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Πεξίιεςε  

 

Ζ ακαεεχνδζδ ημο πνςημβεκμφξ δζηαίμο ηδξ Δονςπασηήξ Έκςζδξ είκαζ επζαεαθδιέκδ 

πνμηεζιέκμο μζ εεζιζηέξ δμιέξ ηαζ μζ ιδπακζζιμί θεζημονβίαξ ηδξ κα ακηαπμηνίκμκηαζ 

ζηζξ πνμηθήζεζξ ζημ εζςηενζηυ ηδξ αθθά ηαζ ζημ ιεηαααθθυιεκμ δζεεκέξ πενζαάθθμκ. 

Ζ ενβαζία απμζημπεί ζηδκ πανμοζίαζδ ηδξ ιαηνμαζυηενδξ δζαδζηαζίαξ ακαεεχνδζδξ 

ηςκ ζδνοηζηχκ ζοκεδηχκ ζηδκ ζζημνία ηδξ ΔΔ, επζπεζνχκηαξ ιία ζοκμπηζηή 

πανμοζίαζδ ηδξ πμνείαξ ζοκηαβιαημπμίδζδξ ηδξ ΔΔ, ιε ζδιείμ αθεηδνίαξ ηδ οκεήηδ 

ηδξ Νίηαζαξ, εκδζάιεζμ ζηαειυ ηδ οκηαβιαηζηή οκεήηδ ηαζ ηαηαθδηηζηυ ηδ 

οκεήηδ ηδξ Λζζζααχκαξ (Μεηαννοειζζηζηή οκεήηδ). Δζδζηυηενα, επζπεζνείηαζ δ 

ζοκμπηζηή πενζβναθή ηδξ πμνείαξ πμο αημθμοεήεδηε απυ ηδ Νίηαζα ιέπνζ ηδκ 

οπμβναθή ηδξ οκηαβιαηζηήξ οκεήηδξ ζηδ Ρχιδ, δ ακάθοζδ ηςκ θυβςκ ηδξ 

ανκδηζηήξ θασηήξ εηοιδβμνίαξ ζε δφμ απυ ηα ζδνοηζηά ιέθδ ηδξ Δονςπασηήξ 

Κμζκυηδηαξ, δ πανάεεζδ ηδξ ζηναηδβζηήξ πμο αημθμφεδζακ μζ εονςπαίμζ δβέηεξ βζα 

ηδκ οπένααζδ ηδξ εεζιζηήξ ηνίζδξ ιεηά ηδκ απυννζρδ ηδξ οκηαβιαηζηήξ  οκεήηδξ. 

Βαζζηυξ ζηυπμξ ηδξ ενβαζίαξ είκαζ δ πανμοζίαζδ ηαζ αλζμθυβδζδ ηςκ πμζμηζηχκ 

παναηηδνζζηζηχκ ηδξ Μεηαννοειζζηζηήξ οκεήηδξ ηαζ δ ζοβηνζηζηή ηδξ ακάθοζδ ζε 

ζπέζδ ιε ηδ οκηαβιαηζηή οκεήηδ πμο θζθμδμλεί κα ακηζηαηαζηήζεζ ηαζ ηδ οκεήηδ 

ηδξ Νίηαζαξ ηδκ μπμία ηνμπμπμζεί. Σέθμξ, επζπεζνείηαζ δ αλζμθυβδζδ ηςκ 

πθεμκεηηδιάηςκ ηαζ ηςκ ιεζμκεηηδιάηςκ ηδξ Μεηαννοειζζηζηήξ οκεήηδξ ιε 

ακαθμνά ζηδκ πμζμηζηή ζοιαμθή ηδξ ζηδ δζαδζηαζία ηδξ εονςπασηήξ εκμπμίδζδξ. 

 

Λέμεηο θιεηδηά: Μεηαννοειζζηζηή οκεήηδ, οκηαβιαηζηή οκεήηδ, Γδιμρήθζζια 

 

Abstract 

 

The revision of the primary law of the European Union is a necessity so that the 

institutional structures and the operational mechanisms obey the summons either those 

internal, or those of the international setting that is changing. Purpose of this essay is the 

presentation of the longest procedure of revision of the founding treaties in the history 

of EU, through a general outline of the route towards the constitutionalisation of the 

Union, beginning with the Treaty of Nice, followed by the Constitutional Treaty and 

concluding with the Treaty of Lisbon (Reform Treaty). In particular, is attempted an 

abstract of the path that was followed from Nice until the signature of the Constitutional 

Treaty in Rome, an analysis of the reasons that led the electorate to reach a negative 

verdict in two of the founder members of the European Community, a presentation of 

the strategy followed by the European leaders so as to overcome the institutional crisis 

after the rejection of the Constitutional Treaty. The main objective of this essay is the 

presentation and evaluation of the qualitative characteristics of the Reform Treaty and 

the comparative case analysis to the Constitutional Treaty, which intents to replace, 

even the Treaty of Nice, which as well modifies. Finally, is attempted the evaluation of 

the advantages and disadvantages of the Reform Treaty through its qualitative 

contribution to the procedure of the European integration. 

 

Key words: Reform Treaty, Constitutional Treaty, Referendum 
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Πξόινγνο 

 

Ζ ακαεεχνδζδ ημο πνςημβεκμφξ δζηαίμο ηδξ Δονςπασηήξ Έκςζδξ (ΔΔ) είκαζ 

επζαεαθδιέκδ πνμηεζιέκμο μζ εεζιζηέξ δμιέξ ηαζ μζ ιδπακζζιμί θεζημονβίαξ ηδξ κα 

ακηαπμηνίκμκηαζ ζηζξ πνμηθήζεζξ ζημ εζςηενζηυ ηδξ, αθθά ηαζ ζε εηείκεξ ηδξ 

ιεηαααθθυιεκδξ παβηυζιζαξ ηάλδξ. Δπζπθέμκ, ιέζς ηδξ δζαδζηαζίαξ ακαεεχνδζδξ 

επζηοβπάκεηαζ ηαζ δ εεζιζηή ειαάεοκζδ, έηζζ χζηε δ EE κα είκαζ εεζιζηά ελμπθζζιέκδ 

βζα κα ακηζιεηςπίζεζ ηζξ πνμηθήζεζξ πμο ζοκεπάβμκηαζ μζ πεναζηένς δζεονφκζεζξ ηδξ, 

ιε ηδκ πνμζπχνδζδ κέςκ ηναηχκ-ιεθχκ.  Ζ δζαδζηαζία ακαεεχνδζδξ ηςκ ζδνοηζηχκ 

ζοκεδηχκ ηςκ Δονςπασηχκ Κμζκμηήηςκ λεηίκδζε ιε ηδκ Δκζαία Δονςπασηή Πνάλδ 

(ΔΔΠ) ημ 1986, ημνοθχεδηε ιε ηδ  οκεήηδ ημο Μάαζηνζπη
1
 ημ 1992 ηαζ 

αημθμφεδζακ μζ πζμ ιεηνζμπαεείξ πνμζπάεεζεξ ιεηαννφειζζδξ ημο δζηαίμο ηδξ ΔΔ ιε 

ηζξ οκεήηεξ ημο Άιζηενκηαι (1997) ηαζ ηδξ Νίηαζαξ (2001). Ζ πενζμνζζιέκδξ 

ειαέθεζαξ ηαζ δοκαιζηήξ οκεήηδ ηδξ Νίηαζαξ, μζ ναβδαίεξ δζεεκείξ ελεθίλεζξ, ηαζ 

ζδζαίηενα μζ βεςπμθζηζηέξ ιεηααμθέξ πμο ακαιεκυηακ κα επζθένεζ δ ιεβαθφηενδ 

δζεφνοκζδ ζηδκ ζζημνία ηδξ ΔΔ, απμηέθεζακ έκαοζια βζα ηδκ εηηίκδζδ ηδξ 

ιαηνμαζυηενδξ δζαδζηαζίαξ ακαεεχνδζδξ ζηδκ ζζημνία ηδξ ΔΔ, ιε εκδζάιεζμ πνμσυκ ηδ 

οκηαβιαηζηή οκεήηδ (2004) ηαζ ηεθζηυ ηδ οκεήηδ ηδξ Λζζζααχκαξ (2007). 

Ζ ενβαζία απμζημπεί ζηδκ απμηφπςζδ ηδξ πμνείαξ ζοκηαβιαημπμίδζδξ ηδξ ΔΔ 

ηαζ ζηδκ ακάθοζδ ηςκ θυβςκ πμο μδήβδζακ ζηδκ απυννζρδ ηδξ οκηαβιαηζηήξ 

οκεήηδξ απυ ημοξ θαμφξ δφμ εη ηςκ ζδνοηζηχκ ιεθχκ ηδξ. Βαζζηυξ ζηυπμξ ηδξ 

ενβαζίαξ είκαζ δ πανμοζίαζδ ηαζ αλζμθυβδζδ ηςκ πμζμηζηχκ παναηηδνζζηζηχκ ηδξ 

οκεήηδξ ηδξ Λζζζααχκαξ (Μεηαννοειζζηζηή οκεήηδ) ηαζ δ ζοβηνζηζηή ηδξ ακάθοζδ 

ζε ζπέζδ ιε ηδ οκηαβιαηζηή οκεήηδ, ηδκ μπμία θζθμδμλεί κα ακηζηαηαζηήζεζ ηαζ ηδ 

οκεήηδ ηδξ Νίηαζαξ, ηδκ μπμία ηεθζηά  ηνμπμπμζεί. Δπίζδξ, επζπεζνείηαζ δ αλζμθυβδζδ 

ηδξ ζοιαμθήξ ηδξ κέαξ εεζιζηήξ αάζδξ ηδξ ΔΔ, ακαθμνζηά ιε ηδ αεθηίςζδ ηδξ 

απμηεθεζιαηζηυηδηαξ ημο εκςζζαημφ μζημδμιήιαημξ, ηδκ εκίζποζδ ημο δδιμηναηζημφ 

παναηηήνα ηδξ ΔΔ ηαζ ηδ αεθηίςζδ ηδξ εέζδξ ηδξ ζηδ δζεεκή ζηδκή. Σέθμξ, 

αλζμθμβμφκηαζ ηα πθεμκεηηήιαηα ηαζ ιεζμκεηηήιαηα ηδξ Μεηαννοειζζηζηήξ οκεήηδξ 

                                                 
1
 Ζ οκεήηδ, πνμσυκ εηηεκχκ δζαπναβιαηεφζεςκ ηαζ ζοιαζααζιχκ απμηέθεζε ηδ ιεβαθφηενδ 

ηαζκμημιία, αηυια ιέπνζ ηαζ ζήιενα, ζηδκ ΔΔ. Κνίζζιεξ πμθζηζηέξ (ελςηενζηή πμθζηζηή, πμθζηζηή 

άιοκαξ, κμιζζιαηζηή-δδιμζζμκμιζηή) πμο ζοκεέημοκ ημκ πονήκα ηδξ ηναηζηήξ ηονζανπίαξ, απμηημφκ  

δζαηοαενκδηζηυ ή ηαζ ημζκμηζηυ παναηηήνα. Ζ Κμζκυηδηα δεκ έπεζ πθέμκ αιζβχξ μζημκμιζηυ-ειπμνζηυ 

παναηηήνα αθθά ανπίγεζ κα πνμζθαιαάκεζ ηαζ πμθζηζηυ παναηηήνα ιε ηδκ εζζνμή πμθζηεζαηχκ ανπχκ 

ζημ εονςπασηυ μζημδυιδια (ανπή ημο ηνάημοξ δζηαίμο, δδιμηναηζηή ανπή).  
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ιε ακαθμνά ζηδκ πμζμηζηή ζοιαμθή ηδξ ζηδ δζαδζηαζία ηδξ εκμπμίδζδξ, ηαεχξ ηαζ δ 

εεςνδηζηή ηδξ απεζηυκζζδ ηυζμ ζε μκημθμβζηυ, υζμ ηαζ ζε ηακμκζζηζηυ επίπεδμ. 
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1.Σν πληαγκαηηθό Πείξακα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

1.1 Από ηη Νίκαια ζηη Ρώμη: από ηο μινιμαλιζμό ζηο μαξιμαλιζμό 

 

Ζ οκεήηδ ηδξ Νίηαζαξ, παναηηδνίζηδηε ςξ έκα ηείιεκμ αιζβχξ ηεπκζημφ παναηηήνα, 

πμο είπε ςξ ηφνζμ ζηυπμ κα πνμεημζιάζεζ ηδκ ΔΔ ηςκ δεηαπέκηε ηναηχκ-ιεθχκ βζα ηδκ 

επζηείιεκδ ιεβαθφηενδ πμζμηζηά ηαζ εηενυηθδηδ πμζμηζηά δζεφνοκζδ ζηδκ ζζημνία ηδξ, 

δζεοεεηχκηαξ, πανάθθδθα, εέιαηα πμο είπακ παναιείκεζ ακμζπηά απυ ηδ οκεήηδ ημο 

Άιζηενκηαι («Amsterdam leftovers»).
 2

  

Γδθςιέκμξ ζηυπμξ ηδξ Γζαηοαενκδηζηήξ Γζάζηερδξ (ΓΚΓ) ημο 2000 ήηακ κα 

ηαηαζηήζεζ ηδ θεζημονβία ηςκ μνβάκςκ ηδξ ΔΔ απμηεθεζιαηζηυηενδ εκυρεζ ηδξ ήδδ 

απμθαζζζιέκδξ δζεφνοκζδξ ιε ηδκ πνμζπχνδζδ δέηα (ηαζ ζε δεφηενδ θάζδ 

πενζζζυηενςκ) κέςκ ηναηχκ-ιεθχκ. Ζ έκκμζα ηδξ «απμηεθεζιαηζηυηδηαξ», υπςξ 

απμδείπεδηε απυ ηζξ ζογδηήζεζξ ζημ πθαίζζμ ηδξ ΓΚΓ, ζοκδέεδηε ιε  ηδκ ακάβηδ βζα 

πζμ απθέξ, ζφκημιεξ ηαζ ηαπείεξ δζαδζηαζίεξ θήρδξ απμθάζεςκ ηαζ υπζ ιε ημ 

κμιζιμπμζδηζηυ απμηέθεζια ηδξ θεζημονβίαξ ηςκ εεζιχκ.
3
  

Σα απμηεθέζιαηα ηδξ ΓΚΓ ημο 2000 δεκ ήηακ ηυζμ ζηακμπμζδηζηά ηαζ 

πνμηάθεζακ πμζηίθεξ ακηζδνάζεζξ. Σα πζμ ζδιακηζηά εθθείιιαηα ηδξ κέαξ οκεήηδξ 

είκαζ:
4
 δ ακεπανηήξ επέηηαζδ ηδξ εζδζηήξ πθεζμρδθίαξ, δ αδοκαιία εκζςιάηςζδξ ημο 

Υάνηδ ηςκ Θειεθζςδχκ Γζηαζςιάηςκ ζημ ζχια ηδξ ζοκεήηδξ (μ μπμίμξ έθααε ηεθζηά 

ηδ ιμνθή πμθζηζηήξ δζαηήνολδξ), δ αδοκαιία οζμεέηδζδξ ημο ζοζηήιαημξ ηδξ απθήξ 

«δζπθήξ πθεζμρδθίαξ» βζα ηδ θήρδ απμθάζεςκ ηαζ δ αδοκαιία επέηηαζδξ ηδξ 

«εκζζποιέκδξ ζοκενβαζίαξ» ζημκ ημιέα ηδξ άιοκαξ. 

«Σαοηυπνμκα δ Νίηαζα έδεζλε ηα υνζα ηδξ Γζαηοαενκδηζηήξ Γζάζηερδξ ςξ 

ιεευδμο βζα ηδκ ακαεεχνδζδ ηςκ ζοκεδηχκ, ηαεχξ δ έθθεζρδ δζαθάκεζαξ ηαζ 

δδιμζζυηδηαξ δδιζμονβμφζε ζοκεήηεξ απμλέκςζδξ ζημοξ Δονςπαίμοξ πμθίηεξ απυ ηδ 

δζαδζηαζία εονςπασηήξ εκμπμίδζδξ».
5
 Γζα υθμοξ αοημφξ ημοξ θυβμοξ δ οκεήηδ ηδξ 

Νίηαζαξ απμβμήηεοζε ημοξ οπμζηδνζηηέξ ηδξ εκμπμζδηζηήξ δζαδζηαζίαξ ηαζ έιεζκε ζηδκ 

ζζημνία ηδξ ΔΔ ςξ έκα ηείιεκμ ηεπκζημφ παναηηήνα πμο εθάπζζηα ζοκέααθε ζηδκ 

πμνεία εονςπασηήξ εκμπμίδζδξ. 

                                                 
2
 Σα ηφνζα εέιαηα ηδξ Γζαηοαενκδηζηήξ Γζάζηερδξ ήηακ εέιαηα αιζβχξ εεζιζημφ παναηηήνα, πμο 

αθμνμφζακ ηδ ζφκεεζδ ηδξ Δονςπασηήξ Δπζηνμπήξ ηαζ ηδ ζηάειζζδ ηςκ ρήθςκ ζημ οιαμφθζμ 

Τπμονβχκ, ημ εεζιυ ηδξ εκζζποιέκδξ ζοκενβαζίαξ ηθπ. 
3
 Βθ. Σζάηζμξ, Γ.Θ., Δπξσπατθή Σπκπνιηηεία, ζεθ.198-200. 

4
 Βθ. Ηςαηεζιίδδξ, Π.Κ , Η Σπλζήθε ηεο Νίθαηαο θαη ην κέιινλ ηεο Δπξώπεο, ζεθ.113.   

5
 Βθ. ηεθάκμο,Γ., Βαζηθέο θαηλνηνκίεο ζηε δνκή θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεξ, ζεθ.19.  
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Χζηυζμ, πανά ηζξ έκημκεξ επζηνίζεζξ πμο αζηήεδηακ βζα ημ ηεθζηυ πνμσυκ ηδξ 

ΓΚΓ ημο 2000, επζηνίζεζξ πμο μλφκεδηακ ιεηά ηδκ απυννζρδ ηδξ οκεήηδξ απυ ημκ 

ζνθακδζηυ θαυ, δ οκεήηδ ηδξ Νίηαζαξ απμηέθεζε ημ εθαθηήνζμ βζα ιία κέα, πζμ 

δδιμηναηζηή δζαδζηαζία ακαεεχνδζδξ ηςκ ζοκεδηχκ ηαζ ζδιαημδυηδζε (ζε 

ζοκδοαζιυ ιε ηδ εέζπζζδ ημο Υάνηδ Θειεθζςδχκ Γζηαζςιάηςκ) ηδκ απανπή ηδξ 

πμνείαξ ζοκηαβιαημπμίδζδξ ηδξ ΔΔ. Ζ ζδιακηζηή αοηή επίδναζδ δεκ μθείθεηαζ ζημ 

ηονίςξ ζχια ηδξ αθθά ζηδ Γήθςζδ 23 πμο πνμζανηήεδηε ζε αοηήκ. Ζ «Γήθςζδ 23 

ζπεηζηά ιε ημ ιέθθμκ ηδξ Έκςζδξ» ζοκέααθε ζηδκ απμιάηνοκζδ απυ ιία αιζβχξ 

δζαηοαενκδηζηή ιέεμδμ ακαεεχνδζδξ ηςκ ζοκεδηχκ, πμο ίζποε ιέπνζ ηδ Νίηαζα, ιέζς 

ηδξ πανυηνοκζδξ βζα ζοβηνυηδζδ ιίαξ ανηεηά ακηζπνμζςπεοηζηήξ ζοκέθεοζδξ, ιέζς 

ηδξ μπμίαξ εα δζελαβυηακ εονεία ζογήηδζδ βζα ημ ιέθθμκ ηδξ Δονχπδξ, δίκμκηαξ ηδ 

δοκαηυηδηα ζηδκ εονςπασηή Κμζκςκία ηςκ Πμθζηχκ κα ζοιιεηάζπεζ ζηδκ 

ακαεεςνδηζηή δζαδζηαζία. Δπζπθέμκ δ εκ θυβς Γήθςζδ ηθδνμδυηδζε ηέζζενζξ 

εειαηζηέξ ζηδκ επυιεκδ ΓΚΓ, πμο ζηδκ μοζία απμηεθμφκ ηδ ζοκηαβιαηζηή φθδ ηδξ 

έκςζδξ:
6
 «α) δ αηνζαέζηενδ μνζμεέηδζδ ηςκ ανιμδζμηήηςκ ιεηαλφ Έκςζδξ ηαζ 

ηναηχκ- ιεθχκ, δ μπμία πνέπεζ κα ζοκάδεζ ιε ηδκ ανπή ηδξ επζημονζηυηδηαξ, α) δ ηφπδ 

ημο Υάνηδ ηςκ Θειεθζςδχκ Γζηαζςιάηςκ, β) δ απθμπμίδζδ ηςκ οκεδηχκ χζηε κα 

βίκμοκ ζαθέζηενεξ ηαζ πζμ ηαηακμδηέξ πςνίξ κα αθθμζςεεί ημ κυδια ημοξ ηαζ ηέθμξ, δ) 

μ πνμζδζμνζζιυξ ημο νυθμο ηςκ εεκζηχκ ημζκμαμοθίςκ ζημ εονςπασηυ μζημδυιδια». 

Βάζεζ ηδξ Γήθςζδξ βζα ημ ιέθθμκ ηδξ Δονχπδξ ημ Δονςπασηυ οιαμφθζμ ημο 

Laeken, ημ 2001, απμθάζζζε ηδ ζοβηνυηδζδ εκυξ κέμο άηοπμο μνβάκμο, ηδξ 

«Δονςπασηήξ οκέθεοζδξ βζα ημ ιέθθμκ ηδξ Δονχπδξ», αημθμοεχκηαξ ημ επζηοπδιέκμ 

πνυηοπμ ηδξ οκέθεοζδξ πμο ζοκέηαλε ημ Υάνηδ ηςκ Θειεθζςδχκ Γζηαζςιάηςκ. Ζ 

οκέθεοζδ επζθμνηίζηδηε ιε ημ ηαεήημκ ηαηάζηνςζδξ εκυξ πνμζπεδίμο βζα ηδκ 

ακαεεχνδζδ ηςκ ζοκεδηχκ, πμο εα ιπμνμφζε κα πνμζθάαεζ ηαζ ηδ ιμνθή εκυξ 

οκηαβιαηζημφ Υάνηδ. Χζηυζμ δεκ επνυηεζημ βζα ιία ζοκηαηηζηή ζοκέθεοζδ δζυηζ 

πνμθακχξ ηδξ έθεζπακ μζ ζζημνζηέξ πνμτπμεέζεζξ άζηδζδξ πανυιμζαξ ελμοζίαξ, υπςξ δ 

ζηακυηδηα επζαμθήξ ηαζ δ κμιζιμπμίδζδ ζε εονςπασηυ επίπεδμ.
7
 ηδκ πναβιαηζηυηδηα 

επνυηεζημ βζα ιία αηυια ΓΚΓ ιε ρήβιαηα οπενεεκζηυηδηαξ, ηδξ μπμίαξ δ ααζζηή 

ηαζκμημιία είκαζ υηζ θεζημφνβδζε ζε ζοκεήηεξ πνςηυβκςνδξ δδιμζζυηδηαξ ηαζ 

δζαθάκεζαξ βζα ηα εονςπασηά δνχιεκα, δίκμκηαξ δοκαηυηδηα έηθναζδξ ηαζ ζοιιεημπήξ 

ζηδκ Κμζκςκία ηςκ Πμθζηχκ ηαζ δεκ πενζμνίζηδηε, υπςξ ανπζηά πνμαθεπυηακ, αάζεζ 

                                                 
6
 Βθ. Παπαδδιδηνίμο, Γ., Η Σπληαγκαηνπνίεζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζεθ 21, 19. 

7
 Βθ. Υνοζυβμκμξ, Κ., Τν κεηέσξν Βήκα ηεο Δπξώπεο, ζεθ. 28-30. 
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ηδξ ανπζηήξ εκημθήξ πμο έθααε απυ ημ Δονςπασηυ οιαμφθζμ, ζηδκ οπμαμθή επζιένμοξ 

εκαθθαηηζηχκ πνμηάζεςκ, αθθά πνμπχνδζε ζηδ ζφκηαλδ εκυξ ζοκμθζημφ ζπεδίμο: ημ 

Πνμζπέδζμ βζα ηδ οκηαβιαηζηή οκεήηδ.  

 Οζ ενβαζίεξ ηδξ οκέθεοζδξ οπυ ηδκ πνμεδνία ημο V. Giscard d‟ Estaing 

λεηίκδζακ ημ Φεανμοανίμο 2002 ηαζ πεναηχεδηακ ημκ Ημφκζμ ημο 2003 ιε ηδκ οπμαμθή 

ημο ηεθζημφ ζπεδίμο ηδξ οκεήηδξ βζα ηδ εέζπζζδ οκηάβιαημξ ηδξ ΔΔ ζημ 

Δονςπασημφ οιαμφθζμ ηδξ Θεζζαθμκίηδξ. Σμ πέδζμ πμο οπμαθήεδηε ζημ Δονςπασηυ 

οιαμφθζμ ηδξ Θεζζαθμκίηδξ ζηζξ 20 Ημοκίμο 2003, οζμεεηήεδηε ςξ ηαθή αάζδ βζα ηζξ 

ενβαζίεξ ηδξ ΓΚΓ, πμο εα λεηζκμφζε ημκ Οηηχανζμ ημο 2003 ζηδ Ρχιδ. Καηά ηδ 

δζάνηεζα ηδξ ΓΚΓ δζαιμνθχεδηακ δφμ δζαθμνεηζηέξ ηάζεζξ, απυ ηδ ιία πθεονά ιία 

μιάδα πςνχκ οπεναζπζγυηακ ημ ζπέδζμ ηδξ οκέθεοζδξ ή επζδίςηε πενζμνζζιέκεξ 

ηνμπμπμζήζεζξ, απυ ηδκ άθθδ άθθεξ πχνεξ αζημφζακ δνζιεία ηνζηζηή ζημ ηεθζηυ πνμσυκ 

ηδξ οκέθεοζδξ, είηε εεςνχκηαξ υηζ δ εονςπασηή εκμπμίδζδ πνμπςνμφζε ιε 

αθιαηχδεζξ νοειμφξ (Μ. Βνεηακία), είηε υηζ έεζβε ηα ζοιθένμκηα ημοξ (Ηζπακία, 

Πμθςκία βζα ημ ζφζηδια ζηάειζζδξ ρήθςκ).
8
 Οζ πνμζπάεεζεξ ηδξ ζηαθζηήξ πνμεδνίαξ 

βζα επίηεολδ μιμθςκίαξ δεκ ηανπμθυνδζακ
9
 ιε απμηέθεζια κα δχζεζ ηδ ζηοηάθδ ζηδκ 

ζνθακδζηή, δ μπμία πνμέαδ ζηδ ζφβηθζζδ κέαξ ΓΚΓ ημκ Απνίθζμ ημο 2004, ιε ζηυπμ κα 

πενζμνίζεζ ζημ εθάπζζημ δοκαηυ ηα εέιαηα βζα επακαδζαπναβιάηεοζδ. 

Ζ «οκεήηδ βζα ηδ εέζπζζδ οκηάβιαημξ ηδξ Δονχπδξ» εβηνίεδηε ηεθζηά απυ 

ημ Δονςπασηυ οιαμφθζμ ηςκ Βνολεθθχκ ζηζξ 17 ηαζ 18 Ημοκίμο ημο 2004 ηαζ 

οπεβνάθδ πακδβονζηά ζηζξ 29 Οηηςανίμο 2004 ζηδ Ρχιδ (βζα ζοιαμθζημφξ θυβμοξ) 

απυ ημοξ ανπδβμφξ ηςκ ηναηχκ ηαζ ηςκ ηοαενκήζεςκ ηςκ είημζζ πέκηε ηναηχκ-ιεθχκ. 

1.2 Οι καινοηομίερ ηηρ «ςνηαγμαηικήρ ςνθήκηρ» 

 

Ζ οκέθεοζδ πμο πνμέαδ ζηδ ζφκηαλδ ημο πνμζπεδίμο ηδξ οκηαβιαηζηήξ οκεήηδξ 

υθεζθε κα ακηζιεηςπίζεζ αθεκυξ ηνεζξ ααζζηέξ πνμηθήζεζξ ακαθμνζηά ιε ηδκ 

ανπζηεηημκζηή δμιή ημο εονςπασημφ μζημδμιήιαημξ: ηδκ δζεφνοκζδ ιε ηδκ 

πνμζπχνδζδ δέηα ηναηχκ-ιεθχκ, ηδκ ειαάεοκζδ ηδξ εονςπασηήξ εκμπμίδζδξ ηαζ ηζξ 

                                                 
8
 Βθ. ηεθάκμο, Γ., υ.π., (οπμζ.5), ζεθ.21-22. 

9
 Ηδζαίηενδ ακηίζηαζδ ηαηά ηζξ δζαπναβιαηεφζεζξ βζα ηδκ ηφνςζδ ημο πεδίμο ηδξ οκηαβιαηζηήξ 

οκεήηδξ πνμέααθακ δ Μεβάθδ Βνεηακία, δ μπμία εεςνμφζε υηζ δ εκμπμίδζδ πνμπςνμφζε ιε 

αθιαηχδεζξ νοειμφξ, ηαεχξ ηαζ δ Πμθςκία ηαζ δ Ηζπακία, ηςκ μπμίςκ δ δζαθςκία επζηεκηνςκυηακ ζημ 

γήηδια ηδξ ζηάειζζδξ ηςκ ρήθςκ, εεςνχκηαξ υηζ ημ ζφζηδια ηδξ Νίηαζαξ ήηακ εοκμσηυηενμ βζα ηδ 

δζαπναβιαηεοηζηή ημοξ εέζδ. 
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πνμηθήζεζξ εκυξ παβημζιζμπμζδιέκμο πενζαάθθμκημξ, ηαεχξ ηαζ ηδ ααζζηή πνυηθδζδ 

βζα εηδδιμηναηζζιυ ηδξ EE ηαζ εκίζποζδ ηδξ πανμοζίαξ ηδξ ζηδ δζεεκή ζηδκή.
10

 

Δζδζηυηενα ηθήεδηε κα απακηήζεζ ζε ηνεζξ εειεθζχδεζξ πνμηθήζεζξ (αάζεζ ηδξ 

Γήθςζδξ ημο Laeken): «Πχξ εα επζηεοπεεί δ πνμζέββζζδ ιεηαλφ πμθζηχκ ηαζ ημο 

εονςπασημφ εβπεζνήιαημξ, ηαεχξ ηαζ ηςκ εονςπασηχκ εεζιχκ; Πχξ εα δζαιμνθςεεί μ 

πμθζηζηυξ αίμξ ηαζ μ εονςπασηυξ πμθζηζηυξ πχνμξ ζε ιία δζεονοιέκδ Έκςζδ; Πχξ εα 

ηαηαζηεί δ Έκςζδ πανάβμκηαξ ζηαεενυηδηαξ ηαζ πνυηοπμ βζα ημ κέμ πμθοπμθζηυ 

ηυζιμ;»
11

 Ζ απάκηδζδ ζε αοηέξ ηζξ πνμηθήζεζξ ένπεηαζ απυ έκα εκζαίμ ηείιεκμ, ζημ 

μπμίμ εκζςιαηχκμκηαζ μζ πνμβεκέζηενεξ ζοκεήηεξ ηαζ μζ ηνμπμπμζήζεζξ ημοξ, ημ 

«Δονςπασηυ φκηαβια», ημ μπμίμ δζαηνίκεηαζ ζε ηέζζενα ιένδ: 

 

Μένμξ Η: απμηεθείηαζ απυ έκα ζφκμθμ ανπχκ, πάκς ζηζξ μπμίεξ ζηδνίγεηαζ ημ 

κμιζηυ ηαζ πμθζηζηυ μζημδυιδια ηδξ ΔΔ 

Μένμξ  ΗΗ: πενζθαιαάκεζ ημ Υάνηδ Θειεθζςδχκ Γζηαζςιάηςκ 

Μένμξ ΗΗΗ: ηαεμνίγεζ ηζξ πμθζηζηέξ ηαζ ηζξ θεζημονβίεξ ηδξ ΔΔ, 

ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηςκ δζαηάλεςκ πμο δζέπμοκ ηα εεζιζηά υνβακα 

Μένμξ IV: πενζθαιαάκεζ βεκζηέξ ηαζ ηεθζηέξ δζαηάλεζξ. 

 

Ζ οκηαβιαηζηή οκεήηδ ζοιαάθθεζ ζηδκ εκίζποζδ ηδξ ΔΔ ζε πέκηε ημιείξ:
12

 

 

 «Απθμπμίδζδ ημο ζοζηήιαημξ ηδξ ΔΔ»: ιέζς ηδξ ζοβπχκεοζδξ ηςκ οκεδηχκ 

ζε εκζαίμ ηείιεκμ, ηδξ ηαηάνβδζδξ ηδξ δμιήξ ηςκ ποθχκςκ, ηδξ εέζπζζδξ 

εκζαίαξ κμιζηήξ πνμζςπζηυηδηαξ βζα ηδκ ΔΔ, ηδξ απθμπμίδζδ ηςκ κμιζηχκ 

ιέζςκ ηαζ ηςκ κμιμεεηζηχκ δζαδζηαζζχκ, ηδξ μνζμεέηδζδ ηςκ ανιμδζμηήηςκ 

ηαζ ηδξ απθμπμίδζδ ηδξ δζαδζηαζίαξ ακαεεχνδζδξ ηςκ οκεδηχκ. 

 «Δκίζποζδ ηδξ απμηεθεζιαηζηυηδηαξ ηδξ ΔΔ»: ιε ηδκ ημπμεέηδζδ ζηαεενμφ 

πνμέδνμο ζημ Δονςπασηυ οιαμφθζμ, ηδκ αθθαβή ημο ζοζηήιαημξ πνμεδνίαξ 

ζημ οιαμφθζμ, ηδ ιεηαννφειζζδ ηδξ ζφκεεζδξ ηδξ Δονςπασηήξ Δπζηνμπήξ, ηδκ 

ημπμεέηδζδ ζηαεενμφ πνμέδνμο ζημ Δurogroup, ηδ εέζδ ημο Τπμονβμφ 

Δλςηενζηχκ ηδξ ΔΔ, ηδκ επέηηαζδ ηδξ εζδζηήξ πθεζμρδθίαξ, ηδ δδιζμονβία 

                                                 
10

 Βθ. Παπαδδιδηνίμο, Γ., Τν Δπξσπατθό Σύληαγκα,ζεθ13-21. 
11

 Βθ. Curtin, Post national Democracy: The European Union in search of a political philosophy, Kluwer 

Law International, ζημ Ηςαηεζιίδδξ, Π.Κ., Δπξσπατθό Σύληαγκα θαη Δπξσπατθή ελνπνίεζε, ζεθ. 16. 
12

 Βθ. Ηςαηεζιίδδξ, Π.Κ., Δπξσπατθό Σύληαγκα θαη επξσπατθή ελνπνίεζε. Σπκβνιή ζηελ θαηαλόεζε θαη 

εξκελεία ηεο Σπληαγκαηηθήο Σπλζήθεο, ζεθ.30. 
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Τπδνεζίαξ ελςηενζηήξ δνάζδξ, ηδκ απθμπμίδζδ ηςκ δζαδζηαζζχκ θήρδξ 

απμθάζεςκ, ηδκ ακαβκχνζζδ κμιζηήξ πνμζςπζηυηδηαξ ζηδκ ΔΔ. 

 «Δκίζποζδ ηδξ δδιμηναηζηυηδηαξ ηδξ ΔΔ»: ιε ηδκ εκζςιάηςζδ ημο Υάνηδ 

Θειεθζςδχκ Γζηαζςιάηςκ, ηδκ επέηηαζδ ηαζ ημκ επακαπνμζδζμνζζιυ ηδξ 

εζδζηήξ πθεζμρδθίαξ, ηδκ εκίζποζδ ημο Δονςπασημφ Κμζκμαμοθίμο, ηδκ ανπή 

ηδξ επζημονζηυηδηαξ. 

 «Δκίζποζδ ημο ελςηενζημφ νυθμο  ηδξ ΔΔ»: ιε ηδ δδιζμονβία εέζδξ Τπμονβμφ 

Δλςηενζηχκ ηαζ ηδκ εκίζποζδ ηδξ Κμζκήξ Δλςηενζηήξ Πμθζηζηήξ ηαζ Πμθζηζηήξ 

Αζθάθεζαξ (ΚΔΠΠΑ). 

 «Δκίζποζδ ηςκ πμθζηζηχκ ηδξ ΔΔ»: ιε ηδκ πνυαθερδ κέςκ κμιζηχκ αάζεςκ, ιε 

ηδκ εκίζποζδ ηδξ ημζκςκζηήξ δζάζηαζδξ, ημο πχνμο εθεοεενίαξ, αζθάθεζαξ ηαζ 

δζηαζμζφκδξ ηαζ ηδξ μζημκμιζηήξ δζαηοαένκδζδξ ηαζ ιε ημ εεζιυ ηδξ 

εκζζποιέκδξ ζοκενβαζίαξ. 

 

Πνυηεζηαζ βζα ηαζκμημιίεξ, ακαθμνζηά ιε ημοξ ζηυπμοξ ηαζ ηζξ αλίεξ ηδξ ΔΔ, ηα 

εεζιζηά υνβακα ηαζ ηζξ ημζκμηζηέξ πμθζηζηέξ, ηζξ μπμίεξ ζε ζδιακηζηυ ααειυ οζμεεηεί 

ηαζ δ δζάδμπυξ ηδξ, Μεηαννοειζζηζηή οκεήηδ, ηαζ ακαθφμκηαζ δζελμδζηυηενα ζημ 

ηεθάθαζμ 4 (ακαθμνζηά ιε ηζξ δζαηάλεζξ πμο ηαηανβήεδηακ ή ηνμπμπμζήεδηακ ιε ηδ 

Μεηαννοειζζηζηή οκεήηδ αθ. Πανάνηδια Β΄, Πίκαηεξ 8 ηαζ 9). 

Ζ οκηαβιαηζηή οκεήηδ πένα απυ ηδ ζοιαμθή ηδξ ζε πναηηζηυ επίπεδμ 

απμηεθεζιαηζηυηδηαξ, απθμπμίδζδξ ηαζ εηδδιμηναηζζιμφ, «ακαδεζηκφεζ ηα ζοιαμθζηά 

ηαζ αλζμθμβζηά ζημζπεία ημο ιμνθχιαημξ ηδξ ΔΔ ςξ πμθζηζηυ ζφζηδια ηναηζημφ, 

μιμζπμκδζαημφ πενζεπυιεκμο».  Δζδζηυηενα μνίγεζ ηδκ ΔΔ «ςξ έκςζδ πμθζηχκ ηαζ 

ηναηχκ», μνίγεζ ηα ζφιαμθα ηαζ ημ έιαθδια («εκςιέκμζ ζηδκ πμθοιμνθία») ηδξ ΔΔ, 

ηαεμνίγεζ ηζξ ζπέζεζξ ιεηαλφ ηςκ ηναηχκ-ιεθχκ ηαζ ηδξ ΔΔ, ημκίγμκηαξ υηζ «δ Έκςζδ 

ζέαεηαζ ηδκ ζζυηδηα ηςκ ηναηχκ-ιεθχκ εκχπζμκ ημο οκηάβιαημξ», ζοκηαβιαημπμζεί 

ηδ ααζζηή ανπή ηδξ οπενμπήξ ημο δζηαίμο ηδξ ΔΔ, εεζπίγεζ ηδκ ανπή ηδξ εεεθμφζζαξ 

ζοιιεημπήξ ηαζ απμπχνδζδξ απυ ηδκ ΔΔ.
13

 

Χζηυζμ, εα ήηακ αθεθέξ κα εεςνήζεζ ηακείξ υηζ ιε ηδ εέζπζζδ οκηάβιαημξ δ 

ΔΔ ιεηαηνέπεηαζ ζε έκα εονςπασηυ οπενηνάημξ ηαζ ιάθζζηα μιμζπμκδζαηυ, ηαεχξ δε 

ιπμνεί κα αβκμήζεζ ηακείξ ημ δζαηοαενκδηζηυ παναηηήνα υθςκ ηςκ ηνίζζιςκ 

δζαδζηαζζχκ ηδξ εονςπασηήξ μθμηθήνςζδξ. «Αοηυ πμο ηαθείηαζ κα ζοιαμθίζεζ ημ 

                                                 
13

 Βθ. Ηςαηεζιίδδξ,  Π.Κ., υ.π., (οπμξ.12) ζεθ.32-33. 
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Δονςπασηυ φκηαβια δεκ είκαζ ιία ηναηζηή ελμοζία αθθά έκα άθθμ ζδζυιμνθμ, 

δοκαιζηυ ηαζ πμθφπθμημ θαζκυιεκμ, αοηυ ηδξ ΔΔ».
14

 

Σμ ηείιεκμ εκυξ οκηάβιαημξ δζαεέηεζ ηέθμξ «ηεζιεκμθμβζηά, ζοιαμθζηά ηαζ 

ιεεμδμθμβζηά πθεμκεηηήιαηα ζε ζπέζδ ιε ιία δζεεκή ζοκεήηδ. οιαάθθεζ ζηδκ 

φπανλδ εκυξ εκζαίμο, ζοζηδιαηζημφ, πακδβονζημφ ηαζ εθθεζπηζημφ ηεζιέκμο, ζημ μπμίμ 

πενζθαιαάκμκηαζ υθμζ μζ ααζζημί ηακυκεξ, πμο δζέπμοκ ηδ θεζημονβία ηαζ ηδ 

ζοβηνυηδζδ εκυξ πμθζηζημφ μνβακζζιμφ. Σα ηεζιεκμθμβζηά αοηά πθεμκεηηήιαηα 

ζοιααδίγμοκ ιε ηα ελίζμο ζοιαμθζηά ηαζ κμιζιμπμζδηζηά πθεμκεηηήιαηά ημο 

ζοκηάβιαημξ, πμο ζζημνζηά πθέμκ, παναπέιπεζ αθεκυξ ιεκ ζηδ δδιμηναηία ηαζ ζημ 

ηνάημξ δζηαίμο, αθεηένμο δε ζηδκ ηναηζηυηδηα».
15

 

Χζηυζμ, μ πμθζηζηυξ ζοιαμθζζιυξ ζοκεπάβεηαζ ηαζ ηζκδφκμοξ, δζυηζ απυ ηδ ιία 

πθεονά «ακαδεζηκφεζ ηα εθθείιιαηα πμο οπάνπμοκ ζημ επίπεδμ ηδξ ΔΔ, ζε ζπέζδ ιε 

ιία ηοπζηή, ηθαζζηή, ζοκηαβιαηζηή δδιμηναηία»,
16

 απυ ηδκ άθθδ δ εέζπζζδ εκυξ 

πμθζηζημφ οκηάβιαημξ ηδξ ΔΔ (αάζεζ ηδξ παναδμζζαηήξ έκκμζαξ ημο υνμο) «εα 

πνμτπέεεηε ηδκ ακαίνεζδ ηδξ ηονίανπδξ ηναηζηήξ οπυζηαζδξ ηςκ ζοζηαηζηχκ ηδξ 

Έκςζδξ ηαζ ηδ ιεηελέθζλή ηδξ ζε μιμζπμκδζαηυ (οπέν)ηνάημξ».
17

 

1.3 Οι ανηιδπάζειρ 

 

Ζ πνήζδ ημο υνμο «φκηαβια» ιπμνεί κα εζπςεεί υηζ απμηεθμφζε ηαιπμφ ζημ πθαίζζμ 

ηδξ ΔΔ, ιέπνζ ηδκ μιζθία ημο Γενιακμφ Τπμονβμφ Δλςηενζηχκ Joschka Fischer ζημ 

πακεπζζηήιζμ ημο Βενμθίκμο ημ 2000, μ μπμίμξ πνυηεζκε ηδ δδιζμονβία ιίαξ 

εονςπασηήξ μιμζπμκδίαξ ηαηά ημ πνυηοπμ ημο Robert Schuman. Ο υνμξ έηημηε άνπζζε 

κα πνδζζιμπμζείηαζ εη κέμο, ηυζμ απυ ημοξ μπαδμφξ ηδξ μιμζπμκδζαηήξ πνμμπηζηήξ βζα 

ηδκ Δονχπδ, ςξ ιέζμ εκίζποζδξ ηςκ μιμζπμκδζαηχκ παναηηδνζζηζηχκ ηδξ, υζμ ηαζ 

απυ ημοξ οπμζηδνζηηέξ ηδξ δζαηοαενκδηζηήξ ζοκενβαζίαξ, ςξ ιέζμ πενζμνζζιμφ ηςκ 

εεζιζηχκ ελμοζζχκ ηδξ ΔΔ. 

                                                 
14

 Βθ. Βεκζγέθμξ, Δο., «Σμ Δονςπασηυ φκηαβια ςξ πνυηθδζδ», ζεθ.29-31, ζημ Η πξννπηηθή ελόο 

Σπληάγκαηνο γηα ηελ Δπξώπε 
15

 Βθ. Βεκζγέθμξ, υ.π. (οπμζ.14), ζεθ.32-33. 
16

 Βθ. Βεκζγέθμξ, υ.π. (οπμζ.14), ζεθ.35. 
17

 Βθ. Υνοζυβμκμξ, Κ., υ.π. (οπμζ.7), ζεθ 17. 
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 Ζ οκηαβιαηζηή οκεήηδ, πμο απμηέθεζε ηδκ πνχηδ απυπεζνα, πνμηεζιέκμο δ 

Έκςζδ κα απμηηήζεζ έζης έκα «Γζαηοαενκδηζηυ φκηαβια»
18

 πνμηάθεζε πμζηίθεξ 

ακηζδνάζεζξ, πμο μθείθμκηαζ υπζ ηυζμ ζημ πενζεπυιεκμ ηδξ κέαξ ζοκεήηδξ αθθά ζημ 

πμθζηζηυ ζοιαμθζζιυ πμο ειπενζέπεζ. Ζ μκμιαζία ηδξ κέαξ ζοκεήηδξ έδςζε ημ 

έκαοζια βζα αηένιμκεξ ζογδηήζεζξ ζε εεςνδηζηυ, κμιζηυ, αθθά ηαζ πμθζηζηυ επίπεδμ, 

ακαθμνζηά αθεκυξ ιε ηδ δοκαηυηδηα ηδξ ΔΔ κα απμηηήζεζ έκα πμθζηζηυ φκηαβια ηαζ 

αθεηένμο ιε ημ ηαηά πυζμκ δ κέα ζοκεήηδ εα ιπμνμφζε ή υπζ κα παναηηδνζζηεί ςξ ημ 

φκηαβια ηδξ. 

Ζ ΔΔ απμηεθεί έκα ζδζυηοπμ ιυνθςια, πμο δμιήεδηε ζηαδζαηά ακηθχκηαξ 

ζημζπεία απυ ηνεζξ δελαιεκέξ : ηδκ οπενεεκζηή μνβάκςζδ, ηδ δζεεκή μνβάκςζδ ηαζ ηδκ 

πμθζηεία. Πζμ ζοβηεηνζιέκα ιεηά ηδ εέζδ ζε ζζπφ ηδξ οκεήηδξ ημο Μάαζηνζπη άνπζζε 

κα πναβιαημπμζείηαζ δ δζείζδοζδ πμθζηεζαηχκ ανπχκ ζημ εονςπασηυ μζημδυιδια 

(δδιμηναηζηή ανπή, ανπή ημο ηνάημοξ δζηαίμο), μζ μπμίεξ ιεηαθενυιεκεξ ζε αοηυ 

ιεημοζζχκμκηαζ ζε εκςζζαηέξ πνμζθαιαάκμκηαξ δζαθμνεηζηυ πενζεπυιεκμ. Καηά αοηυκ 

ημκ ηνυπμ πνμέααθε ημ γήηδια «ζοκηαβιαημπμίδζδξ ηδξ ΔΔ δδθ. δ ζοκεηηζηυηενδ 

μνβάκςζή ηδξ ιε δάκεζα απυ ηζξ δμιέξ ηδξ πμθζηείαξ».
19

 

 Ζ εκςζζαηή ανιμδζυηδηα ιεηά ηδ οκεήηδ ημο Μάαζηνζπη «απμηηά υθμ ηαζ 

πενζζζυηενμ ημ παναηηήνα ιίαξ αοημηεθμφξ πμθζηζηήξ έκκμιδξ ελμοζζαζηζηήξ ηάλδξ, 

πμο αλζχκεζ πζα μναηυ ηαζ ηοπμπμζδιέκμ ζφζηδια κμιζιμπμίδζδξ αθθά ηαζ πνμζηαζίαξ 

ηςκ πμθζηχκ έκακηζ ηδξ».
20 

Χζηυζμ, μ δακεζζιυξ ζε ημζκμηζηυ επίπεδμ ηναηζημβεκχκ 

υνςκ ηαζ ζοιαυθςκ εκέπεζ ηζκδφκμοξ, υηακ ηαοηυπνμκα δε ζοκμδεφεηαζ απυ ηδ 

αεααζυηδηα υηζ δ Έκςζδ πανμοζζάγεζ μοζζαζηζηέξ εειεθζαηέξ, ζζημνζηέξ ηαζ πμθζηζηέξ 

δζαθμνέξ απυ ηδκ παναδμζζαηή πμθζηεία.
21

 

Πνυηεζηαζ βζα ιία «Δονςπασηή οιπμθζηεία», έκκμζα δ μπμία «απμδεζιεφεζ ηδκ 

Έκςζδ απυ ηδ πνήζδ θμνηζζιέκςκ ηναηζημβεκχκ υνςκ, ηαζ απμδίδεζ ημ πναβιαηζηυ 

κυδιά ηδξ δδθ. ιίαξ έκςζδξ ηναηχκ, πμο ααζίγεηαζ ζηδ αμφθδζδ ηςκ δζεεκχκ 

παναζηαηχκ ηαζ εηπνμζχπςκ ημοξ, θμνέςκ ηονζανπίαξ ηδκ μπμία δέπμκηαζ κα 

ιμζνάγμκηαζ ηαζ κα απμθαζίγμοκ ιε άθθα ηνάηδ ηαζ έκςζδξ θαχκ, επεζδή ααζίγεηαζ 

ζηδκ πμθζηζηή οπμηεζιεκζηυηδηα ηαζ ηαοηυηδηα ηςκ θαχκ ηςκ πςνχκ ηδξ, δ αμφθδζδ 

ηςκ μπμίςκ, άιεζδ έηθναζδ ηδξ ηονζανπίαξ ημοξ, οπμθμβίγεηαζ ςξ φπαηδ πδβή 

                                                 
18

 Ο υνμξ εζζήπεδ απυ ημ Βεκζγέθμ Δο. αθ. ζπεηζηά Τν Δπξσπατθό Σύληαγκα σο «δηαθπβεξλεηηθό» 

Σύληαγκα θαη ηα πνιηηηθά ειιείκκαηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζε ζην Η πνξεία πξνο ην Δπξσπατθό Σύληαγκα 

θαη ε πξόζθαηε αλαζεώξεζε ηνπ ειιεληθνύ ζπληάγκαηνο. 
19

 Βθ. Παπαδδιδηνίμο, υ.π. (οπμζ.6), ζεθ 17-18. 
20

 Βθ. Σζάηζμξ, Γ.Θ., υ.π. (οπμζ.3), ζεθ.238. 
21

 Βθ.  Σζάηζμξ ,Γ.Θ., υ.π. (οπμζ.3), ζεθ.238. 
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κμιζιμπμίδζδξ ηαζ ςξ αάζδ βζα ηδ ζοιιεημπή ημοξ ζηδ δζαδζηαζία θήρδξ ηςκ 

απμθάζεςκ ηςκ εονςπασηχκ εεζιχκ».
22

  

Πνυηεζηαζ βζα ιία «κέα ιμνθή ζοκανπίαξ πμο δεκ οπμηαεζζηά μφηε ηαηανβεί 

πμθθχ δε ιάθθμκ δε ζοκεθίαεζ ηαζ δεκ αθμιμζχκεζ ηζξ ηονζανπίεξ πμο ηδκ απανηίγμοκ. 

