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Περίληψη 

Στην παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζεται η εξέλιξη της έννοιας του λεγόμενου 

δημοκρατικού ελλείμματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και οι προτάσεις που έχουν 

κατατεθεί για τον περιορισμό και την εξισορρόπηση του από διάφορες πηγές 

δημοκρατικής νομιμοποίησης.  

Στο πρώτο Κεφάλαιο ξεκινώντας από την ιστορική εξέλιξη της δημοκρατίας 

ερευνούμε τη μεταβαλλόμενη έννοια της από εποχή σε εποχή. Στη συνέχεια 

αναλύονται τρεις συγκεκριμένες μορφές δημοκρατίας για να φτάσουμε στο 

ζητούμενο που είναι η προσαρμογή του νοήματος της δημοκρατίας στην 

ιστορικοπολιτική ιδιαιτερότητα της ΕΕ. 

Αντικείμενο του δεύτερου Κεφαλαίου αποτελεί η εξέταση του θεσμικού συστήματος 

της ΕΕ. Η ανάλυση των ειδών και της λειτουργίας κάθε θεσμικού οργάνου ξεχωριστά 

επικεντρώνεται στο βαθμό της δημοκρατικότητας του. Επόμενο στάδιο αποτελεί η 

διερεύνηση της συγκρότησης του συστήματος διακυβέρνησης της ΕΕ και η 

δημοκρατική νομιμοποίηση του. 

Ως συνέχεια της ανάλυσης των δύο πρώτων Κεφαλαίων στο τρίτο Κεφάλαιο τίθεται 

το ερώτημα: «είναι δημοκρατική η λειτουργία της ΕΕ;». Για να απαντηθεί το 

ερώτημα εξετάζονται οι απόψεις όσων υποστηρίζουν ότι η ΕΕ έχει επαρκή 

δημοκρατική νομιμοποίηση και όσων διατείνονται ότι στην ΕΕ υπάρχει δομική 

έλλειψη δημοκρατίας, καθώς και ο ρόλος που έπαιξε η σύγκρουση των απόψεων 

αυτών στην πορεία για την ευρωπαϊκή ενοποίηση και ολοκλήρωση. Ως επακόλουθο 

των προηγουμένων το επόμενο βήμα αφορά την μελέτη της προσπάθειας 

εκδημοκρατισμού της ΕΕ. 

Στο τέταρτο Κεφάλαιο η έρευνα επικεντρώνεται στη δημοκρατική νομιμοποίηση και 

νομιμότητα της ΕΕ. Αναδεικνύεται η αναγκαιότητα της νομιμοποίησης του 

Ευρωπαϊκού συστήματος διακυβέρνησης και αναζητούνται οι πήγες νομιμοποίησης. 

Διερευνάται η δυνατότητα άντλησης της απαραίτητης νομιμοποίησης των 

Ευρωπαϊκών πολιτικών μέσω της αναμόρφωσης του συστήματος διακυβέρνησης.  

Στο πέμπτο Κεφάλαιο επιχειρείται μια ανάλυση της εκλογικής συμπεριφοράς των 

ευρωπαίων πολιτών με έμφαση στις τελευταίες Ευρωεκλογές του Μαΐου του 2014.  
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Εισαγωγή  

Ο εκδημοκρατισμός στη λειτουργία των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και 

η αναγκαιότητα της νομιμοποίησης των Ευρωπαϊκών πολιτικών είναι ένα διαχρονικό 

και κρίσιμο ζήτημα για το μέλλον του ευρωπαϊκού εγχειρήματος. 

Η συζήτηση για το ζήτημα της ποιότητας της δημοκρατίας μέσα στην ΕΕ και του 

δημοκρατικού ελλείμματος στην συμμετοχή των ευρωπαίων πολιτών στη διαδικασία 

λήψης αποφάσεων και στη λειτουργία του συστήματος διακυβέρνησης της ΕΕ, έχει 

ξεκινήσει πριν από αρκετά χρόνια αλλά παραμένει και σήμερα εξαιρετικά επίκαιρη. 

Η ανάλυση του θέματος γίνεται κάτω από το πρίσμα των νεώτερων δεδομένων και 

εξελίξεων που δοκιμάζουν την αντοχή και συνοχή του ευρωπαϊκού οικοδομήματος.  

Σε μια περίοδο που το όραμα της ευρωπαϊκής πολιτικής ενοποίησης φαίνεται να μην 

ανταποκρίνεται στα προσδοκώμενα οφέλη των πολιτών από αυτήν, ειδικά στις χώρες 

που πλήττονται περισσότερο από την οικονομική κρίση, καθιστά το αντικείμενο της 

έρευνας στην συγκεκριμένη εργασία εξαιρετικά ενδιαφέρον. Η παρατεταμένη ύφεση, 

η αδυναμία έγκαιρης αντιμετώπισης της κρίσης χρέους, η έλλειψη αλληλεγγύης, η 

αύξηση της φτώχιας, η έκρηξη της ανεργίας και η διεύρυνση των ανισοτήτων είναι 

παράγοντες που αυξάνουν τη δυσπιστία των πολιτών έναντι της ευρωπαϊκής 

ολοκλήρωσης. Αυτό οδηγεί στην απομάκρυνση από το στόχο της ευρωπαϊκής 

πολιτικής ενοποίησης και στην ενίσχυση των ευρωσκεπτικιστών και των ακραίων 

κομμάτων τροφοδοτώντας επικίνδυνες τάσεις επανεθνικοποίησης εξουσιών και από-

ολοκλήρωσης του ευρωπαϊκού εγχειρήματος. 

Ο κίνδυνος αυτός είναι πλέον ορατός. Για να αποκατασταθεί η αξιοπιστία της ΕΕ και 

να ανακτηθεί η χαμένη εμπιστοσύνη των ευρωπαίων πολιτών δεν αρκεί η ρητορική 

για τις αξίες και τις αρχές που οδήγησαν στο όραμα την ενωμένης Ευρώπης. Οι γενιές 

που έζησαν τη φρίκη των πολέμων εκλείπουν με το πέρασμα των χρόνων και οι 

νεώτερες γενιές δεν γνωρίζουν ή δεν καταλαβαίνουν τι οδήγησε και ποια είναι τα 

προσδοκώμενα οφέλη της πολιτικής ενοποίησης της Ευρώπης.  

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΚ) και αρχηγός του σοσιαλιστικού 

κόμματος Martin Schulz δήλωσε σε ομιλία του τον Μάρτιο του 2013 ότι «μία από τις 

μεγαλύτερες απειλές για την ΕΕ είναι ότι οι άνθρωποι χάνουν εντελώς την 

εμπιστοσύνη τους στην ικανότητα της ΕΕ να λύσει τα προβλήματά τους και αν η 
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νεότερη γενιά χάνει την εμπιστοσύνη της τότε στα μάτια μου η Ευρωπαϊκή Ένωση 

βρίσκεται σε πραγματικό κίνδυνο» και επεσήμανε «σώσαμε τις τράπεζες, αλλά 

κινδυνεύουμε να χάσουμε μία γενιά»
1
. 

Οι ευρωπαίοι ηγέτες δεν νομιμοποιούνται πλέον να αγνοούν την γνώμη των πολιτών 

τους όπως έκαναν τις πρώτες δεκαετίες της ευρωπαϊκής ενοποίησης και να κλείνουν 

τα αυτιά τους στις ολοένα αυξανόμενες φωνές αμφισβήτησης της ίδιας της σημασίας 

ύπαρξης της ΕΕ. Αν και το ισοζύγιο των κοινωνικό-οικονομικών οφελών γέρνει 

ακόμα προς την πλευρά της παραμονής ή ένταξης στην ευρωπαϊκή οικογένεια η 

πίεση προς την αντίθετη πλευρά αυξάνεται, ειδικά στις χώρες που έχουν πληγεί 

περισσότερο από την κρίση. Τον Μάρτιο του 2015 η Ισλανδία ανακοίνωσε ότι 

αποσύρει την υποψηφιότητά της για ένταξη στην ΕΕ που είχε υποβάλει το 2009.  

Η Ομάδα Σοφών για το μέλλον της Ευρώπης στην έκθεση της προς το Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο τον Μάιο του 2010 αναφέρει ότι «οι πολίτες μας, ενώπιον μιας κρίσης για 

την οποία δεν ευθύνονται, θα ανανεώσουν την εμπιστοσύνη τους προς το ευρωπαϊκό 

εγχείρημα μόνο εάν οι ηγέτες τους είναι ειλικρινείς μαζί τους σχετικά με την κλίμακα 

των μελλοντικών προκλήσεων και εάν κληθούν να συνεισφέρουν κατά τρόπο 

ανάλογο με εκείνο που έφερε ευημερία στην Ευρώπη μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο 

Πόλεμο»
2
. Η προτροπή αυτή προς τους υπεύθυνους για την ευρωπαϊκή διακυβέρνησή 

δημοσιοποιήθηκε μετά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση αλλά πριν την κρίση 

χρέους που εκδηλώθηκε στους κόλπους της ΕΕ που επιδείνωσε τη σχέση 

εμπιστοσύνης των πολιτών με την Ένωση.  

Η αντιμετώπιση μιας από τις βασικές αδυναμίες της ΕΕ, του δημοκρατικού 

ελλείμματος, σε συνδυασμό με τη μεγαλύτερη και ουσιαστική νομιμοποίηση των 

πολιτικών και των αποφάσεων της Ένωσης, μπαίνει ως στοίχημα για τους 

ευρωπαίους ηγέτες. Από την έκβαση του εξαρτάται το μέλλον και η τύχη της 

ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Για να κερδηθεί δεν αρκούν οι συμφωνίες και οι 

συμβιβασμοί των ευρωπαϊκών ελίτ πίσω από τις κλειστές πόρτες των Συμβουλίων 

κορυφής αλλά απαιτείται η συναίνεση των λαών της Ευρώπης.  

                                                           
1
 Ομιλία Martin Schulz στο «Reuters Future of the Euro Zone Summit», Βρυξέλες 7 Μαρτίου 2013, 

http://www.reuters.com/article/2013/03/11/us-eu-parliament-crisis-idUSBRE92A08W20130311 
2
 Έκθεση της Ομάδας Σοφών προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για το μέλλον της Ευρώπης με τίτλο 

«Εγχείρημα Ευρώπη 2030 - προκλήσεις και ευκαιρίες», Μάιος 2010 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/el_web.pdf  

http://www.reuters.com/article/2013/03/11/us-eu-parliament-crisis-idUSBRE92A08W20130311
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/el_web.pdf
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο : ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ  ΈΝΩΣΗ  

1.1 Η ιστορική εξέλιξη της δημοκρατίας  

Η δημοκρατία βρίσκεται από τη στιγμή της σύλληψης της κατά την αρχαϊκή περίοδο 

σε μια διαρκή και αέναη ιστορική εξέλιξη. Η έννοια και το περιεχόμενο της δεν 

μεταβάλλονται μόνο από εποχή σε εποχή αλλά και μεταξύ διαφορετικών πεδίων ή 

χώρων εφαρμογής της. Η μεγάλη δημοτικότητα του όρου και η σχεδόν καθολική και 

de facto αποδοχή της λειτούργησε πολλές φορές στην ιστορία της ανθρωπότητας 

παραπλανητικά και αποπροσανατολιστικά καθώς επιχειρήθηκε να ενδυθούν με τον 

μανδύα της καθεστώτα αλλά και πρακτικές που ήταν κάθε άλλο παρά δημοκρατικές. 

Αυτό οδήγησε σε πολλές διαμάχες που εξακολουθούν και σήμερα για το τι είναι 

δημοκρατικό και τι δεν είναι. Για την ποικιλομορφία της έννοιας της δημοκρατίας ο 

Konrad Hesse
3
 επισήμανε ότι δεν υπάρχει σχεδόν καμία έννοια του συνταγματικού 

δικαίου που να ερμηνεύεται με τόσους διαφορετικούς τρόπους
4
. Αν και η ερμηνεία 

της δημοκρατίας αποτελεί πεδίο έντονων αντιπαραθέσεων οι περισσότεροι στοχαστές 

συμφωνούν ότι το νόημα της δεν είναι σταθερό αλλά διαμορφώνεται κάθε φορά από 

τον χρόνο, τον τόπο και το πεδίο εφαρμογής της. 

1.1.1 Ορισμοί της δημοκρατίας 

Η λέξη και το νόημα της δημοκρατίας έχει τις ρίζες της στην αρχαία ελληνική πόλη-

κράτος. Η δημοκρατία παράγεται από τις λέξεις “δήμος” που έχει την έννοια του 

λαού και “κράτος” που έχει την έννοια της εξουσίας. Με άλλα λόγια δημοκρατία 

σημαίνει εξουσία του λαού. Σε αντίθεση με τη μοναρχία, όπου η ανώτατη αρχή 

παραχωρείται σε ένα άτομο, και την αριστοκρατία, όπου η υπέρτατη εξουσία 

ασκείται από μια μειοψηφία, στη δημοκρατία άρχει ο λαός
5
. Θεμέλιο του 

δημοκρατικού οικοδομήματος είναι η λαϊκή κυριαρχία, ο σεβασμός της οποίας 

συνιστά την ύψιστη δημοκρατική αρχή.  

                                                           
3
 Ο Konrad Hesse υπήρξε πολιτειολόγος και δικαστής στο Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο 

της Γερμανίας 
4
 Τσάτσος Θ. Δημήτρης, Η Έννοια της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Συμπολιτεία, εκδόσεις Πόλις, 

Αθήνα 2007, σ.38 & Hesse Konrad, Grundzüge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik 

Deutschland, C. F. Müller verlag, Heidelberg 1999, σ.58 
5
 Hansen Mogens Herman, Αρχαία Ελληνική και Σύγχρονη Δημοκρατία, εκδόσεις Μεσόγειος, Αθήνα 

2007, σ.σ.21-22 
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Η δημοκρατία, σύμφωνα με τον Joseph Shumpeter, αποτελεί το περιοδικό δικαίωμα 

των πολιτών να επιλέγουν κυβέρνηση και να της δίνουν την εξουσία να αποφασίζει 

για αυτούς
6
. Κατά τον Αυστριακό οικονομολόγο, όπως περιγράφεται στο κλασικό 

του έργο «Καπιταλισμός, Σοσιαλισμός και Δημοκρατία»
7
, η δημοκρατία νοείται ως μια 

πολιτική μέθοδος σύμφωνα με την οποία οι πολιτικές αποφάσεις για όλα τα ζητήματα 

λαμβάνονται από ορισμένα άτομα στα οποία έχει εκχωρηθεί αυτή η εξουσία από το λαό 

ως συνέπεια της πετυχημένης διεκδίκησης της λαϊκής ψήφου. 

Ο Ιταλός πολιτειολόγος Norberto Bobbio ορίζει τη δημοκρατία ως ένα σύνολο 

διαδικαστικών κανόνων για τη διαμόρφωση συλλογικών αποφάσεων που προβλέπει 

και επιζητά την ευρύτερη δυνατή συμμετοχή των ενδιαφερομένων
8
.   

Ο Andrew Heywood
9
 στο βιβλίο του «Εισαγωγή στην  Πολιτική» αναφέρει αναλυτικά 

τα νοήματα που έχουν αποδοθεί στην λέξη δημοκρατία. Μερικά από αυτά 

προσδιορίζουν τη δημοκρατία ως: 

 ένα σύστημα κυβέρνησης των φτωχών και των μη προνομιούχων  

 μια μορφή κυβέρνησης που υπηρετεί τα συμφέροντα του λαού  

 ένα σύστημα λήψης αποφάσεων βασισμένο στην αρχή της πλειοψηφίας  

 ένα σύστημα πρόνοιας και αναδιανομής με στόχο την άμβλυνση των 

κοινωνικών ανισοτήτων 

 ένα μέσο νομιμοποίησης των δημοσίων αξιωμάτων μέσω των εκλογών και της 

λαϊκής ψήφου 

Ένας άλλος ορισμός περιγράφει τη δημοκρατία ως μια συνεχή διαδικασία 

διαβούλευσης. Ένα καθεστώς είναι δημοκρατικό όταν οι σχέσεις των πολιτών με το 

κράτος χαρακτηρίζονται από ευρεία, ισότιμη, διασφαλισμένη και αμοιβαίως 

δεσμευτική διαβούλευση
10

.  

                                                           
6
 Καρβούνης Αντώνης, Εισαγωγή στην Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους, εκδόσεις Πατάκη, 

Αθήνα 2004, σ.274 
7
 Joseph Shumpeter, Capitalism, Socialism and Democracy, http://digamo.free.fr/capisoc.pdf  

8
 Τσινισιζέλης Μ. Ι. – Χρυσοχόου Δ. Ν., Ευρωπαϊκή Ένωση και Δημοκρατία: Δομικές Συνθήκες και 

Πολιτική Διαδικασία, εκδόσεις Ι. Σιδέρης, Αθήνα 1995, σ.41 
9
 Heywood Andrew, Εισαγωγή στην Πολιτική, εκδόσεις Πόλις, Αθήνα, 2006, σ.106 

10
 Tilly Charles, Δημοκρατία, εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα 2011, σ.σ.v-vi 

http://digamo.free.fr/capisoc.pdf
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Για τον Gramsci δημοκρατία σημαίνει περιορισμένη εξουσία και σχέση 

εμπιστοσύνης ανάμεσα σε κυβερνώντες και κυβερνώμενους
11

. Στη μαρξιστική σκέψη 

στο δήμο συμπεριλαμβάνονται μόνο οι χαμηλές κοινωνικές τάξεις και η δημοκρατία 

ορίζεται ως η εξουσία των φτωχών επί των πλουσίων
12

.  

Παρά τις διαφωνίες και τις διαφορετικές προσεγγίσεις κοινό στοιχείο στους ορισμούς 

της δημοκρατίας είναι η ύπαρξη και ο προσδιορισμός του λαού.  Η δημοκρατική αρχή 

σημαίνει ότι ο λαός αποτελεί την πηγή της εξουσίας και έχει την αποκλειστική 

εξουσία να καθορίσει τη μορφή και οργάνωση του πολιτεύματος του
13

. Η επίκληση 

του δήμου ως πηγή νομιμοποίησης είναι το κοινό χαρακτηριστικό των διαφόρων 

μορφών της δημοκρατίας. Δημοκρατικά πολιτικά καθεστώτα είχαν υπάρξει σε 

διαφορετικές περιόδους της ιστορίας με σημαντικές διαφορές μεταξύ τους κυρίως ως 

προς τον ορισμό του λαού και τον τρόπο άσκησης της εξουσίας τους
14

.   

1.1.2. Η μεταβαλλόμενη έννοια της δημοκρατίας από εποχή σε εποχή 

Η δημοκρατία είναι μια δυναμική έννοια που το νόημα της μεταβάλλεται μέσα στο 

χρόνο και το χώρο και εξελίσσεται συνεχώς παράλληλα με την εξέλιξη των πολιτικών 

συστημάτων και του περιβάλλοντος όπου αναπτύσσεται.  

Η ανάγκη εξέτασης του νοήματος της δημοκρατίας σε συσχέτιση πάντα με τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και δεδομένα της εποχής που μελετάμε, αποδεικνύεται από 

τη διαπίστωση που θα κάνουμε εάν μεταφέρουμε και εφαρμόσουμε στη σημερινή 

πραγματικότητα το πρότυπο της δημοκρατίας των αρχαίων Ελλήνων. Ένα πολιτικό 

καθεστώς που δίνει το δικαίωμα του πολίτη και της πολιτικής συμμετοχής μόνο 

στους άντρες άνω των 20 ετών, αποκλείοντας όλες τις γυναίκες, τους δούλους και 

τους μέτοικους
15

 είναι βέβαιο ότι θα χαρακτηριζόταν σήμερα ως αντιδημοκρατικό. 

Ακόμα όμως και χωρίς την εφαρμογή για όλους των αρχών που σήμερα ταυτίζονται 

με τη δημοκρατία, δηλαδή της ισότητας και της ελευθερίας, δεν παύει να θεωρείται η 

εκκλησία του δήμου της αθηναϊκής δημοκρατίας ως η επιτομή και το θεμέλιο της 

δημοκρατίας. 

                                                           
11

 Μακρυδημήτρης Αντώνης, Κράτος και Κοινωνία των Πολιτών - Ελευθερία και Κοινωνική 

Δικαιοσύνη, Μεταμεσονύκτιες εκδόσεις, Αθήνα 2006, σ.31 
12

 Βλ. Hansen Mogens Herman, ο.π., σ.σ.40-41 
13

 Βλ. Καρβούνης Αντώνης, ο. π., σ.281 
14

 Κουσκουβέλης Ηλίας, Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη και τη Θεωρία της Πολιτικής, εκδόσεις 

Παπαζήση, Αθήνα 1997, σ.233 
15

 Βλ. Heywood Andrew, ο. π., σ.107 
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Από την περίοδο της αρχαίας αθηναϊκής δημοκρατικής διακυβέρνησης μέχρι την 

εποχή του Rousseau στα μέσα του 18
ου

 αιώνα η δημοκρατία ως μορφή πολιτεύματος 

είχε περιφρονηθεί και τεθεί στο περιθώριο. Ο Rousseau επαναφέρει και 

αναδιατυπώνει τη δημοκρατία ως άριστη μορφή πολιτεύματος υποστηρίζοντας ότι 

μέσω αυτής δημιουργούνται προσδοκίες για πρόοδο και ανάπτυξη της κοινωνίας και 

του ανθρώπου
16

. Αν και η δημοκρατία ως όρος άρχισε ξανά να χρησιμοποιείται 

θεωρούνταν μέχρι τον 19
ο
 αιώνα ότι δεν είναι εφαρμόσιμη παρά μόνο σε μικρές 

κοινότητες, λόγω της αναγωγής της στην άμεση δημοκρατία της αρχαίας πόλης-

κράτους. Στη σύγχρονη εκδοχή της η δημοκρατία απαντάται στα τέλη του 19
ου

 αιώνα 

με την ανάπτυξη νέων θεωριών και την μετατροπή της σε αντιπροσωπευτική 

διακυβέρνηση. Η έννοια της δημοκρατίας εξακολούθησε να μετασχηματίζεται 

προσαρμοζόμενη συνεχώς στον ιστορικοπολιτικό χώρο εφαρμογής της. Είναι 

χαρακτηριστικό ότι το νόημα της δημοκρατίας έχει μεταβληθεί σήμερα όχι μόνο σε 

σχέση με την αρχαία Ελλάδα ή με τους τελευταίους αιώνες αλλά ακόμα και με αυτό 

που είχε λίγες δεκαετίες πριν. Η καθολικότητα για παράδειγμα της ψήφου 

εφαρμόστηκε στη Βρετανία το 1928 όταν απέκτησαν δικαίωμα ψήφου οι γυναίκες 

και στις Η.Π.Α. μόλις το 1960 όταν επιτράπηκε να ψηφίσουν για πρώτη φορά οι 

αφροαμερικανοί σε πολλές πολιτείες του Νότου
17

. 

Ο Charles Tilly αναλύει τη δημοκρατία ως μια μονίμως ρευστή και μεταβαλλόμενη 

κατάσταση παρομοιάζοντας την με έναν κινούμενο στόχο. Εκδημοκρατισμός 

σημαίνει την κίνηση των πολιτικών καθεστώτων προς αυτόν τον στόχο ενώ αντίθετα 

αποδημοκρατικοποίηση σημαίνει την απομάκρυνση από αυτόν τον στόχο
18

. Ο Tily 

αντιμετωπίζει τη δημοκρατία από την ωφελιμιστική της διάσταση ως εκείνο το 

πολιτικό καθεστώς που εξυπηρετεί περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο το συμφέρον 

των πολλών τόσο από την πλευρά των πολιτών όσο και από την πλευρά των 

κρατούντων. Οι πολίτες αισθάνονται ότι εισακούονται από τις κυβερνήσεις τους και 

ότι αντιμετωπίζονται με δικαιοσύνη και οι κυβερνώντες ότι με ένα δημοκρατικό 

καθεστώς που ικανοποιεί τη βούληση των πολλών και μειώνει τις ανισότητες έχουν 

αυξημένες πιθανότητες να επιβιώσουν
19

. Ο εκδημοκρατισμός παραμένει πάντοτε 

                                                           
16

 Σκουλάς Γιώργος, Εισαγωγή στην Πολιτική Φιλοσοφία και Θεωρία – Ρεύματα Σκέψης και Στοχαστές 

της Νεωτερικότητας, εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα 2011, σ.σ.293-294 
17

 Βλ. Heywood Andrew, ο. π., σ.107 
18

 Βλ. Tilly Charles, ο. π., σ.vii 
19

 Βλ. στο ίδιο, σ.vi 
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ατελής καθώς είναι μια δυναμική αλλά επισφαλής διαδικασία γιατί πάντα υπάρχει ο 

κίνδυνος να αντιστραφεί προς την αποδημοκρατικοποίηση. 

Στη νεότερη μορφή της η ιδέα της δημοκρατίας αποκτά ένα πιο σύνθετο νόημα από 

τον καιρό της αρχαιότητας. Η αλλαγή που σημειώθηκε στην έννοια της δημοκρατίας 

είναι κρίσιμη για την οικοδόμηση της Ευρώπης σήμερα
20

.  

Ο καθηγητής της πολιτικής θεωρίας στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης Larry 

Siedentop διακρίνει 3 διαφορετικούς τύπους επίκλησης της Δημοκρατίας σήμερα
21

: 

1. τη χωρίς άλλο προσδιορισμό δημοκρατία 

2. τη δημοκρατική διακυβέρνηση 

3. τη δημοκρατική κοινωνία 

Η επίκληση της «χωρίς άλλο προσδιορισμό δημοκρατίας» αποτελεί αρνητική χρήση 

της λέξης αυτής. Χρησιμοποιείται προκειμένου να επισημάνει και να απορρίψει 

κάποιες μορφές καταπίεσης ή και τον καταπιεστή, είτε πρόκειται για προνομιούχο 

τάξη είτε για δεσποτική παράταξη ή για ξένη αποικιακή δύναμη. Η αρνητική αυτή 

επίκληση της δημοκρατίας είναι απλουστευτική και δεν παρέχει καμία καθοδήγηση 

για την οικοδόμηση της κοινωνίας ή της διακυβέρνησης της.  Πρέπει να 

αντιμετωπίζεται με μεγάλη επιφύλαξη, ακόμη και με καχυποψία. Αυτή αποτελεί 

συνήθως οδηγό για το παρελθόν παρά για το μέλλον. 

Η επίκληση της «δημοκρατικής διακυβέρνησης» ανάγει την προέλευση της σε ένα 

απόλυτα ιεραρχικό ή αριστοκρατικό πρότυπο κοινωνίας. 

Η επίκληση της ιδέας της «δημοκρατικής κοινωνίας» συνδέεται με την κοινωνία των 

πολιτών. Η διαφορά είναι αμέσως εμφανής. Ο λόγος περί κοινωνίας των πολιτών δεν 

αφορμάται από την ομάδα αλλά από το άτομο
22

.  

 

1.2 Μορφές και θεωρίες δημοκρατίας 

Στο πεδίο της δημοκρατικής θεωρίας συναντάμε ένα ευρύ φάσμα μοντέλων και 

θεωριών. Η επιλογή των τριών μορφών, της άμεσης, της αντιπροσωπευτικής και της 

                                                           
20

 Siedentop Larry, Δημοκρατία στην Ευρώπη, εκδόσεις Θεμέλιο, Αθήνα 2002 (Democracy in Europe, 

Allen Lane, The Penguin Press, Λονδίνο 2000), σ.σ.71-72 
21

 Βλ. στο ίδιο,  σ.σ.72-73 
22

 Βλ. στο ίδιο, σ.81 
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συναρθρωτικής δημοκρατίας, που αναλύονται έγινε όσον αφορά για τις δύο πρώτες 

λόγω της επίκλησης τους από τις Ευρωπαϊκές Συνθήκες και για την τελευταία επειδή 

η θεωρία αυτή προσιδιάζει με τη μορφή της ΕΕ. 

1.2.1. Άμεση δημοκρατία  

Η άμεση ή συμμετοχική δημοκρατία βασίζεται στην άμεση, αμεσολάβητη και διαρκή 

συμμετοχή των πολιτών στο έργο της κυβέρνησης. Είναι ένα σύστημα λήψης 

αποφάσεων που καταργεί με την άμεση ανάμειξη των πολιτών τη διάκριση μεταξύ 

ασκούντων την κυβέρνηση και των κυβερνωμένων ή μεταξύ του κράτους και της 

κοινωνίας των πολιτών
23

. Η μορφή αυτή κυβέρνησης εφαρμόστηκε στην πράξη με τις 

λαϊκές συνελεύσεις των πολιτών στην Αθήνα και σε άλλες ελληνικές πόλεις της 

αρχαιότητας. Οι πολίτες συμμετείχαν ισότιμα στις συνελεύσεις, λάμβαναν αποφάσεις 

και νομοθετούσαν. Ο νόμος του κράτους ήταν ο νόμος των πολιτών. Οι πολίτες 

συμμετείχαν άμεσα και στις δικαστικές λειτουργίες ενώ όλοι εναλλάσσονταν, 

κάνοντας βραχύχρονη θητεία, με άμεση ψηφοφορία ή κλήρωση στα δημόσια 

αξιώματα
24

.  

Ο πυρήνας της συμμετοχικής δημοκρατίας για τον Rousseau βρίσκεται στη 

νομοθεσία η οποία ανήκει αποκλειστικά στον κυρίαρχο λαό χωρίς να υπάρχουν 

ενδιάμεσα στρώματα αντιπροσώπων του. Η κυβέρνηση ασκεί την εκτελεστική 

εξουσία λογοδοτώντας στο λαό ο οποίος την ελέγχει και μπορεί να την απολύσει ανά 

πάσα στιγμή
25

.  

Η άμεση δημοκρατία που για τον Rousseau ήταν το ιδανικό πολίτευμα δεν μπορεί για 

πρακτικούς λόγους να εφαρμοστεί σε μεγάλες κοινότητες. Ωστόσο είναι δυνατόν να 

λειτουργούν αμεσοδημοκρατικοί θεσμοί παράλληλα με τους αντιπροσωπευτικούς 

θεσμούς. Τέτοια παραδείγματα είναι η διεξαγωγή δημοψηφισμάτων και η αξιοποίηση 

της τεχνολογίας με την ηλεκτρονική ψήφο. Η συμμετοχική δημοκρατία που 

απορρίπτονταν στο πρόσφατο παρελθόν σε όλες τις μορφές της θα πρέπει να 

επανεξεταστεί καθώς τα σύγχρονα τεχνικά μέσα την κάνουν εφικτή.  

Στα πλεονεκτήματα της άμεσης δημοκρατίας συμπεριλαμβάνονται
26

: 

                                                           
23

 Βλ. Heywood Andrew, ο. π., σ.109 
24 Held David, Μοντέλα Δημοκρατίας, εκδόσεις Πολύτροπον, Αθήνα 2007, σ.σ.22, 33 & 49 
25

 Schmidt Manfred G., Θεωρίες της Δημοκρατίας, εκδόσεις Σαββάλας, Αθήνα 2000, σ.104 
26

 Βλ. στο ίδιο, ο. π, σ.107 
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 ο αυξημένος έλεγχος των πολιτών στη δημόσια ζωή 

 η δυνατότητα των πολιτών να εκφράζουν την άποψη τους χωρίς να 

εξαρτώνται από άλλους 

 η άμεση δημοκρατική νομιμοποίηση της εξουσίας λόγω της αυτοπρόσωπης 

συμμετοχής των πολιτών στη λήψη αποφάσεων 

Ένα σύγχρονο παράδειγμα άμεσης δημοκρατίας στην Ευρώπη αποτελεί η εφαρμογή 

του συστήματος για περισσότερο από έναν αιώνα στην Ελβετία
27

. Αν 50.000 από τα 8 

εκατομμύρια των Ελβετών επιθυμούν να καταργηθεί ένας νόμος ή μια πολιτική 

μπορούν να υπογράψουν μια αίτηση και να επιβάλουν ένα δημοψήφισμα. Για να 

κερδηθεί το δημοψήφισμα χρειάζεται διπλή πλειοψηφία και σε εθνικό επίπεδο και 

στα επιμέρους καντόνια. Για την ψήφιση πρότασης νόμου ή για τροποποίηση του 

Συντάγματος χρειάζονται 100.000 υπογραφές.  

Μια μορφή άμεσης δημοκρατίας έχουμε στο επίπεδο της ΕΕ με την Ευρωπαϊκή 

Πρωτοβουλία των Πολιτών που θεσπίστηκε στη Συνθήκη της Λισσαβώνας και έχει 

αρχίσει να εφαρμόζεται. Η καινοτομία αυτή αναλύεται διεξοδικά στην ενότητα 4.3. 

