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

επεξεργάστηκα και τα παρουσιάζω σύμφωνα με τους κανόνες και τις αρχές της 

ακαδημαϊκής δεοντολογίας, καθώς και τους νόμους που διέπουν την έρευνα και την 

πνευματική ιδιοκτησία. Δηλώνω επίσης υπευθύνως ότι, όπως απαιτείται από αυτούς 

τους κανόνες, αναφέρομαι και παραπέμπω στις πηγές όλων των στοιχείων που 

χρησιμοποιώ και τα οποία δε συνιστούν πρωτότυπη δημιουργία μου». 
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Περίληψη 

 Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιχειρεί να κερδίσει την πολιτική της νομιμοποίηση μέσα 

από τη συμμετοχή των πολιτών στις διαδικασίες της. Μ’ αυτήν τη λογική θεσπίστηκε 

με τη Συνθήκη της Λισαβόνας το μέτρο της Πρωτοβουλίας Ευρωπαίων Πολιτών. Στα 

πέντε πρώτα χρόνια εφαρμογής της, περισσότερα από επτά εκατομμύρια πολιτών 

υπέγραψαν σε κάποια από τις σαράντα και πλέον υποβληθείσες πρωτοβουλίες. Στην 

έρευνα που θα παρουσιασθεί στην παρούσα διπλωματική εργασία, η οποία 

πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο συνεντεύξεων κλειστού τύπου, θα διαφανεί ο ρόλος 

των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων αλλά και των εθνικών στην προώθηση και 

ανάπτυξη του μέσου. Το υπερεθνικό αυτό εργαλείο συμβάλλει θετικά στην αντίληψη 

περί ευρωπαϊκής δημόσιας σφαίρας και δημιουργεί μια καλή δεξαμενή αιτημάτων και 

προτάσεων των πολιτών, διακρατικής φύσης, που οφείλουν να αφουγκραστούν τα 

ευρωπαϊκά αλλά και τα εθνικά κόμματα. Ωστόσο, στην πράξη ο θεσμός της 

Πρωτοβουλίας Ευρωπαίων Πολιτών δεν είναι ιδιαίτερα επιτυχημένος προς το παρόν, 

αφού τελικά δεν έχει οδηγήσει σε νομοθετικές μεταβολές στις περιπτώσεις των τριών 

πρώτων πετυχημένων Πρωτοβουλιών. 

Όσον αφορά στην ενδεχόμενη αξιοποίηση και στήριξη του μέσου, μελλοντικά θα 

διαφανεί, εάν κάποιες ανησυχίες των πολιτών που καταγράφονται μέσω των 

Πρωτοβουλιών, όπως θέματα κοινωνικής ειρήνης, περιβαλλοντικά και οικονομικά, 

αποτελέσουν μέρος της ιδεολογίας των ευρωπαϊκών κομμάτων. Το θέμα  αυτό θα  

μπορούσε να εξετασθεί σε νέα έρευνα.  
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Εισαγωγή 

Η Συνθήκη της Λισαβόνας εισήγαγε μια σημαντική καινοτομία στη λειτουργία 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στη 

διαμόρφωση των πολιτικών της. Πρόκειται για την Πρωτοβουλία Ευρωπαίων 

Πολιτών (ΠΕΠ), που τέθηκε σε ισχύ από 1ης Απριλίου 2012. Το συγκεκριμένο 

εργαλείο δίνει τη δυνατότητα σε ένα εκατομμύριο πολίτες της Ένωσης από επτά 

διαφορετικές χώρες να μπορούν να ζητούν αλλαγή νομοθεσίας σε τομείς στους 

οποίους θεωρούν ότι απαιτείται νομική πράξη της Ένωσης για την εφαρμογή των 

Συνθηκών. Η ΠΕΠ αποτελεί ένα βήμα στη νομοθετική διαδικασία, με την Επιτροπή 

να διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα της νομοθετικής πρωτοβουλίας. 

Από την έναρξη εφαρμογής αυτού του υπερεθνικού εργαλείου δημιουργήθηκε 

ένα ευνοϊκό κλίμα συμμετοχής των πολιτών στην πρόταση λύσεων για θέματα 

πανευρωπαϊκού χαρακτήρα και την προώθηση συγκεκριμένων πολιτικών. Τα οφέλη 

του εγχειρήματος εντοπίζονται κυρίως στη βαθύτερη κατανόηση από τους πολίτες 

του πραγματικού τους ρόλου στη λειτουργία των σύγχρονων δημοκρατικών 

συστημάτων και στην προσπάθεια ενίσχυσης της εμπιστοσύνης τους προς τα όργανα 

που παράγουν και εκτελούν πολιτικές. Φυσικά, οφέλη αποκόμισαν και τα ευρωπαϊκά 

πολιτικά κόμματα, ως φορείς δημόσιου λόγου και εκπρόσωποι των συμφερόντων των 

Ευρωπαίων πολιτών. 

Με την παρούσα διπλωματική εργασία θα γίνει μια προσπάθεια εμβάθυνσης στο 

ρόλο που διαδραματίζουν τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα στη στήριξη και 

προώθηση της Πρωτοβουλίας Ευρωπαίων Πολιτών. Η ΠΕΠ αποτελεί στην ουσία το 

πρώτο μέσο συμμετοχικής δημοκρατίας που θεσπίστηκε ποτέ σε επίπεδο ΕΕ. Αφότου 

δρομολογήθηκε, συλλέχθηκαν αρκετά εκατομμύρια υπογραφών Ευρωπαίων πολιτών, 

που αφορούν περισσότερες από 40 διαφορετικές πρωτοβουλίες. 

Η παρούσα έρευνα θα διαρθρωθεί σε πέντε μέρη: Στο πρώτο μέρος θα γίνει 

αναφορά στη διαχρονική συζήτηση για τη δημοκρατικότητα της Ευρώπης και την 

έννοια του δημοκρατικού ελλείμματος λόγω του οποίου δημιουργήθηκε ο θεσμός. 

Στο δεύτερο μέρος θα παρουσιασθούν οι βασικές συνιστώσες της Πρωτοβουλίας 

Ευρωπαίων Πολιτών και η εξέλιξη του εργαλείου από το 2012 έως σήμερα και θα 
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παρουσιασθούν στοιχεία έρευνας νομολογίας του Δικαστηρίου της ΕΕ σχετικά με την 

άρνηση καταχώρισης ΠΕΠ από την Επιτροπή. 

Στο τρίτο μέρος θα γίνει ανάλυση του ρόλου των ευρωπαϊκών κομμάτων στην 

ΕΕ. Στο τέταρτο μέρος θα γίνει παρουσίαση μελέτης μιας συγκεκριμένης ΠΕΠ και 

συγκεκριμένα: «Η εκπαίδευση αξίζει μην την υπολογίζεις στο έλλειμμα», 

προκειμένου να αναλυθούν βήμα προς βήμα όλα τα στάδια του εγχειρήματος. Στο 

πέμπτο μέρος θα δοθεί έμφαση στην έρευνα με συγκεκριμένα μεθοδολογικά 

εργαλεία, όπως i) έρευνα σε πρωτογενές υλικό, ii) έρευνα στο Μητρώο ΠΕΠ της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, iii) έρευνα του οφέλους που προκύπτει για τα ευρωπαϊκά 

πολιτικά κόμματα από την ΠΕΠ και αναζήτηση των τακτικών που ακολούθησαν τα 

κόμματα προκειμένου να προωθήσουν και να υποστηρίξουν το εγχείρημα iv) 

ποιοτική έρευνα με τη μέθοδο των συνεντεύξεων κλειστού τύπου που θα απαντηθεί 

από ευρωβουλευτές, βουλευτές, στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και καθηγητές 

πανεπιστημίου. Στο τέλος θα παρουσιαστούν συμπεράσματα που προέκυψαν από την 

έρευνα. 

Μπορούν τα ευρωπαϊκά κόμματα να έχουν ουσιαστικό ρόλο στη στήριξη των 

ΠΕΠ; Έχουν τα κόμματα τη δυνατότητα και τους μηχανισμούς να φέρουν τους 

Ευρωπαίους πολίτες πιο κοντά στην ΠΕΠ και στην Ένωση, να τους ενημερώσουν για 

το πεδίο εφαρμογής της και τη συμβολή της στη διαδικασία δημοκρατικής 

διαβούλευσης; Συνεργάζονται τα εθνικά κόμματα με τα ευρωπαϊκά; Έχουν ρόλο στο 

εγχείρημα ή όχι; Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να δώσει 

απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα και να διερευνήσει τη σχέση τόσο των 

ευρωπαϊκών όσο και των εθνικών κομμάτων με την ΠΕΠ, που είναι δυνατόν, εάν 

αξιοποιηθεί σωστά, να αποτελέσει ένα ισχυρό μέσο έκφρασης των πολιτών στις 

ευρωπαϊκές δημοκρατίες. 

Δεδομένου του ουσιαστικού και αποκλειστικού δικαιώματος της Επιτροπής για 

την παραγωγή νομοθεσίας με όρους δημοκρατίας, ανταγωνιστικότητας και 

διαφύλαξης του δημοσίου συμφέροντος και του κοινωνικού κράτους δικαίου, 

δημιουργείται με την ΠΕΠ ένα νέο πεδίο έκφρασης των Ευρωπαίων πολιτών αλλά 

και δημόσιας διαβούλευσης. Συγχρόνως δημιουργείται και μια πρόσκληση προς τους 

ευρωπαϊκούς θεσμούς ώστε να δώσουν χώρο έκφρασης στους πολίτες, να ενισχύσουν 

τη συμμετοχική δημοκρατία και να συμβάλουν στη μείωση του δημοκρατικού 

ελλείμματος που απασχολεί την Ευρώπη τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Οι πολίτες 

προτείνουν στην Επιτροπή να αλλάξει τη νομοθεσία, αλλά τον τελικό λόγο έχει η 
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Επιτροπή: έγκειται στη διακριτική ευχέρειά της να μετατρέψει μία ΠΕΠ σε δική της 

νομοθετική πρωτοβουλία. Οι λόγοι για να μην το πράξει είναι τυπικοί ή ουσιαστικοί. 

Η ΠΕΠ αναμφισβήτητα λειτουργεί ως εργαλείο κινητοποίησης των πολιτών 

μέσω μορφών συμμετοχικής δημοκρατίας, συμβάλλοντας θετικά στην ενδυνάμωση 

του πολιτικού τους ρόλου και στη δημοκρατική λειτουργία του πολιτικού συστήματος 

σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 
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Α. 1. Κλασική και σύγχρονη δημοκρατία στην Ευρώπη 

 

Όταν λέμε δημοκρατία εννοούμε το πολίτευμα που γεννήθηκε στην Ελλάδα και 

συγκεκριμένα στην αρχαία Αθήνα τον 5ο π.Χ. αιώνα. Η ετυμολογία της λέξης 

προέρχεται από το δήμος (λαός) και κρατώ (εξουσιάζω), καθώς η εξουσία προέρχεται 

από το λαό με σκοπό να υπηρετήσει τα συμφέροντά του. Αρχικά, ο όρος 

«δημοκρατία» χρησιμοποιήθηκε προκειμένου να δηλωθεί η αντίθεση με τη μοναρχία 

(βασιλεία) και την ολιγαρχία, ενώ στις μέρες μας θεωρείται κατά κάποιο τρόπο το 

αντίθετο της δικτατορίας. Η δημοκρατία διακρίνεται σε «άμεση», όταν η εξουσία 

ασκείται απευθείας από το λαό, και σε «αντιπροσωπευτική», όταν ο λαός εκλέγει 

αντιπροσώπους του, όπως, για παράδειγμα, τους βουλευτές για να ασκήσουν την 

εξουσία για λογαριασμό του. Οι αποφάσεις και στις δύο περιπτώσεις λαμβάνονται 

από την πλειοψηφία του λαού με ψηφοφορία1. 

Η δημοκρατία παρά τις αδυναμίες της παραμένει ο καλύτερος τρόπος 

διακυβέρνησης, καθώς προσφέρει την πιο αποφασιστική νομιμοποίηση, «τη 

συναίνεση του λαού» ως βάση της πολιτικής τάξης. Στις μέρες μας η δημοκρατία έχει 

μετατραπεί σε βασικό δείκτη πολιτικής νομιμοποίησης2. Το δημοκρατικό πολίτευμα 

χαρακτηρίζεται από τη διαλεκτική σχέση πλειοψηφίας-μειοψηφίας στην άσκηση της 

εξουσίας. Το βασικό κριτήριο που επιφέρει τη διαφοροποίηση μεταξύ των δύο μερών 

είναι η δυνατότητα και το ποσοστό συμμετοχής στην εξουσία και η πρόσβαση στη 

λήψη αποφάσεων. Στα δημοκρατικά πολιτεύματα η πλειοψηφία κυβερνά, ενώ η 

μειοψηφία ελέγχει και της ασκεί κριτική. Η πλειοψηφία προστατεύει τα δικαιώματα 

της μειοψηφίας και αυτή από την πλευρά της αποδέχεται το πολιτικό σύστημα, 

δηλώνοντας πίστη και υπακοή3. 

Το θέμα της δημοκρατίας ήταν πάντα ουσιαστικό στην υπερχιλιετή ιστορία της 

Ευρώπης και είχε θέση στα χαρακτηριστικά του ευρωπαϊκού πνεύματος. «Παντού 

όπου τα ονόματα του Καίσαρα, του Γάιου, του Τραϊανού και του Βιργιλίου, παντού 

όπου τα ονόματα του Αριστοτέλη, του Πλάτωνα και του Ευκλείδη έχουν ταυτόχρονα και 

                                                           
1 «Τι είναι δημοκρατία», (17/5/2017) http://ti-einai.gr/dimokratia/ 
2  David Held (2007), Μοντέλα Δημοκρατίας, Πολύτροπον, Αθήνα, σελ. 14. 
3  Ηλίας Κουσκουβέλης (1997), Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη και τη Θεωρία της 

Πολιτικής, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, σελ. 158. 

http://ti-einai.gr/dimokratia/
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σημασία και κύρος, εκεί υπάρχει η Ευρώπη. Κάθε φυλή που εκρωμαΐσθηκε, 

εκχριστιανίστηκε και υπεβλήθη ως προ τα του πνεύματος στην πειθαρχία των Ελλήνων 

είναι απολύτως ευρωπαϊκή»4.  

Αναλύοντας τον όρο «δημοκρατία» πρέπει αναμφισβήτητα να στρέψει το βλέμμα 

του και να μελετήσει κανείς το παράδειγμα της Αθήνας του 5ου αιώνα π. Χ. που 

διέθετε την πιο ανεπτυγμένη «πόλη- κράτος» μεταξύ πολλών ανταγωνιστικών 

κοινοτήτων. Χωρίς καμία αμφιβολία, η ανάπτυξη της αθηναϊκής δημοκρατίας 

αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για τη νεότερη πολιτική σκέψη. Τα ιδεώδη που 

υπηρέτησε (ισότητα των πολιτών, ελευθερία, σεβασμός του νόμου και της 

δικαιοσύνης) επηρέασαν έντονα την πολιτική σκέψη στη Δύση. Για τον Αριστοτέλη, 

η δημοκρατία αποτελεί παρέκκλιση, δηλαδή φθορά του πολιτεύματος της Πολιτείας-

τιμοκρατίας. «Η δημοκρατία είναι η λιγότερο κακή από τις παρεκκλίσεις, καθώς έχει 

μικρές διαφορές από την πολιτεία». Τo θεμέλιο της Δημοκρατίας κατά τον 

Αριστοτέλη εμπεριέχεται στην άποψη ότι «κάθε πολίτης γίνεται πότε άρχοντας και 

πότε αρχόμενος». Ο πολίτης συμμετέχει ως ισότιμο μέλος στις αποφάσεις της 

πλειοψηφίας στις οποίες δείχνει πειθαρχία. «Εκλέγονται πάντες οι άρχοντες εκ 

πάντων των πολιτών»5. 

Επίσης, δημοκρατία (Res publica) ονόμαζαν οι Ρωμαίοι το πολίτευμα που 

εγκαθιδρύθηκε μετά το τέλος της βασιλείας (509 π. Χ.) και την εξέγερση των 

πατρικίων (των Ρωμαίων που ανήκαν στις παλαιές μεγάλες οικογένειες). Στην 

πραγματικότητα επρόκειτο για αριστοκρατικό καθεστώς, αφού την εξουσία είχαν 

πλέον οι πατρίκιοι. Την περίοδο της δημοκρατίας το ρωμαϊκό κράτος οργανώθηκε με 

τρεις εξουσίες: τους άρχοντες, οι οποίοι ήταν πολλοί και εκπροσωπούσαν την 

εκτελεστική εξουσία, τη σύγκλητο, που ήταν η ιστορική συνέχεια του ρωμαϊκού 

κράτους, και τις εκκλησίες (φρατρική, λοχίτιδα και φυλετική), που ήταν συνελεύσεις 

των πατρικίων, των στρατευμένων και των πληβείων αντίστοιχα6.  

Η διαίρεση του ρωμαϊκού κράτους το 395 μ. Χ. και η οριστική κατάλυση της 

Δυτικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας το 476 μ. Χ. συμβολίζει το τέλος του αρχαίου 

κόσμου. Τον 6ο αιώνα εμφανίστηκαν οι πρώτοι κρατικοί σχηματισμοί που 

                                                           
4  Ελένη Αρβελέρ, Maurice Aymard (2000), Οι Ευρωπαίοι. Αρχαιότητα, Μεσαίωνας, 

Αναγέννηση, Α  ́Τόμος, Γ΄ έκδοση, Μετάφραση Πάρης Μπουρλάκης, Σαββάλας, Αθήνα, σελ. 22. 
5  Αριστοτέλης, Πολιτικά VI (I §6-§8) (1939), Εισαγωγή μετάφραση Παναγής Λεκατσάς, 

εκδόσεις Ιωάννου και Π. Ζαχαρόπουλου, Αθήνα, σελ. 603. 
6  Αντώνης Μαστραπάς (2016), Ιστορία του Αρχαίου Κόσμου, Α΄ Γενικού Λυκείου, Υπουργείο 

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων/ΙΤΥΕ-ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ, σελ. 172-174. 
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διαδέχθηκαν τη ρωμαϊκή αυτοκρατορία στη Δύση7. Βέβαια, το Ανατολικό Ρωμαϊκό 

κράτος με κέντρο την Κωνσταντινούπολη (το αρχαίο Βυζάντιο) επιβίωσε για μια 

χιλιετία ακόμη δημιουργώντας ένα λαμπρό πολιτισμό. Η βαθμιαία απομάκρυνση από 

το ρωμαϊκό παρελθόν, η επικράτηση της ελληνικής γλώσσας και ο χριστιανισμός 

έχτισαν μια νέα οντότητα, τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία8. 

Στη σημερινή Ευρώπη της κρίσης και των ανισοτήτων πολλοί κάνουν λόγο για 

την ανάγκη ενός νέου κοινωνικού συμβολαίου, παραπέμποντας στη ριζοσπαστική 

φωνή του Ζαν-Ζακ Ρουσό (1712-1778). Η φωνή του «πολίτη της Γενεύης» ακούγεται 

δυνατά σ’ όλο τον πολιτισμένο κόσμο εδώ και τρεις αιώνες. Πριν από τον Ρουσό οι 

Βρετανοί φιλόσοφοι Τόμας Χομπς και Τζον Λοκ, που επηρέασαν την αμερικανική 

επανάσταση, ασχολήθηκαν με την έννοια του κοινωνικού συμβολαίου. Η επίδραση 

του Ρουσό ήταν σημαντική καθώς επέδρασε άμεσα στη Γαλλική Επανάσταση. Οι 

ιδέες αντηχούσαν στη «Διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του πολίτη» 

του 1789, κυρίως στο άρθρο 6 που γίνεται αναφορά στην κυριαρχία του λαού. Εκεί, 

μεταξύ άλλων, τονίζεται ότι ο νόμος είναι έκφραση της γενικής βούλησης. Πρέπει να 

είναι ίδιος για όλους και όλοι οι πολίτες έχουν το δικαίωμα να συμμετάσχουν 

προσωπικά ή μέσω αντιπροσώπων τους στη σύνταξή του9.  

Για τον Ρουσό, η Δημοκρατία είτε είναι άμεση, είτε δεν υπάρχει καθόλου. Όπως 

γράφει στο «Κοινωνικό Συμβόλαιο» το 1762: «Οι βουλευτές του λαού ούτε είναι 

ούτε μπορεί να είναι αντιπρόσωποί του. Δεν είναι παρά επίτροποί του. Τίποτα δεν 

μπορούν να αποφασίσουν οριστικά. Κάθε νόμος που δεν τον ακύρωσε 

αυτοπροσώπως ο ίδιος ο λαός, είναι άκυρος». Μόνο η εκτελεστική εξουσία μπορεί να 

ανατεθεί σε πληρεξουσίους. Η νομοθετική εξουσία είναι αναπαλλοτρίωτη. Ο Ρουσό 

υποτάσσει το ατομικό συμφέρον στη «γενική βούληση». Η σύναψη του κοινωνικού 

συμβολαίου και η λειτουργία της νέας Πολιτείας του δικαίου και της ελευθερίας 

καθίστανται δυνατές χάρη στη γενική βούληση, που εκφράζει το συλλογικό σώμα 

των πολιτών και διατυπώνεται διά των θεμελιωδών νόμων της Πολιτείας10. Μια 

σύγχρονη αντίληψη της αρχής της Δημοκρατίας συναντάμε στην ομιλία του Abraham 

Lincoln στο Gettysburg το1863, όπου εξύμνησε την αξία της «διακυβέρνησης του 

λαού από το λαό για το λαό».  

                                                           
7  Κ. Ράπτης (1999), Γενική Ιστορία της Ευρώπης, τόμος Α΄. Γενική Ιστορία της Ευρώπης από 

τον 6ο έως τον 18ο αιώνα, ΕΑΠ, Πάτρα, σελ. 14. 
8  Στο ίδιο, σελ. 41. 
9  Κουσκουβέλης, ό.π. σελ. 234-240. 

10  Πασχάλης Κιτρομηλίδης Μ., «Ο Ρουσό και το κοινωνικό συμβόλαιο», 29/07/2012 στο 

http://www.tovima.gr/books-ideas/article/?aid=468567. 

http://www.tovima.gr/books-ideas/article/?aid=468567
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Αναμφισβήτητα, η δημοκρατία αποτελεί επίμαχη έννοια, καθώς δεν υπάρχει 

κάποιος κοινά αποδεκτός ορισμός της παρά μόνο ένα σύνολο ανταγωνιστικών 

ορισμών. Άρα, δεν υπάρχει ένα μοναδικό πρότυπο δημοκρατικής εξουσίας, αλλά 

διάφορες ανταγωνιστικές εκδοχές του. Ιστορικά η πιο πετυχημένη από αυτές είναι η 

φιλελεύθερη δημοκρατία. Στα τέλη του 20ού αιώνα η φιλελεύθερη δημοκρατία (liberal 

democracy) φαινόταν να υπερισχύει έναντι των αντιπάλων της. Παρά ταύτα, τα 

φιλελεύθερα δημοκρατικά συστήματα έχουν υβριδικό χαρακτήρα, δηλαδή 

περιλαμβάνουν δυο ξεχωριστά χαρακτηριστικά, το ένα φιλελεύθερο και το άλλο 

δημοκρατικό. Η φιλελεύθερη δημοκρατία έχει τρία βασικά χαρακτηριστικά. Είναι 

έμμεση και αντιπροσωπευτική. Τα πολιτικά δικαιώματα κερδίζονται μετά από 

επιτυχή έκβαση στις εκλογές που γίνονται σε τακτά διαστήματα. Υπάρχει μια 

πολιτική ισότητας: «ένας άνθρωπος μια ψήφος και μια ψήφος μια αξία». Επιπλέον, η 

φιλελεύθερη δημοκρατία στηρίζεται στον ανταγωνισμό και την εκλογή-επιλογή, 

καθώς υπάρχει πολιτικός πλουραλισμός, κινήματα και κόμματα και χαρακτηρίζεται 

από μια σαφή διάκριση κράτους και κοινωνίας των πολιτών11. 

 

Α. 1. 1. Οι όψεις της δημοκρατίας 

Παρά τις συχνές αναφορές για τη συγγένεια της σύγχρονης δημοκρατίας με την 

αθηναϊκή, υπάρχουν πολλές και σημαντικές διαφορές. Στην αρχαία Αθήνα ίσχυε η 

άμεση Δημοκρατία, ενώ η σημερινή είναι αντιπροσωπευτική. Μείζονος σημασίας 

θέμα στην Αθήνα του 5ου π.Χ αιώνα ήταν η επιβεβλημένη συμμετοχή στα κοινά που 

καθιστούσε τους αρχαίους Αθηναίους ενημερωμένους πολίτες στα θέματα που 

αφορούσαν την πόλη-κράτος. H τυχαία επιλογή με κλήρο τούς εξασφάλιζε τη 

δημοκρατική αντιπροσωπευτικότητα στη διοίκηση, ενώ η μικρή τους θητεία 

δημιουργούσε μέσα στα χρόνια μεγάλο αριθμό πολιτών με θητεία στα κοινά. Οι 

αποφάσεις της ηγεσίας, αντίθετα από ότι συμβαίνει συνήθως σήμερα, έπρεπε να 

τεθούν υπό την κρίση και την έγκριση των πολιτών. Στις μέρες μας οι πολίτες 

ψηφίζουν τους αντιπροσώπους τους στα Κοινοβούλια μια φορά κάθε τέσσερα χρόνια 

ή νωρίτερα και στα ενδιάμεσα διαστήματα συνήθως αδιαφορούν για τα κοινά12.  

                                                           
11  Αndrew Heywood (2007), Πολιτικές Ιδεολογίες, Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη, σελ. 100-101. 
12  Θάνος Βερέμης, «Αρχαία και σύγχρονη Δημοκρατία», 12.02.2006 

http://www.kathimerini.gr/700788/opinion/epikairothta/arxeio-monimes-sthles/arxaia-kai-sygxronh-

dhmokratia. 

http://www.kathimerini.gr/700788/opinion/epikairothta/arxeio-monimes-sthles/arxaia-kai-sygxronh-dhmokratia
http://www.kathimerini.gr/700788/opinion/epikairothta/arxeio-monimes-sthles/arxaia-kai-sygxronh-dhmokratia


 

14 

 

Η δημοκρατία είναι ένα φαινόμενο με δύο όψεις, σύμφωνα με τον Held. Από τη 

μια απαιτείται η μεταρρύθμιση της κρατικής εξουσίας και από την άλλη είναι 

αναγκαία η ανασυγκρότηση της κοινωνίας των πολιτών. Η αρχή της αυτονομίας είναι 

δυνατό να υλοποιηθεί μόνο μέσω μιας διαδικασίας «διπλού εκδημοκρατισμού», που 

αποδέχεται τη διάκριση μεταξύ κράτους και κοινωνίας των πολιτών. Ο συνδυασμός 

της δημοκρατικής δημόσιας ζωής (ανοιχτός διάλογος, γενικευμένη συμμετοχή, 

πρόσβαση στα κέντρα εξουσίας) με τους θεσμούς του κράτους που ταυτίζονται με τη 

μυστικότητα και τα μέσα καταστολής, έχει δυσκολίες. Η αντιμετώπιση αυτού του 

ζητήματος μπορεί να γίνει μόνο εάν εδραιωθεί η κυριαρχία του κοινοβουλίου έναντι 

του κράτους και η κυριαρχία της κοινωνίας –του συνόλου των πολιτών– έναντι του 

κοινοβουλίου. Κατά την αρχή της αυτονομίας, για να είναι οι άνθρωποι ελεύθεροι και 

για να έχουν ίσα δικαιώματα και ίσες υποχρεώσεις πρέπει να είναι σε θέση να 

απολαμβάνουν μια σειρά κοινωνικών δικαιωμάτων. Αυτό σημαίνει ότι θα διαθέτουν 

όχι μόνο ίσα δικαιώματα ψήφου αλλά και δικαιώματα άσκησης αποτελεσματικής 

συμμετοχής13.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι φιλελεύθεροι κατανοούν τη δημοκρατία με 

ατομικιστικούς όρους, ως συναίνεση που εκφράζεται μέσα από την προσφυγή στις 

κάλπες. Οι συντηρητικοί υποστηρίζουν τη φιλελεύθερη-δημοκρατική διακυβέρνηση, 

αλλά με περιορισμούς σχετικά με την ανάγκη προστασίας της περιουσίας και των 

παραδοσιακών θεσμών από την ακαλλιέργητη θέση των πολλών. Οι σοσιαλιστές 

ασπάζονται μια μορφή ριζοσπαστικής δημοκρατίας που στηρίζεται στη λαϊκή 

συμμετοχή και τοποθετούν την οικονομική ζωή κάτω από το λαϊκό έλεγχο. Οι 

αναρχικοί τάσσονται υπέρ της άμεσης δημοκρατίας και διακηρύσσουν τη διαρκή 

λαϊκή συμμετοχή και τη ριζική αποκέντρωση. Οι φασίστες ασπάζονται τις ιδέες της 

ολοκληρωτικής δημοκρατίας, θεωρώντας ότι πραγματική δημοκρατία είναι μόνο η 

απόλυτη δικτατορία. Οι οικολόγοι υποστηρίζουν τη ριζοσπαστική ή συμμετοχική 

δημοκρατία, ενώ οι «σκούροι» πράσινοι ασκούν έντονη κριτική στην εκλογική 

δημοκρατία θεωρώντας ότι είναι μέσο επιβολής συμφερόντων στις επόμενες γενιές14.  

Μια ριζοσπαστική υποστήριξη της δημοκρατίας συνδέεται με τις αξίες της 

πολιτικής συμμετοχής. Η έλλειψη της δημοκρατίας προκαλεί την επικράτηση της 

άγνοιας και της βιαιότητας. Ο J.S. Mill θεωρεί ότι σημαντική αξία της δημοκρατίας 

είναι πως προωθεί την «υψηλότερη και περισσότερο αρμονική» ανάπτυξη των 

                                                           
13  David Held, ό.π. σελ. 378-379. 
14  Αndrew Heywood, ό.π., σελ. 105. 
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ανθρώπινων δυνατοτήτων. Όταν οι πολίτες συμμετέχουν στην πολιτική ζωή, έχουν 

καλύτερη κατανόηση, περισσότερες ευαισθησίες και υψηλότερο επίπεδο προσωπικής 

ανάπτυξης. Οι Αμερικανοί πολιτικοί επιστήμονες Robert Dahl και Charles Lindblom 

περιέγραψαν τα σύγχρονα πολιτικά συστήματα ως «πολυαρχίες», δηλαδή πρόκειται 

για την εξουσία των πολλών, οι οποίοι όμως διακρίνονται από όλους τους πολίτες15.  

Η γοητεία της δημοκρατίας οφείλεται κυρίως στην άρνηση να γίνεται επί της 

αρχής αποδεκτή οποιαδήποτε αντίληψη του πολιτικού αγαθού που δεν απορρέει από 

τον ίδιο το λαό. Είναι εξαιρετικά σημαντική η ιδέα της δημοκρατίας, επειδή δεν 

αντιπροσωπεύει απλώς μια αξία όπως η ελευθερία, η ισότητα ή η δικαιοσύνη, αλλά 

επειδή συνδέει και διαμεσολαβεί ανάμεσα σε ανταγωνιστικές ρυθμιστικές αρχές16. Σε 

όλη την ιστορική διαδρομή της ΕΕ καταγράφονται έντονοι προβληματισμοί και 

διεξάγονται συζητήσεις για την ενίσχυση θεσμών και πρωτοβουλιών που θα 

δημιουργήσουν συνθήκες για μια πιο δημοκρατική Ευρώπη.  

 

 

Α. 2. Το δημοκρατικό έλλειμμα στην ΕΕ 

 

Στη σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση του 21ου αιώνα είναι αναγκαία όσο ποτέ η 

ενδυνάμωση της φωνής των λαών της Ευρώπης μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες. 

Τις τελευταίες δύο δεκαετίες γίνεται μια εκτεταμένη συζήτηση για το δημοκρατικό 

έλλειμμα, δηλαδή τον προβληματισμό των Ευρωπαίων για τη δημοκρατικότητα της 

Ευρώπης. Ο όρος «δημοκρατικό έλλειμμα» αναφέρεται «στο κενό ανάμεσα στη 

δημοκρατική πρακτική στη θεωρία και στην πράξη»17. Πολύ συχνά οι Ευρωπαίοι 

πολίτες δεν κατανοούν την ΕΕ και συγχρόνως δυσανασχετούν όταν βλέπουν να 

υιοθετούνται πολιτικές οι οποίες δεν υποστηρίζονται από μια πλειοψηφία πολιτών18. 

Η ΕΕ κατηγορείται συχνά για μη δημοκρατικές πρακτικές και ανεπαρκή 

εκπροσώπηση των πολιτών στα θεσμικά της όργανα. Σε κάθε περίπτωση, η έννοια 

της δημοκρατίας εδράζεται στην ιδέα της λαϊκής εξουσίας-κυριαρχίας (popular 

                                                           
15  Στο ίδιο, σελ. 106. 
16  David Held, ό.π. σελ. 358-359. 
17  Thomas Zweifel (2002), Democratic Deficit? Institutions in the European Union, Switzerland 

and the United States, Lexington, New York, σελ. 2. 
18  Simon Hix (2009), To πολιτικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Μεταίχμιο, Αθήνα, σελ. 

231. 
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sovereignty). Αυτό σημαίνει ότι βασικό κριτήριο αξιολόγησης των πολιτικών 

συστημάτων πρέπει να είναι η δημοκρατικότητά τους, η εφαρμογή της θέλησης του 

λαού19.  

Η ΕE πολλές φορές λειτουργεί χωρίς να ενεργεί εν ονόματι των λαών που 

εκπροσωπεί και δεν είναι υπόλογη σε αυτούς. Συγχρόνως, οι πολίτες διαθέτουν πολύ 

περιορισμένη ικανότητα να επηρεάσουν τη λειτουργία των κύριων ευρωπαϊκών 

οργάνων. Το δημοκρατικό έλλειμμα εκφράζει τη δυσαρμονία ανάμεσα στις 

απαιτήσεις της σύγχρονης δημοκρατίας και στις πραγματικές συνθήκες παραγωγής 

πολιτικής20. 

Όσοι επικρίνουν την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση θεωρούν ότι το δημοκρατικό 

έλλειμμα είναι ο λόγος της αδιαφορίας των πολιτών για την Ένωση. Υποστηρίζουν 

ότι οι πολίτες δεν συμμετέχουν στην κοινοτική διαδικασία λήψης αποφάσεων, με 

αποτέλεσμα να είναι μη δημοκρατική και να αποξενώνει τους πολίτες από τους 

ευρωπαϊκούς θεσμούς. Βέβαια, στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναλογισθούν ότι η 

απομάκρυνση των πολιτών από την πολιτική δεν χαρακτηρίζει μόνο την ΕΕ αλλά 

σχεδόν όλες τις αντιπροσωπευτικές δημοκρατίες, καθώς καταγράφεται μεγάλη αποχή 

από τις εκλογές. Είναι αξιοσημείωτο ότι οι Ευρωπαίοι έχουν σχεδόν την ίδια επιρροή 

στη διαμόρφωση του ευρωπαϊκού δικαίου όπως και στη διαμόρφωση του εθνικού 

δικαίου. Η επιρροή τους είναι έμμεση, μέσω της εκλογής του κόμματος το οποίο 

σχηματίζει την εθνική κυβέρνηση και συμμετέχει στη λήψη των αποφάσεων από το 

Συμβούλιο. Φυσικά οι πολίτες συμμετέχουν και άμεσα με την εκλογή των 

εκπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο έχει όλο και μεγαλύτερη 

συμμετοχή στη νομοθετική διαδικασία, λόγω των συνεχών βελτιώσεων που 

επιφέρουν οι Ευρωπαϊκές Συνθήκες21.  

Το δημοκρατικό έλλειμμα έχει δύο διαστάσεις: τη θεσμική και την κοινωνικό-

ψυχολογική. Η πρώτη διάσταση αφορά την πλημμελή εκπροσώπηση των Ευρωπαίων 

πολιτών στους κοινοτικούς θεσμούς και την αδυναμία τους να επηρεάσουν την 

                                                           
19  R.S. Κatz (2000), Models of Democracy: Εlite Attitudes and the Democratic Deficit in the 

European Union. Eισήγηση στο work Competing Conception of Democracy in the Practice of Politics, 

European Consortium for Political Research Joint Sessions of Workshops,Copenhagen,14-19, σελ. 5. 
20  D. Chryssochoou (2003), “EU democracy and the democratic deficit” Στο Cini, M. (επιμ.) 

Εuropean Union Politics, Oxford University Press, Oxford, σελ. 366. 
21  Νίκος Μούσης (2013), Ευρωπαϊκή Ένωση: Δίκαιο-Οικονομία-Πολιτική, Εκδόσεις Παπαζήση, 

Αθήνα, σελ. 178-179. 
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παραγωγή πολιτικής σε κοινοτικό επίπεδο. Η δεύτερη διάσταση σχετίζεται με την 

αποτυχία δημιουργίας μιας κοινής ευρωπαϊκής ταυτότητας22. 

Το δημοκρατικό έλλειμμα είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται για να δηλώσει 

ότι τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και οι διαδικασίες λήψης αποφάσεών τους στερούνται 

δημοκρατικής νομιμοποίησης και λογοδοσίας προς τους πολίτες, με αποτέλεσμα να 

θεωρείται ότι το κοινοτικό πλαίσιο δεν εκπληρώνει τα προαπαιτούμενα της 

κοινοτικής διαδικασίας. Αυτό είναι το πρώτο σκέλος της κριτικής που ασκείται για τη 

δημοκρατικότητα της Ένωσης. Αρκεί να αναφερθεί ότι το Συμβούλιο στους 

διάφορους σχηματισμούς του συνεδριάζει πίσω από κλειστές πόρτες. Σε θέματα 

εξωτερικής πολιτικής ούτε καν συμβουλεύεται το Κοινοβούλιο. Η Επιτροπή, το 

κατεξοχήν εκτελεστικό όργανο της ΕΕ, αποτελείται από πολιτικά πρόσωπα που δεν 

εκλέγονται από τους λαούς αλλά διορίζονται από τις κυβερνήσεις τους.  

Το δεύτερο σκέλος της αρνητικής κριτικής για την ευρωπαϊκή πολιτική 

σχετίζεται με την απουσία των μηχανισμών που θα δώσουν τη δυνατότητα στους 

πολίτες να έχουν ενεργή συμμετοχή και να διατυπώσουν προτάσεις πολιτικής. 

Εξάλλου και η τροποποίηση των συνθηκών γίνεται από πολιτικούς χωρίς τη 

συμμετοχή των πολιτών23. 

Συχνά οι ψηφοφόροι της ΕΕ πιστεύουν ότι είναι αδύναμοι να απορρίψουν μια 

«κυβέρνηση» που δεν τους ικανοποιεί και να αλλάξουν με κάποιον τρόπο την πορεία 

της πολιτικής ζωής και των πολιτικών. Η δημοκρατική νομιμότητα αποτελούσε λεπτό 

ζήτημα σε κάθε στάδιο της διαδικασίας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. 

Αντιμετωπίστηκε στις διακυβερνητικές διασκέψεις που οδήγησαν στην υπογραφή 

των Συνθηκών του Μάαστριχτ, του Άμστερνταμ και της Νίκαιας, ενισχύοντας τις 

αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΚ) και διευρύνοντας τους τομείς 

στους οποίους διέθετε εξουσίες λήψης αποφάσεων από κοινού με το Συμβούλιο. 

Κατά συνέπεια, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξελίχθηκε από συμβουλευτική 

συνέλευση σε συννομοθέτη. Η Συνθήκη της Λισαβόνας ενίσχυσε τις δημοσιονομικές, 

νομοθετικές και εποπτικές εξουσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το ΕΚ απέκτησε 

σημαντική επιρροή στον διορισμό της Επιτροπής και του προέδρου της24.  

                                                           
22  Χ.Α. Φραγκονικολόπουλος (2008), Ο πολίτης στο Ενωσιακό Σύστημα, στο Σ. Λεοντίδου 

κ.ά., Η Ευρωπαϊκή Ένωση στην αυγή της τρίτης χιλιετίας: Θεσμοί, Οργάνωση και Πολιτικές, ΕΑΠ, 

Πάτρα, σελ. 170. 
23  Στο ίδιο, σελ. 173-174. 
24  https://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/democratic_deficit.html?locale=el. 

https://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/democratic_deficit.html?locale=el
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Για πολλούς αναλυτές το δημοκρατικό έλλειμμα εστιάζεται κυρίως στην 

αδυναμία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του μοναδικού εκλεγμένου οργάνου 

απευθείας από τους λαούς της Ευρώπης, να καταστήσει τα ευρωπαϊκά όργανα 

υπόλογα σ' αυτό, όπως οι εθνικές κυβερνήσεις είναι υπόλογες στο κοινοβούλιο25. 

Παρά το γεγονός ότι στην ιστορία των αναθεωρήσεων των ευρωπαϊκών 

συνθηκών οι αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ολοένα και ενισχύονται, η 

προσέλευση των ψηφοφόρων στην εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη των μελών 

του ολοένα και μειώνεται26.  

Τα επίσημα στοιχεία συμμετοχής των πολιτών στις ευρωεκλογές από το 1979, 

οπότε και διεξήχθη η πρώτη εκλογική αναμέτρηση, έως και το 2014 δείχνουν μια 

συνεχόμενη μείωση της προσέλευσης των ψηφοφόρων στις κάλπες. Το 1979 η 

προσέλευση των ψηφοφόρων στις ευρωεκλογές άγγιζε το 62% (στην Ευρώπη των 9), 

το 1984, με ένα επιπλέον μέλος μόλις που έφτασε το 60% και το 1989, μετά την 

ενσωμάτωση της Ισπανίας και της Πορτογαλίας ήταν της τάξης του 58,4%. Η αποχή 

των πολιτών από τις ευρωκάλπες συνέχισε να αυξάνεται παρά τις διευρύνσεις και τις 

αναθεωρήσεις που σκοπό είχαν την ομαλότερη ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Το 1994 

αμέσως μετά τη διεύρυνση των αρμοδιοτήτων του Ευρωκοινοβουλίου με τη Συνθήκη 

του Μάαστριχτ η προσέλευση του εκλογικού σώματος ήταν ακόμη πιο μειωμένη, 

καθώς έφθασε στο 56,67% και 5 χρόνια αργότερα ήταν 49,51% στην ΕΕ των 15. Το 

2004, μάλιστα, μετά και την είσοδο 10 νέων κρατών μελών, το ποσοστό έφτασε μόλις 

το 45,47% στις ευρωεκλογές, το 2009 μόλις που άγγιξε (στην ΕΕ των 27) το 43%,ενώ 

στις ευρωεκλογές του 2014 (στην Ευρώπη των 28) η συμμετοχή ήταν της τάξης του 

42,54%27.  

Σε κάθε κράτος μέλος οι ευρωεκλογές έχουν διαφορετική βαρύτητα, π.χ. στο 

Βέλγιο και το Λουξεμβούργο τα ποσοστά κυμαίνονται σε όλες τις αναμετρήσεις γύρω 

στο 90%, ενώ στη Μεγάλη Βρετανία με δυσκολία η συμμετοχή αγγίζει το 38,5%. 

Στην περίπτωση του Βελγίου και του Λουξεμβούργου τα υψηλά ποσοστά οφείλονται 

στο ότι η ψηφοφορία είναι υποχρεωτική. Σε κάποιες, μάλιστα, περιπτώσεις η 

διεξαγωγή των ευρωεκλογών διενεργήθηκε παράλληλα με τις εθνικές εκλογές και 

συνεπώς τα ποσοστά ενισχύθηκαν, έστω και με τεχνητό τρόπο. Οι ευρωεκλογές είναι 

                                                           
25  Κatz, ό. π. σελ. 4. 
26  N. Nugent (2009), Πολιτική και διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Σαββάλας, Αθήνα, 

σελ. 345. 
27  http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/el/000cdcd9d4/Ποσοστά-συμμετοχής-(1979-

2009).html. 

http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/el/000cdcd9d4/Ποσοστά-συμμετοχής-(1979-2009).html
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/el/000cdcd9d4/Ποσοστά-συμμετοχής-(1979-2009).html
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συνήθως αδιάφορες για τους πολίτες των κρατών-μελών της ΕΕ καθώς δεν τους 

επηρεάζουν άμεσα. Δηλαδή, το αποτέλεσμά τους «δεν παρέχει καμιά προοπτική για 

αλλαγή κυβέρνησης, μεταβολή πολιτικής, διαμόρφωση ή ανατροπή πολιτικής 

φήμης»28. 

Με τις αναθεωρήσεις της Συνθήκης της Ρώμης που ακολούθησαν, το διάστημα 

κυρίως από το 1990 και μετά, οι αρμοδιότητες του Ευρωκοινοβουλίου ενισχύθηκαν. 

Ακολούθως, η Συνθήκη της Λισαβόνας όρισε για πρώτη φορά τα θεμέλια της 

Ένωσης με βάση τρεις αρχές, την αρχή της δημοκρατικής ισότητας, την αρχή της 

αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας και την αρχή της συμμετοχικής δημοκρατίας. Η 

Ένωση σέβεται την αρχή της ισότητας των πολιτών της, οι οποίοι τυγχάνουν ίσης 

προσοχής από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της (άρθρο 9 

ΣΕΕ). Η λειτουργία της Ένωσης θεμελιώνεται στην αντιπροσωπευτική δημοκρατία, 

καθώς οι πολίτες εκπροσωπούνται άμεσα στο επίπεδο της Ένωσης στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο. Κάθε πολίτης έχει το δικαίωμα να συμμετέχει στο δημοκρατικό βίο της 

Ένωσης. Οι αποφάσεις λαμβάνονται όσο το δυνατόν πιο ανοιχτά και εγγύτερα στους 

πολίτες (άρθρο 10 ΣΕΕ). Τα θεσμικά όργανα διατηρούν ανοιχτό, διαφανή και τακτικό 

διάλογο με τις αντιπροσωπευτικές ενώσεις και την κοινωνία των πολιτών. Πολίτες 

της Ένωσης, εφόσον αριθμούν τουλάχιστον ένα εκατομμύριο και είναι υπήκοοι 

σημαντικού αριθμού κρατών μελών, μπορούν να λαμβάνουν την πρωτοβουλία να 

καλούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, να υποβάλλει 

κατάλληλες προτάσεις επί θεμάτων στα οποία οι εν λόγω πολίτες θεωρούν ότι 

απαιτείται νομική πράξη της Ένωσης για την εφαρμογή των Συνθηκών (άρθρο 

11 ΣΕΕ)29.  

Στην πλέον μακροχρόνια περίοδο ειρήνης στην ιστορία της Ευρώπης η ανάγκη 

για δημοκρατία, ως θεσμός συνοχής των πολιτών, είναι διαχρονική. Πριν από εξήντα 

χρόνια στη Ρώμη, τέθηκαν τα θεμέλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης που γνωρίζουμε 

σήμερα. Οι Συνθήκες της Ρώμης θέσπισαν μια κοινή αγορά, στην οποία τα πρόσωπα, 

τα αγαθά, οι υπηρεσίες και τα κεφάλαια μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα, και 

δημιούργησαν προϋποθέσεις σταθερότητας και ευημερίας για τους Ευρωπαίους 

πολίτες. Η ειρηνική συνεργασία, ο σεβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, η 

                                                           
28  Nugent, ό.π. σελ. 347. 

29  Μούσης, ό. π. σελ. 179. 
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ελευθερία, η δημοκρατία, η ισότητα και η αλληλεγγύη μεταξύ των ευρωπαϊκών 

εθνών και λαών αποτελούν θεμελιώδεις αρχές της Ευρώπης30.  

Ένα σημαντικό βήμα δημοκρατίας έγινε με τη Συνθήκη της Λισαβόνας όπου 

αποφασίσθηκε η Πρωτοβουλία των Ευρωπαίων Πολιτών και αναγνωρίσθηκε η 

σημασία του διαλόγου μεταξύ της κοινωνίας των πολιτών και των ευρωπαϊκών 

θεσμικών οργάνων.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
30  https://europa.eu/european-union/eu60_el. 

 

https://europa.eu/european-union/eu60_el
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Το θέμα του δημοκρατικού ελλείμματος στην Ένωση αναδεικνύει το μείζον 

πρόβλημα της συμμετοχής των πολιτών. Δύο νέες έννοιες, της συμμετοχικής και 

διαβουλευτικής δημοκρατίας, εισχωρούν στα πολιτικά ζητήματα επιχειρώντας να 

φέρουν αλλαγές ως νέοι τρόποι ανάδειξης της «δημόσιας σφαίρας» και ως 

παράγοντες μετασχηματισμού της πολιτικής κουλτούρας31.  

Η συμμετοχική δημοκρατία είναι ένας νέος τύπος φιλελεύθερης δημοκρατίας που 

δίνει έμφαση στην ευρεία εμπλοκή των πολιτών στη διεύθυνση και διαχείριση των 

πολιτικών υποθέσεων. Ένας στοιχειώδης τύπος συμμετοχικής δημοκρατίας 

εξασκείται στην Ελβετία, όπου, παράλληλα με τις συνήθεις πολιτικές διαδικασίες, 

στις οποίες εμπλέκονται οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι των πολιτών, λαμβάνουν χώρα 

και τακτικά δημοψηφίσματα32. 

Η συμμετοχική δημοκρατία εγκωμιάζει την ιδιαίτερη σημασία της πολιτικής 

συμμετοχής, υμνεί τις παιδευτικές λειτουργίες της δημοκρατίας, συμβάλλει στη 

διαμόρφωση της κοινής γνώμης, αλλά πρωτίστως αναδεικνύει ενεργούς πολίτες. Η 

συμμετοχική θεωρία δίνει έμφαση στη συμμετοχή των πολιτών στη διευθέτηση των 

συγκρούσεων μέσω διαλόγου και συζήτησης. Υποστηρίζει την κυβέρνηση μέσω 

σύμπραξης και διαλόγου και δεν συμφωνεί με τη διευθέτηση των συγκρούσεων μέσω 

προσταγών, αγώνων και νομιμοποιημένης ισχύος33. 

Η θεωρία της διαβουλευτικής δημοκρατίας υποστηρίζει ότι για να είναι 

νομιμοποιημένη μια πολιτική απόφαση πρέπει να έχει προηγηθεί «αυθεντική 

διαβούλευση» ανάμεσα στους λήπτες αποφάσεων που δεν διαστρεβλώνεται λόγω 

άνισης πολιτικής ισχύος. Η διαβουλευτική δημοκρατία μπορεί να ισχύσει τόσο σε 

περιβάλλον «έμμεσης» αντιπροσωπευτικής όσο και άμεσης δημοκρατίας, καθώς δεν 

δίνει μόνο στους πολίτες δύναμη και εξουσία, αλλά συμβάλλει και στη λήψη 

καλύτερων αποφάσεων34. 

                                                           
31  Ιωάννης Παπαδόπουλος (2013), «Η Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών: Ένα νέο εργαλείο 

συμμετοχικής δημοκρατίας στην Ε.Ε.» στο συλλογικό τόμο, New Challenges in the Dynamics of the 

EU Integration Process, Θεσσαλονίκη, Εργαστήριο Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, 

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, σελ. 62. 
32  «Συμμετοχική δημοκρατία», 7/6/2017, στο 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%BF%

CF%87%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81

%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1. 
33  Schmidt G. Manfred (2004), Θεωρία της Δημοκρατίας. Επίμετρο: Γιώργος Πάσχος, 

Μετάφραση Ελευθερία Δεκαβάλλα. Εκδόσεις Σαββάλας, Αθήνα σελ. 279-280. 
34  Fishkin James, (1991), Democracy and Deliberation: New Directions for Democratic 

Reform. New Haven, CT: Yale University Press. 

https://el.wikipedia.org/wiki/Συμμετοχική_δημοκρατία
https://el.wikipedia.org/wiki/Συμμετοχική_δημοκρατία
https://el.wikipedia.org/wiki/Συμμετοχική_δημοκρατία
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Στη σημερινή Ευρώπη η συμμετοχή των πολιτών στη λήψη συλλογικών 

αποφάσεων συναντάται σε πολλούς τομείς δραστηριοτήτων: σώματα ενόρκων 

κατοίκων μιας περιοχής που επιλέγονται στην τύχη, γενικές συνελεύσεις γειτονιών, 

συνεταιριστικές τράπεζες, τοπικά συμβούλια νεότητας, κοινοτικοί αναπτυξιακοί 

μηχανισμοί, γνωμοδοτικές επιτροπές, δημοψηφίσματα. Ανάλογα με τον τύπο 

κινητοποίησης της κοινωνίας πολιτών υπάρχουν δύο τύποι πρωτοβουλιών, οι top 

down και οι bottom up. Οι πρώτες προέρχονται από τις πολιτικές ή θεσμικές αρχές 

που βρίσκονται στην κορυφή μιας ιεραρχικά διαρθρωμένης κοινωνικής οργάνωσης. 