Γεκ ζοκζζηά κέμ ηφπμ ηνάημοξ πένακ ηαζ πμθφ πενζζζυηενμ ζε αάνμξ ημο εεκζημφ αθθά 

ιία ζοβηοαένκδζδ ηαζ ζοκάζηδζδ ημζκήξ δζμίηδζδξ ζε πμθθαπθέξ εδαθζηέξ ηαζ 

θεζημονβζηέξ επζηνάηεζεξ».
23

  

Σέθμξ «ημ δίθδιια, πμο έπεζ κα ακηζιεηςπίζεζ πθέμκ δ Έκςζδ δεκ είκαζ ιεηαλφ 

μιμζπμκδζαημφ ηνάημοξ (ακζζηυνδηδ ηαζ ακέθζηηδ επζθμβή) ηαζ ζοκμιμζπμκδίαξ, αθθά 

ιεηαλφ ιίαξ ζενανπζηά δζανενςιέκδξ οπενεεκζηήξ εκυηδηαξ πμθοεπίπεδςκ ηέκηνςκ 

ελμοζίαξ ηαζ ιίαξ „εονςπασηήξ δήιςκ-ηναηίαξ‟, ζημοξ ηυθπμοξ ηδξ μπμίαξ μζ εεκζηέξ 

δδιμηναηίεξ υπζ ιυκμ δεκ αζθοηηζμφκ αθθά απμηεθμφκ ηα ζοζηαηζηά ηδξ ηφηηανα…Ζ 

εονςπασηή δδιμηναηία δεκ ιπμνεί κα είκαζ ακαπαναβςβή ηδξ εεκζηήξ, ή εα είκαζ 

πνςηυηοπδ ή δεκ εα είκαζ δδιμηναηία».
24

 

Ζ ζφκεεηδ πμθζηεζμθμβζηή θφζδ ηδξ ΔΔ δεκ ηδξ απμζηενεί ημ δζηαίςια εκυξ 

οκηάβιαημξ, ςζηυζμ δ πνήζδ ημο υνμο εα πνέπεζ κα βίκεηαζ ιεηά θυβμο βκχζεςξ, 

δδθ. «πνέπεζ κα ηαείζηαηαζ ζαθέξ υηζ δ πνήζδ ημο υνμο πνμτπμεέηεζ ηδκ πνμδβμφιεκδ 

κμδιαηζηή ηαζ ζζημνζηή ημο επελενβαζία ηαζ ηεθζηά ιία ιεηαπμθζηεζμθμβζηή ημο 

κμδιαημδυηδζδ».
25

 Καεχξ «μζ θέλεζξ έπμοκ πνμθακχξ ηενάζηζα ζοιαμθζηή δφκαιδ ηαζ 

ιπμνεί κα πνμηαθέζμοκ ζοιπενζθμνέξ…πμο κα πνμηαηαθαιαάκμοκ ηαηαζηάζεζξ. «Ο 

υνμξ φκηαβια ζοιαμθίγεζ ιία Έκςζδ, πμο θαίκεηαζ κα δζεηδζηεί βζα ημκ Καηαζηαηζηυ 

ηδξ Υάνηδ, παναηηδνζζηζηά, πμο δ ίδζα δεκ έπεζ αηυια απμηηήζεζ».
26

 «Άθθςζηε, ημ 

φκηαβια εα πνέπεζ κα είκαζ ημ επζζηέβαζια ηαζ υπζ δ απανπή ηδξ πμθζηζηήξ 

εκμπμίδζδξ ηδξ Δονχπδξ».
27

 

οιπεναζιαηζηά, ημ «φκηαβια ηδξ Δονχπδξ» ιπμνεί κα οπάνλεζ ζημ ιέθθμκ 

οπυ πνμτπμεέζεζξ: είηε ιέζα απυ ημκ ζζημνζηυ ιεηαζπδιαηζζιυ ηδξ ΔΔ, χζηε «κα 

πθδνμί υθμοξ ημοξ ζζημνζηά δζαιμνθςιέκμοξ υνμοξ ηδξ έκκμζαξ ημο οκηάβιαημξ», είηε 

ακ μ υνμξ φκηαβια ζοκδεεεί ιε ηδ «ιεηαπμθζηεζμθμβζηή ακακμδιαημδυηδζή ημο».
28

 

                                                 
22

 Βθ.  Σζάηζμξ, Γ.Θ., υ.π. (οπμζ.3) 
23

 Βθ. Υνοζμπυμο, Γ.Ν, Γνθίκην γηα ηε Γηεζλή Θεσξία.. 
24

 Βθ. Μακζηάηδξ, Ακη., «Σα αδζέλμδα ζοκηαβιαημπμίδζδξ ηδξ ΔΔ ηαζ δ πνμμπηζηή ιεηάααζδξ απυ ηδ 

οβηονζανπία ηςκ ηναηχκ ζηδ ζοκανπία ηςκ θαχκ ηδξ Δονχπδξ»  ζημ Γηεζλήο θαη Δπξσπατθή πνιηηηθή, 

η. 8/2007 
25

 Βθ.  Σζάηζμξ, Γ.Θ., υ.π. (οπμζ.3), ζεθ.246 
26

 Βθ.  Σζάηζμξ, Γ.Θ., υ.π. (οπμζ.3), ζεθ.249 
27

 Βθ. Μακζηάηδξ, υ.π. (οπμζ.24), ζεθ.113 
28

 Βθ. Σζάηζμξ, Γ.Θ., υ.π. (οπμζ.3), ζεθ. 256 
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ζμκ αθμνά ημ «Δονςπασηυ φκηαβια» πμο οπμβνάθδηε απυ ημοξ ανπδβμφξ 

ηναηχκ ηαζ ηοαενκήζεςκ ζηδ Ρχιδ, δεκ απμηεθεί έκα φκηαβια ακαθμνζηά ιε ηδκ 

ηοπζηή ηαζ μοζζαζηζηή έκκμζα ημο υνμο. Πνυηεζηαζ βζα ιία αηυια Γζεεκή οκεήηδ 

εκμπμζδηζημφ παναηηήνα, δ μπμία απθμπμζεί ηαζ απμζαθδκίγεζ ημ πνμσζπφμκ 

ηακμκζζηζηυ πθαίζζμ ηαζ βζα αοηυ ημ θυβμ έπεζ παναηηδνζζηεί ςξ ιία Θειεθζχδδξ 

οκεήηδ, ιία οκηαβιαηζηή οκεήηδ. Πνυηεζηαζ βζα ιία οκεήηδ, πνμσυκ εκυξ 

δζαηοαενκδηζημφ μνβάκμο, πμο ζηενείηαζ ζοκηαηηζηήξ ελμοζίαξ, ηαζ πμο απέπεζ ηαηά 

πμθφ ιμνθμθμβζηά άθθα ηαζ μοζζαζηζηά απυ ημκ εθθεζπηζηυ ηαζ θζηυ παναηηήνα εκυξ 

ζοκηαβιαηζημφ ηεζιέκμο. Ζ ΔΔ ιε ηδ οκηαβιαηζηή οκεήηδ απμηηά έκα «ζαθέξ ηαζ 

κμιμηεπκζηά άνηζμ „μζημκμιζηυ φκηαβια‟…πμθζηζηυ φκηαβια υιςξ, δδθ. ιε ηδ 

ιμνθή εκυξ μνβακςηζημφ ζηεθεημφ πμο ζηήκεζ πμθζηζηά ιία ημζκςκία ηςκ πμθζηχκ ηαζ 

ιμνθμπμζεί ηακμκζζηζηά ιία ζοβηεηνζιέκδ ιμνθή πμθζηζηήξ ηονζανπίαξ, ιία 

ζοβηεηνζιέκδ ιμνθή δδιυζζαξ αοημδφκαιδξ ελμοζίαξ, ηέημζμ φκηαβια δεκ απμηηά 

ηαζ πνεζάγεηαζ κα απμηηήζεζ».
29

 Σμ φκηαβια ηδξ Δονχπδξ, ςξ φκηαβια εκυξ ιεηά-

εεκζημφ ηνάημοξ, εα πνέπεζ κα πδβάγεζ απυ ηδ ζοκηαηηζηή ελμοζία ηςκ εονςπασηχκ 

θαχκ, κα εειεθζχκεζ ηδκ αοημδφκαιδ ελμοζία εκυξ εονςπασημφ δήιμο (πμο εα είκαζ 

ηαοηυπνμκα δδιζμονβυξ ηαζ δδιζμφνβδια ημο οκηάβιαημξ) ηαζ κα μνβακχκεζ ιία 

δδιυζζα ζθαίνα πμθζηζηήξ ζοιιεημπήξ ηαζ επζημζκςκίαξ.  

 

                                                 
29

 Βθ. Μακζηάηδξ, υ.π. (οπμζ.24), ζεθ.97 
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2. Μεηά ηα Γεκνςεθίζκαηα 

2.1 Η διαδικαζία επικύπυζηρ ηηρ ςνηαγμαηικήρ ςνθήκηρ 

 

Ζ πακδβονζηή οπμβναθή ηδξ οκηαβιαηζηήξ οκεήηδξ ζηδ Ρχιδ απυ ημοξ ανπδβμφξ  

ηναηχκ ηαζ ηοαενκήζεςκ ηςκ είημζζ πέκηε ηναηχκ-ιεθχκ ζηζξ 29 Οηηςανίμο 2004, 

δεκ ζοκεπαβυηακ υηζ δ οκεήηδ εα ιπμνμφζε άιεζα κα ηεεεί ζε ζζπφ. Γζα κα ιπμνέζεζ 

δ οκεήηδ κα ηεεεί ζε ζζπφ ηαζ κα απμηεθέζεζ ηδκ εκμπμζδιέκδ πθέμκ κμιζηή αάζδ ηδξ 

ΔΔ έπνεπε κα επζηονςεεί απυ υθα ηα ηνάηδ-ιέθδ ηδξ. 

Κάεε ηνάημξ-ιέθμξ επέθελε δζαθμνεηζηυ ηνυπμ βζα ηδκ επζηφνςζδ ηδξ 

οκηαβιαηζηήξ οκεήηδξ, ακάθμβα ιε ηζξ ζοκηαβιαηζηέξ ημο παναδυζεζξ ηαζ ηδκ 

ημζκςκζημπμθζηζηή ημο ημοθημφνα. Ονζζιέκα πνμηίιδζακ ηδκ «αζθαθέζηενδ» 

ημζκμαμοθεοηζηή μδυ, άθθα ηδ δζελαβςβή δδιμρδθίζιαημξ ηαζ άθθα ημ ζοκδοαζιυ ηςκ 

δφμ ιεευδςκ.
30

 

Γεκ ήηακ δ πνχηδ θμνά πμο ηνάηδ-ιέθδ ηδξ ΔΔ απμθάζζζακ κα πνμζθφβμοκ 

ζηδ δζελαβςβή δδιμρδθίζιαημξ βζα ηδκ επζηφνςζδ εονςπασηχκ ζοκεδηχκ.
31

 Χζηυζμ 

υζμκ αθμνά ηδκ επζηφνςζδ ηδξ οκηαβιαηζηήξ οκεήηδξ ιέζς δδιμρδθζζιάηςκ (είηε 

δεζιεοηζηχκ, είηε ζοιαμοθεοηζηχκ) είκαζ δ πνχηδ θμνά ζηδκ ζζημνία ηδξ ΔΔ πμο 

απμθαζίζηδηε δ ιαγζηή δζελαβςβή δδιμρδθζζιάηςκ ζε 10 απυ ηα 25 ηνάηδ-ιέθδ, 

ανζειυξ πμο αολάκεηαζ ηαηά πμθφ ακ πνμζηεεμφκ ηαζ 7 κεμεζζεθεέκηα  ηνάηδ-ιέθδ,
32

 

ηα μπμία πνμέαδζακ ζε δζελαβςβή δδιμρδθζζιάηςκ βζα ηδκ πνμζπχνδζή ημοξ ζηδκ 

ΔΔ ημ 2003, ηα μπμία πενζεθάιαακακ ηαζ ηδ εειαηζηή ηδξ οκηαβιαηζηήξ οκεήηδξ. 

Χξ ααζζηυξ θυβμξ βζα ηδκ πνμζθοβή ζηδ θφζδ ημο δδιμρδθίζιαημξ απυ πχνεξ 

πμο δεκ έπμοκ πνμηδνφλεζ δδιμρδθίζιαηα βζα εονςπασηά γδηήιαηα ζημ πανεθευκ, δε 

δζαεέημοκ ακάθμβδ δδιμρδθζζιαηζηή πανάδμζδ, μφηε ακηζιεηχπζγακ ζδζαίηενεξ 

δοζημθίεξ βζα ηδκ επζηφνςζδ ηδξ κέαξ ζοκεήηδξ ιέζα απυ ηδ ζοκήεδ ημζκμαμοθεοηζηή 

δζαδζηαζία, εα ιπμνμφζε κα εεςνδεεί δ ιεβάθδ ζοιαμθζηή αλία ηδξ κέαξ ζοκεήηδξ, 

πμο θζθμδμλεί κα απμηεθέζεζ ημκ πνχημ φκηαβια ηδξ ΔΔ. Ο υνμξ φκηαβια 

ζοκδοάγεηαζ ζημκ εονςπασηυ ζοκηαβιαηζηυ πμθζηζζιυ ιε ηδκ έκκμζα ηδξ θασηήξ 

                                                 
30

 Γζα ακαθοηζηή απμηφπςζδ ημο ηνυπμο επζηφνςζδξ ηδξ οκηαβιαηζηήξ οκεήηδξ αθ. Πανάνηδια Α΄ 
31

 Βθ. δδιμρδθίζιαηα 1986 ηαζ 1987 ζε Γακία ηαζ Ηνθακδία ακηίζημζπα βζα ηδκ Κφνςζδ ηδξ Δκζαίαξ 

Δονςπασηήξ Πνάλδξ,  1992 ζε Γακία, Ηνθακδία, Γαθθία βζα ηδκ Κφνςζδ ηδξ οκεήηδξ ημο Μάαζηνζπη, 

1998 ζε Ηνθακδία ηαζ Γακία βζα ηδκ Κφνςζδ ηδξ οκεήηδξ ημο Άιζηενκηαι ηαζ 2001 ζε  Ηνθακδία βζα 

ηδκ Κφνςζδ ηδξ οκεήηδξ ηδξ Νίηαζαξ 
32

 Σμ 2003 δδιμρήθζζια βζα ηδ ζοιιεημπή ημοξ ζηδκ ΔΔ δζελήβαβακ δ Λεημκία, δ Δζεμκία, δ 

Λζεμοακία, δ Πμθςκία, δ Σζεπία, δ θμααηία, δ θμαεκία, δ Κφπνμξ ηαζ δ Οοββανία. 
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ηονζανπίαξ ηαζ ημο πενζμνζζιμφ ηδξ ηναηζηήξ ελμοζίαξ, άνα δ κέα ζοκεήηδ έπνδγε 

ηαηά πμθθμφξ άιεζδξ θασηήξ κμιζιμπμίδζδξ ηαζ δ επζηφνςζδ ιέζς δδιμρδθζζιάηςκ 

εα πνμζέδζδε ζοιαμθζηυ ηφνμξ ηαζ πνυζεεηδ κμιζιμπμίδζδ ζημ Δονςζφκηαβια. 

Ανηεημί ιεθεηδηέξ έπμοκ πνμζπαεήζεζ κα ενιδκεφζμοκ ημοξ θυβμοξ βζα ημοξ 

μπμίμοξ ηα ηνάηδ-ιέθδ ηδξ ΔΔ απμθάζζζακ κα πνμζθφβμοκ ή υπζ ζηδ θφζδ ημο 

δδιμρδθίζιαημξ βζα ηδκ επζηφνςζδ ηδξ πμθθά οπμζπυιεκδξ κέαξ οκεήηδξ. Μεηαλφ 

ηςκ μπμίςκ μ Gemma Mateo Gonzalez,
33

 μ μπμίμξ οπμζηδνίγεζ πςξ οπάνπμοκ δφμ 

εεςνδηζηέξ απυρεζξ πμο ελδβμφκ ηδκ πνμζθοβή ζε δδιμρήθζζια: α) δ ακάβηδ 

κμιζιμπμίδζδξ ηςκ απμθάζεςκ ηδξ ΔΔ ηαζ ηαοηυπνμκδξ άιαθοκζδξ ημο δδιμηναηζημφ 

εθθείιιαημξ ηαζ α) δ ζηναηδβζηή επζθμβή δδιμρδθίζιαημξ, δδθαδή δ δζελαβςβή ημο 

βζα θυβμοξ εζςηενζηήξ πμθζηζηήξ. Ο ζοββναθέαξ δζαηνίκεζ 4 είδδ δδιμρδθζζιάηςκ: 

θασηυ, επίθοζδξ ζοβηνμφζεςκ, κμιμεεηζηυ ηαζ κμιζιμπμζδηζηυ. Βάζεζ αοηήξ ηδξ 

ηοπμθμβίαξ οπμζηδνίγεζ υηζ δ πθεζμκυηδηα ηςκ ηναηχκ-ιεθχκ πνμέαδζακ ζηδ 

δζελαβςβή θασημφ δδιμρδθίζιαημξ (Ηζπακία, Πμνημβαθία, Ζκςιέκμ Βαζίθεζμ ηαζ 

Γαθθία), δφμ ηνάηδ-ιέθδ απμθάζζζακ ηδ δζελαβςβή κμιμεεηζημφ δδιμρδθίζιαημξ 

(Γδιμηναηία ηδξ Σζεπίαξ ηαζ Πμθςκία), ηαζ απυ έκα ηνάημξ-ιέθμξ ακηίζημζπα πνμέαδ 

ζηδ δζελαβςβή κμιζιμπμζδηζημφ δδιμρδθίζιαημξ (Λμολειαμφνβμ) ηαζ επίθοζδξ 

ζοβηνμφζεςκ (Οθθακδία).
34

 Απυ αοηήκ ηδκ ακάθοζδ μ ζοββναθέαξ ζοιπεναίκεζ υηζ ηα 

δδιμρδθίζιαηα βζα ηδκ επζηφνςζδ ηδξ οκηαβιαηζηήξ οκεήηδξ δζεκενβήεδηακ βζα 

ζηναηδβζημφξ θυβμοξ πμο αθμνμφκ ηδκ εζςηενζηή πμθζηζηή ζηδκή ηαζ ζε μνζζιέκεξ 

πενζπηχζεζξ ηδκ εκδοκάιςζδ ηδξ ηοαένκδζδξ ηαζ υπζ, υπςξ εα ήηακ μνευηενμ, βζα ηδ 

κμιζιμπμίδζδ ηδξ ΔΔ ηαζ ηδκ άιαθοκζδ ημο δδιμηναηζημφ εθθείιιαημξ. 

Άθθα ηνάηδ-ιέθδ δεκ επέθελακ ημ δφζααημ, υπςξ εη ηςκ οζηένςκ απμδείπεδηε, 

δνυιμ ημο δδιμρδθίζιαημξ ηαζ πενζμνίζεδηακ ζηδκ επζηφνςζδ ηδξ οκεήηδξ ιέζς 

ηδξ παναδμζζαηήξ ημζκμαμοθεοηζηήξ μδμφ. Οζ θυβμζ βζα ηδκ επζθμβή αοηή δζαθένμοκ 

ηαηά πενίπηςζδ. ηδκ πενίπηςζδ ηδξ Γενιακίαξ, Ηηαθίαξ ηαζ Δζεμκίαξ δεκ οπάνπεζ 

                                                 
33

 Βθ. Gemma, Mateo Gonzalez, «Domestic Politics and Referendums on the Constitutional Treaty». Ο 

ζοββναθέαξ δζαηνίκεζ ηέζζενα είδδ δδιμρδθίζιαημξ: θασηυ (plebiscitary) βζα ηδκ εκδοκάιςζδ ηδξ 

ηοαενκδηζηήξ ζζπφμξ, επίθοζδξ ζοβηνμφζεςκ (conflict resolution) βζα ηδκ επίθοζδ δζαθμνχκ εκηυξ εκυξ 

ηοαενκδηζημφ ζοκαζπζζιμφ, κμιμεεηζηυ (legislative) ζε πενίπηςζδ απμοζίαξ ημζκμαμοθεοηζηήξ 

πθεζμρδθίαξ, κμιζιμπμζδηζηυ (legitimating) βζα κμιζιμπμίδζδ απυθαζδξ Δπίζδξ, βζα ιία ακάθοζδ ημο 

ηνυπμο πθαζζίςζδξ ηδξ απυθαζδξ ηςκ ηοαενκήζεςκ βζα πνμζθοβή ζε δδιμρδθίζιαηα αθ. Seeger, 

Sarah, «From Referendum euphoria to Referendum phobia – How EU Member States Framed Their 

Decision on the Ratification Procedure of the Constitutional Treaty in Comparison to the Treaty of 

Lisbon»  
34

 Ο ζοββναθέαξ ελαζνεί απυ ηδκ ακάθοζδ ημο ηδκ Ηνθακδία ηαζ ηδ Γακία, πχνεξ, πμο αάζεζ 

ζοκηαβιαηζηήξ επζηαβήξ πνμζθεφβμοκ ζηδ θφζδ ημο δδιμρδθίζιαημξ βζα ηδκ επζηφνςζδ εονςπασηχκ 

ζοκεδηχκ. 
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ακάθμβδ ζοκηαβιαηζηή πνυαθερδ. ζμκ αθμνά ηα κεμεζζενπυιεκα ηνάηδ-ιέθδ ζε 7 

δζεκενβήεδηε δδιμρήθζζια πνζκ ηδκ πνμζπχνδζδ ζηδκ ΔΔ, άνα εκδεπμιέκςξ εα ήηακ 

πθεμκαζιυξ ή ηαζ παναθμβζζιυξ δ δζεκένβεζα εη κέμο δδιμρδθίζιαημξ ιε ακηζηείιεκμ 

πθέμκ ιυκμ ηδκ έβηνζζδ ή απυννζρδ ηδξ οκηαβιαηζηήξ οκεήηδξ (ελαίνεζδ απμηεθεί 

ζε αοηήκ ηδκ πενίπηςζδ δ Σζεπία, αθθά ηαζ δ Πμθςκία). Σέθμξ, ζε άθθεξ πχνεξ, υπςξ 

δ Αοζηνία, ηνίεδηε υηζ εα ήηακ πνμηζιυηενδ δ δζελαβςβή εκυξ δδιμρδθίζιαημξ ζε 

εονςπασηή ηθίιαηα, πνμηεζιέκμο ιε αοηυκ ημκ ηνυπμ αθεκυξ δ οκηαβιαηζηή οκεήηδ 

κα έπεζ ηδκ υζμ ημ δοκαηυ εονφηενδ κμιζιμπμίδζδ ηαζ απμδμπή ηαζ αθεηένμο κα 

απμθεοπεεί ημ εκδεπυιεκμ ηα εεκζηά δδιμρδθίζιαηα βζα ηδ οκηαβιαηζηή οκεήηδ κα 

ζοκδεεμφκ ιε γδηήιαηα εζςηενζηήξ πμθζηζηήξ ηαζ εεκζηήξ δοζανέζηεζαξ, πνυηαζδ πμο 

ςζηυζμ δεκ έβζκε απμδεηηή.  

Ζ δζελαβςβή εκυξ δδιμρδθίζιαημξ ζε εονςπασηή ηθίιαηα εα ήηακ εθζηηή απυ 

κμιζηήξ ζημπζάξ, ακ ηάηζ ηέημζμ απμθαζζγυηακ απυ ημοξ ανπδβμφξ ηςκ ηναηχκ-ιεθχκ 

ηαζ πνμζηίεεημ ακάθμβδ ελμοζζμδυηδζδ βζα πνμηήνολδ δδιμρδθίζιαημξ πνμξ ημ 

Δονςπασηυ Κμζκμαμφθζμ ζηδ οκεήηδ ηδξ Δονςπασηήξ Κμζκυηδηαξ (ΔΚ). ε αοηή 

ηδκ πενίπηςζδ μζ δβέηεξ ηςκ ηναηχκ-ιεθχκ εα ιπμνμφζακ κα επζθέλμοκ ακάιεζα ζε 

δφμ δζαθμνεηζηά είδδ δδιμρδθίζιαημξ:
35

 είηε δ ηαηαιέηνδζδ ρήθςκ εα βζκυηακ ζε 

ηάεε ηνάημξ-ιέθμξ λεπςνζζηά (εεκζηυ ζφζηδια ζηάειζζδξ ρήθςκ), είηε δ 

ηαηαιέηνδζδ εα βζκυηακ ζε πακεονςπασηυ επίπεδμ (ζφζηδια ζηάειζζδξ ρήθςκ ζε 

εονςπασηή ηθίιαηα). Ζ δζελαβςβή δδιμρδθίζιαημξ ζε εονςπασηή ηθίιαηα βζα ηδκ 

επζηφνςζδ ηςκ οκεδηχκ ζαθέζηαηα εα πνμζέδζδε πζμ μοζζαζηζηή κμιζιμπμίδζδ ζηδ 

θεζημονβία ηδξ ΔΔ ηαζ εα έδζκε μοζζαζηζηυ πενζεπυιεκμ ζηδ νήζδ «Δονχπδ βζα ημοξ 

πμθίηεξ». 

Χζηυζμ, δ δζελαβςβή δδιμρδθίζιαημξ ζε πακεονςπασηή ηθίιαηα, ηαηά ιία 

άθθδ άπμρδ,
36

 εα πνμζέηνμοε ζημ ίδζμ ημ ηείιεκμ ηδξ οκηαβιαηζηήξ οκεήηδξ, 

εζδζηυηενα ζημ άνενμ Η-1 ημ μπμίμ μνίγεζ υηζ δ Έκςζδ ααζίγεηαζ ηυζμ ζηδ αμφθδζδ ηςκ 

πμθζηχκ υζμ ηαζ ηςκ ηναηχκ-ιεθχκ. «Πνυηεζηαζ βζα ιία έκςζδ ηναηχκ, πμο ααζίγεηαζ 

ζηδ αμφθδζδ ηςκ δζεεκχκ παναζηαηχκ ηαζ εηπνμζχπςκ ημοξ, θμνέςκ ηονζανπίαξ ηδκ 

μπμία δέπμκηαζ κα ιμζνάγμκηαζ ηαζ κα απμθαζίγμοκ ιε άθθα ηνάηδ ηαζ έκςζδ θαχκ, 

επεζδή ααζίγεηαζ ζηδκ πμθζηζηή οπμηεζιεκζηυηδηα ηαζ ηαοηυηδηα ηςκ θαχκ ηςκ πςνχκ 

ηδξ, δ αμφθδζδ ηςκ μπμίςκ, άιεζδ έηθναζδ ηδξ ηονζανπίαξ ημοξ, οπμθμβίγεηαζ ςξ 

                                                 
35

 φιθςκα ιε ημκ  Martin, Seidel,  «The ratification of European Treaties –legal and constitutional basis 

of a European Referendum» 
36

 Βθ. Σζάηζμξ, υ.π. (οπμζ.3), ζεθ. 511    
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φπαηδ πδβή κμιζιμπμίδζδξ ηαζ ςξ αάζδ βζα ηδ ζοιιεημπή ημοξ ζηδ δζαδζηαζία θήρδξ 

ηςκ απμθάζεςκ ηςκ εονςπασηχκ εεζιχκ».  Καηά ζοκέπεζα έκα δδιμρήθζζια ιε αάζδ 

ημ ζφκμθμ ηςκ εονςπαίςκ πμθζηχκ, ιε οπένααζδ δδθαδή ηςκ θαχκ ηςκ ηναηχκ-ιεθχκ 

εα ήηακ ακηζδδιμηναηζηυ, δζυηζ ιία ηέημζα δζαδζηαζία επζηφνςζδξ δε εα πνυζθενε ηδ 

δζηηή κμιζιμπμίδζδ πμο αλζχκεζ δ έκκμζα ηδξ δδιμηναηίαξ ζε εονςπασηυ επίπεδμ. 

Ζ πενίπηςζδ ηδξ Δθθάδαξ δζαθένεζ απυ ηζξ πνμακαθενυιεκεξ. ημ εθθδκζηυ φκηαβια 

οπάνπεζ πνυαθερδ βζα δφμ εζδχκ ζοιαμοθεοηζηά δδιμρδθίζιαηα: βζα ηνίζζια εεκζηά 

εέιαηα ηαζ βζα ρδθζζιέκα κμιμζπέδζα, πμο νοειίγμοκ θθέβμκηα ημζκςκζηά γδηήιαηα.
37

 

φιθςκα ιε ημκ Δοάββεθμ Βεκζγέθμ
38

 «ημ ενχηδια βζα ηδκ ηφνςζδ ηδξ οκεήηδξ βζα 

ημ Δονςπασηυ φκηαβια ιπμνεί κα ηεεεί ηαζ ηαηά ηζξ δφμ δζαδζηαζίεξ δδιμρδθίζιαημξ 

ηδξ παν.2 ημο άνενμο 44. Καεχξ δ πμθοπθμηυηδηα ηαζ ημ εφνμξ ημο εονςπασημφ 

θαζκμιέκμο ημ ηαεζζημφκ ηαζ ηνίζζιμ εεκζηυ εέια (ηαηά ημ άνενμ 44 παν. 2 εδάθζμ α΄) 

ηαζ ζμαανυ ημζκςκζηυ γήηδια (ηαηά ημ άνενμ 44 παν. 2 εδάθζμ α΄)». Οζ θυβμζ θμζπυκ 

βζα ημοξ μπμίμοξ δ εθθδκζηή ηοαένκδζδ δεκ απμθάζζζε κα πνμπςνήζεζ ζε 

δδιμρήθζζια βζα ηδκ επζηφνςζδ ηδξ οκηαβιαηζηήξ οκεήηδξ δε ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ 

φπανλδ ηάπμζμο κμιζημφ ηςθφιαημξ αθθά μθείθμκηαζ ζε δζαθμνεηζηέξ εηηζιήζεζξ, πμο 

εκδεπμιέκςξ ζπεηίγμκηαζ ιε ημ βεβμκυξ υηζ ζηδκ Δθθάδα δεκ έπεζ μοδέπμηε δζελαπεεί 

δδιμρήθζζια επί ηςκ εονςπασηχκ εειάηςκ, υηζ δ πνμαθδιαηζηή ηδξ οκηαβιαηζηήξ 

οκεήηδξ εα ήηακ ζδζαζηένςξ δοζκυδηδ βζα ημ ιέζμ πμθίηδ, ηαεχξ ηαζ ιε θυαμοξ κα 

ζοκδεεεί δ επζηφνςζδ ηδξ οκηαβιαηζηήξ οκεήηδξ ιε ηδ δοζανέζηεζα ηςκ πμθζηχκ 

βζα ηζξ ημζκςκζημμζημκμιζηέξ ζοκεήηεξ, βεβμκυξ πμο εα ιπμνμφζε κα μδδβήζεζ ζε 

απμηεθέζιαηα ακάθμβα ιε αοηά ηςκ δδιμρδθζζιάηςκ ζηδ Γαθθία ηαζ ζηδκ Οθθακδία. 

2.2 Σο δημοτήθιζμα ζηη Γαλλία 

 

Ζ Γαθθία απμηεθεί έκα απυ ηα ζδνοηζηά ιέθδ ηδξ ΔΔ ηαζ ηαοηυπνμκα ιία απυ ηζξ πχνεξ 

πμο οπμζηδνίγμοκ έκεενια ηδκ εονςπασηή εκμπμίδζδ. Βέααζα δεκ ήηακ δ πνχηδ θμνά 

                                                 
37

 Δζδζηυηενα ζημ άνενμ 44 παν. 2 εδάθζμ α΄ ακαθένεηαζ υηζ πνμηδνφζζεηαζ δδιμρήθζζια βζα ηνίζζιμ 

εεκζηυ εέια απυ ημκ Πνυεδνμ ηδξ Γδιμηναηία, ιε δζάηαβια νοειζζηζημφ παναηηήνα, φζηενα απυ 

απυθαζδ ηδξ απυθοηδξ πθεζμρδθίαξ ημο υθμο ανζειμφ ηςκ αμοθεοηχκ (151/300) πμο θαιαάκεηαζ ιε 

πνυηαζδ ημο Τπμονβζημφ οιαμοθίμο ηαζ ζημ άνενμ 44 παν. 2 εδάθζμ α΄ ακαθένεηαζ υηζ πνμηδνφζζεηαζ 

δδιμρήθζζια απυ ημκ Πνυεδνμ ηδξ Γδιμηναηίαξ, ιε δζάηαβια νοειζζηζημφ παναηηήνα, βζα ρδθζζιέκα 

κμιμζπέδζα πμο νοειίγμοκ ζμαανυ ημζκςκζηυ εέια εηηυξ απυ ηα δδιμζζμκμιζηά, εθυζμκ αοηυ 

απμθαζζζηεί απυ ηδ Βμοθή ιε ηδκ αολδιέκδ πθεζμρδθία ηςκ ηνζχκ πέιπηςκ ημο υθμο ανζειμφ ηςκ 

αμοθεοηχκ (180/300), φζηενα απυ πνυηαζδ ηςκ δφμ πέιπηςκ ημο υθμο ανζειμφ ηςκ αμοθεοηχκ 

(120/300). 
38

 Βθ. Βεκζγέθμξ, «Σμ δδιμρήθζζια ηαζ δ ηφνςζδ ηδξ οκεήηδξ  βζα ηδ εέζπζζδ οκηάβιαημξ ηδξ 

Δονχπδξ απυ ηδκ Δθθάδα» ζημ  Τα δεκνςεθίζκαηα γηα ην Δπξσπατθό Σύληαγκα θαη ν ξόινο ησλ ιαώλ, 

ζεθ 57 
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πμο δ Γαθθία ιε ηδ ζηάζδ ηδξ μδήβδζε ηδκ Έκςζδ ζε αδζέλμδμ ηαζ δδιζμφνβδζε 

πνμζηυιιαηα ζηδκ εονςπασηή πμνεία εκμπμίδζδξ, ανηεί κα εοιδεεί ηακείξ ημ πνχημ 

«υπζ» ηδξ Γαθθζηήξ Δεκμζοκέθεοζδξ, ακαθμνζηά ιε ηδκ εονςπασηή αιοκηζηή 

ζοκενβαζία ημ 1954, αθθά ηαζ  ηδκ «πμθζηζηή άδεζαξ ηανέηθαξ» ημο De Gaulle ηδ 

δεηαεηία ημο ‟80, πμο έιεζκε βκςζηή ζηδκ ζζημνία ηδξ ΔΔ ςξ «οιαζααζιυξ ημο 

Λμολειαμφνβμο».
39

 Χζηυζμ,  ημ «υπζ» ημο βαθθζημφ θαμφ ζηζξ 29 Μαΐμο 2005 είπε 

πμθφ πζμ ζμαανέξ επζπηχζεζξ, ηαεχξ δ θασηή εηοιδβμνία έπεζ πμθφ ιεβαθφηενδ 

αανφηδηα απυ ηζξ ακηζδνάζεζξ πμθζηζηχκ δβεηζηχκ μιάδςκ, ζδίςξ υηακ δ απυννζρδ 

πνμένπεηαζ απυ ηδκ πθεζμρδθία εκυξ ακέηαεεκ εοκμσηά δζαηεεεζιέκμο πνμξ ηδκ ΔΔ 

θαμφ. 

Σναβζηή εζνςκεία απμηεθεί ημ βεβμκυξ υηζ δ βαθθζηή πμθζηζηή δβεζία 

απμθάζζζε ηδκ πνμζθοβή ζε δδιμρήθζζια βζα ηδκ ηφνςζδ ηδξ οκηαβιαηζηήξ 

οκεήηδξ, υπζ επεζδή ήηακ οπμπνεςιέκδ, αθθά βζα κα ζζπονμπμζήζεζ ηδ εέζδ ηδξ ζημ 

εζςηενζηυ, εκ υρεζ ηςκ επζηείιεκςκ πνμεδνζηχκ εηθμβχκ, κα ζοιαάθθεζ ζηδ 

κμιζιμπμίδζδ ηδξ ζοκηαβιαημπμίδζδξ ηδξ ΔΔ ηαζ κα απμηεθέζεζ εεηζηυ πανάδεζβια βζα 

ηα οπυθμζπα ηνάηδ-ιέθδ, υκηαξ ζίβμονδ βζα ημ εεηζηυ απμηέθεζια, δεδμιέκμο υηζ ηαζ 

μζ ζθοβιμιεηνήζεζξ ηδξ ημζκήξ βκχιδξ έδεζπκακ ζαθέζηαημ πνμαάδζζια ηδξ εεηζηήξ 

πνυεεζδξ ρήθμο.  

Χζηυζμ, ζε ζφκημιμ πνμκζηυ δζάζηδια απυ ηδκ πνμηήνολδ ημο 

δδιμρδθίζιαημξ άνπζζε κα ηαηαβνάθεηαζ ιία ιεηαζηνμθή ηδξ ημζκήξ βκχιδξ, πμο 

μδήβδζε εκ ηέθεζ ζηδκ απυννζρδ ηδξ οκηαβιαηζηήξ οκεήηδξ απυ ηδκ πθεζμρδθία ημο 

βαθθζημφ θαμφ (54,87%), ιία πθεζμρδθία ανηεηά ζζπονή, ακ θάαεζ ηακείξ οπυρδ ημ 

βεβμκυξ υηζ πνμζήθεε ζηζξ ηάθπεξ ημ 70% ημο βαθθζημφ εηθμβζημφ ζχιαημξ, έκα 

πμζμζηυ πμθφ ορδθυ βζα ηα εονςπασηά δεδμιέκα θασηήξ ζοιιεημπήξ ζε 

δδιμρδθίζιαηα ηαζ εονςεηθμβέξ. 

                                                 
39

 Ο ζοιαζααζιυξ ημο Λμολειαμφνβμο, πμο οπμβνάθηδηε ζηζξ 30 Ηακμοανίμο 1966, πνμαθέπεζ υηζ: 

«ηακ, ζε πενίπηςζδ απμθάζεςκ πμο ιπμνμφζακ κα θδθεμφκ ιε πθεζμρδθία ηαηυπζκ πνυηαζδξ ηδξ 

Δπζηνμπήξ, δζαηοαεφμκηακ πμθφ ζδιακηζηά ζοιθένμκηα εκυξ ή πενζζζμηένςκ εηαίνςκ, ηα ιέθδ ημο 

οιαμοθίμο εα πνμζπαεμφζακ, εκηυξ εφθμβδξ πνμεεζιίαξ, κα ηαηαθήλμοκ ζε θφζεζξ μζ μπμίεξ κα 

ιπμνμφκ κα βίκμοκ δεηηέξ απυ υθα ηα ιέθδ ημο οιαμοθίμο, ιέζα ζημ πκεφια ημο ζεααζιμφ ηςκ 

αιμζααίςκ ζοιθενυκηςκ ημοξ ηαζ εηείκςκ ηδξ Κμζκυηδηαξ». Ο ζοιαζααζιυξ ημο Λμολειαμφνβμο έεεζε 

ηένια ζηδκ ηνίζδ πμο ακηέηαζζε ηδ Γαθθία ζημοξ πέκηε Δονςπαίμοξ εηαίνμοξ ηδξ ηαζ ηδκ Δονςπασηή 

Δπζηνμπή ιε ηδκ πνμμδεοηζηή ακηζηαηάζηαζδ ηδξ ρήθμο ιε μιμθςκία ιε ηδκ ρήθμ ιε εζδζηή 

πθεζμρδθία, ηδκ μπμία δ ζοκεήηδ ηδξ Ρχιδξ είπε πνμαθέρεζ απυ ημ 1966. Γζα κα εηθνάζεζ ηδκ ακηίεεζή 

ηδξ, δ βαθθζηή ηοαένκδζδ, δ μπμία εοκμμφζε ηδκ οπενεεκζηή πνμζέββζζδ, άζηδζε ηδκ πμθζηζηή ημο 

«ηεκμφ εδνάκμο». Με άθθα θυβζα δεκ ζοιιεηείπε ζημ οιαμφθζμ ηςκ Τπμονβχκ επί 

επηάιήκεξαπυηζξ30Ημοκίμο1965.αθ.http://europa.eu/scadplus/glossary/full_el.htm#luxembourg_comprom

ise 
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Ανπζηά ηα αίηζα απυννζρδξ ηδξ οκηαβιαηζηήξ οκεήηδξ απυ ημοξ Γάθθμοξ 

ρδθμθυνμοξ απμδυεδηακ ζηδ δοζανέζηεζα ημοξ βζα πνμαθήιαηα, πμο αδοκαημφζε κα 

επζθφζεζ δ βαθθζηή ηοαένκδζδ ζημ εζςηενζηυ ηδξ πχναξ. Πνυηεζηαζ βζα πνμαθήιαηα 

πμο ακηζιεηςπίγμοκ ζε ιζηνυηενδ ή ιεβαθφηενδ έκηαζδ υθεξ μζ πχνεξ ηδξ ΔΔ ηςκ 15 

ηναηχκ-ιεθχκ ιε εθάπζζηεξ ελαζνέζεζξ: ορδθά πμζμζηά ακενβίαξ, αηνίαεζα, παιδθμί 

νοειμί μζημκμιζηήξ ακάπηολδξ, θυαμζ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ ιεβαθφηενδ ζηδκ ζζημνία 

ηδξ ΔΔ δζεφνοκζδ πνμξ Ακαημθάξ. 

Ηδζαίηενα δ πνυζθαηδ δζεφνοκζδ, ιε ηδκ πνμζπχνδζδ 8 κέςκ ηναηχκ ιε 

«θζθμαηθακηζηυ βεςζηναηδβζηυ πνμζακαημθζζιυ  ηαζ ζδιακηζηέξ απμηθίζεζξ ζημ 

ημζκςκζημμζημκμιζηυ πεδίμ»,
40

 δζαδναιάηζζε ηαηαθοηζηυ νυθμ ζηδκ απυννζρδ ηδξ 

οκηαβιαηζηήξ οκεήηδξ απυ ημοξ Γάθθμοξ ρδθμθυνμοξ. Ζ ιεβαθφηενδ δζεφνοκζδ 

ζηδκ ζζημνία ηδξ ΔΔ ακαιεκυηακ, ζφιθςκα ιε ηα πζμ απαζζζυδμλα ζεκάνζα  κα 

μδδβήζεζ ζε ιεηακαζηεοηζηή πθδιιονίδα ζε ιία πχνα ιε ήδδ πμθφ ορδθά πμζμζηά 

ακενβίαξ. Ο θυαμξ ημο «Πμθςκμφ οδναοθζημφ» ηαζ ημο «Σμφνημο ενβάηδ» 

ηνμιμηναηεί υπζ ιυκμ ηδ Γαθθία, αθθά ηαζ πμθθά άθθα ηνάηδ-ιέθδ, δ μζημκμιζηή 

ακηαβςκζζηζηυηδηα ηςκ μπμίςκ πθήηηεηαζ απυ ηα κεμεζζενπυιεκα ηνάηδ. Δπζπθέμκ, δ 

πνυζθαηδ δζεφνοκζδ ακαιεκυηακ κα αολήζεζ ηδκ εηενυηδηα ηδξ ΔΔ απμιαηνφκμκηάξ 

ηδκ αηυια πενζζζυηενμ απυ ηδκ πνμμπηζηή δζαιυνθςζδξ ιίαξ ημζκήξ πμθζηζηήξ 

ηαοηυηδηαξ ή εκυξ δήιμο ιε ημζκέξ ανπέξ ηαζ αλίεξ, πμο ιπμνμφκ κα απμηεθέζμοκ ηδ 

αάζδ ιίαξ πναβιαηζηά δδιμηναηζηήξ ηαζ ημζκςκζηήξ Δονχπδξ. Ο πνμαθδιαηζζιυξ ηδξ 

βαθθζηήξ ημζκςκίαξ ζαθέζηαηα επδνεάζηδηε απυ υθα αοηά ηα γδηήιαηα, μνζζιέκα απυ 

ηα μπμία απμηέθεζακ ααζζηά ζοκεήιαηα ηδξ πνμεηθμβζηήξ εηζηναηείαξ ημο «υπζ».
41

 

Δπζπθέμκ, ζδζαίηενδ ακαθμνά αλίγεζ κα βίκεζ ζηδκ ανκδηζηή επίδναζδ πμο 

άζηδζε ζημ βαθθζηυ θαυ, ηαζ υπζ ιυκμ, δ ηενάζηζα ζοιαμθζηή αλία ηδξ κέαξ 

οκηαβιαηζηήξ οκεήηδξ. Ο υνμξ φκηαβια  ζημ πθαίζζμ ιίαξ εεκζηήξ έκκμιδξ ηάλδξ 

ζοκδέεηαζ ιε ηδκ έκκμζα ηδξ ζοκηαηηζηήξ ελμοζίαξ εκυξ θαμφ, ηδξ θασηήξ ηονζανπίαξ 

ηαζ ηδκ ζοκηαβιαηζηή ηαημπφνςζδ εειεθζςδχκ δζηαζςιάηςκ. Ζ πμθθά οπμζπυιεκδ 

μκμιαζία ηδξ κέαξ ζοκεήηδξ δδιζμφνβδζε ακάθμβεξ πνμζδμηίεξ βζα ημ βαθθζηυ θαυ, 

πνμζδμηίεξ πμο ςζηυζμ δεκ ζηακμπμζμφκηακ ιέζα απυ ηζξ δζαηάλεζξ εκυξ δοζκυδημο 

                                                 
40

 Βθ. Κμκηζάδδξ, Ξ., «Ζ εκενβμπμίδζδ ηςκ εονςπασηχκ θαχκ», ζημ Τα δεκνςεθίζκαηα γηα ην 

Δπξσπατθό Σύληαγκα θαη ν ξόινο ησλ ιαώλ, ζεθ. 38 
41

 Υαναηηδνζζηζηέξ είκαζ μζ πνμζπάεεζεξ ημο ζμζζαθζζηζημφ ηυιιαημξ ιε επζηεθαθήξ ημκ Laurent Fabius 

πμο πνδζζιμπμίδζε ςξ ζδιαία ηδξ εηζηναηείαξ ημο ημ «θάκηαζια ημο πμθςκμφ οδναοθζημφ» 



 22  

κμιζημφ ηεζιέκμο ιε θζθεθεφεενμ πνμζακαημθζζιυ.
42

 Ζ οκεήηδ βζα ηδ εέζπζζδ ημο 

οκηάβιαημξ ηδξ ΔΔ ελανπήξ δζεηδίηδζε ιεβαθφηενμ ζοιαμθζηυ ηφνμξ ζε ζπέζδ ιε  ηδ 

κμιζηή θφζδ ηαζ ημ ηακμκζζηζηυ ηδξ πενζεπυιεκμ. Γζ αοηυ ημ θυβμ πνμηάθεζε 

πανελδβήζεζξ ακαθμνζηά ιε ηδ κμιζηή θφζδ ημο ηεζιέκμο ηαζ ακέααζε οπεναμθζηά ημκ 

πήπδ ηςκ απαζηήζεςκ ςξ πνμξ ηδ εεζιζηή ζοβηνυηδζδ ηαζ ηζξ πμθζηζηέξ ηδξ Έκςζδξ.
43

 

Σμ φκηαβια είκαζ έκαξ εειεθζχδδξ κυιμξ ιε αολδιέκδ ηοπζηή ζζπφ πμο οπυηεζηαζ ζε 

αοζηδνέξ δζαδζηαζίεξ ακαεεχνδζδξ άνα δ επζηφνςζδ ιίαξ θζθεθεφεενδξ, υπςξ 

παναηηδνίζηδηε απυ πμθθμφξ, οκηαβιαηζηήξ οκεήηδξ ιπμνμφζε κα ζδιαίκεζ υηζ δ 

ΔΔ εα ιεηαηνεπυηακ ζε έκα ιυνθςια πμο πνμςεεί ηαζ ζοκηαβιαημπμζεί ημκ «εθεφεενμ 

ηαζ ακυεεοημ ακηαβςκζζιυ», ζοιαάθθμκηαξ ζηδ ζηαδζαηή απμδυιδζδ ημο ημζκςκζημφ 

ηνάημοξ, ηάηζ ημ μπμίμ δφζημθα εα ιπμνμφζε κα ακαηναπεί ζημ πνμζεπέξ ιέθθμκ. 

Χζηυζμ, οπήνπακ ηαζ ααεφηενα αίηζα, πμο πνμηφπημοκ απυ ιία πνμζεηηζηυηενδ 

ακάβκςζδ ηδξ ζηάζδξ ημο βαθθζημφ θαμφ.
44

 Κάπμζα απυ αοηά ζπεηίγμκηαζ ιε δμιζηά 

εθθείιιαηα ημο εκςζζαημφ εβπεζνήιαημξ. ηα δμιζηά αοηά εθθείιιαηα ηαηαηάζζεηαζ 

ημ «δδιμηναηζηυ έθθεζιια» ηδξ ΔΔ, πμο άνπζζε κα απμηεθεί ακηζηείιεκμ ζογήηδζδξ 

ήδδ απυ ηδ δεηαεηία ημο ‟80, πνμκζηή πενίμδμ ηαηά ηδκ μπμία ηα εονςπασηά εεζιζηά 

υνβακα άνπζζακ κα ελμπθίγμκηαζ ιε ελμοζίεξ δοζακάθμβεξ ζε ζπέζδ ιε ημ ααειυ 

κμιζιμπμίδζδξ ημοξ. Οζ ακαεεςνδηέξ ηςκ ζοκεδηχκ έηημηε πνμζπάεδζακ κα 

αιαθφκμοκ ημ δδιμηναηζηυ έθθεζιια, πνμζεέημκηαξ δζαηάλεζξ πμο πνμζεββίγμοκ ημοξ 

πμθίηεξ ζηδκ έκςζδ ηαζ αολάκμοκ ημ ααειυ θασηήξ ζοιιεημπήξ ζηα ημζκμηζηά 

δνχιεκα.
45

 Πανά ηζξ πνμζπάεεζεξ αοηέξ ημ δδιμηναηζηυ έθθεζιια υπζ ιυκμ δεκ έπεζ 

αιαθοκεεί αθθά εκηείκεηαζ ιε ηδ ζοκεπή ιεηαθμνά ηονζανπζηχκ δζηαζςιάηςκ πνμξ 

ημοξ ημζκμηζημφξ εεζιμφξ (ζδίςξ ζημκ μζημκμιζηυ ημιέα) ηαζ ιε ηδ ζοκεπή 

απμιάηνοκζδ ηςκ πμθζηχκ απυ ημ πμθοζπζδέξ, πμθφπθμημ ηαζ δοζκυδημ ζπήια ηδξ ΔΔ. 

Ζ αδοκαιία ηδξ οκηαβιαηζηήξ οκεήηδξ κα αιαθφκεζ μοζζαζηζηά ημ δδιμηναηζηυ 

έθθεζιια ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ ηενάζηζα ζοιαμθζηή αλία ημο μκυιαημξ ηδξ, πμο 

                                                 
42

 Ακ ηαζ αοηή δ άπμρδ επζηνάηδζε ζηδ Γαθθία, μοζζαζηζηά οπάνπμοκ δφμ δζαιεηνζηά ακηίεεηεξ 

ενιδκείεξ ημο οκηάβιαημξ: απυ ηδ ιία παναηηδνίζηδηε ςξ οπενθζθεθεφεενμ ηείιεκμ, πμο πνμςεεί ηζξ 

αλίεξ ηδξ θζθεθεφεενδξ μζημκμιίαξ εζξ αάνμξ ηςκ αλζχκ ηδξ ημζκςκζηήξ ζμζζαθζζηζηήξ Δονχπδξ, -«μ 

μζημκμιζηυξ θζθεθεοεενζζιυξ παφεζ κα απμηεθεί ιία εκαθθαηηζηή δοκαηυηδηα ιαγί ιε άθθεξ, ιία 

ζδεμθμβία οπμηείιεκδ ζηδκ ηαεμθζηή ρδθμθμνία, ηαζ ηαεαβζάγεηαζ ςξ ημζκμηζηυ ηεηηδιέκμ», αθ. 

Υνοζυβμκμξ, υ.π. (οπμζ.7)-, απυ ηδκ άθθδ παναηηδνίζηδηε ςξ έκα ηείιεκμ πμο πνμςεεί ηδ ζμζζαθζζηζηή 

Δονχπδ εζξ αάνμξ ηδξ θζθεθεφεενδξ μζημκμιίαξ. Βθ. Ηςαηεζιίδδξ, Π.Κ. , Θα επηβηώζεη ε ΔΔ;, ζεθ. 50-51 
43

 Βθ. Βεκζγέθμξ, Δο., υ.π. (οπμζ.38), «Οζ επζπηχζεζξ ημο υπζ», ζεθ. 96-100 
44

 Βθ Κμκηζάδδξ, Ξ. , υ.π. (οπμζ.40), ζεθ.35-40 
45

 Πνμξ αοηήκ ηδκ ηαηεφεοκζδ ζοκέααθε μοζζαζηζηά δ άιεζδ εηθμβή ηςκ εονςαμοθεοηχκ απυ ημοξ 

εονςπασημφξ θαμφξ, δ εέζπζζδ ηδξ εονςπασηήξ ζεαβέκεζαξ ιε ηδ οκεήηδ ημο Μάαζηνζπη, δ ανπή ηδξ 

επζημονζηυηδηαξ, δ εέζπζζδ ηδξ Δπζηνμπήξ ηςκ Πενζθενεζχκ η.θπ. 
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βέκκδζε δοζακάθμβεξ πνμζδμηίεξ ζημοξ εονςπασημφξ θαμφξ απμηεθεί έκα αηυια απυ 

ημοξ θυβμοξ ηαηαρήθζζήξ ηδξ απυ ημ βαθθζηυ θαυ. 

ηα δμιζηά αοηά εθθείιιαηα πνμζηίεεηαζ ηαζ ημ «ημζκςκζηυ έθθεζιια» ηδξ ΔΔ 

ηαζ δ αδοκαιία ηδξ οκηαβιαηζηήξ οκεήηδξ κα ημ αιαθφκεζ. Ζ οκηαβιαηζηή 

οκεήηδ παναηηδνίζηδηε ςξ έκα ηείιεκμ ιε οπένιεηνα θζθεθεφεενμ μζημκμιζηυ 

πνμζακαημθζζιυ, ζημ μπμίμ είκαζ ζπεδυκ ακφπανηηδ δ ημζκςκζηή δζάζηαζδ. Ζ απμοζία 

ηδξ ΔΔ απυ ημκ ημιέα ημζκςκζηήξ πμθζηζηήξ ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ ιεηααίααζδ 

ηονζανπζηχκ δζηαζςιάηςκ ηςκ ηναηχκ-ιεθχκ ζηα εονςπασηά εεζιζηά υνβακα, ζδίςξ 

ζημκ ημιέα ηδξ μζημκμιζηήξ πμθζηζηήξ, έπεζ ςξ απμηέθεζια ηδκ αδοκαιία άζηδζδξ 

ημζκςκζηήξ πμθζηζηήξ ηαζ ζε εεκζηυ επίπεδμ, απμδοκαιχκμκηαξ αηυιδ πενζζζυηενμ ημ 

ήδδ ζοννζηκςιέκμ ημζκςκζηυ ηνάημξ. Ζ απμοζία μοζζαζηζηχκ ημζκςκζηχκ 

δζηαζςιάηςκ ζημ ηείιεκμ ημο  Υάνηδ ηςκ Θειεθζςδχκ Γζηαζςιάηςκ εκηείκεζ ηζξ 

ακδζοπίεξ ηςκ πμθζηχκ πνμξ αοηή ηδκ ηαηεφεοκζδ, ηαεχξ οπάνπεζ μ θυαμξ υηζ δ 

δζαδζηαζία ειαάεοκζδξ εα ζοκεπζζηεί πςνίξ κα δίκεηαζ έιθαζδ ζημ ημζκςκζηυ ιμκηέθμ 

ηνάημοξ, ημο μπμίμο βεκέηεζνα οπήνλε δ εονςπασηή ήπεζνμξ, ιε ηδκ επαηυθμοεδ 

επζηνάηδζδ ηαζ ζημκ εονςπασηυ πχνμ εκυξ αζεεκμφξ ημζκςκζημφ ιμκηέθμο ηαηά ηα 

πνυηοπα ηςκ αββθμζαλμκζηχκ πςνχκ. 

  Σέθμξ, ζηα δμιζηά εθθείιιαηα ηδξ ΔΔ εα ιπμνμφζε κα πνμζηεεεί ηαζ ημ 

«ζδεμθμβζηυ έθθεζιια», δδθαδή δ απμοζία εκυξ ειπκεοζιέκμο πμθζηζημφ μνάιαημξ, 

ακάθμβμ ιε εηείκμ ηςκ παηένςκ ηςκ ζδνοηζηχκ ζοκεδηχκ, πμο κα ιπμνεί κα ειπκεφζεζ 

ημοξ θαμφξ πνμξ ηδκ ηαηεφεοκζδ ιίαξ πμθζηζηά εκμπμζδιέκδξ Δονχπδξ ιε ημζκυ 

υναια, αλίεξ ηαζ ζηυπμοξ. Καεχξ ημ βεςπμθζηζηυ ζηδκζηυ ιεηααάθθεηαζ ηαζ δ ΔΔ 

ειθακίγεηαζ ααεζά δζπαζιέκδ, ιε ιεηααθδηέξ ζοιιαπίεξ, πενζζζυηενμ ακμιμζμβεκήξ 

απυ πμηέ, θυβς ηδξ ιαγζηήξ πνμζπχνδζδξ 10 κέςκ ηναηχκ-ιεθχκ, πμο ιε ελαίνεζδ ηδ 

Μάθηα ηαζ ηδκ Κφπνμ, πνμένπμκηαζ απυ δζαθμνεηζηυ πχνμ αλζχκ ηαζ ανπχκ, είκαζ 

πνυδδθδ πθέμκ δ ακααίςζδ  ιζηνυ-εεκζηχκ ζοιθενυκηςκ, πμο εέημοκ πνμζηυιιαηα 

ζηδκ πμθζηζηή μθμηθήνςζδ. Ακ ζε υθα αοηά πνμζηεεεί ηαζ δ απμοζία ειπκεοζιέκςκ 

πμθζηζηχκ  ζημκ εονςπασηυ πχνμ, ηυηε δ πνμκζηή ζοβηονία ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ 

μπμίαξ ηέεδηε πνμξ έβηνζζδ δ οκηαβιαηζηή οκεήηδ, θαίκεηαζ αηυια πζμ δοζμίςκδ 

ηαζ δ ηαηαρήθζζδ ηδξ απυ ημ βαθθζηυ θαυ ιάθθμκ δζηαζμθμβδιέκδ. 

Ηδζαίηενδ ικεία αλίγεζ κα βίκεζ ζηδκ επζημζκςκζαηή απμηοπία ημο υθμο 

εβπεζνήιαημξ. Άθθςζηε, ανπζηά ημοθάπζζημκ, δ Δονςπασηή Δπζηνμπή εεχνδζε υηζ δ 

απμηοπία επζηφνςζδξ ηδξ οκεήηδξ μθεζθυηακ ζε πνυαθδια επζημζκςκίαξ, ηαζ έθααε 

ακάθμβα ιέηνα βζα κα ηαθοθεεί ημ «επζημζκςκζαηυ πάζια» ιεηαλφ Έκςζδξ ηαζ 
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πμθζηχκ.
46

 Γζα ηδκ επζηφνςζδ ηδξ οκηαβιαηζηήξ οκεήηδξ επζθέπεδηε ιία ιάθθμκ 

αηαηάθθδθδ πνμκζηή πενίμδμξ, ιία πενίμδμξ πμο αανφκεηαζ απυ ηδκ πνυζθαηδ 

ιεβαθφηενδ δζεφνοκζδ ζηδκ ζζημνία ηδξ ΔΔ, απυ ηζξ ακδζοπίεξ πμο πνμηάθεζε ζημκ 

ημιέα ηδξ πανμπήξ οπδνεζζχκ δ Οδδβία Bollkenstein, απυ ηζξ επζπηχζεζξ ζηζξ εεκζηέξ 

μζημκμιίεξ ηδξ Οζημκμιζηήξ ηαζ Νμιζζιαηζηήξ Έκςζδξ (ΟΝΔ), απυ ηζξ βεκζηυηενεξ 

δοζμίςκεξ μζημκμιζηέξ πνμαθέρεζξ ζε παβηυζιζμ επίπεδμ. 

