
Δημοςιεφματα 

Βαςιλικι Καραμζρου 
No 18: 

ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΚΑΘΕΣΩ 

ΣΘ ΕΤΡΩΠΑΙΚΘ ΕΝΩΘ: 
H πολυγλωςςία τησ ευρωπαϊκήσ 

ζνωςησ ωσ ανάςχεςη τησ κυριαρχίασ 

τησ αγγλικήσ γλώςςασ ςτισ διεθνείσ 

ςχζςεισ 

 

Εκδόςεισ Digesta OnLine 

Αθήνα, 2019 

ISBN: 978-618-84548-6-6 

  



Digesta Γημοσιεύματα -Β. Καξακέξνπ: Tν γισζζηθφ θαζεζηψο ηεο επξσπατθήο έλσζεο   2 

 

 
Συγγραφζασ:  Βαςιλικι Καραμζρου 
Τίτλοσ: Tο γλωςςικό κακεςτϊσ τθσ ευρωπαϊκισ ζνωςθσ: 

H πολυγλωςςία τθσ ευρωπαϊκισ ζνωςθσ ωσ ανάςχεςθ τθσ 
κυριαρχίασ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ ςτισ διεκνείσ ςχζςεισ 

Εκδότθσ: Κωνςταντίνοσ Δ. Ραναγόπουλοσ, Βαςιλείου Τςιτςάνθ 6Α – Βάρθ, 
ΑΦΜ: 029542890 – ΔΟΥ Γλυφάδασ , Τθλ.: 2103344042 
Εκδόςεισ Digesta & Digesta OnLine 

Τόποσ Ζκδοςθσ:  
 

Ακινα 

Ζτοσ:  
 

2019 

Θλεκτρονικι Διεφκυνςθ: http://digestaonline.gr/ 
ISBN (για τθν θλεκτρονικι ζκδοςθ) 978-618-84548-6-6 
 

 

 

 

Εκδόςεισ Digesta© 

Εμπορικό Σιμα κατοχυρωμζνο ςτο Υπουργείο Ανάπτυξθσ 

  



Digesta Γημοσιεύματα -Β. Καξακέξνπ: Tν γισζζηθφ θαζεζηψο ηεο επξσπατθήο έλσζεο   3 

 

ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ 

 

Η παξνχζα κειέηε έρεη σο βάζε ηε Γηδαθηνξηθή κνπ Γηαηξηβή, ε νπνία εθπνλήζεθε ζηε 

Ννκηθή ρνιή (Σνκέαο Γηεζλψλ πνπδψλ) ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο, αθνχ 

ελζσκαηψζεθαλ ζε απηήλ νη εμαηξεηηθά ρξήζηκεο παξαηεξήζεηο ησλ κειψλ ηεο Δπηακεινχο 

Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο θαηά ηε δηαδηθαζία ππνζηήξημήο ηεο. Η επηηπρήο νινθιήξσζε απηήο 

ηεο εξεπλεηηθήο πξνζπάζεηαο νθείιεηαη ζε νξηζκέλνπο αλζξψπνπο, ηνπο νπνίνπο ληψζσ ηελ 

αλάγθε λα επραξηζηήζσ σο κία ειάρηζηε έλδεημε επγλσκνζχλεο. 

Πξψηα, ζέισ λα επραξηζηήζσ ηδηαίηεξα ηνλ επηβιέπνληα Καζεγεηή κνπ, θ. Μηράιε 

Υξπζνκάιιε, ν νπνίνο ζηέθεηαη ζπλερψο δίπια κνπ σο ηζρπξφ ζεκέιην θαη κέληνξαο. ε φιε 

ηελ εξεπλεηηθή δηαδξνκή καο κνπ πξνζέθεξε απιφρεξα ηηο γλψζεηο, ηελ ππνζηήξημε θαη ηελ 

ππνκνλή ηνπ, πίζηεςε ζε εκέλα θαη κνπ έδσζε ηελ θαηάιιειε ψζεζε γηα λα βειηηψλνκαη. 

Δπηπιένλ, νθείισ εηιηθξηλείο επραξηζηίεο ζηα ππφινηπα δχν κέιε ηεο πκβνπιεπηηθήο 

Δπηηξνπήο, ηνλ Αλαπιεξσηή Καζεγεηή θ. Κψζηα Αλησλφπνπιν θαη ηνλ Δπίθνπξν 

Καζεγεηή θ. Γηάλλε Κηηζηάθη, γηα ηελ ελζάξξπλζε θαη θαζνδήγεζή ηνπο, θαζψο θαη ζηνπο 

Δπίθνπξνπο Καζεγεηέο θ. Γ. ηακαηηάδε, θ. . έξκπν, θ. Αλ. Υάξδα θαη ζηνλ Λέθηνξα θ. 

Αλη. Σζαβδαξίδε, νη νπνίνη σο κέιε ηεο Δπηακεινχο Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο βαζκνιφγεζαλ 

ηε δηαηξηβή κε άξηζηα θαη κε εθνδίαζαλ κε πνιχηηκεο ζπκβνπιέο. 

χκκαρνη ζηηο πξνζπάζεηέο κνπ φια απηά ηα ρξφληα είλαη νη γνλείο κνπ, νη νπνίνη κε ηελ 

αγάπε, ηε ζπκπαξάζηαζε θαη ηελ αθνζίσζή ηνπο κε βνεζνχλ δηαξθψο λα πεηπραίλσ ηνπο 

ζηφρνπο κνπ, θαη ζε απηνχο ρξσζηάσ έλα κεγάιν επραξηζηψ γηα φια απηά πνπ κνπ 

πξνζθέξνπλ. 

Βαζηιηθή Καξακέξνπ 

  



Digesta Γημοσιεύματα -Β. Καξακέξνπ: Tν γισζζηθφ θαζεζηψο ηεο επξσπατθήο έλσζεο   4 

 

  



Digesta Γημοσιεύματα -Β. Καξακέξνπ: Tν γισζζηθφ θαζεζηψο ηεο επξσπατθήο έλσζεο   5 

 

ΚΤΡΙΟΣΔΡΔ ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΙΔ 

 

Βλ. Βλζπε 

ΓΕ 

ΓΔΜ 

Γενικόσ Ειςαγγελζασ 

Γενικι Διεφκυνςθ Μετάφραςθσ 

ΔΕΕ Δικαςτιριο τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

ΔΕΚ Δικαςτιριο των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων 

ΕΔΔΑ Ευρωπαϊκό Δικαςτιριο Δικαιωμάτων του Ανκρϊπου 

ΕΕ 

ΕΕΡ 

Ευρωπαϊκι Ζνωςθ 

Ενιαία Ευρωπαϊκι Ρράξθ 

ΕΚ 

ΕΚΑΧ 

ΕΟΚ 

Ευρωπαϊκι Κοινότθτα 

Ευρωπαϊκι Κοινότθτα Άνκρακα και Χάλυβα 

Ευρωπαϊκι Οικονομικι Κοινότθτα 

επ. επόμενα 

επιμ. επιμζλεια 

ΕΣΔΑ Ευρωπαϊκι Σφμβαςθ Δικαιωμάτων του Ανκρϊπου 

οπ. παρ. όπωσ παραπάνω 

ΣΕΕ Συνκικθ για τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ 

ςελ. ςελίδα 

ςκ. (αιτιολογικι) ςκζψθ 

ΣΛΕΕ Συνκικθ για τθ Λειτουργία τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

Συλλ. Συλλογι 

ΧΚΔΕΕ Χάρτθσ Κεμελιωδϊν Δικαιωμάτων τθσ Ευρωπαϊκισ 



Digesta Γημοσιεύματα -Β. Καξακέξνπ: Tν γισζζηθφ θαζεζηψο ηεο επξσπατθήο έλσζεο   6 

 

Ζνωςθσ 

CJEL  Columbia Journal of European Law 

CMLRev Common Market Law Review 

EJLS  European Journal of Legal Studies 

ELTE Law Journal Eötvös Loránd University Law Journal 

EUR. J. L. Reform European Journal of Law Reform 

EUR. J. MIGR. LAW European Journal of Migration and Law 

EUR. LAB. L. J. European Labour Law Journal 

EUROP. REV. PR. L.  European Review of Private Law 

GA. J. INT’L & COMP. L Georgia Journal of International and Comparative Law 

IJICL Indonesian Journal of International and Comparative 

Law 

ILR Review International and Labour Relations Review 

JEMIE Journal of Ethnopolitics and Minority Issues in Europe 

Maastricht J. EUR. & 

COMP. L.  

Maastricht Journal of European and Comparative Law 

Santa Clara J. Int’I L  Santa Clara Journal of International Law 

UCD Law Review  University College Dublin Law Review 

UCLR US-China Law Review 

 

  



Digesta Γημοσιεύματα -Β. Καξακέξνπ: Tν γισζζηθφ θαζεζηψο ηεο επξσπατθήο έλσζεο   7 

 

  



Digesta Γημοσιεύματα -Β. Καξακέξνπ: Tν γισζζηθφ θαζεζηψο ηεο επξσπατθήο έλσζεο   8 

 

ΤΝΣΟΜΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ 

ΣΟ ΓΛΧΙΚΟ ΚΑΘΔΣΧ ΣΗ ΔΤΡΧΠΑΙΚΗ ΔΝΧΗ: ........................................................ 1 

Η ΠΟΛΤΓΛΧΙΑ ΣΗ ΔΤΡΧΠΑΙΚΗ ΔΝΧΗ Χ ΑΝΑΥΔΗ ΣΗ ΚΤΡΙΑΡΥΙΑ ΣΗ 

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΧΑ ΣΙ ΓΙΔΘΝΔΙ ΥΔΔΙ ..................................................................... 1 

ΕΥΧΑΛΣΤΛΕΣ ............................................................................................................................... 3 

ΚΥΛΟΤΕΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΑΦΛΕΣ ................................................................................................. 5 

ΕΛΣΑΓΩΓΘ ................................................................................................................................. 13 

ΚΕΦΑΛΑΛΟ 1 ............................................................................................................................ 15 

Θ ΓΛΩΣΣΛΚΘ ΡΟΛΛΤΛΚΘ ΚΑΛ ΤΑ ΝΟΜΛΚΑ ΚΕΜΕΛΛΑ ΤΟΥ ΚΑΚΕΣΤΩΤΟΣ ΡΟΛΥΓΛΩΣΣΛΑΣ ΤΘΣ ΕΕ .... 15 

ΚΕΦΑΛΑΛΟ 2 ............................................................................................................................ 59 

Θ ΑΡΟΤΥΡΩΣΘ ΤΘΣ ΓΛΩΣΣΛΚΘΣ ΡΟΛΥΜΟΦΛΑΣ ΤΘΣ ΕΕ ΣΤΛΣ ΣΥΝΚΘΚΕΣ ................................... 59 

ΚΕΦΑΛΑΛΟ 3 ............................................................................................................................ 89 

ΤΟ ΡΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΚΑΚΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΟΓΑΝΩΝ ΤΘΣ ΕΕ ................................................................ 89 

ΣΥΜΡΕΑΣΜΑΤΑ ................................................................................................................... 166 

ΒΛΒΛΛΟΓΑΦΛΑ ....................................................................................................................... 169 

 

  



Digesta Γημοσιεύματα -Β. Καξακέξνπ: Tν γισζζηθφ θαζεζηψο ηεο επξσπατθήο έλσζεο   9 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  

ΕΤΧΑΡΙΣΙΕ 

ΚΤΡΙΟΣΕΡΕ ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΙΕ 

ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

ΕΙΑΓΩΓΘ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

Θ ΓΛΩΙΚΘ ΠΟΛΙΣΙΚΘ ΚΑΙ ΣΑ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΕΛΙΑ ΣΟΤ ΚΑΘΕΣΩΣΟ ΠΟΛΤΓΛΩΙΑ ΣΘ 

ΕΕ 

1. Θ γλώςςα 

 1.1. Θ γλϊςςα και θ λειτουργία τθσ 

 1.2. Χριςεισ τθσ γλϊςςασ 

 1.3. Είδθ γλωςςϊν 

 1.4. Οριςμόσ γλωςςικϊν δικαιωμάτων 

2. Οριςμοί 

 2.1. Γλωςςικόσ ςχεδιαςμόσ και γλωςςικι πολιτικι 

 2.2. Θ γλωςςικι πολιτικι τθσ ΕΕ 

 3. Σα νομικά θεμζλια του γλωςςικοφ καθεςτώτοσ τησ ΕΕ 

 3.1. Ο ςεβαςμόσ για τθν πολιτιςτικι και γλωςςικι πολυμορφία 

 3.2. Ο ςεβαςμόσ τθσ ιςότθτασ των Κρατϊν-μελϊν και τθσ εκνικισ τουσ ταυτότθτασ 

 3.3. Θ προςταςία των δικαιωμάτων ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και τα κεμελιϊδθ δικαιϊματα 

πριν από τον Χάρτθ 

 3.4. Το άρκρο 6 τθσ Συνκικθσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

 4. Ο Χάρτησ Θεμελιωδών Δικαιωμάτων τησ Ευρωπαϊκήσ Ζνωςησ - φντομη παρουςίαςη  

 4.1. Θ ελευκερία τθσ ζκφραςθσ 



Digesta Γημοσιεύματα -Β. Καξακέξνπ: Tν γισζζηθφ θαζεζηψο ηεο επξσπατθήο έλσζεο   10 

 

 4.2. Το δικαίωμα ςτθν εκπαίδευςθ 

 4.3. Θ απαγόρευςθ διακρίςεων 

 4.3.1. Κριτιρια διάκριςθσ 

 4.3.2. Η απαγόρευςθ διάκριςθσ λόγω ικαγζνειασ 

 4.3.3. Μθ διάκριςθ λόγω γλϊςςασ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

Θ ΑΠΟΣΤΠΩΘ ΣΘ ΓΛΩΙΚΘ ΠΟΛΤΜΟΡΦΙΑ ΣΘ ΕΕ ΣΙ ΤΝΘΘΚΕ 

1. Ειςαγωγικά  

2. Επίςημεσ γλώςςεσ τησ ΕΕ 

 2.1. Θ ιδιαίτερθ περίπτωςθ τθσ ιρλανδικισ γλϊςςασ 

 2.2. Γλϊςςεσ ςφνταξθσ των Συνκθκϊν 

 2.3. Αντιμετϊπιςθ των πολφγλωςςων κειμζνων 

3. Θ ιθαγζνεια τησ Ζνωςησ και τα δικαιώματα που απορρζουν από αυτήν - Θ ζννοια τησ 

ευρωπαϊκήσ ιθαγζνειασ 

3.1. Θ κζςπιςθ τθσ ευρωπαϊκισ ικαγζνειασ 

3.2. Θ ιςότθτα των πολιτϊν 

3.3. Θ διαμόρφωςθ τθσ ευρωπαϊκισ ταυτότθτασ μζςω τθσ ικαγζνειασ 

3.4. Τα δικαιϊματα που απορρζουν από τθν ικαγζνεια 

3.5. Το δικαίωμα αναφοράσ και το δικαίωμα ζγγραφθσ επικοινωνίασ 

4. Θ Ενιαία Εςωτερική Αγορά 

4.1. Θ ελεφκερθ κυκλοφορία των εργαηομζνων 

4.2. Θ ελεφκερθ παροχι υπθρεςιϊν 

4.3. Θ ελεφκερθ κυκλοφορία των εμπορευμάτων 

 



Digesta Γημοσιεύματα -Β. Καξακέξνπ: Tν γισζζηθφ θαζεζηψο ηεο επξσπατθήο έλσζεο   11 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΣΟ ΠΟΛΤΓΛΩΟ ΚΑΘΕΣΩ ΣΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΘ ΕΕ 

1. Σο θεςμικό ςφςτημα τησ ΕΕ 

2. Σο γλωςςικό καθεςτώσ των θεςμικών οργάνων 

2.1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο - γενικά 

2.2. Το γλωςςικό κακεςτϊσ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου 

2.3. Το Συμβοφλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβοφλιο – γενικά 

2.4. Το γλωςςικό κακεςτϊσ του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκοφ Συμβουλίου 

2.5. Θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι – γενικά 

2.6. Το γλωςςικό κακεςτϊσ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ 

2.7. Το Δικαςτιριο τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ – γενικά 

2.8. Θ πολυγλωςςία ςτθ λειτουργία του Δικαςτθρίου τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

2.8.1. Η γλϊςςα διαδικαςίασ 

2.8.2. Η γλϊςςα εργαςίασ 

3. Θ υποχρζωςη δημοςίευςησ των πράξεων 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

Θ ΠΟΛΤΓΛΩΙΑ ΣΘ ΕΕ ΣΘΝ ΠΡΑΞΘ ΚΑΙ ΣΑ ΠΡΟΒΛΘΜΑΣΑ ΠΟΤ ΔΘΜΙΟΤΡΓΕΙ 

1. Ειςαγωγικά 

2. Μετάφραςη και νομικά προβλήματα - Θ μετάφραςη ςτην ΕΕ 

2.1. Τα προβλιματα που δθμιουργοφνται με τθ μετάφραςθ 

2.2. Οι ιδιαιτερότθτεσ των νομικϊν κειμζνων και τα προβλιματα κατά τθ 

μετάφραςθ 

3. Σα οικονομικά προβλήματα – το κόςτοσ τησ πολυγλωςςίασ ςτην ΕΕ  

4. Σα λειτουργικά προβλήματα 



Digesta Γημοσιεύματα -Β. Καξακέξνπ: Tν γισζζηθφ θαζεζηψο ηεο επξσπατθήο έλσζεο   12 

 

5. Προτάςεισ – Λφςεισ  

5.1. Θ χριςθ λιγότερων γλωςςϊν εργαςίασ 

5.2.1. Θ χριςθ μίασ γλϊςςασ 

5.2.2. Θ πολυγλωςςία τθσ ΕΕ ωσ αναςχετικόσ παράγων ςτθν επικράτθςθ τθσ 

αγγλικισ γλϊςςασ ςτισ διεκνείσ ςχζςεισ  

5.3. Θ προθγμζνθ τεχνολογία μετάφραςθσ 

ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

ΣΕΚΜΘΡΙΩΘ  

  



Digesta Γημοσιεύματα -Β. Καξακέξνπ: Tν γισζζηθφ θαζεζηψο ηεο επξσπατθήο έλσζεο   13 

 

ΔΙΑΓΩΓΗ 

 

1. Αν και εξαιρετικά ςθμαντικό και ιδιαίτερου ενδιαφζροντοσ για τουσ μελετθτζσ του, το 

ηιτθμα του γλωςςικοφ κακεςτϊτοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και τθσ εφαρμογισ του ςε μια 

διευρυνόμενθ Ζνωςθ, υπιρξε ζνα κζμα, το οποίο ποτζ δεν παραγκωνίςτθκε αλλά οφτε και 

βρζκθκε ςτο επίκεντρο των πολιτικϊν τθσ. Βαςιςμζνθ ςτισ αρχζσ τθσ ιςότθτασ των Κρατϊν-

μελϊν και του ςεβαςμοφ τθσ εκνικισ τουσ ταυτότθτασ θ Ζνωςθ, πρόςφερε ςτισ επίςθμεσ 

γλϊςςεσ των Κρατϊν-μελϊν τθσ ζνα ξεχωριςτό κφροσ εντάςςοντάσ τεσ μεταξφ των 

επίςθμων γλωςςϊν τθσ και εξοπλίηοντασ τουσ ομιλθτζσ τουσ με μια ςειρά προνομίων. 

Επιπλζον, φρόντιςε ςε ςυνεργαςία με τα Κράτθ-μζλθ να αναπτφξει πολιτικζσ και δράςεισ 

για τθν προϊκθςθ και τθν προςταςία τουσ. Ωςτόςο, θ γλωςςικι πολυμορφία τθσ ΕΕ ζχει τα 

όριά τθσ, αφοφ όλα τα παραπάνω ιςχφουν μόνο για τισ επίςθμεσ γλϊςςεσ που ζχουν 

επιλζξει τα Κράτθ-μζλθ τθσ, κακϊσ οι υπόλοιπεσ γλϊςςεσ που χρθςιμοποιοφνται εντόσ των 

ορίων τθσ Ζνωςθσ βρίςκονται ςε μειονεκτικότερθ κζςθ εφόςον δεν τουσ ζχει δοκεί θ 

ανάλογθ προςοχι.  

Αφορμι για τθν εκπόνθςθ τθσ μελζτθσ αυτισ αποτζλεςε ο προβλθματιςμόσ για το αν θ 

φπαρξθ πολλϊν επίςθμων γλωςςϊν ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ αποτελεί πλεονζκτθμα ι 

εμπόδιο, κι αν τελικά οι λαοί τθσ είναι ‘Ενωμζνοι ςτθν πολυμορφία’, ςφμφωνα με το 

ςφνκθμα του 2000. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θ διατιρθςθ και διάδοςθ του γλωςςικοφ 

και πολιτιςτικοφ πλοφτου των Κρατϊν-μελϊν ςυγκαταλζγεται ςτισ δράςεισ τθσ Ζνωςθσ, 

όμωσ δεν είναι αυτι θ κφρια αποςτολι του οργανιςμοφ. Θ γλϊςςα μζςα ςε αυτόν 

χρθςιμοποιείται πρωτίςτωσ για επικοινωνία και θ ΕΕ οφείλει να εξαςφαλίςει τθν ομαλι 

λειτουργία τθσ. Φαίνεται λοιπόν πωσ θ φπαρξθ 24 επίςθμων γλωςςϊν δθμιουργεί 

προβλιματα κατά τθ λειτουργία τθσ ςτισ διαδικαςίεσ που ςχετίηονται με τθν επικοινωνία 

μζςα ςτα όργανα, μεταξφ των οργάνων και με τουσ πολίτεσ. Ζνασ ακόμα παράγοντασ που 

ςυνζτεινε ςτθν εξζταςθ αυτοφ του προβλθματιςμοφ κατά τθν παροφςα φάςθ είναι το 

γεγονόσ ότι αυτι τθ ςτιγμι ο αρικμόσ των επίςθμων γλωςςϊν που ςυνυπάρχουν ςτθν 

Ζνωςθ είναι ο υψθλότεροσ ςτα χρονικά τθσ, με τθν τελευταία επίςθμθ γλϊςςα να 

ειςάγεται το 2013. Αυτι θ χρονικι περίοδοσ μζχρι και ςιμερα κεωρείται ότι ζδωςε ςτθν ΕΕ 

το περικϊριο να διαχειριςτεί το ηιτθμα και να υιοκετιςει τρόπουσ επίλυςθσ. 
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2. Θ Διδακτορικι Διατριβι διαρκρϊνεται ςε τζςςερα κεφάλαια:  

Στο πρϊτο κεφάλαιο προςεγγίηονται θ λειτουργία, τα είδθ και οι χριςεισ τθσ γλϊςςασ και 

παρουςιάηεται θ γλωςςικι πολιτικι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Επιπλζον, αναλφονται τα 

νομικά κεμζλια πάνω ςτα οποία ζχει ςτθριχκεί το ιςχφον γλωςςικό κακεςτϊσ τθσ, κακϊσ 

και οι διατάξεισ του Χάρτθ Κεμελιωδϊν Δικαιωμάτων, οι οποίεσ προςεγγίηουν και το 

ηιτθμα των γλωςςϊν. 

Το δεφτερο κεφάλαιο αποςκοπεί ςτθν αποτφπωςθ τθσ γλωςςικισ πολυμορφίασ ςτισ 

Συνκικεσ κι ζτςι αναλφονται από τθ μία μεριά οι γλϊςςεσ ςφνταξθσ των Συνκθκϊν και τα 

πολφγλωςςα κείμενα τθσ Ζνωςθσ, κι από τθν άλλθ, ςυνδζοντασ τθ γλϊςςα με τθν 

ικαγζνεια, πραγματεφεται τα δικαιϊματα των πολιτϊν και τισ κεμελιϊδεισ ελευκερίεσ. 

Στο τρίτο κεφάλαιο αναπτφςςεται το γλωςςικό κακεςτϊσ που ιςχφει ςτα βαςικά κεςμικά 

όργανα τθσ ΕΕ, δθλαδι ςτο Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο, το Συμβοφλιο, το Ευρωπαϊκό 

Συμβοφλιο, τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι και το Δικαςτιριο τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, κι 

ακολουκεί ανάλυςθ ςε ςχζςθ με τισ πράξεισ που δθμοςιεφονται ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα 

τθσ ΕΕ. 

Το τζταρτο και τελευταίο κεφάλαιο είναι αφιερωμζνο ςτθν ανάλυςθ των νομικϊν, 

οικονομικϊν και λειτουργικϊν προβλθμάτων που δθμιουργεί θ πολυγλωςςία και καταλιγει 

ςτθν παρουςίαςθ προτάςεων και πικανϊν λφςεων. 

Ακολουκοφν τα Συμπεράςματα τθσ μελζτθσ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 

Η ΓΛΩΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΑ ΝΟΜΙΚΑ ΘΔΜΔΛΙΑ ΣΟΤ ΚΑΘΔΣΩΣΟ 

ΠΟΛΤΓΛΩΙΑ ΣΗ ΔΔ 

 

1. Θ γλώςςα 

Είναι πραγματικά πολλά αυτά που μποροφν να ειπωκοφν ςε ςχζςθ με τθ γλϊςςα, τθ 

λειτουργία τθσ, τισ χριςεισ και τα είδθ τθσ. Λειτουργεί ωσ εργαλείο επικοινωνίασ, βοθκάει 

ςτθν αλλθλεπίδραςθ και τθ διάδοςθ ιδεϊν, ςυμβάλλει ςτθ δθμιουργία ενότθτασ και τθ 

δθμιουργία κοινισ ςυνείδθςθσ, και παρά τισ κετικζσ τθσ πτυχζσ, μπορεί ταυτόχρονα να 

λειτουργεί και ςαν εμπόδιο. Το ςθμαντικότερο είναι, όμωσ, ότι ςυγκαταλζγεται ανάμεςα 

ςτα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά που προςδιορίηουν ζνα άτομο, κακϊσ αποτελεί κομμάτι τθσ 

ταυτότθτάσ του, διαμορφϊνει τθ ςκζψθ του και διευκολφνει τθν ζκφραςι τθσ, και είναι ο 

ςυνδετικόσ κρίκοσ με τθν ιςτορία του, τθν κουλτοφρα του, τισ αντιλιψεισ και τον τόπο του. 

 

1.1. Θ γλϊςςα και θ λειτουργία τθσ 

Δανειηόμενοι το μοντζλο τθσ κοινωνιολογίασ τθσ γλϊςςασ, που προτείνει ο Joshua 

Fishman1 το ηιτθμα τθσ γλϊςςασ ςτθν κοινωνία μπορεί να χωριςτεί ςε τρία επίπεδα: α) το 

γλωςςικό περιβάλλον που περιλαμβάνει τισ ατομικζσ γλωςςικζσ επαφζσ, β) τισ γλωςςικζσ 

πολιτικζσ που ςχετίηονται με τθ χειραγϊγθςθ τθσ κοινωνίασ μζςω τθσ τροποποίθςθσ των 

γλωςςικϊν χαρακτθριςτικϊν τθσ, και γ) το επίπεδο του γλωςςικοφ ςχεδιαςμοφ, ο οποίοσ 

μπορεί να οριςτεί ωσ μια ςυςτθματικι ςφνκεςθ κανόνων και διαδικαςιϊν για τον ζλεγχο 

και τθ ρφκμιςθ τθσ επικοινωνίασ, με ςτόχο να κατευκφνει τθ χριςθ και τθν εξζλιξθ των 

γλωςςϊν2. Σφμφωνα με τον Αναςτάςιο-Φοίβο Χριςτίδθ, ο οποίοσ αποςαφθνίηει τθν ζννοια 

του ικουσ τθσ επικοινωνίασ, «Η γλϊςςα - είτε με τθ μορφι τθσ μονογλωςςίασ είτε με τθ 
                                                           
1 Josh. A. Fishman, The Sociology of Language: An Interdisciplinary Social Science Approach to Language in Society, 

Newbury House Publishers, Rowley, Mass (US) 1972 

 

 

 
2 M. Rannut, Γισζζηθέο πνιηηηθέο: κεξηθέο παξαηεξήζεηο, ζην Α. Φ. Υξηζηίδεο (επηκ.), Ιζρπξέο θαη αζζελείο γιψζζεο ζηελ 

ΔΔ: φςεηο ηνπ γισζζηθνχ εγεκνληζκνχ, Σφκνο Α‟, Πξαθηηθά δηεζλνχο ζπλεδξίνπ, Θεζζαινλίθε 26-28 Μαξηίνπ 1997, 

Κέληξν Διιεληθήο γιψζζαο 1999, ζει. 144 
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μορφι τθσ πολυγλωςςίασ - ορίηει ζνα ενδιάμεςο επίπεδο λειτουργίασ (ι δυςλειτουργίασ) 

των ανκρϊπινων κοινοτιτων. Ρζρα και πάνω από αυτό το ενδιάμεςο επίπεδο – 

μονόγλωςςο ι πολφγλωςςο- υπάρχει το επίπεδο τθσ κατανόθςθσ και τθσ ςυνεννόθςθσ»3. 

Επιπλζον, ςτο πλαίςιο τθσ γλωςςολογίασ τθσ επαφισ, θ γλϊςςα είναι «ζνα ςθμαντικό 

δευτερεφον ςφμβολο για ενυπάρχουςεσ αιτίεσ ςφγκρουςθσ κοινωνικο-οικονομικοφ, 

πολιτικοφ, κρθςκευτικοφ ι ιςτορικοφ περιεχομζνου. Μια πολιτικοοικονομικι ςφγκρουςθ 

είναι πικανό να επιφζρει και γλωςςικζσ ςυγκροφςεισ, φυςικζσ ι τεχνθτζσ. Στθν πρϊτθ 

περίπτωςθ μια αςκενισ ομάδα αντιςτζκεται ςτθ γλωςςικι τθσ υποταγι, ενϊ ςτθ δεφτερθ 

προςπακεί να επιτεκεί και να κυριαρχιςει μια διεκνισ γλϊςςα, όπωσ θ Αγγλικι»4. Είναι 

λοιπόν κι ζνα μζςο ζνδειξθσ εξουςίασ κι άςκθςθσ πολιτικισ Αν εξετάςουμε τισ πιο 

διαδεδομζνεσ γλϊςςεσ ςτθν ΕΕ, διαπιςτϊνουμε τθ ςχζςθ που υπάρχει με τα ιςχυρά κράτθ. 

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ςφμφωνα με το Ειδικό Ευρωβαρόμετρο 2435, αποδεικνφεται πωσ οι 

επικρατοφςεσ γλϊςςεσ (με τθν ζννοια ότι χρθςιμοποιοφνται είτε ωσ μθτρικζσ είτε ωσ ξζνεσ 

γλϊςςεσ) είναι θ αγγλικι (με ποςοςτό 51%) κι ακολουκοφν θ γερμανικι (32%) και θ 

γαλλικι (26%). Φαίνεται ότι οι ευρωπαίοι πολίτεσ δε δείχνουν το ίδιο ενδιαφζρον για όλεσ 

τισ γλϊςςεσ και μάλλον επιλζγουν οριςμζνεσ επειδι ςυνδζονται με ιςχυρζσ χϊρεσ, 

χρθςιμοποιοφνται ςτθν τεχνολογία τθσ πλθροφορίασ ι διακζτουν μεγάλο αρικμό 

ομιλθτϊν. Λαμβάνοντασ υπόψθ και τθν ιςτορικι αναδρομι του de Varennes6 φαίνεται πωσ 

διαχρονικά θ γλϊςςα ςυνδζεται με τθν κοινωνία, τθν πολιτεία, τον πλοφτο, τθ δφναμθ, τθν 

πολιτικι και τθν εκπαίδευςθ.  

Επιπλζον, θ γλϊςςα κεωρείται για κάποιουσ ςτενά ςυνδεδεμζνθ με τθν εκνικι ταυτότθτα 

και τον πολιτιςμό, κακϊσ λειτουργεί ωσ μζςο διάδοςθσ ιδεϊν και κουλτοφρασ, και 

ςυμβάλλει ςτθ διαμόρφωςθ τθσ ατομικισ πολιτιςτικισ ταυτότθτασ. Θ γλϊςςα που 

χρθςιμοποιεί ζνα άτομο ζχει άμεςο ςυςχετιςμό με τον πολιτιςμό που φζρει και μζςω τθσ 

γλϊςςασ διαφαίνεται θ πολιτιςτικι του ταυτότθτα και τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά του. 

Συγκεκριμζνα για τον Herder7 αποτελεί δείκτθ τθσ εκνικισ ταυτότθτασ, χωρίσ τθν οποία δεν 

                                                           
3 Α. Φ. Υξηζηίδεο, ηάζεηο απέλαληη ζηελ πνιπγισζζία, ζην Α. Φ. Υξηζηίδεο, νπ. παξ., ζει. 91 
4 P. H. Nelde, Πνιπγισζζία θαη κηθξέο γιψζζεο – Μεηνλφηεηεο ζηε κειινληηθή Δπξψπε, ζην Α. Φ. Υξηζηίδεο (επηκ.), νπ. 

παξ. ζει. 232 
5 Δηδηθφ Δπξσβαξφκεηξν 243 «Οη Δπξσπαίνη θαη νη γιψζζεο ηνπο», δηαζέζηκν ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν: 

http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/archives/ebs/ebs_243_sum_el.pdf 
6 F. de Varennes, Language, minorities and human rights, Kluwer Law International, the Netherlands 1996, ζει. 4-32 
7 J. G. von Herder ζην M. Strubell, ηάζεηο απέλαληη ζηε γιψζζα. Απνδπλάκσζε ησλ ηζρπξψλ γισζζψλ θαη ελίζρπζε ησλ 

αζζελψλ ζην Α. Φ. Υξηζηίδεο, νπ. παξ., ζει. 162 

http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/archives/ebs/ebs_243_sum_el.pdf
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μπορεί να υπάρξει ζκνοσ. Σφμφωνα με τισ παρατθριςεισ του ΓΕ Darmon8 ςτθν υπόκεςθ 

Groener9 «θ προάςπιςθ τθσ γλϊςςασ αποτελεί μζροσ των κεφαλαιϊδουσ ςθμαςίασ 

ηθτθμάτων που αφοροφν το κζντρο βάρουσ τθσ πολιτιςτικισ ταυτότθτασ» και «κάκε κράτοσ 

ζχει το δικαίωμα να προςπακεί να εξαςφαλίςει τισ ειδοποιοφσ διαφορζσ τθσ πολιτιςτικισ 

του παραδόςεωσ και, κατά ςυνζπεια, να εξαςφαλίςει τα μζςα αςκιςεωσ τθσ πολιτικισ 

αυτισ». Ραρόμοια και το ΔΕΚ δζχκθκε ότι θ Συνκικθ «δεν αντιτίκεται ςτθν άςκθςθ 

πολιτικισ που αποβλζπει ςτθν προάςπιςθ και προϊκθςθ τθσ γλϊςςασ Κράτουσ-μζλουσ»10, 

πολιτικισ που είχε ωσ αντικείμενο «όχι μόνο τθν υποςτιριξθ, αλλά και τθν προϊκθςθ τθσ 

χριςεωσ τθσ γλϊςςασ αυτισ ωσ μζςου εκφράςεωσ τθσ εκνικισ ταυτότθτασ και του εκνικοφ 

πολιτιςμοφ»11. Θ γλϊςςα λοιπόν, όπωσ και άλλα ςτοιχεία που αποτελοφν μζροσ τθσ 

εκνικισ ταυτότθτασ των Κρατϊν-μελϊν, και θ γλωςςικι πολιτικι, ενϊ υπάγονται ςτισ 

αρμοδιότθτεσ των Κρατϊν-μελϊν, κα πρζπει να ενιςχφονται από τθν Ζνωςθ ωσ κομμάτι τθσ 

παράδοςισ τθσ, όπωσ κα δοφμε παρακάτω. Τζλοσ, κεωρείται πωσ θ γλϊςςα ζχει τθν 

ιδιότθτα να αποτελεί ταυτόχρονα μζςο επικοινωνίασ, αλλά και «ςυμβολικό μζςο διλωςθσ 

ςτάςθσ και πολιτιςμικισ ι εκνικισ ταυτότθτασ», το οποίο «είναι ο κφριοσ λόγοσ για τον 

οποίο θ γλωςςικι ποικιλία μζςα ςτα όρια μιασ επικράτειασ εκλαμβάνεται ςυνικωσ –και όχι 

μόνον από τθν εξουςία- ωσ δείκτθσ μθ ςυνοχισ και ωσ παράγων ελλειμματικοφ ελζγχου τθσ 

ςυγκεκριμζνθσ κοινωνίασ ι των ομάδων που τθ ςυνκζτουν» 12. 

 

1.2. Χριςεισ τθσ γλϊςςασ 

Θ χριςθ τθσ γλϊςςασ μπορεί να ζχει ζνα πιο προςωπικό ςτοιχείο και να περιορίηεται ςε 

ιδιωτικό επίπεδο ι να ςχετίηεται με τθν πιο επίςθμθ δθμόςια επικοινωνία. Ενϊ θ βαςικι 

χριςθ τθσ είναι για επικοινωνιακοφσ ςκοποφσ και καλφπτει τθν ανάγκθ τθσ ζκφραςθσ, ςτθν 

πρϊτθ περίπτωςθ θ επικοινωνία γίνεται ςε προςωπικζσ ι επαγγελματικζσ περιςτάςεισ, τθ 

ςτιγμι που θ δεφτερθ περίπτωςθ περιλαμβάνει τθν επικοινωνία μεταξφ ενόσ ατόμου ι 

μιασ ομάδασ κι ενόσ οργανιςμοφ ι μιασ υπθρεςίασ. Σε ζνα πιο διευρυμζνο διαχωριςμό τθσ 

                                                           
8 Πξνηάζεηο ηνπ Γεληθνχ Δηζαγγειέα M. Darmon, ηεο 16εο Μαΐνπ 1989 ζηελ ππφζεζε C-379/87, Groener, πιι. 1989 
9 ΓΔΚ, απφθαζε ηεο 28εο Ννεκβξίνπ 1989, ππφζεζε C-379/87, Groener, πιι. 1989, ζθ. 19-20  
10 Τπφζεζε Groener, ζθ. 19  
11 Τπφζεζε Groener, ζθ. 18  
12 Β. Σνθαηιίδνπ, Δπξσπατθή γισζζηθή πνιηηηθή. Θεσξία θαη πξάμε ζην Α. Φ. Υξηζηίδεο, νπ. παξ., ζει. 341 
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Deumert13 βαςιςμζνο ςτον Cooper14 εντοπίηονται πολλζσ πικανζσ χριςεισ που ζχει θ 

γλϊςςα ςτθν κοινωνία και αφοροφν κυρίωσ τθ χριςθ τθσ για επικοινωνιακοφσ ςκοποφσ ι 

ςχετίηονται με γεωγραφικά κριτιρια και εκπαιδευτικοφσ ςκοποφσ.  

Α) Επίςημη χρήςη: θ οποία ςυνικωσ ορίηεται ςυνταγματικά, και περιλαμβάνει όλουσ τουσ 

πολιτικοφσ και πολιτιςτικοφσ ςκοποφσ ςε επίπεδο χϊρασ.  

Β) Περιφερειακή χρήςη: ςε οριςμζνεσ χϊρεσ θ επίςθμθ χριςθ τθσ περιορίηεται ςε επίπεδο 

περιφζρειασ ι περιοχισ, τθ ςτιγμι που ςτθν υπόλοιπθ χϊρα γίνεται χριςθ και άλλθσ 

γλϊςςασ.  

Γ) Για ευρεία επικοινωνία: θ γλϊςςα χρθςιμοποιείται ωσ lingua franca για ευρφτερθ 

επικοινωνία μεταξφ ομιλθτϊν, που δεν ζχουν κοινι μθτρικι γλϊςςα.  

Δ) Διεθνήσ: αποτελεί μζςο επικοινωνίασ ςτισ περιπτϊςεισ των διπλωματικϊν ςχζςεων, του 

εμπορίου ι του τουριςμοφ κι ζχει απεριόριςτο πεδίο.  

Ε) ε επίπεδο πρωτεφουςασ: χρθςιμοποιείται για επικοινωνία ςτα όρια τθσ πρωτεφουςασ 

ςε χϊρεσ όπου το πολιτικό, κοινωνικό και οικονομικό επίκεντρο είναι θ πρωτεφουςα.  

τ) ε επίπεδο ομάδασ: ςε αυτιν τθν περίπτωςθ θ χριςθ τθσ γλϊςςασ γίνεται για 

επικοινωνία μεταξφ των μελϊν μιασ ομάδασ, για παράδειγμα μιασ φυλισ ι ομάδασ 

αλλοδαπϊν μεταναςτϊν.  

Η) την εκπαίδευςη: χρθςιμοποιείται ωσ μζςο διδαςκαλίασ ςτθν πρωτοβάκμια και 

δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ ςε τοπικό ι εκνικό επίπεδο.  

Θ) Ωσ ςχολικό μάθημα: θ γλϊςςα διδάςκεται ωσ ξεχωριςτό μάκθμα ςτθν εκπαίδευςθ.  

Θ) Ακαδημαϊκή και λόγια χρήςη: χρθςιμοποιείται ςε ακαδθμαϊκό και επιςτθμονικό 

επίπεδο.  

Ι) τη θρηςκεία: θ χριςθ τθσ γλϊςςασ γίνεται αποκλειςτικά κατά τθ διάρκεια του 

τελετουργικοφ ςυγκεκριμζνθσ κρθςκείασ.  

                                                           
13 A. Deumert Language planning and policy, ζην R. Meshtrie, J. Swann, A. Deumert, W.L. Leap, Introducing 

Sociolinguistics, Edinburgh University Press, Edinburgh 2009 
14 R. L. Cooper, Language planning and social change, Cambridge University Press, Cambridge 1989, ζει. 99-119 
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Κ) ΜΜΕ: είναι θ γλϊςςα που χρθςιμοποιείται από τον τφπο, το ραδιόφωνο και τθν 

τθλεόραςθ.  

Λ) την εργαςία: θ χριςθ τθσ γλϊςςασ περιορίηεται ςτο χϊρο τθσ εργαςίασ, ιδίωσ ςε 

περιπτϊςεισ όπου ςυνεργάηονται αλλοδαποί εργάτεσ κοινισ προζλευςθσ. 

 

1.3. Είδθ γλωςςϊν 

Τζλοσ, με ςτόχο τον προςδιοριςμό των ειδϊν των γλωςςϊν, όλα αυτά τα χρόνια ζχει γίνει 

χριςθ πολλϊν όρων, οι οποίοι ενίοτε ςχετίηονται με το κφροσ τουσ, τον αρικμό των 

ομιλθτϊν τουσ, τθ ςυχνότθτα που χρθςιμοποιοφνται ι και τθν εξουςία που μπορεί να 

αςκοφν. Ζτςι, ςυχνά διαχωρίηονται ςε μεγάλεσ και μικρζσ, ςυχνά χρθςιμοποιοφμενεσ και 

μθ, κυρίαρχεσ και κυριαρχοφμενεσ, ςυχνά διδαςκόμενεσ και λιγότερο ςυχνά διδαςκόμενεσ, 

ιςχυρζσ και αςκενείσ, ςυχνά ομιλοφμενεσ και λιγότερο ομιλοφμενεσ, απειλοφμενεσ και μθ. 

Οριςμζνοι γλωςςολόγοι ζχουν επίςθσ ςτραφεί ςτον τομζα τθσ βιολογίασ για να 

παραλλθλίςουν τθν εξαφάνιςθ των γλωςςϊν με αυτι των ειδϊν, και να δανειςτοφν όρουσ, 

όπωσ τθν οικολογία τθσ γλϊςςασ, ο οποίοσ υιοκετικθκε από τον Haugen το 1970 κι ζκτοτε 

ζχει αναλυκεί κι από άλλουσ μελετθτζσ (Haarmann, Fill, Denison, Bolinger, κ.α.), ι ακόμα 

και να ςυνδζςουν τθν περιβαλλοντικι ςυνείδθςθ με τισ απειλοφμενεσ γλϊςςεσ15. Με βάςθ 

τθν παραπάνω λογικι και κεωρϊντασ τισ γλϊςςεσ ωσ ηωντανοφσ οργανιςμοφσ, ο Skutnabb-

Kangas16 κζτει το εξισ ερϊτθμα: ςε ζνα πικανό ςυςχετιςμό βιοποικιλότθτασ και 

γλωςςοποικιλότθτασ, κα πρζπει, όπωσ τα βιολογικά είδθ, και οι γλϊςςεσ να ζχουν 

ςυγκεκριμζνθ διάρκεια ηωισ, ςτθν οποία περιλαμβάνεται κι ο κάνατοσ; Ο «κάνατοσ» μιασ 

γλϊςςασ επζρχεται εξαιτίασ τθσ ανκρϊπινθσ παρζμβαςθσ, και θ ανκρϊπινθ παρζμβαςθ 

ςτθν προκειμζνθ περίπτωςθ είναι θ γλωςςικι πολιτικι που αςκείται και τα γλωςςικά 

δικαιϊματα που δίνονται. Συνεπϊσ όταν ακολουκείται μια πολιτικι που ςζβεται και 

προωκεί τθν πολυγλωςςία και παραχωρεί δικαιϊματα για να τθν ενιςχφει, τότε «κρατάει 

ςτθ ηωι» τισ γλϊςςεσ. Ραρακάτω κα αναφερκοφν διάφορεσ απόψεισ γφρω από τα 

γλωςςικά δικαιϊματα, και κα ακολουκιςει ανάλυςθ ςε ςχζςθ με τθ γλωςςικι πολιτικι 

                                                           
15 H. Haberland, Μηθξέο θαη απεηινχκελεο γιψζζεο. Απεηιή γηα ηε γιψζζα ή γηα ηνλ νκηιεηή;, ζην Α. Φ. Υξηζηίδεο, νπ. 

παξ., ζει. 12-13 
16 T. Skutnabb-Kangas, Γισζζηθή θζνξά, γισζζηθφο ζάλαηνο, γισζζηθή δνινθνλία – Γηαθνξεηηθά γεγνλφηα ή 

δηαθνξεηηθέο ηδενινγίεο; ζην Α. Φ. Υξηζηίδεο, νπ. παξ., ζει. 76 
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που προαναφζρκθκε, κακϊσ και το ςχεδιαςμό, και ειδικότερα τθν πορεία που ακολουκεί θ 

Ζνωςθ αναφορικά με τα παραπάνω.  

 

1.4. Οριςμόσ γλωςςικϊν δικαιωμάτων 

Οι απόψεισ για το τι ακριβϊσ είναι τα γλωςςικά δικαιϊματα ποικίλουν ανάλογα με το αν 

κάνει αναφορά ςε αυτά ζνασ νομικόσ, ζνασ κοινωνιογλωςςολόγοσ, ζνασ εκπαιδευτικόσ ι 

ζνασ φιλόςοφοσ. Ραρατίκενται λοιπόν παρακάτω διάφορεσ απόψεισ ϊςτε να 

παρουςιαςτεί θ ζννοια των γλωςςικϊν δικαιωμάτων ςφαιρικά. Ρρϊτα απ’ όλα τίκεται το 

ερϊτθμα για το αν είναι αυτόνομα, sui generis δικαιϊματα ι αν είναι παράγωγα και 

βαςίηονται ςε άλλα δικαιϊματα, όπωσ ςτθν απαγόρευςθ των διακρίςεων, και παρατίκεται 

θ άποψθ του ότι «καλφπτονται» από τουσ γενικοφσ κανόνεσ των ανκρωπίνων 

δικαιωμάτων17, αφοφ, άλλωςτε, είναι ςτενά ςυνδεδεμζνα με άλλα δικαιϊματα, όπωσ τθν 

ελευκερία τθσ ζκφραςθσ18. Για τον de Varennes θ αλλθλεπίδραςθ και ενίοτε οι εντάςεισ 

μεταξφ των επίςθμων γλωςςϊν και οριςμζνων ανκρωπίνων δικαιωμάτων που αφοροφν με 

τον ζνα ι τον άλλο τρόπο τθ γλϊςςα ενδζχεται να καταλιξουν ςε γλωςςικά δικαιϊματα19 

και επιπλζον κεωρεί ότι υπάρχουν τρία διαφορετικά είδθ δικαιωμάτων ι προςταςίασ ςτο 

διεκνζσ δίκαιο, τα οποία περιλαμβάνουν:  

(α) τθν προςταςία των γλωςςϊν που κινδυνεφουν με εξαφάνιςθ,  

(β) τθν αναγνϊριςθ των υποχρεϊςεων για τθν προςταςία και προϊκθςθ τθσ γλωςςικισ 

πολυμορφίασ και  

(γ) τθν προςταςία των ανκρωπίνων δικαιωμάτων που ζχουν γλωςςικό αντίκτυπο20.  

Για οριςμζνουσ είναι μια κατθγορία νζων πολιτιςτικϊν δικαιωμάτων, τα οποία είναι 

ςυλλογικά, ενδεχόμενα να μθν ανικουν ςτα παραδοςιακά ανκρϊπινα δικαιϊματα και 

                                                           
17 N. N. Shuibhne, E.C. law and minority language policy: culture, citizenship and fundamental rights, Kluwer Law 

International, the Netherlands 2002, ζει. 195 
18 F. de Varennes, Language, minorities and human rights, νπ. παξ., ζει. 33-53 
19 F. de Varennes, Hope and despair: Language rights in a multilingual world, Linguamόn-UOC Chair in Multilingualism, 

Universitat Oberta de Catalunya, Barcelona, Spain, 3 June, ζει. 22 
20 F. de Varennes, The language rights of minorities in Europe: A critical look at the law and practice, ζην X. Irujo & V. 

Miglio (eds.), Language Rights and Cultural Diversity, Center of Basque Studies, University of Nevada, Reno, Conference 

Paper Series, ζει. 97 
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τυγχάνουν λιγότερθσ αναγνϊριςθσ και ςεβαςμοφ, ενϊ άλλοι, οι οποίοι πιςτεφουν ότι θ 

εκνικι κυριαρχία και θ επίςθμθ γλϊςςα μιασ χϊρασ είναι πζρα από τα ανκρϊπινα 

δικαιϊματα, δεν αναγνωρίηουν τα γλωςςικά δικαιϊματα ςτο διεκνζσ δίκαιο με εξαίρεςθ 

οριςμζνεσ ςχετικζσ ςυνκικεσ21. Επιπλζον, υπάρχει και θ άποψθ πωσ γλωςςικό δικαίωμα 

είναι το δικαίωμα να χρθςιμοποιεί κάποιοσ τθ μθτρικι του γλϊςςα, όχι απλά να μιλάει μια 

γλϊςςα, αλλά τθ γλϊςςα που ζχει ο ίδιοσ κλθρονομιςει22. Τα γλωςςικά δικαιϊματα είναι 

ςυνικωσ ςτενά ςυνδεδεμζνα με τα δικαιϊματα των μειονοτιτων εφόςον θ εκνικι γλϊςςα 

είναι και θ γλϊςςα τθσ πλειοψθφίασ και άλλεσ αρχζσ διζπουν τθ χριςθ τθσ γλϊςςασ υπό 

κανονικζσ ςυνκικεσ, όταν δθλαδι πρόκειται για τισ γλϊςςεσ τθσ πλειοψθφίασ όπου τα 

δικαιϊματα κεωροφνται δεδομζνα, ενϊ οι ομιλθτζσ μιασ μειονοτικισ γλϊςςασ μποροφν να 

κάνουν χριςθ τθσ γλϊςςασ αυτισ πιο περιοριςμζνα23. Τζλοσ, ςχετίηονται με τουσ κανόνεσ 

που υιοκετοφν οι δθμόςιοι οργανιςμοί λαμβάνοντασ υπόψθ τθ χριςθ τθσ γλϊςςασ ςε 

διάφορουσ τομείσ, αφοφ το γλωςςικό ςτοιχείο εμφανίηεται άμεςα ι ζμμεςα ςτουσ νόμουσ, 

κι επιπλζον προχωράει ςε ζνα διαχωριςμό που περιλαμβάνει δφο κατθγορίεσ προςταςίασ 

των γλωςςικϊν δικαιωμάτων: αυτά τθσ γλωςςικισ αποδοχισ με τα οποία προςτατεφονται 

οι ομιλθτζσ των μειονοτικϊν γλωςςϊν κι αυτά τθσ προϊκθςθσ τθσ γλϊςςασ που 

περιλαμβάνουν κετικά δικαιϊματα24.  

 

2. Οριςμοί 

2.1. Γλωςςικόσ ςχεδιαςμόσ και γλωςςικι πολιτικι 

Οι όροι γλωςςικόσ ςχεδιαςμόσ και γλωςςικι πολιτικι είναι δφο νζοι ςχετικά όροι που 

ςυχνά ςυγχζονται και χρθςιμοποιοφνται ωσ ςυνϊνυμοι εξαιτίασ τθσ πρακτικισ δυςκολίασ 

που υπάρχει να αποςαφθνιςτοφν πλιρωσ οι ζννοιζσ τουσ.  

Ο γλωςςικόσ ςχεδιαςμόσ, ο οποίοσ προθγείται ςαν όροσ, χρθςιμοποιικθκε αρχικά από τον 

Haugen το 1959 για να αναφερκεί ςτθ δραςτθριότθτα εκπόνθςθσ ρυκμιςτικισ 

                                                           
21 Οπ. παξ., ζει. 96 
22 C. M. Mac Millan, Linking theory to practice: Comments on the „constitutional protection of language‟, ζην D. 

Schneiderman (ed.), Language and the state: the law and politics of identity, Centre for constitutional studies, Proceedings of 

the second national conference on constitutional affairs, Cowansville. QC: Les Editions Yvon Blais Inc, 1991, ζει. 61  
23 N. Shuibhne, E.C. law and minority language policy: culture, citizenship and fundamental rights, νπ. παξ. ζει. 195 
24 X. Arzoz, The nature of language rights, JEMIE 6 (2007) 2, by European Centre for Minority Issues, ζει. 4 
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ορκογραφίασ, γραμματικισ και λεξικοφ με ςτόχο τθν κακοδιγθςθ των ςυγγραφζων και των 

ομιλθτϊν μιασ ανομοιογενοφσ γλωςςικισ κοινότθτασ, και χωρίηεται ςε τζςςερα ςτάδια:  

(α) τθν επιλογι ςυγκεκριμζνθσ γλϊςςασ ι γλωςςικϊν τφπων για να εκπλθρϊςουν 

ςυγκεκριμζνουσ ςκοποφσ ςε μια κοινωνία,  

(β) τθν κωδικοποίθςθ με ςτόχο τθ δθμιουργία ςυςτιματοσ γραπτοφ λόγου, γραμματικισ 

και λεξιλογίου, 

 3) τθν εξάπλωςθ των παραπάνω και υιοκζτθςι τουσ από τουσ ομιλθτζσ, και  

(δ) τον εμπλουτιςμό και τθν εξζλιξθ τθσ κωδικοποιθμζνθσ γλϊςςασ για να ςυμβαδίηει με τισ 

ανάγκεσ επικοινωνίασ τθσ ςφγχρονθσ κοινωνίασ. 

