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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 Η παρούσα µεταπτυχιακή εργασία ειδίκευσης µε τίτλο: «Στρατηγικές 

πρόσβασης συµφερόντων και Ευρωπαϊκοί Θεσµοί», αποτελείται από τρία µέρη. Το 

πρώτο µέρος πραγµατεύεται τους ορισµούς και τις θεωρητικές προσεγγίσεις των 

εννοιών που συναντάµε σε ολόκληρο το κείµενο, όπως η έννοια του συµφέροντος, 

της οµάδας συµφερόντων, οι κατηγορίες των οµάδων και οι τρόποι διαµεσολάβησης 

τους. Στο πρώτο µέρος επίσης  επιχειρούµε τη συγκριτική ανάλυση των θεωρητικών 

προσεγγίσεων του πλουραλισµού και του κορπορατισµού, οι οποίες επικρατούν 

µεταξύ άλλων για την ερµηνεία της ύπαρξης και της δραστηριοποίσης των οµάδων 

πίεσης σε ένα δεδοµένο πολιτικό σύτηµα.  

 Ο στόχος µας είναι να εξετάσουµε τη δράση των οµάδων πίεσης αµφίδροµα 

και πολυδιάστατα.. Έτσι το δεύτερο µέρος της παρούσας εργασίας αφιερώνεται στις 

πρακτικές που ακολουθούν οι οµάδες πίεσης που βρίσκονται κοντά στην ΕΕ (π.χ. µε 

γραφεία στις Βρυξέλλες), αλλά κυρίως στη στάση που κρατούν οι Ευρωπαϊκοί θεσµοί 

απέναντι στις προσπάθειες πρόσβασης τέτοιων οµάδων.  

 Τέλος, στο ίδιο πλαίσιο, στο τρίτο µέρος επιχειρούµε την περιπτωσιολογική 

µελέτη ενός περιφερειακού φορέα, του Επιµελητηρίου Ηρακλείου, που 

χαρακτηρίζεται από έντονη πολιτική δράση στο εσωτερικό, αλλά ακόµα εντονότερη 

δράση στο κοµµάτι της απορρόφησης κοινοτικών κονδυλίων για την υλοποίση 

έργων. Ο ουσιαστικός µας στόχος είναι η αναζήτηση των παραγόντων που 

επηρεάζουν την δυνατότητα πρόσβασης µιας τέτοιας οµάδας στην Ε.Ε. 

 

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ 

 Ονοµάζοµαι Καραβασίλη Μαρία. Γεννήθηκα και µεγάλωσα στο Ηράκλειο 

Κρήτης τον Ιανουάριο του 1984. Το 2001 πέτυχα στις Πανελλήνιες εξετάσεις στη 

σχολή ∆ιεθνών Ευρωπαϊκών Οικονοµικών και Πολιτικών Σπουδών του 

Πανεπιστηµίου Μακεδονίας. Ολοκλήρωσα τις σπουδές µου το Σεπτέµβριο του 2005 

µε βαθµό πτυχίου 7,61. Ο τίτλος της προπτυχιακής µου εραγασίας είναι: «Από τη 

δηµοκρατική αντιπροσώπευση της Ενωµένης Ευρώπης προς ένα Σύνταγµα για την 

Ευρώπη: ένα µεγάλο βήµα µπροστά και τι σηµαίνει». Αµέσως µετά έγινα δεκτή στο 

πρόγραµµα STAGE του τµήµατος µετάφρασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο 

Λουξεµβούργο, όπου παρέµεινα για 6 µήνες. Επιστρέφοντας στον τόπο καταγωγής 

µου, τον Απρίλιο του 2007 προσλήφθηκα στο Επιµελητήριο Ηρακλείου ως υπεύθυνη 

διαχείρισης ευρωπαϊκών προγραµµάτων, όπου απασχολούµαι µέχρι σήµερα, ενώ 

παράλληλα εργάζοµαι ως επαγγελµατίας µεταφράστρια.  
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

Η παρούσα εργασία πραγµατεύεται τις στρατηγικές που χρησιµοποιούν οι 

οµάδες συµφερόντων, και συγκεκριµένα οι τοπικές/περιφερειακές οµάδες 

συµφερόντων, για την προάσπιση των συγκεκριµένων πολιτικών και οικονοµικών 

τους συµφερόντων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θεωρούµε ότι η µελέτη των  

πρακτικών των οµάδων συµφερόντων αποκτά εξαιρετικό ενδιαφέρον, αν λάβει κανείς 

υπόψη την σηµερινή παραδοχή της επιρροής που ασκούν διάφορες οµάδες στην λήψη 

αποφάσεων και την παραγωγή πολιτικής, είτε σε εθνικό, είτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο.  

Η ιδέα για τη µελέτη του φαινοµένου αυτού προήλθε περισσότερο από την 

πολύχρονη επαγγελµατική εµπειρία της συγγραφέως στον τοµέα της διαχείρισης 

ευρωπαϊκών προγραµµάτων για ένα τοπικό οργανισµό, όπως είναι το Επιµελητήριο 

Ηρακλείου. Μέσα από την καθηµερινή ενασχόληση και την επαφή µε άλλους 

ευρωπαϊκούς φορείς – περισσότερο ισχυρούς πολιτικά και οικονοµικά από το 

Επιµελητήριο Ηρακλείου- αναρωτηθήκαµε γιατί ο συγκεκριµένος φορέας καταφέρνει 

τα τελευταία χρόνια να συµµετέχει συστηµατικά σε πανευρωπαϊκές συµπράξεις και 

να απορροφά κοινοτικά κονδύλια ύψους εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, µε τα οποία 

χρηµατοδοτεί δράσεις και πρωτοβουλίες αποκλειστικά για τη στήριξη των µελών του; 

Γενικεύοντας το ερώτηµα, η βασική µας αναζήτηση περιστρέφεται γύρω από τον 

τρόπο µε τον οποία µια τοπική/περιφερειακή οµάδα συµφερόντων δηµιουργεί 

διαύλους επικοινωνίας µε τους ευρωπαϊκούς θεσµούς για την απόκτηση πρόσβασης 

σε χρηµατοδοτήσεις και κοινοτικά κονδύλια.  

Αναζητώντας τις απαντήσεις αυτού του ερωτήµατος, γεννήθηκε ένας σωρός 

επιµέρους ερωτηµάτων, όπως ποιος ο ορισµός και οι κατηγορίες των οµάδων 

συµφερόντων και αν το Επιµελητήριο Ηρακλείου ανήκει σε κάποια από αυτές, τι µας 

λένε οι θεωρητικοί και πως εξηγούν τις πρακτικές των οµάδων συµφερόντων, ποιοι οι 

τρόποι διαµεσολάβησης που χρησιµοποιούν οι οµάδες, ποια η στάση που κρατούν οι 

ίδιοι οι κοινοτικοί θεσµοί απέναντι σε φορείς και οµάδες συµφερόντων, τι σηµαίνει 

να έχεις «γραφείο στις Βρυξέλλες»; 

Συνεπώς, εξετάζοντας τη δοµή που θα έπρεπε να έχει η παρούσα εργασία, 

αποφασίσαµε ότι ήταν αναγκαίο να αναλύσουµε τις έννοιες κλειδιά που 

περιγράφονται στο κείµενο. Έτσι, η µελέτη µας ξεκινά µε την περιγραφή της έννοιας 

των οµάδων συµφερόντων, του συµφέροντος, των θεωρητικών προσεγγίσεων 

(πλουραλισµός και κορπορατιµός) που αναπτύχθηκαν για να εξηγήσουν το πλαίσιο 

στο οποίο δραστηριοποιούνται οι οµάδες αυτές, καθώς και τους τρόπους 
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διαµεσολάβησης που αναφέρονται στη βιβλιογραφία. Πλήθος σηµαντικότατων και 

πολυγραφότατων θεωρητικών, όπως οι Schmitter, Hassel, Avdogic, Crouch, Klohler-

Koch, Marks, Στεφάνου, Μοσχονάς και βεβαίως ο κ. Λάβδας, µας έδωσαν τη 

δυνατότητα να πετύχουµε µια ολοκληρωµένη αποτύπωση των υπό εξέταση εννοιών.  

 Στο δεύτερο µέρος της παρούσας εργασίας µελετάµε το εξίσου σηµαντικό 

ζήτηµα της στάσης των ευρωπαϊκών θεσµών απέναντι στις οµάδες συµφερόντων. 

Μέσα από την πλούσια βιβλιογραφία που είναι διαθέσιµη στο διαδίκτυο, 

αναζητήσαµε και καταγράψαµε τα νοµιµοποιηµένα «παράθυρα» πρόσβασης που τα 

ίδια τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφήνουν ανοικτά στις διάφορες οµάδες που 

επιθυµούν να συµµετέχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων ή να επηρεάσουν τον 

καθορισµό των πολιτικών της Ένωσης προς όφελός τους. 

 Το τρίτο και τελευταίο µέρος αφιερώνεται στην περίπτωση του 

Επιµελητηρίου Ηρακλείου ως τοπική οµάδα συµφέροντος. Σκιαγραφώντας την 

ιστορία και το θεσµικό του ρόλο, αποδεικνύουµε ότι ο φορέας πράγµατι αποτελεί 

οµάδα συµφέροντος και εξηγούµε το θεωρητικό πλαίσιο µέσα στο οποίο λειτουργεί 

και διαµεσολαβεί τα συµφέροντα που εκπροσωπεί. Αναλύουµε τους τρόπους 

διαµεσολάβησης και τους παράγοντες που επηρεάζουν την επιτυχία του φορέα στις 

στρατηγικές πρόσβασης που χρησιµοποιεί, τόσο σε εθνικό, όσο και σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στο κοµµάτι της απορρόφησης κοινοτικών 

κονδυλίων, µιας και το Επιµελητήριο Ηρακλείου αποτελεί πανελλαδικό 

πρωταγωνιστή στις κοινοτικές ενισχύσεις.  

 Τέλος, όλα µας τα ευρήµατα και επιχειρήµατα συνοψίζονται στο κεφάλαιο 

των ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ που κλείνει την παρούσα εργασία. 
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 

Ορισµοί και θεωρητικές προσεγγίσεις 
 

  Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της πολιτικής είναι η επίτευξη  

συγκεκριµένων στόχων που απευθύνονται σε συγκεκριµένες οµάδες πληθυσµού.  

Αυτές οι οµάδες µε τη σειρά τους έχουν ορισµένες επιδιώξεις που διαφοροποιούνται  

ανάλογα  µε  την  σύνθεσή  τους.  Κάθε οµάδα έχει  τα  δικά της συµφέροντα. Σε  

αυτό  το  κεφάλαιο, λοιπόν, θα  προσπαθήσουµε να  εξετάσουµε πως εκφράζονται 

αυτά  τα  συµφέροντα  σε  θεωρητικό  επίπεδο. 

     Υπάρχουν διάφορες θεωρητικές προσεγγίσεις για τον τρόπο που τα επιµέρους  

συµφέροντα επηρεάζουν τις  πολιτικές  αποφάσεις. Επίσης, υπάρχουν διαφορετικές  

µέθοδοι που τα συµφέροντα αυτά προσπαθούν να ενσωµατώσουν τις επιδιώξεις τους 

στην πολιτική διαδικασία. Αυτά θα προσπαθήσουµε να διερευνήσουµε παρακάτω  

δίνοντας πρώτα τους ορισµούς για την έννοια των συµφερόντων και των οµάδων  

πίεσης. 

 

1. Οι Οµάδες  Συµφερόντων 
 

      Στην καθηµερινή µας ζωή ακούµε και  χρησιµοποιούµε συνεχώς την έννοια 

της  οµάδας. Ο καθένας από µας ανήκει σε διάφορες οµάδες.  Μπορεί να είµαστε 

µέλη  µιας αθλητικής οµάδας, µιας συνδικαλιστικής οµάδας, µιας πολιτιστικής 

οµάδας κτλ.  Μέσα σε όλες αυτές τις οµάδες έχουµε διαφορετικές επιδιώξεις. 

Ανήκοντας σε κάποια οµάδα προσπαθούµε να εκπληρώσουµε τους στόχους που µας 

αφορούν άµεσα. Να  εξυπηρετήσουµε τα ατοµικά µας συµφέροντα. Με αυτό τον 

τρόπο  εξυπηρετούµε τις περισσότερες φορές και τα συµφέροντα των υπολοίπων 

µελών των οµάδων, δηλαδή το συλλογικό συµφέρον της οµάδας.   

      Η προσπάθεια να ικανοποιήσουµε τα συµφέροντά µας και να πετύχουµε τους  

στόχους µας µέσα από τις οµάδες στις οποίες συµµετέχουµε είναι µια καθαρά 

πολιτική  διαδικασία. Σε αυτό το πλαίσιο οι οµάδες που συµµετέχουµε γίνονται 

φορείς  πολιτικής. Γίνονται, δηλαδή, οµάδες  πίεσης. Τι είναι όµως µια οµάδα  

πίεσης; Όπως θα δούµε στη συνέχεια, ο ορισµός µιας οµάδας πίεσης δεν είναι 

εύκολος. 
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   Ένας  λιτός αλλά εύστοχος ορισµός είναι αυτός που δίνει ο Λάβδας1: 

 «όταν αναφερόµαστε σε οργανωµένα συµφέροντα ή και σε οµάδες συµφερόντων, 

εννοούµε κάθε µορφής οργάνωση, τυπική ή χαλαρή, που επιδιώκει να επηρεάσει  

(κάποιες από τις) δηµόσιες πολιτικές.» 

Αυτές οι οργανώσεις έχουν ένα κοινό στοιχείο, ένα «βαθµό εθελοντικής  

συµµετοχής»2. Σε αυτή την βάση και αναλογιζόµενοι την µεγάλη ποικιλία των   

διαφόρων οµάδων που υπάρχουν και δραστηριοποιούνται στο πολιτικό σύστηµα  

µπορούµε να πούµε ότι «οι οµάδες συµφερόντων δρουν ορθολογικά, εκπροσωπούν  

οργανωµένα συµφέροντα και επιδιώκουν να δραστηριοποιηθούν στο σηµείο εκείνο  της 

πολιτικής διαδικασίας, που θα τους εξασφαλίσει µεγαλύτερη παρεµβατική  

ικανότητα.»3. 

  Εδώ βέβαια τίθεται το ερώτηµα κατά πόσο µπορεί ο µέσος πολίτης να  

συµµετέχει τελικά σε αυτή την διαδικασία ενεργά. Και αυτό γιατί οι δοµές  

προϋπάρχουν. Με αυτό εννοούµε ότι η εκπροσώπηση των συµφερόντων έχει  ήδη 

διαµορφωθεί κατά κάποιο τρόπο. Το µόνο που µπορεί να διαφοροποιηθεί είναι ίσως  

η σύνθεση των συµβαλλοµένων µερών. Η δηµιουργία µιας νέας οµάδας πίεσης ή µιας 

νέας ηγεσίας σε µια υπάρχουσα οµάδα µπορεί να είναι κάτι  τέτοιο. Σε αυτό το  

πλαίσιο πως µπορεί να αντιδράσει ο πολίτης; Την απάντηση µας δίνει ο Λάβδας4. Ο  

πολίτης έχει τις εξής επιλογές: 

α) την ιδιώτευση: αποφυγή οποιασδήποτε εµπλοκής µε την οργάνωση, 

β) την ευκαιριακή και παροδική εµπλοκή, που εξαρτάται εν µέρη και από το 

χαρακτήρα της οργάνωσης και το κατά πόσο µια τέτοια προσέγγιση είναι δυνατή, 

γ) την τυπική συµµετοχή, που περιλαµβάνει: 

  γ1) την τυπική, τουλάχιστον, εµπλοκή (π.χ. παρακολούθηση συνεδριάσεων κτλ.), 

  γ2) την απουσία οποιαδήποτε εµπλοκής. 

δ) την ουσιαστική συµµετοχή, που περιλαµβάνει: 

  δ1) την εµπλοκή µακροπρόθεσµου χρονικού ορίζοντα, µε προσπάθεια  

συνδιαµόρφωσης  της  ατζέντας, 

  δ2) την πλήρη συµµετοχή, αλλά µε εργαλειακή στόχευση και  µειωµένο ενδιαφέρον 

για τη δυναµική της οργάνωσης και την ατζέντα σε ό, τι αφορά πέρα από τις άµεσες 

επιδιώξεις του εγκεκριµένου µέλους. 

                                                 
1 Βλέπε ΛΑΒ∆ΑΣ Α. ΚΩΣΤΑΣ, ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, Οργάνωση Συµφερόντων και 
Πρότυπα ∆ιακυβέρνησης, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, 2004, σελ.13. 
2 Βλέπε ο.π., σελ. 14. 
3 Βλέπε Τριανταφύλλου Θάνος, Ο ρόλος των οµάδων πίεσης-συµφερόντων (lobbies) στην Ευρωπαϊκή  
Ένωση, διαθέσιµο στο  www.ekem.gr  
4 Βλέπε ΛΑΒ∆ΑΣ Α. ΚΩΣΤΑΣ, ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, Οργάνωση Συµφερόντων και  
Πρότυπα  ∆ιακυβέρνησης, ο.π., σελ.  61. 
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Σε αυτό το πλαίσιο η συµµετοχή του µέσου πολίτη δεν µπορεί να θεωρηθεί 

δεδοµένη γιατί η ίδια η έννοια του συµφέροντος δεν είναι ξεκάθαρη. Και αυτό γιατί  

«η έννοια των συµφερόντων εµπεριέχει µια διάσταση υποκειµενική – αυτό που οι  ίδιοι 

οι δρώντες προσλαµβάνουν ως συµφέρον τους- και µι  διάσταση (θεωρούµενη  από 

ορισµένους ως) αντικειµενική: αυτό που σε ένα επίπεδο στοχασµού πέραν από τους 

δρώντες αξιολογείται ότι αποτελεί συµφέρον τους.»5 

Άρα δεν είµαστε σίγουροι ότι τελικά όσοι συµµετέχουν σε µια οµάδα πίεσης 

έχουν κοινούς στόχους. Για να γίνει αυτό το επιχείρηµα πιο σαφές θα εξετάσουµε πιο 

αναλυτικά την έννοια του συµφέροντος. 

2. Η έννοια του συµφέροντος 
 

Η έννοια του συµφέροντος, όπως έχουµε ήδη αναφέρει, είναι τόσο υποκειµενική 

όσο και αντικειµενική. Αυτό σηµαίνει ότι όταν κάποιος πολίτης συµµετέχει ενεργά σε  

µια πολιτική διαδικασία, όπως  για παράδειγµα σε µια οµάδα πίεσης, τότε ξεκινάει 

από ένα υποκειµενικό κίνητρο, αλλά ενδεχοµένως µε ένα αντικειµενικό στόχο. Και 

αυτό γιατί θέλει µεν να πετύχει κάτι για τον εαυτό του, αλλά εφόσον συµµετέχει σε 

ευρύτερες διεργασίες, όπως αυτές που πραγµατοποιούνται σε µια οµάδα πίεσης τότε 

προσβλέπει σε αυτό που µπορεί να πετύχει η οργάνωση που συµµετέχει. 

Ερµηνεύοντας ωστόσο, αφαιρετικά την παραπάνω σκέψη µπορούµε να πούµε ότι 

η εκπροσώπηση συµφερόντων έχει ορισµένα χαρακτηριστικά.6. Ένα κύριο στοιχείο 

είναι η υποκειµενική διάσταση των συµφερόντων. Οι συµµετέχοντες σε µια οµάδα 

θεωρούν ότι µπορούν να πετύχουν προσωπικές επιδιώξεις µέσα από την συµµετοχή 

τους στις διεργασίες της οµάδας που συµµετέχουν. Με αυτό τον τρόπο θεωρούν ότι 

θα επιτύχουν να δηµιουργήσουν ένα πλαίσιο στο οποία θα µπορούν οι συµµετέχοντες 

να µεγιστοποιήσουν το όφελός τους. Χωρίς βέβαια αυτό να αποκλείει το όφελος που 

µπορεί να έχουν και άλλοι µεγαλύτεροι φορείς από αυτή την διαδικασία. Ας πάρουµε  

για παράδειγµα µια σχολική επιτροπή, η οποία προσπαθεί να πετύχει την δηµιουργία 

βιβλιοθήκης στο σχολείο της. Μια τέτοια κίνηση θα ωφελούσε και όσα άλλα  σχολεία 

δεν είχαν βιβλιοθήκη. 

Ένα δεύτερο σηµαντικότατο στοιχείο αποτελεί η διαπίστωση ότι τα µέλη των 

οµάδων συµφερόντων εκφράζουν τις επιδιώξεις τους µέσα σε ένα πλαίσιο δεδοµένων  

κοινωνικοοικονοµικών συνθηκών και πολιτιστικών καταβολών. Και αυτό 

                                                 
5 Βλέπε ΛΑΒ∆ΑΣ Α. ΚΩΣΤΑΣ, ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, Οργάνωση Συµφερόντων και 
Πρότυπα ∆ιακυβέρνησης, ο.π., σελ.  39. 
6 Βλέπε Schmitter C. Philippe, The Politics of Organized Interests, European University Institute, 
∆εκέµβριος 2006, διαθέσιµο στο 
 www.democraciaparticipativa.org/bellagio/arquivos/INTEREST%20Schmitter.pdf 



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ  ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ-ΠΜΣ 

 9

ανεξάρτητα αν δύο, τρεις ή περισσότερες οµάδες δραστηριοποιούνται στο ίδιο πεδίο 

πολιτικής µε κοινές επιδιώξεις. Αυτό το στοιχείο είναι πολύ σηµαντικό αν σκεφτούµε  

ότι η κάθε οµάδα έχει διαφορετικά συµφέροντα. Αν το δούµε µάλιστα σε συνάρτηση 

µε το παραπάνω τότε συµπεραίνουµε ότι οι οµάδες συµφερόντων εκφράζουν 

υποκειµενικές διεκδικήσεις σε αντικειµενικές συνθήκες.  

Συµπερασµατικά µπορούµε να πούµε ότι οι οµάδες συµφερόντων έχουν γνώση 

για την σηµασία που έχουν στην κοινωνία και προσπαθούν µέσα από αυτή την σχέση 

να πετύχουν τους στόχους τους. Σε αυτή την βάση µπορούµε να πούµε ότι7 «τα 

οργανωµένα συµφέροντα είναι εκπροσωπήσεις διαφορετικών κοινωνικών σφαιρών – 

βασισµένων στον πολιτισµό, στα κοινωνικά ζητήµατα, στα αστικά δικαιώµατα, στις 

εθνικές ή θρησκευτικές κοινότητες ή στα οικονοµικά συµφέροντα - µε µια ξεκάθαρη 

υπεροχή των κοινωνικοοικονοµικών οµάδων συµφερόντων στην παραγωγή πολιτικής. 

Μιλώντας θεωρητικά, είναι συνθέσεις από ιδιώτες, εταιρίες ή σωµατεία, και µπορούν 

να αναγνωριστούν σαν συλλογικοί δρώντες στην πολιτική αρένα. Μπορούν να πάρουν 

διαφορετικές οργανωτικές µορφές, εξαρτώµενες από τους τύπους των στόχων που 

προσπαθούν να πετύχουν και από τις πηγές διαχείρισής τους». 

Τα συµφέροντα λοιπόν έχουν συγκεκριµένους στόχους και διάφορες οργανωτικές 

µορφές. Για να πετύχουν τους στόχους τους χρησιµοποιούν στρατηγικές. Αυτές τις 

στρατηγικές διατύπωσε ο Berry8,  ως  εξής: 

1.  χρήση των νόµων (πρόκληση δικαστικών αποφάσεων, αξιοποίηση  

νοµολογίας), 

2. αντιπαράθεση ( απεργίες, διαδηλώσεις, µορφές διαµαρτυρίας), 

3. επικοινωνιακές προσπάθειες (χρήση επιστηµονικών δεδοµένων και 

αναφορών, προσπάθειες επηρεασµού των ΜΜΕ, αναφορές και  

δηµοσιεύσεις), 

4. εντατικοποίηση της δραστηριότητας των µελών (αποστολή επιστολών από τα  

µέλη, συντονισµός πιέσεων των µελών). 

Τα παραπάνω µπορούν να χρησιµοποιηθούν είτε αποσπασµατικά, είτε συνολικά  

αλλά  οπωσδήποτε στο πλαίσιο των δυνατοτήτων που έχει κάθε οµάδα. Μια οµάδα 

π.χ. που δραστηριοποιείται στον τοµέα του περιβάλλοντος θα προσπαθήσει να  

εκµεταλλευτεί όλα τα παραπάνω µέσα. Από την άλλη µια οµάδα βιοµηχάνων θα 

επικεντρωθεί κυρίως στα α και γ. Άρα ανάλογα µε τις επιδιώξεις και τα µέσα που 

                                                 
7 Βλέπε  Hassel  Anke, Multi-level  governance  and  organized  interests, διαθέσιµο  στο  www.hertie-
school.org/binaries/addon/1230_hassel_organized_interests_and_mlg_final.pdf 
8 Παρατίθεται στο ΛΑΒ∆ΑΣ Α. ΚΩΣΤΑΣ, ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, Οργάνωση Συµφερόντων 
και Πρότυπα ∆ιακυβέρνησης, ο.π., σελ 62. 
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µπορούν να έχουν στα χέρια τους οι οµάδες συµφερόντων χρησιµοποιούν και τις 

αντίστοιχες στρατηγικές. 

Ένα πολύ σηµαντικό σηµείο στη µελέτη των οµάδων συµφερόντων είναι η 

οµαδοποίησή τους σε διάφορες κατηγορίες. Με αυτό το κοµµάτι θα ασχοληθούµε στο  

επόµενο κεφάλαιο. 

 

3. Οι Κατηγορίες  των Οµάδων  Συµφερόντων 

 

Υπάρχουν διάφορες προσεγγίσεις ως προς την κατηγοριοποίηση των διαφόρων 

οµάδων συµφερόντων. Αν και δεν είναι εύκολο θα προσπαθήσουµε να καταλήξουµε 

σε κάποιες κατηγορίες µέσα από την παράθεση παραδειγµάτων και προσεγγίσεων. 

Μια απλή και πρακτική προσέγγιση είναι αυτή του Klaus von Beyme9. Χωρίζει τις 

οµάδες συµφερόντων στις εξής κατηγορίες: 

1) Ενώσεις των επενδυτών, επιχειρηµατιών και εργοδοτών (σύνδεσµοι 

εργοδοτών, συνοµοσπονδίες βιοµηχάνων, κλαδικές ενώσεις κτλ.), 

2) Εργατικά συνδικάτα (συνοµοσπονδίες, κλαδικές οργανώσεις, οργανώσεις σε 

επίπεδο επιχείρησης, κτλ.), 

3) Επαγγελµατικές ενώσεις (ιατρικοί και δικηγορικοί σύλλογοι, ενώσεις άλλων 

ελευθέρων επαγγελµατιών, αθλητικά σωµατεία, αλλά και ενώσεις λειτουργών 

του δηµόσιου τοµέα), 

4) Ενώσεις προώθησης επιµέρους ζητηµάτων (πρωτοβουλίες πολιτών, ενώσεις 

υποστήριξης ιδεών και συγκεκριµένων ζητηµάτων,  κτλ.), 

5) Πολιτικές ενώσεις (περιφέρειες, νοµοί, δήµοι, κοινότητες, χωρικές 

συγκροτήσεις της πολιτικής εξουσίας ανάλογα µε τη µορφή του πολιτικού 

συστήµατος). 

Πρόκειται για µια πολύ απλή κατηγοριοποίηση που προσεγγίζει αρκετά την  

πραγµατική εικόνα που υπάρχει στις περισσότερες δυτικές κοινωνίες. Και στην 

Ελλάδα ισχύει σε γενικές γραµµές αυτή η κατηγοριοποίηση. Από την άλλη υπάρχουν 

και οι κάπως  πιο αφαιρετικές προσεγγίσεις. Μια τέτοια είναι του Scharpf10. Ο 

Scharpf προσδιορίζει τις εξής κατηγορίες: 

�  Σύλλογοι: είναι οµάδες δρώντων που έχουν ξεχωριστούς στόχους 

αλλά µοιράζονται κοινούς πόρους. Πρόκειται για τυπικές βιοµηχανικές 

                                                 
9 Παρατίθεται στο ΛΑΒ∆ΑΣ Α. ΚΩΣΤΑΣ, ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, Οργάνωση Συµφερόντων 
και Πρότυπα ∆ιακυβέρνησης, ο.π., σελ 70. 
10 Παρατίθεται στο Hassel Anke, Multi-level governance and organized interests,διαθέσιµο στο 
www.hertie-school.org/binaries/addon/1230_hassel_organized_interests_and_mlg_final.pdf 
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ενώσεις που σχηµατίζουν οµάδες συµφερόντων για να επηρεάσουν τις 

κυβερνητικές αποφάσεις. 

� Σωµατεία: αποτελούνται από οµάδες δρώντων που έχουν τόσο κοινούς 

στόχους, όσο και κοινούς πόρους. Βασίζονται στην συνδροµή των 

µελών τους και  εκφράζονται  µέσω διαδικασιών λήψης αποφάσεων, 

ώστε να εκφράσουν τις θέσεις και τις επιδιώξεις της οµάδας σαν 

σύνολο. 

�  Κοινωνικά κινήµατα: πρόκειται για οµάδες δρώντων που έχουν µεν 

κοινούς στόχους αλλά διαφορετικούς πόρους. Όλοι οι συµµετέχοντες 

συµβάλουν για να επιτευχθεί ένας κοινός στόχος χωρίς όµως να  έχουν 

µια οργανωµένη δοµή. 

� Συνασπισµοί: αφορούν οµάδες δρώντων που δηµιουργούν µια 

προσωρινή συµµαχία. ∆ρουν συλλογικά για να πετύχουν τους στόχους 

τους που είναι ξεχωριστοί για τον κάθε δρώντα. Συνήθως πρόκειται 

για εκπροσωπήσεις διαφόρων εταιριών που προσπαθούν να πετύχουν 

τα συµφέροντα των εταιριών. 

Πρόκειται για µια προσέγγιση πιο αφαιρετική και ίσως πιο γενικευµένη. Σε 

αυτή την προσέγγιση οι διάφορες οµάδες διακρίνονται τόσο µε τους στόχους, όσο και 

µε τους πόρους που διαθέτουν, καθώς και µε την δοµή που αναπτύσσουν. Γι’ αυτό 

«οι συνασπισµοί και τα κινήµατα µπορούν να δράσουν µόνο αφού πετύχουν µια 

πρόσκαιρη συναίνεση, αν όχι οµοφωνία, ανάµεσα στα µέλη τους, αφού οι 

ανοργάνωτες δοµές δεν επιτρέπουν στους αρχηγούς να πάρουν τις αποφάσεις µέσω 

µιας ψηφοφορίας. Αντίθετα, τόσο στους συλλόγους όσο και στα σωµατεία, οι ηγέτες 

είναι πιο ανεξάρτητοι από τα µέλη τους και µπορούν να λαµβάνουν αποφάσεις που 

δεν αντιπροσωπεύουν όλα τα µέλη. Σε ορισµένες περιστάσεις, οι ηγέτες των 

σωµατείων µπορούν ακόµα και να αποφασίσουν για τα συµφέροντα µιας µερίδας 

µόνο των µελών  τους»11. 

