν και να µην παραστούν, το πρώτο σχόλιο 

που µπορεί να διατυπωθεί είναι ότι ο αριθµός αυτός φαντάζει µικρός. Επιπρόσθετα 

δεν θα πρέπει να περάσει απαρατήρητο και το επόµενο εύρηµα. ∆ιαπιστώθηκε ότι η 

συντριπτική πλειοψηφία των φορέων καταθέτουν σε νοµοθετική ακρόαση των 

∆ιαρκών Επιτροπών µόνο µία φορά. Συγκεκριµένα από τους 303 φορείς οι 244 

παρέστησαν σε ακρόαση ενός και µόνο νοµοσχεδίου, ενώ οι υπόλοιποι κατέθεσαν σε 

δύο ή περισσότερες περιπτώσεις. Από τους δεύτερους, αυτοί που εµφανίζουν τη 

µεγαλύτερη συχνότητα πρόσβασης στις ακροάσεις των Επιτροπών παρουσιάζονται 

στον Πίνακα 3 (δέκα πρώτοι). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

Φορείς Συχν. πρόσβασης 

Σ.Ε.Β. 

Γ.Σ.Ε.Ε. 

Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. 

Κ.Ε.∆.Κ.Ε. 

Α.∆.Ε.∆.Υ. 

Τ.Ε.Ε. 

Ε.Σ.Ε.Ε. 

Ε.Ν.Α.Ε. 

ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ. 

Ο.Ε.Ν.Γ.Ε.45 

18 

13 

11 

10 

10 

  8 

  6 

  5 

  4 

  4 
 

Πηγή: Βουλή των Ελλήνων (2000-2004), Πρακτικά και Εκθέσεις των ∆ιαρκών Επιτροπών, Περίοδος Ι’, Προεδρία 

Απ. Κακλαµάνη, Αθήνα. 

                                                 
44 Στην ακρόαση της συγκεκριµένης πρότασης νόµου που αφορούσε το ζήτηµα των ναρκωτικών είχαν 
κληθεί ο δηµοσιογράφος κ. Κ. Τσαρούχας και ο Πρόεδρος του Ερευνητικού Πανεπιστηµιακού 
Ινστιτούτου Ψυχικής Υγιεινής, καθηγητής κ. Στεφανής. 
45 Με τέσσερις ακροάσεις στο ενεργητικό τους εµφανίζονται  επίσης οι Ο.Λ.Μ.Ε., Π.Ο.ΑΣ.Υ., 
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και Ε.Β.Ε.Α. 
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Από τα ευρήµατα του Πίνακα και τις επισηµάνσεις της προηγούµενης 

παραγράφου, καθίσταται πασιφανές ότι στα πλαίσια των ακροάσεων η δράση 

κάποιων συγκεκριµένων οργανώσεων εµφανίζεται κυρίαρχη. Ενώ οι περισσότεροι 

φορείς συνήθως παρίστανται σε µία µόνο περίπτωση, υπάρχει µία µικρή µειοψηφία 

της τάξης των 15 οργανώσεων που έχει κληθεί και παραστεί πάνω από τέσσερις 

φορές. Ακόµη και σε αυτή την κατηγορία ξεχωρίζουν κάποιες οργανώσεις. Καταρχήν 

ο Σ.Ε.Β. που µε διαφορά αναδεικνύεται ως εκείνη η οργάνωση που κατά κόρων 

χρησιµοποιεί το βήµα των ακροάσεων για να εκθέσει τις απόψεις της επί του κάθε 

νοµοσχεδίου που την αφορά. Έπονται ο κορυφαίος φορέας εκπροσώπησης των 

εργατικών συµφερόντων, η Γ.Σ.Ε.Ε., µε 13 παρουσίες και η Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. µε 11 

ακροάσεις. ∆έκα παρουσίες αριθµεί η Κ.Ε.∆.Κ.Ε. και η Α.∆.Ε.∆.Υ., οχτώ το Τ.Ε.Ε., 

ενώ ακολουθούν η Ε.Σ.Ε.Ε. µε έξι, η Ε.Ν.Α.Ε. µε πέντε και µε τέσσερις ακροάσεις οι 

υπόλοιποι. Άρα  Σ.Ε.Β., Γ.Σ.Ε.Ε., Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., Κ.Ε.∆.Κ.Ε. και Α.∆.Ε.∆.Υ. 

εµφανίζονται ως µία ξεχωριστή υποκατηγορία µέσα στους φορείς που έχουν τη 

µεγαλύτερη συχνότητα πρόσβασης στις ∆ιαρκείς Επιτροπές, µε κοινό  γνώρισµα την 

πρωτεύουσα θέση στην χρήση της µεθόδου των ακροάσεων. 

Αν επιχειρήσουµε να εξακριβώσουµε γιατί συµβαίνει αυτό, ποιοι λόγοι 

συντελούν σε αυτή την ανοµοιογενή συµπεριφορά των νοµοθετών που προσκαλούν, 

απέναντι στις οργανώσεις και την αντίστοιχη δράση των δεύτερων, πρέπει να 

εστιάσουµε κατά κύριο λόγο στα κοινά χαρακτηριστικά των οργανώσεων που 

παρουσιάζουν τη µεγαλύτερη συχνότητα. Με τον τρόπο αυτό θα µπορέσουµε να 

αποµονώσουµε τα κοινά στοιχεία που απαντόνται ανεξαιρέτως στις συγκεκριµένες 

οργανώσεις, στοιχεία που πιθανόν να αποτελούν και τις αιτίες για την ως άνω 

διαπίστωση ως προς το ζήτηµα της πρόσβασης τους στις ακροάσεις. Πρόκειται, 

λοιπόν, για οµοσπονδίες ή συνοµοσπονδίες οργανώσεων46, µε µεγάλο αριθµό µελών, 

αντίστοιχη δηµόσια αναγνωρισηµότητα, µε ιδιαίτερα σηµαντική θέση στα πλαίσια 

του κοινωνικού και του οικονοµικού συστήµατος, απόρροια και της στάσης του 

κράτους απέναντι τους και του συστήµατος αντιπροσώπευσης των συµφερόντων 

στην Ελλάδα47, µε αρκετές δυνατότητες και µέσα δράσης στη διάθεσή τους και, 

τέλος, εδρεύουν στην Αθήνα, την πρωτεύουσα του υπερσυγκεντρωτικού συστήµατος 

                                                 
46 ∆εν αποκλείεται βέβαια να συµµετέχουν πέρα από τις οργανώσεις και πρόσωπα ως αυτοτελείς 
µονάδες. Χαρακτηριστικό παράδειγµα ο Σ.Ε.Β. στους κόλπους του οποίου συµπεριλαµβάνονται και 
µεµονωµένοι επιχειρηµατίες ως συστατικά του µέλη. 
47 Ασχέτως των όποιων διαφοροποιήσεων και διαφορετικών αντιλήψεων για τον ακριβή χαρακτήρα 
του, πασίδηλα αναγνωρίζεται κατά βάση ως κορπορατιστικό. 
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εξουσίας της Ελλάδας και χώρος διεξαγωγής των ακροάσεων στις ∆ιαρκείς 

Επιτροπές της Βουλής. 

Όλα τα παραπάνω θα µπορούσαν να αναχθούν ως πιθανοί λόγοι για να 

εξηγηθεί η τάση των µελών των Επιτροπών να περιλαµβάνουν τις συγκεκριµένες 

οργανώσεις στις προτάσεις τους για ακρόαση και για να ερµηνευτεί η µεγάλη 

συχνότητα πρόσβασης που απολαµβάνουν. Χωρίς να αποκλείονται και άλλοι λόγοι, 

οι προαναφερθέντες µοιάζουν να είναι οι κυριότεροι, µε την επιφύλαξη όµως ότι δεν 

µελετώνται συστηµατικά στην παρούσα τουλάχιστον εργασία, εγχείρηµα που θα 

µπορούσε να αναληφθεί σε µελλοντική προσπάθεια. Αυτό, όµως, που ανεπιφύλακτα  

µπορεί να εξαχθεί είναι ότι και στην περίπτωση των ακροάσεων αποδεικνύεται 

περίτρανα η κυρίαρχη θέση που καταλαµβάνουν και ο αντίστοιχος ρόλος που 

διαδραµατίζουν οι συγκεκριµένες οργανώσεις στο σύστηµα αντιπροσώπευσης των 

συµφερόντων στην Ελλάδα. 