Οι δεύτερες, οι bottom up πρωτοβουλίες, πηγάζουν από την κοινωνική βάση, από ένα 

κίνημα, ένα σωματείο κ.ά. Μια μορφή συμμετοχικής δημοκρατίας είναι και ο θεσμός 

της Πρωτοβουλίας Ευρωπαίων Πολιτών, όπου με τη συλλογή ενός εκατομμυρίου 

υπογραφών από τη βάση, την κοινωνία της Ευρώπης, είναι δυνατό να δρομολογηθεί 

η εκκίνηση μιας νομοθετικής διαδικασίας35. 

Το μοντέλο του πολίτη στη θεωρία της συμμετοχικής δημοκρατίας εστιάζει στο 

ότι είτε ο μέσος πολίτης είναι ικανός να συμμετάσχει περισσότερο και καλύτερα, είτε 

ότι θα μπορούσε να αποκτήσει αυτή τη δυνατότητα μέσα από μια διαδικασία 

οργάνωσης και διαμόρφωσης πολιτικής βούλησης36.  

Για τους υπέρμαχους της συμμετοχικής δημοκρατίας το βασικό σημείο δεν είναι 

αποκλειστικά και μόνο η τακτή εκλογή αντιπροσώπων, αλλά η διαμόρφωση της 

κοινής γνώμης μέσα από το δημόσιο διάλογο37. Η θεωρία της συμμετοχικής 

δημοκρατίας απευθύνεται σε όσο το δυνατό μεγαλύτερο πλήθος εκλογέων δίνοντας 

έμφαση στην εντατικοποίηση και εμβάθυνση της συμμετοχής των ψηφοφόρων στην 

έκφραση και διαμόρφωση της πολιτικής βούλησης καθώς και στη λήψη αποφάσεων 

για τις δημόσιες υποθέσεις38.  

Η συμμετοχική θεωρία της δημοκρατίας ερευνά το κενό που υπάρχει ανάμεσα 

στην υπάρχουσα κατάσταση της πολιτικής συμμετοχής και στην ιδανική κατάσταση 

και προσπαθεί να βρει τρόπους και μέσα προκειμένου αυτό το χάσμα να γεφυρωθεί 

με την ανάπτυξη μόνιμων ή προσωρινών μορφών άμεσης δημοκρατίας ή με τη χρήση 

νέων συστημάτων επικοινωνίας, όπως είναι το διαδίκτυο39.  

                                                           
35  Ιωάννης Παπαδόπουλος, ό.π. σελ. 62-63. 
36  Schmidt G. Manfred, ό.π. σελ. 286. 
37  Ιωάννης Παπαδόπουλος, ό.π. σελ. 66. 
38  Schmidt G. Manfred, ό.π. σελ. 281. 
39  Στο ίδιο, σελ. 293. 
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Η Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών είναι ένα μέσο ενίσχυσης της συμμετοχής 

των πολιτών στην ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή. Είναι ένας θεσμός που δημιουργήθηκε 

προκειμένου να περιορισθούν οι διαστάσεις του δημοκρατικού ελλείμματος έτσι 

ώστε να καταστεί πιο δημοκρατική και διαφανής η διαδικασία παραγωγής πολιτικής 

στην ΕΕ. Συγχρόνως αναδεικνύει ενεργούς πολίτες.  

  

 

Β. 2. Ο κανονισμός 211/2011 που ορίζει την Πρωτοβουλία 

Ευρωπαίων Πολιτών 

  

Με την Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών έγινε μια προσπάθεια εδραίωσης της 

συμμετοχικής δημοκρατίας στην ΕΕ. Δόθηκε, δηλαδή, η δυνατότητα σε ένα 

εκατομμύριο πολίτες της ΕΕ που διαμένουν τουλάχιστον στο ένα τέταρτο των 

κρατών μελών (σε επτά δηλαδή χώρες) να καλούν την Επιτροπή να υποβάλει 

πρόταση νομικής πράξης για την εφαρμογή των Συνθηκών της ΕΕ. Η νομική βάση 

του εγχειρήματος βρίσκεται στο άρθρο 11, παράγραφος 4, της Συνθήκης για την 

Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ). Με τη διαδικασία αυτή οι πολίτες απέκτησαν τη 

δυνατότητα να προσεγγίζουν απευθείας την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να την καλούν 

σε νομοθεσία. (άρθρο 11, παρ. 4 ΣΕΕ και άρθρο 24, παρ. 1 ΣΛΕΕ). Το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ψήφισαν τον Κανονισμό 211/2011 στις 16 

Φεβρουαρίου του 2011, ο οποίος άρχισε να ισχύει από 1ης Απριλίου 2012. 

Η έννοια της Πρωτοβουλίας Ευρωπαίων Πολιτών ορίζεται στο άρθρο 2 του 

προαναφερθέντος κανονισμού, όπου «ως Πρωτοβουλία Πολιτών νοείται η 

πρωτοβουλία η οποία υποβάλλεται στην Επιτροπή, σύμφωνα με τον παρόντα 

κανονισμό, με την οποία η Επιτροπή καλείται, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, να 

υποβάλει οποιαδήποτε κατάλληλη πρόταση επί θεμάτων στα οποία οι πολίτες 

θεωρούν ότι απαιτείται νομική πράξη της Επιτροπής για την εφαρμογή των συνθηκών 

και την οποία υποστηρίζουν έγκυρα τουλάχιστον ένα εκατομμύριο υπογράφοντες 

προερχόμενοι από το ένα τέταρτο τουλάχιστον των κρατών μελών». Το εποπτεύον 

όργανο της Πρωτοβουλίας Ευρωπαίων Πολιτών είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στις 
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αρμοδιότητες της οποίας είναι η παροχή πληροφοριών και άτυπων συμβουλών 

αναφορικά με την Πρωτοβουλία40.  

 

Β. 3. Διαφορές ΠΕΠ και αναφοράς 

 

Να σημειωθεί ότι το δικαίωμα υποβολής Πρωτοβουλίας Ευρωπαίων Πολιτών δεν 

θα πρέπει να συγχέεται με το δικαίωμα υποβολής αναφοράς. Ουσιαστικά είναι δύο 

δικαιώματα που διαφέρουν σε πολλά σημεία. Για να γίνουν αντιληπτές οι διαφορές 

των δύο δικαιωμάτων θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι οι αναφορές μπορούν να 

υποβληθούν από πολίτες της ΕΕ, καθώς και από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο το οποίο διαμένει στην ΕΕ. Πραγματεύονται θέματα που εμπίπτουν στους 

τομείς αρμοδιότητας της ΕΕ. Οι αναφορές απευθύνονται στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο υπό την ιδιότητά του ως άμεσου εκπροσώπου των πολιτών σε επίπεδο 

ΕΕ. Με την Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών γίνεται μια άμεση έκκληση για να 

θεσπιστεί κάποια ειδική νομική πράξη της ΕΕ. Η όλη διαδικασία πρέπει να 

συμμορφώνεται με ειδικούς κανόνες, προκειμένου να μπορεί να υποστηριχθεί, και 

έχει ως τελικό παραλήπτη την Επιτροπή, η οποία έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα 

υποβολής νομοθετικών προτάσεων. Στο πλαίσιο αυτό, η Πρωτοβουλία Ευρωπαίων 

Πολιτών είναι παρεμφερής με το δικαίωμα πρωτοβουλίας που έχει εκχωρηθεί στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (άρθρο 225 ΣΛΕΕ) και στο Συμβούλιο (άρθρο 241 

ΣΛΕΕ)41. 

Ουσιαστικά δηλαδή, δύο είδη πρωτοβουλιών απευθύνονται προς την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή. Από το 1993, με τη Συνθήκη του Μάαστριχτ, υπάρχει η δυνατότητα 

Κοινοβουλευτικής Πρωτοβουλίας, ενώ από το 2012 δόθηκε στους πολίτες το 

δικαίωμα της Πρωτοβουλίας Ευρωπαίων Πολιτών (ΙCE). Στην πρώτη περίπτωση το 

Κοινοβούλιο «καλεί» την Επιτροπή να υποβάλει «κάθε κατάλληλη πρόταση για την 

εφαρμογή των Συνθηκών», ενώ στη δεύτερη οι πολίτες «προσκαλούν» την Επιτροπή. 

                                                           
40

 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/509982/IPOL_STU(2014)509982

_EN.pdf. 
41

 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/509982/IPOL_STU(2014)509982

_EN.pdf. 

 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/509982/IPOL_STU(2014)509982_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/509982/IPOL_STU(2014)509982_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/509982/IPOL_STU(2014)509982_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/509982/IPOL_STU(2014)509982_EN.pdf
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Η Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών είναι στην ουσία μια πρόσκληση των πολιτών, 

η οποία περιλαμβάνει την υποβολή «κατάλληλων προτάσεων επί θεμάτων στα οποία 

οι πολίτες θεωρούν ότι απαιτείται νομική πράξη της Ένωσης για την εφαρμογή των 

συνθηκών». Στην περίπτωση μιας κοινοβουλευτικής πρωτοβουλίας, «εάν η Επιτροπή 

δεν υποβάλει πρόταση [ως απάντηση στο αίτημα του ΕΚ στο πλαίσιο 225 ΣΛΕΕ], 

γνωστοποιεί τους λόγους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στην περίπτωση της ICE, η 

Επιτροπή υποβάλλει, εντός τριών μηνών, μέσω μιας ανακοίνωσης τα νομικά και 

πολιτικά συμπεράσματά της σχετικά με την πρωτοβουλία πολιτών, τις ενδεχόμενες 

ενέργειες στις οποίες προτίθεται να προβεί, αν υπάρχουν, και τους λόγους που πρέπει 

να αναλάβει ή όχι αυτήν την ενέργεια. 

Συγκρίνοντας τις δύο πρωτοβουλίες, μπορούμε να αναφέρουμε ενδεικτικά ότι 

στην περίπτωση της Κοινοβουλευτικής Πρωτοβουλίας στα είκοσι χρόνια λειτουργίας 

του εγχειρήματος, από το 1994 έως το 2014, μόνο 29 πρωτοβουλίες έχουν υιοθετηθεί 

από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Την πενταετία 2009-2014 ήταν όχι λιγότερο από 18 

πρωτοβουλίες που βασίζονταν στο άρθρο 225 ΣΛΕΕ, το οποίο είχε απευθυνθεί στην 

Επιτροπή. Περισσότερο από το 98% των «αιτημάτων» του ΕΚ δεν οδήγησαν σε 

νομοθετική πρόταση της Επιτροπής. Αναφορικά με την Πρωτοβουλία Ευρωπαίων 

Πολιτών, καταγράφεται σταδιακή μείωση των πρωτοβουλιών που εκδηλώνονται 

χρόνο με το χρόνο. Το 2012 εκδηλώθηκαν 23 Πρωτοβουλίες Ευρωπαίων Πολιτών 

που προτάθηκαν από τις επιτροπές πολιτών. Το 2013 ήταν λιγότερες από 17 (8 

απορρίφθηκαν, καταγράφονται 9) και το 2014 ήταν 10 (στις 5 υπήρχε άρνηση και 5 

καταγράφηκαν). Στο τέλος του Οκτωβρίου το 2015, μόνο τρεις προτεινόμενες 

πρωτοβουλίες υποβλήθηκαν στην Επιτροπή, οι οποίες και έγιναν αποδεκτές42. 

 

 

 

Β. 4. Ελάχιστος αριθμός υπογραφόντων ανά κράτος-μέλος 

  

                                                           
42  Nicolas Levrat, Professeur à l’Université de Genève, “La Commission européenne peut-elle 

gagner en légitimité par la mise en œuvre des Initiatives citoyennes européennes?” σελ. 2-8. 
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Βάσει του κανονισμού, οι πολίτες που υπογράφουν και δηλώνουν την 

υποστήριξή τους σε μια Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών πρέπει να προέρχονται 

από το 1/4 τουλάχιστον των κρατών μελών της Ένωσης. Ο ελάχιστος αριθμός 

πολιτών που απαιτείται να συγκεντρωθεί ανά κράτος μέλος αντιστοιχεί στον αριθμό 

των μελών που εκλέγει η χώρα του επί 750, που είναι το σύνολο των ευρωβουλευτών. 

Το θέμα του καθορισμού του ελαχίστου αριθμού κρατών προκάλεσε διάσταση 

απόψεων μεταξύ του θεσμικού τριγώνου της ΕΕ. Η άποψη της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής ήταν υπέρ της οριοθέτησης του μέτρου του 1/3 των κρατών, λόγω του ότι 

αυτός ο αριθμός θα ήταν πιο αντιπροσωπευτικός. Θεωρούσε ότι το όριο του 1/4 

μπορεί να είναι πιο προσιτό, αλλά συγχρόνως ήταν υπερβολικά χαμηλό, με 

αποτέλεσμα να είναι λιγότερο αντιπροσωπευτικό43. Την ίδια θέση με την Επιτροπή 

είχε και το Συμβούλιο44. 

Διαφορετική άποψη είχε το Κοινοβούλιο, το οποίο εξέφρασε την άποψη ότι το 

1/4 ήταν ένα όριο μη αμφισβητήσιμο και αντιπροσωπευτικό ενός συλλογικού 

συμφέροντος της Ένωσης. Στο τελικό κείμενο επικράτησε η άποψη του 

Κοινοβουλίου. Στις γνωμοδοτήσεις τους η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 

Επιτροπή και η Επιτροπή των Περιφερειών45,καθώς και τα εθνικά κοινοβούλια, 

συντάχθηκαν με την άποψη του Κοινοβουλίου, το οποίο συνέβαλε καθοριστικά ώστε 

η ΠΕΠ να γίνει ένα μέσο συμμετοχικής δημοκρατίας πιο προσιτό και πιο φιλικό προς 

τον πολίτη. Πέτυχε, δηλαδή, τη μείωση του ελάχιστου αριθμού κρατών μελών από τα 

οποία πρέπει να προέρχονται οι δηλώσεις υποστήριξης, από το ένα τρίτο, που είχε 

αρχικά προταθεί, στο ένα τέταρτο. 

  

 

 

Β. 5. Διαδικασία και οργανωτική δομή μιας ΠΕΠ 

  

                                                           
43  Πράσινη Βίβλος σχετικά με την πρωτοβουλία πολιτών, COM (2009) 622 τελικό, Βρυξέλλες 

11.11.2009, σελ. 4-5. 
44  110999/10 178 Γενική Προσέγγιση του Συμβουλίου της 14.6.2010. 
45  Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, ΕΕ C44 της 

11.2.2011, σελ. 182-185. Γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών, ΕΕ C267 01.10.2010 σελ. 

55-63, Έκθεση της Επιτροπής, Ετήσια έκθεση 2010 για τις σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

και των εθνικών κοινοβουλίων, COM(2011)345 της 10.6.2011, σελ.7-8. 
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Για να οργανωθεί και να προχωρήσει η διαδικασία μιας Πρωτοβουλίας 

Ευρωπαίων Πολιτών απαιτείται η ύπαρξη μιας στοιχειώδους οργανωτικής δομής για 

τη στήριξη του εγχειρήματος. Το πρώτο βήμα για την έναρξη μιας πρωτοβουλίας 

είναι να δημιουργηθεί μια οργανωτική επιτροπή, η οποία ονομάζεται «επιτροπή 

πολιτών». Την εν λόγω επιτροπή πρέπει να συγκροτούν τουλάχιστον επτά άτομα, τα 

οποία να διαμένουν σε τουλάχιστον επτά διαφορετικά κράτη μέλη (χωρίς να είναι 

απαραίτητο να είναι διαφορετικής ιθαγένειας). Επιπλέον, τα άτομα αυτά πρέπει να 

έχουν συμπληρώσει το όριο ηλικίας που τους παρέχει δικαίωμα ψήφου στις 

ευρωπαϊκές εκλογές46 και αυτό είναι τα 18 έτη για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, με 

εξαίρεση την Αυστρία που το όριο είναι 16 έτη47. Δικαίωμα συμμετοχής στην 

επιτροπή πολιτών έχουν και οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Βέβαια, η 

συμμετοχή τους δεν προσμετράται για τη συμπλήρωση του ελάχιστου αριθμού 

πολιτών που απαιτείται για τη σύσταση επιτροπής. Παράλληλα, η επιτροπή πρέπει να 

ορίσει έναν εκπρόσωπο και έναν αναπληρωτή εκπρόσωπο, ο ρόλος των οποίων 

εστιάζεται στην ευθύνη επικοινωνίας της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας. Στη 

συνέχεια, η επιτροπή θα πρέπει να καταχωρίσει την πρωτοβουλία στο μητρώο της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ακολούθως μπορεί να ορισθεί ο χρόνος εκκίνησης της 

συγκέντρωσης υπογραφών. 

Κατά τη διαδικασία καταχώρισης μιας Πρωτοβουλίας στο μητρώο της Επιτροπής 

υποβάλλεται ένα έγγραφο με τον τίτλο, το θέμα και συνοπτική περιγραφή της 

πρωτοβουλίας, στο οποίο διευκρινίζεται η νομική βάση στην οποία στηρίζεται η 

ανάληψη νομικής δράσης, και το οποίο παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα μέλη της 

επιτροπής πολιτών και σχετικά με όλες τις πηγές στήριξης και χρηματοδότησης της 

προτεινόμενης πρωτοβουλίας. Οι διοργανωτές μπορούν να καταθέσουν πληροφορίες 

και άλλο υλικό, όπως για παράδειγμα σχέδιο του προτεινόμενου νομοθετικού 

κειμένου, με τη μορφή παραρτήματος. 

Η Επιτροπή έχει διορία δύο μηνών για να αποφασίσει εάν θα καταχωρίσει την 

προτεινόμενη πρωτοβουλία στο μητρώο. Η πρωτοβουλία δεν πρόκειται να 

καταχωριστεί στο μητρώο εάν δεν έχουν τηρηθεί οι διαδικαστικές απαιτήσεις ή εάν 

το θέμα δεν εμπίπτει στο πεδίο της αρμοδιότητας της Επιτροπής όσον αφορά την 

υποβολή πρότασης νομοθετικής πράξης για την εφαρμογή των Συνθηκών. Υπάρχουν 

                                                           
46  Πράσινη Βίβλος για την Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών, COM (2009) 622 τελικό, 

Βρυξέλλες, 11/11/2009, σελ. 6. 
47  Κανονισμός 211/2011, Άρθρο 3, παρ.1 του Ευρωπαϊκού Κoινοβουλίου και Συμβουλίου, 0J 

L65. 
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και άλλοι λόγοι απόρριψης. Συγκεκριμένα, μια πρόταση μπορεί να μην καταχωριστεί 

στο μητρώο εάν διαπιστωθεί ο καταφανώς καταχρηστικός, επιπόλαιος ή οχληρός 

χαρακτήρας της ή η αντίθεσή της με τις αξίες της ΕΕ όπως ορίζονται στο άρθρο 2 

ΣΕΕ. Η απόφαση της Επιτροπής μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο προσφυγής σε 

ένδικα ή εξωδικαστικά μέσα επίλυσης διαφορών. Παράλληλα όσες πρωτοβουλίες 

καταχωρίζονται στο μητρώο δημοσιεύονται στη δικτυακή πύλη της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής. 

 

Β. 6. Υποστήριξη της Πρωτοβουλίας 

  

Μόλις μια πρωτοβουλία καταχωριστεί στο μητρώο, οι διοργανωτές ξεκινούν την 

καμπάνια συγκέντρωσης των δηλώσεων υποστήριξης. Η διαδικασία αυτή 

προβλέπεται ότι μπορεί να διαρκέσει έως και 12 μήνες. Ο τρόπος συγκέντρωσης 

υπογραφών μπορεί να είναι εγγράφως –σε χαρτί– είτε ηλεκτρονικά. Οι διοργανωτές 

έχουν την ευθύνη για τη συγκέντρωση των δηλώσεων υποστήριξης48. Καλούνται να 

συγκεντρώσουν τα έντυπα τα οποία διατίθενται σε μια από τις γλωσσικές αποδόσεις 

που περιλαμβάνονται στο μητρώο για να χρησιμοποιηθούν για τη συγκέντρωση των 

δηλώσεων υποστήριξης. Απ’ την πλευρά τους, όσοι υπογράφουν μια πρωτοβουλία 

και δηλώνουν την υποστήριξή τους συμπληρώνουν τα έντυπα που τους δίνουν οι 

διοργανωτές, σημειώνοντας μόνο τα προσωπικά δεδομένα που χρειάζονται για 

λόγους επαλήθευσης από τα κράτη μέλη. Ένας πολίτης μπορεί να υποστηρίξει μια 

συγκεκριμένη Πρωτοβουλία Πολιτών μόνο μία φορά49.  

Εάν οι δηλώσεις υποστήριξης πρόκειται να συγκεντρωθούν ηλεκτρονικά, θα 

πρέπει πρώτα οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών να πιστοποιήσουν το διαδικτυακό 

σύστημα συγκέντρωσης. Οι λεπτομερείς κανόνες για τις τεχνικές προδιαγραφές των 

επιγραμμικών συστημάτων συγκέντρωσης θεσπίστηκαν μέσω εκτελεστικού 

κανονισμού της Επιτροπής [κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1179/2011]. 

Οι απαιτήσεις δεδομένων για τους σκοπούς της επαλήθευσης είναι ακριβώς ίδιες 

και στους δύο τρόπους συγκέντρωσης των δηλώσεων υποστήριξης, είτε γίνονται σε 

                                                           
48  Κανονισμός 211/2011, άρθρο 5. 
49  Cuesta-Lοpez Victor, Perspectives on European Politics and Society, A Comparative 

approach to the Regulation on the European Citizens Initiative, vol. 13, 2012. σελ. 257-269. 
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χαρτί είτε με ηλεκτρονικό τρόπο50. Σε ορισμένα κράτη μέλη (Βέλγιο, Δανία, 

Γερμανία, Εσθονία, Φινλανδία, Ιρλανδία, Κάτω Χώρες, Σλοβακία και Ηνωμένο 

Βασίλειο) δεν απαιτείται οι υπογράφοντες δηλώσεων υποστήριξης να υποβάλλουν 

κάποιο προσωπικό έγγραφο ταυτότητας ή αριθμό ταυτότητας. Σε όλες τις άλλες 

χώρες απαιτείται να υποβάλλονται οι εν λόγω πληροφορίες. 

Βασική προϋπόθεση για να εξετάσει η Επιτροπή μία Πρωτοβουλία είναι να έχει 

συγκεντρώσει η συγκεκριμένη πρόταση τον απαιτούμενο αριθμό του ενός 

εκατομμυρίου υπογραφών-δηλώσεων υποστήριξης μέσα σε 12 μήνες. Ο αριθμός των 

υπογραφόντων ενός κράτους μέλους θα πρέπει να είναι ίσος τουλάχιστον με 750 επί 

τον αριθμό των εκλεγμένων βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του εκάστοτε 

κράτους μέλους. Με τον τρόπο αυτό ο ελάχιστος αριθμός των υπογεγραμμένων 

δηλώσεων υποστήριξης καθορίζεται με βάση την αρχή της φθίνουσας 

αναλογικότητας, η οποία εφαρμόζεται και στην κατανομή των εδρών του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ανάμεσα στα κράτη μέλη. 

 

 

Β. 7. Προστασία προσωπικών δεδομένων 

 

Οι διοργανωτές και οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους κατά την επεξεργασία 

των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τον Κανονισμό, τηρούν την 

οδηγία 95/46/ΕΚ που θεσπίζει το κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία της 

ιδιωτικής ζωής των προσώπων και της ελεύθερης κυκλοφορίας των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αμέσως μετά την υποστήριξη της 

πρωτοβουλίας, οι διοργανωτές φροντίζουν ώστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 

που συγκεντρώθηκαν για τις ανάγκες μιας πρωτοβουλίας να μη χρησιμοποιηθούν για 

άλλη χρήση. Οφείλουν, μάλιστα, να καταστρέψουν, σύμφωνα με το άρθρο 9 του 

Κανονισμού, όλες τις δηλώσεις υποστήριξης που έχουν λάβει για μια πρωτοβουλία 

και κάθε αντίγραφό της το αργότερο ένα μήνα μετά την υποβολή της πρωτοβουλίας 

στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό μπορεί να γίνει 18 μήνες μετά την ημερομηνία 

καταχώρισης της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, ανάλογα με ποια διαδικασία έχει 

                                                           
50  Στο παράρτημα ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 211/2011 ορίζονται οι εν λόγω απαιτήσεις σε 

επίπεδο κρατών μελών. 
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προηγηθεί. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από 

την αρμόδια αρχή μόνο για να γίνει η επαλήθευση των δηλώσεων υποστήριξης. 

Ακολούθως, καταστρέφονται όλες οι δηλώσεις υποστήριξης και τα αντίγραφά τους 

σε διάστημα ενός μήνα αφότου εκδοθεί σχετικό πιστοποιητικό. Επιπλέον, οι 

διοργανωτές λαμβάνουν όλα τα αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την 

προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τυχαία ή παράνομη 

καταστροφή ή απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση καθώς και 

κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας. Πριν από τη συγκέντρωση των δηλώσεων 

υποστήριξης, οι διοργανωτές οφείλουν να ειδοποιήσουν την αρχή προστασίας 

δεδομένων στη χώρα που θα γίνει η επεξεργασία δεδομένων51.  

Οι διοργανωτές μιας πρωτοβουλίας υπόκεινται σε δίωξη εάν δεν τηρούν τις 

διατάξεις του κανονισμού σχετικά με την πρωτοβουλία πολιτών, ειδικά στην 

περίπτωση δόλιας χρησιμοποίησης δεδομένων. Φυσικά και οι εθνικές αρχές πρέπει να 

χρησιμοποιούν τα προσωπικά δεδομένα μόνον για την επαλήθευση των δηλώσεων 

υποστήριξης. Επιπλέον, έχουν ευθύνη να καταστρέψουν όλες τις δηλώσεις 

υποστήριξης και κάθε αντίγραφό τους το αργότερο έναν μήνα από την πιστοποίηση 

του αριθμού των έγκυρων δηλώσεων υποστήριξης. Οι δηλώσεις υποστήριξης 

μπορούν να διατηρούνται πέραν των χρονικών αυτών ορίων, εάν χρειάζεται για 

σκοπούς δικαστικών ή διοικητικών διαδικασιών σε σχέση με την πρωτοβουλία. Στην 

περίπτωση αυτή, οι διοργανωτές πρέπει να καταστρέφουν όλες τις δηλώσεις 

υποστήριξης και κάθε αντίγραφό τους το αργότερο μία εβδομάδα από την 

ημερομηνία ολοκλήρωσης των ανωτέρω διαδικασιών με τελική απόφαση52 

 

 

 

Β. 8. Επαλήθευση και πιστοποίηση από τις εθνικές αρχές 

 

Στις συμβατικές υποχρεώσεις των διοργανωτών μιας Πρωτοβουλίας Ευρωπαίων 

Πολιτών, όταν συγκεντρωθεί ο αναγκαίος αριθμός δηλώσεων υποστήριξης από 

                                                           
51  http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/eu/index_en.htm. 
52  http://www.ypes.gr/UserFiles/f0ff9297-f516-40ff-a70e-eca84e2ec9b9/guide-eci-el.pdf. 

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/eu/index_en.htm
http://www.ypes.gr/UserFiles/f0ff9297-f516-40ff-a70e-eca84e2ec9b9/guide-eci-el.pdf
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επαρκή αριθμό κρατών μελών, είναι η υποβολή των πρωτοβουλιών στις αρμόδιες 

εθνικές αρχές, οι οποίες έχουν την αρμοδιότητα να τις πιστοποιούν και 

περιλαμβάνονται στον κατάλογο που έχει καταρτίσει η Επιτροπή βάσει των 

πληροφοριών που της έχουν χορηγήσει τα κράτη μέλη. Οι αρχές που είναι υπεύθυνες 

γι’ αυτήν τη διαδικασία είναι ως επί το πλείστον Υπουργεία Εσωτερικών, εκλογικές 

επιτροπές ή μητρώα πληθυσμού. Οι εθνικές αρχές καλούνται στη συνέχεια να 

πιστοποιήσουν τις δηλώσεις υποστήριξης εντός τριών μηνών, χωρίς ωστόσο να 

χρειάζεται να εξακριβώσουν τη γνησιότητα των υπογραφών. Οι απαραίτητες 

πληροφορίες που απαιτούνται για να επικυρωθούν οι δηλώσεις υποστήριξης 

διαφέρουν από κράτος σε κράτος ανάλογα με τη νομοθεσία του53.  

Στο μεταξύ, οι διοργανωτές έχουν υποχρέωση να δίνουν πληροφορίες σχετικά με 

πιθανή χρηματοδότηση που λαμβάνουν από οποιονδήποτε φορέα ή μέσο, τηρώντας 

τα όρια που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2004/2003 σχετικά με το 

καθεστώς και τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Συγκεκριμένα, πρέπει να δηλώνεται κάθε χρηματική συνδρομή που υπερβαίνει τα 

500 ευρώ. 

 Όταν ολοκληρωθούν όλες οι προαναφερθείσες ενέργειες και υποβληθεί η 

πρωτοβουλία στην Επιτροπή, πρέπει να δημοσιευθεί χωρίς καθυστέρηση στο 

μητρώο. Ακολούθως, οι διοργανωτές θα πρέπει να γίνουν δεκτοί από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, όταν αυτό οριστεί, προκειμένου να καταφέρουν να διευκρινίσουν τις 

λεπτομέρειες του αιτήματός τους. Μετά από συζήτηση με την Επιτροπή, δίνεται η 

δυνατότητα στους διοργανωτές να παρουσιάσουν την πρωτοβουλία σε δημόσια 

ακρόαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Την ακρόαση διοργανώνει η επιτροπή που 

είναι αρμόδια για το αντικείμενο της ΕΠΠ (άρθρο 197α του Κανονισμού του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου). 

Από την 1η Απριλίου 2012 έχουν ξεκινήσει πάνω από 40 Πρωτοβουλίες 

Ευρωπαίων Πολιτών. Απορρίφθηκε καταρχήν η καταχώριση 20 εξ αυτών με την 

αιτιολογία ότι δεν εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων της Επιτροπής και 13 

αποσύρθηκαν από τους διοργανωτές τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι ορισμένες 

πρωτοβουλίες αποτέλεσαν αντικείμενο δικαστικής προσφυγής ενώπιον του Γενικού 

Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να εξασφαλίζεται η υποχρέωση 

                                                           
53  Ιωάννης Παπαδόπουλος, ό.π. σελ. 14. 
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της Επιτροπής να εξηγεί λεπτομερώς τους λόγους άρνησης καταχώρισης μιας 

πρωτοβουλίας (π.χ. η απόφαση του T-646/13 «Minority SafePack» κατά Επιτροπής). 

 

 

Β.9. Προσφυγές στο Γενικό Δικαστήριο για μη καταχωρίσεις 

ΠΕΠ 

Έχουν καταγραφεί ορισμένες περιπτώσεις όπου πολίτες προσέφυγαν στο Γενικό 

Δικαστήριο της Ε.Ε., αντιδρώντας στην άρνηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να 

εγγράψει μια Πρωτοβουλία στο μητρώο.  

Συγκεκριμένα, το Γενικό Δικαστήριο με απόφαση που έλαβε στις 12 Σεπτεμβρίου 

2017, απέρριψε το αίτημα αναίρεσης του Αλέξανδρου Αναγνωστάκη, ο οποίος 

ζητούσε την καταχώριση Πρωτοβουλίας Ευρωπαίων Πολιτών και καλούσε την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρόταση περί διαγραφής του δημοσίου 

χρέους κρατών-μελών ευρισκομένων σε κατάσταση ανάγκης54. 

Αναφορικά με την υπόθεση, ο κ. Αναγνωστάκης διαβίβασε στις 13 Ιουλίου 2012 

στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΠΕΠ με τίτλο «Ένα εκατομμύριο υπογραφές για την 

Ευρώπη της αλληλεγγύης». Σκοπός της προτάσεως αυτής ήταν να καθιερωθεί στο 

δίκαιο της Ένωσης η «αρχή της καταστάσεως ανάγκης, κατά την οποία όταν η 

εξυπηρέτηση απεχθούς χρέους απειλεί την οικονομική και πολιτική υπόσταση 

κράτους, η άρνηση καταβολής του χρέους αυτού είναι αναγκαία και 

δικαιολογημένη». Στην εν λόγω πρόταση μνημονευόταν ως νομική βάση για την 

έκδοσή της η «οικονομική και νομισματική πολιτική (άρθρα 119 έως 144 ΣΛΕΕ)». 

Με την επίμαχη απόφαση, η Επιτροπή, αφού υπενθύμισε το γράμμα του άρθρου 4, 

παράγραφος 2, του κανονισμού 211/2011 και επισήμανε ότι είχε εξετάσει τις 

προβαλλόμενες στην εν λόγω πρόταση διατάξεις της Συνθήκης ΛΕΕ, ειδικότερα δε 

το άρθρο 136, παράγραφος 1 ΣΛΕΕ, καθώς και «όλες τις πιθανές νομικές βάσεις», 

απέρριψε την αίτηση καταχωρίσεως της προτάσεως αυτής, για το λόγο ότι προδήλως 

δεν ενέπιπτε στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που καθιστούν δυνατή την εκ μέρους της 

                                                           
54  12/09/2017 - Judgement of the court - 'One million signatures for a Europe of solidarity'. 
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Επιτροπής υποβολή προτάσεως για την έκδοση νομικής πράξεως της Ένωσης με 

σκοπό την εφαρμογή των Συνθηκών55. 

Για την ίδια υπόθεση υπήρχε απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου (πρώτο τμήμα) 

της 30ής Σεπτεμβρίου 2015, η οποία απέρριπτε την προσφυγή του κ. Αναγνωστάκη56. 

Στις 4 Ιουλίου 2017 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε την καταχώριση της 

Πρωτοβουλίας Ευρωπαίων Πολιτών με θέμα «Stop TTIP». Στην απόφαση που έλαβε 

τονίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να εγγραφεί μια Πρωτοβουλία 

Ευρωπαίων Πολιτών, με την οποία καλείται η Επιτροπή «να συστήσει στο Συμβούλιο 

να καταργήσει τη διαπραγματευτική εντολή για τη Διατλαντική Εταιρική Σχέση 

Εμπορίου και Επενδύσεων (TTIP) και να μην ολοκληρώσει τη Συνολική Οικονομική 

και Εμπορική Συμφωνία (CETA) (Πρωτοβουλία «Stop TTIP»). Η επίσημη 

καταχώριση της πρωτοβουλίας αυτής ορίστηκε στις 10 Ιουλίου 2017, οπότε και θα 

ξεκινούσε μια μονοετής διαδικασία συλλογής υπογραφών υποστήριξης από τους 

διοργανωτές της. Η αρχική απόφαση της Επιτροπής στις 10 Σεπτεμβρίου 2014 ήταν 

αρνητική για την εγγραφή της εν λόγω πρωτοβουλίας, η οποία ακυρώθηκε από το 

Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 10 Μαΐου 2017. Η Επιτροπή 

αποφάσισε να μην ασκήσει έφεση κατά της απόφασης.  

Η συγκεκριμένη απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να καταχωρίσει την 

πρωτοβουλία αφορούσε, όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση, μόνο το νομικό 

παραδεκτό της πρότασης. Η Επιτροπή δεν έχει αναλύσει την ουσία σε αυτό το 

στάδιο. Εάν η πρωτοβουλία λάβει ένα εκατομμύριο δηλώσεις υποστήριξης εντός ενός 

έτους, από τουλάχιστον επτά διαφορετικά κράτη μέλη, η Επιτροπή θα πρέπει να 

αντιδράσει εντός τριών μηνών. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει είτε να 

ακολουθήσει την αίτηση είτε όχι, και σε αμφότερες τις περιπτώσεις θα πρέπει να 

εξηγήσει τη συλλογιστική της57. 

Μια ακόμη περίπτωση απορριφθείσας Πρωτοβουλίας Ευρωπαίων Πολιτών από 

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 26 Μαρτίου 2014 με θέμα «Ηθική για τα ζώα και τα 

παιδιά» είχε ως βασική ιδεολογία την ύπαρξη ηθικής για ευάλωτες ομάδες 

πληθυσμού και κυρίως παιδιά όλων των κοινωνικών και οικονομικών στρωμάτων, 

ανεξάρτητα από πολιτισμούς και θρησκείες. Στόχοι της πρωτοβουλίας ήταν η 

                                                           
55  12/09/2017 - Judgement of the court - 'One million signatures for a Europe of solidarity'. 
56  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A62012TJ0450. 
57  10/05/2017 - General court ruling concerning ECI - STOP TTIP. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=194282&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=820041#_blank
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A62012TJ0450
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-754/14#_blank
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δημιουργία ενός νομικού μέσου, μιας πολιτικής προστασίας κατοικιδίων για την 

Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέρριψε την καταγραφή της συγκεκριμένης 

Πρωτοβουλίας με την αιτιολογία ότι βρίσκεται «καταφανώς εκτός του πλαισίου των 

αρμοδιοτήτων της Επιτροπής να υποβάλλει πρόταση για την έκδοση νομικής πράξης 

της Ένωσης για την εφαρμογή των Συνθηκών»58.  

Σε άλλη περίπτωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε στις 29 Μαρτίου 2017 

την  καταγραφή της Πρωτοβουλίας Ευρωπαίων Πολιτών για την προστασία των 

μειονοτήτων (Minority Safepack), καλώντας την Επιτροπή «να βελτιώσει την 

προστασία των ατόμων που ανήκουν σε εθνικές και γλωσσικές μειονότητες και να 

ενισχύσει την πολιτιστική και γλωσσική πολυμορφία στην Ένωση». Η εγγραφή της 

εν λόγω Πρωτοβουλίας έγινε στις 3 Απριλίου 2017 και από τότε άρχισε να μετρά η 

μονοετής διαδικασία συλλογής υπογραφών υποστήριξης από τους διοργανωτές της. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή η καταχώριση ακολούθησε την αρχική απόφαση της 

Επιτροπής να αρνηθεί στις 13 Σεπτεμβρίου 2013 την καταχώριση της Πρωτοβουλίας, 

η οποία ακυρώθηκε από το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 3 

Φεβρουαρίου 201759. 

 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επανεξέτασε την προτεινόμενη πρωτοβουλία, η οποία 

ζητά προτάσεις και 11 νομικές πράξεις. Ενώ 2 από τις 11 πράξεις προφανώς δεν 

εμπίπτουν στο πλαίσιο της αρμοδιότητας της Επιτροπής να προτείνει νομοθεσία, 9 

δεν το πράττουν. Συνεπώς, οι δηλώσεις υποστήριξης μπορούν να συλλέγονται βάσει 

αυτών των 9 προτάσεων, τονίζεται στη σχετική απόφαση60. 

Μια ακόμη περίπτωση Πρωτοβουλίας Ευρωπαίων Πολιτών που απορρίφθηκε για 

καταχώριση από την Ευρωπαϊκή Πολιτική στις 25 Ιουλίου 2013 αφορούσε στην 

πολιτική συνοχής για την ισότητα των περιφερειών και τη βιωσιμότητα των 

περιφερειακών πολιτισμών. Οι διοργανωτές υποστήριζαν ότι η πολιτική συνοχής της 

Ε.Ε. θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στις περιφέρειες με εθνικά, πολιτιστικά, 

θρησκευτικά ή γλωσσικά χαρακτηριστικά, διαφορετικά από εκείνα των γύρω 

περιοχών. Για τούτο, οι περιφέρειες αυτές πρέπει να έχουν ίσες ευκαιρίες πρόσβασης 

σε διάφορα ταμεία της Ε.Ε., να διατηρηθούν τα χαρακτηριστικά τους και να 

εξασφαλιστεί η κατάλληλη οικονομική ανάπτυξη, ώστε να διατηρηθεί η ανάπτυξη 

της Ε.Ε. και η πολιτιστική πολυμορφία της. Η αιτιολογία της απόρριψης ήταν ότι η 

                                                           
58  05/04/2017 - General court ruling concerning ECI - "Ethic for animals and kids". 
59  03/02/2017 - General court ruling concerning ECI - Minority SafePack. 
60  http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-776_en.htm. 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=T-361/14#_blank
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=187422&doclang=en#_blank
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προτεινόμενη πρωτοβουλία πολιτών ήταν εκτός του πλαισίου των εξουσιών της 

Επιτροπής να υποβάλει πρόταση για νομική πράξη της Ένωσης για την εφαρμογή 

των Συνθηκών61.  

Με απόφαση που έλαβε στις 19 Απριλίου 2016, το Γενικό Δικαστήριο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης απέρριψε το αίτημα για την καταχώριση της Πρωτοβουλίας 

Ευρωπαίων Πολιτών του Bruno Costantini, κατοίκου Ιταλίας, με τίτλο «Right to 

Lifelong Care: Leading a life of dignity and independence is a fundamental right!» 

(«Δικαίωμα στη μακροχρόνια περίθαλψη: Η αξιοπρεπής και ανεξάρτητη ζωή είναι 

θεμελιώδες δικαίωμα!»), η οποία διαβιβάστηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 5 

Σεπτεμβρίου 2013 και της οποίας το αντικείμενο, όπως περιγράφεται στην αίτηση 

καταχωρίσεως, είναι να απευθυνθεί έκκληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση να «προτείνει 

νομοθεσία η οποία να προστατεύει το θεμελιώδες δικαίωμα στην ανθρώπινη 

αξιοπρέπεια και η οποία να διασφαλίζει διά βίου τη δέουσα κοινωνική προστασία και 

την πρόσβαση σε προσιτές, ποιοτικές υπηρεσίες, πέραν της υγειονομικής 

περιθάλψεως». Με απόφαση της 5ης Νοεμβρίου 2013, η Επιτροπή απέρριψε την 

αίτηση καταχωρίσεως της επίδικης προτάσεως ΕΠΠ, για το λόγο ότι η πρόταση αυτή 

καταφανώς δεν ενέπιπτε στις αρμοδιότητες της Επιτροπής στο πλαίσιο των οποίων 

δύναται να υποβάλει πρόταση για την έκδοση νομικής πράξεως της Ένωσης με σκοπό 

την εφαρμογή των Συνθηκών62.  

 

Β.10 Η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και  

η μεταρρύθμιση της ΠΕΠ  

 

Στις 31 Μαρτίου του 2015, τρία χρόνια μετά τη λειτουργία της Πρωτοβουλίας 

Ευρωπαίων Πολιτών, εκδόθηκε η πρώτη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Κάθε τρία χρόνια αναμένεται να 

καταρτίζεται μια έκθεση αποτίμησης του μέτρου. Στην εν λόγω έκθεση γινόταν 

λεπτομερής αναφορά στην πορεία του εγχειρήματος. Συγκεκριμένα, τονίστηκε ότι 

από τον Απρίλιο του 2012 η Επιτροπή έχει λάβει 51 αιτήσεις για καταχώριση 

προτεινόμενων πρωτοβουλιών πολιτών. Εξ αυτών, 31 καταχωρίστηκαν (16 

                                                           
61  http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/non registered/details/1488.  
62

 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=176441&pageIndex=0&docl

ang=EL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=18789.  

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/non%20registered/details/1488
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=176441&pageIndex=0&doclang=EL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=18789
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=176441&pageIndex=0&doclang=EL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=18789
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καταχωρίσεις το 2012, εννέα το 2013, πέντε το 2014 και μία το 2015), ενώ τρεις 

πρωτοβουλίες βρίσκονταν στη διαδικασία συγκέντρωσης δηλώσεων υποστήριξης. 

Ακόμη υπογραμμίζεται στην έκθεση της Επιτροπής ότι 20 προτεινόμενες 

πρωτοβουλίες δεν πληρούσαν τα κριτήρια καταχώρισης και επομένως δεν ήταν 

δυνατόν να καταχωριστούν από την Επιτροπή. Ορισμένες εξ αυτών είναι οι εξής: 

«Stop Brexit», «Vite l'Europe sociale! Pour un nouveau critère européen contre la 

pauvreté», «Ethics for Animals and Kids», «A new EU legal norm, self-abolition of 

the European Parliament and its structures, must be immediately adopted», «The 

Supreme Legislative & Executive Power in the EU must be the EU Referendum as an 

expression of direct democracy», «Our concern for insufficient help to pet and stray 

animals in the European Union», «Right to Lifelong Care: Leading a life of dignity 

and independence is a fundamental right!», «To hold an immediate EU Referendum 

on public confidence in European Government’s (EG) competence».  

«Stop cruelty for animals», «Cohesion policy for the equality of the regions and 

sustainability of the regional cultures», «Ensemble pour une Europe sans prostitution 

légalisée», «Enforcing self-determination Human Right in the EU» κ.ά.63. 

Στις περισσότερες από αυτές τις περιπτώσεις η αιτιολογία άρνησης της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής να εγγράψει μια Πρωτοβουλία ήταν ότι η συγκεκριμένη 

πρωτοβουλία πολιτών βρισκόταν καταφανώς, όπως γραφόταν χαρακτηριστικά, 

εκτός του πλαισίου των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής. Δεν υπάρχουν ενδείξεις 

πρόθεσης ακύρωσης των ΠΕΠ από την πλευρά της Επιτροπής. Μεταξύ άλλων 

τονίστηκε στην έκθεση ότι «έξι επιτροπές πολιτών αποφάσισαν να προσφύγουν 

ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου κατά αποφάσεων της Επιτροπής για άρνηση 

καταχώρισης των προτεινόμενων πρωτοβουλιών τους»64.  

Ανακοινώσεις για τη μεταρρύθμιση της Πρωτοβουλίας Ευρωπαίων Πολιτών 

έκανε στην ετήσια ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης στις 13 Σεπτεμβρίου 

του 2017 ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ. 

Συγκεκριμένα, υποστήριξε ότι «για να καταστεί πιο εύκολη η οργάνωση μιας 

πρωτοβουλίας πολιτών, η Επιτροπή θα συνεργαστεί στενότερα με τους διοργανωτές 

για να διασφαλίσει το παραδεκτό των αιτήσεων καταχώρισης που της υποβάλουν. Θα 

προσφέρουμε, επίσης, στους διοργανωτές μια δωρεάν επιγραμμική υπηρεσία 

συλλογής δεδομένων, τη δυνατότητα χρήσης ηλεκτρονικής ταυτότητας (eID) για την 
                                                           
63  http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/non-registered. 
64  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A52015DC0145. 
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υποστήριξη μιας πρωτοβουλίας, καθώς και μετάφραση όλων των πρωτοβουλιών σε 

όλες τις γλώσσες της ΕΕ. Για να καταστεί πιο εύκολη η υποστήριξη μιας 

πρωτοβουλίας, η Επιτροπή θα μειώσει την ποσότητα των απαιτούμενων δεδομένων· 

οι διοργανωτές θα πρέπει να χειρίζονται μόνο δύο τύπους εντύπων δηλώσεων 

υποστήριξης, σε σύγκριση με τα 13 διαφορετικά υποδείγματα που υπάρχουν σήμερα 

λόγω των διαφορετικών εθνικών κανόνων. Επίσης, η πρόταση της Επιτροπής θα 

μειώσει το όριο ηλικίας για την υποστήριξη μιας πρωτοβουλίας πολιτών από το 18ο 

στο 16ο έτος, δίνοντας άμεσα βήμα σε 10 εκατομμύρια νέους δυνητικούς 

υποστηρικτές μιας πρωτοβουλίας. Για να αυξηθεί ο αντίκτυπος των επιτυχημένων 

πρωτοβουλιών, η διαδικασία επακολούθησης θα βελτιωθεί με σκοπό να προωθήσει 

τον ουσιαστικό διάλογο πριν από την απάντηση της Επιτροπής. Οι πολίτες επίσης θα 

ενημερώνονται, εφόσον το επιθυμούν, για τη συνέχεια που δίνεται στις πρωτοβουλίες 

τις οποίες έχουν υποστηρίξει»65.  

Εύλογα γίνεται αντιληπτό ότι γίνεται μια προσπάθεια στήριξης του μέσου από 

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να ξεπεραστούν διαδικαστικές δυσκολίες, για 

να μην ατονήσει το εγχείρημα και να αυξηθεί η δεξαμενή των πιθανών υποστηρικτών 

μιας Πρωτοβουλίας με τη μείωση του ορίου ηλικίας από το 18ο στο 16ο έτος ηλικίας. 

 

Β. 11. Η Πρωτοβουλία αμερικάνικου τύπου 

 

Μακρά παράδοση έχει η φιλοσοφία της άμεσης Δημοκρατίας στην Αμερική. 

Συγκεκριμένα, το 1898 η Νότια Ντακότα ήταν η πρώτη πολιτεία που αναγνώρισε 

στους πολίτες κάποιας μορφής δικαίωμα πρωτοβουλίας σε επίπεδο πολιτείας. 

Ακολούθως, άλλες είκοσι πέντε πολιτείες των ΗΠΑ αναγνώρισαν το δικαίωμα των 

πολιτών να κινούν τη νομοθετική διαδικασία συγκεντρώνοντας υπογραφές και έχουν 

καταρτίσει σειρά διαδικασιών για την έκφραση της λαϊκής ετυμηγορίας των πολιτών 

στην κάλπη. Οι νόμοι, οι κανόνες, οι κανονισμοί αλλά και οι περιορισμοί που διέπουν 

αυτές τις διαδικασίες διαφέρουν από πολιτεία σε πολιτεία66. 

Να σημειωθεί ότι η Καλιφόρνια διαθέτει εμπειρία μεγαλύτερη των 100 χρόνων 

με απευθείας συμμετοχή των πολιτών. Το εν λόγω μέσο είναι η καλιφορνέζικη 

Πρωτοβουλία Πολιτών, που ονομάζεται «Πρωτοβουλία-Διαδικασίας» και επιτρέπει 

                                                           
65  http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3187_el.htm. 
66  http://tremopoulos.eu/files/books/GEF-Handbook.pdf 

http://tremopoulos.eu/files/books/GEF-Handbook.pdf
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στους ανθρώπους να εισαγάγουν νομοθεσία και ακόμη ένα μέτρο στις εκλογές 

(δημοψήφισμα). Περίπου ένα εκατομμύριο πολίτες πρέπει να υπογράψουν μια τέτοια 

πρωτοβουλία στην Καλιφόρνια – η ακριβής απαρτία εξαρτάται από την τελευταία 

εκλογική προσέλευση67. 

Βέβαια, παρά τη μακρά παράδοση του θεσμού στις ΗΠΑ, το μέσο έχει αρκετά 

μειονεκτήματα. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ότι τα θέματα με τα οποία 

ασχολούνται οι πρωτοβουλίες είναι εξειδικευμένα και απευθύνονται σε μικρό τμήμα 

του πληθυσμού. Συγχρόνως, οι προς ψήφιση πρωτοβουλίες συχνά καταλήγουν να 

είναι μακροσκελείς και δυσνόητες, δυσκολεύοντας τους πολίτες να ενημερωθούν και 

να πάρουν θέση στο εγχείρημα68. 

Ένα ακόμη σημαντικό μειονέκτημα της Πρωτοβουλίας στις ΗΠΑ είναι ότι συχνά 

απαιτείται μεγάλος αριθμός υπογραφών, γεγονός που δυσκολεύει την όλη διαδικασία. 

