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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Η διαδικασία της αυτοαξιολόγησης ενός οργανισµού µέσω του ευρωπαϊκού 
µοντέλου επιχειρηµατικής αριστείας έχει απώτερο στόχο τη βελτίωση της 
απόδοσης του οργανισµού. Τα κριτήρια του µοντέλου συνιστούν τη βάση της 
αξιολόγησης και αναδεικνύουν τα δυνατά και τα αδύνατα σηµεία του 
οργανισµού. Με τον τρόπο αυτό, καθίστανται εµφανείς οι ευκαιρίες προς 
βελτίωση. Στην παρούσα εργασία επιχειρείται µία εφαρµογή των κριτηρίων-
προϋποθέσεων του µοντέλου του E.F.Q.M. στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να 
διαπιστωθεί ο βαθµός στον οποίο ο οργανισµός είναι αποδοτικός και 
αποτελεσµατικός.    
 
Στο πρώτο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται µία σύντοµη ιστορική αναδροµή στο 
χώρο της ποιότητας και αναφέρονται οι εξελίξεις στο χώρο αυτό από την 
φάση της επιθεώρησης των παραγόµενων προϊόντων και υπηρεσιών έως την 
ανάπτυξη της διοίκησης ολικής ποιότητας. Επίσης, γίνεται λόγος για την 
εξέλιξη της ποιότητας στον δηµόσιο τοµέα.       
 
Στο δεύτερο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται το Ευρωπαϊκό Μοντέλο 
Επιχειρηµατικής Αριστείας. Συγκεκριµένα, αναλύονται οι αρχές αριστείας, από 
τις οποίες διέπεται το µοντέλο, η δοµή και τα κριτήρια του µοντέλου, καθώς 
και ο µηχανισµός λειτουργίας του. Επιπλέον, περιγράφεται η διαδικασία της 
αυτοαξιολόγησης, τα βήµατα που ακολουθούνται στη διαδικασία αυτή και οι 
µέθοδοι που χρησιµοποιούνται.   
  
Στο τρίτο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται µία σύντοµη ιστορική αναδροµή της 
διαδικασίας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, από τη συγκρότηση της Ε.Κ.Α.Χ. 
έως τη δηµιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπρόσθετα, περιγράφεται το 
θεσµικό σύστηµα της Ένωσης: τα όργανα διοίκησης, τα όργανα ελέγχου και 
τα λοιπά όργανα της Ένωσης.     
 
Στο τέταρτο κεφάλαιο αυτό αναλύεται η διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης σε επίπεδο εκτελεστικής, νοµοθετικής, δηµοσιονοµικής 
λειτουργίας και κατά τη σύναψη διεθνών συνθηκών. Επίσης, αναφέρονται οι 
συµµετέχοντες στη διαδικασία και τονίζεται ο ρόλος των διαπραγµατεύσεων 
στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων.         
 
Στο πέµπτο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης αναφορικά µε την οικονοµική ολοκλήρωση, την συνοχή και 



    

ανάπτυξη, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, την εξωτερική πολιτική και 
πολιτική ασφαλείας και τις εσωτερικές υποθέσεις.    
 
Στο έκτο κεφάλαιο αυτό αναλύονται οι δοµές της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε 
βάση τα κριτήρια-προϋποθέσεις του Ευρωπαϊκού Μοντέλου Επιχειρηµατικής 
Αριστείας: ηγεσία, πολιτική και στρατηγική, ανθρώπινοι πόροι, συνεργασίες 
και πόροι και διεργασίες.   
 
Στο έβδοµο κεφάλαιο αυτό αναπτύσσονται συµπεράσµατα που εξήχθησαν 
από την προσπάθεια αξιολόγησης των δυνατοτήτων και των αδυναµιών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης µε βάση τα κριτήρια-προϋποθέσεις του Ευρωπαϊκού 
Μοντέλου Επιχειρηµατικής Αριστείας. 
  
Με βάση την παραπάνω ανάλυση, η αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε 
κριτήριο το ευρωπαϊκό µοντέλο επιχειρηµατικής αριστείας συναντά πολλές 
δυσκολίες, καθώς η Ένωση αποτελεί έναν πολυσυµµετοχικό οργανισµό, µε 
έντονα πολιτικά χαρακτηριστικά, που αναπτύσσει πολιτικές για ένα εξαιρετικά 
ευρύ φάσµα δραστηριοτήτων. Παρόλα αυτά µπορούµε να εξάγουµε ορισµένα 
συµπεράσµατα σχετικά µε τα δυνατά και τα αδύναµα σηµεία του συστήµατος 
διοίκησης και λειτουργίας της Ε.Ε., µε βάση την ικανοποίηση των 
προϋποθέσεων του µοντέλου του E.F.Q.M. 
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Σελίδα I 

 

Στο σηµείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ανθρώπους που µε στήριξαν 

και µε ενθάρρυναν κατά την διάρκεια της εκπόνησης της διπλωµατικής µου 

εργασίας καθώς και τους ανθρώπους µε τους οποίους συνεργάστηκα για την 

υλοποίηση της. 

 

Πρώτα, επιθυµώ να ευχαριστήσω τον επιβλέποντα καθηγητή της 

διπλωµατικής µου εργασίας, κ. Γεώργιο Μποχώρη για την ανάθεση του 

συγκεκριµένου θέµατος διπλωµατικής εργασίας, που υπήρξε εξαιρετικά 

ενδιαφέρον για εµένα. Επίσης, ευχαριστώ τον κ. Μποχώρη για την 

καθοδήγηση, το ενδιαφέρον και την συµπαράσταση του προς το πρόσωπο 

µου κατά την διάρκεια των εργασιών στα πλαίσια της εκπόνησης της 

διπλωµατικής µου εργασίας. 

 

Ακόµα, θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς όλους τους καθηγητές µου και 

εν γένει το διδακτικό προσωπικό του τµήµατος Οργάνωσης και ∆ιοίκησης 

Επιχειρήσεων του Πανεπιστηµίου Πειραιώς, στους οποίους οφείλω την 

απόκτηση της µόρφωσης και των γνώσεων µου πάνω στο αντικείµενο της 

διοίκησης επιχειρήσεων-διοίκησης ολικής ποιότητας και την οικογένεια µου 

χωρίς την συµπαράσταση και την υποστήριξη της οποίας δεν θα µπορούσα 

να πραγµατοποιήσω τις σπουδές αυτές. 

 

 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 



 

Σελίδα 1 

ΜΕΡΟΣ 1Ο:  

 

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

   

 

1.1 Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

 

 

Η ποιότητα αποτελεί µία έννοια που αποκτά ολοένα και µεγαλύτερη σηµασία 

στη σύγχρονη κοινωνική και οικονοµική πραγµατικότητα και επηρεάζει τόσο την 

καταναλωτική όσο και την επιχειρηµατική συµπεριφορά.  

 

Επιχειρώντας µία σύντοµη ιστορική ανασκόπηση της εξέλιξης της ποιότητας, 

διαπιστώνουµε ότι έχει βαθιές ιστορικές ρίζες. Συγκεκριµένα, µε την έναρξη της 

Βιοµηχανικής Επανάστασης και την επιτάχυνση της τεχνολογικής προόδου ο 

έλεγχος ποιότητας αναφερόταν αρχικά στην επιθεώρηση των παραγόµενων 

προϊόντων ή υπηρεσιών και αργότερα στον έλεγχο της ποιότητας των 

διαδικασιών παραγωγής.  

 

Στη συνέχεια, ο δεύτερος παγκόσµιος πόλεµος είχε ως συνέπεια την αλµατώδη 

αύξηση της βιοµηχανικής παραγωγής πολεµικού υλικού και την
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Σελίδα 2 

εντατικοποίηση των ερευνών για την εφαρµογή ενός οργανωµένου 

συστήµατος ποιότητας. Έτσι, µε τη βοήθεια της στατιστικής επιστήµης 

καθιερώθηκε ο στατιστικός έλεγχος ποιότητας, ο οποίος ήταν το κυρίαρχο 

µέσο επίτευξης των αποδεκτών ορίων των φυσικών µεταβλητών ενός 

προϊόντος.  

 

Θεµελιώδης ήταν η συµβολή των αµερικανών W. Edwards Deming και 

Joseph Juran στην εισαγωγή των τεχνικών στατιστικού ποιοτικού ελέγχου 

(Evans and Lindsay, 2002). Πυρήνας της φιλοσοφίας τους ήταν ότι η ευθύνη 

για την ποιότητα δεν αποτελεί αρµοδιότητα ενός µεµονωµένου τµήµατος του 

οργανισµού αλλά συνιστά υπόθεση όλων των τµηµάτων (ολιστική 

προσέγγιση). Επιπλέον, η διαχείριση της ποιότητας απαιτεί µακροχρόνιους 

στόχους (Petersen, 1999: 5 8). Προς την κατεύθυνση αυτή, ιδιαίτερα 

σηµαντική κρίνεται η δέσµευση της ανώτατης διοίκησης στο σχεδιασµό, τον 

έλεγχο και τη βελτίωση της ποιότητας και στην υιοθέτηση της πολιτικής 

συνεχούς βελτίωσης (Longenecker and Scazzero, 1996: 8 2). Το 1951 

θεσπίστηκε από τους Ιάπωνες το βραβείο Deming, το οποίο απονέµεται σε 

ετήσια βάση σε άτοµα ή επιχειρήσεις που έκαναν τις αποτελεσµατικότερες 

προσπάθειες για τη βελτίωση της ποιότητας (Evans and Lindsay, 2002). 

 

Επιπρόσθετα, στους “γκουρού” της ποιότητας προστίθεται ο Philip Crosby, ο 

οποίος έδωσε έµφαση στην παραγωγή χωρίς τη δηµιουργία ελαττωµατικών 

αποτελεσµάτων (zero defects), στη συµµετοχή όλων των εργαζοµένων ενός 

οργανισµού στην διαδικασία της ποιότητας (Hartman, 2002) και κυρίως στο 

σηµαντικό ρόλο της ανώτατης διοίκησης στη διαδικασία βελτίωσης (Dale, 

2003). Τέλος, οι A.V. Feigenbaum και G. Tauguchi επικεντρώθηκαν στον 

έλεγχο ολικής ποιότητας (Huggins, 1998: 4 1) και ο K. Irshikawa, που 

εισήγαγε τους κύκλους ποιότητας (Kruger, 2001: 13 3).  

 

Έτσι, η έννοια του ποιοτικού ελέγχου διευρύνθηκε σε διαδικασία διασφάλισης 

ποιότητας, µε την εισαγωγή συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας, τα οποία 

υιοθετήθηκαν σε πρώτη φάση από τις Η.Π.Α. στον στρατιωτικό τοµέα. Το 
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Σελίδα 3 

1987 ο ∆ιεθνής Οργανισµός Τυποποίησης (International Standardization 

Organization) εξέδωσε πρότυπα για τη διασφάλιση ποιότητας, τη γνωστή 

σειρά ISO 9000. Τα πρότυπα χρησιµοποιούνται ως οδηγός στη πορεία ενός 

οργανισµού για τη διασφάλιση ποιότητας, αλλά και ως µέτρο για την 

αξιολόγησή της. Η τελευταία αναθεώρηση της σειράς πραγµατοποιήθηκε το 

2000 µε την έκδοση των προτύπων ISO 9000:2000, τα οποία δίνουν έµφαση 

στις αρχές της ∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας. 

 

Με την πάροδο των ετών, η διασφάλιση ποιότητας εµπλουτίστηκε µε 

επιπλέον στοιχεία περιλαµβάνοντας στο σύστηµα ποιότητας όχι µόνο τα 

προϊόντα ή τις υπηρεσίες και τις διεργασίες, αλλά και τον οργανισµό κι έτσι 

οικοδοµείται η ∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας (∆.Ο.Π.). Η ∆.Ο.Π. είναι ένα 

ανθρωποκεντρικό σύστηµα διοίκησης που στοχεύει στη συνεχή αύξηση της 

ικανοποίησης των πελατών σε συνεχώς χαµηλό κόστος και αποτελεί µία 

συστηµική προσέγγιση και ένα ολοκληρωµένο µέρος µίας υψηλού επιπέδου 

στρατηγικής (Evans and Lindsay, 2002). Βασικές αρχές της φιλοσοφίας αυτής 

είναι η εστίαση στις ανάγκες και απαιτήσεις των πελατών, η συνεχής βελτίωση 

και η ολιστική συµµετοχή και η οµαδική εργασία (Dimitriades, 2000: 6 7/8).  

 

Η εφαρµογή της ∆.Ο.Π. πραγµατοποιείται µέσω κατάλληλων συστηµάτων, 

µεθόδων και τεχνικών (Mathews, Ueno, Kekale, Repka, Pereira and Silva, 

2001: 18 7, pp. 692-707; Tari and Sabater 2003; Scheuermann, Zhu and 

Scheuermann, 1997: 97 7; Zairi and Youssef, 1995: 12 6). Στο διάγραµµα 1 

απεικονίζονται συνοπτικά τα στάδια εξέλιξης του ελέγχου ποιότητας.  
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Σελίδα 4 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 1: ΣΤΑ∆ΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΠΗΓΗ: Τσιότρας, ∆. Γεώργιος (2002), σελ. 26.   
 
 
Η εφαρµογή της ∆.Ο.Π. έχει σηµαντικά θετικά αποτελέσµατα στην ποιότητα 

και τα λειτουργικά και χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα του οργανισµού 

(Escrig-Tena, 2004: 21 6), αυξάνοντας έτσι την ανταγωνιστικότητά του. 

Συγκεκριµένα, η επίτευξη ανώτερης ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών 

οδηγεί σε βελτίωση του µεριδίου αγοράς του οργανισµού, µεγαλύτερη 

αφοσίωση των πελατών, αυξηµένη παραγωγικότητα και υψηλότερες τιµές των 

προσφερόµενων προϊόντων/ υπηρεσιών (Omachnou, 2004). Βέβαια, η 

ποιότητα πρέπει να εφαρµόζεται σε όλες τις δραστηριότητες και λειτουργίες 

του οργανισµού και οι στόχοι απόδοσης πρέπει να τίθενται σε όρους 

ποιότητας (Brown, Van der Wiele and Millen, 1999:8). 

 

Η προσέγγιση αυτή εφαρµόζεται σε οργανισµούς ανεξάρτητα από το µέγεθός 

τους, από µικροµεσαίες επιχειρήσεις (Yusof and Aspinwall, 2000: 20 6) έως 

οργανισµούς που δραστηριοποιούνται σε διεθνές περιβάλλον (Mehra and 

Agrawal, 2003: 20 9).  Βασικοί παράγοντες της επιτυχηµένης εφαρµογής της 

∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ 
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Σελίδα 5 

∆.Ο.Π. αποτελούν η κατανόηση εκ µέρους της διοίκησης της φύσης και του 

σκοπού της ∆.Ο.Π., η χρονική περίοδος από την υιοθέτησή της, η 

συµπερίληψη των στόχων ποιότητας στη διαδικασία στρατηγικού σχεδιασµού, 

η συµµετοχή των εργαζοµένων στη διαδικασία εφαρµογής (Taylor and Wright, 

2003).   

 
Η ∆ΟΠ σχετίζεται θετικά µε την καινοτοµία, καθώς καλλιεργεί ένα σύστηµα και 

µία κουλτούρα που προσφέρουν γόνιµο έδαφος για την ανάπτυξη της 

καινοτοµίας. Έτσι, τόσο η καινοτοµία όσο και η ποιότητα συνιστούν 

κατάλληλους στόχους για τους οργανισµούς στη προσπάθεια 

διαφοροποίησης τους από τους ανταγωνιστές τους (Prajogo and Sohal, 

2006:168).      

 

Με κύριο άξονα την προσέγγιση της ∆.Ο.Π., έχει δοθεί έµφαση όχι µόνο στη 

βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων αλλά και στη βελτίωση της ποιότητας 

των υπηρεσιών. Ωστόσο, οι µέθοδοι και οι τεχνικές διαφοροποιούνται στην 

περίπτωση των υπηρεσιών, καθώς οι διαστάσεις της ποιότητας στις 

υπηρεσίες διαφέρουν από αυτές των προϊόντων (Yang, Jun and Peterson, 

2004: 24 11; Behara and Gundersen, 2001: 18 6; Kunst and Lemmink, 1992). 

Μία βασική τεχνική αποτελεί το Servqual, το οποίο µετρά την ικανοποίηση του 

πελάτη και βασίζεται στην προσέγγιση του κενού (gap) ανάµεσα στην 

προσδοκία της υπηρεσίας και στην πραγµατική υπηρεσία (Yang, 2003: 13 4; 

Ghobadian, Speller and Jones, 1994:11 9; Dotchin and Oakland, 1994: 11 3; 

Dotchin and Oakland, 1994:11 4). 

 

Στα πλαίσια της ∆.Ο.Π. έχουν σχεδιαστεί και αναπτυχθεί πολλά µοντέλα, τα 

οποία συµβάλλουν στην αύξηση της απόδοσης ενός οργανισµού, 

στοχεύοντας στην επιχειρηµατική αριστεία (Macleod and Baxter, 2001: 19 4; 

Tummala  and Tang, 1996: 13 4). Τα κυριότερα από αυτά είναι το ιαπωνικό 

Deming Prize, το αµερικάνικο Malcolm  Baldrige National Quality Award και το 

ευρωπαϊκό European Quality Award.        
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Σελίδα 6 

Τα τελευταία χρόνια, ορισµένα από τα µοντέλα  διοίκησης ολικής ποιότητας, 

στα πλαίσια των αναθεωρήσεών τους, έχουν υιοθετήσει τον όρο 

«επιχειρηµατική αριστεία» στην θέση της ∆.Ο.Π. δίνοντας µεγαλύτερη έµφαση 

στον ρόλο του ανθρώπινου κεφαλαίου στην αύξηση της απόδοσης του 

οργανισµού (Dale, Zairi, Van der Wiele, and Wliiams, 2000:4 3; Adebanjo, 

2001: 5 3).  

 

Σε γενικές γραµµές, έχουν αναπτυχθεί ολοκληρωµένες προσεγγίσεις για το 

µέλλον και την αναζωπύρωση του ενδιαφέροντος για την υιοθέτηση της 

∆.Ο.Π., δεδοµένης της σύγχρονης µορφής των οργανισµών (Williams, Van 

der Wiele, Van Irwaarden  and Visser, 2004: 21 6), της διαµόρφωσης της 

αγοράς, της τεχνολογίας και της πολιτικής για το περιβάλλον (McAdam and 

Henderson, 2004: 21 1; Dale, 2002: 6 4; Mehra, Hoffman and Sirias, 2001: 21 

5/6).  

 

 

1.2 Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ   

 

 

Η εξέλιξη της ποιότητας στον δηµόσιο τοµέα δεν χαρακτηρίζεται από την ίδια 

ανάπτυξη που γνώρισε στους ιδιωτικούς οργανισµούς, καθώς οι 

προϋποθέσεις λειτουργίας των δηµόσιων και των ιδιωτικών οργανισµών δεν 

ταυτίζονται.    

 

Σύµφωνα µε την πολιτική επιστήµη υπάρχουν σηµαντικές διαφορές ανάµεσα 

στους ιδιωτικούς και τους δηµόσιους οργανισµούς, εφόσον οι περισσότεροι 

δηµόσιοι οργανισµοί δεν έχουν την ίδια ελευθερία στρατηγικής όπως στην 

περίπτωση των ιδιωτικών, εφόσον ορισµένοι στρατηγικοί στόχοι 

αποφασίζονται από την πολιτική ηγεσία. Το γεγονός αυτό παρεµποδίζει την 

ικανότητα λειτουργίας των δηµόσιων οργανισµών και πολλές φορές τους 

αναγκάζει να λάβουν αποφάσεις, οι οποίες δεν έχουν θετικό αντίκτυπο στην 

κοινωνία γενικότερα. Επιπλέον, επηρεάζονται οι διαθέσιµοι πόροι των 
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δηµοσίων οργανισµών, καθώς οι τελευταίοι δεν διαθέτουν πάντα τους 

απαιτούµενους πόρους για την κάλυψη της ζήτησης κι έτσι εξυπηρετούνται οι 

πελάτες κατά προτεραιότητα. Η πρακτική αυτή δεν εφαρµόζεται βέβαια, στους 

ιδιωτικούς οργανισµούς. Επιπρόσθετα, οι περισσότεροι δηµόσιοι οργανισµοί 

έχουν περιορισµούς στη διοίκηση των ανθρωπίνων πόρων, εφόσον πολλοί 

εργαζόµενοι στον τοµέα αυτό καλύπτονται από συλλογικές συµφωνίες 

διαπραγµάτευσης, οι οποίες περιορίζουν τη δυνατότητα των δηµόσιων 

οργανισµών να αναπτύξουν σχετικές πρωτοβουλίες (Eskildsen, Kristensen 

and J`rn Juhl, 2004: 16 1). 

 

Άλλωστε, οι δύο τοµείς εξυπηρετούν διαφορετικά ενδιαφερόµενα µέρη, καθώς 

ο ιδιωτικός τοµέας εξυπηρετεί τους πελάτες και τους µετόχους, ενώ ο 

δηµόσιος τοµέας λαµβάνει υπόψη τις απαιτήσεις των χρηστών τους π.χ. 

ψηφοφόροι, φορολογούµενοι (McAdam and Saulters, 2000: 11 4/5 & 6). 

 

Παρά τις διαφορές αυτές, ιδιωτικοί και δηµόσιοι οργανισµοί αντιµετωπίζονται 

συχνά µε τον ίδιο τρόπο, ιδιαίτερα σε ότι αφορά στα µοντέλα διοίκησης. Τα 

περισσότερα υποδείγµατα έχουν αναπτυχθεί λαµβάνοντας υπόψη ιδιωτικές 

επιχειρήσεις, όµως υποστηρίζεται ότι δηµόσιοι οργανισµοί µπορούν να 

υιοθετήσουν τα υποδείγµατα αυτά, χωρίς αλλαγές.  

 

Προς την κατεύθυνση αυτή, τα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας ISO  είναι τα 

ίδια τόσο για τους ιδιωτικούς, όσο και για τους δηµόσιους οργανισµούς. 

Επίσης, το ευρωπαϊκό µοντέλο επιχειρηµατικής αριστείας του E.F.Q.M. έχει 

καθιερώσει ένα εξειδικευµένο πρόγραµµα βραβείου ποιότητας για τους 

δηµόσιους οργανισµούς, που δραστηριοποιούνται στο χώρο της 

Εκπαίδευσης, της Υγείας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ωστόσο το πλαίσιο 

αξιολόγησης των υποψηφίων που χρησιµοποιείται δεν έχει διαφορές από την 

περίπτωση των ιδιωτικών οργανισµών.     

 

Γενικότερα, τα βραβεία ποιότητας έχουν δύο βασικούς στόχους: ο ένας 

αναφέρεται στην εισαγωγή ανταγωνιστικών στοιχείων σε τοµείς του δηµόσιου 
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και του ιδιωτικού τοµέα και ο άλλος στην ενθάρρυνση της οργανωσιακής 

µάθησης. Έτσι, υπάρχουν τόσο στοιχεία ανταγωνισµού όσο και στοιχεία 

συνεργασίας στα βραβεία ποιότητας. Στην περίπτωση του δηµόσιου τοµέα, το 

σχετικά χαµηλό ποσοστό συµµετοχής σε πολλά βραβεία ποιότητας 

υποδηλώνει ότι η µαθησιακή διαδικασία καθίσταται σηµαντικότερη σε σχέση 

µε την ενθάρρυνση της ανταγωνιστικότητας, η οποία αντίθετα είναι έκδηλη 

στον ιδιωτικό τοµέα. Κατά συνέπεια η ενθάρρυνση της ανταγωνιστικότητας 

που απορρέει από τα βραβεία ποιότητας δεν εκτιµάται υψηλή σε χώρες όπου 

η πλειοψηφία των δηµόσιων οργανισµών βρίσκονται σε πρώιµο στάδιο 

αναφορικά µε τη διοίκηση της ποιότητας (LÖffler, 2001:21). 

 

Η εισαγωγή και υιοθέτηση ολοκληρωµένων µοντέλων διοίκησης στους 

δηµόσιους οργανισµούς είναι µία πραγµατικότητα, παρά το γεγονός ότι οι 

ιδιωτικοί και οι δηµόσιοι οργανισµοί δεν επιτυγχάνουν άριστα αποτελέσµατα 

µε το ίδιο τρόπο. Συγκεκριµένα, οι ιδιωτικοί οργανισµοί επιτυγχάνουν τα 

επιδιωκόµενα αποτελέσµατα υιοθετώντας µια συστηµική προσέγγιση των 

µοντέλων, ενώ στον δηµόσιο τοµέα δίνεται έµφαση στην ανθρώπινη 

διάσταση. Στα πλαίσια αυτά, έρευνες έχουν αποδείξει ότι αναφορικά µε τη 

δοµή του µοντέλου του E.F.Q.M., οι ιδιωτικές εταιρίες δίνουν µεγαλύτερη 

έµφαση στα κριτήρια «Ηγεσία» και «Πολιτική και Στρατηγική» από ότι οι 

δηµόσιοι οργανισµοί. Σε αντιδιαστολή, παρατηρείται µία τάση απόδοσης 

µεγαλύτερης βαρύτητας εκ µέρους των δηµόσιων οργανισµών στα κριτήρια 

«Ανθρώπινοι Πόροι», «Συνεργασίες και Πόροι», «Αποτελέσµατα στο 

Ανθρώπινο ∆υναµικό» και «Επιχειρησιακά Αποτελέσµατα» (Eskildsen, 

Kristensen and J`rn Juhl, 2004: 16 1).  

 

Σε γενικές γραµµές, η ποιότητα στον δηµόσιο τοµέα- σε τοπικό, περιφερειακό, 

εθνικό και οµοσπονδιακό επίπεδο- δεν έχει συναντήσει την ανάπτυξη που έχει 

γνωρίσει στον ιδιωτικό τοµέα. Παρόλα αυτά, πολλοί δηµόσιοι οργανισµοί 

έχουν πραγµατοποιήσει αξιόλογη πρόοδο ενσωµατώνοντας τις αρχές της 

ποιότητας στα πλαίσια λειτουργίας τους 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ 

ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ 

 

 

2.1 ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

(E.F.Q.M.) 

 

 

Το Ευρωπαϊκό Ίδρυµα για τη ∆ιοίκηση Ποιότητας (E.F.Q.M.) είναι ένας 

συλλογικός, µη κερδοσκοπικός οργανισµός, ο οποίος συστήθηκε το 1988 από 

14 ηγετικές ευρωπαϊκές επιχειρήσεις µε αποστολή να αποτελέσει την 

κινητήριο δύναµη για µία συνεχή επιχειρηµατική τελειότητα στην Ευρώπη και 

µε όραµα τη δηµιουργία ενός κόσµου, όπου οι ευρωπαϊκοί οργανισµοί θα 

ξεχωρίζουν. (E.F.Q.M. 2003). Κεντρικός άξονας λειτουργίας του E.F.Q.M. 

είναι η υιοθέτηση, εκ µέρους των οργανισµών, της ∆ιοίκησης Ολικής 

Ποιότητας ως βασική στρατηγική και σύστηµα διαχείρισης για την επίτευξη 

ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων, µέσω της διαδικασίας συνεχούς βελτίωσης. 

 

Το E.F.Q.M. σε συνεργασία µε την επιστηµονική εταιρία European 

Organization for Quality (EOQ), η οποία αρχικά είχε εστιάσει το ενδιαφέρον 

της σε θέµατα τυποποίησης, δηµιούργησαν ένα βραβείο ποιότητας µε το 

όνοµα European Quality Award (EQA), το οποίο απονέµεται ετησίως από το 

1992 (∆ερβιτσιώτης, 2001; Στεφανάτος, 2000). Το εν λόγω βραβείο 

απευθύνεται στις παρακάτω κατηγορίες οργανισµών (George, Cooper, 

Douglas, 2003:18 2; Larsen and Häversjö, 1998: 9 4&5): 

� Μεγάλες επιχειρήσεις και επιχειρηµατικές µονάδες. 

� Λειτουργικά τµήµατα επιχειρήσεων. 

� ∆ηµόσιοι οργανισµοί. 

� Μικροµεσαίες επιχειρήσεις. 
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Ο πρωταρχικός σκοπός του Ευρωπαϊκού Βραβείου Ποιότητας είναι να 

υποστηρίξει, να ενθαρρύνει και να αναγνωρίσει την ανάπτυξη της 

αποτελεσµατικής ∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας από τους ευρωπαϊκούς 

οργανισµούς (Ghobadian and Woo, 1996: 13 2). 

 

Προς την κατεύθυνση του Ευρωπαϊκού Βραβείου Ποιότητας το E.F.Q.M. 

εισήγαγε µία πυραµίδα, η οποία αποτελείται από τρία επίπεδα 

επιχειρηµατικής αριστείας και είναι εφαρµόσιµη σε κάθε οργανισµό ή 

οργανωσιακή µονάδα ανεξαρτήτως µεγέθους, ωριµότητας και τοµέα 

δραστηριότητας. Η κατάταξη των οργανισµών ή των οργανωσιακών µονάδων 

στην πυραµίδα αυτή επιτυγχάνεται µε τη µέθοδο της αυτό-αξιολόγησης µε 

βάση τα κριτήρια του µοντέλου του E.F.Q.M.. Τα τρία επίπεδα επιχειρηµατικής 

αριστείας είναι τα εξής: 

1. ∆έσµευση στην επιχειρηµατική αριστεία: αφορά οργανισµούς ή 

επιχειρησιακά τµήµατα οργανισµών που βρίσκονται στην αρχή της 

πορείας τους προς την επιχειρηµατική αριστεία και η έµφαση δίνεται στην 

κατανόηση εκ µέρους των οργανισµών των πραγµατικών τους επιδόσεων 

και στην καθιέρωση προτεραιοτήτων βελτίωσης µε τη χρήση του µοντέλου 

του E.F.Q.M.     

2. Αναγνώριση για την επιχειρηµατική αριστεία: απευθύνεται σε οργανισµούς 

ή επιχειρησιακά τµήµατα οργανισµών που έχουν εφαρµόσει τις αρχές της 

∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας µε επιτυχία.   

3. Ευρωπαϊκό βραβείο ποιότητας: αποτελεί το υψηλότερο επίπεδο 

επιχειρηµατικής αριστείας και αφορά οργανισµούς που επιτυγχάνουν 

υψηλά επίπεδα απόδοσης και συνιστούν υποδείγµατα σε ευρωπαϊκή και 

παγκόσµια κλίµακα.  

 

Βασικός στόχος των επιπέδων επιχειρηµατικής αριστείας είναι η παροχή 

πρακτικών εργαλείων και υπηρεσιών που βοηθούν τους οργανισµούς να 

βελτιώσουν την απόδοσή τους.     
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Τον Ιανουάριο του 2003 το E.F.Q.M. αριθµούσε περίπου 800 οργανισµούς 

από τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες και από τους περισσότερους τοµείς 

δραστηριοτήτων. Εκτός από το µοντέλο επιχειρηµατικής αριστείας (E.F.Q.M. 

model) και το βραβείο (European Quality Award), το ίδρυµα παρέχει µία σειρά 

υπηρεσιών στα µέλη του στα πλαίσια των δραστηριοτήτων τους για συνεχή 

βελτίωση. 

 

 

2.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ 

 

 

Το ευρωπαϊκό µοντέλο επιχειρηµατικής αριστείας αποτελεί ένα πλαίσιο µη 

περιοριστικό, το οποίο βασίζεται σε εννέα κριτήρια και χρησιµοποιείται για την 

αξιολόγηση της απόδοσης ενός οργανισµού ως προς την επιχειρηµατική 

αριστεία. Το µοντέλο αναγνωρίζει ότι υπάρχουν πολλές προσεγγίσεις για την 

επίτευξη µίας διαρκούς επιχειρηµατικής αριστείας και βασίζεται στην αρχή ότι 

(E.F.Q.M., 2003) : 

 

 «Τα άριστα αποτελέσµατα αναφορικά µε την Απόδοση, τους Πελάτες, το 

Ανθρώπινο ∆υναµικό και την Κοινωνία επιτυγχάνονται µέσω της Ηγεσίας, που 

κατευθύνει την Πολιτική και Στρατηγική, οι οποίες πραγµατοποιούνται µέσω 

του Ανθρώπινου ∆υναµικού, των Συνεργασιών, των Πόρων και των 

∆ιεργασιών.»   

 

Το µοντέλο του E.F.Q.M. συνιστά ένα πρακτικό εργαλείο για τους 

οργανισµούς που επιθυµούν να εφαρµόσουν ένα ολοκληρωµένο σύστηµα 

διοίκησης, καθώς βοηθάει τους ενδιαφερόµενους: 

- Να προσδιορίσουν την απόδοσή τους. 

- Να εντοπίσουν τα δυνατά τους σηµεία αλλά και τις αδυναµίες τους. 

- Να προωθήσουν τα κατάλληλα µέτρα για την αντιµετώπιση των 

προβληµάτων τους. 
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Το ευρωπαϊκό µοντέλο επιχειρηµατικής αριστείας διέπεται από ορισµένες 

θεµελιώδεις αρχές αριστείας, οι οποίες είναι οι ακόλουθες:  

 

 Προσανατολισµός στα αποτελέσµατα (Results Orientation) 

 

Η αριστεία είναι άµεσα συνυφασµένη µε την ικανοποίηση όλων των 

ενδιαφερόµενων µερών ενός οργανισµού (πελάτες, εργαζόµενοι, µέτοχοι, 

κοινωνικό σύνολο, προµηθευτές). Οι οργανισµοί που στοχεύουν στην 

επιχειρηµατική τελειότητα παρακολουθούν τις ανάγκες και επιθυµίες των 

ενδιαφεροµένων µερών, καταγράφουν τις εµπειρίες τους και παράλληλα 

παρακολουθούν τις ενέργειες των ανταγωνιστών τους, ώστε να µπορέσουν να 

επιτύχουν το βέλτιστο αποτέλεσµα.     

 

 Εστίαση στον πελάτη (Customer Focus) 

 

Ο πελάτης αποτελεί τον τελικό αποδέκτη της ποιότητας των προσφερόµενων 

προϊόντων και υπηρεσιών. Η καταναλωτική πίστη, η συγκράτηση και το 

µερίδιο αγοράς αυξάνουν όταν ο οργανισµός επικεντρώνεται στις ανάγκες και 

επιθυµίες των υφιστάµενων και µελλοντικών πελατών.   

 

 Ηγεσία και Σταθερότητα στο Σκοπό (Leadership and Constancy of 

Purpose) 

 

Η ηγεσία καθιερώνει σε κάθε οργανισµό µία εταιρική κουλτούρα, ένα σύστηµα 

αξιών και ένα σύστηµα διακυβέρνησης, που χαρακτηρίζουν την λειτουργία και 

καταδεικνύουν µε σαφήνεια τον σκοπό του οργανισµού. Με τον τρόπο αυτό η 

ηγεσία δίνει τις κατευθύνσεις για την επίτευξη της άριστης απόδοσης του 

οργανισµού. 

 

 ∆ιοίκηση µέσω ∆ιεργασιών και Γεγονότων (Management by Processes 

and Facts) 
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Η διοίκηση ενός οργανισµού µε µία σειρά από αλληλεξαρτώµενα και 

αλληλένδετα συστήµατα και διεργασίες αυξάνει την αποδοτικότητα του 

οργανισµού όταν η διοίκηση αυτή επιτυγχάνεται µε έναν συστηµατικό τρόπο. 

Οι διεργασίες αυτές αναπτύσσονται, διαχειρίζονται και βελτιώνονται τακτικά, 

σύµφωνα µε αξιόπιστες πληροφορίες που πηγάζουν τόσο από τα 

ενδιαφερόµενα µέρη όσο και από τους ανταγωνιστές. 

 

 Ανάπτυξη και Ανάµιξη των Ανθρωπίνων Πόρων (People Development and 

Involvement)  

 

Η µεγιστοποίηση των δυνατοτήτων και της ενεργούς συµµετοχής των 

εργαζοµένων, µε την καθιέρωση κοινών αξιών και κουλτούρας εµπιστοσύνης, 

συµβάλλει στην επιχειρηµατική αριστεία. Η απελευθέρωση του ανθρώπινου 

κεφαλαίου, µέσω της ενδυνάµωσής του, συνιστά καταλυτικό παράγοντα της 

αύξησης της απόδοσης ενός οργανισµού.  

 

 Συνεχής µάθηση, Καινοτοµία και Βελτίωση (Continuous Learning, 

Innovation and Improvement) 

 

Ένας οργανισµός λειτουργεί αποτελεσµατικότερα όταν διαχειρίζεται σωστά τη 

γνώση, καλλιεργεί την συνεχή µάθηση και το πνεύµα καινοτοµίας, µε σκοπό 

τη δηµιουργία µίας κουλτούρας διαρκούς βελτίωσης. 

 

 Ανάπτυξη συνεργασιών (Partnership Development) 

 

Η ανάπτυξη συνεργασιών αµοιβαίου συµφέροντος εκ µέρους µίας οργανισµού 

µε πελάτες, προµηθευτές, κοινωνικούς εταίρους ή ακόµα και µε ανταγωνιστές 

µπορεί να προσθέσει αξία στο τελικό προϊόν ή υπηρεσία. Οι συνεργάτες 

στοχεύουν σε ένα κοινό αποτέλεσµα στηριζόµενοι στην εµπιστοσύνη και την 

ανταλλαγή γνώσης και πόρων.   

 

 Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (Corporate Social Responsibility) 
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Η αριστεία περιλαµβάνει την υπέρβαση του κανονιστικού πλαισίου 

λειτουργίας µίας οργανισµού και την κατανόηση και ανταπόκριση µίας 

προσδοκίες των ενδιαφεροµένων µερών. Ο στόχος µίας επιτυγχάνεται µε την 

υιοθέτηση µίας ηθικής προσέγγισης, η οποία έχει ως κεντρικό άξονα την 

κοινωνική υπευθυνότητα του οργανισµού.    

 

Οι αποφάσεις που λαµβάνονται µε βάση τα αποτελέσµατα της 

αυτοαξιολόγησης µε το µοντέλο του Ε.F.Q.M. έχουν στόχο τη βελτίωση της 

οργανωσιακής αριστείας. Το µοντέλο επιχειρηµατικής αριστείας του E.F.Q.M. 

αποτελεί ένα χρήσιµο εργαλείο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, καθώς η 

δοµή του επιτρέπει την διεξαγωγή της πρώτης φάσης ανάλυσης, δηλαδή τον 

καθορισµό µίας προβληµατικής κατάστασης (δυνατά σηµεία και σηµεία προς 

βελτίωση), αλλά παράλληλα δεν παρουσιάζει συγκεκριµένες κατευθύνσεις 

αναφορικά µε τη δεύτερη φάση ανάλυσης, δηλαδή τον καθορισµό του 

προβλήµατος. Ο καθορισµός του προβλήµατος αποτελεί την αφετηρία για τη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά µε τα µέτρα βελτίωση (Rusjan, 2005: 

16 3).    

  

 

2.3 ∆ΟΜΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ  

2.3.1 ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΟΥ E.F.Q.M. 

 

 

Το µοντέλο του E.F.Q.M. απαρτίζεται από εννέα κριτήρια, το καθένα από τα 

οποία προσδιορίζεται µε λεπτοµέρεια από ένα σύνολο υποκριτηρίων. Τα 

κριτήρια αυτά συνιστούν τον πυρήνα του µοντέλου και είναι τα ακόλουθα 

(Assessor Scorebook 1999): 

1. Ηγεσία: αναφέρεται στον τρόπο µε το οποίο οι ηγέτες αναπτύσσουν και 

διευκολύνουν την πραγµατοποίηση της αποστολής και του οράµατος του 

οργανισµού, αναπτύσσουν τις απαιτούµενες αξίες για µακροχρόνια 

επιτυχία και τις εφαρµόζουν µε τις κατάλληλες πράξεις και συµπεριφορές 
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και αναµειγνύονται προσωπικά για να εξασφαλίσουν ότι το σύστηµα 

διοίκησης του οργανισµού αναπτύσσεται και εφαρµόζεται.   

2. Πολιτική και Στρατηγική: εστιάζει στον τρόπο µε τον οποίο ο οργανισµός 

εφαρµόζει την αποστολή του και το όραµά του µέσω µίας στρατηγικής, η 

οποία βασίζεται στις ανάγκες των ενδιαφεροµένων µερών και 

υποστηρίζεται από τις σχετικές πολιτικές, σχέδια, στόχους και διεργασίες. 

3. Ανθρώπινο ∆υναµικό: προσδιορίζει τον τρόπο µε τον οποίο ο 

οργανισµός αναπτύσσει και απελευθερώνει τις γνώσεις και όλες τις 

δυνατότητες του ανθρώπινου δυναµικού του, σε ατοµικό, οµαδικό και 

οργανωσιακό επίπεδο και σχεδιάζει αυτές τις δραστηριότητες µε σκοπό να 

υποστηρίξει την πολιτική και στρατηγική του και την αποτελεσµατική 

λειτουργία των διεργασιών του.    

4. Συνεργασίες και Πόροι: καθορίζει τον τρόπο µε τον οποίο ο οργανισµός 

σχεδιάζει και διαχειρίζεται τις εξωτερικές του συνεργασίες και τους 

εσωτερικούς του πόρους, µε σκοπό να υποστηρίξει την πολιτική και 

στρατηγική του και την αποτελεσµατική λειτουργία των διεργασιών του.     

5. ∆ιεργασίες: αφορά τον σχεδιασµό, τη διαχείριση και τη βελτίωση των 

διεργασιών, µε σκοπό την υποστήριξη της πολιτικής και στρατηγικής και 

τη δηµιουργία προστιθέµενης αξίας στους πελάτες και στα ενδιαφερόµενα 

µέρη.       

6. Αποτελέσµατα στους Πελάτες: εστιάζεται στα επιτεύγµατα του 

οργανισµού σε σχέση µε τους εξωτερικούς του πελάτες.  

7. Αποτελέσµατα στο Ανθρώπινο ∆υναµικό: επικεντρώνεται στα 

επιτεύγµατα του οργανισµού σε σχέση µε τους εργαζόµενους σε αυτόν.  

8. Αποτελέσµατα στην Κοινωνία: αφορά τα επιτεύγµατα του οργανισµού 

σε σχέση µε την τοπική, εθνική και διεθνή κοινωνία.   

9. Αποτελέσµατα Απόδοσης: αφορά τα επιτεύγµατα του οργανισµού σε 

σχέση µε την προγραµµατισµένη του απόδοση. 

  

Το ευρωπαϊκό µοντέλο επιχειρηµατικής αριστείας βασίζεται στην αρχή ότι τα 

αποτελέσµατα από την λειτουργία ενός συστήµατος (output), όπως είναι τα 

αποτελέσµατα στους πελάτες, το ανθρώπινο δυναµικό, την κοινωνία και τα 
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αποτελέσµατα απόδοσης, δηµιουργούνται από την εισαγωγή στο σύστηµα 

ορισµένων προϋποθέσεων (inputs), όπως είναι η αποτελεσµατική ηγεσία, η 

χάραξη µιας συγκεκριµένης πολιτικής και στρατηγικής, η ανάπτυξη του 

ανθρώπινου δυναµικού, η διαχείριση των συνεργασιών και των διεργασιών. 

Οι προϋποθέσεις αποτελούν τις πολιτικές που αυξάνουν την απόδοση του 

οργανισµού και τα αποτελέσµατα αποτελούν τον τρόπο µέτρησης της 

απόδοσης που πέτυχε ο οργανισµός (Ghobadian and Woo, 1996: 13 2). 

Συνεπώς, τα πέντε πρώτα κριτήρια του µοντέλου συνιστούν τις προϋποθέσεις 

και τα τέσσερα τελευταία τα αποτελέσµατα της λειτουργίας ενός οργανισµού 

(Πίνακας 1). Αναλυτικότερη παρουσίαση των κριτηρίων του µοντέλου γίνεται 

στο παράρτηµα Α. 

 

Τα κριτήρια του µοντέλου του E.F.Q.M. συντελούν στον καθορισµό των πιο 

κατάλληλων πόρων και δυνατοτήτων κάθε οργανισµού που πρέπει να 

βελτιωθούν για την επίτευξη της επιχειρηµατικής αριστείας (Ruiz-Carrillo and 

Fernandez-Ortiz, 2005: 16 1).    

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.1: 
ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ E.F.Q.M. 

 
 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ E.F.Q.M. ΦΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

1. Ηγεσία 

2. Πολιτική και Στρατηγική 

3. Ανθρώπινο ∆υναµικό 

4. Συνεργασίες και Πόροι 

5. ∆ιεργασίες 

 

Προϋποθέσεις 

(Enablers) 

6. Αποτελέσµατα στους Πελάτες  

7. Αποτελέσµατα στο Ανθρώπινο ∆υναµικό 

8. Αποτελέσµατα στην Κοινωνία 

9. Αποτελέσµατα Απόδοσης 

 

Αποτελέσµατα 

(Results) 
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Στο παρακάτω σχήµα παρουσιάζεται το µοντέλο του E.F.Q.M. και το τρόπος 

µε τον οποίο οι προϋποθέσεις (enablers) µετατρέπονται σε αποτελέσµατα 

(results), µε τους κατάλληλους µηχανισµούς. Τα τόξα τονίζουν τον δυναµικό 

χαρακτήρα του µοντέλου και δίνεται έµφαση στην διαδικασία της ανάδρασης, 

καθώς η καινοτοµία και η γνώση που προκύπτουν από τα αποτελέσµατα που 

επιτυγχάνει ο οργανισµός ενισχύουν τους µηχανισµούς και δηµιουργούν τις 

προϋποθέσεις για την επίτευξη καλύτερων αποτελεσµάτων στη συνέχεια.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 2: ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΟΥ E.F.Q.M. 

 

 

Ένα σηµείο στο οποίο το µοντέλο παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι το 

γεγονός ότι περιλαµβάνει και συνδυάζει τόσο τις προϋποθέσεις όσο και τα 

αποτελέσµατα. Μέσω των προτύπων ISO 9000 πολλές ευρωπαϊκές εταιρίες 

εξοικειώθηκαν σταδιακά µε την αξιολόγηση µέρους των προϋποθέσεων της 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ & 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 
& ΠΟΡΟΙ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΣΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 
 
 
 
 
 
 

ΗΓΕΣΙΑ 

 
 
 
 
 
 
 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ 

 
 
 
 
 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ 
∆ΥΝΑΜΙΚΟ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΣΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ 

∆ΥΝΑΜΙΚΟ 

Enables Results 

Innovation and Learning 
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διοίκησης ποιότητας και επίσης εξοικειώθηκαν µε την αξιολόγηση µέρους των 

αποτελεσµάτων (τα επιχειρησιακά αποτελέσµατα). Παρόλα αυτά, δεν υπήρχε 

κάποια προηγούµενη παράδοση στη αξιολόγηση των δύο περιοχών ως 

σύνολο σε τέτοιο βαθµό λεπτοµέρειας όπως παρουσιάζεται στο ευρωπαϊκό 

µοντέλο (Dahlgaard, Kristensen and Kanji, 2002).    

 

 

2.3.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ RADAR  

 

 

Στον πυρήνα του ευρωπαϊκού µοντέλου επιχειρηµατικής αριστείας βρίσκεται, 

εκτός από το σύνολο των κριτηρίων και υποκριτηρίων, ο µηχανισµός RADAR, 

µε βάση τον οποίο επιτυγχάνεται η αξιολόγηση του οργανισµού. Τα στοιχεία 

από τα οποία αποτελείται ο µηχανισµός RADAR είναι τα εξής: 

- Results (Αποτελέσµατα) 

- Approach (Προσέγγιση) 

- Deployment (Ανάπτυξη) 

- Assessment (Αξιολόγηση) 

- Review (Ανασκόπηση)     

 

Τα στοιχεία της Προσέγγισης, της Ανάπτυξης, της Αξιολόγησης και της 

Ανασκόπησης χρησιµοποιούνται στην αξιολόγηση των κριτηρίων που 

συνιστούν τις προϋποθέσεις του µοντέλου (enablers), ενώ το στοιχείο των 

Αποτελεσµάτων εφαρµόζεται στην αξιολόγηση των κριτηρίων που αποτελούν 

τα αποτελέσµατα του µοντέλου (results).  

 

Αναλυτικότερα, η λογική του µηχανισµού αξιολόγησης των κριτηρίων του 

µοντέλου του E.F.Q.M. έχει ως βάση τα πέντε αυτά στοιχεία και έχει ως εξής: 

 

I. Προσέγγιση 

Σύµφωνα µε το στοιχείο αυτό, ένας άριστος οργανισµός σχεδιάζει 

συγκεκριµένες προσεγγίσεις για την επίτευξη των στόχων του. Οι 
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προσεγγίσεις αυτές πρέπει να διαπνέονται από µία σαφή λογική, να 

συνοδεύονται από συγκεκριµένες και αναπτυγµένες διεργασίες και να 

επικεντρώνονται στις ανάγκες των ενδιαφεροµένων µερών. Επιπλέον, οι 

προσεγγίσεις που υιοθετεί ένας οργανισµός πρέπει να υποστηρίζουν την 

γενικότερη πολιτική και στρατηγική του και να συνδέονται και µε άλλες 

προσεγγίσεις, όταν αυτό απαιτείται.      

 

II. Ανάπτυξη 

Η ανάπτυξη αφορά τις ενέργειες που κάνει ο οργανισµός για την εφαρµογή 

των προσεγγίσεων που έχει υιοθετήσει. Η υλοποίηση των προσεγγίσεων 

πρέπει να πραγµατοποιείται στις σχετικές περιοχές µε τρόπο συστηµατικό.   

 

III. Αξιολόγηση και ανασκόπηση 

Ένας οργανισµός που οδεύει προς την επιχειρηµατική αριστεία πρέπει να 

αξιολογεί και να ανασκοπεί τις προσεγγίσεις που υιοθετεί για την επίτευξη 

των επιθυµητών αποτελεσµάτων, καθώς και τον τρόπο υλοποίησης 

αυτών. Η διαδικασία της αξιολόγησης και της ανασκόπησης βασίζεται στην 

πραγµατοποίηση τακτικών µετρήσεων της αποτελεσµατικότητας των 

προσεγγίσεων και των τρόπων εφαρµογής τους. Επίσης, η εν λόγω 

διαδικασία  συνοδεύεται από διαδικασίες µάθησης, οι οποίες χρησιµεύουν 

στον καθορισµό  ευκαιριών βελτίωσης και την υιοθέτηση καλών 

πρακτικών. Ακόµα, τα αποτελέσµατα των µετρήσεων και των 

δραστηριοτήτων µάθησης χρησιµοποιούνται για την θέσπιση 

προτεραιοτήτων και την πραγµατοποίηση βελτιώσεων.       

 

IV. Αποτελέσµατα   

Τα αποτελέσµατα αφορούν τους στόχους που έχει θέσει ένας οργανισµός 

σχετικά µε συγκεκριµένες περιοχές δραστηριοτήτων. Σύµφωνα µε το 

µοντέλο του E.F.Q.M. τα αποτελέσµατα πρέπει να πραγµατοποιούνται 

βάση των κατάλληλων προσεγγίσεων, να παρουσιάζουν θετικές τάσεις ή/ 

και καλή απόδοση και παράλληλα, οι στόχοι πρέπει να είναι οι κατάλληλοι 

και να πραγµατοποιούνται. Επιπρόσθετα, πρέπει να διεξάγονται 
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συγκρίσεις της απόδοσης ενός οργανισµού σε σχέση µε τον µέσο όρο ή 

τον καλύτερο του κλάδου. Τέλος, τα αποτελέσµατα πρέπει να καλύπτουν 

όλους τους απαιτούµενους τοµείς δραστηριότητας.    