Η επόµενη διάσταση που θα επιχειρήσουµε να διερευνήσουµε είναι η σχέση 

µεταξύ του τύπου των Ο.Σ. και της συχνότητας πρόσβασης τους στις νοµοθετικές 

ακροάσεις. Με άλλα λόγια, θα προσπαθήσουµε να διαπιστώσουµε ποιοι τύποι 

οργανώσεων εµφανίζουν εντονότερη παρουσία στις ∆ιαρκείς Επιτροπές διαµέσου του 

καναλιού των ακροάσεων. Η κατάταξη των 303 φορέων που συµµετείχαν στις 

νοµοθετικές ακροάσεις κατά την Ι’ Περίοδο θα γίνει στη βάση της τυπολογίας που 

προτείνει ο Κ. Λάβδας (2004: 72-74). Σύµφωνα µε αυτή οι Ο.Σ. διακρίνονται σε 

πέντε κατηγορίες: 

i) Εργοδοτικές και επιχειρηµατικές ενώσεις, που αναφέρονται σε οργανώσεις που 

εκπροσωπούν τα συµφέροντα των εργοδοτών, των επιχειρηµατιών ή και των δύο 

ταυτόχρονα. 

ii) Εργατικά συνδικάτα, που περιλαµβάνουν τις οργανώσεις που εκπροσωπούν τα 

συµφέροντα των εργατών και των εργαζοµένων όλων των επιπέδων (δηµόσιος, 

ιδιωτικός τοµέας). 

iii) Επαγγελµατικές ενώσεις, δηλαδή οι οργανώσεις που εκπροσωπούν τα 

συµφέροντα των επαγγελµατιών. 

iv) Άτυπες οµάδες, που περιλαµβάνουν συλλογικότητες µε χαλαρό βαθµό 

οργάνωσης, συχνά ευκαιριακή συγκρότηση και ασταθή δοµή µελών. 

v) ∆ηµόσιες θεσµικές οργανώσεις, που αναφέρονται σε θεσµικές συλλογικότητες 

εντός του συστήµατος δηµόσιας εξουσίας, αλλά µε χαρακτηριστικά Ο.Σ. ως προς τη 

δράση τους όταν επιδιώκουν την ικανοποίηση αιτηµάτων τους. 
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Στη βάση, λοιπόν, της συγκεκριµένης τυπολογίας κατηγοριοποιήθηκαν οι 303 

φορείς, η συχνότητα πρόσβασης των οποίων παρουσιάζεται επίσης στον Πίνακα που 

ακολουθεί. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4 

Τύπος Αριθµός φορέων Συχν. Πρόσβασης 

Εργοδοτικές & επιχειρ. ενώσεις 

Εργατικά συνδικάτα 

Επαγγελµατικές ενώσεις 

Άτυπες οµάδες 

∆ηµόσιες θεσµικές οργανώσεις 

Σύνολο 

 65 

 91 

 75 

 10 

 62 

303 

117 

147 

100 

 10 

 88 

462 

 

Πηγή:  Βουλή των Ελλήνων (2000 – 2004), Πρακτικά και Εκθέσεις των ∆ιαρκών Επιτροπών, Περίοδος Ι’, 

Προεδρία Απ. Κακλαµάνη, Αθήνα. 

 

Από τα στοιχεία του Πίνακα 4 διαπιστώνουµε ότι οι περισσότερες 

οργανώσεις που συµµετείχαν στις νοµοθετικές ακροάσεις της προηγούµενης 

βουλευτικής Περιόδου, εκπροσωπούσαν εργατικά συµφέροντα, αφού 91 από το 

σύνολο των 303 φορέων εντάσσονται στην κατηγορία των εργατικών συνδικάτων. 

Ακολουθούν οι επαγγελµατικές ενώσεις µε 75 φορείς και οι οργανώσεις που 

εκπροσωπούσαν εργοδοτικά ή επιχειρηµατικά συµφέροντα, µε 65 φορείς να 

συναποτελούν τη συγκεκριµένη κατηγορία. Με µικρή διαφορά έπονται οι δηµόσιες 

θεσµικές οργανώσεις (62 φορείς), ενώ οι άτυπες οµάδες καταλαµβάνουν την 

τελευταία θέση αφού αριθµούν συνολικά µόλις 10 φορείς. Παρόµοια κατανοµή 

ακολουθείται και στη συχνότητα πρόσβασης. Όπως αναµένονταν τα εργατικά 

συνδικάτα εµφάνισαν τη µεγαλύτερη συµµετοχή µε 147 παρουσίες στις ∆ιαρκείς 

Επιτροπές µέσω των ακροάσεων. Η διαφορά στα νούµερα των δύο στηλών (91 – 147) 

έγκειται στο γεγονός ότι κάποιες οργανώσεις προσκαλούνται και καταθέτουν σε 

περισσότερες από µία ακροάσεις. Παραδείγµατος χάρη η Γ.Σ.Ε.Ε. και η Α.∆.Ε.∆.Υ. 

που µακράν αναδεικνύονται ως οι ηγετικές εργατικές οργανώσεις στη χρήση της 

µεθόδου των ακροάσεων, µε 13 και 10 παρουσίες αντίστοιχα. 

 Στη δεύτερη θέση, σε αντίθεση µε των πρώτη στήλη, βρίσκουµε τις 

εργοδοτικές-επιχειρηµατικές ενώσεις, οι οποίες εξασφάλισαν συνολικά 117 
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παρουσίες κατά την επεξεργασία των νοµοσχεδίων της Ι’ Περιόδου στις ∆ιαρκείς 

Επιτροπές. Αυτή η αύξηση στο βαθµό συµµετοχής οφείλεται στο γεγονός ότι στους 

κόλπους των επιχειρηµατικών ενώσεων συµπεριλαµβάνονται οργανώσεις που η 

δράση τους είναι ιδιαίτερα έντονη και πολυσχιδής. Ενδεικτικά µόνο να αναφέρουµε 

τον Σ.Ε.Β. µε 18 παρουσίες ή την Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. µε 11, αποδεικνύοντας κατά αυτό τον 

τρόπο την κυρίαρχη θέση των συγκεκριµένων οργανώσεων όχι µόνο στο ελληνικό 

σύστηµα αντιπροσώπευσης των συµφερόντων, αλλά και στα πλαίσια των οµολόγων 

µε αυτές οργανώσεις. 

Στην τρίτη θέση κατατάσσονται οι επαγγελµατικές ενώσεις, οι οποίες 

εξασφάλισαν 100 παρουσίες στις ακροάσεις της προηγούµενης βουλευτικής 

Περιόδου. Αναλογιζόµενοι ότι η κατηγορία αυτή αποτελείται από 75 φορείς, εύλογα 

µπορούµε να συµπεράνουµε ότι η πλειοψηφία των επαγγελµατικών ενώσεων 

καταθέτει συνήθως µία φορά, δηλαδή σε ένα νοµοσχέδιο. Αποτέλεσµα να 

υποσκελίζονται από τις επιχειρηµατικές ενώσεις, οι οποίες ουσιαστικά διπλασιάζουν 

τη συχνότητα πρόσβασης τους σε σχέση µε τον συνολικό αριθµό τους. Το ίδιο 

φαινόµενο µε τις επαγγελµατικές ενώσεις εµφανίζεται και στην περίπτωση των 

δηµόσιων θεσµικών οργανώσεων, όπου 62 φορείς καταθέτουν συνολικά σε 88 

ακροάσεις. Ο λόγος, όπως και στις επαγγελµατικές, η παρουσία των περισσότερων 

οργανώσεων που αποτελούν την κατηγορία αυτή στη συζήτηση ενός και µόνο 

νοµοσχεδίου. Ολοκληρώνοντας, οι άτυπες οµάδες παρουσιάζουν και στη συχνότητα 

πρόσβασης τη µικρότερη επίδοση µε µόλις 10 παρουσίες. Ο συγκεκριµένος αριθµός 

σε συνδυασµό µε το συνολικό νούµερο των οργανώσεων που αποτελούν τον τύπο 

αυτό (10), επιβεβαιώνει την αποσπασµατική και “ad hoc” δράση των άτυπων οµάδων 

που τείνουν να προσέρχονται στην επεξεργασία ενός και µόνο νοµοσχεδίου, χωρίς να 

εµφανίζουν διαρκή και συστηµατική δράση στα πλαίσια της νοµοθετικής εξουσίας 

και διαµέσου των ακροάσεων. 

 

3.2 Οι Επιτροπές 

 
Στην παρούσα ενότητα θα προσεγγίσουµε κάθε ∆ιαρκή Επιτροπή ξεχωριστά. 

Με τον ίδιο τρόπο που πραγµατοποιήθηκε η ανάλυση της προηγούµενης ενότητας και 

µελετώντας της ίδιες πτυχές του ζητήµατος, θα προσπαθήσουµε να «φωτίσουµε» τη 

διαδικασία των ακροάσεων και κυρίως το ρόλο των Ο.Σ. που συµµετέχουν σε αυτές. 
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Πρώτο εύρηµα είναι το ποσοστό διεξαγωγής ακροάσεων σε αναλογία του συνόλου 

των ψηφισθέντων νοµοσχεδίων κάθε Επιτροπής. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5 

∆ιαρκείς Επιτροπές Σχέδια νόµου 
Σχέδια νόµου 

µε ακρόαση 
Ποσοστό 

Μορφωτικών Υποθέσεων 

Εθνικής Άµυνας & Εξωτ. Υποθ. 

Οικονοµικών Υποθέσεων 

Κοινωνικών Υποθέσεων 

∆ηµ. ∆ιοικ., ∆ηµ. Τάξης & ∆ικ. 

Παραγωγής και Εµπορίου 

 

  18 

  13 

  55 

  27 

  50 

  23 

 

  9 

  5 

24 

23 

16 

21 

 

  50,0% 

   38,4% 

   43,6% 

   85,2% 

   29,1% 

   91,3% 

Σύνολο 186 98  

 
Πηγή:  Βουλή των Ελλήνων, ∆ιεύθυνση Κοινοβουλευτικών Επιτροπών (2004) / Βουλή των Ελλήνων (2000–

2004), Πρακτικά και Εκθέσεις των ∆ιαρκών Επιτροπών, Περίοδος Ι’, Προεδρία Απ. Κακλαµάνη, Αθήνα. 

 

Είναι πασιφανές ότι µεταξύ των Επιτροπών υπάρχουν σηµαντικές 

διαφοροποιήσεις, διαφορές που αν ιδωθούν συγκριτικά µεταξύ ορισµένων Επιτροπών 

λαµβάνουν χαοτικές διαστάσεις. Καταρχήν παρατηρούµε ότι δύο Επιτροπές 

εµφανίζουν τη µεγαλύτερη συχνότητα διεξαγωγής ακροάσεων, η Παραγωγής και 

Εµπορίου και η Κοινωνικών Υποθέσεων. Μάλιστα στην πρώτη περίπτωση σχεδόν σε 

κάθε νοµοσχέδιο που συζητείται στα πλαίσια της έχουµε πραγµατοποίηση ακρόασης. 