Στα επόμενα χρόνια διευρφνκθκε ςαν όροσ και αναλφκθκε κι από άλλουσ μελετθτζσ, των 

οποίων οριςμζνεσ απόψεισ παρατίκενται ςτο ζργο του Cooper25 και κα αναφερκοφν 

παρακάτω. Γλωςςικόσ ςχεδιαςμόσ είναι λοιπόν για τουσ Rubin και Jernudd26 οι αλλαγζσ ςτο 

ςφςτθμα του γλωςςικοφ κϊδικα ι του προφορικοφ λόγου ι και των δφο, οι οποίεσ 

ςχεδιάηονται από οργανιςμοφσ που είναι υπεφκυνοι για τθν εκπλιρωςθ αυτοφ του 

ςκοποφ. Από άλλουσ δεν προςδιορίηεται ωσ μια ιδεολογικι και αποκλειςτικά 

γλωςςολογικι διαδικαςία αλλά ωσ πολιτικζσ και διοικθτικζσ δράςεισ οι οποίεσ επιλφουν τα 

γλωςςικά προβλιματα τθσ κοινωνίασ. Είναι, επιπλζον, μια εγκεκριμζνθ από τθν 

κυβζρνθςθ, μακροπρόκεςμθ και ςυνειδθτι προςπάκεια για τροποποίθςθ μιασ γλϊςςασ ι 

αλλαγι τθσ λειτουργίασ τθσ ςτθν κοινωνία με ςκοπό τθν επίλυςθ επικοινωνιακϊν 

προβλθμάτων27.  

Ο Cobarrubias28 περιγράφοντασ τζςςερεισ διαφορετικοφσ ιδεολογικοφσ μθχανιςμοφσ, που 

επθρεάηουν τθ διαμόρφωςθ του γλωςςικοφ ςχεδιαςμοφ, αναφζρεται ςτθ γλωςςικι 

αφομοίωςθ (linguistic assimilation), το γλωςςικό πλουραλιςμό (linguistic pluralism), τθν 

εντοπιότθτα (vernacularization) και τθ διεκνοποίθςθ (internationalization), αναλφοντασ 

                                                           
25 R. L. Cooper, Language planning and social change, Cambridge University Press, USA 1996, ζει. 30-31  
26 J. Rubin & B. Jernudd, Introduction: language planning as an element in modernization, ζην Rubin J. & Jernudd B. (eds.), 

Can language be planned? Sociolinguistic theory and practice for developing nations, The University Press of Hawaii, 

Honolulu 1971, ζει. xvi 
27 B. Weinstein, 1980, Language planning in francophone Africa, Language problems and language planning, Vol. 4(1), 

1980, pp. 55-77 
28 J. Cobarrubias, Ethical issues in status planning, ζην J. Cobarrubias & J. Fishman (eds.), Progress in language planning, 

Mouton, New York/Berlin 1983, ζει. 63 
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ζτςι, ζμμεςα, οριςμζνεσ πλευρζσ τθσ γλωςςικισ πολιτικισ. Θ γλωςςικι αφομοίωςθ 

περιλαμβάνει τθν πεποίκθςθ ότι όλοι, ανεξαρτιτωσ καταγωγισ, πρζπει να μακαίνουν τθν 

κυρίαρχθ γλϊςςα τθσ κοινωνίασ, όπωσ ςτθν περίπτωςθ των ΘΡΑ, όπου εφαρμόςτθκε 

ανάλογθ πολιτικι ςτθν περίπτωςθ των μεταναςτϊν που βρζκθκαν ςτο εςωτερικό τουσ. Με 

βάςθ το γλωςςικό πλουραλιςμό αναγνωρίηονται περιςςότερεσ από μία γλϊςςεσ και οι 

διάφορεσ γλωςςικζσ ομάδεσ ζχουν εξίςου το δικαίωμα να καλλιεργιςουν τισ γλϊςςεσ τουσ. 

Μπορεί να ζχει διάφορεσ μορφζσ όπωσ για παράδειγμα να είναι ολοκλθρωτικόσ ι 

τμθματικόσ, με τθν ζννοια ότι ςε όλουσ ι ςε οριςμζνουσ τομείσ τθσ ηωισ γίνεται χριςθ 

περιςςότερων από μιασ γλϊςςασ. Θ ιδεολογία τθσ εντοπιότθτασ ςχετίηεται με τθν 

επεξεργαςία και τθν υιοκζτθςθ μιασ τοπικισ γλϊςςασ ωσ επίςθμθσ, ενϊ θ διεκνοποίθςθ 

αναφζρεται ςτθν υιοκζτθςθ μιασ ευρφτερα διαδεδομζνθσ γλϊςςασ είτε ωσ επίςθμθσ είτε 

για εκπαιδευτικοφσ και εμπορικοφσ ςκοποφσ, όπωσ ςυμβαίνει ςτθν περίπτωςθ κυρίωσ τθσ 

αγγλικισ και δευτερευόντωσ τθσ γαλλικισ.  

Πςον αφορά το αποτζλεςμα των αποφάςεων που λαμβάνονται κατά το γλωςςικό 

ςχεδιαςμό, θ κζςθ τθσ γλϊςςασ ποικίλει29. Μπορεί μια γλϊςςα να αποτελεί τθ μόνθ 

επίςθμθ γλϊςςα μιασ χϊρασ, δφο ι περιςςότερεσ γλϊςςεσ να είναι οι επίςθμεσ ι μια 

γλϊςςα να ενζχει κζςθ επίςθμθσ μόνο ςε τοπικό επίπεδο. Σε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ 

προωκείται μια γλϊςςα κακϊσ χρθςιμοποιείται από τισ αρχζσ για ςυγκεκριμζνουσ 

ςκοποφσ, ενϊ δεν είναι θ επίςθμθ, και ςε άλλεσ περιπτϊςεισ μπορεί να είναι απλά 

αποδεκτι με τθν ζννοια ότι δεν προωκείται, αλλά οφτε περιορίηεται ι απαγορεφεται. 

Τζλοσ, ενδζχεται να απαγορεφεται μια γλϊςςα ι να αποκαρρφνεται θ χριςθ τθσ όταν 

υπάρχουν επίςθμοι περιοριςμοί ι κυρϊςεισ. 

Πςον αφορά τον όρο γλωςςικι πολιτικι30, χρθςιμοποιικθκε για πρϊτθ φορά από τον 

Fishman31 το 1970, ο οποίοσ τον ςυςχετίηει με τθ χειραγϊγθςθ τθσ κοινωνίασ, ενϊ κεωρεί 

ότι ο γλωςςικόσ ςχεδιαςμόσ αποτελεί ουςιαςτικά εφαρμογι μιασ γλωςςικισ πολιτικισ. Για 

τα επόμενα χρόνια μετά τθν αναφορά του Fishman ςτθ γλωςςικι πολιτικι, οι ερευνθτζσ δε 

διαχωρίηουν με ςαφινεια τουσ δφο όρουσ μζχρι και τθ δεκαετία του 80, όταν αρχίηει να 

                                                           
29 R. Wardhaugh & J. M. Fuller, An introduction to sociolinguistics, Seventh edition, Wiley Blackwell Publishing, UK 2015, 

βι. ζει. 367-387 θαη εηδηθφηεξα ζει. 368-369 
30 Βι. γηα κηα αλαιπηηθή παξνπζίαζε Π. Θενθάλνπο, Γισζζηθή πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα: ε πεξίπησζε ηξηψλ 

θππξηαθψλ επηρεηξήζεσλ, Παλεπηζηήκην Κχπξνπ, Λεπθσζία 2015, ζει. 5-18 
31 J. Fishman, Sociolinguistics: a brief introduction, Newbury House, Rowley, Mass 1970 
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αναπτφςςεται περιςςότερο θ ζννοια τθσ γλωςςικισ πολιτικισ. Το 1996 οι Phillipson και 

Skutnabb-Kangas32 τθν ορίηουν ωσ το βαρόμετρο τθσ ταυτότθτασ ςε κοινοτικό, εκνικό και 

υπερεκνικό επίπεδο και του τρόπου με τον οποίο τα εκπαιδευτικά ςυςτιματα και θ 

κοινωνία ςτο ςφνολό τθσ ενκαρρφνουν ι υποτάςςουν ςυγκεκριμζνεσ γλϊςςεσ και 

ςυγκεκριμζνεσ ταυτότθτεσ. Κεωροφν επίςθσ ότι είναι ζνασ ευρφσ όροσ που ςχετίηεται με 

αποφάςεισ για τα δικαιϊματα και τθν πρόςβαςθ ςτισ γλϊςςεσ, όπωσ και με τισ λειτουργίεσ 

ςυγκεκριμζνων γλωςςϊν και γλωςςικϊν ποικιλιϊν ςε μια κοινότθτα, οι οποίεσ ενδζχεται 

να είναι ξεκάκαρεσ ι ςυγκεκαλυμμζνεσ. Γίνεται ακόμα αναφορά ςτθν πολιτικι που 

ακολουκεί μια κοινωνία ςτον τομζα τθσ γλωςςικισ επικοινωνίασ, δθλαδι ςτο ςφνολο των 

κζςεων, των αρχϊν και αποφάςεισ που αντανακλοφν τισ ςχζςεισ τθσ κοινότθτασ με το 

γλωςςικό τθσ ρεπερτόριο και τισ δυνατότθτεσ επικοινωνίασ που υπάρχουν. Κεωρείται, 

τζλοσ, πωσ θ γλωςςικι πολιτικι είναι παρόμοια με κάκε άλλθ μορφι πολιτικισ και ωσ 

τζτοια προχποκζτει τθν άςκθςθ πολιτικισ δφναμθσ, γι’ αυτό και μπορεί να είναι 

πετυχθμζνθ ι αποτυχθμζνθ. 

Σφμφωνα με τθν Τοκατλίδου33 ςε μια ςυνοπτικι ςφγκριςθ των δφο όρων, «με τον όρο 

γλωςςικι πολιτικι εννοοφμε τθ ςτάςθ μιασ εξουςίασ, κρατικισ ςυνικωσ, απζναντι ςτα 

γλωςςικά ηθτιματα που εκδθλϊνονται μζςα ςτισ κοινωνικζσ ομάδεσ τθσ επικράτειάσ τθσ, 

κακϊσ και τισ αποφάςεισ αυτισ τθσ εξουςίασ που παίρνουν ςυντεταγμζνθ μορφι, δθλαδι 

τισ ςυνταγματικζσ ρυκμίςεισ ι τουσ νόμουσ-πλαίςια. Με τον όρο γλωςςικόσ ςχεδιαςμόσ 

εννοοφμε τα ςυγκεκριμζνα μζτρα υλοποίθςθσ αυτϊν των αποφάςεων, δθλαδι τα κείμενα 

νομικισ ιςχφοσ που περιλαμβάνουν, υποδεικνφουν και επιβάλλουν τρόπουσ, διαδικαςίεσ, 

όργανα και μζςα πρακτικισ εφαρμογισ των πολιτικϊν αποφάςεων». Τζλοσ, ςε μία άλλθ 

προςπάκεια διάκριςθσ των δφο όρων γίνεται αναφορά ςτθ γλωςςικι πολιτικι ωσ «το 

ςφνολο των προκζςεων, των αρχϊν και των ςτόχων που ορίηουν και κακορίηουν τθ ςτάςθ 

μιασ κοινότθτασ ι ενόσ οργανωμζνου ςυνόλου ςε κζματα γλϊςςασ», ενϊ ςτο γλωςςικό 

                                                           
32 R. Phillipson & T. Skutnabb-Kangas, English only worldwide or language ecology?, TESOL Quarterly 30 (3), 1996, ζει. 

429-452 θαη εηδηθφηεξα ζει. 432 
33 Β. Σνθαηιίδνπ, Δπξσπατθή γισζζηθή πνιηηηθή. Θεσξία θαη πξάμε, ζην Α. Φ. Υξηζηίδεο, νπ. παξ., ζει. 341 
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ςχεδιαςμό ωσ «το ςφνολο των ςυγκεκριμζνων και πρακτικϊν μζτρων που λαμβάνονται με 

ςτόχο τθν εφαρμογι μιασ γλωςςικισ πολιτικισ» 34. 

 

2.2. Θ γλωςςικι πολιτικι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

Θ γλωςςικι πολυμορφία ςτθν ΕΕ αποτελεί μια πραγματικότθτα τθσ κακθμερινισ ηωισ, κι 

ζτςι θ γλωςςικι τθσ πολιτικι βαςίηεται ςτο ςεβαςμό τθσ πολυγλωςςίασ ςε όλα τα Κράτθ-

μζλθ και ςτθ δθμιουργία ενόσ διαπολιτιςμικοφ διαλόγου. «Στόχοσ αυτισ τθσ πολιτικισ είναι 

να προωκιςει τθ γλωςςομάκεια ςτθν ΕΕ, να εξαςφαλίςει ότι οι πολίτεσ ζχουν πρόςβαςθ 

ςτθν ΕΕ ςτθ δικι τουσ γλϊςςα και να αξιοποιιςει πλιρωσ τθ ςυμβολι τθσ πολυγλωςςίασ 

ςτθν οικονομικι, κοινωνικι, πολιτιςμικι και πολιτικι ανάπτυξθ τθσ ΕΕ.»35. Εκτόσ από το 

ςθμαντικό ρόλο των γλωςςϊν ςτθν κακθμερινότθτά τθσ, οι γλϊςςεσ είναι επίςθσ 

κεμελιϊδουσ ςθμαςίασ για το ςεβαςμό τθσ πολιτιςμικισ πολυμορφίασ τθσ Ζνωςθσ. Ο 

πολιτιςμόσ, αν και αποτελεί ζνα διαφορετικό, μεγάλο κεφάλαιο, είναι άρρθκτα 

ςυνδεδεμζνοσ με τθ γλϊςςα. Στισ διατάξεισ των Συνκθκϊν οι δφο ζννοιεσ ςυχνά 

εμφανίηονται ταυτόχρονα, κακϊσ θ γλϊςςα αποτελεί κεμελιϊδθ πτυχι τθσ πολιτιςμικισ 

ταυτότθτασ. Θ πολιτικι τθσ πολυγλωςςίασ που αςκείται από τθν Ζνωςθ βοθκά επιπλζον 

τουσ πολίτεσ να είναι πιο ανοιχτοί ςτθν κουλτοφρα των άλλων, κακϊσ «θ κατανόθςθ άλλων 

πολιτιςμϊν ςτθρίηεται ςτθν εκμάκθςθ των γλωςςϊν που δίνουν ζκφραςθ ςε αυτοφσ τουσ 

πολιτιςμοφσ∙ γι’ αυτόν ακριβϊσ το λόγο, θ Επιτροπι δεν προωκεί τθ χριςθ τεχνθτϊν 

γλωςςϊν, οι οποίεσ εξ’ οριςμοφ, δεν ζχουν πολιτιςμικζσ αναφορζσ»36. 

Θ πρόκεςι τθσ Ζνωςθσ να προςτατεφςει τισ γλϊςςεσ και τον πολιτιςμό τθσ αποτυπϊνεται 

ξεκάκαρα ακόμα από το προοίμιο τθσ ΣΕΕ, όπου αναφζρεται ότι τα ςυμβαλλόμενα μζρθ 

εμπνζονται «από τθν πολιτιςτικι, τθ κρθςκευτικι και τθν ανκρωπιςτικι κλθρονομιά τθσ 

Ευρϊπθσ, από τθν οποία αναπτφχκθκαν οι παγκόςμιεσ αξίεσ των απαράβατων και 

αναφαίρετων δικαιωμάτων του ανκρϊπου», επιβεβαιϊνεται θ προςιλωςθ «ςτισ αρχζσ τθσ 

                                                           
34 Μ. Καξπνιαίκνπ, Γισζζηθή πνιηηηθή θαη γισζζηθφο ζρεδηαζκφο ζηελ Κχπξν, ζην Α. Βνζθόο, Γ. Γνύηζνο & Α. Μόδεξ 

(επηκ.), 2010, Η ειιεληθή γιψζζα ζηελ Κχπξν απφ ηελ αξραηφηεηα σο ζήκεξα, Αζήλα: Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ 

Παλεπηζηήκην Αζελψλ, ζει. 242 
35 Δπξσπατθή Δπηηξνπή, Η Δπξψπε ζε εμέιημε. Μηιψληαο γηα ηελ Δπξψπε. Οη γιψζζεο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, Τπεξεζία 

Δπηζήκσλ Δθδφζεσλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, Λνπμεκβνχξγν 2008, ζει. 7 
36 Δπηηξνπή ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο ζην πκβνχιην, ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, ζηελ 

Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθή Δπηηξνπή θαη ζηελ Δπηηξνπή ησλ Πεξηθεξεηψλ. Έλα λέν ζηξαηεγηθφ πιαίζην γηα ηελ 

πνιπγισζζία, Βξπμέιιεο, 22.11.2005, COM (2005) 596 ηειηθφ, ζει. 3 
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ελευκερίασ, τθσ δθμοκρατίασ και του ςεβαςμοφ των ανκρωπίνων δικαιωμάτων, των 

κεμελιωδϊν ελευκεριϊν και του κράτουσ δικαίου» κι εκφράηεται θ επικυμία να 

δθμιουργθκοφν «βακφτερεσ ςχζςεισ αλλθλεγγφθσ μεταξφ των λαϊν» με ςεβαςμό ςτθν 

«ιςτορία, τον πολιτιςμό και τισ παραδόςεισ τουσ». Το κφριο νομικό πλαίςιο πάνω ςτο οποίο 

βαςίηεται θ γλωςςικι πολιτικι τθσ ΕΕ περιλαμβάνει τισ αξίεσ και τισ αρχζσ τθσ, και 

ςυγκεκριμζνα αποτελείται από το άρκρο 2 ΣΕΕ όπου δίνεται ςθμαςία ςτο ςεβαςμό των 

ανκρωπίνων δικαιωμάτων και ςτθν απαγόρευςθ των διακρίςεων και από το άρκρο 4 ΣΕΕ, 

ςτο οποίο γίνεται λόγοσ για τον ςεβαςμό ςτθν «ιςότθτα των Κρατϊν-μελϊν ενϊπιων των 

Συνκθκϊν κακϊσ και τθν εκνικι τουσ ταυτότθτα». Επιπλζον βαςίηεται ςτο άρκρο 3 ΣΕΕ, το 

οποίο ορίηει ότι «θ Ζνωςθ ςζβεται τον πλοφτο τθσ πολιτιςτικισ και γλωςςικισ τθσ 

πολυμορφίασ και μεριμνά για τθν προςταςία και ανάπτυξθ τθσ ευρωπαϊκισ πολιτιςτικισ 

κλθρονομιάσ» ςε ςυνδυαςμό με το άρκρο 165 παρ. 2 ΣΛΕΕ, όπου, μεταξφ άλλων, αναφζρει 

ότι «θ δράςθ τθσ Ζνωςθσ ζχει ωσ ςτόχο να αναπτφςςει τθν ευρωπαϊκι διάςταςθ τθσ 

παιδείασ, μζςω ιδίωσ τθσ εκμάκθςθσ και τθσ διάδοςθσ των γλωςςϊν των Κρατϊν-μελϊν » 

κακϊσ και το άρκρο 167 ΣΛΕΕ, όπου τονίηεται ότι θ Ζνωςθ «ςυμβάλλει ςτθν ανάπτυξθ των 

πολιτιςμϊν των Κρατϊν-μελϊν και ςζβεται τθν εκνικι και περιφερειακι πολυμορφία τουσ, 

ενϊ ταυτόχρονα προβάλλει τθν κοινι πολιτιςτικι κλθρονομιά». Τζλοσ, ο Χάρτθσ 

Κεμελιωδϊν Δικαιωμάτων που απζκτθςε με τθ Συνκικθσ τθσ Λιςαβόνασ νομικι ιςχφ, ίςθ 

με αυτι των Συνκθκϊν37, ορίηει ότι Ζνωςθ δεςμεφεται να «ςζβεται τθν πολιτιςτικι, 

κρθςκευτικι και γλωςςικι πολυμορφία»38, απαγορεφει τισ διακρίςεισ παρακζτοντασ 

οριςμζνα κριτιρια μεταξφ των οποίων και θ γλϊςςα39 και παρζχει ςε κάκε πρόςωπο 

δικαίωμα ςτθν εκπαίδευςθ40. 

Θ ςτρατθγικι τθσ Ζνωςθσ για τθν πολυγλωςςία41 ζχει ςαν ςτόχο τθν προϊκθςθ τθσ 

κινθτικότθτασ των εργαηόμενων, τθν απαςχολθςιμότθτα και τθν ανάπτυξθ μζςα ςτθν κοινι 

αγορά εργαςίασ, τθ δθμιουργία κοινωνικισ ςυνοχισ, τθν ζνταξθ των μεταναςτϊν και τον 

διαπολιτιςμικό διάλογο, κακϊσ και τθν αποτελεςματικι διαχείριςθ τθσ πολφγλωςςθσ 

                                                           
37 Άξζξν 6 ΔΔ 
38 Άξζξν 22 ΥΘΓΔΔ 
39 Άξζξν 21, ΥΘΓΔΔ 
40 Άξζξν 14 ΥΘΓΔΔ 
41 Μ. Gazzola, Research Group in Languages and Economics (“REAL” Group) Department of Eucation Studies of 

Humboldt-Universität zu Berlin and Institute for Ethnic Studies Ljubljana Slovenia, Research for CULT Committee. 

European strategy for multilingualism: benefits and costs – study, Directorate General for Internal Policies. Policy 

Department B: Structural and Cohesion Policies, 2016 
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επικοινωνίασ ςε μία υπερεκνικι δθμοκρατία. Ωσ τρόπουσ επίτευξθσ αυτϊν των ςτόχων ζχει 

επιλζξει τθν προϊκθςθ τθσ δια βίου μάκθςθσ των γλωςςϊν, και τθν υποςτιριξθ τθσ 

μετάφραςθσ και τθσ διερμθνείασ. Θ γλωςςικι πολιτικι τθσ Ζνωςθσ ςυνδζεται άμεςα με τθν 

παιδεία και τθν επαγγελματικι εκπαίδευςθ, και με τα χρόνια ζχει αναλάβει δράςεισ και 

αναπτφξει προγράμματα για τθν προϊκθςθ τθσ πολυγλωςςίασ. Μζςα ςτο πλαίςιο που 

ορίηεται για τθ δράςθ ςτουσ τομείσ τθσ παιδείασ και τθσ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ, που 

αποτελοφν υποςτθρικτικζσ αρμοδιότθτεσ τθσ Ζνωςθσ42, ορίηεται ότι «θ Ζνωςθ ςυμβάλλει 

ςτθν ανάπτυξθ παιδείασ υψθλοφ επιπζδου, ενκαρρφνοντασ τθ ςυνεργαςία μεταξφ Κρατϊν-

μελϊν και, αν αυτό απαιτείται, υποςτθρίηοντασ και ςυμπλθρϊνοντασ τθ δράςθ τουσ», 

επιβεβαιϊνοντασ και πάλι το ςεβαςμό τθσ ςτθν πολιτιςτικι και γλωςςικι τουσ 

πολυμορφία43 και μζςα ςτουσ ςτόχουσ τθσ αναλαμβάνει «να αναπτφξει τθν ευρωπαϊκι 

διάςταςθ τθσ παιδείασ, μζςω ιδίωσ τθσ εκμάκθςθσ και τθσ διάδοςθσ των γλωςςϊν των 

Κρατϊν-μελϊν»44. Επιπλζον, ζντονθ κινθτικότθτα προσ τθν κατεφκυνςθ αυτι με προτάςεισ 

δράςθσ και διαδικαςίεσ διαβουλεφςεων υπάρχει κατά τθ δεκαετία του 90 με τθ Λευκι 

Βίβλο του 1995 με τίτλο «Εκπαίδευςθ, κατάρτιςθ και ζρευνα: Διδαςκαλία και μάκθςθ προσ 

τθν κοινωνία τθσ γνϊςθσ», θ οποία κζτει ωσ ςτόχο τθν επαρκι γνϊςθ τριϊν ευρωπαϊκϊν 

γλωςςϊν από όλουσ τουσ πολίτεσ, κι αργότερα τθν Ρράςινθ Βίβλο του 1996 με τίτλο 

«Εκπαίδευςθ, κατάρτιςθ, ζρευνα: Τα εμπόδια ςτθ διακρατικι κινθτικότθτα», όπου 

ςυμπεραίνεται ότι θ εκμάκθςθ δφο τουλάχιςτον γλωςςϊν ζχει καταςτεί προχπόκεςθ ϊςτε 

να επωφελθκοφν οι πολίτεσ από τισ ευκαιρίεσ που τουσ προςφζρει θ Ενιαία Εςωτερικι 

Αγορά. Το Ψιφιςμα του Συμβουλίου τθσ 31θσ Μαρτίου 1995 για τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ 

και τθσ διαφοροποίθςθσ όςον αφορά τθν εκμάκθςθ και τθ διδαςκαλία των γλωςςϊν ςτο 

πλαίςιο των εκπαιδευτικϊν ςυςτθμάτων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ κζτει πολφ ςθμαντικοφσ 

ςτόχουσ για τθν πολυγλωςςία ςε διάφορα επίπεδα. Συγκεκριμζνα κάνει αναφορά ςτθν 

προϊκθςθ καινοτόμων μεκόδων από το ςχολείο ωσ το πανεπιςτιμιο, ςτθ διδαςκαλία ςε 

πρϊιμθ παιδικι θλικία, ςτθν προϊκθςθ τθσ εκμάκθςθσ ξζνων γλωςςϊν ςτθν τεχνικι και 

επαγγελματικι εκπαίδευςθ και ςτθν εκπαίδευςθ των ενθλίκων, και τζλοσ προτείνει μζτρα 

                                                           
42 Γηα ηεο ππνζηεξηθηηθέο αξκνδηφηεηεο ηεο ΔΔ βι. αλαιπηηθά Μ. Κνπζθνπλά, Αξκνδηφηεηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα 

Γξάζεηο Τπνζηήξημεο, πληνληζκνχ θαη πκπιήξσζεο ηεο Γξάζεο ησλ Κξαηψλ Μειψλ, Ννκηθή Βηβιηνζήθε, Αζήλα – 

Θεζζαινλίθε 2012 
43 Άξζξν 165, παξ. 1 ΛΔΔ 
44 Άξζξν 165, παξ. 2 ΛΔΔ 
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για τθν κατάρτιςθ των εκπαιδευτικϊν45. Οι ςτόχοι και οι δράςεισ που αςκοφνται μζχρι και 

ςιμερα ςτο πλαίςιο τθσ γλωςςικισ πολιτικισ τθσ Ζνωςθσ ςτρζφονται προσ τθν ιδζα ότι 

κάκε πολίτθσ κα πρζπει να κατζχει δφο γλϊςςεσ επιπλζον τθσ μθτρικισ του46. Ζτςι, θ 

Ζνωςθ προωκεί τθ διδαςκαλία και τθν εκμάκθςθ ξζνων γλωςςϊν, κακϊσ και τθν 

κινθτικότθτα των πολιτϊν μζςω προγραμμάτων για τθν εκπαίδευςθ και τθν επαγγελματικι 

κατάρτιςθ με ςτόχο κάκε πολίτθσ να αναπτφςςει τισ βαςικζσ γλωςςικζσ δεξιότθτεσ που 

χρειάηεται προκειμζνου να αυξιςει τισ ευκαιρίεσ του ςτουσ τομείσ τθσ εκπαίδευςθσ και τθσ 

απαςχόλθςθσ, και με απϊτερο ςτόχο βζβαια τθ διευκόλυνςθ τθσ διαπολιτιςμικισ 

επικοινωνίασ «θ οποία είναι εξαιρετικά ςθμαντικι για τθ ςυμβίωςθ ςε μια πολυγλωςςικι 

και πολυπολιτιςμικι Ευρϊπθ»47. 

Μζνοντασ πιςτι ςτθν προϊκθςθ του πολιτιςμοφ, υιοκετικθκαν για τθν ονοματολογία των 

προγραμμάτων εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ ονόματα ςθμαντικϊν ιςτορικϊν 

προςωπικοτιτων που θ Ζνωςθ αναγνωρίηει ωσ μζροσ τθσ ιςτορίασ τθσ. Ανάμεςά τουσ το 

πρόγραμμα Socrates από τον αρχαίο Ζλλθνα φιλόςοφο Σωκράτθ, το πρόγραμμα Erasmus 

από τον Ολλανδό ουμανιςτι και κεολόγο Desiderius Erasmus Roterodamus και το Leonardo 

από τον εκπρόςωπο τθσ ιταλικισ αναγζννθςθσ Leonardo da Vinci. Οι ςτόχοι των 

προγραμμάτων που εφαρμόςτθκαν και εφαρμόηονται μζςα ςτισ τελευταίεσ τζςςερισ 

περίπου δεκαετίεσ ςχετίηονται με τισ γλϊςςεσ, τθν εκπαίδευςθ και τθν κατάρτιςθ (όπωσ 

βζβαια ορίηεται και από το άρκρο 165 παρ.2 ςε ςυνδυαςμό με το άρκρο 166 παρ.2). Ριο 

ςυγκεκριμζνα οριςμζνα από αυτά είναι: 

 Το πρόγραμμα Socrates: Ρραγματοποιικθκε ςε δφο φάςεισ, χωριηόταν ςε διάφορεσ 

ενζργειεσ και κάλυπτε τθν εκπαίδευςθ ςε ζνα ευρφ φάςμα από προςχολικό επίπεδο 

μζχρι και τθν εκπαίδευςθ ενθλίκων. Ανάμεςα ςτουσ ςτόχουσ του ιταν θ εκμάκθςθ 

και προϊκθςθ των γλωςςϊν, θ ςυνεργαςία των εκπαιδευτικϊν ινςτιτοφτων και θ 

ενίςχυςι τουσ, θ προαγωγι τθσ κινθτικότθτασ μακθτϊν και εκπαιδευτικϊν, θ 

                                                           
45 Φήθηζκα ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 31εο Μαξηίνπ 1995 γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο δηαθνξνπνίεζεο φζνλ αθνξά 

ηελ εθκάζεζε θαη ηε δηδαζθαιία ησλ γισζζψλ ζηα πιαίζηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, 

αξηζ. C 207/01, ηεο 12.8.95 
46 Δπηηξνπή ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο πξνο ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, ην πκβνχιην, 

ηελ Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθή Δπηηξνπή θαη ηελ Δπηηξνπή ησλ Πεξηθεξεηψλ. Πνιπγισζζία: πιενλέθηεκα γηα 

ηελ Δπξψπε θαη θνηλή δέζκεπζε, Βξπμέιιεο, 18.9.2008, COM (2008) 566 ηειηθφ 
47 Γηαζέζηκν ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν: https://europa.eu/european-union/topics/multilingualism_el 

https://europa.eu/european-union/topics/multilingualism_el
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ανταλλαγι πλθροφοριϊν και θ ενκάρρυνςθ τθσ χριςθσ νζων τεχνολογιϊν ςτθν 

εκπαίδευςθ48. 

 Το πρόγραμμα για τθ δια βίου μάκθςθ (Lifelong Learning): Χωρίςτθκε κι αυτό ςε 

υποπρογράμματα και ςτόχοσ του ιταν θ ανάπτυξθ και θ ενίςχυςθ των ανταλλαγϊν, 

τθσ ςυνεργαςίασ και τθσ κινθτικότθτασ με ςκοπό τα ςυςτιματα εκπαίδευςθσ και 

κατάρτιςθσ να καταςτοφν παγκόςμιο ςθμείο αναφοράσ ωσ προσ τθν ποιότθτα 

ςφμφωνα με τθ ςτρατθγικι τθσ Λιςαβόνασ. Μζςα ςτουσ ειδικότερουσ ςτόχουσ του 

περιλαμβάνονται και πάλι θ προϊκθςθ τθσ εκμάκθςθσ γλωςςϊν και τθσ γλωςςικισ 

ποικιλομορφίασ, ο ςεβαςμόσ για άλλουσ λαοφσ και πολιτιςμοφσ, κι επιπλζον θ 

ενίςχυςθ του ρόλου τθσ δια βίου μάκθςθσ ςτθ ςυνειδθτοποίθςθ τθσ ιδιότθτασ του 

ευρωπαίου πολίτθ με αναγνϊριςθ των ευρωπαϊκϊν αξιϊν49. 

 Το πρόγραμμα Erasmus+: Είναι το ιςχφον πρόγραμμα για τθν περίοδο 2014-2020 

και ςυνενϊνει επτά υφιςτάμενα προγράμματα ςτουσ τομείσ τθσ εκπαίδευςθσ, τθσ 

κατάρτιςθσ και τθσ νεολαίασ, και για πρϊτθ φορά και ςτον ακλθτιςμό. Στοχεφει 

μεταξφ άλλων ςτθ βελτίωςθ τθσ διδαςκαλίασ και τθσ εκμάκθςθσ γλωςςϊν, ςτον 

εκςυγχρονιςμό των ςυςτθμάτων εκπαίδευςθσ και επαγγελματικισ κατάρτιςθσ, ςτθ 

βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ διδαςκαλίασ και τθν υποςτιριξθ τθσ αριςτείασ ςτισ 

δραςτθριότθτεσ διδαςκαλίασ και ζρευνασ για τθν ευρωπαϊκι ενοποίθςθ μεταξφ 

πανεπιςτθμιακϊν, ςπουδαςτϊν και πολιτϊν, και ςτθ βελτίωςθ τθσ 

απαςχολθςιμότθτασ των νζων παρζχοντάσ τουσ τθ δυνατότθτα να αποκτοφν 

δεξιότθτεσ και γνϊςεισ ςτο εξωτερικό50. 

Ειδικότερα, οριςμζνα από τα προγράμματα που ςυμπεριλαμβάνονται είναι το Comenius 

για τθ ςχολικι εκπαίδευςθ, το Erasmus για τθν ανϊτατθ εκπαίδευςθ, το Erasmus Mundus 

                                                           
48 Απφθαζε αξηζ. 819/95/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 14εο Μαξηίνπ 1995 γηα ηε ζέζπηζε 

ηνπ πξνγξάκκαηνο θνηλνηηθήο δξάζεο ΧΚΡΑΣΗ, L 087 ηεο 20.4.1995, Απφθαζε αξηζ. 253/2000/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ 

πκβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 24εο Ιαλνπαξίνπ 2000, γηα ηε ζέζπηζε ηνπ δεχηεξνπ ζηαδίνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο 

θνηλνηηθήο δξάζεο ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο «σθξάηεο», L 028 ηεο 3.2.2000 
49 Απφθαζε αξηζ. 1720/2006/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 15εο Ννεκβξίνπ 2006, γηα ηε 

ζέζπηζε πξνγξάκκαηνο δξάζεο ζηνλ ηνκέα ηεο δηα βίνπ κάζεζεο, L 327/45 ηεο 24.11.2006 
50 Καλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 1288/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 11εο Γεθεκβξίνπ 2013 γηα ηε 

ζέζπηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο «Erasmus+»: ην πξφγξακκα ηεο Έλσζεο γηα ηελ εθπαίδεπζε, ηελ θαηάξηηζε, ηε λενιαία θαη ηνλ 

αζιεηηζκφ θαη γηα ηελ θαηάξγεζε ησλ απνθάζεσλ αξηζ. 1719/2006/ΔΚ, 1720/2006/ΔΚ θαη αξηζ. 1298/2008/ΔΚ Κείκελν 

πνπ παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ γηα ηνλ ΔΟΥ, L 347/50 ηεο 20.12.2013 
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για τθ διεκνι ανϊτατθ εκπαίδευςθ, το Leonardo da Vinci για τθν επαγγελματικι 

εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ, και το Grundtvig για τθν εκπαίδευςθ ενθλίκων51.  

Τθ ςτιγμι που θ πολυγλωςςία βρίςκεται όντωσ ςτο επίκεντρο τθσ ΕΕ, «θ γλωςςικι πολιτικι 

αποτελεί αρμοδιότθτα του εκάςτοτε κράτουσ-μζλουσ. Οι φορείσ τθσ ΕΕ ζχουν αναλάβει ζνα 

υποςτθρικτικό ρόλο ςε αυτό το πεδίο που βαςίηεται ςτθν ‘αρχι τθσ επικουρικότθτασ»52. Ο 

ρόλοσ τουσ είναι να προωκιςουν τόςο τθ ςυνεργαςία ανάμεςα ςτα Κράτθ-μζλθ όςο και 

τθν ευρωπαϊκι διάςταςθ ςτισ εκνικζσ γλωςςικζσ πολιτικζσ»53. Οι ςτόχοι τθσ πολιτικισ 

πολυγλωςςίασ τθσ Επιτροπισ είναι θ ενκάρρυνςθ για εκμάκθςθ γλωςςϊν, θ προϊκθςθ τθσ 

γλωςςικισ πολυμορφίασ, θ ανάπτυξθ μιασ υγιοφσ πολυγλωςςικισ οικονομίασ και θ παροχι 

πρόςβαςθσ ςτθ νομοκεςία, τισ διαδικαςίεσ και τισ πλθροφορίεσ τθσ ΕΕ ςε διάφορεσ 

γλϊςςεσ. «Η επίτευξθ περαιτζρω προόδου εναπόκειται ςτα Κράτθ-μζλθ (είτε ςε εκνικό είτε 

ςε περιφερειακό είτε ςε τοπικό επίπεδο), ωςτόςο και θ Επιτροπι κα καταβάλει από τθν 

πλευρά τθσ κάκε δυνατι προςπάκεια ςτο πλαίςιο τθσ δικαιοδοςίασ τθσ για να αυξιςει τθν 

ευαιςκθτοποίθςθ του κοινοφ ςτο κζμα τθσ πολυγλωςςίασ και για να βελτιϊςει τθ ςυνοχι 

των δράςεων που αναλαμβάνονται ςε διαφορετικά επίπεδα»54. Χαρακτθριςτικό 

παράδειγμα τθσ γλωςςικισ πολιτικισ των Κρατϊν-μελϊν είναι θ γλϊςςα ι οι γλϊςςεσ που 

κα επιλζξουν να ζχουν ωσ επίςθμεσ. Με βάςθ λοιπόν τα παραπάνω θ Ζνωςθ δεν μπορεί να 

αςκεί τθν πολιτικι τθσ ανεξάρτθτα από τα Κράτθ-μζλθ δεδομζνου ότι θ γλωςςικι πολιτικι 

του κάκε Κράτουσ-μζλουσ αποτελεί ςυςτατικό ςτοιχείο τθσ γενικότερθσ πολιτικισ τθσ ΕΕ 

ςτον τομζα των γλωςςϊν.  

Τζλοσ, περιοριςμζνθ πρόβλεψθ υπάρχει ςε ςχζςθ με τισ μειονοτικζσ (κι όχι μόνο) γλϊςςεσ 

από τθ μεριά τθσ ΕΕ. Το πιο ςθμαντικό λοιπόν κείμενο είναι ο Ευρωπαϊκόσ Χάρτθσ για τισ 

Ρεριφερειακζσ και Μειονοτικζσ Γλϊςςεσ, ο οποίοσ εγκρίκθκε ςτο πλαίςιο του Συμβουλίου 

                                                           
51 Καλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 1288/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, L 347/50 ηεο 11.12.2013 
52 Οη απφςεηο πνηθίινπλ γηα ην αλ ε αξρή ηεο επηθνπξηθφηεηαο εθαξκφδεηαη θαη ζηηο ππνζηεξηθηηθέο αξκνδηφηεηεο ή κφλν 

ζηηο ζπληξέρνπζεο. Καηά ηνλ Υξπζνκάιιε, ε δηαηχπσζε ηνπ άξζξνπ 5 παξ. 2 ΔΔ εμαηξεί ξεηά κφλν ηηο απνθιεηζηηθέο 

αξκνδηφηεηεο απφ ην πεδίν εθαξκνγήο ηεο αξρήο, ζπλεπψο κπνξεί λα εθαξκνζηεί θαη ζηηο ππνζηεξηθηηθέο. Βι. Μ. 

Υξπζνκάιιεο, Σα δηθαηψκαηα ησλ δηαθηλνχκελσλ ζπνπδαζηψλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ε ζπκβνιή ηεο λνκνινγίαο ηνπ 

Γηθαζηεξίνπ ηεο ΔΔ ζηε δηακφξθσζή ηνπο, πεξηνδηθφ Digesta 2015, ζει. 179. Αληίζεηε άπνςε ππνζηεξίδεη ε Μ. 

Κνπζθνπλά (Αξκνδηφηεηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα Γξάζεηο Τπνζηήξημεο, πληνληζκνχ θαη πκπιήξσζεο ηεο Γξάζεο 

ησλ Κξαηψλ Μειψλ, νπ. παξ., ζει. 72) 
53 G. Extra & K. Yağmur (επηκ.), Language rich Europe. Μηα Δπξψπε ηεο πνιπγισζζίαο. Οη ηάζεηο ζηηο πνιηηηθέο θαη ηηο 

πξαθηηθέο γηα ηελ πνιπγισζζία ζηελ Δπξψπε, Cambridge University Press, 2012, ζει. 17 
54 Δπηηξνπή ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο ζην πκβνχιην, ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, ζηελ 

Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθή Δπηηξνπή θαη ζηελ Δπηηξνπή ησλ Πεξηθεξεηψλ. Έλα λέν ζηξαηεγηθφ πιαίζην γηα ηελ 

πνιπγισζζία, Βξπμέιιεο, 22.11.2005, COM (2005) 596 ηειηθφ, ζει. 3 
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τθσ Ευρϊπθσ. Από αυτό το κείμενο προζρχονται και οι όροι ‘περιφερειακζσ’ και 

‘μειονοτικζσ’ που χρθςιμοποιοφνται για τον χαρακτθριςμό των γθγενϊν γλωςςϊν τθσ 

Ευρϊπθσ που δεν αποτελοφν επίςθμεσ γλϊςςεσ ςτο εςωτερικό των κρατϊν. 

Απολαμβάνουν εκ των πραγμάτων μειωμζνο κφροσ και αναγνϊριςθ ςε ςχζςθ με τισ 

επίςθμεσ, χωρίσ αυτό να ςθμαίνει ότι είναι κατϊτερεσ γλϊςςεσ. Σε αυτζσ περιλαμβάνονται 

γλϊςςεσ μιασ ςυγκεκριμζνθσ περιοχισ που βρίςκεται ςε ζνα ι περιςςότερα Κράτθ-μζλθ, οι 

οποίεσ δε ςυνιςτοφν επίςθμεσ γλϊςςεσ ςε χϊρεσ τθσ ΕΕ, όπωσ για παράδειγμα τα βαςκικά 

και τα βρετονικά. Άλλθ κατθγορία αποτελοφν επίςθσ οι γλϊςςεσ οι οποίεσ υφίςτανται ωσ 

επίςθμεσ ςε ζνα Κράτοσ-μζλοσ, αλλά χρθςιμοποιοφνται ωσ μειονοτικζσ ςε άλλο, όπωσ είναι 

τα γερμανικά ςτθ νότια Δανία. Υπάρχουν τζλοσ και οι γλϊςςεσ εκτόσ εδαφικοφ χϊρου που 

δε ςυνδζονται με κάποια περιοχι, όπωσ είναι θ γλϊςςα των ομά. Το δυςάρεςτο είναι πωσ 

οι παραπάνω κατθγορίεσ δεν περιλαμβάνουν διαλζκτουσ και μθ αυτόχκονεσ γλϊςςεσ, οι 

οποίεσ γενικά «δεν ζχουν επίςθμο κακεςτϊσ ι αναγνϊριςθ ςτισ χϊρεσ τθσ ΕΕ», ενϊ θ 

πολιτικι τθσ Ζνωςθσ είναι θ χρθματοδότθςθ των κοινοτιτων των μεταναςτϊν για να 

ενςωματωκοφν ςτισ νζεσ χϊρεσ55. Σε ςχζςθ με τθν προςταςία των μειονοτικϊν γλωςςϊν 

από πλευράσ τθσ Ζνωςθσ είναι άξια αναφοράσ το Ψιφιςμα του Κοινοβουλίου ςχετικά με 

τισ περιφερειακζσ ι λιγότερο χρθςιμοποιοφμενεσ ευρωπαϊκζσ γλϊςςεσ56 και το Ψιφιςμα57 

για τισ ευρωπαϊκζσ γλϊςςεσ που απειλοφνται με εξαφάνιςθ και τθ γλωςςικι πολυμορφία 

ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, με το οποίο καλοφνται τα Κράτθ-μζλθ να δϊςουν περιςςότερθ 

προςοχι ςτισ απειλοφμενεσ γλϊςςεσ και να δεςμευτοφν ότι κα προςτατεφουν και κα 

προωκοφν τθν πολυμορφία τθσ γλωςςικισ και πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ τθσ Ζνωςθσ. 

Συνεπϊσ, πζρα από τθν όποια προςταςία παρζχεται από το Συμβοφλιο τθσ Ευρϊπθσ και 

τουσ διεκνείσ οργανιςμοφσ, θ διαφφλαξθ αυτϊν των γλωςςϊν γίνεται κυρίωσ ςε 

περιφερειακό επίπεδο από οριςμζνα Κράτθ-μζλθ (όπωσ θ Λςπανία, το Θνωμζνο Βαςίλειο 

και θ Λρλανδία) και από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι με χρθματοδότθςθ ςτα δίκτυα NPLD 

(Network to Promote Linguistic Diversity), FUEN (Federal Union of European Nationalities) 

                                                           
55 Δπξσπατθή Δπηηξνπή, Η Δπξψπε ζε εμέιημε. Μηιψληαο γηα ηελ Δπξψπε. Οη γιψζζεο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, νπ. παξ., 

ζει. 7  
56 Regional and lesser-used languages – enlargement and cultural diversity. European Parliament Resolution with 

recommendations to the Commission on European regional and lesser-used languages – the languages of the minorities in 

the EU – in the context of enlargement and cultural diversity (2003/2057 9INI)), C 76 E/374, ηεο 25.3.2004  
57 Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, Δπξσπατθέο γιψζζεο πνπ απεηινχληαη κε εμαθάληζε θαη γισζζηθή πνιπκνξθία. Φήθηζκα ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ ηεο 11εο επηεκβξίνπ 2013 ζρεηηθά κε ηηο επξσπατθέο γιψζζεο πνπ απεηινχληαη κε εμαθάληζε 

θαη ηε γισζζηθή πνιπκνξθία ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε (2013/2007 (ΙΝΙ)), C 93/52 ηεο 9.3.2016 
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και το ερευνθτικό δίκτυο Mercator που αςχολοφνται με τισ περιφερειακζσ και μειονοτικζσ 

γλϊςςεσ58. 

Συμπεραςματικά, βλζπουμε ότι θ πολιτικι που ακολουκεί θ ΕΕ χαράςςεται με γνϊμονα το 

ςεβαςμό τθσ προσ τθν πολυπολιτιςμικότθτα και τθν πολυγλωςςία. Ρωσ ορίηεται όμωσ θ 

πολυγλωςςία τθσ Ζνωςθσ; Ο όροσ ‘πολυγλωςςία’, ςφμφωνα με ανακοίνωςθ τθσ Επιτροπισ, 

«αναφζρεται τόςο ςτθν ικανότθτα ενόσ ατόμου να χειρίηεται πολλζσ γλϊςςεσ όςο και ςτθ 

ςυνφπαρξθ διαφορετικϊν γλωςςικϊν κοινοτιτων ςε μια γεωγραφικι περιοχι»59 και το 

μοντζλο που εφαρμόηεται ςτθν ΕΕ υποςτθρίηει τθ χριςθ τθσ μθτρικισ γλϊςςασ + δφο 

επιπλζον γλωςςϊν. Εδϊ όμωσ το ερϊτθμα που εγείρεται είναι ποιεσ ακριβϊσ είναι αυτζσ οι 

γλϊςςεσ που υποςτθρίηονται. Αναφερόμενοι ςε αυτό το μοντζλο ςυνικωσ ζχουμε ςτο 

μυαλό μασ ότι περιλαμβάνει τθ γνϊςθ τθσ εκνικισ γλϊςςασ ωσ μθτρικισ και τουλάχιςτον 

δφο ‘ξζνων’ επίςθμων γλωςςϊν. Δε κεωρείται όμωσ πολφγλωςςοσ κι εκείνοσ ο οποίοσ 

χρθςιμοποιεί μία μειονοτικι ι περιφερειακι γλϊςςα ωσ μθτρικι, τθν επίςθμθ εκνικι 

γλϊςςα και μία επίςθμθ ‘ξζνθ’ γλϊςςα; Ι εκείνοσ ο οποίοσ ζχει τθν εκνικι γλϊςςα ωσ 

μθτρικι και παράλλθλα γνωρίηει δφο μειονοτικζσ ι περιφερειακζσ γλϊςςεσ τθσ πατρίδασ 

του ι άλλου Κράτουσ-μζλουσ ωσ ‘ξζνεσ’; Ι μιπωσ τελικά ςτθν Ζνωςθ επικρατεί μια 

ςυγκεκαλυμμζνθ ολιγογλωςςία αντί του μοντζλου τθσ πολυγλωςςίασ που περίτρανα 

καυχιζται ότι προωκεί; 

Κλείνοντασ αυτι τθ ςφντομθ αναφορά ςτθ γλωςςικι πολιτικι κα παρακζςω τα λόγια τθσ 

Τοκατλίδου60: «Γενικά, θ γλωςςικι πολιτικι εκπορεφεται από τθν αρχι που εκπροςωπεί τθν 

άρχουςα τάξθ και ιδεολογία ∙ προωκεί τισ απόψεισ για τθ γλϊςςα ι τισ γλϊςςεσ μιασ 

εκνότθτασ ι μιασ κοινωνίασ, που αυτι θ αρχι, δθλαδι θ άρχουςα τάξθ, κεωρεί ‘εκνικά 

ςυμφζρουςεσ’». Ρράγματι, θ ΕΕ είναι ζνασ μοναδικόσ πολφγλωςςοσ οργανιςμόσ με πολλά 

ξεχωριςτά γνωρίςματα και ιδιαίτερο γλωςςικό κακεςτϊσ, ο οποίοσ, με βάςθ τα παραπάνω 

λεγόμενα, φαίνεται να αποτελεί τθν ‘άρχουςα τάξθ’ και να προωκεί τα ςυμφζροντά του ι 

αυτά των ιςχυρϊν Κρατϊν-μελϊν του. Τα ςυμφζροντά του είναι εμφανι ςε οριςμζνεσ 

                                                           
58 M. P. Jones, Γιψζζεο πνπ απεηινχληαη κε εμαθάληζε θαη γισζζηθή πνιπκνξθία ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, Γεληθή 

Γηεχζπλζε Δζσηεξηθψλ Πνιηηηθψλ, Θεκαηηθφ Σκήκα Β: Γηαξζξσηηθή Πνιηηηθή θαη Πνιηηηθή πλνρήο, 2013, ζει. 5-6 
59 Δπηηξνπή ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο ζην πκβνχιην, ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, ζηελ 

Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθή Δπηηξνπή θαη ζηελ Δπηηξνπή ησλ Πεξηθεξεηψλ. Έλα λέν ζηξαηεγηθφ πιαίζην γηα ηελ 

πνιπγισζζία, Βξπμέιιεο, 22.11.2005, COM (2005) 596 ηειηθφ 
60 Β. Σνθαηιίδνπ, Δπξσπατθή γισζζηθή πνιηηηθή. Θεσξία θαη πξάμε, ζην Α. Φ. Υξηζηίδεο, νπ. παξ., ζει. 341 
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περιπτϊςεισ ςτο γλωςςικό κακεςτϊσ τθσ Ζνωςθσ και ςτθν πολυγλωςςία που εφαρμόηει 

ςτθν πράξθ, τα οποία και κα αναλυκοφν παρακάτω.  

 

3. Σα νομικά θεμζλια του γλωςςικοφ καθεςτώτοσ τησ ΕΕ 

Τα βαςικά κεμζλια πάνω ςτα οποία ςτθρίηει θ Ζνωςθ τθν πολιτικι τθσ πολυγλωςςίασ είναι 

θ δθμοκρατικι τθσ φφςθ πάνω ςτθν οποία εδράηεται61, θ αρχι τθσ ιςότθτασ, ο ςεβαςμόσ 

του γλωςςικοφ και πολιτιςτικοφ πλουραλιςμοφ και τθσ εκνικισ ταυτότθτασ, και θ αρχι τθσ 

μθ διάκριςθσ. 

Ενδιαφζρον παρουςιάηουν οι λεξιλογικζσ επιλογζσ κατά τθν αποτφπωςθ των παραπάνω 

ςτισ Συνκικεσ. Ενϊ θ Ζνωςθ «βασίζεται ςτισ αξίεσ του *…+ ςεβαςμοφ τθσ δθμοκρατίασ, τθσ 

ιςότθτασ, του κράτουσ δικαίου, κακϊσ και του ςεβαςμοφ των ανκρωπίνων δικαιωμάτων, 

ςυμπεριλαμβανομζνων των δικαιωμάτων των προςϊπων που ανικουν ςε μειονότθτεσ»62, 

από τθν άλλθ «σέβεται τον πλοφτο τθσ πολιτιςτικισ και γλωςςικισ τθσ πολυμορφίασ»63 και 

«σέβεται τθν ιςότθτα των Κρατϊν-μελϊν ενϊπιων των Συνκθκϊν κακϊσ και τθν εκνικι 

τουσ ταυτότθτα»64. Το πρϊτο ριμα δείχνει ξεκάκαρα τα κεμζλια πάνω ςτα οποία ζχει 

οικοδομθκεί θ ΕΕ, αντίκετα ο ςεβαςμόσ εμφανίηει λιγότερθ ζνταςθ ςε ςχζςθ με άλλεσ 

λζξεισ που υπάρχουν ςτο κείμενο. Θ Ζνωςθ εξαςφαλίηει πρωτίςτωσ τθν ενιαία εφαρμογι 

του ευρωπαϊκοφ δικαίου, χωρίσ να δίνει τθν ελαςτικότθτα ςτα Κράτθ-μζλθ να μθ 

ςυμμορφϊνονται ςτουσ γενικοφσ κανόνεσ επικαλοφμενα εκνικζσ ιδιομορφίεσ. 

3.1. Ο ςεβαςμόσ για τθν πολιτιςτικι και γλωςςικι πολυμορφία 

                                                           
61 Απφ ηελ ήδε πινχζηα βηβιηνγξαθία βι. ελδεηθηηθά , Γ. Καιαβξόο & Θ. Γεωξγόπνπινο, Σν δίθαην ηεο ΔΔ. Θεζκηθφ δίθαην 

(Σφκνο Ι), Ννκηθή Βηβιηνζήθε, Αζήλα 2010, ζει. 102-113, Γ. Κξεκιήο, Άξζξν 6, ζην Γ. Κξεκιήο, Ν. Υξηζηνγηαλλόπνπινο & 

Ν. Φξαγθάθεο (επηκ.), Δξκελεία θαη‟ άξζξν ηεο πλζήθεο γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, Δθδφζεηο Αλη. Ν. άθθνπια, Αζήλα-

Κνκνηελή 2003, ζει. 31-33, Μ. Κξεηηθόο, άξζξν 2, ζην Β. Υξηζηηαλφο, πλζήθε ΔΔ θαη ΛΔΔ: θαη‟ άξζξν εξκελεία, 

Ννκηθή Βηβιηνζήθε, Αζήλα 2012, ζει. 8-11, Γ. Παπαδεκεηξίνπ, Τπεξεζληθέο θαη πνιηηεηαθέο αξρέο ζηελ ΔΔ: πξνο 

αλαδήηεζε κηαο λέαο ζεζκηθήο ηαπηφηεηαο, Δθδφζεηο Αλη. Ν. άθθνπια, Αζήλα 2000, ζει. 15-20, Α. γνπξίδνπ, Άξζξν 6 

ΔΔ, ζην Β. θνπξήο, Δξκελεία πλζεθψλ γηα ηελ ΔΔ θαη ηελ ΔΚ, Δθδφζεηο Αλη. Ν. άθθνπια, Αζήλα-Κνκνηελή 2003, 

ζει. 47-51, Γ. Σζάηζνο, Δπίκαρεο έλλνηεο ηεο επξσπατθήο ελσζηαθήο ηάμεο: κεζνδνινγηθή ζπκβνιή ζηελ εξκελεία ηεο 

πλζήθεο γηα ηελ ΔΔ, Δθδφζεηο Αλη. Ν. άθθνπια, Αζήλα-Κνκνηελή 1997, ηνπ ηδίνπ, Σν αμηαθφ ζχζηεκα ηεο ΔΔ: 

εηζαγσγή ζηε ιεηηνπξγία ηνπ, Δθδφζεηο Παπαδήζε, Αζήλα 2005, ζει. 33-40, R. Geiger, Article 2 TEU, ζην R. Geiger, D. E. 

