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«Δηλώνω υπευθύνως ότι όλα τα στοιχεία σε αυτήν την εργασία τα 

απέκτησα, τα επεξεργάσθηκα και τα παρουσιάζω σύμφωνα με τους 

κανόνες και τις αρχές της ακαδημαϊκής δεοντολογίας, καθώς και τους 

νόμους που διέπουν την έρευνα και την πνευματική ιδιοκτησία. 

Δηλώνω επίσης υπευθύνως ότι, όπως απαιτείται από αυτούς τους 

κανόνες, αναφέρομαι και παραπέμπω στις πηγές όλων των στοιχείων 

που χρησιμοποιώ και τα οποία δεν συνιστούν πρωτότυπη δημιουργία 

μου».       

 

                                                                           ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΣΟΓΙΑΣ
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Η Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών αποτελεί μία καινοτομία εισαχθείσα 

το έτος 2011, κατόπιν πολυετών πιέσεων και προβληματισμών αναφορικά 

με το δημοκρατικό ή μη τρόπο σχηματισμού της Ευρωπαϊκής κοινής 

πολιτικής.  

Σε αντιστάθμισμα του πραγματικού δημοκρατικού ελλείμματος, 

δημιουργήθηκε ο θεσμός σύμφωνα με τον οποίο όλοι οι πολίτες θα ήταν σε 

θέση να διαμορφώσουν τα «περί κοινών» πράγματα ενεργά και κατά τη 

δημοκρατική βούληση. 

Στο παρόν πόνημα, θα αναλυθεί αρχικά η έννοια του δημοκρατικού 

ελλείμματος προκειμένου να προβληθεί το πρόβλημα το οποίο ήρθε να 

επιλύσει ο θεσμός. 

Εν συνεχεία, θα αναλυθεί βήμα-βήμα η διαδικασία μέσω της οποίας 

δημιουργείται, υποστηρίζεται και κατατίθεται η πρωτοβουλία, οι 

προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί και τα ελάχιστα ποσά συμμετεχόντων 

στη διαδικασία. 

Περαιτέρω, εξετάζεται η πραγματική, διαμορφωθείσα πρακτική από την 

εισαγωγή του θεσμού μέχρι σήμερα, με συγκριτική επισκόπηση του 

αμερικάνικου προτύπου. 

Τέλος, με βάση την ανάπτυξη αυτή διατυπώνονται σαφείς ιδέες προς 

βελτίωση, δεδομένου ότι αποτελεί αδιαμφισβήτητο γεγονός η περιορισμένη 

αποδοχή και λειτουργία του θεσμού, παρά τις ιδιαίτερες απόπειρες 

καθιέρωσής του. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1. Η Δημοκρατία ως πολίτευμα της Ευρώπης 

Το κλασικό μοντέλο δημοκρατίας, το οποίο εισήχθη έμπρακτα πριν από 

2.500 χρόνια περίπου, υπήρξε αναμφίβολα ένα ρηξικέλευθο σύστημα 

διακυβέρνησης, που κατάφερε να συγκεράσει τα συμφέροντα και τις 

επιδιώξεις των λαϊκών μαζών και των πλούσιων ολιγαρχιών.  

Απαρχή της λαϊκής εξουσίας που πρεσβεύει το δημοκρατικό πολίτευμα 

αποτέλεσε προδήλως η Δημοκρατία της Αρχαίας Ελλάδας. Οι αυτόνομες 

πόλεις-κράτη, οι οποίες γνώριζαν σταδιακή άνθηση, εξελίχθηκαν σε μία 

πρώιμη μορφή δημοκρατικών πόλεων με απαρχή τη Χίο. Ωστόσο, σταθμός της 

κλασικής δημοκρατίας, όπως ονομάστηκε  από τους Ιστορικούς1, θεωρείται η 

Αθήνα, ξεχωρίζοντας για την πολιτική δομή της και την πρόοδο στους 

δημοκρατικούς θεσμούς.  

Οι αρχές και τα ιδεώδη που διακήρυσσε η Δημοκρατία στην Αθήνα 

αποτελούν ακόμη και σήμερα πυλώνες για τη σύγχρονη δημοκρατία. Πυλώνες 

του πολιτεύματος αποτελούν η ισότητα των πολιτών, η ελευθερία, η 

δικαιοσύνη και ο σεβασμός του Νόμου. Στο σημείο αυτό παρατηρεί κανείς την 

ομοιότητα των ιδεών αυτών με τη Γαλλική Επανάσταση, η οποία ήρθε να 

επαναδιατυπώσει διδάγματα προερχόμενα από την ελληνική αρχαιότητα 1200 

περίπου έτη αργότερα. 

H διαρκής ανάπτυξη των δημοκρατικών θεσμών ανακόπηκε μετά την 

άνοδο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, οπότε και κάθε ιδέα δημοκρατίας 

εγκαταλείφθηκε τύποις και εν τοις πράγμασι, ενώ συνεχίσθηκε μετέπειτα, κατά 

την άνοδο του Χριστιανισμού. Από το σημείο αυτό και έπειτα, κατόπιν της 

πτώσης της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας το 395μ.Χ., η έννοια του καλού πολίτη 

περιείχε πλέον και ένα θεολογικό υπόβαθρο, αυτό του καλού χριστιανού.  

                                                           
1 M. Hansen, The Athenian Democracy in the age of Demosthenes, 

Bristol and Norman, UK, 1999, σελ. 17-19. 
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Την περίοδο εκείνη στην Ευρώπη κυριαρχούσε το πολίτευμα της 

Βασιλείας και η Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Μέρος της ιστορίας της Ευρώπης 

αποτέλεσε και η Οθωμανική Αυτοκρατορία, η οποία έκανε την εμφάνισή της 

τον 14ο αιώνα μ.Χ. στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης2, η κάθοδος και 

εξάπλωση της οποίας έγινε μέχρι τον 18ο αιώνα. 

Το διάστημα αυτό, κατά τα άνω, στη διάρκεια του σκοταδισμού και του 

Μεσαίωνα, ψήγματα δημοκρατίας ενυπάρχουν στα υφιστάμενα πολιτεύματα, 

καθώς κανένα κράτος δεν ακολουθεί συστήματα λαϊκής κυριαρχίας. Ωστόσο, η 

ιδέα της αναθέρμανσης αυτής εγκαθιδρύεται σταδιακά στη λόγια ευρωπαϊκή 

σκέψη, μέχρι τη στιγμή που την περίοδο του Μεσαίωνα διαδέχεται η περίοδος 

της Αναγέννησης.  

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, το απολυταρχικό καθεστώς της 

Γαλλίας, με τη συγκεντρωτική διοίκηση του ηγεμόνα Λουδοβίκου του Ι’ και 

την «ελέω Θεού» μοναρχία του, γνώρισε άνοδο και βρήκε πολλούς μιμητές σε 

ολόκληρη σχεδόν την Ευρώπη. Στρέφεται προς την κτήση αποικιών, την 

ίδρυση βιομηχανιών-μονοπωλίων, την εμποροκρατία, και θέλει τον πολίτη 

εφοδιασμένο με γνώσεις και δεξιότητες είτε από θέση υπηκόου-δημοσίου 

υπαλλήλου, είτε από θέση ευπατρίδη, να υπηρετεί το νέο κράτος του 

συγκεντρωτισμού και των υπερεξουσιών3. 

Το νέο κίνημα, το οποίο ξεκίνησε στην Ιταλία, γρήγορα εξαπλώθηκε σε 

όλη την Ευρώπη, με διαφορετικούς σαφώς ρυθμούς και δεδομένα αναλόγως 

των εκάστοτε ιστορικών γεγονότων και συνθηκών που επικρατούσαν. 

Προδήλως, ο Διαφωτισμός ως πνευματικό κίνημα επέφερε ιδιαίτερη ανάπτυξη 

του φιλελευθερισμού ως ιδέα, κατά συνέπεια αποτέλεσε ζήτημα χρόνου η 

εφαρμογή αυτού και στα πλαίσια του πολιτεύματος. 

Από την παραπομπή στην ιστορική πραγματικότητα, παρέλκει κάθε 

αναφορά ότι αποκορύφωμα της κίνησης αυτής αποτέλεσε η Γαλλική 

Επανάσταση, η οποία αποκαθήλωσε τα ισχυρά δεσποτικά καθεστώτα και ήλθε 

                                                           
2 H. Mouritsen, Plebs and Politics in the Late Roman Republic, CUP, 

United Kingdom, 2004, σελ. 46. 
3 R. Albert, Ιστορία της Παιδαγωγικής, Παπαδήμας, Αθήνα 1996, σελ. 32 

επ. 



 
8 

να καταδείξει την ανεπάρκεια των παλαιών πολιτικών ιδεών και της 

συμμετοχής του κλήρου στην πολιτική.  

Σύμφωνα με τα διδάγματα της Γαλλικής Επανάστασης, οι πολίτες θα 

πρέπει να απολαμβάνουν πολιτική και οικονομική ισότητα, ώστε να μην 

εξουσιάζει ο ένας τον άλλο και να μπορούν όλοι να αποκτήσουν ίση ελευθερία 

και να συμμετέχουν συλλογικά στην πολιτική και οικονομική ζωή. Ακόμη, 

χαρακτηριστικό είναι ότι υφίσταται πλέον σαφής διάκριση μεταξύ της 

νομοθετικής και της εκτελεστικής λειτουργίας, η οποία διορίζεται είτε με 

άμεση εκλογή είτε με κλήρο4. 

 Στα χρόνια που ακολούθησαν και μέχρι την ανάπτυξη της Ευρώπης 

όπως την γνωρίζουμε με την παρούσα μορφή της, αναπτύχθηκαν διάφορα 

πρότυπα δημοκρατίας, διαφορετικά εφαρμοσμένα σε κάθε κράτος, ανάλογα με 

τη νοοτροπία του κάθε λαού, αλλά όλα με ένα κοινό παρονομαστή5. Πολλώ δε 

μάλλον, μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο υιοθετήθηκε μια ολοκληρωμένη 

προσπάθεια ανασυγκρότησης της ευρωπαϊκής ηπείρου, οι δε απόπειρες αυτές 

κατευθύνονταν σε μια κοινοβουλευτική κυβέρνηση με ισχυρή εκτελεστική 

εξουσία και ανταγωνισμό μεταξύ ανταγωνιστικών ελίτ και κομμάτων6. 

 Εν συνεχεία, το 1951, έξι χώρες, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, το 

Βέλγιο, η Ολλανδία και το Λουξεμβούργο, ανταποκρινόμενες στη Διακήρυξη 

Σούμαν7, υπέγραψαν τη Συνθήκη των Παρισίων, με την οποία εγκαθιδρύθηκε 

η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα και έτσι ξεκίνησε με δειλά 

βήματα η εποχή της διακυβερνητικής συνεργασίας.   

                                                           
4 Harry Burrows Acton, John Stuart Mill, Encyclopédie de la Pléiade, 

Ιστορία της Φιλοσοφίας, 19ος-20ος αιώνας- Η εξελικτική φιλοσοφία, 

μτφρ. Μήτσου-Παππά Μαριλίζα, εκδ. ΜΙΕΤ, 1982, σελ. 19 επ. 
5 Ντ. Χελντ, Μοντέλα Δημοκρατίας, μτφρ. Τζιαντζή Μ., Αθήνα, 1995, 

σελ. 20. 
6 Γ.Α. Σουμπέτερ, Καπιταλισμός, Σοσιαλισμός και Δημοκρατία, Αθήνα, 

1972, σελ. 395. 
7 Με τη Διακήρυξη αυτή σηματοδοτείται μία νέα περίοδος στην πορεία 

της ευρωπαϊκής ενοποίησης, που ταυτίζεται με την έναρξη των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Το σχέδιο Schuman προτείνει μία προοδευτική 

ενοποίηση, με πρώτο στάδιο τον οικονομικό τομέα και πρώτο βήμα του 

σταδίου αυτού την κοινή διαχείριση της γαλλο-γερμανικής παραγωγής 

άνθρακα και χάλυβα υπό μία Ανώτατη Αρχή, στο πλαίσιο μάλιστα ενός 

οργανισμού που θα είναι ανοικτός στη συμμετοχή κι άλλων ευρωπαϊκών 

κρατών. Με αυτό τον τρόπο επιδιώκει να εξασφαλίσει την συλλογική 

ασφάλεια, το αίτημα της οποίας παραμένει πρωταρχικό, ιδιαίτερα μετά 

από τον μακρόχρονο ανταγωνισμό μεταξύ Γαλλίας και Γερμανίας. 
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 Τα γεγονότα αυτά σημειώθηκαν εν πολλοίς σε όλο το ευρωπαϊκό 

έδαφος και καθ’ όλη τη διάρκεια των αιώνων, δημιουργώντας εμπειρία για τα 

καλώς κείμενα καθώς και τις αποτυχίες των ισχυσάντων δημοκρατικών 

πολιτευμάτων. 

2. Η δημοκρατία στα σημερινά κράτη της Ευρώπης 

 Η δημοκρατία στην Ευρώπη ενυπάρχει και αποτελεί το βασικό σύστημα 

διακυβέρνησης με διάφορα χαρακτηριστικά και ποικιλομορφία αναλόγως των 

πολιτικών συνθηκών σε κάθε χώρα. Πλην όμως, οι βασικές αρχές είναι όμοιες 

σε γενικές γραμμές για όλα τα μοντέλα που έχουν εφαρμοστεί και είναι οι 

εξής8: 

1) Η αντιπροσωπευτική αρχή ορίζει ότι η λαϊκή βούληση δεν ασκείται 

άμεσα αλλά έμμεσα μέσω εκλογών και μιας κυβέρνησης που έχει 

συγκεντρώσει την πλειοψηφία στη σχετική εκλογική διαδικασία. 

2) Η διάκριση της κυβέρνησης από το πολιτικό σώμα. Χαρακτηριστικό 

αποτελεί το γεγονός ότι η δημοκρατική αρχή της πολιτικής ελευθερίας 

και ισότητας είναι συμβατή με την ύπαρξη μιας κρατικής μορφής. 

3) Η αποδοχή ύπαρξης μιας πληθώρας συμφερόντων που πρέπει να 

εκφραστούν και να συμβιβασθούν ώστε να μην απειλείται η κοινωνική 

συνοχή και πολιτική σταθερότητα. 

4) Η ύπαρξη κομμάτων τα οποία τίθενται ως κεντρικοί θεσμοί που, 

ανταγωνιζόμενοι για την εξουσία, αρθρώνουν κυβερνητικά 

προγράμματα. 

5) Το κοινοβούλιο, το οποίο αποτελεί κεντρικό θεσμό εκπροσώπησης της 

λαϊκής κυριαρχίας. 

6) Τμηματική διασταύρωση των εξουσιών και εργασιών μεταξύ της 

κυβέρνησης και του κοινοβουλίου. 

 

                                                           
8 Ντ. Χελντ, Μοντέλα Δημοκρατίας, μτφρ. Τζιαντζή Μ., Αθήνα, 1995, 

σελ. 30 επ. 
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Τα χαρακτηριστικά αυτά εμφανίζονται σε όλα τα δημοκρατικά κράτη, 

μεταβάλλονται δε, κατά τα άνω, ανάλογα με το χώρο, το χρόνο και τις 

επικρατούσες συνθήκες. Σήμερα 17 κράτη της Ευρώπης ακολουθούν την 

Προεδρευομένη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία, 7 ακολουθούν της 

Βασιλευομένη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία, η Κύπρος ακολουθεί την 

Προεδρική Δημοκρατία, ενώ τέλος ημιπροεδρικό σύστημα εφαρμόζεται στη 

Γαλλία και τη Ρουμανία.  

Σύμφωνα με τον Σουμπέτερ9, τα κοινοβουλευτικά συστήματα 

χαρακτηρίζονται ως η πιο χαλαρή διάκριση εξουσιών, όπου η εκτελεστική 

εξουσία διαιρείται σε δυο όργανα, το ένα, η Κυβέρνηση, ευθύνεται απέναντι 

στο όργανο της Νομοθετικής εξουσίας και έχει το δικαίωμα να το διαλύσει. 

Φαινομενικά, δημιουργείται μια ισορροπία αφού στην ευθύνη των υπουργών 

απέναντι στο Κοινοβούλιο υπάρχει η δυνατότητα διάλυσης του κοινοβουλίου 

από την κυβέρνηση. 

Αφετέρου, η εκτελεστική εξουσία αποτελείται από τον Αρχηγό του 

κράτους, που είναι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ή ο Μονάρχης, και από την 

Κυβέρνηση. Ο Αρχηγός του κράτους έχει ευρείες εξουσίες, όπως το να 

υπογράφει διατάγματα και να κυρώνει Νόμους και συνθήκες, στην 

πραγματικότητα όμως αποτελεί τυπικό όργανο. Ουσιαστικά απλώς επικυρώνει 

την απόφαση της Κυβέρνησης, η οποία ασκεί την πραγματική εξουσία, και 

περιλαμβάνει τον αρχηγό της Κυβέρνησης, δηλαδή τον Πρωθυπουργό ή 

Πρόεδρο της Κυβέρνησης, τους υπουργούς και τους υφυπουργούς.  

3. Το δημοκρατικό έλλειμμα στην Ευρώπη 

Ο όρος αφορά στο κενό ανάμεσα στη δημοκρατική πρακτική στη θεωρία 

και στην πράξη και παραπέμπει στη συζήτηση, που έχει ξεκινήσει από καιρό, 

για το κατά πόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση λειτουργεί δημοκρατικά και ανοιχτά 

στον Ευρωπαίο πολίτη και αν οι εξουσίες και οι αρμοδιότητες των θεσμικών 

                                                           
9 Γ.Α. Σουμπέτερ, Καπιταλισμός, Σοσιαλισμός και Δημοκρατία, Αθήνα, 

1972, σελ. 398. 
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οργάνων δρουν συνεργατικά με τις εθνικές κυβερνήσεις.10  Όπως καταδείχθηκε 

ανωτέρω, η ένωση σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα προϋπέθετε άνευ ετέρου τη 

λειτουργία στα πλαίσια της Δημοκρατίας, η οποία ήταν γνωστή σε όλα τα 

επιμέρους εθνικά επίπεδα. Πραγματοποιώντας όμως μια αναδρομή στο 

παρελθόν, διαπιστώνουμε ότι ο τρόπος κατά τον οποίο οργανώθηκαν τα 

εκάστοτε δημοψηφίσματα για την επικύρωση των συνθηκών της Ε.Ε. δεν ήταν 

δημοκρατικός. Ακόμη αντίθετο με τις έννοιες της Δημοκρατίας και της 

ισότητας είναι το γεγονός ότι κάποιοι πολίτες στην Ε.Ε. απολαμβάνουν την 

δυνατότητα να εκφράζονται άμεσα μέσω ενός δημοψηφίσματος, ενώ κάποιοι 

άλλοι αρκούνται στη διαδικασία επικύρωσης μιας συνθήκης από τους 

εκπροσώπους τους στα εθνικά Κοινοβούλια. 

Πράγματι, αρκετοί σήμερα υποστηρίζουν ότι η δημοκρατική νομιμοποίηση 

των εξουσιών της Ε.Ε. δεν υπήρξε επαρκής, ενώ υποστηρίχθηκε ότι η 

Δημοκρατία με την έννοια και τη μορφή που θα ήταν αναγνωρίσιμη σε επίπεδο 

εθνικού κράτους, σήμερα δεν υφίσταται.11  

 

3.1. Η έννοια του δημοκρατικού ελλείμματος. 

Η συνθήκη του Μάαστριχτ του 1992 αποτέλεσε ένα ουσιαστικό στάδιο 

στην πορεία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και προώθησε δύο ειδών 

αναθεωρήσεις που αφορούσαν το θεσμικό πεδίο της Ένωσης. Η πρώτη 

αφορούσε ζητήματα λήψης αποφάσεων, αποτελεσματικότητας της Ένωσης και 

του δημοκρατικού τρόπου λειτουργίας της. Η δεύτερη αφορούσε την τελική 

διαδικασία προετοιμασίας της ΟΝΕ, τις πολιτικές συνοχής και το πλαίσιο 

αρωγής της Ε.Ε. προς τρίτες χώρες.12 

Υπήρξαν σε γενικότερο πλαίσιο θεσμικές εξελίξεις πολιτικού χαρακτήρα, 

γεγονός που σαφώς και επηρέασε την ισορροπία μεταξύ των εθνικών και των 

ομοσπονδιακών στοιχείων. Έννοιες όπως η αποκλειστική και η συντρέχουσα 

                                                           
10 Σαχπεκίδου Ε., Ευρωπαϊκό Δίκαιο, Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 

2011, σ. 53. 
11 Μοσχωνάς Α., Ευρωπαϊκή Ένωση, Επίκαιροι Προβληματισμοί, Εξάντας, 

Αθήνα, 2000, σελ. 25. 
12 Neil Nugent, Πολιτική και διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 

Σαββάλας, Αθήνα, σελ. 114 επ. 
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αρμοδιότητα καθώς και η αρχή της επικουρικότητας καταδεικνύουν έναν υγιή 

ανταγωνισμό μεταξύ των δύο στοιχείων, με τη ζυγαριά να κλίνει πότε υπέρ του 

εθνικού και πότε υπέρ του ομοσπονδιακού στοιχείου. Σύμφωνα με μια 

άποψη13, δεν υπήρξε παρόλα αυτά καμία θεαματική εξέλιξη της Ε.Ε. ικανή να 

κάνει τους πολίτες να νοιώσουν Ευρωπαίοι πολίτες. Τη στιγμή που η 

οικονομική ενοποίηση (ΟΝΕ) εξελισσόταν με γοργό βηματισμό, η πολιτική 

ενοποίηση, η οποία θα ήταν αυτή που θα εμπέδωνε το αίσθημα αυτό του 

Ευρωπαίου πολίτη, βρισκόταν σχεδόν σε βρεφικό στάδιο. Οι περισσότερες 

μεταρρυθμίσεις, όπως η ενιαία αγορά και η ελεύθερη μετακίνηση 

εργαζόμενων, κεφαλαίων, προϊόντων και υπηρεσιών, αφορούσαν τον homo 

economicus και όχι τον homo politicus. Επίσης, η έλλειψη κοινής ιστορικής 

αφετηρίας και συνείδησης μεταξύ διαφορετικών λαών, οι πολλές και 

διαφορετικές γλώσσες, συνήθειες, νοοτροπίες, ήθη και έθιμα με τα οποία κάθε 

λαός είχε βαθύ, ιστορικό και συναισθηματικό δέσιμο εμπόδιζαν έτι περαιτέρω 

την ανάπτυξη της ταυτότητας του Ευρωπαίου πολίτη. 

Με αυτά τα δεδομένα, παρατηρείται ένα κενό ανάμεσα στη δημοκρατική 

τακτική στη θεωρία και στην πράξη, το οποίο παραπέμπει στο δημόσιο 

διάλογο για το βαθμό στον οποίο η Ε.Ε. λειτουργεί δημοκρατικά. Το λεγόμενο 

δημοκρατικό έλλειμμα (democratic deficit) προσλαμβάνει δυο διαστάσεις: τη 

θεσμική ή/και την κοινωνικό-ψυχολογική. Η θεσμική διάσταση αναφέρεται 

στην αδυναμία των Ευρωπαίων πολιτών να επηρεάσουν τη διαδικασία 

παραγωγής πολιτικής σε κοινοτικό επίπεδο εξαιτίας της πλημμελούς 

εκπροσώπησής τους στους αντίστοιχους θεσμούς, ενώ η κοινωνικό-

ψυχολογική διάσταση αναφέρεται στην αποτυχία δημιουργίας μιας κοινής 

ευρωπαϊκής ταυτότητας14. 

                                                           
13 Τομπάζος Σ., Ευρώπη; Ποια Ευρώπη;, Πολύτροπον, Αθήνα, 2008, σελ. 

61-63. 
14 Φραγκονικολόπουλος Χ.Α., Ο Πολίτης στο Ενωσιακό Σύστημα, στο Λ. 

Λεοντίδου κ.ά., Η Ευρωπαϊκή Ένωση την αυγή της τρίτης χιλιετίας: 

Θεσμοί, Οργάνωση και Πολιτικές, εκδ. ΕΑΠ, Πάτρα, 2008, σελ. 170. 
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Το ζήτημα του δημοκρατικού ελλείμματος συνδέεται ρητά με την ισχύ και 

τις δικαιοδοσίες του κράτους στα φιλελεύθερα δημοκρατικά συστήματα15. 

Πράγματι, οι ευρωπαϊκές πολιτικές ηγεσίες αδυνατούν να ανταποκριθούν στις 

προσδοκίες των Ευρωπαίων πολιτών, λόγω ακριβώς του κενού που 

δημιουργείται μεταξύ αυτών και του πανευρωπαϊκού ιδεώδους, όπως αυτό 

αποτέλεσε το όραμα της Ενώσεως, με αποτέλεσμα να ελλοχεύει κίνδυνος για 

την ενότητα και τη συνοχή του ευρωπαϊκού κόσμου. Πολλοί επικριτές της 

ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης υποδεικνύουν το λεγόμενο «δημοκρατικό 

έλλειμμα» ως λόγο της αδιαφορίας των πολιτών για την Ένωση, εννοώντας ότι 

οι πολίτες δεν συμμετέχουν στην ευρωπαϊκή διαδικασία λήψης των 

αποφάσεων, η οποία είναι επομένως μη δημοκρατική και προκαλεί την 

αποξένωση των πολιτών από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς.16 Σχετικά με την 

αποξένωση των πολιτών από το πολιτικό γίγνεσθαι, χαρακτηριστική είναι και 

η φράση του ίδιου του Δημήτρη Τσάτσου: «η ερήμην των κοινωνιών θεσμική 

εξέλιξη καθιστά τους θεσμούς θνησιγενείς». Η θεσμική σχεδίαση της Ε.Ε. και 

το θέμα της ποιότητας της δημοκρατίας και της λειτουργίας της παραμένουν 

θεμελιώδη και άλυτα.17  

Οι διαδικασίες νομιμοποίησης μεταξύ των οργανωτικών θεσμών της Ε.Ε. 