 

Κατά τη διαδικασία της αυτοαξιολόγησης ενός οργανισµού µε βάση το 

µοντέλο E.F.Q.M. όλα τα κριτήρια (κατ’ επέκταση και τα υποκριτήρια) που 

συνιστούν τις προϋποθέσεις του µοντέλου αξιολογούνται µε γνώµονα τα 

στοιχεία της Προσέγγισης, της Ανάπτυξης, της Αξιολόγησης και της 

Ανασκόπησης. Αντίστοιχα, τα κριτήρια (κατ’ επέκταση και τα υποκριτήρια) 

που συνιστούν τα αποτελέσµατα του µοντέλου αξιολογούνται µε γνώµονα το 

στοιχείο του Αποτελέσµατος. Στην τελική φάση της αυτοαξιολόγησης ενός 

οργανισµού, κάθε ένα από τα κριτήρια του µοντέλου έχει έναν ειδικό 

συντελεστή βαρύτητας στο τελικό αποτέλεσµα. Στο παράρτηµα Β 

παρατίθενται οι κάρτες RADAR τόσο για τις προϋποθέσεις (enablers) όσο και 

για τα αποτελέσµατα (results) του µοντέλου.        

 

Ο µηχανισµός RADAR βασίζεται σε µία βασική προσέγγιση για τη διαδικασία 

συνεχούς βελτίωσης µε τη χρήση της διοίκησης ολικής ποιότητας: τον κύκλο 

του Deming. Ο κύκλος του Deming αποτελείται τα παρακάτω τέσσερα στάδια 

(Evans and Lindsay 2002): 

 Σχεδιασµός (Plan): αφορά την εξέταση της παρούσας κατάστασης ενός 

οργανισµού και την περιγραφή των διεργασιών, ώστε να εντοπιστούν τα 

προβλήµατα και οι αιτίες που τα προκαλούν και να αναπτυχθούν σχέδια 

δράσης για την επίλυση των προβληµάτων.   

 Εφαρµογή (Do): αποτελεί την υλοποίηση των σχεδίων δράσης που 

αναπτύχθηκαν στο προηγούµενο στάδιο σε πειραµατική βάση, για να 

συλλεχθούν τα πρώτα αποτελέσµατα. 

 Έλεγχος (Check): συνίσταται στην αξιολόγηση των παραπάνω 

αποτελεσµάτων. Αν αυτά δεν κρίνονται ικανοποιητικά προτείνονται νέα 

σχέδια δράσης για τις περιοχές του οργανισµού που χρήζουν βελτίωση 

και επανερχόµαστε το προηγούµενο στάδιο. 
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 Υλοποίηση (Act): εφαρµόζεται το τελικό σχέδιο δράσης και διενεργούνται 

οι απαιτούµενες βελτιώσεις. Έπειτα, επανερχόµαστε στο πρώτο στάδιο 

για την εξεύρεση νέων περιοχών προς βελτίωση κι έτσι ο οργανισµός 

οδηγείται σε µια διαδικασία συνεχούς βελτίωσης. 

 

Το παρακάτω διάγραµµα απεικονίζει τη σχέση µεταξύ του κύκλου του Deming 

και του µηχανισµού του RADAR του µοντέλου του E.F.Q.M.  

  

 

 

 

 

                     RESULTS 

                                                                                              APPROACH 

 

 

 

 

    ASSESSMENT AND REVIEW                                                  

                                                                                                       DEPLOYMENT 

                                                        

    

 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 3: ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ RADAR ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΥ ΤΟΥ DEMING 

ΠΗΓΗ: Evans R. J. and Lindsay M. W., (2002), pp. 587.   
 

 

2.4 Η ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

2.4.1 Η ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 

ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ 

 

 

Η διαδικασία της αυτοαξιολόγησης είναι η προτεινόµενη από το E.F.Q.M. 

στρατηγική  για την βελτίωση της απόδοσης ενός οργανισµού, καθώς υπάρχει 

ACT        PLAN 
 
 
 
CHECK      DO 
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η αντίληψη ότι η εφαρµογή της αυτοαξιολόγησης µε συστηµατικό τρόπο 

βοηθάει έναν οργανισµό, ανεξαρτήτως µεγέθους ή περιβάλλοντος 

δραστηριότητας (ιδιωτικός ή δηµόσιος τοµέας) να αυξήσει την 

αποτελεσµατικότητά του. Άλλωστε, η διαδικασία της αυτοαξιολόγησης στα 

πλαίσια του µοντέλου του E.F.Q.M. χαρακτηρίζεται ως ένα όχηµα 

οργανωσιακής µάθησης στο ταξίδι προς την επιχειρηµατική αριστεία (Kaye 

and Dyason, 1999: 10 3) και συνιστά τη βάση για οποιαδήποτε περαιτέρω 

αξιολόγηση από εξωτερικούς φορείς (Conti, 1993). 

       

Η αυτοαξιολόγηση ορίζεται ως µία περιεκτική, συστηµατική και τακτική 

επισκόπηση των δραστηριοτήτων και των αποτελεσµάτων ενός οργανισµού 

σε σχέση µε το µοντέλο του E.F.Q.M. Με τον τρόπο αυτό ο οργανισµός 

διαπιστώνει τα δυνατά του σηµεία αλλά και τις αδυναµίες του και καταστρώνει 

σχέδια βελτίωσης, τα οποία παρακολουθούνται σε συνεχή βάση, στα πλαίσια 

µίας διαδικασίας συνεχούς βελτίωσης (EFQM, 2003). 

 

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι οργανισµοί εφαρµόζουν τη διαδικασία της 

αυτοαξιολόγησης για τους εξής λόγους (Van der Wiele and Brown, 1999:16 

3): 

 Εξεύρεση ευκαιριών βελτίωσης. 

 Εστίαση ενδιαφέροντος στη διοίκηση ολικής ποιότητας µέσω του µοντέλου 

του E.F.Q.M. 

 Καθοδήγηση της διαδικασίας βελτίωσης. 

 Παροχή κινήτρων για τη διαδικασία βελτίωσης της ποιότητας. 

 Επιχειρησιακή διοίκηση. 

 Μείωση του κόστους. 

 Παροχή ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος. 

 Ενδιαφέρον για το ευρωπαϊκό βραβείο επιχειρηµατικής αριστείας. 

 

Η αυτοαξιολόγηση σύµφωνα µε το ευρωπαϊκό µοντέλο επιχειρηµατικής 

αριστείας επιφέρει πολλά πλεονεκτήµατα στον οργανισµό που την εφαρµόζει 

στον τοµέα των επιχειρησιακών αποτελεσµάτων, στην οργανωσιακή 
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κουλτούρα, στον τοµέα της συγκριτικής αξιολόγησης (benchmarking) και στη 

διοίκηση των διεργασιών (Gadd, 1995: 1 3). Ορισµένα σηµαντικά 

πλεονεκτήµατα είναι τα παρακάτω (Samuelsson and Nilsson, 2002:19 1; 

Thiagarajan and Zairi, 1998: 5 4; Van der Wiele, Williams,  Dale, Carter, Kolb, 

Luzon, Schmidt and Wallace, 1996:13 1): 

 Επιδεικνύει τα σηµεία δραστηριοτήτων του οργανισµού που χρήζουν 

βελτίωσης και βοηθάει στην ιεράρχηση των βελτιωτικών δράσεων. 

 Ενθαρρύνει και καθοδηγεί τη διαδικασία συνεχούς βελτίωσης. 

 Εκπαιδεύει το ανθρώπινο δυναµικό ενός οργανισµού στις διαδικασίες 

διαχείρισης και βελτίωσης ενός οργανισµού.  

 ∆ιευκολύνει τις συγκρίσεις µε άλλους οργανισµούς και οδηγεί στην 

υιοθέτηση «καλών πρακτικών». 

 Προσφέρει τη δυνατότητα επισκόπησης της προόδου των δραστηριοτήτων 

κατά τη διάρκεια του χρόνου. 

 Ενθαρρύνει τη συµµετοχή των εργαζοµένων.  

 Συνιστά ένα µοντέλο προσαρµόσιµο στις ανάγκες κάθε οργανισµού. 

 

Κατά τη διαδικασία της αυτοαξιολόγησης τα βασικά σηµεία που πρέπει να 

ληφθούν υπόψη είναι τα ακόλουθα (Samuelsson and Nilsson, 2002:19 1; 

Shergold and Reed, 1996: 8 6; Hillman, 1994: 6 3;):  

 

I. Σχεδιασµός της αυτοαξιολόγησης, ο οποίος περιλαµβάνει: 

 

� Την επιλογή κάποιας προσέγγισης: ο οργανισµός πρέπει να αποφασίσει 

αν τα κριτήρια του µοντέλου θα προσαρµοστούν ή όχι.   

� Τον σχεδιασµό της εφαρµογής: ορισµένοι οργανισµοί υλοποιούν την 

αυτοαξιολόγηση ως µία υποχρεωτική δραστηριότητα, ενώ άλλοι την 

θεωρούν προαιρετική.  

� Την απόκτηση δέσµευσης: ένας κρίσιµος παράγοντας για την επιτυχή 

έκβασή της είναι η δέσµευση της ανώτατης διοίκησης του οργανισµού 

προς τον σκοπό αυτό (Warwood and Antony, 2003: 10; Kaye and 

Dyason, 1999: 10 3). Η διοίκηση προκειµένου να διατηρήσει τη 
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δέσµευσή της πρέπει να είναι ενηµερωµένη για τη διαδικασία και τους 

στόχους της αυτοαξιολόγησης. Παράλληλα, οι συνέπειες της διαδικασίας, 

αλλά και οι βελτιώσεις σε όρους κερδοφορίας και γενικότερης 

επιχειρησιακής απόδοσης πρέπει να είναι ορατές.  

� Την ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων µερών: τα ενδιαφερόµενα µέρη 

ενός οργανισµού πρέπει να γνωρίζουν τον καθοριστικό ρόλο της 

αυτοαξιολόγησης στην αύξηση της απόδοσης του οργανισµού και 

παράλληλα, πρέπει να καθίστανται ενήµεροι για τα πλεονεκτήµατα της 

διαδικασίας. 

� Την εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναµικού: οι εργαζόµενοι πρέπει να 

λάβουν την κατάλληλη εκπαίδευση, ώστε να είναι σε θέση να 

διαχειριστούν τις βελτιωτικές ενέργειες και να κατανοήσουν ότι η 

παρακολούθηση της εφαρµογής των δράσεων αυτών συνιστά 

αναπόσπαστο µέρος της διαδικασίας της επισκόπησης των 

επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων.   

 

II. ∆ιεξαγωγή της αυτοαξιολόγησης  

 

H φάση αυτή οποία συνίσταται στην επιλογή της κατάλληλης µεθόδου, στην 

ιεράρχηση των ενεργειών βελτίωσης και στην αξιολόγηση του τελικού 

αποτελέσµατος.   

 

III. ∆ιαχείριση των ενεργειών βελτίωσης:  

 

Μία καθοριστική φάση της αυτοαξιολόγησης είναι η καθιέρωση των σχεδίων 

βελτίωσης, τα οποία πρέπει να συνδέονται µε τον επιχειρησιακό σχεδιασµό 

του οργανισµού και να καθίστανται γνωστά σε όλο το ανθρώπινο δυναµικό.  

 

IV. Απόκτηση γνώσης και εµπειρίας:  
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Βασικός σκοπός της όλης διαδικασίας είναι η βαθύτερη γνώση των 

διεργασιών και των λειτουργιών του οργανισµού, ώστε να διαπιστωθούν οι 

δυνατότητες και οι αδυναµίες του.    

 

V. Ανάπτυξη και βελτίωση διαδικασιών εργασίας: 

 

 Η διαδικασία της ανάδρασης είναι ο κινητήριος µοχλός της αυτοαξιολόγησης. 

Η παρακολούθηση των βελτιωτικών ενεργειών και η συστηµατική επισκόπηση 

της όλης διαδικασίας συνιστά τον πυρήνα της αυτοαξιολόγησης. Στο 

παρακάτω διάγραµµα απεικονίζεται η διαδικασία της αυτοαξιολόγησης µε τα 

βήµα τα που αναφέρθηκαν παραπάνω. 

 

  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 4:Η ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΠΗΓΗ: Zink and Schmidt 1998: 3 2  

Απόκτηση δέσµευσης 

Σχεδιασµός της 
αυτοαξιολόγησης 

∆ηµιουργία και 
εκπαίδευση οµάδων 

για την διεξαγωγή της 
αυτοαξιολόγησης 

Κοινοποίηση των 
σχεδίων Ανασκόπηση της 

προόδου 

∆ιεξαγωγή της 
αυτοαξιολόγησης  

Σχεδιασµός της 
αυτοαξιολόγησης 

Καθιέρωση του 
σχεδίου δράσης 

Εφαρµογή του σχεδίου 
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2.4.2 ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

 

 

Υπάρχουν πολλοί µέθοδοι για την πραγµατοποίηση µίας αυτοαξιολόγησης 

στα πλαίσια του ευρωπαϊκού µοντέλου επιχειρηµατικής αριστείας. Οι 

διαφορές των προσεγγίσεων αφορούν τις µεθόδους συλλογής δεδοµένων 

σχετικά µε την ισχύουσα κατάσταση του οργανισµού και συγκεκριµένα 

διαφέρουν τόσο στο βαθµό αντικειµενικότητας των στοιχείων, όσο και στον 

βαθµό αυστηρότητας της µεθόδου (Mackerron, Masson and Mcglynn, 2003: 14 

1). Κάθε οργανισµός επιλέγει την µέθοδο που το εξυπηρετεί τις ανάγκες του, 

ενθαρρύνει τη συµµετοχή των ενδιαφεροµένων µερών (ολιστική προσέγγιση) 

και µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε συνεχή βάση. Ορισµένες βασικές µέθοδοι 

αυτοαξιολόγησης είναι οι εξής (Mackerron, Masson and Mcglynn, 2003: 14 1; 

Samuelsson and Nilsson, 2002:19 1; Zink, 1998): 

 

 Προ- Φόρµα 

 

Σύµφωνα µε την µέθοδο αυτή δηµιουργούνται 32 φόρµες, µία για κάθε 

υποκριτήριο του µοντέλου, και για κάθε υποκριτήριο περιγράφονται τα 

δυνατά και τα αδύνατα σηµεία του οργανισµού. Η περιγραφή 

πραγµατοποιείται αρχικά από τους εργαζόµενους ατοµικά και στη συνέχεια 

τα στοιχεία καταγράφονται σε οµαδικό επίπεδο. 

 

 Matrix chart 

 

Η συγκεκριµένη µέθοδος  συνίσταται σε έναν αριθµό δηλώσεων που 

αφορούν την προσέγγιση και την ανάπτυξη των κριτηρίων του µοντέλου 

του E.F.Q.M. και σε µία βαθµονοµηµένη κλίµακα. Οι υπεύθυνοι επιλέγουν 

τον βαθµό/ απόδοση του οργανισµού σε όλα τα κριτήρια (προ-αξιολόγηση) 

και στη συνέχεια ο µέσος όρος των βαθµών, καθώς και η απόκλιση 

συζητιόνται σε οµαδικό επίπεδο. 
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 Award stimulation 

 

Σύµφωνα µε την προσέγγιση αυτή δηµιουργείται από τον οργανισµό ένα 

αρχείο µε ορισµένα κριτήρια του µοντέλου, στο οποίο καταγράφονται τα 

αποτελέσµατα από την αρµόδια οµάδα, αλλά και τα αποτελέσµατα από 

επιτόπου επισκέψεις. Τα στοιχεία αυτά αναφέρονται στη διοίκηση, η οποία 

αναπτύσσει τα κατάλληλα σχέδια δράσης.      

 

 Peer involvement  

 

Η προσέγγιση αυτή έχει πολλές οµοιότητες µε την προηγούµενη και η 

βασική διαφορά έγκειται στα µεγαλύτερα περιθώρια ελευθερίας που 

αφήνει στην αρµόδια οµάδα του οργανισµού για την καταγραφή των 

στοιχείων. Στην περίπτωση αυτή η οµάδα αξιολόγησης αποτελείται τόσο 

από εργαζόµενους του οργανισµού όσο και από εκπαιδευόµενους 

ανεξάρτητους αξιολογητές.      

 

 Workshop  

 

Το βασικό χαρακτηριστικό αυτής της µεθόδου είναι η ενεργός συµµετοχή 

των ανωτέρων στελεχών του οργανισµού στη διαδικασία συλλογής και 

παρουσίασης των δεδοµένων. Τα κύρια στοιχεία της προσέγγισης αυτής 

είναι τα εξής: 

1) Εκπαίδευση των ανωτέρων στελεχών του οργανισµού στη διαδικασία   

αυτό-αξιολόγησης µε κριτήριο το E.F.Q.M. 

2) Συλλογή στοιχείων. 

3) Συζήτηση για τα δυνατά και τα αδύνατα σηµεία του οργανισµού. 

4) Συµφωνία για τις ενέργειες βελτίωσης. 

5) Ανασκόπηση της διαδικασίας.  

 

  Ερωτηµατολόγιο  
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Η αυτό-αξιολόγηση µε τη χρήση ερωτηµατολογίου συνίσταται στην 

απάντηση σε µία σειρά από ερωτήσεις ή δηλώσεις, οι οποίες βασίζονται 

στα κριτήρια του µοντέλου E.F.Q.M. Ο τρόπος απαντήσεων διαφέρει 

ανάλογα µε τον οργανισµό και κυµαίνεται από τις απαντήσεις τύπου ΝΑΙ/ 

ΟΧΙ έως τις απαντήσεις πολλαπλής επιλογής. 

 

Σε γενικές γραµµές, οι οργανισµοί που υιοθετούν οποιαδήποτε από τις 

παραπάνω µεθόδους αυτοαξιολόγησης, στα πλαίσια του ευρωπαϊκού 

µοντέλου επιχειρηµατικής αριστείας, οδηγούνται σε υψηλά επίπεδα 

αποδοτικότητας σε περιοχές ιδιαίτερα σηµαντικές για την ανάπτυξη και 

συνεχή βελτίωση του οργανισµού, όπως: 

√ Η ικανοποίηση των πελατών 

√ Η αύξηση των εσόδων 

√ Η µείωση του λειτουργικού κόστους 

√ Το µερίδιο αγοράς 
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ΜΕΡΟΣ 2Ο :  

ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 

 

 

3.1 ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΑΧ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

 

 

Το ζήτηµα για την αναγκαιότητα της ευρωπαϊκής ενοποίησης είχε τεθεί από 

πολλούς πολιτικούς και διανοούµενους κατά τη διάρκεια της ευρωπαϊκής 

ιστορίας αλλά τα αποτελέσµατα του Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου έδωσαν το 

έναυσµα για την πραγµατοποίηση του εγχειρήµατος αυτού, καθώς 

οικονοµικοί, πολιτικοί και κοινωνικοί λόγοι ωθούσαν προς µια τέτοια λύση. 

Συγκεκριµένα, η προοπτική της πολιτικής σταθερότητας στα ευρωπαϊκά 

κράτη, η κατάργηση των οικονοµικών περιορισµών µεταξύ των κρατών, όπως 

οι δασµοί και οι ποσοστώσεις και η υιοθέτηση µέτρων µετριασµού της 

προστασίας ώστε να γίνει ανταγωνιστικότερη η ευρωπαϊκή οικονοµία στην 

διεθνή αγορά αποτέλεσαν τους βασικούς λόγους της ενοποιητικής διαδικασίας 

στην Ευρώπη.  

 

Στην ιστορική διακήρυξη της 9ης Μαίου 1950 ο υπουργός εξωτερικών της 

Γαλλίας Robert Schuman εισηγήθηκε µία ολοκληρωµένη προσέγγιση για την 

ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, µε βάση την οποία η ειρήνη στην Ευρώπη 

µπορούσε να διασφαλιστεί µόνο µέσω µίας ευρωπαϊκής οµοσπονδίας. Για την 

επίτευξη του στόχου αυτού απαιτούνταν σταδιακά βήµατα, τα οποία θα 
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δηµιουργούσαν µία αλληλεγγύη µεταξύ των ενδιαφεροµένων µερών κι όχι ένα 

γενικό σχέδιο. Προς την κατεύθυνση αυτή, η κοινή διαχείριση της παραγωγής 

άνθρακα και χάλυβα έθετε τα θεµέλια για µία οικονοµική συνεργασία και 

αποτελούσε το πρώτο βήµα για την πραγµατοποίηση του αρχικού στόχου.   

 

Έτσι, µετά την πρόταση του Robert Schuman και µε την υποβοήθηση του 

συµβούλου του, Επίτροπο για το σχέδιο Εκσυγχρονισµού της Γαλλίας, Jean 

Monnet, ιδρύθηκε στις 18 Απριλίου 1951 στο Παρίσι η «Ευρωπαϊκή 

Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα» (ΕΚΑΧ), σύµφωνα µε την οποία η 

παραγωγή άνθρακα και χάλυβα της Γερµανίας και της Γαλλίας ετέθη υπό 

κοινό έλεγχο. Ιδρυτικά µέλη της ΕΚΑΧ ήταν η Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της 

Γερµανίας, η Γαλλία, η Ιταλία, το Βέλγιο, η Ολλανδία και το Λουξεµβούργο. Με 

την συνθήκη αυτή τέθηκαν τα πρώτα θεµέλια του ευρωπαϊκού οικοδοµήµατος, 

καθώς για πρώτη φορά εκχωρούνται εξουσίες σ΄ έναν υπερεθνικό φορέα και 

παράλληλα παραχωρείται εθνική κυριαρχία σ’ αυτόν εκ µέρους των κρατών 

µελών.  

 

Τα χρόνια που ακολούθησαν βρήκαν τα έξι κράτη µέλη της πρώτης 

Κοινότητας σε µία πορεία επιτυχούς ολοκλήρωσης της ανασυγκρότησης της 

βιοµηχανικής τους βάσης κι έτσι γρήγορα τέθηκε ο επόµενος στόχος προς την 

επίτευξη της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, ο οποίος αναφερόταν στην 

οικονοµική ευηµερία και ειδικότερα στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των 

ευρωπαίων εταίρων. Στα πλαίσια του στόχου αυτού υπογράφηκαν από τα έξι 

κράτη µέλη το 1957 οι Συνθήκες ίδρυσης δύο Κοινοτήτων: της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας (ΕΚΑΕ) και της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής 

Κοινότητας (ΕΟΚ). Συγκεκριµένα, η πρώτη Συνθήκη απέβλεπε στη 

δηµιουργία µίας κοινής αγοράς πυρηνικών υλικών και εφοδίων, στην 

κατάρτιση µιας κοινής πυρηνικής νοµοθεσίας, στην εγκατάσταση ενός κοινού 

συστήµατος εφοδιασµού σε πρώτες ύλες, ενός συστήµατος ελέγχου για την 

ειρηνική χρησιµοποίηση της πυρηνικής ενέργειας, καθώς και κοινών κανόνων 

ασφαλείας και υγιεινής του πληθυσµού και των εργαζοµένων έναντι της 

ραδιενέργειας (Μούσης, 1999). Παράλληλα, η Συνθήκη για την ίδρυση της 

Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας, γνωστή και ως «Συνθήκη της Ρώµης», 



Μέρος 2ο: Αρχές λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 

Σελίδα 38 

έθεσε τα θεµέλια για τη δηµιουργία µίας κοινής αγοράς µεταξύ των κρατών 

µελών. Ειδικότερα, η κοινή αγορά αναφερόταν:  

- Στη δηµιουργία µίας τελωνειακής ένωσης, µέσω της κατάργησης των 

τελωνειακών δασµών, ποσοστώσεων και λοιπών εµποδίων στις 

συναλλαγές των κρατών µελών, αλλά και µε την υιοθέτηση ενός κοινού 

τελωνειακού δασµολογίου έναντι τρίτων χωρών. 

- Στην ελεύθερη διακίνηση αγαθών, υπηρεσιών, προσώπων και 

κεφαλαίων.                

 

Παρά την επιτυχή πορεία των ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, το Ηνωµένο 

Βασίλειο, η Σουηδία, η Νορβηγία, η ∆ανία, η Πορτογαλία, η Αυστρία, η 

Ελβετία και αργότερα η Φιλανδία και η Ισλανδία, προτίµησαν να περιορίσουν 

την δράση τους σε µια απλά διακυβερνητική συνεργασία ιδρύοντας το 1959 

την Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ).  

 

Λίγα χρόνια αργότερα, µε τη Συνθήκη του 1965 οι τρεις κοινότητες 

συγχωνεύονται και αποκτούν ενιαία θεσµικά όργανα, καθώς ιδρύθηκε ένα 

Συµβούλιο και µία  Επιτροπή, που επωµίστηκε τις αρµοδιότητες της Ανώτατης 

Αρχής της ΕΚΑΧ, της Επιτροπής της ΕΟΚ και της Επιτροπής της ΕΚΑΕ. 

Βέβαια, τα µέλη της ΕΖΕΣ κλήθηκαν να συµµετάσχουν στις συνθήκες για την 

ίδρυση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αλλά οι χώρες  αυτές για διαφορετικούς 

λόγους η καθεµία απέρριψαν την πρόταση.  

 

Το 1972 Τα έξι κράτη µέλη της ΕΟΚ αποφασίζουν ότι η διακύµανση των 

συναλλαγµατικών ισοτιµιών µεταξύ των νοµισµάτων τους δεν επιτρέπεται να 

υπερβαίνει το 2,25% και εφάρµοσαν ένα σύστηµα που έγινε γνωστό ως 

"Νοµισµατικό φίδι". Αργότερα, το "Νοµισµατικό φίδι" αντικαταστάθηκε από το 

Ευρωπαϊκό Νοµισµατικό Σύστηµα (ΕΝΣ) το 1994. 

 

Εξαρχής ο βασικός στόχος της Κοινότητας ήταν να δηµιουργήσει ένα πλαίσιο 

κοινής δράσης που θα διασφάλιζε στα κράτη µέλη την ειρήνη, την πρόοδο και 

την ευηµερία. Έτσι, σεβόµενη την πολιτιστική ποικιλοµορφία των µελών της 

δηµιούργησε τις βάσεις για µια κοινή ευρωπαϊκή ταυτότητα. Στις 1 Ιανουαρίου 
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1973 το Ηνωµένο Βασίλειο, η ∆ανία και η Ιρλανδία προσχωρούν στην 

Κοινότητα, ενώ στις 1 Ιανουαρίου 1981 η Ελλάδα γίνεται το δέκατο µέλος της. 

Η διεύρυνση της Κοινότητας συνεχίστηκε, καθώς στις 1 Ιανουαρίου 1986 µε 

την προσχώρηση της Ισπανίας και της Πορτογαλίας φθάνουµε στην 

«Κοινότητα των ∆ώδεκα».  

 

Στα πλαίσια της λειτουργίας της Κοινότητας πραγµατοποιήθηκε η 

απελευθέρωση του εµπορίου µεταξύ των κρατών µελών, δηµιουργήθηκαν 

κοινές πολιτικές και µε την Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη (1986) ενισχύθηκε η 

διαδικασία ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς. 

 

Στη συνέχεια, η συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση στο Μάαστριχ το 

1992 προσέθεσε νέους τοµείς διακυβερνητικής συνεργασίας στο υφιστάµενο 

κοινοτικό σύστηµα κι έτσι η Ευρωπαϊκή Κοινότητα «έδωσε» τη θέση της στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.). Η νέα Συνθήκη έθεσε τις βάσεις µίας κοινής 

εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ), µίας  στενότερης 

συνεργασίας σε θέµατα δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων και της 

δηµιουργία µιας οικονοµικής και νοµισµατικής ένωσης µε ένα ενιαίο νόµισµα 

(ΟΝΕ). Έτσι, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα αναπτύχθηκε σε τρεις διαστάσεις 

(Pelkmans 1999): 

♦ Βάθος, καθώς οι κοινές πολιτικές και κανονισµοί, οι δεσµεύσεις αλλά και 

οι απαγορεύσεις εκ µέρους των κρατών µελών προσέδωσαν βάθος 

στην ύπαρξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.   

♦ Πλάτος, εφόσον διευρύνθηκαν οι εξουσίες της Ε.Κ. σε πολλούς τοµείς, 

κι όχι µόνο στα οικονοµικά θέµατα.  

♦ Εύρος, λόγω της επερχόµενης διεύρυνσης της Ε.Κ. µε νέα κράτη µέλη.   

 

Στις 1 Ιανουαρίου 1995 µετά την προσχώρηση της Σουηδίας, της Φιλανδίας 

και της Αυστρίας η Ένωση αριθµεί πλέον 15 µέλη και αποτελεί πόλο έλξης για 

πολλά κράτη. ∆ύο χρόνια αργότερα, λόγω των νέων καταστάσεων στην 

ευρωπαϊκή και διεθνή σκηνή αναθεωρήθηκε η συνθήκη του Μάαστριχ και στις 

2 Οκτωβρίου 1997 υπογράφτηκε η συνθήκη του Άµστερνταµ της οποίας οι 
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ρυθµίσεις αποβλέπουν σε µια δηµοκρατικότερη, αποτελεσµατικότερη Ένωση 

που επεκτείνει και διασφαλίζει τα ευρωπαϊκά δικαιώµατα του πολίτη. 

 

Η ολοκλήρωση της Οικονοµικής και Νοµισµατικής Ένωσης επιτυγχάνεται 

την 1η Ιανουαρίου 1999, όταν τα 11 νοµίσµατα των συµµετεχόντων χωρών 

αντικαθίστανται από το ευρώ που γίνεται το κοινό νόµισµα της Αυστρίας, του 

Βελγίου, της Φινλανδίας, της Γαλλίας, της Γερµανίας, της Ιρλανδίας, της 

Ιταλίας, του Λουξεµβούργου, των Κάτω Χωρών, της Πορτογαλίας και της 

Ισπανίας (η Ελλάδα εντάχθηκε την 1η Ιανουαρίου 2001). Από αυτό το σηµείο 

και µετά, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αντικαθιστά το ΕΝΙ και είναι 

υπεύθυνη για τη νοµισµατική πολιτική, η οποία καθορίζεται και υλοποιείται σε 

ευρώ. Το ενιαίο νόµισµα έγινε πραγµατικότητα την 1η Ιανουαρίου 2002. 

 

Η διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης συνεχίστηκε µε την υπογραφή 

της Συνθήκης της Νίκαιας το 2001, όπου δίνεται έµφαση στην ευρωπαϊκή 

πολιτική ασφάλειας και άµυνας, στην καινοτοµία και τη γνώση στην Ευρώπη, 

το συντονισµό των οικονοµικών πολιτικών, την ασφάλεια και την υγεία των 

καταναλωτών, τη θαλάσσια ασφάλεια, το περιβάλλον και τις υπηρεσίες κοινού 

συµφέροντος. Επιπρόσθετα, το ίδιο έτος δηµιουργήθηκε µία Συνέλευση για 

την κατάρτιση του Ευρωπαϊκού Συντάγµατος. 

 

Η επόµενη µεγάλη διεύρυνση της Ε.Ε. πραγµατοποιήθηκε το 2004 µε την 

προσχώρηση 10 νέων χωρών (Κύπρος, Τσέχικη ∆ηµοκρατία, Εσθονία, 

Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα, Πολωνία, Σλοβενία και Σλοβακία). 

Επιπλέον, το ίδιο έτος, η Σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της 

Κοπεγχάγης όρισε το 2007 ως έτος ένταξης  της Βουλγαρίας και της 

Ρουµανίας στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται 

συνοπτικά τα στάδια δηµιουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε χρονολογική 

σειρά. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.1: 

ΣΤΑ∆ΙΑ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ  ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ 

1951            Ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα (ΕΚΑΧ) 

1957            Ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας                                                          

(ΕΚΑΕ) και της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας (ΕΟΚ) 

1959 Ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) 

1965 Συγχώνευση των τριών Κοινοτήτων σε µία Ευρωπαϊκή Κοινότητα 

1973 Ένταξη του Ηνωµένου Βασιλείου, της ∆ανία και της Ιρλανδίας στην 

Ευρωπαϊκή Κοινότητα 

1981  Ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα 

1986 Ένταξη της Ισπανίας και της Πορτογαλίας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα 

1986 Υπογραφή της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Πράξης 

1992 Υπογραφή της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση  

                     (Συνθήκη του  Μάαστριχ) 

1994             ∆ηµιουργία του Ευρωπαϊκού Νοµισµατικού Συστήµατος 

1995 Ένταξη της Αυστρίας, της Σουηδίας και της Φιλανδίας στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση 

1997 Υπογραφή της Συνθήκης του Άµστερνταµ  

2002             Εισαγωγή του ευρώ σε 12 από τα 15 κράτη µέλη 

2001             Υπογραφή της Συνθήκης της Νίκαιας   

                     ∆ηµιουργία Συνέλευσης για την κατάρτιση Ευρωπαϊκού Συντάγµατος 

2004 Προσχώρηση 10 νέων κρατών στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Κύπρος, 

Τσέχικη ∆ηµοκρατία, Εσθονία, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα, 

Πολωνία, Σλοβενία και Σλοβακία 

2007             Ένταξη της Βουλγαρίας και της Ρουµανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση  

 
 

 

3.2 ΘΕΣΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ  

 

 

Η θεσµική δοµή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αποτελεί µία ξεχωριστή 

διάσταση στη διεθνή κοινωνία, καθώς τα υπερεθνικά θεσµικά χαρακτηριστικά 

που διαθέτουν διαφοροποιούν τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες από τους 

παραδοσιακούς διεθνείς οργανισµούς συνεργασίας. Η Ε.Ε. µπορεί να 
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χαρακτηριστεί ως ένα σύστηµα διακυβέρνησης βαθιά θεσµοθετηµένο από την 

άποψη της ρυθµιστικής λειτουργίας, της κανονιστικής λειτουργίας, αλλά και 

από την αντίληψη που δηµιουργεί στους πολίτες (Laffan, 2001: 8 5). 

  

Από την σκοπιά της συγκρότησης, τα θεσµικά όργανα κατατάσσονται σε δύο 

κατηγορίες: τα διακυβερνητικά/ διακρατικά όργανα και τα υπερεθνικά/ 

υπερκρατικά. Τα πρώτα αποτελούνται από εκπροσώπους των κρατών µελών 

και συνίστανται στο Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ευρωπαϊκό 

Συµβούλιο και την Επιτροπή Μονίµων Αντιπροσώπων. Στην δεύτερη 

κατηγορία περιλαµβάνονται τα όργανα που δεν αποτελούνται από 

εκπροσώπους των κρατών µελών και συνεπώς διαθέτουν αυτονοµία, όπως 

στην περίπτωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επιπρόσθετα, στην εν λόγω 

κατηγορία κατατάσσονται και τα όργανα των οποίων τα µέλη διορίζονται από 

τα κράτη µέλη αλλά δεν λειτουργούν ως εκπρόσωποι αυτών, όπως συµβαίνει 

στην περίπτωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του ∆ικαστηρίου των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (συµπεριλαµβανοµένου και του Πρωτοδικείου) και 

του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και η 

Επιτροπή των Περιφερειών επικουρούν την Επιτροπή και το Συµβούλιο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης κι έτσι χαρακτηρίζονται συµβουλευτικά (Στεφάνου, 

1999α).      

 

Μία δεύτερη διάκριση των θεσµικών οργάνων µε κριτήριο τον ρόλο τους 

κατατάσσει τα όργανα σε δύο κατηγορίες: στα όργανα δράσης ή διοίκησης και 

στα όργανα ελέγχου. Στα πρώτα εντάσσονται η Επιτροπή και το Συµβούλιο 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ στα δεύτερα το ∆ικαστήριο και το Κοινοβούλιο.  

Επίσης, η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή, η Επιτροπή των Περιφερειών 

και η Επιτροπή Μονίµων Αντιπροσώπων χαρακτηρίζονται ως επικουρικά 

όργανα (Νάσκου-Περράκη, 2002). Η παρουσίαση των θεσµικών οργάνων 

που ακολουθεί βασίζεται στην δεύτερη αυτή διάκριση. 

   

 

3.2.1 ΟΡΓΑΝΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ  

3.2.1.1 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 
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Το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί το κύριο νοµοθετικό όργανο 

της Ένωσης και ο βασικός ρυθµιστής της ευρωπαϊκής πολιτικής. Αποτελείται 

από τους υπουργούς των κρατών µελών, οι οποίοι εκπροσωπούν την χώρα 

τους σε διάφορες επιτροπές, όπως είναι η επιτροπή Οικονοµικών και 

Χρηµατοοικονοµικών υποθέσεων (ECOFIN), Προϋπολογισµού, Εσωτερικής 

αγοράς, Κοινωνικών υποθέσεων, Γεωργίας, Βιοµηχανίας, Αλιείας, Ανάπτυξης, 

Έρευνας, Ενέργειας, Περιβάλλοντος,  Υγείας, Τουρισµού, Πολιτισµού, 

Εκπαίδευσης, Μεταφορών, Καταναλωτών, Τηλεπικοινωνιών και ∆ικαιοσύνης. 

Κεντρικό ρόλο κατέχει το Συµβούλιο Γενικών Υποθέσεων, το οποίο 

απαρτίζεται από τους υπουργούς εξωτερικών των κρατών µελών. Η προεδρία 

του Συµβουλίου ασκείται από τα µέλη του εκ περιτροπής για έξι µήνες.    

 

Το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει τις εξής αρµοδιότητες (άρθρο 

202 Συνθήκη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων): 

� ∆ιασφαλίζει το συντονισµό της γενικής οικονοµικής πολιτικής των 

κρατών µελών. 

� Θεσπίζει ευρωπαϊκή νοµοθεσία, καθώς σε πολλούς τοµείς, το 

Συµβούλιο νοµοθετεί από κοινού µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.  

� Αποφασίζει για τη σύναψη διεθνών συνθηκών. 

� Συµµετέχει στη διαδικασία τροποποίησης των ιδρυτικών συνθηκών. 

� Συνθέτει µε το Κοινοβούλιο την Κοινοτική Αρχή για τον 

προϋπολογισµό, από την οποία ψηφίζεται ο προϋπολογισµός των Ε.Κ.   

� Παρεµβαίνει στο συντονισµό της εξωτερικής πολιτικής των κρατών 

µελών στα πλαίσια της ΚΕΠΠΑ. 

� Συντονίζει τη συνεργασία µεταξύ των εθνικών δικαστικών και 

αστυνοµικών αρχών σε ποινικές υποθέσεις 

 

Αναφορικά µε τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, το Συµβούλιο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφασίζει µε ειδική πλειοψηφία, µε εξαίρεση 

ορισµένες σηµαντικές αποφάσεις (θέµατα όπου διακυβεύονται σοβαρά εθνικά 

συµφέροντα κατά την άποψη του κράτους µέλους), όπου ισχύει ο κανόνας της 

οµοφωνίας.   
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Το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει διακυβερνητικό κι όχι υπερεθνικό 

χαρακτήρα, όµως ενέχει και υπερεθνικά στοιχεία, καθώς σε περιπτώσεις 

υιοθέτησης συγκεκριµένων προγραµµάτων ή πολιτικών τα κράτη µέλη χάνουν 

µέρος της εξουσίας τους κατά τη διάρκεια της διαδικασίας λήψης αποφάσεων 

(McDonald and Dearden, 1999).      

 

 

3.2.1.2 Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποτελεί το κατεξοχήν κοινοτικό όργανο και ο 

θεµατοφύλακας των Συνθηκών (Μούσης, 1999; Νάσκου-Περράκη, 2002). 

Αναφορικά µε τη διαδικασία διορισµού των µελών της Επιτροπής, οι 

κυβερνήσεις των κρατών µελών ορίζουν µε κοινή συµφωνία την 

προσωπικότητα που προτίθενται να διορίσουν ως Πρόεδρο της Επιτροπής 

και ο διορισµός εγκρίνεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στη συνέχεια, ο 

ορισθείς Πρόεδρος, σε συµφωνία µε τις κυβερνήσεις των κρατών µελών, 

επιλέγει τα υπόλοιπα µέλη της Επιτροπής, τα οποία υπόκεινται στην έγκριση 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

 

O αριθµός των µελών της Επιτροπής έχει µεταβληθεί µετά από τη διεύρυνση 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2004, καθώς έως τη 1η Μαΐου 2004 διορίζονταν 

20 επίτροποι: δύο για κάθε ένα από τα πολυπληθέστερα κράτη µέλη και ένας 

για κάθε µία από µία από τις υπόλοιπες χώρες της Ένωσης, όµως µε την 

προσχώρηση τη 1η Μαΐου 2004 δέκα νέων κρατών µελών στην Ένωση, ο 

συνολικός αριθµός των επιτρόπων ανήλθε στους 30. Βέβαια, η αλµατώδης 

αυτή αύξηση του αριθµού των µελών της θα καθιστούσε την Επιτροπή 

αναποτελεσµατική, για το λόγο αυτό αποφασίστηκε ότι από την 1η Νοεµβρίου 

2004 που θα αναλάβει καθήκοντα η νέα Επιτροπή για την περίοδο 2004-

2009, ο αριθµός των Επιτρόπων θα µειωθεί στους 25, δηλαδή αντιστοιχεί 

ένας επίτροπος ανά χώρα.        
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Οι κύριες αρµοδιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συνίστανται στις 

ακόλουθες: 

� Πρόταση νοµοθεσίας στο Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο (εξουσία 

νοµοθετικής πρωτοβουλίας).  

� ∆ιαχείριση και υλοποίηση των πολιτικών και του προϋπολογισµού της 

Ένωσης. 

� Επιβολή του ευρωπαϊκού δικαίου. 

� Εκπροσώπηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διεθνή σκηνή. 

 

Η Επιτροπή υποβοηθείται στο έργο της από έναν αριθµό επιτροπών και 

οµάδων εργασίας, όπως είναι η Επιτροπή Ανταγωνισµού, Προϋπολογισµού, 

Ενέργειας, Περιφερειακής Πολιτικής, Οικονοµικών και Χρηµατοδοτικών 

υποθέσεων, Εξωτερικών Σχέσεων, Επιστήµης, Έρευνας, Ανάπτυξης κλπ. 

 

Σχετικά µε τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

αποφασίζει µε  πλειοψηφία και οι αποφάσεις εκφράζουν το κοινοτικό κι όχι το 

εθνικό συµφέρον.  

   

 

3.2.1.3 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 

 

 

Η Επιτροπή Μονίµων Αντιπροσώπων (ΕΜΑ) αποτελείται από τους µόνιµους 

αντιπρόσωπους (πρέσβεις) των κρατών-µελών στην Ε.Ε. Βασικές  

αρµοδιότητες της ΕΜΑ είναι: 

� Η διασφάλιση των σχέσεων µεταξύ ευρωπαϊκών και εθνικών θεσµικών 

οργάνων µε αµφίδροµη διοχέτευση πληροφοριών. 

� Η υποβοήθηση στις εργασίες του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 

� Η συµµετοχή στην ευρωπαϊκή νοµοθετική διαδικασία. 

� Η λήψη διαδικαστικών αποφάσεων. 
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3.2.1.4 ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

 

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καθιερώθηκε ως θεσµικό όργανο των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων το 1974, όταν οι αρχηγοί κρατών ή κυβερνήσεων αποφάσισαν να 

συσκέπτονται τρεις φορές το χρόνο επικουρούµενοι από τους Υπουργούς 

Εξωτερικών, τον Πρόεδρο και τον πρώτο Αντιπρόεδρο της Επιτροπής, για να 

συζητούν θέµατα υψηλής πολιτικής σηµασίας (Artis and Lee, 1997).  

 

Ο νέος αυτός θεσµός είναι αρκετά ευέλικτος και δίνει σηµαντική ώθηση στη 

συνεργασία των κρατών µελών, καθώς δεν στηρίζεται σε τεχνικές και 

γραφειοκρατικές διαδικασίες, όπως στην περίπτωση του Συµβουλίου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά σε διαβουλεύσεις, οι οποίες καταλήγουν σε κοινές 

δηλώσεις. Ειδικότερα, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καθορίζει τους γενικούς 

προσανατολισµούς της Ένωσης και χαράσσει πολιτικές, όµως δεν 

χαρακτηρίζεται από συγκεκριµένες αρµοδιότητες. Λαµβάνει αποφάσεις για τις 

µελλοντικές ενέργειες της Ε.Ε. ή για θέµατα εξωτερικής πολιτικής, όµως οι εν 

λόγω αποφάσεις έχουν πολιτική κι όχι νοµική βαρύτητα. Οι αποφάσεις αυτές 

λαµβάνονται πάντα  µε τον κανόνα της οµοφωνίας.      

 

 

3.2.2 ΟΡΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

3.2.2.1 ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 

 

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατέχει εξέχουσα θέση στο θεσµικό σύστηµα της 

Ε.Ε. όχι τόσο από άποψη αρµοδιοτήτων όσο από άποψη εκπροσώπησης 

των κρατών µελών στην Ένωση και άσκησης δηµοκρατικού ελέγχου στις 

λειτουργίες της (Marsh and Norris, 1997:32). Η καθιέρωση των άµεσων 

εκλογών µε καθολική ψηφοφορία για τα µέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

έδωσε µεγάλη βαρύτητα στον ρόλο του οργάνου (Blondel, Sinnott  and 

Svensson, 1997: 32). 

 



Μέρος 2ο: Αρχές λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 

Σελίδα 47 

Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου λειτουργούν 16 Μόνιµες 

Κοινοβουλευτικές Επιτροπές, οι οποίες καλύπτουν ποικίλους τοµείς 

δραστηριοτήτων: 

1. Πολιτική Επιτροπή 

2. Επιτροπή Προϋπολογισµού 

3. Επιτροπή Οικονοµικής, Νοµισµατικής και Βιοµηχανικής Πολιτικής 

4. Επιτροπή Ενέργειας, Έρευνας και Τεχνολογίας 

5. Επιτροπή Εξωτερικών Οικονοµικών Σχέσεων 

6. Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων και Απασχόλησης 

7. Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων και ∆ικαιωµάτων του Πολίτη 

8. Επιτροπή Γεωργίας, Αλιείας, Τροφίµων 

9. Επιτροπή Περιφερειακής Πολιτικής και Χωροταξίας 

10. Επιτροπή Μεταφορών 

11. Επιτροπή Περιβάλλοντος, ∆ηµόσιας Υγείας και Προστασίας του 

Καταναλωτή 

12. Επιτροπή Νεότητας, Πολιτισµού, Παιδείας, Πληροφοριών και Αθλητισµού 

13. Επιτροπή Ανάπτυξης και Συνεργασίας 

14. Επιτροπή Θεσµικών Θεµάτων 

15. Επιτροπή για τα ∆ικαιώµατα της Γυναίκας 

16. Επιτροπή Ελέγχου της Εντολής και Ασυλιών   

  

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απαρτίζεται από πολιτικές οµάδες, οι 

µεγαλύτερες από τις οποίες συνίστανται στην Οµάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού 

Κόµµατος και την Οµάδα του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόµµατος. 

Ακολουθούν και άλλες µικρότερες αντιπροσωπευτικές οµάδες. Οι βουλευτές 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν ανήκουν σε εθνικούς συνασπισµούς, αλλά 

σε πανευρωπαϊκές πολιτικές οµάδες όπου συµµετέχουν όλα τα µεγάλα 

πολιτικά κόµµατα των κρατών µελών της Ένωσης και εκπροσωπούν 

συγκεκριµένες κοινωνικές, οικονοµικές και πολιτικές θέσεις (Costa, 2002:24 2; 

Norris and Franklin, 1997:32; Norris, 1997:32; Thomassen and Schmitt,  

1997:32). Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται ο αριθµός των εδρών 

κάθε χώρας και η εξέλιξή τους για την περίοδο 1999 έως 2009, µετά και από 

την τελευταία διεύρυνση της Ε.Ε. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.2: 

ΑΡΙΘΜΟΣ Ε∆ΡΩΝ ΚΑΘΕ ΧΩΡΑΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 
(κατ' αλφαβητική σειρά σύµφωνα µε το όνοµα της χώρας στην επίσηµη γλώσσα της) 

ΧΩΡΑ 1999-2004 2004-2007 2007-2009 

Bέλγιο 25 24 24 

Bουλγαρία - - 18 

Κύπρος - 6 6 

Τσέχικη ∆ηµοκρατία - 24 24 

∆ανία 16 14 14 

Γερµανία 99 99 99 

Ελλάδα 25 24 24 

Ισπανία 64 54 54 

Εσθονία - 6 6 

Γαλλία 87 78 78 

Ουγγαρία - 24 24 

Ιρλανδία 15 13 13 

Ιταλία 87 78 78 

Λετονία - 9 9 

Λιθουανία - 13 13 

Λουξεµβούργο 6 6 6 

Μάλτα - 5 5 

Κάτω Χώρες 31 27 27 

Αυστρία 21 18 18 

Πολωνία - 54 54 

Πορτογαλία 25 24 24 

Ρουµανία - - 36 

Σλοβακία - 14 14 

Σλοβενία - 7 7 

Φινλανδία 16 14 14 

Σουηδία 22 19 19 

Ηνωµένο Βασίλειο 87 78 78 

(ΑΝΩΤ.) ΣΥΝΟΛΟ 626 732 786 

 
ΠΗΓΗ:www.europa.eu.int 
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Οι κύριες αρµοδιότητες του Κοινοβουλίου είναι εξής: 

� Νοµοθετική αρµοδιότητα: ασκεί από κοινού µε το Συµβούλιο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης τη νοµοθετική εξουσία, καθώς µε την Ενιαία 

Ευρωπαϊκή Πράξη καθιερώθηκε η διαδικασία της συνεργασίας 

Συµβουλίου-Κοινοβουλίου. Επιπλέον, σε θέµατα εξωτερικών σχέσεων 

της Ένωσης η εξουσία του Κοινοβουλίου έχει διευρυνθεί, εφόσον 

απαιτείται όχι απλή διαβούλευση αλλά σύµφωνη γνώµη (Νάσκου-

Περράκη, 2002).   

� Συµβουλευτική αρµοδιότητα: δίνει τη γνώµη του στις προτάσεις της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  

� ∆ηµοσιονοµική αρµοδιότητα: ασκεί από κοινού µε το Συµβούλιο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης αρµοδιότητες σχετικά µε τον προϋπολογισµό της 

Ένωσης και συνεπώς µπορεί να επηρεάζει τις δαπάνες της. Μετά την 

ολοκλήρωση της διαδικασίας, εγκρίνει ή απορρίπτει τον 

προϋπολογισµό στο σύνολό του.  

� Πολιτική αρµοδιότητα: ως εντολοδόχος του ευρωπαϊκού 

οικοδοµήµατος ζητά από το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναπτύξουν ή να τροποποιήσουν 

συγκεκριµένες πολιτικές. Άλλωστε, τόσο το Συµβούλιο όσο και η 

Επιτροπή υποβάλουν τακτικά στο Κοινοβούλιο εκθέσεις 

δραστηριοτήτων.   

� Ελεγκτική αρµοδιότητα: ασκεί έλεγχο επί όλων των θεσµικών οργάνων 

της Ένωσης, και ιδίως επί της Επιτροπής. Έχει την εξουσία να εγκρίνει 

ή να απορρίπτει το διορισµό των Επιτρόπων, καθώς και να κάνει δεκτή 

πρόταση δυσπιστίας κατά της Επιτροπής συλλογικά.  

� Τέλος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ορίζει διαµεσολαβητή, ο οποίος 

λαµβάνει καταγγελίες πολιτών της Ε.Ε. (φυσικών ή νοµικών 

προσώπων) σχετικά µε περιπτώσεις κακής διοίκησης στα πλαίσια της 

λειτουργίας των θεσµικών οργάνων, µε εξαίρεση το ∆ικαστήριο και το 

Πρωτοδικείο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.  
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3.2.2.2 ΤΟ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

 

 

Αποστολή του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (∆ΕΚ) είναι να 

εξασφαλίζει την οµοιόµορφη ερµηνεία και εφαρµογή της νοµοθεσίας της 

Ένωσης (γνωστής µε τον τεχνικό όρο "κοινοτικό δίκαιο") σε όλα τα κράτη 

µέλη. Το ∆ΕΚ θεωρείται µία πηγή και βάση για περαιτέρω πρόοδο στην 

ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και παράλληλα ένα εργαλείο ελέγχου των 

αποτελεσµάτων της διαδικασίας αυτής (Costa, 2003:10 5).  