Khan & M. Kotzur (eds.), European Union Treaties. A commentary. Treaty on the European Union. Treaty on the 

Functioning of the European Union. Charter of Fundamental Rights of the European Union., C.H. Beck-Hart, USA 2015, 

ζει. 15-17, J. Molinier, Les principles fondateurs de l‟Union européenne, Toulouse, Mission de recherché Droit et Justice de 

l‟Université de Toulouse, 2004, ζει. 130-136, A. Von Bogdandy, Founding principles of EU law: a theoretical and doctrinal 

sketch, European Law Journal, Vol. 16, No. 2, March 2010, pp. 95-111 
62 Άξζξν 2 ΔΔ 
63 Άξζξν 3 παξ. 3 ΔΔ 
64 Άξζξν 4 παξ. 2 ΔΔ 
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Σε μια ΕΕ που κεμελιϊκθκε πάνω ςτο ςφνκθμα ‘Ενωμζνοι ςτθν πολυμορφία’ και με ςτόχο 

τθ μεγαλφτερθ ολοκλιρωςθ ανάμεςα ςτα Κράτθ-μζλθ τθσ, θ γλωςςικι και πολιτιςτικι 

πολυμορφία αποτελοφν κομμάτι των κεμελιωδϊν αξιϊν τθσ. Ραρ’ όλο που δεν τουσ είχε 

δοκεί ιδιαίτερθ ζμφαςθ μζχρι τθ ςυνκικθ τθσ Λιςαβόνασ, κα ζπρεπε πλζον να 

προςτατευτοφν εξαιτίασ τθσ γενικότερθσ πολιτικισ για ειρινθ και ενότθτα, αλλά επιπλζον 

επειδι προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ οδθγοφςε θ διαδικαςία οικονομικισ ενοποίθςθσ και θ 

οργάνωςθ μιασ ενιαίασ αγοράσ. Ζτςι λοιπόν, εμφανίηονται πλζον ςτο προοίμιο τθσ ΣΕΕ ωσ 

πθγι ζμπνευςθσ, και ςυγκαταλζγονται μεταξφ των ςκοπϊν τθσ με το άρκρο 3 παρ. 3 ΣΕΕ, το 

οποίο ορίηει ότι «θ Ζνωςθ ςζβεται τον πλοφτο τθσ πολιτιςτικισ και γλωςςικισ τθσ 

πολυμορφίασ». Θ χριςθ του όρου ‘πολυμορφία’ προφανϊσ υποδθλϊνει ότι θ Ζνωςθ 

αποβλζπει ςτθ διατιρθςθ τθσ διαφορετικότθτασ και των ιδιαίτερων χαρακτθριςτικϊν των 

γλωςςϊν και του πολιτιςμοφ των Κρατϊν-μελϊν τθσ, κι όχι ςτθν αφομοίωςι τουσ. Οι 

ςτόχοι που αναγράφονται ςτθ ςυγκεκριμζνθ παράγραφο και παρζχουν το πλαίςιο για τθ 

χάραξθ ςτρατθγικϊν και τθν υιοκζτθςθ κανονιςτικϊν μζτρων ςε ςυνδυαςμό με τθν 

υπόςχεςθ για διαφφλαξθ και προϊκθςθ του γλωςςικοφ και πολιτιςτικοφ πλουραλιςμοφ 

«ςυνιςτοφν αναγνϊριςθ του ιδιαίτερου ρόλου που αναμζνεται να διαδραματίςουν οι ίδιεσ 

οι ευρωπαϊκζσ περιφζρειεσ ςτθν ιςόρροπθ και βιϊςιμθ ανάπτυξθ τθσ Ευρϊπθσ ωσ 

αυτοτελι υποκείμενα και φορείσ τθσ ευρωπαϊκισ ολοκλιρωςθσ»65. 

Θ υποχρζωςθ τθσ Ζνωςθσ να ςζβεται τθ γλωςςικι και πολιτιςτικι πολυμορφία, άλλωςτε, 

προβλζπεται και από το άρκρο 22 του ΧΚΔΕΕ που ορίηει ότι «θ Ζνωςθ ςζβεται τθν 

πολιτιςτικι, κρθςκευτικι και γλωςςικι πολυμορφία». Σαν διάταξθ δεν ςτοχεφει ςτθν 

ενίςχυςθ τθσ αρχισ τθσ μθ διάκριςθσ και εμπεριζχει ζνα περιεχόμενο λίγο αςαφζσ, το 

οποίο είναι αποτζλεςμα των πολιτικϊν εντάςεων που δθμιουργικθκαν κατά τθ 

δθμιουργία του Χάρτθ ςε ςχζςθ με τα δικαιϊματα των μειονοτιτων66. Στθν ουςία του είναι 

ζνα άρκρο με γενικό περιεχόμενο, που διατυπϊνει περιςςότερο μια προτροπι προσ τα 

ευρωπαϊκά όργανα να ςζβονται τον πλουραλιςμό67, χωρίσ να κατοχυρϊνει ςυγκεκριμζνο 

δικαίωμα για τισ μειονότθτεσ και τισ γλϊςςεσ τουσ. Επιπλζον, κα πρζπει να δοκεί ζμφαςθ 

ςτθν κατανόθςθ τθσ ζννοιασ του ςεβαςμοφ: ςε μία πιο μινιμαλιςτικι προςζγγιςθ 
                                                           
65 Μ. Κξεηηθόο, Άξζξν 2, ζην Β. Υξηζηηαλφο, νπ. παξ., ζει. 16 
66 R. Craufurd Smith, Article 22, ζην S. Peers, T. Hervey, J. Kenner & A. Ward, The EU Charter of Fundamental Rights. A 

commentary. C.H. Beck-Hart-Nomos, Oxford and Portland, Oregon 2014, ζει. 612 
67 . Ξεθηέξε, Άξζξν 22, ζην Β. Σδέκνο & Α. Βιαρνγηάλλεο, Ο Υάξηεο Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηεο Δ.Δ.: εξκελεία θαη‟ 

άξζξν, Ννκηθή Βηβιηνζήθε, Αζήλα 2015, ζει. 291 
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κεωρείται ότι δεν υπονοεί τίποτα παραπάνω από το γεγονόσ ότι κα πρζπει να δίνεται 

προςοχι ςτθ γλωςςικι και πολιτιςτικι πολυμορφία∙ κα μποροφςε ακόμα να κεωρθκεί ωσ 

υποχρζωςθ αναγνϊριςθσ ουςιωδϊν δικαιωμάτων ι, λαμβάνοντασ υπόψθ τθν 

υποςτθρικτικι τθσ ζννοια, ωσ κετικι υποχρζωςθ για τθν προϊκθςθ τθσ πολυγλωςςίασ68. 

Ριο ςθμαντικι, κακϊσ δεν αποτελεί μια γενικι επιταγι, αλλά καλεί τθν Ζνωςθ να αναλάβει 

μζτρα (αν και επιτρζπει ςυγκριτικά μικρι επζμβαςθ από τθ μεριά τθσ)69, είναι θ αναφορά 

του ςεβαςμοφ ςτθν πολυγλωςςία μζςω του άρκρου 165 ΣΛΕΕ για τθν παιδεία. 

Συγκεκριμζνα, «θ Ζνωςθ ςυμβάλλει ςτθν ανάπτυξθ παιδείασ υψθλοφ επιπζδου, 

ενκαρρφνοντασ τθ ςυνεργαςία μεταξφ Κρατϊν-μελϊν και, αν αυτό απαιτείται, 

υποςτθρίηοντασ και ςυμπλθρϊνοντασ τθ δράςθ τουσ, ςεβόμενθ ταυτόχρονα πλιρωσ τθν 

αρμοδιότθτα των Κρατϊν-μελϊν για το περιεχόμενο τθσ διδαςκαλίασ και τθν οργάνωςθ του 

εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ, κακϊσ και τθν πολιτιςτικι και γλωςςικι τουσ πολυμορφία»70 κι 

ακόμα «Η δράςθ τθσ Ζνωςθσ ζχει ωσ ςτόχο να αναπτφςςει τθν ευρωπαϊκι διάςταςθ τθσ 

παιδείασ, μζςω ιδίωσ τθσ εκμάκθςθσ και τθσ διάδοςθσ των γλωςςϊν των Κρατϊν-μελϊν 

»71. Σε πρϊτθ φάςθ θ Κοινότθτα δραςτθριοποιικθκε με τθν ζκδοςθ Ψθφιςμάτων, που 

διαμόρφωςαν μια νζα δυναμικι για να φτάςει το 1987 ςτθ δθμιουργία εκπαιδευτικϊν 

προγραμμάτων χωρίσ ςυγκεκριμζνθ διάρκρωςθ, κι αργότερα, το 1995, να τα εντάξει ςε 

μεγάλεσ κατθγορίεσ που ζχουν διάφορεσ πτυχζσ72 και να φτάςουμε ςιμερα ςε πλθκϊρα 

προγραμμάτων που καλφπτουν τθν εκπαίδευςθ ςε όλα τα ςτάδιά τθσ, από προςχολικι 

θλικία μζχρι κι επίπεδο ενθλίκων.  

Αν και θ αποτφπωςθ τθσ ςχετικισ υποχρζωςθσ άργθςε να εμφανιςτεί ςτισ Συνκικεσ, ςε 

νομολογιακό επίπεδο υπιρχε πολφ νωρίτερα. Ενδεικτικά, ςτθν υπόκεςθ Groener 

υποςτθρίχκθκε θ άςκθςθ πολιτικισ που αποςκοποφςε ςτθν προϊκθςθ εκνικισ γλϊςςασ 

και το Δικαςτιριο ζκρινε ότι θ απαίτθςθ ςυγκεκριμζνων γλωςςικϊν γνϊςεων 

δικαιολογείται εφόςον αυτι «εντάςςεται ςτο πλαίςιο πολιτικισ προϊκθςθσ τθσ εκνικισ 

γλϊςςασ που είναι ςυγχρόνωσ θ πρϊτθ επίςθμθ γλϊςςα». Ριο ςυγκεκριμζνα, ο ΓΕ Darmon 

                                                           
68 Βι. αλαιπηηθφηεξα R. Craufurd Smith, Article 22, ζην S. Peers, T. Hervey, J. Kenner & A. Ward, νπ. παξ., ζει. 618-619, 

φπνπ θαη πινχζηα βηβιηνγξαθία 
69 Α. θνπιίθεο, Άξζξν 165,ζην Β. Υξηζηηαλφο, νπ. παξ., ζει. 821 θαη Δ. Μνπακειεηδή, Άξζξν 149 Δ.Κ., ζην Β. θνπξήο, 

νπ. παξ., ζει. 1069 
70 Άξζξν 165 παξ. 1 ΛΔΔ 
71 Άξζξν 165 παξ. 2 ΛΔΔ 
72 Δ. Μνπακειεηδή, Άξζξν 149 Δ.Κ., ζην Β. θνπξήο, νπ. παξ., ζει. 1070 
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ςτισ προτάςεισ του τόνιςε ότι «Η προάςπιςθ τθσ γλϊςςασ αποτελεί μζροσ των 

κεφαλαιϊδουσ ςθμαςίασ ηθτθμάτων που αφοροφν το κζντρο βάρουσ τθσ πολιτιςτικισ 

ταυτότθτασ» και ςυνζχιςε «Θεωρϊ ότι κάκε κράτοσ ζχει το δικαίωμα να προςπακεί να 

εξαςφαλίςει τισ ειδοποιοφσ διαφορζσ τθσ πολιτιςτικισ του παραδόςεωσ και, κατά 

ςυνζπεια, να εξαςφαλίςει τα μζςα αςκιςεωσ τθσ πολιτικισ αυτισ∙ μζςα που αφοροφν 

προπαντόσ τθ δθμόςια εκπαίδευςθ. Κάκε κράτοσ ζχει επίςθσ το δικαίωμα να κακορίηει τθ 

ςθμαςία που επικυμεί να προςδϊςει ςτθν πολιτιςτικι του κλθρονομιά. Το γεγονόσ ότι θ 

ιρλανδικι αναγνωρίηεται ωσ επίςθμθ γλϊςςα από το Σφνταγμα μαρτυρεί, εν προκειμζνω τθ 

βοφλθςθ του ιρλανδικοφ κράτουσ να προςδϊςει μείηονα ςθμαςία ςτθν προάςπιςθ τθσ 

κλθρονομιάσ αυτισ.»73. Φαίνεται ότι πολφ πριν εξαςφαλιςκεί νομοκετικά με τθ κζςπιςθ 

των ςχετικϊν διατάξεων, είχε υπάρξει προβλθματιςμόσ ςε ςχζςθ με τθν προάςπιςθ τθσ 

γλωςςικισ και πολιτιςτικισ πολυμορφίασ (και με τισ ανάλογεσ αρμοδιότθτεσ των Κρατϊν-

μελϊν και τθσ Ζνωςθσ), με τθν τελευταία να αποκτά μια κζςθ δίπλα ςτισ αξίεσ τθσ Ζνωςθσ. 

Ζχει μεγάλο ενδιαφζρον ο τρόποσ που αντιμετωπίηεται αυτι θ ιδιαίτερθ πολυμορφία που 

προάγει θ Ζνωςθ. Από τθ μία μεριά, αν αντιμετωπιςτεί κατάλλθλα, διευκολφνει τθν 

επικοινωνία και τθν κινθτικότθτα των πολιτϊν, τον διαπολιτιςμικό διάλογο μεταξφ των 

κρατϊν, τθν αρμονικι ςυμβίωςθ κι ενοποίθςθ, τθν είςοδο ςτο χϊρο τθσ αγοράσ και τθν 

εκμετάλλευςθ πλθκϊρασ ευκαιριϊν. Σε αντίκετθ περίπτωςθ όμωσ, θ πολυμορφία μπορεί 

να αποτελζςει εμπόδιο ςε όλα τα παραπάνω, να ενιςχφςει τισ ανιςότθτεσ και να οδθγιςει 

ςε διάςπαςθ. 

 

3.2. Ο ςεβαςμόσ τθσ ιςότθτασ των Κρατϊν-μελϊν και τθσ εκνικισ τουσ ταυτότθτασ 

Θ ιςότθτα των Κρατϊν-μελϊν και ο ςεβαςμόσ τθσ εκνικισ τουσ ταυτότθτασ αποτελοφν δφο 

εξαιρετικά ςθμαντικζσ αρχζσ ςτισ οποίεσ βαςίηεται θ γλωςςικι πολιτικι που αςκείται από 

τθν Ζνωςθ. 

Θ ιςότθτα των Κρατϊν-μελϊν, θ οποία ςαν ζννοια ςυνδζεται άμεςα με ηθτιματα 

κυριαρχίασ, αποτελεί ςυςτατικό ςτοιχείο ςε επίπεδο ευρωπαϊκοφ, αλλά και διεκνοφσ 

δικαίου. Συναντάται με άμεςεσ ι ζμμεςεσ αναφορζσ ςτο κείμενο τθσ Συνκικθσ τθσ 

                                                           
73 Πξνηάζεηο ΓΔ M. Darmon ζηελ ππόζεζε Groener, ζθ. 19 θαη 20 
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Λιςαβόνασ, αλλά και ςε κείμενα που αφοροφν ςτθν ζνταξθ νζων μελϊν, κακϊσ και ςτα 

κριτιρια τθσ Κοπεγχάγθσ όπου αξιϊνεται ο ςεβαςμόσ τθσ κυριαρχίασ των άλλων χωρϊν και 

θ δζςμευςθ για ςεβαςμό ςτισ αρχζσ τθσ Ζνωςθσ. Δθμιουργείται ζτςι μια αλλθλεπίδραςθ 

μεταξφ των χωρϊν, δθμιουργϊντασ αμοιβαία δικαιϊματα και υποχρεϊςεισ. Θ Συνκικθ και 

οι κανόνεσ που ςυγκροτοφν το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ λειτουργοφν είτε ωσ μια πολυμερισ 

ανάκεςθ αρμοδιοτιτων κυριαρχίασ ςτα υπερεκνικά όργανα είτε ωσ τρόποσ περιοριςμοφ 

τθσ ιςότθτασ των Κρατϊν-μελϊν ςε κζματα κυριαρχίασ μζςω Κανονιςμϊν και Οδθγιϊν ι 

μζςω τθσ υπεροχισ του ενωςιακοφ δικαίου, θ οποία ζχει αντίκτυπο ςτον περιοριςμό του 

δικαίου των Κρατϊν-μελϊν. Γίνεται βζβαια αναφορά ςτον περιοριςμό, μιασ και αυτόσ είναι 

προφανισ όταν ανακφπτουν προβλιματα όπου το εκνικό ςυμφζρον αντιτάςςεται ςτθν 

πολιτικι τθσ Ζνωςθσ74.  

Γενικότερα, θ αρχι τθσ ιςότθτασ εμφανίηεται ςτο προοίμιο τθσ Συνκικθσ μεταξφ των αξιϊν 

που αποτζλεςαν ζμπνευςθ τθσ ΕΕ. Ειδικότερα όμωσ, ορίηεται ότι «θ Ζνωςθ ςζβεται τθν 

ιςότθτα των Κρατϊν-μελϊν ενϊπιων των Συνκθκϊν»75 και βάςει αυτισ γίνεται θ ςφνδεςθ 

και με άλλα άρκρα τθσ ΣΕΕ και τθσ ΣΛΕΕ που ςχετίηονται με τθν απαγόρευςθ των 

διακρίςεων, τθν ιςότθτα των πολιτϊν, τον πολιτιςμό, τισ επίςθμεσ γλϊςςεσ και τισ γλϊςςεσ 

των Συνκθκϊν. Θ γλωςςικι ιςότθτα των Κρατϊν-μελϊν ζχει τισ ρίηεσ τθσ ςτθν αρχι τθσ 

ιςότθτασ κι ζτςι θ επίςθμθ γλϊςςα κάκε Κράτουσ-μζλουσ ορίηεται και ωσ επίςθμθ - και ίςθ 

ςε ςχζςθ με τισ υπόλοιπεσ - γλϊςςα τθσ Ζνωςθσ. Δίνεται κατ’ επζκταςθ το δικαίωμα ςε 

κάκε πολίτθ που χρθςιμοποιεί μια επίςθμθ γλϊςςα να απολαμβάνει τα γλωςςικά του 

δικαιϊματα ςε ζνα ευρφ φάςμα των λειτουργιϊν τθσ Ζνωςθσ. Ωςτόςο, και ςτθ γλωςςικι 

πολιτικι που ακολουκεί θ ΕΕ φαίνεται να υπάρχει κάποιοσ περιοριςμόσ και να αναδφονται 

και πάλι ηθτιματα κυριαρχίασ.  

Με πρϊτθ αναφορά ςτθ Συνκικθ του Μάαςτριχτ, ςυγκαταλζγεται ανάμεςα ςτισ 

υποχρεϊςεισ τθσ Ζνωςθσ και ο ςεβαςμόσ τθσ εκνικισ ταυτότθτασ των Κρατϊν-μελϊν 

πικανότατα για να υπάρξει ιςορροπία μεταξφ τθσ νεοειςαχκείςασ τότε ευρωπαϊκισ 

ταυτότθτασ και των ιδιαίτερων χαρακτθριςτικϊν των Κρατϊν-μελϊν, αλλά και ωσ 

                                                           
74 S. Soltysiński, The importance of the principles of equality of the EU member states and economic actors in EU law, 

ELTE Law Journal, 2014, ζει. 76 
75 Άξζξν 4 παξ. 2 ΔΔ 
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ανταμοιβι ςτα κράτθ που επιδεικνφουν τθν πίςτθ τουσ απζναντι ςτθν Ζνωςθ76. Άλλωςτε θ 

απόφαςθ των ευρωπαίων είναι να ενωκοφν, αλλά χωρίσ να αφομοιωκοφν, με ςκοπό τθ 

διατιρθςθ των ιδιαίτερων χαρακτθριςτικϊν τουσ. Θ ςθμαςία αυτισ τθσ υποχρζωςθσ είναι 

προφανισ από τθν πρϊτθ καταχϊρθςι τθσ ςτθ Συνκικθ, όπου ειςάγεται ωσ αυτοτελισ 

παράγραφοσ και λαμβάνει κζςθ μεταξφ άλλων αρχϊν, ενϊ ςτθ ςυνζχεια 

ςυγκεκριμενοποιείται, αποκτϊντασ ειδικότερα γνωρίςματα77. Ωςτόςο, υπάρχει μια 

αςάφεια ςε ςχζςθ με τθν ζννοια τθσ εκνικισ ταυτότθτασ, κακϊσ προςδιορίηεται μόνο από 

τθν πολιτικι και ςυνταγματικι δομι των κρατϊν. Φαίνεται λοιπόν να εννοοφνται θ 

πολιτικι και θ πολιτιςτικι ταυτότθτα, οι δθμοκρατικζσ αρχζσ και τα μοναδικά 

χαρακτθριςτικά του κάκε ζκνουσ, ςτα οποία θ Ζνωςθ δίνει βαρφτθτα όπωσ προκφπτει και 

από άλλα άρκρα τθσ Συνκικθσ. Ραρ’ όλα αυτά, από τθν πρϊτθ ςτιγμι που εμφανίςτθκε θ 

ςυγκεκριμζνθ αρχι ςτο κείμενό τθσ κεωρικθκε πωσ περιλαμβάνει και τον ςεβαςμό τθσ 

γλωςςικισ ταυτότθτασ με τθν αναγνϊριςθ όλων των επίςθμων γλωςςϊν των Κρατϊν-

μελϊν ωσ επίςθμεσ γλϊςςεσ τθσ Ζνωςθσ, όπωσ ορίηεται ςε άλλθ διάταξθ τθσ Συνκικθσ. 

Ωςτόςο, μια ςυνδυαςμζνθ ανάγνωςθ του άρκρου 4 παρ. 2 και του άρκρου 3 παρ. 3 ΣΕΕ 

οδθγεί ςτο ςυμπζραςμα ότι «ο ςεβαςμόσ του πλοφτου τθσ πολιτιςτικισ και γλωςςικισ 

πολυμορφίασ» αποςυνδζεται από τθν υποχρζωςθ ςεβαςμοφ τθσ εκνικισ ταυτότθτασ και 

αποτελεί ξεχωριςτι αξία, που είναι παράμετροσ του νζου προτφπου που προωκεί θ Ζνωςθ 

με οικονομικό και κοινωνικό χαρακτιρα, και αντικείμενο προςταςίασ ςτο πλαίςιο τθσ 

Εςωτερικισ Αγοράσ, ςτθν εγκακίδρυςθ τθσ οποίασ αναφζρεται το άρκρου 3 παρ. 3 ΣΕΕ78.  

 

3.3. Θ προςταςία των δικαιωμάτων ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και τα κεμελιϊδθ 

δικαιϊματα πριν από τον Χάρτθ 

Θ προςταςία των κεμελιωδϊν δικαιωμάτων ςτθν ζννομθ τάξθ τθσ τότε ΕΚ και ςθμερινισ 

ΕΕ, μζχρι και τθν υιοκζτθςθ του Χάρτθ ιταν ελλιπισ, κακϊσ ςτεροφνταν το νομικό 

υπόβακρο, αλλά όχι ανφπαρκτθ. Τθ ςτιγμι που οι Συνκικεσ εκείνθσ τθσ περιόδου 

αδυνατοφςαν να καλφψουν το κενό τθσ προςταςίασ των δικαιωμάτων, ςθμαντικι για τθν 

κακιζρωςθ τουσ ωσ γενικισ (άγραφθσ) αρχισ του δικαίου και τθ διαμόρφωςθ ενόσ 
                                                           
76 Α. γνπξίδνπ, Άξζξν 6 ΔΔ, ζην Β. θνπξήο, νπ. παξ, ζει. 55-56 
77 Δ. αρπεθίδνπ, Δπξσπατθφ δίθαην, Δθδφζεηο άθθνπια, Αζήλα-Θεζζαινλίθε 2011, ζει. 210-211 
78 Μ. Κνπζθνπλά, νπ. παξ., ζει. 87 
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άγραφου καταλόγου κεμελιωδϊν δικαιωμάτων υπιρξε θ ςυμβολι του ΔΕΚ79. Στθ ςυνκικθ 

τθσ ϊμθσ φαίνεται να γίνεται μία ζμμεςθ αναφορά ςτο προοίμιο και με τθ διάταξθ θ 

οποία αναφζρεται ςτθν ίςθ αμοιβι μεταξφ ανδρϊν και γυναικϊν, θ οποία όμωσ αποτελεί 

κομμάτι των οικονομικϊν μζτρων παρά τθσ προςταςίασ των δικαιωμάτων80. Οι εμπνευςτζσ 

των Συνκθκϊν άλλωςτε, πίςτευαν πωσ θ προςταςία των ανκρωπίνων δικαιωμάτων είναι 

πιο ςυμβατι με ζναν πολιτικό οργανιςμό, όπωσ θ Ευρωπαϊκι Ρολιτικι Κοινότθτα, παρά με 

ζνα εργαλείο οικονομικισ ολοκλιρωςθσ όπωσ θ Ευρωπαϊκι Οικονομικι Κοινότθτα. Ζτςι, 

ςτο ςχζδιο τθσ ιδρυτικισ Συνκικθσ αυτοφ του οργανιςμοφ περιλαμβάνονταν θ πρϊτθ 

Ενότθτα και το πρϊτο Ρρωτόκολλο τθσ ΕΣΔΑ, αλλά ποτζ δεν τζκθκε ςε ιςχφ81. Αξιόλογθ 

επίςθσ προςπάκεια εκείνθσ τθσ εποχισ υπιρξε το 1989 θ «Διακιρυξθ για τα Θεμελιϊδθ 

Δικαιϊματα και Ελευκερίεσ» του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου, θ Ζκκεςθ για τθ κζςπιςθ ενόσ 

«Ευρωπαϊκοφ Χάρτθ για τα Δικαιϊματα των Ραιδιϊν» και το Ψιφιςμα για τα «Δικαιϊματα 

του Ανκρϊπου και τθν Ελευκερία του Τφπου»82. Στθν Ενιαία Ευρωπαϊκι Ρράξθ του 1986 

παρατθρείται θ πρϊτθ εμφάνιςθ τθσ προςταςίασ των δικαιωμάτων ςτο πρωτογενζσ 

κοινοτικό δίκαιο, κακϊσ το προοίμιό τθσ είναι εμπνευςμζνο από τθ μζχρι τότε νομολογία 

του Δικαςτθρίου83. Σθμαντικι κα πρζπει να κεωρθκεί και θ Συνκικθ του Μάαςτριχτ, όπου 

πολλαπλαςιάηονται οι αναφορζσ ςτα Ρροοίμια και ειςάγεται το άρκρο ΣΤ, ςφμφωνα με το 

οποίο θ Ζνωςθ δεςμεφεται να ςζβεται τα κεμελιϊδθ δικαιϊματα, όπωσ κατοχυρϊνονται με 

τθν ΕΣΔΑ. Θ ςθμαςία αυτοφ του άρκρου ζγκειται ςτο γεγονόσ ότι αποτελεί τον ‘πρόγονο’ 

του ςθμερινοφ άρκρου 6 ΣΕΕ, δίνει μια νομικι διάςταςθ ςτθν προςταςία των κεμελιωδϊν 

δικαιωμάτων, θ οποία κατοχυρϊνεται ςτο πρωτογενζσ δίκαιο και παίρνει τθ κζςθ τθσ 

μεταξφ των γενικϊν αρχϊν του δικαίου τθσ Ζνωςθσ με τθν ακριβζςτερθ κωδικοποίθςθ τθσ 

νομολογίασ του ΔΕΚ και επιβάλλει ςτο δικαςτι τθν υποχρζωςθ τθσ νομολογιακισ 

διάπλαςθσ του ενωςιακοφ δικαίου των κεμελιωδϊν δικαιωμάτων λαμβάνοντασ υπόψθ τισ 

                                                           
79 Με ππνζέζεηο κεηαμχ ησλ νπνίσλ: ΓΔΚ, απφθαζε ηεο 12εο Ννεκβξίνπ 1969, ππφζεζε C-29/69, Stauder θαηά Ulm, πιι. 

1969, ΓΔΚ, απφθαζε ηεο 17εο Γεθεκβξίνπ 1970, ππφζεζε C-11/70, Internationale Handelsgesellschaft, πιι. 1970, ΓΔΚ, 

απφθαζε ηεο 13εο Μαΐνπ 1974, ππφζεζε C-4/73, Nold, πιι. 1974, ΓΔΚ, απφθαζε ηεο 28εο Οθησβξίνπ 1975, ππφζεζε C-

36/75, Rutili, πιι. 1975, ΓΔΚ, απφθαζε ηεο 13εο Γεθεκβξίνπ 1979, ππφζεζε C-44/79, Hauer, πιι. 1979, ΓΔΚ, απφθαζε 

ηεο 13εο Ινπιίνπ 1989, ππφζεζε C-5/88, Wachauf, πιι. 1989, ΓΔΚ, απφθαζε ηεο 18εο Ινπλίνπ 1991, ππφζεζε C-260/89, 

ΔΡΣ, πιι. 1991, ΓΔΚ, απφθαζε ηεο 4εο Οθησβξίνπ 1991, ππφζεζε C-159/90, Grogan, πιι. 1991  
80 E. F. Defeis, The Treaty of Lisbon and accession of the European Union to the European Convention on Human Rights, 

ILSA Journal of International and Comparative Law, Vol. 18:2, ζει. 389 
81 Μ. Πεξάθεο, Η δηθαζηηθή πξνζηαζία ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ ζηελ ΔΔ: Υάξηεο Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ, ζρέζεηο 

κε ΔΓΑ, εξκελεία επηκέξνπο δηθαησκάησλ, δηαδηθαζία κε έλδηθα κέζα, Ννκηθή Βηβιηνζήθε, Αζήλα 2015, ζει. 10, φπνπ 

θαη πινχζηα βηβιηνγξαθία 
82 Ν. Λπκνύξεο, Ο Υάξηεο ησλ Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηεο ΔΔ, Δθδφζεηο Αλη. Ν. άθθνπια, Αζήλα 2003, ζει. 13 
83 Μ. Πεξάθεο, Η δηθαζηηθή πξνζηαζία ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ ζηελ ΔΔ: Υάξηεο Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ, ζρέζεηο 

κε ΔΓΑ, εξκελεία επηκέξνπο δηθαησκάησλ, δηαδηθαζία κε έλδηθα κέζα, νπ. παξ., ζει. 38 
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κοινζσ ςυνταγματικζσ παραδόςεισ των Κρατϊν-Μελϊν84. Ραρά τθν αποτφπωςθ τθσ 

προςταςίασ των δικαιωμάτων ςτισ Συνκικεσ, ςτθν πράξθ θ προάςπιςι τουσ δεν 

εξαςφαλιηόταν επαρκϊσ εξαιτίασ των περιοριςμϊν και τθσ ζκταςθσ ελζγχου που δινόταν 

ςτο Δικαςτιριο, το οποίο εξακολουκοφςε να καλφπτει αυτό το κενό με τθ νομολογία του. Θ 

προςπάκεια τθσ Ζνωςθσ για τθν αποτελεςματικότερθ προςταςία των κεμελιωδϊν 

δικαιωμάτων φαίνεται ςτθ Συνκικθ του Άμςτερνταμ, ςτθν οποία αναγορεφονται θ 

ελευκερία, θ δθμοκρατία και το κράτοσ δικαίου ςε κεμελιϊδεισ αρχζσ τισ οποίεσ θ Ζνωςθ 

οφείλει να προαςπίηεται. Θ ελεγκτικι αρμοδιότθτα του Δικαςτθρίου επεκτείνεται και ςε 

άλλουσ τομείσ, ο ςεβαςμόσ των δικαιωμάτων αποτελεί προχπόκεςθ ζνταξθσ νζου Κράτουσ-

μζλουσ, αυξάνεται ο αρικμόσ των δικαιωμάτων και διευκρινίηεται περαιτζρω το 

περιεχόμενό τουσ. Σε όλθ τθν πορεία τθσ Κοινότθτασ/Ζνωςθσ και παρά τθ ςταδιακι πρόοδο 

προάςπιςθσ των κεμελιωδϊν δικαιωμάτων μζςω των Συνκθκϊν, υπιρχε πάντα θ ανάγκθ 

δθμιουργίασ ενόσ καταλόγου δικαιωμάτων, οι εργαςίεσ για τθν κατάρτιςθ του οποίου 

ξεκίνθςαν το 2000 με τθ Συνζλευςθ και αφοφ είχαν πλζον ωριμάςει οι κατάλλθλεσ 

ςυνκικεσ.  

 

3.4. Το άρκρο 6 τθσ Συνκικθσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

Τον Δεκζμβριο του 2000 γίνεται θ πανθγυρικι διακιρυξθ του Χάρτθ Κεμελιωδϊν 

Δικαιωμάτων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ από το Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο, τθν Επιτροπι και το 

Συμβοφλιο, ο οποίοσ αρχικά προςαρτάται ςτο ςχζδιο τθσ Συνταγματικισ Συνκικθσ, θ οποία 

δεν τζκθκε ποτζ ςε ιςχφ. Ζτςι, ςτθν πορεία γίνεται αντιγραφι των άρκρων 1-9 τθσ 

Συνταγματικισ Συνκικθσ ςτθ Συνκικθ τθσ Λιςαβόνασ και ο Χάρτθσ τοποκετείται ςτο 

ρυκμιςτικό επίπεδο των Συνκθκϊν με το άρκρο 6, το οποίο αποτελεί τθ βαςικότερθ 

διάταξθ ςε ςχζςθ με τθν προςταςία των δικαιωμάτων. Ραρά τθν αναγνϊριςθ τθσ νομικισ 

δεςμευτικότθτάσ του, παρουςιάηει υποχϊρθςθ ςε ςχζςθ με τθ Συνταγματικι Συνκικθ, 

αφοφ δεν ενςωματϊνεται ςτο κείμενο τθσ νζασ Συνκικθσ85. Από τθ μία μεριά, το γεγονόσ 

ότι δεν περιλαμβάνονται ςυνολικά οι διατάξεισ του ςτθ Συνκικθ, αλλά γίνεται παραπομπι 

ςε αυτόν, δε κα πρζπει να κεωρθκεί ότι υποβακμίηει τθν προςταςία των δικαιωμάτων, 
                                                           
84 Οπ. παξ., ζει. 39 
85 Μ. Υξπζνκάιιεο, Η πλζήθε ηεο Ληζαβφλαο θαη ε βειηίσζε ηεο δεκνθξαηίαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ζηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε, Δθδφζεηο Β. Καηζαξνχ, Αζήλα 2010, ζει. 23 
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κακϊσ υπιρχε μια τάςθ επίκλθςθσ αυτοφ από τα ενωςιακά πολιτικά και δικαςτικά όργανα 

ακόμα και πριν αποκτιςει δεςμευτικό χαρακτιρα86, ενϊ ταυτόχρονα κεωροφνταν ότι κα 

μποροφςε να προςφζρει ερμθνευτικζσ κατευκφνςεισ ςτα εκνικά δικαςτιρια ςτισ 

περιπτϊςεισ εφαρμογισ μζτρων που ςχετίηονται με τθν προςταςία των ανκρωπίνων 

δικαιωμάτων87. Από τθν άλλθ μεριά βζβαια, θ επιλογι τθσ μθ ενςωμάτωςθσ ςτθ Συνκικθ 

μπορεί να κεωρθκεί ωσ αδφναμθ λφςθ, διότι μαηί με τθν ΕΣΔΑ και τισ κοινζσ ςυνταγματικζσ 

παραδόςεισ αποτελοφν απλά κομμάτι των γενικϊν αρχϊν του ενωςιακοφ δικαίου, «θ 

ζνταςθ τθσ δεςμευτικότθτασ του Χάρτθ ποικίλει και υπολείπεται τθσ ενςωμάτωςισ του ςτισ 

Συνκικεσ» και θ επιλογι αυτι, όχι μόνον δε κα ανταποκρινόταν ςτο ςτάδιο ανάπτυξθσ τθσ 

ευρωπαϊκισ ενοποίθςθσ αλλά και «δε κα ιταν πάντωσ ςε κζςθ να αναβακμίςει τθν ιςχφ 

και τθ λειτουργία του Χάρτθ»88.  

Με το άρκρο 6 ο Χάρτθσ εντάςςεται ςτο πρωτογενζσ δίκαιο τθσ Ζνωςθσ αποκτϊντασ 

δεςμευτικι ιςχφ, προβλζπεται θ μελλοντικι προςχϊρθςθ τθσ Ζνωςθσ ςτθν ΕΣΔΑ και 

αναγνωρίηονται ωσ κομμάτι των γενικϊν αρχϊν του ενωςιακοφ δικαίου τα κεμελιϊδθ 

δικαιϊματα, όπωσ κατοχυρϊνονται από τθν ΕΣΔΑ και απορρζουν από τισ κοινζσ 

ςυνταγματικζσ παραδόςεισ των Κρατϊν-μελϊν.  

Ριο ςυγκεκριμζνα θ πρϊτθ παράγραφοσ του άρκρου εξυπθρετεί τρεισ ςκοποφσ. Ρρϊτον, 

κακιςτά τον Χάρτθ αυτόνομθ και νομικά δεςμευτικι πθγι του ευρωπαϊκοφ δικαίου και του 

δίνει ανϊτατθ τυπικι ιςχφ89. Εφόςον ο Χάρτθσ γίνεται ιςόκυροσ των Συνκθκϊν, το 

πρωτογενζσ ευρωπαϊκό δίκαιο βαςίηεται πλζον ςτθ Συνκικθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, τθ 

Συνκικθ Λειτουργίασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και τον Χάρτθ Κεμελιωδϊν Δικαιωμάτων. 

Δεφτερον, δίνονται διαβεβαιϊςεισ για τθ μθ επζκταςθ των αρμοδιοτιτων τθσ ΕΕ ςε βάροσ 

των εκνικϊν αρμοδιοτιτων, κακϊσ, εξαιτίασ τθσ υπεροχισ που αποκτά πλζον ο Χάρτθσ, 

δθμιουργείται ο φόβοσ τθσ διεφρυνςθσ των αρμοδιοτιτων τθσ ςε τομείσ εκτόσ των 

Συνκθκϊν. Τρίτον, κακορίηεται ο γενικόσ κανόνασ με βάςθ τον οποίο κα γίνεται θ ερμθνεία 

των δικαιωμάτων, των ελευκεριϊν και των αρχϊν του Χάρτθ, θ οποία βζβαια 

                                                           
86 Ι. Κπξηηζάθε, Η πξνζηαζία ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ ζηελ ΔΔ, ζην Μ. Υξπζνκάιιεο (επηκ.) Η πλζήθε ηεο 

Ληζαβφλαο: ζεκαηηθέο πξνζεγγίζεηο, Δθδφζεηο Βαζ. Ν. Καηζαξνχ, Αζήλα 2009, ζει.41 
87 Μ. Κξεηηθόο, Άξζξν 2, ζην Β. Υξηζηηαλφο, νπ. παξ., ζει. 35 
88 Γ. Παπαδεκεηξίνπ ζην Λ. Παπαδνπνύινπ, Η πξνζηαζία ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ ζε ελσζηαθφ επίπεδν θαη ν Υάξηεο: 

Η πξνδξνκηθή ζθέςε θαη ε ζπκβνιή ηνπ Γηψξγνπ Παπαδεκεηξίνπ, ζην χληαγκα, Γεκνθξαηία θαη Πνιηηεηαθνί Θεζκνί. 

Μλήκε Γηψξγνπ Παπαδεκεηξίνπ Ι, Δπηζηεκνληθφ πλέδξην πνπ δηνξγαλψζεθε ζηελ Αζήλα ζηηο 3-4 Ινπλίνπ 2010, Δθδφζεηο 

άθθνπια, Αζήλα-Θεζζαινλίθε, ζει. 201-202 
89 Β. Σδέκνο, Δηζαγσγή-Πξννίκην, ζην Β. Σδέκνο & Α. Βιαρνγηάλλεο, νπ. παξ., ζει. 11 
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διευκρινίηεται ςτα άρκρα 51-54 του προαναφερκζντοσ κειμζνου και θ δεςμευτικότθτά του 

ενιςχφεται με τθν επανάλθψθ τθσ διατφπωςθσ ςτο άρκρο 52 παρ. 7 του Χάρτθ και ςτο 

προοίμιό του. Αυτό το ςφςτθμα των επεξθγιςεων που υιοκετείται από τον Χάρτθ, παρά τισ 

όποιεσ επιφυλάξεισ ζχουν διατυπωκεί, φαίνεται να είναι χριςιμο ςτθν πράξθ αφοφ το 

Δικαςτιριο κάνει ςυνεχείσ αναφορζσ ςτισ επεξθγιςεισ για να ερμθνεφςει το εκάςτοτε 

δικαίωμα90. Είναι επιπλζον αξιοπρόςεκτθ ςε αυτι τθν παράγραφο θ πρωτοτυπία του 

Χάρτθ, όπου κατοχυρϊνονται ταυτόχρονα δικαιϊματα, ελευκερίεσ και γενικζσ αρχζσ και 

αξίεσ91.  

Θ επόμενθ παράγραφοσ κάνει αναφορά ςε ζνα ηιτθμα που ζχει απαςχολιςει τθν Ζνωςθ 

για πολλά χρόνια: τθν προςχϊρθςι τθσ ςτθν Ευρωπαϊκι Σφμβαςθ για τθν Ρροάςπιςθ των 

Δικαιωμάτων του Ανκρϊπου και των Κεμελιωδϊν Ελευκεριϊν. Στισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ 

του ’90 το Δικαςτιριο ζκρινε πωσ θ Ζνωςθ δεν είχε ακόμα τθ δυνατότθτα προςχϊρθςθσ, 

χωρίσ ςυγκεκριμζνθ τροποποίθςθ των Συνκθκϊν, κακϊσ ςτεροφνταν τθν ανάλογθ 

αρμοδιότθτα92. Ζνα επιπλζον κϊλυμα ιταν πωσ θ ίδια θ ΕΣΔΑ δεν ιταν τότε ανοιχτι προσ 

υπογραφι ςε διεκνείσ οργανιςμοφσ, αλλά μόνο ςτα μζλθ του Συμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ93. 

Με τθ μετζπειτα προςκικθ του Ρρωτοκόλλου 14 ςτθν ΕΣΔΑ, το άρκρο 6 τθσ ΣΕΕ και το 

Σχζδιο Ρροςχϊρθςθσ τθσ Ζνωςθσ ςτθν ΕΣΔΑ διαφαίνεται πωσ ζχει ανοίξει πλζον ο δρόμοσ 

για αυτό το εγχείρθμα, το οποίο κα εξελίξει και κα ενδυναμϊςει τθν προςταςία των 

δικαιωμάτων ςτθν Ευρϊπθ, κα προωκιςει το ευρωπαϊκό ςφςτθμα ςε διεκνζσ επίπεδο και 

κα ςυμβάλει ςτθν επζκταςθ και εμπζδωςθ τθσ προςταςίασ των δικαιωμάτων διεκνϊσ94. 

Από τθν άλλθ μεριά, θ διαφορά που υπάρχει ανάμεςα ςτισ δφο ζννομεσ τάξεισ, τουσ 

ςκοποφσ και τθν αυτονομία τουσ, κακϊσ και οι αρχζσ τουσ ςε ςχζςθ με τθν ερμθνεία και 

εφαρμογι των κανόνων αποτελοφν τροχοπζδθ. Εφόςον όμωσ θ ςυνφπαρξθ των δφο πθγϊν 

των κεμελιωδϊν δικαιωμάτων είναι αυτι που κα τελειοποιιςει το κανονιςτικό πλαίςιο 

αναφοράσ, κα εμπλουτίςει τα δικαιϊματα και κα ενιςχφςει τθν προςταςία τουσ, οι 

                                                           
90 Δ. Πξεβεδνύξνπ, Υάξηεο Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη Δπξσπατθή χκβαζε ησλ Γηθαησκάησλ 

ηνπ Αλζξψπνπ: ζρέζε αληαγσληζκνχ ή αιιεινζπκπιήξσζεο, ΔθεκΓΓ 2/2011, ζει. 279-302 θαη εηδηθά 281 
91 Μ. Υξπζνκάιιεο, Η αξρή ηεο αιιειεγγχεο ζηελ έλλνκε ηάμε ηεο ΔΔ: έλλνηα, πεδίν εθαξκνγήο θαη λνκηθή θχζε, 

Δθδφζεηο άθθνπια, Αζήλα-Θεζζαινλίθε 2017, ζει. 45-49 θαη ζει. 78-83 
92 Βι. ΓΔΚ, γλσκνδφηεζε ηεο 28εο Μαξηίνπ 1996, Γλψκε 2/94, Πξνζρώξεζε ηεο ΔΔ ζηελ ΔΓΑ, πιι. 1996, Μ. Πεξάθεο, 

Η πξνζηαζία ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ ζηελ ΔΔ σο δνκηθφ ζηνηρείν ηεο αξρήο ηνπ Κξάηνπο Γηθαίνπ, ζην Μ. 

Υξπζνκάιιεο, Η αξρή ηνπ Κξάηνπο Γηθαίνπ ζηελ έλλνκε ηάμε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, Ννκηθή Βηβιηνζήθε, Αζήλα 2018, 

ζει. 54 
93 E. F. Defeis, νπ. παξ., ζει. 390-391 
94 Λ. Α. ηζηιηάλνο, Δπξσπατθή χκβαζε Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ: εξκελεία θαη‟ άξζξν: δηθαηψκαηα, παξαδεθηφ, 

δίθαηε ηθαλνπνίεζε, εθηέιεζε, Ννκηθή Βηβιηνζήθε 2013, ζει. 18 
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ςυντάκτεσ του Χάρτθ προζβλεψαν ςτο κείμενό του μια ριτρα αντιςτοιχίασ95 και μια ριτρα 

μθ υποβάκμιςθσ96 κζλοντασ να επιτφχουν τθν αρμονικι ςυνφπαρξθ αυτϊν των κειμζνων97. 

Επιπλζον, είναι άξια λόγου θ ερμθνεία που κα μποροφςε να δοκεί ςτθν παραπάνω 

διάταξθ, όπου ανάλογα με τθ γλωςςικι εκδοχι τθσ, μπορεί να υπονοεί ότι επιβάλλεται 

ςτθν Ζνωςθ θ υποχρζωςθ να πετφχει το επικυμθτό αποτζλεςμα ι είναι υποχρεωμζνθ να 

καταβάλει τθν ανάλογθ προςπάκεια98. Είναι αλικεια πωσ θ Ζνωςθ κατζβαλε πολλζσ 

προςπάκειεσ προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ, αλλά το Δικαςτιριο και ο ενωςιακόσ δικαςτισ 

ςκεπτόμενοσ ωσ ςυνταγματικόσ δικαςτισ, αποφάςιςαν να φρενάρουν αυτό το παράτολμο 

ςχζδιο με τθ Γνωμοδότθςθ 2/13, «προςτατεφοντασ το ενοποιθτικό εγχείρθμα από εμπόδια, 

που κα δθμιουργοφνταν από μία καλά μελετθμζνθ μεν, αλλά ελλιπι ςε δικλείδεσ 

αςφαλείασ και πλθμμελϊσ εξαςφαλίηουςα τθν αυτονομία τθσ ενωςιακισ ζννομθσ τάξθσ 

προςχϊρθςθ ςτθν ΕΣΔΑ»99.  

Στθν τελευταία παράγραφο κωδικοποιείται θ νομολογία που ζχει διαμορφωκεί από το 

Δικαςτιριο πριν από τθ δθμιουργία του Χάρτθ, αφοφ ορίηει πωσ τα κεμελιϊδθ δικαιϊματα 

όπωσ κατοχυρϊνονται από τθν ΕΣΔΑ και απορρζουν από τισ κοινζσ ςυνταγματικζσ 

παραδόςεισ των Κρατϊν-μελϊν , αποτελοφν μζροσ των γενικϊν αρχϊν του δικαίου τθσ ΕΕ. 

Τα άρκρα 52 και 53 του Χάρτθ λειτουργοφν ςυμπλθρωματικά για να ρυκμίςουν τθ 

ςυνδυαςτικι εφαρμογι των παραπάνω πθγϊν του δικαίου και να διευρφνουν τθν 

προςταςία των δικαιωμάτων των ευρωπαίων πολιτϊν100. Άλλωςτε περιςςότερα από τα 

μιςά δικαιϊματα του Χάρτθ προςτατεφονταν ιδθ ωσ γενικζσ αρχζσ μζςα από τθ νομολογία 

του ΔΕΚ. Σφμφωνα με τον Μ. Δ. Χρυςομάλλθ101 «θ ςθμαντικότερθ ςυνζπεια του νζου 

                                                           
95 Με ην άξζξν 52 παξ. 3 ΥΘΓΔΔ, ζχκθσλα κε ην νπνίν «ην βαζκό πνπ ν παξώλ Υάξηεο πεξηιακβάλεη δηθαηώκαηα πνπ 

αληηζηνηρνύλ ζε δηθαηώκαηα ηα νπνία δηαζθαιίδνληαη ζηελ Δπξωπαϊθή ύκβαζε γηα ηελ Πξνάζπηζε ηωλ Γηθαηωκάηωλ ηνπ 

Αλζξώπνπ θαη ηωλ Θεκειηωδώλ Διεπζεξηώλ, ε έλλνηα θαη ε εκβέιεηά ηνπο είλαη ίδηεο κε εθείλεο πνπ ηνπο απνδίδεη ε ελ ιόγω 

ύκβαζε. Η δηάηαμε απηή δελ εκπνδίδεη ην δίθαην ηεο Έλωζεο λα παξέρεη επξύηεξε πξνζηαζία». 
96 Η νπνία ζεκειηψλεηαη κέζσ ηνπ άξζξνπ 53 ΥΘΓΔΔ, θαηά ην νπνίν: «Κακία δηάηαμε ηνπ παξόληνο Υάξηε δελ πξέπεη λα 

εξκελεύεηαη ωο πεξηνξίδνπζα ή ζίγνπζα ηα δηθαηώκαηα ηνπ αλζξώπνπ θαη ηηο ζεκειηώδεηο ειεπζεξίεο πνπ αλαγλωξίδνληαη ζηα 

αληίζηνηρα πεδία εθαξκνγήο από ην δίθαην ηεο Έλωζεο, ην δηεζλέο δίθαην θαζώο θαη από ηηο δηεζλείο ζπκβάζεηο ζηηο νπνίεο 

είλαη κέξε ε Έλωζε ή όια ηα θξάηε κέιε, θαη ηδίωο από ηελ ΔΓΑ, θαζώο θαη από ηα πληάγκαηα ηωλ θξαηώλ κειώλ». 
97 Δ. Πξεβεδνύξνπ, Υάξηεο Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη Δπξσπατθή χκβαζε ησλ Γηθαησκάησλ 

ηνπ Αλζξψπνπ: ζρέζε αληαγσληζκνχ ή αιιεινζπκπιήξσζεο, νπ. παξ., ζει. 296 
98 Μ. Πεξάθεο, Η δηθαζηηθή πξνζηαζία ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ ζηελ ΔΔ: Υάξηεο Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ, ζρέζεηο 

κε ΔΓΑ, εξκελεία επηκέξνπο δηθαησκάησλ, δηαδηθαζία κε έλδηθα κέζα, νπ. παξ., ζει. 95 
99 Μ. Πεξάθεο, Η πξνζηαζία ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ ζηελ ΔΔ σο δνκηθφ ζηνηρείν ηεο αξρήο ηνπ Κξάηνπο Γηθαίνπ, 

ζην Μ. Υξπζνκάιιεο (επηκ), Η αξρή ηνπ Κξάηνπο Γηθαίνπ ζηελ έλλνκε ηάμε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, νπ. παξ., ζει. 56 
100 Ι. Κπξηηζάθε, Η πξνζηαζία ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ ζηελ ΔΔ, ζην Μ. Υξπζνκάιιεο (επηκ.), Η πλζήθε ηεο 

Ληζαβφλαο: ζεκαηηθέο πξνζεγγίζεηο, ζει. 44 
101 Μ. Υξπζνκάιιεο, Η αξρή ηεο αιιειεγγχεο ζηελ έλλνκε ηάμε ηεο ΔΔ: έλλνηα, πεδίν εθαξκνγήο θαη λνκηθή θχζε, νπ. 

παξ., ζει. 96  
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κακεςτϊτοσ είναι θ ενκάρρυνςθ των δικαςτικϊν αναφορϊν ςτον Χάρτθ και ςτα 

προςτατευόμενα από αυτόν δικαιϊματα, και μια αποφαςιςτικότερθ κακοδιγθςθ του 

Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ κατά τθν εκπλιρωςθ τθσ εκ του άρκρου 19 ΣΕΕ αποςτολισ του, 

όταν αυτό καλείται να αντιμετωπίςει αξιϊςεισ που εδράηονται ςτα προςτατευόμενα από το 

Χάρτθ δικαιϊματα». 

Ραρά τθν εξαίρεςθ του Θνωμζνου Βαςιλείου και τθσ Ρολωνίασ από τθ δεςμευτικότθτα του 

Χάρτθ ςφμφωνα με το Ρρωτόκολλο 30 και το γεγονόσ ότι μπορεί να κεωρικθκε πωσ οι 

Ευρωπαίοι πολίτεσ δεν είναι επαρκϊσ ζτοιμοι για μια Ευρϊπθ κοινϊν αξιϊν102, ο Χάρτθσ, ο 

οποίοσ κα αναλυκεί παρακάτω, παραμζνει το ςθμαντικότερο κείμενο τθσ ΕΕ πάνω ςτθν 

προςταςία των κεμελιωδϊν δικαιωμάτων. 