Από την άλλη µεριά, στις περιπτώσεις που οι πόροι της οµάδας δεν είναι ενιαίοι 

τότε η οργάνωση είναι πιο εύκαµπτη. Έτσι «οι συνασπισµοί µπορούν να οργανωθούν 

σε µια ad hoc βάση και τα κινήµατα µπορεί να αναπτυχθούν σε αντιπαράθεση µε τις 

πολιτικές αναπτύξεις σε κάθε επίπεδο για σύντοµες περιόδους.»12  Αυτή η προσέγγιση 

αναγνωρίζει ως ενιαία θα λέγαµε την πολιτική διεργασία της εκπροσώπησης 

συµφερόντων µε τις κοινωνικές ζυµώσεις. Ωστόσο δηµιουργείται πρόβληµα  εφόσον 

υπάρχουν και άλλες οργανώσεις που δεν µπορούν ενδεχοµένως να ενταχθούν σε αυτό 

                                                 
11 Βλέπε Hassel  Anke, Multi-level  governance  and  organized  interests, ο.π. 
12 Βλέπε  ο.π. 
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το πλαίσιο διότι έχουν δηµιουργηθεί στην πορεία του χρόνου και έχουν βαθιές ρίζες 

σε  ορισµένες κοινωνίες. Από την άλλη µεριά, ορισµένα στοιχεία δεν ισχύουν σε 

συγκεκριµένες περιπτώσεις. Για παράδειγµα, τα κοινωνικά κινήµατα µπορεί να έχουν 

και κοινούς πόρους και δοµή, όπως κάποια περιβαλλοντικά κινήµατα µε 

συγκεκριµένο στόχο13. 

Για να αποφύγουµε τα παραπάνω προβλήµατα µπορούµε να ανατρέξουµε στην 

κατηγοριοποίηση  του  Λάβδα14: «Υπάρχουν πέντε τύποι συµφερόντων: 

1) Εργοδοτικές και επιχειρηµατικές ενώσεις. Πρόκειται για οργανώσεις 

εκπροσώπησης των συµφερόντων του  µικρού  και  του  µεγάλου  κεφαλαίου, 

ως επιχειρηµατικών και ως εργοδοτικών φορέων. Σε µερικές χώρες, οι 

κορυφαίες επιχειρηµατικές οργανώσεις εκπροσώπησης καλύπτουν και τους 

δύο ρόλους (π.χ. ο  ΣΕΒ στην  Ελλάδα). 

2) Εργατικά συνδικάτα. Πρόκειται για οργανώσεις των συµφερόντων των 

διαφόρων µορφών εξαρτηµένης εργασίας. Αφορά τόσο τις ενώσεις των  

εργατών και εργαζοµένων στον ιδιωτικό τοµέα (π.χ., η ΓΣΕΕ και τα διάφορα 

σωµατεία), όσο και τις ενώσεις όσων εργάζονται στον ευρύτερο δηµόσιο 

τοµέα (π.χ., η Α∆Ε∆Υ). 

3) Επαγγελµατικές ενώσεις. Πρόκειται για οργανώσεις εκπροσώπησης των 

επαγγελµάτων (ιατρικοί σύλλογοι, δικηγορικοί σύλλογοι κτλ.). Σε πολλές 

περιπτώσεις, χαρακτηρίζονται από ορισµένες ιδιαιτερότητες που σχετίζονται 

µε την επιβίωση των εξουσιών ελέγχου της πρόσβασης στο αντίστοιχο 

επάγγελµα. 

4) Άτυπες οµάδες. Πρόκειται για συλλογικότητες µε έναν ελάχιστο βαθµό 

οργάνωσης, συχνά ευκαιριακή συγκρότηση και ιδιαίτερα ασταθή δοµή µελών. 

Τέτοιες οµάδες µπορεί να δηµιουργηθούν ως αποτέλεσµα κάποιου 

συγκεκριµένου ερεθίσµατος (π.χ., µια κυβερνητική απόφαση, µια 

περιβαλλοντική καταστροφή ή κρίση, µια τοπική διαµαρτυρία) και, στη 

συνέχεια, είτε να ακολουθήσει από-κινητοποίηση όταν το ζήτηµα 

αντιµετωπιστεί είτε να µετεξελιχθούν σε άλλη, οργανωτικά σαφέστερη και 

µακροβιότερη µορφή συντονισµού των συλλογικών προσπαθειών. 

5) ∆ηµόσιες θεσµικές οργανώσεις. Πρόκειται για θεσµικές συλλογικότητες που 

βρίσκονται στο εσωτερικό του συστήµατος δηµόσιας εξουσίας, αλλά δρουν 

                                                 
13 Ας  πούµε  ένα  κίνηµα  για  την  προστασία  ενός  υγροβιότοπου  θα  µπορούσε  να  έχει  κοινούς  
πόρους  και  οργάνωση  µε  εκλεγµένους  εκπροσώπους  που  θα  έρχονται  σε  επαφή  µε  την  
πολιτική  εξουσία  και  τα  ΜΜΕ.   
14 Βλέπε  ΛΑΒ∆ΑΣ Α. ΚΩΣΤΑΣ, ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ  ΚΑΙ  ΠΟΛΙΤΙΚΗ, Οργάνωση  Συµφερόντων και  
Πρότυπα  ∆ιακυβέρνησης, ο.π., σελ.  72-74. 
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και µε τρόπους που αποκλίνουν από την θεσµική περιγραφή των 

αρµοδιοτήτων τους  ή συνδυάζουν τη θεσµική συµπεριφορά µε την επιδίωξη 

ειδικών ωφελειών. Ο βαθµός απόκλισης από την επίσηµα προδιαγεγραµµένη 

και αναµενόµενη συµπεριφορά και τους αντίστοιχους, προβλεπόµενους 

ρόλους εξαρτάται από παράγοντες, όπως είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

της θεσµικής οµάδας, τα χαρακτηριστικά του πολιτικού συστήµατος, κ. α.». 

    Πρόκειται για µια προσέγγιση αφαιρετική, η οποία όµως στηρίζεται σε κάποιο 

βαθµό στην πρακτική προσέγγιση του Beyme που παρουσιάσαµε πιο πάνω. Πρέπει 

να τονίσουµε ότι δεν είναι εύκολο να κατηγοριοποιηθούν όλες οι οµάδες 

συµφερόντων που µπορεί να υπάρχουν σε ένα πολιτικό σύστηµα. Και αυτό γιατί η 

κάθε µία έχει άλλες δοµές και διαφορετικούς στόχους. Αν αναλογιστεί  κανείς το 

γεγονός ότι αρκετοί άνθρωποι µπορεί να συµµετέχουν σε πολλές οµάδες ταυτόχρονα, 

τότε το γεγονός αυτό κάνει την µελέτη των οµάδων συµφερόντων  πιο δύσκολη, αφού 

οι σχέσεις του κάθε πολίτη γίνονται πολυεπίπεδες, άρα και η συµπεριφορά του πιο  

σύνθετη. Επίσης, µια οµάδα συµφερόντων µπορεί να ανήκει σε περισσότερες της 

µίας κατηγορίες. 

Όπως είδαµε, οι οµάδες συµφερόντων δρουν σε ένα δεδοµένο πολιτικό 

περιβάλλον. Πάνω σε αυτή την δοµή έχουν αναπτυχθεί κάποιες θεωρίες για τον 

τρόπο που διαµεσολαβούνται τα συµφέροντα µέσα από την σχέση που έχει 

αναπτυχθεί µε τις οµάδες συµφερόντων και την κεντρική εξουσία. Αυτές τις θεωρίες 

θα εξετάσουµε περιληπτικά στο επόµενο κεφάλαιο. 

 

4. Θεωρητικές  Προσεγγίσεις 

 

Για να ερµηνευτεί το πολυεπίπεδο και σύνθετο σύστηµα της εκπροσώπησης 

συµφερόντων έχουν χρησιµοποιηθεί διάφορες θεωρίες, όπως ο κρατισµός, ο 

µαρξισµός, ο πλουραλισµός, ο κορπορατισµός κ.α. Οι πιο σηµαντικές από αυτές τις 

είναι εκείνες του πλουραλισµού και του κορπορατισµού. Πριν τις δούµε αναλυτικά ας 

εξετάσουµε συνοπτικά τις άλλες δύο λιγότερο δηµοφιλείς θεωρίες.  

Μαρξισµός: η θεωρητική αυτή προσέγγιση δίνει βάρος στην ταξική σύγκρουση. 

Γι’ αυτό θεωρεί ως πιο σηµαντικές και βασικές οµάδες εκείνες που συνδέονται µε την 

εργασία και το κεφάλαιο. Υπάρχει σύγκρουση µεταξύ αυτών των δύο κύριων οµάδων  

συµφερόντων. Όµως και οι δύο έχουν πλεονεκτική θέση. Από την άλλη το κράτος 

προσπαθώντας να εκφράσει τις κοινωνικοοικονοµικές συγκρούσεις παίρνει το µέρος 

του κεφαλαίου. Εν ολίγοις τα µεν εργοδοτικά συµφέροντα έχουν µε το µέρος τους το 

κράτος τα δε εργατικά έχουν µε το µέρος τους την κοινωνία. 
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Κρατισµός: κυρίαρχη θέση έχει το κράτος. Γι’ αυτό και η ικανότητα επιρροής που 

έχουν οι οµάδες συµφερόντων είναι πολύ περιορισµένη. Μάλιστα οι ίδιες οι οµάδες 

είναι πολύ περιορισµένες και καθορισµένες από το κράτος. Το κράτος έχει λόγο σε 

όλες τις πτυχές της πολιτικής διαδικασίας. Τα συµφέροντα εκπροσωπούνται σε 

περιορισµένο και καθορισµένο βαθµό, το βαθµό που επιτρέπει το κράτος. 

Οι παραπάνω θεωρίες έχουν περιορισµένη εφαρµογή στις δυτικές κοινωνίες γιατί 

οι οικονοµικές σχέσεις και η δοµή της εξουσίας είναι διαφορετική. Υπάρχει ποικιλία 

οµάδων συµφερόντων. Ακόµα, το κράτος έχει σηµαντικό ρόλο χωρίς να έχει την 

απόλυτη υπεροχή και παρεµβατικότητα. Τέλος, δεν υπάρχει (θεωρητικά τουλάχιστον) 

εξάρτηση του κράτους από συγκεκριµένες κοινωνικές οµάδες ή οµάδες 

συµφερόντων. Σε αυτό το πλαίσιο θα εξετάσουµε τώρα τις δύο κύριες θεωρητικές 

προσεγγίσεις για τις οµάδες συµφερόντων, τον πλουραλισµό και τον κορπορατισµό. 

 

 4.1 Πλουραλισµός 

 

Η µελέτη του πλουραλισµού δεν αποτελεί απλή υπόθεση γιατί δεν αποτελεί 

µια ξεκάθαρη θεωρία, αλλά θα λέγαµε µια κοινωνική καταγραφή των σχέσεων των 

διαφόρων οµάδων συµφερόντων µεταξύ τους. Στην πλουραλιστική θεωρία 

µεγαλύτερη σηµασία φαίνεται να έχουν οι οµάδες συµφερόντων µε το κράτος να 

περνάει σε δευτερεύοντα ρόλο. Ουσιαστικά παίζει το ρόλο διαιτητή ανάµεσα στις 

διάφορες συγκρούσεις των οµάδων. Μια αρκετά περιγραφική εικόνα µας δίνει ο  

Λάβδας
15: «Αναρίθµητες οµάδες ανταγωνίζονται γι  την επίτευξη των στόχων τους 

µέσα από τις δηµόσιες πολιτικές ή/και την επικύρωση από το κράτος των απόψεων  και 

προτάσεων τους σε  συγκεκριµένους τοµείς και πεδία πολιτικών. Στην ανοικτή και 

ανταγωνιστική αυτή διαδικασία, περισσότερες από µια οµάδες ενδέχεται να 

εκπροσωπούν την ίδια κατηγορία συµφερόντων. Τα µέλη συµµετέχουν στις οµάδες 

εθελοντικά. Το γεγονός ότι κάποιες οµάδες µπορεί να διαθέτουν εξαιρετικούς πόρους 

ή/και να είναι ιδιαίτερα αποτελεσµατικές σε ένα πεδίο, δεν σηµαίνει ότι οι ίδιες οµάδες 

θα ξεχωρίζουν και στα άλλα πεδία. Τα περισσότερα από τα µέλη των οµάδων ανήκουν 

ταυτόχρονα σε περισσότερες από µια οµάδες (π.χ., κάποιος µπορεί να είναι µέλος, 

ταυτόχρονα  σε ένα εργατικό συνδικάτο, ένα σύλλογο γονέων, µια οµάδα που 

ασχολείται µε την ασφάλεια της γειτονιάς στην οποία διαµένει, έναν αθλητικό σύλλογο, 

έναν κυνηγετικό σύλλογο, κτλ.). Αυτός είναι και ο βασικός λόγος για τον οποίο το 

πρότυπο του ανταγωνισµού µεταξύ των διαφόρων οµάδων και η αδυναµία ανάδειξης 

                                                 
15 Βλέπε ΛΑΒ∆ΑΣ Α. ΚΩΣΤΑΣ, ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, Οργάνωση Συµφερόντων και 
Πρότυπα  ∆ιακυβέρνησης, ο.π., σελ.  99-100. 
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µιας από αυτές ως κυρίαρχης, ενθαρρύνουν την πολυφωνία και την συνύπαρξη 

διαφορετικών πολιτικών απόψεων, ιδεών και προσεγγίσεων. Ως προς το κράτος, αυτό 

(α) διακρίνεται σαφώς από όλες τις οµάδες, (β) παραµένει ουδέτερο απέναντι στον 

ανταγωνισµό µεταξύ των οµάδων και (γ) εξασφαλίζει την τήρηση του πλαισίου και των 

κανόνων που διέπουν τον πολιτικό ανταγωνισµό χωρίς η επίτευξη αυτής της 

ισορροπίας να αποτελεί επιδίωξη κάποιων από αυτές τις οµάδες.» 

Αυτή η περιγραφή µας δείχνει ξεκάθαρα την αδυναµία που υπάρχει στον 

πλουραλισµό να αναδείξει την σηµασία που έχουν κάποιες οµάδες, όπως π.χ. οι 

εργοδοτικές και οι εργατικές σε σχέση µε τις περιβαλλοντικές στην διαδικασία 

παραγωγής πολιτικής. Ο πλουραλισµός ως θεωρία εµφανίστηκε µετά τον δεύτερο 

Παγκόσµιο Πόλεµο. Αν θέλαµε να του δώσουµε ένα πιο ξεκάθαρο ορισµό, τότε θα 

λέγαµε ότι «είναι µια µορφή πολιτικής συµφερόντων στην οποία µια ποικιλία 

εκπροσωπήσεων και οργανώσεων διαγωνίζονται ελεύθερα για πολιτική εκπροσώπηση 

των συµφερόντων τους, κυρίως βασιζόµενα σε διάφορες τακτικές πίεσης για να 

επηρεάσουν τα πολιτικά αποτελέσµατα. Αντί για άµεση επέµβαση, διαπραγµάτευση, ή 

συνεργασία µε τα οργανωµένα συµφέροντα, ο ρόλος του κράτους περιορίζεται στο να 

παρέχει νοµοθεσία και να διασφαλίζει τον ανταγωνισµό επιχειρηµατιών και 

εργαζοµένων.»16  

Ο πλουραλισµός έχει κάποια συγκεκριµένα χαρακτηριστικά. Μπορούµε να τα  

συνοψίσουµε στα εξής17: 

1. Η συµµετοχή σε οποιαδήποτε οµάδα συµφερόντων είναι εθελοντική, 

2. Οι οµάδες συµφερόντων σχηµατίζονται εθελοντικά και δεν ελέγχονται  

ούτε χρηµατοδοτούνται από το κράτος, 

3. Οι οµάδες συµφερόντων δεν εξαρτώνται ούτε από τα κόµµατα, ούτε 

από κάποιες άλλες οµάδες συµφερόντων, 

4. Όλες οι οµάδες που σχηµατίζονται συνενώνονται καιροσκοπικά για να  

πετύχουν τους στόχους τους, 

5. Με την ανάπτυξη της οικονοµίας µπορεί να δηµιουργηθούν πολλές 

οµάδες που να εκπροσωπούν την ίδια οµάδα συµφερόντων. 

Στην πλουραλιστική προσέγγιση των οµάδων συµφερόντων σηµαντικό ρόλο 

έχει ο ανταγωνισµός, αλλά και ο εθελοντισµός. Ακόµα πολύ µεγάλο βάρος έχει η 

επιδίωξη του ατοµικού συµφέροντος. ∆ηλαδή, «το κοινωνικό συµφέρον παραπέµπει 

                                                 
16 Βλέπε  Avdagic  Sabina  και  Crouch  Colin,  Organized  Economic  Interests: Diversity  and  
Change  in  an  Enlarged  Europe,  διαθέσιµο  στο  
www.carloalberto.org/files/crouch_per_gs_iiss_965.pdf  
17 Βλέπε  Schmitter C. Philippe, The Politics of Organized Interests, European University Institute, 
∆εκέµβριος 2006, ο.π.  
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σε µια  ωφελιµιστική αντίληψη και συµπεριφορά των ατόµων µε σκοπό την 

ικανοποίηση ατοµικών ή και συλλογικών αναγκών. Η κοινωνική αυτή δράση είτε των 

µεµονωµένων ατόµων σε ατοµικό επίπεδο, είτε των οµάδων συµφερόντων σε 

συλλογικό επίπεδο, πραγµατοποιείται στο επίπεδο της αγοράς και ακολουθεί σχεδόν 

πάντοτε θεσµοθετηµένες διαδικασίες επηρεασµού της πολιτικής.»18  

Μια εξέλιξη του πλουραλισµού αποτελεί ο νέο-πλουραλισµός, ο οποίος 

ουσιαστικά βάζει σε άλλη βάση τον έντονο ανταγωνισµό των οµάδων συµφερόντων. 

Υποστηρίζει ότι ορισµένες οµάδες είναι ισχυρότερες από άλλες όσον αφορά τους 

πόρους που διαθέτουν. Αυτό τις κάνει εποµένως πιο ισχυρές και πολιτικά. Σε µια 

τέτοια κατάσταση δεν µιλάµε πια για ισορροπία µεταξύ των οµάδων συµφερόντων. 

Ως συνέπεια έχει το κράτος να παίρνει το µέρος αυτών των ισχυρότερων οµάδων και  

ουσιαστικά να χάνει τον ουδέτερο και ισορροπητικό ρόλο που του δίνει η 

πλουραλιστική προσέγγιση. Με άλλα λόγια και το κράτος γίνεται µέρος του 

παιχνιδιού και ουσιαστικά διεκδικεί και τα δικά του συµφέροντα. 

Η πλουραλιστική θεωρία θα λέγαµε ότι αποτελεί µια µάλλον χαλαρή έκφραση 

των συµφερόντων και των σχέσεων παραγωγής πολιτικής που αναπτύσσονται στο 

κοινωνικοοικονοµικό σύστηµα κάθε χώρας. Ουσιαστικά πρόκειται για µια 

κατάσταση ανταγωνισµού  που το µόνο που επιδιώκει είναι η πραγµατοποίηση του 

ατοµικού συµφέροντος. Αυτό έχει ως συνέπεια να αγνοούνται σηµαντικοί 

παράγοντες στην πολιτική σκακιέρα, όπως είναι τα πολιτικά κόµµατα, τα οποία 

σαφώς και έχουν διαφορετικές προσεγγίσεις, εποµένως επηρεάζουν την παραγωγή 

πολιτικής το καθένα χωριστά όταν έρθουν στην εξουσία. Αυτή είναι και η µεγάλη 

αδυναµία του πλουραλισµού. Το κράτος είναι ουδέτερο. Σε αντιδιαστολή µε αυτό 

έρχεται η κορπορατιστική θεωρία που θα εξετάσουµε στην συνέχεια. 

 

 4.2 Κοπρορατισµός 

 

Ο κορπορατισµός ως θεωρία προσεγγίζει περισσότερο τα δεδοµένα που 

απαντώνται σε πολλά δυτικά πολιτικά συστήµατα. Η διαφορά µε τον πλουραλισµό 

είναι ο κεντρικός ρόλος που αναγνωρίζει στο κράτος. Ουσιαστικά αυτό που κάνει ο 

κορπορατισµός είναι ότι ενσωµατώνει τις οµάδες πίεσης στην πολιτική διαδικασία. 

Με αυτό τον τρόπο περιορίζει αρκετά τον αριθµό τους – και επικεντρώνεται κυρίως 

σε εκείνες των εργοδοτών και των εργαζοµένων19. Επίσης, περιορίζει και τον βαθµό 

                                                 
18 Βλέπε  Στεφάνου  Κωνσταντίνος  και  Μοσχονάς  Ανδρέας,  Κοινωνικές  και  Πολιτικές  ∆υνάµεις  
στην  Ευρωπαϊκή  Ένωση. 
19 Γι’ αυτό άλλωστε είναι γνωστός και ως µοντέλο τριµερούς διακυβέρνησης. 
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πρόσβασης που έχουν αυτές οι οµάδες στον κυβερνητικό µηχανισµό. Εν ολίγοις, 

τοποθετεί στο επίκεντρο τους πολιτικούς θεσµούς, όπως για παράδειγµα την 

κυβέρνηση, ενώ βάζει σε δεύτερη µοίρα τις οµάδες συµφερόντων. 

Ο κορπορατισµός ξεκίνησε από κάποια απολυταρχικά καθεστώτα κυρίως στην 

Λατινική Αµερική - αλλά και στην Ευρώπη όπως διαµορφώθηκε στην Ισπανία και 

στην Πορτογαλία. Σε αυτά τα καθεστώτα κυρίαρχο ρόλο είχε η κεντρική, 

απολυταρχική σε πολλές περιπτώσεις, εξουσία. Ως συνέπεια αυτής της κατάστασης 

ήταν να αναπτυχθούν εργατικές και εργοδοτικές οµάδες, οι οποίες ήταν υπό τον 

πλήρη έλεγχο της κεντρικής εξουσίας. Ακόµα και η συµµετοχή σε αυτές τις οµάδες 

ήταν υποχρεωτική. Μιλάµε για ένα σύστηµα απόλυτου ελέγχου από το κράτος και 

φυσικά τίθεται το ερώτηµα αν τελικά µε τέτοιες συνθήκες υπάρχει πραγµατική 

εκπροσώπηση συµφερόντων. 

Εξέλιξη του κορπορατισµού αυτού υπήρξε ο νεοκορπορατισµός που 

αναπτύχθηκε µετά τον ∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο. Από εκείνη την περίοδο και 

µετά αναπτύχθηκε η λεγόµενη Κεϋνσιανή συναίνεση. Κύρια χαρακτηριστικά της 

ήταν τα εξής20: 

• Τάσεις από-εµπορευµατοποίησης των κοινωνικών σχέσεων («µικτή 

οικονοµία»). 

• Νέοι ρόλοι για την κρατική παρέµβαση τόσο στη διαµόρφωση και 

ρύθµιση των βασικών µακρο-οικονοµικών µεγεθών (επένδυση, 

αποταµίευση, κατανάλωση), όσο και στην αναδιανοµή του 

παραγόµενου πλούτου ανεξάρτητα από ιδιοκτησιακά δικαιώµατα και 

έκταση και µορφή πρόσβασης των δρώντων  στην αγορά. 

• Νέα αντίληψη για τις σχέσεις µεταξύ οικονοµικών παραµέτρων και 

κοινωνικών παραµέτρων της κρατικής πολιτικής. 

• Ως αποτέλεσµα των παραπάνω, νοµιµοποίηση της επέκτασης των 

κρατικών πολιτικών και της αύξησης των κρατικών δαπανών όχι 

µόνον ως εργαλεία αντι-κυκλικής πολιτικής µε βραχυχρόνιο ορίζοντα, 

αλλά και ως πρότυπα µακροπρόθεσµης πολιτικής, κοινωνικής και 

οικονοµικής ανάπτυξης και σταθερότητας. 

Τα παραπάνω υπήρξαν η βάση στην οποία αναπτύχθηκαν όλες σχεδόν οι 

οικονοµίες των ∆υτικών Ευρωπαϊκών κοινωνιών µετά τον πόλεµο. Υπήρξαν και η 

                                                 
20 Βλέπε  ΛΑΒ∆ΑΣ Α. ΚΩΣΤΑΣ, ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ  ΚΑΙ  ΠΟΛΙΤΙΚΗ, Οργάνωση  Συµφερόντων και 
Πρότυπα  ∆ιακυβέρνησης, ο.π., σελ.  108-109. 
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βάση στην οποία αναπτύχθηκε και ο κορπορατισµός στην νέα του µορφή21. Αν 

θέλαµε να δώσουµε ένα ορισµό για τον κοπρορατισµό τότε θα διαλέγαµε εκείνο του 

Schmitter22 , ο οποίος υποστήριξε ότι ο κορπορατισµός: «µπορεί να οριστεί ως 

σύστηµα εκπροσώπησης συµφερόντων στο οποίο οι συµµετέχουσες οντότητες είναι 

οργανωµένες σε περιορισµένο αριθµό ενιαίων, υποχρεωτικών, ιεραρχικά 

διαρθρωµένων και λειτουργικά διαφοροποιηµένων κατηγοριών, αναγνωρισµένων (αν 

όχι και διαµορφωµένων) από το κράτος. Στις οντότητες αυτές έχει παραχωρηθεί 

συνειδητά από το κράτος ένα µονοπώλιο εκπροσώπησης, ενώ εκείνες σε αντάλλαγµα 

έχουν αναλάβει την υποχρέωση τήρησης ορισµένων κανόνων αναφορικά µε την 

επιλογή της ηγεσίας και την άρθρωση των αιτηµάτων τους». 

Πρόκειται για ένα διαρθρωµένο σύστηµα το οποίο αποτελείται από 

συγκεκριµένα και εξ’ αρχής καθορισµένα µέρη. Και µάλιστα χωρίς την δυνατότητα 

να εισχωρήσουν νέα. ∆ηλαδή, πρόκειται για ένα σύστηµα που έχει κανόνες και µέσα 

από αυτούς τους κανόνες καθορίζονται και οι πολιτικές. Σε σχέση µε τον 

πλουραλισµό, ο κορπορατισµός δεν αφήνει πολλά περιθώρια αντίδρασης. Από την 

άλλη βέβαια πρόκειται και για µια διαδικασία, στην οποία υπάρχει η δυνατότητα να 

εκπροσωπηθούν καλύτερα τα συµφέροντα της εκάστοτε οµάδας γιατί αποτελεί µέρος 

της διεργασίας παραγωγής πολιτικής. Αυτό είναι και το διαφορετικό στοιχείο που µας 

προτείνει σε σχέση µε τον πλουραλισµό. Στον πλουραλισµό συναντάµε αποφάσεις 

του κράτους µε τη λογική να κρατηθούν ισορροπίες ανάµεσα στις διαφορετικές 

οµάδες συµφερόντων. Στον κορπορατισµό, από την άλλη, το κράτος κατά κάποιο 

τρόπο συναποφασίζει µε τις οµάδες συµφερόντων. 

Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι σε ένα κορποτρατιστικό σύστηµα ο ρόλος 

των οµάδων συµφερόντων είναι αναβαθµισµένος σε σχέση µε το ρόλο που τους 

προσδίδει ο πλουραλισµός. Εποµένως, µπορούν να εκπροσωπήσουν περισσότερο 

αποτελεσµατικά τα συµφέροντα των µελών τους και να πετύχουν τους στόχους τους. 

Ωστόσο, υπάρχει και ένα σηµαντικό µειονέκτηµα σε αυτή την διαδικασία. Οι οµάδες 

συµφερόντων αναλαµβάνουν πλέον ένα πολύ σηµαντικό ρόλο που µπορεί να 

προκαλέσει δυσλειτουργία στο εσωτερικό των κοµµάτων, αφού τα µέλη τους θα είναι 

ίσως πιο ευάλωτα σε επιρροές από τους συνδικαλιστές. Ενδέχεται, εποµένως, να 

δηµιουργηθούν φαινόµενα κακής διαχείρισης και διαφθοράς. 

                                                 
21 Βέβαια πρέπει να τονίσουµε εδώ ότι δεν αναπτύχθηκε σε όλα τα κράτη ο κορπορατισµός ως µορφή 
οργάνωσης των συµφερόντων. Επιγραµµατικά αναφέρουµε µόνο την ισχυρή ύπαρξη 
σοσιαλδηµοκρατικών κοµµάτων, την προηγούµενη εµπειρία σε συναινετικές πρακτικές, την ύπαρξη 
ισχυρών εργατικών οµάδων συµφερόντων κ.α. Αυτοί οι παράγοντες υπήρχαν στα κράτη τελικά που 
αναπτύχθηκε ο κορπορατισµός.  
22 Παρατίθεται στο ΛΑΒ∆ΑΣ Α. ΚΩΣΤΑΣ, ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, Οργάνωση 
Συµφερόντων και Πρότυπα ∆ιακυβέρνησης, ο.π., σελ.  111. 



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ  ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ-ΠΜΣ 

 19

Παρόλα αυτά, οι δύο προσεγγίσεις προτείνουν ένα µοντέλο άρθρωσης 

συµφερόντων στηριζόµενες η κάθε µία σε διαφορετικά κοινωνικοοικονοµικά 

πρότυπα και σε διαφορετικές σχεσιακές λογικές που πηγάζουν από την κρατική δοµή 

που µελετούν. Θα ήταν ίσως χρήσιµο να προσπαθήσουµε  να δούµε µε ποιο τρόπο οι 

οµάδες προσπαθούν να διεκδικήσουν τους στόχους τους, αλλά και ποιοι παράγοντες 

τις επηρεάζουν. Αυτό θα είναι το αντικείµενο της επόµενης ενότητας. 

 

5. Τρόποι διαµεσολάβησης 

 

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι µε τους οποίους οι οµάδες συµφερόντων προσπαθούν 

να πετύχουν τα συµφέροντά τους. Μπορούµε να διακρίνουµε δύο κατηγορίες: τους  

άµεσους και  τους έµµεσους τρόπους. Ας τους δούµε συνοπτικά. 

1. Άµεσοι τρόποι: θεωρούνται οι τρόποι εκείνοι τους οποίους χρησιµοποιούν οι 

οµάδες συµφερόντων που έρχονται άµεσα σε επαφή µε την κεντρική εξουσία και την 

λήψη αποφάσεων. Τέτοιοι µπορεί να είναι: 

1.1 διαδικασίες διαβούλευσης και κοινωνικού διαλόγου µεταξύ των 

εµπλεκοµένων µερών. Μια δηµόσια συζήτηση για ένα θέµα στην οποία συµµετέχουν 

τόσο τα κόµµατα και η κυβέρνηση, όσο και οι ενδιαφερόµενες οµάδες συµφερόντων. 