Σέθμξ, δ αθαγμκζηή ζηάζδ ηδξ βαθθζηήξ πμθζηζηήξ δβεζίαξ ηαζ δ πνμζπάεεζα 

απυδμζδξ ηςκ εβπχνζςκ ημζκςκζημμζημκμιζηχκ πνμαθδιάηςκ ζηδ θζθεθεφεενδ 

μζημκμιζηή πμθζηζηή ηςκ Βνολεθθχκ έθενε ημ ακηίεεημ απυ ημ επζδζςηυιεκμ 

απμηέθεζια ζοιαάθθμκηαξ ζηδ ζφκδεζδ ηδξ ρήθμο βζα ηδ οκηαβιαηζηή οκεήηδ ιε 

ηδκ πνυεεζδ απμδμηζιαζίαξ ηδξ ηοαένκδζδξ. πςξ οπμζηδνίγεζ ηαζ μ Κμκηζάδδξ,
47

 «δ 

εηζηναηεία οπέν ημο „καζ‟ θεζημφνβδζε ζε ζδιακηζηυ ααειυ ςξ ηνμθμδυηδξ ημο „υπζ‟, 

ιε ημ ζηεπηζηυ υηζ δ αθαγμκεία αοηχκ πμο ηαη‟ επάββεθια δζεηδζημφκ ημ αθάεδημ 

ελςεεί ελ‟ εκζηίηημο ηδκ ημζκή βκχιδ ζηδκ ακηίεεηδ πθεονά.. Συζμξ πακζηυξ, ηυζμ 

ιεβάθδ ηζκδημπμίδζδ ηαζ εη ηςκ άκς „ζοκμιςζία‟ οπμκμεί υηζ „ηάπμζμ πηχια οπάνπεζ 

ζημ κημοθάπζ‟». 

2.3 Σο δημοτήθιζμα ζηην Ολλανδία 

 

Ζ απυννζρδ ηδξ οκηαβιαηζηήξ οκεήηδξ απυ ημοξ Οθθακδμφξ ρδθμθυνμοξ ηνεζξ 

ιυκμ διένεξ ιεηά ηδ βαθθζηή ανκδηζηή θασηή εηοιδβμνία ήνεε κα αανφκεζ αηυια 

πενζζζυηενμ ηδκ ήδδ ηεηαιέκδ αηιυζθαζνα ζηζξ Βνολέθθεξ. Οζ Οθθακδμί πμθίηεξ 

πνμζήθεακ ζηζξ ηάθπεξ ζημ πνχημ εεκζηυ δδιμρήθζζια, πμο δζεκενβήεδηε ζηδ πχνα 

ημοξ βζα εονςπασηά γδηήιαηα ηαζ απέννζρακ ηδ οκηαβιαηζηή οκεήηδ ιε ημ 

ζοκηνζπηζηυ πμζμζηυ ημο 61,6%, επζθένμκηαξ ιε αοηυκ ημκ ηνυπμ έκα ζζπονυ πθήβια 

ζηδ δζαδζηαζία ζοκηαβιαημπμίδζδξ ηδξ ΔΔ. Οζ θυβμζ βζα ημοξ μπμίμοξ μ μθθακδζηυξ 

θαυξ ηαηαρήθζζε ηδ οκηαβιαηζηή οκεήηδ πανμοζζάγμοκ ανηεηέξ μιμζυηδηεξ αθθά 

ηαζ δζαθμνέξ ιε ημοξ θυβμοξ πμο μδήβδζακ ημοξ βάθθμοξ ζηδκ ίδζα εηοιδβμνία. 

Δπζπθέμκ, θμβζηυ ιάθθμκ θαίκεηαζ δ μθθακδζηή ρήθμξ κα επδνεάζηδηε ζε ζδιακηζηυ 

ααειυ απυ ηδκ πνυζθαηδ βαθθζηή ανκδηζηή εηοιδβμνία. 

Ζ Οθθακδία, υπςξ ηαζ δ Γαθθία, απμηεθεί έκα απυ ηα ζδνοηζηά ιέθδ ηδξ ΔΔ, 

είκαζ δ ηφνζα πχνα δυηδξ ημο Κμζκμηζημφ Πνμτπμθμβζζιμφ ηαζ ιέζα απυ ηδ ζοιιεημπή 

                                                 
46

 Βθ. Ηςαηεζιίδδξ, Π.Κ., Η Σπλζήθε ηεο Ληζζαβώλαο, ζεθ 12-14 
47

 Βθ. Κμκηζάδδξ, υ.π. (οπμζ.40), ζεθ. 39  
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ηδξ ζηδκ ζδζυηοπδ ζοιιαπία ηςκ πςνχκ «Benelux», αθθά ηαζ ιειμκςιέκα είπε 

ζδζαίηενα εκενβυ νυθμ ζηδ δζαδζηαζία ζοκηαβιαημπμίδζδξ ηδξ ΔΔ. Δπζπθέμκ ςξ ιζηνυ 

ηνάημξ ηάζζεηαζ οπέν ηδξ ζζπονμπμίδζδξ ηςκ οπενεεκζηχκ μνβάκςκ ηδξ Κμζκυηδηαξ 

ηαζ οπμζηδνίγεζ ηδκ μιμζπμκδζαηή πνμμπηζηή ηδξ ΔΔ. 

Δπμιέκςξ, υπςξ ηαζ ζηδκ πενίπηςζδ ηςκ Γάθθςκ ημ «υπζ» δεκ πνμένπεηαζ απυ 

έκα δζαπνμκζηά εονςζηεπηζηζζηζηυ θαυ, αθθά απυ έκα ηνάημξ ζηοθμαάηδ ηδξ 

εονςπασηήξ εκμπμίδζδξ, απυ έκα ηνάημξ ζημ μπμίμ ημ ζφκμθμ ημο πμθζηζημφ ηυζιμο 

(ιε εθάπζζηεξ ελαζνέζεζξ, πμο ςζηυζμ έπμοκ εθάπζζηδ απήπδζδ ζηδκ μθθακδζηή ημζκή 

βκχιδ) ηάζζεηαζ οπέν ηδξ ΔΔ ζε ηέημζμ ααειυ πμο μ πμθίηζημξ δζάθμβμξ βζα γδηήιαηα 

πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ ΔΔ είκαζ ζδζαίηενα ζζπκυξ, ηαεχξ δ οπμζηήνζλδ ηςκ Οθθακδχκ 

πμθζηζηχκ ηαζ πμθζηχκ εεςνείηαζ δεδμιέκδ. 

 ηδκ Οθθακδία  δζελήπεδ (ζφιθςκα ιε ηδκ ηαηδβμνζμπμίδζδ ημο Gemma 

Mateo Gonzalez) δδιμρήθζζια επίθοζδξ ζοβηνμφζεςκ. Πνυηεζηαζ βζα ζοβηνμφζεζξ 

πμο ανπζηά ακέηορακ ζημ εζςηενζηυ ημο ηοαενκδηζημφ ζοκαζπζζιμφ, μ μπμίμξ 

απμηεθείηαζ απυ ημο Υνζζηζακμδδιμηνάηεξ (CDA), ημοξ Φζθεθεφεενμοξ (VVD) ηαζ 

ημοξ Γδιμηνάηεξ (D66) ηαζ μθείθμκηαζ ζηδκ ανπζηά επζθοθαηηζηή ζηάζδ ηςκ 

Φζθεθεφεενςκ ηαζ ζηδ ιεηέπεζηα εεκμηεκηνζηή ημοξ εηζηναηεία. ε ακηίεεζδ, θμζπυκ 

ιε ηδ βαθθζηή πενίπηςζδ ημ δδιμρήθζζια δεκ πνμηδνφπηδηε βζα εζςηενζηέξ 

ζημπζιυηδηεξ, μφηε ήηακ οπμπνεςηζηή δ δζελαβςβή ημο υπςξ ζε άθθα ηνάηδ-ιέθδ. Χξ 

ηφνζμζ θυβμζ ηδξ απυννζρδξ ηδξ οκηαβιαηζηήξ οκεήηδξ ακαθένεδηακ μζ ακδζοπίεξ 

βζα ηδκ αθθμίςζδ ηδξ εεκζηήξ ηαοηυηδηαξ ηςκ ιζηνυηενςκ ηναηχκ ηδξ ΔΔ, δ ζδιακηζηή 

ιεηαθμνά ηονζανπίαξ ζε ημζκμηζηυ επίπεδμ, αθθά ηαζ δ πεναζηένς εκίζποζδ ηδξ 

εθεφεενδξ δζαηίκδζδξ πνμζχπςκ.
48

 

Οζ ημζκςκζημμζημκμιζηέξ ζοκεήηεξ (ζδιακηζηή αφλδζδ ηδξ ακενβίαξ ζημ 6,9% 

ημ 2005, πνςημθακέξ πμζμζηυ βζα ηα μθθακδζηά δεδμιέκα, δ αφλδζδ ημο 

πθδεςνζζιμφ, δ αφλδζδ ημο ηυζημοξ δζααίςζδξ) δζαδναιάηζζακ ηαηαθοηζηυ νυθμ ηαζ 

ζηδκ πενίπηςζδ ηςκ Οθθακδχκ. Ζ ρήθμξ ημο μθθακδζημφ θαμφ ειπενζείπε, ιεηαλφ 

άθθςκ, ζημζπεία απμδμηζιαζίαξ ηδξ μζημκμιζηήξ πμθζηζηήξ ηδξ ηοαένκδζδξ 

ζοκαζπζζιμφ, αθθά ηαζ ηδξ ιεηακαζηεοηζηήξ ηδξ πμθζηζηήξ. Σα πμζμζηά λεκμθμαίαξ 

ηδξ μθθακδζηήξ ημζκςκίαξ ζδιεζχκμοκ εκηοπςζζαηή άκμδμ ηα ηεθεοηαία πνυκζα 

(λεκμθμαία πμο εκηάεδηε απυ ηδκ άκμδμ ηδξ ακενβίαξ, αθθά ηαζ ηζξ δμθμθμκζηέξ 

επζεέζεζξ εκακηίμκ ημο ζηδκμεέηδ Theovan Gogh ηαζ ημο δβέηδ ηδξ άηναξ δελζάξ Pim 

                                                 
48

 Βθ. Euro Barometer, Post Referendum Survey in Netherlands 
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Fortuyn απυ ιεηακάζηεξ, πνυζςπα ιε δεδδθςιέκδ ζηάζδ ηαηά ηδξ ιεηακάζηεοζδξ) ιε 

απμηέθεζια δ πνυζθαηδ δζεφνοκζδ ηαζ δ επζηείιεκδ είζμδμξ ηδξ Σμονηίαξ ζηδκ ΔΔ κα 

ηνμιμηναημφκ αηυια πενζζζυηενμ ημκ μθθακδζηυ θαυ, έκα θαυ ιε ζδιακηζηέξ 

ζδζαζηενυηδηεξ (εθεφεενδ πνήζδ κανηςηζηχκ μοζζχκ, δζηαίςια ζηδκ εοεακαζία) πμο 

αζζεάκεηαζ κα απεζθείηαζ ηαζ κα ηζκδοκεφεζ απυ ημκ πμθοπμθζηζζιζηυ ηαζ αζοιαίααζημ 

παναηηήνα πμο πνμζθαιαάκεζ δ ΔΔ ηαζ πμο πζζηεφεζ υηζ ιε ηδκ ηαηαρήθζζδ ηδξ 

οκηαβιαηζηήξ οκεήηδξ εα ζηαιαηήζεζ ή έζης επζαναδφκεζ ηδκ πεναζηένς δζεφνοκζδ 

πνμξ Ακαημθάξ. 

Έκαξ πνυζεεημξ θυβμξ βζα ηδκ απυννζρδ ηδξ οκηαβιαηζηήξ οκεήηδξ απυ ημοξ 

Οθθακδμφξ είκαζ δ έθθεζρδ ακάθμβδξ πμθζηζηήξ πανάδμζδξ ηαζ δ δζελαβςβή εθθζπμφξ 

δδιμζίμο δζαθυβμο. Ο εεζιυξ ημο δδιμρδθίζιαημξ ζαθέζηαηα εα πνμζέδζδε πνυζεεηδ 

κμιζιμπμίδζδ ζηδ οκηαβιαηζηή οκεήηδ, εκεαννφκμκηαξ ηδκ άιεζδ ζοιιεημπή ηςκ 

πμθζηχκ ζηδκ πμθζηζηή δζαδζηαζία επζηφνςζδξ ηδξ. Ζ Οθθακδία, υιςξ ζοβηαηαθέβεηαζ 

ζηζξ πχνεξ ιε ζπεδυκ απμηθεζζηζηά ακηζπνμζςπεοηζηή ζοβηνυηδζδ, ζηζξ μπμίεξ μζ 

αιεζμδδιμηναηζηέξ δζαδζηαζίεξ (δδιμρήθζζια, θασηή κμιμεεηζηή πνςημαμοθία, 

ακάηθδζδ) δεκ έπμοκ ιεβάθδ αανφηδηα.
49

 Δπμιέκςξ, υηακ ζε ιία πχνα οπάνπεζ 

έθθεζρδ ζπεηζηήξ πμθζηζηήξ πανάδμζδξ ηαζ ζοιιεημπζηήξ ημοθημφναξ, δ επζθμβή βζα ηδ 

δζελαβςβή ημο πνχημο εεκζημφ δδιμρδθίζιαημξ βζα εονςπασηυ γήηδια ακαθμνζηά ιε 

έκα ζδζαίηενα πμθφπθμημ ηαζ δοζκυδημ γήηδια πνμθακχξ δεκ ήηακ δ μνευηενδ βζα ηδκ 

μθθακδζηή ηοαένκδζδ. Δπζπθέμκ, ημ πνμκζηυ δζάζηδια, πμο αθζενχεδηε βζα ηδ 

δζελαβςβή ημο ζπεηζημφ πμθζηζημφ δζαθυβμο, απμδείπεδηε ακεπανηέξ. Μυθζξ έκα ιήκα 

πνζκ ηδκ πνμζθοβή ζηζξ ηάθπεξ ηα μθθακδζηά ιέζα ιαγζηήξ εκδιένςζδξ ηαζ μ 

πμθζηζηυξ ηυζιμξ λεηίκδζακ ηδκ πνμζπάεεζα εκδιένςζδξ ηαζ ηζκδημπμίδζδξ ηδξ 

ημζκήξ βκχιδξ, πνμκζηυ δζάζηδια ζαθέζηαηα ακεπανηέξ ακ θάαεζ ηακείξ οπυρδ αθεκυξ 

ηδ δοζημθία ημο οπυ έβηνζζδ γδηήιαημξ, ηαζ αθεηένμο ηδκ έθθεζρδ ζπεηζηήξ πμθζηζηήξ 

πανάδμζδξ ηςκ μθθακδχκ πμθζηχκ. 

Δπμιέκςξ, ημ δεφηενμ «υπζ» ηδξ 1
δξ

 Ημοκίμο απυ ημοξ Οθθακδμφξ μθείθεηαζ ζε 

θυβμοξ θασηήξ δοζανέζηεζαξ πνμξ ηδκ μζημκμιζηή ηαζ ιεηακαζηεοηζηή πμθζηζηή ηδξ 

ηοαένκδζδξ αθθά ηαζ ζηδκ επζημζκςκζαηή απμηοπία ημο ηοαενκδηζημφ εβπεζνήιαημξ 

πμο είπε ςξ επαηυθμοεμ ηδκ εθθζπή εκδιένςζδ ημο μθθακδζημφ εηθμβζημφ ζχιαημξ 

                                                 
49

 ηδκ Οθθακδία, ιεηαπμθειζηά δεκ έπεζ δζελαπεεί ηακέκα δδιμρήθζζια ζε εεκζηυ επίπεδμ, ζε ακηίεεζδ 

ιε άθθεξ εονςπασηέξ πχνεξ (Ηηαθία, Γαθθία, Ηνθακδία, Γακία),ζηζξ μπμίεξ δ πνμζθοβή ζε αοηυ ημ εεζιυ 

διί- άιεζδξ δδιμηναηίαξ είκαζ ανηεηά ζοπκή ηαζ επμιέκςξ μζ πμθίηεξ δζαεέημοκ ηδκ ακάθμβδ «παζδεία» 

βζα κα ζοιιεηέπμοκ ζε αιεζμδδιμηναηζηέξ δζαδζηαζίεξ θήρδξ απμθάζεςκ. Βθ. ζπεηζηά Schmidt, M. 

Θεσξίεο ηεο Γεκνθξαηίαο, ζεθ. 401-405 
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ηαζ ηδκ ηαηαρήθζζδ ηδξ οκηαβιαηζηήξ οκεήηδξ απυ ιία ζοκηνζπηζηή πθεζμρδθία ημο 

μθθακδζημφ θαμφ. 

Καηά αοηυκ ημκ ηνυπμ δ οκηαβιαηζηή οκεήηδ, έκα δοζκυδημ, βζα ημ ιέζμ 

πμθίηδ, κμιζηυ ηείιεκμ απμννίθεδηε απυ δφμ ζδνοηζηά ιέθδ ηδξ ΔΔ. Σναβζηή εζνςκεία, 

ςζηυζμ απμηεθεί ημ βεβμκυξ υηζ ημ δοζκυδημ αοηυ ηείιεκμ ιε ηζξ νοειίζεζξ πμο 

πνμέαθεπε εα ζοκέααθε ζηδκ απθμπμίδζδ ημο εονςπασημφ μζημδμιήιαημξ, ζηδκ 

αφλδζδ ηδξ απμηεθεζιαηζηυηδηαξ ηςκ εεζιχκ, ζηδκ εκίζποζδ ημο δδιμηναηζημφ 

παναηηήνα ηδξ ΔΔ ηαζ ζηδκ άιαθοκζδ ημο πνμαθήιαημξ μναηυηδηάξ ηδξ ζηδ δζεεκή 

ζηδκή. 

ε αοηυ ημ ζδιείμ εκδεπμιέκςξ πνήγεζ ακαθμνάξ δ εεηζηή έηααζδ ηςκ ζπεηζηχκ 

δδιμρδθζζιάηςκ πμο δζεκενβήεδηακ κςνίηενα ζηδκ Ηζπακία ηαζ ανβυηενα ζημ 

Λμολειαμφνβμ. Οζ ρδθμθυνμζ ημο Λμολειαμφνβμο πνμθακχξ δεκ επδνεάζηδηακ απυ 

ηδκ ανκδηζηή έηααζδ ηςκ δδιμρδθζζιάηςκ πμο δζελήπεδζακ ζε Γαθθία ηαζ Οθθακδία 

ηαζ επζηφνςζακ ηδ οκηαβιαηζηή οκεήηδ ιε πμζμζηυ 56,52%. Με ηδ εεηζηή ημοξ 

ρήθμ απμθεφπεδηε ηαζ δ ηοαενκδηζηή ηνίζδ ζηδ πχνα, ηαεχξ μ πνςεοπμονβυξ Jean-

Claude Juncker, είπε πνμεζδμπμζήζεζ υηζ εα οπέααθε ηδκ παναίηδζδ ημο ακ δ 

εηοιδβμνία ήηακ ανκδηζηδ. Χζηυζμ, υπςξ απμδείπεδηε εη ηςκ οζηένςκ ημ «καζ» ημο 

Λμολειαμφνβμο δεκ επανημφζε βζα ηδ δζάζςζδ ηδξ οκεήηδξ. 

ζμκ αθμνά ηδκ εηοιδβμνία ηςκ ζζπακχκ πμθζηχκ, πμο πνμδβήεδηε ηςκ ανκδηζηχκ 

δδιμρδθζζιάηςκ ήηακ καζ ιεκ εεηζηή ηαζ ιάθζζηα ιε ζοκηνζπηζηυ πμζμζηυ (70%), 

αθθά δ εη πνχηδξ υρεςξ αοηή  κίηδ ηδξ ζζπακζηήξ ηοαένκδζδξ επζζηζάζηδηε απυ ημ 

βεβμκυξ υηζ δ ζοιιεημπή ημο εηθμβζημφ ζχιαημξ ήηακ ελαζνεηζηά παιδθή (42%) ηαζ 

επζπθέμκ ημ δδιμρήθζζια αοηυ δεκ απμηέθεζε ημ έκαοζια βζα έκα μοζζαζηζηυ πμθζηζηυ 

δζάθμβμ βζα ηδ εέζδ ηδξ πχναξ ζηδκ ΔΔ, υπςξ εα έπνεπε κα είπε βίκεζ.
50 

Ζ 

οκηαβιαηζηή οκεήηδ, ηαηυπζκ υθςκ αοηχκ, υπςξ ακαθένεζ μ Μακζηάηδξ,
51

 «έπεζε  

εφια ηδξ ζοκηαβιαηζηήξ ιεβαθμιακίαξ ηςκ ζοκηαηηχκ ηδξ ηαζ ηδξ ακφπανηηδξ 

ζοκηαβιαηζηήξ ζοκείδδζδξ ηςκ εεςνδηζηχκ οπμζηδνζηηχκ ηδξ». Ζ απυννζρή ηδξ απυ 

έκα ηιήια ηςκ εονςπαίςκ πμθζηχκ δεκ ήηακ δ αζηία βζα ηδκ ηνίζδ ζηδκ μπμία 

ανίζηεηαζ αηυιδ δ ΔΔ αθθά ημ απμηέθεζια ιίαξ εηηεηαιέκδξ ηνίζδξ πμο μθείθεηαζ ζε 

ιία ζεζνά θακεαζιέκςκ επζθμβχκ ηαζ αηαηάθθδθςκ πνμκζηχκ ζοβηονζχκ.
52

 

 

                                                 
50

 Βθ. ζπεηζηά, Κμφνηαθδξ, ηαφνμξ, «Ηζπακία: ιία απμηίιδζδ ημο δδιμρδθίζιαημξ βζα ηδκ Δονςπασηή 

οκηαβιαηζηή οκεήηδ» 
51

 Βθ. Μακζηάηδξ, Ακη., υ.π. (οπμζ. 24)  
52

 πςξ οπμζηδνίγεζ μ Κμκηζάδδξ, Ξ., υ.π. (οπμζ.40), ζεθ.26 
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3. Από ηελ «Πεξίνδν Πεξηζπιινγήο» ζηε Μεηαξξπζκηζηηθή Δληνιή 

3.1 Η «πεπίοδορ πεπιζςλλογήρ» 

Μεηά ηδ δζπθή ανκδηζηή θασηή εηοιδβμνία δ πνχηδ επίζδιδ ακηίδναζδ ηςκ 

εονςπασηχκ εεζιχκ πνμήθεε απυ ημ Δονςπασηυ οιαμφθζμ ηςκ Βνολεθθχκ (18 

Ημοκίμο 2005) ιέζς ιίαξ Γήθςζδξ,
53

 αάζεζ ηδξ μπμίαξ απμθαζίζηδηε αθεκυξ δ 

ζοκέπζζδ ηδξ δζαδζηαζίαξ επζηφνςζδξ ηδξ οκηαβιαηζηήξ οκεήηδξ ηαζ αθεηένμο δ 

εβηαζκίαζδ ιίαξ «πενζυδμο πενζζοθθμβήξ» (reflection period) πνμηεζιέκμο κα δζελαπεεί 

εονεία ζογήηδζδ ζε εονςπασηυ επίπεδμ βζα ηδκ πμνεία ηδξ ΔΔ. Ζ «πενίμδμξ 

πενζζοθθμβήξ» «εα ιπμνμφζε κα βίκεζ δ αθεηδνία ιίαξ ααειζαίαξ δζαδζηαζίαξ 

πμθζηζημπμίδζδξ ηδξ ΔΔ, κα δζαιμνθχζεζ ηζξ αάζεζξ εκυξ εονςπασημφ δδιυζζμο πχνμο, 

κα οπμηζκήζεζ ηαζ κα ακακεχζεζ ημ εκδζαθένμκ ηςκ πμθζηχκ βζα ηα εονςπασηά 

γδηήιαηα».
54

  

Απυ ιία άθθδ μπηζηή βςκία, απμηεθμφζε πνυζπδια βζα κα ηενδδεεί πνυκμξ έςξ 

υημο αθεκυξ, δ οκεήηδ επζηονςεεί απυ ηέζζενα πέιπηα ηςκ ηναηχκ-ιεθχκ (αάζεζ 

ζπεηζηήξ νήηναξ, πμο πνμζηέεδηε ζε αοηή) ηαζ αθεηένμο πναβιαημπμζδεμφκ μζ 

επζηείιεκεξ πνμεδνζηέξ εηθμβέξ ζηδ Γαθθία, ηαεχξ μ απενπυιεκμξ Πνυεδνμξ (J. 

Chirac) είπε ηαηδβμνδεεί ςξ ααζζηυξ οπαίηζμξ βζα ηδκ απυννζρδ ηδξ οκεήηδξ ζηδ 

πχνα ημο
55

 ηαζ μζ οπμρήθζμζ, δζάδμπμί ημο, ελέθναγακ δζαθμνεηζηέξ εέζεζξ ακαθμνζηά 

ιε ημ εεζιζηυ ιέθθμκ ηδξ ΔΔ, έηζζ χζηε κα ηαείζηαηαζ ακεδαθζηή μπμζαδήπμηε 

δζαπναβιάηεοζδ ιε ηδκ εκ θυβς πχνα, πνζκ ηδκ μνζζηζηή εηθμβή ημο κέμο πνμέδνμο. 

Ζ Δονςπασηή Δπζηνμπή απυ ηδκ πθεονά ηδξ πανμοζίαζε ημ «πέδζμ Γ βζα ηδ 

Γδιμηναηία, ημ Γζάθμβμ, ηδ Γδιυζζα ζογήηδζδ».
56

 ηυπμξ ημο ζπεδίμο ήηακ κα 

πνμηθδεεί έκαξ δδιυζζμξ δζάθμβμξ ζε εονςπασηυ επίπεδμ ακάιεζα ζημοξ πμθίηεξ ηαζ 

ηδκ Έκςζδ, έηζζ χζηε δ ηεθεοηαία κα ημοξ πνμζεββίζεζ ηαζ κα ιεζςεεί ημ 

«επζημζκςκζαηυ πάζια» ιεηαλφ ημοξ. Έηζζ, ηαηά πανάδμλμ ηνυπμ «αοηυ πμο δεκ 

ηαηάθενε δ οκέθεοζδ βζα ημ Μέθθμκ ηδξ Δονχπδξ ή δ ίδζα δ Γζαηοαενκδηζηή 

Γζάζηερδ ημο 2004 ημ πέηοπε ημ Γαθθζηυ δδιμρήθζζια: ηδκ ακααίςζδ ιζαξ δδιυζζαξ 
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 European Council, Declaration by the heads of States and Governments of the Member States of the 

European Union on the ratification of the Treaty establishing a Constitution for Europe. 
54

 Βθ. Κμοηζζάναξ, Ν., Η ηύρε ηνπ Δπξσπατθνύ Σπληάγκαηνο κεηά από( ηελ πεξίνδν) πεξηζπιινγή(ο), ζεθ. 
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  Βθ.  Ηςαηεζιίδδξ, Π.Κ., υ.π. (οπμζ.46), ζεθ. 12-13 
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 Βθ. Commission of the European Communities, The Commission’s contribution to the period of 

reflection and beyond: Plan-D for Democracy, Dialogue and Debate,  Brussels, 13.10.2005COM(2005) 
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ζογήηδζδξ ιε ηδ ζοιιεημπή ηδξ εονςπασηήξ ημζκήξ βκχιδξ βφνς απυ ημ πμθζηζηυ 

ιέθθμκ ηδξ Δονχπδξ».
57

 

Πανάθθδθα, ιενζημφξ ιήκεξ ανβυηενα δ Δπζηνμπή πανμοζίαζε «Μία αηγέκηα 

βζα ημοξ πμθίηεξ, πνμζθένμκηαξ απμηεθέζιαηα βζα ηδκ Δονχπδ», επζζδιαίκμκηαξ υηζ 

πένα απυ ημ «επζημζκςκζαηυ πάζια», έκα ααζζηυ πνμαθδιαηζηυ ζδιείμ ζπεηίγεηαζ ιε 

ηδκ εθθζπή παναβςβή άιεζςκ απμηεθεζιάηςκ απυ ηδκ ΔΔ βζα ηδκ επίθοζδ 

ηαεδιενζκχκ πνμαθδιάηςκ ηςκ πμθζηχκ (ηνμιμηναηία, ακενβία, αεζθυνμξ ακάπηολδ 

ηθπ). «Ζ „Δονχπδ ηςκ Απμηεθεζιάηςκ‟ ειθακίζηδηε έηζζ ςξ εκαθθαηηζηή πνμζέββζζδ 

βζα ηδκ οπένααζδ ηδξ ηνίζδξ πμο πνμέηορε απυ ημ αδζέλμδμ ζηδ δζαδζηαζία 

επζηφνςζδξ ημο οκηάβιαημξ».
58

  

Ζ «πενίμδμξ πενζζοθθμβήξ» απμηέθεζε ιία βυκζιδ πενίμδμ πνμηεζιέκμο κα 

δζαπζζηςεεί ηζ ηυζημξ ζοκεπαβυηακ βζα ηδκ Έκςζδ δ εβηαηάθεζρδ ηδξ οκηαβιαηζηήξ 

οκεήηδξ
59

 ηαζ κα δζαηοπςεμφκ εκαθθαηηζηά ζεκάνζα βζα ηδ δζέλμδμ ηδξ ΔΔ απυ ημ 

εεζιζηυ αδζέλμδμ. Οοζζαζηζηά πνμηάεδηακ πέκηε δζαθμνεηζηά εκαθθαηηζηά ζεκάνζα:
60

 

 

 οκέπζζδ ηδξ δζαδζηαζίαξ επζηφνςζδξ : 

Βαζζημί οπμζηδνζηηέξ αοηήξ ηδξ εκαθθαηηζηήξ επζθμβήξ εα ιπμνμφζακ κα εεςνδεμφκ 

ηα ηνάηδ-ιέθδ, ηα μπμία ήδδ είπακ επζηονχζεζ ηδ οκηαβιαηζηή οκεήηδ. Σμ ααζζηυ 

επζπείνδια είκαζ υηζ μζ πχνεξ πμο δεκ ηαηυνεςζακ κα επζηονχζμοκ ηδ οκεήηδ, εα 

έπνεπε κα επςιζζημφκ ημ αάνμξ ηδξ πνάλδξ ημοξ ηαζ κα ακαθάαμοκ ημ ιεβαθφηενμ 

ιένμξ ημο ηυζημοξ άνζδξ ημο αδζελυδμο. Πνυηεζηαζ βζα ιία ηαηηζηή πμο αημθμοεήεδηε 

ηαζ ζημ πανεθευκ ακαθμνζηά ιε ηδκ επζηφνςζδ ηδξ οκεήηδξ ημο Μάαζηνζπη ηαζ ηδξ 

Νίηαζαξ απυ ηδ Γακία ηαζ ηδκ Ηνθακδία ακηίζημζπα. ηζξ πνμακαθενυιεκεξ πενζπηχζεζξ 

δ επζηφνςζδ πναβιαημπμζήεδηε ιε δεφηενμ δδιμρήθζζια, αθμφ πνμδβμοιέκςξ 

πμνδβήεδηακ ακάθμβεξ ελαζνέζεζξ ζηα ηνάηδ-ιέθδ απυ μνζζιέκεξ νοειίζεζξ. ηδκ 

πενίπηςζδ υιςξ ηδξ οκηαβιαηζηήξ οκεήηδξ ημ εκδεπυιεκμ εζζαβςβήξ «νδηνχκ 

ελαίνεζδξ» δε θαίκεηαζ ςξ απμδεηηή πμθζηζηή θφζδ, ηαεχξ είκαζ ζπεδυκ αδζακυδημ κα 

θακηαζηεί ηακείξ πςξ εα ιπμνμφζε κα εθανιμζηεί δ οκεήηδ πςνίξ ηδκ πθήνδ 

ζφιπναλδ δφμ εη ηςκ ζδνοηζηχκ ιεθχκ ηδξ Κμζκυηδηαξ. Δπζπθέμκ, αηυια ηαζ ακ 

επακαθαιαακυηακ δ δζαδζηαζία ζε Γαθθία ηαζ Οθθακδία ιε εεηζηή έηααζδ, αιθίαμθδ 
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A02/06, ζεθ.4 
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 Βθ. Barroso, J.M., Better Institutions for better results, speech/07/203, European Parliament, Brussels, 

ζημ Ηςαηεζιίδδξ, Π.Κ., υ.π. (οπμζ.46), ζεθ 14 
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 Βθ. ζπεηζηά European Commission, The cost of the non-Constitution: Commission staff Working paper  
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 Βθ. Κμοηζζάναξ, Ν., υ.π. (οπμζ.54), ζεθ. 52-68 
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πανάιεκε δ επζηφνςζδ ηδξ οκεήηδξ ζε άθθα ηνάηδ-ιέθδ (Μ. Βνεηακία, Ηνθακδία, 

Πμθςκία, Γακία)
61

 βζα ηα μπμία ελανπήξ δζαηοπχκμκηακ ακδζοπίεξ, θυβς ηδξ 

«δζαβςβήξ» ημοξ ηαηά ηδ δζαπναβιάηεοζή ηδξ. 

 

 Δπακαδζαπναβιάηεοζδ ηδξ οκηαβιαηζηήξ οκεήηδξ : 

Σμ ζεκάνζμ αοηυ ααζίγεηαζ ζημ πέδζμ Β ημο εονςαμοθεοηή Andrew Duff, ημ μπμίμ 

πνμηείκεζ ηδκ εκίζποζδ ηςκ εεζιζηχκ ηαζ πμθζηζηχκ θζθμδμλζχκ ημο υθμο 

εβπεζνήιαημξ. Δζδζηυηενα, ιεηαλφ άθθςκ, πνμηείκεζ ηδ δζαηήνδζδ ημο Μένμοξ Η ηδξ 

οκηαβιαηζηήξ οκεήηδξ ηαζ ηδκ οπαβςβή ζε αοηυ ημο Μένμοξ ΗΗΗ, ηδ ιεηαηίκδζδ ημο 

Υάνηδ Θειεθζςδχκ Γζηαζςιάηςκ ζε Πανάνηδια ηδξ οκεήηδξ (πςνίξ κα ιεζχκεηαζ ημ 

ηφνμξ ημο) ηαζ ηδκ πεναζηένς απθμφζηεοζδ ηδξ νήηναξ passerelle. Ακαθμνζηά ιε ηδ 

δζαδζηαζία δζαπναβιάηεοζδξ πνμηείκεζ ημ πνυηοπμ ηδξ «ζοκηαβιαηζηήξ ζοκαπυθαζδξ» 

(ζφβηθδζδ ΓΚΓ ζε ζηεκή ζοκενβαζία ιε ημ Δονςπασηυ Κμζκμαμφθζμ) ηαζ ηέθμξ 

πνμηείκεζ δ επζηφνςζδ κα βίκεζ ιε δδιμρήθζζια ζε Δονςπασηή ηθίιαηα. Σμ θζθυδμλμ, 

ηαηά ηα άθθα, ζπέδζμ ημο εονςαμοθεοηή Andrew Duff ακ εηίεεημ ζε εθανιμβή, ήηακ 

πμθφ πζεακυ κα ακμίλεζ ημ ημοηί ηδξ Πακδχναξ ηαζ κα εκηείκεζ ηζξ ζοβηνμφζεζξ ηαηά ηδ 

θάζδ ακαγήηδζδξ εκυξ ζοιαζααζιμφ βζα ηδ δζέλμδμ απυ ηδ εεζιζηή ηνίζδ. 

 

 Οιυηεκηνμζ ηφηθμζ ηαζ ζηθδνυξ πονήκαξ : 

Σμ ζεκάνζμ αοηυ οπμζηδνίγεζ μ Βέθβμξ πνςεοπμονβυξ Guy Verhofstadt ηαζ ζοκίζηαηαζ 

ζηδκ μιμζπμκδζαηή ζοκηαβιαηζηή ζοβηνυηδζδ ηδξ ΔΔ απυ ιία μιάδα ζηθδνμφ πονήκα  

ηναηχκ, πμο εα ζοιιεηέπμοκ μζηεζμεεθχξ ζηζξ «Ζκςιέκεξ Πμθζηείεξ ηδξ Δονχπδξ», 

εκχ ηα οπυθμζπα ηνάηδ εα απμηεθμφκ ιένμξ εκυξ ελςηενζημφ μιυηεκηνμο ηφηθμο, ημο 

«Ονβακζζιμφ Δονςπασηχκ ηναηχκ». Βαζίγεηαζ ζημ επζπείνδια υηζ δ απυννζρδ ηδξ 

οκηαβιαηζηήξ οκεήηδξ μθείθεηαζ ζημ βεβμκυξ υηζ μζ πμθίηεξ επζεοιμφκ πενζζζυηενδ 

Δονχπδ. Σμ ζεκάνζμ αοηυ ιπμνεί κα εεςνδεεί ςξ ιία αηυια ιέεμδμξ 

«δζαθμνμπμζδιέκδξ μθμηθήνςζδξ» ηδξ ΔΔ.
62

 Χζηυζμ, υπςξ έπεζ απμδείλεζ ηαζ δ ιέπνζ 

ζήιενα ειπεζνία (π.π. εεζιυξ εκζζποιέκδξ ζοκενβαζίαξ), έκα πανυιμζμ ζεκάνζμ 

θακηάγεζ μοημπζηυ δεδμιέκμο υηζ δεκ οπάνπεζ δ ακάθμβδ πμθζηζηή αμφθδζδ. 
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 Δζδζηυηενα ζηδ Γακία, δδιμζημπήζεζξ, πνζκ ηα ανκδηζηά δδιμρδθίζιαηα ζε Γαθθία ηαζ Οθθακδία, 
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 Σνμπμπμζήζεζξ πςνίξ ακαεεχνδζδ ηςκ οκεδηχκ (cherry – picking I) : 

Ζ πνυηαζδ αοηή ζοκίζηαηαζ ζηδ δζαηήνδζδ ημο οπάνπμκημξ εεζιζημφ πθαζζίμο ιε ηδκ 

πνμζεήηδ ζε αοηυ αθθαβχκ, βζα ηζξ μπμίεξ δεκ απαζηείηαζ ακαεεχνδζδ, αθθά ιπμνεί κα 

αημθμοεδεμφκ εκαθθαηηζηέξ δζαδζηαζίεξ (π.π. ζφζηαζδ εέζδξ Τπμονβμφ Δλςηενζηχκ 

ιε δζμνβακζηή ζοιθςκία, ζφζηαζδ εέζδξ ιυκζιμο Πνμέδνμο ημο οιαμοθίμο ιε 

αιζβχξ δζαδζηαζηζηυ νυθμ ηθπ). Πνυηεζηαζ βζα πενζμνζζιέκδξ έηηαζδξ ηνμπμπμζήζεζξ, 

πμο εα ζοκέααθακ εθάπζζηα ζηδ αεθηίςζδ ημο εεζιζημφ ζοζηήιαημξ θεζημονβίαξ ηδξ 

ΔΔ ηαζ εα ζηενμφκηακ  έζης έιιεζδξ (ιέζς ημζκμαμοθεοηζηήξ επζηφνςζδξ) θασηήξ 

κμιζιμπμίδζδξ. 

 

 Μίκζ  οκεήηδ – δ πνυηαζδ Sarkozy (cherry picking II) 

Σμ ζεκάνζμ αοηυ, πμο πνμηάεδηε απυ ημκ οπμρήθζμ βζα ηδ βαθθζηή πνμεδνία Ν. 

Sarkozy, οπμζηδνίγεζ ηδκ πενζμνζζιέκδ ακαεεχνδζδ ηςκ οθζζηάιεκςκ ζοκεδηχκ, ιε 

ηδκ οζμεέηδζδ ιίαξ ιίκζ ζοκεήηδξ, δ μπμία εα πενζθαιαάκεζ μνζζιέκεξ εεζιζηέξ 

ηαζκμημιίεξ ηδξ οκηαβιαηζηήξ οκεήηδξ, αθθά ηαζ κέεξ (υπςξ πνμηάζεζξ βζα ηζξ 

πνμτπμεέζεζξ δζεφνοκζδξ ηδξ ΔΔ, ηδ θήρδ απμθάζεςκ ζε εέιαηα θμνμθμβίαξ ηθπ). 

Έηζζ απυ ηδ ιία δ δζάζςζδ ααζζηχκ εειάηςκ εεζιζηήξ ιεηαννφειζζδξ ηαεζζηά ηδκ 

πνμζέββζζδ αοηή ζδζαίηενα εθηοζηζηή, απυ ηδκ άθθδ υιςξ δ οζμεέηδζδ ηαζ άθθςκ 

ηαζκμημιζχκ, εηηυξ οκηαβιαηζηήξ οκεήηδξ, ηδκ ηαεζζηά ιάθθμκ μοημπζηή. 

 

Ζ επζθμβή εκυξ απυ αοηά ηα εκαθθαηηζηά ζεκάνζα δεκ ακαιεκυηακ κα επζδνάζεζ 

ιυκμ ζηδ εεζιζηή ιμνθή ηδξ ΔΔ, αθθά ηαζ ζηδκ μνβάκςζδ ηαζ δζαπείνζζδ ηδξ 

πμθζηζηήξ ελμοζίαξ ζημ εζςηενζηυ ηδξ.
63

 Δζδζηυηενα, δ επζθμβή ηφνςζδξ ιίαξ αηυια 

Γζεεκμφξ οκεήηδξ (έκακηζ εκυξ ηοπζημφ ή άηοπμο ζοκηάβιαημξ) πνμζδίδεζ ζηδκ 

Έκςζδ παναηηήνα ζοκμιμζπμκδζαημφ ιμνθχιαημξ, αάζεζ ημο μπμίμο δ δδιμηναηζηή 

ανπή οπδνεηείηαζ ηαθφηενα  ιέζα απυ ιία δδιμηναηζηή ημζκςκία ηναηχκ, πμο 

ζοκδζαπεζνίγμκηαζ ηζξ εεκζηέξ ηονζανπίεξ ημοξ, ηαζ υπζ απυ ηδ ζοβηνυηδζδ ιίαξ κέαξ 

πμθζηείαξ, ιε δζηυ ηδξ δήιμ. Ζ δε επζζηνμθή ζηδ οκεήηδ ηδξ Νίηαζαξ, εα 

ζοκεπαβυηακ ηδκ ειπέδςζδ ημο ζοκμιμζπμκδζαημφ πνμηφπμο ηαζ ηδκ δδιμηναηζηή 

απμδοκάιςζδ ηδξ ΔΔ, ηαεχξ εα ζηενμφζε απυ ηδκ ηεθεοηαία ηδκ δοκαηυηδηα 

εθανιμβήξ ηνίζζιςκ εεζιζηχκ ηαζκμημιζχκ ηδξ οκηαβιαηζηήξ οκεήηδξ, πμο 

ζοιαάθθμοκ ζηδκ ειαάεοκζδ ηαζ ζηδκ εκίζποζδ ημο δδιμηναηζημφ παναηηήνα ηδξ.  
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 Βθ. Υνοζμπυμο, Γ.Ν, υ.π. (οπμζ. 23), ζεθ. 226-234 
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Ζ επζθμβή ημο πνχημο ζεκανίμο, δδθ. δ δζαηήνδζδ ζημ αηέναζμ ηδξ 

οκηαβιαηζηήξ οκεήηδξ, εα απμηεθμφζε έκα ζδιακηζηυ αήια βζα ηδκ μιμζπμκδζαηή 

πνμμπηζηή ηδξ ΔΔ, ηαεχξ δ εκ θυβς ζοκεήηδ ζοιαάθθεζ ζηδκ μιμζπμκδζαηή 

ζοβηνυηδζδ ηδξ ιέζς ηδξ εκζςιάηςζδξ ημο Υάνηδ Θειεθζςδχκ Γζηαζςιάηςκ, ηδκ 

εκίζποζδ ημο δδιμηναηζημφ παναηηήνα ηδξ ΔΔ, ηδκ ηαεζένςζδ πμθζηζηχκ ζοιαυθςκ, 

ηδ ζοκηαβιαημπμίδζδ ηδξ ανπήξ ηδξ οπενμπήξ ημο ημζκμηζημφ δζηαίμο ηθπ. Σέθμξ, δ 

επζθμβή εκυξ ζεκανίμο πμο επζδζχηεζ ηνμπμπμίδζδ ηδξ Νίηαζαξ ηαζ ηδκ ακηζιεηχπζζδ 

ηςκ αδοκαιζχκ ηδξ, πςνίξ οπένιεηνεξ θζθμδμλίεξ, εα δζηαίςκε ημο οπμζηδνζηηέξ ημο 

ζοκαζκεηζημφ πνμηφπμο, αάζεζ ημο μπμίμο ζηυπμξ ηδξ εκμπμίδζδξ εα πνέπεζ κα είκαζ δ 

επίηεολδ ζοκεδηχκ ζηαεενήξ δζαηοαένκδζδξ ζε ημζκςκίεξ πμο παναηηδνίγμκηαζ απυ 

έκημκεξ δζαζνεηζηέξ ημιέξ. Σμ ζοκαζκεηζηυ πνυηοπμ ίζςξ είκαζ αοηυ πμο πενζβνάθεζ 

ηαθφηενα ηδκ ΔΔ, ηαηά ηδκ ζοβηεηνζιέκδ ζζημνζηή ζοβηονία, ηαεχξ δ δζεφνοκζδ ημο 

2004 δδιζμφνβδζε ηζξ πζμ ηαηάθθδθεξ πνμτπμεέζεζξ βζα ηδ ζοβηνυηδζδ ιίαξ ημζκςκίαξ 

ηναηχκ πμο παναηηδνίγεηαζ απυ έκημκεξ δζαζνεηζηέξ ημιέξ, αοηυ υιςξ δε ζδιαίκεζ υηζ 

απμηεθεί ηαοηυπνμκα ηαζ ηδκ ηαθφηενδ επζθμβή βζα ημκ εηδδιμηναηζζιυ ηδξ. 

 

3.2
 
Η Μεηαππςθμιζηική ενηολή 

 

ηζξ 23 Ημοκίμο ημο 2007 ημ Δονςπασηυ οιαμφθζμ έεεζε ηέθμξ ζηδ δζεηή πενίμδμ 

πενζζοθθμβήξ ιε ηδκ μιυθςκδ έβηνζζδ ηδξ εκημθήξ, πμο απμηεθεί ηδκ απμηθεζζηζηή 

αάζδ ηαζ ημ απμηθεζζηζηυ πθαίζζμ ηςκ ενβαζζχκ ηδξ επυιεκδξ ΓΚΓ, δ μπμία αάζεζ ηδξ 

εκημθήξ ακαθαιαάκεζ ημ ηαεήημκ ηνμπμπμίδζδξ ηςκ ζζπομοζχκ οκεδηχκ, 

πνμηεζιέκμο κα εκζζποεεί δ απμηεθεζιαηζηυηδηα, δ δδιμηναηζηυηδηα ηαζ δ ζοκμπή ηδξ 

ελςηενζηήξ δνάζδξ ηδξ δζεονοιέκδξ ΔΔ. Ζ Μεηαννοειζζηζηή οκεήηδ εα εζζαβάβεζ 

ζηζξ οπάνπμοζεξ οκεήηεξ ηαζκμηυια ζημζπεία ηδξ ΓΚΓ ημο 2004, εβηαηαθείπμκηαξ, 

ςζηυζμ, ηδ ζοκηαβιαηζηή ακηίθδρδ ηαζ ηδ ζπεηζηή ακαθμνά ζηα ζφιαμθα ηδξ ΔΔ. Με 

άθθα θυβζα, ημ Δονςπασηυ οιαμφθζμ ηαζκμηυιδζε, εηηεθχκηαξ επί ηδξ μοζίαξ 

ηαεήημκηα ΓΚΓ, πνμααίκμκηαξ ζε ζοιθςκία ημο μνζζηζημφ πενζεπμιέκμο ηδξ κέαξ 

οκεήηδξ, αθήκμκηαξ ζηδ ΓΚΓ, πμο εα αημθμοεμφζε ηδκ εηηέθεζδ ηαεδηυκηςκ 

κμιζηήξ, ηεπκζηήξ θφζδξ ηαζ ηδκ «ηάεανζδ» ημο ηεζιέκμο απυ ακεπζεφιδημοξ 

ζοκηαβιαηζημφξ ζοιαμθζζιμφξ.
64
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 ε αοηυ ημ ζδιείμ αλίγεζ κα ακαθενεεί υηζ ημ ιυκμ εεζιζηυ υνβακμ πμο, ακ ηαζ ελέθναζε ζφιθςκδ 

βκχιδ, δζαηφπςζε ηδκ απμβμήηεοζή ημο ήηακ ημ Δονςπασηυ Κμζκμαμφθζμ. Δζδζηυηενα, ελέθναζε ηδκ 

απμβμήηεοζή ημο βζα ηδκ απχθεζα ζδιακηζηχκ ζημζπείςκ ημο οκηάβιαημξ, ηονίςξ ηςκ πμθζηζηχκ 
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Ζ ΓΚΓ ζοβηθήεδηε απυ ηδκ πμνημβαθζηή πνμεδνία ζηζξ 23 Ημοθίμο 2007 ηαζ 

πανμοζίαζε ημ ηεθζηυ ηείιεκμ ηδξ Μεηαννοειζζηζηήξ οκεήηδξ ζηζξ 5 Οηηςανίμο, ημ 

μπμίμ ζογδηήεδηε ζημ Δονςπασηυ οιαμφθζμ ημο Οηηςανίμο (υπμο δζεοεεηήεδηακ μζ 

ηεθεοηαίεξ θεπημιένεζεξ ακαθμνζηά ιε ημκ ακαεεςνδιέκμ «οιαζααζιυ ηςκ 

Ηςακκίκςκ», θυβς ηδξ ειιμκήξ ηδξ πμθςκζηήξ ηοαένκδζδξ βζα κα απμδεπεεί ημ 

ζφζηδια ηδξ δζπθήξ πθεζμρδθίαξ, ηαζ ιε ηδκ  δζεηδίηδζδ ηδξ Ηηαθίαξ βζα ιία πνυζεεηδ 

έδνα ζημ Κμζκμαμφθζμ) ηαζ οπμβνάθδηε ζηζξ 13 Γεηειανίμο 2007 ζηδ Λζζζααχκα. 

Δκδζαθένμκ, ςζηυζμ, πανμοζζάγεζ δ πανάεεζδ ηςκ δζαπναβιαηεφζεςκ, ηςκ 

ζοβηνμφζεςκ ηαζ ηςκ ζοιαζααζιχκ πμο ιεζμθάαδζακ απυ ηδκ έκανλδ ηδξ «πενζυδμο 

πενζζοθθμβήξ» ιέπνζ ηδκ «Δκημθή» ημο Δονςπασημφ οιαμοθίμο ηςκ Βνολεθθχκ ημκ 

Ημφκζμ ημο 2007. Ζ βενιακζηή πνμεδνία (α΄ ελάιδκμ 2007) ηθήεδηε κα εέζεζ έκα ηέθμξ 

ζημ εεζιζηυ αδζέλμδμ ηδξ ΔΔ. «Ο „ηεηναβςκζζιυξ ημο ηφηθμο‟ ημο πεδίμο ημο 

οκηάβιαημξ, απμηεθμφζε έκα ζδζαίηενα δφζημθμ ηαεήημκ αηυια ηαζ βζα ιία βοκαίηα 

ιε ηζξ πμθζηζηέξ ζηακυηδηεξ ηαζ ηδκ επζζηδιμκζηή ηαηάνηζζδ ηδξ ηαβηεθάνζμο 

Merkel».
65 

Σα ηνάηδ-ιέθδ ηδξ ΔΔ είπακ δζαζπαζηεί, ιεηά ηδκ απυννζρδ ηδξ 

οκηαβιαηζηήξ οκεήηδξ, ζε ηνεζξ δζαηνζηέξ παναηάλεζξ: 

 

 Σα ηνάηδ πμο είπακ επζηονχζεζ ηδ οκεήηδ επζεοιμφζακ, ακ υπζ ηδ 

ελμθμηθήνμο δζάζςζή ηδξ, ημοθάπζζημκ ηδ δζάζςζδ ηδξ «μοζίαξ» ηδξ. 

Μάθζζηα ιε πνςημαμοθία ηδξ Ηζπακίαξ ηαζ ημο Λμολειαμφνβμο (πχνεξ πμο 

ιέζς δδιμρδθίζιαημξ επζηφνςζακ ηδ οκηαβιαηζηή οκεήηδ) 

πναβιαημπμζήεδηε ιία ακεπίζδιδ ζοκάκηδζδ ηςκ «Φίθςκ ημο 

οκηάβιαημξ», ζηζξ 26 Ηακμοανίμο ζηδ Μαδνίηδ, ιε ζημπυ κα αημοζηεί ηαζ 

δ θςκή εηείκςκ πμο είπακ «καζ». 

 Σα ηνάηδ πμο ακηζιεηχπζζακ δοζημθίεξ ζηδκ επζηφνςζδ ηαζ δζεηδζημφζακ 

ηνμπμπμζήζεζξ. Δζδζηυηενα δ Γαθθία, ιέζς ημο Πνμέδνμο ηδξ Ν. Sarkozy, 

πνυηεζκε ιία ιίκζ-ζοκεήηδ (εέημκηαξ, ιεηαλφ άθθςκ, ςξ ααζζηή πνμτπυεεζδ 

ηδκ αθαίνεζδ ημο άνενμο πμο ακαθένεηαζ ζημκ «εθεφεενμ ηαζ ακυεεοημ 

ακηαβςκζζιυ»), εκχ δ Οθθακδία δζεηδζημφζε ηνμπμπμζήζεζξ υπζ ιυκμ 

ιμνθμθμβζηέξ αθθά ηαζ μοζζαζηζηέξ, υπςξ ηδκ ηαηάνβδζδ ημο Υάνηδ 

Θειεθζςδχκ Γζηαζςιάηςκ, ηδξ ακαθμνάξ ηδξ ανπήξ οπενμπήξ ηθπ. 

                                                                                                                                               
ζοιαμθζζιχκ ηαζ ελέθναζε ηδκ ακδζοπία ημο βζα ηδκ εηπχνδζδ ελαζνέζεςκ απυ ζδιακηζηέξ νοειίζεζξ 

ζε μνζζιέκα ηνάηδ ιέθδ ηαζ βζα επενζηέξ ζοιπενζθμνέξ απέκακηζ ζηα εονςπασηά ζδακζηά ηδξ 

αθθδθεββφδξ ηαζ ηδξ εκμπμίδζδξ. Βθ. ζπεηζηά Ziller, Jacques, Il nuovo Trattato Europeo, ζεθ. 25 
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 Βθ. Mastronardi, Francesco & Anna Monica Spanò, Conoscere il Trattato di Lisbona, ζεθ 45 
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 Σα ηνάηδ πμο ακέααθθακ ηζξ δζαδζηαζίεξ επζηφνςζδξ ηαζ δζεηδζημφζακ ιία 

επακαδζαπναβιάηεοζδ ηδξ οκεήηδξ ζε ιζηνυηενδ ή ιεβαθφηενδ ηθίιαηα. 

ε αοηήκ ηδκ μιάδα ηναηχκ δζαηνίεδηε, υπςξ ήηακ ακαιεκυιεκμ, δ Μ. 

Βνεηακία, δ Πμθςκία, αθθά ηαζ δ Σζεπία. 

 

Ζ Γενιακία, πμο ακήηε ζηδκ πνχηδ μιάδα ηναηχκ, («Οιάδα Φίθςκ ημο 

οκηάβιαημξ») έεεζε δφμ ααζζημφξ ζηυπμοξ βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηδξ ηνίζδξ:
66

 

πνχημκ, κα δζαζςεεί ημ ιεβαθφηενμ ιένμξ ημο οκηάβιαημξ ηαζ δεφηενμκ κα 

δζαηοπςεεί ηαζ ζοκηεεεί ημ κέμ ηείιεκμ ιε ηέημζμ ηνυπμ χζηε κα απμθεοπεεί δ 

πνμζθοβή ζε δδιμρδθίζιαηα (Οζ πχνεξ πμο δεκ οπμπνεμφκηακ κα πναβιαημπμζήζμοκ 

δδιμρήθζζια, αθθά ημ έπναλακ ή ήηακ δζαηεεεζιέκεξ κα ημ πνάλμοκ, ακαπανήβαβακ  

ιία επζπεζνδιαημθμβία ακαθμνζηά ιε ηδ «ζοκηαβιαηζηή θφζδ» ηδξ οκεήηδξ πμο 

δζηαζμθμβμφζε ηδκ πνμζθοβή ζε δδιμρήθζζια. Ακ απεκακηίαξ δ «ζοκηαβιαηζηή θφζδ» 

ελέθεζπε, ηυηε ηα δδιμρδθίζιαηα δεκ εα ήηακ πθέμκ απαναίηδηα).
67 

Γζα ηδκ επίηεολδ 

ηςκ ζηυπςκ αοηχκ δ βενιακζηή πνμεδνία οζμεέηδζε ιία ζηναηδβζηή δφμ ζηαδίςκ: 

πνχημκ, ηδκ επίηεολδ πμθζηζηήξ ζοκαίκεζδξ βζα ηδκ Πμθζηζηή Γήθςζδ βζα ηζξ αλίεξ ηαζ 

ημοξ ζηυπμοξ ημο εονςπασημφ εβπεζνήιαημξ (εκυρεζ ηδξ πεκηδημκηαεημφξ επεηείμο απυ 

ηδκ ίδνοζδ ηδξ Κμζκυηδηαξ) ηαζ δεφηενμκ, ηδκ επίηεολδ ζοιθςκίαξ βζα ηδ εεζιζηή 

δζεοεέηδζδ ζημ Δονςπασηυ οιαμφθζμ ημο Ημοκίμο ημο 2007. 

