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Πεπίλητη 

Κε ηελ παξνχζα εξγαζία αθελφο επηδηψθεηαη ε πεξηγξαθή ηεο δνκήο θαη ιεηηνπξγίαο 

ηεο Κφληκεο Διιεληθήο Αληηπξνζσπείαο (Κ.Δ.Α.) ζηελ έδξα ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο, αθεηέξνπ, επηρεηξείηαη ε ζθηαγξάθεζε ηνπ πιαηζίνπ ηεο ζπλεξγαζίαο ηεο 

Κ.Δ.Α. κε ηα θαζ’ χιελ αξκφδηα εγρψξηα Υπνπξγεία, πξνο πξνβνιή ησλ εζληθψλ 

ζέζεσλ ζε επίπεδν Δ.Δ. θαζψο θαη πξνο ππνδνρή ζε εζληθφ επίπεδν ησλ ελσζηαθψλ 

πνιηηηθψλ. 

Όπσο πξνθχπηεη απφ ηελ δηελεξγεζείζα έξεπλα ζε ζεηξά Υπνπξγείσλ, ε Κ.Δ.Α. 

ραίξεη εθηίκεζεο ζε εζληθφ επίπεδν ελψ ε ζπλεξγαζία ηεο κε ηελ ειιεληθή πνιηηηθή 

εγεζία θαη δεκφζηα δηνίθεζε είλαη έληνλε θαη δηαξθήο. Ζ εηζήγεζή ηεο επί ηεο 

ράξαμεο ηεο επξσπατθήο πνιηηηθήο ηεο ρψξαο ραίξεη βαξχλνπζαο ζεκαζίαο, ζε 

ζεκείν ηέηνην ψζηε, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, λα ππνθαζηζηά αθφκα θαη ην εζληθφ 

θέληξν ιήςεο απνθάζεσλ επί ησλ εθθξεκψλ ελσζηαθψλ δεηεκάησλ. Δληνχηνηο, 

παξφηη ζε απηή ηελ πεξίπησζε ηπγράλεη πιήξνπο αμηνπνίεζεο ε επξσπατθή 

ηερλνγλσζία θαη εκπεηξία ηεο Κ.Δ.Α., ειινρεχεη ν θίλδπλνο πεξηζσξηνπνίεζεο ηεο 

εγρψξηαο δεκφζηαο δηνίθεζεο έλαληη ηεο δηαδηθαζίαο ράξαμεο ησλ ελσζηαθψλ 

πνιηηηθψλ, γεγνλφο πνπ πξνκελχεη, ζε επφκελν ζηάδην, ρακειέο επηδφζεηο επηηπρνχο 

πινπνίεζεο ησλ ίδησλ πνιηηηθψλ ζε εζληθφ επίπεδν.   

Λέξειρ κλειδιά: Κφληκε Διιεληθή Αληηπξνζσπεία, Δπηηξνπή Κνλίκσλ Αληηπξνζψπσλ 

/ EMA, ελσζηαθφο ξφινο ηεο ειιεληθήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο 

 

Abstract 

The object of this paper is twofold. The first is to describe the structure and 

function of the Greek Permanent Representation (G.P.R.) to the EU, on the other 

hand, it does attempt to outline the framework of the two-way cooperation between 

the G.P.R. and the domestic Ministries, aiming to project national positions at EU 

level and to facilitate the reception of EU policies at national level. 

As follows from the conducted research in a number of Ministries, the G.P.R. is 

highly appreciated at national level, while cooperation with the Greek political 

leadership and public administration is strong and durable. Its contribution to the 

European policy of the country enjoys full recognition to the point where, in some 

cases, it substitutes even the national decision-making center on pending EU 

issues. However, although in this case the country takes full advantage of the 

European expertise and experience of G.P.R, there is a risk of marginalization of 

domestic public administration from the process of shaping EU policies, which bodes 

well in the next stage, meaning underperforming successful implementation of the 

same policies at a national level.  

Key words: Greek Permanent Representation, Committee of Permanent 

Representatives / COREPER, EU role of Greek Public Administration 
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Ειζαγωγή 

Ζ ηζηνξηθή εμέιημε ηεο επξσπατθήο νινθιήξσζεο, απφ ηηο απαξρέο ηεο κέρξη 

ζήκεξα, ζπλεπάγεηαη επθαηξίεο αιιά θαη πεξηνξηζκνχο γηα ηα ζπκκεηέρνληα θκ. 

Πξνυπφζεζε γηα ηελ απνθφκηζε νθειψλ απφ ηελ ζπκκεηνρή ζην επξσπατθφ πιαίζην 

ήηαλ θαη παξακέλεη ε πξνεγνχκελε ελδειερήο γλψζε απηνχ ηνπ πιαηζίνπ θαη ε 

επαθφινπζε πιήξεο ζπκκεηνρή ζε απηφ. Οη Κ.Α. ζηελ έδξα ηεο Δ.Δ. ζηνρεχνπλ λα 

δηεπθνιχλνπλ ηελ απφθηεζε απηήο ηεο γλψζεο θαη λα νινθιεξψζνπλ απηή ηελ 

ζπκκεηνρή, επ’ σθειεία φρη κφλν ηνπ εζληθνχ ζπκθέξνληνο  αιιά επ’ σθειεία θαη 

ηνπ θνηλνχ επξσπατθνχ ζπκθέξνληνο. 

Αλάινγε είλαη θαη ε απνζηνιή ηεο Κ.Δ.Α., κε κία θαηά θνηλή νκνινγία αμηνπξεπή 

παξνπζία ζηα επξσπατθά δξψκελα. Βέβαηα, δελ ιείπνπλ παζνγέλεηεο, πνπ εθθηλνχλ 

απφ ηνλ εζληθφ θνξκφ, ε ζεξαπεία ησλ νπνίσλ ζα πνιιαπιαζηάζεη ηελ επξσπατθή 

απήρεζε ησλ εζληθψλ ζέζεσλ θαη ζα εληζρχζεη ηα νθέιε απφ ηελ εγρψξηα 

πινπνίεζε ησλ επξσπατθψλ πνιηηηθψλ. 

Γηα ηελ ζθηαγξάθεζε ηνπ πιαηζίνπ ζπλεξγαζίαο κε ηελ Κ.Δ.Α., επειέγεζαλ πέληε 

εκβιεκαηηθά Υπνπξγεία, είηε κε έληνλε παξαδνζηαθή επξσπατθή δηάζηαζε, φπσο ηα 

Υπνπξγεία Δμσηεξηθψλ, Οηθνλνκηθψλ θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκσλ, είηε κε 

έληνλα αλεξρφκελε θαη νξηδφληηα επξσπατθή δηάζηαζε, φπσο ην Υ.Π.Δ.Θ.Α. θαη ην 

Υ.Υ.Κ.Γ.. 

Ωο πξνο ηε δνκή ηεο εξγαζίαο, απηή αξζξψλεηαη γχξσ απφ πέληε θεθάιαηα. Σην 

πξψην επηρεηξείηαη κηα ζχληνκε αλαθνξά ηνπ ξφινπ θαη ηεο ππνδνκήο ηνπ 

Σπκβνπιίνπ ηεο Δ.Δ., γχξσ απφ ην νπνίν θπξίσο δξαζηεξηνπνηνχληαη νη Κ.Α.. 

Αθνινπζψληαο κηα λνεηή πνξεία απφ ην γεληθφ ζην εηδηθφ θαη απφ ην επξσπατθφ ζην 

εζληθφ, ην δεχηεξν θεθάιαην επηθεληξψλεηαη ζηελ ηζηνξηθή πνξεία, λνκηθφ 

θαζεζηψο, απνζηνιή, αξκνδηφηεηεο, δνκή θαη ζηειέρσζε ηεο Κ.Δ.Α.. Σην ηξίην 

θεθάιαην ζθηαγξαθείηαη ην πιαίζην ζπλεξγαζίαο κε ζεηξά Υπνπξγείσλ ζηελ Διιάδα. 

Σην ηέηαξην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά νη Κ.Α. ηεο Ο.Γ.Γ., ηνπ Ζ.Β. θαη 

ηεο Γαιιίαο, πξνο κεηέπεηηα εμαγσγή ζπγθξηηηθψλ αμηνινγήζεσλ. Δλψ, ζην πέκπην 

θεθάιαην θαηεγνξηνπνηνχληαη ηα ζπκπεξάζκαηα απφ ηηο κειέηεο πεξηπηψζεσλ θαη 

πξνηείλνληαη κέηξα βειηίσζεο θπξίσο ηνπ πιαηζίνπ ζπλεξγαζίαο ηεο Κ.Δ.Α. κε ηελ 

εζληθή δηνίθεζε.    
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1. Το Σσμβούλιο ηης Εσρωπαϊκής Ένωζης 

Θαηεμνρήλ πεδίν φζκσζεο ηεο εζληθήο εθηειεζηηθήο εμνπζίαο κε ηελ ελσζηαθή 

λνκνζεηηθή εμνπζία, ην Σπκβνχιην απνιακβάλεη ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο εληφο ηεο ΔΔ. 

Πξφθεηηαη γηα ην θχξην φξγαλν εθπξνζψπεζεο ηεο θξαηηθήο θπξηαξρίαο, ζε 

ππνπξγηθφ επίπεδν, ζε ηζφηηκε βάζε κεηαμχ ησλ θκ, φπνπ θαη εθθξάδεηαη ε βνχιεζε 

ησλ ηειεπηαίσλ γηα ηα ηεθηαηλφκελα ζηελ Δ.Δ..   

Βαζηθή ηνπ αξκνδηφηεηα είλαη ε άζθεζε, απφ θνηλνχ κε ην Δ.Θ., λνκνζεηηθψλ θαη 

δεκνζηνλνκηθψλ θαζεθφλησλ, αζθψληαο, παξάιιεια, θαζήθνληα ράξαμεο πνιηηηθψλ 

θαη ζπληνληζκνχ. Σπλεδξηάδεη ζηα πιαίζηα ζεηξάο ζπλζέζεσλ, φπνπ ζπκκεηέρνπλ 

εθπξφζσπνη ησλ θπβεξλήζεσλ ησλ θκ, αλαιφγσο ηεο ζεκαηνινγίαο ηεο εκεξήζηαο 

δηάηαμεο. Έηζη, πέξαλ ηνπ Σπκβνπιίνπ Γεληθψλ Υπνζέζεσλ, ην Σπκβνχιην 

ζπλέξρεηαη κε ελλέα αθφκα ζπλζέζεηο (Σηεθάλνπ, 2007: 170-171), ελψ, 

εθπξφζσπνη ησλ θπβεξλήζεσλ (ζε ππνπξγηθφ επίπεδν) ησλ θκ ηεο επξσδψλεο 

ζπλέξρνληαη θαη ζπλεδξηάδνπλ ζηα πιαίζηα ηνπ Eurogroup, αζρνινχκελνη κε 

δεηήκαηα καθξννηθνλνκηθνχ ζπληνληζκνχ θαη ηνπ εληαίνπ λνκίζκαηνο.  

 

1.1. Ζ Πποεδπία ηος Σςμβοςλίος ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ 

Ωο πξνο ηελ Πξνεδξία ηνπ Σπκβνπιίνπ, πιελ ηελ ζχλζεζεο ηνπ Σπκβνπιίνπ 

Δμσηεξηθψλ Υπνζέζεσλ ε νπνία έρεη σο ζηαζεξφ Πξφεδξν ηνλ Ύπαην Δθπξφζσπν 

ηεο ΘΔΠΠΑ-Αληηπξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο (double-hat), απηή αζθείηαη απφ 

πξνθαζνξηζκέλεο νκάδεο ηξηψλ θκ γηα δηάζηεκα 18 κελψλ, νη νπνίεο ζπγθξνηνχληαη 

κε ηζφηηκε ελαιιαγή κεηαμχ ηνπο Θάζε θκ ηεο νκάδαο πξνεδξεχεη εθ πεξηηξνπήο 

φισλ ησλ ζπλζέζεσλ ηνπ Σπκβνπιίνπ, επί εμάκελν.  

Ωο πξνο ηα θαζήθνληα ηεο, ε Πξνεδξία ηνπ Σπκβνπιίνπ επηθεληξψλεηαη θπξίσο ζηε 

ζχγθιεζε ησλ ζπλεδξηάζεσλ θαη ζηελ θαηάξηηζε ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ησλ 

δηαθπβεξλεηηθψλ νξγάλσλ ηεο Δ.Δ. (άξζ.3 παξαξηήκαηνο Δ.Θ.Σ.). Παξάιιεια, 

κεξηκλά γηα ηελ θαιή δηεμαγσγή ησλ ζπδεηήζεσλ ζηα πιαίζηα ηνπ Σπκβνπιίνπ, 

ηεξψληαο ηα πξνβιεπφκελα γηα ηηο κεζφδνπο εξγαζίαο ηνπ ζηνλ Δζσηεξηθφ ηνπ 

Θαλνληζκφ (άξζ.20, παξ.1), εθπξνζσπεί ην Σπκβνχιην ζην Δ.Θ. θαη ζπγθαιεί ηελ 

Δπηηξνπή Σπλδηαιιαγήο κε ην ηειεπηαίν, πξνθεηκέλνπ γηα ηελ πηνζέηεζε ησλ 

λνκνζεηηθψλ πξνηάζεσλ ηεο Δπηηξνπήο (Θξεκιήο & Θσλζηαληφπνπινο, 1994: 29). 

Έηζη, ράξηλ ηεο νκαιφηεξεο δηεμαγσγήο απηψλ ησλ εξγαζηψλ, ε Πξνεδξία δχλαηαη 

λα ιάβεη απνθάζεηο ζε κηα ζεηξά απφ δηαδηθαζηηθά θαη φρη κφλν δεηήκαηα (Thomson, 

2008: 593-617). 

Ζ ρψξα πνπ αζθεί ηελ Πξνεδξία, πξνεδξεχεη ζε φια ηα δηαθπβεξλεηηθά φξγαλα πιελ 

νξηζκέλσλ επηηξνπψλ φπσο πρ. ε Οηθνλνκηθή θαη Γεκνζηνλνκηθή Δπηηξνπή (άξζ.134 

ΣΙΔΔ). Δπηπιένλ, ε Πξνεδξία πξνεδξεχεη θαη ηεο ΔΚΑ-COREPER, σζηφζν, ζηελ ΔΠΑ-

COPS πξνεδξεχεη εθπξφζσπνο ηνπ Ύπαηνπ Δθπξνζψπνπ ηεο Δ.Δ. (Ησαθεηκίδεο, 

2008: 64). Οκνίσο, ζην ζχλνιν ησλ πξνπαξαζθεπαζηηθψλ νξγάλσλ ησλ δηαθφξσλ 

ζπλζέζεσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εηδηθψλ ζπλζέζεσλ, πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη 

κηα θνξά αλά εμάκελν) ηνπ Σπκβνπιίνπ, πιελ ηεο ζχλζεζεο ησλ Δμσηεξηθψλ 

Υπνζέζεσλ, ε Πξνεδξία αζθείηαη απφ εθπξφζσπν ηνπ θκ πνπ αζθεί ηελ Πξνεδξία 
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ζηε ζρεηηθή ζχλζεζε ηνπ Σπκβνπιίνπ, εθηφο αλ ην ίδην ην Σπκβνχιην απνθαζίζεη 

δηαθνξεηηθά. 

 

1.2. Ζ Δπιηποπή Μονίμων Ανηιπποζώπων (ΔΜΑ - COREPER) 

Τηο εξγαζίεο ηνπ Σπκβνπιίνπ πξνεηνηκάδεη, θαηά θχξην ιφγν, ε ΔΚΑ, ηελ νπνία 

απαξηίδνπλ νη επηθεθαιήο ησλ εζληθψλ Κ.Α. ζηελ Δ.Δ. –παξφληνο εθπξνζψπνπ ηεο 

Δπηηξνπήο– ε νπνία θέξεη θαη ηελ επζχλε εθηέιεζεο ησλ εληνιψλ πνπ ηεο αλαζέηεη 

ην Σπκβνχιην (άξζ.16, παξ.7 ΣΔΔ & άξζ.240, παξ.1 ΣΙΔΔ). Πιελ ησλ αλσηέξσ, ε 

ΔΚΑ γεληθφηεξα κεξηκλά γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζπλνρήο ησλ πνιηηηθψλ ηεο Δ.Δ. θαη 

ηεο ηήξεζεο κηαο ζεηξάο αξρψλ (πρ. επηθνπξηθφηεηα). 

Ζ ΔΚΑ έιθεη ηελ θαηαγσγή ηεο απφ ηελ Δπηηξνπή Σπληνληζκνχ (COCOR) ηεο ΔΘΑΦ 

(Hayes-Renshaw et al., 1989: 120). Αηηίεο γηα ηελ δεκηνπξγία ηεο ΔΚΑ απνηέιεζαλ 

ν θφξηνο εξγαζίαο ηνπ Σπκβνπιίνπ, ην δηεπξπλφκελν θαη δπλακηθφ πεδίν δξάζεο 

ησλ –ηφηε– Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ, νη κεγάιεο γεσγξαθηθέο απνζηάζεηο θιπ, 

νδεγψληαο ηηο θπβεξλήζεηο ησλ θκ ζηε ζχζηαζε ελφο δηαθπβεξλεηηθνχ νξγάλνπ, 

κφληκα εγθαηεζηεκέλνπ ζηελ έδξα ησλ Δ.Θ., γηα ηελ πξνεηνηκαζία ησλ εξγαζηψλ ηνπ 

Σπκβνπιίνπ (Παπαγηάλλεο, 1996: 86).   

 

1.2.1. Ιεηηνπξγία θαη αξκνδηφηεηεο 

Ζ ΔΚΑ ζπλέξρεηαη ζε εβδνκαδηαίν επίπεδν ζε δχν ζπλζέζεηο, απηφλνκεο θαη ρσξίο 

ηεξαξρηθή κεηαμχ ηνπο ζρέζε (Θξεκιήο & Θσλζηαληφπνπινο, 1994: 84-85). Αθελφο 

ζε επίπεδν COREPER IΗ, ην νπνίν απνηειείηαη απφ ηνπο Κφληκνπο Αληηπξνζψπνπο 

ησλ θκ, ζε επίπεδν Πξέζβεσλ, πξνεηνηκάδνληαο δεηήκαηα πνπ απαζρνινχλ ην 

Δπξσπατθφ Σπκβνχιην ή/θαη εκπίπηνπλ ζηηο ζπλζέζεηο ηνπ Σ.Γ.Υ., Σ.Δ.Υ., ECOFIN θαη 

Σ.Γ.Δ.Υ., αζρνινχκελε, δειαδή, κε ιεγφκελα δεηήκαηα ‘πςειήο’ πνιηηηθήο. 

Αθεηέξνπ ζπλέξρεηαη ζε επίπεδν COREPER I, ην νπνίν απνηειείηαη απφ ηνπο Αλαπ. 

Κνλίκνπο Αληηπξνζψπνπο, αζρνινχκελε κε δεηήκαηα πνπ εκπίπηνπλ ζηηο ινηπέο 

ζπλζέζεηο ηνπ Σπκβνπιίνπ (πρ. Απαζρφιεζεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Δζσηεξηθήο 

Αγνξάο θιπ), ήηνη κε πην ηερλνθξαηηθά δεηήκαηα. Γελ απνθιείεηαη πάλησο ε 

παξαπνκπή ελφο επαίζζεηνπ πνιηηηθά δεηήκαηνο απφ ηελ COREPER I ζηελ COREPER 

ΗΗ γηα ηελ ιήςε απφθαζεο. Αλεμάξηεηα απφ ηηο δχν ζπλζέζεηο, θάζε έλα απφ ηα δχν 

ηκήκαηά ηεο ιεηηνπξγεί σο εληαία ΔΚΑ έλαληη ηνπ Σπκβνπιίνπ (Θξεκιήο & 

Θσλζηαληφπνπινο, 1994: 85).  

Τηο ζπλαληήζεηο ησλ δχν ζπλζέζεσλ ηεο ΔΚΑ πξνεηνηκάδνπλ δχν νκάδεο: ε νκάδα 

«Antici» γηα ηελ COREPER II θαη ε νκάδα «Mertens» γηα ηελ COREPER Η. Έηζη, θάζε 

πξφηαζε ή επηθχιαμε θαζελφο εθ ησλ Κνλίκσλ Αληηπξνζσπεηψλ επί φπνηνπ 

δεηήκαηνο, πξψηα ππνβάιιεηαη ζηελ κία εθ ησλ δχν νκάδσλ, θαηαγξάθεηαη απφ ηνλ 

πξνεδξεχνληα, ελ ζπλερεία ελεκεξψλεηαη θαη θαηαγξάθεηαη ην ζχλνιν ησλ 

πξνηάζεσλ/παξαηεξήζεσλ απφ ηελ Γ.Γ. ηνπ Σπκβνπιίνπ θαη αθνινχζσο 

ελεκεξψλνληαη νη κεηέρνληεο ζε COREPER Η/II (Rigaut, 2000: 3). 

Τα δεηήκαηα γηα ηα νπνία επηηπγράλεηαη ζπκθσλία ζε επίπεδν ΔΚΑ, πξνσζνχληαη 

ζην Σπκβνχιην θαη εγγξάθνληαη ζηελ εκεξήζηα δηάηαμή ηνπ σο ζεκεία «Α» θαη 
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ηπγράλνπλ ηππηθήο έγθξηζεο (αθνξνχλ πεξίπνπ ηα 2/3 ησλ απνθάζεσλ ηνπ 

Σπκβνπιίνπ) φπσο αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Δ.Θ.Σ., κε 

ειάρηζηεο πεξηπηψζεηο επαλεμέηαζεο απφ ην Σπκβνχιην ελφο ζέκαηνο γηα ην νπνίν 

έρεη ήδε ππάξμεη ζπκθσλία ζε επίπεδν ΔΚΑ.  

Γηα ηα ζέκαηα γηα ηα νπνία δελ επηηπγράλεηαη ζπκθσλία ζε επίπεδν ΔΚΑ, απηά 

εηζάγνληαη ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε σο ζεκεία «Β», κε κλεία ηνπ επηδησθφκελνπ 

απνηειέζκαηνο (πρ. δηαπξαγκάηεπζε, ζπδήηεζε πξνζαλαηνιηζκνχ θιπ), γεγνλφο 

πνπ πξνυπνζέηεη εθ λένπ ζπδήηεζή ηνπο ζε επίπεδν Σπκβνπιίνπ πξνο αλαδήηεζε 

ζπκθσλίαο ζε πνιηηηθφ, πιένλ, επίπεδν1. Κεηαμχ ησλ ζεκείσλ «Β» ζπγθαηαιέγνληαη 

κεξηθέο θνξέο θαη ηα ιεγφκελα «νηνλεί ζεκεία Β» ή αιιηψο «ςεπδνζεκεία Β», ηα 

νπνία πξφθεηηαη, θαηά βάζε, γηα ζεκεία «Α» θαη γηα ηα νπνία θξίλεηαη σο αλαγθαία ε 

ζπδήηεζή ηνπο ζε επίπεδν Σπκβνπιίνπ είηε γηα ιφγνπο παξνπζίαζεο είηε 

πξνθεηκέλνπ λα αξζεί θάπνηα επηθχιαμε ζε πνιηηηθφ επίπεδν2.  

Πξαθηηθά, ε ΔΚΑ, ππφ πξνυπνζέζεηο, ιακβάλεη ζεηξά δηαδηθαζηηθψλ απνθάζεσλ 

(άξζξ. 19 ηνπ παξαξηήκαηνο ηνπ Δ.Θ.Σ). Δληνχηνηο, ζηεξείηαη θαλνληζηηθήο 

αξκνδηφηεηαο κηα πνπ ε αξκνδηφηεηα ιήςεο απνθάζεσλ, ηα ζρέδηα ησλ νπνίσλ 

επεμεξγάδεηαη θπξίσο ε ΔΚΑ, αλήθεη ζην Σπκβνχιην. Παξάιιεια, κεξηκλά θαη γηα 

ηελ πινπνίεζε ησλ απνθάζεσλ πνπ ιακβάλεη ην Σπκβνχιην θαζψο θαη γηα ηελ 

λνκνηερληθή επεμεξγαζία ησλ πξάμεσλ πνπ απηφ εθδίδεη.  

Πξνρσξψληαο ζε κία πξψηε αμηνιφγεζε ηνπ ξφινπ ηεο ΔΚΑ, ζα κπνξνχζε λα 

ππνζηεξηρηεί φηη είζηζηαη νη δηαθπβεξλεηηθνί ζεζκνί ηεο Έλσζεο, φπσο ην Δπξσπατθφ 

Σπκβνχιην, ην Σπκβνχιην ή ε ΔΚΑ, λα αληηκεησπίδνληαη κνλνπσιηαθά σο αξέλεο 

πξνβνιήο εζληθψλ ζπκθεξφλησλ, δεδνκέλνπ φηη απαξηίδνληαη απφ εθπξνζψπνπο 

ησλ θκ. Δληνχηνηο, ε ζεψξεζε απηή θξίλεηαη σο κνλφπιεπξε, δεδνκέλνπ φηη ζηα 

πιαίζηα φισλ απηψλ ησλ ζεζκψλ ηειηθφ δεηνχκελν ήηαλ θαη είλαη ε ζχλζεζε ησλ 

εζληθψλ ζπκθεξφλησλ ζηα πιαίζηα κηαο θνηλήο επξσπατθήο ζέζεο, γεγνλφο πνπ 

επέηξεςε ηελ αλάπηπμε ηνπ επξσπατθνχ νηθνδνκήκαηνο3.  