1.2  προτάσεις νόµου που µπορούν να κατατεθούν στην Βουλή από διάφορες 

οµάδες. Προτάσεις µε την  σύµφωνη  γνώµη  ορισµένου αριθµού πολιτών (µέσω 

υπογραφών) κατατίθενται στα κοινοβούλια προς ψήφιση. 

1.3  παροχή τεχνογνωσίας σε υπουργεία και κυβερνητικές υπηρεσίες. Ένα 

πολύ χρήσιµο εργαλείο που µπορεί να αποδειχθεί αρκετά αποτελεσµατικό και το 

οποίο χρησιµοποιείται σε πολύ µεγάλο βαθµό σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι 

οµάδες συµφερόντων προσφέρουν τεχνογνωσία στους διάφορους φορείς λήψης 

αποφάσεων επηρεάζοντάς τους προς την µία ή την άλλη κατεύθυνση. 

2.Έµµεσοι τρόποι: πρόκειται για τρόπους, οι οποίοι πολλές φορές µπορεί να 

είναι πολύ πιο αποτελεσµατικοί από τους άµεσους. Με αυτούς οι οµάδες δεν έρχονται 

σε  άµεση επαφή µε την κεντρική εξουσία.  Πρόκειται  για: 

2.1  την χρήση των ΜΜΕ είτε µέσω διαφηµιστικής καµπάνιας, είτε µέσω 

προπαγάνδας. Αποτελεί αποτελεσµατικότατο µέσο γιατί µπορεί να επηρεάσει µεγάλο 

αριθµό ανθρώπων από την µία, αλλά χρειάζεται και αρκετούς πόρους για να το 

εκµεταλλευτεί αποτελεσµατικά µια οµάδα. 

  2.2  διαµαρτυρίες, απεργίες, στάσεις εργασίας κ.α. Σίγουρα είναι η πιο 

δυναµική κίνηση στην οποία µπορεί να προβεί µια οµάδα συµφερόντων. Και εδώ 

όµως χρειάζονται αρκετοί πόροι, τόσο οικονοµικοί, όσο και ανθρώπινοι. Παρόλα  
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αυτά αποτελεί ίσως µια από τις πιο χρήσιµες πρακτικές και µπορεί να χρησιµοποιηθεί  

από όλες ανεξαρτήτως τις οµάδες. 

Οι παραπάνω είναι οι βασικοί τρόποι που µπορούν οι οµάδες συµφερόντων να  

διεκδικήσουν τα συµφέροντά τους στην κεντρική εξουσία. Ωστόσο, δηµιουργούνται 

ορισµένα προβλήµατα, ανεξαρτήτως του τρόπου που επιλέγουν να χρησιµοποιήσουν 

τελικά. Και αυτό γιατί υπάρχουν  παράγοντες που δεν διευκολύνουν την διαδικασία 

αυτή. Ας δούµε περιληπτικά τους πιο σηµαντικούς23: 

1) Ο τρόπος µε τον οποίο είναι οργανωµένο το πολιτικό σύστηµα, τα 

κόµµατα και οι κρατικοί θεσµοί. Όταν µιλάµε για ένα οµογενοποιηµένο, 

σταθερό σύστηµα στο οποίο οι δρώντες µπορούν να έρθουν σε άµεση 

επαφή µε την κεντρική εξουσία, τότε η µέθοδος που θα χρησιµοποιηθεί 

δεν προκαλεί τυχόν προβλήµατα ή δυσκολίες. Από την άλλη, όταν 

έχουµε να κάνουµε ένα σύστηµα στο οποίο υπάρχει έντονη 

γραφειοκρατία, πολλά κόµµατα και οµοσπονδιακή δοµή τότε και η 

µέθοδος που θα χρησιµοποιηθεί, είναι µείζονος σηµασίας για την 

αποτελεσµατικότητα της διαδικασίας.  

2) Σηµαντικός παράγοντας είναι και εκείνος του ιδεολογικού 

προσανατολισµού. Όταν µια οµάδα δεν είναι ιδεολογικά 

προσανατολισµένη µε την εκάστοτε κυβέρνηση, τότε ό, τι µέσο και να 

χρησιµοποιήσει δύσκολα θα επιτύχει τους στόχους της. Αντίθετα, ο 

ιδεολογικός προσανατολισµός µιας οµάδας πολλές φορές καθορίζει και 

τις µεθόδους που θα χρησιµοποιήσει. Για παράδειγµα, µια νοµάδα 

αριστερής ιδεολογίας τείνει περισσότερο στην σύγκρουση και στην 

απεργία σε σχέση µε µια φιλελεύθερη που προτιµά τον  διάλογο και τη 

διαβούλευση.  

3) Μια οµάδα καθορίζει την δράση της σύµφωνα µε τους πόρους που 

διαθέτει τόσο σε κεφάλαιο, όσο και σε ανθρώπινο δυναµικό. ∆εν είναι 

τυχαίο ότι οι εργοδοτικές οµάδες χρησιµοποιούν περισσότερο τα ΜΜΕ 

σε σχέση µε τις εργατικές ενώσεις. 

4) Τέλος, ένας εξίσου σηµαντικός παράγοντας είναι το ενδεχόµενο κοινής 

πορείας ενός ή περισσότερων οµάδων για ένα συγκεκριµένο ζήτηµα. 

Είναι λογικό όταν µιλάµε για µια συµµαχία να µιλάµε και για 

αναθεώρηση τόσο των τρόπων, όσο και των στόχων. 

                                                 
23 Βλέπε ΛΑΒ∆ΑΣ Α. ΚΩΣΤΑΣ, ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, Οργάνωση Συµφερόντων και 
Πρότυπα ∆ιακυβέρνησης, ο.π., σελ. 184-192 και Τριανταφύλλου Θάνος, Ο ρόλος των οµάδων πίεσης-
συµφερόντων (lobbies)  στην Ευρωπαϊκή  Ένωση,  ο.π. 
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Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι το να προσπαθήσει τελικά µια οµάδα να 

εκπροσωπήσει τα συµφέροντά της δεν είναι και τόσο εύκολη υπόθεση, ακόµα και σε 

ένα σύστηµα στο οποίο δεν υπάρχει πολυδιάσπαση, όπως είναι τα περισσότερα 

συστήµατα στα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναλογιζόµενοι τα παραπάνω 

θα προσπαθήσουµε να εξετάσουµε την κατάσταση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Πριν όµως από αυτό πρέπει να τονίσουµε ότι η µελέτη ενός τέτοιου 

φαινοµένου σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι εύκολη υπόθεση. Η Ε.Ε. δεν 

αποτελεί ένα  ξεκάθαρα προσδιορισµένο πολιτικό σύστηµα. Εάν θα θέλαµε να του 

δώσουµε ένα χαρακτηρισµό θα λέγαµε ότι αποτελεί ένα µάλλον αδιαµόρφωτο 

πολιτικό σύστηµα στο οποίο τείνουν να κυριαρχήσουν υπερεθνικά στοιχεία που όµως  

στερείται σε µεγάλο βαθµό νοµιµοποίησης και που στηρίζεται σε πολύ µεγάλο βαθµό 

σε θεσµούς που δεν έχουν έντονη πολιτική νοµιµοποίηση. 

Έχοντας αυτό κατά νου θα προσπαθήσουµε να δούµε πως εκπροσωπούνται οι 

οµάδες συµφερόντων στην Ε.Ε. και κατά πόσο αυτό µπορεί να γίνει ένα µέσο  για 

τοπικές οµάδες συµφερόντων να µπορέσουν οι ίδιες να εφαρµόσουν τις  διεκδικήσεις  

τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 
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ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ 

 

Ευρωπαϊκή Ένωση και οµάδες συµφερόντων 

 

     Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί ένα πρωτότυπο, πολυεπίπεδο µόρφωµα που έχει 

την δική του συνοχή και διάρθρωση. Οι θεωρητικοί συµφωνούν ότι δεν αποτελεί ένα 

ξεκάθαρο πολιτικό σχηµατισµό. ∆εν µπορούµε να πούµε ότι είναι διεθνής 

οργανισµός, εφόσον αναγνωρίζουµε σε αυτήν στοιχεία που παραπέµπουν σε µια 

κρατική δοµή. Από την άλλη δεν είναι ούτε κράτος γιατί λείπουν ορισµένα βασικά 

στοιχεία που συνθέτουν το κράτος  στη σύγχρονη εποχή, όπως µια κεντρική 

εκτελεστική εξουσία. Θα έλεγε κανείς ότι αυτός είναι ο ρόλος της Επιτροπής. 

Ωστόσο, τα µέλη της Επιτροπής δεν εκλέγονται άµεσα από τους πολίτες των κρατών 

µελών της Ένωσης, ενώ ταυτόχρονα ασκεί εν µέρει εκτελεστική και νοµοθετική 

εξουσία, σε συνεργασία µε τα υπόλοιπα όργανα της ΕΕ. Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο που είναι το κατεξοχήν αντιπροσωπευτικό όργανο της Ένωσης, άµεσα 

εκλεγµένο από τους πολίτες της, ασκεί µέχρι σήµερα περιορισµένες νοµοθετικές και 

ελεγκτικές λειτουργίες. Η πολιτικές αποφάσεις λαµβάνονται ουσιαστικά από το 

Συµβούλιο υπουργών, όπου παρατηρείται συχνά περισσότερο η προσπάθεια 

διεκδίκησης εθνικών συµφερόντων, παρά η προβολή των υπερεθνικών στόχων της 

Ένωσης. Σε αυτό το σηµείο ασκείται εδώ και δεκαετίας η κριτική περί δηµοκρατικού 

ελλείµµατος, όµως αυτό το ζήτηµα, όπως και ο ρόλος των οργάνων εν γένει, θα 

µπορούσε να αποτελέσει αντικείµενο ανάλυσης σε µια ξεχωριστή εργασία. 

Εξετάζουµε, λοιπόν, αν µέσα σε αυτό το πολύπλοκο περιβάλλον µε πρωτόγνωρες 

διαδικασίες λήψης αποφάσεων, είναι  εφικτό για τις οµάδες συµφερόντων να βρουν 

πρόσβαση και να διεκδικήσουν τους στόχους τους.   

Πραγµατικά το ίδιο σύστηµα της Ε.Ε. προϋποθέτει διαύλους που 

διευκολύνουν τις διάφορες οµάδες να εισχωρήσουν. Η Ε.Ε. ζητά συχνά την συνδροµή 

εµπειρογνωµόνων και στηρίζεται πολύ στη συνεισφορά τους για την παραγωγή 

αποφάσεων σε θέµατα τεχνοκρατικά, περιβαλλοντικά, νοµικά, οικονοµικά κ.α. Ας 

µην ξεχνάµε και τις αναρίθµητες διαδικασίες δηµόσιας διαβούλευσης πάνω σε 

συγκεκριµένα θέµατα που διεξάγονται από την Επιτροπή για να καταγραφούν οι 

απόψεις των ενδιαφεροµένων µερών πάνω στα θέµατα αυτά. Πάνω σε αυτό 

στηρίζονται οι οµάδες και προσπαθούν να προσεγγίσουν τις διαδικασίες που 

πραγµατοποιούνται στο εσωτερικό των οργάνων της Ένωσης. Συνεπώς, η άσκηση 

επιρροής θεωρείται απόλυτα νοµιµοποιηµένη. Θα ήταν χρήσιµο να καταγράψουµε 



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ  ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ-ΠΜΣ 

 23

τους τρόπους µε τους οποίους µπορούν οι οµάδες συµφερόντων να προσεγγίσουν τις 

διεργασίες της Ε.Ε. Όπως αναφέρει ο Λάβδας24 υπάρχουν τέσσερις δυνατότητες π.χ. 

για µια επιχείρηση: 

� Άµεση στόχευση των Βρυξελλών από την ίδια την επιχείρηση, οπότε 

ανοίγει η ίδια γραφείο και - κυρίως στην περίπτωση των µεγάλων 

επιχειρήσεων - µπορεί να καλλιεργήσει άµεσες, αδιαµεσολάβητες 

σχέσεις µε τους κοινοτικούς θεσµούς. 

� Προσπάθεια άσκησης επιρροής µέσω της εθνικής κυβέρνησης. 

� Προσπάθεια άσκησης επιρροής µέσω της κλαδικής ή εθνικής 

οργάνωσης συµφερόντων στην οποία η επιχείρηση είναι µέλος. 

� Προσπάθεια άσκησης επιρροής µέσω της ευρωπαϊκής συνοµοσπονδίας  

συµφερόντων
25 . 

     Από τα παραπάνω συνεπάγεται ότι το πιο  αποτελεσµατικό µέσο που διαθέτει µια 

οµάδα  είναι  ίσως το πρώτο. Όµως κάτι τέτοιο είναι δυνατό µόνο για επιχειρήσεις ή 

φορείς που διαθέτουν τους πόρους να διατηρούν γραφείο και προσωπικό στις 

Βρυξέλλες. Ένα πιο προσβάσιµο µέσο είναι εκείνο της οργάνωσης συµφερόντων που 

ανήκουν τόσο σε εθνικό, όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μέσω της αντίστοιχης 

οµάδας η πρόσβαση είναι πιο εύκολη εφόσον στις περισσότερες χώρες είναι 

θεσµοθετηµένη ως διαδικασία. Ουσιαστικά µιλάµε για µια έµµεση επαφή των 

διαφόρων οµάδων συµφερόντων µε τους Ευρωπαϊκούς θεσµούς, τόσο σε εθνικό, όσο 

και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Το κατά πόσο βέβαια µπορεί µια τέτοια διαδικασία να είναι τελικά 

αποτελεσµατική επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες, που είναι οι εξής26: 

I. Η κατανοµή των διαδικασιών λήψης αποφάσεων µέσα στο σύστηµα της 

Ε.Ε. Η ισορροπία των διάφορων ευρωπαϊκών θεσµών στον τρόπο που 

λαµβάνει τις διάφορες αποφάσεις της η Ε.Ε. επηρεάζει σε πολύ µεγάλο 

βαθµό και τον τρόπο που οργανώνουν την στρατηγική τους οι διάφοροι 

συνασπισµοί εκπροσώπησης συµφερόντων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Με 

αυτό τον  τρόπο υπάρχουν, για  παράδειγµα, οµάδες που από την στιγµή 

που ενισχύθηκε ο ρόλος του κοινοβουλίου άρχισαν να το προσεγγίζουν 

πιο συστηµατικά.   

II.  Τα χαρακτηριστικά της πολιτικής ατζέντας και των συγκεκριµένων 

πολιτικών που διακυβεύονται. Υπάρχει ένα πολύ σηµαντικό κοµµάτι 
                                                 
24 Βλέπε  ΛΑΒ∆ΑΣ Α. ΚΩΣΤΑΣ, ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ  ΚΑΙ  ΠΟΛΙΤΙΚΗ, Οργάνωση  Συµφερόντων και  
Πρότυπα  ∆ιακυβέρνησης, ο.π., σελ.  256-257. 
25 Υπάρχουν πολλές τέτοιες συνοµοσπονδίες. Παρακάτω θα εξετάσουµε τις πιο σηµαντικές από αυτές. 
26 Βλέπε Kohler-Koch Beate, Changing Patterns of Interest Intermediation in the European Union. 
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στην πολιτική διαδικασία που έχει να κάνει άµεσα µε την στόχευση των 

οµάδων συµφερόντων. Η κάθε κυβέρνηση παίρνει αποφάσεις στους 

διάφορους τοµείς της πολιτικής που µπορεί να επηρεάσουν τα οφέλη που 

µπορεί να έχει µια οµάδα. Έτσι και σε επίπεδο Ε.Ε. οι αποφάσεις που 

λαµβάνονται, καθώς και τα θέµατα που βρίσκονται στην ατζέντα 

επηρεάζουν την στρατηγική που θα ακολουθήσουν οι διάφορες οµάδες 

που κινητοποιούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

III.  Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των διεκδικήσεων των οµάδων 

συµφερόντων. Αυτός είναι ένας πολύ σηµαντικός παράγοντας στην 

στρατηγική που θα επιλέξει τελικά η κάθε οµάδα. Μια οµάδα 

συµφερόντων έχει ένα αριθµό στόχων και προσπαθεί να πετύχει, αν όχι 

όλους, τουλάχιστον τους περισσότερους ανάλογα µε τις δυνατότητες της 

οµάδας. Αυτοί ο στόχοι κατατάσσονται σε µια σειρά προτεραιότητας,  

ανάλογα την σπουδαιότητα τους. Σύµφωνα, λοιπόν, µε αυτή τη σειρά 

καθορίζονται και οι στρατηγικές επίτευξης των στόχων που θα επιλέξει η 

συγκεκριµένη οµάδα. 

Λαµβάνοντας υπόψη τους παραπάνω παράγοντες, µπορούµε να καταλήξουµε 

στο συµπέρασµα ότι οι διάφορες οµάδες συµφερόντων που δραστηριοποιούνται στο  

πλαίσιο της Ε.Ε. χρησιµοποιούν µια σειρά από στρατηγικές για να πετύχουν τους 

στόχους τους. Αυτό συµβαίνει µε τον εξής τρόπο27: «οι οµάδες συµφερόντων έχουν 

υιοθετήσει τον πολυεπίπεδο χαρακτήρα του ευρωπαϊκού συστήµατος εγκαθιδρύοντας 

οργανώσεις σε όλα τα επίπεδα, χτίζοντας άµεσους διαύλους επικοινωνίας µε 

υπερεθνικούς και εθνικούς πολιτικούς δρώντες και αναζητώντας να αναµιχτούν σε όλα 

τα σχετιζόµενα εθνικά και υπερεθνικά δίκτυα. Χρησιµοποιούν µια ‘διπλή στρατηγική’, 

προσπαθώντας για πρόσβαση και φωνή στην ευρωπαϊκή παραγωγή πολιτικής µέσω των 

εθνικών κυβερνήσεων και άµεσα µέσω της επικοινωνίας µε τους θεσµούς της Ε.Ε. Ο 

συνδυασµός των πολλαπλών διαύλων πρόσβασης είναι επιτακτικός, γιατί στον κύκλο 

λήψης πολιτικών αποφάσεων, το σκηνικό αλλάζει από το ένα επίπεδο διακυβέρνησης 

στο άλλο και γιατί το ευρωπαϊκό σύστηµα λήψης αποφάσεων είναι ακόµα µια µίξη 

διακυβερνητικών και υπερεθνικών διαπραγµατεύσεων. Γι’ αυτό θα ήταν µια πρόσκαιρη 

στρατηγική το να επικεντρωθεί σε ένα επίπεδο ή ένα θεσµό.» 

Από τα παραπάνω γίνεται σαφής η ανάγκη των διαφόρων οµάδων 

συµφερόντων να χρησιµοποιήσουν όλα τα µέσα που εξετάσαµε παραπάνω. Ωστόσο,  

υπάρχει και µια δεύτερη διάσταση που δίνει µεγάλη σηµασία στον ρόλο που τελικά 

                                                 
27 Βλέπε  Kohler-Koch  Beate,  Organized  Interests  in  the  EC  and  the  European  Parliament,  
EIoP  Vol.  1  (1997)  No  009,  διαθέσιµο  στο  eiop.or.at/eiop/texte/1997-009a.htm  
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παίζουν οι διάφορες οµάδες συµφερόντων στην Ε.Ε. Παράλληλα µε  την προσπάθεια 

των συµφερόντων να πετύχουν τους στόχους τους «η επιρροή πηγαίνει µε µια 

ικανότητα των οµάδων συµφερόντων να παρέχουν ότι είναι πιο αναγκαίο: τεχνική 

εξειδικευµένη γνώση, ενίσχυση πολιτικής ανταπόκρισης και υποστήριξη εφαρµογής των 

επιλεγµένων πολιτικών.»28 Γίνεται ξεκάθαρο πόσο σηµαντικός είναι τελικά ο ρόλος 

που διαδραµατίζουν οι οµάδες συµφερόντων στο σύστηµα λήψης πολιτικών 

αποφάσεων της Ένωσης. 

Αυτό το σύστηµα θα προσπαθήσουµε να παρουσιάσουµε στην συνέχεια. Πριν 

όµως πρέπει να τονίσουµε για µια ακόµα φορά ότι η  Ε.Ε. δεν είναι ένας ξεκάθαρος 

πολιτικός σχηµατισµός. Έχει τόσο διακυβερνητικά όσο και υπερεθνικά 

χαρακτηριστικά, τα οποία συνθέτουν ένα πολυεπίπεδο σύστηµα λήψης αποφάσεων 

που ως τέτοιο έχει πολλούς διαύλους µέσα από τους οποίους διαµεσολαβούνται τα 

συµφέροντα. 

 

1. Το  σύστηµα  λήψης  αποφάσεων  της  Ε.Ε. 

 

Η  Ε.Ε.  αποτελείται από θεσµικά όργανα που λαµβάνουν ή συναινούν στη 

λήψη αποφάσεων. Ως κύρια θεσµικά όργανα της Ένωσης αναφέρονται η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, το Συµβούλιο των Υπουργών, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο τα  οποία  αποτελούν τους άξονες λήψης αποφάσεων. Σε αυτά πρέπει να 

προσθέσουµε και δύο γνωµοδοτικά όργανα την Επιτροπή των Περιφερειών και την 

Κοινωνική και Οικονοµική Επιτροπή που έχουν συµβουλευτικό ρόλο. Όλοι αυτοί οι 

θεσµοί δηµιουργούν ένα πολυεπίπεδο και σύνθετο σύστηµα διακυβέρνησης που η 

µελέτη του δεν είναι απλή υπόθεση. Σκοπός  της παρούσας εργασίας είναι να 

εξετάσει κατά πόσο αυτό το σύστηµα δέχεται επιρροές από τις διάφορες οµάδες   

συµφερόντων.  

Κάθε ένας από τους παραπάνω θεσµούς έχει διαφορετικό ρόλο  στην  λήψη  

των αποφάσεων και κατ’ επέκταση διαφορετική βαρύτητα. Η µεγαλύτερη 

σπουδαιότητα αναγνωρίζεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτή είναι θα λέγαµε ο 

κύριος άξονας πάνω στον οποίο πραγµατοποιούνται οι διαβουλεύσεις. Γι’ αυτό και 

έχει «ενθαρρύνει περισσότερο την υπερεθνική συνεργασία των οµάδων συµφερόντων, 

έχει εισάγει το ευρωπαϊκό δίκτυο, και έχει παράσχει πλεονεκτήµατα όπως προνοµιακή 

πρόσβαση ή οικονοµική υποστήριξη.»29 Από την άλλη η Επιτροπή ωφελείται από τις 

οµάδες συµφερόντων ως προς δύο πολύ σηµαντικά στοιχεία. Το πρώτο είναι η 

                                                 
28 Βλέπε  Kohler-Koch  Beate,  Organized  Interests  in  the  EC  and  the  European  Parliament,  ο.π. 
29 Βλέπε  ο.π. 
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εξειδικευµένη γνώση. Είναι πολύ δύσκολο έως απίθανο µέσα στον τεράστιο όγκο 

θεµάτων που πραγµατεύεται να µπορεί να µελετήσει από µόνη της όλα διαφορετικά 

και πολλές φορές εξειδικευµένα θέµατα. Εδώ βρίσκει έδαφος η συνδροµή των 

οµάδων συµφερόντων µε την τεχνοκρατική τους υποστήριξη. Το δεύτερο στοιχείο 

που έρχεται να ενισχύσει το πρώτο είναι η συναίνεση και η υποστήριξη που παρέχουν 

στην Επιτροπή. Και τα δύο απαραίτητα για να µπορέσουν οι αποφάσεις της να 

αποκτήσουν νοµιµοποίηση και να γίνουν ευρύτερα αποδεκτές. 

Από τα παραπάνω γίνεται σαφές το πόσο σηµαντικό είναι για την Επιτροπή να 

υποστηρίζει και να ενθαρρύνει την ύπαρξη στους κύκλους της οµάδων συµφερόντων. 

Άλλωστε είναι γεγονός ότι η Επιτροπή καλείται να θέσει την ατζέντα της πολιτικής. 

Είναι εκείνη που θα αποφασίσει «αν, πότε και προς ποια κατεύθυνση θα πάνε οι 

Ευρωπαϊκοί κανόνες και κανονισµοί.»30 Μια τέτοια όµως διαδικασία µπορεί να 

δηµιουργήσει έντονες αντιδράσεις. Γι’ αυτό και πρέπει να λαµβάνει υπόψη της όλες 

τις ενδιαφερόµενες πλευρές. Αυτό είναι και το στοιχείο που καθορίζει τον βαθµό 

παρέµβασης των οµάδων πίεσης. 

Είναι θεωρούµε ξεκάθαρο από τα παραπάνω ότι ο ρόλος που έχει η Επιτροπή 

στο σύστηµα λήψης αποφάσεων της Ε.Ε. είναι πολύ σηµαντικός. Και εξαιτίας αυτού 

του ρόλου δέχεται πολλές πιέσεις και επιρροές από τις διάφορες οµάδες 

συµφερόντων. Και µάλιστα η ίδια η Επιτροπή το επιδιώκει και το προκαλεί γιατί 

επιδιώκει οι αποφάσεις που λαµβάνει και οι κατευθύνσεις που δίνει να έχουν όσο 

γίνεται µεγαλύτερη νοµιµοποιητική βάση και αποδοχή. Όµως και τα άλλα όργανα 

δέχονται επιρροές. Στην επόµενη ενότητα θα εξετάσουµε την επιρροή που ασκείται 

στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.  

 

2. Το  Ευρωπαϊκό  Κοινοβούλιο  και  οι  οµάδες  συµφερόντων 

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ένας θεσµός που σταδιακά έχει πάρει ένα 

σηµαντικό ρόλο στο σύστηµα λήψης αποφάσεων της Ε.Ε. Αν σκεφτούµε ότι είναι και  

ο θεσµός που πρώτος άρχισε να νοµιµοποιείται µέσω της άµεσης εκλογής των µελών 

του από τους ευρωπαίους πολίτες, τότε παίρνει µια ακόµα σηµαντικότερη θέση. 

Εφόσον κατέχει αυτό  τον  ρόλο, αποτελεί αυτόµατα στόχο των διαφόρων 

συµφερόντων. Ο πλέον προφανής τρόπος πρόσβασης είναι µέσω των διαφόρων 

πολιτικών οµάδων και κοµµάτων που εισέρχονται από τα κράτη µέλη στο σώµα του 

ΕΚ. Όλα αυτά τα κόµµατα έχουν στόχους και προσδοκίες που προσπαθούν να  

                                                 
30 Βλέπε Kohler-Koch Beate, Changing Patterns of Interest Intermediation in the European Union. 
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αξιοποιήσουν µέσα από τις αποφάσεις του Κοινοβουλίου. Με αυτή την λογική 

λειτουργούν άλλωστε και οι διάφορες πολιτικές οµάδες που προκύπτουν στο 

Κοινοβούλιο και αποτελούνται από συγγενικά ιδεολογικά σχήµατα. Άρα ο πρώτος 

τρόπος που προσπαθούν οι οµάδες να επηρεάσουν το Κοινοβούλιο είναι έµµεσος 

µέσα από τα εθνικά κόµµατα που εκπροσωπούν το κάθε κράτος-µέλος. 

Ένας δεύτερος πολύ σηµαντικός τρόπος είναι η άµεση επιρροή. Πρόκειται για 

µια νοµιµοποιηµένη διαδικασία. Ο κανονισµός λειτουργίας του Κοινοβουλίου31 

προβλέπει την έκδοση ονοµαστικών αδειών εισόδου µε διάρκεια ισχύος ενός έτους 

κατ’ ανώτατο όριο στα πρόσωπα που επιθυµούν να έχουν συχνή πρόσβαση στους 

χώρους του Κοινοβουλίου µε στόχο την πληροφόρηση των βουλευτών στο πλαίσιο 

της κοινοβουλευτικής τους εντολής. Σε αντιστάθµιση τα πρόσωπα αυτά οφείλουν: 

i. Να εγγράφονται σε µητρώο το οποίο τηρούν οι Κοσµήτορες και το 

οποίο τίθεται στη διάθεση του κοινού, µετά από αίτηση, σε όλους τους 

τόπους εργασίας του Κοινοβουλίου και µε µορφή που καθορίζεται από 

τους Κοσµήτορες, και 

ii.  Να τηρούν ένα κώδικα συµπεριφοράς. 

Ο εν λόγω κώδικας προβλέπει32 ότι τα πρόσωπα που περιλαµβάνονται στο 

µητρώο: 

� οφείλουν να τηρούν τις διατάξεις του Κανονισµού που τα αφορούν, 

� οφείλουν να δηλώσουν στους βουλευτές το προσωπικό και τους 

υπαλλήλους τους τα συµφέροντα που εκπροσωπούν, 

� οφείλουν να απέχουν από κάθε ενέργεια που στοχεύει στην 

πληροφόρηση µε αθέµιτο τρόπο, 

� δεν µπορούν να επικαλούνται οποιαδήποτε επίσηµη σχέση µε το 

Κοινοβούλιο σε συναλλαγές µε τρίτους, 

� δεν µπορούν να δίνουν σε τρίτους αντίγραφα εγγράφων που έχουν λάβει 

από το Κοινοβούλιο µε σκοπό την αποκοµιδή κέρδους, 

� οφείλουν να συµµορφώνονται µε τις σχετικές διατάξεις του  

Κανονισµού περί χρηµατοδότησης των βουλευτών, και 

� προκειµένου να αποφεύγονται οι συγκρούσεις συµφερόντων, οφείλουν 

να λαµβάνουν την προηγούµενη σύµφωνη γνώµη των βουλευτών όσο 

αφορά την πρόσληψη βοηθών και στη συνέχεια να βεβαιώνονται ότι έχει 

καταχωρηθεί στο προαναφερθέν µητρώο. 

                                                 
31 Βλέπε  Κανονισµός,  7η  κοινοβουλευτική  περίοδος, ∆εκέµβριος  2009, Άρθρο  9. 
32 Βλέπε  Κανονισµός,  7η  κοινοβουλευτική  περίοδος, ∆εκέµβριος  2009,  Παράρτηµα  Χ. 
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Με αυτό τον Κανονισµό γίνεται σαφές ότι η αντιπροσώπευση των οµάδων 

συµφερόντων στους θεσµούς της Ε.Ε. αποκτά βαθιές ρίζες. Είναι µια νόµιµη 

πολυεπίπεδη διαδικασία, η οποία βοηθάει στην καλύτερη λειτουργία της Ένωσης, 

αλλά και σε µεγάλο βαθµό ακόµα και στην ίδια την δηµοκρατική της νοµιµοποίηση. 