1.2.2. Αντιπροσωπευτική δημοκρατία 

Η αντιπροσωπευτική δημοκρατία αποτελεί μια άλλη μορφή δημοκρατίας 

διαφορετικής και περιορισμένης σε σχέση με την άμεση δημοκρατία. Στο σύστημα 

αυτό εξουσίας τα συμφέροντα και τις απόψεις των πολιτών αναλαμβάνουν να 

εκφράσουν εκλεγμένοι αντιπρόσωποι τους. Η μορφή αυτή δημοκρατίας είναι στην 

ουσία έμμεση δικαιολογώντας τη νομιμοποίηση της στην ψήφο του λαού, θεωρώντας 

ότι οι εκπρόσωποι που εκλέγει για να ασκούν πολιτική εξουσία για λογαριασμό του 

αντιπροσωπεύουν την άποψη του, ακόμα και εάν οι εκλογές δεν γίνονται σε τακτά 

διαστήματα και ακόμα και εάν εκφράζονται για θέματα που δεν έχει ρωτηθεί ποτέ και 

δεν έχουν τεθεί κατά την προεκλογική περίοδο. Η έννοια της αντιπροσωπευτικής ή 

αλλιώς φιλελεύθερης δημοκρατίας εμφανίζεται κατά τον 18
ο
 αιώνα στην Αγγλία, 

στην Ελβετία και στις Η.Π.Α.
28

 

Ως πλεονεκτήματα της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας θεωρούνται
29

: 

                                                           
27

 Bale Tim, Πολιτική στις χώρες της Ευρώπης – Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και αλληλεπιδράσεις, 

εκδόσεις Κριτική, Αθήνα 2011, σ.345 
28

 Hansen Mogens Herman, ο.π.,  σ.130 
29

 Βλ. Heywood Andrew, ο. π., σ.109 
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 η έμμεση δημοκρατική νομιμοποίηση καθώς η πλήρης εφαρμογή της άμεσης 

δημοκρατίας είναι ανέφικτη σε μεγάλες κοινότητες 

 η απαλλαγή των πολιτών από το βάρος λήψης αποφάσεων 

 η ανάθεση της κυβέρνησης στους πιο ειδικούς που διαθέτουν μεγαλύτερες και 

καλύτερες γνώσεις και εμπειρίες 

Τα πλεονεκτήματα του αντιπροσωπευτικού συστήματος δημοκρατίας που εντοπίζει ο 

John Stuart Mill είναι
30

: 

 η παρακολούθηση και ο έλεγχος της κεντρικής εξουσίας σε συνδυασμό με την 

ελευθερία του λόγου, του τύπου και της συνάθροισης 

 η καθιέρωση του Κοινοβουλίου ως προστάτη της ελευθερίας και επίκεντρο 

του ορθού λόγου 

  η ανάδειξη μέσω των εκλογών, προς μέγιστη ωφέλεια όλων, ανθρώπων που 

συνδυάζουν στο πρόσωπο τους ηγετικές ικανότητες και ευφυΐα  

Ο Mill αναγνώριζε ότι η αντιπροσωπευτική δημοκρατία συνεπάγεται ορισμένο 

κόστος σε σχέση με την άμεση δημοκρατία αλλά πίστευε ότι δεν υπάρχει καμία 

εναλλακτική λύση για μεγάλες κοινότητες.  

Το μεγαλύτερο πρόβλημα της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας είναι αυτό της 

συμμετοχής. Παρά την δημοκρατική κατάκτηση της καθολικής ψήφου το φαινόμενο 

της συνειδητής αποχής από την άσκηση αυτού του δικαιώματος τείνει να αυξάνεται, 

αν και σε διαφορετικό βαθμό, σε όλα τα δημοκρατικά κράτη. 

Η λειτουργία της ΕΕ θεμελιώνεται στην αντιπροσωπευτική δημοκρατία
31

. Στη 

Συνθήκη της Λισσαβώνας επιβεβαιώνεται η τήρηση βασικών αρχών της  

δημοκρατικής διακυβέρνησης στην Ένωση και ο σεβασμός της αρχής της ισότητας 

των πολιτών της από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της. Οι 

πολίτες εκπροσωπούνται άμεσα στο επίπεδο της Ένωσης στο ΕΚ και έχουν δικαίωμα 

να συμμετέχουν στον δημοκρατικό βίο της Ένωσης. Τα κράτη μέλη εκπροσωπούνται 

στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο από τον αρχηγό κράτους ή κυβέρνησης και στο 

Συμβούλιο από τις κυβερνήσεις τους οι οποίοι είναι δημοκρατικά υπεύθυνοι έναντι 

των Εθνικών τους Κοινοβουλίων και έναντι των πολιτών που τους εξέλεξαν. 

                                                           
30

 Βλ. Held David, ο. π., σ.127 
31

 Βλ. Συνθήκη της Λισσαβώνας, Τίτλος ΙΙ Διατάξεις περί Δημοκρατικών Αρχών, Άρθρα 8 & 8Α, 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2007:306:FULL:EL:PDF  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2007:306:FULL:EL:PDF
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Η θεώρηση ότι η αντιπροσωπευτική δημοκρατία υλοποιείται μόνο με το δικαίωμα 

ψήφου στους πολίτες είναι λανθασμένη
32

. Η έλλειψη ελέγχου της διακυβέρνησης 

ανάμεσα στις εκλογικές αναμετρήσεις δημιουργεί κενά δημοκρατικότητας και 

έλλειψη νομιμοποίησης της. Γι’ αυτό είναι απαραίτητο να λειτουργούν καθ’ όλη τη 

διάρκεια της θητείας των αιρετών αντιπροσώπων μηχανισμοί δημοκρατικού ελέγχου 

των πράξεων ή των παραλείψεων τους και να ζητείται η λογοδοσία τους. 

1.2.3. Η θεωρία της συναρθρωτικής δημοκρατίας  

Η θεωρία περί συναρθρωτικής ή αλλιώς συναινετικής δημοκρατίας (consociational 

democracy) περιγράφτηκε από τον Ολλανδό πολιτικό επιστήμονα Arend Lijphart. Ο 

τύπος αυτός δημοκρατίας είναι μια κυβερνητική μορφή η οποία όταν εφαρμόζεται σε 

μια βαθιά διασπασμένη κοινωνία σε διάφορους τομείς, εγγυάται την κοινωνικά 

αποδεκτή ρύθμιση όλων των δημοσίων υποθέσεων και θεμάτων σε εθνικό επίπεδο 

χωρίς να θίγεται η αυτονομία των διαφόρων τομέων στο υποεθνικό επίπεδο
33

. 

Τα μέσα για την επίτευξη αυτού του σκοπού είναι
34

:  

1. Το μοίρασμα της εξουσίας έτσι ώστε για τη λήψη αποφάσεων σε υποθέσεις 

γενικής σημασίας να υπάρχουν κοινές διαδικασίες διαμόρφωσης πολιτικής 

βούλησης μέσω διαπραγματεύσεων και συμβιβασμών, με τη συμμετοχή των 

αντιπροσώπων όλων των επιμέρους τομέων, κάτι που συμβαίνει για 

παράδειγμα σε κυβερνήσεις που στηρίζονται σε έναν ευρύ συνασπισμό. 

2. Τμηματική αυτονομία κάθε μεμονωμένου τομέα σε όλες τις υπόλοιπες 

υποθέσεις. 

3. Αναλογικότητα της πολιτικής αντιπροσώπευσης όλων των τμημάτων στη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων και στο μοίρασμα των κονδυλίων.  

4. Δικαίωμα αρνησικυρίας (βέτο) σε όλα τα μέλη της κοινότητας για τις 

υποθέσεις ζωτικού ενδιαφέροντος, κάτι που εγγυάται την πολιτική προστασία 

των μειοψηφούντων.  

Ο Lijphart επισημαίνει ότι για την επιτυχή εφαρμογή της συναινετικής δημοκρατίας 

δεν αρκεί μόνο η επιθυμία συνεργασίας αλλά χρειάζεται απαραίτητα η ύπαρξη 

ικανότητας επίλυσης προβλημάτων.  

                                                           
32

 Βλ. Τσινισιζέλης Μ. Ι. – Χρυσοχόου Δ. Ν., ο.π., σ.54 
33

 Βλ. Schmidt Manfred G., ο. π., σ.482 
34

 Βλ. στο ίδιο σ.σ.482-483 & Τσινισιζέλης Μ. Ι. – Χρυσοχόου Δ. Ν., ο. π., σ.σ.31-33 
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Η κοινωνική υποδομή της ΕΕ μπορεί να χαρακτηριστεί ότι εκφράζει τη θεωρία της 

συναρθρωτικής δημοκρατίας. Η ΕΕ δεν συνιστά κράτος αλλά δεν είναι ούτε μια απλή 

συνομοσπονδία. Είναι κάτι πολύ περισσότερο από μία ένωση κρατών με τη μορφή 

μιας απλής συνομοσπονδίας αλλά κάτι λιγότερο από μια ένωση με τη μορφή ενός 

ομοσπονδιακού κράτους. Παρά τις ομοιότητες που παρουσιάζει με το πρότυπο 

κρατικής οργάνωσης του ομοσπονδιακού κράτους τα κράτη μέλη παραμένουν 

κυρίαρχα και η ισχυρότερη πηγή πολιτικής νομιμοποίησης.  

Η ΕΕ εκπληρώνει σε μεγάλο βαθμό τα κριτήρια της θεωρίας της συναρθρωτικής 

δημοκρατίας μέσα στη δομή και στη λειτουργία της καθώς
35

: 

1. Είναι πολυδιασπασμένη σε διάφορους τομείς οι οποίοι έχουν ιδιαίτερα μεγάλα 

και βαθιά χάσματα μεταξύ τους γιατί όλοι οι τομείς είναι συγκροτημένοι σε 

εθνικά κράτη. Τα κράτη αυτά διατηρούν την αυτονομία τους ενώ το χάσμα 

είναι αγεφύρωτο σε μια σειρά από γλωσσικά, πολιτισμικά και ιστορικά 

χαρακτηριστικά.  

2. Το βαθύ χάσμα σε επιλεγμένους τομείς της ΕΕ γεφυρώνεται πολιτικά. Αυτό 

επιτυγχάνεται με τον καταμερισμό της εξουσίας και την διασφαλισμένη 

συμμετοχή αντιπροσώπων όλων των κρατών μελών σε συλλογικές 

διαδικασίες λήψης αποφάσεων μέσω διαπραγματεύσεων, αντιπαραθέσεων και 

συμβιβασμών.  

3. Η αυτονομία των κρατών μελών διατηρείται εξολοκλήρου σε τομείς που 

έχουν εξαιρεθεί από την πολιτική ενοποίηση και εν μέρει σε τομείς που έχουν 

μεταβιβαστεί εξουσίες στο υπερεθνικό επίπεδο της ΕΕ. 

4. Η αντιπροσώπευση στα συλλογικά όργανα είναι κατά βάση αναλογική. 

5. Υπάρχει δικαίωμα βέτο σε σημαντικά ζητήματα και το μεγαλύτερο μέρος των 

σημαντικών αποφάσεων λαμβάνονται με ομοφωνία. 

Συμπερασματικά η ΕΕ μπορεί να θεωρηθεί ως ένα σύστημα συναρθρωτικής 

δημοκρατίας και ως μία κρατική μορφή που διέπεται από ένα πολιτικό σύστημα. Η 

κρατική αυτή μορφή όμως υπολείπεται σημαντικά από το να χαρακτηριστεί ως 

κράτος καθώς δεν διαθέτει τα βασικά στοιχεία που συνθέτουν το σύγχρονο κράτος 

που είναι η Επικράτεια, ο Λαός, η Εξουσία και η Κυριαρχία
36

 καθώς και το 

                                                           
35

 Βλ. Schmidt Manfred G., ο. π., σ.σ.482-484 
36

 Σκουλάς Γιώργος, Πολιτική Επιστήμη και Ιδεολογίες, εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2010, σ.σ.208-213  
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μονοπώλιο της νομίμως ασκούμενης βίας, όπως το όρισε ο Max Weber
37

, που σε ένα 

κράτος ταυτίζεται με την κυβέρνηση. Σύμφωνα με τον Rousseau η κυβέρνηση που 

είναι απαραίτητη για τη λειτουργία του πολιτικού σώματος βρίσκεται σε έναν χώρο 

ανάμεσα στην κυρίαρχη λαϊκή εξουσία και το κράτος και δεν μπορεί να υπάρξει 

χωρίς τη λαϊκή εξουσία
38

. Η απουσία συνεπώς μιας κυβέρνησης στην ΕΕ ισοδυναμεί 

με τη μη ύπαρξη κράτους. 

1.3 Η προσαρμογή του νοήματος της δημοκρατίας στην 

ιστορικοπολιτική ιδιαιτερότητα της ΕΕ 

Η δημοκρατική αρχή είναι θεμελιώδης για την ΕΕ και αποτελεί μια από τις θεσμικές 

βάσεις της. Ρητές αναφορές στην αξία της δημοκρατίας ως εγγενούς γνωρίσματος  

της ΕΕ γίνονται στις Ευρωπαϊκές Συνθήκες. 

Στο προοίμιο της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΕΕ) οι αρχηγοί κρατών και 

κυβερνήσεων επιβεβαιώνουν «την προσήλωσή τους στις αρχές της ελευθερίας, της 

δημοκρατίας  και  του  σεβασμού  των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των θεμελιωδών 

ελευθεριών, καθώς και του κράτους δικαίου»
39

. 

Στο άρθρο 2 της ΣΕΕ τονίζεται ότι «η Ένωση βασίζεται στις αξίες του σεβασμού της 

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

κράτους δικαίου, καθώς και του σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων»
40

. 

Στο άρθρο 49 της ΣΕΕ ορίζεται ότι κανένα κράτος δεν μπορεί να ζητήσει να γίνει 

μέλος ή να ανήκει στην ΕΕ αν δεν σέβεται και προάγει τις αξίες του άρθρου 2, 

δηλαδή εφόσον δεν είναι δημοκρατικό
41

. 

Για το επίπεδο και την ποιότητα της δημοκρατικής συγκρότησης της ΕΕ είναι 

απαραίτητο για την εξαγωγή ορθών συμπερασμάτων να εξεταστεί η έννοια της 

δημοκρατικής αρχής με τα σημερινά ιστορικοπολιτικά και πολιτιστικά δεδομένα του 

ευρωπαϊκού χώρου.  

                                                           
37

 Βλ. Μακρυδημήτρης Αντώνης, ο. π., σ.84 
38 

Σκουλάς Γιώργος, Εισαγωγή στην Πολιτική Φιλοσοφία και Θεωρία – Ρεύματα Σκέψης και Στοχαστές 

της Νεωτερικότητας, ο. π., σ.σ.292-293 
39

 Ενοποιημένη απόδοση της ΣΕΕ και της ΣΛΕΕ http://europa.eu/pol/pdf/qc3209190elc_002.pdf 
40

 Βλ. στο ίδιο  
41

 Βλ. στο ίδιο  
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Σύμφωνα με τον Δημήτριο Τσάτσο η διαπίστωση ότι η έννοια της δημοκρατίας έχει 

ιστορική υφή σημαίνει ότι δεν μπορεί να είναι στατική.  Η δημοκρατία απορροφά 

κατά την εφαρμογή της τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του διαρκώς μεταβαλλόμενου 

και εξελισσόμενου ιστορικοπολιτικού της χώρου
42

. Η παράλειψη της επανεξέτασης 

της δημοκρατικής αρχής όταν τα ιστορικοπολιτικά και πολιτιστικά δεδομένα υπό τα 

οποία θεσπίστηκε έχουν αλλοιωθεί, συνιστά ένα από τα κύρια αίτια κρίσης ή 

παρερμηνείας της. Σε έναν πολιτειακό και πολιτευματικό κόσμο που εξελίσσεται η 

σταθερότητα της δημοκρατίας δεν σημαίνει ότι έχει σταθερό περιεχόμενο αλλά ότι η 

εναρμόνιση της με την εξελισσόμενη ιστορική πραγματικότητα είναι σταθερή και 

αέναη, παρακολουθώντας συνεχώς την εξέλιξη του χώρου εφαρμογής της, δηλαδή 

του κράτους.   

Η χρήση του όρου δημοκρατία με την κρατικογενή του έννοια χρειάζεται μια 

νοηματική αναπροσαρμογή του περιεχομένου του προκειμένου να αξιολογηθεί από 

πλευράς δημοκρατικής ποιότητας το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο. Το θέμα του 

βαθμού δημοκρατικότητας της Ένωσης δεν μπορεί να προσεγγιστεί με την απλή 

μεταφορά του νοήματος που απέκτησε στα πλαίσια του κρατικού φαινομένου όπου 

διαμορφώθηκε. Και αυτό για τον λόγο ότι η ΕΕ δεν αποτελεί κράτος
43

. 

Η μεταφορά και προσαρμογή του νοήματος της δημοκρατίας στην ιστορικοπολιτική 

ιδιαιτερότητα της Ευρωπαϊκής Συμπολιτείας θα πρέπει να ανταποκρίνεται στην 

ετερότητα του ευρωπαϊκού ενωσιακού χώρου, ως μιας ένωσης κρατών και μιας 

ένωσης πολιτών οργανωμένων σε λαούς, κατοχυρώνοντας και τις δύο συνιστώσες 

της, δηλαδή τόσο την διακυβερνητική όσο και την ομοσπονδιακή εκδοχή
44

.       

Εννοιολογικά στοιχεία με το κρατικογενές περιεχόμενο της δημοκρατίας που 

συναντάμε στην ΕΕ είναι
45

: 

 ο κανόνας της πλειοψηφίας με τις εγγυήσεις που δίνει στις μειοψηφίες  

 ο νομιμοποιητικός και ελεγκτικός χαρακτήρας του ΕΚ 

 η διαφάνεια στη λειτουργία της ΕΕ 

 η δημοκρατική λειτουργία των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων 

                                                           
42

 Τσάτσος Θ. Δημήτρης, Η Έννοια της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Συμπολιτεία, εκδόσεις Πόλις, 

Αθήνα 2007, σ.51 
43

 Βλ. στο ίδιο,  σ.σ.24-26 
44

 Βλ. στο ίδιο, σ.σ.83-106 
45

 Βλ. στο ίδιο, σ.σ.100-106 
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Στοιχεία που δεν αρκεί το κρατικογενές νόημα της δημοκρατίας για να αξιολογηθεί ο 

δημοκρατικός χαρακτήρας των θεσμών της ΕΕ είναι: 

 Η νομιμοποίηση της εξουσίας της Ένωσης από τον ευρωπαϊκό δήμο.  

 Η διασφάλιση της εθνικής και κρατικής υπόστασης των λαών της Ένωσης με 

το σεβασμό της εθνικής ταυτότητας των κρατών μελών 

Η νομιμοποιητική αναγωγή της εξουσίας της ΕΕ στον ευρωπαϊκό δήμο σε 

αναντιστοιχία με τον δήμο των κρατών δεν αφορά μόνο τους λαούς ως σύνολο 

ευρωπαίων πολιτών αλλά και ως ένωσης κρατών. Αυτό σημαίνει ότι μια νομοθετική 

απόφαση χρειάζεται για τη νομιμοποίηση της τη συμφωνία και των λαών, δηλαδή του 

ΕΚ αλλά και των κρατών, δηλαδή του Συμβουλίου. Συνεπώς εάν μεταβιβαζόταν η 

νομοθετική εξουσία στο ΕΚ και γινόταν ο αποκλειστικός ή ο κύριος νομοθέτης 

περιορίζοντας τις νομοθετικές εξουσίες του Συμβουλίου τότε η ΕΕ δεν θα μπορούσε 

να θεωρείται  δημοκρατική
46

. 

Η διττή νομιμοποίηση της δημοκρατικής αρχής λαμβάνεται λοιπόν και στην 

κρατικογενή εκδοχή της, ως Ένωσης πολιτών συγκροτημένους σε λαούς, και στην 

ενωσιακή εκδοχή της, ως Ευρώπη των κρατών. Νομιμοποιητικός παράγοντας είναι ο 

πολίτης όχι όμως με την έννοια του δήμου που γνωρίζουμε στα δημοκρατικά κράτη 

αλλά με έννοια του ευρωπαϊκού δήμου όπου συνυπάρχουν ο ευρωπαίος πολίτης και ο 

εθνικός πολίτης, χωρίς κανένας από τους δύο να υπερέχει ή να εκτοπίζει το ρόλο του 

άλλου. Ο ευρωπαϊκός δήμος είναι και αυτός όπως ο δήμος μια δυναμική ιστορική 

έννοια που εξελίσσεται με τον εκδημοκρατισμό της ΕΕ. 

 

  

                                                           
46

 Βλ. Τσάτσος Θ. Δημήτρης, Η Έννοια της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Συμπολιτεία, ο. π., σ.σ.111-

112 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ  

2.1 Τα είδη και η κατηγοριοποίηση των θεσμικών οργάνων της 

ΕΕ  

Με τον όρο «θεσμικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης» εννοούμε το πλαίσιο της 

λειτουργίας και των αρμοδιοτήτων των θεσμικών οργάνων της ΕΕ.  

Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ανάλογα με τη 

συγκρότηση τους σε υπερεθνικά ή υπερκρατικά  και σε διακυβερνητικά ή διακρατικά 

όργανα όπως φαίνεται στον παρακάτω Πίνακα 1: 

Πίνακας 1: Κατηγοριοποίηση των θεσμικών οργάνων της ΕΕ 

 

Υπερεθνικοί θεσμοί 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, 

Ελεγκτικό Συνέδριο, Ευρωπαϊκή Οικονομική και 

Κοινωνική Επιτροπή, Επιτροπή των Περιφερειών 

Διακυβερνητικοί θεσμοί Συμβούλιο, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 

Στα όργανα με διακυβερνητικό χαρακτήρα οι εκπρόσωποι των κρατών μελών 

εκφράζουν τα εθνικά τους συμφέροντα ενώ σε αυτά με υπερεθνική δομή εκφράζουν 

τα συμφέροντα της Ένωσης. Η ΕΕ χαρακτηρίζεται από την σύζευξη υπερεθνικών και 

διακυβερνητικών στοιχείων. Θα μπορούσε να υποστηρίξει κανείς ότι η ιστορία της 

ΕΕ είναι η ιστορία της έντασης ανάμεσα στον διακυβερνητισμό και την 

υπερεθνικότητα
47

. Η ΕΕ αποτελεί ένωση κρατών και παρά τις ομοιότητες που 

παρουσιάζει με το πρότυπο κρατικής οργάνωσης του ομοσπονδιακού κράτους τα 

κράτη μέλη παραμένουν η ισχυρότερη πηγή πολιτικής νομιμοποίησης.  

Μία άλλη κατηγοριοποίηση που μπορεί να γίνει στα θεσμικά όργανα της ΕΕ είναι ο 

χωρισμός τους σε εκείνα στα οποία μετέχουν όλα τα κράτη μέλη, όπως είναι το 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, και σε εκείνα που τα κράτη μέλη συμπροσδιορίζουν τη 

σύνθεση τους, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Κατά τη διαδικασία της ολοκλήρωσης οι σχέσεις και οι ισορροπίες μεταξύ των 

οργάνων καθώς και οι αρμοδιότητες τους άλλαξαν σημαντικά με την αναθεώρηση 

                                                           
47

 Βλ. Bale Tim, ο. π., σ.122 
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των Συνθηκών. Ο αρχικός άξονας Επιτροπής-Συμβουλίου αντικαταστάθηκε από το 

τρίγωνο Συμβούλιο-Επιτροπή-ΕΚ. Η αυτοτέλεια και οι διαχωριστικές γραμμές 

περιορίστηκαν και έγινε ανακατανομή και μεταβίβαση εξουσιών και αρμοδιοτήτων
48

.  

Οι αποφάσεις εντός της ΕΕ λαμβάνονται κυρίως, αλλά όχι αποκλειστικά, εντός αυτού 

του θεσμικού τριγώνου. Το εύρος των αρμοδιοτήτων των τριών οργάνων καθώς και 

το πλαίσιο διαθεσμικής εξισορρόπησης της ισχύος του καθενός καθορίζεται από τις 

Συνθήκες
49

. 

 

2.2 Η λειτουργία και βαθμός δημοκρατικότητας των 

Ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων  

Οι αποφάσεις για δευτερογενείς κοινές πολιτικές οι οποίες κρίνονται αναγκαίες για 

την υλοποίηση των στόχων που έχουν τεθεί στις Συνθήκες λαμβάνονται από τα 

θεσμικά όργανα της Ένωσης. Στην παρούσα ενότητα θα αναφερθούμε στην 

δημοκρατική λειτουργία ξεχωριστά, σε καθένα από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ
50

. 

Σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λισσαβώνας το θεσμικό πλαίσιο περιλαμβάνει επτά 

όργανα
51

:  

 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 

 την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

 το Συμβούλιο  

 το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 

 το Ελεγκτικό Συνέδριο   

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η  Επιτροπή επικουρούνται από την 

Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΟΚΕ) και από την Επιτροπή των Περιφερειών 

(ΕτΠ) οι οποίες ασκούν Συμβουλευτικά καθήκοντα. 

                                                           
48

 Nugent Neill, Πολιτική και Διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εκδόσεις Σαββάλας, Αθήνα 2004, 

σ.95 
49
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Ως βασικοί πρωταγωνιστές του σχεδίου Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης θεωρούνται τα 

τέσσερα πρώτα όργανα, δεδομένου του γεγονότος ότι παρεμβαίνουν ιδιαίτερα στη 

διαδικασία λήψης των αποφάσεων
52

. 

2.2.1 Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καθορίζει τη γενική πολιτική κατεύθυνση της ΕΕ και 

λαμβάνει τις σημαντικότερες αποφάσεις για βασικά θέματα. Απαρτίζεται από τους 

αρχηγούς κρατών ή κυβερνήσεων της ΕΕ, από τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού 

Συμβουλίου και τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 

συμπεριλήφθη για πρώτη φορά στις κοινοτικές Συνθήκες με την Ενιαία Ευρωπαϊκή 

Πράξη το 1986. Η Συνθήκη του Μάαστριχτ το 1992 επισημοποίησε το ρόλο του στο 

θεσμικό μηχανισμό της ΕΕ για την παροχή της αναγκαίας ώθησης και τον καθορισμό 

των γενικών πολιτικών προσανατολισμών της. Η Συνθήκη της Λισσαβώνας 

κατέστησε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πλήρες θεσμικό όργανο της ΕΕ και καθόρισε ως 

βασική του αρμοδιότητα να παρέχει την αναγκαία ώθηση για την ανάπτυξη της ΕΕ 

και να καθορίζει τους γενικούς πολιτικούς προσανατολισμούς και τις προτεραιότητες 

της
53

. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεν ασκεί νομοθετική λειτουργία. 

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο λαμβάνει τις αποφάσεις του με πλήρη ανεξαρτησία από τα 

άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συνέρχεται δύο φορές το 

εξάμηνο συγκαλούμενο από τον πρόεδρό του, ωστόσο, όταν οι καταστάσεις το 

απαιτούν ο πρόεδρος μπορεί να προβεί στην σύγκλιση έκτακτη συνόδου. 

Μελετώντας τη διαδικασία λήψης αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, 

παρατηρούμε πως, πέρα των περιπτώσεων για τις οποίες οι Συνθήκες ορίζουν αλλιώς, 

οι αποφάσεις παίρνονται με συναίνεση κατόπιν ομοφωνίας δηλαδή των μελών του
54

. 

Σε ορισμένες περιπτώσεις όμως που προβλέπονται στις Συνθήκες της ΕΕ, αποφασίζει 

με ειδική πλειοψηφία. Είναι γεγονός ότι η προϋπόθεση της συναίνεσης σε μια 

Ευρώπη 28 μελών ενέχει τον κίνδυνο να οδηγεί τις συνόδους κορυφής σε ένα τέλμα 

συζητήσεων και σε μια σειρά μακροχρόνιων διαβουλεύσεων με αρνητικές επιπτώσεις 

στην συνέχιση της ολοκλήρωσης και της εμβάθυνσης.  Παρόλα αυτά δεν μπορούμε 
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να παραβλέψουμε ότι σε σημαντικά ζητήματα που αφορούν το μέλλον και την 

κατεύθυνση της ΕΕ ή για φλέγοντα ζητήματα, όπως η κοινή εξωτερική πολιτική και 

ασφάλεια, η ομοφωνία των κυβερνώντων των κρατών μελών δεν είναι δυνατόν να 

παρακαμφθεί.  

Να σημειώσουμε ακόμη πως σύμφωνα με το άρθρο 235 ΣΛΕΕ, όταν οι αποφάσεις 

παίρνονται με ψηφοφορία, ο πρόεδρος και ο ομόλογος του της Επιτροπής δεν έχουν 

δικαίωμα ψήφου. Κάθε μέλος του Ευρωπαϊκού συμβουλίου μπορεί να 

αντιπροσωπεύσει μόνο ένα από τα λοιπά μέλη, ενώ οι αποχές παρόντων ή 

αντιπροσωπευμένων μελών δεν εμποδίζουν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να αποφασίζει 

στις περιπτώσεις που απαιτείται ομοφωνία
55

.   

Η δύναμη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου έγκειται στην έλλειψη γραφειοκρατίας, αλλά 

και στο δημοκρατικό πνεύμα που επικρατεί με τους ηγέτες των κρατών μελών να 

μπορούν να ανταλλάσσουν ελεύθερα και άτυπα τις απόψεις τους. Ακόμη, πρέπει να 

σημειωθεί πως οι αρχηγοί των κρατών μελών δεν υιοθετούν νομικές πράξεις 

δεσμεύοντας τα κράτη μέλη και οι διαβουλεύσεις τους καταλήγουν στη δημοσίευση 

κοινών δηλώσεων για τις μελλοντικές ενέργειες της Ένωσης.
56

 

Τέλος σύμφωνα με το άρθρο 15 ΣΕΕ, καθιερώνεται ένας μόνιμος πρόεδρος, ο οποίος 

εκλέγεται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με ειδική πλειοψηφία των μελών του για 

θητεία δυόμιση ετών, άπαξ ανανεώσιμη
57

. 

2.2.2 Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι το κύριο θεσμικό και εκτελεστικό όργανο της ΕΕ. 

Υποβάλει κατ’ αποκλειστικότητα νέες προτάσεις νομοθετικών πράξεων στο 

Συμβούλιο και το ΕΚ για συζήτηση και έγκριση. Είναι ο θεματοφύλακας των 

Συνθηκών. Διασφαλίζει την ορθή εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ από τα κράτη μέλη 

και προασπίζει το συλλογικό συμφέρον, όντας ανεξάρτητο όργανο από τις 

κυβερνήσεις της ΕΕ. Σε περίπτωση παραβίασης των κανονισμών και της ευρωπαϊκής 

νομοθεσίας η Επιτροπή δύναται να παραπέμψει τους παραβάτες στο Δικαστήριο 

                                                           
55

 Ενοποιημένη απόδοση της ΣΕΕ και της ΣΛΕΕ http://europa.eu/pol/pdf/qc3209190elc_002.pdf  
56

 Βλ. Μούσης Νίκος, ο. π., σ.42 
57

 Ενοποιημένη απόδοση της ΣΕΕ και της ΣΛΕΕ http://europa.eu/pol/pdf/qc3209190elc_002.pdf 

http://europa.eu/pol/pdf/qc3209190elc_002.pdf
http://europa.eu/pol/pdf/qc3209190elc_002.pdf


Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΕ 

 

 

27 

προκειμένου να συμμορφωθούν. Απαρτίζεται από 28 επιτρόπους με πενταετή θητεία 

οι οποίοι προτείνονται από την κυβέρνηση κάθε κράτους μέλους
58

.  

Η Επιτροπή σε σχέση με τα άλλα τρία βασικά όργανα της ΕΕ συγκεντρώνει τη 

μικρότερη δημοκρατική νομιμότητα εξαιτίας κυρίως του τρόπου διορισμού της.  Με 

τη Συνθήκη της Λισσαβώνας συνδέθηκε άμεσα η επιλογή του Προέδρου της 

Επιτροπής με το αποτέλεσμα των εκλογών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δίνοντας 

με αυτόν τον τρόπο μεγαλύτερη δημοκρατική νομιμότητα στον πρόεδρο της 

Επιτροπής
59

. Ο πρόεδρος της Επιτροπής εκλέγεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

με την πλειοψηφία του όλου αριθμού των μελών μετά από πρόταση του Ευρωπαϊκού 

Συμβουλίου, το οποίο λαμβάνει υπόψη το αποτέλεσμα των Ευρωεκλογών και εάν ο 

υποψήφιος ανήκει στην πολιτική ομάδα που πλειοψήφησε στις Ευρωεκλογές
60

. Η 

διαδικασία αυτή έλαβε χώρα για πρώτη φορά μετά τις τελευταίες Ευρωεκλογές του 

2014 με αποτέλεσμα να εκλεγεί στη θέση του Προέδρου της Επιτροπής ο υποψήφιος 

που προτάθηκε από το πλειοψηφών Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. 

