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Η Ευρωπα'ίκή Ένωση έχει ασχοληθεί κατ'επανάληψη και με
το θέμα των Εθνικών Δημοσίων Διοικήσεων, επί σκοπώ, μέσω
του κατά το δυνατόν εκσυγχρονισμού τους, αυτές να οδηγηθούν
σε συγκλίνουσες διοικητικές ρυθμίσεις, τείνουσες σε «ομογενο
ποίηση» των διοικητικών συστημάτων των Κρατών Μελών.
Είναι αυτονόητο, ότι η «ομογενοποίηση», πέραν των άλλων
συνεπειών της, θα διευκολύνει τα μέγιστα την εφαρμογή κοινών
πρακτικών και δράσεων, επ'ωφελεία των διοικουμένων και διακι
νουμένων εξ οίας δήποτε αιτίας εντός τη επικράτειας της Ένωσης.
Εκ των πλέον πρόσφατων ρυΘμίσεων αναφέρονται εδώ οι
ρυθμίσεις των Συνόδων ΚορυφιΊς [ης Ε.Ε. τηζ Λισσαβώναι:;
(ΜΓι.ρτιος 2UOO), 11 οποία οδι1γησε και. cnην f!ιπμnρφωση ηl)" χΕι 

ι-ι." \' ,ι)\' 1.1':- \ ψι ; ) V' ΨΙ 11-, <'..Ι) ν() ι'ικψ" κω τψ; Φ(~:ιρ({ (' ουνιο ς 20 Ι Ο) .
(ι1(Ί :'1. =C' \' vo;", L ij~ /\.ίύvuj:Ίώvu'-, UJιt:ψu.uίuUlι, ~ω~ ωιυρ
~υιu. μακράς ιπιράς JιρOlιγlιθιιuών οιαβουλεύσι:ων μεταξύ των

Kρατιoν-Mελι~yν), ότι η οικονομικιΊ και κοινο)νικιΊ ανάπτυξη της
Ένωσης συνδέπαι σΤΙ:ΡΡUJς και με τον εκσυγχρονισμό των παρ εΥ(\iι.~---· vιι)\, 1'llllfH.·t' t '~\'\1 1''Tr\Tf''''' /\ T~!!:; rτ i , · ) ", !\: ;-. : "' 1Ί , - ;- ιtι
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Μίόλων .

Υπ'αυΤΙ1 την έννοια ο διοικητικός εκσυγχρονισμός, ως συνι
στών

condicio sine qua ποπ για την εξυπηρέτηση

όλων των κατα

στατικών στόχων της Ένωσης, είναι αναγκαίο να αποτελέσει α-
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ντικείμενο πρώτης προτεραιότητας για τα Κράτη Μέλη, τα οποία
υποχρεούνται σε σειρά ενεργειών, μερικές των οποίων αναφέρο
νταιεδώ:

ΠαΡΟΧΙ1 δυνατότητας στους Πολίτες να έχουν γενΙΚ11 ηλεκτρο
νΙΚ11 πρόσβαση στις παρεχόμενες υπό των Κρατών υπηρεσίες.
Θέσπιση διαδικασιών αξιολόγησης της αποδοτικότητας των
Δημοσίων Υπηρεσιών.

Άρση των γραφειοκρατικών εμποδίων όπου δΙ1ΠΟτε και όποτε
δΙ1ποτε αυτά εντοπίζονται στα διοικητικά συσΤΙ1ματα των Κρα
τώνΜελών.

Διασφάλιση της δυνατότητας πρόσβασης στο Διαδίκτυο και
στις άλλες πηγές Πολυμέσων όλων των Σχολείων εκάστου Κρά
τους.