Συγκεκριµένα στα 21 από τα 23 νοµοσχέδια, ήτοι ποσοστό 91,3%. Παρόµοια εικόνα 

εντοπίζεται και στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, όπου στα 23 από συνολικά 

27 επεξεργασθέντα νοµοσχέδια, ποσοστό 85,2%, διεξήχθη ακρόαση 

εξωκοινοβουλευτικών προσώπων. Η τρίτη Επιτροπή, αλλά µε σηµαντική απόσταση 

από τις δύο πρώτες, αναδεικνύεται η Μορφωτικών Υποθέσεων, όπου η αναλογία 

αγγίζει το ½, δηλαδή για κάθε δύο σχέδια νόµου έχουµε µία ακρόαση. Οι αναλογίες 

και τα αντίστοιχα ποσοστά για τις επόµενες τρεις Επιτροπές βαίνουν συνεχώς 

µειούµενα. Η Οικονοµικών Υποθέσεων εµφανίζει ποσοστό 45,6%, η Εθνικής Άµυνας 

και Εξωτερικών Υποθέσεων 38,4% και η ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, ∆ηµόσιας Τάξης και 

∆ικαιοσύνης µόλις 29,1% όπου σε αναλογία αντιστοιχεί περίπου µία ακρόαση για 

τρία ψηφισθέντα νοµοσχέδια. 
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Η παράθεση συγκεκριµένων λόγων που πιθανόν να ευθύνονται για την 

ανοµοιογενή εικόνα µεταξύ των ∆ιαρκών Επιτροπών είναι δύσκολη και ίσως 

παρακινδυνευµένη. Θα µπορούσε για παράδειγµα να υποστηριχτεί ότι στις Επιτροπές 

που έχουµε τη µεγαλύτερη κατάθεση και επεξεργασία νοµοσχεδίων όπως στην 

Οικονοµικών Υποθέσεων ή τη ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης,48 µε 55 και 50 νοµοσχέδια 

αντίστοιχα, έχουµε και τις λιγότερες ακροάσεις, αναδεικνύοντας έτσι την ποσότητα 

και το φόρτο εργασίας σε πιθανό ανασταλτικό παράγοντα για τη διεξαγωγή 

ακροάσεων. Όµως, το επιχείρηµα σαφώς αµφισβητείται από τα ισχύοντα στην 

Επιτροπή Εθνικής Άµυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, όπου έχουµε τα λιγότερα 

ψηφισθέντα νοµοσχέδια (13) και ταυτόχρονα το δεύτερο µικρότερο ποσοστό 

ακροάσεων (38,4%). 

 Παροµοίως απορρίπτεται η άποψη για τον αριθµό των Υπουργείων τα 

νοµοσχέδια των οποίων κατατίθενται σε συγκεκριµένες Επιτροπές. Αν εστιάσουµε 

στην Επιτροπή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης θα διαπιστώσουµε ότι µολονότι τέσσερα 

Υπουργεία καταθέτουν τα νοµοσχέδια τους εκεί, παρουσιάζει το χαµηλότερο 

ποσοστό ακροάσεων, ενώ στη Μορφωτικών Υποθέσεων που υποβάλλουν δύο µόνο 

Υπουργεία το ποσοστό αυτό είναι υψηλότερο κατά 20%49. Βέβαια θα µπορούσε να 

υποστηριχθεί ότι ορισµένα Υπουργεία κατέχουν κεντρικότερη, συγκριτικά µε άλλα, 

θέση στην κυβερνητική και εξουσιαστική δοµή, άρα και τα νοµοσχέδια τους έχουν 

µεγαλύτερη βαρύτητα, αφορούν περισσότερο κόσµο και οργανώσεις, γεγονός που 

ωθεί τις τελευταίες ή ακόµη και τα ίδια τα µέλη των Επιτροπών να επιδιώκουν τη 

διενέργεια ακροάσεων. Και πάλι, όµως, ποια µπορούν να θεωρηθούν κεντρικά 

Υπουργεία; Με ποια κριτήρια µπορεί κανείς να τα κατατάξει και ποια η διαφορά στην 

υποτιθέµενη σηµαντικότητα µεταξύ των Υπουργείων Οικονοµίας – Οικονοµικών και 

ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.     (Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων: 43,6% νοµοσχέδια µε ακρόαση) 

και των Υπουργείων Ανάπτυξης, Εµπορικής Ναυτιλίας και Γεωργίας50 (Επιτροπή 

Παραγωγής και Εµπορίου: 91,3% νοµοσχέδια µε ακρόαση). Αν πάλι θεωρηθεί ότι η 

υφή των νοµοσχεδίων και κατ’ επέκταση το αντικείµενο ενασχόλησης κάθε 

Επιτροπής κινείται σε χώρους όπου εντοπίζεται µεγάλη πυκνότητα Ο.Σ., όπως για 

                                                 
48 Εννοούµε την ∆ιαρκή Επιτροπή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, ∆ηµόσιας Τάξης και ∆ικαιοσύνης, για την 
οποία θα χρησιµοποιούµε µόνο το πρώτο συστατικό για λόγους συντοµίας. 
49 Τα Υπουργεία στην πρώτη περίπτωση είναι το Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 
Αποκέντρωσης, το ∆ικαιοσύνης, το ∆ηµόσιας Τάξης και το Τύπου και ΜΜΕ. Στη δεύτερη το Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευµάτων και το Πολιτισµού. 
50 Όπως τιτλοφορούνταν κατά την προηγούµενη βουλευτική Περίοδο, πριν επονοµαστεί σε Αγροτικής 
Ανάπτυξης. 
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παράδειγµα ο χώρος της οικονοµίας, και αυτό οδηγεί σε εντονότερη πίεση των 

οργανώσεων για ακροάσεις και συµµετοχή τους σε αυτές, τότε γιατί δεν έχουµε το 

ίδιο ποσοστό ακροάσεων στις δύο προαναφερθείσες Επιτροπές που κατεξοχήν 

ασχολούνται µε νοµοσχέδια που αφορούν την οικονοµική δραστηριότητα και την 

αγορά; Είναι προφανές ότι δεν µπορεί να υποστηριχθεί µε βεβαιότητα µία 

γενεσιουργός  αιτία για την ανοµοιογένεια που τονίσαµε. Μάλλον θα πρέπει να 

αναµένεται ένα µείγµα όλων των παραπάνω λόγων και άλλων που πιθανόν να µας 

διαφεύγουν εδώ, ως η αιτία για το ως άνω φαινόµενο, παρά συγκεκριµένοι και 

µεµονωµένοι λόγοι. 

Το επόµενο εύρηµα που θα µας απασχολήσει είναι ποιες Ο.Σ. παρουσιάζουν 

τη µεγαλύτερη συχνότητα πρόσβασης σε κάθε Επιτροπή. Ερώτηµα που απαντάται 

από τον Πίνακα 6, που παρουσιάζονται οι πέντε φορείς µε την υψηλότερη παρουσία 

σε κάθε Επιτροπή51. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6 

Μορφ. Υποθ. Οικ. Υποθ. Κοιν. Υποθ. ∆ηµ. ∆ιοικ.  Παρ. & Εµπ. 

Φορείς      Συχν. πρ. Φορείς        Συχν. πρ. Φορείς     Συχν. πρ. Φορείς       Συχν. πρ. Φορείς    Συχν. Πρ. 

Ο.Λ.Μ.Ε.              2 

∆.Ο.Ε.                   2 

Συλλ. Ελληνων 

Αρχαιολόγων        2 

Ε.Σ.Α.Κ.Ε.            2 

Αθήνα 2004          2 

Σ.Ε.Β.                      5 

Επιτρ. 

Κεφαλαιαγορας       5   

Τ.Ε.Ε.                      4 

Σ.Μ.Ε.Χ.Α.             4 

 Παν. Οµοσπ.  

Ιδιοκτ. Ακινήτων    3    

Γ.Σ.Ε.Ε.              9 

Σ.Ε.Β.                 7 

Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.       5 

Α.∆.Ε.∆.Υ.         4 

Ε.Σ.Ε.Ε.              3 

Α.∆.Ε.∆.Υ.            4 

Κ.Ε.∆.Κ.Ε.            3 

Ε.Ν.Α.Ε.                2 

Ε.Σ.Η.Ε.Α.             2 

Εν. ∆ικαστών & 

Εισαγγελέων          2  

Σ.Ε.Β.                5 

Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.      4 

ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ.    3 

ΓΕΩΤ.Ε.Ε.         3 

Κεντρική Έν. 

Επιµελητηρίων  3 

 
Πηγή:  Βουλή των Ελλήνων (2000-2004), Πρακτικά και Εκθέσεις των ∆ιαρκών Επιτροπών, Περίοδος Ι’, 

Προεδρία Απ. Κακλαµάνη, Αθήνα. 