Εάν ο υποψήφιος Πρόεδρος δεν συγκεντρώσει την απαιτούμενη πλειοψηφία των 

μελών του ΕΚ, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο προτείνει μέσα σε έναν μήνα με ειδική 

πλειοψηφία νέο υποψήφιο, ο οποίος πρέπει να εκλεγεί με την ίδια διαδικασία από το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

Οι Επίτροποι επιλέγονται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής από τους καταλόγους των 

υποψηφίων που υποβάλουν τα κράτη μέλη. Η πρόταση για τη σύνθεση των 

Επιτρόπων εγκρίνεται με ειδική πλειοψηφία από το Συμβούλιο και στη συνέχεια 

εγκρίνεται συλλογικά με ψηφοφορία από το ΕΚ
61

. Μετά την έγκριση του ΕΚ η 

Επιτροπή ορίζεται επίσημα από το Συμβούλιο.  

Οι Επίτροποι κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους δε ζητούν, ούτε αποδέχονται 

υποδείξεις από καμία κυβέρνηση, με τις κυβερνήσεις να υποχρεούνται να σέβονται 

αυτή την αρχή. Ωστόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει τη δύναμη να υποβάλει σε 

εξέταση κάθε επίτροπο ως προς το πρόγραμμα και τις ιδέες του και μπορεί να 
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υποβάλει ενστάσεις ως προς την καταλληλότητα του για την αρμοδιότητα του μέσα 

στην Επιτροπή
62

.  

Παρατηρούμε δηλαδή πως και η Επιτροπή απολαμβάνει μια έμμεση νομιμοποίηση, 

από τη στιγμή που οι επίτροποι ορίζονται από το Συμβούλιο και η όλη διαδικασία 

επικυρώνεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς η Επιτροπή είναι υποχρεωμένη 

να λογοδοτεί σε αυτό
63

.  

Όσον αφορά τις εξωτερικές σχέσεις, ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής αρμόδιος για τις 

εξωτερικές σχέσεις, είναι και ο Ύπατος εκπρόσωπος της ΕΕ για την εξωτερική 

πολιτική και πολιτική ασφάλειας και προεδρεύει στο «Συμβούλιο εξωτερικών 

υποθέσεων». Αυτό βοηθάει την Ευρωπαϊκή Ένωση να εργάζεται αποτελεσματικό-

τερα και με συνέπεια στην παγκόσμια σκηνή.     

2.2.3 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι το μοναδικό άμεσα εκλεγόμενο θεσμικό όργανο 

της ΕΕ που εκπροσωπεί όλους τους πολίτες των χωρών μελών της. Από το 1979 τα 

μέλη του ευρωκοινοβουλίου εκλέγονται κάθε 5 έτη με άμεση, καθολική, ελεύθερη 

και μυστική ψηφοφορία. 

Ο αριθμός των μελών του ευρωκοινοβουλίου από την 1η Ιούλιου του 2013 που 

εντάχθηκε η Κροατία στην ΕΕ αυξήθηκε σε 766 βουλευτές. Ωστόσο, στις 

ευρωεκλογές του 2014 ο αριθμός αυτός μειώθηκε στους 751 βουλευτές επίπεδο στο 

οποίο  θα διατηρηθεί και στο μέλλον
64

. Οι 751 βουλευτές του ΕΚ εκπροσωπούν 

περισσότερους από 500 εκατομμύρια πολίτες σε 28 κράτη μέλη. Βάσει των 

Συνθηκών της ΕΕ, οι έδρες κατανέμονται μεταξύ των κρατών σύμφωνα με την αρχή 

της «φθίνουσας αναλογικότητας», το οποίο σημαίνει ότι οι χώρες με μεγαλύτερο 

πληθυσμό διαθέτουν περισσότερες έδρες από τις μικρότερες χώρες, αλλά και ότι οι 

μικρότερες χώρες διαθέτουν μεγαλύτερο αριθμό εδρών σε σχέση με εκείνον που θα 

διέθεταν εάν εφαρμοζόταν αυστηρή αναλογικότητα. Το ελάχιστο όριο είναι έξι μέλη 

ανά κράτος μέλος και το ανώτατο όριο ενενήντα έξι έδρες. 
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Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποτελεί το μοναδικό σε παγκόσμιο επίπεδο πραγματικά 

πολυεθνικό Κοινοβούλιο το οποίο παίζει καθοριστικό ρόλο στην Ευρωπαϊκή 

οικοδόμηση χάρη στην άμεση εκλογή του από τους λαούς της Ένωσης και επωμίζεται 

με την ευθύνη τεσσάρων βασικών αποστολών
65

: 

 Νομοθετική  

 Δημοσιονομική 

 Πολιτική 

 Ελεγκτική 

Την νομοθετική και τη δημοσιονομική αρμοδιότητα την ασκεί από κοινού μαζί με το 

Συμβούλιο. Σημαντικοί παράμετροι στον τρόπο λειτουργίας του που στοχεύουν στη 

μείωση του δημοκρατικού ελλείμματος είναι ο δημοκρατικός έλεγχος που ασκεί σε 

Συμβούλιο και Επιτροπή, με τα δύο όργανα να υποχρεούνται να ενημερώνουν και 

παραδίδουν αναφορές στο Κοινοβούλιο για τις ενέργειές τους
66

. Το Κοινοβούλιο 

εκλέγει τον προτεινόμενο από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πρόεδρο της Επιτροπής και 

τα μέλη της Επιτροπής ως σώμα την οποία μπορεί ανά πάσα στιγμή να αποπέμψει 

ψηφίζοντας πρόταση δυσπιστίας με πλειοψηφία δύο τρίτων. Ο πολιτικός έλεγχος της 

Επιτροπής, του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας διενεργείται με 

την υποβολή προφορικών και γραπτών ερωτήσεων στις οποίες τα ερωτώμενα όργανα 

οφείλουν να απαντήσουν. 

Το ΕΚ έχει μεταμορφωθεί από ένα απλό συμβουλευτικό όργανο που παρέμενε για 

αρκετά χρόνια από την ίδρυση του σε ένα όργανο με ειδικό βάρος και ουσιαστικές 

αποφασιστικές αρμοδιότητες σε πολλούς τομείς. Η «διαδικασία συναπόφασης» του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με το Συμβούλιο, που μετονομάστηκε σε «συνήθη 

νομοθετική διαδικασία», επεκτάθηκε σε αρκετούς νέους τομείς, όπως η δικαιοσύνη 

και ορισμένες πτυχές της κοινής εμπορικής και της κοινής γεωργικής πολιτικής, αλλά 

και σε θέματα που άπτονται του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με βάση 

τα όσα αναφέραμε μπορούμε να ισχυριστούμε πως το Κοινοβούλιο έχει αποκτήσει 

πλέον το ρόλο μιας Βουλής των αντιπροσώπων των Ευρωπαίων πολιτών. 

Η ίση αρμοδιότητα που κατέχει το Κοινοβούλιο με το Συμβούλιο για την έγκριση του 

προϋπολογισμού της ΕΕ είναι ένα πεδίο που έχει επηρεάσει σημαντικά τις πολιτικές 

                                                           
65

 Βλ. Μούσης Νίκος, ο. π., σ.50 & άρθρο 14 ΣΛΕΕ http://europa.eu/pol/pdf/qc3209190elc_002.pdf 
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 Βλ. στο ίδιο, σ.51 
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αποφάσεις και κατευθύνσεις της ΕΕ. Το Κοινοβούλιο έχει απορρίψει αρκετές φορές 

το σχέδιο του προϋπολογισμού ζητώντας και πετυχαίνοντας τροποποιήσεις. 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιτυγχάνει με τη λειτουργία του πέρα από την αύξηση 

του κύρους των Ευρωπαϊκών κομμάτων, την ενίσχυση του διαλόγου σε κοινοτικό 

επίπεδο και την επέκταση της συνεργασίας μεταξύ των ευρωπαίων πολιτών 

προσδίδοντας έναν περισσότερο δημοκρατικό χαρακτήρα στις σχέσεις των κεντρικών 

οργάνων της Ένωσης και των ευρωπαίων πολιτών. 

2.2.4 Συμβούλιο 

Το Συμβούλιο λαμβάνει πολιτικές αποφάσεις και εκδίδει τους νόμους της ΕΕ. 

Απαρτίζεται από έναν αντιπρόσωπο κάθε κράτους μέλους σε υπουργικό επίπεδο ο 

οποίος ασκεί το δικαίωμα ψήφου έχοντας την εξουσία να δεσμεύει την κυβέρνηση 

του κράτους μέλους το οποίο εκπροσωπεί.  

Το Συμβούλιο, αν δεν ορίζουν αλλιώς οι Συνθήκες, αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία 

που από την 1η Νοεμβρίου 2014 ορίζεται σε ποσοστό τουλάχιστον 55% των κρατών 

μελών του, το οποίο περιλαμβάνει τουλάχιστον δεκαπέντε από αυτά και 

αντιπροσωπεύει κράτη μέλη που συγκεντρώνουν ποσοστό τουλάχιστον 65% του 

πληθυσμού της Ένωσης. Η ψήφος δηλαδή υπολογίζεται μία φορά στη βάση της 

ισοτιμίας των κρατών, δηλαδή στη λογική της Ένωσης κρατών, και μία φορά στη 

βάση των πληθυσμών των κρατών, δηλαδή στη λογική της Ένωσης πολιτών 

οργανωμένων σε λαούς
67

. Το σύστημα της διττής πλειοψηφίας που εισήχθη με τη 

Συνθήκη της Λισσαβώνας υποστηρίζεται ότι θα ενισχύσει την αποτελεσματικότητα 

και τη διαφάνεια στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Για σημαντικά θέματα όπως 

είναι η φορολογία, η έγκριση προσχώρησης μιας νέας χώρας στην Ένωση, η 

αναθεώρηση των Συνθηκών και η θέσπιση μιας νέας κοινής πολιτικής το Συμβούλιο 

αποφασίζει με ομοφωνία. 

Το Συμβούλιο αποτελούσε τη μόνη νομοθετική εξουσία στην Κοινότητα βάσει των 

αρχικών Συνθηκών, οι συνεχείς όμως αναθεωρήσεις τους προσάρτησαν το ρόλο του 

Κοινοβουλίου πιο κοντά στη διαδικασία λήψης αποφάσεων το οποίο αποτέλεσε  

κομβική κίνηση για την άμβλυνση του έως τότε δημοκρατικού ελλείμματος, καθώς το 

Συμβούλιο αποτέλεσε έκτοτε τη μία από τις δύο νομοθετικές αρχές. Με τη Συνθήκη 
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 Βλ. Τσάτσος Θ. Δημήτρης, Η Έννοια της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Συμπολιτεία,  ο. π., σ.115 
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της Λισσαβώνας επιτεύχθηκε ένα ακόμη βήμα προς σε αυτήν την κατεύθυνση. Το 

Συμβούλιο λαμβάνει τη νομιμοποίησή του από τις εθνικές κυβερνήσεις των κρατών 

μελών, οι οποίες αντιπροσωπεύονται σε αυτό και οι οποίες έχουν το δικαίωμα βέτο 

στα περισσότερα από τα σημαντικά ζητήματα
68

. 

Συνεπώς μπορούμε να ισχυριστούμε πως το Συμβούλιο επωμίστηκε με το ρόλο της 

Συγκλήτου, με σκοπό να αντιπροσωπεύει τις κυβερνήσεις των κρατών μελών της 

Ένωσης. Παράλληλα, ο εκδημοκρατισμός στη λειτουργία τόσο του Συμβουλίου όσο 

και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, διακρίνεται και σε θέματα που άπτονται του 

προϋπολογισμού της Ένωσης, με τις εξουσίες των δύο οργάνων επί του 

συγκεκριμένου θέματος να κρίνονται ίσες.
69

 

Μελετώντας τον τρόπο λειτουργίας του Συμβουλίου παρατηρούμε πως διαχωρίζεται 

σε δέκα επιμέρους συνθέσεις οι οποίες συνδυάζουν διαφόρους τομείς (γενικές 

υποθέσεις, εξωτερικές υποθέσεις ή οικονομικά και δημοσιονομικά θέματα κτλ.). 

Σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λισσαβώνας η προεδρία των συνθέσεων του 

Συμβουλίου - πλην της σύνθεσης των εξωτερικών υποθέσεων - ασκείται από τους 

αντιπρόσωπους των κρατών μελών βάσει συστήματος ισότιμης εναλλαγής ορισμένου 

με απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με ειδική 

πλειοψηφία
70

.    

Η εναλλαγή της προεδρίας αμβλύνει το δημοκρατικό έλλειμμα δίνοντας την ευκαιρία 

σε κάθε χώρα να αποδείξει την ικανότητά της στην προώθηση πολιτικών σε 

συνεργασία πάντα με την Επιτροπή και παράλληλα δημιουργεί ένα κλίμα 

συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών έχοντας ως κοινό παρονομαστή την 

Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. 

2.2.5 Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
71

 περιλαμβάνει το Δικαστήριο, το Γενικό 

Δικαστήριο και το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης. Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης εξασφαλίζει την τήρηση του Δικαίου κατά την ερμηνεία και την εφαρμογή 

των Συνθηκών. 
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 Βλ. στο ίδιο, σ.53 
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Το Δικαστήριο στελεχώνεται από ένα δικαστή ανά κράτος μέλος. Επικουρείται από 

εννέα γενικούς εισαγγελείς. Το Γενικό Δικαστήριο απαρτίζεται από έναν τουλάχιστον 

δικαστή ανά κράτος μέλος και ασχολείται κυρίως με υποθέσεις ιδιωτών και εταιρειών 

καθώς και ορισμένων οργανισμών. Το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης αποτελείται 

από επτά δικαστές που διορίζονται από το Συμβούλιο μετά από πρόσκληση για την 

υποβολή υποψηφιοτήτων και γνωμοδότηση μιας επιτροπής ad hoc. 

Η αποστολή του Δικαστηρίου είναι να διασφαλίζει την ορθή και ομοιόμορφη 

εφαρμογή και ερμηνεία του ενωσιακού δικαίου και των Συνθηκών. Εκδικάζει 

υποθέσεις διενέξεων μεταξύ κρατών μελών και της Επιτροπής και υποθέσεις που 

παραπέμπονται από τοπικά δικαστήρια για διευκρίνιση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας
72

. 

Ο διορισμός των μελών του Δικαστηρίου και του Γενικού Δικαστηρίου γίνεται με 

κοινή συμφωνία των κυβερνήσεων των κρατών μελών, μετά από διαβούλευση και 

γνωμοδότηση ειδικής επιτροπής για την καταλληλότητα των προτεινομένων 

υποψηφίων, για θητεία έξι ετών. 

2.2.6 Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
73

 (ΕΚΤ) είναι υπεύθυνη για το ενιαίο νόμισμα της 

Ευρώπης, το ευρώ, και για τη νομισματική πολιτική της ζώνης του ευρώ που 

αποτελείται από 19 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Κύριος στόχος του Ευρωσυστήματος που αποτελούν η ΕΚΤ και οι εθνικές κεντρικές 

τράπεζες είναι η διατήρηση και διαφύλαξη της σταθερότητας των τιμών και της αξίας 

του ευρώ. 

Το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ απαρτίζεται από την εξαμελή εκτελεστική 

επιτροπή του που διορίζεται με ειδική πλειοψηφία από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και 

από τους 19 διοικητές των εθνικών κεντρικών τραπεζών των χωρών της ζώνης του 

ευρώ. 

Οι Συνθήκες διασφαλίζουν πλήρη ανεξαρτησία του ΕΚΤ. Τα όργανα και οι 

οργανισμοί της ΕΕ, καθώς και οι εθνικές κυβερνήσεις των κρατών μελών της ΕΕ, δεν 

μπορούν και δεν επιτρέπεται να επιδιώκουν να κάνουν υποδείξεις και να επηρεάζουν 
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τα μέλη των οργάνων λήψης αποφάσεων της ΕΚΤ. Το διοικητικό συμβούλιο της 

ΕΚΤ δεν είναι υπόλογο στα κράτη μέλη ούτε σε κάποιο άλλο ευρωπαϊκό όργανο. 

2.2.7 Ελεγκτικό Συνέδριο 

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο
74

 είναι ανεξάρτητο θεσμικό όργανο που ελέγχει 

τα οικονομικά της ΕΕ. Έχει ως αρμοδιότητες την είσπραξη όλων των εσόδων της ΕΕ, 

τη διαχείριση του προϋπολογισμού και τον έλεγχο της νομιμότητας των δαπανών. 

Σκοπός του είναι να διασφαλίσει τη χρηστή διαχείριση των χρημάτων των ευρωπαίων 

φορολογουμένων. 

Αποτελείται από ένα μέλος από κάθε κράτος μέλος της ΕΕ που διορίζεται με 

συμφωνία των κυβερνήσεων ύστερα από διαβούλευση με το ΕΚ. 

Το Ελεγκτικό Συνέδριο συμβάλλει αποφασιστικά στην εξασφάλιση της 

αποτελεσματικής λογοδοσίας της ΕΕ προς τους πολίτες όσον αφορά τη 

χρησιμοποίηση των δημόσιων πόρων για την επίτευξη των στόχων της ΕΕ
75

. Το 

Ελεγκτικό Συνέδριο υποβάλλει στο ΕΚ και το Συμβούλιο ετήσια έκθεση για το 

προηγούμενο δημοσιονομικό έτος βάσει της οποίας το Κοινοβούλιο εξετάζει τον 

τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή διαχειρίστηκε τον προϋπολογισμό και αποφασίσει 

εάν θα τον εγκρίνει ή όχι. 

2.2.8  Άλλα όργανα 

Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) και η Επιτροπή των 

Περιφερειών (ΕτΠ) είναι δύο συμβουλευτικά όργανα της ΕΕ. 

Η ΕΟΚΕ ιδρύθηκε το 1957 και παρέχει εμπειρογνωμοσύνη στην Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η ΕΟΚΕ 

εκδίδει γνωμοδοτήσεις σχετικά με την προτεινόμενη κοινοτική νομοθεσία για θέματα 

που θεωρεί ότι πρέπει να μελετηθούν. Ένα από τα κύρια καθήκοντα της ΕΟΚΕ είναι 

να λειτουργεί ως «γέφυρα» που συνδέει τα θεσμικά όργανα της ΕΕ με την «Κοινωνία 

των Πολιτών» προωθώντας έτσι τη συμμετοχική δημοκρατία στην ΕΕ.  
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Η ΕτΠ θεσπίστηκε με τη Συνθήκη του Μάαστριχτ και οφείλει να διαβουλεύεται με 

τις τοπικές και περιφερειακές αρχές σε όλη την ΕΕ και να γνωμοδοτεί στην 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για 

ζητήματα και νομοθετικές πρωτοβουλίες που αφορούν άμεσα τις αρχές τοπικής ή 

περιφερειακής αυτοδιοίκησης. 

Τα μέλη της ΕΟΚΕ και της ΕτΠ διορίζονται από το Συμβούλιο με ειδική πλειοψηφία 

βάσει καταλόγου που καταρτίζεται σύμφωνα με τις προτάσεις που υποβάλλει κάθε 

κράτος μέλος. Η ΕΟΚΕ και η ΕτΠ αριθμούν από 353 μέλη από τα 28 κράτη μέλη της 

ΕΕ για την τρέχουσα πενταετή θητεία περίοδο 2010-2015
76

. 

Η γνώμη των δύο συμβουλευτικών οργάνων της Επιτροπής των Περιφερειών και της 

Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής προσφέρει ένα είδος 

νομιμοποίησης. 

 

2.3 Διακυβέρνηση και Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση 

2.3.1  Η έννοια της «διακυβέρνησης» και η διάκριση της από την κυβέρνηση 

Η έννοια της «διακυβέρνησης» χρησιμοποιείται ευρέως σε πολλούς και 

διαφορετικούς επιστημονικούς κλάδους,  όπως είναι για παράδειγμα οι Οικονομικές 

Επιστήμες, οι Πολιτικές Επιστήμες και οι Διεθνείς σχέσεις με αντίστοιχες 

διαφορετικές σημασίες. Μερικές μόνο από τις χρήσεις του όρου που δίνουν στο 

περιεχόμενο τους διάφορες σημασίες είναι «παγκόσμια διακυβέρνηση», «οικονομική 

διακυβέρνηση», «πολιτική διακυβέρνηση», «ηλεκτρονική διακυβέρνηση», «ανοιχτή 

διακυβέρνηση» «εταιρική διακυβέρνηση», «σύστημα διακυβέρνησης» κ.α.  

Στην Πολιτική Επιστήμη η ανάδυση της διακυβέρνησης
77

 ως ενός διαφορετικού 

τρόπου άσκησης εξουσίας, εντός του κράτους, και η συμβίωση της με την κυρίαρχη 

μορφή της κυβέρνησης εμφανίζεται ήδη από τον 16
ο
 αιώνα στην Ευρώπη

78
. 

Κυβέρνηση και Διακυβέρνηση συμβιώνουν εντός του εθνικού κράτους ως 

διακεκριμένοι μορφότυποι και τείνουν σήμερα να καταστούν έννοιες ρυθμιστικές, 

αναγκαίες για να καταδείξουν μια θεμέλια τομή στον τρόπο άσκησης της πολιτικής 
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εξουσίας υπό την ευρύτατη έννοια της
79

. Η κυβέρνηση έχει ως αντικείμενο τη 

διατήρηση της πολιτικής εξουσίας επί της εθνικής κοινωνίας ενώ η διακυβέρνηση έχει 

αντικείμενο την παραγωγική διαχείριση του πληθυσμού και στόχο την ισχύ που 

απορρέει από αυτήν
80

. 

Ο Γάλλος φιλόσοφος Montesquieu στο περίφημο βιβλίο του «το Πνεύμα των 

Νόμων» το 1748 ανέπτυξε την Αρχή διάκρισης των εξουσιών. Σύμφωνα με τον 

διαχωρισμό αυτό, για τον οποίο είχε ως πρότυπο την Αγγλία της εποχής του, οι 

εξουσίες διαχωρίζονται σε τρεις κλάδους της κυβέρνησης. Στον νομοθετικό, που 

ψηφίζει νόμους και θεσπίζει τη φορολογία, στον εκτελεστικό, που εφαρμόζει αυτούς 

τους νόμους και παίρνει τις αποφάσεις, και στην δικαστική εξουσία που 

διεκπεραιώνει τις διενέξεις
81

. Αυτός ο διαχωρισμός αποτελεί το θεμελιώδες 

χαρακτηριστικό των περισσότερων συνταγμάτων
82

.  

Ο όρος διακυβέρνηση είναι ευρύτερος από αυτόν της κυβέρνησης. Συνεπώς η 

κυβέρνηση μπορεί να θεωρηθεί ως μια συγκεκριμένη πτυχή της διακυβέρνησης. Η 

«μετάβαση από την κυβέρνηση στην διακυβέρνηση» εκφράζει τη διαδικασία 

μετασχηματισμού του κρατικού φαινομένου στην κατεύθυνση της δημιουργίας ενός 

ευέλικτου και επιτελικού κράτους. Είναι δυνατό να υπάρξει «διακυβέρνηση με 

κυβέρνηση» και «διακυβέρνηση χωρίς κυβέρνηση»
83

. 

Σύμφωνα με τον πολιτικό επιστήμονα Roderick Rhodes, υπάρχουν τουλάχιστον έξι 

διαφορετικές χρήσεις του όρου διακυβέρνηση
84

: 

→ ως το ελάχιστο κράτος (as the minimal state),  

→ ως την εταιρική διακυβέρνηση (as corporate governance),  

→ ως τη νέα δημόσια διοίκηση (as the new public management),  

→ ως τη χρηστή διακυβέρνηση (as «good governance»), 

→ ως τα κοινωνικο-κυβερνητικά συστήματα (as a socio-cybernetic system) 
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→ ως τα αυτό-οργανωμένα δίκτυα» (as self-organizing networks) 

Η διάκριση κυβέρνησης και διακυβέρνησης  με τη σημερινή τους εκδοχή εισάγεται 

κατά τη δεκαετία του 70 από το Γάλλο φιλόσοφο Michel Foucault στις παραδόσεις 

του στο College de France (1976)
85

. Ως έννοια της διακυβέρνησης, ο Foucault  ορίζει 

την «τέχνη άσκησης εξουσίας με την μορφή της οικονομίας». 

2.3.2  Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση: μια διακυβέρνηση χωρίς κυβέρνηση 

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση η επονομαζόμενη «μετάβαση από την κυβέρνηση στην 

διακυβέρνηση» σημαίνει ότι αρμοδιότητες και δικαιοδοσίες που υπάγονταν στον 

αποκλειστικό και αδιαμεσολάβητο έλεγχο των κρατών μελών εκχωρούνται σε φορείς 

και θεσμούς προς τα πάνω σε υπερεθνικό επίπεδο (π.χ. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Ευρωπαϊκό Δικαστήριο), προς τα κάτω σε υποεθνικό 

επίπεδο (π.χ. Περιφέρειες και Δήμοι) και πλαγίως σε ανεξάρτητους οργανισμούς και 

φορείς της κοινωνίας των πολιτών (π.χ. ΜΚΟ, Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές).  

Η κυβέρνηση και η διακυβέρνηση ως οι δύο όψεις της άσκησης της κρατικής 

εξουσίας ανάγονται σε μετεθνικό επίπεδο για πρώτη φορά με το ευρωπαϊκό 

εγχείρημα σταδιακά, ιδίως με την ολοκλήρωση της οικονομικής ενοποίησης
86

. Η 

θεωρητική πρόταση της διακυβέρνησης προσφέρει ίσως το καλύτερο υπόβαθρο για 

την εξήγηση της  ΕΕ. Στο πλαίσιο αυτό, γύρω από την έννοια της διακυβέρνησης 

αναπτύχθηκε μια σημαντική πολιτική θεωρία, με κύριες προσεγγίσεις την 

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση. Ως Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση νοούνται οι δομές, οι 

κανόνες, οι διαδικασίες και οι συμπεριφορές που επηρεάζουν τον τρόπο εξάσκησης 

των εξουσιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το πολιτικό σύστημα και σύστημα 

διακυβέρνησης της ΕΕ θεμελιώνεται σε κοινά συμφέροντα, κοινούς θεσμούς και 

κοινά αποδεκτές διαδικασίες. Σε επίπεδο διακυβέρνησης στόχος είναι η ρύθμιση των 

δημόσιων πολιτικών εντός της ευρωπαϊκής επικράτειας όπως αυτή προσδιορίζεται 

από το άθροισμα των εδαφικών βάσεων των χωρών μελών
87

. 

Στην ΕΕ δεν υπάρχει κυβέρνηση με την έννοια που την γνωρίζουμε στα εθνικά 

κράτη, με κάποιον αρχηγό της κυβέρνησης και τους υπουργούς, αλλά υπάρχει ένα 
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μοναδικό πρότυπο διακυβέρνησης με υπερεθνικές εξουσίες και στοιχεία εθνικής 

κυβέρνησης και διακυβέρνησης. Η διατήρηση κυριαρχικών δικαιωμάτων από τα 

κράτη μέλη σε τομείς όπως η εξωτερική πολιτική, η άμυνα και η δημόσια τάξη 

ερμηνεύεται ως επιβίωση του στοιχείου της κυβέρνησης, το οποίο τελεί σε μια 

ιδιόμορφη συμβίωση με το στοιχείο της μεταεθνικής διακυβέρνησης
88

. 

Η έννοια της διακυβέρνησης εμφανίζεται στο λεξιλόγιο της ΕΕ από την δεκαετία του 

1990, περιγράφοντας ένα νέο μοντέλο πολυεπίπεδων σχέσεων ανάμεσα στην Ένωση, 

στα κράτη και τους κοινωνικούς εταίρους. Τον Μάρτιο του 2000, στο Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο της Λισσαβώνας οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων έθεσαν νέους 

στρατηγικούς στόχους
89

 για την Ευρώπη προκειμένου να ανταποκριθεί στις 

προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης και της νέας οικονομίας και να καταστεί η πιο 

ανταγωνιστική και δυναμική οικονομία, βασισμένη στη γνώση και στη κοινωνία της 

πληροφορίας. Το σημείο 38 των Συμπερασμάτων διακηρύσσει την εισαγωγή της 

«Ανοικτής Μεθόδου Συντονισμού
90

» και διευκρινίζει ότι «θα ακολουθηθεί μια 

πλήρως αποκεντρωμένη προσέγγιση σύμφωνη με την αρχή της επικουρικότητας, στο 

πλαίσιο της οποίας η Ένωση, τα κράτη μέλη, οι περιφερειακές και τοπικές βαθμίδες 

καθώς και οι κοινωνικοί εταίροι και η κοινωνία των πολιτών θα συμμετέχουν ενεργά 

μέσω διαφόρων μορφών εταιρικής σχέσης». 

Στο πλαίσιο αυτό αρχίζει να αναδύεται η έννοια της Ευρωπαϊκής Διακυβέρνησης, η 

οποία αποκρυσταλλώνεται στην Λευκή Βίβλο για την Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση. 

2.3.3 Η Λευκή Βίβλος για την Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση 

Στις αρχές του 2000 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθόρισε την αναμόρφωση της 

Ευρωπαϊκής Διακυβέρνησης ως έναν από τους 4 στρατηγικούς της στόχους. Το 2001 

στη Λευκή Βίβλο για την Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση η Επιτροπή πρότεινε για τον 

τρόπο με τον οποίο η Ένωση κάνει χρήση των εξουσιών που τις αναθέτουν οι 
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πολίτες, τη διεύρυνση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων όσον αφορά την πολιτική 

προκειμένου να επιτύχει τη μεγαλύτερη συμμετοχή πολιτών και οργανώσεων στη 

χάραξη και την εφαρμογή της κοινοτικής πολιτικής
91

.  

Στη Λευκή Βίβλο προσδιορίστηκαν πέντε αρχές για την Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση: 

 Η Αρχή της Διαφάνειας, σύμφωνα με την οποία τα θεσμικά όργανα της ΕΕ θα 

πρέπει να λειτουργούν με διαφανείς διαδικασίες  και να κοινοποιούν τις 

αποφάσεις τους. 

 Η Αρχή της Συμμετοχής, σύμφωνα με την οποία οι πολιτικές των κρατών 

μελών οφείλουν να ακολουθούν ανοιχτή προσέγγιση κατά την ανάπτυξη και 

εφαρμογή των πολιτικών της ΕΕ.  

 Η Αρχή της Λογοδοσίας, σύμφωνα με την οποία οι ρόλοι στις νομοθετικές και 

εκτελεστικές διαδικασίες θα πρέπει να είναι πιο ξεκάθαροι.  

 Η Αρχή της Αποτελεσματικότητας, σύμφωνα με την οποία οι πολιτικές πρέπει 

να είναι αποτελεσματικές, παρέχοντας ότι χρειάζεται στη βάση ξεκάθαρων 

στόχων, αξιολόγησης των μελλοντικών επιπτώσεων και όποτε είναι δυνατόν, 

της προγενέστερης εμπειρίας.  

 Η Αρχή της Συνοχής, σύμφωνα με την οποία οι δράσεις και οι πολιτικές 

πρέπει να διακρίνονται από συνοχή και να γίνονται εύκολα κατανοητές.  

Η υλοποίηση, η επέκταση και η συμπλήρωση των αρχών αυτών, διασφαλίζεται με 

την Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση. 

Στο ερώτημα «ποιος κάνει τι στην Ευρώπη»
92

 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απάντησε στη 

Λευκή Βίβλο, χαρακτηρίζοντας την Ευρωπαϊκή Ένωση ως μια βάση για την 

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση όπου κάθε παράγοντας συμβάλλει σύμφωνα με τις 

ικανότητες ή τις γνώσεις του για την επιτυχία του συνολικού εγχειρήματος. Σε ένα 

σύστημα πολλαπλών επιπέδων, η αληθινή πρόκληση είναι η θέσπιση σαφών κανόνων 

για το πώς μοιράζονται, και όχι πώς χωρίζονται, οι αρμοδιότητες. Μόνο μια τέτοια 
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θεώρηση μη αποκλεισμού θα μπορέσει να εξασφαλίσει σε βέλτιστο βαθμό τα 

συμφέροντα όλων των κρατών μελών και όλων των πολιτών της Ένωσης
 93

.  

