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Ι. Ειραγχγή και ρύμςξμη πεοίληφη 

 

Ρε ϊλεπ ςιπ υόοεπ ςηπ ΔΔ σπάουξσμ μηυαμιρμξί ςηπ  Διξίκηρηπ ξι ξπξίξι με ςημ εσθϋμη 
ςηπ πξλιςικήπ ηγερίαπ διαμξοτόμξσμ ςιπ εθμικέπ θέρειπ πξσ διαςσπόμξμςαι ρςα 
διάτξοα ϊογαμα ςηπ ΔΔ και ιδιαίςεοα ρςξ Ρσμβξϋλιξ και ρςξ Δσοχπαψκϊ Ρσμβξϋλιξ. 
Ιαςά καμϊμα ασςξί ξι διξικηςικξί μηυαμιρμξί σπάγξμςαι είςε ρςα Σπξσογεία ςχμ 
Δνχςεοικόμ, είςε ρε ειδικά Σπξσογεία Δσοχπαψκόμ Σπξθέρεχμ, είςε ρςξμ 
Οοχθσπξσογϊ. Ιϋοια απξρςξλή ςξσπ είμαι η ρσρςημαςική παοακξλξϋθηρη ςχμ 
ενελίνεχμ ϊρξμ ατξοά ςιπ πξλιςικέπ και ςιπ δοάρειπ ςηπ Έμχρηπ και βεβαίχπ και ϊλχμ 
ςχμ διαδικαριόμ λήφηπ ςχμ απξτάρεχμ ρςα διάτξοα ϊογαμά ςηπ. Λέρχ ασςήπ ςηπ 
παοακξλξϋθηρηπ γίμεςαι ξ ρσμςξμιρμϊπ ςηπ εκποξρόπηρηπ και η ξογάμχρη ςηπ 
διαποαγμαςεσςικήπ ςακςικήπ κάθε υόοαπ.  Ρε ασςϊ ςξμ ρσμςξμιρμϊ πεοιλαμβάμεςαι 
και η μέοιμμα για ςημ επάοκεια ςηπ εκποξρόπηρηπ και για ςημ ερχςεοική ρσμξυή και 
ρσμέπεια ςχμ εθμικόμ θέρεχμ. 

Ρςημ Δλλάδα έμαπ ςέςξιξπ μηυαμιρμϊπ σπάουει ρςξ Σπξσογείξ ςχμ Δνχςεοικόμ και 
μέυοι ποϊςιμξπ σπαγϊςαμ ρε Στσπξσογϊ και παλαιϊςεοα ρε Αμαπληοχςή Σπξσογϊ. 
Ρςη ρημεοιμή κσβέομηρη με Σπξσογϊ ςχμ Δνχςεοικόμ ςξμ Οοχθσπξσογϊ ξ 
Αμαπληοχςήπ Σπξσογϊπ, μεςανϋ άλλχμ, έυει και ςημ αομξδιϊςηςα για ςα ζηςήμαςα ςηπ 
Δσοχπαψκήπ Έμχρηπ. Ασςϊπ ξ μηυαμιρμϊπ έυει ρσμςξμίρει απϊ ςημ έμςανη ρςημ Έμχρη 
ςημ εκποξρόπηρη ςηπ υόοαπ, με κξοσταίεπ ρςιγμέπ ςηπ λειςξσογίαπ ςξσ ςιπ ςέρρεοιπ 
ελλημικέπ ποξεδοίεπ. Έυει, επίρηπ, ρσμςξμίρει και τέοει ρε πέοαπ ςημ εκποξρόπηρη 
ςηπ υόοαπ ρε ϊλεπ ςιπ μεγάλεπ διαποαγμαςεϋρειπ για ςημ αμαθεόοηρη ςχμ Ρσμθηκόμ 
και ςιπ Διεσοϋμρειπ, καθόπ και άλλεπ μεγάλεπ διαποαγμαςεϋρειπ, ϊπχπ ςιπ 
ποξγοαμμαςικέπ πεοιϊδξσπ ςχμ Δημξριξμξμικόμ ποξξπςικόμ. Ρημαμςική, επίρηπ, 
σπήονε η ρσμβξλή ςξσ και ρςξ νεκίμημα μέχμ πξλιςικόμ ςηπ Έμχρηπ. έλξπ, έυει 
ρσμςξμίρει με επιςσυία ϊλα ςα διαδικαρςικά μξμικά ζηςήμαςα ςηπ εταομξγήπ ςξσ 
κξιμξςικξϋ δικαίξσ μέρχ μιαπ κεμςοικήπ παοακξλξϋθηρηπ ϊλχμ ςχμ παοαβιάρεόμ ςξσ 
και έυει ξογαμόρει και διεκπεοαιόρει ςημ σπεοάρπιρη ςηπ υόοαπ ρςξ Δσοχπαψκϊ 
Δικαρςήοιξ.  

Δμςξϋςξιπ, ρςξ βαθμϊ πξσ έυξσμ αμαπςσυθεί και ρσμευίζξσμ μα αμαπςϋρρξμςαι 
πξλιςικέπ ςηπ Έμχρηπ ξι ξπξίεπ δεμ ρυεςίζξμςαι ιδιαίςεοα, ή ρυεςίζξμςαι μϊμξ εμ μέοει, 
με ςξ αμςικείμεμξ ςξσ Σπξσογείξσ ςχμ Δνχςεοικόμ – για παοάδειγμα, η λειςξσογία ςηπ 
ΞΜΔ και η ερχςεοική αγξοά, η ρςοαςηγική ςηπ Κιρραβϊμαπ, ςξ πεοιβάλλξμ, η 
μεςαμάρςεσρη, η απαρυϊληρη– δημιξσογείςαι έμα κεμϊ, έμα έλλειμμα ρσμςξμιρμξϋ ςηπ 
εταομξγήπ ςχμ πξλιςικόμ και ςχμ δοάρεχμ ςηπ Έμχρηπ ρςη υόοα, ςξ ξπξίξ 
επηοεάζει ξσριαρςικά και ςξ ρσμςξμιρμϊ ςηπ εκποξρόπηρηπ και ςηπ 
διαποαγμάςεσρηπ. Όςαμ παοξσριάζεςαι αμάγκη ρσμςξμιρμξϋ ςηπ εταομξγήπ ασςόμ 
ςχμ πξλιςικόμ, ξ ρσμςξμιρμϊπ γίμεςαι καςά πεοίπςχρη και η διεμέογεια ςχμ 
αμαγκαίχμ ρσμβιβαρμόμ, ϊπχπ είμαι λξγικϊ, παοαπέμπεςαι ρςξμ Οοχθσπξσογϊ και 
ϊυι ρςξμ Σπξσογϊ ςχμ Δνχςεοικόμ. Οοξςείμεςαι, καςά ρσμέπεια, η δημιξσογία εμϊπ 
ξογάμξσ, ςξ ξπξίξ εκςϊπ απϊ ςημ εσθϋμη ςηπ εκποξρόπηρηπ και ςηπ 
διαποαγμάςεσρηπ θα έυει και μία ξσριαρςική εσθϋμη  ρσμςξμιρμξϋ  ςχμ πξλιςικόμ και 
ςχμ δοάρεχμ ςηπ Έμχρηπ. Οοξςείμεςαι η λειςξσογία ασςξϋ ςξσ ξογάμξσ σπϊ ςξμ 
Οοχθσπξσογϊ όρςε ξ ρσμςξμιρμϊπ ςηπ εταομξγήπ ςχμ πξλιςικόμ μα μη ρσμαμςά 
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δσρκξλίεπ ρσμαομξδιξςήςχμ και εκςιμάςαι ϊςι ασςϊ ςξ ϊογαμξ, σπϊ ςξ τχπ και ςηπ 
εμπειοίαπ ςηπ εταομξγήπ, θα μπξοεί - ρε ρσμεογαρία, εάμ κοίμεςαι αμαγκαίξ, και με 
ςξ Σπξσογείξ ςχμ Δνχςεοικόμ - μα ρσμςξμίζει ςημ εκποξρόπηρη και ςημ 
διαποαγμάςεσρη με μεγαλϋςεοη επιςσυία απϊ ϊςι γίμεςαι ρήμεοα. 
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ΙΙ. Ποώςξ μέοξπ Απξςίμηρη ςηπ μέυοι ρήμεοα εμπειοίαπ.  

 

i. Οι γεμικέπ αουέπ πξσ διέπξσμ ςημ εκποξρώπηρη ςχμ κοαςώμ 
μελώμ ρςα όογαμα ςηπ Έμχρηπ και ςξ ελλημικό σπόδειγμα.  

 

Ρε ϊλα ςα κοάςη μέλη ξι μηυαμιρμξί διαμϊοτχρηπ και σπξρςήοινηπ ςχμ εθμικόμ 
θέρεχμ ρςημ ΔΔ, αμενάοςηςα απϊ ςξμ ςοϊπξ λειςξσογίαπ ςξσπ και ςη διξικηςική δξμή 
ςξσπ, διέπξμςαι απϊ ξοιρμέμεπ πάγιεπ γεμικέπ αουέπ ξι ξπξίεπ έυξσμ ποξκϋφει 
ιρςξοικά απϊ ςη θέρη ςηπ υόοαπ ςξσπ ςϊρξ ρςημ Έμχρη ϊρξ και ρςξ εσοϋςεοξ διεθμέπ 
πεοιβάλλξμ. Διατξοεςικέπ αουέπ διέπξσμ, για παοάδειγμα  ςιπ υόοεπ με έμςξμη, 
ιρςξοικά, διεθμή παοξσρία και με ιδιαίςεοα αμεπςσγμέμεπ ξικξμξμίεπ απϊ ςιπ υόοεπ με 
πεοιξοιρμέμη διεθμή επιοοξή και υαμηλϊ επίπεδξ ξικξμξμικήπ αμάπςσνηπ. 
Διατξοεςικέπ, επίρηπ, αουέπ διέπξσμ ςιπ υόοεπ ϊπξσ επικοαςεί έμςξμξπ 
εσοχρκεπςικιρμϊπ απϊ εκείμεπ ρςιπ ξπξίεπ η κξιμή γμόμη σπξρςηοίζει έμςξμα ςη 
διαδικαρία ςηπ Δσοχπαψκήπ ξλξκλήοχρηπ. Ηα ήςαμ επιπϊλαιξ μα επιυειοηθεί μία 
απϊλσςη ξμαδξπξίηρη ςχμ υχοόμ ςηπ Έμχρηπ, ϊρξμ ατξοά ςιπ πάγιεπ αουέπ πξσ 
διέπξσμ ςη διαμϊοτχρη ςχμ εθμικόμ διαποαγμαςεσςικόμ θέρεχμ. Δμςξϋςξιπ, είμαι 
υοήριμξ μα αματεοθξϋμ μεοικά επιλεκςικά παοαδείγμαςα είςε μεμξμχμέμχμ υχοόμ 
είςε μικοόμ ξμάδχμ υχοόμ γιαςί απϊ ασςά μπξοξϋμε μα αμςλήρξσμε ρςξιυεία για ςη 
διαμϊοτχρη και ςημ ανιξλϊγηρη ςξσ ελλημικξϋ σπξδείγμαςξπ. 

 ξ Ζμχμέμξ Βαρίλειξ ακξλξσθεί μία επιθεςική πξλιςική επιοοξήπ ρε ϊλξσπ 
ςξσπ μηυαμιρμξϋπ λήφηπ απξτάρεχμ και ςασςϊυοξμα μία αμσμςική, 
αμαρςαλςική πξλιςική  ρε ϊλεπ ςιπ διαδικαρίεπ θερμικήπ ξλξκλήοχρηπ. 

 Ζ Γαλλία ακξλξσθεί μία πξλιςική θερμικήπ και πξλιςικήπ ξλξκλήοχρηπ, ςημ 
ξπξία, ϊμχπ, βλέπει χπ επέκςαρη ςηπ κσοιαουίαπ ςξσ Γαλλικξϋ πξλιςικξϋ και 
θερμικξϋ ρσρςήμαςξπ.  

 Ζ Γεομαμία ακξλξσθεί μία πξλιςική, αουικά ξικξμξμικήπ και ρςη ρσμέυεια 
πξλιςικήπ ξλξκλήοχρηπ με αοκεςέπ, ϊμχπ, επιτσλάνειπ, ξι ξπξίεπ ρσμευόπ 
εμιρυϋξμςαι, ϊρξμ ατξοά ρςημ θερμική ξλξκλήοχρη. 

 Ξι υόοεπ ςηπ Benelux (Βέλγιξ, Ξλλαμδία, Κξσνεμβξϋογξ) ακξλξσθξϋμ, με 
διάτξοεπ παοαλλαγέπ, ςημ  πξλιςική ςηπ ξλξκλήοχρηπ και διαθέςξσμ μία 
ρημαμςική ικαμϊςηςα ποξραομξγήπ ρε ασςήμ. Αμάλξγη πξλιςική ακξλξσθεί 
και η Τιμλαμδία ρε αμςίθερη με ςιπ άλλεπ Ρκαμδιμαβικέπ υόοεπ.  

 Ξι Θςαλία και Θρπαμία ακξλξσθξϋμ και ασςέπ ςημ πξλιςική ςηπ ξλξκλήοχρηπ, 
αμαπςϋρρξσμ, ϊμχπ, και αμσμςικά αμςαμακλαρςικά ρε ζηςήμαςα 
ποξραομξγήπ ςχμ ξικξμξμιόμ ςξσπ καςά ςημ εταομξγή ςχμ  πξλιςικόμ ςηπ 
Έμχρηπ.  
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 Ξι Ρκαμδιμαβικέπ υόοεπ, πλημ Τιμλαμδίαπ, είμαι, μαζί με ςξ Ζμχμέμξ 
Βαρίλειξ, ξι ρςαθεοξί εκτοαρςέπ ςξσ εσοχρκεπςικιρμξϋ και ςξσ 
εσοχρσμςηοηςιρμξϋ με ρςαθεοά αμσμςική πξλιςική ρςα θέμαςα ςηπ πξλιςικήπ 
και θερμικήπ ξλξκλήοχρηπ, παοϊλξ πξσ δεμ έυξσμ καμία ιδιαίςεοη δσρκξλία 
ποξραομξγήπ ρςιπ διαδικαρίεπ ςηπ ξικξμξμικήπ ξλξκλήοχρηπ. 

 έλξπ, ϊρξμ ατξοά ςιπ υόοεπ ςηπ ςελεσςαίαπ διεϋοσμρηπ μπξοξϋμε μα πξϋμε 
ϊςι ξι πεοιρρϊςεοεπ απ΄ ασςέπ δεμ έυξσμ ακϊμα διαμξοτόρει έμα διακοιςϊ 
μϊμιμξ σπϊδειγμα ρσμπεοιτξοάπ. Για ςξσπ ρκξπξϋπ, ϊμχπ, ασςήπ ςηπ ξϋςχπ 
ή άλλχπ επιλεκςικήπ και ςηλεγοατικήπ παοξσρίαρηπ θα μπξοξϋραμε μα 
πξϋμε ϊςι η ρσμπεοιτξοά πξλλόμ απϊ ασςέπ έυει αοκεςά αμσμςικά ρςξιυεία 
πξσ απξοοέξσμ απϊ ςιπ δσρκξλίεπ ποξραομξγήπ ςξσπ ρςιπ πξλιςικέπ ςηπ 
Έμχρηπ και εμίξςε αοκεςά ρςξιυεία αμςι-εσοχπαψρμξϋ.

1
 

 

ξ εοόςημα, λξιπϊμ, πξσ ςίθεςαι είμαι πξιξ είμαι ςξ ελλημικϊ σπϊδειγμα ςχμ γεμικόμ 
αουόμ πξσ διέπξσμ ςη διαμϊοτχρη ςχμ ελλημικόμ θέρεχμ; Δίμαι ποξταμέπ ϊςι μεςά 
απϊ μία πεοίξδξ ςοιάμςα ρυεδϊμ εςόμ ρσμμεςξυήπ ςηπ υόοαπ μαπ ρςημ ΄Έμχρη έυξσμ 
διαμξοτχθεί ξοιρμέμεπ αοκεςά ρςαθεοέπ γεμικέπ αουέπ, αοκεςά αμαγμχοίριμεπ – ϊυι 
μϊμξ απϊ εμάπ αλλά και απϊ ςξσπ εςαίοξσπ μαπ - πξσ διέπξσμ ςημ διαμϊοτχρη και 
ςημ σπξρςήοινη ςχμ ελλημικόμ θέρεχμ ρςημ ΔΔ. 