 

4. Ο Χάρτησ Θεμελιωδών Δικαιωμάτων τησ Ευρωπαϊκήσ Ζνωςησ - φντομη 

παρουςίαςη 

Τα δικαιϊματα που περιζχονται ςτον Χάρτθ είναι ατομικά, πολιτικά, κοινωνικά και 

οικονομικά - το οποίο ςυνιςτά και μία από τισ καινοτομίεσ του103 - ενϊ τα βαςικά 

χαρακτθριςτικά που λιφκθκαν υπόψθ κατά τθ ςφνταξι του ιταν θ οικουμενικότθτα και ο 

αδιαίρετοσ και δίκαιοσ χαρακτιρασ τουσ104. Στο προοίμιό του παρατίκενται οι ςτόχοι τθσ ΕΕ 

για εγκακίδρυςθ μιασ ςτενότερθσ και ειρθνικισ Ζνωςθσ με κοινζσ αξίεσ, τισ οποίεσ 

διαφυλάςςει και αναπτφςςει με ςεβαςμό ςτουσ πολιτιςμοφσ, τισ παραδόςεισ και τθν 

εκνικι ταυτότθτα των Κρατϊν-μελϊν τθσ. Ρεριλαμβάνει 7 κεφάλαια, τα οποία 

αποτελοφνται από 54 άρκρα και δομοφνται με βάςθ τισ αρχζσ που αναφζρονται ςτο 

προοίμιο, οι οποίεσ είναι θ αξιοπρζπεια, θ ελευκερία, θ ιςότθτα, θ αλλθλεγγφθ, θ 

ικαγζνεια και θ δικαιοςφνθ, ενϊ το τελευταίο κεφάλαιο περιλαμβάνει τισ γενικζσ διατάξεισ 

που είναι απαραίτθτεσ για τθν αρμονικι ςυνφπαρξθ του Χάρτθ με τθν προγενζςτερθ 

ζννομθ τάξθ και ειδικότερα με τθν ΕΣΔΑ. 

                                                           
102 Y. Mαc Dermott, Human rights and the Lisbon Treaty: consensus or conditionality?, Whittier Law Review, Vol. 31, 2009-

1010  
103 C. Mac Crudden, The future of the EU Charter of Fundamental Rights, Jean Monnet Working Papers 10/2001, ζει. 17, 

δηαζέζηκν ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν: http://jeanmonnetprogram.org/archive/papers/01/013001.html 
104 M. M. Stoica, European mechanisms for the protection of human rights. Charter of Fundamental Rights of the European 

Union- a historical and legal perspective, Cogito Multidisciplinary Res. J., ζει. 3 

http://jeanmonnetprogram.org/archive/papers/01/013001.html
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Ζμπνευςθ και πθγι άντλθςθσ δικαιωμάτων υπιρξαν οι ςυνταγματικζσ παραδόςεισ και οι 

διεκνείσ υποχρεϊςεισ των Κρατϊν-μελϊν, θ νομολογία του ΔΕΚ και του ΕΔΔΑ, οι 

Κοινωνικοί Χάρτεσ και θ ΕΣΔΑ. Αναφορικά με τθν τελευταία, με δεδομζνο ότι 

κατοχυρϊνονται αντίςτοιχα δικαιϊματα, ο Χάρτθσ τα αναπαράγει μεν, τα προςαρμόηει δε 

βάςει δφο κριτθρίων: του εκςυγχρονιςμοφ και τθσ απλοποίθςθσ του κειμζνου105. Φαίνεται 

λοιπόν ότι ο Χάρτθσ υπερτερεί ζναντι τθσ ΕΣΔΑ από τθ ςτιγμι που είναι πιο ςφγχρονοσ, ζχει 

εκπονθκεί ςτο πλαίςιο τθσ Ζνωςθσ και βαςίηεται ςτισ ιδιαιτερότθτζσ τθσ. Επιπλζον, 

«προορίηεται να ςυμπλθρϊςει τθ Σφμβαςθ, παρζχοντασ προςταςία ςτισ περιπτϊςεισ 

εκείνεσ που τα όργανα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ παραβιάηουν δικαιϊματα του ανκρϊπου, 

καλφπτει με τθν εμβζλειά του το πεδίο εκείνο για το οποίο θ Σφμβαςθ δεν ζχει αρμοδιότθτα 

να αναμιχκεί»106. Ραρά τθν άποψθ ότι ο περιοριςμόσ τθσ ΕΣΔΑ ςε ατομικά και πολιτικά 

δικαιϊματα αποτελεί ζνα πλεονζκτθμά τθσ αφοφ τα παραπάνω είναι τα μόνα που μποροφν 

να προςτατευτοφν δικαςτικά107, θ ςυνφπαρξθ επιπλζον κατθγοριϊν δικαιωμάτων ςτον 

Χάρτθ αποτυπϊνει τθν επιςτθμονικι και τεχνολογικι πρόοδο και τθν εξζλιξθ των 

κοινωνικϊν αντιλιψεων ςε ςχζςθ με τα κεμελιϊδθ δικαιϊματα108. 

 

4.1. Θ ελευκερία τθσ ζκφραςθσ 

Θ ελευκερία τθσ ζκφραςθσ ωσ ζνα από τα ιςχυρότερα κεμζλια μιασ δθμοκρατικισ 

κοινωνίασ προςτατεφεται ςε εκνικό, ευρωπαϊκό και διεκνζσ επίπεδο από όλα τα 

δθμοκρατικά κράτθ. Στο πλαίςιο τθσ ΕΕ το δικαίωμα ςτθν ελευκερία τθσ ζκφραςθσ 

κατοχυρϊνεται με το άρκρο 11 του ΧΚΔΕΕ. Χωρίσ να προςδιορίηεται θ ζννοια τθσ 

ζκφραςθσ, κεωρείται πωσ περιλαμβάνει διάφορεσ μορφζσ, όπωσ τθ δράςθ ι και το 

δικαίωμα να μθ μιλιςει κάποιοσ. Ταυτόχρονα καλφπτει όχι μόνο το περιεχόμενο των ιδεϊν 

και των πλθροφοριϊν που εκφράηονται, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο αυτζσ 

                                                           
105 Δ. Πξεβεδνύξνπ, Υάξηεο Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη Δπξσπατθή χκβαζε ησλ 

Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ: ζρέζε αληαγσληζκνχ ή αιιεινζπκπιήξσζεο, νπ. παξ., ζει. 290 
106 Υ. Λ. Ρνδάθεο, Η λνκνινγία ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαζηεξίνπ ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ: Κιίλε ηνπ Πξνθξνχζηε ή 

πκβνιή ζηελ Δπξσπατθή Οινθιήξσζε;, ζην Αθηέξσκα γηα ηα πελήληα ρξφληα ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαζηεξίνπ, Ννκηθφ 

Βήκα, Σφκνο 57, Οθηψβξηνο 2009, Σεχρνο 8, ζει. 1843 
107 Λ. Παπαδνπνύινπ, Ο Δπξσπατθφο Υάξηεο θαη ε πξνζηαζία ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ ζηελ ελσζηαθή έλλνκε ηάμε, 

Σν χληαγκα 6/2001, ζει. 1267-1326, θαη εηδηθά ζει. 1284 
108 Δ. Πξεβεδνύξνπ, Υάξηεο Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη Δπξσπατθή χκβαζε ησλ 

Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ: ζρέζε αληαγσληζκνχ ή αιιεινζπκπιήξσζεο, νπ. παξ., ζει. 296 



Digesta Γημοσιεύματα -Β. Καξακέξνπ: Tν γισζζηθφ θαζεζηψο ηεο επξσπατθήο έλσζεο   46 

 

μεταφζρονται109. Ζτςι, ςυνδζεται ςτενά με τθ γλϊςςα, αφοφ αυτι αποτελεί το πιο ςφνθκεσ 

μζςο ζκφραςθσ, και θ ελευκερία τθσ ζκφραςθσ ςυνδζεται κατ’ επζκταςθ με τθν ελευκερία 

τθσ πρόςβαςθσ ςτθ γλϊςςα110. Θ ίδια θ γλϊςςα αποτελεί ςυςτατικό ςτοιχείο τθσ 

ελευκερίασ τθσ ζκφραςθσ111, ενϊ και θ γλωςςικι πολυμορφία112 μπορεί να κεωρθκεί ωσ 

ειδικι εκδιλωςθ τθσ ζκφραςθσ113. Το γεγονόσ ότι περιλαμβάνει τθν ελευκερία λιψθσ ι 

μετάδοςθσ πλθροφοριϊν ι ιδεϊν ςυνεπάγεται πωσ αυτι θ ανταλλαγι γίνεται ςε γλϊςςα 

κατανοθτι. Από τθ βιβλιογραφία δεν ζχει δοκεί ιδιαίτερθ προςοχι για ενδεχόμενουσ 

περιοριςμοφσ ςτθ χριςθ των γλωςςϊν ι για πικανι γζννθςθ ζμμεςων δικαιωμάτων για τισ 

γλϊςςεσ των μειονοτιτων ενϊ και θ νομολογία είναι περιοριςμζνθ ςε αυτό το κζμα114. 

Αντίκετα, θ εκνικι και διεκνισ νομολογία ζχει αντιμετωπίςει υποκζςεισ, ςτισ οποίεσ ζχει 

γίνει διαχωριςμόσ μεταξφ ιδιωτικισ και δθμόςιασ χριςθσ τθσ γλϊςςασ - με τισ περιπτϊςεισ 

τθσ δθμόςιασ χριςθσ να πλειοψθφοφν – και ζχει κζςει περιοριςμοφσ ςτθν ελευκερία τθσ 

ζκφραςθσ ςε ςυγκεκριμζνθ γλϊςςα115. Στθν Ζνωςθ ανάλογεσ καταςτάςεισ ζχουν 

αντιμετωπιςτεί με τθν επίκλθςθ άλλων άρκρων ι προςτατεφονται μζςω διαφορετικϊν 

αρχϊν του ενωςιακοφ δικαίου κι αυτόσ είναι πικανότατα ο λόγοσ που θ νομολογία 

εμφανίηεται τόςο φτωχι. 

 

4.2. Το δικαίωμα ςτθν εκπαίδευςθ 

Σκοπόσ του εν λόγω δικαιϊματοσ είναι θ εξαςφάλιςθ τθσ δωρεάν υποχρεωτικισ 

εκπαίδευςθσ, θ κζςπιςθ τθσ πρόςβαςθσ ςτθν επαγγελματικι και ςυνεχι κατάρτιςθ για 

τουσ ενιλικεσ, θ ελευκερία ίδρυςθσ εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων και το δικαίωμα των γονζων 

να εξαςφαλίηουν τθν εκπαίδευςθ των παιδιϊν τουσ ςφμφωνα με τισ πεποικιςεισ τουσ. 

Κατοχυρϊνεται με το άρκρο 14 του ΧΚΔΕΕ και εντάςςεται ςτα δικαιϊματα αλλθλεγγφθσ116 

                                                           
109 L. Woods, Art 11 – Freedom of expression and information, ζην S. Peers, T. Hervey, J. Kenner & A. Ward, νπ. παξ., ζει. 

321 
110 M. S. Mac Dougal, H. D Lasswell & L. Chen, Human rights and world public order, Yale University Press, New Haven, 

USA 1980, ζει. 726  
111 F. de Varennes, Language, minorities and human rights, νπ. παξ., ζει. 33, φπνπ θαη πινχζηα βηβιηνγξαθία 
112 Όπσο εμαζθαιίδεηαη κε ην άξζξν 22 ηνπ ΥΘΓΔΔ 
113 L. Woods, Art 11 – Freedom of expression and information, ζην S. Peers, T. Hervey, J. Kenner & A. Ward, νπ. παξ., ζει. 

314 φπνπ θαη πινχζηα βηβιηνγξαθία 
114 Βι. ελδεηθηηθά ΓΔΔ, απφθαζε ηεο 3εο Μαξηίνπ 2011, ππφζεζε C-134/10, Δπηηξνπή θαηά Βειγίνπ, πιι. 2011, ΓΔΚ, 

απφθαζε ηεο 26εο Ινπλίνπ 1997, ππφζεζε C-368/95, Familiapress, πιι. 1997 
115 Βι. αλαιπηηθά F. de Varennes, Language, minorities and human rights, νπ. παξ., ζει. 34-53 
116 Μ. Υξπζνκάιιεο, Η αξρή ηεο αιιειεγγχεο ζηελ έλλνκε ηάμε ηεο ΔΔ: έλλνηα, πεδίν εθαξκνγήο θαη λνκηθή θχζε, νπ. 

παξ., ζει. 94 
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ι ςτθν ομάδα των οικονομικϊν, κοινωνικϊν και πολιτιςμικϊν αγακϊν με τθν ζννοια ότι 

βοθκάει ςτθν ζνταξθ του ατόμου ςτο κοινωνικό ςφνολο κι αποτελεί επιπλζον ζνα 

ανκρϊπινο δικαίωμα κακϊσ είναι ςυνδεδεμζνο με τθν ευθμερία του κοινωνικοφ ςυνόλου 

και τθ ςωςτι λειτουργία τθσ πολιτείασ117. Εμπνζεται από το άρκρο 2 του Ρρόςκετου 

Ρρωτοκόλλου τθσ ΕΣΔΑ και τισ κοινζσ ςυνταγματικζσ παραδόςεισ των Κρατϊν-μελϊν, και 

ςυνδζεται με το άρκρο 10 του Ευρωπαϊκοφ Κοινωνικοφ Χάρτθ, το ςθμείο 15 του Κοινοτικοφ 

Χάρτθ των Κεμελιωδϊν Κοινωνικϊν Δικαιωμάτων των Εργαηομζνων, το άρκρο 26 τθσ 

Οικουμενικισ Διακιρυξθσ για τα Ανκρϊπινα Δικαιϊματα, το άρκρο 13 του Διεκνοφσ 

Συμφϊνου για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Μορφωτικά Δικαιϊματα, τα άρκρα 28 και 29 

τθσ Διεκνοφσ Σφμβαςθσ για τα Δικαιϊματα του Ραιδιοφ και το άρκρο 5 τθσ Σφμβαςθσ τθσ 

UNESCO κατά των διακρίςεων ςτθν εκπαίδευςθ. Ωςτόςο αποκτά μία άλλθ διάςταςθ και 

λειτουργεί διαφορετικά μζςα ςτο πλαίςιο τθσ ΕΕ, αφοφ ζχει ςυνδεκεί άμεςα με τθν 

οικονομικι ολοκλιρωςθ και ειδικότερα με τθν ελεφκερθ κυκλοφορία των εργαηομζνων, 

τθν ελεφκερθ παροχι υπθρεςιϊν και τθν ελευκερία εγκατάςταςθσ, τθ μθ διάκριςθ λόγω 

εκνικότθτασ και τθν ευρωπαϊκι ικαγζνεια118. Κατά το παρελκόν το Δικαςτιριο δεν ζχει 

αναφερκεί ςτο εν λόγω δικαίωμα ωσ γενικι αρχι του κοινοτικοφ δικαίου, αλλά ζχει 

εξαςφαλίςει τθν προςταςία του μζςα ςτο πλαίςιο τθσ ελεφκερθσ κυκλοφορίασ119. Ζτςι, ςτισ 

αποφάςεισ του κεντρικό ρόλο ζχουν δφο κριτιρια: αν ζνα πρόςωπο ζχει τθν ιδιότθτα του 

εργαηόμενου ι του εκπαιδευόμενου120, με ςτόχο να ενκαρρυνκεί θ ελεφκερθ κυκλοφορία, 

ενϊ οι όποιοι περιοριςμοί και προχποκζςεισ εφαρμόηονται ςφμφωνα με τθν Οδθγία 

2004/38121. Ραρ’ όλα αυτά παρουςιάηει ενδιαφζρον το γεγονόσ ότι, παρά τθ κζςθ ςε ιςχφ 

του Χάρτθ, το ΔΕΕ εξακολουκεί να ςυνδζει τθν προςταςία του δικαιϊματοσ με τθν 

ελεφκερθ κυκλοφορία και διαμονι122. 

                                                           
117 Ι. Σδηβάξαο, Άξζξν 14, ζην Β. Σδέκνο, Α. Βιαρνγηάλλεο, νπ. παξ., ζει. 176-177 
118 G. Gori, Article 14, ζην S. Peers, T. Hervey, J. Kenner & A. Ward, νπ. παξ., ζει. 402 φπνπ θαη πινχζηα βηβιηνγξαθία  
119 G. Gori, Article 14, ζην S. Peers, T. Hervey, J. Kenner & A. Ward, νπ. παξ., ζει. 421 
120 Μ. Υξπζνκάιιεο, Σα δηθαηψκαηα ησλ δηαθηλνχκελσλ ζπνπδαζηψλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ε ζπκβνιή ηεο 

λνκνινγίαο ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο ΔΔ ζηε δηακφξθσζή ηνπο, πεξηνδηθφ Digesta 2015, ζει. 163 - 190 
121 Οδεγία 2004/38/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 29εο Απξηιίνπ 2004 ζρεηηθά κε ην δηθαίσκα 

ησλ πνιηηψλ ηεο Έλσζεο θαη ησλ κειψλ ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο λα 

θπθινθνξνχλ θαη λα δηακέλνπλ ειεχζεξα ζηελ επηθξάηεηα ησλ θξαηψλ κειψλ, γηα ηελ ηξνπνπνίεζε 

ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΟΚ) αξηζ. 1612/68 θαη ηελ θαηάξγεζε ησλ Οδεγηψλ 64/221/ΔΟΚ, 68/360/ΔΟΚ, 

72/194/ΔΟΚ, 73/148/ΔΟΚ, 75/34/ΔΟΚ, 75/35/ΔΟΚ, 90/364/ΔΟΚ, 90/365/ΔΟΚ θαη 93/96/ΔΟΚ (ΔΔ L 158 

ηεο 30.4.2004, ζ. 77 έσο 123 ) 
122 G. Gori, Article 14, ζην S. Peers, T. Hervey, J. Kenner & A. Ward, νπ. παξ., ζει. 421-422 
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Ππωσ ορίηεται από τισ Συνκικεσ123, θ αρμοδιότθτα ςτον τομζα τθσ εκπαίδευςθσ ανικει ςτα 

Κράτθ-μζλθ. Τονίηεται όμωσ ότι, παρ’ όλο που το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ δε κίγει τθν 

αρμοδιότθτά τουσ όςον αφορά το περιεχόμενο τθσ διδαςκαλίασ και τθν οργάνωςθ των 

εκπαιδευτικϊν ςυςτθμάτων και τθσ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ «οφείλουν, κατά τθν 

άςκθςθ τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ αυτισ, να τθροφν το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ και, ειδικότερα, τισ 

διατάξεισ για τθν ελευκερία κυκλοφορίασ και διαμονισ ςτο ζδαφοσ των Κρατϊν-μελϊν »124.  

Αναφορικά με τον δωρεάν χαρακτιρα τθσ υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ, προκφπτει από τισ 

επεξθγιςεισ του Χάρτθ ότι δεν επιβάλλεται θ προςφορά δωρεάν υπθρεςιϊν από όλα τα 

ιδρφματα που παρζχουν υποχρεωτικι εκπαίδευςθ (και ειδικά από τα ιδιωτικά) κι οφτε 

απαγορεφεται να γίνονται επί πλθρωμι οριςμζνεσ μορφζσ διδαςκαλίασ, εφόςον το κράτοσ 

λαμβάνει μζτρα για να χορθγιςει οικονομικι αντιςτάκμιςθ. Θ νομολογία που ζχει 

διαμορφωκεί μζχρι και ςιμερα ςχετίηεται κατά κφριο λόγο με ενιςχφςεισ κι επιδόματα τα 

οποία χορθγοφνται χωρίσ διακρίςεισ ςτουσ ςπουδαςτζσ Κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ125, 

τζλθ/δίδακτρα ςπουδϊν αλλοδαπϊν φοιτθτϊν126, περιοριςμό του αρικμοφ των 

αλλοδαπϊν ςπουδαςτϊν ςε οριςμζνα προγράμματα ςπουδϊν127, υποτροφίεσ128 και 

απαγόρευςθ ίδρυςθσ ςχολϊν και δυνατότθτασ απαςχόλθςθσ ςε υπθκόουσ άλλων 

κρατϊν129. Φυςικά ςυνεπάγεται ότι με τθ φράςθ του άρκρου «Κάκε πρόςωπο», κακϊσ και 

τθν αρχι τθσ μθ διάκριςθσ, το παραπάνω δικαίωμα μποροφν να απολαμβάνουν όλοι οι 

πολίτεσ και το Δικαςτιριο διαςφάλιηε διαρκϊσ τθν ίςθ μεταχείριςθ των παιδιϊν των 

αλλοδαπϊν εργαηομζνων με τα παιδιά των γθγενϊν, όχι μόνο ςτθν πρόςβαςθ ςτθν 

εκπαίδευςθ, αλλά και ςε οτιδιποτε τθ διευκόλυνε130.  

                                                           
123 Άξζξν 165 θαη 166 ΛΔΔ 
124 ΓΔΔ, απφθαζε ηεο 13εο Απξηιίνπ 2010, ππφζεζε C-73/08, Bressol, πιι. 2010, ζθ. 28 
125 Βι. κεηαμχ άιισλ ΓΔΚ, απφθαζε ηεο 3εο Ινπιίνπ 1974, ππφζεζε C-9/74, Donato Casagrande θαηά Landeshauptstadt 

München, πιι. 1974, ΓΔΚ, απφθαζε ηεο 21εο Ινπλίνπ 1988, ππφζεζε C-39/86, Lair θαηά Universität Hannover, πιι. 

1988, ΓΔΚ, απφθαζε ηεο 21εο Ινπλίνπ 1988, ππφζεζε C-197/86, Brown θαηά Secretary of State for Scotland, πιι. 1988, 

ΓΔΚ, απφθαζε ηεο 15εο Μαξηίνπ 1989, ζπλεθδηθαζζείζεο ππνζέζεηο C-389/87 θαη C-390/87, Echternach θιπ θαηά Minister 

van Onderwijs en Wetenschappen, πιι.1989, ΓΔΚ, απφθαζε ηεο 13εο Ννεκβξίνπ 1990, ππφζεζε C-308/89, Di Leo θαηά 

Land Berlin, πιι. 1990, ΓΔΚ, απφθαζε ηεο 26εο Φεβξνπαξίνπ 1992, ππφζεζε C-3/90, Bernini θαηά Minister van 

Onderwijs en Wetenschappen, πιι. 1992 
126 Βι. ελδεηθηηθά ΓΔΚ, απφθαζε ηεο 13εο Ινπιίνπ 1983, ππφζεζε C-152/82, Forcheri, πιι. 1983, ΓΔΚ, απφθαζε ηεο 13εο 

Φεβξνπαξίνπ 1985, ππφζεζε C-293/83, Gravier, πιι. 1985, ΓΔΚ, απφθαζε ηεο 27εο επηεκβξίνπ 1988, ππφζεζε C-

263/86, Humbel θαη Edel, πιι. 1988 
127 Βι. ελδεηθηηθά ππφζεζε Bressol  
128 Βι. κεηαμχ άιισλ ΓΔΚ, απφθαζε ηεο 27εο επηεκβξίνπ 1988, ππφζεζε C-235/87, Matteucci, πιι. 1988, ΓΔΚ, 

απφθαζε ηεο 18εο Ννεκβξίνπ 2008, ππφζεζε C-158/07, Förster, πιι. 2008 
129 Βι. κεηαμχ άιισλ ΓΔΚ, απφθαζε ηεο 15εο Μαξηίνπ 1988, ππφζεζε C-147/86, Δπηηξνπή θαηά Διιάδαο, πιι. 1988, 

ΓΔΚ, απφθαζε ηεο 2εο Ινπιίνπ 1996, ππφζεζε C-290/94, Δπηηξνπή θαηά Διιάδαο, πιι. 1996  
130 G. Gori, Article 14, ζην S. Peers, T. Hervey, J. Kenner & A. Ward, νπ. παξ., ζει. 403 
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Κατά το παρελκόν θ εξαςφάλιςθ του δικαιϊματοσ και θ ανάλθψθ δράςθσ ςτον τομζα τθσ 

εκπαίδευςθσ και τθσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ αποτελοφςε περιςςότερο ςυνζπεια τθσ 

ολοκλιρωςθσ τθσ εςωτερικισ αγοράσ, ενϊ πλζον ζχει αντικαταςτακεί από τα δικαιϊματα 

που περιβάλλουν τθν ζννοια τθσ ευρωπαϊκισ ικαγζνειασ, θ οποία αποτελεί τθ κεμελιϊδθ 

ιδιότθτα του κάκε πολίτθ τθσ Ζνωςθσ131. Αρχι για τθν αναγνϊριςθ των δικαιωμάτων υπζρ 

των διακινοφμενων ςπουδαςτϊν αποτζλεςε θ υπόκεςθ Gravier, ενϊ ςτο τζλοσ τθσ 

δεκαετίασ του ’90 αναπτφχκθκε μία νζα ςειρά νομολογίασ, θ οποία, βαςιηόμενθ κυρίωσ ςτο 

κεςμό τθσ ευρωπαϊκισ ικαγζνειασ, ενίςχυςε και εμπλοφτιςε αυτά τα δικαιϊματα132. 

Τζλοσ, με δεδομζνο ότι το δικαίωμα ςτθν εκπαίδευςθ ςυνδζεται άμεςα με τθν εργαςία και 

τθν επαγγελματικι αποκατάςταςθ, επεκτείνεται περαιτζρω και ςτο δικαίωμα του ατόμου 

για πρόςβαςθ ςτθ ςυνεχι και επαγγελματικι κατάρτιςθ. Θ αλικεια είναι πωσ θ Ζνωςθ, 

παρά το γεγονόσ ότι δεν ζχει κοινι εκπαιδευτικι πολιτικι και οι δράςεισ περιορίηονται 

κατά κφριο λόγο ςε επίπεδο ιπιου δικαίου (soft law)133, ζχει αναπτφξει και προωκεί 

προγράμματα όπωσ το Erasmus για τθν ανϊτατθ εκπαίδευςθ, το Leonardo da Vinci για τθν 

επαγγελματικι κατάρτιςθ, το Comenius για τθ μζςθ εκπαίδευςθ και το Grundtvig για τθν 

εκπαίδευςθ των ενθλίκων, όπωσ ζχουν αναλυκεί προθγουμζνωσ. 

Από τθ ςτιγμι που το Δικαςτιριο πριν από τθ κζςθ ςε ιςχφ του Χάρτθ, αλλά και μετά 

ςυνθκίηει να κάνει αναφορζσ ςτθν ΕΣΔΑ και ςτθ νομολογία του Ευρωπαϊκοφ Δικαςτθρίου 

Δικαιωμάτων του Ανκρϊπου, είναι άξιεσ αναφοράσ επιπλζον οριςμζνεσ υποκζςεισ του 

ΕΔΔΑ, οι οποίεσ ςχετίηονται με το δικαίωμα ςτθν εκπαίδευςθ, τισ διακρίςεισ και τθ γλϊςςα 

διδαςκαλίασ134. Θ υπόκεςθ ‘Relating to certain aspects of the laws on the use of languages 

in education in Belgium’ v. Belgium135 ςχετίηεται με τθν εκπαίδευςθ παιδιϊν γαλλόφωνων 

γονιϊν μειονότθτασ που κατοικεί ςτθ Φλάνδρα του Βελγίου (θ οποία αποτελεί 

ολλανδόφωνο κομμάτι τθσ χϊρασ), όπου τα δθμόςια ςχολεία χρθςιμοποιοφν τθν 

                                                           
131 Οπ. παξ., ζει. 415 
132 Μ. Υξπζνκάιιεο, Σα δηθαηψκαηα ησλ δηαθηλνχκελσλ ζπνπδαζηψλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ε ζπκβνιή ηεο 

λνκνινγίαο ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο ΔΔ ζηε δηακφξθσζή ηνπο, νπ. παξ., ζει. 169  
133 Δ. Κνπηίδνπ, Γηα βίνπ κάζεζε κε φξνπο δηαπνιηηηζκηθφηεηαο: επξσπατθφ θαη ειιεληθφ ζεζκηθφ πιαίζην θαη εθαξκνγή 

ηνπ, ΑΠΘ 2013, ζει. 37 φπνπ θαη πινχζηα βηβιηνγξαθία 
134 Βι. αλαιπηηθφηεξα M. Paz, The failed promise of language rights: A critique of the international language tights regime, 

Harvard International Law Journal, Vol. 54, No. 1, 2013, ζει. 182 φπνπ θαη πινχζηα βηβιηνγξαθία 
135 ΔΓΓΑ, απφθαζε ηεο 9/2/1967, αξηζκνί αηηήζεσλ 1474/62, 1677/62, 1691/62, 1769/63, 1994/63 θαη 2126/64, Case 

„Relating to certain aspects of the laws on the use of languages in education in Belgium‟ v. Belgium, δηαζέζηκε: 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22display%22:[%220%22],%22languageisocode%22:[%22ENG%22],%22appno%22:[%2

21474/62%22,%221677/62%22,%221691/62%22,%221769/63%22,%221994/63%22,%222126/64%22],%22documentcolle

ctionid2%22:[%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-57524%22]} 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22display%22:[%220%22],%22languageisocode%22:[%22ENG%22],%22appno%22:[%221474/62%22,%221677/62%22,%221691/62%22,%221769/63%22,%221994/63%22,%222126/64%22],%22documentcollectionid2%22:[%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-57524%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22display%22:[%220%22],%22languageisocode%22:[%22ENG%22],%22appno%22:[%221474/62%22,%221677/62%22,%221691/62%22,%221769/63%22,%221994/63%22,%222126/64%22],%22documentcollectionid2%22:[%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-57524%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22display%22:[%220%22],%22languageisocode%22:[%22ENG%22],%22appno%22:[%221474/62%22,%221677/62%22,%221691/62%22,%221769/63%22,%221994/63%22,%222126/64%22],%22documentcollectionid2%22:[%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-57524%22]}
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ολλανδικι γλϊςςα, τθ ςτιγμι που ιδιωτικά ςχολεία χρθςιμοποιοφν τθ γαλλικι. 

Επικαλοφμενοι το δικαίωμά τουσ να εξαςφαλίηουν τθν εκπαίδευςθ των παιδιϊν τουσ με 

βάςθ τισ κρθςκευτικζσ, φιλοςοφικζσ και παιδαγωγικζσ πεποικιςεισ τουσ, ιςχυρίςτθκαν 

πωσ θ μθτρικι γλϊςςα ενόσ ατόμου είναι τόςο ουςιϊδθσ όςο και οι κρθςκευτικζσ του 

πεποικιςεισ, και το γεγονόσ ότι τα παιδιά δε λάμβαναν εκπαίδευςθ ςτα γαλλικά 

αλλοτρίωνε τθν προςωπικότθτά τουσ και τθν πολιτιςμικι τουσ ταυτότθτα. Για το ΕΔΔΑ 

όμωσ θ ερμθνεία των όρων κρθςκευτικζσ και φιλοςοφικζσ δεν περιλαμβάνει τισ γλωςςικζσ 

προτιμιςεισ, κακϊσ θ γλϊςςα (ςε αντίκεςθ με τισ κρθςκευτικζσ και φιλοςοφικζσ 

πεποικιςεισ) είναι μζςο επικοινωνίασ, που διαφζρει από τθν ταυτότθτα και ο ςτόχοσ τθσ 

γλϊςςασ διδαςκαλίασ είναι να προωκιςει μια καλι γνϊςθ τθσ γλϊςςασ τθσ περιοχισ και 

να πετφχει γλωςςικι ενότθτα. Στθν υπόκεςθ τθσ Κφπρου κατά τθσ Τουρκίασ136 γίνεται 

λόγοσ για τθν εκπαίδευςθ των ελλθνοκφπριων ςτα ςχολεία τθσ βόρειασ Κφπρου. Ραρ’ όλο 

που τα παιδιά είχαν τθ δυνατότθτα να παρακολουκιςουν το δθμοτικό ςχολείο, θ 

δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ παρζχονταν μόνο ςε τουρκόφωνα ι αγγλόφωνα ςχολεία, και 

ςε περίπτωςθ που παρακολουκοφςαν ςχολείο ςτο νότιο κομμάτι υπιρχαν περιοριςμοί 

ςτθν επιςτροφι τουσ ςτο βόρειο. Συνεπϊσ, ςφμφωνα με το ΕΔΔΑ, αν και δεν υπιρχε 

παραβίαςθ του δικαιϊματοσ ςτθν εκπαίδευςθ κακϊσ δεν ορίηεται ςυγκεκριμζνθ γλϊςςα 

διδαςκαλίασ, το να ςυνεχιςτεί θ μόρφωςθ των παιδιϊν εκεί δεν ιταν ρεαλιςτικό τθ ςτιγμι 

που θ εκπαίδευςθ τουσ είχε ιδθ ξεκινιςει ςε ελλθνόφωνο ςχολείο και δε γνϊριηαν 

επαρκϊσ τισ άλλεσ δφο γλϊςςεσ. Τζλοσ, θ υπόκεςθ Oršuš and others v. Croatia137 

αναφζρεται ςτθν εκπαίδευςθ των ομά ςτθν Κροατία και ειδικότερα ςτθν αδυναμία τουσ 

να ενςωματωκοφν ςτισ μικτζσ τάξεισ και να προχωριςουν ςτο ςχολείο. Ρροβάλλοντασ ωσ 

εμπόδιο τθν ανεπάρκεια των παιδιϊν ςτθν κροατικι γλϊςςα (θ οποία αποτελεί και τθ 

γλϊςςα διδαςκαλίασ των ςχολείων), τα διαχϊριςαν από τισ κοινζσ τάξεισ και 

παρακολοφκθςαν τάξεισ που αποτελοφνταν μόνο από παιδιά ομά (παρόμοιοσ 

διαχωριςμόσ ζγινε και ςτθν υπόκεςθ138 ςτθν οποία τα παιδιά ομά απομονϊκθκαν από τα 

παιδιά τθσ περιοχισ), ϊςτε να αποκτιςουν τισ κατάλλθλεσ γλωςςικζσ δεξιότθτεσ και ςτθ 

ςυνζχεια να ενταχκοφν ξανά ςτισ μικτζσ τάξεισ. Αν και το πρόγραμμα διδαςκαλίασ αυτϊν 
                                                           
136 ΔΓΓΑ, απφθαζε ηεο 9/5/2001, αξηζκφο αίηεζεο 25781/94, Case of Cyprus v. Turkey, δηαζέζηκε: 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-59454%22]} 
137 ΔΓΓΑ, απφθαζε ηεο 16/3/2010, αξηζκφο αίηεζεο 15766/03, Case of Oršuš and others v. Croatia, δηαζέζηκε: 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22tabview%22:[%22document%22],%22itemid%22:[%22001-97689%22]} 
138 ΔΓΓΑ, απφθαζε ηεο 5/6/2008, αξηζκφο αίηεζεο 32526/05, Τπφζεζε ακπάλε θ.ι.π. θαηά ηεο Διιάδνο, δηαζέζηκε: 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-165890%22]} 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-59454%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22tabview%22:[%22document%22],%22itemid%22:[%22001-97689%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-165890%22]}
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των τάξεων ιταν διαφοροποιθμζνο, δεν ιταν με τζτοιο τρόπο ϊςτε να βοθκιςει ςτθ 

γριγορθ εκμάκθςθ τθσ γλϊςςασ. Στισ δφο προαναφερκείςεσ υποκζςεισ λοιπόν είναι 

εμφανζσ ότι θ γλϊςςα αντιμετωπίηεται ωσ τροχοπζδθ για τθν άςκθςθ του δικαιϊματοσ 

ςτθν εκπαίδευςθ και ειδικότερα για τθν ίςθ μεταχείριςθ των εκπαιδευόμενων. 

Ραρουςιάηει ενδιαφζρον, όμωσ, ο τρόποσ αντιμετϊπιςθσ τθσ υπόκεςθσ τθσ Κροατίασ ςε 

ςχζςθ με τθν υπόκεςθ τθσ Τςεχίασ139. Ενϊ ςτθν πρϊτθ προάγεται θ κυρίαρχθ γλϊςςα και θ 

γλϊςςα τθσ μειονότθτασ αντιμετωπίηεται ωσ εμπόδιο ςτθν εκπαίδευςθ, ςτθ δεφτερθ 

γίνεται αναφορά ςτθ ςυνειςφορά των ομά ςτθν πολιτιςμικι ποικιλομορφία μζςω τθσ 

γλϊςςασ τουσ140, ςτθ λιψθ μζτρων για τθν προςταςία τθσ γλϊςςασ, τθσ κουλτοφρασ, των 

παραδόςεων και τθσ ταυτότθτάσ τουσ141 και ςτθν πρόταςθ για δίγλωςςθ εκπαίδευςθ ι 

εκπαίδευςθ ςτθ μθτρικι γλϊςςα, βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ τθσ εκπαίδευςθσ και προαγωγι 

τθσ διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ. Τζλοσ, το γλωςςικό ηιτθμα ςτθν εκπαίδευςθ 

απαςχόλθςε το ΕΔΔΑ και ςτθν υπόκεςθ Catan κ.α. κατά Μολδαβίασ και ωςίασ142, θ οποία 

προιλκε από τρεισ προςφυγζσ που αςκικθκαν κατά τθσ Δθμοκρατίασ τθσ Μολδαβίασ και 

τθσ ωςικισ Ομοςπονδίασ από Μολδαβοφσ, οι οποίοι ηοφςαν ςτθν Υπερδνειςτερία και 

φοιτοφςαν ςε τρία ςχολεία εκεί, τα οποία ζκλειςαν βίαια λόγω τθσ γλϊςςασ που 

χρθςιμοποιοφνταν. Οι επίςθμεσ γλϊςςεσ ιταν θ ρωςικι, θ ουκρανικι και θ μολδαβικι, και 

θ τελευταία ζπρεπε να γράφεται με το κυριλλικό αλφάβθτο, αφοφ το λατινικό 

απαγορεφονταν και οι αρχζσ λάμβαναν μζτρα για το κλείςιμο των ςχολείων που το 

χρθςιμοποιοφςαν. Οι προςφεφγοντεσ ςτθρίχκθκαν ςτο γεγονόσ ότι αυτι θ μορφι τθσ 

γλϊςςασ δεν αναγνωριηόταν πουκενά αλλοφ εκτόσ τθσ Υπερδνειςτερίασ κι οφτε 

χρθςιμοποιοφνταν από τθ διοίκθςι τθσ, περιορίηοντασ ζτςι τισ πικανότθτεσ να ςυνεχίςουν 

οι μακθτζσ ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ και να απαςχολθκοφν μελλοντικά, κι επιπλζον 

ςτο ότι δεν ζγινε ςεβαςτό το δικαίωμά τουσ για εκπαίδευςθ βαςιςμζνθ ςτισ φιλοςοφικζσ 

τουσ πεποικιςεισ. Σφμφωνα με το ΕΔΔΑ τα μζτρα που λιφκθκαν ςυνιςτοφν παραβίαςθ των 

δικαιωμάτων για πρόςβαςθ ςε εκπαιδευτικά ιδρφματα, ςτθν εκπαίδευςθ ςτθν εκνικι 

γλϊςςα και ςτθ διαςφάλιςθ τθσ εκπαίδευςθσ και διδαςκαλίασ των παιδιϊν ςφμφωνα με 

                                                           
139 ΔΓΓΑ, απφθαζε ηεο 13/11/2007, αξηζκφο αίηεζεο 57325/00, Case of D.H. and others v. The Czech Republic, δηαζέζηκε: 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-83256%22]} 
140 Council of Europe, Parliamentary Assembly, Recommendation No 1203 (1993) on Gypsies in Europe  
141 Council of Europe, Parliamentary Assembly, Recommendation No 1557 (2002) on the Legal Situation of the Roma in 

Europe  
142 ΔΓΓΑ, απφθαζε ηεο 19/10/2012, αξηζκνί αηηήζεσλ 43370/04, 8252/05 θαη 18454/06, Τπφζεζε Catan θ.α. θαηά 

Μνιδαβίαο θαη Ρσζίαο, δηαζέζηκε: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-127530%22]} 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-83256%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-127530%22]}
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τισ φιλοςοφικζσ πεποικιςεισ των γονζων, και φαίνεται πωσ θ πολιτικι τθσ Δθμοκρατίασ τθσ 

Υπερδνειςτερίασ για τθ γλϊςςα είχε ςκοπό να επιβάλει τθ ρωςοποίθςθ τθσ γλϊςςασ και 

τθσ κουλτοφρασ τθσ μολδαβικισ κοινότθτασ που ηει ςτθν περιοχι. 

Στενά ςυνδεδεμζνθ θ γλϊςςα με τθν εκπαίδευςθ, κακϊσ χωρίσ να κακορίηεται θ γλϊςςα 

διεξαγωγισ τθσ εκπαίδευςθσ, το εν λόγω δικαίωμα δε κα είχε νόθμα αν δεν υποδιλωνε το 

δικαίωμα μάκθςθσ ςτθν εκνικι ι ςε μία από τισ εκνικζσ γλϊςςεσ, αποδεικνφεται ότι άλλεσ 

φορζσ αποτελεί εμπόδιο ι μζςο άςκθςθσ πολιτικισ, κι άλλεσ αναγνωρίηεται ωσ κομμάτι τθσ 

ταυτότθτασ, μζςο άςκθςθσ πολιτιςμοφ κι ζνδειξθσ τθσ υπεροχισ τθσ διαφορετικότθτασ 

μεταξφ των λαϊν τθσ Ζνωςθσ. 

 

4.3. Θ απαγόρευςθ διακρίςεων 

Θ απαγόρευςθ των διακρίςεων περιλαμβάνεται ςτισ αρχζσ τθσ Ζνωςθσ143 και 

κατοχυρϊνεται ςαν δικαίωμα με το άρκρο 21 του ΧΚΔΕΕ, ενϊ βρίςκεται ςε ςτενι 

ςυνάφεια με πολλά άλλα άρκρα, διζπει το ευρωπαϊκό και το διεκνζσ δίκαιο, και 

εμφανίηεται ςυχνά με ςχετικζσ αναφορζσ ςτθ νομολογία. Είναι θ «πρϊτθ χρονικά και 

κεμελιωδζςτερθ εξελικτικά αρχι του ενωςιακοφ δικαίου επί τθσ οποίασ δομικθκαν οι 

πρϊτεσ δεκαετίεσ τθσ ευρωπαϊκισ ολοκλιρωςθσ»144 και παρά τον αρχικό περιοριςμό τθσ 

ςτο κριτιριο τθσ ικαγζνειασ145 και τθ ρφκμιςθ για τθν απαγόρευςθ διάκριςθσ μεταξφ 

ανδρϊν και γυναικϊν ςε κζματα αμοιβισ146, μελλοντικά επεκτάκθκε και ςε άλλα 

χαρακτθριςτικά. Υπάρχει μεγάλθ ςυνάφεια με τθν αρχι τθσ ιςότθτασ, θ οποία απορρζει 

μεν από αυτιν, αλλά είναι πιο διευρυμζνθ ςε ςχζςθ με το ςτενό πλαίςιο τθσ αρχισ τθσ μθ 

διάκριςθσ. Θ απαγόρευςθ των διακρίςεων «αποτυπϊνει τθ βαςικι ζκφανςθ που λαμβάνει 

θ αρχι τθσ ιςότθτασ ςε μία ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ» και «αποκρυςταλλϊνει το 

                                                           
143 Όπσο νξίδεη ην άξζξν 2 ΔΔ «Η Έλωζε βαζίδεηαη ζηηο αμίεο ηνπ ζεβαζκνύ ηεο αλζξώπηλεο αμηνπξέπεηαο, ηεο ειεπζεξίαο, 

ηεο δεκνθξαηίαο, ηεο ηζόηεηαο, ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ, θαζώο θαη ηνπ ζεβαζκνύ ηωλ αλζξώπηλωλ δηθαηωκάηωλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλωλ ηωλ δηθαηωκάηωλ ηωλ πξνζώπωλ πνπ αλήθνπλ ζε κεηνλόηεηεο. Οη αμίεο απηέο είλαη θνηλέο ζηα θξάηε 

κέιε εληόο θνηλωλίαο πνπ ραξαθηεξίδεηαη από ηνλ πινπξαιηζκό, ηελ απαγόξεπζε ηωλ δηαθξίζεωλ, ηελ αλνρή, ηε δηθαηνζύλε, 

ηελ αιιειεγγύε θαη ηελ ηζόηεηα κεηαμύ γπλαηθώλ θαη αλδξώλ.», θαζψο θαη ζην άξζξν 10 ΛΔΔ, ζχκθσλα κε ην νπνίν «Καηά 

ηνλ θαζνξηζκό θαη ηελ εθαξκνγή ηωλ πνιηηηθώλ θαη ηωλ δξάζεώλ ηεο, ε Έλωζε επηδηώθεη λα θαηαπνιεκήζεη θάζε δηάθξηζε 

ιόγω θύινπ, θπιεηηθήο ή εζλνηηθήο θαηαγωγήο, ζξεζθείαο, ή πεπνηζήζεωλ, αλαπεξίαο, ειηθίαο ή γελεηήζηνπ 

πξνζαλαηνιηζκνύ».  
144 Μ. Πεξάθεο, Η δηθαζηηθή πξνζηαζία ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ ζηελ ΔΔ: Υάξηεο Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ, 

ζρέζεηο κε ΔΓΑ, εξκελεία επηκέξνπο δηθαησκάησλ, δηαδηθαζία κε έλδηθα κέζα, νπ. παξ., ζει. 234 
145 Με ην άξζξν 7 ηεο πλζήθεο ηεο Ρψκεο 
146 Άξζξν 119 ηεο πλζήθεο ηεο Ρψκεο 
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περιεχόμενό τθσ μζςω μιασ αρνθτικισ διατφπωςθσ τθσ αρχισ τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ»147. 

Ανικει ςτθν κατθγορία των δικαιωμάτων και αρχϊν που περιλαμβάνονται ςτισ Συνκικεσ ι 

αποτελοφν γενικζσ αρχζσ, οπότε αςκοφνται με βάςθ τουσ όρουσ και εντόσ των ορίων που 

κακορίηονται ςε αυτζσ ςφμφωνα με το άρκρο 52 του Χάρτθ. Συνδζεται άμεςα με τα άρκρα 

18 και 19 τθσ ΣΛΕΕ, με τα οποία εφαρμόηεται ςε αρμονία και χωρίσ να διευρφνονται οι 

αρμοδιότθτεσ και θ ερμθνεία των διατάξεων148. Σχετίηεται ακόμα με το άρκρο 14 τθσ ΕΣΔΑ, 

με τα άρκρα 1 και 55 του Χάρτθ Θνωμζνων Εκνϊν, το άρκρο 2 τθσ Οικουμενικισ 

Διακιρυξθσ για τα Ανκρϊπινα Δικαιϊματα, το άρκρο 2 του Διεκνοφσ Συμφϊνου για τα 

Ατομικά και Ρολιτικά Δικαιϊματα, το άρκρο 2 του Διεκνοφσ Συμφϊνου για τα Οικονομικά 

Κοινωνικά και Μορφωτικά Δικαιϊματα, το άρκρο 2 τθσ Σφμβαςθσ για τα Δικαιϊματα του 

Ραιδιοφ και τθ Σφμβαςθ Ρλαίςιο για τθν Ρροςταςία των Εκνικϊν Μειονοτιτων.  

Σφμφωνα και με τθν αρχι τθσ ιςότθτασ, υφίςταται διάκριςθ όταν υπάρχει διαφορετικι 

μεταχείριςθ ςε δφο ίδιεσ καταςτάςεισ. Κατά κφριο λόγο από τθ νομολογία, αλλά και μζςα 

από τθν ΕΣΔΑ και οδθγίεσ τθσ ΕΕ για τθ φυλετικι ιςότθτα προκφπτουν δφο κατθγορίεσ 

διακρίςεων με ςτόχο να εξαςφαλιςκεί θ ςφαιρικι προςταςία αυτοφ του δικαιϊματοσ: οι 

άμεςεσ και οι ζμμεςεσ διακρίςεισ. Με βάςθ τθν πρϊτθ κα πρζπει τα άτομα που βιϊνουν 

όμοιεσ καταςτάςεισ να δζχονται όμοια μεταχείριςθ. Αντίκετα, ςφμφωνα με τθ δεφτερθ, τα 

πρόςωπα που βρίςκονται ςε διαφορετικζσ καταςτάςεισ κα πρζπει να τυγχάνουν 

διαφορετικισ μεταχείριςθσ. Σαν ζννοια τζλοσ, είναι δυνατό να τθσ δοκοφν τρία 

διαφορετικά περιεχόμενα: α) απαγόρευςθ γενικϊσ αυκαίρετων διαφοροποιιςεων (απλι 

επανάλθψθ τθσ αρχισ τθσ ιςότθτασ), β) απαγόρευςθ διαφοροποιιςεων με βάςθ 

ςυγκεκριμζνα κριτιρια (ιςχυρι εκδοχι τθσ ςφμμετρθσ απαγόρευςθσ διακρίςεων) και γ) 

απαγόρευςθ δυςμενοφσ μεταχείριςθσ ςυγκεκριμζνων ομάδων (αςφμμετρθ απαγόρευςθ 

διακρίςεων)149. 

 

4.3.1. Κριτιρια διάκριςθσ 

                                                           
147 . Ξεθηέξε, Άξζξν 21, ζην Β. Σδέκνο & Α. Βιαρνγηάλλεο, νπ. παξ., ζει. 281 
148 Μ. Kotzur, Article 22, 23 CFREU, ζην R. Geiger, D. E. Khan & M. Kotzur, νπ. παξ., ζει. 1083 
149 . Κνθίλεο, Η απαγφξεπζε ησλ δηαθξίζεσλ, κεηαμχ ηζφηεηαο θαη αμηνπξέπεηαο, ΑΠΘ 2015, ζει. 375 
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Θ Κοινότθτα κατά τα πρϊτα χρόνια λειτουργίασ τθσ περιορίςτθκε ςτθν απαγόρευςθ των 

διακρίςεων λόγω φφλου και ικαγζνειασ, ενϊ ςτθ ςυνζχεια δθμιουργικθκε θ ανάγκθ να 

γίνει αναφορά και ςε επιπλζον κριτιρια. Ζτςι, με βάςθ το άρκρο 21 του ΧΚΔΕΕ, 

«απαγορεφεται κάκε διάκριςθ ιδίωσ λόγω φφλου, φυλισ, χρϊματοσ, εκνοτικισ καταγωγισ 

ι κοινωνικισ προζλευςθσ, γενετικϊν χαρακτθριςτικϊν, γλϊςςασ, κρθςκείασ ι 

πεποικιςεων, πολιτικϊν φρονθμάτων ι κάκε άλλθσ γνϊμθσ, ιδιότθτασ μζλουσ εκνικισ 

μειονότθτασ, περιουςίασ, γζννθςθσ, αναπθρίασ, θλικίασ ι γενετιςιου προςανατολιςμοφ». 

Ανεξάρτθτα από το γεγονόσ ότι παρατίκενται ενδεικτικά ςυγκεκριμζνα κριτιρια, θ χριςθ 

τθσ λζξθσ «ιδίωσ» υποδθλϊνει ότι θ απαρίκμθςι τουσ είναι ενδεικτικι και όχι 

εξαντλθτικι150 και ςυνδυαςτικά με τα άρκρα 20-26 του τίτλου Λςότθτα του ΧΚΔΕΕ 

διακρίνεται θ προςπάκεια τθσ Ζνωςθσ για προςταςία από κάκε μορφισ διάκριςθ. 

 

4.3.2. Η απαγόρευςθ διάκριςθσ λόγω ικαγζνειασ 

Ξεχωριςτά από τθν ενδεικτικι απαρίκμθςθ των λόγων διάκριςθσ, θ Ζνωςθ απαγορεφει 

ειδικά κάκε διάκριςθ λόγω ικαγζνειασ ςφμφωνα με αυτά που προβλζπονται ςτισ Συνκικεσ 

κι εντόσ του πεδίου εφαρμογισ τουσ. Είναι μια απαγόρευςθ και κεμελίωςθ δικαιϊματοσ, 

το οποίο ςυμβαδίηει απόλυτα με ζναν από τουσ πρωταρχικοφσ ςτόχουσ τθσ ΕΕ για 

δθμιουργία ενόσ ενιαίου χϊρου κυκλοφορίασ κι εξάλειψθ πικανϊν φραγμϊν. Θ 

ςυγκεκριμζνθ απαγόρευςθ αντανακλά τθν ιδιαίτερθ και μακρόχρονθ πορεία τθσ Ζνωςθσ 

ςτο άνοιγμα των ςυνόρων των Κρατϊν-μελϊν τθσ για τθ διευκόλυνςθ τθσ κυκλοφορίασ 

ανκρϊπων, αγακϊν και υπθρεςιϊν, και ζχει υπάρξει κεντρικό ςθμείο για τθν εξζλιξθ τθσ 

ευρείασ προςταςίασ των πολιτϊν τθσ151, μθ περιοριηόμενθ ςτο επίπεδο τθσ προςταςίασ 

μόνο, αφοφ ζχει επεκτείνεται και ςτθν παροχι κοινωνικϊν πλεονεκτθμάτων και τθν 

πρόςβαςθ ςτουσ μθχανιςμοφσ κοινωνικισ αλλθλεγγφθσ152. Εφαρμόηεται με τθν επιφφλαξθ 

άλλων ειδικότερων διατάξεων, οι οποίεσ περιλαμβάνουν άμεςθ ι ζμμεςθ αναφορά ςτθν 

απαγόρευςθ των διακρίςεων με βάςθ το κριτιριο τθσ ικαγζνειασ. Νομολογιακά κεωρείται 

                                                           
150 Μ. Πεξάθεο, Η δηθαζηηθή πξνζηαζία ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ ζηελ ΔΔ: Υάξηεο Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ, 

ζρέζεηο κε ΔΓΑ, εξκελεία επηκέξνπο δηθαησκάησλ, δηαδηθαζία κε έλδηθα κέζα, νπ. παξ., ζει. 235 
151 C. Kilpatrick, Article 21, ζην S. Peers, T. Hervey, J. Kenner & A. Ward, νπ. παξ., ζει. 587 φπνπ θαη πινχζηα 

βηβιηνγξαθία 
152 Βι. αλαιπηηθφηεξα Μ. Υξπζνκάιιεο, Η αξρή ηεο αιιειεγγχεο ζηελ έλλνκε ηάμε ηεο ΔΔ: έλλνηα, πεδίν εθαξκνγήο θαη 

λνκηθή θχζε, νπ. παξ., φπνπ θαη πινχζηα βηβιηνγξαθία 
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άςκοπθ θ αναφορά ςε αυτιν, κακϊσ, όπωσ ζχει αναφερκεί ςτθν υπόκεςθ Haug-Adrion153, 

πρόκειται για μια γενικι αρχι που εξειδικεφεται ςε επιμζρουσ κζματα κι επιπλζον δε κζτει 

αυςτθρότερεσ προχποκζςεισ από τισ γενικζσ απαγορεφςεισ. Γίνεται ωςτόςο ταυτόχρονθ 

επίκλθςθ τθσ διάταξθσ αυτισ με τισ ειδικότερεσ για να δοκεί ζμφαςθ, για να γίνει 

περαιτζρω ερμθνεία ι να προςδιοριςτοφν αςάφειεσ, ι για επίλυςθ πολφ ςυγκεκριμζνων 

ηθτθμάτων. 