2.3.4 Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση 

Στις αρχές της δεκαετίας του 1990, ο Gary Marks και η Liesbet Hooghe
94

 επινόησαν 

και ανέπτυξαν τον όρο «Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση» (ή διακυβέρνηση πολλαπλών 

επιπέδων). Η ιδέα της Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης (multi-level governance) 

αναπτύχθηκε από την μελέτη και έρευνα της Ευρωπαϊκής πολιτικής και Ευρωπαϊκής 

ολοκλήρωσης. Η θεωρία τους προέκυψε από τη μελέτη των νέων δομών που τέθηκαν 

σε εφαρμογή από την ΕΕ. Η Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση χρησιμοποιήθηκε αρχικά 

για να περιγραφεί η ΕΕ ως ένα σύστημα συνεχούς διαπραγμάτευσης μεταξύ 

ιδιοτελών κυβερνήσεων που συμπράττουν με τους φορείς τους σε διάφορα επίπεδα - 

υπερεθνικό, εθνικό, υπο-εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο
95

, αλλά ο όρος 

τώρα εφαρμόζεται στην ΕΕ γενικότερα. 

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση είναι η συντονισμένη δράση της Ένωσης, των κρατών 

μελών και των τοπικών και περιφερειακών αρχών, η οποία βασίζεται στην εταιρική 

σχέση και στοχεύει στην χάραξη και υλοποίηση των πολιτικών της ΕΕ
96

. Η 

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση αναφέρεται στο γεγονός ότι η κατανομή πόρων, η 

παράδοση υπηρεσιών και η διαμόρφωση νόμων και πολιτικής στην Ευρώπη 

χαρακτηρίζονται από μια διασπορά ή διάχυση εξουσίας, έναν πολλαπλασιασμό (και 

μερικές φορές μια αλληλοεπικάλυψη) των κέντρων εξουσίας και διαμόρφωσης 

πολιτικής, καθώς και από ένα μείγμα συνεργασίας και αντιπαλότητας ανάμεσα σε 

επίπεδα της κυβέρνησης που παλαιότερα θα θεωρούνταν πιο διαχωρισμένα και 

ιεραρχικά διατεταγμένα
97

.  Η εν λόγω θεωρία επιχειρεί να εξηγήσει τη διάχυση της 

κεντρικής κυβερνητικής εξουσίας τόσο κάθετα, σε δρώντες που καταλαμβάνουν άλλα 

εδαφικά πεδία, όσο και οριζόντια, σε μη κρατικούς δρώντες.  
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Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Romano Prodi απηύθυνε το 2001 έκκληση 

για «πιο αποτελεσματική Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση στην Ευρώπη» και υποστήριξε 

ότι «ο τρόπος για να επιτευχθεί πραγματικός δυναμισμός, δημιουργικότητα και 

δημοκρατική νομιμοποίηση στην ΕΕ είναι να ελευθερώσει το δυναμικό που υπάρχει 

στα πολυεπίπεδα επίπεδα διακυβέρνησης». 

Οι αρχηγοί κρατών ή κυβερνήσεων στη Διακήρυξη του Βερολίνου της 25ης Μαρτίου 

2007 μετέφεραν τη διαπίστωση ότι: «η Ευρώπη θα είναι ισχυρή, τα θεσμικά της 

όργανα θα διαθέτουν νομιμότητα, οι πολιτικές της θα είναι αποτελεσματικές, οι πολίτες 

της θα νιώθουν ότι συμμετέχουν και θα ενδιαφέρονται, εάν ο τρόπος διακυβέρνησής 

της διασφαλίζει τη συνεργασία μεταξύ των διαφορετικών επιπέδων εξουσίας για την 

υλοποίηση της κοινοτικής ατζέντας και την αντιμετώπιση των παγκόσμιων 

προκλήσεων»
 98

, αναγνωρίζοντας έτσι την εμβέλεια της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης. 

Πράγματι, η έννοια της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης εξυπηρετεί τους βασικούς 

πολιτικούς στόχους της ΕΕ. Το μοντέλο αυτό διακυβέρνησης συνεπάγεται την 

αμοιβαία ευθύνη των επιμέρους επιπέδων διακυβέρνησης και αυξάνει την 

αποτελεσματικότητα των διαδικασιών. Το σημαντικότερο είναι ότι ενισχύει τη 

δημοκρατική διάσταση της ΕΕ αφού στηρίζεται σε όλες τις πηγές δημοκρατικής 

νομιμότητας και στην αντιπροσωπευτικότητα των ενδιαφερόμενων παραγόντων. 

Με βάση τα παραπάνω η Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση καλύπτει ένα ευρύ φάσμα 

πολιτικών αλλά η ΕΕ δεν στοχεύει και δεν φιλοδοξεί να υποκαταστήσει την εθνική 

διακυβέρνηση των κρατών μελών αλλά να επιμερίσει τις πολιτικές στα διάφορα 

επίπεδα διακυβέρνησης με κριτήριο την εξυπηρέτηση των κοινών συμφερόντων των 

κρατών μελών. 

 

2.4 Οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων 

Η ΕΕ βασίζεται σε Συνθήκες οι οποίες καθορίζουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων 

και τις εξουσίες που ασκούν τα θεσμικά όργανα και οι φορείς δράσης στο πλαίσιο 

των διαδικασιών αυτών. Στις ιδρυτικές Συνθήκες περιγράφεται ένα πρότυπο 

διαμόρφωσης πολιτικών και λήψης αποφάσεων σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή 
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προτείνει, το Κοινοβούλιο διατυπώνει τη γνώμη του, το Συμβούλιο αποφασίζει και – 

όταν καταρτιστεί η νομοθετική πράξη – το Δικαστήριο ερμηνεύει
99

. Αυτό το πρότυπο 

συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε πολλές φορές με την αναθεώρηση των Συνθηκών. 

Το σύστημα λήψης αποφάσεων εξελίσσεται συνεχώς καθ’ όλη τη διάρκεια της 

Ευρωπαϊκής ενοποίησης σε μια διττή προσπάθεια για περισσότερη αποτελεσματι-

κότητα στις αποφάσεις της ΕΕ αφενός και μεγαλύτερη νομιμοποίηση αυτών των 

αποφάσεων αφετέρου.  

Καταγράφονται τέσσερεις βασικοί τρόποι λήψης αποφάσεων: 

 

 Η διαδικασία της συναπόφασης, η οποία με τη Συνθήκη της Λισσαβώνας 

μετονομάστηκε σε συνήθη νομοθετική διαδικασία, βάσει της οποίας 

απαιτείται συμφωνία ανάμεσα στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο 

προκειμένου μία πρόταση νομοθετικής πράξης να καταστεί νόμος
100

. Η 

συναπόφαση θεσπίστηκε με τη Συνθήκη του Μάαστριχτ, και το πεδίο 

εφαρμογής της διευρύνθηκε διαδοχικά με τις Συνθήκες του Άμστερνταμ, της 

Νίκαιας και της Λισσαβώνας. Η συνήθης νομοθετική διαδικασία έθεσε το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο ίδιο επίπεδο με το Συμβούλιο σε ένα ευρύ 

φάσμα τομέων και έγινε η βασική νομοθετική διαδικασία στο σύστημα λήψης 

αποφάσεων της ΕΕ. Η μεγάλη πλειονότητα των ευρωπαϊκών νόμων που 

καλύπτει περίπου το 95% της νομοθεσίας της ΕΕ θεσπίζονται από κοινού από 

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Εάν δεν συμφωνήσουν το 

Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο μετά από δύο αναγνώσεις η πρόταση 

παραπέμπεται σε μία επιτροπή συνδιαλλαγής. 

 

 Η διαδικασία της σύμφωνης γνώμης, η οποία με τη Συνθήκη της 

Λισσαβώνας μετονομάστηκε σε έγκριση, στα πλαίσια της οποίας ορισμένες 

αποφάσεις του Συμβουλίου απαιτούν τη συμφωνία και επικύρωση του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
101

. Η διαδικασία αυτή που είχε εισαχθεί με την 

Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη του 1986 επεκτάθηκε στη συνθήκη του Μάαστριχτ 

και τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). Η 

διαδικασία έγκρισης προσφέρει στο Κοινοβούλιο δικαίωμα αρνησικυρίας 
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(βέτο). Με τη διαδικασία αυτή, το Κοινοβούλιο εγκρίνει ή απορρίπτει τις 

νομοθετικές προτάσεις του Συμβουλίου χωρίς περαιτέρω τροποποιήσεις και 

το Συμβούλιο δεν μπορεί να παρακάμψει την άποψη του Κοινοβουλίου. Η 

διαδικασία αυτή προβλέπεται σε τομείς όπως είναι η επικύρωση διεθνών 

συμφωνιών της ΕΕ και οι νέες Συνθήκες για τη διεύρυνση της ΕΕ. 

 

 Η διαδικασία διαβούλευσης είναι ειδική νομοθετική διαδικασία, που πλέον 

εφαρμόζεται σε περιορισμένο αριθμό περιπτώσεων, στην οποία εμπλέκονται η 

Επιτροπή, το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και η Ευρωπαϊκή 

και Κοινωνική Επιτροπή και η Επιτροπή των Περιφερειών
102

.  Η διαβούλευση 

αποτελεί τον ιστορικά πρώτο και ασθενέστερο τρόπο συμμετοχής του ΕΚ 

στην κοινοτική διαδικασία λήψης αποφάσεων. Εφαρμόστηκε από την αρχική 

Συνθήκη της Ρώμης το 1957 και σύμφωνα με αυτή για πολλά χρόνια το 

Κοινοβούλιο είχε μόνο συμβουλευτικό χαρακτήρα. Στο πλαίσιο διαβούλευσης 

ζητείται η γνώμη του Κοινοβουλίου επί προτεινόμενης νομοθετικής πράξης 

πριν το Συμβούλιο προχωρήσει στην έγκρισή της. Το Κοινοβούλιο μπορεί να 

εγκρίνει ή να απορρίψει ή να ζητήσει τροποποιήσεις στην προτεινόμενη 

νομοθετική πρόταση αλλά το Συμβούλιο δεν δεσμεύεται νομικά να λάβει 

υπόψη τη γνώμη του Κοινοβουλίου. Δεν μπορεί όμως να αποφασίσει χωρίς να 

ζητήσει και να λάβει τη γνώμη αυτή. 

 

 Η διαδικασία της πρωτοβουλίας είναι νομοθετική πρωτοβουλία που ανήκει 

κατά κύριο λόγο στην Επιτροπή ωστόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τις 

Συνθήκες του Μάαστριχτ και της Λισσαβώνας απέκτησε δικαίωμα 

νομοθετικής πρωτοβουλίας που του δίνει το δικαίωμα να ζητήσει από την 

Επιτροπή να του υποβάλει προτάσεις νόμου. Την πρόταση μπορεί να 

υποβάλει και ένας μεμονωμένος ευρωβουλευτής στον Πρόεδρο του 

Κοινοβουλίου ο οποίος την παραπέμπει στην αρμόδια κοινοβουλευτική 

επιτροπή για να αποφασιστεί εάν θα υποβληθεί στην ολομέλεια. Η νομοθετική 

πρόταση απαιτεί την πλειοψηφία των μελών του ΕΚ. Η Επιτροπή μπορεί να 

την δεχθεί ή να την απορρίψει. 
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Κεφάλαιο 3ο : ΕΙΝΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΕ; 

3.1 Δημοκρατικό Έλλειμμα 

 

3.1.1 Ορισμός του δημοκρατικού ελλείμματος 

Το δημοκρατικό έλλειμμα είναι μια έννοια που χρησιμοποιείται κυρίως για να 

τονιστεί ότι η ΕΕ και τα όργανά της στερούνται δημοκρατικής νομιμότητας και ότι 

φαίνονται απρόσιτα στον πολίτη, εξαιτίας της περίπλοκης λειτουργίας τους
103

. Με 

άλλα λόγια ο όρος αναφέρεται στο κενό που υπάρχει ανάμεσα στη δημοκρατική 

πρακτική στη θεωρία και στην πράξη
104

 το οποίο προσδιορίζει το βαθμό στον οποίο η 

Ένωση λειτουργεί δημοκρατικά. 

Ωστόσο, ο περισσότερο αποδεκτός ορισμός της έννοιας του δημοκρατικού 

ελλείμματος αφορά την ευδιάκριτη διάσταση της χαμηλής υποστήριξης της 

ευρωπαϊκής ενοποίησης και των θεσμών από τους ευρωπαίους πολίτες, κάτι που 

πιστοποιείται με τη χαμηλή και συνεχώς μειούμενη συμμετοχή των Ευρωπαίων στις 

ευρωεκλογές, που τον Μάιο του 2014 έφθασε στο 42,61%
105

. Θα πρέπει όμως να 

ληφθεί όμως υπόψη ότι η απομάκρυνση των πολιτών από την πολιτική δεν 

χαρακτηρίζει μόνο την ΕΕ, αλλά σχεδόν όλες τις αντιπροσωπευτικές δημοκρατίες, 

όπου ένα μεγάλο μέρος απέχουν από τις εθνικές εκλογές
106

.  

Η συζήτηση για το δημοκρατικό έλλειμμα επικεντρώνεται συχνά στις αρμοδιότητες 

και εξουσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Όπως σημειώνει ο Παναγιώτης 

Ήφαιστος το ζήτημα του δημοκρατικού ελλείμματος δεν αφορά μόνο το ρόλο του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά σχετίζεται τόσο με την άσκηση λαϊκής κυριαρχίας 

όσο και με τον τρόπο λήψης αποφάσεων στους συλλογικούς θεσμούς. Το ζήτημα της 

άσκησης λαϊκής κυριαρχίας είναι αμφιλεγόμενο, κρίσιμο, ευαίσθητο και ταυτόχρονα 

δύσκολο να αντιμετωπιστεί
107

.  
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Το δημοκρατικό έλλειμμα της ΕΕ συνδέεται κατά μία άλλη άποψη με την 

προϋπόθεση ύπαρξης ομοφωνίας σε ορισμένες αποφάσεις που προωθούν την 

ενοποίηση γεγονός που συνεπάγεται την παράλυση της διαδικασίας ολοκλήρωσης και 

της πολιτικής ωρίμανσης της Ένωσης
108

.   

Να σημειώσουμε παράλληλα πως η έκφραση «δημοκρατικό έλλειμμα» έχει 

αποκτήσει ευρύτερη αποδοχή για την περιγραφή της διάρθρωσης της Ένωσης
109

 και 

ότι ο όρος δημοκρατικό έλλειμμα έχει χρησιμοποιηθεί και ως μέσο απόρριψης 

αποφάσεων και επιλογών των πολιτικών ηγεσιών και των οργάνων της ΕΕ
110

.  

3.1.2 Κατηγοριοποίηση του δημοκρατικού ελλείμματος 

Ο Thomas Zweifel θεωρεί ότι η απάντηση στο ερώτημα του δημοκρατικού 

ελλείμματος στον τρόπο λειτουργίας των ενωσιακών θεσμών πρέπει να δοθεί μέσα 

από ένα πλαίσιο συγκριτικής πολιτικής ανάλυσης του ευρωπαϊκού συστήματος 

διακυβέρνησης με αυτό χωρών που είναι ενιαίοι δρώντες και αποτελούν δήμους. Ο 

Ελβετός συγγραφέας και καθηγητής προτείνει μια κατηγοριοποίηση του 

δημοκρατικού ελλείμματος θέτοντας μια σειρά από πεδία στα οποία εκτιμάται ότι 

υπάρχει πρόβλημα
111

. Επιγραμματικά τα πεδία αυτά είναι: 

1. Η έλλειψη νομιμοποίησης  

2. Η έλλειψη διαφάνειας  

3. Η έλλειψη συγκατάθεσης  

4. Το έλλειμμα σε επίπεδο απόδοσης ευθυνών  

5. Η έλλειψη προστασίας  

Η έλλειψη νομιμοποίησης απορρέει από τη μη ικανοποιητική συμμετοχή των 

Ευρωπαίων πολιτών στις Ευρωεκλογές. 

Η έλλειψη διαφάνειας επικεντρώνεται στη μυστικότητα και στον τρόπο λειτουργίας 

του Συμβουλίου και στο έλλειμμα πληροφόρησης. 

Η έλλειψη συγκατάθεσης αναφέρεται στην ενίσχυση πρακτικών ενισχυμένης 

πλειοψηφίας αντί των λήψεων αποφάσεων με ομοφωνία. 
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Το έλλειμμα σε επίπεδο απόδοσης ευθυνών αφορά τον τρόπο λειτουργίας της 

Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής κεντρικής Τράπεζας. Οι θεσμοί χρειάζεται να 

λειτουργούν ανεξάρτητα αλλά πρέπει να υπάρχουν και δικλίδες ασφαλείας. 

Η έλλειψη προστασίας έχει να κάνει με τις αδυναμίες της κοινωνικής πολιτικής της 

Ένωσης. 

Ο Δημήτρης Τσάτσος εντοπίζει μία ακόμα διάσταση που συνιστά ενίσχυση του 

ελλείμματος δημοκρατίας στο γεγονός ότι υπολειτουργούν οι υπάρχοντες ευρωπαϊκοί 

κομματικοί σχηματισμοί
112

. 

Το δημοκρατικό έλλειμμα σύμφωνα με μία άλλη κριτική θεώρηση που το βλέπει από 

διαφορετική οπτική γωνία μπορεί να διαχωριστεί σε δύο συνιστώσες. Στην τυπική και 

στην κοινωνική του μορφή
113

. Από την πλευρά της τυπικής του διάστασης έχει 

σημειωθεί μεγάλη πρόοδος στη μείωση του κυρίως με την αύξηση των αρμοδιοτήτων 

του ΕΚ και τη μεγαλύτερη διαφάνεια και νομιμότητα των αποφάσεων. Το πρόβλημα 

εξακολουθεί να παραμένει πολύ μεγάλο όμως από την πλευρά της κοινωνική του 

διάστασης.  

Η κοινωνική συνιστώσα του δημοκρατικού ελλείμματος αφορά το βαθμό της 

κοινωνικής αποδοχής του συστήματος, δηλαδή το πώς οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται 

στην πραγματικότητα την ΕΕ και τα θεσμικά της όργανα. Μέτρο μέτρησης που 

αποδεικνύει την υπόθεση αυτή αποτελεί η χαμηλή προσέλευση στις εκλογές για το 

Κοινοβούλιο της ΕΕ. Οι ευρωπαίοι πολίτες δεν γνωρίζουν αρκετά για την ΕΕ και τα 

θεσμικά της όργανα. Η Ένωση θεωρείται ότι βρίσκεται πολύ μακριά από τους 

πολίτες. Αυτή η άγνοια προκαλεί αντικίνητρα και έλλειψη ενδιαφέροντος για τη 

συμμετοχή στις υποθέσεις της ΕΕ.  
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3.2 Υποστηρικτές και πολέμιοι της ύπαρξης δημοκρατικού 

ελλείμματος 

Μεταξύ των Ευρωπαίων τίθεται ιστορικά ως ένα πεδίο έντονων διαφωνιών το ζήτημα 

αναφορικά με την δημοκρατικότητα της ΕΕ. Δύο διαφορετικές απόψεις συγκρούονται 

για την ποιότητα της δημοκρατίας στην Ένωση. Οι δύο τάσεις επικεντρώνονται στο 

έλλειμμα δημοκρατίας που παρουσιάζει η ΕΕ μέσω των κεντρικών της οργάνων σε 

θέματα νομοθετικά, εκτελεστικά, λήψης αποφάσεων καθώς και σε άλλα θέματα που 

άπτονται του ευρύτερου τρόπου λειτουργίας της. Η πρώτη θέση υποστηρίζει πως η 

ΕΕ διαθέτει επαρκή δημοκρατική νομιμοποίηση, ενώ οι υποστηρικτές της δεύτερης 

θέσης ισχυρίζονται πως η Ένωση υποφέρει από μια δομική έλλειψη δημοκρατίας, 

υπάρχει δηλαδή δημοκρατικό έλλειμμα
114

.  

3.2.1 Η Θέση της αμφισβήτησης ύπαρξης δημοκρατικού ελλείμματος  

Οι υποστηρικτές της πρώτης άποψης, που χαρακτηρίζεται και ως δημοκρατική θέση,  

εμμένουν στην άποψη πως η ποιότητα της δημοκρατίας της ΕΕ είναι επαρκώς 

νομιμοποιημένη, παρουσιάζοντας μια σειρά από επιχειρήματα μέσα από τα οποία 

προσπαθούν να τεκμηριώσουν την άποψη αυτή. 

Οι εκπρόσωποι της δημοκρατικής θέσης υποστηρίζουν ότι είναι η ποιότητα της 

δημοκρατίας των χωρών μελών που αποτελούν την ΕΕ στο εσωτερικό τους που 

προσφέρει μια επαρκή νομιμοποίηση στην ΕΕ διαμέσου των Συνθηκών. Σύμφωνα 

λοιπόν με τους ισχυρισμούς τους η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και αργότερα η Ευρωπαϊκή 

Ένωση προέκυψαν ως αποτέλεσμα των Συνθηκών οι οποίες συμφωνήθηκαν και 

υπεγράφησαν από εκπροσώπους δημοκρατικά νομιμοποιημένων κυβερνήσεων που 

προέκυψαν από δημοκρατικά εκλεγμένα Εθνικά Κοινοβούλια. Συνεπώς προκύπτει 

μια έμμεση νομιμοποίηση της ΕΕ από τους πολίτες.  

Η ΕΕ προσπαθεί να καλύψει με τον καλύτερο τρόπο τις ελλείψεις και τα κενά της 

νομιμοποίησης και αυτό αποδεικνύεται από πράξεις προώθησης της δημοκρατίας 

όπως είναι η καθιέρωση του δικαιώματος ψήφου στις εκλογές του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου με την συνεχή αναβάθμιση μέσω των Συνθηκών των αρμοδιοτήτων 

του
115

. Η νομιμοποίηση των οργάνων της ΕΕ λαμβάνεται άμεσα όσον αφορά το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αφού εκλέγεται από τους Ευρωπαίους πολίτες, λαμβάνεται 
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έμμεσα για το Συμβούλιο αφού αποτελείται από νομιμοποιημένες εθνικές 

κυβερνήσεις, που έχουν μάλιστα το δικαίωμα βέτο στα περισσότερα σημαντικά 

ζητήματα, και λαμβάνεται έμμεσα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τη στιγμή που 

εκλέγεται από το Συμβούλιο και επικυρώνεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
116

. Οι 

οπαδοί της συγκεκριμένης θέσης αποδέχονται την ύπαρξη δημοκρατικού ελλείμματος 

κατά τη διαδικασία την πολιτικής ολοκλήρωσης αλλά το χαρακτηρίζουν ως 

δημοκρατικά νομιμοποιημένο δημοκρατικό έλλειμμα
117

. 

Αξίζει να σημειωθεί ακόμη ότι σημαντικές αποδείξεις όσων υποστηρίζουν τη 

δημοκρατική θέση αποτελούν και οι διεργασίες διαμόρφωσης πολιτικής βούλησης σε 

κοινοτικό επίπεδο. Η άποψη που εξετάζουμε υποστηρίζεται και από τη θεωρία του 

ρυθμιστικού κράτους το οποίο δρα με εντολές και απαγορεύσεις, αλλά και του 

αναθέτοντος κράτους το οποίο αναθέτει ένα τμήμα της διαδικασίας λήψης 

αποφάσεων σε θεσμούς
118

. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται διαφάνεια στη λήψη 

αποφάσεων χωρίς να κυριαρχούν μικροπολιτικές σκοπιμότητες και αισθήματα 

χειραγώγησης.  

3.2.2 Η Θέση του δημοκρατικού ελλείμματος  

Εξετάζοντας τη δεύτερη θέση παρατηρούμε πως ακόμη και οι υποστηρικτές της 

άποψης περί δομικού δημοκρατικού ελλείμματος, δεν αντιτίθενται στο επιχείρημα 

πως η Ένωση διαθέτει έναν σημαντικό βαθμό νομιμοποίησης. Σύμφωνα όμως με τα 

κριτήρια των περισσότερων θεωριών της δημοκρατίας τα δομικά δημοκρατικά 

ελλείμματα της ΕΕ παρά την πρόοδο που έχει γίνει εξακολουθούν να παραμένουν 

μεγάλα
119

. Το διάχυτο αυτό έλλειμμα δημοκρατίας δεν είναι τόσο φαινόμενο 

συγκυριακό, ως αποτέλεσμα των ατελών ακόμη ευρωπαϊκών θεσμών, αλλά κυρίως 

δομικό και έχει να κάνει με την αυξανόμενη σήμερα αντικειμενική αδυναμία του 

οποιουδήποτε κοινωνικού σώματος να λειτουργήσει ως γνήσια πολιτικό σώμα 

έκφρασης της λαϊκής κυριαρχίας
120

.   
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Μια ζωτικής σημασίας αδυναμία του πολιτικού συστήματος της ΕΕ είναι η έλλειψη 

του διττού σχήματος κυβέρνησης-αντιπολίτευσης που διέπει όλες τις 

κοινοβουλευτικές δημοκρατίες. Η απουσία μίας κεντρικής κυβέρνησης που θα 

εκλέγεται από έναν ευρωπαϊκό λαό ή έστω ενός άμεσα εκλεγμένου από τους πολίτες 

προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η έλλειψη ενός ευρωπαϊκού Συντάγματος, 

μετά την αποτυχία της προσπάθειας για την υιοθέτηση του, δίνουν τρανταχτά 

επιχειρήματα στους επικριτές της δημοκρατικής νομιμότητας της ΕΕ.  

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ο θεσμός που λειτούργησε διαχρονικά ως 

προκάλυμμα του δημοκρατικού ελλείμματος και ως πηγή νομιμοποίησης των 

πολιτικών της ΕΕ όμως παρά την ενίσχυση και διεύρυνση των αρμοδιοτήτων του 

εξακολουθεί να υπολείπεται σημαντικά των εξουσιών και αρμοδιοτήτων ενός 

Εθνικού Κοινοβουλίου. Τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών, με τη συνεχώς 

μειωμένη συμμετοχή των πολιτών, πιστοποιούν το πρόβλημα του δημοκρατικού 

ελλείμματος
121

.  

Η διευρυμένη άποψη και πεποίθηση ότι το δημοκρατικό έλλειμμα θα παραμεριζόταν 

με την αναβάθμιση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δέχτηκε ενστάσεις με την 

αντιπαραβολή του επιχειρήματος ότι υπάρχει δομικό έλλειμμα δημοκρατίας στην ΕΕ 

που έχει πολλές ρίζες. Συμφωνά με τους υποστηρικτές της συγκεκριμένης άποψης 

κάποιες από τις  ρίζες του προβλήματος εντοπίζονται στον τρόπο εκλογής και 

λειτουργίας των οργάνων καθώς.  

Οι εκπρόσωποι της Θέσης του δημοκρατικού ελλείμματος πιστεύουν ότι η εμφάνιση  

του στην Ένωση οφείλεται κυρίως στη μη συμμετοχή των Ευρωπαίων πολιτών στη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων. Το πρόβλημα αφορά κυρίως τις δύο κύριες διαστάσεις 

της δημοκρατίας, με βάση την έννοια της θεωρίας της πολυαρχίας του Dahl
122

, που 

είναι η πολιτική συμμετοχή όλων των ενήλικων πολιτών, καθώς και η ελευθερία και 

ο ανταγωνισμός των πολιτικών διαδικασιών διαμόρφωσης πολιτικής βούλησης και 

λήψης αποφάσεων. Πάνω σε αυτό το θέμα παρατηρούμε ότι η εκτελεστική εξουσία 

της ΕΕ, δηλαδή η Επιτροπή, δεν εκλέγεται άμεσα από τους πολίτες αλλά διορίζεται 

από τις κυβερνήσεις των κρατών μελών διαμέσου μιας πολλές φορές αδιαφανούς 

                                                           
121 Βλ. Ιωακειμίδης Π.Κ, ο. π., σ.95 
122

 Βλ. Schmidt, Manfred G., ο. π., σ.487  



Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΕ 

 

 

49 

διαδικασίας διαπραγμάτευσης, με τη σύμπραξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
123

. 

Εξαιτίας της έλλειψης ενός πανευρωπαϊκού χαρακτήρα αναφορικά με τη διαμόρφωση 

πολιτικής βούλησης λόγω της απουσίας ενός ζωτικού ενοποιητικού συστήματος 

ενδιάμεσων θεσμών, στα κόμματα, στις ομάδες και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, 

προκύπτει ως συμπέρασμα το γεγονός πως δε συντελείται κάποια διαδικασία 

διαμόρφωσης πολιτικής βούλησης
124

.   

Αν προσθέσουμε και την περιορισμένη ρυθμιστική εξουσία του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και το γεγονός πως είναι ασθενέστερο από το ομόλογό του ενός 

εθνικού δημοκρατικού κράτους, προκύπτει έλλειμμα στις διαδικασίες νομιμοποίησης 

μεταξύ των κεντρικών θεσμών της ΕΕ και του λαού των κρατών μελών
125

. 

Οι οπαδοί της ύπαρξης του δημοκρατικού ελλείμματος επικεντρώνουν επίσης την 

κριτική τους και στην αδιαφανή και ερήμην των πολιτών διαδικασία στελέχωσης των 

κορυφαίων θέσεων στην εκτελεστική και νομοθετική εξουσία της ΕΕ, καθώς και 

στην παντελή έλλειψη λογοδοσίας οργάνων όπως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.  

Στην επικράτεια της ΕΕ το χάσμα μεταξύ αυτών που ασκούν την εξουσία και αυτών 

που υπόκεινται σε αυτή είναι μεγάλο. Αυτή την πεποίθηση την ενισχύει ακόμη 

περισσότερο ο σημαντικός βαθμός αύξησης της διεθνοποίησης της οικονομίας και 

της πολιτικής, καθώς επίσης και η ευρωπαϊκή ενοποίηση, η οποία μέχρι τώρα 

συνοδευόταν από μια «διαδικασία άνισου εξευρωπαϊσμού»
126

.  

Όπως υποστηρίζει ο Maurizio Bach έχει δημιουργηθεί στο υπερεθνικό επίπεδο της 

ΕΕ σε μεγάλο βαθμό ένα ξένο και αντιτιθέμενο με τη δημοκρατία εξουσιαστικό 

σχήμα που ισοδυναμεί για τα κράτη μέλη με μια έντονη ενδογενή εκχώρηση 

δημοκρατικών δομών και διαδικασιών η οποία ενισχύει δομικές ελλείψεις 

δημοκρατίας, όπως είναι για παράδειγμα: η συνέχιση ύπαρξης ολιγαρχιών, η 

συγκυριαρχία αθέατων δυνάμεων, η αυξανόμενη επιρροή των ειδικών, η 

γραφειοκρατία και η παραγκώνιση του κοινοβουλευτισμού και των τυπικών 

διαδικασιών διαμόρφωσης πολιτικής βούλησης
127

.  
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Σύμφωνα με τον Schmidt η μορφή εξουσίας της ΕΕ αποδεικνύεται ότι είναι αυτή μιας 

ιδιότυπης νόμιμης γραφειοκρατίας. Η συνένωση της ΕΕ δεν είναι δημοκρατική αλλά 

γραφειοκρατική η οποία στηρίζεται σε μια νόμιμη κυριαρχία με την έννοια του 

Weber, που επικαλείται για την αναγνώριση της μια νόμιμη εξουσία. Η εξουσία της 

ΕΕ έχει το ένδυμα του συναρθρωτικού κράτους με εκτεταμένα συμβούλια ειδικών 

και εκπροσώπων συμφερόντων και των κρατών μελών, με παρέμβαση του άμεσα 

εκλεγμένου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η εξουσία αυτή έχει νομιμοποιηθεί έμμεσα 

από τη συνεργασία σε διακυβερνητικό επίπεδο των δημοκρατικών κρατών
128

. 

Ολοκληρώνοντας, σύμφωνα με τους υποστηρικτές της άποψης που αναλύουμε, η 

παρουσία δημοκρατικού ελλείμματος στην Ένωση οφείλεται και στο γεγονός της 

απουσίας Δήμου, δηλαδή της ύπαρξης μιας Κοινότητας η οποία θα είναι σε θέση 

χρησιμοποιώντας μια κοινή γλώσσα και στα πλαίσια των ευρωπαϊκών θεσμών να 

συζητήσει τις κοινές δημόσιες τοποθετήσεις, να συνοψίσει τις εναλλακτικές λύσεις 

και εν τέλει να αποφανθεί
129

. Η παραπάνω έλλειψη δεν αντισταθμίζεται από το 

γεγονός πως ένα (μικρό) ποσοστό Ευρωπαίων πολιτών είναι δίγλωσσο ή 

πολύγλωσσο. 