 

Τα συγκεκριµένα ευρήµατα όντας εν πολλής αναµενόµενα δεν αφήνουν 

πολλά περιθώρια ανάλυσης. Μόνο τρία σηµεία χρίζουν σχολιασµού. Πρώτο, η 

παρουσία των φορέων στις ακροάσεις των Επιτροπών συνδέεται άµεσα µε το 

αντικείµενο των τελευταίων και τα συµφέροντα που αυτοί εκπροσωπούν. Επίσης, 

επιβεβαιώνεται ξανά η κυρίαρχη θέση, που είχε ήδη επισηµανθεί από την 

                                                 
51 Τα στοιχεία για την ∆ιαρκή Επιτροπή Εθνικής Άµυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων δεν θα 
παρατεθούν, αφού όλοι οι φορείς που συµµετείχαν στις ακροάσεις της Επιτροπής παρέστησαν µόνο σε 
µία περίπτωση ο καθένας. 
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προηγούµενη ενότητα, ορισµένων οργανώσεων στη διαδικασία των ακροάσεων, αλλά 

µε µία επιπλέον διαπίστωση. Συγκεκριµένα παρατηρούµε ότι ορισµένες οργανώσεις 

εµφανίζουν πιο διάχυτη και πολύπλευρη δράση σε σχέση µε άλλες. Χαρακτηριστικά 

ο Σ.Ε.Β. εντοπίζεται στις πέντε πρώτες θέσεις τριών ∆ιαρκών Επιτροπών ή η 

Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. σε δύο. Αντίθετα η Γ.Σ.Ε.Ε. µολονότι στην Επιτροπή Κοινωνικών 

Υποθέσεων εµφανίζει υψηλή συχνότητα πρόσβασης, εν τούτοις απουσιάζει από την 

πεντάδα οποιασδήποτε άλλης Επιτροπής. ∆ιαπίστωση που αν συνδυαστεί µε το 

σύνολο  των παρουσιών της (13), οδηγεί ανεπιφύλακτα στο συµπέρασµα για 

µονοδιάστατη και επικεντρωµένη δράση της Γ.Σ.Ε.Ε., σε αντιδιαστολή µε τον κύριο 

εκπρόσωπο των εργοδοτικών και επιχειρηµατικών συµφερόντων που κάνει 

περισσότερο ευρεία και εκτεταµένη χρήση των ακροάσεων, µε ότι αυτό συνεπάγεται 

κυρίως για το ζήτηµα της προώθησης και της υποστήριξης των αιτηµάτων του, αλλά 

και τη πιθανή αποτελεσµατικότητα που εµφανίζει στη δράση του. 

Πέρα, όµως, από τη συµπεριφορά των µεµονωµένων οργανώσεων, εξίσου 

ενδιαφέρουσα είναι η διερεύνηση των τύπων των οργανώσεων όπως τις κατατάξαµε 

στην προηγούµενη ενότητα. Επικεντρώνοντας σε κάθε Επιτροπή ξεχωριστά, 

µπορούµε να διαπιστώσουµε σε ποιο τύπο εντάσσεται η πλειοψηφία των οργανώσεων 

που δραστηριοποιούνται εκεί και ποια η συχνότητα πρόσβασης τους σε αυτές. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 7 

                                  ∆ιαρκείς Επιτροπές 

  Μορφωτικών Υποθέσεων Εθν. Άµυνας & Εξ. Υποθ.  

Τύπος Αρ. Φορέων  Συχν. προσβ. Αρ. Φορέων  Συχν. προσβ. 

Ερργοδ. & επιχ.  ενώσεις 

Εργατικά συνδικάτα 

Επαγγελµατικές ενώσεις 

Άτυπες οµάδες 

∆ηµόσιες θεσµικές  

οργανώσεις 

Σύνολο 

           4                   4 

         13                 15 

         12                 14 

           2                   2 

        

           5                   6 

         36                 41 

          6                   6 

          6                   6 

          9                   9 

          0                   0 

     

          6                   6 

        27                 27 

 
Πηγή:  Βουλή των Ελλήνων (2000-2004), Πρακτικά και Εκθέσεις των ∆ιαρκών Επιτροπών, Περίοδος Ι’, 

Προεδρία Απ. Κακλαµάνη, Αθήνα. 
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Στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων συµµετείχαν συνολικά 36 φορείς, η 

πλειοψηφία (13) των οποίων εκπροσωπούσε εργατικά συµφέροντα. Ακολουθούν οι 

επαγγελµατικές ενώσεις (12) και οι υπόλοιποι τύποι µε µικρότερη πυκνότητα. Στην 

έτερη Επιτροπή η πλειοψηφία των 27 φορέων αποτελούνταν από επαγγελµατικές 

ενώσεις (εννιά φορείς). Οι υπόλοιποι τύποι έπονται µε έξι φορές έκαστος, εξαιρώντας 

τις άτυπες οµάδες που δεν φαίνεται να συµµετείχαν σε καµία ακρόαση της Επιτροπής 

κατά την προηγούµενη βουλευτική Περίοδο. Όσον αφορά τη συµµετοχή, αυτή 

προσοµοιάζει και στις δύο Επιτροπές µε την κατάταξη που µόλις περιγράψαµε, µε 

αξιοσηµείωτη όµως τη µη παρουσία καµίας οργάνωσης, ανεξαιρέτου τύπου, που να 

συµµετείχε σε δεύτερη ακρόαση της Επιτροπής Εθνικής Άµυνας και Εξωτερικών 

Υποθέσεων. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 8 

                             ∆ιαρκείς Επιτροπές 

         Τύπος Οικονοµικών Υποθέσεων Κοινωνικών Υποθέσεων 

Αρ. φορ      Συχν. προσβ. Αρ. φορ.   Συχν. προσβ.  

Εργοδ. & επιχ. ενώσεις 

Εργατικά συνδικάτα 

Επαγγελµ. ενώσεις 

Άτυπες οµάδες 

∆ηµ. θεσµ. οργανώσεις 

Σύνολο 

     20                   31 

     28                   33 

     25                   34 

       0                     0 

     10                   17 

     83                 115 

    14                   26 

    26                   46 

    17                   18 

      0                     0 

    14                   17 

    71                 107 
 

Πηγή: Βουλή των Ελλήνων (2000-2004), Πρακτικά και Εκθέσεις των ∆ιαρκών Επιτροπών, Περίοδος Ι’, 

Προεδρία Απ. Κακλαµάνη, Αθήνα. 

 

Στην Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων συµµετείχαν συνολικά 83 φορείς. 

Πρώτα αναδεικνύονται ξανά τα εργατικά συνδικάτα (28), µε τις επαγγελµατικές  (25) 

και τις επιχειρηµατικές (20) ενώσεις να ακολουθούν, αφήνοντας τις δηµόσιες 

θεσµικές οργανώσεις (10) και τις άτυπες οµάδες (0) στις τελευταίες θέσεις. Ωστόσο 

παρουσιάζεται µία σηµαντική διαφοροποίηση από τα ευρήµατα των δύο 

προηγούµενων Επιτροπών. Η διαφορά έγκειται στη συχνότητα πρόσβασης των 

οργανώσεων στις ακροάσεις. Εδώ παρατηρούµε ότι οι επαγγελµατικές ενώσεις 

εκδηλώνουν την πιο συχνή συµµετοχή (34 ακροάσεις), ταυτόχρονα, όµως, τα 

εργατικά συνδικάτα και επιχειρηµατικές ενώσεις παρουσιάζουν εξίσου υψηλά 
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επίπεδα συµµετοχής µε 33 και 31 περιπτώσεις αντίστοιχα, διαµορφώνοντας µία 

ισορροπηµένη εικόνα µεταξύ των οργανώσεων ως προς τη χρήση της µεθόδου των 

ακροάσεων σαν µέσο άσκησης πίεσης στη νοµοθετική εξουσία. Αντίθετα στην 

Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων η κυριαρχία των εργατικών συνδικάτων είναι 

καταφανής και αδιαµφισβήτητη. Πέρα από το γεγονός ότι αποτελούν την πλειοψηφία, 

26 από τους συνολικά 71 φορείς, εµφανίζουν και τη µεγαλύτερη συχνότητα 

κατάθεσης στις ακροάσεις µε 46 παρουσίες, αφήνοντας σε µεγάλη απόσταση τις 

επιχειρηµατικές ενώσεις µε 26 παρουσίες και τις επαγγελµατικές µε 18 καταθέσεις. 

Συσχετισµοί που αποτυπώνουν το έντονο ενδιαφέρον των εργατικών συνδικάτων για 

τα νοµοσχέδια που επεξεργάζονται στη συγκεκριµένη Επιτροπή. Τέλος, κοινό 

χαρακτηριστικό µε την προηγούµενη Επιτροπή είναι η παντελής απουσία των άτυπων 

οµάδων που αριθµούν καµία συµµετοχή σε σύνολο 23 σχεδίων νόµων κατά την 

επεξεργασία των οποίων αποφασίστηκε η διεξαγωγή ακρόασης. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 9 

        ∆ιαρκείς Επιτροπές  

∆ηµόσιας ∆ιοίκησης Παραγωγής & Εµπορίου            

Τύπος Αρ. φορ      Συχν. προσβ. Αρ. φορ.   Συχν. προσβ. 

Εργοδ. & επιχ. ενώσεις 

Εργατικά συνδικάτα 

Επαγγελµ. ενώσεις 

Άτυπες οµάδες 

∆ηµ. θεσµ. Οργανώσεις 

Σύνολο 

        5                    5 

      12                  18 

        5                    6 

        2                    2 

        8                  12 

      32                  43 

     30                 45 

     23                 29 

     13                 19 

       6                   6 

     28                 30 

   100               129 

 
Πηγή:  Βουλή των Ελλήνων (2000-2004), Πρακτικά και Εκθέσεις των ∆ιαρκών Επιτροπών, Περίοδος Ι’, 

Προεδρία Απ. Κακλαµάνη, Αθήνα. 