και των κρατών μελών είναι ιδιαίτερα χρονοβόρες, αλλά και εύθραυστες. Το 

κενό μεταξύ των εφαρμοζόμενων από την ΕΕ πολιτικών, όπως η περίπτωση 

της κοινής νομισματικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και 

της αδυναμίας των κρατών να υποχρεώσουν αυτούς που διαμορφώνουν αυτές 

τις πολιτικές να υπόκεινται σε λογοδοσία, οδηγεί σε προσβολή των 

δημοκρατικών ιδεών. 

Η έννοια του δημοκρατικού ελλείμματος έχει επίσης χρησιμοποιηθεί και ως 

μέσο απόρριψης πολιτικών επιλογών των ηγεσιών και θεσμικών οργάνων της 

Ένωσης. Το πρόβλημα νομιμοποίησης των πολιτικών της Ε.Ε. αποτελεί 

                                                           
15 Carol Harlow, Accountability in the European Union, Oxford 

University Press, Oxford, 2002, σελ. 6. 
16 Μούσης Ν., Ευρωπαϊκή Ένωση, Δίκαιο, Οικονομία, Πολιτική, 13η 

Έκδοση, Παπαζήση, Αθήνα, 2011, σελ. 179-180. 
17 Τσάτσος Δ., Ευρωπαϊκή Συμπολιτεία, για μια ένωση λαών με ισχυρές 

πατρίδες, Καστανιώτης, Αθήνα, 2001, σελ. 125. 
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διαχρονικά ένα προσδιοριστικό  χαρακτηριστικό του πλαισίου λειτουργίας της 

Ένωσης και αφορά το δημοκρατικό έλλειμμα. Τα παραπάνω ζητήματα 

υπογραμμίζουν την ανάγκη αποτελεσματικότητας, συμμετοχής και 

ουσιαστικού επαναπροσδιορισμού της διαδικασίας ολοκλήρωσης σε ένα πιο 

ανθρωποκεντρικό και συμμετοχικό πλαίσιο, με τους Ευρωπαίους πολίτες να 

είναι όχι απλά παρατηρητές των εξελίξεων που τους αφορούν άμεσα, αλλά 

συνδιαμορφωτές και κοινωνοί της πολιτικής διαδικασίας.18 

Παρά το δυσοίωνο των ανωτέρω γεγονότων, κρίνεται άξιο αναφοράς ότι η 

δημοκρατία ενυπάρχει ως ιδέα και εφαρμόζεται και στην πράξη, καθώς η 

σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καθορίζεται από την άμεση και 

καθολική ψηφοφορία των 27 κρατών μελών19. Όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες που 

πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις φέρουν το δικαίωμα του εκλέγειν και 

εκλέγεσθαι στο δημοκρατικό εκείνο σώμα, το οποίο αντιπροσωπεύει άμεσα 

τους πολίτες της Ευρώπης, ενώ όλες οι δημοκρατικά εκλεγμένες κυβερνήσεις 

αντιπροσωπεύονται από το Συμβούλιο. Όλα τα ανωτέρω όργανα, παρά το 

διαπιστωθέν κενό στην διαφανή διαδικασία εκπροσώπησης, διατηρούν ανοιχτό 

και τακτικό διάλογο με τις κυβερνήσεις και τα άτομα-πολίτες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, χωρίς βέβαια αυτό να αποτελεί την ουσιαστική λύση στο προς 

ανάλυση ζήτημα.  

 

3.2. Τα χαρακτηριστικά του δημοκρατικού ελλείμματος 

Τα κύρια χαρακτηριστικά του δημοκρατικού ελλείμματος αποτελούν η 

έλλειψη διάκρισης των λειτουργιών και η ανεπαρκής νομιμοποίηση των 

θεσμών. Πράγματι, το Συμβούλιο των Υπουργών συνεδριάζει κεκλεισμένων 

των θυρών, η Επιτροπή αποτελείται από πρόσωπα που διορίζονται από τις 

εθνικές κυβερνήσεις, με τον κάθε υποψήφιο Επίτροπο βέβαια να περνά από τη 

βάσανο αυστηρών ακροάσεων-συνεντεύξεων ενώπιον επιτροπής του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με δικαίωμα άσκησης βέτο και άρα ακύρωσης μιας 

                                                           
18 Βοσκόπουλος Γ. Α., Ευρωπαϊκή Ένωση: θεσμοί, πολιτικές, προκλήσεις, 

προβληματισμοί, Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη, 2009, σελ. 34. 
19 Τομπάζος Σ., Ευρώπη; Ποια Ευρώπη;, Πολύτροπον, Αθήνα, 2008, σελ. 

61-63. 
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υποψηφιότητας, ενώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλείται να υιοθετήσει ή να 

απορρίψει μια απόφαση, για την οποία κατά πάσα πιθανότητα ο μέσος πολίτης 

δεν γνωρίζει σε ποιο ακριβώς επίπεδο λαμβάνεται20.  

Αφετέρου, συνεπεία του τρόπου λήψης των αποφάσεων, η δυνατότητα 

των πολιτών να ελέγξουν και να ενημερωθούν αποτελεσματικά για τη 

διαδικασία είναι ιδιαίτερα δυσχερής και κατ’ ουσίαν αδύνατη. Έχει 

παρατηρηθεί ότι σε αντίθεση με μια ομοσπονδία όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες 

της Αμερικής, οι Ευρωπαίοι πολίτες δεν έχουν τη θεσμική ικανότητα να 

εκλέγουν μια ευρωπαϊκή κυβέρνηση. Αυτό κυρίως σημαίνει πως δεν μπορούν 

να επιλέξουν, με πολιτικά και ιδεολογικά κριτήρια, έναν πρόεδρο που να είναι 

ο αρχηγός της εκτελεστικής εξουσίας και που να επιλέγει τους υπουργούς του, 

χαράσσοντας ταυτόχρονα και τις πολιτικές οι οποίες θα ακολουθηθούν. Ακόμη 

και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το μοναδικό θεσμικό όργανο της Ένωσης που 

διαθέτει άμεση λαϊκή νομιμοποίηση, διαθέτει περιορισμένη δυνατότητα 

ελιγμών και αλλαγών απέναντι στις πολιτικές γενικευμένης λιτότητας, ούτε 

μπορεί να πιέσει για μια συντομότερη μετάβαση της Ευρώπης προς μια 

δημοσιονομική και τραπεζική ένωση προς εκτόνωση της σημερινής 

οικονομικής κρίσης.21 

Τελικά, η Ε.Ε. διαθέτει μια έμμεση νομιμοποίηση από τις δημοκρατικές 

διαδικασίες των κρατών μελών της (δημοκρατικά εκλεγμένες κυβερνήσεις στη 

βάση της αρχής της αντιπροσώπευσης), ωστόσο στερείται μιας πιο άμεσης και 

ανεπιφύλακτης νομιμοποίησης (με εξαίρεση φυσικά το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο), που θα απαιτούνταν για να διαλύσει όλες τις αμφιβολίες περί μη 

επαρκούς δημοκρατικότητας. Αν η δημοκρατία σημαίνει ότι οι κυβερνήσεις 

αντλούν νομιμοποίηση από τη συγκατάθεση των πολιτών τους, τότε αυτό δε 

σημαίνει συγκατάθεση που δίνεται άπαξ και δια παντός, αλλά συγκατάθεση 

που πρέπει να δίνεται ξανά και ξανά, συμπεριλαμβανομένης και της 

δυνατότητας να μη δίνεται. Στην πραγματικότητα, θεσμικά δεν υφίσταται 

                                                           
20 Στεφάνου Κ., Η θεσμική μεταρρύθμιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

Παπαζήσης, Αθήνα, 1996, σελ. 138. 
21 Παπαδόπουλος Ι., Το δημοκρατικό έλλειμμα της Ε.Ε., άρθρο στη 

«Μακεδονία», 15/1/2013.  
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κανένας τρόπος επικύρωσης ή απόρριψης, με ψήφο, συγκεκριμένων 

επιλογών22. 

Το ζήτημα αυτό δεν αποτελεί νέο ζήτημα για την Ε.Ε.. Ήδη, στο 

Λάακεν το 2001 οι Ευρωπαίοι ηγέτες μεταξύ άλλων επεσήμαναν ότι «οι 

Ευρωπαίοι πολίτες ζητούν μια σαφή, διαφανή, αποτελεσματική, δημοκρατική, 

κοινοτική πολιτική, η οποία θα συντελέσει σε μια Ευρώπη που θα δείχνει την 

κατεύθυνση για την μελλοντική πορεία του κόσμου, για το λόγο αυτό η 

Ευρώπη έχει ανάγκη από ανανέωση των θεμελίων της και μεταρρύθμιση».23 

Στη συνέχεια, τον Ιούνιο του 2009, το γερμανικό Ομοσπονδιακό 

Συνταγματικό Δικαστήριο (ΟΣΔ) εξέδωσε μία κρίσιμη απόφαση επί της 

συνταγματικότητας του νόμου κύρωσης της Συνθήκης της Λισσαβόνας, καθώς 

και του Ομοσπονδιακού Συμβουλίου. Η απόφαση αυτή παρουσιάζει εξαιρετικό 

ενδιαφέρον διότι με αφορμή τη Συνθήκη της Λισσαβόνας και το ρόλο των 

εθνικών κοινοβουλίων, διατυπώνει μια τεκμηριωμένη θεωρία ολοκλήρωσης. 

Ενώ αφενός με την απόφαση αυτή το Δικαστήριο αναγνωρίζει ότι η Συνθήκη 

της Λισσαβόνας είναι συμβατή με το Θεμελιώδη Νόμο, στην ουσία προβαίνει 

σε επανερμηνεία καίριων διατάξεων της Συνθήκης και την αποστερεί από κάθε 

νεωτερικό στοιχείο24. 

Αντιστοίχως, όμοια απόφαση εξεδόθη από το ίδιο Δικαστήριο το 1993 

για τη Συνθήκη του Μάαστριχτ, με την οποία το ΟΣΔ απέρριψε την 

καταγγελία τεσσάρων Γερμανών μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ότι ο 

Νόμος που ενσωμάτωνε τη Συνθήκη του Μάαστριχτ στο γερμανικό εθνικό 

δίκαιο παραβίαζε το Θεμελιώδη Νόμο και καταστρατηγούσε ορισμένα 

δικαιώματα των πολιτών25. Ειδικότερα, με ιδιαίτερη αναφορά στο Προοίμιο 

της Συνθήκης του Μάαστριχτ για την αναγκαιότητα ενδυνάμωσης της 

δημοκρατικής αρχής, αλλά και της αποτελεσματικότητας σε επίπεδο Ένωσης, 

                                                           
22 Zweifel T., ό.π., σελ. 14. 
23 Συμπεράσματα της Προεδρίας, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Λάακεν, 14-15 

Δεκεμβρίου 2001, Παράρτημα Ι, Δήλωση του Λάακεν για το μέλλον της ΕΕ, 

SN 300/1/01 REV.  
24 Κονιτσιώτης Ε., Εθνικά Κοινοβούλια και Υπερ-Εθνική Δημοκρατία, Η 

πρόκληση της Συνθήκης της Λισσαβόνας, ΚΕΔΙΑ, Working Paper, 2011, 

σελ. 20. 
25 Κονιτσιώτης Ε., ό.π., σελ. 11. 
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το Δικαστήριο κατέληξε ότι οι γερμανικές συνταγματικές διατάξεις δεν 

εμποδίζουν τη διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, αρκεί τα κράτη να 

διατηρούν την κυριαρχία τους και να μη μετατρέπονται σε τμήματα ενός 

ευρωπαϊκού υπερκράτους. 

Παρά ταύτα, δεν υπήρξε απόφαση περί του αν η δημιουργία ενός 

ευρωπαϊκού ομοσπονδιακού κράτους αντίκειται στο γερμανικό Θεμελιώδη 

Νόμο. Εντούτοις, το γερμανικό Συνταγματικό Δικαστήριο φρόντισε να 

υπερτονίσει τη σημασία του σεβασμού στην έννοια της κρατικής κυριαρχίας 

και την απαίτηση για περισσότερη δημοκρατία που να στηρίζεται τόσο στα 

εθνικά κοινοβούλια όσο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο26. 

Εν κατακλείδι, από την ανωτέρω ανάπτυξη καθίσταται πρόδηλο ότι το 

δημοκρατικό έλλειμμα ως δυναμικός όρος απασχόλησε στη θεωρία και στην 

πράξη τους Ευρωπαίους θεωρητικούς, καθιστώντας αδήριτη την ανάγκη της 

υιοθέτησης από πλευράς των ευρωπαϊκών οργάνων μιας περισσότερο 

δημοκρατικής διαδικασίας στη λήψη των αποφάσεων και την διαμόρφωση της 

κοινής πολιτικής, ώστε οι πολίτες της Ένωσης να αισθάνονται σε μεγαλύτερο 

βαθμό την ιδέα της ολοκλήρωσης και της ενότητας. 

 

3.3. Συμπεράσματα    

 Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ως πολιτικό μόρφωμα με στόχο την προαγωγή 

της οικονομικής ολοκλήρωσης μεταξύ των συμμετεχόντων μελών, μετέβαλε 

γρήγορα τον αρχικό προσανατολισμό της με σκοπό τη δημιουργία μιας ενιαίας 

πολιτικής και σε άλλα καίρια ζητήματα όπως η κοινωνική πολιτική, τα 

εξωτερικά ζητήματα, η υιοθέτηση μιας κοινής γραμμής για θέματα τα οποία 

υπόκεινται σε κοινή αντιμετώπιση κ.λπ. 

 Σε κάθε περίπτωση, η δημοκρατία ως θεσμός συνοχής των πολιτών των 

κρατών μελών καταδείχθηκε τόσο σε πρώιμο στάδιο όσο και σε επιγενόμενες 

περιστάσεις. Εξάλλου, σε ερώτηση προς τους Ευρωπαίους πολίτες περί των 

συνεκτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στοιχείων27, όπως τα αποτελέσματα 

                                                           
26 Κονιτσιώτης Ε, όπ., σελ. 20. 
27 ΠΗΓΗ: ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ. 
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αυτής καταδεικνύονται κατωτέρω, η δημοκρατία ως θεσμός εμφανίζεται στη 

δεύτερη θέση με μόλις 1% διαφορά από το πρώτο στοιχείο, ήτοι το κοινό 

νόμισμα. 

  

 

 

Από την πεποίθηση αυτή των Ευρωπαίων πολιτών καταδεικνύονται και 

οι δύο βασικές τάσεις που ενυπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αφενός η 

αμιγώς οικονομική θεωρία, βάσει της οποίας η Ένωση κλήθηκε να 

εξυπηρετήσει τα κοινά ή μη οικονομικά συμφέροντα και αυτός θα παραμείνει 

ο στόχος της, και αφετέρου η περισσότερο κοινωνική διάσταση της 

ολοκλήρωσης, βάσει της οποίας η Ευρωπαϊκή Ένωση κλήθηκε να προασπίσει 

και να διασφαλίσει την ενότητα στα κράτη που περιβάλλει σε πολυφυή 

ζητήματα. 

Ωστόσο, παρά το γεγονός αυτό, εξίσου ενδεικτική είναι η εικόνα των 

πολιτών περί του βαθμού δημοκρατικής νομιμοποίησης των διαδικασιών της 

Ένωσης, σταδιακά και εξελικτικά καθ’ όλη τη διάρκεια των ετών και παρά την 

προηγούμενη επισήμανση περί του δημοκρατικού ελλείμματος και του 

υπαρκτού προβλήματος. 
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 Βάσει παρόμοιας έρευνας28 μεταξύ των πολιτών, το 47% των 

ερωτηθέντων δηλώνουν απόλυτα δυσαρεστημένοι με τον τρόπο με τον οποίον 

η δημοκρατία λειτουργεί στην Ένωση, ποσοστό μάλιστα το οποίο δεν 

ελαττώνεται τα τελευταία πέντε χρόνια. 

 Κατά συνέπεια, η σύγκριση μεταξύ των δύο δεδομένων καθιστά 

εξαιρετικά σημαντική την υιοθέτηση θεσμών, σκοπός των οποίων είναι η 

πραγματική εξασφάλιση των δημοκρατικών ιδεωδών. Εύκολα μπορεί να 

αντιληφθεί κανείς την πρακτική και ουσιαστική σημασία της καταπολέμησης, 

και ει δυνατόν της εξάλειψης, του δημοκρατικού ελλείμματος και των 

σοβαρών παρελκομένων του εντός της ενωσιακής δραστηριότητας. Καθετί που 

θέτει σε περαιτέρω αμφισβήτηση την ήδη πάσχουσα δημοκρατική 

νομιμοποίηση των δράσεων της Ε.Ε. μπορεί να αποτελέσει βόμβα στα θεμέλια, 

όχι μόνο της Ένωσης ως μορφώματος, αλλά και του ίδιου του ευρωπαϊκού 

οράματος που με τόσο κόπο οικοδομήθηκε τις προηγούμενες δεκαετίες. 

 Για τους λόγους αυτούς, η Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών κλήθηκε 

αφενός να καλύψει το κενό αυτό και αφετέρου να εξασφαλίσει ότι η φωνή των 

πολιτών δύναται να αποτελέσει παράγοντα κινητικότητας και προαγωγής των 

σκοπών της Ένωσης, με τα εχέγγυα και τις διαδικασίες που δημιουργούνται. 

 Στο κεφάλαιο που ακολουθεί, παρατίθεται διεξοδικά η διαδικασία και οι 

προϋποθέσεις δημιουργίας μίας Πρωτοβουλίας Ευρωπαίων Πολιτών 

προκειμένου να σκιαγραφηθεί και να αναλυθεί το πλαίσιο στο οποίο αυτή 

λειτουργεί και η συνάφεια και συνάρτηση με τα παραπάνω δεδομένα. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
28 ΠΗΓΗ: ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ 
Η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ 
ΠΟΛΙΤΩΝ 

1. Το νομοθετικό πλαίσιο 

Κατόπιν της ανωτέρω ανάπτυξης, κατέστη πρόδηλη η ανάγκη υιοθέτησης 

μιας πρωτοβουλίας η οποία θα ενίσχυε το δημοκρατικό χαρακτήρα της 

λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η δημιουργία ενός θεσμού ο οποίος 

θα οδηγούσε με αποτελεσματικό τρόπο στην άμεση συμμετοχή των 

Ευρωπαίων πολιτών στο νομοπαρασκευαστικό έργο.   

Πράγματι, η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) ενισχύει την 

ιθαγένεια της Ένωσης και βελτιώνει περαιτέρω τη δημοκρατική της λειτουργία 

προβλέποντας, μεταξύ άλλων, ότι κάθε πολίτης έχει το δικαίωμα να 

συμμετέχει στη δημοκρατική ζωή της Ένωσης μέσω της Πρωτοβουλίας 

Ευρωπαίων Πολιτών29.  

Η διαδικασία αυτή παρέχει στους Ευρωπαίους πολίτες τη δυνατότητα να 

προσεγγίζουν απευθείας με αίτημά τους την Επιτροπή, καλώντας τη να 

υποβάλλει πρόταση έκδοσης νομικής πράξης της Ένωσης για την εφαρμογή 

των Συνθηκών, δυνατότητα παρόμοια με το δικαίωμα που εκχωρείται στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δυνάμει του άρθρου 225 της Συνθήκης για τη 

Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και στο Συμβούλιο δυνάμει του 

άρθρου 241 της ΣΛΕΕ. 

Για τους λόγους αυτούς και κατόπιν μακροχρόνιας επεξεργασίας του 

πραγματικά καίριου αυτού ερωτήματος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο εξέδωσαν στις 16 Φεβρουαρίου 2011 τον υπ. αριθμ. 211/2011 

Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης30 Στο παρόν κεφάλαιο θα επιχειρηθεί μια 

αναλυτική παρουσίαση του θεσμού και της λειτουργίας της Πρωτοβουλίας 

                                                           
29 Άρθρο 11, παρ. 4 ΣΕΕ και άρθ. 24, παρ. 1 ΣΛΕΕ. 
30 Κανονισμός 211/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, 16/02/2011, Σχετικά με την Πρωτοβουλία Πολιτών, OJ L65. 
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Ευρωπαίων Πολιτών προκειμένου να κατανοηθεί το σημαντικό αυτό 

δημοκρατικό βήμα.  

Ο ανωτέρω κανονισμός τροποποιήθηκε κατά πρώτον από τον υπ’ αριθμ. 

268/2012 Κανονισμό της Επιτροπής της 25ης Ιανουαρίου 2012 και εν συνεχεία 

από τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό υπ’ αριθμ. 887/2013 της Επιτροπής 

της 11ης Ιουλίου 2013. 

2. Η έννοια της Πρωτοβουλίας Ευρωπαίων Πολιτών (ΠΕΠ) 

Η έννοια της Πρωτοβουλίας Ευρωπαίων Πολιτών δίδεται στο άρθρο 2 του 

εκδοθέντος κανονισμού, σύμφωνα με τον οποίο ως Πρωτοβουλία Πολιτών 

νοείται η πρωτοβουλία η οποία υποβάλλεται στην Επιτροπή σύμφωνα με τον 

οικείο Κανονισμό, με την οποία η Επιτροπή καλείται στον πλαίσιο των 

αρμοδιοτήτων της να υποβάλει οποιαδήποτε κατάλληλη πρόταση επί θεμάτων 

στα οποία οι πολίτες θεωρούν ότι απαιτείται νομική πράξη της και την οποία 

υποστηρίζουν έγκυρα τουλάχιστον ένα εκατομμύριο υπογράφοντες 

προερχόμενοι από το ¼ τουλάχιστον των κρατών μελών.  

Περαιτέρω, ως υπογράφοντες νοούνται οι πολίτες της Ένωσης, οι οποίοι 

έχουν υποστηρίξει μια συγκεκριμένη πρωτοβουλία πολιτών με την 

συμπλήρωση εντύπου δήλωσης στήριξης της εν λόγω πρωτοβουλίας, ενώ ως 

διοργανωτές νοούνται τα φυσικά εκείνα πρόσωπα τα οποία σχηματίζουν μια 

επιτροπή πολιτών υπεύθυνη για τη κατάρτιση και υποβολή πρωτοβουλίας 

πολιτών στην Ευρώπη.  

3. Η διαδικασία βήμα προς βήμα 

Η Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών αποτελεί πρόσκληση προς την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει νομοθεσία σε τομέα που έχει την 

αρμοδιότητα να το κάνει, π.χ. στον τομέα του περιβάλλοντος, της γεωργίας, 

των μεταφορών ή της δημόσιας υγείας31. Η προϋπόθεση αυτή αποτελεί, όπως 

θα καταδειχθεί στη συνέχεια, λόγο απόρριψης ενός μεγάλου ποσοστού 

                                                           
31 Οδηγίες για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών, έκδοση 2014. 
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προταθεισών πρωτοβουλιών, ακριβώς διότι οι διαληφθείσες προσκλήσεις δεν 

ενέπιπταν στα θέματα αρμοδιότητας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

 

3.1. Το δυνητικό περιεχόμενο της Πρωτοβουλίας  

Όπως αναφέρθηκε, το περιεχόμενο μιας Πρωτοβουλίας Πολιτών θα 

πρέπει να περιέχεται σε κάποια από τις αρμοδιότητες της Ένωσης όπως αυτές 

καθορίζονται στις συνθήκες της Ε.Ε..  

Ειδικότερα, στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Ε.Ε. υπάγονται τα 

ζητήματα τελωνειακής ένωσης, η θέσπιση των κανόνων ανταγωνισμού που 

είναι αναγκαίοι για τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, η νομισματική 

πολιτική για τα κράτη μέλη που έχουν υιοθετήσει το ευρώ, η διατήρηση των 

βιολογικών θαλάσσιων πόρων στα πλαίσια της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, 

η κοινή εμπορική πολιτική, η σύναψη διεθνών συμφωνιών, όταν αυτή 

προβλέπεται από νομοθετική πράξη της Ε.Ε., όταν η σύναψή τους είναι 

απαραίτητη για να ασκεί η Ένωση την εσωτερική της αρμοδιότητα ή κατά το 

μέτρο που η σύναψή τους ενδέχεται να επηρεάσει τους κοινούς κανόνες ή όταν 

ενδέχεται να μεταβάλει την εμβέλειά τους.32 

Αφετέρου, συντρέχουσα αρμοδιότητα υφίσταται στα ζητήματα 

εσωτερικής αγοράς, της κοινωνικής πολιτικής η οποία περιορίζεται στις πτυχές 

που καθορίζονται στη ΣΛΕΕ, της οικονομικής, κοινωνικής, και εδαφικής 

συνοχής, της γεωργίας και αλιείας (με εξαίρεση τη διατήρηση των βιολογικών 

θαλάσσιων πόρων), του περιβάλλοντος, της προστασίας των καταναλωτών, 

των μεταφορών, των διευρωπαϊκών δικτύων, της ενέργειας, του χώρου 

ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Επιπλέον, στην ίδια κατηγορία 

υπάγονται οι κοινές προκλήσεις για την ασφάλεια της δημόσιας υγείας, για τις 

πτυχές που καθορίζονται στη ΣΛΕΕ, η έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και 

διάστημα, η αναπτυξιακή συνεργασία και η ανθρωπιστική συνεργασία και 

ανθρωπιστική βοήθεια.33 

                                                           
32 Άρθρο 3 ΣΛΕΕ. 
33 Άρθρο 4 ΣΛΕΕ. 
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Περαιτέρω, η ΕΕ φέρει αρμοδιότητα για τη στήριξη, το συντονισμό ή τη 

συμπλήρωση των δράσεων των κρατών μελών. Στο πεδίο αυτό 

συγκαταλέγονται η προστασία και βελτίωση της ανθρώπινης υγείας, η 

βιομηχανία, ο πολιτισμός, ο τουρισμός, η παιδεία, η επαγγελματική 

εκπαίδευση, η νεολαία και αθλητισμός, η πολιτική προστασία και τέλος, η 

διοικητική συνεργασία34. 