 

3.3 Η αντιμετώπιση του δημοκρατικού ελλείμματος και ρόλος 

του στην πορεία για την ευρωπαϊκή ενοποίηση και ολοκλήρωση 

Σε κάθε στάδιο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, το ζήτημα της αντιμετώπισης του 

δημοκρατικού ελλείμματος και της δημοκρατικής νομιμοποίησης ετίθετο κατά τρόπο 

όλο και πιο έντονο. Η προσπάθεια να μειωθούν τα ελλείμματα δημοκρατικής 

νομιμοποίησης μέσα από τις Συνθήκες εστιάστηκε κυρίως στην αλλαγή του τρόπου 

λήψης αποφάσεων και στην ενίσχυση των αρμοδιοτήτων και εξουσιών του 

μοναδικού οργάνου που εκλέγουν οι ευρωπαίοι πολίτες, του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου. Ωστόσο υπάρχουν απόψεις ότι ακόμα και η πλήρης αναβάθμιση του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν θα αντιμετώπιζε αρκετά το πρόβλημα του 

δημοκρατικού ελλείμματος και θα είχε περιορισμένα αποτελέσματα. Το επιχείρημα 

είναι ότι παρά την μεταβίβαση σε αυτό σημαντικών αρμοδιοτήτων το ΕΚ 

εξακολουθεί να βρίσκεται μακριά από τους πολίτες σε αντίθεση με τα Εθνικά 

Κοινοβούλια είναι οι μόνοι γνήσιοι εκφραστές της λαϊκής βούλησης. Υποστηρίζεται 
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έτσι ότι το δημοκρατικό έλλειμμα που δημιουργείται από τη μεταβίβαση 

αρμοδιοτήτων στο υπερεθνικό επίπεδο της ΕΕ δεν μπορεί να αντισταθμιστεί με τις 

αναθέσεις εξουσιών στο ΕΚ το οποίο θεωρείται ότι δίνει απλώς μια ψευδαίσθηση 

δημοκρατικής νομιμοποίησης στο ευρωπαϊκό θεσμικό σύστημα
130

.  

Είναι αξιοσημείωτο ότι έχουν αυξηθεί οι προσπάθειες για την αντιμετώπιση του 

προβλήματος και σε άλλα πεδία εκτός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η υιοθέτηση 

για παράδειγμα της αρχής της επικουρικότητας
 
και η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία 

Πολιτών αποτέλεσαν σημαντικά βήματα στην κατεύθυνση αυτή. Η προσπάθεια 

διεύρυνσης των μέσων νομιμοποίησης φαίνεται όμως να συναντάει δυσκολίες.  

Μπορούμε να πούμε ότι η ύπαρξη δημοκρατικού ελλείμματος λειτούργησε ως ένα 

βαθμό ως καταλύτης τα πρώτα χρόνια της πορείας προς την ευρωπαϊκή ενοποίηση. 

Για την μετάβαση όμως από τον αρχικό στόχο της οικονομικής ενοποίησης στην 

κατεύθυνση της πολιτικής ενοποίησης και για την επιτυχία της διαδικασίας της 

ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης η άρση του δημοκρατικού ελλείμματος τέθηκε ως 

προϋπόθεση για να κερδηθεί η απαιτούμενη συναίνεση των ευρωπαίων πολιτών. Οι 

Ευρωπαίοι ηγέτες φαίνεται ότι αντιλήφτηκαν πως το δημοκρατικό έλλειμμα 

λειτουργεί ως τροχοπέδη για την περαιτέρω ευρωπαϊκή ενοποίηση και την 

ολοκλήρωση. Η αντίληψη που υπάρχει ότι η πορεία των ευρωπαϊκών λαών προς τη 

συνεργασία και την ολοκλήρωση πρέπει να συνεχίσει να αποτελεί προνόμιο και 

επιλογή των ευρωπαϊκών ηγεσιών συνιστά μία ελιτίστικης υφής προσέγγιση που 

πρέπει να απορρίπτεται προκειμένου να προστατευθούν τα επιτεύγματα μίας 

μακροχρόνιας και επίπονης προσπάθειας
131

. 

Οι πιθανές λύσεις που έχουν τεθεί με στόχο τον περιορισμό του δημοκρατικού 

ελλείμματος ποικίλουν σε εύρος και στα πεδία εφαρμογής. Για το σκοπό αυτό 

προτάθηκαν για παράδειγμα
132

: 

1. Η πανευρωπαϊκή άμεση εκλογή του προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

(Michael Zürn, 1996) 

2. Ο δημοκρατικός εμπλουτισμός με αλλαγές του αρχικού δικαίου της ΕΕ 
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3. Η καθιέρωση πανευρωπαϊκών δημοψηφισμάτων για εξαιρετικής σημασίας 

ζητήματα με δικλίδες ασφαλείας κατά των πλειοψηφικών επιλογών (Heidrun 

Abromeit) 

4. Η οικοδόμηση και η ανάπτυξη «διασυνοριακών σφαιρών δημοσιότητας» για 

τη δημιουργία μιας πανευρωπαϊκής δημόσιας σφαίρας (Jachtenfuchs, 1999) 

5. Η μετάβαση από τις διακυβερνητικές διαπραγματεύσεις στη συμβουλευτική 

πολιτική (Joerges & Neyer, 1998) 

6. Η αντιμετώπιση των προβλημάτων δημοκρατίας της ΕΕ στο εθνικό επίπεδο 

των κρατών αντί του ευρωπαϊκού επιπέδου (Scharpf, 1999) 

 

3.4 Οι Θεμελιώδεις αρχές των αρμοδιοτήτων της Ένωσης  

Η συνθήκη της Λισσαβώνας
133

 αποσαφηνίζει την κατανομή αρμοδιοτήτων και 

προσδιορίζει τα όρια των αρμοδιοτήτων μεταξύ της ΕΕ και των κρατών μελών.  

Η άσκηση των αρμοδιοτήτων της Ένωσης υπόκειται σε τρεις θεμελιώδεις αρχές: 

 την αρχή της δοτής αρμοδιότητας βάσει της οποίας η Ένωση και τα θεσμικά 

της όργανα ενεργούν εντός των αρμοδιοτήτων που της απονέμονται από τις 

Συνθήκες με σκοπό την επίτευξη των στόχων τους, με τις υπόλοιπες 

αρμοδιότητες να ανατίθενται σε Εθνικό επίπεδο. 

 την αρχή της αναλογικότητας βάσει της οποίας το περιεχόμενο και η μορφή 

της δράσης της Ένωσης δεν υπερβαίνουν τα απαιτούμενα και αναγκαία όρια 

για την επίτευξη των στόχων των Συνθηκών. Τα Ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα 

της Ένωσης αναλαμβάνουν να εξετάσουν αν μια ενέργεια η οποία κρίνεται 

σημαντική για την επίτευξη των επιδιωκόμενων στόχων των Συνθηκών 

απαιτεί νομοθετική ρύθμιση ή αν μπορεί να χρησιμοποιηθούν άλλου είδους 

αποτελεσματικά μέσα
134

. 

 την αρχή της επικουρικότητας σύμφωνα με την οποία στους τομείς οι οποίοι 

δεν υπάγονται στην αποκλειστική της αρμοδιότητα, η Ένωση παρεμβαίνει 

μόνο όταν η δράση της κριθεί αποτελεσματικότερη και κατά τον βαθμό που οι 

στόχοι της προβλεπόμενης δράσης δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από 
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τα κράτη μέλη, τόσο σε κεντρικό όσο και σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. 

Η ΕΕ ενδιαφέρεται μόνο για τις πολιτικές οι οποίες εφαρμόζονται καλύτερα 

σε επίπεδο ΕΕ παρά σε εθνικό επίπεδο και συμβάλλει ώστε οι αποφάσεις να 

λαμβάνονται όσο το δυνατόν πιο κοντά στους πολίτες παρεμβαίνοντας μόνο 

εφόσον είναι σε θέση να ενεργήσει πιο αποτελεσματικά από τα κράτη μέλη. 

Η αρχή της επικουρικότητας είναι αποτέλεσμα της προσπάθειας για περισσότερη 

δημοκρατία στη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τίθεται ως βάση της 

Ευρωπαϊκής διακυβέρνησης. Στο πλαίσιο της αρχής της επικουρικότητας η ΕΕ έχει 

αναπτύξει ορισμένες μεθόδους συντονισμού, στους τομείς οι οποίοι δεν υπάγονται 

στην αποκλειστική αρμοδιότητά της, προτάσσοντας το μοντέλο, εκείνο της 

Ευρωπαϊκής διακυβέρνησης. Η υλοποίηση της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης 

βασίζεται στον σεβασμό της αρχής της επικουρικότητας, με την οποία αποφεύγεται η 

συγκέντρωση των αποφάσεων σε ένα και μοναδικό επίπεδο εξουσίας και 

διασφαλίζεται ότι οι πολιτικές χαράσσονται και υλοποιούνται στο πλέον 

ενδεδειγμένο επίπεδο.  

 

3.5 Λογοδοσία και διαφάνεια στη λήψη αποφάσεων 

Η λογοδοσία και η διαφάνεια αποτελούν θεμελιώδεις αξίες της ΕΕ. Η διαφάνεια 

παίζει καθοριστικό ρόλο στο να ενθαρρύνονται οι Ευρωπαίοι πολίτες να συμμετέχουν 

πιο ενεργά στον δημοκρατικό βίο αυξάνοντας έτσι τη δημοκρατική νομιμοποίηση της 

ΕΕ. Γι’ αυτό είναι υψίστης σημασίας για την αξιοπιστία της ΕΕ η διαδικασία λήψης 

αποφάσεων να είναι όσο το δυνατόν διαφανέστερη, ιδιαίτερα λόγω των δυσχερειών 

όσον αφορά τη διασφάλιση δημοκρατικού ελέγχου της εν λόγω διαδικασίας και της 

απόστασης της από τους πολίτες της Ευρώπης
135

.  

Το άρθρο 15 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ αναφέρει ότι προκειμένου να προωθήσουν τη 

χρηστή διακυβέρνηση και να διασφαλίσουν τη συμμετοχή της κοινωνίας των 

πολιτών, τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οι οργανισμοί της Ένωσης διεξάγουν τις 

εργασίες τους όσο το δυνατόν πιο ανοιχτά
136

.  
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Οι 5 αρχές της Λευκής βίβλου που περιγράφτηκαν στην ενότητα 2.3.3. για διαφάνεια, 

συμμετοχή, λογοδοσία, αποτελεσματικότητα και συνοχή σε συνδυασμό με τις αρχές 

της επικουρικότητας και αναλογικότητας έχουν διαρκή και σταθερή αξία για να 

κατευθύνουν την ΕΕ προς την ολοκλήρωση. 

Η εφαρμογή της αρχής της διαφάνειας στη νομοθετική διαδικασία της ΕΕ 

προϋποθέτει τη διαφάνεια της διαδικασίας διαμόρφωσης της ευρωπαϊκής πολιτικής 

σε εθνικό επίπεδο καθώς και την υλοποίηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και των 

ευρωπαϊκών πολιτικών από τα κράτη μέλη, δεδομένου ότι οι εθνικές κυβερνήσεις 

συμμετέχουν στη νομοθετική διαδικασία της ΕΕ μέσω του Συμβουλίου Υπουργών
137

.  

Με τη Συνθήκη του Άμστερνταμ οι πολίτες της Ένωσης απέκτησαν το δικαίωμα να 

απευθύνονται γραπτώς στα θεσμικά όργανα της και να λαμβάνουν απάντηση στην 

επίσημη γλώσσα της επιλογής τους
138

. 

Το ΕΚ συνεδριάζει δημόσια όπως επίσης και οι υπουργοί των κρατών μελών στα 

πλαίσια του Συμβουλίου όταν συζητούν ή ψηφίζουν επί σχεδίων νομοθετικών 

πράξεων και όταν συζητούν σημαντικά θέματα που επηρεάζουν την ΕΕ και τους 

πολίτες της. Τα Εθνικά Κοινοβούλια και οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται 

άμεσα για τις αποφάσεις που λαμβάνονται από τα μέλη του Συμβουλίου κάθε χώρας 

μέλους. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι έχουν πρόσβαση στα πρακτικά των δημοσίων 

συνεδριάσεων και στα αποτελέσματα των ψηφοφοριών
139

. 

Για να έρθει η ΕΕ πιο κοντά στους πολίτες της θεσπίστηκε στη Συνθήκη του 

Μάαστριχτ (ΣΕΕ) ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής. Με το θεσμό αυτό οι Ευρωπαίοι 

πολίτες απέκτησαν για πρώτη φορά τη δυνατότητα να συμμετέχουν άμεσα στον 

έλεγχο της διοίκησης της ΕΕ. Ο Διαμεσολαβητής θεωρείται σήμερα ως ο 

θεματοφύλακας της διαφάνειας στην ΕΕ. Εκλέγεται από το ΕΚ με αρμοδιότητα και 

υποχρέωση να διερευνά καταγγελίες που αφορούν σε περιπτώσεις κακοδιοίκησης στα 

όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ. Καταγγελία έχει δικαίωμα να υποβάλει κάθε 
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 Βλ. Τσάτσος Θ. Δημήτρης, Τα Μεγάλα Θεσμικά  της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο. π., σ.44 
138

 Βλ. στο ίδιο, σ.130 
139

 Δικτυακός τόπος Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

http://www.consilium.europa.eu/el/home/  

http://www.consilium.europa.eu/el/home/
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πολίτης που διαμένει σε κάποιο από τα κράτη μέλη καθώς και επιχειρήσεις, ενώσεις 

πολιτών ή άλλα σωματεία, που έχουν την έδρα τους στην Ένωση
140

.  

Η τελευταία ετήσια έκθεση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή που αφορούσε το 2013
141

 

αναφέρει ότι εδώ και πολλά χρόνια η πλειοψηφία των αναφορών για τις οποίες 

διεξάγουν έρευνα οι υπηρεσίες του Διαμεσολαβητή αφορούν την έλλειψη διαφάνειας 

στα θεσμικά όργανα της ΕΕ. Τα συνηθέστερα ζητήματα διαφάνειας εντοπίζονται 

στην άρνηση των θεσμικών οργάνων να παρέχουν πρόσβαση σε έγγραφα και 

πληροφορίες και σε συνεδριάσεις που λαμβάνουν χώρα κεκλεισμένων των θυρών.  

Έλλειψη διαφάνειας καταγγέλλεται και στις διαδικασίες διορισμού των μελών των 

ομάδων εμπειρογνωμόνων της ΕΕ. Η πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα είναι ένα 

από τα δικαιώματα που έχουν κατοχυρωθεί μέσω του Χάρτη Θεμελιωδών 

Δικαιωμάτων της ΕΕ
142

. 

Μια υπόθεση που εξέτασε και ανέλαβε δράση ο Διαμεσολαβητής το 2013 αφορούσε 

καταγγελία για το μητρώο διαφάνειας που τηρούν από κοινού η Επιτροπή και το 

Κοινοβούλιο
143

. Το μητρώο αυτό θεσπίστηκε με σκοπό να εισαγάγει περισσότερη 

διαφάνεια στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ, δίνοντας στους πολίτες τη 

δυνατότητα να μαθαίνουν ποιες είναι οι ομάδες άσκησης πίεσης που προσπαθούν να 

επηρεάζουν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ στη λήψη αποφάσεων στην ΕΕ. Οι 

πληροφορίες που παρέχει το μητρώο είναι σχετικές με τα συμφέροντα που 

επιδιώκουν οι ομάδες άσκησης πίεσης και τα ποσά που επενδύουν στις 

συγκεκριμένες δραστηριότητες. Η καταγγελία αφορούσε την Επιτροπή η οποία 

αρνήθηκε να παράσχει πρόσβαση στα σχετικά έγγραφα που αφορούσαν δύο 

πολυεθνικές εταιρείες που είχαν δηλώσει στο μητρώο πολύ χαμηλότερα ποσά από τα 

πραγματικά που διέθεταν για δραστηριότητες άσκησης πίεσης. Ο Διαμεσολαβητής 

επέκρινε την Επιτροπή και της ζήτησε όταν αναθεωρεί το μητρώο, να λαμβάνει 
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 Διαδικτυακός τόπος Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή http://www.ombudsman.europa.eu/el/home.faces  
141

 Ετήσιες εκθέσεις Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή 

http://www.ombudsman.europa.eu/el/activities/annualreports.faces   
142

 Η Ένωση αναγνωρίζει τα δικαιώματα, τις ελευθερίες και τις αρχές που περιέχονται στον Χάρτη των 

Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ της 7
ης

 Δεκεμβρίου 2000, όπως προσαρμόσθηκε στις 12 

Δεκεμβρίου 2007, στο Στρασβούργο, ο οποίος έχει το ίδιο νομικό κύρος με τις Συνθήκες, βλ. άρθρο 6 

ΣΣΕ όπως τροποποιήθηκε στη Συνθήκη της Λισσαβώνας http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2007:306:FULL:EL:PDF  και ιστοσελίδα του 

Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ.  http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/charter/   
143

 Ιστοσελίδα Μητρώου Διαφάνειας 

http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do#el 

http://www.ombudsman.europa.eu/el/home.faces
http://www.ombudsman.europa.eu/el/activities/annualreports.faces
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2007:306:FULL:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2007:306:FULL:EL:PDF
http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/charter/
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do#el
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πλήρως υπόψη τις αρχές περί διαφάνειας και ακεραιότητας ως προς την άσκηση 

πιέσεων
144

. 

Για το 2013 ερευνήθηκαν και περατώθηκαν από τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή 441 

αναφορές από τις οποίες το 77,1% αφορούσε ιδιώτες. Οι έρευνες που διενεργήθηκαν 

αφορούσαν στην μεγάλη πλειοψηφία τους την Επιτροπή
145

.  

 

3.6 Τα βήματα εκδημοκρατισμού της ΕΕ 

Η ευρωπαϊκή ενοποιητική διαδικασία προχώρησε σταδιακά για πολλά χρόνια μόνο με 

διπλωματικά μέσα και χωρίς καμία δημοκρατική νομιμοποίηση από τους πολίτες. 

Η Ένωση λειτούργησε από την ίδρυση της στη βάση ενός ιδιότυπου συστήματος 

διαπλοκής μεταξύ διαφορετικών οργάνων και διαδικασιών που προχωρεί με αραιά 

αλλά σταθερά προς τον εκδημοκρατισμό του
146

. 

Το ΕΚ εξελίχθηκε σταδιακά από μια Συνέλευση απαρτιζόμενη από εκπροσώπους των 

εθνικών κοινοβουλίων με αρμοδιότητες μόνο διαβουλεύσεων σε ένα με άμεσες 

εκλογές νομιμοποιημένο Κοινοβούλιο, με δημοσιονομικές, νομοθετικές και 

ελεγκτικές αρμοδιότητες. Αποφασιστικοί σταθμοί στην πορεία αυτή αποτελούν κατά 

τη δεκαετία του 60 η ενίσχυση των εξουσιών του ΕΚ επί του προϋπολογισμού
147

 και 

κατά τη δεκαετία του 70 η αναθεώρηση της διαδικασίας του προϋπολογισμού
148

 και η 

πράξη για τις γενικές και άμεσες εκλογές των βουλευτών. Η πρώτη πολύ σημαντική 

αναβάθμιση όμως του ΕΚ έγινε στη δεκαετία του 80 στην Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη, 

ακριβώς 29 χρόνια μετά την ίδρυση της ΕΟΚ
149

.  
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 Βλ. σχετικά http://www.ombudsman.europa.eu/cases/summary.faces/el/50849/html.bookmark  
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 Για τις έρευνες που περατώθηκαν από τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή το 2013 και τα θεσμικά 

όργανα που αφορούσαν βλ. εικόνες 3 & 4 στο Παράρτημα 
146

 Βλ. Στεφάνου Κ. – Τσινισιζελης Μ. – Φατούρος Αρ. – Χριστοδουλίδης Θ. (Επιμέλεια), ο. π., 

Αργύρης Φατούρος σ.21  
147

 Η ενίσχυση αυτή των εξουσιών του ΕΚ αποφασίστηκε στη Σύνοδο Κορυφής της Χάγης στις 1-2 

Δεκεμβρίου 1969 
148

 Με τη Διαθεσμική συμφωνία των Βρυξελλών που υπογράφηκε το Μάρτιο του 1975 ανάμεσα στο 

ΕΚ και το Συμβούλιο, το Κοινοβούλιο απέκτησε το δικαίωμα να ελέγχει τους λογαριασμούς της ΕΕ 

στο τέλος κάθε έτους, και να αξιολογεί κατά πόσον η Επιτροπή εκτέλεσε συνετά και ορθά τον 

κοινοτικό προϋπολογισμό 
149 

Η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη υπογράφηκε απ’ όλα τα κράτη μέλη τον Φεβρουάριο του 1986 και 

ετέθη σε ισχύ την 1η Ιουλίου 1987 

http://www.ombudsman.europa.eu/cases/summary.faces/el/50849/html.bookmark
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Με την Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη έχουμε
150

:  

 Την επίσημη αναγνώριση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. 

 Την επέκταση της ειδικής πλειοψηφίας στη λήψη ορισμένων αποφάσεων.  

 Τη διεύρυνση των αρμοδιοτήτων και εξουσιών του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, με τη σύμφωνη γνώμη του να είναι πλέον αναγκαία στις 

περιπτώσεις προσχωρήσεως ενός νέου μέλους ή συνδέσεως μιας τρίτης 

χώρας, ενώ με τη θέσπιση της διαδικασίας συνεργασίας το ΕΚ άρχισε να 

διαδραματίζει περιορισμένο ρόλο στην άσκηση νομοθετικής εξουσίας. 

Από τη Συνθήκη του Μάαστριχτ
151

 (ΣΕΕ) τα σημαντικότερα βήματα στην 

κατεύθυνση του εκδημοκρατισμού ήταν
152

:  

 Η θέσπιση της νέας διαδικασίας της συναπόφασης. 

 Η επέκταση της διαδικασίας συναίνεσης. 

 Η παροχή νέων εξουσιών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που του επιτρέπουν να 

έχει αποφασιστική άποψη στον διορισμό του προέδρου και των μελών της 

Επιτροπής
153

. 

 Η πρόβλεψη για το διορισμό του Ευρωπαίου Μεσολαβητή από το 

Κοινοβούλιο.  

 Η παροχή στο Δικαστήριο εξουσίας επιβολής προστίμων στα κράτη που δεν 

εκτελούν τις αποφάσεις του. 

 Η θεσμοθέτηση της αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας που 

οριοθέτησαν την άσκηση του δικαιώματος της νομοθετικής πρωτοβουλίας της 

Επιτροπής. 

 Η δημιουργία της ιθαγένειας της Ένωσης. 

Ένα ακόμα συνεπές βήμα προς στον τομέα του εκδημοκρατισμού της ΕΕ σημειώθηκε 

με τη Συνθήκη του Άμστερνταμ
154

.  Η συγκεκριμένη Συνθήκη συνέβαλε στην 

κατεύθυνση αυτή κυρίως με
155

: 
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 Βλ. Στεφάνου Κ. – Τσινισιζελης Μ. – Φατούρος Αρ. – Χριστοδουλίδης Θ. (Επιμέλεια), ο. π., 

Θεόδωρος Χριστοδουλίδης σ.77 
151

 Η Συνθήκη του Μάαστριχτ ή αλλιώς Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) δημιούργησε την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπογράφτηκε στις 7 Φεβρουαρίου 1992 και, μετά την καθυστέρηση στη 

διαδικασία των επικυρώσεων, τέθηκε σε ισχύ την 1η Νοεμβρίου 1993 ημερομηνία που αποτελεί τη 

γενέθλια ημερομηνία της ΕΕ 
152

 Βλ. Στεφάνου Κ. – Τσινισιζελης Μ. – Φατούρος Αρ. – Χριστοδουλίδης Θ. (Επιμέλεια), ο. π., 

Θεόδωρος Χριστοδουλίδης, σ.88 
153

 Βλ. Τσάτσος Θ. Δημήτρης, Τα Μεγάλα Θεσμικά  της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο. π., σ.148-149 
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 Την απλοποίηση της διαδικασίας συναπόφασης και την επέκταση του πεδίου 

εφαρμογής της σε περισσότερους τομείς. 

 Τον καθορισμό ισοδύναμου ρόλου για το ΕΚ στο διορισμό του προέδρου της 

Επιτροπής με την απαίτηση της εγκρίσεως του ορισμού του από αυτό. 

Αντίθετα η Συνθήκη της Νίκαιας
156

 υπολειπόταν αρκετά των αρχικών προσδοκιών 

για περισσότερη δημοκρατία στην Ένωση. Άφησε ημιτελή τη θεσμική μεταρρύθμιση, 

ανέτρεψε τις ισορροπίες εις βάρος των μεσαίων και μικρών χωρών, έκανε πιο 

πολύπλοκο το μηχανισμό λήψης αποφάσεων και έθεσε προ τετελεσμένων τα 

υποψήφια κράτη μέλη τα οποία έπρεπε να αποδεχθούν αποφάσεις και ρυθμίσεις που 

πάρθηκαν ερήμην τους
157

.  

Το σημείο στο οποίο η Συνθήκη της Νίκαιας ενώ παρουσιάστηκε ως 

εκδημοκρατισμός έφερε εν’ τέλει τα αντίθετα αποτελέσματα όσον αφορά τη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων. Ο κανόνας της ειδικής πλειοψηφίας, αντί της 

ομοφωνίας, επεκτάθηκε σε περισσότερα πεδία με συνακόλουθη κατάργηση του βέτο 

σε τριάντα από τα πενήντα κεφάλαια, αλλά έγινε πιο σύνθετος. Το νέο σύστημα 

ειδικής πλειοψηφίας για τη λήψη αποφάσεων απαιτεί τριπλή πλειοψηφία που 

περιλαμβάνει πλειοψηφία ψήφων, πλειοψηφία κρατών και ειδική πλειοψηφία 

πληθυσμού. Με τη διασύνδεση της λήψης αποφάσεων με τον πληθυσμό τους τα 

κράτη μέλη που συγκροτούν την ειδική πλειοψηφία πρέπει να εκπροσωπούν το 

λιγότερο το 62% του πληθυσμού της Ένωσης. Αυτό έδωσε τη δυνατότητα στη 

Γερμανία, με το 17% του πληθυσμού της Ένωσης, να μπορεί μαζί με δύο άλλες 

μεγάλες χώρες να μπλοκάρει οποιαδήποτε απόφαση. Η υιοθέτηση της διπλής 

πλειοψηφίας, κρατών και ψήφων, που υποστήριζαν τα μικρά και μεσαία κράτη θα 

αποτελούσε αναμφισβήτητα μια πολύ περισσότερη δημοκρατική και λειτουργική 

λύση
158

.   

                                                                                                                                                                      
154

 Η Συνθήκη του Άμστερνταμ υπογράφτηκε στις 2 Οκτωβρίου 1997 και ετέθη σε ισχύ την 1
η
 Μαΐου 

1999 
155

 Βλ. Στεφάνου Κ. – Τσινισιζελης Μ. – Φατούρος Αρ. – Χριστοδουλίδης Θ. (Επιμέλεια), ο. π., 

Θεόδωρος Χριστοδουλίδης σ.σ.97-100 
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 Η Συνθήκη της Νίκαιας υπογράφτηκε στις 26 Φεβρουαρίου 2001 και ετέθη σε ισχύ την 1
η
 

Φεβρουαρίου 2003 
157

 Βλ. Στεφάνου Κ. – Τσινισιζελης Μ. – Φατούρος Αρ. – Χριστοδουλίδης Θ. (Επιμέλεια), ο. π., 

Θεόδωρος Χριστοδουλίδης σ.σ.89 
158

 Βλ. στο ίδιο, Θεόδωρος Χριστοδουλίδης, σ.σ.107-112 
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Η συνταγματοποίηση (constitutionalisation) της ΕΕ εμφανίστηκε ως το επόμενο 

σημαντικό βήμα στη διαδικασία εκδημοκρατισμού της Ένωσης. Με τη διεύρυνση της 

η ΕΕ είχε ανάγκη από μια απλούστερη και αποτελεσματικότερη διαδικασία λήψης 

των αποφάσεων της. Με το σχέδιο Συντάγματος που υπέγραψαν οι αρχηγοί των 

κρατών και κυβερνήσεων στη Ρώμη τον Οκτώβριο του 2004 προτάθηκαν νέοι 

κανόνες που θα αντικαθιστούσαν τις υπάρχουσες Συνθήκες
159

. Μετά την απόρριψη 

της Συνταγματικής Συνθήκης με τα εθνικά δημοψηφίσματα της Γαλλίας και της 

Ολλανδίας το Ευρωσύνταγμα αντικαταστάθηκε από τη Συνθήκη της Λισσαβώνας. Η 

Συνθήκη δεν αντικατέστησε τις προηγούμενες αλλά ενσωμάτωσε πολλές από τις 

αλλαγές που περιείχε το Σύνταγμα. 

Το επόμενο βήμα εκδημοκρατισμού της ΕΕ, που μπορεί να χαρακτηριστεί και άλμα, 

πραγματοποιήθηκε με τη Συνθήκη της Λισσαβώνας που περιγράφεται αναλυτικά 

στην επόμενη ενότητα. 

Η σταδιακή διεύρυνση της ΕΕ από τα 6 αρχικά στα 28 σημερινά κράτη μέλη 

συνέβαλε και αυτή στην ενίσχυση και στη σταθεροποίηση της δημοκρατίας και της 

ασφάλειας στην Ευρώπη, ειδικά για χώρες του πρώην ανατολικού μπλοκ και χώρες 

που είχαν στο πρόσφατο παρελθόν τους δικτατορικά καθεστώτα.  

Το πολιτικό κριτήριο που ήταν το πρώτο και βασικότερο από τα κριτήρια της 

Κοπεγχάγης που όρισε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το 1993, εξαρτά την προσχώρηση 

των υποψήφιων προς ένταξη χωρών στην ΕΕ από τη σταθερότητα των θεσμών που 

εγγυώνται τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το 

σεβασμό και την προστασία των μειονοτήτων
160

. Για να αποφασίσει το Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο την έναρξη των διαπραγματεύσεων ένταξης πρέπει να πληρούται το 

βασικό κριτήριο του σεβασμού της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων του ανθρώπου. 

Η διατήρηση της δημοκρατίας αποτέλεσε το ισχυρότερο κίνητρο μαζί με την εθνική 

ασφάλεια και την οικονομική ευημερία για την ένταξη στην Ένωση.  Για την Ελλάδα 

η διασφάλιση της δημοκρατίας μετά την 7χρονη δικτατορία έπαιξε καταλυτικό ρόλο 

στην απόρριψη της αρνητικής γνωμοδότησης της Επιτροπής στην αίτηση 
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 Νταλής Σωτήρης, Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Πολυμερής Διαχείριση της Παγκοσμιοποίησης – Ο 
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προσχώρησης στην Κοινότητα που υπεβλήθη στις 12 Ιουνίου 1975. Το Συμβούλιο 

δεν αποδέχτηκε τη σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής και αποφάσισε ότι η 

εμπέδωση της ελληνικής δημοκρατίας προείχε οποιουδήποτε άλλου παράγοντα 

ανοίγοντας έτσι το δρόμο στην έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων, που 

κατέληξαν στην υπογραφή της Συμφωνίας των Αθηνών στις 28 Μαΐου 1979 και στην 

ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ στις 1 Ιανουαρίου 1981. Το επιχείρημα της 

εμπέδωσης του νεότευκτου δημοκρατικού καθεστώτος έπαιξε σημαντικό ρόλο και 

στην περίπτωση της αποδοχής των αιτημάτων ένταξης της Ισπανίας και της 

Πορτογαλίας μετά την επανάκαμψη της δημοκρατίας στα εδάφη τους
161

.  