Μέσα από τέτοιου είδους δυσκολίες φαίνεται ότι το δημοκρατικό αυτό μέσο δεν είναι 

δυνατό να απευθυνθεί στο σύνολο του λαού, αλλά σε συγκεκριμένες κοινωνικές 

ομάδες που διαθέτουν δύναμη και πρόσβαση στη στήριξη του μέσου, με αποτέλεσμα 

να μετατρέπεται σε εργαλείο των λίγων69. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
67  Coming to California, Designing a Brand New Initiative Process 11.08.2010 Why would 

Europeans be coming to California , seeking advice? 
68  http://www.sfgate.com/opinion/article/A-long-way-from-the-grassroots-3190565.php 
69  http://www.prnewswire.com/news-releases/the-voters-of-arizona-launch-the-no-on-105-

campaign-in-phoenix-and-tucson-declaring-that-it-is-wrong-to-count-people-who-dont-vote-

65098652.html 

 

http://www.prnewswire.com/news-releases/the-voters-of-arizona-launch-the-no-on-105-campaign-in-phoenix-and-tucson-declaring-that-it-is-wrong-to-count-people-who-dont-vote-65098652.html
http://www.prnewswire.com/news-releases/the-voters-of-arizona-launch-the-no-on-105-campaign-in-phoenix-and-tucson-declaring-that-it-is-wrong-to-count-people-who-dont-vote-65098652.html
http://www.prnewswire.com/news-releases/the-voters-of-arizona-launch-the-no-on-105-campaign-in-phoenix-and-tucson-declaring-that-it-is-wrong-to-count-people-who-dont-vote-65098652.html
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Τα κόμματα στις ευρωπαϊκές 
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Γ. 1. Κόμματα και πολιτική εξουσία 
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Πλήθος ορισμών υπάρχουν για τα κόμματα. Σχεδόν όλοι οι συγγραφείς 

αποδέχονται τη συσχέτιση της πραγματικότητας που εκφράζεται με την έννοια 

«κόμμα» ως προς την πολιτική εξουσία70.  

Για τους M. Weiner και J. La Palombara, «κόμματα είναι μόνιμα οργανωμένες σε 

τοπικό και εθνικό επίπεδο ενώσεις προσώπων που επιδιώκουν, μέσα από την 

κατάκτηση της λαϊκής κατάφασης, να καταλάβουν την εξουσία και να εφαρμόσουν 

το πρόγραμμά τους...»71. 

Για τον Bernard Hennessy, τα πολιτικά κόμματα είναι «κοινωνικές οργανώσεις 

που επιδιώκουν να επηρεάσουν 1) την επιλογή του κυβερνητικού προσωπικού, 

παρουσιάζοντας υποψηφίους για τα εκλογικά αξιώματα, και 2) την κυβερνητική 

πολιτική σύμφωνα με κάποιες γενικές αρχές»72. 

Ο Γ. Δρόσος θεωρεί ότι «κόμμα είναι μια ένωση ατόμων εθελοντικά 

οργανωμένη, που διαθέτει πρόγραμμα κοινής δράσης και επιδιώκει να καταλάβει και 

να ασκήσει άμεσα την κρατική εξουσία»73. Στο ίδιο πνεύμα, και οι Lasswell και 

Κaplan πιστεύουν ότι «τα κόμματα είναι οργανωμένες ομάδες που επεξεργάζονται 

συνολικές επιλογές –issues– και παρουσιάζουν υποψηφίους στις εκλογές». 

Ο Riggs ορίζει ως κόμμα «κάθε οργάνωση που προτείνει υποψηφίους για 

συνελεύσεις που προέρχονται από εκλογικές διαδικασίες»74. Με λιτή διατύπωση ο 

Schattschneider τονίζει ότι «τα κόμματα είναι οργανώσεις που επιχειρούν να 

καταλάβουν την εξουσία». Ο Janda στην προσέγγισή του υπογραμμίζει ότι «τα 

κόμματα είναι οργανώσεις που στόχο έχουν την τοποθέτηση αναγνωρισμένων 

εκπροσώπων τους σε κυβερνητικές θέσεις»75.  

O Διαμαντόπουλος, προτείνει τον εξής ορισμό: «Κόμματα είναι οργανώσεις που, 

εν ονόματι της προώθησης της ιδεολογικά φορτισμένης πολιτικής τους πρότασης 

(προγράμματος), προσπαθούν να αποσπάσουν τη λαϊκή συγκατάνευση (εκδηλούμενη 

κυρίως με εκλογές) ώστε να συμβάλουν στη διαμόρφωση των γενικών 

προσανατολισμών της»76.  

Σε όλες τις ευρωπαϊκές δημοκρατίες, τα κόμματα επιτελούν μια σειρά από 

σημαντικές λειτουργίες. Εκπροσωπούν και υποστηρίζουν συμφέροντα και αξίες έτσι 
                                                           
70  Θ. Διαμαντόπουλος (1993), Το κομματικό Φαινόμενο: Μορφές συστήματα, οικογένειες 

κομμάτων, εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, σελ. 40. 
71  Στο ίδιο, σελ. 41. 
72  Στο ίδιο, σελ. 41-42. 
73  Στο ίδιο, σελ. 42. 
74  Στο ίδιο, σελ. 42-43. 
75  Στο ίδιο, σελ. 43. 
76  Στο ίδιο, σελ. 61. 
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ώστε οι εναλλακτικές λύσεις να απλοποιούνται και να αποκτούν νόημα. 

Στρατολογούν και υποστηρίζουν υποψηφίους και σχηματίζουν κυβερνήσεις, οι οποίες 

εφαρμόζουν συγκεκριμένα πολιτικά προγράμματα77. 

Σε εθνικό επίπεδο τα κόμματα και οι εκλογές πάνε χέρι με χέρι στο μοντέλο της 

«ανταγωνιστικής δημοκρατικής διακυβέρνησης». Σε ευρωπαϊκό επίπεδο υπάρχει ένα 

αναδυόμενο κομματικό σύστημα78.  

 

Γ. 2. Ο ρόλος των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων στην ΕΕ 

 

Τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ΕΕ. Όπως 

αναγράφεται στο άρθρο 191 της ΣΕΕ, «αποτελούν σημαντικό παράγοντα για την 

ολοκλήρωση στα πλαίσια της Ένωσης με συνεισφορά στη δημιουργία ευρωπαϊκής 

συνείδησης και στην έκφραση της πολιτικής βούλησης»79.  

Αναλύοντας τη λειτουργία των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων, είναι 

δυνατό να τα διαχωρίσουμε σε τρεις κατηγορίες. Στην πρώτη εντάσσονται αυτά που 

αποτελούν ευρύτερες πολιτικές οικογένειες (π.χ. χριστιανοδημοκράτες, 

σοσιαλδημοκράτες) στις οποίες συμμετέχουν τα εθνικά κόμματα των κρατών-μελών. 

Κατά τον τρόπο με τον οποίο η ευρωπαϊκή ιθαγένεια προκύπτει από την ιθαγένεια 

ενός ευρωπαϊκού κράτους, έτσι και τα ευρωπαϊκά κόμματα αποτελούν 

συσσωματώσεις των εθνικών κομμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ουσιαστικά, 

πρόκειται για ένα επίπεδο χαλαρής υπερεθνικότητας. Διαμορφώνεται ένα 

«συνομοσπονδιακό μοντέλο» κομματικών ομαδοποιήσεων, στο οποίο τα εθνικά 

κόμματα διατηρούν την οργανική και λειτουργική αυτονομία τους και συντονίζουν τη 

δράση τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στη δεύτερη κατηγορία δραστηριοποιούνται στο 

ευρωπαϊκό πεδίο και αμιγώς ευρωπαϊκά κόμματα «ομοσπονδιακού μοντέλου». 

                                                           
77  Tim Bale (2011), Πολιτική στις χώρες της Ευρώπης. Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και 

Αλληλεπιδράσεις, Πρόλογος-Επιμέλεια Γιάννης Κωνσταντινίδης, Μετάφραση Γιώργος Μπαρουξής, 

Εκδόσεις Κριτική Επιστημονική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, σελ. 248. 
78  Simon Hix (2009), Το πολιτικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Επιστημονική επιμέλεια-

εισαγωγή Επαμεινώνδας Α. Μαριάς, Μετάφραση Αφροδίτη Θεοδωρακάκου, Μεταίχμιο, Αθήνα, 2009, 

σελ. 227. 
79  Κ. Στεφάνου και Α. Μοσχονάς (2001), «Κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση» στο Στεφάνου Κ., Φατούρος Α. και Χριστοδουλίδης Θ. (επιμ.) Εισαγωγή στις Ευρωπαϊκές 

Σπουδές: Ιστορία-θεσμοί-δίκαιο, Σιδέρης, Αθήνα, σελ. 307. 
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Εδράζονται σε υπερεθνικό επίπεδο και έχουν ως μέλη τους όχι μόνο εθνικά κόμματα 

αλλά και πολίτες της Ένωσης, ενώ στην τρίτη κατηγορία, ανήκουν τα ευρωπαϊκά 

εκείνα κόμματα που δεν έχουν σχέση με εθνικές κομματικές σχηματοποιήσεις, αλλά 

τα μέλη τους είναι αποκλειστικά πολίτες της Ένωσης80.  

Οι ευρωπαϊκές εκλογές διεξάγονται κάθε πέντε χρόνια. Στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο υπάρχει κομματική οργάνωση (οι κομματικές ομάδες). καθώς και 

οργάνωση μεταξύ των εθνικών κομματικών ηγεσιών (οι διεθνικές ομοσπονδίες 

κομμάτων). Στην πλειοψηφία των δημοκρατικών συστημάτων ο ανταγωνισμός για τις 

πολιτικές και ο ανταγωνισμός για τα δημόσια αξιώματα συνδυάζονται σε ένα ενιαίο 

μοντέλο «ανταγωνιστικής δημοκρατικής διακυβέρνησης». Στην ΕΕ η ανταγωνιστική 

δημοκρατία παραμένει κατά κάποιο τρόπο αδρανής81.  

Οι περισσότεροι πολιτικοί επιστήμονες χρησιμοποιούν μια διττή προσέγγιση 

για να ταξινομήσουν τα κομματικά συστήματα. Ταυτιζόμενοι με τον πρωτοπόρο 

Ιταλό πολιτικό επιστήμονα Giovanni Sartori, δίνουν ίση βαρύτητα στον αριθμό των 

κομμάτων που υπάρχουν στο κοινοβούλιο (κάτι που ονομάζεται βαθμός 

«κατακερματισμού») και στην ιδεολογική απόσταση που υπάρχει ανάμεσά τους (κάτι 

που ονομάζεται βαθμός «πόλωσης»). Εξετάζοντας την πολιτική στις χώρες της ΕΕ, 

καταλήγουμε ότι στη Βρετανία υπάρχουν λίγα κόμματα με μικρή απόσταση ανάμεσα 

σε σημαντικά αριστερά και δεξιά κόμματα. Σε χώρες όπως Γερμανία, Σουηδία, 

Ισπανία και Τσεχία η απόσταση ανάμεσα στα δεξιά και αριστερά κόμματα δεν είναι 

μεγάλη, αλλά υπάρχουν περισσότερα κόμματα, μια κατάσταση που ονομάζεται 

«μετριοπαθής πολυκομματισμός». Σε χώρες όπως οι Πολωνία, Γαλλία, Ολλανδία, 

Ιταλία, υπάρχουν πολλά κόμματα με μεγάλες διαφορές ανάμεσα σε δεξιά και 

αριστερά, οπότε μιλάμε για «πολωμένο πολυκομματισμό». Τα κομματικά συστήματα 

των χωρών –και τα ίδια τα κόμματα– μπορούν να καταταχθούν σε «ιδανικούς 

τύπους», που διευκολύνουν τη σύγκριση και την αντιδιαστολή: τα συστήματα 

ποικίλλουν στο βαθμό στον οποίο είναι κατακερματισμένα και πολωμένα ή ανοιχτά 

σε καινοτομίες, τα κόμματα ποικίλλουν ανάλογα με την ιδεολογία και την 

οργάνωση82. 

                                                           
80  Στο ίδιο, σελ. 307-308. 
81  Simon Hix, ό.π. σελ. 227-228. 
82  Tim Bale, ό.π. σελ. 248. 
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Ακολούθως θα παρουσιάσουμε τις κομματικές οικογένειες με τη σειρά 

σύγχρονης πολιτικής σπουδαιότητας: 

1) Σοσιαλιστικά και σοσιαλδημοκρατικά κόμματα  

Άρχισαν να αναδύονται αρχικά κατά το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα, όταν οι 

εργάτες άρχισαν να ζητούν εκτός από πολιτικά δικαιώματα-ψήφο και μια κοινωνία 

και οικονομία που να λειτουργούν προς όφελος των συμφερόντων των πολλών. Οι 

περισσότεροι σοσιαλδημοκράτες συνεχίζουν να πιστεύουν στη χρήση της δημόσιας 

πρωτοβουλίας και των δημόσιων οικονομικών. Οι σοσιαλδημοκράτες της Ευρώπης 

μοιάζουν περισσότερο από ποτέ με τους δημοκρατικούς των ΗΠΑ83.  

2) Συντηρητικά κόμματα 

Σχηματίστηκαν για να συντονίσουν την άμυνα των κοινωνικών και οικονομικών 

προνομίων της παραδοσιακής ιεραρχίας (που αποτελούνταν κυρίως από 

γαιοκτήμονες) ενάντια στις βλέψεις της ανερχόμενης φιλελεύθερης μεσαίας τάξης. 

Επιβίωσαν χάρη στη χορήγηση του καθολικού δικαιώματος ψήφου. Υποστήριζαν ότι 

οι λιγότερο ευκατάστατοι θα προστατεύονταν καλύτερα από την ανάπτυξη του 

ιδιωτικού τομέα και από ένα μείγμα αυτοβοήθειας και ελεημοσύνης84. 

3) Χριστιανοδημοκρατικά κόμματα 

Τα κόμματα αυτά, ιδιαίτερα εκείνα που είχαν ρωμαιοκαθολική προέλευση, υπήρχαν 

σε διάφορες μορφές από τις αρχές του 20ού αιώνα. Τα μέλη αυτής της κεντροδεξιάς 

οικογένειας καταξιώθηκαν μετά το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. 

Αντιμετώπιζαν πολύ πιο θετικά το κράτος από τις επεμβάσεις των συνδικαλιστικών 

οργανώσεων και θεωρούσαν την κοινωνική αρμονία πιο σημαντική από τον 

ατομικισμό και τις ελεύθερες αγορές. Έδιναν έμφαση στην παραδοσιακή οικογένεια, 

που θεωρούνταν ο χώρος ενσάρκωσης των παραδοσιακών χριστιανικών ηθικών 

αξιών85.  

4) Φιλελεύθερα κόμματα 

                                                           
83  Στο ίδιο, σελ. 253-256. 
84  Στο ίδιο, σελ. 256-257. 
85  Στο ίδιο, σελ. 256-257. 
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Αρχικά ιδρύθηκαν για να προωθήσουν τα συμφέροντα εκείνων που ζούσαν από το 

εμπόριο και από επαγγέλματα πανεπιστημιακής μόρφωσης και ζούσαν στις πόλεις 

που αναπτύχθηκαν κατά τη Βιομηχανική Επανάσταση τον 19ο αιώνα. Τον 20ό αιώνα 

μια βασική κατεύθυνση του φιλελευθερισμού είναι ο «νεοφιλελευθερισμός», που 

δίνει προτεραιότητα στην ελεύθερη αγορά και στην εναντίωση στις κρατικές 

παρεμβάσεις στην οικονομία αλλά και σε θέματα ηθικής. Τα στοιχεία αυτά τα 

ξεχωρίζουν από τα κεντροδεξιά κόμματα που ανήκουν στη χριστιανοδημοκρατική 

οικογένεια86. 

5) Πράσινα κόμματα 

Στην Ευρώπη οι Πράσινοι άρχισαν να παίρνουν μορφή στις δεκαετίες του 1970 και 

1980. Επρόκειτο για «νέα κοινωνικά κινήματα» που ιδεολογικά τοποθετούνταν κατά 

της μη βιωσιμότητας και εκμετάλλευσης που πίστευαν ότι χαρακτήριζε την 

οικονομική ανάπτυξη. Επεδίωκαν κοινοβουλευτική εκπροσώπηση και η κύρια 

εστίασή τους ήταν το περιβάλλον. Η θέση τους ήταν και είναι «μεταϋλιστική», 

δηλαδή αφορούσε μάλλον την ποιότητα ζωής, παρά το βιοτικό επίπεδο87.  

 

6) Ακροδεξιά κόμματα 

Τα κόμματα αυτά ιδρύθηκαν αρχικά ως μια εξαιρετικά εθνικιστική, συντηρητική και 

μιλιταριστική αντίδραση στην κομμουνιστική επανάσταση στη Ρωσία και στις 

οικονομικές δυσκολίες που ακολούθησαν μετά το τέλος του Α΄ Παγκοσμίου 

Πολέμου. Μεσοπολεμικά ανέβηκαν στην εξουσία ορισμένες φορές με εκλογές σε 

αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, με πιο γνωστές περιπτώσεις την Ιταλία και τη Γερμανία. 

Η σύγχρονη ακροδεξιά ρητορεία χαρακτηρίζεται από ξενοφοβικές θέσεις και 

λαϊκισμό απέναντι στη δήθεν «πολιτική πώρωση» που χαρακτηρίζει ένα καρτέλ 

πολιτικών του κύριου συμβατικού ρεύματος88.  

7) Κομμουνιστικά και αριστερά κόμματα. 

Ο κομμουνισμός αποτέλεσε μια έκφραση για τους δυσαρεστημένους με τις λύσεις 

των σοσιαλδημοκρατών. Πίστευαν ότι η αντικατάσταση του καπιταλισμού από μια 

κολεκτιβοποιημένη αταξική κοινωνία μπορεί να επιτευχθεί με γρήγορα και 

                                                           
86  Στο ίδιο, σελ. 262. 
87  Στο ίδιο, σελ. 265. 
88  Στο ίδιο, σελ. 267-268. 
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επαναστατικά μέσα. Τα καθεστώτα που ίδρυσαν στις χώρες επιρροής της παλιάς 

Σοβιετικής Ένωσης αντικατέστησαν για λίγο τις ηττημένες δικτατορίες μετά το Β΄ 

Παγκόσμιο Πόλεμο. Επρόκειτο για κομματικές δικτατορίες που αντικατέστησαν τις 

αγορές με κρατικό σχεδιασμό, ανταλλάσσοντας την πολιτική ελευθερία και τα 

δικαιώματα ατομικής ελευθερίας με μια χαμηλού επιπέδου οικονομική και κοινωνική 

ασφάλεια89.  

8) Περιφερειακά και εθνοτικά κόμματα 

Κάποια κόμματα προάγουν τους σκοπούς εκείνων που υποστηρίζουν ότι η ομάδα 

τους ή η περιοχή τους δικαιούται αυτονομίας ή ακόμα και πλήρη ανεξαρτησία από το 

κράτος. Τα κόμματα αυτά διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο σε κάποιες 

δυτικοευρωπαϊκές χώρες στις υποεθνικές και εθνικές κυβερνήσεις συνασπισμού90.  

9) Αγροτικά και κεντρώα κόμματα 

Κάποια κόμματα ιδρύθηκαν εξαρχής για να υπερασπίσουν και να προωθήσουν τα 

συμφέροντα των αγροτών που είναι κυρίως παραγωγοί μικρής κλίμακας, όπως έγινε 

στη Σκανδιναβία. Ο μειούμενος αριθμός των απασχολούμενων στη γεωργία άλλαξε 

την εκλογική τους βάση, με αποτέλεσμα τα αγροτικά κόμματα να μετατραπούν σε 

κεντρώα91.  

Η πολιτική της ΕΕ είναι κομματική πολιτική. Οι κομματικοί οργανισμοί, οι 

ιδεολογίες, οι πολιτικές, οι συνασπισμοί και τα συμφέροντα κατέχουν κεντρική θέση. 

Οι πολιτικοί σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο είναι κομματικοί πολιτικοί και 

οφείλουν τις θέσεις τους στα κόμματά τους, τα οποία είναι οι κύριοι δρώντες στις 

εθνικές εκλογές, στις ευρωεκλογές και στα δημοψηφίσματα. Τα κόμματα είναι τα 

κύρια όργανα που συνδέουν τις κυβερνήσεις με τα κοινοβούλια και τα κοινοβούλια 

με τους ψηφοφόρους. Είναι συγχρόνως βασικοί συνδετικοί κρίκοι μεταξύ της εθνικής 

και της ευρωπαϊκής σφαίρας καθώς και μεταξύ των θεσμών της Ένωσης92. 

Από τον Ιούλιο του 2004, τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα λαμβάνουν ετήσια 

χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που έχει τη μορφή επιδότησης 

λειτουργίας και καλύπτει έως και το 85% των δαπανών τους, ενώ τα υπόλοιπα έξοδα 

πρέπει να καλύπτονται από ιδίους πόρους, όπως εισφορές μελών και δωρεές. Η 

                                                           
89  Στο ίδιο, σελ. 270. 
90  Στο ίδιο, σελ. 274-275. 
91  Στο ίδιο, σελ. 276-277. 
92  Simon Hix, ό.π. σελ. 235. 
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χρηματοδότηση αυτή χρησιμοποιείται για συνεδριάσεις και διασκέψεις, 

δημοσιεύσεις, μελέτες και διαφημίσεις, διοικητικά έξοδα, έξοδα προσωπικού και 

έξοδα ταξιδίου, κόστος εκστρατειών που συνδέονται με τις ευρωπαϊκές εκλογές, αλλά 

όχι για άλλου είδους εκλογές και δημοψηφίσματα, ούτε για άμεση ή έμμεση 

χρηματοδότηση εθνικών κομμάτων93. 

Το σημερινό Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που προέκυψε μετά τις ευρωεκλογές του 

2014 συγκροτείται από επτά πολιτικές ομάδες. Πρώτο κόμμα σε αριθμό εδρών (με 

221) είναι το κεντροδεξιό Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (ΕPP), ακολουθούμενο από την 

Προοδευτική Συμμαχία των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών (S&D) με 191 έδρες, την 

ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών (ΕCR) με 70 έδρες, την 

πολιτική ομάδα Συμμαχία των Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη 

(ΑLDE) με 67 έδρες, την ομάδα Ευρωπαϊκή Ενωτική Αριστερά/Αριστερά των 

Πρασίνων και Βόρειων Χωρών (GUE-NGL) με 52 έδρες, την ομάδα Πράσινη 

Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία (Greens/ EFA) με 50 έδρες και την πολιτική ομάδα 

Ευρώπη της Ελευθερίας και της Άμεσης Δημοκρατίας (ΕFDD) με 48 έδρες. 

Υπάρχουν ακόμη και τα μη εγγεγραμμένα μέλη, τα κόμματα και οι ανεξάρτητοι 

βουλευτές που δεν ανήκουν σε καμία πολιτική ομάδα, ο αριθμός των οποίων σ’ αυτό 

το ευρωκοινοβούλιο ανέρχεται σε 5294.  

Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (EPP) είναι το κεντρο-δεξιό ευρωπαϊκό πολιτικό 

κόμμα που διακηρύσσει ότι υποστηρίζει την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Ιδρύθηκε το 

1976 και διέπεται –με βάση την ιδρυτική του διακήρυξη– από τις ιδεολογικές αρχές 

του συντηρητισμού και του κοινωνικού φιλελευθερισμού. Στις τάξεις του συναντάμε, 

μεταξύ άλλων, τους Γερμανούς Χριστιανοδημοκράτες, το κόμμα της Γαλλικής 

Δεξιάς, τη Νέα Δημοκρατία, τον ΔΗΣΥ της Κύπρου κ.ά.95.  

Ως πολιτικός κληρονόμος των ιδρυτών της ΕΕ, το ΕΛΚ συμπεριλαμβάνει 74 

κόμματα από 39 χώρες. Διαθέτει τη μεγαλύτερη ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

τους περισσότερους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων από κάθε άλλη πολιτική 

οικογένεια στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, καθώς και μέλη στην Επιτροπή96. 

                                                           
93

 http://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/priorities/20130904TST18614/20130906ST

O18839/ta-europaika-politika-kommata. 
94  http://www.europarl.europa.eu/elections2014-results/el/election-results-2014.html. 
95  Γιάννης Καμπουράκης, «Ποιες είναι οι επτά πολιτικές ομάδες του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου», 18/5/2014, http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=431088. 
96  «Τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα», 21.05.2014, 

http://www.kathimerini.gr/768227/article/epikairothta/politikh/ta-eyrwpaika-politika-kommata. 

http://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/priorities/20130904TST18614/20130906STO18839/ta-europaika-politika-kommata
http://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/priorities/20130904TST18614/20130906STO18839/ta-europaika-politika-kommata
http://www.europarl.europa.eu/elections2014-results/el/election-results-2014.html
http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=431088
http://www.kathimerini.gr/768227/article/epikairothta/politikh/ta-eyrwpaika-politika-kommata
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Η Προοδευτική Συμμαχία Σοσιαλιστών και Δημοκρατών (S&D) είναι η πολιτική 

ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εκπροσωπεί το Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό 

Κόμμα και άλλα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα, μεταξύ άλλων, τους Γερμανούς 

Σοσιαλδημοκράτες του SPD, το Γαλλικό Σοσιαλιστικό Κόμμα, το ΠΑΣΟΚ, την 

ΕΔΕΚ της Κύπρου κ.ά. Με βάση την ιδρυτική διακήρυξη, στόχος της είναι η 

ενίσχυση του σοσιαλιστικού και σοσιαλδημοκρατικού κινήματος, η ανάπτυξη κοινών 

δεσμών και κοινών πολιτικών για την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Οι Ευρωπαίοι Συντηρητικοί και Μεταρρυθμιστές (ΕCR) είναι η μία από τις δύο 

ευρωσκεπτικιστικές πολιτικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η Συμμαχία 

Φιλελεύθερων και Δημοκρατών για την Ευρώπη (ΑLDE) τοποθετείται πολιτικά στο 

χώρο του Κέντρου. Η Ευρωπαϊκή Ενωτική Αριστερά - Βόρεια Πράσινη Αριστερά 

(GUE-NGL), είναι η σοσιαλιστική και κομμουνιστική ομάδα στο Ευρωκοινοβούλιο. 

Αποτελείται από δύο υποομάδες: την Ευρωπαϊκή Ενωτική Αριστερά και τη Βόρεια 

Πράσινη Αριστερά. Σε αυτήν την ομάδα είναι ενταγμένος ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και το 

ΑΚΕΛ της Κύπρου.  

Οι Πράσινοι - Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία (Greens/ EFA) εκπροσωπούν δύο 

ξεχωριστά ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα: το Ευρωπαϊκό Πράσινο Κόμμα και την 

Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία. Στους στόχους τους περιλαμβάνεται η δημιουργία 

μιας κοινωνίας όπου θα γίνονται σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα και θα 

προστατεύεται το περιβάλλον, η μεγαλύτερη ελευθερία στο χώρο της εργασίας, η 

εμβάθυνση της δημοκρατίας και ο επαναπροσδιορισμός της ΕΕ με μεγαλύτερη 

έμφαση στις κοινωνικές, πολιτιστικές και οικολογικές αξίες.  

H Ευρώπη της Ελευθερίας και της Δημοκρατίας (ΕFDD) είναι το όνομα της 

δεξιάς, δεύτερης ευρωσκεπτικιστικής πολιτικής ομάδας του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου. Ιδρύθηκε ύστερα από τις ευρωεκλογές του 2009 και αποτελεί το 

μικρότερο σε δύναμη πολιτικό σχηματισμό97. 

Οι θέσεις των κομματικών οικογενειών υποδεικνύουν διάφορες δυνατότητες 

συμμαχιών στην πολιτική της ΕΕ. Οι πιο ξεκάθαροι φυσικοί σύμμαχοι είναι οι 

χριστιανοδημοκράτες, οι συντηρητικοί και οι φιλελεύθεροι, οι οποίοι είναι 

κεντροδεξιοί και φιλοευρωπαϊστές. Οι σοσιαλιστές, αντίθετα, έχουν την επιλογή μιας 

πιθανής συμμαχίας με τις κεντροδεξιές δυνάμεις με βάση μια κοινή φιλοευρωπαϊκή 

πλατφόρμα, η οποία θα μπορούσε να περιλαμβάνει και τους περιφεριστές, είτε μια 

                                                           
97  Γιάννης Καμπουράκης, ό.π. http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=431088. 
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συμμαχία με τους Πράσινους και τη ριζοσπαστική αριστερά σε έναν αριστερό 

συνασπισμό. Λόγω της απομόνωσής τους στο κομματικό σύστημα της ΕΕ, η άκρα 

δεξιά και οι αντι-ευρωπαϊστές δεν μπορούν να αποτελέσουν εταίρους συμμαχιών98. 

Ούτε η αριστερά αλλά ούτε και η δεξιά είναι αρκετά δυνατές για να σχηματίσουν 

μια κυρίαρχη συμμαχία στη ΕΕ. Βέβαια, και εντός των δύο συνασπισμών υπάρχουν 

σοβαροί διχασμοί για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση τόσο μεταξύ των κομματικών 

οικογενειών όσο και στο εσωτερικό τους99. 

Δύο κομματικές δομές διακρίνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτή των 

κομματικών ομάδων που σχηματίστηκαν για πρώτη φορά από εθνικά κόμματα των 

ίδιων οικογενειών στη Συνέλευση της ΕΚΑΧ το 1953. Στα επόμενα χρόνια τα 

κόμματα στο Ευρωκοινοβούλιο εξελίχθηκαν και έγιναν σύγχρονοι οργανισμοί με 

δικούς τους προϋπολογισμούς, ηγετική δομή, προσωπικό για διοικητικές υπηρεσίες, 

κανόνες διαδικασίας, γραφεία, επιτροπές και ομάδες εργασίας. Παράλληλα, υπάρχει 

και μια ακόμη οργανωτική δομή που σχετίζεται με τις διεθνικές ομοσπονδίες 

κομμάτων που σχηματίστηκαν τη δεκαετία του 1970. Πρώτα ιδρύθηκε η 

Συνομοσπονδία Σοσιαλιστικών Κομμάτων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας τον Απρίλιο 

του 1974. Στη συνέχεια, ιδρύθηκε η Ομοσπονδία Φιλελευθέρων Δημοκρατικών 

Κομμάτων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας το Μάρτιο του 1976 και το Ευρωπαϊκό 

Λαϊκό Κόμμα των χριστιανοδημοκρατικών κομμάτων τον Απρίλιο του 1976. Με την 

παρότρυνση των τριών γραμματέων των ομοσπονδιών των κομμάτων, εισήχθη µε τη 

Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία υπογράφηκε στο Μάαστριχ και τέθηκε σε 

ισχύ το Νοέμβριο του 1993, το άρθρο 191 ΣΕΚ, το οποίο αποτελεί προϋπόθεση 

σχηματισμού και λειτουργίας πολιτικών κομµάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το άρθρο 

αυτό προβλέπει ότι: «Τα πολιτικά κόμματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο αποτελούν 

σημαντικό παράγοντα για την ολοκλήρωση στα πλαίσια της Ένωσης. Συμβάλλουν 

στη δημιουργία ευρωπαϊκής συνείδησης και στην έκφραση της πολιτικής βούλησης 

των πολιτών της Ένωσης ». 100 Το άρθρο 191 ΣΕΚ λειτουργεί ως θεσμική εγγύηση, 

αλλά και ως θεμελιώδες δικαίωμα για την ύπαρξη και λειτουργία ευρωπαϊκών 

πολιτικών κομμάτων.  

Τα πολιτικά κόμματα στην Ευρώπη οφείλουν να προάγουν τη συμμετοχή των 

πολιτών. Η συμμετοχή ανάγεται από στοιχείο της διακυβέρνησης, δηλαδή από µέσο 

                                                           
98  Simon Hix, ό.π. σελ. 238. 
99  Στο ίδιο, σελ. 240. 
100    Στο ίδιο, σελ. 242. 



 

50 

 

για καλύτερη επίλυση προβλημάτων, σε στοιχείο της δημοκρατικής νομιμοποίησης 

της Ένωσης, δηλαδή σε βασική αρχή και θεμελιώδες δικαίωμα του πολίτη. 

Εκφάνσεις της κανονιστικής αυτής στροφής που αποτυπώνει το άρθ. 11 ΣΕΕ είναι η 

εστίαση στο ρόλο του πολίτη στο πολιτικό σύστημα της Ε.Ε και η ενίσχυση του 

ατόμου και των αντιπροσωπευτικών σωμάτων, παρά των ομάδων συμφερόντων, σε 

ό,τι αφορά την πρόσβαση στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Το δικαίωμα αυτό της 

συμμετοχής αποσκοπεί και στη δημιουργία ενός αισθήματος ανήκειν σε µια πολιτική 

κοινότητα. Συνεπώς συνιστά το κατεξοχήν «κατάλληλο µέσο» (κατά την έκφραση 

της παρ. 1 του άρθ. 11) για την έκφραση και γνωστοποίηση των απόψεων των 

πολιτών και των αντιπροσωπευτικών τους ενώσεων και για τη νομιμοποίηση της 

ενωσιακής εξουσίας µε διασφάλιση της ισότητας μεταξύ των πολιτών101. O στόχος 

αυτός σχετίζεται άμεσα και με τη λειτουργία των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων, 

τα οποία ως οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών κινητοποιούν τους πολίτες και 

λειτουργούν ως ιμάντες μεταφοράς της δικής τους βούλησης στα πολιτειακά όργανα, 

και αφετέρου ως μηχανισμοί που συντελούν στη λειτουργία των ίδιων αυτών 

οργάνων, μέσω της προετοιμασίας πολιτικού προγράμματος102.  

Σε άρθρο του καθηγητή Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου της 

Καλιφόρνιας στο Davis, James Adams, παρουσιάζονται στοιχεία εκλογικής έρευνας 

από διάφορες ευρωπαϊκές πολιτικές, σύμφωνα με τα οποία οι ψηφοφόροι δεν 

προσαρμόζουν συστηματικά τις αντιλήψεις τους στις θέσεις των κομμάτων, ως 

απάντηση στις μεταβολές των πολιτικών δηλώσεων των κομμάτων κατά τις 

προεκλογικές εκστρατείες. Αντιθέτως, διαπιστώνεται ότι οι ψηφοφόροι 

ανταποκρίνονται στις υποκειμενικές αντιλήψεις τους για τις θέσεις των κομμάτων103.  

 

 

                                                           
101    Άρθ. 11 παρ. 1 Συνθήκης ΕΕ: «Τα θεσμικά όργανα δίδουν, με τα κατάλληλα μέσα, στους 

πολίτες και στις αντιπροσωπευτικές ενώσεις τη δυνατότητα να γνωστοποιούν και να ανταλλάσσουν 

δημόσια τις γνώμες τους σε όλους τους τομείς δράσης της Ένωσης.» 
102  J. Mendes (2011) Participation and the role of law after Lisbon: A legal view on article 11 

TEU, CMLR, sel. 1854-1865. 
103  James Adams, (2011) Is Anybody Listening? Evidence That Voters Do Not Respond to 

European Parties’ Policy Statements During Elections, σελ. 370, 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1540-5907.2010.00489.x/abstract. 

 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1540-5907.2010.00489.x/abstract
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Γ. 3. Εγχειρίδιο για την ΠΕΠ από το Ευρωπαϊκό Πράσινο 

Κόμμα και την Ομάδα των Πρασίνων στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο (Greens/ EFA) 

 

Πριν ακόμη αρχίσει η εφαρμογή του θεσμού της Πρωτοβουλίας Ευρωπαίων 

Πολιτών, εκδόθηκε με ευθύνη του Ευρωπαϊκού Πράσινου Ιδρύματος (ΕΠΙ) ένα πολύ 

χρήσιμο εγχειρίδιο της Πρωτοβουλίας Ευρωπαίων Πολιτών, ένας οδηγός για το 

πρώτο υπερεθνικό εργαλείο στον κόσμο. Η πρώτη έκδοση του εγχειριδίου έγινε στα 

αγγλικά από το Ευρωπαϊκό Πράσινο Ίδρυμα το 2010. Η ελληνική έκδοση 

χρηματοδοτήθηκε από τον πρώην ευρωβουλευτή Μιχάλη Τρεμόπουλο και την Ομάδα 

των Πρασίνων /Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία (The Greens/EFA) στο 

Ευρωκοινοβούλιο. Στο εγχειρίδιο τονίζεται, μεταξύ άλλων, ότι ο θεσμός της 

Πρωτοβουλίας Ευρωπαίων Πολιτών έχει τη δυνατότητα να ασχοληθεί με μείζονα 

ζητήματα για τους πολίτες και πρέπει να εστιάσει σε «πράσινα» και 

«περιβαλλοντικά» ζητήματα, που αποτελούν και τα θέματα ενασχόλησης του 

Ευρωπαϊκού Πράσινου Κόμματος και της Ομάδας των Πρασίνων στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο.  

Εκτιμάται ότι η ΠΕΠ αποτελεί πλατφόρμα για πολλές και ποικίλες απόψεις και 

γνώμες, αφού κάθε δημοκρατικό εργαλείο και διαδικασία πρέπει να σχεδιάζεται με 

υπερκομματική λογική και χωρίς αποκλεισμούς. Δεν πρέπει και δεν μπορεί να 

αποτιμάται από μία μόνο πολιτική σκοπιά και θα πρέπει να αποδείξει ως θεσμός ότι 

μπορεί να αποφέρει πιο ενημερωμένους πολίτες, περισσότερο διάλογο ανάμεσα 

στους πολίτες της ΕΕ και τα θεσμικά της όργανα και, εξίσου σημαντικό, αυξημένη 

νομιμοποίηση της ίδιας της ΕΕ σε βάθος χρόνου. Τονίζεται μάλιστα ότι «το κεντρικό 

ζητούμενο της σύγχρονης αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας είναι η εμπέδωση της 

λαϊκής κυριαρχίας στο μέγιστο δυνατό βαθμό, σε ιδιαιτέρως πολύπλοκα και 

διαστρωματωμένα πολιτικά συστήματα. Με άλλα λόγια, τα εργαλεία για τη 

διαμόρφωση της ατζέντας και τη λήψη αποφάσεων θα πρέπει να διασφαλίζουν και 

διά νόμου και εκ των πραγμάτων ότι ο λαός, που οφείλει να υπακούει σε 

συγκεκριμένους κοινούς κανόνες και νόμους, έχει τη δυνατότητα να επηρεάζει τη 
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διαμόρφωση αυτών των κανόνων, καθώς και το δικαίωμα να τους τροποποιεί και να 

τους βελτιώνει διαρκώς»104.  

Οι Ευρωπαίοι Πράσινοι ενεπλάκησαν από την πρώτη στιγμή στην εκστρατεία 

υπέρ της θέσπισης του δικαιώματος της Πρωτοβουλίας Ευρωπαίων Πολιτών. 

Συγκεκριμένα, στη συνεδρίαση του Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Πράσινου 

Κόμματος στη Βαρκελώνη, το 2010, η Ομάδα των Πρασίνων στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο (Greens/ EFA) κατόρθωσε να υιοθετήσει μια κοινή θέση για την (τότε) 

επικείμενη σύνταξη κανονισμού κατόπιν διαβουλεύσεων με διάφορα εθνικά και 

περιφερειακά Πράσινα κόμματα. Τελικά, την κοινή θέση επικύρωσε και ακολούθησε 

μια σαφής τοποθέτηση της ομάδας των Πρασίνων/ΕΕΣ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.  

Με αυτήν την τοποθέτησή της στα μέσα Ιουλίου του 2010, η ομάδα των 

Πρασίνων/ΕΕΣ επιχείρησε να διασφαλίσει ορισμένες συμφωνίες που ήδη είχαν γίνει 

με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως η προοδευτική κλίμακα για τον προσδιορισμό του 

ελάχιστου απαιτούμενου αριθμού υπογραφών από κάθε χώρα και η δυνατότητα 

ηλεκτρονικής συγκέντρωσης υπογραφών. Ακόμη μεγαλύτερη σημασία είχε ότι η 

ομάδα διατύπωσε συγκεκριμένες θέσεις για το θέμα του ελέγχου του παραδεκτού, 

υποστηρίζοντας ότι πρέπει να γίνεται αμέσως μετά την καταχώριση και την έναρξη 

της περιόδου συγκέντρωσης υπογραφών. Επίσης, η ομάδα πρότεινε να δίνεται 

περισσότερος χρόνος για τη συγκέντρωση υπογραφών (24 και όχι 12 μήνες) και να 

μειωθεί ο κατώτατος αριθμός κρατών-μελών όπου απαιτείται να επιτευχθεί ο 

ελάχιστος αριθμός υπογραφών (στο ένα πέμπτο του συνόλου). Τέλος, η ομάδα των 

Πρασίνων/ΕΕΣ περιέλαβε στην κοινή της τοποθέτηση πολιτικούς στόχους, όπως η 

παραχώρηση του δικαιώματος υπογραφής μιας ΠΕΠ σε όλους τους «κατοίκους της 

ΕΕ πάνω από 16 ετών». Η έκδοση του προαναφερθέντος εγχειριδίου αλλά και η 

συστηματική ενασχόληση του κόμματος των Πρασίνων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

(Greens/ EFA) καταδεικνύει τη σημασία που αποδίδει η συγκεκριμένη πολιτική 

ομάδα στο συγκεκριμένο υπερεθνικό εργαλείο. Να σημειωθεί ότι ο Gerald Häfner, 

συγγραφέας του εισαγωγικού κεφαλαίου του εγχειριδίου και σημαντικό στέλεχος της 

γερμανικής ΜΚΟ «Περισσότερη Δημοκρατία» (Mehr Demokratie), εργάστηκε ώστε 

αρκετά ομόσπονδα γερμανικά κρατίδια να πειστούν να θεσμοθετήσουν τα 

δικαιώματα του δημοψηφίσματος και της πρωτοβουλίας πολιτών. Το 2009 εκλέχθηκε 

ευρωβουλευτής της ομάδας των Πρασίνων/ΕΕΣ105.  

                                                           
104  Στο ίδιο, σελ. 372.  
105  http://tremopoulos.eu/files/books/GEF-Handbook.pdf. 

http://tremopoulos.eu/files/books/GEF-Handbook.pdf
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Γ. 4. Η Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών στην ελληνική 

Βουλή 

 

Οι Έλληνες βουλευτές χαιρέτισαν την απόφαση για την Πρωτοβουλία 

Ευρωπαίων Πολιτών στη συζήτηση που έγινε στις 22 Απριλίου 2010 στο πλαίσιο της 

ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων υπό την προεδρία της Β΄ 

Αντιπροέδρου της Βουλής, Ροδούλας Ζήση, με θέμα την εξέταση της πρότασης 

κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Στην τοποθέτησή 

της η πρώην βουλευτής Μαγνησίας του ΠΑΣΟΚ και πρώην υφ. ΠΕΧΩΔΕ και 

Οικονομικών, Ροδούλα Ζήση, τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι η «Πρωτοβουλία 

Ευρωπαίων Πολιτών είναι μια από τις σημαντικότερες, ενδεχομένως, μεταρρυθμίσεις 

που εισάγει η Συνθήκη της Λισαβόνας. Εάν η ΕΕ σήμερα πάσχει πολιτικά, ένας από 

τους λόγους είναι η αποκοπή των θεσμών της από τους πολίτες, η οποία 

μεταφράζεται σε ένα υπαρκτό έλλειμμα δημοκρατικής νομιμοποίησης ενός 

οργανισμού, ο οποίος παράγει δίκαιο, και μάλιστα δίκαιο αυξημένης τυπικής ισχύος, 

σύμφωνα με τη γνωστή αρχή της υπεροχής και την αρχή της άμεσης εφαρμογής του 

ευρωπαϊκού δικαίου. Το γεγονός ότι αυτό το έλλειμμα δημοκρατικής νομιμοποίησης 

εντοπίζεται και στηλιτεύεται από ακαδημαϊκούς δασκάλους, επιστημονικούς φορείς, 

αλλά και πολιτικούς χώρους, οι οποίοι αποδεδειγμένα τάσσονται υπέρ της 

ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, και μάλιστα της γνήσιας, της πολιτικής ολοκλήρωσης, 

προφανώς αποδυναμώνει το επιχείρημα ότι πρόκειται για ευρωσκεπτικιστικές 

απόψεις, οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Αντιθέτως, το 

πρόβλημα της ελλειμματικής δημοκρατικής νομιμοποίησης της ΕΕ είναι υπαρκτό, 

είναι μείζον και είναι βαθιά πολιτικό στη φύση του. Μόνο πολιτικά μπορεί να 

αντιμετωπιστεί, με γενναίες πολιτικές πρωτοβουλίες και όχι μόνο τεχνοκρατικά ή 

επικοινωνιακά».  

Η κ. Ζήση εκτίμησε ακόμη ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει πάρει την υπόθεση 

της Πρωτοβουλίας Ευρωπαίων Πολιτών σοβαρά και ότι δεν τη θεωρεί απλώς ένα 

επικοινωνιακό σχήμα. Τόνισε βέβαια ότι ο χρόνος και η πρακτική της εφαρμογή θα 

δείξουν, εάν η Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών θα είναι πράγματι το πολιτικό 
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εργαλείο που θα ενισχύσει τη δημοκρατική ταυτότητα της Ένωσης ή όχι, όπως είπε 

χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι το μείζον είναι η πολιτική και η δημοκρατική 

ταυτότητα της Ε.Ε και η αντανάκλασή της στην ελληνική πολιτική πρακτική106. 

Η βουλευτής Δράμας του ΠΑΣΟΚ, Χαρά Κεφαλίδου, η οποία ήταν εισηγήτρια 

του κόμματός της για το θέμα, χαρακτήρισε την Πρωτοβουλία των Ευρωπαίων 

Πολιτών –δηλαδή τη δυνατότητα του «απλού» πολίτη να εισηγείται τη θέσπιση 

ευρωπαϊκής νομοθεσίας– ως το αναγκαίο βήμα για τον εκδημοκρατισμό της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. «Η Πρωτοβουλία δίνει στους πολίτες τη δυνατότητα», είπε, 

«να επηρεάσουν τη λειτουργία της ΕΕ, προτείνοντας τη θέσπιση συγκεκριμένης 

νομοθεσίας, κάτι που θα βελτιώσει ακόμα περισσότερο το δημοκρατικό χαρακτήρα 

της Ένωσης και θα τη φέρει πιο κοντά στον Ευρωπαίο πολίτη, ο οποίος με τη νέα 

δυνατότητα που του παρέχεται αποκτά το αναγκαίο εργαλείο για την από κοινού με 

άλλους Ευρωπαίους πολίτες διεκδίκηση θέσπισης κανόνων για ζητήματα που 

εμπίπτουν στη σφαίρα αρμοδιοτήτων της ΕΕ. Ο νέος θεσμός, ωστόσο, έτσι όπως έχει 

σχεδιαστεί εξαρχής, αποτελεί ουσιαστικά εργαλείο καθορισμού θεματολογίου της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με την έννοια ότι την υποχρεώνει να αναλαμβάνει δράσεις 

και να εξετάζει ως Σώμα ζητήματα που τίθενται στο πλαίσιο μιας Πρωτοβουλίας 

Ευρωπαίων Πολιτών. Υπό το πρίσμα αυτό, αποτελεί καινοτομία και συντελεί στην 

ενίσχυση της ιθαγένειας της Ένωσης και της συνοχής της». Η κ. Κεφαλίδου 

αναφέρθηκε ακόμη στα βασικά χαρακτηριστικά του νέου θεσμού, όπως τον ελάχιστο 

αριθμό απαιτούμενων υπογραφών από συγκεκριμένο αριθμό διαφορετικών κρατών-

μελών, το γεγονός ότι η πρωτοβουλία πρέπει να εντάσσεται στο πλαίσιο 

αρμοδιοτήτων της Επιτροπής, καθώς και το ότι τα θέματα για τα οποία δημιουργείται 

θα πρέπει να απαιτούν νομική πράξη της Ένωσης για την εφαρμογή των Συνθηκών 

107. 

Ως τη μέγιστη καινοτομία της Συνθήκης της Λισαβόνας χαρακτήρισε την 

Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών η πρώην βουλευτής Αργολίδας της Νέας 

Δημοκρατίας Έλσα Παπαδημητρίου, η οποία ήταν εισηγήτρια του κόμματός της για 

το θέμα. Στην τοποθέτησή της τόνισε, μάλιστα, ότι «η πρωτοβουλία στοχεύει στην 

ενίσχυση της άμεσης δημοκρατίας στην ΕΕ. Επιτρέπει σε ένα εκατομμύριο πολίτες 

της, ενός σημαντικού αριθμού κρατών-μελών να καλούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, να υποβάλλει κατάλληλες προτάσεις, επί 

                                                           
106  Πρακτικά της Ελληνικής Βουλής  (Άρθρο 40 παρ. 1 του Κ.τ.Β., 2010). 
107  Πρακτικά της Ελληνικής Βουλής  (Άρθρο 40 παρ. 1 του Κ.τ.Β., 2010). 
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θεμάτων, στα οποία οι εν λόγω πολίτες θεωρούν ότι απαιτείται νομική πράξη της 

Ένωσης για την εφαρμογή των συνθηκών». Μεταξύ άλλων η κ. Παπαδημητρίου 

(όσον αφορά τον ελάχιστο αριθμό κρατών -μελών)ζήτησε την υποβολή εκ νέου 

αιτήματος που να μειώνει το όριο από το 1/3 στο 1/4 των κρατών μελών. Η κ. 

Παπαδημητρίου υποστήριξε ότι η Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών αποτελεί ίσως 

το σοβαρότερο μέσο δημοκρατικής έκφρασης, που μέχρι τώρα έχει υιοθετηθεί στο 

πλαίσιο λειτουργίας της Ε.Ε. Αναφερθείσα μάλιστα στη διαδικασία εφαρμογής της 

ΠΕΠ είπε ότι θα πρέπει να έχει τα στοιχεία ενός δυναμικού συστήματος, το οποίο θα 

πρέπει να χαρακτηρίζεται από ευελιξία, να έχει τη δυνατότητα να προσαρμόζεται 

συνεχώς, να προσλαμβάνει και να αναβαθμίζεται ,προκειμένου να εξυπηρετεί το 

μείζονα στόχο, δηλαδή, την προώθηση του δημόσιου διαλόγου για τα ευρωπαϊκά 

θέματα108. 

 Στην τοποθέτησή του στην ίδια συνεδρίαση ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, 

Σταύρος Λαμπρινίδης, έκανε λόγο για μια δημοκρατική επανάσταση. Υπογράμμισε, 

μάλιστα, ότι τα προοδευτικά κόμματα στην Ευρώπη έχουν την ευκαιρία να 

χρησιμοποιήσουν την Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών για επιθετικές προτάσεις 

προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για θέματα περιβάλλοντος και αναφέρθηκε 

χαρακτηριστικά σε αντιδράσεις που υπήρξαν το προηγούμενο διάστημα για τα 

μεταλλαγμένα. Τα ζητήματα αυτά θα μπορούσαν να δημιουργήσουν Πρωτοβουλίες, 

οι οποίες θα πιέσουν προς την κατεύθυνση σωστών λύσεων για την κοινωνική 

δικαιοσύνη στην Ευρώπη. Υποστήριξε μάλιστα ότι το θέμα της κοινωνικής 

δικαιοσύνης είναι το μεγάλο ζητούμενο, γιατί όπως είπε χαρακτηριστικά, ως επί το 

πλείστον οι πλειοψηφίες στην Ευρώπη είναι συντηρητικές. Ο κ. Λαμπρινίδης 

αναφέρθηκε στο θέμα εφαρμογής της Πρωτοβουλίας Ευρωπαίων Πολιτών και 

εξέφρασε προβληματισμούς για τις απορριφθείσες πρωτοβουλίες, οι οποίες μπορεί να 

μην είναι ώριμες για νομοθετική δράση, λέγοντας ότι σε αυτές τις περιπτώσεις το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε συνεργασία με τα άλλα κοινοβούλια έχουν πεδίο δόξης 

λαμπρό109. 