Έηζη θαη ε ΔΚΑ, παξφηη απαξηίδεηαη απφ εληνινδφρνπο ησλ θπβεξλήζεσλ, ιεηηνπξγεί 

πξαθηηθά σο έλα πιαίζην δηχιηζεο θαη ζπγθεξαζκνχ ην εζληθνχ ζπκθέξνληνο, απφ 

θνηλνχ κε ηηο απφςεηο ηεο Δπηηξνπήο (ζε ξφιν ζεκαηνθχιαθα ηνπ ελσζηαθνχ 

ζπκθέξνληνο), κε ηα κέιε ηεο ΔΚΑ λα κεηαηξέπνληαη ελ ηέιεη ζε κεζνιαβεηέο ζηηο 

θπβεξλήζεηο ηνπο ππέξ ηεο Δ.Δ.. Έηζη εδξαηψλεηαη θαη κηα ππεξεζληθή δηάζηαζε ηνπ 

                                                           
1
 ε θάζε πεξίπησζε, κέξηκλα ηφζν ηνπ πξνεδξεχνληνο φζν θαη ζπλνιηθά ηεο ΔΚΑ είλαη ε εμάληιεζε θάζε πεξηζσξίνπ 

δηαπξαγκάηεπζεο θαη ε επίηεπμε ζπκθσλίαο γχξσ απφ έλα δήηεκα θαη ε επαθφινπζε παξαπνκπή ηνπ σο ζεκείνπ «Α» 
ζην πκβνχιην, παξά σο ζεκείν «Β», αθελφο πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί κηα «ζπκθφξεζε» ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο 
ηνπ πκβνπιίνπ αθεηέξνπ πξνθεηκέλνπ λα κελ απηφ-ππνλνκεπζεί ν ξφινο ηεο ΔΚΑ (Θξεκιήο & Θσλζηαληφπνπινο, 
1994: 87). πλήζσο εηζάγνληαη πέληε έσο δέθα ζεκεία «Β» αλά εκεξήζηα δηάηαμε, ελψ δελ απνθιείεηαη λα ζπγθιεζεί ην 
πκβνχιην γηα λα αζρνιεζεί έζησ θαη κε έλα ζεκείν «Β», αλ ην ζέκα είλαη ζεκαληηθφ θαη επείγνλ (ν.π., ζει. 62). 
2
 Κε άιια ιφγηα, ε εμέηαζε ελφο ζέκαηνο ζην πκβνχιην πξνυπνζέηεη πξνεγνχκελε εμέηαζή ηνπ απφ ηνπο Κφληκνπο 

Αληηπξνζψπνπο. Έηζη, ε ΔΚΑ αλαδεηά ζπκθσλία ζην επίπεδφ ηεο γχξσ απφ έλα δήηεκα πξηλ απηφ εμεηαζηεί απφ ην 
πκβνχιην. Παξάιιεια, φπσο αλαθέξεηαη ζην άξζξν 19 ηνπ Δ..Θ.., ε ΔΚΑ δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηελ αλαδήηεζε 
ζπκθσληψλ αιιά κεξηκλά ηαπηφρξνλα γηα ηελ πιεξέζηεξε δπλαηή παξνπζίαζε ελφο θαθέινπ ζε επίπεδν πκβνπιίνπ, 
εηζεγνχκελε πξνζαλαηνιηζκνχο θαη επηινγέο. Δίλαη δπλαηφ, ζε επείγνπζεο πεξηπηψζεηο, ην πκβνχιην λα απνθαζίδεη 
νκφθσλα ην ρεηξηζκφ ελφο ζέκαηνο ρσξίο πξνεγνχκελε εκπινθή ηεο ΔΚΑ. 
3
 ρεηηθή είλαη ε άπνςε πνπ ζέιεη λα ηζρχεη γηα ηελ ΔΚΑ έλαληη ηνπ θαζήθνληφο ηεο πξνο ην πκβνχιην θαη θαη‟ 

επέθηαζε πξνο ην ζχλνιν ηνπ ελσζηαθνχ νηθνδνκήκαηνο: «…there is an obligation of result, which the permanent 
representatives find is an unwritten part of the job description» κε ηνπο ίδηνπο ηνπο Κνλίκνπο Αληηπξνζψπνπο λα 
νκνινγνχλ γηα ηα δεηήκαηα πνπ ρεηξίδνληαη: «…If we have to take it to the Council, there is a sense that we have 
failed» (Lewis, 2002: 278-279). 
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ζεζκνχ, κε ηελ κεζνιάβεζε θαη ηνπ κεραληζκνχ ηεο θνηλσληθνπνίεζεο4, 

πξνζδίδνληαο ζηελ ΔΚΑ έλα: «Janus face» (Lewis, 2002: 295).   

 

1.3. Ομάδερ επγαζίαρ 

Κηα απφ ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο ΔΚΑ είλαη θαη ε εληνιή ζχζηαζεο ν.ε. ή επηηξνπψλ, 

ζηα πιαίζηα ηνπ Σπκβνπιίνπ. Σε απηέο αλαηίζεηαη ε εθηέιεζε θαζεθφλησλ 

πξνεηνηκαζίαο ή κειέηεο δεηεκάησλ πνπ ζα εμεηαζηνχλ ζε επίπεδν ΔΚΑ θαη, έπεηηα, 

Σπκβνπιίνπ. Οη ελ ιφγσ ad hoc νκάδεο ζπζηήλνληαη κε ζθνπφ ηελ εμέηαζε, ζε 

πξψην επίπεδν, ησλ πξνηάζεσλ ηεο Δπηηξνπήο πξνο ην Σπκβνχιην, φζνλ αθνξά 

δεηήκαηα πνπ απαηηνχλ εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο. Αλαιφγσο ηνπ πξνο εμέηαζε 

δεηήκαηνο, νη νκάδεο απηέο έρνπλ ρξνληθά πεξηνξηζκέλε απνζηνιή. Βέβαηα, ζηα 

πιαίζηα ηνπ Σπκβνπιίνπ ιεηηνπξγνχλ θαη κφληκεο ν.ε., νη νπνίεο ζπζηήλνληαη κε 

απεπζείαο απφθαζε ηνπ (Θξεκιήο & Θσλζηαληφπνπινο, 1994: 86, 95). Τν αθφινπζν 

ζρήκα είλαη ελδεηθηηθφ ηνπ θνκβηθνχ ξφινπ ησλ ν.ε. ζηελ ελσζηαθή λνκνζεηηθή 

δηαδηθαζία: 

Γιάγπαμμα 1: Η Γιαδικαζία Λήτηρ Αποθάζευν ζηο Δζυηεπικό ηος 

Σςμβοςλίος

Πηγή: Häge, 2008: 536 

Οη ηειηθέο εθζέζεηο θαη πνξίζκαηα ησλ ελ ιφγσ νκάδσλ θαηαηίζεληαη ζηελ ΔΚΑ, 

ζπκβάιινληαο ζηελ πξνεηνηκαζία ησλ εξγαζηψλ ηεο. Οη νκάδεο απηέο απαξηίδνληαη 

απφ δηνηθεηηθά ζηειέρε ησλ θκ (κε ηηο Κ.Α. λα κεξηκλνχλ γηα ηελ ζηειέρσζή ηνπο) 

θαη ηεο Δπηηξνπήο. Πξνεδξεχνληαη απφ εθπξφζσπν ηεο ρψξαο πνπ αζθεί ηελ 

Πξνεδξία ηνπ Σπκβνπιίνπ (εθηφο θη αλ ε ΔΚΑ απνθαζίζεη δηαθνξεηηθά) θαη εχινγα 

ππφθεηληαη ζηνλ έιεγρν ηεο ΔΚΑ. Τν ζχλνιν ησλ δηαθπβεξλεηηθψλ νξγάλσλ, πνπ 

                                                           
4
 Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε έξεπλα ηνπ Lewis γηα ηελ δηηηή θχζε ηεο ΔΚΑ θαη ηελ ηάζε θνηλσληθνπνίεζεο ησλ εζληθψλ 

δξψλησλ ζην πιαίζην ηεο, ελφο εθ πξψηεο φςεσο δηαθπβεξλεηηθνχ νξγάλνπ ζεκαίλνπζαο αμίαο γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο 
Δ.Δ., κε αθνξκή ηε δηαπξαγκάηεπζε Οδεγίαο πνπ πξνέβιεπε ηε ζπκκεηνρή ππεθφσλ άιισλ θκ ηεο Δ.Δ. ζηηο ηνπηθέο 
εθινγέο ηνπ θκ δηακνλήο. Υξεζηκνπνηψληαο ηέζζεξηο ππνζέζεηο θαη ζέηνληαο ζεηξά δηιεκκάησλ, ν ζπγγξαθέαο 
αληηπαξαζέηεη ηνλ κεραληζκφ θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο θνηλσληθνπνίεζεο κε απιέο αζθήζεηο δηπισκαηίαο. Δληνχηνηο, δελ 
παξαιείπεη λα αλαθεξζεί ζε λφξκεο θαη αμίεο πνπ θαζνξίδνπλ ηνλ ηξφπν ιήςεο απνθάζεσλ ζηελ COREPER, 
θσηνγξαθίδνληαο ηνλ κεραληζκφ θαη ηα απνηειέζκαηα κηαο γλήζηαο δηαδηθαζίαο θνηλσληθνπνίεζεο (Lewis, 2005) 
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απνηεινχλ ηε βάζε ηεο δνκήο ηνπ Σπκβνπιίνπ, θαηαγξάθνληαη αλαιπηηθά ζε 

Σεκείσκα ηεο Γ.Γ. ηνπ Σπκβνπιίνπ5. 

Αλ νη ν.ε. θαηαιήμνπλ ζε ζπκθσλία γχξσ απφ ηελ ππφ εμέηαζε λνκνζεηηθή πξφηαζε 

ηεο Δπηηξνπήο, ηφηε ν θάθεινο ζεκεηψλεηαη σο ζεκείν «Η» θαη πξνσζείηαη ζηα 

αλψηεξα επίπεδα, φπσο ηεξαξρηθά αλψηεξεο επηηξνπέο, αθνινχζσο ζην COREPER, 

φπνπ ζεκεηψλεηαη σο ζεκείν «Α» θαη ελ ηέιεη ζην Σπκβνχιην πξνο ηειηθή έγθξηζε, 

ρσξίο πεξαηηέξσ ζπδήηεζε, πιελ εμαηξέζεσλ (Häge, 2008: 535). Αλ δελ θαηαζηεί 

εθηθηή ε ζπκθσλία ζε επίπεδν νκάδσλ εξγαζίαο/εκπεηξνγλσκφλσλ ηφηε ην δήηεκα 

παξαπέκπεηαη σο ζεκείν «ΗΗ» γηα πεξαηηέξσ επεμεξγαζία θαη αλαδήηεζε ζπκθσλίαο 

ζε αλψηεξν επίπεδν (πρ. COREPER) – (ν.π., ζει. 536). 

 

1.4. Αξιολόγηζη 

Αξθεηνί εξεπλεηέο ησλ επξσπατθψλ δεηεκάησλ αλαδεηθλχνπλ  ηνλ ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθφ ξφιν ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαθπβεξλεηηθψλ νξγάλσλ πνπ ππφθεηληαη ζην 

Σπκβνχιην, αλαθνξηθά κε ηελ ηειηθή επεμεξγαζία θαη πηνζέηεζε (απφ πιεπξάο 

Σπκβνπιίνπ πάληα) ηεο ελσζηαθήο λνκνζεζίαο. To 2006 νη Hayes-Renshaw θαη 

Wallace ππνζηήξηδαλ φηη νη Υπνπξγνί εκπιέθνληαλ πξαγκαηηθά, θαη’ έηνο, κφιηο ζην 

34% ησλ ηειηθψλ απνθάζεσλ ηνπ Σπκβνπιίνπ (Häge, 2008: 540), κε ην ζχλνιν 

ησλ ππφινηπσλ απνθάζεσλ λα έρεη ηειηθά δηακνξθσζεί ζε θαηψηεξν ηερλνθξαηηθφ 

επίπεδν (ήηνη ΔΚΑ, ινηπέο επηηξνπέο θαη ν.ε.). Άιινη εξεπλεηέο ππνζηεξίδνπλ φηη 

ηνπιάρηζηνλ ην 50% ησλ απνθάζεσλ ηνπ Σπκβνπιίνπ ηπγράλνπλ νπζηαζηηθήο 

επεμεξγαζίαο απφ ηνπο Υπνπξγνχο-κέιε ηνπ ελψ άιιεο κειέηεο ξίρλνπλ απηφ ην 

πνζνζηφ κεηαμχ 10-30% ησλ απνθάζεσλ ηνπ Σπκβνπιίνπ (Olsen, 2010).  

Πέξαλ ησλ κεζνδνινγηθψλ δεηεκάησλ θαζψο θαη ησλ δηαθνξεηηθψλ επηζηεκνληθψλ 

εθηηκήζεσλ γηα ηνλ θαηακεξηζκφ εξγαζίαο (άξα θαη ζεκαζίαο) κεηαμχ Υπνπξγψλ-

κειψλ ηνπ Σπκβνπιίνπ θαη θαηψηεξσλ ηεξαξρηθά επηπέδσλ (Häge, 2008: 538-543), 

απνηειεί επξχηεξε παξαδνρή ν αζφξπβνο πιελ ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο ξφινο απηψλ 

ησλ νκάδσλ θαη επηηξνπψλ ζηελ νπζηαζηηθή δηακφξθσζε ηνπ ηειηθνχ ζρεδίνπ ησλ 

απνθάζεσλ ηνπ Σπκβνπιίνπ. Ο Häge εμεηάδνληαο ηελ δηαδηθαζία πηνζέηεζεο 180 

λνκηθά δεζκεπηηθψλ (πιελ ζπζηάζεσλ θαη γλσκψλ) απνθάζεσλ (απφ φια ηα πεδία 

πνιηηηθήο) ηνπ Σπκβνπιίνπ, ην 2003, θαηαιήγεη λα παξνπζηάδεη ηνπο Υπνπξγνχο-

κέιε ηνπ Σπκβνχιηνπ νπζηαζηηθά ππεχζπλνπο γηα ηελ επεμεξγαζία θαη ιήςε 

απνθάζεσλ ζην 35% ησλ πεξηπηψζεσλ6, αλ θαη ζπδήηεζαλ γηα ην 48% ησλ 

πεξηπηψζεσλ, κε ην 22% ησλ απνθάζεσλ λα ιακβάλεηαη ζε αλψηεξεο επηηξνπέο 

(ήηνη ΔΚΑ) θαη ην ελαπνκείλαλ αιιά δηφινπ επθαηαθξφλεην 43% απφ ηηο νκάδεο 

εξγαζίαο/εκπεηξνγλσκφλσλ (ν.π., ζει. 545-547 & 551-553). Δπηβεβαηψλεηαη, θαη’ 

απηφλ ηνλ ηξφπν, ν θαίξηνο ξφινο ησλ θαηψηεξσλ ηεξαξρηθά ηερλνθξαηψλ ζηελ 

νπζηαζηηθή δηακφξθσζε ηεο ελσζηαθήο λνκνζεζίαο (απφ πιεπξάο Σπκβνπιίνπ). 

Σρεκαηηθά ηα παξαπάλσ πνζνζηά ζα κπνξνχζαλ λα απεηθνληζηνχλ σο εμήο: 

 

                                                           
5
 Βιέπε Council of the European Union, 11903/11, POLGEN 104, 22-06-2011 

6
 Δπηβεβαηψλνληαο νπζηαζηηθά ηηο πξνεγνχκελεο εθηηκήζεηο ησλ Hayes-Renshaw θαη Wallace, παξφηη αθνινχζεζε 

δηαθνξεηηθή κεζνδνινγία 
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Σσήμα 1: Οςζιαζηική Σςμμεηοσή ζηη Λήτη ηυν Τελικών Αποθάζευν ηος 

Σςμβοςλίος 

35%

22%

43%
Υπουργοί-μζλη του
Συμβουλίου

Ανώτερεσ Επιτροπζσ (πχ. ΕΜΑ,
ΕΠΑ κλπ)

Ομάδεσ
Εργαςίασ/Εμπειρογνωμόνων

 

1.5. Μόνιμερ Ανηιπποζωπείερ 

Σεκαληηθφ ξφιν ζηε ζηειέρσζε θαζψο θαη ζηελ θαζνδήγεζε ησλ αλσηέξσ 

επηηξνπψλ θαη νξγάλσλ, ηδίσο κεζνχζεο ηεο Πξνεδξίαο ηνπ Σπκβνπιίνπ, 

δηαδξακαηίδνπλ νη Κ.Α. ησλ θκ ζηηο Βξπμέιιεο θαη ιεηηνπξγνχλ κφληκα σο ην «απηί», 

ε «θσλή» αιιά θαη ην «καθξχ ρέξη» ησλ θπβεξλήζεσλ θαη ησλ δεκνζίσλ 

δηνηθήζεσλ ησλ θκ ζηα ελσζηαθά δξψκελα.  

Τσλ εζληθψλ Κ.Α. είζηζηαη λα εγείηαη πςειφβαζκνο δηπισκάηεο κε ηνλ Αλαπιεξσηή 

ηνπ επίζεο λα πξνέξρεηαη απφ ηνλ δηπισκαηηθφ θιάδν, πιελ ηεο Γεξκαλίαο, φπνπ ν 

Αλαπιεξσηήο πξνέξρεηαη απφ ην Υπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, θαη ηεο Βξεηαλίαο, ν 

Αλαπιεξσηήο Αληηπξφζσπνο ηεο νπνίαο ζπλήζσο πξνέξρεηαη απφ ην Υπνπξγείν 

Δκπνξίνπ θαη Βηνκεραλίαο (Lewis, 2002: 285). Ζ επηινγή ηεο εγεζίαο ησλ Κ.Α. 

επαθίεηαη ζηηο θπβεξλήζεηο ησλ ρσξψλ κειψλ7.  

 

 

 

 

 

                                                           
7 Δλδεηθηηθά, σο πξνο ηα θξηηήξηα επηινγήο, είλαη ηα παξαδείγκαηα δηνξηζκνχ ή αλάθιεζεο Κνλίκσλ Αληηπξνζψπσλ απφ 
ηηο θπβεξλήζεηο ηνπο: «Sympathy with governmental policy seems to be more of a determining factor for nomination in 
Spain and France than is the case in Ireland. General de Gaulle placed „dependable‟ men in Brussels in the 1950s and 
1960s, who were sympathetic to his policy of creating an intergovernmental Community with France at the helm. 
Likewise, in January 1986, the French Permanent Representative, Luc de la Barre de Nanteuil, was recalled to Paris for 
having criticized certain governmental decisions in private and above all, for not being „dependable‟ in the context of 
future cohabitalion (Le Monde, 5-6/1/86). In Ireland, the appointment is not partisan – long established habits of 
national administration and the fact that membership of the European Communities is not an issue which divides the 
political parties, means that the Ambassador is chosen in Dublin on the basis of merit rather than political affiliation.» 
(Hayes-Renshaw et al., 1989: 126) 
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2. Η Μόνιμη Ελληνική Ανηιπροζωπεία ζηην Εσρωπαϊκή 

Ένωζη (Μ.Ε.Α.) 

Ζ ζπκκεηνρή ησλ θκ ζηε δνκή ηνπ Σπκβνπιίνπ εμαζθαιίδεηαη κέζα απφ ηηο Κ.Α., νη 

νπνίεο κφληκα εδξεχνπλ ζηελ έδξα ηεο Δ.Δ.. Έηζη, νη Κ.Α. κεξηκλνχλ γηα ηελ εζληθή 

εθπξνζψπεζε, κεηαμχ άιισλ, ηφζν ζηηο ν.ε. ηνπ Σπκβνπιίνπ φζν θαη ζηηο ζπλζέζεηο 

ηεο ΔΚΑ, θαη φπνπ αιινχ θξηζεί επηβεβιεκέλε ε εζληθή παξνπζία, ζε ππεξεζηαθφ 

επίπεδν. Αλάινγα αληαπνθξίλεηαη θαη ε Κ.Δ.Α., κε βίν πιένλ ησλ 50 εηψλ, φπσο 

αλαιχεηαη αθνινχζσο. 

 

2.1. Σύζηαζη, Νομικό Πλαίζιο και Υπαγωγή 

2.1.1. Απφ ηελ πκθσλία χλδεζεο (1961) κέρξη ηελ επηβνιή Γηθηαηνξίαο 
(1967) 

Ζ Κ.Δ.Α. ζπζηάζεθε κε ην άξζ.6 ηνπ λ.4226/1962, κε ηνλ νπνίν θπξψζεθε ε 

Σπκθσλία Σχλδεζεο Διιάδαο – Δπξσπατθήο Οηθνλνκηθήο Θνηλφηεηαο (9 Ηνπιίνπ 

1961).  

Θαηά ην ίδην άξζξν, ε Κ.Δ.Α. ππαγφηαλ ζην -ηφηε- Υπνπξγείν Σπληνληζκνχ, αλ θαη ν 

επηθεθαιήο ηεο νξηδφηαλ θαηφπηλ ζπλαπφθαζεο ησλ Υπνπξγψλ Σπληνληζκνχ θαη 

Δμσηεξηθψλ, πξνεξρφκελνο απφ ην πςειφβαζκν δηπισκαηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ ΥπΔμ ή 

ήηαλ πξφζσπν επξχηεξνπ θχξνπο, κε ηδηαίηεξε γλψζε ησλ επξσπατθψλ θαη 

νηθνλνκηθψλ δεηεκάησλ, ν νπνίνο ειάκβαλε θαη ηνλ βαζκφ ηνπ Πξέζβε, αλ δελ ήηαλ 

ήδε. Ζ γεληθφηεξε δε ζηειέρσζε ηεο Κ.Δ.Α. απνθαζηδφηαλ απφ ηνλ Υπνπξγφ 

Σπληνληζκνχ. 

Ζ ππαγσγή ηεο Κ.Δ.Α. ζην νηθνλνκηθφ επηηειείν ηεο Θπβέξλεζεο ήηαλ εχινγε, ελ 

έηεη 1962, θαζφζνλ ηφζν ην πεξηερφκελν ηεο Σπκθσλίαο Σχλδεζεο φζν θαη ε 

επξχηεξε ελαζρφιεζε ηεο –ηφηε– ΔΟΘ αθνξνχζαλ απνθιεηζηηθά νηθνλνκηθά θαη 

εκπνξηθά δεηήκαηα. 

 

2.1.2. Κεηαπνιίηεπζε θαη έληαμε ζηηο Δπξσπατθέο Θνηλφηεηεο 

Ζ απνθαηάζηαζε ηεο Γεκνθξαηίαο (1974) αλαδσνγφλεζε ηελ επξσπατθή πξννπηηθή 

ηεο ρψξαο, ηφζν γηα ιφγνπο πνιηηηθνχο (δηαζθάιηζε ηνπ δεκνθξαηηθνχ 

πνιηηεχκαηνο) θαη εζληθνχο (‘αλάρσκα’ αζθάιεηαο απέλαληη ζηελ αλαζεσξεηηθή 

Τνπξθία) φζν θαη νηθνλνκηθνχο (έληαμε ζηελ επεκεξνχζα νκάδα ησλ ρσξψλ ηεο 

Γπηηθήο Δπξψπεο). Σηφρεπζε ήηαλ ε πιήξεο έληαμε ηεο ρψξαο ζηηο Δ.Θ. 

(Ησαθεηκίδεο, 1998: 47). Δχινγα ζα κπνξνχζε θάπνηνο λα ηζρπξηζηεί φηη ε αλσηέξσ 

αλαβάζκηζε ηεο επξσπατθήο ζηξαηεγηθήο ηεο ρψξαο αληαλαθιάηαη θαη ζηελ 

αλαβάζκηζε/δηεχξπλζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Κ.Δ.Α., φζνλ αθνξνχζε εθείλν ην 

θνκκάηη πνπ πξνεξρφηαλ απφ ην Υπνπξγείν Δμσηεξηθψλ, φπσο απνηππσλφηαλ ζηνλ 

λέν Οξγαληζκφ ηνπ Υπνπξγείνπ (1976). Έηζη, ζην άξζ.154 ηνπ λ.419/1976 γηλφηαλ 

αλαθνξά ζε πξνζσπηθφ θαηά ηη δηεπξπκέλν έλαληη φζσλ νξίδνληαλ ζην άξζ.6 ηνπ 
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λ.4226/1962. Θαηά ηα ινηπά, ε Κ.Δ.Α. παξέκελε πξσηίζησο αξκνδηφηεηα ηνπ 

Υπνπξγείνπ Σπληνληζκνχ. 