Συμπλθρωματικά, το Δικαςτιριο κεωρεί ότι θ διάκριςθ κα πρζπει να οφείλεται ςε πράξεισ 

ι παραλείψεισ Κράτουσ-μζλουσ κι όχι ςε διαφορετικζσ ρυκμίςεισ μεταξφ Κρατϊν-μελϊν154 

και να μθ ςχετίηεται μόνο με εςωτερικι κατάςταςθ ενόσ Κράτουσ-μζλουσ155. Πταν 

πρόκειται για αμιγϊσ εςωτερικζσ καταςτάςεισ «πολλζσ φορζσ δθμιουργοφνται 

‘αντίςτροφεσ ι αρνθτικζσ διακρίςεισ’ ςε βάροσ των θμεδαπϊν, που λόγω τθσ ζλλειψθσ 

αλλοδαπότθτασ, δεν μποροφν να απολαφςουν εντόσ του κράτουσ τουσ, δικαιϊματα που 

απολαμβάνουν άλλοι ευρωπαίοι πολίτεσ εντόσ του ίδιου κράτουσ. Οι αντίςτροφεσ 

διακρίςεισ μποροφν να αρκοφν μόνο με τθν κατάλλθλθ νομοκετικι παρζμβαςθ από τισ 

αρχζσ του εν λόγω κράτουσ»156. Θ αναγόρευςθ, ωςτόςο, τθσ ευρωπαϊκισ ικαγζνειασ ςε 

κεμελιϊδθ ιδιότθτα των Κρατϊν-μελϊν «θ οποία εξαςφαλίηει, εντόσ του rationae materiae 

πεδίου εφαρμογισ τθσ Συνκικθσ, τθν ίδια νομικι μεταχείριςθ ςε όςουσ εξ αυτϊν 

βρίςκονται ςτθν ίδια κατάςταςθ, ανεξάρτθτα από τθν ικαγζνειά τουσ» ανζτρεψε και αυτό 

το ςτερεότυπο, αφοφ αυτό ζκρινε ότι κάκε εκνικό μζτρο που παρεμποδίηει και κάνει 

λιγότερο ελκυςτικι τθν απόλαυςθ ενόσ ενωςιακοφ δικαιϊματοσ (ελεφκερθ κυκλοφορία) 

είναι αντίκετο με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, ακόμθ και αν αφορά μια αμιγϊσ εςωτερικι 

κατάςταςθ157. Ειδικότερα ςτθν περίπτωςθ τθσ ικαγζνειασ, υφίςτανται άμεςεσ διακρίςεισ ςε 

καταςτάςεισ, όπου υπάρχει δυςμενζςτερθ μεταχείριςθ ςε αλλοδαπό ζναντι θμεδαποφ ι 

κα πρζπει να εμπλζκεται θμεδαπόσ για να αναγνωρίηονται δικαιϊματα αλλοδαποφ. Στισ 

ζμμεςεσ διακρίςεισ, παρ’ όλο που θ ικαγζνεια δεν αποτελεί το αρχικό κριτιριο, γίνεται 

τελικά διάκριςθ λόγω αυτισ ςτισ περιπτϊςεισ όπου προτάςςονται ωσ κριτιρια θ γλϊςςα, ο 

τόποσ κατοικίασ και ο τόποσ εγκατάςταςθσ, ι ςτθν περίπτωςθ των εργαηομζνων θ 

                                                           
153 ΓΔΚ, απφθαζε ηεο 13εο Γεθεκβξίνπ 1984, ππφζεζε C-251/83, Haug-Adrion, πιι. 1984 
154 ΓΔΚ, απφθαζε ηεο 28εο Ινπλίνπ 1978, ππφζεζε C-1/78, Kenny, πιι. 1978, ζθ. 18-20 
155 ΓΔΚ, απφθαζε ηεο 5εο Ινπλίνπ 1997, ζπλεθδηθαζζείζεο ππνζέζεηο C-64/96 θαη C-65/96, Land Nordrhein-Westfalen, 

πιι. 1997 
156 Μ. Υξπζνκάιιεο, ρφιην ζηελ απφθαζε ηνπ ΓΔΚ C-11 θαη 12/06, Morgan, πεξηνδηθφ Digesta 2008/Α, ζει. 40-64 
157 ΓΔΚ, απφθαζε ηεο 11εο Ινπιίνπ 2002, ππφζεζε C-224/98, D‟Hoop, πιι. 2002, ζθ. 30 
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απόκτθςθ προθγοφμενθσ επαγγελματικισ εμπειρίασ. Το Δικαςτιριο δζχεται τθν τελευταία 

περίπτωςθ όταν υπάρχει αντικειμενικόσ λόγοσ, θ διάκριςθ ςυνιςτά κατάλλθλο μζτρο και 

τθρείται θ αρχι τθσ αναλογικότθτασ158. Εξαιτίασ τθσ απουςίασ του διαςυνοριακοφ 

ςτοιχείου και τθσ ςυνφπαρξθσ του εκνικοφ δικαίου με τθν ενωςιακι ζννομθ τάξθ ςε πολλζσ 

περιπτϊςεισ θ Ζνωςθ αδυνατεί να αντιμετωπίςει άμεςα τα φαινόμενα τθσ αντίςτροφθσ 

διάκριςθσ (καταςτάςεισ όπου επωφελείται ο αλλοδαπόσ ςε βάροσ του θμεδαποφ), 

ειδικότερα ςτισ περιπτϊςεισ των προςϊπων, κι ζτςι οι κάτοικοι ενόσ Κράτουσ-μζλουσ δεν 

ζχουν τθ δυνατότθτα να απολαφςουν τα προνόμια που απολαμβάνουν οι αλλοδαποί που 

αςκοφν μία από τισ ελευκερίεσ που προβλζπονται ςτο κράτοσ των θμεδαπϊν159. Στο ηιτθμα 

τθσ ανάγκθσ φπαρξθσ ι μθ αλλοδαπότθτασ ϊςτε να καταπολεμθκοφν οι διακρίςεισ και όλοι 

οι πολίτεσ να μποροφν να απολαμβάνουν τα δικαιϊματα που απορρζουν από τθν 

ευρωπαϊκι ικαγζνεια, τα επιχειριματα του Δικαςτθρίου είναι τα εξισ160: 

 «ςτον βακμό που ςτουσ πολίτεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ αναγνωρίηεται 

υποχρεωτικά εντόσ κάκε Κράτουσ-μζλουσ θ ίδια νομικι μεταχείριςθ που ιςχφει για 

τουσ υπθκόουσ του Κράτουσ-μζλουσ αυτοφ που τελοφν ςτθν ίδια κατάςταςθ, κα 

ιταν αςφμβατο προσ το δικαίωμα τθσ ελεφκερθσ κυκλοφορίασ να ζχουν οι πολίτεσ, 

εντόσ του Κράτουσ-μζλουσ του οποίου είναι υπικοοι, λιγότερο ευνοϊκι μεταχείριςθ 

από ό,τι αν δεν είχαν κάνει χριςθ των διευκολφνςεων που παρζχει θ Συνκικθ ΕΚ 

ςτον τομζα τθσ ελεφκερθσ κυκλοφορίασ»161 

 «εφόςον θ άςκθςθ εκ μζρουσ του ευρωπαίου πολίτθ δικαιϊματοσ αναγνωριηομζνου 

από τθν κοινοτικι ζννομθ τάξθ επθρεάηει το δικαίωμά τουσ για παροχι 

προβλεπόμενθ από τθν εκνικι νομοκεςία, θ κατάςταςθ αυτι δεν μπορεί να 

κεωρθκεί ωσ κακαρϊσ εςωτερικοφ χαρακτιρα και ωσ μθ ζχουςα κανζνα ςφνδεςμο 

με το κοινοτικό δίκαιο»162  

 «οι διευκολφνςεισ που παρζχει θ Συνκικθ ςτον τομζα τθσ ελεφκερθσ κυκλοφορίασ 

δεν κα μποροφςαν να παράγουν πλιρωσ τα αποτελζςματά τουσ αν υπάρχει 

                                                           
158 Τπφζεζε Bressol 
159 ΓΔΚ, απφθαζε ηεο 16εο Φεβξνπαξίνπ 1995, ζπλεθδηθαζζείζεο ππνζέζεηο C-29/94 έσο θαη C-35/94, Aubertin, πιι. 

1995 
160 Βι. αλαιπηηθφηεξα Μ. Υξπζνκάιιεο, ρφιην ζηελ απφθαζε ηνπ ΓΔΚ C-11 θαη 12/06, Morgan, νπ. παξ.,  
161 Τπφζεζε D‟Hoop, ζθ. 30 
162 ΓΔΚ, απφθαζε ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2006, ππφζεζε C-192/05, Tas-Hagen θαη Tas, πιι. 2006, ζθ. 28 
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ενδεχόμενο να αποτραπεί ο υπικοοσ Κράτουσ-μζλουσ από τθ χριςθ τουσ λόγω 

κανονιςτικισ ρυκμίςεωσ του κράτουσ καταγωγισ του που τον αντιμετωπίηει 

δυςμενϊσ επειδι ακριβϊσ επωφελικθκε των διευκολφνςεων αυτϊν»163 

Επιπλζον, ζχοντασ κεςπίςει θ Ζνωςθ τθν ευρωπαϊκι ικαγζνεια, διευρφνεται το εφροσ 

εφαρμογισ και «θ ιδιότθτα του πολίτθ τθσ Ενϊςεωσ τείνει να αποτελζςει τθ κεμελιϊδθ 

ιδιότθτα των υπθκόων των Κρατϊν-μελϊν , θ οποία εξαςφαλίηει τθν ίδια νομικι 

μεταχείριςθ ςε όςουσ εξ αυτϊν βρίςκονται ςτθν ίδια κατάςταςθ, ανεξάρτθτα από τθν 

ικαγζνειά τουσ και υπό τθν επιφφλαξθ των ρθτά προβλεπομζνων εξαιρζςεων»164, το οποίο 

«προςζδωςε ς’ αυτιν ουςιαςτικό περιεχόμενο, επιτρζποντασ ςτουσ ευρωπαίουσ να 

απολαφςουν κακεςτϊσ πραγματικισ ελεφκερθσ κυκλοφορίασ και διαμονισ»165. Μπορεί 

δθλαδι ζνασ πολίτθσ τθσ ΕΕ, χωρίσ να κάνει χριςθ ειδικότερων διατάξεων τθσ Συνκικθσ, να 

διεκδικεί ίςθ μεταχείριςθ ζχοντασ τθν ικαγζνεια τθσ Ζνωςθσ. Τζλοσ, αποδζκτεσ του 

δικαιϊματοσ ςτθν ίςθ μεταχείριςθ είναι όλα τα φυςικά και νομικά πρόςωπα αρκεί να είναι 

υπικοοι Κρατϊν-μελϊν τθσ ΕΕ, οι οποίοι μποροφν να διαμζνουν εκτόσ τουσ εδάφουσ τθσ ι 

να ζχουν ταυτόχρονα και ικαγζνεια τρίτου κράτουσ, αλλά όχι οι υπικοοι αποκλειςτικά 

τρίτων χωρϊν.  

 

4.3.3. Μθ διάκριςθ λόγω γλϊςςασ 

Θ απαγόρευςθ των διακρίςεων ςε ςυνδυαςμό με το ςεβαςμό ςτθ γλωςςικι πολυμορφία166 

μποροφν να υποςτθρίξουν τα αιτιματα των πολιτϊν που ανικουν ςε μειονότθτεσ και 

αυτϊν που χρθςιμοποιοφν γλϊςςεσ πζρα από τισ κυρίαρχεσ για τθ λιψθ κετικϊν μζτρων 

ϊςτε να αςκοφν τα δικαιϊματά τουσ. Ραρά το γεγονόσ ότι ςτισ περιπτϊςεισ όπου ζνα 

Κράτοσ-μζλοσ ι θ Ζνωςθ επιβάλλουν κανονιςμοφσ, παρζχουν δικαιϊματα ι προςφζρουν 

οριςμζνα οφζλθ ςτουσ πολίτεσ κα πρζπει να το κάνουν ανεξαρτιτωσ ιδιαίτερων 

χαρακτθριςτικϊν με βάςθ τθν αρχι τθσ ιςότθτασ και τθσ μθ διάκριςθσ, υπάρχουν και 

καταςτάςεισ όπου είναι επικυμθτι ι αναπόφευκτθ θ διαφορετικι αντιμετϊπιςθ λόγω ενόσ 

χαρακτθριςτικοφ και ςυγκεκριμζνα τθσ γλϊςςασ. Δεν μπορεί θ Ζνωςθ για παράδειγμα να 

                                                           
163 Τπφζεζε Tas-Hagen θαη Tas, ζθ. 30 
164 ΓΔΚ, απφθαζε ηεο 20εο επηεκβξίνπ 2001, ππφζεζε C-184/99, Grzelczyk, πιι. 2001 
165 Βι. αλαιπηηθφηεξα Μ. Υξπζνκάιιεο, ρφιην ζηελ απφθαζε ηνπ ΓΔΚ C-11 θαη 12/06, Morgan, νπ. παξ.,  
166 Άξζξν 22 ΥΘΓΔΔ 
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αςκεί τθ δράςθ τθσ ςε κάκε ιδιαίτερθ γλϊςςα που χρθςιμοποιεί κακζνασ από τουσ πολίτεσ 

τθσ, οφτε όμωσ και να απαγορεφει τθ χριςθ ποικίλων γλωςςϊν όταν αυτι απαιτείται για 

τθν άςκθςθ των δικαιωμάτων των πολιτϊν και τθ διεκδίκθςθ των ςυμφερόντων τουσ. 

Χαρακτθριςτικι είναι θ υπόκεςθ Ιταλικι Δθμοκρατία κατά Επιτροπισ C-566/10 167, που 

ςχετίηεται με τθν προκιρυξθ διαγωνιςμοφ για τθν πρόςλθψθ διοικθτικϊν υπαλλιλων, θ 

οποία δθμοςιεφτθκε πλιρωσ ςε τρεισ μόνο γλϊςςεσ (αγγλικι, γαλλικι, γερμανικι), ενϊ 

ακολοφκθςαν τροποποιθτικζσ ανακοινϊςεισ ςε όλεσ τισ γλωςςικζσ εκδόςεισ τθσ Επίςθμθσ 

Εφθμερίδασ τθσ ΕΕ. Το Δικαςτιριο κεϊρθςε ότι υπάρχει διακριτικι μεταχείριςθ λόγω 

γλϊςςασ και, εξαιτίασ τθσ μειονεκτικισ κζςθσ ςτθν οποία βρζκθκαν οριςμζνοι εκ των 

υποψθφίων, ζκρινε τθν παραβίαςθ με βάςθ τον περιοριςμό που προκφπτει από τθ 

δθμοςίευςθ ςε οριςμζνεσ μόνο γλϊςςεσ. Στθν ίδια κατεφκυνςθ κινικθκαν και οι προτάςεισ 

τθσ ΓΕ Kokott168, ςφμφωνα με τθν οποία «Ο Κανονιςμόσ 1/58, περί κακοριςμοφ του 

γλωςςικοφ κακεςτϊτοσ των οργάνων, εκδόκθκε από το Συμβοφλιο κατ’ εφαρμογι του 

άρκρου 290 ΕΚ. Το άρκρο 6 του εν λόγω Κανονιςμοφ επιτρζπει ρθτϊσ ςτα όργανα να 

κακορίηουν τισ λεπτομζρειεσ εφαρμογισ του γλωςςικοφ κακεςτϊτοσ με τουσ εςωτερικοφσ 

Κανονιςμοφσ, αρμοδιότθτα κατά τθν άςκθςθ τθσ οποίασ κα πρζπει ςε κάκε περίπτωςθ να 

τουσ αναγνωρίηεται οριςμζνθ λειτουργικι αυτοτζλεια, προκειμζνου να εξαςφαλίηεται θ 

εφρυκμθ λειτουργία τουσ.», «Κατά το άρκρο 290 ΕΚ, το γλωςςικό κακεςτϊσ των οργάνων 

τθσ Ζνωςθσ κακορίηεται από το Συμβοφλιο ομοφϊνωσ. Ο Κανονιςμόσ 1/58 εκδόκθκε 

πράγματι κατ’ αυτόν τον τρόπο. Κατά το άρκρο 1 του Κανονιςμοφ, οι επίςθμεσ γλϊςςεσ τθσ 

ΕΕ είναι ςυγχρόνωσ και γλϊςςεσ εργαςίασ των οργάνων τθσ. Δυνάμει δε του άρκρου 6 του 

Κανονιςμοφ, τα όργανα τθσ ΕΕ δφνανται να κακορίηουν τισ λεπτομζρειεσ εφαρμογισ του 

γλωςςικοφ κακεςτϊτοσ με τουσ εςωτερικοφσ Κανονιςμοφσ τουσ.» και «Ππωσ ορκϊσ τονίηει 

θ Ιταλία, θ προκιρυξθ διαγωνιςμοφ δεν ςυνιςτά εςωτερικό Κανονιςμό ι παρόμοια νομικι 

πράξθ. Κατά ςυνζπεια, το άρκρο 6 του Κανονιςμοφ 1/58 δεν αποτελεί τθν κατάλλθλθ βάςθ 

για τθ διεξαγωγι των επίμαχων διαγωνιςμϊν.». Επιπλζον, ςε ςχζςθ με τθν αρχι τθσ 

γλωςςικισ πολυμορφίασ αναφζρει ότι «δεν επιτάςςει να χρθςιμοποιεί θ Ζνωςθ ςε κάκε 

περίπτωςθ όλεσ τισ επίςθμεσ γλϊςςεσ, οφτε ρυκμίηει ειδικϊσ από ποιεσ γλϊςςεσ μποροφν 

να επιλζξουν κάποια ωσ δεφτερθ γλϊςςα οι δυνθτικοί υποψιφιοι για τθν κάλυψθ κζςεων 

                                                           
167 ΓΔΔ, απφθαζε ηεο 27εο Ννεκβξίνπ 2012, ππφζεζε C-566/10 P, Ιηαιία θαηά Δπηηξνπήο, Φεθηαθή πιινγή 

ECLI:EU:C:2012:752 
168 Πξνηάζεηο ΓΔ J. Kokott ζηελ ππφζεζε C-566/10 P Ιηαιία θαηά Δπηηξνπήο, ζθ. 26, 28, 29 θαη 88  
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ςτθν Ζνωςθ» και ότι «μπορεί να ζχει αποτελζςματα μόνο ςε ςυνάρτθςθ με τθ γενικι αρχι 

τθσ ίςθσ μεταχειρίςεωσ». 

Συμπεραςματικά, μια ςυνδυαςτικι ανάγνωςθ των διατάξεων των Συνκθκϊν και του Χάρτθ 

αποδεικνφει τουσ δφο τρόπουσ αντιμετϊπιςθσ τθσ γλϊςςασ από τθν Ζνωςθ: αφενόσ με τθν 

υποχρζωςθ ςεβαςμοφ τθσ γλωςςικισ πολυμορφίασ και αφετζρου με τθν προϊκθςθ και 

τθν κακιζρωςθ κετικϊν μζτρων για τθ ςτιριξθ ποικίλων γλωςςϊν. Είναι αλικεια πωσ θ 

γλϊςςα ωσ μεμονωμζνο ςτοιχείο δε χαίρει ιςχυρισ προςταςίασ, αλλά κεωρείται 

ειδικότερθ ζκφανςθ του πολιτιςμικοφ πλοφτου για τθν οποία προβλζπεται μζριμνα ςτο 

γενικότερο πλαίςιο τθσ ιςότθτασ, τθσ δθμοκρατίασ και τθσ απαγόρευςθσ των διακρίςεων. 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 

Η ΑΠΟΣΤΠΩΗ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΠΟΛΤΜΟΡΦΙΑ ΣΗ ΔΔ ΣΙ ΤΝΘΗΚΔ 

 

1. Ειςαγωγικά 

Στοχεφοντασ ςτθν ζμπρακτθ αναγνϊριςθ τθσ ιςοτιμίασ όλων των γλωςςϊν τθσ Ζνωςθσ, θ 

οποία αποτελεί εκδιλωςθ τθσ ιςοτιμίασ των Κρατϊν-μελϊν τθσ και χωρίσ να γίνεται 

διάκριςθ ανάμεςα ςτουσ πολίτεσ των οποίων θ γλϊςςα ομιλείται από μεγάλο αρικμό 

ατόμων κι αυτοφσ που ανικουν ςε χϊρεσ με μικρό πλθκυςμό, αυτι τθ ςτιγμι θ Ζνωςθ 

απαρικμεί 24 επίςθμεσ γλϊςςεσ, τισ οποίεσ ζχει «εξοπλίςει» με οριςμζνα προνόμια. Ριο 

ςυγκεκριμζνα, είναι όλεσ κατοχυρωμζνεσ ωσ επίςθμεσ γλϊςςεσ τθσ, υπάρχει ιςοτιμία ςτισ 

γλωςςικζσ διατυπϊςεισ των Συνκθκϊν, γίνεται μετάφραςθ των νομοκετικϊν πράξεων και 

δθμοςίευςθ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα, και οι ομιλθτζσ τουσ ζχουν τθ δυνατότθτα να τισ 

χρθςιμοποιοφν για τθν επικοινωνία τουσ με τθν Ζνωςθ. Βζβαια με τθν προςκικθ νζων 

Κρατϊν-μελϊν ςτθν Ζνωςθ ο κατάλογοσ των επίςθμων γλωςςϊν εμπλουτίηεται με τθν 

προςκικθ (ςτισ περιπτϊςεισ που δεν υπάρχει ιδθ) τθσ γλϊςςασ που ζχει επιλζξει αυτό το 

κράτοσ ωσ επίςθμθ και αποκτά τθν ίδια μεταχείριςθ ςε ςχζςθ με τισ υπόλοιπεσ. 

 

2. Επίςημεσ γλώςςεσ τησ ΕΕ 
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Ρριν να αναλφςουμε τθν υλοποίθςθ τθσ αρχισ τθσ ιςοτιμίασ των γλωςςϊν ςτα νομικά 

κείμενα τθσ ΕΕ, κα πρζπει πρϊτα να προςδιορίςουμε τθν ζννοια τθσ επίςθμθσ γλϊςςασ και 

να διευκρινίςουμε τον τρόπο με τον οποίο ζχουν οριςτεί οι επίςθμεσ γλϊςςεσ τθσ Ζνωςθσ. 

Ρολλζσ φορζσ, όταν οι γλωςςολόγοι κάνουν αναφορά ςτον όρο «γλϊςςα», γίνεται 

ταυτόχρονα και μια ςιωπθρι αποδοχι του οριςμοφ τθσ «επίςθμθσ γλϊςςασ» ςε μια 

πολιτικι ενότθτα. Στθν ουςία εννοείται θ γλϊςςα, θ οποία αναπτφςςεται ςτα εδαφικά όρια 

μιασ πολιτικισ ενότθτασ και επιβάλλεται ςε όλουσ τουσ υπθκόουσ ωσ θ μόνθ νόμιμθ και 

αναγνωριςμζνθ γλϊςςα και θ οποία ακολουκεί τθν πορεία του κράτουσ169. Συμπλζει 

λοιπόν με το κράτοσ και ςτθ γζνεςθ τθσ και ςτισ κοινωνικζσ τθσ χριςεισ, κακϊσ «οι 

ςυνκικεσ προκειμζνου να ςυγκροτθκεί μια γλωςςικι αγορά ενοποιθμζνθ και 

κυριαρχοφμενθ από τθν επίςθμθ γλϊςςα δθμιουργοφνται ακριβϊσ κατά τθ διαδικαςία 

ςυγκρότθςθσ του κράτουσ: υποχρεωτικι ςτισ επίςθμεσ περιπτϊςεισ και ςτουσ επίςθμουσ 

χϊρουσ (ςχολείο, δθμόςια διοίκθςθ, πολιτικοφσ κεςμοφσ κ.λπ.), θ κρατικι αυτι γλϊςςα 

αποβαίνει ο κεωρθτικόσ γνϊμονασ ςφμφωνα με τον οποίο μετριοφνται αντικειμενικά όλεσ 

οι γλωςςικζσ πρακτικζσ»170. Ο χαρακτθριςμόσ μιασ γλϊςςασ ωσ «επίςθμθσ» επθρεάηει τθν 

κοινωνικι τθσ κζςθ κι όχι μόνο τθ νομικι171. Άλλωςτε, ο Αναςτάςιοσ-Φοίβοσ Χριςτίδθσ 

μιλϊντασ περί «ικουσ τθσ επικοινωνίασ», κεωρεί ότι ο εκνικόσ λόγοσ για τθ γλϊςςα 

ςτθρίηεται ςτα ςυςτατικά του ζκνουσ και τθσ ιδεολογίασ του, δθλαδι τθ γλωςςικι και 

πολιτιςμικι ομοιογζνεια, ςυνεπϊσ ζνα εκνικό κράτοσ κα πρζπει να ενοποιθκεί μζςα από 

μία κοινι γλϊςςα172. 

Αρχικά, θ Συνκικθ για τθν Ευρωπαϊκι Κοινότθτα Άνκρακα και Χάλυβα είχε ςυνταχκεί και 

ιταν αυκεντικι μόνο ςτα γαλλικά, χωρίσ να υπάρχει κανζνα ςτοιχείο πολυγλωςςίασ ςε 

αυτιν, το οποίο βζβαια γεννοφςε ερωτθματικά ςτισ υπόλοιπεσ χϊρεσ ςε ςχζςθ με τα 

ηθτιματα νομικισ ερμθνείασ που κα προζκυπταν. Ζτςι, λίγο αργότερα, το κζμα των 

γλωςςϊν που κα χρθςιμοποιοφνταν ιρκε ςτθν επιφάνεια από τουσ υπουργοφσ εξωτερικϊν 

των χωρϊν που τθν υπζγραψαν, κι αυτό οδιγθςε ςτθ ςφνταξθ του Ρρωτοκόλλου τθσ 24θσ 

Λουλίου 1952, το οποίο μεταξφ άλλων ζκανε αναφορά ςε επίςθμεσ γλϊςςεσ, γλϊςςεσ 

                                                           
169 Θ. εξγίδνπ, Δπίζεκε γιψζζα, δηάιεθηνο θαη θνηλσληθφο απνθιεηζκφο, 9ν πλέδξην Παηδαγσγηθήο Δηαηξείαο Κχπξνπ, 

ζει. 648, δηαζέζηκν ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν: 

http://www.pek.org.cy/Proceedings_2006/6.%20Kefalaio%206%20H%20glossa%20kai%20i%20didaktiki%20tis/6.7.%20T

h.%20Sergidou.pdf 
170 Κ. Αλαγλωζηνπνύινπ, Η γιψζζα ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, Παλεπηζηήκην Κξήηεο 2009, ζει. 32 
171 B. O‟Rourke, Galician and Irish in the European context, Routledge, London 2011, ζει.23 
172 Α. Φ. Υξηζηίδεο, ηάζεηο απέλαληη ζηελ πνιπγισζζία, ζην Α.Φ. Υξηζηίδεο (επηκ.), νπ. παξ., ζει. 91 

http://www.pek.org.cy/Proceedings_2006/6.%20Kefalaio%206%20H%20glossa%20kai%20i%20didaktiki%20tis/6.7.%20Th.%20Sergidou.pdf
http://www.pek.org.cy/Proceedings_2006/6.%20Kefalaio%206%20H%20glossa%20kai%20i%20didaktiki%20tis/6.7.%20Th.%20Sergidou.pdf
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εργαςίασ και γλϊςςεσ διαδικαςίασ, ςτθν ανάγκθ να είναι κατανοθτά τα κείμενα τθσ ΕΚΑΧ 

ςτισ γλϊςςεσ των αποδεκτϊν, ςτθν επικοινωνία μεταξφ των οργανιςμϊν και ςτισ χϊρεσ 

όπου ςυνυπάρχουν περιςςότερεσ από μία επίςθμεσ γλϊςςεσ173. Είναι ζνα εξαιρετικά 

ςθμαντικό κείμενο κακϊσ ςθματοδοτεί τθν απαρχι τθσ κεμελίωςθσ τθσ πολυγλωςςίασ 

ςτθν ΕΕ, και αντικατοπτρίηει και προλαβαίνει τα «μικρά» (με τθν ζννοια ότι υπιρχαν μόνο 

τζςςερισ επίςθμεσ γλϊςςεσ) προβλιματα που κα δθμιουργοφνταν ςε ςχζςθ με τθν ιςότθτα 

των γλωςςϊν των ιδρυτικϊν κρατϊν και τθ λειτουργία τθσ Κοινότθτασ. Στθ ςυνζχεια, κι 

αφοφ είχε προετοιμαςτεί κατάλλθλα το ζδαφοσ, ενςωματϊκθκαν για πρϊτθ φορά ςτισ 

Συνκικεσ τθσ ϊμθσ διατάξεισ οι οποίεσ κακόριηαν τθν αυκεντικότθτα των κειμζνων τθσ και 

ςτισ τζςςερισ επίςθμεσ γλϊςςεσ174, κι εκδόκθκε ο πρϊτοσ Κανονιςμόσ περί κακοριςμοφ του 

γλωςςικοφ κακεςτϊτοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Οικονομικισ Κοινότθτασ175. Σε ςχζςθ με τισ 

επίςθμεσ γλϊςςεσ ορίηει ότι «κάκε μία από τισ τζςςερισ γλϊςςεσ, ςτισ οποίεσ ζχει 

ςυνταχκεί θ Συνκικθ, αναγνωρίηεται ωσ επίςθμθ γλϊςςα ςε ζνα ι περιςςότερα Κράτθ-

μζλθ τθσ Κοινότθτασ» (προοίμιο) κι επίςθσ «ςτα Κράτθ-μζλθ όπου οι επίςθμεσ γλϊςςεσ 

είναι περιςςότερεσ από μία θ χριςθ τθσ γλϊςςασ κακορίηεται, κατόπιν αιτιςεωσ του 

ενδιαφερομζνου κράτουσ ςφμφωνα με τουσ γενικοφσ κανόνεσ που απορρζουν από τθ 

νομοκεςία του κράτουσ αυτοφ»176. 

Συνεπϊσ, όςον αφορά το ςθμερινό πολφγλωςςο οικοδόμθμα τθσ ΕΕ, οι επίςθμεσ γλϊςςεσ 

του εξαρτϊνται από τθν επιλογι τθσ γλϊςςασ που κα κάνει το κάκε Κράτοσ-μζλοσ κατά τθν 

προςχϊρθςι του και θ οποία ςτθ ςυνζχεια κα προςτεκεί ςτισ γλϊςςεσ ςφνταξθσ των 

Συνκθκϊν, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ διατάξεισ του Κανονιςμοφ 1/58. 

Σιμερα θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ αποτελείται από 28 Κράτθ-μζλθ και αποτελεί τον πιο 

πολφγλωςςο διεκνι οργανιςμό, αφοφ χρθςιμοποιεί 24 επίςθμεσ γλϊςςεσ (αγγλικι, 

βουλγαρικι, γαλλικι, γερμανικι, δανικι, ελλθνικι, εςκονικι, ιρλανδικι, ιςπανικι, ιταλικι, 

κροατικι, λετονικι, λικουανικι, μαλτεηικι, ολλανδικι, ουγγρικι, πολωνικι, πορτογαλικι, 

ρουμανικι, ςλοβακικι, ςλοβενικι, ςουθδικι, τςεχικι και φινλανδικι). Ο αρικμόσ των 

επίςθμων γλωςςϊν τθσ αυξικθκε ςθμαντικά ιδιαίτερα μετά τισ διαδοχικζσ διευρφνςεισ του 

                                                           
173 Direction Générale de la Traduction, (Commission Européenne), Études sur la traduction et le multilinguisme. La 

traduction à la Commission: 1958-2010, EU Publications 2014, ζει. 9-10 
174 ηε γαιιηθή, γεξκαληθή, ηηαιηθή θαη νιιαλδηθή 
175 ΔΔ 17 ηεο 6εο Οθησβξίνπ 1958 
176 Άξζξν 8 ηνπ Καλνληζκνχ 1/58 
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2004, 2007 και του 2013. Σε ςχζςθ με τθ διαδικαςία τθσ προςχϊρθςθσ, το ςτάδιο των 

διαπραγματεφςεων ολοκλθρϊνεται με τθν υπογραφι τθσ πράξθσ προςχϊρθςθσ ςτθν οποία 

περιλαμβάνονται οι λεπτομερείσ όροι και προχποκζςεισ, κακϊσ και οι αναγκαίεσ 

προςαρμογζσ των Συνκθκϊν. Ειδικότερα, ςτισ περιπτϊςεισ κατά τισ οποίεσ θ επίςθμθ 

γλϊςςα του Κράτουσ-μζλουσ δεν απαρικμείται μεταξφ των επίςθμων γλωςςϊν τθσ ΕΕ, 

γίνεται αντικατάςταςθ του κειμζνου του άρκρου 55 παρ. 1 ΣΕΕ, και προςτίκεται θ γλϊςςα 

του νζου μζλουσ μεταξφ των επίςθμων γλωςςϊν τθσ Ζνωςθσ, και αποκτά ίςθ μεταχείριςθ 

ςε ςχζςθ με τισ υπόλοιπεσ. 

 

2.1. Θ ιδιαίτερθ περίπτωςθ τθσ ιρλανδικισ γλϊςςασ 

Ππωσ προαναφζρκθκε, μια νζα γλϊςςα ειςάγεται ωσ επίςθμθ με τθν προςχϊρθςθ νζου 

Κράτουσ-μζλουσ και εφόςον αυτι δεν υπάρχει ιδθ ςτον κατάλογο με τισ επίςθμεσ. Ωςτόςο, 

32 χρόνια μετά από τθν ζνταξθ τθσ Λρλανδίασ ςτθν Ζνωςθ, θ ιρλανδικι γλϊςςα 

περιλιφκθκε μεταξφ των επίςθμων γλωςςϊν τθσ Ζνωςθσ το 2005177, κατόπιν αιτιματοσ τθσ 

ιρλανδικισ κυβζρνθςθσ να αποκτιςει θ πρϊτθ επίςθμθ γλϊςςα τθσ ίδιο κακεςτϊσ με τισ 

επίςθμεσ εκνικζσ γλϊςςεσ των υπόλοιπων Κρατϊν-μελϊν. Ενϊ εντάχκθκε ςτισ επίςθμεσ 

γλϊςςεσ, το Συμβοφλιο αποφάςιςε κατά το μεταβατικό ςτάδιο και για πρακτικοφσ λόγουσ 

να παρατείνει τθν μθ χριςθ τθσ γλϊςςασ ςτα όργανά τθσ ΕΕ για πζντε χρόνια. Ζτςι, τα 

κεςμικά όργανα δεν δεςμεφονταν από τθν υποχρζωςθ ςφνταξθσ όλων των πράξεων ςτθν 

ιρλανδικι γλϊςςα και δθμοςίευςισ τουσ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

ςτθ γλϊςςα αυτι178. Αυτά τα προςωρινά μζτρα παρζκκλιςθσ από τον Κανονιςμό πιραν 

παράταςθ το 2010179 με τθν αιτιολογία ότι υπιρχαν δυςκολίεσ ςτθν πρόςλθψθ 

ιρλανδόγλωςςων μεταφραςτϊν, γλωςςομακϊν νομικϊν, διερμθνζων και βοθκϊν 

                                                           
177 Καλνληζκφο 920/2005 ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 13εο Ινπλίνπ 2005 γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνχ αξηζ. 1 ηεο 15εο 

Απξηιίνπ 1958 πεξί θαζνξηζκνχ ηνπ γισζζηθνχ θαζεζηψηνο ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο θαη ηνπ θαλνληζκνχ αξηζ. 1 ηεο 

15εο Απξηιίνπ 1958 πεξί θαζνξηζκνχ ηνπ γισζζηθνχ θαζεζηψηνο ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηα Αηνκηθήο Δλέξγεηαο θαη γηα 

ηε ζέζπηζε πξνζσξηλψλ κέηξσλ παξέθθιηζεο απφ ηνπο σο άλσ θαλνληζκνχο, L 156/03 ηεο 18.6.2005  
178 Άξζξν 2 ηνπ Καλνληζκνχ 920/2005 
179 Καλνληζκφο 1257/210 ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 20εο Γεθεκβξίνπ 2010 γηα ηελ παξάηαζε ησλ πξνζσξηλψλ κέηξσλ 

παξέθθιηζεο απφ ηνλ θαλνληζκφ αξηζ. 1, ηεο 15εο Απξηιίνπ1958, πεξί θαζνξηζκνχ ηνπ γισζζηθνχ θαζεζηψηνο ηεο 

Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο θαη απφ ηνλ θαλνληζκφ αξηζ. 1 ηεο 15εο Απξηιίνπ 1958 πεξί θαζνξηζκνχ ηνπ γισζζηθνχ 

θαζεζηψηνο ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηα Αηνκηθήο Δλέξγεηαο, ηα νπνία εηζήρζεζαλ κε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 920/2005, 

L 343/5 ηεο 29.12.2010 
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υπαλλιλων. Επιπλζον παράταςθ δόκθκε το 2015180 για πζντε χρόνια, μζςα ςτα οποία όμωσ 

τα κεςμικά όργανα κα διατθριςουν τθν προαιρετικι τουσ προςζγγιςι όςον αφορά τθν 

αφξθςθ τθσ διακεςιμότθτασ πλθροφοριϊν για τισ δραςτθριότθτεσ τθσ Ζνωςθσ ςτθν 

ιρλανδικι γλϊςςα. Σφμφωνα με το χρονοδιάγραμμα για τθ ςταδιακι μείωςθ τθσ 

παρζκκλιςθσ, προτεραιότθτα δόκθκε ςτισ πράξεισ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, και ςτθ ςυνζχεια τθσ Επιτροπισ. Αυτι τθ ςτιγμι θ ιρλανδικι γλϊςςα δεν 

απολαμβάνει πλιρωσ του κακεςτϊτοσ τθσ ωσ επίςθμθσ τθσ Ζνωςθσ, αλλά με τθν αρχι του 

2021 θ ΕΕ ζχει δεςμευτεί ότι κα υλοποιθκεί.  

 

2.2. Γλϊςςεσ ςφνταξθσ των Συνκθκϊν 

Ακολουκϊντασ μια πολιτικι πολυγλωςςίασ με ςεβαςμό ςτθν ιςοτιμία των Κρατϊν-μελϊν 

και κατ’ επζκταςθ και ςτισ επίςθμεσ γλϊςςεσ τουσ, οι Συνκικεσ ζχουν ςυνταχκεί «ςε ζνα 

μόνο αντίτυπο ςτθν αγγλικι, βουλγαρικι, γαλλικι, γερμανικι, δανικι, ελλθνικι, εςκονικι, 

ιρλανδικι, ιςπανικι, ιταλικι, κροατικι, λετονικι, λικουανικι, μαλτεηικι, ολλανδικι, 

ουγγρικι, πολωνικι, πορτογαλικι, ρουμανικι, ςλοβακικι, ςλοβενικι, ςουθδικι, τςεχικι και 

φινλανδικι γλϊςςα, και όλα τα κείμενα είναι εξίςου αυκεντικά»181. Με αυτόν τον τρόπο 

παρζχεται θ δυνατότθτα ςτουσ πολίτεσ να παραπζμπουν ςτισ Συνκικεσ ςτθ δικι τουσ 

γλϊςςα και να κεωρείται αυκεντικι, όπωσ και οι υπόλοιπεσ γλωςςικζσ εκδοχζσ. Επιπλζον, 

με δεδομζνο ότι οριςμζνα Κράτθ-μζλθ ζχουν αναγνωρίςει ςυνταγματικά πρόςκετεσ 

επίςθμεσ γλϊςςεσ ςτο ςφνολο ι ςε τμιμα τθσ επικράτειάσ τουσ, ορίηεται ότι θ Συνκικθ 

μπορεί «να μεταφραςκεί ςε οποιαδιποτε άλλθ γλϊςςα κακοριςκεί από τα Κράτθ-μζλθ, 

μεταξφ εκείνων που, ςφμφωνα με τθ ςυνταγματικι τάξθ αυτϊν των Κρατϊν-μελϊν , 

κεωροφνται επίςθμεσ γλϊςςεσ ςτο ςφνολο ι ςε τμιμα τθσ επικράτειάσ τουσ.»182. Στθ 

Διλωςθ υπ’ αρικ. 16 που προςαρτάται ςτισ Συνκικεσ υπογραμμίηεται ότι θ δυνατότθτα 

                                                           
180 Καλνληζκφο (ΔΔ, Δπξαηφκ) 2015/2264 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 3εο Γεθεκβξίνπ 2015 γηα ηελ παξάηαζε θαη ηε ζηαδηαθή 

θαηάξγεζε ησλ πξνζσξηλψλ κέηξσλ παξέθθιηζεο απφ ηνλ θαλνληζκφ αξηζ. 1, ηεο 15εο Απξηιίνπ1958, πεξί θαζνξηζκνχ ηνπ 

γισζζηθνχ θαζεζηψηνο ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο θαη απφ ηνλ θαλνληζκφ αξηζ. 1 ηεο 15εο Απξηιίνπ 1958 πεξί 

θαζνξηζκνχ ηνπ γισζζηθνχ θαζεζηψηνο ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηα Αηνκηθήο Δλέξγεηαο, ηα νπνία ζεζπίζηεθαλ κε ηνλ 

θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 920/2005 
181 Άξζξα 55 παξ. 1 θαη 358 ΛΔΔ, πνπ παξαπέκπνπλ ζην πξναλαθεξζέλ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη πξηλ απφ ηε πλζήθε ηνπ 

Άκζηεξληακ θαη παξά ηηο πξνζρσξήζεηο λέσλ Κξαηψλ-κειψλ ζηελ Κνηλφηεηα, ζηελ αληίζηνηρε δηάηαμε αλαθέξνληαλ σο 

απζεληηθέο κφλν ε γαιιηθή, γεξκαληθή, ηηαιηθή θαη νιιαλδηθή - δειαδή νη γιψζζεο ησλ ηδξπηηθψλ Κξαηψλ – ελψ κε ηε 

πλζήθε απηή πξνζηέζεθαλ θαη νη ππφινηπεο. 
182 Άξζξν 55 παξ. 2 ΔΔ 
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μετάφραςθσ των Συνκθκϊν ςτισ επίςθμεσ γλϊςςεσ ςυμβάλλει ςτον ςτόχο του ςεβαςμοφ 

του πλοφτου τθσ πολιτιςτικισ και γλωςςικισ πολυμορφίασ τθσ Ζνωςθσ και επιβεβαιϊνεται 

θ προςιλωςθ ςτθν πολιτιςτικι πολυμορφία τθσ Ευρϊπθσ και θ ιδιαίτερθ ςθμαςία που 

δίνεται ςτισ εν λόγω γλϊςςεσ και ςε άλλεσ γλϊςςεσ.  

 

2.3. Αντιμετϊπιςθ των πολφγλωςςων κειμζνων 

Εξαιτίασ τθσ πολυγλωςςίασ, τθσ ξεχωριςτισ ορολογίασ του νομικοφ κειμζνου και των 

ιδιαίτερων χαρακτθριςτικϊν του εκνικοφ δικαίου των Κρατϊν-μελϊν ενδζχεται να 

υπάρξουν γλωςςικζσ αποκλίςεισ και προβλιματα ερμθνείασ. Δεν είναι λίγεσ οι περιπτϊςεισ 

όπου μία λζξθ ι ζνασ όροσ διαφζρει μεταξφ των γλωςςικϊν αποδόςεων και ςε αυτζσ τισ 

περιπτϊςεισ δεν υπερτερεί κάποια γλωςςικι απόδοςθ, αλλά κα πρζπει να γίνεται 

ςφγκριςθ όλων των κειμζνων ϊςτε να ερμθνευτοφν ςφμφωνα με το γενικότερο πλαίςιο και 

τουσ ςκοποφσ με βάςθ τουσ οποίουσ ςυντάχκθκαν183, κακϊσ κατά πάγια νομολογία του 

Δικαςτθρίου184 «όταν μία μοναδικι απόφαςθ απευκφνεται ς’ όλα τα Κράτθ-μζλθ, θ ανάγκθ 

ομοιόμορφθσ εφαρμογισ, ςυνεπϊσ δε και ομοιόμορφθσ ερμθνείασ αποκλείει τθ λιψθ 

υπόψθ του νομοκετικοφ αυτοφ κειμζνου μεμονωμζνα ςε μία από τισ γλωςςικζσ του 

αποδόςεισ, αλλά απαιτεί να ερμθνεφεται ςε ςχζςθ τόςο με τθν πραγματικι βοφλθςθ 

εκείνου που το εξζδωςε, όςο και με το ςκοπό που ο τελευταίοσ επιδίωκε, ακριβϊσ υπό το 

πρίςμα όλων των γλωςςικϊν αποδόςεων» 185. Ακόμα το Δικαςτιριο ζκρινε ότι «θ εξάλειψθ 

των γλωςςικϊν αποκλίςεων διά τθσ ερμθνείασ είναι δυνατόν, υπό οριςμζνεσ ςυνκικεσ, να 

αντιςτρατεφεται τθν αρχι τθσ αςφάλειασ δικαίου, ςτον βακμό που οριςμζνα κείμενα 

μποροφν να ερμθνευκοφν κατά τρόπο αποκλίνοντα από τθν κυριολεκτικι και ςυνικθ 

ζννοια των λζξεων. Συνεπϊσ το κείμενο μιασ διατάξεωσ ςε μία ςυγκεκριμζνθ γλϊςςα δεν 

                                                           
183 Βι. ελδεηθηηθά Δ. Πξεβεδνύξνπ, Άξζξν 53 ΔΔ, ζην Β. θνπξήο, νπ. παξ., ζει. 200, Α. Σζηώλα, Άξζξν 54-55, ζην Β. 

Υξηζηηαλφο, νπ. παξ., ζει. 185, Ν. Υξηζηνγηαλλόπνπινο, Άξζξν 53, ζην Γ. Κξεκιήο, Ν. Υξηζηνγηαλλφπνπινο & Ν. 

Φξαγθάθεο, νπ. παξ., ζει. 236 φπνπ θαη πινχζηα βηβιηνγξαθία 
184 Βι. ελδεηθηηθά θαη ζηελ πην πξφζθαηε λνκνινγία: ΓΔΔ, απφθαζε ηεο 3εο Ινπλίνπ 2010, ππφζεζε C-569/08, 

Internetportal und Marketing, πιι. 2010, ζθ. 35, ΓΔΔ, απφθαζε ηεο 9εο Ινπλίνπ 2011, ππφζεζε C-52/10, Διεύζεξε 

ηειεόξαζε θαη Γηαλλίθνο, πιι. 2011, ζθ. 23, ΓΔΔ, απφθαζε ηεο 3εο Οθησβξίνπ 2013, ππφζεζε C-298/12, Confédération 

paysanne, Φεθηαθή πιινγή: ECLI:EU:C:2-13:630, ζθ. 22 
185 Τπόζεζε Stauder θαηά Ulm, ζθ. 3 
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μπορεί να ζχει κακοριςτικι ςθμαςία για τθν ενιαία ερμθνεία τθσ. Εξίςου αυκεντικζσ είναι 

και οι άλλεσ γλωςςικζσ αποδόςεισ τθσ διατάξεωσ»186. 

Επιπρόςκετα, κα πρζπει οι όροι και οι ζννοιεσ που περιλαμβάνονται ςτισ διατάξεισ των 

Συνκθκϊν να κατζχουν αυτόνομο περιεχόμενο και να ερμθνεφονται με βάςθ τθν ενωςιακι 

ζννομθ τάξθ, ακόμα κι αν ταυτίηονται με ζννοιεσ του εκνικοφ δικαίου των Κρατϊν-

μελϊν187. Και μπορεί αυτι θ διαδικαςία να είναι χρονοβόρα, αλλά οριςμζνεσ αοριςτίεσ των 

κειμζνων μποροφν να αντιμετωπιςτοφν καλφτερα ερμθνευτικά όταν εξετάηονται 

παράλλθλα διαφορετικζσ γλωςςικζσ αποδόςεισ του ίδιου κανόνα. Πςον αφορά τθν 

αυκεντικότθτα πολλαπλϊν κειμζνων και τθν ερμθνεία τουσ, πθγι ζμπνευςθσ αποτελεί θ 

Σφμβαςθ τθσ Βιζννθσ για το Δίκαιο των Συνκθκϊν, θ οποία ορίηει ότι «όταν μια ςυνκικθ 

ζχει καταςτεί αυκεντικι ςε δφο ι περιςςότερεσ γλϊςςεσ, το κείμενο είναι εξίςου αυκεντικό 

ςε κάκε γλϊςςα, εκτόσ αν ορίηεται από τθ ςυνκικθ ι τα ςυμβαλλόμενα μζρθ ότι, ςε 

περίπτωςθ διαφωνίασ, κάποια απόδοςθ υπερτερεί»188 και ότι «οι όροι τθσ ςυνκικθσ 

νοείται ότι ζχουν τθν ίδια ζννοια ςε κάκε αυκεντικό κείμενο»189. Επιπλζον, θ ερμθνεία των 

όρων κα πρζπει να γίνεται με βάςθ τθ ςυνικθ ζννοιά τουσ, να λαμβάνεται υπόψθ το 

αντικείμενο και ο ςκοπόσ τθσ ςυνκικθσ, κακϊσ και θ πρόκεςθ των ςυμβαλλόμενων 

μερϊν190.  

 

3. Θ ιθαγζνεια τησ Ζνωςησ και τα δικαιώματα που απορρζουν από αυτήν - Θ ζννοια τησ 

ιθαγζνειασ 

Ο όροσ τθσ «ικαγζνειασ» και θ ζννοια που περιλαμβάνει ςτθν ενωςιακι ζννομθ τάξθ, 

ςυγκαταλζγεται μεταξφ αυτϊν που γεννοφν ερωτθματικά ςε ςχζςθ με τθ γλωςςικι τουσ 

απόδοςθ, ιδιαίτερα ςτο ελλθνικό κείμενο τθσ Συνκικθσ. Σφμφωνα με το δθμόςιο δίκαιο και 

το διεκνζσ δίκαιο με τον όρο εννοοφμε «το νομικό δεςμό δθμοςίου δικαίου ενόσ πολίτθ με 

ςυγκεκριμζνο κράτοσ, που ζχει ωσ αποτζλεςμα τθ γενικι υπαγωγι του πολίτθ ςτθ 

                                                           
186 ΓΔΚ, απφθαζε ηεο 24εο Οθησβξίνπ 1996, ππφζεζε C-72/95, Kraaijeveld, πιι. 1996, ζθ. 25 
187 Ρ. Δ. Παπαδνπνύινπ, Άξζξν 358, ζην Β. Υξηζηηαλφο, νπ. παξ., ζει. 1385  
188 Καηά ην άξζξν 33 παξ. 1: «When a Treaty has been authenticated in two or more languages, the text is equally 

authoritative in each language, unless the treaty provides or the parties agree that, in case of divergence, a particular text 

shall prevail» 
189 χκθσλα κε ην άξζξν 33 παξ. 3: «The terms of the treaty are presumed to have the same meaning on each authentic 

text» 
190 Άξζξν 31 χκβαζεο ηεο Βηέλλεο γηα ην Γίθαην ησλ πλζεθψλ 
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ςυγκεκριμζνθ εκνικι δικαιοταξία και αποτελεί το βαςικό κριτιριο για τθ ςυγκρότθςθ τθσ 

ζννοιασ του λαοφ»191. Εκτόσ από τθ νομικι διάςταςθ εμπεριζχει και πολιτικι, κακϊσ μζςω 

τθσ ςχζςθσ που δθμιουργείται, το πρόςωπο αναγνωρίηεται ωσ δικαιοπαραγωγόσ αιτία και 

του απονζμεται οριςμζνο status, δθλαδι ζνα πλζγμα δικαιωμάτων, αλλά και 

υποχρεϊςεων192. Με βάςθ το περιεχόμενο τθσ ζννοιασ που παρατίκεται παραπάνω, ο όροσ 

χαρακτθρίηεται από γλωςςικι αςυνζπεια193 αφοφ θ ΕΕ δεν ζχει κρατικι υπόςταςθ, κι 

επίςθσ θ ευρωπαϊκι ικαγζνεια δεν αποτελεί ζναν πλιρθ και αυτοτελι δεςμό του πολίτθ 

τθσ Ζνωςθσ με τθν ζννομθ τάξθ τθσ194. Ζτςι, κα ιταν προτιμότερο να κεωρθκεί ωσ ζνα 

ειδικό προςωπικό κακεςτϊσ ενωςιακοφ χαρακτιρα υπζρ όλων των πολιτϊν των Κρατϊν-

μελϊν195. Ριο ςωςτά μάλλον προςδιορίηεται ςτθ ςυνζχεια του άρκρου, όπου γίνεται 

αναφορά ςε «πολίτεσ τθσ Ζνωςθσ», κακϊσ θ ιδιότθτα του πολίτθ είναι ςυνυφαςμζνθ με τθ 

δθμοκρατία και τα δικαιϊματα και παραπζμπει «ςε διαφορετικά και δυνάμει αντιφατικά 

περιεχόμενα, όπωσ είναι θ πολιτικι αρετι, τα ατομικά ςυμφζροντα, το κοινό καλό, το 

εκνικό ςυμφζρον και θ αξία τθσ πολιτικισ ςυμμετοχισ»196. Οι πιο ςφγχρονεσ εκδοχζσ197 

ςυνδζουν τθν ζννοια του πολίτθ ταυτόχρονα με δικαιϊματα, αλλά και υποχρεϊςεισ, και 

εμπεριζχουν τθν ιδιότθτα μζλουσ ςε μια πολιτικι κοινότθτα, τθν ιςότθτα που απορρζει 

από αυτιν και τθν ενεργι εκδιλωςθ αυτισ τθσ ιδιότθτασ198. Αν όμωσ εξετάςουμε τα 

δικαιϊματα που παρζχονται με βάςθ τθν ευρωπαϊκι ικαγζνεια, κα διαπιςτϊςουμε ότι 

είναι ολιγάρικμα και ιδθ κατοχυρωμζνα με διατάξεισ παλαιότερων Συνκθκϊν, και οι 

υποχρεϊςεισ δεν επιςφραγίηουν τθν ευρωπαϊκι ικαγζνεια «όχι ωσ κακεςτϊσ αλλά ωσ 

ςυμβόλαιο μεταξφ προςϊπων που ςυγκροτοφν μια ςυλλογικότθτα»199. Κατά ςυνζπεια, «το 

                                                           
191 . Ρεγάθνπ, Άξζξν 20, ζην Β. Υξηζηηαλφο, νπ. παξ., ζει. 230 
192 Γ. Καιαβξόο & Θ. Γεωξγόπνπινο, Σν δίθαην ηεο ΔΔ. Θεζκηθφ δίθαην. Σφκνο Ι, νπ. παξ., ζει. 111, 
193 Βι. αλαιπηηθφηεξα Μ. Υξπζνκάιιεο, ρφιην ζηελ απφθαζε ηνπ ΓΔΚ C-11 θαη 12/06, Morgan, νπ. παξ.,  
194 Κ. Γώγνο, Άξζξν 17 ΔΚ, ζην Β. θνπξήο (επηκ.), νπ. παξ., ζει.329 
195 Κ. Ιωάλλνπ, Κνηλή εμσηεξηθή πνιηηηθή, επξσπατθή ηζαγέλεηα, δπν λένη ζεζκνί ηεο επξσπατθήο νινθιήξσζεο, Δθδφζεηο 

Αλη. Ν. άθθνπια, Αζήλα-Κνκνηελή 1993, ζει. 127 
196 . Μπάιηαο ζην Γ. Βιαζζόπνπινο, Η «Ιδηφηεηα ηνπ Πνιίηε»: Η ζχλδεζή ηεο κε ηελ Δζληθή Σαπηφηεηα θαη ηε 

Γεκνθξαηία, δηαζέζηκν ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν: http://socialpolicy.gr/2017/03/%CE%B7-

%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-

%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CF%84%CE%B7-%CE%B7-

%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%AE-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BC.html 
197 Βι. κεηαμχ άιισλ H. de Waele, EU citizenship: revisiting its meaning, place and potential, Eur. J. Migr. Law, 12 (2010), 

ζει. 319-336  
198 Γ. Καινγηάλλεο, Η ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε απφ ηελ αξραηφηεηα έσο ηε ζχγρξνλε επξσπατθή εθδνρή ηεο: ηζηνξηθή εμέιημε, 

ρσξνρξνληθέο εθθάλζεηο θαη ζπλνδεπηηθέο αμίεο, Διιεληθή Δπηζεψξεζε Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο, Σεχρνο 41, Γεθέκβξηνο 

2013, ζει. 140-164, ζει. 142, R. Bellamy, Introduction: the making of modern citizenship, ζην R. Bellamy, D. Castiglione & 

E. Santoro (eds.), Lineages of European Citizenship. Rights, Belonging and Participation in Eleven Nation-States, Palgrave 

Macmillan, NY 2004 
199 Π. ηάγθνο, ζην Κ. ηεθάλνπ, Α. Φαηνχξνπ & Θ. Υξηζηνδνπιίδε (επηκ.), Δηζαγσγή ζηηο επξσπατθέο ζπνπδέο, Δθδφζεηο 

Ι. ηδέξε 2001, ζει. 431 

http://socialpolicy.gr/2017/03/%CE%B7-%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CF%84%CE%B7-%CE%B7-%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%AE-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BC.html
http://socialpolicy.gr/2017/03/%CE%B7-%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CF%84%CE%B7-%CE%B7-%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%AE-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BC.html
http://socialpolicy.gr/2017/03/%CE%B7-%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CF%84%CE%B7-%CE%B7-%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%AE-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BC.html
http://socialpolicy.gr/2017/03/%CE%B7-%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CF%84%CE%B7-%CE%B7-%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%AE-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BC.html
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νομικά φτωχό περιεχόμενο και θ ελλιπισ διαμόρφωςθ του πολίτθ τθσ ΕΕ μειϊνει, ζτςι, 

ουςιωδϊσ τθ ςθμαςία του κεςμοφ κακϊσ και ςτθν ικανότθτά του να ςυμβάλλει ςτθν 

ευρωπαϊκι ολοκλιρωςθ». Ριο ακριβείσ είναι ςίγουρα οι όροι που ζχουν χρθςιμοποιθκεί ςε 

άλλεσ γλωςςικζσ αποδόςεισ, όπωσ το citizenship, citoyenneté και Bürgerschaft, ενϊ για τθν 

ελλθνικι απόδοςθ ζχουν επίςθσ προτακεί οι όροι ‘πολιτεία’, ‘ενεργθτικι ζνταξθ ςτθν 

πόλθ’, ‘εκ τθσ ςυμμετοχισ ιδιότθτα του πολίτθ’, ‘πολιτικι ικαγζνεια’200 και 

‘πολιτειότθτα’201. Μςωσ βζβαια για κάποιουσ υποςτθρικτζσ τθσ άποψθσ ότι θ Συνκικθ τθσ 

Λιςαβόνασ είναι το Σφνταγμα με άλλο format202 ο όροσ ‘ικαγζνεια’, ο οποίοσ παραπζμπει 

ςε κράτοσ, να είναι περιςςότερο δόκιμοσ. 