 

 

                                                           
108  Πρακτικά της Ελληνικής Βουλής  (Άρθρο 40 παρ. 1 του Κ.τ.Β., 2010). 
109  Πρακτικά της Ελληνικής Βουλής (Άρθρο 40 παρ. 1 του Κ.τ.Β., 2010). 
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Δ΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

 

Μελέτη Περίπτωσης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δ. 1. Η Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών: «Η εκπαίδευση 

αξίζει. Μην την υπολογίζεις στο έλλειμμα!» 

Η πρώτη μέχρι σήμερα ελληνική Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών είναι «Η 

εκπαίδευση αξίζει. Μην την υπολογίζεις στο έλλειμμα». Εμπνεύστρια και 

επικεφαλής της συγκεκριμένης πρότασης ήταν η πρόεδρος του «Δικτύου» για τη 

Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη, Άννα Διαμαντοπούλου, η οποία το 

Σεπτέμβριο του 1999 έγινε Ευρωπαία Επίτροπος Απασχόλησης και Κοινωνικών 

Υποθέσεων. Από τον Οκτώβριο του 2009 έως το Μάρτιο του 2012 διετέλεσε 

υπουργός Παιδείας, Δία Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Η θητεία της στο 
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Υπουργείο Παιδείας τής έδωσε τη δυνατότητα να αποκτήσει μια εμπεριστατωμένη 

άποψη για τα προβλήματα της παιδείας στα χρόνια της κρίσης της ελληνικής 

οικονομίας.  

Η ιδέα της Πρωτοβουλίας Ευρωπαίων Πολιτών «Η εκπαίδευση αξίζει. Μην 

την υπολογίζεις στο έλλειμμα!» γεννήθηκε με στόχο να επιτευχθεί η εξαίρεση των 

δαπανών κάθε εθνικού προϋπολογισμού για την εκπαίδευση από τον υπολογισμό του 

δημοσιονομικού ελλείμματος. Βασικοί στόχοι της συγκεκριμένης Πρωτοβουλίας ήταν η 

καταπολέμηση της ανισότητας με την παροχή ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση και 

την κατάρτιση για όλους τους νέους της Ευρώπης, καθώς και η διασφάλιση των 

αναγκαίων υποδομών και μέσων για την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης στην 

Ευρώπη εν μέσω κρίσης. Επιπλέον, τέθηκαν ως βασικές προτεραιότητες η ενίσχυση 

και ανάπτυξη των δημοκρατικών θεσμών και η εξασφάλιση της απασχόλησης των 

νέων γενεών μέσω της επένδυσης στην εκπαίδευση, καθώς και η υποστήριξη των 

ευρωπαϊκών πολιτικών «Ορίζοντας 2020». 

Σύμφωνα με την πρόεδρο του «Δικτύου» για τη Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και 

την Ευρώπη, Άννα Διαμαντοπούλου, «από το 2009 και μετά, το σταθερό πλαίσιο 

κάθε εφαρμοζόμενης πολιτικής σε όλη σχεδόν την Ευρώπη ήταν η εξυγίανση των 

δημόσιων οικονομικών και η σταθεροποίηση της οικονομίας, μέσα κυρίως από μία 

απαιτητική και άμεση δημοσιονομική προσαρμογή. Η πολιτική αυτή, που πολλές 

φορές επιβλήθηκε παρά επελέγη, επηρέασε όλους τους τομείς της οικονομίας και της 

λειτουργίας του κράτους, ακόμα και εκεί που το όφελος είναι πρόσκαιρο και 

λογιστικό. Χαρακτηριστικό παράδειγμα περικοπής δαπανών με τα παραπάνω 

χαρακτηριστικά υπήρξε η παιδεία. Περικοπές στην παιδεία από το 2010 έως το 2013 

έγιναν σε 20 χώρες της ΕΕ. Συγκεκριμένα, περικόπηκε κατά 5% ο προϋπολογισμός 

της παιδείας στην Ελλάδα, την Ιταλία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, την Ουγγαρία, την 

Πορτογαλία, τη Ρουμανία και την Κροατία, ενώ σε άλλες 12 χώρες η μείωση 

κυμάνθηκε από 1%-5%. Το βάρος της ύφεσης αποδείχθηκε δυσβάσταχτο για πολλές 

χώρες και για όσους πολίτες βρίσκονταν στο εργασιακό περιθώριο. Η κρίση, όμως, 

έπληξε κυρίως τους νέους και περισσότερο τους ανειδίκευτους. Η ανεργία των νέων 

αποτελεί μεγάλη αναμφισβήτητα πληγή για την Ευρώπη. Η εκπαίδευση μπορεί να 

μην είναι εργοδότης, αλλά είναι ο πιο σίγουρος δρόμος για να αναπτύξει κάποιος τις 

δεξιότητές του, να αποκτήσει τα προσόντα που χρειάζονται για να βρει δουλειά, να 

καλλιεργήσει την αυτοπεποίθησή του και να συμβάλει στην ανάπτυξη. Η εκπαίδευση 

είναι το καύσιμο που κινεί την οικονομία και ο στυλοβάτης που στηρίζει την 
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κοινωνία. Η επένδυση στην παιδεία ανά μαθητή βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση στις 

περισσότερες χώρες της ΕΕ. Ειδικά για 5 χώρες (Βουλγαρία, Ελλάδα, Ρουμανία, 

Ιταλία και Σλοβακία) οι αριθμοί πιστοποιούν μία συνεχή μείωση του κεφαλαίου που 

προορίζεται για την παιδεία από το 2008 και μετά».  

Αυτά ήταν τα δεδομένα που οδήγησαν στη γέννηση της ιδέας της Πρωτοβουλίας 

Ευρωπαίων Πολιτών «Η εκπαίδευση αξίζει. Μην την υπολογίζεις στο έλλειμμα!». 

Η κ. Διαμαντοπούλου θεωρούσε αναγκαία τη λήψη αποφάσεων προκειμένου, όπως 

χαρακτηριστικά έλεγε, «να αποφύγουμε το ασυγχώρητο ρίσκο να θυσιάσουμε μία 

ολόκληρη γενιά στο βωμό των δημοσιονομικών προσαρμογών και της άκαμπτης 

λιτότητας σε όλους ανεξαιρέτως τους τομείς της οικονομίας και της κοινωνικής 

πολιτικής». Το «Δίκτυο» για τη Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη 

πρότεινε να μην υπολογίζεται ως δαπάνη το ποσό που κάθε χώρα επενδύει στην 

παιδεία και υπολείπεται του μέσου όρου των τελευταίων 5 ετών του ποσού που 

δαπανά η Ευρωζώνη για την παιδεία. Υποστήριζε, μάλιστα ότι τα χρήματα αυτά θα 

προέρχονταν από το ΕΣΠΑ, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και από ειδικά 

επενδυτικά σχήματα και κεφάλαια από τον ESM, που θα καλύπτουν εκπαιδευτικούς 

στόχους. Η ευρωπαϊκή οικονομική και αναπτυξιακή προοπτική, όπως καταγράφεται 

στην «Ατζέντα 2020», για να υλοποιηθεί χρειάζεται δημιουργία θέσεων απασχόλησης 

και ανθρώπινο κεφάλαιο ικανό να βγάλει την ήπειρο από την κρίση. Έτσι θεωρήθηκε 

ότι ήταν εφικτό και αναγκαίο να αυξηθούν τα κονδύλια που δαπανώνται για την 

παιδεία, όχι μόνο στα προ κρίσης επίπεδα, αλλά σε ποσοστό τουλάχιστον 5% του 

ΑΕΠ για κάθε χώρα της ΕΕ. Αυτός ο στόχος θα μπορούσε να διατηρήσει ακλόνητο 

το υψηλό ποσοστό επένδυσης για όσες χώρες το έχουν κατακτήσει και να προκαλέσει 

τις υπόλοιπες που υπολείπονται να επενδύσουν άφοβα, χωρίς την απειλή του 

ελλείμματος πάνω από το μέλλον τους. Τα κεφάλαια αυτά θα μπορούσαν να 

συνδεθούν αποκλειστικά με συμπεφωνημένους στόχους βελτίωσης, που θα όριζε 

κάθε χώρα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα αποτελούσαν τμήμα της Ευρωπαϊκής 

Πολιτικής 2020, που είναι στην ουσία η αναπτυξιακή «βίβλος» της ηπείρου.  

Η εκπαίδευση, λοιπόν, συνιστά επένδυση, σύμφωνα με το σκεπτικό των 

υποστηρικτών της εν λόγω πρωτοβουλίας. Και η επένδυση αυτή έχει νόημα και αξία 

όταν γίνεται στην πιο δύσκολη και απαιτητική στιγμή της κρίσης και της προοπτικής 

εξόδου από το φαύλο κύκλο της ύφεσης. Η απόδοση της πανεπιστημιακής μόρφωσης 

στην Ευρώπη υπολογίζεται περίπου στο 12%, δηλαδή για κάθε χρόνο 

πανεπιστημιακής μόρφωσης, το εισόδημα του φοιτητή, για τα επόμενα χρόνια στην 



 

60 

 

καριέρα του, θα είναι πιο ψηλό από το εισόδημα του μη πτυχιούχου κατά 12%. Από 

αυτά τα 12% παραπάνω, ο πτυχιούχος θα πληρώνει φόρο, ο οποίος θα προσφέρει στη 

μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος. Το βασικό πλεονέκτημα αυτής της 

πρωτοβουλίας του «Δικτύου» ήταν ότι μια επένδυση στην εκπαίδευση σήμερα έχει 

αλλεπάλληλα θετικά αποτελέσματα αύριο. 

Εύλογα γίνεται αντιληπτό ότι οι στόχοι της εν λόγω πρότασης κινούνταν στο ίδιο 

πλαίσιο με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η προσφορά ίσων ευκαιριών 

μάθησης και εκπαίδευσης για όλους τους νέους της Ευρώπης, η ανάπτυξη και 

δημιουργία των κατάλληλων εργαλείων και υποδομών για μία υψηλού επιπέδου 

παιδεία σε όλη την Ευρώπη, ώστε να λειτουργήσει ως ελπιδοφόρο πεδίο στα χρόνια 

της οικονομικής κρίσης. Ένα δίκαιο μέλλον για όλους τους νέους. Μία σίγουρη 

προοπτική για όλη την Ευρώπη. 

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά και ο ΟΟΣΑ, «η επένδυση στην παιδεία πάντα 

γυρίζει πίσω το κεφάλαιο που επενδύθηκε, και μάλιστα με τόκο!» Στην πράξη 

αποδεικνύεται πως πάνω από το μισό της ανάπτυξης στις χώρες του ΟΟΣΑ οφείλεται 

στην υπεραξία που προσφέρουν οι εργαζόμενοι με υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και 

κατάρτισης. Παράλληλα, οι εργαζόμενοι με υψηλό επίπεδο κατάρτισης 

αποδεικνύονται πιο θωρακισμένοι απέναντι στην κρίση, καθώς η υποχώρηση στο 

εισόδημά τους υπολείπεται των υπολοίπων110.  

Συγκεκριμένα, η Ελλάδα δαπανά 4,1% (2011) του ΑΕΠ για την παιδεία, όταν ο 

μέσος όρος των χωρών της Ευρωζώνης (EU-17) είναι 5%. H πρόταση της 

συγκεκριμένης Πρωτοβουλίας Πολιτών αφορούσε την εξαίρεση από τον υπολογισμό 

του ελλείμματος του ποσοστού 0,9% που είναι μεταξύ του 4,1% και του 5%, και άρα 

η Ελλάδα, όπως και κάθε άλλη χώρα που υπολειπόταν του μέσου όρου, να μπορεί να 

δαπανά περισσότερα χρήματα για την παιδεία. Στις προτάσεις που κατατέθηκαν για 

την εξοικονόμηση χρημάτων, μια σημαντική θέση ήταν η αναδιάρθρωση των εθνικών 

προϋπολογισμών με προτεραιότητα στην εκπαίδευση, τον αναπροσανατολισμό των 

κονδυλίων των ευρωπαϊκών πλαισίων στήριξης, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 

Επενδύσεων, ενώ προτάθηκε και ειδική πρόβλεψη για δανειοδότηση από τον 

Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (European Stability Mechanism – ESM), που 

δε θα ξεπερνούσε το 1% του συνολικού προϋπολογισμού και θα συνδεόταν με 

συγκεκριμένους στόχους (δείκτες) εκπαιδευτικής πολιτικής. Οι ανισότητες στα 

                                                           
110  http://invest-in-education.eu/?page_id=3197. 

http://invest-in-education.eu/?page_id=3197
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κράτη-μέλη λόγω ελλειμματικών εθνικών προϋπολογισμών θα μεταφράζονταν σε 

τεράστιες ανισότητες στην ανάπτυξή τους, οι οποίες αποτελούν «βόμβα» για τα 

θεμέλια της Ευρώπης. 

Με αυτό το ιδεολογικό περίβλημα, το «Δίκτυο» για τη Μεταρρύθμιση στην 

Ελλάδα και την Ευρώπη ανέλαβε την ευθύνη της Πρωτοβουλίας Ευρωπαίων Πολιτών 

και κινήθηκε στη διαδικασία συλλογής υπογραφών. Το διάστημα συλλογής 

υπογραφών για την Πρωτοβουλία «Η εκπαίδευση αξίζει. Μην την υπολογίζεις στο 

έλλειμμα!» ήταν από τις 6 Αυγούστου του 2013 έως τις 6 Αυγούστου 2014111.  

Τα μέλη της επιτροπής, της 7μελούς ομάδας που ξεκίνησε την πρωτοβουλία ήταν 

οι: Παναγιώτης Παπαδόπουλος οικονομολόγος, Lιgia Deca από τη Ρουμανία, Ιάκωβος 

Ψάλτης, διδάκτωρ Επαγγελματικών Σπουδών στην Εκπαιδευτική Διοίκηση από την 

Κύπρο, Dessislava Angelova Dimitrova από τη Βουλγαρία, Marie Trellu-Kane, 

πρόεδρος και ιδρύτρια της Unis Cite από τη Γαλλία, Paulo Alexandre Dias de 

Vasconcelos Afonso, σύμβουλος της Σοσιαλιστικής Αντιπροσωπείας της Πορτογαλίας 

στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και Ragnar Weilandt, υποψήφιος διδάκτωρ του 

Πανεπιστημίου Warwick στη Γερμανία. Ο καθένας από τα μέλη της επιτροπής 

φρόντισε για τη διάδοση της καμπάνιας στη χώρα του προκειμένου να συγκεντρωθούν 

όσο το δυνατό περισσότερες υπογραφές112.  

Όσοι επιθυμούσαν να υπογράψουν μπορούσαν να το πράξουν απευθείας μέσα από 

την ιστοσελίδα www.invest-in-education.eu ή και μέσω του www.todiktio.eu, όπου 

δήλωνε τη χώρα του και κατέθετε τα βασικά στοιχεία ταυτοποίησής του. Ο τρόπος 

αυτός ήταν απολύτως ασφαλής και δεν ενείχε κανέναν κίνδυνο για τα προσωπικά 

δεδομένα των πολιτών. Η καμπάνια της Πρωτοβουλίας επικεντρώθηκε στα συνθήματα 

«Αξιοποιούμε τους θεσμούς για να αλλάξουμε ευρωπαϊκές πολιτικές», «Δεν αφήνουμε 

την κρίση να φτωχύνει την παιδεία», «Συγκεντρώνουμε ένα εκατομμύριο υπογραφές 

στην Ευρώπη για να μη μετρά το έλλειμμα στην Παιδεία».  

Οι διοργανωτές χρησιμοποίησαν τις δυνατότητες που παρέχουν τα social media 

και οι διαδικτυακοί τόποι που διευκολύνουν την επικοινωνία κυρίως μεταξύ ανθρώπων 

διαφορετικών χωρών. Συγκεκριμένα, η ομάδα του «Δικτύου» δημιούργησε και 

λειτούργησε από τον Αύγουστο του 2013 το διαδικτυακό προφίλ της πρωτοβουλίας 

«Η εκπαίδευση αξίζει. Μην την υπολογίζεις στο έλλειμμα!», με στόχο τη 

συγκέντρωση 1 εκατ. υπογραφών έως τις 6 Αυγούστου 2014.  

                                                           
111  http://invest-in-education.eu. 
112  http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/obsolete/details/2013/000006.  

http://www.invest-in-education.eu/
http://www.todiktio.eu/
http://invest-in-education.eu/
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/obsolete/details/2013/000006
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Η ομάδα πέτυχε σε λιγότερο από 10 μήνες τα εξής:  

• Η επίσημη ιστοσελίδα της πρωτοβουλίας: http://invest-in-education.eu/ 

προσελκύει πάνω από 262 μοναδικούς επισκέπτες καθημερινά!  

• Το προφίλ στο facebook έχει 3.673 likes. Το προφίλ στο Twitter έχει 358 

followers. 

Σύμφωνα με τις απόψεις των διοργανωτών, η έγκριση της Πρωτοβουλίας και η 

θεσμοθέτησή της θα είχε τεράστια οφέλη για τη χώρα μας, λόγω του ότι θα μπορούσε 

να απαλλαγεί από το Σύμφωνο Σταθερότητας, ενώ θα απαλλασσόταν και από το 

μνημόνιο. 

Η πρωτοβουλία αυτή για την εκπαίδευση θα μπορούσε να επιφέρει σημαντικές 

αλλαγές χρησιμοποιώντας υπαρκτούς αλλά αναξιοποίητους ευρωπαϊκούς θεσμούς 

συμμετοχικής δημοκρατίας. Πολίτες από κάθε μεριά της ΕΕ, από τη Βρετανία μέχρι 

την Κύπρο και από τη Φινλανδία μέχρι τη Μάλτα, ένωσαν τις δυνάμεις τους για να 

έρθει η εκπαίδευση στο κέντρο των ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων. 

Η εν λόγω πρωτοβουλία, σύμφωνα με τους διοργανωτές της, δεν έλαβε 

χρηματοδότηση από κανέναν φορέα ή οργανισμό. Έτυχε υποστήριξης από πολιτικές 

οντότητες από διαφορετικά πολιτικά κόμματα σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Σημαντική ήταν η στήριξη της Ευρωπαίας Επιτρόπου για την Παιδεία Ανδρούλας 

Βασιλείου, η οποία τόνισε ότι «υπάρχει ανάγκη να προχωρήσουμε σε μεταρρυθμίσεις 

που θα βελτιώσουν το εκπαιδευτικό μας σύστημα, ώστε να γίνουμε από τους 

καλύτερους, και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να επενδύσουμε στην Παιδεία». 

Την ανάγκη των μεταρρυθμίσεων συμμεριζόταν και ο νομπελίστας οικονομολόγος 

Χριστόφορος Πισσαρίδης, ο οποίος στήριξε ενεργά την πρωτοβουλία του «Δικτύου», 

τονίζοντας ότι «οι κρίσεις στην οικονομία έρχονται και παρέρχονται, αλλά οι νέοι 

έχουν μόνο μία ευκαιρία να αποκτήσουν τα σωστά εφόδια που θα τους οδηγήσουν σε 

μία παραγωγική και πετυχημένη καριέρα. Η περικοπή στα χρήματα που χρειάζονται 

για την παιδεία, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κρίση, είναι μια κοντόφθαλμη 

πολιτική. Ενέχει τον κίνδυνο να χαθεί μία ολόκληρη γενιά! Η επένδυση στην παιδεία 

είναι επένδυση στο μέλλον και το ποσό που δαπανάται για την παιδεία δεν πρέπει να 

υπολογίζεται στο έλλειμμα των χωρών»113.  

Τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία στήριξαν ακόμη η ακαδημαϊκός Ελένη Γλύκατζη-

                                                           
113  http://invest-in-education.eu/?page_id=3197. 
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Αρβελέρ, η οποία δήλωσε πως «ό,τι επενδύουμε στην παιδεία σήμερα, επιστρέφει ως 

ειρήνη και ανάπτυξη αύριο… Είναι σημαντική προσπάθεια γιατί συνιστά όραμα που 

ξεπερνά την κρίση. Δίνει ελπίδα και αποτελεί παράδειγμα ενεργοποίησης των 

πολιτών». Ο ομότιμος καθηγητής Φιλοσοφικής του ΑΠΘ Εμμανουήλ Κριαράς είχε 

τοποθετηθεί θετικά στην πρωτοβουλία, λέγοντας ότι «η παιδεία είναι το θεμέλιο του 

Πολιτισμού και της Ανάπτυξης. Γι’ αυτό και υποστηρίζω με όλες μου τις δυνάμεις την 

Πρωτοβουλία». 

Χαρακτηριστική ήταν η τοποθέτηση του Hannes Swoboda, προέδρου των 

Σοσιαλδημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: «Χρειαζόμαστε ένα νέο μοντέλο 

πολιτικής για τη διαχείριση των κρίσεων το οποίο θα υπερβαίνει τη δημοσιονομική 

λιτότητα. Η επένδυση στο μέλλον προϋποθέτει επένδυση στην εκπαίδευση». 

«Η μεγαλύτερη δύναμη για την κίνηση προς τα μπρος του πλανήτη είναι η παιδεία. 

Σε όλες τις χώρες και σε όλες τις εποχές», είπε χαρακτηριστικά ο δρ Σταμάτιος 

Κριμιζής, ακαδημαϊκός και διαστημικός επιστήμονας της NASA. 

Όμως, και άνθρωποι του αθλητισμού πήραν θέση, όπως ο Joachim Löw, 

προπονητής της Εθνικής ποδοσφαίρου Ανδρών της Γερμανίας, ο οποίος υπογράμμισε 

ότι «τα παιδιά της Ευρώπης είναι το μέλλον όλων μας. Έχουν όλα δικαίωμα σε 

υψηλής ποιότητας παιδεία, δηλαδή σε ίσες ευκαιρίες». Ο τότε δήμαρχος 

Καρπενησίου, Κώστας Μπακογιάννης, ήταν, επίσης, μεταξύ των ένθερμων 

υποστηρικτών της Πρωτοβουλίας. «Η Ευρώπη κινδυνεύει να χάσει μια γενιά. Η 

κρίση δοκιμάζει το πιο πολύτιμο και θεμελιώδες κομμάτι της κοινωνικής συνοχής, 

τους νέους. Χρειαζόμαστε ένα νέο ξεκίνημα με αφετηρία την επένδυση στην 

εκπαίδευση. Υποστηρίζω θερμά την πρωτοβουλία αυτή, καθώς θεωρώ ότι είναι η 

αρχή για μια καλύτερη Ευρώπη που να βασίζεται στην παροχή ίσων ευκαιριών», 

δήλωσε χαρακτηριστικά. 

Μιλώντας για την Πρωτοβουλία, ο μουσικός του συγκροτήματος «Imam Baildi», 

Λύσανδρος Φαληρέας, τόνισε ότι «αν είσαι 50, η κρίση χτυπά τις καταθέσεις σου. Αν 

είσαι 30, δυσκολεύει την καριέρα και τις καταθέσεις σου. Αν είσαι 15, επηρεάζει την 

ποιότητα εκπαίδευσης και την υπόλοιπη ζωή σου…». 

Μεταξύ των πρώτων που υπέγραψαν την Πρωτοβουλία ήταν οι: Ιερώνυμος, 

αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, Κάρολος Παπούλιας, Πρόεδρος της 

Ελληνικής Δημοκρατίας, Γιάννης Μπουτάρης, δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Henry 

Malosse, πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών και Κοινωνικών Υποθέσεων της ΕΕ, 

Νίκος Αλιάγας, Γάλλος παρουσιαστής ελληνικής καταγωγής και η Βρετανίδα 
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συγγραφέας Victoria Hislop114. 

Στο χρονολόγιο των δράσεων της εν λόγω Πρωτοβουλίας υπάρχουν ορισμένες 

ημερομηνίες-σταθμοί. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της ανάληψης της Πρωτοβουλίας 

και για την όσο το δυνατόν καλύτερη προετοιμασία της δράσης, ομάδα του 

«Δικτύου» με επικεφαλής τον Γιάννη Μαστρογεωργίου συμμετείχε στις 9 Απριλίου 

2013 στην εκδήλωση που διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή και Κοινωνική Επιτροπή της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, με θέμα: «European citizens: intitiative day 2013» στις 

Βρυξέλλες (ημέρα αφιερωμένη στις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες πολιτών).  

Στις 5 Δεκεμβρίου2013,ο αντιπρόεδρος του «Δικτύου», Τάκης Αναστόπουλος, 

συμμετείχε στο workshop «An ECI That Works! »που πραγματοποιήθηκε στις 

Βρυξέλλες, με στόχο να καταγραφούν οι δυσκολίες και τα προβλήματα που 

αντιμετωπίζει μια Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών. 

Στις 16 Δεκεμβρίου 2013 έγινε παρουσίαση της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας 

Πολιτών (ECI) για την Παιδεία σε συνέντευξη Τύπου από τους εμπνευστές και 

υποστηρικτές του «Invest in Education» στα γραφεία της Αντιπροσωπείας της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.  

Στις 5 Φεβρουαρίου 2014, η πρόεδρος του «Δικτύου» για τη Μεταρρύθμιση στην 

Ελλάδα και την Ευρώπη, Άννα Διαμαντοπούλου, συναντήθηκε με καθηγητές και 

φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου και του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Η 

συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο ώστε να προωθηθεί η καμπάνια για την 

πρώτη ελληνική Πρωτοβουλία Πολιτών για την Παιδεία. Στις 26-29 Μαΐου 2014, 

νέοι και νέες από τα 28 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συναντήθηκαν στο 

πλαίσιο της απονομής του Ευρωπαϊκού Βραβείου Νεότητας «Καρλομάγνος». Η 

Ελλάδα εκπροσωπήθηκε με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών για την Παιδεία 

«Invest in Education», στην οποία απονεμήθηκε και ο τίτλος του «National Winning 

Project of Greece».  

Η Ερμέλα Γιάννα συμμετείχε στην απονομή του Ευρωπαϊκού Βραβείου 

Νεότητας «Καρλομάγνος», στο Άαχεν της Γερμανίας, εκπροσωπώντας την Ελλάδα 

με το «Invest in education», που αποτελεί και την πρώτη Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία 

Πολιτών από ελληνικό φορέα. Το Ευρωπαϊκό Βραβείο Νεότητας «Καρλομάγνος» 

διοργανώνεται κάθε χρόνο από κοινού από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ίδρυμα 

του Διεθνούς Βραβείου Καρλομάγνου του Άαχεν και έχει ως στόχο να ενθαρρύνει 

                                                           
114  http://invest-in-education.eu/?page_id=3190.  

http://invest-in-education.eu/?page_id=3190


 

65 

 

την ανάπτυξη ευρωπαϊκής συνείδησης μεταξύ των νέων ανθρώπων, καθώς και τη 

συμμετοχή τους σε ευρωπαϊκά σχέδια ολοκλήρωσης.  

Ακολούθως, στις 16 Μαΐου του 2014, η Κυπριακή Ομάδα Εθελοντών 

Υποστήριξης της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών «Invest in Education», υπό 

την αιγίδα του «Δικτύου» για τη Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη, 

διοργάνωσε ανοικτή συζήτηση με θέμα: «Σε τι είδους παιδεία πρέπει να επενδύσει η 

Κύπρος σήμερα», με ομιλητή τον δρα Χριστόφορο Πισσαρίδη, κάτοχο βραβείου 

Νόμπελ Οικονομικών Επιστημών και πρέσβη της Πρωτοβουλίας. Στις 2-11 Μαΐου 

του 2014, η Εύα Αμπάζη παρουσίασε την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών για την 

Παιδεία «Invest in Education» στην έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο 

Στρασβούργο, στο πλαίσιο της εκδήλωσης για τη Νεολαία με θέμα: «Ιδέες για μια 

καλύτερη Ευρώπη» και στόχο να φέρει τα θεσμικά όργανα της ΕΕ πιο κοντά στους 

νέους της Ευρώπης. Στις 9 Μαΐου του 2014, η Ανθή Σουλιτσιώτη, μέλος του 

«Δικτύου», συμμετείχε ως ομιλήτρια στο knowledge shots© για την Ημέρα της 

Ευρώπης που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη. 

Τελικά, η Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών «Η εκπαίδευση αξίζει. Μην την 

υπολογίζεις στο έλλειμμα!» δεν συγκέντρωσε μέσα στο χρονικό διάστημα των 12 

μηνών τον αριθμητικό στόχο του 1 εκατομμυρίου υπογραφών, με αποτέλεσμα να μην 

περάσει στο επόμενο στάδιο. Οι βασικές δυσκολίες ήταν η συμπλήρωση των 

στοιχείων της ταυτότητας και η άγνοια περί του θεσμού-εργαλείου της Πρωτοβουλίας 

Ευρωπαίων Πολιτών που, σε συνδυασμό, δεν επέτρεπαν την απρόσκοπτη συμμετοχή 

των πολιτών, αλλά αντιθέτως τους αποθάρρυναν να συμμετάσχουν. Καταχωρίστηκε 

στο Μητρώο ως Πρωτοβουλία με ανεπαρκή υποστήριξη. 
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Ε΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Η έρευνά μου 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ε. 1. Μεθοδολογική προσέγγιση έρευνας 

Στην παρακάτω έρευνα θα παρουσιάσουμε το υλικό που συλλέχθηκε με 

συνεντεύξεις, οι οποίες αποτελούν ένα από τα βασικότερα ίσως εργαλεία της 

ποιοτικής μεθόδου. 

Η ποιοτική προσέγγιση στην έρευνα στοχεύει στη διερεύνηση και κατανόηση σε 

βάθος των κοινωνικών φαινομένων. Η ποιοτική έρευνα διερευνά την εμπειρία των 

ατόμων και τα υποκειμενικά νοήματα που τη συγκροτούν, εστιάζοντας πάντα στο 

ευρύτερο κοινωνικό και πολιτισμικό (αξιακό και ιδεολογικό) πλαίσιο (context) στο 

οποίο εγγράφεται. Χαρακτηριστικά της ποιοτικής προσέγγισης είναι το μικρό δείγμα 

συμμετεχόντων, η ανάλυση λόγου ή και κειμένων115.  

                                                           
115  http://www.ucy.ac.cy/pakepe/el/research-services/research-kind.  

http://www.ucy.ac.cy/pakepe/el/research-services/research-kind
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Σύμφωνα µε τον Β. Φίλια, «η συνέντευξη είναι το αποτέλεσμα κάποιου είδους 

μεθοδολογικής στρατηγικής» και «η πληροφορία πραγματοποιείται µέσω δύο 

συνειδητοποιήσεων». Οι συνεντεύξεις που επιλέχθηκαν στην παρούσα έρευνα ήταν 

δομημένες, καθώς ζητήθηκε από τους ερωτώμενους να απαντήσουν σε 

προκαθορισμένες ερωτήσεις, οι οποίες είχαν συγκεκριμένο αριθμό και 

περιεχόμενο116.  

Oι συμμετέχοντες στην έρευνα, 15 άτομα, αποτελούν δείγμα ευκολίας 

(«Convenience Sampling»), με την παραδοχή ότι οι ευρωβουλευτές εκπροσωπούν τα 

ευρωπαϊκά κόμματα στα οποία ανήκουν. Το ερωτηματολόγιο δεν απευθύνθηκε στους 

αρχηγούς  των ευρωκομμάτων γιατί εκτιμήθηκε ότι θα υπήρχε δυστοκία στην 

επικοινωνία. Στην εξαγωγή των συμπερασμάτων έγινε ομαδοποίηση των απαντήσεων 

με βάση τη συνάφεια στο περιεχόμενο, για την πιο ουσιαστική και σαφή αποτίμηση 

της πορείας του όλου εγχειρήματος. 

Οι συνεντευξιαζόμενοι έχουν κοινά χαρακτηριστικά, καθώς οι περισσότεροι 

ασχολούνται με την πολιτική και πολλοί από αυτούς είναι ή υπήρξαν άμεσα 

εμπλεκόμενοι στην παραγωγή ευρωπαϊκών πολιτικών. Στην έρευνα συμμετέχουν 

ευρωβουλευτές, βουλευτές, πρώην επίτροποι, πρώην υπουργοί, στελέχη της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ακαδημαϊκοί. Όσον αφορά την επιλογή των 

ακαδημαϊκών, τα πρόσωπα της έρευνας δεν έχουν ασχοληθεί ειδικότερα με το θέμα 

των ΠΕΠ και η επιλογή τους έγινε κατόπιν της θετικής τους ανταπόκρισης στην 

απάντηση του ερωτηματολογίου. Αρκετοί ήταν οι ακαδημαϊκοί στους οποίους 

απευθυνθήκαμε αλλά δεν απάντησαν. Συγκεκριμένα, στην έρευνα συμμετέχουν ο 

εκπρόσωπος Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαργαρίτης Σχοινάς –οι απαντήσεις 

του οποίου είναι και οι επίσημες απαντήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής–, η πρώην 

επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρώην υπουργός των κυβερνήσεων του 

ΠΑΣΟΚ Άννα Διαμαντοπούλου, οι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και μέλη της 

Συνομοσπονδιακής Ομάδας της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των 

Πρασίνων των Βορείων Χωρών (GUE-NGL) Κώστας Χρυσόγονος και Δημήτρης 

Παπαδημούλης (αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου). Ακόμη απαντούν οι 

ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του 

Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) (ΕPP) Ελίζα Βόζεμπεργκ και 

Μαρία Σπυράκη, καθώς και οι πρώην ευρωβουλευτές του ίδιου κόμματος, Μαριέττα 

                                                           
116  Β. Φίλιας (1993), Εισαγωγή στη μεθοδολογία και τεχνικές των κοινωνικών ερευνών. Εκδόσεις 

Gutenberg, σελ. 129. 
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Γιαννάκου (και πρώην υπουργός) και Ρόδη Κράτσα. Επίσης, συμμετέχουν ο πρώην 

υπουργός του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Μαγκριώτης, ο γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής της 

ΝΔ και βουλευτής Ηρακλείου Λευτέρης Αυγενάκης και ο βουλευτής Κιλκίς του ίδιου 

κόμματος Γεώργιος Γεωργαντάς. Τέλος, συμμετέχουν οι υπάλληλοι της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής Νίκος Γιαννής και Χρήστος Μπεζιρτζόγλου, καθώς και οι ακαδημαϊκοί 

Παρούλα Νάσκου-Περράκη και Αντώνης Κλάψης. 

Οι ερωτήσεις που τέθηκαν στους συνεντευξιαζόμενους είναι οι εξής:  

1) Από 1ης Απριλίου 2012 οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν τη 

δυνατότητα να συμμετάσχουν στην Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών (ΠΕΠ) 

(European Citizens' Initiative). Πρόκειται για ένα εργαλείο που παρέχει τη 

δυνατότητα σε ένα εκατομμύριο πολίτες της ΕΕ να συμμετάσχουν άμεσα στη 

διαμόρφωση των πολιτικών της ΕΕ, ζητώντας από την Επιτροπή να υποβάλει 

νομοθετική πρόταση. Ποια ήταν τα οφέλη μέχρι σήμερα από τη χρήση αυτού του 

εργαλείου; 

2) Η Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών οδηγεί τους πολίτες πιο κοντά στην ΕΕ; 

Δημιουργεί τις συνθήκες μιας σφαίρας δημόσιας διαβούλευσης για θέματα που τους 

απασχολούν; 

3) Ακόμη και οι επιτυχημένες πρωτοβουλίες δεν κατέληξαν σε αλλαγή πολιτικής 

και νομοθετική πρόταση από την Επιτροπή. Υπάρχει φόβος μήπως χαθεί το 

αποκλειστικό δικαίωμα της ΕΕ για νομοθετική πρωτοβουλία; 

4) Είναι πολιτικό εργαλείο η Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών; Πώς μπορούν 

τα ευρωπαϊκά κόμματα να κάνουν χρήση του εργαλείου; Αποκόμισαν μέχρι σήμερα 

οφέλη απ’ αυτήν τη διαδικασία; 

5) Είναι δυνατόν μέσα από τη χρήση, την προσέγγιση και την αντίληψη του 

διακυβεύματος της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών να προκύψει ένα δυνητικό 

εκλογικό κοινό για τα κόμματα της ΕΕ; 

6) Τα ευρωπαϊκά κόμματα παρέχουν νομική και οικονομική υποστήριξη στις 

ΠΕΠ; Στηρίζουν επικοινωνιακά το εγχείρημα; Ποιος είναι ο ρόλος των εθνικών 

κομμάτων στη στήριξη του εργαλείου, υπάρχει συνεργασία με τα ευρωπαϊκά; 

7) Υπάρχει φόβος να ατονήσει η χρήση της Πρωτοβουλίας Ευρωπαίων Πολιτών, 

εάν οι πρωτοβουλίες δεν πετυχαίνουν και απλά αρχειοθετούνται ως δράσεις της ΕΕ; 

8) Είναι δυνατόν αυτό το εργαλείο να λειτουργήσει με αντίστοιχη δυναμική που 

έχουν τα δημοψηφίσματα στην Ευρώπη στο πλαίσιο της Συμμετοχικής Δημοκρατίας; 
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Ε. 2. Τα οφέλη από τη χρήση της Πρωτοβουλίας Ευρωπαίων 

Πολιτών 

 

Οι πολίτες της Ευρώπης διαθέτουν εκτός από εθνική και ευρωπαϊκή ταυτότητα. 

Τα προβλήματά τους είναι μεγαλύτερα από τα όρια των χωρών τους. Μπορούν να 

συζητούν σε ευρωπαϊκά πλαίσια. Συμμετέχουν στο ευρωπαϊκό πολιτικό γίγνεσθαι, 

εστιάζοντας σε ζητήματα που απασχολούν το σύνολο της κοινωνίας. Προτείνουν 

λύσεις για τα θέματα που τους απασχολούν. Είναι ενεργοί. Αυτά είναι ορισμένα από 

τα οφέλη που προέκυψαν από τη χρήση της Πρωτοβουλίας Ευρωπαίων Πολιτών.  

Αποτιμώντας τα οφέλη της Πρωτοβουλίας Ευρωπαίων Πολιτών στο πλαίσιο της 

συγκεκριμένης έρευνας, ο εκπρόσωπος Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

Μαργαρίτης Σχοινάς, τόνισε ότι «οι Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες Πολιτών 

θεσπίστηκαν με τη Συνθήκη της Λισαβόνας και δρομολογήθηκαν ως ένα μέσο ώστε 

να μπορούν οι πολίτες να συμβάλλουν στη διαμόρφωση των προτεραιοτήτων της ΕΕ. 

Οι σημαντικές αυτές δράσεις εγκαινιάστηκαν τον Απρίλιο του 2012, όταν άρχισε να 

ισχύει ο κανονισμός σχετικά με την πρωτοβουλία πολιτών, ο οποίος θέτει σε 

εφαρμογή τις διατάξεις της Συνθήκης. Σύμφωνα με τη Συνθήκη, κάθε πολίτης έχει το 

δικαίωμα να συμμετέχει στο δημοκρατικό βίο της Ένωσης μέσω της Ευρωπαϊκής 

Πρωτοβουλίας Πολιτών. Οι διαδικασίες και οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για την 

πρωτοβουλία πολιτών θα πρέπει να είναι σαφείς, απλές και εύχρηστες. Από τα μέχρι 

σήμερα βασικότερα επιτεύγματα είναι η διεξαγωγή των ευρωπαϊκών συζητήσεων σε 

θέματα για το κοινό μας ευρωπαϊκό μέλλον. Παράλληλα, ιδιαίτερα σημαντική ήταν η 

δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δήμου (European demos), καθώς με αυτήν την 

πρωτοβουλία υπάρχει πλέον η συνειδητοποίηση ότι τα προβλήματα που 

αντιμετωπίζουμε είναι μεγαλύτερα από τα στενά όρια των χωρών-μελών, και βεβαίως 

το γεγονός ότι έχουμε ταυτόχρονα εθνική και ευρωπαϊκή ταυτότητα». 

Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Χρυσόγονος εκτιμά ότι «η Πρωτοβουλία 

Ευρωπαίων Πολιτών αποτελεί ένα χρήσιμο και ενδιαφέρον εργαλείο στα χέρια των 

πολιτών, καθώς τους δίνει το έναυσμα να εστιάσουν σε ζητήματα που απασχολούν το 

σύνολο της κοινωνίας, προτείνοντας λύσεις ή έστω δίνοντας ιδέες στην Επιτροπή, με 

στόχο την υιοθέτηση πολιτικών για την επίλυσή τους. Από το 2012 μέχρι σήμερα 
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έχουν υποβληθεί δεκάδες φάκελοι πρωτοβουλιών που εστιάζουν σε διάφορους 

τομείς, όπως το περιβάλλον, η προστασία αδύναμων κοινωνικών ομάδων, η 

οικονομία κ.ά. Βεβαίως, ο αριθμός αυτός θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερος, όμως 

αποτελεί μια χρήσιμη βάση ώστε η ιδέα της Πρωτοβουλίας να ωριμάσει και να δώσει 

ακόμη καλύτερα αποτελέσματα στο μέλλον». 

Αξιολογώντας το εγχείρημα της Πρωτοβουλίας Ευρωπαίων Πολιτών, η 

ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Ελίζα Βόζεμπεργκ τόνισε ότι «η ΠΕΠ είναι 

ουσιαστικά το πρώτο υπερεθνικό εργαλείο συμμετοχικής δημοκρατίας στον κόσμο, 

που εισήχθη με τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Άτομα και ομάδες από όλα τα κράτη-

μέλη έχουν τη δυνατότητα να ενώσουν τις φωνές τους, για να προτείνουν λύσεις σε 

σημαντικά ζητήματα πανευρωπαϊκού χαρακτήρα και να προωθήσουν συγκεκριμένες 

πολιτικές. Τα οφέλη εντοπίζονται κυρίως στη βαθύτερη κατανόηση από τους πολίτες 

του πραγματικού τους ρόλου στη λειτουργία των σύγχρονων δημοκρατικών 

συστημάτων και, ως εκ τούτου, στην προσπάθεια ενίσχυσης της εμπιστοσύνης τους 

προς τα όργανα που παράγουν και εκτελούν πολιτικές. Γι’ αυτό, άλλωστε, έχουμε 

υποχρέωση οι ευρωβουλευτές, ως φορείς δημόσιου λόγου, να φέρουμε τους πολίτες 

μας πιο κοντά στην Πρωτοβουλία, να τους ενημερώσουμε για το πεδίο εφαρμογής 

της και τη συμβολή της στη διαδικασία δημοκρατικής διαβούλευσης».  

Πέντε χρόνια μετά τη χρήση του συγκεκριμένου μέσου, η πρώην επίτροπος της 

ΕΕ και πρώην υπουργός Άννα Διαμαντοπούλου εκτιμά ότι υπάρχει έλλειμμα 

ενημέρωσης. «Δεν γνωρίζω καμία πρωτοβουλία που να κατάφερε να αλλάξει την 

ευρωπαϊκή νομοθεσία στο πεδίο που προσπάθησε, παρά το 1 εκατομμύριο υπογραφές 

που συγκέντρωσε. Αυτό το γεγονός από μόνο του είναι απογοητευτικό. Φυσικά είναι 

σημαντικό να πούμε ότι δίνεται ο λόγος στους πολίτες, αλλά είναι τρομερά δύσκολο 

να τελεσφορήσει μια τέτοια πρωτοβουλία. Επίσης, το έλλειμμα ενημέρωσης των 

πολιτών είναι τεράστιο, καθώς δεν το γνωρίζουν και γι’ αυτό είναι επιφυλακτικοί να 

υπογράψουν. Σε γενικές γραμμές ένα τέτοιο εργαλείο όντως δίνει δύναμη και λόγο 

στους πολίτες αλλά μόνο στην περίπτωση που είναι σε θέση να το γνωρίζουν». 

Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και αντιπρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου, 

Δημήτρης Παπαδημούλης, εστιάζει την κριτική στην ανταπόκριση της Κομισιόν, 

τονίζοντας ότι «τα μέχρι τώρα στοιχεία δεν είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, όχι τόσο 

στο ζήτημα της συμμετοχής, του ενδιαφέροντος και της κινητοποίησης των πολιτών 

για σημαντικά ευρωπαϊκά ζητήματα, όσο στο ζήτημα της ανταπόκρισης από τους 

θεσμούς, και κυρίως από την Κομισιόν. Το ECI είναι ένα σπουδαίο εργαλείο 
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συμμετοχικής δημοκρατίας, ωστόσο απαιτείται η σημασία και ο ρόλος του να 

ενισχυθεί σημαντικά». 

Η ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μαρία Σπυράκη υπογραμμίζει ότι «η 

Πρωτοβουλία Πολιτών είναι το πρώτο υπερεθνικό εργαλείο συμμετοχικής 

δημοκρατίας στον κόσμο και μία από τις μεγαλύτερες καινοτομίες της Συνθήκης της 

Λισαβόνας. Φυσικά, είναι αναπόφευκτο ότι επιφέρει αλλαγές, μικρές και μεγάλες στο 

οικοδόμημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για ένα εργαλείο που επιτρέπει την 

άσκηση πολιτικής στη διαμόρφωση πολιτικού προγράμματος. Επομένως, δεν αλλάζει 

κάτι από την καθιερωμένη πρακτική της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας. Το 

αποκλειστικό δικαίωμα της Επιτροπής να αναλαμβάνει νομοθετικές πρωτοβουλίες 

παραμένει άθικτο. Η Πρωτοβουλία των Πολιτών δεν οδηγεί υποχρεωτικά σε 

νομοθετικές προτάσεις, αλλά καλεί την Επιτροπή να νομοθετήσει και αυτή έχει τον 

τελευταίο λόγο αν θα δώσει συνέχεια σε μία Πρωτοβουλία». 

Κληθείσα να αποτιμήσει τα μέχρι τώρα οφέλη της Πρωτοβουλίας Ευρωπαίων 

Πολιτών, η πρόεδρος του Ιδρύματος «Κωνσταντίνος Καραμανλής» και πρώην 

ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Ρόδη Κράτσα υπογράμμισε ότι «η πενταετία 

είναι καλή ευκαιρία και καλό timing για απολογισμό της πρωτοβουλίας των πολιτών. 

Η “Ευρώπη” μάς έχει αποδείξει ότι κάνει αργά βήματα. Έτσι και η πρωτοβουλία αυτή 

θέλει το χρόνο της και κυρίως τώρα που η σχέση “Ευρώπη και πολίτες”, περνάει 

κρίση». 

Ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Λευτέρης 

Αυγενάκης, εξέφρασε την άποψη ότι «η θεσμοθέτηση της Πρωτοβουλίας Ευρωπαίων 

Πολιτών (ΠΕΠ) προσφέρει μια νέα δυνατότητα άμεσης συμμετοχής και παρέμβασης 

των Ευρωπαίων πολιτών στα δρώμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επιρροής των 

αποφάσεων και νομοθετικών πρωτοβουλιών της ΕΕ».  

«Με την Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών οι πολίτες της ΕΕ απέκτησαν δικό 

τους ρόλο στα ευρωπαϊκά πράγματα», σχολίασε στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας η 

πρώην υπουργός Παιδείας και Υγείας και πρώην ευρωβουλευτής της Νέας 

Δημοκρατίας Μαριέττα Γιαννάκου. Συγκεκριμένα, υποστήριξε τα εξής: «Αποτελεί, 

πράγματι, μία θεσμική καινοτομία για την προαγωγή της σχέσης των πολιτών με τη 

νομοθετική διαδικασία στην ΕΕ. Το άρθρο 11 της Συνθήκης, στο οποίο διατυπώθηκε 

η σχετική πρόνοια, υπήρξε το αποτέλεσμα μίας μακράς και γόνιμης συζήτησης 

σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους θα δημιουργηθούν οι δυνατότητες, 

προκειμένου οι πολίτες της ΕΕ να αποκτήσουν το δικό τους ρόλο στα ευρωπαϊκά 
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πράγματα. Κυριαρχούσε μία λογική της παθητικής συναίνεσης των πολιτών σε όσα 

αποφάσιζαν οι ευρωπαϊκές ελίτ στο πλαίσιο των διακυβερνητικών και ενωσιακών 

θεσμών. Δεν μπορείς να αναγνωρίζεις μόνο δικαιώματα μετακίνησης, εργασίας και 

διαμονής, και να μην αποδίδεις σημασία στην πραγματική πολιτική συμμετοχή των 

πολιτών της ΕΕ».  

Ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Μαγκριώτης χαρακτήρισε σημαντική τη 

θεσμοθέτηση αυτής της δυνατότητας, όμως εκτίμησε ότι τα πρακτικά οφέλη, μέχρι 

σήμερα, είναι σχεδόν ανύπαρκτα. «Οι αποφάσεις παίρνονται από την Κομισιόν και οι 

πιο σημαντικές από τη Σύνοδο Κορυφής. Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

έχει ενισχυθεί, παραμένει, όμως, συμβουλευτικός», τόνισε χαρακτηριστικά. 

Από την πλευρά του, ο βουλευτής Κιλκίς της Νέας Δημοκρατίας Γεώργιος 

Γεωργαντάς εκτίμησε ότι η Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών έχει αποδείξει μέχρι 

σήμερα τη μεγάλη σημασία που έχει η συμμετοχή των Ευρωπαίων πολιτών στη 

διαμόρφωση της πολιτικής της ΕΕ αλλά και στο νομοθετικό της έργο. «Σύμφωνα με 

στοιχεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, από το 2012 έχουν ξεκινήσει πάνω από 40 

Πρωτοβουλίες. Μολονότι δεν πήραν έγκριση όλες, ο αριθμός αυτός δείχνει την 

πρόθεση των πολιτών να συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων, όχι μόνο σε 

εθνικό/περιφερειακό επίπεδο, αλλά και σε ευρωπαϊκό. Ο μηχανισμός αυτός 

δημιούργησε μια διακρατική συζήτηση μεταξύ των πολιτών, με σκοπό την επίλυση 

προβλημάτων της καθημερινότητας. Επιπλέον, ενίσχυσε το αίσθημα εμπιστοσύνης 

και αλληλεξάρτησης των πολιτών με τα Όργανα της ΕΕ», επισήμανε. 

Ο δρ Ευρωπαϊκών Σπουδών, ιδρυτής της οργάνωσης και του περιοδικού 

«Ευρωπαϊκή Έκφραση» και στέλεχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Νίκος Γιαννής, 

εκτίμησε ότι τα μέχρι σήμερα οφέλη από την εφαρμογή στην πράξη του θεσμού της 

Πρωτοβουλίας Ευρωπαίων Πολιτών είναι η συμμετοχή των Ευρωπαίων πολιτών, η 

δυνατότητα συμμετοχής των Ευρωπαίων πολιτών, η ευαισθητοποίηση της κοινής 

γνώμης, η δημιουργία διευρωπαϊκών δικτύων διαπολιτισμικής κατανόησης και ενός 

ευρωπαϊκού δήμου. Επισήμανε την προώθηση 2-3 συγκεκριμένων σημαντικών 

ζητημάτων, αν και είναι ακόμη νωρίς για την επίτευξη απτών αποτελεσμάτων. 

Ο υπάλληλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Χρήστος Μπεζιρτζόγλου απάντησε στις 

ερωτήσεις της εν λόγω έρευνας ως φυσικό πρόσωπο, τονίζοντας ότι οι απαντήσεις 

του δεν αποτελούν την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στο ερώτημα ποια 

ήταν τα οφέλη μέχρι σήμερα από τη χρήση αυτού του εργαλείου, ανέφερε τα εξής: 

«Η δημιουργία ευρωπαϊκών συζητήσεων σε ευρωπαϊκά θέματα για το κοινό μας 
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ευρωπαϊκό μέλλον. Η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δημόσιου χώρου – European 

public sphere. Η συνειδητοποίηση ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε είναι 

μεγαλύτερα από τα στενά σύνορα των χωρών μελών, αλλά και το γεγονός ότι έχουμε 

ταυτόχρονα εκτός της εθνικής ταυτότητας και την ευρωπαϊκή». 

Η καθηγήτρια Διεθνούς Δικαίου Διεθνών Οργανισμών, διδάκτωρ της Νομικής 

Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου, Παρούλα Νάσκου-Περράκη θεωρεί ότι οι 

Ευρωπαίοι πολίτες δεν ενημερώθηκαν επαρκώς για το εν λόγω εργαλείο. «Δεν 

νομίζω ότι οι πολίτες ενημερώθηκαν για την πρωτοβουλία αυτή. Προσωπικά 

υπέγραψα μόνο μία φορά σε αίτημα που μου εστάλη. Το ευρύ κοινό νομίζω ότι 

αγνοεί τη δύναμη αυτής της πρωτοβουλίας!!» 