 

Οι τελευταίες Επιτροπές που θα µας απασχολήσουν είναι η της ∆ηµόσιας 

∆ιοίκησης και της Παραγωγής και Εµπορίου. Παρατηρούµε, λοιπόν, ότι στην πρώτη 

ακροάσθησαν µόνο 32 φορείς, ενώ στην δεύτερη ο αριθµός αυτός ανέρχεται στους 

100. Όσον αφορά την πυκνότητα, στην Επιτροπή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης τα εργατικά 

συνδικάτα κατέχουν πάλι τη µερίδα του λέοντος (12), ακολουθούµενα από τις 

δηµόσιες θεσµικές οργανώσεις (8). Στη συχνότητα πρόσβασης η εικόνα δεν 

µεταβάλλεται µε τις οργανώσεις που εκπροσωπούν εργατικά συµφέροντα  να έχουν 
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παραστεί σε 18 ακροάσεις, τις δηµόσιες θεσµικές οργανώσεις σε 12, τις 

επαγγελµατικές ενώσεις σε 6, τις επιχειρηµατικές σε 5 και τις άτυπες οµάδες να 

κατατάσσονται στην τελευταία θέση µε µόλις 2 παρουσίες. Στην Επιτροπή 

Παραγωγής και Εµπορίου οι συσχετισµοί αυτοί, ωστόσο, αλλάζουν. Οι 

επιχειρηµατικές ενώσεις, 30 τον αριθµό, εµφανίζουν τη µεγαλύτερη συµµετοχή µε 45 

παρουσίες, απόρροια ίσως του αντικειµένου της Επιτροπής και του αυξηµένου 

ενδιαφέροντος των συγκεκριµένων οργανώσεων για τα νοµοσχέδια που 

επεξεργάζονται εκεί. Στη δεύτερη θέση έρχονται οι δηµόσιες θεσµικές οργανώσεις 

(28 φορείς) µε 30 καταθέσεις. Ακολουθούν τα εργατικά συνδικάτα (23 φορείς) που 

αριθµούν 29 παρουσίες, οι επαγγελµατικές ενώσεις (13 φορείς) χαµηλότερα του 

αναµενόµενου µε µόλις 19 καταθέσεις και τελευταίες για µία ακόµη φορά οι άτυπες 

οµάδες (6 φορείς) µε 6 ακροάσεις στο ενεργητικό τους. 

Εν κατακλείδι, µπορούµε να υποστηρίξουµε ότι η Επιτροπή Παραγωγής και 

Εµπορίου εµφανίζεται ως το κατεξοχήν πεδίο δράσης για την πλειοψηφία των 

φορέων µε 100 εξ αυτών να συµµετέχουν στις ακροάσεις της. Αντίθετα στην 

Επιτροπή Εθνικής Άµυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων οι οργανώσεις που 

δραστηριοποιούνται εκεί ανέρχονται σε µόλις 27, κατατάσσοντας την στην τελευταία 

θέση. Επίσης, οι δυο Επιτροπές εµφανίζονται στις ίδιες ακριβώς θέσεις και στη 

συχνότητα πρόσβασης των οργανώσεων στις ακροάσεις. Στη µεν πρώτη Επιτροπή 

έχουµε τη µεγαλύτερη συµµετοχή µε 129 παρουσίες, ενώ στη δεύτερη ο αριθµός των 

καταθέσεων των Ο.Σ. πέφτει στις 27. Όσον αφορά τους τύπους των οργανώσεων  

κύρια πεδία δράσης για τις επιχειρηµατικές ενώσεις αναδεικνύεται η Επιτροπή 

Παραγωγής και Εµπορίου (45 ακροάσεις), για τα εργατικά συνδικάτα η Επιτροπή 

Κοινωνικών Υποθέσεων (46 ακροάσεις), για τις επαγγελµατικές ενώσεις η Επιτροπή 

Οικονοµικών Υποθέσεων (34 ακροάσεις), ενώ για τις άτυπες οµάδες, όπως και για τις 

δηµόσιες θεσµικές οργανώσεις η Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου (6 και 30 

ακροάσεις αντίστοιχα). Ευρήµατα που επιβεβαιώνουν σε µεγάλο βαθµό την υπόθεση 

περί καθορισµού του πεδίου δράσης των οργανώσεων από τον τύπο της οργάνωσης 

και του αντικειµένου της κάθε ∆ιαρκούς Επιτροπής. 
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3.3. Οι Σύνοδοι 
 

Η διάσταση των Συνόδων αποφασίστηκε να µελετηθεί µε σκοπό τη 

διερεύνηση της ισχύος δύο αρχικών υποθέσεων. Σύµφωνα µε αυτές αναµένεται κατά 

την τελευταία Σύνοδο της Περιόδου να αυξάνεται ο αριθµός των σχεδίων νόµων κατά 

την επεξεργασία των οποίων διεξάγεται ακρόαση και παράλληλα να αυξάνονται κι οι 

παρουσίες των Ο.Σ. σε αυτές. Ως ο κύριος λόγος για αυτό το φαινόµενο 

αναγνωρίζεται ο παράγοντας βουλευτικές εκλογές. Αναµένεται δηλαδή ότι στη ∆’ 

Σύνοδο που είναι η τελευταία πριν τις εκλογές τα µέλη των Επιτροπών, οι 

κοινοβουλευτικές οµάδες, τα κόµµατα, αλλά και οι αρµόδιοι Υπουργοί να επιδιώκουν 

και να τείνουν να προσκαλούν το µεγαλύτερο δυνατό αριθµό φορέων στα 

περισσότερα δυνατά σχέδια νόµου. Το εξηγητικό υπόβαθρο της υπόθεσης είναι απλό. 

Θεωρούµε ότι πριν την εκλογική δοκιµασία οι παραπάνω θεσµικοί δρώντες είναι ποιο 

ελαστικοί, δεκτικοί στα αιτήµατα των φορέων για πρόσκληση στις νοµοθετικές 

ακροάσεις, φοβούµενοι το όποιο πολιτικό κόστος σε περίπτωση απόρριψης ή µη 

ικανοποίησης του αιτήµατος, ενώ ταυτόχρονα υπολογίζουν στα πιθανά εκλογικά 

οφέλη από την περίπτωση πρόσκλησης των φορέων µε διαµεσολάβηση τους, αφού 

κατά αυτό τον τρόπο ικανοποιείται ο σηµαντικότερος ίσως στόχος κάθε οργάνωσης 

για πρόσβαση στους εξουσιαστικούς και αποφασιστικούς θεσµούς, εν προκειµένω 

στις ∆ιαρκείς Επιτροπές. 

Απαντήσεις στις ως άνω υποθέσεις µας παρέχουν οι Πίνακες που ακολουθούν 

και οι αναλύσεις που τους συνοδεύουν, ξεκινώντας από την πρώτη υπόθεση περί 

αύξησης των νοµοσχεδίων µε ακρόαση κατά τη ∆’ και τελευταία προ των 

βουλευτικών εκλογών Σύνοδο. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 10 

Χρονικό 

διάστηµα 
Σχέδια νόµου 

Σχέδια νόµου 

µε ακρόαση 
Ποσοστό 

Θέρος 2000 

Σύνοδος Α’ 

Θέρος 2001 

Σύνοδος Β’ 

Θέρος 2002 

Σύνοδος Γ’ 

Θέρος 2003 

Σύνοδος ∆’ 

     14 

    34 

     14 

     29 

     15 

    38 

     11 

     31 

              3 

            18 

              8 

            15 

              8 

            19 

              9 

            18 

         21,4% 

         52,9% 

         57,1% 

         51,7% 

         53,3% 

         50,0% 

         81,8% 

         58,1% 

Σύνολο   186             98  
 

Πηγή: Βουλή των Ελλήνων, ∆ιεύθυνση Κοινοβουλευτικών Επιτροπών (2004) / Βουλή των Ελλήνων (2000-

2004), Πρακτικά και Εκθέσεις των ∆ιαρκών Επιτροπών, Περίοδος Ι’, Προεδρία Απ. Κακλαµάνη, Αθήνα. 

 

Αβίαστα προκύπτει ότι στο σύνολο σχεδόν των Συνόδων το ποσοστό των 

νοµοσχεδίων µε ακρόαση εµφανίζει µία αξιοσηµείωτη σταθερότητα. Με εξαίρεση το 

Θέρος 2000 που έχουµε µικρό ποσοστό (21,4%) νοµοσχεδίων µε ακρόαση σε 

αναλογία του συνολικού αριθµού των σχεδίων νόµου που ψηφίστηκαν τότε και το 

Θέρος 2003 που αντίθετα το ποσοστό αυτό αυξάνεται δραµατικά (81,8%), στα 

υπόλοιπα χρονικά διαστήµατα παρατηρούµε το συγκεκριµένο ποσοστό να κινείται 

περί του 55% µε µικρές αυξοµειώσεις. ∆ηλαδή ένα περίπου νοµοσχέδιο µε ακρόαση 

για κάθε δύο ψηφισθέντα. Οι δύο περιπτώσεις θα πρέπει να θεωρηθούν µάλλον ως 

εξαιρετικές και οι λόγοι για τη διαφοροποίηση τους δεν πρέπει να έχουν µόνιµο και 

συστηµατικό χαρακτήρα, αλλά αποσπασµατικό, επιτρέποντας µας να υποστηρίξουµε 

για σταθερή κατά βάση αναλογία και τάση ως προς τη διεξαγωγή των ακροάσεων στα 

νοµοσχέδια καθ’ όλη την Περίοδο. Μία σταθερότητα που δεν µεταβάλλεται ούτε 

κατά την τελευταία Σύνοδο πριν τις εκλογές. Μολονότι υπάρχει µία µικρή αύξηση σε 

σύγκριση µε τα υπόλοιπα χρονικά διαστήµατα και κυρίως τις Συνόδους, εντούτοις η 

αύξηση αυτή δεν είναι µεγάλη ούτως ώστε να καταστεί ικανή να µας επιτρέψει να 

υποστηρίξουµε ότι στη ∆’ Σύνοδο αυξάνονται τα νοµοσχέδια µε ακροάσεις λόγω των 

επερχόµενων βουλευτικών εκλογών και των παραµέτρων που συνδέονται µε αυτές. 