 

Το ∆ΕΚ είναι αρµόδιο για την επίλυση νοµικών διαφορών µεταξύ κρατών 

µελών, θεσµικών οργάνων της Ένωσης, επιχειρήσεων και φυσικών 

προσώπων και  αποτελείται από ένα δικαστή ανά κράτος µέλος, ώστε να 

εκπροσωπούνται όλα τα εθνικά νοµικά συστήµατα της Ένωσης. Επίσης, το 

∆ΕΚ επικουρείται από οκτώ "γενικούς εισαγγελείς", έργο των οποίων είναι να 

διατυπώνουν µε αµεροληψία και ανεξαρτησία προτάσεις επί των υποθέσεων 

που κρίνονται από το ∆ικαστήριο. Οι δικαστές και οι γενικοί εισαγγελείς 

διορίζονται µε κοινή συµφωνία από τις κυβερνήσεις των κρατών µελών. 

 

Tο ∆ΕΚ εκδίδει αποφάσεις για τις υποθέσεις που φέρονται ενώπιόν του. Οι 

τέσσερις συνηθέστεροι τύποι υποθέσεων είναι: 

� Προδικαστικές αποφάσεις: οι εθνικοί δικαστές µπορούν να στρέφονται 

στο ∆ΕΚ µε προδικαστικές προσφυγές για να ζητήσουν ερµηνεία των 

κοινοτικών διατάξεων.  

� Προσφυγές ακύρωσης: τα κράτη µέλη, άλλα όργανα της Ε.Ε. ή ιδιώτες 

µπορούν να υποβάλουν προσφυγή ακύρωσης στο ∆ΕΚ, µε σκοπό την   

ακύρωση πράξεων που αντιτίθενται στο πνεύµα των Συνθηκών.  

� Προσφυγές για παράβαση: τα κράτη µέλη, άλλα όργανα της Ε.Ε. ή 

ιδιώτες µπορούν να υποβάλουν προσφυγή εναντίον κρατών µελών 

που δεν τηρούν τις κοινοτικές τους υποχρεώσεις.  

� Προσφυγές παράλειψης: τα κράτη µέλη, άλλα όργανα της Ε.Ε. ή 

ιδιώτες µπορούν να υποβάλουν προσφυγή σε περίπτωση διαπίστωσης 

µίας παράλειψης ενέργειας από τα κοινοτικά όργανα.  
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3.2.2.3 ΤΟ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

 

 

To Πρωτοδικείο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων συστήθηκε το 1989 για να 

συνδράµει το ∆ΕΚ στο έργο του και να προσφέρει καλύτερη έννοµη 

προστασία στους πολίτες. Το Πρωτοδικείο (το οποίο προσαρτάται στο 

∆ικαστήριο) εκδικάζει ορισµένα είδη υποθέσεων, και ιδίως προσφυγές που 

ασκούνται από ιδιώτες και υποθέσεις αθέµιτου ανταγωνισµού µεταξύ 

επιχειρήσεων. 

 

 

3.2.2.4 ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ 

 

 

Το Ελεγκτικό Συνέδριο αποτελείται από ένα µέλος από κάθε χώρα της 

Ένωσης και  κύρια αποστολή του είναι να ελέγχει την κανονική εκτέλεση του 

προϋπολογισµού της Ένωσης, δηλαδή να ελέγχει τη νοµιµότητα και την 

κανονικότητα των εσόδων και των δαπανών της Ένωσης και τη σωστή 

δηµοσιονοµική διαχείριση. Κατ' αυτόν τον τρόπο, βοηθά να εξασφαλιστεί η 

αποτελεσµατική και ανοικτή λειτουργία του συστήµατος της Ένωσης. 

Επιπλέον, το Ελεγκτικό Συνέδριο µπορεί να παρουσιάσει τις παρατηρήσεις 

του για ειδικά θέµατα, αλλά και να διενεργήσει έρευνες στα κράτη µέλη για τις 

δραστηριότητες που αυτά αναλαµβάνουν για λογαριασµό της Ε.Ε.  

 

 

3.2.3   ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ 

3.2.3.1 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

 

Η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) είναι 

συµβουλευτικό όργανο, το οποίο εκπροσωπεί τα συµφέροντα 

επαγγελµατικών και άλλων ενδιαφεροµένων κύκλων. Συγκεκριµένα, τα µέλη 
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της διορίζονται από τις κυβερνήσεις των χωρών της Ένωσης διαθέτοντας 

πλήρη πολιτική ανεξαρτησία και διακρίνονται σε τρεις οµάδες: την οµάδα των 

εργοδοτών, την οµάδα των εργαζοµένων και την οµάδα διαφόρων 

δραστηριοτήτων (περιλαµβάνει εκπροσώπους των γεωργών, των βιοτεχνών, 

των καταναλωτών κ.α.). Ο αριθµός µελών από κάθε κράτος µέλος 

αντικατοπτρίζει περίπου το µέγεθος του πληθυσµού του.  

 

Η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή διαδραµατίζει τρεις κυρίως 

ρόλους: 

� Λειτουργεί συµβουλευτικά απέναντι στο Συµβούλιο, την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή και το Κοινοβούλιο, είτε µετά από αίτηµά τους είτε µε δική 

της πρωτοβουλία. 

�  Ενθαρρύνει τη µεγαλύτερη συµµετοχή της κοινωνίας των πολιτών στη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων στην Ένωση. 

�  Ενισχύει το ρόλο της κοινωνίας των πολιτών σε χώρες µη µέλη της 

Ένωσης και συνδράµει στη δηµιουργία συµβουλευτικών δοµών στις 

χώρες αυτές.  

 

 

3.2.3.2 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 

 

 

Η Επιτροπή των Περιφερειών συστήθηκε το 1994 µε τη Συνθήκη του 

Μάαστριχ και αποτελείται από εκπροσώπους των αρχών περιφερειακής ή 

τοπικής αυτοδιοίκησης της Ευρώπης. Ο αριθµός µελών από κάθε κράτος 

µέλος αντικατοπτρίζει περίπου το µέγεθος του πληθυσµού του. Tα µέλη της 

Επιτροπής των Περιφερειών συµµετέχουν σε έξι ειδικευµένες επιτροπές, οι 

οποίες είναι οι εξής: 

� Επιτροπή πολιτικής εδαφικής συνοχής  

� Επιτροπή οικονοµικής και κοινωνικής πολιτικής  

� Επιτροπή αειφόρου ανάπτυξης  

� Επιτροπή πολιτισµού και παιδείας  

� Επιτροπή συνταγµατικών υποθέσεων και ευρωπαϊκής διακυβέρνησης  
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� Επιτροπή εξωτερικών σχέσεων. 

 

Αποστολή της Επιτροπής των Περιφερειών είναι να προβάλλει την τοπική και 

την περιφερειακή άποψη σχετικά µε την ευρωπαϊκή νοµοθεσία µέσω της 

έκδοσης γνωµοδοτήσεων τις οποίες διαβιβάζει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 

στο Συµβούλιο και στο Κοινοβούλιο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

 

 

4.1 Η ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

 

 

Η διαδικασία λήψης αποφάσεων στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει 

ως απώτερο σκοπό την προαγωγή των πολιτικών και των συµφερόντων της 

Ένωσης και την ικανοποίηση των προσδοκιών των κρατών µελών. Στην εν 

λόγω διαδικασία συµµετέχουν άµεσα ορισµένα θεσµικά όργανα της Ε.Ε. αλλά 

και έµµεσα άλλοι φορείς και ενδιαφερόµενα µέρη. Τα περισσότερα οικονοµικά 

υποδείγµατα που αναλύουν την συµπεριφορά των ενδιαφερόµενων µερών σε 

σχέση µε την πολιτική διαδικασία λήψης αποφάσεων προβάλουν την ιδέα ότι 

υφίστανται πολλές οργανωµένες οµάδες, οι οποίες ανταγωνίζονται να 

εκπληρώσουν τους η καθεµία τον δικό της στόχο (Elgström, Bjurulf, 

Johansson and Sannerstedt, 2001:24 2; Nurmi and Meskanen, 1999:35). 

Συνεπώς, το αποτέλεσµα της διαδικασίας λήψης αποφάσεων µπορεί να 

θεωρηθεί ως η απόρροια µίας αλληλεπίδρασης µεταξύ των ενδιαφερόµενων 

µερών (Lorenzo, 2003:15). Επιπλέον, το µέγεθος του κράτους µέλους 

διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στα πλαίσια της συµµετοχής του στη διαδικασία 

λήψης αποφάσεων (Bindseil and Hantke, 1997:13), καθώς και η 

αποφασιστικότητα και η συµµετοχή όλων των ενδιαφεροµένων µερών (Neyer, 

2004:11 1). 

 

Συγκεκριµένα, τα ευρωπαϊκά όργανα και κυρίως το Συµβούλιο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή µπορούν να αλλάξουν ή να 

επηρεάσουν την εθνική νοµοθεσία των κρατών µελών µε την έκδοση: 

� Κανονισµών 

� Οδηγιών 

� Αποφάσεων 

� Συστάσεων 

� Γνωµών 
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Οι κανονισµοί και οι οδηγίες αφορούν πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου και 

µετά από πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υιοθετούνται από το 

Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βέβαια, στην πλειοψηφία των 

περιπτώσεων λαµβάνεται υπόψη και η γνώµη του Κοινοβουλίου και της 

Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής, µε διαδικασία που αναλύεται 

εκτενέστερα παρακάτω. Οι κανονισµοί είναι δεσµευτικοί για τα κράτη µέλη, 

ενώ οι οδηγίες έχουν µεν δεσµευτικό χαρακτήρα για τα κράτη µέλη στα οποία 

απευθύνονται όσον αφορά τον τελικό στόχο αλλά η µέθοδος υλοποίησης του 

εκάστοτε στόχου βρίσκεται στην επιλογή των εθνικών φορέων (Leonard, 

1997).  

 

Οι αποφάσεις είτε εκδίδονται από το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή 

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είτε απορρέουν από κανονισµούς ή οδηγίες. 

Απευθύνονται σε κυβερνήσεις, επιχειρήσεις ή ιδιώτες και έχουν δεσµευτικό 

χαρακτήρα για τους αποδέκτες τους. Αντίθετα, οι συστάσεις και οι γνώµες δεν 

έχουν δεσµευτικό χαρακτήρα.  

 

Τέλος, οι αποφάσεις που λαµβάνονται από το ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων επηρεάζουν την εφαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας των κρατών 

µελών. 

 

 

4.1.1 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

  

 

Κατά τη διαδικασία θέσπισης νέων νόµων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει 

νέα νοµοθεσία, αλλά οι νόµοι θεσπίζονται από το Συµβούλιο και το 

Κοινοβούλιο (Burns, 2004:11 1). Στη διαδικασία συµµετέχουν και άλλα 

θεσµικά όργανα και οργανισµοί. Υπάρχουν τρεις βασικές διαδικασίες 

θέσπισης νέων νόµων της Ένωσης: 

 Συναπόφαση: στο πλαίσιο της διαδικασίας συναπόφασης, το 

Κοινοβούλιο ασκεί νοµοθετική εξουσία από κοινού µε το Συµβούλιο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Επιτροπή διαβιβάζει την πρότασή της και στα 
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δύο θεσµικά όργανα και σε περίπτωση διαφωνίας των δύο οργάνων 

συγκροτείται µία Επιτροπή Συνδιαλλαγής από εκπροσώπους αυτών, 

που σκοπό έχει την επίτευξη συµφωνίας. Έτσι, το Κοινοβούλιο 

λαµβάνεται υπόψη ως ίσος νοµοθετικός εταίρος του Συµβουλίου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (Arnull, Dashwood, Ross and Wyatt,  2000) 

 ∆ιαβούλευση: στην περίπτωση της διαβούλευσης, η Επιτροπή 

διαβιβάζει την πρότασή της τόσο στο Συµβούλιο όσο και στο 

Κοινοβούλιο, αλλά το Συµβούλιο είναι εκείνο που ζητεί επίσηµα τη 

γνώµη του Κοινοβουλίου και άλλων οργάνων, όπως η Οικονοµική και 

Κοινωνική Επιτροπή ή η Επιτροπή των Περιφερειών, καθώς οι 

γνωµοδοτήσεις τους αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της διαδικασίας 

λήψης αποφάσεων της Ένωσης. Η διαβούλευση µπορεί να είναι 

υποχρεωτική ή προαιρετική κατά περίπτωση. Σε κάθε περίπτωση το 

Κοινοβούλιο µπορεί να εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής, να την 

απορρίψει ή να ζητήσει τροποποιήσεις.  

 Σύµφωνη γνώµη: στο πλαίσιο της διαδικασίας σύµφωνης γνώµης, το 

Συµβούλιο οφείλει να λάβει τη σύµφωνη γνώµη του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου πριν τη λήψη ορισµένων πολύ σηµαντικών αποφάσεων. 

Σε αντιδιαστολή µε την προηγούµενη διαδικασία, το Κοινοβούλιο έχει 

δύο επιλογές κι όχι τρεις, καθώς µπορεί να εγκρίνει ή να απορρίψει την 

πρόταση αλλά δεν µπορεί να την τροποποιήσει. Για τα κρίσιµα θέµατα 

της ευρωπαϊκής ενοποίησης το Κοινοβούλιο εµφανίζεται ως ισότιµος 

εταίρος του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Παπαγιάννης, 

1999; Ιωακειµίδης, 1995; Sidjanski, 1996 a).  

 

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το Συµβούλιο ζητάει από την Επιτροπή 

Μονίµων Αντιπροσώπων (COREPER) να προετοιµάσει το έδαφος για την 

τοποθέτηση των κρατών µελών επί της εκάστοτε πρότασης.  

 

Η βασική διαφορά των παραπάνω διαδικασιών έγκειται στον τρόπο µε τον 

οποίο οι αρµοδιότητες του Κοινοβουλίου διαπλέκονται µε εκείνες του 

Συµβουλίου. Συγκεκριµένα, στο πλαίσιο της διαδικασίας διαβούλευσης, το 

Κοινοβούλιο απλώς εκδίδει γνωµοδότηση, ενώ στο πλαίσιο της διαδικασίας 
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συναπόφασης, το Κοινοβούλιο συµµετέχει πραγµατικά στην ενάσκηση 

νοµοθετικής εξουσίας µαζί µε το Συµβούλιο. Η ακολουθούµενη διαδικασία 

καθορίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εξαρτάται από τη νοµική βάση 

της πρότασης. Σε κάθε περίπτωση η Επιτροπή, η οποία καταθέτει τις 

προτάσεις εισάγει συνήθως ριζικές προτάσεις, καθώς γνωρίζει ότι κατά τη 

διαδικασία των διαπραγµατεύσεων θα συντελεστούν πολλές τροποποιήσεις 

(Thomson, Boerefijn and Stokman, 2004:43)  

 

Από τα παραπάνω καθίσταται σαφές ότι ο ρόλος της Επιτροπής στη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων είναι κρίσιµος και για το λόγο αυτό έχουν 

διατυπωθεί πολλές απόψεις για τον ρόλο των µελών της Επιτροπής κατά την 

διαδικασία αυτή. Συγκεκριµένα, ορισµένοι πιστεύουν ότι οι Επίτροποι και τα 

λοιπά µέλη της Επιτροπής τείνουν να υπερασπίζονται τα συµφέροντα των 

εθνικών τους κυβερνήσεων, ενώ άλλοι θεωρούν ότι η Επιτροπή, όπως και τα 

άλλα θεσµικά όργανα, αποτελούνται από µεµονωµένα άτοµα µε 

συγκεκριµένες αντιλήψεις, τα οποία πιθανόν να µπορέσουν να εµποτίσουν µία 

υπερεθνική, ευρωπαϊκή ταυτότητα στους πολίτες της Ε.Ε (Egeberg, 2004:43).  

 

Στο παρακάτω σχήµα απεικονίζεται η διαδικασία λήψης αποφάσεων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τη νοµοθετική λειτουργία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                              Πρόταση 

                                                                                                                               Γνωµοδότηση      

                                            

 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 5: ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

Οικονοµική και 
Κοινωνική Επιτροπή 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
Επιτροπή Μονίµων 

Αντιπροσώπων 

Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης 

 
Λήψη 

απόφασης 
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4.1.2 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

 

 

Στα πλαίσια της εκτελεστικής λειτουργίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαθέτει 

εκτελεστικές αρµοδιότητες για την υλοποίηση της εκάστοτε απόφασης, όµως 

το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης διατηρεί την εποπτεία επί των 

εκτελεστικών πράξεων της Επιτροπής. Η εποπτεία αυτή διασφαλίζεται µε 

ορισµένες διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσει η Επιτροπή για να ασκήσει 

τις εκτελεστικές της αρµοδιότητες και οι οποίες συνίστανται σε συγκεκριµένες 

επιτροπές συµβουλευτικές, διαχείρισης και διακανονισµού (Στεφάνου, 1999).   

 

Οι εν λόγω επιτροπές απαρτίζονται από εκπροσώπους των κρατών µελών 

και γνωµοδοτούν στην Επιτροπή για διάφορες πράξεις. Αξίζει να σηµειωθεί 

ότι οι επιτροπές διακανονισµού δίνουν τη γνώµη τους κυρίως για τοµείς που 

υπόκεινται στην εναρµόνιση των νοµοθεσιών, ενώ οι επιτροπές διαχείρισης 

καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα δραστηριοτήτων. Επίσης, οι συµβουλευτικές 

επιτροπές αποτελούνται από εκπροσώπους κοινωνικό-επαγγελµατικών 

ενώσεων και ασχολούνται µε θέµατα συναφούς περιεχοµένου, όπως για 

παράδειγµα στην περίπτωση της παρακολούθησης των αγορών 

συγκεκριµένων γεωργικών προϊόντων.  

 

Ανεξάρτητα όµως από τις παραπάνω επιτροπές, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει 

συστήσει έναν αριθµό επιπλέον επιτροπών, για την υποβοήθηση του έργου 

της τόσο στο νοµοθετικό όσο και στον εκτελεστικό τοµέα. Παραδείγµατα 

τέτοιων επιτροπών συνιστούν οι επιστηµονικές επιτροπές για τα τρόφιµα, τα 

χηµικά, τα εντοµοκτόνα, τα καλλυντικά κλπ.   

 

 

4.1.3 ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

 

 

Η διαδικασία λήψης αποφάσεων κατά τη δηµοσιονοµική λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυρίως στη διαδικασία κατάρτισης και έγκρισης του 
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προϋπολογισµού ακολουθεί σε γενικές γραµµές την διαδικασία λήψης 

αποφάσεων κατά τη νοµοθετική λειτουργία. 

  

Αναλυτικότερα, το προσχέδιο του προϋπολογισµού κατατίθεται από την 

Επιτροπή στο Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη συνέχεια µετά 

από τροποποιήσεις από την πλευρά του Συµβουλίου και του Κοινοβουλίου 

εγκρίνεται το τελικό σχέδιο (Cairns, 1998). Βέβαια, το Κοινοβούλιο έχει τη 

δυνατότητα να απορρίψει το αρχικό σχέδιο αν συντρέχουν σοβαροί λόγοι. Με 

αφορµή τη διαδικασία κατάρτισης και έγκρισης του προϋπολογισµού το 

Συµβούλιο και το Κοινοβούλιο βρέθηκαν σε αντιπαράθεση πολλές φορές.        

 

 

4.1.4 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ 

 

 

Στα πλαίσια της σύναψης διεθνών συνθηκών µεταξύ της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και άλλων ενδιαφερόµενων µερών ορίζεται από τη Συνθήκη των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Άρθρο 300) ότι οι συµφωνίες συνάπτονται από το 

Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης µετά από πρόταση της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής.  

 

Αναφορικά µε τη σύναψη εµπορικών συµφωνιών, η Επιτροπή αναλαµβάνει 

τον ρόλο του διαπραγµατευτή µε τις ενδιαφερόµενες χώρες, επικουρούµενη 

από µία αρµόδια επιτροπή, η οποία καθορίζεται από το Συµβούλιο. 

Παράλληλα, σε ορισµένες περιπτώσεις απαιτείται η σύµφωνη γνώµη του 

Κοινοβουλίου, ενώ σε άλλες περιπτώσεις απαιτείται διαβούλευση.   

 

Σε αντιδιαστολή µε τη διαδικασία σύναψης εµπορικών συµφωνιών σύνδεσης , 

δεν προβλέπεται η εποπτεία των διαπραγµατεύσεων από το Συµβούλιο. 

Βέβαια, στην εν λόγω διαδικασία περιλαµβάνονται και παρατηρητές από τα 

κράτη µέλη µε ή χωρίς δικαίωµα λόγου (Στεφάνου, 1999). Επιπλέον, για τη 

σύναψη συµφωνιών σύνδεσης απαιτείται η σύµφωνη γνώµη του 

Κοινοβουλίου.   
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Στην περίπτωση των συµφωνιών προσχώρησης, η Ένωση εκπροσωπείται 

από το Συµβούλιο, όµως παράλληλα εκπροσωπούνται και από τα κράτη µέλη 

από τους αρµόδιους υπουργούς. Η αρµοδιότητα της Επιτροπής περιορίζεται 

στην διατύπωση γνώµης, ενώ για τη προσχώρηση νέων µελών απαιτείται η 

σύµφωνη γνώµη του Κοινοβουλίου. Αξίζει να τονιστεί ο κρίσιµος ρόλος της 

Επιτροπής Μονίµων Αντιπροσώπων κατά τη διάρκεια των 

διαπραγµατεύσεων.            

 

 

4.2 ΑΛΛΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ 

ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ   

 

 

Στη διαδικασία λήψης αποφάσεων στα πλαίσια της λειτουργίας της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης συµµετέχουν εκτός από τα θεσµικά όργανα της 

Ένωσης που αναφέρθηκαν και άλλοι φορείς, οι οποίοι λειτουργούν τόσο σε 

ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Η συµµετοχή αυτή αναφέρεται στα 

κράτη µέλη και κυρίως στην εκπροσώπησή τους µέσω των εθνικών 

κοινοβουλίων, στις ευρωπαϊκές οµάδες πίεσης, αλλά και στις εθνικές οµάδες 

πίεσης, οι οποίες αποτελούνται από εκπροσώπους εθνικών διοικήσεων 

διαφόρων οργάνων και υπερασπίζονται συγκεκριµένα συµφέροντα (Egeberg 

1999: 6 3). Οι εν λόγω οµάδες υπερασπίζουν τα συµφέροντά τους µέσω 

διαφόρων «καναλιών» σε ποικίλα επίπεδα, όπως είναι (Bomberg and 

Peterson 1998): 

� Σε ευρωπαϊκό επίπεδο: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Οικονοµική και 

Κοινωνική Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο. 

� Σε εθνικό επίπεδο: οι µόνιµες αντιπροσωπείες των θεσµικών οργάνων της 

Ε.Ε. στα κράτη µέλη, αλλά και τα γραφεία ορισµένων περιφερειών κρατών 

µελών στις Βρυξέλλες. 

� Σε µη θεσµικό επίπεδο: οι διάφοροι κοινωνικό-επαγγελµατικοί 

συνασπισµοί σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.      
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4.2.1 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ 

 

 

Τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκπροσωπούνται στην διαδικασία 

λήψης αποφάσεων µέσω του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς η 

Επιτροπή και το Κοινοβούλιο εκφράζουν το υπερεθνικό αίσθηµα και 

αποσκοπούν στην προώθηση των  συµφερόντων της Ένωσης. Παράλληλα, η 

συµβουλευτικές επιτροπές που επικουρούν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, 

όπως η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και η Επιτροπή Μονίµων 

Αντιπροσώπων εκφράζουν στην ουσία εθνικές τάσεις και προτιµήσεις.   

 

Από τα παραπάνω καθίσταται σαφές ότι η επιρροή των κρατών µελών στη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων είναι αρκετά σηµαντική και φανερώνεται µέσω 

των διαπραγµατεύσεων που καταλήγουν την λήψη της τελικής απόφασης. Η 

στάση των κρατών µελών στις διαπραγµατεύσεις εξαρτάται από το κόστος ή 

την ωφέλεια που αντανακλά η εκάστοτε πρόταση στα εθνικά τους 

συµφέροντα.  Τα κράτη µέλη έχουν διαφορετική βαρύτητα στη διαδικασία 

λήψης αποφάσεων και θα πρέπει να τονιστεί ότι η διαδικασία αυτή δεν 

βασίζονται πάντα σε ψηφοφορία όπου οι αποφάσεις λαµβάνονται 

πλειοψηφικά, αλλά βασικό ρόλο παίζουν οι διαπραγµατεύσεις, οι οποίες 

σύµφωνα µε την Επιτροπή, συνετέλεσαν θετικά στη διατήρηση του κανόνα 

της πλειοψηφίας ως τελικό µηχανισµό λήψης των αποφάσεων (Bergman, 

2000:37).    

 

Κατά τη συνήθη πρακτική, οι χώρες που ενδιαφέρονται έντονα για κάποια 

πρόταση προσπαθούν να δηµιουργήσουν συνασπισµούς µε άλλες χώρες, οι 

οποίες υποστηρίζουν το αίτηµά τους, ώστε να επηρεάσουν δραστικά την 

διαδικασία των διαπραγµατεύσεων.        

 

 

4.2.2 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ ΠΙΕΣΗΣ 
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Η σταδιακή εκχώρηση εξουσιών και αρµοδιοτήτων στα θεσµικά όργανα της 

Ε.Ε. και η συνεχής ενίσχυση του ευρωπαϊκού οικοδοµήµατος έχει ως 

αποτέλεσµα τη λήψη ολοένα και σηµαντικότερων αποφάσεων που αφορούν 

τα κράτη µέλη εκ µέρους της Ένωσης. Κατά συνέπεια, ένας µεγάλος αριθµός 

ατόµων και οργανώσεων επηρεάζεται άµεσα από την ευρωπαϊκή πρακτική 

λήψης αποφάσεων και προσπαθεί µε τη σειρά του να ασκήσει τη µέγιστη 

δυνατή και επιτρεπτή επιρροή, υπερασπιζόµενος τα συµφέροντά του. Οι 

οργανώσεις αυτές παρουσιάζονται συνήθως ως οργανώσεις µικρής κλίµακας 

(λόµπυ), ως κλαδικές ή ως οριζόντιες οργανώσεις (Bouwen, 2002: 9 3). 

Χαρακτηριστικά παραδείγµατα οµάδων πίεσης αποτελούν: 

 

♦ Οι οργανώσεις καταναλωτών, οι οποίες έχουν αναπτυχθεί σε µεγάλη 

κλίµατα στα πλαίσια της Ε.Ε. Συγκεκριµένα, έχει συσταθεί Επιτροπή 

Καταναλωτών στα πλαίσια λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η 

οποία αποτελείται από εκπροσώπους εθνικών και ευρωπαϊκών 

οργανώσεων, αλλά και Ευρωπαϊκό Γραφείο Ενώσεων Καταναλωτών 

(BEUC). Συνεπώς, οι καταναλωτές συνιστούν µία αξιόλογη πολιτική 

οντότητα στους κόλπους της Ε.Ε. 

♦ Οι αγροτικές οργανώσεις υπηρετούν και προασπίζονται τα συµφέροντά 

τους, λαµβάνοντας µέρος στην διαδικασία λήψης αποφάσεων µέσω της 

Ευρωπαϊκής Οργάνωσης Συνεταιρισµών (COGECA) και της Ευρωπαϊκής 

Οργάνωσης Επαγγελµατικών Οργανώσεων (COPA).        

♦ Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις συγκροτήθηκαν µε σκοπό την υπεράσπιση 

των δικαιωµάτων των εργαζοµένων κι έτσι δηµιουργήθηκε η 

Συνοµοσπονδία Εργατικών Συνδικάτων (European Trade Confederation). 

♦ Οι εργοδοτικές οργανώσεις συνίστανται σε κλαδικές και βιοµηχανικές 

ενώσεις και επηρεάζουν µε τη δύναµή τους πολλούς παράγοντες της 

διαδικασίας λήψης αποφάσεων, όπως κυβερνήσεις, µέλη του 

Κοινοβουλίου και τεχνοκράτες, που εργάζονται στα θεσµικά όργανα.   

 

Σε γενικές γραµµές, η ροή της πολιτικής της Ε.Ε. λαµβάνει χώρα σε ένα 

ευρύτερο πλαίσιο, όχι πλήρως διεθνές, καθώς κάποιες αναπτυσσόµενες 

χώρες (όπως η Ρωσία και η Κίνα) δεν έχουν πρωτεύοντα ρόλο, αλλά 
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αποτελείται από ένα σύνολο αναπτυγµένων χωρών, οι οποίες συνεργάζονται 

είτε µέσω επίσηµων µηχανισµών ποικίλων συνεδρίων και οργανισµών, είτε 

µέσω ανεπίσηµων και ηµι-επίσηµων δικτύων εξειδικευµένων οµάδων 

(Wallace and Wallace, 2000).      

 

 

4.3 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 

ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

 

 

Η σηµασία των διαπραγµατεύσεων στην διαδικασία της ευρωπαϊκής 

ολοκλήρωσης και ιδιαίτερα στον τοµέα της λήψης αποφάσεων στα πλαίσια 

της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει επισηµανθεί από πολλούς 

µελετητές (Jönsson, Bijurulf, Elgström, Sannerstedt and Strömvik, 1998:3; 

Elgström, 2000:7 3) και αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της εξελικτικής 

πορείας της Ένωσης. Συγκεκριµένα, οι διαπραγµατεύσεις συνιστούν µία 

κυρίαρχη µέθοδο επίτευξης συµφωνιών και υλοποίησης της πολιτικής της 

Ένωσης στα πλαίσια των συµφωνιών αυτών. Οι συµφωνίες αυτές καλύπτουν 

ένα ευρύ φάσµα δραστηριοτήτων τόσο σε εσωτερικά ζητήµατα της Ένωσης, 

όσο και στις σχέσεις της σε διεθνές επίπεδο (συµφωνίες µε διεθνείς 

οργανισµούς και τρίτες χώρες). Συνεπώς, η διαδικασία της διαπραγµάτευσης 

και της λήψης αποφάσεων σχετίζονται στενά και πολλές φορές 

αλληλεπικαλύπτονται, καθώς έχουν κοινό σκοπό: την επίτευξη µίας 

συµφωνίας. 

 

Η σχέση µεταξύ της Ε.Ε. και της διαδικασίας διαπραγµάτευσης είναι 

πολύπλοκη και ιδιαίτερη. Παρά τις γενικές σκέψεις που µπορεί να διατυπώσει 

κανείς για τον τρόπο µε τον οποίο η Ε.Ε. διαπνέεται από την διαδικασία της 

διαπραγµάτευσης, είναι εξίσου σηµαντικό να τονιστεί το κυρίαρχο 

χαρακτηριστικό της διαδικασίας διαπραγµάτευσης στα πλαίσια της λειτουργίας 

της Ε.Ε.: το στοιχείο της ποικιλοµορφίας σε διάφορα επίπεδα (Elgström and 

Smith, 2000 7:5;). Αναλυτικότερα, σηµειώνεται ποικιλοµορφία αναφορικά µε:  
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 Το περιεχόµενο και τις περιστάσεις των διαπραγµατεύσεων, τα οποία 

εξαρτώνται από την εσωτερική και εξωτερική ανάπτυξη της Ε.Ε.  

 Τους συµµετέχοντες και στις προτιµήσεις αυτών. Στις «εσωτερικές» 

διαπραγµατεύσεις της Ε.Ε. οι συµµετέχοντες συνίστανται σε θεσµικούς, 

κυβερνητικούς, µη κυβερνητικούς και «ηµι -κυβερνητικούς» φορείς, ενώ 

στις «εξωτερικές» διαπραγµατεύσεις προστίθενται και φορείς ξένοι προς 

την Ε.Ε. Παράλληλα, οι προτιµήσεις των συµµετεχόντων ποικίλουν τόσο 

στο περιεχόµενό τους, όσο και στον τρόπο υιοθέτησης και έκφρασης 

αυτών.   

 Τις στρατηγικές διαπραγµάτευσης και τον τρόπο επικοινωνίας µεταξύ των 

συµµετεχόντων. Οι στρατηγικές µπορεί να κυµαίνονται από την απλή 

συζήτηση µε σκοπό την επιρροή των απόψεων έως τη διαδικασία 

επίλυσης προβληµάτων.   

 Το διαπραγµατευτικό αποτέλεσµα, το οποίο χρίζει διευκρινίσεων ανάλογα 

µε το επίπεδο και φορέα υλοποίησης αυτού.      

 

Η Ε.Ε. έχει αναπτύξει σε µεγάλο βαθµό τις δοµές της διαδικασίας λήψης 

αποφάσεων και έχει καθιερώσει ένα σύστηµα διαπραγµάτευσης, το οποίο 

χαρακτηρίζεται από αλληλεπίδραση µεταξύ των συµµετεχόντων και 

επίσηµους ή ανεπίσηµους κανονισµούς ή θεσµούς. Το σύστηµα αυτό έχει 

πολλές διαστάσεις, καθώς οι διαπραγµατεύσεις πραγµατοποιούνται σε 

ποικίλα επίπεδα και διέπεται από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:  

 Οι διαπραγµατεύσεις στην Ε.Ε. είναι θεσµοθετηµένες, εντάσσονται 

δηλαδή, σε ένα σύστηµα τυπικών και άτυπων κανόνων. Άλλωστε, µε το 

πέρασµα του χρόνου έχουν αναπτυχθεί συγκεκριµένες πρακτικές και 

κανόνες συµπεριφοράς, οι οποίοι έχουν καθιερωθεί και θεωρούνται 

δεδοµένοι. Βασικός κανόνας των διαπραγµατεύσεων είναι το γεγονός όλοι 

οι συµµετέχοντες πρέπει να ωφελούνται.   

 Οι διαπραγµατεύσεις στην Ε.Ε. είναι σταθερές, συνδεδεµένες και συνεχείς. 

Είναι εύλογο ότι είναι δύσκολο να καθοριστεί ο ακριβής χρόνος έναρξης 

και λήξης κάποιας διαπραγµάτευσης, καθώς πολλές διαπραγµατεύσεις για 

ποικίλα θέµατα αλληλεπικαλύπτονται ή συνδέονται. Επιπλέον, το 
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αποτέλεσµα κάποιας διαπραγµάτευσης επιφέρει νέο κύκλο συζητήσεων 

σχετικά µε την υλοποίηση αυτού.  

 Ο χαρακτήρας και ο ρόλος των διαπραγµατευόµενων µερών είναι 

διακριτός. Κυρίαρχη είναι η παρουσία ορισµένων θεσµικών οργάνων στην 

διαδικασία των διαπραγµατεύσεων, όπως της Επιτροπής και του 

Κοινοβουλίου, καθώς διαθέτουν τόσο τυπική εξουσία, όσο και άτυπα 

δίκτυα επιρροής.  

 Η επίσηµη διαδικασία διαπραγµατεύσεων συνδέεται µε τις ανεπίσηµες 

διαπραγµατεύσεις. Συγκεκριµένα, οι διαπραγµατεύσεις επισήµως 

λαµβάνουν χώρα µε µία πληθώρα από ειδικούς, οµάδες εργασίας και 

ειδικές επιτροπές. Παράλληλα όµως, υπάρχουν πολλοί παρατηρητές που 

λειτουργούν ανεπίσηµα, πιο ευέλικτα, αποφεύγοντας τα γραφειοκρατικά 

εµπόδια, κι έτσι οι πιθανότητες επίτευξης συµφωνίας αυξάνονται.  

 Οι διαπραγµατεύσεις στην Ε.Ε. χαρακτηρίζονται από δεσµούς όχι µόνο 

µεταξύ εσωτερικών επιπέδων και φορέων, αλλά και µεταξύ εσωτερικών 

και εξωτερικών διαπραγµατεύσεων. Η Ε.Ε. δεν αποτελεί µόνο πεδίο 

διαπραγµατεύσεων ανάµεσα στα µέλη της και σε αυτούς που επιθυµούν 

να επηρεάσουν την ευρωπαϊκή πολιτική, αλλά συνιστά ταυτόχρονα και 

βασικό µέλος σε εξωτερικές διαπραγµατεύσεις. 

 

Από τα παραπάνω καθίσταται σαφής η µεγάλη σηµασία των 

διαπραγµατεύσεων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων στα πλαίσια της Ε.Ε., 

καθώς η Ένωση έχει δηµιουργήσει ένα ολόκληρο σύστηµα κανόνων και 

συµπεριφορών που περιβάλλουν και διέπουν τη διαδικασία των 

διαπραγµατεύσεων και βοηθούν στην επίτευξη της «καλύτερης» συµφωνίας 

µεταξύ των ενδιαφεροµένων µελών. Μάλιστα, λαµβάνοντας υπόψη ότι οι 

αποφάσεις, που απορρέουν από τις διαπραγµατεύσεις, λαµβάνονται µε τον 

κανόνα της οµοφωνίας, διαπιστώνουµε ότι ικανοποιούνται όλοι οι 

συµµετέχοντες. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

 

 

5.1 ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 

5.1.1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

 

 

Η οικονοµική και νοµισµατική πολιτική της Ε.Ε. αποτελεί τον θεµέλιο λίθο του 

ευρωπαϊκού οικοδοµήµατος, καθώς πρόδροµοι της σηµερινής Ε.Ε. υπήρξαν 

τρεις κοινότητες οικονοµικού χαρακτήρα (ΕΚΑΧ, ΕΚΑΕ, ΕΟΚ). Η ιστορική 

πορεία της νοµισµατικής πολιτικής,  ξεκινάει µε το σύστηµα του Bretton 

Woods, συνεχίζει µε την καθιέρωση του «νοµισµατικού φιδιού», αργότερα µε 

την υιοθέτηση της Ευρωπαϊκής Νοµισµατικής Μονάδας (ECU) και καταλήγει 

στη δηµιουργία της Οικονοµικής και Νοµισµατικής Ένωσης (ΟΝΕ). 

Παράλληλα, η ευρωπαϊκή οικονοµική πολιτική ξεκίνησε µε την απόφαση των 

κρατών µελών να προωθήσουν την οικονοµική και νοµισµατική ένωσή τους 

και να επιτύχουν τη σύγκλιση των οικονοµιών τους (Stavridis, Mossialos, 

Morgan and Machin, 1997).      

 

Η δηµιουργία της Οικονοµικής και Νοµισµατικής Ένωσης χαρακτηρίζεται τόσο 

από θετικές όσο και από αρνητικές επιπτώσεις στα κράτη µέλη. Έτσι, τα 

πλεονεκτήµατα της ΟΝΕ συνοψίζονται στα ακόλουθα (McDonald and 

Dearden, 1999): 

 Μείωση του εύρους διακύµανσης των επιτοκίων 

 Μείωση ή εξάλειψη του κόστους διαχείρισης 

 Συγκρισιµότητα των τιµών µε την υιοθέτηση ενός κοινού νοµίσµατος 

 Χαµηλός και σταθερός πληθωρισµός  

 

Αντίθετα, τα σηµαντικότερα κόστη από την καθιέρωση της ΟΝΕ είναι τα εξής: 
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 Αµφισβητήσιµη οικονοµική σύγκλιση, λόγω των µεγάλων διαφορών στους 

δείκτες ανεργίας, κατά κεφαλήν ΑΕΠ και οικονοµικής ανάπτυξης ανάµεσα 

στα κράτη µέλη.  

 Παραχώρηση µέρους της εξουσίας των εθνικών φορέων άσκησης 

οικονοµικής και νοµισµατικής πολιτικής σε υπερεθνικούς φορείς και 

ιδιαίτερα στην ΕΚΤ. 

 

Τα συστατικά στοιχεία της ΟΝΕ είναι ο καταµερισµός της εξουσίας ανάµεσα 

στην Ε.Ε. και τα κράτη µέλη και οι θεσµοί που ορίζουν και εφαρµόζουν τη 

νοµισµατική πολιτική. Παρόλο που η σταθερότητα των τιµών θεωρείται η 

µεµπτουσία της οικονοµικής και νοµισµατικής πολιτικής, τα µέσα για την 

επίτευξη του στόχου αυτού διαφέρουν ανάµεσα στις δύο πολιτικές. 

Συγκεκριµένα, η νοµισµατική πολιτική, που έχει ως πρωταρχικό στόχο τη 

σταθερότητα των τιµών, έγκειται στη δικαιοδοσία της ΕΚΤ, ενώ η οικονοµική 

πολιτική βρίσκεται στην κρίση των κρατών µελών (Hodson and Maher, 2002). 

 

Σε γενικές γραµµές, η ΟΝΕ σχεδιάστηκε µε σκοπό να επηρεάσει τη 

συµπεριφορά κυβερνήσεων, εθνικών ιδρυµάτων και γενικότερα φορέων 

λήψης αποφάσεων, ώστε να δώσουν στη νοµισµατική ένωση τη δυνατότητα 

να συµβάλει στη δηµιουργία µίας οικονοµίας µε σταθερότητα τιµών και υψηλό 

επίπεδο διαβίωσης (Hansen, 2001). Προς την κατεύθυνση αυτή 

δηµιουργήθηκε ένας ανεξάρτητος οργανισµός, η Ευρωπαϊκή Κεντρική 

Τράπεζα (ΕΚΤ), η οποία ανέλαβε να εξασφαλίσει σταθερότητα τιµών. 

Παράλληλα, δηµιουργήθηκε το Σύµφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, µε 

σκοπό να επηρεάσει το µακροχρόνιο σχεδιασµό της δηµοσιονοµικής 

πολιτικής αποτρέποντας τα µακροχρόνια µεγάλα ελλείµµατα στον 

προϋπολογισµό των κρατών µελών. 

 

  

5.1.2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 

Η πολιτική ανταγωνισµού έχει µεγάλη σηµασία για την πραγµατοποίηση και 

τη διατήρηση µίας ενιαίας αγοράς, καθώς επιδιώκει την ανταγωνιστική 
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συµπεριφορά των επιχειρήσεων και προστατεύει τα συµφέροντα των 

καταναλωτών, οι οποίοι µπορούν να προµηθεύονται αγαθά και υπηρεσίες µε 

τους καλύτερους δυνατούς όρους. Παρά το γεγονός ότι η Εσωτερική Αγορά 

εντείνει τον ανταγωνισµό σε γενικές γραµµές, σκοπός της πολιτικής 

ανταγωνισµού της Ε.Ε. είναι η πρόληψη της κακής χρήσης της δύναµης 

µεµονωµένων επιχειρήσεων στα πλαίσια της αγοράς (Hansen, 2001).  

 

Το νοµικό πλαίσιο της πολιτικής ανταγωνισµού της Ε.Ε. δίνεται από τα άρθρα 

81, 82 και 87 της συνθήκης του Άµστερνταµ, όπου γίνεται λόγος για τις 

συµφωνίες και συµπράξεις µεταξύ επιχειρήσεων, την δεσπόζουσα θέση 

επιχειρήσεων και τις κρατικές παρεµβάσεις αντίστοιχα. Παρακάτω 

περιγράφονται αναλυτικότερα οι κανόνες ανταγωνισµού στα πλαίσια της Ε.Ε. 

(∆αγτόγλου 1998; Κοτσίρης, 2000) : 

 Συµφωνίες και συµπράξεις: σύµφωνα µε το άρθρο 81 της συνθήκης ΕΚ 

είναι ασυµβίβαστες µε την κοινή αγορά και απαγορεύονται όλες οι 

συµφωνίες µεταξύ επιχειρήσεων, όλες οι αποφάσεις ενώσεων 

επιχειρήσεων και κάθε εναρµονισµένη πρακτική, που µπορούν να 

επηρεάσουν το εµπόριο µεταξύ των κρατών µελών και που έχουν σαν 

αντικείµενο ή σαν αποτέλεσµα την παρεµπόδιση, τον περιορισµό ή τη 

νόθευση του ανταγωνισµού εντός της κοινής αγοράς και ιδίως εκείνες που 

συνίστανται : 

- Στον άµεσο ή έµµεσο καθορισµό των τιµών αγοράς ή πώλησης ή 

άλλων όρων   συναλλαγής. 

- Στον περιορισµό ή τον έλεγχο της παραγωγής, της διάθεσης, της 

τεχνολογικής ανάπτυξης ή των επενδύσεων. 

- Στην κατανοµή των αγορών ή των πηγών εφοδιασµού. 

- Στην εφαρµογή άνισων όρων επί ισοδύναµων παροχών έναντι των 

εµπορικών συναλλασσόµενων και στην εξάρτηση της σύναψης 

συµβάσεων από την αποδοχή, εκ µέρους των συναλλασσοµένων, 

πρόσθετων παροχών που δεν έχουν σχέση µε το αντικείµενο των 

συµβάσεων. 

Βέβαια, η παράγραφος 3 του συγκεκριµένου άρθρου αναφέρει ότι οι 

παραπάνω διατάξεις µπορούν να κηρυχθούν ανεφάρµοστες όταν οι εν 
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λόγω συµφωνίες, αποφάσεις ή εναρµονισµένες πρακτικές συµβάλλουν 

στη βελτίωση της παραγωγής ή της διανοµής των προϊόντων ή στην 

προώθηση της τεχνικής ή οικονοµικής προόδου, εξασφαλίζοντας στους 

καταναλωτές δίκαιο τίµηµα από το όφελος που προκύπτει.    

 ∆εσπόζουσες θέσεις: το άρθρο 82 της συνθήκης ΕΚ υποδεικνύει ως 

ασυµβίβαστη µε την κοινή αγορά και απαγορευµένη, κατά το µέτρο που 

µπορεί να επηρεάσει το εµπόριο µεταξύ των κρατών µελών, την 

καταχρηστική εκµετάλλευση από µία ή περισσότερες επιχειρήσεις της 

δεσπόζουσας θέσης τους µέσα στην κοινή αγορά ή σε σηµαντικό τµήµα 

της. 

 Κρατικές παρεµβάσεις: σύµφωνα µε το άρθρο 87 της συνθήκης ΕΚ είναι 

ασυµβίβαστες µε την κοινή αγορά κατά το µέτρο που επηρεάζουν τις 

συναλλαγές µεταξύ των κρατώ µελών, οι ενισχύσεις που χορηγούνται υπό 

οποιαδήποτε µορφή από τα κράτη ή µε κρατικούς πόρους και που 

νοθεύουν τον ανταγωνισµό µέσω της ευνοϊκής µεταχείρισης ορισµένων 

επιχειρήσεων ή ορισµένων κλάδων παραγωγής. Βέβαια, το άρθρο 

περιλαµβάνει οριστικές αλλά και δυνητικές εξαιρέσεις του παραπάνω 

κανόνα. Οι οριστικές εξαιρέσεις περιλαµβάνουν: 

- Τις ενισχύσεις κοινωνικού χαρακτήρα. 

- Τις ενισχύσεις για επανόρθωση ζηµιών που προκαλούνται από έκτακτα 

γεγονότα. 

- Συγκεκριµένες ενισχύσεις προς την οικονοµία ορισµένων περιοχών της 

Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της Γερµανίας. 

Οι δυνητικές εξαιρέσεις περιλαµβάνουν: 

- Τις περιφερειακές ενισχύσεις  

- Τις γενικές οριζόντιες ενισχύσεις  

- Τις πολιτιστικές ενισχύσεις   

- Συγκεκριµένες ενισχύσεις που αποφασίζονται από το Συµβούλιο.      

 

Σε κάθε περίπτωση, το νοµικό πλαίσιο της Ε.Ε. για την πολιτική 

ανταγωνισµού εφαρµόζεται όταν επηρεάζεται το εµπόριο µεταξύ κρατών 

µελών, ενώ αναφορικά µε υποθέσεις κακής χρήσης της αγοράς σε 
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µεµονωµένες χώρες, οι οποίες δεν επηρεάζουν άλλες χώρες, αυτές είναι 

αντικείµενο της πολιτικής ανταγωνισµού σε εθνικό επίπεδο.     

 
 

5.1.3 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

 

 

Η φορολογική πολιτική αποτελεί στοιχείο εθνικής κυριαρχίας, επηρεάζει την 

οικονοµική πολιτικών των κρατών, συµβάλλοντας στη δηµιουργία πόρων για 

τις  δηµόσιες δαπάνες και στη διανοµή των εσόδων. Σε επίπεδο Ε.Ε., η 

φορολογική πολιτική εξαρτάται από τα κράτη µέλη, τα οποία εκχωρούν µέρος 

των αρµοδιοτήτων τους στα ευρωπαϊκά όργανα. Βασικός στόχος της 

ευρωπαϊκής φορολογικής πολιτικής είναι να καταστήσει τα εθνικά συστήµατα 

υποχρεωτικών εισφορών πιο συµβατά τόσο µεταξύ τους όσο και µε τους 

στόχους της συνθήκης ΕΚ, κι όχι να τα εξοµοιώσει. 

 

Οι βασικές κατηγορίες υποχρεωτικών εισφορών αφορούν τους έµµεσους 

φόρους, τους άµεσους φόρος και τις κοινωνικές εισφορές (ή εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης). Αναφορικά µε τους έµµεσους φόρους, η συνθήκη ΕΚ 

(άρθρο 90) απαγορεύει κάθε φορολογική διάκριση, µε την οποία άµεσα ή 

έµµεσα παρέχεται κάποιο πλεονέκτηµα στα εγχώρια προϊόντα σε σχέση µε τα 

προϊόντα προέλευσης άλλων κρατών µελών. O ΦΠΑ ήταν ο πρώτος φόρος 

που αποτέλεσε αποτέλεσµα εναρµόνισης, καθώς το 1992 προσαρµόστηκε 

στις απαιτήσεις της ενιαίας αγοράς, όπως και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. 

Παρόλα αυτά ο δρόµος είναι µακρύς για την ολοκλήρωση της εναρµόνισης 

των λοιπών φορολογικών τοµέων στα πλαίσια της Ε.Ε. (Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, 2000). 

 

Σε αντιδιαστολή µε τους έµµεσους φόρους, οι οποίοι επηρεάζουν την 

ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών, ατόµων, κεφαλαίων και παροχή υπηρεσιών 

και άρα γίνονται αντικείµενο εναρµόνισης, οι άµεσοι φόροι στο βαθµό που δεν 

επηρεάζουν τις παραπάνω ελευθερίες εναπόκεινται στην αρµοδιότητα των 
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κρατών µελών. Ωστόσο, οι νοµοθεσίες των κρατών µελών θα πρέπει να είναι 

συµβατές µε τις παραπάνω ελευθερίες (Nicoll and Salmon, 2001).  

 

Στον τοµέα, των κοινωνικών εισφορών η συνθήκη ΕΚ δεν προβλέπει 

εναρµόνιση, καθώς οι κοινωνικές εισφορές δεν συγκαταλέγονται στην 

καθαυτή φορολογία, έστω κι αν πρόκειται για υποχρεωτικές εισφορές, οι 

οποίες αναφέρονται στις εθνικές νοµοθεσίες. Βέβαια, η δράση της Ε.Ε. δίνει 

έµφαση στον συντονισµό των εθνικών καθεστώτων, ώστε να αποφεύγεται η 

διπλή πληρωµή κοινωνικών εισφορών από τους εργαζόµενους που 

µετακινούνται εντός της Ένωσης. Στο παρακάτω σχήµα παρουσιάζεται η το 

µέγεθος και η διάρθρωση των υποχρεωτικών εισφορών σε ποσοστό του 

Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος για την Ε.Ε. των 15 κρατών µελών.    

 

ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΕ % 
ΤΟΥ ΑΕΠ (1997)
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 6: ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΕ % ΤΟΥ ΑΕΠ 

(1997) 

ΠΗΓΗ: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2000), Γενική ∆ιεύθυνση Φορολογικής Πολιτικής, «Η 
φορολογία στην Ευρωπαϊκή Ένωση» 
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5.1.4 ΚΟΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

 

 

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΑΠ) αποτελεί µία από τις αρχαιότερες πολιτικές 

της Ε.Ε. και καλύπτει σχεδόν κάθε πτυχή της αγροτικής της ζωής, καθώς οι 

συνεχείς διευρύνσεις της Ε.Ε. έχουν προσδώσει στην αγροτική 

πραγµατικότητα µία ποικιλοµορφία, η οποία αναφέρεται τόσο στις µικρές 

αγροτικές επιχειρήσεις όσο και στα µεγάλα εργοστάσια γεωργικής 

παραγωγής. Η γεωργία είναι αναµφισβήτητα ο τοµέας στον οποίο η 

οικονοµική ολοκλήρωση έχει προχωρήσει πολύ και η πραγµατοποίηση της 

ΚΑΠ έχει παραδειγµατική αξία στην πορεία της διαδικασίας αυτής (Μούσης, 

1999).     