Ζ επηβεβαίσζε ηεο ππαγσγήο ηεο Κ.Δ.Α. ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Υπνπξγείνπ 

Σπληνληζκνχ, φπσο θαη επξχηεξα ε εθπξνζψπεζε ηεο ρψξαο ζηηο Δ.Θ., ελφςεη 

κάιηζηα ηεο αίηεζεο θαη ησλ επαθφινπζσλ δηαπξαγκαηεχζεσλ έληαμεο ζε απηέο, 

έιαβε ρψξα κε ηνλ λ.445/1976. Ο ηειεπηαίνο φξηδε ζηελ πξψηε παξάγξαθν ηνπ 

πξψηνπ άξζξνπ: «Ζ Διιάο εθπξνζσπείηαη θαηά ηαο πάζεο θχζεσο 

δηαπξαγκαηεχζεηο, ζπλελλνήζεηο θαη επαθάο κεηά ή εληφο ηνπ πιαηζίνπ ησλ 

Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ ππφ ηνπ Υπνπξγνχ Σπληνληζκνχ, ελεξγνχληνο ζπκθψλσο 

πξνο ηαο νδεγίαο ηνπ Πξσζππνπξγνχ, φζηηο δχλαηαη θαηά πάζαλ πεξίπησζηλ λα 

αλαιακβάλε θαη απηνπξνζψπσο ηελ θαη’ απηάο εθπξνζψπεζηλ ηεο Φψξαο».  

Γηεχξπλζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Κ.Δ.Α. επήιζε εθ λένπ κε ηνλ λ.992/1979, ν νπνίνο 

πξνέβιεπε επξχηεξε αλαδηνξγάλσζε ησλ Υπνπξγείσλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο 

αληαπφθξηζεο ησλ δηνηθεηηθψλ/ππεξεζηαθψλ πξνθιήζεσλ πνπ ζπλεπαγφηαλ ε 

έληαμε ηεο ρψξαο ζηηο ηξεηο Δ.Θ..  

Ζ αλσηέξσ θαηάζηαζε αλεηξάπε άξδελ ιίγν πξηλ ηεζεί ζε ηζρχ ε Σπκθσλία Έληαμεο 

ηεο Διιάδαο ζηηο Θνηλφηεηεο (1981). Έηζη, κε ηνλ λ.1104/1980 ην ΥπΔμ αλέιαβε 

πξσηεχνληα ξφιν ζηελ επξσπατθή πνιηηηθή ηεο ρψξαο, κε ηελ Κ.Δ.Α. λα ηίζεηαη ππφ 

ηελ αξκνδηφηεηά ηνπ. Δηδηθφηεξα, ζην πξψην άξζξν νξηδφηαλ φηη: «Ζ Διιάο 

εθπξνζσπείηαη ζε φιεο ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο, ζπλελλνήζεηο θαη επαθέο κε ηηο 

Δπξσπατθέο Θνηλφηεηεο ή εληφο ηνπ πιαηζίνπ ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ απφ ηνλ 

Υπνπξγφ Δμσηεξηθψλ»8.  

Σην άξζξν 5 ηνπ ίδηνπ λφκνπ γηλφηαλ ηδηαίηεξε αλαθνξά ζην λέν θαζεζηψο ηεο 

Κ.Δ.Α., γηα ηελ νπνία πξνβιεπφηαλ φηη: «Ζ Κφληκνο Διιεληθή Αληηπξνζσπεία… 

ππάγεηαη ζην εμήο ζην Υπνπξγείν Δμσηεξηθψλ. Σηνλ Υπνπξγφ Δμσηεξηθψλ 

πεξηέξρνληαη ζην εμήο φιεο νη αξκνδηφηεηεο ηηο νπνίεο αζθνχζε κέρξη ηψξα ν 

Υπνπξγφο Σπληνληζκνχ…».  

 

2.2. Αποζηολή και Θαθήκονηα 

Ζ απνζηνιή ηεο Κ.Δ.Α. εληάζζεηαη ζηελ επξχηεξε απνζηνιή ηνπ ΥπΔμ. Σην πξψην 

άξζξν ηνπ λ.3566/2007 (Οξγαληζκφο ηνπ ΥπΔμ), αλαθέξεηαη φηη: «Απνζηνιή ηνπ 

Υπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ είλαη ε άζθεζε ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ηεο ρψξαο, ε νπνία 

πεξηιακβάλεη: 

α. ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηηο δηεζλείο ζρέζεηο, ηε δηεζλή ζπλεξγαζία θαη ηε δηεζλή 

πνιηηηθή ηεο ρψξαο, 

β. ηε δηεζλή εθπξνζψπεζε ηεο ρψξαο, 

                                                           
8 Αλάινγε αλαθνξά πεξηιακβαλφηαλ θαη ζην άξζξν 2 φπνπ γηλφηαλ κλεία ζηηο εηδηθφηεξεο αξκνδηφηεηεο ηνπ Τπνπξγείνπ 
Δμσηεξηθψλ, φπσο: «Ζ εθπξνζψπεζε ηεο ρψξαο ζηηο Δπξσπατθέο Θνηλφηεηεο θαη ε δηεμαγσγή ζπλελλνήζεσλ ή 
δηαπξαγκαηεχζεσλ κέζα ζηα πιαίζηα ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ, θαζψο θαη ε ράξαμε ηεο αθνινπζεηέαο θαηά ηηο 
ζπλελλνήζεηο ή δηαπξαγκαηεχζεηο απηέο ηαθηηθήο… [θαη] Ζ ζπκκεηνρή ζην πκβνχιην Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ θαη ζηα 
ππαγφκελα ζ‟ απηφ φξγαλα θαζψο θαη ε παξνπζίαζε ησλ ειιεληθψλ ζέζεσλ πάλσ ζηα ζέκαηα αξκνδηφηεηνο ηνπ 
πκβνπιίνπ θαη ησλ νξγάλσλ ηνπ θαη ε ζπκκεηνρή ζηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ πάλσ ζηα θνηλνηηθά ζέκαηα, 
ζχκθσλα…». 
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γ. ηελ πξνάζπηζε ησλ ειιεληθψλ ζπκθεξφλησλ ζην εμσηεξηθφ, 

δ. ηελ ελίζρπζε ηεο δηεζλνχο λνκηκφηεηαο». 

Δηδηθφηεξα, φζνλ αθνξά ηελ εθπξνζψπεζε ηεο ρψξαο ζε επίπεδν Δ.Δ., αλαθέξεηαη 

ζηα πιαίζηα ηνπ άξζξνπ 5: «6. Ζ εθπξνζψπεζε ηεο ρψξαο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε 

θαη ε επεμεξγαζία ηεο πνιηηηθήο γηα ηε ζεζκηθή εμέιημε ηεο Έλσζεο θαη ηελ 

επξσπατθή νινθιήξσζε, ζε ζπλεξγαζία κε άιια Υπνπξγεία θαη θνξείο». 

Αθνινχζσο, ζην άξζξν 43 γίλεηαη αλαθνξά ζηελ απνζηνιή θαη ζηα θαζήθνληα ησλ 

Κ.Α. ζην εμσηεξηθφ, ηα νπνία ζπλίζηαληαη ζε: «1. Οη Κφληκεο Αληηπξνζσπείεο 

εθπξνζσπνχλ ηελ Διιάδα ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ζηνπο δηεζλείο νξγαληζκνχο θαη 

άιια δηεζλή φξγαλα θαη ζπλδηαζθέςεηο θαη έρνπλ σο θχξηα απνζηνιή ηελ 

ππνζηήξημε θαη πξναγσγή ησλ ειιεληθψλ ζπκθεξφλησλ ζηνπο νξγαληζκνχο απηνχο.  

2. Πξνο ην ζθνπφ απηφλ, ζην πιαίζην ησλ γεληθψλ αξκνδηνηήησλ ηνπ άξζξνπ 5, 

δηεμάγνπλ θάζε είδνπο ζπλελλνήζεηο θαη δηαπξαγκαηεχζεηο, παξαθνινπζνχλ ηα 

ζέκαηα ηνπ δηεζλνχο νξγαληζκνχ, ηνλ ελεκεξψλνπλ γηα ζέκαηα ειιεληθνχ 

ελδηαθέξνληνο, εθαξκφδνπλ ηε ραξαρζείζα εμσηεξηθή πνιηηηθή θαη δηαηππψλνπλ 

απφςεηο θαη εηζεγήζεηο γηα ζέκαηα ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο».  

Πξαθηηθά, ε Κ.Δ.Α. κεξηκλά γηα ηελ πξνψζεζε ησλ εζληθψλ ζέζεσλ ζε ζεηξά 

νξγάλσλ θαη επηηξνπψλ ηνπ Σπκβνπιίνπ, ζπλεξγαδφκελε ηαπηφρξνλα θαη κε ηνπο 

ινηπνχο ζεζκνχο ηεο Δ.Δ., κε γλψκνλα ηελ εμππεξέηεζε εζληθψλ ζηφρσλ, φπσο 

απηνί απνθαζίδνληαη απφ θνηλνχ, κεηαμχ ΥπΔμ θαη ινηπψλ Υπνπξγείσλ. Έηζη, ε 

Κ.Δ.Α. δηαζθαιίδεη ηελ εζληθή παξνπζία ζε ζεηξά ν.ε. θαη επηηξνπψλ ηνπ 

Σπκβνπιίνπ9 θαζψο θαη ζε ζεηξά άιισλ εηδηθψλ δηαθπβεξλεηηθψλ επηηξνπψλ - 

πξσηίζησο ζηελ COREPER II/I. Παξάιιεια, ζπλδξάκεη ην πνιηηηθφ πξνζσπηθφ πνπ 

κεηέρεη ησλ βαζηθψλ δηαθπβεξλεηηθψλ ζεζκψλ ηεο Δ.Δ. ελψ αλαιακβάλεη ηδηαίηεξα 

θαζήθνληα γηα ηελ νκαιή δηεθπεξαίσζε ηεο 6κελεο Πξνεδξίαο ηνπ Σπκβνπιίνπ.  

Ζ Κ.Δ.Α. νθείιεη λα ιεηηνπξγεί θαη αληίζηξνθα, κεξηκλψληαο γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ 

εζληθνχ θέληξνπ πεξί ησλ ηεθηαηλφκελσλ θαη θπνθνξνχκελσλ ζηελ Δ.Δ. (πρ. 

λνκνζεηηθέο πξνηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο, αληηδξάζεηο ηνπ Δ.Θ. θιπ) ψζηε λα 

επηηπγράλεηαη ε θαιχηεξε δπλαηή πξνεηνηκαζία ησλ εζληθψλ ζέζεσλ πξηλ απηέο 

πξνβιεζνχλ ζηελ Δ.Δ.. Αθφκα, δε, θη αλ δηακνξθσζνχλ θη έπεηηα πξνβιεζνχλ νη 

εζληθέο ζέζεηο ζε επξσπατθφ επίπεδν, ε Κ.Δ.Α. κεξηκλά γηα ηελ απνδνρή ηνπο, νχζα 

αλά πάζα ζηηγκή έηνηκε λα πξνηείλεη δηαπξαγκαηεπηηθή επειημία, έζησ θη 

αλαζεψξεζή ηνπο, αλαιφγσο ησλ επξσπατθψλ ηζνξξνπηψλ, ελεκεξψλνληαο ηελ 

Αζήλα. Έηζη, ελεκεξψλεη ηελ πξσηεχνπζα γηα ηηο ηζνξξνπίεο ζε επξσπατθφ επίπεδν, 

ηφζν κεηαμχ ησλ ινηπψλ Κ.Α. φζν θαη κεηαμχ νξγάλσλ ηεο Δ.Δ. θαη θκ, θαη δελ είλαη 

ιίγεο νη θνξέο πνπ αλαιακβάλεη λα εμεγήζεη θαη λα ζπλδξάκεη ηελ Αζήλα ζηελ 

θαηαλφεζε ησλ ζρεκαηηδφκελσλ επξσπατθψλ ζέζεσλ, πξνο απνθπγή απνκφλσζεο 

έλαληη ησλ ππνινίπσλ ζε επξσπατθφ επίπεδν. 

                                                           
9
 Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη ε Οηθνλνκηθή θαη Γεκνζηνλνκηθή Δπηηξνπή (πξψελ Λνκηζκαηηθή Δπηηξνπή, άξζ.134 ΙΔΔ), ε 

Δπηηξνπή πνπ δηεμάγεη δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ηε ζχλαςε εκπνξηθψλ ζπκθσληψλ (άξζ.207 ΙΔΔ – πξ. άξζ.133 ΔΘ), ε 
Δπηηξνπή Απαζρφιεζεο (άξζ.150 ΙΔΔ), ε Δπηηξνπή Θνηλσληθήο Πξνζηαζίαο (άξζ.160 ΙΔΔ), ε Δπηηξνπή Πνιηηηθήο & 
Αζθάιεηαο (άξζ.38 ΔΔ), ε Δπηηξνπή γηα ζέκαηα εζσηεξηθήο αζθάιεηαο (άξζ.71 ΙΔΔ), ε ηξαηησηηθή Δπηηξνπή θαη ε 
Δηδηθή Δπηηξνπή γηα ζέκαηα γεσξγίαο (SCA) 
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Δπηπξφζζεηα, ε Κ.Δ.Α. δεκνζηνπνηεί ζε εζληθφ επίπεδν πξνθεξχμεηο θαη 

δηαγσληζκνχο πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ ζηελ Δ.Δ. θαζψο θαη πξνζθιήζεηο γηα 

απνζπάζεηο εζληθψλ εκπεηξνγλσκφλσλ10. Δλψ, θνηλνπνηεί θαη πξνθεξχμεηο 

δηαγσληζκψλ πξνκεζεηψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ησλ επξσπατθψλ ζεζκψλ11, 

πξνο ηφλσζε ηεο εγρψξηαο επηρεηξεκαηηθφηεηαο.     

Θνληνινγίο, ε Κ.Δ.Α. ιεηηνπξγεί σο ακθίδξνκνο θφκβνο επηθνηλσλίαο12: Αθελφο, 

κεηαθέξεη ηηο εζληθέο ζέζεηο ζηελ Δ.Δ. θαη επηδηψθεη ηελ απνδνρή ηνπο, 

ελζσκαηψλνληάο ηεο ζηελ θνηλή επξσπατθή ζέζε, κέζα απφ ηεθκεξίσζε θαη 

νηθνδφκεζε ζπκκαρηψλ, κέρξη ηνπ ζεκείνπ ηεο παξαπνκπήο ελφο ζέκαηνο ζην 

Σπκβνχιην. Έπεηηα αλαιακβάλεη ε πνιηηηθή εγεζία, ην έξγν ηεο νπνίαο φκσο 

ζηεξίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ πξνεξγαζία ηεο Κ.Δ.Α. ζηα ηερλνθξαηηθά θιηκάθηα 

ηνπ Σπκβνπιίνπ. Όπνπ φκσο ζε απηά ηα θιηκάθηα, φπσο ππνζηεξίδεηαη, είηε 

ιακβάλνληαη νη πεξηζζφηεξεο απνθάζεηο, νπφηε πηνζεηνχληαη σο έρνπλ ζην 

Σπκβνχιην, είηε απηέο δηακνξθψλνληαη ζε εμαηξεηηθά κεγάιν βαζκφ, νπφηε ζε 

επφκελν ζηάδην ην Σπκβνχιην ιακβάλεη απνθάζεηο, νη νπνίεο ζε κεγάιν βαζκφ έρνπλ 

ηχρεη ηειηθήο επεμεξγαζίαο, νπφηε θαη ηα πεξηζψξηα πνιηηηθψλ ρεηξηζκψλ είλαη 

αξθεηά ζηελά. Αθεηέξνπ, ελεκεξψλεη ηελ Αζήλα, κεηαθέξνληαο «επξσπατθά» 

κελχκαηα, ηα νπνία θαη ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηελ ράξαμε ηεο 

επξσπατθήο πνιηηηθήο ηεο ρψξαο, ψζηε απηή λα έρεη επξχηεξν αληίθηππν. Απηφ 

πξνυπνζέηεη ηελ έγθαηξε δξαζηεξηνπνίεζε ηεο Κ.Δ.Α. θαη ηελ δεκηνπξγία 

πνιιαπιψλ δηαχισλ επηθνηλσλίαο ζε επξσπατθφ θαη δηαθξαηηθφ επίπεδν, γηα ηελ 

έγθαηξε αλίρλεπζε ηάζεσλ, ηζνξξνπηψλ θαη πξσηνβνπιηψλ, ελεκεξψλνληαο άκεζα ην 

εζληθφ θέληξν ψζηε λα απνθεχγνληαη ζε επφκελν ζηάδην αηθληδηαζκνί, αλεδαθηθέο 

εθηηκήζεηο θαη πξνρεηξφηεηεο, δεκηψλνληαο ελ ηέιεη απηέο ηηο εζληθέο ζέζεηο πνπ 

νθείινπλ λα πξνσζεζνχλ θαη πείζνπλ ζε επξσπατθφ επίπεδν. 

 

2.3. Γομή και Απμοδιόηηηερ 

Ζ δνκή ηεο Κ.Δ.Α., κεηά θαη ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο Σπλζήθεο γηα ηελ ΔΔ (1993), 

θαζνξίδεηαη απφ ηελ Υπνπξγηθή Απφθαζε 010/390/ΑΣ 132. Δχινγα, ν 

επαλαθαζνξηζκφο δπλακηθψλ πεδίσλ δξάζεο, ππεξεζληθνχ (φπσο νη ηξεηο 

Θνηλφηεηεο, πνπ πξνυπήξραλ) ή δηαθπβεξλεηηθνχ ραξαθηήξα (ΘΔΠΠΑ & ΣΓΔΥ, πνπ 

ζρεκαηίζηεθαλ ζε ζπκπαγείο δνκέο), απαίηεζε ηελ αλαπξνζαξκνγή ησλ εζληθψλ 

δνκψλ δηαρείξηζεο ησλ λέσλ απηψλ πεδίσλ, αθξηβψο γηα λα αληαπνθξηζνχλ κε 

επάξθεηα ζηηο λέεο πξνθιήζεηο πνπ απέξξεαλ απφ απηφ ην πιαίζην. Κε βάζε απηφ ην 

ζθεπηηθφ ε δνκή ηεο Κ.Δ.Α. δηαξζξψζεθε κεηαμχ ησλ αθφινπζσλ Κνλάδσλ: 

Πξψηνλ, Οξγαληθή Κνλάδα Δμσηεξηθψλ Σρέζεσλ θαη ΘΔΠΠΑ. 

Γεχηεξνλ, Οξγαληθή Κνλάδα Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο. 

                                                           
10

 Πεγή: http://europa.eu/about-eu/working-eu-institutions/index_el.htm (Σειεπηαία επίζθεςε 08-05-2014) θαη 
http://www.ydmed.gov.gr/?p=3263 (Σειεπηαία επίζθεςε 08-05-2014) 
11 Πεγή: http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=1 (Σειεπηαία επίζθεςε 08-05-2014) – 
βιέπε Παξάξηεκα 
12

 Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε θαηαγξαθή ηνπ Rigaut γηα ηνλ δηηηφ ξφιν ησλ εζληθψλ Κ.Α. ζηηο Βξπμέιιεο: «Dans un débat 
qui se tint en décembre 1958 au sein de la 2e chambre du Parlement néerlandais, le RP a été décrit comme „le 
serviteur, l‟oeil et l‟oreille‟ de son gouvernement à Bruxelles. Mais il est également „l‟avocat‟ (C. LEQUESNE) des intérêts 
communautaires dans sa capitale… Dans ces conditions, on peut effectivement se demander si le COREPER est un 
organe „diplomatique‟, international, ou plutôt un organe „supranational‟, i.e. communautaire ?» (Rigaut, 2000: 1) 

http://europa.eu/about-eu/working-eu-institutions/index_el.htm
http://www.ydmed.gov.gr/?p=3263
http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=1
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Τξίηνλ, Οξγαληθή Κνλάδα Αγξνηηθήο Πνιηηηθήο. 

Τέηαξηνλ, Οξγαληθή Κνλάδα Ινηπψλ Πνιηηηθψλ. 

Πέκπηνλ, Οξγαληθή Κνλάδα Λνκηθψλ Θεκάησλ. 

Έθηνλ, Οξγαληθή Κνλάδα Θεζκψλ – Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ – ΟΘΔ θιπ. 

Θαη, έβδνκνλ, Οξγαληθή Κνλάδα Γηνίθεζεο θαη Οξγάλσζεο, δειαδή:  

 

Σσήμα 2: Οπγανικέρ Μονάδερ ηηρ Μόνιμηρ Δλληνικήρ Ανηιπποζυπείαρ 

(1994) 

 

 

2.3.1. Κνλάδεο, Σκήκαηα θαη Δλφηεηεο  

Ζ αλσηέξσ δνκή έρεη ζήκεξα πξνζαξκνζηεί ζηα ζχγρξνλα δεδνκέλα, 

αλαδεηθλχνληαο πιένλ επηκέξνπο ελφηεηεο, νη νπνίεο θαη αληηζηνηρνχλ ζρεδφλ ζε 

θάζε Υπνπξγείν, ππνδειψλνληαο, πξνθαλψο, ηελ δηεχξπλζε ηνπ πεδίνπ δξάζεο ηεο 

Δ.Δ. ζε νινέλα πεξηζζφηεξα πεδία πνιηηηθήο. Αθνινχζσο, ε επηθαηξνπνίεζε ηεο 

δνκήο ηεο Κ.Δ.Α. αζξψλεηαη, πιένλ, σο εμήο: 

 Κνλάδα Δμσηεξηθψλ Σρέζεσλ – Γηεχξπλζεο – Δπηηξνπήο Πνιηηηθήο & Αζθάιεηαο, 

επεθηεηλφκελε ζε δεηήκαηα δηεχξπλζεο, θαιχπηνληαο θαη ηελ ΔΠΑ. 

 Κνλάδα Οηθνλνκηθήο θαη Γεκνζηνλνκηθήο Πνιηηηθήο ε νπνία πεξηιακβάλεη 

δεηήκαηα Πνιηηηθήο Σπλνρήο θαη Γηαξζξσηηθψλ Τακείσλ, Τξαπεδψλ θαη 

Αζθαιεηψλ, Φνξνινγίαο, Πξνυπνινγηζκνχ, Τξνθίκσλ θαη Φεκηθψλ Πξντφλησλ, 

Αγνξάο Θεθαιαίσλ, Τεισλείσλ θαη Δηδηθψλ Φφξσλ Θαηαλάισζεο, Οηθνλνκηθψλ 

Υπνζέζεσλ, Δζσηεξηθήο Αγνξάο θαη Θξαηηθψλ Δληζρχζεσλ.   

 Κνλάδα Γηθαηνζχλεο θαη Δζσηεξηθψλ Υπνζέζεσλ, φπνπ ππάγνληαη ηνκείο φπσο 

Τεισλεηαθή Σπλεξγαζία & Πξνζηαζία, Θεσξήζεηο, Γηέιεπζε ησλ Σπλφξσλ-

Schengen, δεηήκαηα Θπβεξλνρψξνπ, Αζηηθνχ Γηθαίνπ θαη Ζιεθηξνληθήο 
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Σπλεξγαζίαο ζε ζέκαηα Γηθαηνζχλεο, Αζχινπ, Κεηαλάζηεπζεο, Τξνκνθξαηίαο, 

Ιηκεληθήο Σπλεξγαζίαο θαη Δπηηήξεζεο Θαιάζζησλ Σπλφξσλ-Frontex, θαζψο θαη 

ζέκαηα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο. 

 Λνκηθφ Τκήκα. θαη Τκήκα ππνζηήξημεο COREPER I. 

 Κνλάδα Γεσξγίαο, ε νπνία θαιχπηεη δεηήκαηα Αιηείαο, Γεσξγίαο & Αγξνηηθψλ 

Πξντφλησλ, Αγξνηηθψλ Υπνδνκψλ & Αλάπηπμεο, Εσηθήο Παξαγσγήο & 

Θηελνηξνθίαο, Φξεκαηνδφηεζεο ηεο ΘΑΠ (FEOGA) θαη Γελεηηθψο 

Τξνπνπνηεκέλσλ Οξγαληζκψλ (OMG). 

 Τκήκα ηνπ Υπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Θνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ, ην νπνίν θαιχπηεη 

ζέκαηα Απαζρφιεζεο θαη Θνηλσληθψλ Υπνζέζεσλ. 

 Δλφηεηα ηεο Υγείαο, γηα δεηήκαηα Φαξκαθεπηηθψλ Σθεπαζκάησλ θαη Ηαηξηθψλ 

Σπζθεπψλ. 

 Δλφηεηα ηνπ Υπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, θαιχπηνληαο ηνκείο φπσο Δλέξγεηα, 

Έξεπλα, Τερλνινγία, Αλάπηπμε θαη Αληαγσληζηηθφηεηα θαζψο θαη Δζσηεξηθή 

Αγνξά. 