Εξ άλλου, οι συμμετέχοντες στην Σύνοδο της Φέ'ίρα, επαναβε
βαίωσαν τις αποφάσεις της Συνόδου της Λισσαβώνας, απεφάσι

σαν νέα μέτρα για περαιτέρω εφαρμογές της ΠληροφΟΡΙΚ11ς, υπε
γράμμισαν τον σημαντικό ρόλο των Δημοσίων Διοικήσεων των

Κρατών Μελών (και) στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας ε
ντό ς τη ς 'Ενωσης, κ . ά .
Υπενθυ μίζεται, ότι η ΣυνθΙ1κη της Λισσαβcvνας επαναβεβαίω

σε την υποχρέωση των Κρατών Μελιί)ν για την άνευ άλλου τινός
εφαρμογ11 των νομικώς δεσμευτικών Πράξεων της Ένωσης υπό
των Δημοσίων ΔΙΟΙΚΙ1σεων των Κρατcυν Μελών.

O !. OΧE'n'x~:ς ρυθμΙσεις έχουν ω ς εξι1 ς :
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3. Για τους ως άνω σκοπούς το Ευρωπα'ίκό Κοινοβούλιο και το
Συμβούλιο, αποφασίζοντας, μέσω Κανονισμών, σύμφωνα με την

συνήθη νομοθετική διαδικασία, θεσπίζουν εκ των προτέρων γενι
κούς κανόνες και αρχές σχετικώς με τους τρόπους ελέγχου από
τα Κράτη Μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων α
πό την Επιτροπή.

4. Το

επίθετο «εκτελεστικός» ή «εκτελεστική» παρεμβάλλεται

στον τίτλο των εκτελεστικών πράξεων.
Εξ άλλης πλευράς , η Επιτροπή ανεκοίνωσε στις Βρυξέλλες
τον Ιανουάριο

2007 ειδικό Πρόγραμμα Δράσης Μείωσης των Δι

οικητικών Βαρών με το ποσοστό κλιμακούμενο, το οποίο στις αρ

χές του έτους 2013 πρέπει να προσεγγίσει το 25 % εκτιμώντας, ότι
μία μείωση αυτού του μεγέθους (25 %) θα οδηγήσει σε αύξηση
του Ακαθάριστου Εγχώριου Προ'ίόντος της Ε.Ε. κατά 1,4% (πε
ρίπου 150.000.000.000 ευρώ),
Το Πρόγραμμα έχει υιοθετηθεί τελικώς, (και είναι σε εξέλιξη),
κατά την Σύνοδο Κορυφής τον Μάρτιο 2007.
Με δεδομένη την εκ των θεσμών προβλεπομένη αυτονομία 1 ,
τόσο της Ευρωπα'ίκής Ένωσης, όσο και των Κρατών Μελών της,
η Ένωση δεν διαθέτει ίδια Όργανα, επιφορτισμένα να εφαρμό
σουν το Κοινοτικό Δίκαιο εντός των Κρατών Μελών, οπότε η υ
ποχρέωση εφαρμογής τελικώς του Κοινοτικού Δικαίου εντός των
Κρατών Μελών "μεταφέρεται" στις Εθνικές Δημόσιες Διοικήσεις
τους, οι οποίες, κατά μία άποψη, ανάγονται έτσι σε ' Έξωτερικές

Υπηρ ε σίες της Ένωσης. 2

1.l:3λ. γενικι!)ς: Κων.ΙΈ.ΑΘΑΝΑΣοιruΥΛΟΥ και 1::3. ΔΕΛΗΘΕΟΥ, JΞλ.

ΚΑΒΒΑΔlΑ (Επωτ. Σ υμρυ λ ij) : Ίu Δίχυω τψ; ΕU\dω :π u:ί χ IΊ ς 'Ενωυl] ς.
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σια ς Διοίκησης στο ΠΛαίσιο των t::.υρωπαικ6)ν κοινοηiτ(ι),,- 1:<.. 1-'.. t.υρ.Δ .:

ΑΘIΊνα,

1996, τ.2 -3, σ.635.
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Με βάση της ισχύουσες ρυθμίσεις:
Η οριοθέτηση των αρμοδΙΟΤ11των της Ένωσης διέπεται από
την αΡΧΙ1 της δοτής αρμοδιότητας. Η άσκηση των αρμοδΙΟΤ11των
της Ένωσης διέπεται από τις αρχές της ε πικουρικότητας και της
αναλογικότητας.