Τέλος, η ΕΕ έχει αρμοδιότητα για τη θέσπιση ρυθμίσεων βάσει των 

οποίων τα κράτη μέλη της ΕΕ οφείλουν να συντονίζουν τις πολιτικές τους. Στα 

πλαίσια της δράσης αυτής υπάγονται η οικονομική πολιτική, η απασχόληση 

και οι κάθε είδους κοινωνικές πολιτικές35. 

Κατά τα παραπάνω, οποιαδήποτε ιδέα που υπάγεται σε οποιοδήποτε 

από τα ανωτέρω πεδία δύναται να αποτελέσει περιεχόμενο μιας πρωτοβουλίας 

πολιτών, αφού όπως αναλύθηκε, εκ των ων ουκ άνευ προϋπόθεση αποτελεί η 

εξουσιοδότηση προς την ΕΕ να αποφασίζει για τα ζητήματα αυτά. 

 

3.2. Η κίνηση της πρωτοβουλίας 

Προκειμένου να δημιουργηθεί έγκυρα μια Πρωτοβουλία, θα πρέπει να 

προέρχεται από πολίτες της Ένωσης σε ηλικία η οποία τους παρέχει δικαίωμα 

ψήφου στις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.36 Το όριο αυτό είναι 

κοινό για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και αναφέρεται στην ηλικία των 18 ετών, 

με εξαίρεση την Αυστρία όπου το όριο ηλικίας είναι τα 16 έτη37. 

Πράγματι, η ηλικία των 18 ετών έχει αναφανεί τόσο σε εθνικό όσο και 

σε υπερεθνικό επίπεδο ως ένα ασφαλές σημείο αναφοράς, παρέχον 

ικανοποιητικά εχέγγυα για την ορθότητα και την ωριμότητα της σκέψης και 

πολιτικής βούλησης. Πολλώ δε μάλλον η Πρωτοβουλία, ως ένας θεσμός που 

παρουσιάζει έντονα στοιχεία ενημέρωσης, δραστηριοποίησης και κοινωνικής 

ευαισθητοποίησης, δε θα μπορούσε να απευθύνεται σε πολίτες αποκλειστικά 

                                                           
34 Άρθρο 6 ΣΛΕΕ. 
35 Άρθρο 5 ΣΛΕΕ. 
36 Πράσινη Βίβλος για την Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών, COM (2009) 
622 τελικό, Βρυξέλλες, 11/11/2009, σελ. 6. 
37 Κανονισμός 211/2011, Άρθρο 3, παρ. 1 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου, OJ L65. 
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μεγαλύτερων ηλικιών, οι οποίοι κατά γενική ομολογία εμφανίζονται 

περισσότερο κοινωνικά και πολιτικά ράθυμοι, με μικρότερες αντοχές και 

επιθυμίες κοινωνικής ενέργειας. 

Ακόμη, οι πρωτοβουλίες πολιτών δεν μπορούν να αναλαμβάνονται από 

οργανώσεις πολιτών. Έτσι, γίνεται σαφής η πρόθεση της Ένωσης να δώσει 

φωνή και βήμα στην πραγματική λαϊκή βούληση των Ευρωπαίων πολιτών και 

όχι σε αυτήν των οργανωμένων και πιθανώς υποκινούμενων συμφερόντων. 

Ωστόσο, οι οργανώσεις μπορούν να προωθούν τέτοιες πρωτοβουλίες με σκοπό 

την γνωστοποίηση ή να τις χρηματοδοτούν, υπό την προϋπόθεση ότι το 

πράττουν με απόλυτη διαφάνεια.38 

Με σκοπό την προώθηση και λειτουργία της Πρωτοβουλίας στα πλαίσια  

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όρισε διατάξεις, οι 

οποίες απαιτούν από τους διοργανωτές να συγκροτούν Επιτροπή Πολιτών που 

αποτελείται από τουλάχιστον 7 πρόσωπα, τα οποία είναι κάτοικοι τουλάχιστον 

7 διαφορετικών κρατών μελών.39 Οι διοργανωτές αυτοί ορίζουν έναν 

εκπρόσωπο και έναν αναπληρωτή, οι οποίοι επέχουν ρόλο συνδέσμου ανάμεσα 

στην Επιτροπή Πολιτών και στα θεσμικά όργανα της Ένωσης καθ’ όλη τη 

διάρκεια της διαδικασίας και στους οποίους δίδεται η εντολή να ομιλούν και 

να ενεργούν εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτών. Με αυτό τον τρόπο 

αντιλαμβανόμαστε ότι ενθαρρύνεται η προώθηση θεμάτων πανευρωπαϊκού 

χαρακτήρα και διασφαλίζεται σοβαρότητα, διαφάνεια και 

αποτελεσματικότητα, οι οποίες δεν θα ήταν εφικτές χωρίς την ύπαρξη 

εκπροσώπων που να δρουν εξ ονόματος της επιτροπής πολιτών.40 Η λειτουργία 

αυτή δικαιολογείται από την ανάγκη ευχερούς επικοινωνίας μεταξύ των 

διοργανωτών και των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω 

αφενός του δυσχερούς διυποκειμενικά ελέγχου του ακριβούς αριθμού 

συμμετεχόντων και αφετέρου διότι η μεγάλη συμμετοχή σε μια τέτοια 

                                                           
38 Πράσινη Βίβλος για την Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών, COM (2009) 

622 τελικό, Βρυξέλλες, 11/11/2009, σελ. 10. 
39 Κανονισμός 211/2011, Άρθρο 3, παρ. 2. 
40 Παπαδόπουλος Ιωάννης, άρθρο «Η Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών: Ένα 

νέο εργαλείο συμμετοχικής δημοκρατίας στην Ε.Ε.», σ. 12. 
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Πρωτοβουλία, σε πολλές χώρες, με ευρεία δυναμική και κινητοποίηση πολλών 

διοργανωτών, καθιστά την επιτυχή διεκπεραίωσή της σχεδόν βέβαιη.  

Εν συνεχεία, και πριν την έναρξη δηλώσεων υποστήριξης από τους 

υπογράφοντες σχετικά με την κινούμενη Πρωτοβουλία, οι διοργανωτές έχουν 

την υποχρέωση να καταχωρήσουν την Πρωτοβουλία στην Επιτροπή, 

παρέχοντας συγκεκριμένες πληροφορίες, ιδίως σχετικά με το αντικείμενο και 

τους στόχους αυτής. Ειδικότερα, οι απαιτούμενες πληροφορίες για την 

καταχώρηση μιας προτεινομένης Πρωτοβουλίας Πολιτών είναι41 : 

1. Ο τίτλος της προτεινόμενης Πρωτοβουλίας Πολιτών, ο οποίος δεν 

πρέπει να υπερβαίνει τους 100 χαρακτήρες. 

2. Το αντικείμενο, το οποίο δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 200 

χαρακτήρες. 

3. Η περιγραφή των στόχων της προτεινόμενης Πρωτοβουλίας Πολιτών 

για την οποία καλείται να αναλάβει δράση η Επιτροπή, η οποία δεν πρέπει να 

υπερβαίνει τους 50 χαρακτήρες. 

4. Οι διατάξεις των Συνθηκών που θεωρούνται από τους διοργανωτές 

σχετικές με την προτεινόμενη δράση. 

5. Τα πλήρη ονόματα, οι ταχυδρομικές διευθύνσεις, οι υπηκοότητες και 

οι ημερομηνίες γεννήσεως των επτά μελών της Επιτροπής Πολιτών, με ειδική 

αναφορά του εκπροσώπου και του αναπληρωτή, καθώς και των ηλεκτρονικών 

διευθύνσεων και των αριθμών τηλεφώνων τους. 

6. Τα έγγραφα που αποδεικνύουν τα πλήρη ονόματα, τις διευθύνσεις, τις 

υπηκοότητες και τις ημερομηνίες γεννήσεως καθενός από τα μέλη της 

Επιτροπής Πολιτών. 

7. Όλες οι πηγές στήριξης και χρηματοδότησης της προτεινόμενης 

Πρωτοβουλίας Πολιτών κατά τον χρόνο της καταχώρησης.  

Είναι προφανές ότι ο τίτλος και το αντικείμενο της Πρωτοβουλίας 

τίθενται ως προαπαιτούμενα, αφενός για τους αξιολογητές-ιθύνοντες των 

ευρωπαϊκών οργάνων και αφετέρου για το κοινό-πολίτες, οι οποίοι 

ενδεχομένως να ενδιαφερθούν για την υποστήριξη της εκάστοτε 

                                                           
41 Παράρτημα ΙΙ του Κανονισμού. 
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πρωτοβουλίας. Η περιγραφή του αντικειμένου και του επιδιωκόμενου στόχου 

δίδει στους πολίτες τις απαραίτητες πληροφορίες προκειμένου να αποφασίσουν 

τη στήριξη ή μη της κίνησης αυτής, ενώ παράλληλα αποτελεί ένα σημαντικό 

βοήθημα για τις αρχές προκειμένου να κατανοούν το πνεύμα και το σκοπό των 

διοργανωτών. 

Αφετέρου, ως απαραίτητο συμπλήρωμα του προτεινόμενου σχεδίου 

τίθενται τα πλήρη στοιχεία των διοργανωτών προκειμένου να διευκολύνεται η 

επικοινωνία και η παροχή πρόσθετων στοιχείων-διευκρινίσεων για την 

κινούμενη πρωτοβουλία, αλλά και να εξασφαλίζεται η απαιτούμενη διαφάνεια 

στη διαδικασία, η οποία συνάδει με τη λειτουργία της Ε.Ε. 

Τέλος, οι διοργανωτές δύνανται να επισυνάψουν σε επιπλέον 

παράρτημα όσες πληροφορίες θεωρούν χρήσιμες σχετικά με το αντικείμενο, 

τους στόχους και το πλαίσιο της προτεινόμενης πρωτοβουλίας πολιτών, ενώ 

δεν αποκλείεται η επισύναψη και σχεδίου νομοθετικής πράξης, η οποία 

προφανώς απαιτεί περισσότερη νομική τριβή και ενασχόληση Ευρωπαίων 

νομομαθών, εν συγκρίσει με τους υπόλοιπους πολίτες κρατών-μελών. 

Εν συνεχεία42, εντός δύο μηνών από την παραλαβή των πληροφοριών 

που αναπτύχθηκαν ανωτέρω, η Επιτροπή καταχωρίζει προτεινόμενη 

πρωτοβουλία πολιτών με μοναδικό αριθμό μητρώου και αποστέλλει βεβαίωση 

της καταχώρισης στους διοργανωτές, υπό τον όρο ότι πληρούνται οι 

ακόλουθες προϋποθέσεις:  

α) έχει συσταθεί η επιτροπή πολιτών και έχουν ορισθεί τα πρόσωπα 

επικοινωνίας 

β) η προτεινόμενη πρωτοβουλία πολιτών δεν ευρίσκεται καταφανώς εκτός του 

πλαισίου των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής να υποβάλλει πρόταση για την 

έκδοση νομικής πράξης της Ένωσης για την εφαρμογή των Συνθηκών 

γ) η προτεινόμενη πρωτοβουλία πολιτών δεν είναι κατάφωρα καταχρηστική, 

επιπόλαια ή κακόβουλη, και 

δ) η προτεινόμενη πρωτοβουλία πολιτών δεν αντίκειται προφανώς στις αξίες 

της Ένωσης όπως αυτές ορίζονται με το άρθρο 2 ΣΕΕ. 

                                                           
42 Κανονισμός 211/2011, Άρθρο 4, παρ. 2. 
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Αξίζει εδώ να σταθούμε λίγο και, διαβάζοντας πίσω απ’ τις γραμμές 

των σημείων γ) και δ), να παρατηρήσουμε τα εξής: Είναι θεμιτό από πλευράς 

Ένωσης οι ΠΕΠ να μην αντιβαίνουν, όπως αναφέρθηκε, στις αρχές και αξίες 

της και να μην είναι εκτός πλαισίου δραστηριοτήτων της Επιτροπής. Η Ένωση 

προσπαθεί να προστατευθεί από άτομα με πιθανώς επιβλαβείς και 

εξτρεμιστικούς σκοπούς. Από την άλλη όμως, ένας θεσμός που διακηρύττει ότι 

θέλει να συμπεριλάβει τους πολίτες στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και να 

διευρύνει τη δημόσια ευρωπαϊκή σφαίρα θα όφειλε να δείχνει περισσότερη 

εμπιστοσύνη στους πολίτες αυτούς, ότι δεν θα στήριζαν μια πρωτοβουλία που 

θα ήταν αντιδημοκρατική ή παράνομη.  

Ένα ακόμη σοβαρό θέμα που εγείρεται αφορά τους όρους 

«καταχρηστική, επιπόλαια ή κακόβουλη». Το πρόβλημα εδώ είναι ότι οι όροι 

αυτοί είναι πολύ αόριστοι και γενικοί με ευρύτατα περιθώρια ερμηνείας, 

εγείροντας καχυποψία από τη στιγμή που χρησιμοποιούνται σε ένα τόσο 

εξειδικευμένο κείμενο Κανονισμού της Ε.Ε. Φαίνεται, λοιπόν, ότι η Ένωση 

φοβάται την πρωτοβουλία και τις αλλαγές που μπορεί να φέρει, γι’ αυτό και 

ορίζει ένα τόσο γενικόλογο κριτήριο ώστε να μπορεί να το ερμηνεύσει κατά το 

δοκούν. Θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι η Ε.Ε. φάσκει και αντιφάσκει, 

αφού από τη μία υποστηρίζει ότι επιθυμεί τη ενεργό συμμετοχή των πολιτών 

στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και από την άλλη θέτει διαρκώς 

ασφαλιστικές δικλείδες και εμπόδια. Η Ένωση θα πρέπει τελικά να καθορίσει 

με μεγαλύτερη σαφήνεια τα κριτήρια που θέτει ώστε να αποφευχθούν 

προβλήματα στο μέλλον.43 Το θετικό βέβαια είναι ότι εφόσον αρνηθεί την 

καταχώριση προτεινόμενης πρωτοβουλίας πολιτών, η Επιτροπή αναφέρει 

στους διοργανωτές τους λόγους της άρνησης, καθώς και όλα τα πιθανά ένδικα 

μέσα που τίθενται στη διάθεσή τους ώστε να προσβάλουν δικαστικά την 

απόφαση. 

Εν συνεχεία και εφόσον η πρωτοβουλία διέλθει τον πρώτο αυτό έλεγχο, 

η διαδικασία προχωρά θέτοντας αυτήν προς ουσιαστική κρίση και επιλογή από 

τους υποστηρικτές της 

                                                           
43 Παπαδόπουλος Ι., ό. π., σελ. 13-14. 
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3.3. Η υποστήριξη της πρωτοβουλίας44 

Οι διοργανωτές είναι υπεύθυνοι για τη συγκέντρωση των δηλώσεων 

υποστήριξης από τους υπογράφοντες σχετικά με την προτεινόμενη 

πρωτοβουλία πολιτών που έχει καταχωρισθεί, δια της συγκέντρωσης εντύπων 

τα οποία διατίθενται σε μία από τις γλωσσικές αποδόσεις που περιλαμβάνονται 

στο μητρώο για την εν λόγω προτεινόμενη πρωτοβουλία πολιτών, τα οποία 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συγκέντρωση δηλώσεων υποστήριξης. 

Ακόμη, ως άλλη δυνατότητα, οι διοργανωτές μπορούν να συγκεντρώσουν τις 

δηλώσεις υποστήριξης  ηλεκτρονικά.  

Οι υπογράφοντες πρέπει να συμπληρώνουν τα έντυπα των δηλώσεων 

υποστήριξης που θέτουν στη διάθεσή τους οι διοργανωτές. Αναφέρουν μόνο τα 

προσωπικά δεδομένα που απαιτούνται για τους σκοπούς επαλήθευσης από τα 

κράτη μέλη45, ενώ μπορούν να υποστηρίξουν συγκεκριμένη πρωτοβουλία 

πολιτών μόνο μία φορά. 

Στη συνέχεια, όλες οι δηλώσεις υποστήριξης συγκεντρώνονται μετά την 

ημερομηνία καταχώρισης της προτεινόμενης πρωτοβουλίας πολιτών και εντός 

προθεσμίας που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες, διάστημα εύλογο αν 

αναλογιστεί κανείς ότι οι πρωτοβουλίες πολιτών πρέπει να είναι επίκαιρες και 

η  διεκπεραίωση του εγχειρήματος σε όλη την Ένωση είναι δυσχερής. Στο 

τέλος της προθεσμίας αυτής, το μητρώο αναγράφει ότι η προθεσμία έληξε και 

εφόσον προκύψει κάτι τέτοιο, ότι δεν έχει συγκεντρωθεί ο απαιτούμενος 

αριθμός δηλώσεων υποστήριξης. 

Εφόσον η συγκέντρωση των δηλώσεων υποστήριξης γίνεται 

επιγραμμικά46, τα δεδομένα που λαμβάνονται μέσω του επιγραμμικού 

συστήματος συγκέντρωσης αποθηκεύονται στο έδαφος κράτους μέλους και 

μέσω αυτών θα πρέπει να εξασφαλίζονται τα εχέγγυα ασφαλούς τήρησης των 

στοιχείων των υποστηρικτών της πρωτοβουλίας. 

                                                           
44 Κανονισμός 211/2011, Άρθρο 5. 
45 Cuesta-Lopez Victor, Perspectives on European Politics and 

Society, A Comparative approach to the Regulation on the European 

Citizens Initiative, vol. 13, 2012, σελ. 257-269. 
46 Κανονισμός 211/2011, Άρθρο 6. 
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Για το λόγο αυτό, πριν από την έναρξη της συγκέντρωσης δηλώσεων 

υποστήριξης, οι διοργανωτές ζητούν από την αρμόδια αρχή του οικείου 

κράτους μέλους να πιστοποιήσει ότι το επιγραμμικό σύστημα που 

χρησιμοποιείται για το σκοπό αυτόν πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις, και 

ειδικότερα: 

α) μόνο φυσικά πρόσωπα (και όχι νομικά) μπορούν να υποβάλουν έντυπο 

δήλωσης υποστήριξης μιας πρωτοβουλίας,  

β) τα δεδομένα που παρέχονται επιγραμμικά συγκεντρώνονται και 

αποθηκεύονται με ασφάλεια ώστε να διασφαλίζεται, μεταξύ άλλων, ότι δεν 

είναι δυνατόν να τροποποιηθούν ούτε να χρησιμοποιηθούν για σκοπό άλλο 

πέραν της αναφερόμενης υποστήριξης της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας 

πολιτών και ότι προστατεύονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από 

τυχαία ή παράνομη καταστροφή ή τυχαία απώλεια, αλλοίωση ή απαγορευμένη 

διάδοση ή πρόσβαση, 

γ) το σύστημα μπορεί να δημιουργεί δηλώσεις υποστήριξης ώστε να επιτρέπει 

την επαλήθευση από τα κράτη μέλη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και 

πρακτική. 

Οι διοργανωτές μπορούν να αρχίσουν να συγκεντρώνουν δηλώσεις 

υποστήριξης μέσω του επιγραμμικού συστήματος συγκέντρωσης μόνο αφού 

λάβουν πιστοποιητικό το οποίο βεβαιώνει, αναφέροντας ειδικά τα στοιχεία των 

διοργανωτών και της πρωτοβουλίας, ότι αύτη είναι σύμφωνη με τις διατάξεις 

του Κανονισμού. Οι διοργανωτές, περαιτέρω, δημοσιεύουν αντίγραφο του εν 

λόγω πιστοποιητικού στον ιστότοπο που χρησιμοποιείται για το επιγραμμικό 

σύστημα συγκέντρωσης. 

 

3.4. Τα προσωπικά δεδομένα και η προστασία αυτών  

Κατά την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

σύμφωνα με τον Κανονισμό, οι διοργανωτές μιας πρωτοβουλίας πολιτών και οι 

αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους τηρούν την οδηγία 95/46/ΕΚ47, καθώς και 

                                                           
47 Η Οδηγία αποτελεί σημείο αναφοράς για την επεξεργασία δεδομένων 

στα πλαίσια της ΕΕ, θεσπίζοντας ένα κανονιστικό πλαίσιο που αποσκοπεί 
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τις εθνικές διατάξεις που εκδόθηκαν μετά την ενσωμάτωσή της στο εθνικό 

δίκαιο. 

Μετά την υποστήριξη της πρωτοβουλίας, η οποία επάγεται την 

γνωστοποίηση των προσωπικών δεδομένων, οι διοργανωτές μεριμνούν ώστε 

τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται για δεδομένη 

πρωτοβουλία πολιτών να μη χρησιμοποιούνται για κανέναν άλλο σκοπό πλην 

της υποστήριξής τους της εν λόγω πρωτοβουλίας και καταστρέφουν όλες τις 

δηλώσεις υποστήριξης που έχουν λάβει σχετικά με τη συγκεκριμένη 

πρωτοβουλία και κάθε αντίγραφό τους το αργότερο ένα μήνα από την υποβολή 

της πρωτοβουλίας στην Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Κανονισμού, ή 

18 μήνες από την ημερομηνία καταχώρισης της προτεινόμενης πρωτοβουλίας 

πολιτών, ανάλογα με το ποια πράξη προηγείται χρονικά. 

Περαιτέρω, η αρμόδια αρχή έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί τα 

δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που λαμβάνει για μια πρωτοβουλία πολιτών 

αποκλειστικά και μόνο για την επαλήθευση των δηλώσεων υποστήριξης και 

καταστρέφει όλες τις δηλώσεις υποστήριξης και τα αντίγραφά τους το 

αργότερο ένα μήνα από την έκδοση του οικείου πιστοποιητικού. 

Τέλος, οι διοργανωτές λαμβάνουν τα κατάλληλα τεχνικά και 

οργανωτικά μέτρα για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

από τυχαία ή παράνομη καταστροφή ή από τυχαία απώλεια, αλλοίωση, 

απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση, ιδίως αν η επεξεργασία περιλαμβάνει 

διαβίβαση δεδομένων μέσω δικτύου, και από κάθε άλλη μορφή αθέμιτης 

επεξεργασίας. 

Η πρόβλεψη της εξειδικευμένης ρύθμισης περί των ζητημάτων των 

προσωπικών δεδομένων είναι εξαιρετικά σημαντική, δεδομένου ότι κατά τη 

διάρκεια των συλλογών υποστήριξης γνωστοποιούνται και τίθενται σε κίνδυνο 

                                                                                                                                                                      
στην εγκαθίδρυση μιας ισορροπίας μεταξύ ενός υψηλού επιπέδου 

προστασίας της ιδιωτικής ζωής των προσώπων και της ελεύθερης 

κυκλοφορίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ανά την Ευρωπαϊκή 

Ένωση (ΕΕ). Προς το σκοπό αυτό, η Οδηγία ορίζει τα όρια για τη 

συλλογή και τη χρησιμοποίηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 

ζητά τη δημιουργία, σε κάθε κράτος μέλος, ενός ανεξάρτητου εθνικού 

οργανισμού επιφορτισμένου με την προστασία των δεδομένων αυτών. 
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τα προσωπικά δεδομένα χιλιάδων πολιτών της Ε.Ε., η διαρροή των οποίων θα 

ακύρωνε συνολικά το κύρος του εξαιρετικά σημαντικού αυτού θεσμού.  

 

3.5. Ελάχιστος αριθμός υπογραφόντων ανά κράτος μέλος48 

Οι υπογράφοντες κάποια πρωτοβουλία πολιτών θα πρέπει να 

προέρχονται από το ένα τέταρτο τουλάχιστον των κρατών μελών και να 

ανέρχονται, κατά τη στιγμή της καταχώρισης της προτεινόμενης πρωτοβουλίας 

πολιτών, τουλάχιστον στον ελάχιστο αριθμό πολιτών που προβλέπεται, ως 

κατωτέρω. Αυτοί οι ελάχιστοι αριθμοί αντιστοιχούν στον αριθμό των μελών 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εκλέγονται σε κάθε κράτος μέλος επί 750. 

Για τον καθορισμό του ελάχιστου αριθμού κρατών υπήρξε διαφωνία μεταξύ 

των θεσμών της Ένωσης. Η Επιτροπή θεωρούσε ότι το 1/3 των κρατών 

αποτελούσε αντιπροσωπευτικό και προσιτό όριο, ενώ αμφιταλαντευόταν και 

για το 1/4, που θεωρούσε ακόμη πιο προσιτό μεν αλλά πολύ χαμηλό και 

λιγότερο αντιπροσωπευτικό.49 Αντίθετη θέση είχε το Κοινοβούλιο, το οποίο 

πίστευε πως το 1/4 ήταν ένα μη αμφισβητήσιμο όριο και ξεκάθαρα 

αντιπροσωπευτικό του συλλογικού συμφέροντος της Ένωσης. Το Κοινοβούλιο 

κατάφερε τελικά να περάσει τη θέση του στο τελικό κείμενο του Κανονισμού. 