Ο δρ Αντώνης Κλάψης, μέλος του Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού 

της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών στο πτυχιακό πρόγραμμα 

«Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό» στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, τόνισε ότι 

«στόχος της δημιουργίας της Πρωτοβουλίας Ευρωπαίων Πολιτών ήταν η ενίσχυση 

της συμμετοχής των πολιτών των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην 

ανάπτυξη των πολιτικών της. Θεωρητικά, το σχήμα ήταν πολύ ενδιαφέρον και εν 

μέρει θα μπορούσε αφενός να βοηθήσει στην εξοικείωση των πολιτών με τις ποικίλες 

δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και αφετέρου να συμβάλει στη μείωση του 

δημοκρατικού ελλείμματος που παρατηρείται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Στην πράξη, ωστόσο, το σύστημα λειτούργησε ατελώς. Ελάχιστοι πολίτες 

ενημερώθηκαν για την ύπαρξη της Πρωτοβουλίας και ακόμα λιγότεροι (για την 

ακρίβεια: ελάχιστοι) ασχολήθηκαν ενεργά με αυτήν». 

 

Η Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών είναι ένα μέσο που δίνει τη δυνατότητα σε 

κάθε Ευρωπαίο πολίτη να συμμετέχει στο δημοκρατικό βίο της Ένωσης. Η 

δυνατότητα να διεξάγονται ευρωπαϊκές συζητήσεις για το κοινό μας ευρωπαϊκό 

μέλλον, καθώς τα προβλήματα είναι ευρωπαϊκά και ξεπερνούν τα όρια των κρατών-

μελών, είναι αναμφισβήτητα ένα μεγάλο κέρδος που προέκυψε από τη χρήση της. 

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δήμου. Η Πρωτοβουλία 

ενεργοποιεί τους πολίτες και τους ωθεί να εστιάσουν σε ζητήματα που απασχολούν 

το σύνολο της κοινωνίας, προτείνοντας λύσεις σε θέματα που τους απασχολούν. 

Είναι εξαιρετικά σημαντικό το γεγονός ότι γίνεται μια διακρατική συζήτηση για 

θέματα καθημερινότητας. Μάλιστα, καταγράφεται στα θετικά χαρακτηριστικά του 

εργαλείου ότι μπορούν να συνυπάρχουν άτομα και ομάδες από όλα τα κράτη-μέλη με 
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εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά, γλώσσα, ήθη, θρησκεία, κουλτούρα, βιοτικό 

επίπεδο, που βρίσκουν σημείο επικοινωνίας για ζητήματα πανευρωπαϊκού χαρακτήρα 

για τα οποία ζητούν συγκεκριμένες πολιτικές λύσεις.  

Η Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών δίνει δύναμη και λόγο στους πολίτες. Τους 

βοηθά να συνειδητοποιήσουν ότι διαθέτουν ταυτόχρονα εκτός από την εθνική 

ταυτότητα και την ευρωπαϊκή. Είναι ένα εργαλείο που επιτρέπει την άσκηση 

πολιτικής στη διαμόρφωση πολιτικού προγράμματος, καθώς είναι μια νέα 

δυνατότητα άμεσης συμμετοχής και παρέμβασης των Ευρωπαίων πολιτών στα 

δρώμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ουσιαστικά, δηλαδή, το συγκεκριμένο μέσο 

παρέχει τη δυνατότητα στους πολίτες της ΕΕ να αποκτήσουν το δικό τους ρόλο στα 

ευρωπαϊκά πράγματα. Ωστόσο, η συμμετοχή των πολιτών είναι χωρίς αμφιβολία ένα 

από τα μεγάλα οφέλη που προέκυψαν από τη χρήση του εργαλείου. Ακολούθως, η 

ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης και η δημιουργία ευρωπαϊκών δικτύων 

συγκαταλέγονται στους καρπούς που αποκομίσαμε από την Πρωτοβουλία. Ορισμένοι 

εκτιμούν ότι η Πρωτοβουλία θα μπορούσε να βοηθήσει στην εξοικείωση των πολιτών 

με τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να συμβάλει στη μείωση του 

Δημοκρατικού Ελλείμματος εάν είχε γίνει πιο γνωστή και οικεία στους Ευρωπαίους 

πολίτες.  

 

Ε. 3. Η ΠΕΠ οδηγεί τους πολίτες πιο κοντά στην ΕΕ 

 

Ένας από τους βασικούς στόχους της θεσμοθέτησης της Πρωτοβουλίας 

Ευρωπαίων Πολιτών ήταν η δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων ώστε οι 

πολίτες να οδηγηθούν πιο κοντά στην ΕΕ. Παράλληλα, καλλιεργήθηκαν αυξημένες 

προσδοκίες για τη δημιουργία συνθηκών μιας σφαίρας δημόσιας διαβούλευσης για 

θέματα που τους απασχολούν. Σύμφωνα με τα στοιχεία που προκύπτουν από την 

έρευνά μας, γίνεται μια προσπάθεια ισχυροποίησης του ρόλου των πολιτών και 

δημιουργίας σφαιρών δημόσιας διαβούλευσης. Αναμφίβολα, η ΠΕΠ αποτελεί ένα 

μέσο το οποίο καταδεικνύει το ενδιαφέρον της ΕΕ για τις ανησυχίες των πολιτών, 

αλλά πολλοί σχολιαστές του εγχειρήματος θεωρούν ότι είχε περιορισμένη εφαρμογή. 

Εξαιρετικά καλή γνώση των μέχρι τώρα αποτελεσμάτων της Πρωτοβουλίας 

Ευρωπαίων Πολιτών, λόγω της προσωπικής ενασχόλησης με το θέμα, διαθέτει η 
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πρώην Ελληνίδα Επίτροπος για Ευρωπαϊκά Θέματα Άννα Διαμαντοπούλου. 

Ερωτηθείσα εάν η ΠΕΠ οδήγησε τους πολίτες πιο κοντά στην ΕΕ, είπε 

χαρακτηριστικά: «Ναι μεν, αλλά με υποσημειώσεις. Οι διαδικασίες είναι σχετικά 

γραφειοκρατικές για να στηθεί μια πρωτοβουλία, οι υπηρεσίες δεν βοηθούν, 

υπάρχουν καθυστερήσεις μεταξύ registration και πραγματικής έναρξης συλλογής on-

line υπογραφών αλλά και μεγάλη δυσκολία να προσθέσουν οι πολίτες τα προσωπικά 

τους δεδομένα για να είναι έγκυρη η υπογραφή τους». 

Το ζήτημα μίας ευρωπαϊκής δημόσιας σφαίρας έχει απασχολήσει επί μακρόν την 

ακαδημαϊκή κοινότητα (με κορυφαία τη συμβολή του Habermas), αλλά και τους 

πολιτικούς οι οποίοι έχουν ενεργό ανάμιξη στα ευρωπαϊκά ζητήματα, εκτιμά η πρώην 

υπουργός Μαριέττα Γιαννάκου: «Δεν θα πρέπει να εξετάσουμε το ζήτημα 

απομονωμένα. Γνωρίζουμε ότι τις τελευταίες δεκαετίες σταδιακά υποχωρεί το 

ενδιαφέρον των πολιτών για τα πολιτικά πράγματα, όπως αποτυπώνεται στους 

δείκτες συμμετοχής στις εκλογές, στις κομματικές οργανώσεις, σε διαδικασίες 

διαβούλευσης, στην παρακολούθηση της πολιτικής επικαιρότητας. Σε ένα τέτοιο 

πλαίσιο, το εγχείρημα της Πρωτοβουλίας των Ευρωπαίων Πολιτών προσκρούει και 

στο επιπρόσθετο εμπόδιο της γλωσσικής επικοινωνίας μεταξύ πολιτών διαφορετικών 

χωρών, αλλά και στην έλλειψη κουλτούρας συνεργασίας μεταξύ οργανώσεων 

πολιτών για ευρωπαϊκά ζητήματα. Δίχως να έχουμε παράλογες προσδοκίες, 

οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι συμβάλλει θετικά στην αντίληψη περί ευρωπαϊκής 

δημόσιας σφαίρας». 

Θεωρητικά, οι πολίτες έρχονται με την ΠΕΠ πιο κοντά στην ΕΕ, τονίζει ο δρ 

Αντώνης Κλάψης. «Οι πολίτες μπορούν να προτείνουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

την ανάληψη νομοθετικών πρωτοβουλιών στα πεδία στα οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση 

έχει τη σχετική αρμοδιότητα (απαιτούνται ένα εκατομμύριο υπογραφές από πολίτες 

που προέρχονται από το ¼ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με έναν 

ελάχιστο αριθμό υπογραφών να απαιτείται για κάθε κράτος-μέλος). Αλλά, στην 

πράξη αποδείχτηκε ότι η Πρωτοβουλία είχε περιορισμένη εφαρμογή. Είναι ενδεικτικό 

ότι μόλις τρεις Πρωτοβουλίες πέτυχαν», επισήμανε. 

Στην επίσημη απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα ζητήματα που 

εξετάζουμε, η οποία δόθηκε διά του εκπροσώπου της, Μαργαρίτη Σχοινά, τονίζονται 

τα εξής: «Στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης, τον Σεπτέμβριο του 2016, 

ο πρόεδρος Γιούνκερ επανέλαβε τη δέσμευσή του για ισχυροποίηση του ρόλου των 

πολιτών με στόχο τη δημιουργία μιας καλύτερης Ευρώπης. Τα μέχρι τώρα 
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αποτελέσματα είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά: περισσότερα από 7 εκατομμύρια 

Ευρωπαίων πολιτών υπέγραψαν κάποια Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών και 

συζήτησαν για τα ευρύτερα ευρωπαϊκά κοινά θέματα, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής 

συνεργασίας, οικοδομώντας σχέσεις εμπιστοσύνης με ανθρώπους και χώρες που πριν 

δεν υπήρχε ούτε φιλία ούτε συνεργασία. Κατά τα πρώτα πέντε χρόνια, η Επιτροπή 

έχει καταγράψει περισσότερες από 40 πρωτοβουλίες». 

Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Χρυσόγονος θεωρεί βέβαιο πως η 

Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών συμβάλλει στην εντονότερη και ποιοτικότερη 

ενασχόληση των Ευρωπαίων με θέματα που μας απασχολούν όλους, ως ευρωπαϊκή 

κοινωνία. Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, λόγω της κρίσης που έπληξε την Ευρωζώνη, 

εντάθηκε η κριτική και οι αμφιβολίες ως προς την πορεία και το μέλλον της 

Ευρώπης, ενώ παράλληλα αποκαλύφθηκε με αρνητικό τρόπο το χάσμα που υπάρχει 

ανάμεσα στα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τους Ευρωπαίους πολίτες. Θεωρεί, λοιπόν, 

πως οι Πρωτοβουλίες Ευρωπαίων Πολιτών βοηθούν στη γεφύρωση του χάσματος 

αυτού, με αποτέλεσμα τη δημιουργία καλύτερων συνθηκών διαβούλευσης και 

πρακτικότερης επίλυσης σημαντικών προβλημάτων. 

Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Παπαδημούλης υπογράμμισε ότι ο 

στόχος της ΠΕΠ είναι να φέρνει τους πολίτες εγγύτερα στο πεδίο λήψης αποφάσεων, 

να ενισχύει το διεκδικητικό και συλλογικό χαρακτήρα των αιτημάτων τους. 

Δημιουργούνται, επίσης, σφαίρες δημόσιας διαβούλευσης, ωστόσο πρέπει να 

μετουσιώνονται σε πολιτική πράξη, να οδηγούν σε περαιτέρω ζύμωση, και σε 

σημαντικές περιπτώσεις να αντικατοπτρίζονται στην ευρωπαϊκή νομοθεσία. «Σε αυτό 

το τελευταίο πάσχουμε, και οφείλει η Κομισιόν να επανεξετάσει το ρόλο και τη 

λειτουργία του ECI», τόνισε χαρακτηριστικά.  

Από την πλευρά της, η ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Ελίζα Βόζεμπεργκ 

θεωρεί ότι στόχος της ΠΕΠ είναι να έρθουν οι πολίτες πιο κοντά στην ΕΕ. 

«Πρόκειται για ένα εργαλείο που επιτρέπει την εμπλοκή των πολιτών στη 

διαμόρφωση των πολιτικών προγραμμάτων και ενθαρρύνει το σχηματισμό 

συλλογικής βούλησης για κρίσιμα θέματα. Μέσω αυτής όλοι οι Ευρωπαίοι μπορούν 

να κατανοήσουν τις διαδικασίες παραγωγής νομικών πράξεων που τους αφορούν, να 

διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση πολιτικής, να προτείνουν λύσεις σε 

προβλήματα και κρίσιμα ζητήματα διεθνικού χαρακτήρα, να συνεργαστούν 

ανεξαρτήτως φύλου, εθνικότητας ή πολιτικών πεποιθήσεων για κοινές πρωτοβουλίες 
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και λύσεις και να συμμετάσχουν ενεργά στο δημόσιο διάλογο, ενισχύοντας έτσι τον 

πολιτικό τους ρόλο», σημειώνει. 

Τη βεβαιότητα ότι η ΠΕΠ οδηγεί τους πολίτες πιο κοντά στην ΕΕ και δημιουργεί 

συνθήκες διαβούλευσης για ό,τι τους απασχολεί, εξέφρασε η ευρωβουλευτής της 

Νέας Δημοκρατίας, Μαρία Σπυράκη. «Πρόκειται για ένα πραγματικό βήμα προόδου 

στη δημοκρατική ζωή της ΕΕ. Η Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών μπορεί να 

αποτελέσει ένα πολύ σημαντικό στοιχείο στην προσπάθεια να ακουστεί η φωνή των 

πολιτών. Είναι ένα μέσο που αποδεικνύει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ενδιαφέρεται για 

τις ανησυχίες των πολιτών της. Παράλληλα, οι προβλεπόμενες διασφαλίσεις θα 

εγγυώνται ότι όλες οι προτεινόμενες πρωτοβουλίες θα τηρούν τις αρχές της ΕΕ και θα 

σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών της», επισημαίνει. Στο ίδιο πνεύμα 

και η πρώην ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Ρόδη Κράτσα, υπερθεμάτισε 

λέγοντας ότι «στόχος της ΠΕΠ είναι ακριβώς να φέρει τους πολίτες πιο κοντά στην 

ΕΕ (ιδέα δομή, λειτουργία), αλλά και να συμβάλει στη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού 

δημόσιου χώρου που τόσο πολύ χρειάζεται η Ευρώπη. Γι’ αυτό πρέπει να την 

αξιοποιήσουμε. Είχα ένθερμα υποστηρίξει την πρωτοβουλία αυτή», πρόσθεσε.  

Ο γραμματέας της ΠΕ της Νέας Δημοκρατίας, Λευτέρης Αυγενάκης, τόνισε ότι η 

ΠΕΠ δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να συμμετέχουν άμεσα σε αποφάσεις για 

θέματα που κρίνουν σημαντικά. «Δημιουργεί τις προϋποθέσεις συμμετοχής, αλλά, 

βεβαίως, οι συνθήκες και οι διαδικασίες θα πρέπει να διευκολύνουν την άμεση 

συμμετοχή των πολιτών», τονίζει. 

Ο πρώην υπουργός των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Μαγκριώτης τόνισε 

χαρακτηριστικά ότι «το μέτρο σίγουρα έδωσε κίνητρο στους Ευρωπαίους πολίτες να 

αξιοποιήσουν το θεσμό και να επηρεάσουν τις αποφάσεις της Επιτροπής σε θέματα 

που θεωρούσαν σημαντικά και ταυτόχρονα είχαν μεγάλες διαφωνίες. Συνέβαλε στη 

δημιουργία ευρωπαϊκών δικτύων πολιτών, με κοινές απόψεις και δημιούργησε αρχικά 

την αίσθηση πως μειώνεται η απόσταση των ευρωπαϊκών οργάνων που λαμβάνουν 

τις αποφάσεις και των πολιτών για τους οποίους λαμβάνονται».  

«Αποτελώντας ουσιαστικά ένα παν-ευρωπαϊκό διάλογο, αξιοποιώντας ιδέες από 

απλούς πολίτες, είτε νέους είτε μεγαλύτερους σε ηλικία, φυσικά και τους οδηγεί 

εγγύτερα στην ΕΕ», τόνισε ο βουλευτής Κιλκίς της Νέας Δημοκρατίας Γεώργιος 

Γεωργαντάς. «Η επιτυχία της λειτουργίας του μηχανισμού αυτού αλλά και η μεγάλη 

ανταπόκριση που σημειώνουν πρωτοβουλίες κατά καιρούς (κάποιες συγκεντρώνουν 

περισσότερες του 1.000.000 ψήφων) επαληθεύει τη μεγάλη ανάγκη των Ευρωπαίων 
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να αισθανθούν και πρακτικά τμήμα της Ευρωπαϊκής Ιδέας. Εξαιτίας του γεγονότος 

ότι η όλη διαδικασία είναι αρκετά απλή και γίνεται διαδικτυακά, δημιουργεί τις 

συνθήκες δημόσιας διαβούλευσης, καθώς ο κάθε πολίτης έχει το δικαίωμα όχι μόνο 

να συμμετέχει στην ψηφοφορία για να στηρίξει μια Πρωτοβουλία, αλλά και να την 

καταθέσει ο ίδιος με στόχο την επίλυση θεμάτων που τον απασχολούν στην 

καθημερινή ζωή», υπογράμμισε χαρακτηριστικά. 

Κατηγορηματικός εμφανίστηκε ο Νίκος Γιαννής, στέλεχος της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, στο ότι η Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών οδηγεί τους πολίτες πιο 

κοντά στην ΕΕ, καθώς δημιουργεί τις συνθήκες μιας σφαίρας δημόσιας διαβούλευσης 

για θέματα που τους απασχολούν. 

«Σίγουρα, ναι. Οι πολίτες με την ΠΕΠ έρχονται πιο κοντά στην ΕΕ», υποστήριξε 

η ακαδημαϊκός Παρούλα Νάσκου-Περάκη.  

«Πάνω από 7 εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών υπόγραψαν κάποια 

Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών και συζήτησαν για τα ευρύτερα ευρωπαϊκά κοινά, 

στο πλαίσια της ευρωπαϊκής συνεργασίας και οικοδομώντας σχέσεις εμπιστοσύνης με 

ανθρώπους και χώρες που πριν δεν υπήρχε φιλία ή συνεργασία», υπογράμμισε ο 

υπάλληλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Χρήστος Μπεζιρτζόγλου. 

Η Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών (ΠΕΠ) συμβάλλει, λοιπόν, θετικά στην 

αντίληψη περί ευρωπαϊκής δημόσιας σφαίρας. Θεωρητικά, οι πολίτες έρχονται πιο 

κοντά στην ΕΕ, αλλά στην πράξη αποδείχτηκε ότι η Πρωτοβουλία είχε περιορισμένη 

εφαρμογή. Είναι ενδεικτικό ότι μόλις τρεις Πρωτοβουλίες πέτυχαν.  

Η πρώτη Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών που κατάφερε να ξεπεράσει όλα τα 

διαδικαστικά εμπόδια και υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχοντας 

συγκεντρώσει 1,6 εκατομμύρια υπογραφών Ευρωπαίων Πολιτών, αφορούσε το 

δικαίωμα πρόσβασης όλων των πολιτών στην ύδρευση και αποχέτευση. Είχε ως 

τίτλο«Right2Water», με σύνθημα «H ύδρευση και η αποχέτευση είναι ανθρώπινο 

δικαίωμα! Το νερό είναι δημόσιο αγαθό, δεν είναι ένα εμπόρευμα». Υποβλήθηκε στις 

20 Δεκεμβρίου 2013 και ζητούσε την εξασφάλιση της θεσμικής υποχρέωσης από την 

Ε.Ε. ότι όλοι οι πολίτες μπορούν να απολαμβάνουν το δικαίωμα στο νερό και την 

αποχέτευση και τον αποκλεισμό της ύδρευσης και της διαχείρισης των υδάτινων 

πόρων από τους «κανόνες εσωτερικής αγοράς». Βασικό αίτημα των διοργανωτών 

ήταν το νερό και οι υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης να αποκλείονται από την 

απελευθέρωση. Στην ανακοίνωση-απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που 

εκδόθηκε στις 19 Μαρτίου 2014 έγινε αναφορά σε κάποια μέτρα και νέες δράσεις, 
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αλλά επί της ουσίας δεν υπήρξαν δεσμεύσεις προς τους πολίτες της που είχαν 

κινητοποιηθεί σε όλη την ευρωπαϊκή ήπειρο. Ακολούθησαν προβληματισμοί και 

συζητήσεις για την έκβαση της πρώτης Πρωτοβουλίας που έλαβε την έγκριση της 

Επιτροπής, καθώς η πρώτη πετυχημένη Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών στην 

ουσία δεν ήταν πετυχημένη! Συγχρόνως, καταγράφηκε και αγωνία για την τύχη του 

εγχειρήματος, καθώς τέθηκαν ερωτηματικά για το πώς θα μπορούσε αυτός ο 

καινοτόμος θεσμός να καταστεί ένα λειτουργικό εργαλείο της συμμετοχικής 

δημοκρατίας στις περιπτώσεις που οι Πρωτοβουλίες έχουν συγκεντρώσει 

τουλάχιστον ένα εκατομμύριο υπογραφές στήριξης117. 

 Παρά το γεγονός αυτό, πάνω από 7 εκατομμύρια πολιτών υπέγραψαν κάποια 

Πρωτοβουλία δημιουργώντας συνθήκες ευρωπαϊκής συνεργασίας και οικοδομώντας  

 σχέσεις εμπιστοσύνης με ανθρώπους και χώρες που πρώτα δεν υπήρχε φιλία και 

συνεργασία.  

Η δεύτερη πετυχημένη Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών μετά το 

(«Right2Water») είναι η πρωτοβουλία «One of us». Οι διοργανωτές αυτής της 

Πρωτοβουλίας ζητούσαν από την Επιτροπή να θέσει τέρμα στη χρηματοδότηση 

δραστηριοτήτων που προϋποθέτουν την καταστροφή ανθρώπινων εμβρύων, 

ειδικότερα στους τομείς της έρευνας, της αναπτυξιακής βοήθειας και της δημόσιας 

υγείας». Η εν λόγω Πρωτοβουλία υποβλήθηκε στην Επιτροπή στις 28 Φεβρουαρίου 

2014. Στις 9 Απριλίου του 2014, οι διοργανωτές της έγιναν δεκτοί από τον Επίτροπο 

Έρευνας, Επιστήμης και Καινοτομίας καθώς και από εκπροσώπους των αρμόδιων 

Γενικών Διευθύνσεων. Η δημόσια ακρόαση πραγματοποιήθηκε στο Κοινοβούλιο στις 

10 Απριλίου 2014. Στις 28 Μαΐου 2014, η Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση με την 

οποία έδινε εξηγήσεις τονίζοντας ότι δεν υπήρχε από τη δική της πλευρά πρόθεση να 

υποβάλει νομοθετική πρόταση, καθώς όπως υποστήριζε το ισχύον νομικό πλαίσιο της 

ΕΕ, που εγκρίθηκε πρόσφατα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, 

θεωρούνταν επαρκές. Εύλογα γίνεται αντιληπτό ότι και η δεύτερη πετυχημένη ΠΕΠ 

δεν οδήγησε σε αλλαγή νομοθεσίας ,γεγονός που δεν ικανοποίησε τους διοργανωτές. 

Η τρίτη πετυχημένη πρωτοβουλία που υποβλήθηκε στην Επιτροπή στις 3 

Μαρτίου του 2015 ήταν το «Stop Vivisection». Οι διοργανωτές της καλούσαν την 

Επιτροπή να καταργήσει την οδηγία 2010/63/ΕΕ σχετικά με την προστασία των ζώων 

                                                           
117  Ioannis Papadopoulos, “Keynote Speech: The European Commission Gives, the European 

Commission Takes? Tracking the Unique hitherto Successful European Citizens’ Initiative 

‘Right2Water”, στο D. Anagnostopoulou, I. Papadopoulos and L. Papadopoulou,(2016) The EU at a 

Crossroads: Challenges and Perspectives, Cambridge Scholars Publishing , UK, σελ. 74-75. 
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που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς και να παρουσιάσει μια νέα 

πρόταση που δεν θα περιλαμβάνει πειράματα σε ζώα. Πρότεινε μάλιστα ως 

υποχρεωτική τη χρήση στον τομέα της βιοϊατρικής και τοξικολογικής έρευνας 

δεδομένων που σχετίζονται άμεσα με το ανθρώπινο είδος118. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι η επόμενη (τέταρτη) πετυχημένη Πρωτοβουλία ήρθε 

δυόμισι χρόνια αργότερα από την προηγούμενη. Στις 6 Οκτωβρίου 2017 η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε την υποβολή της Πρωτοβουλίας με την επωνυμία «Stop 

Glyphosate». Οι διοργανωτές της συγκεκριμένης Πρωτοβουλίας ζητούσαν από την 

Επιτροπή «να προτείνει στα κράτη μέλη την απαγόρευση του glyphosate, τη 

μεταρρύθμιση της διαδικασίας έγκρισης φυτοφαρμάκων και σε όλους τους στόχους 

υποχρεωτικής μείωσης της χρήσης φυτοφαρμάκων». Ακολούθως, η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή θα καλέσει τους διοργανωτές τους επόμενους 3 μήνες να παρουσιάσουν τις 

ιδέες τους σε βάθος και στη συνέχεια θα διοργανωθεί δημόσια ακρόαση στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να μπορέσουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι να παρουσιάσουν 

τις απόψεις τους και στη συνέχεια η Επιτροπή θα αποφασίσει εάν θα ενεργήσει με 

την πρόταση νομοθεσίας, θα ενεργήσει κατά κάποιον άλλο τρόπο για την επίτευξη 

των στόχων της πρωτοβουλίας ή δεν θα ενεργήσει καθόλου. Και οι τρεις επιλογές 

είναι δυνατές βάσει του άρθρου 11 παράγραφος 4 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Βάσει της προβλεπόμενης διαδικασίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εκδώσει 

μια ανακοίνωση στην οποία θα εξηγεί τη συλλογιστική της119. 

Οικοδομούνται τα υλικά για έναν παν-ευρωπαϊκό διάλογο, αξιοποιώντας ιδέες 

από απλούς πολίτες όλων των ηλικιών και οδηγούνται εγγύτερα στην ΕΕ. Με την 

Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών δημιουργήθηκαν ευρωπαϊκά δίκτυα πολιτών και 

δημιουργήθηκε η αίσθηση ότι μειώνεται η απόσταση των ευρωπαϊκών οργάνων που 

λαμβάνουν τις αποφάσεις και των πολιτών, για τους οποίους λαμβάνονται. Πρόκειται 

για ένα πραγματικό βήμα προόδου στη δημοκρατική ζωή της ΕΕ.  

Η Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών μπορεί να αποτελέσει ένα πολύ σημαντικό 

στοιχείο στην προσπάθεια να ακουστεί η φωνή των πολιτών. Είναι ένα μέσο που 

αποδεικνύει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ενδιαφέρεται για τις ανησυχίες των πολιτών 

της. Επίσης, συμβάλλει στην εντονότερη και ποιοτικότερη ενασχόληση των 

Ευρωπαίων με θέματα που τους απασχολούν. Μέσω αυτής όλοι οι Ευρωπαίοι 

                                                           
118  http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2015/EL/1-2015-145-EL-F1-1.PDF. 
119  http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-17-3748_en.htm. 
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μπορούν να κατανοήσουν τις διαδικασίες παραγωγής νομικών πράξεων που τους 

αφορούν, να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση πολιτικής. 

 

 

 

 

Ε. 4. Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το αποκλειστικό δικαίωμα 

νομοθετικής πρωτοβουλίας 

 

Το αποκλειστικό δικαίωμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για νομοθετική 

πρωτοβουλία παραμένει ακλόνητο και δεν επηρεάζεται σε καμία περίπτωση από την 

έκβαση μιας Πρωτοβουλίας Ευρωπαίων Πολιτών. Μέχρι σήμερα ακόμη και οι 

επιτυχημένες πρωτοβουλίες δεν κατέληξαν σε αλλαγή πολιτικής και νομοθετική 

πρόταση από την Επιτροπή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διά στόματος του εκπροσώπου 

της Μαργαρίτη Σχοινά σχολιάζει το συγκεκριμένο σημείο ως εξής: «Το αποκλειστικό 

δικαίωμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για προώθηση νομοθετικών πρωτοβουλιών δεν 

τίθεται σε αντιδιαστολή με τις Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες Πολιτών, εφόσον οι 

συγκεκριμένες δράσεις δεν προωθούν συγκεκριμένη νομοθετική πρόταση, αλλά 

ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ασχοληθεί με το συγκεκριμένο θέμα της 

πρωτοβουλίας». 

Το στέλεχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Νίκος Γιαννής για το ίδιο θέμα 

υποστήριξε ότι «δεν απειλείται το αποκλειστικό δικαίωμα της ΕΕ για νομοθετική 

πρωτοβουλία. Ακόμη κι όταν το δικαίωμα αυτό διασφαλιστεί στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, όπως είναι φυσικό, η ΕΠΠ δεν θα χάσει την αξία της». 

Στο ίδιο πνεύμα και ο υπάλληλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Χρήστος 

Μπεζιρτζόγλου τόνισε ότι «το αποκλειστικό δικαίωμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 

προώθηση νομοθετικών πρωτοβουλιών δεν απειλείται από τις Πρωτοβουλίες 

Ευρωπαίων Πολιτών, αφού αυτές στην τελική δεν προωθούν συγκεκριμένη 
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νομοθετική πρόταση, αλλά ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ασχοληθεί με το 

συγκεκριμένο θέμα της πρωτοβουλίας». 

Στην τοποθέτησή του επί του θέματος, ο Αντώνης Κλάψης τόνισε τα εξής: 

«Νομίζω πως ο κύριος λόγος της αποτυχίας ήταν η περιορισμένη ενημέρωση του 

κοινού, σε συνδυασμό με τη διογκούμενη τάση “ευρωκόπωσης” και –ακόμα 

χειρότερα– “ευρωσκεπτικισμού” που εμφανίζεται στους πολίτες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Εξάλλου, μέσω της εφαρμογής της Πρωτοβουλίας Ευρωπαίων Πολιτών δεν 

αναιρείται η αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να λαμβάνει αποφάσεις. Η 

Επιτροπή διατηρεί στο ακέραιο τις αρμοδιότητές της, καθώς οι πολίτες μπορούν απλά 

να της ζητήσουν να δημιουργήσει νέο νομοθετικό πλαίσιο στο “α” ή στο “β” ζήτημα. 

Όμως, η Επιτροπή δεν είναι υποχρεωμένη να δεχτεί να δράσει προς την κατεύθυνση 

που ζητά η Πρωτοβουλία». 

«Σαφώς και δεν τίθεται θέμα να χαθεί το αποκλειστικό δικαίωμα της Επιτροπής 

για νομοθεσία», εκτιμά η ακαδημαϊκός Παρούλα Νάσκου-Περάκη τονίζοντας 

παράλληλα ότι «για να χαθεί, θα πρέπει να αλλάξει η Συνθήκη. Κάτι τέτοιο δεν 

συζητείται, από όσο γνωρίζω. Το ζήτημα είναι πώς να εμπλέξουμε περισσότερο τους 

πολίτες». 

Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ συνταγματολόγος Κώστας Χρυσόγονος, τόνισε 

ότι «το δικαίωμα της ΕΕ να νομοθετεί δεν θα μπορούσε ποτέ να διασφαλιστεί μέσω 

της απόρριψης πρωτοβουλιών και ιδεών που προέρχονται από τους πολίτες, καθώς 

κάτι τέτοιο θα ακύρωνε σε μεγάλο βαθμό βασικές ιδέες και αξίες του ευρωπαϊκού 

οικοδομήματος. Θα πρέπει εντούτοις να θυμόμαστε πως η δομή της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης είναι αρκετά περίπλοκη και πολλές φορές ερχόμαστε αντιμέτωποι με 

δυσλειτουργίες και κωλυσιεργίες, οι οποίες αναγνωρίζονται από όλες τις πλευρές και 

υπάρχει η θέληση να αντιμετωπιστούν. Παρότι, λοιπόν, πολλές πρωτοβουλίες δεν 

είχαν μέχρι σήμερα το επιθυμητό αποτέλεσμα, θεωρώ πως αυτό δεν αποτελεί λόγο 

εγκατάλειψης του εγχειρήματος της Πρωτοβουλίας Ευρωπαίων Πολιτών». 

Από την πλευρά της, η ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Ελίζα 

Βόζεμπεργκ, κληθείσα να σχολιάσει το ίδιο θέμα, υπογράμμισε: «Δεν θεωρώ ότι η 

ΠΕΠ μειώνει το κύρος της Επιτροπής και συνιστά απειλή κατά του αποκλειστικού 

της δικαιώματος για νομοθετική πρωτοβουλία. Αντιθέτως, το συμπληρώνει. Οι 

πολίτες δεν αποκτούν αρμοδιότητες νομοθετικού οργάνου, ούτε υποκαθιστούν την 

Επιτροπή στο βασικό της ρόλο. Τον τελικό λόγο έχει η Επιτροπή, η οποία διατηρεί τη 

διακριτική ευχέρεια να μετατρέψει μία Πρωτοβουλία των Ευρωπαίων Πολιτών σε 
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δική της νομοθετική πρωτοβουλία. Οι λόγοι για να μην το πράξει είναι τυπικοί και 

ορίζονται περιοριστικά στο σχετικό κανονισμό». 

Στο δικό της σχόλιο, η πρώην επίτροπος Άννα Διαμαντοπούλου δήλωσε τα εξής: 

«Οι επιπτώσεις στους πολίτες από μία τυχόν αρνητική απάντηση της Επιτροπής είναι 

καταρχήν η απογοήτευση που θα νιώσουν οι πολίτες που κινητοποιήθηκαν. Αντί να 

φέρουμε τους πολίτες πιο κοντά, θα τους διώξουμε από την Ευρώπη (το νερό ήταν 

επιτυχημένη πρωτοβουλία που δεν οδήγησε πουθενά εντέλει)». 

Αναφορικά με την πρώτη Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών που ανταπεξήλθε 

με επιτυχία στις απαιτήσεις του Κανονισμού με τίτλο «Right2Water» και θεωρήθηκε 

πετυχημένη από την Επιτροπή δεν φαίνεται να υπήρξε ικανοποίηση στους πολίτες 

που στήριξαν με την υπογραφή τους στο εγχείρημα, καθώς δεν υπήρξε καμία 

δέσμευση από την Επιτροπή για υποβολή νομοθετικής πρωτοβουλίας. Στην ουσία η 

Επιτροπή χρησιμοποίησε το θεσμό της Πρωτοβουλίας Ευρωπαίων Πολιτών και κατ’ 

επέκταση της συμμετοχικής δημοκρατίας ως έναν τρόπο ενίσχυσης της δημοκρατικής 

νομιμότητας στο θεσμικό πλαίσιο της Ε.Ε. στο σύνολό της. Στην ανακοίνωσή της 

παρουσιάζεται συνολικά η δράση της για το νερό.  

Οι γενικές αρχές που απορρέουν από τη ΣΛΕΕ αφορούν συγκεκριμένα τρεις 

τομείς πολιτικής, την προσβασιμότητα σε καλής ποιότητα νερού και συνθηκών 

υγιεινής σε προσιτές τιμές, την παροχή νερού και υπηρεσιών στην εσωτερική αγορά 

και την παγκόσμια δράση της Ε.Ε. Η Επιτροπή απαντώντας στο επίμαχο αίτημα της 

πολιτικής τιμολόγησης των υδάτων ξεκαθαρίζει ότι αυτό το θέμα δεν ανήκει στις 

αρμοδιότητες της Ένωσης, αλλά εναπόκειται στις εθνικές πολιτικές. Όσον αφορά στη 

λεγόμενη «αρχή της ουδετερότητας», τονίζεται ότι η Ε.Ε. πρέπει να έχει ουδέτερη 

στάση σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς των δημόσιων υπηρεσιών των κρατών-

μελών για τις υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης.  

Τονίζεται, μάλιστα, ότι οι δημόσιες αρχές έχουν πλήρη διακριτική ευχέρεια να 

αναθέσουν τη διαχείριση του νερού και την υλοποίηση των έργων ύδρευσης και 

αποχέτευσης σε εσωτερικούς δημόσιους φορείς ή σε ιδιωτικές εταιρείες εξωτερικού 

(παραχωρησιούχους) ή σε φορείς κοινής διαχείρισης. Στην ανακοίνωση της 

Επιτροπής καταγράφεται ακόμη η προσπάθεια της Επιτροπής να εντοπίσει πιθανές 

ελλείψεις και τομείς όπου μπορούν να υπάρξουν περαιτέρω προσπάθειες τόσο σε 

επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και στα εθνικά επίπεδα με στόχο να διαφανεί η 
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ενασχόληση με την ανησυχία 1, 6 εκατομμυρίων πολιτών που υπέγραψαν την 

Πρωτοβουλία120.  

Κατηγορηματικός ήταν στη δική του τοποθέτηση ο αντιπρόεδρος του 

Ευρωκοινοβουλίου, Δημήτρης Παπαδημούλης: «Όχι, δεν υπάρχει κανένας φόβος, 

καθότι τα επίπεδα αποφάσεων και η νομοθετική διαβούλευση και λήψη αποφάσεων 

ανήκουν τόσο στην Κομισιόν όσο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΚ). Εκείνο που 

χρειάζεται είναι να ενισχυθεί ο ρόλος του ΕΚ και ως εκτελεστικού σώματος και ως 

σώματος η νομοθεσία του οποίου έχει ενισχυμένη δεσμευτικότητα για την 

Κομισιόν». 

«Όχι, δεν κλονίζεται το αποκλειστικό δικαίωμα της Επιτροπής να νομοθετεί», 

τόνισε η ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μαρία Σπυράκη, προσθέτοντας: 

«Άλλωστε, εάν η Επιτροπή αποφασίσει να εκδώσει νομοθετική πρόταση 

ανταποκρινόμενη σε πρωτοβουλία πολιτών, στη συνέχεια αυτή θα πρέπει να 

ακολουθήσει την προβλεπόμενη νομοθετική διαδικασία. Για να γίνει νόμος, θα 

πρέπει να εξεταστεί και στη συνέχεια να εγκριθεί από το νομοθέτη (κατά κανόνα 

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή σε ορισμένες περιπτώσεις μόνον το 

Συμβούλιο). Στην περίπτωση που η Επιτροπή αποφασίσει να μην αναλάβει δράση σε 

σχέση με μια πρωτοβουλία πολιτών, η απόφαση βασίζεται σε πολιτική ανάλυση που 

πραγματοποιεί η Επιτροπή ως προς την ουσία της πρωτοβουλίας και δεν μπορεί να 

αποτελέσει αντικείμενο διαδικασίας προσφυγής. Η πρωτοβουλία πολιτών είναι 

πρωτοβουλία καθορισμού θεματολογίου, η οποία υποχρεώνει την Επιτροπή να 

εξετάσει σοβαρά τα αιτήματα των πολιτών, αλλά όχι να αναλάβει σχετική δράση. 

Ωστόσο, εάν αποφασίσει να μην αναλάβει δράση, η Επιτροπή θα εξηγήσει με 

σαφήνεια τους λόγους».  

Η πρόεδρος του Ιδρύματος «Κωνσταντίνος Καραμανλής», Ρόδη Κράτσα, 

σχολίασε: «Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα ‘πρεπε να φοβάται τίποτε. Αντίθετα, οι 

ιδέες των πολιτών την εμπλουτίζουν και την ενισχύουν στο ρόλο της, που είναι η 

ατμομηχανή της ευρωπαϊκής ενοποίησης, η εγγυήτρια του κοινού ευρωπαϊκού 

συμφέροντος». 

Για το ίδιο θέμα, ο Λευτέρης Αυγενάκης υπογράμμισε: «Δεν θεωρώ ότι υπάρχει 

φόβος απώλειας του αποκλειστικού δικαιώματος της Επιτροπής για νομοθετική 

                                                           
120  Ioannis Papadopoulos, “Keynote Speech: The European Commission Gives, the European 

Commission Takes? Tracking the Unique hitherto Successful European Citizens’ Initiative 

‘Right2Water”, στο D. Anagnostopoulou, I. Papadopoulos and L. Papadopoulou,(2016) The EU at a 

Crossroads: Challenges and Perspectives, Cambridge Scholars Publishing , UK, σελ. 76-79. 

http://www.europarl.europa.eu/
http://www.consilium.europa.eu/
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πρωτοβουλία. Άλλωστε, και για τις προτάσεις της Πρωτοβουλίας Ευρωπαίων 

Πολιτών θα πρέπει να γίνει η απαιτούμενη επεξεργασία (νομοτεχνική, κοστολόγηση 

κ.λπ.) από την Επιτροπή, πριν προωθηθεί προς ψήφιση στα νομοθετικά όργανα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης». 

Η πρώην υπουργός επί κυβερνήσεων Νέας Δημοκρατίας Μαριέττα Γιαννάκου, 

σχολιάζοντας το θέμα, υπογράμμισε: «Δεν θα πρέπει να παρεξηγήσουμε το σκοπό της 

Πρωτοβουλίας. Δεν πρόκειται να υποκαταστήσει τη νομοθετική διαδικασία και την 

υφιστάμενη κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Επιτροπής, Συμβουλίου και 

Κοινοβουλίου. Ακόμη και όταν δεν κριθεί μια πρωτοβουλία ως επιτυχημένη, δεν 

πρέπει να παραβλέπουμε ότι έχει κατορθώσει να κινητοποιήσει και να συνδέσει 

πολίτες από διαφορετικά κράτη γύρω από έναν κοινό σκοπό. Άλλωστε, συχνά 

εγείρονται ζητήματα για τα οποία η ΕΕ δεν έχει θεσμικά ερείσματα για να 

νομοθετήσει». 

Ο πρώην υπουργός επί κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ Γιάννης Μαγκριώτης υποστήριξε 

ότι «η Επιτροπή έδειξε ακαμψία, μάλιστα μερικές φορές αρνήθηκε να δεχθεί και το 

αίτημα για την έγκριση της πρωτοβουλίας των πολιτών, γεγονός που ανάγκασε τους 

πολίτες, που είχαν την πρωτοβουλία, να προσφύγουν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και 

να δικαιωθούν. Το δικαίωμα τυπικά δεν κινδυνεύει να χαθεί, ουσιαστικά, όμως, δεν 

έχει ασκηθεί». 

Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και νομικός Γεώργιος Γεωργαντάς τόνισε τα 

εξής: «Είναι αλήθεια ότι η ΕΕ έχει χαράξει μια συγκεκριμένη πολιτική όλα αυτά τα 

χρόνια την οποία και δύσκολα θα αλλάξει. Και αυτό γιατί απαιτεί ιδιαίτερα μεγάλη 

προσπάθεια να δημιουργήσεις μια πολιτική που να είναι σύμφωνη από 28 

διαφορετικά κράτη-μέλη, με διαφορετικά πολιτικά συστήματα και ιδεολογίες το 

καθένα. Το αποκλειστικό δικαίωμα της ΕΕ για νομοθετική πρωτοβουλία προκύπτει 

από τις ανάγκες των πολιτών, αλλά και από προβλήματα που ανακύπτουν στην 

καθημερινότητα. Συνεπώς, δεν θεωρώ πως υπάρχει φόβος να χαθεί αυτή η 

αποκλειστικότητα, αλλά μάλλον υπάρχει μια αλληλεπίδραση μεταξύ πολιτών και 

οργάνων στη διαμόρφωση των νομοθετικών προτάσεων». 

Είναι ξεκάθαρο, λοιπόν, ότι το αποκλειστικό δικαίωμα της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής για προώθηση νομοθετικών πρωτοβουλιών δεν απειλείται από τις 

Πρωτοβουλίες Ευρωπαίων Πολιτών.  
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Ε. 5. Κόμματα και ΠΕΠ 

 

Είναι πολιτικό εργαλείο η Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών; Πώς μπορούν τα 

ευρωπαϊκά κόμματα να κάνουν χρήση του εργαλείου; Αποκόμισαν μέχρι σήμερα 

οφέλη απ’ αυτήν τη διαδικασία; 

Απαντώντας στα συγκεκριμένα ερωτήματα, ο κ. Σχοινάς τόνισε τα εξής: «Η 

Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών είναι πολιτικό αλλά όχι κομματικό εργαλείο. 

Είναι ένα εργαλείο για τους πολίτες προκειμένου να ασχοληθούν με τα ευρωπαϊκά 

κοινά ζητήματα. Ωστόσο, δεν είναι καθόλου αυτονόητο ότι συνδέεται με πολιτικά 

κόμματα, εφόσον εξ ορισμού μόνο πολίτες –φυσικά πρόσωπα– μπορούν να 

οργανώσουν μια Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών. Κάποιο πολιτικό κόμμα θα 

μπορούσε να ισχυρισθεί ότι αυτό που προσπαθεί να πετύχει μια Ευρωπαϊκή 

Πρωτοβουλία Πολιτών είναι κομμάτι του πολιτικού-κομματικού του προγράμματος 

και γι' αυτόν το λόγο την υποστηρίζει. Επίσης, ένα κόμμα –όπως και οποιοσδήποτε 

άλλος οργανισμός ή πρόσωπο– θα μπορούσε να χρηματοδοτήσει μια Ευρωπαϊκή 

Πρωτοβουλία Πολιτών, υπό την προϋπόθεση ότι η οργανωτική της επιτροπή το 

δεχθεί. Αυτές οι δυνατότητες δεν αλλοιώνουν το βασικό χαρακτήρα των Ευρωπαϊκών 

Πρωτοβουλιών Πολιτών». 

Για το ίδιο θέμα, ο ευρωβουλευτής Κώστας Χρυσόγονος υπογράμμισε: 

«Οποιαδήποτε έκφραση κοινωνικών απαιτήσεων ή αναγκών μπορεί να θεωρηθεί 

πολιτικό, με τη θεωρητική του έννοια, εργαλείο. Αυτό δεν σημαίνει, βεβαίως, σε 

καμία περίπτωση πως η επικοινωνιακή του χρήση ή εκμετάλλευση αποτελεί βασική 

επιδίωξη. Ο καλύτερος τρόπος χρησιμοποίησης του εργαλείου αυτού δεν μπορεί να 



 

88 

 

είναι άλλος από τη δυνατότητα που δίνεται στα κόμματα να “αφουγκραστούν” τα 

αιτήματα και τις προτάσεις των πολιτών, με στόχο την κάλυψη αναγκών ή ακόμη και 

τη διεύρυνση των ιδεολογικών οριζόντων της Ευρώπης. Οι πρωτοβουλίες που έχουν 

κατατεθεί μέχρι σήμερα σχετίζονται σε μεγάλο βαθμό με σύγχρονες και σημαντικές 

ανησυχίες των Ευρωπαίων για ζητήματα κοινωνικής ειρήνης, περιβαλλοντικά και 

οικονομικά. Συνεπώς, θα μπορούσαμε με ασφάλεια να πούμε πως αυτό αποτελεί ένα 

χρήσιμο όφελος για τα ευρωπαϊκά κόμματα, δεδομένης της διακρατικής φύσης των 

πρωτοβουλιών». 

«Η ΠΕΠ αποτελεί ένα σημαντικό πολιτικό εργαλείο στα χέρια των Ευρωπαίων 

πολιτών αλλά και των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων», τόνισε η κ. Βόζεμπεργκ. 

«Τα ευρωπαϊκά κόμματα με τις οργανωτικές δομές τους σε όλα τα κράτη-μέλη 

οφείλουν να την αναδείξουν με δημόσιες ακροάσεις και να ενθαρρύνουν τους πολίτες 

να κάνουν ευρεία χρήση της. Γι’ αυτόν το λόγο είναι αναγκαίο να βρίσκονται σε 

συνεχείς διαβουλεύσεις με φορείς της κοινωνίας των πολιτών για την προώθηση των 

πρωτοβουλιών τους ή την εκκίνηση νέων και να παρέχουν εξειδικευμένη 

πληροφόρηση και εμπειρογνωμοσύνη για την επιτυχή ολοκλήρωση των αντίστοιχων 

διαδικασιών». 

«Είναι πολιτικό εργαλείο», εκτίμησε η κ. Διαμαντοπούλου, «εφόσον μπορείς να 

προτείνεις νομοθετικές πρωτοβουλίες. Από όσα γνωρίζω μόνο εργατικά συνδικάτα 

(νερό) ασχολήθηκαν οργανωμένα και συντεταγμένα και η εκκλησία (για την 

πρωτοβουλία Οne of Us)». 

Ο κ. Παπαδημούλης τόνισε ότι «η Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών είναι 

πρωτίστως ένα εργαλείο συλλογικής έκφρασης της ευρωπαϊκής κοινωνίας, 

απαραίτητο στοιχείο δημοκρατικότητας. Και ως τέτοιο αφορά τους πολίτες, τις 

συλλογικότητες, τις ΜΚΟ και ανεξάρτητους οργανισμούς και σωματεία». 

«Φυσικά και είναι πολιτικό εργαλείο», εκτιμά η κ. Σπυράκη. «Η εμπειρία που 

αυτά διαθέτουν σε θέματα διεθνικής συνεργασίας μεταξύ εθνικών πολιτικών 

κομμάτων, τα αρκετά σημαντικά οικονομικά και επιστημονικά μέσα που διαθέτουν, 

οι λιγότερο ή περισσότερο θεσμοθετημένες σχέσεις τους με φορείς της κοινωνίας 

πολιτών, τα καθιστούν ιδανικούς συνομιλητές των πρωτοβουλιών που θα εκφράζουν 

τη γενικότερη πολιτική τους φιλοσοφία», τόνισε χαρακτηριστικά. 

Η κ. Κράτσα σχολιάζοντας το ρόλο των ευρωπαϊκών κομμάτων στην ΠΕΠ, είπε 

χαρακτηριστικά: «Θα έλεγα ότι τα κόμματα πρέπει να αξιοποιήσουν τα δικά τους 

εργαλεία στην ευρωπαϊκή πολιτική και ν’ αφήσουν ανεπηρέαστη την κοινωνία των 
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πολιτών. Τα κόμματα έχουν τους δικούς τους διαύλους και μέσα: τις ομάδες των 

ευρωβουλευτών, τα Συμβούλια Υπουργών, τις Συναντήσεις Κορυφής κ.λπ. Όπως και 

την ενημέρωση της κοινής γνώμης». 

«Τα ευρωπαϊκά κόμματα μπορούν να αξιοποιήσουν τη διαδικασία αυτή, ώστε να 

κινητοποιήσουν τους πολίτες και να ενθαρρύνουν την ενεργό συμμετοχή των 

πολιτών», υποστήριξε ο κ. Αυγενάκης. 

«Είναι γεγονός ότι τα ευρωπαϊκά κόμματα έχουν χαμηλή ορατότητα, καθώς οι 

προβολείς της επικαιρότητας φωτίζουν κατά κύριο λόγο τα κυρίαρχα κόμματα και 

τους επικεφαλής των κυβερνήσεων», τόνισε η κ. Γιαννάκου. «Έχουν κάθε λόγο να 

ενισχύουν την “Πρωτοβουλία” στο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειας για καλύτερη 

αντιπροσώπευση των πολιτών στο πλαίσιο της ΕΕ. Ωστόσο, δεν πρέπει να 

υποκρύπτονται κομματικές και πολιτικές σκοπιμότητες. Ορθώς προβλέπονται 

προϋποθέσεις και περιορισμοί στη χρήση αυτού του εργαλείου», επισήμανε. 

«Ασφαλώς και είναι πολιτικό εργαλείο συμμετοχής και επηρεασμού των 

αποφάσεων της Επιτροπής. Δυστυχώς, τα κόμματα, μέχρι σήμερα δεν το έχουν 

αξιοποιήσει. Ακόμη χειρότερα, δεν το έχουν αξιοποιήσει και οι μικρότερες 

κοινοβουλευτικές ομάδες που, συνήθως, τα εθνικά κόμματα που τις συγκροτούν δεν 

συμμετέχουν στις εθνικές κυβερνήσεις, για να έχουν δεσμεύσεις», τόνισε ο κ. 

