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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ στην έννοια της διακυβερνητικής 
εκτροπής και στην σχετική προβληματική 

2. Η ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (Κ.Μ.) 

3. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΤΙΣΜΟΣ (ΔΚΒ) 

4. Η ΥΠΕΡΟΧΗ ΤΗΣ Κ.Μ. ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΔΚΒ 

5. ΓΙΑΤΙ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ Ο ΔΚΒ ΜΕΤΑ ΤΟ ΜΑΑΣΤΡΙΧΤ 
(1992) ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΩΡΙΝΗ ΚΡΙΣΗ (2008); 

6. ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ; 

7. ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΝΤΙΔΟΤΟ; 



1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής του ΑΠΘ, η 
εκτροπή [ορίζεται ως] ‘η ενέργεια ή το αποτέλεσμα του 
εκτρέπω. α. απομάκρυνση από την κανονική, τη φυσική ή 
την αρχική 
πορεία: […] β. (μτφ.): Συνταγματική ~, παρέκκλιση από τη 
συνταγματική νομιμότητα’. Αγγλ. drift, γαλλ. dérive 
Δυο ειδών εντάσεις στην ΕΕ: α) τυπικό v. άτυπο και β) ΚΜ v. 
ΔΚΒ αλλά:  
Ι. Οι τυπικές ρυθμίσεις διευρύνουν συνεχώς από τα μέσα 
της δεκαετίας του 1980 το πεδίο όπου χρησιμοποιείται η ΚΜ 
ΙΙ. Οι ίδιες τυπικές ρυθμίσεις ενισχύουν την ΚΜ μέσω της 
κοινοβουλευτικοποίησής της, αλλά 
ΙΙΙ. ταυτόχρονα ο διακυβερνητισμός τείνει να εξελιχθεί σε 
κυρίαρχο υπόδειγμα πραγματικής λειτουργίας της ΕΕ (π.χ. Ο 
Ευρ. Μηχανισμός Σταθερότητας)   



1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Ως διακυβερνητική εκτροπή ορίζεται ως η απομάκρυνση από την 
κανονική, ή την αρχική πορεία των θεσμών της ΕΕ από την ΚΜ και 
τη μετατόπιση προς τον διακυβερνητισμό, ή η παρέκκλιση από 
την κανονικότητα που είναι η ΚΜ υπέρ της νέας (συχνά άτυπης ή 
και ενίοτε τυπικής) επικράτησης του διακυβερνητισμού.  
2. Η ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ 
i. Η αναθεση αρμοδιοτητας στους κεντρικους κοινοτικους 

θεσμους (Επιτροπη, Συμβ, Κοινοβ, ΔΕΚ) 
ii. Η υπαρξη ενος υπερεθνικου εκτελεστικου οργανου, δηλ. η 

Ευρ. Επιτροπή που έχει την αποκλειστικότητα της 
νομοθετικής πρωτοβουλίας, ΔΛΔ. ΕΧΕΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΡΟΛΟ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΑΡΧΗ 

iii. Θέσπιση νομοθεσίας μέσω διαδικασίας ψηφοφορίας σε 
ευρωπ. επίπεδο (ειδ. πλειοψηφία) όπου σήμερα υπάρχουν 
δυο νομοθέτες (Συμβούλιο που εκφράζει τα κ-μ και το 
Ευρωκοινοβ. που εκφράζει τους μεμον. πολίτες) 

iv. Η αρμοδιότητα του ΔΕΚ να επιλύει διαφορές 



2. Η ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ 
Πρωτοτυπία και κομβικός ρόλος της Ευρ Επιτροπής.   

Α) Η Επιτροπή, η διαμόρφωση πλειοψηφιών και η 
προστασία της μειοψηφίας.  

Β) Η αρχική ουδετερότητα της Επιτροπής και η 
ενθάρρυνση συμβιβασμών 

Γ) Η συλλογικότητα της Επιτροπής 

Δ) Η αρμοδιότητά της να αποφασίζει σε θέματα 
ανταγωνισμού  

Ε) Η Επιτροπή και η εκπροσώπηση (άρα και η 
διαμόρφωση) του κοινού ευρωπ. συμφέροντος  

Θεμελιώδης διαφορά από τους κλασ. διεθ. οργανισμούς 



3. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΤΙΣΜΟΣ 
Τρεις εκδοχές/γενεές του. Κύρια είναι ο φιλελεύθ. 
διακυβερνητισμός (liberal intergovernmentalism) του 
Andrew Moravcsik (θεωρία των διεθνών καθεστώτων στις 
διεθ. σχέσεις) 

• Ο κεντρικός ρόλος που αποδίδει στα κράτη-μέλη και 
ιδιαίτερα στις κυβερνήσεις τους ως τον σημαντικότερο 
παράγοντα, πάνω από όλους τους άλλους 

• Η έμφαση που δίνει σε συγκεκριμένα τμήματα της 
ενοποιητικής διαδικασίας, δηλ. στις ‘στιγμές’ εκείνες που 
τροποποιούνται οι Συνθήκες (π.χ. ΕΕΠ, Μάαστριχτ, 
Αμστερνταμ, Νίκαια, κλπ) 

• Ο δευτερ. ρόλος που δίνει στους υπερεθνικούς θεσμούς 



3. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΤΙΣΜΟΣ 
Λειτουργεί σε τρια στάδια: 

1. preference formation, 

2. intergovernmental bargaining 

3. delegation to EU institutions (credibiity of 
commitments, lower transaction costs) 

Αλλά... 