ξ ελλημικϊ σπϊδειγμα σπήονε καςά βάρη αμσμςικϊ. Ασςϊ ξτείλεςαι ςϊρξ ρςα 
ποξβλήμαςα ποξραομξγήπ ςχμ δξμόμ, ςχμ θερμόμ και ςξσ επιπέδξσ αμάπςσνηπ ςηπ 
ελλημικήπ ξικξμξμίαπ ϊρξ και ρε ιδιαίςεοα ποξβλήμαςα ςηπ ενχςεοικήπ πξλιςικήπ ςηπ 
υόοαπ – κσοίχπ ποξβλήμαςα γειςξμίαπ με ξσοκία και Βαλκάμια. Ρε αοκεςέπ 
πεοιπςόρειπ η αμσμςική ςακςική ρσμξδεϋςηκε με επιθεςικέπ διακηοϋνειπ για ςημ 
Δσοχπαψκή ξλξκλήοχρη. Ασςέπ, ϊμχπ, ξι διακηοϋνειπ δεμ μεςαβάλξσμ ςη γεμική 
εικϊμα. Ρε ϊλεπ ςιπ πξλιςικέπ ςηπ Έμχρηπ πξσ ρσμδέξμςαι με ςημ ξικξμξμία ξι 
ελλημικέπ θέρειπ σπήοναμ αμσμςικέπ με εναίοερη ςημ πξλιςική ςηπ ξικξμξμικήπ και 
κξιμχμικήπ ρσμξυήπ. Δναίοερη, ϊμχπ, πξσ επιβεβαιόμει ςξμ καμϊμα μια και ασςή η 
πξλιςική, απϊ ςη τϋρη ςηπ, δεμ κάμει ςίπξςε άλλξ απϊ ςξ μα ρσμδοάμει ςιπ υόοεπ – 
και ςιπ πεοιξυέπ – ςηπ Έμχρηπ ρςιπ αδσμαμίεπ ποξραομξγήπ ςξσπ ρςξ κξιμξςικϊ 
κεκςημέμξ. Άλλχρςε και ρε ασςή ςημ πξλιςική σπήοναμ αμσμςικέπ ςακςικέπ καςά ςημ 
τάρη ςηπ εταομξγήπ ςηπ. Ρςα ζηςήμαςα ςηπ ενχςεοικήπ πξλιςικήπ σπήοναμ και τάρειπ 
επιθεςικήπ πξλιςικήπ με κξοσταία ςημ εμςανιακή διαδικαρία και ςελικά ςημ έμςανη ςηπ 
Ιϋποξσ ρςημ Έμχρη. Ρςα θέμαςα ςηπ ξσοκίαπ και ςχμ Δσςικόμ Βαλκαμίχμ, εμό 
κσοιάουηραμ ξι αμσμςικέπ πξλιςικέπ, σπήοναμ και εμαλλαγέπ επιθεςικήπ πξλιςικήπ. Ρε 

                                                   
1
Ο αντι-ευρωπαϊςμόσ θα πρζπει να διακρίνεται από τον ευρωςκεπτικιςμό. Ο ευρωςκεπτικιςμόσ 

αναπτφςςεται ςε χώρεσ με αναπτυγμζνεσ οικονομίεσ και ακόμα περιςςότερο αναπτυγμζνο 
πολιτικό ςφςτημα και ιςχυρή παράδοςη δημοκρατικών θεςμών. Οι πολίτεσ ςε αυτζσ τισ χώρεσ 
φοβοφνται ότι η διαδικαςία τησ ευρωπαϊκήσ ολοκλήρωςησ θζτει ςε κίνδυνο τουσ εθνικοφσ 
θεςμοφσ ςτουσ οποίουσ ζχουν μεγαλφτερη εμπιςτοςφνη και μεγαλφτερο ζλεγχο από ότι ςτουσ 
ευρωπαϊκοφσ. Αντίθετα, ο αντι-ευρωπαϊςμόσ αναπτφςςεται ςε χώρεσ με αδφνατη παράδοςη 
εφρυθμησ λειτουργίασ των δημοκρατιών θεςμών, αλλά ςτισ οποίεσ οι πολίτεσ  ζχουν ιςτορικά 
ζντονα αρνητικά αντανακλαςτικά ςε ζξωθεν επεμβάςεισ. Υπάρχουν, όμωσ, και περιπτώςεισ 
χωρών όπου ο ευρωςκεπτικιςμόσ και ο αντιευρωπαϊςμόσ ςυνυπάρχουν.   
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ϊλεπ, ϊμχπ, ασςέπ ςιπ πεοιπςόρειπ η επιθεςική ρσμπεοιτξοά είυε και εμταμή  
«αυίλλειξ πςέομα», δηλαδή ςιπ «κϊκκιμεπ γοαμμέπ» ςηπ ενχςεοικήπ μαπ πξλιςικήπ.   

Λε βάρη, λξιπϊμ, ασςά ςα υαοακςηοιρςικά ςηπ ελλημικήπ παοξσρίαπ ρςα ϊογαμα ςηπ 
Έμχρηπ θα ποξρπαθήρξσμε μα κάμξσμε μία ανιξλϊγηρη ςηπ μέυοι ρήμεοα λειςξσογίαπ 
ςξσ σπάουξμςξπ διξικηςικξϋ μηυαμιρμξϋ διαμϊοτχρηπ, σπξρςήοινηπ και 
διαποαγμάςεσρηπ ςχμ ελλημικόμ θέρεχμ ρςημ ΔΔ, καθόπ και ςχμ μηυαμιρμόμ 
εταομξγήπ ρςη υόοα ςχμ πξλιςικόμ και ςχμ δοάρεχμ ςηπ Έμχρηπ. 

 

 

ii.Ανιξλόγηρη ςξσ διξικηςικξύ μηυαμιρμξύ διαμόοτχρηπ, 
σπξρςήοινηπ και διαποαγμάςεσρηπ ςχμ ελλημικώμ θέρεχμ ρςημ 
ΕΕ, καθώπ και ςχμ μηυαμιρμώμ εταομξγήπ ρςη υώοα ςχμ 
πξλιςικώμ και ςχμ δοάρεχμ ςηπ Έμχρηπ 

 

Η μξμξθερία  

Ζ μξμξθερία πξσ καθξοίζει ςιπ αομξδιϊςηςεπ ςξσ Σπξσογείξσ ςχμ Δνχςεοικόμ (Μϊμξπ 
3566 ςξσ 2007) ποξβλέπει ϊςι μεςανϋ ςχμ αομξδιξςήςχμ ςξσ Σπξσογείξσ είμαι και :  

 «...Ζ εκποξρόπηρη ςηπ υόοαπ ρςημ Δσοχπαψκή Έμχρη και η επενεογαρία ςηπ 
πξλιςικήπ για ςη θερμική ενέλινη ςηπ Έμχρηπ και ςημ εσοχπαψκή 
ξλξκλήοχρη, ρε ρσμεογαρία με άλλα Σπξσογεία και τξοείπ...» καθόπ και  

 «...Ξ ρσμςξμιρμϊπ ςχμ Σπξσογείχμ και τξοέχμ ρςξ ρυεδιαρμϊ, ςημ 
εταομξγή και ςημ ανιξλϊγηρη ςηπ εσοχπαψκήπ και ςηπ εμ γέμει ενχςεοικήπ 
πξλιςικήπ ςηπ υόοαπ....»  

 

Απ επιυειοήρξσμε μία ρϋμςξμη απξςίμηρη ςηπ άρκηρηπ ασςόμ ςχμ αομξδιξςήςχμ. 
Ασςή η απξςίμηρη εναιοεί, ρκϊπιμα, ςα θέμαςα ςηπ παοαδξριακήπ ενχςεοικήπ 
πξλιςικήπ πξσ ξϋςχπ ή άλλχπ είμαι ρςημ απξκλειρςική αομξδιϊςηςα ςξσ Σπξσογείξσ 
ςχμ Δνχςεοικόμ και βοίρκξμςαι εκςϊπ ςξσ αμςικειμέμξσ ςξσ παοϊμςξπ ρημειόμαςξπ.  

 

Εκποξρώπηρη ςηπ υώοαπ ρςημ ΕΕ. 

Ζ ξογάμχρη και ξ ρσμςξμιρμϊπ ςηπ εκποξρόπηρηπ αλλά και η ίδια η εκποξρόπηρη 
σπήονε ρε γεμικέπ γοαμμέπ ικαμξπξιηςική. Δπικεμςοόθηκε, χπ ϊτειλε, ρςξ Ρσμβξϋλιξ 
και ρςξ Δσοχπαψκϊ Ρσμβξϋλιξ. Δεμ έγιμε, ϊμχπ, ρσρςημαςικϊπ ρσμςξμιρμϊπ ςηπ 
εκποξρόπηρηπ ρςα άλλα ϊογαμα ςηπ Έμχρηπ. Ιαθξοιρςικήπ ρημαρίαπ ρσμβξλή ςξσ 
Σπξσογείξσ σπήονε:  
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 ρςημ κιμηςξπξίηρη και ρςημ εσαιρθηςξπξίηρη ςχμ άλλχμ Σπξσογείχμ ρςα 
θέμαςα ςηπ εκποξρόπηρηπ, ιδιαίςεοα καςά ςα ποόςα υοϊμια ςηπ έμςανηπ ςηπ 
υόοαπ ρςημ Έμχρη.  

 ρςημ ξογάμχρη, λειςξσογία και ρςελέυχρη ςηπ  Λϊμιμηπ Δλλημικήπ 
Αμςιποξρχπείαπ ρςημ ΔΔ η ξπξία τέοει μεγάλξ βάοξπ ςηπ εκποξρόπηρηπ.  

 ρςημ ξογάμχρη και διεκπεοαίχρη ςχμ ςερράοχμ Οοξεδοιόμ ςηπ υόοαπ ρςημ 
ΔΔ. 

 

Δίμαι ποξταμέπ ϊςι ρςα θεςικά ρςξιυεία ςηπ εκποξρόπηρηπ ρσμέβαλαμ ςα ρςελέυη ςξσ 
Διπλχμαςικξϋ ρόμαςξπ, ςα ξπξία διαθέςξσμ ιδιαίςεοεπ ικαμϊςηςεπ εκποξρόπηρηπ ρε 
ρυέρη με ςα ρςελέυη ςχμ άλλχμ ςξμέχμ ςηπ Διξίκηρηπ. Δμςξϋςξιπ η μεγάλη παοξσρία 
ςξσ Διπλχμαςικξϋ ρόμαςξπ ρςημ εκποξρόπηρη παοξσρίαρε δϋξ αδϋμαςα ρημεία. 

 

 ξ ποόςξ είμαι ξι δσρκξλίεπ εκποξρόπηρηπ και διαποαγμάςεσρηπ λϊγχ 
αμεπαοκξϋπ ςευμικήπ γμόρηπ ρε πξλλέπ πξλιςικέπ ξι ξπξίεπ δεμ έυξσμ ρυέρη 
με ςξ αμςικείμεμξ ςξσ Σπξσογείξσ ςξσπ  

 ξ δεϋςεοξ είμαι η ποξρχοιμή εμαρυϊληρη με ςα εσοχπαψκά θέμαςα και καςά 
ρσμέπεια η απόλεια ςηπ ρσμέυειαπ, λϊγχ ςηπ τϋρεχπ ςηπ καοιέοαπ ςχμ 
Διπλχμαςικόμ σπαλλήλχμ. 

  

 

Η επενεογαρία ςηπ πξλιςικήπ για ςη θερμική ενέλινη ςηπ Έμχρηπ και 
ςημ εσοχπαψκή ξλξκλήοχρη,  ρε ρσμεογαρία με άλλα Τπξσογεία και 
τξοείπ  

 

Ρε ασςϊμ ςξμ ςξμέα η ρσμβξλή σπήονε ρε γεμικέπ γοαμμέπ επιςσυήπ. Ιαθξοιρςικήπ 
ρημαρίαπ σπήονε η επενεογαρία πξλιςικήπ  

 καςά ςιπ διαδξυικέπ αμαθεχοήρειπ ςχμ Ρσμθηκόμ 

 καςά ςιπ διαδξυικέπ διεσοϋμρειπ ςηπ Έμχρηπ 

 καςά ςημ θέρπιρη και αμάπςσνη μέχμ πξλιςικόμ ςηπ Έμχρηπ  

 καςά ςιπ μεγάλεπ διαποαγμαςεϋρειπ για ςιπ ποξγοαμμαςικέπ πεοιϊδξσπ ςχμ 
δημξριξμξμικόμ ποξξπςικόμ  

 

Ρςα αδϋμαςα ρημεία ςηπ επενεογαρίαπ πξλιςικήπ θα μπξοξϋρε μα αματεοθεί η 
ρσμεογαρία με άλλα Σπξσογεία και τξοείπ, ιδιαίςεοα ρε ςξμείπ πξλιςικήπ πξσ 
αμαπςϋυθηκαμ ρημαμςικά ςα ςελεσςαία υοϊμια και για ςξσπ ξπξίξσπ δεμ σπάουει 
ακϊμη η ρυεςική ςευμξγμχρία Ρε ασςέπ ςιπ πεοιπςόρειπ – πξσ δεμ είμαι και λίγεπ και 
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πξσ ασνάμξμςαι ρσμευόπ – η ρσμεογαρία  δεμ σπήονε ιδιαίςεοα παοαγχγική. (βλ. 
παοακάςχ)  

 

Ο ρσμςξμιρμόπ ςχμ Τπξσογείχμ και τξοέχμ ρςξ ρυεδιαρμό, ςημ 
εταομξγή και ςημ ανιξλόγηρη ςηπ εσοχπαψκήπ και ςηπ εμ γέμει 
ενχςεοικήπ πξλιςικήπ ςηπ υώοαπ  

 

Ρε ασςή ςημ αομξδιϊςηςα, ξ απξλξγιρμϊπ είμαι πεοιρρϊςεοξ αομηςικϊπ παοά θεςικϊπ. 
Ξι λϊγξι είμαι ρε μεγάλξ βαθμϊ αμςικειμεμικξί και ρσμδέξμςαι κσοίχπ με:  

 ςη τϋρη, ςξ είδξπ και ςξ πεοιευϊμεμξ ςχμ πξλιςικόμ ςηπ Έμχρηπ ςχμ ξπξίχμ 
ςξ ρυεδιαρμϊ, ςημ εταομξγή και ςημ ανιξλϊγηρη καλείςαι ςξ Σπξσογείξ μα 
ρσμςξμίρει  

 ςιπ αδσμαμίεπ ςξσ πξλιςικξϋ ρσρςήμαςξπ και ςηπ διξίκηρηπ. 

 

Οιξ ρσγκεκοιμέμα 

 Ο ρυεδιαρμόπ  

Ιαςά καμϊμα, η ελλημική ρσμμεςξυή ρςξ ρυεδιαρμϊ ςχμ πξλιςικόμ ποξεςξιμάζεςαι και 
εμταμίζεςαι μϊμξ ρςξ Ρσμβξϋλιξ μεςά ςημ σπξβξλή ςχμ ρυεςικόμ ποξςάρεχμ ςηπ 
Δπιςοξπήπ. Ασςϊ, βέβαια, ρσμβαίμει ρςιπ πεοιρρϊςεοεπ υόοεπ πξσ ακξλξσθξϋμ ςξ 
αμσμςικϊ σπϊδειγμα και ξι ξπξίεπ λϊγχ ςξσ μεγέθξσπ ςξσπ, ςξσ επιπέδξσ ξικξμξμικήπ 
αμάπςσνηπ και ςηπ γεμικϊςεοηπ διεθμξϋπ επιοοξήπ δεμ σπαγξοεϋξσμ πξλιςικέπ ρςημ 
Έμχρη. Ασςέπ ξι υόοεπ, ρσμήθχπ, απξδέυξμςαι, μεςά βέβαια απϊ διαποαγμάςεσρη, 
ςιπ πξλιςικέπ πξσ ποξςείμξμςαι μέρχ ςχμ κξιμξςικόμ ξογάμχμ – και ρσμήθχπ ςηπ 
Δπιςοξπήπ –  απϊ άλλεπ υόοεπ. Ασςϊ ςξ γεγξμϊπ έυει ραμ απξςέλερμα  ξ ρυεδιαρμϊπ 
μα γίμεςαι – ϊςαμ γίμεςαι – με καθσρςέοηρη και σπϊ ςημ πίερη ςηπ επικείμεμηπ λήφηπ 
απξτάρεχμ. Ζ επίρημη διαςϋπχρη «γεμικήπ  επιτϋλανηπ» ή «επιτϋλανηπ αμαμξμήπ» 
είμαι, δσρςσυόπ, ρϋμηθεπ ταιμϊμεμξ ςηπ αμσμςικήπ ςακςικήπ. Ρςξ ςέλξπ, ϊμχπ, κάθε 
διαποαγμάςεσρηπ η «αρπίδα» ςχμ γεμικόμ  επιτσλάνεχμ και ςχμ επιτσλάνεχμ 
αμαμξμήπ απξρϋοεςαι και ξι πξλιςικέπ γίμξμςαι απξδεκςέπ με πξλϋ πεοιξοιρμέμη 
διαποαγμάςεσρη.  Αμςίθεςα, υόοεπ με ξογαμχμέμη αμσμςική ςακςική – ϊπχπ, για 
παοάδειγμα ςξ Ζμχμέμξ Βαρίλειξ – παοεμβαίμξσμ ρσρςημαςικά απϊ ςη τάρη ςξσ 
ρυεδιαρμξϋ ςχμ πξλιςικόμ. Σπάουει, λξιπϊμ, ρημαμςικϊ έλλειμμα ρςημ 
παοακξλξϋθηρη ςξσ ρυεδιαρμξϋ ςχμ πξλιςικόμ ςηπ Έμχρηπ και καςά ρσμέπεια και 
ρςξμ ρυεδιαρμϊ ςηπ ελλημικήπ ρσμμεςξυήπ ρε ασςέπ. 