Μαγκριώτης.  

Ο βουλευτής Γεώργιος Γεωργαντάς υποστήριξε ότι «η Πρωτοβουλία Ευρωπαίων 

Πολιτών μπορεί να νοηθεί ως πολιτικό εργαλείο, με την έννοια ότι συμβάλλει στη 

διαμόρφωση της πολιτικής της ΕΕ. Με δεδομένο ότι συμμετέχουν εκατομμύρια 

πολίτες απ’ όλα τα κράτη-μέλη, τα ευρωπαϊκά κόμματα θα μπορούσαν να 

αξιοποιήσουν το εργαλείο αυτό προωθώντας τις δικές τους πολιτικές γραμμές μέσω 

της υποστήριξης κάποιων από τις πρωτοβουλίες. Πράγματι, ο καταλυτικός ρόλος που 

παίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο νομοθετικό έργο της ΕΕ πολλές φορές 

ενισχύεται από νέες ιδέες και προτάσεις, οι οποίες, μάλιστα, ανταποκρίνονται στις 

ανάγκες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Συνεπώς πιστεύω πως έχουν αποκομίσει 

αρκετά οφέλη τόσο στο επίπεδο της πολιτικής όσο και στο επίπεδο της 

νομοπαραγωγικής διαδικασίας». 

«Η Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών δεν είναι καταρχήν εργαλείο των 

κομμάτων. Τα κόμματα, εθνικά και ευρωπαϊκά, δεν έχουν αποκομίσει οφέλη. Η 

Πρωτοβουλία είναι πολιτικό εργαλείο της κοινωνίας πολιτών και εκδήλωση άμεσης, 

συμμετοχικής και καθημερινής δημοκρατίας», τόνισε ο κ. Γιαννής. 
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Ο κ. Μπεζιρτζόγλου εκτίμησε ότι «η Πρωτοβουλίας είναι πολιτικό αλλά όχι 

κομματικό εργαλείο. Είναι ένα εργαλείο για τους πολίτες ώστε να ασχοληθούν με τα 

ευρωπαϊκά κοινά, αλλά δεν μπορεί να σφετεριστεί από τα πολιτικά κόμματα, αφού 

εξορισμού μόνο πολίτες –φυσικά πρόσωπα– μπορούν να οργανώσουν μια 

πρωτοβουλία. Φυσικά, κάποιο πολιτικό κόμμα θα μπορούσε να ισχυρισθεί ότι αυτό 

που προσπαθεί να επιτύχει μια πρωτοβουλία είναι κομμάτι του πολιτικού-κομματικού 

του προγράμματος και γι’ αυτόν το λόγο την υποστηρίζει. Επίσης ένα κόμμα –όπως 

και οποιοσδήποτε άλλος οργανισμός ή πρόσωπο– θα μπορούσε να χρηματοδοτήσει 

μια ΕΠΠ, εφόσον η οργανωτική της επιτροπή το δεχθεί». 

«Είναι πολιτικό εργαλείο. Τα ευρωπαϊκά κόμματα πρέπει να ενημερώσουν και να 

αφυπνίσουν τους πολίτες. Εφόσον δεν το έκαναν στη σωστή του διάσταση, δεν 

νομίζω ότι αποκόμισαν κι οφέλη», εκτίμησε η κ. Παρούλα Νάσκου-Περράκη. 

Στη δική του απάντηση ο κ. Κλάψης υπογράμμισε: «Η εντύπωσή μου είναι ότι τα 

κόμματα μάλλον αδιαφόρησαν για την Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών. Εξάλλου, 

η Πρωτοβουλία είναι περισσότερο σχεδιασμένη για να απευθύνεται στην Κοινωνία 

των Πολιτών και όχι στα πολιτικά κόμματα, τα οποία διαθέτουν άλλα μέσα για την 

προώθηση και την εφαρμογή των προτάσεών τους». 

 

Είναι δυνατόν, λοιπόν, μέσα από τη χρήση, την προσέγγιση και την αντίληψη του 

διακυβεύματος της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών να προκύψει ένα δυνητικό 

εκλογικό κοινό για τα κόμματα της ΕΕ; 

Κληθείς να δώσει τη δική του προσέγγιση για το θέμα, ο κ. Χρυσόγονος τόνισε: 

«Παρότι μέσα από τη χρήση του εργαλείου της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών 

προκύπτει πολλές φορές η δυνατότητα εξαγωγής συμπερασμάτων ως προς τις 

επιθυμίες και τις τάσεις σημαντικού αριθμού Ευρωπαίων πολιτών, θεωρώ πως η 

επιδίωξη δημιουργίας ενός σταθερού πυρήνα εκλογικού κοινού είναι ενάντια στη 

βασική ιδέα του εγχειρήματος, ενώ παράλληλα δεν αποτελεί αξιόπιστο δείγμα μιας 

συνολικής ιδεολογικής προσέγγισης». 

Από την πλευρά της, η κ. Βόζεμπεργκ δήλωσε ότι «η ΠΕΠ προσφέρει 

αναμφισβήτητα ένα σοβαρό κίνητρο σε όλους τους Ευρωπαίους πολίτες, για να 

ασχοληθούν πιο ενεργά με τα ευρωπαϊκά ζητήματα και να αξιοποιήσουν τις νέες 

δυνατότητες που τους παρέχονται. Η προσέλκυση ενός δυνητικού εκλογικού κοινού 

συνδέεται ακριβώς με αυτό το ζήτημα. Δηλαδή, την προσπάθεια των ευρωπαϊκών 

πολιτικών κομμάτων να προσελκύσουν πολίτες που αδιαφορούν για τα ευρωπαϊκά 
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ζητήματα ή είναι δυσαρεστημένοι από τον τρόπο λειτουργίας των θεσμικών οργάνων 

της Ένωσης και να επιδιώξουν να τους κάνουν κοινωνούς των ευρωπαϊκών 

πολιτικών».  

«Δεν πιστεύω ότι μπορεί να έχει χαρακτηριστικά εκλογικού κοινού», είπε η κ. 

Διαμαντοπούλου, «διότι το εργαλείο δίνει τη δυνατότητα να επηρεάσει τη νομοθεσία 

για ένα ζήτημα, και μάλιστα με σεβασμό στη Συνθήκη. Με άλλα λόγια είναι πολύ 

περιορισμένο το εύρος παρέμβασης», τόνισε. 

Από την πλευρά του, ο κ. Παπαδημούλης υποστήριξε ότι «το ECI αξιοποιείται 

και πρέπει να αξιοποιείται για τη συλλογική έκφραση συγκεκριμένων αιτημάτων της 

ευρωπαϊκής κοινωνίας».  

Ερωτηθείσα για το ίδιο θέμα, η κ. Σπυράκη υπογράμμισε: «Εφόσον τα κόμματα 

καταλάβουν τη σημασία της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών, θα οικοδομήσουν 

μια πραγματικά ευρωπαϊκή σφαίρα δημόσιας διαβούλευσης και θα κατορθώσουν να 

προσελκύσουν δυνητικό εκλογικό κοινό που σήμερα αδιαφορεί για τα τεκταινόμενα 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση». 

Η κ. Κράτσα είπε για το συγκεκριμένο ζήτημα: «Το εκλογικό κοινό των 

κομμάτων είναι μία ευρεία, πολυσύνθετη και μετακινούμενη υπόθεση και δεν μπορεί 

να ταυτισθεί με μία πρωτοβουλία πολιτών που αγωνίζονται διασυνοριακά για μία 

συγκεκριμένη υπόθεση». 

«Οι Ευρωπαίοι πολίτες που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην ΠΕΠ είναι και το 

εκλογικό κοινό της ΕΕ. Πρόκειται για συγκοινωνούντα δοχεία και θα πρέπει να 

υπάρχουν συνεχώς ανοιχτοί δίαυλοι επικοινωνίας μεταξύ των κομμάτων της ΕΕ και 

της κοινωνίας, των πολιτών της ΕΕ», υποστήριξε ο κ. Αυγενάκης. 

Για το ίδιο θέμα, η κ. Γιαννάκου δήλωσε ότι «κυρίως, πρέπει να αναπτυχθεί το 

ενδιαφέρον για τα ευρωπαϊκά πράγματα, να συνδεθούν αυτά με την καθημερινότητα, 

τις ανησυχίες και τα συμφέροντα των πολιτών. Να έχουν οι πολίτες την 

αυτοπεποίθηση ότι υφίστανται οι θεσμικές δυνατότητες για να εκφράσουν τις 

ανησυχίες τους και να λάβουν ανταπόκριση από όσους λαμβάνουν αποφάσεις. Υπό 

την έννοια αυτή, πράγματι δημιουργείται ένα ευρωπαϊκό κοινό, το οποίο 

παρακολουθεί τις εξελίξεις, συμμετέχει και αντιλαμβάνεται την ανάγκη για ανάληψη 

πολιτικής δράσης, δίχως να περιορίζεται σε μία παθητική στάση».  

«Η Πρωτοβουλία Eυρωπαίων Πολιτών, μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία 

ευρωπαϊκών συσπειρώσεων και ρευμάτων. Και αυτά να χτίσουν ευρωπαϊκά πολιτικά 

και κομματικά σχήματα. Χρειάζονται, όμως, μεγάλη κινητοποίηση και αποτελέσματα 
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που θα πείσουν για την ικανότητά τους. Η απογοήτευση ελλοχεύει και θα ακυρώσει 

το θεσμό, αν η Επιτροπή και οι κυβερνήσεις δεν δείξουν ότι πιστεύουν στο θεσμό, 

όπως και στην συμμετοχή των πολιτών, πέραν των εκλογών», εκτίμησε ο κ. 

Μαγκριώτης. 

Για το ίδιο θέμα, ο κ. Γεωργαντάς είπε χαρακτηριστικά: «Είναι αρκετά πιθανό, 

καθώς ο τρόπος που αποτυπώνεται η κάθε πρωτοβουλία πολλές φορές μπορεί να μας 

δώσει στοιχεία για τις πολιτικές πεποιθήσεις του πολίτη που την καταθέτει, αλλά 

πολύ περισσότερο των χιλιάδων ανθρώπων που την υπογράφουν. Αν τα κόμματα της 

ΕΕ αφουγκραστούν την κεντρική ιδέα της κάθε πρωτοβουλίας και την προωθήσουν 

κατά τη διαδικασία συζήτησης μιας νομοθετικής πρότασης στο Κοινοβούλιο, είναι 

δυνατό να προκύψει ένα δυνητικό εκλογικό κοινό γι’ αυτά». 

Στην απάντησή του, ο κ. Γιαννής είπε χαρακτηριστικά: «Διαμέσου της ανάδειξης 

πολιτικών ζητημάτων, παράλληλα με τις έρευνες κοινής γνώμης, προς μια 

περισσότερο υγιή λειτουργία της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας», ενώ ο κ. 

Μπεζιρτζόγλου επισήμανε: «Ίσως (θα μπορούσε να προκύψει εκλογικό κοινό) για 

ένα ευρωπαϊκό κόμμα αλλά όχι σε ένα εθνικό κόμμα». 

Απαντώντας για το ίδιο θέμα, η κ. Περράκη είπε ότι «Θα μπορούσε (να 

προκύψουν) πολίτες με άποψη για τα ευρωπαϊκά δρώμενα. Μόνον κέρδος θα 

αποφέρει στην ΕΕ». 

«Από τα μέχρι τώρα δεδομένα δεν προκύπτει μία τέτοια τάση. Η συμμετοχή των 

πολιτών στην Πρωτοβουλία είναι περιορισμένη. Έτσι, δεν βλέπω πώς θα μπορέσει να 

λειτουργήσει ως “εκλογική δεξαμενή” για τα κόμματα. Εάν ίσχυε κάτι τέτοιο, είμαι 

βέβαιος ότι οι κομματικοί μηχανισμοί θα το είχαν ήδη διαβλέψει και θα είχαν 

προσπαθήσει να το αξιοποιήσουν», επισήμανε ο κ. Κλάψης. 

Στην έρευνα, μεταξύ άλλων, γίνεται προσπάθεια διερεύνησης εάν τα ευρωπαϊκά 

κόμματα παρέχουν νομική και οικονομική υποστήριξη στις ΠΕΠ. Κατηγορηματικός 

στην απάντησή του για το θέμα, ο κ. Σχοινάς δήλωσε: «Όχι, δεν έχει υπάρξει 

παρόμοια περίπτωση νομικής υποστήριξης έως σήμερα. Υπήρξε η περίπτωση της 

Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών “Αναστολή του Πακέτου Ενέργειας & 

Κλίματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης”, την οποία η πολιτική ομάδα του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου “Ομάδα Ευρώπη Ελευθερίας και Άμεσης Δημοκρατίας” τo 2012 είχε 

χρηματοδοτήσει με 2.500€. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία δεν κατόρθωσε να 

συγκεντρώσει τις απαιτούμενες υπογραφές, ώστε να αποσταλεί στην Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή για αξιολόγηση».  
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Στη διευκρινιστική ερώτηση εάν τα ευρωπαϊκά κόμματα στηρίζουν 

επικοινωνιακά το εγχείρημα, τόνισε ότι «δεν είναι γνωστή περίπτωση Ευρωπαϊκού 

κόμματος που να έχει υποστηρίξει κάποια από τις Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες 

Πολιτών. Σημειώνουμε εδώ ότι ευρωβουλευτές έχουν υπογράψει/υποστηρίξει 

ατομικά κάποιες Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες Πολιτών». Ενώ στο ερώτημα ποιος είναι 

ο ρόλος των εθνικών κομμάτων στη στήριξη του εργαλείου και αν υπάρχει 

συνεργασία με τα ευρωπαϊκά, τοποθετήθηκε ως εξής: «Δεν υπάρχει κάποιος 

συγκεκριμένος ρόλος για τα εθνικά κόμματα, όπως δεν υπάρχει και θεσμοθετημένη 

συνεργασία εθνικών και ευρωπαϊκών κομμάτων για το συγκεκριμένο θέμα». 

Ο κ. Χρυσόγονος υποστήριξε ότι «ο ρόλος των κομμάτων δεν είναι να παρέχουν 

νομική ή οικονομική υποστήριξη στις πρωτοβουλίες των πολιτών. Η προώθηση, 

όμως, των προτάσεων και ιδεών μιας πρωτοβουλίας είναι πολύ σημαντική για την 

επιτυχία κάθε προσπάθειας και γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο οι πολιτικές ομάδες και οι 

βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διοργανώνουν εκδηλώσεις και ημερίδες 

σχετικές με πρωτοβουλίες που εστιάζουν σε κοινά ευρωπαϊκά ζητήματα ή σε 

προβλήματα που αντιμετωπίζουν κράτη-μέλη της ΕΕ. Κάτι αντίστοιχο, βεβαίως, 

μπορεί να γίνει από εθνικά κόμματα, ενώ η συνεργασία ανάμεσα στα δύο μέρη είναι 

βεβαίως καλοδεχούμενη, όταν αποσκοπεί στην επικοινωνιακή προώθηση υγιών 

πρωτοβουλιών». 

«Δεν διαπιστώσαμε κάτι, εκτιμώ ότι επικοινωνιακά δεν έχει επικοινωνηθεί 

σωστά το εργαλείο και δεν είναι ευρύτερα γνωστό», είπε για το ίδιο θέμα η κ. 

Διαμαντοπούλου. 

Σχολιάζοντας το ίδιο θέμα, η κ. Σπυράκη επισήμανε ότι «υπάρχει μια μορφή 

συνεργασίας όταν το πρόβλημα που απασχολεί είναι υπερεθνικό. Βέβαια, οι 

βουλευτές των κομμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν συνυπολογίζονται στα 

7 άτομα διαφορετικών κρατών-μελών που θα πρέπει να υπογράψουν την 

πρωτοβουλία. Όμως, οι ΠΕΠ μπορούν να οδηγήσουν στην αύξηση του κύρους των 

ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων, στην ενίσχυση του διαλόγου, στη διάχυση των 

ιδεών και στην επέκταση της συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαίων πολιτών και των 

ευρωπαϊκών λαών». 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως συν-νομοθέτης θα μπορούσε να είναι εταίρος της 

πρωτοβουλίας των πολιτών μέσα στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων με την κοινωνία 

των πολιτών για την διαμόρφωση θέσεων και δεσμεύσεων των συν-νομοθετών», 

εκτίμησε η κ. Κράτσα. 
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«Όπως γνωρίζετε, υπάρχει ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ 

των εθνικών κομμάτων και των ευρωπαϊκών», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. 

Αυγενάκης. 

Αναφερόμενη στο ίδιο θέμα, η κ. Γιαννάκου υπογράμμισε: «Θεωρώ ότι τα 

ευρωπαϊκά κόμματα έχουν το δικό τους αυτοτελή σκοπό, δηλαδή να συμμετέχουν 

στην πολιτική συζήτηση για τα τρέχοντα ζητήματα της ΕΕ, να αντιπαρατίθενται για 

τις πολιτικές και θεσμικές πρωτοβουλίες, να ενσωματώνουν ομάδες πολιτών και τα 

αιτήματά τους στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι, να αναδεικνύουν πολιτικό προσωπικό σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο. Η ΠΕΠ πρέπει να αναπτυχθεί κατά κύριο λόγο στο πεδίο των 

οργανώσεων πολιτών ανά την επικράτεια της Ευρώπης, να αποδοθεί αυτόνομος 

ρόλος και ελευθερία στη διατύπωση των νομοθετικών αιτημάτων. Όλα αυτά 

ενδιαφέρουν τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα, γιατί λειτουργούν ως καταλύτης για 

μεγαλύτερη εμπλοκή των πολιτών στα ευρωπαϊκά πράγματα». 

Συνεργάζονται τα ευρωπαϊκά με τα εθνικά κόμματα; Ο πρώην υπουργός Γιάννης 

Μαγκριώτης εμφανίστηκε αρνητικός σ’ αυτή την υπόθεση, λέγοντας χαρακτηριστικά: 

«Δεν νομίζω να υπάρχει τέτοια συνεργασία και συντονισμός. Αντίθετα, θα έλεγα ότι 

μπορεί και να ενοχλούνται οι κομματικές ηγεσίες, τόσο σε εθνικό όσο και σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο, όταν δημιουργούνται ισχυρά ρεύματα αμφισβήτησης των 

συλλογικών αποφάσεων των ευρωπαϊκών θεσμών. Η περίπτωση της συμφωνίας 

εμπορίου και επενδύσεων μεταξύ ΕΕ και Καναδά, η γνωστή ως CETA, είναι 

χαρακτηριστική. Όλες οι κυβερνήσεις την υπέγραψαν, ανεξάρτητα ιδεολογικού και 

πολιτικού χώρου, και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την επικύρωσε. Αγνοήθηκε κάθε 

διαφορετική φωνή και πρωτοβουλία». 

Αναφορικά με το θέμα της παροχής νομικής και οικονομικής υποστήριξης της 

ΠΕΠ, ο κ. Γεωργαντάς τόνισε: «Σύμφωνα με στοιχεία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 

καμία από τις πρωτοβουλίες δεν φαίνεται να έχει λάβει οικονομική υποστήριξη (σε 

μορφή δωρεάς ή χορηγίας) από ευρωπαϊκά κόμματα. Καμία χρηματοδότηση της ΕΕ 

δεν διατίθεται γι’ αυτόν το σκοπό. Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, βέβαια, 

μπορούν να είναι μέλη της επιτροπής πολιτών που διαθέτει κάθε πρωτοβουλία, 

ωστόσο δεν υπάρχει επίσημα κάποια σχέση μεταξύ των κομμάτων αυτών και των 

ΠΕΠ. Όσον αφορά την επικοινωνιακή στήριξη, σε αρκετές περιπτώσεις μέλη του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχουν υποστηρίξει κάποια πρωτοβουλία δημοσίως, όπως 

για παράδειγμα ο Αρχηγός του ALDE Guy Verhofstadt για την πρωτοβουλία “New 

Deal 4 Europe”. Δεδομένου ότι οι ΠΕΠ, εφόσον μετουσιωθούν σε νομοθέτημα της 
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ΕΕ, επηρεάζουν τους πολίτες όλων των κρατών-μελών, τα εθνικά κόμματα έχουν το 

ρόλο προώθησης των ιδεών τους αλλά και των εθνικών συμφερόντων, σε 

συνεργασία, βέβαια, με τα ευρωπαϊκά κόμματα».  

Για το ίδιο θέμα, ο κ. Γιαννής τόνισε: «Δεν νομίζω ότι είναι ισχυρός 

οποιοσδήποτε των παραπάνω ισχυρισμών, αν και δεν είμαι βέβαιος». 

«Όχι (τα ευρωπαϊκά κόμματα δεν παρέχουν νομική και οικονομική υποστήριξη 

στις ΠΕΠ), δεν έχει υπάρξει αυτή η περίπτωση, παρόλο που θα μπορούσε θεωρητικά. 

Στηρίζουν επικοινωνιακά το εγχείρημα; Όχι, παρόλο που κάποιοι ευρωβουλευτές 

υποστήριξαν προσωπικά κάποιες από τις ΠΕΠ, ενώ κάποιοι άλλοι έχουν υπογράψει 

ΠΕΠ με την ιδιότητά τους ως φυσικά πρόσωπα. Επιπρόσθετα, δεν υπάρχει 

συγκεκριμένος ρόλος για τα εθνικά κόμματα, όπως δεν υπάρχει και πραγματική 

συνεργασία εθνικών και ευρωπαϊκών κομμάτων για οποιοδήποτε θέμα», 

υπογράμμισε ο κ. Μπεζιρτζόγλου. 

«Δεν το γνωρίζω (αν τα ευρωπαϊκά κόμματα παρέχουν νομική και οικονομική 

υποστήριξη στις ΠΕΠ). Διερωτώμαι αν υπάρχει», ήταν η απάντηση της κ. Περράκη 

στο προαναφερθέν ερώτημα. 

Αναφορικά με το ίδιο θέμα, ο κ. Κλάψης είπε: «Δεν είμαι βέβαιος. Αλλά η 

εντύπωσή μου είναι ότι τα εθνικά κόμματα σε γενικές γραμμές δεν έχουν εμπλακεί 

ενεργά στην προώθηση της Πρωτοβουλίας Ευρωπαίων Πολιτών. Εκείνο για το οποίο 

είμαι βέβαιος είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν παρέχει καμία χρηματοδότηση ή 

άλλη οικονομική υποστήριξη στις Πρωτοβουλίες Ευρωπαίων Πολιτών». 

 

Συμπερασματικά, λοιπόν, καταλήγουμε στο ότι η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία 

Πολιτών είναι πολιτικό αλλά όχι κομματικό εργαλείο. Είναι ένα εργαλείο για τους 

πολίτες, προκειμένου να ασχοληθούν με τα ευρωπαϊκά κοινά ζητήματα. Βέβαια, δεν 

είναι αυτονόητο ότι συνδέεται με τα ευρωπαϊκά κόμματα. Δεν θεωρείται δεδομένη η 

επικοινωνιακή χρήση ή η εκμετάλλευση του μέσου. Είναι, όμως, ένα 

καταγεγραμμένο πεδίο ιδεών το οποίο οφείλουν να μελετήσουν τα ευρωπαϊκά 

κόμματα, προκειμένου να «αφουγκραστούν» τα αιτήματα και τις προτάσεις των 

πολιτών, με στόχο την κάλυψη αναγκών ή ακόμη και τη διεύρυνση των ιδεολογικών 

οριζόντων της Ευρώπης. 

Τα ευρωπαϊκά κόμματα με τις οργανωτικές δομές τους σε όλα τα κράτη-μέλη 

οφείλουν να αναδείξουν αυτό το μέσο συμμετοχικής δημοκρατίας με δημόσιες 

ακροάσεις και να ενθαρρύνουν τους πολίτες για ευρεία χρήση. Έχουν τη δυνατότητα 
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να παρέχουν εξειδικευμένη πληροφόρηση και εμπειρογνωμοσύνη για την επιτυχή 

ολοκλήρωση των αντίστοιχων διαδικασιών. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι με διαφορετικό τρόπο αντιλαμβάνονται ευρωβουλευτές 

και βουλευτές, ανάλογα και με την κομματική οικογένεια στην οποία ανήκουν, τη 

σχέση της Πρωτοβουλίας με τα ευρωπαϊκά κόμματα και τα εθνικά κόμματα. Άλλοι 

πιστεύουν ότι είναι ένα εργαλείο συλλογικής έκφρασης της ευρωπαϊκής κοινωνίας, 

απαραίτητο στοιχείο δημοκρατικότητας. Και ως τέτοιο, αφορά τους πολίτες, τις 

συλλογικότητες, τις ΜΚΟ και ανεξάρτητους οργανισμούς και σωματεία. Βέβαια, 

υπάρχουν και οι απόψεις ότι τα ευρωπαϊκά κόμματα λόγω της εμπειρίας που 

διαθέτουν σε θέματα διεθνικής συνεργασίας μεταξύ εθνικών πολιτικών κομμάτων, σε 

συνδυασμό με τα οικονομικά και επιστημονικά μέσα που διαθέτουν, μπορούν να 

γίνουν ιδανικοί συνομιλητές των πρωτοβουλιών που θα εκφράζουν τη γενικότερη 

πολιτική τους φιλοσοφία. 

Η Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών μπορεί να νοηθεί ως πολιτικό εργαλείο, με 

την έννοια ότι συμβάλλει στη διαμόρφωση της πολιτικής της ΕΕ. Με δεδομένο ότι σε 

αυτήν συμμετέχουν εκατομμύρια πολίτες απ’ όλα τα κράτη-μέλη, τα ευρωπαϊκά 

κόμματα θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν το εργαλείο αυτό προωθώντας τις δικές 

τους πολιτικές γραμμές μέσω της υποστήριξης κάποιων από τις πρωτοβουλίες. Τα 

ευρωπαϊκά κόμματα πρέπει να ενημερώσουν και να αφυπνίσουν τους πολίτες. 

Ωστόσο, υπάρχει η αίσθηση ότι τα κόμματα, εθνικά και ευρωπαϊκά, δεν έχουν 

αποκομίσει οφέλη. Η Πρωτοβουλία είναι πολιτικό εργαλείο της κοινωνίας πολιτών 

και εκδήλωση άμεσης, συμμετοχικής και καθημερινής δημοκρατίας. 

Η ΠΕΠ είναι πρωτίστως ένα εργαλείο για τους πολίτες να ασχοληθούν με τα 

ευρωπαϊκά κοινά, αλλά δεν μπορεί να γίνει αντικείμενο σφετερισμού από τα πολιτικά 

κόμματα, αφού εξ' ορισμού μόνο πολίτες –φυσικά πρόσωπα– μπορούν να 

οργανώσουν μια Πρωτοβουλία. Βέβαια, ένα κόμμα, όπως και οποιοσδήποτε άλλος 

οργανισμός ή πρόσωπο, θα μπορούσε να χρηματοδοτήσει μια Πρωτοβουλία εφόσον η 

οργανωτική της επιτροπή το δεχθεί. 

Ορισμένοι εκτιμούν ότι τα κόμματα μάλλον αδιαφόρησαν για την Πρωτοβουλία 

Ευρωπαίων Πολιτών, καθώς διαθέτουν άλλα μέσα για την προώθηση και την 

εφαρμογή των προτάσεών τους και δεν αξιοποίησαν μέχρι σήμερα επαρκώς τις 

δυνατότητες του μέσου. 

Όπως παρουσιάσθηκαν παραπάνω οι απόψεις των συνεντευξιαζόμενων, η 

επιδίωξη δημιουργίας ενός σταθερού πυρήνα εκλογικού κοινού είναι ενάντια στη 
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βασική ιδέα του εγχειρήματος, ενώ παράλληλα δεν αποτελεί αξιόπιστο δείγμα μιας 

συνολικής ιδεολογικής προσέγγισης. Σύμφωνα με άλλες απόψεις, η προσέλκυση ενός 

δυνητικού εκλογικού κοινού συνδέεται με το ζήτημα της συμμετοχής των πολιτών με 

τα ευρωπαϊκά θέματα, καθώς τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα μπορούν να 

προσελκύσουν πολίτες που αδιαφορούν για τα ευρωπαϊκά ζητήματα ή είναι 

δυσαρεστημένοι από τον τρόπο λειτουργίας των θεσμικών οργάνων της Ένωσης. 

Κάποιοι πιστεύουν ότι εάν τα κόμματα της ΕΕ αφουγκραστούν την κεντρική ιδέα της 

κάθε πρωτοβουλίας και την προωθήσουν κατά τη διαδικασία συζήτησης μιας 

νομοθετικής πρότασης στο Κοινοβούλιο, είναι δυνατό να προκύψει ένα δυνητικό 

εκλογικό κοινό γι’ αυτά. 

Ωστόσο, υπάρχουν και οι απόψεις ότι η ΠΕΠ μπορεί να συμβάλει στην 

δημιουργία ευρωπαϊκών συσπειρώσεων και ρευμάτων. Και αυτά, να χτίσουν 

Ευρωπαϊκά πολιτικά και κομματικά σχήματα. 

«Ο ρόλος των κομμάτων δεν είναι να παρέχουν νομική ή οικονομική υποστήριξη 

στις Πρωτοβουλίες των Πολιτών. Η προώθηση των προτάσεων και ιδεών μιας 

πρωτοβουλίας όμως είναι πολύ σημαντική για την επιτυχία κάθε προσπάθειας και γι’ 

αυτόν ακριβώς το λόγο οι πολιτικές ομάδες και οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου διοργανώνουν εκδηλώσεις και ημερίδες σχετικές με πρωτοβουλίες που 

εστιάζουν σε κοινά ευρωπαϊκά ζητήματα», εκτίμησε, όπως προαναφέρθηκε, ο κ. 

Χρυσόγονος. 

Αναφορικά με το εάν τα ευρωπαϊκά κόμματα παρέχουν νομική και οικονομική 

υποστήριξη στις ΠΕΠ, ο κ. Σχοινάς, εκπροσωπώντας την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 

δήλωσε ότι δεν υπήρξε μέχρι σήμερα παρόμοια περίπτωση νομικής υποστήριξης. 

Μόνο την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών «Αναστολή του Πακέτου Ενέργειας & 

Κλίματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης», το 2012, είχε χρηματοδοτήσει, με 2.500 €, η 

πολιτική ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου «Ομάδα Ευρώπη Ελευθερίας και 

Άμεσης Δημοκρατίας». Σύμφωνα με τον ίδιο, δεν υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος 

ρόλος για τα εθνικά κόμματα, όπως δεν υπάρχει και θεσμοθετημένη συνεργασία 

εθνικών και ευρωπαϊκών κομμάτων για το συγκεκριμένο θέμα.  

Την ίδια θέση, ότι, δηλαδή, δεν υπάρχει συγκεκριμένος ρόλος για τα εθνικά 

κόμματα, όπως δεν υπάρχει και πραγματική συνεργασία εθνικών και ευρωπαϊκών 

κομμάτων για οποιοδήποτε θέμα, τόνισαν στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Σε γενικές γραμμές υπάρχει η αίσθηση ότι τα εθνικά κόμματα δεν έχουν εμπλακεί 

ενεργά στην προώθηση της Πρωτοβουλίας Ευρωπαίων Πολιτών και ότι δεν υπάρχει 
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συνεργασία και συντονισμός εθνικών και ευρωπαϊκών κομμάτων. Μάλιστα, ο κ. 

Μαγκριώτης εξέφρασε την άποψη ότι μπορεί και να ενοχλούνται οι κομματικές 

ηγεσίες, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όταν δημιουργούνται ισχυρά 

ρεύματα αμφισβήτησης των συλλογικών αποφάσεων των ευρωπαϊκών θεσμών. 

Ωστόσο, υπάρχουν και οι απόψεις ότι υπάρχει ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας και 

συνεργασίας μεταξύ των εθνικών κομμάτων και των ευρωπαϊκών, όπως τόνισε ο 

Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Λευτέρης Αυγενάκης. 

 

 

Ε.6. Η απόρριψη προτάσεων θα επηρεάσει την ΠΕΠ; 

Στο σημείο αυτό οι ερωτώμενοι καταθέτουν τις απόψεις τους στο ερώτημα αν 

υπάρχει φόβος να ατονήσει η χρήση της Πρωτοβουλίας Ευρωπαίων Πολιτών και εάν 

οι πρωτοβουλίες δεν πετυχαίνουν και απλά αρχειοθετούνται ως δράσεις της ΕΕ. 

Όπως θα διαφανεί από τις τοποθετήσεις, οι απόψεις διίστανται.  

Για το συγκεκριμένο θέμα, ο κ. Σχοινάς δήλωσε ότι «η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν 

θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών θα ατονήσει, γιατί εκτιμά ότι οι 

Ευρωπαίοι πολίτες έχουν αρχίσει να ενδιαφέρονται περισσότερο για ευρύτερες 

ευρωπαϊκές συνεργασίες. Κάποιες από τις πρώτες Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες 

Πολιτών, παρά το γεγονός ότι δεν συγκέντρωσαν 1.000.000 υπογραφές, βοήθησαν 

τους μετέπειτα οργανωτές στο να καταλάβουν ότι χρειάζεται να συγκροτήσουν 

ισχυρές τοπικές και εθνικές οργανωτικές ομάδες υποστήριξης, 

συμπεριλαμβανομένων και των οργανώσεων πολιτών, πολύ πριν αρχίσουν την 

επίσημη έναρξη συλλογής υπογραφών». 

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν για το συγκεκριμένο θέμα οι προσεγγίσεις των 

ευρωβουλευτών. Ο κ. Χρυσόγονος τόνισε τα εξής: «Είναι προφανές πως η συνεχής 

απόρριψη των προτάσεων ή η αδιαφορία των θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως 

προς τα αιτήματα των πολιτών θα οδηγούσε στη μείωση του ενδιαφέροντος για 

μελλοντικές πρωτοβουλίες, ενώ ταυτόχρονα θα καθιστούσε το εργαλείο αυτό 

αδιάφορο και ανούσιο στα μάτια της πλειοψηφίας των Ευρωπαίων πολιτών. Καθώς, 

όμως, πρόκειται για μια σχετικά νέα διαδικασία, είναι σημαντικό να δούμε τις θετικές 

της προοπτικές, χωρίς να σταθούμε σε αμφιβολίες που για την ώρα δεν έχουν βάση». 

Η κ. Βόζεμπεργκ υποστήριξε τα εξής: «Σε κάθε περίπτωση, η κινητοποίηση των 

πολιτών μέσω μορφών συμμετοχικής δημοκρατίας συμβάλλει θετικά στην 
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ενδυνάμωση του πολιτικού τους ρόλου και στην καλύτερη λειτουργία του πολιτικού 

συστήματος εν γένει. Ακόμα και αν οι πρωτοβουλίες δεν πετυχαίνουν, δεν παύουν να 

λαμβάνονται υπόψη από την Επιτροπή και να ασκούν λαϊκή πίεση προς μία 

συγκεκριμένη κατεύθυνση, δεδομένης της δύναμης του ενός εκατομμυρίου 

υπογραφών κατ’ ελάχιστον που τις συνοδεύουν. Άλλωστε, πίεση προς το ευρωπαϊκό 

πολιτικό σύστημα ασκείται και από την ευρεία δημοσιοποίηση των πρωτοβουλιών 

στο κοινό. Προς αυτήν την κατεύθυνση σημαντικός επίσης είναι ο ρόλος των 

ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων».  

Η κ. Διαμαντοπούλου υπογράμμισε τα εξής: «Ήδη μπορεί κάποιος να 

διαπιστώσει ότι είναι σε πτώση το ενδιαφέρον των πολιτών, καθώς το 2016 

ξεκίνησαν μόνο 2, αν δει τα στατιστικά». 

Η κ. Σπυράκη δήλωσε τα εξής: «Σίγουρα η ΠΕΠ θα αλλάξει τις ισορροπίες 

μεταξύ των θεσμικών οργάνων. Συνηθίζεται, άλλωστε, η Επιτροπή και το 

Κοινοβούλιο να συνάπτουν άτυπες συμμαχίες έναντι του Συμβουλίου. Τώρα 

αυξάνεται η δύναμη της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου και αποδυναμώνεται το 

Συμβούλιο. Η Επιτροπή, εάν προχωρήσει την ΠΕΠ, θα μεταφέρει την πίεση προς το 

Συμβούλιο, το οποίο δεν θα θέλει να δυσαρεστήσει ένα μεγάλο αριθμό πολιτών, 

απορρίπτοντας ή αλλάζοντας τελείως μια πρωτοβουλία για πρόταση νομοθεσίας. 

Θεωρείται, βέβαια, δεδομένο πως με τις ασφαλιστικές δικλείδες που διέπουν την 

υποβολή μιας ΕΠΠ, ούτε αυτή θα είναι πασιφανώς απαράδεκτη, ούτε η Επιτροπή θα 

αρχειοθετεί χωρίς να υπάρχει λόγος». 

«Ακριβώς εδώ είναι η πρόκληση», τόνισε χαρακτηριστικά η κ. Κράτσα, 

προσθέτοντας: «Να μην περιχαρακωθούμε στα εθνικά μας σύνορα, ν’ αναζητήσουμε 

και να κρατήσουμε ζωντανά τα δίκτυα πολιτών που αγωνίζονται για μία Ευρώπη 

αποτελεσματική, συμμετοχική, μία “Ευρώπη των πολιτών”». 

Για το ίδιο θέμα, ο κ. Αυγενάκης υποστήριξε ότι «η απογοήτευση των πολιτών 

και η μειωμένη συμμετοχή τους στα κοινά αποτελεί κίνδυνο για την ίδια τη 

δημοκρατία. Η ενεργός συμμετοχή των πολιτών θωρακίζει τους δημοκρατικούς 

θεσμούς και ενδυναμώνει τη δημοκρατία σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο».  

Στο ερώτημα εάν υπάρχει φόβος να ατονήσει η χρήση της Πρωτοβουλίας 

Ευρωπαίων Πολιτών εάν οι πρωτοβουλίες δεν πετυχαίνουν και απλά αρχειοθετούνται 

ως δράσεις της ΕΕ, η κ. Γιαννάκου απάντησε: «Αυτό είναι πράγματι ένα ζήτημα που 

θα πρέπει να εξετάσουμε. Ωστόσο, καθώς πρόκειται για μία νέα δυνατότητα, θα 

πρέπει να αναμένουμε ένα χρονικό διάστημα για την αξιολόγησή της. Χρειάζεται 
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εξοικείωση με την πραγματική κατανομή αρμοδιοτήτων στους ευρωπαϊκούς θεσμούς 

ανά πεδίο πολιτικής. Η ΕΕ δεν είναι ένα υπερκείμενο νομοθετικό σώμα, το οποίο 

μπορεί να καθορίζει άνωθεν στόχους και κανόνες όπου δεν υπάρχουν αρμοδιότητες. 

Επίσης, δεν πρέπει να παραβλέπουμε ότι σε αρκετές χώρες δεν υπήρχε καν η 

προηγούμενη εμπειρία με ανάλογα δημοκρατικά εργαλεία». 

Ερωτηθείς για το ίδιο θέμα, ο κ. Μαγκριώτης απάντησε: «Σίγουρα, ιδιαίτερα 

στην εποχή μας, που η οικονομική κρίση, οι μεγάλες προσφυγικές και 

μεταναστευτικές ροές και τα τρομοκρατικά χτυπήματα στις ευρωπαϊκές πόλεις 

πιέζουν τις ευρωπαϊκές κοινωνίες, δημιουργούν φοβίες και ανασφάλειες και οδηγούν 

στον εθνικό προστατευτισμό και την εθνική αναδίπλωση. Τα ρεύματα του 

ευρωσκεπτικισμού, όπως εκφράστηκαν με το Brexit, αλλά και από τα αποτελέσματα 

των εκλογών σε όλες τις χώρες, δημιουργούν ζοφερές προοπτικές, για το μέλλον της 

ΕΕ. Κατά συνέπεια, μηδενίζουν το ενδιαφέρον των Ευρωπαίων πολιτών για κοινές 

ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες, αφού οι πολίτες αναζητούν ασφάλεια και λύση των 

προβλημάτων τους στις εθνικές κυβερνήσεις και στα αντίστοιχα κράτη».  

Για το ίδιο θέμα, ο κ. Γεωργαντάς σχολίασε ότι «πολλές ΠΕΠ από αυτές που 

έχουν κατατεθεί έχουν απορριφθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την αιτιολογία 

ότι δεν εντάσσονταν στο πεδίο αρμοδιοτήτων της, ενώ άλλες αποσύρθηκαν από τους 

ίδιους τους διοργανωτές τους. Συνεπώς, θα πρέπει οι πρωτοβουλίες που κατατίθενται 

να είναι περισσότερο στοχευμένες και μελετημένες από τους διοργανωτές τους, ώστε 

να πετυχαίνουν και το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Η μεγαλύτερη επιτυχία για μια 

πρωτοβουλία είναι αυτή να αξιοποιηθεί νομικά από την ΕΕ. Συνεπώς θέλει μεγάλη 

προσπάθεια από την πλευρά των διοργανωτών αλλά και πρόθεση συνεργασίας από 

την πλευρά της Επιτροπής, ώστε να μην ατονήσει τελικώς η χρήση της ΠΕΠ». 

«Φυσικά, κάθε θεσμός κρίνεται στο πεδίο όπου αυτός δοκιμάζεται. Σε κάθε 

περίπτωση απαιτείται υπομονή και επιμονή», τόνισε ο κ. Γιαννής. 

«Προσωπικά», τόνισε ο κ. Μπεζιρτζόγλου, «δεν πιστεύω ότι η ΕΠΠ θα ατονήσει, 

γιατί εκτιμώ ότι οι πολίτες αρχίζουν να ενδιαφέρονται περισσότερο για ευρύτερες 

συνεργασίες. Κάποιες πρώτες ΕΠΠ που δεν συγκέντρωσαν 1.000.000 υπογραφές 

βοήθησαν τους μετέπειτα οργανωτές στο να καταλάβουν ότι χρειάζεται να στήσουν 

ισχυρές τοπικές και εθνικές οργανωτικές ομάδες, συμπεριλαμβανομένων και των 

οργανώσεων πολιτών, πολύ πριν αρχίσουν την επίσημη έναρξη συλλογής 

υπογραφής». 
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«Ελπίζω πως όχι, αλλά χωρίς συμμετοχή των πολιτών πιθανόν να ατονήσει», είπε 

χαρακτηριστικά η κ. Περράκη. 

Ερωτηθείς για το ίδιο θέμα, ο κ. Κλάψης τόνισε: «Σίγουρα. Η μέχρι στιγμής 

επίδοση κάθε άλλο παρά ενθαρρυντική είναι. Όλες κι όλες, μόλις τρεις πρωτοβουλίες 

έχουν τελεσφορήσει – μάλιστα και οι τρεις έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό: 

υποβλήθηκαν το 2012, δηλαδή στην αρχή εφαρμογής του μηχανισμού. Εάν αυτή η 

τάση συνεχιστεί, είναι προφανές ότι το ενδιαφέρον, το οποίο είναι έτσι κι αλλιώς 

εξαιρετικά περιορισμένο, θα ατονήσει περαιτέρω». 

Παρότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία 

Πολιτών θα ατονήσει, γιατί εκτιμά ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες έχουν αρχίσει να 

ενδιαφέρονται περισσότερο για ευρύτερες ευρωπαϊκές συνεργασίες, ευρωβουλευτές 

και ακαδημαϊκοί αγωνιούν για το μέλλον της ΠΕΠ.  

Μελετώντας την πρώτη Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών που ανταπεξήλθε με 

επιτυχία στις απαιτήσεις του Κανονισμού με τίτλο «Right2Water» καταγράφεται η 

δυσαρέσκεια της κοινωνίας των πολιτών και η αγωνία των ευρωπαϊκών θεσμικών 

οργάνων που βρίσκονται πλησιέστερα στους πολίτες (Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής, 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο). Ταυτόχρονα βέβαια, γίνεται μια προσπάθεια της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής να σταθεροποιήσει την Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών 

ως ένα εργαλείο της συμμετοχικής δημοκρατίας και να διατηρήσει την 

αποκλειστικότητα της νομοθετικής πρωτοβουλίας για την ίδια.  

Συγχρόνως, η αόριστη φύση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει η Επιτροπή στις 

περιπτώσεις των επιτυχημένων πρωτοβουλιών, όπως αυτό που αφορά την 

«Right2Water», αποθαρρύνει τους διοργανωτές με αποτέλεσμα οι πολίτες να 

αισθάνονται αποξενωμένοι από την ευρωπαϊκή πολιτική. Το γεγονός αυτό δεν βοηθά 

στην αντιμετώπιση της κρίσης νομιμοποίησης που μαστίζει την Ευρώπη .Επομένως 

χρειάζονται αλλαγές για την ενδυνάμωση του θεσμού της Πρωτοβουλίας Ευρωπαίων 

Πολιτών, προκειμένου να καταστεί πιο ελκυστικός για τους πολίτες121. 

Χαρακτηριστική είναι η θέση της κ. Διαμαντοπούλου, η οποία υπήρξε 

επικεφαλής συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, ότι το ενδιαφέρον των πολιτών είναι σε 

πτώση, καθώς το 2016 ξεκίνησαν μόνο δύο Πρωτοβουλίες. «Το ενδιαφέρον των 

Ευρωπαίων πολιτών για κοινές ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες μειώνεται», τόνισε 

                                                           
121  Ioannis Papadopoulos, “Keynote Speech: The European Commission Gives, the European 

Commission Takes? Tracking the Unique hitherto Successful European Citizens’ Initiative 

‘Right2Water”, στο D. Anagnostopoulou, I. Papadopoulos and L. Papadopoulou,(2016) The EU at a 

Crossroads: Challenges and Perspectives, Cambridge Scholars Publishing , UK, σελ. 80-88. 
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χαρακτηριστικά ο κ. Μαγκριώτης, «λόγω του ότι οι πολίτες αναζητούν ασφάλεια και 

λύση των προβλημάτων τους στις εθνικές κυβερνήσεις και στα αντίστοιχα κράτη». 

Ωστόσο, υπάρχει και η άποψη ότι καθώς πρόκειται για μία νέα δυνατότητα, θα 

πρέπει να αναμένουμε ένα χρονικό διάστημα για την αξιολόγησή της. 

 

Ε.7. ΠΕΠ και Δημοψηφίσματα 

 

Οι πολιτικές ηγεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα τελευταία χρόνια βρέθηκαν 

αντιμέτωπες με κρίσιμα ζητήματα και πρωτοφανείς προκλήσεις σε κοινωνικό και 

οικονομικό επίπεδο. Η επίλυση σοβαρών ζητημάτων με δημοψηφίσματα έκρυβε 

αρκετές εκπλήξεις την τελευταία περίοδο στην ΕΕ, όπως το βρετανικό Brexit, 

παράλληλα, όμως, κατέδειξε και προβλήματα, όπως την ύπαρξη ενός κενού ανάμεσα 

στους πολίτες της ΕΕ, και κυρίως τους λιγότερο προνομιούχους, με την εκτελεστική 

εξουσία. 

Στην εν λόγω έρευνα έγινε μια προσπάθεια σύγκρισης της Πρωτοβουλίας 

Ευρωπαίων Πολιτών με τα δημοψηφίσματα. «Είναι δυνατόν η ΠΕΠ να λειτουργήσει 

με αντίστοιχη δυναμική που έχουν τα δημοψηφίσματα στην Ευρώπη στο πλαίσιο της 

Συμμετοχικής Δημοκρατίας;» ρωτήθηκαν οι συμμετέχοντες στην έρευνα. Ο κ. 

Σχοινάς δήλωσε ότι «οι Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες Πολιτών δίνουν βήμα στους 

Ευρωπαίους πολίτες να συμμετάσχουν ενεργά στα πολιτικά πράγματα της Ευρώπης. 

Και αυτό γιατί αν –και μόνον αν– η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών συγκεντρώσει 

ένα εκατομμύριο έγκυρες δηλώσεις υποστήριξης από υπογράφοντες, οι οποίοι 

προέρχονται από τουλάχιστον επτά κράτη-μέλη, εντός ενός έτους από την 

ημερομηνία καταχώρισής της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οφείλει να αποφασίσει αν θα 

προβεί σε σχετικές ενέργειες και να εξηγήσει το σκεπτικό της επιλογής της. 

Υπάρχουν περιθώρια περαιτέρω βελτίωσης. Προς το σκοπό αυτό, ο πρώτος 

αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Φρανς Τίμερμανς, ανακοίνωσε στις 11 

Απριλίου 2017 ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτίθεται να αναθεωρήσει τον κανονισμό 

σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών. Στόχος είναι να καταστούν οι 

Πρωτοβουλίες Ευρωπαίων Πολιτών ακόμα πιο προσιτές και φιλικές προς τον πολίτη 
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και να αντιμετωπιστούν τα εμπόδια που πηγάζουν από τις διατάξεις του ίδιου του 

κανονισμού για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών». 

Ο κ. Χρυσόγονος υποστήριξε ότι «η ολοένα και πιο δυναμική συμμετοχή των 

πολιτών στα κοινά θα αποτελούσε μια μεγάλη νίκη της Ευρώπης, ιδιαίτερα υπό το 

πρίσμα του έντονου σκεπτικισμού που επικράτησε τα τελευταία χρόνια. 

Οποιοδήποτε, λοιπόν, εργαλείο δίνει τη δυνατότητα εντονότερης συμμετοχής των 

πολιτών, μπορεί πράγματι να δημιουργήσει στο μέλλον μια δίοδο έκφρασης της 

πλειοψηφίας των πολιτών ως προς τις ακολουθούμενες πολιτικές και τη δομή της 

Ένωσης. Εν προκειμένω, η βασική διαφορά της Πρωτοβουλίας Ευρωπαίων Πολιτών 

με τα δημοψηφίσματα έγκειται στο γεγονός πως δεν είναι δεσμευτική, ενώ 

παράλληλα δεν απαντά με μονολεκτικό τρόπο σε ερωτήματα, αλλά δίνει τη 

δυνατότητα στους πολίτες να θέσουν οι ίδιοι τα ερωτήματα στα θεσμικά όργανα, 

εκφράζοντας παράλληλα τις ανάγκες και ανησυχίες τους. Παρότι, λοιπόν, δεν 

διαθέτουν την ίδια ισχύ και φύση με ένα δημοψήφισμα, το πλήθος και το εύρος των 

πρωτοβουλιών τις καθιστά σημαντικές για τα κράτη-μέλη και την Ευρωπαϊκή Ένωση 

στο σύνολό της». 

Για το ίδιο θέμα η κ. Βόζεμπεργκ υπογράμμισε ότι «το δημοψήφισμα αποτελεί 

επίσης μία σημαντική έκφραση της συμμετοχικής δημοκρατίας, με σαφείς όμως 

διαφορές από την ΠΕΠ. Και τούτο, διότι το δημοψήφισμα δεν ξεκινάει ως 

πρωτοβουλία από το λαό –τουλάχιστον στις ευρωπαϊκές δημοκρατίες– αλλά 

εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο άσκησης πολιτικής από τις εκάστοτε 

κυβερνήσεις. Γι’ αυτό, άλλωστε, πολλές φορές τα ερωτήματα των δημοψηφισμάτων 

δημιουργούν πόλωση και διχάζουν το λαό, όπως ακριβώς συμβαίνει και στις εκλογές. 

Η ΠΕΠ στηρίζεται στη βάση μίας λογικής συνεννόησης και συνεργασίας πολιτών με 

διαφορετικές καταβολές, νοοτροπίες και αντιλήψεις, προκειμένου να εντοπίσουν έναν 

κοινό τόπο σε κρίσιμα ζητήματα γενικότερου ενδιαφέροντος και να επιδιώξουν από 

κοινού την εκκίνηση μίας διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης για τη λήψη 

αποφάσεων. Πρόκειται για ένα μέσο άσκησης πολιτικής πίεσης από το λαό σε 

πανευρωπαϊκό επίπεδο». 

«Διαφωνώ, καθώς έχει άλλη δομή και η χρήση του δεν είναι τύπου poll», είπε 

χαρακτηριστικά η κ. Διαμαντοπούλου. 