• Ενίσχυση των εκτελ. οργάνων των κ-μ 

• Τα κ-μ δεν είναι ίσα.  

• Ο ΔΚΒ ως προπαρασκευαστικό στάδιο πριν την Κ.Μ. 
(π.χ. Schengen) 

Εκφράσεις του ΔΚΒ 



4. Η ΥΠΕΡΟΧΗ ΤΗΣ Κ.Μ. ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΔΚΒ 
• Διαφάνεια (μέσω της εμπλοκής του Ευρωκοινοβ.),  

• Συνέπεια/συνέχεια (λόγω του κεντρικού ρόλου της 
Επιτροπής),  

• Σύνθεση συμφερόντων (λόγω των διαβουλεύσεων με 
διάφορα συμφέροντα),  

• Αποδοτικότητα/αποτελεσματικότητα (λόγω της ειδικής 
πλειοψηφίας στο Συμβ., άρα όχι βέτο)  

• Ισοτιμία 

• Κράτος δικαίου (λόγω ρόλου ομοσπ. δικ. της Ένωσης) 

• Habermas (2013): υπέρβαση εθνικών ιδιαιτεροτήτων + 
ασυμμετρία ανάμεσα στη δημοκρατική εντολή που έχει ο 
εκπρόσωπος κάθε μεμονωμένου κ-μ (εντολή που έιναι 
στενή διότι εθνική) και το εύρος των αρμοδιοτήτων του 
θεσμού που τις ασκεί 

 



5. ΓΙΑΤΙ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ Ο ΔΚΒ ΜΕΤΑ ΤΟ ΜΑΑΣΤΡΙΧΤ; 

Κρίση της Κ.Μ.; 

1. Ελλειμμα δημοκρατίας στην ΕΕ και το τέλος της 
‘επιτρέπουσας συναίνεσης’ (permissive consensus) 

2. Η αντίδραση των εθνικών κυβερνήσεων (Α. Πασσάς: 
Οικειοποίηση από τα κ-μ των αρμοδιοτήτων που 
ανατίθενται στους κοινοτ. θεσμούς. 

3. Μορφές της αντίδρασης αυτής  

4.  Διεύρυνση (ιδιαίτερα του 2004) 

5. Η κρίση οδήγησε την ΕΕ σε αντίδραση που έλαβε τα 
χαρακτηριστικά του κράτους έκτακτης ανάγκης 
(White 2015, Dimitrakopoulos 2015)  

 



6. ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ; 

• Αδιαφάνεια  

• Οι κρίσεις οξύνουν τα φαινόμενα (doom loop) 

• Περιορισμένοι χρονικοί ορίζοντες των τωρινών 
εκλεγμένων αλλά οι επιλογές τους έχουν και 

μεσοπρόθεσμες συνέπειες.  

• Ρυθμίσεις εκτός συνθήκης συνδυάζονται 

• Το βασικότερο: ιεραρχίες μεταξύ των κ-μ που το ίδιο 
το ενοποιητικό φαινόμενο στόχευε να υπονομεύσει.  



7. ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΝΤΙΔΟΤΟ;  
• Peter Mair: όσο δεν οργανώνεται η πολιτική αντιπαράθεση 

μέσα στο σύστημα, θα μεγαλώνει η αντιπαράθεση απέναντι 
στο σύστημα.   

• Διαφάνεια στο Συμβούλιο 

• Ουσιαστική λύση στο ζήτημα των πρώιμων συμφωνιών μέσα 
στο Ευρωκοινοβ. 

• Πάνω απ’όλα χρειάζεται πολιτικοποίηση/πολιτική 
αντιπαράθεση για τις επιλογές προσώπων όπως για την 
προεδρία της Ευρωπαικής Επιτροπής αλλά στη βάση 
προγραμμάτων συλλογικά διαμορφωμένων...ΓΙΑ ΝΑ 
αισθάνονται οι πολιτες ‘ότι υπάρχουν εναλλακτικές επιλογές 
για τις οποίες αξίζει να παλέψουν’ (Α. Πασσάς) 

• Να αλλάξουν και τα πολ. υποκείμενα 

• Προστασία του συστήματος των Spitzenkandidaten. 