 

Οι στόχοι της ΚΑΠ καθορίζονται από το άρθρο 39 της συνθήκης των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και συνίστανται στα ακόλουθα: 

• Αύξηση της παραγωγικότητας της γεωργίας 

• Εξασφάλιση ενός δίκαιου βιοτικού επιπέδου στον γεωργικό πληθυσµό 

• Σταθεροποίηση των αγορών 

• Εγγύηση της ασφάλειας των εφοδιασµών 

• Εξασφάλιση λογικών τιµών για τις προµήθειες των καταναλωτών 

 

Η διαχείριση της ΚΑΠ συνεπάγεται την ύπαρξη κοινών τιµών, κοινών 

εργαλείων διαχείρισης αυτών των τιµών, κοινή χρηµατοδότηση των µέτρων 

στήριξης και κοινή προστασία έναντι του εξωτερικού (Στεφάνου, 1999). Η 

χρηµατοδότηση των ευρωπαϊκών δαπανών για τις γεωργικές αγορές και 

διαρθρώσεις επιτυγχάνεται µέσω του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταµείου 

Προσανατολισµού και Εγγυήσεων, γνωστό ως FEOGA.  

 

Συγκεκριµένα, η ΚΑΠ αποτελείται από ένα σύστηµα κανονισµών, που στηρίζει 

τα κράτη µέλη της Ένωσης στον ανταγωνισµό µε τρίτες χώρες στον γεωργικό 

τοµέα και παράλληλα εξασφαλίζει ότι συνθήκες αγοράς παραµένουν ίδιες για 

τους γεωργούς των κρατών µελών. Αυτό σηµαίνει ότι το εµπόριο της Ε.Ε. µε 

τρίτες χώρες σε γεωργικά προϊόντα ρυθµίζεται από µία σειρά δασµών και 
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περιορισµών στις εισαγωγές και ποικίλων επιδοτήσεων στις εξαγωγές 

(Hansen, 2001). Βέβαια, το σύστηµα αυτό αποσυνδέει την τιµή των 

γεωργικών προϊόντων στην Ε.Ε. µε την τιµή τους στη διεθνή αγορά και 

προκαλεί διάφορες αναταραχές, όπως: 

� Υψηλές τιµές των γεωργικών προϊόντων για τους καταναλωτές σε 

σχέση µε τις τιµές στην διεθνή αγορά. 

� Απορρόφηση µεγάλου µέρους του προϋπολογισµού της Ε.Ε. στην 

παροχή επιδοτήσεων. 

� Κοινωνικό κόστος, καθώς ο γεωργικός τοµέας απασχολεί πόρους, οι 

οποίοι θα µπορούσαν να αποδώσουν περισσότερα σε άλλους τοµείς. 

  

Ο δυναµικός χαρακτήρας της ΚΑΠ και η σηµαντική συνεισφορά της στην 

πολιτική συνοχής της Ε.Ε. οδήγησαν κατά την πάροδο των ετών σε πολλές 

µεταρρυθµίσεις της εν λόγω πολιτικής, ώστε να µπορεί να καλύπτει στο 

µέγιστο δυνατό βαθµό τις ανάγκες των πολιτών της Ένωσης. Συγκεκριµένα, 

τρεις µεγάλες µεταρρυθµίσεις έχουν χαράξει την πορεία της ΚΑΠ (Daugbjerg, 

2003 10:3; Kay, 2003 10:3): 

1. Πρώτη µεταρρύθµιση µε αφορµή το σχέδιο Mansholt το 1962 µε 

στόχους: τον εκσυγχρονισµό των γεωργικών εκµεταλλεύσεων, την 

ενθάρρυνση της παύσης της γεωργικής δραστηριότητας και του 

προορισµού των απελευθερωµένων εδαφών για τη βελτίωση των 

γεωργικών διαρθρώσεων και την κοινωνικό-οικονοµική πληροφόρηση 

και επαγγελµατική εκπαίδευση των εργαζοµένων στη γεωργία.  

2. ∆εύτερη µεταρρύθµιση το 1988 που απέβλεπε στην αντιµετώπιση των 

πλεονασµάτων για τα κύρια γεωργικά προϊόντα, των διαρθρωτικών 

διαφορών της ευρωπαϊκής γεωργίας και στον εκσυγχρονισµό της ΚΑΠ 

µετά από τις διαδοχικές διευρύνσεις της Ε.Ε. 

3. Τρίτη µεταρρύθµιση το 1992 µε στόχους: τη µείωση των ενδεικτικών 

τιµών των γεωργικών προϊόντων και την παροχή πριµοδοτήσεων 

στους γεωργούς ως αντιστάθµιση για τη µείωση των εισοδηµάτων 

τους. Επίσης, στα πλαίσια της τρίτης µεταρρύθµισης ενισχύονται οι 

δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, τη χρήση εδαφών για 
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άλλες χρήσεις και την παύση των δραστηριοτήτων για ορισµένες 

κατηγορίες ηλικιωµένων γεωργών. 

  

Σε συνέχεια των παραπάνω µεταρρυθµίσεων η Επιτροπή λαµβάνοντας 

υπόψη τις νέες προκλήσεις που έχει να αντιµετώπιση η Ε.Ε., προτείνει 

περαιτέρω αλλαγές στην τρίτη µεταρρύθµιση, µέσω του προγράµµατος 

δράσης «Ατζέντα 2000». Ο στόχος της νέας αυτής µεταρρύθµισης είναι η 

αντικατάσταση των µέτρων στήριξης των τιµών µε άµεσες πληρωµές και η 

προώθηση µίας ολοκληρωµένης πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης. Αναφορικά 

µε το χρηµατοοικονοµικό πλαίσιο της µεταρρύθµισης αυτής, στόχος είναι η 

σταθεροποίηση των δαπανών της ΚΑΠ κατά την περίοδο εφαρµογής των 

νέων δράσεων. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι ετήσιες 

δαπάνες που προβλέφθηκαν από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο για τη νέα 

µεταρρύθµιση.    

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.1 :  

∆ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΠ ΣΤΗ ΝΕΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ  

 

 

ΕΤΗ 

 

ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΩΝ 
(δις ευρώ-τιµές 1999) 

∆ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΠ 

(πλην της αγροτικής 
ανάπτυξης και των 
σχετικών µέτρων) 

 

ΑΓΡΟΤΙΚΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 

2000 40 920 36 620 4 300 

2001 42 800 38 480 4 320 

2002 43 900 39 570 4 330 

2003 43 770 39 430 4 340 

2004 42 760 38 410 4 350 

2005 41 930 37 570 4 360 

2006 41 660 37 290 4 370 

 
ΠΗΓΗ: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ατζέντα 2000 
 

 

5.1.5 ΑΛΙΕΙΑ  
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Η αλιευτική πολιτική  αποτελούσε αρχικά µέρος της κοινής γεωργικής 

πολιτικής, καθώς η συνθήκη ΕΚ συνέδεε τα αλιευτικά µε τα γεωργικά 

προϊόντα και εξελίχθηκε σε αυτόνοµη πολιτική της Ε.Ε. το 1983, όταν κατέστη 

σαφές ότι η αλιεία και η υδατοκαλλιέργεια συνιστούν σηµαντικές οικονοµικές 

δραστηριότητες της Ένωσης. Συγκεκριµένα, ενώ η συµµετοχή του αλιευτικού 

τοµέα στο Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν δεν υπερβαίνει το 1%, η επίπτωσή της 

είναι πολύ σηµαντική ως πηγή απασχόλησης σε περιοχές όπου συχνά 

υπάρχουν λίγες εναλλακτικές λύσεις. Επιπλέον, συµβάλλει στον εφοδιασµό 

της κοινής αγοράς, η οποία είναι από τις µεγαλύτερες στον κόσµο σε αλιευτικά 

προϊόντα (McDonald and Dearden, 1999).     

 

Οι βασικοί στόχοι της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), όπως 

διαµορφώθηκαν στην πορεία, είναι οι ακόλουθοι: 

 ∆ιασφάλιση της διατήρηση των ευπαθέστερων ιχθυαποθεµάτων και 

προώθηση της συνέχισης των αλιευτικών δραστηριοτήτων. 

 Εκσυγχρονισµός των µέσων παραγωγής και οριοθέτηση της αλιευτικής 

προσπάθειας. 

 ∆ιασφάλιση της ορθής υλοποίησης των µέτρων διατήρησης, ενώ 

παράλληλα τα κράτη µέλη εξακολουθούν να φέρουν την ευθύνη στο πεδίο 

της παρακολούθησης και των επιβαλλόµενων κυρώσεων. 

 ∆ιατήρηση του ύψους απασχόλησης. 

 ∆ιασφάλιση ενός αξιοπρεπούς εισοδήµατος για τους αλιείς. 

 Απόκτηση αλιευτικών δικαιωµάτων στα ύδατα τρίτων χωρών χωρίς να 

απειλείται η αειφόρος εκµετάλλευση των αλιευτικών πεδίων. 

 

Είκοσι χρόνια µετά από τη δηµιουργία της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής η Ε.Ε. 

βρέθηκε αντιµέτωπη µε νέες προκλήσεις και ανάγκες, όπως τη διατήρηση των 

αποθεµάτων ιχθύων, την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, τη 

διασφάλιση της οικονοµικής βιωσιµότητας των ευρωπαϊκών στόλων και την 

παροχή τροφίµων καλής ποιότητας στους καταναλωτές. Έτσι, η Επιτροπή 

εξέδωσε το 2001 µία πράσινη βίβλο για τη µεταρρύθµιση της ΚΑΠ και µετά 

από διαβουλεύσεις το 2003 η Ε.Ε. διαθέτει µία νέα αλιευτική πολιτική. Τα 
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σχέδια δράσεις και οι στρατηγικές της νέας αυτής πολιτικής αφορούν µεταξύ 

άλλων (Πράσινη Βίβλος, 2001): 

 Μία στρατηγική για τη βιώσιµη ανάπτυξη της ευρωπαϊκής 

υδατοκαλλιέργειας. Η στρατηγική αυτή σχεδιάστηκε µε σκοπό να 

ενισχυθεί ο ρόλος της υδατοκαλλιέργειας όσον αφορά την παροχή 

θέσεων εργασίας και την προσφορά ποιοτικών αλιευτικών προϊόντων 

κατά τρόπο που να µην βλάπτει το περιβάλλον. 

 Την ενσωµάτωση των απαιτήσεων προστασίας του περιβάλλοντος στην 

ΚΑΠ.  

 Την εξάλειψη της παράνοµης αλιείας προκειµένου να διασφαλιστεί 

βιώσιµη αλιεία πέραν των κοινοτικών υδάτων. 

 Μέτρα για την αντιµετώπιση των κοινωνικών, οικονοµικών και 

περιφερειακών συνεπειών της αναδιάρθρωσης των στόλων. Πέραν των 

µέτρων που έχουν ήδη ληφθεί στο πλαίσιο των διαρθρωτικών ταµείων, 

οι προτεινόµενες δράσεις αφορούν κυρίως τον επαναπρογραµµατισµό 

των διαρθρωτικών ενισχύσεων µε σκοπό τη µείωση της ικανότητας των 

στόλων καθώς και για τη λήψη κοινωνικών µέτρων, τη βελτίωση της 

εικόνας του τοµέα και την υποστήριξη της βιώσιµης ανάπτυξης των 

παράκτιων περιοχών. 

 Τη µείωση απορρίψεων ιχθύων µέσω της αντιµετώπισης των αιτίων που 

οδηγούν στην απόρριψη. Τα µέτρα που προτείνονται στοχεύουν στην 

πρόληψη της αλίευσης µη επιθυµητών ιχθύων, ιδίως νεαρών ψαριών, 

και την άρση των κινήτρων για απόρριψη. 

 Τη δηµιουργία µίας ενιαίας δοµής επιθεώρησης προκειµένου να 

διασφαλιστεί η συνεργασία των κοινοτικών και εθνικών φορέων 

επιθεώρησης και παρακολούθησης.  

 

 

5.1.6 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

 

 

Η βιοµηχανική πολιτική καθιερώθηκε ως αυτόνοµη πολιτική της Ε.Ε. µε την 

συνθήκη για την Ε.Ε., καθώς η συνθήκη ΕΚ ρύθµιζε τις συνθήκες της 
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τελωνειακής ένωσης για τα βιοµηχανικά προϊόντα των κρατών µελών και 

καθιέρωνε την ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών, υπηρεσιών, κεφαλαίων και 

εργασίας, αλλά δεν προέβλεπε τη δηµιουργία µίας βιοµηχανικής πολιτικής. 

Βασικοί µοχλοί καθιέρωσης µίας ευρωπαϊκής βιοµηχανικής πολιτικής 

αποτέλεσαν: η ανάγκη ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς, η 

παγκοσµιοποίηση των αγορών και η απορρέουσα αύξηση του ανταγωνισµού 

(Dinan, 1994). 

 

Οι βασικές αρχές της βιοµηχανικής πολιτικής που ακολούθησε για πολλά 

χρόνια η Ε.Ε. αφορούσαν την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των 

επιχειρήσεων και την αντιστάθµιση των ανεπαρκειών της αγοράς. Οι αρχές 

αυτές εµπλουτίστηκαν, µε την πάροδο του χρόνου, µε τις οικονοµικές και 

πολιτικές εξελίξεις που χαρακτήρισαν την πορεία της Ένωσης, όπως η 

δηµιουργία της ΟΝΕ και διεύρυνση της Ε.Ε. Έτσι, ο στόχος που τέθηκε από 

το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο στη Λισσαβόνα το 2000 ήταν να καταστεί η Ε.Ε. ως 

το 2010 η πλέον ανταγωνιστική και δυναµική οικονοµία της γνώσης 

παγκοσµίως, ικανή να δηµιουργεί βιώσιµη ανάπτυξη, µε περισσότερες και 

καλύτερες θέσεις απασχόλησης και µεγαλύτερη κοινωνική συνοχή 

(Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2002).     

  

Στο πρόγραµµα δράσης που έχει χαράξει η Ε.Ε. αναφορικά µε ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας της βιοµηχανίας, δίνεται έµφαση σε τρεις βασικές 

παραµέτρους προς την επίτευξη του στόχου αυτού (Πράσινη Βίβλος, 2003):   

 Τη γνώση και συγκεκριµένα την επένδυση σε υλικό και ανθρώπινο 

κεφάλαιο. 

 Την καινοτοµία 

 Την επιχειρηµατικότητα, µε την καθιέρωση ενός φορολογικού και 

κανονιστικού περιβάλλοντος για τις υπάρχουσες και νέες επιχειρήσεις που 

θα ενθαρρύνει την ανάληψη επιχειρηµατικής δράσης. 

 

Προς την κατεύθυνση αυτή, οι επιχειρήσεις διαδραµατίζουν πρωταρχικό ρόλο 

για την επίτευξη της ανταγωνιστικότητας και παράλληλα, συµβάλλουν στις 
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προτεραιότητες που θέτει η Ε.Ε. στον περιβαλλοντικό και κοινωνικό τοµέα, 

ενεργοποιώντας την έννοια της «εταιρικής κοινωνικής ευθύνης».  

 

Επιπλέον, σηµαντική είναι η πολιτική της Ε.Ε. για τις µικροµεσαίες 

επιχειρήσεις (ΜΜΕ), οι οποίες αποτελούν τη βάση της ευρωπαϊκής 

βιοµηχανίας, καθώς αντιπροσωπεύουν περίπου τα 2/3 της συνολικής 

απασχόλησης και το 60% της συνολικής προστιθέµενης αξίας. Άλλωστε, 

πολλές ευρωπαϊκές ΜΜΕ δραστηριοποιούνται σε παγκόσµιο επίπεδο σε 

εξειδικευµένες αγορές (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 11.12.2002). Έτσι, στα πλαίσια 

της «Πρωτοβουλίας ΜΜΕ» τίθενται ορισµένες αρχές για την ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ, όπως (Μούσης, 1999): 

� Βελτίωση του συστήµατος παραγωγής και οργάνωσης των ΜΜΕ 

(δηµιουργία Ευρωπαϊκών Κέντρων Επιχειρήσεων και Καινοτοµιών). 

� Ενίσχυση της συνεργασίας των ΜΜΕ µε ερευνητικά κέντρα. 

� ∆ιευκόλυνση της πρόσβασης σε νέες αγορές. 

� Ανάπτυξη της συνεργασίας µεταξύ των ΜΜΕ (δηµιουργία Γραφείου 

Προσέγγισης Επιχειρήσεων και ∆ικτύου Συνεργασίας Επιχειρήσεων, 

προγράµµατα JOPP, INTERPRISE, EUROPERTENARIAT). 

� Ενθάρρυνση της χρηµατοδότησης υπαρχόντων και νέων επιχειρήσεων 

(δηµιουργία Ευρωπαϊκού Ταµείου Επενδύσεων, προγράµµατα SEED 

CAPITAL, VENTURE CONSORT, EUROTECH CAPITAL). 

 

Η ευρωπαϊκή βιοµηχανική πολιτική περιλαµβάνει όχι µόνο την επιχειρησιακή 

πολιτική αλλά και την πολιτική κατά τοµέα της βιοµηχανίας, καθώς 

υιοθετούνται εξειδικευµένες δράσεις για τους επιµέρους βιοµηχανικούς τοµείς. 

Σε γενικές γραµµές, οι τοµείς που βρίσκονται σε φθίνουσα πορεία στην Ε.Ε. 

είναι η βιοµηχανία σιδήρου, η κλωστοϋφαντουργία και η ναυπηγική 

βιοµηχανία, ενώ οι τοµείς µε επίκεντρο τις νέες τεχνολογίες, όπως οι 

τηλεπικοινωνίες και η πληροφορική βρίσκονται σε άνοδο και έχουν την 

προσοχή των τεχνοκρατών της Ένωσης.  

 

Συγκεκριµένα, στον τοµέα των τηλεπικοινωνιών βαρύνουσας σηµασίας είναι η 

δηµιουργία του ανοιχτού δικτύου τηλεπικοινωνιών (ONP), που αποβλέπει στη 
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διευκόλυνση της παροχής υπηρεσιών από εταιρίες ή πρόσωπα 

εγκατεστηµένα σε κράτος µέλος άλλο από εκείνο της εταιρίας ή του 

προσώπου  για το οποίο προορίζεται η υπηρεσία. Επίσης, ένας άλλος άξονας 

δράσης αφορά τα διευρωπαϊκά δίκτυα τηλεπικοινωνιών, τα οποία αποτελούν 

εθνικά ψηφιακά δίκτυα συνδεδεµένα µεταξύ τους, 

 

Τέλος, στον τοµέα της πληροφορικής η Ε.Ε. δίνει ιδιαίτερη έµφαση µε την 

υιοθέτηση της δράσης «Κοινωνία της πληροφορίας», που αποτελείται από 

ποικίλα προγράµµατα, όπως για παράδειγµα το πρόγραµµα INFO 2000, µε 

στόχο την ανάπτυξη του τοµέα των πολυµέσων και ένα πρόγραµµα για την 

προώθηση της γλωσσικής πολυµορφίας στην Ε.Ε., ώστε οι πολίτες να 

µπορούν να αξιοποιήσουν την κοινωνία της πληροφορίας.         

 
 

5.2 ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

5.2.1 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ  

 

 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι µία από τις περιοχές δραστηριοτήτων που 

παρουσιάζουν το µεγαλύτερο βαθµό ευηµερίας στον κόσµο. Ωστόσο, οι 

ανισότητες µεταξύ των κρατών-µελών της είναι µεγάλες, και ακόµα 

µεγαλύτερες είναι οι ανισότητες µεταξύ των περιφερειών της. Η εκτίµηση 

αυτών των ανισοτήτων, συνίσταται κατά πρώτο λόγο στην εκτίµηση και τη 

σύγκριση των επιπέδων του πλούτου που παράγονται από τον καθένα, 

δηλαδή το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ). Στο παρακάτω σχήµα 

παρουσιάζεται συγκριτικά το κατά κεφαλή ΑΕΠ των 25 κρατών µελών της 

Ε.Ε. το έτος 2002. 
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 7: ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗ ΑΕΠ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε. (ΕΤΟΣ 2002) 

 

 

Η αλληλεγγύη µεταξύ των λαών της ΕΕ, η οικονοµική και κοινωνική πρόοδος 

και η ενίσχυση της συνοχής, περιλαµβάνονται στο προοίµιο της Συνθήκης του 

Άµστερνταµ και συνιστούν τον σκοπό της ευρωπαϊκής περιφερειακής 

πολιτικής (Dick, 1997), η οποία χρηµατοδοτείται από ευρωπαϊκούς πόρους: 

τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία και το Ταµείο Συνοχής. Ο ρόλος της ΕΕ δεν 

περιορίζεται παρόλα αυτά απλώς και µόνο σε µια χρηµατοδοτική συνδροµή. 

Η ευρωπαϊκή περιφερειακή πολιτική συµπληρώνει όπου χρειάζεται, την 

εσωτερική αγορά και την οικονοµική και νοµισµατική ένωση.     

 

Τέσσερα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία είναι οι κυριότεροι "ενδιάµεσοι σταθµοί" της 

ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, δεδοµένου ότι σε όλα τα κράτη µέλη, επιδρούν ως 

"µοχλοί" στους οικονοµικούς και κοινωνικούς παράγοντες που είναι σε θέση 

να δώσουν ώθηση στην οικονοµία µιας περιφέρειας. Οι πόροι αυτοί των 

ταµείων αυξήθηκαν από 8 δις ευρώ ετησίως το 1989σε 32 δις ευρώ ετησίως 

το 1999 και πρόκειται να σταθεροποιηθούν γύρω στα 28 δις ευρώ ετησίως 

µεταξύ του 2000 και του 2006 (McDonald and Dearden, 1999). Συγκεκριµένα, 

τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία της Ένωσης είναι τα εξής: 

� Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), του οποίου οι 

παρεµβάσεις περιορίζονται σε µειονεκτούσες περιφέρειες και αφορούν 
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κυρίως τις παραγωγικές επενδύσεις, την υποδοµή και την ανάπτυξη των 

ΜΜΕ. 

� Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ), η δράση του οποίου επικεντρώνεται 

στην επαγγελµατική κατάρτιση και στις ενισχύσεις για προσλήψεις. 

� Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Προσανατολισµού και Εγγυήσεων, τµήµα 

Προσανατολισµού, το οποίο στηρίζει την προσαρµογή των γεωργικών 

διαρθρώσεων και τις ενέργειες αγροτικής ανάπτυξης. 

� Χρηµατοδοτικό Μέσο Προσανατολισµού της Αλιείας (ΧΜΠΑ), το οποίο 

στηρίζει την προσαρµογή των διαρθρώσεων του κλάδου αυτού.        

 

Επιπλέον, ένα ειδικό ταµείο παρεµβαίνει στην Ισπανία, την Ελλάδα, την 

Ιρλανδία και την Πορτογαλία, όπου οι υποδοµές µεταφορών και προστασίας 

του περιβάλλοντος είναι κυρίως ελλιπείς. Πρόκειται για το Ταµείο Συνοχής, 

του οποίου οι πόροι ανέρχονται σε περίπου 2,5 δις ευρώ ετησίως µεταξύ του 

2000 και 2006. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η κατανοµή των 

κονδυλίων από τα διαρθρωτικά ταµεία και το ταµείο συνοχής τα έτη 2000-

2006.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.2 :  

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΝ∆ΥΛΙΩΝ ∆ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΑ ΕΤΗ 2000-2006 

 (Εκατ. ευρώ- τιµές 1999) 

 

ΕΤΗ 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

∆ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ 

ΤΑΜΕΙΑ 

29 430 28 840 28 250 27 670 27 080 27 080 26 660 

ΤΑΜΕΙΟ 

ΣΥΝΟΧΗΣ 

2 615 2 615 2 615 2 615 2 515 2 515 2 510 

∆ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ 

ΜΕΤΡΑ 

32 045 31 455 30 865 30 285 29 595 29 595 29 170 

 

ΠΗΓΗ: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Επιτροπή περιφερειακής πολιτικής  
 

 

Η Ένωση έχει επίσης προβλέψει ορισµένα προγράµµατα, επιδιώκοντας να 

βρει κοινές λύσεις σε προβλήµατα, τα οποία παρουσιάζονται οπουδήποτε στο 
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ευρωπαϊκό έδαφος. Ορισµένα από τα προγράµµατα αυτά είναι τα εξής (Artis 

and Lee, 1997) :  

� Interreg 3: προωθεί τις διασυνοριακές, διακρατικές και διαπεριφερειακές 

συνεργασίες. 

� Leader +: αποσκοπεί στην συγκέντρωση των κοινωνικοοικονοµικών 

παραγόντων των αγροτικών περιοχών, για να µελετήσουν νέες τοπικές 

στρατηγικές αειφόρου ανάπτυξης.  

� Urban 2: στηρίζει ειδικότερα καινοτόµες στρατηγικές αναβάθµισης 

προβληµατικών πόλεων και συνοικιών.  

� Equal: επιδιώκει την κατάργηση των παραγόντων, οι οποίοι προξενούν 

ανισότητες και διακριτική µεταχείριση όσον αφορά την πρόσβαση στην 

αγορά εργασίας.  

� Peace: πρόκειται για ειδική πρωτοβουλία για τη Β. Ιρλανδία µε σκοπό την 

ενίσχυση της διαδικασίας συµφιλίωσης και οικονοµικοκοινωνικής 

ανάκαµψης στην περιοχή. 

� Pesca: επιδιώκει την ενίσχυση των αλιευτικών περιοχών.   

 

Τέλος, τα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης (ΚΠΣ) αποτελούν το κύριο όργανο 

σχεδιασµού περιφερειακής πολιτικής σήµερα. Σε εφαρµογή των αρχών της 

εταιρικότητας και επικουρικότητας, ο σχεδιασµός, η εκτέλεση, η 

παρακολούθηση και η αξιολόγηση των ΚΠΣ ανήκουν, θεωρητικά στα 

ενδιαφερόµενα κράτη µέλη, στις περιφέρειες, στην τοπική διοίκηση και στους 

κοινωνικούς εταίρους (εργοδότες, εργατικά συνδικάτα και παραγωγικές 

τάξεις).  

 

 

5.2.2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ  

 

 

Η ευρωπαϊκή κοινωνική πολιτική έχει διαδραµατίσει πρωτεύοντα ρόλο στην 

ανάπτυξη της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, καθώς έχουν αναληφθεί πολλές 

δράσεις στον τοµέα αυτό. Σε γενικές γραµµές, σκοπός της κοινωνικής 

πολιτικής της Ε.Ε. είναι η βελτίωση της ζωής των λιγότερο ευνοηµένων 
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πολιτών της Ένωσης, καθώς η οικονοµική ολοκλήρωση θα πρέπει να 

συνοδεύεται και από κοινωνική πρόοδο. Η Ε.Ε. παρεµβαίνει άµεσα στην 

κοινωνική πολιτική των κρατών µελών σε δύο τρόπους: λαµβάνοντας µόνη 

της σηµαντικές πρωτοβουλίες στον τοµέα αυτό και επηρεάζοντας την 

κοινωνική πολιτική των κρατών µελών, ώστε να εναρµονίζεται µε την ενιαία 

αγορά (Wallace H. and Wallace W., 2000; Kersbergen, 2000:37). Οι βασικές 

πτυχές της ευρωπαϊκής κοινωνικής πολιτικής, οι οποίες χρηµατοδοτούνται 

από το Κοινωνικό Ταµείο, αφορούν: την απασχόληση, την εκπαίδευση και την 

επαγγελµατική κατάρτιση και τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας. 

 

Αναλυτικότερα, στον τοµέα της απασχόλησης, οι ευρωπαϊκές πολιτικές 

καλύπτουν ένα αρκετά ευρύ φάσµα δραστηριοτήτων, οι οποίες στόχο έχουν 

κατά βάση την καταπολέµηση της ανεργίας στα κράτη µέλη. Προς την 

κατεύθυνση αυτή, λειτουργεί στα πλαίσια της Ένωσης ένα σύστηµα αµοιβαίας 

πληροφόρησης για τις πολιτικές απασχόλησης (MISEP) µεταξύ των κρατών 

µελών και ένα παρατηρητήριο και σύστηµα τεκµηρίωσης για την απασχόληση 

(Μούσης, 1999). Επίσης, η Ε.Ε. έχει υιοθετήσει ορισµένα προγράµµατα για 

την αντιµετώπιση της ανεργίας, όπως είναι τα εξής: 

� ERGO: στοχεύει στη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης για ορισµένες 

κατηγορίες ανέργων. 

� LEDA: επικεντρώνεται στην ανάπτυξη της απασχόλησης σε τοπικό 

επίπεδο. 

� ELISE: πρόκειται για ένα δίκτυο ανταλλαγής πληροφοριών σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο για τις τοπικές δράσεις απασχόλησης. 

� SPEC: στόχο έχει την ενίσχυση τοπικών και περιφερειακών σχεδίων σε 

θέµατα δηµιουργίας απασχόλησης.  

� Απασχόληση-HORIZON: δίνει έµφαση στην απασχόληση των ατόµων 

µε ειδικές ανάγκες και των µακροχρονίων ανέργων. 

� Απασχόληση-YOUTHSTART: αφορά την απασχόληση των νέων 

ανέργων. 

� Απασχόληση-NOW:αφορά την απασχόληση των γυναικών. 

� ADAPT: στοχεύει στην βοήθεια των εργαζοµένων που απειλούνται από 

την ανεργία λόγω οικονοµικών και κοινωνικών µεταβολών. 
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Στον τοµέα της εκπαίδευσης και της επαγγελµατικής κατάρτισης η Ε.Ε. έχει 

δηµιουργήσει το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελµατικής 

Εκπαίδευσης (CEDEFOP), το οποίο αναλαµβάνει δράσεις για την εκπαίδευση 

στον εργασιακό χώρο, τη δια βίου εκπαίδευση, την απασχόληση των 

γυναικών κλπ. και το Ευρωπαϊκό Ίδρυµα Επαγγελµατικής Κατάρτισης. 

Επιπρόσθετα, ποικίλα εκπαιδευτικά προγράµµατα επικουρούν την ευρωπαϊκή 

κοινωνική πολιτική στον χώρο αυτό, όπως τα προγράµµατα Socrates, 

Erasmus, Leonardo da Vinci και Tempus. 

 

Τέλος, µία τρίτη πτυχή της ευρωπαϊκής κοινωνικής πολιτικής αφορά τις 

συνθήκες διαβίωσης και εργασίας και συγκεκριµένα το συντονισµό των 

ασφαλιστικών συστηµάτων των κρατών µελών, την εναρµόνιση των 

συνθηκών εργασίας, µε έµφαση στην ασφάλεια στον τόπο εργασίας και την 

προαγωγή ίσων ευκαιριών απασχόλησης (Feldmann, 2002:29 7, Dearden, 

1995:16 10). Προς την κατεύθυνση αυτή, το Ευρωπαϊκό Ίδρυµα για τη 

βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας αναπτύσσει πρωτοβουλίες 

αναφορικά µε τη βελτίωση του περιβάλλοντος διαβίωσης και των συνθηκών 

εργασίας και παράλληλα, ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός για την υγεία και 

ασφάλεια στην εργασία είναι αρµόδιος για τη συλλογή και ανταλλαγή 

πληροφοριών σχετικά µε την υγεία και ασφάλεια στην εργασία.   

 

 

5.2.3 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 

 

 Η πολιτική έρευνας και ανάπτυξης αποτελεί τον κινητήριο µοχλό της Ε.Ε., 

καθώς επηρεάζει και πολλές φορές καθορίζει πολλές άλλες ευρωπαϊκές 

πολιτικές. Βέβαια, οι πολιτικές που εξαρτώνται άµεσα από την έρευνα και την 

ανάπτυξη είναι η βιοµηχανική και η ενεργειακή πολιτική. Ο βασικός λόγος 

είναι ότι η καινοτοµία, η οποία προέρχεται από την έρευνα και την ανάπτυξη, 

επηρεάζει την ανταγωνιστικότητα της βιοµηχανίας µέσω των βιοµηχανικών 

διαδικασιών, προϊόντων, υπηρεσιών, ακόµα και οργανισµών  (Farge, 1997:19 

314).  
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Στο πλαίσιο της πολιτικής έρευνας και ανάπτυξης της Ε.Ε. δηµιουργήθηκε µια 

σειρά ευρωπαϊκών οργανισµών επιστηµονικής και τεχνολογικής συνεργασίας 

όπως το Ευρωπαϊκό Ίδρυµα για την Επιστήµη (FES), ο Ευρωπαϊκός 

Οργανισµός ∆ιαστήµατος (ESA), η Ευρωπαϊκή Συνεργασία στον τοµέα της 

Επιστηµονικής και Τεχνικής Έρευνας (COST),  το εξωκοινοτικό ερευνητικό 

πρόγραµµα (EUREKA), η επιτροπή επιστηµονικής και τεχνικής έρευνας 

(CREST)  κλπ. 

 

Με την Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη θεσµοθετήθηκε η ανάπτυξη προγραµµάτων-

πλαισίων της έρευνας, τα οποία περιλαµβάνουν δράσεις στον τοµέα αυτό 

(Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2003). Στην παρούσα φάση η Ένωση υλοποιεί το έκτο 

πρόγραµµα πλαίσιο (2002-2006), το οποίο περιλαµβάνει τα εξής ειδικά 

προγράµµατα: 

 Ολοκλήρωση και ενδυνάµωση του ευρωπαϊκού χώρου της έρευνας, µε 

έµφαση στους τοµείς των βιοεπιστηµών, των τεχνολογιών για την κοινωνία 

της γνώσης και της συµµετοχής των πολιτών σε αυτή, των νέων 

διεργασιών παραγωγής, της αεροναυπηγικής, της ασφάλειας των 

τροφίµων και της βιώσιµης ανάπτυξης. 

 ∆όµηση του ευρωπαϊκού χώρου της έρευνας.  

 ∆ραστηριότητες του Κοινού Κέντρου Ερευνών (ΚΚΕρ) τόσο για τα 

προγράµµατα που πραγµατοποιεί για την  Ε.Ε. όσο και για τα 

προγράµµατα που πραγµατοποιεί για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατοµικής 

Ενέργειας.  

 Πυρηνική ενέργεια.  

 

Τα πεδία της ευρωπαϊκής έρευνας καλύπτουν τους τοµείς της ενέργειας, των 

τεχνολογιών βιοµηχανικής παραγωγής, του περιβάλλοντος, της βιοϊατρικής, 

των µεταφορών, αλλά και της οικονοµίας και της κοινωνίας. Ενώ η 

παραγωγικότητα και οι ερευνητικές επιδόσεις σε ορισµένα κράτη µέλη της 

Ε.Ε. είναι εντυπωσιακές, η Ένωση στο σύνολό της δεν παρουσίαζε ανάλογα 

αποτελέσµατα και βασικός λόγος για την κατάσταση αυτή είναι η χαµηλές 

επιδόσεις της Ε.Ε. στους τοµείς των νέων τεχνολογιών, όπως η 

βιοτεχνολογία, η ηλεκτρονική και η πληροφορική (Eaton  Gutierrez and 
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Kortum, 1998). Έτσι, παρά την ενασχόληση της Ε.Ε. µε τα πεδία αυτά, σε 

παγκόσµιο επίπεδο,  οι επιδόσεις της παραµένουν χαµηλές σε σχέση µε τις 

επιδόσεις των Η.Π.Α. και της Ιαπωνίας. 

 

 

5.3 ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

5.3.1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

 

 

Η Ευρωπαϊκή πολιτική για το περιβάλλον θεσµοθετήθηκε από την Ενιαία 

Ευρωπαϊκή Πράξη και έχει ως βασικό άξονα την επίτευξη της βιώσιµής 

ανάπτυξης, δηλαδή της ανάπτυξης, η οποία αντιµετωπίζει τα προβλήµατα του 

παρόντος, χωρίς να στερεί από τις µελλοντικές γενιές τη δυνατότητα να 

καλύψουν τις δικές τους ανάγκες (Löffler, 1998:8). Οι στόχοι των δράσεων της 

Ε.Ε. για το περιβάλλον είναι οι εξής (Leonard, 1997): 

� ∆ιατήρηση, προστασία και ανάπτυξη της ποιότητας του περιβάλλοντος. 

� Συµβολή στην προστασία της ανθρώπινης υγείας. 

� Εξασφάλιση µίας συνετής και λογικής χρήσης των φυσικών πόρων. 

 

Στα πλαίσια της πολιτικής για το περιβάλλον δηµιουργήθηκε από την 

Επιτροπή ένα γενικό συµβουλευτικό σώµα σε θέµατα περιβάλλοντος (forum), 

ενώ παράλληλα στον τοµέα αυτό δραστηριοποιείται και ο Ευρωπαϊκός 

Οργανισµός Περιβάλλοντος.  

 

Η πολιτική της Ε.Ε.  για το περιβάλλον έχει προληπτικό αλλά και κατασταλτικό 

χαρακτήρα, καθώς υιοθετεί δράσεις τόσο για τη διαχείριση των 

περιβαλλοντικών πόρων όσο και για την καταπολέµηση των ρυπάνσεων. 

Συγκεκριµένα, το έκτο πρόγραµµα δράσης για το περιβάλλον: Περιβάλλον 

2010 τονίζει την ανάγκη ανάληψης δράσης   στις ακόλουθες περιοχές 

(Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2001): 

� Στην αντιµετώπιση των κλιµατικών µεταβολών, µε έµφαση στην 

σταθεροποίηση των συγκεντρώσεων των αερίων θερµοκηπίου στην 
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ατµόσφαιρα σε επίπεδο που να µην προκαλεί µη φυσικές διακυµάνσεις 

στο κλίµα της γης. 

� Στην προστασία της φύσης και της άγριας ζωής, µε στόχο τη διατήρηση 

της βιοποικιλότητας σε ευρωπαϊκό και παγκόσµιο επίπεδο και την 

προστασία του εδάφους από τη διάβρωση και τη ρύπανση. 

� Στην αντιµετώπιση θεµάτων σχετικών µε τα περιβάλλον και την υγεία. 

� Στη διατήρηση των φυσικών πόρων και τη διαχείριση των αποβλήτων, 

µε προτεραιότητα στην πρόληψη δηµιουργίας αποβλήτων µέσω της 

ανακύκλωσης, της ανάκτησης και της αποτέφρωσης.   

 

Προς την κατεύθυνση της πολιτικής πρόληψης της ρύπανσης, η Ε.Ε. έχει 

καθιερώσει ένα σύστηµα διαχείρισης του περιβάλλοντος και ελεγκτικής, 

γνωστό ως EMAS (Eco-Management and Audit Scheme), το οποίο συνιστά 

µία πτυχή της γενικότερης διαχειριστικής δοµής ενός οργανισµού, που 

αντικατοπτρίζει τις βραχυχρόνιες και µακροχρόνιες επιπτώσεις των 

προϊόντων, των υπηρεσιών και των διαδικασιών του οργανισµού στο 

περιβάλλον. Προσφέρει µία συστηµατική µεθοδολογία για την κατανοµή των 

πόρων, την κατανοµή των καθηκόντων και την συνεχή αξιολόγηση των 

διεργασιών, διαδικασιών και πρακτικών που υιοθετεί ένας οργανισµός (Hillary, 

1998:8; Hillary, 1995:10 8). Συγκεκριµένα, ένα σύστηµα διαχείρισης του 

περιβάλλοντος βασίζεται στην κατάρτιση εκ µέρους επιχειρήσεων και 

οργανισµών συγκεκριµένων προγραµµάτων διαχείρισης του περιβάλλοντος 

στους χώρους παραγωγής, στην περιοδική αξιολόγηση των εν λόγω 

προγραµµάτων από ανεξάρτητους επιθεωρητές και στην τακτική ενηµέρωση 

του κοινού για την πολιτική περιβάλλοντος της επιχείρησης ή του οργανισµού. 

Το  EMAS απαιτεί από τα κράτη µέλη της Ε.Ε. να οργανώνουν υποστηρικτικές 

διοικητικές δοµές για το σύστηµα αυτό και να παροτρύνουν τις επιχειρήσεις να 

συµµετέχουν επί εθελοντικής βάσης (Καρβούνης, 2003).  

 

Επιπλέον, ένα άλλο µέτρο πρόληψης της µόλυνσης αποτελεί το ευρωπαϊκό 

οικολογικό σήµα (Eco-label), το οποίο παρέχεται από ορισµένους 

οργανισµούς σε κάθε κράτος µέλος σε συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή σε συγκεκριµένα προϊόντα. Τα προϊόντα αυτά πρέπει να πληρούν 
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ορισµένα κριτήρια τα οποία έχει προσδιορίσει η Επιτροπή για διάφορες 

οµάδες βιοµηχανικών προϊόντων, όπως τα απορρυπαντικά ρούχων, τα 

χρώµατα, τα ψυγεία κλπ.  Σκοπός του ευρωπαϊκού οικολογικού σήµατος είναι 

η ενηµέρωση του καταναλωτικού κοινού για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις 

των προϊόντων και η παρακίνηση των παραγωγών για παραγωγή προϊόντων 

φιλικά προς το περιβάλλον (Nadaϊ 1999:9; Tews, Busch and  Jörgens 

2003:42).   

 

Τόσο το σύστηµα διαχείρισης περιβάλλοντος όσο και το ευρωπαϊκό 

οικολογικό σήµα εντάσσονται σε µία περιβαλλοντική πολιτική, η οποία 

ονοµάζεται ολοκληρωµένη πολιτική προϊόντος (Integrated Product policy) και 

βασίζεται στην αποφυγή των αρνητικών επιπτώσεων ενός προϊόντος στον 

περιβάλλον καθ΄ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του συγκεκριµένου 

προϊόντος. Η Ε.Ε. στηρίζει την εν λόγω πολιτική, η οποία αποτελεί βασικό 

άξονα της πολιτικής πρόληψης της µόλυνσης (Berkhout and Smith 1999:9).        

 

Επιπρόσθετα, η ευρωπαϊκή πολιτική περιβάλλοντος περιλαµβάνει 

συγκεκριµένους ποιοτικούς στόχους, µέσω της έκδοσης ειδικών οδηγιών, για 

τον περιορισµό των µολύνσεων στα ύδατα, την ατµόσφαιρα, την 

καταπολέµηση των ηχητικών ενοχλήσεων, την προστασία της χλωρίδας και 

της πανίδας και τη διαχείριση των απορριµµάτων.  

 

 

5.3.2 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

 

 

Η ενεργειακή πολιτική αποτέλεσε το αντικείµενο σύναψης των δύο εκ των 

τριών ιδρυτικών συνθηκών της Ε.Ε.: τη συνθήκη της ΕΚΑΧ αναφορικά µε τον 

άνθρακα και τη συνθήκη της ΕΥΡΑΤΟΜ για την πυρηνική ενέργεια. Συνεπώς 

η Ένωση είχε διαµορφώσει από πολύ νωρίς µία πολιτική για την ενέργεια. 

Βέβαια, οι αναταραχές που ακολούθησαν µε σηµείο αναφοράς την πετρελαϊκή 

κρίση του 1973, άλλαξαν το ευρωπαϊκό τοπίο στον τοµέα της ενεργειακής 

πολιτικής, καθώς καλλιεργήθηκε ένα αίσθηµα ανασφάλειας στα κράτη µέλη, 
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λόγω της εξάρτησης των οικονοµιών τους από το πετρέλαιο. Η ενεργειακή 

κρίση αποτέλεσε την αιτία για την ενδυνάµωση των σχέσεων των κρατών 

µελών στον τοµέα αυτό µε τελικό αποτέλεσµα την σύνταξη του Ευρωπαϊκού 

Χάρτη Ενέργειας, ο οποίος υπογράφηκε το 1991 και θέτει τις αρχές, τους 

στόχους και τα µέσα µίας συνεργασίας στον ενεργειακό τοµέα σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο.        

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει συστήσει µία συµβουλευτική επιτροπή ενέργειας, 

η οποία αποτελείται από εκπροσώπους των ενδιαφεροµένων µερών 

(παραγωγοί και καταναλωτές ενέργειας, συνδικαλιστές και οργανώσεις για την 

προστασία του περιβάλλοντος) και στόχο έχει την εµβάθυνση της 

συνεργασίας των κρατών µελών στον ενεργειακό τοµέα. 

 

Σήµερα, οι ενεργειακές επιλογές της Ε.Ε. εξαρτώνται από το διεθνές πλαίσιο, 

την πρόσφατη διεύρυνση µε κράτη µέλη µε διαφορετικές ενεργειακές 

διαρθρώσεις, αλλά κυρίως από το νέο πλαίσιο αναφοράς της αγοράς 

ενέργειας: την απελευθέρωση του τοµέα και τους περιβαλλοντικούς 

προβληµατισµούς. Βασικό στοιχείο της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής 

είναι η απελευθέρωση και η ολοκλήρωση των αγορών του ηλεκτρισµού και 

του φυσικού αερίου. Παράλληλα, η αγορές του άνθρακα και της πυρηνικής 

ενέργειας δεν είχαν την εξέλιξη της αγοράς πετρελαίου, όµως δίνεται 

προτεραιότητα στην έρευνα και ανάπτυξη των ενεργειακών αυτών πηγών. 

 

Κύριος άξονας της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής αποτελεί ο ενεργειακός 

εφοδιασµός, καθώς η Ε.Ε. εξαρτάται ολοένα και περισσότερο από εξωτερικές 

ενεργειακές πηγές και µε βάση τις σηµερινές προβλέψεις αναµένεται ότι το 

2030 η εξάρτηση θα ανέρχεται σε 70% (Πράσινη βίβλος, 2001). Το παρακάτω 

σχήµα απεικονίζει την εξάρτηση της Ένωσης ανά ενεργειακό προϊόν έως το 

2030.   
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 ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 8: ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΑΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΡΟΪΟΝ  

ΠΗΓΗ: Πράσινη Βίβλος: Προς µία ευρωπαϊκή στρατηγική για την ασφάλεια του ενεργειακού 
εφοδιασµού, 2001 
 

 

Για τους παραπάνω λόγους η Ε.Ε. έχει υιοθετήσει µία στρατηγική για τον 

ενεργειακό ανεφοδιασµό, η οποία περιλαµβάνει τα ακόλουθα µέτρα (Πράσινη 

βίβλος, 2001): 

� Έλεγχο της αύξησης της ζήτησης, µέσω της ολοκλήρωσης της 

εσωτερικής αγοράς, της φορολογίας της ενέργειας, την εισαγωγή 

προγραµµάτων εξοικονόµησης ενέργειας και  τη διάδοση νέων 

τεχνολογιών (πρόγραµµα THERMIE). 

� ∆ιαχείριση της εξάρτησης από την προσφορά µε την ανάπτυξη νέων 

ενεργειακών πηγών µε µικρότερες ρυπογόνες επιπτώσεις (πρόγραµµα 

ALTENER), τη διαφύλαξη της πρόσβασης στους πόρους, αλλά και µε 

την καλλιέργεια καλύτερων σχέσεων µε τις παραγωγές χώρες και την 

ενίσχυση των δικτύων εφοδιασµού.  
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5.3.3 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

 

 

Η πολιτική µεταφορών σε ευρωπαϊκό επίπεδο είχε θεσµοθετηθεί από την 

συνθήκη της Ρώµης το 1957, αλλά η ουσιαστική εφαρµογή της άρχισε να 

πραγµατοποιείται από το 1992 µε τη συνθήκη του Μάαστριχτ. Η ευρωπαϊκή 

πολιτική µεταφορών συνίσταται τόσο στην οργάνωση των µεταφορών κατά 

τοµέα (οδικές, σιδηροδροµικές, θαλάσσιες και εναέριες µεταφορές) όσο και 

στην οργάνωση των υποδοµών και των διευρωπαϊκών δικτύων (Leonard, 

1997). 

 

Αναλυτικότερα, στο χώρο των οδικών µεταφορών, η Ε.Ε. έχει υιοθετήσει 

δράσεις για τους παρακάτω τοµείς (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2003):  

� Τις οδικές εµπορευµατικές µεταφορές: προβλέπει ρυθµίσεις για την 

φορολογία και την κατανοµή των αδειών οδήγησης σε βαρέα οχήµατα και 

τους περιορισµούς κυκλοφορίας των εν λόγω οχηµάτων   

� Τη µεταφορά επιβατών και εµπορευµάτων: αναφορά στον τρόπο 

πρόσβασης στο επάγγελµα του µεταφορέα και την αναγνώριση των 

διπλωµάτων, στο ωράριο εργασίας κλπ. 

� Την οδική ασφάλεια: το πρόγραµµα δράσης για την οδική ασφάλεια 2003-

2010 προβλέπει µια σειρά µέτρων, όπως είναι η ενίσχυση των οδικών 

ελέγχων, η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών οδικής ασφάλειας, η βελτίωση της 

οδικής υποδοµής και οι ενέργειες µε σκοπό να βελτιωθεί η συµπεριφορά 

των χρηστών της. Τελικός στόχος είναι να µειωθεί τουλάχιστον κατά 50% ο 

αριθµός των θανάτων έως το 2010.  

 

Σχετικά µε τις σιδηροδροµικές µεταφορές, έχει συσταθεί ο Ευρωπαϊκός 

Οργανισµός Σιδηροδρόµων, ο οποίος σε συνεργασία µε την Γενική ∆ιεύθυνση 

Ενέργειας και Μεταφορών της Επιτροπής αναπτύσσει πολιτικές αναφορικά µε 

τις άδειες εκµετάλλευσης και την ασφάλεια των σιδηροδρόµων και την 

τιµολόγηση των προσφερόµενων υπηρεσιών. 

 

Στον τοµέα των θαλάσσιων µεταφορών οι παρεµβάσεις της Ε.Ε. αφορούν: 
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� Την κατάρτιση και πρόσληψη των ναυτικών. 

� Την οργάνωση του ωραρίου εργασίας των εργαζοµένων στον τοµέα. 

� Τις ενισχύσεις στον τοµέα της ναυπηγικής βιοµηχανίας. 

� Την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας (δηµιουργία του Ευρωπαϊκού 

Οργανισµού για την ασφάλεια στη θάλασσα).  

� Την τιµολόγηση των προσφερόµενων υπηρεσιών. 

 

Τέλος, στις εναέριες µεταφορές τα βασικά σηµεία παρέµβασης της Ε.Ε. 

είναι τα εξής: 

� Έκδοση αδειών τόσο για τους αεροπορικούς µεταφορείς όσο και για το 

προσωπικό στην πολιτική αεροπορία. 

� Αεροπορικές συµφωνίες µεταξύ των κρατών µελών και τρίτων χωρών. 

� Προστασία των επιβατών αεροπορικών µεταφορών. 

� Τιµολόγηση των προσφερόµενων υπηρεσιών 

� Εναέρια ασφάλεια (δηµιουργία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας για την 

Ασφάλεια των Αεροµεταφορών) 

� Χειρισµός της εναέριας κυκλοφορίας. 

 

 

5.4 ΚΟΙΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 

 

Η συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει ότι η Ε.Ε. δοµείται από τρεις 

«πυλώνες». Ο πρώτος πυλώνας υπερεθνικού χαρακτήρα περιλαµβάνει τις 

τρεις ιδρυτικές κοινότητες: την ΕΚΑΧ, την ΕΚΑΕ και την ΕΟΚ, ο δεύτερος 

πυλώνας διακυβερνητικού χαρακτήρα καθορίζει µία συνεργασία των κρατών 

µελών στον τοµέα της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας 

(ΚΕΠΠΑ) και ο τρίτος πυλώνας, επίσης διακυβερνητικού χαρακτήρα, 

περιλαµβάνει τη Συνεργασία στους τοµείς της ∆ικαιοσύνης και των 

Εσωτερικών Υποθέσεων (Σ∆ΕΥ).  