  

 Η εταομξγή 

Όρξμ ατξοά ρςξ ρσμςξμιρμϊ ςηπ εταομξγήπ ϊλχμ ςχμ πξλιςικόμ απϊ ςξ Σπξσογείξ 
ςχμ Δνχςεοικόμ, σπάουξσμ αμσπέοβληςα αμςικειμεμικά εμπϊδια.  Ασςά ςα εμπϊδια 
εμταμίρςηκαμ απϊ ςα ποόςα υοϊμια ςηπ έμςανηπ αλλά πεοιξοίζξμςαμ  ρςιπ ςϊςε 
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αμεπςσγμέμεπ πξλιςικέπ ϊπχπ η Ιξιμή Γεχογική Οξλιςική. Όμχπ, με ςημ πάοξδξ ςχμ 
υοϊμχμ ξι αδσμαμίεπ ρσμςξμιρμξϋ ςηπ εταομξγήπ ςχμ πξλιςικόμ απϊ ςξ Σπξσογείξ 
ςχμ Δνχςεοικόμ ατξοξϋμ πλέξμ ϊλεπ ςιπ πξλιςικέπ και ςιπ δοάρειπ πξσ αμαπςϋυθηκαμ 
ρημαμςικά απϊ ςημ έμςανή ςηπ υόοαπ μέυοι ρήμεοα με εναίοερη, βέβαια ςημ 
ενχςεοική πξλιςική και ςημ πξλιςική αρτάλειαπ.   Ρε ασςέπ ςιπ πξλιςικέπ η μϊμη 
ξσριαρςική ρσμβξλή ςξσ Σπξσογείξσ ςχμ Δνχςεοικόμ, η ξπξία είμαι και ιδιαίςεοα 
ρημαμςική, είμαι ξ ρσμςξμιρμϊπ ςηπ διαδικαρςικήπ και μξμικήπ διαυείοιρηπ ςχμ 
παοαβιάρεχμ ςξσ κξιμξςικξϋ δικαίξσ. Ζ ειδική μξμική σπηοερία Δσοχπαψκόμ 
Σπξθέρεχμ ποξρτέοει πξλϋςιμεπ σπηοερίεπ ρε ρσμεογαρία με ςιπ μξμικέπ σπηοερίεπ 
ςχμ Σπξσογείχμ, διεκπεοαιόμξμςαπ ςημ αλληλξγοατία επί ςχμ παοαβιάρεχμ και 
ξογαμόμξμςαπ ςημ σπξρςήοινη ςχμ σπξθέρεχμ ρςξ Δσοχπαψκϊ Δικαρςήοιξ. Ασςή, 
ϊμχπ, η διαυείοιρη ςχμ παοαβιάρεχμ απξςελεί και έμαμ καλϊ δείκςη– ϊυι, ϊμχπ, και 
ςξ μξμαδικϊ - ςξσ ελλείμμαςξπ πξσ σπάουει ρςημ εταομξγή ςχμ πξλιςικόμ ςηπ 
Έμχρηπ. Δίμαι ποξταμέπ, βέβαια, ϊςι ξι αδσμαμίεπ ςξσ ρσμςξμιρμξϋ ςηπ εταομξγήπ 
ςχμ πξλιςικόμ και ςχμ δοάρεχμ ςηπ Έμχρηπ δεμ εμςξπίζξμςαι μϊμξ ρςιπ μξμικέπ 
ρσμέπειέπ ςξσπ πξσ καςαγοάτξμςαι με ςιπ παοαβιάρειπ. Οξλϋ ρημαμςικϊςεοεπ 
αδσμαμίεπ καςαγοάτξμςαι ρςημ απξςελερμαςικϊςηςα ςηπ εταομξγήπ ςχμ πξλιςικόμ, 
αμενάοςηςα απϊ ςημ ςσπική ςήοηρη ςχμ καμϊμχμ ςξσ κξιμξςικξϋ δικαίξσ. Ασςέπ ξι 
αδσμαμίεπ θα μπξοξϋραμ μα καςαγοατξϋμ και μα ρσμςξμιρςεί απξςελερμαςικά η 
αμςιμεςόπιρή ςξσπ εάμ σπήουε έμα ανιϊπιρςξ κεμςοικϊ ρϋρςημα ανιξλϊγηρηπ ςηπ 
εταομξγήπ ςχμ πξλιςικόμ και ςχμ δοάρεχμ ςξ ξπξίξ, ϊμχπ, σπεοβαίμει ςιπ 
σπηοεριακέπ αλλά και ςιπ πξλιςικέπ δσμαςϊςηςεπ εμϊπ Σπξσογείξσ Δνχςεοικόμ. 

  

 Η ανιξλόγηρη 

Σπάουει ρημαμςικϊ έλλειμμα ρσρςημαςικήπ ανιξλϊγηρηπ ςχμ πξλιςικόμ και ςηπ 
εταομξγήπ ςξσπ. Ωπ γμχρςϊμ, η Δπιςοξπή εκδίδει κάθε υοϊμξ έμαμ πξλϋ μεγάλξ 
αοιθμϊ κειμέμχμ και εκθέρεχμ πξσ πεοιέυξσμ ρςξιυεία ανιξλϊγηρηπ ςχμ πξλιςικόμ 
και ςχμ δοάρεχμ ςηπ Έμχρηπ. Δπιπλέξμ, γίμξμςαι, ϊπχπ άλλχρςε ποξβλέπεςαι απϊ ςη 
μξμξθερία πξσ θερπίζει ςιπ πξλιςικέπ, ρσμευείπ ειδικέπ ανιξλξγήρειπ ςηπ εταομξγήπ 
ςξσπ απϊ ειδικξϋπ εμπειοξγμόμξμεπ, απϊ ξμάδεπ εμπειοξγμχμϊμχμ και ακϊμα και 
απϊ ενειδικεσμέμξσπ διεθμείπ ξίκξσπ. ξ μεγαλϋςεοξ μέοξπ ασςόμ ςχμ ανιξλξγήρεχμ 
καςαλήγει, ρσμήθχπ αμεπενέογαρςξ ρςα ρσοςάοια ςχμ Σπξσογείχμ και ςχμ 
σπηοεριόμ ςηπ Δπιςοξπήπ. Ρςξ άλλξ άκοξ ασςήπ ςηπ διαδικαρίαπ, επικοαςξϋμ ρςξ 
δημϊριξ διάλξγξ ρσμευείπ ανιξλξγικέπ παοαςηοήρειπ για ςιπ πξλιςικέπ και ςιπ δοάρειπ 
ςηπ Έμχρηπ. Βαρικϊ, ϊμχπ, υαοακςηοιρςικϊ ασςόμ ςχμ ανιξλξγικόμ ςξπξθεςήρεχμ 
και παοεμβάρεχμ δεμ είμαι η άμςληρη επιυειοημάςχμ απϊ ςιπ επιρςημξμικέπ εογαρίεπ 
ανιξλϊγηρηπ, αλλά η εμρχμάςχρη ςξσπ ρςξ ρςίβξ ςηπ πξλιςικήπ αμςιπαοάθερηπ. 
Ακϊμα και ρςα πλαίρια ςξσ κξιμξβξσλεσςικξϋ ελέγυξσ ςα ρςξιυεία πξσ παοαςίθεμςαι 
είμαι επιλεκςικά. Γίμεςαι, βεβαίχπ, ρσυμά επίκληρη ρςαςιρςικόμ ρςξιυείχμ ςηπ 
Δσοχπαψκήπ Ρςαςιρςικήπ Σπηοερίαπ ή ςξσ Δσοχ-βαοϊμεςοξσ και εμίξςε ειδικόμ 
εκθέρεχμ ςηπ Δπιςοξπήπ. Δμςξϋςξιπ, ξ καμϊμαπ είμαι η επιλεκςική υοήρη ςχμ 
ρςξιυείχμ ρςημ σπηοερία πάγιχμ πξλιςικόμ παοαςανιακόμ αμςιπαοαθέρεχμ. Βεβαίχπ, 
η ϋπαονη εμϊπ ανιϊπιρςξσ ρσρςήμαςξπ ανιξλϊγηρηπ δεμ θα σπηοεςξϋρε μϊμξ ςξμ 
πξλιςικϊ διάλξγξ. Ηα σπηοεςξϋρε και ςιπ αμάγκεπ βελςίχρηπ ςχμ μηυαμιρμόμ 
εταομξγήπ και ςημ επενεογαρία εθμικόμ θέρεχμ ρςα ϊογαμα ςηπ Έμχρηπ καςά ςημ 
πεοιξδική επαμενέςαρη ςχμ πξλιςικόμ.  
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σμπέοαρμα 

 

Απϊ ασςή ςημ απξςίμηρη ςηπ λειςξσογίαπ ςχμ αομξδιξςήςχμ πξσ απξδίδξμςαι απϊ ςη 
μξμξθερία ρςξ Σπξσογείξ ςχμ Δνχςεοικόμ θα μπξοξϋραμ μα εναυθξϋμ ςα ενήπ 
ρσμπεοάρμαςα: 

 

 ξ ελλημικϊ ρϋρςημα, έρςχ και με αδσμαμίεπ, διαθέςει έμα ρυεςικά ανιϊπιρςξ 
κεμςοικϊ μηυαμιρμϊ ξογάμχρηπ ςηπ εκποξρόπηρηπ ρςα ϊογαμα ςηπ Έμχρηπ 
και ςξ ίδιξ θα μπξοξϋρε μα ειπχθεί, έρςχ και με πεοιρρϊςεοεπ ακϊμα 
αδσμαμίεπ, για ςημ επενεογαρία ςχμ εθμικόμ θέρεχμ.  

 

 ξ κεμςοικϊ ρϋρςημα ρυεδιαρμξϋ, εταομξγήπ και ανιξλϊγηρηπ ςχμ πξλιςικόμ 
και ςχμ δοάρεχμ ςηπ Έμχρηπ είμαι ιδιαίςεοα αδϋμαςξ έχπ αμϋπαοκςξ. Ξ 
ρυεδιαρμϊπ, η εταομξγή και η ανιξλϊγηρη γίμεςαι μϊμξ καςά πεοίπςχρη ρςα 
πλαίρια ςξσ γεμικϊςεοξσ ρσμςξμιρμξϋ ςξσ κσβεομηςικξϋ έογξσ και υχοίπ 
ιδιαίςεοη ςευμική σπξρςήοινη απϊ σπηοερίεπ ςχμ Σπξσογείχμ και άλλξσπ 
τξοείπ. 
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III.Μέοξπ Δεύςεοξ: Σι θα μπξοξύρε μα γίμει; Ποξςάρειπ 

 

i.Σξ ρημείξ ατεςηοίαπ ποέπει μα είμαι η εταομξγή ςχμ 
πξλιςικώμ και όυι ξι αμάγκεπ ςηπ εκποξρώπηρηπ  

Ξπξιαδήπξςε αμαθεόοηρη ή ποξραομξγή ςξσ ιρυϋξμςξπ κεμςοικξϋ μηυαμιρμξϋ θα 
ποέπει μα νεκιμάει απϊ ςη διαςϋπχρη ςχμ βαρικόμ αουόμ ρυεςικά με ςηπ αμάγκεπ ςηπ 
υόοαπ και ςξ σπϊδειγμα ρσμπεοιτξοάπ ςηπ ρςα ϊογαμα ςηπ Έμχρηπ. Ρςξμ ιρυϋξμςα 
κεμςοικϊ μηυαμιρμϊ ςξσ Σπξσογείξσ ςχμ Δνχςεοικόμ ξι σπηοεριακέπ αμάγκεπ έυξσμ 
χπ ποξςεοαιϊςηςα ςημ εκποξρόπηρη και ςξμ ρσμςξμιρμϊ ςηπ ρσμμεςξυήπ ςχμ 
αομϊδιχμ σπξσογείχμ και ρςη ρσμέυεια πεομάμε ρςημ επενεογαρία ςχμ θέρεχμ και 
ρςξ ρυεδιαρμϊ. Ζ εταομξγή και η ανιξλϊγηρη δεμ απξςελξϋμ σπηοεριακέπ 
ποξςεοαιϊςηςεπ ςξσ μηυαμιρμξϋ. 

Ασςή η ποξρέγγιρη,  η ξπξία ρςημ «αογκϊ» ςχμ σπηοεριακόμ παοαγϊμςχμ 
υαοακςηοίζεςαι χπ «πσοξρβερςική» ήςαμ ίρχπ αμαγκαία και ποξταμήπ ρςα ποόςα 
υοϊμια ςηπ έμςανηπ, ποιμ απϊ πεοίπξσ ςοιάμςα υοϊμια. α άλλα Σπξσογεία δεμ 
διέθεςαμ ρςελέυη με ικαμϊςηςεπ εκποξρόπηρηπ – για παοάδειγμα δεμ γμόοιζαμ νέμη 
γλόρρα -  δεμ είυαμ καμία ενξικείχρη με ςηπ μηυαμιρμξϋπ διαποαγμάςεσρηπ ρςημ 
Έμχρη, δεμ είυαμ εμπειοία επενεογαρίαπ εθμικόμ θέρεχμ ακϊμα και ςηπ ςξμείπ ςηπ 
αομξδιϊςηςάπ ςηπ και, ςξ ρημαμςικϊςεοξ, η εταομξγή ςχμ πξλιςικόμ και ςχμ 
δοάρεχμ ςηπ Έμχρηπ ήςαμ ρε ποόιμξ ρςάδιξ. Ρήμεοα, ςηπ, η καςάρςαρη είμαι 
εμςελόπ διατξοεςική. Ξι πξλιςικέπ και ξι δοάρειπ ςηπ Έμχρηπ έυξσμ αμαπςσυθεί και 
καλϋπςξσμ ϊλξ ρυεδϊμ ςξ τάρμα ςηπ δημϊριαπ παοέμβαρηπ. Όλξι ξι ςξμείπ ςηπ 
Διξίκηρηπ ςηπ εταομϊζξσμ εδό και υοϊμια και έυξσμ απξκςήρει ρημαμςική εμπειοία. 
Έυξσμ εμπλακεί ςηπ διαδικαρίεπ επενεογαρίαπ ςχμ εθμικόμ θέρεχμ, ρςημ 
διαποαγμάςεσρή ςηπ και ρςημ εκποξρόπηρη ρςημ Έμχρη. Δπιπλέξμ θα ποέπει μα 
σπξγοαμμιρςεί ϊςι η εταομξγή ςχμ πξλιςικόμ και ςχμ δοάρεχμ ςηπ Έμχρηπ απαιςεί 
ιδιαίςεοη ποξρπάθεια ρε υόοεπ με ςξ επίπεδξ αμάπςσνηπ και λειςξσογίαπ ςηπ 
Διξίκηρηπ ραμ ςημ Δλλάδα.  ηπ υόοεπ, ςηπ, για παοάδειγμα, ςξ Ζμχμέμξ Βαρίλειξ, 
κοάςξπ μέλξπ με αμεπςσγμέμη  ξικξμξμία και απξςελερμαςική Διξίκηρη δεμ έυει 
καμέμα ιδιαίςεοξ ποϊβλημα ρςημ εταομξγή ςχμ πξλιςικόμ ςηπ Έμχρηπ.. α 
εμδευϊμεμα ποξβλήμαςα είμαι καθαοά πξλιςικά και μέρχ μιαπ αμσμςικήπ 
διαποαγμαςεσςικήπ ςακςικήπ επιδιόκξμςαι και επιςσγυάμξμςαι εναιοέρειπ εταομξγήπ 
(opt outs). Αμςίθεςα, ρε υόοεπ ραμ ςημ Δλλάδα, μπξοεί μα μη σπάουει ιδιαίςεοξ 
ποξβλήμαςα πξλιςικήπ βξϋληρηπ για ςημ απξδξυή ςχμ πξλιςικόμ. Σπάουει, ςηπ 
ποϊβλημα εταομξγήπ ςηπ.  

 

Οοξκϋπςει, λξιπϊμ, ςξ ρσμπέοαρμα ϊςι η εκποξρόπηρη καθασςή έυει μεμ βελςιχθεί, 
αλλά έυει εμταμιρςεί ςξ ποϊβλημα ςξσ ρσμςξμιρμξϋ ςηπ εταομξγήπ ςχμ πξλιςικόμ. 
Ιαςά ρσμέπεια, η επενεογαρία ςχμ εθμικόμ θέρεχμ αλλά και η ξογάμχρη ςηπ 
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εκποξρόπηρηπ και ςηπ διαποαγμάςεσρηπ θα ποέπει μα ποξκϋπςει σπϊ ςξ τχπ ςηπ 
εμπειοίαπ ςηπ εταομξγήπ. Ασςή ποέπει μα είμαι η βαρική παοαδξυή ρςημ ξπξία 
ξτείλει μα ρςηοιυθεί η αμαμϊοτχρη ςξσ ρημεοιμξϋ μηυαμιρμξϋ.  