 

3.7 Η προσπάθεια εκδημοκρατισμού των θεσμικών οργάνων και 

της λειτουργίας της ΕΕ στη Συνθήκη της Λισσαβώνας 

Η προσπάθεια που εξελίσσεται για περισσότερη δημοκρατία στη λειτουργία της ΕΕ 

ενισχύθηκε μέσω των διατάξεων για μία δημοκρατικότερη και διαφανέστερη Ευρώπη 

που παρουσιάστηκαν στη Συνθήκη της Λισσαβώνας. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση με την έναρξη της ισχύος της Συνθήκης της Λισσαβώνας
162

 

απέκτησε ενιαία νομική προσωπικότητα, η οποία της έδωσε τη δυνατότητα να 

υπογράφει και να εφαρμόζει όλες τις εξωτερικές της υποχρεώσεις που 

επικεντρώνονται σε θέματα εμπορικής πολιτικής, ενίσχυση της ανάπτυξης, 

εκπροσώπησης σε Τρίτες χώρες και σε διεθνείς οργανισμούς, αλλά και σε θέματα που 

άπτονται της εξωτερικής πολιτικής και άμυνας
163

.   

Η συμβολή της Μεταρρυθμιστικής Συνθήκης στην ενίσχυση της δημοκρατίας και της 

διαφάνειας στην ΕΕ αποτυπώνεται από το σαφή, για πρώτη φορά, ορισμό των 

δημοκρατικών θεμελίων της Ένωσης ο οποίος επικεντρώνεται στην αρχή της 

δημοκρατικής ισότητας, στην αρχή της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας και στην 

αρχή της συμμετοχικής δημοκρατίας
164

.  
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Η Συνθήκη επιβεβαίωσε την αρχή της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας με την 

ενίσχυση των αρμοδιοτήτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καθιστώντας το 

πραγματικά ισότιμο νομοθέτη με το Συμβούλιο, και με την αύξηση της συμμετοχής 

των εθνικών κοινοβουλίων στα ευρωπαϊκά δρώμενα.  

Η  νομοθετική εξουσία του ΕΚ επεκτάθηκε σε νέους τομείς όπως η Γεωργία και 

Αλιεία, η Ασφάλεια και Δικαιοσύνη, η Εμπορική Πολιτική και η στήριξη των 

φτωχότερων Περιφερειών, ενώ παράλληλα τέθηκε σε ισότιμη βάση με το Συμβούλιο 

όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τις δράσεις και τις δαπάνες της ΕΕ. Η 

Συνθήκη επιτρέπει επίσης στο ΕΚ να ασκεί πιο αποτελεσματικό πολιτικό έλεγχο στην 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσα από τη διαδικασία διορισμού τού προέδρου της. Όσον 

αφορά το Συμβούλιο η Συνθήκη επέκτεινε την αρχή της ειδικής πλειοψηφίας.  

Η προσπάθεια εκδημοκρατισμού της Ένωσης, μέσα πάντα από τις διατάξεις της πιο 

πρόσφατης Συνθήκης, επεκτείνεται με τη δημιουργία μιας νέας μορφής παρέμβασης 

και συμμετοχής των πολιτών στη διαμόρφωση των πολιτικών της ΕΕ.  Η 

συμμετοχική δημοκρατία επιβεβαιώνεται με τη θέσπιση της «πρωτοβουλίας των 

πολιτών»
165

. Για πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα εάν συγκεντρωθούν ένα 

εκατομμύριο πολίτες της Ένωσης, από ένα σημαντικό αριθμό χωρών μελών, να 

μπορούν να καλούν την Επιτροπή να υποβάλει νέες προτάσεις πολιτικής. Η 

πρωτοποριακή αυτή ιδέα για τη συμμετοχή των πολιτών στη δημοκρατική ζωή της 

Ένωσης αποτελεί ένα πολύ σημαντικό βήμα για τη μείωση του δημοκρατικού 

ελλείμματος και την αναγνώριση της σημασίας τού διαλόγου μεταξύ των ευρωπαϊκών 

θεσμικών οργάνων και της κοινωνίας των πολιτών. 

Η καινοτομία της Συνθήκης της Λισσαβώνας έγκειται κυρίως στον έλεγχο της 

τήρησης της αρχής της επικουρικότητας. Τα Εθνικά Κοινοβούλια εποπτεύουν και 

μπορούν να λειτουργούν ως "θεματοφύλακες" των αρχών της αναλογικότητας και της 

επικουρικότητας εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους θεωρούν ότι μια πρόταση 

δεν είναι σύμφωνη με αυτές τις αρχές. Με βάση τα όσα ορίζει η Συνθήκη τα Εθνικά 

Κοινοβούλια αποκτούν μεγαλύτερες δυνατότητες, ώστε να συμμετέχουν στις 

δραστηριότητες της Ένωσης καθορίζοντας με αυτόν τον τρόπο το δικαίωμα τους 

στην πληροφόρηση, αλλά και σε τομείς όπως της ελευθερίας, της δικαιοσύνης, της 

ασφάλειας και σε θέματα που αφορούν στη μεταρρύθμιση των Συνθηκών.  
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 Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών αναλύεται διεξοδικά στην ενότητα 4.3 
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Η Συνθήκη της Λισσαβώνας αποτελεί έναν κρίκο σε μια αλυσίδα Συνθηκών που 

προάγουν την οικονομική και πολιτική ολοκλήρωση της Ευρώπης. Εντάσεις και 

διαφωνίες προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά και ως προς τη διαχείριση των 

υποθέσεων της Ένωσης υπήρχαν, υπάρχουν και θα συνεχίζουν να υπάρχουν. Η 

επίλυση ωστόσο και ο κατευνασμός της καχυποψίας μπορεί να επέλθει μόνο μέσα 

από ένα δημοκρατικό σύστημα διακυβέρνησης
166

. 
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Κεφάλαιο 4ο : Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ  

4.1 Δημοκρατική νομιμοποίηση και νομιμότητα 

Κεντρική λειτουργία ενός κράτους αποτελεί η πολιτική λειτουργία. Προϋπόθεση της 

πολιτικής λειτουργίας του κράτους αποτελεί η νομιμοποιητική λειτουργία του. Η 

νομιμοποίηση αποτελεί λειτουργικό συστατικό της έννοιας της εξουσίας
167

. Σε ένα 

δημοκρατικό πολίτευμα κάθε πολιτική πράξη πρέπει να καλύπτεται απαραίτητα από 

τη νομιμοποίηση της.  

Η δημοκρατική νομιμοποίηση (Legitimation) υφίσταται όταν οι πολίτες συνοδεύουν 

τις πολιτικές και πολιτειακές αποφάσεις είτε με τη συναίνεση είτε με την ανοχή 

τους
168

. Η δημοκρατική νομιμοποίηση είναι ευρύτερη έννοια από τη δημοκρατική 

νομιμότητα. Η δημοκρατική νομιμότητα αναφέρεται στην νομικά κατοχυρωμένη 

εξουσία που μπορεί ασκείται για παράδειγμα είτε από τη Βουλή, είτε από τον Δήμο 

είτε από τον Μονάρχη. Οι δύο έννοιες συνδέονται άρρηκτα μεταξύ τους αλλά ποτέ 

δεν ταυτίζονται. Η νομιμοποίηση αποτελεί την αξιακή διάσταση της νομιμότητας. 

Ενώ δηλαδή η νομιμότητα επιζητεί την ισχύ και τη δύναμη της επιβολής της κρατικής 

εξουσίας, η νομιμοποίηση αναφέρεται στην αξιακή της θεμελίωση. Εάν η κρατική 

εξουσία δεν βρει σε σημαντικό βαθμό έκφραση στην πολιτειακή απόφαση τότε 

δημιουργούνται οι προϋποθέσεις αμφισβήτησης της εξουσίας που μπορεί να 

εκδηλωθεί με πράξεις αντίστασης ή ακόμα και εξέγερσης. 

Ο Ηλίας Κουσκουβέλης διακρίνει τρεις κατηγορίες νομιμοποίησης βάσει του τρόπου 

επίτευξης της
169

: 

1. Νομιμοποίηση μέσω διαδικασιών όπως είναι η ψήφιση νόμων ή η λήψη 

δικαστικών αποφάσεων. 

2. Νομιμοποίηση μέσω αντιπροσώπευσης σύμφωνα με την οποία για 

παράδειγμα ένας νομός εκπροσωπείται από τους βουλευτές του, ένας δήμος 

από το δήμαρχο του, μια περιφέρεια από τον περιφερειάρχη της και ένα 

σωματείο από τον πρόεδρο του.  
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3. Νομιμοποίηση εκ του αποτελέσματος που σημαίνει ότι μια πολιτική πράξη 

νομιμοποιείται όχι γιατί έγινε αποδεκτή αλλά γιατί επεβλήθη. Η 

Νομιμοποίηση εκ του αποτελέσματος ενέχει την πιθανότητα να μην είναι 

δημοκρατική ή σύννομη.  

 

4.2 Η αναγκαιότητα και η αναζήτηση της νομιμοποίησης του 

Ευρωπαϊκού συστήματος διακυβέρνησης  

Μια εθνική κυβέρνηση παίρνει την εντολή να κυβερνήσει από το Εθνικό 

Κοινοβούλιο που εκλέγεται με τη ψήφο των πολιτών της. Η κυβέρνηση αντλεί τη 

νομιμοποίηση της από άμεσα εκλεγμένους βουλευτές που της δίνουν ψήφο 

εμπιστοσύνης. Η κυβέρνηση οφείλει την ύπαρξη της και εξαρτάται πλήρως από την 

κυρίαρχη λαϊκή εξουσία
170

.  

Η ΕΕ δέχεται έντονη κριτική για έλλειψη νομιμοποίησης στις πολιτικές της και για 

δημοκρατικό έλλειμμα στις αποφάσεις της. Η έννοια της νομιμοποίησης όπως και 

εκείνη της δημοκρατίας έχει κρατικογενή προέλευση. Η μεταφορά της έννοιας από το 

πεδίο του κρατικού φαινομένου στο ενωσιακό προϋποθέτει όπως έγινε για τη 

δημοκρατία
171

 μια νοηματική αναπροσαρμογή του περιεχομένου της. Η μεταφορά 

του όρου στον ευρωπαϊκό θεσμικό χώρο πρέπει να αξιοποιεί και τις δύο 

νομιμοποιητικές διαστάσεις του. Δηλαδή της θεώρησης του ιστορικού χώρου της 

Ευρώπης ως σύνολο ευρωπαίων πολιτών και ως ένωσης κρατών
172

. Στην ΕΕ έχει 

ανατεθεί διττή δημοκρατική εντολή αφενός από ένα Κοινοβούλιο που εκπροσωπεί 

τους πολίτες και αφετέρου από ένα Συμβούλιο που εκπροσωπεί τις αιρετές 

κυβερνήσεις  των κρατών μελών
173

. Οι πολίτες εκλέγουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

το οποίο δεν εκλέγει όμως κάποια κυβέρνηση παρά μόνο τον πρόεδρο του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ο οποίος συμμετέχει στα Συμβούλια. Με αφετηρία τις 

ευρωεκλογές του 2014 το ΕΚ εκλέγει και τον Πρόεδρο της Επιτροπής χωρίς να έχει 

όμως το δικαίωμα να προτείνει κάποιον για τη θέση αυτή. 
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Το ζήτημα της νομιμοποίησης του συστήματος διακυβέρνησης της ΕΕ είναι άρρηκτα 

συνδεδεμένο με τη συνέχιση της πορείας της ευρωπαϊκής πολιτικής ενοποίησης με 

επιτυχία. 

Στην EE αποκτά ιδιαίτερη σημασία το ερώτημα σε ποιο μέτρο οι πράξεις των 

εκλεγμένων ή των εξαρτώμενων από την εμπιστοσύνη των πολιτών της Ένωσης 

πολιτικών-θεσμικών οργάνων της έχουν και την πραγματική, εκτός από την κατά 

τεκμήριο τυπική, συναίνεση των πολιτών, εάν δηλαδή οι συγκεκριμένες πολιτικές 

πράξεις απολαύουν εκτός της τυπικής και τη λεγόμενη ουσιαστική νομιμοποίηση, 

εγγενούς και θεμελιώδους στοιχείου της δημοκρατικής αρχής
174

. 

Ο Philippe de Schoutheete σημειώνει ότι μπορεί οι αρχές δημοκρατικής λειτουργίας 

να είναι παρούσες στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα όμως οι αρχές αυτές δεν γίνονται 

αντιληπτές ως ένα θεμελιώδες συστατικό της δομής της ΕΕ αλλά ως ένα περισσότερο 

τυπικό παρά ουσιαστικό χαρακτηριστικό. Η ανάλυση του Schoutheete καταλήγει στο 

συμπέρασμα ότι οι θεσμοί της Κοινότητας και της Ένωσης διαθέτουν νομιμότητα που 

δεν αμφισβητείται αλλά η δημοκρατική νομιμότητα δεν είναι επαρκής στα μάτια της 

κοινής γνώμης
175

. Με άλλα λόγια υπάρχει ένα χάσμα ανάμεσα στην νομιμότητα και 

τη νομιμοποίηση.  

Όπως σημειώνει ο Thomas Zweifel
176

 η ΕΕ νομιμοποιείται από τις χώρες μέλη, 

ωστόσο αν 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 μην δίνεται. Ωστόσο θεσμικά δεν 

υπάρχει τρόπος επικύρωσης ή απόρριψης με ψήφο συγκεκριμένων επιλογών.  

Το πρόβλημα της νομιμοποίησης των επιλογών που απορρέουν από τη Διακυβέρνηση 

τίθεται υπό όρους ιδιαίτερα ασαφείς: Προσιδιάζουν οι μορφές νομιμοποίησης, που 

διαπλάστηκαν υπό καθεστώς κρατικής κυβέρνησης (ή εθνικής διακυβέρνησης), στις 

νομιμοποιητικές ανάγκες μιας μεταεθνικής διακυβέρνησης
177

;.  
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Εξετάζοντας την πορεία της Ευρωπαϊκής ενοποίησης διαπιστώνεται ότι τις πρώτες 

τρεις δεκαετίες ήταν μια διαδικασία που αφορούσε σχεδόν απόλυτα τις πολιτικές ελίτ 

οι οποίες δρούσαν σε διπλωματικό επίπεδο χωρίς να παίρνουν τη άποψη των λαών 

τους. Οι ιδρυτικοί πατέρες της Ευρώπης δεν έκρυβαν την άρνηση τους σε κάθε 

σκέψη επέκτασης των θεσμών της λαϊκής κυριαρχίας από το εθνικό στο ευρωπαϊκό 

επίπεδο. Επιθυμούσαν την επίτευξη των στόχων της ολοκλήρωσης με παράκαμψη 

του δημοσίου διαλόγου, που γι’ αυτούς ήταν χάσιμο χρόνου και κυοφορούσε τον 

κίνδυνο να οδηγηθεί το ενοποιητικό σχέδιο σε αποτυχία
178

. Από την πρώτη εκλογή 

του ΕΚ από τους ευρωπαίους πολίτες το 1979 οι διαδικασίες της Ένωσης εξελίχτηκαν 

από διπλωματικές σε δημοκρατικές και άρχισε να ζητείται, στην αρχή δειλά, αλλά 

στη συνέχεια ολοένα και περισσότερο η απαραίτητη για την ολοκλήρωση 

νομιμοποίηση των πολιτών των κρατών μελών.  

Σε σχέση με το παρελθόν φαίνεται ότι εντός της ΕΕ γίνεται όλο και περισσότερο 

κατανοητό ότι για να γίνει αποδεκτή και να εφαρμοστεί μια πολιτική πρέπει 

προηγουμένως να νομιμοποιηθεί, και ότι η μόνη πηγή νομιμοποίησης των πολιτικών 

και των αποφάσεων της ΕΕ είναι οι ευρωπαίοι πολίτες. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες φαίνεται 

ότι πλέον έχουν συνειδητοποιήσει ότι προϋπόθεση για την περαιτέρω ευρωπαϊκή 

ολοκλήρωση και για την εύρυθμη λειτουργία της Ένωσης είναι η ουσιαστική και όχι 

τυπική νομιμοποίηση των αποφάσεων από τη μία και η συμμετοχή των πολιτών των 

κρατών μελών στα ευρωπαϊκά δρώμενα από την άλλη. Παρά το ότι οι πολιτικές ελίτ 

αποδέχτηκαν ότι χρειάζονται μεγαλύτερη νομιμοποίηση για να προχωρήσουν 

περισσότερο στην ενοποίηση έδειξαν ότι, στην πλειοψηφία τους, σε κρίσιμες 

αποφάσεις δεν εμπιστεύονται την κρίση των λαών τους.  

Η προσπάθεια να αντιμετωπιστεί το έλλειμμα νομιμοποίησης μέσα από τις Συνθήκες 

εστιάστηκε κυρίως στην αλλαγή του τρόπου λήψης αποφάσεων και στην ενίσχυση 

των αρμοδιοτήτων και εξουσιών του μοναδικού οργάνου που εκλέγουν οι ευρωπαίοι 

πολίτες, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η νομιμοποίηση όμως της ευρωπαϊκής 

διακυβέρνησης μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κινδυνεύει να ακυρωθεί λόγω 

της μειωμένης συμμετοχής στις Ευρωεκλογές. Ορισμένες χώρες προσπάθησαν να 

καλύψουν το κενό της δημοκρατικής νομιμοποίησης με τη διεξαγωγή δημοψηφισμά-

των τα οποία όμως σε αρκετές περιπτώσεις ανέδειξαν από τη μια τη δυσκολία 
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άντλησης νομιμοποίησης και από την άλλη την αμφισβήτηση των επιλογών των ελίτ 

από τους πολίτες. Με δεδομένο όμως ότι τα δημοψηφίσματα χάνουν ακόμα και το 

ελάχιστο έδαφος που είχαν κερδίσει παλιότερα, όπως φάνηκε και από την διαδικασία 

κύρωσης της Συνθήκης της Λισσαβώνας για την οποία διενεργήθηκε μόνο σε μία 

χώρα δημοψήφισμα, η συνεχιζόμενη αύξηση της αποχής στις ευρωεκλογές θα 

καταστήσει το έλλειμμα της δημοκρατικής και κοινωνικής νομιμοποίησης μείζων 

πρόβλημα για το μέλλον του ευρωπαϊκού εγχειρήματος. 

Διαχρονικά το ζήτημα της νομιμοποίησης ήταν αυτό που καθόρισε τη συμπεριφορά 

των ευρωπαίων πολιτών απέναντι στην ενοποιητική διαδικασία. Η ικανότητα 

συμμετοχής στην διαδικασία λήψης αποφάσεων είναι σημαντική ώστε οι πολίτες να 

μην αισθάνονται αποξενωμένοι. Αυτή η αποξένωση εκτιμάται ότι οδήγησε στην 

απόρριψη της συνταγματικής συνθήκης στη Γαλλία και Ολλανδία
179

.  

Η άντληση της απαραίτητης νομιμοποίησης μπορεί να αναζητηθεί εκ νέου μέσω της 

περαιτέρω ενίσχυσης των εξουσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά και μέσω 

της αναμόρφωσης του συστήματος Ευρωπαϊκής Διακυβέρνησης. Η αναμόρφωση 

αυτή συνεπάγεται τον επαναπροσδιορισμό της διαδικασίας διαμόρφωσης της 

πολιτικής από τα όργανα και του επηρεασμού της έμμεσα ή άμεσα από τους πολίτες. 

  

4.3 Πηγές άντλησης νομιμοποίησης 

 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο  

Το ΕΚ ως δημοκρατικά νομιμοποιημένο αντιπροσωπευτικό όργανο των λαών 

διεκδικεί με τις ενέργειές του, τη λειτουργία του και την ενίσχυση των αρμοδιοτήτων 

του να αποκαταστήσει την απαιτούμενη σε ευρωπαϊκό επίπεδο δημοκρατική 

νομιμοποίηση.   

Οι αρχικές συνθήκες ανέθεταν στο Κοινοβούλιο συμβουλευτικό ρόλο στη νομοθετική 

διαδικασία και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Η Επιτροπή πρότεινε και το 

Συμβούλιο ενέκρινε τις νομοθετικές πράξεις. Με την αναθεώρηση των Συνθηκών οι 

εξουσίες του ΕΚ αυξάνονται διαρκώς. Η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη και στη συνέχεια, 

οι Συνθήκες του Μάαστριχτ, του Άμστερνταμ, της Νίκαιας και της Λισσαβώνας 
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συνέβαλαν στη βελτίωση της δημοκρατικής νομιμότητας του θεσμικού συστήματος 

καθώς ενίσχυσαν τις εξουσίες και διεύρυναν διαδοχικά τις αρμοδιότητες του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ιδίως στο νομοθετικό πεδίο, σε δημοσιονομικά θέματα, 

σε θέματα διορισμού και ελέγχου της Επιτροπής και στο πεδίο εφαρμογής της 

διαδικασίας συναπόφασης
180

. Η Συνθήκη του Μάαστριχτ και ακόμη περισσότερο η 

Συνθήκη της Λισσαβώνας χορήγησαν  στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δικαίωμα 

νομοθετικής πρωτοβουλίας που του επιτρέπει ως συν-νομοθέτης να ζητήσει από την 

Επιτροπή να του υποβάλει προτάσεις νόμου. Έτσι, το Κοινοβούλιο έχει πλέον τον 

ρόλο μιας Βουλής των αντιπροσώπων των πολιτών της Ένωσης, ενώ το Συμβούλιο 

παίζει τον ρόλο μιας Συγκλήτου, που αντιπροσωπεύει τις κυβερνήσεις των κρατών 

μελών
181

. Το ΕΚ καθώς μοιράζεται την νομοθετική εξουσία με το Συμβούλιο με τη 

διαδικασία της συναπόφασης μπορεί να θεσπίζει νόμους και να τροποποιεί ή να 

απορρίπτει νομοθετικές πράξεις εάν δεν συμφωνεί. Σε ειδικές νομοθετικές 

διαδικασίες όμως ο ρόλος του Κοινοβουλίου περιορίζεται σε συμβουλευτικό με το 

δικαίωμα της απόφασης να ανήκει αποκλειστικά στο Συμβούλιο. Σε ορισμένες 

περιπτώσεις οι Συνθήκες ορίζουν υποχρεωτική τη διαδικασία διαβούλευσης και τη 

γνωμοδότηση του ΕΚ με συνέπεια το Συμβούλιο να μην μπορεί να πάρει μόνο του 

απόφαση. Με την ενίσχυση των αρμοδιοτήτων του ΕΚ στη μεταρρυθμιστική 

Συνθήκη ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δια της εκλογής του από αυτό, μετά 

από πρόταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, συγκεντρώνει στο πρόσωπο του άμεση 

δημοκρατική νομιμοποίηση
182

. Το ίδιο και οι Επίτροποι που υπόκεινται ως σώμα σε 

ψήφο έγκρισης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

Μπορούμε να πούμε ότι πάρα τους περιορισμούς που ακόμα υφίστανται το 

Κοινοβούλιο αποτελεί πλέον τη μία από τις δύο βασικές συνιστώσες νομιμοποίησης 

του ευρωπαϊκού συστήματος λήψης αποφάσεων, με την άλλη να παραμένει το 

Συμβούλιο.  

Ένα σύνηθες σφάλμα που γίνεται στην αξιολόγηση των αρμοδιοτήτων του ΕΚ και 

στη συζήτηση για την διεύρυνση τους είναι η σύγκριση του ΕΚ με τα εθνικά 

Κοινοβούλια. Το ΕΚ έχει ομοιότητες με τα εθνικά αλλά έχει και θεμελιακές 

διαφορές. Μια βασική διαφορά είναι ότι το ΕΚ έχει αποκλειστικά και μόνο εκείνες 

                                                           
180

 Βλ. Ιωακειμίδης, Π. Κ., ο. π., σ.σ.84-85 
181

 Βλ. Μούσης Νίκος, ο. π., σ.50 
182

 Βλ. Γρηγορίου Παναγιώτης – Μεταξάς Αντώνης (επιμέλεια), ο. π., Κώστας Ζώρας σ.66 



Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΕ 

 

 

69 

τις αρμοδιότητες που ρητά του παρέχονται από τις Συνθήκες ενώ τα εθνικά 

Κοινοβούλια έχουν το τεκμήριο της αρμοδιότητας
183

. Η αναβάθμιση των 

νομοθετικών αρμοδιοτήτων του ΕΚ δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εκλαμβάνεται 

ως επιδίωξη να γίνει αποκλειστικός νομοθέτης της ΕΕ αλλά ότι θα πρέπει να 

καταστεί ισότιμος νομοθέτης με το Συμβούλιο. Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα 

εκπληρωνόταν η διττή νομιμοποίηση της ΕΕ ως Ένωσης πολιτών οργανωμένων σε 

λαούς και ως Ένωσης κρατών, και η ΕΕ δεν θα ήταν δημοκρατική. 

Με την επιλογή της προσφυγής σε δημοψήφισμα να φαίνεται να απομακρύνεται 

ολοένα και περισσότερο ως επιλογή νομιμοποίησης των πολιτικών της ΕΕ η ενίσχυση 

των εξουσιών του ΕΚ δείχνει να είναι μονόδρομος. Η νομιμοποίηση της ευρωπαϊκής 

διακυβέρνησης μέσω του ΕΚ αντισταθμίζεται και εν μέρει ακυρώνεται από την 

αύξηση της συνειδητής αποχής στις Ευρωεκλογές. Οι Ευρωπαίοι πολίτες πιστεύουν 

ότι έχουν το δικαίωμα να ψηφίσουν αλλά στερούνται του δικαιώματος να 

επηρεάσουν τις αποφάσεις, και γι’ αυτόν το λόγο αντιπαρατίθενται στην ΕΕ και στην 

περαιτέρω διεύρυνσή της. Ένας πρώτος δείκτης είναι η συνεχώς μειούμενη 

συμμετοχή των Ευρωπαίων στις ευρωεκλογές, που από το 61,99% των πρώτων 

εκλογών του 1979 έπεσε τον Ιούνιο του 2009 στο 42,97%, και τον Μάιο του 2014 

στο 42,61% διευρύνοντας την κρίση νομιμοποίησης της ΕΕ. 

 Δημοψηφίσματα 

Μια άλλη πηγή νομιμοποίησης των πολιτικών της ΕΕ αποτέλεσε η διεξαγωγή 

δημοψηφισμάτων. Τα δημοψηφίσματα επιλέχτηκαν ως μια μορφή άμεσης 

δημοκρατίας σε έναν περιορισμένο αριθμό κρατών. Σε όσα κράτη διεξήχθησαν 

αφορούσαν κατά κύριο λόγο την έγκριση ή απόρριψη των Συνθηκών και την ένταξη 

ή όχι στην Ένωση. 

Το 1972 είναι η χρόνια που διενεργούνται σε τρεις χώρες τα πρώτα δημοψηφίσματα. 

Αντικείμενο τους ήταν η προσχώρηση στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες. Το αποτέλεσμα 

τους ήταν θετικό για την Ιρλανδία στις 10 Μαΐου και για τη Δανία στις 2 Οκτωβρίου. 

Αντίθετα στο δημοψήφισμα που έγινε στην Νορβηγία στις 25 Σεπτεμβρίου η 

πλειοψηφία των πολιτών τάχθηκε κατά της προσχώρησης
184

. Η ένταξη του Ηνωμένου 
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 Βλ. Τσάτσος Θ. Δημήτρης, Ευρωπαϊκή Συμπολιτεία - Για μια Ευρωπαϊκή Ένωση των Κρατών, των 

Λαών, των Πολιτών και του Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Πολιτισμού, ο. π., σ.σ.165 & 171-172 
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 Βλ. Νταλής Σωτήρης, ο. π., σ.210 
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Βασιλείου στην Κοινότητα προσέκρουσε κατά τη δεκαετία του 60 σε δύο ηχηρά βέτο 

του στρατηγού Ντε Γκωλ. Η ένταξη της χώρας κατέστη τελικά δυνατή την 1
η
 

Ιανουαρίου1973 κάτι που τέθηκε σε δημοψήφισμα στις 5 Ιουνίου 1975 όπου 

επικυρώθηκε από τον βρετανικό λαό με το σημαντικό ποσοστό του 67.2%
185

. 

Τον Φεβρουάριο του 1982 η Γροιλανδία που είχε γίνει μέλος της Κοινότητας το 1973 

ως συνδεμένο τμήμα της Δανίας αποφασίζει με δημοψήφισμα να αποχωρήσει
186

. 

Τρεις από τις δώδεκα χώρες, η Δανία, η Γαλλία και η Ιρλανδία, επέλεξαν τη 

διεξαγωγή δημοψηφισμάτων για την επικύρωση της Συνθήκης για την ΕΕ 

(Μάαστριχτ). Η Συνθήκη πέρασε οριακά με το ισχνό 51,05% στη Γαλλία τον 

Σεπτέμβριο του 1992  αλλά απορρίφθηκε στην Δανία με ποσοστό 50,7% και με 

λιγότερες από 50.000 ψήφους τον Ιούνιο του 1992
187

. Η Δανία διεξήγαγε 2
ο
 

δημοψήφισμα, στις 18 Μαΐου 1993, μετά τη διασφάλιση εγγυήσεων και εξαιρέσεων 

σε τομείς που συνεπάγονταν την εκχώρηση κυριαρχικών της δικαιωμάτων, κάτι που 

έδωσε μια ικανοποιητική πλειοψηφία υπέρ της Συνθήκης με 56,8%
188

. Στην Ιρλανδία 

το δημοψήφισμα που διεξήχθη στις 18 Ιουνίου 1992 επικύρωσε τη Συνθήκη με άνετη 

πλειοψηφία 68% υπέρ της.  

Για την έγκριση της συμμετοχής τους στην ΕΕ βάσει των αντίστοιχων συμφωνιών 

που υπογράφτηκαν στη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στην Κέρκυρα, την 24
η
 

Ιουνίου 1994, η Αυστρία, η Σουηδία, η Φινλανδία και η Νορβηγία διεξήγαγαν 

δημοψηφίσματα. Το αποτέλεσμα των δημοψηφισμάτων ήταν υπέρ της ένταξης για τις 

3 πρώτες χώρες με ποσοστά 66,4%, 52,3% και 56,9% αντίστοιχα, ενώ οι Νορβηγοί 

απέρριψαν για 2η φορά, με 52,1%, τη συμμετοχή τους στο ευρωπαϊκό εγχείρημα
189

. 

Οι 3 χώρες εντάχθηκαν την 1η Ιανουαρίου 1995 αυξάνοντας τον αριθμό των μελών 

της ΕΕ από 12 σε 15. 
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 Βλ. Νταλής Σωτήρης, ο. π., σ.σ.204-212 
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 Βλ. στο ίδιο, σ.216 
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 Βλ. Στεφάνου Κ. – Τσινισιζελης Μ. – Φατούρος Αρ. – Χριστοδουλίδης Θ. (Επιμέλεια), ο. π., 

Θεόδωρος Χριστοδουλίδης σ.90 
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 Η εξαίρεση αφορούσε την κοινή πολιτική άμυνας και το ευρώ Βλ. Nugent Neill, Πολιτική και 

Διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εκδόσεις Σαββάλας, Αθήνα 2004, σ. 119 & Νταλής Σωτήρης, 

ο. π., σ.226 
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 Βλ. Στεφάνου Κ. – Τσινισιζελης Μ. – Φατούρος Αρ. – Χριστοδουλίδης Θ. (Επιμέλεια), ο. π., 

Θεόδωρος Χριστοδουλίδης σ.96 & Νταλής Σωτήρης, ο. π., σ.σ.229-230 
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Τον Σεπτέμβριο του 2000 ο Δανικός λαός με δημοψήφισμα που διενεργήθηκε 

τάχθηκε κατά της συμμετοχής της χώρας στο 3ο στάδιο της ΟΝΕ δηλαδή της 

Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης με την υιοθέτηση του ευρώ.  

Η Συνθήκη της Νίκαιας επιδοκιμάστηκε με ποσοστό 62% στο 2
ο
 δημοψήφισμα της 

19
ης

 Οκτωβρίου 2002 της Ιρλανδίας. Οι Ιρλανδοί είχαν απορρίψει τη Συνθήκη στο 1
ο
 

δημοψήφισμα της 7
η
 Ιουνίου 2001 με 54%

190
. 

Η Συνταγματική Συνθήκη απορρίφθηκε με δημοψηφίσματα από τους λαούς της 

Γαλλίας και της Ολλανδίας, δύο ιδρυτικών κρατών της Κοινότητας, στα 

δημοψηφίσματα της 29
ης

 Μαΐου 2005 (με 54,7%) και 1
ης

 Ιουνίου 2005 (με 61,6%) 

αντίστοιχα. Το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα αποσύρθηκε τελικά, αν και ως κείμενο στο 

μεγαλύτερο μέρος της ενσωματώθηκε στη συνθήκη της Λισσαβώνας.  

