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     κύριε Πρόεδρε, 
 
          Σε συνέχεια του με αρ. πρωτ. 96/19-01-2017 εγγράφου σας, με θέμα την συνταγματική 
αναθεώρηση, σας γνωρίζουμε τις παρακάτω απόψεις μας. 
          Αρκετά άρθρα του Συντάγματος θεωρούνται ότι μπορούν να έχουν άμεση επίδραση και στην 
επαγγελματική δραστηριότητα των μελών μας, ιδίως τα άρθρα 4,16,22,78 & 106, όπου αναλύονται 
τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις μας όσον αφορά την ισότητα και την συνεισφορά στα δημόσια 
βάρη, ανάλογα με τις δυνάμεις του καθενός, την παροχή της ανώτατης εκπαίδευσης, την εργασία, 
την φορολογία και την εθνική οικονομική δραστηριότητα. 
          Είναι πολύ σημαντικό, να διασφαλίζεται η υποχρέωση για πληρωμή φόρων - τελών ανάλογα 
με την πραγματική οικονομική κατάσταση του πολίτη και όχι με βάση «τεκμαρτά» στοιχεία, να 
λειτουργήσει εντέλει απευθείας και η ιδιωτική ανώτατη εκπαίδευση στη χώρα μας και όχι 
καλυμμένα βάσει συνεργασιών με πανεπιστήμια του εξωτερικού, να ψηφίζονται αναπτυξιακοί 
φορολογικοί - ασφαλιστικοί νόμοι και να ενισχύονται πρωτοβουλίες  επενδύσεων που έχουν 
μετρήσιμη προστιθέμενη αξία στην εθνική οικονομία. 
           Από την άλλη πλευρά το Σύνταγμά μας μπορεί να τα προβλέπει όλα αυτά ή και να 
χρειάζεται ελάχιστες αλλαγές για την κατοχύρωσή τους. 
           Βασική παραδοχή κάθε ευνομούμενης πολιτείας είναι να τηρούνται τα με βάση το Σύνταγμα 
εκδιδόμενα νομοθετικά κείμενα (νόμοι, προεδρικά διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, κλπ.), να 
μην επικαλύπτονται και να μην τροποποιούνται για «ψύλλου πήδημα», ούτως ώστε  κάποτε να 
ισχυριζόμαστε ότι έχουμε γνώση και ασφάλεια δικαίου, που πραγματικά εφαρμόζεται. 
           Ως εκ τούτου, θεωρούμε ότι δεν πάσχουμε τόσο στις συνταγματικές προβλέψεις, αλλά στην 
ερμηνεία και την εφαρμογή των άρθρων του Συντάγματος. 
           Σε κάθε περίπτωση, μετά από μια χρονική περίοδο 9 ετών, μάλλον κρίνεται θετική μια 
συζήτηση για την «αναθεώρηση» του Συντάγματος, χωρίς όμως να θεωρείται ότι για τις όποιες 
δυσλειτουργίες της Ελληνικής πολιτείας, υπεύθυνες είναι οι διατάξεις του Συντάγματος. 
           Στη διάθεση σας για περαιτέρω συνεργασία.   
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