Σε αυτό το πλαίσιο έχουν αναπτυχθεί διαδικασίες, οι οποίες προσπαθούν να θέσουν 

κανόνες λειτουργίας στις οµάδες συµφερόντων που κινητοποιούνται στο επίπεδο της 

Ε.Ε. Αυτό το πλαίσιο θα προσπαθήσουµε να εξετάσουµε παρακάτω. 

 

3. Θεσµικό  Πλαίσιο 

 

Από τα πρώτα βήµατα της η Ε.Ε. δεχόταν αιτήµατα από διάφορους φορείς οι 

οποίοι εκπροσωπούσαν συγκεκριµένα συµφέροντα. Βλέποντας αυτούς τους φορείς να 

πολλαπλασιάζονται από την µία και την ανάγκη της ίδιας της Ένωσης να έρθει πιο 

κοντά στους πολίτες προσανατολίστηκε προς αυτή την κατεύθυνση. Σε αυτό το 

πλαίσιο το Κοινοβούλιο ήταν ο πρώτος ευρωπαϊκός θεσµός που αναγνώρισε το 

φαινόµενο ενός αυξανόµενου αριθµού οµάδων συµφερόντων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο 

και ειδικά τις συνέπειες αυτής της εξέλιξης στην νοµοθετική διαδικασία. 

Ακολούθησαν ορισµένες προσπάθειες της Επιτροπής όπως µια αναφορά το 1991 µε  

προτάσεις για τη δηµιουργία ενός µητρώου οµάδων συµφερόντων που 

κινητοποιούνταν εκείνη την περίοδο στην Ένωση. 

Στο πνεύµα της παραπάνω πρότασης ακολούθησε άλλη µια πρόταση τον 

∆εκέµβριο του 199233. Σε αυτή αναγνωριζόταν ότι η Επιτροπή συχνά είχε επαφές µε 

οργανωµένες οµάδες συµφερόντων. Ακόµα ότι αυτές οι οµάδες παρείχαν 

τεχνοκρατική βοήθεια και γνώσεις στην Επιτροπή σε ένα µεγάλο εύρος τοµέων και 

αντικειµένων. Σε αυτή την βάση και υπολογίζοντας τις επιπλέον στενές σχέσεις µε 

άλλους Ευρωπαϊκούς θεσµούς, η Επιτροπή πρότεινε ορισµένες αρχές που έπρεπε να 

διέπουν τις µελλοντικές επαφές της µε τις οµάδες συµφερόντων. Αυτές  είναι: 

1) η διατήρηση της ανοικτής συνεργασίας των οµάδων συµφερόντων 

µε την Επιτροπή που έχει δηµιουργηθεί ως πρακτική µέσα στον 

χρόνο και η επέκτασή της, ώστε να γίνει ακόµα πιο 

αποτελεσµατική. 

2) Παρόλο που η Επιτροπή προτιµά την συνεργασία µε τις 

Ευρωπαϊκές οµοσπονδίες εκπροσώπησης συµφερόντων τονίζεται 

η προσπάθεια ίσης ξεχωριστής µεταχείρισης όλων των οµάδων 

                                                 
33 Βλέπε An open and structured dialogue between the Commission and special interest groups, 93/C 
63/02. 
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συµφερόντων ανεξάρτητα από το µέγεθός τους, ώστε να 

επιτευχθεί ισορροπία και να δοθεί σε όλες τις οµάδες η ευκαιρία 

να εκπροσωπήσουν τα συµφέροντά τους. 

3) Γίνεται απαραίτητο να γνωρίζουν πλέον τα µέλη της Επιτροπής µε 

ποιους ακριβώς συνοµιλούν και τι ακριβώς εκπροσωπούν, ενώ 

4) Υιοθετούνται πλέον απλούστερες διαδικασίες διοίκησης και 

χρηµατοδότησης µε ένα µικρότερο αριθµό πόρων και ανθρώπινου 

δυναµικού. 

Ακόµη σε αυτή την πρόταση γίνεται λόγος για πρώτη φορά για την ανάγκη 

δηµιουργίας µίας βάσης δεδοµένων των οµάδων συµφερόντων. Αυτή η βάση θα 

περιλαµβάνει: 

• Τα ονόµατα των οµάδων 

• ∆ιεύθυνση, αριθµό τηλεφώνου και fax 

• Ηµεροµηνία ίδρυσης 

• Νοµική υπόσταση και οργάνωση της οµάδας 

• Τα ονόµατα των εκπροσώπων της 

• Τα ονόµατα των µελών της, και 

• Τους στόχους που έχει θέσει η κάθε οµάδα. 

Σε αυτή την πρόταση στηρίχτηκε και η προσθήκη που έχει εισαχθεί στον 

Κανονισµό λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που παρουσιάσαµε πιο πάνω. 

Η  βάση δεδοµένων άρχισε να λειτουργεί το 1993. Το 1999 πήρε ηλεκτρονική µορφή, 

ενώ το 2001 µετονοµάστηκε σε CONECCS34 και πήρε πλέον εθελοντική µορφή, ενώ 

η βάση λειτουργούσε ως πυλώνας πληροφόρησης και προς τις δύο κατευθύνσεις. Το 

2005 η Επιτροπή υιοθέτησε µια πράσινη βίβλο που ουσιαστικά καταργούσε την 

παραπάνω βάση, όπως θα δούµε στην συνέχεια. 

Μετά από αυτή την θεµελιώδη απόφαση της Επιτροπής για τα οργανωµένα 

συµφέροντα ακολούθησαν µια σειρά από πρωτοβουλίες από όλους τους θεσµούς της 

Ε.Ε. Θα σταθούµε κυρίως σε δύο έγγραφα του Κοινοβουλίου που έχουν το καθένα 

την δική του σηµασία. Το Κοινοβούλιο είχε ήδη εντάξει στον Κανονισµό λειτουργίας 

του εκείνες τις διατάξεις που αναγνώριζαν την ύπαρξη και τη δράση των  οµάδων 

συµφερόντων στους κόλπους του. Μάλιστα µε αυτό τον τρόπο τις νοµιµοποιούσε. 

Στηριζόµενο σε αυτά τα δεδοµένα δηµοσίευσε δύο έγγραφα που αφορούσαν την 

λειτουργία των οµάδων συµφερόντων σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Πρόκειται για το “Rules on lobbying and intergroups in the national parliaments of 

                                                 
34 Consultation, the European commission and Civil Society 
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the member states” του 1996 και το “Lobbying in the European Union: current rules 

and practices” του 2003. 

Σε αυτά τα έγγραφα γίνεται µια προσπάθεια καταγραφής της κατάστασης 

τόσο σε εθνικό, όσο και  σε ευρωπαϊκό  επίπεδο. Πιο αναλυτικά, στο “Rules on 

lobbying and intergroups in the national parliaments of the member states”35 γίνεται 

λόγος αρχικά σε µια έλλειψη κανόνων λειτουργίας που διέπουν την δράση των 

οµάδων συµφερόντων. Συγκεκριµένα αναφέρει ότι «στα περισσότερα κοινοβούλια των 

Κρατών Μελών δεν υπάρχουν συγκεκριµένοι κανόνες ή προϋποθέσεις για τον έλεγχο 

της δράσης των οµάδων συµφερόντων ή των εκπροσώπων τους.»36, ενώ «σε αρκετά 

εθνικά κοινοβούλια υφίσταται ένα σύστηµα παρόµοιο µε εκείνο του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, παρέχοντας κάρτες πρόσβασης ή πάσο διαφορετικής διάρκειας, 

καθοριζόµενης από τα µέλη των πολιτικών οµάδων των κοινοβουλίων, που επιτρέπουν 

στους κατόχους τους να δηµιουργήσουν επαφές και να πετύχουν πρόσβαση σε αρκετούς 

χώρους του κοινοβουλίου και να παρευρίσκονται σε κοινές συναντήσεις.»37. Η 

κατάσταση όπως παρουσιάζεται στη συνέχεια του εγγράφου είναι λίγο συγκεχυµένη 

ακόµα αφού τα περισσότερα κοινοβούλια δεν είχαν συγκεκριµένους κανόνες για την 

εκπροσώπηση των συµφερόντων. Εξαίρεση ίσως αποτελούσαν κοινοβούλια της 

Γαλλίας, της Γερµανίας και της ∆ανίας. Η κατάσταση, ωστόσο, όσο περνούσε ο 

καιρός άλλαζε συνεχώς. 

Το Κοινοβούλιο εξέδωσε άλλη µια πολύ σηµαντική έρευνα το 2003. 

Πρόκειται για την “Lobbying in the European Union: current rules and practices”38. 

Σε  αυτή την έρευνα φαίνεται καθαρά η πρόοδος που έχει γίνει στα χρόνια που 

πέρασαν από την απόφαση της Επιτροπής που έχουµε ήδη παρουσιάσει. Αρχικά 

γίνεται µια λεπτοµερής αναφορά σε όλες τις οµάδες συµφερόντων και τις 

οµοσπονδίες που εκπροσωπούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αναφέρεται στην 

κατάσταση που επικρατεί σε όλους τους τοµείς και τις κατηγορίες συµφερόντων. 

Ακολουθεί µια καταγραφή των µεθόδων και των τακτικών που µπορεί να 

ακολουθήσουν τα συµφέροντα για να έχουν και/ή  να ενισχύσουν την επιρροή και την  

πρόσβασή τους στους ευρωπαϊκούς θεσµούς. 

Το πλέον σηµαντικό σε αυτή την έρευνα είναι η αναγνώριση που δίνει στον 

ρόλο του Κοινοβουλίου. Αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «µετά την αναβάθµιση του 

                                                 
35

Βλέπε  Rules on lobbying and intergroups in the national parliaments of the member states, National 
Parliaments Series, διαθέσιµο στο  www.europarl.europa.eu/workingpapers/pana/pdf/w5en_en.pdf 
36 Βλέπε Rules on lobbying and intergroups in the national parliaments of the member states, National 
Parliaments Series, ο.π. σελ 5 
37 Βλέπε  ο.π. 
38 Βλέπε Lobbying in the European Union: current rules and practices, Constitutional Affairs Series,  
AFCO 104  EN, διαθέσιµο στο ec.europa.eu/civil_society/interest_groups/docs/workingparl.pdf  
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θεσµικού ρόλου του Κοινοβουλίου µε την εισαγωγή νέων νοµοθετικών διαδικασιών οι 

οµάδες συµφερόντων ενίσχυσαν την δράση τους µε το Κοινοβούλιο σαν ένα νέο κανάλι 

επιρροής.»39. Μάλιστα τονίζει ότι οι πιο αδύναµες οµάδες συµφερόντων ουσιαστικά 

προσπάθησαν να συνεργαστούν άµεσα µε το Κοινοβούλιο στα πιο σοβαρά ζητήµατα 

πολιτικής στα οποία λόγο έλλειψης οργάνωσης και πόρων δεν µπορούσαν να έχουν 

άµεση πρόσβαση. Με αυτή την διαδικασία προσπάθησαν να επηρεάσουν τόσο την 

Επιτροπή, όσο και το Συµβούλιο, χρησιµοποιώντας το Κοινοβούλιο ως 

διαµεσολαβητή. Αυτή η εξέλιξη αναβαθµίζει περαιτέρω τον ρόλο του Κοινοβουλίου 

δίνοντας του την θέση διαµεσολαβητή συµφερόντων από την µία και νοµιµοποιώντας 

τα συµφέροντα από την άλλη. 

Η µελέτη καταλήγει σε κάποια πολύ χρήσιµα συµπεράσµατα. Συγκεκριµένα 

υποστηρίζει ότι40: 

I. Οι εθνικές οµάδες συµφερόντων δρουν πλέον άµεσα σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο. Χρησιµοποιούν πλέον άµεσες επαφές µε τους ευρωπαϊκούς 

θεσµούς. Επίσης πολλές από αυτές έχουν ανοίξει και γραφεία στις 

Βρυξέλλες και µε αυτό τον τρόπο έχουν κάνει πιο αισθητή την 

παρουσία τους. 

II.  Οι µικρότερες οµάδες
41 είναι πλέον συγκεντρωµένες σε πιο 

συγκεκριµένους στόχους. Και αυτό γιατί αποτελούνται από πολύ 

διαφοροποιηµένα µέλη και µε αυτό τον τρόπο επιτυγχάνουν 

µεγαλύτερη συναίνεση στους κόλπους της οργάνωσης τους, και 

III.  Οι µεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις κατά βάση έχουν πλέον τα δικά 

τους γραφεία στις Βρυξέλλες προσεγγίζοντας άµεσα τους 

ευρωπαϊκούς θεσµούς. Με αυτό τον τρόπο ασκούν πιο άµεση και 

αποτελεσµατική επιρροή και εποµένως πετυχαίνουν σε µεγαλύτερο 

βαθµό τους στόχους τους. 

Ακόµη καταλήγει στο συµπέρασµα ότι η εκπροσώπηση συµφερόντων θα 

συνεχίσει να αυξάνει για το επόµενο διάστηµα εξαιτίας των εξής παραγόντων42: 

1. Η σταθεροποίηση της Ε.Ε. και µεγαλύτερη οµοιογένεια της 

νοµοθεσίας. Αυτό βέβαια εξαρτάται και από το πόσο «ευκίνητη» 

                                                 
39

Βλέπε  ο.π.  σελ. 33.  
40 Βλέπε Lobbying in the European Union: current rules and practices, Constitutional  Affairs  Series, 
AFCO 104 EN, ο.π., σελ. 53 
41 Οι οποίες µπορεί να έχουν τη µορφή ανεπίσηµης οµάδας, συνασπισµού µικρότερων οµάδων ή απλά 
ατοµικών συµφερόντων. Τέτοια παραδείγµατα µπορεί να είναι η Στρογγυλή Τράπεζα Τεχνολογικής 
Βιοµηχανίας[Technology Industry Round Table (EITIRT)] ή ο Υπερατλαντικός Επιχειρηµατικός 
∆ιάλογος [Transatlantic Business Dialog (TABD)]. 
42 Βλέπε Lobbying in the European Union: current  rules and practices, Constitutional  Affairs Series, 
AFCO 104 EN, ο.π., σελ. 54. 
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µπορεί να γίνει η νοµοθετική διαδικασία σε µια Ε.Ε. µε 27  -σήµερα-  

κράτη µέλη ή περισσότερα43. Προς το παρόν αυτή επιθυµητή 

οµοιογένεια επιτυγχάνεται σε µεγάλο βαθµό. 

2. Η τεχνολογική ανάπτυξη στις τηλεπικοινωνίες που θα οδηγήσει σε 

πιο άµεση, καλύτερη και γρηγορότερη επικοινωνία των οµάδων 

συµφερόντων µε τους ευρωπαϊκούς θεσµούς. 

3. Η αύξηση της πληροφόρησης και των µέσων διάδοσης 

πληροφοριών. Κάτι τέτοιο θα οδηγήσει σε πιο ενηµερωµένους 

πολίτες και άρα µε περισσότερες διεκδικήσεις, και 

4. Η αύξηση της εξειδίκευσης, ενός στοιχείου στο οποίο στηρίζεται 

κατά πολύ η Ε.Ε. και το οποίο προφέρουν σε πολύ µεγάλο βαθµό οι 

διάφορες οµάδες συµφερόντων. 

Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι τελικά οι όροι µε τους οποίους οι οµάδες 

συµφερόντων προσεγγίζουν την Ένωση µε το πέρασµα του χρόνου βελτιώνονται. 

Κάτι τέτοιο οδηγεί σε καλύτερη οργάνωση και πιο άµεση διαµεσολάβηση. Αυτή η 

εξέλιξη είναι κάτι που η Ε.Ε. είχε διαγνώσει και γι’ αυτό προχώρησε σε κάποιες 

πρωτοβουλίες για να µπορέσει να καθορίσει συγκεκριµένους κανόνες για όλες αυτές 

τις οµάδες. Αυτές τις πρωτοβουλίες θα εξετάσουµε στην συνέχεια. 

 

3.1 Ο  νέος  κώδικας  δεοντολογίας  των  οµάδων  συµφερόντων και  η  Πράσινη  

Βίβλος 

 

Όπως έχουµε ήδη αναφέρει έχει δηµιουργηθεί από το 1993 ένα πλαίσιο µέσα 

στο οποίο κινούνται οι διάφορες οµάδες συµφερόντων και το οποίο προβλέπει την 

εφαρµογή κάποιων κανόνων και κωδικών συµπεριφοράς. Με την πάροδο του χρόνου 

και εφόσον τα συµφέροντα που εκπροσωπούνταν στην Ε.Ε. είχαν πολλαπλασιαστεί, 

δηµιουργήθηκε η ανάγκη να αναθεωρηθεί αυτό το πλαίσιο. Γι’ αυτό η Επιτροπή 

εξέδωσε µια ανακοίνωση µε στόχο να βελτιωθεί αυτή η κατάσταση. Σε αυτή έθεσε 

τους εξής στόχους44: 

� Να ενθαρρύνει τη µεγαλύτερη συµµετοχή των ενδιαφεροµένων 

µερών µέσω µιας διαφανούς διαδικασίας διαβούλευσης, η οποία 

θα ενισχύσει την υποχρέωση που έχει η Επιτροπή να λογοδοτεί. 

                                                 
43 Ήδη έχουν προχωρήσει οι διαδικασίες µε την Κροατία και φυσικά αναµένουµε τις εξελίξεις µε τα 
υπόλοιπα κράτη των ∆υτικών Βαλκανίων και την Τουρκία.   
44 Βλέπε COM(2002) 704 τελικό, Βρυξέλλες,  11.12.2002. 
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� Να καθοριστούν γενικές αρχές και προδιαγραφές για τη 

διαβούλευση που θα επιτρέπουν στην Επιτροπή να οργανώνει 

ορθολογικά τις διαδικασίες διαβούλευσης και να τις εφαρµόσει µε 

κατάλληλο και συστηµατικό τρόπο, και 

� Να θεσπίσει ένα συνεκτικό πλαίσιο διαβούλευσης που θα είναι 

αρκετά ευέλικτο, ώστε να λαµβάνει υπόψη τις επιµέρους 

απαιτήσεις όλων των διαφορετικών συµφερόντων, καθώς και την 

ανάγκη εκπόνησης κατάλληλων στρατηγικών διαβούλευσης για 

κάθε πρόταση πολιτικής. 

Οι στόχοι που έθεσε προσανατολίστηκαν στην κατεύθυνση να ενισχυθεί η 

διαφάνεια και να µπορέσουν όσο γίνεται περισσότερες οµάδες να εκπροσωπούνται 

στην διαδικασία λήψης αποφάσεων της Ένωσης. Αυτό οδήγησε στην ενίσχυση των 

υπολοίπων οργάνων της Ένωσης, όπως το Κοινοβούλιο, αλλά και στην 

εξισορρόπηση της εκπροσώπησης των συµφερόντων. Σε αυτό το πλαίσιο η Επιτροπή 

προχώρησε στην έκδοση της Πράσινης Βίβλου για την διαφάνεια45. Με αυτήν 

ουσιαστικά καθορίζει τις παραµέτρους µε τις οποίες λήφθηκαν οι αποφάσεις που 

οδήγησαν στην αναθεώρηση του κώδικα συµπεριφοράς που θα αναφέρουµε στην 

συνέχεια. Πιο συγκεκριµένα46: 

• Οι δραστηριότητες των οµάδων συµφερόντων είναι νόµιµες στο 

πλαίσιο ενός δηµοκρατικού συστήµατος, είτε ασκούνται από 

πολίτες, είτε από επιχειρήσεις, οργανώσεις της κοινωνίας των 

πολιτών και άλλες οµάδες συµφερόντων ή από επιχειρήσεις που 

εργάζονται για τρίτα µέρη (ειδικοί επί δηµοσίων υποθέσεων, 

οµάδες προβληµατισµού και δικηγόροι). 

• Οι εκπρόσωποι των οµάδων συµφερόντων µπορούν να συµβάλουν 

ώστε να τεθούν υπόψη των ευρωπαϊκών οργάνων σηµαντικά 

θέµατα. Σε ορισµένες περιπτώσεις, η Κοινότητα χορηγεί 

οικονοµική ενίσχυση προκειµένου να εξασφαλιστεί ότι οι γνώµες 

ορισµένων οµάδων συµφερόντων θα εκφράζονται αποτελεσµατικά 

σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως για παράδειγµα τα συµφέροντα των 

καταναλωτών. 

• Ταυτόχρονα, δεν πρέπει να ασκείται αθέµιτη επιρροή στα 

ευρωπαϊκά όργανα µέσω ακατάλληλων µεθόδων προώθησης 

συµφερόντων. 
                                                 
45 Βλέπε  COM(2006)  194  τελικό,  Βρυξέλλες,  3.5.2006. 
46 Βλέπε  ο.π.,  σελ.  5-6. 
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• Όταν οι οµάδες συµφερόντων επιδιώκουν να συµβάλλουν στη 

διαµόρφωση της πολιτικής της Ε.Ε., πρέπει να καθίσταται σαφές 

στο ευρύ κοινό ποια είναι η συνεισφορά τους στα ευρωπαϊκά 

όργανα, ποιους εκπροσωπούν, ποια είναι η αποστολή τους και πως 

χρηµατοδοτούνται. 

• Η υποχρέωση των ευρωπαϊκών οργάνων να καθορίζουν και να 

διαφυλάττουν το «γενικό συµφέρον της Κοινότητας» είναι 

σύµφυτη µε το δικαίωµά τους να διενεργούν εσωτερικές 

διαβουλεύσεις χωρίς παρεµβάσεις από εξωτερικά συµφέροντα, και 

• Τα µέτρα στον τοµέα της διαφάνειας πρέπει να έχουν 

αποτελεσµατικό και αναλογικό χαρακτήρα. 

Βασιζόµενη σε αυτές τις παραµέτρους προτείνεται ένα νέο σύστηµα, ώστε να 

ενισχυθεί η διαφάνεια στον τοµέα της εκπροσώπησης συµφερόντων. Έτσι για να 

διακατέχονται οι δραστηριότητες των οµάδων συµφερόντων από µεγαλύτερη 

διαφάνεια πρέπει47: 

• Να υπάρχει ένα εκούσιο σύστηµα εγγραφής στο µητρώο που θα 

διαχειρίζεται η Επιτροπή και θα δίνει κίνητρα στους εκπροσώπους 

των οµάδων συµφερόντων να εγγραφούν. Ανάµεσα στα κίνητρα 

θα είναι και η αυτόµατη ειδοποίηση για διαβουλεύσεις που 

οργανώνονται σε θέµατα που ενδιαφέρουν τους εκπροσώπους. 

• Να υπάρχει ένας κοινός κώδικας συµπεριφοράς για όλους τους 

εκπροσώπους ή τουλάχιστον προσδιορισµός των ελαχίστων 

κοινών προδιαγραφών, και 

• Να δηµιουργηθεί ένα σύστηµα ελέγχου και επιβολής κυρώσεων σε 

περίπτωση εσφαλµένης εγγραφής ή παράβασης του κώδικα 

συµπεριφοράς. 

Ακολούθησαν συζητήσεις, διαβουλεύσεις και ζυµώσεις µετά από αυτές τις 

προτάσεις. Υπήρξαν πολλές τοποθετήσεις στο πλαίσιο του δηµοσίου διαλόγου και 

τελικά η Επιτροπή κατέληξε στην έκδοση µιας ανακοίνωση περίπου ένα χρόνο µετά 

την Πράσινη Βίβλο. Σε αυτήν κατέληγε στα εξής συµπεράσµατα48: 

• Να δηµιουργήσει και να αρχίσει να λειτουργεί την άνοιξη του 

2008 το νέο µητρώο σε εκούσια βάση για τους εκπροσώπους 

συµφερόντων, το οποίο θα διαθέτει µηχανισµό «ειδοποίησης» και 

                                                 
47 Βλέπε  COM(2006)  194  τελικό,  Βρυξέλλες,  3.5.2006,  σελ.  11. 
48 Βλέπε  COM(2007)  127  τελικό,  Βρυξέλλες,  21.3.2007. 
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θα αντικαταστήσει σταδιακά την υφιστάµενη βάση δεδοµένων 

CONECCS - όπως  έχουµε  προαναφέρει. 

• Να βελτιωθεί η διαφάνεια, αφενός µε την ενισχυµένη εφαρµογή 

των προδιαγραφών που εφαρµόζονται κατά τις διαβουλεύσεις της 

µε βάση, ιδίως, ένα ενιαίο δικτυακό τόπο για τις διαβουλεύσεις 

µέσω του ∆ιαδικτύου και αφετέρου, τη διεξοδική ανάλυση των 

συµµετεχόντων. Το εργαλείο αυτό θα συνδέεται µε το µητρώο. 

• Να εκπονηθεί κώδικας συµπεριφοράς που θα εξεταστεί µε τους 

ενδιαφερόµενους φορείς το 2007 και ο οποίος θα αποτελεί 

απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή στο µητρώο και θα 

ελέγχεται από την Επιτροπή. 

• Να ενισχυθεί η εφαρµογή των προδιαγραφών διαβούλευσης της 

Επιτροπής µε σειρά πρακτικών µέτρων που θα λαµβάνονται 

εσωτερικά, και 

• Να συνεχιστεί και να εφαρµοστεί η πολιτική σχετικά µε τη 

δηµοσίευση της ταυτότητας των δικαιούχων κοινοτικών 

κονδυλίων. 

 

3.2 Το  µητρώο  και  ο  κώδικας συµπεριφοράς 

 

Ο κώδικας που αναφέραµε παραπάνω49 καθορίζει τις δραστηριότητες  των 

οµάδων συµφερόντων που θα καταχωρούνται µε στόχο να επηρεάσουν τη 

διαµόρφωση της πολιτικής και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των ευρωπαϊκών 

θεσµικών οργάνων. Σε αυτό τον ορισµό δεν περιλαµβάνονται: 

I. ∆ραστηριότητες που αφορούν παροχή νοµικών και άλλων επαγγελµατικών 

συµβουλών, στο µέτρο που συνδέονται µε την άσκηση του θεµελιώδους 

δικαιώµατος του πελάτη για δίκαιη δίκη, καθώς και του δικαιώµατος 

υπεράσπισης σε διοικητικές διαδικασίες, όπως ασκείται από δικηγόρους ή 

άλλους σχετικούς επαγγελµατίες. 

II.  ∆ραστηριότητες των κοινωνικών εταίρων ως παραγόντων του κοινωνικού 

διαλόγου – π.χ. συνδικαλιστικές οργανώσεις. Όµως όταν οι εν λόγω 

παράγοντες ασχολούνται µε δραστηριότητες που δε συνάδουν µε τον ρόλο 

που τους επιφυλάσσουν οι συνθήκες, αναµένεται να εγγραφούν 

                                                 
49 Βλέπε   COM(2008)  323  τελικό,  Βρυξέλλες,  27.5.2008. 
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προκειµένου να εξασφαλιστεί η ισότιµη µεταχείριση όλων των 

εκπροσωπούµενων συµφερόντων, και 

III.  ∆ραστηριότητες ανταποκρινόµενες σε άµεσα  αίτηµα της Επιτροπής, όπως 

π.χ. οι ad hoc ή οι τακτικές αιτήσεις για τεκµηριωµένη πληροφόρηση, 

δεδοµένα ή εµπειρογνωµοσύνη, οι προσκλήσεις σε δηµόσιες ακροάσεις, ή η 

συµµετοχή σε συµβουλευτικές επιτροπές ή σε ανάλογα φόρουµ. 

Η συµµετοχή στο µητρώο προϋποθέτει ορισµένους κανόνες που πρέπει να 

εφαρµόζονται από τα µέλη. Οι εκπρόσωποι των οµάδων συµφερόντων οφείλουν50: 

1. να δηλώνουν την ταυτότητά τους µε το ονοµατεπώνυµό τους και µε τον 

φορέα για τον οποίο εργάζονται ή εκπροσωπούν, 

2. να εµφανίζονται µε ακριβή τρόπο κατά την εγγραφή ώστε να µην 

παραπλανούν τρίτους ή το προσωπικό της ΕΕ, 

3. να δηλώνουν τα συµφέροντα και κατά περίπτωση τους πελάτες ή τα µέλη  που 

εκπροσωπούν, 

4. να διασφαλίζουν ότι, µε βάση τις γνώσεις τους, οι πληροφορίες που παρέχουν 

είναι αµερόληπτες, πλήρεις, επικαιροποιηµένες και όχι παραπλανητικές, 

5. να µην αποσπούν ή να προσπαθούν να αποσπάσουν πληροφορίες, ή 

οποιαδήποτε απόφαση, µε  ανέντιµα µέσα, 

6. να µην ωθούν τους υπαλλήλους της Ε.Ε. σε παράβαση των κανόνων και των 

κριτηρίων συµπεριφοράς που ισχύουν γι’ αυτούς, και 

7. αν απασχολούν πρώην υπαλλήλους της Ε.Ε., να σέβονται την υποχρέωσή 

τους να τηρούν τους κανόνες και τις απαιτήσεις εµπιστευτικότητας που 

ισχύουν γι’ αυτούς. 

Αποτέλεσµα του νέου αυτού κώδικα ήταν η γρήγορη ένταξη πολλών οµάδων στο 

πλαίσιο λειτουργίας αυτού του κώδικα και του µητρώου. Χαρακτηριστικά 

αναφέρουµε ότι µέχρι τον Οκτώβριο 2009 υπήρχαν 2067 εκπρόσωποι εγγεγραµµένοι 

στο µητρώο. Συγκεκριµένα51 υπήρχαν: 

1. Γραφεία ειδικών συµβούλων/δικηγορικά γραφεία που λειτουργούν ως οµάδες 

συµφερόντων στα όργανα της Ε.Ε.       112 

1.1δικηγορικά γραφεία        9 

1.2 ραφεία ειδικών συµβούλων για δηµόσιες υποθέσεις   61 

1.3 ανεξάρτητοι σύµβουλοι δηµοσίων υποθέσεων    29 

1.4 άλλοι (παρόµοιοι) οργανισµοί       13 

                                                 
50 Βλέπε   COM(2008)  323  τελικό,  Βρυξέλλες,  27.5.2008. 
51 Βλέπε  COM(2009)  612  τελικό,  Βρυξέλλες,  28.10.2009. 
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2. Οµάδες συµφερόντων εντός των επιχειρήσεων και επαγγελµατικές ενώσεις που 

λειτουργούν ως οµάδες συµφερόντων                 

1129 

2.1εταιρείες         276 

2.2 επαγγελµατικές ενώσεις       654 

2.3 συνδικαλιστικές οργανώσεις      56 

2.4 άλλοι (παρόµοιοι) οργανισµοί      143 

3. ΜΚΟ/οµάδες προβληµατισµού        559 

3.1 µη κυβερνητικές οργανώσεις/ενώσεις ΜΚΟ     434 

3.2 οµάδες προβληµατισµού       51 

3.3 άλλοι (παρόµοιοι) οργανισµοί      74 

4. Άλλοι οργανισµοί          214 

4.1 ακαδηµαϊκές οργανώσεις/ενώσεις ακαδηµαϊκών οργανώσεων 45 

4.2 εκπρόσωποι θρησκευτικών οµάδων, εκκλησιών και κοινοτήτων µε κοινές 

πεποιθήσεις          8 

4.3 ενώσεις δηµοσίων αρχών       37 

4.4 άλλοι (παρόµοιοι) οργανισµοί       124 

      

Από τα παραπάνω αριθµητικά στοιχεία βλέπουµε πόσο µεγάλη σηµασία έχει  

αυτή η άµεση δυνατότητα εκπροσώπησης και ενηµέρωσης που παρέχεται στις οµάδες 

εκπροσώπησης συµφερόντων. Πάνω σε αυτή την βάση έχει αναπτυχθεί σήµερα ένα 

ευρύ δίκτυο εκπροσώπων αναρίθµητων οµάδων συµφερόντων. Και αυτό το στοιχείο 

είναι που προσδίδει βάρος στον ρόλο των συµφερόντων στην διαδικασία λήψης 

αποφάσεων στην Ε.Ε. Ένα άλλο πολύ σηµαντικό δίκτυο είναι εκείνο των 

συνοµοσπονδιακών ενώσεων συµφερόντων που κινητοποιούνται σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο. Στη συνέχεια θα εξετάσουµε αυτούς τους φορείς τοµεακά. 