 Τκήκα ηνπ Υπνπξγείνπ Κεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ  

 Τκήκα Θαιάζζηαο Πνιηηηθήο, εζηηάδνληαο ζε εμεηδηθεπκέλα φξγαλα, ζεζκνχο θαη 

πξσηνβνπιίεο (φπσο IMO, Marco Polo II, eMs, COSS, Marsec). 

 Αληαλαθιψληαο παιαηφηεξεο δνκέο ηνπ εγρψξηνπ θπβεξλεηηθνχ ζρήκαηνο (φπσο 

θάλεθε ήδε παξαπάλσ ζηελ πεξίπησζε ηνπ Υπνπξγείνπ Αλάπηπμεο), πθίζηαηαη 

αθφκα ζηελ Κ.Δ.Α. εληαία Δλφηεηα αθηεξσκέλε ζην ραξηνθπιάθην ηνπ -πξψελ- 

Υ.ΠΔ.ΦΩ.Γ.Δ., παξαπέκπνληαο ζηα δχν απφ ηα ηξία βαζηθά αληηθείκελα ηνπ –

λπλ– Υ.Π.Δ.Θ.Α.. 

 Δλφηεηα Πνιηηηζκνχ θαη Δθπαίδεπζεο. 

 Κνλάδα ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ, ε νπνία ρεηξίδεηαη δεηήκαηα ζρεηηθά κε 

ηελ νκάδα εξγαζίαο GAG, ηελ ΔΟΘΔ θαη ηελ Δπηηξνπή ησλ Πεξηθεξεηψλ. 

 Κνλάδα Γηνίθεζεο θαη Πξνζσπηθνχ, ε νπνία κεξηκλά νξηδφληηα γηα ηελ 

ππνζηήξημε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Κ.Δ.Α.. 

 Δλφηεηαο ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ, ε νπνία ρεηξίδεηαη κε ηελ ζπλεξγαζία κεηαμχ 

ειιεληθήο Βνπιήο θαη Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ, αληαλαθιψληαο ηελ 

αλαβάζκηζε ηνπ ξφινπ ησλ εζληθψλ αληηπξνζσπεηψλ ζηελ εμέιημε ηεο ελσζηαθήο 

λνκνζεηηθήο δηαδηθαζίαο, κεηά ηελ Κεηαξξπζκηζηηθή Σπλζήθε (2007). 

 Δλφηεηεο Σηξαηησηηθήο Αληηπξνζσπείαο θαη Σηξαηησηηθήο Δπηηξνπή ηεο Δ.Δ. 

 Αξκφδηνο ζηξαηησηηθφο εθπξνζσπεί ηε ρψξα ζηνλ Δπξσπατθφ Οξγαληζκφ 

Δμνπιηζκψλ (EDA), κεηέρνληαο ηεο Κ.Δ.Α.. 

 Δλψ, ηέινο, ηελ δνκή ηεο Κ.Δ.Α. ζπκπιεξψλεη ην Γξαθείν Τχπνπ θαη 

Δπηθνηλσλίαο. Σρεκαηηθά, φια ηα αλσηέξσ απεηθνλίδνληαη ζήκεξα σο εμήο: 



 

 

 
- 19 - 

  

Σσήμα 3: Γομή ηηρ Μ.Δ.Α. 

 

Τέινο, σο πξνο ηελ εζσηεξηθή ηεξαξρία, ε πξψηε παξάγξαθνο ηνπ άξζξνπ 2 ηεο ΥΑ 

κε αξηζκφ 010/390/ ΑΣ 132, ε νπνία ήδε ζρνιηάζηεθε παξαπάλσ, νξίδεη σο 

πξντζηάκελν ηεο Κ.Δ.Α. ηνλ Κφληκν Αληηπξφζσπν, ν νπνίνο ζπκκεηέρεη ζηελ 

COREPER II – φπνπ θαη πξνεηνηκάδνληαη ζε ηειεπηαίν ζηάδην φια ηα δεηήκαηα πνπ 

πξφθεηηαη λα απαζρνιήζνπλ ην Σπκβνχιην ηεο Δ.Δ.. Έπεηαη, ν Πιεξεμνχζηνο 

Υπνπξγφο – Αλαπιεξσηήο Κφληκνο Αληηπξφζσπνο, ν νπνίνο κεηέρεη ηεο COREPER Η. 

Αθνινπζεί ν Πιεξεμνχζηνο Υπνπξγφο – Δθπξφζσπνο ηεο Διιάδαο ζηελ ΔΠΑ θαζψο 

θαη ν ζπληνληζηήο πνπ ζπλδξάκεη ζηηο εξγαζίεο ηεο ΔΠΑ. Σηα ηεξαξρηθά αλψηεξα 

θιηκάθηα ηεο Κ.Δ.Α. κεηέρεη ηφζν ν εθπξφζσπνο ζηελ Οκάδα «Antici», κε ηνλ 

αλαπιεξσηή ηνπ, ε νπνία ζπλδξάκεη ηηο εξγαζίεο ηεο COREPER II, φζν θαη ν 

εθπξφζσπνο ζηελ Οκάδα «Mertens», κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ, ε νπνία ζπλδξάκεη ηηο 

εξγαζίεο ηεο COREPER I.    

 

2.4. Σηελέσωζη και Πποζωπικό ηηρ Μ.Δ.Α. 

Σπλνιηθά, ην πξνζσπηθφ ηεο Κ.Δ.Α. αξηζκεί ζήκεξα δπλακηθφ εθαηφλ δέθα αηφκσλ 

(110), ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηφζν ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ πξνέξρεηαη απφ ην 

Υπνπξγείν Δμσηεξηθψλ φζν θαη ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ πξνέξρεηαη απφ ηα ινηπά 
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Υπνπξγεία ή πξφθεηηαη γηα άιιεο θαηεγνξίεο απαζρνινχκελσλ (πρ. κε Σχκβαζε 

Έξγνπ).  

Δληνχηνηο, κεζνχζεο ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ ηνπ 2014, ε Διιάδα άζθεζε θαζήθνληα 

ρψξαο πξνεδξεχνπζαο ησλ εξγαζηψλ ηνπ Σπκβνπιίνπ, γεγνλφο πνπ ζπλεπάγεηαη 

έθηαθηε δηεχξπλζε ησλ θαζεθφλησλ γηα ην ζχλνιν ζρεδφλ ηεο εζληθήο δηνίθεζεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Κ.Δ.Α.. Πξνο ελίζρπζε ηεο ηειεπηαίαο, απνθαζίζηεθε απφ 

ην ΥπΔμ ε πξνζσξηλή ζηειέρσζή ηεο κε επηπιένλ πξνζσπηθφ πελήληα αηφκσλ13, 

κέζσ απνζπάζεσλ, πξνζδνθψληαο ηελ κηθξφηεξε δπλαηή επηβάξπλζε ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηεο ειιεληθήο Πξνεδξίαο ηνπ Σπκβνπιίνπ (θφζηνπο 50 εθ. €), φπσο 

άιισζηε παξαδνζηαθά ηζρχεη γηα φια ηα θκ θαηά ηελ άζθεζε ηεο Πξνεδξίαο (Hayes-

Renshaw et al., 1989: 124). Δλψ, δφζεθε παξάηαζε θαη ζε απνζπάζεηο ζηελ Κ.Δ.Α., 

νη νπνίεο επξφθεηην λα ιήμνπλ κεζνχζεο ηεο Πξνεδξίαο (άξζ.4, παξ.2, 

λ.4148/2013), πξνθεηκέλνπ λα κελ ζηεξεζεί ε Κ.Δ.Α. έκπεηξνπ πξνζσπηθνχ ζε κηα 

πεξίνδν απμεκέλσλ ππνρξεψζεσλ. Θη φπσο εμήγεζε ν Υθππνπξγφο Δμσηεξηθψλ Γ. 

Θνχξθνπιαο, απηή ε ελίζρπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Κ.Δ.Α. θξίζεθε επηβεβιεκέλε 

δηφηη: «Ζ Κφληκε Αληηπξνζσπεία καο είρε θαλνληθά 110 άηνκα. Ιφγσ Πξνεδξίαο απφ 

φια ηα Υπνπξγεία ππήξρε αλάγθε αχμεζεο ηνπ αξηζκνχ. Γηαηί; Γηαηί ζε φιεο ηηο ν.ε., 

ζε φια ηα επίπεδα, ελψ κέρξη ηψξα ε Διιάδα εθπξνζσπείην κε έλα εθπξφζσπν, 

ηψξα ζα πξέπεη λα είλαη δχν. Λα είλαη ν πξνεδξεχσλ, ν Πξφεδξνο θαη ν εζληθφο 

αληηπξφζσπνο ζε επίπεδν Υπνπξγψλ, ζε επίπεδν COREPER Πξέζβεσλ, ζε επίπεδν 

Οκάδσλ εξγαζίαο». Κε ηνλ Υθππνπξγφ λα θάλεη, ελ ζπλερεία, ιφγν γηα κηα 

εμαηξεηηθά θεηδσιή ελίζρπζε Κ.Α. ζηηο Βξπμέιιεο κεζνχζεο άζθεζεο ηεο Πξνεδξίαο 

ηνπ Σπκβνπιίνπ, ζπγθξηηηθά κε αληίζηνηρεο πεξηπηψζεηο άιισλ θκ. Θη απηφ ζπλέβε, 

θπξίσο, γηα ιφγνπο εμνηθνλφκεζεο πφξσλ: «Δκείο επηιέμακε λα θάλνπκε ηε 

κηθξφηεξε δπλαηή αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ απνζπαζκέλσλ ζηε Κφληκε 

Αληηπξνζσπεία θαη απηέο νη απνζπάζεηο ζα γίλνπλ κφλν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

Πξνεδξίαο, δειαδή ζα ιήμνπλ ηνλ Ηνχιην θαη απφ 110 ν αξηζκφο ησλ ππεξεηνχλησλ 

ζηε κφληκε αληηπξνζσπεία ζα πάεη ζηνπο 160. Απιψο γηα λα έρεηε θάπνηα ζχγθξηζε, 

νη Πνισλνί είραλ απμήζεη ηνλ αξηζκφ ησλ ππεξεηνχλησλ ζηε δηθή ηνπο κφληκε 

αληηπξνζσπεία ζε 300, νη Γαλνί ζε 240 θαη ε Θχπξνο ζε 260. Δκείο ζα θηάζνπκε 

ηνπο 160».  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13 Πεγή: http://gr2014.eu/el/eu-presidency/the-greek-presidency/organisation  (Σειεπηαία επίζθεςε 07-05-2014) 

http://gr2014.eu/el/eu-presidency/the-greek-presidency/organisation
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3. Πλαίζιο Σσνεργαζίας με ηα καθ’ ύλην αρμόδια 

Υποσργεία 

H Υ.Α. κε αξηζ. 010/390/ΑΣ 132 νξηνζεηεί ην πιαίζην ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ 

Οξγαληθψλ Κνλάδσλ ηεο Κ.Δ.Α. κε ηα θαζ’ χιελ αξκφδηα Υπνπξγεία. Δηδηθφηεξα, 

ζηελ ηξίηε παξάγξαθν ηνπ δεχηεξνπ άξζξνπ ηεο ελ ιφγσ Υ.Α. αλαγλσξίδεηαη, θαηά 

θαλφλα, ν ξφινο ηνπ ΥπΔμ σο θπξίαξρνπ θφκβνπ επηθνηλσλίαο κεηαμχ Κ.Δ.Α. 

(Οξγαληθψλ Κνλάδσλ) θαη εζληθνχ επηπέδνπ (Θεληξηθψλ Υπεξεζηψλ ινηπψλ 

Υπνπξγείσλ), φζνλ αθνξά ζπλελλνήζεηο, ιήςε νδεγηψλ, αληαιιαγή δηεπθξηλήζεσλ 

θιπ.. Απελαληίαο, κφλν θαηά ηελ αληηκεηψπηζε έθηαθησλ θαη εμαηξεηηθά επείγνπζαο 

θχζεο ζεκάησλ επηηξέπεηαη ε απεπζείαο επηθνηλσλία κε ηηο θαηά ζέκα αξκφδηεο 

εζληθέο Αξρέο, θνηλνπνηψληαο φκσο ηελ ζρεηηθή επηθνηλσλία ζην ΥπΔμ.  

Δληνχηνηο, ηίζεηαη ελ ακθηβφισ ε πξσηνθαζεδξία ηνπ ΥπΔμ σο κνλαδηθνχ δηαχινπ 

ζπλελλφεζεο κεηαμχ Κ.Δ.Α. θαη ινηπψλ Υπνπξγείσλ. Πξψηα απ’ φια ε ζπλερήο 

επέθηαζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο Δ.Δ. αιιά θαη ε αλαδπφκελε επηξξνή ηεο ζε ζεηξά 

πεδίσλ πνιηηηθήο, αθφκα θη αλ απηά δελ εληάζζνληαη ζηηο απνθιεηζηηθέο 

αξκνδηφηεηέο ηεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πνιππινθφηεηα νξηζκέλσλ ππφ δηαρείξηζε 

δεηεκάησλ, κάιινλ θαζηζηνχλ πεξηηηή θαη ίζσο ρξνλνβφξα ηελ θαζεκεξηλή 

παξεκβνιή ηνπ ΥπΔμ κεηαμχ ησλ επηκέξνπο εζληθψλ αληηπξνζψπσλ θαη ησλ 

Υπνπξγείσλ απ’ φπνπ πξνέξρνληαη. Θαηά δεχηεξνλ, ε πξφνδνο ησλ ηερλνινγηψλ 

επηθνηλσλίαο θαη πιεξνθνξηθήο επηηξέπνπλ πιένλ ηελ άκεζε επηθνηλσλία θαη 

αληαιιαγή απφςεσλ, ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, κεηαμχ ησλ Υπαιιήισλ ησλ Κνλάδσλ, 

Δλνηήησλ θαη Τκεκάησλ ηεο Αληηπξνζσπείαο κε ηα Υπνπξγεία απφ ηα νπνία 

πξνέξρνληαη. Δλ πξνθεηκέλσ, ην ΥπΔμ πξνθαλψο θαη δελ θαηέρεη πιένλ θαη’ 

απνθιεηζηηθφηεηα ηα ρξήδνληα ηερλνινγηθά κέζα γηα λα ιεηηνπξγήζεη σο 

πξνλνκηαθφο θφκβνο επηθνηλσλίαο. 

Τέινο, ε θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ηεο Δ.Δ. θαη ε ζπρλή εκθάληζε δεηεκάησλ πνπ 

ρξήδνπλ άκεζα νδεγηψλ απφ ην εζληθφ θέληξν (ή αληίζηξνθα ηελ παξνρή 

ελεκέξσζεο πξνο ην εζληθφ θέληξν ιήςεο απνθάζεσλ) κάιινλ θαζηζηνχλ, εθ λένπ, 

ρξνλνβφξα ηε δηαδηθαζία επηθνηλσλίαο κέζσ ηνπ ΥπΔμ. Θαη ε αλσηέξσ εηθφλα 

κάιινλ έρεη πάςεη λα απνηειεί εμαηξεηηθή πεξίπησζε, φπσο πξνλνεί ε αλσηέξσ Υ.Α. 

(ζπληαρζείζα ελ έηεη 1994), κάιινλ θαζηζηάκελε νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ζπλήζεο 

πεξίπησζε. Απελαληίαο, ε θαζεκεξηλή επίζεκε ελεκέξσζε ηνπ ΥπΔμ γηα δεηήκαηα 

πνπ αθνξνχλ ηα ινηπά Υπνπξγεία δηαζθαιίδεηαη κέζσ ηεο ελεκέξσζεο ηνπ Πξέζβε-

Κνλίκνπ Αληηπξνζψπνπ, ν νπνίνο θξίλεη ηελ ζνβαξφηεηα ησλ ελ ιφγσ δεηεκάησλ. 

 

3.1. Μελέηερ πεπίπηωζηρ 

Ζ εμέηαζε ηεο ζρέζεο ηεο Κ.Δ.Α. κε ζεηξά Υπνπξγείσλ, κε θξηηήξην επηινγήο ηελ 

εκπινθή ηνπο ζηα επξσπατθά δξψκελα, επηρεηξεί λα θσηίζεη ηελ απήρεζε θαη ηνλ 

ηδηαίηεξν ξφιν ηεο πξψηεο σο ακθίδξνκνπ θφκβνπ επηθνηλσλίαο κεηαμχ εζληθνχ θαη 

επξσπατθνχ επηπέδνπ.  
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3.1.1. Ζ πεξίπησζε ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ 

Θνκβηθήο ζεκαζίαο είλαη ε ζρέζε ηνπ ΥπΔμ κε ηελ Κ.Δ.Α., ιφγσ ππαγσγήο ηεο 

ηειεπηαίαο ζην πξψην αιιά θαη ιφγσ ησλ ζεκάησλ πνπ ρεηξίδεηαη ε Κ.Δ.Α. εμ’ 

νλφκαηνο ηνπ ΥπΔμ. Γηα ηελ ζθηαγξάθεζε απηήο ηεο ζρέζεο δηαθσηηζηηθή ήηαλ ηφζν 

ε ζρεηηθή ζπδήηεζε κε ηελ Πξέζβε Παπαδνπνχινπ Α., Πξντζηακέλε ηεο Γ΄ Γελ. 

Γ/λζεο Υπνζέζεσλ Δ.Δ. ηνπ Υπνπξγείνπ (22/05/2014), ε νπνία θαη αλέιαβε 

κεηέπεηηα ηελ εγεζία ηεο Κ.Δ.Α., φζν θαη κε ηελ Κηρεινγηαλλάθε Αηαιάληε, 

Γηνηθεηηθή Υπάιιειν ηνπ Υπνπξγείνπ - απνζπαζκέλε ζηελ Κνλάδα Γηνίθεζεο θαη 

Πξνζσπηθνχ ηεο Κ.Δ.Α. (03/06/2014). 

Βάζεη απηήο ηεο ζπδήηεζεο, αλαδείρηεθε ε ζηελή ζπλεξγαζία κεηαμχ ΥπΔμ θαη 

Κ.Δ.Α., ζε θαζεκεξηλφ επίπεδν, ηφζν γηα δεηήκαηα ηνπ Υπνπξγείνπ (ηα νπνία 

ππάγνληαη ζην COREPER II) φζν θαη γηα δεηήκαηα θαιχηεξνπ ζπληνληζκνχ κε ηα 

ινηπά Υπνπξγεία. Ζ ζπλεξγαζία θαη επηθνηλσλία απηή ραξαθηεξίδεηαη σο εμαηξεηηθή, 

γεγνλφο πνπ νθείιεηαη κεηαμχ άιισλ θαη ζηηο ηδηαίηεξα ζεηηθέο πξνζσπηθέο ζρέζεηο 

ηεο εγεζίαο ηεο Γελ. Γ/λζεο Υπνζέζεσλ Δ.Δ. κε ηελ εγεζία ηεο Κ.Δ.Α.. Ζ αληαιιαγή 

απφςεσλ επί ηεο γξακκήο πνιηηηθήο, πνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζεζεί, είλαη ζπλερήο 

θη φπνπ δελ πξνθχπηεη απηφκαηα ζπκθσλία ηφηε ζηφρνο είλαη ε αλαδήηεζε 

ζπλαίλεζεο κεηαμχ Υπνπξγείνπ θαη Κ.Δ.Α., αλ θαη ζεκεηψλεηαη πςειφηαηνο βαζκφο 

ζπλαληίιεςεο γηα ηνλ ρεηξηζκφ φισλ ησλ δεηεκάησλ. Ο ζρεκαηηζκφο ηεο εζληθήο 

ζέζεο, πνπ πξνβάιιεηαη ζε επξσπατθφ επίπεδν, ιακβάλεη ρψξα κεηαμχ δηπισκαηηθήο 

εγεζίαο θαη Κ.Δ.Α., κε ηελ πνιηηηθή εγεζία λα πεξηνξίδεηαη είηε ζε ρνξήγεζε γεληθήο 

ζπλαίλεζεο επί φζσλ εηζεγνχληαη νη δηπισκάηεο είηε ζε ζθηαγξάθεζε ηνπ 

γεληθφηεξνπ πιαηζίνπ πνιηηηθήο, ν ηξφπνο πξαγκάησζεο ηεο νπνίαο επαθίεηαη ζε 

δηπισκαηηθή εγεζία θαη Κ.Δ.Α.. Έηζη, ππνγξακκίδεηαη φηη νη δηπισκάηεο 

απνιακβάλνπλ επξχηαησλ πεξηζσξίσλ ρεηξηζκνχ ησλ δεηεκάησλ ζπλεξγαζίαο 

Υπνπξγείνπ-Κ.Δ.Α., ζε αληίζεζε, φπσο εκθαηηθά επηζεκαίλεηαη, κε ηηο πεξηπηψζεηο 

άιισλ θκ φπσο ηεο Γαιιίαο ή ηνπ Ζ.Β., φπνπ ηα πιαίζηα εληφο ησλ νπνίσλ θηλνχληαη 

νη δηπισκάηεο ζεσξνχληαη αζθπθηηθά, σο απφξξνηα πνιηηηθήο επηινγήο. Σπάληα 

ζεσξείηαη θαη ε απεπζείαο επηθνηλσλία κεηαμχ Κ.Δ.Α. θαη πνιηηηθήο εγεζίαο ηνπ ΥπΔμ, 

αθνχ ε πιεηνςεθία ησλ δεηεκάησλ δηεθπεξαηψλεηαη ζε ππεξεζηαθφ επίπεδν, πιελ 

εμαηξεηηθά ιεπηψλ πνιηηηθά δεηεκάησλ ή πξνβιεκάησλ ζπληνληζκνχ κεηαμχ ησλ 

ινηπψλ Υπνπξγείσλ, νπφηε θαη δεηείηαη ε παξέκβαζε ηεο πνιηηηθήο εγεζίαο (κε 

νξηζκέλα δεηήκαηα λα θηάλνπλ κέρξη θαη ηνλ Πξσζππνπξγφ ψζηε απηφο λα ιάβεη ηηο 

απαξαίηεηεο ηειηθέο απνθάζεηο) νπφηε θαη εμαληιείηαη θαη ν επηηειηθφο ξφινο ηνπ 

Υπνπξγείνπ έλαληη ησλ ινηπψλ Υπνπξγείσλ γηα δεηήκαηα Κ.Δ.Α.. Βέβαηα, ε 

απηνλνκία απηή ηεο δηπισκαηηθήο εγεζίαο ελέρεη θαη ηελ αλάιεςε πνιηηηθψλ ξίζθσλ 

εθ κέξνπο ηεο ηειεπηαίαο. Δληνχηνηο, νπδέπνηε έιιεηςε ε θάιπςε εθ κέξνπο ηεο 

εγεζίαο ηνπ ΥπΔμ, ηδίσο έλαληη ηεο Κ.Δ.Α., γεγνλφο πνπ αλαδεηθλχεη ηελ δηαρξνληθή 

εκπηζηνζχλε πξνο απηή θαη ην πξνζσπηθφ ηεο, ε γλψκε ηνπ νπνίνπ ραίξεη εθηίκεζεο 

θαη αλαγλψξηζεο ζην ΥπΔμ. 

Γξαζηήξηα θαη απνδνηηθή ζεσξείηαη θαη ε αλάιεςε πξνιεπηηθή δξάζεο ζε 

επξσπατθφ επίπεδν, κε ‘εξγαιείν’ ηελ Κ.Δ.Α.. Έηζη, δελ είλαη ιίγεο νη θνξέο φπνπ ε 

ηειεπηαία επηδηψθεη ηελ εγθαζίδξπζε λέσλ ή/θαη δηαηήξεζε ππαξρφλησλ δηαχισλ 

επηθνηλσλίαο κε φξγαλα ηεο Δ.Δ. θαη ινηπά θκ, κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε δεηεκάησλ 

ζηελνχ ελδηαθέξνληνο. Αθφκα θαη κεζνχζεο ηεο ειιεληθήο Πξνεδξίαο ηνπ 

Σπκβνπιίνπ (α΄εμάκελν 2014), νπφηε ε ρψξα ιεηηνπξγνχζε σο νπδέηεξνο 

κεζνιαβεηήο αλαδεηψληαο ζχλζεζε ησλ δηαθφξσλ απφςεσλ, ε πξνψζεζε ησλ 
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ειιεληθψλ ζέζεσλ έιαβε ρψξα έκκεζα αιιά απνηειεζκαηηθά είηε κέζσ Δπηηξνπήο 

είηε κέζσ Δ.Σ., αθνχ είραλ πξνεγνπκέλσο νηθνδνκεζεί ζπκκαρίεο πξνο φιεο ηηο 

θαηεπζχλζεηο14. 