Ρικανϊσ ςτο ελλθνικό κείμενο να προτιμικθκε ο όροσ «ικαγζνεια» ϊςτε να ςυνάδει με τα 

όςα περιλαμβάνει ςαν ζννοια ςτο ελλθνικό δίκαιο, και ταυτόχρονα να τον ςυνδζςει, ϊςτε 

να υπάρξει μια αντιςτοιχία ςτουσ όρουσ, με τθ ςυνζχεια του άρκρου, το οποίο ορίηει ότι «θ 

ικαγζνεια τθσ Ζνωςθσ προςτίκεται και δεν αντικακιςτά τθν εκνικι ικαγζνεια»203. Άλλωςτε, 

ακολουκείται και από ζνα ςχετικό ‘οριςμό’204, και πλζον με τθν απόκτθςθ νομικισ 

προςωπικότθτασ από τθν ΕΕ, τον νομικά δεςμευτικό Χάρτθ των Κεμελιωδϊν Δικαιωμάτων 

και τθ διεφρυνςθ τθσ ικαγζνειασ ζχει αποςαφθνιςτεί ακριβϊσ θ ερμθνεία που κζλθςαν να 

του δϊςουν οι ςυντάκτεσ των κειμζνων. 

Τζλοσ, αξίηει να ςθμειωκεί θ ςχζςθ που ςυνδζει τθν ευρωπαϊκι ικαγζνεια με τθν εκνικι. 

Σφμφωνα με τθ ςυνκικθ του Άμςτερνταμ ορίηεται ότι «θ ικαγζνεια τθσ Ζνωςθσ 

ςυμπλθρϊνει και δεν αντικακιςτά τθν εκνικι ικαγζνεια». Το γεγονόσ ότι θ ικαγζνεια τθσ 

Ζνωςθσ ςυμπλθρϊνει και δεν αντικακιςτά τθν εκνικι ικαγζνεια προςδίδει ςτο κεςμό ζνα 

παράγωγο χαρακτιρα (με τθν ζννοια ότι προζρχεται αυτόματα από τθν απόκτθςθ τθσ 

εκνικισ ικαγζνειασ), ζνα ςυμπλθρωματικό χαρακτιρα (αφοφ δεν αντικακιςτά τθν εκνικι 

ικαγζνεια) αλλά τθ ςυμπλθρϊνει, κι ζνα παρακολουκθματικό χαρακτιρα, αφοφ ωσ 

                                                           
200 Ν. θαλδάκεο, Δπξσπατθφ Γίθαην Ι: Θεζκνί ηεο ΔΔ. 2: Ιζηνξηθή κνξθνινγία ηεο ΔΔ, Δθδφζεηο Αλη. Ν. άθθνπια, 

Αζήλα-Κνκνηελή 2003, ζει. 107, Γηαλλνχιεο ζην . Ρεγάθνπ, Άξζξν 20, ζην Β. Υξηζηηαλφο, νπ. παξ., ζει. 231 
201 Γ. Γ. Κνληνγηώξγεο, Πνιίηεο θαη πφιηο: έλλνηα θαη ηππνινγία ηεο «πνιηηεηφηεηαο», Δθδφζεηο Παπαδήζε, Αζήλα 2003, 

ζει. 12-20  
202Βι. ζρ. Μ. Υξπζνκάιιεο, Γίθαην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. ηνηρεία ηεο πλζήθεο ηεο Ληζαβφλαο: ρφιην – Κείκελν, 

Δθδφζεηο Β. Καηζαξνχ, Αζήλα 2010, ζει. 7  
203 Άξζξν 20 παξ. 1 ΛΔΔ 
204 «Πνιίηεο ηεο Έλωζεο είλαη θάζε πξόζωπν πνπ έρεη ηελ ππεθνόηεηα θξάηνπο κέινπο», ν νπνίνο επαλαιακβάλεηαη θαη ζην 

άξζξν 9 ΔΔ 
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παρακολοφκθμα τθσ εκνικισ ικαγζνειασ αποκτάται και απόλλυται μαηί τθσ205. Θ ιςχφουςα 

Συνκικθ όμωσ, αναφζρει ότι θ ικαγζνεια τθσ Ζνωςθσ προςτίκεται ςτθν εκνικι ϊςτε να γίνει 

κατανοθτό ότι υπάρχει θ δυνατότθτα προςκικθσ επιπλζον δικαιωμάτων μεταξφ αυτϊν που 

προςφζρει θ ικαγζνεια κράτουσ, κι όχι ςτζρθςθσ. Στθν ουςία, ςαν βάςθ για τθν απόκτθςθ 

τθσ ευρωπαϊκισ ικαγζνειασ είναι θ κατοχι τθσ εκνικισ, και ςφμφωνα με το Δικαςτιριο «ο 

κακοριςμόσ των προχποκζςεων κτιςεωσ και απϊλειασ τθσ ικαγζνειασ εμπίπτει, ςφμφωνα 

με το διεκνζσ δίκαιο, ςτθν αρμοδιότθτα των Κρατϊν-μελϊν , αρμοδιότθτα που πρζπει να 

αςκείται με γνϊμονα τθν τιρθςθ του κοινοτικοφ δικαίου»206. Αυτι ακριβϊσ θ ςφνδεςθ τθσ 

ευρωπαϊκισ ικαγζνειασ με τθν εκνικι κακϊσ και οι ευνοϊκζσ διατάξεισ οριςμζνων εκνικϊν 

νομοκεςιϊν για τθν κτιςθ τθσ ικαγζνειασ κα μποροφςαν να δθμιουργιςουν προβλιματα 

αν χρθςιμοποιοφνταν από πολίτεσ άλλων χωρϊν ϊςτε να επωφελθκοφν από τα 

δικαιϊματα που απορρζουν από τθν ικαγζνεια τθσ ΕΕ. Ραρά ταφτα, ςε κάκε περίπτωςθ 

τονίηεται θ διαφορετικότθτα και τα επιμζρουσ εκνικά ςτοιχεία των πολιτϊν, που πρζπει να 

διατθρθκοφν αναλλοίωτα ςτθν προςπάκεια τθσ ευρωπαϊκισ ολοκλιρωςθσ. 

 

3.1. Θ κζςπιςθ τθσ ευρωπαϊκισ ικαγζνειασ 

Επιδεικνφοντασ τθν αποφαςιςτικότθτά τουσ να κεςπίςουν μια κοινι ικαγζνεια για τουσ 

υπθκόουσ των χωρϊν μζςα από το Ρροοίμιο και ςτθ ςυνζχεια με τθν προςκικθ του 

άρκρου 8 ςτθ Συνκικθ του Μάαςτριχτ, ειςάγεται για πρϊτθ φορά ο όροσ «ικαγζνεια τθσ 

Ζνωςθσ» και αποκτά πλζον βαςικό ρόλο ςτθν ενωςιακι ζννομθ τάξθ. Θ τοποκζτθςθ των 

ςχετικϊν διατάξεων (Συνκικθ Μάαςτριχτ, Άμςτερνταμ, Νίκαιασ) πριν από τισ ελευκερίεσ 

που ςτθρίηουν τισ πολιτικζσ τθσ κοινότθτασ δείχνει τθ ςυμβολικι ςθμαςία που κζλθςαν να 

προςδϊςουν οι ςυντάκτεσ ωσ ςυςτατικό ςτοιχείο τθσ ΕΚ και τονίηει τον καινοτόμο 

χαρακτιρα τθσ που βοθκάει ςτθν προϊκθςθ τθσ πολιτικισ ολοκλιρωςθσ207. Θ κακιζρωςθ 

τθσ ευρωπαϊκισ ικαγζνειασ ςθματοδοτεί το πζραςμα τθσ ΕΕ από μία κοινότθτα 

οικονομικισ ςυνεργαςίασ ςε μία πολιτικι ζνωςθ που επεκτείνεται ςε ατομικζσ, κοινωνικζσ 

και πολιτικζσ δραςτθριότθτεσ, και διαπνζεται από μια ανκρωποκεντρικι φιλοςοφία 

                                                           
205 Μ. Υξπζνκάιιεο, ρφιην ζηελ απφθαζε ηνπ ΓΔΚ C-11 θαη 12/06, Morgan, νπ. παξ.  
206 ΓΔΚ, απφθαζε ηεο 7εο Ινπιίνπ 1992, ππφζεζε C-369/90, Micheletti, πιι. 1992, ζθ.10 
207 Ν. Φξαγθάθεο, Άξζξν 17, ζην Γ. Γθνπινχζεο, Γ. Κξεκιήο, Θ. Μαξγειινο, Α. Παπαγηαλλίδεο, . Παππάο, Σ. Σξηδήκαο 

Ν. Φξαγθάθεο & Ν. Υξηζηνγηαλλφπνπινο, Δξκελεία θαη‟ άξζξν ηεο πλζήθεο γηα ηελ ίδξπζε ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο, 

Σφκνο ΙΙ, Δθδφζεηο Αλη. Ν. άθθνπια, Αζήλα 2004, ζει. 95 
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ανάγοντασ τον ‘πολίτθ τθσ αγοράσ’ ςε ‘πολίτθ τθσ Ζνωςθσ’208. Από τθ ςτιγμι που ειςιχκθ θ 

ζννοια του ευρωπαίου πολίτθ και αναγνωρίςτθκε ο ουςιϊδθσ ρόλοσ του ςτθν Ζνωςθ, 

απολαμβάνει ςυνεχοφσ προςταςίασ από το Δικαςτιριο, το οποίο «ζχει τονίςει 

επανειλθμμζνωσ ότι θ ιδιότθτα του πολίτθ τθσ Ζνωςθσ τείνει να αποτελζςει τθ κεμελιϊδθ 

ιδιότθτα των υπθκόων των Κρατϊν-μελϊν» και «υπ’ αυτζσ τισ ςυνκικεσ, το άρκρο 20 ΣΛΕΕ 

απαγορεφει εκνικά μζτρα που ζχουν ωσ αποτζλεςμα να εμποδίηονται οι πολίτεσ τθσ Ζνωςθσ 

να απολαφςουν πράγματι, κατά το ουςιϊδεσ μζροσ τουσ, τα δικαιϊματα που αποκτοφν από 

τθν ιδιότθτά τουσ του πολίτθ τθσ Ζνωςθσ»209.  

Δεν ζλειψε βζβαια και θ κριτικι ότι επρόκειτο για ζνα κεςμό με ελλιπι διαμόρφωςθ τθσ 

ζννοιάσ του, περιοριςμζνα δικαιϊματα και νομικά φτωχό περιεχόμενο, περιοριςμζνο και 

μθ επαρκϊσ ανεπτυγμζνο, ο οποίοσ αδυνατοφςε να δεςμεφςει ψυχολογικά τουσ πολίτεσ με 

τθν Ζνωςθ και να οδθγιςει ςτθν ευρωπαϊκι ολοκλιρωςθ210. Από τθν πρϊτθ ςτιγμι που 

εμφανίςτθκε ο όροσ ςτο δίκαιο τθσ ΕΕ παρουςιάςτθκαν αμφιβολίεσ αναφορικά με τθ ςχζςθ 

που κα μποροφςε να αναπτυχκεί μεταξφ των πολιτϊν και τθσ Ζνωςθσ, αφοφ θ τελευταία 

δεν αποτελοφςε κράτοσ211 και δε διζκετε το δικό τθσ λαό212. Επιπλζον, ςυνδζεται με μικρό 

αρικμό δικαιωμάτων, και μάλιςτα δικαιωμάτων τα οποία ιταν ιδθ κατοχυρωμζνα ςε 

προθγοφμενεσ Συνκικεσ, «δεν αποτελεί αυτοτελι νομικό δεςμό ςε ςχζςθ με τθν εκνικι 

ικαγζνεια», και «κατά τθν υιοκζτθςθ του κεςμοφ αυτόσ παρουςιαηόταν με αςκενζσ νομικό 

περιεχόμενο και με ςθμαςία περιςςότερο πολιτικι και ςυμβολικι παρά νομικι»213. 

Υπιρχαν, βζβαια, και αυτοί που τιρθςαν μια πιο επιφυλακτικι ςτάςθ ςτθν κριτικι τουσ, 

που δικαιϊκθκαν αργότερα. Ππωσ τόνιςε τότε ο Κ. Λωάννου «πρόκειται για μια προϊκθςθ 

τθσ ιδζασ τθσ φπαρξθσ μιασ Ευρϊπθσ των πολιτϊν, που αν και ακόμθ ςχετικά δειλι 

δθμιουργεί ωςτόςο από τθν μια μεριά τθν απαραίτθτθ ατμόςφαιρα και από τθν άλλθ τισ 

κατάλλθλεσ προχποκζςεισ για το ενδεχόμενο μελλοντικό ςτάδιο»214. Βζβαια, με τθ 

                                                           
208 Βι. ζρεηηθά Κ. ηεθάλνπ, Ιζαγέλεηα θαη ζεκειηψδε δηθαηψκαηα ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ζην Θ. Υξηζηνδνπιίδεο & Κ. 

ηεθάλνπ, Η πλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη: ζπλζεηηθή ζεψξεζε, ηδέξεο, Αζήλα 1993, ζει. 95-96 
209 ΓΔΔ, απφθαζε ηεο 8εο Μαξηίνπ 2011, ππφζεζε C-34/09, Ruiz Zambrano, πιι. 2011, ζθ. 41-42 
210 Κ. Γώγνο, Άξζξν 17 ΔΚ, ζην Β. θνπξήο, νπ. παξ., ζει. 328-329 , I. P. Karolewski, Citizenship and collective identity in 

Europe, ζην I. P. Karolewski & V. Kaina (eds), European identity. Theoretical perspectives and empirical insights, Lit 

Verlag, Berlin 2006, ζει. 27 
211 E. Isin & M. Saward, Questions of European citizenship, ζην E. Isin & M. Saward (eds.), Enacting European citizenship, 

Cambridge, UK 2013, ζει. 2 
212 Μ. Υξπζνκάιιεο, Σα δηθαηψκαηα ησλ δηαθηλνχκελσλ ζπνπδαζηψλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ε ζπκβνιή ηεο 

λνκνινγίαο ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο ΔΔ ζηε δηακφξθσζή ηνπο, νπ. παξ., ζει. 179-180 
213 Οπ. παξ., ζει. 180-181 
214 Κ. Ιωάλλνπ, νπ. παξ., ζει. 127. 
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διαμόρφωςθ τθσ νομολογίασ, τθ κζςπιςθ του Χάρτθ και τισ τροποποιιςεισ και προςκικεσ 

των μεταγενζςτερων Συνκθκϊν, ζφταςε ςιμερα να αποτελεί τθ κεμελιϊδθ ιδιότθτα των 

υπθκόων των Κρατϊν-μελϊν, γεγονόσ που τθσ προςδίδει «μια οριηόντια εφαρμογι ς’ όλο 

το πλάτοσ τθσ Συνκικθσ, αφοφ ο κεμελιϊδθσ χαρακτιρασ επζβαλε μια νζα ανάγνωςθ 

πολλϊν διατάξεων και τθν ανακεϊρθςθ ςτερεοτφπων τθσ κεωρίασ του 

κοινοτικοφ/ενωςιακοφ δικαίου»215. Θ Συνκικθ τθσ Λιςαβόνασ ςυνζβαλε ςτθ διεφρυνςθ τθσ 

ζννοιασ τθσ ικαγζνειασ και των δικαιωμάτων που προκφπτουν από αυτιν, με τθν ζνταξθ 

του όρου ςτισ διατάξεισ ςχετικά με τισ δθμοκρατικζσ αρχζσ216, το νζο τίτλο του δεφτερου 

μζρουσ τθσ ΣΛΕΕ «Απαγόρευςθ των διακρίςεων και ικαγζνεια τθσ Ζνωςθσ», και ειδικότερα 

το άρκρο 20 ΣΛΕΕ που ορίηει ότι «οι πολίτεσ τθσ Ζνωςθσ ζχουν τα δικαιϊματα και τισ 

υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτισ Συνκικεσ», και περιλαμβάνει ακόμα μια ενδεικτικι 

απαρίκμθςθ των δικαιωμάτων που παρζχονται ςτουσ πολίτεσ τθσ ΕΕ, τα οποία 

κατοχυρϊνονται περαιτζρω με τον νομικά δεςμευτικό πλζον Χάρτθ217. Επιπλζον, με τθν 

υιοκζτθςθ από το Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο και το Συμβοφλιο του 2013 ωσ Ευρωπαϊκό ζτοσ 

των πολιτϊν και τισ Εκκζςεισ που εκδίδονται από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι ενδυναμϊνεται 

ο κεςμόσ του ευρωπαίου πολίτθ και των δικαιωμάτων του και γίνεται προςπάκεια 

αντιμετϊπιςθσ πικανϊν εμποδίων218. Τζλοσ, αξίηει, μεταξφ των διαφόρων δράςεων τθσ 

Ζνωςθσ, να γίνει αναφορά ςτο πρόγραμμα «Ευρϊπθ για τουσ πολίτεσ»219 ςτο πλαίςιο του 

ςυνολικοφ ςτόχου τθσ μεγαλφτερθσ προςζγγιςισ τθσ προσ τουσ πολίτεσ. Οι επιδιϊξεισ του 

προγράμματοσ είναι να ςυμβάλει ςτθν κατανόθςθ των πολιτϊν όςον αφορά τθν Ζνωςθ, 

τθν ιςτορία και τθν πολυμορφία τθσ, και να προαγάγει τθν ευρωπαϊκι ικαγζνεια και να 

βελτιϊςει τισ ςυνκικεσ ςυμμετοχισ των πολιτϊν ςτισ δθμοκρατικζσ διαδικαςίεσ και ςτα 

κοινά μζςα από τθν ανάπτυξθ δθμόςιου διαλόγου, προβλθματιςμοφ και δικτφων, και μζςα 

από τθν ενίςχυςθ τθσ κατανόθςθσ όςον αφορά τισ διαδικαςίεσ χάραξθσ πολιτικισ τθσ ΕΕ 

και τθν προϊκθςθ ευκαιριϊν για κοινωνικι και διαπολιτιςμικι δζςμευςθ και εκελοντιςμό. 

 

                                                           
215 Οπ. παξ., ζει. 182 
216 Άξζξα 9, 10 θαη 11 ΔΔ 
217 Βι. αλαιπηηθφηεξα O. M. Petrescu, The political citizenship in the context of the Lisbon Treaty, Romanian Journal of 

European Affairs, Vol. 13, No. 1, March 2013 
218 D. E. Khan, S. Henrich, Citizenship of the Union. Article 20 TFEU, ζην R. Geiger, D. E. Khan & M. Kotzur, νπ. παξ., 

ζει. 250  
219 Δπξσπατθή Δπηηξνπή, Γεληθή Γηεχζπλζε Μεηαλάζηεπζεο θαη Δζσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ θαη Δθηειεζηηθφο Οξγαληζκφο 

Δθπαίδεπζεο, Οπηηθναθνπζηηθψλ Θεκάησλ θαη Πνιηηηζκνχ. Πξφγξακκα «Δπξψπε γηα ηνπο πνιίηεο» 2014-2020. Οδεγφο 

πξνγξάκκαηνο γηα ηηο επηδνηήζεηο δξάζεσλ., δηαζέζηκν ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν: https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-

site/files/2018_programme_guide_el.pdf 

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/2018_programme_guide_el.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/2018_programme_guide_el.pdf
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3.2. Θ ιςότθτα των πολιτϊν 

Αυτι θ πολιτικι διάςταςθ που δίνεται από τθν ΕΕ με τθν ειςαγωγι τθσ ευρωπαϊκισ 

ικαγζνειασ και τα δικαιϊματα που κατοχυρϊνονται δε κα είχαν νόθμα αν δεν 

αποτυπϊνονταν τα δθμοκρατικά κεμζλιά τθσ με βάςθ τθν αρχι τθσ δθμοκρατικισ ιςότθτασ. 

Ζτςι, «θ Ζνωςθ ςζβεται τθν αρχι τθσ ιςότθτασ των πολιτϊν τθσ ςτο ςφνολο των 

δραςτθριοτιτων τθσ, οι οποίοι τυγχάνουν ίςθσ προςοχισ από τα κεςμικά και λοιπά όργανα 

και τουσ οργανιςμοφσ τθσ»220. Ουςιαςτικά ςυμπλθρϊνεται θ διαμόρφωςθ τθσ 

απαγόρευςθσ των διακρίςεων και παρζχεται ίςθ πρόςβαςθ ςε οποιαδιποτε πλθροφορία 

ςχετίηεται με τθν ενωςιακι ζννομθ τάξθ. Είναι εμφανζσ μζςα από τισ Συνκικεσ και τθ 

νομολογία ότι θ αρχι τθσ ιςότθτασ και τθσ απαγόρευςθσ των διακρίςεων κατατάςςονται 

ςτισ κεμελιϊδεισ γενικζσ αρχζσ και με βάςθ αυτζσ μποροφν οι πολίτεσ να απολαμβάνουν 

ιςότιμθ μεταχείριςθ και πρόςβαςθ, κακϊσ και ζνα περιοριςμζνο και ςυμβολικοφ 

χαρακτιρα φάςμα δικαιωμάτων. 

 

3.3. Θ διαμόρφωςθ τθσ ευρωπαϊκισ ταυτότθτασ μζςω τθσ ικαγζνειασ 

Θ ταυτότθτα ςαν όροσ ζχει υιοκετθκεί και αναλυκεί από τισ επιςτιμεσ τθσ ψυχολογίασ, τισ 

φιλοςοφίασ και τισ κοινωνικζσ επιςτιμεσ, και ποικίλουν οι ζννοιζσ τθσ ςε κάκε επιςτιμθ, 

κακϊσ γίνεται και διαχωριςμόσ ςε προςωπικι/ατομικι, ςυλλογικι/κοινωνικι, εκνικι, 

πολιτιςτικι, κ.λ.π.. Αν κζλαμε να παρακζςουμε ζναν πιο απλό και ςφντομο οριςμό 

(βαςιςμζνο ςτθ ςυλλογικι ταυτότθτα, αφοφ αυτι παραπζμπει ςτθν Ζνωςθ), κα 

μποροφςαμε να ποφμε ότι περιλαμβάνει το ςυναίςκθμα τθσ υπαγωγισ ςε ζνα κοινωνικό 

ςφνολο, μια ομάδα που μοιράηεται οριςμζνα αντικειμενικά χαρακτθριςτικά και λειτουργεί 

μζςα ςε ζνα κοινό πλαίςιο. Θ ευρωπαϊκι ταυτότθτα όμωσ αποτελεί ζνα διαφορετικό όρο 

και ςυνκζτει μια νζα, πιο ςυγκεκριμζνθ ζννοια. Είναι, από τθ μία μεριά, θ αίςκθςθ των 

πολιτϊν των Κρατϊν-μελϊν ότι ανικουν ςε μία ζνωςθ (ςυνανοίκειν), θ οποία τουσ 

προςφζρει ζνα χϊρο ειρινθσ, αςφάλειασ, δθμοκρατίασ, δικαιοςφνθσ και ιςότθτασ. Σε αυτι 

τθν ζνωςθ ςυμπεριλαμβάνεται όμωσ και θ πολιτικι τουσ ταυτότθτα221, θ διαμόρφωςθ τθσ 

                                                           
220 Άξζξν 9 ΔΔ 
221 Βι. αλαιπηηθφηεξα V. Kaina & I. P. Karolewski European identity- why another book on this topic?, ζην I. P. Karolewski 

& V. Kaina (eds), νπ. παξ. 
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οποίασ κακορίηει τθ κετικι ενεργοποίθςθ και τθν ενεργό αντίδραςθ των πολιτϊν απζναντι 

ςτθν ευρωπαϊκι ενςωμάτωςθ222. Στθν περίπτωςθ όμωσ τθσ ΕΕ αυτι θ αίςκθςθ, ωσ 

ζκφραςθ τθσ αλλθλεγγφθσ, παρουςιάηεται περιςςότερο ωσ οργανικι, παρά ωσ 

ςυναιςκθματικι, με τθν ζννοια ότι αποτελεί «μία ορκολογικι πράξθ που κινείται από ζνα 

ίδιο ςυμφζρον ι ιδιοτζλεια (self-interest)» και, παρά τισ κοινζσ αξίεσ μεταξφ των μελϊν τθσ, 

«θ ςυνειδθτοποίθςθ του ςτενοφ ςυνδζςμου και τθσ ςυνυπευκυνότθτασ για τθν προάςπιςθ 

και τθν επιτυχία του κοινοφ εγχειριματοσ είναι αυτι που οδιγθςε ςτθν ανάπτυξθ 

μθχανιςμϊν αλλθλεγγφθσ μεταξφ των Κρατϊν-μελϊν ςε όλθ τθν ιςτορία τθσ 

ολοκλιρωςθσ»223.  

Πςον αφορά τθν ζννοια και τισ εκφάνςεισ τθσ ευρωπαϊκισ ταυτότθτασ ο Wessels224 

διαχωρίηει τισ διάφορεσ προςεγγίςεισ ςε τρεισ ομάδεσ:  

1) Σφμφωνα με τθν πρϊτθ, θ ευρωπαϊκι ταυτότθτα προχπάρχει τθσ ΕΕ κι ζχει αποκτθκεί 

από τισ κοινζσ ρίηεσ του ευρωπαϊκοφ πολιτιςμοφ.  

2) Θ δεφτερθ αντιτίκεται ςτθν πρϊτθ, κακϊσ θ ποικιλία των ευρωπαϊκϊν πολιτιςμϊν, ο 

μεγάλοσ αρικμόσ των γλωςςϊν και θ απουςία ενόσ κοινοφ χαρακτθριςτικοφ μζςα ςτισ 

μνιμεσ που προζρχονται από τθν ιςτορία κακιςτά τθ δθμιουργία μιασ κοινισ ταυτότθτασ 

ανζφικτθ.  

3) Στθν τρίτθ ομάδα ακολουκείται μια πιο κακολικι προςζγγιςθ, με βάςθ τθν οποία θ 

ευρωπαϊκι ταυτότθτα αναδφεται με τθ μορφι μιασ ευρωπαϊκισ κοινότθτασ κοινισ 

πορείασ, αξιϊν, αλλθλεγγφθσ, μάκθςθσ κι επικοινωνίασ. Οι ανάγκεσ των πολιτϊν που 

πθγάηουν από τισ παγκόςμιεσ πολιτικζσ και οικονομικζσ αλλαγζσ δεν καλφπτονται από τα 

Κράτθ-μζλθ, κι ζτςι κα πρζπει να κατευκυνκοφν ςε ευρφτερεσ δομζσ για τισ κοινωνίεσ τουσ. 

Επιπλζον, κατά τον Σκανδάμθ225, αυτι θ ταυτότθτα μπορεί να προςλαμβάνει διάφορεσ 

μορφζσ: ενδζχεται να είναι μια πολιτιςμικι ταυτότθτα «θ οποία ενϊνει ςτθ βάςθ τθσ τουσ 

                                                           
222 U. Brasche, G.Delanty, ζην Α. Παπανηθνλόκνπ, Η δηακφξθσζε ηεο επξσπατθήο ηαπηφηεηαο ζηα πιαίζηα ηεο Δπξσπατθήο 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο: ε πεξίπησζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο Μπνιφληα, Δπηζηεκνληθφ Δθπαηδεπηηθφ Πεξηνδηθφ 

«eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο», Σφκνο 2, Σεχρνο 2, 2014, ζει.114 
223 Μ. Υξπζνκάιιεο, Η αξρή ηεο αιιειεγγχεο ζηελ έλλνκε ηάμε ηεο ΔΔ: έλλνηα, πεδίν εθαξκνγήο θαη λνκηθή θχζε, νπ. 

παξ., ζει. 16-17, φπνπ αλάιπζε θαη πινχζηα βηβιηνγξαθία 
224 W. Wessels ζην G. Harrie, European identity – implications from the social theory of Norbert Elias, ζην I. P. Karolewski 

& V. Kaina (eds), νπ. παξ., ζει. 60 
225 Ν. θαλδάκεο, Δπξσπατθφ Γίθαην Ι: Θεζκνί ηεο ΔΔ. 2: Ιζηνξηθή κνξθνινγία ηεο ΔΔ, νπ. παξ., ζει. 157 
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ευρωπαϊκοφσ λαοφσ πριν και πζραν τθσ ςφγχρονθσ ενοποιθτικισ τουσ προςπάκειασ», μια 

πολιτικι ταυτότθτα που κα βαςίηεται ςτθ δθμοκρατία, τα κεμελιϊδθ δικαιϊματα και τον 

κοςμικό χαρακτιρα τθσ πολιτικισ οργάνωςθσ, ι μια κοινωνικο-οικονομικι ταυτότθτα 

ςφμφωνα με τισ οικονομικζσ ελευκερίεσ και τθν κοινωνικι προςταςία. 

Θ ταυτότθτα όμωσ είναι και μια πολυεπίπεδθ ζννοια, κακϊσ ζνα άτομο μπορεί να ανικει 

ςε περιςςότερεσ από μία ομάδεσ. Αυτό ακριβϊσ ςυμβαίνει και με τουσ πολίτεσ τθσ Ζνωςθσ, 

οι οποίοι ακολουκοφν τθν εκνικι τουσ ταυτότθτα και ταυτόχρονα προςπακοφν να 

διαμορφϊςουν μια νζα, ευρωπαϊκι ταυτότθτα. Ζτςι, κζλοντασ να ςυμπορευτοφν με τισ 

επιταγζσ που ορίηουν τα κράτθ και θ ΕΕ, οδθγοφνται ςε εςωτερικζσ ςυγκροφςεισ. 

Αναπόφευκτα λοιπόν, κα χρειαςτεί να επαναπροςδιορίςουν τθν ταυτότθτά τουσ κι ζχει 

ιδιαίτερθ ςθμαςία τι κα υπεριςχφςει τελικά μετά από αυτι τθ ςφγκρουςθ. 

Θ Ευρϊπθ, άλλωςτε, χαρακτθρίηεται κι από ζναν ιδιαίτερο δυιςμό: από τθ μία αποτελεί 

ζναν «ενιαίο ιςτορικό χϊρο με πολιτιςμικι ομοιογζνεια, κοινά ςυμφζροντα και κοινι 

προοπτικι» - θ Ευρϊπθ δθλαδι ωσ ςφνολο ευρωπαίων πολιτϊν- , κι από τθν άλλθ «ωσ 

ιςτορικι και ζννομθ ςφνκεςθ και τάξθ ςυγκεκριμζνων ιςτορικϊν υποκειμζνων, δθλαδι των 

Κρατϊν-μελϊν »226. Αυτό είναι εμφανζσ από το Ρροοίμιο τθσ Συνκικθσ, ςφμφωνα με το 

οποίο τα ςυμβαλλόμενα μζρθ δθλϊνουν αποφαςιςμζνα «να ςυνεχίςουν τθν πορεία τουσ 

προσ μια ολοζνα ςτενότερθ ζνωςθ των λαϊν» και «να προχωριςουν ςε ζνα νζο ςτάδιο τθσ 

διαδικαςίασ προσ τθν ευρωπαϊκι ολοκλιρωςθ» κι επικυμϊντασ «βακφτερεσ ςχζςεισ 

αλλθλεγγφθσ μεταξφ των λαϊν τουσ» ενϊ ταυτόχρονα εμπνζονται «από τθν πολιτιςτικι, τθ 

κρθςκευτικι και τθν ανκρωπιςτικι κλθρονομιά τθσ Ευρϊπθσ» και ςζβονται «τθν ιςτορία, 

τον πολιτιςμό και τισ παραδόςεισ τουσ» και τθν «εκνικι τουσ ταυτότθτα»227. Αυτζσ οι δφο 

διαςτάςεισ δεν αποτελοφν δίλθμμα ι αντίφαςθ, αλλά ςυνιςτϊςεσ, που προβάλλουν τθν 

ιςτορικι και τθ κεςμικι μοναδικότθτα του ενωςιακοφ χϊρου υπό το φωσ των οποίων κα 

πρζπει να εξεταςτεί θ ευρωπαϊκι ολοκλιρωςθ228. 

Ακόμα κι αν ζχουν γίνει ςθμαντικά βιματα μζχρι ςιμερα προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ και 

τθν ευρωπαϊκι ενοποίθςθ, ο ςτόχοσ ακόμα δεν ζχει επιτευχκεί. Οι λαοί τθσ ΕΕ 

                                                           
226 Γ. Σζάηζνο, Δπίκαρεο έλλνηεο ηεο επξσπατθήο ελσζηαθήο ηάμεο: κεζνδνινγηθή ζπκβνιή ζηελ εξκελεία ηεο πλζήθεο γηα 

ηελ ΔΔ, νπ. παξ., ζει. 17-18 
227 Άξζξν 4 ΔΔ 
228 Γ. Σζάηζνο, Δπίκαρεο έλλνηεο ηεο επξσπατθήο ελσζηαθήο ηάμεο: κεζνδνινγηθή ζπκβνιή ζηελ εξκελεία ηεο πλζήθεο γηα 

ηελ ΔΔ, νπ. παξ., ζει. 20 
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εξακολουκοφν να αντιλαμβάνονται ωσ πιο ιςχυρι τθν εκνικι τουσ ταυτότθτα και να μθ 

νιϊκουν ευρωπαίοι πολίτεσ. Σίγουρα δεν είναι εφκολθ θ απόπειρα να ςυμπεριλθφκοφν ςε 

ζνα κοινό πλαίςιο πολίτεσ με διαφορετικζσ νοοτροπίεσ, ςυμπεριφορζσ, κουλτοφρεσ και 

γλϊςςεσ, είναι όμωσ αναγκαία για να οδθγθκοφν ςτθν ουςία τθσ ζνωςθσ. Είναι όντωσ 

ιδιαίτερο αυτό το μόρφωμα που γίνονται προςπάκειεσ τόςα χρόνια για να δθμιουργθκεί, 

και απαιτοφνται προςπάκειεσ για να αποεκνικοποιθκοφν οι λαοί και να παραμεριςτεί το 

εκνικό ςυμφζρον. Κα πρζπει οι λαοί να ανακαταςκευάςουν τθν ταυτότθτά τουσ, 

προςωπικι και εκνικι, και να τθ ςτθρίξουν ςε μια «αναδρομικι αφιγθςθ»229, θ οποία κα 

περιλαμβάνει μνιμεσ κοινισ καταγωγισ, ιςτορίασ και παραδόςεων∙ όταν κα ζχουν 

δθμιουργθκεί αυτζσ οι μνιμεσ, τότε κα μποροφμε να μιλάμε για ευρωπαϊκι ταυτότθτα, θ 

οποία κα μασ φζρνει πιο κοντά ςτθν ευρωπαϊκι ολοκλιρωςθ. Οι διεκνείσ πολιτικζσ και 

οικονομικζσ εξελίξεισ ίςωσ τελικά καταφζρουν να επιταχφνουν τισ διαδικαςίεσ, και τελικά 

καταλιξουμε ςε μια ενωμζνθ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. 

 

3.4. Τα δικαιϊματα που απορρζουν από τθν ικαγζνεια 

Μπορεί θ ικαγζνεια τθσ Ζνωςθσ να υιοκετικθκε με τθ Συνκικθ του Μάαςτριχτ και 

οριςμζνα δικαιϊματα που βαςίηονται ςε αυτι να ειςιχκθςαν αργότερα, άλλα όμωσ 

προχπιρχαν και κατζλαβαν διαφορετικι κζςθ και εφροσ με τθν τοποκζτθςι τουσ ςτο 

κεφάλαιο τθσ ικαγζνειασ. Θ ικαγζνεια τθσ Ζνωςθσ παρζχει οικονομικά και πολιτικά 

δικαιϊματα και ο πολίτθσ τθσ πλζον αντιμετωπίηεται «ωσ πολίτθσ μιασ ευρφτερθσ πολιτικισ 

οντότθτασ ςτον οποίο διανοίγονται τα ςφνορα μιασ ευρφτερθσ επικράτειασ»230. Τα 

δικαιϊματα που πθγάηουν άμεςα από τθ Συνκικθ καταγράφονται ςυνοπτικά ςτο άρκρο 20 

παρ.2 ΣΛΕΕ και αναλφονται ςτα άρκρα 20-24, που περιλαμβάνονται ςτο Κεφάλαιο 

‘Απαγόρευςθ διακρίςεων και ικαγζνεια τθσ Ζνωςθσ’. Τα ςθμαντικότερα είναι:  

 το δικαίωμα ελεφκερθσ κυκλοφορίασ και διαμονισ 

                                                           
229 Όπσο αλαιχεηαη απφ ηνλ Θενδσξίδε – πξνθαλψο επεξεαζκέλνο απφ ηνλ Locke ζην Π. Θενδωξίδεο, Πξνζσπηθή 

ηαπηφηεηα, εζληθή ηαπηφηεηα θαη ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε, Δπηζηήκε θαη Κνηλσλία, Σεχρνο 5-6/2001, δηαζέζηκν ζην δηαδηθηπαθφ 

ηφπν: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sas/article/viewFile/544/547 
230 Ν. θαλδάκεο, Δπξσπατθφ Γίθαην Ι: Θεζκνί ηεο ΔΔ. 2: Ιζηνξηθή κνξθνινγία ηεο ΔΔ, νπ. παξ., ζει. 107 

https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sas/article/viewFile/544/547
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 το δικαίωμα του εκλζγειν και εκλζγεςκαι ςτισ εκλογζσ του Ευρωπαϊκοφ 

Κοινοβουλίου κακϊσ και ςτισ δθμοτικζσ εκλογζσ ςτο Κράτοσ-μζλοσ κατοικίασ τουσ, 

υπό τουσ ίδιουσ όρουσ με τουσ υπθκόουσ του εν λόγω κράτουσ 

 το δικαίωμα διπλωματικισ και προξενικισ προςταςίασ 

 το δικαίωμα αναφοράσ και ζγγραφθσ επικοινωνίασ 

Τα άρκρα 20-24 ΣΛΕΕ αναφζρουν μόνο οριςμζνα δικαιϊματα, κακϊσ παρζχονται και 

επιπλζον που προκφπτουν από άλλεσ διατάξεισ των Συνκθκϊν και του Χάρτθ. Σε ςχζςθ με 

τα παραπάνω όμωσ, δθμιουργοφνται ιδθ ερμθνευτικζσ δυςκολίεσ και προβάλλεται θ 

εικόνα ενόσ κατακερματιςμζνου κεφαλαίου από τθ ςτιγμι που παρόμοια δικαιϊματα που 

ςχετίηονται με τθν ικαγζνεια περιλαμβάνονται και ςτισ διατάξεισ του Χάρτθ (άρκρα 39-46 

ΧΚΔΕΕ)231. 

Τζλοσ, γίνεται επιπλζον λόγοσ για τισ υποχρεϊςεισ των πολιτϊν που προβλζπονται ςτισ 

Συνκικεσ. Ουςιαςτικά όμωσ το άρκρο προβλζπει δικαιϊματα κι όχι υποχρεϊςεισ ανάλογεσ 

με εκείνεσ που πθγάηουν από τθν εκνικι ικαγζνεια. Οι υποχρεϊςεισ των πολιτϊν 

επιβάλλονται ζμμεςα από πράξεισ του εκνικοφ δικαίου, κι ζτςι θ μόνθ υποχρζωςθ που 

προκφπτει είναι ο ςεβαςμόσ του δικαίου τθσ ΕΕ από πολίτεσ και Κράτθ-μζλθ. 

 

3.5. Το δικαίωμα αναφοράσ και το δικαίωμα ζγγραφθσ επικοινωνίασ 

Το δικαίωμα αναφοράσ και το δικαίωμα ζγγραφθσ επικοινωνίασ ςχετίηονται με τον δεςμό 

του πολίτθ τθσ Ζνωςθσ με τθ διοίκθςι τθσ, και ςτόχοσ τουσ είναι να ενιςχφςουν τθ 

ςυμμετοχι των πολιτϊν ςτθ δθμοκρατικι ηωι τθσ ΕΕ και να διευκολφνουν τθν επικοινωνία 

τουσ. Ππωσ ορίηεται από τθ Συνκικθ «κάκε πολίτθσ τθσ Ζνωςθσ ζχει το δικαίωμα αναφοράσ 

προσ το Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο» και «δφναται να απευκφνεται ςτον Διαμεςολαβθτι» 

διευκολφνοντασ τθ διαδικαςία μζςω τθσ δυνατότθτασ να «απευκφνεται γραπτϊσ ςε 

οποιοδιποτε από τα κεςμικά ι λοιπά όργανα *…+ ςε μία από τισ αναφερόμενεσ ςτο άρκρο 

55, παρ. 1, γλϊςςεσ, τθσ εν λόγω Συνκικθσ και να παίρνει απάντθςθ ςτθν ίδια γλϊςςα»232. 

                                                           
231 Δ. αρπεθίδνπ, νπ. παξ., ζει. 303 
232 Άξζξν 24 ΛΔΔ 
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Το παραπάνω δικαίωμα ενιςχφεται περαιτζρω και από το άρκρο 41 παρ. 4 του Χάρτθ, το 

οποίο ορίηει ότι «κάκε πρόςωπο μπορεί να απευκφνεται ςτα κεςμικά όργανα τθσ Ζνωςθσ 

ςε μία από τισ γλϊςςεσ των Συνκθκϊν και πρζπει να λαμβάνει απάντθςθ τθν ίδια γλϊςςα». 

Δεν είναι όμωσ πρϊτθ φορά που γίνεται αναφορά ςτο δικαίωμα επικοινωνίασ, αφοφ 

υπιρχε ςχετικι πρόβλεψθ. Ιδθ από το 1958 ο Κανονιςμόσ περί κακοριςμοφ του 

γλωςςικοφ κακεςτϊτοσ τθσ ΕΟΚ ανζφερε πωσ «Τα ζγγραφα τα οποία απευκφνονται προσ 

τα όργανα τθσ Κοινότθτασ από Κράτοσ-μζλοσ ι πρόςωπο που υπάγεται ςτθ δικαιοδοςία 

Κράτουσ-μζλουσ, ςυντάςςονται ςτθ γλϊςςα του Κράτουσ αυτοφ» και «Τα ζγγραφα τα 

οποία απευκφνονται από τα όργανα τθσ Κοινότθτασ προσ Κράτοσ-μζλοσ ι πρόςωπο που 

υπάγεται ςτθ δικαιοδοςία Κράτουσ-μζλουσ, ςυντάςςονται ςτθ γλϊςςα του Κράτουσ αυτοφ» 

233. Θ ιδιαιτερότθτα όμωσ του άρκρου 24 ΣΛΕΕ είναι θ μεταφορά αυτοφ του δικαιϊματοσ 

ςτο πρωτογενζσ δίκαιο τθσ Ζνωςθσ234. Θ νομολογία ςε αυτι τθν περίπτωςθ ζχει 

ξεκακαρίςει ότι εμπίπτει ςε διαφορετικό κακεςτϊσ θ αποςτολι εγγράφων από τθν 

ενωςιακι διοίκθςθ ςε κάποιον από τουσ υπαλλιλουσ τθσ. Αυτά μποροφν να ςυντάςςονται 

ςε γλϊςςα διαφορετικι από τθ μθτρικι γλϊςςα του υπαλλιλου ι από τθν πρϊτθ ξζνθ 

γλϊςςα που ζχει επιλζξει, χωρίσ αυτό να ςυνιςτά προςβολι των δικαιωμάτων του εν λόγω 

υπαλλιλου, αν αυτόσ γνωρίηει τθ γλϊςςα που χρθςιμοποίθςε θ διοίκθςθ235. Επιπλζον, δεν 

εκφράηεται ςτθ Συνκικθ μια γενικι αρχι που να εξαςφαλίηει ςε κάκε πολίτθ το δικαίωμα 

να ςυντάςςεται ςτθ γλϊςςα του ςε όλεσ τισ περιπτϊςεισ οτιδιποτε μπορεί να επθρεάςει 

τα ςυμφζροντά του236. 

Πςον αφορά τθν ζγγραφθ επικοινωνία, το περιεχόμενο τθσ διάταξθσ είναι γενικό και 

περιλαμβάνει κάκε είδουσ επικοινωνία, όπωσ για παράδειγμα παράπονα και αιτιςεισ, ςε 

οποιαδιποτε από τισ επίςθμεσ γλϊςςεσ που ορίηει το άρκρο 55 ΣΕΕ επιλζγει ο 

ενδιαφερόμενοσ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβοφλιο, το Συμβοφλιο, θ 

Επιτροπι, το Δικαςτιριο, θ Ευρωπαϊκι Κεντρικι Τράπεηα, το Ελεγκτικό Συνζδριο, θ 

Οικονομικι και Κοινωνικι Επιτροπι, και θ Επιτροπι των Ρεριφερειϊν είναι τα όργανα τα 

οποία είναι υποχρεωμζνα να απαντιςουν ςτθ γλϊςςα ςτθν οποία κα τουσ απευκυνκεί 

                                                           
233 Άξζξα 2 θαη 3 
234 D. E. Khan, S. Henrich, Part II. Non-discrimination and citizenship. Article 24 TFEU, ζην R. Geiger, D. E. Khan & M. 

Kotzur, νπ. παξ., ζει. 267 
235 ΓΓΔΔ, απφθαζε ηεο 5εο Οθησβξίνπ 2005, ππφζεζε T-203/03, Rasmussen, πιι. 2005, ζθ. 60-65  
236 ΓΔΚ, απφθαζε ηεο 9εο επηεκβξίνπ 2003, ππφζεζε C-361/01, Kik, πιι. 2003, ζθ. 82 
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ζνασ πολίτθσ237, και μάλιςτα ςφμφωνα με το άρκρο 41 παρ. 2 ςτ. γ του Χάρτθ, τα όργανα 

είναι επιπλζον υποχρεωμζνα να αιτιολογοφν τισ αποφάςεισ τουσ μζςα ςτο πλαίςιο του 

δικαιϊματοσ των πολιτϊν ςε χρθςτι διοίκθςθ. Γεννϊνται απορίεσ βζβαια αναφορικά με το 

κακεςτϊσ που επικρατεί ςε ςχζςθ με τα όργανα που δεν προςδιορίηονται, και ειδικότερα 

με τουσ οργανιςμοφσ, που αναδφονται με γριγορουσ ρυκμοφσ και διζπονται από άλλουσ 

κανόνεσ του ενωςιακοφ δικαίου238. Στθν υπόκεςθ Kik239 για παράδειγμα το Δικαςτιριο 

τόνιςε ότι «Πςον αφορά τισ ςχζςεισ μεταξφ των πολιτϊν και των κεςμικϊν και λοιπϊν 

κοινοτικϊν οργάνων, το άρκρο 8Δ τθσ Συνκικθσ, ωσ ζχει μετά τθ Συνκικθ του Άμςτερνταμ, 

επιβάλλει μεταξφ άλλων ςτα κεςμικά όργανα και ςε οριςμζνα από τα λοιπά όργανα να 

επικοινωνοφν εγγράφωσ με τουσ πολίτεσ τθσ Ενϊςεωσ ςε μία από τισ γλϊςςεσ που 

απαρικμεί το άρκρο 248 τθσ Συνκικθσ. Η διάταξθ αυτι, που δεν ίςχυε ακόμθ κατά τθν 

ζκδοςθ τθσ προςβαλλομζνθσ αποφάςεωσ, εν πάςθ περιπτϊςει δεν ζχει γενικι εφαρμογι 

ςτο ςφνολο των ωσ άνω λοιπϊν οργάνων τθσ Ενϊςεωσ. Ιδίωσ δεν ζχει εφαρμογι όςον 

αφορά το Γραφείο όπωσ ορκϊσ δζχκθκε το Ρρωτοδικείο *…+.». 

Είναι προφανζσ ότι το δικαίωμα που περιλαμβάνεται ςτθ διάταξθ είναι κατά ζνα βακμό 

ςφμφωνο με τισ επιταγζσ που ορίηει ο γλωςςικόσ πλουραλιςμόσ, θ ιςότθτα των γλωςςϊν 

και ο ςεβαςμόσ των δθμοκρατικϊν αρχϊν. Θ δυνατότθτα ελεφκερθσ επιλογισ χριςθσ τθσ 

γλϊςςασ που κα κάνει ο ενδιαφερόμενοσ ςε μια δεφτερθ ανάγνωςθ δε φαίνεται να είναι 

τόςο ελεφκερθ, κακϊσ περιορίηεται ςτισ επίςθμεσ γλϊςςεσ τθσ ΕΕ, χωρίσ να περιλαμβάνει 

τισ περιφερειακζσ και μειονοτικζσ γλϊςςεσ, για τισ οποίεσ γίνονται προςπάκειεσ 

προςταςίασ240. Γενικότερα, όμωσ, το περιεχόμενό του είναι χαρακτθριςτικό του 

πολφγλωςςου κακεςτϊτοσ τθσ Ζνωςθσ, δθμιουργεί δεςμοφσ με τα όργανά τθσ και 

διευκολφνει τθν επικοινωνία με αυτά, ενϊ από τθν άλλθ πλευρά δθμιουργεί οικονομικά 

και λειτουργικά προβλιματα, τα οποία κα αναλυκοφν ςτο τζταρτο κεφάλαιο τθσ παροφςασ 

διατριβισ. 

Ππωσ προκφπτει από τα προαναφερκζντα, τα οποία ςτθν πραγματικότθτα είναι μόνο ζνα 

δείγμα, θ Ζνωςθ ζχει εφοδιάςει τουσ πολίτεσ τθσ με μια πλθκϊρα δικαιωμάτων για να 

                                                           
237 Με βάζε ην άξζξν 13 ΔΔ 
238 D. E. Khan & S. Henrich, Part II. Non-discrimination and citizenship. Article 24 TFEU, ζην R. Geiger, D. E. Khan & M. 

Kotzur, νπ. παξ., ζει. 267 
239 Τπφζεζε Kik, ζθ. 83 
240 D. E. Khan & S. Henrich, Part II. Non-discrimination and citizenship. Article 24 TFEU, ζην R. Geiger, D. E. Khan & M. 

Kotzur, νπ. παξ., ζει. 267 
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διευκολφνει τθν επαγγελματικι, αλλά και τθν ιδιωτικι τουσ ηωι. Μάλιςτα τουσ ζχει 

παράςχει το δικαίωμα και να υπεραςπίηονται τα κεκτθμζνα δικαιϊματά τουσ. Πμωσ, όπωσ 

πολφ ςωςτά τονίηει ο Ν. Μοφςθσ, οι πολίτεσ των Κρατϊν-μελϊν ςτθν πλειοψθφία τουσ δε 

γνωρίηουν τα δικαιϊματά τουσ ωσ πολίτεσ τθσ ΕΕ, και οι εκνικζσ και ενωςιακζσ αρχζσ δεν 

είναι πολφ ςυνεπείσ ςτο κακικον τουσ για πλθροφόρθςθ241, το οποίο ζχει ςαν πικανό 

αποτζλεςμα «θ ικαγζνεια τθσ Ζνωςθσ και θ ίδια θ Ζνωςθ *να+ φαίνονται αόριςτεσ ζννοιεσ 

και *να+ δθμιουργοφν απορίεσ, ςυγχφςεισ και τάςεισ απόρριψθσ τθσ ΕΕ»242. Οριςμζνα 

ιδιαίτερα ενδιαφζροντα αποτελζςματα ζρχονται ςτθν επιφάνεια και από το 

Ευρωβαρόμετρο του 2011 ςχετικά με τον Ευρωπαίο Διαμεςολαβθτι και τα δικαιϊματα των 

πολιτϊν243. Σφμφωνα λοιπόν με το παραπάνω, το 72% των ερωτθκζντων δε νιϊκουν ότι 

είναι ενθμερωμζνοι ςχετικά με τον Χάρτθ και περίπου οι μιςοί κεωροφν ότι θ πιο 

ςθμαντικι λειτουργία του Διαμεςολαβθτι είναι να διαςφαλίηει ότι οι πολίτεσ τθσ ΕΕ 

γνωρίηουν ποια είναι τα δικαιϊματά τουσ και πϊσ να τα αςκοφν. Επιπλζον, θ πλειοψθφία 

των πολιτϊν πιςτεφει πωσ το πιο ςθμαντικό δικαίωμα είναι αυτό τθσ ελεφκερθσ 

κυκλοφορίασ και διαμονισ, ενϊ το δικαίωμα πρόςβαςθσ ςτα ζγγραφα των οργάνων 

ςυγκεντρϊνει ποςοςτό 21%. Συμπεραςματικά, είναι ςαφζσ ότι υπάρχει θ ανάγκθ να 

βελτιωκεί θ επικοινωνιακι πολιτικι, να καταςτεί θ ενθμζρωςθ πιο ςτοχευμζνθ και να 

ενιςχυκεί θ ςυνεργαςία ςτο δίκτυο των Διαμεςολαβθτϊν, ϊςτε να μθν οδθγθκοφμε ςτθν 

εξαςκζνιςθ τθσ προςταςίασ των δικαιωμάτων των πολιτϊν. 