Έτσι, η διαδικασία γίνεται λιγότερο επαχθής, αφού γίνεται ευκολότερο να 

ξεκινήσει μια πρωτοβουλία, ενώ παράλληλα τα επτά κράτη (1/4 του συνόλου 

των κρατών μελών) θεωρείται αριθμός αρκούντως αντιπροσωπευτικός του 

συνόλου. Η Ένωση λοιπόν, σε αυτό το θέμα εμφανίζεται να ενθαρρύνει τη 

συγκέντρωση υπογραφών για τις Πρωτοβουλίες Ευρωπαίων Πολιτών.50  

Οι αριθμοί των υπογραφόντων ανά κράτος μέλος διαμορφώθηκαν 

σήμερα όπως φαίνεται στον κατωτέρω πίνακα: 

 

 

 

                                                           
48 Κανονισμός 211/2011, Άρθρο 7. 
49 Πράσινη Βίβλος για την Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών, COM (2009) 

622 τελικό, Βρυξέλλες, 11/11/2009, σελ. 4-5. 
50 Παπαδόπουλος Ι., ό.π., σελ. 11-12. 
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ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΩΝ ΑΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ 

Βέλγιο 16500 

Βουλγαρία 13500 

Τσεχική Δημοκρατία  16500 

Δανία  9750 

Γερμανία  74250 

Εσθονία  4500 

Ιρλανδία  9000 

Ελλάδα  16500 

Γαλλία 40500 

Γαλλία  55500 

Κροατία  9000 

Ιταλία  54750 

Κύπρος 4500 

Λετονία  6750 

Λιθουανία  9000 

Λουξεμβούργο  4500 

Ουγγαρία  16500 

Μάλτα 4500 

Κάτω Χώρες 19500 

Αυστρία  14250 

Πολωνία  38250 

Πορτογαλία  16500 

Ρουμανία  24750 

Σλοβενία  6000 

Σλοβακία  9750 

Φινλανδία  9750 

Σουηδία  15000 

Ηνωμένο Βασίλειο  54750 
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3.6. Επαλήθευση και πιστοποίηση από τα κράτη μέλη των δηλώσεων 

υποστήριξης51 

Μετά τη συγκέντρωση των απαιτούμενων δηλώσεων υποστήριξης από 

τους υπογράφοντες, οι διοργανωτές υποβάλλουν τις δηλώσεις υποστήριξης, σε 

έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή, προς επαλήθευση και πιστοποίηση στις 

οικείες αρμόδιες αρχές. Για τον σκοπό αυτό, οι διοργανωτές προβαίνουν σε 

διαχωρισμό αυτών των δηλώσεων υποστήριξης που έχουν υποβληθεί εντύπως  

από εκείνες που έχουν υπογραφεί ηλεκτρονικά με τη βοήθεια προηγμένου 

συστήματος ηλεκτρονικής υπογραφής και από εκείνες που έχουν συγκεντρωθεί 

μέσω επιγραμμικού συστήματος συγκέντρωσης. 

Οι διοργανωτές υποβάλλουν τις δηλώσεις υποστήριξης στο οικείο 

κράτος μέλος ως εξής: 

α) στο κράτος μέλος στο οποίο διαμένει ή του οποίου έχει την ιθαγένεια ο 

υπογράφων ή β) στο κράτος μέλος που εξέδωσε τον προσωπικό αριθμό 

αναγνώρισης ή το προσωπικό έγγραφο αναγνώρισης που παρέχεται στη 

δήλωση υποστήριξης.52 

Οι αρμόδιες αρχές, εντός προθεσμίας που δεν υπερβαίνει τους τρεις 

μήνες από την παραλαβή της αίτησης, επαληθεύουν τις δηλώσεις υποστήριξης 

που έχουν υποβληθεί βάσει κατάλληλων ελέγχων, σύμφωνα με την εθνική 

νομοθεσία και πρακτική, εφόσον κρίνεται αναγκαίο. Βάσει αυτού του ελέγχου 

παραδίδουν στους διοργανωτές πιστοποιητικό, στο οποίο πιστοποιείται ο 

αριθμός των έγκυρων δηλώσεων υποστήριξης για το ενδιαφερόμενο κράτος 

μέλος. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα κράτη μέλη να επωμίζονται σημαντικό 

διοικητικό κόστος καθώς και μερίδιο ευθύνης για την εφαρμογή του νέου 

Κανονισμού. Κατά συνέπεια, απαιτείται προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας 

τους για να μπορούν να ανταποκριθούν στον έλεγχο των δηλώσεων 

υποστήριξης και επιβολής κυρώσεων σε περίπτωση παραβίασης του 

Κανονισμού. Οι απαραίτητες πληροφορίες που απαιτούνται για την επικύρωση 

των υπογραφών διαφέρουν ανάλογα με την νομοθεσία κάθε κράτους μέλους, 

                                                           
51 Κανονισμός 211/2011, Άρθρο 8. 
52 Οι λεπτομέρειες και οι απαιτήσεις κάθε κράτους μέλους παρατίθενται 

στο Παράρτημα ΙΙΙ, Μέρος Γ, στ. 1 και 2 του Κανονισμού. 
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κάνοντας έτσι τη συλλογή υπογραφών σε ένα κράτος πιο επαχθή σε σχέση με 

ένα άλλο.53  

 

3.7. Υποβολή πρωτοβουλίας πολιτών στην Επιτροπή54 

Μετά την παραλαβή των πιστοποιητικών που προβλέπει το άρθρο 8 

παράγραφος 2 και εφόσον έχουν ακολουθηθεί όλες οι σχετικές διαδικασίες και 

πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις κατά τον Κανονισμό, οι διοργανωτές 

μπορούν να υποβάλουν την πρωτοβουλία πολιτών στην Επιτροπή, μαζί με 

πληροφορίες σχετικά με τυχόν στήριξη και χρηματοδότηση της οποίας έτυχε η 

πρωτοβουλία. Οι πληροφορίες αυτές δημοσιεύονται στο μητρώο. Με αυτόν 

τον τρόπο εξασφαλίζεται πλήρης διαφάνεια όσον αφορά τις διάφορες 

Πρωτοβουλίες. Θα μπορούσαν βέβαια τα αρμόδια όργανα της Ε.Ε. να 

υποστηρίξουν και να δώσουν μεγαλύτερη ώθηση στην ΠΕΠ καλύπτοντας ένα 

μέρος, έστω, των εξόδων των διοργανωτών κατευθείαν από τον ευρωπαϊκό 

προϋπολογισμό. 

 

 

3.8. Διαδικασία για την εξέταση πρωτοβουλίας πολιτών από την Επιτροπή55 

Σε περίπτωση που η Επιτροπή λάβει πρωτοβουλία πολιτών σύμφωνα με 

τη διαδικασία που αναλύθηκε ανωτέρω: 

α) δημοσιεύει χωρίς καθυστέρηση την πρωτοβουλία πολιτών στο μητρώο, 

β) συναντά τους διοργανωτές σε κατάλληλο επίπεδο για να τους δώσει την 

ευκαιρία να εξηγήσουν λεπτομερώς τα θέματα που θίγονται στην πρωτοβουλία 

πολιτών, 

γ) εντός τριών μηνών, εκθέτει σε ανακοίνωση τα νομικά και πολιτικά 

συμπεράσματά της σχετικά με την πρωτοβουλία πολιτών, τις ενδεχόμενες 

ενέργειες στις οποίες προτίθεται να προβεί και τους λόγους για τους οποίους 

θα προβεί ή δεν θα προβεί στις εν λόγω ενέργειες. 

                                                           
53 Παπαδόπουλος Ι., ό.π., σελ. 14. 
54 Κανονισμός 211/2011, Άρθρο 9. 
55 Κανονισμός 211/2011, Άρθρο 10. 
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Εφόσον η Επιτροπή κρίνει ότι επιθυμεί να δώσει συνέχεια στην ΠΕΠ, 

θα συντάξει κατ’ άρθρον και με τεχνική γλώσσα μια νομοθετική πρόταση 

βασισμένη στην αρχική Πρωτοβουλία. Η Επιτροπή, συνεπώς, διατηρεί πάντα 

τη διακριτική ευχέρεια να μετατρέψει μια Πρωτοβουλία Πολιτών σε δική της 

νομοθετική πρωτοβουλία.56 

 

3.9. Δημόσια ακρόαση57 

Όταν η πρωτοβουλία διέλθει όλα τα ανωτέρω στάδια και κριθεί ως 

ώριμη προς ανάπτυξη, δίδεται στους διοργανωτές η ευκαιρία να παρουσιάσουν 

την πρωτοβουλία πολιτών σε δημόσια ακρόαση. Η Επιτροπή και το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διασφαλίζουν ότι αυτή η ακρόαση διοργανώνεται στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εάν κρίνεται σκόπιμο από κοινού με άλλα θεσμικά 

και λοιπά όργανα της Ένωσης που επιθυμούν να συμμετάσχουν, και ότι η 

Επιτροπή εκπροσωπείται στο κατάλληλο επίπεδο. 

Κατά συνέπεια, λόγω του μεγάλου εύρους των θεμάτων τα οποία  

δύνανται να αποτελέσουν αντικείμενο μιας πρωτοβουλίας, κρίνεται 

επιβεβλημένη η απόρριψη ενός όγκου προτάσεων, οι οποίες είτε δεν πρόκειται 

λόγω νομοθεσίας να απασχολήσουν τα κοινοτικά όργανα είτε αναμένεται ότι 

δεν διαθέτουν το στοιχείο της οικουμενικότητας ή της μαζικότητας της 

ρύθμισης λόγω μη συγκέντρωσης του απαιτούμενου αριθμού υπογραφών. 

4. Γενικές παρατηρήσεις επί της διαδικασίας της ΠΕΠ 

Αρχικά πρέπει να διευκρινιστεί ότι η ΠΕΠ αποτελεί πρωτοβουλία 

καθορισμού θεματολογίου και συνεπώς δεν θίγει το δικαίωμα νομοθετικής 

πρωτοβουλίας της Επιτροπής για την πρόταση νομοθετικών πράξεων της 

Ένωσης.58 Υποχρεώνει, ωστόσο, την Επιτροπή ως σώμα να λαμβάνει σοβαρά 

                                                           
56 Παπαδόπουλος Ι., ό.π., σελ. 15. 
57 Κανονισμός 211/2011, Άρθρο 11. 
58 Άρθρο 17 παρ. 2 ΣΕΕ, άρθ. 289 παρ. 1 και 2 και άρθ. 294 παρ. 2 

ΣΛΕΕ. 
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υπόψη τα αιτήματα που εκφράζονται με πρωτοβουλίες πολιτών για να κρίνει 

κατά πόσο είναι σκόπιμη η υποβολή μιας νέας πολιτικής πρότασης.59  

Η διαδικασία αυτή, όπως διεξοδικά αναλύθηκε, αποτέλεσε μια σοβαρή 

απόπειρα από πλευράς κοινοτικών θεσμών προκειμένου να αντισταθμιστεί το 

δημοκρατικό έλλειμμα ως πραγματικό γεγονός. Από την παράθεση, ωστόσο, 

της λειτουργίας γίνεται αντιληπτό ότι δεν είναι πάντα εφικτό αυτή να υπάρξει 

ευχερώς ή σε κάθε περίπτωση από κάθε πολίτη της Ε.Ε, λόγω αφενός της 

πολυπλοκότητας της λειτουργίας υποστήριξης μίας πρωτοβουλίας και 

αφετέρου διότι κατ’ ουσίαν ο θεσμός προϋποθέτει ευρεία γνώση ενός ειδικού 

θέματος και τη δυνατότητα πληροφόρησης της εξέλιξης της πρωτοβουλίας 

μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάγραμμα. Παρόλο που η Ένωση υποστηρίζει 

ότι το εν λόγω εργαλείο είναι εύχρηστο και κατανοητό στον πολίτη χωρίς 

περιττή γραφειοκρατία, πολλές οργανώσεις πολιτών και ΜΚΟ θεωρούν τη 

διαδικασία γραφειοκρατική και απαγορευτική για τους απλούς πολίτες με 

μικρή χρηματοδότηση και φτωχά μέσα.60 

Ακόμα και αν μια πρωτοβουλία πολιτών πληροί όλα τα κριτήρια, η ΕΕ 

δεν είναι νομικά υποχρεωμένη να συμπεριλάβει το αίτημα των πολιτών σε 

ανάλογο νομοσχέδιο. Η Επιτροπή έχει όλη τη διακριτική ευχέρεια τόσο να 

ενσωματώσει μια πρόταση της ΠΕΠ όσο και να την αγνοήσει παντελώς. Η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενδεχομένως και ο νομοθέτης – το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο –, υποχρεούνται μόνο να πάρουν θέση 

δημοσίως. Επομένως δεν χάνει το δικαίωμά της η Επιτροπή για νομοθετική 

πρωτοβουλία. Αναμφισβήτητα λαμβάνει σοβαρά υπ’ όψιν αιτήματα που 

εκφράζονται μέσω μιας ΠΕΠ και υποχρεούται να εξηγεί λεπτομερώς τους 

λόγους που δεν θα δώσει συνέχεια σε μια Πρωτοβουλία, όμως η Επιτροπή 

είναι αυτή που θα έχει πάντα τον τελευταίο λόγο. 

Συνεπώς τίθεται το ερώτημα εάν το εργαλείο της ΠΕΠ είναι όντως σε 

θέση να φέρει την Ε.Ε. πιο κοντά στους πολίτες. Ο Manfred G. Schmidt, για 

παράδειγμα, εκφράζει τους φόβους του ότι μπορεί «στο τέλος να εισακούονται 

                                                           
59 Β. Χριστιανός (επιμ.), Συνθήκη Ε.Ε. και ΣΛΕΕ, ερμηνεία κατ’ άρθρο, 

Νομική Βιβλιοθήκη, 2012, σελ. 264-265. 
60 Παπαδόπουλος Ι., ό.π., σελ. 16. 
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μόνο εκείνα τα συμφέροντα, που είναι καλύτερα οργανωμένα και διαθέτουν 

περισσότερες πηγές, και όχι οι απλοί πολίτες». Αν πράγματι μόνο τα ισχυρά 

λόμπι χρησιμοποιούν το νέο αυτό εργαλείο-θεσμό και αν η Επιτροπή δεν 

λαμβάνει υπόψη τις πολιτικά δυσάρεστες γι’ αυτήν πρωτοβουλίες, είναι 

δυνατόν αυτό το αρχικά ευπρόσδεκτο σχέδιο να οδηγήσει σε περαιτέρω 

απογοήτευση και να ενισχύσει το αίσθημα αποξένωσης των Ευρωπαίων 

πολιτών.61 

Στο αμέσως επόμενο κεφάλαιο θα ακολουθήσει αναφορά στις 

υιοθετηθείσες, απορριφθείσες και κλειστές πρωτοβουλίες, ώστε να εξαχθούν 

ασφαλή συμπεράσματα με βάση το παρελθόν της Ένωσης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
61 Goethe.de, Τόλμη για περισσότερη δημοκρατία – η Ευρωπαϊκή 

Πρωτοβουλία Πολιτών, 5/2010. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 
ΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ, ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ 
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ 

 

Αφού περιγράφηκε εκτενώς και με λεπτομέρεια στο προηγούμενο 

κεφάλαιο κάθε πτυχή της διαδικασίας πραγματοποίησης μιας ΠΕΠ, στο παρόν 

κεφάλαιο θα ακολουθήσει η πλήρης παρουσίαση δύο παραδειγμάτων 

επιτυχημένων Πρωτοβουλιών. Πριν όμως, αξίζει στο σημείο αυτό, από 

πλευράς διαδικασίας, να αναφέρουμε το πώς κινείται η Επιτροπή μετά την 

επιτυχή συμπλήρωση των τυπικών προϋποθέσεων μιας ΠΕΠ. 

Η Επιτροπή, μετά την παρουσίαση της ΠΕΠ σε δημόσια ακρόαση από 

τους εκπροσώπους των πολιτών, συντάσσει και δημοσιεύει μια ανακοίνωση 

σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες σκοπεύει να προβεί προς την κατεύθυνση 

της πρωτοβουλίας. Η ανακοίνωση αυτή, αφού παρουσιάσει την ονομασία και 

το θέμα της πρωτοβουλίας, εν συνεχεία περιγράφει την τρέχουσα κατάσταση, 

ήτοι το καθεστώς που ισχύει στην Ένωση σε ότι αφορά την ουσία της εν λόγω 

πρωτοβουλίας, φωτίζοντας το θέμα από όλες του τις πλευρές, με τις τυχόν 

ιδιαιτερότητες και δυσκολίες του. Έπειτα αναφέρεται στις δράσεις τις οποίες 

έχει ήδη αναλάβει η Ένωση μέχρι στιγμής, τις προτάσεις που έχει καταθέσει 

και το έργο που έχει παραγάγει προς επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού, ο 

οποίος προφανώς είναι άμεσα συνδεδεμένος με την πρωτοβουλία. 

Τοποθετείται επί των νομικών υποχρεώσεών της απέναντι στους Ευρωπαίους 

πολίτες και αποκρυσταλλώνει το νομικό καθεστώς που διέπει το εξεταζόμενο 

θέμα της πρωτοβουλίας. Τέλος, η Επιτροπή, ανταποκρινόμενη στην έκκληση 

των πολιτών για ανάληψη δράσης, καταθέτει νέες προτάσεις, ιδέες και 

κατευθύνσεις για την πληρέστερη αντιμετώπιση του ζητήματος στους τομείς 

που έχουν άμεση σχέση με την εν λόγω πρωτοβουλία και τους στόχους της, 

δηλαδή ένα συνολικό σχέδιο δράσεων που σκοπεύει να αναλάβει από εδώ και 

στο εξής προς επίρρωση των αιτημάτων της ΠΕΠ. 
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Οι κατωτέρω Πρωτοβουλίες αποτελούν τις δύο μοναδικές περιπτώσεις 

υιοθέτησης και απάντησης της Επιτροπής, κατόπιν προφορικής ακρόασης και 

διαβούλευσης. 

1. Η πρωτοβουλία «Right to Water»62 

 

1.1 Παρουσίαση της πρωτοβουλίας «Right to Water» 

Η ιδέα αυτή αποτέλεσε την πρώτη πρωτοβουλία η οποία ανταπεξήλθε 

με επιτυχία στις απαιτήσεις του Κανονισμού και δημιουργήθηκε κατά τον 

απόλυτα προβλεπόμενο τρόπο. Υποβλήθηκε επισήμως στην Επιτροπή από 

τους διοργανωτές της στις 20/12/2013, αφού πρωτίστως είχε συγκεντρώσει την 

αποδοχή και την υποστήριξη από 1,6 εκατομμύρια Ευρωπαίους πολίτες. 

Στη συνέχεια, η Επιτροπή κάλεσε τους διοργανωτές της, οι οποίοι 

υποστήριξαν προφορικά ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τις βασικές 

θέσεις και απόψεις της πρωτοβουλίας αυτής, με βάση την οποία οι 

διοργανωτές της ζητούν από την Επιτροπή «να προτείνει νομοθεσία για την 

εφαρμογή του ανθρώπινου δικαιώματος στο νερό και την αποχέτευση όπως 

αναγνωρίζεται από τα Ηνωμένα Έθνη, καθώς και για την προώθηση της 

παροχής νερού και αποχέτευσης ως βασικών δημόσιων υπηρεσιών για όλους». 

 Ειδικότερα, το αίτημα της πρωτοβουλίας υπήρξε η εξασφάλιση της 

θεσμικής από πλευράς Ευρώπης υποχρέωσης, ώστε όλοι οι πολίτες να 

απολαύουν του δικαιώματος στο νερό και την αποχέτευση, ο αποκλεισμός των 

κανόνων εσωτερικής αγοράς καθώς και ελευθέρωσης των υπηρεσιών 

αναφορικά με τις υπηρεσίες ύδρευσης καθώς και η μαζικότερη επιδίωξη από 

πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επίτευξη καθολικής πρόσβασης σε 

ύδρευση και αποχέτευση. 

 Το ασφαλές, πόσιμο νερό αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα άρρηκτα 

συνδεδεμένο με την ανάπτυξη της προσωπικότητας κάθε ατόμου, ανεξαρτήτως 

                                                           
62 Βλ. http://ec.europa.eu/citizens-

initiative/public/initiatives/finalised/details/2012/000003 

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/finalised/details/2012/000003
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/finalised/details/2012/000003


 
40 

κοινωνικών ή οικονομικών συνθηκών. Η σημασία του, κατά την τελευταία 

δεκαετία, αναγνωρίσθηκε κατ’ αρχάς με την υπ’ αριθμ. 64/29263 απόφαση της 

Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, σύμφωνα με την οποία το 

ασφαλές, καθαρό, πόσιμο νερό και η αποχέτευση ως ανθρώπινο δικαίωμα 

αποτελούν βασικά στοιχεία για την πλήρη απόλαυση της υγείας και όλων των 

υπολοίπων ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

 Σε συνέχεια της ανωτέρω ανάδειξης του νερού ως περιεχομένου του 

δικαιώματος της προσωπικότητας, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, εξεδόθη η υπ’ αριθμ. 

1693/2009 απόφαση της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της 

Ευρώπης, βάσει της οποίας το νερό διακηρύχθηκε ως θεμελιώδες ανθρώπινο 

δικαίωμα, δεδομένου ότι αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για τη ζωή και αγαθό 

ανήκον σε όλη την ανθρωπότητα. 

 Ακόμη, η Ε.Ε. επιβεβαίωσε ότι όλα τα κράτη έχουν υποχρέωση να 

σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα όσον αφορά την πρόσβαση σε ασφαλές 

πόσιμο νερό, το οποίο πρέπει να είναι διαθέσιμο, προσιτό από οικονομικής και 

πρακτικής απόψεως και αποδεκτής ποιότητας64, διακηρύσσοντας το νερό ως 

ενιαίο, πανανθρώπινο, υπέρτερης αξίας αγαθό. 

 Ήδη η Ε.Ε. είχε αναγνωρίσει τη σημασία της ελεύθερης πρόσβασης στο 

νερό ως αναφαίρετο και κατοχυρωμένο δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης δια 

της Οδηγίας-Πλαισίου 2000/60/ΕΚ για τα ύδατα, η οποία αναγνώρισε ότι το 

ύδωρ δεν είναι ένα εμπορικό προϊόν όπως τα λοιπά, αλλά αποτελεί κληρονομιά 

η οποία πρέπει να προστατεύεται και να τυγχάνει κατάλληλης μεταχείρισης. 

Κατά συνέπεια, με τα ανωτέρω δεδομένα η Πρωτοβουλία Ευρωπαίων 

Πολιτών, συνεκτιμώντας την υφιστάμενη κατάσταση, λαμβάνοντας υπ’ όψιν 

τη δράση της Ε.Ε. κατά τα προηγούμενα έτη και αφουγκραζόμενη τις 

πραγματικές ανάγκες των πολιτών της, έθεσε τον προβληματισμό προς την 

Επιτροπή, η οποία κατόπιν εξέτασης αυτών κατέληξε και υιοθέτησε τις εξής 

θέσεις: 

                                                           
63 United Nations, General Assembly, A/RES/64/292, 3 August 2010. 
64 Δήλωση της Ύπατης Εκπροσώπου, Catherine Ashton, εξ ονόματος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, επ’ ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Νερού, 22 

Μαρτίου 2010. 
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 Εξασφάλιση καλύτερης ποιότητας νερού και βελτίωση της 

πρόσβασης σε αυτό 

Η Ε.Ε., κατόπιν της Πρωτοβουλίας αυτής, ανέδειξε σε μείζον ζήτημα 

ευρωπαϊκών στόχων την εφαρμογή της νομοθεσίας για τους υδάτινους πόρους 

από τα κράτη μέλη. Πράγματι, το νέο 7ο Πρόγραμμα Δράσης για το 

Περιβάλλον,65 που αφορά την κοινοτική δράση στον τομέα του περιβάλλοντος, 

θέτει ως πρωτεύοντα στόχο την αυστηρότερη εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ, 

ώστε να εξασφαλιστούν μεταξύ άλλων η υψηλότερη ποιότητα του νερού, η 

διατήρηση των υφιστάμενων υποδομών και η κατασκευή υποδομών 

αποχέτευσης όπου δεν υπάρχουν. 

Υπέρ των δράσεων αυτών, η Επιτροπή δεσμεύτηκε να δρομολογήσει 

μια ευρεία διαβούλευση προκειμένου να εντοπισθεί η τυχόν ανάγκη για 

βελτιώσεις της Οδηγίας αυτής για τους υδάτινους πόρους, ώστε να προταθούν 

τυχόν αναγκαίες τροποποιήσεις. 

 

 Διασφάλιση της ουδετερότητας των υπηρεσιών ύδρευσης 

Ως αρχικό σχόλιο σε αυτό το σημείο, αξίζει να αναφερθεί ότι η επιδίωξη 

των διοργανωτών να διασφαλιστεί η ουδετερότητα των υπηρεσιών ύδρευσης 

συνδέεται άμεσα με την κατάδειξη αυτού ως υπέρτατο αγαθό συνδεόμενο με 

το δικαίωμα της προσωπικότητας, το οποίο κατ’ ουσία δεν αποτελεί 

αντικείμενο διάθεσης. 

Σύμφωνα με την υιοθετηθείσα σκέψη, οι υπηρεσίες ύδατος θα πρέπει να 

εξαιρεθούν από τους κανόνες εσωτερικής αγοράς καθώς και από την 

απελευθέρωση των υπηρεσιών, επιβεβαιώνοντας ότι η νέα νομοθεσία σχετικά 

με τις δημόσιες συμβάσεις δεν θα εφαρμοστεί στις υπηρεσίες που παρέχονται 

από τις τοπικές αρχές μέσω της ίδιας ή συνδεδεμένης επιχείρησης.66 

                                                           
65 Απόφαση 1386/2013 ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 20ης Νοεμβρίου 2013, εντός της οποίας περιλαμβάνεται 

ένα πρόγραμμα δράσης με χρονικό όριο το 2020 σχετικά με το περιβάλλον 

εν ευρεία εννοία. 
66 Στο σημείο αυτό υιοθετήθηκε μία επιφύλαξη, η οποία απορρέει από τη 

νέα Οδηγία σχετικά με τις συμβάσεις που συνήφθησαν πριν την 

ημερομηνία υιοθέτησης της νέας νομοθεσίας. 
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Είναι χαρακτηριστικό ότι κατόπιν της σημαντικής αυτής Πρωτοβουλίας 

και σε ακολουθία με την ήδη αναγνωρισμένη ιδιαιτερότητα στον τομέα της 

ύδρευσης και της αποχέτευσης, οι νέοι κανόνες της Ε.Ε. για την ανάθεση 

συμβάσεων παραχώρησης, οι οποίοι εγκρίθηκαν από το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στις 26 Φεβρουαρίου 2014, εξαιρούν από το 

πεδίο εφαρμογής τους τις συμβάσεις για το πόσιμο νερό και επί το πλείστον 

την επεξεργασία λυμάτων. 