Αδυναµία που αυτοµάτως οδηγεί στην απόρριψη της αρχική µας υπόθεσης. 
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Παρόµοια εξέλιξη είχε και η δεύτερη υπόθεση, σύµφωνα µε την οποία κατά 

τη ∆’ Σύνοδο αναµένεται ο βαθµός συµµετοχής των Ο.Σ. στις ακροάσεις να 

αυξάνεται. Θέτοντας το διαφορετικά η συχνότητα πρόσβασης των οργανώσεων στις 

ακροάσεις να ενισχύεται σε σύγκριση µε τα προηγούµενα χρονικά διαστήµατα. Επί 

του ζητήµατος τα στοιχεία του επόµενου Πίνακα είναι διαφωτιστικότατα. 

                                             ΠΙΝΑΚΑΣ 11 

Χρονικό διάστηµα Συχνότητα πρόσβασης 

Θέρος 2000 

Σύνοδος Α’ 

Θέρος 2001 

Σύνοδος Β’ 

Θέρος 2002 

Σύνοδος Γ’ 

Θέρος 2003 

Σύνοδος ∆’ 

              12 

            101 

              44 

              58 

              44 

              79 

              35 

              89 

Σύνολο             462 

 
   Πηγή:  Βουλή των Ελλήνων (2000-2004), Πρακτικά και Εκθέσεις των ∆ιαρκών Επιτροπών, Περίοδος Ι’, 

Προεδρία Απ. Κακλαµάνη, Αθήνα. 

 

Παρατηρούµε ότι διαµορφώνονται δύο κατηγορίες µεταξύ των χρονικών 

διαστηµάτων. Από τη µία οι Σύνοδοι κατά τη διάρκεια των οποίων έχουµε 

υψηλότερη συχνότητα πρόσβασης των οργανώσεων στις ∆ιαρκείς Επιτροπές και από 

την άλλη οι Θερινοί µήνες που λειτουργεί το Τµήµα ∆ιακοπής των Εργασιών της 

Βουλής και χαρακτηρίζονται από χαµηλότερο αριθµό καταθέσεων των Ο.Σ. στις 

νοµοθετικές ακροάσεις. Η διαφοροποίηση οφείλεται στο γεγονός ότι οι Σύνοδοι 

διαρκούν περισσότερους µήνες, χαρακτηρίζονται από µεγαλύτερο αριθµό 

κατατεθειµένων νοµοσχεδίων και αντίστοιχων µε ακροάση, άρα περισσότερες 

ευκαιρίες συµµετοχής και κατάθεσης σε αυτές. Εποµένως, πρέπει να εστιάσουµε 

κυρίως στις Συνόδους που διαθέτουν τα ίδια χαρακτηριστικά για να προβούµε στην 

απαιτούµενη σύγκριση µε σκοπό την επιβεβαίωση ή µη της υπόθεσης µας. Από τη 

συγκριτική, λοιπόν προσέγγιση προκύπτει ότι δεν παρατηρείται αύξηση των 

καταθέσεων των Ο.Σ. στις ακροάσεις κατά τη ∆’ Σύνοδο, αφού κινούνται στα ίδια 
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περίπου επίπεδα µε των άλλων Συνόδων.52 Συνεπώς, δεν επιβεβαιώνεται από τα 

ευρήµατα η υπόθεση περί αύξησης της συχνότητας πρόσβασης και παρουσίας των 

Ο.Σ. στις ακροάσεις κατά την τελευταία πριν τις βουλευτικές εκλογές Σύνοδο.  

Συµπέρασµα που σε συνδυασµό µε την απόρριψη της προηγούµενης 

υπόθεσης, µας επιτρέπει να υποστηρίξουµε ότι οι εκλογές δεν φαίνεται να έχουν 

καµία επίδραση στις αποφάσεις των θεσµικών δρώντων για τον αριθµό των 

ακροάσεων και τη συχνότητα πρόσβασης των οργανώσεων σε αυτές, αποκλείοντάς 

τες από τους παράγοντες που καθορίζουν και επηρεάζουν τη δράση των Ο.Σ., 

τουλάχιστον ως προς το ζήτηµα της χρήσης των ακροάσεων ως µεθόδου πρόσβασης 

και άσκησης πίεσης στη νοµοθετική εξουσία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
52 Εξαίρεση αποτελεί η Β’ Σύνοδος µε µόλις 58 καταθέσεις, όταν στις υπόλοιπες Συνόδους ο αριθµός 
αυτός κινείται µεταξύ 79-101. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Η µέθοδος των ακροάσεων εξωκοινοβουλευτικών προσώπων κατά την 

επεξεργασία των σχεδίων ή των προτάσεων νόµων στο στάδιο των Επιτροπών 

επινοήθηκε και εφαρµόσθηκε πρώτα στις Η.Π.Α., ήδη από τις αρχές του 

προηγούµενου αιώνα. Η µεγάλη χρηστική αξία που θεωρήθηκε ότι διαθέτει τόσο για 

την πλήρη και σωστή διαµόρφωση των νοµοθετικών αποφάσεων, όσο για τη δράση 

των Ο.Σ., οδήγησε σε ραγδαία και ευρεία ανάπτυξη της στα πλαίσια της νοµοθετικής 

λειτουργίας του αµερικάνικου Κογκρέσο. Αξία που αναγνωρίστηκε, έστω και µε 

καθυστέρηση κάποιων δεκαετιών, και από τα νοµοθετικά σώµατα της Ευρώπης, τα 

οποία έσπευσαν να την καταστήσουν µέρος της δική τους λειτουργίας. Στην Ελλάδα 

η διαδικασία των νοµοθετικών ακροάσεων στις ∆ιαρκείς Επιτροπές υιοθετήθηκε 

µόλις το 1987, απόρροια ίσως και της πίεσης των διεθνών προτύπων και κυρίως της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ως αποτέλεσµα του γενικότερου εξευρωπαϊσµού της χώρας 

(Μαυρογορδάτος 2001:170). Κατά τη διάρκεια της αναθεώρησης του Κανονισµού 

της Βουλής, µε την οποία εισήχθη η συγκεκριµένη µέθοδος στη νοµοθετική 

πρακτική, οι ακροάσεις συνάντησαν εξ αρχής την αποδοχή του συνόλου των 

κοµµάτων που συµµετείχαν στην τότε σύνθεση του Κοινοβουλίου. Ωστόσο δεν 

έλειψαν οι διαφωνίες για µερικές πτυχές της διαδικασίας. Οι διαφωνίες που 

διατυπώθηκαν κυρίως από τα κόµµατα της τότε αντιπολίτευσης, αφορούσαν τη µη 

δηµοσιότητα των εργασιών των ∆ιαρκών Επιτροπών, άρα και των ακροάσεων, την 

αδυναµία της µειοψηφίας να προτείνει πρόσωπα για ακρόαση και αυτά να 

προσκαλούνται, αφού το δικαίωµα αυτό σχεδόν αποκλειστικά αναγνωρίζονταν στην 

πλειοψηφία, και το χρόνο διεξαγωγής των ακροάσεων. Μετά από έντονες 

αντιπαραθέσεις επί των συγκεκριµένων ζητηµάτων προέκυψε το τελικό κείµενο του 

σχετικού άρθρου 38 του Κανονισµού, µερικώς µόνο διαφοροποιηµένο από την 

αρχική πρόταση. Άρθρο που υπερψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, αφού το κόµµα της 

Ν.∆. το καταψήφισε, εµµένοντας στις ενστάσεις που είχε διατυπώσει κατά την 

προηγηθείσα συζήτηση. 