 

Αναφορικά µε τον δεύτερο «πυλώνα», οι διατάξεις περιλαµβάνουν δύο 

υποσύνολα: το πρώτο και ευρύτερο συνιστά την ΚΕΠΠΑ, η οποία αφορά  την 
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εξωτερική πολιτική και την πολιτικοοικονοµική διάσταση της ασφάλειας και 

είναι άµεσα συνδεδεµένη µε την προϋπάρχουσα Ευρωπαϊκή Πολιτική 

Συνεργασία και το δεύτερο αφορά την στρατιωτική διάσταση της ασφάλειας, η 

οποία αποτελεί τη βάση για τη δηµιουργία µίας κοινής αµυντικής πολιτικής στο 

µέλλον και συνδέεται µε δύο άλλους πολιτικοστρατιωτικούς θεσµούς, τη 

∆υτικοευρωπαϊκή Ένωση (∆ΕΕ) και το ΝΑΤΟ (Κουσκουβέλης, 1995).   

 

Σύµφωνα µε την συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (άρθρο 11) οι στόχοι 

της ΚΕΠΠΑ είναι οι εξής (Wessel, 1999): 

 ∆ιαφύλαξη των κοινών αξιών, των θεµελιωδών συµφερόντων, της 

ανεξαρτησίας και της ακεραιότητας της Ένωσης. 

 Ενδυνάµωση της ασφάλειας της Ένωσης µε κάθε τρόπο. 

 ∆ιατήρηση της ειρήνης και ενδυνάµωση της διεθνούς ασφάλειας. 

 Προώθηση της διεθνούς συνεργασίας. 

 Ανάπτυξη της δηµοκρατίας και του δικαίου και σεβασµός των ανθρωπίνων 

δικαιωµάτων και των θεµελιωδών ελευθεριών. 

 

Τα µέσα που χρησιµοποιούνται από τα κράτη µέλη για την πραγµατοποίηση 

των παραπάνω στόχων (Dinan, 1994) είναι τα ακόλουθα: 

 Γενικές αρχές και κατευθυντήριες γραµµές: δίνουν µία γενική πολιτική 

κατεύθυνση. 

 Κοινές στρατηγικές: µπορούν να υιοθετηθούν κοινές δράσεις και κοινές 

θέσεις. 

 Κοινές δράσεις: µε την υιοθέτησή τους αντιµετωπίζονται µόνο θέµατα 

εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας, ενώ αποκλείονται τα θέµατα που 

έχουν επιπτώσεις στον τοµέα της άµυνας. Βέβαια, η ύπαρξη κοινών 

συµφερόντων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάληψη κοινών 

δράσεων.   

 Κοινές θέσεις: έχουν χαρακτήρα γενικής πολιτικής δέσµευσης.    

 

Επίσης, η Ε.Ε. έχει καθιερώσει στα πλαίσια της ΚΕΠΠΑ µία σειρά 

µηχανισµών µε στόχο την επίτευξη πολιτικού διαλόγου µε τρίτες χώρες και 

παράλληλα διατηρεί µία πολιτική παρουσία µέσω Ειδικών Αντιπροσώπων σε 
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περιοχές όπου υπάρχει κρίση ή κάποια διαµάχη (Corten, 2002:24 2). Οι 

Αντιπρόσωποι αυτοί αποτελούν έναν σύνδεσµο της Ε.Ε. µε τις εκάστοτε 

περιοχές και µε τον τρόπο αυτό επιχειρείται η άµεση συµµετοχή της Ένωσης 

στην αντιµετώπιση των όποιων προβληµάτων.  

 

Ακόµα, εκτός από τα θεσµοθετηµένα όργανα της Ε.Ε., τα οποία 

διαδραµατίζουν τον ρόλο τους στην εφαρµογή της ΚΕΠΠΑ, η Ένωση έχει 

συστήσει και µία σειρά επιτροπών και συµβούλων για την υποβοήθηση του 

έργου των οργάνων, όπως είναι η Επιτροπή Πολιτικής και Ασφάλειας, η 

Μονάδα Πολιτικού Σχεδιασµού και Ενηµέρωσης, η Στρατιωτική  Επιτροπή της 

Ε.Ε., οι διάφοροι σύµβουλοι της Ε.Ε. σε ποικίλα θέµατα και οι οµάδες 

εργασίας που εργάζονται στα πλαίσια της ΚΕΠΠΑ.   

 

Σε γενικές γραµµές, οι διατάξεις της ΚΕΠΠΑ δεν έχουν καταφέρει µέχρι 

σήµερα να δηµιουργήσουν µία κοινή Ευρωπαϊκή Εξωτερική Πολιτική, όχι µόνο 

λόγω της πολυπλοκότητας της συγκεκριµένης πολιτικής, αλλά και λόγω των 

ιδιαίτερων εθνικών συµφερόντων των κρατών µελών (Stavridis, Mossialos, 

Morgan and Machin, 1997; Schneider and Seybold, 1997:31). Συγκεκριµένα, 

το στοιχείο που έχει κυριαρχήσει στην εφαρµογή της εν λόγω πολιτικής µέχρι 

σήµερα είναι η διαχείριση κρίσεων, όπου απαιτείται περισσότερο 

αποτελεσµατικός συντονισµός κινήσεων και λιγότερο ευρεία συνεργασία 

µεταξύ των κρατών µελών (Borrás and Jacobsson, 2004: 11 2). Λαµβάνοντας 

όµως υπόψη τη µεγάλη χρονική πίεση, οι κοινές θέσεις πρέπει σχεδόν πάντα 

να υιοθετηθούν σε σύντοµο χρονικό διάστηµα και η διαδικασία αυτή 

δηµιουργεί προστριβές ανάµεσα στα κράτη µέλη (Wagner, 2003:10 4).     

 

 

5.5 ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ                      

 

 

Η ευρωπαϊκή συνεργασία σε θέµατα δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων 

άρχισε να δηµιουργείται την δεκαετία του ’70 λόγω της έξαρσης των 

τροµοκρατικών φαινοµένων στην δυτική Ευρώπη, όµως αργότερα η Ενιαία 
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Ευρωπαϊκή Πράξη µε την καθιέρωση των τεσσάρων ελευθεριών έδωσε την 

αφορµή για στενότερη συνεργασία. Έτσι, µετά από συζητήσεις τέθηκε σε 

εφαρµογή το 1990 η Συµφωνία Schengen, η οποία περιλάµβανε συνεργασία 

των κρατών µελών (πλην του Ην. Βασιλείου, της Ιρλανδίας και της ∆ανίας) 

στους παρακάτω τοµείς (Dinan, 1994): 

� Κοινό καθεστώς έκδοσης βίζας για τους πολίτες χωρών που δεν 

εντάσσονται στην συµφωνία. 

� Αντιµετώπιση της παράνοµης µετανάστευσης. 

� Κοινή πολιτική για την παραχώρηση ασύλου. 

� Συνεργασία σε αστυνοµικές υποθέσεις. 

� Συνεργασία σε δικαστικές υποθέσεις. 

� Κοινό σύστηµα πληροφοριών Schengen. 

� ∆ηµιουργία οργανωσιακής δοµής για την διαχείριση των παραπάνω 

υποθέσεων.  

 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η υπογραφή της συνθήκης για την Ε.Ε. 

καθιέρωσε τον τρίτο «πυλώνα», ο οποίος περιλάµβανε εντός των άλλων και 

τις παραπάνω πολιτικές. Αργότερα, η συνθήκη του Άµστερνταµ επέφερε 

ορισµένες αλλαγές στο περιεχόµενο του τρίτου «πυλώνα» µεταθέτοντας 

κάποιες πολιτικές, όπως ο συνοριακός έλεγχος και η έκδοση βίζας, η πολιτική 

ασύλου, η πολιτική για τους πρόσφυγες, η µεταναστευτική πολιτική και η 

συνεργασία σε δικαστικές υποθέσεις, στον πρώτο «πυλώνα» (Stetter, 2000:7 

1). Έτσι, ο τρίτος «πυλώνας» της Ε.Ε. περιλαµβάνει την αστυνοµική και 

δικαστική συνεργασία των κρατών µελών σε υποθέσεις εγκληµάτων και στόχο 

έχει να παράσχει στους ευρωπαίους πολίτες ένα υψηλό επίπεδο ασφάλειας 

στα πλαίσια της ελευθερίας και της δικαιοσύνης. Επίσης, στα πλαίσια του 

τρίτου «πυλώνα» γίνεται λόγος για την πρόληψη φαινοµένων ρατσισµού και 

ξενοφοβίας. 

 

Στα πλαίσια της συνεργασίας σε θέµατα δικαιοσύνης και εσωτερικών 

υποθέσεων η Ε.Ε. έχει ιδρύσει έναν οργανισµό, ο οποίος ονοµάζεται Europol 

και συνιστά µία ευρωπαϊκή οµοσπονδιακή αστυνοµία ή αλλιώς, µία 
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ολοκληρωµένη πολιτική για τις αστυνοµικές υποθέσεις (Stavridis, Mossialos, 

Morgan and Machin, 1997). 

 

Η εµπειρία των ετών που πέρασαν από την καθιέρωση της συγκεκριµένης 

πολιτικής έχει αποδείξει ότι η συνεργασία στους τοµείς που περιλαµβάνει ο 

τρίτος «πυλώνας» υπήρξε αποτελεσµατική και η χάραξη πολιτικής στους 

τοµείς αυτούς αναγνωρίστηκε από όλα τα κράτη µέλη. Βέβαια, ένα σηµαντικό 

εµπόδιο προς την κατεύθυνση αυτή αποτελεί η ποικιλοµορφία των 

οργανισµών που ασχολούνται µε τα θέµατα δικαιοσύνης και τάξης εντός των 

κρατών µελών.            

 

Σε γενικές γραµµές, η ενοποίηση της Ένωσης σε θέµατα εξωτερικής και 

εσωτερικής ασφάλειας διαφέρει σε επίπεδο και πεδίο, καθώς ενώ το επίπεδο 

ενοποίησης που έχει επιτευχθεί είναι παρόµοιο, το πεδίο της ενοποίησης 

διαφέρει σηµαντικά. Συγκεκριµένα, η ∆ικαιοσύνη και οι Εσωτερικές Υποθέσεις 

έχουν σταδιακά ενταχθεί στο υπερεθνικό πλαίσιο του πρώτου πυλώνα, ενώ 

αντίθετα, η Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας και η 

Ευρωπαϊκή Αµυντική Πολιτική περιορίζονται ακόµα στα πλαίσια διακρατικά 

(BÖrzel, 2005:12 2).     
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ΜΕΡΟΣ 3Ο : 

∆ΟΜΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

∆ΟΜΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ 

ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 

ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ 

 

 

6.1 Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ    

 

 

Η ευρωπαϊκή συνεργασία στην αρχική µορφή της επικεντρώθηκε, όπως 

αναλύθηκε σε προηγούµενο κεφάλαιο, σε οικονοµικά θέµατα, τα οποία δεν 

απαιτούσαν τη δηµιουργία µίας κεντρικής διοίκησης ή µίας ηγεσίας. Βέβαια, µε 

την πάροδο των ετών η φύση της ευρωπαϊκής ενοποίησης µεταβλήθηκε 

σηµαντικά, καθώς η Συνθήκη του Μάαστριχτ καθιέρωσε δύο πυλώνες 

πολιτικού περιεχοµένου: την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική 

Ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ) και τη Συνεργασία σε θέµατα ∆ικαιοσύνης και 

Εσωτερικών Υποθέσεων (Σ∆ΕΥ). Επίσης, η δηµιουργία της Οικονοµικής και 

Νοµισµατικής Ένωσης και η διεύρυνση της Ε.Ε. αποτελούν επιπλέον βήµατα 

προόδου. Παρόλα αυτά, η διεύρυνση των τοµέων συνεργασίας δεν εξελίχθηκε 

παράλληλα µε την θεσµική ανάπτυξη.     
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Παρόλα αυτά η Ε.Ε. έχει καθιερώσει ένα σύστηµα ηγεσίας, το οποίο στοχεύει 

στην πραγµατοποίηση της αποστολής και του οράµατος του οργανισµού, 

µέσω των κατάλληλων δράσεων.      

 

 

6.1.1 ΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΓΕΣΙΑΣ  

6.1.1.1 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Ε.Ε. 

       

 

Σύµφωνα µε τη Συνθήκη του Μάαστριχτ, το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης αναλαµβάνει το ρόλο της πολιτικής ηγεσίας της Ε.Ε., καθώς 

επωµίζεται µε τον καθορισµό της ατζέντας των ευρωπαϊκών πολιτικών και την 

προώθηση των µελλοντικών σχεδίων. Στο πλαίσιο αυτό, η ηγεσία της 

Ένωσης πρέπει να έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά (Grevi, 2001): 

 Ικανότητα να αντιπροσωπεύει τις συλλογικές αξίες, την ταυτότητα και 

την ιστορία της Ε.Ε. 

 Εξουσία να καθορίζει το κοινό συµφέρον και να ιεραρχεί τις στρατηγικές 

προτεραιότητες, δρώντας ως πρότυπο για τους λοιπούς θεσµούς, τα 

κράτη µέλη και τους ευρωπαίους πολίτες. 

 Ικανότητα αποτελεσµατικής επικοινωνίας µε το κοινό και ανάπτυξης των 

πολιτικών επιλογών.  

 

Παρόλα αυτά, τα χρόνια που µεσολάβησαν από την εφαρµογή της Συνθήκης 

απέδειξαν ότι το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν κατάφερε να 

ανταποκριθεί στις ανάγκες του συγκεκριµένου ρόλου και να εκπληρώσει τον 

στρατηγικό του σκοπό. Βασικό συντελεστή της αδυναµίας αυτής αποτέλεσε η 

εναλλαγή της προεδρίας του Συµβουλίου, η οποία χαρακτηρίζεται από µία 

ασυνέχεια στην διαδικασία καθορισµού της ατζέντας των πολιτικών. 

Αναλυτικότερα, το περιεχόµενο των συνόδων του Συµβουλίου είναι εξαιρετικά 

ευρύ και περιέχει συγκεκριµένα θέµατα, µε υψηλό βαθµό λεπτοµέρειας, τα 

οποία η εκάστοτε προεδρία επιθυµεί να προωθήσει.   
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6.1.1.2 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

Κεντρικό ρόλο στο σύστηµα ηγεσίας της Ε.Ε. διαδραµατίζει η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, η οποία συνιστά το στελεχιακό δυναµικό της Ε.Ε. και αναπτύσσει 

την αποστολή και το όραµα του οργανισµού. Η Επιτροπή αριθµεί 25 

Επιτρόπους, ο καθένας εκ των οποίων αναλαµβάνει ευθύνη για 

συγκεκριµένους τοµείς πολιτικής ενώ συλλογικά απαρτίζουν το Σώµα των 

Επιτρόπων.  

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής διορίζεται από τις κυβερνήσεις των κρατών 

µελών µε επακόλουθη έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η διπλή αυτή 

νοµιµότητα παρέχει στον Πρόεδρο πολιτική εξουσία την οποία ασκεί µε 

διάφορους τρόπους. Η θητεία του Προέδρου της Επιτροπής είναι πενταετής. 

Με τη συνθήκη του Μάαστριχτ οι θητείες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

της Επιτροπής ευθυγραµµίστηκαν µεταξύ τους: το Σώµα των Επιτρόπων 

υπηρετεί πενταετή θητεία και αναλαµβάνει καθήκοντα έξι µήνες µετά τις 

εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο Πρόεδρος έχει τις ακόλουθες 

αρµοδιότητες:  

 Μεριµνά για την πρόοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παρέχει 

κατευθύνσεις τόσο στους Επιτρόπους όσο και, γενικότερα, στην Επιτροπή 

ως σύνολο. Ο ρόλος αυτός ενισχύθηκε µε τη συνθήκη του Άµστερνταµ: «Η 

Επιτροπή εργάζεται υπό την πολιτική καθοδήγηση του προέδρου της» 

(άρθρο 219).  

 Ο Πρόεδρος διορίζει τους Επιτρόπους σε συµφωνία µε τις κυβερνήσεις 

των κρατών µελών. Αναθέτει στον καθένα συγκεκριµένες πολιτικές 

υπευθυνότητες. Μετά από µια σειρά ατοµικών ακροάσεων ενώπιον 

κοινοβουλευτικών επιτροπών, οι υποψήφιοι Επίτροποι εγκρίνονται ως 

σώµα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, µε ψηφοφορία. Στη συνέχεια, ο 

Πρόεδρος και τα υπόλοιπα µέλη της Επιτροπής διορίζονται από το 

Συµβούλιο. 
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 Η συνθήκη της Νίκαιας παρέχει στον Πρόεδρο, µεταξύ άλλων, την εξουσία 

να ανακατανείµει τις αρµοδιότητες µεταξύ των µελών της Επιτροπής κατά 

τη διάρκεια της θητείας της ή να ζητήσει την παραίτησή τους. 

 Συγκαλεί και προεδρεύει συνεδριάσεις των µελών της Επιτροπής και 

δύναται να αναθέσει την ευθύνη για συγκεκριµένες δραστηριότητες σε 

αυτά ή να συστήσει οµάδες εργασίας.  

 Τέλος, εκπροσωπεί την Επιτροπή. Υπό την ιδιότητά του αυτή, συµµετέχει 

στις συνεδριάσεις του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου και της Οµάδας των επτά 

µεγαλύτερων βιοµηχανικών χωρών και της Ρωσίας (G8), καθώς και στις 

σηµαντικότερες συζητήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 

Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Συνεπώς, µολονότι το έργο της Επιτροπής βασίζεται στην αρχή της 

συλλογικής ευθύνης, ο πρόεδρός της είναι περισσότερο από πρώτος µεταξύ 

ίσων.  

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής πλαισιώνεται από µία οµάδα στελεχών µε 

εξειδικευµένα καθήκοντα: 

� Επικεφαλής της οµάδας: ασχολείται µε τη διοίκηση και το συντονισµό, την 

πολιτική ανάλυση και τον τύπο.  

� Αναπληρωτής επικεφαλής της οµάδας: επικουρεί τον επικεφαλή στον 

συντονισµό και ασχολείται µε ενδοθεσµικά ζητήµατα, όπως το Σύνταγµα, 

οι ενδοθεσµκές σχέσεις, ο στρατηγικός σχεδιασµός και προγραµµατισµός, 

η διοικητική µεταρρύθµιση, η ασφάλεια και η διοίκηση των ανθρωπίνων 

πόρων. 

� Σύµβουλοι: ασχολούνται µε ποικίλα θέµατα, όπως η επιχειρησιακή και 

βιοµηχανική πολιτική, οικονοµικές και χρηµατοοικονοµικές σχέσεις, 

χρηµατοοικονοµικος προγραµµατισµός και προϋπολογισµός, εσωτερικός 

έλεγχος, αγροτική ανάπτυξη, απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και ίσες 

ευκαιρίες, υγεία και προστασία των καταναλωτών, µεταφορές, ενέργεια, 

περιβάλλον, έρευνα και ανάπτυξη, εκπαίδευση, κατάρτιση και πολιτισµός.     

� Μέλη της οµάδας: επικεντρώνονται στις σχέσεις µε το Συµβούλιο 

αναφορικά µε όλους τους τοµείς δραστηριότητας της Ένωσης. 
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Αναφορικά µε το Σώµα των Επιτρόπων, κάθε Επίτροπος ασχολείται µε ένα 

συγκεκριµένο τοµέα πολιτικής, οι οποίοι στο σύνολό τους είναι οι ακόλουθοι: 

1. ∆ιοργανικές σχέσεις και επικοινωνιακή στρατηγική  

2. Επιχειρήσεις και βιοµηχανία 

3. Μεταφορές  

4. ∆ιοικητικά θέµατα, έλεγχος και καταπολέµηση της απάτης 

5. ∆ικαιοσύνη, ελευθερία και ασφάλεια 

6. Κοινωνία των πληροφοριών και µέσα ενηµέρωσης 

7. Περιβάλλον  

8. Οικονοµικά και Νοµισµατικά Θέµατα 

9. Περιφερειακή πολιτική 

10. Αλιεία και θαλάσσιες υποθέσεις 

11. ∆ηµοσιονοµικός προγραµµατισµός και προϋπολογισµός 

12. Επιστήµη και έρευνα 

13. Εκπαίδευση, κατάρτιση, πολιτισµός και πολυγλωσσία 

14. Υγεία και προστασία καταναλωτών 

15. ∆ιεύρυνση 

16. Ανάπτυξη και ανθρωπιστική βοήθεια 

17. Φορολογία και τελωνειακή ένωση 

18. Ανταγωνισµός 

19. Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη 

20. Εξωτερικές σχέσεις και ευρωπαϊκή πολιτική σε σχέση µε τους νέους 

γείτονες 

21. Εσωτερική αγορά και υπηρεσίες 

22. Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις, ίσες ευκαιρίες 

23. Εµπόριο 

24. Ενέργεια      

Το χαρτοφυλάκιο καθηκόντων κάθε Επιτρόπου έχει ως κεντρικό άξονα τον 

συγκεκριµένο τοµέα πολιτικής που τον αφορά και γύρω από αυτόν 

αναπτύσσεται η εκάστοτε περιγραφή εργασίας. Η Επιτροπή έχει υιοθετήσει 

κατευθυντήριες γραµµές για την περιγραφή κάθε θέσης εργασίας στους 
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κόλπους της (guidelines on job description). Η περιγραφή της εργασίας 

περιλαµβάνει το προφίλ της εργασίας, το περιβάλλον εργασίας και τις 

απαιτήσεις εργασίας (European Commission, 2002): 

� Προφίλ εργασίας: ορισµός των λειτουργιών και των καθηκόντων της 

θέσης εργασίας. 

� Περιβάλλον εργασίας: σχετικοί παράγοντες και περιστάσεις που 

επηρεάζουν τις άµεσες συνθήκες εργασίας του εργαζόµενου. 

� Απαιτήσεις εργασίας: αφορά την εκπαίδευση και κατάρτιση, τη γνώση, 

την εµπειρία και τις ικανότητες που θεωρούνται απαραίτητα στοιχεία 

για την πραγµατοποίηση της εργασίας. 

 

Η περιγραφή της εργασίας συµβάλει στην αποτελεσµατικότητα σηµαντικών 

διεργασιών στα πλαίσια της διοίκησης των ανθρωπίνων όρων, όπως είναι οι 

εξής: 

� ∆ίνει πληροφορίες για το προφίλ, το περιβάλλον και τις απαιτήσεις της 

θέσης εργασίας. 

� Συµβάλει στην αντικειµενική αξιολόγηση, καθώς παρέχει µία βάση 

τόσο για τον καθορισµό των ικανοτήτων και των αδυναµιών των 

εργαζοµένων όσο και για την παροχή της κατάλληλης κατάρτισης. 

� Κάθε εργαζόµενος έχει τη δυνατότητα να καθορίσει την προσωπική 

του πορεία σταδιοδροµίας. 

� Στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδιασµού και Προγραµµατισµού, οι 

περιγραφές εργασίας συµβάλουν στην εφαρµογή της ∆ιαχείρισης κατά 

∆ραστηριότητα, εφόσον βοηθούν την Επιτροπή και τα διοικητικά 

στελέχη να καθορίσουν το ρόλο και τι προφίλ των ανθρωπίνων πόρων 

που κατανέµονται στις σχεδιαζόµενες δραστηριότητες.   

 

H λειτουργία και η δράση των Επιτρόπων διέπεται και χαρακτηρίζεται από 

έναν Κώδικα Συµπεριφοράς (Code of conduct for Commissioners), τον οποίο 

έχει καθιερώσει η Επιτροπή και αφορά στην συµπεριφορά των Επιτρόπων 

τόσο στα πλαίσια της εργασίας τους, όσο και στην κοινωνική τους 

δραστηριότητα γενικότερα. Συγκεκριµένα, ο Κώδικας αναφέρεται σε ζητήµατα 
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ηθικής, όπως η ανεξαρτησία και η ακεραιότητα των Επιτρόπων στον 

επαγγελµατικό και ιδιωτικό τους βίο και η διαφάνεια και η αφοσίωση στην 

εργασία τους (European Commission, 2004). 

 

 

6.1.2 Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΗΓΕΣΙΑΣ 

 

 

Η διοίκηση πολυ-συµµετοχικών οργανισµών, όπως η Ε.Ε. παρουσιάζει 

πολλές δυσκολίες, καθώς οι δοµές λήψης αποφάσεων δεν έχουν τη µορφή 

πυραµίδας, όπως στην περίπτωση άλλων δηµόσιων ή ιδιωτικών οργανισµών 

ή ακόµα και κρατών. Στην Ε.Ε. ποικίλοι υπερεθνικοί θεσµοί χαρακτηρίζονται 

από τον ίδιο ή παρόµοιο βαθµό εξουσίας και δύναµης µε τα κράτη µέλη, 

συνεπώς οι γραµµές εξουσίας είναι κυρίως οριζόντιες και λιγότερο κάθετες. 

Συγκεκριµένα, δεν υφίσταται κάποιος θεσµός αποκλειστικά υπεύθυνος και 

ικανός να δίνει εντολές στους υπόλοιπους οργανισµούς, κι έτσι η διαδικασία 

λήψης αποφάσεων καθίσταται χρονοβόρα. Άλλωστε, η εµπλοκή πολλών 

φορέων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων παρεµποδίζει την υιοθέτηση 

σαφών θέσεων για συγκεκριµένα ζητήµατα εκ µέρους της ηγεσίας και η 

αδυναµία αυτή επιφέρει αρνητικές συνέπειες στις σχέσεις της Ε.Ε. µε λοιπούς 

εταίρους σε παγκόσµιο επίπεδο.   

 

Για τους παραπάνω λόγους, έχει διαπιστωθεί από πολλούς ειδικούς ότι οι 

θεσµοί της Ε.Ε. χρήζουν αναµόρφωσης (Olsen, 2002: 40 4; Commission of 

the European Communities, 2001). Ιδιαίτερα, το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, και συγκεκριµένα οι µηχανισµοί λειτουργίας του πρέπει γίνουν 

προϊόν αναθεώρησης, ώστε να ανακτήσει ο θεσµός τον ρόλο του ως πολιτική 

ηγεσία της Ε.Ε. Προς την κατεύθυνση αυτή, η αποτελεσµατικότητα των 

ευρωπαϊκών θεσµών είναι άµεσα συνδεδεµένη τόσο µε την επιτάχυνση της 

διαδικασίας λήψης αποφάσεων όσο και µε τη διατήρηση µίας ισορροπίας 

ανάµεσα στις εξής προσεγγίσεις: 
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 Ισορροπία µεταξύ των µικρών και των µεγάλων κρατών µελών: τα µικρά 

κράτη µέλη έχουν το φόβο ότι τα µεγαλύτερα µπορούν να επιβάλλουν 

κατευθύνσεις σε πολλές πολιτικές, ενώ τα µεγάλα κράτη µέλη 

πρεσβεύσουν ότι µία ενιαία πολιτική οντότητα και κυρίως µία Κοινή 

Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας δεν µπορεί να θεωρηθεί 

αξιόπιστη αν δεν ηγηθούν οι δυνατότεροι σε διπλωµατικό και στρατιωτικό 

επίπεδο. Επίσης, οι προσεγγίσεις µεταξύ µικρών και µεγάλων κρατών 

διαφέρουν στον σχεδιασµό πολιτικών σε µακροοικονοµικό επίπεδο. 

 Ισορροπία ανάµεσα στην διακυβερνητική και υπερεθνική προσέγγιση: η 

αναθεώρηση των θεσµών επιβάλλει µία µέση οδό στην διάσταση αυτή.  

   

Στα πλαίσια της ανασυγκρότησης των θεσµικών δοµών, το Ευρωπαϊκό 

Συµβούλιο έχει δηµιουργήσει µία Συνέλευση (Convention), η οποία σκοπό 

έχει την επίλυση σηµαντικών προβληµάτων σχετικά µε την µελλοντική πορεία 

της Ε.Ε. µε βασικό άξονα την ηγεσία της Ένωσης (Crum, 2004: 24 1; Dinan, 

2004: 42). Στόχος της Συνέλευσης είναι η σύνταξη του Συντάγµατος της Ε.Ε., 

το οποίο θα αναλύει τις δοµές της Ένωσης σε θέµατα ζωτικής σηµασίας 

(Weiler, 2002: 40 4).  

 

Τρεις σηµαντικές προκλήσεις που πρέπει να αντιµετωπίσει η Συνέλευση για 

την αναδιοργάνωση της ηγεσίας της Ε.Ε. είναι οι εξής (Coussens and Crum, 

2003):  

1. Η ηγεσία πρέπει να είναι αποτελεσµατική, καθώς οι κυβερνητικές 

αρµοδιότητες της Ε.Ε. αυξάνονται (µακροοικονοµική διοίκηση, ΚΕΠΠΑ, 

Σ∆ΕΥ κ.α.). Άλλωστε, µία αποτελεσµατική ηγεσία µπορεί να 

ενδυναµώσει τον συντονισµό των θεσµικών φορέων στα πλαίσια της 

πολύπλοκης δοµής της Ε.Ε. και να αποσπάσει την υποστήριξή τους. Σε 

γενικές γραµµές, η πολιτική ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να 

έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά προκειµένου να είναι αποτελεσµατική: 

- Στρατηγική σκέψη 

- Πνεύµα συνοχής 

- Συνέπεια 
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- Ετοιµότητα στην επίλυση σηµαντικών προβληµάτων 

- Ικανότητα διαχείρισης κινδύνων 

- ∆ιαφάνεια 

- Ικανότητα πειθούς και διαχείρισης αλλαγών 

2. Η ηγεσία πρέπει να συνεισφέρει στον δηµοκρατικό χαρακτήρα της 

Ένωσης, µέσω της ενδυνάµωσης των σχέσεων µεταξύ των ευρωπαίων 

πολιτών και των ευρωπαϊκών θεσµών. Η ενδυνάµωση αυτή µπορεί να 

επιτευχθεί µε τη διεύρυνση των αρµοδιοτήτων του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και την ενίσχυση του αντιπροσωπευτικού του ρόλου. 

Επιπλέον η ηγεσία πρέπει να δώσει έµφαση στη διαφάνεια και την 

κατανόηση, εκ µέρους των πολιτών, των λειτουργιών της Ένωσης.  

3. Η ηγεσία δεν πρέπει να διασπά την θεσµική ισορροπία της Ε.Ε., καθώς η 

Ένωση δε συνιστά πλέον έναν διεθνή οργανισµό και παράλληλα, δεν 

αποτελεί ακόµα ολοκληρωµένο σύστηµα πολιτικής διακυβέρνησης· αντλεί 

την εξουσία της, καθώς και τη νοµιµότητα να την ασκεί, από δύο πηγές: τις 

κυβερνήσεις των κρατών µελών που εκπροσωπούνται στο Συµβούλιο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους πολίτες των κρατών αυτών, οι οποίοι 

εκπροσωπούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έτσι, η ηγεσία της Ε.Ε. 

πρέπει να διατηρήσει την ισορροπία ανάµεσα στο ευρωπαϊκό συµφέρον 

και την ποικιλοµορφία των εθνικών συµφερόντων.     

 

 

6.1.3 ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΤΗΣ Ε.Ε. 

 

 

Η ενδυνάµωση της πολιτικής ηγεσίας της Ε.Ε. επιτάσσει µία ολιστική 

αναµόρφωση του συστήµατος, συµπεριλαµβανοµένων του Ευρωπαϊκού 

Συµβουλίου, του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Επιτροπής 

(Metcalfe 2000: 38 5),  και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Bertelsmann 

Foundation and Center for Applied Policy Research, 2002). Κατευθύνσεις για 

τη βελτίωση ορισµένων από τους παραπάνω θεσµούς µπορεί να επιφέρουν 

διατάραξη της θεσµικής ισορροπίας της Ε.Ε. Αντίθετα, µία ολοκληρωµένη 
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στρατηγική µπορεί να ενισχύσει τα απαραίτητα στοιχεία που αναφέρθηκαν 

παραπάνω για την αύξηση της αποτελεσµατικότητας της  πολιτικής ηγεσίας 

της Ε.Ε.   

  

Σύµφωνα µε τους Coussens και Crum, το ζήτηµα της ηγεσίας της Ε.Ε. 

συνδέεται µε την οργάνωση των εξουσιών της Ένωσης σε εξειδικευµένα 

πεδία ενδιαφέροντος. Στην παρούσα φάση, οι εξειδικευµένες αρµοδιότητες 

της Ε.Ε. κατανέµονται µεταξύ της Επιτροπής, της Προεδρίας του Συµβουλίου 

της Ε.Ε. και του Ύπατου Εκπροσώπου σε θέµατα ΚΕΠΠΑ. Κατ΄ επέκταση, 

οποιαδήποτε προσέγγιση για αναθεώρηση του συστήµατος περιλαµβάνει ως 

συστατικά στοιχεία το θέµα της εκλογής του Προέδρου της Επιτροπής και τις 

διαφορετικές προτάσεις για τον ανασχηµατισµό της Προεδρίας του 

Συµβουλίου. Αναλυτικότερα, τα υποδείγµατα που προτείνονται είναι τα 

ακόλουθα: 

 

 Ηµι-κοινοβουλευτικό µοντέλο (semi-parliamentary model) 

 

Το συγκεκριµένο υπόδειγµα αναγνωρίζει την ανάγκη ενδυνάµωσης της 

ηγεσίας της Ε.Ε. αλλά όχι µονοµερώς από την πλευρά του Συµβουλίου, 

καθώς έτσι υπονοµεύεται η θεσµική ισορροπία  της Ένωσης. Το υπόδειγµα 

προτείνει την διατήρηση της εναλλασσόµενης Προεδρίας του Συµβουλίου, την 

επικέντρωση των αρµοδιοτήτων του Συµβουλίου σε ζητήµατα διαδικαστικά και 

τη µεταφορά καθηκόντων από την Προεδρία στην Επιτροπή. Συνεπώς 

επικεντρώνεται στον καταµερισµό των αρµοδιοτήτων µεταξύ των θεσµικών 

οργάνων και στην ενίσχυση της συµµετοχής των κρατών µελών τόσο στη 

νοµοθετική διαδικασία όσο και στις εξειδικευµένες υποθέσεις µέσω του 

Συµβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο 

παραµένει το ανώτατο πολιτικό σώµα, της Ε.Ε. ενώ οι εξωτερικές υποθέσεις 

της Ένωσης εµπίπτουν στις αρµοδιότητες του Ύπατου Εκπροσώπου. Τέλος, 

η Επιτροπή ενδυναµώνεται και ο Πρόεδρος της Επιτροπής εκλέγεται από το 

Κοινοβούλιο και εγκρίνεται από το Συµβούλιο.       
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 Ψευδο ηµι-προεδρικότητα (Pseudo semi-presidentialism) 

 

Σε αντίθεση µε το παραπάνω υπόδειγµα, το υπόδειγµα αυτό αντικαθιστά την 

εναλλασσόµενη Προεδρία του Συµβουλίου µε έναν µόνιµο Πρόεδρο του 

Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, κι έτσι η Ε.Ε. αντιπροσωπεύεται από ένα πρόσωπο 

κι όχι από κάποιο κράτος µέλος (Emmanouilidis and Giering 2003). 

Συγκεκριµένα, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκλέγει έναν µόνιµο Πρόεδρο από τα 

πρώην µέλη του, ο οποίος µαζί µε τον Ύπατο Εκπρόσωπο ασχολούνται µε τις 

εξωτερικές υποθέσεις της Ε.Ε. Παράλληλα, ο Πρόεδρος της Επιτροπής 

αποτελεί ένα είδος  «Πρωθυπουργού» που ασχολείται µε την εσωτερική 

διοίκηση. Σε γενικές γραµµές, σύµφωνα µε το σενάριο αυτό, το Ευρωπαϊκό 

Συµβούλιο ελέγχει όλες τις ηγετικές θέσεις στην Ένωση, αν και στην 

περίπτωση του Προέδρου της επιτροπής, το Κοινοβούλιο µπορεί να ασκήσει 

βέτο για τον διορισµό του. 

 

 Ενοποιηµένο προεδρικό µοντέλο (Unified Presidency) 

 

Τα προηγούµενα υποδείγµατα διατηρούν τη διάκριση ανάµεσα στην Προεδρία 

του Συµβουλίου και την Προεδρία της Επιτροπής, αλλά ενισχύουν τη µία ή την 

άλλη πλευρά διακινδυνεύοντας τη διατάραξη της θεσµικής ισορροπίας στην 

Ε.Ε. Τα επόµενα δύο υποδείγµατα εξερευνούν την πιθανότητα της 

χρησιµοποίησης της αναδιοργάνωσης της ηγεσίας της Ένωσης, ώστε να 

αµβλυνθεί το χάσµα ανάµεσα στην διακυβερνητική και υπερεθνική αντίληψη 

της Ε.Ε. Ο κύριος άξονας της προσέγγισης αυτής είναι η δηµιουργία ενός 

µόνιµου Προέδρου της Ε.Ε., στο πρόσωπο του οποίου ενοποιούνται οι δύο 

Προεδρίες. Για την αποτελεσµατικότερη λειτουργία των θεσµών, η Επιτροπή 

συγχωνεύεται µε τη Γενική Γραµµατεία του Συµβουλίου της Ε.Ε. 

Αναλυτικότερα, ο Πρόεδρος µπορεί να προτείνει πρωτοβουλίες σε όλα τα 

πεδία πολιτικής, αλλά το δικαίωµα αυτό µπορεί να το έχει από κοινού µε τα 

κράτη µέλη. Έτσι, ο Πρόεδρος µπορεί να προτείνει τη µακροχρόνια ατζέντα 

της Ε.Ε., η οποία πρέπει να εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο. Σε 
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θέµατα εξωτερικών υποθέσεων, ο Πρόεδρος επικουρείται από τον Ύπατο 

Εκπρόσωπο, ο οποίος διορίζεται από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο.      

 

 Ενοποιηµένο δηµοκρατικό µοντέλο (Democratised unified model) 

 
Το τελευταίο υπόδειγµα δηµιουργήθηκε για να διορθώσει τις αδυναµίες του 

προηγούµενου, καθώς εξισορροπεί την εξυπηρέτηση των υπερεθνικά στόχων 

µε τη διασφάλιση των συµφερόντων και των ελευθεριών των κρατών µελών. 

Συγκεκριµένα, ο διορισµός του Προέδρου είτε από το Συµβούλιο είτε από το 

Κοινοβούλιο θέτει σε κίνδυνο την παραπάνω ισορροπία, ενώ η εκλογή του 

από τους πολίτες ή από τους εθνικούς ή ευρωπαίους βουλευτές ενισχύει τη 

δηµοκρατικότητα του µοντέλου. Αναλυτικότερα, σύµφωνα µε το µοντέλο αυτό 

η  Επιτροπή έχει το δικαίωµα της πρωτοβουλίας και θέτει το πολυετές 

πρόγραµµα της Ένωσης, ενώ το Συµβούλιο παραµένει το τελικό κέντρο 

αποφάσεων για συγκεκριµένα θέµατα (ΚΕΠΠΑ, Σ∆ΕΥ και αστυνοµική 

συνεργασία). Επιπλέον, σε θέµατα εξωτερικών σχέσεων ο Πρόεδρος 

επικουρείται από µία «Γραµµατεία Εξωτερικών Σχέσεων».     

 

Καθένα από τα παραπάνω µοντέλα πολιτικής ηγεσίας της Ε.Ε. έχει 

πλεονεκτήµατα αλλά και µειονεκτήµατα, για το λόγο αυτό η ενδελεχής εξέταση 

όλων των παραµέτρων από τη Συνέλευση είναι αναγκαία προϋπόθεση για την 

υιοθέτηση κάποιου µοντέλου. Σε κάθε περίπτωση, η ηγεσία αποτελεί 

παράγοντα θεµελιώδους σηµασίας για την αποτελεσµατική λειτουργία της 

Ε.Ε., καθώς σύµφωνα µε το ευρωπαϊκό µοντέλο επιχειρηµατικής αριστείας 

συνιστά την αρχική προϋπόθεση για αύξηση της απόδοσης ενός οργανισµού. 

Βέβαια, στην περίπτωση της Ε.Ε. οι δοµές του συστήµατος ηγεσίας δεν έχουν 

αναπτυχθεί σε µεγάλο βαθµό κι έτσι το σύστηµα βρίσκεται σε αναθεώρηση.  

 

 

6.1.4 ΤΟ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ 
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Ένα ζήτηµα που συνδέεται άµεσα µε την ηγεσία της Ε.Ε. είναι το δηµοκρατικό 

έλλειµµα που αναπτύσσεται στους κόλπους του ευρωπαϊκού οικοδοµήµατος 

και το οποίο ενισχύεται από την έλλειψη αποτελεσµατικής ηγεσίας. Παρά το 

γεγονός ότι το σύστηµα διακυβέρνησης της Ε.Ε. εµπεριέχει αρκετά 

χαρακτηριστικά ενός κοινοβουλευτικού συστήµατος, ωστόσο παρουσιάζει 

ελλείψεις σε θέµατα δηµοκρατικών υποδοµών.  

 

Συγκεκριµένα, ο όρος δηµοκρατικό έλλειµµα εκφράζει το χάσµα ανάµεσα στην 

υλική και πολιτική υπόσταση της ενοποίησης της Ε.Ε. αφενός και στη 

δηµοκρατική ποιότητα του πολιτικού και θεσµικού της συστήµατος αφετέρου 

(Decker, 2002: 9 2). Η αδυναµία σε θέµατα διαφάνειας που χαρακτηρίζει τη 

λειτουργία των ευρωπαϊκών οργάνων, η απουσία ενός άµεσα 

νοµιµοποιούµενου οργάνου που να ασκεί τον βασικό νοµοθετικό και ελεγκτικό 

ρόλο κατά τα πρότυπα των αρχών της αντιπροσωπευτικής δηµοκρατίας και η 

ανυπαρξία κανόνων για τη διάκριση των εξουσιών αποτελούν συστατικά 

στοιχεία του δηµοκρατικού ελλείµµατος, συνεπώς πρόκειται για έλλειµµα 

κατεξοχήν θεσµικό (Παπακωνσταντίνου, 1996). 

 

Ο πυρήνας δηµιουργίας του προβλήµατος αυτού είναι ο συνδυασµός του 

διακυβερνητικού και του υπερεθνικού χαρακτήρα της ενοποίησης. 

Αναλυτικότερα, σύµφωνα µε τον διακυβερνητικό τρόπο λειτουργίας της Ε.Ε., η 

Ένωση συνιστά ένα σύστηµα διαπραγµατεύσεων ισότιµων κρατών µελών, 

των οποίων τα συµφέροντα εκπροσωπούνται από τις κυβερνήσεις τους. Από 

την άλλη πλευρά, το υπερεθνικό σύστηµα λειτουργίας δίνει µεγαλύτερη 

έµφαση στα λειτουργικά συµφέροντα της Ε.Ε., τα οποία εκπροσωπούνται στη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων από την Επιτροπή.        

 

Επακόλουθο του παραπάνω προβλήµατος και κύρια αιτία δηµιουργίας του 

δηµοκρατικού ελλείµµατος συνιστούν οι θεσµικές αδυναµίες του εκλογικού και 

κοµµατικού συστήµατος της Ένωσης. Στα πλαίσια της δηµοκρατικής 

διακυβέρνησης της Ε.Ε. οι βασικές αρχές που πρέπει να τηρούνται είναι οι 

ακόλουθες: 
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♦ Η πολιτική ηγεσία πρέπει να είναι εξουσιοδοτηµένη από τους 

ευρωπαίους πολίτες. 

♦ Οι αποφάσεις που λαµβάνονται από την ηγεσία πρέπει να είναι 

αντιπροσωπευτικές, δηλαδή πρέπει να ανταποκρίνονται στα 

συµφέροντα των ευρωπαίων πολιτών. 

♦ Η πολιτική ηγεσία πρέπει να λογοδοτεί στους πολίτες.    

 

Η λειτουργία της Ε.Ε. έχει αποδείξει ότι οι παραπάνω αρχές δεν τηρούνται στο 

ακέραιο. Ο βασικός λόγος έγκειται στον τρόπο λειτουργίας του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, το οποίο δεν έχει µεγάλη νοµοθετική δύναµη σε σχέση µε το 

Συµβούλιο και την Επιτροπή (Moravcsik, 2002: 40 4). Επιπλέον, το εκλογικό 

και κοµµατικό σύστηµα της Ένωσης παρουσιάζει αδυναµίες, καθώς το 

εκλογικό σώµα και τα κόµµατα επικεντρώνονται στις εθνικές εκλογές κι έτσι η 

εθνική κυβερνητική δύναµη είτε µεταφέρεται είτε διατηρείται και σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο. Έτσι, οι εθνικές κυβερνήσεις διαδραµατίζουν κεντρικό ρόλο στην 

Ε.Ε. και οι εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κυριαρχούνται από θέµατα 

που απασχολούν τα εθνικά κόµµατα. Συνεπώς, µερίδιο ευθύνης για το 

δηµοκρατικό έλλειµµα έχει τόσο το εκλογικό σώµα όσο και τα κόµµατα.    

 

Επιπρόσθετα, µία δεύτερη αιτία του προβλήµατος αποτελεί η έλλειψη µίας 

κοινής ευρωπαϊκής ταυτότητας, η οποία είναι απαραίτητη για την αποδοχή 

ενός, τουλάχιστον µερικώς, πλειοψηφικού συστήµατος. Πράγµατι, η Ε.Ε. 

αποτελείται από πολυπολιτισµικές και πολυεθνικές κοινωνίες, οι οποίες 

διατηρούν ισχυρότερους  συναισθηµατικούς δεσµούς µε τις χώρες τους από 

ότι µε την Ε.Ε. Η έλλειψη µίας ισχυρής ευρωπαϊκής ταυτότητας επηρεάζει 

πάνω τις αποφάσεις που αφορούν την πολιτισµική ταυτότητα των κρατών 

µελών. 

 

Σε γενικές γραµµές, το δηµοκρατικό έλλειµµα που παρουσιάζεται στο 

σύστηµα διακυβέρνησης της Ε.Ε. προκαλεί πολλά προβλήµατα, όµως η 

αντιµετώπισή του δεν είναι εύκολη, καθώς τα µοντέλα που έχουν προταθεί 

προϋποθέτουν µία ιδεατή µορφή αντιπροσωπευτικής δηµοκρατίας, η οποία 
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δεν είναι εύκολα πραγµατοποιήσιµη (Papadopoulos 2003: 42). Ωστόσο, 

βασικοί άξονες µίας αποτελεσµατικής πολιτικής άµβλυνσης του προβλήµατος 

αποτελούν τόσο η θεσµική αναθεώρηση (Eberlein and Kerwer 2004: 42 1; 

Pech 2003 2 25; Wincott 2001: 39 5) και η υιοθέτηση κάποιου µοντέλου 

διακυβέρνησης από αυτά που περιγράφηκαν παραπάνω (είτε 

κοινοβουλευτικό είτε προεδρικό µοντέλο), όσο και η δηµιουργία µίας 

ευρωπαϊκής ταυτότητας. Η τελευταία κατεύθυνση αφορά την ενδυνάµωση 

πολιτικών που ενισχύουν τη συνοχή της Ε.Ε., όπως είναι η Κοινή Εξωτερική 

Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας. Άλλωστε, ένας βασικός λόγος που δεν έχει 

αναπτυχθεί στους πολίτες η συνείδηση µιας κοινής ευρωπαϊκής ταυτότητας 

είναι το γεγονός ότι η διαδικασία ολοκλήρωσης επικεντρώθηκε αρχικά σε 

οικονοµικά ζητήµατα. 

 

Από την άλλη πλευρά, πολλοί µελετητές υποστηρίζουν ότι η 

επιχειρηµατολογία σχετικά µε το δηµοκρατικό έλλειµµα στην Ε.Ε. βασίζεται 

στο µοντέλο του έθνους-κράτους, όµως η Ε.Ε. δεν αποτελεί έθνος-κράτος 

αλλά µία ενοποιηµένη πολιτική οντότητα. Συνεπώς οποιαδήποτε προσέγγιση 

για την αντιµετώπιση του προβλήµατος δεν µπορεί να είναι αποτελεσµατική. 

Μία διέξοδος προς την κατεύθυνση αυτή είναι η θεώρηση της Ε.Ε. όχι ως 

έθνος-κράτος, αλλά ως «περιφερειακή ένωση εθνών-κρατών», όπου 

εξασφαλίζεται τόσο η περιφερειακή ενοποίηση όσο και η εθνική 

διαφοροποίηση (Schmidt, 2004: 42 5). 

 

∆ιαπιστώνουµε, λοιπόν, ότι η ηγεσία δεν συνιστά στοιχείο που θα µπορούσε 

πλήρως να αποδοθεί στην Ε.Ε. στην παρούσα φάση. Συγκεκριµένα, στον 

τοµέα της πολιτικής ενοποίησης η Ένωση δεν παρουσιάζει ανάπτυξη ανάλογη 

µε την οικονοµική ενοποίηση και κατά συνέπεια το σύστηµα διακυβέρνησης 

της Ε.Ε. δεν έχει καταφέρει να δηµιουργήσει µία αποτελεσµατική πολιτική 

ηγεσία. Όπως κατέστη σαφές από την παραπάνω ανάλυση, η έλλειψη 

πολιτικής ηγεσίας της Ε.Ε. έχει επιπτώσεις σε πολλές πτυχές λειτουργίας της 

Ένωσης.   
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6.2 Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ   

 

 

Η Ε.Ε. ξεκίνησε ως οικονοµικός οργανισµός, όµως µε την πάροδο των ετών 

µετεξελίχθηκε σε ένα οικονοµικό-πολιτικό οικοδόµηµα, µε διαστάσεις 

οµοσπονδίας κρατών και συνεχίζει να αναπτύσσεται. Βασική στρατηγική της 

Ένωσης είναι η ενίσχυση της συνοχής και της συνεργασίας των κρατών 

µελών σε ποικίλα επίπεδα: οικονοµικό επίπεδο, πολιτικό, κοινωνικό, 

πολιτισµικό κλπ., µε στόχο την ενδυνάµωση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Η 

στρατηγική αυτή έχει αφετηρία αλλά και προορισµό τους ευρωπαίους πολίτες, 

που συνιστούν ενδιαφερόµενα µέρη της Ε.Ε., καθώς βασίζεται στις ανάγκες 

και τις προσδοκίες. Προς την κατεύθυνση της πραγµατοποίησης της εν λόγω 

στρατηγικής η Ε.Ε. έχει υιοθετήσει µία σειρά πολιτικών, σχεδίων, στόχων και 

διαδικασιών.            

 

Συγκεκριµένα, η Ε.Ε. έχει αναπτύξει πολιτικές σε πολλούς τοµείς 

δραστηριοτήτων που αφορούν τα κράτη µέλη µε στόχο την οικονοµική, 

πολιτική, κοινωνική και πολιτισµική ανάπτυξη των κρατών µελών, την 

αναβάθµιση της ποιότητας ζωής των ευρωπαίων πολιτών και την ενίσχυση 

της Ε.Ε. στην παγκόσµια οικονοµική και πολιτική σκηνή (Pollack 2000: 38 3). 

Οι πολιτικές που έχει αναπτύξει η Ένωση αναλύθηκαν σε προηγούµενο 

κεφάλαιο και είναι οι εξής: οικονοµική και νοµισµατική πολιτική, πολιτική 

ανταγωνισµού, φορολογική πολιτική, κοινή γεωργική πολιτική, αλιεία, 

βιοµηχανική πολιτική, περιφερειακή πολιτική, κοινωνική πολιτική, πολιτική 

έρευνας και ανάπτυξης, περιβαλλοντική πολιτική, ενεργειακή πολιτική, 

πολιτική µεταφορών, κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας και 

συνεργασία σε θέµατα δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων.   

 

 

6.2.1 ΠΕ∆ΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. 
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Τα θεσµικά όργανα της Ε.Ε. έχουν ως βασικό µέληµα την εξασφάλιση και 

ενίσχυση της συνοχής των ευρωπαίων πολιτών και προς την κατεύθυνση 

λαµβάνουν αποφάσεις ιεραρχώντας τις προτεραιότητες για κάθε τοµέα 

δραστηριότητας. Έτσι, η Ε.Ε. αναπτύσσει τόσο βραχυχρόνιους όσο και 

µακροχρόνιους στόχους και µάλιστα οι πρώτοι αποτελούν τη βάση για την 

αντιµετώπιση των µακροχρόνιων προκλήσεων. Οι µακροχρόνιοι στόχοι της 

Ένωσης περιστρέφονται γύρω από το στόχο της βιώσιµης ανάπτυξης και 

είναι οι εξής: 

 Ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου, µε έµφαση στη γνώση. 