 

4. Τοµεακή εκπροσώπηση συµφερόντων σε ευρωπαϊκό επίπεδο 

 

Υπάρχουν πολλοί τοµείς στους οποίους οι οργανωµένες οµάδες συµφερόντων 

εκτός από την άµεση εκπροσώπηση που παρουσιάσαµε πιο πάνω, εκπροσωπούνται 

έµµεσα και από µεγάλες συνοµοσπονδίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μάλιστα σε 

ορισµένες περιπτώσεις ήταν οι συνοµοσπονδίες αυτές που άρχισαν πρώτες να 

επηρεάζουν τις αποφάσεις και τις πολιτικές κατευθύνσεις των θεσµών της Ε.Ε. Ας 

δούµε τους πιο σηµαντικούς ανά κατηγορία συνασπισµούς. 
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 Περιβάλλον: η πιο σηµαντική οργάνωση είναι το Περιβαλλοντικό Ευρωπαϊκό  

Γραφείο (ΕΕΒ)52. Ιδρύθηκε το 1974 και για µεγάλο χρονικό διάστηµα παρέµενε η 

µόνη περιβαλλοντική οργάνωση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εκπροσωπεί σχεδόν όλα τα 

κράτη µέλη. Βασίζεται σε οµάδες εργασίας που ασχολούνται µε συγκεκριµένα 

θέµατα, ενώ λειτουργεί και ως πηγή πληροφόρησης των µελών της. Επίσης, µια πολύ 

σηµαντική δραστηριότητα είναι εκείνη των εκδόσεων που δηµοσιεύει για διάφορα 

περιβαλλοντικά και όχι µόνο θέµατα. Χαρακτηριστικά αναφέρουµε το «EEB 

Comments on the Consultation on the future “EU 2020” Strategy»53. Υπάρχουν 

ακόµα εκδόσεις και τοποθετήσεις για όλα σχεδόν τα θέµατα που αφορούν το 

περιβάλλον. Πρέπει να τονίσουµε βέβαια ότι παρόλο που ο αριθµός των οµάδων 

περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, η EEB παραµένει 

η σηµαντικότερη περιβαλλοντική οµάδα. 

 Περιφέρειες: δύο είναι οι πιο σηµαντικές οµάδες που έχουν να κάνουν µε την  

εκπροσώπηση των περιφερειών των χωρών µελών. Πρόκειται για την Συνέλευση των 

Ευρωπαϊκών Περιφερειών54 που ιδρύθηκε το 1985 και εκπροσωπεί περίπου 270 

περιοχές µε στόχο να προωθήσει τα συµφέροντα των µελών της, να αυξήσει την 

πολιτική τους επιρροή και να βελτιώσει την περιφερειακή συνεργασία. Η σηµασία 

αυτής της οργάνωσης είναι σπουδαία, καθώς υπήρξε ένας από τους παράγοντες που 

βοήθησαν να επιτευχθούν µια σειρά από µέτρα υπέρ των περιφερειών. Ενδεικτικά 

αναφέρουµε την αναγνώριση των περιφερειών ως δηµοκρατικού πυλώνα της 

Ένωσης, κάτι που αναβάθµισε σηµαντικά τον ρόλο τους. Η δεύτερη πολύ σηµαντική 

οργάνωση είναι το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ∆ήµων και Κοινοτήτων55 το οποίο 

ιδρύθηκε στη Γενεύη το 1951 και αποτελείται από 50 εθνικές ενώσεις δήµων, οι 

οποίες εκπροσωπούν περίπου 100.000 τοπικές αρχές. Το έργο αυτής της οργάνωσης 

επικεντρώνεται στην περιφερειακή πολιτική και σε µια σειρά τοµέων, όπως το 

περιβάλλον, οι µεταφορές κτλ. 

 Καταναλωτές: ο αριθµός των οργανώσεων για την εκπροσώπηση των 

καταναλωτών έχει συνεχώς αυξητικές τάσεις τα τελευταία χρόνια. Μία από τις πιο 

σηµαντικές οργανώσεις είναι η Ευρωπαϊκή Οργάνωση Καταναλωτών56. Ιδρύθηκε το 

1962 και αποτελεί την πρώτη οµάδα που κινητοποιήθηκε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Κύριες επιδιώξεις της είναι η ασφάλεια, η πληροφόρηση, η εκπαίδευση, η 

ικανοποίηση των βασικών αναγκών και η προστασία του περιβάλλοντος. 

                                                 
52 European Environmental Bureau (EEB).  Βλέπε  www.eeb.org 
53 Βλέπε  www.eeb.org 
54 Assembly of European Regions (AER).  Βλέπε  www.aer.eu  
55 Council  of  European  Municipalities  and  Regions  (CEMR)  Βλέπε  www.ccre.org  
56 Bureau  Européen  des  Unions  de  Consommateurs  (BEUC).  Βλέπε  www.beuc.org  
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Κινητοποιείται σε µια σειρά τοµέων πολιτικής, όπως η ενέργεια, η οικονοµία, η 

υγεία, τα τρόφιµα κτλ. Μια άλλη σηµαντική οργάνωση είναι η Συνοµοσπονδία των 

Οικογενειακών Οργανώσεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας57. Ιδρύθηκε το 1958 και 

έχει γύρω στα 50 µέλη. Επικεντρώνεται κυρίως σε θέµατα υγείας, αστικής 

προστασίας, πληροφόρησης και εκπαίδευσης. Τέλος, αξίζει να αναφερθούµε και στην 

Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ενώσεων Καταναλωτών58, η οποία ιδρύθηκε το 1957 και 

επικεντρώνεται κυρίως γύρω από θέµατα τροφίµων και περιβάλλοντος. 

 Επιχειρηµατικότητα: Μια από τις πιο σηµαντικές οργανώσεις σε επίπεδο 

Ε.Ε. βρίσκεται στον χώρο της επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Πρόκειται για την 

Ευρωπαϊκή Στρογγυλή Τράπεζα των Βιοµηχάνων59 που αποτελείται από τους 

επικεφαλείς µερικών από τις µεγαλύτερες επιχειρήσεις της Ευρώπης. 

Χαρακτηριστικά αναφέρουµε τις επιχειρήσεις: Fiat, Philips, Nestle, Vodafone Group, 

BBC, BP, Deutsche Telecom κ.α. ∆ηµιουργήθηκε το 1983 και βασικός στόχος της 

είναι η βελτίωση των συνθηκών που επικρατούν στην οικονοµία, ώστε να γίνει πιο 

ελκυστικό το επενδυτικό περιβάλλον. Γι' αυτό δραστηριοποιείται τόσο σε ευρωπαϊκό 

όσο και σε εθνικό επίπεδο.  

 Εργατικά – Εργοδοτικά Συµφέροντα: Σε αυτόν τον τοµέα συναντάµε τη 

µεγαλύτερη δραστηριότητα. Άλλωστε είναι λογικό αν σκεφτούµε ότι και σε εθνικό 

επίπεδο τα εργατικά και τα εργοδοτικά συµφέροντα είναι εκείνα που συµµετέχουν πιο 

ενεργά και πιο οργανωµένα στην παραγωγή πολιτικής. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο 

υπάρχουν πολλές οργανώσεις. Εµείς θα επικεντρωθούµε σε τρεις βασικές οµάδες, 

που επιδεικνύουν µεγάλο και σηµαντικό έργο: 

       1. Ευρωπαϊκό Κέντρο ∆ηµόσιων Επιχειρήσεων
60: ιδρύθηκε το 1961 και 

εκπροσωπεί επιχειρήσεις γενικών οικονοµικών συµφερόντων, καθώς και τους 

υπαλλήλους που εργάζονται σε δηµόσιες επιχειρήσεις. Αποτελεί τον επίσηµο 

εκπρόσωπο των παραπάνω στον ευρωπαϊκό κοινωνικό διάλογο και γι' αυτό µπορεί να 

έχει τη δυνατότητα άσκησης µεγαλύτερης επιρροής, αφού έρχεται σε άµεση επαφή µε 

τους υψηλά ιστάµενους της Ε.Ε. Παράλληλα οργανώνει σεµινάρια και ηµερίδες για 

τα θέµατα που απασχολούν τα µέλη του, ενώ εκδίδει και σχετικές µελέτες.   

     2. Επιχείρηση Ευρώπη61: Η οργάνωση ιδρύθηκε το 1958 ως Union of Industrial 

and Employers Confederation of Europe (UNICE). Ήταν η οργάνωση που 

προσπάθησε να εκπροσωπήσει τα συµφέροντα των επιχειρήσεων των κρατών µελών. 
                                                 
57 Confederation of Family Organisations in the European Community (COFACE). Βλέπε  
www.coface-eu.org    
58 European Community of Consumer Co-operatives (EURO COOP).  Βλέπε  www.eurocoop.org  
59 European Round Table of Industrialists (ERT).  Βλέπε  www.ert.be    
60 European Centre for Public Enterprise (CEEP).  Βλέπε  www.ceep.eu    
61 BUSINESSEUROPE.  Βλέπε  www.businesseurope.eu  
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Με την πάροδο των χρόνων τα µέλη της αυξάνονταν συνεχώς. Το 2007 

µετονοµάστηκε σε BUSINESSEUROPE. Στόχοι του είναι να ολοκληρωθεί η ενιαία 

ευρωπαϊκή αγορά, να γίνει πιο αποτελεσµατική η αγορά εργασίας, να προωθηθούν 

πολιτικές πιο φιλικές στα επενδυτικά κεφάλαια και αγορές πιο ανοικτές σε αυτά κτλ. 

Σε αυτή την οργάνωση συµµετέχει και ο ΣΕΒ από την Ελλάδα. Αποτελεί, όπως και το 

CEEP εταίρο στον ευρωπαϊκό κοινωνικό διάλογο. 

   3. Ευρωπαϊκή Συνοµοσπονδία Εργατικών Συνδικάτων62: ιδρύθηκε το 1973 για να 

εκπροσωπήσει τα συµφέροντα των εργαζοµένων. Κύρια επιδίωξη της οργάνωσης 

αυτής είναι η δηµιουργία ενός καλού βιοτικού επιπέδου για όλους τους Ευρωπαίους 

πολίτες. Μέλη της είναι οργανώσεις ιδιωτικών υπαλλήλων από όλα τα κράτη µέλη 

της Ε.Ε. Από την Ελλάδα συµµετέχουν η Α∆Ε∆Υ και η ΓΣΕΕ. Αποτελεί και αυτή 

εταίρο του ευρωπαϊκού κοινωνικού διαλόγου. Ακόµα έχει δηµιουργήσει ένα πολύ 

σηµαντικό Ινστιτούτο το οποίο κάνει έρευνες και δηµοσιεύσεις για τα  διάφορα  

θέµατα που απασχολούν την οργάνωση, ενώ παράλληλα υποστηρίζει και 

εκπαιδευτικά προγράµµατα. 

 Υπάρχουν δεκάδες ακόµα οργανώσεις συµφερόντων που πολύχρονη 

δραστηριότητα και πολύ σηµαντικό έργο. Ωστόσο, στην παρούσα εργασία ο στόχος 

µας δεν είναι να κάνουµε µια απλή καταγραφή των οργανώσεων αυτών, αλλά να 

εξετάσουµε τον τρόπο µε τον οποίο επιτυγχάνουν τους στόχους τους. Από την µέχρι 

τώρα έρευνά µας αντιλαµβανόµαστε ότι η εκπροσώπηση των οµάδων συµφερόντων 

σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι µεν σύνθετη, ωστόσο νοµιµοποιείται και ενθαρρύνεται 

από τα κοινοτικά όργανα, ως αναπόσπαστο κοµµάτι των διαδικασιών λήψης  

αποφάσεων. Είδαµε ότι πλέον υπάρχουν κανόνες που ρυθµίζουν τα όρια της 

επιρροής, ενώ διαχρονικά οι ίδιες οι οµάδες και τα στελέχη τους έχουν αποκτήσει την 

εµπειρία και την τεχνογνωσία, ή θα µπορούσαµε να πούµε, έχουν υιοθετήσει ένα 

είδος δέουσας "συµπεριφοράς" στην επικοινωνία τους µε τους παράγοντες της ΕΕ. 

 Μέσα λοιπόν σε ένα καθορισµένο περιβάλλον, όπου όπως είδαµε υπάρχουν 

ισχυρές πανευρωπαϊκές οργανώσεις ή οµάδες, είναι ενδιαφέρον να ερευνήσουµε κατά 

πόσο µπορεί µια µικρότερη οργάνωση, που δεν διαθέτει άµεση πρόσβαση στις 

Βρυξέλλες, να διεισδύσει έτσι ώστε να πετύχει συγκεκριµένους στόχους. Με άλλα 

λόγια, µπορεί να µικρή τοπική οµάδα συµφερόντων να έχει πρόσβαση στους 

ευρωπαϊκούς θεσµούς; Σε αυτή τη διερεύνηση θα µας βοηθήσει το παράδειγµα του 

Επιµελητηρίου Ηρακλείου που εξετάζεται στο τρίτο µέρος της παρούσας εργασίας. 

         

                                                 
62 European Trade Union Confederation (ETUC).  Βλέπε  www.etuc.org  
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ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ 

 

Στρατηγικές πρόσβασης τοπικών οµάδων συµφερόντων στους ευρωπαϊκούς 

θεσµούς  

 

Όπως είδαµε στην προηγούµενη ενότητα, οι οµάδες συµφερόντων στο 

πλαίσιο της ΕΕ λειτουργούν µέσα σε ένα καθορισµένο περιβάλλον, ακολουθώντας 

κανόνες, ωστόσο οι πρακτικές που ακολουθούν µπορούν να χαρακτηριστούν 

τουλάχιστον περίπλοκες, εφόσον έχουν άµεση σχέση µε τη φύση της οµάδας, την 

ισχύ της, το αντικείµενο ή το στόχο που προσπαθεί να πετύχει.  

Αναφερόµενοι σε µια τοπική/περιφερειακή οµάδα πίεσης, αυτόµατα την 

κατηγοριοποιούµε µε µια διπλή διάσταση. Η µία είναι γεωγραφική και η δεύτερη 

πολιτική. Στη πρώτη περίπτωση αναφερόµαστε σε αποκεντρωµένους φορείς ή 

οµάδες, τόσο από τις Βρυξέλλες, όσο και από τις πρωτεύουσες των κρατών-µελών 

της ΕΕ. Πρόκειται για φορείς ή οµάδες που δραστηριοποιούνται σε τοπικό ή 

περιφερειακό επίπεδο και διεκδικούν τοπικά/ περιφερειακά συµφέροντα, π.χ. για τους 

κατοίκους ή κάποια επαγγελµατική οµάδα µιας συγκεκριµένης γεωγραφικής 

περιοχής. Θεωρούµε ότι αυτές οι οµάδες αντιµετωπίζουν περισσότερα εµπόδια στην 

διεκδίκηση των συµφερόντων λόγω της απόστασης και της δυσκολίας ή πολλές 

φορές της αδυναµίας µετακίνησης προς τα κέντρα λήψης αποφάσεων. 

Επιπλέον, στο πνεύµα της παρούσας εργασίας, η έννοια της τοπικής οµάδας 

συµφερόντων λαµβάνει και µια πολιτική διάσταση. Πρόκειται για οµάδες 

συµφερόντων που βρίσκονται «µακριά» από τις Βρυξέλλες µεταφορικά. Με άλλα 

λόγια, εννοούµε τις οµάδες που δεν είναι τόσο ισχυρές πολιτικά και οικονοµικά, ώστε 

από µόνες τους να έχουν τη δυνατότητα επηρεασµού πολιτικών, διεκδίκησης 

συµφερόντων και πρόσβασης σε χρηµατοδοτήσεις και προγράµµατα. Για το λόγο 

αυτό τέτοιες οµάδες χρησιµοποιούν διαφορετικές πρακτικές και όχι την ισχύ τους ως 

µέσο προάσπισης των συµφερόντων τους.  

Επιλέξαµε την ανάλυση της περίπτωσης του Επιµελητηρίου Ηρακλείου, ως 

αντιπροσωπευτικού φορέα εκπροσώπησης τοπικών συµφερόντων. Τα κριτήρια για 

την επιλογή µας ήταν γεωγραφικά, οικονοµικά, καθώς και πολιτικά, και αναλύονται 

λεπτοµερώς στις ενότητες που ακολουθούν. 
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1. Το Επιµελητήριο Ηρακλείου γενικά 

 

Το Επιµελητήριο Ηρακλείου63 ιδρύθηκε το 1923 και αποτελεί Νοµικό 

Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου (Ν.Π.∆.∆.). ∆ιοικητικά υπάγεται στο Υπουργείο 

Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Πρόκειται για έναν αυτοτελή και 

αυτοδιοικούµενο Οργανισµό, του οποίου η αιρετή ∆ιοίκηση εκλέγεται κάθε τέσσερα 

χρόνια. Στις εκλογές έχουν δικαίωµα συµµετοχής οι εκπρόσωποι των Επιχειρήσεων 

του Νοµού Ηρακλείου. Μέλη του Επιµελητηρίου Ηρακλείου αποτελούν τα Φυσικά 

και Νοµικά Πρόσωπα που ασκούν επιχειρηµατική δραστηριότητα στο Νοµό 

Ηρακλείου
64. Οι επιχειρήσεις - µέλη του Επιµελητηρίου είναι σήµερα περισσότερες 

από 25.000, από τις οποίες το 34% ανήκει στο δευτερογενή τοµέα, το 65% στον 

τριτογενή (εµπόριο, υπηρεσίες, τουρισµός) κα το 1% στον πρωτογενή τοµέα.  

 Το Επιµελητήριο Ηρακλείου αποτελεί συµβουλευτικό και γνωµοδοτικό 

όργανο της Πολιτείας. Σκοπό έχει την εκπροσώπηση, παρακολούθηση και προώθηση 

της βιοµηχανικής και βιοτεχνικής παραγωγής, του εµπορίου και των υπηρεσιών, µε 

γνώµονα την ανάπτυξη της Οικονοµίας. Ο θεσµικός του ρόλος είναι να: 

• Παρέχει υπηρεσίες δηµόσιας αρχής (χορήγηση πιστοποιητικών, βεβαιώσεων, 

αδειών, κλπ). 

• Αποτελεί Σύµβουλο της Πολιτείας (παρέχει πληροφορίες και γνωµατεύσεις, 

υποβάλλει προτάσεις, λειτουργεί επιτροπές πραγµατογνωµόνων, κλπ). 

• Συµµετέχει σε επιτροπές προγραµµατισµού των περιφερειακών 

αποκεντρωµένων οργάνων και των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

• Αναπτύσσει δράσεις και παρέχει υπηρεσίες υποστηρικτικού χαρακτήρα 

(πληροφόρηση, συµβουλές και κατάρτιση - επιµόρφωση προς τα µέλη). 

• Εκπονεί µελέτες και εµπειρογνωµοσύνες, προωθεί τις επιχειρηµατικές 

συνεργασίες και συµµετέχει σε φορείς ανάπτυξης. 

• Συνεργάζεται µε φορείς σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο 

καθώς και µε τα πανεπιστηµιακά  και ερευνητικά ιδρύµατα  της περιοχής. 

• Ενισχύει οικονοµικά τις πρωτοβάθµιες και δευτεροβάθµιες συνδικαλιστικές 

οργανώσεις και τις πρωτοβουλίες τους. 

• ∆ιαχειρίζεται τις υποδοµές που διαθέτει και σχεδιάζει την ίδρυση νέων. 

  

                                                 
63 Οι γενικές πληροφορίες για το Επιµελητήριο Ηρακλείου υπάρχουν στο www.ebeh.gr 
64 Βλ. Νόµο 3419/2005 που διέπει σήµερα το καθεστώς λειτουργίας των Επιµελητηρίων.  
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 Το Επιµελητήριο Ηρακλείου αποτελεί έναν σύγχρονο και δυναµικό 

οργανισµό µε καταρτισµένο δυναµικό και σύγχρονες υποδοµές. Αποτελεί ένα 

οικονοµικά εύρωστο οργανισµό. Ο µέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του την 

τελευταία τριετία, ξεπέρασε τα 2.000.000 €. Τα τελευταία έτη, έχει αναπτύξει 

δεκάδες µεγάλες και µικρότερες δράσεις οριζόντιας, αλλά και εξατοµικευµένης 

επιχειρηµατικής στήριξης. Προκειµένου να υποστηρίξει τις επιχειρήσεις µέλη του 

έχει ιδρύσει και λειτουργεί: Γραφείο Εξυπηρέτησης και Στήριξης των Επιχειρήσεων, 

παράτηµα Μεσσαράς, πιστοποιηµένο ΚΕΚ-Τεχνικές Σχολές. 

 Επιπλέον, πρωτοστάτησε στη δηµιουργία  της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής 

Τράπεζας, του ∆ιεθνούς Εκθεσιακού Κέντρου Κρήτης (∆ΕΚΚ), της Αναπτυξιακής 

Κρήτης, του Κέντρου Επιχειρηµατικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Κρήτης, του 

Βιοτεχνικού Πάρκου Ανώπολης, της Εταιρείας Τουρισµού Κρήτης, της Εταιρείας 

προβολής Κρητικών προϊόντων Creta Net και άλλων. 

 Στο πλαίσιο της εξασφάλισης πόρων ανάπτυξης για τις επιχειρήσεις της 

Κρήτης, το Επιµελητήριο Ηρακλείου υλοποίησε σηµαντικές δράσεις στο πλαίσιο του 

Β’ και Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης αλλά και άλλων ευρωπαϊκών 

πρωτοβουλιών. Η τεχνογνωσία που απέκτησε ο Φορέας, στο πλαίσιο υλοποίησης 

συγχρηµατοδοτούµενων έργων, αξιοποιήθηκε πλήρως µε αποτέλεσµα σήµερα να 

υποβάλει και να υλοποιεί αυτόνοµα προτάσεις και έργα σε εθνικό και ευρωπαϊκό 

επίπεδο και να διαχειρίζεται µεγάλα ποσά κοινοτικών χρηµατοδοτήσεων. Με αυτό θα 

ασχοληθούµε εκτενέστερα στις επόµενες ενότητες. 

 Το παραπάνω σύντοµο προφίλ του οργανισµού αιτιολογεί την επιλογή µας για 

την περιπτωσιολογική µελέτη ενός τοπικού οργανισµού στο υπό εξέταση θέµα. 

Πρόκειται για ένα οργανισµό που γεωγραφικά βρίσκεται στο νοτιότερο άκρο της ΕΕ, 

πολύ µακριά από τις Βρυξέλλες, ωστόσο παρουσιάζει εντυπωσιακή δραστηριότητα 

στη διαχείριση κοινοτικών προγραµµάτων και πόρων και αποτελεί οµολογουµένως 

ένα από τα µεγαλύτερα,  πιλοτικά επιµελητήρια της Ελλάδας.  

 

1.1. Κατηγοριοποίηση 

Ενώ τα χαρακτηριστικά και τα µεγέθη που αναφέραµε παραπάνω αιτιολογούν 

το λόγο για τον οποίο επιλέξαµε το Επιµελητήριο Ηρακλείου για την 

περιπτωσιολογική µας διερεύνηση, ωστόσο οφείλουµε να εξηγήσουµε και το λόγο 

για τον οποίο αυτό θεωρείται ωε οµάδα συµφέροντος. Για το λόγο αυτό θα 

ανατρέξουµε στις πρώτες σελίδες της παρούσας εργασίας για να θυµηθούµε τι µας 

λένε οι θεωρητικοί για τις οµάδες συµφερόντων και τη λειτουργία τους. Σύµφωνα µε 

τον Berry, µια οµάδα συµφερόντων χρησιµοποιεί συγκεκριµένες στρατηγικές για να 
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πετύχει τους στόχους της. Αυτές είναι: η χρήση των νόµων, η αντιπαράθεση, οι 

επικοινωνιακές προσπάθειες, η εντατικοποίηση της δραστηριότητας των µελών65.  

Με εξαίρεση την αντιπαράθεση, το Επιµελητήριο Ηρακλείου χρησιµοποιεί 

όλες τις παραπάνω µεθόδους για την προάσπιση των συµφερόντων των µελών του 

και την προσπάθεια επηρεασµού της πολιτικής. Τρανταχτό και επίκαιρο παράδειγµα 

είναι οι επάλληλες επιστολές που διαβιβάζονται προς την Υπουργό Οικονοµίας, 

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κα Λούκα Κατσέλη για τα επίκαιρα θέµατα που 

επηρεάζουν είτε τη λειτουργία του επιµελητηριακού θεσµού, είτε εν γένει 

επιχειρηµατικά θέµατα66. Οι επιστολές αυτές εκτός από τον βασικό αποδέκτη τους, 

κοινοποιούνται σε µια σειρά φορέων σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, καθώς και στα 

ΜΜΕ, σε µια προσπάθεια γενικότερο επηρεασµού της κοινής γνώµης. Άλλο 

τρανταχτό παράδειγµα τέτοιων στρατηγικών είναι η χρήση επιστηµονικών δεδοµένων 

. Το Επιµελητήριο Ηρακλείου χρηµατοδοτεί και δηµοσιεύει µελέτες και έρευνες για 

θέµατα που έχουν να κάνουν µε την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας ή της τοπικής 

οικονοµίας
67. Από τα παραπάνω τεκµηριώνεται ότι ο συγκεκριµένος φορέας 

χρησιµοποιεί τις ίδιες στρατηγικές µε τις οµάδες συµφερόντων, συνεπώς µπορούµε 

να πούµε ότι συγκαταλέγεται σε αυτές. 

Περαιτέρω, λαµβάνοντας υπόψη την κατηγοριοποίηση του Λάβδα στο 

«Συµφέροντα και Πολιτική»68, µπορούµε να πούµε ότι το Επιµελητήριο Ηρακλείου 

ανήκει στην κατηγορία των «δηµόσιων θεσµικών οργανώσεων». Πρόκειται όντως για 

µια θεσµοθετηµένη συλλογικότητα στο πλαίσιο του συστήµατος δηµόσιας εξουσίας, 

που ωστόσο δρα αυτόνοµα και συνδυάζει τη θεσµική συµπεριφορά που της προσδίδει 

ο νόµος µε την επιδίωξη των ειδικών συµφερόντων των µελών της69.  

 

1.2. Θεωρητικό πλαίσιο – Ο  νέο -  κορπορατισµός 
 

     Όπως αναφέραµε σε προηγούµενο κεφάλαιο υπάρχουν διάφορες 

θεωρητικές προσεγγίσεις που εξετάζουν τις σχέσεις ανάµεσα στις διάφορες οµάδες 

                                                 
65 ο.π. σελ. 4 
66 Π.χ. Επιστολή προς το ΥΠΟΙΑΝ της 15ης Ιουνίου 2010 (αριθ. πρωτ. 9566/15-6-10) που κοινοποιεί 
τις προτάσεις του Επιµελητηρίου Ηρακλείου για τον νέο Αναπτυξιακό Νόµο. Επιστολή προς το 
ΥΠΟΙΑΝ της 8ης Ιουλίου 2010 (αριθ. πρωτ. 11217/9-7-10) για την κατάργηση της υποχρεωτικής 
δηµοσίευσης των οικονοµικών καταστάσεων εταιρειών σε εφηµερίδες. Επιστολή προς το ΥΠΟΙΑΝ 
της 8ης Ιουλίου 2010 (αριθ. πρωτ. 11216/9-7-10) για Πρόγραµµα ενίσχυσης ΜΜΕ όλων των κλάδων, 
στο πλαίσιο των Π.Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2007-2013. Οι επιστολές παρατίθενται στο Παράρτηµα Α. 
67 Βλ. π.χ. Έρευνα για τον Αντίκτυπο της Οικονοµικής Κρίσης στην Περιφέρεια Κρήτης ∆εκέµβριος 
2008, Φεβρουάριος 2009 και Μάιος 2009. Μελέτη για την Ανάπτυξη ενός στρατηγικού σχεδίου 
προώθησης-προβολής κλαδικών δικτυώσεων της κρητικής οικονοµίας, Ιούνιος 2010.  
68 Ο.π. σελ. 7-8. 
69 Ν. 2081/1992 για τη ρύθµιση του θεσµού των Επιµελητηρίου κ.τ.λ. (ΦΕΚ της 10ης Σεπτεµβρίου 
1992 αρ. 157) και Ν. 3419/2005 για το Γενικό Εµπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) και τον εκσυγχρονισµό της 
επιµελητηριακής νοµοθεσίας (ΦΕΚ της 6ης ∆εκεµβρίου 2005 αρ. 297).  
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συµφερόντων και την πολιτική εξουσία. Η κάθε µία έχει τα δικά τις χαρακτηριστικά 

και τις δικές τις διαµορφωµένες πρακτικές, ενώ έχει καθοριστεί από διάφορους 

παράγοντες που επικρατούν σε κάθε κοινωνία χωριστά. Η θεωρία θα λέγαµε που έχει 

επηρεάσει σε µεγαλύτερο βαθµό τις Ευρωπαϊκές Χώρες είναι εκείνη του 

Κορπορατισµού
70. Στις περισσότερες χώρες οι διάφορες οµάδες συµφερόντων και 

κυρίως οι εργατικές και οι εργοδοτικές είχαν πολύ έντονη παρουσία και ουσιαστικό 

λόγο και ρόλο στην διαµόρφωση των κρατικών πολιτικών. Αυτό στην συνέχεια 

πέρασε σταδιακά ως πρακτική και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως ήδη αναπτύξαµε σε 

προηγούµενο κεφάλαιο. 