 Ζ «Γήθςζδ ημο Βενμθίκμο», έκα ηείιεκμ, πμο πνμζπάεδζε κα επακαθένεζ ζηδ 

ικήιδ υθςκ ηα ιέπνζ ζήιενα επζηεφβιαηα ηδξ ΔΔ, αθθά ηαζ ηδκ ακάβηδ ακηζιεηχπζζδξ 

κέςκ πνμηθήζεςκ ζημ ιέθθμκ, ηαηέθδλε ζημ ζοιπέναζια υηζ δ ΔΔ πνεζάγεηαζ έκα 

«ακακεςιέκμ ημζκυ εειέθζμ…βζαηί δ Δονχπδ είκαζ ημ ημζκυ ιαξ ιέθθμκ». 

Υαναηηδνίζηδηε, πανυθα αοηά, ςξ έκα ηείιεκμ ζδζαίηενα «παιδθμφ πανμκμιαζηή»,
68

 

πμο δε ζοιαάθθεζ ζηδκ άνενςζδ εκυξ κέμο πμθζηζημφ μνάιαημξ βζα ημ ιέθθμκ ηδξ ΔΔ.  

Μεηά  ηδ Γήθςζδ ημο Βενμθίκμο ηαζ ηδκ βεκζηή απμδμπή ηδξ ακάβηδξ βζα οπένααζδ 

ηδξ ηνίζδξ ηαζ πνμχεδζδξ εκυξ κέμο ζπεδίμο βζα ηδ εεζιζηή δζεοεέηδζδ ηδξ ΔΔ, δ 

βενιακζηή πνμεδνία λεηίκδζε δζαπναβιαηεφζεζξ ιε υθα ηα ειπθεηυιεκα ιένδ (ηνάηδ-

ιέθδ, Κμζκμαμφθζμ, Δπζηνμπή), ιε ζηυπμ ζημ επυιεκμ Δονςπασηυ οιαμφθζμ κα 

ηαεμνζζηεί ημ μνζζηζηυ πενζεπυιεκμ ηδξ κέαξ ζοκεήηδξ. 
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 Βθ. Ηςαηεζιίδδξ, Π.Κ., υ.π. (οπμζ.46), ζεθ.20 
67

 Βθ. Ziller, Jacques, υ.π. (οπμζ.64), ζεθ.116-117 
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 Βθ. Ηςαηεζιίδδξ, Π.Κ., υ.π. (οπμζ.46), ζεθ.21  
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Ζ βενιακζηή πνμεδνία είπε ςξ ααζζηυ ηαεήημκ κα δζαζχζεζ ηζξ ααζζηέξ 

εεζιζηέξ ηαζκμημιίεξ ηδξ οκηαβιαηζηήξ οκεήηδξ, ζηακμπμζχκηαξ ημοξ «Φίθμοξ ημο 

οκηάβιαημξ», αθθά βζα κα ημ πεηφπεζ αοηυ έπνεπε κα οπεναεί ηέζζενζξ ζημπέθμοξ: ηδκ 

Μ. Βνεηακία, ηδκ Οθθακδία, ηδ Γαθθία, αθθά ηαζ ηδκ Πμθςκία. 

Ζ βεκζηή πμθζηζηή εέζδ ηςκ ηνζχκ πνχηςκ πςνχκ ήηακ κα απαθθαπεεί ημ 

ηείιεκμ ηδξ οκεήηδξ απυ ζοκηαβιαηζημφξ ζοιαμθζζιμφξ, χζηε κα ιπμνέζμοκ κα 

πνμπςνήζμοκ ζηδκ επζηφνςζή ηδξ ιέζς ημζκμαμοθεοηζηχκ δζαδζηαζζχκ, αίηδια ημ 

μπμίμ ζηακμπμζήεδηε, ηαεχξ δ Πνμεδνία απμθάζζζε ηδκ εβηαηάθεζρδ ημο υνμο 

«φκηαβια» ηαζ ηδξ μνμθμβίαξ ηναηζημβεκμφξ πνμέθεοζδξ, ηδκ πανμοζίαζδ ηδξ κέαξ 

οκεήηδξ, ςξ ηνμπμπμζδηζηήξ, πμο δεκ ηαηανβεί ηζξ πνμδβμφιεκεξ ηαζ ηέθμξ ηδκ 

απμθοβή ηδξ νδηήξ ακαθμνάξ ηδξ ανπήξ οπενμπήξ ημο δζηαίμο ηδξ ΔΔ ζημ ζχια ηδξ 

οκεήηδξ ιε ηδκ ακηίζημζπδ πνμζεήηδ ιίαξ ζπεηζηήξ Γήθςζδξ. 

Με ηδκ ακςηένς δζεοεέηδζδ ζηακμπμζήεδηε ηαζ έκα απυ ηα ααζζηά αζηήιαηα ηδξ 

Οθθακδίαξ, πμο αθμνμφζε ηδκ απμβφικςζδ ημο ηεζιέκμο απυ ζοκηαβιαηζημφξ 

ζοιαμθζζιμφξ ηαζ υνμοξ. Χζηυζμ δ μθθακδζηή ηοαένκδζδ δεκ πενζμνίζηδηε ζε 

ηοπζηέξ, ζοιαμθζηέξ ηνμπμπμζήζεζξ αθθά γήηδζε ηαζ αθθαβέξ μοζίαξ, αλζχκμκηαξ ηδκ 

αθαίνεζδ ημο Υάνηδ απυ ημ ζχια ηδξ οκεήηδξ, οπμζηδνίγμκηαξ υηζ δ εκζςιάηςζή 

ημο μθεζθυηακ ζημ ζοκηαβιαηζηυ παναηηήνα ημο ηεζιέκμο, επζπείνδια πμο ςζηυζμ δεκ 

εοζηαεμφζε ακ θδθεεί οπυρδ υηζ δ κμιζηή δεζιεοηζηυηδηα ημο Υάνηδ είπε ηεεεί επί 

ηάπδημξ ήδδ απυ ηδ ΓΚΓ ηδξ Νίηαζαξ. Ηδζαίηενδ έηπθδλδ πνμηάθεζε ημ αίηδια ημο 

Πνμέδνμο ηδξ Γαθθίαξ βζα ηδκ ηαηάνβδζδ ημο άνενμο πενί «εθεφεενμο ηαζ ακυεεοημο 

ακηαβςκζζιμφ», γήηδια πμο ζηδ Γαθθία είπε εεςνδεεί ςξ ααζζηυξ θυβμξ απυννζρδξ 

ιίαξ οκηαβιαηζηήξ οκεήηδξ ιε ειθακχξ θζθεθεφεενμ  πνμζακαημθζζιυ, ηάηζ πμο 

απμηεθμφζε ιία ηίκδζδ ζοιαμθζημφ παναηηήνα ημο κεμεηθεβέκημξ Πνμέδνμο βζα κα 

ηαηεοκάζεζ ημ βαθθζηυ εηθμβζηυ ζχια. 

Ζ Μ. Βνεηακία, επζπθέμκ, ιέζς ημο Πνςεοπμονβμφ ηδξ, Tony Blair, έεεζε, ςξ 

πνμτπυεεζδ βζα κα πανάζπεζ ηδ ζοβηαηάεεζή ηδξ ζηδ κέα εεζιζηή δζεοεέηδζδ, δ κέα 

οκεήηδ κα ιδκ επζδνά ζηδ θμνμθμβία, ζηδκ ημζκςκζηή αζθάθζζδ, ζηδκ ελςηενζηή 

πμθζηζηή ηαζ ζηδκ πμθζηζηή άιοκαξ, ηαεχξ ηαζ ζημ πεδίμ ηδξ δζηαζμζφκδξ ηαζ ηςκ 

εζςηενζηχκ οπμεέζεςκ. Οζ εέζεζξ αοηέξ απμηέθεζακ ηδκ θεβυιεκδ «ηυηηζκδ βναιιή» 

πμο πάναλε δ Μ. Βνεηακία ηαηά ηζξ δζαπναβιαηεφζεζξ. Δζδζηυηενα, δ Μ. Βνεηακία 

επζδίςλε ηαζ πέηοπε ηδκ ελαίνεζή ηδξ απυ ηδκ εθανιμβή ημο Υάνηδ ηςκ Θειεθζςδχκ 

Γζηαζςιάηςκ ηαζ ηςκ νοειίζεςκ ζημκ ημιέα ηδξ Γζηαζμζφκδξ ηαζ Δζςηενζηχκ 

Τπμεέζεςκ, ηαεχξ ηαζ ηδ εέζπζζδ «Τπμονβμφ Δλςηενζηχκ ηδξ Έκςζδξ». 
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Σέθμξ, μζ δζαπναβιαηεφζεζξ δεκ πενζμνίζηδηακ ιυκμ ζηδκ ελάθεζρδ 

ζοκηαβιαηζηχκ ζοιαμθζζιχκ απυ ηδ οκεήηδ. Ζ απυννζρδ ηδξ οκηαβιαηζηήξ 

οκεήηδξ θάκδηε κα ακμίβεζ έκα «πανάεονμ εοηαζνίαξ» βζα ηδκ επακαδζαπναβιάηεοζδ 

γδηδιάηςκ, πμο ήδδ είπακ εβηνζεεί ζηδ Ρχιδ ημ 2004 ηαζ είπακ παναηηδνζζηεί ςξ 

ιείγμκμξ ζδιαζίαξ ιεηαννοειίζεζξ βζα ηδκ απμηεθεζιαηζηή θεζημονβία ηδξ δζεονοιέκδξ 

ΔΔ. Αλζμικδιυκεοηδ είκαζ δ ζηάζδ ηδξ πμθςκζηήξ ηοαένκδζδξ ιε ηεκηνζηυ ζδιείμ 

ηνζαήξ, ιεηαλφ άθθςκ, ημ κέμ ζφζηδια ζηάειζζδξ ρήθςκ. Ζ Πμθςκία αλζχκμκηαξ κα 

αολήζεζ ηδκ αημιζηή δζαπναβιαηεοηζηή ηδξ εέζδ (υπζ ζοκάπημκηαξ ζοιιαπίεξ, αθθά 

ιάθθμκ πνμηαθχκηαξ ηαζ δδιζμονβχκηαξ «επενμφξ») δζεηδζημφζε «ρήθμοξ», πμο εα 

ηδκ ηαηέηαζζακ ιεηαλφ ηςκ ιεβάθςκ ηναηχκ, ρήθμοξ πμο δζέεεηε αάζεζ ημο 

πνμδβμφιεκμο ζοζηήιαημξ ηδξ Νίηαζαξ. Χζηυζμ, δεδμιέκμο υηζ ημ κέμ ζφζηδια 

εζδζηήξ πθεζμρδθίαξ εεςνείημ ιείγμκμξ ζδιαζίαξ ιεηαννφειζζδ, δ πμθςκζηή 

ηοαένκδζδ δε ανήηε οπμζηδνζηηέξ ιεηαλφ ηςκ οπμθμίπςκ 26 ηναηχκ. Έηζζ μζ αδεθθμί 

Kaczynski, οπμηζκμφιεκμζ απυ ηα εεκζηζζηζηά ηαζ ακηί-βενιακζηά ημοξ αζζεήιαηα,
69

 

οπυ ηδκ απεζθή άζηδζδξ αέημ, πέηοπακ ηδκ ακααμθή ηδξ πθήνμοξ εθανιμβήξ ημο κέμο 

ζοζηήιαημξ βζα ημ 2017, ηδ δζαηήνδζδ ζε ζζπφ ιίαξ ακαεεςνδιέκδξ ιμνθήξ ημο 

«οιαζααζιμφ ηςκ Ηςακκίκςκ» ηαζ ηδκ ελαίνεζδ ημοξ απυ ηδκ εθανιμβή ημο Υάνηδ 

Θειεθζςδχκ Γζηαζςιάηςκ. 

Μέζα απυ εηηεκείξ δζαπναβιαηεφζεζξ ηαζ ζοιαζααζιμφξ, πμο δεκ αθμνμφζακ 

ιυκμ ημ ζοκηαβιαηζηυ παναηηήνα ηδξ οκεήηδξ, αθθά ηαζ γδηήιαηα, πμο ήδδ είπακ 

θάαεζ ηδκ έβηνζζδ ηςκ ανπδβχκ ηςκ ηναηχκ-ιεθχκ ζηδ Ρχιδ ημ 2004, δ βενιακζηή 

πνμεδνία εηπθήνςζε ημ ηαεήημκ, πμο ηδξ ακέεεζε ημ Δονςπασηυ οιαμφθζμ ημο 

Ημοκίμο ημο 2006, «κα εειεθζςεεί ιία κέα ημζκή αάζδ βζα  ηδκ Έκςζδ πνζκ ηζξ 

εονςεηθμβέξ ημο 2009». 

                                                 
69

 Υαναηηδνζζηζηή είκαζ δ δήθςζδ ηςκ αδεθθχκ Kaczynski, ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία δ πχνα ημοξ εα 

δζέεεηε ιεβαθφηενμ πθδεοζιυ ηαζ άνα ιεβαθφηενδ δζαπναβιαηεοηζηή ζηακυηδηα ακ δεκ είπε δεπηεί ηζξ 

δμθμθμκζηέξ επζεέζεζξ ηςκ Γενιακχκ ηαηά ημ δεφηενμ παβηυζιζμ πυθειμ. Πνυηεζηαζ βζα δδθχζεζξ πμο 

ακααζχκμοκ ιζζαθθμδμλίεξ ηαζ εεκζηζζηζηά ζοιθένμκηα, πμο δ ιεηαπμθειζηή Δονχπδ θαζκυηακ κα είπε 

λεπενάζεζ.  
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4. Σα Πνηνηηθά Υαξαθηεξηζηηθά ηεο πλζήθεο ηεο Ληζζαβώλαο  

 

Ζ οκεήηδ ηδξ Λζζζααχκαξ είκαζ ιία ηνμπμπμζδηζηή ζοκεήηδ, δ μπμία εκζςιαηχκεζ 

πμζηίθεξ ηαζκμημιίεξ ζημ ζζπφμκ πνςημβεκέξ δίηαζμ ηδξ ΔΔ. Οζ ηαζκμημιίεξ αοηέξ 

ιπμνμφκ κα δζαηνζεμφκ ζε ηέζζενζξ ααζζηέξ ηαηδβμνίεξ: 

 

 Καζκμημιίεξ ακαθμνζηά ιε ηζξ ανπέξ ηαζ ημοξ ηακυκεξ πμο δζέπμοκ ηδ 

θεζημονβία ηδξ ΔΔ 

 Καζκμημιίεξ ακαθμνζηά ιε ηδ θεζημονβία ηςκ εεζιζηχκ ημζκμηζηχκ ηαζ εεκζηχκ 

μνβάκςκ 

 Καζκμημιίεξ ακαθμνζηά ιε ημ νυθμ ημο εονςπαίμο πμθίηδ ζηδκ ημζκμηζηή 

έκκμιδ ηάλδ 

 Καζκμημιίεξ ακαθμνζηά ιε ηζξ ημζκμηζηέξ πμθζηζηέξ. 

 

4.1 Σποποποίηζη απσών και κανόνυν 

 

Ζ οκεήηδ ηδξ Λζζζααχκαξ πνμαθέπεζ ηδκ ηαηάνβδζδ ημο κμιζημφ ιμνθχιαημξ ηδξ 

Κμζκυηδηαξ, δ μπμία ακηζηαείζηαηαζ απυ ηδκ ΔΔ, άιεζδ ζοκέπεζα ηδξ μπμίαξ είκαζ ηαζ δ 

ηαηάνβδζδ ηδξ δμιήξ ηςκ ποθχκςκ,
70

 πμο εεζπίζηδηε ιε ηδ οκεήηδ ημο Μάαζηνζπη. 

Καηά ζοκέπεζα δ ΔΔ ζοβηνμηείηαζ ζε εκζαία εεζιζηή ηαζ πμθζηζηή μκηυηδηα, ιε εκζαία 

εεζιζηά υνβακα, ακ ηαζ ιε δζαθμνμπμζδιέκεξ δζαδζηαζίεξ θήρδξ απμθάζεςκ, πνυηεζηαζ 

βζα νφειζζδ πμο ζαθχξ ζοιαάθθεζ ζηδκ απθμπμίδζδ ημο εονςπασημφ μζημδμιήιαημξ. 

Ζ οκεήηδ ηδξ Λζζζααχκαξ πνμααίκεζ πεναζηένς ζηδκ ακαβκχνζζδ κμιζηήξ 

πνμζςπζηυηδηαξ ηδξ ΔΔ. Ακ ηαζ είκαζ εονέςξ απμδεηηυ υηζ δ ΔΔ δζέεεηε ήδδ δζηή ηδξ 

κμιζηή πνμζςπζηυηδηα (πανά ημ βεβμκυξ υηζ δεκ ηαημπονχκεηαζ νδηά ζηζξ 

πνμσζπφμοζεξ ζοκεήηεξ), δ θφζδ πμο οζμεεηείηαζ απυ ηδ Μεηαννοειζζηζηή οκεήηδ 

εέηεζ ηέθμξ ζε ηάεε αιθζαμθία ηαζ ζοιαάθθεζ ζηδκ οπένααζδ ηςκ δοζημθζχκ πμο 

ακέηοπηακ ελαζηίαξ ηδξ πμθθαπθυηδηαξ κμιζηχκ πνμζςπζημηήηςκ ζημ εζςηενζηυ ηδξ 

ΔΔ.
71

 φιθςκα ιε ημ κέμ κμιζηυ ηαεεζηχξ δ ΔΔ ηαείζηαηαζ οπμηείιεκμ δζεεκμφξ 

                                                 
70

 Ζ ηαηάνβδζδ ηδξ δμιήξ ηςκ ποθχκςκ απμηεθεί ζδιακηζηή ελέθζλδ ακαθμνζηά ιε ηδκ απθμπμίδζδ ημο 

εονςπασημφ μζημδμιήιαημξ, ςζηυζμ, πνυηεζηαζ βζα ηοπζηή ηαζ υπζ μοζζαζηζηή νφειζζδ ηαεχξ δε 

ζοκεπάβεηαζ ηαζ ηδκ ηαηάνβδζδ ηδξ δζαηοαενκδηζηήξ ιεευδμο (μιμθςκία) ζημ πθαίζζμ ηδξ ΚΔΠΠΑ. 
71

 Βθ. ζπεηζηά  Mastronardi, υ.π. (οπμζ.65), ζεθ.65 
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δζηαίμο, ζοκεπχξ εα είκαζ ζε εέζδ κα αλζμπμζεί υθα ηα ιέζα ημο δζεεκμφξ δζηαίμο ηαζ 

κα δεζιεφεζ ηδκ ΔΔ δζεεκχξ. Πνυηεζηαζ βζα ιία δζεοεέηδζδ πμο ακαιέκεηαζ κα 

ζοιαάθθεζ ζηδ αεθηίςζδ ηδξ μναηυηδηαξ ηδξ ΔΔ ζηδ δζεεκή ζηδκή ηαζ ζηδκ αφλδζδ 

ηδξ δζαθάκεζα ηαζ ηδξ ζοκμπήξ ζηδ δνάζδ ηδξ. Ζ εκ θυβς δζεοεέηδζδ απμηέθεζε έκα 

απυ ηα πζμ ζφκεεηα γδηήιαηα, θυβς ηςκ ακηζδνάζεςκ πμο εηθνάζηδηακ απυ ηδ Μ. 

Βνεηακία, δ μπμία ςξ οπένιαπμξ ηδξ δζαηοαενκδηζηήξ θζθμζμθίαξ παναδμζζαηά 

ακηζηίεεηαζ ζε νοειίζεζξ πμο απμζημπμφκ ζηδκ εκίζποζδ ηδξ ελςηενζηήξ δνάζδξ ηδξ 

ΔΔ.
72

 

Δπζπθέμκ, δ κέα οκεήηδ πνμααίκεζ ζηδ δζεφνοκζδ ηςκ αλζχκ
73

 ηαζ ζηδκ 

εονφηενδ ελαββεθία ζηυπςκ
74

 ηδξ ΔΔ. Ζ ελαββεθία ηςκ εειεθζςδχκ αλζχκ ηδξ ΔΔ δεκ 

έπεζ ιυκμ ζζημνζηή-ζοιαμθζηή αλία, ηαεχξ ζε πναηηζηυ επίπεδμ αθεκυξ μ ζεααζιυξ 

αοηχκ ηςκ αλζχκ απμηεθεί οπμπνέςζδ ηάεε ηνάημοξ-ιέθμοξ ηαζ άνα πνμτπυεεζδ 

πνμζπχνδζδξ ζηδκ ΔΔ, αθεηένμο δ πανααίαζδ ηςκ εκ θυβς ανπχκ ιπμνεί κα επζθένεζ 

ηονχζεζξ βζα ημ ηνάημξ-ιέθμξ (αν.7 ΔΔ). Ζ ακαθοηζηή ακαθμνά ηςκ ζηυπςκ ηδξ ΔΔ 

πένακ απυ ηδ ζοιαμθζηή αλία ιπμνεί κα έπεζ ηαζ πναηηζηέξ ζοκέπεζεξ ηαεχξ μζ ζηυπμζ 

ηαζ μζ αλίεξ ηδξ ΔΔ ιπμνμφκ κα απμηεθέζμοκ ένεζζια βζα δζηαζηζηέξ απμθάζεζξ ηαεχξ 

ζοιαάθθμοκ ζηδκ ηεθεμθμβζηή ενιδκεία ηςκ οκεδηχκ. 

Ζ αηνζαέζηενδ μνζμεέηδζδ ανιμδζμηήηςκ ιεηαλφ  ΔΔ ηαζ ηναηχκ-ιεθχκ  

απμηεθεί έκα απυ ηα ααζζηά εέιαηα, πμο ηθδνμδυηδζε δ Γήθςζδ ηδξ Νίηαζαξ ζηδκ 

επυιεκδ ΓΚΓ. Ζ μνζμεέηδζδ ανιμδζμηήηςκ ιεηαλφ ΔΔ ηαζ ηναηχκ ιεθχκ απμηεθεί 

πάβζμ αίηδια ήδδ απυ ηδ εέζδ ζε ζζπφ ηδξ ΔΔΠ, ηαεχξ ζπδιαηίζηδηε δ εκηφπςζδ υηζ δ 

Κμζκυηδηα πμθθαπθαζίαγε ηζξ πανειαάζεζξ ηδξ, πενζμνίγμκηαξ ακηίζημζπα ημ πεδίμ 

δνάζδξ ηςκ ηναηχκ. Έηζζ, ζηδ οκέθεοζδ βζα ημ ιέθθμκ ηδξ Δονχπδξ δζαηοπχεδηε ημ 

αίηδια δζαιυνθςζδξ εκυξ «ηαηαθυβμο ανιμδζμηήηςκ». Πνυηεζηαζ βζα έκακ ηαηάθμβμ 

πμο ζοκακηά ηακείξ ζε Καηαζηαηζημφξ Υάνηεξ μιμζπμκδζαηχκ πμθζηζηχκ ζοζηδιάηςκ. 

ηα μιμζπμκδζαηά ηνάηδ ημ φκηαβια πενζθαιαάκεζ έκακ «ηαηάθμβμ ανιμδζμηήηςκ», 

πμο επζηνέπεζ ημκ ηαεμνζζιυ ηςκ ανιμδζμηήηςκ ηδξ μιμζπμκδίαξ ηαζ ηςκ ζοζηαηζηχκ 

                                                 
72

 Βθ.  Ηςαηεζιίδδξ, Π.Κ., υ.π. (οπμζ.46), ζεθ. 38 
73

 Οζ αλίεξ ζηζξ μπμίεξ ααζίγεηαζ δ Έκςζδ είκαζ: μ ζεααζιυξ ηδξ ακενχπζκδξ αλζμπνέπεζαξ, δ εθεοεενία, 

δ δδιμηναηία, δ ζζυηδηα, ημ ηνάημξ δζηαίμο, μ ζεααζιυξ ηςκ ακενςπίκςκ δζηαζςιάηςκ, 

ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηςκ δζηαζςιάηςκ ηςκ ιεζμκμηήηςκ (αν. 2 ΔΔ) 
74

 Πνχηα απυ υθα ελαββέθθεηαζ μ πμθζηζηυξ ζηυπμξ ηδξ πνμχεδζδξ ηδξ εζνήκδξ ηαζ εοδιενίαξ ηςκ 

πμθζηχκ. Αημθμοεεί μ ζηυπμξ εκυξ πχνμο εθεοεενίαξ, αζθάθεζαξ ηαζ δζηαζμζφκδξ πςνίξ εζςηενζηά 

ζφκμνα ηαζ δ εβηαείδνοζδ ηδξ εκζαίαξ αβμνάξ (ζηυπμξ μ μπμίμξ ελζζμννμπείηαζ ιε ζηυπμοξ ημζκςκζημφ 

πενζεπμιέκμο: αζχζζιδ ακάπηολδ, ημζκςκζηή μζημκμιία ηδξ αβμνάξ, πθήνδξ απαζπυθδζδ, αολδιέκμ 

επίπεδμ πνμζηαζίαξ ημο πενζαάθθμκημξ, ηαηαπμθέιδζδ ημο ημζκςκζημφ απμηθεζζιμφ ηαζ ηδξ δζάηνζζδξ, 

ζζυηδηα ακδνχκ ηαζ βοκαζηχκ, δζαηναηζηή αθθδθεββφδ ηαζ αθθδθεββφδ ιεηαλφ ηςκ βεκεχκ, πνμζηαζία 

ακδθίηςκ, ζοκμπή). 
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ηδξ ιενχκ. Αθθά αοημί μζ ηαηάθμβμζ είηε είκαζ ηυζμ θζημί ηαζ ζοκμπηζημί, πμο δίκμοκ 

ιία εζηυκα, πμο απέπεζ απυ ηδκ πναβιαηζηυηδηα (π.π. ζημ φκηαβια ηςκ ΖΠΑ), είηε 

είκαζ ηυζμ ακαθοηζημί, πμο ηαηαθήβμοκ δοζακάβκςζημζ (π.π. ζημ φκηαβια ηδξ 

Αοζηνίαξ).
75

 Ζ οκεήηδ ηδξ Λζζζααχκαξ πνμααίκεζ ζηδκ μνζμεέηδζδ ηςκ 

ανιμδζμηήηςκ ιεηαλφ ΔΔ ηαζ ηναηχκ-ιεθχκ ηαζ ζηδκ επζαεααίςζδ ηςκ ανπχκ ηδξ 

δμηήξ ανιμδζυηδηαξ, ηδξ επζημονζηυηδηαξ ηαζ ηδξ ακαθμβζηυηδηαξ, πμο δζέπμοκ ηδκ 

μνζμεέηδζδ ηαζ άζηδζδ ηςκ ανιμδζμηήηςκ ηδξ ΔΔ, πενζθαιαάκμκηαξ ημ αν.5ΔΔ ηαζ 

έκα ζπεηζηυ Πνςηυημθθμ.
76

 Ζ ζπεηζηή δζάηαλδ επακαθαιαάκεζ ηαηά αάζδ ηδ νφειζζδ 

πμο πνμέαθεπε δ οκεήηδ βζα ηδκ ΔΔ (1992), εκχ ημ ζπεηζηυ Πνςηυημθθμ πνμζδίδεζ 

πζμ ζοβηεηνζιέκμ πενζεπυιεκμ ζηδκ αημθμοεμφιεκδ δζαδζηαζία ηαζ πενζθαιαάκεζ ιία 

ααζζηή ηαζκμημιία, πμο ζοκίζηαηαζ ζηδκ οπμπνεςηζηή πανειαμθή ηςκ εεκζηχκ 

ημζκμαμοθίςκ, πνζκ ηδκ οζμεέηδζδ ιίαξ κμιμεεηζηήξ πνάλδξ, ηαεχξ ηαζ ηδ δοκαηυηδηα 

ημοξ κα πνμζθφβμοκ ζημ Γζηαζηήνζμ ηςκ Δονςπασηχκ Κμζκμηήηςκ (ΓΔΚ).
77

 

Ζ Μεηαννοειζζηζηή οκεήηδ ελαββέθθεζ νδηά ηζξ ανπέξ πμο δζέπμοκ ηδκ μνζμεέηδζδ 

ηαζ άζηδζδ ηςκ ανιμδζμηήηςκ ηδξ ΔΔ. Ζ ανπή ηδξ δμηήξ ανιμδζυηδηαξ δζέπεζ ηδκ 

μνζμεέηδζδ ηςκ ανιμδζμηήηςκ ηδξ ΔΔ, εκχ μζ ανπέξ ηδξ επζημονζηυηδηαξ ηαζ ηδξ 

ακαθμβζηυηδηαξ δζέπμοκ ηδκ άζηδζδ ηςκ ανιμδζμηήηςκ ηδξ. Δλαζηίαξ ηδξ ανκδηζηήξ 

έηααζδξ ηςκ δδιμρδθζζιάηςκ ζηδ Γαθθία ηαζ ζηδκ Οθθακδία, ηνίεδηε ζηυπζιμ κα 

μνζμεεηδεεί  ιε πζμ αοζηδνυ ηνυπμ ημ πεδίμ ανιμδζμηήηςκ ηδξ ΔΔ ηαζ δ εκδεπυιεκδ 

επέηηαζή ημο.
78

 Έηζζ δζεοηνζκίγεηαζ ζε δζάθμνα ζδιεία ημο ζχιαημξ ηδξ οκεήηδ ηδξ 

Δονςπασηήξ Έκςζδξ (ΔΔ) ημ ηεηιήνζμ ανιμδζυηδηαξ ηςκ ηναηχκ-ιεθχκ, ηα μπμία 

παναιέκμοκ μζ Κφνζμζ ηςκ οκεδηχκ. Πνυηεζηαζ βζα ιία «θζηακεία πθεμκαζηζηχκ 

επζαεααζχζεςκ»
79

 ημο ηεηιδνίμο ανιμδζυηδηαξ οπέν ηςκ ηναηχκ, ηαηαπναΰκμκηαξ ηζξ 

ακδζοπίεξ ημοξ βζα πεναζηένς επέηηαζδ ηςκ ανιμδζμηήηςκ ηδξ ΔΔ, ηαζ εκζζπφμκηαξ 

ηαηά πνμθακή ηνυπμ ημ δζαηοαενκδηζηυ παναηηήνα ηδξ εκ θυβς ζοκεήηδξ. 

Βάζεζ ηδξ ανπήξ ηδξ δμηήξ ανιμδζυηδηαξ, μζ ανιμδζυηδηεξ ηδξ ΔΔ δζαηνίκμκηαζ ζε 3 

ηαηδβμνίεξ: απμηθεζζηζηέξ, ζοκηνέπμοζεξ, ζοιπθδνςιαηζηέξ. Γζα ηεπκζημφξ ηαζ 

πμθζηζημφξ θυβμοξ πνμηζιήεδηε μ δζαπςνζζιυξ απυ ηδκ ηνζαδζηή δζάηνζζδ, ηςκ 

ανιμδζμηήηςκ πμο αθμνμφκ ημ ζοκημκζζιυ ηςκ μζημκμιζηχκ πμθζηζηχκ, ηδξ 

                                                 
75

 Βθ. Ziller, J., La nuova Costituzione europea., ζεθ.177-179 
76

 Βθ. Πανάνηδια Β΄, Πίκαηαξ 1, 2 ηαζ 3 
77

 Βθ. ακαθοηζηυηενα βζα ημκ ηνυπμ εθανιμβήξ ηδξ κέαξ δζαδζηαζίαξ ηαζ βζα πνμαθήιαηα πμο ιπμνεί κα 

ακαηφρμοκ, Παπαδδιδηνίμο, Γ., «Ζ ανπή ηδξ επζημονζηυηδηαξ ηαζ δ Βμοθή», Γηεζλήο θαη Δπξσπατθή 

Πνιηηηθή, η. 9/2008, ζεθ. 72-83  
78

 Βθ. ζπεηζηά  Mastronardi, υ.π. (οπμζ.65), ζεθ.70-71 
79

 Βθ. ζπεηζηά Ziller,, υ.π. (οπμζ.64), ζεθ.101-104 ηαζ Πανάνηδια Β΄, Πίκαηαξ 2. 
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απαζπυθδζδξ ηαζ ηδξ ημζκςκζηήξ πμθζηζηήξ ηαζ ηδκ ΚΔΠΠΑ.
80

 (Πανάθθδθα, θυβς ηδξ 

μνζμεέηδζδξ ηςκ ανιμδζμηήηςκ δζαηοπχεδηε αίηδια βζα ηαηάνβδζδ ημο αν.308 ΔΚ 

(νήηνα εοεθζλίαξ). Χζηυζμ, δ οκεήηδ ηδξ Λζζζααχκαξ δεκ πνμπχνδζε ζηδκ 

ηαηάνβδζδ ημο, αθθά ζηδκ αοζηδνυηενδ δζαηφπςζδ ημο).
81

 

Ζ οκεήηδ ηδξ Λζζζααχκαξ δεκ δζαηδνεί ηζξ απθμοζηεφζεζξ πμο οζμεεημφζε δ 

οκηαβιαηζηή οκεήηδ ακαθμνζηά ιε ηα κμιζηά ιέζα ηδξ ΔΔ, ςζηυζμ δζαηδνεί ζε 

ιεβάθμ ααειυ ηζξ απθμοζηεφζεζξ ζπεηζηά ιε ηζξ κμιμεεηζηέξ δζαδζηαζίεξ. Οζ ηναηζηήξ 

πνμέθεοζδξ υνμζ, «εονςπασηυξ κυιμξ» ηαζ «κυιμξ πθαίζζμ», δεκ ακηζηαεζζημφκ ηδκ 

πνμσζπφμοζα μνμθμβία πμο δζαηδνείηαζ αηέναζα (ηακμκζζιυξ, μδδβία, απυθαζδ). 

Χζηυζμ εζζάβεηαζ δ δζάηνζζδ ιεηαλφ κμιμεεηζηχκ ηαζ ιδ κμιμεεηζηχκ πνάλεςκ. Οζ 

πνχηεξ (ηακμκζζιμί, μδδβίεξ, απμθάζεζξ) οζμεεημφκηαζ ιέζς ηδξ ζοκήεμοξ ή εζδζηήξ 

κμιμεεηζηήξ δζαδζηαζίαξ. Δπζπθέμκ ιε κμιμεεηζηή πνάλδ δφκαηαζ κα ελμοζζμδμηείηαζ δ 

Δπζηνμπή πνμξ έηδμζδ ιδ κμιμεεηζηχκ πνάλεςκ πμο ηνμπμπμζμφκ ιδ μοζζχδδ ζημζπεία 

ηςκ κμιμεεηζηχκ πνάλεςκ. διακηζηέξ ηνμπμπμζήζεζξ εζζάβμκηαζ ζημ ζζπφμκ πθαίζζμ 

κμιμεεηζηχκ δζαδζηαζζχκ. Καεζενχκμκηαζ δφμ είδδ κμιμεεηζηήξ δζαδζηαζίαξ : 

 

 οκήεδξ κμιμεεηζηή δζαδζηαζία: πνυηεζηαζ μοζζαζηζηά βζα ηδ δζαδζηαζία 

ζοκαπυθαζδξ, δ μπμία πθέμκ ηαείζηαηαζ δ ηφνζα δζαδζηαζία θήρδξ 

απμθάζεςκ
82

 

 Δζδζηέξ κμιμεεηζηέξ δζαδζηαζίεξ: πνυηεζηαζ βζα εζδζηέξ δζαδζηαζίεξ έηδμζδξ 

ηακμκζζιχκ, μδδβζχκ, απμθάζεςκ απυ ημ οιαμφθζμ ιε ηδ ζοιιεημπή ημο 

Κμζκμαμοθίμο ή (ζπακζυηενα) απυ ημ Κμζκμαμφθζμ ιε ηδ ζοιιεημπή ημο 

οιαμοθίμο, υπςξ δ δζαδζηαζία έβηνζζδξ (ζφιθςκδξ βκχιδξ) απυ ημ 

Κμζκμαμφθζμ πνάλεςκ πμο ημ οιαμφθζμ απμθαζίγεζ είηε μιυθςκα είηε ιε 

                                                 
80

 Βθ. ζπεηζηά  Mastronardi, υ.π. (οπμζ.65),ζεθ.72-74 
81

 §1 Δάκ, ζημ πθαίζζμ ηςκ πμθζηζηχκ πμο ηαεμνίγμκηαζ απυ ηζξ οκεήηεξ, δ δνάζδ ηδξ Έκςζδξ 

εεςνείηαζ απαναίηδηδ βζα ηδκ επίηεολδ εκυξ απυ ημοξ ζηυπμοξ πμο ηίεεκηαζ ιε ηζξ οκεήηεξ, πςνίξ αοηέξ 

κα πνμαθέπμοκ ηζξ ελμοζίεξ δνάζδξ πμο απαζημφκηαζ βζα ημκ ζημπυ αοηυ, ημ οιαμφθζμ, απμθαζίγμκηαξ 

μιυθςκα ιεηά απυ πνυηαζδ ηδξ Δπζηνμπήξ ηαζ ηδκ έβηνζζδ ημο Δονςπασημφ Κμζκμαμοθίμο, εεζπίγεζ ηζξ 

ηαηάθθδθεξ δζαηάλεζξ.  

§ 4 Σμ πανυκ άνενμ δεκ δφκαηαζ κα πνδζζιμπμζδεεί ςξ αάζδ βζα ηδκ επίηεολδ ζηυπμο πμο ειπίπηεζ ζηδκ 

ημζκή ελςηενζηή πμθζηζηή ηαζ πμθζηζηή αζθαθείαξ. (αν. 352 ΛΔΔ) 
82

 Οζ ζπμοδαζυηενεξ πενζμπέξ πμθζηζηήξ ζηζξ μπμίεξ επεηηείκεηαζ δ δζαδζηαζία ζοκαπυθαζδξ είκαζ δ 

Κμζκή Αβνμηζηή Πμθζηζηή, δ αζηοκμιζηή ηαζ δζηαζηζηή ζοκενβαζία ζε πμζκζηέξ οπμεέζεζξ (εζδζηυηενα ζε 

αοηή ηδ πενίπηςζδ πνμαθέπεηαζ ιία νήηνα ακάζπεζδξ (emergency break), πμο επζηνέπεζ ζε ηάεε 

ηοαένκδζδ κα ζηαιαηήζεζ ηζξ ζογδηήζεζξ ηαζ ακ δεκ οπάνπεζ ζοιαζααζιυξ κα ιδ ιεηέπεζ ζηδκ 

δζαδζηαζία. Βθ. Καγάημξ, Π., «Ζ Δονςπασηή Έκςζδ ιεηά ηδ Μεηαννοειζζηζηή οκεήηδ. Μία πνχηδ 

ηνζηζηή ακάθοζδ ηςκ κέςκ νοειίζεςκ», Δπξσπατθέο Δμειίμεηο, η. 35/2007. 
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εζδζηή πθεζμρδθία, δ δζαδζηαζία ηαηάνηζζδξ ηαζ έβηνζζδξ ημο πνμτπμθμβζζιμφ 

ηαζ μνζζιέκεξ εζδζηέξ δζαδζηαζίεξ ζημκ ημιέα ηδξ ΚΔΠΠΑ, ζημ πχνμ αζθάθεζαξ 

ηαζ δζηαζμζφκδξ η.α. ηέθμξ ςξ εζδζηή δζαδζηαζία εεςνείηαζ ηαζ δ δζαδζηαζία 

δζααμφθεοζδξ 

 

Σέθμξ, ζδιακηζηή ηαζκμημιία εα ιπμνμφζε κα εεςνδεεί δ δοκαηυηδηα έηδμζδξ 

κμιζηχκ πνάλεςκ ιεηά απυ πνςημαμοθία μιάδαξ ηναηχκ-ιεθχκ ή ημο Δονςπασημφ 

Κμζκμαμοθίμο, ιεηά απυ ζφζηαζδ ηδξ Δονςπασηήξ Κεκηνζηήξ Σνάπεγαξ ή αίηδια ημο 

Γζηαζηδνίμο ή ηδξ Δονςπασηήξ Σνάπεγαξ Δπεκδφζεςκ. 

 Ο ελμνεμθμβζζιυξ ηςκ κμιμεεηζηχκ δζαδζηαζζχκ ηαζ εζδζηυηενα δ ηαεζένςζδ 

ηδξ δζαδζηαζίαξ ζοκαπυθαζδξ ςξ ζοκήεμοξ κμιμεεηζηήξ δζαδζηαζίαξ ζοκεπάβεηαζ 

αθεκυξ απθμπμίδζδ ημο πενίπθμημο ζοζηήιαημξ κμιμεέηδζδξ ηαζ αθεηένμο ζδιακηζηή 

εκίζποζδ ημο νυθμο ημο Δονςπασημφ Κμζκμαμοθίμο ιε ζοκεπαηυθμοεμ ηδκ εκίζποζδ 

ηςκ οπενεεκζηχκ ζημζπείςκ ηδξ ΔΔ ηαζ ηδ δδιζμονβία πνμτπμεέζεςκ βζα ηδκ άιαθοκζδ 

ημο δδιμηναηζημφ εθθείιιαημξ.  

 Ζ κέα οκεήηδ εζζάβεζ ηαζκμημιίεξ ηαζ ακαθμνζηά ιε ηδ δζαδζηαζία 

ακαεεχνδζδξ ηςκ οκεδηχκ.
83

 Ζ οκεήηδ ηδξ Δονςπασηήξ Έκςζδξ (ΔΔ) ηαζ δ 

οκεήηδ βζα ηδ θεζημονβία ηδξ Δονςπασηήξ Έκςζδξ (ΛΔΔ), υηακ ηεεεί ζε ζζπφ δ 

οκεήηδ ηδξ Λζζζααχκαξ, εα ιπμνμφκ κα ακαεεςνδεμφκ ζφιθςκα ιε ηδ ζοκήεδ 

δζαδζηαζία ή βζα μνζζιέκα ιένδ ημοξ ζφιθςκα ιε δφμ δζαηνζηέξ απθμπμζδιέκεξ 

δζαδζηαζίεξ ακαεεχνδζδξ. Ζ κέα δζεοεέηδζδ απθμπμζεί ηδ δζαδζηαζία ακαεεχνδζδξ 

ηςκ οκεδηχκ ηαζ ιεηά ηδκ πμθοεηή «ζοκηαβιαηζηή πενζπέηεζα» ηδξ ΔΔ εα ιπμνμφζε 

κα εεςνδεεί ςξ ιία ακαιεκυιεκδ επζθμβή βζα κα απμθεοπεεί ιία ακάθμβδ πμθοεηήξ 

δζαδζηαζία ακαεεχνδζδξ ζημ ιέθθμκ.
84

 

Χξ πνυζεεηεξ ηαζκμημιίεξ εα ιπμνμφζακ κα ακαθενεμφκ δ νήηνα passerelle
85

 

(ή tout court), ιία δζαδζηαζία, πμο ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ ακαεεχνδζδ ηςκ οκεδηχκ ηαζ 

επζηνέπεζ ημ «πέναζια» ημιέςκ ή ζοβηεηνζιέκςκ πενζπηχζεςκ απυ ημ ηαεεζηχξ ηδξ 

μιμθςκίαξ ζε εηείκμ ηδξ εζδζηήξ πθεζμρδθίαξ ή ακηίζημζπα ημ «πέναζια» απυ ιία 

                                                 
83

 Βθ. Πανάνηδια Β΄, Πίκαηαξ 4. 
84

 Βθ. CEPS, EGMONT and EPC The Treaty of Lisbon: Implementing the Institutional Innovations, ζεθ. 

147 
85

 Ζ ηεπκζηή passerelle δεκ απμηεθεί ηαζκμημιία απυ ιυκδ ηδξ δεδμιέκμο υηζ ήδδ οπήνπε ζηδ οκεήηδ 

ημο Μάαζηνζπη (βζα ηδ ιεηαθμνά ανιμδζμηήηςκ απυ ηδκ Έκςζδ ζηδκ Κμζκυηδηα), ημο Άιζηενκηαι, 

αθθά ηαζ ηδξ Ρχιδξ (ημ αν. 138 πνμέαθεπε υηζ δ απυθαζδ βζα ηδκ εηθμβή ηςκ εονςαμοθεοηχκ ιε άιεζδ, 

ηαεμθζηή ρδθμθμνία εα ιπμνμφζε κα πανεεί μιυθςκα απυ ημ οιαμφθζμ). Ζ ηαζκμημιία ζοκίζηαηαζ ζημ 

βεκζηυ φθμξ ηδξ κέαξ δζάηαλδξ. Βθ Ziller, J., υ.π. (οπμζ.75), ζεθ.54-55 
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εζδζηή κμιμεεηζηή δζαδζηαζία ζηδ ζοκήεδ, δ νήηνα αθθδθεββφδξ, ηαηά ηδκ μπμία ηα 

ηνάηδ δνμοκ απυ ημζκμφ ζε πκεφια αθθδθεββφδξ ζε πενίπηςζδ ηνμιμηναηζηήξ 

εκένβεζαξ ή θοζζηήξ ηαηαζηνμθήξ, δ ηαεζένςζδ ημο δζηαζχιαημξ απμπχνδζδξ
86

 απυ 

ηδκ ΔΔ, πνυηεζηαζ βζα ιία νφειζζδ πμο επζαεααζχκεζ ημκ εεεθμκηζηυ παναηηήνα 

ζοιιεημπήξ ζηδκ ΔΔ, δζεοηνζκίγμκηαξ υηζ δ Έκςζδ δεκ επζδζχηεζ ηδ ιεηαηνμπή ηδξ ζε 

μιμζπμκδζαηυ ηνάημξ, ηαηά ημ πνυηοπμ ηςκ ΖΠΑ, υπμο δεκ πνμαθέπεηαζ ηάπμζμ 

ακηίζημζπμ δζηαίςια βζα ηζξ οπμηείιεκεξ μιυζπμκδεξ μκηυηδηεξ, ηαεχξ ηαζ δ 

απθμπμίδζδ ηςκ δζαδζηαζζχκ πνμζθοβήξ ζηδ θφζδ ηδξ εκζζποιέκδξ ζοκενβαζίαξ, ιίαξ 

νφειζζδξ πμο οπαημφεζ ζηδ θμβζηή ηδξ «δζαθμνμπμζδιέκδξ εκμπμίδζδξ», επζηνέπμκηαξ 

ζε ιία μιάδα ηναηχκ (ηαη‟ εθάπζζημ εκκέα), πμο ημ επζεοιμφκ, κα πνμπςνήζμοκ ζε 

ζηεκυηενδ ζοκενβαζία ζε μνζζιέκμοξ ημιείξ πμθζηζηήξ. Χζηυζμ, δ απυθαζδ 

θαιαάκεηαζ μιυθςκα ζημ οιαμφθζμ (υπςξ ηαζ ιε ημ πνμσζπφμκ ηαεεζηχξ). Πνυηεζηαζ 

βζα έκα ιδπακζζιυ πμο ιυκμ ζηδκ πνάλδ εα απμδείλεζ ακ ιπμνεί κα πνμςεήζεζ ηδκ 

εκμπμίδζδ ζε μνζζιέκμοξ ημιείξ, πςνίξ ηδ ζοιιεημπή υθςκ ή ακ εα πενζιείκεζ έκα 

πνμζςνζκυ ιέηνμ, πμο απμηεθεί ηδκ φζηαηδ θφζδ. Αλίγεζ ζε αοηυ ημ ζδιείμ κα 

ακαθενεεί υηζ μ εεζιυξ ηδξ εκζζποιέκδξ ζοκενβαζίαξ, εκχ εεςνείηαζ, αάζεζ ηςκ κέςκ 

βεςπμθζηζηχκ ζοκεδηχκ, ακαβηαίμξ βζα ηδκ πνμχεδζδ ηδξ εκμπμίδζδξ, ηαοηυπνμκα 

εεςνείηαζ «ακαβηαίμ ηαηυ», ηαεχξ ιπμνεί κα ζδιάκεζ ηδκ επζζηνμθή ζε ιία ΔΔ ηςκ 

μθίβςκ ηαζ ζζπονχκ ηναηχκ.
87

 

4.2 Θεζμικέρ καινοηομίερ 

 

Ζ Μεηαννοειζζηζηή οκεήηδ, αημθμοεχκηαξ ημ πανάδεζβια ηδξ οκηαβιαηζηήξ, 

πνμααίκεζ ζε πμζηίθεξ εεζιζηέξ δζεοεεηήζεζξ ακαθμνζηά ιε ημ νυθμ ηαζ ηδ ζφκεεζδ ηςκ 

εεζιζηχκ μνβάκςκ ηδξ ΔΔ, δίκμκηαξ απάκηδζδ ζημ επζηαηηζηυ αίηδια βζα αεθηίςζδ ηδξ 

απμηεθεζιαηζηυηδηαξ ημοξ ζημ πθαίζζμ ηδξ δζεονοιέκδξ ΔΔ ηςκ 27 ηναηχκ-ιεθχκ.
 88 

Ζ 

ααειζαία εκίζποζδ ημο νυθμο ημο  Δονςπασημφ Κμζκμαμοθίμο, πμο λεηίκδζε απυ ηδκ 

ΔΔΠ, βζα θυβμοξ ηονίςξ δδιμηναηζηήξ ηάλδξ ηαζ κμιζιμπμίδζδξ ημο εονςπασημφ 

μζημδμιήιαημξ, ζοκεπίγεηαζ ηαζ ιε ηδ Μεηαννοειζζηζηή οκεήηδ, δ μπμία εζζάβεζ υθεξ 

ηζξ ακάθμβεξ  εεζιζηέξ νοειίζεζξ ηδξ οκηαβιαηζηήξ. Δζδζηυηενα, ημ Κμζκμαμφθζμ 

ηαείζηαηαζ ζοκ-κμιμεέηδξ βζα ημ 80% πενίπμο ηςκ εηδμηέςκ κμιμεεηζηχκ πνάλεςκ, 

εκζζπφεηαζ δ ελμοζία ημο ακαθμνζηά ιε ηδ δζαδζηαζία έβηνζζδξ ημο Κμζκμηζημφ 

                                                 
86

 Βθ. Πανάνηδια Β΄, Πίκαηαξ 5 
87

 Βθ. Σζάηζμξ,  Γ.Θ., υ.π. (οπμζ.3), ζεθ. 207 
88

 Βθ. Πανάνηδια Β΄,  Πίκαηαξ 6 
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Πνμτπμθμβζζιμφ, ιε ηδκ ηαηάνβδζδ ηδξ δζάηνζζδξ ηςκ δαπακχκ ζε οπμπνεςηζηέξ ηαζ 

ιδ, ζοιιεηέπεζ ζηδ δζαδζηαζία ακαεεχνδζδξ ηςκ ζοκεδηχκ, εηθέβεζ (ηαζ δεκ εβηνίκεζ 

απθά ημ δζμνζζιυ ημο) ημκ Πνυεδνμ ηδξ Δονςπασηήξ Δπζηνμπήξ. 

ιςξ, βζα κα απμδχζεζ ηα ακαιεκυιεκα μθέθδ δ πμζμηζηή εκίζποζδ ημο νυθμο ημο 

Κμζκμαμοθίμο εα πνέπεζ κα ζοκμδεοηεί απυ ακάθμβεξ αθθαβέξ ζημ εζςηενζηυ ημο, χζηε 

δ εκίζποζδ ηδξ πανμοζίαξ ημο κα ιδκ είκαζ ιυκμ πμζμηζηή, αθθά ηαζ πμζμηζηή.
89 

Πάκηςξ, δ ζηαδζαηή εκδοκάιςζδ ηδξ πανμοζίαξ ημο Κμζκμαμοθίμο ζημ εονςπασηυ 

μζημδυιδια, απυ ηδκ ΔΔΠ ιέπνζ ζήιενα ζαθχξ εκζζπφεζ ημκ οπενεεκζηυ παναηηήνα 

ηδξ ηαζ ζοιαάθθεζ ζηδκ άιαθοκζδ ημο δδιμηναηζημφ εθθείιιαημξ. 

Με ηδ οκεήηδ ηδξ Λζζζααχκαξ ημ Δονςπασηυ οιαμφθζμ ακαβκςνίγεηαζ ςξ 

εεζιζηυ υνβακμ ηδξ ΔΔ ηαζ υπζ απθά πμθζηζηυ υπςξ ίζποε ιέπνζ ηαζ ηδ Νίηαζα. 

Δπζπθέμκ εεζπίγεηαζ εέζδ ζηαεενμφ πνμέδνμο ημο ιε εδηεία δουιζζδ εηχκ, 

ακακεχζζιδ άπαλ.
90

 Ο εεζιυξ ηδξ ζηαεενήξ πνμεδνίαξ απμζημπεί ζηδκ ακηζιεηχπζζδ 

ημο πνμαθήιαημξ μναηυηδηαξ ηδξ ΔΔ ηαζ ζηδκ ελαζθάθζζδ ζοκέπεζαξ ζηδ δνάζδ ημο 

Δονςπασημφ οιαμοθίμο. Χζηυζμ δζαηοπχεδηακ εκζηάζεζξ ηαζ ακδζοπίεξ πμο 

αθμνμφκ ηδκ οπμκυιεοζδ ημο νυθμο ηδξ Δπζηνμπήξ ηαζ ηδκ πεναζηένς εκίζποζδ ημο 

δζαηοαενκδηζημφ παναηηήνα ηδξ ΔΔ. Δπζπθέμκ μ κέμξ εεζιυξ ημο Πνμέδνμο εβείνεζ ηαζ 

γδηήιαηα κμιζιμπμίδζδξ ημο ηαεχξ δεκ εα πνμένπεηαζ απυ ηα ιέθδ ημο Δονςπασημφ 

οιαμοθίμο, μφηε εα ειπθέηεηαζ ζημ δζμνζζιυ ημο ημ Δονςπασηυ Κμζκμαμφθζμ. 

Πνυζεεηεξ επζθοθάλεζξ δζαηοπχεδηακ απυ ιζηνυηενα ηνάηδ ακαθμνζηά ιε ηδ 

δζαιυνθςζδ ζοκεδηχκ βζα ηδ δδιζμονβία εκυξ δζεοεοκηδνίμο ηςκ ιεβάθςκ ηναηχκ. 

Σέθμξ, μ νυθμξ πμο εα δζαδναιαηίζεζ μ κέμξ εεζιυξ ανίζηεηαζ ζε άιεζδ ζοκάνηδζδ ιε 

ηδκ πνμζςπζηυηδηα πμο εα ηθδεεί κα ζηεθεπχζεζ ημ ζοβηεηνζιέκμ αλίςια. Έηζζ εα 

δζαπζζηςεεί ηαηά πυζμ ημ κέμ αοηυ αλίςια εα ζοιαάθθεζ ζηδ δδιζμονβία ιίαξ εέζδξ 

«ανπδβμφ ηνάημοξ» ηδξ ΔΔ (υπςξ οπμζηδνίγεηαζ ιε αάζδ ηζξ ανιμδζυηδηεξ πμο ημο 

έπμοκ ακαηεεεί) ή ακ ακηζεέηςξ εα απμηεθέζεζ έκα αλίςια δζαδζηαζηζημφ παναηηήνα. 