 

ii.Εμίρυσρη, αμαδιάοθοχρη και ρσμςξμιρμόπ ςχμ σπαουόμςχμ 
μηυαμιρμώμ  αμςί ςηπ δημιξσογίαπ μέχμ δξμώμ 

 

Λεςά απϊ ςοιάμςα ρυεδϊμ υοϊμια ρσμμεςξυήπ ςηπ υόοαπ ρςημ Έμχρη, η Δλλημική 
Διξίκηρη και ςξ πξλιςικϊ ρϋρςημα διαθέςξσμ ςημ εμπειοία αλλά και ςξσπ επιμέοξσπ 
μηυαμιρμξϋπ ρυεδιαρμξϋ, επενεογαρίαπ θέρεχμ, εταομξγήπ πξλιςικόμ και 
εκποξρόπηρηπ. Δεμ θα ήςαμ, καςά ρσμέπεια, ρκϊπιμξ μα δημιξσογηθξϋμ μέεπ δξμέπ, 
παοάλληλεπ και αμςαγχμιρςικέπ με ςιπ ήδη σπάουξσρεπ πξσ θα δημιξσογξϋραμ 
πεοιρρϊςεοα ποξβλήμαςα απϊ ασςά πξσ καλξϋμςαι μα επιλϋρξσμ. Ασςϊ πξσ ποέπει μα 
γίμει είμαι η εμίρυσρη, η αμαδιάοθοχρη και ξ ρσμςξμιρμϊπ ςηπ λειςξσογίαπ ςχμ 
στιρςαμέμχμ δξμόμ. Όλα ςα Σπξσογεία και ξι τξοείπ ςηπ Διξίκηρηπ και ςηπ 
Ασςξδιξίκηρηπ ϊυι μϊμξ ποέπει μα διαςηοήρξσμ ςημ αομξδιϊςηςα και ςημ εσθϋμη 
εταομξγήπ ςχμ πξλιςικόμ και ςχμ δοάρεχμ ςηπ Έμχρηπ αλλά και μα ςημ δξσμ μα 
εμιρυϋεςαι. Δπιπλέξμ, θα ποέπει μα έυξσμ, σπϊ ςξ τχπ ςηπ εμπειοίαπ ςξσπ, ςη 
μεγαλϋςεοη δσμαςή ρσμμεςξυή ρςημ επενεογαρία ςχμ εθμικόμ θέρεχμ και ρςημ  
εκποξρόπηρη και ςη διαποαγμάςεσρή ςξσπ ρςα ϊογαμα ςηπ Έμχρηπ. 

 

iii.Μεςατξοά ςηπ Γεμικήπ Γοαμμαςείαπ Εσοχπαψκώμ Τπξθέρεχμ 
από ςξ Τπξσογείξ Ενχςεοικώμ ρςημ ηγερία ςηπ εκςελερςικήπ 
ενξσρίαπ. (Ποχθσπξσογό, Αμςιποόεδοξ ή Τπξσογό Επικοαςείαπ) 

 

Λε γμόμξμα, λξιπϊμ, ςημ αουή ςηπ αμαδιάοθοχρηπ και ϊυι ςηπ δημιξσογίαπ μέχμ 
δξμόμ, ποξςείμεςαι η μεςατξοά ςηπ Γεμικήπ Γοαμμαςείαπ Δσοχπαψκόμ Σπξθέρεχμ 
απϊ ςξ Σπξσογείξ ςχμ Δνχςεοικόμ ρςξμ Οοχθσπξσογϊ, χπ επικεταλήπ ςηπ 
εκςελερςικήπ ενξσρίαπ και εμδευξμέμχπ αμάλξγα με ςξ εκάρςξςε κσβεομηςικϊ ρυήμα 
σπϊ ςημ πξλιςική εσθϋμη ςξσ Αμςιποξέδοξσ ςηπ Ισβέομηρηπ – ετϊρξμ σπάουει 
Αμςιποϊεδοξπ, ϊπχπ ρσμβαίμει ρςημ παοξϋρα κσβέομηρη – η ακϊμα και εμϊπ  
Σπξσογξϋ Δπικοαςείαπ, αομϊδιξσ για ςξμ ρσμςξμιρμϊ ςξσ κσβεομηςικξϋ έογξσ – 
ετϊρξμ σπάουει ςέςξια θέρη Σπξσογξϋ – ϊπχπ επίρηπ ρσμβαίμει ρςημ παοξϋρα 
κσβέομηρη.  

ξ Σπξσογείξ ςχμ Δνχςεοικόμ θα ποέπει, βεβαίχπ, μα διαςηοήρει ϊλεπ ςιπ 
απξκλειρςικέπ αομξδιϊςηςεπ πξσ έυει και ρήμεοα έμαμςι ςχμ άλλχμ Σπξσογείχμ, 
ρυεςικά με ςημ κξιμή Δνχςεοική Οξλιςική και ςημ Οξλιςική Αρτάλειαπ ςηπ Έμχρηπ, 
καθόπ και ςημ κϋοια αομξδιϊςηςα για πξλιςικέπ ϊπχπ η Διεϋοσμρη ή η Αμάπςσνη. Ηα 
ποέπει επίρηπ μα έυει ρημαίμξμςα οϊλξ ρςιπ ξοιζϊμςιεπ πξλιςικέπ ςηπ Έμχρηπ, (για 
παοάδειγμα, Λεςαμάρςεσρη) και ρε ϊλεπ ςιπ μεγάλεπ διαποαγμαςεϋρειπ πξσ 
ποξκϋπςξσμ ακϊμα και αμ έυξσμ καθαοά ξικξμξμικϊ πεοιευϊμεμξ (για παοάδειγμα η 
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διεθμήπ ξικξμξμική κοίρη). Ρ΄ ασςά ςα θέμαςα θα ρσμμεςέυει ρςξ ρυεδιαρμϊ και καςά 
πεοίπςχρη θα αμαλαμβάμει και ςημ εκποξρόπηρη. Δεμ θα ρσμςξμίζει ϊμχπ ςημ 
εταομξγή ςξσπ.  

Ζ Γεμική Γοαμμαςεία Δσοχπαψκόμ Σπξθέρεχμ, πξσ θα λειςξσογεί σπϊ ςημ πξλιςική 
ηγερία ςηπ Ισβέομηρηπ, θα ρσμςξμίζει και θα ανιξλξγεί ςα ενήπ: 

 

 ςημ εταομξγή ςχμ πξλιςικόμ και ςχμ δοάρεχμ ςηπ Έμχρηπ ρςη υόοα 

 ςξ ρυεδιαρμϊ και ςημ επενεογαρία ςχμ εθμικόμ θέρεχμ και  

 ςημ εκποξρόπηρη και ςη διαποαγμάςεσρη ρςα ϊογαμα ςηπ Έμχρηπ.  

 

 

Δίμαι ποξταμέπ ϊςι ρςξμ ρσμςξμιρμϊ ςηπ εκποξρόπηρηπ θα ρσμεογάζεςαι ρςεμά με ςξ 
Σπξσογείξ ςχμ Δνχςεοικόμ. Ασςή, ϊμχπ, η ποξμξμιακή ρσμεογαρία έμαμςι ςχμ άλλχμ 
Σπξσογείχμ δεμ θα ατξοά ςα ϊογαμα ςηπ Έμχρηπ, αλλά ςημ εκποξρόπηρη και ςημ 
ποξόθηρη μέρχ ςξσ δικςϋξσ ςχμ Οοερβειόμ και ςχμ Οοξνεμείχμ ςχμ ελλημικόμ 
θέρεχμ ρε ϊλεπ ςιπ υόοεπ ςηπ Έμχρηπ και ρςξμ σπϊλξιπξ κϊρμξ. 

 

iv.Γεμικέπ αουέπ λειςξσογίαπ 

 

Ο ρσμςξμιρμόπ ςηπ εταομξγήπ 

Για ςιπ πεοιρρϊςεοεπ πξλιςικέπ ςηπ Έμχρηπ ξι εκςελερςικέπ αομξδιϊςηςεπ αμαςίθεμςαι 
ρςημ Δπιςοξπή και ρςη Διξίκηρή ςηπ ρε ρσμεογαρία με ςα κοάςη μέλη και ςιπ εθμικέπ 
Διξικήρειπ. Ξι λίγεπ αλλά ρημαμςικέπ εναιοέρειπ, ϊπξσ η Δπιςοξπή έυει δεσςεοεϋξμςα 
οϊλξ είμαι είςε ξι πξλιςικέπ διακσβεομηςικξϋ υαοακςήοα ϊπχπ η ενχςεοική πξλιςική, 
ϊπξσ ξι εκςελερςικέπ αομξδιϊςηςεπ εκ μέοξσπ ςηπ Έμχρηπ αμαςίθεμςαι ρςξμ Ύπαςξ 
Δκποϊρχπξ, είςε κάπξιεπ πξλιςικέπ με απξκλειρςική αομξδιϊςηςα ςηπ Έμχρηπ ϊπχπ η 
μξμιρμαςική πξλιςική πξσ έυει αμαςεθεί ρςημ Δσοχπαψκή Ιεμςοική οάπεζα και ρςξ 
Ρϋρςημα ςχμ Δσοχπαψκόμ Ιεμςοικόμ οαπεζόμ. Αμ ατήρξσμε ασςέπ ςιπ εναιοέρειπ ρε 
μία καςά πεοίπςχρη αμςιμεςόπιρη, βγαίμει ςξ ρσμπέοαρμα ϊςι για ςξ ρσμςξμιρμϊ ςηπ 
εταομξγήπ ςχμ πξλιςικόμ απαιςείςαι η ρςεμή παοακξλξϋθηρη ςηπ ρσμεογαρίαπ ςχμ 
σπηοεριόμ ςηπ Δσοχπαψκήπ Διξίκηρηπ με ςξσπ ςξμείπ ςηπ Δθμικήπ Διξίκηρηπ  πξσ 
αρκξϋμ ασςέπ ςιπ αομξδιϊςηςεπ. Ασςή η διμεοήπ ρσμεογαρία ςχμ σπηοεριόμ ςηπ 
Δπιςοξπήπ με ςημ εθμική Διξίκηρη για ςημ εταομξγή ςχμ πξλιςικόμ– η ξπξία αμάλξγα 
με ςα θέμαςα και ςημ ρσγκσοία ενελίρρεςαι και ρε διμεοή διαποαγμάςεσρη – δεμ θα 
ποέπει μα ρσγυέεςαι με ςημ πξλσμεοή  ρσμεογαρία και διαποαγμάςεσρη πξσ γίμεςαι με 
ςα άλλα κοάςη μέλη ρςξ Ρσμβξϋλιξ καςά ςη θέρπιρη μξμξθερίαπ. 

Ζ ξογάμχρη ασςήπ ςηπ διμεοξϋπ ρσμεογαρίαπ – μεςανϋ ελλημικήπ και εσοχπαψκήπ 
διξίκηρηπ - δεμ απαιςεί ρημαμςικέπ μέεπ δξμέπ. Ρε ϊλα ςα Σπξσογεία σπάουξσμ 
σπηοερίεπ πξσ εταομϊζξσμ ςιπ πξλιςικέπ και ςιπ δοάρειπ ςηπ Έμχρηπ, ρσμεογάζξμςαι 
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με ςιπ σπηοερίεπ ςηπ Δπιςοξπήπ και λξγξδξςξϋμ ρςημ ιεοαουία ςξσπ. Ζ αλλαγή 
ρσμίρςαςαι ρςξ ϊςι θα λξγξδξςξϋμ, μέρχ ςηπ ιεοαουίαπ ςξσπ, και ποξπ ςη Γεμική 
Γοαμμαςεία Δσοχπαψκόμ Σπξθέρεχμ. Ασςή η λξγξδξρία θα νεκιμάει απϊ ςξμ 
ποξγοαμμαςιρμϊ και ςξσπ ρςϊυξσπ για μια ρσγκεκοιμέμη πεοίξδξ και θα 
πεοιλαμβάμει, μεςανϋ άλλχμ, ςημ ανιξλϊγηρη ςηπ εταομξγήπ, ςξμ εμςξπιρμϊ 
ποξβλημάςχμ και αιςήμαςα διεσθέςηρηπ διατξοόμ με άλλα ρσμαομϊδια Σπξσογεία 
και τξοείπ. Λε βάρη ασςή ςη ρσρςημαςική λξγξδξρία η Γεμική Γοαμμαςεία 
Δσοχπαψκόμ Σπξθέρεχμ θα έυει ςημ εσθϋμη μα δίμει λϋρειπ ρςξ εκάρςξςε καςάλληλξ 
επίπεδξ (Σπηοεριακϊ ή Οξλιςικϊ). Ανίζει ρε ασςϊ ςξ ρημείξ μα σπξγοαμμιρςεί ϊςι 
ασςέπ ξι λειςξσογίεπ ποξγοαμμαςιρμξϋ, ρςϊυχμ και ανιξλϊγηρηπ γίμξμςαι ήδη και 
πξλλέπ τξοέπ γίμξμςαι και με ςη ρσμεογαρία ςχμ σπηοεριόμ ςηπ Δπιςοξπήπ. Ζ ςήοηρή 
ςξσπ, ϊμχπ, δεμ έυει ρσρςημαςξπξιηθεί και επατίεςαι ρςημ καλή ή κακή λειςξσογία 
ςχμ αομξδίχμ σπαλλήλχμ και ςξσ κάθε Σπξσογξϋ ή Γεμικξϋ Γοαμμαςέα κλπ.   Ρε 
ασςή ςημ πεοίπςχρη ςξ μϊμξ μέξ ρςξιυείξ ϊρξμ ατξοά ςιπ μέεπ δξμέπ είμαι η 
ρσρςημαςξπξίηρη εογαριόμ πξσ ήδη γίμξμςαι, αλλά και ςξ ειδικεσμέμξ ποξρχπικϊ 
πξσ θα ρςελευόρει ςιπ σπηοερίεπ ςηπ Γεμικήπ Γοαμμαςείαπ Δσοχπαψκόμ Σπξθέρεχμ 
(βλ. καςχςέοχ για ςη ρςελέυχρη). Ρςημ ίδια λξγική θα ποέπει μα μεςατεοθεί μαζί με 
ςη Γεμική Γοαμμαςεία Δσοχπαψκόμ Σπξθέρεχμ και η μξμική σπηοερία πξσ 
διαυειοίζεςαι ρε ρσμεογαρία με ϊλα ςα Σπξσογεία ζηςήμαςα  παοαβιάρεχμ ςξσ 
Ιξιμξςικξϋ Δικαίξσ. Ρε ασςή ςημ πεοίπςχρη η μϊμη αλλαγή πξσ γίμεςαι είμαι ϊςι ξ 
ρσμςξμιρμϊπ θα επιςοέπει ςημ ασςϊμαςη ποξρτσγή ρςξ πξλιςικϊ επίπεδξ για ςιπ 
απξτάρειπ πξσ δεμ λαμβάμξμςαι ρήμεοα ρςξ σπηοεριακϊ επίπεδξ. 

 

Ο ρυεδιαρμόπ και η επενεογαρία ςχμ εθμικώμ θέρεχμ 

Ζ επενεογαρία ςχμ εθμικόμ θέρεχμ θα ποέπει μα γίμεςαι ϊπχπ και ρήμεοα απϊ ςιπ 
σπηοερίεπ ςχμ αομϊδιχμ Σπξσογείχμ και άλλχμ τξοέχμ με εσθϋμη ςηπ πξλιςικήπ 
ςξσπ ηγερίαπ. Ζ ςελική, ϊμχπ, διαςϋπχρή ςξσπ και η ρσμβαςϊςηςά ςξσπ με άλλεπ 
εθμικέπ θέρειπ θα ποέπει μα εγκοίμεςαι απϊ ςη Γεμική Γοαμμαςεία Δσοχπαψκόμ 
Σπξθέρεχμ και ρε πεοίπςχρη διατχμίαπ μα επιλϋεςαι με απξτάρειπ ρε  πξλιςικϊ 
επίπεδξ. Ζ επιςσυήπ επενεογαρία εναοςάςαι απϊ ςξμ έγκαιοξ εμςξπιρμϊ ςχμ θεμάςχμ 
ρςα πλαίρια ςξσ ποξγοαμμαςιρμξϋ ςχμ εογαριόμ ςηπ Έμχρηπ, απϊ ςη ρατή διάκοιρη 
ςηπ τϋρηπ ςξσπ και ςηπ ρημαρίαπ ςξσπ και απϊ ςημ ανιξλϊγηρή ςξσπ με βάρη 
ποξηγξϋμεμεπ εμπειοίεπ. 