     Κύριος παράγοντας  που  επηρεάζει  την  κορπορατιστική  λογική είναι η  

συναίνεση.  Όπως υποστηρίζει χαρακτηριστικά και ο  Marks71:   

«Η νεοκορπορατιστική χάραξη πολιτικής προϋποθέτει συναίνεση  παρά τη 

σύγκρουση ανάµεσα στις κύριες οµάδες της κοινωνίας. Είναι µια προσέγγιση 

επίλυσης προβληµάτων που απαιτεί συνεργασία  µεταξύ του κράτους και των κύριων 

οµάδων συµφερόντων, ειδικά  εκείνων που εκπροσωπούν κεφάλαιο και εργασία, 

στην διαµόρφωση  και εφαρµογή των δηµόσιων πολιτικών.» 

Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, θεωρούµε ότι η  Κορπορατιστική  

προσέγγιση δίνει ένα διττό χαρακτήρα στις διάφορες οµάδες συµφερόντων. Από τη 

µία πρόκειται για φορείς εκπροσώπησης των συµφερόντων τα οποία εκπροσωπούν, 

ενώ από την άλλη πρόκειται για φορείς της κρατικής πολιτικής προς τα µέλη τους,  

έχοντας πολλές φορές συµβάλλει στη διαµόρφωσή της. 

     Η παραπάνω διαδικασία προϋποθέτει τρεις βασικές παραµέτρους που είναι  

απαραίτητες για τη διαµόρφωση ευρείας συναίνεσης στην παραγωγή πολιτικών. 

Αυτές  είναι: 

Καθολική συµµετοχή όλων τον φορέων που σχετίζονται µε το εκάστοτε πεδίο 

πολιτικής. Αυτό θα εξασφαλίσει την συµµετοχή όλων των σχετιζόµενων οµάδων  

συµφερόντων από την µία και από την άλλη θα ελαχιστοποιήσει τις όποιες  

αντιδράσεις από τα µέλη των οµάδων αυτών. Άλλωστε όπως αναφέραµε και πιο  

πάνω οι συµµετέχουσες οµάδες είναι εκείνες που θα διαµεσολαβήσουν τις  αποφάσεις 

άρα κατά κάποιο τρόπο είναι και οι φορείς της κρατικής πολιτικής. 

                                                 
70

Σαφώς και έχει διαµορφώσει σε µεγάλο βαθµό και την Ελληνική πολιτική κατάσταση αν και µάλλον 
πρόκειται για µια ιδιαίτερη περίπτωση. Βλ.ΛΑΒ∆ΑΣ Α. ΚΩΣΤΑΣ, ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, 
Οργάνωση Συµφερόντων και Πρότυπα ∆ιακυβέρνησης, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, 2004 
71 Βλ.Gary Marks, Neocorporatism and Incomes Policy in Western Europe and North America,  
Comparative Politics, Vol.18, No.3 (Apr.,1986) διαθέσιµο στο 
http://www.unc.edu/~gwmarks/assets/doc/marks%20--%20neocorporatism.CP.1986.pdf  
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Ενσωµάτωση αιτηµάτων, όπου κρίνεται εφικτό, των οµάδων πίεσης στις  

αποφάσεις των κρατικών φορέων. Αυτό δεν  είναι  πάντοτε  εφικτό, διότι πολλά  από 

τα αιτήµατα πιθανόν να είναι  αντίθετα µεταξύ τους.  Για παράδειγµα τα αιτήµατα 

µιας ένωσης εργαζοµένων είναι εντελώς διαφορετικά από τα αιτήµατα µιας ένωσης 

βιοµηχάνων.  Ωστόσο, µια κυβέρνηση οφείλει να περιλαµβάνει όσο το δυνατό 

περισσότερα αιτήµατα, καλύπτοντας όσο το δυνατό περισσότερο το συλλογικό 

συµφέρον, ούτως ώστε να πετύχει µια ευρεία συναίνεση. 

Τέλος, ένα ακόµα ζήτηµα που έχει αναδειχτεί στη χώρα µας τις τελευταίες 

δεκαετίες, είναι εκείνο της συµµετοχής µιας χώρας σε ένα διεθνή οργανισµό ή µια 

ένωση κρατών. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης που οι σχέσεις των κρατών-µελών 

αλληλοεξαρτώνται, οι διάφορες αποφάσεις της εκάστοτε κυβέρνησης  επηρεάζονται 

και ως ένα βαθµό διαµορφώνονται από τις αποφάσεις που  λαµβάνονται σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον η συναίνεση  διαµορφώνεται και 

εξωτερικά. Υπάρχουν οµάδες συµφερόντων σε ευρωπαϊκό  επίπεδο που επηρεάζουν  

σε µεγάλο βαθµό τις αποφάσεις της Ε.Ε. Σε αυτές  τις οµάδες συµµετέχουν και 

εθνικοί ή περιφερειακοί σχηµατισµοί. Άρα είναι βασικό  µια οµάδα συµφερόντων να 

δηµιουργεί προσβάσεις και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.  

Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι µια κορπορατιστική προσέγγιση έχει ως 

κύριο  χαρακτηριστικό της τη συναινετική λογική. Από την άλλη οι οµάδες πίεσης 

αποκτούν πολύ δυναµική υπόσταση µέσα στο σύστηµα των πολιτικών σχέσεων, 

εφόσον  αποτελούν φορέα µε διττό ρόλο. Εκπροσωπούν ταυτόχρονα τα µέλη τους και 

τις πολιτικές της κεντρικής εξουσίας. Με βάση όλα τα παραπάνω και έχοντας 

εξετάσει τη θεσµική και λειτουργική δοµή του Επιµελητηρίου Ηρακλείου, 

συµπεραίνουµε ότι θεωρητικά µπορεί να ενταχθεί στο µοντέλο του 

νεοκορπορατισµού που περιγράψαµε παραπάνω.  

Μπορεί ο επιµελητηριακός θεσµός να µη συµµετέχει στον τριµερή διάλογο, 

που τουλάχιστον µέχρι πρόσφατα κυριαρχούσε στη διαµόρφωση της ελληνικής 

πολιτικής, ωστόσο το στοιχείο της συναίνεσης που εγείρει το νεοκορπορατιστικό 

µοντέλο, είναι κάτι που παραδοσιακά επιζητούν οι τελευταίες ελληνικές κυβερνήσεις 

για τη νοµιµοποίηση των πολιτικών τους και τη λήψη αποφάσεων.  

 
2. Τρόποι διαµεσολάβησης συµφερόντων 
 
2.1 Εθνικό επίπεδο 
 

Όπως προαναφέραµε, ο θεσµικός ρόλος του Επιµελητηρίου του επιτρέπει να 

προβαίνει σε δράσεις για την επίτευξη των στόχων της επιχειρηµατικής κοινότητας 



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ  ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ-ΠΜΣ 

 47

που εκπροσωπεί. ∆ηλαδή, αυτό που θέλει να πετύχει στις σχέσεις που αναπτύσσει µε 

την κεντρική εξουσία, δεν είναι τόσο η οικονοµική επιρροή, εφόσον από το νόµο τα 

Επιµελητήρια είναι αυτοχρηµατοδοτούµενα, όσο η πολιτική επιρροή σε θέµατα που 

αφορούν την επιχειρηµατικότητα και την προστασία των µελών του. Η στήριξη των 

µικροµεσαίων επιχειρήσεων,  η βελτίωση των εξωστρέφειας, η δηµιουργία ευνοϊκού 

επενδυτικού περιβάλλοντος, οι όροι για την απορρόφηση εθνικών προγραµµάτων 

ενίσχυσης και πολλά άλλα αποτελούν ενδεικτικά παραδείγµατα για τα θέµατα µε τα 

οποία καταπιάνεται ένα τέτοιο Επιµελητήριο και για τα οποία προσπαθεί µε κάθε 

τρόπο να συµβάλλει αποφασιστικά  

Ήδη επισηµάναµε τα εργαλεία που χρησιµοποιεί ο συγκεκριµένος φορέας 

(επιστολές, δηµοσιεύσεις κ.α.). Με βάση την ως άνω72 κατηγοριοποίηση µπορούµε 

να πούµε ότι οι τρόποι διαµεσολάβησης του Επιµελητηρίου είναι και άµεσοι και 

έµµεσοι. Πιο συγκεκριµένα, ο φορέας συµµετέχει ενεργά στη διαδικασία 

διαβούλευσης και κοινωνικού διαλόγου73, ενώ αρκετά συχνά παρέχει τη εµπειρία και 

την τεχνογνωσία του προς τα υπουργεία για διάφορα επιχειρηµατικά θέµατα74. Από 

την άλλη µεριά, ως προς τους έµµεσους τρόπους, πολλές φορές ο φορέας σε 

συνεργασία µε τα υπόλοιπα Επιµελητήρια της χώρας µπορεί να προβεί σε κάποιου 

είδους γραπτής διαµαρτυρίας µέσα από την Κεντρική Ένωση Επιµελητηρίων75 ή 

άλλες περιφερειακές ενώσεις επιµελητηρίων, που παίρνουν την πρωτοβουλία για 

τέτοιες δράσεις, ωστόσο σπανίως καταφεύγουν σε ακραίες αντιδράσεις. Αντιθέτως, η 

χρήση των ΜΜΕ µε δηµοσιεύσεις σε τοπικές και αθηναϊκές εφηµερίδες ή 

συνεντεύξεις τύπου αποτελεί την περισσότερο διαδεδοµένη έµµεση πρακτική 

επηρεασµού της κοινής γνώµης και της κεντρικής εξουσίας.  

 

Αυτό που δεν πρέπει όµως να ξεχνάµε είναι ότι ο ρόλος του Επιµελητηρίου 

θεωρείται από πολλούς αµφίδροµος. ∆ηλαδή, όχι µόνο εκπροσωπεί τα συµφέρονται 

των επιχειρήσεων µελών του προς την κεντρική εξουσία, αλλά ταυτόχρονα 

χρησιµοποιείται και ως µέσο ελέγχου της κεντρικής εξουσίας προς τις επιχειρήσεις, 

καθώς και ως µοχλός για να περνά η οικονοµική πολιτική της εκάστοτε Κυβέρνησης. 

                                                 
72 Βλ. σελ. 15 
73 Ιδιαιτέρως µε την νέα Κυβέρνηση Παπανδρέου, η οποία θέτει τη διαδικασία διαβούλευσης µε τους 
ενδιαφερόµενους φορείς ως απαραίτητη προϋπόθεση για την κατάρτιση ενός νέου νοµοσχεδίου. 
74 Βλ. παραδείγµατα παραρτήµατος Α.  
75 Παράδειγµα: ∆ελτίου Τύπου της 15ης Μαρτίου 2010 για την αντίδραση της ΚΕΕΕ για την πρόθεση 
της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΟΙΑΝ  να καταστούν τα ΚΕΠ οι αρµόδιες Υπηρεσίες µιας στάσης για 
την ίδρυση  νέων προσωπικών εταιρειών, διαθέσιµο στον ιστοτόπο: 
http://www.uhc.gr/newsite/info/pdf/2010/15.03.2010.pdf 
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Στη συνέχεια θα εξετάσουµε ποιοι παράγοντες επηρεάζουν τη δυνατότητα ή 

αλλιώς τη δυναµικότητα ενός Επιµελητηρίου, όπως το Επιµελητήριο Ηρακλείου, στο 

πλαίσιο της άσκησης πολιτικής επιρροής προς την κεντρική εξουσία.  

Ο πρώτος παράγοντας, κατά κοινή οµολογία των στελεχών και άλλων 

τοπικών επιµελητηριακών παραγόντων, είναι η ύπαρξη ισχυρής διοίκησης. Τα 

Επιµελητήρια διοικούνται από αιρετά µέλη που αποτελούν το ∆ιοικητικό τους 

Συµβούλιο, από τα οποία εκλέγεται η πενταµελής ∆ιοικούσα Επιτροπή που είναι το 

κατεξοχήν όργανο λήψης αποφάσεων του φορέα. Η προσωπικότητα του εκάστοτε 

Προέδρου έχει τεράστια σηµασία για τη λειτουργία του φορέα και τη 

δραστηριοποίηση του σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Ο Πρόεδρος είναι αυτός που µε 

τις ικανότητες, τη νοηµοσύνη, την πολιτική βούληση, λαµβάνει πρωτοβουλίες, 

ανιχνεύει τις ανάγκες των µελών και προχωρά στις απαραίτητες κατά περίπτωση 

παρεµβάσεις ή επιλέγει τα κατάλληλα στελέχη που θα τον υποβοηθήσουν στο έργο 

του. Μια ισχυρή διοίκηση, αποφασισµένη να παράγει έργο προς όφελος του 

επιµελητηριακού θεσµού και της επιχειρηµατικότητας αποτελεί καθοριστικής 

σηµασίας παράγοντα για την αποτελεσµατικότητα της άσκησης επιρροής.  

Εξίσου σηµαντικός παράγοντας είναι η ύπαρξη διασυνδέσεων µε στελέχη 

άλλων οργανισµών, υπουργείων και φορέων. Οι προσωπικές γνωριµίες των µελών 

της διοίκησης, η δυνατότητα άµεσων συνοµιλιών και η ανταπόκριση σε προσκλήσεις 

ή αιτήµατα βάσει αυτών των γνωριµιών, αποτελούν ένα ανάλογο παράγοντα ισχύος 

για την άσκηση επιρροής.  

Τέλος, η οικονοµική ισχύς του φορέα θεωρείται καθοριστικός παράγοντας για 

τη σωστή λειτουργία του και για τη  δυνατότητα επίτευξης των στόχων που θέτει η 

διοίκηση. Χωρίς τους απαραίτητους πόρους είναι αδύνατη η άσκηση πολιτικής 

επιρροής. Οι οικονοµικοί πόροι διευκολύνουν τη δυνατότητα του φορέα, π.χ. για την 

πραγµατοποίηση εκδηλώσεων, δηµοσιεύσεων, τη διενέργεια µελετών, τις 

µετακινήσεις των στελεχών στο πλαίσιο των επαφών που πρέπει να υλοποιήσουν κ.α.  

Συνεπώς, σε εθνικό επίπεδο είδαµε ότι το Επιµελητήριο καταπιάνεται 

περισσότερο µε την άσκηση πολιτικής επιρροής, λαµβάνοντας υπόψη τον αµφίδροµο 

χαρακτήρα της λειτουργίας του. Η ισχυρή διοίκηση, οι διασυνδέσεις και η 

οικονοµική ισχύς αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για την επίτευξη των στόχων 

και την προάσπιση των συµφερόντων των µελών του. Ας δούµε στη συνέχεια τι 

ισχύει στην περίπτωση της επιρροής σε ευρωπαϊκό επίπεδο.  
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2.2 Ευρωπαϊκό επίπεδο 

 

Το Επιµελητήριο Ηρακλείου χαρακτηρίζεται ως πρωτοπόρο για την 

ευρωπαϊκή και διεθνή του δράση. Για να στηρίξουµε αυτό το χαρακτηρισµό, ας 

σκιαγραφήσουµε εν συντοµία το διεθνές προφίλ του Επιµελητηρίου Ηρακλείου. 

Λαµβάνοντας υπόψη την πιο πρόσφατη διοίκηση του Επιµελητηρίου (∆.Σ. 2005-

2010, επί προεδρεία κ. Νικήτα ∆ολαψάκη), αξίζει να σηµειώσουµε ότι ο οργανισµός,  

µεταξύ άλλων, έγινε ιδρυτικό µέλος του δικτύου Insuleur (Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο 

Νησιωτικών Επιµελητηρίων) µε έδρα σήµερα τη Μαγιόρκα και σταθερό γραφείο στις 

Βρυξέλλες, συµµετέχει στο ∆.Σ. του Αραβοελληνικού Επιµελητηρίου Εµπορίου και 

Αναπτύξεως, είναι µέλος της Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων Ελλάδας, καθώς και 

µέλος του Enterprise Europe Network76. Επιπλέον, το Επιµελητήριο Ηρακλείου 

συµµετέχει ετησίως σε επιχειρηµατικές αποστολές, εκθέσεις στην Ελλάδα και το 

εξωτερικό, ενώ έχει υπογράψει τα τελευταία χρόνια µνηµόνια συνεργασίας µε 

αντίστοιχα επιµελητήρια από ολόκληρη τη λεκάνη της Μεσογείου. Ενδεικτικά 

αναφέρουµε για την περίοδο 2008-2010: 

• Έκθεση τροφίµων - ποτών – ξενοδοχειακού εξοπλισµού στη Λευκωσία 14 – 

16 Νοεµβρίου 2008 

• Construct expo ambient στο Βουκουρέστι, 21-25 Μαΐου 2008 

• Food and hotel korea 2008 

• Επιχειρηµατική Αποστολή Στην Αίγυπτο 2008 

• Gulfood στο Ντουµπαϊ 23-27 Φεβρουαρίου 2008 

• BIG 5 SHOW , Έκθεση δοµικών υλικών και τεχνολογιών, Ντουµπάι, 2008 

• 21η διεθνή έκθεση τροφίµων και ποτών 14-18/02/2008 στην Αθήνα  

• ∆ιεθνής Έκθεση Τεχνολογίας και Μηχανηµάτων International Technical Fair 

–Autumn Fair 29 Σεπτεµβρίου - 4 Οκτωβρίου 2008 / Βουλγαρία 

• Το ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ – EUROPE INNOVA 2009 

στο Ηράκλειο 

                                                 
76 To Enterprise Europe Network - Ηellas είναι ένα δίκτυο ολοκληρωµένης επιχειρηµατικής 
υποστήριξης που αποτελείται από βιοµηχανικούς συνδέσµους, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύµατα, 
εµπορικά και βιοµηχανικά επιµελητήρια και καταξιωµένους φορείς στο χώρο της καινοτοµίας και των 
µικροµεσαίων επιχειρήσεων. Στο δίκτυο Enterprise Europe Network - Hellas συµµετέχουν 16 
οργανισµοί κατανεµηµένοι σε όλη την ελληνική επικράτεια, οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε θέµατα 
καινοτοµίας, µεταφοράς τεχνολογίας και διεθνούς συνεργασίας. Για περισσότερες πληροφορίες: 
http://www.enterprise-hellas.gr/home/index.dot 
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• Επίσκεψη Αράβων Εµπορικών Ακολούθων στο Επιµελητήριο και 

πραγµατοποίηση PARTENARIAT µε Ηρακλειώτες Επιχειρηµατίες 2008 & 

2010 

• Ανταλλαγή επιχειρηµατικών αποστολών µε το Επιµελητήριο Σµύρνης  

 

Ακόµα, το Επιµελητήριο Ηρακλείου έχει πρόσφατα υπογράψει µνηµόνια 

συνεργασίας µε τα ακόλουθα Επιµελητήρια του εξωτερικού: 

• Εµπορικό Επιµελητήριο Καΐρου 

• Εµπορικό Επιµελητήριο Αλεξάνδρειας 

• Αιγυπτιακό Επιµελητήριο Βιοµηχανιών ∆οµικών Υλικών 

• Εµπορικό Επιµελητήριο Ντέρνας – Λιβύη 

• Εµπορικό Επιµελητήριο Σµύρνης 

• Κυπριακό Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επιµελητήριο 

• Ελληνο-ιταλικό Επιµελητήριο77 

Από τα παραπάνω αντιλαµβανόµαστε την έντονη διεθνή δράση του 

Επιµελητηρίου Ηρακλείου. Αυτό που µας ενδιαφέρει όµως σε αυτή την εργασία είναι 

η δυνατότητα άσκησης επιρροής ενός τοπικού φορέα µε τα χαρακτηριστικά του 

Επιµελητηρίου Ηρακλείου σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εδώ θα πρέπει να διευκρινίσουµε 

ότι, ενώ όπως προαναφέραµε ένα Επιµελητήρια επιζητά την πολιτική επιρροή για την 

εκπροσώπηση των συµφερόντων των µελών του απέναντι στην κεντρική εξουσία σε 

εθνικό επίπεδο, σε επίπεδο Ε.Ε. το σκηνικό αλλάζει. ∆εν είναι τόσο η πολιτική 

επιρροή, όσο η επιρροή οικονοµικής φύσεως συµφερόντων που ενδιαφέρει το φορέα. 

Με άλλα λόγια, είναι η πρόσβαση που µπορεί να έχει σε ευρωπαϊκές 

χρηµατοδοτήσεις και κονδύλια µέσα από προγράµµατα και έργα που αναλαµβάνει να 

υλοποιήσει.  

Είναι πολύ σηµαντικό για το Επιµελητήριο να συµµετέχει σε τέτοια έργα διότι 

µέσα από αυτά µπορεί και χρηµατοδοτεί δράσεις που ωφελούν τα µέλη, τον ίδιο το 

θεσµό και την τοπική κοινωνία. Η συµµετοχή σε εκθέσεις, οι δηµοσιεύσεις, οι 

διάφορες εκδόσεις, οι εκδηλώσεις, η απασχόληση προσωπικού και πολλά άλλα 

αποτελούν αντικείµενο κοινοτικής χρηµατοδότησης. 

Για να αντιληφθούµε το µέγεθος της χρηµατοδότησης αυτής, παραθέτουµε 

παρακάτω δύο πίνακες µε τα έργα που υλοποιήθηκαν τα τελευταία πέντε χρόνια από 

το Επιµελητήριο Ηρακλείου και τον προϋπολογισµό τους, καθώς και τα έργα που 

υλοποιούνται την τρέχουσα περίοδο. 

                                                 
77 Πηγή: Απολογισµός Επιµελητήριου Ηρακλείου 2005-2010 
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Πίνακας 1 – Υλοποιηθέντα έργα 2005-2010 

Έργο 
 

Ευρωπαϊκό, 
Εθνικό ή 
τοπικό/περι-
φερειακό  

Έτος 
ολοκλή

ρωσης 

Προϋπολογισ

µός 
Ιστοσελίδα 

� “E-Chamber – (GSRT 
Lead Partner: HCCI) 

Εθνικό 2007 974.868 € www.ebeh.gr  

� Centre for Electronic 
Trade of Crete (Lead 
Partner: HCCI) 

Εθνικό 2007 396.598 € http://www.biz2crete.
gr  

� “Enlarge SEMES” South 
Eastern Mediterranean 
Employment & Social 
Events , General 
Secretary of European 
Enlargement 

Ευρωπαϊκό 2005 1.250.000 €.  

� “Leonardo EVEC” 
(Electronic Virtual 
Enterprise Center) 

Ευρωπαϊκό 2006  78.577 € www.evec.info  

� Innovation Program Spin 
Crete (Crete Innovation 
Region) 

Ευρωπαϊκό 2005  711.000 € www.spincrete.gr  

� Regional Innovation Pole 
of Crete 

Εθνικό & 
Ευρωπαϊκό 

2008 3.814.084,76
€ 

www.i4crete.gr  

� E-Kones. Virtual 
Communities of 
Entrepreneurship and 
Communication 

Εθνικό & 
Ευρωπαϊκό 

2008 595.000 € www.e-
kones.teiher.gr  

� Interreg IIIA  Greece – 
Cyprus “PROMOTION 
AND ELEVATION OF 
CERAMIC ART AS A 
HISTORIC AND 
CULTURAL ELEMENT  
BETWEEN THE  
REGIONS OF CRETE 
AND CYPRUS” 

Ευρωπαϊκό 2008 119.643,47 €   

� Interreg IIIA  Greece – 
Cyprus  “Creation of 
Support Structures of the 
Cross-border 
Entrepreneurship and 
Aid to the Extraversion 
of Enterprises in the 
Cross-border Region of 
Greece-Cyprus” 

Ευρωπαϊκό 2008  www.kepye.net  
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� Interreg IIIB Archimed 
“Archi-isle” 

Ευρωπαϊκό 2008 96.560,05€ www.interreg.gr 

Πηγή: Τµήµα ∆ιαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων Επιµελητηρίου Ηρακλείου 

 

 

Πίνακας 2 – Υλοποιούµενα έργα 2008 - σήµερα 

Έργο 

 

Ευρωπαϊκό, 
Εθνικό ή 

τοπικό/περιφε
ρειακό 

Έναρξη Συνολικός 
Προϋπολογισµός 

Προϋπολογισµός 
ΕΒΕΗ 

Ιστοσελίδα 

“Innovate-MED”– (Lead 
Partner: Province of 

Naples, Partner: 
Chamber of Heraklion) 

Ευρωπαϊκό 
Απρίλιος 

2009 
1,096,746.00 € 200.000,00 € www.innovatemed.eu 

PRoviding users with 
Organised and 

Monitored Energy 
services by Transparent 
and High standard EU 

Smes 

Ευρωπαϊκό Ιούνιος 2009 1.474.794  € 
 

138.109  € 
http://prometheus-

iee.eu 

Competitive and 
Innovation Project 

(CIP)- Hellas 
Ευρωπαϊκό 

Ιανουάριος 

2008 
6.343.603 € 269.701 € 

http://www.enterprise-
hellas.gr/ 

Promotion of Cretan 
Wines towards the 
markets of North 

America 

Περιφερειακό 
Ιανουάριος 

2010 
306.000 € 50.580 € - 

Userec - Upgrading Self 
Reflective Competencies 

in SMEs 
Ευρωπαϊκό 

Νοέµβριος 
2009 

332.841 € 36.500 € 
http://userec.iacm.forth.

gr/project.php 

MED, Tecnology-based 
Environmental 

enterprises Market 
Approach (TEMA) 

Ευρωπαϊκό Ιούνιος 2010 1.120.957,42 € 165.499,92 € - 

INNONAUTICs Ευρωπαϊκό 
Ιούλιος 
2010 

955.500 € 65.000  € - 

SMEs Panels, Smart 
Business Dialogue 

(SBD) Hellas 
 

Ευρωπαϊκό 
Ιανουάριος 

2010 
67.475,31€ 11.250 € - 

Σύνολο:   
 

10.601.171 € 
 

936.639,92 €  

Πηγή: Τµήµα ∆ιαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων Επιµελητηρίου Ηρακλείου 

 

Βλέποντας τα ποσά στους παραπάνω πίνακες θα έλεγε κανείς ότι είναι 

αξιοσηµείωτη η πρόσβαση του Επιµελητηρίου Ηρακλείου στα κοινοτικά κονδύλια. 
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Παρακάτω θα εξετάσουµε τους τρόπους διαµεσολάβησης και τους παράγοντες που 

επηρεάζουν στην επιτυχία της απορρόφησης κονδυλίων.  

Θα ήταν δύσκολο να κατατάξουµε τις πρακτικές που χρησιµοποιεί το 

Επιµελητήριο Ηρακλείου για την πρόσβαση σε κοινοτικά κονδύλια µε βάση τη 

θεωρία που αναπτύξαµε στα πρώτα κεφάλαια της παρούσας εργασίας, κι αυτό γιατί οι 

τρόποι διαµεσολάβησης του είναι έµµεσοι και όχι άµεσοι. Ο φορέας δε στοχεύει 

απευθείας στις Βρυξέλλες, ούτε στην άσκηση επιρροής µέσω της εθνικής κυβέρνησης 

ή άλλων οργανισµών, αλλά στοχεύει στην συµµετοχή του στη διαδικασία επιλογής 

και έγκρισης προτάσεων έργων µέσα από τη δηµιουργία και τη διατήρηση ενός 

ευρωπαϊκού δικτύου επαφών και επικοινωνίας µε αντίστοιχους ευρωπαίους εταίρους. 

Με άλλα λόγια, το Επιµελητήριο Ηρακλείου διαθέτει τις απαραίτητες διασυνδέσεις  

µε άλλους φορείς, οι οποίοι ενδεχοµένως διαθέτουν µεγαλύτερες και 

αποτελεσµατικότερες δυνατότητες πρόσβασης στη λήψη αποφάσεων της Επιτροπής 

που επιτρέπουν τη συµπερίληψή του στα consortia των προτάσεων που κατατίθενται 

στην Επιτροπή. Για παράδειγµα, οι σχέσεις µε το δίκτυο Insuleur για το έργο 

Innonautics, την επαρχεία της Napoli για το έργο Archi-Isle παλαιότερα και το έργο 

Innovate σήµερα, η συνεχής συνεργασία µε το ΚΕΒΕ στο πλαίσιο του έργου Interreg 

Ελλάδα-Κύπρος κ.ο.κ. αποδεικνύουν ότι υπάρχει ένα είδος ευρωπαϊκού 

«κυκλώµατος» φορέων, αν µας επιτρεπόταν η έκφραση, οι οποίοι συµµετέχουν 

επανειληµµένα σε ευρωπαϊκά προγράµµατα και απορροφούν κονδύλια, είτε µέσω 

άµεσης επικοινωνίας και διασυνδέσεων µε τις Βρυξέλλες (όπως π.χ. το δίκτυο 

Insuleur), είτε έµµεσα (όπως π.χ. το Επιµελητήριο Ηρακλείου). Στο Παράρτηµα Β της 

παρούσας εργασίας τεκµηριώνεται το επιχείρηµά µας µέσα από πίνακες που 

καταδεικνύουν τους κοινούς εταίρους που υπάρχουν στα έργα που υλοποιεί ο φορέας.  

 

Περαιτέρω αξίζει να αναφερθούµε στους παράγοντες που συµβάλλουν στην 

επιτυχία της απορρόφησης κοινοτικών κονδυλίων.  

Πρώτον, το Επιµελητήριο Ηρακλείου στο πλαίσιο του θεσµικού ρόλου και 

των αρµοδιοτήτων διακρίνεται για την διατοµεακή
78 δυνατότητα εφαρµογής 

προγραµµάτων. Με άλλα λόγια ο φορέας µπορεί να συµµετέχει ταυτόχρονα σε 

ερευνητικά, αναπτυξιακά ή/και τεχνικά έργα µε αντικείµενο την επιχειρηµατικότητα, 

την οικονοµία, την εκπαίδευση, τον τουρισµό, τη διατροφή, την ενέργεια, την 

καινοτοµία, την πληροφορική κ.τ.λ. Υπάρχει µια ευρύτητα και ποικιλία στην 

                                                 
78 O όρος µεταφράζεται και ως πολυτοµεακή, πολυκλαδική, πολυεπιστηµονική ή διεπιστηµονική 
εφαρµογή/προσέγγιση (βλ. Σχολή Βιβλιοθηκονοµίας ΚΑΤΕ, σ. 79 2. Aρθρο Iσιδ. Mπέη, 
"Kαθηµερινή" της 17.1.84). 
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εφαρµογή που δίνει στο φορέα τη δυνατότητα να συµµετέχει σε περισσότερα έργα, 

συγκριτικά µε άλλους φορείς που ενδεχοµένως έχουν πιο περιορισµένο πεδίο 

εφαρµογής. 