Ακαθμνζηά ιε ημ οιαμφθζμ Τπμονβχκ ηαεζενχκεηαζ ημ ζφζηδια ηδξ 

«Οιαδζηήξ Πνμεδνίαξ», ακηί ηδξ «ηοηθζηήξ» (πμο ζζπφεζ αάζεζ ηδξ οκεήηδξ ηδξ 

Νίηαζαξ), δδθ. δ Πνμεδνία εα αζηείηαζ απυ ηνία ηνάηδ βζα δεηαμηηχ ιήκεξ αάζεζ 

ζζυηζιδξ εκαθθαβήξ υθςκ ηςκ ηναηχκ. Δλαίνεζδ απμηεθεί ημ οιαμφθζμ Δλςηενζηχκ 
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 CEPS, EGMONT and EPC, υ.π. (οπμζ.84),ζεθ.9-10 
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 Σα ααζζηά ιεζμκεηηήιαηα ημο πνμσζπφμκημξ ζοζηήιαημξ ήηακ δ ζδιακηζηή επζαάνοκζδ ηςκ 
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Τπμεέζεςκ, ζημ μπμίμ εα  πνμεδνεφεζ o Όπαημξ εηπνυζςπμξ ηδξ ΚΔΠΠΑ ηαεχξ ηαζ δ 

Δονςμιάδα δ μπμία εα εηθέβεζ επίζδξ ζηαεενυ Πνυεδνμ ιε εδηεία δουιζζδ εηχκ. 

Με ηδ οκεήηδ ηδξ Λζζζααχκαξ οζμεεηείηαζ  ηαζ επεηηείκεηαζ ζημ 80% πενίπμο 

ημο ζοκυθμο ηςκ εειάηςκ ηδξ ΔΔ, κέμ ζφζηδια δζπθήξ εζδζηήξ πθεζμρδθίαξ
91

 (55% 

ηςκ ηναηχκ-ιεθχκ, πμο ακαβηαζηζηά εα πνέπεζ κα ζοιπενζθαιαάκεζ ημοθάπζζημκ 15 

ηνάηδ-ιέθδ, ηα μπμία εηθνάγμοκ ημοθάπζζημκ ημ 65%  ημο ζοκμθζημφ πθδεοζιμφ ηδξ 

ΔΔ), νφειζζδ πμο ζοιααδίγεζ ιε ηδκ ανπή ηδξ δζηηήξ κμιζιμπμίδζδξ ηδξ ΔΔ (πμθζηχκ 

ηαζ ηναηχκ). 

Χζηυζμ, θυβς ακηζδνάζεςκ απυ ηδκ πμθςκζηή ηοαένκδζδ ημ ζφζηδια 

πνμαθέπεηαζ κα ηεεεί πθήνςξ ζε ζζπφ ηδκ 1δ Νμειανίμο 2014, δζαηδνχκηαξ πανάθθδθα 

ζε ζζπφ  ιία ακαεεςνδιέκδ εθανιμβή ημο «οιαζααζιμφ ηςκ Ηςακκίκςκ». Πνυηεζηαζ 

βζα έκα απθμοζηεοιέκμ, ζε ζπέζδ ιε ηδξ Νίηαζαξ, ζφζηδια θήρδξ απμθάζεςκ, ημ 

μπμίμ πνμέηορε ιέζα απυ εηηεκείξ δζαπναβιαηεφζεζξ, ζοιαζααζιμφξ ηαζ πνμζπάεεζεξ 

μνζζιέκςκ ηναηχκ-ιεθχκ κα εκζζπφζμοκ ηδ δζαπναβιαηεοηζηή ημοξ ζηακυηδηα ζημ 

εκςζζαηυ ζφζηδια θήρδξ απμθάζεςκ. Πνυηεζηαζ βζα ακηζπαναεέζεζξ πμο πνμέηορακ 

ηυζμ ηαηά ηδκ πνμπαναζηεοαζηζηή δζαδζηαζία ηδξ οκηαβιαηζηήξ οκεήηδξ, υζμ ηαζ 

ηδξ Μεηαννοειζζηζηήξ.  

Σμ  κέμ ζφζηδια εζδζηήξ πθεζμρδθίαξ ζοκμδεφηδηε απυ ορδθέξ πνμζδμηίεξ, 

ακαθμνζηά ιε ηδκ ζηακυηδηα ηδξ ΔΔ κα θαιαάκεζ απμθάζεζξ. Χζηυζμ μζ δοζημθίεξ ζηδ 

θήρδ απμθάζεςκ δεκ είκαζ ιυκμ δζαδζηαζηζηέξ, αθθά ηαηά ηφνζμ θυβμ πμθζηζηέξ. Ζ 

πνμεδνία ηαηά πάβζα πναηηζηή πνμηνίκεζ ηδ ζοκαίκεζδ απμθεφβμκηαξ ηζξ ρδθμθμνίεξ 

ιάπδξ.
92

 Ζ πναηηζηή εθανιμβή ημο κέμο ζοζηήιαημξ εα απμδείλεζ ηαηά πυζμ εα 

δζεοημθφκεζ ή υπζ ηδ θήρδ απμθάζεςκ, δζηαζχκμκηαξ ή δζαρεφδμκηαξ ημοξ 

μνηζζιέκμοξ επζηνζηέξ ημο ζοζηήιαημξ εζδζηήξ πθεζμρδθίαξ ηδξ Νίηαζαξ. 

Ακαθμνζηά ιε ηδκ Δπζηνμπή, εζζάβμκηαζ δφμ ααζζηέξ ηαζκμημιίεξ, πμο αθμνμφκ 

ηδκ εηθμβή ημο Πνμέδνμο ηδξ ηαζ ημκ ανζειυ ηςκ ιεθχκ ηδξ. Ο Πνυεδνμξ ηδξ 

Δπζηνμπήξ πνμηείκεηαζ απυ ημ Δονςπασηυ οιαμφθζμ (θαιαάκμκηαξ οπυρδ ηα 

απμηεθέζιαηα ηςκ εονςεηθμβχκ) ηαζ εηθέβεηαζ απυ ημ Δονςπασηυ Κμζκμαμφθζμ. 

Πνυηεζηαζ βζα ιία δζεοεέηδζδ πμο ακαιέκεηαζ κα πνμζδχζεζ ιεβαθφηενμ ααειυ 

κμιζιμπμίδζδξ ζημκ εκ θυβς εεζιυ ηαζ κα αολήζεζ ημ εκδζαθένμκ ηςκ πμθζηχκ βζα ηζξ 

εονςεηθμβέξ, ςζηυζμ έπμοκ δζαηοπςεεί ηαζ ακδζοπίεξ ακαθμνζηά ιε ημ εκδεπυιεκμ 

πμθζηζημπμίδζδξ ημο. Ζ ιείςζδ ημο ανζειμφ ηςκ ιεθχκ ηδξ Δπζηνμπήξ απμηεθεί πάβζμ 
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αίηδια δζαηοπςιέκμ ήδδ απυ ηδ οκεήηδ ηδξ Νίηαζαξ, βζα θυβμοξ εοεθζλίαξ ηαζ 

απμηεθεζιαηζηυηδηαξ, πμο έπεζ πανυθα αοηά απμηεθέζεζ πδβή ζοβηνμφζεςκ ηαζ 

ακηζδνάζεςκ. Ζ Μεηαννοειζζηζηή οκεήηδ ιεζχκεζ ζηα 2/3 ηςκ ηναηχκ ημκ ανζειυ 

ηςκ Δπζηνυπςκ απυ ημ 2014, μζ μπμίμζ εα επζθέβμκηαζ αάζεζ ημο ζοζηήιαημξ ζζυηζιδξ 

εκαθθαβήξ.
93

 Ζ Δπζηνμπή ιε ηδκ εκ θυβς δζεοεέηδζδ ηαείζηαηαζ πζμ εοέθζηηδ ηαζ 

εκδεπμιέκςξ απμηεθεζιαηζηή, αθθά αιθζαμθίεξ δδιζμονβμφκηαζ βζα ημ ααειυ απμδμπήξ 

ηςκ πνμηάζεχκ ηδξ απυ ηνάηδ-ιέθδ ηα μπμία δε εα ιεηέπμοκ ζημ ζπδιαηζζιυ ηδξ. 

Ζ οκεήηδ ηδξ Λζζζααχκαξ  εεζπίγεζ ηδ εέζδ ημο Όπαημο Δηπνυζςπμο ηδξ 

ΚΔΠΠΑ (εέζδ πμο πνμηφπηεζ απυ ηδ ζοβπχκεοζδ ημο Όπαημο Δηπνμζχπμο ΚΔΠΠΑ, 

αάζεζ ηδξ οκεήηδξ ημο Άιζηενκηαι ηαζ ημο Δπίηνμπμο Δλςηενζηχκ Τπμεέζεςκ), μ 

μπμίμξ ηαοηυπνμκα εα ηαηέπεζ εέζδ Ακηζπνμέδνμο ζηδκ Δονςπασηή Δπζηνμπή, εα 

πνμεδνεφεζ ημο οιαμοθίμο Δλςηενζηχκ Τπμεέζεςκ, εα οπμαάθθεζ πνμηάζεζξ ζημ 

οιαμφθζμ ηαζ εα οπμζηδνίγεηαζ απυ ηδκ Δονςπασηή Τπδνεζία Δλςηενζηήξ Γνάζδξ 

(πνυηεζηαζ μοζζαζηζηά βζα ιία ειανοαηήξ ιμνθήξ δζπθςιαηζηή οπδνεζία ηδξ ΔΔ). Ζ 

δδιζμονβία ημο εκ θυβς εεζιμφ ηαζ ηδξ Τπδνεζίαξ ελςηενζηήξ δνάζδξ ακαιέκεηαζ κα 

απμηεθέζεζ ζδιακηζηή ελέθζλδ ζημ πεδίμ ηδξ ελςηενζηήξ πμθζηζηήξ ζοβηνμηχκηαξ «ημ 

ειανοχδεξ Τπμονβείμ Δλςηενζηχκ ζε επίπεδμ ΔΔ».
94

 

Πνυζεεηδ ηαζκμημιία ηδξ κέαξ οκεήηδξ ιπμνεί κα εεςνδεεί μ εκζζποιέκμξ 

νυθμξ ηςκ Δεκζηχκ Κμζκμαμοθίςκ, πμο επίζδξ απμηεθεί ηαίνζμ γήηδια ηαηά ηδ 

Γήθςζδ ηδξ Νίηαζαξ. Σα εεκζηά ημζκμαμφθζα εκδιενχκμκηαζ απυ ηα εεζιζηά υνβακα 

ηδξ ΔΔ ηαζ ημοξ ημζκμπμζμφκηαζ  ηα ζπέδζα κμιμεεηζηχκ πνάλεςκ, ιενζικμφκ βζα ηδκ 

ηήνδζδ ηδξ ανπήξ ηδξ επζημονζηυηδηαξ, ζοιιεηέπμοκ ζημ πθαίζζμ ημο Υχνμο 

Δθεοεενίαξ, Αζθάθεζαξ ηαζ Γζηαζμζφκδξ ζηζξ δζαδζηαζίεξ αλζμθυβδζδξ πμθζηζηχκ 

(απμηηχκηαξ δζηαίςια ανκδζζηονίαξ ζε εέιαηα μζημβεκεζαημφ δζηαίμο), ζοιπνάηημοκ 

ζηδ δζαδζηαζία ακαεεχνδζδξ ηςκ οκεδηχκ (ιε ηδ ζοιιεημπή ημοξ ζηδ οκέθεοζδ ηαζ 

ηδκ επζηφνςζδ ηςκ οκεδηχκ), ζοιιεηέπμοκ ζηδ δζαδζηαζία δζεφνοκζδξ ηδξ ΔΔ ηαζ 

ζηδ δζαημζκμαμοθεοηζηή δζαδζηαζία ιεηαλφ εεκζηχκ ηαζ Δονςπασημφ Κμζκμαμοθίμο.
95

 

Ζ εκίζποζδ ημο νυθμο ημοξ απυ ηδ ιία ζοιαάθθεζ ζηδκ εκίζποζδ ηδξ 

δδιμηναηζηήξ κμιζιμπμίδζδξ ηδξ ΔΔ, απυ ηδκ άθθδ ζηδκ αθθμίςζδ ημο οπενεεκζημφ 

ηδξ παναηηήνα ηαζ ζηδκ αφλδζδ ηδξ πενζπθμηυηδηαξ ηδξ δζαδζηαζίαξ θήρδξ 
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απμθάζεςκ. Σέθμξ ημ αίηδια εκίζποζδξ ημο ημζκμαμοθεοηζημφ εθέβπμο ζε εεκζηυ 

επίπεδμ εα ιπμνμφζε κα εεςνδεεί ςξ έηθναζδ δοζπζζηίαξ απέκακηζ ζημ Δονςπασηυ 

Κμζκμαμφθζμ, βεβμκυξ ημ μπμίμ επζαεααζχκεζ ηδκ οπενμπή ημο εεκζημφ ζημζπείμο. 

Σέθμξ, ακαθμνζηά ιε ημ δζηαζμδμηζηυ ζφζηδια ηδξ ΔΔ, δ οκεήηδ μνίγεζ υηζ ημ 

Γζηαζηήνζμ ηδξ ΔΔ πενζθαιαάκεζ ημ Γζηαζηήνζμ, ημ Γεκζηυ Γζηαζηήνζμ ηαζ ηα εζδζηά 

δζηαζηήνζα. Δπζπθέμκ, πνμαθέπεηαζ δ ζφζηαζδ βκςιμδμηζηήξ επζηνμπήξ βζα ηδκ 

επάνηεζα ηςκ δζηαζηχκ, αολάκεηαζ μ ανζειυξ ηςκ βεκζηχκ εζζαββεθέςκ ηαζ 

επεηηείκμκηαζ μζ ανιμδζυηδηεξ ημο Γζηαζηδνίμο ζημ Υχνμ Δθεοεενίαξ, Αζθάθεζαξ ηαζ 

Γζηαζμζφκδξ. 

4.3 Ο πόλορ ηος πολίηη ζηην εςπυπαφκή έννομη ηάξη 

 

Ζ Γήθςζδ ηδξ Νίηαζαξ, ιεηαλφ άθθςκ, ακαθένεηαζ ζηδκ ακάβηδ εκίζποζδξ ημο 

δδιμηναηζημφ παναηηήνα ηδξ ΔΔ, ζηδκ ηαημπφνςζδ ηδξ δζαθάκεζαξ ηαζ ζηδκ ακάβηδ 

πνμζέββζζδξ ηςκ πμθζηχκ. Με ηδ Μεηαννοειζζηζηή οκεήηδ αεθηζχκεηαζ δ εέζδ ημο 

πμθίηδ ζημ εονςπασηυ μζημδυιδια ιε ηδκ εκίζποζδ ημο νυθμο ηαζ ηδξ εέζδξ ημο 

Δονςπασημφ Κμζκμαμοθίμο ηαζ ηςκ Δεκζηχκ Κμζκμαμοθίςκ, ιε ηδκ πνμζεήηδ 

αεθηζςηζηχκ δζαηάλεςκ ακαθμνζηά ιε ηδκ φπανλδ εκυξ Υχνμο Δθεοεενίαξ, Αζθάθεζαξ 

ηαζ Γζηαζμζφκδξ, ιε ηδκ ακαβκχνζζδ κμιζηήξ δεζιεοηζηυηδηαξ ημο Υάνηδ ηςκ 

Θειεθζςδχκ Γζηαζςιάηςκ, ιε ηδ θεπημιενεζαηή απμηφπςζδ ηςκ αλζχκ ηδξ ΔΔ ηαζ ηδ 

εεζιζηή ηαημπφνςζδ ηδξ δδιμηναηζηήξ ζζυηδηαξ, ηδξ ακηζπνμζςπεοηζηήξ δδιμηναηίαξ 

ηαζ ηδξ ζοιιεημπζηήξ δδιμηναηίαξ, ηαεχξ ηαζ ιε ηδκ μνζαηή αεθηίςζδ ηςκ δζαηάλεςκ 

βζα ηδκ εονςπασηή ζδζυηδηα ημο πμθίηδ. 

Δζδζηυηενα, υζμκ αθμνά ημ Υάνηδ ηςκ Θειεθζςδχκ Γζηαζςιάηςκ,
96

 απμηεθεί έκα απυ 

ηα ααζζηά γδηήιαηα, πμο ηθδνμδυηδζε δ Γήθςζδ  ηδξ Νίηαζαξ ζηδκ επυιεκδ ΓΚΓ. 

Βαζζηυξ ζηυπμξ ημο Υάνηδ ηςκ εειεθζςδχκ Γζηαζςιάηςκ είκαζ κα πνμζηαηεφζεζ ημοξ 

πμθίηεξ ηδξ ΔΔ απυ ηδ δνάζδ ηςκ ημζκμηζηχκ εεζιχκ, ιε ηδ εεζιζηή εββφδζδ 

εειεθζςδχκ δζηαζςιάηςκ, ηαηαηάζζμκηάξ ηα ζε έλζ εκυηδηεξ (αλζμπνέπεζα, εθεοεενία, 

ζζυηδηα, αθθδθεββφδ, δδιμηναηία ηαζ δζηαζμζφκδ). Ο Υάνηδξ, πμο έπεζ εεςνδεεί ςξ 

πνμπμιπυξ βζα ηδ εέζπζζδ εκυξ οκηάβιαημξ ζηδκ μιμζπμκδζαηή πνμμπηζηή ηδξ ΔΔ, 

πνμμνίγεηαζ κα θεζημονβήζεζ απυ ηδ θφζδ ημο ςξ υπδια βζα ηδ ζοκηαβιαηζηή 
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μνβάκςζή ηδξ.
97

 Ζ έκηαλή ημο ζημ ζχια ηδξ οκηαβιαηζηήξ οκεήηδξ, πανά ηζξ 

έκημκεξ επζθοθάλεζξ μνζζιέκςκ ηναηχκ,  ημο πνμζέδςζε άιεζα δεζιεοηζηή ζζπφ. Ζ 

οκεήηδ ηδξ Λζζζααχκαξ, ακ ηαζ δεκ εκζςιαηχκεζ ημ Υάνηδ, ακαβκςνίγεζ νδηά ηδ 

δεζιεοηζηυηδηά ημο (αν.6 ΔΔ), δδιζμονβχκηαξ κέεξ πνμτπμεέζεζξ βζα ηδκ πνμζηαζία 

εειεθζςδχκ δζηαζςιάηςκ ηςκ πμθζηχκ, έκακηζ ηςκ ημζκμηζηχκ εεζιχκ ηαζ ακαβκςνίγεζ 

επζπθέμκ ηδ δοκαηυηδηα πνμζπχνδζδξ ηδξ ΔΔ ζηδκ Δονςπασηή φιααζδ βζα ηδκ 

Πνμάζπζζδ ηςκ Γζηαζςιάηςκ ημο Ακενχπμο ηαζ ηςκ Θειεθζςδχκ Δθεοεενζχκ 

(ΔΓΑ).
98

 Πνυηεζηαζ βζα ιία ζδζαίηενα ζδιακηζηή ελέθζλδ, ακαθμνζηά ιε ηα εειεθζχδδ 

δζηαζχιαηα, ηαεχξ δδιζμονβείηαζ ιία πνυζεεηδ δζηαζμδμηζηή αζθαθζζηζηή δζηθείδα 

(Γζηαζηήνζμ ημο οιαμοθίμο ηδξ Δονχπδξ) βζα ηδκ πνμζηαζία ημοξ.
99

 

Ζ επίζδιδ ακαβκχνζζδ ηαζ δεζιεοηζηή ηαημπφνςζδ ημο Υάνηδ επζζηζάγεηαζ, 

ςζηυζμ, αθεκυξ απυ ημ βεβμκυξ υηζ δεκ ακαβκςνίγεηαζ δ δεζιεοηζηυηδηά ημο απυ υθα 

ηα ηνάηδ (αθ. Πνςηυημθθμ 7 ζπεηζηά ιε ηδκ εθανιμβή ημο Υάνηδ ζηδ Μ. Βνεηακία ηαζ 

ηδκ Πμθςκία) ηαζ αθεηένμο υηζ δεκ εκζςιαηχκεηαζ ζημ ζχια ηδξ οκεήηδξ, 

πνμηεζιέκμο κα απμθεοπεμφκ ακεπζεφιδημζ ζοκηαβιαηζημί παναθθδθζζιμί. 

Ζ οκεήηδ ηδξ Λζζζααχκαξ, ακ ηαζ εκζζπφεζ ημ δδιμηναηζηυ παναηηήνα ηδξ  

ΔΔ ηαζ ημ νυθμ ηςκ πμθζηχκ ζε αοηή, απέπεζ πμθφ απυ ημ κα πνμζδχζεζ ζηδκ ΔΔ ημ 

παναηηδνζζιυ ιίαξ «δήιςκ-ηναηίαξ», ιε δζηυ ηδξ ζφκεεημ δήιμ, ζηακυ κα ιεηααζαάγεζ 

ηα δδιμηναηζηά ημο αζηήιαηα πνμξ ημοξ ηεκηνζημφξ εεζιμφξ. Γζα κα δδιζμονβδεμφκ μζ 

πνμτπμεέζεζξ βζα ηδκ ακάπηολδ ιίαξ «„ημζκήξ ηαοηυηδηαξ ηςκ εονςπαίςκ πμθζηχκ‟,
100

 

απαζηείηαζ, ιεηαλφ άθθςκ, δ απμζφκδεζδ ηδξ εονςπασηήξ ζδζυηδηαξ ημο πμθίηδ απυ ημ 

εεκζηυ πνμαπαζημφιεκμ…, δ επέηηαζδ ημο δζηαζχιαημξ εηθέβεζκ ηαζ εηθέβεζεαζ ζηζξ 

εεκζηέξ εηθμβέξ βζα πμθίηεξ πμο ηαημζημφκ ζε ηνάημξ-ιέθμξ άθθμ απυ αοηυ ηδξ 

                                                 
97

 Βθ. Παπαδδιδηνίμο, Γ., «Ο Υάνηδξ Θειεθζςδχκ Γζηαζςιάηςκ: πνμπμιπυξ ηδξ ζοκηαβιαημπμίδζδξ 

ηδξ Δονςπασηήξ Έκςζδξ» 
98

 Ζ ΔΓΑ είκαζ ιία πμθοιενήξ δζεεκήξ ζφιααζδ, ζηδκ μπμία έπμοκ πνμζπςνήζεζ ήδδ 46 ηνάηδ ηα 

μπμία είκαζ ηαζ ιέθδ ημο οιαμοθίμο ηδξ Δονχπδξ, απμηεθεί έκα ηαηαζηαηζηυ ηείιεκμ βζα ηδκ 

πνμζηαζία ηςκ δζηαζςιάηςκ ημο ακενχπμο ζημ πχνμ ηδξ Δονχπδξ. Ακαθμνζηά ιε ηα πνμαθδιαηζηά 

ζδιεία ηδξ πνμζπχνδζδξ ηδξ Έκςζδξ ζηδκ ΔΓΑ, αθ. Υνοζυβμκμξ, υ.π. (οπμζ.7) 
99

 Βθ. Υνοζμπυμο, Γ.Ν., Γηα κηα επξσπατθή res publica, ζεθ. 123. Χζηυζμ, ηαηά ιία άθθδ άπμρδ δ 

πνμζηαζία ηςκ δζηαζςιάηςκ πμο ηαημπονχκμκηαζ ζημ Υάνηδ απμδεζηκφεηαζ εθθεζιιαηζηή ηαεχξ μζ 

δζαηάλεζξ δεζιεφμοκ ηα εεζιζηά υνβακα ηδξ ΔΔ ιυκμ υηακ εθανιυγμοκ ημ δίηαζμ ηδξ Έκςζδξ, δεκ 

επεηηείκμοκ ημ πεδίμ εθανιμβήξ ημο δζηαίμο ηδξ Έκςζδξ πένακ ηςκ ανιμδζμηήηςκ ηδξ ηαζ δε 

δδιζμονβμφκ ηαιία κέα ανιμδζυηδηα ή ηαεήημκ. Καηά ζοκέπεζα δ πνμζηαζία ηςκ εειεθζςδχκ 

δζηαζςιάηςκ έκακηζ ηςκ ηναηχκ ιεθχκ ηαζ ηδξ Έκςζδξ εα ζοκεπίζεζ ηαζ ιεηά ηδ κμιζηά δεζιεοηζηή 

ακαβκχνζζδ ημο Υάνηδ κα επαθίεηαζ ζηδκ ΔΓΑ ηαζ ημοξ ιδπακζζιμφξ ηδξ (Δονςπασηυ Γζηαζηήνζμ ηςκ 

Γζηαζςιάηςκ ημο Ακενχπμο ηαζ Δπζηνμπή Τπμονβχκ ημο οιαμοθίμο ηδξ Δονχπδξ), ιδπακζζιμί πμο δε 

δζαζθαθίγμοκ επανηή πνμζηαζία θυβς έθθεζρδξ ιίαξ ηεκηνζηήξ ελμοζίαξ ιε ζηακυηδηα επζαμθήξ ηςκ 

απμθάζεςκ ηαζ ιε πναβιαηζηή απμηνεπηζηή δφκαιδ. αθ. Υνοζυβμκμξ, υ.π. (οπμζ.7) 
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 Βθ. Υνοζμπυμο, Γ.Ν., υ.π. (οπμζ.99), ζεθ.120-121 
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πνμέθεοζδξ ημο…,δ οζμεέηδζδ ημο δζηαζχιαημξ ηςκ πμθζηχκ κα δζαηδνμφκ δδιυζζα 

αλζχιαηα ζημ εζςηενζηυ ηδξ ΔΔ». 

Ζ ζδιενζκή ΔΔ, απμηεθμφιεκδ απυ 27 δδιμηναηζηά ηαεεζηχηα, εα πνέπεζ κα 

ανπίζεζ ηαζ δ ίδζα κα εκζζπφεζ ημ δδιμηναηζηυ ηδξ παναηηήνα. Ζ Γήθςζδ ημο Laeken 

πενζεθάιαακε ςξ ααζζηυ ζηυπμ ηδκ ακάβηδ δδιμηναηζηήξ κμιζιμπμίδζδξ ηδξ ΔΔ, 

ζηυπμξ, πμο ζφιθςκα ιε μνζζιέκμοξ ιεθεηδηέξ
101

 λεπάζηδηε ζηδκ πμνεία, ηαεχξ ηυζμ 

δ οκηαβιαηζηή οκεήηδ, υζμ ηαζ δ δζάδμπυξ ηδξ εκζζπφμοκ ζημ εθάπζζημ ηδ εέζδ ημο 

εονςπαίμο πμθίηδ, εκχ πανάθθδθα μλφκμοκ ημ δδιμηναηζηυ έθθεζιια ιε ηδ ιεηαθμνά 

κέςκ ανιμδζμηήηςκ ζηδκ ΔΔ. 

Οζ εονςπαίμζ πμθίηεξ έπμοκ ήδδ εηθνάζεζ ηζξ ακδζοπίεξ ημοξ ηαζ ηζξ 

επζθοθάλεζξ ημοξ βζα ηδκ πμνεία ηδξ ΔΔ. πςξ πνμηφπηεζ απυ ένεοκα πμο δζελήπεδ ημ 

Μάνηζμ ημο 2007 βζα θμβανζαζιυ ηδξ ανεηακζηήξ μνβάκςζδξ «Open Europe»,
102

 ημ 

75% ηςκ πμθζηχκ ηδξ ΔΔ επζεοιεί ηδ δζελαβςβή δδιμρδθίζιαημξ βζα ηδκ επζηφνςζδ 

ιίαξ πεναζηένς εκίζποζδξ ημο ημζκμηζημφ μζημδμιήιαημξ. Αοηυ απμηεθεί έκα δπδνυ 

ιήκοια βζα ημοξ εονςπαίμοξ δβέηεξ υηζ εα πνέπεζ κα ανπίζμοκ κα θαιαάκμοκ οπυρδ ηδ 

βκχιδ ηςκ εονςπαίςκ πμθζηχκ πνμζπαεχκηαξ κα ημοξ ελαζθαθίζμοκ έκα πζμ εκενβυ 

νυθμ ζηα εονςπασηά ημζκά ηαζ εκδεπμιέκςξ κα επακαπνμζδζμνίζμοκ ηδκ πμνεία ηδξ 

ΔΔ, ηαεχξ «μ ιέζμξ Δονςπαίμξ πμθίηδξ δεκ απαζπμθείηαζ ζδζαίηενα ιε ημ ακ δ Έκςζδ 

εα έπεζ ηα δζηά ηδξ ζφιαμθα ή ακ εα έπνεπε απυ πμθζηεζμθμβζηήξ απυρεςξ κα 

εεςνείηαζ ιία ζοκμιμζπμκδία ηναηχκ ή ιία έκςζδ θαχκ».  

«Αοηυ πμο ακαιέκεζ ηαζ απαζηεί μ πμθίηδξ απυ ηδκ Δονχπδ είκαζ κα ζοκεπίζεζ 

κα ηάκεζ αοηυ πμο ζζημνζηά έηακε ιε ηενάζηζα επζηοπία: κα ακμίλεζ ηαζ κα ζοκδέζεζ 

μθυηθδνδ ηδκ ήπεζνμ πνμξ υθεθμξ ηςκ θαχκ πμο ηδκ ηαημζημφκ ηαζ πανάθθδθα κα 

δδιζμονβήζεζ έκα πενζαάθθμκ μζημκμιζηήξ ηαζ ημζκςκζηήξ αζθάθεζαξ, υπμο ημ ορδθυ 

αζμηζηυ επίπεδμ ηαζ μζ ημζκςκζηέξ ηαηαηηήζεζξ ηςκ Δονςπαίςκ εα είκαζ εββοδιέκα ηαζ 

εα εκζζποεμφκ έηζ πεναζηένς. Δπζπθέμκ, κα απμηεθεί έκα πανάβμκηα πνμζηαζίαξ ημο 

πενίθδιμο εονςπασημφ ημζκςκζημφ ιμκηέθμο ηαζ ημο ημζκςκζημφ ηνάημοξ πμο βζα ημοξ 

πενζζζυηενμοξ Δονςπαίμοξ ζοκζζηά απηυ οπυδεζβια ιίαξ ελεθζβιέκδξ ημζκςκίαξ ηαζ 

ηεηηδιέκμ δζηαίςιά ημοξ. Αοηυ πμο ζε ηαιία πενίπηςζδ δεκ επζεοιεί δ πθεζμρδθία 

ηδξ εονςπασηήξ ημζκήξ βκχιδξ είκαζ κα ελεθζπεεί δ Έκςζδ ζε Γμφνεζμ Ίππμ βζα ηδκ 
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 Bonde, Jens-Peter,  «From EU Constitution to Lisbon Treaty»  
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 Βθ. ζπεηζηά http://www.openeurope.org.uk/media%2Dcentre/pressrelease.aspx?pressreleaseid=31. 
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μνζζηζηή απμδυιδζδ ημο ημζκςκζημφ ηνάημοξ, ηαζ ιάθζζηα ζημ υκμια ηδξ 

„ακηαβςκζζηζηυηδηαξ‟ ηαζ ηδξ „εοεθζλίαξ‟».
103

 

ηδκ πανμφζα θάζδ, υπςξ ηαζ ζημ πανεθευκ, «ηφνζμζ» ηδξ δζαδζηαζίαξ ηδξ 

εονςπασηήξ  εκμπμίδζδξ παναιέκμοκ ηα ηνάηδ, ςζηυζμ, ηάπμζα ζηζβιή ηαζ μζ θαμί ηςκ 

ηναηχκ ηαζ ηαηά επέηηαζδ μζ εονςπαίμζ πμθίηεξ, («δ έηενδ ζζυηζιδ κμιζιμπμζδηζηή 

αάζδ ηδξ εκςζζαηήξ ελμοζίαξ»)
104

 εα πνέπεζ κα ηαηαζημφκ «ηφνζμζ» ηδξ υθδξ 

δζαδζηαζίαξ, πανάθθδθα ιε αοηά, χζηε κα ζηακμπμζδεεί δ ακάβηδ δζηηήξ 

κμιζιμπμζδηζηήξ εειεθίςζδξ ημο εονςπασημφ μζημδμιήιαημξ.  

 

4.4 Οι πολιηικέρ ηηρ Ένυζηρ μεηά ηη Λιζζαβώνα 

 

Ζ οκεήηδ ηδξ Λζζζααχκαξ επζθένεζ μνζαηέξ αθθαβέξ ζημκ ημιέα ηςκ πμθζηζηχκ ηδξ 

ΔΔ, ηαεχξ δ εκίζποζδ ανιμδζμηήηςκ ηαζ πμθζηζηχκ δεκ απμηεθμφζε ααζζηυ ζηυπμ μφηε 

ηδξ οκηαβιαηζηήξ οκεήηδξ, ζδζαίηενα ακ θδθεεί οπυρδ δ πνυηαζδ μνζζιέκςκ 

ηναηχκ-ιεθχκ βζα «επακεεκζημπμίδζδ» μνζζιέκςκ πμθζηζηχκ. 

Ζ πζμ ζδιακηζηή αθθαβή αθμνά ημ Υχνμ Δθεοεενίαξ, Αζθάθεζαξ ηαζ 

Γζηαζμζφκδξ, πμο θυβς ηδξ ηαηάνβδζδξ ηδξ δμιήξ ηςκ ποθχκςκ, δμιείηαζ ζε έκα 

εκζαίμ ηίηθμ ηδξ οκεήηδξ. Βάζεζ ημο αν.61 ηδξ ΛΔΔ,  «δ Έκςζδ ζοβηνμηεί Υχνμ 

Δθεοεενίαξ, Αζθάθεζαξ ηαζ Γζηαζμζφκδξ ιε ζεααζιυ ηςκ εειεθζςδχκ δζηαζςιάηςκ ηαζ 

ηςκ δζαθμνεηζηχκ κμιζηχκ ζοζηδιάηςκ ηαζ παναδυζεςκ ηςκ ηναηχκ-ιεθχκ». Βαζζηέξ 

ηαζκμημιίεξ ιπμνμφκ κα εεςνδεμφκ δ θήρδ απμθάζεςκ ιέζς ηδξ ζοκήεμοξ 

κμιμεεηζηήξ δζαδζηαζίαξ, ηαεχξ ηαζ δ επέηηαζδ ημο πεδίμο ημο δζηαζηζημφ εθέβπμο 

ζημ πχνμ αοηυ. Χζηυζμ ιε ηδκ πνμζάνηδζδ ζπεηζημφ Πνςημηυθθμο δ Βνεηακία ηαζ δ 

Ηνθακδία ιπμνμφκ κα απμθαζίζμοκ ακ εα ζοιιεηάζπμοκ ή υπζ ζε ζπεηζηέξ πμθζηζηέξ ή 

ιέηνα. Καηά ζοκέπεζα ζηδκ οθζζηάιεκδ δζαθμνμπμζδιέκδ μθμηθήνςζδ ηδξ γχκδξ ημο 

εονχ, ηδξ δζανενςιέκδξ ζοκενβαζίαξ ζε εέιαηα αζθάθεζαξ ηαζ άιοκαξ πνμζηίεεηαζ ηαζ 

μ Υχνμξ Δθεοεενίαξ, Αζθάθεζαξ ηαζ Γζηαζμζφκδξ (υπςξ ηαζ μ Υάνηδξ Θειεθζςδχκ 

Γζηαζςιάηςκ), «ηαεζζηχκηαξ ηδξ Δονχπδ ηςκ πμθθαπθχκ ηαποηήηςκ πενζζζυηενμ 

ειθακή βζαηί είκαζ ηαζ πενζζζυηενμ ακαβηαία».
105
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 Βθ. Παπαζηάιημξ, Γ., «Απυ ημ οκηαβιαηζηυ εθζηζζιυ ζηδ ιεηαννφειζζδ ηδξ Έκςζδξ», ζημ Γηεζλήο 

θαη Δπξσπατθή Πνιηηηθή, ζεθ. 89 
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Ακαθμνζηά ιε ηδκ ΚΔΠΠΑ μζ πζμ ζδιακηζηέξ ηαζκμημιίεξ, πμο πνμςεεί δ 

Μεηαννοειζζηζηή οκεήηδ είκαζ: δ ζφζηαζδ εέζδξ ζηαεενμφ πνμέδνμο ζημ 

Δονςπασηυ οιαμφθζμ, νφειζζδ πμο ακαιέκεηαζ κα έπεζ εεηζηή ζοιαμθή ζηδκ 

ελςηενζηή εηπνμζχπδζδ ηδξ ΔΔ, δ ζφζηαζδ ηδξ εέζδξ ημο Όπαημο εηπνμζχπμο ηαζ δ 

ζφζηαζδ Τπδνεζίαξ Δλςηενζηήξ Γνάζδξ (αθ. ηεθάθαζμ 4.2). Πανάθθδθα ζπεηζηά ιε 

ηδκ ΔΠΑΑ (Δονςπασηή Πμθζηζηή Αζθάθεζαξ ηαζ Άιοκαξ) πνμαθέπμκηαζ δφμ ιμνθέξ 

εκζζποιέκδξ ζοκενβαζίαξ: δ ζοκενβαζία βζα ηδκ εηηέθεζδ ζοβηεηνζιέκδξ απμζημθήξ 

ηαζ δ Μυκζιδ Γζανενςιέκδ οκενβαζία (αν.42ΔΔ), δδιζμονβείηαζ μ Δονςπασηυξ 

Ονβακζζιυξ Άιοκαξ (αν.45ΔΔ) ηαζ ηαεζενχκεηαζ ιδπακζζιυξ αθθδθεββφδξ ζε 

πενίπηςζδ έκμπθδξ επίεεζδξ ζε ηνάημξ-ιέθμξ ηαζ νήηνα αθθδθεββφδξ ζε πενίπηςζδ 

ηνμιμηναηζηήξ εκένβεζαξ, θοζζηήξ ή ακενςπμβεκμφξ ηαηαζηνμθήξ. 

ζμκ αθμνά ηδκ πμθζηζηή πενζαάθθμκημξ ζηδ οκεήηδ ηδξ Λζζζααχκαξ βίκεηαζ 

νδηή ακαθμνά βζα ηδκ ηθζιαηζηή αθθαβή ηαζ ηδκ ακάβηδ πνμχεδζδξ ιέηνςκ βζα ηδκ 

ακηζιεηχπζζδ ημο θαζκμιέκμο ηαζ επζπθέμκ δ πμθζηζηή πενζαάθθμκημξ ζοκδέεηαζ ιε ηδκ 

εκενβεζαηή πμθζηζηή, ηαεχξ δ θήρδ ιέηνςκ ζημ πθαίζζμ ηδξ ηεθεοηαίαξ εα πνέπεζ κα 

θαιαάκεζ οπυρδ ηδκ ακάβηδ πνμζηαζίαξ ημο πενζαάθθμκημξ. 

Πενζμνζζιέκδ πνυμδμξ ηαηαβνάθεηαζ ηαζ ζημ πεδίμ ηδξ ημζκςκζηήξ πμθζηζηήξ ιε ηδ 

κμιζηή ακαβκχνζζδ ημο Υάνηδ ηςκ Θειεθζςδχκ Γζηαζςιάηςκ, ηδ ζοιπενίθδρδ ζηδ 

οκεήηδ αλζχκ ηαζ ζηυπςκ πμο οπμβναιιίγμοκ ηδκ ημζκςκζηή δζάζηαζδ, ηδκ εκίζποζδ 

ηςκ δζαηάλεςκ ζπεηζηά ιε ηζξ οπδνεζίεξ βεκζημφ ζοιθένμκημξ, ηδ εεζιμπμίδζδ ηαζ 

ακααάειζζδ ημο δζαθυβμο ιε ημοξ ημζκςκζημφξ εηαίνμοξ, ηδκ νδηή ακαβκχνζζδ ηδξ 

ζοιπθδνςιαηζηήξ ανιμδζυηδηαξ ηδξ ΔΔ ζημ πεδίμ ηδξ επαββεθιαηζηήξ ηαηάνηζζδξ η.α. 

Ζ δνάζδ ηδξ ΔΔ ζημ πεδίμ ηδξ ημζκςκζηήξ πμθζηζηήξ, ςζηυζμ, πενζμνίγεηαζ απυ ηδκ 

οπμπνέςζδ ζοιααηυηδηαξ ιε ημ ιδπακζζιυ ηδξ αβμνάξ, απυ ηδκ ακάβηδ ζεααζιμφ ημο 

ηαηαιενζζιμφ ένβμο ιεηαλφ ΔΔ ηαζ ηναηχκ-ιεθχκ ηαζ απυ ημ βεβμκυξ υηζ δ ημζκςκζηή 

πμθζηζηή ηδξ ΔΔ δε εα πνέπεζ  κα δζακμίβεζ ημ δνυιμ πνμξ ιία μιμζπμκδζαημφ 

παναηηήνα πμθζηζηή.
106 

Ζ οκεήηδ ηδξ Λζζζααχκαξ  πενζθαιαάκεζ επίζδξ κέεξ κμιζηέξ 

αάζεζξ ζημοξ ημιείξ ηδξ εκένβεζαξ, ημο δζαζηήιαημξ, ημο ημονζζιμφ, ημο αεθδηζζιμφ, 

ηδξ πμθζηζηήξ πνμζηαζίαξ ηαζ ηδξ δζμζηδηζηήξ ζοκενβαζίαξ. 

Σέθμξ, ζδζαίηενδ ακαθμνά εα ιπμνμφζε κα βίκεζ ζηδκ πμθζηζηή ακηαβςκζζιμφ. 

Δκχ δ κέα οκεήηδ δεκ επζθένεζ αθθαβέξ ζημ ζζπφμκ ηαεεζηχξ πνμααίκεζ ζε ιία 

ζοιαμθζηή αθθαβή, αθαζνχκηαξ ηδκ ακαθμνά ζημκ «εθεφεενμ ηαζ ακυεεοημ 
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 Βθ. Καγάημξ, Π., υ.π. (οπμζ.92) 
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ακηαβςκζζιυ» (πνμζανηχκηαξ, ςζηυζμ έκα ζπεηζηυ πνςηυημθθμ), ηαηυπζκ ζπεηζημφ 

αζηήιαημξ ημο Γάθθμο πνμέδνμο. Πνυηεζηαζ βζα ακαθμνά πμο είπε ζοιπενζθδθεεί ζηδ 

οκηαβιαηζηή οκεήηδ ηαζ πνμηάθεζε πμζηίθεξ ακηζδνάζεζξ, ηαεχξ, υπςξ επζζήιακε 

ηαζ μ Γάθθμξ Πνυεδνμξ, μ ακηαβςκζζιυξ δεκ πνέπεζ κα είκαζ αοημζημπυξ ηδξ ΔΔ, αθθά 

ιέζμ βζα ηδκ επίηεολδ ηςκ ζηυπςκ ηδξ. «Πανυθα αοηά, αοηή  δ ζοιαμθζημφ 

ηνμπμπμίδζδ δεκ ακαηνέπεζ ηδ βεκζηή μζημκμιζηή θζθμζμθία ηδξ Έκςζδξ, μφηε 

πενζμνίγεζ ηζξ ελμοζίεξ ηδξ Δπζηνμπήξ ζε εέιαηα ακηαβςκζζιμφ».
107
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 Βθ. Καγάημξ, Π., υ.π. (οπμζ.92), ζεθ. 110 
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5. Η πλζήθε ηεο Ληζζαβώλαο ζηε πγθξηηηθή Πξννπηηθή 

5.1 Η ςνθήκη ηηρ Λιζζαβώναρ   

 

Ζ οκεήηδ ηδξ Λζζζααχκαξ θζθμδμλεί κα απμηεθέζεζ ημ ηεθζηυ πνμσυκ ηδξ 

εηηεκέζηενδξ ακαεεςνδηζηήξ δζαδζηαζίαξ ζηδκ ζζημνία ηδξ ΔΔ, πμο έπεζ λεηζκήζεζ απυ 

ημ 2000 (πνχημ ημιαζηυ ζδιείμ ζηδκ πμνεία ζοκηαβιαημπμίδζδξ ηδξ ΔΔ, Υάνηδξ ηςκ 

Θειεθζςδχκ Γζηαζςιάηςκ) ηαζ κα απμηεθέζεζ ημ ιέζμ πμο εα ηδκ αμδεήζεζ κα ελέθεεζ 

απυ ημ εεζιζηυ αδζέλμδμ ζημ μπμίμ ανέεδηε ιεηά ηα ανκδηζηά δδιμρδθίζιαηα ζηδ 

Γαθθία ηαζ ηδκ Οθθακδία.  Δπζπθέμκ απμηεθεί ημ «δζάδμπμ» ημο Δονςπασημφ 

οκηάβιαημξ, πνμζπαεχκηαξ κα δζαζχζεζ ηζξ πενζζζυηενεξ εεζιζηέξ ηαζκμημιίεξ ημο 

ηαζ κα εέζεζ ηέθμξ ζημ δοζθεζημονβζηυ, βζα ηδκ ΔΔ ηςκ 27 ηναηχκ-ιεθχκ, ζφζηδια 

θεζημονβίαξ ηδξ Κμζκυηδηαξ πμο ηαεζενχεδηε ιε ηδ οκεήηδ ηδξ Νίηαζαξ. 

Ζ οκεήηδ ηδξ Λζζζααχκαξ έπεζ μιμζυηδηεξ ηαζ δζαθμνέξ
108

 ιε ηζξ 

πνμδβμφιεκεξ εονςπασηέξ ζοκεήηεξ. Απυ ηδ ιία, μιμζάγεζ ζηζξ πνμδβμφιεκεξ 

ζοκεήηεξ ηαεχξ είκαζ ημ πνμσυκ ιίαξ δζαηοαενκδηζηήξ δζαπναβιάηεοζδξ ηαζ επζθένεζ 

ηνμπμπμζήζεζξ ζημ πνμσζπφμκ πνςημβεκέξ ηακμκζζηζηυ πθαίζζμ, ζφιθςκα ιε ηδ ζοκήεδ 

δζαδζηαζία ακαεεχνδζδξ ημο, ζηδ αάζδ ηδξ δζπθςιαηζηήξ δζαπναβιάηεοζδξ.  Χζηυζμ, 

δζαθένεζ απυ ηζξ πνμδβμφιεκεξ ζοκεήηεξ ζημ ααειυ πμο δεκ απμηεθεί αιζβχξ πνμσυκ 

ιίαξ ΓΚΓ, ηαεχξ δ ηεθεοηαία ηθήεδηε επί ηδξ μοζίαξ κα πναβιαημπμζήζεζ ιία 

ηνμπμπμίδζδ ημο ζζπφμκημξ πνςημβεκμφξ δζηαίμο ακηθχκηαξ ζημζπεία απυ ηέζζενζξ 

δζαθμνεηζηέξ δελαιεκέξ: ηδ οκέθεοζδ, πμο επελενβάζηδηε ημ Υάνηδ ηςκ Θειεθζςδχκ 

Γζηαζςιάηςκ, ηδ οκέθεοζδ βζα ημ Μέθθμκ ηδξ Δονχπδξ, ηδ οκηαβιαηζηή οκεήηδ 

ηαζ ηέθμξ ηδκ εκημθή ημο Δονςπασημφ οιαμοθίμο ηςκ Βνολεθθχκ (21-23 Ημοκίμο 

2007). Άνα δεκ πνυηεζηαζ βζα ιία αιζβχξ δζαηοαενκδηζηή δζαδζηαζία ακαεεχνδζδξ ηςκ 

ζοκεδηχκ, ηαεχξ ειπενζέπεζ ρήβιαηα οπενεεκζηυηδηαξ
109

 ηαζ επζπνυζεεηα πνυηεζηαζ 

βζα ιία ΓΚΓ πμο δεκ ζοβηαθείηαζ πνμηεζιέκμο κα ελεηάζεζ ελανπήξ ηδκ ακαεεχνδζδ 

αθθά κα ακαζοκεέζεζ ηαζ κα ζοιπενζθάαεζ ζε αοηή ημιαζηά ζημζπεία πνμδβμφιεκςκ 

δζαπναβιαηεφζεςκ. Δπζπθέμκ, ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ Μεηαννοειζζηζηήξ οκεήηδξ (υπςξ 

ηαζ ηδξ οκηαβιαηζηήξ) πνμαάθθεζ επζηαηηζηή δ ακάβηδ ελζζμννυπδζδξ ηδξ πνυζθαηδξ 
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 Βθ. ζπεηζηά  Mastronardi, υ.π. (οπμζ.65) ζεθ.12-15 
109

 Βθ. ζπεηζηά ζφκεεζδ ηδξ οκέθεοζδξ βζα ημ ιέθθμκ ηδξ Δονχπδξ ηαζ ηδξ οκέθεοζδξ βζα ηδ ζφζηαζδ 

ημο Υάνηδ εειεθζςδχκ δζηαζςιάηςκ 
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δζεφνοκζδξ, πμο εα ιπμνμφζε κα παναηηδνζζηεί ςξ ιία πναβιαηζηή εκμπμίδζδ ηδξ 

Δονχπδξ, ιε μοζζαζηζηή πνμχεδζδ ηδξ ειαάεοκζδ ημο εονςπασημφ μζημδμιήιαημξ. 

5.2 ςνθήκη ηηρ Λιζζαβώναρ vs ςνηαγμαηική ςνθήκη 

 

Ζ Μεηαννοειζζηζηή οκεήηδ ακ ηαζ ααζίγεηαζ ζηδ οκηαβιαηζηή, δζαθένεζ απυ ηδκ 

ηεθεοηαία ςξ πνμξ ηδ ιέεμδμ πμο αημθμοεήεδηε, ηδ δμιή  ηδξ αθθά ηαζ ημ πενζεπυιεκμ 

ηδξ.
110 

Ακαθμνζηά ιε ηδ ιέεμδμ πμο αημθμοεήεδηε ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ οκηαβιαηζηήξ 

οκεήηδξ ζδιεζχκμκηαζ δφμ ααζζηέξ ηαζκμημιίεξ: πνχημκ, δ επελενβαζία ημο ηεζιέκμο 

πναβιαημπμζήεδηε απυ έκα υνβακμ ιε οπενεεκζηή ζφκεεζδ  ηαζ ιε εονεία ζοιιεημπή 

ηδξ Κμζκςκίαξ ηςκ Πμθζηχκ
111

 (ιε υ,ηζ εεηζηυ αοηυ ζοκεπάβεηαζ βζα ηδ δδιμηναηζηή 

κμιζιμπμίδζδ ημο ηεθζημφ πνμσυκημξ) ηαζ δεφηενμκ πναβιαημπμζήεδηε ιία εκμπμίδζδ 

ημο πνςημβεκμφξ δζηαίμο ηδξ ΔΔ ζε έκα ιμκαδζηυ ηείιεκμ, ημ μπμίμ ακηζηαεζζημφζε ελ 

μθμηθήνμο ηζξ πνμτπάνπμοζεξ ζοκεήηεξ. Αημθμοεήεδηε δδθ. ζηδκ πνμηεζιέκδ 

πενίπηςζδ ιία ηεπκζηή ακαεεχνδζδξ πμο πνδζζιμπμζείηαζ ζηδκ Γενιακία ηαζ 

απμηαθείηαζ ιέεμδμξ «Novellierung».
112

 Ζ μοζζαζηζηή δζαθμνά ζε αοηήκ ηδκ ηεπκζηή 

ζε ζπέζδ ιε ηδκ παναδμζζαηή ιέεμδμ ηδξ ζοζηδιαημπμίδζδξ (consolidation) 

ζοκίζηαηαζ ζημ βεβμκυξ υηζ ημ ηεθζηυ πνμσυκ είκαζ άιεζα δδιμζζεφζζιμ, πζμ ηαηακμδηυ 

ηαζ πνμζζηυ ζημοξ πμθίηεξ. πςξ είκαζ πνμθακέξ δ ιέεμδμξ αοηή απμηέθεζε ηδκ πζμ 

θμβζηή επζθμβή
113

 βζα ηδ οκέθεοζδ βζα ημ ιέθθμκ ηδξ Δονχπδξ, αάζεζ ηδξ εκημθήξ πμο 

έθααε βζα απθμπμίδζδ ηςκ οκεδηχκ. Ακηίεεηα, ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ 

Μεηαννοειζζηζηήξ οκεήηδξ ακααίςζε ελ μθμηθήνμο δ ημζκμηζηή ιέεμδμξ 

ακαεεχνδζδξ, δ μπμία ζοκίζηαηαζ ζηδκ πνμζεήηδ ηνμπμπμζήζεςκ ζημ πνμσζπφμκ 

πνςημβεκέξ δίηαζμ, ιε απμηέθεζια ημ ηεθζηυ πνμσυκ κα είκαζ  ποηκυ ηαζ δοζκυδημ 

αηυιδ ηαζ βζα ημοξ εζδζημφξ ηαζ δ ακαεεχνδζδ πναβιαημπμζήεδηε «ηεηθεζζιέκςκ ηςκ 

εονχκ», αάζεζ ηδξ δζαηοαενκδηζηήξ θζθμζμθίαξ, απυ ανπδβμφξ ηναηχκ-ιεθχκ ηαζ 

ηοαενκήζεςκ, οπμονβμφξ ελςηενζηχκ ηαζ δζπθςιάηεξ, βεβμκυξ πμο ζοκζζηά ηδκ πζμ 
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 Βθ. Mastronardi, υ.π. (οπμζ.65), ζεθ.60-63 
111

 Ζ οκέθεοζδ απανηζγυηακ απυ εηπνμζχπμοξ ηςκ εονςπασηχκ εεζιζηχκ μνβάκςκ ηαζ ηςκ εεκζηχκ 

ημζκμαμοθίςκ ηαζ ηοαενκήζεςκ ζε δζααμφθεοζδ ιε ηδκ Κμζκςκία ηςκ Πμθζηχκ. Βθ. Μπμηυπμοθμξ, Κ. 

«Μεηαννοειζζηζηή οκεήηδ: εηπηχζεζξ ηαζ εθπίδεξ», Γηεζλήο θαη Δπξσπατθή Πνιηηηθή, η.9/2008, 

ζεθ.93-94 
112

 Βθ. ζπεηζηά Ziller, υ.π. (οπμζ.64), ζεθ. 122- 126. φιθςκα ιε αοηή ηδκ ηεπκζηή μ κμιμεέηδξ ηαηά 

ηάπμζμ ηνυπμ οζμεεηεί εη κέμο έκα κυιμ ηαζ εκζςιαηχκεζ ζε αοηυκ άιεζα ηζξ ηνμπμπμζήζεζξ, πμο έπμοκ 

απμθαζζζηεί.  
113

 Βθ. Ziller, υ.π. (οπμζ.75),ζεθ.125-126, ακαθμνζηά ιε ηδ ιέεμδμ αοηή δζαηοπχεδηακ επζθοθάλεζξ 

ηαεχξ οπήνπε θυαμξ υηζ αάζεζ αοηήξ εα ιπμνμφζακ κα ηεεμφκ εη κέμο οπυ ζογήηδζδ δζαηάλεζξ πμο 

ειπενζέπμκηακ ήδδ ζημ πνμσζπφμκ ηακμκζζηζηυ πθαίζζμ υπςξ ηαζ ηεθζηχξ έβζκε  
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ααζζηή πμζμηζηή έηπηςζδ ζε ζπέζδ ιε ηδ οκηαβιαηζηή οκεήηδ.
114 

Ακαθμνζηά θμζπυκ 

ιε ηδ ιέεμδμ πμο αημθμφεδζε δ Μεηαννοειζζηζηή οκεήηδ οπμθείπεηαζ ηυζμ ζε 

ζπέζδ ιε ηδκ επίηεολδ ημο ζηυπμο ηδξ απθμπμίδζδξ ηςκ οκεδηχκ, υζμ ηαζ ιε ηδκ 

εκίζποζδ ημο εφνμοξ ηαζ ημο επζπέδμο  κμιζιμπμίδζδξ ημο ηεθζημφ πνμσυκημξ. 