4. Θ ενιαία εςωτερική αγορά 

Θ οικονομικι ενοποίθςθ των Κρατϊν-μελϊν βριςκόταν μεταξφ των άμεςων ςτόχων τθσ 

Κοινότθτασ ακόμα από το αρχικό τθσ ςτάδιο, ενϊ για τθν επίτευξθ αυτισ κα ζπρεπε να 

δθμιουργθκεί μια κοινι αγορά. Ειδικότερα θ Συνκικθ τθσ ϊμθσ ζκανε αναφορά ςε αυτόν 

το ςτόχο ωσ εξισ: «Η Κοινότθτα ζχει ςαν αποςτολι, με τθ δθμιουργία μιασ κοινισ αγοράσ 

*…+ να προάγει τθν αρμονικι ανάπτυξθ των οικονομικϊν δραςτθριοτιτων ςτο ςφνολο τθσ 

Κοινότθτασ»244, χωρίσ όμωσ να περιζχει ακριβι οριςμό τθσ. Επιπλζον, υπιρχε πιο 

                                                           
241 Ν. Μνύζεο, Δπξσπατθή Έλσζε: δίθαην, νηθνλνκία, πνιηηηθή, Δθδφζεηο Παπαδήζε, Αζήλα 2008, ζει. 178 
242 Οπ. παξ., ζει. 181 
243 Δπξσβαξφκεηξν, Ο Δπξσπαίνο Γηακεζνιαβεηήο θαη ηα δηθαηψκαηα ησλ πνιηηψλ, δηαζέζηκα ζηνπο δηαδηθηπαθνχο 

ηφπνπο: http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/el/be-heard/eurobarometer/the-european-ombudsman-and-citizens-

rights θαη http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/eurobarometer/2011/the-european-ombudsman-and-

citizens-rights/country-fiches/el-el-country-fiches-ombudsman-and-citizens-rights-201103.pdf  
244 Άξζξν 2 πλζ. ΔΟΚ 

http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/el/be-heard/eurobarometer/the-european-ombudsman-and-citizens-rights
http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/el/be-heard/eurobarometer/the-european-ombudsman-and-citizens-rights
http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/eurobarometer/2011/the-european-ombudsman-and-citizens-rights/country-fiches/el-el-country-fiches-ombudsman-and-citizens-rights-201103.pdf
http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/eurobarometer/2011/the-european-ombudsman-and-citizens-rights/country-fiches/el-el-country-fiches-ombudsman-and-citizens-rights-201103.pdf
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ςυγκεκριμζνθ αναφορά ςτον όρο τθσ εςωτερικισ αγοράσ ςτο άρκρο 13 τθσ ΕΕΡ που 

ςυμπλιρωνε το άρκρο 8 Α τθσ Συνκικθσ ΕΟΚ245 και όριηε ότι «Η εςωτερικι αγορά 

περιλαμβάνει ζναν χϊρο χωρίσ εςωτερικά ςφνορα μζςα ςτον οποίο εξαςφαλίηεται θ 

ελεφκερθ κυκλοφορία των εμπορευμάτων, των προςϊπων, των υπθρεςιϊν και των 

κεφαλαίων». Σφμφωνα με τον Χρυςομάλλθ246 ο παραπάνω οριςμόσ ιταν ελλιπισ επειδι 

περιλάμβανε μόνο τθν εςωτερικι διάςταςθ τθσ κοινισ αγοράσ και κα ζπρεπε να 

ςυμπλθρωκεί με τθν εξωτερικι διάςταςθ που εμπεριζχει τθν υιοκζτθςθ ενόσ Κοινοφ 

Εξωτερικοφ Δαςμολογίου και μιασ Κοινισ Εμπορικισ Ρολιτικισ εκ μζρουσ τθσ Κοινότθτασ. 

Οι ζννοιεσ ‘κοινι’, ‘εςωτερικι’ και ‘ενιαία’ αγορά είναι ςχεδόν ταυτόςθμεσ και 

περικλείονται μζςα ςτον οριςμό που ζχει δοκεί από το Δικαςτιριο για τθν κοινι αγορά, 

ςφμφωνα με τον οποίο «Η ζννοια τθσ κοινισ αγοράσ *…+ ςυνεπάγεται τθν απάλειψθ όλων 

των εμποδίων ςτο ενδοκοινοτικό εμπόριο, προκειμζνου να ςυγχωνευκοφν οι εκνικζσ 

αγορζσ ςε μία ενιαία αγορά, δια τθσ δθμιουργίασ ςυνκθκϊν παραπλθςίων, κατά το 

δυνατόν, με εκείνεσ τθσ γνθςίασ εςωτερικισ αγοράσ»247. Ο όροσ ‘κοινι αγορά’ 

αντικακίςταται πλιρωσ από τον όρο ‘εςωτερικι αγορά’ ςτθ Συνκικθ τθσ Λιςαβόνασ, όροσ 

που είχε αρχικά ειςαχκεί με τθν Ενιαία Ευρωπαϊκι Ρράξθ κι εμφανίηεται ςτο άρκρο 3 παρ. 

3 τθσ ΣΕΕ248. Στο πλαίςιο λοιπόν τθσ εςωτερικισ αγοράσ οι δράςεισ επεκτείνονται ςε 

πολλοφσ τομείσ, αλλά ςτθν παροφςα διατριβι κα περιοριςτοφμε μόνο ςτισ ενωςιακζσ 

ελευκερίεσ και ειδικότερα ςτθν ελευκερία προςϊπων, υπθρεςιϊν και αγακϊν. 

Θ εςωτερικι αγορά αποτελεί ζνα τομζα, ο οποίοσ εντάςςεται ςτισ ςυντρζχουςεσ 

αρμοδιότθτεσ249, ςυνεπϊσ τα Κράτθ-μζλθ καλοφνται να επιτφχουν τουσ κοινοφσ ςτόχουσ 

και είναι κατ’ αρχιν αρμόδια να δράςουν250. Κατά τθ λειτουργία τθσ, καλφπτει τισ 

οικονομικζσ πτυχζσ τθσ ελεφκερθσ κυκλοφορίασ και διαδραματίηει ζνα ςθμαντικό ρόλο 

ςτθν επαγγελματικι ηωι των πολιτϊν, κακϊσ επιτρζπει ςτουσ εργαηόμενουσ να αναηθτοφν 

εργαςία ι να παρζχουν υπθρεςίεσ και να εγκακίςτανται ςτισ χϊρεσ όπου κεωροφν ότι 

υπάρχουν οι κατάλλθλεσ ςυνκικεσ, ςτουσ εμπόρουσ να κεωροφν όλο το ζδαφοσ τθσ ΕΕ ωσ 

                                                           
245 Άξζξν 26 πξψελ άξζξν 14 ΔΚ  
246 Βι. ζρεηηθά Μ. Υξπζνκάιιεο, Η αξρή ηεο αιιειεγγχεο ζηελ έλλνκε ηάμε ηεο ΔΔ: έλλνηα, πεδίν εθαξκνγήο θαη λνκηθή 

θχζε, νπ. παξ., ζει. 85 
247 ΓΔΚ, απφθαζε ηεο 5εο Μαΐνπ 1981, ππφζεζε C-15/81, Gaston, πιι. 1982, ζθ. 33 
248 Α. Πιηάθνο, 2012, Σν Γίθαην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο: Θεζκηθφ & Οπζηαζηηθφ Γίθαην, Ννκηθή Βηβιηνζήθε, Αζήλα 

2012, ζει. 357-358 
249 Άξζξν 4 ΛΔΔ 
250 Άξζξν 2 παξ. 2 ΛΔΔ 
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πικανι αγορά τουσ, και ςτουσ βιομιχανουσ να εγκακιςτοφν εταιρείεσ ι εργοςτάςια ςε 

όποιο Κράτοσ-μζλοσ επικυμοφν και να διακινοφν κεφάλαια από και προσ αυτό. 

 

4.1. Θ ελεφκερθ κυκλοφορία των εργαηομζνων 

Μζςα ςτο πλαίςιο τθσ εςωτερικισ αγοράσ εξαςφαλίηεται θ ελεφκερθ κυκλοφορία των 

εργαηομζνων, οι οποίοι ζχουν το δικαίωμα να αποδζχονται κάκε πραγματικι προςφορά 

εργαςίασ, να διακινοφνται ελεφκερα για το ςκοπό αυτό εντόσ τθσ επικράτειασ των Κρατϊν-

μελϊν, να διαμζνουν ςε ζνα από αυτά με τον ςκοπό να αςκοφν εκεί οριςμζνθ εργαςία και 

να παραμζνουν ςτθν επικράτεια ενόσ Κράτουσ-μζλουσ και μετά τθν άςκθςθ ς’ αυτό 

οριςμζνθσ εργαςίασ251. Σκοπόσ του δικαιϊματοσ είναι να κατοχυρωκεί θ ελεφκερθ 

κυκλοφορία των εργαηομζνων και όςα επιπλζον δικαιϊματα απορρζουν από αυτιν, και να 

διαςφαλιςτεί ότι θ μεταχείριςθ των ενδιαφερόμενων, παρά τουσ όποιουσ περιοριςμοφσ, δε 

κα γίνεται υπό ςυνκικεσ που δθμιουργοφν διακρίςεισ252. Ππωσ φαίνεται από το 

παραπάνω, θ ελεφκερθ κυκλοφορία των εργαηομζνων αποτελεί ταυτόχρονα προχπόκεςθ, 

αλλά και ςυνζπεια τθσ ολοκλιρωςθσ τθσ ενιαίασ αγοράσ253. Τθν ιδιότθτα του εργαηόμενου, 

ςφμφωνα με το Δικαςτιριο, ζχει «το πρόςωπο που παρζχει, κατά τθ διάρκεια οριςμζνου 

χρόνου, προσ ζνα άλλο πρόςωπο και υπό τθ διεφκυνςθ αυτοφ του τελευταίου, υπθρεςίεσ 

ζναντι των οποίων λαμβάνει αμοιβι»254. Επιπλζον, εκτόσ από τα πρόςωπα που ιδθ 

εργάηονται, ςτο πεδίο εφαρμογισ τθσ διάταξθσ εμπίπτουν και όςοι αναηθτοφν εργαςία, 

χωρίσ όμωσ να απολαμβάνουν τα πλιρθ δικαιϊματα των εργαηομζνων255. Ωςτόςο, τουσ 

ζχει αναγνωριςτεί επίδομα εφρεςθσ εργαςίασ256, κακϊσ και επίδομα αναμονισ257. 

Θ απαγόρευςθ των διακρίςεων, θ οποία διζπει το ςφνολο του δικαίου τθσ Ζνωςθσ, ζχει 

εφαρμογι και ςτθν ελεφκερθ κυκλοφορία των εργαηομζνων κατά το άρκρο 45 παρ. 2, και 

περιλαμβάνει βζβαια και τισ ζμμεςεσ διακρίςεισ όταν υφίςτανται βάςει άλλων κριτθρίων, 

όπωσ θ γλϊςςα. Θ πλειοψθφία των υποκζςεων που απαςχόλθςαν το ΔΕΕ, με τισ οποίεσ 

                                                           
251 Άξζξν 25 ΛΔΔ 
252 Βι. ζρεηηθά V. Negruţ, General considerations regarding the restrictions, exemptions and limitations on the right of free 

movement of persons, European and International Law, Juridica, AUDJ, Vol. 9, No. 2/2013, pp. 5-13  
253 Υ. Μαιακαηάξεο, Άξζξν 45, ζην Β. Υξηζηηαλφο, νπ. παξ., ζει. 314 
254 ΓΔΚ, απφθαζε ηεο 12εο Μαΐνπ 1998, ππφζεζε C-85/96, Martinez Sala, πιι. 1998, ζθ. 32  
255 ΓΔΚ, απφθαζε ηεο 26εο Φεβξνπαξίνπ 1991, ππφζεζε C-292/89, Antonissen, πιι. 1991, ζθ. 10, 12, 13 
256 ΓΔΚ, απφθαζε ηεο 23εο Μαξηίνπ 2004, ππφζεζε C-138/02, Collins, πιι. 2004, ζθ. 54-73  
257 ΓΔΚ, απφθαζε ηεο 15εο επηεκβξίνπ 2005, ππφζεζε C-258/04, Ioannidis, πιι. 2005, ζθ. 34-36 
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ςυνδζεται θ γλϊςςα με τθν ελεφκερθ κυκλοφορία των εργαηομζνων ςχετίηονται με τθν 

απαίτθςθ ςυγκεκριμζνων γλωςςικϊν γνϊςεων για τθν κατάλθψθ μιασ κζςθσ, το οποίο 

προβλζπεται μεν από το άρκρο 3 παρ. 1 του Κανονιςμοφ 492/2011258, αλλά, ςφμφωνα με 

τθ νομολογία του Δικαςτθρίου, κα πρζπει να εφαρμόηεται κατά τρόπο αναλογικό και χωρίσ 

διακρίςεισ259. Επιπλζον, το Δικαςτιριο ζχει δεχκεί ότι θ απαγόρευςθ αυτϊν των 

διακρίςεων «επιβάλλεται όχι μόνο ςτθ δράςθ των δθμοςίων αρχϊν, αλλά εκτείνεται εξίςου 

και ςε άλλθσ φφςεωσ κανονιςτικζσ διατάξεισ»260, ότι «θ κατάργθςθ, μεταξφ των Κρατϊν-

μελϊν , των εμποδίων ςτθν ελεφκερθ κυκλοφορία των προςϊπων *…+ κα ετίκετο ςε 

κίνδυνο αν κα μποροφςε να εξουδετερϊνεται θ κατάργθςθ των φραγμϊν κρατικισ 

προελεφςεωσ από εμπόδια προερχόμενα από τθν άςκθςθ τθσ νομικισ αυτονομίασ ενϊςεων 

ι οργανιςμϊν μθ διεπομζνων από το δθμόςιο δίκαιο»261 και ότι «εφαρμόηεται και ςτουσ 

ιδιϊτεσ»262. Ειδικότερα ςτθν υπόκεςθ Angonese θ εν λόγω απαίτθςθ προερχόταν από 

εργοδότθ, ο οποίοσ επζβαλε τθν απόδειξθ γλωςςικϊν γνϊςεων με τθν προςκόμιςθ 

ςυγκεκριμζνου διπλϊματοσ χορθγοφμενου ςε μία μόνο επαρχία Κράτουσ-μζλουσ. Αυτό 

περιιγαγε ςε δυςμενι κζςθ όχι μόνο τουσ εργαηόμενουσ που είχαν τθν ικαγζνεια άλλων 

κρατϊν, αλλά και τουσ θμεδαποφσ, οι οποίοι προζρχονταν από άλλεσ επαρχίεσ. Σφμφωνα 

με το Δικαςτιριο «μια προχπόκεςθ *…+ κατά τθν οποία το δικαίωμα υποβολισ αιτιςεωσ ςε 

διαγωνιςμό για μελλοντικζσ προςλιψεισ προςωπικοφ εξαρτάται από τθν κατοχι 

διπλϊματοσ γλϊςςασ, το οποίο δεν χορθγείται παρά ςε μία μόνο επαρχία Κράτουσ-μζλουσ, 

και απαγορεφεται θ προςκόμιςθ οποιουδιποτε άλλου ιςοδφναμου αποδεικτικοφ μζςου, 

δεν κα μποροφςε να είναι δικαιολογθμζνθ παρά μόνον αν ςτθριηόταν ςε αντικειμενικοφσ 

λόγουσ, άςχετουσ προσ τθν ικαγζνεια των ενδιαφερομζνων και ανάλογουσ προσ τον 

νομίμωσ επιδιωκόμενο ςκοπό»263. Το Δικαςτιριο άλλωςτε κεωρεί κεμιτι τθν απαίτθςθ 

κατοχισ γλωςςικϊν γνϊςεων οριςμζνου επιπζδου και ενόσ διπλϊματοσ, που κα 

αποτελζςει κριτιριο αξιολόγθςθσ αυτϊν των γνϊςεων264. Ανάλογα και ςτθν υπόκεςθ 

                                                           
258 Καλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 492/2011 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011 πνπ αθνξά 

ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ εξγαδνκέλσλ ζην εζσηεξηθφ ηεο Έλσζεο L 141/01 ηεο 27.5.2011 
259 ΓΔΔ, απφθαζε ηεο 5εο Φεβξνπαξίνπ 2015, ππφζεζε C-317/14, Δπηηξνπή θαηά Βειγίνπ, Φεθηαθή πιινγή 

ECLI:EU:C:2015:63, ζθ. 19 
260 ΓΔΚ, απφθαζε ηεο 12εο Γεθεκβξίνπ 1974, ππφζεζε C-36/74, Walrave θαη Koch, πιι. 1974, ζθ. 17  
261 Τπφζεζε Walrave θαη Koch, ζθ. 18 
262 ΓΔΚ, απφθαζε ηεο 6εο Ινπλίνπ 2000, ππφζεζε C-281/98, Angonese, πιι. 2000, ζθ. 36. Βι. θαη L. W. Gormley, Private 

parties and the free movement of goods: responsible, irresponsible, or a lack of principles?, Fordham International Law 

Journal, Vol. 38:993, ζει. 1006  
263 Τπφζεζε Angonese, ζθ. 42 
264 Τπφζεζε Angonese, ζθ. 44 
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Επιτροπι κατά Βελγίου C-317/14, θ Επιτροπι κεϊρθςε ότι θ απαίτθςθ από τθ βελγικι 

νομοκεςία ενόσ αποκλειςτικοφ μζςου απόδειξθσ των γλωςςικϊν γνϊςεων ωσ 

προαπαιτοφμενο για τθν πρόςβαςθ ςτισ προσ πλιρωςθ κζςεισ ςτισ τοπικζσ δθμόςιεσ 

υπθρεςίεσ των γαλλόφωνων, ολλανδόφωνων ι γερμανόφωνων περιφερειϊν ςυνιςτά 

διάκριςθ265, κακϊσ επιβάλλεται ςτουσ ενδιαφερόμενουσ που κατοικοφν ςε άλλα Κράτθ-

μζλθ να μεταβοφν ςτο Βζλγιο για να υποβλθκοφν ςτισ εξετάςεισ, κι αυτό κακιςτά 

δυςχερζςτερθ τθν πρόςβαςθ ςτισ επίμαχεσ κζςεισ266. Στθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ 

επιπροςκζτωσ το Δικαςτιριο κεωρεί ότι απαιτοφνται ςυγκεκριμζνεσ γλωςςικζσ γνϊςεισ 

λόγω τθσ φφςθσ τθσ προσ πλιρωςθ κζςθσ εργαςίασ267, αφοφ πρόκειται για τοπικι 

υπθρεςία και θ «κζςθ εργαςίασ ςε τζτοιου είδουσ υπθρεςία απαιτεί ικανότθτα 

επικοινωνίασ με τισ τοπικζσ διοικθτικζσ αρχζσ κακϊσ και, ενδεχομζνωσ, με το κοινό»268. 

Ραρόμοια, ζχει δικαιολογθκεί αυτι θ απαίτθςθ «εφόςον *…+ εντάςςεται ςτο πλαίςιο 

πολιτικισ προωκιςεωσ τθσ εκνικισ γλϊςςασ που είναι ςυγχρόνωσ θ πρϊτθ επίςθμθ 

γλϊςςα και εφόςον *…+ εφαρμόηεται κατά τρόπο αναλογικό και μθ ςυνεπαγόμενο 

διακρίςεισ»269. Αξίηει πραγματικά να παρατθριςουμε ςε αυτι τθν περίπτωςθ ότι θ Ζνωςθ 

διάκειται κετικά ςτθν άςκθςθ πολιτικισ που αποβλζπει ςτθν προάςπιςθ και προϊκθςθ τθσ 

ιρλανδικισ γλϊςςασ, θ οποία εκείνθ τθ χρονικι περίοδο δεν αποτελοφςε επίςθμθ γλϊςςα 

τθσ ΕΕ, και αναγνωρίηει τθ ςυνειςφορά τθσ εκπαίδευςθσ ςε αυτιν270. Μάλιςτα ζχει ακόμα 

μεγαλφτερο ενδιαφζρον θ κζςθ του Δικαςτθρίου ςτθν υπόκεςθ Las ότι «οι διατάξεισ του 

δικαίου τθσ Ζνωςθσ δεν εμποδίηουν ζνα Κράτοσ-μζλοσ να υιοκετεί πολιτικι αποςκοποφςα 

ςτθν προςταςία και τθν προϊκθςθ μίασ ι όλων των επίςθμων γλωςςϊν του»271, θ οποία 

υπενκυμίηει τθν ανάγκθ για προςταςία όχι μόνο τθσ πρϊτθσ, αλλά όλων των επίςθμων 

γλωςςϊν ενόσ Κράτουσ-μζλουσ, που ενδζχεται και να μθν είναι μεταξφ των επίςθμων 

γλωςςϊν τθσ ΕΕ272. 

 

                                                           
265 Τπφζεζε Δπηηξνπή θαηά Βειγίνπ, C-317/14 , ζθ. 8 
266 Τπφζεζε Δπηηξνπή θαηά Βειγίνπ, C-317/14, ζθ. 31 
267 Όπσο νξίδεηαη απφ ηνλ Καλνληζκφ 492/2011 
268 Τπφζεζε Δπηηξνπή θαηά Βειγίνπ, C-317/14, ζθ. 26 
269 Τπφζεζε Groener, ζθ. 24  
270 Βι. ζρεηηθά θαη I. Urrutia, Approach of the European Court of Justice on the accommodation of the European language 

diversity in the internal market: overcoming language barriers or fostering linguistic diversity?, CJEL, Vol. 18, ζει. 257-258  
271 ΓΔΔ, απφθαζε ηεο 16εο Απξηιίνπ 2013, ππφζεζε C-202/11, Las, Φεθηαθή πιινγή ECLI:EU:C:2013:239, ζθ. 25 
272 Βι. αλαιπηηθά R. Blanpain, The use of languages in employment relations in the European member states. The Anton Las 

v.PSA Antwerp Case, Eur. Lab. L. J., Volume 4 (2013), No. 4, ζει. 328-335 
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4.2. Θ ελεφκερθ παροχι υπθρεςιϊν 

Εκτόσ από τθν κατθγορία των εργαηόμενων και αυτι των πολιτϊν τθσ Ζνωςθσ, υπάρχει 

πρόβλεψθ και για τουσ αυτοαπαςχολοφμενουσ, ςτουσ οποίουσ παρζχεται το δικαίωμα να 

αςκιςουν προςωρινά μια δραςτθριότθτα ςε Κράτοσ-μζλοσ διαφορετικό από αυτό ςτο 

οποίο είναι εγκατεςτθμζνοι, αλλά με τουσ ίδιουσ όρουσ που το κράτοσ υποδοχισ επιβάλλει 

ςτουσ δικοφσ του υπθκόουσ. Συχνά το δικαίωμα για ελεφκερθ παροχι υπθρεςιϊν 

ςυγχζεται με αυτό τθσ ελεφκερθσ εγκατάςταςθσ και για να γίνει οριοκζτθςθ των δφο 

ελευκεριϊν αξιολογοφνται κάκε φορά τα δεδομζνα που υπάρχουν ανάλογα με τθν 

περίπτωςθ273. Άλλωςτε, δεν εξαρτάται από το είδοσ τθσ υπθρεςίασ, αλλά από τον τρόπο 

που παρζχεται και από τισ ενζργειεσ που προβαίνει αυτόσ που τθν παρζχει274. Ζτςι, τα 

κριτιρια που εξετάηει το Δικαςτιριο είναι ο μόνιμοσ ι μθ χαρακτιρασ τθσ παροχισ και θ 

φπαρξθ υποδομισ275. 

Σε αντίκεςθ με τθν προαναφερκείςα ελεφκερθ κυκλοφορία των εργαηομζνων που 

ςχετίηεται με τα άτομα που αςκοφν επαγγελματικι δραςτθριότθτα ςτο πλαίςιο μιασ 

εξαρτθμζνθσ ςχζςθσ εργαςίασ, θ ελεφκερθ παροχι των υπθρεςιϊν αφορά τουσ 

ελεφκερουσ επαγγελματίεσ και τισ εταιρείεσ. Το δικαίωμα περιλαμβάνει τθν πρόςβαςθ των 

υπθρεςιϊν ςτθν αγορά Κράτουσ-μζλουσ από πρόςωπα και εταιρείεσ που είναι 

εγκατεςτθμζνα ςε άλλο κράτοσ, τθν απρόςκοπτθ άςκθςθ τθσ παροχισ και το δικαίωμα να 

διατθρεί ςτο Κράτοσ-μζλοσ υποδοχισ μια οριςμζνθ υποδομι, ςτο μζτρο που αυτι είναι 

απαραίτθτθ για τθν εκπλιρωςθ τθσ παροχισ, χωρίσ να εμπίπτει ςτθν ελευκερία 

εγκατάςταςθσ. Αυτό ςτθν πράξθ ςθμαίνει ότι υπάρχει θ δυνατότθτα το πρόςωπο που 

παρζχει τθν υπθρεςία να μετακινθκεί ςε άλλο κράτοσ, ο αποδζκτθσ τθσ υπθρεςίασ να 

μεταβεί ςτο κράτοσ όπου κα του παραςχεκεί θ υπθρεςία ι να παραςχεκεί θ υπθρεςία 

χωρίσ φυςικι μετακίνθςθ του πάροχου ι του αποδζκτθ276.  

Τα άρκρα 56 - 62 ΣΛΕΕ είναι αυτά που περιζχουν τουσ γενικοφσ κανόνεσ και τισ εξαιρζςεισ 

που ρυκμίηουν τθν άςκθςθ του δικαιϊματοσ. Ειδικότερα, ςφμφωνα με το άρκρο 57 ΣΛΕΕ 

                                                           
273 Βι. ζρεηηθά P. Craig & G. De Burca, EU law: text, cases and materials, Oxford, UK 2015, ζει. 796-797 
274 Μ. Υξπζνκάιιεο, ηνηρεία επξσπατθνχ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ, Δθδφζεηο Αλη. Ν. άθθνπια, Αζήλα-Κνκνηελή 1991, ζει. 

104-105 
275 Βι. ζρεηηθά ΓΔΚ, απφθαζε ηεο 30εο Ννεκβξίνπ 1995, ππφζεζε C-55/94, Gebhart, πιι. 1995, ΓΔΚ, απφθαζε ηεο 11εο 

Γεθεκβξίνπ 2003, ππφζεζε C-215/01, Schnitzer, πιι. 2003  
276 Γ. Καιαβξόο & Θ. Γεωξγόπνπινο, Σν δίθαην ηεο ΔΔ. Οπζηαζηηθφ δίθαην (Σφκνο ΙΙ), Ννκηθή Βηβιηνζήθε, Αζήλα 2010, 

ζει. 110 
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ωσ υπθρεςίεσ «νοοφνται οι παροχζσ που κατά κανόνα προςφζρονται αντί αμοιβισ, εφόςον 

δεν διζπονται από τισ διατάξεισ τισ ςχετικζσ με τθν ελεφκερθ κυκλοφορία των 

εμπορευμάτων, των κεφαλαίων και των προςϊπων» και περιλαμβάνουν κυρίωσ τισ 

βιομθχανικζσ, εμπορικζσ και βιοτεχνικζσ δραςτθριότθτεσ, και εκείνεσ των ελευκζρων 

επαγγελμάτων. Στθν υπόκεςθ Humbel και Edel277 το Δικαςτιριο προςδιορίηει τθν αμοιβι 

ωσ «τθν οικονομικι αντιπαροχι τθσ κατά τα ανωτζρω παροχισ, αντιπαροχι κατά τθν οποία, 

κατά κανόνα, προςδιορίηουν από κοινοφ ο παρζχων τθν υπθρεςία και ο αποδζκτθσ τθσ», θ 

οποία δεν υφίςταται όταν πρόκειται για ζνα εκνικό εκπαιδευτικό ςφςτθμα μζςω του 

οποίου το κράτοσ εκπλθρϊνει τθν αποςτολι του ςτον κοινωνικό, πολιτιςτικό και 

εκπαιδευτικό τομζα, και το οποίο χρθματοδοτείται από το δθμόςιο προχπολογιςμό278. 

Επιπλζον, το γεγονόσ ότι ενίοτε οι ςπουδαςτζσ ι οι γονείσ τουσ είναι υποχρεωμζνοι να 

καταβάλλουν οριςμζνα τζλθ ι δίδακτρα για να ςυνειςφζρουν ςτισ δαπάνεσ λειτουργίασ δε 

κίγει τθ φφςθ τθσ δραςτθριότθτασ279. Αντίκετα όμωσ, όταν πρόκειται για ιδρφματα τα 

οποία ςυντθροφνται «κατά βάςθ από ιδιϊτεσ, ιδίωσ από τουσ ςπουδαςτζσ ι τουσ γονείσ 

τουσ, και τα οποία ςκοποφν ςτθν πραγματοποίθςθ εμπορικοφ κζρδουσ», το Δικαςτιριο ζχει 

δεχτεί ότι πρόκειται για προςφορά υπθρεςίασ ζναντι αμοιβισ280. 

Στθν άςκθςθ τθσ εν λόγω ελευκερίασ δε λαμβάνεται υπόψθ μόνο θ αρχι τθσ μθ διάκριςθσ, 

αλλά και θ απαγόρευςθ των περιοριςμϊν, και τα κράτθ είναι υποχρεωμζνα να εξαλείψουν 

τα εμπόδια που αναδφονται από τισ εκνικζσ ζννομεσ τάξεισ προσ διευκόλυνςθ τθσ άςκθςθσ 

παροχισ υπθρεςιϊν281. Δεν είναι όμωσ απεριόριςτθ∙ οριοκετείται και τίκενται περιοριςμοί 

που ςχετίηονται με τθ δθμόςια εξουςία, τθ δθμόςια τάξθ, αςφάλεια και υγεία. Στθ ςχετικι 

με τθν απελευκζρωςθ και διευκόλυνςθ των υπθρεςιϊν Οδθγία 123/2006 προβλζπονται 

τζςςερισ κατθγορίεσ λόγων που κα μποροφςαν να δικαιολογιςουν εκνικοφσ 

περιοριςμοφσ282. Επιπλζον, ζχει αναπτυχκεί από το Δικαςτιριο ςτο πλαίςιο τθσ νομολογίασ 

του για τα άρκρα 43 και 49 τθσ Συνκικθσ μια νζα κατθγορία λόγων περιοριςμϊν, οι 

επιτακτικοί λόγοι δθμοςίου ςυμφζροντοσ. Μεταξφ αυτϊν γίνεται αναφορά ςτθ διατιρθςθ 

τθσ πολυφωνίασ του Τφπου και τθν προϊκθςθ τθσ εκνικισ γλϊςςασ, και ςε ςτόχουσ 

                                                           
277 Τπφζεζε Humbel θαη Edel, ζθ. 17-18  
278 Βι. θαη Οδεγία 123/2006/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 12εο Γεθεκβξίνπ 2006 ζρεηηθά κε 

ηηο ππεξεζίεο ζηελ εζσηεξηθή αγνξά, L 376/36, 27.12.2006, ζεκείν 34  
279 ΓΔΚ, απφθαζε ηεο 7εο Γεθεκβξίνπ 1993, ππφζεζε C-109/92, Wirth, πιι. 1993, ζθ. 15  
280 Τπφζεζε Wirth, ζθ. 17 
281 Βι. αλαιπηηθά M. Kotzur, Services. Article 57 TFEU, ζην R. Geiger, D. E. Khan & M. Kotzur, νπ. παξ., ζει. 387-389 
282 Άξζξν 16 παξ. 1 θαη 4 
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πολιτιςτικισ πολιτικισ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ διαςφάλιςθσ τθσ ελευκερίασ 

ζκφραςθσ διαφόρων ςτοιχείων και ιδίωσ των κοινωνικϊν, πολιτιςτικϊν, κρθςκευτικϊν και 

φιλοςοφικϊν αξιϊν τθσ κοινωνίασ283. Για παράδειγμα ςτισ υποκζςεισ Trijber και Harmsen284 

το Δικαςτιριο ζχει δεχτεί ότι θ χοριγθςθ άδειασ προσ άςκθςθ δραςτθριότθτασ εξαρτάται 

από τθν προχπόκεςθ ότι ο παρζχων τισ υπθρεςίεσ είναι ςε κζςθ να επικοινωνιςει ςε 

γλϊςςα κατανοθτι ςτουσ λιπτεσ των εν λόγω υπθρεςιϊν, εφόςον θ προχπόκεςθ αυτι 

είναι κατάλλθλθ για τθ διαςφάλιςθ τθσ επίτευξθσ του επιδιωκόμενου ςκοποφ γενικοφ 

ςυμφζροντοσ, δθλαδι τθ δθμόςια τάξθ. Ριο ςυγκεκριμζνα, ο ςκοπόσ τθσ προχπόκεςθσ που 

ςχετίηεται με τισ γλωςςικζσ γνϊςεισ είναι θ ενίςχυςθ τθσ παρακολοφκθςθσ εγκλθματικϊν 

δραςτθριοτιτων285, ενϊ δεν απαιτοφνται γλωςςικζσ γνϊςεισ υψθλοφ επιπζδου286 οφτε 

επιβάλλεται θ αποκλειςτικι χριςθ τθσ επίςθμθσ γλϊςςασ του Κράτουσ-μζλουσ ι άλλθσ 

ςυγκεκριμζνθσ γλϊςςασ287.  

 

4.3. Θ ελεφκερθ κυκλοφορία των εμπορευμάτων 

Θ ελεφκερθ κυκλοφορία των εμπορευμάτων, θ πρϊτθ από τισ τζςςερισ κεμελιϊδεισ 

ελευκερίεσ, αποτελεί ςυςτατικό ςτοιχείο για τθν υλοποίθςθ τθσ εςωτερικισ αγοράσ, τθ 

δθμιουργία, δθλαδι, ενόσ χϊρου χωρίσ εςωτερικά ςφνορα, ςτον οποίο τα εμπορεφματα 

μποροφν να κυκλοφοροφν με τθν ίδια ελευκερία που κα κυκλοφοροφςαν και ςε μία εκνικι 

αγορά. Θ πραγματοποίθςι τθσ ςφμφωνα με το άρκρο 28 ΣΛΕΕ διαςφαλίηεται μζςω τθσ 

εξάλειψθσ των τελωνειακϊν δαςμϊν και των ποςοτικϊν περιοριςμϊν, κακϊσ και των 

μζτρων που ζχουν ιςοδφναμο αποτζλεςμα με τα παραπάνω. Ζτςι, δεν υφίςτανται δαςμοί 

μεταξφ των Κρατϊν-μελϊν ενϊ υιοκετείται ζνα Κοινό Εξωτερικό Δαςμολόγιο και 

εφαρμόηεται φορολογικι ουδετερότθτα. 

Θ Συνκικθ αναφζρεται ςε προϊόντα καταγωγισ Κρατϊν-μελϊν και ςε προϊόντα 

προζλευςθσ τρίτων χωρϊν, που βρίςκονται ςε ελεφκερθ κυκλοφορία εντόσ των Κρατϊν-

                                                           
283 Οδεγία 123/2006, ζεκείν 40 
284 ΓΔΔ, απφθαζε ηεο 1εο Οθησβξίνπ 2015, ζπλεθδηθαδφκελεο ππνζέζεηο C-340/14 θαη C-341/14, Trijber & Harmsen, 

Φεθηαθή πιινγή ECLI:EU:C:2015:641  
285 Τπφζεζε Harmsen, ζθ. 72 
286 Τπφζεζε Harmsen, ζθ. 75 
287 Τπφζεζε Harmsen, ζθ. 74 
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μελϊν288, κακϊσ και ςε αγροτικά προϊόντα289, χωρίσ όμωσ να κακορίηεται ακριβϊσ θ ζννοια 

του εμπορεφματοσ. Το παραπάνω κενό καλφφκθκε νομολογιακά από το Δικαςτιριο ςτθν 

υπόκεςθ C-7/68 Επιτροπι κατά Ιταλίασ290, όπου τονίηεται ότι ωσ εμπορεφματα πρζπει να 

εννοθκοφν τα προϊόντα που μποροφν να αποτιμθκοφν ςε χριμα και μποροφν ωσ τζτοια να 

αποτελζςουν αντικείμενο εμπορικϊν ςυναλλαγϊν. 

Θ επιςιμανςθ των προϊόντων είναι ζνα ςθμαντικό μζςο για τθ διαςφάλιςθ τθσ 

αποτελεςματικισ λειτουργίασ τθσ αγοράσ, τθν εμπιςτοςφνθ των καταναλωτϊν ςτουσ 

μθχανιςμοφσ λειτουργίασ τθσ και τθν επίτευξθ καλφτερθσ ενθμζρωςθσ και διαφάνειασ291. Θ 

Επιτροπι ενκαρρφνει τθν επιςιμανςθ ςε πολλζσ γλϊςςεσ και τθ χριςθ κατανοθτισ 

γλϊςςασ292 ενϊ και το Δικαςτιριο ζχει τοποκετθκεί ανάλογα επί του κζματοσ. Ειδικότερα, 

ςφμφωνα με τθ νομολογία, απαγορεφεται ςτισ εκνικζσ νομοκεςίεσ να επιβάλουν «τθν 

αποκλειςτικι χριςθ οριςμζνθσ γλϊςςασ για τθν επιςιμανςθ των τροφίμων χωρίσ να 

προβλζπουν τθ δυνατότθτα χρθςιμοποιιςεωσ μιασ άλλθσ γλϊςςασ εφκολα καταλθπτισ από 

το αγοραςτικό κοινό»293, κακϊσ και «τθ χριςθ τθσ γλϊςςασ που επικρατεί ςτθν περιοχι 

εντόσ τθσ οποία διατίκεται προσ πϊλθςθ το προϊόν, ζςτω και αν δεν αποκλείεται θ 

ταυτόχρονθ χριςθ και άλλθσ γλϊςςασ»294. Άλλωςτε, θ αναφορά ςε «εφκολα καταλθπτι 

γλϊςςα» ςκοπεί ςτθν εξαςφάλιςθ τθσ πλθροφόρθςθσ του καταναλωτι, χωρίσ να επιβάλει 

τθ χριςθ ςυγκεκριμζνθσ γλϊςςασ οφτε τθσ επίςθμθσ γλϊςςασ του Κράτουσ-μζλουσ οφτε 

τθσ γλϊςςασ τθσ περιοχισ295. Βζβαια, άλλεσ διατάξεισ ςχετικζσ με τθν επιςιμανςθ 

προβλζπουν ρθτά τθν υποχρζωςθ να χρθςιμοποιοφνται θ επίςθμθ ι οι επίςθμεσ γλϊςςεσ 

του κράτουσ ςτο ζδαφοσ του οποίου διατίκενται τα προϊόντα, όπωσ ςυμβαίνει για 

παράδειγμα με τθν επιςιμανςθ και το φφλλο οδθγιϊν των φαρμάκων που προορίηονται 

για ανκρϊπουσ296. Επιπλζον, υπάρχει θ δυνατότθτα αναγραφισ τθσ ονομαςίασ των 

προϊόντων ςε άλλθ γλϊςςα από αυτιν ι αυτζσ του κράτουσ όπου διατίκενται, κακϊσ το 

                                                           
288 Άξζξν 28 παξ. 2 ΛΔΔ 
289 Άξζξν 38 παξ. 1 ΛΔΔ 
290 ΓΔΚ, απφθαζε ηεο 10εο Γεθεκβξίνπ 1968, ππφζεζε C-7/68, Δπηηξνπή θαηά Ιηαιίαο, πιι. 1965-1968, ζει. 809  
291 Φήθηζκα ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 1993 γηα κειινληηθή δξάζε ζρεηηθά κε ηελ επηζήκαλζε πξντφλησλ πξνο ην 

ζπκθέξνλ ησλ θαηαλαισηψλ, Αξηζ. C 110/1 ηεο 20.4.93  
292 Πεγή: http://publications.europa.eu/resource/cellar/b8046bde-26fc-4df4-81cb-de581b3431a5.0004.02/DOC_2  
293 ΓΔΚ, απφθαζε ηεο 18εο Ινπλίνπ 1991, ππφζεζε C-369/89, Piageme, πιι. 1991  
294 ΓΔΚ, απφθαζε ηεο 12εο Οθησβξίνπ 1995, ππφζεζε C-85/94, Peeters, πιι. 1995  
295 Τπφζεζε Piageme, ζθ. 15 
296 Τπφζεζε Piageme, ζθ. 16 

http://publications.europa.eu/resource/cellar/b8046bde-26fc-4df4-81cb-de581b3431a5.0004.02/DOC_2
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αντίκετο κα αποτελοφςε εμπόδιο ςτο εμπόριο297, κι επιτρζπει τθ χριςθ μιασ ξενόγλωςςθσ 

ζκφραςθσ εφόςον αυτό ενιςχφει τθν πλθροφόρθςθ του καταναλωτι ι εφόςον ο εν λόγω 

όροσ υπάρχει μόνο ςτθ γλϊςςα καταγωγισ του προϊόντοσ298. Εξυπακοφεται τζλοσ, ότι ενϊ 

τα Κράτθ-μζλθ μποροφν να λαμβάνουν μζτρα που να προβλζπουν τθν αναγραφι 

ενδείξεων299 ςτθ γλϊςςα τθσ περιφζρειασ εντόσ τθσ οποίασ πωλοφνται τα προϊόντα ι ςε 

άλλθ γλϊςςα εφκολα κατανοθτι, κα πρζπει αυτά τα μζτρα να ιςχφουν αδιακρίτωσ για όλα 

τα εγχϊρια και τα ειςαγόμενα προϊόντα, και να είναι ανάλογα προσ το ςκοπό που 

επιδιϊκουν, δθλαδι τθν προςταςία των καταναλωτϊν300. 

Το ηιτθμα τθσ αναλογικότθτασ ζχει εξεταςτεί παρόμοια και ςτθν υπόκεςθ New Valmar301, 

ςτθν οποία θ Βελγικι κυβζρνθςθ υποςτιριξε τθ κζςπιςθ νομοκεςίασ με τθν οποία επζβαλε 

τθ χριςθ επίςθμθσ γλϊςςασ για τθ ςφνταξθ τιμολογίων ςχετικϊν με διαςυνοριακζσ 

ςυναλλαγζσ και θ οποία ςτόχευε ςτθν τόνωςθ τθσ χριςθσ τθσ επίςθμθσ γλϊςςασ ςτθν 

ολλανδόφωνθ περιφζρεια και τθ διαςφάλιςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ των ελζγχων από 

τισ αρμόδιεσ για τον ΦΡΑ υπθρεςίεσ. Το Δικαςτιριο, όμωσ, ζκρινε ότι αυτό αντιτίκεται ςτο 

άρκρο 35 ΣΛΕΕ και θ νομοκεςία δεν μπορεί να κεωρθκεί ανάλογθ προσ τουσ 

προαναφερκζντεσ ςκοποφσ, κακϊσ κακιςτά λιγότερο ελκυςτικι τθν άςκθςθ τθσ 

ελευκερίασ. Αντίκετα, ςτθν υπόκεςθ BASF302 το Δικαςτιριο δε κεϊρθςε ότι θ υποχρζωςθ 

μετάφραςθσ διπλϊματοσ ευρεςιτεχνίασ ςτθν επίςθμθ γλϊςςα του κράτουσ κα αποτελοφςε 

κριτιριο ικανό να παρεμποδίςει το εμπόριο μεταξφ των Κρατϊν-μελϊν303. 

Φαίνεται λοιπόν ότι για τθν ανεμπόδιςτθ λειτουργία τθσ εςωτερικισ αγοράσ θ Ζνωςθ 

προωκεί τθν ελεφκερθ χριςθ των γλωςςϊν ςτισ διαςυνοριακζσ οικονομικζσ 

δραςτθριότθτεσ. Ρολλζσ φορζσ όμωσ οι εκνικζσ νομοκεςίεσ κζτουν περιοριςμοφσ ςτθν 

άςκθςθ των κεμελιωδϊν ελευκεριϊν και το Δικαςτιριο, με βάςθ τθν αρχι τθσ υπεροχισ 

του ενωςιακοφ δικαίου, καλείται να ςτθρίξει τουσ κανόνεσ τθσ ΕΕ εκτόσ αν δικαιολογοφνται 

                                                           
297 ΓΔΚ, απφθαζε ηεο 9εο Απγνχζηνπ 1994, ππφζεζε C-51/93, Meyhui, πιι. 1994, ζθ. 13  
298Πεγέο: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:l32036&from=EL θαη 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=P-2002-3785&language=EL 
299 Καη ζπγθεθξηκέλα ελδείμεσλ πνπ ζεσξνχληαη ππνρξεσηηθέο εληφο ελφο θξάηνπο θαη ζρεηηθά κε ηηο νπνίεο ε ρξήζε άιισλ 

ηξφπσλ εθηφο απφ ηε κεηάθξαζή ηνπο δελ εμαζθαιίζεη θαηάιιειε πιεξνθφξεζε ησλ θαηαλαισηψλ 
300 ΓΔΚ, απφθαζε ηεο 3εο Ινπλίνπ 1999, ππφζεζε C-33/97, Colim, πιι. 1999 ζθ. 44  
301 ΓΔΔ, απφθαζε ηεο 21εο Ινπλίνπ 2016, ππφζεζε C-15/15, New Valmar, Φεθηαθή πιινγή ECLI:EU:C:2016:464  
302 ΓΔΚ, απφθαζε ηεο 21εο επηεκβξίνπ 1999, ππφζεζε C-44/98, BASF, πιι. 1999 
303 Τπφζεζε BASF, ζθ. 15-22 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:l32036&from=EL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=P-2002-3785&language=EL
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οι περιοριςμοί, ςυνικωσ για λόγουσ γενικοφ ςυμφζροντοσ304. Ζτςι, βάηει όρια ςτθν 

αυτονομία των Κρατϊν-μελϊν και εμπλζκεται και κακιςτά εαυτόν αρμόδιο να αποφαςίηει 

για τισ δράςεισ τουσ που ςχετίηονται με τθ γλϊςςα και τον πολιτιςμό με ςτόχο να 

διαφυλάξει τθν άςκθςθ των ελευκεριϊν305. Θ γλϊςςα αποτελεί κι αυτι κομμάτι τθσ 

αγοράσ, και μάλιςτα ςθμαντικό, κακϊσ είναι το μζςο επίτευξθσ των οικονομικϊν 

δραςτθριοτιτων είτε πρόκειται για ζναν ζμπορο που κζλει να πουλιςει τα προϊόντα του ςε 

άλλο κράτοσ και πρζπει να ενθμερϊςει τουσ καταναλωτζσ για αυτά και να τα διαφθμίςει 

είτε πρόκειται για ζναν εργαηόμενο που επικυμεί να βρει δουλειά και πρζπει να 

επικοινωνιςει ι να τθν εξαςκιςει χρθςιμοποιϊντασ τθ γλϊςςα. Στο πλαίςιο τθσ αγοράσ 

και του ανταγωνιςμοφ εντόσ τθσ Ζνωςθσ δθμιουργείται παράλλθλα και μια «αγορά 

γλωςςϊν», ςτθν οποία επίςθσ υπάρχει ανταγωνιςμόσ306. Είναι μία αγορά ςτθν οποία ο 

ζμποροσ, ο εργαηόμενοσ ι ο διακινοφμενοσ πολίτθσ κα πρζπει να μπει με ιςχυρά εφόδια 

για να μπορζςει να εξελιχκεί. Αυτι τθ ςτιγμι ιςχυρά εφόδια αποτελοφν οι δφο ι τρεισ 

ιςχυρζσ γλϊςςεσ τθσ ΕΕ, οι οποίεσ διαδραματίηουν κεντρικό ρόλο όχι μόνο ςτο φάςμα των 

λειτουργιϊν τθσ, αλλά και ςτισ οικονομικζσ και επαγγελματικζσ δραςτθριότθτεσ που 

λαμβάνουν χϊρα ςε αυτιν. Θ επικράτθςθ αυτϊν των γλωςςϊν ςχετίηεται άμεςα με τισ 

γλϊςςεσ που ομιλοφνται ςτα ιςχυρά και εφρωςτα κράτθ, τα οποία κινοφν τα νιματα ςτουσ 

προαναφερκζντεσ τομείσ δραςτθριότθτασ. Βζβαια, και ςε αυτοφσ τουσ τομείσ κι εφόςον τα 

μζτρα δεν είναι δυςανάλογα προσ τον επιδιωκόμενο ςκοπό και δεν υφίςτανται διακρίςεισ, 

θ άςκθςθ πολιτικισ που ςτοχεφει ςτθν προάςπιςθ και προϊκθςθ επίςθμθσ γλϊςςασ 

Κράτουσ-μζλουσ δεν είναι αντίκετθ με τισ διατάξεισ των Συνκθκϊν, αλλά επιπλζον 

υποςτθρίηεται από το Δικαςτιριο307. Συνεπϊσ, εναπόκειται ςτα Κράτθ-μζλθ να 

                                                           
304 Δθηφο απφ γισζζηθά δεηήκαηα ην Γηθαζηήξην έρεη αληηκεησπίζεη αλάινγα θαη ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη θαη κε ηνλ 

πνιηηηζηηθφ ηνκέα. Βι. κεηαμχ άιισλ ΓΔΚ, απφθαζε ηεο 11εο Ινπιίνπ 1985, ζπλεθδηθαδφκελεο ππνζέζεηο C-60/84 θαη C-

61/84, Cinéthèque πιι. 1985, ΓΔΚ, απφθαζε ηεο 26εο Φεβξνπαξίνπ 1991, ππφζεζε C-154/89, Δπηηξνπή θαηά Γαιιίαο, 

πιι. 1991, ΓΔΚ, απφθαζε ηεο 26εο Φεβξνπαξίνπ 1991, ππφζεζε C-180/89, Δπηηξνπή θαηά Ιηαιίαο, πιι. 1991, , ΓΔΚ, 

απφθαζε ηεο 25εο Ινπιίνπ 1991, ππφζεζε C-288/89, Stichting Collectieve Antennevoorziening Gouda, πιι. 1991, ΓΔΚ, 

απφθαζε ηεο 14εο επηεκβξίνπ 2006, ππφζεζε C-386/04, Centro di Musicologia Walter Stauffer, πιι. 2006, ΓΔΚ, 

απφθαζε ηεο 13εο Γεθεκβξίνπ 2007, ππφζεζε C-250/06, United Pan-Europe Communications Belgium, πιι. 2007, ΓΔΚ, 

απφθαζε ηεο 5εο Μαξηίνπ 2009, ππφζεζε C-222/07, UTECA, πιι. 2009  
305 B. de Witte, Cultural legitimation: back to the language question, ζην G. Soledad (eds.), European identity and the search 

for legitimacy, Pinter Publishers, UK 1993, ζει. 160, I. Urrutia, νπ. παξ., ζει. 246-274 θαη εηδηθφηεξα ζει. 252 
306 Βι. αληίζηνηρα πψο αληηκεησπίδεηαη ην γισζζηθφ δήηεκα ζηηο ρψξεο ηεο λνηηναλαηνιηθήο Αζίαο, P. Pruksacholavit, 

Advancing the right to freedom of movement in the AEC framework. What the AEC can learn from the EU, IJICL, Vol. I, 

Issue 2 2014, pp. 474-501 θαη έξεπλα ζρεηηθή κε ηηο γιψζζεο ησλ εξγαδφκελσλ ζηελ ΔΔ, V. A. Ginsburgh & J. Prieto-

Rodriguez, Returns to foreign languages of native workers in the European Union, ILR Review, Vol. 64, No. 3 (April 2011) 
307 Βι. ππφζεζε Groener 
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προωκιςουν ςωςτά τισ γλϊςςεσ τουσ, επίςθμεσ και μειονοτικζσ, μζςα ςε αυτι τθν 

αγορά308. 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 

ΣΟ ΠΟΛΤΓΛΩΟ ΚΑΘΔΣΩ ΣΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΗ ΔΔ 

 

1. Σο θεςμικό ςφςτημα τησ ΕΕ 

Θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ αποτελεί ζνα μοναδικό οργανιςμό ςυνεργαςίασ μεταξφ κρατϊν, τα 

οποία, αν και παραχωροφν κρατικζσ αρμοδιότθτεσ, εξακολουκοφν να είναι ανεξάρτθτα και 

κυρίαρχα, αλλά ςυμπράττουν ϊςτε να αποκτιςουν ιςχφ και παγκόςμια επιρροι τθν οποία 

κανζνα από αυτά δε κα μποροφςε να ζχει μεμονωμζνα. Αυτό ςτθν πράξθ ςθμαίνει ότι τα 

Κράτθ-μζλθ μεταβιβάηουν οριςμζνεσ από τισ εξουςίεσ λιψθσ αποφάςεων που διακζτουν 

ςε κοινά κεςμικά όργανα, τα οποία ζχουν ςυςτακεί από τα ίδια, με ςτόχο να λαμβάνονται 

δθμοκρατικά οι αποφάςεισ για κζματα κοινοφ ενδιαφζροντοσ ςε ευρωπαϊκό επίπεδο. Από 

τθ ςτιγμι που θ ΕΕ αποτελεί τθν ζνωςθ των κρατϊν (κυβερνιςεων) και των λαϊν τουσ309 

και όλεσ οι κρίςιμεσ αποφάςεισ τθσ νομιμοποιοφνται από κυβερνιςεισ και λαοφσ, τα 

όργανά τθσ εκφράηουν αυτζσ τισ δφο νομιμοποιθτικζσ βάςεισ, αφοφ άλλα από αυτά 

εκπροςωποφν τισ κυβερνιςεισ (Συμβοφλιο) και άλλα τουσ λαοφσ (Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο), 

και βζβαια μζςω αυτϊν εκφράηονται και διαςφαλίηονται τα ςυμφζροντα και τθσ ίδιασ τθσ 

Ζνωςθσ.  