Δθεί φπνπ εθηηκάηαη, φκσο, φηη πζηεξεί ε Κ.Δ.Α. (αιιά θαη ζπλνιηθά ην ΥπΔμ φπσο 

επηζεκάλζεθε, ηδίσο κεζνχζεο ηεο ειιεληθήο Πξνεδξίαο) είλαη ζην πεδίν ηεο 

αλεπαξθνχο πνζνηηθήο ζηειέρσζεο θαη ρξεκαηνδφηεζεο. Τν απνηέιεζκα είλαη ε 

αληηζηάζκηζε ηνπ ειιείκκαηνο πξνζσπηθνχ θαη γεληθφηεξα πφξσλ, απφ ηελ πνηφηεηα 

ηνπ ππάξρνληνο πξνζσπηθνχ, νη ηθαλφηεηεο θαη ε επξεκαηηθφηεηα ηνπ νπνίνπ 

ζπκβάιινπλ ζε κηα ηδηαίηεξα απνδνηηθή ιεηηνπξγία επ’ σθειεία ηνπ θχξνπο θαη ησλ 

ζπκθεξφλησλ ηεο ρψξαο. 

 

3.1.2. Ζ πεξίπησζε ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ 

Όζνλ αθνξά ην ΥπΟηθ, ε Πξντζηακέλε ηεο Γ/λζεο Δ.Δ. & Γηεζλψλ Σρέζεσλ, 

Σσηεξηάδνπ Β., απνηειεί ην θαζ’ χιελ αξκφδην ζηέιερνο γηα λα πεξηγξάςεη ηε ζρέζε 

ηνπ ΥπΟηθ κε ηελ Κ.Δ.Α. γχξσ απφ ηα δεηήκαηα ζρεηηθήο αξκνδηφηεηάο 

(14/05/2014). 

Θαη εδψ, ε Κ.Δ.Α. ζεσξείηαη ζεκαληηθφο θφκβνο επηθνηλσλίαο κε ηελ Δπηηξνπή θαη ην 

Σπκβνχιην, κε ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηελ Κνλάδα Οηθνλνκηθήο θαη Γεκνζηνλνκηθήο 

Πνιηηηθήο, ε νπνία ζηειερψλεηαη εμ’ νινθιήξνπ απφ δπλακηθφ ηνπ ΥπΟηθ. Τν πιαίζην 

ζπλεξγαζίαο κε ηελ Κ.Δ.Α. εμειίζζεηαη πεξίπνπ σο εμήο: φηαλ ην ΥπΟηθ θαιείηαη λα 

ζρεκαηίζεη ζέζε επί ηεο δηακνξθνχκελεο αηδέληαο ζε επξσπατθφ επίπεδν 

(Ecofin/Eurogroup), είηε εμ’ αηηίαο ηνπ ρξνλνπξνγξακκαηηζκνχ θάζε Πξνεδξίαο ηνπ 

Σπκβνπιίνπ (ε νπνία γλσζηνπνηείηαη έγθαηξα άιισζηε) είηε επεηδή έρεη ιάβεη ζρεηηθή 

ελεκέξσζε απφ ηελ Κ.Δ.Α. γηα δήηεκα πνπ εθθξεκεί ζε επξσπατθφ επίπεδν (πρ. ζε 

νκάδα εξγαζίαο ή ζε επίπεδν COREPER), ηφηε, αλαιφγσο θαη ηεο θχζεο ηνπ 

δεηήκαηνο, δεηείηαη ε εηζήγεζε ησλ αξκφδησλ Τκεκάησλ θαη Γ/ζεσλ ηνπ 

Υπνπξγείνπ. Παξάιιεια κε ηελ «δχκσζε» ζέζεσλ ζην εζσηεξηθφ ηνπ Υπνπξγείνπ, 

δεηείηαη θαη ε άπνςε ζεηξάο άιισλ αξκφδησλ θνξέσλ, φπσο ηεο ΤηE, ηεο Δπηηξνπήο 

Θεθαιαηαγνξάο, ηεο Έλσζεο Διιεληθψλ Τξαπεδψλ, ηεο ΔΦΑΔ θιπ.. Σηελ αλσηέξσ 

αληαιιαγή θαη «φζκσζε» απφςεσλ πξνζθέξεη θαη ην ΣΟΔ, ν επηθεθαιήο ηνπ νπνίνπ 

εθπξνζσπεί ex officio άιισζηε ηελ ρψξα ζηελ Οηθνλνκηθή & Γεκνζηνλνκηθή 

Δπηηξνπή (αξζ.134 ΣΙΔΔ), ζπλεξγαδφκελνο ζηελά κε ηνλ επηθεθαιή ηεο Κνλάδαο 

ηνπ Υπνπξγείνπ ζηα πιαίζηα ηεο Κ.Δ.Α.. Ταπηφρξνλα, ηδηαίηεξε ζεκαζία απνδίδεηαη 

θαη ζηελ εηζήγεζε ηεο ίδηαο ηεο Κνλάδαο, θαλεξψλνληαο ηνλ βαξχλνληα ξφιν ηεο 

ηειεπηαίαο ζηελ εγρψξηα δηακφξθσζε πνιηηηθήο. Αθνινχζσο, ηφζν ε εηζήγεζε ηεο 

Γ/λζεο, φζν θαη κεκνλσκέλα ηα ζεκεηψκαηα πξνηεηλφκελεο πνιηηηθήο φισλ ησλ 

ππνινίπσλ θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηεο Κ.Δ.Α., ηίζεληαη ππφςε ηνπ ίδηνπ 

ηνπ Υπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ (ν νπνίνο πξνζεξρφκελνο ζην Σπκβνχιην 

ECOFIN/Eurogroup, έρεη καδί ηνπ θαη ηνλ ζρεηηθφ θάθειν φισλ ησλ εηζεγήζεσλ), ν 

νπνίνο θαη απνθαζίδεη γηα ηελ ηειηθή εζληθή ζέζε. Θαηά ηελ αληίζεηε θνξά, πιένλ, 

θαη κέζσ ηεο Γ/λζεο, ε Κ.Δ.Α. ελεκεξψλεηαη ζρεηηθά γηα ηελ επηινγή ηεο πνιηηηθήο 

εγεζίαο θαη πξνζαξκφδεηαη αλάινγα. Όπσο ζεκεηψλεηαη, δελ είλαη ιίγεο νη θνξέο 

                                                           
14 Κε ηδηαίηεξε αλαθνξά λα γίλεηαη ζηνπο Πξνέδξνπο ηεο Δπηηξνπήο θαη ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ, Barroso θαη Van 
Rompuy, νη νπνίνη θξίλεηαη φηη αληαπνθξίλνληαη ηδηαίηεξα ζεηηθά ζε κία θαηάζηαζε «δνχλαη θαη ιαβείλ» κε ηελ ειιεληθή 
Πξνεδξία, επ‟ σθειεία θαη ησλ ζεζκψλ πνπ εθπξνζσπνχλ 
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φπνπ Γ/λζε θαη Κ.Δ.Α. θαηαιήγνπλ ζε δηαθνξεηηθέο εηζεγήζεηο, νη νπνίεο ακθφηεξεο 

ηίζεληαη ππφςε ηνπ Υπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ. Κνιαηαχηα, αθφκα θη φηαλ ζεκεηψλεηαη 

δηάζηαζε απφςεσλ, ε εηζήγεζε ηεο Κ.Δ.Α. ραίξεη ηδηαίηεξεο βαξχηεηαο ζην 

Υπνπξγείν. Όηαλ εθ ηνπ ζέκαηνο απαηηείηαη, πξν ηεο εηζήγεζεο πξνο ηνλ Υπνπξγφ 

θαη πξν ηεο απνζηνιήο ζέζεσλ πνιηηηθήο ζηελ Κ.Δ.Α., δηππνπξγηθή ζπλεξγαζία ηφηε 

ε Γ/λζε, θη εθφζνλ γηα ην ππφ εμέηαζε δήηεκα ην ΥπΟηθ έρεη ηνλ ηειηθφ ιφγν, θαιεί 

έγθαηξα ζην Υπνπξγείν ππεξεζηαθνχο εθπξνζψπνπο ησλ ζπλαξκφδησλ Υπνπξγείσλ 

πξνο ζρεκαηηζκφ θνηλήο ζέζεο – δηαδηθαζία ε νπνία κέρξη ζήκεξα εμειίζζεηαη 

απφιπηα νκαιά15.        

Τνλίδεηαη αθφκα φηη ην ΥπΟηθ πάληα γλσζηνπνηεί έγθαηξα ζηελ Κ.Δ.Α. ηηο 

ηεθκεξησκέλεο ηνπ απφςεηο επί θάζε δεηήκαηνο ηεο νηθνλνκηθήο εκεξήζηαο δηάηαμεο 

ηεο Έλσζεο, ηνπιάρηζηνλ φζνλ αθνξά ηα δεηήκαηα ακηγνχο ειιεληθνχ 

ελδηαθέξνληνο. Ηδίσο φηαλ έλα δήηεκα έρεη ήδε αλαρζεί πξνο ζπδήηεζε ζε επίπεδν 

COREPER IΗ (φπνπ πξνεηνηκάδνληαη ηα δεηήκαηα ηνπ Σπκβνπιίνπ ECOFIN), ν 

Πξέζβεο-Κφληκνο Αληηπξφζσπνο πάληνηε «εθνδηάδεηαη» κε εκπεξηζηαησκέλν 

ζεκείσκα ζέζεσλ ηνπ Υπνπξγείνπ, έρνληαο θαη ηελ ζπλδξνκή ηεο Κνλάδαο 

Οηθνλνκηθήο θαη Γεκνζηνλνκηθήο Πνιηηηθήο. Παξνκνίσο, πάληνηε ιακβάλεηαη κέξηκλα 

γηα εζληθή παξνπζία ζηηο πεξηζζφηεξεο ζπλαληήζεηο ν.ε. ηνπ Σπκβνπιίνπ θη αλ απηφ 

δελ θαηαζηεί εθηθηφ ηφηε παξίζηαηαη ζηέιερνο ηεο Κνλάδαο απφ ηελ Κ.Δ.Α.. Απηφ 

ηζρχεη, βέβαηα, φζνλ αθνξά ηηο ν.ε. πνπ επεμεξγάδνληαη δεηήκαηα ειιεληθνχ 

ελδηαθέξνληνο, ρσξίο λα είλαη απηνλφεηε ε ζπκκεηνρή ζην ζχλνιν ησλ νκάδσλ 

εξγαζίαο ηνπ Σπκβνπιίνπ ECOFIN. 

Κε ην πέξαο θάζε ζπλεδξίαζεο επξσπατθνχ νξγάλνπ, ζην νπνίν ζπκκεηέρεη 

πξνζσπηθφ ηεο Κνλάδαο, ζπληάζζεηαη ελεκεξσηηθφ ζεκείσκα ην νπνίν απνζηέιιεηαη 

ζην ΥπΟηθ, αθνχ έρεη ηεζεί ππφςε ηνπ Πξέζβε-Κνλίκνπ Αληηπξνζψπνπ. Δληνχηνηο, ε 

άηππε επηθνηλσλία (πρ. κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ) είλαη ζπρλή θαη 

θαζεκεξηλή.  

Ζ ζηειέρσζε ηεο Κνλάδαο Οηθνλνκηθήο θαη Γεκνζηνλνκηθήο Πνιηηηθήο είλαη επζχλε 

ηεο πνιηηηθήο εγεζίαο ηνπ ΥπΟηθ θαη ιακβάλεη ρψξα κεηαμχ άμησλ ζηειερψλ ηνπ 

Υπνπξγείνπ. Βέβαηα, δελ απνπζηάδνπλ νινζρεξψο πεξηπηψζεηο επηινγήο πξνζσπηθνχ 

θαη κε θξηηήξηα πέξαλ ηεο αμηνθξαηίαο θαη ηερλνθξαηηθήο επάξθεηαο. Ζ εθ ησλ 

πζηέξσλ αμηνπνίεζε ησλ ζηειερψλ ηεο Κ.Δ.Α. ζην ΥπΟηθ είλαη ν θαλφλαο αιιά δελ 

απνπζηάδνπλ θαη εμαηξέζεηο, νη νπνίεο θπξίσο ζρεηίδνληαη κε ηελ εθάζηνηε πνιηηηθή 

ζπγθπξία. 

Ζ ηειηθή αμηνιφγεζε ηνπ έξγνπ ηεο Κ.Δ.Α. θαη ε ζπλεξγαζία ηεο κε ην Υπνπξγείν 

θξίλνληαη σο ηδηαίηεξα ζεηηθά θη απηφ αληαλαθιάηαη θαη ζηελ αλάθηεζε ηεο 

αμηνπηζηίαο ηεο ρψξαο έλαληη ησλ εηαίξσλ ηεο, ηδηαίηεξα κεζνχζεο ηεο ειιεληθήο 

Πξνεδξίαο ηνπ Σπκβνπιίνπ, ε νπνία εμειίρζεθε επηηπρεκέλα. Αλ θαη ε πξνιεπηηθή 

δξάζε ηεο Κ.Δ.Α. θξίλεηαη κάιινλ αζζελήο, εληνχηνηο δξαζηεξηνπνηείηαη πξνο 

νηθνδφκεζε ζπκκαρηψλ ζε επξσπατθφ επίπεδν (ηφζν κε άιιεο Κ.Α. φζν θαη κε 

φξγαλα ηεο Δ.Δ.) θαη δηαθξίλεηαη γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθ ησλ πζηέξσλ πξνβνιή 

                                                           
15 Ωο ραξαθηεξηζηηθφ ζεηηθφ παξάδεηγκα δηππνπξγηθήο ζπλεξγαζίαο ε θπξία σηεξηάδνπ επηθαιείηαη ηελ πεξίπησζε ηεο 

πηνζέηεζεο ζρεδίνπ Οδεγίαο γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε (απ‟ φπνπ θαη πξνθχπηεη ε εκπινθή ηνπ Τπνπξγείνπ 
Οηθνλνκηθψλ/ECOFIN) κέηξσλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο Θιηκαηηθήο Αιιαγήο, φπνπ θαη απαηηείην ε ζπλεξγαζία κε ηα 
ΤπΔμ, Τ.Π.Δ.Θ.Α. θαη Τ.Δ.Λ.. Ζ ειιεληθή ζέζε δηακνξθψζεθε γξήγνξα, ιφγσ ζπλαληίιεςεο, θαη ζπλίζηαην ζηελ 
παξαπνκπή ηνπ δεηήκαηνο ζε επίπεδν ΗΚΟ παξά ζηελ Δ.Δ., ιφγσ ησλ παγθφζκησλ δηαζηάζεσλ ηνπ, πνπ έρξεδαλ θαη 
επξχηεξσλ δηεζλψλ ζπλεξγαζηψλ. 
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ησλ ειιεληθψλ ζέζεσλ ζε επίπεδν Δ.Δ.. Σε απηφ βνεζά ηδηαίηεξα θαη ε εληππσζηαθή 

πξνιεπηηθή δξάζε πνπ ε εγεζία ηεο Γ/λζεο έρεη αλαιάβεη ζε εζληθφ επίπεδν, 

πξνζθαιψληαο ηελ παξακνλή θάζε ζπλεδξίαζεο ηνπ Σπκβνπιίνπ ECOFIN, ζε 

ελεκέξσζε θαη αληαιιαγή απφςεσλ ηα αξκφδηα ζηειέρε ησλ Πξεζβεηψλ ζηελ Αζήλα 

ησλ ππφινηπσλ 27 θκ ηεο Δ.Δ. (ζπλήζσο νη δεχηεξνη ηε ηάμεη θάζε Πξεζβείαο), 

επηδηψθνληαο άκεζε ακθίδξνκε ελεκέξσζε, δηεξεχλεζε θιίκαηνο γηα ηηο ειιεληθέο 

ζέζεηο, νηθνδφκεζε ζπκκαρηψλ θιπ..     

          

3.1.3. H πεξίπησζε ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ 

Οδεγφο γηα ηελ δηεξεχλεζε ηεο ζπλεξγαζίαο ηεο Κ.Δ.Α., θαη εηδηθφηεξα ηεο Κνλάδαο 

Γεσξγίαο, κε ην Υπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκσλ απνηέιεζε ε 

ζπδήηεζε κε ηνλ Ληνπληνπλάθε Σπ. (20/05/2014), λπλ Πξντζηάκελν ηεο Γλζεο 

Υγείαο Εψσλ ηνπ Υπνπξγείνπ, ν νπνίνο ππεξέηεζε ζηελ Κ.Δ.Α. ην 1997-2003, 

ρεηξηδφκελνο θηεληαηξηθά δεηήκαηα (δεκφζηα πγεία ζρεηηθά κε ηελ θαηαλάισζε 

δσηθψλ πξντφλησλ, πγεία ησλ δψσλ θαη πξνζηαζία ησλ παξαγσγηθψλ θαη θαηνηθίδησλ 

δψσλ), ζηα πιαίζηα ηεο Κνλάδαο Γεσξγίαο.  

Πην αλαιπηηθά, γηα ηνλ ρεηξηζκφ ησλ θηεληαηξηθψλ δεηεκάησλ ζε επίπεδν Δ.Δ. έρεη 

αλαπηπρζεί έληνλε ζπλεξγαζία κεηαμχ Υπνπξγείνπ θαη Κ.Δ.Α., κέζα απφ αληαιιαγή 

ελεκεξσηηθψλ ζεκεησκάησλ, ηδίσο κεηά ην πέξαο ζρεηηθψλ ζπλαληήζεσλ ησλ 

αξκφδησλ ν.ε. ή ηεο COREPER I, νπνχ ππάγνληαη ηα ζρεηηθά δεηήκαηα (ζε πνζνζηφ 

10%). Ωζηφζν, ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο επηθνηλσλίαο δηεμάγεηαη άηππα (ζε πνζνζηφ 

90%), απεπζείαο κεηαμχ ηνπ απνζπαζκέλνπ ζηελ Κ.Δ.Α. Υπαιιήινπ θαη ηνπ 

Υπνπξγείνπ, απ’ φπνπ άιισζηε πξνέξρεηαη ν ίδηνο. 

Παξά, φκσο, ηελ ζπρλφηαηε θαη εθηηκνχκελε σο ηδηαίηεξα επνηθνδνκεηηθή απηή 

επηθνηλσλία, απηφ δελ ζεκαίλεη φηη ην Υπνπξγείν πξνιαβαίλεη λα δηακνξθψζεη 

πνιηηηθή θαη λα ηελ δηαβηβάζεη έγθαηξα ζηελ Κ.Δ.Α. πξνθεηκέλνπ λα πξνβιεζεί ζε 

επίπεδν Δ.Δ. (ζε νπνηνδήπνηε πιαίζην, πρ. ν.ε. ηνπ Σπκβνπιίνπ, νκάδα Γ/λησλ 

Θηεληαηξηθήο ησλ Υπνπξγείσλ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ησλ 28 θκ, επαθέο κε Δπηηξνπή 

θιπ). Απηφ εθηηκάηαη φηη νθείιεηαη, θπξίσο, ζηνλ ηδηαίηεξν θφξην εξγαζίαο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νη αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Υπνπξγείνπ, κε έρνπζεο ηνλ απαξαίηεην 

ρξφλν ελίνηε θαη ηελ δένπζα ηερλνθξαηηθή επάξθεηα γηα ηνλ επεμεξγαζία ηεο 

επξσπατθήο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ηνλ ζρεκαηηζκφ ηεο εζληθήο ζέζεο θαη ηελ 

επαθφινπζε ελεκέξσζε ηεο Κ.Δ.Α.. Έηζη, ε Κνλάδα Γεσξγίαο ηεο Κ.Δ.Α. 

αλαιακβάλεη πξσηνβνπιία θαη εηζεγείηαη πξνο ην Υπνπξγείν ηελ ελδεδεηγκέλε εζληθή 

ζέζε ζε πνζνζηφ πεξίπνπ 80% ησλ ζεκάησλ πνπ θαιείηαη λα ρεηξηζηεί ζε επίπεδν 

Δ.Δ., πξνρσξψληαο βέβαηα ζε ηειηθή πηνζέηεζε απηήο ηεο ζέζεο θαηφπηλ έγθξηζεο 

ηνπ Υπνπξγείνπ. Γηα ηνλ ρεηξηζκφ δε δεηεκάησλ ηδηαίηεξεο εζληθήο ζεκαζίαο 

κεζνιαβεί θαη επίζεκε αληαιιαγή ζεκεησκάησλ, κε πξνεγνχκελε θνηλνπνίεζε ηνπο 

ζηνλ Πξέζβε-Κφληκν Αληηπξφζσπν. Έηζη αλαδεηθλχεηαη ν δξαζηήξηνο ξφινο ηεο 

Κ.Δ.Α. ζηελ δηακφξθσζε ηεο επξσπατθήο πνιηηηθήο ηνπ Υπνπξγείνπ, ζε ζεκείν πνπ 

εθηηκάηαη φηη κάιινλ ππεξθαιχπηεη δείγκαηα αδξάλεηαο εθ κέξνπο ηνπ ηειεπηαίνπ.  

Ωο ζεηηθή εθηηκάηαη φηη είλαη ε πάγηα επηδίσμε εζληθήο ζπκκεηνρήο ζην ζχλνιν ησλ 

δηαθπβεξλεηηθψλ νξγάλσλ θαη επηηξνπψλ ηεο Δ.Δ., ηα νπνία ρεηξίδνληαη ηελ 

επξσπατθή αηδέληα, αλεμάξηεηα αλ ζίγνληαη ή φρη δεηήκαηα εζληθνχ ελδηαθέξνληνο. 
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Ζ πξαθηηθή απηή αληαλαθιά πςειή αίζζεζε εζληθνχ αιιά θαη επξσπατθνχ 

θαζήθνληνο, θάηη πνπ αθφκα δελ είλαη δεδνκέλν γηα ηα ππφινηπα Υπνπξγεία. Θη φπνπ 

δελ είλαη εθηθηή ε παξνπζία πξνζσπηθνχ απφ ην Υπνπξγείν ηφηε αλαιακβάλεη ην 

πξνζσπηθφ ηεο Κνλάδαο Γεσξγίαο λα εθπξνζσπήζεη ηελ ρψξα, παξφηη θάηη ηέηνην 

πξντδεάδεη γηα αζπλέρεηα εθπξνζψπεζεο θαη άξα ζθαηξηθήο γλψζεο ελφο 

αληηθεηκέλνπ πνιηηηθήο απφ ηνλ ίδην εζληθφ ρεηξηζηή ζε βάζνο ρξφλνπ.  

Όζνλ αθνξά ηελ αμηνιφγεζε ηεο πξνιεπηηθήο δξάζεο ηεο Κνλάδαο 

Γεσξγίαο/Κ.Δ.Α., απηή επαθίεηαη θπξίσο ζε ππνθεηκεληθνχο ιφγνπο, ήηνη ζηελ 

ηθαλφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο λα νηθνδνκεί ζπκκαρίεο, λα πξνβάιιεη κε πεηζηηθφ 

ηξφπν ηηο ειιεληθέο ζέζεηο θαη λα δηαζέηεη απαξαίηεηεο δεμηφηεηεο (γισζζνκάζεηα, 

ραξηζκαηηθή επηθνηλσλία, θιπ.) κηα πνπ ζρνιηάδεηαη φηη νη πξαγκαηηθέο απνθάζεηο 

ιακβάλνληαη εθηφο ησλ επίζεκσλ ζπλεδξηάζεσλ ησλ νξγάλσλ ηεο Δ.Δ.. Έηζη, 

αλαιφγσο θαη ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ηθαλνηήησλ ησλ Υπαιιήισλ ηεο Κνλάδαο 

νθείιεη λα αμηνινγείηαη θαη ε πξαγκαηηθή απήρεζε ηεο δξάζεο. 

Σην ελδεηθηηθφ εξψηεκα ηεο κεηέπεηηα επαξθνχο αμηνπνίεζεο ηεο επξσπατθήο 

εκπεηξίαο ζηελ ειιεληθή Γεκφζηα Γηνίθεζε, ε απάληεζε είλαη ζεηηθή ζε αηνκηθφ, 

φκσο, επίπεδν. Έηζη, δελ απνθιείνληαη πεξηπηψζεηο κε επαξθνχο αμηνπνίεζεο 

πξνζσπηθνχ ην νπνίν ηνπνζεηήζεθε ζηελ Κ.Δ.Α. θαη αθνινχζσο επέζηξεςε ζηελ 

εζληθή δεκφζηα δηνίθεζε αλ ελδηακέζσο έρεη κεζνιαβήζεη αιιαγή ησλ εγρψξησλ 

πνιηηηθψλ ηζνξξνπηψλ, κε απνηέιεζκα ηελ απψιεηα πνιχηηκεο εκπεηξίαο θαη 

γλψζεσλ. Ωο αηηία, δε, ηεο αλσηέξσ παζνγέλεηαο ζεσξείηαη ν εκηηειήο ή αιιηψο 

θαζπζηεξεκέλνο ρξνληθά επξσπατθφο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο ρψξαο, γεγνλφο πνπ δελ 

επέηξεςε ηελ ζπλεηδεηνπνίεζε πνηθίισλ επθαηξηψλ ζε επξσπατθφ επίπεδν θαη ηελ 

έγθαηξε κεηνπζίσζή ηνπο ζε απηά πιενλεθηήκαηα ζε εζληθφ επίπεδν.        