 

 Ο έγκαιοξπ εμςξπιρμόπ ςχμ θεμάςχμ ρςα πλαίρια ςξσ 
ποξγοαμμαςιρμξύ ςχμ εογαριώμ ςηπ Έμχρηπ 

Ρςα αμόςαςα κλιμάκια ςηπ Διξίκηρηπ και ρςξ πξλιςικϊ μαπ ρϋρςημα, λαμβάμεςαι 
σπϊφη μϊμξ ξ ποξγοαμμαςιρμϊπ ςχμ εογαριόμ ςξσ Ρσμβξσλίξσ, ξ ξπξίξπ ακϊμα και 
ϊςαμ είμαι μερξποϊθερμξπ δεμ νεπεομά ςξ υοξμικϊ ξοίζξμςα ςχμ 18 μημόμ (ςοειπ 
ποξεδοίεπ). Δπιπλέξμ, καςά καμϊμα η εθμική παοέμβαρη ρε ασςϊ ςξ ποξγοαμμαςιρμϊ 
είμαι πξλϋ πεοιξοιρμέμη με εναίοερη ςημ πεοίπςχρη μιαπ επικείμεμηπ άρκηρηπ ςηπ 
Οοξεδοίαπ. Λε ασςή, ϊμχπ, ςημ ποξρέγγιρη η εθμική παοέμβαρη ρςξμ καθξοιρμϊ ςηπ 
Αςζέμςαπ ςηπ Έμχρηπ είμαι αμϋπαοκςη ή εμςελόπ εσκαιοιακή. Ιαςά ρσμέπεια, και 
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υχοίπ μα καλλιεογξϋμςαι ποξρδξκίεπ ϊςι μία μικοή υόοα ραμ ςημ Δλλάδα μπξοεί μα 
επηοεάρει δοαμαςικά ςημ Αςζέμςα ςχμ εογαριόμ ςηπ Έμχρηπ, θα μπξοξϋραμ μα 
γίμξσμ ςα ενήπ:  

Ποώςξμ μα λαμβάμεςαι σπϊφη ξ μακοξυοϊμιξπ  ποξγοαμμαςιρμϊπ ςχμ εογαριόμ ςηπ 
Έμχρηπ ςξμ ξπξίξ παοξσριάζει η Δπιςοξπή ρςξ Δσοχπαψκϊ Ιξιμξβξϋλιξ και ξ ξπξίξπ 
είμαι και πεμςαεςήπ, αλλά και εςήριξπ. Ασςϊπ ϊ ποξγοαμμαςιρμϊπ, ξ ξπξίξπ δεμ 
πεοιλαμβάμει μϊμξ ςξ μξμξθεςικϊ έογξ αλλά και ϊλεπ ςιπ επικείμεμεπ απξτάρειπ 
εκςελερςικξϋ υαοακςήοα, καθόπ και άλλεπ πάρηπ τϋρεχπ πξλιςικέπ ποχςξβξσλίεπ, 
είμαι αοκεςά αμαλσςικϊπ και ρςη ρσμέυεια γίμεςαι ακϊμα αμαλσςικϊςεοξπ. 
Δπαμαδιαςσπόμεςαι χπ κσλιϊμεμξπ, σπξδιαιοείςαι ρε ςοίμημα και κσκλξτξοεί εμςϊπ 
ςηπ Δπιςοξπήπ χπ ερχςεοικϊ κείμεμξ. Λέυοι ποϊρταςα σπήουε μέρχ ςχμ Δπιςοϊπχμ 
και ρε ϊλεπ ςιπ ποχςεϋξσρεπ ςχμ μεγάλχμ υχοόμ. Ρήμεοα, ϊμχπ, δημξριεϋεςαι ρςξ 
διαδίκςσξ και έυξσμ ποϊρβαρη ξι πάμςεπ. 

Δεύςεοξμ μα γίμεςαι ποξρπάθεια επηοεαρμξϋ ασςξϋ ςξσ ποξγοαμμαςιρμξϋ εμςϊπ ςηπ 
Δπιςοξπήπ, ςϊρξ μέρχ ςξσ ΄Δλλημα Δπιςοϊπξσ και ςχμ Δλλήμχμ εσοχσπαλλήλχμ, 
ϊρξ και μέρχ ςχμ άλλχμ Δπιςοϊπχμ και εσοχσπαλλήλχμ ξι ξπξίξι για διάτξοξσπ 
λϊγξσπ θα μπξοξϋραμ μα σπξρςηοίνξσμ ςιπ ελλημικέπ θέρειπ.  

Ασςή η εμημέοχρη και παοέμβαρη μέρχ ςηπ Δπιςοξπήπ θα ποέπει, βέβαια μα γίμεςαι 
ξογαμχμέμα μεμ αλλά με κάπξια διακοιςικϊςηςα καςά ςα ποχςϊςσπα ςχμ πιξ 
απξςελερμαςικά ξογαμχμέμχμ κοαςόμ μελόμ – πυ. Ζμχμέμξ Βαρίλειξ, Γαλλία, 
Ξλλαμδία. Ζ εμπειοία διδάρκει ϊςι  η χοιμϊςηςα ςηπ παοξσρίαπ μίαπ υόοαπ ρςημ 
Έμχρη έγκειςαι ατεμϊπ ρςημ καλή και έγκαιοη γμόρη ςξσ ποξγοαμμαςιρμξϋ ϊλχμ 
ςχμ εογαριόμ, ατεςέοξσ ρςη δσμαςϊςηςα έγκαιοηπ παοέμβαρηπ και επηοεαρμξϋ καςά 
ςη διαμϊοτχρή ςξσ. 

 

 Η διάκοιρη ςχμ θεμάςχμ 

α διάτξοα θέμαςα πξσ αματέοξμςαι ρςξμ ποξγοαμμαςιρμϊ ςχμ εογαριόμ ςηπ 
Έμχρηπ, μεςά απϊ μία ποόςη αμάγμχρη, θα ποέπει μα καςαμέμξμςαι ρςα διάτξοα 
αομϊδια Σπξσογεία αλλά και μα ξμαδξπξιξϋμςαι ρε ςοειπ ςξσλάυιρςξμ ξμάδεπ, ξϋςχπ 
όρςε μα εμςξπίζξμςαι κάθε τξοά αμάλξγα με ςξ θέμα ξι καςάλληλξι υειοιρςέπ. 

 Λία ποόςη ξμάδα θεμάςχμ θα ποέπει μα πεοιλαμβάμει ςξ μξμξθεςικϊ έογξ 
ςηπ Έμχρηπ.  

 Λία δεϋςεοη ξμάδα θα ποέπει μα πεοιλαμβάμει ςα θέμαςα εταομξγήπ ςχμ 
πξλιςικόμ και ςχμ δοάρεχμ ςηπ Έμχρηπ  

 Λία ςοίςη ξμάδα θα ποέπει μα πεοιλαμβάμει ςα μεγάλα θέμαςα και ςιπ 
ξοιζϊμςιεπ πξλιςικέπ. α θέμαςα ασςά, ςα ξπξία πεοιλαμβάμξσμ και μξμξθερία 
και εταομξγή, θα ποέπει μα καςαςάρρξμςαι ρε ιδιαίςεοη ξμάδα γιαςί, καςά 
καμϊμα, εμπίπςξσμ ρςημ αομξδιϊςηςα πξλλόμ Σπξσογείχμ και απαιςξϋμ 
εμιρυσμέμξ ρσμςξμιρμϊ. 
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Ζ επενεογαρία ςχμ θέρεχμ για ςξ μξμξθεςικϊ έογξ δεμ θα ποέπει μα νεκιμάει ρςξ 
Ρσμβξϋλιξ μεςά ςημ ποϊςαρη ςηπ Δπιςοξπήπ. Ηα ποέπει μα νεκιμάει απϊ ςημ 
ποξεςξιμαρία ςχμ μξμξθεςικόμ ποχςξβξσλιόμ εμςϊπ ςηπ Δπιςοξπήπ και μα 
πεοιλαμβάμει και ρσμεμμϊηρη με ςξσπ Έλλημεπ Δσοχβξσλεσςέπ ετϊρξμ και ασςξί είμαι 
ρσμ-μξμξθέςεπ ρςξ Δσοχπαψκϊ Ιξιμξβξϋλιξ.  

Ζ επενεογαρία ςχμ θέρεχμ για ςημ εταομξγή ςχμ πξλιςικόμ ποέπει μα λαμβάμει  
ρξβαοά σπϊφη ςιπ ποξδιαγοατέπ εταομξγήπ πξσ ποξβλέπει η κξιμξςική μξμξθερία 
και μα γίμεςαι ρε ρσμεμμϊηρη με ςημ Δπιςοξπή. 

έλξπ η επενεογαρία ςχμ θέρεχμ για ςα μεγάλα θέμαςα και ςιπ ξοιζϊμςιεπ  πξλιςικέπ 
θα ποέπει μα γίμεςαι απϊ ειδικέπ ξμάδεπ εκποξρόπχμ ςχμ Σπξσογείχμ με επικεταλήπ 
ρςέλευξπ ςηπ Γεμικήπ Γοαμμαςείαπ Δσοχπαψκόμ Σπξθέρεχμ και ξι ρημαμςικέπ 
απξτάρειπ μα παίομξμςαι ρςξ πξλιςικϊ επίπεδξ. 

 

 Η ανιξλόγηρη 

Ζ ρσρςημαςική ανιξλϊγηρη ςχμ θεμάςχμ με βάρη ςιπ ποξηγξϋμεμεπ εμπειοίεπ είμαι 
απϊλσςα αμαγκαία για ςη διαμϊοτχρη ςχμ εθμικόμ θέρεχμ. Γι΄ ασςϊ ςξ λϊγξ 
ποξςείμεςαι μία ρσρςημαςική και θερμξθεςημέμη ανιξλϊγηρη ςηπ εταομξγήπ ςχμ 
πξλιςικόμ και ςχμ δοάρεχμ. Ηα ρςηοίζεςαι ρςιπ ανιξλξγήρειπ πξσ γίμξμςαι απϊ 
ειδικξϋπ ανιξλξγηςέπ, αλλά θα πεοιλαμβάμξσμ και μία ανιξλϊγηρη ςχμ πξλσάοιθμχμ 
ανιξλξγήρεχμ με ποξδιαγοατέπ πξσ θα καθξοίζει η Γεμική Γοαμμαςεία Δσοχπαψκόμ 
Σπξθέρεχμ. Ξι ανιξλξγήρειπ ποέπει μα λαμβάμξμςαι σπϊφη απϊ ςιπ αομϊδιεπ 
σπηοερίεπ για ςημ επενεογαρία ςχμ εθμόμ θέρεχμ, αλλά θα ποέπει μα ρσζηςξϋμςαι 
πεοιξδικά και ρε πξλιςικϊ επίπεδξ και μα ενάγξμςαι ρσμπεοάρμαςα. 

 

Η εκποξρώπηρη και η διαποαγμάςεσρη ρςα όογαμα ςηπ Έμχρηπ 

Ζ εκποξρόπηρη και η διαποαγμάςεσρη ρςα ϊογαμα ςηπ Έμχρηπ πεοιλαμβάμει έμα 
εσοϋςαςξ τάρμα πεοιπςόρεχμ πξσ ρσμδέεςαι με ςιπ διαδικαρίεπ λήφηπ απξτάρεχμ. 
Όρξμ ατξοά ςημ εκποξρόπηρη και ςη διαποαγμάςεσρη ρςξ Ρσμβξϋλιξ δεμ 
απαιςξϋμςαι ρημαμςικέπ μεςαβξλέπ. Ζ ξογάμχρη και η ρςελέυχρη ςηπ Λϊμιμηπ 
Αμςιποξρχπείαπ δεμ απαιςεί ιδιαίςεοεπ αλλαγέπ. Ηα γίμεςαι ϊπχπ και ρήμεοα με 
ποξςάρειπ ςχμ Σπξσογείχμ και ιδιαίςεοα ςξσ Σπξσογείξσ ςχμ Δνχςεοικόμ, αλλά θα 
εγκοίμεςαι απϊ ςημ πξλιςική ηγερία ςηπ Γεμικήπ Γοαμμαςείαπ Δσοχπαψκόμ Σπξθέρεχμ. 
ξ ίδιξ θα ρσμβαίμει και με ςημ απξρςξλή ξδηγιόμ απϊ ςα Σπξσογεία ξι ξπξίεπ, με 
απλέπ και υοξμικά έγκαιοεπ διαδικαρίεπ, θα έυξσμ ςημ έγκοιρη ςηπ Γεμικήπ 
Γοαμμαςείαπ Δσοχπαψκόμ Σπξθέρεχμ ή ςηπ πξλιςικήπ ςηπ ηγερίαπ. Δκςϊπ απϊ ςη 
Λϊμιμη Αμςιποξρχπεία,  η Γεμική Γοαμμαςεία Δσοχπαψκόμ Σπξθέρεχμ θα έυει ςημ 
ςελική εσθϋμη για ςημ επαοκή και ξσριαρςική εκποξρόπηρη ρε ϊλεπ ςιπ ρσμεδοιάρειπ 
(ρσμπεοιλαμβαμξμέμχμ και ϊλχμ ςχμ ξμάδχμ εογαρίαπ ςξσ Ρσμβξσλίξσ αλλά και ςηπ 
Δπιςοξπήπ πξσ καλξϋμςαι ςα κοάςη μέλη καθόπ και ϊλχμ ςχμ Δπιςοξπόμ – 
διαυειοιρςικόμ, ρσμβξσλεσςικόμ και καμξμιρςικόμ – πξσ λειςξσογξϋμ ρςα πλαίρια 
ςχμ εκςελερςικόμ αομξδιξςήςχμ ςηπ Δπιςοξπήπ).  
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Δκςϊπ, ϊμχπ, απϊ ςη διαποαγμάςεσρη και ςημ εκποξρόπηρη ρςξ Ρσμβξϋλιξ θα 
ποέπει, ϊπχπ αματέοθηκε και ρςημ πεοίπςχρη ςξσ ποξγοαμμαςιρμξϋ, μα ξογαμχθεί – 
με κάπξια διακοιςικϊςηςα - και η σπξρςήοινη ςξσ Έλλημα Δπιςοϊπξσ, ςξσ Ιϋποιξσ 
Δπιςοϊπξσ και άλλχμ Δπιςοϊπχμ πξσ εμδευξμέμχπ θα μπξοξϋραμ μα ρςηοίνξσμ ςιπ 
ελλημικέπ θέρειπ ρςημ Δπιςοξπή. Ασςή η σπξρςήοινη θα έυει αμτίδοξμη λειςξσογία 
γιαςί απϊ ςημ Δπιςοξπή, εκςϊπ απϊ ςξμ ποξγοαμμαςιρμϊ αμςλείςαι έγκαιοη και κοίριμη 
εμημέοχρη για ςημ επενεογαρία και διαποαγμάςεσρη ςχμ ελλημικόμ θέρεχμ. Ασςή η 
αμτίδοξμη ρυέρη Δπιςοϊπξσ και γοατείξσ ςξσ απϊ ςη μια και πξλιςικξϋ ρσρςήμαςξπ 
και εθμικήπ Διξίκηρηπ απϊ ςημ άλλη δεμ είμαι μεμ αμϋπαοκςη, αλλά μέυοι ρήμεοα 
λειςξϋογηρε μϊμξ καςά πεοίπςχρη και ρςη βάρη ςχμ ποξρχπικόμ ρυέρεχμ και ςηπ 
καλήπ (ή και κακήπ) πίρςηπ και πξςέ δεμ θερμξθεςήθηκε ξογαμχμέμα. Αμάλξγη 
ξογάμχρη μιαπ αμτίδοξμηπ ρυέρηπ θα ποέπει μα θερμξθεςηθεί και με ςξσπ Έλλημεπ 
Δσοχβξσλεσςέπ.  

έλξπ, ϊρξμ ατξοά ςημ σπξρςήοινη ςχμ Δλλημικόμ Σπξθέρεχμ ρςξ Δσοχπαψκϊ 
Δικαρςήοιξ, δεμ απαιςξϋμςαι αλλαγέπ παοά μϊμξ μία καλϋςεοη ρσμεογαρία με 
Έλλημεπ μξμικξϋπ εσοχ-σπαλλήλξσπ ξι ξπξίξι θα μπξοξϋραμ μα ρσμβάλλξσμ ρςημ  
εμίρυσρη ςηπ σπεοάρπιρηπ.  

 

v.Η ρςελέυχρη ςηπ Γεμικήπ Γοαμμαςείαπ Εσοχπαψκώμ 
Τπξθέρεχμ.  

Ζ ρςελέυχρη ςηπ Γεμικήπ Γοαμμαςείαπ καςά καμϊμα δεμ απαιςεί μέεπ ποξρλήφειπ. 
Απαιςείςαι έμπειοξ και ενειδικεσμέμξ ποξρχπικϊ και ασςϊ σπάουει ήδη ρςη Διξίκηρη. 
Έμα μεγάλξ μέοξπ μπξοεί μα ποξέλθει απϊ ςη μεςατξοά ςηπ στιρςάμεμηπ Γεμικήπ 
Γοαμμαςείαπ ςξσ Σπξσογείξσ ςχμ Δνχςεοικόμ. Έμα ακϊμα μεγαλϋςεοξ μέοξπ μπξοεί 
και ποέπει μα ποξέλθει απϊ ςα έμπειοα ρςελέυη ςχμ Σπξσογείχμ πξσ ήδη υειοίζξμςαι 
Δσοχπαψκά θέμαςα. Δπίρηπ, έμα πεοιξοιρμέμξ μεμ αλλά ρημαμςικϊ τσςόοιξ άμςληρηπ 
ρςελευόμ είμαι ξι σπηοερίεπ ςηπ Δπιςοξπήπ, αλλά και ςχμ άλλχμ ξογάμχμ ςηπ 
Έμχρηπ. έλξπ, θα ποέπει μα ρημειχθεί ϊςι ασςέπ ξι σπηοερίεπ ςηπ Γεμικήπ 
Γοαμμαςείαπ Δσοχπαψκόμ Σπξθέρεχμ θα έυξσμ μία αμτίδοξμη ρυέρη με ςη Λϊμιμη 
Αμςιποξρχπεία. Ηα ποξεςξιμάζξσμ σπαλλήλξσπ για ςη ρςελέυχρή ςηπ και θα 
σπξδέυξμςαι ρςελέυη καςά ςξμ επαμαπαςοιρμϊ ςξσπ.  