Για τη Συνθήκη της Λισσαβώνας στη μοναδική χώρα που έγινε δημοψήφισμα την 

Ιρλανδία χρειάστηκε το δεύτερο δημοψήφισμα του Οκτωβρίου 2009 για να περάσει 

με εγγυήσεις της ΕΕ σε συγκεκριμένα θέματα που πιστεύεται ότι οδήγησαν στο 

αρνητικό αποτέλεσμα, καθώς στο πρώτο καταψηφίστηκε με ποσοστό 53,4% στις 12 

Ιουνίου 2008
191

. Η Συνθήκη επικυρώθηκε τελικά με 67,1%. 

Η Κροατία αποτελεί το τελευταίο μέλος που εντάχθηκε στην ΕΕ δημιουργώντας τη 

σημερινή Ευρώπη των 28. Οι Κροάτες είπαν το μεγάλο ναι στην ένταξη της χώρας 

τους στην ευρωπαϊκή οικογένεια στο δημοψήφισμα στις 22 Ιανουαρίου 2012 με 

ποσοστό 66%
192

. 

Το τελευταίο δημοψήφισμα που καταγράφηκε αφορούσε τη νέα ευρωπαϊκή 

δημοσιονομική Συνθήκη που επιβάλει πολύ αυστηρότερους περιορισμούς στα 

ελλείμματα των χωρών μελών της ΕΕ. Το νέο δημοσιονομικό σύμφωνο για την 

αντιμετώπιση της κρίσης χρέους στην Ευρώπη υπέγραψαν όλες οι χώρες πλην της 

Βρετανίας και της Τσεχίας. Η κυβέρνηση της Ιρλανδίας αποφάσισε να το θέσει σε 

δημοψήφισμα στις 31 Μαΐου 2012. Το 60,3% του Ιρλανδικού λαού έδωσε θετική 

ψήφο επικυρώνοντας το δημοσιονομικό σύμφωνο και την πολιτική λιτότητας. Το 

αποτέλεσμα θεωρήθηκε ως μια νίκη των φιλοευρωπαϊκών δυνάμεων
193

. 
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 Βλ. Νταλής Σωτήρης, ο. π., σ.237 
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 Βλ. στο ίδιο, σ.257 
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 Βλ. στο ίδιο, σ.265,267 και 279 
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Ο θεσμός του δημοψηφίσματος έχει προκαλέσει διχογνωμίες και διαφωνίες μεταξύ 

των υποστηρικτών και των επικριτών του. Μερικά από τα επιχειρήματα που 

διατυπώθηκαν υπέρ της διεξαγωγής δημοψηφισμάτων είναι ότι προσδίδουν αυξημένο 

νομιμοποιητικό κύρος, ότι αποτελούν κίνητρο για να ασχοληθούν οι πολίτες με 

ευρωπαϊκά θέματα και ότι προκαλούν πολιτικό δημόσιο διάλογο με τον οποίο οι 

πολίτες ενημερώνονται και προσεγγίζουν καλύτερα την ΕΕ. Ανάμεσα στα 

επιχειρήματα που διατυπώθηκαν κατά της διεξαγωγής δημοψηφισμάτων είναι ότι μια 

απόφαση από το Κοινοβούλιο είναι εξίσου δημοκρατική, ότι τα κείμενα που 

μπαίνουν σε ψηφοφορία είναι σύνθετα και απαιτούν ειδικές γνώσεις και ότι υπάρχει ο 

κίνδυνος να χρησιμοποιηθούν ως μέσα έκφρασης δυσαρέσκειας εθνικών πολιτικών, 

κάτι που αρκετές φορές συμβαίνει και στις ευρωεκλογές. Ένα άλλο πρόβλημα που 

επισημάνθηκε είναι ότι επειδή δεν διεξάγονται ταυτόχρονα μπορεί ένα αποτέλεσμα 

σε ένα κράτος να επηρεάσει την ψηφοφορία σε κάποιο άλλο
194

.  

 Τα Εθνικά Κοινοβούλια  

Ως έτερο μέσω νομιμοποίησης χρησιμοποιήθηκε η κύρωση των αποφάσεων από τα 

Εθνικά Κοινοβούλια. Και αυτή όμως η επιλογή αντιμετώπισε δυσκολίες. Οι Συνθήκες 

της Ρώμης κυρώθηκαν με προβλήματα στη Γαλλία και στην Ιταλία. Το Γαλλικό 

Κοινοβούλιο κύρωσε τις συνθήκες με 342 ψήφους υπέρ και 239 κατά και το Ιταλικό 

Κοινοβούλιο με 311 ψήφους υπέρ και 144 κατά
195

.  

Η Βουλή της Δανίας τάχθηκε υπέρ της απόρριψης της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Πράξης 

με το αιτιολογικό ότι παρείχε πολλές νέες εξουσίες στο ΕΚ όμως ο λαός της Δανίας 

στο δημοψήφισμα της 27
ης

 Φεβρουαρίου 1986 ψήφισε κατά της ΕΕΠ
196

.  

Στο Ηνωμένο Βασίλειο η διαδικασία κύρωσης της Συνθήκης του Μάαστριχτ από το 

Κοινοβούλιο περατώθηκε μετά από πολλές δυσκολίες μόλις τον Ιούλιο του 1993
197

. 

Η Βρετανική Βουλή κύρωσε τη Συνθήκη με πολύ μικρή πλειοψηφία μετά την απειλή 

του πρωθυπουργού John Major στους ευρωπολέμιους του συντηρητικού κόμματος 

του ότι θα διέλυε τη Βουλή και θα προκήρυσσε εκλογές σε αντίθετη περίπτωση. 
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 Βλ. Τσάτσος Θ. Δημήτρης, Ευρωπαϊκή Συμπολιτεία - Για μια Ευρωπαϊκή Ένωση των Κρατών, των 
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 Βλ. Nugent Neill, ο. π., σ.84 
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 Βλ. Στεφάνου Κ. – Τσινισιζελης Μ. – Φατούρος Αρ. – Χριστοδουλίδης Θ. (Επιμέλεια), ο. π., 

Θεόδωρος Χριστοδουλίδης σ.76 
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 Βλ. Nugent Neill, ο. π., σ.119 
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Η Γερμανία ήταν η τελευταία που επικύρωσε τη Συνθήκη καθώς αντιμετώπισε άλλου 

είδους πρόβλημα. Η Συνθήκη του Μάαστριχτ πέρασε χωρίς πρόβλημα από το 

Κοινοβούλιο αλλά χρειάστηκε η απόφαση του γερμανικού Συνταγματικού 

Δικαστηρίου τον Οκτώβριο του 1993 που έκρινε ότι δεν υπάρχει παραβίαση του 

Συντάγματος. Για να γίνει αυτό απαιτήθηκε η προσθήκη στο γερμανικό Σύνταγμα της 

πρόβλεψης ότι για τη μεταβίβαση εξουσιών στην ΕΕ απαιτείται η λήψη αποφάσεων 

με πλειοψηφία των δύο τρίτων από τις δύο Βουλές
198

, η έγκριση από τις δύο Βουλές 

της, τον Δεκέμβριο του 1992, η απόρριψη από το Ομοσπονδιακό Συνταγματικό 

Δικαστήριο της Καρλσρούης των 20 προσφυγών που είχαν ασκηθεί κατά της 

συνταγματικότητας της, στις 12 Οκτωβρίου 1993, και η μετέπειτα άμεση επικύρωση 

της Συνθήκης από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Έτσι η Συνθήκη τέθηκε σε ισχύ 10 

μήνες μετά την ημερομηνία που είχε σχεδιαστεί, στις 1 Νοεμβρίου 1993
199

.  

Η άντληση νομιμοποίησης των πολιτικών της ΕΕ και της ενωσιακής διαδικασίας 

μέσω των Εθνικών Κοινοβουλίων δεν περιορίζεται μόνο στην επικύρωση των 

Συνθηκών. Στις 27-30 Νοεμβρίου 1990 πραγματοποιήθηκε στη Ρώμη Διάσκεψη των 

Κοινοβουλίων των κρατών μελών και του ΕΚ όπου αποφασίστηκε η στενότερη 

συνεργασία μεταξύ τους
200

. Η Συνθήκη της Λισσαβώνας αναγνώρισε ως 

αναπόσπαστο τμήμα του δημοκρατικού ιστού της ΕΕ και ενίσχυσε το ρόλο των 

Εθνικών Κοινοβουλίων, τα οποία μπορούν να συμμετέχουν περισσότερο στις 

εργασίες της Ένωσης, σεβόμενα πάντα τον ρόλο των ευρωπαϊκών οργάνων.  

Ο ρόλος των Εθνικών Κοινοβουλίων στην καθοδήγηση την παρακολούθηση και τον 

έλεγχο των δραστηριοτήτων των κυβερνήσεων τους, που είναι μέλη του Ευρωπαϊκού 

Συμβουλίου, όσον αφορά τις κοινοτικές υποθέσεις είναι συμπληρωματικός εκείνου 

που ανήκει στο ΕΚ σε σχέση με τον έλεγχο των δραστηριοτήτων των άλλων 

θεσμικών οργάνων της ΕΕ
201

. Η Διάσκεψη των Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων 

των Κοινοβουλίων της ΕΕ, γνωστή ως COSAC
202

, μπορεί να υποβάλει οποιαδήποτε 

εισήγηση κρίνει σκόπιμη ενώπιον του ΕΚ, του Συμβουλίου και της Επιτροπής.  
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 Οι δύο Βουλές της Γερμανίας είναι η Bundestag που εκλέγεται με καθολική πλειοψηφία και η 

Bundesrat που απαρτίζεται από εκπροσώπους των ομόσπονδων κρατιδίων 
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 Βλ. Nugent Neill, ο. π., σ.120 & Στεφάνου Κ. – Τσιμισιζελης Μ. – Φατούρος Αρ. – 
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 Βλ. Τσάτσος Θ. Δημήτρης, Η Έννοια της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Συμπολιτεία, ο. π., σ.172 
202

 Ιστότοπος Διάσκεψης των Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων των Κοινοβουλίων της ΕΕ 

http://www.cosac.eu/  
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 Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών 

Ως μία νέα πηγή νομιμοποίησης που στοχεύει στον περισσότερο εκδημοκρατισμό της 

ΕΕ εισήχθη στην Συνθήκη της Λισσαβώνας το δικαίωμα της Πρωτοβουλίας των 

Ευρωπαίων Πολιτών
203

. Η νέα διάταξη περί συμμετοχικής δημοκρατίας επιδιώκει να 

βελτιώσει τη συμμετοχή των πολιτών στη δημοκρατική ζωή της Ένωσης 

αναγνωρίζοντας τη σημασία τού διαλόγου μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμικών 

οργάνων και της κοινωνίας των πολιτών. 

Η Πρωτοβουλία των Ευρωπαίων Πολιτών προβλέπει ότι με τη συγκέντρωση 

τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου πολιτών της Ένωσης, από έναν ορισμένο αριθμό 

κρατών μελών, μπορεί να κληθεί η Επιτροπή να υποβάλει νέες προτάσεις πολιτικής 

σε τομείς όπου έχει την εξουσία και την αρμοδιότητα να προτείνει νομοθεσία, όπως 

είναι π.χ. το περιβάλλον, η γεωργία, οι μεταφορές και η δημόσια υγεία.  

Για να ξεκινήσουν μια τέτοια πρωτοβουλία, οι πολίτες πρέπει να συγκροτήσουν μια 

"επιτροπή πολιτών" αποτελούμενη από τουλάχιστον 7 πολίτες της ΕΕ που κατοικούν 

σε τουλάχιστον 7 διαφορετικά κράτη μέλη. Σε καθένα από τα 7 κράτη μέλη 

απαιτείται ένας ελάχιστος αριθμός υπογραφόντων ανά κράτος μέλος
204

. Τα μέλη της 

επιτροπής πολιτών πρέπει να είναι πολίτες της ΕΕ σε ηλικία που τους παρέχει 

δικαίωμα ψήφου
205

 στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.  

Όταν μια πρωτοβουλία πολιτών λάβει ένα εκατομμύριο υπογραφές οι διοργανωτές θα 

συναντηθούν με εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα έχουν την ευκαιρία 

να παρουσιάσουν την πρωτοβουλία τους σε δημόσια ακρόαση στο ΕΚ. Η Επιτροπή 

θα πρέπει να εξετάσει προσεκτικά την πρωτοβουλία και να απαντήσει επίσημα 

αναφέροντας τις ενέργειες που θα προτείνει ανταποκρινόμενη στην πρωτοβουλία 

πολιτών, εφόσον προτείνει ενέργειες, ενώ σε περίπτωση απόρριψης είναι 

υποχρεωμένη να εξηγήσει τους λόγους που την οδήγησαν στην απόφαση αυτή. 
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 Βλ. Ιστότοπο Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών http://ec.europa.eu/citizens-initiative και 

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/basic-facts  
204

 Για την Ελλάδα ο ελάχιστος αριθμός είναι 15750 υπογραφές. Για τον ελάχιστο αριθμό 

υπογραφόντων ανά κράτος μέλος βλ. την τροποποίηση της 12ης  Μαρτίου 2014 του κανονισμού του 

ΕΚ και του Συμβουλίου σχετικά με την πρωτοβουλία πολιτών
 
 http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0531&from=EL  
205

 Το εκλογικό δικαίωμα παρέχεται στα 18 έτη με εξαίρεση την Αυστρία όπου το ελάχιστο όριο 

ηλικίας για δικαίωμα ψήφου είναι 16 ετών 

http://ec.europa.eu/citizens-initiative
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/basic-facts
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0531&from=EL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0531&from=EL


Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΕ 

 

 

75 

Εδώ αξίζει να προσθέσουμε πως δε θίγεται το δικαίωμα της Επιτροπής όσον αφορά 

την αποκλειστικότητα της πρωτοβουλίας για νομοθεσία, αντίθετα η συγκεκριμένη 

ενέργεια αποτελεί ένα σημαντικό κεφάλαιο για την Επιτροπή με φόντο την ανάπτυξη 

κοινών πολιτικών και επομένως την πρόοδο της υπερεθνικής ολοκλήρωσης
206

. 

Από τις 1 Απριλίου 2012 που εγκαινιάστηκε η Πρωτοβουλία Πολιτών πάνω από 5 

εκατομμύρια πολίτες έχουν υπογράψει περισσότερες από 20 διαφορετικές 

πρωτοβουλίες.  Η Πρωτοβουλία «Right2Water» ήταν η πρώτη που συγκέντρωσε τον 

απαιτούμενο αριθμό του ενός εκατομμυρίου υπογραφών. Η πρωτοβουλία ζητούσε 

από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει νομοθεσία που να υλοποιεί το ανθρώπινο 

δικαίωμα πρόσβασης σε ύδρευση και αποχέτευση, το οποίο είναι αναγνωρισμένο από 

τον ΟΗΕ, και να προωθεί την παροχή ύδρευσης και αποχέτευσης ως απαραίτητων 

δημόσιων υπηρεσιών για όλους
207

. Η Πρωτοβουλία έλαβε την υποστήριξη 1.659.543 

πολιτών και υποβλήθηκε επισήμως στην Επιτροπή από τους διοργανωτές της στις 20 

Δεκεμβρίου 2013. Οι διοργανωτές συναντήθηκαν με την Επιτροπή στις 17 

Φεβρουαρίου 2014 ενώ την ίδια μέρα είχαν την ευκαιρία να εκθέσουν την 

πρωτοβουλία τους σε δημόσια ακρόαση ενώπιον του ΕΚ. Ως αποτέλεσμα όλης αυτής 

της διαδικασίας η Επιτροπή δεσμεύτηκε να λάβει συγκεκριμένα μέτρα και να 

προετοιμάσει μια σειρά νέων δράσεων στους τομείς που έχουν άμεση σχέση με την 

εν λόγω πρωτοβουλία και τους στόχους της
208

. 

Η Πρωτοβουλία Πολιτών δίνει την αίσθηση στους πολίτες των κρατών μελών της ΕΕ 

ότι απέκτησαν την δυνατότητα να προτείνουν και να επιβάλουν κατευθύνσεις και 

πολιτικές στην ΕΕ. Η συγκεκριμένη κίνηση μπορούμε να ισχυριστούμε πως βαδίζει 

στο δρόμο για περισσότερη δημοκρατία στην ΕΕ καθώς στοχεύει στην άμβλυνση του 

δημοκρατικού ελλείμματος και θεωρείται βασικό στοιχείο της θεσμικής ισορροπίας 

της ΕΕ. Ωστόσο, αυτή η αίσθηση μπορεί να αποδειχτεί ψευδαίσθηση γιατί η 

Επιτροπή δεν είναι υποχρεωμένη να προτείνει νομοθεσία ως αποτέλεσμα μιας 

πρωτοβουλίας. Για τη δεύτερη πρωτοβουλία πολιτών που έλαβε τον απαιτούμενο 

αριθμό υπογραφών
209

 η Επιτροπή αποφάνθηκε ότι δεν κρίνει αναγκαίο να προτείνει 
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 Βλ. Μούσης Νίκος, ο. π., σ.45 
207

 Πρωτοβουλία πολιτών «Right2Water» http://ec.europa.eu/citizens-

initiative/public/initiatives/finalised/details/2012/000003  
208

 http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9bf48961-b030-11e3-86f9-

01aa75ed71a1.0008.01/DOC_1&format=PDF  
209

 Την πρωτοβουλία υπέγραψαν 1.721.626 πολίτες ενώ τα κατώτατα όρια επετεύχθησαν σε 18 κράτη 

μέλη 

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://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9bf48961-b030-11e3-86f9-01aa75ed71a1.0008.01/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9bf48961-b030-11e3-86f9-01aa75ed71a1.0008.01/DOC_1&format=PDF
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αλλαγές στη νομοθεσία
210

. Η πρωτοβουλία αυτή είχε τίτλο «Ένας από μας» και 

ζητούσε την απαγόρευση και τον τερματισμό της χρηματοδότησης δραστηριοτήτων 

που προϋποθέτουν την καταστροφή ανθρώπινων εμβρύων, κυρίως σε τομείς της 

έρευνας, της αναπτυξιακής βοηθείας και της δημόσιας υγείας
211

. 

Είναι σημαντικό εφόσον συγκεντρωθεί ο απαραίτητος αριθμός υπογραφών να 

ασκείται αφενός από τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα της ΕΕ πολιτική πίεση στην 

Επιτροπή και αφετέρου εάν πράγματι ενδιαφέρεται η Επιτροπή για την αναπλήρωση 

του δημοκρατικού της ελλείμματος να κάνει στρατηγική χρήση αυτής της 

καινοτομίας για να μην μετατραπεί από εργαλείο συναίνεσης σε πλατφόρμα 

έκφρασης διαμαρτυρίας. 
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 http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2014/EL/1-2014-355-EL-F1-1.Pdf  
211

 Πρωτοβουλία πολιτών «Ένας από μας» 

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/finalised/details/2012/000005  

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2014/EL/1-2014-355-EL-F1-1.Pdf
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/finalised/details/2012/000005
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Κεφάλαιο 5ο : ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΤΙΣ 

ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 

5.1 Ιστορική αναδρομή στις Ευρωπαϊκές εκλογές 

Η πρώτη άμεση εκλογή του ΕΚ πραγματοποιήθηκε στις 7 και στις 10 Ιουνίου 1979 

και εξελέγησαν 410 βουλευτές. Τα προηγούμενα χρόνια, από το 1958 έως το 1974, οι 

βουλευτές του ΕΚ είχαν μόνο έμμεση λαϊκή νομιμοποίηση καθώς διορίζονταν από τα 

Εθνικά Κοινοβούλια των κρατών μελών. Η απόφαση και η Πράξη για την εκλογή 

των αντιπροσώπων στο ΕΚ με άμεση καθολική ψηφοφορία υπεγράφησαν στις 

Βρυξέλλες, στις 20 Σεπτεμβρίου 1976 και επικυρώθηκε από όλα τα κράτη μέλη. Από 

τότε μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί επτά ακόμα εκλογικές διαδικασίες. 

Όπως αποτυπώνεται στο Διάγραμμα 1 σε κάθε εκλογή του ΕΚ υπήρξε μια σημαντική 

μείωση στην προσέλευση. Το 1979 καταγράφηκε το μεγαλύτερο ποσοστό 

συμμετοχής που έφτασε το 62%. Μέχρι την 4
η
 εκλογή του 1994 στην Ευρώπη των 12 

κρατών μελών το ποσοστό του εκλογικού σώματος κυμαινόταν σε επίπεδα πάνω από 

το 50%. Το 1999, 20 χρόνια μετά τις πρώτες εκλογές, προσήλθε στις κάλπες ένας 

στους δύο ψηφοφόρους. Στις τελευταίες δύο εκλογικές αναμετρήσεις μόλις τέσσερεις 

στους δέκα πήγαν να ψηφίσουν.  

 

Μελετώντας τον Πίνακα 2 σε σχέση με το Διάγραμμα 1 παρατηρούμε ότι ακόμα και 

τη χρονιά της μεγάλης διεύρυνσης της ΕΕ με την προσθήκη 10 νέων Κρατών μελών 

το 2004 υπήρχε μια πτώση τεσσάρων ποσοστιαίων μονάδων στη συμμετοχή. 
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Διάγραμμα 1: Συμμετοχή στις Ευρωεκλογές 
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Πίνακας 2: Συμμετοχή Κρατών Μελών στις Ευρωεκλογές 

ΕΤΟΣ 

ΕΥΡΟΕΚΛΟΓΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΕΛΩΝ 
ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ 

1979 EU9 

Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ολλανδία, Βέλγιο, 

Λουξεμβούργο, Ηνωμένο Βασίλειο, Δανία και 

Ιρλανδία 

1984 EU10 Τα 9 Κράτη Μέλη + Ελλάδα το 1981 

1989 EU12 
Τα 10 Κράτη Μέλη + Ισπανία και Πορτογαλία 

το 1986 

1994 EU12 Τα 12 Κράτη Μέλη 

1999 EU15 
Τα 12 Κράτη Μέλη + Αυστρία, Σουηδία και 

Φινλανδία το 1995 

2004 EU25 

Τα 15 Κράτη Μέλη + Πολωνία, Ουγγαρία, 

Σλοβενία, Σλοβακία, Τσεχία, Εσθονία, Λετονία, 

Λιθουανία, Κύπρος και Μάλτα το 2004 

2009 EU27 
Τα 25 Κράτη Μέλη + Βουλγαρία και Ρουμανία 

το 2007 

2014 EU28 Τα 27 Κράτη Μέλη + Κροατία το 2013 

 

Η συμμετοχή στις ευρωεκλογές από το 1979 μέχρι σήμερα, παρουσιάζει μεγάλες 

διακυμάνσεις και μεταξύ των κρατών μελών. Ενώ σε πολλές περιπτώσεις είναι 

χαμηλή, σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες τα αριθμητικά στοιχεία δεν παρουσιάζουν 

μεγάλη απόκλιση από εκείνα που αφορούν τις εθνικές εκλογές.  

Η προσέλευση στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ήταν γενικά πάντα 

χαμηλότερη από εκείνη που παρατηρείται στις εθνικές εκλογές στα 28 κράτη μέλη, 

εκτός από τις χώρες όπου είναι υποχρεωτικό να ψηφίσουν. Η καθοδική τάση η οποία 

παρατηρείται ωστόσο εντάσσεται κατά μία άποψη στο πλαίσιο μιας γενικότερης 

κάμψης που έχει διαπιστωθεί τις τελευταίες δεκαετίες στα ποσοστά συμμετοχής στις 

εκλογές στις δυτικές δημοκρατίες. 
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5.2 Ευρωεκλογές 2009 

Σύμφωνα με έρευνα του Ευρωβαρόμετρου για την εκλογική συμπεριφορά κατά τις 

ευρωπαϊκές εκλογές του 2009
212

. Η συμμετοχή στις ευρωπαϊκές εκλογές μειώθηκε 

κατά σχεδόν 19 ποσοστιαίες μονάδες σε διάστημα 30 ετών, από 61,99% το 1979 σε 

43% το 2009. Η αποχή αυξήθηκε κατά σχεδόν 27 ποσοστιαίες μονάδες, από 30,08% 

το 1979 σε 57% το 2009. (βλ. Διάγραμμα 2) 

 

Διάγραμμα 2 

Εξαιρουμένων των χωρών όπου η ψήφος είναι υποχρεωτική, η συμμετοχή ήταν 

υψηλότερη στη Μάλτα (78,8%), την Ιταλία (65%) και τη Δανία (59,5%). Η Σλοβακία 

(με 80,4%), η Λιθουανία (με 79%) και η Πολωνία (με 75,5%) είχαν τα υψηλότερα 

ποσοστά μη ψηφισάντων. Η ηλικιακή ομάδα των νέων (18 – 24) συγκέντρωσε το 

μεγαλύτερο ποσοστό αποχής που ανήλθε στο 70,9%. 

Στο ερώτημα “Ποιοι είναι οι κύριοι λόγοι για τους οποίους ΔΕΝ ψηφίσατε στις 

εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου;” το 53% ανέφερε λόγους ευρύτερης 

πολιτικής φύσεως, το 34% προσωπικούς λόγους και το 30% λόγους που σχετίζονται 

άμεσα με την ΕΕ. 

Οι κυριότεροι λόγοι φαίνονται παρακάτω στον Πίνακα 3. 

                                                           
212

 Η επιτόπια έρευνα διενεργήθηκε από την TNS Opinion μεταξύ της 12ης Ιουνίου και της 6
ης

 Ιουλίου 

2009, με τη συμμετοχή 26830 ευρωπαίων πολιτών σε ηλικία ψήφου (18 ετών και άνω, ή 16 ετών και 

άνω στην Αυστρία) http://www.europarl.europa.eu/pdf/eurobarometre/2012/research/EN.pdf  

http://www.europarl.europa.eu/pdf/eurobarometre/2012/research/EN.pdf
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Πίνακας 3: Οι κύριοι λόγοι για τους οποίους ΔΕΝ ψηφίσαν οι 

ευρωπαίοι πολίτες στις εκλογές του ΕΚ του 2009 

Λόγοι ευρύτερης 

πολιτικής φύσεως 

 

 Έλλειψη εμπιστοσύνης / δυσαρέσκεια για την πολιτική 

γενικά: 28% 

 Η ψήφος δεν έχει αξία / η ψήφος δεν αλλάζει κάτι: 17% 

 Δεν ενδιαφέρομαι για την πολιτική: 17% 

Λόγοι που 

σχετίζονται άμεσα 

με την ΕΕ 

 

 Δεν γνωρίζω πολλά σχετικά με την ΕΕ / το ΕΚ ή τις 

ευρωεκλογές: 10% 

 Δεν ενδιαφέρομαι για ευρωπαϊκά θέματα: 9% 

 Δεν είμαι πραγματικά ικανοποιημένος με το ΕΚ ως 

θεσμικό όργανο: 8% 

 Έλλειψη δημόσιας συζήτησης / έλλειψη εκλογικής 

εκστρατείας: 6% 

 Αντίθετος με την ΕΕ: 4% 

Προσωπικοί λόγοι 

 

 Πολύ απασχολημένος / έλλειψη χρόνου / εργασία: 10% 

 Σε διακοπές / μακριά από το σπίτι: 10% 

 Ασθένεια/πρόβλημα υγείας: 7% 

Στο Διάγραμμα 3 βλέπουμε ότι οι λόγοι ευρύτερης πολιτικής φύσεως ήταν οι λόγοι 

της αποχής για τους περισσότερους από τους μισούς ευρωπαίους. 

 

Διάγραμμα 3 

53% 

30% 

34% 

Ποιοι είναι οι κύριοι Λόγοι που ΔΕΝ 
ψηφίσατε στις εκλογές του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου (2009) 

Λόγοι ευρύτερης πολιτικής 
φύσεως 

Λόγοι που σχετίζονται 
άμεσα με την Ευρωπαϊκή 
Ένωση 

Προσωπικοί λόγοι 
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5.3 Ευρωεκλογές 2014  

Οι πιο πρόσφατες ευρωεκλογές του Μαΐου του 2014 ήταν οι πρώτες ευρωπαϊκές 

εκλογές που διενεργήθηκαν μετά την εφαρμογή της Συνθήκης της Λισσαβώνας που 

εκχωρεί στο ΕΚ μια σειρά σημαντικών νέων εξουσιών. Οι εκλογές αυτές 

χαρακτηρίστηκαν ως εξαιρετικά κρίσιμες και κομβικές για το μέλλον του ενωσιακού 

εγχειρήματος. Με την αμφισβήτηση των αξιών της ΕΕ και της ίδιας της ανάγκης 

ύπαρξης της να αυξάνεται σε ορισμένες χώρες κατακόρυφα εξαιτίας της ευρωπαϊκής 

κρίσης χρέους και των πολιτικών λιτότητας, ο κίνδυνος της ενίσχυσης των 

αντιευρωπαϊστών ήταν κάτι παραπάνω από ορατός.  

Η εκστρατεία που προηγήθηκε των εκλογών σε μια προσπάθεια αντιστροφής του 

φαινομένου της αποχής και ενίσχυσης των φιλοευρωπαϊκών δυνάμεων ήταν έντονη 

και πολυδιάστατη.  

Στο επίκεντρο της προσπάθειας βρέθηκε κατά την προεκλογική περίοδο η σύνδεση 

της εκλογής του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τις ευρωεκλογές. H βασική 

αλλαγή που εισήγαγε η Συνθήκη της Λισσαβώνας είναι ότι για να διορίσουν τα κράτη 

μέλη της ΕΕ τον νέο Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα πρέπει να λαμβάνουν 

υπόψη τα αποτελέσματα των εκλογών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το νέο 

Κοινοβούλιο με την έγκριση του εν λόγω υποψηφίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 

στη Συνθήκη, ουσιαστικά εκλέγει τον Πρόεδρο της Επιτροπής. Αυτό σημαίνει ότι οι 

ψηφοφόροι έχουν σαφή λόγο στην επιλογή του επικεφαλής της κυβέρνησης της ΕΕ 

γεγονός που προσδίδει ενισχυμένη δημοκρατική νομιμοποίηση στην εκλογή του αφού 

αυξάνει την επιρροή του ΕΚ. 

Ο ανταποκριτής του Reuters Paul Taylor σε άρθρο του στη New York Times 

σημείωσε ότι με αυτή τη δυνατότητα μιας πραγματικά πολιτικής επιλογής, οι 

Ευρωπαίοι ψηφοφόροι θα ταυτιστούν περισσότερο με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, 

γεγονός που με τη σειρά του θα προσδώσει την απαραίτητη νομιμοποίηση για τη 

μείωση του δημοκρατικού ελλείμματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και συνέχισε 

μεταφέροντας τα λόγια του καθηγητή στο London School of Economics Simon Hix 
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που δήλωσε ότι: «θα είναι η πρώτη φορά που θα μπορούμε να μιλάμε για πραγματικά 

ευρωπαϊκού επιπέδου εκλογές»
213

. 

Ο ορισμός των υποψηφίων Προέδρων της Επιτροπής πριν τις εκλογές έδωσε μεγάλη 

ώθηση στο θεσμό του ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος που αποτελεί πολύ σημαντικό 

παράγοντα σύμφωνα με τις Συνθήκες για τη δημοκρατική ποιότητα της Ένωσης και 

τη δημιουργία ευρωπαϊκής συνείδησης στους πολίτες της. Από τα 13 μεγάλα 

ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα, πέντε όρισαν υποψηφίους. Υποψήφιος από το 

Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα ήταν ο Jean-Claude Juncker, πρώην πρωθυπουργός του 

Λουξεμβούργου, ενώ υποψήφιος της Ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών 

ήταν ο Γερμανός Martin Schulz, ο απερχόμενος πρόεδρος του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου. Οι Φιλελεύθεροι και Δημοκράτες επέλεξαν τον Guy Verhofstadt, 

πρώην πρωθυπουργό του Βελγίου. Οι Ευρωπαίοι Πράσινοι προτίμησαν δύο 

υποψηφίους, το Γάλλο José Bové και τη Γερμανίδα Franziska Keller, ενώ η 

Ευρωπαϊκή Αριστερά πρότεινε τον Έλληνα Αλέξη Τσίπρα, αρχηγό του ελληνικού 

ΣΥΡΙΖΑ. Για τους υποψήφιους Προέδρους διοργανώθηκαν δύο debates, στα οποία οι 

Ευρωπαίοι πολίτες μπορούσαν να διατυπώσουν ερωτήσεις μέσω των κοινωνικών 

μέσων μαζικής ενημέρωσης, που μεταδόθηκαν ζωντανά από Μ.Μ.Ε. και το διαδίκτυο 

σε όλη την Ευρώπη.  