 

3.1.4. Ζ πεξίπησζε ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Θιηκαηηθήο 
Αιιαγήο 

Φαξαθηεξηζηηθή πεξίπησζε Υπνπξγείνπ κε νινέλα απμαλφκελε ζπκκεηνρή ζηα 

επξσπατθά δξψκελα απνηειεί ην Υ.Π.Δ.Θ.Α.. Δλ πξνθεηκέλσ, δηαθσηηζηηθέο είλαη δχν 

ζπλεληεχμεηο: Ζ πξψηε κε ηελ Γξ. Κνπξκνχξε Α., Πξντζηακέλε ηεο Γελ. Γ/λζεο 

Πεξηβάιινληνο ηνπ Υπνπξγείνπ (21/05/2014), ε νπνία ππεξέηεζε ζηελ Κ.Δ.Α. (σο 

Πξφεδξνο ηεο Οκάδαο Σπκβνπιίνπ γηα ην Πεξηβάιινλ θαηά ηελ 3ε Πξνεδξία ηεο 

Διιάδαο ην 1994 θαη σο Σχκβνπινο Πξεζβείαο γηα ην  Πεξηβάιινλ θαηά ηελ πεξίνδν 

1994-1997 / έπεηηα εξγάζζεθε ζηελ Δπηηξνπή επί 6εηία), κε ρξφληα ελεξγή 

ελαζρφιεζε κε ηελ ράξαμε ηεο επξσπατθήο πνιηηηθήο ηνπ Υπνπξγείνπ 

(πξνεληαμηαθέο δηαπξαγκαηεχζεηο, ΚΟΠ, ειιεληθή Πξνεδξία ηνπ Σπκβνπιίνπ 1983, 

1994, 2003 θαη 2014). Ζ δεχηεξε κε ηελ Γξ. Θνχξηειε Φξ., λπλ Πξ/κέλε ηεο 

Δηδηθήο Υπεξεζίαο Σπληνληζκνχ Πεξηβαιινληηθψλ Γξάζεσλ ηνπ Υ.Π.Δ.Θ.Α. 

(19/05/2014), ε νπνία επίζεο ππεξέηεζε ζηελ Κ.Δ.Α. θαηά ηελ ηξίηε ειιεληθή 

Πξνεδξία. 

Τνλίδεηαη θαηαξράο ε νινέλα ζηελφηεξε ζπλεξγαζία κεηαμχ Υπνπξγείνπ θαη Κ.Δ.Α. 

γχξσ απφ ηα δεηήκαηα ηνπ Πεξηβάιινληνο, αθνινπζψληαο πξνθαλψο ηελ ζηαδηαθή 

δηεχξπλζε ηνπ πεδίνπ ελαζρφιεζεο ηεο Δ.Δ. γχξσ απφ ηα δεηήκαηα απηά. Θαη ε 

ζηελή απηή ζπλεξγαζία ιακβάλεη ρψξα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ειιεληθψλ Πξνεδξηψλ 
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ηνπ Σπκβνπιίνπ αιιά θαη ελδηάκεζα. Βέβαηα, φπσο θαη ζε άιια Υπνπξγεία, ε ζηελή 

απηή ζπλεξγαζία δελ κεηαθξάδεηαη απηφκαηα θαη ζε ζπλερή/έγθαηξε ηξνθνδφηεζε 

ηεο Κ.Δ.Α. ηφζν κε εζληθέο ζέζεηο γχξσ απφ ην Πεξηβάιινλ φζν θαη κε θαηάιιειν 

πξνζσπηθφ γηα ζπκκεηνρή ζηηο ν.ε. ηεο Δ.Δ..  

Δηδηθφηεξα, επηζεκαίλεηαη ε αλάγθε λα εμαζθαιίδεηαη ζπκκεηνρή εκπεηξνγλσκφλσλ 

απφ ηε ρψξα θαζψο απηφ εμαζθαιίδεη γλψζε πνιηηηθψλ θαη δπλαηνηήησλ εθαξκνγήο 

πνπ δελ κπνξεί λα έρεη έλαο άλζξσπνο κφλν, αιιά θαη ιεηηνπξγεί ζεηηθά θαη γηα ηελ 

κειινληηθή εθαξκνγή ηεο ελσζηαθήο λνκνζεζίαο. Σε αληίζεηε πεξίπησζε, απνθηά 

βαξχλνληα ξφιν ε Κ.Δ.Α. γηα ηνλ ζρεκαηηζκφ ηεο εζληθήο ζέζεο, κε ηελ έγθξηζε ηεο 

εγεζίαο ηνπ Υ.Π.Δ.Θ.Α. ρσξίο πξνεγνχκελε εκπινθή ηεο δηνηθεηηθήο ηεξαξρίαο ηνπ 

Υπνπξγείνπ. Όηαλ ην ππφ ρεηξηζκφ δήηεκα απαηηεί (πρ. επηζηεκνληθά) δεδνκέλα, ηφηε 

είηε ε δηνίθεζε θηλεηνπνηείηαη γηα ηελ ζπγθέληξσζε ηνπο είηε θηλεηνπνηείηαη 

απεπζείαο ε Κ.Δ.Α., πξαγκαηνπνηψληαο παξάιιειεο επαθέο κε αξκφδηνπο εζληθνχο 

θνξείο. Κε άιια ιφγηα, δελ απνθιείεηαη ε εηζήγεζε ηεο Κ.Δ.Α. γηα ηνλ ρεηξηζκφ ηεο 

επξσπατθήο αηδέληαο λα θαηαζηεί ηάρηζηα θαη εζληθή ζέζε, είηε ιφγσ αδπλακίαο ηνπ 

Υπνπξγείνπ λα παξαθνινπζήζεη ηελ ηαρεία εμέιημε ηεο αηδέληαο απηήο (δεδνκέλνπ 

φηη ζπλήζσο δελ ππήξραλ ρξήκαηα γηα ηε ζπκκεηνρή εκπεηξνγλσκφλσλ ζηηο 

ζπλεδξηάζεηο) είηε ιφγσ έιιεηςεο ελδηαθέξνληνο απφ πιεπξάο αξκνδίσλ ππεξεζηψλ. 

Κνιαηαχηα, παξφηη αλαγλσξίδεηαη ην πιενλέθηεκα ηεο Κ.Δ.Α. λα παξαθνινπζεί εθ 

ηνπ ζχλεγγπο ηελ εμέιημε ηεο επξσπατθήο αηδέληαο, αληρλεχνληαο ηζνξξνπίεο θαη 

γλσξίδνληαο ηελ βνχιεζε ησλ ζεζκψλ ηεο Δ.Δ. θαη ησλ ππνινίπσλ θκ, γεγνλφο πνπ 

εμεγεί ηελ πξσηνθαζεδξία ηεο λα εηζεγεζεί γηα ηελ ελδεδεηγκέλε εζληθή γξακκή ζε 

απεπζείαο επηθνηλσλία κε ηελ πνιηηηθή εγεζία ηνπ Υπνπξγείνπ, δελ ιείπνπλ θαη 

κεηνλεθηήκαηα απφ απηή ηελ πξαθηηθή. Ζ κε έγθαηξε θαη επαξθψο πξσηαγσληζηηθή 

ζπκκεηνρή ηεο ίδηαο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο ζηελ επεμεξγαζία ηεο εζληθήο ζέζεο, 

πνπ πξφθεηηαη λα πξνσζεζεί ζε επίπεδν Κ.Δ.Α., ζηεξεί απφ ηελ εγρψξηα δηνίθεζε 

πνιχηηκε εκπεηξία θαη απνκεηψλεη ηαπηφρξνλα ηηο πηζαλφηεηεο επηηπρνχο εθαξκνγήο 

ησλ ζπκθσλεζέλησλ ζε επίπεδν Δ.Δ., κηα πνπ ζε επφκελν επίπεδν απηή ε ίδηα 

δεκφζηα δηνίθεζε ζα θιεζεί λα εθαξκφζεη ηελ ελσζηαθή λνκνζεζία, βάζεη ησλ 

πξαγκαηηθψλ δπλαηνηήησλ ηεο πνπ κφλν ε ίδηα γλσξίδεη ηφζν θαιά. Θη φια απηά 

ελφζσ ε ίδηα ζα έρεη ζρεδφλ απνθιεηζηεί ή αδηαθνξήζεη ζην αξρηθφ ζηάδην 

επεμεξγαζίαο απηήο ηεο λνκνζεζίαο, ππνλνκεχνληαο πξνθαλψο ζηελ πξάμε ην 

επφκελν ζηάδην ηεο πινπνίεζεο, φπσο ήδε ζπρλά παξαηεξείηαη. 

Όζνλ αθνξά, δε, ηελ ζπκκεηνρή εζληθψλ εκπεηξνγλσκφλσλ ζηηο ν.ε., επηζεκαίλεηαη 

ην θαηλφκελν ηεο θαζνιηθήο εζληθήο ζπκκεηνρήο κεζνχζεο θάζε ειιεληθήο 

Πξνεδξίαο, γηα ιφγνπο παξνπζίαο θαη παηδεπηηθνχο, κε πιήξε φκσο αληηζηξνθή ηεο 

εηθφλαο κεηά ην πέξαο απηήο. Έηζη, δελ είλαη δεδνκέλε ε εζληθή ζπκκεηνρή ζηα 

ηερλνθξαηηθά φξγαλα ηεο Δ.Δ. (παξά ηελ ζεκαζία ηνπο ζηνλ ζρεκαηηζκφ ηεο 

ελσζηαθήο λνκνζεζίαο), ηδίσο φηαλ δελ ζίγνληαη δεηήκαηα εζληθνχ ελδηαθέξνληνο, 

κε ηελ Κ.Δ.Α. λα κε θαιχπηεη πάληα ηα θελά, ιφγσ ζηελφηεηαο πφξσλ.  

Ζ δπλαηφηεηα αλάιεςεο πξνιεπηηθήο δξάζεο θξίλεηαη θαηά πεξίπησζε πφηε 

ηθαλνπνηεηηθή θαη πφηε θησρή, δεδνκέλσλ ηφζν αληηθεηκεληθψλ παξαγφλησλ φπσο ην 

κέγεζνο ηεο ρψξαο φζν θαη ππνθεηκεληθψλ παξαγφλησλ θαη ζπγθπξηψλ, φπσο ε 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο ρψξαο αιιά θαη νη επαλεηιεκκέλεο εζληθέο αδπλακίεο 

επηηπρνχο αληαπφθξηζεο ζε αλεηιεκκέλεο επξσπατθέο ππνρξεψζεηο - γεγνλφηα πνπ 

ζθηαγξαθνχλ έλα γεληθφηεξν έιιεηκκα αμηνπηζηίαο ηεο ρψξαο (άξα θαη απήρεζεο) 

ζην επξσπατθφ παξαζθήλην. Βέβαηα, θαη εδψ δχλαηαη λα εηζρσξήζεη ν πξνζσπηθφο 
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παξάγνληαο, νπφηε είλαη δπλαηφλ κεκνλσκέλα ζηειέρε ηεο Κ.Δ.Α. λα θάλνπλ ηελ 

δηαθνξά θαη λα μερσξίζνπλ γηα ηελ δξαζηεξηφηεηά ηνπο, επ’ σθειεία θαη ησλ 

εζληθψλ ζπκθεξφλησλ, φπσο θαηά κία εθηίκεζε ηζρχεη πεξίπνπ γηα ην 80% ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηεο Κ.Δ.Α.. 

Όζνλ αθνξά ην δήηεκα ηεο εθ ησλ πζηέξσλ αμηνπνίεζεο ησλ ζηειερψλ ηεο Κ.Δ.Α., 

εδψ γίλεηαη αλαθνξά ζε πεξηπηψζεηο ζηειερψλ πνπ είηε έηπραλ άκεζεο αμηνπνίεζεο, 

γχξσ απφ ηνλ ρεηξηζκφ δεηεκάησλ Δ.Δ., είηε αμηνπνηήζεθαλ θαζπζηεξεκέλα θαη 

θαηφπηλ επηθπιάμεσλ, είηε ιφγσ  πνιηηηθήο ζπγθπξίαο είηε ιφγσ ελδνυπαιιειηθψλ 

αληαγσληζκψλ. 

Θαηαιεθηηθά, ζεκεηψλνληαη κηα ζεηξά απφ βειηηψζεηο ζηελ ιεηηνπξγία ηεο Κ.Δ.Α., 

φπσο ε δηεχξπλζε ηεο εμσζηξέθεηαο φζνλ αθνξά ηελ δηαδηθαζία ράξαμεο εζληθήο 

γξακκήο, κε ηελ Κ.Δ.Α. λα επηδηψθεη δηεχξπλζε ησλ «ζπλνκηιεηψλ» ηεο ζε εζληθφ 

επίπεδν (φπσο πρ. Δξεπλεηηθά Ηλζηηηνχηα, Παλεπηζηήκηα, θνξείο κε εμεηδηθεπκέλεο 

γλψζεηο ζην πεδίν ηνπ Πεξηβάιινληνο θιπ), ζηνρεχνληαο ζε πιεξέζηεξε ηεθκεξίσζε 

ησλ εζληθψλ επηρεηξεκάησλ. Δλψ, επηζεκαίλεηαη θαη ε πξφζθιεζε πξνο 

θαηαμησκέλνπο εμσηεξηθνχο εκπεηξνγλψκνλεο (εθηφο Υ.Π.Δ.Θ.Α.) γηα ζπκκεηνρή ζηηο 

νκάδεο εξγαζίαο/εκπεηξνγλσκφλσλ Σπκβνπιίνπ θαη Δπηηξνπήο, εληζρχνληαο ηελ 

επηζηεκνληθή βαξχηεηα ησλ εζληθψλ ζέζεσλ ζε επίπεδν Έλσζεο. 

 

3.1.5. Ζ πεξίπησζε ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ, Κεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ 

Ωο ηειεπηαία πεξίπησζε ζπλεξγαζίαο κε ηελ Κ.Δ.Α. επειέγεη ην Υ.Υ.Κ.Γ. ιφγσ ηεο 

ζηελήο δηαζχλδεζήο ηνπ κε ζεηξά επξσπατθψλ πνιηηηθψλ, βάζεη θαη ηεο ζπδήηεζεο 

κε ηελ Ιάκπνγινπ Φ., Πξ/κέλε ηνπ Τκήκαηνο Γηεζλψλ Σρέζεσλ Τνκέα Κεηαθνξψλ 

ηνπ Υπνπξγείνπ (23/05/2014).  

Δηδηθφηεξα, ν Τνκέαο Κεηαθνξψλ ηνπ Υ.Υ.Κ.Γ. απνιακβάλεη ηζνξξνπεκέλεο 

ζπλεξγαζίαο κε ηελ Κ.Δ.Α.. Πξαθηηθά, επί ησλ εθθξεκψλ δεηεκάησλ ηεο επξσπατθήο 

αηδέληαο, ην πξνζσπηθφ ηεο Δλφηεηαο Κεηαθνξψλ ηεο Κ.Δ.Α. δηαβηβάδεη ην ζρεηηθφ 

δήηεκα, ζπλνδεία ηεο εηζήγεζήο ηνπ, ζην Τκήκα Γηεζλψλ Σρέζεσλ Τνκέα 

Κεηαθνξψλ ηνπ Υπνπξγείνπ. Όπσο ιίγν πνιχ ηζρχεη θαη ζηα ππφινηπα Υπνπξγεία, 

ελεκεξψλνληαη ζρεηηθά θαη θαινχληαη λα εθθέξνπλ απφςεηο ηα αξκφδηα Τκήκαηα θαη 

Γ/λζεηο ηνπ Υπνπξγείνπ, ε ζχλζεζε ησλ νπνίσλ ζπληζηά θαη ηελ πηνζεηεζείζα εζληθή 

ζέζε. Αλαιφγσο ηεο ζεκαζίαο ηνπ δεηήκαηνο, ελεκεξψλεηαη ζρεηηθά ε πνιηηηθή 

εγεζία, ε νπνία ιακβάλεη θαη ηηο ηειηθέο απνθάζεηο. Γελ είλαη βέβαηα ζπάλην νη 

Γ/λζεηο ηνπ Υ.Υ.Κ.Γ. λα κελ ζρεκαηίζνπλ θαλ ζέζε επί ελφο ζέκαηνο γηα ζεηξά 

ιφγσλ, κε ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηελ γεληθφηεξε αδπλακία ή/θαη θφβν ηεο εγρψξηαο 

δεκφζηαο δηνίθεζεο λα αληηιεθζεί πιήξσο ηηο επθαηξίεο πνπ δηαλνίγνληαη ζε επίπεδν 

Δ.Δ. θαη λα ηηο αμηνπνηήζεη. Γελ απνθιείεηαη, δε, ε εζληθή ζέζε, αθφκα θη φηαλ δελ 

ζίγεηαη δήηεκα κείδνλνο ζεκαζίαο, λα ζρεκαηηζηεί απφ θχθινπο ηεο πνιηηηθήο 

εγεζίαο, εξήκελ ηεο δηνηθεηηθήο ηεξαξρίαο, κε απνηέιεζκα αθελφο ηνλ 

παξαγθσληζκφ ηεο ηειεπηαίαο ζηε θάζε ηνπ ζρεδηαζκνχ πνιηηηθήο θαη αθεηέξνπ ηνλ 

αηθληδηαζκφ ηεο θαηά ην επφκελν ζηάδην ηεο πινπνίεζεο ησλ ζπκθσλεζέλησλ ζε 

επίπεδν Έλσζεο. Κε ηελ ίδηα ηελ δηνηθεηηθή ηεξαξρία λα κελ είλαη πάληα άκνηξε 

επζπλψλ ιφγσ θαηλφκελσλ επζπλνθνβίαο θαη απνπζίαο δηάζεζεο εκπινθήο ζηε 

ράξαμε πνιηηηθήο. 
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Γπζθνιφηεξνο πξνβάιεη ν ζρεκαηηζκφο εζληθήο ζέζεο φηαλ ην ππφ εμέηαζε δήηεκα 

δηαηξέρεη νξηδφληηα, ζεηξά Υπνπξγείσλ, νπφηε απαηηείηαη δηππνπξγηθφο ζπληνληζκφο. 

Δληνχηνηο, ππάξρεη θίλδπλνο ε εζληθή αξρηηεθηνληθή ράξαμεο εζληθήο πνιηηηθήο λα 

«ζθνληάςεη» πάλσ ζε ρξφληεο παζνγέλεηεο ηεο ειιεληθήο δεκφζηαο δηνίθεζεο, φπσο 

επηθάιπςε θαη αζάθεηα αξκνδηνηήησλ. Ιφγσ δπζκελνχο νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο, 

επηζεκαίλεηαη ν πεξηνξηζκφο ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ Υ.Υ.Κ.Γ. κε εμσηεξηθνχο 

ζπλεξγάηεο γηα ηελ ζχληαμε επί ρξήκαζη κειεηψλ, γεγνλφο ην νπνίν εθηηκάηαη φηη 

ππνλνκεχεη ηελ άξηηα επηζηεκνληθή ηεθκεξίσζε ησλ ειιεληθψλ ζέζεσλ. Έηζη, ζε έλα 

θαηεμνρήλ ηερλνθξαηηθφ πεδίν πνιηηηθήο, ε εγρψξηα δηαδηθαζία δηακφξθσζεο 

πνιηηηθήο έρεη γίλεη πεξαηηέξσ εζσζηξεθήο, κε ηελ επηζηεκνληθή ηεθκεξίσζε λα 

εθηηκάηαη φηη ελίνηε δελ είλαη θαη ε ηζρπξφηεξε δπλαηή, γεγνλφο ην νπνίν πεξηνξίδεη 

ηελ εκβέιεηα ησλ εζληθψλ ζέζεσλ. Πεξηραξάθσζε φκσο ζεκεηψλεηαη θαη έλαληη 

θνκβηθψλ ζεζκψλ ηεο Δ.Δ., κε ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηελ απνπζία ζπλερψλ 

πξνζπαζεηψλ εγθαζίδξπζεο θαη δηαηήξεζεο ζπζηεκαηηθψλ δηαχισλ επηθνηλσλίαο θαη 

ζπλεξγαζίαο κε ηζρπξνχο ελσζηαθνχο δξψληεο, φπσο ηελ DG MOVE, πξνο πξνψζεζε 

ζηελ επξσπατθή αηδέληα ζέζεσλ εγγχηεξσλ πξνο ηηο ειιεληθέο. 

Κεηνλέθηεκα απνηειεί θαη ε θαηά πεξίπησζε ειιεηκκαηηθή αμηνπνίεζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ πνπ επηζηξέθεη ζην Υπνπξγείν θαηφπηλ ππεξέηεζεο ζηελ Κ.Δ.Α.. Έηζη, 

ην ζχλεζεο είλαη ην πξνζσπηθφ απηφ λα επηζηξέθεη θαη λα ηνπνζεηείηαη, κε βάζε ηε 

δηθή ηνπ βνχιεζε, ζηηο ζέζεηο εξγαζίαο πνπ θαηείρε ζην παξειζφλ (πξν ηεο 

ηνπνζέηεζεο ηεο Κ.Δ.Α.), αζρέησο αλ απφ απηή ηε ζέζε είλαη δπλαηή ή φρη ε 

αμηνπνίεζε ηεο απνθηεζείζαο εξγαζηαθήο εκπεηξίαο ζε επξσπατθφ επίπεδν. Θη φηαλ 

αθφκα ηνπνζεηνχληαη ζε ζέζεηο ζρεηηθέο κε ηελ επξσπατθή πνιηηηθή ηνπ Υπνπξγείνπ 

ηφηε ε αγαζηή ζπλεξγαζία κε ηνπο λένπο λπλ ζπλαδέιθνπο εμαξηάηαη άκεζα απφ ην 

επίπεδν εξγαζίαο θαη δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ πνπ απνιάκβαλαλ απφ ην 

πξνεγνχκελν πφζην ηνπο, φηαλ δειαδή ππεξεηνχζαλ αθφκα ζηελ Κ.Δ.Α.. Αθφκα, 

δελ απνθιείεηαη ην πξνζσπηθφ ηνπ Υπνπξγείνπ, πνπ ππεξεηεί ζηελ Κ.Δ.Α., κεηά ηε 

ιήμε ηεο ζεηείαο ζε απηήλ λα επηιέμεη λα παξακείλεη ζηηο Βξπμέιιεο, 

απαζρνινχκελν είηε ζε ππεξεζίεο ηεο Δπηηξνπήο είηε ζε ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο ή 

ηξίηνπο θνξείο, φπνπ θαη πξνζδνθνχλ λα απνιαχζνπλ επλντθφηεξεο ζπλζήθεο 

εξγαζίαο, κε ην Υπνπξγείν εθ λένπ λα ζηεξείηαη έκπεηξνπ πξνζσπηθνχ. 

Θαηά πεξίπησζε θη αλάινγα κε ην εζληθφ ελδηαθέξνλ πνπ παξνπζηάδεη ην ππφ 

εμέηαζε δήηεκα, απνζηέιινληαη εκπεηξνγλψκνλεο ζηηο ν.ε. ηνπ Σπκβνπιίνπ. 

Δλαιιαθηηθά, θαιείηαη ε Κ.Δ.Α. λα παξαζηαζεί αλ θη φπνηε κπνξεί. Αθφκα θαη θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο Πξνεδξίαο παξαηεξήζεθαλ θαηλφκελα απνπζίαο ηεο 

ρψξαο απφ ν.ε., κε ηελ Κ.Δ.Α. λα επηθνξηίδεηαη πξφζζεηεο επζχλεο εθπξνζψπεζεο, 

δεδνκέλνπ κάιηζηα θαη ηνπ πεξηνξηζκέλνπ ηεο πξνζσπηθνχ. Παξά ηαχηα, ε εμέιημε 

ηεο ειιεληθήο Πξνεδξίαο ζηα δεηήκαηα ηνπ Τνκέα Κεηαθνξψλ θξίζεθε αμηνπξεπήο 

κε νκαιή ξνή θαη θαιά απνηειέζκαηα, αλ θαη εμ’ αξρήο κεηξηνπαζψλ πξνζδνθηψλ.   
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4. Μόνιμες Ανηιπροζωπείες άλλων Κραηών Μελών 

Γηα ηελ θαιχηεξε αμηνιφγεζε ηεο Κ.Δ.Α. θξίλεηαη ζθφπηκε ε ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε 

κε Κ.Α. άιισλ θκ, κε παξαδνζηαθά ηζρπξφηεξε απήρεζε ζηα επξσπατθά δξψκελα 

ηφζν ιφγσ κεγέζνπο φζν θαη ιφγσ εθηηκνχκελεο θαιχηεξεο νξγάλσζεο, φπσο ηεο 

Ο.Γ.Γ., ηνπ Ζ.Β. θαη ηεο Γαιιίαο. 