 

vi.Επίλξγξπ 

Ζ παοξϋρα ποϊςαρη απεσθϋμεςαι ρςημ πξλιςική ηγερία και αμαπςϋρρει κσοίχπ ςξσπ 
λϊγξσπ και ςημ καςεϋθσμρη μιαπ μικοήπ διξικηςικήπ μεςαοοϋθμιρηπ. Δάμ σιξθεςηθεί 
ρςιπ γεμικέπ ςηπ αουέπ θα ποέπει μα δημιξσογηθεί μία ξμάδα εογαρίαπ απϊ ςξσπ 
καςάλληλξσπ σπηοεριακξϋπ παοάγξμςεπ ποξκειμέμξσ μα ςηπ δξθεί η καςάλληλη 
μξμική μξοτή και μα εςξιμαρθεί έμα αμαλσςικϊ ξογαμϊγοαμμα και καμξμιρμϊπ 
λειςξσογίαπ.  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

 

 

Παοάοςημα Ι. Ο κεμςοικόπ ρσμςξμιρμόπ ςχμ παοαβιάρεχμ 

 

Ξ κεμςοικϊπ ρσμςξμιρμϊπ ςηπ διαδικαρςικήπ και μξμικήπ διαυείοιρηπ ςχμ παοαβιάρεχμ 
ρε ρσμεογαρία με ςιπ μξμικέπ σπηοερίεπ ςχμ άλλχμ Σπξσογείχμ είμαι ιδιαίςεοα 
ικαμξπξιηςικϊπ. Οαοέυεςαι διξικηςική και μξμική σπξρςήοινη ϊρξμ ατξοά ςη 
διεκπεοαίχρη ςηπ ρυεςικήπ αλληλξγοατίαπ ποιμ ςημ παοαπξμπή ρςξ Δικαρςήοιξ, 
παοέυεςαι σπξρςήοινη ρςη ρσγκοϊςηρη ςηπ επιυειοημαςξλξγίαπ για κάθε σπϊθερη και 
ςελικά ρςιπ πεοιπςόρειπ παοαπξμπήπ ρςξ Δικαρςήοιξ ξογαμόμεςαι και αμαλαμβάμεςαι 
η σπεοάρπιρη. Δμςξϋςξιπ, παοά ςξ γεγξμϊπ ϊςι εμςξπίζεςαι η ξσρία ςχμ παοαβιάρεχμ 
απϊ ςξσπ μξμικξϋπ και ςξσπ σπηοεριακξϋπ παοάγξμςεπ και ςασςϊυοξμα εκςιμάςαι με 
ρυεςική ακοίβεια, λϊγχ και ςηπ μεγάληπ ρυεςικήπ εμπειοίαπ, η πιθαμή έκβαρη κάθε 
σπϊθερηπ, δεμ αμαλαμβάμξμςαι, μέρχ κάπξιξσ ειδικξϋ μηυαμιρμξϋ, πξλιςικέπ 
ποχςξβξσλίεπ ρσμμϊοτχρηπ. Ασςέπ ξι ποχςξβξσλίεπ αμαλαμβάμξμςαι, καςά 
πεοίπςχρη, είςε απϊ ςξσπ αομϊδιξσπ Σπξσογξϋπ, είςε απϊ ςξμ Οοχθσπξσογϊ, είςε, 
ποάγμα πξσ είμαι και ςξ ρσμηθέρςεοξ μεςά απϊ ρσμεογαρίεπ (ή και αμςιδικίεπ) 
ρσμαομϊδιχμ Σπξσογόμ με ςη διαιςηρία ςξσ Οοχθσπξσογξϋ και καςά καμϊμα σπϊ ςημ 
πίερη ςηπ κξιμήπ γμόμηπ ή ςξσ ςϋπξσ και βεβαίχπ και ϊλχμ ςχμ εμδιατεοξμέμχμ. Ρε 
κάθε πεοίπςχρη, εμό ξ μξμικϊπ και διαδικαρςικϊπ ρσμςξμιρμϊπ εναμςλεί ςα ϊοιά ςξσ, 
διαπιρςόμεςαι ϊςι δεμ στίρςαςαι κεμςοικϊπ πξλιςικϊπ ρσμςξμιρμϊπ ςηπ ρσμμϊοτχρηπ 
ποξπ ςξ κξιμξςικϊ δίκαιξ απϊ ςξ Σπξσογείξ ςχμ Δνχςεοικόμ.  
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Παοάοςημα ΙΙ. Εμδεικςική – και όυι εναμςληςική – παοάθερη ςηπ 
ενέλινηπ και ςηπ αμάπςσνηπ ςχμ πξλιςικώμ και ςχμ δοάρεχμ ςηπ 
Έμχρηπ από ςημ έμςανη ςηπ Ελλάδαπ μέυοι ρήμεοα 

 

Ζ Έμχρη απϊ ςημ έμςανη ςηπ Δλλάδαπ μέυοι ρήμεοα, εκςϊπ απϊ ςημ ρημαμςική ενέλινή 
ςηπ ρςξμ ςξμέα ςηπ Δνχςεοικήπ Οξλιςικήπ και ςηπ Οξλιςικήπ Αρτάλειαπ και Άμσμαπ, 
έυει ενελιυθεί ρε μία Ξικξμξμική και Μξμιρμαςική Έμχρη πξσ αρκεί μία εμιαία 
μξμιρμαςική πξλιςική και έμα ρημαμςικϊ και δερμεσςικϊ ρσμςξμιρμϊ ςχμ εθμικόμ 
δημξριξμξμικόμ πξλιςικόμ. Διαθέςει μία εμιαία αγξοά ποξψϊμςχμ και σπηοεριόμ πξσ 
ρσμξδεϋεςαι απϊ εμςσπχριακά πξλλέπ και αοκεςά ασρςηοέπ   ποξδιαγοατέπ 
λειςξσογίαπ ϊρξμ ατξοά ρςημ σγιειμή και ςημ αρτάλεια ςχμ εογαζξμέμχμ, ςημ 
ποξρςαρία ςξσ καςαμαλχςή, ςημ ποξρςαρία ςξσ πεοιβάλλξμςξπ, ςημ ποξρςαρία ςηπ 
δημϊριαπ σγείαπ και, βεβαίχπ, και ςημ ποξρςαρία ςηπ σγιξϋπ επιυειοημαςικήπ 
δοαρςηοιϊςηςαπ, δηλαδή ςημ πξλιςική αμςαγχμιρμξϋ. Έυει θερπίρει και εταομϊζει 
ρσμξδεσςικέπ πξλιςικέπ ςηπ εμιαίαπ αγξοάπ, ϊπχπ η πξλιςικήπ ςηπ ξικξμξμικήπ και 
κξιμχμικήπ ρσμξυήπ, η πξλιςική για ςιπ μεςατξοέπ, ςημ εμέογεια, ςημ έοεσμα και ςημ 
ςευμξλξγία κ.α. έλξπ, ποξχθεί ςη δημιξσογία εμϊπ εμιαίξσ υόοξσ ελεσθεοίαπ, 
δικαιξρϋμηπ και αρτάλειαπ με ρςϊυξσπ, μεςανϋ άλλχμ, μία εμιαία πξλιςική για ςξ 
άρσλξ και μία ξλξκληοχμέμη ποξρέγγιρη ςχμ πξλιςικόμ για ςημ μεςαμάρςεσρη.  

ασςϊυοξμα, ξι ενελίνειπ ρςημ Έμχρη πεοιρρϊςεοξ απϊ πξςέ έυξσμ ποξρλάβει μξοτή 
ξοιζϊμςιχμ πξλιςικόμ, ϊπχπ π.υ. η Ρςοαςηγική για ςημ Αειτϊοξ Αμάπςσνη, η 
Ηαλάρρια Οξλιςική, η Ρςοαςηγική ςηπ Κιρραβϊμαπ, η αμςιμεςόπιρη ςηπ  κλιμαςικήπ 
αλλαγήπ και η εμέογεια, καθόπ και ξι πεοιτεοειακέπ πξλιςικέπ, ϊπχπ η Έμχρη για ςη 
Λερϊγειξ, η Αμαςξλική Δςαιοική Ρυέρη, η Ρσμέογεια για ςημ Λαϋοη Ηάλαρρα, καθόπ 
και η ρσζήςηρη για ςημ αμαθεόοηρη ςξσ ποξωπξλξγιρμξϋ ςηπ Δ.Δ.,  
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Παοάοςημα ΙΙΙ. ύμςξμη ιρςξοική παοξσρίαρη ςξσ ρσμςξμιρςικξύ 
οόλξσ ςξσ Τπξσογείξσ ςχμ Ενχςεοικώμ ρςημ Εσοχπαψκή 
Πξλιςική ςηπ Ελλάδαπ. 

 

Δίμαι εμδιατέοξμ μα δει καμείπ  πχπ ενελίυθηκε η παοακξλξϋθηρη/ρσμμεςξυή ςηπ 
Δλλάδαπ ρςημ διαμϊοτχρη ςχμ πξλιςικόμ ςηπ Δ.Δ., γιαςί η διαδικαρία πξσ επιλεγϊςαμ  
απξςϋπχμε ςημ ρςάρη ςηπ υόοαπ έμαμςι ςχμ «Βοσνελλόμ».  

1. Αουικά λξιπϊμ, με ςημ έμςανη ςηπ Δλλάδαπ ρςημ ςϊςε ΔΞΙ είυε κοιθεί 
αμαγκαίξ μα δημιξσογηθεί μια μικοή εσέλικςη μξμάδα ρςξ Σπξσογείξ ςχμ 
Δνχςεοικόμ, όρςε μα αμςαπξκοίμεςαι ρςιπ άμερεπ αμάγκεπ ςηπ ρσμμεςξυήπ  
μαπ ρςξ εσοχπαψκϊ ξικξδϊμημα. Ζ μξμάδα ασςή, παοακξλξσθξϋρε ρςεμά 
κάθε  ςξμέα πξλιςικήπ πξσ ενεςαζϊςαμ εκείμη ςημ πεοίξδξ ρςημ ΔΞΙ 
(ερχςεοική αγξοά, βιξμηυαμική πξλιςική, μεςατξοέπ, αμαπςσνιακή 
ρσμεογαρία, αλιεία, γεχογία, ςηλεπικξιμχμίεπ, εμέογεια, ενχςεοικέπ ρυέρειπ, 
ξικξμξμική πξλιςική). Σπαγϊςαμ ρςξμ Στσπξσογϊ αομϊδιξ για θέμαςα ΔΞΙ κ. 
Βάοτη και λειςξσογξϋρε ξσριαρςικά παοακξλξσθόμςαπ ςιπ ρσζηςήρειπ ρε 
ϊλεπ ςιπ ξμάδεπ εογαρίαπ ςξσ Ρσμβξσλίξσ ρςιπ Βοσνέλλεπ. Ζ ρσμεογαρία με 
ςα άλλα Σπξσογεία, ςημ ποόςη εκείμη πεοίξδξ, διαρταλιζϊςαμ με ςιπ 
ρσρκέφειπ ποξεςξιμαρίαπ ςχμ ΙΞΠΔΟΔΠ (Δπιςοξπόμ Λξμίμχμ 
Αμςιποξρόπχμ), ξι ξπξίεπ ρσμέουξμςαμ κάθε εβδξμάδα και ποξεςξίμαζαμ ςιπ 
ρσμϊδξσπ ςξσ Ρσμβξσλίξσ Σπξσογόμ ρςιπ διατξοεςικέπ ςξσ ρσμθέρειπ. Ξι 
ρσρκέφειπ ασςέπ ήςαμ θερμξθεςημέμεπ και λειςξσογξϋραμ ρε επίπεδξ 
ρσμβξϋλχμ ςχμ Σπξσογόμ, ετϊρξμ ξι Γεμ. Διεσθσμςέπ είυαμ καςαογηθεί. Ζ 
ενέςαρη ςχμ σπϊ ρσζήςηρη θεμάςχμ ήςαμ ξσριαρςική, κσοίχπ διϊςι 
λειςξσογξϋρε και παιδεσςικά για ϊλξσπ ςξσπ ρσμμεςέυξμςεπ. Οαοάλληλα, 
ποαγμαςξπξιξϋμςαμ  ρσρκέφειπ για ςα μείζξμξπ ρημαρίαπ θέμαςα ςηπ 
Δλλάδαπ έμαμςι ςηπ ΔΞΙ, ϊπχπ για ςημ ποξεςξιμαρία ςξσ Δλλημικξϋ 
Λμημξμίξσ. 

2. Ρε δεϋςεοξ ρςάδιξ, 1985-1989, ξ ρσμςξμιρςικϊπ οϊλξπ ςξσ Σπξσογείξσ 
διαρταλιζϊςαμ ξσριαρςικά απϊ ςημ ποξρχπικϊςηςα ςξσ ςϊςε ΣΤΣΟΔΝ και 
αογϊςεοα ΑΜΣΟΔΝ, κ. Οαγκάλξσ, ξ ξπξίξπ παοακξλξσθξϋρε ρε καθημεοιμή 
βάρη κάθε ςξμέα ςξσ εσοχπαψκξϋ γίγμερθαι και επικξιμχμξϋρε με ςξσπ 
αομϊδιξσπ Σπξσογξϋπ, ϊςαμ υοειαζϊςαμ. Ζ ρϋρκεφη ςξσ ΙΞΠΔΟΔΠ ριγά- ριγά 
έτθιμε, λϊγχ μειχμέμξσ εμδιατέοξμςξπ ςχμ εκποξρόπχμ ςχμ Σπξσογείχμ, 
ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ και ςξσ ΣΟΔΝ, για ςξμ ςσπικϊ ρσμςξμιρμϊ ςχμ ποξπ 
ενέςαρη θεμάςχμ, ποάγμα πξσ απξςσπόθηκε ρε μια  έλλειφη ρσμμεςξυήπ 
σφηλϊβαθμχμ ρςελευόμ με εσθϋμη υάοανηπ πξλιςικήπ. Οαοάλληλα, ςα 
λεγϊμεμα «παοαγχγικά Σπξσογεία» απέκςηραμ ασςξμξμία και καλή 
εμημέοχρη και γμόρη ςχμ θεμάςχμ, ετϊρξμ εκποϊρχπξί ςξσπ ρςελέυχραμ 
ςη Λϊμιμη Αμςιποξρχπεία Βοσνελλόμ 
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3. Ζ δεκαεςία ςξσ ’90 ρημαςξδϊςηρε μια μέα ποξρέγγιρη ρςημ παοακξλξϋθηρη 
ςχμ εσοχπαψκόμ θεμάςχμ, ετϊρξμ ξ ρσμςξμιρμϊπ ςχμ θέρεχμ ρςη δημϊρια 
Διξίκηρη γίμεςαι πλέξμ θεμαςικά, γϋοχ απϊ μεγάλα ξοιζϊμςια θέμαςα, ϊπχπ 
η Διεϋοσμρη με ςιπ υόοεπ ΔΕΔΡ, ξι μέεπ ρσμθήκεπ (Λάαρςοιυς και Άμρςεομςαμ) 
και ρςη ρσμέυεια η μεγάλη διεϋοσμρη με ςιπ 12 μέεπ υόοεπ, η ποξεςξιμαρία 
ςηπ ξπξίαπ άουιρε ςημ δεϋςεοη πεοίξδξ ςηπ δεκαεςίαπ 1990-2000. ξ ΣΟΔΝ 
ρσγκαλξϋρε ad hoc ρσρκέφειπ, ή /και δημιξσογξϋρε δίκςσα «ρημείχμ 
επατήπ» για ςξ ρσμςξμιρμϊ ςχμ θέρεχμ ρε κάθε εσοϋςεοξ θέμα. Οαοάλληλα 
λειςξσογξϋρε, ποόςα ρςξ ΣΟΔΝ και ρςημ ρσμέυεια ρε επίπεδξ Γοαμμαςείαπ 
ςηπ Ισβέομηρηπ, ρσμςξμιρςικϊ ϊογαμξ για ςιπ Διεθμείπ Ξικξμξμικέπ Ρυέρειπ 
(ΔΞΡ), ρε επίπεδξ εκποξρόπχμ Σπξσογόμ και ρςημ δεϋςεοη πεοίξδξ Γεμικόμ 
Γοαμμαςέχμ, σπϊ ςξσπ Γ.Γ. Δσοχπαψκόμ Σπξθέρεχμ και Ξικξμξμίαπ.  