 ζμκ αθμνά ηδ δμιή ηδξ κέαξ ζοκεήηδξ, αοηή απμηεθείηαζ απυ επηά άνενα (εη 

ηςκ μπμίςκ ζηα δφμ πνχηα ζοιποηκχκεηαζ δ «μοζία» ηδξ οκηαβιαηζηήξ οκεήηδξ), 

πμθοάνζεια πνςηυημθθα ηαζ δδθχζεζξ. Ζ επζθμβή ηδξ ιεευδμο ακηακαηθάηαζ υπςξ 

είκαζ θοζζηυ ηαζ ζηδ δμιή ηδξ κέαξ ζοκεήηδξ, δ μπμία απέπεζ πμθφ απυ ημ κα 

παναηηδνζζηεί έκα ηείιεκμ απθμπμζδιέκμ ηαζ πνμζζηυ ζημοξ πμθίηεξ.
115 

Σέθμξ, 

ακαθμνζηά ιε ημ πενζεπυιεκμ, αοηυ εα ιπμνμφζε κα πεζ ηακείξ υηζ ακηζηαημπηνίγεζ ημ 

ζοιαζααζιυ, πμο επζηεφπεδηε ιεηαλφ ηςκ οπμζηδνζηηχκ ηδξ οκεήηδξ, πμο 

οπμβνάθδηε ζηδ Ρχιδ ημ 2004, ηαζ ηςκ ηοαενκήζεςκ ηςκ ηναηχκ ιεθχκ πμο 

ακηζιεηχπζζακ δοζημθίεξ ζηδ δζαδζηαζία επζηφνςζδξ. Γεηαμηηχ  πχνεξ επζηφνςζακ 

ηδ οκηαβιαηζηή οκεήηδ (δφμ εη ηςκ μπμίςκ ιέζς δδιμρδθίζιαημξ) ηαζ υπςξ ήηακ 

ακαιεκυιεκμ ακ ηαζ ηαηακμμφζακ υηζ δε ιπμνμφζε κα δζαζςεεί δ οκεήηδ, πνμσυκ 

πμθοεηχκ δζαπναβιαηεφζεςκ, επζεοιμφζακ ημοθάπζζημκ κα δζαζςεεί δ «μοζία» ηδξ. 

 Σμ ενχηδια πμο ηίεεηαζ ζηδκ πανμφζα θάζδ είκαζ πμζα είκαζ δ μοζία ηδξ 

οκηαβιαηζηήξ οκεήηδξ πμο εα έπνεπε κα δζαζςεεί; Σμ ηεθζηυ ηείιεκμ ηδξ 

οκηαβιαηζηήξ οκεήηδξ, πμο οπμβνάθδηε ζηδ Ρχιδ ζηζξ 29 Οηηςανίμο 2004 πένα 

απυ ηζξ ηαζκμημιίεξ πμο πνμςεμφζε ακαθμνζηά ιε ημοξ εεζιμφξ, ηζξ ανπέξ, ηζξ 

ιεευδμοξ ηαζ ηζξ δναζηδνζυηδηεξ ηδξ ΔΔ, ειπενζείπε έκα ζδζαίηενα ζδιακηζηυ 

(ημοθάπζζημκ βζα ημοξ οπμζηδνζηηέξ ηδξ) πμθζηζηυ ζοιαμθζζιυ. Ζ εβηαηάθεζρδ ηδξ 

μνμθμβίαξ ηναηζηήξ πνμέθεοζδξ (φκηαβια, Τπμονβυξ Δλςηενζηχκ, κυιμξ, κυιμξ-

πθαίζζμ) ηαζ ηςκ ζοιαυθςκ ηδξ ΔΔ (φικμξ, ζδιαία, διένα ηδξ Δονχπδξ), αθαζνμφκ ηδκ 

πμθζηζηή δζάζηαζδ ηαζ ημκ πμθζηζηυ ζοιαμθζζιυ ημο «οκηάβιαημξ». Ακ ηαζ είκαζ 

βεκζηά παναδεηηυ υηζ δ οκηαβιαηζηή οκεήηδ απείπε πμθφ απυ ημ κα παναηηδνζζηεί 

ημ φκηαβια ηδξ ΔΔ, αάζεζ ηδξ ζζημνζηά δζαιμνθςιέκδξ έκκμζαξ ημο υνμο, πανυθα 

αοηά θεζημφνβδζε «ςξ πνυηθδζδ ζε ζοιαμθζηυ επίπεδμ ηαζ εα ιπμνμφζε κα 

απμηεθέζεζ έκα βεκκαίμ αήια ζηδκ πμνεία πμθζηζηήξ εκμπμίδζδξ ηδξ Έκςζδξ, πςνίξ κα 

                                                 
114

 Βθ. ζπεηζηά Μπμηυπμοθμξ, Κ., υ.π. (οπμζ.111), ζεθ 9.Καηά ιία άθθδ άπμρδ «δ οκέθεοζδ δε 

δζαθάκδηε κα έπεζ ηαιία μοζζαζηζηή εζζνμή ζηζξ εονςπασηέξ ημζκςκίεξ, δεκ απμηέθεζε ηαζ μφηε εα 

ιπμνμφζε κα απμηεθέζεζ πδβή κμιζιμπμίδζδξ ηςκ ζπεηζηχκ δζαδζηαζζχκ ζηδ ζοκείδδζδ ηδξ ημζκήξ 

βκχιδξ ηαζ ζοκηεθέζηδηε εκ πμθθμίξ ιε ηδκ δπδνή απμοζία ηδξ», αθ. Σζζκζζζγέθδξ, Μ. «Ζ κέα οκεήηδ 

ηδξ Λζζζααχκαξ. Έκαξ νεαθζζηζηυξ ενίαιαμξ», Γηεζλήο θαη Δπξσπατθή Πνιηηηθή η.9/2008, ζεθ 146 
115

 Ακάθμβδ ηνζηζηή αέααζα είπε αζηδεεί ηαζ βζα ημ ηεθζηυ πνμσυκ ηδξ οκηαβιαηζηήξ οκεήηδξ. Βθ. 

εκδεζηηζηά Σζάηζμξ, Γ.Θ., υ.π. (οπμζ.3), ζεθ.341 
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απμηεθεί ςζηυζμ ημ ηεθζηυ πνμσυκ ηδξ πμνείαξ μθμηθήνςζδξ».
116

 «Δκχ ημ „φκηαβια‟ 

ήεεθε κα ζδιαημδμηήζεζ ηαζ κα ζοιαμθίζεζ ηδ ιεηάααζδ ηδξ Έκςζδξ ζηδκ Πμθζηζηή 

Έκςζδ, δ οκεήηδ ζοκεζδδηά επζδζχηεζ κα πνμαάθθεζ ηδκ Έκςζδ ςξ ηφνζμ, 

βναθεζμηναηζηυ, ηεπκμηναηζηυ ιυνθςια, ακελάνηδηα απυ ηζξ ζοκέπεζεξ ηςκ επζιένμοξ 

νοειίζεςκ, ζε ιία πνμκζηή πενίμδμ πμο δ πνυηθδζδ βζα ηδκ πμθζηζηή ειαάεοκζδ είκαζ 

ίζςξ δ ζζπονυηενδ».
117

  Ακ ιε ημκ υνμ «μοζία» ηδξ οκηαβιαηζηήξ οκεήηδξ κμείηαζ μ 

πμθζηζηυξ ζοιαμθζζιυξ, ηυηε δ μοζία δε δζαζχεδηε. Ακ ακηίεεηα κμείηαζ δ δζάζςζδ 

εεζιζηχκ ηαζκμημιζχκ πμο ζοιαάθθμοκ ζηδκ αεθηίςζδ ηδξ απμηεθεζιαηζηυηδηαξ ηδξ 

ΔΔ ζημ εζςηενζηυ ηδξ ηαζ ζημ ελςηενζηυ ηαζ ζηδ δδιζμονβία πνμτπμεέζεςκ βζα ηδ 

δζέλμδμ απυ ηδ εεζιζηή ηνίζδ, ηυηε καζ δ μοζία δζαζχεδηε. 

Δπζπθέμκ, μ ααζζηυξ ζηυπμξ ηδξ Λζζζααχκαξ, δδθαδή κα αβάθεζ ηδκ ΔΔ απυ ημ 

εεζιζηυ αδζέλμδμ ηαζ κα μθμηθδνςεεί ιία αηένιμκδ δζαδζηαζία δζαπναβιαηεφζεςκ ηαζ 

ακηζπαναεέζεςκ, επζηεφπεδηε.
118

 Πανυθα αοηά παναιέκεζ ημ ενχηδια ακ δ Λζζζααχκα 

«εενάπεοζε» απθχξ ηα ζοιπηχιαηα ηαζ υπζ ηα ααεφηενα αίηζα αοηήξ ηδξ ηνίζδξ. Ζ 

οκηαβιαηζηή οκεήηδ ηαζ δ απυννζρή ηδξ απυ έκα ηιήια ηςκ εονςπαίςκ πμθζηχκ δεκ 

ήηακ δ ιμκαδζηή αζηία βζα ηδκ εεζιζηή ηνίζδ ζηδκ μπμία ανίζηεηαζ αηυια ηαζ ζήιενα 

δ ΔΔ αθθά ημ απμηέθεζια ιία εηηεηαιέκδξ ηνίζδξ, πμο μθείθεηαζ ζε ιία ζεζνά 

θακεαζιέκςκ επζθμβχκ ηαζ αηαηάθθδθςκ πνμκζηχκ ζοβηονζχκ.
119

 Ζ ηνίζδ μθείθεηαζ 

ζηα δμιζηά εθθείιιαηα ημο ημζκμηζημφ εβπεζνήιαημξ (δδιμηναηζηυ, ημζκςκζηυ, 

ζδεμθμβζηυ, επζημζκςκζαηυ) ηαζ υπζ ζηδκ (έζης αηοπή) πνήζδ υνςκ ηναηζηήξ 

πνμέθεοζδξ ζηδ οκηαβιαηζηή οκεήηδ. ε αοηά ηα εθθείιιαηα δε ιπυνεζε κα δχζεζ 

ζηακμπμζδηζηή θφζδ μφηε δ οκηαβιαηζηή οκεήηδ (ααζζηυξ θυβμξ ηαζ βζα ηδκ 

απυννζρδ ηδξ), πυζμ ιάθθμκ δ πζμ ιζκζιαθζζηζηή ηδξ εηδμπή, δ Μεηαννοειζζηζηή. 

Μέζα απυ ηδ Μεηαννοειζζηζηή οκεήηδ δ ΔΔ δεκ ηαηάθενε κα δχζεζ απάκηδζδ ζε 

δφμ ηνίζζια ενςηήιαηα: πνχημκ «πχξ εα εκζζποεεί δ απμηεθεζιαηζηυηδηα ζηδ θήρδ 

ζοθθμβζηχκ απμθάζεςκ δεδμιέκδξ ηδξ εββεκμφξ ηάζδξ ηςκ ηοαενκήζεςκ κα 

δζαζθαθίζμοκ, ιέζα απυ αολδιέκεξ εββοήζεζξ, ηδ ζοζηαηζηή ηονζανπία ημοξ ηαζ 

δεφηενμκ πςξ εα ζηακμπμζδεεί ημ δζηηυ δδιυζζμ αίηδια βζα ηδ δζεφνοκζδ αθθά ηαζ ηδκ 

ειαάεοκζδ ηδξ ζοιιέημπδξ ηςκ πμθζηχκ ζηα εονςπασηά ημζκά, ιέζα απυ ηδκ 

                                                 
116

 Βθ. Βεκζγέθμξ, Δο., υ.π. (οπμζ. 14), «Απυ ηδ ζογήηδζδ βζα ημ Δονςπασηυ φκηαβια ζηδ ζογήηδζδ βζα 

ηζξ εονςπασηέξ πμθζηζηέξ» 
117

 Βθ. Ηςαηεζιίδδξ, Π.Κ., «Αλζμθυβδζδ ηδξ οκεήηδξ ηδξ Λζζζααχκαξ» ζημ Γηεζλήο θαη Δπξσπατθή 

Πνιηηηθή, η.9/2008, ζεθ.101 
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 Βθ. εκδεζηηζηά Σζζκζζζγέθδξ, Μ., υ.π. (οπμζ.114), ζεθ.145, 
119

 πςξ οπμζηδνίγεζ μ Ξ. Κμκηζάδδξ, υ.π. (οπμζ.40), ζεθ. 26 
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ηαημπφνςζδ ηδξ εεζιζηήξ ημοξ ζηακυηδηαξ κα ειπθέημκηαζ μοζζαζηζηά, ηαζ υπζ ιυκμ 

δζαηδνοηηζηά ή ζε επίπεδμ νδημνείαξ, ζηδ δζαηοαένκδζδ ημο βεκζημφ ζοζηήιαημξ».
120

 

Ζ οκεήηδ ηδξ Λζζζααχκαξ δδιζμονβεί ηάπμζεξ πνμτπμεέζεζξ βζα ηδκ 

απμηεθεζιαηζηυηενδ θεζημονβία ημο ημζκμηζημφ ιδπακζζιμφ ακαθμνζηά ιε ηδκ 

εζςηενζηή ηαζ ελςηενζηή δνάζδ ηδξ ΔΔ, ςζηυζμ απμηεθεί έκα ηεθζηυ πνμσυκ ιε έκημκα 

δζαηοαενκδηζηυ παναηηήνα,
121

 πμο πνμέηορε ιέζα απυ εηηεκείξ δζαπναβιαηεφζεζξ, 

εηπςνήζεζξ ελαζνέζεςκ βζα ηα πζμ δφζπζζηα ηνάηδ-ιέθδ ηαζ ακααμθέξ βζα ηδκ 

εθανιμβή μοζζαζηζηχκ εεζιζηχκ δζαηάλεςκ. 

  Ζ ΔΔ ζοβηνζηζηά ιε ημ δοζθεζημονβζηυ ζφζηδια ηδξ Νίηαζαξ, ιπμνεί κα 

θαίκεηαζ πενζζζυηενμ εεζιζηά ελμπθζζιέκδ βζα κα ακηζιεηςπίζεζ ηζξ πνμηθήζεζξ ζημ 

εζςηενζηυ ηδξ ηαζ ζημ δζανηχξ ιεηαααθθυιεκμ δζεεκέξ πενζαάθθμκ. Χζηυζμ μζ 

οπμζηδνζηηέξ ηδξ πμθζηζηήξ έκςζδξ ηαζ ιίαξ μιμζπμκδζαηήξ πνμμπηζηήξ βζα ηδκ 

Δονχπδ δεκ πνέπεζ ηαζ δε ιπμνεί κα είκαζ ζηακμπμζδιέκμζ. Ζ ΔΔ ιπμνεί κα επζηοβπάκεζ 

έκα ηάπμζμ ααειυ «εεζιζηήξ ειαάεοκζδξ» αθθά δεκ είκαζ ηαευθμο αέααζμ υηζ 

επζηοβπάκεζ ηαζ ηδκ ακαβηαία «πμθζηζηή ειαάεοκζδ ή μθμηθήνςζδ». Σμ ακηίεεημ. ε 

ιζα ζεζνά πενζπηχζεςκ μ πμθζηζηυξ νυθμξ ηδξ ΔΔ θαίκεηαζ κα ζοννζηκχκεηαζ.
122

 Με 

άθθα θυβζα, δ ΔΔ ζοκεπίγεζ κα παναιέκεζ «μζημκμιζηυξ βίβακηαξ», αθθά ηαοηυπνμκα 

«πμθζηζηυξ κάκμξ». 

Ηδζαίηενα εφζημπμξ εα ιπμνμφζε κα παναηηδνζζηεί μ παναθθδθζζιυξ πμο 

πνδζζιμπμζεί μ J. Ziller.
123

 Ο ζοββναθέαξ ακαθένμκηαξ έκα απυζπαζια απυ ημ δζήβδια 

ημο Lemuel Gulliver παναθθδθίγεζ ηδκ Έκςζδ ιεηά ηδ ΓΚΓ ημο Ημοκίμο ημο 2007 ιε 

ημ βίβακηα Gulliver.  

 

Πνμζπάεδζα κα ζδηςεχ, αθθά δεκ ηαηάθενα κα ημοκδεχ αθμφ έπμκηαξ 

απμημζιδεεί ιπνμφιοηα, αζζεάκεδηα ηα πένζα ηαζ ηα πυδζα δειέκα 

ηάης….αζζεακυιμοκ πμθθμφξ ιζηνμφξ  ζπάβημοξ κα δζαπενκμφκ ημ ζχια 

ιμο. 
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 Βθ. Υνοζμπυμο, Γ.Ν., «Μζα πολίδα βζα δοκαιζηή ζζμννμπία» 
121

 Γεβμκυξ πμο απμδεζηκφεηαζ, ιεηαλφ άθθςκ, απυ ηδ θζηακεία πθεμκαζηζηχκ επζαεααζχζεςκ ημο 
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 Βθ. Ziller, υ.π. (οπμζ.64), ζεθ.167 
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ηδκ πενίπηςζδ ηδξ ΔΔ, «ζπάβημζ» ιπμνμφκ κα εεςνδεμφκ ηα πνςηυημθθα, μζ 

δδθχζεζξ ηαζ μζ πμζηίθεξ ηαοημθμβζηέξ νήζεζξ πμο εζζήπεδζακ ζημ ζχια ηδξ οκεήηδξ, 

έηζζ χζηε «κα ιδκ μνεμπμδήζεζ έκαξ βίβακηαξ πμο εεςνείηαζ ιμπεδνυξ απυ πμθθμφξ 

θζθζπμφηεζμοξ πμθζηζημφξ». 

5.3 ςνθήκη ηηρ Λιζζαβώναρ vs ςνθήκη ηηρ Νίκαιαρ 

 

Πνμηεζιέκμο κα εηηζιήζεζ ηακείξ ηζξ επζδυζεζξ ηδξ οκεήηδξ ηδξ Λζζζααχκαξ ζε 

ζφβηνζζδ ιε ημ πνμσζπφμκ πνςημβεκέξ δίηαζμ εα ιπμνμφζε κα πνμαεί ζε ιία ακάθοζδ 

ηδξ ζοιαμθήξ ηδξ εκ θυβς οκεήηδξ ζηδκ ακηζιεηχπζζδ ηςκ γδηδιάηςκ πμο άθδζε ζε 

εηηνειυηδηα δ πνμηάημπυξ ηδξ (leftovers ηδξ Νίηαζαξ), πμο απμηοπχκμκηαζ ζηδ 

δήθςζδ 23, ηαεχξ ηαζ κα πνμαεί ζε ιία εηηίιδζδ ηαηά πυζμ ιε ηδ Λζζζααχκα 

επζηοβπάκεηαζ δ οπένααζδ ηςκ εθθεζιιάηςκ ηδξ Νίηαζαξ.
124

 

Βάζεζ ηδξ Γήθςζδξ  ζπεηζηά ιε ημ ιέθθμκ ηδξ ΔΔ δ επυιεκδ ΓΚΓ υθεζθε κα 

δζαπναβιαηεοηεί ηαζ κα επζθφζεζ ηέζζενα γδηήιαηα. Ακαθμνζηά ιε ηδκ μνζμεέηδζδ ηςκ 

ανιμδζμηήηςκ ιεηαλφ ΔΔ ηαζ ηναηχκ-ιεθχκ, δ οκεήηδξ ηδξ Λζζζααχκαξ πνμααίκεζ 

ζε ιία ζπεηζηά ζαθή ηαηακμιή ανιμδζμηήηςκ, αεθηζχκμκηαξ ηαηά πμθφ ημ πνμσζπφμκ 

ηαεεζηχξ ηαζ εζζάβμκηαξ μνζζιέκεξ ηαζκμημιίεξ ακαθμνζηά ιε ημκ ηνυπμ πναηηζηήξ 

εθανιμβήξ ηδξ ανπήξ ηδξ επζημονζηυηδηαξ ηαζ ημ νυθμ ηςκ εεκζηχκ ημζκμαμοθίςκ, 

ακαθμνζηά ιε ηδκ ηήνδζή ηδξ. ζμκ αθμνά ηδκ ηφπδ ημο Υάνηδ ηςκ Θειεθζςδχκ 

Γζηαζςιάηςκ, καζ ιεκ δεκ εκζςιαηχκεηαζ ζημ ζχια ηδξ ζοκεήηδξ, υπςξ εα ήηακ ίζςξ 

μνευηενμ απυ δδιμηναηζηή ζημπζά, ςζηυζμ απμηηά δεζιεοηζηή ζζπφ, βεβμκυξ 

ζδιακηζηυ βζα ηδκ πνμζηαζία ηςκ πμθζηχκ έκακηζ ηςκ ημζκμηζηχκ εεζιχκ. Ο Υάνηδξ 

πθέμκ δεκ απμηεθεί πμθζηζηή δζαηήνολδ, αθθά κμιζηά δεζιεοηζηυ ηείιεκμ. 

Δπζπθέμκ έκα ηνςηυ ζδιείμ ηδξ Μεηαννοειζζηζηήξ οκεήηδξ ζε ζπέζδ ιε ηδ 

οκηαβιαηζηή ιεηαηνέπεηαζ εα ιπμνμφζε κα πεζ ηακείξ ζε πνμηένδια ζε ζπέζδ ιε ηδ 

οκεήηδ ηδξ Νίηαζαξ, πνυηεζηαζ βζα ηδκ απθμπμίδζδ ηςκ οκεδηχκ. Ζ 

Μεηαννοειζζηζηή οκεήηδ ιπμνεί κα ιδκ απθμπμζεί ηζξ ζοκεήηεξ ηαζ ημ εονςπασηυ 

μζημδυιδια ζημ ααειυ πμο θζθμδμλμφζε κα πνάλεζ δ οκηαβιαηζηή (ηονίςξ ιέζς ηδξ 

εκμπμίδζδξ ηςκ οκεδηχκ), ςζηυζμ ζοιαάθθεζ πνμξ αοηήκ ηδκ ηαηεφεοκζδ ιε ηδκ 

ακαβκχνζζδ εκζαίαξ κμιζηήξ πνμζςπζηυηδηαξ ζηδκ ΔΔ, ιε ηδκ ηαηάνβδζδ ηδξ δμιήξ 

ηςκ ποθχκςκ, ιε ηδκ απθμπμίδζδ ηςκ κμιμεεηζηχκ δζαδζηαζζχκ, ιε ηδκ απθμπμίδζδ 

                                                 
124
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ημο ζοζηήιαημξ ηδξ εζδζηήξ πθεζμρδθίαξ ηαζ ηδκ επέηηαζή ημο (ααζζηυ ηνςηυ ζδιείμ 

ηδξ Νίηαζαξ). 

Σέθμξ, ζοιαάθθεζ ζηδκ εκίζποζδ ημο νυθμο ηςκ εεκζηχκ ημζκμαμοθίςκ, ιία 

δζαδζηαζία, πμο είπε λεηζκήζεζ ήδδ απυ ηδ οκεήηδ ημο Άιζηενκηαι. Σα εεκζηά 

ημζκμαμφθζα εκδιενχκμκηαζ απυ ηα εεζιζηά υνβακα ηδξ ΔΔ ηαζ ημοξ ημζκμπμζμφκηαζ  

ηα ζπέδζα κμιμεεηζηχκ πνάλεςκ, ιενζικμφκ βζα ηδκ ηήνδζδ ηδξ ανπήξ ηδξ 

επζημονζηυηδηαξ, ζοιιεηέπμοκ ζημ πθαίζζμ ημο Υχνμο Δθεοεενίαξ, Αζθάθεζαξ ηαζ 

Γζηαζμζφκδξ ζηζξ δζαδζηαζίεξ αλζμθυβδζδξ πμθζηζηχκ (απμηηχκηαξ ηαζ δζηαίςια αέημ 

ακαθμνζηά ιε γδηήιαηα μζημβεκεζαημφ δζηαίμο), ζοιπνάηημοκ ζηδ δζαδζηαζία 

ακαεεχνδζδξ ηςκ οκεδηχκ (ιε ηδ ζοιιεημπή ημοξ ζηδ οκέθεοζδ ηαζ ηδκ επζηφνςζδ 

ηςκ οκεδηχκ), ζοιιεηέπμοκ ζηδ δζαδζηαζία δζεφνοκζδξ ηδξ ΔΔ ηαζ ζηδ 

δζαημζκμαμοθεοηζηή δζαδζηαζία ιεηαλφ εεκζηχκ ηαζ Δονςπασημφ Κμζκμαμοθίμο.
125

 

Δπζπνυζεεηα,  δ οκεήηδ ηδξ Λζζζααχκαξ υθεζθε κα ακηζιεηςπίζεζ ηα εθθείιιαηα ηδξ 

Νίηαζαξ, πμο πνμηφπημοκ απυ ηδκ ηνζηζηή πμο αζηήεδηε ζημ ηεθζηυ πνμσυκ ηδξ ΓΚΓ 

ημο 2000. Ζ Λζζζααχκα απακηά ζηδκ ακεπανηή επέηηαζδ ημο ζοζηήιαημξ  εζδζηήξ   

πθεζμρδθίαξ, ιε ηδκ επέηηαζδ ημο ζημ 80% πενίπμο ημο ζοκυθμο ηςκ εειάηςκ ηδξ ΔΔ 

(ακ ηαζ ελαζνεί ηνίζζιμοξ ημιείξ υπςξ δ ΚΔΠΠΑ, ΔΠΑΑ , δ ειαάεοκζδ ηαζ δ 

θμνμθμβζηή εκανιυκζζδ).
126

 Πνμααίκεζ ακηίζημζπα ζηδκ οζμεέηδζδ εκυξ ζοζηήιαημξ 

δζπθήξ πθεζμρδθίαξ (55% ηναηχκ-ιεθχκ, 65% πθδεοζιμφ), ακ ηαζ ακααάθθεζ ηδκ 

εθανιμβή ημο βζα ηδκ 1
δ
 Νμειανίμο 2014, εζζάβμκηαξ επζπνυζεεηεξ δζηθείδεξ 

αζθαθείαξ βζα ηα «εζβυιεκα» ηνάηδ-ιέθδ (ακαεεςνδιέκμξ «οιαζααζιυξ ηςκ 

Ηςακκίκςκ»). Πανάθθδθα, εκζζπφεζ ημ εεζιυ εκζζποιέκδξ ζοκενβαζίαξ, επεηηείκμκηαξ 

ηδ δοκαηυηδηα εθανιμβήξ ημο ηαζ ζημκ ημιέα ηδξ άιοκαξ. Πνυηεζηαζ βζα ηδ Μυκζιδ 

Γζανενςιέκδ οκενβαζία, δδθαδή ιία εκζζποιέκδ ιμνθή ζοκενβαζίαξ ιεηαλφ ηναηχκ-

ιεθχκ ηδξ ΔΔ πμο πθδνμφκ μνζζιέκα ηνζηήνζα ζημκ ημιέα ηςκ ζηναηζςηζηχκ 

δοκαημηήηςκ ηαζ επζπεζνήζεςκ. Σέθμξ, υπςξ πνμακαθένεδηε,  ακ ηαζ δεκ εκζςιαηχκεζ 

ζημ ηονίςξ ζχια ηδξ ζοκεήηδξ ημ Υάνηδ Θειεθζςδχκ Γζηαζςιάηςκ, πνμζδίδεζ ζε 

αοηυκ κμιζηά δεζιεοηζηή ζζπφ (αθ. αν.6ΔΔ), εηπςνχκηαξ, ςζηυζμ, ακάθμβεξ 

ελαζνέζεζξ ζε Μ. Βνεηακία ηαζ Πμθςκία, ζημ πθαίζζμ ηδξ θμβζηήξ ηδξ 

δζαθμνμπμζδιέκδξ μθμηθήνςζδξ. 
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Ζ οκεήηδ ηδξ Λζζζααχκαξ ζηδ ζοβηνζηζηή ηδξ δζάζηαζδ ιε ηδ οκεήηδ ηδξ 

Νίηαζαξ δίκεζ απάκηδζδ ζηα εεζιζηά εθθείιιαηα ηδξ ηεθεοηαίαξ ηαζ ζηακμπμζεί ζε 

ζδιακηζηυ ααειυ ηα ακμζπηά γδηήιαηα πμο ηδξ ηθδνμδυηδζε.  

5.4 Γιαδικαζία επικύπυζηρ 

 

Με ηδ οκεήηδ ηδξ Λζζζααχκαξ μζ εονςπαίμζ δβέηεξ θζθμδμλμφκ κα εέζμοκ ηένια ζηδ 

δεηαεηή, ζπεδυκ, πνμζπάεεζα εεζιζηήξ ιεηαννφειζζδξ ημο εονςπασημφ 

μζημδμιήιαημξ, πμο απμζημπεί ζηδ αεθηίςζδ ηδξ απμηεθεζιαηζηυηδηαξ, ηδξ 

μναηυηδηαξ ηαζ δδιμηναηζηυηδηαξ ηδξ ΔΔ. Γζα ηδκ επζηφνςζδ ηδξ,
127

 επέζηνερακ ζηδκ 

αζθαθή ημζκμαμοθεοηζηή δζαδζηαζία, ιία επζθμβή εζξ αάνμξ ηδξ κμιζιμπμίδζδξ ημο 

ηεθζημφ πνμσυκημξ, αθθά οπέν ηδξ απμηεθεζιαηζηυηδηαξ ηαζ ηδξ ηαπείαξ ακηζιεηχπζζδξ 

ηδξ εεζιζηήξ ηνίζδξ. Παναηδνείηαζ, εα ιπμνμφζε κα πεζ ηακείξ ιία «ιεηαζηνμθή απυ 

ηδκ „εοθμνία βζα ηα δδιμρδθίζιαηα ζε ιία θμαία βζα ηα δδιμρδθίζιαηα‟».
128

 Ζ 

ελέθζλδ αοηή δεκ μθείθεηαζ, πνμθακχξ, ζηδκ βεκζηή απμδμπή απυ ημοξ εονςπαίμοξ 

δβέηεξ ηδξ ααέααζδξ ή αδαμφξ ζηάζδξ ηςκ πμθζηχκ, αθθά ζημ θυαμ βζα ιία κέα 

απυννζρδ. Ακ υιςξ δ ανκδηζηή θασηή εηοιδβμνία εεςνείηαζ δεδμιέκδ ηαζ 

ακαιεκυιεκδ, ηυηε ακαηφπημοκ γδηήιαηα κμιζιμπμίδζδξ ηαζ  ηδξ ημζκμαμοθεοηζηήξ 

δζαδζηαζίαξ.
129

 

Μμκαδζηή ελαίνεζδ απμηεθεί δ Ηνθακδία, δ μπμία αάζεζ ζοκηαβιαηζηήξ 

επζηαβήξ, δζμνβάκςζε δδιμρήθζζια βζα ηδκ επζηφνςζδ ηδξ Μεηαννοειζζηζηήξ 

οκεήηδξ. ηζξ 12 Ημοκίμο 2008 μζ ζνθακδμί πμθίηεξ πνμζήθεακ ζηζξ ηάθπεξ (πενίπμο 

έκαξ ζημοξ δφμ, απμπή πμο μθείθεηαζ ηαηά ηφνζμ θυβμ ζε έθθεζιια εκδιένςζδξ ηαζ 

ηαηακυδζδξ ημο πενζεπμιέκμο ημο δδιμρδθίζιαημξ)
130

  ηαζ ρήθζζακ «υπζ» βζα ηδ 

                                                 
127

 Βθ. Πανάνηδια Γ΄ 
128

 Ζ ζοββναθέαξ οπμζηδνίγεζ υηζ οπάνπμοκ πέκηε δζαθμνεηζημί ηνυπμζ πθαζζίςζδξ ηδξ απυθαζδξ ηςκ 

εεκζηχκ δνχκηςκ βζα πνμζθοβή ή υπζ ζε δδιμρδθίζιαηα βζα ηδκ επζηφνςζδ ηδξ οκηαβιαηζηήξ ηαζ ηδξ 

Μεηαννοειζζηζηήξ οκεήηδξ: άιεζδ δδιμηναηία (direct democracy frame), εέζδ ζε ΔΔ (European 

frame), ηεπκζημί θυβμζ (technical frame), κμιζηυ πθαίζζμ (legal frame), εεκζηυ πθαίζζμ (national frame). 

Βάζεζ αοηήξ ηδξ άπμρδξ ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ οκηαβιαηζηήξ οκεήηδξ μζ ηοαενκήζεζξ επζηαθέζηδηακ 

θυβμοξ άιεζδξ δδιμηναηζηήξ κμιζιμπμίδζδξ ηαζ ζοιιεημπήξ ιε ελαίνεζδ ηδ Βνεηακία, πμο 

επζηαθέζηδηε ηδκ απμζαθήκζζδ ηδξ εέζδ ηδξ πχναξ ζηδκ ΔΔ, εκχ ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ 

Μεηαννοειζζηζηήξ δ Γαθθία επζηαθέζηδηε ηεπκζημφξ θυβμοξ (ιδ ζοκηαβιαηζηή θφζδ ηδξ οκεήηδξ), δ 

Οθθακδία ηεπκζημφξ, αθθά ηαζ εεκζημφξ (πνμζηαζία εεκζηχκ ζοιθενυκηςκ ηαζ εεκζηήξ ηονζανπίαξ ηαηά 

ηδ θάζδ δζαπναβιάηεοζδξ) ηαζ δ Βνεηακία ηεπκζημφξ, εεκζημφξ, αθθά ηαζ κμιζημφξ (ζζπονή 

ημζκμαμοθεοηζηή πανάδμζδ), αθ. Seeger ,Sarah, υ.π. (οπμζ.33)  
129

 Βθ. Βενβυπμοθμξ, Κ., «Ζ ζνθακδζηή απείεεζα» 
130

 Βθ. Euro barometer, Post Referendum Survey in Ireland (2008) 
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οκεήηδ ηδξ Λζζζααχκαξ. Ζ ελέθζλδ αοηή ακ ηαζ δεκ ήηακ απνυαθεπηδ
131

 έθενε ζε 

αιδπακία ηζξ Βνολέθθεξ ηαζ ζπμθζάζηδηε ηυζμ εεηζηά υζμ ηαζ ανκδηζηά απυ πμθθμφξ 

ιεθεηδηέξ.
132

 

Οζ θυβμζ απυννζρδξ ηδξ οκεήηδξ απυ ημοξ ζνθακδμφξ βζα ιία αηυια θμνά δεκ 

αθμνμφζακ ημ πενζεπυιεκμ ηδξ οκεήηδξ αοηυ ηαεεαοηυ επζαεααζχκμκηαξ ηδκ άπμρδ 

ημο ζηναηδβμφ De Gaulle, «ζε έκα δδιμρήθζζια μζ απακηήζεζξ δίκμκηαζ ζε ενςηήιαηα 

πμο δεκ εηέεδζακ πμηέ». Ζ απυννζρδ μθείθεηαζ αθεκυξ ζε εεκζηέξ ζδζαζηενυηδηεξ ηςκ 

ζνθακδχκ πμθζηχκ ηαζ αθεηένμο ζε ιία εκδεπυιεκδ ζοκμθζηή απυννζρδ ημο 

εονςπασημφ εβπεζνήιαημξ. 

Έηζζ, μνζζιέκμζ επζπεζνδιαηίεξ ηάπεδηακ οπέν ημο «υπζ», βζαηί είδακ κα 

απεζθείηαζ δ μζημκμιζηή εθεοεενία, μνζζιέκμζ ζοκδζηαθζζηέξ, βζαηί δ οκεήηδ δεκ ήηακ 

επανηχξ επζηεκηνςιέκδ ζηα ημζκςκζηά γδηήιαηα, άθθμζ αηυιδ πίζηερακ υηζ μζ 

αιαθχζεζξ εα επζηνέπμκηακ πζμ εφημθα ιε ηδ οκεήηδ ή υηζ ημ ζνθακδζηυ θμνμθμβζηυ 

ζφζηδια εα εηίεεημ επί ηάπδημξ.
133

 Σέθμξ, άθθμζ ηαηαρήθζζακ ηδ οκεήηδ επεζδή, 

υπςξ δήθςζακ δ εηζηναηεία οπέν ημο υπζ ήηακ πζμ πεζζηζηή.
134

 

Απυ ηδκ άθθδ πθεονά, μζ Ηνθακδμί πμθίηεξ, υπςξ ηαζ μζ Γάθθμζ ή μζ Οθθακδμί, ηνία 

πνυκζα κςνίηενα, ιε ηδκ ανκδηζηή ημοξ ρήθμ επζαεααίςζακ βζα ιία αηυια θμνά ηδκ 

ακηίεεζδ ηςκ πμθζηχκ ηδξ ΔΔ, ηυζμ ακαθμνζηά ιε ηδκ πενίπθμηα «απθμπμζδιέκδ» κέα 

κμιζηή ηδξ αάζδ, ηδκ μπμία αδοκαημφκ κα ηαηακμήζμοκ, υζμ ηαζ ιε ηδ ζοκμθζηή 

ηαηεφεοκζδ ημο εονςπασημφ μζημδμιήιαημξ, πμο ζοκεπίγεζ κα πμνεφεηαζ ενήιδκ ηςκ 

θαχκ, ιέζα απυ ηεηθεζζιέκςκ ηςκ εονχκ δζαπναβιαηεφζεζξ ιεηαλφ δβεηζηχκ 

πμθζηζηχκ μιάδςκ. Βέααζμ, πάκηςξ, είκαζ υηζ δ Δονχπδ δεκ εα λεπενάζεζ εφημθα ημ 
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 Ήδδ, πνζκ ηδ δζελαβςβή ημο δδιμρδθίζιαημξ, μ Ηνθακδυξ Δονςπαίμξ Δπίηνμπμξ,, Charlie McCreevy  

είπε ακαθενεεί ζηζξ δοζημθίεξ πμο ακηζιεηχπζγε δ πχνα ημο βζα ηδκ πνμχεδζδ ηδξ οκεήηδξ ζημ 

εηθμβζηυ ζχια θυβς απμοζίαξ πεζνμπζαζημφ ηένδμοξ βζα ημκ ζνθακδζηυ θαυ (βεςνβζηή πμθζηζηή, 

δζανενςηζηά ηαιεία). Βθ. ζπεηζηά Δπξσπατθέο Δμειίμεηο, η.40, Μάζμξ 2008, Δπζζηυπδζδ: οκεήηδ ηδξ 

Λζζζααχκαξ 
132

 Βθ. εκδεζηηζηά «Δάκ δ Ηνθακδία ή μπμζαδήπμηε άθθδ πχνα δεκ επζεοιεί ηδ ααεφηενδ εκμπμίδζδ, είκαζ 

δζηαίςιά ηδξ. Αοηυ πμο δεκ είκαζ ηαευθμο εειζηυ -ακηζεέηςξ είκαζ ελυπςξ αθαγμκζηυ ηαζ 

ακηζδδιμηναηζηυ- είκαζ κα εέθεζ κα ειπμδίζεζ ημοξ άθθμοξ κα πνμπςνήζμοκ. Θα πνέπεζ επμιέκςξ ηάπμζα 

ζηζβιή κα πμφιε ηα ζφηα-ζφηα. Δάκ δ Ηνθακδία βζα δεφηενδ θμνά ηαηαρδθίζεζ ηδ οκεήηδ -υπςξ έπεζ 

δζηαίςια κα πνάλεζ-, ηυηε εα πνέπεζ κα εβηαηαθείρεζ ηδκ Έκςζδ ςξ πθήνεξ ιέθμξ, πνμηεζιέκμο κα 

πνμπςνήζμοκ μζ οπυθμζπμζ ζε ααεφηενδ εκμπμίδζδ» Ηςαηεζιίδδξ, Π.Κ., «Ζ Έκςζδ πνεζάγεηαζ ηαεανυ 

θυβμ», Άθθμζ ιεθεηδηέξ, (υπςξ μ Ξ., Κμκηζάδδξ, «Σμ ιέθθμκ ηδξ Δονχπδξ»), εεςνμφκ αζηζμθμβδιέκδ ηαζ 

ακαιεκυιεκδ ηδ ζηάζδ ηςκ ζνθακδχκ πμθζηχκ ηαεχξ ενήιδκ ηςκ εονςπασηχκ θαχκ ηαζ πςνίξ 

ειπκεοζιέκδ δβεζία δ Δονχπδ ηζκδοκεφεζ κα παναιείκεζ έκα πμθζηζηά πμθοδζαζπαζιέκμ, αθθά 

πμθζηζζηζηά μιμβεκμπμζδιέκμ «θνμφνζμ», πάκμκηαξ ημ ημζκςκζηυ ηδξ πνυζςπμ, υθεξ εηείκεξ ηζξ 

ημζκςκζηέξ εββοήζεζξ πμο ηδ δζαθμνμπμζμφκ απυ ημ αιενζηακζηυ ιμκηέθμ ημο άηναημο μζημκμιζημφ 

θζθεθεοεενζζιμφ 
133

 Βθ. Poetering, «Μεηά ημ ζνθακδζηυ υπζ:quo vadis Europa» 
134

 Βθ. Euro barometer, Post Referendum Survey in Ireland (2008) 
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«υπζ» ηςκ Ηνθακδχκ ηαζ εα ήηακ ηενάζηζμ πμθζηζηυ ζθάθια κα ημ αβκμήζεζ ή ηαζ κα 

πνμζπαεήζεζ κα ημ παναηάιρεζ ιε κμιζηά ηεπκάζιαηα.
135

  

ζμκ αθμνά ηα οπυθμζπα ηνάηδ-ιέθδ, πμο απέθοβακ ιε δζάθμνα ηεπκάζιαηα 

(πενί ιδ «ζοκηαβιαηζηήξ θφζδξ» ηδξ «απθμπμζδιέκδξ» ζοκεήηδξ) ηαζ δδθχζεζξ ηδκ 

πνμζθοβή ζε δδιμρδθίζιαηα, αθθά ηαζ ημοξ ημζκμηζημφξ εεζιμφξ, πμο ζπεδυκ 

αδζαιανηφνδηα (ιε ιμκαδζηή ίζςξ ελαίνεζδ ημ Δονςπασηυ Κμζκμαμφθζμ) απμδέπηδηακ 

ηδκ μπζζεμπχνδζδ ζε ιία ηνμπμπμζδηζηή οκεήηδ (πνμσυκ ιζαξ αιζβμφξ 

δζαηοαενκδηζηήξ δζαδζηαζίαξ «ηεηθεζζιέκςκ ηςκ εονχκ»), εα έπνεπε ημοθάπζζημκ κα 

πνμςεήζμοκ ηδκ ακάπηολδ δδιμζίμο δζαθυβμο
136

 βζα ημ πενζεπυιεκμ ηδξ κέαξ 

ζοκεήηδξ, ελαζθαθίγμκηαξ εονεία πνυζααζδ ζημοξ πμθίηεξ ζε αοηήκ, χζηε κα 

ηαηακμήζμοκ ηα μθέθδ, πμο απμννέμοκ απυ ηδ κέα κμιζηή αάζδ ηδξ ΔΔ, αθθά 

εκδεπμιέκςξ ηαζ ηα ηνςηά ηδξ ζδιεία. Πνυηεζηαζ βζα δνάζεζξ, πμο εα ζοιαάθθμοκ ζηδ 

δζαιυνθςζδ ιίαξ είηε εεηζηήξ, είηε ανκδηζηήξ, αθθά πάκηςξ, εκδιενςιέκδξ ημζκήξ 

βκχιδξ. Καεχξ δ εκδιένςζδ ηςκ πμθζηχκ δεκ πνέπεζ κα βίκεηαζ απμζπαζιαηζηά ηαζ 

ηάης απυ ηδκ πίεζδ εκυξ δδιμρδθίζιαημξ, αθθά κα είκαζ ιία ζηαεενή ηαζ ζοκεπήξ 

δζαδζηαζία, πμο απμζημπεί ζηδ δζαιυνθςζδ εκυξ ζχιαημξ εονςπαίςκ πμθζηχκ, πμο 

έπεζ επίβκςζδ ημο νυθμο ηδξ ΔΔ ζημ ζφκμθμ ηδξ ηαζ υπζ ιία απμζπαζιαηζηή εζηυκα, 

πμο δζαιμνθχκεηαζ οπυ ηδκ, πμθθέξ θμνέξ, ζηνεαθςηζηή επίδναζδ, πμο αζημφκ μζ 

εεκζηέξ ηοαενκήζεζξ, πανμοζζάγμκηαξ ηδκ, ςξ πδβή ακαβηαίςκ ηαηχκ.  

5.5 Μία ςνολική Αποηίμηζη 

 

Με ηδ οκεήηδ ηδξ Λζζζααχκαξ, μζ εονςπαίμζ δβέηεξ, εβηαηαθείπμκηαξ ηζξ 

«ζοκηαβιαηζηέξ» θζθμδμλίεξ βζα ημ πμθζηζηυ ιέθθμκ ηδξ ΔΔ, επέζηνερακ ζηδ 

θεζημονβζηή ιέεμδμ ηςκ «ιζηνχκ αδιάηςκ». Ζ Μεηαννοειζζηζηή οκεήηδ, 

αημθμοεχκηαξ ηα πκάνζα ηςκ πνμδβμφιεκςκ ζοκεδηχκ, πανάζζεζ ιία ήπζα ηαζ 

ιεηνζμπαεή πμνεία «ζοκηαβιαημπμίδζδξ», ιέζς ηδξ ζηαδζαηήξ αθμιμίςζδξ 

ζοκηαβιαηζηχκ ζημζπείςκ ηαζ ηδξ επζιεθμφξ αλζμπμίδζδξ ηδξ κμιμθμβίαξ ημο ΓΔΚ.
137

 

Με ηδ οκεήηδ ηδξ Λζζζααχκαξ οπμβναιιίγεηαζ δ ακάβηδ δζηηήξ 

κμιζιμπμίδζδξ ηδξ ΔΔ (αθ. Πνμμίιζμ ΔΔ «ζοκεπίγμκηαξ ηδκ πμνεία ημοξ πνμξ ιζα 

μθμέκα ζηεκυηενδ έκςζδ ηςκ θαχκ ηδξ Δονχπδξ») ηαζ εκζζπφεηαζ δ ημζκμηζηή θμβζηή 

                                                 
135

 Ακαθμνζηά ιε έκα πζεακυ ζεκάνζμ οπένααζδξ ημο ανκδηζημφ απμηεθέζιαημξ ζηδκ Ηνθακδία αθ. 

εκδεζηηζηά Gros, D., «Plan B», CEPS 
136

 Βθ. Ziller, J., υ.π. (οπμζ.64 ), ζεθ.208-209 
137

 Βθ. Mastronardi, υ.π. (οπμζ.65 ), ζεθ. 226-227 
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έκακηζ ηδξ δζαηοαενκδηζηήξ (επέηηαζδ εζδζηήξ πθεζμρδθίαξ ηαζ δζαδζηαζίαξ 

ζοκαπυθαζδξ). Πανάθθδθα, εκζζπφμκηαζ ηαζ ηα ζοκμιμζπμκδζαηά παναηηδνζζηζηά ηδξ 

ΔΔ (εβηαηάθεζρδ ζοκηαβιαηζημφ πάνηδ, απμοζία Γήιμο, ανπή ηδξ δμηήξ 

ανιμδζυηδηαξ).
138

 Αοηέξ μζ ελεθίλεζξ ζε εεςνδηζηυ επίπεδμ εκζζπφμοκ ημκ ζδζυηοπμ 

παναηηήνα ημο εκςζζαημφ ιμνθχιαημξ, «ιίαξ „μιμζπμκδίαξ ηονζάνπςκ ηναηχκ ηαζ 

πμθζηχκ‟, εκυξ ζοζηήιαημξ ιε δζαιμζναζιέκδ ηονζανπία ηαζ ζοκοπάνπμοζεξ κμιζηέξ 

πνμζςπζηυηδηεξ, ζημ μπμίμ ηα ηνάηδ απυ ημζκμφ αζημφκ ηζξ ανιμδζυηδηέξ ημοξ ηαζ ηα 

άημια ελμπθίγμκηαζ ιε  ιία πζμ εονεία έκκμζα ηδξ ζεαβέκεζαξ ζε ζπέζδ ιε ηδκ 

εεκζηή».
139

 Ζ ΔΔ «ζοκεπίγεζ κα ηζκείηαζ ακάιεζα ζε έκα ηυζιμ, πμο ελαζεεκεί αοηυκ 

ημο εεκζημφ ηνάημοξ ηαζ ζε έκα ηυζιμ, πμο δεζθά ακαηέθθεζ, αοηυκ ηδξ ιεηαεεκζηήξ 

δζαηοαένκδζδξ».
140

 

Ζ ΔΔ, ιεηά απυ ιζζυ αζχκα πμνείαξ, παναιέκεζ πνμζδθςιέκδ ζημ ζηυπμ ηδξ 

εζνδκζηήξ ζοιαίςζδξ ηαζ ηδξ μζημκμιζημημζκςκζηήξ εοδιενίαξ (βεκεζζμονβμί ηδξ 

θυβμζ), ιία πμθζηζηή ημζκυηδηα ιε μιμζπμκδζαηά, ζοκμιμζπμκδζαηά ηαζ ηαζκμηυια 

ζημζπεία, ιε ζδιακηζηά επζηεφβιαηα ζημκ μζημκμιζηυ ηονίςξ ημιέα, αθθά ηαζ ζηζξ 

ζπέζεζξ ηδξ ιε ημοξ παβηυζιζμοξ εηαίνμοξ ηδξ. Ζ ΔΔ εα ιπμνμφζε κα εζπςεεί υηζ 

απμηεθεί ημ ιμκαδζηυ ηαηαθφβζμ ηςκ ιζηνυηενςκ ηναηχκ βζα κα αημοζηεί δ θςκή ημοξ 

ζηδ δζεεκή ζηδκή. Πνυηεζηαζ βζα  ιία κέα ιμνθή οπενδφκαιδξ, δζαεέημκηαξ ήπζα ιέζα 

επζαμθήξ, ζε ιία επμπή πμο δ έκκμζα ηδξ ζζπφμξ απμηηά δζαθμνεηζηυ πενζεπυιεκμ. «Ζ 

Δονχπδ δεκ αθθάγεζ ηζξ πχνεξ οπυ ηδκ απεζθή ηδξ εζζαμθήξ, πνμηεζιέκμο κα επζηφπεζ 

ιία επζθακεζαηή αθθαβή, αθθά ιε ηδκ πνμζήθςζδ ηδξ ζε κμιζηά ζπήιαηα ηαζ πμζηίθςκ 

εζδχκ ζοκδέζεζξ ηαζ ζοιθςκίεξ ιπμνεί κα ηζξ ιεηαιμνθχζεζ άνδδκ … Δηεί πμο δ 

παδζάνα Δονχπδ αθέπεζ έκακ ηυζιμ ιε δοκδηζημφξ θίθμοξ, δ πμθειμπανήξ Αιενζηή γεζ 

ζε έκακ ηυζιμ υπμο ηάεε ακελάνηδηδ δφκαιδ απμηεθεί εκ δοκάιεζ επενυ».
141

 

 Σα ζδιακηζηά, υιςξ, εονςπασηά επζηεφβιαηα δε ζδιαίκεζ υηζ δεκ επζζηζάγμκηαζ 

απυ ααζζηά εθθείιιαηα ημο εονςπασημφ μζημδμιήιαημξ, εθθείιιαηα, ηα μπμία δεκ 

ακηζιεηςπίγεζ επανηχξ δ οκεήηδ ηδξ Λζζζααχκαξ (υπςξ ηαζ δ πζμ θζθυδμλδ 

οκηαβιαηζηή), ιε ααζζηυηενα ημ δδιμηναηζηυ έθθεζιια ηαζ ημ έθθεζιια ελςηενζηήξ 
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 Βθ. Σζζκζζζγέθδξ, Μ,. υ.π. (οπμζ.114) 
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 Βθ. Mastronardi, υ.π. (οπμζ. 65) 
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πμθζηζηήξ,
142

 αθθά ηαζ ημ έθθεζιια «κέμο ζοκμθζημφ „πμθζηζημφ ζπεδίμο‟ ηαζ αθήβδζδξ 

βζα ηδκ ΔΔ».
143

 

ζμκ αθμνά ηδκ ελςηενζηή πμθζηζηή, δ κέα οκεήηδ απμηέθεζε «έκακ 

ζοιαζααζιυ ζημκ εθάπζζημ ημζκυ πανμκμιαζηή ιεηά ηδκ πνμζπχνδζδ ηδξ αηθακηζηήξ, 

ακηί-εονςπασηήξ μιάδαξ ζε αοηήκ, πχνεξ πμο ζοιπενζθένμκηαζ ιέζα ζηδκ Έκςζδ ζα 

κα ανίζημκηαζ ιέζα ζ‟ έκα δζεεκή μνβακζζιυ ηφπμο ΝΑΣΟ ηαζ υπζ ζε ιζα μιάδα πςνχκ 

μνβακςιέκδ ζε Έκςζδ ιε δζηαζχιαηα αθθά ηαζ οπμπνεχζεζξ … γμοκ ηζξ εεκζηζζηζηέξ 

ελάνζεζξ ιζαξ πνμπμθειζηήξ Δονχπδξ ηςκ ανπχκ ημο αζχκα».
144

 Δζδζηυηενα ζημκ 

ημιέα ηδξ ελςηενζηήξ πμθζηζηήξ, δ ιέεμδμξ ηδξ «δζαθμνμπμζδιέκδξ μθμηθήνςζδξ», 

δζαθαίκεηαζ ςξ δ ιμκαδζηή θφζδ βζα ημ πνμζεπέξ ιέθθμκ. Υχνεξ πμο επζεοιμφκ ιία 

ζηεκυηενδ ζοκενβαζία, υπςξ δ Ηηαθία, δ Ηζπακία, ημ Βέθβζμ, ημ Λμολειαμφνβμ, δ 

Γαθθία, δ Γενιακία, αθθά ηαζ δ Δθθάδα, εα πνέπεζ εκδεπμιέκςξ κα πνμαμφκ ζηδκ 

άζηδζδ ημο δζηαζχιαημξ εκζζποιέκδξ ζοκενβαζίαξ, ημ μπμίμ εδχ ηαζ ιία δεηαεηία 

παναιέκεζ δ φζηαηδ θφζδ, ιία εκ απνδζηία εκαθθαηηζηή επζθμβή, πνμηεζιέκμο δ 

Έκςζδ, έζης ηαζ ιέζα απυ ηδ δνάζδ εκυξ «ζηθδνμφ πονήκα» ηναηχκ, κα μνεχζεζ ημ 

ακάζηδιά ηδξ ζηδ δζεεκή ζηδκή, ανενχκμκηαξ ημζκυ πμθζηζηυ θυβμ.
145

 

Ζ ΔΔ εα πνέπεζ «κα πνμαεί ζε ημιέξ, ζηακέξ κα εββοδεμφκ πενζζζυηενδ 

δζαθάκεζα ηαζ μναηυηδηα ηςκ πμθζηζηχκ ηδξ, πενζζζυηενδ ηαζ ηαθφηενδ δδιμηναηία ζε 

εεζιζηυ (checks and balances) ηαζ ημζκςκζηυ-ροπμθμβζηυ επίπεδμ (δζαιυνθςζδ 

Γήιμο),
146

 μοζζαζηζηυηενδ ημζκςκζηή ζοκμπή ηαζ πενζζζυηενεξ πμζμηζηέξ επζθμβέξ βζα 

ημοξ πμθίηεξ ηδξ.
147

 Γεδμιέκδξ ηδξ έκημκδξ πμθζηζημπμίδζδξ ηδξ εκμπμίδζδξ, ζδζαίηενα 

ιεηά ηδκ ηεθεοηαία ιαγζηή δζεφνοκζδ, ηαηέζηδ ζαθέξ υηζ δ ζζςπδνή, ήπζαξ ιμνθήξ, 

απμδμπή ημο εκμπμζδηζημφ ζπεδίμο εη ιένμοξ ηςκ πμθζηχκ -βκςζηή ςξ „ζοβηαηαααηζηή 

ζοκαίκεζδ‟- δεκ ήηακ πζα ζε εέζδ κα κμιζιμπμζήζεζ ηδκ πμνεία ηδξ ΔΔ».
148

 Οζ 

εονςπαίμζ δβέηεξ μθείθμοκ κα θάαμοκ οπυρδ ηα δπδνά ιδκφιαηα, πμο θαιαάκμοκ απυ 

ημοξ πμθίηεξ, ιεηά ιάθζζηα απυ ηδκ ηνζπθή θασηή ανκδηζηή εηοιδβμνία βζα ηδκ 

                                                 
142

 Βθ. Λοιπενυπμοθμξ, Κ., «Ζ φκμδμξ Κμνοθήξ ημο Ημοκίμο ηαζ δ Μεηαννοειζζηζηή οκεήηδ» 
143

 Ζ οκεήηδ ηδξ Λζζζααχκαξ ζοκζζηά «ζοκεήηδ εεζιζηήξ ιδπακζηήξ», ακηίεεηα ιε ηζξ πνμδβμφιεκεξ 

πμο πενζείπακ ζοβηεηνζιέκμ «πμθζηζηυ ζπέδζμ» βζα πνμχεδζδ Βθ. Ηςαηεζιίδδξ, Π.Κ., υ.π. (οπμζ.117), 

ζεθ. 104 
144

 Βθ. Λοιπενυπμοθμξ, Κ., υ.π. (οπμζ.142) 
145

 Χζηυζμ, αάζεζ αοημφ ημο ζεκανίμο, δ απμοζία ηδξ Μ. Βνεηακίαξ εα ήηακ ζδιακηζηυ ειπυδζμ, ηαεχξ 

πςνίξ ηδ πχνα αοηή δε ιπμνεί κα οπάνλεζ ζζπονή ελςηενζηή πμθζηζηή βζα ηδκ Έκςζδ. Βθ. Ηςαεηζιίδδξ, 

Π.Κ., υ.π. (οπμζ.46), ζεθ. 26-27 
146

 Γζα ηδκ ακάθοζδ ηςκ δφμ δζαθμνεηζηχκ δζαζηάζεςκ ημο «δδιμηναηζημφ εθθείιιαημξ» , εεζιζηή – 

ημζκςκζημροπμθμβζηή αθ. Υνοζμπυμο, Γ.Ν., «Μμνθέξ Δονςπασηήξ Γδιμηναηίαξ», ζεθ. 275-297 ζημ Η 

πξννπηηθή ελόο Σπληάγκαηνο γηα ηελ Δπξώπε 
147

 Βθ. Υνοζμπυμο, Γ.Ν., υ.π. (οπμζ.23 ), ζεθ. 223 
148

 Βθ. Υνοζμπυμο, Γ.Ν., «Μζηνά Δονχπδ» 
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επζηφνςζδ ηδξ οκηαβιαηζηήξ οκεήηδξ, αθθά ηαζ ηδξ Μεηαννοειζζηζηήξ πζμ 

πνυζθαηα. Οθείθμοκ κα ακαγδηήζμοκ κέμοξ ηνυπμοξ πνμζέββζζδξ ηςκ πμθζηχκ ηαζ κα 

επακαπνμζδζμνίζμοκ ηδ δνάζδ ηδξ ΔΔ ζε ηαίνζμοξ ημζκςκζημμζημκμιζημφξ ημιείξ 

(ηαιία απυ ηζξ πμθζηζηέξ πμο ζοβηεκηνχκμοκ ημ θασηυ εκδζαθένμκ -πενίεαθρδ, παζδεία, 

ημζκςκζηή αζθάθζζδ θμνμθμβία- δεκ απμηεθμφκ πανά ιυκμ έιιεζα ακηζηείιεκμ 

ημζκμηζηήξ πμθζηζηήξ).
149

 Οθείθμοκ κα απμδχζμοκ ζημοξ πμθίηεξ ηδξ ΔΔ ηδ εέζδ πμο 

ημοξ αλίγεζ ζημ εονςπασηυ εεζιζηυ μζημδυιδια, έηζζ χζηε κα δδιζμονβδεμφκ μζ 

απαναίηδηεξ πνμτπμεέζεζξ πνμηεζιέκμο κα πναβιαημπμζδεεί «δ πμζμηζηή ιεθθμκηζηή 

ιεηάααζδ ηδξ ΔΔ απυ ιζα ζοιπμθζηεζαηή κμιζημπμθζηζηή ηάλδ ζε ιζα δδιμηεκηνζηή 

πμθζηεζαηή ζοβηνυηδζδ».
150

 

Σέθμξ, δ ΔΔ μθείθεζ κα μναιαηζζηεί ηαζ κα δζαιμνθχζεζ έκα ζοκεηηζηυ πμθζηζηυ 

ζπέδζμ βζα ημ ιέθθμκ ηδξ, έκα υναια ακάθμβμ ιε εηείκμ ηςκ παηένςκ ηςκ ζδνοηζηχκ 

ζοκεδηχκ, πμο κα ιπμνεί κα ειπκεφζεζ ημοξ πμθίηεξ βζα κα ηδξ πανάζπμοκ ηδ ζηήνζλή 

ημοξ ηαζ κα δζαρεφζεζ ηα ζεκάνζα ηαηαζηνμθμθμβίαξ, πμο ηαείζηακηαζ πθέμκ ζδζαίηενα 

επίηαζνα.
151

 Ζ επίηθδζδ ηδξ εζνήκδξ ηαζ δ οπυζπεζδ βζα ημζκςκζημμζημκμιζηή 

εοδιενία, πμο δε θαίκεηαζ κα επαθδεεφεηαζ ζηδκ πνάλδ, δε θαίκεηαζ κα απμηεθμφκ 

πθέμκ ζηακυ θυβμ βζα ηδκ φπανλδ ηδξ ΔΔ. Ζ δζαδζηαζία εονςπασηήξ μθμηθήνςζδξ έπεζ 

ήδδ δζακφζεζ πενζζζυηενμ απυ ιζζυ αζχκα, ιία πμνεία πμο παναηηδνίγεηαζ απυ πμθθά 

επζηεφβιαηα, ιε ααζζηυηενμ ηδκ εβηαείδνοζδ ηδξ εζνήκδξ ζηδ βδναζά ήπεζνμ, πμο βζα 

αζχκεξ ααθθυηακ απυ πμθειζηέξ ζοννάλεζξ. Πνυηεζηαζ βζα ιία δζαδζηαζία πςνίξ 

πνμηαεμνζζιέκμ ηέθμξ, «δ Δονχπδ αηυια ηαζ ζήιενα απμηεθεί ηαλίδζ πςνίξ ηεθζηυ 

πνμμνζζιυ»,
152

 υπςξ ηδκ πενίμδμ πμο μζ παηένεξ ηςκ ζδνοηζηχκ ζοκεδηχκ οπέβναθακ 

ηδ «Γζαηήνολδ ημο Schuman», ημ ιέθθμκ ίζςξ δζαβνάθεηαζ δοζμίςκμ αθθά δεκ είκαζ δ 

πνχηδ θμνά πμο δ ΔΔ ηαθείηαζ κα ακηζιεηςπίζεζ ζοκεήηεξ βεκζηεοιέκδξ ηνίζδξ, αθθά 

υπςξ έπεζ απμδείλεζ ζημ πανεθευκ ιπμνεί ηαζ μθείθεζ κα ηζξ λεπενάζεζ, πνμηεζιέκμο ημ 

Μάαζηνζπη κα ιδκ απμηεθέζεζ ηαηαθδηηζηυ ζδιείμ βζα ηδκ πμθζηζηή εκμπμίδζή ηδξ. 