 Ενδυνάµωση τόσο της κοινωνικής συνοχής όσο και της 

ανταγωνιστικότητας. 

 Αντιµετώπιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων. 

 Υποστήριξη της ποικιλοµορφίας των κρατών µελών. 

 Συνεισφορά στην περιφερειακή ειρήνη και ασφάλεια.   

 

Ειδικότερα, σε βραχυπρόθεσµο ορίζοντα, οι στρατηγικοί στόχοι της Ε.Ε. για 

τα έτη 2000-2005 είναι οι εξής (European Commission, 2000): 

 Προαγωγή νέων µορφών ευρωπαϊκής διακυβέρνησης. 

 Προώθηση της πολιτικής συνεργασίας των κρατών µελών και 

ενίσχυση του ρόλου της Ε.Ε. σε διεθνές επίπεδο. 

 Νέο οικονοµικό και κοινωνικό πρόγραµµα. 

 Καλύτερη ποιότητα ζωής.    

 

Η Επιτροπή έχει βασική προτεραιότητα την προώθηση των στόχων και των 

συµφερόντων της Ε.Ε. και προς την κατεύθυνση αυτή έχει εισάγει ένα ετήσιο 

κύκλο στρατηγικού σχεδιασµού, µε σκοπό τον καθορισµό των ετήσιων 

πολιτικών προτεραιοτήτων, των στόχων και την κατανοµή των απαιτούµενων 

πόρων για την πραγµατοποίηση των στόχων αυτών. Κατά τη διαδικασία 

στρατηγικού σχεδιασµού της Ένωσης λαµβάνει χώρα ένας πολιτικός 

διάλογος, µε σκοπό τη σύνταξη των στρατηγικών στόχων της Ε.Ε. για µία 

χρονική περίοδο πέντε ετών. Η διαδικασία του στρατηγικού σχεδιασµού 
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περιλαµβάνει τις ακόλουθες πρακτικές (Commission of the European 

Communities, 2001): 

� Ο κύκλος στρατηγικού σχεδιασµού ξεκινάει µε την Ετήσια Απόφαση 

Πολιτικής Στρατηγικής (Annual Policy Strategy Decision), στην οποία 

η Επιτροπή καθορίζει τις ετήσιες προτεραιότητες πολιτικής, τις 

βασικές πρωτοβουλίες,  τη διαδικασία επιµερισµού των πόρων και 

τον λειτουργικό προγραµµατισµό των υπηρεσιών. Έτσι, η Επιτροπή 

συντάσσει την Ετήσια Στρατηγική Πολιτική (Annual Strategy Policy) 

στις αρχές κάθε έτους, η οποία επικεντρώνεται στον καθορισµό των 

στρατηγικών προτεραιοτήτων σε ένα ορίζοντα δύο έως τρία έτη. 

Επίσης, θέτει τους µεσοπρόθεσµους στόχους και µεριµνά αν οι 

απαραίτητοι πόροι είναι διαθέσιµοι.  

� Η εν λόγω Απόφαση συζητείται µε το Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο 

και συµβάλει στη διαµόρφωση του Νοµοθετικού και Λειτουργικού 

Προγράµµατος (Commission Legislative and Work Programme) της 

Επιτροπής, το οποίο συνιστά και το σχέδιο δράσης της Επιτροπής. 

� Η εξασφάλιση της ικανοποίησης των προτεραιοτήτων πολιτικής και 

του λειτουργικού προγραµµατισµού της Επιτροπής επιτυγχάνεται µε 

την παρακολούθηση της εφαρµογής του παραπάνω Προγράµµατος. 

Η παρακολούθηση διευκολύνεται µε την εισαγωγή  του τριµηνιαίου 

εκτυλισσόµενου προγράµµατος (3 month rolling programme). 

Πρόκειται για ένα σύστηµα «προγραµµατισµού της ηµερήσιας 

διάταξης», που εξασφαλίζει ένα αξιόπιστο προγραµµατισµό των 

πρωτοβουλιών που σκοπεύει να υιοθετήσει η Επιτροπή κατά τούς 

τρεις επακόλουθους µήνες. Περιέχει νοµοθετικές προτάσεις της 

Επιτροπής προς άλλα όργανα, άλλες βασικές νοµοθετικές πράξεις 

και τις βασικές πρωτοβουλίες της Επιτροπής και ανασκοπείται σε 

µηνιαία βάση. Άλλωστε, ο Πρόεδρος της Επιτροπής στην ετήσια 

Κατάσταση της Ένωσης (state of the Union) που καταθέτει στο 

Κοινοβούλιο, ερευνά την πρόοδο που επιτεύχθηκε ως προς τις 

στρατηγικές προτεραιότητες της Επιτροπής και υποδεικνύει νέες 

µελλοντικές προκλήσεις. Η Κατάσταση αυτή συµπληρώνει την ετήσια 
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Αναφορά Σύνθεσης (Synthesis Report) που κατατίθεται στο 

Ευρωπαϊκό Συµβούλιο και καλύπτει την οικονοµική, κοινωνική και 

περιβαλλοντική πολιτική της Ένωσης.   

� Στο τέλος του κύκλου υιοθετείται η Ετήσια Αναφορά ∆ραστηριότητας 

(Annual Activity Report), στην οποία αξιολογείται η πρόοδος σε 

σχέση µε τους στόχους που τίθενται στην Ετήσια Πολιτική Στρατηγική  

και το πρόγραµµα εργασίας της Επιτροπής.  

 Συνοπτικά, οι βασικές αρχές της παραπάνω διαδικασίας είναι οι εξής: 

� Καθορισµός προτεραιοτήτων. 

� Συζήτηση των προτεραιοτήτων µε το Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο. 

� Σχεδιασµός του Προγράµµατος Εργασίας στα πλαίσια των Γενικών 

∆ιευθύνσεων. 

� Υλοποίηση και ανασκόπηση του Προγράµµατος.  

Σύµφωνα µε την Στρατηγική Πολιτικής για το 2005 οι προτεραιότητες 

πολιτικής είναι οι ακόλουθες (European Commission, 2004): 

 Ώθηση της οικονοµικής ανάπτυξης µέσω της βελτίωσης της 

ανταγωνιστικότητας και της συνοχής. 

 Βελτίωση της ασφάλειας και της ευρωπαϊκής ιθαγένειας. 

 Ανάληψη εξωτερικής ευθύνης µε έµφαση στη διάσταση της γειτονίας.      

Ο κύκλος στρατηγικού σχεδιασµού πραγµατοποιείται µε βάση τη ∆ιαχείριση 

κατά ∆ραστηριότητα (Activity Based Management), συνεπώς ο σχεδιασµός 

και η διαχείριση υλοποιείται µε βάση σε 200 πολιτικές δραστηριότητες κι όχι 

µε κριτήρια χρηµατοοικονοµικά. Για κάθε µία από αυτές τις δραστηριότητες η 

Επιτροπή καθορίζει κάθε χρόνο τους στόχους και τον επιµερισµό των πόρων 

και καθίσταται υπόλογη στην αρχή προϋπολογισµού, αλλά και στο κοινό για 

τις πράξεις της. Έτσι, κάθε Γενικός ∆ιευθυντής επεξεργάζεται µε τους 

συνεργάτες του το Ετήσιο Σχέδιο ∆ιαχείρισης (Annual Management Plan) για 

όλες τις δραστηριότητες που τον αφορούν. Το Σχέδιο ∆ιαχείρισης και οι 

συναφείς στόχοι αποτελούν τη βάση για την περιγραφή των καθηκόντων των 

εργαζοµένων σε ατοµική βάση.   
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Ο κύκλος στρατηγικού σχεδιασµού έχει σηµαντικά αποτελέσµατα, όπως είναι 

τα ακόλουθα: 

 Επίτευξη καλύτερων αποτελεσµάτων. 

 Εξασφάλιση κοινών στόχων για όλα τα µέλη του οργανισµού. 

 Βελτιστοποίηση των πόρων της Επιτροπής. 

 ∆ιευκόλυνση της αξιολόγησης της προόδου και της χρήσης των 

πόρων. 

 Προσαρµογή της κατεύθυνσης του οργανισµού σε ένα 

µεταβαλλόµενο περιβάλλον. 

Σε γενικές γραµµές, ο ρόλος του Προέδρου της Επιτροπής είναι εξαιρετικά 

σηµαντικός  στο σχεδιασµό πολιτικής και στον καθορισµό των µακροχρόνιων 

στόχων και µπορεί να είναι αποτελεσµατικός στα πλαίσια της προετοιµασίας 

του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου. Οι Σύνοδοι του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου 

διεξάγονται τέσσερις φορές ετησίως µε την παρουσία των Αρχηγών Κρατών 

και Κυβερνήσεων των κρατών-µελών.    

 

Σύµφωνα  µε τη διαδικασία στρατηγικού σχεδιασµού που περιγράφηκε 

παραπάνω, η στρατηγική της Ε.Ε. και οι πολιτικές που τη συνοδεύουν 

αναθεωρούνται σε τακτά χρονικά διαστήµατα. Η αναθεώρηση αυτή βασίζεται 

σε µετρήσεις της αποτελεσµατικότητας των πολιτικών, οι οποίες διεξάγονται 

τόσο από τις αρµόδιες εξειδικευµένες επιτροπές, όσο και από την ευρωπαϊκή 

στατιστική υπηρεσία (Eurostat), αλλά και από τις επίσηµες δηµοσκοπήσεις 

που πραγµατοποιεί η Ένωση µε το ευρωβαρόµετρο.  

 
 

6.2.2 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. 

 

 Ο όρος ανάπτυξη πολιτικής στα πλαίσια της Ε.Ε. συνίσταται στη διαδικασία, 

µέσω της οποίας ποικίλοι οργανισµοί, οµάδες και µεµονωµένα άτοµα δρουν 

µε σκοπό να πραγµατοποιήσουν συγκεκριµένα καθήκοντα και να επιλύσουν 
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κοινά προβλήµατα. Η διαδικασία ανάπτυξης πολιτικής στα πλαίσια της Ε.Ε. 

παρουσιάζει ορισµένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπως είναι το εύρος των 

κοινών πολιτικών, η ποικιλία των εργαλείων εφαρµογής της ευρωπαϊκής 

πολιτικής, η κατανοµή των υπευθυνοτήτων ανάµεσα στα ευρωπαϊκά θεσµικά 

όργανα και τους εθνικούς φορείς (Wallace H., Wallace W. and Webb, 1978) 

και η στενή συνεργασία και συνοχή ανάµεσα στα θεσµικά όργανα, δηλαδή 

στους εργαζοµένους σε αυτά (Christiansen, 2001: 8 5).   

 

Η διαδικασία ανάπτυξης της πολιτικής της Ε.Ε. σχετίζεται µε τον τρόπο µε τον 

οποίο η Ένωση χρησιµοποιεί τη δύναµη που της δίνουν οι πολίτες των 

κρατών µελών.  Έτσι, η διαδικασία σχηµατισµού πολιτικής έχει ως βασικό 

συστατικό της τη συµµετοχή πολιτών και οργανισµών. Άλλωστε, η Επιτροπή, 

στα πλαίσια της θεσµικής αναθεώρησης, σκοπεύει να αποδυναµώσει την 

προσέγγιση top-down και να ενισχύσει µία προσέγγιση bottom-up στη 

διαδικασία ανάπτυξης των ευρωπαϊκών πολιτικών και επιπλέον να εισάγει 

αποτελεσµατικότερα εργαλεία πολιτικής, µη νοµοθετικού περιεχοµένου 

(Commission of the European Communitiesm, 2001). 

 

Στα πλαίσια της ανάπτυξης των ευρωπαϊκών πολιτικών, η συµµετοχή των 

ενδιαφεροµένων µερών είναι σηµαντική µέσω ποικίλων καναλιών 

επικοινωνίας µεταξύ της Ε.Ε. και των πολιτών, όπως είναι τα παρακάτω: 

 Μέσω πληροφοριακών συστηµάτων (EUR-LEX) προσφέρεται on line 

πληροφόρηση για την προετοιµασία των πολιτικών σε όλα τα στάδια 

της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. 

 Εκπρόσωποι περιφερειακών και τοπικών κυβερνήσεων µπορούν µέσω 

εθνικών και ευρωπαϊκών οργανώσεων, αλλά και σε συνεργασία µε την 

Επιτροπή των Περιφερειών, να συµµετέχουν στο σχεδιασµό πολιτικών.  

 H απλοποίηση της νοµοθεσίας της Ε.Ε. που επιχειρείται στην παρούσα 

φάση, σκοπό έχει τη µεγαλύτερη κατανόηση από τους πολίτες των 

ευρωπαϊκών κανονισµών, ώστε να είναι οι τελευταίοι σε θέση να 

συµµετέχουν στον σχεδιασµό της πολιτικής (Beate Kohler-Koch, 

Working Paper No. 6/01). 
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 Τα θεσµικά όργανα, και κυρίως η Επιτροπή των Περιφερειών, 

συντάσσουν επεξηγηµατικές αναφορές για συγκεκριµένες πολιτικές, 

πριν τις προτάσεις της Επιτροπής, οι οποίες είναι διαθέσιµες στο κοινό.    

 Ειδικότερα, οι εµπορικές και εργοδοτικές ενώσεις έχουν σηµαντική 

επιρροή στο σχηµατισµό πολιτικής, εφόσον η Συνθήκη των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων προβλέπει τη παροχή συµβουλών από τους 

εργοδοτικούς και συνδικαλιστικούς φορείς στην Επιτροπή για την 

προετοιµασία προτάσεων, ιδιαίτερα προτάσεων κοινωνικής πολιτικής.   

 Η Επιτροπή παίρνει συµβουλές, πριν τη σύνταξη των προτάσεών της, 

από ενδιαφερόµενα µέρη, µέσω διαφόρων εργαλείων, όπως η Πράσινη 

και η Λευκή Βίβλος, οι αναφορές επικοινωνίας, οι συµβουλευτικές 

επιτροπές και τα επιχειρηµατικά panels (Cram, 2001: 8 5).  

 To Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και οι Επιτροπές που συντονίζονται στους 

κόλπους του ζητούν τακτικά τη γνώµη του κοινού ή των ειδικών, µέσω 

παροχής συµβουλών, δηµόσιων ακροάσεων. 

 Ορισµένα κράτη µέλη παρέχουν συστηµατικά συµβουλές σε εθνικό 

επίπεδο αναφορικά µε τις προτάσεις του Συµβουλίου.   

 

Μέσω των παραπάνω πρακτικών, η Ε.Ε. διαµορφώνει την στρατηγική και την 

πολιτική της, σύµφωνα µε τις παρούσες και µελλοντικές ανάγκες και 

προσδοκίες των ενδιαφεροµένων µερών, όπως αυτές εκφράζονται από τα 

κανάλια επικοινωνίας.  

 

Στα πλαίσια της αύξησης της αποτελεσµατικότητας της διαδικασίας 

σχηµατισµού πολιτικής, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εισήγαγε µία νέα, 

ολοκληρωµένη µέθοδο ανάπτυξης πολιτικής, την ονοµαζόµενη Μέθοδο 

αξιολόγησης του Αποτελέσµατος (Impact Assessment Method). Η µέθοδος 

αυτή υποστηρίζει την διαδικασία σχηµατισµού πολιτικής, καθώς καθορίζει και 

αξιολογεί το πρόβληµα, τους στόχους και τις βασικές επιλογές για την 

επίτευξη των στόχων αυτών και αναλύει τον πιθανό αντίκτυπο των επιλογών 

αυτών. Αναλυτικότερα, η µέθοδος υπογραµµίζει τα πλεονεκτήµατα και τα 
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µειονεκτήµατα κάθε επιλογής και προσφέρει έτσι µία υποβοήθηση στις 

πολιτικές αποφάσεις, δίνοντας προστιθέµενη αξία τις τελικές πολιτικές.      

 

Η εφαρµογή των διαφόρων πολιτικών παρουσιάζει µεγάλη ποικιλοµορφία 

ανάλογα µε τη φύση και τις απαιτήσεις της εκάστοτε πολιτικής. Για κάθε τοµέα 

δραστηριότητας έχουν αναπτυχθεί συγκεκριµένες διαδικασίες, ώστε να 

εξασφαλιστεί ότι κάθε εισροή (input) µετατρέπεται στην καλύτερη δυνατή 

εκροή (output), όπως είναι οι διάφορες εξειδικευµένες επιτροπές, τα σχέδια 

δράσης, προγράµµατα κλπ. Αναλυτικότερη παρουσίαση των διαδικασιών 

αυτών ανά κατηγορία πολιτικής γίνεται σε προηγούµενο κεφάλαιο.         

 

Στα πλαίσια της αποτελεσµατικότερης εφαρµογής των πολιτικών της Ε.Ε., η 

Επιτροπή από το 2002 υιοθετεί σε πιλοτική βάση τα  «συµβόλαια κατά 

στόχο» (target-based contracts) σε ορισµένους τοµείς δραστηριότητας, ως µία 

πιο ευέλικτη προσέγγιση για την εξασφάλιση της εφαρµογής των ευρωπαϊκών 

πολιτικών. 

 

Ένας βασικός τρόπος αξιολόγησης των πολιτικών της Ε.Ε. από τα 

ενδιαφερόµενα µέρη επιτυγχάνεται µε τη διαδικασία των δηµοσκοπήσεων που 

έχει καθιερώσει η Ένωση. Στα πλαίσια της δραστηριότητας αυτής, η οποία 

καλείται Ευρωβαρόµετρο, ειδικοί ασχολούνται µε τη διενέργεια 

δηµοσκοπήσεων σε συνεχή βάση αναφορικά µε όλες τις πολιτικές και τις 

δράσεις της Ε.Ε. µε τον τρόπο αυτό διενεργούνται µετρήσεις, συγκρίσεις και 

ανασκοπούνται οι πολιτικές. 

 

Από τα παραπάνω καθίσταται σαφές ότι η Ε.Ε. έχει αναπτύξει 

ολοκληρωµένες προσεγγίσεις για την ανάπτυξη και εφαρµογή της πολιτικής 

και στρατηγικής της, δίνοντας έµφαση στη συµµετοχή των ευρωπαίων 

πολιτών, αλλά και των εργαζοµένων στα ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα στις 

διαδικασίες αυτές. Έτσι, τα ενδιαφερόµενα µέρη βρίσκονται σε συνεχή 

ενηµέρωση για την πορεία και την εξέλιξη των διαφόρων πολιτικών.  
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Ωστόσο, οι προσεγγίσεις αυτές παρουσιάζουν ορισµένες αδυναµίες 

αναφορικά µε την επικοινωνία της πολιτικής της Ένωσης στους πολίτες. 

Συγκεκριµένα, η πολυπλοκότητα της νοµοθεσίας αποτελεί εµπόδιο τόσο στην 

κατανόηση, εκ µέρους των πολιτών, της πορείας των πολιτικών όσο και στην 

άµεση εφαρµογή των αποφάσεων των θεσµικών οργάνων (Adrienne Héritier 

Working Paper No. 6/01). Επιπλέον, τα κράτη µέλη πρέπει να δώσουν 

µεγαλύτερη έµφαση στην ενηµέρωση των πολιτών για τις εξελίξεις σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο, µέσω των περιφερειακών και τοπικών φορέων. Άλλωστε, 

η σχέση των πολιτών µε την Ε.Ε. επηρεάζεται από το εθνικό εσωτερικό 

πολιτικό σκηνικό, τις αξίες και τις αντιλήψεις των κρατών-µελών (Cram, 2001: 

39 4). 

 

Ακόµα, η διαδικασία σχηµατισµού πολιτικών παρεµποδίζεται από το 

γραφειοκρατικό χαρακτήρα της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. 

Συγκεκριµένα, το βασικό πρόβληµα του συστήµατος διαχείρισης των 

χρηµατοοικονοµικών πόρων της Ε.Ε. δεν έγκειται στη δηµοσιονοµική 

πειθαρχεία, όπως παρουσιάζεται από τα ποσοστά των δαπανών ή του 

ελλείµµατος, αλλά στην αποτελεσµατικότητα του συστήµατος διαχείρισης. 

Αναλυτικότερα, η µεγάλη έµφαση που δίνεται στη νοµική διάσταση δεν 

επιτρέπει µία κοινωνικο-οικονοµική ανάλυση του συστήµατος διαχείρισης 

(Molander and Gustafsson, 2003).    

 

Προς την κατεύθυνση αυτή, η Στρατηγική της Λισσαβόνας το 2000 

θεσµοθέτησε τα ειδικά Ευρωπαϊκά Συµβούλια την Άνοιξη και ανάπτυξε την 

«ανοιχτή µέθοδο συνεργασίας» (open method of coordination), η οποία 

εξελίχθηκε στα Ευρωπαϊκά Συµβούλια της Στοκχόλµης (2001), της 

Βαρκελώνης (2002) και των Βρυξελλών (2003). Η ανοιχτή µέθοδος 

συνεργασίας (open method of coordination) αποτελεί µία νέα άποψη για την 

απλοποίηση και της αύξηση της αποτελεσµατικότητας της διαδικασίας λήψης 

αποφάσεων. Η εν λόγω µέθοδος περιλαµβάνει νέα εργαλεία πολιτικής και 

συγκριτικής αξιολόγησης και παρουσιάζεται περισσότερο ευέλικτη σε σχέση 

µε τον κλασική µέθοδο λήψης αποφάσεων της Ε.Ε. Βέβαια, εκτός από τη 
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συνεργασία νοµισµατικών και χρηµατοοικονοµικών φορέων, σηµαντική είναι 

και η συνεργασία µεταξύ των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων (Collignon, 2004: 11 

5; Radaelli, 2003)     

 

Σε γενικές γραµµές, η Ε.Ε. δεν έχει αναπτύξει ένα µηχανισµό ιεράρχησης των 

πολιτικών που θεωρούνται προτεραιότητες, ώστε να γίνονται οι σωστές 

επιλογές ανάµεσα σε ανταγωνιστικές εναλλακτικές. Βέβαια, η Επιτροπή 

προσπαθεί να θέσει γενικές προτεραιότητες αλλά η διαδικασία λήψης 

αποφάσεων δεν της αφήνει τη δύναµη να τις πραγµατοποιήσει (Nuget, 1995).        

 

 

6.2.3 Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ Ε.Ε. 

 

 

Όπως αναφέρεται παραπάνω, οι προσεγγίσεις αναφορικά µε το σχεδιασµό, 

την ανάπτυξη, την εφαρµογή και την ανασκόπηση των πολιτικών της Ε.Ε. 

ποικίλουν ανάλογα µε τη φύση και τις ιδιαιτερότητες κάθε πολιτικής. 

Ενδεικτικά περιγράφεται στην παρούσα φάση η προσέγγιση που υιοθετεί η 

Ένωση αναφορικά µε την πολιτική για το περιβάλλον, η οποία χαρακτηρίζεται 

από ισχυρές δοµές και αποτελεί συστατικό στοιχείο της στρατηγικής της 

Ένωσης. 

 

 

6.2.3.1 ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

 

 

Η πολιτική για το περιβάλλον της Ε.Ε. αποτελεί µία από τις αρχικές 

δραστηριότητες που ανέπτυξε η Ένωση στα πλαίσια των πολιτικών της για τη 

βελτίωση της ποιότητας ζωής και συνιστά βασικό άξονα της γενικής 

στρατηγικής της Ένωσης αναφορικά µε την ενίσχυση της συνεργασίας και της 
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συνοχής των κρατών µελών. Αποστολή της πολιτικής για το περιβάλλον της 

Ε.Ε.  είναι: 

� Η προώθηση µίας βιώσιµης ανάπτυξης που να διαφυλάσσει τα δικαιώµατα 

των µελλοντικών γενεών σε ένα βιώσιµο περιβάλλον. 

� Πραγµατοποίηση ενεργειών για την επίτευξη υψηλού επιπέδου 

προστασίας του περιβάλλοντος και της υγείας, καθώς και για τη βελτίωση 

της ποιότητας ζωής. 

� Προώθηση της περιβαλλοντικής αποτελεσµατικότητας. 

� Ενθάρρυνση της ισόρροπης χρήσης και της ορθολογικής διαχείρισης των 

κοινών περιβαλλοντικών πόρων.  

Η Ε.Ε. έχει αναπτύξει σηµαντικές δοµές για το σχεδιασµό και εφαρµογή της 

συγκεκριµένης πολιτικής, όπως είναι η Γενική ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η επιτροπή περιβάλλοντος, δηµόσιας υγείας και 

πολιτικής των καταναλωτών που λειτουργεί στους κόλπους του Κοινοβουλίου, 

η επιτροπή για το περιβάλλον, που απαρτίζεται από τους αρµόδιους 

υπουργούς των κρατών µελών στα πλαίσια του Συµβουλίου και ο 

Ευρωπαϊκός Οργανισµός περιβάλλοντος.  

Βέβαια, η πρωτοβουλία των δράσεων εναπόκειται στην Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, συνεπώς η Γενική ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος, υπό τον αρµόδιο 

Επίτροπο, διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στη διαδικασία σχεδιασµού και 

ανάπτυξης της πολιτικής για το περιβάλλον. Τα πεδία πολιτικής της 

συγκεκριµένης διεύθυνσης  κατηγοριοποιούνται στις ακόλουθες ενότητες: 

 Βιώσιµη ανάπτυξη 

 Φύση και βιοποικιλότητα 

 Βιοτεχνολογία  

 Πολιτική προστασία και περιβαλλοντικά ατυχήµατα 

 Οικονοµικά του περιβάλλοντος 

 Υγεία  

 Βιοµηχανία  

 Χρήση γης 
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 Αέρας  

 Θόρυβος  

 Χηµικά   

 Κλιµατική αλλαγή  

 Απόβλητα  

 Νερό  

 ∆ιεθνή ζητήµατα 

Επιπλέον, σηµαντικός τοµέας της περιβαλλοντικής πολιτικής είναι η 

περιβαλλοντική ενσωµάτωση (environmental integration), η οποία συνίσταται 

στην εξασφάλιση ότι οι περιβαλλοντικοί προβληµατισµοί λαµβάνονται υπόψη 

στις αποφάσεις και τις δραστηριότητες των άλλων τοµέων και πολιτικών της 

Ε.Ε. Οι τοµείς που έχουν αναπτύξει στρατηγικές ενοποίησης µέχρι στιγµής 

είναι οι εξής: γεωργία, µεταφορές, ενέργεια, βιοµηχανία, εσωτερική αγορά, 

ανάπτυξη, αλιεία, έρευνα, επιχειρησιακή πολιτική, διαρθρωτικά ταµεία, 

εµπόριο και εξωτερικές σχέσεις και οικονοµικές και χρηµατοοικονοµικές 

υποθέσεις.  

 

Ο στρατηγικός σχεδιασµός της Επιτροπής πραγµατοποιείται µε βάση τη 

∆ιαχείριση κατά ∆ραστηριότητα (Activity Based Management), συνεπώς ο 

σχεδιασµός και η διαχείριση των δράσεων υλοποιείται µε βάση σε 200 

πολιτικές δραστηριότητες. Για κάθε µία από αυτές τις δραστηριότητες η 

Επιτροπή καθορίζει κάθε χρόνο τους στόχους και τον επιµερισµό των πόρων 

και καθίσταται υπόλογη στην αρχή προϋπολογισµού, αλλά και στο κοινό για 

τις πράξεις της. Έτσι, κάθε Γενικός ∆ιευθυντής επεξεργάζεται µε τους 

συνεργάτες του το Ετήσιο Σχέδιο ∆ιαχείρισης (Annual Management Plan) για 

όλες τις δραστηριότητες που τον αφορούν. 

 

Κατά συνέπεια στη Γενική ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος υιοθετείται κάθε χρόνο 

ένα σχέδιο διαχείρισης, στο οποίο καθορίζονται οι στόχοι και οι δράσεις για 

την περιβαλλοντική πολιτική. Στα πλαίσια του σχεδίου διαχείρισης του έτους 

2004, ορίζεται ως σκοπός της πολιτικής περιβάλλοντος η προστασία, η 

διατήρηση και η βελτίωση του περιβάλλοντος για τις παρούσες και 
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µελλοντικές γενιές και η προώθηση της βιώσιµης ανάπτυξης (European 

Commission, 2004). Προς την κατεύθυνση της πραγµατοποίησης του σκοπού 

αυτού η Γενική ∆ιεύθυνση έχει καθιερώσει τους παρακάτω στόχους: 

 Εξασφάλιση µίας υψηλού επιπέδου περιβαλλοντικής προστασίας, 

λαµβάνοντας υπόψη την ποικιλοµορφία των περιστάσεων στις 

διάφορες περιοχές της Ένωσης. 

 Καθιέρωση πολιτικών που συµβάλλουν στην προστασία, διατήρηση 

και βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος, την προστασία της 

δηµόσιας υγείας, τη λογική χρήση των φυσικών πηγών, την πολιτική 

προστασία και τη χρήση γης. 

 Προώθηση µέτρων σε διεθνές επίπεδο για την αντιµετώπιση 

περιφερειακών και παγκόσµιων περιβαλλοντικών προβληµάτων. 

 Προώθηση και υποστήριξη της ενσωµάτωσης των απαιτήσεων της 

προστασίας του περιβάλλοντος στον καθορισµό και εφαρµογή των 

άλλων πολιτικών της Ε.Ε., µε στόχο την προώθηση της βιώσιµης 

ανάπτυξης. 

 Συνεργασία µε τρίτες χώρες και µε διεθνείς οργανισµούς για συναφή 

περιβαλλοντικούς σκοπούς.     

 

Οι προτεραιότητες της Γενικής ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος για το έτος 2004 

περιγράφονται στο Έκτο Πρόγραµµα ∆ράσης της Ε.Ε. για το περιβάλλον για 

τα έτη 2002-2012 και είναι οι εξής: 

� Συµβολή σε µία υψηλού επιπέδου ποιότητας ζωής και ευηµερίας των 

πολιτών, όπου το ύψος της µόλυνσης δεν έχει αρνητικές επιπτώσεις 

στην ανθρώπινη υγεία. 

� Κλιµατική αλλαγή: συµβολή στο µακροχρόνιο στόχο της 

σταθεροποίησης των συγκεντρώσεων αερίου του θερµοκηπίου στην 

ατµόσφαιρα. 

� Φύση και βιοποικιλότητα: προστασία, διατήρηση, ανάκτηση και 

διευκόλυνση της λειτουργίας των φυσικών συστηµάτων, µε σκοπό την 

προστασία της βιοποικιλότητας. 
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� Βιώσιµη χρήση των πόρων: προώθηση µίας βελτιωµένης διαχείρισης 

των φυσικών πόρων και των αποβλήτων, η οποία θα αντισταθµίσει τη 

κακή χρήση των πόρων και την παραγωγή των αποβλήτων που 

επιφέρει η οικονοµική ανάπτυξη. 

� Πολιτική προστασία: συµβολή στην προστασία των πολιτών από 

φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές. 

 

Η προώθηση της αποτελεσµατικής και ενιαίας εφαρµογής της 

περιβαλλοντικής πολιτικής επιτυγχάνεται µε τη συµµετοχή των 

ενδιαφεροµένων µερών στην ανάπτυξη των σχετικών δράσεων. Για το λόγο 

αυτό η Ε.Ε. δίνει ιδιαίτερη έµφαση στην πρόσβαση των πολιτών σε 

πληροφορίες και γνώση αναφορικά µε τα περιβαλλοντικά θέµατα.    

 

Οι δραστηριότητες της Γενικής ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος διακρίνονται σε έξι 

τοµείς, σύµφωνα µε τη διαµόρφωση προϋπολογισµού κατά δραστηριότητα 

(Activity-Based Budgeting). Σε κάθε τοµέα τίθενται εξειδικευµένοι στόχοι, αλλά 

και συγκεκριµένοι δείκτες που υποδεικνύουν την πρόοδο της εφαρµογής της 

πολιτικής και καλύπτουν όλο το φάσµα των δράσεων. Οι τοµείς αυτοί είναι οι 

εξής: 

1. Ανάπτυξη νέων πρωτοβουλιών πολιτικής: επικεντρώνεται σε 

θέµατα, όπως η κλιµατολογική µεταβολή, η προστασία του φυσικού 

περιβάλλοντος, η αξιολόγηση των περιβαλλοντικών κινδύνων στην 

ανθρώπινη υγεία, η βιώσιµη ανάπτυξη και η χρήση των πόρων και η 

πολιτική προστασία   

2. Εφαρµογή της περιβαλλοντικής πολιτικής: στόχος είναι η 

αποτελεσµατική εφαρµογή των σχετικών δράσεων µε τη συµµετοχή 

των ενδιαφεροµένων µερών, την ενσωµάτωση των περιβαλλοντικών 

θεµάτων στις λοιπές πολιτικές της Ε.Ε. και την ανασκόπηση των 

δραστηριοτήτων.  

3. ∆ιεθνή περιβαλλοντικά ζητήµατα: αναφέρεται στην εξωτερική 

διάσταση της ευρωπαϊκής πολιτικής για το περιβάλλον και τη βιώσιµη 

ανάπτυξη. Σε ορισµένους τοµείς, όπως η κλιµατολογική µεταβολή, η 
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βιοποικιλότητα, τα δάση, η πολιτική της Ε.Ε. διαµορφώνει και 

διαµορφώνεται από πολύπλευρες προσεγγίσεις, οι οποίες αφορούν 

διεθνείς περιβαλλοντικές προκλήσεις και απαιτούν διεθνείς συµφωνίες.   

4. Περιβαλλοντικά προγράµµατα και εργασίες: η Γενική ∆ιεύθυνση 

Περιβάλλοντος είναι υπεύθυνη για µία σειρά περιβαλλοντικών 

προγραµµάτων, τα οποία έχουν συγκεκριµένη χρηµατοδότηση. Το 

µεγαλύτερο  εξ αυτών είναι το πρόγραµµα LIFE (L’ Instrument 

Financier de l’ Environment), το οποίο χρηµατοδοτεί ποικίλες εργασίες 

µε στόχο τη βελτίωση της εφαρµογής και της εφαρµοσιµότητας της 

περιβαλλοντικής πολιτικής της Ε.Ε. Το τρέχον πρόγραµµα LIFE έχει 

διάρκεια έως το 2006. 

5. ∆ιοικητική υποστήριξη της Γενικής ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος: η 

διοικητική υποστήριξη υπολογίζεται σε λιγότερο από 12% των 

ανθρώπινων πόρων της Γενικής ∆ιεύθυνσης. Βασικοί στόχοι στον 

τοµέα αυτό αποτελούν η προώθηση µίας σύγχρονης πολιτικής 

ανθρωπίνων πόρων, η ανάπτυξη µίας αποτελεσµατικής διοίκησης, η 

διευκόλυνση της εργασίας µέσω της χρήσης πληροφοριακών 

εργαλείων και κατάλληλης υποδοµής και η καθιέρωση µέτρων 

εσωτερικού ελέγχου για την αξιολόγηση της απόδοσης.   

6. Πολιτική στρατηγική και συνεργασία: αφορά στην καθιέρωση του 

στρατηγικού σχεδιασµού µε τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει αντιστοιχία 

ανάµεσα στους στόχους και τους πόρους και η κατάλληλη συνεργασία 

µε τα άλλα θεσµικά όργανα. Στα πλαίσια δράσεων του εν λόγω τοµέα 

βρίσκεται και η επικοινωνία της περιβαλλοντικής πολιτικής στα 

ενδιαφερόµενα µέρη.       

 

Η κατανοµή των ανθρωπίνων και χρηµατοοικονοµικών πόρων στους έξι 

παραπάνω τοµείς της Γενικής ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος της Επιτροπής, 

σύµφωνα µε τη διαµόρφωση προϋπολογισµού κατά δραστηριότητα (ABB) 

παρουσιάζεται στα διαγράµµατα 1 και 2 αντίστοιχα.     
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ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΑΒΒ

100

266
59

4870

56

Νέα πολιτική Εφαρµογή

∆ιεθνές περιβάλλον Προγράµµατα και εργασίες 

∆ιοικητική υποστήριξη Πολιτική στρατηγική 
 

 
 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 9: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΑΒΒ 

ΠΗΓΗ: ΠΗΓΗ: European Commission 2004, Directorate-General for Environment, “2004 
MANAGEMENT PLAN”. 
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ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΑΒΒ

195.420,21

51.401,58

16.272,49

12.145,15

989,14

1.751,11

Νέα πολιτική Εφαρµογή

∆ιεθνές περιβάλλον Προγράµµατα και εργασίες 

∆ιοικητική υποστήριξη Πολιτική στρατηγική 
 

 
 
 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 10: ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΓΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΑΒΒ 

ΠΗΓΗ: European Commission 2004, Directorate-General for Environment, “2004 
MANAGEMENT PLAN”. 

 
 

Στα πλαίσια του σχεδιασµού και της ανάπτυξης της περιβαλλοντικής 

πολιτικής, κάθε νέα πρόταση πολιτικής, που τίθεται ως προτεραιότητα στην 

Ετήσια Πολιτική Στρατηγική ή στο Νοµοθετικό και Εργασιακό Πρόγραµµα της 

Επιτροπής συνοδεύεται από µία Αξιολόγηση Επιπτώσεων (Impact 

Assessment). Η συγκεκριµένη αξιολόγηση υπογραµµίζει τους στόχους της 

πρότασης και τις πιθανές περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονοµικές 

συνέπειες. Οι τοµείς που χαρακτηρίζονται από ευρύτερες συνέπειες απαιτούν 

µία Εκτεταµένη Αξιολόγηση Επιπτώσεων (Extended Impact Analysis), η 

οποία αποτελεί µία βαθύτερη αξιολόγηση των επιλογών πολιτικής.     

 
 

6.2.3.2 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ 

ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
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Τα στάδια του σχεδιασµού και της ανάπτυξης  της πολιτικής για το 

περιβάλλον ακολουθεί το στάδιο της αξιολόγησης και της ανασκόπησης. Η 

αξιολόγηση της πολιτικής είναι καθοριστική, καθώς η Γενική ∆ιεύθυνση 

Περιβάλλοντος έχει καθιερώσει την πρακτική της συνεχούς βελτίωσης στη 

διαδικασία σχηµατισµού πολιτική. Άλλωστε, µέσω της αξιολόγησης παρέχεται 

ανάδραση, η οποία υποδεικνύει κατά πόσο η πολιτική έχει επιτύχει τους 

στόχους της. Συγκεκριµένα, στο ετήσιο Πρόγραµµα Αξιολόγησης επιλέγονται 

συγκεκριµένα θέµατα της εν λόγω πολιτικής, τα οποία αξιολογούνται. Έτσι, οι 

αξιολογήσεις που διεξήχθησαν το 2004 είναι οι εξής: 

 Αναφορά αξιολόγησης της εφαρµογής του πλαισίου για συνεργασία της 

Ε.Ε. µε άλλους φορείς µε στόχο την προώθηση της βιώσιµης αστικής 

ανάπτυξης. 

 Αξιολόγηση της Στρατηγικής και των Σχεδίων ∆ράσης της Ε.Ε για την 

Βιοποικιλότητα. 

 Αξιολόγηση της εφαρµογής του πλαισίου για συνεργασία στον τοµέα της 

θαλάσσιας µόλυνσης. 

 Αξιολόγηση του Προγράµµατος ∆ράσης της Ε.Ε. στον τοµέα στον 

πολιτικής προστασίας, καθώς και του προγράµµατος για την προώθηση 

των µη κυβερνητικών οργανισµών που δραστηριοποιούνται στον τοµέα 

της περιβαλλοντικής προστασίας. 

 Αξιολόγηση του ρόλου του συστήµατος EMAS (Eco-Management and 

Audit Scheme) και του ευρωπαϊκού οικολογικού σήµατος (Eco-Label).     

 Αξιολόγηση του δικτύου IMPEL.   

 Αξιολόγηση σε µεσοπρόθεσµο και µακροπρόθεσµο ορίζοντα του 6ου 

Προγράµµατος ∆ράσης για το περιβάλλον. 

 Αναφορά για την εφαρµογή της Οδηγίας σχετικά µε την προώθηση της 

χρήσης ανανεώσιµων καυσίµων κυκλοφορίας.  

 Ανασκόπηση των απαιτήσεων της περιβαλλοντικής έρευνας και των 

περιβαλλοντικών προτεραιοτήτων στα πλαίσια του Προγράµµατος 

Πλαισίου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης της Ε.Ε.   
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 Ανασκόπηση της Στρατηγικής Βιώσιµης Ανάπτυξης της Ένωσης, στα 

πλαίσια της οποίας η συµβολή της Γενικής ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος 

είναι σηµαντική. 

 Ανάλυση των απαιτήσεων αξιολόγησης κάθε δραστηριότητας υπό τη 

διαδικασία διαµόρφωσης προϋπολογισµού κατά δραστηριότητα (Activity 

Based Budgeting).    

 
 
 
6.3 ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

 

 

Η Ε.Ε. δίνει ιδιαίτερη προσοχή στη διαµόρφωση και εφαρµογή µίας 

ολοκληρωµένης και αποτελεσµατικής πολιτικής ανθρωπίνων πόρων, καθώς 

µε την απελευθέρωση των ικανοτήτων του ανθρωπίνου δυναµικού της µπορεί 

να υλοποιηθεί µε επιτυχία η στρατηγική και η πολιτική της. Η αφοσίωση που 

δείχνει η Ε.Ε. στον τοµέα αυτό αποδεικνύεται από τη δηµιουργία και 

λειτουργία Γενικών ∆ιευθύνσεων Προσωπικού και ∆ιοίκησης τόσο σε κάθε 

θεσµικό όργανο της Ένωσης όσο και στους λοιπούς ευρωπαϊκούς 

οργανισµούς. Οι Γενικές αυτές ∆ιευθύνσεις είναι υπεύθυνες για τη διαχείριση 

της πολιτικής ανθρωπίνων πόρων της Ένωσης στον οργανισµό όπου 

λειτουργούν, καθώς κάθε οργανισµός έχει διαφορετικές ανάγκες και 

απαιτήσεις από τους εργαζοµένους του. Επιπρόσθετα, κάθε Γενική ∆ιεύθυνση 

και κάθε επιτροπή, που λειτουργούν στα πλαίσια των θεσµικών οργάνων, έχει 

διαφορετικό αντικείµενο δραστηριότητας, συνεπώς οι ανάγκες σε ανθρώπινο 

δυναµικό είναι εξειδικευµένες.  Παράλληλα, η Ε.Ε. έχει συστήσει και ειδικές 

υπηρεσίες, οι οποίες επικουρούν τις Γενικές ∆ιευθύνσεις στο έργο τους. Η 

Γενική ∆ιεύθυνση Προσωπικού και ∆ιοίκησης που λειτουργεί σε κάθε θεσµικό 

όργανο της Ένωσης βασίζεται στους εξής τέσσερις πυλώνες: 

 ∆ιαχείριση σταδιοδροµίας. 

 ∆ικαιώµατα και υποχρεώσεις.  

 Υγεία και ευεξία στο χώρο της εργασίας. 

 Ίσες ευκαιρίας και αποφυγή διακρίσεων. 
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Η Ένωση εφαρµόζει στα πλαίσια της πολιτικής της για τη διοίκηση των 

ανθρωπίνων πόρων πολλές από τις πρακτικές που εµπεριέχονται στις 

πολιτικές της, κυρίως στην ευρωπαϊκή πολιτική για την απασχόληση, όπως 

είναι η παροχή ίσων ευκαιριών, η συνεχής εκπαίδευση και κατάρτιση των 

εργαζοµένων, η έµφαση στην επαγγελµατική εκπαίδευση, η παροχή ενός 

υγιεινού και ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας, η πολιτική συνταξιοδότησης, 

κοινωνικές και πολιτιστικές δραστηριότητες κλπ.     

 

 

6.3.1 ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ        

 

 

Η Ε.Ε. έχει αναπτύξει συγκεκριµένες προσεγγίσεις αναφορικά µε τον 

σχεδιασµό και την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού της, του 

υφιστάµενου αλλά και του µελλοντικού, µε σκοπό να εξασφαλίσει ότι το 

ανθρώπινο κεφάλαιο καλύπτει τις παρούσες και µελλοντικές ανάγκες του 

οργανισµού. Όπως αναφέρεται παρακάτω, στα πλαίσια της πολιτικής 

προσλήψεων της Ε.Ε. αναγνωρίζονται και ταξινοµούνται οι ικανότητες των 

υποψηφίων ανάλογα µε τις απαιτήσεις των θέσεων εργασίας και  δίνονται 

ευκαιρίες µάθησης, µέσω της συνεχούς κατάρτισης και επιµόρφωσης. 

Άλλωστε, η Ε.Ε. έχει συστήσει ένα Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της 

Επαγγελµατικής Κατάρτισης (European Center for the Development of 

Vocational Training-CEDEFOP) µε βασική δραστηριότητα την ενίσχυση της 

επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ε.Ε. Με άξονα το σκοπό 

αυτό, βασικές πολιτικές-στόχοι του Κέντρου είναι οι εξής (CEDEFOP, 2004): 

 Βελτίωση της πρόσβασης στη µάθηση, την κινητικότητα και την 

κοινωνική συνοχή. 

 Ενδυνάµωση της δια βίου εκπαίδευσης. 

 Υποστήριξη των µεγαλύτερων ηλικιακά εργαζοµένων µε συνεχή 

επιµόρφωση. 

 Υποστήριξη των εργαζοµένων µε περιορισµένα προσόντα. 

  Υποστήριξη των δικτύων και των συνεργασιών σε όλη την Ένωση. 
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Παρακάτω περιγράφονται οι προσεγγίσεις που έχει αναπτύξει η Ε.Ε. σχετικά 

µε τη διαχείριση των προσλήψεων, την παροχή ίσων ευκαιριών και το τη 

δηµιουργία υγιούς και ασφαλούς περιβάλλον εργασίας.         

 
 

6.3.1.1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ 

 

 

Η πολιτική προσλήψεων µονίµων υπαλλήλων και στελεχών της Ε.Ε. αποτελεί 

δραστηριότητα µιας ειδικής υπηρεσίας που έχει συσταθεί στους κόλπους της 

Ένωσης για τον σκοπό αυτό. Ειδικότερα, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής 

Προσωπικού (European Personnel Selection Office-EPSO) τέθηκε σε 

λειτουργία τον Ιανουάριο του 2003 και έχει βασική αποστολή την διοργάνωση 

γενικών διαγωνισµών για την επιλογή µόνιµου προσωπικού για όλα τα 

όργανα της Ε.Ε., και συγκεκριµένα το Συµβούλιο της Ε.Ε., την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων, το Ελεγκτικό Συνέδριο, την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή, 

την Επιτροπή των Περιφερειών και τον Ευρωπαίο ∆ιαµεσολαβητή. Η 

υπηρεσία συντονίζει τις διαδικασίες επιλογής προσωπικού για λογαριασµό 

των διαφόρων ευρωπαϊκών οργάνων και αποτελεί το κεντρικό και ενιαίο 

σηµείο υποδοχής όλων των υποψηφίων για κάποια σταδιοδροµία στην Ε.Ε., 

θέτοντας κοινά πρότυπα και κριτήρια επιλογής.  

Με τη δηµιουργία της εν λόγω υπηρεσίας τα θεσµικά όργανα συµφώνησαν 

στην υιοθέτηση ορισµένων αρχών που διέπουν την πολιτική προσλήψεων, οι 

οποίες είναι οι εξής (European Commission, 2002): 

 Παρακολούθηση των καλών πρακτικών και των εξελίξεων στις τεχνικές 

πρόσληψης. 

 Σχεδιασµός των διαγωνισµών σε µία βάση κοινής αποδοχής. 

 Τυποποίηση των διαδικασιών επιλογής. 

 Εξασφάλιση της ίσης µεταχείρισης όλων των υποψηφίων, µε έµφαση 

στη γεωγραφική ισορροπία. 

 Εξασφάλιση διαφανών διαδικασιών για τους υποψηφίους. 
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 Επιτάχυνση της διαδικασίας προσλήψεων. 

 Εισαγωγή µίας δοκιµασίας βασισµένη σε πληροφοριακά συστήµατα 

στο στάδιο προεπιλογής.  

 

Η Ε.Ε. έχει υιοθετήσει ένα σύστηµα βαθµολογικής κλίµακας, µε βάση το οποίο 

εισάγονται οι νέοι εργαζόµενοι στην διοικητική ιεραρχία αφενός και 

πραγµατοποιούνται οι εσωτερικές προαγωγές αφετέρου. Η εν λόγω κλίµακα 

καθιερώνει τρία διοικητικά επίπεδα: Α, Β. C και D και παράλληλα, µία 

βαθµολογική κλίµακα από 1 έως 8, η οποία δηλώνει το βαθµό δυσκολίας των 

θέσεων µε αντίστροφη πορεία. Έτσι, στο επίπεδο Α η θέση Α8 είναι 

εισαγωγική και η θέση Α1 η υψηλότερη διοικητικά. Αναλυτικότερα (Stevens 

and Stevens, 2001): 

 Η απασχόληση στην κατηγορία Α αφορά τις πλέον απαιτητικές και 

κρίσιµες θέσεις εργασίας της Ένωσης, δηλαδή τη διοίκηση και τη 

στελέχωση, οι οποίες απευθύνονται σε εξειδικευµένο προσωπικό. Οι εν 

λόγω θέσεις σχετίζονται µε τον σχεδιασµό πολιτικών.   

 Οι θέσεις σε σταδιοδροµίες υπαλλήλων κατηγορίας Β αφορούν άτοµα 

που έχουν περατώσει επιτυχώς τον ανώτερο κύκλο δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης και διαθέτουν επαγγελµατική εµπειρία. Οι θέσεις αυτές 

σχετίζονται µε την εφαρµογή των πολιτικών και την επίτευξη 

αποτελεσµάτων σε όλους τους τοµείς δραστηριότητας της Ε.Ε. 

 Το προσωπικό της κατηγορίας C διεκπεραιώνει εργασίες διοικητικής 

φύσεως και γραµµατείας. 

 Το επίπεδο D αφορά εργασίες χειρονακτικής και βοηθητικής φύσης.         

 

Η επιλογή µόνιµου προσωπικού της Ε.Ε. βασίζεται σε ένα σύστηµα γενικών 

διαγωνισµών, οι οποίοι δηµοσιεύονται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ε.Ε., στα 

κράτη µέλη και στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Επιλογής 

Προσωπικού. Η διαδικασία επιλογής συνήθως περιλαµβάνει ποικίλες 

δοκιµασίες µέχρι την τελική πρόσληψη των υποψηφίων.  
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Πέρα από την επιλογή µόνιµου προσωπικού µε γενικούς διαγωνισµούς, τα 

όργανα της Ε.Ε. µπορούν να προσλαµβάνουν περιορισµένο αριθµό έκτακτων 

και επικουρικών υπαλλήλων και επίσης ολιγάριθµο προσωπικό υπηρεσιών µε 

συµβάσεις ορισµένου χρόνου. Η διαχείριση των εν λόγω προσλήψεων 

έγκειται στη δικαιοδοσία των οργάνων κι όχι στις αρµοδιότητες της 

Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Επιλογής Προσωπικού.    

 

Στους κόλπους της Ένωσης, εκτός από την Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού 

λειτουργεί και η Υπηρεσία ∆ιαχείρισης και Εκκαθάρισης Ατοµικών 

∆ικαιωµάτων, η οποία έχει αναλάβει τον καθορισµό, τον υπολογισµό και την 

εκκαθάριση των χρηµατικών ατοµικών δικαιωµάτων των εργαζοµένων, όπως 

των απολαβών, των εξόδων αποστολών ή της ασφάλισης ασθενείας και 

ατυχηµάτων. 

 

Επιπλέον, η Ε.Ε. στα πλαίσια της πολιτικής της για την επαγγελµατική 

κατάρτιση έχει καθιερώσει προγράµµατα πρακτικής άσκησης (stages) στην 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συµβούλιο, το Κοινοβούλιο, το ∆ικαστήριο, την 

Επιτροπή των Περιφερειών, την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και τον 

Ευρωπαίο ∆ιαµεσολαβητή. Η πρακτική άσκηση διαρκεί τρεις έως πέντε µήνες 

και σκοπό έχει την εξοικείωση των ευρωπαίων πολιτών µε τον τρόπο 

λειτουργίας των ευρωπαϊκών οργάνων.       