4. Ζ ποόςη δεκαεςία ςξσ 21
ξσ

 αιόμα, ή άλλχπ ςοίςη δεκαεςία ρσμμεςξυήπ μαπ 
ρςα εσοχπαψκά δοόμεμα, μαπ βοίρκει ρε έμαμ πσοεςϊ ποξεςξιμαρίαπ για ςημ 
ςέςαοςη ελλημική ποξεδοία, άμερα ρσμδεδεμέμη με ςημ ςελεσςαία διεϋοσμρη.  
Ξ ρσμςξμιρμϊπ πλέξμ ήςαμ πξλλαπλόπ αμαγκαίξπ και για λϊγξσπ ποακςικξϋπ. 
Δεδξμέμξσ ϊςι ήςαμ αδϋμαςξμ μα αμαλάβει άμερα ςξ ΣΟΔΝ ςξμ οϊλξ πξσ είυε 
ποξ πξλλξϋ απχλέρει, επελέγη  η Λϊμιμη Αμςιποξρχπεία χπ ςξ 
καςαλληλϊςεοξ επίπεδξ για ςξ ρσμςξμιρμϊ ςχμ θέρεχμ και ςχμ αμαγκαίχμ 
ποξπαοαρκεσαρςικόμ εμεογειόμ για ςημ ελλημική ποξεδοία. Έκςξςε, η 
αμεναοςηςξπξίηρη ςχμ Σπξσογείχμ για θέμαςα δικήπ ςξσπ αομξδιϊςηςαπ 
ποξυόοηρε ρε ςέςξιξ βαθμϊ, όρςε, για ςοέυξμςα ζηςήμαςα, η υόοα απλόπ 
παοακξλξσθεί ςιπ ενελίνειπ, υχοίπ μα έυει δσμαςϊςηςα ρσμεκςίμηρηπ ϊλχμ 
ςχμ αμξικςόμ θεμάςχμ και δημιξσογίαπ ρσμμαυιόμ. Ζ Λϊμιμη Αμςιποξρχπεία 
λειςξσογεί πλέξμ χπ ξ ρσμδεςικϊπ κοίκξπ ςηπ Δημϊριαπ Διξίκηρηπ για ςα 
εσοχπαψκά θέμαςα, ατήμξμςαπ ϊμχπ ξσριαρςικά ένχ ςη Δημϊρια Διξίκηρη  
ασςή καθασςή, ετϊρξμ ξι εκποϊρχπξι ρςιπ Βοσνέλλεπ είμαι απερςαλμέμξι ςξσ 
εκάρςξςε Σπξσογξϋ και ρσμεπόπ επικξιμχμξϋμ απεσθείαπ και υαοάζξσμ 
πξλιςική αμεναοςήςχπ ςηπ Διξίκηρηπ. 

5. Ρήμεοα πλέξμ, ϊπξσ ξι ενελίνειπ ρςημ Δσοχπαψκή Έμχρη πεοιρρϊςεοξ  απϊ 
πξςέ έυξσμ ποξρλάβει μξοτή ξοιζϊμςιχμ πξλιςικόμ, ϊπχπ π.υ. η Ρςοαςηγική 
για ςημ Αειτϊοξ Αμάπςσνη, η Ηαλάρρια Οξλιςική, η Ρςοαςηγική ςηπ 
Κιρραβϊμαπ, η αμςιμεςόπιρη ςηπ  κλιμαςικήπ αλλαγήπ και η εμέογεια, καθόπ 
και ξι πεοιτεοειακέπ πξλιςικέπ, ϊπχπ η Έμχρη για ςη Λερϊγειξ, η Αμαςξλική 
Δςαιοική Ρυέρη, η Ρσμέογεια για ςημ Λαϋοη Ηάλαρρα, καθόπ και η ρσζήςηρη 
για ςημ αμαθεόοηρη ςξσ ποξωπξλξγιρμξϋ ςηπ Δ.Δ., παοαςηοείςαι παμςελήπ 
αδσμαμία ςξπξθέςηρηπ ςηπ υόοαπ έμαμςι ασςόμ με ρσμξλικϊ και άοα 
ρςοαςηγικϊ ςοϊπξ. Ζ επενεογαρία θέρεχμ ρε επίπεδξ Λϊμιμηπ 
Αμςιποξρχπείαπ δεμ επαοκεί, διϊςι ξ ρσμςξμιρμϊπ πλέξμ ποέπει μα γίμεςαι ρε 
διαοκή βάρη όρςε ποόςξμ, μα ρυεδιάζξμςαι ξι πξλιςικέπ ρςημ Έμχρη με 
γμόμξμα και ςημ παοάμεςοξ ςηπ ελλημικήπ ποαγμαςικϊςηςαπ, αλλά και 
δεϋςεοξμ,  μα εταομϊζξμςαι με ξσριαρςικϊ ςοϊπξ ρςημ Δλλάδα, έςρι όρςε μα 
απξτέοξσμ ςα μέγιρςα ξτέλη ρςη υόοα. Ασςϊ δεμ είμαι ετικςϊ με ςα 
δεδξμέμα ςξσ ρημεοιμξϋ ξογαμχςικξϋ ρυήμαςξπ ςξσ Σπξσογείξσ, αλλά και 
ςηπ καςαμξμήπ αομξδιξςήςχμ ςηπ κσβέομηρηπ  
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Παοάοςημα IV. Εκποξρώπηρη ρςα όογαμα ςηπ Έμχρηπ και 
διαδικαρίεπ διαμόοτχρηπ, λήφηπ, και εταομξγήπ ςχμ 
απξτάρεχμ 

 

Ι. Όογαμα ςηπ ΕΕ. 

Ρε ϊλα ςα ϊογαμα ςηπ ΔΔ σπάουει θερμξθεςημέμη εθμική παοξσρία. Ασςή, ϊμχπ, η 
εθμική παοξσρία δεμ ρημαίμει και εθμική εκποξρόπηρη με ςημ έμμξια ςηπ σπξρςήοινηπ 
ςχμ εθμικόμ ρσμτεοϊμςχμ. Δπίρημη εθμική εκποξρόπηρη ςχμ εθμικόμ ρσμτεοϊμςχμ 
σπάουει μϊμξ ρςξ Ρσμβξϋλιξ και ρςξ Δσοχπαψκϊ Ρσμβξϋλιξ Ρςα άλλα ϊογαμα ςηπ 
Έμχρηπ, η εθμική παοξσρία  δεμ ρημαίμει και ςσπική εθμική εκποξρόπηρη. Δμςξϋςξιπ, 
έμμερα, σπάουει και εκποξρόπηρη εθμικξϋ ρσμτέοξμςξπ, η ξπξία, ϊμχπ, πξικίλει 
αμάλξγα με ςη τϋρη και ςη λειςξσογία ςξσ ξογάμξσ. Για παοάδειγμα, η εκποξρόπηρη 
ρςξ Δσοχπαψκϊ Δικαρςήοιξ ή ρςξ Δλεγκςικϊ Ρσμέδοιξ δεμ ρσμίρςαςαι ρςημ σπξρςήοινη 
εθμικόμ θέρεχμ. ξ ίδιξ ιρυϋει και ρςημ πεοίπςχρη ϊπξσ μία ποξρχπικϊςηςα 
αμαλαμβάμει μία ρημαμςική θέρη ρςξ Δσοχπαψκϊ θερμικϊ ξικξδϊμημα ϊπχπ ξ 
Ρσμήγξοξπ ςξσ Δσοχπαίξσ Οξλίςη ή ξ Σπξδιξικηςήπ ςηπ Δσοχπαψκήπ Ιεμςοικήπ 
οάπεζαπ. Ρε ασςέπ ςιπ πεοιπςόρειπ η επιςσυία ςηπ εθμικήπ εκποξρόπηρηπ ρσμίρςαςαι 
μϊμξ ρςημ γεμικϊςεοη αμαβάθμιρη ςξσ κϋοξσπ ςηπ υόοαπ και μϊμξ έμμερα ρςημ 
σπξρςήοινη ςχμ εθμικόμ θέρεχμ. Αμςίθεςα, ρε άλλα ϊογαμα, ϊπχπ η Δπιςοξπή και ςξ 
Ιξιμξβξϋλιξ, η σπξρςήοινη εθμικόμ θέρεχμ και  εθμικόμ ρσμτεοϊμςχμ είμαι ρσμευήπ 
και ρσμιρςά ξσριαρςικϊ ρςξιυείξ ςηπ λειςξσογίαπ ςξσπ.  

 

ΙΙ. Απξτάρειπ ςηπ ΕΕ 

Ξ ϊοξπ απϊταρη ςηπ ΔΔ καλϋπςει έμα εσοϋςαςξ τάρμα απξτάρεχμ.  

 

Αποφάσεις διακυβερμητικώμ διασκέψεωμ  

Οαίομξμςαι εκςϊπ ςχμ ξογάμχμ ςηπ Έμχρηπ απϊ ςα κοάςη μέλη. Ασςέπ ξι απξτάρειπ 
ατξοξϋμ ςημ αμαθεόοηρη ςχμ Ρσμθηκόμ και ςιπ Διεσοϋμρειπ. Δίμαι πάμςα ξμϊτχμεπ 
και απαιςξϋμ εθμική επικϋοχρη απϊ ϊλα ςα κοάςη μέλη για μα ςεθξϋμ ρε ιρυϋ. α 
ϊογαμα ςηπ Έμχρηπ ςιπ επηοεάζξσμ αλλά δεμ ρσμμεςέυξσμ ρςη λήφη ςξσπ. Ζ 
Δπιςοξπή εκςελεί υοέη γοαμμαςείαπ, ςιπ ποξεςξιμάζει και ςξ Δσοχπαψκϊ Ιξιμξβξϋλιξ 
δίμει εκ ςχμ σρςέοχμ ςη ρϋμτχμη γμόμη ςξσ. 

 

Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 

Ασςέπ ξι απξτάρειπ λέγξμςαι «Ρσμπεοάρμαςα» γιαςί ποόςξμ, δεμ θεχοείςαι ϊςι είμαι 
μξμικά δερμεσςικέπ και δεϋςεοξμ, είμαι πάμςξςε ξμϊτχμεπ γιαςί δεμ μξείςαι ϊςι έμαπ 
ποχθσπξσογϊπ ή αουηγϊπ κοάςξσπ θα μειξφητήρει. Λε ςη Ρσμθήκη ςηπ Κιρραβϊμαπ 
ςξ Δσοχπαψκϊ Ρσμβξϋλιξ μεςαςοέπεςαι ρε ϊογαμξ ςηπ Έμχρηπ και γίμεςαι διάκοιρη 
μεςανϋ απξτάρεχμ και ρσμπεοαρμάςχμ. Δμςξϋςξιπ, και ςα Ρσμπεοάρμαςα είμαι ρςημ 
ξσρία πξλϋ ρημαμςικέπ απξτάρειπ, καςά καμϊμα «πξλιςικά» απϊλσςα δερμεσςικέπ και 
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εκςϊπ απϊ γεμικέπ καςεσθϋμρειπ ατξοξϋμ ακϊμα και λεπςξμεοείπ μξμξθεςικέπ 
οσθμίρειπ για ςιπ ξπξίεπ δίδεςαι ςξ ποάριμξ τχπ ςηπ θερμικήπ διαςϋπχρήπ ςξσπ απϊ 
ςα αομϊδια ϊογαμα.  

 

Πολιτικές πρωτοβουλίες της Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοιμοβουλίου 

Ασςέπ ξι απξτάρειπ παοξσριάζξμςαι ρσμήθχπ με ςη μξοτή «Αμακξιμόρεχμ ςηπ 
Δπιςοξπήπ», ή με ςη μξοτή «Φητιρμάςχμ ςξσ Ιξιμξβξσλίξσ». Δερμεϋξσμ μϊμξ ςα 
ϊογαμα πξσ ςιπ εκδίδξσμ. Απξςελξϋμ διακηοϋνειπ πξλιςικόμ ρςϊυχμ και δημιξσογξϋμ 
εμςσπόρειπ ποξεςξιμάζξμςαπ ςξ έδατξπ για πεοαιςέοχ απξτάρειπ. Ζ ρημαρία ςξσπ 
πξικίλει αμάλξγα με ςη ρσγκσοία. Ηα ποέπει, ϊμχπ, μα ςξμιρςεί ϊςι ξι αμακξιμόρειπ 
ςηπ Δπιςοξπήπ ρσμξδεϋξμςαι καςά καμϊμα ρςη ρσμέυεια με μξμξθεςικέπ ποχςξβξσλίεπ, 
εμό ςα φητίρμαςα ςξσ Ιξιμξβξσλίξσ έυξσμ μεμ μεγαλϋςεοξ πξλιςικϊ αμςίκςσπξ αλλά 
ρσμήθχπ δεμ έυξσμ ρσμέυεια. 

 

Αποφάσεις θέσπισης μομοθεσίας. 

Ασςέπ ξι απξτάρειπ έυξσμ δημιξσογήρει ςξ ρκληοϊ πσοήμα ςηπ Δσοχπαψκήπ 
ξλξκλήοχρηπ. Ρσμιρςξϋμ ςξ παοάγχγξ κξιμξςικϊ δίκαιξ, δηλαδή μεςά ςιπ ρσμθήκεπ  
απξςελξϋμ ςξ μεγαλϋςεοξ μέοξπ ςξσ πεοιβϊηςξσ «κξιμξςικξϋ κεκςημέμξσ». 
Διακοίμξμςαι ρε απξτάρειπ πξσ ατξοξϋμ ςημ ποϊςαρη μξμξθερίαπ ξι ξπξίεπ 
απξςελξϋμ ςξ απξκλειρςικϊ δικαίχμα ςηπ Δπιςοξπήπ και ρε απξτάρειπ σιξθέςηρηπ ςηπ 
μξμξθερίαπ πξσ είμαι, καςά καμϊμα, ρσμαπξτάρειπ ςξσ Ρσμβξσλίξσ και ςξσ 
Ιξιμξβξσλίξσ.  Ρε ξοιρμέμεπ πεοιπςόρειπ θερπίζεςαι μξμξθερία μϊμξ με απϊταρη ςξσ 
Ρσμβξσλίξσ, αλλά πάμςα μεςά απϊ ποϊςαρη ςηπ Δπιςοξπήπ. 

 

Αποφάσεις ελέγχου της εφαρμογής του Κοιμοτικού Δικαίου 

Ξ έλεγυξπ ςηπ εταομξγήπ ςξσ Ιξιμξςικξϋ Δικαίξσ αμήκει ρςιπ αομξδιϊςηςεπ ςηπ 
Δπιςοξπήπ. Ιαςά ρσμέπεια, η διαπίρςχρη ςηπ παοαβίαρηπ ςξσ Ιξιμξςικξϋ Δικαίξσ 
γίμεςαι με απϊταρη ςηπ Δπιςοξπήπ ατξϋ λητθξϋμ σπϊφη ξι απϊφειπ ςξσ κοάςξσπ 
μέλξσπ πξσ παοαβιάζει ςξ Ιξιμξςικϊ Δίκαιξ. Ρςη ρσμέυεια, ϊμχπ, αμάλξγα με ςη τϋρη 
ςηπ παοαβίαρηπ ακξλξσθξϋμ είςε απξτάρειπ ςηπ Δπιςοξπήπ πξσ παοαπέμπξσμ ςημ 
σπϊθερη ρςξ Δσοχπαψκϊ Δικαρςήοιξ, είςε απξτάρειπ ςηπ Δπιςοξπήπ για ςημ επιβξλή 
ποξρςίμχμ, ετϊρξμ ςηπ έυει απξδξθεί ασςή η δσμαςϊςηςα απϊ ςιπ Ρσμθήκεπ,  ϊπχπ 
ρςημ πεοίπςχρη επιβξλήπ ποξρςίμξσ ρςα πλαίρια ςηπ πξλιςικήπ αμςαγχμιρμξϋ. έλξπ, 
ϊμχπ, και ίρχπ και ςξ πιξ ρημαμςικϊ για ςημ εταομξγή ςξσ Ιξιμξςικξϋ Δικαίξσ, είμαι 
ξι απξτάρειπ ςξσ Δικαρςηοίξσ μεςά απϊ ακοξαμαςική διαδικαρία ρςημ ξπξία ςα κοάςη 
μέλη παοξσριάζξσμ ςημ σπεοάρπιρή ςξσπ. Ρςξ Δσοχπαψκϊ Δικαρςήοιξ, βέβαια, δεμ 
επιδικάζξμςαι μϊμξ σπξθέρειπ ρςιπ ξπξίεπ παοαπέμπει η Δπιςοξπή ςα κοάςη μέλη, 
αλλά και σπξθέρειπ ρςιπ ξπξίεπ ποξρτεϋγξσμ ςα κοάςη μέλη καςά ςηπ Δπιςοξπήπ, 
ιδίχπ ρε θέμαςα πξσ ατξοξϋμ ςημ άρκηρη ςχμ εκςελερςικόμ αομξδιξςήςχμ ςηπ για 
ςημ εταομξγή ςχμ πξλιςικόμ ςηπ Έμχρηπ.  
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Αποφάσεις εκτελεστικού χαρακτήρα 

Ρςιπ πεοιρρϊςεοεπ πεοιπςόρειπ εταομξγήπ ςχμ πξλιςικόμ ςηπ Έμχρηπ, ςξ Ρσμβξϋλιξ 
εκυχοεί ςιπ εκςελερςικέπ αομξδιϊςηςεπ ρςημ Δπιςοξπή. Λε ςη Ρσμθήκη ςηπ Κιρραβϊμαπ 
ασςή η εκυόοηρη αομξδιξςήςχμ γίμεςαι και απϊ ςξ Ιξιμξβξϋλιξ για ςιπ πξλιςικέπ πξσ 
θερπίζξμςαι με ρσμ-απϊταρη. Ζ ρσμήθηπ εναίοερη είμαι η Δνχςεοική Οξλιςική ϊπξσ 
ςιπ εκςελερςικέπ αομξδιϊςηςεπ αρκεί η Ύπαςξπ εκποϊρχπξπ. Λε ςη Ρσμθήκη ςηπ 
Κιρραβϊμαπ, ϊπξσ η Ύπαςξπ εκποϊρχπξπ θα είμαι και Δπίςοξπξπ και θα ρσμςξμίζει 
ϊλεπ ςιπ ενχςεοικέπ δοάρειπ ςηπ Έμχρηπ (διεθμέπ εμπϊοιξ, πξλιςική για ςημ αμάπςσνη 
αλλά και ςιπ ενχςεοικέπ διαρςάρειπ ϊλχμ ςχμ πξλιςικόμ), η καςάρςαρη αλλάζει (ςα 
ποάγμαςα γίμξμςαι πιξ πξλϋπλξκα, ή πιξ απλά, αμάλξγα με ςξ πόπ θα λειςξσογήρει 
ρςημ ποάνη ασςή η μίνη αομξδιξςήςχμ). Ρε κάθε πεοίπςχρη, ϊμχπ, ςα ϊογαμα ςηπ 
Έμχρηπ – και κσοίχπ η Δπιςοξπή – παίομξσμ έμαμ πξλϋ μεγάλξ αοιθμϊ απξτάρεχμ 
εκςελερςικξϋ υαοακςήοα. Ξι απξτάρειπ ςηπ Δπιςοξπήπ, σπξβξηθξϋμςαι, 
σπξρςηοίζξμςαι και ςελικά ξοιξθεςξϋμςαι απϊ ειδικέπ επιςοξπέπ –ρσμβξσλεσςικέπ, 
διαυειοιρςικέπ και καμξμιρςικέπ– ρςιπ ξπξίεπ ρσμμεςέυξσμ ςα κοάςη μέλη, ξι ξπξίεπ 
επηοεάζξσμ, ρσμήθχπ ξοιακά, ςιπ απξτάρειπ ςηπ Δπιςοξπήπ. (βλ. Δπιςοξπξλξγία). 