 

 Αύξηση της διαφάνειας 

Το άρθ. 14 της Οδηγίας-Πλαισίου για τα ύδατα ορίζει ότι οι Ευρωπαίοι 

πολίτες πρέπει να ενημερώνονται και να ζητείται η γνώμη τους κατά τη 

διάρκεια της διαδικασίας που προηγείται της έγκρισης σχεδίων διαχείρισης 

λεκανών απορροής ποταμών. Περαιτέρω, έτερη ρύθμιση της ευρωπαϊκής 

νομοθεσίας κατοχυρώνει το δικαίωμα πρόσβασης του κοινού στις 

περιβαλλοντικές πληροφορίες67, τις οποίες κατέχουν δημόσιες αρχές ή άλλοι 

φορείς και οι οποίες ορίζουν τους βασικούς όρους, τις προϋποθέσεις και τις 

πρακτικές ρυθμίσεις για την εφαρμογή τους. 

Προς την κατεύθυνση αυτή, η Επιτροπή, κατόπιν της Πρωτοβουλίας, 

συνέτεινε στην ένταση των προσπαθειών για την αύξηση της ποσότητας και 

της ποιότητας των πληροφοριών που λαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι πολίτες, 

ενώ δεσμεύτηκε στην ενίσχυση της διαφάνειας στις διαδικασίες αναφορικά με 

την ποιότητα νερού. 

Τέλος, ως ένα αντιπροσωπευτικό παράδειγμα των καινοτόμων ιδεών που 

εισήγαγε η Πρωτοβουλία αναφέρεται το ενδεχόμενο εξέτασης από πλευράς 

Επιτροπής της δυνατότητας συγκριτικής αξιολόγησης της ποιότητας του 

νερού, ώστε στα πλαίσια υφιστάμενων ή και νέων πρωτοβουλιών και σε 

συνεργασία με δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς παροχής υπηρεσιών να 

θεσμοθετηθεί αποτελεσματικά μια διαδικασία λογοδοσίας από πλευράς 

φορέων διαχείρισης και εκμετάλλευσης υδάτινων πόρων, με μεγέθη δημόσια, 

                                                           
67 Οδηγία 2003/4/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 28ης Ιανουαρίου 2003. 
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συγκρίσιμα και επαρκή προς εξαγωγή συγκριτικών συμπερασμάτων σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο68.  

Είναι προφανές ότι από την επισκόπηση και αντιπαράθεση των κοινών 

αριθμητικών δεικτών και μεγεθών, θα είναι δυνατός ο σχηματισμός 

συμπερασμάτων μεταξύ των κρατών μελών και η επίταση ή η ιδιαίτερη 

μέριμνα στις περιοχές εκείνες, οι οποίες προκύπτει ότι υπολείπονται, με 

δυσμενή προδήλως αποτελέσματα για την ποιότητα του ύδατος των περιοχών. 

 

 Επίταση των προσεγγίσεων για αναπτυξιακή βοήθεια 

Η Πρωτοβουλία οδήγησε σε δέσμευση της Επιτροπής ότι η εξασφάλιση 

ασφαλούς πόσιμου νερού και αποχετευτικού συστήματος θα παραμείνουν στο 

επίκεντρο της πολιτικής της Ευρώπης, καθώς, όπως χαρακτηριστικά 

αναφέρεται στα συμπεράσματα της Επιτροπής για την Πρωτοβουλία, παρά την 

πρόοδο που έχει σημειωθεί, περισσότερα από 4.000 παιδιά ηλικίας κάτω των 

πέντε ετών σε όλο τον κόσμο πεθαίνουν καθημερινά από νόσους που 

συνδέονται με την έλλειψη πρόσβασης σε ασφαλές πόσιμο νερό.69  

Παράλληλα, η χρηματοδοτική βοήθεια της ΕΕ θα επικεντρωθεί σε 

ορισμένους τομείς, με προτεραιότητα στις περιοχές που έχουν την μεγαλύτερη 

ανάγκη. Η πολιτική στήριξης του τομέα ύδρευσης, αποχέτευσης και υγιεινής70 

θα εμφανίζει ως κυριότερους στόχους τις χώρες-εταίρους που έχουν ορίσει την 

ύδρευση και την αποχέτευση ως τομείς προτεραιότητας. 

Τέλος, προβλέπεται ένα πρόγραμμα δημιουργίας ολοκληρωμένων  ομάδων 

για την εξασφάλιση νερού, ενέργειας και επισιτιστικής ασφάλειας σε 

περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης και για την πρόληψη αυτών, δεδομένου 

μάλιστα του αυξανόμενου κινδύνου συγκρούσεων. 

Σκοπός των ανωτέρω σχεδιασμών είναι η ταχύτητα, η αποδοτικότητα και η 

αποτελεσματικότητα της ανθρωπιστικής βοήθειας, με παράλληλη ενίσχυση και 

                                                           
68 Ανακοίνωση της Επιτροπής για την Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών, «Η 

ύδρευση και η αποχέτευση είναι ανθρώπινο δικαίωμα. Το νερό είναι 

δημόσιο αγαθό, όχι εμπόρευμα», COM (2014) 177 τελικό, Βρυξέλλες, 

19/3/2014, σελ. 11-12. 
69 Ανακοίνωση της Επιτροπής για την Πρωτοβουλία, ό.π., σελ. 12. 
70 Η οποία ονομάζεται σήμερα WASH και πρόκειται να ισχύσει κατά την 

περίοδο 2014-2020. 
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των οικονομικών πόρων που διατίθενται προς τούτο. Με βάση το νέο 

δημοσιονομικό πλαίσιο71, περισσότερα από 3 δις ευρώ θα χορηγηθούν για 

παρεμβάσεις σχετικά με τη διατροφή, εντός των οποίων περιλαμβάνεται και η 

ανωτέρω αναλυθείσα. 

 

 Προώθηση συμπράξεων μεταξύ δημοσίων φορέων 

Εξίσου σημαντική με την προώθηση όλων των ανωτέρω δράσεων κρίνεται 

η παροχή σημαντικής βοήθειας προς όλα τα κράτη μέλη με σκοπό την 

αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ τους για την επίτευξη των οριζόμενων 

στην Οδηγία-Πλαίσιο στόχων. 

Με βάση τα διδάγματα που αποκομίσθηκαν από τα παρελθόντα αλλά και 

τρέχοντα έργα, η Επιτροπή θα εντείνει τις προσπάθειες για την ίδρυση νέων 

εταιρικών σχέσεων για την ενίσχυση των ικανοτήτων στον τομέα της ύδρευσης 

και της αποχέτευσης με τη μεταφορά εμπειρογνωμοσύνης και γνώσεων μεταξύ 

των δημόσιων επιχειρήσεων ύδρευσης και αποχέτευσης, των τοπικών αρχών 

και άλλων φορέων στον τομέα του νερού. 

 

1.2. Κριτική αποτίμηση της Πρωτοβουλίας «Right2water» 

 Η Πρωτοβουλία αυτή υπήρξε η πρώτη ολοκληρωμένη κίνηση των 

Ευρωπαίων πολιτών κατ’ εφαρμογή της δυνατότητας που τους δόθηκε ήδη από 

το 2011. Το πεδίο δράσης που επέλεξαν οι διοργανωτές της εντοπίζεται, lato 

sensu, στον κοινωνικό σκοπό της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, με ιδιαίτερες 

εκφάνσεις στον τομέα του περιβάλλοντος αλλά και της υγείας. 

 Από την ανάπτυξη που προηγήθηκε και την αναλυτική παράθεση των 

σκέψεων τις οποίες η Επιτροπή έλαβε υπ’ όψιν προς περαιτέρω δράση της, 

κατέστη προφανές ότι αυτή δεν περιορίστηκε σε αόριστα ευχολόγια και 

γενικές διατυπώσεις, παρά συνεκτιμώντας την προσπάθεια αυτή, κατέληξε σε 

ουσιαστικά συμπεράσματα, ρεαλιστικές δεσμεύσεις και ευρωπαϊκό σχεδιασμό, 

                                                           
71 Πρόκειται για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020, όπως 

παρουσιάσθηκε από την Επιτροπή (http://europa.eu/rapid/press-

release_MEMO-13-1004_el.htm). 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-1004_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-1004_el.htm


 
45 

ο οποίος εν μέρει έχει ήδη αρχίσει να υλοποιείται δια πλειόνων 

νομοθετημάτων και πλάνων. 

 Σε πίστωση των ανωτέρω, η Επιτροπή, στα συμπεράσματα τα οποία 

δημοσιεύτηκαν, διατύπωσε τη δέσμευσή της για την εξασφάλιση της ποιότητας 

του πόσιμου νερού και της αποχέτευσης, την προαγωγή της διαφάνειας 

αναφορικά με την πρόοδο δράσεων για την εκμετάλλευση του νερού καθώς 

και την διαδικασία ανάληψης από πλευράς φορέων υποχρεώσεων σχετικών με 

το νερό, καθώς και την προαγωγή της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών 

για όλες εκείνες τις ενέργειες στις οποίες υφίσταται ή πρόκειται να συσταθεί 

δραστηριότητα της Ε.Ε. 

 Εν κατακλείδι, η πρώτη ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή πρωτοβουλία 

πραγματεύτηκε ένα σημαντικό κοινωνικό-οικονομικό ζήτημα, εισήλθε στα 

ζητήματα αρμοδιότητας της Επιτροπής και ολοκλήρωσε τη δράση της 

οδηγώντας σε δέσμευση για την ανάληψη νέων ευθυνών και δράσεων, 

ανοίγοντας το δρόμο για τη διεκδίκηση πρωτοβουλιών και σε έτερα μείζονος 

σημασίας ζητήματα. 

2. Η πρωτοβουλία «Ένας από εμάς»72 

 Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί τη δεύτερη πρωτοβουλία η οποία έλαβε 

απάντηση από την Επιτροπή, στην οποία υποβλήθηκε στις 28 Φεβρουαρίου 

2014. Εν συνεχεία, η Επιτροπή κάλεσε τους διοργανωτές στις 9 Απριλίου και 

στις 10 Απριλίου 2014. Οι διοργανωτές είχαν την ευκαιρία να αναπτύξουν τις 

θέσεις της πρωτοβουλίας ενώπιον της Επιτροπής. Την πρωτοβουλία «Ένας από 

εμάς» υποστήριξαν 1,7 εκατομμύρια πολίτες της Ε.Ε., ενώ σε 18 κράτη μέλη 

επιτεύχθηκαν τα κατώτατα όρια που ορίζει ο Κανονισμός. 

 Το θέμα της πρωτοβουλίας αφορά τη νομική προστασία της 

αξιοπρέπειας, του δικαιώματος στη ζωή και της ακεραιότητας του κάθε 

ανθρώπου από τη σύλληψη. Σύμφωνα με τους βασικούς δε στόχους, όπως 

αυτοί τέθηκαν από τους διοργανωτές, η ΕΕ θα πρέπει να απαγορεύσει κάθε 

                                                           
72 Βλ. http://ec.europa.eu/citizens-

initiative/public/initiatives/finalised/details/2012/000005 

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/finalised/details/2012/000005
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/finalised/details/2012/000005
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χρηματοδότηση δραστηριοτήτων, οι οποίες προϋποθέτουν την καταστροφή 

ανθρώπινων εμβρύων, κυρίως στους τομείς της έρευνας, της αναπτυξιακής 

βοήθειας και της δημόσιας υγείας. 

 Μάλιστα, η πρωτοβουλία αυτή υπήρξε περισσότερο συγκεκριμένη 

συγκριτικά με την πρώτη απαντηθείσα, ορίζοντας επακριβώς το πεδίο εκείνο 

των νομοθετικών ρυθμίσεων οι οποίες θα πρέπει να λάβουν χώρα, σύμφωνα με 

τους διοργανωτές της, και οι οποίες αφορούν τα εξής πεδία73:  

1. Στον δημοσιονομικό κανονισμό. Αρχή της συνέπειας: Καμία κατανομή του 

προϋπολογισμού για τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων που καταστρέφουν 

ανθρώπινα έμβρυα ή προϋποθέτουν την καταστροφή τους. 

2. Στη χρηματοδότηση της έρευνας. Κανονισμός για το πρόγραμμα « Ορίζων 

2020». Αρχές δεοντολογίας. Δεν χρηματοδοτούνται τα ακόλουθα ερευνητικά 

πεδία: Ερευνητικές δραστηριότητες που καταστρέφουν ανθρώπινα έμβρυα, 

συμπεριλαμβανομένων εκείνων που στοχεύουν στη λήψη βλαστοκυττάρων, 

καθώς και έρευνα που συμπεριλαμβάνει τη χρήση ανθρώπινων εμβρυϊκών 

βλαστοκυττάρων στα μετέπειτα στάδια για την εξασφάλισή τους. 

3. Στην αναπτυξιακή συνεργασία. Κανονισμός περί μηχανισμού αναπτυξιακής 

συνεργασίας (ΜΑΣ). Αντικείμενο: Η συνδρομή της Ένωσης, βάσει του 

Κανονισμού, δε χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση της άμβλωσης,  άμεσα 

ή έμμεσα, μέσω της χρηματοδότησης οργανώσεων που προωθούν ή 

ενθαρρύνουν την άμβλωση. Καμία αναφορά του παρόντος Κανονισμού στη 

σεξουαλική και την αναπαραγωγική υγεία, στην υγειονομική περίθαλψη, στα 

δικαιώματα, στις υπηρεσίες και παροχές, στην εκπαίδευση και ενημέρωση, στη 

διεθνή διάσκεψη για τον πληθυσμό και την ανάπτυξη, στις αρχές και στο 

πρόγραμμα δράσης της, στο θεματολόγιο του Καΐρου, και στους 

αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετίας (ΑΣΧ). Ειδικότερα ο ΑΧΣ Αριθ. 5 για 

την υγεία και τη μητρική θνησιμότητα δεν μπορεί να θεωρηθεί πως αποτελεί 

                                                           

73 Το παρόν χωρίο παρατίθεται αυτολεξεί από την Ανακοίνωση της 

Επιτροπής σχετικά με την Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών «Ένας από 

μας», COM(2014), 355 τελικό, Συμπεράσματα, Βρυξέλλες, 28/5/2014, σελ. 

20-21. 



 
47 

νομική βάση για τη χρήση των ευρωπαϊκών κονδυλίων για την άμεση ή 

έμμεση χρηματοδότηση της άμβλωσης. 

 Το νομοθετικό έρεισμα για την διατύπωση της ως άνω Πρωτοβουλίας 

ευρίσκεται άμεσα στη Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα στο 

άρθρο 2, σύμφωνα με το οποίο η Ένωση βασίζεται στις αξίες του σεβασμού 

της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, 

του κράτους δικαίου και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 

συμπεριλαμβανομένων εκείνων των προσώπων που ανήκουν σε μειονότητες, 

καθώς και στο άρθρο 21, το οποίο ορίζει ότι η δράση της Ένωσης στη διεθνή 

σκηνή έχει ως γνώμονα και σχεδιάζεται με στόχο να προωθεί στο ευρύτερο 

παγκόσμιο πλαίσιο τις αρχές που έχουν εμπνεύσει τη δημιουργία, την 

ανάπτυξη και τη διεύρυνσή της. 

Οι αρχές αυτές αφορούν τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, την 

οικουμενικότητα και το αδιαίρετο των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των 

θεμελιωδών ελευθεριών, το σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, τις αρχές 

της ισότητας και της αλληλεγγύης και το σεβασμό των αρχών του 

Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και του διεθνούς δικαίου. 

 Περαιτέρω, ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα όλων των Συνθηκών 

δεσμεύοντας όλα τα θεσμικά της όργανα, προστατεύει δραστικά δια των τριών 

πρώτων άρθρων του την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, το δικαίωμα στη ζωή και το 

δικαίωμα στην ακεραιότητα του ατόμου. 

Η έρευνα με αντικείμενο τα ανθρώπινα έμβρυα και βλαστοκύτταρα 

στην Ευρώπη υπόκεινται στις εκάστοτε εθνικές νομοθεσίες και κανονιστικές 

διατάξεις, οι οποίες διαφοροποιούνται μεταξύ των χωρών. Το φάσμα των 

χωρών περιλαμβάνει εκείνες που επιτρέπουν την αθανατοποίηση των 

ανθρωπίνων εμβρύων και βλαστοκυττάρων, εκείνων που δεν επιτρέπουν το 

στάδιο αλλά επιτρέπουν την εισαγωγή εμβρύων ή βλαστοκυττάρων και 

εκείνων που απαγορεύουν κάθε μορφή έρευνας πάνω στα ανθρώπινα έμβρυα. 

Παράλληλα υπάρχουν και αρκετές χώρες οι οποίες δεν έχουν θεσπίσει ειδικά 

νομοθετήματα σχετικά με το θέμα αυτό. 
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Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το άρθρο 182 της ΣΛΕΕ παρέχει τη νομοθετική 

βάση για τα ερευνητικά προγράμματα στην Ε.Ε. με το αντικείμενο αυτό, βάσει 

της οποίας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο αποφάσισαν, κατόπιν 

διαβούλευσης με τον Οικονομικό και Κοινωνικό Επίτροπο, τη θέσπιση 

πολυετών προγραμματισμών. 

Το πρόγραμμα αυτό σήμερα ονομάζεται Ορίζων 2020 και αποτελεί το 

πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας στην Ε.Ε. με διαθέσιμους 

χρηματοδοτικούς πόρους ανερχόμενους περίπου σε 80 δισεκατομμύρια ευρώ 

για την επόμενη επταετία (2014-2020). Για την κατάρτιση του νέου αυτού 

προγράμματος η Επιτροπή δρομολόγησε ευρεία διαβούλευση με τη συμμετοχή 

όλων των βασικών ενδιαφερόμενων μερών και έλαβε υπ’ όψιν το διάλογο με 

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο καθώς και τα διδάγματα που 

αντλήθηκαν από τα προηγούμενα προγράμματα. 

Η Επιτροπή έλαβε επίσης υπ’ όψιν τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής 

Κοινοβουλευτικής ομάδας για τη δεοντολογία, τις διαπιστώσεις μιας έρευνας 

από το Ευρωβαρόμετρο, στα πλαίσια της οποίας ζητήθηκε από μια σειρά 

πολιτών από ολόκληρη την Ευρώπη να εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά με 

την έρευνα πάνω στα ανθρώπινα έμβρυα και τα βλαστοκύτταρα. Με βάση τα 

αποτελέσματα της έρευνας αυτής, η πλειονότητα των ερωτηθέντων ενέκρινε 

την εν λόγω έρευνα και η Επιτροπή υπέβαλε την πρόταση το Νοέμβριο του 

2011 λαμβάνοντας υπ’ όψιν, μεταξύ άλλων, όλη την προστιθέμενη αξία σε 

επίπεδο Ε.Ε., τις δεοντολογικές παραμέτρους και τα πιθανά οφέλη για την 

υγεία που απορρέουν από όλη αυτή την έρευνα για τα βλαστοκύτταρα. 

Κατά τη δημοκρατική διαδικασία που κατέληξε σε συμφωνία μεταξύ 

του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου με το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» το 

Δεκέμβριο του 2013, η Επιτροπή, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο έλαβαν 

επίσης υπ’ όψιν όλες τις πτυχές της στήριξης της έρευνας. Τα αποτέλεσμα των 

συζητήσεων μεταξύ των εκλεγμένων αντιπροσώπων του προγράμματος 

«Ορίζων 2020» είναι η στήριξη της έρευνας στον τομέα της υγείας από την 

Ε.Ε. και η παροχή της δυνατότητας διεξαγωγής έρευνας σε ανθρώπινα έμβρυα 

και βλαστοκύτταρα μετά την αθανατοποίηση των σειρών βλαστοκυττάρων. 
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Υπό το πρίσμα αυτό, η Επιτροπή προέβη σε αξιολόγηση των αιτημάτων 

της ευρωπαϊκής αυτής πρωτοβουλίας και εξέτασε καθεμία από τις τρεις 

προτάσεις ξεχωριστά. Αναφορικά με το πρώτο αίτημα περί παύσης της 

ενωσιακής χρηματοδότησης των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων και 

τροποποίησης του δημοσιονομικού κανονισμού, κατέληξε ότι σύμφωνα με το 

άρθρο 87 του δημοσιονομικού κανονισμού, όλες οι δαπάνες τις Ε.Ε. πρέπει να 

είναι σύμφωνες με τις Συνθήκες της ΕΕ και το Χάρτη των Θεμελιωδών 

Δικαιωμάτων. Κατόπιν των ανωτέρω, έγινε παραδεκτό ότι οι δαπάνες της ΕΕ, 

μεταξύ άλλων στον τομέα της υγείας, ήδη σέβονται την ανθρώπινη 

αξιοπρέπεια, το δικαίωμα στη ζωή και το δικαίωμα στην ακεραιότητα του 

ατόμου. 

Περαιτέρω, αναφορικά με το δεύτερο αίτημα περί του αιτήματος της 

ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας προς θέσπιση νομοθεσίας η οποία να απαγορεύει 

κάθε χρηματοδότηση ερευνητικών δραστηριοτήτων που καταστρέφουν 

ανθρώπινα έμβρυα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που στοχεύουν στη λήψη 

βλαστοκυττάρων, καθώς και την έρευνα με χρήση ανθρωπίνων εμβρύων και 

βλαστοκυττάρων στα μετέπειτα στάδια, η Επιτροπή κατέληξε ότι 

περιλαμβάνονται ασφαλή εχέγγυα για την έρευνα με πρόβλεψη τήρησης την 

εθνικής νομοθεσίας, επιστημονικής επικύρωσης και αξιολόγησης κατόπιν 

δεοντολογικής εξέτασης και τέλος ειδικής ρύθμισης περί απαγόρευσης χρήσης 

των κονδυλίων για την παραγωγή σειρών βλαστοκυττάρων ή καταστροφής 

εμβρύων. 

Τέλος, αναφορικά με το τρίτο αίτημα περί θέσπισης νομοθεσίας περί 

απαγόρευσης κάθε χρηματοδότησης ανθρώπινων δραστηριοτήτων που 

καταστρέφουν ανθρώπινα έμβρυα, έγινε δεκτό ότι οι βασικοί στόχοι της 

Πρωτοβουλίας Πολιτών είναι η μείωση του αριθμού των αμβλώσεων στις 

αναπτυσσόμενες χώρες. Ωστόσο στις αναπτυσσόμενες χώρες που στηρίζει 

στον κλάδο υγείας η Ε.Ε., εξασφαλίζεται η παροχή βοήθειας στα συστήματα 

υγειονομικής περίθαλψης και της ολοκληρωμένης παροχής υπηρεσιών στον 

τομέα της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας, η εν λόγω βοήθεια 

συνεισφέρει άμεσα σε ολόκληρο το φάσμα υπηρεσιών υγείας, το οποίο μπορεί 
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να περιλαμβάνει υπηρεσίες σχετικές με την άμβλωση προκειμένου να σωθεί η 

ζωή της μητέρας. 

Κατά συνέπεια, παρέχεται πλήρης στήριξη από την Ε.Ε., η οποία 

συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του αριθμού των αμβλώσεων επειδή αυξάνει 

την πρόσβαση σε ασφάλεια και καλή ποιότητα υπηρεσιών, στις οποίες 

περιλαμβάνονται οικογενειακοί προγραμματισμοί, καλή ποιότητα και ευρύ 

φάσμα μεθόδων αντισύλληψης και ολοκληρωμένη σεξουαλική αγωγή. 

 

2.1. Κριτική αποτίμηση της Πρωτοβουλίας «Ένας από εμάς» 

Με βάση την ανωτέρω ανάπτυξη, κατεδείχθη η επαρκής ενωσιακή 

κατοχύρωση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας του δικαιώματος στη ζωή και του 

δικαιώματος στην ακεραιότητα του ατόμου. Για τους λόγους αυτούς δεν 

κρίθηκε απαραίτητη η παρέμβαση προς μεταρρύθμιση του δημοσιονομικού 

κανονισμού. 

Όσον αφορά την κοινωνική-ηθική διάσταση της έρευνας με αντικείμενο 

τα ανθρώπινα έμβρυα και βλαστοκύτταρα, το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» είναι 

απόλυτα σύμφωνο με τη Συνθήκη της Ε.Ε. και το Χάρτη των Θεμελιακών 

Δικαιωμάτων. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί το ζήτημα της χρηματοδότησης 

έρευνας μετά την αθανατοποίηση των σειρών ανθρώπινων εμβρύων και 

σειρών βλαστοκυττάρων. 

Ως προς τούτο κρίθηκε ότι μετά από στάθμιση των δεοντολογικών 

παραμέτρων αλλά και των ωφελειών που θα αποκόμιζε όλη η Ευρώπη από 

πιθανές ιατρικές ανακαλύψεις, τέτοιου είδους έρευνες δέον να είναι επιτρεπτές 

και εφαρμόσιμες στο μέλλον. Εξάλλου η εν λόγω πρόταση εγκρίθηκε από το 

Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βάσει συμφωνίας που επιτεύχθηκε 

με δημοκρατική διαδικασία και διοργανικές διαπραγματεύσεις. 