Σύμφωνα με την αΡΧ11 της δοτής αρμοδιότητας, η Ένωση ε
νεργεί μόνον εντός των ορίων των αρμοδΙΟΤ11των, που της απονέ
μουν τα Κράτη Μέλη με τις ΣυνΘήκες για την επίτευξη των στό
χων, που οι Συνθήκες αυτές ορίζουν. Κάθε αρμοδιότητα, η οποία
δεν απονέμεται στην Ένωση με τις ΣυνΘ11κες αν11κει στα Κράτη
Μέλη.
Σύμφωνα με την αΡΧΙ1 της επικουρικότητας στους τομείς, οι
οποίοι δεν υπάγονται στην αποκλειστική της αρμοδιότητα, η
Ένωση παρεμβαίνει μόνο εφ'όσον και κατά τον βαθμό, που οι
στόχοι της προβλεπόμενης δράσης δεν μπορούν να επιτευχθούν
επαρκώς από τα Κράτη Μέλη, τόσο σε κεντρικό, όσο και σε περι
φερειακό και τοπικό επίπεδο, μπορούν όμως, λόγω της κλίμακας

11

των αποτελεσμάτων της προβλ ε πόμε νης δράσης, να επιτευ

χΟούν καλύτερα στο επίπεδο της Ένωση ς .
Τα θεσμικά Όργανα της Ένωσης εφαρμόζουν την αΡΧΙ1 της
επικουρικότητας σύμφωνα με το Πρωτόκολλο σχετικά με την ε 
φαρμογ11 των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότη

τας. Τα Εθνικα Κοινοβούλια 3 μεριμνούν για την Τ11ρηση της αρ
ΧΙ1ς τη ς επικουρικότητα ς σύμφωνα με την σιασΙ:.ίΙ, ι.ωΙα , j rOl) Π (JΟ
r'~ί\.~: ππαι στο εν λόγω Πρωτόfιολλο.

Σύμφωνα με την αρχι1 της αναλογικότητας , το περιεχόμενο
~r.~,: ~ "'ι rII (H,CΠ1;j
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Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης εφαρμόζουν την αρχή της α
ναλογικότητας σύμφωνα με το Πρωτόκολλο σχετικά με την ε
φαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότη
τας (άρθρο

5).

Κάθε αρμοδιότητα η οποία δεν απονέμεται στην

Ένωση με τις Συνθήκες ανήκει στα Κράτη Μέλη. Η Ένωση σέβε
ται την ισότητα των Κρατών Μελών ενώπιον των Συνθηκών, κα
θώς και την εθνική τους ταυτότητα, που είναι συμφυής με την θε
μελιώδη πολιτική και συνταγματική τους δομή, στην οποία συμ
περιλαμβάνεται η Περιφερειακή και Τοπική Αυτοδιοίκηση. Σέβε
ται τις ουσιώδεις λειτουργίες του Κράτους, ιδίως δε τις λειτουρ
γίες, που αποβλέπουν στην διασφάλιση της εδαφικής ακεραιότη

τας, στη διατ-ήρηση της δημόσιας τάξης και στην προστασία της ε
θνικής ασφάλειας. Ειδικότερα, η εθνική ασφάλεια παραμένει

στην ευθύνη κάθε Κράτους Μέλους. Σύμφωνα με την αρχή της
καλόπιστης συνεργασίας, η Ένωση και τα Κράτη Μέλη εκπλη
ρώνουν τα εκ των Συνθηκών καθήκοντα βάσει αμοιβαίου σεβα
σμού και αμοιβαίας συνεργασίας.

Τα Κράτη Μέλη λαμβάνουν κάθε γενικό ή ειδικό μέτρο ικα
νό να διασφαλίσει την εκτέλεση των υποχρεώσεων, που απορρέ

ουν από τις Συνθήκες ή προκύπτουν από πράξεις των θεσμικών
Οργάνων της Ένωσης.
Τα Κράτη Μέλη διευκολύνουν την Ένωση στην εκπλήρωση
της αποστολής της και απέχουν από την λήψη όποιου δήποτε μέ
τρου ικανού να θέσει σε κίνδυνο την πραγματοποίηση των στό
χων της Ένωσης (άρθρο

4).