 

IΙΙ. Διαδικαρίεπ λήφηπ απξτάρεχμ 

Ξι διαδικαρίεπ λήφηπ ςχμ απξτάρεχμ είμαι γμχρςέπ και ποξβλέπξμςαι απϊ ςιπ 
Ρσμθήκεπ, αλλά και απϊ ςξ παοάγχγξ δίκαιξ. Ρςιπ διακσβεομηςικέπ ρσμδιαρκέφειπ 
απαιςείςαι ξμξτχμία ςχμ κοαςόμ μελόμ, ρςξ Ρσμβξϋλιξ, ξμξτχμία ή ειδική 
πλειξφητία, ρςξ Δσοχπαψκϊ Ρσμβξϋλιξ ξμξτχμία ρσμαίμερη (Consensus) και 
επξικξδξμηςική απξυή, ρςξ Δσοχκξιμξβξϋλιξ πλειξφητία είςε ςχμ μελόμ, είςε ςχμ 
παοϊμςχμ μελόμ. Ρςημ Δπιςοξπή απλή πλειξφητία ςχμ μελόμ για ϊλεπ ςιπ απξτάρειπ 
ξι ξπξίεπ, ϊμχπ, ϊςαμ είμαι ποξςάρειπ μξμξθερίαπ παίομξμςαι μεςά απϊ πξλλαπλέπ 
διαβξσλεϋρειπ και ϊςαμ είμαι εκςελερςικξϋ υαοακςήοα παίομξμςαι ρϋμτχμα με ςξσπ 
καμϊμεπ ςηπ επιςοξπξλξγίαπ, δηλαδή, ρσμεμμϊηρη, διαβξϋλεσρη ή και αμάγκη για 
ρϋμτχμη γμόμη ςχμ κοαςόμ μελόμ.  

Οέοαμ, ϊμχπ, ςχμ ςσπικά ποξβλεπξμέμχμ διαδικαριόμ λήφηπ απξτάρεχμ θα ποέπει 
μα σπξγοαμμιρςεί ϊςι πάμςξςε επιδιόκεςαι -και ρςιπ πεοιρρϊςεοεπ πεοιπςόρειπ 
επιςσγυάμεςαι- η λήφη απϊταρηπ με ξμξτχμία, δηλαδή με Consensus, ρςξ Ρσμβξϋλιξ 
και ρςημ Δπιςοξπή και με ρσμτχμία ςξσλάυιρςξμ ςχμ κσοιϊςεοχμ πξλιςικόμ ξμάδχμ 
ρςξ Ιξιμξβξϋλιξ. Ασςϊ ρσμβαίμει γιαςί, καςά καμϊμα, πξλϋ ποιμ παοθεί και ςσπικά μία 
απϊταρη έυξσμ ήδη διαμξοτχθεί, μεςά απϊ ρυεςική ρσζήςηρη, ξι πιθαμξί 
ρσμβιβαρμξί με απξςέλερμα ξι πιθαμξί μειξφητξϋμςεπ μα έυξσμ δσμαςϊςηςα επιλξγήπ 
αμάμερα ρε μία ηυηοή μειξφητία ή ρε μία ριχπηλή απξδξυή έμαμςι αμςαλλαγμάςχμ 
ςηπ κσοιαουξϋραπ άπξφηπ. Ιαςά ρσμέπεια, πξλλέπ τξοέπ ρημαμςικϊςεοη και απϊ ςη 
διαδικαρία λήφηπ ςχμ απξτάρεχμ είμαι η διαδικαρία διαμϊοτχρηπ ςχμ απξτάρεχμ.   
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ΙV. Διαδικαρίεπ διαμόοτχρηπ απξτάρεχμ 

Ξι διαδικαρίεπ διαμϊοτχρηπ ςχμ απξτάρεχμ, παοά ςξ γεγξμϊπ ϊςι είμαι ιδιαίςεοα 
ρημαμςικέπ, δεμ είμαι δσμαςϊμ μα πεοιγοατξϋμ ρε λίγεπ λένειπ. Δναοςόμςαι απϊ ςη 
τϋρη και ςξ είδξπ ςχμ απξτάρεχμ (βλ. αμχςέοχ απξτάρειπ ςηπ ΔΔ), απϊ ςημ 
πξλιςική ρσγκσοία, απϊ ςξ ρσρυεςιρμϊ δσμάμεχμ μεςανϋ ξμάδχμ ρσμτεοϊμςχμ αλλά 
και ιδιαίςεοχμ ρσμτεοϊμςχμ ςχμ κοαςόμ μελόμ και απϊ ςημ ιδιαίςεοη ικαμϊςηςα (ή 
αδσμαμία) ςχμ εμδιατεοξμέμχμ κιμηςξπξιήρξσμ ςξσπ διαμξοτχςέπ ςηπ κξιμήπ γμόμηπ 
(opinion makers), και ςξσπ διαμξοτχςέπ απξτάρεχμ (decision makers). Ιοίριμξ 
ρημείξ ρςη διαδικαρία διαμϊοτχρηπ ςχμ απξτάρεχμ είμαι ξ σπάουχμ 
ποξγοαμμαςιρμϊπ εογαριόμ ςχμ διατϊοχμ ξογάμχμ. Για παοάδειγμα, ρςξ Ρσμβξϋλιξ 
σπάουει ποξγοαμμαςιρμϊπ για ςοειπ διαδξυικέπ ποξεδοίεπ. Ρςημ Δπιςοξπή σπάουει 
πεμςαεςήπ, εςήριξπ, και ςοιμημιαίξπ ποξγοαμμαςιρμϊπ εογαριόμ. Βεβαίχπ, ξι 
διαδικαρίεπ διαμϊοτχρηπ ςχμ απξτάρεχμ, ςιπ πεοιρρϊςεοεπ τξοέπ νεκιμάμε ποιμ και 
απϊ ςξμ ποξγοαμμαςιρμϊ. Δμςξϋςξιπ, έρςχ και η ρσρςημαςική παοακξλξϋθηρη και 
γμόρη ςξσ ποξγοαμμαςιρμξϋ είμαι έμα καλϊ ρημείξ ατεςηοίαπ για ςημ 
παοακξλξϋθηρη ςηπ διαμϊοτχρηπ ςχμ απξτάρεχμ. Δνάλλξσ, η παοακξλξϋθηρη ςχμ 
απξτάρεχμ απϊ ςη τάρη ςξσ ποξγοαμμαςιρμξϋ μέυοι ςη λήφη ςξσπ δίμει μία 
ρημαμςική εμπειοία για ςημ ποξηγξϋμεμη διαμϊοτχρή ςξσπ η ξπξία είμαι υοήριμη για 
ςξσπ επϊμεμξσπ ποξγοαμμαςιρμξϋπ.  

 

V. Διαδικαρίεπ εταομξγήπ απξτάρεχμ  

Ζ εσθϋμη για ςημ εταομξγή ςχμ απξτάρεχμ αμήκει ρςα εκςελερςικά ϊογαμα ςηπ 
Έμχρηπ και ςχμ κοαςόμ μελόμ ςηπ, δηλαδή καςά καμϊμα ρςημ Δπιςοξπή και ρςιπ 
κσβεομήρειπ και ρε ξοιρμέμεπ πεοιπςόρειπ ρςξμ Ύπαςξ Δκποϊρχπξ για ςημ Δνχςεοική 
Οξλιςική και ρςξ Ρϋρςημα ςχμ Δσοχπαψκόμ Ιεμςοικόμ οαπεζόμ για ςη Μξμιρμαςική 
Οξλιςική ςηπ Δσοχζόμηπ. Ζ εταομξγή ςχμ απξτάρεχμ είμαι ξσριαρςικά η άρκηρη ςηπ 
πξλιςικήπ και βεβαίχπ η ρημαρία ςηπ, η απξςελερμαςικϊςηςά ςηπ και η ρσμέπειά ςηπ 
εναοςόμςαι απϊ ςη τϋρη ςχμ πξλιςικόμ, απϊ ςημ ικαμϊςηςα ςχμ εκςελερςικόμ 
ξογάμχμ και απϊ ςη θερμική αομξδιϊςηςα για κάθε μία απϊ ασςέπ (απξκλειρςική 
αομξδιϊςηςα ςηπ Έμχρηπ, απξκλειρςική αομξδιϊςηςα ςχμ κοαςόμ μελόμ και 
ρσμςοέυξσρα αομξδιϊςηςα Έμχρηπ και κοαςόμ μελόμ). 
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Σξ ΕΛΙΑΜΕΠ 
 

ξ ΔΚΘΑΛΔΟ είμαι έμα αμενάοςηςξ, μη κεοδξρκξπικξϋ υαοακςήοα εοεσμηςικϊ και 
εκπαιδεσςικϊ ίδοσμα. ξ ΔΚΘΑΛΔΟ δεμ εκτοάζει, ξϋςε εκποξρχπεί ρσγκεκοιμέμεπ 
πξλιςικέπ απϊφειπ. Δπιυειοεί μϊμξ μα λειςξσογήρει χπ βήμα ελεϋθεοξσ διαλϊγξσ 
και χπ κέμςοξ παοαγχγήπ και διακίμηρηπ ιδεόμ.  

ξ ΔΚΘΑΛΔΟ υοξμξλξγείςαι απϊ ςα μέρα ςηπ δεκαεςίαπ ςξσ 1980 ρςξ πλαίριξ 
αμεπίρημχμ ρσμαμςήρεχμ παμεπιρςημιακόμ, ρςοαςιχςικόμ, διπλχμαςόμ και 
δημξριξγοάτχμ. Ξ ρςϊυξπ ςχμ ρσμαμςήρεχμ ασςόμ ήςαμ μα ποξρτέοξσμ μια 
αμενάοςηςη, ακαδημαψκή άπξφη ρυεςικά με ςιπ ενελίνειπ ρςιπ πεοιξυέπ ςηπ 
Λερξγείξσ, ςηπ Μξςιξαμαςξλικήπ Δσοόπηπ και ςηπ Λαϋοηπ Ηάλαρραπ, ρςξσπ 
ςξμείπ ςηπ Δσοχπαψκήπ ξλξκλήοχρηπ και ςχμ διαςλαμςικόμ ρυέρεχμ πξσ 
εμδιέτεοαμ άμερα ςημ Δλλάδα. ξμ Αποίλιξ ςξσ 1988, ξι ρσμαμςήρειπ ασςέπ 
πήοαμ θερμξθεςημέμη μξοτή και έςρι δημιξσογήθηκε ςξ Δλλημικϊ Ίδοσμα 
Αμσμςικήπ και Δσοχπαψκήπ Οξλιςικήπ (ΔΚΘΑΛΔΟ).  

Απϊ ςημ ίδοσρη ςξσ, ςξ ΔΚΘΑΛΔΟ έυει αμαπςϋνει πξλλέπ και ρημαμςικέπ 
δοαρςηοιϊςηςεπ και έυει γίμει γμχρςϊ ρε ακαδημαψκξϋπ, πξλιςικξϋπ και 
επιυειοημαςικξϋπ κϋκλξσπ ρςημ Δλλάδα και ςξ ενχςεοικϊ. Ακξλξσθόμςαπ ςιπ 
ενελίνειπ ςηπ εσοϋςεοηπ πεοιξυήπ, ξι δοαρςηοιϊςηςεπ ςξσ ΔΚΘΑΛΔΟ διεσοϋμθηκαμ 
για μα ρσμπεοιλάβξσμ εοεσμηςικά ποξγοάμμαςα πξσ θα ρσμέβαλαμ ρςημ 
εδοαίχρη ςχμ δημξκοαςιόμ ςηπ Αμαςξλικήπ, Ιεμςοικήπ και Μξςιξαμαςξλικήπ 
Δσοόπηπ με ςη δημιξσογία κξιμχμίαπ ςχμ πξλιςόμ, απξςελόμςαπ έμα ρημείξ 
αματξοάπ αμάμερα ρε ιδιχςικξϋπ και δημϊριξσπ τξοείπ ρε θέμαςα 
κξιμχμικξπξλιςικά, αρτάλειαπ και Δσοχπαψκήπ ξλξκλήοχρηπ.  ξ Δλλημικϊ 
Ίδοσμα Αμσμςικήπ και Δνχςεοικήπ Οξλιςικήπ μεςξμξμάζεςαι ρε Δλλημικϊ Ίδοσμα 
Δσοχπαψκήπ και Δνχςεοικήπ Οξλιςικήπ διαςηοόμςαπ ςξ ακοχμϋμιξ ΔΚΘΑΛΔΟ. 

Ζ μέα ξμξμαρία ςξσ Θδοϋμαςξπ εμπεοιείυε έμα ρατέπ μήμσμα: ρςξ πλαίριξ ςηπ 
Δσοχπαψκήπ Έμχρηπ και ςηπ εκκξλαπςϊμεμηπ ρσλλξγικήπ κσοιαουίαπ ςχμ κοαςόμ 
μελόμ ςηπ, ποέπει μα διαυχοιρθεί η εσοχπαψκή πξλιςική απϊ ςημ σπϊλξιπη 
ενχςεοική πξλιςική ςηπ Δλλάδαπ.  

Ωπ ρσμέπεια ασςήπ ςηπ αλλαγήπ, ςα επϊμεμα υοϊμια ςξ ΔΚΘΑΛΔΟ διεϋοσμε 
ρημαμςικά ςα εοεσμηςικά ςξσ εμδιατέοξμςα με ςημ σλξπξίηρη ικαμξϋ αοιθμξϋ 
ποξγοαμμάςχμ, με υοημαςξδϊςηρη ςηπ Δσοχπαψκήπ Δπιςοξπήπ και άλλχμ 
τξοέχμ, ρε θέμαςα εσοχπαψκήπ ξλξκλήοχρηπ, μεςαμάρςεσρηπ, αμθοχπίμχμ 
δικαιχμάςχμ, υοηρςήπ διακσβέομηρηπ και μεςαοοϋθμιρηπ ςξσ ςξμέα αρτάλειαπ 
(Security Sector Reform), εμέογειαπ και κλιμαςικόμ αλλαγόμ. ξ Ίδοσμα 
ρσμέυιρε, βεβαίχπ, ςημ εμαρυϊληρή ςξσ με παοαδξριακά ζηςήμαςα ενχςεοικήπ 
και αμσμςικήπ πξλιςικήπ ρε πεοιξυέπ και θέμαςα ϊπχπ ξι ελλημξςξσοκικέπ 
ρυέρειπ, ςα Βαλκάμια, η Λερϊγειξπ, η Λέρη Αμαςξλή και ξι διαςλαμςικέπ ρυέρειπ. 
Διαςήοηρε, επίρηπ, ςημ επικέμςοχρή ςξσ ρε λειςξσογικέπ ποξςάρειπ πξλιςικήπ και 
λιγϊςεοξ ρε θεχοηςική έοεσμα. 
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