                                                 
149

 Βθ. Leonard, M., υ.π. (οπμζ.141), ζεθ. 138-139 
150

 Βθ. Υνοζμπυμο, Γ.Ν., υ.π. (οπμζ. 148) 
151

 Βθ. ζπεηζηά Ηςαηεζιίδδξ, Π.Κ., υ.π. (οπμζ.42), υπμο ζφιθςκα ιε ημ «ζεκάνζμ ηαηάννεοζδξ», ιεηαλφ 

άθθςκ, μζ Al. Alesina ηαζ Fr. Giavazzi  οπμζηδνίγμοκ υηζ εάκ δ Δονχπδ δεκ ακαθάαεζ ζφκημια δνάζδ, δ 

παναπένα μζημκμιζηή ηαζ πμθζηζηή ηδξ παναηιή είκαζ ακαπυθεοηηδ…μ 21μξ αζχκαξ εα είκαζ μ αζχκαξ 

ηδξ παναηιήξ ηδξ Δονχπδξ 
152

 Βθ. πζκεμονάηδξ, M., «Ζ ΔΔ ιεηά ημ „πζ‟ ηδξ Ηνθακδίαξ» 
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Δπίινγνο 

 

Ζ οκεήηδ ηδξ Λζζζααχκαξ, ιεηά ηδκ οπένααζδ ηςκ δοζημθζχκ επζηφνςζήξ ηδξ ζηδκ 

Ηνθακδία, θζθμδμλεί κα απμηεθέζεζ ηδ κέα κμιζηή αάζδ ημο πνςημβεκμφξ δζηαίμο ηδξ 

ΔΔ, ζοιαάθθμκηαξ ζηδ εεζιζηή, δδιμηναηζηή ηαζ απμηεθεζιαηζηή εκίζποζδ ημο 

εονςπασημφ μζημδμιήιαημξ. Ζ Μεηαννοειζζηζηή οκεήηδ ζε πναηηζηυ επίπεδμ 

δδιζμονβεί ζηακέξ πνμτπμεέζεζξ βζα ηδ αεθηίςζδ ηδξ απμηεθεζιαηζηυηδηαξ ηςκ εεζιχκ 

ηαζ βζα ηδκ εκίζποζδ ημο νυθμο ημο πμθίηδ ζημ εονςπασηυ μζημδυιδια. Πανάθθδθα, 

ζοιαάθθεζ ζηδ εεςνδηζηή απμζαθήκζζδ ημο ζδζυηοπμο ιμνθχιαημξ ηδξ ΔΔ. 

Οζ πνμζπάεεζεξ εεςνδηζηήξ απμζαθήκζζδξ ημο ζδζυηοπμο εκςζζαημφ 

ιμνθχιαημξ λεηίκδζακ ζπεδυκ ηαοηυπνμκα ιε ηδ δδιζμονβία ηδξ πνχηδξ εονςπασηήξ 

ημζκυηδηαξ. Συζμ απυ ηδκ πθεονά ηςκ πμθζηζηχκ επζζηδιχκ, υζμκ ηαζ ηςκ κμιζηχκ 

έπμοκ βίκεζ πμθοάνζειεξ πνμζπάεεζεξ βζα ηδκ μκημθμβζηή, αθθά ηαζ ηακμκζζηζηή 

απμζαθήκζζδ ηδξ ΔΔ, απμδίδμκηάξ ηδξ πμζηίθμοξ παναηηδνζζιμφξ. Γεδμιέκδξ ηδξ 

πνςηυβκςνδξ θφζδξ ηδξ ΔΔ, πςνίξ ζζημνζηυ πνμδβμφιεκμ ή ζφζημζπμ ζφβπνμκμ, ηα 

ζοιπενάζιαηα ζηα μπμία ηαηαθήβεζ ηάεε ιεθεηδηήξ αθεκυξ ζοκδέμκηαζ ιε ηζξ 

αθεηδνζαηέξ παναδμπέξ πμο ηάκεζ, αθεηένμο ιε ηδκ πνμζςπζηή ημο δεμκημθμβζηή 

ακηίθδρδ βζα ημ εονςπασηυ εβπείνδια. Σμ απμηέθεζια είκαζ δ ηάεε δζαθμνεηζηή 

εεςνία κα ζοιαάθθεζ ζηδκ απμζαθήκζζδ ηδξ εκκμζμθμβζηήξ ή ηακμκζζηζηήξ θφζδξ ηδξ 

ΔΔ, πςνίξ κα «εηημπίγεζ» ηζξ οπυθμζπεξ ή κα ιπμνεί κα εεςνδεεί ςξ δ επζηναηέζηενδ.   

Βάζεζ ημο ηθαζζημφ δζθήιιαημξ δζαηναηζηή ή οπενεεκζηή ΔΔ, μζ ηαζκμημιίεξ 

πμο εζζάβεζ δ Λζζζααχκα ζημ εκςζζαηυ ηακμκζζηζηυ πθαίζζμ, απυ ηδ ιία εκζζπφμοκ 

μνζαηά ημκ οπενεεκζηυ παναηηήνα ηδξ ΔΔ,
153

 απυ ηδκ άθθδ, υιςξ εκζζπφμοκ ηαηά 

πνυδδθμ ηνυπμ ηα δζαηοαενκδηζηά παναηηδνζζηζηά ηδξ.
154

 οιπεναζιαηζηά, δ 

ιεηαηίκδζδ απυ ημ δζαηοαενκδηζηυ ιμκηέθμ πνμξ ιία ΔΔ ιε οπενεεκζηή ηαηεφεοκζδ 

ηαζ εκζζποιέκδ κμιζιμπμίδζδ είκαζ ελαζνεηζηά ανβή ηαζ δζζηαηηζηή. 

                                                 
153

 ε αοηή ηδκ ηαηεφεοκζδ ζοιαάθθεζ δ εκίζποζδ ημο Δονςπασημφ Κμζκμαμοθίμο, δ επέηηαζδ ηδξ 

εζδζηήξ πθεζμρδθίαξ, δ «πμθζηζημπμίδζδ» ημο Πνμέδνμο ηδξ Δονςπασηήξ Δπζηνμπήξ, δ ζοιαμθζηή 

ζδιαζία  ημο Όπαημο Δηπνμζχπμο ηαζ ηδξ Τπδνεζίαξ Δλςηενζηήξ Γνάζδξ. 
154

 Ο δζαηοαενκδηζηυξ παναηηήναξ ηδξ εκ θυβς οκεήηδξ ηαείζηαηαζ πνυδδθμξ ιέζς δζαηάλεςκ πμο 

αθμνμφκ ηδκ επίζδιδ εεζιζηή ακαβκχνζζδ ημο Δονςπασημφ οιαμοθίμο ηαζ ηδ ζφζηαζδ ζηαεενμφ 

Πνμέδνμο ημο, ηδ «θζηακεία πθεμκαζηζηχκ επζαεααζχζεςκ» ημο ηεηιδνίμο ανιμδζυηδηαξ οπέν ηςκ 

ηναηχκ-ιεθχκ, ηδ δζαηήνδζδ ηδξ δζαηοαενκδηζηήξ ιεευδμο ζημ πθαίζζμ ηδξ «ορδθήξ πμθζηζηήξ» ηδξ 

ΚΔΠΠΑ, ηδκ ηαεζένςζδ αζθαθζζηζηχκ δζηθείδςκ βζα ηδ θήρδ απμθάζεςκ ιε εζδζηή πθεζμρδθία, ηδκ 

εκίζποζδ ημο νυθμο ηςκ εεκζηχκ ημζκμαμοθίςκ, ηδ δζαηήνδζδ εζδζηήξ κμιμεεηζηήξ δζαδζηαζίαξ βζα ηδκ 

ηαηάνηζζδ ημο Κμζκμηζημφ Πνμτπμθμβζζιμφ. 
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Καηά ζοκέπεζα δ απάκηδζδ πμο δίκεζ δ Λζζζααχκα ζημ «μιμζπμκδζαηυ 

δίθδιια» (έκςζδ ηναηχκ ή μιμζπμκδία) είκαζ ζπεηζηά ζαθήξ. Ζ οκεήηδ ηδξ 

Λζζζααχκαξ, ζε ακηίεεζδ  ιε ηδ οκηαβιαηζηή, πμο βζα ζοιαμθζημφξ, ηονίςξ, αθθά ηαζ 

μοζζαζηζημφξ θυβμοξ, εκίζποε  ηδκ μιμζπμκδζαηή ζοβηνυηδζδ ηδξ ΔΔ, ζοιαάθθεζ ζηδκ 

απμζαθήκζζδ ηδξ θοζζμβκςιία ηδξ, «ηαηαηάζζμκηάξ ηδκ απμθαζζζηζηά ζηδκ 

ηαηδβμνία ηδξ ζοκμιμζπμκδίαξ,
155

 ιίαξ δζαηοαενκδηζημφ ηφπμο δζεεκζηήξ μνβάκςζδξ, 

δ μπμία δε δζαεέηεζ οκηαβιαηζηυ Υάνηδ, δε δζαεέηεζ Γήιμ, ηαζ ηδξ μπμίαξ μζ εεζιμί 

δζαεέημοκ δμηή ανιμδζυηδηα, υ,ηζ δδθαδή ημοξ παναπςνείηαζ απυ ηα ηνάηδ ιέζς ηςκ 

οκεδηχκ ηςκ μπμίςκ είκαζ ηφνζμζ».
156

 

Καηά ιία άθθδ άπμρδ, δ Λζζζααχκα, εα ιπμνμφζε κα εεςνδεεί υηζ ηαηαηάζζεζ 

ηδκ ΔΔ ζημ «ζοκαζκεηζηυ πνυηοπμ»,
157

 ηα ααζζηά ζημζπεία ημο μπμίμο («ιεβάθδ 

ζοιιαπία», ηιδιαηζηή αοημκμιία, ακαθμβζηυηδηα, δζηαίςια αιμζααίαξ 

ανκδζζηονίαξ)
158

 θαίκμκηαζ κα ανίζημοκ πθήνδ εθανιμβή ζηδκ πενίπηςζδ ημο 

ζδζυηοπμο εκςζζαημφ ιμνθχιαημξ. Ζ ΔΔ ιεηά ηδκ πνυζθαηδ δζεφνοκζδ απμηεθεί 

πενζζζυηενμ απυ πμηέ ιία «ααεζά δζπαζιέκδ ημζκςκία», δ επίηεολδ ζοκαίκεζδξ 

απμηεθεί, ηαζ πζεακυκ εα ζοκεπίζεζ κα απμηεθεί, ηεκηνζηή επζδίςλδ ημο οιαμοθίμο ηαζ 

ημο Δονςπασημφ οιαμοθίμο, μζ δβεηζηέξ μιάδεξ εκχ πνμααίκμοκ ζε οπμπςνήζεζξ, 

ηαοηυπνμκα δεκ έπμοκ πάρεζ κα επζδζχημοκ αοηυκμιδ δνάζδ (βεβμκυξ, πμο 

απμδεζηκφεηαζ απυ ηδ ζηάζδ, πμο ηήνδζακ μνζζιέκα ηνάηδ ηαηά ηδκ πμθοεηή 

δζαδζηαζία δζαπναβιάηεοζδξ ημο κέμο ηακμκζζηζημφ πθαζζίμο ηαζ απυ ηδ ζοκήεδ πθέμκ 

πμθζηζηή ηςκ ελαζνέζεςκ), δ ανπή ηδξ ακαθμβζηυηδηαξ ιε εζδζηή πθεζμρδθία 

αλζμπμζείηαζ απυ ηα ηέκηνα θήρδξ απμθάζεςκ, δ ανκδζζηονία δζαηδνείηαζ ιέζα απυ 

ηδκ ακαεεςνδιέκδ ιμνθή ημο οιαζααζιμφ ηςκ Ηςακκίκςκ. 

Αοηέξ μζ δφμ ακαπαναζηάζεζξ (ζοκμιμζπμκδία-ζοκαζκεηζηυ πνυηοπμ) ηδξ ΔΔ 

ζοβπςκεφμκηαζ ζηδκ ζδέα ηδξ «ζοκαζκεηζηήξ ζοκμιμζπμκδίαξ», δ μπμία μνίγεηαζ «ςξ 

ιία ζφκεεηδ πμθζηεία, ηδξ μπμίαξ μζ δζαηνζηέξ πμθζηζζιζηέξ ηαζ πμθζηζηά μνβακςιέκεξ 

                                                 
155

 οκμιμζπμκδία  είκαζ ιία παθανή έκςζδ ακάιεζα ζηα ζοζηαηζηά ηνάηδ, ηα μπμία δζαηδνμφκ ηδκ 

ακελάνηδηδ ηναηζηή ημοξ μκηυηδηα. Υαναηηδνζζηζηυ ηδξ ζοκμιμζπμκδίαξ ηναηχκ είκαζ δ απμοζία 

οπενηείιεκδξ έκκμιδξ ηάλδξ. Σα ηνάηδ δζαηδνμφκ ζημ αηέναζμ ηδκ εεκζηή ημοξ ηονζανπία ακαθαιαάκμοκ 

δε ηδκ οπμπνέςζδ, αάζεζ ζοκεήηδξ, κα ζοκενβάγμκηαζ ζε ηαεμνζζιέκμοξ ημιείξ. Βθ. Μαονζάξ, Κ., 

Σπληαγκαηηθό Γίθαην, εηδ. Ακη. Ν. άηημοθα, Αεήκδ-Κμιμηδκή, ζ.80 
156

 Βθ. Σζζκζζζγέθδξ, Μ., υ.π. (οπμζ.114) 
157

 Ζ ηαηακυδζδ ηδξ Έκςζδξ ςξ ζοκέκςζδξ (consociation) ζοκδέεηαζ ηονίςξ ιε ημ ένβμ ημο Paul Taylor 

ηαζ πνμέηορε απυ πνμαθδιαηζζιμφξ πμθζηζηχκ επζζηδιυκςκ ζε ζπέζδ ιε ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ ααεζά 

δζπαζιέκεξ ημζκςκίεξ εα ιπμνμφζακ κα ηαηαηηήζμοκ ηδκ ηοαενκδηζηή ζηαεενυηδηα. Βθ. Rosamond Β., 

Θεςνίεξ Δπξσπατθήο Οινθιήξσζεο, ζεθ. 222 
158

 Βάζεζ ημο οπμδείβιαημξ ημο Lipjhart, αθ. Λάαδαξ, Κ., & Υνοζμπυμο, Γ.Ν., «Σμ ιέθθμκ ηδξ 

Δονςπασηήξ Γδιμηναηίαξ»,  Πνιηηηθή Δπηζηήκε, η.1/2005, ζζ.137-153 
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ιμκάδεξ ζοκδέμκηαζ δζα ιίαξ ζοκαζκεηζηά πνμηαεμνζζιέκδξ ιμνθήξ „έκςζδξ‟ βζα 

ζοβηεηνζιέκμοξ ζημπμφξ, πςνίξ κα πάκμοκ ηδκ εεκζηή ηαοηυηδηα ημοξ ή κα 

ιεηααζαάγμοκ ηδκ ηονζανπία ημοξ ζε ιία ακχηενδ ηεκηνζηή ανπή».
159

 Κεκηνζηή έκκμζα 

ζημ πνυηοπμ ηδξ ζοκαζκεηζηήξ ζοκμιμζπμκδίαξ είκαζ δ «ζοκδζάεεζδ», δδθαδή «δ 

ακάδεζλδ εκυξ ηαεεζηχημξ ζοκδζαπείνζζδξ ηςκ ηονζανπζχκ». Πνυηεζηαζ βζα έκα ιεζηηυ 

ζφζηδια δζαηοαένκδζδξ, πμο παναηηδνίγεηαζ απυ ηδ ζοκφπανλδ αθθδθελάνηδζδξ ηαζ 

ηιδιαηζηήξ αοημκμιίαξ, ζημ μπμίμ μζ δβεηζηέξ μιάδεξ δζαηδνμφκ ημκ πθήνδ έθεβπμ ηδξ 

εκμπμίδζδξ, απμηνέπμκηαξ ηδκ ακάπηολδ ηάεεηςκ ιμνθχκ εκμπμίδζδξ ιεηαλφ ηςκ 

εεκζηχκ δήιςκ.
160

 πςξ αηνζαχξ ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ ΔΔ, ζηδκ μπμία ηα ηνάηδ 

παναιέκμοκ ηφνζμζ ηδξ δζαδζηαζίαξ εκμπμίδζδξ ηαζ ιεηά ηδ Λζζζααχκα, δ μπμία ακ ηαζ 

εκζζπφεζ ημ νυθμ ηςκ εονςπαίςκ πμθζηχκ ζαθέζηαηα δεκ ημοξ ελαζθαθίγεζ ιία ζζυηζιδ 

εέζδ ζημ εονςπασηυ μζημδυιδια. 

Χζηυζμ, ηα πνμακαθενεέκηα ηναημηεκηνζηά πνυηοπα, ακ ηαζ ζοιαάθθμοκ ζηδκ 

εκκμζμθμβζηή απμζαθήκζζδ ηδξ ΔΔ, δεκ εκδείηκοκηαζ βζα ημκ εηδδιμηναηζζιυ ηδξ, ζημ 

ααειυ πμο ηα ηνάηδ παναιέκμοκ ηονίανπμζ, ακ υπζ απμηθεζζηζημί δνχκηεξ, ζηδκ 

εονςπασηή πμθζηζηή ανέκα. Σμ γήηδια δδιμηναηζηήξ κμιζιμπμίδζδξ ηδξ ΔΔ άνπζζε κα 

ηαείζηαηαζ ςξ πνυδδθδ ηαζ επζηαηηζηή ακάβηδ απυ ηδ ζηζβιή πμο ημ ημζκμηζηυ 

εβπείνδια άνπζζε ζηαδζαηά κα πνμζθαιαάκεζ πένα απυ μζημκμιζηά ηαζ πμθζηεζαηά 

παναηηδνζζηζηά. Ζ ζηαδζαηή πμθζηζημπμίδζδ ημο ημζκμηζημφ εβπεζνήιαημξ, ιε ηδ 

ιεηαηνμπή ημο απυ ηθαζζηή δζαηοαενκδηζηή ζοκενβαζία ζε αοημηεθέξ δζηαζΐημ 

οπμηείιεκμ ιε ανιμδζυηδηεξ ηαζ εεζιμφξ, ηαηέζηδζε πθέμκ ακεπανηή ηδ 

ζοβηαηαααηζηή ζοκαίκεζδ ηςκ πμθζηχκ ιέζς ηδξ δδιμηναηζηήξ κμιζιμπμίδζδξ ηςκ 

εεκζηχκ ηοαενκήζεςκ. Χζηυζμ, ακ επζπεζνήζεζ ηακείξ κα εθανιυζεζ ιία ηναηζηή 

πνμζέββζζδ ηδξ έκκμζαξ ηδξ δδιμηναηζηήξ κμιζιμπμίδζδξ ζε εκςζζαηυ επίπεδμ, ιάθθμκ 

εα μδδβδεεί ζε αδζέλμδμ ηαζ ζε ζηνεαθςηζηά ζοιπενάζιαηα, ακαθμνζηά ιε ηδ 

ζηναηδβζηή πμο εα πνέπεζ κα οζμεεηδεεί. Ζ δδιμηναηία είκαζ ιία ηναηζημβεκήξ έκκμζα, 

πμο ζοκδέεηαζ ιε ηδ θασηή ηονζανπία, ιε απμηέθεζια δ εθανιμβή ηδξ ζε εκςζζαηυ 

επίπεδμ κα ηαείζηαηαζ ζδζαίηενα δοζπενήξ,
161

 ηαεχξ δ έκκμζα ημο θαμφ πνήγεζ 

δζεοηνίκζζδξ ηαζ επζδέπεηαζ πμθθαπθέξ ενιδκείεξ.
162

 Δπζπθέμκ, ζε ηάεε πενίπηςζδ, δ 

                                                 
159

 Βθ. Υνοζμπυμο, Γ.Ν., ζημ Rosamond, B., υ.π. (οπμζ.157), ζεθ.224 
160

 Βθ. Υνοζμπυμο, Γ.Ν., υ.π. (οπμζ.23), ζεθ.125 
161

 Γζα ηδκ ακακμδιαημδυηδζδ ηδξ δδιμηναηζηήξ ανπήξ ζημ πθαίζζμ ηδξ εκςζζαηήξ έκκμιδξ ηάλδξ αθ. 

ιεηαλφ άθθςκ, Κμκηζάδδξ, Ξ., «Ζ δδιμηναηζηή ανπή ςξ μνβακςηζηή αάζδ ηδξ εονςπασηήξ εκςζζαηήξ 

ηάλδξ». 
162

 Μεηαλφ άθθςκ βζα ηδκ πνμαθδιαηζηή ημο «εονςπασημφ δήιμο», αθ. Υνοζυβμκμξ, Κ., υ.π. (οπμζ.7), ζ. 

53-57 
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κμιζιμπμίδζδ ζημ πθαίζζμ ημο εονςπασημφ μζημδμιήιαημξ δζαηνίκεηαζ απυ έκα 

δοσζιυ, πνυηεζηαζ βζα ιία Έκςζδ, πμο ααζίγεηαζ ηυζμ ζηδ αμφθδζδ ηςκ πμθζηχκ υζμ 

ηαζ ηςκ ηναηχκ-ιεθχκ. Οζ πμθζηεζαηέξ ανπέξ ιεηαθενυιεκεξ ζημ οπενεεκζηυ επίπεδμ 

ιεημοζζχκμκηαζ ζε εκςζζαηέξ πνμζθαιαάκμκηαξ δζαθμνεηζηυ πενζεπυιεκμ.
163

 «Ζ 

εονςπασηή δδιμηναηία δεκ ιπμνεί κα είκαζ ακαπαναβςβή ηδξ εεκζηήξ, ή εα είκαζ 

πνςηυηοπδ ή δεκ εα είκαζ δδιμηναηία».
164

 

Ακ ααζζηυξ ζηυπμξ είκαζ δ ζοβηνυηδζδ ιίαξ κέαξ δδιμηναηζηήξ εονςπασηήξ 

πμθζηζηήξ ημζκυηδηαξ, ζε ηακμκζζηζηυ επίπεδμ δ ΔΔ εα ιπμνμφζε κα ηζκδεεί ιε 

βκχιμκα ημ μιμζπμκδζαηυ ή ημ νεπμοιπθζηακζηυ πνυηοπμ. Σμ μιμζπμκδζαηυ πνυηοπμ 

απμζημπεί ζηδ δδιζμονβία ιίαξ έκςζδξ θαχκ ηαζ υπζ ηναηχκ ηαζ πνμτπμεέηεζ ηδ 

δδιζμονβία εκυξ εονςπασημφ δήιμο. Χζηυζμ δ ζοβηνυηδζδ ιίαξ μιμζπμκδίαξ, ηαηά ημ 

πνυηοπμ ηςκ ΖΠΑ ή ηδξ Γενιακίαξ ζε επίπεδμ ΔΔ, θακηάγεζ αθεκυξ, μοημπζηή θυβς 

ηςκ ακηζδνάζεςκ ηναηχκ-ιεθχκ βζα ηδκ πνμζεήηδ μιμζπμκδζαηχκ ζημζπείςκ ζηδ 

οκεήηδ, πυζμ ιάθθμκ βζα κα πνμαμφκ ζε ιία μιμζπμκδζαηή ζοβηνυηδζδ, πμο εα 

μδδβήζεζ ζηδ δδιζμονβία ιίαξ οπενηείιεκδξ ηναηζηήξ μκηυηδηαξ, αθεηένμο ακέθζηηδ 

ηαζ ακζζηυνδηδ επζθμβή δζυηζ ζε ιία ιεηά-εεκζηή επμπή, ηαηά ηδκ μπμία ηα ηνάηδ 

ένπμκηαζ ήδδ ακηζιέηςπα ιε ημκ ηναηζηυ ιαναζιυ, ημ ζζημνζηυ πνμδβμφιεκμ ηςκ 

μιμζπμκδζαηχκ ηναηχκ δεκ ιπμνεί κα βίκεζ ακηζηείιεκμ απμιίιδζδξ βζα ηδκ Δονχπδ, 

πμο είκαζ δ ημζηίδα ηςκ εεκζηχκ ηναηχκ, ηςκ εεκζηχκ πμθέιςκ, ηςκ εεκζηχκ 

ηαοημηήηςκ ηαζ ηςκ εεκζηχκ δδιμηναηζχκ.
165

 Γζα ηδκ ΔΔ απαζηείηαζ δ ακαγήηδζδ ιίαξ 

«πνςηυβκςνδξ ηαζ άβκςζηδξ ιέπνζ ηχνα μιμζπμκδίςζδξ, πμο εα ααζίγεηαζ ζηζξ 

ζδζμιμνθίεξ ηαζ ζηδκ ειπεζνία ηδξ».
166

 

Σμ νεπμοιπθζηακζηυ πνυηοπμ, απυ ηδκ άθθδ πθεονά, είκαζ έκα νεφια πμθζηζημφ 

ζημπαζιμφ ηαζ πμθζηζηήξ πνάλδξ πμο δζαιμνθχεδηε βφνς απυ δομ άλμκεξ: ιζα 

μνζζιέκδ έκκμζα πενί εθεοεενίαξ ηαζ ιζα ιμνθή ζοκηαβιαηζηά μνβακςιέκδξ πμθζηείαξ 

πμο ακηαπμηνίκεηαζ ζε μνζζιέκεξ αλίεξ. Ζ «res publica ζημπεφεζ ζηδκ επίηεολδ ηδξ 

δζηαζμζφκδξ ιέζα απυ ηδ θεζημονβία ημο ηνάημοξ δζηαίμο, ηδξ ακαγήηδζδξ ημο ημζκμφ 

ηαθμφ ή ημο δδιμζίμο ζοιθένμκημξ ιέζς εκυξ ιεζηημφ ζζμννμπδιέκμο ζοκηάβιαημξ, 

ηαζ πνςηίζηςξ ηδξ πνμάζπζζδξ ηδξ εθεοεενίαξ ιέζς ηδξ εκενβμφ ηαζ δδιμηναηζηήξ 

ζδζυηδηαξ ημο πμθίηδ».
167

 Σμ νεπμοιπθζηακζηυ πνυηοπμ πνμζεββίγεζ ηδκ ΔΔ «ςξ κέα 
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 Βθ. Παπαδδιδηνίμο, Γ, υ.π. (οπμζ.6) ζεθ 17-18 
164

 Βθ. Μακζηάηδξ, Α., υ.π. (οπμζ.24) 
165

 Βθ. Μακζηάηδξ, Α., υ.π. (οπμζ.24) 
166

 Βθ. Μακζηάηδξ ,Α., υ.π. (οπμζ.24) 
167

 Βθ. Υνοζμπυμο, Γ.Ν., υ.π.(οπμζ.23), ζεθ. 188 
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ιμνθή πμθζηείαξ ηαζ εζηζάγεηαζ ζε γδηήιαηα μοζζαζηζηήξ ηαζ υπζ απθχξ δζαδζηαζηζηήξ 

κμιζιμπμίδζδξ».
168

 Σμ εκ θυβς πνυηοπμ ζοιαάθθεζ ζηδκ ηαηακυδζδ ηςκ ζπέζεςκ πμο 

εα πνέπεζ κα ακαπηφζζμκηαζ ιεηαλφ δζαθμνεηζηά μνβακςιέκςκ δήιςκ, επεκδφμκηαξ ζε 

ζοθθμβζηέξ δζαδζηαζίεξ δζααμφθεοζδξ, πμο είκαζ ακαβηαίεξ βζα ιία εκμπμζδηζηή 

δζαδζηαζία, πμο εέηεζ ζημ επίηεκηνμ ημοξ ζοζηαηζημφξ δήιμοξ. Απμζημπεί ζηδκ 

ακάπηολδ ιίαξ «ζζμννμπδιέκδξ δζαηοαένκδζδξ», πμο δζαιμνθχκεηαζ ιε δφμ ζπεηζημφξ 

ιεηαλφ ημοξ ηνυπμοξ: «ανκδηζηά, ζοκδοάγμκηαξ ηδ εέζπζζδ ιίαξ „εεζιζηήξ ζζμννμπίαξ‟ 

ιε ηδκ πνυθδρδ ηδξ ηονακκίαξ, ηαζ εεηζηά, ελαζθαθίγμκηαξ έκα δζααμοθεοηζηυ πθαίζζμ 

ζοιιεημπήξ, „υπμο μζ δζάθμνμζ θεζημονβζημί πχνμζ πμο απανηίγμοκ ηδκ πμθζηζηή 

ημζκςκία εα ιεηαπεζνίγμκηαζ ηζξ πνμηζιήζεζξ ημοξ υπζ απθχξ ςξ δεδμιέκα αθθά ςξ 

επζθμβέξ ακμζηηέξ ζημ δζάθμβμ ηαζ ζηδ ιεηααμθή‟».
169

 Σμ νεπμοιπθζηακζηυ πνυηοπμ 

δδιζμονβεί ηζξ πνμτπμεέζεζξ βζα ηδκ ακάδεζλδ ιίαξ ημζκήξ ηαοηυηδηαξ Δονςπαίςκ 

πμθζηχκ. ηδκ ηαηεφεοκζδ αοηή εα ιπμνμφζακ κα ζοιαάθθμοκ δζάθμνα ιέηνα,
170

 πμο 

εα εκίζποακ ηδκ εονςπασηή ζδζυηδηα ημο πμθίηδ, ιε πζμ νζγμζπαζηζηυ «ηδκ οζμεέηδζδ 

ηδξ ανπήξ ημο jus soli βζα ηδκ απυηηδζδ ηδξ εονςπασηήξ ζδζυηδηαξ ημο πμθίηδ, ζε 

υζμοξ έπμοκ βεκκδεεί ζηδκ επζηνάηεζα ηδξ Έκςζδξ»,
171

 δδιζμονβχκηαξ πνμτπμεέζεζξ 

βζα ηδκ ακάδοζδ υπζ ιίαξ ημζκυηδηαξ ιε ημζκή εεκζημπμθζηζζηζηή ηαοηυηδηα, αθθά ιε 

δζηαζχιαηα ηαζ οπμπνεχζεζξ πμο πνμηφπημοκ απυ ηδκ εονςπασηή ζδζυηδηα ημο πμθίηδ. 

Ακ εβηαηαθείρεζ ηακείξ ημ δίθδιια δζαηναηζηή ή οπενεεκζηή Δονχπδ, ηαζ ηδκ 

ηναηζηά θμνηζζιέκδ μνμθμβία, ζδζαίηενα επίηαζνεξ ακαθφζεζξ ημο εκςζζαημφ 

ιμνθχιαημξ απμηεθμφκ ηυζμ δ εεςνία ηδξ «ζοκανπίαξ», υζμ ηαζ ηδξ «Δονςπασηήξ 

οιπμθζηείαξ». φιθςκα ιε ηδκ πνχηδ, δ μπμία επζηεκηνχκεηαζ ζηδκ πμθοζογδηδιέκδ 

έκκμζα ηδξ ηονζανπίαξ, έκκμζα πμο απμηηά δζαθμνεηζηυ πενζεπυιεκμ ζε ιεηά-

κεςηενζηέξ ζοκεήηεξ,
172

 δ ΔΔ πενζβνάθεηαζ ςξ ζοκανπία, δ μπμία, ςξ «οπενααηζηή 

πνμαμθή ηδξ δδιυζζαξ ελμοζίαξ, αθθά ηαζ ςξ πμθζηζηή ακαηνμπή ημο εεκμηεκηνζημφ 

δυβιαημξ ηδξ ηονζανπίαξ, δεκ αηονχκεζ ηζξ ζοζηαηζηέξ ηονζανπίεξ, μφηε δζαανχκεζ ημκ 

ζζημνζηά δζαιμνθςιέκμ κμιζιμπμζδηζηυ ημοξ νυθμ ζε ζπέζδ ιε ηδ δδιμηναηζηή 

θεζημονβία ηδξ εεκζηήξ ζθαίναξ. Οιμίςξ, δεκ οπμηάζζεζ ημ δδιυζζμ πμθζηζζιυ ηςκ 
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 Βθ. Λααδαξ, Κ.,&Υνοζμπυμο, Γ.Ν., υ.π. (οπμζ.158) 
169

 Βθ. Craig, P.P., Democracy and Rule-making within the EC:An Empirical and Normative Assessment, 

European Law Journal,3,no2,1997,ζεθ. 114, ζημ Υνοζμπυμο, Γ.Ν., υ.π. (οπμζ. 23.), ζεθ. 193 
170

 Βθ. Υνοζμπυμο, Γ.Ν., υ.π. (οπμζ. 99), .ζεθ.120-121 
171

 Βθ. Υνοζμπυμο, Γ.Ν., υ.π. (οπμζ. 99), ζεθ.122 
172

 Γζα ιία δζελμδζηή ακάθοζδ ηδξ ζφβπνμκδξ ακηίθδρδξ πενί ηονζανπίαξ αθ. Μακζηάηδξ, Α., «Σμ 

„φκηαβια‟ ηδξ Δονχπδξ ακηζιέηςπμ ιε ηδκ εεκζηή ηαζ θασηή ηονζανπία», ζεθ. 16-25 ηαζ Σζάηζμξ, Γ.Θ., 

υ.π. (οπμζ.4 ),ζεθ.94-110 
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ιενχκ ζε ιζα ακχηαηδ δμιή ελμοζίαξ, ιε ζηυπμ ηδκ ακάδοζδ εκυξ φπαημο, εκζαίμο ηαζ 

αδζαίνεημο ηέκηνμο…Ζ ζοκανπία δεκ ακηζηαεζζηά, μφηε οπμηαεζζηά, μφηε ηαηανβεί ηζξ 

ηονζανπίεξ πμο ηδκ απανηίγμοκ, αθθά ηζξ ακαζοκεέηεζ ζε ιία „ιεηά-ημ-ηνάημξ‟ πμθζηζηή 

ζθαίνα».
173

 Σα εειέθζα ηδξ εεςνίαξ ηδξ ζοκανπίαξ (αιμζααίεξ ζοκεκκμήζεζξ, 

ζοκαζκεηζηέξ δζεοεεηήζεζξ, αιμζααίμζ ζοιαζααζιμί), απμηεθμφκ ηαοηυπνμκα ααζζηά 

εειέθζα θεζημονβίαξ ηδξ ΔΔ. Πανάθθδθα, δ εεςνία ηδξ «Δονςπασηήξ οιπμθζηείαξ», 

(υνμξ πμο απμζημπεί κα ακαδείλεζ υηζ δ ΔΔ δεκ ιπμνεί κα εκηαπεεί ζε παναδμζζαηά 

ζπήιαηα δζαηοαένκδζδξ δζυηζ απμηεθεί ιία πνςηυβκςνδ ηάλδ), ζε πενζβναθζηυ ηαζ 

ηακμκζζηζηυ επίπεδμ ακηζθαιαάκεηαζ ηδκ ΔΔ ςξ «ιία εκ ελεθίλεζ ζφκεεηδ εεζιζηή 

εκςζζαηή ηάλδ εονςπαίςκ πμθζηχκ μνβακςιέκςκ ζε θαμφξ ηαζ εεκζηχκ ηναηχκ».
174

 Οζ 

πνμζπάεεζεξ εηδδιμηναηζζιμφ ηδξ ΔΔ εα πνέπεζ κα αλζμπμζμφκ ηαζ ηζξ δφμ δζαζηάζεζξ 

ημο ζζημνζημφ πχνμο ηδξ Δονχπδξ: ημοξ εονςπαίμοξ πμθίηεξ ηαζ ημοξ εεκζημφξ πμθίηεξ. 

Ζ δδιμηναηζηή κμιζιμπμίδζδ ζε εκςζζαηυ επίπεδμ πενζθαιαάκεζ ηνεζξ δζαηνζηέξ 

ζοκζζηχζεξ: δμιζηή κμιζιμπμίδζδ, δ μπμία ζπεηίγεηαζ ιε ηδ εεζιζηή ελαζθάθζζδ ηδξ 

ακαβςβήξ ηςκ απμθάζεςκ ηςκ εκςζζαηχκ μνβάκςκ ζηδκ πδβή ηδξ εκςζζαηήξ 

ελμοζίαξ, ακηζπνμζςπεοηζηή κμιζιμπμίδζδ, δ μπμία δζαζθαθίγεηαζ ιέζς ημο εεζιμφ 

ημο Δονςπασημφ Κμζκμαμοθίμο ηαζ ηςκ Δονςπασηχκ πμθζηζηχκ ημιιάηςκ, ηαζ 

«ακαεεςνδηζηή κμιζιμπμίδζδ», δ μπμία ζπεηίγεηαζ ιε ηδ δζαδζηαζία ακαεεχνδζδξ ηςκ 

ζοκεδηχκ.
175

 Δπμιέκςξ, μζ πνμζπάεεζεξ αεθηίςζδξ ηδξ δδιμηναηζηήξ κμιζιμπμίδζδξ 

ηδξ ΔΔ εα πνέπεζ κα ηαηεοεφκμκηαζ πνμξ ηδκ πνμζπάεεζα εκίζποζδξ ημο εθεβηηζημφ, 

κμιζιμπμζδηζημφ ηαζ κμιμεεηζημφ νυθμο ημο Δονςπασημφ Κμζκμαμοθίμο, ημο εεζιμφ 

ηςκ πμθζηζηχκ ημιιάηςκ αθθά ηαζ ηςκ εεκζηχκ ημζκμαμοθίςκ, ηδκ εθανιμβή ηδξ 

πθεζμρδθζηήξ ανπήξ ζε ζοκδοαζιυ ιε εββοήζεζξ πμο δεκ εα είβμοκ ημκ πονήκα ηδξ 

ηονζανπίαξ ηςκ ηναηχκ, ηδ εέζπζζδ ιζαξ πζμ δδιμηναηζηήξ δζαδζηαζίαξ ακαεεχνδζδξ. 

ηδκ οπένααζδ ημο «μιμζπμκδζαημφ δζθήιιαημξ» ηαηαθήβεζ ηαζ δ εεςνία ημο 

ημζιμπμθζηζζιμφ, πνμηείκμκηαξ ηδκ ακάπηολδ ιίαξ «δζαηναηζηήξ έκςζδξ ανπχκ», ιίαξ 

έκςζδξ ηναηχκ, πμο ααζίγεηαζ ζε ημζκά παναδεηηέξ ανπέξ εζςηενζηήξ ηαζ δζεεκμφξ 

μνβάκςζδξ, ηαζ υπζ ζηδκ ηναηζηή ηονζανπία. Καηά αοηήκ ηδκ έκκμζα δ ΔΔ είκαζ ιία 

Έκςζδ πμο λεπενκά ηδκ εεκζηή ηονζανπία, αθθά δεκ ακηζηαεζζηά ηα εεκζηά ηνάηδ, πμο 

ιπμνεί κα ιεηελεθζπεεί «ζε ιία ημζιμπμθίηζηδ έκκμιδ ηάλδ ηαζ υπζ ζε έκα διζηεθέξ 
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ηνάημξ ή έκα οπενθοζζηυ δζεεκή μνβακζζιυ».
176

  Ζ ΔΔ δζαεέηεζ ήδδ παναηηδνζζηζηά 

ημο ημζιμπμθζηζημφ δζηαίμο (ιία, ζφιθςκα ιε ημκ Kant, εκδζάιεζδ ηαηδβμνία δζηαίμο 

ιεηαλφ ημο δζεεκμφξ ηαζ ημο εεκζημφ) υπςξ δ εθεφεενδ ηοηθμθμνία πνμζχπςκ, ηα 

δζηαζχιαηα, πμο ηαημπονχκμκηαζ ζημ Υάνηδ Θειεθζςδχκ Γζηαζςιάηςκ, ηζξ δζαηάλεζξ 

πενί εονςπασηήξ ζεαβέκεζαξ. «Ζ Έκςζδ ιπμνεί κα παναιείκεζ μ ζδζυιμνθμξ μνβακζζιυξ 

πμο είκαζ ηχνα πςνίξ κα πνμδίδεζ ηα ζδακζηά ηδξ δδιμηναηίαξ ή ηδξ δζηαζμζφκδξ. 

Ακηίεεηα αοηυ ημ πενίπθμημ ζπήια, ζηδ αάζδ ηςκ ηνζχκ άνενςκ ηδξ Γζανημφξ 

Δζνήκδξ,
177

 πνμζηαηεφεζ ηα ζδακζηά πμθφ πθδνέζηενα απυ ηδκ πζεακή εονςπασηή 

μιμζπμκδία ή ημ εονςπασηυ οπέν-ηνάημξ».
178

 «Σμ ηακηζακυ ζδεχδεξ ιαξ απαθθάζζεζ 

απυ ηδκ έιιμκδ ζδέα ηαηαζηεοήξ ιίαξ οπένηαηδξ εκυηδηαξ πμο εα μνίγεζ ηα ιένδ ηαζ 

απυ ημ αδζέλμδμ δίθδιια: ή ηα ηνάηδ παναιέκμοκ ηονίανπα ηαζ δ ΔΔ δε εα βίκεζ πμηέ 

ηονίανπδ ή δ ΔΔ βίκεηαζ ηονίανπδ ηαζ ηα ηνάηδ πάκμοκ ηδκ ηονζανπίαξ ημοξ».
179

 

Κάεε έκα απυ ηα πνμακαθενυιεκα πνυηοπα ζηζαβναθεί ιε ημ δζηυ ημο ηνυπμ ηδ 

ζδιενζκή εζηυκα ηδξ ΔΔ ηαζ πνμηείκεζ έκα ζδεαηυ οπυδεζβια βζα ηδκ πμθζηεζαηή 

μνβάκςζή ηδξ ζημ ιέθθμκ, ααζζγυιεκμ είηε ζε ηναηζηά είηε ζε ιεηαηναηζηά πνυηοπα. 

Δπμιέκςξ,  δ ιεβαθφηενδ πνυηθδζδ, πμο εα πνέπεζ κα ακηζιεηςπίζμοκ μζ εονςπαίμζ 

δβέηεξ είκαζ δ πάναλδ εκυξ ζοκεηηζημφ ζπεδίμο πμο κα πνμζδζμνίγεζ ηδκ πμνεία πμο 

πνμηίεεκηαζ κα αημθμοεήζμοκ ηαζ κα απμζαθδκίγεζ ηδκ πμθζηζηή θοζζμβκςιία ηδξ ΔΔ.  
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Υώξα  Δπηθύξσζε Γπζθνιίεο  

2004 

Λζεμοακία Κμζκμαμοθεοηζηή δζαδζηαζία 11 Νμειανίμο  

Οοββανία Κμζκμαμοθεοηζηή δζαδζηαζία 20 Γεηειανίμο  

2005 

θμαεκία Κμζκμαμοθεοηζηή δζαδζηαζία 1 Φεανμοανίμο  

Ηζπακία Γδιμρήθζζια 20 Φεανμοανίμο 

Δπζηφνςζδ απυ ηδ Βμοθή 28 Απνζθίμο 

Δπζηφνςζδ απυ ηδ Γενμοζία 18 Μαΐμο  

 

Ηηαθία Δπζηφνςζδ απυ ηδ Βμοθή 25 Ηακμοανίμο 

Δπζηφνςζδ απυ ηδ Γενμοζία 6 Απνζθίμο 

 

Δθθάδα Κμζκμαμοθεοηζηή δζαδζηαζία 19 Απνζθίμο  

θμααηία Κμζκμαμοθεοηζηή δζαδζηαζία 11 Μαΐμο  Πνμζθοβή ζηδ δζηαζμζφκδ βζα 

δδιμρήθζζια 

Βμοθβανία Κμζκμαμοθεοηζηή δζαδζηαζία 11 Μαΐμο   

Αοζηνία Δεκζηή οκέθεοζδ 11 Μαΐμο 

Οιμζπμκδζαηή οκέθεοζδ 25 Μαΐμο 

 

Γενιακία  Κμζκμαμφθζμ 12 Μαΐμο 

Οιμζπμκδζαηυ οιαμφθζμ 27 Μαΐμο 

Πνμζθοβή ηαηά ημο 

ελμοζζμδμηζημφ κυιμο ζηδ 

δζηαζμζφκδ 

Γαθθία Γδιμρήθζζια 29 Μαΐμο  Γζελήπεδ δεζιεοηζηυ δδιμρήθζζια 

ηδκ 29 Μαΐμο 2005.  Φήθζζε ημ 

70% ημο εηθμβζημφ ζχιαημξ. Σμ 

54,87% ηάπεδηε ηαηά ηαζ ημ 

45,13% οπέν. 

Οθθακδία Γδιμρήθζζια 1 Ημοκίμο Φήθζζε ημ 62,8% ημο εηθμβζημφ 

ζχιαημξ. Σμ 61,7%, ηάπεδηε ηαηά 

ηαζ ημ 38,4% οπέν ηδξ 

οκηαβιαηζηήξ οκεήηδξ. To 

δδιμρήθζζια είπε ζοιαμοθεοηζηυ 

παναηηήνα. Ζ ηοαένκδζδ δήθςζε 

υηζ ζε πενίπηςζδ πμο δ ζοιιεημπή 

εα ήηακ ιεβάθδ ηαζ ημ απμηέθεζια 

οπέν ημο υπζ πάκς απυ 55%, ημ 

δδιμρήθζζια εα εεςνείημ 

μοζζαζηζηά δεζιεοηζηυ. 

Λεημκία Κμζκμαμοθεοηζηή δζαδζηαζία 2 Ημοκίμο  

Ζκςιέκμ 

Βαζίθεζμ 

Κμζκμαμφθζμ 6 Ημοκίμο 

Ακααμθή Γδιμρδθίζιαημξ 

 

Δπξσπατθό πκβνύιην 15-16 Ινπλίνπ – Έλαξμε «πεξηόδνπ πεξηζπιινγήο» 

Γακία  Ακααμθή Γδιμρδθίζιαημξ  

Ηνθακδία Ακααμθή Γδιμρδθίζιαημξ  

Πμνημβαθία  Ακααμθή Γδιμρδθίζιαημξ  

μοδδία  Ακααμθή Γδιμρδθίζιαημξ  

Πμθςκία  Νέμξ Πνυεδνμξ ηαζ κέα ημζκμαμοθεοηζηή πθεζμρδθία ακηίεεημζ ζε οκηαβιαηζηή 

οκεήηδ 

Σζεπία Νέμξ Πνυεδνμξ ακηίεεημξ ζηδ οκηαβιαηζηή οκεήηδ ηαζ υπζ λεηάεανδ 

ημζκμαμοθεοηζηή πθεζμρδθία 

Κφπνμξ Κμζκμαμοθεοηζηή δζαδζηαζία 30 Ημοκίμο  

Μάθηα Κμζκμαμοθεοηζηή δζαδζηαζία 6 Ημοθίμο  

Λμολειαμφνβμ Γδιμρήθζζια 10 Ημοθίμο 

Δπζηφνςζδ απυ Βμοθή 25 Οηηςανίμο 
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Υώξα Δπηθύξσζε Γπζθνιίεο 

Βέθβζμ Γενμοζία 28 Απνζθίμο, Οιμζπμκδζαηυ 

Κμζκμαμφθζμ 19 Μαΐμο, Πενζθενεζαηυ 

Κμζκμαμφθζμ Βνολεθθχκ 17 Ημοκίμο, 

Πενζθενεζαηυ Κμζκμαμφθζμ βενιακζηήξ 

ημζκυηδηαξ 20 Ημοκίμο, Πενζθενεζαηυ 

Κμζκμαμφθζμ ηδξ Wallonia 29 Ημοκίμο, 

Πενζθενεζαηυ /ημζκμαμφθζμ ηδξ βαθθζηήξ 

ημζκυηδηαξ 19 Ημοθίμο, Πενζθενεζαηυ 

Κμζκμαμφθζμ Fiammingo 8 Φεανμοανίμο 2006 

 

2006 

Δζεμκία Κμζκμαμοθεοηζηή δζαδζηαζία 9 Μαΐμο  

Φζθακδία Κμζκμαμοθεοηζηή δζαδζηαζία 5 Γεηειανίμο  

2007 

Δπξσπατθό πκβνύιην 21-22 Ινπλίνπ Δγθαηάιεηςε ηεο δηαδηθαζίαο επηθύξσζεο 
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Παπάπηημα Β΄ «Θεζμικέρ καινοηομίερ ηηρ Λιζζαβώναρ» 

 
ΠΙΝΑΚΑ 1: «Ανπή ηδξ Δπζημονζηυηδηαξ» 

Η Αξρή ηεο Δπηθνπξηθόηεηαο 

Ζ Μεηαννοειζζηζηή οκεήηδ ελαββέθθεζ νδηά ηζξ ανπέξ πμο δζέπμοκ ηδκ μνζμεέηδζδ ηαζ άζηδζδ ηςκ 

ανιμδζμηήηςκ ηδξ Έκςζδξ. Ζ ανπή ηδξ δμηήξ ανιμδζυηδηαξ δζέπεζ ηδκ μνζμεέηδζδ ηςκ ανιμδζμηήηςκ ηδξ 

Έκςζδξ, εκχ μζ ανπέξ ηδξ επζημονζηυηδηαξ ηαζ ηδξ ακαθμβζηυηδηαξ δζέπμοκ ηδκ άζηδζδ ηςκ ανιμδζμηήηςκ 

ηδξ. 