Από το 1987 µέχρι σήµερα το σχετικό µε τις ακροάσεις εξωκοινοβουλευτικών 

προσώπων άρθρο του Κανονισµού της Βουλής τροποποιήθηκε δύο φορές. Αρχικά µε 

την αναθεώρηση του 1993 και πρόσφατα µε την αναθεώρηση του 2001, µε την οποία 

έλαβε και το περιεχόµενο σύµφωνα µε το οποίο διεξάγονται σήµερα οι ακροάσεις. 
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Προηγουµένως, τον Απρίλιο του 2001 η µέθοδος των ακροάσεων στις ∆ιαρκείς 

Επιτροπές είχε κατοχυρωθεί συνταγµατικά µε την αναθεώρηση του Συντάγµατος που 

πραγµατοποιήθηκε τότε. Μάλιστα η υπερψήφιση του συγκεκριµένου άρθρου 66 του 

Συντάγµατος έγινε µε µεγάλη πλειοψηφία, 275 σε σύνολο 280 βουλευτών, 

αποδεικνύοντας το πνεύµα συµφωνίας και αποδοχής των ακροάσεων από την πλευρά 

των νοµοθετικών µελών. Θετική στάση που αποτυπώνεται και στις απόψεις των 

σηµερινών βουλευτών,53 θεωρώντας  ότι µόνο οφέλη µπορούν να αποκοµίσουν από 

αυτές. Συγκεκριµένα µπορούν να έρθουν σε επαφή µε τους άµεσα ενδιαφερόµενους 

και γνώστες του ζητήµατος που κάθε νοµοσχέδιο πραγµατεύεται, να καταστούν 

κοινωνοί πληροφορίας επί εξειδικευµένων πτυχών και των πιθανών συνεπειών των 

αποφάσεών τους και γενικά να υποβοηθηθούν στην πληρέστερη και 

αποτελεσµατικότερη διεκπεραίωση των νοµοθετικών τους καθηκόντων. Την 

απαραίτητη αυτή πληροφορία προσφέρουν οι φορείς που καλούνται για ακρόαση, οι 

οποίοι γνωρίζοντας την αδυναµία άντλησης πληροφορίας από τους νοµοθέτες µε δικά 

τους µέσα και την ανάγκη τους για αυτή, προχωρούν στην κάλυψη του 

πληροφοριακού ελλείµµατος, προσδοκώντας ταυτόχρονα στην εξυπηρέτηση των 

συµφερόντων τους. Αυτό γίνεται καταρχήν µε την επιδίωξη και την εξασφάλιση της 

παρουσίας τους στις νοµοθετικές ακροάσεις και την κατοπινή έκθεση των θέσεων 

τους και την προώθηση των συµφερόντων τους. Αίτηµα που απευθύνεται στα µέλη 

των ∆ιαρκών Επιτροπών ως αντάλλαγµα για την παροχή του αγαθού της 

πληροφορίας. ∆ηµιουργείται, λοιπόν, µία ανταλλακτική σχέση µεταξύ νοµοθετών και 

Ο.Σ., όπου οι πρώτοι προσφέρουν πρόσβαση στη νοµοθετική διαδικασία λήψης των 

αποφάσεων και οι δεύτερες πληροφορία, αλλά και στήριξη των θέσεων των 

βουλευτών. 

 Η τελευταία γίνεται περισσότερο εµφανής σε περιπτώσεις στρατηγικής 

συµπεριφοράς των νοµοθετών. Όταν δηλαδή προτείνουν και επιλέγουν οργανώσεις 

για ακρόαση γνωρίζοντας και σκοπεύοντας ότι οι συγκεκριµένες οργανώσεις θα 

διατυπώσουν επιχειρηµατολογία σύµφωνη και ενισχυτική των θέσεών τους ή όταν 

αξιοποιούν τις τοποθετήσεις των οργανώσεων κατά το πώς αυτές µπορούν να 

συνδυαστούν και να εξυπηρετήσουν τις απόψεις και τις προειληµµένες αποφάσεις 

τους. 

                                                 
53 Χωρίς βέβαια να απουσιάζουν ακόµη και σήµερα προβληµατισµοί και προτάσεις αλλαγών για 
συγκεκριµένες πτυχές της διαδικασίας των ακροάσεων. Κυρίως αυτών που προκάλεσαν τις 
αντιπαραθέσεις κατά την υιοθέτηση της µεθόδου το 1987. 



 75

Για την εξασφάλιση της πρόσβασης στις ακροάσεις διαπιστώθηκε ότι οι Ο.Σ. 

τείνουν να προστρέχουν σε θεσµικούς δρώντες µε καίρια θέση στην κοµµατική ή 

κοινοβουλευτική ιεραρχία και στα κόµµατα. Αναφορικά µε τους πρώτους οι αρµόδιοι 

κάθε φορά Υπουργοί, οι εισηγητές και οι ειδικοί αγορητές κάθε κόµµατος, οι 

Πρόεδροι των Επιτροπών, οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι ή οι Γραµµατείς των 

Κοινοβουλευτικών Οµάδων και άλλοι αντίστοιχοι δρώντες, αναδεικνύονται ως οι 

κατεξοχήν στόχοι των οργανώσεων όταν προσπαθούν να εξασφαλίσουν συµµετοχή 

στις ακροάσεις. Οι λόγοι για αυτή τη συµπεριφορά θα πρέπει να αναζητηθούν στις 

αρµοδιότητες και τις δυνατότητες, τυπικές ή άτυπες, που αναγνωρίζονται και 

διαθέτουν οι συγκεκριµένοι δρώντες στον καθορισµό και την επιλογή των 

κληθέντων, αλλά και ευρύτερα στη νοµοθετική λειτουργία. Παράλληλα τα κόµµατα 

συνεχίζουν να αποτελούν σηµαντικοί δρώντες και δέκτες παρόµοιων αιτηµάτων των 

φορέων, φαινόµενο που δεν προκαλεί έκπληξη λόγω των χαρακτηριστικών του 

πολιτικού συστήµατος της Ελλάδας και ιδιαίτερα του νοµοθετικού σώµατος που 

διακρίνεται για την αυξηµένη ισχύ των κοµµάτων επί των λειτουργιών του. Ωστόσο, 

η θέση του κόµµατος στη συµπολίτευση ή την αντιπολίτευση φαίνεται να επηρεάζει 

τη συχνότητα που εµφανίζουν ως δέκτες αιτηµάτων για πρόσκληση, αφού στην 

πρώτη περίπτωση οι Ο.Σ. τείνουν να στρέφονται σε άλλους δρώντες, όπως για 

παράδειγµα στους αρµόδιους Υπουργούς, ενώ τα κόµµατα της αντιπολίτευσης 

συνεχίζουν να αποτελούν στόχο πίεσης των οργανώσεων µε µεγαλύτερη συγκριτικά 

ένταση και συχνότητα.  

Επανερχόµενοι πάλι στην πρώτη κατηγορία των δρώντων54 και 

συµπεριλαµβάνοντας σε αυτούς και τους απλούς βουλευτές, από την έρευνά µας 

προέκυψε η τάση να προσπαθούν, όταν γίνονται δέκτες αιτηµάτων από οργανώσεις, 

να πείσουν τα µέλη της κοινοβουλευτικής τους οµάδας ή µέρος των υπολοίπων 

µελών της Επιτροπής να συµπεριλάβουν τις συγκεκριµένες οργανώσεις στις 

προτάσεις της κοινοβουλευτικής οµάδας ή του 1/10 των µελών της Επιτροπής 

αντίστοιχα. ∆ηµιουργείται, δηλαδή, µία επιχείρηση επηρεασµού (lobbying enterprise) 

όπου οι νοµοθέτες λειτουργούν υπέρ και εκ µέρους συγκεκριµένων οργανώσεων µε 

σκοπό τη διεύρυνση του συνασπισµού υποστήριξης του αιτήµατός τους για παρουσία 

τους στις ακροάσεις της Επιτροπής. 

                                                 
54 Εξαιρούνται οι Υπουργοί, όταν ασκούν το δικαίωµα που τους αναγνωρίζεται από τον Κανονισµό της 
Βουλής για αυτόβουλη πρόταση οργανώσεων για ακρόαση 
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Πρόσβαση που δεν πρέπει να ταυτίζεται µε την έννοια της επιρροής, αφού η 

εξασφάλιση της πρώτης δεν σηµαίνει νοµοτελειακά επίτευξη και της δεύτερης. 

Ωστόσο, αποτελεί απαραίτητη συνθήκη και προϋπόθεση για την επιτυχή και 

αποτελεσµατική άσκηση πίεσης στους αποφασιστικούς θεσµούς. Συνεπώς, η 

επικέντρωση στο ζήτηµα της πρόσβασης των Ο.Σ. στις ακροάσεις και η µελέτη της 

συχνότητάς της, η οποία µπορεί ανεπιφύλακτα και αδιαµφισβήτητα να εξακριβωθεί 

και να µετρηθεί, µας επιτρέπει την εξαγωγή χρήσιµων και ασφαλών συµπερασµάτων 

για τη δράση των Ο.Σ. στη νοµοθετική εξουσία και την πιθανή µελλοντική 

αποτελεσµατικότητά της. ∆ιερευνώντας, λοιπόν, τα Πρακτικά των ∆ιαρκών 

Επιτροπών τις Ι’ βουλευτικής Περιόδου και τα στοιχεία του συνολικού νοµοθετικού 

έργου των Επιτροπών που συντελέστηκε τότε, προέκυψαν κάποια σηµαντικά 

ευρήµατα που σχετίζονται µε το υπό διαπραγµάτευση ζήτηµα. Καταρχήν, 

διαπιστώσαµε ότι από τα 186 νοµοσχέδια που ψηφίστηκαν καθ’ όλη την 

προηγούµενη Περίοδο, στα µισά (98) µόνο είχαµε διεξαγωγή ακρόασης κατά τη 

διάρκεια της επεξεργασίας τους στις Επιτροπές. Η αναλογία αυτή µικραίνει έτι 

περισσότερο στις προτάσεις νόµου µε µόλις 1 στις συνολικά 28 που συζητήθηκαν 

τότε. Ο λόγος εντοπίζεται κυρίως σε προσκόµµατα που θέτονται από το Σύνταγµα, 

όπως επίσης και στο ότι οι προτάσεις νόµου κατατίθενται από τα κόµµατα της 

αντιπολίτευσης, καθιστώντας την τύχη τους προδιαγεγραµµένη σε µία Βουλή που η 

δυνατότητα απόφασης ουσιαστικά και αποκλειστικά ανήκει στην αυστηρώς 

κοµµατικά πειθαρχούµενη πλειοψηφία. Αντίθετα, για τα νοµοσχέδια και την 

αναλογία που αυτά εµφανίζουν, µόνο υποθέσεις µπορούν να διατυπωθούν, χωρίς να 

µπορούµε µε βεβαιότητα να τις επιβεβαιώσουµε ή να τις απορρίψουµε προς το 

παρών.  