 

4.1. Ομοζπονδιακή Γημοκπαηία ηηρ Γεπμανίαρ 

Ζ γεξκαληθή Κ.Α., φπσο θάζε δηπισκαηηθή απνζηνιή, ιεηηνπξγεί σο κεζνιαβεηήο 

έλαληη ηνπ Οξγαληζκνχ ζηνλ νπνίν είλαη δηαπηζηεπκέλε δειαδή εθπξνζσπεί ηα 

γεξκαληθά ζπκθέξνληα έλαληη ησλ επξσπατθψλ ζεζκψλ. Ζ απνζηνιή ηεο 

επηθεληξψλεηαη γχξσ απφ ηέζζεξηο βαζηθνχο άμνλεο, νη νπνίνη δελ απέρνπλ ηδηαίηεξα 

απφ ηα ηζρχνληα ζηελ Κ.Δ.Α.: 

Πξψηνλ, ελεκεξψλεη ηελ γεξκαληθή θπβέξλεζε γχξσ απφ γεγνλφηα θαη εμειίμεηο 

ζηελ Δ.Δ., ζπκβνπιεχνληάο ηελ θαηά ηελ εγρψξηα δηαδηθαζία δηακφξθσζεο ηεο 

επξσπατθήο πνιηηηθήο. 

Γεχηεξνλ, εθπξνζσπεί ηελ Ο.Γ.Γ. ζηηο πεξίπνπ 140 εηδηθέο επηηξνπέο θαη ν.ε., νη 

νπνίεο είλαη επηθνξηηζκέλεο κε ηελ πξνεηνηκαζία ησλ ζπλαληήζεσλ ηνπ Σπκβνπιίνπ 

ηεο Δ.Δ.. 

Τξίηνλ, πξνσζεί ηελ απαζρφιεζε Γεξκαλψλ πνιηηψλ ζηνπο ζεζκνχο ηεο Δ.Δ.. 

Θαη, ηέηαξηνλ, εκπιέθεηαη ζε δεηήκαηα Κ.Κ.Δ./δεκνζίσλ ζρέζεσλ, παξέρνληαο 

ζπλερή ελεκέξσζε γηα ηα ηεθηαηλφκελα ζην Σπκβνχιην θαη επξχηεξα γηα ηηο 

γεξκαληθέο ζέζεηο επί επξσπατθψλ δεηεκάησλ – γεγνλφο πνπ πξνζδίδεη ζηελ 

γεξκαληθή Κ.Α. έλαλ εμσζηξεθή ξφιν. 

Ωο πξνο ηε δνκή, ε Κ.Α. απαξηίδεηαη απφ ηξία Τκήκαηα θαη έμη Δλφηεηεο, κε 

αλάινγεο αξκνδηφηεηέο. Σρεκαηηθά, ηα αλσηέξσ απεηθνλίδνληαη σο εμήο: 

Σσήμα 4: Γομή ηηρ Μόνιμηρ Ανηιπποζυπείαρ ηηρ Ο.Γ.Γ. ζηην Δ.Δ. 

 

Ζ Κ.Α. ηεο Γεξκαλίαο αξηζκεί πξνζσπηθφ 190 αηφκσλ θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο 

ζηελ δηακφξθσζε ηεο επξσπατθήο αηδέληαο ακθηζβεηείηαη απφ ιίγνπο, γλψζηεο ησλ 

επξσπατθψλ δξψκελσλ. Θαη ζεσξείηαη σο απνηειεζκαηηθή ε επξσπατθή απήρεζε ηεο 



 

 

 
- 31 - 

  

γεξκαληθήο Κ.Α. παξφηη απφ νξηζκέλνπο εξεπλεηέο ππνζηεξίδεηαη φηη ρψξεο κε θηιν-

νκνζπνλδηαθέο απφςεηο, φπσο ε Γεξκαλία, έρνπλ πηνζεηήζεη κηα ραιαξή ζηάζε φζνλ 

αθνξά ηνλ θαζεκεξηλφ ζπληνληζκφ ηεο επξσπατθήο ηνπο πνιηηηθήο, ε νπνία φκσο 

ππαγνξεχεηαη απεπζείαο απφ ηελ Θαγθειαξία. Τα δε Υπνπξγεία Δμσηεξηθψλ θαη 

Οηθνλνκηθψλ ραίξνπλ ηζάμηνπ ξφινπ ζηελ δηακφξθσζε ηεο επξσπατθήο πνιηηηθήο ηεο 

ρψξαο (Kassim, 2000: 16-22 & Kassim, 2003: 88-89, 92, 98-101). 

 

4.2. Ζνωμένο Βαζίλειο 

Πεξηνξηζκέλεο είλαη νη πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη γηα ηελ βξεηαληθή Κ.Α., κέζσ 

ηεο ηζηνζειίδαο ηεο. Ωο βαζηθή ηεο απνζηνιή ζεσξείηαη ε εθπξνζψπεζε ηνπ Ζ.Β. 

ζην ζχλνιν ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζηελ Δ.Δ.. Θαζήθνλ ηεο 

είλαη λα δηαζθαιίζεη ηελ πξνψζεζε ησλ εζληθψλ πνιηηηθψλ θαη ησλ ζέζεσλ ηφζν ζηα 

άιια θκ φζν θαη ζηνπο ζεζκνχο ηεο Έλσζεο. Ζ βξεηαληθή Κ.Α. ραίξεη ηδηαίηεξεο 

εθηίκεζεο ζην Ζ.Β. θαη είλαη απφ ηηο πιένλ πνιππιεζείο ζε επίπεδν Βξπμειιψλ, 

γεγνλφο πνπ ίζσο αληαλαθιά άγρνο πξνθεηκέλνπ λα πξνιεθζνχλ εμειίμεηο ζε 

επίπεδν Βξπμειιψλ ή ιφγσ: «The anxiety felt by a latecomer to a well-established 

club» (Kassim, 2000: 25). Ζ δξάζε ηεο ραξαθηεξίδεηαη θπξίσο πξνιεπηηθή, σζηφζν, 

ην πεξηζψξην θηλήζεσλ ηεο απφ ην Ινλδίλν κάιινλ ζεσξείηαη ηδηαίηεξα 

πεξηνξηζκέλν16. Έηζη, θαηά θνηλή νκνινγία, ε βξεηαληθή Κ.Α. -ζ’ αληίζεζε κε ηα 

ηζρχνληα γηα ηελ Κ.Δ.Α.- θηλείηαη απζηεξά εληφο ηνπ αζθπθηηθνχ πιαηζίνπ νδεγηψλ 

πνπ ζέηεη ην Ινλδίλν (φπσο ηνλίζηεθε αλσηέξσ). Θη απηφ γηαηί ρψξεο πνπ 

εκθνξνχληαη απφ θηιν-δηαθπβεξλεηηθέο απφςεηο, φπσο ην Ζ.Β., εθηηκάηαη φηη 

πηνζεηνχλ ζπγθεληξσηηθέο ζηξαηεγηθέο θαη παξαθνινπζνχλ ζηελά ηηο εμειίμεηο ζηελ 

Δ.Δ., ιφγσ ηεο επαηζζεζίαο ηνπο γηα ηπρφλ αλεπηζχκεηε εμέιημε δεηεκάησλ πνπ 

άπηνληαη ηεο εζληθήο ηνπο θπξηαξρίαο (Kassim, 2003: 88-89). Ζ δνκή ηεο 

αξζξψλεηαη γχξσ απφ ηξία γεληθά επίπεδα: COREPER I, II θαη ΔΠΑ, βάζεη θαη ηεο 

δνκήο ηνπ Σπκβνπιίνπ, θαη απνηειείηαη απφ ελλέα Τκήκαηα, σο αθνινχζσο: 

Σσήμα 5: Γομή ηηρ Μόνιμηρ Ανηιπποζυπείαρ ηος Η.Β. ζηην Δ.Δ. 

 

                                                           
16 «…it remains somewhat surprising that the instructions given to those negotiating on the part of the UK are 
reportedly among the tightest and most strictly adhered to of all the member states – even more so than the French 
with their equally centralized system» (Edwards, 1992: 74). Θαη απηφ εμεγείηαη σο εμήο απφ ηνλ Pooley, πξ. κέινο ηεο 
βξεηαληθήο ΚΔΑ: «The British have an obsession with consistency which I think stems from the nature of our politics. 
Ministers must say the same as civil servants, civil servants the same as ministers…And so the British are more 
predictable. They are very well briefed, they are very articulate, it‟s very easy to get hold of and understand their point 
of view. It‟s relatively more difficult to change it» (ν.π., ζει. 76). 
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Ηδηαίηεξν ξφιν ζηελ επξσπατθή πνιηηηθή ηεο ρψξαο, ραξάζζνληαο ηελ πνιηηηθή πνπ 

πξνσζεί θαη ε Κ.Α. ηεο ζηελ Έλσζε, ραίξεη ε European Secretariat17. Πξφθεηηαη γηα 

ην θπβεξλεηηθφ επηηειείν ράξαμεο ηεο επξσπατθήο πνιηηηθήο ηεο ρψξαο θαη ζηελήο 

παξαθνινχζεζεο ησλ ηεθηαηλφκελσλ ζηελ Δ.Δ., ην νπνίν ππάγεηαη απεπζείαο ζην 

γξαθείν ηνπ Πξσζππνπξγνχ.  

 

4.3. Γαλλία 

Σε αλάινγν κήθνο θχκαηνο, ηδίσο κε ηελ βξεηαληθή πεξίπησζε, θηλείηαη θαη ε 

γαιιηθή Κ.Α.18, ε νπνία εθιακβάλεηαη σο ζεκαληηθφο δίαπινο επηθνηλσλίαο κε ηνπο 

ζεζκνχο ηεο Δ.Δ.. Ζ βαζηθή ηεο απνζηνιή είλαη αθελφο ε πξνψζεζε θαη ππεξάζπηζε 

ησλ γαιιηθψλ ζέζεσλ ζηνπο ελσζηαθνχο ζεζκνχο θαη αθεηέξνπ ε θαιχηεξε δπλαηή 

ελεκέξσζε ησλ γαιιηθψλ αξρψλ γηα ηελ εμέιημε ησλ επξσπατθψλ δεηεκάησλ. 

Δηδηθφηεξα, ε γαιιηθή Κ.Α. ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηελ εμέιημε θαη παξαθνινχζεζε ηνπ 

ζπλφινπ ησλ πνιηηηθψλ ηεο Έλσζεο ελψ ζπλδξάκεη απνθαζηζηηθά ηφζν ηα κέιε ηεο 

γαιιηθήο θπβέξλεζεο θαηά ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζην Σπκβνχιην φζν θαη ηνλ Γάιιν 

Πξφεδξν θαηά ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζην Δπξσπατθφ Σπκβνχιην. Παξάιιεια, 

πηνζεηψληαο έλα εμσζηξεθέο πιαίζην δξάζεο, βξίζθεηαη ζε άκεζε επηθνηλσλία κε 

φινπο ηνπο εγρψξηνπο θνξείο ελαζρφιεζεο κε ηηο επξσπατθέο ππνζέζεηο φπσο κέιε 

ηεο Δζλνζπλέιεπζεο, εθπξνζψπνπο επηρεηξεκαηηθψλ ζπκθεξφλησλ, ζπλδηθάηα, 

Κ.Θ.Ο., δεμακελέο ζθέςεηο, Κ.Κ.Δ. θιπ, κε ζθνπφ ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ζηνλ 

γαιιηθφ δεκφζην δηάινγν γχξσ απφ ηα επξσπατθά δεηήκαηα. Τέινο, κεξηκλά γηα ηελ 

ελζάξξπλζε ηεο ζπκκεηνρήο γαιιηθψλ επηρεηξήζεσλ ζε επξσπατθνχο δηαγσληζκνχο 

θαη πξνγξάκκαηα αιιά θαη γηα ηελ ηνπνζέηεζε Γάιισλ ππεθφσλ ζε ζέζεηο εξγαζίαο 

εληφο ησλ ζεζκψλ ηεο Δ.Δ.. Τελ γαιιηθή Κ.Α. ζηειερψλεη πξνζσπηθφ πεξίπνπ 200 

αηφκσλ θαη ε δνκή ηεο αξζξψλεηαη πεξίπνπ σο εμήο:   
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 Ηζρπξφο είλαη ν ξφινο ηεο European Secretariat –απνγφλνπ ηεο European Unit ε νπνία είρε ζπζηαζεί  ηε δεθαεηία ηνπ 
1960 πξνθεηκέλνπ λα ζπληνλίδεη ηηο βξεηαληθέο πξνζπάζεηεο έληαμεο ζηελ Δ.Δ.. ε ζηελή ζπλεξγαζία κε ην Τπ.Δμ. θαη 
ηελ Κ.Α., ε European Secretariat αθελφο επεμεξγάδεηαη ηνλ φγθν ησλ δεδνκέλσλ πνπ πεγάδνπλ απφ ηηο Βξπμέιιεο, 
αθεηέξνπ αλαδεηά θαη πξνεηνηκάδεη ηε βξεηαληθή ζέζε, ζπλζέηνληαο ηηο επηκέξνπο απφςεηο ησλ Τπνπξγείσλ, ζην 
ζχλνιν ησλ ζεκάησλ πνπ ρεηξίδνληαη νη Βξπμέιιεο (Kassim, 2000: 27). Ο αθξηβήο ξφινο ηεο European Secretariat 
νξίδεηαη σο εμήο: «…to ensure that for any EU activity or proposal…agreement is reached on a UK policy in good time, 
taking account of identified UK interests and advancing or at least protecting those consistent with overall Government 
policy with realistic objectives taking account of the interests of other members of the EU and that the policy agreed is 
followed through consistently during negotiation, and put into effect once decisions have been taken in Brussels» 
(Kassim, 2000: 24). Ο επηθεθαιήο ηεο ζπλδξάκεη ηνλ Πξσζππνπξγφ ζην ρεηξηζκφ ηεο επξσπατθήο πνιηηηθήο θαη 
επηπιένλ ζπληνλίδεη φινπο ηνπο ππφινηπνπο εζληθνχο δξψληεο πνπ εκπιέθνληαη ζηε ράξαμε θαη εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο 
ηεο Δ.Δ. ζην Ζ.Β. (Edwards, 1992: 84-85). 
18 εκεηψλεηαη γηα ηελ γαιιηθή Κ.Α.: «As one of the founder members of the EC, France‟s permanent representation in 
Brussels dates back to April 1958, when the first French permanent representative to the EEC and Euratom took up 
office, surrounded by a team of several officials, most of whom were diplomats. It was only during the period of office 
of the third Permanent Representative, Jean-Marc Boegner, that the French mission began to take on its present 
administrative structure» (Hayes-Renshaw et al., 1989: 122) 
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Σσήμα 6: Γομή ηηρ Μόνιμηρ Ανηιπποζυπείαρ ηηρ Γαλλίαρ ζηην Δ.Δ. 

 

Σηελή είλαη ε ζπλεξγαζία ηεο Κ.Α. ηφζν κε ην γαιιηθφ ΥπΔμ φζν θαη κε ηελ 

Sécrétariat Général du Comité Interministériel pour les Questions de Coopération 

Economique Européenne (SGCI), αξκφδηα γηα ην ζχλνιν ησλ ζεκάησλ Δ.Δ., ε νπνία 

απνηειείηαη απφ θπβεξλεηηθά θαη αλψηεξα ζηειέρε ηεο δηνίθεζεο θαη ππάγεηαη ζηνλ 

Πξσζππνπξγφ (Cole & Drake, 2000: 28-29). Ζ SGCI είλαη επηθνξηηζκέλε κε ηελ 

απνζηνιή νδεγηψλ ζηε Κ.Α., παξαθάκπηνληαο αθφκα θαη ην Quai d’ Orsay (Kassim, 

2000: 243), απνδεηθλχνληαο ηνλ ζπληνληζηηθφ ηεο ξφιν ζηελ επξσπατθή πνιηηηθή 

ηεο ρψξαο. Ζ SGCI θαηέρεη εμέρνληα ξφιν θαη φζνλ αθνξά ηελ εθαξκνγή ηνπ 

θνηλνηηθνχ δηθαίνπ ζηε γαιιηθή έλλνκε ηάμε, αζθψληαο επί ηνχηνπ ηζρπξή ζρεηηθή 

επνπηεία επί ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο (Harmsen, 1999: 98). Απφ ην 2005 θαη έπεηηα ε 

SGCI αληηθαηαζηάζεθε απφ ηελ Sécrétariat Général des Affaires Européennes 

(SGAE)19. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19

 Ζ SGCI απνηειείηαη απφ 150 θπβεξλεηηθά θαη αλψηεξα δηνηθεηηθά ζηειέρε θαη ππάγεηαη ζηνλ Πξσζππνπξγφ, γεγνλφο 
πνπ ηεο εμαζθαιίδεη γεληθή επνπηεία θαη επρέξεηα δξάζεο φζνλ αθνξά ην ζπληνληζκφ ηεο γαιιηθήο επξσπατθήο 
πνιηηηθήο. Ηδξχζεθε ην 1948, κε αξκνδηφηεηα ην ζπληνληζκφ πνιηηηθήο αλαθνξηθά κε ηνλ Οξγαληζκφ Δπξσπατθήο 
Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο (πξφδξνκνο ηνπ ΟΟΑ) θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ ρεδίνπ Κάξζαι. Δλ ζπλερεία, κε ηελ ίδξπζε 
ησλ Δ.Θ., επεθηάζεθε θαη ην πεδίν δξάζεο ηεο. Σα θαζήθνληά ηεο ζπλίζηαηαη ζε έιεγρν ησλ εμειίμεσλ εληφο ηεο Δ.Δ., 
ειεγρφκελε δηάρπζε πιεξνθφξεζεο, ζχγθιεζε ζπζθέςεσλ ππεξεζηαθψλ παξαγφλησλ απφ Τπνπξγεία γηα ηελ έγθαηξε 
ράξαμε πνιηηηθήο θαζψο θαη αληηκεηψπηζε ηπρφλ πξνβιεκάησλ θαηά ηελ ελζσκάησζε ηεο θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο ζην 
γαιιηθφ δίθαην (Kassim, 2000: 244). Ο δε απνθαζηζηηθφο θαη ζπγθεληξσηηθφο ηεο ξφινο ζηελ παξαγσγή θαη ζπληνληζκφ 
ηεο γαιιηθήο επξσπατθήο πνιηηηθήο απεηθνλίδεηαη εχγισηηα ζε ζεκείσκα ηνπ πξ. Πξσζππνπξγνχ Κ. Ρνθάξ (1988) βάζεη 
ηνπ νπνίνπ: «…all communications between national officials and the Commission should, as a general rule, pass 
through the SGCI and the permanent representation. Similarly, it was explicitly stated that meetings between national 
and Commission officials should be kept to a minimum, with the SGCI exercising a fairly strict control over such 
meetings as do take place» (Harmsen, 1999: 90), πξαθηηθή πνπ ηειεί ελ ηζρχ θαη ζηηο κέξεο καο.   



 

 

 
- 34 - 

  

5. Σσμπεράζμαηα και Προηάζεις 

Πξηλ γίλεη νπνηαδήπνηε αλαθνξά ηφζν ζηα ζπκπεξάζκαηα φζν θαη ζε ηπρφλ 

πξνηάζεηο βειηίσζεο ηνπ πιαηζίνπ ζπλεξγαζίαο ησλ θαζ’ χιελ αξκφδησλ 

Υπνπξγείσλ ζηελ Διιάδα κε ηελ Κ.Δ.Α. θαζψο θαη ηεο ίδηαο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο 

Κ.Δ.Α., ρξήζηκν είλαη λα ζεκεησζνχλ ζεηξά κεζνδνινγηθψλ δεηεκάησλ πνπ 

αληηκεηψπηζε ε παξνχζα έξεπλα.  

 

5.1. Μεθοδολογικά Εηηήμαηα 

Όζν επηζηεκνληθά πξνθιεηηθφ θαη επίθαηξν (ιφγσ πξφζθαηεο ειιεληθήο Πξνεδξίαο 

ηνπ Σπκβνπιίνπ) είλαη ην ζέκα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ηφζν πεξηζζφηεξν δπζρεξήο 

ήηαλ ε πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έξεπλαο. Τν πξψην ζεκαληηθφ εκπφδην 

αθνξνχζε ηελ δπζθνιία πξαγκαηνπνίεζεο ζπλεληεχμεσλ ηφζν κε ηα θαζ’ χιελ 

αξκφδηα ζηειέρε ησλ επηκέξνπο Υπνπξγείσλ, ηα νπνία είλαη επηθνξηηζκέλα γηα ηε 

ζπλεξγαζία κε ηελ Κ.Δ.Α. φζν θαη κε ηα ίδηα ηα ζηειέρε ηεο ηειεπηαίαο (πιελ 

εμαηξέζεσλ). Θη απηφ, εχινγα, νθείιεηαη ζηνλ ηδηαίηεξν θφξην εξγαζίαο πνπ απέξξεε 

απφ ηελ ελ εμειίμεη Πξνεδξία ηνπ Σπκβνπιίνπ, δεδνκέλνπ φηη κέξνο ηεο έξεπλαο 

ζπλέπεζε ρξνληθά κε ηειεπηαία ειιεληθή Πξνεδξία.  

Δπηπιένλ, ε απνπζία επίζεκεο ηζηνζειίδαο ηεο Κ.Δ.Α., ζε αληίζεζε κε ηα ηζρχνληα 

γηα ηα άιια θκ, θαηέζηεζε ηδηαίηεξα δπζρεξή ηελ αλαδήηεζε ζηνηρείσλ γχξσ απφ 

ηελ δνκή, λνκηθή ππφζηαζε, απνζηνιή, ιεηηνπξγία θαη ζηειέρσζε ηεο Κ.Δ.Α. – 

ζηνηρεία ηα νπνία αληιήζεθαλ απφ ζθφξπηεο θαη αζχλδεηεο κεηαμχ ηνπο πεγέο. 

Γχζθνια κπνξεί θάπνηνο λα θαηαλνήζεη ζηελ επνρή καο ηελ αηηία απηήο ηεο 

έιιεηςεο επίζεκεο θαη ζπγθεληξσκέλεο πιεξνθφξεζεο γηα ηελ Κ.Δ.Α. απφ ηελ ίδηα 

ηελ Κ.Δ.Α..  

 

5.2. Σςμπεπάζμαηα 

Όζνλ αθνξά ηα βαζηθφηεξα ζπκπεξάζκαηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο απηά κπνξνχλ λα 

θσδηθνπνηεζνχλ πεξίπνπ σο εμήο: Θαηαξράο, αλαδεηθλχεηαη φρη κφλν ε έληνλε 

ζπλεξγαζία θαη αληαιιαγή απφςεσλ κε ηηο αξκφδηεο Κνλάδεο ηεο Κ.Δ.Α. αιιά θαη ε 

βαξχλνπζα ζεκαζία ησλ εηζεγήζεσλ θαη απφςεσλ ηεο Κ.Δ.Α. επί φισλ ησλ ζεκάησλ 

Δ.Δ., γεγνλφο πνπ επηβεβαηψλεη ηνλ ξφιν ηεο σο ακθίδξνκνπ θφκβνπ επηθνηλσλίαο 

κεηαμχ επξσπατθνχ θαη εζληθνχ επηπέδνπ.  

Δληνχηνηο, ε αλσηέξσ δηαπίζησζε επηδέρεηαη δηηηήο εξκελείαο. Αθελφο 

αλαγλσξίδεηαη ε εηδηθφηεξε γλψζε ηεο Κ.Δ.Α. επί ησλ επξσπατθψλ δεδνκέλσλ, ε 

νπνία ζπλππνινγίδεηαη θαηά ηελ ράξαμε ηεο επξσπατθήο πνιηηηθήο ηεο ρψξαο. 

Αθεηέξνπ, φκσο, δελ είλαη ιίγεο νη πεξηπηψζεηο νπφηε ε Κ.Δ.Α. έρεη θιεζεί λα 

ππνθαηαζηήζεη ην εζληθφ θέληξν ιήςεο απνθάζεσλ, ραξάζζνληαο ε ίδηα πνιηηηθή 

θαη πξνβάιινληαο ηελ ζε επίπεδν Δ.Δ., είηε ιφγσ αδπλακίαο ζπλεηδεηνπνίεζεο ηεο 

θαηάζηαζεο είηε ιφγσ αδηαθνξίαο ή/θαη αλεπάξθεηαο ηνπ εζληθνχ θέληξνπ ιήςεο 
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απνθάζεσλ ή απιά ιφγσ ηνπ επείγνληνο ραξαθηήξα ηνπ ππφ ζπδήηεζε ζέκαηνο20. 