 

 

6.3.1.2 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ  

 

 

Η πρόσληψη των νέων εργαζοµένων συνοδεύεται από την απαραίτητη 

επαγγελµατική κατάρτιση, ώστε να µπορούν να ανταποκριθούν στις 

απαιτήσεις της θέσης εργασίας. Ιδιαίτερα, η Επιτροπή έχει θεσπίσει µία 

Απόφαση σχετικά µε την κατάρτιση των εργαζοµένων (Training Decision), η 

οποία περιλαµβάνει τα ακόλουθα: 
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� Στρατηγικό Πλαίσιο Κατάρτισης της Επιτροπής (Commission Strategic 

Training Framework): εξασφαλίζει τη γενική συνοχή της πολιτικής 

κατάρτισης και των σχετικών δράσεων, καθορίζει τις ανάγκες 

κατάρτισης που έχει η Επιτροπή συνολικά κλπ.   

� Στρατηγικό Πλαίσιο Κατάρτισης των Γενικών ∆ιευθύνσεων (Strategic 

Training Framework for DGs): επικεντρώνεται στις ειδικές ανάγκες 

κατάρτισης και τις προτεραιότητες των Γενικών ∆ιευθύνσεων. 

� Χάρτης Κατάρτισης (Training Map): αποτελεί ένα αναπτυξιακό εργαλείο 

που χρησιµοποιείται για τον καθορισµό και τη συµφωνία για τις 

ανάγκες µάθησης και τις επιλογές κατάρτισης για κάθε µέλος του 

προσωπικού στο πλαίσιο της ανασκόπησης της πορείας της 

σταδιοδροµίας (Career Development Review).     

 

Η Ε.Ε. έχει αναπτύξει πολιτικές σε πολλούς τοµείς δραστηριότητας, οι οποίοι 

απαιτούν γρήγορους και αποτελεσµατικούς χειρισµούς από το ανθρώπινο 

δυναµικό και ταυτόχρονα ευκολία στην προσαρµογή του σε νέα δεδοµένα. 

Στα πλαίσια αυτά η Ένωση έχει δώσει έµφαση στην κινητικότητα των 

εργαζοµένων, προκειµένου να ενισχύσει τη δηµιουργικότητα και το δυναµισµό 

τους. Η πολιτική κινητικότητας περιλαµβάνει τα εξής: 

 Μία µη δεσµευτική κινητικότητα σε ορισµένες θέσεις για  δύο έως τρία 

έτη για όλους τους διοικητικούς υπαλλήλους. 

 Η κινητικότητα καθίσταται προαιρετική για θέσεις εργασίες «ευαίσθητου 

χαρακτήρα», όπως είναι οι θέσεις καθορισµού συµβολαίων, 

δικαιωµάτων και υποχρεώσεων κλπ. 

 Οι Γενικές ∆ιευθύνσεις µπορούν να εφαρµόζουν προγράµµατα 

δοµηµένης κινητικότητας (structured mobility programmes). 

 Ενισχύεται η διαφάνεια και η αντικειµενικότητα στη συµπλήρωση των 

κενών θέσεων εργασίας.  

 Υποστήριξη σε θέµατα κινητικότητας παρέχεται από τον σχετικό οδηγό 

(Central Career Guidance Function) και από τους αρµόδιους 

υπαλλήλους σε κάθε Γενική ∆ιεύθυνση. 
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 Οι αποσπάσεις σε άλλα όργανα διευκολύνονται, καθώς και η χρήση 

εµπειρογνωµόνων από ένα όργανο σε άλλο µε στόχο την εξυπηρέτηση 

των αναγκών της Ένωσης και οι ανταλλαγές προσωπικού διπλής 

κατεύθυνσης, ανάµεσα στην Επιτροπή και τα κράτη µέλη, προς το 

συµφέρον είτε των εργαζοµένων είτε της υπηρεσίας.     

 

Στην περίπτωση της ανώτατης διοίκησης της Επιτροπής, η κινητικότητα 

αποτελεί κανόνα, καθώς µετά από πέντε ή σε ιδιαίτερες περιπτώσεις επτά 

χρόνια απασχόλησης σε µία θέση, οι εργαζόµενοι βαθµού Α 1 και Α 2 πρέπει 

να µεταφέρονται σε άλλη θέση εργασίας. Η κινητικότητα των υψηλόβαθµων 

στελεχών συνιστά ένα τρόπο αποφυγής της γραφειοκρατίας και αντίστασης 

στην εθνική επιρροή. Με τον τρόπο αυτό η Επιτροπή διασφαλίζει το ρόλο της 

ως θεµατοφύλακας των συνθηκών.    

 

Εντούτοις, οι εργαζόµενοι στην Ε.Ε. δεν είναι αποµονωµένοι από τις πιέσεις 

που προκύπτουν από τις εθνικές επιρροές . Για το λόγο αυτό είναι σηµαντικό 

να αναγνωρίζονται τόσο το εύρος όσο και τα όρια της εξωτερικής αυτής 

επιρροής και η σωστή διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων πρέπει να στοχεύει 

στον περιορισµό της πιθανότητας να εξελιχθεί η επιρροή αυτή σε διαφθορά 

(Stevens and Stevens, 2001). 

 

 

6.3.1.3 ΙΣΟΤΗΤΑ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ 

 

 

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού διέπεται από σταθερή 

προσήλωση στην αρχή ότι κάθε οργανισµός πρέπει να αποτελεί αυθεντική 

εικόνα της κοινωνίας την οποία εκπροσωπεί. Οι θέσεις απασχόλησης στην 

Ε.Ε. αφορούν όλους τους πολίτες των κρατών µελών που πληρούν τα 

κριτήρια επιλεξιµότητας, ανεξάρτητα από την ηλικία, τη φυλή, τις φιλοσοφικές, 

πολιτικές ή θρησκευτικές πεποιθήσεις, ανεξάρτητα από το φύλο ή τη 

σεξουαλική προτίµησή τους. 
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Η Ε.Ε έχει αναλάβει τη δέσµευση να τηρεί την αρχή των ίσων ευκαιριών και 

της αποφυγής των διακρίσεων στις δικές της πολιτικές για το προσωπικό 

(πρόσληψη, σταδιοδροµία, κατάρτιση, κ.α.), έτσι ώστε να ενθαρρύνει την 

ενσωµάτωση των ατόµων µε αναπηρία και των υπηκόων που ανήκουν σε 

εθνοτικές µειονότητες, και να διατηρεί µια ισορροπία µεταξύ ανδρών και 

γυναικών. 

 

Η Ε.Ε δίνει έµφαση στη µη διακριτική µεταχείριση και έχει στόχο τη διαφύλαξη 

της γενικότερης αρχής της αξιοκρατικής επιλογής και παράλληλα, της 

αποκατάστασης της σωστής γεωγραφικής ισορροπίας στο ανθρώπινο 

δυναµικό. Ορισµένα βασικά σηµεία της πολιτικής ίσων ευκαιριών της Ένωσης 

είναι τα εξής (European Commission, 2000): 

 Οι γυναίκες και άνδρες έχουν τις ίδιες ευκαιρίες σχετικά µε την 

πρόσβαση στην απασχόληση, την εκπαίδευση, τη συνεχή κατάρτιση και 

την ανάπτυξη της σταδιοδροµίας.  

  Η πολιτική της Ε.Ε. σε σχέση µε το ανθρώπινο δυναµικό, ενθαρρύνει 

τη βελτιωµένη εκπροσώπηση των γυναικών σε περισσότερες θέσεις 

υψηλόβαθµων στελεχών.     

 Τα συστήµατα κοινωνικής προστασίας της Ε.Ε. προσφέρουν τις ίδιες 

παροχές σε άνδρες και γυναίκες. 

 Οι εργαζόµενες µητέρες λαµβάνουν όλα τα επιδόµατα µητρότητας και 

τις σχετικές παροχές, χωρίς διακρίσεις. 

 

 

6.3.1.4 ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

 

 

Η Ε.Ε. δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στη δηµιουργία των κατάλληλων συνθηκών 

εργασίας για τους εργαζοµένους στους ευρωπαϊκούς οργανισµούς, που 

εδρεύουν και λειτουργούν σε πολλά κράτη µέλη και έχει αναπτύξει 

συγκεκριµένες προσεγγίσεις στον τοµέα αυτό.  
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Συγκεκριµένα, στους κόλπους της Ε.Ε. λειτουργεί ένας οργανισµός αναφορικά 

µε τη βελτίωση των συνθηκών ζωής και εργασίας. Πρόκειται για το 

Ευρωπαϊκό Ίδρυµα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Ζωής και Εργασίας 

(European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions- 

EUROFOUND), το οποίο έχει ως βασικό σκοπό το σχεδιασµό και την 

καθιέρωση καλύτερων συνθηκών ζωής και εργασίας. Στο τετραετές 

πρόγραµµα 2005-2008, το Ίδρυµα στοχεύει στην παροχή γνώσης και 

πληροφορίας από την καταγραφή των δραστηριοτήτων στον τοµέα αυτό, 

αλλά και στην διαχείριση των αλλαγών στο χώρο της εργασίας και της 

κοινωνίας (European Foundation for the Improvement of Living and Working 

Conditions, 2004). Επιπλέον, έµφαση δίνεται στις εργασιακές σχέσεις, καθώς 

η Ε.Ε. έχει εκδώσει ποικίλες οδηγίες αναφορικά µε τις σχέσεις µεταξύ των 

εργαζοµένων (McDonald, 2000: 12 4). Το φάσµα δραστηριοτήτων του 

Ιδρύµατος είναι αρκετά ευρύ και καλύπτει και την πολιτική ίσων ευκαιριών της 

Ε.Ε., η οποία αναφέρθηκε προηγουµένως.        

 

Επιπρόσθετα, η Ε.Ε. δίνει έµφαση στις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας που 

επικρατούν στο περιβάλλον εργασίας των ευρωπαϊκών οργανισµών. Προς 

την κατεύθυνση αυτή η Ένωση έχει ιδρύσει ένα Ευρωπαϊκό Γραφείο για την 

Ασφάλεια και την Υγιεινή στην Εργασία (European Agency for Safety and 

Health at Work), το οποίο έχει βασική δραστηριότητα τη βελτίωση των 

επιπέδων ασφάλειας και υγιεινής στους εργασιακούς χώρους της Ε.Ε. 

συλλέγοντας και αναλύοντας πληροφορίες για τα θέµατα αυτά.  

 

Το εν λόγω Γραφείο συνεργάζεται µε τις κυβερνήσεις, τους εργαζοµένους και 

τους εργοδότες σε πολλούς οργανισµούς των κρατών µελών της  Ένωσης, 

αλλά και των υποψηφίων χωρών και παράλληλα µε πολλούς διεθνείς 

οργανισµούς, ώστε να εξασφαλίσει τη µεγαλύτερη δυνατή ενηµέρωση. 

Βασικές προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Γραφείου για την Ασφάλεια και την 

Υγιεινή στην Εργασία είναι οι ακόλουθες (European Agency for Safety and 

Health at Work, 2004): 
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 Υποστήριξη των στρατηγικών στόχων της Ε.Ε.: στα πλαίσια του 

προγράµµατος δράσης της Ένωσης για το χρονικό διάστηµα 2002-

2006, οι στόχοι για τον τοµέα της ασφάλειας και υγιεινής στην εργασία 

αναφέρονται στην πρόληψη των κινδύνων σχετικά µε τους 

εργαζόµενους και στη δηµιουργία πολιτικών προς την κατεύθυνση αυτή. 

Έτσι, το Ευρωπαϊκό Γραφείο για την Ασφάλεια και την Υγιεινή στην 

Εργασία έχει καθιερώσει µία σειρά από προγράµµατα για την 

ενσωµάτωση των θεµάτων αυτών στην εκπαίδευση, ως πρώτο βήµα 

για τη βελτίωση της κατάστασης. 

  Αντιµετώπιση των σηµαντικότερων προβληµάτων υγιεινής στο χώρο 

εργασίας: πολλά από τα προβλήµατα αυτά έχουν υψηλό κόστος, τόσο 

σε όρους ανθρώπινους όσο και χρηµατικούς. Το Ευρωπαϊκό Γραφείο 

για την Ασφάλεια και την Υγιεινή στην Εργασία σε συνεργασία µε τους 

κοινωνικούς εταίρους προσπαθούν να προωθήσουν την ενηµέρωση 

αλλά και την ανάληψη πρωτοβουλιών στον τοµέα αυτό. 

 Προτεραιότητα αποτελούν οι τοµείς υψηλού κινδύνου: παράδειγµα 

αποτελεί η εργασία στο χώρο των κατασκευών, της αλιείας, της υγείας 

και της εκπαίδευσης.    

 

Οι παραπάνω οργανισµοί λειτουργούν στους κόλπους της Ε.Ε., συνεπώς οι 

πολιτικές που αναπτύσσουν σχετικά µε τις συνθήκες εργασίας δεν αφορούν 

µόνο τα τους οργανισµούς που δραστηριοποιούνται στα κράτη µέλη αλλά και 

τη λειτουργία των θεσµικών οργάνων της Ένωσης.  

 

Συνεπώς, η Ε.Ε. έχει αναπτύξει ολοκληρωµένες προσεγγίσεις για τη 

δηµιουργία κατάλληλων συνθηκών εργασίας για τους εργαζόµενους στους 

ευρωπαϊκούς οργανισµούς.       

 

 

6.3.2 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΕΝ∆ΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
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Η οργάνωση της εργασίας στην Ε.Ε. περιλαµβάνει αφενός µία διοικητική δοµή 

σε σχήµα πυραµίδας, όπου οι αποφάσεις λαµβάνονται στο ανώτερο επίπεδο 

και στη συνέχεια υλοποιούνται από τα υπόλοιπα, και αφετέρου, ποικίλα 

οριζόντια κανάλια επικοινωνίας, τα οποία καθορίζουν τον τρόπο υλοποίησης 

των αποφάσεων. Οι ποικίλες οµάδες εργασίας (working groups) αποτελούν 

χαρακτηριστική περίπτωση οριζόντιων καναλιών επικοινωνίας, καθώς 

περιλαµβάνουν εργαζόµενους από διάφορα τµήµατα ή Γενικές ∆ιευθύνσεις 

ενός οργανισµού, οι οποίοι συνεργάζονται για κάποιο κοινό στόχο. Με τον 

τρόπο αυτό αναπτύσσονται οι ατοµικές αλλά και οι οµαδικές ικανότητες, 

καλλιεργείται η συνεργασία µεταξύ των εργαζοµένων και παράλληλα, 

ενισχύεται η συµµετοχή τους σε πολλούς τοµείς δραστηριότητας. 

 

Επίσης, στα πλαίσια της πολιτικής της Ένωσης για την ενδυνάµωση των 

εργαζοµένων της, οργανώνονται σεµινάρια, συνέδρια και άλλες παρόµοιου 

τύπου δραστηριότητες µε σκοπό τη συνεχή ενηµέρωση και κατάρτιση του 

ανθρώπινου δυναµικού σε συγκεκριµένα αντικείµενα εργασίας. 

 

 

6.3.3 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

 

 

Είναι κοινή παραδοχή ότι η αξιολόγηση του ανθρώπινου δυναµικού στον 

δηµόσιο τοµέα δεν έχει αναπτυχθεί ως ολοκληρωµένη προσέγγιση, όπως έχει 

συµβεί στον ιδιωτικό τοµέα (Gowing  and Lindholm, 2002: 41 3). Παρόλα αυτά 

η Ε.Ε. στα πλαίσια της αναθεώρησης του συστήµατος διοίκησης έχει κάνει 

σηµαντικά βήµατα προόδου, µε στόχο τη βελτίωση της διαχείρισης των 

ανθρωπίνων πόρων της. 

 

Αναφορικά µε την αναγνώριση και επιβράβευση του ανθρώπινου δυναµικού, 

η Επιτροπή έχει εισάγει ένα σύστηµα αναγνώρισης (Career Development 

Review-CDR), σύµφωνα µε το οποίο η αναβάθµιση δεν πραγµατοποιείται 

αυτόµατα, αλλά µε βάση την απόδοση των εργαζοµένων. Η απόδοση 
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ποσοτικοποιείται µε τη χρήση µονάδων ικανότητας (merit points), οι οποίες 

δίνονται κατά τη διαδικασία αναγνώρισης του προσωπικού και µονάδων 

προτεραιότητας (priority points), οι οποίες δίνονται κατά τη διαδικασία 

προαγωγών.  

 

 ∆ιαδικασία αναγνώρισης  

 

Η απόδοση των εργαζοµένων σε µία θέση εργασίας βαθµολογείται από 10 

έως 20 µονάδες (πάνω από το µέσο όρο: 17-20 µονάδες, µέσος όρος: 12-16 

µονάδες, κάτω από το µέσο όρο: 10-11 µονάδες) σε τρία κριτήρια (απόδοση, 

ικανότητα και συµπεριφορά) ως εξής:   

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.1: 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

 

Κλίµακα απόδοσης 
Κλίµακα  

ικανότητας 
Κλίµακα 

συµπεριφοράς 

9-10 Εξαιρετική 6 Εξαιρετική 4 Πολύ καλή 

7-8 Πολύ καλή 5 Πολύ καλή 3 Καλή 

6 Καλή 4 Καλή 2 Ικανοποιητική 

5 Ικανοποιητική 3 Ικανοποιητική 1 Χαµηλή 

3-4 Χαµηλή 2 Χαµηλή 0 Ανεπαρκής 

0-2 Ανεπαρκής 

 

0-1 Ανεπαρκής 

 

  

 

ΠΗΓΗ: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
 

 

Η αξιολόγηση πραγµατοποιείται από τον αρµόδιο σε κάθε Γενική ∆ιεύθυνση  

µε βάση την περιγραφή των καθηκόντων των εργαζοµένων, την ανάθεση των 

αρµοδιοτήτων και τους στόχους, τα οποία καθορίζονται σε ετήσια βάση στην 

Αναφορά για την ανάπτυξη της Σταδιοδροµίας (Career Development Report 

form). Για λόγους ελέγχου και ισορροπίας τους συστήµατος, όλες οι αναφορές 

αναγνώρισης ελέγχονται από τον άµεσο προϊστάµενο του αξιολογητή. 
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 ∆ιαδικασία προαγωγών 

 

Τόσο οι µονάδες απόδοσης όσο και οι µονάδες προτεραιότητας 

συσσωρεύονται µε την πάροδο των ετών. Οι µονάδες απόδοσης καθορίζονται 

όπως περιγράφηκε παραπάνω, ενώ οι µονάδες προτεραιότητας καθορίζονται 

κατά τη διαδικασία των προαγωγών, η οποία πραγµατοποιείται στη συνέχεια 

ως εξής: 

1. ο Γενικός ∆ιευθυντής µπορεί να αποδώσει στις Γενικές ∆ιευθύνσεις 

για ειδικές υπηρεσίες  έως 10 µονάδες από ένα συνολικό αριθµό που 

έχει στη διάθεσή του και ισοδυναµεί µε 2.5 φορές τον αριθµό του 

προσωπικού. Οι µισές από αυτές τις µονάδες καταλογίζονται στους 

εργαζόµενους που βαθµολογήθηκαν ως «µέσος όρος», ο καθένας εκ 

των οποίων λαµβάνει από 6 έως 10 µονάδες. Οι υπόλοιπες µισές 

µονάδες καταλογίζονται στο υπόλοιπο προσωπικό ο καθένας εκ των 

οποίων λαµβάνει από 0 έως 4 µονάδες   

2. Οι Επιτροπές Προαγωγών µπορούν να προσδώσουν έως 2 επιπλέον 

µονάδες σε κάθε Γενική ∆ιεύθυνση, από ένα συνολικό αριθµό που 

έχουν στη διάθεσή τους και ισοδυναµεί µε 2.5 φορές τον αριθµό του 

προσωπικού. Οι Επιτροπές αυτές αξιολογούν δραστηριότητες που 

πραγµατοποιούνται προς το συµφέρον της Επιτροπής, π.χ. 

συµµετοχή στο συµβούλιο επιλογής. Επίσης, οι Επιτροπές 

Προαγωγών µπορούν να δώσουν µία ή δύο µονάδες σε κάθε 

εργαζόµενο.  

 

Με τον τρόπο αυτό το µέγιστο αποτέλεσµα που µπορεί να αποκτηθεί από τη 

διαδικασία της αναγνώρισης και τη διαδικασία των προαγωγών είναι 32 

µονάδες.  

 

∆εδοµένου του σηµαντικού ρόλου των στελεχών µεσαίας βαθµίδας, δίνεται 

ιδιαίτερη έµφαση στη διαχείριση των ικανοτήτων των υπευθύνων των 

τµηµάτων. Η αξιολόγηση των στελεχών µεσαίας βαθµίδας έχει µεγάλη 
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σηµασία για τον έλεγχο της ποιότητας στα πεδία των αρµοδιοτήτων τους. Οι 

επικεφαλείς των τµηµάτων θέτουν τους στόχους του τµήµατός τους στα 

πλαίσια της γενικής στρατηγικής της Γενικής ∆ιεύθυνσης, καθορίζουν τις 

προτεραιότητες και αξιολογούν την πρόοδο σε σχέση µε τους στόχους  Έτσι, 

επιπρόσθετα µε την κοινή για όλους διαδικασία αξιολόγησης, οι επικεφαλείς 

των  τµηµάτων πιστώνονται επιπλέον µονάδες σε ετήσια βάση ανάλογα µε 

την απόδοσή τους. Παράλληλα, στην περίπτωση της µειωµένης απόδοσης 

χρεώνονται µε επιπλέον διαδικασίες (ανάλογες αναφορές).      

 

Επίσης, η αξιολόγηση των υψηλόβαθµων στελεχών παρουσιάζει ορισµένες 

ιδιαιτερότητες, καθώς υπόκεινται σε πλήρη αξιολόγηση 360º τουλάχιστον κάθε 

δύο χρόνια στα πλαίσια της Επιτροπής. Η εν λόγω διαδικασία περιλαµβάνει 

µία αυτοαξιολόγηση από τον εργαζόµενο και ένα διάλογο µε τον προϊστάµενό 

του, ο οποίος συντάσσει την τελική αξιολόγηση, λαµβάνοντας υπόψη τη 

γνώµη των συνεργατών του αξιολογούµενου. Η αναφορά αξιολόγησης 

περιλαµβάνει ποσοτικά και ποιοτικά δεδοµένα και ανατροφοδοτεί τις 

αποφάσεις για τις προαγωγές και την κινητικότητα. 

 

Από τα παραπάνω, συµπεραίνουµε ότι η Ε.Ε. δίνει ιδιαίτερη έµφαση στη 

διοίκηση των ανθρωπίνων πόρων και έχει αναπτύξει ολοκληρωµένες 

προσεγγίσεις αναφορικά µε την πολιτική προσλήψεων και την οµαλή ένταξη 

των νέων εργαζοµένων στους ευρωπαϊκούς οργανισµούς, τις συνθήκες 

εργασίας, τα κανάλια επικοινωνίας των εργαζοµένων, τη συµµετοχή και 

ενδυνάµωση των εργαζοµένων και την αναγνώρισή τους. Παρόλα αυτά η 

Ένωση δεν έχει παρουσιάσει επαρκή στοιχεία σε ορισµένους τοµείς, όπως η 

διενέργεια τακτικών ερευνών αναφορικά µε την ικανοποίηση των 

εργαζοµένων, ώστε να υπάρχει ανάδραση.  

 

 

6.3.4 ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 
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Η πολιτική αµοιβών της Ένωσης καθορίζεται µε βάση την ιεραρχία και την 

απόδοση των εργαζοµένων. Η αυτόµατη αναπροσαρµογή των µισθών του 

προσωπικού πραγµατοποιείται µε βάση την αγοραστική δύναµη των µισθών 

των υπηρεσιών του δηµοσίου τοµέα στα κράτη µέλη, εφαρµόζοντας έναν 

υπολογισµό γνωστό ως «Μέθοδος». Με τον τρόπο αυτό αποφεύγονται οι 

ετήσιες διαπραγµατεύσεις για τα µισθολογικά κλιµάκια. 

 

Το σύστηµα επιδοµάτων της Ε.Ε. έχει σχεδιαστεί µε τέτοιο τρόπο που να 

ανταποκρίνεται όσο το δυνατό περισσότερο στο πραγµατικό κόστος που 

επωµίζονται οι εργαζόµενοι ζώντας στο εξωτερικό. Τα βασικά επιδόµατα των 

εργαζοµένων στην Ένωση είναι τα ακόλουθα: 

 Επίδοµα στέγασης. 

 Επίδοµα τέκνων. 

 Επίδοµα εκπατρισµού.  

 Επίδοµα γραµµατειακής υποστήριξης για ορισµένες βαθµίδες 

εργαζοµένων. 

 Επίδοµα για το κόστος ταξιδιού προς τη χώρα προέλευσης. 

  

Το σύστηµα συνταξιοδότησης που εφαρµόζει η Ε.Ε. βρίσκεται υπό 

αναθεώρηση µε στόχο τη δηµιουργία καλύτερων συνθηκών συνταξιοδότησης 

για τους εργαζοµένους. Ορισµένα από τα σηµαντικά στοιχεία του νέου 

συστήµατος είναι τα εξής: 

 Περισσότερες δυνατότητες πρόωρης συνταξιοδότησης µε καλύτερες 

προϋποθέσεις. 

 Μεταφορά των συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων από τις χώρες 

προέλευσης. 

 ∆υνατότητα εξαγοράς των ατοµικών συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων.  

 Μεταφορά ποσοστού του ποσού της σύνταξης στον ένα σύντροφο αν 

αποβιώσει ο άλλος σύντροφος.  
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6.4 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

 

 

Οι εξωτερικές συνεργασίες και οι εσωτερικοί πόροι της Ε.Ε. αποτελούν 

συστατικά στοιχεία της λειτουργίας της, καθώς ο σωστός σχεδιασµός τους και 

η αποτελεσµατική διαχείρισή τους συντελούν στην αύξηση της απόδοσης του 

οργανισµού. Οι εξωτερικές συνεργασίες, αλλά και οι εσωτερικοί πόροι 

υποστηρίζουν την πολιτική και στρατηγική της Ένωσης και συνιστούν άξονα 

για τις διεργασίες που αυτή υιοθετεί για την υλοποίηση των στόχων της. 

Συγκεκριµένα, η Ε.Ε. πέρα από τις εσωτερικές συνεργασίες που αναπτύσσει 

µε εσωτερικούς τοπικούς, περιφερειακούς και εθνικούς ή κυβερνητικούς 

φορείς, όπως οι εξωτερικές συνεργασίες αναφέρονται σε κάθε τύπου 

συνεργασία που έχει η Ε.Ε. µε άλλους οργανισµούς ή  χώρες σε παγκόσµια 

κλίµακα, Παράλληλα, οι εσωτερικοί πόροι αφορούν τους χρηµατοοικονοµικούς 

πόρους, την τεχνολογία, την πληροφορία και τη γνώση και τέλος, τα κτίρια και 

τον λοιπό εξοπλισµό της Ένωσης. 

 

       

6.4.1 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

 

Η Ε.Ε. αναπτύσσει εξωτερικές συνεργασίες σε διάφορα επίπεδα και µε 

ποικίλους φορείς, µε σκοπό την υποστήριξη της πολιτικής και στρατηγικής 

της. Συγκεκριµένα, η Ένωση συνεργάζεται µε τις γείτονες χώρες, µέσω της 

υιοθέτησης µίας πολιτικής γειτνίασης, µε άλλους οργανισµούς σε παγκόσµιο 

επίπεδο και επίσης µε άλλες χώρες σε παγκόσµια κλίµακα. Οι συνεργασίες 

αυτές δηµιουργούν προστιθέµενη αξία και αυξάνουν την τελική αξία των 

παρεχόµενων υπηρεσιών της Ένωσης προς του ευρωπαίους πολίτες. 
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6.4.1.1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΕΙΤΝΙΑΣΗΣ 

 

 

Η Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτνίασης (ΕΠΓ) σχεδιάστηκε µε σκοπό την αποφυγή 

δηµιουργίας διαχωριστικών γραµµών ανάµεσα στην Ε.Ε. και τις γείτονες 

χώρες, δίνοντας τους τη δυνατότητα συµµετοχής σε ποικίλες δραστηριότητες 

της Ένωσης, µέσω µίας ευρύτερης συνεργασίας σε θέµατα πολιτικά, 

ασφάλειας, οικονοµικά και πολιτισµικά. Γενικότερα, στόχος της Ευρωπαϊκής 

Πολιτικής Γειτνίασης (European Neighborhood Policy-ENP) είναι η ενίσχυση 

της σταθερότητας, της ασφάλειας και της ευηµερίας των ενδιαφεροµένων 

µερών.     

 

Η Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτνίασης απευθύνεται στις γείτονες χώρες της Ε.Ε., 

όπως έχουν διαµορφωθεί µετά τη διεύρυνση. Έτσι, στην Ευρώπη η Ε.Ε. 

συνεργάζεται µε τη Ρωσία, την Ουκρανία, τη Λευκορωσία και τη Μολδαβία, 

ενώ στο µεσογειακό χώρο, η προσέγγιση αυτή καλύπτει όλες τις χώρες µη 

µέλη της Ε.Ε., εκτός από την Τουρκία,  στα πλαίσια της Ευρω-Μεσογειακής 

Συνεργασίας (η γνωστή διαδικασία της Βαρκελώνης). Επίσης, η Επιτροπή 

προτείνει τη συµπερίληψη της Αρµενίας, του Αζερµπαϊτζάν και της Γεωργίας 

στην Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτνίασης     

 
Η συνεργασία αυτή επισφραγίζεται µε σχέδια δράσης, τα οποία 

συµφωνούνται από τα συνεργαζόµενα µέρη, και καλύπτουν βασικούς τοµείς, 

όπως ο πολιτικός διάλογος, το εµπόριο, η εσωτερική αγορά, η δικαιοσύνη και 

οι εσωτερικές υποθέσεις, η ενέργεια, οι µεταφορές, η κοινωνία της 

πληροφορίας, η έρευνα και η καινοτοµία και η κοινωνική πολιτική (Barnes, 

2003). Εκτός από τα σχέδια δράσης, η Ε.Ε. αναπτύσσει Προγράµµατα 

Γειτονίας (Neighbourhood Programmes) σε συνεργασία µε τις γείτονες χώρες, 

µέσω υποστηρικτικών µηχανισµών.       

 

Οι συνεργασίες της Ε.Ε. µε τις γείτονες χώρες στηρίζονται στην αµοιβαία 

δέσµευση σε κοινές αξίες στα πεδία του κανόνα δικαίου, της καλής 
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διακυβέρνησης, του σεβασµού των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και των αρχών 

της οικονοµίας της αγοράς και της βιώσιµης ανάπτυξης. Παράλληλα, η 

δέσµευση των συνεργαζόµενων µερών αφορά και εξωτερικές δράσεις της 

Ένωσης, όπως η αντιµετώπιση της τροµοκρατίας, η εξάλειψη των όπλων 

µαζικής καταστροφής και η επίλυση των συγκρούσεων µέσω των κανόνων 

του διεθνούς δικαίου.      

Η Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτνίασης δίνει προστιθέµενη αξία στις υπηρεσίες που 

προσφέρει η Ε.Ε. στους ευρωπαίους πολίτες, η οποία λαµβάνει τις εξής 

µορφές (European Commission, 2004):   

 Η εν λόγω πολιτική συµβάλει στην προώθηση της εξωτερική πολιτικής 

της Ένωσης, υποστηρίζοντας τους στόχους της.  

 Η συνεργασία σε οικονοµικά θέµατα συµβάλει στην αύξηση των 

επενδύσεων και της ανάπτυξης, αλλά και στη µείωση της ανεργίας. 

 Με αφορµή τη συνεργασία αυτή, λαµβάνονται πρωτοβουλίες και  

διευθετούνται οι όποιες διαφορές ανάµεσα στα συνεργαζόµενα κράτη και 

την Ε.Ε. 

 Η Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτνίασης αποτελεί το έναυσµα ,όχι µόνο για 

συνεργασία µε τα ενδιαφερόµενα κράτη, αλλά και για µία ορισµένου 

βαθµού ενοποίηση , π.χ. σε ζητήµατα της εσωτερικής αγοράς.  

 

Παράλληλα µε τα τεχνικά µέσα (προγράµµατα και συµφωνίες συνεργασίας), η 

Ε.Ε. έχει καθιερώσει χρηµατοδοτικά µέσα για την αποτελεσµατικότερη 

εφαρµογή της εν λόγω προσέγγισης. Αναλυτικότερα, η Ευρωπαϊκή Πολιτική 

Γειτνίασης υλοποιείται µε συγκεκριµένα χρηµατοδοτικούς µηχανισµούς που 

έχει καθιερώσει η Ένωση, όπως είναι τα προγράµµατα Tacis, Meda, Phare, 

Interreg και Cards (European Commission, 2003). Συγκεκριµένα, σηµαντική 

βοήθεια έχει παρασχεθεί στη Ρωσία και τις άλλες βόρειες χώρες που 

γειτνιάζουν µε την Ε.Ε. µέσω του προγράµµατος Tacis, ενώ οι µεσογειακές 

χώρες χρηµατοδοτούνται από το πρόγραµµα Meda. Στο παράρτηµα Γ 

παρατίθενται οι οικονοµικοί πόροι που παρασχέθηκαν στις συνεργαζόµενες 

χώρες τα έτη 2000-2003 από τα προγράµµατα Tacis και Meda. Παράλληλα, η 
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Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕ) έχει δώσει δάνεια στις µεσογειακές 

χώρες, συνεισφέροντας στην ενίσχυση της συνεργασίας.  

 

Αναφορικά µε τη χρηµατοδότηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτνίασης, η 

Ένωση σκοπεύει να εισάγει ένα νέο µέσο, το ονοµαζόµενο «Ευπωπαϊκό 

Μέσο Γειτνίασης και Εταιρικών Σχέσεων» (European Neighbourhood and 

Partnership Instrument), το οποίο πρόκειται να αντικαταστήσει τα υφιστάµενα 

γεωγραφικά και θεµατικά προγράµµατα. Το µέσο αυτό ενισχύει τη 

διασυνοριακή συνεργασία, µέσω της χρηµατοδότησης «κοινών 

προγραµµάτων» για περιφέρειες των κρατών µελών και των συνεργαζόµενων 

χωρών που έχουν κοινά σύνορα (European Commission, 2004). 

 
Η Ε.Ε. σχεδιάζει την υιοθέτηση ενός µηχανισµού αξιολόγησης  της παραπάνω 

προσέγγισης. Συγκεκριµένα, η πρόοδος της συνεργασίας θα καταγράφεται 

από τους φορείς (επιτροπές και υποεπιτροπές) που θα καθιερώνονται από τις 

Συµφωνίες Συνεργασίας, και θα περιλαµβάνουν εκπροσώπους των 

συνεργαζόµενων χωρών, των κρατών µελών, της Επιτροπής  και  της Γενικής 

Γραµµατείας του Συµβουλίου. Στη συνέχεια η Επιτροπή θα συντάσσει 

περιοδικές αναφορές. Στη βάση αυτής της αξιολόγησης, η Ε.Ε. και οι 

συνεργαζόµενες χώρες θα ανασκοπούν το περιεχόµενο των σχεδίων δράσης 

και θα αποφασίζουν για την υιοθέτηση ή την ανανέωσή τους. Επίσης, οι 

αποφάσεις µπορούν να αφορούν ένα επόµενο, ευρύτερο βήµα συνεργασίας, 

όπως οι Ευρωπαϊκές Συµφωνίες Γειτνίασης.    

 

 

6.4.1.2 ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΗΣ Ε.Ε ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο 

 

 

Η Ε.Ε. είναι ένας οργανισµός που δραστηριοποιείται και αναπτύσσει 

συνεργασίες σε παγκόσµιο επίπεδο, τόσο µέσα από οργανισµούς, όσο και 

άµεσα µε τις συνεργαζόµενες χώρες. Έτσι, πέρα από τις σχέσεις συνεργασίας 
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µε τις γείτονες χώρες, η Ένωση αναπτύσσει συνεργασίες στις παρακάτω 

περιοχές: 

 Ανατολική Ευρώπη και Κεντρική Ασία 

 Βόρεια Αµερική 

 Λατινική Αµερική 

 Κεντρική Αµερική 

 Αφρική, Καραϊβική  

 Αυστραλία    

 Μεσογειακές χώρες 

 ∆υτικά Βαλκάνια  

 

 

6.4.1.3 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ 

 

 

Η Ε.Ε. έχει αναπτύξει εξωτερικές σχέσεις συνεργασίας όχι µόνο µε τις γείτονες 

προς αυτή χώρες, αλλά και µε πολλούς άλλους οργανισµούς σε περιφερειακό 

και παγκόσµιο επίπεδο, όπως είναι οι εξής:  

 Συµβούλιο της Ευρώπης (Council of Europe): Οι σχέσεις της Ε.Ε. µε το 

Συµβούλιο της Ευρώπης αριθµούν πολλά χρόνια συνεργασίας, καθώς στα 

αρχικά στάδια της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης η Ευρωπαϊκή Κοινότητα 

Άνθρακα και Χάλυβα (ΕΚΑΧ) συνεργαζόταν µε το Συµβούλιο της 

Ευρώπης σε τοµείς όπως είναι τα ανθρώπινα δικαιώµατα και η εδραίωση 

των δηµοκρατικών αρχών. Σήµερα, οι περιοχές συνεργασίας των δύο 

οργανισµών έχουν διευρυνθεί και περιλαµβάνουν νοµικές υποθέσεις, 

κοινωνικά, πολιτιστικά, περιβαλλοντικά θέµατα και θέµατα υγείας και 

εκπαίδευσης, όπως η προστασία των εθνικών µειονοτήτων και η 

αντιµετώπιση του οργανωµένου εγκλήµατος και της διαφθοράς. 

         

 Ευρωπαϊκός Οικονοµικός Χώρος (European Economic Area): Η 

Συµφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο υπογράφηκε το 1992 

ανάµεσα στα κράτη µέλη της Ε.Ε. και επτά κρατών µελών της EFTA 
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(European Free Trade Association) και τέθηκε σε εφαρµογή το 2004. Η 

Συµφωνία διατηρείται σήµερα διότι τρεις χώρες –η Νορβηγία, η Ισλανδία 

και το Λίχτενστάιν- επιθυµούν να συµµετέχουν στην κοινή αγορά, χωρίς 

όµως αυτή η συνεργασία να συνεπάγεται ότι αποτελούν πλήρη µέλη της 

Ε.Ε. Η Συµφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο αφορά κατά βάση 

τους τέσσερις πυλώνες της εσωτερικής αγοράς: την ελευθερία κινήσεως 

αγαθών, προσώπων, υπηρεσιών και κεφαλαίων. Επιπλέον, η συνεργασία 

αφορά τους τοµείς της κοινωνικής πολιτικής, της προστασίας των 

καταναλωτών, του περιβάλλοντος, της εκπαίδευσης, της προστασίας του 

ανταγωνισµού, της επιχειρησιακής πολιτικής, της έρευνας και της 

τεχνολογικής ανάπτυξης και της πληροφορικής. Το ενδιαφέρον της Ε.Ε. 

προς τις χώρες της EFTA συνεχίζεται αµείωτο, καθώς το 2001 η EFTA 

αριθµούσε το 10,6% όλων των εξαγωγών της Ε.Ε. και το ίδιο µερίδιο των 

εισαγωγών της (Marsh and Mackenstein, 2005).     

 

 G7 / G8 : Η Ε.Ε. έχει γίνει πλήρες µέλος της διαδικασίας Συνόδου των G8 

και προσπαθεί να εκπροσωπεί τις απόψεις των κρατών µελών, ιδιαίτερα 

αυτών που δεν είναι µέλη της οµάδας των G8. Η πρώτη και µοναδική 

σύνοδος των G8 που οργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν το 

1995 και αφορούσε το συνέδριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας.     

 

 Οργανισµός για την Ασφάλεια και Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) 

(Organisation for Security & Co-operation in Europe): Ο ρόλος της 

Ε.Ε. στα πλαίσια της λειτουργίας του ΟΑΣΕ είναι ιδιαίτερης σηµασίας, 

εφόσον οι στόχοι των δύο οργανισµών στον τοµέα της ασφάλειας 

συγκλίνουν. Η συνεργασία της Ε.Ε. και του ΟΑΣΕ καλύπτει ποικίλες 

δραστηριότητες, όπως τη πρόληψη διαµαχών, τη διαχείριση κρίσεων, τη 

προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και την εφαρµογή των 

δηµοκρατικών αρχών, µε απώτερο την εδραίωση συνθηκών ασφάλειας και 

σταθερότητας στις συνεργαζόµενες χώρες. 
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 Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών (ΟΗΕ) (United Nations Organization): 

Οι σχέσεις συνεργασίας της Ε.Ε. και των Ηνωµένων Εθνών έχουν 

διευρυνθεί µε την πάροδο των ετών σε τοµείς, όπως η πρόληψη 

συγκρούσεων, τα ανθρώπινα δικαιώµατα, οι ανθρωπιστικές υποθέσεις, η 

εµπορική πολιτική, η πολιτική για το περιβάλλον, η κοινωνική πολιτική και 

η ανάπτυξη. Η συνεργασία αυτή λαµβάνει τη µορφή τόσο χρηµατοδότησης 

εκ µέρους της Ένωσης των προγραµµάτων του ΟΗΕ όσο και πολιτικού 

διαλόγου και συµµετοχής της Επιτροπής σε πολλές δραστηριότητες του 

ΟΗΕ. Γενικότερα, η ενδυνάµωση της συνεργασίας µε τα Ηνωµένα Έθνη 

και µε εξειδικευµένα κέντρα συνιστά µία βασική προτεραιότητα  της Ε.Ε., 

όπως επισηµάνθηκε στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο στο Göteborg το 2001.    

 

 Παγκόσµιος Οργανισµός Εµπορίου (ΠΟΕ) (World Trade 

Organization): Η Ε.Ε. αποτελεί έναν σηµαντικό εταίρο του ΠΟΕ, καθώς η 

Ένωση µε την κοινή εµπορική πολιτική εκπροσωπεί 25 κράτη µέλη, κι έτσι 

η διαπραγµατευτική δυνατότητα της Επιτροπής είναι µεγάλη. 

 

 Οργανισµός Νοτιο-Ανατολικών Ασιατικών Εθνών (Association of 

South East Asian Nations): Ο οργανισµός αυτός αποτελείται από 10 

νοτιο-ανατολικές χώρες και η κεντρική του γεωγραφική θέση, η αφοσίωσή 

του για την ειρήνη και  σταθερότητα στην περιοχή και ο σηµαντικό 

οικονοµικό του βάρος τον έχουν καταστήσει ένα σηµαντικό εταίρο της Ε.Ε. 

στην Ασία. Ο πολιτικός διάλογος ανάµεσα στους δύο οργανισµούς 

λαµβάνει χώρα αρχικά σε υπουργικό επίπεδο και στη συνέχεια σε σχετικά 

συνέδρια, αλλά και σε κοινές επιτροπές. Επιπλέον, οι δύο πλευρές 

συνεργάζονται σε θέµατα εµπορικής πολιτικής, καθώς η Ε.Ε. αποτέλεσε το 

2002 τη δεύτερη µεγαλύτερη αγορά εξαγωγών του οργανισµού αυτού και 

τον τρίτο µεγαλύτερο εµπορικό εταίρο µετά τις Η.Π.Α. και την Ιαπωνία. 

 

 Συµβούλιο Συνεργασίας των Αραβικών Κρατών του Κόλπου (Gulf 

Cooperation Council): Ο συγκεκριµένος οργανισµός έχει περιφερειακό 

χαρακτήρα, καθώς αποτελείται από έξι αραβικές χώρες: το Μπαχρέιν, το 
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Κουβέιτ, το Κατάρ, τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα και 

το Οµάν. Η συνεργασία της Ε.Ε. µε τον οργανισµό αυτό συνίσταται µε 

θέµατα εµπορικά (το Συµβούλιο Συνεργασίας Αραβικών Κρατών του 

Κόλπου είναι η έκτη µεγαλύτερη εξαγωγική αγορά της Ε.Ε.), βιοµηχανικά, 

ενεργειακά, περιβαλλοντικά και επιχειρησιακά. Επίσης, οι δύο οργανισµοί 

έχουν αναπτύξει συνεργασία σε επίπεδο πανεπιστηµίων και µέσων 

µαζικής ενηµέρωσης.  

 

 Mercosur : Ο οργανισµός αυτός δηµιουργήθηκε από την Αργεντινή, τη 

Βραζιλία, την Παραγουάη και την Ουρουγουάη το 1991, µε σκοπό τη 

διαµόρφωση µίας ενιαίας αγοράς ανάµεσα στις χώρες αυτές, στα πλαίσια 

µίας οικονοµικής συνεργασίας σε διάφορα επίπεδα. Η Ε.Ε. υποστήριζε 

πάντα αυτή τη διαδικασία περιφερειακής ενοποίησης και πρόσφερε 

βοήθεια τόσο σε θεσµικό όσο και σε τεχνικό επίπεδο. Στην παρούσα 

φάση, οι σχέσεις της Ε.Ε. µε τον Mercosur βασίζονται στο 

∆ιαπεριφερειακό Πλαίσιο Συµφωνίας Συνεργασίας Ε.Ε.- Mercosur (EU-

Mercosur Interregional Framework Co-operation Agreement), το οποίο 

συνίσταται σε συνεργασία σε θέµατα πολιτικού διαλόγου, τεχνικής 

βοήθειας και εµπορικής πολιτικής.     

 

 Νοτιο-Ασιατικός Οργανισµός για την Περιφερειακή Συνεργασία 

(South Asian Association for Regional Co-operation): Ο εν λόγω 

οργανισµός περιλαµβάνει επτά κράτη της νότιας Ασίας και έχει βασική 

αποστολή την προώθηση της ευηµερίας των πληθυσµών της περιοχής 

αυτής. Η συνεργασία της Ε.Ε. µε τον οργανισµό αυτό συναντά πολλές 

δυσκολίες, κυρίως σε πολιτικό επίπεδο. Ωστόσο υπάρχουν ορισµένα 

πεδία όπου έχουν αναπτυχθεί κοινές δραστηριότητες και αφορούν τις 

κοινωνικές υποθέσεις και τα ανθρώπινα δικαιώµατα.         

 

 Asia Europe Meeting (ASEM): Ο ASEM δεν συνιστά επίσηµο οργανισµό 

αλλά µία συνάντηση 39 κραών από Ευρώπη και Ασία, η οποία 

επισφραγίζεται µε συνεργασία σε θέµατα κοινού ενδιαφέροντος. 
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Συγκεκριµένα, έχει τεθεί µία βάση διαλόγου σχετικά µε διεθνή θέµατα, 

όπως η τροµοκρατία, τα όπλα µαζικής καταστροφής, η µετανάστευση και 

οι διαπραγµατεύσεις µε τον ΠΟΕ. Επίσης, έει προταθεί από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή η διεύρυνση της συνεργασίας µε τοµείς, όπως η 

εµπορική και επενδυτική πολιτική, η ειρήνη και η ασφάλεια και τα 

ανθρώπινα δικαιώµατα.  

 

 

6.4.2 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

 

 

Οι πολιτικές και οι δράσεις της Ε.Ε. χρηµατοδοτούνται από ιδίους όρους της 

Ένωσης, οι οποίοι παρουσιάζονται στον ετήσιο προϋπολογισµό της (Artis and 

Lee 1997). Η διαδικασία σύνταξης του προϋπολογισµού πραγµατοποιείται 

σύµφωνα µε τις διατάξεις που προβλέπει ο Χρηµατοοικονοµικός Κανονισµός 

(άρθρο 279 ΣΕΚ). Επιπλέον, η Επιτροπή σε Κανονισµό της καθορίζει την 

ακριβή εφαρµογή των διατάξεων του Χρηµατοοικονοµικού Κανονισµού, 

προβλέποντας ότι κάθε χρόνο κάθε θεσµικό όργανο υιοθετεί εσωτερικούς 

κανόνες σχετικά µε την κατανοµή των αρµοδιοτήτων στα αρµόδια άτοµα.  

Το κοινοτικό δηµοσιονοµικό σύστηµα βασίζεται σε µεσοπρόθεσµο 

προγραµµατισµό των δαπανών (δηµοσιονοµικό πλαίσιο), που είναι το 

αποτέλεσµα συµφωνίας µεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 

Συµβουλίου της Ένωσης και της Επιτροπής. Η ισχύουσα συµφωνία καθορίζει 

ανώτατα όρια στις διάφορες κατηγορίες κοινοτικών δαπανών: γεωργία, 

πολιτική συνοχής, εσωτερικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξωτερική 

πολιτική και διοικητικές δαπάνες. 

Στη διαδικασία διαχείρισης των χρηµατοοικονοµικών πόρων συµµετέχουν 

πολλοί φορείς, ώστε να υπάρχει αντικειµενικότητα και διαφάνεια. 

Αναλυτικότερα, οι φορείς αυτοί είναι οι εξής: 

 Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Όπως προαναφέρθηκε η Επιτροπή διαδραµατίζει 

κεντρικό ρόλο στη διαχείριση των χρηµατοοικονοµικών πόρων, µέσω της 
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συµβολής της στη σύνταξη του προϋπολογισµού. Οι διάφορες γενικές 

διευθύνσεις και υπηρεσίες της Επιτροπής, η κάθε µία στον τοµέα 

δραστηριότητάς της, θέτουν σε εφαρµογή τα κοινοτικά προγράµµατα και 

διαχειρίζονται τις πιστώσεις που προβλέπονται για τη χρηµατοδότησή 

τους. Η Γενική ∆ιεύθυνση Προϋπολογισµού, από την πλευρά της, έχει ως 

αποστολή την κατάρτιση των δηµοσιονοµικών κανόνων, την προώθηση 

της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης εντός της Επιτροπής, την 

παρακολούθηση της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισµού και την 

παραγωγή των ετήσιων λογαριασµών. Επίσης, στα πλαίσια της 

Επιτροπής λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την Καταπολέµηση της 

Απάτης, καθώς και η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου, οι οποίες 

συµβάλλουν στην αποτελεσµατικότερη διαχείριση των 

χρηµατοοικονοµικών πόρων της Ένωσης.    

 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Τα µέλη του Κοινοβουλίου συµµετέχουν 

καθοριστικά στη σύνταξη του προϋπολογισµού τόσο µέσω της Επιτροπής 

Προϋπολογισµών όσο και µέσω της Επιτροπής ελέγχου του 

Προϋπολογισµού, οι οποίες δραστηριοποιούνται στους κόλπους του 

Κοινοβουλίου.    

 Ελεγκτικό Συνέδριο: Η αποστολή του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου 

είναι να ελέγχει µε ανεξάρτητο τρόπο την είσπραξη και την ανάλωση των 

κεφαλαίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, µέσω αυτού του ελέγχου, να 

αξιολογεί τον τρόπο µε τον οποίο τα ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα 

εκπληρώνουν αυτό το έργο. Το Συνέδριο εξετάζει κατά πόσο οι 

χρηµατοοικονοµικές πράξεις έχουν καταχωριστεί ορθά, έχουν εκτελεστεί 

µε νόµιµο και κανονικό τρόπο και η διαχείρισή τους έχει γίνει κατά τρόπο 

που εξασφαλίζει την οικονοµία, την αποδοτικότητα και την 

αποτελεσµατικότητα. Κατά την εκτέλεση του έργου του, το Συνέδριο 

αποσκοπεί στο να συµβάλει στη βελτίωση της δηµοσιονοµικής διαχείρισης 

των κεφαλαίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλα τα επίπεδα, ώστε να 

εξασφαλίζεται η µέγιστη αποδοτικότητα της δαπάνης για τους πολίτες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Συνέδριο γνωστοποιεί τα αποτελέσµατα των 
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εργασιών του µέσω της δηµοσίευσης συναφών, αντικειµενικών και 

επίκαιρων εκθέσεων. 

 Συµβούλιο της Ε.Ε.: Η επιτροπή οικονοµικών και δηµοσιονοµικών 

θεµάτων του Συµβουλίου συµµετέχει στη διαχείριση των 

χρηµατοοικονοµικών πόρων της Ένωσης. 