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπ' όψη του το αποτέλεσμα των εκλογών 

πρότεινε για Πρόεδρο της Επιτροπής τον Jean-Claude Juncker, υποψήφιο του 

Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, το οποίο έλαβε τις περισσότερες ψήφους, ο οποίος 

εκλέχθηκε στο αξίωμα με μεγάλη πλειοψηφία. 

Σύμφωνα με έρευνα του ευρωβαρόμετρου
214

, όπως απεικονίζετε στο Διάγραμμα 4, το 

63% των ευρωπαίων πολιτών και το 68% των Ελλήνων δήλωσε ότι η νέα διαδικασία 

εκλογής του Προέδρου της Επιτροπής από το ΕΚ με βάση τα αποτελέσματα των 

ευρωπαϊκών εκλογών αποτελεί σημαντική πρόοδο για τη δημοκρατία εντός ΕΕ. 
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 Taylor Paul, «A Bad Choice for Europe», New York Times, Ιούνιος 2013 

http://www.nytimes.com/2013/06/25/business/global/a-bad-choice-for-

europe.html?pagewanted=all&_r=1  
214

 Η έρευνα του ευρωβαρόμετρου για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πραγματοποιήθηκε με προσωπικές 

συνεντεύξεις από 29 τις Νοεμβρίου ως τις 9 Δεκεμβρίου 2014 

http://www.europarl.europa.eu/pdf/eurobarometre/2015/2014parlemeter/EB82.4%20PARLEMETER%

20EL%20%28EL%29.pdf  

http://www.nytimes.com/2013/06/25/business/global/a-bad-choice-for-europe.html?pagewanted=all&_r=1
http://www.nytimes.com/2013/06/25/business/global/a-bad-choice-for-europe.html?pagewanted=all&_r=1
http://www.europarl.europa.eu/pdf/eurobarometre/2015/2014parlemeter/EB82.4%20PARLEMETER%20EL%20%28EL%29.pdf
http://www.europarl.europa.eu/pdf/eurobarometre/2015/2014parlemeter/EB82.4%20PARLEMETER%20EL%20%28EL%29.pdf
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Διάγραμμα 4 

 

Είναι προφανές ότι η αναβάθμιση της διαδικασίας διορισμού του πρόεδρου της 

Επιτροπής προσθέτει μεγαλύτερη πολιτική νομιμοποίηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Η διασύνδεση της ανάδειξης του Προέδρου της με τις ευρωεκλογές έτσι ώστε να 

αποτελεί αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης υστερεί όμως ακόμα σημαντικά από 

τη δημοκρατική νομιμοποίηση που θα είχε η άμεση εκλογή του από τους ευρωπαίους 

πολίτες. 

Εκτός από το θέμα του πρόεδρου της Επιτροπής καταγράφηκαν και άλλες κινήσεις 

που είχαν ως στόχο τη μείωση της αποχής και την τόνωση του ενδιαφέροντος των 

πολιτών για τις ευρωεκλογές. 

Οι εκλογές διενεργήθηκαν για πρώτη φορά τον μήνα Μάιο αντί του Ιουνίου που είχαν 

γίνει όλες οι προηγούμενες. Ο λόγος ήταν ότι υπήρχαν απώλειες ψηφοφόρων σε 

ορισμένες χώρες λόγο της έναρξης της περιόδου διακοπών τον Ιούνιο. 

Αρκετά κράτη μέλη επέλεξαν για να αυξήσουν τη συμμετοχή να συνδέσουν τις 

ευρωπαϊκές εκλογές με τοπικές εκλογές. Παράλληλες εκλογές έγιναν στο Βέλγιο 

(ομοσπονδιακές και περιφερειακές εκλογές), στη Λιθουανία (προεδρικές εκλογές), 
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στην Ελλάδα (Δημοτικές και Περιφερειακές εκλογές), στη Γερμανία (τοπικές 

εκλογές), στην Ιρλανδία (τοπικές εκλογές), στην Ιταλία (επαρχιακές και δημοτικές 

εκλογές), στη Μάλτα (τοπικές εκλογές) και στο Ηνωμένο Βασίλειο (τοπικές εκλογές). 

Το μέτρο αυτό μπορεί να μειώσει την αποχή αλλά ενέχει τον κίνδυνο η σημασία της 

ευρωπαϊκής ψήφου να επισκιαστεί ή και να υποτιμηθεί.   

Η συμμετοχή τελικά στις ευρωπαϊκές εκλογές από τις 22 έως τις 25 Μαΐου 2014 

ανήλθε στο 42,54%. Συγκριτικά με τις προηγούμενες εκλογές του 2009 η αποχή 

αυξήθηκε κατά σχεδόν μίση ποσοστιαία μονάδα. Εκείνοι που είχαν την μεγαλύτερη 

αποχή όσον αφορά την ηλικία ήταν ξανά οι νέοι από 18 ως 24 ετών με 72%. 

Η διακύμανση της συμμετοχής μεταξύ των 28 κρατών μελών είναι τεράστια. 

Κυμαίνεται από το μόλις 13,1% της Σλοβακίας μέχρι το 89,6% του Βελγίου. Όπως 

παρατηρούμε στο Διάγραμμα 5 της μετεκλογικής ανάλυσης του Ευρωβαρόμετρου
215

 

σε επτά χώρες υπάρχει αύξηση συμμετοχής, σε 15 υπάρχει μείωση ενώ σε έξι τα 

ποσοστά είναι σταθερά. 

Εντυπωσιακή είναι η μείωση της συμμετοχής στη Λετονία κατά 23,5 μονάδες ενώ 

ακολουθεί η Κύπρος όπου ψήφισαν λιγότεροι σε ποσοστό μεγαλύτερο από 15%. 

Αντίστροφα τη μεγαλύτερη αύξηση ψηφοφόρων τη σημείωσε η Λιθουανία κατά 

26,3% και από το πενιχρό 20,98% έφτασε στο 47,35%.  

Στην Ελλάδα η ταυτόχρονη διεξαγωγή των εκλογών με τις τοπικές εκλογές αν και 

συνέπεσε με την δεύτερη Κυριακή των επαναληπτικών δημοτικών και περιφερειακών 

εκλογών φαίνεται ότι λειτούργησε υπέρ της συμμετοχής στις ευρωεκλογές με την 

αύξηση να φτάνει το 7,4%. Είναι αξιοσημείωτο ότι είναι η μοναδική χώρα από αυτές 

που έπληξε η κρίση που αυξήθηκε η συμμετοχή. Σε όλες τις άλλες αυξήθηκε η αποχή.  

Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο που φανερώνει την κρίση αξιοπιστίας της ΕΕ είναι ότι 

στις περισσότερες από τις χώρες που εντάχθηκαν την τελευταία δεκαετία στην ΕΕ τα 

ποσοστά συμμετοχής είναι απογοητευτικά χαμηλά (Σλοβακία 13,05%, Τσεχία 

18,20%,  Πολωνία 23,83%, Σλοβενία 24,55%, Κροατία 25,24%, Ουγγαρία 28,97%). 
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 Ευρωβαρόμετρο, μετεκλογική ανάλυση για τις Ευρωπαϊκές εκλογές 2014, Βρυξέλλες, Οκτώβριος  

2014 

http://www.europarl.europa.eu/pdf/eurobarometre/2014/post/post_2014_survey_analitical_overview_el

.pdf  

http://www.europarl.europa.eu/pdf/eurobarometre/2014/post/post_2014_survey_analitical_overview_el.pdf
http://www.europarl.europa.eu/pdf/eurobarometre/2014/post/post_2014_survey_analitical_overview_el.pdf
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Η προσέλευση στις κάλπες στις ευρωπαϊκές εκλογές από τις 22 έως τις 25 Μαΐου 2014   

στα 28 κράτη μέλη σε σύγκριση με τις προηγούμενες εκλογές στο 2009 (%)  
(Στην Κροατία τα αποτελέσματα των προηγούμενων εκλογών είναι από το 2013)               

 

Διάγραμμα 5  

 

Πέρα από τα ποσοστά συμμετοχής ή αποχής τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της έρευνας 

που απεικονίζονται στον Πίνακα 4 έχουν μεγάλο ενδιαφέρον. 

Στο ερώτημα της εμπιστοσύνης έναντι των ευρωπαϊκών θεσμών διαπιστώνουμε ότι 

συνεχίζεται η ίδια πτωτική τάση με των Ευρωβαρόμετρων των τελευταίων ετών. Στο 

σύνολο των ερωτώμενων το 43% (55% στους ψηφίσαντες και το 35% στους μη 

ψηφίσαντες) εκφράζει την εμπιστοσύνη του προς τους θεσμούς ενώ στη μετεκλογική 

έρευνα του 2009 ήταν 50%. Το 52% των Ευρωπαίων πολιτών δεν έχει εμπιστοσύνη 

στους ευρωπαϊκούς θεσμούς.  Η εμπιστοσύνη μειώθηκε σε περισσότερα από τα μισά 



Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΕ 

 

 

86 

κράτη μέλη (σε 15 από τα 27) σε σχέση με το 2009. Αυτό συνέβη κυρίως στις χώρες 

που επλήγησαν περισσότερο από την κρίση, όπως είναι η Ελλάδα, η Ισπανία, η 

Ιταλία, η Πορτογαλία, και η Κύπρος καθώς επίσης και η Γαλλία. 

Παρόλα αυτά η πλειονότητα των Ευρωπαίων, ανεξάρτητα εάν ψήφισαν ή όχι, 

αισθάνονται προσήλωση στην ΕΕ και αντιμετωπίζουν ως "κάτι καλό" την αίσθηση 

του ανήκειν στην ΕΕ. Η απόλυτη πλειοψηφία εξακολουθεί να αισθάνεται "πολίτης 

της ΕΕ", αν και το αίσθημα αυτό υποχώρησε σημαντικά στις χώρες που επλήγησαν 

περισσότερο από την κρίση. Το χαμηλότερο αίσθημα αγάπης για την Ευρώπη το 

έχουν η Ιταλία (45%), η Ελλάδα (41%) και η Κύπρος (41%).  

Πίνακας 4: Οι κύριοι λόγοι για τους οποίους ΔΕΝ ψήφισαν οι 

ευρωπαίοι πολίτες στις ευρωεκλογές του 2014 

Λόγοι ευρύτερης 

πολιτικής φύσεως 

 

 Έλλειψη εμπιστοσύνης ή δυσαρέσκεια για την 

πολιτική γενικά: 23% 

 Η ψήφος δεν έχει αξία / η ψήφος δεν αλλάζει κάτι: 

14% 

 Δεν ενδιαφέρομαι για την πολιτική: 19% 

Λόγοι που 

σχετίζονται άμεσα 

με την ΕΕ 

 

 Δεν γνωρίζω πολλά σχετικά με την ΕΕ / το ΕΚ ή τις 

ευρωεκλογές: 7% 

 Δεν ενδιαφέρομαι για ευρωπαϊκά θέματα: 10% 

 Δεν είμαι πραγματικά ικανοποιημένος με το ΕΚ ως 

θεσμικό όργανο: 8% 

 Έλλειψη δημόσιας συζήτησης / έλλειψη εκλογικής 

εκστρατείας: 3% 

 Αντίθετος με την ΕΕ: 3% 

Προσωπικοί λόγοι 

 

 Πολύ απασχολημένος / έλλειψη χρόνου / εργασία: 

13% 

 Σε διακοπές / μακριά από το σπίτι: 10% 

 Ασθένεια/πρόβλημα υγείας: 7% 

Όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οι περισσότεροι Ευρωπαίοι και σε 

μεγαλύτερο ποσοστό από το 2009 (54% έναντι 41%) πιστεύουν πως δεν λαμβάνει 

επαρκώς υπόψη του τις ανησυχίες τους. 

Ο λόγος της αποχής που συγκέντρωσε τις πιο πολλές απαντήσεις ήταν όπως και το 

2009 η έλλειψη εμπιστοσύνης ή δυσαρέσκεια έναντι της πολιτικής γενικά. Να 

σημειωθεί όμως ότι ο λόγος αυτός είναι σε πτώση (23% έναντι 28% το 2009). 
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Οι άλλοι λόγοι που απαντήθηκαν περισσότερο από τους απέχοντες ήταν επίσης 

ευρύτερης πολιτικής φύσεως. Η έλλειψη ενδιαφέροντος για την πολιτική με 19% και 

η άποψη ότι "η ψήφος δεν αξία ή δεν αλλάζει τίποτε" με 14%. 

Είναι αξιοσημείωτο ότι για την αποχή οι λόγοι που σχετίζονται άμεσα με την ΕΕ 

κυμαίνονται σε χαμηλά ποσοστά από 3 έως 10%. Προηγούνται η έλλειψη 

ενδιαφέροντος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις (10%), η δυσαρέσκεια έναντι του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (8%) και η έλλειψη γνώσεων για την ΕΕ ή τις 

ευρωεκλογές (7%). Αντίθεση προς της ΕΕ δήλωσε το 3% ενώ το 2009 ήταν το 4%. 

Διάγραμμα 6 

Ανάλογο ενδιαφέρον παρουσιάζουν εκτός από τους λόγους της αποχής και οι λόγοι 

της συμμετοχής στις εκλογές. 

Οι συμμετέχοντες ερωτώμενοι για τους λόγους της ψήφου τους απάντησαν σε 

ποσοστά 14% ότι είναι υπέρ της ΕΕ και σε 13% ότι αισθάνονται Ευρωπαίοι. Το 12% 

προσήλθε στην κάλπη γιατί πιστεύει ότι ψηφίζοντας στις ευρωεκλογές μπορεί να 

κάνει να αλλάξουν τα πράγματα. Όσοι ψήφισαν θέλοντας να εκφράσουν την 

αποδοκιμασία τους έναντι της ΕΕ ή έναντι της εθνικής τους κυβέρνησης αυξήθηκαν. 
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Σχετικά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 47% των ψηφισάντων εκτιμά ότι δεν 

λαμβάνει επαρκώς υπόψη τις ανησυχίες τους. 

Στους λόγους που οδήγησαν στην απόφαση για ψήφο υπάρχει μια αύξηση 5% σε 

σχέση με την αντίστοιχη έρευνα του 2009 στην έκφραση της αποδοκιμασίας στην 

εθνική κυβέρνηση και μια μείωση 6% στην προσδοκία ότι μπορεί με την ψήφο στις 

ευρωπαϊκές εκλογές να αλλάξουν τα πράγματα, καθώς και στην άποψη ότι η ψήφος 

είναι καθήκον ως πολίτη. 

 

Διάγραμμα 7 

Τέλος αναφορικά με το διακύβευμα της ψήφου οι Ευρωπαίοι που προσήλθαν στις 

κάλπες ανέδειξαν ως κυριότερο την ανεργία. Η ανεργία επιλέχθηκε με συντριπτική 

πλειοψηφία από τους πολίτες των χωρών που χτυπήθηκαν περισσότερο από την 

οικονομική κρίση. Τα ποσοστό ήταν για την Ελλάδα 73%, για την Κύπρο 67%, για 

την Ισπανία 66% και για την Ιταλία 65%. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η έννοια της δημοκρατίας για να ερμηνεύεται σωστά πρέπει να εξετάζεται κάθε φορά 

προσαρμοζόμενη συνεχώς στα ιστορικοπολιτικά και πολιτιστικά δεδομένα του χώρου 

και του πεδίου εφαρμογής της. Η παράλειψη επανεξέτασης του νοήματος της οδηγεί 

σε εσφαλμένα συμπεράσματα για την αξιολόγηση της ποιότητας της. 

Ο εκδημοκρατισμός της ΕΕ που συναρτάται με το δημοκρατικό έλλειμμα και το 

συγγενές θέμα της νομιμοποίησης της ΕΕ στη λειτουργία της, αποτελούν κυρίαρχα 

ζητήματα για τους ερευνητές της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Η μελέτη της ύπαρξης ή 

απουσίας δημοκρατικότητας στην ΕΕ προϋποθέτει την ανανοηματοδότηση του 

κρατικογενούς όρου της δημοκρατίας. Νοηματική αναπροσαρμογή χρειάζεται να 

γίνει συνακόλουθα και για το περιεχόμενο του κρατικογενούς όρου της 

νομιμοποίησης. Η μεταφορά της δημοκρατικής αρχής στον ευρωπαϊκό θεσμικό χώρο 

πρέπει να ανταποκρίνεται στην ετερότητα του ευρωπαϊκού ενωσιακού χώρου, ως μιας 

ένωσης κρατών και μιας ένωσης πολιτών οργανωμένων σε λαούς. Η νομιμοποίηση 

της δημοκρατικής αρχής είναι διττή και εκλαμβάνεται με την κατοχύρωση τόσο της 

κρατικογενούς όσο και της ενωσιακής συνιστώσας. Η δημοκρατική νομιμοποίηση 

της Ευρωπαϊκής Διακυβέρνησης είναι μια επαναλαμβανόμενη διαδικασία. 

Νομιμοποιητικός παράγοντας είναι ο ευρωπαίος πολίτης με την έννοια όμως του 

ευρωπαϊκού δήμου όπου συνυπάρχει η ιδιότητα του ευρωπαίου μαζί με του εθνικού 

πολίτη, χωρίς να υπερέχει ή να υπολείπεται καμία από τις δύο ιδιότητες έναντι της 

άλλης.  

Από τη διερεύνηση του βαθμού δημοκρατικότητας των θεσμικών οργάνων και του  

συστήματος διακυβέρνησης της ΕΕ που διενεργήσαμε στη μελέτη προκύπτει ότι σε 

όλα τα όργανα υφίσταται τουλάχιστον η τυπική νομιμοποίηση από έναν από τους δύο 

νομιμοποιητικούς παράγοντες, δηλαδή είτε από τους λαούς είτε από τα κράτη. Το 

πρόβλημα εντοπίζεται στην έλλειψη ουσιαστικής νομιμοποίησης που γεννάει και 

συντηρεί το δημοκρατικό έλλειμμα.  

Ο εκδημοκρατισμός στη λειτουργία της ΕΕ και η άμβλυνση του δημοκρατικού 

ελλείμματος τέθηκαν ως προαπαιτούμενα για την πολιτική ένωση και την ολοκλήρω-

ση και είναι γεγονός ότι με την αναθεώρηση των Συνθηκών έχει επιτευχθεί 

σημαντική πρόοδος. Τα κυριότερα βήματα εντοπίζονται στην αναβάθμιση του 
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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Εθνικών Κοινοβουλίων, στην πιο δημοκρατική 

διαδικασία λήψης αποφάσεων, στην ενίσχυση της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της 

πληροφόρησης, στην επέκταση του ελέγχου μεταξύ των οργάνων και στη 

θεσμοθέτηση της συμμετοχής των Ευρωπαίων Πολιτών στον έλεγχο της διοίκησης, 

μέσω του  Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, και της δυνατότητας πρότασης νομοθετικής 

πρωτοβουλίας, με την Πρωτοβουλία πολιτών. 

Όσον αφορά το ΕΚ η αύξηση των νομοθετικών και ελεγκτικών του αρμοδιοτήτων 

περιόρισε δραστικά το δημοκρατικό έλλειμμα αλλά αυτό θα συνεχίσει να υπάρχει 

όσο το ΕΚ δεν γίνεται ισότιμος νομοθέτης με το Συμβούλιο. Η επιδίωξη αυτή δεν 

πρέπει να παρερμηνεύεται ανεβάζοντας το πήχη ως του σημείου να γίνει το ΕΚ 

αποκλειστικός νομοθέτης της ΕΕ. Σε μια τέτοια περίπτωση θα έχανε η ΕΕ τη διττή 

της δημοκρατική νομιμοποίηση ως  Ένωσης πολιτών οργανωμένων σε λαούς και ως 

Ένωσης κρατών. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι ο ρόλος του Ευρωκοινοβουλίου δεν 

είναι ανάλογος με εκείνον του Εθνικού Κοινοβουλίου που ελέγχει την κυβέρνηση 

μιας χώρας. Το ΕΚ δεν είναι ούτε «τόσο» Κοινοβούλιο όσο το εθνικό αλλά ούτε είναι 

και «μόνο τόσο Κοινοβούλιο» όσο το εθνικό. Το ΕΚ είναι κάτι και περισσότερο και 

λιγότερο από τα Εθνικά Κοινοβούλια
216

. Είναι απαραίτητο να υπάρχει θεσμική 

ισορροπία ανάμεσα στους δύο νομιμοποιητικούς παράγοντες της ΕΕ, του ΕΚ και του 

Συμβουλίου. 

Το ΕΚ και οι ευρωπαίοι πολίτες, με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών, έχουν 

αποκτήσει το δικαίωμα να προτείνουν νομοθεσία, αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα της νομοθετικής πρωτοβουλίας. Το δημοκρατικό 

έλλειμμα που προκύπτει επικεντρώνεται περισσότερο στη διαδικασία εκλογής του 

Προέδρου της Επιτροπής και του διορισμού των Επιτρόπων. Η αμφισβήτηση  της 

αποκλειστικότητας της Επιτροπής στην πρόταση νόμων ενέχει τον κίνδυνο να χαθεί η 

θεσμική ισορροπία του τριγώνου Συμβούλιο-Επιτροπή-ΕΚ. Ωστόσο η δημοκρατική 

νομιμοποίηση της Επιτροπής θα αυξανόταν κατακόρυφα αν υποχρεωνόταν, έστω υπό 

προϋποθέσεις, να υιοθετήσει προτεινόμενη νομοθεσία από της ευρωβουλή ή από τους 

πολίτες. Κάτι τέτοιο προς το παρόν δεν φαίνεται να γίνεται αποδεκτό. Αντίθετα 

κερδίζει συνεχώς έδαφος στη συζήτηση για τον περιορισμό του δημοκρατικού 

ελλείμματος της Επιτροπής η πρόταση να εκλέγεται ο Πρόεδρος της απ’ ευθείας από 

                                                           
216 Βλ. Τσάτσος Θ. Δημήτρης, Ευρωπαϊκή Συμπολιτεία - Για μια Ευρωπαϊκή Ένωση των Κρατών, των 

Λαών, των Πολιτών και του Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Πολιτισμού, ο. π., σ.165 
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τους πολίτες. Μπορεί η διασύνδεση της πρότασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για 

την προεδρία της Επιτροπής με το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών να λειτούργησε 

στην πράξη με την εκλογή στη θέση αυτή του προτεινόμενου από το κόμμα που 

πλειοψήφησε, αλλά η διαδικασία αυτή δεν είναι κατοχυρωμένη. Το Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο προτρέπεται να λάβει υπόψη τα εκλογικό αποτέλεσμα αλλά δεν 

υποχρεούται κιόλας. Δύο από τους ηγέτες των κρατών μελών
217

 διαφώνησαν με τους 

υπόλοιπους 26 να δώσουν το χρίσμα στον προτεινόμενο για τη θέση του νέου 

προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από το κόμμα που κέρδισε τις περισσότερες 

έδρες. Το γεγονός αυτό αποδόμησε το βασικό επιχείρημα της προεκλογικής 

καμπάνιας που καλούσε του πολίτες στην κάλπη προσπαθώντας να τους πείσει ότι 

ψηφίζουν έμμεσα και για Πρόεδρο της Επιτροπής. Το μεγάλο ενδιαφέρον που 

έδειξαν οι πολίτες για τα debates των υποψήφιων προέδρων δείχνει ότι το αίτημα για 

απ’ ευθείας εκλογή από τους λαούς έχει ωριμάσει. Οι πολιτικές ελίτ πρέπει να 

υπερβούν τους φόβους και τις επιφυλάξεις τους με αντάλλαγμα την αποκατάσταση 

της αξιοπιστίας που θα τους προσφέρει η μέγιστη νομιμοποίηση της εκλογής του 

προέδρου της Επιτροπής από τους πολίτες.       

Ακόμα όμως και αν συμβεί αυτό παραμένει το έλλειμμα που αφορά τη δημοκρατική 

νομιμοποίηση των Επιτρόπων. Οι Επίτροποι επιλέγονται από τις κυβερνήσεις σε 

συνεννόηση με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και εγκρίνονται ως σώμα από το ΕΚ το 

οποίο μπορεί να προβάλει ενστάσεις μετά τη διαδικασία ακρόασης των 

προτεινόμενων Επιτρόπων. Η Επιτροπή θεωρείται ότι είναι η κυβέρνηση της ΕΕ. Ένα 

βασικό κίνητρο των ψηφοφόρων για να ψηφίσουν στις εθνικές εκλογές είναι ότι 

εκλέγουν κυβέρνηση. Στις ευρωπαϊκές εκλογές οι πολίτες μπορούν να αλλάξουν το 

Κοινοβούλιο αλλά όχι την κυβέρνηση. Ο Κων/νος Στεφάνου πιστεύει ότι 

προσφορότερη μέθοδος από τη σκοπιά της εμπλοκής των πολιτών στις ευρωεκλογές 

θα ήταν η ανάδειξη ως Επιτρόπων των επικεφαλής των πλειοψηφούντων 

συνδυασμών σε κάθε κράτος μέλος και η ανάδειξη του Προέδρου της Επιτροπής από 

τα ίδια τα μέλη της. Η εφαρμογή της πρότασης αυτής θα μετέτρεπε τις ευρωεκλογές 

από εσωτερική πολιτική αντιπαράθεση σε ευρωπαϊκή πολιτική αντιπαράθεση
218

. Η 

                                                           
217

 Οι πρωθυπουργοί της Βρετανίας David Cameron και της Ουγγαρίας Viktor Orbán ψήφισαν  στο 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατά της πρότασης να εκλεγεί ο προτεινόμενος από το πλειοψηφών Ευρωπαϊκό 

Λαϊκό κόμμα Jean-Claude Juncker στη θέση του Προέδρου της Επιτροπής 

http://www.theguardian.com/world/2014/jun/27/david-cameron-loses-jean-claude-juncker-vote-eu  
218 Βλ. Στεφάνου Κ. – Τσιμισιζελης Μ. – Φατούρος Αρ. – Χριστοδουλίδης Θ. (Επιμέλεια), ο. π., 

Κων/νος Στεφάνου, σ.548 

http://www.theguardian.com/world/2014/jun/27/david-cameron-loses-jean-claude-juncker-vote-eu
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εκλογή του Επιτρόπου από το λαό του κάθε κράτους μέλους, μετά από πρόταση της 

Βουλής ή του πλειοφηφούντος κόμματος στις ευρωεκλογές, θα είχε το διπλό όφελος 

της αύξησης του ενδιαφέροντος των πολιτών για τις ευρωπαϊκές εκλογές, καθώς θα 

αισθάνονται πως συμμετέχουν ενεργά στην Ευρωπαϊκή διακυβέρνηση, και της 

νομιμοποίησης του Κολλεγίου των Επιτρόπων.   

Οι Ευρωεκλογές θεωρούνται από πολλούς ως το μέτρο μέτρησης της αξιοπιστίας της 

ΕΕ και ο παράγοντας που επηρεάζει καθοριστικά την επιτάχυνση ή επιβράδυνση ή 

ακόμα και αντιστροφής της διαδικασίας ολοκλήρωσης. Η ολοένα μειούμενη 

συμμετοχή στις ευρωπαϊκές εκλογές αντικατοπτρίζει την αντίστοιχη μείωση της 

εμπιστοσύνης και την αύξηση της δυσαρέσκειας και δυσπιστίας των πολιτών 

απέναντι στην Ένωση. Στις τελευταίες εκλογές του 2014 παρά τη μεγάλη εκστρατεία 

ενημέρωσης και της παροχής κινήτρων τα ποσοστά συμμετοχής παρέμειναν κατά 

μέσο όρο στα ίδια χαμηλά επίπεδα με εκείνα του 2009. Το πλέον ανησυχητικό 

στοιχείο της έρευνας του ευρωβαρόμετρου είναι ότι ένας στους δύο Ευρωπαίους 

πολίτες δεν έχει εμπιστοσύνη στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Το πρόβλημα αυτό 

μεγεθύνεται στις χώρες που επλήγησαν περισσότερο από την κρίση.  

Πέρα όμως από τα ποσοστά συμμετοχής η προβληματική που αναπτύσσεται έναντι 

των ευρωπαϊκών εκλογών είναι ότι θεωρούνται υποδεέστερες εκλογές και πεδίο 

σύγκρουσης εθνικών πολιτικών και κομμάτων. Οι απερχόμενοι ευρωβουλευτές δεν 

απολογούνται και δεν κρίνονται για το έργο τους και ως νέοι υποψήφιοι επιλέγονται 

ονόματα για εσωτερική κατανάλωση χωρίς τα κατάλληλα προσόντα και τις 

απαραίτητες γνώσεις του ευρωπαϊκού γίγνεσθαι  

Η συμμετοχή των Ευρωπαίων Πολιτών στον έλεγχο και στη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων θεωρείται πλέον εκ των ων ουκ άνευ για να μπορέσει να αμβλυνθεί η 

ύπαρξη δημοκρατικού ελλείμματος. Η ενεργητική και όχι παθητική συμμετοχή των 

Ευρωπαίων πολιτών τόσο στη διαμόρφωση όσο και στην άσκηση των Ευρωπαϊκών 

πολιτικών αποτελεί βασικό στοιχείο λειτουργίας της δημοκρατίας στην ΕΕ.  

Για την υλοποίηση του κομβικού για το μέλλον της Ευρώπης στόχου της 

αντιμετώπισης του δημοκρατικού ελλείμματος και της ενίσχυσης της δημοκρατικής 

νομιμοποίησης της ΕΕ με την εμβάθυνση των δημοκρατικών διαδικασιών έχουν 

προταθεί μεταξύ άλλων: 

http://www.periergos.gr/erotiseis/ti-simainei-ek-ton-oyk-aney#comment-389
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 η μεγαλύτερη διαφάνεια και λογοδοσία στη διαδικασία λήψης αποφάσεων  

 o σαφέστερος προσδιορισμός των στόχων της πολιτικής της ΕΕ  

 η αναμόρφωση του Ευρωπαϊκού συστήματος διακυβέρνησης έτσι ώστε να 

γίνει περισσότερο γνωστό, ανοιχτό και αξιόπιστο  

 η αποσαφήνιση και ο διαχωρισμός των ρόλων των οργάνων για την ορθότερη 

εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας  

 η περεταίρω αναβάθμιση του ρόλου του ΕΚ και των Εθνικών Κοινοβουλίων  

 η μεγαλύτερη και ουσιαστικότερη συμμετοχή των περιφερειακών αρχών στη 

διαδικασία διαμόρφωσης των ευρωπαϊκών πολιτικών 

 η αξιοποίηση της νομοθετικής πρωτοβουλίας πολιτών και νέων μορφών 

άμεσης δημοκρατίας 

 η άμβλυνση του ελλείμματος ενημέρωσης των ευρωπαίων πολιτών και η 

καλλιέργεια στη συνείδηση τους ότι με την ψήφο τους συναποφασίζουν και 

αναδιαμορφώνουν τις πολιτικές στην ΕΕ 

 η μεγαλύτερη διαφάνεια και ενημέρωση για τις ομάδες άσκησης πίεσης που 

προσπαθούν να επηρεάσουν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ στη λήψη αποφάσεων 

 η καταπολέμηση της γραφειοκρατίας των διαφόρων οργάνων διακυβέρνησης 

της ΕΕ  

Εν κατακλείδι η κάλυψη του δημοκρατικού ελλείμματος του συστήματος ευρωπαϊκής 

διακυβέρνησης και η ενίσχυση και διεύρυνση των μέσων άντλησης νομιμοποίησης 

των αποφάσεων της κρίνεται ως θεμελιώδης και καθοριστική για το μέλλον της ΕΕ. 

Πέρα όμως από την ενίσχυση της δημοκρατικής νομιμότητας και τον 

εκδημοκρατισμό της πρέπει η ΕΕ για την οικοδόμηση εκ νέου των σχέσεων 

εμπιστοσύνης της με τους Ευρωπαίους πολίτες, που βρίσκονται στο ιστορικά 

χαμηλότερο σημείο τους, να περάσει από τις γενικές και ανούσιες διακηρύξεις 

επιβεβαίωσης των σκοπών και των αξιών σε συγκεκριμένα μέτρα. Η συζήτηση για 

την πολιτική ενοποίηση και τη διαδικασία πολιτικής ολοκλήρωσης δεν θα έχει 

κανένα νόημα και θα καταστεί άνευ ουσίας και περιεχομένου εάν οι ευρωπαίοι 

πολίτες, έστω και ενός κράτους μέλους, πεισθούν ότι οι θυσίες που υποβάλλονται για 

να παραμείνουν μέλη της ευρωπαϊκής οικογένειας δεν έχουν να ανάλογα 

ανταποδοτικά οφέλη. 
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