Από την πλευρά του, ο κ. Παπαδημούλης υπογράμμισε ότι «ο ρόλος του ECI και 

των δημοψηφισμάτων είναι διαφορετικός, κυρίως διότι εκκινούν από διαφορετική 

αφετηρία. Το ECI εκφράζει και μεταφέρει αιτήματα της κοινωνίας των πολιτών προς 
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την εκτελεστική και νομοθετική εξουσία (bottom-up), ενώ τα δημοψηφίσματα 

μεταφέρουν ερωτήματα από την εκτελεστική εξουσία προς την εκάστοτε κοινωνία 

(top-down). Και τα δύο διατηρούν τη δυναμική τους». 

Η κ. Σπυράκη τόνισε τα εξής: «Θα μπορούσε να αποκτήσει την ίδια δυναμική, αν 

και υπάρχουν σημαντικές διαφορές. Όταν ο λαός καλείται να αποφασίσει μέσω 

δημοψηφίσματος, συγκροτείται ως όργανο μέσω και μέσα στη διαδικασία αυτή με 

μόνη αρμοδιότητα την επιψήφιση του νόμου, ο οποίος έπειτα παίρνει τη θέση που του 

αρμόζει στην πυραμίδα των κανόνων δικαίου. Με άλλα λόγια, όταν ο λαός ενεργεί ως 

όργανο, περιορίζεται αναγκαστικά από το Σύνταγμα και από το περιεχόμενο της 

λειτουργίας που επιτελεί, αντικειμενικοποιείται και εξειδικεύεται μέσα από τις αρχές 

που οριοθετούν το εκλογικό δικαίωμα. Συνεπώς, η άμεση νομοθεσία έχει μια 

δημοκρατική, όχι όμως και μια νομική υπεραξία». 

Σχολιάζοντας το ίδιο θέμα, η κ. Κράτσα είπε: «Καταρχάς δεν υπάρχει 

“Ευρωπαϊκό δημοψήφισμα”. Αν ανάγουμε το θέμα αυτό σ’ εθνικό επίπεδο, του 

αφαιρούμε τον ευρωπαϊκό του χαρακτήρα. Ο στόχος είναι να μείνει και να εξελιχθεί 

ως ευρωπαϊκή η πρωτοβουλία αυτή». 

Ο κ. Αυγενάκης τόνισε ότι «πρόκειται για ένα εργαλείο συμμετοχικής 

δημοκρατίας, που έχει σημαντικές προοπτικές σταδιακής εξέλιξής του σε σημαντικό 

θεσμό διαμόρφωσης ευρωπαϊκών πολιτικών». 

Από την πλευρά της, η κ. Γιαννάκου τόνισε τα εξής: «Όλοι συμμεριζόμαστε την 

ανάγκη για μεγαλύτερη συμμετοχή των πολιτών, καθώς και τη σημασία να τίθενται 

στην κρίση του λαού σημαντικά θέματα πολιτικής πέραν των γενικών εκλογών. 

Ωστόσο, διατηρώ ορισμένες επιφυλάξεις σχετικά με την κουλτούρα των 

δημοψηφισμάτων. Σε ένα αντιπροσωπευτικό σύστημα παρέχεται μέσω των εκλογών 

η εντολή για την εφαρμογή ενός κυβερνητικού προγράμματος. Δεν είναι δυνατόν για 

τα ακανθώδη ζητήματα, οι κυβερνήσεις να μεταθέτουν την ευθύνη στο εκλογικό 

σώμα. Γιατί το τελευταίο συχνά χειραγωγείται από τις πολιτικές δυνάμεις, δεν 

ενημερώνεται επαρκώς και τελικά δίνει απαντήσεις για πολύ διαφορετικά ζητήματα 

από εκείνα τα οποία θέτει ένα δημοψήφισμα. Από την άλλη πλευρά, δημιουργούνται 

ορισμένα αμετάκλητα δεδομένα, όπως συνέβη με το Brexit, τα οποία αμφιβάλλω 

κατά πόσο αποτελούν το προϊόν μίας νηφάλιας και τεκμηριωμένης απάντησης. 

Μάλλον ελήφθησαν υπό την επίδραση των δημαγωγών δίχως ρεαλιστική εκτίμηση 

του κόστους, ιδιαίτερα για τις επόμενες γενιές».  
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Ο Θεσσαλονικιός πρώην υπουργός κ. Μαγκριώτης τοποθετήθηκε για το 

συγκεκριμένο θέμα ως εξής: «Δεν βλέπω τέτοια προοπτική άμεσα. Δυστυχώς, τα 

δημοψηφίσματα, σε εθνικό επίπεδο, είτε επιβάλλονται από το Σύνταγμα της χώρας 

είτε τα προκηρύσσουν οι εθνικές κυβερνήσεις, έχουν συμμετοχή, όταν υπάρχει ρεύμα 

άρνησης της κοινοτικής ενοποίησης. Συνήθως, τα αποτελέσματα είναι αρνητικά για 

την ενίσχυση των κοινών ευρωπαϊκών πολιτικών, όπως και για την εκχώρηση 

εξουσιών του εθνικού κράτους, σε ευρωπαϊκούς θεσμούς. Τα αποτελέσματα θα ήταν 

ακόμη πιο αρνητικά, αν το ζητούμενο ήταν η εκχώρηση δικαιωμάτων σε ευρωπαϊκά 

δημοψηφίσματα. Νομίζω, κανένα δημοψήφισμα, δεν θα ήταν επιτυχές, είτε η χώρα 

ήταν μικρή, είτε μεγάλη.  

Δυστυχώς, στις περισσότερες χώρες οι κυβερνήσεις και τα κόμματα ρίχνουν την 

ευθύνη κάθε προβλήματος στην ΕΕ, κρύβοντας τις δικές τους ευθύνες. Η ΕΕ είναι 

μόνο για να δίνει, αλλά όχι για να υποστηρίζεται από κράτη και πολίτες. Φαίνεται 

μεταφυσικό, αλλά δυστυχώς είναι η πραγματικότητα. Θέλει πολλή προσπάθεια και 

υπευθυνότητα, τουλάχιστον από αυτούς που δηλώνουν ότι θέλουν την Ευρωπαϊκή 

ενοποίηση και συνεργασία και θέλουν να έχουν κοινό μέλλον». 

Στην τοποθέτησή του για το ίδιο θέμα, ο κ. Γεωργαντάς επισήμανε τα εξής: «Οι 

πρωτοβουλίες των Ευρωπαίων πολιτών έχουν πράγματι βάση τη Συμμετοχική 

Δημοκρατία με τη μορφή ενός κοινού διαλόγου και διαπραγμάτευσης με τα όργανα 

της ΕΕ. Διαφέρουν, ωστόσο, σημαντικά από τα δημοψηφίσματα, στα οποία οι πολίτες 

μπορούν να αποδεχθούν ή να απορρίψουν ένα νόμο ή μια πολιτική που προτείνεται 

από το Κοινοβούλιο και όχι από το σύνολο των πολιτών. Με την έννοια αυτή, το 

δημοψήφισμα έχει εκ των πραγμάτων πολύ μεγαλύτερη δυναμική από τις ΠΕΠ, για 

τις οποίες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δηλώσει ότι μπορούν να αποτελέσουν μόνο 

αντικείμενο συζήτησης δημιουργίας ενός νόμου και όχι αποδοχής ή απόρριψης 

αυτού. Ωστόσο, μπορούν να επηρεάσουν εξίσου σημαντικά τις ζωές των πολιτών αν 

και εφόσον γίνουν αποδεκτές από την Επιτροπή, αφού οδηγούν στη διευθέτηση 

σημαντικών ζητημάτων όπως η εξασφάλιση δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης σε 

όλους τους Ευρωπαίους (ECI(2012)000003)». 

Ο κ. Γιαννής υπογράμμισε τα εξής: «Αυτό είναι λίγο πιθανόν να συμβεί, αν και 

δεν αποκλείεται στο μέλλον υπό προϋποθέσεις. Σε κάθε περίπτωση η αποστολή, η 

φύση και τα αποτελέσματα της ΠΕΠ θα κριθούν με μεγαλύτερη ακρίβεια, υπό 

συνθήκες μιας “κανονικής δημοκρατίας” στο πλαίσιο της ΕΕ, που στις μέρες μας 

αποτελεί το κρίσιμο διακύβευμα». 
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Στην τοποθέτησή του ο κ. Μπεζιρτζόγλου υποστήριξε τα εξής: «Προσωπικά 

θεωρώ ότι οι Πρωτοβουλίες Ευρωπαίων Πολιτών δημιουργούν τη νέα ευρωπαϊκή 

συμμετοχική δημοκρατία». 

Η κ. Περράκη είπε χαρακτηριστικά: «Δύσκολο το βλέπω, αλλά κι αν το 

επιχειρήσει κάποιος, ποιος θα έχει σε ευρωπαϊκό επίπεδο την πρωτοβουλία; Υπάρχει 

δυσκολία για ένα εθνικό δημοψήφισμα, πόσο μάλλον για ένα ευρωπαϊκό». 

Αναφορικά με το ίδιο θέμα, ο κ. Κλάψης υπογράμμισε ότι «η Πρωτοβουλία 

Ευρωπαίων Πολιτών δεν είναι δημοψήφισμα, ούτε σκοπός της είναι να μετατραπεί σε 

δημοψηφισματική διαδικασία. Μέσω της Πρωτοβουλίας, οι πολίτες ζητούν από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει νομοθετική πρωτοβουλία – δεν νομοθετούν οι 

ίδιοι. Επιπλέον, μέσω της Πρωτοβουλίας, οι πολίτες μπορούν να ζητήσουν τη 

δημιουργία νέου νομοθετικού πλαισίου, δεν μπορούν, όμως, να ζητήσουν την 

ακύρωση υφιστάμενης νομοθετικής διάταξης». 

Η δυναμική συμμετοχή των πολιτών στα κοινά θα αποτελούσε μια μεγάλη νίκη 

της Ευρώπης. Αναμφισβήτητα, η ΠΕΠ θα μπορούσε να διαδραματίσει σημαντικό 

ρόλο προς αυτήν την κατεύθυνση. Προφανώς και υπάρχουν σημαντικές διαφορές με 

τα δημοψηφίσματα, καθώς η Πρωτοβουλίας Ευρωπαίων Πολιτών δεν είναι 

δεσμευτική, ενώ παράλληλα δεν απαντά με μονολεκτικό τρόπο σε ερωτήματα, αλλά 

δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να θέσουν οι ίδιοι τα ερωτήματα στα θεσμικά 

όργανα, εκφράζοντας παράλληλα τις ανάγκες και ανησυχίες τους. 

 

 

Συμπεράσματα 

 

Η Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών αποτελεί ένα σημαντικό επίτευγμα για το 

δημοκρατικό βίο της Ένωσης και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη 

συνθηκών ενός πανευρωπαϊκού διαλόγου για θέματα που απασχολούν τους πολίτες. 

Είναι ένα μέσο συμμετοχικής δημοκρατίας. Επιχειρώντας να καταγράψει κανείς τα 

σημαντικότερα χαρακτηριστικά της άμεσης και αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας, 

αντιλαμβάνεται ότι η άμεση είναι πληρέστερη γιατί διακρίνεται για την ευρεία 

συμμετοχή  και έκφραση των πολιτών, γεγονός που της προσδίδει υψηλότερο βαθμό 

αποτελεσματικότητας. Στην αντιπροσωπευτική δημοκρατία παρατηρείται μια κρίση 
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στις σχέσεις αντιπροσώπων-πολιτών. Η άμεση δημοκρατία επιχειρεί να ολοκληρώσει 

την αντιπροσωπευτική και όχι κατ’ ανάγκη να την καταργήσει. Δεν είναι 

ανταγωνιστικά  μεταξύ τους τα δύο μοντέλα δημοκρατίας. 

Προβληματισμό προκαλεί το γεγονός ότι πέντε χρόνια μετά της λειτουργία της 

ΠΕΠ, το μέσο δεν έχει γίνει ευρέως γνωστό στους πολίτες της χώρας μας. Δεν το 

γνωρίζουν οι νέοι άνθρωποι, τους οποίους επιχειρεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 

προσεγγίσει με τη μείωση του ορίου ηλικίας από το 18ο στο 16ο έτος, οι εργαζόμενοι 

στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης που έχουν την ευθύνη ενημέρωσης των πολιτών, 

ακόμη και μέλη του ελληνικού Κοινοβουλίου, οι οποίοι όφειλαν να στηρίξουν την 

ανάπτυξη και προώθηση της Πρωτοβουλίας Ευρωπαίων Πολιτών. 

Είναι ένα σημαντικό πολιτικό εργαλείο, το οποίο θα πρέπει να αξιοποιήσουν 

επαρκώς τα ευρωπαϊκά κόμματα με τις δομές που διαθέτουν προκειμένου να 

αναδείξουν τη δυναμική του μέσου και να ενθαρρύνουν τους πολίτες σε ευρεία 

συμμετοχή. Βέβαια, μέχρι σήμερα έχει αποδειχθεί ότι τα ευρωπαϊκά κόμματα έχουν 

μάλλον «χαμηλή ορατότητα» και δεν έχουν αντιληφθεί τη δυναμική του μέσου. 

Ορισμένοι εκτιμούν ότι θα μπορούσαν ίσως να αξιοποιήσουν το εργαλείο αυτό 

προωθώντας τις δικές τους πολιτικές γραμμές μέσω της υποστήριξης κάποιων από τις 

πρωτοβουλίες. Ούτε αυτό έγινε στα πέντε πρώτα χρόνια λειτουργίας της 

Πρωτοβουλίας. Θα περιμέναμε χρήση των ΠΕΠ από τα ευρωπαϊκά κόμματα γιατί η 

δυνατότητα αξιοποίησης του θεσμού θα τα βοηθούσε να αποκτήσουν περισσότερη 

πραγματική υπόσταση και συνοχή, αφού μέσα από τη συγκέντρωση υπογραφών 

αναδεικνύεται η μαζικότητα των κομμάτων που υποστηρίζουν συγκεκριμένες 

Πρωτοβουλίες. 

Μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει γνωστή περίπτωση ευρωπαϊκού κόμματος που να 

έχει υποστηρίξει κάποια από τις σαράντα Πρωτοβουλίες που καταγράφηκαν από την 

έναρξη λειτουργίας του μέσου. Βέβαια, ευρωβουλευτές ως άτομα έχουν υπογράψει 

σε κάποιες από τις Πρωτοβουλίες. Όσο για τα εθνικά κόμματα, δεν υπάρχει σαφώς 

κάποιος συγκεκριμένος ρόλος αναφορικά με την ΠΕΠ, ούτε θεσμοθετημένη 

συνεργασία με τα ευρωπαϊκά κόμματα επ’ αυτού του θέματος.  

Ορισμένοι εκτιμούν ότι εάν τα ευρωπαϊκά κόμματα αντιληφθούν, κάτι που 

προφανώς δεν έχει γίνει μέχρι τώρα, τη δυναμική και τις δυνατότητες που παρέχει η 

Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών, θα είναι εφικτή η οικοδόμηση μιας ευρωπαϊκής 

σφαίρας δημόσιας διαβούλευσης και θα κατορθώσουν να προσελκύσουν δυνητικό 

εκλογικό κοινό που σήμερα είναι αδιάφορο για θέματα της ΕΕ. 



 

108 

 

Αναμφισβήτητα, από τα θέματα με τα οποία ασχολούνται οι Πρωτοβουλίες και 

το ενδιαφέρον που αναπτύσσεται, σε κάθε περίπτωση προκύπτουν πολύτιμα 

συμπεράσματα ως προς τις επιθυμίες και τις τάσεις ενός σημαντικού αριθμού 

Ευρωπαίων πολιτών, το οποίο για ορισμένους θα μπορούσε να αποτελέσει ένα 

σταθερό εκλογικό πυρήνα. Η λογική αυτή δεν εμπερικλείεται στη φιλοσοφία που 

διακατέχει το όλο εγχείρημα. Στο μέλλον θα διαφανεί εάν τα ευρωπαϊκά κόμματα 

στηρίξουν πιο ένθερμα την Πρωτοβουλία.  

Εν κατακλείδι, προκύπτει ότι στην πράξη ο θεσμός της Πρωτοβουλίας 

Ευρωπαίων Πολιτών δεν είναι ιδιαίτερα επιτυχημένος προς το παρόν, αφού τελικά 

δεν έχει οδηγήσει σε νομοθετικές μεταβολές στις περιπτώσεις των τριών πρώτων 

πετυχημένων Πρωτοβουλιών «Right2Water», «One of us»  και «Stop Vivisection». 

Με ενδιαφέρον αναμένεται η έκβαση της τέταρτης πετυχημένης Πρωτοβουλίας «Stop 

Glyphosate». 

Ενδεχομένως στο μέλλον, ο θεσμός μπορεί να γίνει πιο επιτυχής, καθώς έχει τη 

δυνατότητα ενίσχυσης της νομιμοποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη συνείδηση 

των πολιτών. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στην έρευνα που παρουσιάστηκε στην παρούσα διπλωματική εργασία (Ε  ́ ΚΕΦΑΛΑΙΟ), η οποία 

αποτελεί προϊόν προσωπικής εργασίας, απαντούν οι Μαργαρίτης Σχοινάς, Κώστας Χρυσόγονος, Ελίζα 

Βόζεμπεργκ, Άννα Διαμαντοπούλου, Δημήτρης Παπαδημούλης, Μαρία Σπυράκη, Ρόδη Κράτσα, 

Λευτέρης Αυγενάκης, Μαριέττα Γιαννάκου, Γιάννης Μαγκριώτης, Γεώργιος Γεωργαντάς, Νίκος 

Γιαννής, Χρήστος Μπεζιρτζόγλου, Παρούλα Νάσκου-Περράκη, Αντώνης Κλάψης. Στο παρόν 

παράρτημα παραθέτουμε το ερωτηματολόγιο που τέθηκε στους συμμετέχοντες και τις ακριβείς 

απαντήσεις τους σε κάθε ερώτημα. 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΏΝ  

1) Από 1ης Απριλίου 2012 οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν 

στην Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών (ΠΕΠ) (European Citizens' Initiative). Πρόκειται για ένα 

εργαλείο που παρέχει τη δυνατότητα σε ένα εκατομμύριο πολίτες της Ε.Ε να συμμετάσχουν άμεσα στη 

διαμόρφωση των πολιτικών της Ε.Ε, ζητώντας από την Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρόταση. 

Ποια ήταν τα οφέλη μέχρι σήμερα από τη χρήση αυτού του εργαλείου; 
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2) Η Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών οδηγεί τους πολίτες πιο κοντά στην ΕΕ; Δημιουργεί τις 

συνθήκες μιας σφαίρας δημόσιας διαβούλευσης για θέματα που τους απασχολούν; 

3) Ακόμη και οι επιτυχημένες πρωτοβουλίες δεν κατέληξαν σε αλλαγή πολιτικής και νομοθετική 

πρόταση από την Επιτροπή. Υπάρχει φόβος μήπως χαθεί το αποκλειστικό δικαίωμα της ΕΕ για 

νομοθετική πρωτοβουλία; 

4) Είναι πολιτικό εργαλείο η Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών; Πώς μπορούν τα ευρωπαϊκά 

κόμματα να κάνουν χρήση του εργαλείου; Αποκόμισαν μέχρι σήμερα οφέλη απ’ αυτήν τη διαδικασία; 

5) Είναι δυνατό μέσα από τη χρήση, την προσέγγιση και την αντίληψη του διακυβεύματος της 

Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών να προκύψει ένα δυνητικό εκλογικό κοινό για τα κόμματα της 

ΕΕ; 

6) Τα ευρωπαϊκά κόμματα παρέχουν νομική και οικονομική υποστήριξη στις ΠΕΠ; Στηρίζουν 

επικοινωνιακά το εγχείρημα; Ποιος είναι ο ρόλος των εθνικών κομμάτων στη στήριξη του εργαλείου, 

υπάρχει συνεργασία με τα ευρωπαϊκά;  

7) Υπάρχει φόβος να ατονήσει η χρήση της Πρωτοβουλίας Ευρωπαίων Πολιτών εάν οι πρωτοβουλίες 

δεν πετυχαίνουν και απλά αρχειοθετούνται ως δράσεις της ΕΕ;  

8) Είναι δυνατόν αυτό το εργαλείο να λειτουργήσει με αντίστοιχη δυναμική που έχουν τα 

δημοψηφίσματα στην Ευρώπη στο πλαίσιο της Συμμετοχικής Δημοκρατίας; 

Παραθέτουμε τα πλήρη κείμενα των απαντήσεων των ερωτηθέντων. 

 

 

Μαργαρίτης Σχοινάς 

Εκπρόσωπος Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

πρώην ευρωβουλευτής Νέας Δημοκρατίας  

 

1) Οι Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες Πολιτών θεσπίστηκαν με τη Συνθήκη της Λισαβόνας και 

δρομολογήθηκαν ως ένα μέσο ώστε να μπορούν οι πολίτες να συμβάλλουν στη διαμόρφωση των 

προτεραιοτήτων της ΕΕ. Οι σημαντικές αυτές δράσεις εγκαινιάστηκαν τον Απρίλιο του 2012, 

όταν άρχισε να ισχύει ο κανονισμός σχετικά με την πρωτοβουλία πολιτών, ο οποίος θέτει σε 

εφαρμογή τις διατάξεις της Συνθήκης. Σύμφωνα με τη Συνθήκη, κάθε πολίτης έχει το δικαίωμα να 

συμμετέχει στον δημοκρατικό βίο της Ένωσης μέσω της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών. Οι 

διαδικασίες και οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για την πρωτοβουλία πολιτών θα πρέπει να είναι 
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σαφείς, απλές και εύχρηστες. Από τα μέχρι σήμερα βασικότερα επιτεύγματα είναι η διεξαγωγή 

των ευρωπαϊκών συζητήσεων σε θέματα για το κοινό μας ευρωπαϊκό μέλλον. Παράλληλα, 

ιδιαίτερα σημαντική ήταν η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δήμου (European demos), καθώς με 

αυτή την πρωτοβουλία υπάρχει πλέον η συνειδητοποίηση ότι τα προβλήματα που 

αντιμετωπίζουμε είναι μεγαλύτερα από τα στενά όρια των Χωρών Μελών, και βεβαίως το γεγονός 

ότι έχουμε ταυτόχρονα εθνική και ευρωπαϊκή ταυτότητα. 

2) Στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης, το Σεπτέμβριο του 2016, ο Πρόεδρος 

Γιούνκερ επανέλαβε τη δέσμευσή του για ισχυροποίηση του ρόλου των πολιτών με στόχο τη 

δημιουργία μιας καλύτερης Ευρώπης. Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά: 

περισσότερα από 7 εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών υπέγραψαν κάποια Ευρωπαϊκή 

Πρωτοβουλία Πολιτών και συζήτησαν για τα ευρύτερα ευρωπαϊκά κοινά θέματα, στο πλαίσιο της 

ευρωπαϊκής συνεργασίας, οικοδομώντας σχέσεις εμπιστοσύνης με ανθρώπους και χώρες που πριν 

δεν υπήρχε ούτε φιλία ούτε συνεργασία. Κατά τα πρώτα πέντε χρόνια, η Επιτροπή έχει 

καταγράψει περισσότερες από 40 πρωτοβουλίες. 

3) Το αποκλειστικό δικαίωμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για προώθηση νομοθετικών 

πρωτοβουλιών δεν τίθεται σε αντιδιαστολή με τις Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες Πολιτών εφόσον οι 

συγκεκριμένες δράσεις δεν προωθούν συγκεκριμένη νομοθετική πρόταση, αλλά ζητούν από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ασχοληθεί με το συγκεκριμένο θέμα της πρωτοβουλίας. 

4) Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών είναι πολιτικό αλλά όχι κομματικό εργαλείο. Είναι ένα 

εργαλείο για τους πολίτες προκειμένου να ασχοληθούν με τα ευρωπαϊκά κοινά ζητήματα. Ωστόσο, 

δεν είναι καθόλου αυτονόητο ότι συνδέεται με πολιτικά κόμματα, εφόσον εξορισμού μόνο πολίτες 

–φυσικά πρόσωπα– μπορούν να οργανώσουν μια Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών. Κάποιο 

πολιτικό κόμμα θα μπορούσε να ισχυρισθεί ότι αυτό που προσπαθεί να πετύχει μια Ευρωπαϊκή 

Πρωτοβουλία Πολιτών είναι κομμάτι του πολιτικού-κομματικού του προγράμματος και γι' αυτόν 

το λόγο την υποστηρίζει. Επίσης ένα κόμμα –όπως και οποιοσδήποτε άλλος οργανισμός ή 

πρόσωπο– θα μπορούσε να χρηματοδοτήσει μια Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών υπό την 

προϋπόθεση ότι η οργανωτική της επιτροπή το δεχθεί. Αυτές οι δυνατότητες δεν αλλοιώνουν το 

βασικό χαρακτήρα των Ευρωπαϊκών Πρωτοβουλιών Πολιτών. 

6) Όχι, δεν έχει υπάρξει παρόμοια περίπτωση νομικής υποστήριξης έως σήμερα. Υπήρξε η 

περίπτωση της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών «Αναστολή του Πακέτου Ενέργειας & 

Κλίματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης» την οποία η πολιτική ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

«Ομάδα Ευρώπη Ελευθερίας και Άμεσης Δημοκρατίας» τo 2012 είχε χρηματοδοτήσει με 2.500 €. 

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία δεν κατόρθωσε να συγκεντρώσει τις απαιτούμενες υπογραφές, 

ώστε να αποσταλεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αξιολόγηση. Δεν είναι γνωστή περίπτωση 

ευρωπαϊκού κόμματος που να έχει υποστηρίξει κάποια από τις Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες 

Πολιτών. Σημειώνουμε εδώ ότι ευρωβουλευτές έχουν υπογράψει/υποστηρίξει ατομικά κάποιες 

Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες Πολιτών. Δεν υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος ρόλος για τα εθνικά 
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κόμματα, όπως δεν υπάρχει και θεσμοθετημένη συνεργασία εθνικών και ευρωπαϊκών κομμάτων 

για το συγκεκριμένο θέμα. 

7) Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών θα ατονήσει, γιατί 

εκτιμά ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες έχουν αρχίσει να ενδιαφέρονται περισσότερο για ευρύτερες 

ευρωπαϊκές συνεργασίες. Κάποιες από τις πρώτες Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες Πολιτών, παρά το 

γεγονός ότι δεν συγκέντρωσαν 1.000.000 υπογραφές, βοήθησαν τους μετέπειτα οργανωτές στο να 

καταλάβουν ότι χρειάζεται να συγκροτήσουν ισχυρές τοπικές και εθνικές οργανωτικές ομάδες 

υποστήριξης συμπεριλαμβανομένων και των οργανώσεων πολιτών, πολύ πριν αρχίσουν την 

επίσημη έναρξη συλλογής υπογραφών. 

8) Οι Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες Πολιτών δίνουν βήμα στους Ευρωπαίους πολίτες να 

συμμετάσχουν ενεργά στα πολιτικά πράγματα της Ευρώπης. Και αυτό γιατί αν –και μόνον αν– η 

Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών συγκεντρώσει ένα εκατομμύριο έγκυρες δηλώσεις 

υποστήριξης από υπογράφοντες οι οποίοι προέρχονται από τουλάχιστον επτά κράτη-μέλη εντός 

ενός έτους από την ημερομηνία καταχώρισής της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οφείλει να αποφασίσει 

αν θα προβεί σε σχετικές ενέργειες και να εξηγήσει το σκεπτικό της επιλογής της. 

Υπάρχουν περιθώρια περαιτέρω βελτίωσης. Προς το σκοπό αυτό, ο πρώτος αντιπρόεδρος της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής Φρανς Τίμερμανς ανακοίνωσε στις 11 Απριλίου 2017 ότι η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή προτίθεται να αναθεωρήσει τον κανονισμό σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία 

Πολιτών. Στόχος είναι να καταστούν οι Πρωτοβουλίες Ευρωπαίων Πολιτών ακόμα πιο προσιτές 

και φιλικές προς τον πολίτη και να αντιμετωπιστούν τα εμπόδια που πηγάζουν από τις διατάξεις 

του ίδιου του κανονισμού για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών. 

 

 

2. Kώστας Χρυσόγονος, 

ευρωβουλευτής ΣΥΡΙΖΑ,  

μέλος της Συνομοσπονδιακής Ομάδας της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των 

Πρασίνων των Βορείων Χωρών (GUE-NGL) 

 

1) Η Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών αποτελεί πράγματι ένα χρήσιμο και ενδιαφέρον εργαλείο στα 

χέρια των πολιτών, καθώς τους δίνει το έναυσμα να εστιάσουν σε ζητήματα που απασχολούν το 

σύνολο της κοινωνίας, προτείνοντας λύσεις ή έστω δίνοντας ιδέες στην Επιτροπή, με στόχο την 

υιοθέτηση πολιτικών για την επίλυσή τους. Από το 2012 μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί δεκάδες 

φάκελοι πρωτοβουλιών που εστιάζουν σε διάφορους τομείς, όπως το περιβάλλον, η προστασία 

αδύναμων κοινωνικών ομάδων, η οικονομία κ.ά. Βεβαίως, ο αριθμός αυτός θα μπορούσε να είναι 
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μεγαλύτερος, όμως αποτελεί μια χρήσιμη βάση ώστε η ιδέα της Πρωτοβουλίας να ωριμάσει και να 

δώσει ακόμη καλύτερα αποτελέσματα στο μέλλον. 

2) Είναι βέβαιο πως η Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών συμβάλλει στην εντονότερη και 

ποιοτικότερη ενασχόληση των Ευρωπαίων με θέματα που μας απασχολούν όλους, ως ευρωπαϊκή 

κοινωνία. Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, λόγω της κρίσης που έπληξε την Ευρωζώνη, εντάθηκε η 

κριτική και οι αμφιβολίες ως προς την πορεία και το μέλλον της Ευρώπης, ενώ παράλληλα 

αποκαλύφθηκε με αρνητικό τρόπο το χάσμα που υπάρχει ανάμεσα στα θεσμικά όργανα της ΕΕ και 

τους Ευρωπαίους πολίτες. Θεωρώ, λοιπόν, πως οι Πρωτοβουλίες Ευρωπαίων Πολιτών βοηθούν στη 

γεφύρωση του χάσματος αυτού, με αποτέλεσμα τη δημιουργία καλύτερων συνθηκών διαβούλευσης 

και πρακτικότερης επίλυσης σημαντικών προβλημάτων. 

3) Το δικαίωμα της ΕΕ να νομοθετεί δεν θα μπορούσε ποτέ να διασφαλιστεί μέσω της απόρριψης 

πρωτοβουλιών και ιδεών που προέρχονται από τους πολίτες, καθώς κάτι τέτοιο θα ακύρωνε σε μεγάλο 

βαθμό βασικές ιδέες και αξίες του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Θα πρέπει εντούτοις να θυμόμαστε 

πως η δομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αρκετά περίπλοκη και πολλές φορές ερχόμαστε 

αντιμέτωποι με δυσλειτουργίες και κωλυσιεργίες, οι οποίες αναγνωρίζονται από όλες τις πλευρές και 

υπάρχει η θέληση να αντιμετωπιστούν. Παρότι, λοιπόν, πολλές πρωτοβουλίες δεν είχαν μέχρι σήμερα 

το επιθυμητό αποτέλεσμα, θεωρώ πως αυτό δεν αποτελεί λόγο εγκατάλειψης του εγχειρήματος της 

Πρωτοβουλίας Ευρωπαίων Πολιτών.  

4) Οποιαδήποτε έκφραση κοινωνικών απαιτήσεων ή αναγκών μπορεί να θεωρηθεί πολιτικό, με τη 

θεωρητική του έννοια, εργαλείο. Αυτό δεν σημαίνει βεβαίως σε καμία περίπτωση πως η επικοινωνιακή 

του χρήση ή εκμετάλλευση αποτελεί βασική επιδίωξη. Ο καλύτερος τρόπος χρησιμοποίησης του 

εργαλείου αυτού δεν μπορεί να είναι άλλος από τη δυνατότητα που δίνεται στα κόμματα να 

«αφουγκραστούν» τα αιτήματα και τις προτάσεις των πολιτών, με στόχο την κάλυψη αναγκών ή 

ακόμη και τη διεύρυνση των ιδεολογικών οριζόντων της Ευρώπης. Οι πρωτοβουλίες που έχουν 

κατατεθεί μέχρι σήμερα σχετίζονται σε μεγάλο βαθμό με σύγχρονες και σημαντικές ανησυχίες των 

Ευρωπαίων για ζητήματα κοινωνικής ειρήνης, περιβαλλοντικά και οικονομικά. Συνεπώς, θα 

μπορούσαμε με ασφάλεια να πούμε πως αυτό αποτελεί ένα χρήσιμο όφελος για τα ευρωπαϊκά 

κόμματα, δεδομένης της διακρατικής φύσης των πρωτοβουλιών. 

5) Παρότι μέσα από τη χρήση του εργαλείου της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών προκύπτει 

πολλές φορές η δυνατότητα εξαγωγής συμπερασμάτων ως προς τις επιθυμίες και τις τάσεις 

σημαντικού αριθμού Ευρωπαίων πολιτών, θεωρώ πως η επιδίωξη δημιουργίας ενός σταθερού πυρήνα 

εκλογικού κοινού είναι ενάντια στη βασική ιδέα του εγχειρήματος, ενώ παράλληλα δεν αποτελεί 

αξιόπιστο δείγμα μιας συνολικής ιδεολογικής προσέγγισης. 

6) Ο ρόλος των κομμάτων δεν είναι να παρέχουν νομική ή οικονομική υποστήριξη στις πρωτοβουλίες 

των πολιτών. Η προώθηση, όμως, των προτάσεων και ιδεών μιας πρωτοβουλίας είναι πολύ σημαντική 

για την επιτυχία κάθε προσπάθειας και γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο οι πολιτικές ομάδες και οι βουλευτές 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διοργανώνουν εκδηλώσεις και ημερίδες σχετικές με πρωτοβουλίες που 
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εστιάζουν σε κοινά ευρωπαϊκά ζητήματα ή σε προβλήματα που αντιμετωπίζουν κράτη-μέλη της ΕΕ. 

Κάτι αντίστοιχο βεβαίως μπορεί να γίνει από εθνικά κόμματα, ενώ η συνεργασία ανάμεσα στα δύο 

μέρη είναι βεβαίως καλοδεχούμενη, όταν αποσκοπεί στην επικοινωνιακή προώθηση υγιών 

πρωτοβουλιών. 

7) Είναι προφανές πως η συνεχής απόρριψη των προτάσεων ή η αδιαφορία των θεσμών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς τα αιτήματα των πολιτών, θα οδηγούσε στη μείωση του ενδιαφέροντος 

για μελλοντικές πρωτοβουλίες, ενώ ταυτόχρονα θα καθιστούσε το εργαλείο αυτό αδιάφορο και 

ανούσιο στα μάτια της πλειοψηφίας των Ευρωπαίων πολιτών. Καθώς, όμως, πρόκειται για μια σχετικά 

νέα διαδικασία, είναι σημαντικό να δούμε τις θετικές της προοπτικές χωρίς να σταθούμε σε αμφιβολίες 

που για την ώρα δεν έχουν βάση. 

8) Η ολοένα και πιο δυναμική συμμετοχή των πολιτών στα κοινά, θα αποτελούσε μια μεγάλη νίκη της 

Ευρώπης, ιδιαίτερα υπό το πρίσμα του έντονου σκεπτικισμού που επικράτησε τα τελευταία χρόνια. 

Οποιοδήποτε, λοιπόν, εργαλείο δίνει τη δυνατότητα εντονότερης συμμετοχής των πολιτών μπορεί 

πράγματι να δημιουργήσει στο μέλλον μια δίοδο έκφρασης της πλειοψηφίας των πολιτών ως προς τις 

ακολουθούμενες πολιτικές και τη δομή της Ένωσης. Εν προκειμένω, η βασική διαφορά της 

Πρωτοβουλίας Ευρωπαίων Πολιτών με τα δημοψηφίσματα έγκειται στο γεγονός πως δεν είναι 

δεσμευτική, ενώ παράλληλα δεν απαντά με μονολεκτικό τρόπο σε ερωτήματα, αλλά δίνει τη 

δυνατότητα στους πολίτες να θέσουν οι ίδιοι τα ερωτήματα στα θεσμικά όργανα, εκφράζοντας 

παράλληλα τις ανάγκες και ανησυχίες τους. Παρότι, λοιπόν, δεν διαθέτουν την ίδια ισχύ και φύση με 

ένα δημοψήφισμα, το πλήθος και το εύρος των πρωτοβουλιών τις καθιστά σημαντικές για τα κράτη-

μέλη και την Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της. 

 

 

3. Ελίζα Βόζεμπεργκ, 

ευρωβουλευτής Νέας Δημοκρατίας,  

μέλος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) 

(ΕPP) 

 

1) Η Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών (ΠΕΠ) είναι ουσιαστικά το πρώτο υπερεθνικό εργαλείο 

συμμετοχικής δημοκρατίας στον κόσμο, που εισήχθη με τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Άτομα και 

ομάδες από όλα τα κράτη-μέλη έχουν τη δυνατότητα να ενώσουν τις φωνές τους, για να προτείνουν 

λύσεις σε σημαντικά ζητήματα πανευρωπαϊκού χαρακτήρα και να προωθήσουν συγκεκριμένες 

πολιτικές. Τα οφέλη εντοπίζονται κυρίως στη βαθύτερη κατανόηση από τους πολίτες του πραγματικού 

τους ρόλου στη λειτουργία των σύγχρονων δημοκρατικών συστημάτων και, ως εκ τούτου, στην 
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προσπάθεια ενίσχυσης της εμπιστοσύνης τους προς τα όργανα που παράγουν και εκτελούν πολιτικές. 

Γι’ αυτό, άλλωστε, έχουμε υποχρέωση οι Ευρωβουλευτές, ως φορείς δημόσιου λόγου, να φέρουμε 

τους πολίτες μας πιο κοντά στην Πρωτοβουλία, να τους ενημερώσουμε για το πεδίο εφαρμογής της και 

τη συμβολή της στη διαδικασία δημοκρατικής διαβούλευσης.  

2) Αναμφίβολα, αυτός είναι ο στόχος της ΠΕΠ. Πρόκειται για ένα εργαλείο που επιτρέπει την εμπλοκή 

των πολιτών στη διαμόρφωση των πολιτικών προγραμμάτων και ενθαρρύνει το σχηματισμό 

συλλογικής βούλησης για κρίσιμα θέματα. Μέσω αυτής όλοι οι Ευρωπαίοι μπορούν να κατανοήσουν 

τις διαδικασίες παραγωγής νομικών πράξεων που τους αφορούν, να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στη 

διαμόρφωση πολιτικής, να προτείνουν λύσεις σε προβλήματα και κρίσιμα ζητήματα διεθνικού 

χαρακτήρα, να συνεργαστούν ανεξαρτήτως φύλου, εθνικότητας ή πολιτικών πεποιθήσεων για κοινές 

πρωτοβουλίες και λύσεις και να συμμετάσχουν ενεργά στο δημόσιο διάλογο, ενισχύοντας έτσι τον 

πολιτικό τους ρόλο.  

3) Δεν θεωρώ ότι η ΠΕΠ μειώνει το κύρος της Επιτροπής και συνιστά απειλή κατά του αποκλειστικού 

της δικαιώματος για νομοθετική πρωτοβουλία. Αντιθέτως, το συμπληρώνει. Οι πολίτες δεν αποκτούν 

αρμοδιότητες νομοθετικού οργάνου ούτε υποκαθιστούν την Επιτροπή στο βασικό της ρόλο. Τον 

τελικό λόγο έχει η Επιτροπή, η οποία διατηρεί τη διακριτική ευχέρεια να μετατρέψει μία Πρωτοβουλία 

των Ευρωπαίων πολιτών σε δική της νομοθετική πρωτοβουλία. Οι λόγοι για να μην το πράξει είναι 

τυπικοί και ορίζονται περιοριστικά στο σχετικό κανονισμό.  

4) Προσωπικά πιστεύω ότι η ΠΕΠ αποτελεί ένα σημαντικό πολιτικό εργαλείο στα χέρια των 

Ευρωπαίων πολιτών αλλά και των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων. Τα ευρωπαϊκά κόμματα με τις 

οργανωτικές δομές τους σε όλα τα κράτη-μέλη οφείλουν να την αναδείξουν με δημόσιες ακροάσεις και 

να ενθαρρύνουν τους πολίτες να κάνουν ευρεία χρήση της. Γι’ αυτόν το λόγο, είναι αναγκαίο να 

βρίσκονται σε συνεχείς διαβουλεύσεις με φορείς της κοινωνίας των πολιτών για την προώθηση των 

Πρωτοβουλιών τους ή την εκκίνηση νέων και να παρέχουν εξειδικευμένη πληροφόρηση και 

εμπειρογνωμοσύνη για την επιτυχή ολοκλήρωση των αντίστοιχων διαδικασιών.  

5) Η ΠΕΠ προσφέρει αναμφισβήτητα ένα σοβαρό κίνητρο σε όλους τους Ευρωπαίους πολίτες, για να 

ασχοληθούν πιο ενεργά με τα ευρωπαϊκά ζητήματα και να αξιοποιήσουν τις νέες δυνατότητες που τους 

παρέχονται. Η προσέλκυση ενός δυνητικού εκλογικού κοινού συνδέεται ακριβώς με αυτό το ζήτημα. 

Δηλαδή, την προσπάθεια των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων να προσελκύσουν πολίτες που 

αδιαφορούν για τα ευρωπαϊκά ζητήματα ή είναι δυσαρεστημένοι από τον τρόπο λειτουργίας των 

θεσμικών οργάνων της Ένωσης και να επιδιώξουν να τους κάνουν κοινωνούς των ευρωπαϊκών 

πολιτικών.  

7) Σε κάθε περίπτωση, η κινητοποίηση των πολιτών μέσω μορφών συμμετοχικής δημοκρατίας 

συμβάλλει θετικά στην ενδυνάμωση του πολιτικού τους ρόλου και στην καλύτερη λειτουργία του 

πολιτικού συστήματος εν γένει. Ακόμα και αν οι πρωτοβουλίες δεν πετυχαίνουν, δεν παύουν να 

λαμβάνονται υπόψη από την Επιτροπή και να ασκούν λαϊκή πίεση προς μία συγκεκριμένη 

κατεύθυνση, δεδομένης της δύναμης του ενός εκατομμυρίου υπογραφών κατ’ ελάχιστον που τις 



 

116 

 

συνοδεύουν. Άλλωστε, πίεση προς το ευρωπαϊκό πολιτικό σύστημα ασκείται και από την ευρεία 

δημοσιοποίηση των Πρωτοβουλιών στο κοινό. Προς αυτήν την κατεύθυνση, σημαντικός επίσης είναι ο 

ρόλος των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων.  

8) Το δημοψήφισμα αποτελεί επίσης μία σημαντική έκφραση της συμμετοχικής δημοκρατίας, με 

σαφείς, όμως, διαφορές από την ΠΕΠ. Και τούτο, διότι το δημοψήφισμα δεν ξεκινάει ως πρωτοβουλία 

από το λαό –τουλάχιστον στις ευρωπαϊκές δημοκρατίες– αλλά εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο 

άσκησης πολιτικής από τις εκάστοτε κυβερνήσεις. Γι’ αυτό, άλλωστε, πολλές φορές τα ερωτήματα των 

δημοψηφισμάτων δημιουργούν πόλωση και διχάζουν το λαό, όπως ακριβώς συμβαίνει και στις 

εκλογές. Η ΠΕΠ στηρίζεται στη βάση μίας λογικής συνεννόησης και συνεργασίας πολιτών με 

διαφορετικές καταβολές, νοοτροπίες και αντιλήψεις, προκειμένου να εντοπίσουν έναν κοινό τόπο σε 

κρίσιμα ζητήματα γενικότερου ενδιαφέροντος και να επιδιώξουν από κοινού την εκκίνηση μίας 

διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης για τη λήψη αποφάσεων. Πρόκειται για ένα μέσο άσκησης 

πολιτικής πίεσης από το λαό σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.  

 

4. Άννα Διαμαντοπούλου, 

πρώην υπουργός και Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

1) Δεν γνωρίζω καμία πρωτοβουλία που να κατάφερε να αλλάξει την ευρωπαϊκή νομοθεσία στο πεδίο 

που προσπάθησε, παρά το 1 εκατ. υπογραφές που συγκέντρωσε. Αυτό το γεγονός από μόνο του είναι 

απογοητευτικό. Φυσικά είναι σημαντικό να πούμε ότι δίνεται ο λόγος στους πολίτες αλλά είναι 

τρομερά δύσκολο να τελεσφορήσει μια τέτοια πρωτοβουλία. Επίσης, το έλλειμμα ενημέρωσης των 

πολιτών είναι τεράστιο, καθώς δεν το γνωρίζουν και για αυτό είναι επιφυλακτικοί να υπογράψουν. Σε 

γενικές γραμμές ένα τέτοιο εργαλείο όντως δίνει δύναμη και λόγο στους πολίτες αλλά μόνο στην 

περίπτωση που το είναι σε θέση να το γνωρίζει. 

 

2) Ναι μεν, αλλά με υποσημειώσεις Oι διαδικασίες είναι σχετικά γραφειοκρατικές να στηθεί μια 

πρωτοβουλία, οι υπηρεσίες δε βοηθούν, υπάρχουν καθυστερήσεις μεταξύ registration και πραγματικής 

έναρξης συλλογής on-line υπογραφών. Μεγάλη δυσκολία να προσθέσουν οι πολίτες τα προσωπικά 

τους δεδομένα για να είναι έγκυρη η υπογραφή τους. 

3) Οι επιπτώσεις στους πολίτες από μία τυχόν αρνητική απάντηση της Επιτροπής είναι καταρχήν η 

απογοήτευση που θα νιώσουν οι πολίτες που κινητοποιήθηκαν. Αντί να φέρουμε τους πολίτες πιο 

κοντά, θα τους διώξουμε από την Ευρώπη (το νερό ήταν επιτυχημένη πρωτοβουλία που δεν οδήγησε 

πουθενά εντέλει). 

4) Είναι εφόσον μπορείς να προτείνει νομοθετικές πρωτοβουλίες.Ααπό όσα γνωρίζω μόνο εργατικά 

συνδικάτα (νερό) ασχολήθηκαν οργανωμένα και συντεταγμένα και η εκκλησία (για την πρωτοβουλία).  
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5) Δεν πιστεύω ότι μπορεί να έχει χαρακτηριστικά εκλογικού κοινού, διότι το εργαλείο δίνει τη 

δυνατότητα να επηρεάσεις τη νομοθεσία για ένα ζήτημα και μάλιστα με σεβασμό στη Συνθήκη. Με 

άλλα λόγια είναι πολύ περιορισμένο το εύρος παρέμβασης. 

6) Δεν διαπιστώσαμε κάτι, εκτιμώ ότι επικοινωνιακά δεν έχει επικοινωνηθεί σωστά το εργαλείο και 

δεν είναι ευρύτερα γνωστό. 

7) Ήδη μπορεί κάποιος να διαπιστώσει ότι είναι σε πτώση το ενδιαφέρον των πολιτών, καθώς το 2016 

ξεκίνησαν μόνο 2, αν δει τα στατιστικά. 

8) Διαφωνώ, καθώς έχει άλλη δομή και η χρήση του, δεν είναι τύπου poll. 

 

5. Δημήτρης Παπαδημούλης, 

ευρωβουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, 

μέλος της Συνομοσπονδιακής Ομάδας της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων 

των Βορείων Χωρών (GUE-NGL) 

 

1) Τα μέχρι τώρα στοιχεία δεν είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, όχι τόσο στο ζήτημα της συμμετοχής, του 

ενδιαφέροντος και της κινητοποίησης των πολιτών για σημαντικά ευρωπαϊκά ζητήματα, όσο στο 

ζήτημα της ανταπόκρισης από τους θεσμούς, και κυρίως από την Κομισιόν. Το ECI είναι ένα σπουδαίο 

εργαλείο συμμετοχικής δημοκρατίας, ωστόσο απαιτείται η σημασία και ο ρόλος του να ενισχυθεί 

σημαντικά.  

2) Όπως σας είπα και παραπάνω, ναι, ο στόχος είναι να φέρνει τους πολίτες εγγύτερα στο πεδίο λήψης 

αποφάσεων, να ενισχύει τον διεκδικητικό και συλλογικό χαρακτήρα των αιτημάτων τους. 

Δημιουργούν, επίσης, σφαίρες δημόσιας διαβούλευσης, ωστόσο πρέπει να μετουσιώνονται σε πολιτική 

πράξη, να οδηγούν σε περαιτέρω ζύμωση, και σε σημαντικές περιπτώσεις να αντικατοπτρίζονται στην 

ευρωπαϊκή νομοθεσία. Σε αυτό το τελευταίο πάσχουμε, και οφείλει η Κομισιόν να επανεξετάσει τον 

ρόλο και τη λειτουργία του ECI.  

3) Όχι, δεν υπάρχει κανένας φόβος, καθότι τα επίπεδα αποφάσεων και η νομοθετική διαβούλευση και 

λήψη αποφάσεων ανήκουν τόσο στην Κομισιόν όσο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΚ). Εκείνο 

που χρειάζεται είναι να ενισχυθεί ο ρόλος του ΕΚ και ως εκτελεστικού σώματος και ως σώματος η 

νομοθεσία του οποίου έχει ενισχυμένη δεσμευτικότητα για την Κομισιόν.  

4) Το ECI είναι πρωτίστως ένα εργαλείο συλλογικής έκφρασης της ευρωπαϊκής κοινωνίας, απαραίτητο 

στοιχείο δημοκρατικότητας. Και ως τέτοιο, αφορά τους πολίτες, τις συλλογικότητες, τις ΜΚΟ και 

ανεξάρτητους οργανισμούς και σωματεία.  
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5) Θα σας επαναλάβω ότι το ECI αξιοποιείται και πρέπει να αξιοποιείται για την συλλογική έκφραση 

συγκεκριμένων αιτημάτων της ευρωπαϊκής κοινωνίας.  

Οι παρακάτω δύο ερωτήσεις (6,7) έχουν ήδη απαντηθεί από τις προηγούμενες 

6) Τα ευρωπαϊκά κόμματα παρέχουν νομική και οικονομική υποστήριξη στις ΠΕΠ; Στηρίζουν 

επικοινωνιακά το εγχείρημα; Ποιος είναι ο ρόλος των εθνικών κομμάτων στη στήριξη του μέσου, 

υπάρχει συνεργασία με τα ευρωπαϊκά; 

7) Υπάρχει φόβος να ατονήσει η χρήση της Πρωτοβουλίας Ευρωπαίων Πολιτών εάν οι πρωτοβουλίες 

δεν πετυχαίνουν και απλά αρχειοθετούνται ως δράσεις της ΕΕ;  

8) Ο ρόλος του ECI και των δημοψηφισμάτων είναι διαφορετικός, κυρίως διότι εκκινούν από 

διαφορετική αφετηρία. Το ECI εκφράζει και μεταφέρει αιτήματα της κοινωνίας των πολιτών προς την 

εκτελεστική και νομοθετική εξουσία (bottom-up), ενώ τα δημοψηφίσματα μεταφέρουν ερωτήματα από 

την εκτελεστική εξουσία προς την εκάστοτε κοινωνία (top-down). Και τα δύο διατηρούν τη δυναμική 

τους. 

 

 

 

 

 

 

6) Μαρία Σπυράκη, 

ευρωβουλευτής Νέας Δημοκρατίας, 

μέλος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος 

(Χριστιανοδημοκράτες) (ΕPP) 

 

1) Η Πρωτοβουλία Πολιτών είναι το πρώτο υπερεθνικό εργαλείο συμμετοχικής δημοκρατίας στον 

κόσμο και μία από τις μεγαλύτερες καινοτομίες της Συνθήκης της Λισαβόνας. Φυσικά, είναι 

αναπόφευκτο ότι επιφέρει αλλαγές, μικρές και μεγάλες στο οικοδόμημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Πρόκειται για ένα εργαλείο που επιτρέπει την άσκηση πολιτικής στη διαμόρφωση πολιτικού 

προγράμματος. Επομένως, δεν αλλάζει κάτι από την καθιερωμένη πρακτική της συνήθους νομοθετικής 

διαδικασίας. Το αποκλειστικό δικαίωμα της Επιτροπής να αναλαμβάνει νομοθετικές πρωτοβουλίες, 

παραμένει άθικτο. Η Πρωτοβουλία των Πολιτών δεν οδηγεί υποχρεωτικά σε νομοθετικές προτάσεις, 



 

119 

 

αλλά καλεί την Επιτροπή να νομοθετήσει και αυτή έχει τον τελευταίο λόγο αν θα δώσει συνέχεια σε 

μία Πρωτοβουλία. 