 

Εκτός από τον εξωτερικό έλεγχο των χρηµατοοικονοµικών δεδοµένων, η 

Επιτροπή έχει υιοθετήσει και συστήµατα εσωτερικού ελέγχου, όπως είναι τα 

24 Επίπεδα εσωτερικού Ελέγχου (24 Internal Control Standards). Το σύστηµα 

αυτό υποστηρίζει ένα συνολικό πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου και εµπεριέχει 

όλες τις πτυχές του συστήµατος διοίκησης της Επιτροπής, συνεπώς και τον 

χρηµατοοικονοµικό τοµέα.  

 

Η Ε.Ε. διαθέτει άλλα δύο µέσα για τη χρηµατοδότηση των πολιτικών της: τον 

επιχειρησιακό προϋπολογισµό της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και 

Χάλυβα καθώς και το Ευρωπαϊκό Ταµείο Ανάπτυξης. 

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εφαρµόζει από το 1999 την προσέγγιση της 

∆ιοίκησης Κατά ∆ραστηριότητα (Activity Based Management) και έκτοτε οι 

υπηρεσίες της λειτουργούν µε βάση την προσέγγιση αυτή. Στα πλαίσια αυτά, 

η Σύνταξη Προϋπολογισµών Κατά ∆ραστηριότητα (Activity Based Budgeting) 

αποτελεί ένα συστατικό στοιχείο της ευρύτερης αυτής προσέγγισης και έχει 

βασικό στόχο την εξασφάλιση ότι η κατανοµή των πόρων επιτυγχάνεται µε 

γνώµονα τις προκαθορισµένες πολιτικές προτεραιότητες της Ε.Ε. Έτσι, ο 

καθορισµός προτεραιοτήτων, ο σχεδιασµός, η καταγραφή και η αναφορά είναι 

διεργασίες, οι οποίες πραγµατοποιούνται σε ένα κοινό πλαίσιο αναφοράς, 

όπου η ∆ραστηριότητα είναι ο κοινός παρανοµαστής.   

 

Από τα παραπάνω συµπεραίνουµε ότι οι χρηµατοοικονοµικοί πόροι της Ε.Ε. 

χρησιµοποιούνται για την υποστήριξη των πολιτικών της, στα πλαίσια της 

χρηµατοοικονοµικής στρατηγικής που εφαρµόζει. Στη στρατηγική αυτή 

κεντρικό ρόλο έχει η διαδικασία κατάρτισης του προϋπολογισµού, στην οποία 
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συµµετέχουν πολλά θεσµικά όργανα της Ένωσης µε ενεργό τρόπο. Έτσι, 

επιτυγχάνεται µία συνεχή αξιολόγηση και αναθεώρηση της διαδικασίας και 

αυξάνεται η αποτελεσµατικότητά της.   

 

 

6.4.3 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΥΛΙΚΩΝ  

 

 

Η Ε.Ε. έχει τη δυνατότητα να αναθέτει ορισµένα από τα καθήκοντά της που 

αφορούν στην άµεση διαχείριση σε ιδιώτες και οργανισµούς, οι οποίοι 

ενεργούν εκ µέρους της. Η διαδικασία αυτή, γνωστή ως εξωτερική ανάθεση 

υπηρεσιών (outsourcing) έχει υιοθετηθεί από την Ένωση σε ορισµένα όργανα 

και σε ορισµένες διαχειριστικές δραστηριότητες, µε στόχο την απλούστευση 

των εσωτερικών δραστηριοτήτων και την αυξηµένη αποτελεσµατικότητα των 

παρεχόµενων υπηρεσιών.     

 

Ένας τοµέας στον οποίο έχει υιοθετηθεί η προσέγγιση αυτή είναι αυτός της 

διαχείρισης των κτιρίων, του εξοπλισµού και των υλικών των θεσµικών 

οργάνων. Συγκεκριµένα, δύο υπηρεσίες υποδοµής και υλικοτεχνικής µέριµνας 

- η µία στις Βρυξέλλες και η άλλη στο Λουξεµβούργο-, έχουν καθιερωθεί από 

την Ένωση και έχουν αναλάβει όλες τις δραστηριότητες που αφορούν: 

 Την εφαρµογή της πολιτικής περί ακινήτων. 

 Τη διαχείριση των χώρων για χρήση γραφείων. 

 Τη στέγαση των υπηρεσιών. 

 Τη συντήρηση και τα τεχνικά προγράµµατα. 

 Τη φύλαξη. 

 Τις αγορές, τις προµήθειες και την απογραφή. 

 Την υλικοτεχνική µέριµνα και τις εσωτερικές υπηρεσίες.  

 

Στις δραστηριότητες αυτές, οι πολιτικές αποφάσεις λαµβάνονται από τα 

ευρωπαϊκά όργανα, ενώ οι υπηρεσίες αναλαµβάνουν την υλοποίησή τους. 
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6.4.4 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

 

 

Η Ε.Ε. έχει αναπτύξει συγκεκριµένες δράσεις αναφορικά µε τις νέες 

τεχνολογίες στα πλαίσια της πολιτικής της για την Έρευνα και την Ανάπτυξη, 

συνεπώς δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην υποστήριξη των πολιτικών της µέσω 

µίας τεχνολογικής υποδοµής (Eaton, Gutierrez and Kortum, 1998). Στα 

πλαίσια του 6ου Προγράµµατος – Πλαισίου δίνεται έµφαση στην εισαγωγή και  

διαχείριση νέων τεχνολογιών, όπως είναι οι ακόλουθες: 

 Τεχνολογίες για την κοινωνία της πληροφορίας (Information Society 

Technologies), οι οποίες διαχειρίζονται από το τµήµα Ηλεκτρονικής 

∆ιακυβέρνησης (eGovernment) της Γενικής ∆ιεύθυνσης για την Κοινωνία 

της Πληροφορίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.    

 Τεχνολογίες σχετικά µε τις δηµόσιες υπηρεσίες (eTrans European 

Networks), οι οποίες προσθέτουν αξία στις τελικές υπηρεσίες που 

λαµβάνει ο πολίτης. 

 Τεχνολογίες για την ανταλλαγή δεδοµένων ανάµεσα στις διοικήσεις 

(Interchange Data between Administrations), κλπ. 

 

Η χρήση των παραπάνω τεχνολογιών δεν αποσκοπεί µόνο στην εξυπηρέτηση 

των πολιτών άµεσα µέσω της προσωπικής τους ενασχόλησης µε αυτές, αλλά 

και έµµεσα µέσω της αποτελεσµατικότερης λειτουργίας της Ένωσης µε την 

υιοθέτησή τους από τους ευρωπαϊκούς οργανισµούς.   

 

Επιπρόσθετα, στους κόλπους της Ένωσης λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Οµάδα 

για την Ηθική στην Επιστήµη και τις Τεχνολογίες (European Group on Ethics 

in Science and New Technologies), η οποία αποτελεί έναν ανεξάρτητο φορέα. 

Αποστολή του φορέα αυτού είναι να συµβουλεύει την Επιτροπή για τις ηθικές 

διαστάσεις της επιστήµης και της τεχνολογίας σε κάθε περίπτωση εφαρµογής 

επιστηµονικών και τεχνολογικών επιτευγµάτων για την υποστήριξη των 

πολιτικών της Ε.Ε. Με τον τρόπο αυτό η διαχείριση της τεχνολογίας 

επιτυγχάνεται µε τον βέλτιστο τρόπο. 
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6.4.5 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ 

 

 

Η πληροφορία και η γνώση αποτελούν σηµαντική κατεύθυνση πολιτικής της 

Ε.Ε., εφόσον έχουν αναπτυχθεί ποικίλες δραστηριότητες αναφορικά µε την 

ηλεκτρονική επικοινωνία (Gual, 2002:4 3; Turner, 2001: 13 1; Flesch, 1997:7 

1; European Commission, 2002). Σε ένα τέτοιο πλαίσιο δράσεων, η Ένωση 

δεν θα µπορούσε να µη διαχειριστεί τη γνώση και τη πληροφορία στην 

εσωτερική της λειτουργία. Η πληροφορία και η γνώση αφορούν τόσο το 

ανθρώπινο δυναµικό της Ένωσης, όσο και τους λοιπούς ευρωπαίους πολίτες.    

 

Η Ε.Ε. προσφέρει πρόσβαση σε πληροφορίες και δεδοµένα που αφορούν την 

λειτουργία της και τις πολιτικές της µε διάφορα κανάλια επικοινωνίας, όπως 

είναι τα εξής: 

 Το διαδύκτιο αποτελεί έναν σηµαντικό κόµβο πληροφόρησης του κοινού 

για όλες τις υποθέσεις που αφορούν την Ένωση (Chandler, 1998:99 

1144) . Εκτός από τα δεδοµένα και τα στοιχεία που βρίσκονται στη 

διάθεση των αναγνωστών, οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να 

υποβάλλουν οποιοδήποτε ερώτηµά τους σχετικά µε την ευρωπαϊκή 

ολοκλήρωση και να ζητήσουν σχετική ενηµέρωση.  

 Η Ε.Ε. έχει θέσει σε λειτουργία ορισµένα ηλεκτρονικά κέντρα 

πληροφόρησης και ενηµέρωσης των ενδιαφεροµένων µερών, µε σκοπό 

την ενηµέρωση σε εξειδικευµένα θέµατα. Για παράδειγµα, το Cordis 

(Community Research and Development Information Service) αφορά την 

πληροφόρηση σε θέµατα έρευνας και ανάπτυξης της Ένωσης. Επίσης το 

πρόγραµµα IDA II (Interchange Data between Administrations)  προωθεί 

τη χρήση της ηλεκτρονικής επικοινωνίας ανάµεσα στους οργανισµούς 

της Ένωσης και τις διάφορες διοικήσεις της Ε.Ε. (European Commission 

2004). 

 Τα περιοδικά, οι εφηµερίδες και τα λοιπά έντυπα που εκδίδονται από την 

Ε.Ε. και συγκεκριµένα από την Υπηρεσία Εκδόσεων της Ε.Ε.,  
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ενηµερώνουν τους αναγνώστες για ποικίλα ζητήµατα λειτουργίας, αλλά 

και πολιτικής της Ένωσης.     

 Τα Ευρωπαϊκά Κέντρα Πληροφόρησης που λειτουργούν σε πολλά 

σηµεία σε κάθε κράτος µέλος έχουν βασική αποστολή την παροχή 

πληροφοριών στους πολίτες, µέσω των κατάλληλων εντύπων και 

δεδοµένων.  

 Οι αντιπροσωπείες της Ε.Ε. στα κράτη µέλη σκοπό την ενηµέρωση των 

πολιτών, καθώς βασική τους αποστολή είναι η ενίσχυση της 

ενασχόλησης των πολιτών µε τη διαδικασία της ευρωπαϊκής 

ολοκλήρωσης.   

 Τα ευρωπαϊκά ινστιτούτα και οργανισµοί που λειτουργούν στα 

περισσότερα κράτη µέλη (π.χ Cedefop, Eurofound) δεν ασχολούνται 

µόνο µε τα εξειδικευµένα ζητήµατα που τα αφορούν, αλλά παράλληλα 

δρουν ως δίαυλος επικοινωνίας της Ε.Ε. µε τους πολίτες. 

 

Τα παραπάνω κανάλια επικοινωνίας αποτελούν µέσα για τη συλλογή 

πληροφοριών από τα ενδιαφερόµενα µέρη. Στη συνέχεια, οι πληροφορίες 

αυτές δοµούνται και διαχειρίζονται από τις αρµόδιες σε κάθε θεσµικό όργανο 

Γενικές ∆ιευθύνσεις (Γενική ∆ιεύθυνση Πληροφόρησης και Επικοινωνίας) κι 

έτσι αυξάνεται η αποτελεσµατικότητα του συστήµατος.    

 

Παράλληλα, σε εσωτερικό επίπεδο η Ε.Ε. έχει καθιερώσει ένα πληροφοριακό 

σύστηµα για την ενηµέρωση των εργαζοµένων αναφορικά µε όλα τα ζητήµατα 

που αφορούν την Ένωση. Σκοπός του συστήµατος αυτού δεν είναι µόνο η 

πληροφόρηση αλλά και η ενθάρρυνση της συµµετοχής των εργαζοµένων µε 

σκέψη καινοτόµα και δηµιουργική στην ανάπτυξη πολιτικής.  

Στα πλαίσια της πολιτικής διαχείρισης της πληροφορίας, η Ε.Ε. ίδρυσε 

πρόσφατα ένα οργανισµό αρµόδιο για θέµατα ασφάλειας των πληροφοριών 

και ανάπτυξης των πληροφοριακών συστηµάτων. συγκεκριµένα, ο 

κανονισµός (ΕC) No 460/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου έθεσε τα θεµέλια για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισµού για 

την Ασφάλεια της Πληροφορίας (European Network and Information Security 
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Agency). Στόχος του εν λόγω Οργανισµού είναι η υποβοήθηση της 

Κοινότητας σε θέµατα διασφάλισης της πληροφορίας, προς όφελος των 

πολιτών, των καταναλωτών, των επιχειρήσεων και των δηµόσιων οργανισµών 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συµβάλλοντας έτσι στην οµαλή λειτουργία της 

εσωτερικής αγοράς. Για την εκπλήρωση του στόχου αυτού, οι αρµοδιότητες 

του Οργανισµού επικεντρώνονται στα παρακάτω: 

� Συλλογή και ανάλυση δεδοµένων σε θέµατα ασφαλείας και 

ανερχόµενων κινδύνων στην Ευρώπη. 

� Συνεργασία µε διαφόρους φορείς, κυρίως µέσω της ανάπτυξης 

δηµόσιων/ ιδιωτικών συνεργασιών µε φορείς της βιοµηχανίας που 

λειτουργούν στα πλαίσια της Ε.Ε. και /ή σε διεθνές επίπεδο. 

� Ενηµέρωση και προώθηση µεθόδων αξιολόγησης κινδύνων και καλών 

πρακτικών για την αποτελεσµατικότερη διαχείριση των προβληµάτων 

σχετικά µε την  ασφάλεια των πληροφοριών.    

� Παρακολούθηση της ανάπτυξης των προδιαγραφών των προϊόντων 

και υπηρεσιών στην Κοινωνία της Πληροφορίας και της Γνώσης. 

Από τα παραπάνω καθίσταται σαφές ότι η Ένωση έχει αναπτύξει ποικίλα 

κανάλια πληροφόρησης και ενηµέρωσης των ενδιαφεροµένων µερών για τα 

ζητήµατα που αφορούν την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Η διαδικασία αυτή 

υποστηρίζει την στρατηγική και τις πολιτικές της Ε.Ε., εφόσον  ενδυναµώνει τη 

σχέση των πολιτών µε την Ένωση πολιτικών και αυξάνει τη συνοχή.       

 

 

6.5 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ∆ΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 

ΕΝΩΣΗΣ 

 

 

Σύµφωνα µε το ευρωπαϊκό υπόδειγµα επιχειρησιακής αριστείας, τα κριτήρια 

που αναλύθηκαν προηγούµενα, δηλαδή η ηγεσία, η πολιτική και η στρατηγική, 

οι ανθρώπινοι πόροι και οι συνεργασίες και οι πόροι αποτελούν τις εισροές 

(inputs) ενός συστήµατος, οι οποίες µε τις κατάλληλες διεργασίες 
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µετατρέπονται σε εκροές (outputs). Οι εκροές αυτές επαναξιολογούνται, 

υπάρχει ανάδραση και µε τον τρόπο αυτό η λειτουργία του συστήµατος 

οδηγείται σε συνεχή βελτίωση. Το κριτήριο των  διεργασιών αποτελεί βασική 

συνιστώσα του συστήµατος και αναφέρεται στον τρόπο, µε τον οποίο ο 

οργανισµός διαχειρίζεται και βελτιώνει τις διεργασίες του, ώστε να υποστηρίξει 

την πολιτική και στρατηγική του και να ικανοποιήσει τις ανάγκες των 

ενδιαφεροµένων µερών.    

 

  

6.5.1 ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ∆ΙΕΡΓΑΣΙΩΝ    

  

 

Όλα τα στοιχεία που προαναφέρθηκαν αποτελούν βασικούς άξονες της 

σωστής και αποδοτικής λειτουργίας της Ε.Ε., όµως η διαχείριση ορισµένων εξ 

αυτών έχει ιδιαίτερη σηµασία για τα αποτελέσµατα, δηλαδή τις υπηρεσίες που 

παρέχονται στους πολίτες των κρατών µελών. Σύµφωνα µε την παραπάνω 

περιγραφή του τρόπου λειτουργίας της Ε.Ε. οι σηµαντικότερες διεργασίες που 

συµβάλλουν  στην αποτελεσµατικότερη υλοποίηση της στρατηγικής και των 

πολιτικών της Ένωσης είναι οι εξής: 

� ∆ιαχείριση του στρατηγικού σχεδιασµού των πολιτικών: Η υλοποίηση 

της στρατηγικής της Ένωσης πραγµατοποιείται µέσω των πολιτικών, 

οι οποίες πρέπει να καλύπτουν τις απαιτήσεις των ενδιαφεροµένων 

µερών. Συνεπώς ο σωστός σχεδιασµός των πολιτικών αποτελεί 

προτεραιότητα του συστήµατος λειτουργίας της Ε.Ε. 

� ∆ιαχείριση των χρηµατοοικονοµικών πόρων: Η υλοποίηση των 

πολιτικών επιτυγχάνεται µε ιδίους πόρους της Ένωσης, άρα η 

διαχείρισή τους είναι έχει καθοριστική σηµασία.  

� ∆ιαχείριση της πληροφορίας και της γνώσης: Οι πολιτικές της Ένωσης 

επικοινωνούνται στα ενδιαφερόµενα µέρη µέσω ποικίλων καναλιών 

επικοινωνίας. Με τον τρόπο αυτό διαµορφώνεται η κοινή γνώµη και η 

εικόνα που έχουν οι πολίτες και όλοι οι ενδιαφερόµενοι για την Ένωση. 
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� ∆ιαχείριση των ανθρωπίνων πόρων: Όπως σε κάθε οργανισµό 

(ιδιωτικό ή δηµόσιο), έτσι και στην Ε.Ε., η συµβολή των εργαζοµένων 

στο τελικό αποτέλεσµα, δηλαδή την ικανοποίηση των ενδιαφεροµένων 

µερών  είναι ιδιαίτερα σηµαντική.   

� ∆ιαχείριση των εξωτερικών συνεργασιών: Η Ε.Ε. δραστηριοποιείται σε 

παγκόσµια κλίµακα, άρα οι πολιτικές της επηρεάζονται από τις δράσεις 

άλλων φορέων και παράλληλα επηρεάζουν τις δικές τους 

δραστηριότητες.  

 

Στα πλαίσια της διαχείρισης των διεργασιών, η Επιτροπή εφαρµόζει κάποια 

µέτρα αξιολόγησης των διαδικασιών, τα 24 Επίπεδα Εσωτερικού Ελέγχου (24 

Internal Control Standards), τα οποία καλύπτουν όλο το σύστηµα διοίκησης 

της Επιτροπής. Τα Επίπεδα Εσωτερικού Ελέγχου, όπως περιγράφηκαν 

παραπάνω, συνιστούν συγκεκριµένες δράσεις και στόχους στα πλαίσια του 

συστήµατος διαχείρισης των διεργασιών. Τα Επίπεδα αυτά, δοµούνται γύρω 

από πέντε άξονες, οι οποίοι είναι οι εξής: 

 Έλεγχος του περιβάλλοντος: καλύπτει κύρια οργανωσιακά ζητήµατα 

αναφορικά µε τη διοικητικής δοµή και τη διοίκηση των ανθρωπίνων 

πόρων. Συγκεκριµένα, τα Επίπεδα αναφέρονται στην ηθική και την 

ακεραιότητα των εργαζοµένων, το ρόλο και τα καθήκοντα τους, την 

απόδοση του προσωπικού και την αποστολή τους.    

 Απόδοση και διαχείριση κινδύνου: περιλαµβάνει τις διαχειριστικές 

δραστηριότητες που αφορούν τον σχεδιασµό, τον προγραµµατισµό, 

την ανάλυση και καταγραφή κινδύνων, όπως είναι  η στοχοθέτηση, ο 

πολυετής προγραµµατισµός, ο ετήσιος σχεδιασµός σχεδίων, η 

καταγραφή της απόδοσης σε σχέση µε τους στόχους και η ανάλυση 

και διαχείριση κινδύνων.      

 Πληροφόρηση και επικοινωνία: αφορά τη διαχείριση των 

πληροφοριών, την καταγραφή της αλληλογραφίας και την αναφορά 

των αρνητικών στοιχείων. 

 ∆ραστηριότητες ελέγχου: επικεντρώνονται σε ζητήµατα που 

σχετίζονται µε την καταγραφή των διαδικασιών, τον διαχωρισµό 
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καθηκόντων, την επίβλεψη, την καταγραφή των εξαιρέσεων και τη 

συνέχιση των λειτουργιών. 

 Παρακολούθηση και αξιολόγηση: καλύπτει την καταγραφή και 

διόρθωση των αδυναµιών του εσωτερικού ελέγχου, την 

παρακολούθηση των αναφορών ελέγχου, τη διαθεσιµότητα µίας 

εσωτερικής δυνατότητας ελέγχου και αξιολόγησης και την ετήσια 

ανασκόπηση του εσωτερικού ελέγχου.  

 

Παράλληλα µε τους στόχους απόδοσης, οι οποίοι τίθενται από την Ε.Ε. σε 

ποικίλα πεδία δραστηριότητας, η Ένωση δίνει έµφαση στην εφαρµογή 

συστηµάτων τυποποίησης σε διάφορους τοµείς. Η εφαρµογή προτύπων 

κρίνεται απαραίτητη για την υποστήριξη των πολιτικών της Ένωσης που 

αφορούν την τεχνική ενοποίηση, την προστασία του καταναλωτή, την 

εσωτερική αγορά και την προώθηση της βιώσιµης ανάπτυξης. Προς την 

κατεύθυνση αυτή, λειτουργούν στους κόλπους της Ένωσης τρεις φορείς που 

ασχολούνται, σε εθελοντική βάση, µε την τυποποίηση σε διαφορετικούς τοµείς 

και αποτελούνται  εκπροσώπους όλων των ενδιαφεροµένων µερών. Οι φορείς 

αυτοί είναι οι εξής (European Commission 2001): 

 CEN (Comité Européen de Normalisation): Η εν λόγω Επιτροπή 

δραστηριοποιείται σε ποικίλους τοµείς δραστηριότητας, όπως π.χ. τον 

τοµέα της υγείας, των τροφίµων, του περιβάλλοντος, των κατασκευών, 

των µεταφορών, των καταναλωτικών αγαθών, των υπηρεσιών κλπ.   

 CENELEC (European Committee for Electrotechnical Standardization): 

Αποτελείται από εθνικές ηλεκτροτεχνικές επιτροπές 28 ευρωπαϊκών 

κρατών, οι οποίες εργάζονται µε σκοπό την τεχνολογική ανάπτυξη και 

την εξασφάλιση της ασφάλειας και της υγείας των καταναλωτών και 

των εργαζοµένων.   

 ETSI (European Telecommunications Standards Institute): Το 

Ινστιτούτο εξειδικεύεται σε πρότυπα σχετικά µε τον τηλεπικοινωνιακό 

τοµέα στον ευρωπαϊκό χώρο. 
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Επιπλέον, στο χώρο του περιβάλλοντος η Ε.Ε. έχει αναπτύξει πρωτοβουλίες 

για το σχεδιασµό και εφαρµογή συστηµάτων διαχείρισης. Το  EMAS (Eco-

Management Audit System) αποτελεί βασικό άξονα της πολιτικής αυτής, 

καθώς συνιστά ένα εργαλείο διαχείρισης για τους οργανισµούς που επιθυµούν 

να βελτιώσουν την περιβαλλοντική τους απόδοση (Charlier 1998: 9/3). 

Σηµαντικός παράγοντας ενίσχυσης του EMAS αποτέλεσε η εισαγωγή του 

συστήµατος ΕΝ/ISO 14001 στον ευρωπαϊκό χώρο.     

 

Παράλληλα µε το παραπάνω σύστηµα, η Ένωση έχει υιοθετήσει και µία άλλη 

προσέγγιση για τη διαχείριση της περιβαλλοντικής πολιτικής. Πρόκειται για το 

Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήµα (Eco-label), το οποίο σφραγίζει προϊόντα και 

υπηρεσίες, των οποίων η παραγωγή και διάθεση έχουν το µικρότερο δυνατό 

αντίκτυπο στο περιβάλλον.    

 

 

6.5.2 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ∆ΙΕΡΓΑΣΙΩΝ    

 

 

Οι διεργασίες που υιοθετεί η Ε.Ε. για την επίτευξη των επιθυµητών 

αποτελεσµάτων δεν παραµένουν στάσιµες, αλλά βελτιώνονται σε συνεχή 

βάση, ώστε να δηµιουργούν προστιθέµενη αξία για τα ενδιαφερόµενα µέρη. Η 

βελτίωση αυτή επιτυγχάνεται µε τη χρήση καινοτόµων πρακτικών, καθώς η 

Ένωση δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην καινοτοµία και έχει αναπτύξει και σχετική 

πολιτική (European Commission 1995). Η πολιτική αυτή περιλαµβάνει τη 

δοκιµή νέων προσεγγίσεων και καλών πρακτικών σε διάφορους τοµείς 

δραστηριότητας. Ειδικότερα, το Σχέδιο ∆ράσης για την Καινοτοµία προβλέπει 

την καθιέρωση νέων πρακτικών στον τεχνολογικό τοµέα, στην οργάνωση και 

τη διοίκηση. Με τον τρόπο αυτό οι διεργασίες βελτιώνονται, µε στόχο την 

επίτευξη καλύτερων αποτελεσµάτων. 

 

Επίσης, οι διεργασίες βελτιώνονται µέσω της συνεχούς ανασκόπησης των 

λειτουργιών και των πολιτικών της Ένωσης. Έτσι, το ευρωβαρόµετρο, το 
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οποίο συνίσταται σε δηµοσκοπήσεις των πολιτών σχετικά µε τη λειτουργία και 

τις πολιτικές της Ε.Ε. αποτελεί ένα σηµαντικό µέσο αξιολόγησης των 

δράσεων. Η µελέτη των αποτελεσµάτων των ερευνών αυτών προσφέρει 

ανάδραση και βοηθάει στον επανακαθορισµό των στόχων, αλλά και των 

µέσων για την επίτευξή τους. Παράλληλα, έρευνες των πολιτών 

πραγµατοποιούνται και από κάθε ευρωπαϊκό οργανισµό µεµονωµένα για τις 

πολιτικές και τις δράσεις που έγκεινται στο φάσµα αρµοδιοτήτων τους. 

 

Ακόµα, η διαδικασία ανασκόπησης των δράσεων υποστηρίζεται και 

διευκολύνεται από τα κανάλια επικοινωνίας µεταξύ των θεσµικών οργάνων και 

των πολιτών. Τα κανάλια που προαναφέρθηκαν συµβάλλουν στη 

αποτελεσµατικότερη διαχείριση των σχέσεων της Ε.Ε. µε τους πολίτες και 

παράλληλα συνιστούν µέσο ανάδρασης και συµβάλλουν στη βελτίωση των 

διεργασιών. 

 

Σε γενικές γραµµές, η Ε.Ε. έχει αναπτύξει ολοκληρωµένες προσεγγίσεις για τη 

διαχείριση των διεργασιών που απαιτούνται για την υλοποίηση της 

στρατηγικής και των πολιτικών της. Οι διεργασίες αυτές σχεδιάζονται και 

αναπτύσσονται µε τέτοιο τρόπο, ώστε να προσθέτουν αξία στις τελικές 

υπηρεσίες προς τα ενδιαφερόµενα µέρη της Ένωσης.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 

Α∆ΥΝΑΜΙΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. ΜΕ ΒΑΣΗ 

ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ 

 

 

7.1 ∆ΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ 

 

 

Η εφαρµογή του ευρωπαϊκού µοντέλου επιχειρηµατικής αριστείας σε ένα 

οργανισµό έχει βασικό σκοπό τη βελτίωση της απόδοσης του, µέσω της 

αξιολόγησης των κριτηρίων που απαρτίζουν το µοντέλο. Η αξιολόγηση αυτή 

αναδεικνύει τα δυνατά και τα αδύνατα σηµεία του οργανισµού, κι έτσι 

καθίστανται εµφανείς οι ευκαιρίες προς βελτίωση.  

 

Στην περίπτωση της Ε.Ε., η εφαρµογή των κριτηρίων του µοντέλου του 

E.F.Q.M. συναντά πολλές δυσκολίες, καθώς η Ένωση αποτελεί έναν 

πολυσυµµετοχικό οργανισµό, µε έντονα πολιτικά χαρακτηριστικά, που 

αναπτύσσει πολιτικές για ένα εξαιρετικά ευρύ φάσµα δραστηριοτήτων. Οι 

πολιτικές αυτές αφορούν, κατά κύριο λόγο, τους πολίτες των κρατών µελών, 

όµως ταυτόχρονα επηρεάζουν και άλλους φορείς (κράτη, οργανισµούς) σε 

παγκόσµιο επίπεδο. Έτσι, η εξέταση των εισροών και των εκροών του 

συστήµατος διοίκησης της Ένωσης καλύπτει πολλά πεδία δραστηριοτήτων.  

 

Παρόλα αυτά, από την ανάλυση του προηγούµενου κεφαλαίου µπορούµε να 

εξάγουµε ορισµένα συµπεράσµατα σχετικά µε τα δυνατά και τα αδύναµα 

σηµεία του συστήµατος διοίκησης και λειτουργίας της Ε.Ε., µε βάση την 

ικανοποίηση των προϋποθέσεων (κριτήρια και υποκριτήρια) του µοντέλου του 
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E.F.Q.M. Στα κριτήρια που αναλύθηκαν, τα δυνατά σηµεία  αναδεικνύονται 

είναι τα ακόλουθα: 

 

 Πολιτική και Στρατηγική 

 

Η Ε.Ε. έχει αναπτύξει µία ολοκληρωµένη στρατηγική για την πραγµατοποίηση 

του στόχου και του οράµατός της, συγκεκριµένα: 

- Η στρατηγική της Ένωσης υποστηρίζεται από συγκεκριµένους στόχους, 

πολιτικές, και σχέδια δράσης σε βραχυχρόνιο και µακροχρόνιο ορίζοντα. 

Η Στρατηγική Πολιτική αναθεωρείται σε ετήσια βάση και παράλληλα οι 

πολιτικές ανασκοπούνται από τις αρµόδιες Γενικές ∆ιευθύνσεις και 

Επιτροπές των θεσµικών οργάνων σε τακτά χρονικά διαστήµατα, µέσω 

των δηµοσκοπήσεων που διενεργεί η Ε.Ε. (Ευρωβαρόµετρο) σε 

διαφόρους τοµείς δραστηριότητας. 

- Οι πολιτικές βασίζονται στις ανάγκες και απαιτήσεις των ενδιαφεροµένων 

µερών, εφόσον η συµµετοχή τους στη διαδικασία σχηµατισµού των 

πολιτικών πραγµατοποιείται σε ποικίλα επίπεδα (θεσµικά όργανα, 

οργανισµοί κοινωνικού, συνδικαλιστικού και οικονοµικού χαρακτήρα, 

συµµετοχή µέσω πληροφοριακών συστηµάτων κλπ.). 

- Η στρατηγική και οι πολιτικές στηρίζονται σε πληροφορίες που λαµβάνει 

η Ένωση από δραστηριότητες µάθησης, όπως είναι τα αποτελέσµατα 

των ερευνών από το ευρωβαρόµετρο ή ειδικότερα, από την αρµόδια 

στατιστική υπηρεσία (Eurostat). Με γνώµονα τις έρευνες αυτές, η Ε.Ε. 

δίνει έµφαση στα θέµατα που αποτελούν προτεραιότητα για τους 

ευρωπαίους πολίτες.  

- Η Ένωση έχει καθιερώσει ορισµένες διεργασίες, οι οποίες κρίνονται 

απαραίτητες για την υλοποίηση της στρατηγικής της και έχει ορίσει 

συγκεκριµένες αρµοδιότητες στις αντίστοιχες Γενικές ∆ιευθύνσεις των 

θεσµικών οργάνων.       
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 Ανθρώπινοι Πόροι  

 

Η Ένωση έχει αναπτύξει µία ολοκληρωµένη προσέγγιση για τη διαχείριση των 

ανθρωπίνων πόρων της: 

- Ο σχεδιασµός και η ανάπτυξη των ανθρωπίνων πόρων επιτυγχάνονται 

µε  συγκεκριµένες πολιτικές που υιοθετούνται από τις αρµόδιες Γενικές 

∆ιευθύνσεις σε κάθε θεσµικό όργανο. Κοινές συνιστώσες των πολιτικών 

αυτών αποτελούν η πολιτική προσλήψεων και η πολιτική ίσων ευκαιριών 

που εφαρµόζει η Ε.Ε.  

- Οι γνώσεις και οι ικανότητες των εργαζοµένων καθορίζονται και 

αναπτύσσονται, µέσω της επαγγελµατικής κατάρτισης που παρέχει η 

Ένωση και µε την πολιτική της δια βίου εκπαίδευσης που έχει υιοθετήσει. 

- Ενθαρρύνεται το οµαδικό πνεύµα µέσω της συµµετοχής των 

εργαζοµένων σε ποικίλες οµάδες εργασίας (working groups). 

- ∆ίνεται ιδιαίτερη έµφαση στις κατάλληλες συνθήκες εργασίας, από 

άποψη ασφάλειας και υγιεινής, καθώς και σε συγκεκριµένες παροχές, 

όπως τα προγράµµατα συνταξιοδότησης και η φροντίδα για τα τέκνα των 

εργαζοµένων.  

- Υπάρχουν κανάλια επικοινωνίας µεταξύ του ανθρώπινου δυναµικού, 

τόσο σε οριζόντια όσο και σε κάθετη µορφή.  

 

 Εξωτερικές Συνεργασίες και Εσωτερικοί Πόροι 

 

Οι εξωτερικές συνεργασίες και οι εσωτερικοί πόροι έχουν ιδιαίτερη σηµασία 

για την αποτελεσµατική λειτουργία της Ένωσης, για το λόγο αυτό η Ε.Ε. 

παρουσιάζει τα ακολούθα δυνατά σηµεία στο κριτήριο αυτό:  

- Η Ε.Ε. έχει καθορίσει τους βασικούς συνεργάτες της, είτε πρόκειται για 

οργανισµούς είτε για κράτη, και έχει αναπτύξει στρατηγικές συνεργασίες 

µε αυτούς σε διάφορα πεδία. Οι συνεργασίες αυτές δίνουν προστιθέµενη 

αξία στις τελικές υπηρεσίες που προσφέρονται στους πολίτες των 

κρατών µελών. 
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- Η διαχείριση των χρηµατοοικονοµικών πόρων αποτελεί µια 

ολοκληρωµένη πολιτική της Ένωσης, καθώς είναι ο κινητήριος µοχλός 

της λειτουργίας της. Στα πλαίσια της πολιτικής αυτής ιδιαίτερο ρόλο 

παίζει η διαδικασία σύνταξης του προϋπολογισµού της Ε.Ε. 

- Η διαχείριση του τεχνολογικού χαρτοφυλακίου της Ένωσης εντάσσεται 

στα πλαίσια της πολιτικής της για την έρευνα και ανάπτυξη. Στον τοµέα 

αυτό έχουν αναπτυχθεί προσεγγίσεις για την υποστήριξη της 

στρατηγικής της Ένωσης, µέσω των τεχνολογικών επιτευγµάτων. 

- Η διαχείριση της πληροφορίας και της γνώσης επιτυγχάνεται µέσω των 

ποικίλων καναλιών επικοινωνίας που έχει αναπτύξει η Ε.Ε. µε τα 

ενδιαφερόµενα µέρη.  

        

 ∆ιεργασίες  

 

Ο σχεδιασµός και η διαχείριση των διεργασιών της Ε.Ε. παρουσιάζουν τα 

ακόλουθα θετικά σηµεία: 

- Η Ένωση έχει σχεδιάσει και αναπτύξει ορισµένες βασικές διεργασίες, 

απαραίτητες γα την υλοποίηση της στρατηγικής και των πολιτικών της 

και έχει καθορίσει στόχους απόδοσης για τις διεργασίες αυτές.     

- Έχουν αναπτυχθεί συστήµατα προτύπων σε ποικίλες δραστηριότητες 

της Ε.Ε. και παράλληλα, έχουν δηµιουργηθεί ορισµένοι αρµόδιοι φορείς 

για την υποστήριξη του σκοπού αυτού.     

- ∆ιεξάγονται και χρησιµοποιούνται έρευνες των πολιτών των κρατών 

µελών για τη βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών. 

  

 

7.2 ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ   

 

 

Το σύστηµα διοίκησης της Ε.Ε., όπως περιγράφηκε µε τα κριτήρια του 

ευρωπαϊκού µοντέλου επιχειρηµατικής αριστείας, παρουσιάζει αρκετές  

αδυναµίες. Τα σηµεία αυτά αποτελούν ευκαιρίες για βελτίωση της απόδοσης 
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και της αποτελεσµατικότητας της Ένωσης. Έτσι, σηµεία προς βελτίωση της 

Ένωσης κρίνονται τα ακολούθα:    

  

 Ηγεσία  

 

Η πολιτική ηγεσία της Ε.Ε. αποτελεί ένα πεδίο που βρίσκεται υπό 

αναθεώρηση στην παρούσα φάση, καθώς η διεύρυνση και οι αλλαγές που 

έχουν συντελεστεί στο εσωτερικό της Ένωσης έχουν καταστήσει το 

υφιστάµενο σύστηµα αναποτελεσµατικό. Συγκεκριµένα:     

- Η υφιστάµενη πολιτική ηγεσία, το Συµβούλιο της Ε.Ε., και κυρίως η 

Προεδρία του Συµβουλίου, δεν κατάφερε να αναπτύξει τους στόχους και 

τις προτεραιότητες της Ένωσης µε σταθερότητα και συνέχεια, λόγω της 

εναλλασσόµενης Προεδρίας.   

- Η προσωπική επαφή της πολιτικής ηγεσίας µε το ανθρώπινο δυναµικό 

της Ένωσης δεν καθίσταται πάντα δυνατή, κι έτσι η ηγεσία καθίσταται 

απρόσωπη και απόµακρη.      

- Η αναγνώριση των εργαζοµένων δεν επιτελείται από την ηγεσία, αλλά 

από άλλα µέλη της διοικητικής πυραµίδας.  

 

 Πολιτική και Στρατηγική 

 

Η υλοποίηση της πολιτικής και της στρατηγικής συναντά ορισµένες δυσκολίες, 

οι οποίες αφορούν κυρίως στα εξής: 

- Ο γραφειοκρατικός χαρακτήρας της διαδικασίας λήψης αποφάσεων 

µειώνει την ευελιξία του συστήµατος και καθιστά πολλές διαδικασίες 

αναποτελεσµατικές.  

- Η πολυπλοκότητα της νοµοθεσίας παρεµποδίζει τόσο την άµεση 

εφαρµογή των διαφόρων πολιτικών, όσο και τη σωστή ενηµέρωση των 

πολιτών σχετικά µε τις πολιτικές της Ε.Ε.  
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 Ανθρώπινοι Πόροι 

 

Η διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων παρουσιάζει αρκετά δυνατά σηµεία, τα 

οποία αναφέρθηκαν παραπάνω, όµως ταυτόχρονα µπορούµε να διακρίνουµε 

το παρακάτω σηµείο προς βελτίωση: 

- Οι εργαζόµενοι επηρεάζονται από τις πιέσεις που τους ασκούν τα εθνικά 

τους συµφέροντα κι έτσι παρεµποδίζεται η αµερόληπτη άσκηση των 

καθηκόντων τους. 

- Η διατήρηση και η διαχείριση του εξειδικευµένου προσωπικού 

παρουσιάζει αδυναµίες.   

- Η αναγνώριση και η επιβράβευση των εργαζοµένων αναφέρεται ως µία 

ολοκληρωµένη προσέγγιση στα πλαίσια της λειτουργίας της Επιτροπής, 

ενώ δεν παρουσιάζονται ανάλογες ολοκληρωµένες προσεγγίσεις στα 

πλαίσια των άλλων θεσµικών οργάνων.  

 

 ∆ιεργασίες  

 

Το σύστηµα διαχείρισης διεργασιών της Ε.Ε. παρουσιάζει ορισµένα σηµεία, 

τα οποία χρίζουν βελτίωσης: 

- Η Ε.Ε. έχει αναπτύξει δράσεις αναφορικά µε την εισαγωγή και χρήση της 

καινοτοµίας στις διάφορες πολιτικές, όµως δεν έχει καθοριστεί µία 

ολοκληρωµένη προσέγγιση για τον τρόπο µε τον οποίο η καινοτοµία 

βελτιώνει τις διεργασίες της.  

- ∆εν έχουν καθιερωθεί συγκεκριµένοι µέθοδοι αντιµετώπισης και 

εφαρµογής των αλλαγών στις διεργασίες.  

 

Σε γενικές γραµµές, το σύστηµα διοίκησης της Ε.Ε., όπως στην περίπτωση 

κάθε οργανισµού, δεν παραµένει στάσιµο  αλλά έχει µία δυναµική, η οποία 

του επιτρέπει να βελτιώνεται και να εξελίσσεται. Μία αρχική εξέταση των 

βασικών στοιχείων του συστήµατος διοίκησης της Ε.Ε. µε κριτήριο το 

ευρωπαϊκό µοντέλο επιχειρηµατικής αριστείας, αναδεικνύει τα σηµαντικότερα 

πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα του συστήµατος. Τα µειονεκτήµατα 
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ορίζονται από το µοντέλο ως σηµεία προς βελτίωση και αποτελούν τη βάση 

του δυναµικού του χαρακτήρα.    

 

Στην παρούσα εργασία επιχειρήθηκε µία αρχική επισκόπηση των 

δραστηριοτήτων της Ε.Ε. και κυρίως του συστήµατος διοίκησης µε βάση το 

µοντέλο του E.F.Q.M. Άλλωστε, είναι εύλογο ότι η ενδελεχής ανάλυση των 

στοιχείων που απαρτίζουν το µοντέλο σε σχέση µε τις λειτουργίες και τις 

δοµές της Ένωσης δεν µπορεί να υπαχθεί στον περιοριστικό χαρακτήρα της 

εν λόγω εργασίας. Παρόλα αυτά εξάγονται ορισµένες βασικές ενδείξεις για την 

πορεία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και κυρίως για τα σηµεία τα οποία 

πρέπει να αποτελέσουν αντικείµενο προσοχής από τα ενδιαφερόµενα µέρη. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΟΥ E.F.Q.M. 

 

 

1. ΗΓΕΣΙΑ 

 

1α Οι ηγέτες αναπτύσσουν την αποστολή, το όραµα και τις αξίες και δρουν 

ως υποδείγµατα µιας κουλτούρας αριστείας. 

      1β Οι ηγέτες αναµειγνύονται προσωπικά για να εξασφαλίσουν ότι το 

σύστηµα διοίκησης του οργανισµού αναπτύσσεται, εφαρµόζεται και 

βελτιώνεται διαρκώς.   

1γ Οι ηγέτες αναµειγνύονται µε τους πελάτες, τους συνεταίρους και τους 

εκπροσώπους της κοινωνίας. 

      1δ  Οι ηγέτες παρέχουν κίνητρα, υποστηρίζουν και αναγνωρίζουν το 

ανθρώπινο δυναµικό του οργανισµού.  

 

2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 

 

       2α Η Πολιτική και η Στρατηγική βασίζονται στις παρούσες και µελλοντικές 

ανάγκες και προσδοκίες των ενδιαφεροµένων µερών. 

       2β Η Πολιτική και η Στρατηγική βασίζονται σε πληροφορίες από µετρήσεις 

της απόδοσης, έρευνες και δραστηριότητες µάθησης και 

δηµιουργικότητας.   

 2γ Η Πολιτική και η Στρατηγική αναπτύσσονται, επιθεωρούνται και 

ανανεώνονται.  

       2δ Η Πολιτική και η Στρατηγική αναπτύσσονται µέσω ενός πλαισίου 

βασικών διεργασιών. 

       2ε   Η Πολιτική και η Στρατηγική επικοινωνούνται και εφαρµόζονται. 
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3. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ 

 

       3α  Οι ανθρώπινοι πόροι σχεδιάζονται, διαχειρίζονται και βελτιώνονται.   

       3β Οι γνώσεις και οι ικανότητες του ανθρώπινου δυναµικού 

διαγνώσκονται, αναπτύσσονται και διατηρούνται.   

 3γ Το ανθρώπινο δυναµικό αναµειγνύεται και ενδυναµώνεται.   

       3δ Το ανθρώπινο δυναµικό και ο οργανισµός κάνουν διάλογο. 

 3ε Το ανθρώπινο δυναµικό επιβραβεύεται, αναγνωρίζεται και 

απολαµβάνει προσοχής.  

 

4. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ 

 

       4α  Οι εξωτερικές  συνεργασίες διαχειρίζονται. 

       4β Τα χρηµατοοικονοµικά δεδοµένα διαχειρίζονται.  

 4γ Τα κτίρια, ο εξοπλισµός και τα υλικά διαχειρίζονται.  

       4δ Η τεχνολογία διαχειρίζεται. 

       4ε  Η πληροφορίες και η γνώση διαχειρίζονται. 

 

5. ∆ΙΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 

       5α  Οι διεργασίες σχεδιάζονται και διαχειρίζονται συστηµατικά. 

       5β  Οι διεργασίες βελτιώνονται, όπως απαιτείται, µε τη χρήση καινοτοµίας, 

ώστε να ικανοποιούν πλήρως και να δηµιουργούν αυξηµένη αξία για 

τους πελάτες και τα άλλα ενδιαφερόµενα µέρη.  

 5γ Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες σχεδιάζονται και αναπτύσσονται µε βάση 

τις ανάγκες και προσδοκίες των πελατών. 

       5δ Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες παράγονται και παραδίδονται.  

       5ε  Οι σχέσεις µε τους πελάτες διαχειρίζονται και ενισχύονται.   

 

6. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ  

 

      6α  Μέτρα αντίληψης σχετικά µε: 
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- Τη γενική εικόνα  

- Τα προϊόντα και τις υπηρεσίες 

- Τις πωλήσεις και την υποστήριξη µετά την πώληση 

- Την αφοσίωση  

      6β  ∆είκτες απόδοσης σχετικά µε: 

- Τη γενική εικόνα  

- Τα προϊόντα και τις υπηρεσίες 

- Τις πωλήσεις και την υποστήριξη µετά την πώληση 

- Την αφοσίωση  
 

7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ 

 

      7α  Μέτρα αντίληψης σχετικά µε: 

- Την παροχή κινήτρων 

- Την ικανοποίηση  

      7β  ∆είκτες απόδοσης σχετικά µε: 

- Τα επιτεύγµατα  

- Την παροχή κινήτρων και τη συµµετοχή  

- Την ικανοποίηση 

- Τις υπηρεσίες που παρέχοντα στο ανθρώπινο δυναµικό του 

οργανισµού 
 

8. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 

      8α  Μέτρα αντίληψης σχετικά µε: 

- Την απόδοση ως υπεύθυνος πολίτης  

- Την ανάµειξη στις κοινωνίες όπου λειτουργεί ο οργανισµός 

- Τις δραστηριότητες για τη µείωση και πρόληψη των βλαβερών 

αποτελεσµάτων που συνεπάγονται οι λειτουργίες του οργανισµού 

κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής των προϊόντων του 

- Την αναφορά του οργανισµού για την υποβοήθηση της διατήρησης 

και της βιωσιµότητας των πόρων 
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      8β  ∆είκτες απόδοσης σχετικά µε: 

- Τη διαχείριση αλλαγών στα επίπεδα απασχόλησης 

- Την κάλυψη από τον τύπο 

- Τις συµφωνίες µε κοινωνικούς φορείς 

- Τα βραβεία και τις διακρίσεις που έχει λάβει ο οργανισµός 
 

9. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ  

 

      9α  Βασικά αποτελέσµατα απόδοσης σχετικά µε: 

- Τα χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα 

- Τα µη χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα 

      9β  Βασικοί δείκτες απόδοσης σχετικά µε: 

- Τις διεργασίες 

- Τους εξωτερικούς πόρους, συµπεριλαµβανοµένων και των 

συνεργασιών 

- Τα χρηµατοοικονοµικά µεγέθη 

- Τα κτίρια, τον εξοπλισµό και τα υλικά 

- Την τεχνολογία 

- Τις πληροφορίες και τη γνώση 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΚΑΡΤΑ RADAR ENABLERS 
  Score   

Elements 
Attributes 

0% 25% 50% 75% 100% 

Sound     0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

 Approach has a clear rational                             •                 

 There are well defined and developed 
processes                                              

 Approach focuses on stakeholders needs                                              

Integrated 
    

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

 Approach supports policy and strategy                                              

 Approach is linked to other approaches as 
appropriate                                              

A
p
p
ro
a
ch
 

  TOTAL     0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

  Score   
Elements 

Attributes 
0% 25% 50% 75% 100% 

Implemented 
    

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

 
Approach is implemented 

                                             

Systematic 
    

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

 Approach is deployed in a structured way                                              

D
e
p
lo
y
m
e
n
t 

  TOTAL     0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

  Score   
Elements 

Attributes 
0% 25% 50% 75% 100% 

Measurement     0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

 

Regular measurement of the effectiveness of 
the approach and deployment is carried out                                             

Learning     0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

 

Learning activities are used to identify and 
share best practice and improvement 
opportunities                                              

Improvement     0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

 

Output from measurement & learning is 
analysed & used to identify, prioritise, plan & 
implement improvements                                              

A
ss
e
ss
m
e
n
t 
&
 R

e
v
ie
w
 

  TOTAL     0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

OVERALL  TOTAL     0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 
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ΚΑΡΤΑ RADAR RESULTS 
  Score   

Elements 
Attributes 

0% 25% 50% 75% 100% 

Trends 
    

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

 Trends are positive and / or there 
is sustained good performance                                              

Targets 
    

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

 Targets are achieved 
                                            

 Targets are appropriate 
                                              

Comparisons 
    

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

 

Comparisons with external 
organizations take place & results 

compare well with industry 
averages or acknowledged 'best 

in class'                                             

Causes 
    

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

 
Results are caused by approach 

                                           

R
e
su

lt
s 

  
TOTAL 

    
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

  Score   
Elements 

Attributes 
0% 25% 50% 75% 100% 

Scope 
    

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 
 
95       100 

 Results address relevant areas                                           

  

  TOTAL     0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 

OVERALL  TOTAL     0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 



∆οµές και λειτουργίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε κριτήριο το ευρωπαϊκό µοντέλο 
επιχειρηµατικής αριστείας 

 
 
 

Σελίδα 214 
 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ 

ΧΩΡΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ TACIS ΚΑΙ MEDA ΤΑ 

ΕΤΗ 2000-2003 

 

 

ΧΩΡΑ ΠΟΣΟ ΣΕ € 

 

ΧΩΡΕΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ TACIS   

 

Ρωσία 599.6 

Ουκρανία 435.6 

Μολδαβία 46 

Λευκορωσία 10 

Προγράµµατα για διάφορες χώρες 241 

Σύνολο Tacis 1332.2 

 

ΧΩΡΕΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ MEDA   

 

Αλγερία 181.8 

Αίγυπτο 194.5 

Ιορδανία 169.4 

Λίβανο 55.7 

Μαρόκο 525.3 

Συρία 82.7 

Τυνησία 306.6 

∆υτική ακτή και λωρίδα της γάζας 277.8 

Περιφερειακά προγράµµατα 590.1 

Σύνολο  Meda 2383.9 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ 

ΕΠΓ  

3716.1 

 

ΠΗΓΗ: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2004 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆ 



∆οµές και λειτουργίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε κριτήριο το ευρωπαϊκό µοντέλο 
επιχειρηµατικής αριστείας 

 
 
 

Σελίδα 216 
 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε:  

∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 2000-2006 

 
 
  

 