Βάσει αυτών των ρυθμίσεων η Εθνική Δημόσια Διοίκηση ε 
κάστου Κράτους Μέλους της Ε,Ε. "συμμετέχει" στην διαμόρφω
ση του δικαίου τη ς Ένωσης. ωc: ΜΙλΩC: (το Κοc,ιτ,Ως) ΚΟI.ΥΩτικ,(;)ν
u~}γι~\lω\'. UΤιω ι:: ιu 2:.: uμΙΊου Λιυ χ,ω i1 t',JClYl'UJl 11 - ~!.ς}'x

IOI'JT()1J

διu(;ί ιvύύu, cC;uu ιιιν LξU L,tL~wυl-i ιψ., μL ω υιΛuιv Ιψ., Lv ωυψ.,
(ως ουμΙ)άλλουσα και στην ' παραγωγΥI" του), όσο και νομικά ερ

γαλεί. α , ευ ι':λικ τα και ταΧF.i.ας απδδο'ση ς, (δ ιαδικιωίες\

4. Ηλ.ιωι ivΙu!}.iΙΑί ί Aj ίΑί-Ι Nί--i. AiIu V.L ί Α ΜΑ ί υί Η)\ I\U"y: ΔΙΟΙ
κηση μέσω στόχων. ΑΟ)'lναι, 2012.
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ΣτελέχηS κ.ά.), η Δημόσια Διοίκηση εκάστου Κράτους Μέλους
αποτελεί άριστο μηχανισμό εφαρμογ11ς του δικαίου της Ένω
σης εντός των διοικητικών ορίων αρμοδιότητά της, και εντός

του πλαισίου συγκεκριμένων υποχρεώσεων.
Οι σχετικές υποχρεώσεις εν προκειμένω εννοείται είναι Ρυθ ··
μιστικές Διαχειριστικές και Οργανικές, μεταφραζόμενες σε υπ -

χρέωση Θέσπισης εΘνικών κυρώσεων (αποτελεσματικών και α
ποτρεπτικών) σε ενδεχόμενες παραβάσεις του Δικαίου της
Ένωσης (εντός της περιοχής δικαιοδοσίας της ΕθνΙΚ1;ς Δημό
σιας Διοίκησης), σε υποχρέωση άμεσης ενημέρωσης της Επιτρο

πής επί των ληφΘέντων μέτρων εφαρμσγι;ς του δικαίου της Ένω
σης σε υποχρέωση συνεργασίας ΕΘνικών Οργάνων και Οργά
νων της Ένωσης αλλά και σε υποχρεώσεις συγκρότησης Υπηρε

σιών και Οργάνων εφαρμογής του

ικαίου της Ένωσης εντός του

Κράτους κ.ά.

Η ακριβΙ1ς ΤΙ1ρηση αυτιον των υποχρεώσεων ελέγχεται από
πλευράς Ένωσης μέσω της Δικαστικής οδού, μέσω ΔιοικηΤΙΚΙ1ς
διαδικασίας κ.ά.

Η τελ ευταία 6 , () διοικητικό ς δηλαδΙ1 'έλεγχο ς, είναι. επικουρι
κός του αντίστοιχου εθνικού, προηγείται και προέχει τη ς επιθεά)
ρησης, ενώ εάν αυτΊΙ προκριθεί, λόγω των συνθηκών συγκεκριμέ
νης περίπτωσης, είναι συνΙ1Θως συμμεΤΟΧΙΚΙ1 (διμεΡι1ς).
Είναι αυτονι)ητο, ότι ο έλεγχος αυτης της μορφής δεν είναι

π αν τοτι: λυ σ ιτεΜμ; , απο πλ ι:σματικός και πλι:σφΟΡΟ ζ,

συvcφ έλκπαι . "

ΥΠCl Η . ΚαtlηγηTliς Κ r)'V

τ . 63 , σ . 52 cπό μ.

6

fLr n,TI αυτό