Αθφκα θαη ε ζηειέρσζε ησλ ν.ε. επαθίεηαη πνιιέο θνξέο ζηελ Κ.Δ.Α., παξά ηε 

ζηελφηεηα αλζξψπηλσλ πφξσλ. Θη απηφ ζπκβαίλεη παξά ηελ ζεκαζία ζπκκεηνρήο ζε 

απηά ηα επίπεδα ζρεκαηηζκνχ ησλ απνθάζεσλ ηεο Δ.Δ.. Όηαλ δε ην ππφ εμέηαζε 

δήηεκα ρξήδεη δηππνπξγηθήο ζπλεξγαζίαο ηφηε αλαδχνληαη ρξφληεο παζνγέλεηεο ηεο 

ειιεληθήο δηνίθεζεο, φπσο αζάθεηα/επηθάιπςε αξκνδηνηήησλ, θαζηζηψληαο νξαηή 

ηελ απνπζία αξκφδηνπ δηππνπξγηθνχ νξγάλνπ. Έηζη θξίλεηαη θαη ε πνηφηεηα ηεο 

ζηειέρσζεο ηεο Κ.Δ.Α., νπφηε θαη’ εμαίξεζε δελ απνπζηάδνπλ θαη θξηηήξηα επηινγήο 

κε αμηνθξαηηθά. Όηαλ φκσο θαιείηαη ε Κ.Δ.Α. λα ππνθαηαζηήζεη ζρεηηθά ηα αξκφδηα 

Υπνπξγεία ηφηε απηφκαηα πεξηζσξηνπνηείηαη, είηε άζεια (ιφγσ εγγελψλ αδπλακηψλ ή 

πνιηηηθψλ επηινγψλ) είηε εζειεκέλα (ιφγσ επζπλνθνβίαο, πεξηραξάθσζεο θαη 

αδπλακίαο αληίιεςεο ησλ επθαηξηψλ πνπ δηαλνίγνληαη ζε επίπεδν Δ.Δ.) ε εγρψξηα 

δεκφζηα δηνίθεζε. Δλ πξνθεηκέλσ, ην απνηέιεζκα είλαη απψιεηα εκπεηξίαο θαη 

ηερλνγλσζίαο θαζψο θαη έιιεηκκα επηηπρνχο αληαπφθξηζεο ζην επφκελν ζηάδην ηεο 

πινπνίεζεο ησλ ζπκπεθσλεκέλσλ ζε επίπεδν Δ.Δ. (πρ. ελσζηαθή λνκνζεζία θαη 

πνιηηηθή) αθνχ ε ίδηα ε δεκφζηα δηνίθεζε απνπζηάδεη θαηά ην πξνεγνχκελν ζηάδην 

ηνπ ζρεδηαζκνχ πνιηηηθήο. 

Δπηπιένλ, θαη ζε ζπλάθεηα κε ηα αλσηέξσ, δελ είλαη ιίγεο νη πεξηπηψζεηο φπνπ ε 

εζληθή δηνίθεζε παξαγθσλίδεηαη απφ ηελ πνιηηηθή εγεζία, ε νπνία επηιέγεη ηελ 

απεπζείαο επηθνηλσλία κε ηελ Κ.Δ.Α., αγλνψληαο ηελ δηνηθεηηθή ηεξαξρία, κε ηα 

γλσζηά αλσηέξσ απνηειέζκαηα. 

Αθφκα, απψιεηα εκπεηξίαο ζεκεηψλεηαη φηαλ ην πξνζσπηθφ πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ 

Κ.Δ.Α. δελ αμηνπνηείηαη, είηε ιφγσ πξνζσπηθήο επηινγήο (πρ. επηζπκνχλ λα 

επηζηξέςνπλ ζε πξνεγνχκελεο ζέζεηο εξγαζίαο αζρέησο ελαζρφιεζεο κε ζέκαηα 

Δ.Δ.) είηε ιφγσ δπζκέλεηαο (πρ. λέα πνιηηηθή ζπγθπξία ή ζπλαδειθηθφο θζφλνο). Τν 

απνηέιεζκα είλαη ε απψιεηα επξσπατθήο ζεζκηθήο κλήκεο θαη ηερλνγλσζίαο, 

επηηείλνληαο ηελ αζπλέρεηα, άγλνηα βαζηθψλ παξακέηξσλ θαη ηζνξξνπηψλ θαη ελίνηε 

ηελ αζπλαξηεζία ζηελ επξσπατθή πνιηηηθή ηεο ρψξαο. 

Τέινο, θαηά πεξίπησζε έιιεηκκα απνδνηηθφηεηαο αλαγλσξίδεηαη ηφζν ζηελ αλάιεςε 

πξνιεπηηθήο δξάζεο21 φζν θαη ζηελ άξηηα ηεθκεξίσζε θαη άξα απήρεζε ησλ 

ειιεληθψλ επηρεηξεκάησλ22 ζε επξσπατθφ επίπεδν, ιφγσ ηεο εζσζηξεθνχο 

                                                           
20

 Ζ πξσηνβνπιίαο ράξαμεο εζληθήο ζέζεο ζε επίπεδν Κ.Α. θάζε άιιν παξά ειιεληθή πξσηνηππία είλαη. Όπσο ζεκεηψλεη 

θαη Ηζπαλφο Κφληκνο Αληηπξφζσπνο: «La RP doit parfait decider très vite. Mais ce n‟est pas la plupart du temps pas 
difficile de convaincre Madrid, car ils sont loin. Il suffit de prendre son téléphone. En effet le boulot politique pour 
décider, on le fait ici» (Maillard & Smith, 2003: 10). 
21

 ρνιηάδεη, ελδεηθηηθά, ν Γιπλφο απηφ ην έιιεηκκα δξάζεο θαηά ηελ θάζε ζρεδηαζκνχ ησλ επξσπατθψλ πνιηηηθψλ: 
«Θαηά θαλφλα, ε ειιεληθή ζπκκεηνρή ζηνλ ζρεδηαζκφ ησλ πνιηηηθψλ πξνεηνηκάδεηαη θαη εκθαλίδεηαη κφλν ζην 
πκβνχιην κεηά ηελ ππνβνιή ησλ ζρεηηθψλ πξνηάζεσλ ηεο Δπηηξνπήο. Απηφ, βέβαηα, ζπκβαίλεη ζηηο πεξηζζφηεξεο 
ρψξεο πνπ αθνινπζνχλ ην ακπληηθφ ππφδεηγκα θαη νη νπνίεο ιφγσ ηνπ κεγέζνπο ηνπο, ηνπ επηπέδνπ νηθνλνκηθήο 
αλάπηπμεο θαη ηεο γεληθφηεξεο δηεζλνχο επηξξνήο δελ ππαγνξεχνπλ πνιηηηθέο ζηελ Έλσζε. Απηέο νη ρψξεο, ζπλήζσο, 
απνδέρνληαη, κεηά βέβαηα απφ δηαπξαγκάηεπζε, ηηο πνιηηηθέο πνπ πξνηείλνληαη κέζσ ησλ θνηλνηηθψλ νξγάλσλ – θαη 
ζπλήζσο ηεο Δπηηξνπήο – απφ άιιεο ρψξεο. Απηφ ην γεγνλφο έρεη ζαλ απνηέιεζκα ν ζρεδηαζκφο λα γίλεηαη – φηαλ 
γίλεηαη – κε θαζπζηέξεζε θαη ππφ ηελ πίεζε ηεο επηθείκελεο ιήςεο απνθάζεσλ. Ζ επίζεκε δηαηχπσζε «γεληθήο 
επηθχιαμεο» ή «επηθχιαμεο αλακνλήο» είλαη, δπζηπρψο, ζχλεζεο θαηλφκελν ηεο ακπληηθήο πνιηηηθήο. ην ηέινο, φκσο, 
θάζε δηαπξαγκάηεπζεο ε «αζπίδα» ησλ γεληθψλ επηθπιάμεσλ θαη ησλ επηθπιάμεσλ αλακνλήο απνζχξεηαη θαη νη 
πνιηηηθέο γίλνληαη απνδεθηέο κε πνιχ πεξηνξηζκέλε δηαπξαγκάηεπζε. Αληίζεηα, ρψξεο κε νξγαλσκέλε ακπληηθή ηαθηηθή 
– φπσο, γηα παξάδεηγκα ην Ζλσκέλν Βαζίιεην – παξεκβαίλνπλ απνθαζηζηηθά απφ ηελ θάζε ζρεδηαζκνχ ησλ πνιηηηθψλ. 
Τπάξρεη, ινηπφλ, ζεκαληηθφ έιιεηκκα ζηελ παξαθνινχζεζε ηνπ ζρεδηαζκνχ ησλ πνιηηηθψλ ηεο Έλσζεο θαη θαηά 
ζπλέπεηα θαη ζηνλ ζρεδηαζκφ ηεο ειιεληθήο ζπκκεηνρήο ζε απηέο» (Γιπλφο, 2011: 11) 
22

 Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην ζρφιην κέινπο ηεο Οκάδαο «Antici» γηα ηελ αμία ησλ επηρεηξεκάησλ πνπ πξνβάιινληαη ζε 
επξσπατθφ επίπεδν: «If you convince others, it‟s with good arguments. Big or small makes no difference» (Lewis, 2002: 
293) 
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δηαδηθαζίαο ράξαμεο ηεο επξσπατθήο πνιηηηθήο ησλ επηκέξνπο Υπνπξγείσλ (πρ. απ’ 

φπνπ ζπλήζσο απνπζηάδνπλ επηζηεκνληθνί θνξείο θιπ). Θαη ην έιιεηκκα απηφ 

απνδίδεηαη, κεηαμχ άιισλ, θαη ζηελ ζηελφηεηα ησλ δεκνζίσλ πφξσλ (πρ. κείσζε 

ησλ θνλδπιίσλ κεηάβαζεο πξνζσπηθνχ θαη επάλδξσζεο ησλ νκάδσλ εξγαζίαο, ησλ 

επί ρξήκαζη επηζηεκνληθψλ κειεηψλ θιπ). 

Παξά ηαχηα, απφ φιεο ηηο πιεπξέο επηζεκαίλεηαη ηφζν ε γφληκε ζπλεξγαζία, εληφο 

ηνπ αλσηέξσ πιαηζίνπ, φζν θαη ε απνδνηηθή (δηπισκαηηθή θπξίσο θαη ίζσο ιηγφηεξν 

ηερλνθξαηηθή) ιεηηνπξγία ηεο Κ.Δ.Α. ζε επίπεδν Δ.Δ., φπσο έδεημε θαη ε πξφζθαηε 

επηηπρήο Πξνεδξία ηνπ Σπκβνπιίνπ, παξά ηελ έμσζελ θαρππνςία έλαληη ηεο ρψξαο 

θαη ηηο έζσζελ αληημνφηεηεο.  

 

5.3. Πποηάζειρ βεληίωζηρ 

Κνιαηαχηα, ζεηξά ελεξγεηψλ ζα κπνξνχζαλ λα βειηηψζνπλ ηηο παξαπάλσ 

παζνγέλεηεο επ’ σθειεία ηεο επξσπατθήο πνιηηηθήο θαη άξα ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο 

ρψξαο. Θαηαξράο, πξνηείλεηαη ε ζπζηεκαηνπνίεζε ηεο ελδνυπνπξγηθήο θαη 

δηππνπξγηθήο ζπλεξγαζίαο γηα ηελ ράξαμε ηεο επξσπατθήο πνιηηηθήο, ηφζν 

πξνιεπηηθά (πρ. ζπζηεκαηηθφηεξε θαη εληνλφηεξε νηθνδφκεζε ζπκκαρηψλ ζε επίπεδν 

Δ.Δ.) φζν θαη θαηαζηαιηηθά, γηα ηελ θαιχηεξε πξνψζεζε ησλ εζληθψλ ζέζεσλ ζε 

επίπεδν Έλσζεο, κέζσ Κ.Δ.Α.. Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε ζα ζπλέβαιιε ε 

δεκηνπξγία ελφο ζπληνληζηηθνχ νξγάλνπ (φπσο ε πξφηαζε πεξί ΘΥΣΔΠ ησλ 

Καθξπδεκήηξε θαη Παζζά, 1994), ελδερνκέλσο θαη ππφ ηελ πξνεδξία ηνπ 

Πξσζππνπξγνχ23. Άιισζηε αλ ππνηεζεί φηη ζήκεξα αλάινγν ξφιν δηαδξακαηίδεη ην 

ΥπΔμ, απηφ πξαθηηθά πεξηνξίδεηαη ζηελ άζθεζε πίεζεο ζηα ινηπά Υπνπξγεία θαηά 

πεξίπησζε (πρ. φηαλ ηίζεηαη ζέκα παξαβίαζεο ηνπ ελσζηαθνχ δηθαίνπ ή 

ζπλαξκνδηφηεηαο κεηαμχ Υπνπξγείσλ) ρσξίο λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα άζθεζεο 

νξηδφληηαο απνθαζηζηηθήο επνπηείαο επί απηψλ, πιελ ρεηξηζκνχ δεηεκάησλ εζληθήο 

ζεκαζίαο νπφηε ην ΥπΔμ έρεη ηνλ ηειεπηαίν ιφγν. 

Σε ζπλάθεηα κε ηα αλσηέξσ, ζα ήηαλ ρξήζηκε ε ζχζηαζε θαη παξάιιειε ιεηηνπξγία 

ελφο νξηδφληηνπ ππεξεζηαθνχ νξγάλνπ, απνηεινχκελνπ απφ ηνπο Πξ/κελνπο 

Γ/λζεσλ Δ.Δ. ησλ Υπνπξγείσλ, απνζθνπψληαο ζε αδηάιεηπηε παξνπζία ηεο δεκφζηαο 

δηνίθεζεο ζηα ελσζηαθά δξψκελα, ζηε ζπζηεκαηνπνίεζε ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηελ 

Κ.Δ.Α., ζηε δεκηνπξγία επξσπατθήο ζεζκηθήο κλήκεο ζηελ δεκφζηα δηνίθεζε, ζηελ 

«φζκσζε» απνδνηηθψλ λννηξνπηψλ, ζηελ αληαιιαγή βέιηηζησλ πξαθηηθψλ24 θαζψο 

θαη ζηελ αλάδεημε θνηλψλ δεηεκάησλ ζηε ράξαμε θαη πινπνίεζε ηεο επξσπατθήο 

πνιηηηθήο ηεο ρψξαο (πρ. αζάθεηα, αζπλέρεηα, επηθάιπςε αξκνδηνηήησλ θιπ). Τν ελ 

ιφγσ φξγαλν ζα κπνξνχζε λα δξα ζπκβνπιεπηηθά αιιά θαη σο ζεζκηθφ αληίβαξν σο 

πξνο ην αλσηέξσ πνιηηηθφ δηππνπξγηθφ ζπληνληζηηθφ φξγαλν (ηα κέιε ηνπ νπνίνπ ζα 

ελαιιάζζνληαη ζπρλά, δεδνκέλεο ηεο παξαδνζηαθά ζχληνκεο ζεηείαο ηεο πνιηηηθήο 

εγεζίαο). Έηζη, αθελφο ζα θαιππηφηαλ ην φπνην έιιεηκκα εθ ησλ πξνηέξσλ 

ζπκκεηνρήο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο ζηελ ράξαμε ηεο επξσπατθήο πνιηηηθήο, 

ελζαξξχλνληαο ην άλνηγκα ηεο ηειεπηαίαο ζε επίπεδν Δ.Δ.. Αθεηέξνπ ζα 

                                                           
23

 Θεζκφο πνπ ζήκεξα δελ πθίζηαηαη φπσο πξνθχπηεη απφ ην π.δ.63/2005 (ΦΔΘ A΄ 98) γηα ηα ζπιινγηθά θπβεξλεηηθά 

φξγαλα, 
24

 Όπσο πρ. ε πξαθηηθή ηεο Γ/λζεο Δ.Δ. ηνπ ΤπΟηθ γηα ηαθηηθέο επαθέο κε ηηο πξεζβείεο ησλ ινηπψλ 27 θκ, ηηο 

παξακνλέο ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ECOFIN (πλέληεπμε κε Β. σηεξηάδνπ, 14/05/2014). 
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δεκηνπξγνχλην κηα πνιχηηκε επξσπατθή ζεζκηθή κλήκε, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

αμηνπνίεζε ησλ ζηειερψλ ηεο Κ.Δ.Α. αιιά θαη ηελ δηεθδίθεζε ηεο πιεξέζηεξεο 

ζηειέρσζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ ηερλνθξαηηθψλ δηαθπβεξλεηηθψλ ν.ε. ηεο Έλσζεο (ε 

ζεκαζία ησλ νπνίσλ κάιινλ ππνηηκάηαη κέρξη ζήκεξα απφ ηελ ρψξα καο). 

Θαηά κία άιιε άπνςε, ζα πξέπεη λα απνθεπρζεί ε δεκηνπξγία λέσλ δνκψλ, 

παξάιιεισλ θαη αληαγσληζηηθψλ κε ηηο πθηζηάκελεο, πξνο απνθπγή λέαο ζχγρπζεο 

θαη επηθάιπςεο αξκνδηνηήησλ. Δλ πξνθεηκέλσ, ζπλίζηαηαη ε αλαδηάξζξσζε θαη ν 

ζπληνληζκφο ησλ πθηζηάκελσλ δνκψλ. Κε ηνλ Γιπλφ λα πξνηείλεη ηελ ππαγσγή ηεο 

Γελ. Γξακ. Δπξσπατθψλ Υπνζέζεσλ ηνπ ΥπΔμ απεπζείαο ζηνλ Πξσζππνπξγφ, κε 

νξηδφληηα επνπηεία επί ηνπ ζπλφινπ ηεο θπβεξλεηηθήο δνκήο φζνλ αθνξά δεηήκαηα 

ζρεδηαζκνχ θαη εθαξκνγήο ησλ επξσπατθψλ πνιηηηθψλ ζηελ ρψξα θαζψο θαη 

εθπξνζψπεζεο ζηνπο ελσζηαθνχο ζεζκνχο (Γιπλφο, 2011: 15-16), φπσο ηζρχεη ζηελ 

πεξίπησζε ηεο βξεηαληθήο European Secretariat θαη ηεο γαιιηθήο SGAE. 

Πξνηείλεηαη, αθφκα, ε δηαζθάιηζε  ηεο αμηνθξαηηθήο επηινγήο ηφζν ησλ ζηειερψλ 

ηεο Κ.Δ.Α. (φπσο άιισζηε ήδε ηζρχεη γηα ηελ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηεο) φζν θαη ησλ ζηειερψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηα δηαθπβεξλεηηθά 

φξγαλα ηεο Δ.Δ., ε εκπεηξία θαη ε ηερλνθξαηηθή επάξθεηα ησλ νπνίσλ απνηεινχλ 

πξνυπφζεζε γηα ηελ δηεχξπλζε ηεο απήρεζεο θαη αμηνπηζηίαο ηεο ρψξαο αιιά θαη γηα 

ηελ επηηπρή εθαξκνγή ησλ ελσζηαθψλ πνιηηηθψλ. 

Σε ζρέζε κε ηελ αλάγθε αμηνπνίεζεο ηεο εκπεηξίαο ηεο Κ.Δ.Α. επεξγεηηθά ζα 

ιεηηνπξγνχζε θαη ε νκαιή κεηάβαζε κεηαμχ ησλ αιιαγψλ πξνζσπηθνχ ηεο Κ.Α.. 

Έηζη, κέζσ πρ. ηεο ζπλππεξέηεζεο ζε απηήλ γηα εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ 

απνρσξνχλησλ θαη λέσλ ζηειερψλ ηεο, ζα επηηπγραλφηαλ εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ 

εμνηθείσζεο κε λέεο δηαδηθαζίεο θαη ιεηηνπξγίεο θαζψο θαη «θιεξνδφηεζε» δηθηχνπ 

επαθψλ θαη βέιηηζησλ πξαθηηθψλ, πάληα επ’ σθειεία ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Κ.Δ.Α. θαη 

ηεο δηαθχιαμεο ηεο ζεζκηθήο ηεο κλήκεο. 

Τέινο, βάζεη θαη ηνπ γαιιηθνχ πξνηχπνπ, εθηηκάηαη φηη ζα ήηαλ πνιιαπιά σθέιηκε 

ηφζν ε ζπζηεκαηηθνπνίεζε θαη εληαηηθνπνίεζε ηεο απεπζείαο ζπλεξγαζίαο ηεο 

Κ.Δ.Α. κε εγρψξηνπο θνξείο (πρ. κε Παλεπηζηήκηα, εξεπλεηηθά ηλζηηηνχηα, 

«δεμακελέο» ζθέςεο θιπ) πξνο επηζηεκνληθή ζσξάθηζε ηεο αμηνπηζηίαο θαη άξα ηεο 

επξσπατθήο εκβέιεηαο ησλ εζληθψλ επηρεηξεκάησλ φζν θαη ην επξχηεξν άλνηγκα ηεο 

Κ.Α. ζηελ ειιεληθή θνηλσλία. Έηζη, πξνηείλεηαη ε ζπκκεηνρή ηεο Κ.Δ.Α. ζηελ 

δεκφζην δηάινγν γηα ηελ επξσπατθή πνξεία θαη πξννπηηθή ηεο ρψξαο, κέζσ θφξνπκ, 

ηζηνηφπσλ ζπδήηεζε-αληαιιαγήο απφςεσλ (αθνχ βέβαηα απνθηήζεη πξψηα ηελ δηθή 

ηεο επίζεκε ηζηνζειίδα), κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο, Κ.Κ.Δ., πξνζεγγίδνληαο 

επηρεηξεκαηηθέο θαη ζπλδηθαιηζηηθέο ελψζεηο, Κ.Θ.Ο., θνηηεηηθνχο ζπιιφγνπο θιπ, 

πξνζθέξνληαο έηζη πνιχηηκε επξσπατθή γλψζε θαη εκπεξηζηαησκέλα επηρεηξήκαηα 

γηα δεηήκαηα πνπ απαζρνινχλ ζήκεξα ηελ ειιεληθή θνηλσλία. 

Θαηαιεθηηθά, ε Διιάδα σο έλα απφ ηα παιαηφηεξα θαη κεζαίνπ κεγέζνπο θξάηνο 

κέινο ηεο Έλσζεο δηαζέηεη ηφζν ηελ εκπεηξία φζν θαη ηελ απαηηνχκελε ηερλνγλσζία 

αιιά θαη ηα ζεζκηθά εξγαιεία γηα λα επσθειεζεί πιήξσο ηεο ζπκκεηνρήο ηεο ζην 

εγρείξεκα ηεο επξσπατθήο νινθιήξσζεο, κε πξνζδνθψκελα ζεηηθά απνηειέζκαηα 

ηφζν γηα ηελ ίδηα φζν θαη γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Θαη ε Κφληκε Διιεληθή 

Αληηπξνζσπεία ζηελ Δ.Δ. δελ κπνξεί παξά λα εθιεθζεί σο πξνλνκηαθφ πεδίν 

αλάδεημεο απηήο ηεο ακνηβαία επσθεινχο ζρέζεο.  
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Δξγαζία ζηα όξγαλα ηεο ΔΔ: http://europa.eu/about-eu/working-eu-institutions/index_el.htm (Τειεπηαία 

επίζθεςε 08-05-2014) 

Καη: http://www.ydmed.gov.gr/?p=3263 (Τειεπηαία επίζθεςε 08-05-2014) 

 

Υπνπξγείν Δμσηεξηθώλ  Διιάδαο - Γελ. Γξακκαηεία Γηεζλώλ Οηθνλνκηθώλ Σρέζεσλ & Αλαπηπμηαθήο 

Σπλεξγαζίαο / Πξνθεξύμεηο & Γηαγσληζκνί ηεο Δ.Δ. κέζσ Μ.Δ.Α.: 

http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=1 (Τειεπηαία επίζθεςε 08-05-

2014) 

 

Μόληκε Αληηπξνζσπεία ηεο ΟΓΓ ζηελ Δ.Δ.: http://www.bruessel-

eu.diplo.de/Vertretung/bruessel__eu/en/Startseite.html (Τειεπηαία επίζθεςε 08-05-2014) 

 

Μόληκε Αληηπξνζσπεία ηνπ ΗΒ ζηελ Δ.Δ.: https://www.gov.uk/government/world/organisations/uk-

representation-to-the-eu  (Τειεπηαία επίζθεςε 20-05-2014) 

http://europa.eu/whoiswho/public/index.cfm?fuseaction=idea.hierarchy&nodeID=644&lang=el
http://www.mfa.gr/epikairotita/diloseis-omilies/sunenteuxe-tupou-uphupourgou-exoterikon-demetre-kourkoula-gia-zetemata-ellenikes-proedrias-sto-sumboulio-tes-ee.html
http://www.mfa.gr/epikairotita/diloseis-omilies/sunenteuxe-tupou-uphupourgou-exoterikon-demetre-kourkoula-gia-zetemata-ellenikes-proedrias-sto-sumboulio-tes-ee.html
http://www.mfa.gr/epikairotita/diloseis-omilies/sunenteuxe-tupou-uphupourgou-exoterikon-demetre-kourkoula-gia-zetemata-ellenikes-proedrias-sto-sumboulio-tes-ee.html
http://gr2014.eu/el/eu-presidency/the-greek-presidency/organisation
http://europa.eu/about-eu/working-eu-institutions/index_el.htm
http://www.ydmed.gov.gr/?p=3263
http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=1
http://www.bruessel-eu.diplo.de/Vertretung/bruessel__eu/en/Startseite.html
http://www.bruessel-eu.diplo.de/Vertretung/bruessel__eu/en/Startseite.html
https://www.gov.uk/government/world/organisations/uk-representation-to-the-eu
https://www.gov.uk/government/world/organisations/uk-representation-to-the-eu


 

 

 
- 40 - 
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