∆εύτερον, το Επιµελητήριο Ηράκλειο διαθέτει πιστοποιήθηκε για την 

διαχειριστική του επάρκεια τύπου Β, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3840/2010 που 

αναφέρεται στην υλοποίηση έργων της περιόδου 2007-2013 (αρ. πιστοποιητικού 

153.754/ΨΣ 9004-Γ’). Το πιστοποιητικό χορηγήθηκε από την ειδική Υπηρεσία: 

Ψηφιακή Σύγκλιση την 1/6/2009. Επίσης το Επιµελητήριο Ηρακλείου ξεκίνησε την 

διαδικασία πιστοποίησης των υπηρεσιών δηµοσίας αρχής σύµφωνα µε το πρότυπο 

διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2008, η οποία και προβλέπεται να ολοκληρωθεί έως 

το τέλος του 2010 µε την πιστοποίηση λειτουργίας του προτύπου από ανεξάρτητο 

φορέα πιστοποίησης. Με την εφαρµογή του ΙSO 9001:2008 στο Επιµελητήριο 

Ηρακλείου, θα χρησιµοποιούνται πλέον δοµηµένες µεθοδολογίες για την υλοποίηση 

των έργων, οι διαδικασίες υλοποίησης ενός έργου θα υπόκεινται σε αυστηρές 

προδιαγραφές ελέγχου και θα ακολουθούνται πιστά τυποποιηµένες διαδικασίες. Το 

γεγονός αυτό προσδίδει επιπλέον αξιοπιστία και κύρος στο φορέα για τη συµµετοχή 

του σε ευρωπαϊκά και εθνικά προγράµµατα. 

Πολύ σηµαντικός παράγοντας είναι η απόκτηση πολύτιµης εµπειρίας και 

τεχνογνωσίας τόσο στον τρόπο υποβολής προτάσεων, όσο και στις διαδικασίες 

υλοποίησης των εγκεκριµένων έργων από τα στελέχη του Επιµελητηρίου Ηρακλείου. 

Ας µην ξεχνάµε ότι ο φορέας συµµετέχει σε έργα για παραπάνω από µία δεκαετία 

(βλ. πίνακες παραπάνω), µόνο την τρέχουσα περίοδο διαχειρίζεται 8 διαφορετικά 

προγράµµατα µε διαφορετικά αντικείµενα, ενώ διαχρονικά έχουν απορροφηθεί 

εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ µέσω των εθνικών και ευρωπαϊκών χρηµατοδοτήσεων.  

Τέλος, ο σηµαντικότερος ίσως όλων παράγοντας που συµβάλλει στην επιτυχή 

συµµετοχή του Επιµελητηρίου Ηρακλείου σε ευρωπαϊκά προγράµµατα είναι η 

ύπαρξη ικανών στελεχών στους κόλπους του, τα οποία µέσα από τις προσωπικές 

επαφές και διασυνδέσεις που διαθέτουν σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, 

καταφέρνουν να συµπεριλαµβάνουν το φορέα στα διάφορα consortia79.  

Οι τέσσερις αυτοί παράγοντες συνδέονται µεταξύ τους και 

αλληλοσυµπληρώνονται, έτσι ώστε να αποτελεί σήµερα το Επιµελητήριο Ηρακλείου 

ένα από τα «πιλοτικά» ελληνικά Επιµελητήριο στην υλοποίηση έργων, αλλά και 

πρωταγωνιστή στην απορρόφηση κοινοτικής και εθνικής χρηµατοδότησης.  

 

                                                 
79 Βλ. Παράρτηµα Β. 
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2.2.1 Πρακτική διαδικασία συµµετοχής σε ευρωπαϊκά 

έργα\επιχορηγήσεις 

Εκτός από το θεωρητικό πλαίσιο που περιγράψαµε ως τώρα, είναι εξαιρετικά 

ενδιαφέρον να δούµε το τρόπο µε τον οποίο ένας οργανισµός, όπως το Επιµελητήριο 

Ηρακλείου, συµµετέχει σε ευρωπαϊκά έργα ή αλλιώς αποκτά πρόσβαση σε κοινοτικές 

επιχορηγήσεις. 

Κατ' αρχάς οι επιχορηγήσεις της ΕΕ παρέχονται από υπηρεσίες, γραφεία και 

οργανισµούς της Επιτροπής σε όλη την Ευρώπη. Η Επιτροπή χρηµατοδοτεί άµεσα, 

υπό µορφή επιχορηγήσεων, έργα ή οργανώσεις που προωθούν τα συµφέροντα της ΕΕ 

ή συµβάλλουν στην εφαρµογή ευρωπαϊκών προγραµµάτων ή πολιτικών. Οι 

δυνατότητες χρηµατοδότησης βάσει των νέων κανόνων της ΕΕ για το διάστηµα 

2007-13 και τα ποσά που διατίθενται στο πλαίσιο κάθε προγράµµατος ποικίλουν.  Οι 

τοµείς στο πλαίσιο των οποίων παρέχονται επιχορηγήσεις αναφέρονται παρακάτω80:  

• Έρευνα και καινοτοµία (CORDIS) 

• Αθλητισµός  

• Ανάπτυξη 

• Ανθρωπιστική βοήθεια  

• Ανταγωνισµός  

• Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις 

• Γεωργία 

• ∆ηµόσια υγεία  

• ∆ιεύρυνση - προετοιµασία για την ένταξη στην ΕΕ  

• ∆ράση για το κλίµα  

• Εκπαίδευση, κατάρτιση και νεολαία  

• Ελευθερία, ασφάλεια και δικαιοσύνη  

• Ενέργεια  

• Χρηµατοδότηση της ΕΕ για ενεργειακά έργα  

• Πρόγραµµα «Ευφυής ενέργεια - Ευρώπη»  

• Εξωτερικές σχέσεις 

• Εξωτερική βοήθεια  

• Εξωτερικό εµπόριο 

• Επικοινωνία  
                                                 
80 http://ec.europa.eu/contracts_grants/index_el.htm 
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• Επιχειρήσεις  

• Χρηµατοδότηση της ΕΕ για επιχειρηµατικά σχέδια  

• Πρόσβαση µικρών επιχειρήσεων στη χρηµατοδότηση  

• Εσωτερική αγορά και υπηρεσίες  

• Κινητικότητα και µεταφορές 

• Κοινωνία της πληροφορίας  

• Χρηµατοδότηση της ΕΕ για σχέδια της κοινωνίας της πληροφορίας  

• Χρηµατοδότηση έρευνας στις ΤΠΕ στο πλαίσιο του 7ου προγράµµατος - 

πλαισίου (ΠΠ7: 2007-2013)  

• Οικονοµικές και Χρηµατοδοτικές Υποθέσεις  

• Οπτικοακουστικός τοµέας και µέσα επικοινωνίας  

• Περιβάλλον  

• Χρηµατοδότηση της ΕΕ για περιβαλλοντικά έργα  

• Πρόγραµµα οικολογικής καινοτοµίας  

• Περιφερειακή πολιτική  

• Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης   

• Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο  

• Ταµείο συνοχής 

• Μέσο προενταξιακής βοήθειας (MΠB) 

• JASPERS - στήριξη για περιφερειακά έργα µεγάλης κλίµακας  

• JEREMIE - στήριξη για πολύ µικρές, µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις  

• JESSICA - στήριξη για βιώσιµες επενδύσεις στις αστικές περιοχές  

• Ταµείο Αλληλεγγύης της ΕΕ 

• Πολιτισµός  

• Στατιστικά στοιχεία  

• Πρόγραµµα Marco Polo 

Προϋπόθεση για τη συµµετοχή του οργανισµού σε ένα έργο είναι η 

δηµοσίευση µιας προκήρυξης (call for proposals) στο πλαίσιο συγκεκριµένου 

προγράµµατος της Επιτροπής που ανταποκρίνεται στις επιµέρους κοινοτικές 

πολιτικές, όπως π.χ. το πρόγραµµα διασυνοριακής συνεργασίας (Interreg). Στο 

κείµενο της εκάστοτε προκήρυξης αναφέρονται λεπτοµερώς οι απαιτήσεις, τα 

κριτήρια επιλεξιµότητας, ο προϋπολογισµός, το αντικείµενο, τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία πρέπει να γνωρίζει ο υποψήφιος 

εταίρος για να υποβάλλει την πρότασή του.  
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Κάθε πρόγραµµα έχει διαφορετικούς κανόνες εφαρµογής, διαφορετικό 

προϋπολογισµό και διαφορετικά κριτήρια επιλεξιµότητας. Για παράδειγµα, ένα 

κλασσικό κριτήριο επιλεξιµότητας είναι η γεωγραφική κάλυψη. Επίσης, 

διαφοροποιήσεις συναντάµε και σε παράγοντες όπως το πεδίο εφαρµογής, η φύση 

του έργου (αναπτυξιακό, τεχνικό, εκπαιδευτικό κ.ο.κ.), καθώς και οι µέθοδοι 

χρηµατοδότησης. Γενικά, τα περισσότερα προγράµµατα σήµερα είναι 

συγχρηµατοδοτούµενα, δηλ. η Επιτροπή επιχορηγεί ένα µέρος των επιλέξιµων 

δαπανών, το ποσοστό των οποίων µπορεί να κυµαίνεται από 25-90%, ενώ το 

υπόλοιπο ποσό επιχορηγείται από το κράτος ή τον ίδιο το φορέα υλοποίησης.  

Περαιτέρω, η διαφορά στις πρακτικές διαδικασίες έγκειται στο αν ο 

οργανισµός αποφασίσει να είναι επικεφαλής εταίρος (lead partner) ή απλώς 

δικαιούχος (beneficiary/partner). Ο επικεφαλής εταίρος είναι εκείνος που ουσιαστικά 

ασχολείται µε ολόκληρη τη διαδικασία σύνταξης της πρότασης και υποβολής των 

απαραίτητων δικαιολογητικών, καθώς και µε τη δηµιουργία του consortium.  

Σε αυτό ακριβώς το σηµείο βρίσκει βάση το επιχείρηµά µας περί ύπαρξης 

ενός πανευρωπαϊκού άτυπου "δικτύου" φορέων που συµµετέχουν στο σχηµατισµό 

ενός consortium και κατ' επέκταση έχουν περισσότερη πρόσβαση στις κοινοτικές 

επιχορηγήσεις. Πιο συγκεκριµένα, ο επικεφαλής εταίρος επικοινωνεί µε στελέχη και 

οργανισµούς που ήδη γνωρίζει ή που έχει συνεργαστεί στο παρελθόν, λόγω της 

ανάγκης για ταχύτητα, αποτελεσµατικότητα και αξιοπιστία στη δηµιουργία της 

οµάδας του. ∆υστυχώς, έχουν παρατηρηθεί πολλά περιστατικά µε έργα που 

ναυάγησαν εξαιτίας µη αξιόπιστων εταίρων. Συνεπώς, ούτε η Επιτροπή, ούτε ο 

επικεφαλής οργανισµός που αποφασίζει να υποβάλει την πρόταση είναι σε θέση να 

ρισκάρουν µε την επιλογή των εταίρων. Φυσικά, δεν µπορούν να είναι πάντα οι ίδιοι 

εταίροι σε όλα τα έργα, αλλά διαχρονικά συµβαίνει να υπάρχουν φορείς που 

συµµετέχουν επανειληµµένα, ακριβώς επειδή έχουν αποδειχθεί αξιόπιστοι. Αυτή 

είναι και η περίπτωση του Επιµελητηρίου Ηρακλείου.   

Εν συνεχεία, αναλόγως µε τις απαιτήσεις κάθε προκήρυξης ο επικεφαλής 

εταίρος θα συντάξει το τεχνικό δελτίο της πρότασης που περιλαµβάνει το φυσικό 

αντικείµενο που πρόκειται να υλοποιηθεί, καθώς και τον προϋπολογισµό του έργου 

για κάθε εταίρο ξεχωριστά (οικονοµικό αντικείµενο). Συνήθως, ζητείται από τους 

µελλοντικούς δικαιούχους να συµµετέχουν σε αυτή τη διαδικασία, καταθέτοντας τις 

επιµέρους προτάσεις τους, τόσο για το φυσικό, όσο και για το οικονοµικό αντικείµενο 

της προς υποβολή πρότασης. Σηµειώνεται ότι η σύνταξη και υποβολή µιας πρότασης 

στην Επιτροπή για την έγκριση χρηµατοδότησης δεν είναι καθόλου εύκολη 

διαδικασία. Χρειάζεται µεγάλη προσοχή και µελέτη των επιµέρους απαιτήσεων της 
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προκήρυξης, εµπειρία και τεχνογνωσία για µια ορθή και αποτελεσµατική 

προσπάθεια, καθώς και η δυνατότητα κατάρτισης µιας αξιόπιστης οµάδας εταίρων, 

όπως αναλύσαµε παραπάνω.  

Εφόσον ολοκληρωθεί η σύνταξη της πρότασης και υποβληθεί στον αρµόδιο 

κοινοτικό φορέα, έπειτα ο οργανισµός δεν έχει να κάνει τίποτα άλλο από το να 

περιµένει την αξιολόγηση της. Η διαδικασία αξιολόγησης µπορεί να διαρκέσει από 3 

έως και 12 µήνες. Ορισµένα προγράµµατα µάλιστα προϋποθέτουν δύο φάσεις 

αξιολόγησης, πράγµα που καθιστά την έγκριση µιας πρότασης ακόµα πιο χρονοβόρα.  

Το αν θα εγκριθεί µια πρόταση από την Επιτροπή εξαρτάται από παράγοντες 

όπως: η ολοκληρωµένη και σαφής διατύπωση της, τα καινοτόµα στοιχεία που θα 

περιέχει, η συµµόρφωση προς τους κανόνες της προκήρυξης, η τήρηση του 

δεδοµένου προϋπολογισµού και των κριτηρίων επιλεξιµότητας, ο βαθµός στον οποίο 

οι προτεινόµενες δράσεις ανταποκρίνονται στους στόχους του προγράµµατος κ.α. 

Αν η πρόταση εγκριθεί τελικά από την Επιτροπή, ξεκινά η διαδικασία 

διαπραγµάτευσης µεταξύ του υπεύθυνου διαχείρισης της Επιτροπής για το 

συγκεκριµένο πρόγραµµα και του επικεφαλής εταίρου. Η διαπραγµάτευση έγκειται 

κυρίως στο να καθοριστούν οι ακριβείς λεπτοµέρειες του φυσικού και του 

οικονοµικού αντικειµένου πριν την τελική υπογραφή της σύµβασης. Η διαδικασία 

αυτή µπορεί επίσης να διαρκέσει 2-3 µήνες. Εφόσον επιτευχθεί συµφωνία, ο 

επικεφαλής εταίρος, εξουσιοδοτηµένος από όλα τα µέλη της σύµπραξης, µεταβαίνει 

στα γραφεία της Επιτροπής (Βρυξέλλες) και υπογράφει τη σύµβαση επιχορήγησης 

(grand agreement), η οποία δεσµεύει όλα τα µέλη του consortium. Η σύµβαση αυτή 

αποτελεί θα λέγαµε το "Ευαγγέλιο" κάθε έργου που πρόκειται να υλοποιηθεί. 

Αναφέρει όλες τις απαιτήσεις και τις ρήτρες για την υλοποίηση του φυσικού και 

οικονοµικού αντικειµένου, τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων 

µερών, καθώς και αναλυτικά τις δραστηριότητες που αναλαµβάνει να υλοποιήσει 

κάθε εταίρος ξεχωριστά και το ποσό επιχορήγησης που του χορηγείται για καθεµιά 

από τις δραστηριότητες αυτές. Φυσικά, οι εταίροι δεσµεύονται νοµικά από την εν 

λόγω σύµβαση, η οποία περιέχει και ποινικές ρήτρες για τη µη εφαρµογή των 

επιµέρους απαιτήσεων της.  

Μετά την υπογραφή της Σύµβασης το consortium µπορεί να ξεκινήσει να 

υλοποιεί το έργο. Ο υπεύθυνος διαχείρισης της Επιτροπής εποπτεύει αυτή τη 

διαδικασία καθ' όλη τη διάρκεια υλοποίησης. 

Για το Επιµελητήριο Ηρακλείου η διαδικασία που µόλις προαναφέραµε είναι 

αρκετά συνηθισµένη. Όπως έχουµε ήδη πει ο συγκεκριµένος φορέας έχει 

συµµετάσχει σε δεκάδες ευρωπαϊκά έργα την τελευταία δεκαετία, είτε ως επικεφαλής 
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είτε ως απλός δικαιούχος, ενώ τα στελέχη του έχουν αποκτήσει την απαραίτητη 

εµπειρία και τεχνογνωσία για την ολοκληρωµένη υποβολή, διαχείριση και υλοποίηση 

τέτοιων έργων.  

Καταλήγοντας, όλα τα παραπάνω περιγράφουν πολύ συνοπτικά τη πρακτική 

που χρησιµοποιείται από τους φορείς για την ένταξή τους σε κάποιο πρόγραµµα 

χρηµατοδότησης. 

 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

 Ανακεφαλαιώνοντας, στην παρούσα εργασία είδαµε ότι µια οµάδα 

συµφερόντων ορίζεται ως κάθε µορφής οργάνωση, τυπική ή χαλαρή, που επιδιώκει να 

επηρεάσει (κάποιες από τις) δηµόσιες πολιτικές (Λάβδας). Είδαµε επίσης ότι οι οµάδες 

συµφερόντων κατηγοριοποιούνται σε εργοδοτικές και επιχειρηµατικές ενώσεις, 

εργατικά συνδικάτα, επαγγελµατικές ενώσεις, άτυπες οµάδες και δηµόσιες θεσµικές 

οργανώσεις. Η έννοια του συµφέροντος αποκτά υποκειµενική και αντικειµενική 

διάσταση και εξαρτάται από τις δεδοµένες κοινωνικοοικονοµικές συνθήκες και τις 

πολιτικές καταβολές που κυριαρχούν σε µία κοινωνία. Τα συµφέροντα 

χρησιµοποιούν συγκεκριµένες στρατηγικές (νόµοι, αντιπαράθεση, επικοινωνιακά 

µέσα κ.α.), ενώ αναλόγως µε τα χαρακτηριστικά τους επιλέγουν έναν ή 

περισσότερους τρόπους διαµεσολάβησης των στόχων και των επιδιώξεων τους 

(άµεσοι και έµµεσοι τρόποι διαµεσολάβησης). Επιπλέον, εξετάσαµε τους παράγοντες 

που επηρεάζουν τη συµπεριφορά και τις πρακτικές των οµάδων πίεσης, µεταξύ των 

οποίων διακρίνονται το πολιτικό σύστηµα στο οποίο δραστηριοποιούνται, ο 

ιδεολογικός τους προσανατολισµός, οι πόροι που διαθέτουν και το ενδεχόµενο 

σύγκλισης των συµφερόντων τους µε άλλες οµάδες. 

 Σήµερα στις ∆υτικές κοινωνίες, οι οµάδες συµφερόντων λειτουργούν στο 

πλαίσιο θεσµικών καθεστώτων που ευνοούν τη δράση τους. Οι θεωρίες του 

πλουραλισµού και του κορπορατισµού ερµηνεύουν τη λειτουργία αυτή. Ο 

πλουραλισµός δίνει τη µεγαλύτερη σηµασία στις οµάδες συµφερόντων, ενώ θέτει το 

κράτος σε ένα ουδέτερο ρόλο διαιτησίας. Οι οµάδες είναι ανεξάρτητες και 

ανταγωνιστικές µεταξύ τους και η συµµετοχή σε αυτές είναι εθελοντική. Ωστόσο, ο 

πλουραλισµός αγνοεί τον παράγοντα της ισχύος µιας οµάδας έναντι µιας άλλης, µε 

αποτέλεσµα καµία οµάδα να µην κυριαρχεί ακόµα κι αν τα συµφέροντα τους 

συµπλέουν. Με αυτόν τον τρόπο ευνοείται η πολυφωνία. Αργότερα µε τον νεο-

πλουραλισµό εισάγεται ο παράγοντας της οικονοµικής ισχύος ως καθοριστικός για το 
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αποτέλεσµα της δράσης µιας οµάδας. Από την άλλη µεριά, η θεωρία του 

κορπορατισµού αναγνωρίζει κεντρικό ρόλο στο κράτος και ενσωµατώνει τις οµάδες 

πίεσης στην πολιτική διαδικασία, θέτοντας στο επίκεντρο τους πολιτικούς θεσµούς. 

Εδώ η συµµετοχή είναι υποχρεωτική και οι οµάδες διακρίνονται σε εργατικές και 

εργοδοτικές. Μετά το Β' Παγκόσµιο Πόλεµο, η θεωρία του νεο-κορπορατισµού 

έρχεται να εισάγει νέα δεδοµένα. Ο κορπορατισµός: «µπορεί να οριστεί ως σύστηµα 

εκπροσώπησης συµφερόντων στο οποίο οι συµµετέχουσες οντότητες είναι οργανωµένες 

σε περιορισµένο αριθµό ενιαίων, υποχρεωτικών, ιεραρχικά διαρθρωµένων και 

λειτουργικά διαφοροποιηµένων κατηγοριών, αναγνωρισµένων (αν όχι και 

διαµορφωµένων) από το κράτος. Στις οντότητες αυτές έχει παραχωρηθεί συνειδητά από 

το κράτος ένα µονοπώλιο εκπροσώπησης, ενώ εκείνες σε αντάλλαγµα έχουν αναλάβει 

την υποχρέωση τήρησης ορισµένων κανόνων αναφορικά µε την επιλογή της ηγεσίας και 

την άρθρωση των αιτηµάτων τους» (Schmitter). H διαφορά µε τον πλουραλισµό, 

εκτός του αναβαθµισµένου ρόλου των οµάδων, είναι ότι το κράτος συναποφασίζει µε 

αυτές και δεν αποτελεί απλώς ένα ουδέτερο όργανο λήψης αποφάσεων για να 

διατηρηθεί η ισορροπία µεταξύ των οµάδων. 

 Στο δεύτερο µέρος της παρούσας εργασίας αναλύσαµε τη σχέση των 

ευρωπαϊκών θεσµών µε τις οµάδες πίεσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί ένα 

ιδιότυπο θεσµικό πλαίσιο µέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται εκατοντάδες οµάδων 

συµφερόντων. Το σηµαντικότερο στοιχείο της ανάλυσης µας εστιάζεται στο γεγονός 

ότι εκτός από τις γνωστές και δεδοµένες πρακτικές των διαφόρων οµάδων σε σχέση 

µε την προσπάθεια απόκτησης πρόσβασης και επιρροής στα κοινοτικά όργανα λήψης 

αποφάσεων, είδαµε ότι και οι ίδιοι οι ευρωπαϊκοί θεσµοί επιζητούν την επικοινωνία 

µε τις οµάδες αυτές µέσα από θεσµοθετηµένες διαδικασίες (βλ. µητρώο οµάδων, 

CONECCS). Τα όργανα της ΕΕ επιδιώκουν διαύλους επικοινωνίας και παράθυρα 

πρόσβασης στο σύστηµα λήψης αποφάσεων, ενώ προσπαθούν να κωδικοποιήσουν τις 

πρακτικές των οµάδων µε τη δηµιουργία γραπτών κανόνων, µεθόδων και τακτικών 

(βλ. νέος κώδικας δεοντολογίας και Πράσινη Βίβλος). Ο στόχος από αυτή τη 

διαδικασία είναι τόσο έλεγχος του lobbying, όσο και η νοµιµοποίηση των αποφάσεων 

των οργάνων, εφόσον επιτρέπουν στις οµάδες που επηρεάζονται από αυτές να 

συµµετέχουν ενεργά. Ας µην ξεχνάµε βέβαια και την ανάγκη απόκτησης 

τεχνογνωσίας σε εξειδικευµένα θέµατα, όπου ο ρόλος των επιµέρους οµάδων 

κρίνεται εξίσου σηµαντικός. 

 Το τρίτο µέρος είναι που ουσιαστικά απαντά στο αρχικό µας ερώτηµα: µε 

ποιο τρόπο ένας τοπικός/περιφερειακός φορέας δραστηριοποιείται πανευρωπαϊκά για 

την απόκτηση πρόσβασης σε κοινοτικά κονδύλια και επιχορηγήσεις. Το ενδιαφέρον 
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µας εστιάστηκε στις ιδιαιτερότητες που χαρακτηρίζουν µια οµάδα πίεσης που 

βρίσκεται «µακριά» από τις Βρυξέλλες, τόσο γεωγραφικά, όσο και πολιτικά. Οι 

οµάδες που είναι λιγότερο ισχυρές οικονοµικά και/ή πολιτικά, που δεν έχουν τη 

δυνατότητα άµεσης εκπροσώπησης στους ευρωπαϊκούς θεσµούς, αντιµετωπίζουν 

δυσκολίες στο να ακουστούν οι απόψεις τους εξαιτίας µιας σειράς παραγόντων: η 

γεωγραφική απόσταση µπορεί να καθιστά δύσκολη και δαπανηρή τη µετακίνηση  

στελεχών της οµάδας προς τα ευρωπαϊκά κέντρα λήψης αποφάσεων και για το λόγο 

αυτό οι οµάδες αυτές δηµιουργούν δυσκολότερα τις κατάλληλες συνθήκες για την 

απόκτηση διασυνδέσεων και σχέσεων µε τους ευρωπαϊκούς φορείς, σε σχέση µε 

οµάδες που βρίσκονται εγγύτερα στα κέντρα αυτά ή έχουν τη δυνατότητα να 

λειτουργούν γραφεία εκπροσώπησης στις Βρυξέλλες.  Επιπλέον, εστιάσαµε και στην 

πολιτική διάσταση του θέµατος, καθώς µια µικρή τοπική οµάδα τις περισσότερες 

φορές δεν διαθέτει την απαραίτητη οικονοµική και πολιτική ισχύ που σαφώς 

διευκολύνει την εκπροσώπηση των συµφερόντων της. Έτσι, παρουσιάσαµε την 

περίπτωση του Επιµελητηρίου Ηρακλείου για να δείξουµε ότι τέτοιες τοπικές οµάδες 

συµφερόντων βρίσκουν διαφορετικούς διαύλους, ή αλλιώς, εναλλακτικές γέφυρες 

επικοινωνίας µε τους ευρωπαϊκούς θεσµούς. 

Το βασικό στοιχείο που εξετάσαµε για την απάντηση του ερωτήµατος ήταν ο 

διττός θεσµικός και λειτουργικός ρόλος του συγκεκριµένου φορέα. Το Επιµελητήριο 

Ηρακλείου λειτουργεί και ως φορέας εκπροσώπησης των δηµόσιων πολιτικών, αλλά 

και ως φορέας εκπροσώπησης των συµφερόντων των µελών του προς την κεντρική 

εξουσία. Ωστόσο, αποδείξαµε ότι πράγµατι αποτελεί µια οµάδα συµφέροντος µέσα 

από τις πρακτικές που ακολουθεί (νόµοι, επικοινωνιακά µέσα, µελέτες, επιστολές 

κ.α.) τόσο σε εθνικό επίπεδο µε στόχο τον επηρεασµό της χάραξης πολιτικής προς 

όφελος της επιχειρηµατικής κοινότητας, όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο µε στόχο την 

απορρόφηση κοινοτικών κονδυλίων προς όφελος της εύρυθµης λειτουργίας και της 

υλοποίησης δράσεων για τη στήριξη των µελών του. Ως "δηµόσια θεσµική 

οργάνωση" λειτουργεί µέσα σε ένα πολιτικό σύστηµα µε νεοκορπορατιστικά 

στοιχεία, µεταξύ των οποίων κυριαρχεί η συναίνεση. 

 Εν κατακλείδι, η απάντηση του ερωτήµατος µας ανιχνεύεται στους 

παράγοντες που επηρεάζουν την δυνατότητα άσκησης επιρροής ενός φορέα, όπως το 

Επιµελητήριο Ηρακλείου. Για το στόχο της άσκησης πολιτικής επιρροής σε εθνικό 

επίπεδο, αυτοί είναι η ισχυρή διοίκηση, οι διασυνδέσεις και η οικονοµική ισχύς. Από 

την άλλη µεριά, για τον στόχο της απορρόφησης κοινοτικών κονδυλίων, οι 

αντίστοιχοι παράγοντες είναι η διατοµεακή δυνατότητα εφαρµογής προγραµµάτων, η 

διαχειριστική επάρκεια, η τεχνογνωσία και η εµπειρία ικανών στελεχών, αλλά πάνω 
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από όλα οι διεθνείς διασυνδέσεις. Αποδείξαµε µέσα από την καταγραφή των εταίρων 

των έργων στα οποία συµµετέχει το Επιµελητήριο Ηρακλείου την ύπαρξη ενός 

"άτυπου" δικτύου φορέων από ολόκληρη την Ευρώπη, οι οποίοι συµµετέχουν 

συστηµατικά σε προγράµµατα χρηµατοδότησης. Η ανάπτυξη επαγγελµατικών ή 

ακόµα και προσωπικών σχέσεων µε στελέχη ή µέλη της διοίκησης φορέων που 

ενδεχοµένως έχουν αµεσότερη πρόσβαση σε κοινοτικές επιχορηγήσεις, αποτελεί το 

κλειδί για ένα τοπικό οργανισµό στο να πετύχει µε τη σειρά του το επιδιωκόµενο 

αποτέλεσµα. Η ύπαρξη των υπολοίπων παραγόντων θα συµβάλλει στη 

διαχρονικότητα του θετικού αποτελέσµατος. 

 Αυτό λοιπόν είναι το κλειδί της επιτυχίας: ορθή διοίκηση, ισχύς και 

διασυνδέσεις. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

Παράρτηµα Α 

1. Επιστολή προς το ΥΠΟΙΑΝ της 15ης Ιουνίου 2010 (αριθ. πρωτ. 9566/15-6-10) 
που κοινοποιεί τις προτάσεις του Επιµελητηρίου Ηρακλείου για τον νέο 
Αναπτυξιακό Νόµο 
 
«Θέµα:  «Προτάσεις Επιµελητηρίου Ηρακλείου για τον Νέο Αναπτυξιακό Νόµο»  
 
Αξιότιµη κυρία Υπουργέ , 
 
Όπως είναι γνωστό, το κείµενο για το Νέο Αναπτυξιακό Νόµο (ΝΑΝ) ο οποίος θα 
αντικαταστήσει τον Ν. 3299/2004 και ο οποίος τέθηκε σε δηµόσια διαβούλευση, είναι 
ένα κείµενο που περιγράφει αδροµερώς τις προτεινόµενες αλλαγές σε µορφή 
κεφαλίδων, χωρίς λεπτοµερή ανάλυση. Λόγω της βαρύνουσας σηµασίας που έχει για 
την επιχειρηµατική κοινότητα, το θέµα συζητήθηκε στο ∆ιοικητικό µας Συµβούλιο τον 
περασµένο µήνα, όπου συστήθηκε επιτροπή που θα µελετήσει το τελικό κείµενο και θα 
αποτυπώσει τις ακριβείς θέσεις µας. Μέχρι τότε κάποιες γενικές επισηµάνσεις και 
προτάσεις περιγράφονται παρακάτω: 
 
1. ΕΝΤΑΞΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΛΑ∆ΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
Το γεγονός της ένταξης όλων των κλάδων οικονοµικής δραστηριότητας κρίνεται 
θετικό. Συµφωνούµε ότι πρέπει να πάψει το κλασσικό µοντέλο που θεωρεί 
«παραγωγικές» και άξιες χρηµατοδότησης ουσιαστικά µόνο τις επενδύσεις στη 
µεταποίηση και τον τουρισµό (και δευτερευόντως στη γεωργία). Η πρόταση εδώ είναι 
να δοθούν στη δηµοσιότητα οι εξαιρούµενες δραστηριότητες συγκεκριµένα.   
 