Τέλος, η Επιτροπή σήμερα διαθέτει το αναγκαίο νομικό πλαίσιο για την 

αποτελεσματική διαχείριση της ενωσιακής αναπτυξιακής χρηματοδότησης με 

τρόπο που συμβάλλει στην ελαχιστοποίηση του αριθμού των αμβλώσεων στις 

αναπτυσσόμενες χώρες, ενώ δεσμεύτηκε να εξακολουθήσει να βελτιώνει τα 
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οικεία συστήματα παρακολούθησης και εποπτείας και να υποβάλλει τακτικές 

εκθέσεις προόδου στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. 

Γίνεται αντιληπτό, λοιπόν, κατόπιν της ανωτέρω ανάλυσης ότι η 

Επιτροπή βασίστηκε σε μια σειρά από ποικίλους λόγους ώστε να απορρίψει 

την εν λόγω πρωτοβουλία∙ λόγους όχι μόνο νομικής φύσης αλλά και ηθικής, 

επιστημονικής φύσης και σκοπιμότητας. Θέλοντας να διασφαλίσει την 

υπεροχή των νομικών προβλέψεων και την υπερκάλυψη όλων των νομικών 

πτυχών της εκμετάλλευσης ανθρωπίνων βλαστοκυττάρων από την Ε.Ε., η 

Επιτροπή τονίζει πολλάκις ότι το ερευνητικό πρόγραμμα «Ορίζων 2020», το 

οποίο ασχολείται με τα βλαστοκύτταρα, αφενός έχει προκύψει κατόπιν 

δημοκρατικών διαδικασιών και εκτεταμένης διαβούλευσης μεταξύ των δύο 

συννομοθετών της Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Συμβούλιο) και 

αφετέρου οι οποιεσδήποτε δαπάνες που γίνονται στην Ε.Ε. μέσω του 

δημοσιονομικού κανονισμού (άρθ. 87) πρέπει να είναι σύμφωνες με τις 

Συνθήκες της Ε.Ε. και κυρίως με τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Με 

αυτόν τον τρόπο, η Επιτροπή ενισχύει τα νομικά της επιχειρήματα και με μια 

ηθική διάσταση, θέτοντας ως πρωταρχικό μέλημά της το σεβασμό της 

ανθρώπινης αξιοπρέπειας, το δικαίωμα στη ζωή και το δικαίωμα στην 

ακεραιότητα του ατόμου. 

Επιπλέον, προσθέτει και άλλη μια ασφαλιστική δικλείδα, αφοπλίζοντας 

έτι περαιτέρω τα αιτήματα της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, με το σύστημα 

«τριπλή κλειδαριά» (triple lock), το οποίο καλύπτει τρεις διαφορετικές 

διαστάσεις της εκμετάλλευσης των βλαστοκυττάρων: 1) Τηρείται η εθνική 

νομοθεσία∙ τα έργα της Ε.Ε. πρέπει να είναι σύμφωνα με τους νόμους της 

χώρας διεξαγωγής έρευνας (νομική διάσταση). 2) Όλα τα έργα πρέπει να 

επικυρώνονται από επιστημονικής πλευράς με αξιολόγηση από ομότιμους 

κριτές και να υποβάλλονται σε αυστηρή δεοντολογική εξέταση (επιστημονική 

διάσταση). 3) Τα κονδύλια της Ε.Ε. δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για 

την παραγωγή νέων σειρών βλαστοκυττάρων ούτε για έρευνα που καταστρέφει 

έμβρυα, μεταξύ άλλων και για την εξασφάλιση βλαστοκυττάρων (ηθική 

διάσταση). 
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Ακόμη τονίζεται εμφατικά απ’ την Επιτροπή ότι η έρευνα για τα 

ανθρώπινα εμβρυικά βλαστοκύτταρα είναι επιστημονικά πολύτιμη και ενέχει 

δυναμική για σημαντικές ανακαλύψεις στην έρευνα στον τομέα της υγείας και 

της προόδου του ανθρωπίνου είδους, καθώς και ότι οι μηχανισμοί ελέγχου και 

εξισορρόπησης εξουσιών παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις για τη διασφάλιση της 

τήρησης των ισχυόντων αυστηρών κανόνων. 

Είναι σαφές ότι η ίδια η Επιτροπή θεωρεί ιδιαίτερα πολύτιμο και 

σοβαρό το πεδίο έρευνας των βλαστοκυττάρων και γενικότερα την έρευνα 

στην υγεία ώστε να το αφήσει εκτός ελέγχου της, χωρίς κανονισμούς και 

πιθανόν έρμαιο διαφόρων ομάδων συμφερόντων αμφίβολης σκοπιμότητας. Η 

Επιτροπή δεν προτίθεται να επιτρέψει ομάδες πολιτών, πιθανώς θρησκευτικά 

προκατειλημμένων, να υπαγορεύσουν την επιστημονική έρευνα και πρόοδο 

μαζί με όλα τα οφέλη της, υλικά και μη, γι’ αυτό και καταρρίπτει ένα προς ένα 

όλα τα αιτήματα της πρωτοβουλίας παρουσιάζοντας το πεδίο υπερ-ρυθμισμένο 

και απόλυτα ελεγχόμενο από την ίδια την Επιτροπή. 

Παρά την πρόθεση της Επιτροπής να κρατήσει για τον εαυτό της την 

πρωτοβουλία των κινήσεων στο πεδίο των βλαστοκυττάρων, εν τούτοις  

εξετάζει με προσοχή την ΠΕΠ απορρίπτοντάς την κατόπιν αξιολογικής κρίσης 

και αιτιολογημένα χωρίς προκαταλήψεις και αφορισμούς. Η λειτουργία αυτή 

επιρρώνει την ασφάλεια και το κύρος του θεσμού, προσφέροντας αξιοπιστία 

και αίσθημα ουσιαστικής ευθύνης κατά την εξέταση κάθε νομίμως 

υποβληθείσας πρότασης, ακόμη κι αν προκύπτει ότι αυτή δεν έχει να 

προσθέσει κάτι στην καθεστηκυία τάξη πραγμάτων.  
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Οι παρακάτω πρωτοβουλίες έχουν κλείσει όσον αφορά τη διαδικασία 

συγκέντρωσης των υπογραφών που απαιτούνται. Ωστόσο, δεν έχουν υποβληθεί 

στην Επιτροπή, η οποία δεν γνωρίζει ακόμα εάν οι διοργανωτές μπόρεσαν να 

συγκεντρώσουν τον απαραίτητο αριθμό δηλώσεων υποστήριξης. 

 

3.  Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την πολυφωνία στα μέσα ενημέρωσης74 

 Αντικείμενο της Πρωτοβουλίας αποτελεί η προστασία της πολυφωνίας 

στα μέσα ενημέρωσης μέσω εναρμόνισης των εθνικών κανόνων σχετικά με τη 

διαφάνεια στην ιδιοκτησία των ΜΜΕ, τη σύγκρουση συμφερόντων με τα 

πολιτικά αξιώματα και την ανεξαρτησία των εποπτικών αρχών. 

 Μεταξύ των στόχων συγκαταλέγεται η τροποποίηση της οδηγίας για τις 

υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων για την ορθή λειτουργία της εσωτερικής 

αγοράς. Η ρύθμιση αυτή, σύμφωνα με τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 

της Ε.Ε., θα ανταποκρίνεται και στο στόχο διατήρησης πλουραλιστικού 

δημοκρατικού διαλόγου με ελεύθερη ανταλλαγή ιδεών και πληροφοριών στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι που είναι στόχος δημοσίου συμφέροντος. 

 Η πρωτοβουλία αυτή έτυχε επιχορήγησης ύψους 2.000€, ενώ η 

συγκέντρωση υπογραφών ολοκληρώθηκε στις 19/8/2014. 

4. Η Πρωτοβουλία «ACT 4 Growth»75 

 Αντικείμενο της πρωτοβουλίας αυτής είναι η δημιουργία ενός Γραφείου 

για την οργάνωση των γυναικών-επιχειρηματιών, ο διορισμός μιας γυναίκας 

στη θέση Γενικού Διευθυντή, η συλλογή δεδομένων, ερευνών και ο 

καθορισμός μιας ετήσιας ενιαίας πολιτικής, καθώς και η ενδυνάμωση της 

παρούσας νομοθεσίας σχετικά με την ισότητα των δύο φύλων. Οι πολιτικές 

αυτές αποτελούν μεταφορά του κινήματος του 1988 στην Αμερική, η οποία 

                                                           
74 Βλ. http://ec.europa.eu/citizens-

initiative/public/initiatives/finalised/details/2013/000007 
75 Βλ. http://ec.europa.eu/citizens-

initiative/public/initiatives/finalised/details/2013/000004 

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/finalised/details/2013/000007
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/finalised/details/2013/000007
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/finalised/details/2013/000004
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/finalised/details/2013/000004
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έκτοτε διπλασίασε τον αριθμό γυναικών επιχειρηματιών και των κενών θέσεων 

εργασίας. 

 Η Πρωτοβουλία έτυχε επιχορήγησης ύψους 12.500€, ενώ η 

συγκέντρωση υπογραφών ολοκληρώθηκε στις 10/6/2014. 

5. Η Πρωτοβουλία «Επίτρεψέ μου να ψηφίσω»76 

 Αντικείμενο της Πρωτοβουλίας αποτελεί η ενδυνάμωση των 

δικαιωμάτων που προβλέπονται στο άρθρο 20 παρ. 2 της ΣΛΕΕ, παρέχοντας 

σε όλους τους πολίτες της Ένωσης που διαμένουν σε άλλο κράτος μέλος το 

δικαίωμα να ψηφίσουν σε όλες τις πολιτικές εκλογές στη χώρα διαμονής τους 

με τους ίδιους όρους με τους υπηκόους του εν λόγω κράτους. 

 Σκοπός της Πρωτοβουλίας είναι η ανάπτυξη της πολιτικής διάστασης 

του Ευρωπαϊκού προγράμματος ενδυναμώνοντας την διαίσθηση των πολιτών 

ότι μοιράζονται μια κοινή μοίρα. Η Πρωτοβουλία, με βάση τους διοργανωτές 

της, θα επιφέρει προώθηση της έννοιας της ευρωπαϊκής ιθαγένειας, 

απλοποίηση της ελεύθερης διακίνησης εντός της Ένωσης και θα συμβάλλει 

στην αντιστάθμιση της απώλειας των δικαιωμάτων ψήφου που επί του 

παρόντος αντιμετωπίζει σημαντικός αριθμός Ευρωπαίων πολιτών που 

διαμένουν μακροπρόθεσμα σε άλλο κράτος μέλος. 

 Η προθεσμία συγκέντρωσης ολοκληρώθηκε στις 28/01/2014. 

6. Η Πρωτοβουλία «30 χλμ/ώρα – κάνοντας τους δρόμους βιώσιμους»77 

 Αντικείμενο της Πρωτοβουλίας αυτής είναι η καθιέρωση ως 

προκαθορισμένου ορίου ταχύτητας τα 30 χλμ/ώρα για τις αστικές και 

κατοικημένες περιοχές. Οι τοπικές αρχές είναι σε θέση να καθορίσουν άλλα 

όρια ταχύτητας, εάν αποδείξουν ότι πληρούνται οι περιβαλλοντικές συνθήκες 

και οι ανάγκες των πιο ευάλωτων χρηστών του οδικού δικτύου. 

                                                           
76 Βλ. http://ec.europa.eu/citizens-

initiative/public/initiatives/obsolete/details/2012/000006 
77 Βλ. http://ec.europa.eu/citizens-

initiative/public/initiatives/finalised/details/2012/000014 

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/obsolete/details/2012/000006
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/obsolete/details/2012/000006
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/finalised/details/2012/000014
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/finalised/details/2012/000014
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 Βασικοί στόχοι της κίνησης αυτής είναι η οδική ασφάλεια και η 

προστασία του περιβάλλοντος, οι οποίοι δεν έχουν ακόμη εκπληρωθεί. 

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, το ανωτέρω όριο θα βοηθήσει για την 

εφαρμογή τους πιο αποτελεσματικά, όπως άλλωστε έχει αποδειχθεί με επιτυχία 

στη μείωση των τραυματισμών και των θανάτων, του θορύβου, της 

ατμοσφαιρικής ρύπανσης και των εκπομπών CO2, καθώς και στη βελτίωση της 

ροής της κυκλοφορίας. Για να ανταποκριθεί στην αρχή της επικουρικότητας,78 

οι τοπικές αρχές πρέπει να έχουν την τελική απόφαση να ορίσουν άλλα όρια 

ταχύτητας στους δρόμους και να εφαρμόσουν ισοδύναμες εναλλακτικές λύσεις 

για την επίτευξη των στόχων. 

 Η Πρωτοβουλία έτυχε επιχορήγησης ύψους 12.050€, ενώ η 

συγκέντρωση υπογραφών έληξε στις 13/11/2013. 

7. Η Πρωτοβουλία «Central Public Online Collection Platform For The 

European Citizen Initiative»79 

 Αντικείμενο της Πρωτοβουλίας αυτής αποτελεί η εξασφάλιση της 

δυνατότητας όλων των Ευρωπαίων πολιτών στη συμμετοχή στην ευρωπαϊκή 

πολιτική. Προς τούτο κρίνεται σκόπιμη η δημιουργία μιας φόρμουλας, η οποία 

θα μπορεί να λειτουργεί και χωρίς τεχνική εξειδίκευση. 

 Στόχος της Πρωτοβουλίας είναι η δημιουργία μιας πλατφόρμας στην 

οποία μπορούν να καταχωρηθούν νέες πρωτοβουλίες και να συλλεχθούν 

υπογραφές. Με τον τρόπο αυτό θα είναι δυνατή η κατηγοριοποίηση των 

πρωτοβουλιών με βάση το θέμα, τη χώρα ή την δημοτικότητα. Επίσης θα είναι 

δυνατή η παρακολούθηση όλων των ανοιχτών πρωτοβουλιών καθώς και των 

τελικών αποφάσεων, όπου αυτές λαμβάνονται. 

 Η συγκέντρωση των υπογραφών ολοκληρώθηκε στις 1/11/2013. 

  

 

                                                           
78 Η οποία διέπει όλες τις κανονιστικές διατάξεις στα πλαίσια της ΕΕ. 
79 Βλ. http://ec.europa.eu/citizens-

initiative/public/initiatives/finalised/details/2012/000011 

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/finalised/details/2012/000011
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/finalised/details/2012/000011
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8. Η Πρωτοβουλία «Αναστολή του πακέτου ενέργειας και κλίματος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης»80 

 Η εν λόγω πρωτοβουλία παρουσιάζει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον διότι 

πρόκειται για μια περίπτωση «ακυρωτικής λαϊκής πρωτοβουλίας», όπως 

προβλέπεται π.χ. στο ιταλικό Σύνταγμα του 1948. Αντικείμενό της είναι η 

αναστολή του πακέτου ενέργειας και κλίματος 2009 της Ε.Ε. και η υιοθέτηση 

περαιτέρω ρυθμίσεων σχετικά με το κλίμα, μέχρι την κατάκτηση μιας 

συμφωνίας για το κλίμα μεταξύ των χωρών με τις μεγαλύτερες εκπομπές 

διοξειδίου του κόσμου, τις ΗΠΑ, την Κίνα και την Ινδία. 

 Μεταξύ των στόχων είναι η παύση της αναποτελεσματικής κλιματικής 

πολιτικής της ΕΕ, η οποία είναι υπεύθυνη για τη σπατάλη εκατοντάδων 

δισεκατομμυρίων ευρώ σε μία μονομερή δράση για το κλίμα σε μία περίοδο 

οικονομικής κρίσης. Επιπλέον, η παύση του λεγόμενου «Carbon leakage», 

δηλαδή της εξαγωγής των θέσεων εργασίας και των επιχειρήσεων προς τις 

αναπτυσσόμενες χώρες, οι οποίες δεν διαθέτουν νομοθεσία για το κλίμα. 

 Επόμενο στόχο αποτελεί η μείωση του κόστους των καυσίμων και της 

ενέργειας, η αύξηση της απασχόλησης και η μείωση της «ένδειας καυσίμων», 

με αποτέλεσμα να αυξήσει την κοινωνική συνοχή και να μειώσει τον 

κοινωνικό αποκλεισμό.  

 Ακόμη, δια της πρωτοβουλίας αυτής, σύμφωνα με τους διοργανωτές, θα 

επιτευχθεί αύξηση της ενεργειακής ασφάλειας, η οποία θα επιτρέψει στα κράτη 

μέλη να χρησιμοποιούν τους δικούς τους φυσικούς ενεργειακούς πόρους. 

 Η Πρωτοβουλία έτυχε επιχορήγησης ύψους 2.500€ και η συγκέντρωση 

υπογραφών ολοκληρώθηκε στις 1/11/2013. 

9. Η Πρωτοβουλία «Stop Vivisection»81 

 Αντικείμενο της πρωτοβουλίας αυτής είναι η απαγόρευση και η 

σταδιακή κατάργηση των πειραμάτων σε ζώα μέσω ενός ευρωπαϊκού 

νομοθετικού πλαισίου. 

                                                           
80 Βλ. http://ec.europa.eu/citizens-

initiative/public/initiatives/finalised/details/2012/000010 
81 Βλ. http://ec.europa.eu/citizens-

initiative/public/initiatives/finalised/details/2012/000007 

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/finalised/details/2012/000010
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/finalised/details/2012/000010
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/finalised/details/2012/000007
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/finalised/details/2012/000007
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 Στόχος των διοργανωτών είναι η κατάργηση της Οδηγίας 2010/63/ΕΕ 

σχετικά με την προστασία των ζώων που χρησιμοποιούνται για 

επιστημονικούς σκοπούς  και η παρουσίαση μιας νέας πρότασης η οποία δεν 

θα περιλαμβάνει πειράματα σε ζώα και αντ’ αυτού θα καθιστά υποχρεωτική τη 

χρήση – στον τομέα της βιοϊατρικής και τοξικολογικής έρευνας – των 

δεδομένων που σχετίζονται άμεσα για το ανθρώπινο είδος. 

  Η Πρωτοβουλία έτυχε χρηματοδότησης ύψους 14.501€ και η 

συγκέντρωση των υπογραφών ολοκληρώθηκε στις 1/11/2013. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ 
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ 
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ 
“Initiative and Referendum” 

1. Το ιστορικό πλαίσιο δημιουργίας του θεσμού 

Η απαρχή της λειτουργίας του θεσμού εντοπίζεται κατά τη διάρκεια του 

Προοδευτικού Κινήματος (1890-1920), το οποίο χαρακτηρίστηκε από την 

έντονη τάση διάσπασης του προηγούμενου καθεστώτος των δυνατών τάξεων 

και συμμαχιών. Η κύρια στόχευση του Κινήματος αυτού ήταν η εξάλειψη της 

διαφθοράς στην κυβέρνηση και η πολιτική μεταρρύθμιση στην Αμερική, πεδία 

στα οποία κυριαρχούσαν πολιτικοί μηχανισμοί ελεγχόμενοι από ολιγαρχικά 

μονοπώλια και ισχυρούς βαρόνους. Μέλημα αυτών ήταν η επιρροή 

διεφθαρμένων αντιπροσώπων και της νομοθεσίας προς όφελος των 

μονοπωλιακών επιχειρήσεών τους. Πολλοί προοδευτικοί είχαν εντοπίσει το 

πρόβλημα στο ίδιο το νομοθετικό σώμα καθότι θεωρούσαν πως ήταν σε 

μεγάλο βαθμό ελεγχόμενο από συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα.82 

Βασικό τους αίτημα ήταν η θεσμοθέτηση ρυθμιστικών κανόνων και 

αντιμονοπωλιακών νόμων απέναντι στην ασυδοσία των μεγάλων 

επιχειρήσεων. Έτσι πίστευαν ότι θα μπορέσει να λειτουργήσει ο υγιής 

οικονομικός ανταγωνισμός προς όφελος των καταναλωτών. 

Αποφασίστηκε λοιπόν πως ο μόνος τρόπος αντιμετώπισης αυτής της 

ζοφερής πολιτικής κατάστασης ήταν να παρακάμψουν τη φαυλότητα των 

εκλεγμένων αντιπροσώπων εδραιώνοντας τη φιλοσοφία της άμεσης 

δημοκρατίας. Οι απλοί πολίτες ήταν αυτοί που θα έπρεπε να κινητοποιηθούν 

προς την κατεύθυνση της ενασχόλησης με την πολιτική και την παραγωγή 

νομοθεσίας, χωρίς την ποδηγέτηση της οικονομικής ολιγαρχίας. Έτσι χάρη 

στις προσπάθειες του Κυβερνήτη του Oregon William S. U’Ren του Λαϊκού 
                                                           
82 Πηγή: www.wikipedia.org, Λήμμα: Initiatives and Referendums in the 

US. 

http://www.wikipedia.org/
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Κόμματος, οι ψηφοφόροι της συγκεκριμένης πολιτείας ενέκριναν μαζικά το 

1902 ένα πρωτότυπο μέσο ψηφοφορίας λαϊκής πρωτοβουλίας και 

δημοψηφίσματος (initiative and referendum), δίνοντας στους πολίτες τη 

δυνατότητα να καταθέτουν και να υπερψηφίζουν προτάσεις νόμων ή 

τροπολογίες σε πολιτειακό επίπεδο. Ο ίδιος Κυβερνήτης, κάνοντας την 

υπέρβαση, πέρασε το 1908 μια τροποποίηση που έδινε στους ψηφοφόρους τη 

δυνατότητα ακόμη και ανάκλησης ενός εκλεγμένου πολιτικού από το αξίωμά 

του. Έτσι, γίνεται αντιληπτό ότι οι λαϊκές πρωτοβουλίες ξεκίνησαν να 

χρησιμοποιούνται ως εργαλείο ενάντια στην ταξική κυριαρχία των ολίγων και 

για την καταπολέμηση της πολιτικής διαφθοράς.83 

2. Έννοια και λειτουργία του θεσμού 

Ως πρωτοβουλία, κατά το αμερικανικό πρότυπο, θεωρείται το μέσο 

εκείνο δια του οποίου οποιοσδήποτε πολίτης ή οργανισμός δύναται να 

συγκεντρώσει ένα προκαθορισμένο αριθμό υπογραφών, ώστε κάποιο προταθέν 

μέτρο να μπει σε ψηφοφορία σε μελλοντικές εκλογές. Οι πρωτοβουλίες 

διακρίνονται σε συνταγματικές αναθεωρήσεις και σε πρωτοβουλίες σχετικές με 

το νόμο, οι οποίες και απαιτούν μικρότερο αριθμό υποστηρικτών προκειμένου 

να τεθούν σε ψηφοφορία.84 

 Για το λόγο αυτό καθιερώθηκε ένα σύστημα μέσω του οποίου οι απλοί 

πολίτες θα ήταν σε θέση να συμμετέχουν στη διαμόρφωση της νομοθεσίας. 

Εντός του συστήματος αυτού συγκαταλέγεται και το σύστημα των λαϊκών 

πρωτοβουλιών με χαρακτηριστικά μεγάλους αριθμούς και επιτυχίες. 

Χαρακτηριστικά, μεταξύ του 1904 και του 2007, διατυπώθηκαν 2231 

πρωτοβουλίες, εκ των οποίων οι 909 υιοθετήθηκαν. Αντίστοιχα, 600 έτυχαν 

προσεπικλήσεως από το Νομοθετικό Σώμα, ενώ από το 2000 έως το 2007 311 

προταθείσες πρωτοβουλίες ελήφθησαν υπόψιν στο σχηματισμό της 

νομοθετικής βούλησης.85 

                                                           
83 Πηγή: www.wikipedia.org, Λήμμα: Progressive Era. 
84 What is I&R, www.landrinstitute.org  
85 Cronin Thomas, Direct Democracy, The politics of initiative, 

memorandum and recall, Harvard University Press, σελ. 20 επ. 

http://www.wikipedia.org/
http://www.landrinstitute.org/
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 Η διάκριση μεταξύ των πρωτοβουλιών αφορά τη διαδικασία ψήφισης 

και υιοθέτησής τους, βάσει της οποίας οι πρωτοβουλίες διακρίνονται σε 

άμεσες και έμμεσες. Άμεσες χαρακτηρίζονται οι πρωτοβουλίες οι οποίες 

τίθενται απευθείας ενώπιον του κοινού προς ψήφιση ή απόρριψη, ενώ έμμεσες 

χαρακτηρίζονται εκείνες οι πρωτοβουλίες οι οποίες αφ’ ης στιγμής 

συγκεντρώσουν τον απαιτούμενο αριθμό υπογραφών υποβάλλονται στο 

νομοθετικό όργανο, το οποίο εφόσον συμφωνήσει στην υιοθέτηση του 

προτεινόμενου μέτρου δεν θέτει την πρωτοβουλία σε περαιτέρω διαβούλευση 

και ψηφοφορία.86 

 Οι διάφορες πολιτείες των ΗΠΑ λειτουργούν με ανομοιόμορφο τρόπο, 

δεχόμενες τον έναν ή τον άλλο τρόπο, ενώ υφίστανται και πολιτείες οι οποίες 

υιοθετούν αμφότερα τα συστήματα με σκοπό την περισσότερο ευέλικτη και 

ταχεία νομοθετική διαδικασία.87 

3. Οι περιβάλλουσες συνθήκες στις πολιτείες των ΗΠΑ 

 Το γεγονός της υιοθέτησης και διατήρησης του θεσμού για διάστημα 

εκατό και πλέον ετών δε θα πρέπει να οδηγεί στο λανθασμένο συμπέρασμα ότι 

το σύστημα τυγχάνει καθολικής αποδοχής χωρίς τη διατύπωση 

προβληματισμών και ενστάσεων. 