1. Αξρή ηεο δνηήο αξκνδηόηεηαο: δ Έκςζδ εκενβεί ιυκμ εκηυξ ηςκ μνίςκ ηςκ ανιμδζμηήηςκ πμο ηδξ 

απμκέιμοκ ηνάηδ-ιέθδ ιε ηζξ οκεήηεξ βζα ηδκ επίηεολδ ηςκ ζηυπςκ πμο μζ ζοκεήηεξ αοηέξ μνίγμοκ. (αν. 5 

§ 2 ΔΔ) 

2. Αξρή ηεο επηθνπξηθόηεηαο : ζημοξ ημιείξ μζ μπμίμζ δεκ οπάβμκηαζ ζηδκ απμηθεζζηζηή ηδξ ανιμδζυηδηα, δ 

Έκςζδ πανειααίκεζ ιυκμ εθυζμκ ηαζ ηαηά ημκ ααειυ πμο μζ ζηυπμζ ηδξ πνμαθεπυιεκδξ δνάζδξ δεκ ιπμνμφκ 

κα επζηεοπεμφκ επανηχξ απυ ηα ηνάηδ-ιέθδ, ηυζμ ζε ηεκηνζηυ υζμ ηαζ ζε πενζθενεζαηυ ηαζ ημπζηυ επίπεδμ, 

ιπμνμφκ υιςξ, θυβς ηδξ ηθίιαηαξ ή ηςκ απμηεθεζιάηςκ ηδξ πνμαθεπυιεκδξ δνάζδξ, κα επζηεοπεμφκ 

ηαθφηενα ζημ επίπεδμ ηδξ Έκςζδξ. (αν. 5 § 3 ΔΔ) 

3. Αξρή ηεο αλαινγηθόηεηαο : ημ πενζεπυιεκμ ηαζ δ ιμνθή ηδξ δνάζδξ ηδξ Έκςζδξ δεκ οπενααίκμοκ ηα 

απαζημφιεκα βζα ηδκ επίηεολδ ηςκ ζηυπςκ ηςκ οκεδηχκ (αν. 5 § 4 ΔΔ). Μεηαλφ ηςκ δζαθυνςκ ιέζςκ 

δνάζδξ πμο δζαεέηεζ δ Έκςζδ, μθείθεζ κα επζθέβεζ εηείκμ πμο, αάζεζ πενζεπμιέκμο ηαζ ιμνθήξ, αθήκεζ ημ 

ιεβαθφηενμ δοκαηυ πενζεχνζμ δνάζδξ ζηα Κνάηδ, ζημοξ Ονβακζζιμφξ Σμπζηήξ Αοημδζμίηδζδξ, ζηζξ 

επζπεζνήζεζξ ηαζ ζημοξ ζδζχηεξ, πςνίξ κα οπενααίκεζ αοηυ πμο είκαζ ακαβηαίμ βζα ηδκ επίηεολδ ηςκ 

επζδζςηυιεκςκ ζημπχκ. 

 

 
 

 

ΠΙΝΑΚΑ  2:  «Ανιμδζυηδηα ηδξ Ανιμδζυηδηαξ»
181

 

Γηαηάμεηο πνπ επηβεβαηώλνπλ «Αξκνδηόηεηα Αξκνδηόηεηαο» ησλ θξαηώλ-κειώλ 

o δ Έκςζδ εκενβεί ιυκμκ εκηυξ ηςκ μνίςκ ηςκ ανιμδζμηήηςκ πμο ηδξ απμκέιμοκ ηα ηνάηδ-ιέθδ ιε ηζξ 

οκεήηεξ βζα ηδκ επίηεολδ ηςκ ζηυπςκ πμο μζ οκεήηεξ αοηέξ μνίγμοκ.(αν. 5 § 2 ΔΔ) 

o υηακ δ Έκςζδ ακαθαιαάκεζ δνάζδ ζε ζοβηεηνζιέκμ ημιέα, ημ πεδίμ άζηδζδξ αοηήξ ηδξ ανιμδζυηδηαξ 

ηαθφπηεζ ιυκμ ηα ζημζπεία πμο δζέπμκηαζ απυ ηδκ εκ θυβς πνάλδ ηδξ Έκςζδξ ηαζ, ζοκεπχξ, δεκ 

ηαθφπηεζ μθυηθδνμ ημκ ημιέα (αθ. Πνςηυημθθμ αν. 25 ζπεηζηά ιε ηδκ άζηδζδ ζοκηνεπμοζχκ 

ανιμδζμηήηςκ) 

o ημ βεβμκυξ υηζ δ Δονςπασηή Έκςζδ έπεζ κμιζηή πνμζςπζηυηδηα δεκ επζηνέπεζ ζε ηαιία πενίπηςζδ ζηδκ 

Έκςζδ κα κμιμεεηεί ή κα δνα ηαε‟ οπένααζδ ηςκ ανιμδζμηήηςκ πμο ηδξ έπμοκ απμκείιεζ ηα ηνάηδ-

ιέθδ ιε ηζξ οκεήηεξ. (αθ. Γήθςζδ 24 ζπεηζηά ιε ηδ κμιζηή πνμζςπζηυηδηα ηδξ Δονςπασηήξ Έκςζδξ) 

o Ακαθμνζηά ιε ηδ ζοκήεδ δζαδζηαζία ακαεεχνδζδξ : Με ηα εκ θυβς ζπέδζα ιπμνεί, ιεηαλφ άθθςκ, κα 

επζδζχηεηαζ αφλδζδ είηε ιείςζδ ηςκ ανιμδζμηήηςκ πμο απμκέιμκηαζ ζηδκ Έκςζδ ιε ηζξ οκεήηεξ (αν. 

48 § 2 ΔΔ ηαζ Γήθςζδ αν. 18) 

o μζ δζαηάλεζξ ηδξ οκεήηδξ βζα ηδκ Δονςπασηή Έκςζδ, μζ μπμίεξ δζέπμοκ ηδκ ημζκή ελςηενζηή πμθζηζηή 

ηαζ πμθζηζηή αζθαθείαξ, ζοιπενζθαιαακμιέκδξ ηδξ εεζιμεέηδζδξ ημο αλζχιαημξ ημο φπαημο 

εηπνμζχπμο ηδξ Έκςζδξ βζα εέιαηα ελςηενζηήξ πμθζηζηήξ ηαζ πμθζηζηήξ αζθαθείαξ ηαεχξ ηαζ ηδξ 

ίδνοζδξ Τπδνεζίαξ Δλςηενζηήξ Γνάζδξ, δεκ επδνεάγμοκ ηδκ εοεφκδ ηςκ ηναηχκ-ιεθχκ, υπςξ αοηή 

οθίζηαηαζ ζήιενα, ζπεηζηά ιε ηδ πάναλδ ηαζ ηδκ άζηδζδ ηδξ ελςηενζηήξ ημοξ πμθζηζηήξ, μφηε ηδκ 

εεκζηή ημοξ εηπνμζχπδζδ ζε ηνίηεξ πχνεξ ηαζ ζε δζεεκείξ μνβακζζιμφξ (αθ. Γήθςζδ αν. 13 ζπεηζηά ιε 

ηδκ ημζκή ελςηενζηή πμθζηζηή ηαζ πμθζηζηή αζθαθείαξ) 

o Ζ Έκςζδ πνμζπςνεί ζηδκ Δονςπασηή φιααζδ βζα ηδκ Πνμάζπζζδ ηςκ Γζηαζςιάηςκ ημο Ακενχπμο 

ηαζ ηςκ Θειεθζςδχκ Δθεοεενζχκ. Ζ πνμζπχνδζδ ζηδκ εκ θυβς φιααζδ δεκ ιεηααάθθεζ ηζξ 

ανιμδζυηδηεξ ηδξ Έκςζδξ υπςξ μνίγμκηαζ ζηζξ οκεήηεξ (αν. 6 2 ΔΔ) 
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 Βθ. . Ziller ,J., υ.π. (οπμζ.64), ζεθ.102-103 
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ΠΙΝΑΚΑ  3 : «Ονζμεέηδζδ ανιμδζμηήηςκ»
182

 

Οξηνζέηεζε αξκνδηνηήησλ κεηαμύ Έλσζεο θαη θξαηώλ-κειώλ 

Καηεγνξία Αξρέο Σνκείο 

Απμηθεζζηζηέξ 

ανιμδζυηδηεξ 

Μυκμ δ Έκςζδ ιπμνεί κα εηδίδεζ κμιμεεηζηέξ 

πνάλεζξ. Σα ηνάηδ-ιέθδ δεκ ιπμνμφκ κα 

πανέιαμοκ πανά ιυκμ ακ ελμοζζμδμηδεμφκ κα 

ημ πνάλμοκ απυ ηδκ Έκςζδ ή πνμηεζιέκμο κα 

εέζμοκ ζε εθανιμβή ηζξ πνάλεζξ ηδξ 

ηεθεοηαίαξ 

o Σεθςκεζαηή έκςζδ 

o Νμιζζιαηζηή πμθζηζηή βζα 

ηδκ Δονςγχκδ 

o Καεμνζζιυξ ακαβηαίςκ 

ηακυκςκ ακηαβςκζζιμφ βζα 

ηδ θεζημονβία ηδξ 

εζςηενζηήξ αβμνάξ 

o Γζαηήνδζδ αζμθμβζηχκ 

πυνςκ ηδξ εάθαζζαξ ζημ 

πθαίζζμ ηδξ ημζκήξ 

αθζεοηζηήξ πμθζηζηήξ 

o Κμζκή ειπμνζηή πμθζηζηή 

οκηνέπμοζεξ 

ανιμδζυηδηεξ 

Ζ Έκςζδ ηαζ ηα ηνάηδ-ιέθδ έπμοκ ηδ 

δοκαηυηδηα κα εβηνίκμοκ κμιζηά δεζιεοηζηέξ 

πνάλεζξ. Σα ηνάηδ-ιέθδ δφκακηαζ κα εκενβμφκ 

ζημ ααειυ πμο δεκ έπεζ εκενβήζεζ δ Έκςζδ 

o Δζςηενζηή αβμνά 

o Κμζκςκζηή πμθζηζηή 

(ακαθμνζηά ιε υηζ μνίγεηαζ 

ζηδκ ΛΔΔ) 

o Οζημκμιζηή, ημζκςκζηή ηαζ 

εδαθζηή ζοκμπή 

o Γεςνβία ηαζ αθζεία 

o Πενζαάθθμκ 

o Πνμζηαζία ηαηακαθςηχκ 

o Μεηαθμνέξ 

o Γζεονςπασηά δίηηοα 

o Υχνμξ εθεοεενίαξ, 

αζθάθεζαξ ηαζ δζηαζμζφκδξ 

o Κμζκέξ πνμηθήζεζξ ζημκ 

ημιέα ηδξ δδιυζζαξ οβείαξ 

o Ένεοκα, ηεπκμθμβζηή 

ακάπηολδ 

o Πμθζηζηή ημο δζαζηήιαημξ 

οιπθδνςιαηζηέξ 

ανιμδζυηδηεξ 

Ζ Έκςζδ δεκ ιπμνεί κα πανέιαεζ πανά ιυκμ 

βζα κα ζηδνίλεζ ηδ δνάζδ ηςκ ηναηχκ-ιεθχκ 

(ηονίςξ ιέζα απυ δδιμζζμκμιζηέξ 

πανειαάζεζξ). Μπμνεί κα κμιμεεηεί αθθά υπζ 

κα εκανιμκίγεζ ηζξ εεκζηέξ κμιμεεηζηέξ ηαζ 

ηακμκζζηζηέξ δζαηάλεζξ 

o Πνμζηαζία ηαζ αεθηίςζδ ηδξ 

ακενχπζκδξ οβείαξ 

o Βζμιδπακία 

o Πμθζηζζιυξ 

o Σμονζζιυξ 

o Δηπαίδεοζδ 

o Νεμθαία 

o Αεθδηζζιυξ 

o Πμθζηζηή πνμζηαζία 

o Δπαββεθιαηζηή ηαηάνηζζδ 

o Γζμζηδηζηή ζοκενβαζία 

Πνυζεεηεξ ηαηδβμνίεξ Τπενζζπφεζ δ δζαηοαενκδηζηή ιέεμδμξ, δ 

Έκςζδ πενζμνίγεηαζ ζε ζοκημκζζηζηή ηαζ 

ηαηεοεοκηήνζα θεζημονβία ή ζε ζηαδζαηή 

αφλδζδ ηδξ ζοκενβαζίαξ ιεηαλφ ηναηχκ-

ιεθχκ 

o Οζημκμιζηέξ πμθζηζηέξ 

o Πμθζηζηή απαζπυθδζδξ 

o Κμζκςκζηή πμθζηζηή 

o ΚΔΠΠΑ 

o ΔΠΑΑ 
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ΠΙΝΑΚΑ 4 : «Γζαδζηαζίεξ ακαεεχνδζδξ»
183

 

Γηαδηθαζίεο αλαζεώξεζεο ησλ πλζεθώλ 

Δίδνο Πεξηερόκελν  Πεδίν εθαξκνγήο 

οκήεδξ δζαδζηαζία  Κνάημξ-ιέθμξ ή ημ Δονςπασηυ Κμζκμαμφθζμ (ΔΚ) ή δ 

Δπζηνμπή οπμαάθθμοκ ζπέδζμ ζημ οιαμφθζμ, ημ μπμίμ 

δζααζαάγεηαζ ζημ Δονςπασηυ οιαμφθζμ ηαζ 

ημζκμπμζείηαζ ζηα εεκζηά ημζκμαμφθζα 

 Δάκ ημ Δονςπασηυ οιαμφθζμ, ιεηά απυ δζααμφθεοζδ 

ιε ημ Δονςπασηυ Κμζκμαμφθζμ ηαζ ηδκ Δπζηνμπή, 

εηδχζεζ ιε απθή πθεζμρδθία, απυθαζδ οπέν ηδξ 

ελέηαζδξ ηςκ πνμηεζκμιέκςκ ηνμπμπμζήζεςκ, μ 

πνυεδνμξ ημο Δονςπασημφ οιαμοθίμο ζοβηαθεί 

οκέθεοζδ απανηζγυιεκδ απυ ακηζπνμζχπμοξ ηςκ 

εεκζηχκ ημζκμαμοθίςκ, ηςκ ανπδβχκ ηναηχκ ή 

ηοαενκήζεςκ ηςκ ηναηχκ-ιεθχκ, ημο Δονςπασημφ 

Κμζκμαμοθίμο ηαζ ηδξ Δπζηνμπήξ.   

 Ζ οκέθεοζδ ελεηάγεζ ηα ζπέδζα ακαεεχνδζδξ ηαζ 

εηδίδεζ ιε ζοκαίκεζδ ζφζηαζδ πνμξ ηδ Γζάζηερδ ηςκ 

ακηζπνμζχπςκ ηςκ ηοαενκήζεςκ ηςκ ηναηχκ-ιεθχκ 

 Τπμβναθή απυ ημοξ εηπνμζχπμοξ ηςκ ηναηχκ-ιεθχκ 

 Δπζηφνςζδ απυ υθα ηα ηνάηδ-ιέθδ 

Οθυηθδνεξ μζ 

οκεήηεξ ηαζ ηάεε 

ιένμξ ή δζάηαλή 

ημοξ 

Απθμπμζδιέκδ 

δζαδζηαζία (οθζημφ 

παναηηήνα) 

 Κνάημξ-ιέθμξ ή ημ ΔΚ ή δ Δπζηνμπή οπμαάθθμοκ 

ζπέδζμ 

 Σμ Δονςπασηυ οιαμφθζμ θαιαάκεζ απυθαζδ 

ηνμπμπμίδζδξ μιυθςκα, ιεηά απυ δζααμφθεοζδ ιε ημ 

Δονςπασηυ Κμζκμαμφθζμ ηαζ ηδκ Δπζηνμπή. ε 

πενίπηςζδ εεζιζηχκ ιεηααμθχκ ζημκ κμιζζιαηζηυ 

ημιέα, γδηείηαζ επίζδξ δ βκχιδ ηδξ Δονςπασηήξ 

Κεκηνζηήξ Σνάπεγαξ. 

 Έβηνζζδ απυ υθα ηα ηνάηδ-ιέθδ 

Γζαηάλεζξ ημο ηνίημο 

ιένμοξ ηδξ ΛΔΔ 

Απθμπμζδιέκδ 

δζαδζηαζία 

(δζαδζηαζηζημφ 

παναηηήνα) 

 Σμ Δονςπασηυ οιαμφθζμ θαιαάκεζ μιυθςκα 

απυθαζδ, ιεηά απυ έβηνζζδ ημο ΔΚ, πμο ημο επζηνέπεζ 

κα απμθαζίζεζ ιε εζδζηή πθεζμρδθία ζε έκακ ημιέα ή 

ιία πενίπηςζδ βζα ηδκ μπμία πνμαθέπεηαζ απυθαζδ ιε 

μιμθςκία (ιε ελαίνεζδ ηζξ απμθάζεζξ πμο επζθένμοκ 

ζηναηζςηζηέξ ζοκέπεζεξ ή ζπεηζηέξ ιε ηδκ άιοκα) 

ΛΔΔ ηαζ ηίηθμξ V 

(ελςηενζηή δνάζδ) 

ηδξ ΔΔ 

Απθμπμζδιέκδ 

δζαδζηαζία 

(δζαδζηαζηζημφ 

παναηηήνα) 

 Σμ Δονςπασηυ οιαμφθζμ θαιαάκεζ μιυθςκα 

απυθαζδ, ιεηά απυ έβηνζζδ ημο ΔΚ, πμο ημο επζηνέπεζ 

ηδκ οζμεέηδζδ ιίαξ κμιμεεηζηήξ πνάλδξ ζφιθςκα ιε ηδ 

ζοκήεδ κμιμεεηζηή δζαδζηαζία, ζε ημιέα υπμο 

πνμαθέπεηαζ εζδζηή κμιμεεηζηή δζαδζηαζία 

ΛΔΔ 

 Σμ «πέναζια» (passerelle) απυ ηδκ μιμθςκία ηδκ 

εζδζηή πθεζμρδθία ή απυ ηδκ εζδζηή κμιμεεηζηή 

δζαδζηαζία ζηδ ζοκήεδ κμιμεεηζηή δζαδζηαζία δεκ 

επζηνέπεηαζ ζηδκ πενίπηςζδ εκακηίςζδξ (άζηδζδξ 

αέημ) έζης ηαζ εκυξ εεκζημφ ημζκμαμοθίμο  
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 Βθ. υ.π. (οπμζ.182) 
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ΠΙΝΑΚΑ 5 : «Πνμζπχνδζδ ηαζ απμπχνδζδ ζφιθςκα ιε ηδ Μεηαννοειζζηζηή οκεήηδ»
184
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  Βθ. υ.π. (οπμζ.182) 

Δονςπασηυ ηνάημξ πανμοζζάγεζ 

αίηδζδ πνμζπχνδζδξ ζημ  

οιαμφθζμ 

 

Αίηδζδ πνμζπχνδζδξ 

 

Δκδιένςζδ Δονςπασημφ ηαζ 

εεκζηχκ ημζκμαμοθίςκ 

 

Οιυθςκδ           

απυθαζδ   

οιαμοθίμο 

 

Έβηνζζδ  

Δονςπασημφ 

Κμζκμαμοθίμο  

 

Γζααμφθεοζδ 

ιε Δονςπασηή 

Δπζηνμπή 

 

οιθςκία ιεηαλφ ηναηχκ – 

ιεθχκ ηαζ οπμρήθζμο 

ηνάημοξ βζα ηζξ πνμτπμεέζεζξ 

ηαζ ημκ ηνυπμ έκηαλδξ 

 

Δπζηφνςζδ ζοιθςκίαξ ζηα 

ηνάηδ – ιέθδ ηαζ ζημ 

οπμρήθζμ ηνάημξ 

 

Θέζδ ζε ζζπφ ηδξ ζοιθςκίαξ 

πνμζπχνδζδξ ζηδκ Έκςζδ 

 

Γηαδηθαζία Πξνζρώξεζεο 
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Κμζκμπμίδζδ πνυεεζδξ 

απμπχνδζδξ απυ ηνάημξ ιέθμξ ζε 

Δονςπασηυ οιαμφθζμ 

 

Γζαπναβιαηεφζεζξ ιεηαλφ 

Έκςζδξ ηαζ εκδζαθενυιεκμο 

ηνάημοξ βζα κα ηαεμνζζημφκ 

1. Σνυπμξ 

απμπχνδζδξ 

 

2. οιιυνθςζδ ιε 

ιεθθμκηζηέξ ζπέζεζξ 

 

Ζ απμπχνδζδ είκαζ μνζζηζηή 

1. Απυ ηδ εέζδ ζε 

ζζπφ ηδξ 

ζοιθςκίαξ 

απμπχνδζδξ 

 

2.  ηδκ πενίπηςζδ 

πμο δεκ επζηεοπηεί 

ζοιθςκία δφμ 

πνυκζα ιεηά ηδκ 

ημζκμπμίδζδ ηδξ 

πνυεεζδξ 

απμπχνδζδξ απυ 

ηδκ Έκςζδ 

 

Γηαδηθαζία Απνρώξεζεο 



 91  

ΠΙΝΑΚΑ  6 : «φκεεζδ εεζιζηχκ μνβάκςκ»
185

 

Νέα ζεζκηθή δηεπζέηεζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

Όξγαλν  ύλζεζε  

Δονςπασηυ 

Κμζκμαμφθζμ 

750 αζνεηά ιέθδ, ζοκ ημκ Πνυεδνμ, πμο εηθέβμκηαζ βζα πεκηαεηή εδηεία 

Δονςπασηυ 

οιαμφθζμ 

Ανπδβμί ηνάημοξ ή ηοαενκήζεςκ, μ Πνυεδνμξ ημο ηαζ μ Πνυεδνμξ ηδξ Δονςπασηήξ 

Δπζηνμπήξ. ηζξ ενβαζίεξ ζοιιεηέπεζ μ Όπαημξ Δηπνυζςπμξ ηδξ ΚΔΠΠΑ βζα γδηήιαηα 

ελςηενζηήξ πμθζηζηήξ. Ακ απαζηείηαζ, αάζεζ διενδζίαξ δζάηαλδξ, μζ ανπδβμί ηνάημοξ ή 

ηοαενκήζεςκ επζημονμφκηαζ απυ έκακ Τπμονβυ, ηαζ μ Πνυεδνμξ ηδξ Δπζηνμπήξ απυ έκα 

ιέθμξ ημο χιαημξ. 

οιαμφθζμ 

Τπμονβχκ 

27 ιέθδ, έκα απυ ηάεε ηνάημξ-ιέθμξ, ιε ελαιδκζαίαξ πνμεδνία αάζεζ ημο ζοζηήιαημξ 

ζζυηζιδξ εκαθθαβήξ. ημ οιαμφθζμ Δλςηενζηχκ Τπμεέζεςκ πνμεδνεφεζ μ Όπαημξ 

Δηπνυζςπμξ ηδξ ΚΔΠΠΑ ιε εδηεία δουιζζδ εηχκ 

Δπζηνμπή  Μέπνζ ηδκ 31
δ
 Οηηςανίμο 2014 : 27 ιέθδ, έκα απυ ηάεε ηνάημξ-ιέθμξ, 

ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ημο Πνμέδνμο ηαζ ημο Όπαημο Δηπνμζχπμο ηδξ ΚΔΠΠΑ. 

 Απυ ηδκ 1
δ
 Νμειανίμο 2014, ιέθδ ζζάνζεια ιε ηα δφμ ηνίηα ημο ανζειμφ ηςκ ηναηχκ-

ιεθχκ, ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ημο Πνμέδνμο ηαζ ημο Όπαημο Δηπνμζχπμο ηδξ 

ΚΔΠΠΑ 

Γζηαζηήνζμ  27 δζηαζηέξ ηαζ 11 εζζαββεθείξ, πμο δζμνίγμκηαζ απυ ηζξ ηοαενκήζεζξ ηςκ ηναηχκ-ιεθχκ ιε 

ελαεηή εδηεία 

Δθεβηηζηυ 

οκέδνζμ 

27 ιέθδ, έκα απυ ηάεε ηνάημξ-ιέθμξ, πμο δζμνίγμκηαζ απυ ημ οιαμφθζμ ιε ελαεηή εδηεία 

Δονςπασηή 

Κεκηνζηή 

Σνάπεγα 

Πνυηεζηαζ βζα ακελάνηδημ υνβακμ ιε ίδζα κμιζηή πνμζςπζηυηδηα. Λεζημονβεί ιέζς ιίαξ 

εηηεθεζηζηήξ, δζμζηδηζηήξ επζηνμπήξ, πμο απμηεθείηαζ απυ έλζ ιέθδ, ζοιπενζθαιαακμιέκςκ 

ημο Πνμέδνμο ηαζ ημο Ακηζπνμέδνμο ηαζ ιέζς εκυξ Γζμζηδηζημφ οιαμοθίμο, 

απμηεθμφιεκμο απυ ηα ίδζα έλζ ιέθδ ηαζ απυ ημοξ Γζμζηδηέξ ηςκ Κεκηνζηχκ Σναπεγχκ ηδξ 

Δονςγχκδξ 

Δπζπθέμκ οπάνπμοκ ζοιαμοθεοηζηά υνβακα : Οζημκμιζηή Κμζκςκζηή Δπζηνμπή, Δπζηνμπή ηςκ Πενζθενεζχκ, 

απμηεθμφιεκεξ δ ηάεε ιία απυ έκα ιέβζζημ ανζειυ 350 ιεθχκ, ιε πεκηαεηή εδηεία 
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 Βθ. υ.π. (οπμζ.182) 
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ΠΙΝΑΚΑ 7 : «Δζδζηή πθεζμρδθία» 
ύζηεκα εηδηθήο πιεηνςεθίαο 

ε πενίπηςζδ θήρδξ 

απυθαζδξ ηαηυπζκ 

πνυηαζδξ ηδξ Δπζηνμπήξ ή 

ημο Όπαημο Δηπνμζχπμο 

πδιαηίγεηαζ εζδζηή πθεζμρδθία, ακ δ απυθαζδ ημο οιαμοθίμο θαιαάκεηαζ 

απυ ημ 55% ημοθάπζζημκ ηςκ ιεθχκ (ηαη‟ εθάπζζημ 15ηι), πμο 

ακηζπνμζςπεφμοκ ημοθάπζζημκ ημ 65% ημο πθδεοζιμφ ηδξ Έκςζδξ. Ζ 

ακαηέθθμοζα ιεζμρδθία πνέπεζ κα πενζθαιαάκεζ ημοθάπζζημκ 4 ηνάηδ-ιέθδ 

ημο οιαμοθίμο, πμο ακηζπνμζςπεφμοκ πάκς απυ ημ 35% ημο πθδεοζιμφ ηδξ 

Έκςζδξ  

ε πενίπηςζδ θήρδξ 

απυθαζδξ υπζ ηαηυπζκ 

πνυηαζδξ ηδξ Δπζηνμπήξ ή 

ημο Όπαημο Δηπνμζχπμο 

Σμ ακαβηαίμ πμζμζηυ ηναηχκ-ιεθχκ ακένπεηαζ ζε 72% ημοθάπζζημκ, 

παναιέκμκηαξ ζηαεενυ ημ πμζμζηυ ημο 65% ημο πθδεοζιμφ 

ε πενίπηςζδ πμο, 

ζφιθςκα ιε ηζξ δζαηάλεζξ 

ηςκ οκεδηχκ, ζηδκ 

ρδθμθμνία δεκ 

ζοιιεηέπμοκ υθα ηα ιέθδ 

Σμ πμζμζηυ ηςκ ηναηχκ-ιεθχκ ηαζ ημο πθδεοζιμφ παναιέκμοκ ζηαεενά 

(υπςξ πνμακαθένεδηακ), ςζηυζμ οπμθμβίγμκηαζ αάζεζ ημο ζοκυθμο ηςκ 

ηναηχκ-ιεθχκ πμο ζοιιεηέπμοκ ζηδκ ρδθμθμνία  

Μεηαααηζηή πενίμδμξ 1
δ
 

Νμειανίμο 2014 – 31 

Μανηίμο 2017 

ε πενίπηςζδ μπμζαδήπμηε απυθαζδξ, πμο θαιαάκεηαζ ιε εζδζηή πθεζμρδθία, 

έκα ηνάημξ-ιέθμξ ιπμνεί κα γδηήζεζ ηδ θήρδ ηδξ απυθαζδξ ιε αάζεζ ημ 

ζφζηδια ζηάειζζδξ ρήθςκ ηδξ Νίηαζαξ 

Αλαζεσξεκέλνο «πκβηβαζκόο Ισαλλίλσλ»  

Πεξίνδνο  Αλαγθαία κεηνςεθία Πεξηερόκελν  

1
ε
 Ννεκβξίνπ 2014 – 31

ε
 

Μαξηίνπ 2017 

Σμοθάπζζημκ ¾ ημο πθδεοζιμφ ή ημο ανζειμφ 

ηςκ ηναηχκ-ιεθχκ βζα ημ ζπδιαηζζιυ 

ακαζηέθθμοζαξ ιεζμρδθίαξ 

Σμ οιαμφθζμ πνμααίκεζ ζε 

ζογήηδζδ ζπεηζηά ιε ηδκ 

πνάλδ πνμξ οζμεέηδζδ ηαζ 

ηαηααάθθεζ πνμζπάεεζα 

ιέζα ζε εφθμβμ πνμκζηυ 

δζάζηδια κα ζηακμπμζδεμφκ 

ηα ηνάηδ-ιέθδ πμο 

ακηζηίεεκηαζ ζηδκ πνυηαζδ 

Από 1
ε
 Απξηιίνπ 2017 

θαη κεηά 

Σμοθάπζζημκ 55% ημο πθδεοζιμφ ή ημο 

ανζειμφ ηςκ ηναηχκ-ιεθχκ βζα ημ ζπδιαηζζιυ 

ακαζηέθθμοζαξ ιεζμρδθίαξ 
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ΠΙΝΑΚΑ  8 «Γζαηάλεζξ πμο ηαηανβήεδηακ ιε ηδ Μεηαννοειζζηζηή οκεήηδ» 

πληαγκαηηθή πλζήθε 
Αξ. Ι-8 Σα ζύκβνια ηδξ Έκςζδξ 

Ζ ζδιαία ηδξ Έκςζδξ είκαζ πνχιαημξ ηοακμφ, θένεζ δε ηφηθμ δχδεηα πνοζχκ 

αζηένςκ. 

Ο φικμξ ηδξ Έκςζδξ πνμένπεηαζ απυ ηδκ Χδή ζηδ Υανά ηδξ Δκάηδξ οιθςκίαξ ημο 

Λμφκηαζπ αακ Μπεηυαεκ. 

Σμ έιαθδια ηδξ Έκςζδξ είκαζ : Δκςιέκδ ζηδκ πμθοιμνθία. 

Σμ κυιζζια ηδξ Έκςζδξ είκαζ ημ εονχ. 

Ζ διένα ηδξ Δονχπδξ εμνηάγεηαζ ηδκ 9δ Μαΐμο ζε υθδ ηδκ Έκςζδ 

Αξ. I-34 1. Οζ επξσπατθνί λόκνη ηαζ λόκνη-πιαίζην εηδίδμκηαζ απυ ημζκμφ απυ ημ Δονςπασηυ 

Κμζκμαμφθζμ ηαζ ημ οιαμφθζμ, ιεηά απυ πνυηαζδ ηδξ Δπζηνμπήξ, ζφιθςκα ιε ηδ 

ζοκήεδ κμιμεεηζηή δζαδζηαζία ημο άνενμο ΗΗΗ-396. Δάκ ηα δφμ εεζιζηά υνβακα δεκ 

ζοιθςκήζμοκ, δ πνάλδ δεκ εηδίδεηαζ. 

2. ηζξ εζδζηέξ πενζπηχζεζξ πμο πνμαθέπμκηαζ απυ ημ φκηαβια, μζ εονςπασημί κυιμζ 

ηαζ κυιμζ- πθαίζζμ εηδίδμκηαζ απυ ημ Δονςπασηυ Κμζκμαμφθζμ ιε ηδ ζοιιεημπή ημο 

οιαμοθίμο ή απυ ημ οιαμφθζμ ιε ηδ ζοιιεημπή ημο Δονςπασημφ Κμζκμαμοθίμο, 

ζφιθςκα ιε εζδζηέξ κμιμεεηζηέξ δζαδζηαζίεξ. 

3. ηζξ εζδζηέξ πενζπηχζεζξ πμο πνμαθέπμκηαζ απυ ημ φκηαβια, μζ εονςπασημί κυιμζ 

ηαζ κυιμζ- πθαίζζμ ιπμνμφκ κα εηδίδμκηαζ ιεηά απυ πνςημαμοθία μιάδαξ ηναηχκ 

ιεθχκ ή ημο Δονςπασημφ Κμζκμαμοθίμο, ιεηά απυ ζφζηαζδ ηδξ Δονςπασηήξ 

Κεκηνζηήξ Σνάπεγαξ ή αίηδια ημο Γζηαζηδνίμο ή ηδξ Δονςπασηήξ Σνάπεγαξ 

Δπεκδφζεςκ. 

 

Αξ. Ι - 42  Δζδζηέξ δζαηάλεζξ ζπεηζηά ιε ημκ πχνμ εθεοεενίαξ, αζθάθεζαξ ηαζ δζηαζμζφκδξ 

1. Ζ Έκςζδ ζοβηνμηεί πχνμ εθεοεενίαξ, αζθάθεζαξ ηαζ δζηαζμζφκδξ : 

α) ιε ηδ εέζπζζδ εονςπασηχκ κυιςκ ηαζ κυιςκ-πθαίζζμ ιε ζηυπμ, εθυζμκ είκαζ 

ακαβηαίμ, ηδκ πνμζέββζζδ ηςκ κμιμεεηζηχκ ηαζ ηακμκζζηζηχκ δζαηάλεςκ ηςκ ηναηχκ 

ιεθχκ ζημοξ ημιείξ πμο αθμνά ημ Μένμξ ΗΗΗ, 

α) εοκμχκηαξ ηδκ αιμζααία ειπζζημζφκδ ιεηαλφ ηςκ ανιυδζςκ ανπχκ ηςκ ηναηχκ 

ιεθχκ, ζδίςξ ιε ηδκ αιμζααία ακαβκχνζζδ ηςκ δζηαζηζηχκ ηαζ ελχδζηςκ απμθάζεςκ, 

β) ιε ηδκ επζπεζνδζζαηή ζοκενβαζία ηςκ ανιυδζςκ ανπχκ ηςκ ηναηχκ ιεθχκ, 

ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηςκ αζηοκμιζηχκ ηαζ ηεθςκεζαηχκ ανπχκ ηαζ άθθςκ 

οπδνεζζχκ εζδζηεοιέκςκ ζηδκ πνυθδρδ ηαζ ηδκ ελαηνίαςζδ αλζυπμζκςκ πνάλεςκ. 

2. Σα εεκζηά ημζκμαμφθζα, ζημ πθαίζζμ ημο πχνμο εθεοεενίαξ, αζθάθεζαξ ηαζ 

δζηαζμζφκδξ, ιπμνμφκ κα ζοιιεηέπμοκ ζημοξ ιδπακζζιμφξ αλζμθυβδζδξ ημο άνενμο 

ΗΗΗ-260. οιπνάηημοκ ζημκ πμθζηζηυ έθεβπμ ηδξ Europol ηαζ ζηδκ αλζμθυβδζδ ηςκ 

δναζηδνζμηήηςκ ηδξ Eurojust, ζφιθςκα ιε ηα άνενα ΗΗΗ-276 ηαζ ΗΗΗ-273. 

3. Σα ηνάηδ ιέθδ δζαεέημοκ δζηαίςια πνςημαμοθίαξ ζημκ ημιέα ηδξ αζηοκμιζηήξ ηαζ 

δζηαζηζηήξ ζοκενβαζίαξ ζε πμζκζηέξ οπμεέζεζξ, ζφιθςκα ιε ημ άνενμ ΗΗΗ-264. 

Αξ. ΙΙΙ – 364 Με ηδκ επζθφθαλδ ηςκ θμζπχκ δζαηάλεςκ ημο οκηάβιαημξ, εονςπασηυξ κυιμξ ιπμνεί 

κα απμκέιεζ ζημ Γζηαζηήνζμ ηδξ Δονςπασηήξ Έκςζδξ, ζηδκ έηηαζδ πμο αοηυξ 

ηαεμνίγεζ, ηδκ ανιμδζυηδηα κα απμθαίκεηαζ επί δζαθμνχκ ζπεηζηχκ ιε ηδκ εθανιμβή 

ηςκ πνάλεςκ μζ μπμίεξ εηδίδμκηαζ αάζεζ ημο οκηάβιαημξ ηαζ δδιζμονβμφκ 

εονςπασημφξ ηίηθμοξ δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο. 

Αξ. IV – 437 Καηάξγεζε ησλ πξνεγνύκελσλ πλζεθώλ 

1. H πανμφζα οκεήηδ βζα ηδ εέζπζζδ οκηάβιαημξ ηδξ Δονχπδξ ηαηανβεί ηδ 

οκεήηδ πενί ζδνφζεςξ ηδξ Δονςπασηήξ Κμζκυηδηαξ ηαζ ηδ οκεήηδ βζα ηδκ 

Δονςπασηή Έκςζδ, ηαεχξ ηαζ, οπυ ημοξ υνμοξ πμο πνμαθέπμκηαζ ζημ Πνςηυημθθμ 

ζπεηζηά ιε ηζξ πνάλεζξ ηαζ ηζξ ζοκεήηεξ πμο ζοιπθήνςζακ ή ηνμπμπμίδζακ ηδ 

οκεήηδ πενί ζδνφζεςξ ηδξ Δονςπασηήξ Κμζκυηδηαξ ηαζ ηδ οκεήηδ βζα ηδκ 

Δονςπασηή Έκςζδ, ηζξ πνάλεζξ ηαζ ζοκεήηεξ πμο ηζξ ζοιπθήνςζακ ή ηζξ 

ηνμπμπμίδζακ ιε ηδκ επζθφθαλδ ηδξ παναβνάθμο 2 ημο πανυκημξ άνενμο. 
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ΠΙΝΑΚΑ 9 : «Γζαηάλεζξ πμο άθθαλακ ιε ηδ Μεηαννοειζζηζηή οκεήηδ» 

πληαγκαηηθή πλζήθε Μεηαξξπζκηζηηθή πλζήθε 
αξ. Ι – 3  

ηόρνη  ηεο ‘Έλσζεο 

[...] 

2. Ζ Έκςζδ πανέπεζ ζημοξ πμθίηεξ ηδξ πχνμ 

εθεοεενίαξ, αζθάθεζαξ ηαζ δζηαζμζφκδξ πςνίξ 

εζςηενζηά ζφκμνα ηαζ εζςηενζηή αβμνά όπνπ ν 

αληαγσληζκόο είλαη ειεύζεξνο θαη αλόζεπηνο 

3. Ζ Έκςζδ ενβάγεηαζ βζα ηδ αζχζζιδ ακάπηολδ 

ηδξ Δονχπδξ ιε βκχιμκα ηδκ ζζυννμπδ 

μζημκμιζηή ακάπηολδ ηαζ ηδ ζηαεενυηδηα ηςκ 

ηζιχκ, ηδκ άηνςξ ακηαβςκζζηζηή ημζκςκζηή 

μζημκμιία ηδξ αβμνάξ, ιε ζηυπμ ηδκ πθήνδ 

απαζπυθδζδ ηαζ ηδκ ημζκςκζηή πνυμδμ, ηαζ ημ 

ορδθυ επίπεδμ πνμζηαζίαξ ηαζ αεθηίςζδξ ηδξ 

πμζυηδηαξ ημο πενζαάθθμκημξ. Πνμάβεζ ηδκ 

επζζηδιμκζηή ηαζ ηεπκμθμβζηή πνυμδμ. 

[…] 

5. Ζ Έκςζδ επζδζχηεζ ημοξ ζηυπμοξ αοημφξ ιε 

πνυζθμνα ιέζα, ακάθμβα ιε ηζξ ανιμδζυηδηεξ 

πμο ηδξ απμκέιμκηαζ ιε ημ ύληαγκα. 

 

αξ. Ι- 3 

[…] 

2. Ζ Έκςζδ πανέπεζ ζημοξ πμθίηεξ ηδξ πχνμ 

εθεοεενίαξ, αζθάθεζαξ ηαζ δζηαζμζφκδξ πςνίξ 

εζςηενζηά ζφκμνα, κέζα ζηνλ νπνίν 

εμαζθαιίδεηαη ε ειεύζεξε θπθινθνξία ησλ 

πξνζώπσλ ζε ζπλδπαζκό κε θαηάιιεια κέηξα 

όζνλ αθνξά ηνπο ειέγρνπο ζηα εμσηεξηθά 

ζύλνξα, ην άζπιν, ηε κεηαλάζηεπζε θαη ηελ 

πξόιεςε θαη θαηαζηνιή ηεο 

εγθιεκαηηθόηεηαο. 

3. Ζ Έκςζδ εγθαζηδξύεη εζσηεξηθή αγνξά. 

Δνβάγεηαζ βζα ηδκ αεζθυνμ ακάπηολδ ηδξ 

Δονχπδξ ιε βκχιμκα ηδκ ζζυννμπδ μζημκμιζηή 

ακάπηολδ ηαζ ηδ ζηαεενυηδηα ηςκ ηζιχκ, ηδκ 

άηνςξ ακηαβςκζζηζηή ημζκςκζηή μζημκμιία ηδξ 

αβμνάξ, ιε ζηυπμ ηδκ πθήνδ απαζπυθδζδ ηαζ ηδκ 

ημζκςκζηή πνυμδμ, ηαζ ημ ορδθυ επίπεδμ 

πνμζηαζίαξ ηαζ αεθηίςζδξ ηδξ πμζυηδηαξ ημο 

πενζαάθθμκημξ. Πνμάβεζ ηδκ επζζηδιμκζηή ηαζ 

ηεπκμθμβζηή πνυμδμ. 

[…] 

6. Ζ Έκςζδ επζδζχηεζ ημοξ ζηυπμοξ αοημφξ ιε 

πνυζθμνα ιέζα, ακάθμβα ιε ηζξ ανιμδζυηδηεξ 

πμο ηδξ απμκέιμκηαζ ιε ηζξ πλζήθεο. 

Πξσηόθνιιν 27 ζρεηηθά κε ηελ εζσηεξηθή 

αγνξά θαη ηνλ αληαγσληζκό : 

Σα Τρδθά οιααθθυιεκα ιένδ, 

Θεςνχκηαξ υηζ δ εζςηενζηή αβμνά, υπςξ μνίγεηαζ 

ζημ άνενμ 3 ηδξ οκεήηδξ βζα ηδκ Δονςπασηή 

Έκςζδ, 

πενζθαιαάκεζ ζφζηδια πμο ελαζθαθίγεζ υηζ δελ 

ζηξεβιώλεηαη ν αληαγσληζκόο 

αξ.Ι – 6 

Σμ δίηαζμ ηδξ Έκςζδξ  

Σμ φκηαβια ηαζ μζ ηακυκεξ δζηαίμο πμο 

εεζπίγμκηαζ απυ ηα εεζιζηά υνβακα ηδξ Έκςζδξ 

ζημ πθαίζζμ ηδξ άζηδζδξ ηςκ ανιμδζμηήηςκ πμο 

ηδξ απμκέιμκηαζ οπενζζπφμοκ ημο δζηαίμο ηςκ 

ηναηχκ ιεθχκ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γήισζε 17 ζρεηηθά κε ηελ ππεξνρή 

Ζ Γζάζηερδ οπεκεοιίγεζ υηζ, ζφιθςκα ιε ηδκ 

πάβζα κμιμθμβία ημο Γζηαζηδνίμο ηδξ 

Δονςπασηήξ Έκςζδξ, μζ οκεήηεξ ηαζ ημ δίηαζμ 

πμο εεζπίγεηαζ απυ ηδκ Έκςζδ αάζεζ ηςκ 

οκεδηχκ οπενζζπφμοκ ημο δζηαίμο ηςκ 

ηναηχκ ιεθχκ, οπυ ημοξ υνμοξ πμο μνίγμκηαζ 

ζηδκ εκ θυβς κμιμθμβία. Δπίζδξ, δ Γζάζηερδ 

απμθάζζζε κα πνμζανηδεεί ζηδκ πανμφζα ηεθζηή 

πνάλδ δ βκςιμδυηδζδ ηδξ Νμιζηήξ Τπδνεζίαξ 

ημο οιαμοθίμο ζπεηζηά ιε ηδκ οπενμπή, δ μπμία 

πενζθαιαάκεηαζ ζημ έββναθμ 11197/07 (JUR 

260): 

«Γκςιμδυηδζδ ηδξ Νμιζηήξ Τπδνεζίαξ ημο 

οιαμοθίμο» ηδξ 22αξ Ημοκίμο 2007 

Απυ ηδ κμιμθμβία ημο Γζηαζηδνίμο απμννέεζ υηζ 

δ οπενμπή ημο ημζκμηζημφ δζηαίμο απμηεθεί 

εειεθζχδδ ανπή ημο εκ θυβς δζηαίμο. φιθςκα 

ιε ημ Γζηαζηήνζμ, δ ανπή αοηή είκαζ 

ζοκοθαζιέκδ ιε ημκ ζδζαίηενμ παναηηήνα ηδξ 

Δονςπασηήξ Κμζκυηδηαξ. Καηά ηδκ πνχηδ 

απυθαζδ ζημ πθαίζζμ αοηήξ ηδξ πάβζαξ 

κμιμθμβίαξ (Costa/ENEL (1) , 15 Ημοθίμο 1964, 

οπυεεζδ 6/64) δεκ οπήνπε ικεία ηδξ οπενμπήξ ζηδ 

οκεήηδ, πνάβια πμο ελαημθμοεεί κα ζοιααίκεζ 
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 ηαζ ζήιενα. Σμ βεβμκυξ υηζ δ ανπή ηδξ οπενμπήξ 

δεκ εα πενζθδθεεί ζηδ ιεθθμκηζηή οκεήηδ 

μοδυθςξ ιεηααάθθεζ ηδκ φπανλδ ηδξ ανπήξ ηαζ 

ηδκ οθζζηάιεκδ κμιμθμβία ημο Γζηαζηδνίμο.» 

αξ. Ι -25  

1. Χξ εζδζηή πθεζμρδθία μνίγεηαζ πμζμζηυ 

ημοθάπζζημκ 55% ηςκ ιεθχκ ημο οιαμοθίμο, ημ 

μπμίμ πενζθαιαάκεζ ημοθάπζζημκ δέηα πέκηε ιέθδ 

ηαζ ακηζπνμζςπεφεζ ηνάηδ ιέθδ πμο 

ζοβηεκηνχκμοκ πμζμζηυ ημοθάπζζημκ 65% ημο 

πθδεοζιμφ ηδξ Έκςζδξ. 

 Ζ ιεζμρδθία ανκδζζηονίαξ πνέπεζ κα 

πενζθαιαάκεζ ημοθάπζζημκ ηέζζενα ιέθδ ημο 

οιαμοθίμο, εζδάθθςξ εεςνείηαζ υηζ 

επζηοβπάκεηαζ εζδζηή πθεζμρδθία. 

2. Καηά πανέηηθζζδ απυ ηδκ πανάβναθμ 1, υηακ 

ημ οιαμφθζμ δεκ απμθαζίγεζ ιεηά απυ 

πνυηαζδ ηδξ Δπζηνμπήξ ή ημο Τπμονβμφ 

Δλςηενζηχκ ηδξ Έκςζδξ, ςξ εζδζηή πθεζμρδθία 

μνίγεηαζ πμζμζηυ ημοθάπζζημκ 72% ηςκ ιεθχκ 

ημο οιαμοθίμο πμο ακηζπνμζςπεφμοκ ηνάηδ 

ιέθδ ηα μπμία ζοβηεκηνχκμοκ πμζμζηυ 

ημοθάπζζημκ 65% ημο πθδεοζιμφ ηδξ Έκςζδξ. 

3. Οζ πανάβναθμζ 1 ηαζ 2 έπμοκ εθανιμβή ζημ 

Δονςπασηυ οιαμφθζμ υηακ απμθαζίγεζ ιε  

εζδζηή πθεζμρδθία. 

4. ημ πθαίζζμ ημο Δονςπασημφ οιαμοθίμο, μ 

Πνυεδνυξ ημο ηαζ μ Πνυεδνμξ ηδξ Δπζηνμπήξ Γεκ 

ζοιιεηέπμοκ ζηδκ ρδθμθμνία. 

αξ.ΙΙΙ – 16  

Πθδκ ηςκ πενζπηχζεςκ βζα ηζξ μπμίεξ μζ οκεήηεξ 

μνίγμοκ άθθςξ, ημ οιαμφθζμ απμθαζίγεζ ιε 

εζδζηή πθεζμρδθία. 

4. Ανπήξ βεκμιέκδξ απυ 1δξ Νμειανίμο 2014, ςξ 

εζδζηή πθεζμρδθία μνίγεηαζ πμζμζηυ ημοθάπζζημκ 

55 % ηςκ ιεθχκ ημο οιαμοθίμο, ημ μπμίμ 

πενζθαιαάκεζ ημοθάπζζημκ δέηα πέκηε ιέθδ ηαζ 

ακηζπνμζςπεφεζ ηνάηδ ιέθδ πμο ζοβηεκηνχκμοκ 

πμζμζηυ ημοθάπζζημκ 65 % ημο πθδεοζιμφ ηδξ 

Έκςζδξ. 

Ζ ιεζμρδθία ανκδζζηονίαξ πνέπεζ κα 

πενζθαιαάκεζ ημοθάπζζημκ ηέζζενα ιέθδ ημο 

οιαμοθίμο, εζδάθθςξ εεςνείηαζ υηζ 

επζηοβπάκεηαζ εζδζηή πθεζμρδθία. 

Οζ θμζπμί θεπημιενείξ ηακυκεξ ηδξ ρδθμθμνίαξ 

ιε εζδζηή πθεζμρδθία ηαεμνίγμκηαζ ζημ άνενμ 

238, πανάβναθμξ 2, ηδξ οκεήηδξ βζα ηδ 

θεζημονβία ηδξ Δονςπασηήξ Έκςζδξ. 

5. Οζ ιεηαααηζηέξ δζαηάλεζξ ζπεηζηά ιε ημκ 

μνζζιυ ηδξ εζδζηήξ πθεζμρδθίαξ πμο 

εθανιυγμκηαζ έςξ ηδκ 31ή Οηηςανίμο 2014, 

ηαεχξ ηαζ εηείκεξ πμο εθανιυγμκηαζ ιεηαλφ ηδξ 

1δξ Νμειανίμο 2014 ηαζ ηδξ 31δξ Μανηίμο 2017, 

ηαεμνίγμκηαζ ζημ Πνςηυημθθμ ζπεηζηά ιε ηζξ 

ιεηαααηζηέξ δζαηάλεζξ 

Μέξνο ΙΙ «Υάξηεο Θεκειησδώλ Γηθαησκάησλ» αξ 6 ΔΔ 

.1. Ζ Έκςζδ ακαβκςνίγεζ ηα δζηαζχιαηα, ηζξ 

εθεοεενίεξ ηαζ ηζξ ανπέξ πμο πενζέπμκηαζ ζημκ 

Υάνηδ ηςκ Θειεθζςδχκ Γζηαζςιάηςκ ηδξ 

Δονςπασηήξ Έκςζδξ ηδξ 7δξ Γεηειανίμο 2000, 

υπςξ πνμζανιυζεδηε ζηζξ 12 Γεηειανίμο 2007, 

ζημ ηναζαμφνβμ, μ μπμίμξ έπεζ ημ ίδζμ κμιζηυ 

ηφνμξ ιε ηζξ οκεήηεξ.  

Οζ δζαηάλεζξ ημο Υάνηδ δεκ ζοκεπάβμκηαζ ηαιία 

επέηηαζδ ηςκ ανιμδζμηήηςκ ηδξ Έκςζδξ, υπςξ 

αοηέξ μνίγμκηαζ ζηζξ οκεήηεξ. 

Σα δζηαζχιαηα, μζ εθεοεενίεξ ηαζ μζ ανπέξ ημο 

Υάνηδ ενιδκεφμκηαζ ζφιθςκα ιε ηζξ βεκζηέξ 

δζαηάλεζξ ημο Σίηθμο VII ημο Υάνηδ πμο δζέπμοκ 

ηδκ ενιδκεία ηαζ ηδκ εθανιμβή ημο ηαζ 

θαιαακμιέκςκ δευκηςξ οπυρδ ηςκ επελδβήζεςκ 

μζ μπμίεξ ακαθένμκηαζ ζημκ Υάνηδ ηαζ ζηζξ μπμίεξ 

ικδιμκεφμκηαζ μζ πδβέξ ηςκ εκ θυβς δζαηάλεςκ. 

2. Ζ Έκςζδ πνμζπςνεί ζηδκ Δονςπασηή 

φιααζδ βζα ηδκ Πνμάζπζζδ ηςκ Γζηαζςιάηςκ 

ημο Ακενχπμο ηαζ ηςκ Θειεθζςδχκ Δθεοεενζχκ. 

Ζ πνμζπχνδζδ ζηδκ εκ θυβς φιααζδ δεκ 

ιεηααάθθεζ ηζξ ανιμδζυηδηεξ ηδξ Έκςζδξ υπςξ 

μνίγμκηαζ ζηζξ οκεήηεξ. 

3. Σα εειεθζχδδ δζηαζχιαηα, υπςξ 

ηαημπονχκμκηαζ απυ ηδκ Δονςπασηή φιααζδ βζα 

ηδκ Πνμάζπζζδ ηςκ Γζηαζςιάηςκ ημο Ακενχπμο 

ηαζ ηςκ Θειεθζςδχκ Δθεοεενζχκ ηαζ υπςξ 

απμννέμοκ απυ ηζξ ημζκέξ ζοκηαβιαηζηέξ 

παναδυζεζξ ηςκ ηναηχκ ιεθχκ, απμηεθμφκ ιένμξ 
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ηςκ βεκζηχκ ανπχκ ημο δζηαίμο ηδξ Έκςζδξ. 

 

αξ.Ι -42   

1. Ζ Έκςζδ ζοβηνμηεί πχνμ εθεοεενίαξ, 

αζθάθεζαξ ηαζ δζηαζμζφκδξ : 

[…] 

β) ιε ηδκ επζπεζνδζζαηή ζοκενβαζία ηςκ 

ανιυδζςκ ανπχκ ηςκ ηναηχκ ιεθχκ, 

ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηςκ αζηοκμιζηχκ ηαζ 

ηεθςκεζαηχκ ανπχκ ηαζ άθθςκ οπδνεζζχκ 

εζδζηεοιέκςκ ζηδκ πνυθδρδ ηαζ ηδκ ελαηνίαςζδ 

αλζυπμζκςκ πνάλεςκ. 

[…] 

αξ.  3 

[…] 

2. Ζ Έκςζδ πανέπεζ ζημοξ πμθίηεξ ηδξ πχνμ 

εθεοεενίαξ, αζθάθεζαξ ηαζ δζηαζμζφκδξ πςνίξ 

εζςηενζηά ζφκμνα, ιέζα ζημκ μπμίμ 

ελαζθαθίγεηαζ δ εθεφεενδ ηοηθμθμνία ηςκ 

πνμζχπςκ ζε ζοκδοαζιυ ιε ηαηάθθδθα ιέηνα 

υζμκ αθμνά ημοξ εθέβπμοξ ζηα ελςηενζηά 

ζφκμνα, ημ άζοθμ, ηδ ιεηακάζηεοζδ ηαζ ηδκ 

πνυθδρδ ηαζ ηαηαζημθή ηδξ εβηθδιαηζηυηδηαξ. 

[…] 
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Παπάπηημα Γ΄ «Δπικύπυζη Μεηαππςθμιζηικήρ ςνθήκηρ από ηα 27 κμ»
186

 

 

 

 

Δηθόλα 1. Δπηθύξσζε Μεηαξξπζκηζηηθήο πλζήθεο 

 

 Με πνάζζκμ μζ Υχνεξ ζηζξ μπμίεξ δ οκεήηδ έπεζ εβηνζεεί  

 Με ιπθε μζ Υχνεξ ζηζξ μπμίεξ δ δζαδζηαζία ηφνςζδξ ανίζηεηαζ αηυιδ ζε 

ελέθζλδ (Οηηχανζμξ 2008) 

 Με πμνημηαθί μζ Υχνεξ πμο δεκ εκέηνζκακ ηδ οκεήηδ  

 

                                                 
186

 Ο πάνηδξ έπεζ ζοθθεπεεί απυ ημ δζηηοαηυ ηυπμ www.europa.eu.int 

 

 

http://www.europa.eu.int/
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ε 26 ηνάηδ-ιέθδ δ ηφνςζδ πναβιαημπμζήεδηε ή εα πναβιαημπμζδεεί ιέζς 

ημζκμαμοθεοηζηήξ δζαδζηαζίαξ ηαζ ζε 1 ιυκμ ηνάημξ-ιέθμξ, ζηδκ Ηνθακδία,  

απμννίθεδηε δ οκεήηδ ιέζς δδιμρδθίζιαημξ. 