Αυτό, όµως, που ανεπιφύλακτα µπορούµε να υποστηρίξουµε είναι ότι µεταξύ 

των Επιτροπών εµφανίζονται σηµαντικές αποκλείσεις ως προς την επεξεργασία 

νοµοσχεδίων µε ακρόαση σε σχέση µε το σύνολο των ψηφισθέντων σε κάθε µία. Στις 

Επιτροπές Παραγωγής και Εµπορίου και Κοινωνικών Υποθέσεων σχεδόν σε όλα τα 

νοµοσχέδια που εισήχθησαν σε αυτές είχαµε τη διεξαγωγή ακρόασης. Αντίθετα στις 

υπόλοιπες Επιτροπές η αναλογία πέφτει δραµατικά, ξεκινώντας από ένα στα δύο 

νοµοσχέδια για τη Μορφωτικών Υποθέσεων και καταλήγοντας µε αναλογία ένα προς 

τρία στην Επιτροπή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, ∆ηµόσιας Τάξης και ∆ικαιοσύνης. Ωστόσο, 

στο βαθµό συµµετοχής των Ο.Σ. σε κάθε Επιτροπή, η κατάσταση διαφοροποιείται 

κάπως. Η Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου εµφανίζεται ξανά ως ο πρώτος πόλος 
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έλξης των οργανώσεων µε 129 καταθέσεις των τελευταίων. Ακολουθεί η 

Οικονοµικών Υποθέσεων µε 115, η Κοινωνικών Υποθέσεων µε 107, η ∆ηµόσιας 

∆ιοίκησης, ∆ηµόσιας Τάξης και ∆ικαιοσύνης µε 43, η Μορφωτικών Υποθέσεων µε 

41 και η Εθνικής Άµυνας και Εξωτερικών µε µόλις 27 συµµετοχές οργανώσεων στις 

ακροάσεις που έλαβαν χώρα στους κόλπους της. 

Στα 98, λοιπόν, νοµοσχέδια µε ακρόαση κατέθεσαν συνολικά 303 φορείς. 

Από αυτούς 91 ήταν εργατικά συνδικάτα, οι 75 επαγγελµατικές ενώσεις, οι 65 

εργοδοτικές και επιχειρηµατικές ενώσεις, οι 62 δηµόσιες θεσµικές οργανώσεις και οι 

10 άτυπες οµάδες. Παρόµοια κατάταξη εµφανίζεται και στη συχνότητα πρόσβασης, 

µε τα εργατικά συνδικάτα να παρουσιάζουν τη µεγαλύτερη συµµετοχή στις 

ακροάσεις και τις άτυπες οµάδες αντίστοιχα να καταθέτουν τις λιγότερες συγκριτικά 

φορές. Οι τελευταίες πέρα από το µικρό βαθµό συµµετοχής στις ακροάσεις 

εµφανίζουν και την πιο αποσπασµατική δράση, χωρίς καµία συστηµατική και διαρκή 

παρουσία, επιβεβαιώνοντας τον “ad hoc” χαρακτήρα που διακρίνει το συγκεκριµένο 

τύπο των Ο.Σ.. Η µόνη διαφορά στην κατάταξη εντοπίζεται στην αλλαγή της θέσης 

των επαγγελµατικών και των επιχειρηµατικών ενώσεων, όπου οι δεύτερες 

εµφανίζουν µεγαλύτερη συµµετοχή στις ακροάσεις από ότι οι πρώτες, µολονότι 

αριθµητικά είναι λιγότερες κατά 10 οργανώσεις.  

 Ως προς τα πεδία δράσης, οι επιχειρηµατικές ενώσεις επικεντρώνουν τις 

προσπάθειές τους κυρίως στην Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου µε συµµετοχή σε 

45 ακροάσεις, τα εργατικά συνδικάτα στην Κοινωνικών Υποθέσεων (46), οι 

επαγγελµατικές ενώσεις στην Οικονοµικών Υποθέσεων (34), οι δηµόσιες θεσµικές 

οργανώσεις στην Παραγωγής και Εµπορίου και οι άτυπες οµάδες επίσης στην ίδια 

Επιτροπή µε 6 συνολικά ακροάσεις στο ενεργητικό τους. Ευρήµατα που 

αποδεικνύουν ότι η συµµετοχή των οργανώσεων και η ένταση αυτής συνδέονται 

άµεσα µε το αντικείµενο της κάθε Επιτροπής και τον τύπο της οργάνωσης, δηλαδή το 

είδος συµφερόντων που εκπροσωπεί. 

Περνώντας στη µελέτη των µεµονωµένων Ο.Σ., το πρώτο σχόλιο που πρέπει 

να διατυπωθεί είναι ότι η µεγάλη πλειοψηφία των οργανώσεων συµµετέχει σε µία 

µόνο ακρόαση. Συγκεκριµένα οι 244 φορείς από τους συνολικά 303, παρέστησαν 

στην ακρόαση ενός και µόνο νοµοσχεδίου, ενώ οι υπόλοιπες κατέθεσαν σε δύο ή 

περισσότερες περιπτώσεις. Από τους δεύτερους ξεχωρίζουν περίπου 15 µε συµµετοχή 

άνω των τεσσάρων φορών, µε τους Σ.Ε.Β., Γ.Σ.Ε.Ε., Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., Κ.Ε.∆.Κ.Ε. και 

Α.∆.Ε.∆.Υ. να εµφανίζουν την υψηλότερη συχνότητα παρουσίας στις ακροάσεις και 
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γενικά την εντονότερη δράση στο συγκεκριµένο πεδίο της νοµοθετικής λειτουργίας. 

Κοινά χαρακτηριστικά των οργανώσεων αυτών είναι ότι πρόκειται για οµοσπονδίες ή 

συνοµοσπονδίες οργανώσεων, µε µεγάλο αριθµό µελών, αντίστοιχη δηµόσια 

αναγνωρισηµότητα, κατέχουν σηµαντική θέση στο γενικότερο κοινωνικοοικονοµικό 

σύστηµα, διαθέτουν αρκετές δυνατότητες και µέσα δράσης και εδρεύουν στην 

Αθήνα. Στοιχεία, που σε συνδυασµό µε άλλα, µπορούν να αναχθούν ως οι 

πιθανότεροι λόγοι για την εξήγηση του µεγάλου βαθµού συµµετοχής τους στις 

νοµοθετικές ακροάσεις.  

Η τελευταία διάσταση που µελετήθηκε ήταν η επιρροή του παράγοντα των 

βουλευτικών εκλογών τόσο στον αριθµό των νοµοσχεδίων που κατά την επεξεργασία 

τους διεξάγονται ακροάσεις, όσο στο βαθµό συµµετοχής των οργανώσεων σε αυτές. 

Υποθέτοντας ότι κατά την τελευταία προ των βουλευτικών εκλογών ∆’ Σύνοδο θα 

παρατηρείται αύξηση και στις δύο παραµέτρους, προσεγγίσαµε την κάθε Σύνοδο 

ξεχωριστά. Από την έρευνα, όµως, των στοιχείων δεν επιβεβαιώθηκαν οι αρχικές µας 

υποθέσεις, αφού δεν διαπιστώθηκε αξιοσηµείωτη αύξηση σε καµία από τις δύο 

µεταβλητές κατά τη ∆’ Σύνοδο. Άρα ο παράγοντας βουλευτικές εκλογές δεν φαίνεται 

να επηρεάζει τους νοµοθέτες στις αποφάσεις τους για τη συχνότητα διεξαγωγής 

ακροάσεων και το βαθµό συµµετοχής των Ο.Σ. σε αυτές. 

Εν κατακλείδι, µε την έρευνα που διεξήχθη και την ανάλυση που ακολούθησε, 

επιχειρήσαµε για πρώτη φορά στην ελληνική περίπτωση να προσεγγίσουµε το ζήτηµα 

των νοµοθετικών ακροάσεων και της συµµετοχής των Ο.Σ. σε αυτές. Εγχείρηµα που 

παρά τις όποιες δυσκολίες αρχικά εµφάνιζε, η επιτυχή του διεκπεραίωση θεωρούνταν 

ότι µόνο οφέλη θα µπορούσε να επιφέρει. Το αν αυτό τελικά επιτεύχθει µένει στον 

κάθε αναγνώστη της παρούσας µελέτης να το κρίνει. Οφείλουµε, όµως να 

ενηµερώσουµε τον αναγνώστη και εν δυνάµει κριτή ότι ως όφελος της µελέτης µας 

δεν θεωρούµε µόνο την εξαγωγή συµπερασµάτων που «ρίχνουν φως σε µία σκοτεινή 

πλευρά» της δράσης των Ο.Σ. στην Ελλάδα, αλλά εξίσου ωφέλιµη θεωρούµε την 

όποια συµβολή της στη δηµιουργία νέων ερωτηµάτων και προβληµατισµών επί του 

συγκεκριµένου ζητήµατος. Ερωτήµατα που ευελπιστούµε να αποτελέσουν εφαλτήριο 

και αφορµή για µελλοντικές µελέτες που θα καταπιάνονται µε τη δράση των Ο.Σ. στις 

ακροάσεις και γενικά στη νοµοθετική εξουσία, µε απώτερο πάντα στόχο τη 

διεύρυνση της γνώσης µας για το σύστηµα αντιπροσώπευσης των συµφερόντων στην 

Ελλάδα. 
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