 Η πρώτη ένσταση αφορά στην υποβάθμιση της ποιότητας και της 

λειτουργίας της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας δια της απόδοσης ισχύος στη 

μάζα. Η αριστοτελική αυτή αίσθηση του φόβου της οχλοκρατίας καταλήγει ότι 

η κατάσταση εγκυμονεί κινδύνους για τις ομάδες μειονότητας του πληθυσμού 

(η λεγόμενη τυραννία της πλειοψηφίας).88 

 Περαιτέρω, ένα επίσης μεγάλο μέρος του πληθυσμού θεωρεί ότι η 

διαδικασία δια της οποίας επιτυγχάνεται συνταγματική αναθεώρηση θα 

                                                           
86 Βλ. www.ballotpedia.org 
87 Τον έμμεσο τρόπο δέχονται μεταξύ άλλων οι πολιτείες: Νεβάδα, 

Μίσιγκαν, Μασαχουσέτη, Μέιν, Αλάσκα και Οχάιο, ενώ διπλό σύστημα 

άμεσου και έμμεσου τρόπου δέχονται η Ουάσιγκτον και η Γιούτα. 
88 Gamble Barbara, Putting Civil Rights to a popular vote, American 

Journal of Political Science, Τεύχος 91, σελ. 245-269, Gray 

Virginia/Russell Hanson, Politics in the American States, 9η εκδ., 

Washington DC, 2008, σελ. 142. 
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μπορούσε να απλοποιηθεί προς διευκόλυνση της υλοποίησής της. Αρκεί να 

αναφερθεί ότι αφενός αν κάποιος αμφισβητήσει μια πρωτοβουλία ενώπιον του 

δικαστηρίου μπορεί αυτή να κριθεί αντισυνταγματική και να ακυρωθεί και 

αφετέρου σχεδόν όλες οι πολιτείες απαιτούν το εξαιρετικά υψηλό όριο των 2/3 

των ψηφοφόρων για να κάνουν αποδεκτή μια πρωτοβουλία. Ακόμη και στη 

χώρα μας συνταγματική αναθεώρηση πραγματοποιείται σπανίως, όταν 

ιδιαίτερες πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες το απαιτούν, ενώ παράλληλα τα 

θέματα για τα οποία το νομοθετικό σώμα θα εισερχόταν σε διαβούλευση είναι 

σαφώς λιγότερα σε σχέση με την έκδοση ενός νέου τυπικού νόμου. 

 Περαιτέρω, το επόμενο καταγραφέν μειονέκτημα στην αμερικάνικη 

πρακτική αφορά την ίδια τη διαδικασία διατύπωσης και την υποστήριξη της 

πρωτοβουλίας, δεδομένου ότι φαίνεται πως τα τελευταία χρόνια η θεματολογία 

των ζητημάτων εντοπίζεται ιδιαίτερα εξειδικευμένη, απευθυνόμενη σε ένα 

μικρό μέρος του πληθυσμού,89 ενώ παράλληλα, πολλές φορές οι πρωτοβουλίες 

προς ψήφιση καταλήγουν τόσο μακροσκελείς και δυσνόητες ώστε είναι 

δύσκολο για κάθε ενδιαφερόμενο να ενημερωθεί και να υποστηρίξει τη θέση 

αυτή.90 

 Τέλος, ο αριθμός των απαιτούμενων υπογραφών σε ορισμένες 

περιπτώσεις εμφανίζεται τόσο μεγάλος, ώστε καθίσταται πρόδηλο ότι το 

δημοκρατικό αυτό μέσο δεν απευθύνεται στο σύνολο του λαού αλλά σε 

ορισμένες μόνο κοινωνικές ομάδες, οι οποίες ως έχουσες την δύναμη, 

καταφέρνουν να συγκεντρώνουν την απαιτούμενη στήριξη, με αποτέλεσμα ο 

θεσμός να καταντά όπλο των λίγων.91 

 Οι βελτιώσεις που προτείνονται προκειμένου ο θεσμός να αποκτήσει τη 

δέουσα αξιοπιστία και πάλι αφορούν την συλλογή υπογραφών, η οποία 

προτείνεται να λαμβάνει χώρα δι’ εξουσιοδοτημένων μισθωτών προσώπων 

ώστε να δίδεται ευχερέστερα η ευκαιρία στήριξης μιας πρωτοβουλίας. 

                                                           
89 Πηγή: www.wikipedia.org, Λήμμα: Initiatives and Referendums in the 

US. 
90 Diaz John, A long way from the grassroots, www.sfgate.com  
91 Vote NO on Prop 105, In the News, www.Thevotersofaz.com  

http://www.wikipedia.org/
http://www.sfgate.com/
http://www.thevotersofaz.com/
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 Περαιτέρω, προτείνεται η ενίσχυση του θεσμού της διαφάνειας στη 

διαδικασία προκειμένου να είναι ευκολότερα ελέγξιμο το καθεστώς της 

διοργάνωσης και υποστήριξης μιας πρωτοβουλίας, δεδομένου ότι όπως 

κατεδείχθη ανωτέρω, υπάρχουν σοβαρές υπόνοιες περί μη ορθής λειτουργίας 

του θεσμού ή τουλάχιστον περί της μη ακριβούς εκπληρώσεως του σκοπού για 

τον οποίο δημιουργήθηκε. 

 Τέλος, ενόψει του μεγάλου αριθμού των πρωτοβουλιών που 

δημιουργούνται, εμφανίζεται το ζήτημα της δυσχερούς αναζήτησης και  

πληροφόρησης των πολιτών για πρωτοβουλίες οι οποίες τους αφορούν ή 

προτίθενται να στηρίξουν.92 

 Ωστόσο, παρά τις σημαντικές ενστάσεις, δεν θα πρέπει επ’ ουδενί να 

συναχθεί το συμπέρασμα ότι οι πρωτοβουλίες δε λειτούργησαν ως θεσμός στις 

ΗΠΑ. Η μακροχρόνια παραμονή τους και ο σημαντικός αριθμός 

υιοθετηθεισών προτάσεων καταδεικνύουν ότι πράγματι αποτελούν ένα 

σημαντικό εργαλείο στη φαρέτρα των πολιτικών δράσεων με σκοπό να δίνουν 

φωνή και βήμα άμεσα σε κάθε πολίτη ο οποίος προτίθεται να διαμορφώσει και 

να εκθέσει μία ιδέα προς κοινόν όφελος. 

4. Σύγκριση μεταξύ των δύο θεσμών 

 Με μια πρώτη ματιά, είναι εμφανής η διαφορά στην ουσία μεταξύ του 

αμερικάνικου προτύπου και μιας ΠΕΠ. Το αμερικανικό μοντέλο είναι αυτό 

μιας πραγματικά λαϊκής νομοθετικής πρωτοβουλίας που θέτει την ίδια την 

πρόταση των πολιτών προς ψήφιση. Στην Ε.Ε., αντιθέτως, πρόκειται περί 

λαϊκής πρωτοβουλίας για την ύπαρξη νομοθετικής πρωτοβουλίας από το 

επίσημο θεσμικό όργανο, την Επιτροπή, ερχόμενη να εξυπηρετήσει το 

φαινόμενο του δημοκρατικού ελλείμματος στην Ευρώπη κατόπιν της 

εφαρμογής και διάδοσης της ιδέας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Ακόμη και η 

απαρχή της ιδέας υπήρξε διαφορετική στις δύο περιπτώσεις, δεδομένου ότι 

στην Αμερική ο θεσμός πηγάζει και εδράστηκε στην περιορισμένη δυνατότητα 

                                                           
92 Gamble Barbara, ό.π., σελ. 245-269. 



 
63 

δημοκρατικής έκφρασης κατά τα παρελθόντα έτη και ήρθε να εξασφαλίσει την 

φωνή των απλών πολιτών στην κυβέρνηση της χώρας. 

 Αναφορικά με το φάσμα του περιεχομένου και τις κοινωνικές ανάγκες 

που καλούνται να εξυπηρετήσουν, παρατηρείται ότι υφίσταται ένα ευρύτατο 

πεδίο κοινωνικής, πολιτικής και οικονομικής θεματολογίας. Πράγματι, δύο από 

τις πρωτοβουλίες αποτελούν μεταφορά και αντιγραφή του αμερικάνικου 

προτύπου και ειδικότερα αυτή η οποία αφορά τη νομιμοποίηση της 

κυκλοφορίας της κάνναβης ελευθέρως και χωρίς τη διαφορά στην ποινική 

μεταχείριση σε κάθε ξεχωριστό κράτος για την Ευρώπη και πολιτείας για τις 

ΗΠΑ. 

 Η δεύτερη πρωτοβουλία, η οποία στην Αμερική οδήγησε σε 

ρηξικέλευθες αλλαγές, στην Ευρώπη δεν έτυχε της ίδιας φερέλπιδος 

μεταχείρισης, διότι αποσύρθηκε χωρίς να είναι γνωστή επί του παρόντος η 

τύχη της, και αφορά την εξάπλωση της ισότητας των δύο φύλων και την 

καθιέρωση νέων δεδομένων όσον αφορά τη γυναικεία επιχειρηματικότητα. 

 Η ταυτότητα της διαδικασίας και των ρόλων που αυτή κλήθηκε να 

διαδραματίσει ήδη έγινε γνωστή σε χρόνο κατά πολύ προγενέστερο από την 

καθιέρωση της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας πολιτών και σε πολλά ιστορικά, 

κοινωνικά, πολιτικά και οικονομικά επίπεδα93, ώστε παρέλκει οποιαδήποτε 

άλλη εκτενής αναφορά περί της σκοπιμότητας υιοθέτησης του θεσμού αυτού 

στην Ευρώπη κατά τα αμερικάνικα πρότυπα. 

 Συγκεφαλαιώνοντας, παρατηρεί κανείς μία ουσιώδη διαφοροποίηση 

στην αποδοχή του θεσμού, διότι αφενός στην Ευρώπη ο θεσμός υιοθετήθηκε 

προκειμένου να «θεραπεύσει» το δημοκρατικό έλλειμμα, αφετέρου στην 

Αμερική, όπως εκτέθηκε, εκφράζονται ανησυχίες για την παράκαμψη της 

λειτουργίας της δημοκρατίας δια του θεσμού της πρωτοβουλίας πολιτών. 

 Ωστόσο, κατά πάντα χρόνο, η άμεση έκφραση των πολιτών και η 

εξασφάλιση της δραστικής πολιτικής συμμετοχής αποτελούσε γεγονός ευκταίο 

και μακάριο κατά τις διδαχές ήδη της αριστοτελικής φιλοσοφίας. Η αντίθετη 

                                                           
93 Browning Christopher, European Security, A multi-dimensional 

approach to regional cooperation: The United States and the Northern 

European Initiative, vol. 10, 2007, σελ. 84-108. 
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άποψη περιορίζει αδικαιολόγητα τις πολιτικές ελευθερίες και αφαιρεί από το 

λαό δυνατότητες οι οποίες εκ του Νόμου του έχουν αποδοθεί. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ 
ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΣΤΗΝ 
ΕΥΡΩΠΗ 

1. Οι ελπίδες και η εισαγωγή του θεσμού 

 Μετά το 2011, ο θεσμός της Πρωτοβουλίας Ευρωπαίων Πολιτών 

χαιρετίστηκε με ενθουσιασμό από πλευράς θεωρητικών διότι επρόκειτο να 

συνδράμει ουσιαστικά στην καθιέρωση της ευρωπαϊκής συνείδησης. Επί της 

ουσίας, ο θεσμός αυτός χαρακτηρίσθηκε ως μοναδική έκφραση συμμετοχικής 

δημοκρατίας,94 κάτι που αποτελεί όχι απλά μέσο άσκησης πολιτικής, αλλά 

βελτιώνει δραστικά την καθημερινότητα των πολιτών, δημιουργεί ένα αίσθημα 

πολιτικής πληρότητας, συνδράμει στην ανάπτυξη και μειώνει την αίσθηση 

απόστασης μεταξύ της διοίκησης και των διοικούμενων. 

 Η Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών είναι ένα εργαλείο που επιτρέπει 

την άσκηση επιρροής στη δημιουργία πολιτικών θέσεων. Επομένως δεν 

αλλάζει κάτι από την καθιερωμένη πρακτική της συνήθους νομοθετικής 

διαδικασίας αφού δεν οδηγεί υποχρεωτικά, όπως ειπώθηκε πολλάκις 

παραπάνω, σε πρόταση νομοθεσίας παρά μόνο προτρέπει την Επιτροπή να 

ελέγξει αν χρειάζεται νομοθετική παρέμβαση. Σε κάθε περίπτωση που 

επιτυγχάνεται το όριο του ενός εκατομμυρίου υπογραφών, η Επιτροπή δεν 

δύναται να διαφύγει της πολιτικής πίεσης που ασκείται ώστε να μεριμνήσει για 

την κατάθεση πρότασης νομοθεσίας. Οποιαδήποτε απόπειρα αδιαφορίας ή 

απαξίωσης προς κάποια Πρωτοβουλία ενέχει τον κίνδυνο να προκαλέσει λαϊκή 

οργή και απογοήτευση και να μετατρέψει το εργαλείο της ΠΕΠ από μοντέλο 

συμμετοχικής δημοκρατίας σε πλατφόρμα έκφρασης διαμαρτυρίας και 

αποδοκιμασίας απέναντι στην Ε.Ε.95 

                                                           
94  Perspectives on European Politics and Society, A Comparative 

Approach to the Regulation on the European Citizens Initiative, ό.π.  
95 Παπαδόπουλος Ι., ό.π., σελ. 16-17. 
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 Περαιτέρω, η διαδικασία αυτή της συμμετοχής δημιουργεί γόνιμους 

προβληματισμούς για τα συλλογικά ζητήματα, οι οποίοι δια του διαλόγου και 

της συλλογικής σκέψης οδηγούν σε ποικίλες λύσεις, ενώ παράλληλα 

ενθαρρύνει τους πολίτες να εξασκούν το συμμετοχικό τους δικαίωμα και να 

είναι ενεργοί γνώστες της πολιτικής ζωής και πραγματικότητας.96 

 Οι σκέψεις αυτές αποτέλεσαν ένα αισιόδοξο μήνυμα για την εισαγωγή 

του θεσμού, που είναι ικανός να συμβάλει ουσιαστικά στην καταπολέμηση του 

δημοκρατικού ελλείμματος. Με τα δεδομένα αυτά, θα φαινόταν ως δίκαιη 

συνέπεια η υιοθέτηση ενός μεγάλου αριθμού πρωτοβουλιών που θα 

προτείνονταν από τους πολίτες. 

 Η αλήθεια, παρά ταύτα, διαφέρει παρασάγγας από τις ανωτέρω 

επιδιώξεις και παρουσιάστηκε στο Κεφάλαιο Γ.  Η σχηματική απεικόνιση της 

πραγματικής κατάστασης όπως αυτή διαμορφώθηκε κατόπιν της εισαγωγής 

του θεσμού καταδεικνύει ακριβώς την περιορισμένη συμμετοχή αλλά και 

αποδοχή του εγχειρήματος και έχει ως εξής: 

 

 ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ 

 

 Στα αμέσως επόμενα υποκεφάλαια, θα καταδειχθούν βασικά σημεία τα 

οποία, κατά την άποψή μου και τη διαθέσιμη βιβλιογραφία όπως αυτή 

                                                           
96 Elisabeth Monaghan, Perspectives on European Politics and Society, 

Assessing participation and Democracy in the EU: The case of the 

European Citizens Initiative, Τόμος 13, 2012, σελ. 285-298.  



 
67 

διαμορφώθηκε κατά την πρακτική του θεσμού, δύνανται να βελτιώσουν την 

αποτελεσματικότητα της λειτουργίας. 

2. Βελτίωση της οργάνωσης της διαδικασίας  

 Αποτελεί παραδεκτό γεγονός η ιδιαίτερα περίπλοκη οργάνωση και 

λειτουργία του θεσμού, με αποτέλεσμα είτε ένα μεγάλο μέρος πολιτών να μην 

ενημερώνεται για τις ανοιχτές πρωτοβουλίες – οπότε και συχνά παρέρχεται 

άπρακτο το διάστημα υποστήριξης αυτής – είτε η υποστήριξη απαιτεί γνώσεις 

και δεξιότητες τις οποίες ένα πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού δεν έχει. 

 Στο σημείο τούτο, είναι δόκιμο να σημειωθεί ότι ο ίδιος 

προβληματισμός υφίσταται και στο χώρο των ΗΠΑ, χωρίς επί του παρόντος να 

έχει εξευρεθεί μία δραστική φόρμουλα, ικανή να παρακάμψει τα προβλήματα 

αυτά.97 

Προς την κατεύθυνση αυτή, δημιουργήθηκε πρωτοβουλία98 με 

αντικείμενο και επιδιωκόμενο στόχο την απλοποίηση της διαδικασίας 

συγκέντρωσης υπογραφών στήριξης, ώστε αυτή να είναι δυνατή ευχερώς, από 

όλους και περισσότερο μαζικά.  

Συνεπώς, μια θεσμική μεταβολή η οποία πρέπει να λάβει χώρα προς 

προώθηση της Πρωτοβουλίας Ευρωπαίων Πολιτών είναι η απλοποίηση της 

διαδικασίας για τη γνωστοποίηση της εκάστοτε ιδέας και τη συγκέντρωση της 

απαιτούμενης στήριξης εντός του προβλεπόμενου χρονικού ορίου. Ως εκ 

τούτου, παρατηρείται ότι μόνο δια του τρόπου τούτου θα εξασφαλισθεί η 

ουσιαστική πολυφωνία από πολλές και διαφορετικές πληθυσμιακές ομάδες, 

αφού θα αποκτήσουν λόγο και άτομα τα οποία μέχρι σήμερα στερήθηκαν της 

δυνατότητας εξαιτίας περιορισμένης πρόσβασης στα ηλεκτρονικά μέσα ή την 

τεχνολογία εν γένει. 

Προς αυτόν τον σκοπό λοιπόν η Επιτροπή, αντιλαμβανόμενη τις μέχρι 

τώρα διαδικαστικές αδυναμίες του μοντέλου της ΠΕΠ, συνέταξε και 

                                                           
97 Gamble Barbara, ό.π., σελ. 245-269. 
98 Πρόκειται για την πρωτοβουλία με τίτλο “Central Public online 

collection platform for the European Citizen Initiative”, η οποία 

παρουσιάσθηκε αναλυτικά στο οικείο χωρίο. 
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δημοσίευσε μια έκθεση απαριθμώντας και αναλύοντας αυτές ακριβώς τις 

αδυναμίες που καθιστούν μια ΠΕΠ δύσκολα υλοποιήσιμη. Έχει ιδιαίτερη αξία 

να δούμε τις παρατηρήσεις στις οποίες πρόεβη η Επιτροπή επί του θέματος. 

 

2.1. Έκθεση της Επιτροπής για τη διαδικασία της ΠΕΠ99 

Στην εν λόγω έκθεσή της, η Επιτροπή ξεκινάει ξανασυστήνοντάς μας εν 

τάχει την Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών και τονίζοντας την βαρύνουσα 

σημασία της συγκεκριμένης θεσμικής καινοτομίας. Έπειτα συνεχίζει 

αναλύοντας το πώς έχει η τρέχουσα κατάσταση σχετικά με τις μέχρι τώρα 

Πρωτοβουλίες∙ πόσες έχουν κατατεθεί, πόσες καταχωρήθηκαν, πόσες 

συγκέντρωσαν τον απαιτούμενο αριθμό υπογραφών, πόσες και ποιες έγιναν 

αποδεκτές και πόσες απορρίφθηκαν. Εν συνεχεία αναλύει διεξοδικά βήμα προς 

βήμα την εφαρμογή της διαδικασίας της ΠΕΠ κατά τα διαδοχικά στάδια του 

κύκλου ζωής μιας Πρωτοβουλίας (η επιτροπή πολιτών, στάδιο καταχώρισης, 

στάδιο συγκέντρωσης, επαλήθευση δηλώσεων υποστήριξης κ.ο.κ.). 

Μετά την παρουσίαση των τυπικών αυτών στοιχείων, η προσοχή μας 

οφείλει να εστιαστεί στην αξιολόγηση στην οποία προβαίνει η Επιτροπή επί 

της εφαρμογής. Εδώ, αρχικά, η Επιτροπή θεωρεί ότι η ΠΕΠ έχει εφαρμοστεί 

πλήρως, καθότι το γεγονός πως δύο Πρωτοβουλίες (Right2Water και Ένας από 

εμάς) έχουν ολοκληρώσει επιτυχημένα τον κύκλο ζωής μιας ΠΕΠ, αποτελεί 

απόδειξη ότι έχουν τεθεί σε εφαρμογή οι απαιτούμενες διαδικασίες και οι 

μηχανισμοί για να διασφαλιστεί ότι η ΠΕΠ είναι λειτουργική. Την ίδια στιγμή, 

όμως, η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι υπάρχουν αδυναμίες στην διαδικασία αλλά 

και περιθώρια σημαντικής βελτίωσης. Τα ενδιαφερόμενα μέρη κατά καιρούς 

έχουν επισημάνει διάφορες προκλήσεις σε σχέση με το νέο αυτό θεσμικό και 

νομοθετικό πλαίσιο∙ αφενός τεχνικές και υλικοτεχνικές προκλήσεις και 

αφετέρου ζητήματα περισσότερο πολιτικής φύσης. Πιο συγκεκριμένα, η 

Επιτροπή υπογραμμίζει τις ακόλουθες: 

 

                                                           
99 Έκθεση της Επιτροπής για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

211/2011 σχετικά με την Πρωτοβουλία Πολιτών, COM(2015)145 τελικό, 

Βρυξέλλες, 31/3/2015. 
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Α) Έλλειψη νομικής προσωπικότητας των επιτροπών πολιτών: ορισμένες 

επιτροπές ανέφεραν προβλήματα όσον αφορά την ευθύνη και εμπόδια, π.χ. για 

τη συγκέντρωση κεφαλαίων και τη διαχείριση της προστασίας των δεδομένων, 

κυρίως λόγω του ότι διαμένουν σε τουλάχιστον επτά διαφορετικές χώρες. 

Β) Καταχώριση: παραμένει σημαντική πρόκληση για τους διοργανωτές 

δεδομένου ότι σημαντικός αριθμός προτεινόμενων ΠΕΠ είναι εμφανές ότι δεν 

εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Επιτροπής. 

Γ)  Απαιτήσεις για τους υπογράφοντες: οι αποκλίσεις μεταξύ των όρων και των 

προσωπικών δεδομένων που απαιτούν τα διάφορα κράτη μέλη από τους 

υπογράφοντες παραμένουν αιτία ανησυχίας, ιδίως στις περιπτώσεις όπου, 

εξαιτίας τους, οι πολίτες αποκλείονται του δικαιώματος να υποστηρίξουν μια 

πρωτοβουλία. Η Επιτροπή χαιρετίζει την εποικοδομητική προσέγγιση των 

κρατών μελών, τα οποία μέχρι σήμερα έχουν ανταποκριθεί θετικά στις 

εκκλήσεις της να ενοποιήσουν και να απλουστεύσουν τις απαιτήσεις τους 

(όσον αφορά τα δεδομένα), αλλά χρειάζονται περισσότερες προσπάθειες για τη 

βελτίωση της πρόσβασης στο εργαλείο της ΠΕΠ. 

Δ)  Το χρονοδιάγραμμα του κύκλου ζωής μιας ΠΕΠ: οι διοργανωτές ανέφεραν 

ότι με βάση τον χρόνο που απαιτείται για τη δημιουργία του επιγραμμικού 

συστήματος συγκέντρωσης, στην πλειονότητα των περιπτώσεων, το χρονικό 

διάστημα που διαθέτουν για τη συγκέντρωση είναι μικρότερο των 12 μηνών, 

και αυτό πρέπει να διορθωθεί. Η έλλειψη συγκεκριμένης προθεσμίας για την 

υποβολή μιας επιτυχούς πρωτοβουλίας στην Επιτροπή αποτελεί επίσης πιθανή 

αιτία σύγχυσης και αβεβαιότητας τόσο για τα θεσμικά όργανα όσο και για τους 

πολίτες. 

Ε)  Η επαλήθευση των μεταφράσεων των προτεινόμενων πρωτοβουλιών που 

παρέχουν οι διοργανωτές τους είναι αποδεδειγμένα μια επαχθής διαδικασία. Οι 

διοργανωτές δυσκολεύτηκαν να εξασφαλίσουν την απαιτούμενη ακρίβεια των 

μεταφράσεων, ακόμη και με βάση τις παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν από 

την Επιτροπή για τις πρώτες τους γλωσσικές αποδόσεις. 

Στ)  Όσον αφορά την επιγραμμική συγκέντρωση, η προσφορά της Επιτροπής 

για φιλοξενία του συστήματος κατόρθωσε, εν πολλοίς, να άρει το εμπόδιο της 
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εξεύρεσης κατάλληλων και οικονομικά προσιτών εξυπηρετητών για την 

κατασκευή του απαραίτητου λογισμικού. Ωστόσο, τα ενδιαφερόμενα μέρη  

εξακολουθούν να επικρίνουν την πολυπλοκότητα της τρέχουσας διαδικασίας 

πιστοποίησης και δεν είναι απολύτως ικανοποιημένα με τα χαρακτηριστικά του 

λογισμικού της Επιτροπής. Επιπλέον, η φιλοξενία του συστήματος από την 

Επιτροπή προσφέρθηκε ως προσωρινή και κατ’ εξαίρεση υπηρεσία, εφόσον 

δεν προβλεπόταν στον Κανονισμό. Οι αρμόδιες αρχές ορισμένων κρατών 

μελών δεν νοιώθουν άνετα με τη δυνατότητα των διοργανωτών να ζητούν την 

πιστοποίηση του συστήματός τους πριν από την καταχώριση της 

προτεινόμενης πρωτοβουλίας τους στην Επιτροπή. Δύο συστήματα 

πιστοποιήθηκαν αλλά δεν χρησιμοποιήθηκαν ποτέ, δεδομένου ότι οι 

αντίστοιχες πρωτοβουλίες δεν μπορούσαν να καταχωριστούν από την 

Επιτροπή. 