Επίσης στον πίνακα κριτηρίων διαβάζουµε στην κατηγορία Κριτήριων Πράσινης 
Επιχειρηµατικότητας: «Εγκατάσταση και µετεγκατάσταση σε οργανωµένους υποδοχείς 
δραστηριοτήτων / ∆ηµιουργία ΒΕΠΕ από οµάδα επιχειρήσεων». Κατά τη γνώµη µας 
αυτό είναι πολύ σηµαντικό και προτείνουµε ο Αναπτυξιακός Νόµος να συµπεριλάβει 
ξεχωριστής δράση την οποία να χρηµατοδοτεί για το συγκεκριµένο.   
 
2. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ  
Είµαστε κατ’ αρχήν επιφυλακτικοί ως προς την συγκριτική αξιολόγηση των 
προτεινόµενων επενδύσεων και σίγουρα απαιτούνται περαιτέρω διευκρινήσεις µιας και 
είναι αυτονόητο ότι η συγκριτική αξιολόγηση για να έχει νόηµα θα πρέπει να αφορά 
οµοειδής επενδύσεις του ίδιου κλάδου κάτω από κοινές συνθήκες. Είναι πιθανό µια 
τέτοια λογική να οδηγήσει στην προώθηση επενδυτικών προτάσεων µόνο σε 
συγκεκριµένους τοµείς, εµποδίζοντας την ισόρροπη ανάπτυξη στην οικονοµία της 
χώρας. Κάθε περιοχή εντός της οποίας γίνεται η ανάληψη και υλοποίηση κάθε 
επενδυτικής πρωτοβουλίας έχει τα δικά της ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις δικές της 
αναπτυξιακές, οικονοµικές και κοινωνικές προτεραιότητες.  
 
Η πρόταση εδώ είναι η βαθµολόγηση σε διαφορετικές θεµατικές ενότητες (µεταποίηση-
τουρισµός-εµπόριο-παροχή υπηρεσιών) να προβλέπει διαφορετικές οµάδες κριτηρίων 
διαφορετικά θα υπάρξει άνιση µεταχείριση. Επίσης τα κριτήρια να µην ισχύουν 
καθολικά σε όλη την επικράτεια, αλλά να διαφοροποιούνται βάσει των αναγκών της 
κάθε περιφέρειας.  
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Επίσης προτείνουµε να δοθεί προτεραιότητα στην µεταποίηση και να υπάρχει ένα 
επιπλέον ποσοστό επιδότησης στις περιπτώσεις που µεταποιητικές επιχειρήσεις 
παράγουν ανταγωνιστικά, ποιοτικά και καινοτόµα προϊόντα.  
 
Τέλος θα ήταν σκόπιµο να γίνεται επιµερισµός των διαθέσιµων πόρων κατά κλάδο 
οικονοµικής δραστηριότητας όπως τουρισµός, µεταποίησης, υπηρεσίες, κλπ. και τυχόν 
αδιάθετα υπόλοιπα να µεταφέρονται από µια θεµατική ενότητα σε άλλη σύµφωνα µε τις 
ανάγκες. 
 
 
3. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ν.Α.Ν.  
Ουσιαστικά δηµιουργείται µια νέα, απλοποιηµένη διαδικασία υποβολής, αξιολόγησης 
και έγκρισης επενδυτικών σχεδίων, η οποία αν και αναφέρεται ακροθιγώς συνιστά 
πραγµατική τοµή. Λείπουν όµως πολλές λεπτοµέρειες. Στο θέµα της κατανοµής των 
πόρων το υπουργείο Οικονοµίας διευκρινίζει ότι διαθέσιµοι πόροι θα 
προαναγγέλλονται κάθε εξάµηνο και από αυτούς θα διατίθεται το 85%, ενώ το 
υπόλοιπο 15% θα διατίθεται αποκλειστικά στις πιο µειονεκτικές περιοχές της χώρας.  
 
Συγκρίνοντας το συγκεκριµένο άρθρο µε το υφιστάµενο καθεστώς ίσως είναι 
προτιµότερο να υποβάλλονται επενδυτικά σχέδια καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους µέχρι 
εξαντλήσεως του διαθέσιµου προϋπολογισµού που θα υπάρχει για το έτος αυτό. ∆εν 
µπορεί η εκδήλωση κάθε επενδυτικής πρωτοβουλία να εγκλωβίζεται στα χρονικά 
πλαίσια και τη γραφειοκρατία, εφόσον στοχεύουµε σε µια δυναµική αναπτυξιακή 
επανεκκίνηση.  
 
Επίσης απαιτούνται διευκρινήσεις για τον ορισµό των λιγότερο ανεπτυγµένων Νοµών.  
Η πρότασή µας είναι να συµπεριληφθούν και περιοχές που είναι µειονεκτικές – ορεινές 
ασχέτως αν ανήκουν σε ανεπτυγµένους νοµούς. Επίσης προτείνουµε το ποσοστό του 
15% να αυξηθεί. 
 
4. ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ  
Παραµένει το ερώτηµα ποιο είναι το ακριβές βάρος του κάθε κριτηρίου ενώ πολλά 
σηµεία είναι ασαφή, όπως για παράδειγµα «Καθετοποίηση οικονοµικής 
δραστηριότητας», «Πολιτικές και διαδικασίες διοίκησης ανθρώπινου δυναµικού» κλπ.  
 
Προτείνεται µια αυστηροποίηση και αναδιάταξη των κριτήριων του Ν 3299/04 µε 
βαθµολογική βάση τουλάχιστον 50.  
 
Επίσης απαιτείται αφενός µια διαφοροποίηση των κριτηρίων ανά κλάδο 
δραστηριότητας, (πχ περιβαλλοντικά σε σχέση µε το εµπόριο) και µια 
συγκεκριµενοποίηση για τους συντελεστές βαρύτητας των εκάστοτε κριτηρίων, ούτως 
ώστε να εξαλειφτούν οι όποιες ασάφειες (όπως για παράδειγµα «Καθετοποίηση 
οικονοµικής δραστηριότητας», «Πολιτικές και διαδικασίες διοίκησης ανθρώπινου 
δυναµικού» κλπ). 
 
Τέλος προτείνουµε να δοθεί µέγιστη προτεραιότητα στο κριτήριο «∆ιατήρηση ή αύξηση 
θέσεων εργασίας» έναντι όλων των άλλων.  
 
 
5. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ  
Η πρόταση εδώ είναι να εξαντληθεί το ποσοστό χρηµατοδότησης που επιτρέπει ο 
Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων, και να παραµείνουν τα ποσοστά πριµοδότησης 
ΠΜΕ στα µέγιστα .  
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6. ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ  
Η πρόταση στις βασικές µορφές ενίσχυσης είναι να παραµείνει το ποσοστό της 
προκαταβολής στο 50% της επιχορήγησης, και να εξαλειφθεί η ποινή του 5%. Με την 
καθυστέρηση καταβολής του τελευταίου 5% της επιδότησης για τριετία, γεννάται το 
ερώτηµα «Πότε θεωρείται ότι ολοκληρώθηκε η επένδυση;». Η απάντηση σε αυτό είναι 
σηµαντική, καθώς  από αυτήν εξαρτάται η διάρκεια των υποχρεώσεων που 
αναλαµβάνει η επιχείρηση, καθώς και πιθανόν η δυνατότητά της να υπαχθεί εκ νέου 
στις ρυθµίσεις του νόµου (π.χ. για Ξενοδοχεία, των οποίων η ανακαίνιση επιτρέπεται 
να υπαχθεί εκ νέου, µόνο µετά την παρέλευση συγκεκριµένων ετών από την 
ολοκλήρωση της προηγούµενης επένδυσης). Άλλωστε το 5% είναι εξαιρετικά µικρό για 
να έχει αποτέλεσµα στη λογική «παρακράτησης» ενός µέρους της επιχορήγησης, ως 
µέσου πίεσης για την επίτευξη των στόχων. 
 
Επίσης προτείνεται όταν πλέον έχει πιστοποιηθεί η ολοκλήρωση της επένδυσης, και 
µέχρι την καταβολή του υπολοίπου της δηµόσιας επιχορήγησης, να δίνεται η 
δυνατότητα , να συµψηφίζονται οι οφειλές της επιχείρησης στο ∆ηµόσιο (ασφαλιστικές 
εισφορές, φορολογικές εισφορές κλπ) µέχρι και την εκταµίευση.  
 
7. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ / ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ & 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
Ο χρονικός  περιορισµός υποβολής των αιτήσεων σε δύο εξαµηνιαίες περιόδους, είναι 
σε λάθος κατεύθυνση. Ο νόµος πρέπει να προσδίδει ευελιξία άρα προτείνεται η συνεχής 
διαδικασία υποβολής σχεδίων. Ήταν πλεονέκτηµα του 3299 το γεγονός ότι η µελέτη 
µπορούσε να υποβληθεί όταν ήταν ώριµη η επένδυση και όχι στο τέλος του εξαµήνου. 
Οι επιτροπές πρέπει να συνεδριάζουν πράγµατι κάθε 2 µήνες και να αξιολογούν τα έργα 
ώστε η απόφαση να είναι άµεση και η υλοποίηση άµεση, αλλιώς θα έχουµε σηµαντικές 
καθυστερήσεις. 
 
Βασικό ζητούµενο είναι να δίδονται συγκεκριµένα και σαφή χρονοδιαγράµµατα, τόσο 
για την έγκριση των επενδυτικών φακέλων όσο και για τις χρηµατοροές εκταµίευσης.  
 
Απαιτείται δε, αναδιάρθρωση της σύστασης των γνωµοδοτικών επίτροπων προς το 
τεχνοκρατικότερο και αλλαγή του 20% των µελών κάθε χρόνο (εννοείται ότι πρέπει να 
υπάρχει ex officio η συµµετοχή των επιµελητηρίων)  
 
8. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ  
∆εν αναφέρονται πουθενά οι δαπάνες που θα χρηµατοδοτεί ο νόµος, και πρέπει να γίνει 
προσπάθεια να αποφευχθούν οι στρεβλώσεις του προηγούµενου (πχ µεταφορικά µέσα 
και έπιπλα γραφείου στα πάγια), µε το δεδοµένο το νέο άνοιγµα στους υπόλοιπους 
κλάδους της οικονοµίας. Λογικά θα πρέπει να περιλαµβάνεται στις επιλέξιµες δαπάνες 
και λειτουργικά κόστη όπως λχ το κόστος συµµετοχής σε εκθέσεις σε εσωτερικό και 
κυρίως εξωτερικό και οι λοιπές προωθητικές ενέργειες – όχι µόνο µελέτες marketing 
plan. 
 
2. Επιστολή προς το ΥΠΟΙΑΝ της 9ης Ιουλίου 2010 (αριθ. πρωτ. 11217/9-7-10) 
για την κατάργηση της υποχρεωτικής δηµοσίευσης των οικονοµικών 
καταστάσεων εταιρειών σε εφηµερίδες 
 
Θέµα: «Υποχρεωτική δηµοσίευση των οικονοµικών καταστάσεων εταιρειών σε 
εφηµερίδες » 
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Αξιότιµη κα. Υπουργέ, 
 
‘Όλοι αναγνωρίζουν ότι το επίπεδο επιχειρηµατικότητας µιας χώρας αποτελεί έναν από 
τους σηµαντικότερους παράγοντες που καθορίζουν την οικονοµική ανάπτυξη, την 
ανταγωνιστικότητα, την απασχόληση και την κοινωνική της ευηµερία. Στην παρούσα 
οικονοµική συγκυρία, η χρηµατοπιστωτική κρίση έχει ισχυρές αρνητικές επιπτώσεις 
στις µικρές και µικροµεσαίες επιχειρήσεις, µιας και έχει δηµιουργήσει στενότητα 
κεφαλαίων και έλλειψη ρευστότητας. Η τοπική αγορά αυτή την στιγµή, παρά τα 
επιχειρούµενα µέτρα αποκλιµάκωσης, βρίσκεται σε δεινή θέση και οι χιλιάδες µικρές 
επιχειρήσεις, προσπαθούν εναγωνίως να επιβιώσουν. Αφορµή για την σύνταξη της 
επιστολής αυτής, είναι η πραγµατική αγωνία του φορέα µας για την οικονοµική 
δεινότητα των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, και η ειλικρινής προσπάθεια να εξαλειφθεί 
κάθε επιπλέον ή και περιττό έξοδο το οποίο επιβαρύνει τη λειτουργία τους.  
 
Συγκεκριµένα αναφερόµαστε στη δηµοσίευση των οικονοµικών καταστάσεων 
περιφερειακών ΑΕ και ΕΠΕ, σε πολιτικές και οικονοµικές εφηµερίδες, γεγονός στο 
οποίο είµαστε αντίθετοι. Αν και πολλοί φορείς (συµπεριλαµβανοµένου και του δικού 
µας) είχαν τονίσει σε παλαιότερη διαβούλευση για την τροποποίηση του νόµου 2190, η 
κατάσταση παρέµεινε ως είχε.  Η πρότασή µας ήταν και είναι να δοθεί η δυνατότητα 
στις Ανώνυµες Εταιρείες και Εταιρείες Περιορισµένης Ευθύνης να δηµοσιοποιούν τους 
ισολογισµούς τους αποκλειστικά στο ∆ιαδίκτυο, από όπου οι ενδιαφερόµενοι µπορούν 
να λαµβάνουν γνώση του ισολογισµού. Οι επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν ιστοσελίδα, 
µπορούν να αξιοποιούν την υποδοµή του εκάστοτε επιµελητηρίου. Θεωρούµε ότι η 
υποχρεωτική δηµοσίευση στον Τύπο αφ’ ενός δηµιουργεί περιττά έξοδα για τις εταιρείες 
και αφετέρου δεν παρέχει επαρκή πληροφόρηση. ∆εδοµένου δε, ότι πολλές από αυτές 
τις επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται µόνο σε τοπικό επίπεδο ή επίπεδο περιφέρειας µε 
αυτόν τον τρόπο θα απαλλαγούν από ένα πραγµατικά περιττό έξοδο. 
 
3. Επιστολή προς το ΥΠΟΙΑΝ της 8ης Ιουλίου 2010 (αριθ. πρωτ. 11216/9-7-10) 
για Πρόγραµµα ενίσχυσης ΜΜΕ όλων των κλάδων, στο πλαίσιο των Π.Ε.Π. του 
ΕΣΠΑ 2007-2013. 
 
Αξιότιµη κα. Υπουργέ, 
 
Σχετικά µε το Πρόγραµµα ενίσχυσης µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης - Τουρισµού – Εµπορίου - Υπηρεσιών, 
στο πλαίσιο των Π.Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2007-2013, και σε απάντηση της από 14/06/2010 
επιστολής σας µε αρ. πρ. 25483/ΕΥΣ3945, θα θέλαµε να σας επισηµάνουµε κάποια 
θέµατα για τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και τις εµπορικές επιχειρήσεις που 
συµµετείχαν στο πρόγραµµα και από τις οποίες γινόµαστε αποδέκτες παραπόνων και 
προβληµατισµών. Συγκεκριµένα όπως ανακοινώνονται τα αποτελέσµατα από τις 
τράπεζες οι εν λόγω κλάδοι αν και εξεδήλωσαν το µεγαλύτερο ενδιαφέρον στην 
πρόσκληση, είναι και οι πιο «παραγκωνισµένοι». Εν προκειµένω, στην Κρήτη οι 
εµπορικές επιχειρήσεις, οι οποίες είχαν και τη µεγαλύτερη συµµετοχή στο πρόγραµµα 
κατέθεσαν 1.743 παραδεκτές προτάσεις σε σύνολο 3.913 (στοιχεία από «το Βήµα της 
Κυριακής, 23 Μαΐου 2010), παρουσιάζουν και το µικρότερο ποσοστό επιτυχίας 
(σύµφωνα µε τις πληροφορίες µας είναι 7,31%), και µε τη βάση να διαµορφώνεται στο 
77,217%. Με άλλα λόγια από τις 1.743 προτάσεις κρητικών εµπορικών επιχειρήσεων 
θα εγκριθούν περίπου 130 προτάσεις. Αριθµός που δεν αντικατοπτρίζει ούτε κατά 
διάνοια την αθρόα συµµετοχή των εµπορικών επιχειρήσεων ούτε και τη σηµαντικότητα 
που έχει ο κλάδος στην δύσκολη αυτή οικονοµική συγκυρία, ενώ αντίστοιχα ποσοστά 
σηµειώνουν και οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών.  
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Όπως αναφέρετε και εσείς στην επιστολή σας, όντως το Υπουργείο έχει ανακοινώσει 
νέες δράσεις, που όµως καµία δεν αφορά τους κλάδους του εµπορίου και της παροχής 
των υπηρεσιών, και που επίσης όπως µαθαίνουµε από τις ΕΦΕΠΑΕ αντιµετωπίζονται 
µε χαµηλή ανταπόκριση από τις επιχειρήσεις (γεγονός εύλογο, µιας και πολλές 
µεταποιητικές επιχειρήσεις έχουν ήδη ενταχθεί στο παρόν πρόγραµµα, ενώ όσες έχουν 
απορριφθεί είναι λογικό να µην ξαναδοκιµάσουν, έχοντας ήδη µια απόρριψη στο 
ενεργητικό τους, έχοντας καταβάλλει ήδη κάποια κόστη κλπ). Από την άλλη πλευρά 
όµως το Υπουργείο σύντοµα θα κληθεί να καταβάλλει τα διαχειριστικά κόστη στους 
ενδιάµεσους φορείς (τράπεζες) τα οποία βάσει των πληροφοριών µας ανέρχονται 
περίπου στο 15% του εγκεκριµένου προϋπολογισµού, και φυσικά αφορούν τον έλεγχο 
και την αξιολόγηση όλων των προτάσεων που έχουν κατατεθεί (περί τις 43.000 όπως 
λέτε και εσείς στην επιστολή σας).  
 
Για όλα τα παραπάνω είναι νοµίζουµε αυτονόητη, η αύξηση του προϋπολογισµού του 
προγράµµατος «1η ∆ράση ενίσχυσης ΜΜΕ - ΥΠΟΙΟ» στα αρχικά του επίπεδα (1,050 
δις €). Κατ’ αυτόν τον τρόπο µε το ίδιο διαχειριστικό κόστος θα εγκριθούν 
περισσότερες προτάσεις, οι οποίες ανήκουν ήδη στην κατηγορία των «αρίστων» µιας 
και έχουν αξιολογηθεί θετικά από το Υπουργείο (υπενθυµίζουµε ότι στις παραδεκτές 
προτάσεις η βασική αιτιολογία απόρριψης, είναι η «Μη επάρκεια διαθέσιµων πόρων» 
όπως αναφέρουν οι επιστολές από την ∆ευτεροβάθµια Επιτροπή Αξιολόγησης που 
δέχονται οι επιχειρήσεις).  Θεωρούµε ότι είναι µια κίνηση «εκ των ων ουκ άνευ», µιας 
και προωθεί την ανάπτυξη σε µια τόσο δύσκολη οικονοµική συγκυρία, όπως ορθά 
αναφέρετε και εσείς στην επιστολής σας.  Αφορµή για την σύνταξη της επιστολής αυτής, 
είναι η πραγµατική αγωνία του φορέα µας για µια σηµαντική δράση µε άµεσα 
αποτελέσµατα, όπως είναι το εν λόγω πρόγραµµα, που αναφέρεται σε 
προγραµµατισµένη (και εγκεκριµένη από τα αρµόδια όργανα) δράση του ΕΣΠΑ και 
αφορά ιδιωτικές επενδύσεις και πρωτοβουλίες µε έντονο περιφερειακό χαρακτήρα.. 

 

 

Παράρτηµα Β 

 
ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 
Παράδειγµα 1 

ΕΡΓΟ «BEST RESULT» 
 
CRACA Regional Centre for the Assistance to Craftsmen Cooperation (IT) 
UPA Provincial Craftsmen Union of Padova) (IT) 
DPCI/UNIPD University of Padova – Department of Chemical Industrial Processes (IT) 
GFE Energy Management srl (IT) 
EOAEN - 
ΕΒΕΗ 

Chambers Group for the Development of Greek Isles – Heraklion 
Chamber of Commerce (GR) 

CHD Chiminform Data (RO) 
NAPE Narodowa Agenzia Poszanowania (PL) 
ESTSetubal Escola Superior de Tecnologia de Setubal (PT) 
UVA University of Valladolid – Department of Applied Physics (ES) 
ESCAN Energy and Environment Consultants (ES) 
CRES Centre for Renewable Energy Sources (GR) 
CENER Renewable Energy National Centre (ES)  
CARTIF Automation, Robotics and Information and Manufacturing Technology 

Centre (ES) 
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FAEN Austrian Energy Foundation (ES) 
Πίνακας 1 
 
ΕΡΓΟ «PROMOTION 3E» 
 
ESTSetubal Escola Superior de Tecnologia de Setubal – Portugal 
ENA Agencia de Energia e Ambiente da arrabida – Portugal 
Factor Social Factor Social – Consultants – Portugal 
AREAC Agencia Regional de Energia e Ambiente do Centro – Portugal 
AGENA Agenzia per l’Energia e l ;Ambiente della Provincia di Teramo 
ENV/TUC ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ – τµήµα µηχανικών περιβάλλοντος - Ελλάδα 
NIEA Bryson Charitable Group – Η.Β. 
TGZ BZ Technologie und Grunderzentrum Bautzen GmbH – Germany 
EOAEN - 
ΕΒΕΗ 

Chambers Group for the Development of Greek Isles – 
Heraklion Chamber of Commerce (GR) 

NAPE Narodowa Agencja ja Poszanowania Energii – Poland 
APEA Agencia Provincial de la Energia se Avila – Spain 
ALEAL Agence Locale de l’Energie de l’agglomération lyonnaise - France 
Πίνακας 2 
 
ΕΡΓΟ «PROMETHEUS» 
 
CRACA Regional Centre for Support to Craftsmen Cooperation- Italy 
AESS Energy and Sustainable Agency of Modena – Italy 

KSEENA Energy Agency for Savinjska, Saleska and Koroska- Slovenia 

EBEH Heraklion Chamber of Commerce and Industry (HCCI)- Greece 

MID PANNON Mid Pannon Regional Development Company – Hungary 

AEE Consortium of renewable energy – energy services, Ltd.- Austria 

EAP Energy Agency of Plovdiv- Bulgaria 
CNIPMMR National Council of Private SMEs in Romania 

ESS Energy Agency for Southeast Sweden 
RAEE Rhônalpénergie-Environnement – France 

IPIC Iberian Productivity and Innovation Centre (IPIC) – Spain 

Πίνακας 3 
 
Οι πίνακες 1-3 παρουσιάζουν – κατά χρονολογική σειρά - τρία αντίστοιχα έργα (Best 
Result, Prometheus, Promotion 3E) τα οποία υλοποιούνται στο πλαίσιο του 
προγράµµατος Intelligent Energy Europe και στα οποία συµµετέχει το Επιµελητήριο 
Ηρακλείου ως απλός εταίρος. Βλέπουµε ότι 2 από τρία έργα έχουν τον ίδιο επικεφαλή 
εταίρο (CRACA), ενώ το έργο Promotion 3E εµφανίζει κοινούς εταίρους µε το έργο 
Best Result. Αυτό που ουσιαστικά αποδεικνύουµε είναι ότι το Επιµελητήριο µέσα 
από τη συµµετοχή του στο έργο Best Result, δηµιούργησε τις προϋποθέσεις για τις 
κατάλληλες επαφές για τη συµµετοχή του σε άλλα δύο µεταγενέστερα έργα. 
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Παράδειγµα 2 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑ∆Α-ΚΥΠΡΟΣ 2000-
2006 
 
Ένα από τα µεγαλύτερα προγράµµατα που υλοποίησε το Επιµελητήριο Ηράκλειο 
είναι το Interreg IIA Ελλάδα – Κύπρος. Παρακάτω παρουσιάζονται οι εταίροι σε δύο 
έργα που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Interreg. Βλέπουµε τους εταίρους στον 
παρακάτω πίνακα: 
 
«∆ηµιουργία δοµών στήριξης της διασυνοριακής επιχειρηµατικότητας στην 
διασυνοριακή περιοχή ΕΛΛΑ∆ΑΣ-ΚΥΠΡΟΥ» 
 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΟΣ 
ΟΜΙΛΟΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 
ΝΗΣΩΝ-Ε.Ο.Α.Ε.Ν. 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 
ΧΑΝΙΩΝ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 
ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 
ΛΑΣΙΘΙΟΥ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 
ΣΑΜΟΥ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 
ΧΙΟΥ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 
ΛΕΣΒΟΥ 

ΚΥΠΡΙΑΚΟ 
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ-
Κ.Ε.Β.Ε 

ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ 
ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ 
ΚΡΗΤΗΣ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 
∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ-
ΡΟ∆ΟΣ 

 

Πίνακας 4 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑ∆Α-ΚΥΠΡΟΣ 2007-
2013 

Προτάσεις υπό έγκριση – Βλ. κοινούς εταίρους µε έντονη γραφή 

Πρόταση «Συν_Εργώ» 

Επιµελητήριο Ηρακλείου 

Επιµελητήριο Ρεθύµνου 

Επιµελητήριο Λασιθίου 

Κυπριακό Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο 

Επιµελητήριο Χανίων 

Πίνακας 5 

Πρόταση «PROFOODEL» 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε. 

ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 
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ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 

Πίνακας 6 
 
 
Οι πίνακες 4-6 υποδεικνύουν ότι µια επιτυχηµένη συνεργασία στο Πρόγραµµα  
Interreg Ελλάδα-Κύπρος 2000-2006, ακολουθείτε από αντίστοιχες συνεργασίες 
µεταξύ των ίδιων φορέων στο Πρόγραµµα Interreg Ελλάδα-Κύπρος 2000-2006. Οι εν 
λόγω φορείς επιλέγουν να συνεργαστούν ξανά, έχοντας αναπτύξει κώδικες 
επικοινωνίας και δικτύωσης µεταξύ τους. Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζουν την 
επιτυχία της έγκρισης και υλοποίησης των σχετικών προτάσεων. 

 

Παράδειγµα 3 

Έργο Archi-Isle - INTERREGIIIB/ Archimed  

 

 

 
 

Πίνακας 7 

 

Έργο «Innovate – Med» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
∗ Σηµειώνεται ότι το Επιµελητήριο της Νάπολη και η Περιφέρεια της Νάπολη προσλαµβάνουν την ίδια 
εταιρία για την υλοποίηση των συγκεκριµένων έργων, δηλ. ουσιαστικά για τα έργα αυτά εργάζονται οι 
ίδιοι άνθρωποι, παρόλο που πρόκειται για διαφορετικούς φορείς.  

Επιµελητήριο Νάπολη 

Επιµελητήριο Ηρακλείου 

Περιφέρεια ∆ωδεκανήσου 

Province of Naples - ITALY∗ 
 

Prefecture of Dodecanese - GREECE 
 

Alicante County Council  - SPAIN 
 

Επιµελητήριο Ηρακλείου - GREECE 
 

PATER – Territorial Pact for 
Employment of La Ribera - SPAIN 

 
Foundation of the Valencian Community-

European Region - SPAIN 
 

Πίνακας 8 



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ  ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ-ΠΜΣ 

 71

 
 

Παράδειγµα 4 
 
Όπως έχουµε προαναφέρει το Επιµελητήριο Ηρακλείου είναι µέλος του δικτύου 
Enterprise Europe Network, το οποίο αποτελείται από εκατοντάδες µέλη σε 
ολόκληρη την Ευρώπη. Τα παρακάτω έργα αποτελούν συνεχιζόµενες κοινοπραξίες 
µεταξύ φορέων του συγκεκριµένου δικτύου, οι οποίοι έχουν αναπτύξει περισσότερο 
στενή συνεργασία και επικοινωνία. Βλ. κοινούς εταίρους µε έντονη γραφή. 

 
 
Υλοποιούµενο Έργο «GREEN» 
 

Unioncamere del Veneto  - Italy 
 

Arad Chamber of Commerce and Industry-  Romania 
 

Heraklion Chamber of Commerce and Industry-  Greece 
 

Bulgarian Chamber of Commerce and Industry-  Bulgaria 
 

Chamber of Commerce and Industry of Slovenia-  Slovenia 
 

Plovdiv Chamber of Commerce and Industry- Bulgaria 
Chamber of  Economy of Montenegro-  Montenegro 

Tehnologijsko-razvojnicentar u Osijeku d.o.o.-  Croatia 
MIR Foundation  -  FYROM 

Mihailo Pupin Institute  -  Serbia  
Mersin Chamber of Commerce and Industry - Turkey 

Πίνακας 9 
  
 
Εγκεκριµένο Έργο «PROCEED» 
 

Arad Chamber of Commerce and Industry - Romania 

National Institute for Research Development for Environment Protection -Romania 

Unioncamere del Veneto -Italy 

Sogesca s.r.l. - Italy 

Bulgarian Chamber of Commerce and Industry - Bulgaria 

Plovdiv Chamber of Commerce and Industry - Bulgaria 

Chamber of Commerce and Industry of Slovenia - Slovenia 

Chamber of  Economy of  Montenegro - Montenegro 

Tehnologijsko-razvojni centar u Osijeku d.o.o. - Croatia 

MIR Foundation - FYROM 

Mihailo Pupin Institute - Serbia 

Mersin Chamber of Commerce and Industry - Turkey 
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Heraklion Chamber of Commerce and Industry - Greece 

Tallinn Technology Park Development Foundation - Estonia 

Latvian Technological Center - Lettonia 

Lithuanian Innovation Centre (Lietuvos Inovaciju Centras) - Lithuania 

Warsaw University Center for Technology Transfer - Poland 

Technology Centre Of The Academy Of Sciences Of The Czech Republic - Czech 
Republic 

Slovak Chamber Of Commerce And Industry - Slovakia 

Innostart National Business And Innovation Centre - Hungary 

Research Promotion Foundation - Cyprus 

Bayern Innovativ Bayerische Gesellschaft für Innovation und Wissenstransfer mbh - 
Germany 
Πίνακας 10 

 
Προς έγκριση έργο «WEEN» 
 

Unioncamere del Veneto - Italy 
Arad Chamber of Commerce Industry and Agriculture - Romania 
Technical Institute of Heraklion Chamber of Commerce - Greece 

Bulgarian Chamber of Commerce and Industry - Bulgaria 
Chamber of Commerce and Industry of Slovenia - Slovenia 

Plovdiv Chamber of Commerce and Industry - Bulgaria 
Chamber of  Economy of Montenegro - Montenegro 

TERA Tehnopolis Ltd. - Croatia 
Foundation for Management and Industrial Research  - FYROM 

Institute Mihajlo Pupin   - Serbia 
Bavarian Research Alliance - Germany 

Πίνακας 11 
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