2) Φυσικά και τους οδηγεί πιο κοντά στην ΕΕ και δημιουργεί συνθήκες διαβούλευσης για ό,τι τους 

απασχολεί. Πρόκειται για ένα πραγματικό βήμα προόδου στη δημοκρατική ζωή της. Η πρωτοβουλία 

πολιτών μπορεί να αποτελέσει ένα πολύ σημαντικό στοιχείο στην προσπάθεια να ακουστεί η φωνή των 

πολιτών. Είναι ένα μέσο που αποδεικνύει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ενδιαφέρεται για τις ανησυχίες των 

πολιτών της. Παράλληλα, οι προβλεπόμενες διασφαλίσεις θα εγγυώνται ότι όλες οι προτεινόμενες 

πρωτοβουλίες θα τηρούν τις αρχές της ΕΕ και σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών της. 

3) Όχι. Άλλωστε, εάν η Επιτροπή αποφασίσει να εκδώσει νομοθετική πρόταση ανταποκρινόμενη σε 

πρωτοβουλία πολιτών, στη συνέχεια αυτή θα πρέπει να ακολουθήσει την προβλεπόμενη νομοθετική 

διαδικασία. Για να γίνει νόμος, θα πρέπει να εξεταστεί και στη συνέχεια να εγκριθεί από το νομοθέτη 

(κατά κανόνα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή σε ορισμένες περιπτώσεις μόνον το 

Συμβούλιο). Στην περίπτωση που η Επιτροπή αποφασίσει να μην αναλάβει δράση σε σχέση με μια 

πρωτοβουλία πολιτών, η απόφαση βασίζεται σε πολιτική ανάλυση που πραγματοποιεί η Επιτροπή ως 

προς την ουσία της πρωτοβουλίας και δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο διαδικασίας προσφυγής. 

Η πρωτοβουλία πολιτών είναι πρωτοβουλία καθορισμού θεματολογίου, η οποία υποχρεώνει την 

Επιτροπή να εξετάσει σοβαρά τα αιτήματα των πολιτών, αλλά όχι να αναλάβει σχετική δράση. 

Ωστόσο, εάν αποφασίσει να μην αναλάβει δράση, η Επιτροπή θα εξηγήσει με σαφήνεια τους λόγους 

4) Φυσικά και είναι πολιτικό εργαλείο. Η εμπειρία που αυτά διαθέτουν σε θέματα διεθνικής 

συνεργασίας μεταξύ εθνικών πολιτικών κομμάτων, τα αρκετά σημαντικά οικονομικά και επιστημονικά 

μέσα που διαθέτουν, οι λιγότερο ή περισσότερο θεσμοθετημένες σχέσεις τους με φορείς της κοινωνίας 

πολιτών τα καθιστούν ιδανικούς συνομιλητές των πρωτοβουλιών που θα εκφράζουν τη γενικότερη 

πολιτική τους φιλοσοφία.  

5) Εφόσον τα κόμματα καταλάβουν τη σημασία της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών, θα 

οικοδομήσουν μια πραγματικά ευρωπαϊκή σφαίρα δημόσιας διαβούλευσης και θα κατορθώσουν να 

προσελκύσουν δυνητικό εκλογικό κοινό που σήμερα αδιαφορεί για τα τεκταινόμενα στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση. 

6) Υπάρχει μια μορφή συνεργασίας όταν το πρόβλημα που απασχολεί είναι υπερεθνικό. Βέβαια, οι 

βουλευτές των κομμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν συνυπολογίζονται στα 7 άτομα 

διαφορετικών κρατών-μελών που θα πρέπει να υπογράψουν την πρωτοβουλία. Όμως οι ΠΕΠ μπορούν 

να οδηγήσουν στην αύξηση του κύρους των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων, στην ενίσχυση του 

διαλόγου, στη διάχυση των ιδεών και στην επέκταση της συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαίων πολιτών 

και των ευρωπαϊκών λαών. 

7) Σίγουρα η ΠΕΠ θα αλλάξει τις ισορροπίες μεταξύ των θεσμικών οργάνων. Συνηθίζεται, άλλωστε, η 

Επιτροπή και το Κοινοβούλιο να συνάπτουν άτυπες συμμαχίες έναντι του Συμβουλίου. Τώρα 

αυξάνεται η δύναμη της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου και αποδυναμώνεται το Συμβούλιο. Η 

Επιτροπή, εάν προχωρήσει την ΠΕΠ, θα μεταφέρει την πίεση προς το Συμβούλιο, το οποίο δεν θα 

http://www.europarl.europa.eu/#_blank
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θέλει να δυσαρεστήσει έναν μεγάλο αριθμό πολιτών, απορρίπτοντας ή αλλάζοντας τελείως μια 

πρωτοβουλία για πρόταση νομοθεσίας. Θεωρείται, βέβαια, δεδομένο, πως με τις ασφαλιστικές δικλίδες 

που διέπουν την υποβολή μιας ΕΠΠ, ούτε αυτή θα είναι πασιφανώς απαράδεκτη, ούτε η Επιτροπή θα 

αρχειοθετεί χωρίς να υπάρχει λόγος. 

8) Θα μπορούσε να αποκτήσει την ίδια δυναμική αν και υπάρχουν σημαντικές διαφορές. Όταν ο λαός 

καλείται να αποφασίσει μέσω δημοψηφίσματος, συγκροτείται ως όργανο μέσω και μέσα στη 

διαδικασία αυτή με μόνη αρμοδιότητα την επιψήφιση του νόμου, ο οποίος έπειτα παίρνει τη θέση που 

του αρμόζει στην πυραμίδα των κανόνων δικαίου. Με άλλα λόγια, όταν ο λαός ενεργεί ως όργανο, 

περιορίζεται αναγκαστικά από το Σύνταγμα και από το περιεχόμενο της λειτουργίας που επιτελεί, 

αντικειμενικοποιείται και εξειδικεύεται μέσα από τις αρχές που οριοθετούν το εκλογικό δικαίωμα. 

Συνεπώς, η άμεση νομοθεσία έχει μια δημοκρατική, όχι όμως και μια νομική υπεραξία.  

 

7. Ρόδη Κράτσα, 

πρόεδρος Ιδρύματος «Κωνσταντίνος Καραμανλής», 

πρώην ευρωβουλευτής Νέας Δημοκρατίας 

 

1) Η πενταετία είναι καλή ευκαιρία και καλό timing για απολογισμό της πρωτοβουλίας των πολιτών. Η 

«Ευρώπη» μας έχει αποδείξει ότι κάνει αργά βήματα. Έτσι και η πρωτοβουλία αυτή θέλει το χρόνο της 

και κυρίως τώρα που η σχέση «Ευρώπη και πολίτες», περνάει κρίση. 

2) Ο στόχος της είναι ακριβώς να φέρει τους πολίτες πιο κοντά στην ΕΕ (ιδέα δομή, λειτουργία), αλλά 

και να συμβάλλει στη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δημόσιου χώρου που τόσο πολύ χρειάζεται η 

Ευρώπη. Γι’ αυτό πρέπει να την αξιοποιήσουμε. Είχα ένθερμα υποστηρίξει την πρωτοβουλία αυτή.  

3) Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα ‘πρεπε να φοβάται τίποτε. Αντίθετα, οι ιδέες των πολιτών την 

εμπλουτίζουν και την ενισχύουν στο ρόλο της που είναι η ατμομηχανή της ευρωπαϊκής ενοποίησης, η 

εγγυήτρια του κοινού ευρωπαϊκού συμφέροντος. 

4) Θα έλεγα ότι τα κόμματα πρέπει να αξιοποιήσουν τα δικά τους εργαλεία στην ευρωπαϊκή πολιτική 

και ν’ αφήσουν ανεπηρέαστη την κοινωνία των πολιτών. Τα κόμματα έχουν τους δικούς τους διαύλους 

και μέσα: τις ομάδες των ευρωβουλευτών, τα Συμβούλια Υπουργών, τις Συναντήσεις Κορυφής κ.λπ. 

Όπως και την ενημέρωση της κοινής γνώμης. 

5) Το εκλογικό κοινό των κομμάτων είναι μία ευρεία, πολυσύνθετη και μετακινούμενη υπόθεση και 

δεν μπορεί να ταυτισθεί με μία πρωτοβουλία πολιτών που αγωνίζονται διασυνοριακά για μία 

συγκεκριμένη υπόθεση. 
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6) Έχω απαντήσει στην ουσία του ερωτήματος. Αλλά θα ήθελα να συμπληρώσω ότι το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο ως συνομοθέτης θα μπορούσε να είναι εταίρος της πρωτοβουλίας των πολιτών μέσα στο 

πλαίσιο των διαβουλεύσεων με την κοινωνία των πολιτών για την διαμόρφωση θέσεων και 

δεσμεύσεων των συνομοθετών. 

7) Ακριβώς εδώ είναι η πρόκληση: Να μην περιχαρακωθούμε στα εθνικά μας σύνορα, ν’ 

αναζητήσουμε και να κρατήσουμε ζωντανά τα δίκτυα πολιτών που αγωνίζονται για μία Ευρώπη 

αποτελεσματική, συμμετοχική, μία «Ευρώπη των πολιτών». 

8) Κατ’ αρχάς δεν υπάρχει «Ευρωπαϊκό δημοψήφισμα». Αν ανάγουμε το θέμα αυτό σ’ εθνικό επίπεδο, 

του αφαιρούμε τον ευρωπαϊκό του χαρακτήρα. Ο στόχος είναι να μείνει και να εξελιχθεί ως ευρωπαϊκή 

η πρωτοβουλία αυτή. 

 

8. Λευτέρης Αυγενάκης, 

γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας 

 

1) Η θεσμοθέτηση της Πρωτοβουλίας Ευρωπαίων Πολιτών (ΠΕΠ) προσφέρει μια νέα δυνατότητα 

άμεσης συμμετοχής και παρέμβασης των Ευρωπαίων πολιτών στα δρώμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

και επιρροής των αποφάσεων και νομοθετικών πρωτοβουλιών της ΕΕ. 

2) Ναι, δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να συμμετέχουν άμεσα για θέματα που κρίνουν σημαντικά. 

Δημιουργεί τις προϋποθέσεις συμμετοχής, αλλά, βεβαίως, οι συνθήκες και οι διαδικασίες θα πρέπει να 

διευκολύνουν την άμεση συμμετοχή των πολιτών.  

3) Σε ποιες πρωτοβουλίες αναφέρεστε; Ποιες θεωρούνται επιτυχημένες πρωτοβουλίες και ποιος τις 

αξιολογεί; Θα πρέπει να δούμε τις πρωτοβουλίες αυτές, καθεμία χωριστά, και να δούμε μέχρι που 

έφθασαν και τι αποτελέσματα είχαν. Ωστόσο, δεν θεωρώ ότι υπάρχει φόβος απώλειας του 

αποκλειστικού δικαιώματος της Επιτροπής για νομοθετική πρωτοβουλία. Άλλωστε, και προτάσεις της 

Πρωτοβουλίας Ευρωπαίων Πολιτών θα πρέπει να γίνει η απαιτούμενη επεξεργασία (νομοτεχνική, 

κοστολόγηση, κ.λπ.) από την Επιτροπή, πριν προωθηθεί προς ψήφιση στα νομοθετικά όργανα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

4) Τα ευρωπαϊκά κόμματα μπορούν να αξιοποιήσουν τη διαδικασία αυτή ώστε να κινητοποιήσουν 

τους πολίτες και να ενθαρρύνουν την ενεργό συμμετοχή των πολιτών.  

5) Οι Ευρωπαίοι πολίτες που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην ΠΕΠ είναι και το εκλογικό κοινό της 

ΕΕ. Πρόκειται για συγκοινωνούντα δοχεία και θα πρέπει να υπάρχουν συνεχώς ανοιχτοί δίαυλοι 

επικοινωνίας μεταξύ των κομμάτων της ΕΕ και της κοινωνίας, των πολιτών της ΕΕ.  
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6) Όπως γνωρίζετε υπάρχει ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των εθνικών 

κομμάτων και των ευρωπαϊκών.  

7) Η απογοήτευση των πολιτών και η μειωμένη συμμετοχή τους στα κοινά αποτελεί κίνδυνο για την 

ίδια τη δημοκρατία. Η ενεργός συμμετοχή των πολιτών θωρακίζει τους δημοκρατικούς θεσμούς και 

ενδυναμώνει τη δημοκρατία σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.  

8) Πρόκειται για ένα εργαλείο συμμετοχικής δημοκρατίας, που έχει σημαντικές προοπτικές σταδιακής 

εξέλιξής του σε σημαντικό θεσμό διαμόρφωσης ευρωπαϊκών πολιτικών.  

 

9. Μαριέττα Γιαννάκου, 

πρώην υπουργός Παιδείας και Υγείας 

και πρώην ευρωβουλευτής Νέας Δημοκρατίας 

 

1) Αποτελεί, πράγματι, μία θεσμική καινοτομία για την προαγωγή της σχέσης των πολιτών με τη 

νομοθετική διαδικασία στην ΕΕ. Το άρθρο 11 της Συνθήκης στο οποίο διατυπώθηκε η σχετική 

πρόνοια υπήρξε το αποτέλεσμα μίας μακράς και γόνιμης συζήτησης σχετικά με τους τρόπους με τους 

οποίους θα δημιουργηθούν οι δυνατότητες, προκειμένου οι πολίτες της ΕΕ να αποκτήσουν το δικό 

τους ρόλο στα ευρωπαϊκά πράγματα. Κυριαρχούσε μία λογική της παθητικής συναίνεσης των πολιτών 

σε όσα αποφάσιζαν οι ευρωπαϊκές ελίτ στο πλαίσιο των διακυβερνητικών και ενωσιακών θεσμών. Δεν 

μπορείς να αναγνωρίζεις μόνο δικαιώματα μετακίνησης, εργασίας και διαμονής, και να μην αποδίδεις 

σημασία στην πραγματική πολιτική συμμετοχή των πολιτών της ΕΕ.  

2) Το ζήτημα μιας ευρωπαϊκής δημόσιας σφαίρας έχει απασχολήσει επί μακρόν την ακαδημαϊκή 

κοινότητα (με κορυφαία την συμβολή του Habermas), αλλά και τους πολιτικούς οι οποίοι έχουν 

ενεργό ανάμιξη στα ευρωπαϊκά ζητήματα. Δεν θα πρέπει να εξετάσουμε το ζήτημα απομονωμένα. 

Γνωρίζουμε ότι τις τελευταίες δεκαετίες σταδιακά υποχωρεί το ενδιαφέρον των πολιτών για τα 

πολιτικά πράγματα, όπως αποτυπώνεται στους δείκτες συμμετοχής στις εκλογές, στις κομματικές 

οργανώσεις, σε διαδικασίες διαβούλευσης, στην παρακολούθηση της πολιτικής επικαιρότητας. Σε ένα 

τέτοιο πλαίσιο, το εγχείρημα της «Πρωτοβουλίας των Πολιτών» προσκρούει και στο επιπρόσθετο 

εμπόδιο της γλωσσικής επικοινωνίας μεταξύ πολιτών διαφορετικών χωρών, αλλά και στην έλλειψη 

κουλτούρας συνεργασίας μεταξύ οργανώσεων πολιτών για ευρωπαϊκά ζητήματα. Δίχως να έχουμε 

παράλογες προσδοκίες, οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι συμβάλλει θετικά στην αντίληψη περί 

ευρωπαϊκής δημόσιας σφαίρας. 

3) Δεν θα πρέπει να παρεξηγήσουμε το σκοπό της «Πρωτοβουλίας». Δεν πρόκειται να υποκαταστήσει 

τη νομοθετική διαδικασία και την υφιστάμενη κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Επιτροπής, 

Συμβουλίου και Κοινοβουλίου. Ακόμη και όταν δεν κριθεί μία πρωτοβουλία ως επιτυχημένη, δεν 
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πρέπει να παραβλέπουμε ότι έχει κατορθώσει να κινητοποιήσει και να συνδέσει πολίτες από 

διαφορετικά κράτη γύρω από ένα κοινό σκοπό. Άλλωστε, συχνά εγείρονται ζητήματα για τα οποία η 

ΕΕ δεν έχει θεσμικά ερείσματα για να νομοθετήσει.  

4) Είναι γεγονός ότι τα ευρωπαϊκά κόμματα έχουν χαμηλή ορατότητα, καθώς οι προβολείς της 

επικαιρότητας φωτίζουν κατά κύριο λόγο τα κυρίαρχα κόμματα και τους επικεφαλής των 

κυβερνήσεων. Έχουν κάθε λόγο να ενισχύουν την «Πρωτοβουλία» στο πλαίσιο της ευρύτερης 

προσπάθειας για καλύτερη αντιπροσώπευση των πολιτών στο πλαίσιο της ΕΕ. Ωστόσο, δεν πρέπει να 

υποκρύπτονται κομματικές και πολιτικές σκοπιμότητες. Ορθώς προβλέπονται προϋποθέσεις και 

περιορισμοί στη χρήση αυτού του εργαλείου.  

5) Κυρίως, πρέπει να αναπτυχθεί το ενδιαφέρον για τα ευρωπαϊκά πράγματα, να συνδεθούν αυτά με 

την καθημερινότητα, τις ανησυχίες και τα συμφέροντα των πολιτών. Να έχουν οι πολίτες την 

αυτοπεποίθηση ότι υφίστανται οι θεσμικές δυνατότητες για να εκφράσουν τις ανησυχίες τους και να 

λάβουν ανταπόκριση από όσους λαμβάνουν αποφάσεις. Υπό την έννοια αυτή, πράγματι δημιουργείται 

ένα ευρωπαϊκό κοινό, το οποίο παρακολουθεί τις εξελίξεις, συμμετέχει και αντιλαμβάνεται την ανάγκη 

για ανάληψη πολιτικής δράσης, δίχως να περιορίζεται σε μία παθητική στάση.  

6) Θεωρώ ότι τα ευρωπαϊκά κόμματα έχουν το δικό τους αυτοτελή σκοπό, δηλαδή να συμμετέχουν 

στην πολιτική συζήτηση για τα τρέχοντα ζητήματα της ΕΕ, να αντιπαρατίθενται για τις πολιτικές και 

θεσμικές πρωτοβουλίες, να ενσωματώνουν ομάδες πολιτών και τα αιτήματά τους στο ευρωπαϊκό 

γίγνεσθαι, να αναδεικνύουν πολιτικό προσωπικό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η «Πρωτοβουλία» πρέπει να 

αναπτυχθεί κατά κύριο λόγο στο πεδίο των οργανώσεων πολιτών ανά την επικράτεια της Ευρώπης, να 

αποδοθεί αυτόνομος ρόλος και ελευθερία στη διατύπωση των νομοθετικών αιτημάτων. Όλα αυτά 

ενδιαφέρουν τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα, γιατί λειτουργούν ως καταλύτης για μεγαλύτερη 

εμπλοκή των πολιτών στα ευρωπαϊκά πράγματα.  

7) Αυτό είναι πράγματι ένα ζήτημα που θα πρέπει να εξετάσουμε. Ωστόσο, καθώς πρόκειται για μία 

νέα δυνατότητα, θα πρέπει να αναμένουμε ένα χρονικό διάστημα για την αξιολόγησή της. Χρειάζεται 

εξοικείωση με την πραγματική κατανομή αρμοδιοτήτων στους ευρωπαϊκούς θεσμούς ανά πεδίο 

πολιτικής. Η ΕΕ δεν είναι ένα υπερκείμενο νομοθετικό σώμα, το οποίο μπορεί να καθορίζει άνωθεν 

στόχους και κανόνες όπου δεν υπάρχουν αρμοδιότητες. Επίσης, δεν πρέπει να παραβλέπουμε ότι σε 

αρκετές χώρες δεν υπήρχε καν η προηγούμενη εμπειρία με ανάλογα δημοκρατικά εργαλεία.  

8) Κοιτάξτε, όλοι συμμεριζόμαστε την ανάγκη για μεγαλύτερη συμμετοχή των πολιτών, καθώς και τη 

σημασία να τίθενται στην κρίση του λαού σημαντικά θέματα πολιτικής πέραν των γενικών εκλογών. 

Ωστόσο, διατηρώ ορισμένες επιφυλάξεις σχετικά με την κουλτούρα των δημοψηφισμάτων. Σε ένα 

αντιπροσωπευτικό σύστημα παρέχεται μέσω των εκλογών η εντολή για την εφαρμογή ενός 

κυβερνητικού προγράμματος. Δεν είναι δυνατόν για τα ακανθώδη ζητήματα, οι κυβερνήσεις να 

μεταθέτουν την ευθύνη στο εκλογικό σώμα. Γιατί το τελευταίο συχνά χειραγωγείται από τις πολιτικές 

δυνάμεις, δεν ενημερώνεται επαρκώς και τελικά δίνει απαντήσεις για πολύ διαφορετικά ζητήματα από 

εκείνα τα οποία θέτει ένα δημοψήφισμα. Από την άλλη πλευρά, δημιουργούνται ορισμένα αμετάκλητα 
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δεδομένα, όπως συνέβη με το Brexit, τα οποία αμφιβάλλω κατά πόσο αποτελούν το προϊόν μίας 

νηφάλιας και τεκμηριωμένης απάντησης. Μάλλον ελήφθησαν υπό την επίδραση των δημαγωγών δίχως 

ρεαλιστική εκτίμηση του κόστους, ιδιαίτερα για τις επόμενες γενιές.  

 

10) Γιάννης Μαγκριώτης, 

πρώην υπουργός ΠΑΣΟΚ 

 

1) Η θεσμοθέτηση αυτής της δυνατότητας είναι σημαντική. Τα πρακτικά οφέλη, όμως, μέχρι σήμερα, 

είναι σχεδόν ανύπαρκτα. Οι αποφάσεις παίρνονται από την Κομισιόν και οι πιο σημαντικές, από την 

Σύνοδο Κορυφής. Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει ενισχυθεί, παραμένει όμως, 

συμβουλευτικός.  

 

2) Σίγουρα έδωσε κίνητρο στους Ευρωπαίους πολίτες να αξιοποιήσουν το θεσμό και να επηρεάσουν 

τις αποφάσεις της Επιτροπής σε θέματα που θεωρούσαν σημαντικά και ταυτόχρονα είχαν μεγάλες 

διαφωνίες. Συνέβαλε στη δημιουργία ευρωπαϊκών δικτύων πολιτών, με κοινές απόψεις και 

δημιούργησε αρχικά την αίσθηση πως μειώνεται η απόσταση των ευρωπαϊκών οργάνων που 

λαμβάνουν τις αποφάσεις και των πολιτών για τους οποίους λαμβάνονται. 

3) Η Επιτροπή έδειξε ακαμψία, μάλιστα μερικές φορές αρνήθηκε να δεχθεί και το αίτημα για την 

έγκριση της πρωτοβουλίας των πολιτών, γεγονός που ανάγκασε τους πολίτες, που είχαν την 

πρωτοβουλία, να προσφύγουν στο Ευρωπαϊκό δικαστήριο και να δικαιωθούν. Το δικαίωμα τυπικά δεν 

κινδυνεύει να χαθεί, ουσιαστικά όμως, δεν έχει ασκηθεί. 

4) Ασφαλώς και είναι πολιτικό εργαλείο, συμμετοχής και επηρεασμού των αποφάσεων της Επιτροπής. 

Δυστυχώς, τα κόμματα, μέχρι σήμερα δεν το έχουν αξιοποιήσει. Ακόμη χειρότερα, δεν το έχουν 

αξιοποιήσει και οι μικρότερες κοινοβουλευτικές ομάδες, που συνήθως τα εθνικά κόμματα που τις 

συγκροτούν δεν συμμετέχουν στις εθνικές κυβερνήσεις για να έχουν δεσμεύσεις. 

5) Μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία ευρωπαϊκών συσπειρώσεων και ρευμάτων. Και αυτά, να 

χτίσουν ευρωπαϊκά πολιτικά και κομματικά σχήματα. Χρειάζονται, όμως, μεγάλη κινητοποίηση και 

αποτελέσματα που θα πείσουν για την ικανότητά τους. Η απογοήτευση ελλοχεύει και θα ακυρώσει το 

θεσμό, αν η Επιτροπή και οι κυβερνήσεις δεν δείξουν ότι πιστεύουν στο θεσμό, όπως και στην 

συμμετοχή των πολιτών, πέραν των εκλογών.  

6) Δεν νομίζω να υπάρχει τέτοια συνεργασία και συντονισμός. Αντίθετα, θα έλεγα ότι μπορεί και να 

ενοχλούνται οι κομματικές ηγεσίες, τόσο σε εθνικό, όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όταν 

δημιουργούνται ισχυρά ρεύματα αμφισβήτησης, των συλλογικών αποφάσεων των ευρωπαϊκών 

θεσμών. Η περίπτωση της συμφωνίας εμπορίου και επενδύσεων μεταξύ ΕΕ και Καναδά, η γνωστή ως 

CETA, είναι χαρακτηριστική. Όλες οι κυβερνήσεις την υπέγραψαν, ανεξάρτητα ιδεολογικού και 
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πολιτικού χώρου και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την επικύρωσε. Αγνοήθηκε, κάθε διαφορετική φωνή 

και πρωτοβουλία.  

7) Σίγουρα, ιδιαίτερα στην εποχή μας, που η οικονομική κρίση, οι μεγάλες προσφυγικές και 

μεταναστευτικές ροές και τα τρομοκρατικά χτυπήματα, στις ευρωπαϊκές πόλεις πιέζουν τις ευρωπαϊκές 

κοινωνίες, δημιουργούν φοβίες και ανασφάλειες και οδηγούν στον εθνικό προστατευτισμό και την 

εθνική αναδίπλωση. Τα ρεύματα, του Ευρωσκεπτικισμού, όπως εκφράστηκαν με το BREXIT, αλλά 

και από τα αποτελέσματα των εκλογών, σε όλες τις χώρες, δημιουργούν ζοφερές προοπτικές, για το 

μέλλον της ΕΕ. Κατά συνέπεια, μηδενίζουν το ενδιαφέρον των Ευρωπαίων πολιτών για κοινές 

ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες, αφού οι πολίτες αναζητούν ασφάλεια και λύση των προβλημάτων τους στις 

εθνικές κυβερνήσεις και στα αντίστοιχα κράτη.  

8) Δεν βλέπω τέτοια προοπτική, άμεσα. Δυστυχώς, τα δημοψηφίσματα σε εθνικό επίπεδο, είτε 

επιβάλλονται από το Σύνταγμα της χώρας, είτε τα προκηρύσσουν οι εθνικές κυβερνήσεις, έχουν 

συμμετοχή, όταν υπάρχει ρεύμα άρνησης της κοινοτικής ενοποίησης. Συνήθως, τα αποτελέσματα είναι 

αρνητικά, για την ενίσχυση των κοινών ευρωπαϊκών πολιτικών, όπως και για την εκχώρηση εξουσιών 

του εθνικού κράτους, σε ευρωπαϊκούς θεσμούς. Τα αποτελέσματα θα ήταν ακόμη πιο αρνητικά, αν το 

ζητούμενο ήταν η εκχώρηση δικαιωμάτων σε ευρωπαϊκά δημοψηφίσματα. Νομίζω, κανένα 

δημοψήφισμα δεν θα ήταν επιτυχές, είτε η χώρα ήταν μικρή είτε μεγάλη. Δυστυχώς, στις περισσότερες 

χώρες οι κυβερνήσεις και τα κόμματα ρίχνουν την ευθύνη κάθε προβλήματος στην ΕΕ, κρύβοντας, τις 

δικές τους ευθύνες. Η ΕΕ, είναι μόνο για να δίνει, αλλά όχι για να υποστηρίζεται, από κράτη και 

πολίτες. Φαίνεται μεταφυσικό, αλλά δυστυχώς, είναι η πραγματικότητα.  

Θέλει πολλή προσπάθεια και υπευθυνότητα, τουλάχιστον από αυτούς που δηλώνουν ότι θέλουν την 

ευρωπαϊκή ενοποίηση και συνεργασία και θέλουν να έχουν κοινό μέλλον.  

 

11. Γεώργιος Γεωργαντάς, 

βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Κιλκίς 

1) Η Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών έχει αποδείξει μέχρι σήμερα τη μεγάλη σημασία που έχει η 

συμμετοχή των Ευρωπαίων πολιτών στη διαμόρφωση της πολιτικής της ΕΕ αλλά και στο νομοθετικό 

της έργο. Σύμφωνα με στοιχεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, από το 2012 έχουν ξεκινήσει πάνω 

από 40 Πρωτοβουλίες. Μολονότι δεν πήραν έγκριση όλες, ο αριθμός αυτός δείχνει την πρόθεση των 

πολιτών να συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων όχι μόνο σε εθνικό/περιφερειακό επίπεδο, αλλά και σε 

ευρωπαϊκό. Ο μηχανισμός αυτός δημιούργησε μια διακρατική συζήτηση μεταξύ των πολιτών, με 

σκοπό την επίλυση προβλημάτων της καθημερινότητας. Επιπλέον, ενίσχυσε το αίσθημα εμπιστοσύνης 

και αλληλεξάρτησης των πολιτών με τα Όργανα της ΕΕ. 

2) Αποτελώντας ουσιαστικά έναν Παν-Ευρωπαϊκό διάλογο, αξιοποιώντας ιδέες από απλούς πολίτες 

είτε νέους είτε μεγαλύτερους σε ηλικία, φυσικά και τους οδηγεί εγγύτερα στην ΕΕ. Η επιτυχία της 

λειτουργίας του Μηχανισμού αυτού αλλά και η μεγάλη ανταπόκριση που σημειώνουν Πρωτοβουλίες 
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κατά καιρούς (κάποιες συγκεντρώνουν περισσότερες του 1.000.000 ψήφων) επαληθεύει τη μεγάλη 

ανάγκη των Ευρωπαίων να αισθανθούν και πρακτικά τμήμα της Ευρωπαϊκής Ιδέας. Εξαιτίας του 

γεγονότος ότι η όλη διαδικασία είναι αρκετά απλή και γίνεται διαδικτυακά, δημιουργεί τις συνθήκες 

δημόσιας διαβούλευσης, καθώς ο κάθε πολίτης έχει το δικαίωμα όχι μόνο να συμμετέχει στην 

ψηφοφορία για να στηρίξει μια Πρωτοβουλία, αλλά και να την καταθέσει ο ίδιος με στόχο την επίλυση 

θεμάτων που τον απασχολούν στην καθημερινή ζωή. 

3) Είναι αλήθεια ότι η ΕΕ έχει χαράξει μια συγκεκριμένη πολιτική όλα αυτά τα χρόνια την οποία και 

δύσκολα θα αλλάξει. Και αυτό γιατί απαιτεί ιδιαίτερα μεγάλη προσπάθεια να δημιουργήσεις μια 

πολιτική που να είναι σύμφωνη από 28 διαφορετικά κράτη-μέλη με διαφορετικά πολιτικά συστήματα 

και ιδεολογίες το καθένα. Το αποκλειστικό δικαίωμα της ΕΕ για νομοθετική πρωτοβουλία προκύπτει 

από τις ανάγκες των πολιτών αλλά και από προβλήματα που ανακύπτουν στην καθημερινότητα. 

Συνεπώς, δεν θεωρώ πως υπάρχει φόβος να χαθεί αυτή η αποκλειστικότητα, αλλά μάλλον υπάρχει μια 

αλληλεπίδραση μεταξύ πολιτών και Οργάνων στη διαμόρφωση των νομοθετικών προτάσεων.  

4) Η Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών μπορεί να νοηθεί ως πολιτικό εργαλείο με την έννοια ότι 

συμβάλλει στη διαμόρφωση της πολιτικής της ΕΕ. Με δεδομένο ότι συμμετέχουν εκατομμύρια πολίτες 

απ’ όλα τα κράτη-μέλη, τα ευρωπαϊκά κόμματα θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν το εργαλείο αυτό 

προωθώντας τις δικές τους πολιτικές γραμμές μέσω της υποστήριξης κάποιων από τις πρωτοβουλίες. 

Πράγματι, ο καταλυτικός ρόλος που παίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο νομοθετικό έργο της ΕΕ 

πολλές φορές ενισχύεται από νέες ιδέες και προτάσεις οι οποίες μάλιστα ανταποκρίνονται στις ανάγκες 

της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Συνεπώς πιστεύω πως έχουν αποκομίσει αρκετά οφέλη τόσο στο επίπεδο 

της πολιτικής όσο και στο επίπεδο της νομοπαραγωγικής διαδικασίας. 

5) Είναι αρκετά πιθανό, καθώς ο τρόπος που αποτυπώνεται η κάθε πρωτοβουλία πολλές φορές μπορεί 

να μας δώσει στοιχεία για τις πολιτικές πεποιθήσεις του πολίτη που την καταθέτει αλλά πολύ 

περισσότερο των χιλιάδων ανθρώπων που την υπογράφουν. Αν τα κόμματα της ΕΕ αφουγκραστούν 

την κεντρική ιδέα της κάθε πρωτοβουλίας και την προωθήσουν κατά τη διαδικασία συζήτησης μιας 

νομοθετικής πρότασης στο Κοινοβούλιο, είναι δυνατό να προκύψει ένα δυνητικό εκλογικό κοινό γι’ 

αυτά. 

6) Σύμφωνα με στοιχεία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καμία από τις πρωτοβουλίες δεν φαίνεται να 

έχει λάβει οικονομική υποστήριξη (σε μορφή δωρεάς ή χορηγίας) από ευρωπαϊκά κόμματα. Καμία 

χρηματοδότηση της ΕΕ δεν διατίθεται γι’ αυτόν το σκοπό. Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

βέβαια μπορούν να είναι μέλη της επιτροπής πολιτών που διαθέτει κάθε πρωτοβουλία, ωστόσο δεν 

υπάρχει επίσημα κάποια σχέση μεταξύ των κομμάτων αυτών και των ΠΕΠ. Όσον αφορά την 

επικοινωνιακή στήριξη, σε αρκετές περιπτώσεις μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχουν 

υποστηρίξει κάποια πρωτοβουλία δημοσίως, όπως για παράδειγμα ο Αρχηγός του ALDE, Guy 

Verhofstadt, για την πρωτοβουλία «New Deal 4 Europe». Δεδομένου ότι οι ΠΕΠ, εφόσον 

μετουσιωθούν σε νομοθέτημα της ΕΕ, επηρεάζουν τους πολίτες όλων των κρατών-μελών τα εθνικά 

κόμματα έχουν το ρόλο προώθησης των ιδεών τους αλλά και των εθνικών συμφερόντων, σε 

συνεργασία βέβαια με τα ευρωπαϊκά κόμματα. 
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7) Πολλές ΠΕΠ από αυτές που έχουν κατατεθεί έχουν απορριφθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με 

την αιτιολογία ότι δεν εντάσσονταν στο πεδίο αρμοδιοτήτων της, ενώ άλλες αποσύρθηκαν από τους 

ίδιους τους διοργανωτές τους. Συνεπώς, θα πρέπει οι πρωτοβουλίες που κατατίθενται να είναι 

περισσότερο στοχευμένες και μελετημένες από τους διοργανωτές τους, ώστε να πετυχαίνουν και το 

καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Η μεγαλύτερη επιτυχία για μια πρωτοβουλία είναι αυτή να αξιοποιηθεί 

νομικά από την ΕΕ. Συνεπώς θέλει μεγάλη προσπάθεια από την πλευρά των διοργανωτών αλλά και 

πρόθεση συνεργασίας από την πλευρά της Επιτροπής ώστε να μην ατονήσει τελικώς η χρήση της 

ΠΕΠ. 

8) Οι πρωτοβουλίες των Ευρωπαίων πολιτών έχουν πράγματι βάση τη Συμμετοχική Δημοκρατία με τη 

μορφή ενός κοινού διαλόγου και διαπραγμάτευσης με τα Όργανα της ΕΕ. Διαφέρουν, ωστόσο, 

σημαντικά από τα δημοψηφίσματα στα οποία οι πολίτες μπορούν να αποδεχθούν ή να απορρίψουν ένα 

νόμο ή μια πολιτική που προτείνεται από το Κοινοβούλιο και όχι από το σύνολο των πολιτών. Με την 

έννοια αυτή το δημοψήφισμα έχει εκ των πραγμάτων πολύ μεγαλύτερη δυναμική από τις ΠΕΠ για τις 

οποίες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δηλώσει ότι μπορούν να αποτελέσουν μόνο αντικείμενο συζήτησης 

δημιουργίας ενός νόμου και όχι αποδοχής ή απόρριψης αυτού. Ωστόσο, μπορούν να επηρεάσουν 

εξίσου σημαντικά τις ζωές των πολιτών αν και εφόσον γίνουν αποδεκτές από την Επιτροπή, αφού 

οδηγούν στη διευθέτηση σημαντικών ζητημάτων όπως η εξασφάλιση δικτύου ύδρευσης και 

αποχέτευσης σε όλους τους Ευρωπαίους (ECI(2012)000003). 

 

 

 

 

 12. Νίκος Γιαννής, 

δρ Ευρωπαϊκών σπουδών, ιδρυτής της οργάνωσης και του περιοδικού Ευρωπαϊκή Έκφραση, 

στέλεχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

 

1) Συμμετοχή των Ευρωπαίων πολιτών, δυνατότητα συμμετοχής των Ευρωπαίων πολιτών, 

ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης, δημιουργία διευρωπαϊκών δικτύων, διαπολιτισμικής κατανόησης 

και ενός ευρωπαϊκού δήμου. Προώθηση 2-3 συγκεκριμένων σημαντικών ζητημάτων, αν και είναι 

ακόμη νωρίς για την επίτευξη απτών αποτελεσμάτων.  

2) Ναι, η ΕΠΠ οδηγεί τους πολίτες πιο κοντά στην ΕΕ, καθώς τις συνθήκες μιας σφαίρας δημόσιας 

διαβούλευσης για θέματα που τους απασχολούν; 
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3) Δεν κατέληξαν ακόμη, ελπίζουμε ότι θα καταλήξουν. Δεν απειλείται το αποκλειστικό δικαίωμα της 

Ε.Ε για νομοθετική πρωτοβουλία. Ακόμη κι όταν το δικαίωμα αυτό διασφαλιστεί στο Ευρ. 

Κοινοβούλιο, όπως είναι φυσικό, η ΕΠΠ δεν θα χάσει την αξία της. 

4) Η ΕΠΠ δεν είναι καταρχήν εργαλείο των κομμάτων. Τα κόμματα, εθνικά και ευρωπαϊκά δεν έχουν 

αποκομίσει οφέλη. Η ΕΠΠ είναι πολιτικό εργαλείο της κοινωνίας πολιτών και εκδήλωση άμεσης, 

συμμετοχικής και καθημερινής δημοκρατίας. 

5) Διαμέσου της ανάδειξης πολιτικών ζητημάτων, παράλληλα με τις έρευνες κοινής γνώμης, προς μια 

περισσότερο υγιή λειτουργία της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. 

6) Δεν νομίζω ότι είναι ισχυρός οποιοσδήποτε των παραπάνω ισχυρισμών, αν και δεν είμαι βέβαιος. 

7) Φυσικά, κάθε θεσμός κρίνεται στο πεδίο όπου αυτός δοκιμάζεται. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται 

υπομονή και επιμονή.  

8) Αυτό είναι λίγο πιθανόν να συμβεί, αν και δεν αποκλείεται στο μέλλον υπό προϋποθέσεις. Σε κάθε 

περίπτωση η αποστολή, η φύση και τα αποτελέσματα της ΕΠΠ θα κριθούν με μεγαλύτερη ακρίβεια, 

υπό συνθήκες μιας «κανονικής δημοκρατίας» στο πλαίσιο της ΕΕ, που στις μέρες αποτελεί το κρίσιμο 

διακύβευμα. 

13. Xρήστος Μπεζιρτζόγλου, 

υπάλληλος Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

Οι κάτωθι απαντήσεις είναι του Χρήστου Μπεζιρτζόγλου, υπαλλήλου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως 

φυσικό πρόσωπο και δεν αποτελούν την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το ανωτέρω πρέπει 

να αναφερθεί εάν θέλετε να χρησιμοποιείται τις απαντήσεις μου.  

1) Η δημιουργία ευρωπαϊκών συζητήσεων σε ευρωπαϊκά θέματα για το κοινό μας ευρωπαϊκό μέλλον. 

Η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δημόσιου χώρου – European public sphere. Η συνειδητοποίηση ότι τα 

προβλήματα που αντιμετωπίζουμε είναι μεγαλύτερα από τα στενά σύνορα των χωρών μελών, αλλά και 

το γεγονός ότι έχουμε ταυτόχρονα εκτός της εθνικής ταυτότητας και την ευρωπαϊκή. 

2) Πάνω από 7 εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών υπόγραψαν κάποια ΕΠΠ και συζήτησαν για τα 

ευρύτερα ευρωπαϊκά κοινά στα πλαίσια της ευρωπαϊκής συνεργασίας και οικοδομώντας σχέσεις 

εμπιστοσύνης με ανθρώπους και χώρες που πριν δεν υπήρχε φιλία ή συνεργασία. 

3) Το αποκλειστικό δικαίωμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για προώθηση νομοθετικών πρωτοβουλιών 

δεν απειλείται από τις ΕΠΠ, αφού αυτές στην τελική δεν προωθούν συγκεκριμένη νομοθετική 

πρόταση, αλλά ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ασχοληθεί με το συγκεκριμένο θέμα της 

πρωτοβουλίας. 

4) Η ΕΠΠ είναι πολιτικό αλλά όχι κομματικό εργαλείο. Είναι ένα εργαλείο για τους πολίτες να 

ασχοληθούν με τα ευρωπαϊκά κοινά, αλλά δεν μπορεί να σφετεριστεί από τα πολιτικά κόμματα, αφού 
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εξορισμού μόνο πολίτες –φυσικά πρόσωπα– μπορούν να οργανώσουν μια ΕΠΠ. Φυσικά, κάποιο 

πολιτικό κόμμα θα μπορούσε να ισχυρισθεί ότι αυτό που προσπαθεί να επιτύχει μια ΕΠΠ είναι 

κομμάτι του πολιτικού-κομματικού του προγράμματος και γι' αυτόν το λόγο την υποστηρίζει. Επίσης, 

ένα κόμμα –όπως και οποιοσδήποτε άλλος οργανισμός ή πρόσωπο– θα μπορούσε να χρηματοδοτήσει 

μια ΕΠΠ εφόσον η οργανωτική της επιτροπή το δεχθεί. 

5) Ίσως για ένα ευρωπαϊκό κόμμα αλλά όχι σε ένα εθνικό κόμμα. 

6)Όχι, δεν έχει υπάρξει αυτή η περίπτωση, παρόλο που θα μπορούσε θεωρητικά. Όχι, παρόλο που 

κάποιοι ευρωβουλευτές υποστήριξαν προσωπικά κάποιες από τις ΕΠΠ, ενώ κάποιοι άλλοι έχουν 

υπογράψει ΕΠΠ με την ιδιότητά τους ως φυσικά πρόσωπα. Δεν υπάρχει συγκεκριμένος ρόλος για τα 

εθνικά κόμματα, όπως δεν υπάρχει και πραγματική συνεργασία εθνικών και ευρωπαϊκών κομμάτων 

για οποιοδήποτε θέμα. 

7) Προσωπικά δεν πιστεύω ότι η ΕΠΠ θα ατονήσει, γιατί εκτιμώ ότι οι πολίτες αρχίζουν να 

ενδιαφέρονται περισσότερο για ευρύτερες συνεργασίες. Κάποιες πρώτες ΕΠΠ που δεν συγκέντρωσαν 

1.000.000 υπογραφές, βοήθησαν τους μετέπειτα οργανωτές στο να καταλάβουν ότι χρειάζεται να 

στήσουν ισχυρές τοπικές και εθνικές οργανωτικές ομάδες συμπεριλαμβανομένων και των οργανώσεων 

πολιτών, πολύ πριν αρχίσουν την επίσημη έναρξη συλλογής υπογραφής. 

8) Προσωπικά θεωρώ ότι οι ΕΠΠ δημιουργούν την νέα ευρωπαϊκή συμμετοχική δημοκρατία. 

 

 

 

 

 

14. Παρούλα Νάσκου-Περράκη, 

καθηγήτριας Διεθνούς Δικαίου Διεθνών Οργανισμών, 

διδάκτωρ Νομικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου 

 

1) Δεν νομίζω ότι οι πολίτες ενημερώθηκαν για την πρωτοβουλία αυτή. Προσωπικά υπέγραψα μόνο 

μια φορά σε αίτημα που μου εστάλη. Το ευρύ κοινό νομίζω ότι αγνοεί τη δύναμη αυτής της 

πρωτοβουλίας!! 

2) Σίγουρα ΝΑΙ!!  
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3) Για να χαθεί θα πρέπει να αλλάξει η Συνθήκη. Κάτι τέτοιο δεν συζητείται, από όσο γνωρίζω. Το 

ζήτημα είναι πώς να εμπλέξουμε περισσότερο τους πολίτες. 

4) Είναι πολιτικό εργαλείο. Τα ευρωπαϊκά κόμματα πρέπει να ενημερώσουν και να αφυπνίσουν τους 

πολίτες. Εφόσον δεν το έκαναν στη σωστή του διάσταση, δεν νομίζω ότι αποκόμισαν κι οφέλη. 

5) Θα μπορούσε, πολίτες με άποψη για τα ευρωπαϊκά δρώμενα μόνον κέρδος θα αποφέρει στην ΕΕ. 

6) Δεν το γνωρίζω… Διερωτώμαι αν υπάρχει... 

7) Ελπίζω πως ΟΧΙ, αλλά χωρίς συμμετοχή των πολιτών πιθανόν να ατονήσει.  

8) Δύσκολο το βλέπω, αλλά κι αν το επιχειρήσει κάποιος, ποιος θα έχει σε ευρωπαϊκό επίπεδο την 

πρωτοβουλία?? Υπάρχει δυσκολία για ένα εθνικό δημοψήφισμα, πόσο μάλλον για ευρωπαϊκό. 

 

15) Δρ Αντώνης Κλάψης, 

μέλος Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού 

Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών 

Πτυχιακό Πρόγραμμα «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό» 

Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου 

 

1) Στόχος δημιουργίας της Πρωτοβουλίας Ευρωπαίων Πολιτών ήταν η ενίσχυση της συμμετοχής των 

πολιτών των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ανάπτυξη των πολιτικών της. Θεωρητικά, 

το σχήμα ήταν πολύ ενδιαφέρον και εν μέρει θα μπορούσε αφενός να βοηθήσει στην εξοικείωση των 

πολιτών με τις ποικίλες δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και αφετέρου να συμβάλει στη 

μείωση του δημοκρατικού ελλείμματος που παρατηρείται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην 

πράξη, ωστόσο, το σύστημα λειτούργησε ατελώς. Ελάχιστοι πολίτες ενημερώθηκαν για την ύπαρξη 

της Πρωτοβουλίας και ακόμα λιγότεροι (για την ακρίβεια: ελάχιστοι) ασχολήθηκαν ενεργά με αυτήν. 

2) Θεωρητικά, ναι. Οι πολίτες μπορούν να προτείνουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την ανάληψη 

νομοθετικών πρωτοβουλιών στα πεδία στα οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τη σχετική αρμοδιότητα 

(απαιτούνται ένα εκατομμύριο υπογραφές από πολίτες που προέρχονται από το ¼ των κρατών-μελών 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με έναν ελάχιστο αριθμό υπογραφών να απαιτείται για κάθε κράτος μέλος). 

Αλλά, όπως προανέφερα, στην πράξη αποδείχτηκε ότι η Πρωτοβουλία είχε περιορισμένη εφαρμογή. 

Είναι ενδεικτικό ότι μόλις τρεις Πρωτοβουλίες πέτυχαν. 

3) Νομίζω πως ο κύριος λόγος της αποτυχίας ήταν η περιορισμένη ενημέρωση του κοινού, σε 

συνδυασμό με τη διογκούμενη τάση «ευρωκόπωσης» και –ακόμα χειρότερα– «ευρωσκεπτικισμού» 

που εμφανίζεται στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξάλλου, μέσω της εφαρμογής της 
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Πρωτοβουλίας Ευρωπαίων Πολιτών δεν αναιρείται η αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να 

λαμβάνει αποφάσεις. Η Επιτροπή διατηρεί στο ακέραιο τις αρμοδιότητές της, καθώς οι πολίτες 

μπορούν απλά να της ζητήσουν να δημιουργήσει νέο νομοθετικό πλαίσιο στο α΄ ή στο β΄ ζήτημα. 

Όμως, η Επιτροπή δεν είναι υποχρεωμένη να δεχτεί να δράσει προς την κατεύθυνση που ζητά η 

Πρωτοβουλία. 

4) Η εντύπωσή μου είναι ότι τα κόμματα μάλλον αδιαφόρησαν για την Πρωτοβουλία Ευρωπαίων 

Πολιτών. Εξάλλου, η Πρωτοβουλία είναι περισσότερο σχεδιασμένη για να απευθύνεται στην Κοινωνία 

των Πολιτών και όχι στα πολιτικά κόμματα, τα οποία διαθέτουν άλλα μέσα για την προώθηση και την 

εφαρμογή των προτάσεών τους. 

5) Από τα μέχρι τώρα δεδομένα, δεν προκύπτει μία τέτοια τάση. Η συμμετοχή των πολιτών στην 

Πρωτοβουλία είναι περιορισμένη. Έτσι, δεν βλέπω πώς θα μπορέσει να λειτουργήσει ως «εκλογική 

δεξαμενή» για τα κόμματα. Εάν ίσχυε κάτι τέτοιο, είμαι βέβαιος ότι οι κομματικοί μηχανισμοί θα το 

είχαν ήδη διαβλέψει και θα είχαν προσπαθήσει να το αξιοποιήσουν. 

6)Δεν είμαι βέβαιος. Αλλά η εντύπωσή μου είναι ότι τα εθνικά κόμματα σε γενικές γραμμές δεν έχουν 

εμπλακεί ενεργά στην προώθηση της Πρωτοβουλίας Ευρωπαίων Πολιτών. Εκείνο για το οποίο είμαι 

βέβαιος είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν παρέχει καμία χρηματοδότηση ή άλλη οικονομική 

υποστήριξη στις Πρωτοβουλίες Ευρωπαίων Πολιτών. 

7) Σίγουρα. Η μέχρι στιγμής επίδοση κάθε άλλο παρά ενθαρρυντική είναι. Όλες κι όλες, μόλις τρεις 

Πρωτοβουλίες έχουν τελεσφορήσει – μάλιστα και οι τρεις έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό: 

υποβλήθηκαν το 2012, δηλαδή στην αρχή εφαρμογής του μηχανισμού. Εάν αυτή η τάση συνεχιστεί, 

είναι προφανές ότι το ενδιαφέρον, το οποίο είναι έτσι κι αλλιώς εξαιρετικά περιορισμένο, θα ατονήσει 

περαιτέρω. 

 8) Η Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών δεν είναι δημοψήφισμά, ούτε σκοπός της είναι να μετατραπεί 

σε δημοψηφισματική διαδικασία. Μέσω της Πρωτοβουλίας, οι πολίτες ζητούν από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή να αναλάβει νομοθετική πρωτοβουλία – δεν νομοθετούν οι ίδιοι. Επιπλέον, μέσω της 

Πρωτοβουλίας, οι πολίτες μπορούν να ζητήσουν τη δημιουργία νέου νομοθετικού πλαισίου, δεν 

μπορούν όμως να ζητήσουν την ακύρωση υφιστάμενης νομοθετικής διάταξης. 
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