Στο πλαίσιο των ανωτέρω, η Επιτροπή ανέθεσε πρόσφατα μελέτη για την 

επίδραση της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών στην ΠΕΠ, η οποία 

θα τροφοδοτήσει τον προβληματισμό της Επιτροπής σχετικά με την 

επιγραμμική διαδικασία συγκέντρωσης. 

Ζ) Με την ευκαιρία αμφότερων των δημοσίων ακροάσεων που διοργανώθηκαν 

στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κανένα ενδιαφερόμενο μέρος ή 

εμπειρογνώμονας δεν κλήθηκε να συμμετάσχει ενεργά, πλην των διοργανωτών 

της ΠΕΠ. 

Θα πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για τη διοργάνωση της δημόσιας 

ακρόασης με τρόπο που να διασφαλίζει ότι θα ακουστούν ενδιαφερόμενα μέρη 

που αντιπροσωπεύουν διαφορετικές απόψεις και προοπτικές. Αυτό είναι 

ιδιαίτερα σημαντικό, καθόσον η προθεσμία των 3 μηνών που προβλέπεται 

στον κανονισμό της ΠΕΠ για την προετοιμασία της απάντησης της Επιτροπής 

σε μια επιτυχή πρωτοβουλία είναι εξαιρετικά σύντομη και αφήνει λίγα 

περιθώρια για να διοργανωθεί επίσημη διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα 

μέρη. 

Η) Ορισμένοι διοργανωτές ΠΕΠ (και άλλοι ενδιαφερόμενοι) θεωρούν ότι δεν 

υπάρχει επαρκής διάλογος και αλληλεπίδραση με την Επιτροπή στα διάφορα 
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στάδια του κύκλου ζωής μιας ΠΕΠ, ιδίως μετά την έκδοση της ανακοίνωσης 

της Επιτροπής σχετικά με την πρωτοβουλία πολιτών. Επιθυμούν μια πιο 

δομημένη διαδικασία εξέτασης και παρακολούθησης, στην οποία να 

συμμετέχουν σε μεγαλύτερο βαθμό. 

 

2.2. Συμπεράσματα της Επιτροπής 

  Καταλήγοντας στην έκθεσή της η Επιτροπή συμπεραίνει ότι είναι 

ανώριμες ακόμη οι συνθήκες ώστε να εκτιμηθούν σωστά οι μακροπρόθεσμες 

επιπτώσεις της ΠΕΠ στη θεσμική και νομοθετική διαδικασία της Ε.Ε. Η 

Επιτροπή δεσμεύεται να συνεχίσει την παρακολούθηση και συζήτηση των 

θεμάτων της ΠΕΠ που προαναφέρθηκαν, σε στενή συνεργασία και σε 

συντονισμό με τα διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη και τα θεσμικά όργανα με 

στόχο τη βελτίωση του μηχανισμού. Στο πλαίσιο αυτό η Επιτροπή σημείωσε 

με ενδιαφέρον τη μελέτη που διενεργήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο100 

και το αποτέλεσμα της ημερίδας αφιερωμένης στην ευρωπαϊκή πρωτοβουλία 

πολιτών που διοργανώνεται κάθε χρόνο από το 2012 από την Ευρωπαϊκή 

Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και ορισμένους εταίρους της κοινωνίας 

των πολιτών.101 

Οι διάφορες αυτές διαδικασίες έχουν τροφοδοτήσει και τροφοδοτούν 

τον τρέχοντα προβληματισμό των θεσμικών οργάνων για την ΠΕΠ. Η 

Επιτροπή προσδοκά να συμμετάσχει σε πιο διεξοδικές συζητήσεις με τον 

νομοθέτη και να λάβει την έκθεση πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, η οποία θα λαμβάνει υπόψη τις συζητήσεις κατά τη δημόσια 

ακρόαση σχετικά με την ΠΕΠ, που συνδιοργανώθηκε από την Επιτροπή 

Συνταγματικών Υποθέσεων και την Επιτροπή Αναφορών τον Φεβρουάριο 

2015. 

Σχολιάζοντας κανείς την παραπάνω έκθεση της Επιτροπής, δεν μπορεί 

παρά να εντοπίσει την εξής, σημαντική, κατά τη γνώμη μου, αντίφαση πίσω 

                                                           
100 “ECI – First Lessons of Implementation”. 

Βλ. http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/search.html?word=ECI+-

+First+Lessons+of+Implementation 
101 Βλ. http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-

eci-day-2014 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/search.html?word=ECI+-+First+Lessons+of+Implementation
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/search.html?word=ECI+-+First+Lessons+of+Implementation
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-eci-day-2014
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-eci-day-2014


 
72 

από τα λεγόμενα και τις προθέσεις της. Από τη μία πλευρά η Επιτροπή, 

συντάσσοντας αυτήν την έκθεση, δείχνει υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και 

ενδιαφέρον για ένα τόσο καίριο θέμα. Αναγνωρίζει ρητά, μαζί με τα θετικά, 

και τις ομολογουμένως πολλές αδυναμίες της εφαρμογής της διαδικασίας της 

ΠΕΠ, τις απαριθμεί και τις αναλύει αφουγκραζόμενη τις ανησυχίες των 

ενδιαφερόμενων μερών (stakeholders) και τις ενστάσεις που υπάρχουν πάνω 

στο πολύ σημαντικό αυτό εργαλείο συμμετοχικής δημοκρατίας. Από την άλλη, 

όμως, δεν περνάει απαρατήρητο το γεγονός ότι η Επιτροπή παραλείπει (ή 

πιθανώς αποφεύγει εσκεμμένα) να καταθέσει και μια δέσμη προτάσεων και 

πρωτοβουλιών προς την κατεύθυνση της βελτίωσης των διαδικαστικών 

αδυναμιών του Κανονισμού για την ΠΕΠ, κάνοντας έτσι την έκθεσή της πιο 

ουσιαστική και επωφελή, και όχι να περιορίζεται σε μια απλή καταγραφή και 

απαρίθμηση των προβλημάτων. Επίσης, φαίνεται να «πετάει το γάντι» στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, περιμένοντας από εκθέσεις και πρωτοβουλίες δικές 

του την κατάθεση προτάσεων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών. 

Ίσως τελικά το ενδιαφέρον της Επιτροπής για την ΠΕΠ να μην είναι 

τόσο αυθεντικό απέναντι σε ένα εργαλείο, που όπως ειπώθηκε παραπάνω, 

μπορεί να υποσκάψει έως ένα βαθμό το προνόμιό της για νομοθετική 

πρωτοβουλία. Θα μπορούσε να ισχυριστεί πιθανώς κάποιος ότι παρόλη την 

κινητικότητα που επιδεικνύει επί του θέματος, μάλλον αφήνει μισή την 

προσπάθεια με το να μην καταθέτει καμία ιδέα επίλυσης των αδυναμιών που η 

ίδια η Επιτροπή αναγνωρίζει. Ένα από τα πιο σημαντικά θεσμικά όργανα (για 

κάποιους το σημαντικότερο εξαιτίας του υπερεθνικού του χαρακτήρα), το 

κατεξοχήν όργανο που προτείνει, εκτελεί και επιβλέπει τη νομοθεσία σε όλη 

την Ένωση, εδώ παρουσιάζεται ύποπτα αμέτοχο στην εξεύρεση σοβαρών και 

εμπεριστατωμένων λύσεων. Έτσι θα μπορούσε η Επιτροπή να διεκδικήσει τον 

κύριο και καθοδηγητικό ρόλο στα αιτήματα των πολιτών αποκτώντας κύρος 

και αξιοπιστία και, το σημαντικότερο, αντλώντας ακόμη περισσότερη 

νομιμοποίηση μέσω μιας πιο σωστά δομημένης και άρτιας διαδικασίας. Αντ’ 

αυτού μάλλον αρνείται να συμβάλει στην ουσιαστική αναμόρφωση και 

βελτίωση της ΠΕΠ, φοβούμενη πιθανώς τον αναβαθμισμένο ρόλο που θα 
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ενέχει και την καταλυτική συμβολή στη διαμόρφωση κοινοτικής νομοθεσίας, 

παρακάμπτοντας τη θεσμικότητα και κανονικότητα της Επιτροπής. 

 

3. Η ενεργός συμμετοχή των οργανώσεων  

 Όπως εκτέθηκε στο αντίστοιχο κεφάλαιο, η υποβολή πρωτοβουλιών δεν 

είναι δυνατή από οργανισμούς, των οποίων ο ρόλος περιορίζεται στην διάδοση 

των ιδεών της εκάστοτε πρωτοβουλίας και στην βοήθεια προς τους 

διοργανωτές-φυσικά πρόσωπα προκειμένου να συλλέξουν υπογραφές 

στήριξης, ενώ παράλληλα έχουν τη δυνατότητα να χρηματοδοτούν τη 

διαδικασία. 

 Αδιαμφισβήτητα, ένας περισσότερο ενεργός ρόλος στις οργανώσεις 

πολιτών θα μπορούσε να συμβάλει ενεργά στην προώθηση του θεσμού σε ένα 

ευρύτερο πεδίο. Ο λόγος για τον οποίο διατυπώθηκε ο προβληματισμός περί 

της μη δυνατότητας των οργανώσεων, θα μπορούσε να είναι ότι θα ήταν 

ευχερέστερη η επικοινωνία και η αναζήτηση των διοργανωτών, εφόσον 

επρόκειτο για φυσικά πρόσωπα. 

 Παρά ταύτα, υφίστανται δύο σημαντικές κατηγορίες οργανώσεων, οι 

οποίες θα μπορούσαν να συμβάλουν στην βελτίωση της αποτελεσματικότητας 

του θεσμού. Η πρώτη κατηγορία αφορά τις εξειδικευμένες οργανώσεις 

πολιτών πάνω σε ιδιαίτερα επιστημονικά ζητήματα, οι οποίες επικοινωνούν 

άμεσα με τους διοργανωτές, ενώ η δεύτερη κατηγορία αφορά τις κινήσεις 

εκείνες των πολιτών, οι οποίες αφορούν ευρύτερα κοινωνικά ζητήματα, 

γνώμονας των οποίων είναι η ευαισθητοποίηση των πολιτών σε μία ευρεία 

κατηγορία κοινωνικών ζητημάτων.102 

 Τόσο η πρώτη όσο και η δεύτερη κατηγορία οργανώσεων θα 

μπορούσαν να διαδραματίσουν ένα πολιτικό ρόλο στην αναζήτηση και 

υιοθέτηση πρωτοβουλιών. Μάλιστα, η κινητικότητα προς την κατεύθυνση 

αυτή έχει ήδη ξεκινήσει από ένα κίνημα το οποίο εντοπίζεται στην Γερμανία 

                                                           
102 Julia De Clerck-Sachsse, Perspectives on European Politics and 

Society, Civil Society and Democracy in the EU: The paradox of the 

European Citizens Initiative, Τόμος 13, 2012, σελ. 299-311. 
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και στην Αυστρία με ένα προσανατολισμό περισσότερο πολιτικό από τα 

προηγούμενα έτη.103 

 Κατά συνέπεια, η πρόσδοση στην λειτουργία ενός χαρακτήρα 

περισσότερο πολιτικού ενδεχομένως να μπορούσε να αποδώσει ένα ισχυρό 

εφαλτήριο και στα ευρωπαϊκά κόμματα και συνασπισμούς κομμάτων, όπως 

έχουν διαμορφωθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να ασχοληθούν περισσότερο 

ενεργά με το θεσμό104, με τρόπο και φόρμουλα ο οποίος θα πρέπει να τύχει 

ενδελεχούς αναζήτησης στη συνέχεια. 

 Πράγματι, τα κόμματα είτε έχουν χαρακτήρα εθνικό, είτε υπερεθνικό, 

διαθέτουν ένα βασικό στοιχείο, το οποίο αποτελεί βασική έλλειψη του θεσμού 

αυτή τη στιγμή, αυτό της μαζικότητας. Διαμέσου της οργάνωσης που 

αδιαμφισβήτητα διαθέτουν, η προώθηση μιας πρωτοβουλίας καθίσταται πολύ 

πιο εύκολη συγκρινόμενη με την διαδικασία όπως ισχύει σήμερα. 

 Η υπόθεση αυτή δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να οδηγήσει στην 

πρακτική η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών να τραπεί σε κομματικό όργανο 

ή να καταστεί έρμαιο εν όψει κομματικών σκοπιμοτήτων, δεδομένου ότι ο 

αρχικός σχεδιασμός της δεν ενέπλεκε καθόλου τα ευρωπαϊκά κόμματα. 

 Ωστόσο, θα μπορούσε ως πεδίο ανάπτυξης και βελτίωσης της υποδομής 

να αξιοποιηθεί και αυτή η δυνατότητα, κυρίως ως προς την κίνηση και 

συλλογή υπογραφών στήριξης κατά τον απαιτούμενο αριθμό. Περαιτέρω, η 

ευαισθητοποίηση των κομμάτων προκειμένου να φέρουν τους Ευρωπαίους 

πολίτες σε μια πρώτη επαφή με το θεσμό θα εισέφερε σημαντικά, δεδομένου 

ότι ένα μεγάλο ποσοστό πολιτών αγνοεί την Πρωτοβουλία Ευρωπαίων 

Πολιτών. 

 Τέλος, είναι σημαντικό να γίνει αντιληπτό από όλους ότι η ενεργή 

συμμετοχή των κομμάτων θα πρέπει να λάβει χώρα προς εξυπηρέτηση του 

συμφέροντος απάντων, εκτός κομματικών πολιτικών και σχεδιασμών. Εφόσον 

                                                           
103 Justin Greenwood, Perspectives on European Politics and Society, 

The European Citizens Initiative and EU Civil Society Organizations, 

Τόμος 13, 2012, σελ. 325-336. 
104 Rudolf Hrbek, Perspectives on European Politics and Society, 

Political Parties and the European Citizens Initiative, Τόμος 13, 

2012, σελ. 370-384. 
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ο θεσμός διαχωρισθεί πλήρως από παραταξιακούς συνασπισμούς θα τύχει της 

δέουσας αποδοχής και ανάπτυξης. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Η Πρωτοβουλία Πολιτών είναι το πρώτο υπερεθνικό εργαλείο 

συμμετοχικής δημοκρατίας στον κόσμο και μία από τις μεγαλύτερες 

καινοτομίες της Συνθήκης της Λισαβόνας. Οι αλλαγές που θα φέρει, μικρές ή 

μεγάλες, στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αναπόφευκτες. 

Η ΠΕΠ πιθανώς να αποτελέσει ένα δίκοπο μαχαίρι για τους 

ευρωπαϊκούς θεσμούς και κυρίως για την Επιτροπή. Από τη μια, προωθώντας 

μια Πρωτοβουλία η οποία εκφράζει τη βούληση ενός μεγάλου αριθμού 

πολιτών, εξυψώνεται στα μάτια τους ως ο κύριος εκφραστής των συμφερόντων 

τους, αντλώντας έτσι πολιτική νομιμοποίηση και αναπληρώνοντας το 

δημοκρατικό της έλλειμμα. Από την άλλη, όμως, έχει ειπωθεί ότι λόγω της 

πολιτικής πίεσης που της ασκείται μέσω μιας Πρωτοβουλίας, πιθανώς να 

ελαττώνεται το κύρος και η δύναμή της καθώς μια ΠΕΠ μπορεί να υποσκάψει 

το αποκλειστικό δικαίωμα της Επιτροπής για νομοθετική πρωτοβουλία. Γι’ 

αυτό ίσως η Επιτροπή υποστήριζε εξαρχής πιο αυστηρές προϋποθέσεις ώστε 

να προχωρήσει μια Πρωτοβουλία (1/3 των κρατών μελών ελάχιστος αριθμός 

και όχι το 1/4 που τελικά ίσχυσε). 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το μοναδικό άμεσα εκλεγμένο όργανο της 

Ένωσης, υπήρξε, όπως είναι λογικό, σταθερός σύμμαχος της ΠΕΠ από την 

πρώτη στιγμή. Με την Πρωτοβουλία Πολιτών, το Ευρωκοινοβούλιο αποκτά 

ένα δεύτερο μοχλό πίεσης προς τα άλλα δύο θεσμικά, και ανταγωνιστικά του, 

όργανα (Επιτροπή και Συμβούλιο), καθώς τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα 

που το απαρτίζουν μπορούν να στηρίξουν και να προωθήσουν μια ΠΕΠ που 

εξυπηρετεί και δικά τους συμφέροντα. Έτσι τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα, 

που εν πολλοίς είναι απαξιωμένα, έχουν μια ευκαιρία για σημαντική αύξηση 

της ισχύος τους. Η εμπειρία που διαθέτουν σε θέματα διεθνικής και 

ευρωπαϊκής συνεργασίας μεταξύ εθνικών κοινοβουλίων και κομμάτων, οι 

οργανωτικές τους δομές, η τεχνογνωσία τους, η παροχή τεχνικής και νομικής 

βοήθειας στη συλλογή και επεξεργασία στοιχείων για την υποστήριξη μιας 
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Πρωτοβουλίας, η βοήθεια στην οικονομική διαχείρηση μιας ΠΕΠ, η παροχή 

πληροφοριών σχετικά με το θέμα και τους στόχους μιας ΠΕΠ και η 

διοργάνωση δημόσιων ακροάσεων και επικοινωνιακής υποστήριξης είναι 

σημαντικότατα πλεονεκτήματα που διαθέτουν τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα 

και μπορούν να τα ενεργοποιήσουν. Με την προϋπόθεση τα πολιτικά κόμματα 

να αντιληφθούν την ευκαιρία που τους δίνεται και να επιδείξουν τα ανάλογα 

αντανακλαστικά, μπορούν να εκμεταλλευτούν τις ΠΕΠ ώστε να δημιουργηθεί 

μια ευρωπαϊκή δημόσια σφαίρα διαβούλευσης και να κινητοποιήσουν ένα 

εκλογικό κοινό, που σήμερα κατά κύριο λόγο αδιαφορεί, να ασχοληθεί με τις 

ευρωπαϊκές υποθέσεις.105 

Προσπαθώντας να εντοπίσουμε τη μεγάλη εικόνα πίσω από τις ΠΕΠ, το 

δάσος πίσω από το δέντρο, θα μπορούσε να ειπωθεί ότι η Πρωτοβουλία 

Πολιτών δύναται να μεταβάλει την ισορροπία των δυνάμεων μεταξύ του 

θεσμικού τριγώνου (Ευρωκοινοβούλιο, Επιτροπή, Συμβούλιο). Πάντα κατά τη 

διαδικασία της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας, η Επιτροπή και το 

Κοινοβούλιο σχημάτιζαν συμμαχίες μεταξύ τους κατά του Συμβουλίου. Αν 

θεωρήσουμε ότι πλέον μια ΠΕΠ λειτουργεί ενισχυτικά στην επιρροή του 

Ευρωκοινοβουλίου και της Επιτροπής, φαίνεται ότι το Συμβούλιο, ένα καθαρά 

διακυβερνητικό όργανο, αποδυναμώνεται. Δύσκολα, άλλωστε, οι εκλεγμένοι 

εκπρόσωποι των κρατών μελών στο Συμβούλιο θα αναλάμβαναν το πολιτικό 

κόστος να δυσαρεστήσουν έναν τόσο μεγάλο αριθμό πολιτών και να 

απορρίψουν μια Πρωτοβουλία ή να την αλλάξουν ριζικά. Αυτό κάλλιστα θα 

μπορούσε να οδηγήσει σε μια εν γένει αποδυνάμωση του διακυβερνητικού 

στοιχείου και των εθνικών συμφερόντων εντός της Ένωσης προς όφελος της 

ταχύτερης ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, της ενίσχυσης της κοινοτικής 

αλληλεγγύης και συνεργασίας στη βάση κοινών αρχών και αξιών. 

 

 

 

 

                                                           
105 Παπαδόπουλος Ι., ό.π., σελ. 18. 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

Η ανάπτυξη που προηγήθηκε αποτέλεσε μια ευρεία απόπειρα έκθεσης 

ενός ευρωπαϊκού θεσμού, ο οποίος πηγάζοντας από ήδη εφαρμοσμένα 

πρότυπα, εγκαθιδρύθηκε προκειμένου να επιλύσει συγκεκριμένα προβλήματα, 

τα οποία δημιουργήθηκαν ως συνέπεια της ιδέας της ευρωπαϊκής 

ολοκλήρωσης. Το ζήτημα του δημοκρατικού ελλείμματος στη θεσμική 

λειτουργία της Ε.Ε. είναι όντως ένα ουσιαστικό και φλέγον πρόβλημα. 

Το ιδιόμορφο πολιτικοοικονομικό αυτό μόρφωμα, το οποίο στήριξε την 

ύπαρξη και δύναμή του στην από κοινού συναίνεση κυρίαρχων εθνικών 

κρατών προς χάριν ενός ανώτερου οράματος με σκοπό μια διαρκή ευμάρεια, 

δέχεται πλέον ισχυρούς κλυδωνισμούς εκ των έσω· από την ίδια την ελλιπή 

θεσμική σχεδίασή του. Οι αιτιάσεις που του προσάπτουν και αφορούν τη 

μειωμένη, σε ορισμένους τομείς, δημοκρατική νομιμοποίηση οπωσδήποτε δεν 

πρέπει να παραβλέπονται από ένα οργανισμό που αξιώνει να αποκαλείται 

δημοκρατικός, σε μια εποχή που τα ευρωπαϊκά δημοκρατικά αντανακλαστικά 

δοκιμάζονται από τις δογματικές, τεχνοκρατικές «λύσεις» για την 

αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης που διανύουμε. 

Η νομοθετική ρύθμιση διαμέσου του Κανονισμού του 2011 υπήρξε 

άρτια, χωρίς εμφανή κενά δικαίου ή ελλιπή νομοθετική πρόβλεψη, αφού 

δημιούργησε με κάθε λεπτομέρεια την υποδομή για την ανάπτυξη του θεσμού, 

ο οποίος εν πολλοίς παρουσιάζει ομοιότητα με τον αντίστοιχο αμερικάνικο. 

Η εισαγωγή ωστόσο της κίνησης αυτής δεν έτυχε της αναμενόμενης 

αποδοχής από το σύνολο των λαών της Ευρώπης, όπως προκύπτει από τους 

πραγματικούς αριθμούς και ειδικότερα από το γεγονός ότι κατόπιν τριών και 

πλεόν ετών μόλις δύο πρωτοβουλίες απαντήθηκαν από την Επιτροπή. Με τις 

αυστηρές προϋποθέσεις και το σφιχτό πλαίσιο το οποίο επιτρέπει η Επιτροπή 

να λειτουργήσει η Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών, η Ευρώπη εμφανίζεται 

να δίνει νομιμοποίηση με το ένα χέρι και με το άλλο να την παίρνει πάλι πίσω. 
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Το γεγονός αυτό καθιστά απαραίτητη την de jure και de facto επέμβαση 

των ευρωπαϊκών οργάνων προκειμένου να σημειωθούν οι καίριες μεταβολές, 

ώστε ο θεσμός να αποκτήσει μία νέα δυναμική, περισσότερο διαδεδομένη, 

δημοφιλή και πιο προσιτή στον πολίτη. Το έλλειμμα πληροφόρησης που 

υπάρχει στην Ένωση, ήτοι η άγνοια ή η παραπληροφόρηση των Ευρωπαίων 

πολιτών σχετικά με τις επιδιώξεις και τα επιτεύγματα των ενωσιακών 

πολιτικών και δράσεων, πρέπει να αντιμετωπιστούν ουσιαστικά και 

αποτελεσματικά.  

Σε αντίθετη περίπτωση, το ευρύ αυτό πεδίο δημοκρατικού διαλόγου θα 

αποδειχθεί κενό γράμμα, δίχως πρακτική και ουσιαστική εφαρμογή. Η άγνοια 

προκαλεί αδιαφορία για τις μέχρι τώρα κατακτήσεις της ευρωπαϊκής 

ολοκλήρωσης και δυσπιστία για τους περίπλοκους μηχανισμούς χάρη στους 

οποίους επιτεύχθηκαν. Οι αδιάφοροι πολίτες καταφεύγουν σε εύκολους 

αφορισμούς και δογματικές κριτικές όσο συντηρείται μια ευρωπαϊκή 

εσωστρέφεια.106 Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν συνάδει με την ιδέα του Ευρωπαίου 

Πολίτη, του πολίτη μίας ενωμένης – τύποις και πράξοις – Ευρώπης, στην 

οποία ο καθένας από εμάς θα μπορεί να έχει φωνή, λόγο και ενεργό 

συμμετοχή. Το ευρωπαϊκό όραμα επιτάσσει πολίτες ενεργούς και ικανούς να 

διαχειριστούν έμπρακτα τις προκλήσεις της κοινωνικής και οικονομικής 

ένωσης. Η απάθεια ή αδιαφορία περί των κοινών υποθέσεων δεν συνάδει επ’ 

ουδενί με τους πολίτες «νέας γενιάς», οι οποίοι διακρίνονται για την κοινωνική 

ευαισθητοποίηση και δράση. 

Είναι στο χέρι όλων μας να διατηρήσουμε ενεργό το όπλο που δίδεται από την 

Ένωση και αποτελεί εχέγγυο της υγιούς συμμετοχικής δημοκρατίας, σε μία 

Ευρώπη η οποία αφενός χαρακτηρίζεται από κοινούς προβληματισμούς και 

αφετέρου από κοινούς ως επί το πλείστον στόχους. 

 

 

 

                                                           
106 Νίκος Μούσης, Ευρωπαϊκή Ένωση, Δίκαιο, Οικονομία, Πολιτική, 13η 

έκδοση, Παπαζήσης, Αθήνα, 2011, σελ. 184-185. 
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