Φυςικά ιταν πολφ διαφορετικι θ κατάςταςθ όταν το κεςμικό ςφςτθμα οικοδομοφνταν για 

να εξυπθρετιςει μια ολιγομελι κοινότθτα, και οι εξελίξεισ που ακολοφκθςαν κατζςτθςαν 

επιτακτικι τθν ανάγκθ μιασ μεταρρφκμιςθσ που κα βοθκοφςε ςτθν αποτελεςματικι 

λειτουργία των κεςμϊν. Οι κφριοι λόγοι που επζβαλαν τθ κεςμικι μεταρρφκμιςθ ιταν θ 

ανάγκθ για περαιτζρω εμβάκυνςθ τθσ ευρωπαϊκισ ενοποίθςθσ, θ ςυνεχισ μετεξζλιξθ τθσ 

ΕΕ από οικονομικι ςε πολιτικι Ζνωςθ, οι προςχωριςεισ νζων Κρατϊν-μελϊν που είχαν ςαν 

                                                           
308 Βι. αλαιπηηθφηεξα B. de Witte, Cultural legitimation: back to the language question, ζην G. Soledad (eds.), νπ. παξ., ζει. 

162-163 
309 Γηα ηελ αξρή ηεο δηπιήο (δηηηήο) λνκηκνπνίεζεο βι. Γ. Σζάηζνο, Η Δπξσπατθή πκπνιηηεία, Δθδφζεηο Α. Α. Ληβάλε, 

Αζήλα 2007, ζει. 157 φπνπ θαη πινχζηα βηβιηνγξαθία  
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αποτζλεςμα τθ διεφρυνςι τθσ και θ πρόκλθςθ τθσ παγκοςμιοποίθςθσ και τθσ αναδιάταξθσ 

του διεκνοφσ ςυςτιματοσ310. Ζτςι, με βάςθ τθν ιςχφουςα Συνκικθ, γίνεται μια ειςαγωγικι 

αναφορά ςτισ βαςικζσ πλθροφορίεσ για τα κεςμικά όργανα311 κι ακολουκεί εκτενζςτερθ 

αναφορά ςτθ ςυγκρότθςθ, τα κακικοντα και τον τρόπο λειτουργίασ ςε ειδικότερα 

κεφάλαια τθσ ΣΛΕΕ. Κατά το άρκρο 13 παρ. 1 «θ Ζνωςθ διακζτει κεςμικό πλαίςιο που 

αποςκοπεί ςτθν προϊκθςθ των αξιϊν τθσ, ςτθν επιδίωξθ των ςτόχων τθσ, ςτθν 

εξυπθρζτθςθ των ςυμφερόντων τθσ, των ςυμφερόντων των πολιτϊν τθσ και των 

ςυμφερόντων των Κρατϊν-μελϊν , κακϊσ και ςτθ διαςφάλιςθ τθσ ςυνοχισ, τθσ 

αποτελεςματικότθτασ και τθσ ςυνζχειασ των πολιτικϊν και των δράςεϊν τθσ», 

απαρικμοφνται τα επτά κφρια (κεςμικά) όργανά τθσ και επιπλζον γίνεται αναφορά ςτα δφο 

ςυμβουλευτικά τθσ όργανα, τθν Οικονομικι και Κοινωνικι Επιτροπι, και τθν Επιτροπι των 

Ρεριφερειϊν. Ειδικότερα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο «αςκεί, από κοινοφ με το Συμβοφλιο, 

νομοκετικά και δθμοςιονομικά κακικοντα. Αςκεί κακικοντα πολιτικοφ ελζγχου και 

ςυμβουλευτικά κακικοντα υπό τουσ όρουσ που προβλζπονται ςτισ Συνκικεσ»312, το 

Συμβοφλιο «αςκεί, από κοινοφ με το Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο, νομοκετικά και 

δθμοςιονομικά κακικοντα. Αςκεί κακικοντα χάραξθσ πολιτικϊν και ςυντονιςμοφ ςφμφωνα 

με τισ προχποκζςεισ που προβλζπουν οι Συνκικεσ»313, θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι «προάγει το 

κοινό ςυμφζρον τθσ Ζνωςθσ και αναλαμβάνει τισ κατάλλθλεσ πρωτοβουλίεσ για τον ςκοπό 

αυτόν»314, το Δικαςτιριο τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ «εξαςφαλίηει τθν τιρθςθ του δικαίου 

κατά τθν ερμθνεία και τθν εφαρμογι των Συνκθκϊν»315, θ Ευρωπαϊκι Κεντρικι Τράπεηα 

«και οι εκνικζσ κεντρικζσ τράπεηεσ των Κρατϊν-μελϊν με νόμιςμα το ευρϊ *…+ αςκοφν τθ 

νομιςματικι πολιτικι τθσ Ζνωςθσ»316, το Ελεγκτικό Συνζδριο «εξαςφαλίηει τον ζλεγχο των 

λογαριαςμϊν τθσ Ζνωςθσ»317 και το Ευρωπαϊκό Συμβοφλιο «παρζχει ςτθν Ζνωςθ τθν 

αναγκαία για τθν ανάπτυξι τθσ ϊκθςθ και κακορίηει τουσ γενικοφσ τθσ πολιτικοφσ 

προςανατολιςμοφσ και προτεραιότθτεσ»318. Ραρακάτω κα αναλυκοφν μόνο οριςμζνα από 

                                                           
310 Θ. ηδέξε, Οη αιιαγέο ζην ζεζκηθφ ζχζηεκα ηεο Δ.Δ. θαηά ηε πλζήθε ηεο Ληζαβφλαο, ζην Μ. Υξπζνκάιιεο (επηκ), Η 

πλζήθε ηεο Ληζαβφλαο: ζεκαηηθέο πξνζεγγίζεηο, νπ. παξ., ζει. 197 
311 Άξζξα 13-19 ΔΔ 
312 Άξζξν 14 παξ. 1 ΔΔ 
313 Άξζξν 16 παξ. 1 ΔΔ 
314 Άξζξν 17 παξ. 1 ΔΔ 
315 Άξζξν 19 παξ. 1 ΔΔ 
316 Άξζξν 282 παξ. 1 ΛΔΔ 
317 Άξζξν 285 ΛΔΔ 
318 Άξζξν 15 παξ. 1 ΔΔ 
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αυτά, και κυρίωσ αυτά που αναλαμβάνουν ευρφτερα κακικοντα τα οποία επθρεάηουν τθν 

κακθμερινι ηωι τθσ Ζνωςθσ. 

Τζλοσ, όςον αφορά τον τρόπο λειτουργίασ τουσ, αυτόσ υπόκειται ςτθν αρχι τθσ δοτισ 

αρμοδιότθτασ319 και ςτθν αρχι τθσ κεςμικισ ιςορροπίασ, κακϊσ προβλζπεται ότι κάκε 

όργανο δρα εντόσ των ορίων των αρμοδιοτιτων που του ανατίκεται από τισ Συνκικεσ, κατά 

τισ διαδικαςίεσ, τουσ όρουσ και τουσ ςκοποφσ που αυτζσ προβλζπουν, κι επιβάλλεται θ 

καλόπιςτθ ςυνεργαςία μεταξφ των οργάνων320. 

 

2. Σο γλωςςικό καθεςτώσ των θεςμικών οργάνων 

Σφμφωνα με το άρκρο 342 ΣΛΕΕ «το γλωςςικό κακεςτϊσ των κεςμικϊν οργάνων τθσ 

Ζνωςθσ ορίηεται από το Συμβοφλιο ομοφϊνωσ, μζςω κανονιςμϊν, με τθν επιφφλαξθ των 

διατάξεων που προβλζπονται από τον Οργανιςμό του Δικαςτθρίου τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ζνωςθσ». Το άρκρο κακ’ εαυτό δεν διευκρινίηει το γλωςςικό κακεςτϊσ, αλλά παραπζμπει 

ςτο Συμβοφλιο και τουσ Κανονιςμοφσ που αυτό εκδίδει, παρζχοντάσ του τθ δυνατότθτα να 

κακορίςει και να τροποποιιςει το κακεςτϊσ των οργάνων ι να προβλζψει διαφορετικά 

γλωςςικά κακεςτϊτα, που κα περιλαμβάνουν ενδεχόμενα λιγότερεσ από τισ επίςθμεσ 

γλϊςςεσ. Μπορεί ζτςι να δθμιουργθκεί μια ξεχωριςτι νομικι βάςθ για ζνα γλωςςικό 

κακεςτϊσ, το οποίο κα διαφζρει από το γενικότερο κακεςτϊσ, με τθν υιοκζτθςθ για 

παράδειγμα μόνο μερικϊν από τισ επίςθμεσ γλϊςςεσ321. Ο ςχετικόσ Κανονιςμόσ 1/58322 

που ζχει τροποποιθκεί με τισ πράξεισ προςχϊρθςθσ των Κρατϊν-μελϊν ςυμπλζει απόλυτα 

με τθν αρχι τθσ ιςοτιμίασ των γλωςςϊν των Κρατϊν-μελϊν, και τον ςεβαςμό ςτθν εκνικι 

ταυτότθτα και τθ γλωςςικι πολυμορφία, και ορίηει ωσ επίςθμεσ γλϊςςεσ και γλϊςςεσ 

εργαςίασ των οργάνων όλεσ τισ επίςθμεσ γλϊςςεσ τθσ ΕΕ. Κεωρθτικά δεν γίνεται 

διαχωριςμόσ μεταξφ επίςθμων γλωςςϊν και γλωςςϊν εργαςίασ. Ππωσ προκφπτει, το κζμα 

των (εςωτερικϊν) γλωςςϊν εργαςίασ δεν αντιμετωπίηεται τόςο ξεκάκαρα ςτον 

                                                           
319 Άξζξν 5 ΔΔ 
320 Άξζξν 13, παξ. 2 ΔΔ, Βι. αλαιπηηθφηεξα Geiger, Article 13 TEU, ζην R. Geiger, D. E. Khan & M. Kotzur, νπ. παξ., 

ζει. 78-80 
321 J. Currall, Official languages inside and outside the institutions: an analysis of recent cases, GA. J. INT‟L & COMP. L., 

Vol. 39:587, ζει. 594  
322 ΔΔ 17 ηεο 6.10.1958, ζει. 385  
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Κανονιςμό323, αφοφ αυτόσ αναφζρεται ςτισ γλϊςςεσ εργαςίασ που ςχετίηονται με 

εξωτερικοφσ παράγοντεσ και όχι ςτισ γλϊςςεσ που χρθςιμοποιοφνται κατά τισ εργαςίεσ και 

για κζματα που προκφπτουν εντόσ των οργάνων324. Με το άρκρο 6 του Κανονιςμοφ 

ωςτόςο, δίνεται θ δυνατότθτα ςτα όργανα να κακορίηουν τισ λεπτομζρειεσ εφαρμογισ του 

γλωςςικοφ κακεςτϊτοσ ςτουσ Κανονιςμοφσ τουσ, μολονότι δεν διευκρινίηονται ςε αυτόν τα 

κριτιρια. Ζτςι οι γλϊςςεσ εργαςίασ του κάκε οργάνου ορίηονται από τουσ εςωτερικοφσ 

Κανονιςμοφσ και ςυνικωσ είναι λιγότερεσ από τισ επίςθμεσ για πρακτικοφσ λόγουσ. Αυτι θ 

τακτικι δεν κίγει ςε μεγάλο βακμό τθν πολιτικι τθσ πλιρουσ πολυγλωςςίασ που ακολουκεί 

θ Ζνωςθ, αφοφ το εςωτερικό γλωςςικό κακεςτϊσ τθσ δεν είναι ιδιαίτερα εμφανζσ και ζχει 

λιγότερθ ςυμβολικι αξία για τα Κράτθ-μζλθ325. 

Ππωσ ζχει προαναφερκεί, είναι ςθμαντικό για τθν επικοινωνία μεταξφ προςϊπων, Κρατϊν-

μελϊν και κεςμικϊν οργάνων το δικαίωμα να απευκφνονται ςτα κεςμικά όργανα ςε 

οποιαδιποτε από τισ επίςθμεσ γλϊςςεσ ωσ απόρροια τθσ ευρωπαϊκισ ικαγζνειασ και θ 

ςφνταξθ των εγγράφων προσ Κράτοσ-μζλοσ να γίνεται ςτθ γλϊςςα αυτοφ, κακϊσ θ 

παράβαςι του μπορεί να αποτελζςει πλθμμζλεια κατά τθ ςφνταξθ του εγγράφου και να 

επθρεάςει το νομότυπο του εν λόγω εγγράφου326. Επιπροςκζτωσ, ςφμφωνα με τα 

Συμπεράςματα του Συμβουλίου ςχετικά με τθν επίςθμθ χριςθ πρόςκετων γλωςςϊν ςτο 

πλαίςιο του Συμβουλίου και ενδεχομζνωσ διαφόρων κεςμικϊν και άλλων οργάνων τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ327, το Συμβοφλιο προτείνει να υπάρχει θ δυνατότθτα των πολιτϊν να 

χρθςιμοποιοφν και άλλεσ γλϊςςεσ ςτισ ςχζςεισ τουσ με τα κεςμικά όργανα, θ οποία κα 

επιτρζπεται βάςει διοικθτικοφ διακανονιςμοφ. Αυτό αφορά γλϊςςεσ, το κακεςτϊσ των 

οποίων είναι αναγνωριςμζνο από το Σφνταγμα ενόσ Κράτουσ-μζλουσ ςε όλθ ι τμιμα τθσ 

επικράτειάσ του ι θ χριςθ των οποίων ωσ εκνικζσ γλϊςςεσ επιτρζπεται από τθ νομοκεςία, 

και ςτόχοσ του είναι να πλθςιάςει θ Ζνωςθ το ςφνολο των πολιτϊν τθσ. Επιπλζον, τα άρκρα 

                                                           
323 R. Geiger, Article 342 TFEU, ζην R. Geiger, D. E. Khan & M. Kotzur, νπ. παξ., ζει. 1031 
324 Βι. κεηαμχ άιισλ ΓΓΔΔ, απφθαζε ηεο 23εο Μαξηίνπ 2000, ππφζεζε Σ-197/98, Rudolph θαηά Δπηηξνπήο, πιι. 2000, 

ΓΓΔΔ, απφθαζε ηεο 7εο Φεβξνπαξίνπ 2001, ππφζεζε Bonaiti Brighina θαηά Δπηηξνπήο, T-118/99, πιι. 2001, ΓΔΚ, 

απφθαζε ηεο 15εο Μαξηίνπ 2005, ππφζεζε C-160/03, Eurojust, πιι. 2005, ΓΓΔΔ, απφθαζε ηεο 5εο Απξηιίνπ 2005, 

ππφζεζε Σ-376/03, Hendrickx θαηά πκβνπιίνπ, πιι. 2005, ΓΓΔΔ, απφθαζε ηεο 17εο Μαΐνπ 2006, ππφζεζε Σ-95/04, 

Lavagnoli θαηά Δπηηξνπήο, πιι. 2006 
325 Σ. Schilling, Multilingualism and Multijuralism: Assets of EU legislation and adjudication?, German Law Journal (GLJ), 

2011, Vol. 12 No. 07, ζει. 1470  
326 Κ. Μπνπγηνύθα, Άξζξν 290, ζην Β. θνπξήο, νπ. παξ., ζει. 1627, ΓΔΚ, απφθαζε ηεο 15εο Ινπιίνπ 1970, ππφζεζε C-

41/69, ACF Chemiefarma/Δπηηξνπή, πιι. 1970  
327 πκπεξάζκαηα ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ινπλίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ επίζεκε ρξήζε πξφζζεησλ γισζζψλ ζην πιαίζην 

ηνπ πκβνπιίνπ θαη ελδερνκέλσο δηαθφξσλ ζεζκηθψλ θαη άιισλ νξγάλσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, C 148/01  
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4 και 5 του Κανονιςμοφ 1/58 κατοχυρϊνουν τθν υποχρζωςθ ςφνταξθσ των Κανονιςμϊν και 

των άλλων κειμζνων γενικισ ιςχφοσ, κακϊσ και τθν ζκδοςθ τθσ Επίςθμθσ Εφθμερίδασ τθσ 

Ζνωςθσ ςε όλεσ τισ επίςθμεσ γλϊςςεσ. Τζλοσ, προβλζπεται ότι το ΔΕΕ μπορεί να 

παρεκκλίνει από το γλωςςικό κακεςτϊσ των άλλων κεςμικϊν οργάνων ςτθριηόμενο ςτον 

Οργανιςμό του και ειδικότερα ςτο Ρρωτόκολλο υπ’ αρικ. 3328. Βζβαια μια ςυνδυαςτικι 

ανάγνωςθ του Τίτλου Λ και του άρκρου 64 του Οργανιςμοφ, του άρκρο 281 ΣΛΕΕ και του 

άρκρου 48 ΣΕΕ οδθγοφν ςε ζνα μθχανιςμό διπλισ αςφάλειασ, ο οποίοσ αποκλείει 

οποιαδιποτε απλοποίθςθ του παρόντοσ γλωςςικοφ κακεςτϊτοσ των γλωςςϊν 

διαδικαςίασ329. 

 

2.1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο - γενικά 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο ςυγκαταλζγεται ανάμεςα ςτα όργανα που δθμιουργικθκαν με 

τισ ιδρυτικζσ Συνκικεσ και «απαρτίηεται κατά το άρκρο 14 παρ. 2 ΣΕΕ από αντιπροςϊπουσ 

των πολιτϊν τθσ Ζνωςθσ»330. Αρχικά δε διζκετε τισ αρμοδιότθτεσ που ανατίκενται ςτα 

κοινοβοφλια των κρατϊν (κυρίωσ τθ νομοκετικι αρμοδιότθτα) και γι’ αυτόν ίςωσ το λόγο 

ονομάςτθκε πρϊτα Συνζλευςθ331, αλλά με τα χρόνια - μεταξφ πολλϊν αλλαγϊν - ζχουν 

αυξθκεί οι εξουςίεσ του332 και αποτελεί το μόνο όργανο που εκφράηει τθ φωνι των 

πολιτϊν ςτθν Ζνωςθ. Ανάμεςα ςτισ αρμοδιότθτζσ του333 είναι θ άςκθςθ νομοκετικισ και 

δθμοςιονομικισ εξουςίασ από κοινοφ με το Συμβοφλιο μζςω τθσ ςυνικουσ νομοκετικισ 

διαδικαςίασ334, θ εκτζλεςθ κακθκόντων πολιτικοφ ελζγχου, ςυμβουλευτικοφ, κακϊσ και θ 

                                                           
328 Βι. αθφκα Ρ. Δ. Παπαδνπνύινπ, Άξζξν 342, ζην Β. Υξηζηηαλφο, νπ. παξ., ζει. 1351-1352 φπνπ θαη πινχζηα 

βηβιηνγξαθία 
329 R. Barents, The Court of Justice after the Treaty of Lisbon, ζει. 711, CMLRev 47: 709-728, 2010 
330 Άξζξν 14 παξ. 2 ΔΔ 
331 Μ. Υξπζνκάιιεο, ηνηρεία επξσπατθνχ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ, νπ. παξ., ζει. 20 
332 Βι. κεηαμχ άιισλ Π. Καλειιόπνπινο, Σν δίθαην ηεο ΔΔ: κε βάζε ηε πλζήθε ηεο Νίθαηαο, Δθδφζεηο Αλη. Ν. άθθνπια, 

Αζήλα-Κνκνηελή 2003, ζει. 122-140, Ν. Μνύζεο, Απφ ηελ Δπξσπατθή Κνηλφηεηα ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε: ζεζκνί θαη 

πνιηηηθέο, Δθδφζεηο Παπαδήζε, Αζήλα 1994, ζει. 50-53, Ν. Μνύζεο, Δπξσπατθή Έλσζε: δίθαην, νηθνλνκία, πνιηηηθή, νπ. 

παξ., ζει. 49-53, Δ. αρπεθίδνπ, νπ. παξ., ζει. 341-364, Ν. θαλδάκεο, Δπξσπατθφ Γίθαην. 4. Οξγαληθή ππφζηαζε ηεο ΔΔ, 

Δθδφζεηο Αλη. Ν. άθθνπια, Αζήλα-Κνκνηελή 2003, ζει. 139-142, φπνπ θαη πινχζηα βηβιηνγξαθία, Α. Φαηνύξνο & Α. 

Πιηάθνο, Κεθάιαηα επξσπατθνχ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ, Δθδφζεηο Αλη. Ν. άθθνπια, Αζήλα-Κνκνηελή 2000, ζει. 50-51, Β. 

Υξηζηηαλόο, Δηζαγσγή ζην δίθαην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, Ννκηθή Βηβιηνζήθε, Αζήλα 2010, 2011, ζει. 56-58, Μ. 

Υξπζνκάιιεο, ηνηρεία επξσπατθνχ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ, νπ. παξ., ζει. 20-27, K. D. Borchardt, Σν αιθάβεην ηνπ δηθαίνπ 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, Τπεξεζία Δθδφζεσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, Βέιγην 2017, ζει. 63-70, Μ. Shackleton, The 

European Parliament ζην J. Peterson & M. Shackleton, The institutions of the European Union, Oxford University Press, 

USA 2006, ζει. 104-124 φπνπ θαη πινχζηα βηβιηνγξαθία 
333 Άξζξν 14 ΔΔ 
334 „Άξζξν 289 ΛΔΔ 
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αποφαςιςτικι ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςυγκρότθςθσ και διοριςμοφ τθσ Επιτροπισ335. 

Επιπροςκζτωσ, ςτουσ κόλπουσ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου λειτουργεί ο Ευρωπαίοσ 

Διαμεςολαβθτισ, ο οποίοσ εκλζγεται από αυτό, και είναι αρμόδιοσ για τθν παρακολοφκθςθ 

τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ τθσ Ζνωςθσ και τθν αποτροπι περιπτϊςεων κακισ διοίκθςθσ336 

από πλευράσ των κεςμικϊν ι λοιπϊν οργάνων ι οργανιςμϊν, με εξαίρεςθ το 

Δικαςτιριο337. Αποτελεί λοιπόν εξωδικαςτικό τρόπο προςταςίασ των ευρωπαίων πολιτϊν 

και ενδυναμϊνει τισ ελεγκτικζσ αρμοδιότθτεσ του Κοινοβουλίου. Με τθ Συνκικθ τθσ 

Λιςαβόνασ το Κοινοβοφλιο γίνεται πλζον ςυν-νομοκζτθσ και οι πράξεισ τθσ ΕΕ αποκτοφν 

μεγαλφτερθ νομιμοποίθςθ ςτθ ςυνείδθςθ των πολιτϊν, το οποίο τθσ προςδίδει ζναν 

ακόμα πιο δθμοκρατικό χαρακτιρα338. 

 

2.2. Το γλωςςικό κακεςτϊσ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου 

Το Κοινοβοφλιο, που λειτουργεί ωσ θ φωνι των λαϊν ςτθν Ζνωςθ και ςυν-νομοκζτθσ, 

οφείλει να εξαςφαλίηει το μζγιςτο δυνατό βακμό πολυγλωςςίασ, κι αυτό επειδι κάκε 

πολίτθσ ζχει το δικαίωμα να υποβάλει υποψθφιότθτα ςτισ εκλογζσ για το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβοφλιο, κάκε βουλευτισ ζχει το δικαίωμα να αςκεί τα κακικοντά του ςτθ γλϊςςα του 

και όλοι οι πολίτεσ κα πρζπει να μποροφν να διαβάηουν τθ νομοκεςία που τουσ επθρεάηει 

ςτθ γλϊςςα τθσ χϊρασ τουσ και να παρακολουκοφν το ζργο του Κοινοβουλίου339. Εφόςον 

αποτελεί το όργανο που εκφράηει τουσ πολίτεσ και θ ΕΕ ζχει ωσ ςτόχο να βρίςκεται ςε 

ςτενι ςχζςθ με αυτοφσ κα πρζπει να εφαρμόηεται ζνα κακεςτϊσ πλιρουσ πολυγλωςςίασ. 

Κατά το άρκρο 15 παρ. 2 ΣΛΕΕ το Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο ςυνεδριάηει δθμόςια όταν 

ςυςκζπτεται και ψθφίηει επί ςχεδίου νομοκετικισ πράξθσ, και για να υπάρχει πρόςβαςθ 

ςτο κοινό, αυτό πραγματοποιείται μζςω οπτικοακουςτικισ μετάδοςθσ ςε όλεσ τισ επίςθμεσ 

                                                           
335 Άξζξν 17 παξ. 7 ΔΔ 
336 Βι. Δηήζηα Έθζεζε ηνπ Γηακεζνιαβεηή πξνο ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην ηνπ έηνπο 1998, EE C 300/18.10.1999  
337 Άξζξν 228 ΛΔΔ 
338 Γηα ηελ αξρή ηεο δηπιήο (δηηηήο) λνκηκνπνίεζεο βι. Γ. Σζάηζνο, Η Δπξσπατθή πκπνιηηεία, νπ. παξ., ζει. 157 φπνπ θαη 

πινχζηα βηβιηνγξαθία  
339 Γηαζέζηκν ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν: http://www.europarl.europa.eu/about-parliament/el/organisation-and-

rules/multilingualism 

http://www.europarl.europa.eu/about-parliament/el/organisation-and-rules/multilingualism
http://www.europarl.europa.eu/about-parliament/el/organisation-and-rules/multilingualism
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γλϊςςεσ. Σφμφωνα με τον Κανονιςμό του και ειδικότερα με το άρκρο 158340 όλοι οι 

βουλευτζσ ζχουν το δικαίωμα να μιλοφν ςτο Κοινοβοφλιο ςτθν επίςθμθ γλϊςςα τθσ 

επιλογισ τουσ, και γίνεται ταυτόχρονθ διερμθνεία ςτισ υπόλοιπεσ επίςθμεσ γλϊςςεσ και ςε 

οποιαδιποτε άλλθ γλϊςςα κρίνει αναγκαίο το Ρροεδρείο. Πταν πρόκειται για τισ 

ςυνεδριάςεισ των κοινοβουλευτικϊν επιτροπϊν και των αντιπροςωπειϊν, θ διερμθνεία 

γίνεται από και προσ τισ γλϊςςεσ που ηθτοφνται από τα μζλθ, ενϊ όταν πραγματοποιοφνται 

εκτόσ των ςυνικων τόπων εργαςίασ, οι γλϊςςεσ διερμθνείασ είναι αυτζσ των μελϊν που 

ζχουν επιβεβαιϊςει τθ ςυμμετοχι τουσ, αλλά κι αυτό το κακεςτϊσ μπορεί κατ’ εξαίρεςθ να 

απλοποιθκεί με ζγκριςθ των απαραίτθτων μζτρων από το Ρροεδρείο. Επιπλζον, 

επιτρζπονται παρεκκλίςεισ από το κακεςτϊσ που περιγράφεται παραπάνω αν, και ςτο 

μζτρο που δεν διατίκεται επαρκισ αρικμόσ διερμθνζων και μεταφραςτϊν ςε μια επίςθμθ 

γλϊςςα341. Τζλοσ, τα Ρρακτικά του Ρροεδρείου και τθσ Διάςκεψθσ των Ρροζδρων 

μεταφράηονται ςτισ επίςθμεσ γλϊςςεσ, διανζμονται ςε όλουσ τουσ βουλευτζσ και είναι 

προςβάςιμα ςτο κοινό, εκτόσ αν το Ρροεδρείο ι θ Διάςκεψθ των Ρροζδρων αποφαςίςουν 

διαφορετικά342. Ραρά το γεγονόσ βζβαια ότι δίνεται θ δυνατότθτα ςε όλουσ τουσ 

ευρωβουλευτζσ για χριςθ τθσ μθτρικισ τουσ γλϊςςασ, ζχει παρατθρθκεί ότι επιλζγουν 

οριςμζνεσ φορζσ να εκφράηονται ςτα αγγλικά, όταν απευκφνονται ςε ζναν επίτροπο ι 

επειδι κεωροφν ότι κα γίνουν πιο κατανοθτοί ςτθν πλειοψθφία των υπόλοιπων μελϊν343. 

Θ διαδικαςία που περιγράφθκε παραπάνω απαιτεί τθν φπαρξθ μιασ πολυάρικμθσ ομάδασ 

διερμθνζων, και όντωσ το Κοινοβοφλιο διακζτει μία από τισ μεγαλφτερεσ υπθρεςίεσ 

διερμθνείασ ςτον κόςμο, θ οποία απαςχολεί περίπου 270 διερμθνείσ μόνιμα κι επιπλζον 

1.500 εξωτερικοφσ ςυνεργάτεσ εφεδρικά344. Για να υπάρχει αμοιβαία κατανόθςθ και 

επικοινωνία μεταξφ των βουλευτϊν, θ διερμθνεία λειτουργεί αυτι τθ ςτιγμι ςε 24 

επίςθμεσ γλϊςςεσ, από τισ οποίεσ προκφπτουν 552 γλωςςικοί ςυνδυαςμοί, ενϊ είναι πολφ 

πικανό να δθμιουργοφνται και επιπλζον ςυνδυαςμοί, κακϊσ χρθςιμοποιοφνται πολφ 

ςυχνά γλϊςςεσ υποψιφιων χωρϊν, αλλά και άλλων χωρϊν, όπωσ θ κινεηικι και θ 

                                                           
340 Καλνληζκφο ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, δηαζέζηκνο ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν: 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-

EP+20180731+TOC+DOC+XML+V0//EL&language=EL  
341 Άξζξν 159 ηνπ εζσηεξηθνχ θαλνληζκνχ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ 
342 Άξζξν 31 ηνπ εζσηεξηθνχ θαλνληζκνχ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ 
343 O. Cosmidou, The European Parliament: a temple of multilingualism, a pioneer in interpreting “exploits”, ζει. 131, 

Gramma, Journal of Theory and Criticism, Vol. 19  
344 Γηαζέζηκν ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν: http://www.europarl.europa.eu/about-parliament/el/organisation-and-

rules/multilingualism 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20180731+TOC+DOC+XML+V0//EL&language=EL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20180731+TOC+DOC+XML+V0//EL&language=EL
http://www.europarl.europa.eu/about-parliament/el/organisation-and-rules/multilingualism
http://www.europarl.europa.eu/about-parliament/el/organisation-and-rules/multilingualism
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αραβικι345. Στουσ κόλπουσ του Κοινοβουλίου λειτουργεί και μεταφραςτικι υπθρεςία, θ 

οποία αςχολείται κυρίωσ με τθ νομοκεςία τθσ Ζνωςθσ, αλλά και με διάφορα άλλα κείμενα 

μεταξφ των οποίων είναι οι κοινοβουλευτικζσ ερωτιςεισ, οι αποφάςεισ του Ευρωπαίου 

Διαμεςολαβθτι και οι πλθροφορίεσ για τουσ πολίτεσ και τα Κράτθ-μζλθ346. Τζλοσ, θ 

υπθρεςία ελζγχου νομικϊν κειμζνων αποτελείται από γλωςςομακείσ νομικοφσ, οι οποίοι 

εξαςφαλίηουν τθν υψθλότερθ δυνατι ποιότθτα των νομοκετικϊν κειμζνων ςε όλεσ τισ 

γλϊςςεσ τθσ ΕΕ και ςυμμετζχουν ςε όλα τα ςτάδια τθσ νομοκετικισ διαδικαςίασ347.  

Με ςτόχο τθν παραγωγι εγγράφων ςε γριγορουσ ρυκμοφσ, οι γλωςςικζσ υπθρεςίεσ του 

Κοινοβουλίου ζχουν αναπτφξει ζνα ςφςτθμα με άξονα ζξι ‘βαςικζσ’ γλϊςςεσ: αγγλικά, 

γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, πολωνικά και ιςπανικά348. Πταν ζνα ζγγραφο κα υποβλθκεί 

για παράδειγμα ςτα ελλθνικά, δε κα μεταφραςτεί άμεςα ςτισ υπόλοιπεσ γλϊςςεσ, αλλά κα 

μεταφραςτεί πρϊτα ςε κάποια από τισ παραπάνω γλϊςςεσ. Στθ ςυνζχεια οι μεταφραςτζσ 

των άλλων γλωςςϊν κα χρθςιμοποιιςουν μία από αυτζσ τισ μεταφράςεισ για να 

μεταφζρουν το κείμενο ςτθ δικι τουσ γλϊςςα. Αυτι θ τακτικι μπορεί να είναι αποδοτικι 

από άποψθ χρόνου και να περιορίηει τθν ανάγκθ ανεφρεςθσ μεταφραςτϊν ςυγκεκριμζνων 

γλωςςϊν, αλλά ενδζχεται να δθμιουργιςει άλλα προβλιματα, τα οποία κα εξεταςτοφν ςτθ 

ςυνζχεια τθσ παροφςασ μελζτθσ. 

 

2.3. Το Συμβοφλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβοφλιο - γενικά 

Το Συμβοφλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβοφλιο αποτελοφν τα κεςμικά όργανα 

διακυβερνθτικισ ςυνκζςεωσ, ςτο βακμό που ςε αυτά εκπροςωποφνται οι κυβερνιςεισ των 

Κρατϊν-μελϊν. Πςον αφορά το Συμβοφλιο, ανικει επίςθσ ςτθν κατθγορία των οργάνων 

που ςυςτάκθκαν από τισ ιδρυτικζσ Συνκικεσ349 και είναι το κφριο όργανο λιψθσ 

                                                           
345 Γηαζέζηκν ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν: http://www.europarl.europa.eu/interpretation/el/introduction/introduction.html 
346 Γηαζέζηκν ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν: http://www.europarl.europa.eu/about-parliament/el/organisation-and-

rules/multilingualism 
347 Βι. αλαιπηηθφηεξα γηα ηε δηαδηθαζία http://www.europarl.europa.eu/about-parliament/el/organisation-and-

rules/multilingualism 
348 B. Pozzo, Multilingualism and the harmonization of European private law: problems and perspectives, Europ. Rev. Pr. L., 

2012, ζει. 1186 φπνπ θαη ζρεηηθή βηβιηνγξαθία  
349 Καη θπζηθά απφ ηφηε έρνπλ επέιζεη πνιιέο αιιαγέο ζην πιαίζην ηεο ζεζκηθήο εμέιημεο ηεο Έλσζεο. Βι. αλαιπηηθφηεξα 

Π. Καλειιόπνπινο, νπ. παξ., ζει. 141-153, Ν. Μνύζεο, Απφ ηελ Δπξσπατθή Κνηλφηεηα ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε: ζεζκνί θαη 

πνιηηηθέο, νπ. παξ., ζει. 45-47, Ν. Μνύζεο, Δπξσπατθή Έλσζε: δίθαην, νηθνλνκία, πνιηηηθή, νπ. παξ., ζει. 53-55, Δ. 

αρπεθίδνπ, νπ. παξ., ζει. 377-397, Ν. θαλδάκεο, Δπξσπατθφ Γίθαην. 4. Οξγαληθή ππφζηαζε ηεο ΔΔ, νπ. παξ., ζει. 46 

φπνπ θαη πινχζηα βηβιηνγξαθία, πκβνχιην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, Σν Δπξσπατθφ πκβνχιην θαη ην πκβνχιην ηεο ΔΔ 

http://www.europarl.europa.eu/interpretation/el/introduction/introduction.html
http://www.europarl.europa.eu/about-parliament/el/organisation-and-rules/multilingualism
http://www.europarl.europa.eu/about-parliament/el/organisation-and-rules/multilingualism
http://www.europarl.europa.eu/about-parliament/el/organisation-and-rules/multilingualism
http://www.europarl.europa.eu/about-parliament/el/organisation-and-rules/multilingualism
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αποφάςεων. Απαρτίηεται, κατά το άρκρο 16 ΣΕΕ, από ζναν αντιπρόςωπο κάκε Κράτουσ-

μζλουσ ςε υπουργικό επίπεδο, ο οποίοσ κατά κανόνα, αλλά όχι υποχρεωτικά, είναι ο 

εκάςτοτε κακ’ φλθν αρμόδιοσ υπουργόσ ι υφυπουργόσ, και εξουςιοδοτείται να δεςμεφει 

τθν κυβζρνθςθ του κράτουσ που εκπροςωπεί και να αςκεί το δικαίωμα ψιφου. 

Συνεδριάηει με δζκα διαφορετικζσ ςυνκζςεισ προςϊπων και τομζων: 

 Γενικϊν Υποκζςεων 

 Εξωτερικϊν Υποκζςεων 

 Οικονομικϊν και Δθμοςιονομικϊν Υποκζςεων 

 Δικαιοςφνθσ και Εςωτερικϊν Υποκζςεων 

 Απαςχόλθςθσ, Κοινωνικισ Ρολιτικισ, Υγείασ και Καταναλωτϊν 

 Ανταγωνιςτικότθτασ 

 Μεταφορϊν, Τθλεπικοινωνιϊν και Ενζργειασ 

 Γεωργίασ και Αλιείασ 

 Ρεριβάλλοντοσ  

 Ραιδείασ, Νεολαίασ, Ρολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ 

Σφμφωνα με το άρκρο 16 παρ. 1 ΣΕΕ «Το Συμβοφλιο αςκεί, από κοινοφ με το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβοφλιο, νομοκετικά και δθμοςιονομικά κακικοντα. Αςκεί κακικοντα χάραξθσ 

πολιτικϊν και ςυντονιςμοφ ςφμφωνα με τισ προχποκζςεισ που προβλζπουν οι Συνκικεσ». 

Ζτςι λοιπόν, προζχουςα αρμοδιότθτά του, τθν οποία αςκεί από κοινοφ με το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβοφλιο ςτο πλαίςιο τθσ ςυνικουσ νομοκετικισ διαδικαςίασ, είναι θ κζςπιςθ των 

αναγκαίων νομικϊν πράξεων για τθν εφαρμογι τθσ Συνκικθσ και των κοινϊν πολιτικϊν. 

Αςκεί, επίςθσ, από κοινοφ με το Κοινοβοφλιο δθμοςιονομικι αρμοδιότθτα (αρχι του 

προχπολογιςμοφ), αφοφ εγκρίνουν από κοινοφ τον ενωςιακό προχπολογιςμό. Επιπλζον, 

                                                                                                                                                                                     
ζηελ πνξεία ηνπ ρξφλνπ. Η δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ θαη ε λνκνζέηεζε ζην πιαίζην ηεο επξσπατθήο νινθιήξσζεο, 

Τπεξεζία Δθδφζεσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, Λνπμεκβνχξγν 2016, A. Φαηνύξνο & Α. Πιηάθνο, νπ. παξ., ζει. 36-45, Β. 

Υξηζηηαλόο, Δηζαγσγή ζην δίθαην ηεο Δπξσπατθή Έλσζεο, νπ. παξ., ζει. 53-54, Μ. Υξπζνκάιιεο, ηνηρεία επξσπατθνχ 

θνηλνηηθνχ δηθαίνπ, νπ. παξ., ζει. 10-14 

 



Digesta Γημοσιεύματα -Β. Καξακέξνπ: Tν γισζζηθφ θαζεζηψο ηεο επξσπατθήο έλσζεο   98 

 

είναι το αρμόδιο όργανο για τθ ςφναψθ διεκνϊν ςυμφωνιϊν μεταξφ τθσ Ζνωςθσ και τρίτων 

χωρϊν ι διεκνϊν οργανιςμϊν, και αναπτφςςει τθν κοινι εξωτερικι πολιτικι και πολιτικι 

αςφάλειασ βάςει κατευκυντιριων γραμμϊν που κακορίηει το Ευρωπαϊκό Συμβοφλιο. 

Τζλοσ, ζχει ςυντονιςτικι αρμοδιότθτα μιασ και αποτελεί το πλαίςιο ςυντονιςμοφ των 

πολιτικϊν των κρατϊν, όπου δεν προβλζπεται παραχϊρθςθ αρμοδιοτιτων ςτθν ΕΕ, και 

εκτελεςτικι, αφοφ είναι αρμόδιο για τθ ςυμπλιρωςθ, τθν τροποποίθςθ και τθν εκτζλεςθ 

νομοκετικϊν πράξεων350.  

Το Ευρωπαϊκό Συμβοφλιο είναι ζνα διακυβερνθτικό όργανο, το οποίο αντιπροςωπεφει το 

υψθλότερο επίπεδο πολιτικισ ςυνεργαςίασ μεταξφ των χωρϊν τθσ ΕΕ. Δε ςυγκαταλζγονταν 

μεταξφ των παραδοςιακϊν κεςμικϊν οργάνων, κακϊσ, δθμιουργικθκε το 1974, είχε άλλθ 

μορφι, και μόλισ το 2009 με τθ Συνκικθ τθσ Λιςαβόνασ κατζςτθ ζνα από τα επτά κεςμικά 

όργανα τθσ Ζνωςθσ351. Μζλθ του, κατά το άρκρο 15 ΣΕΕ, είναι οι αρχθγοί κρατϊν ι 

κυβερνιςεων των Κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ, ο Ρρόεδρόσ του και ο Ρρόεδροσ τθσ 

Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ∙ ειδικότερα, όταν πρόκειται για κζματα εξωτερικισ πολιτικισ και 

πολιτικισ αςφάλειασ, ςυμμετζχει ςτισ ςυνόδουσ του και ο Φπατοσ Εκπρόςωποσ τθσ Ζνωςθσ. 

Δεν αςκεί νομοκετικι λειτουργία, αλλά αρμοδιότθτά του είναι να παρζχει ςτθν Ζνωςθ τθν 

αναγκαία για τθν ανάπτυξι τθσ ϊκθςθ και να κακορίηει τουσ γενικοφσ τθσ πολιτικοφσ 

προςανατολιςμοφσ και προτεραιότθτεσ (πολιτικι κακοδιγθςθ)352. Θ αρμοδιότθτά του αυτι 

αςκείται με τα Συμπεράςματα, τα οποία περιλαμβάνουν πολιτικζσ αποφάςεισ επί τθσ 

αρχισ ι διατυπϊνουν Οδθγίεσ και Εντολζσ, τισ οποίεσ καλείται να υλοποιιςει το Συμβοφλιο 

υιοκετϊντασ τισ αναγκαίεσ νομικζσ πράξεισ. Οι πράξεισ του δεν είναι νομοκετικζσ, λόγω τθσ 

φφςθσ του κεςμοφ, μπορεί όμωσ να είναι νομικά δεςμευτικζσ.  

 

2.4. Το γλωςςικό κακεςτϊσ του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκοφ Συμβουλίου 

                                                           
350 Άξζξν 291 θαη 293 ΛΔΔ  
351 Βι. κεηαμχ άιισλ https://www.consilium.europa.eu/el/european-council/, https://europa.eu/european-union/about-

eu/institutions-bodies/european-council_el, Π. Καλειιόπνπινο, νπ. παξ., ζει. 151-153, Ν. Μνύζεο, Απφ ηελ Δπξσπατθή 

Κνηλφηεηα ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε: ζεζκνί θαη πνιηηηθέο, νπ. παξ., ζει. 45-47, Ν. Μνύζεο, Δπξσπατθή Έλσζε: δίθαην, 

νηθνλνκία, πνιηηηθή, νπ. παξ., ζει. 43-44, Δ. αρπεθίδνπ, νπ. παξ., ζει. 365-367, πκβνχιην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, Σν 

Δπξσπατθφ πκβνχιην θαη ην πκβνχιην ηεο ΔΔ ζηελ πνξεία ηνπ ρξφλνπ. Η δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ θαη ε 

λνκνζέηεζε ζην πιαίζην ηεο επξσπατθήο νινθιήξσζεο, Τπεξεζία Δθδφζεσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, Λνπμεκβνχξγν 

2016, Α. Φαηνύξνο & Α. Πιηάθνο, νπ. παξ., ζει. 40-42, Μ. Υξπζνκάιιεο, ηνηρεία επξσπατθνχ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ, νπ. παξ., 

ζει. 12-13, K. D. Borchardt, νπ. παξ., ζει. 70, P. de Schoutheete, The European Council, ζην J. Peterson & M. Shackleton, 

νπ. παξ., ζει. 37-59 φπνπ θαη πινχζηα βηβιηνγξαθία 
352 Άξζξν 15 ΔΔ 

https://www.consilium.europa.eu/el/european-council/
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-council_el
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-council_el
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Δεδομζνθσ τθσ δυνατότθτασ που δίνει το άρκρο 6 του Κανονιςμοφ 1/58 ςτα κεςμικά 

όργανα να κακορίςουν τισ γλϊςςεσ που κα χρθςιμοποιοφνται ςε ςυγκεκριμζνεσ 

περιπτϊςεισ, το Συμβοφλιο το ζπραξε με το άρκρο 14 του εςωτερικοφ του Κανονιςμοφ353, 

το οποίο ςχετίηεται με τισ γλωςςικζσ ρυκμίςεισ για τα ζγγραφα που υποβάλλονται ςε αυτό. 

Σφμφωνα με αυτό, «το Συμβοφλιο ςυςκζπτεται και αποφαςίηει μόνο βάςει εγγράφων και 

ςχεδίων ςυντεταγμζνων ςτισ γλϊςςεσ που προβλζπονται από το ιςχφον γλωςςικό 

κακεςτϊσ»354. Τα ζγγραφα και τα ςχζδια355 πρζπει να διατίκενται ςε όλεσ τισ επίςθμεσ 

γλϊςςεσ τθν θμζρα τθσ ςυνόδου, διαφορετικά, οποιοδιποτε μζλοσ μπορεί να αντιταχκεί 

ςτθ διεξαγωγι ςυηιτθςθσ356. Πταν θ προςωρινι θμεριςια διάταξθ μιασ ςυνόδου 

περιλαμβάνει πρόταςθ τθσ Επιτροπισ, θ οποία δεν ζχει υποβλθκεί ςε όλεσ τισ γλϊςςεσ, δεν 

μπορεί αυτό το ςθμείο να εγγραφεί ςτθν τελικι θμεριςια διάταξθ, εκτόσ αν το Συμβοφλιο 

αποφαςίςει ομόφωνα για τθν προςκικθ του357. Επιπλζον, ςε περιπτϊςεισ ςυνικουσ 

νομοκετικισ διαδικαςίασ για παράδειγμα, όπου το Συμβοφλιο δεςμεφεται από μια 

διαδικαςτικι προκεςμία, θ πρόταςθ κα παραπεμφκεί επίςθμα ςτο Συμβοφλιο και κα 

αρχίςει θ προκεςμία μόνο όταν το Συμβοφλιο κα λάβει τθν πρόταςθ ςε όλεσ τισ 

γλϊςςεσ358. Ειδικότερα,  

-οι Κανονιςμοί, οι Οδθγίεσ και οι Αποφάςεισ που εκδίδονται ςφμφωνα με τθ ςυνικθ 

νομοκετικι διαδικαςία, οι Κανονιςμοί του Συμβουλίου και τθσ Επιτροπισ, οι Οδθγίεσ του 

Συμβουλίου και τθσ Επιτροπισ που απευκφνονται ςε όλα τα Κράτθ-μζλθ και οι Αποφάςεισ 

του Συμβουλίου και τθσ Επιτροπισ που δεν διευκρινίηουν ςε ποιόν απευκφνονται οφτε 

μποροφν να τίκενται ςε ιςχφ (και δεν κοινοποιοφνται ςτα Κράτθ-μζλθ) οφτε μποροφν να 

δθμοςιεφονται ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα, εκτόσ εάν το εν λόγω κείμενο υπάρχει ςε όλεσ τισ 

                                                           
353 Γεληθή Γξακκαηεία ηνπ πκβνπιίνπ, Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ. Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο 

ηνπ πκβνπιίνπ, Τπεξεζία Δθδφζεσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, Λνπμεκβνχξγν 2010, φπνπ αλαθέξεη: Σα θείκελα πνπ 

δεκνζηεχνληαη ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο ΔΔ είλαη ηα κφλα απζεληηθά (ΔΔ L 315 ηεο 2.12.2009 ζ. 52 θαη ΔΔ L 325 ηεο 

11.12.2009 ζ. 36)  
354 Άξζξν 14 παξ. 1 ηνπ εζσηεξηθνχ θαλνληζκνχ ηνπ πκβνπιίνπ. Αληίζηνηρα ην ίδην θαζεζηψο ηζρχεη θαη γηα ην 

Δπξσπατθφ πκβνχιην ζχκθσλα κε ην α. 9 ηνπ εζσηεξηθνχ ηνπ θαλνληζκνχ  
355 Πεξηιακβάλνπλ θπξίσο ηηο πξνηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο 
356 Άξζξν 14 παξ. 2 ηνπ εζσηεξηθνχ θαλνληζκνχ ηνπ πκβνπιίνπ 
357 Πεξίπησζε αλάινγε κε ην άξζξν 3 παξ. 4 θαη 7 ηνπ εζσηεξηθνχ θαλνληζκνχ ηνπ πκβνπιίνπ 
358 Γεληθή Γξακκαηεία ηνπ πκβνπιίνπ, ρνιηαζκφο ηνπ εζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ ηνπ πκβνπιίνπ. Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο 

ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, Τπεξεζία Δθδφζεσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, Λνπμεκβνχξγν 2016  
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επίςθμεσ γλϊςςεσ (άρκρα 4 και 5 του κανονιςμοφ αρικ. 1359), δθλαδι ςτισ 24 – ι όταν 

ιςχφει θ παρζκκλιςθ για τθν ιρλανδικι, 23 – επίςθμεσ γλϊςςεσ, 

-μια κζςθ ςε πρϊτθ ανάγνωςθ του Συμβουλίου θ οποία εγκρίνεται ςφμφωνα με τθ ςυνικθ 

νομοκετικι διαδικαςία δεν διαβιβάηεται ςτο Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο, εκτόσ εάν διατίκεται 

και ςτισ 24 επίςθμεσ γλϊςςεσ.360 

Ππωσ προκφπτει λοιπόν, ςτισ περιςςότερεσ διαδικαςίεσ το Συμβοφλιο επιλζγει να 

λειτουργεί ςε κακεςτϊσ πλιρουσ πολυγλωςςίασ, εκτόσ από τισ περιπτϊςεισ όπου 

αποφαςίηει διαφορετικά με ομοφωνία ι για λόγουσ επείγοντοσ. Πταν το Συμβοφλιο 

καλείται να εκδϊςει νομικι πράξθ, θ ομόφωνθ ςυμφωνία πρζπει να ζχει τθ μορφι 

διαδικαςτικισ απόφαςθσ, θ οποία λαμβάνεται χωριςτά και ομόφωνα και πρζπει να 

περιλαμβάνεται ςτα πρακτικά τθσ ςχετικισ ςυνόδου, με μνεία τθσ επείγουςασ ανάγκθσ 

ζκδοςθσ τθσ πράξθσ ςε λιγότερεσ γλϊςςεσ από όςεσ προβλζπει το κακεςτϊσ361. Ρρακτικά, 

οι εξαιρζςεισ εφαρμόηονται, κυρίωσ, κατά τουσ πρϊτουσ μινεσ μετά από τθν προςχϊρθςθ 

νζων Κρατϊν-μελϊν, επειδι ενδζχεται να μθν είναι ακόμα διακζςιμεσ οι μεταφράςεισ ςτθ 

γλϊςςα τουσ. Λαμβανομζνθσ υπόψθ τθσ υποχρζωςθσ δθμοςίευςθσ των πράξεων ςτθν 

Επίςθμθ Εφθμερίδα, ςε οριςμζνεσ καταςτάςεισ δεν μποροφν να εφαρμοςτοφν οι 

εξαιρζςεισ για να αποφεφγονται νομικά προβλιματα, τα οποία κα αναλυκοφν παρακάτω. 

Επιπλζον, εξαίρεςθ από το πολφγλωςςο κακεςτϊσ αποτελοφν οι περιπτϊςεισ κατά τισ 

οποίεσ το Συμβοφλιο απλϊσ ςυςκζπτεται χωρίσ να εκδίδει πράξθ ι εκδίδει απόφαςθ χωρίσ 

νομικι ιςχφ362. Τζλοσ, οριςμζνεσ ςφνοδοι του Συμβουλίου γίνονται δθμόςια και είναι 

ανοιχτζσ για το κοινό363. Αυτζσ αφοροφν το μζροσ «Νομοκετικζσ διαβουλεφςεισ» τθσ 

θμεριςιασ διάταξθσ, αλλά και μθ νομοκετικζσ δραςτθριότθτεσ όταν το Συμβοφλιο ςυηθτά 

για πρϊτθ φορά και εγκρίνει ςθμαντικζσ μθ νομοκετικζσ προτάςεισ, που επιβάλλουν 

κανόνεσ νομικά δεςμευτικοφσ, όταν πραγματοποιεί ςυηθτιςεισ προςανατολιςμοφ ςχετικά 

με το πρόγραμμα του Συμβουλίου Γενικϊν Υποκζςεων, τισ προτεραιότθτεσ των λοιπϊν 

                                                           
359 ΔΔ 17 ηεο 6.10.1958 
360 Γεληθή Γξακκαηεία ηνπ πκβνπιίνπ, ρνιηαζκφο ηνπ εζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ ηνπ πκβνπιίνπ. Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο 

ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, Τπεξεζία Δθδφζεσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, Λνπμεκβνχξγν 2016, 

ζει. 53-54 
361 Βι. αλαιπηηθφηεξα Γεληθή Γξακκαηεία ηνπ πκβνπιίνπ, ρνιηαζκφο ηνπ εζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ ηνπ πκβνπιίνπ. 

Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, Τπεξεζία Δθδφζεσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, 

Λνπμεκβνχξγν 2016 
362 Γηα παξάδεηγκα Γήισζε ή πκπέξαζκα 
363 Καηά ην άξζξν 15 παξ. 2 ΛΔΔ 
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ςυνκζςεων και τθν ετιςια ςτρατθγικι πολιτικισ τθσ Επιτροπισ, και όταν πραγματοποιεί 

δθμόςιεσ ςυηθτιςεισ για ςθμαντικά ηθτιματα που άπτονται των ςυμφερόντων τθσ ΕΕ και 

των πολιτϊν τθσ364. Αυτζσ πραγματοποιοφνται μζςω δθμόςιασ αναμετάδοςθσ με 

οπτικοακουςτικά μζςα, κυρίωσ ςε αίκουςα ακρόαςθσ και μζςω οπτικοακουςτικισ 

μετάδοςθσ ςε όλεσ τισ επίςθμεσ γλϊςςεσ των οργάνων τθσ ΕΕ με βίντεο ςυνεχοφσ ροισ365, 

ϊςτε να ζχουν τθ δυνατότθτα όλοι οι πολίτεσ να τισ παρακολουκιςουν. 

Εκτόσ από τθ χριςθ των επίςθμων γλωςςϊν τθσ Ζνωςθσ, το Συμβοφλιο ζχει διατυπϊςει τθν 

επικυμία να λαμβάνονται υπόψθ κι επιπλζον γλϊςςεσ, ςφμφωνα με τα Συμπεράςματα του 

Συμβουλίου ςε ςχζςθ με τθ χριςθ πρόςκετων γλωςςϊν366, και μάλιςτα το ζχει κάνει πράξθ 

ςυνάπτοντασ διακανονιςμό με το Βαςίλειο τθσ Λςπανίασ367. Ο παραπάνω διακανονιςμόσ 

επιτρζπει τθ χριςθ γλωςςϊν το κακεςτϊσ των οποίων αναγνωρίηεται από το ιςπανικό 

Σφνταγμα, δθλαδι τθ χριςθ τθσ καταλανικισ, βαλενκιανισ, τθσ βαςκικισ και τθσ 

γαλικιανισ. Ραρά το ότι επιτρζπεται θ χριςθ τουσ, δε χαίρουν όλων των πλεονεκτθμάτων 

που δίνονται ςτισ επίςθμεσ τθσ Ζνωςθσ. Συγκεκριμζνα, θ επικοινωνία πολίτθ με το 

Συμβοφλιο γίνεται μζςω μετάφραςθσ από όργανο που ορίηεται από τθν ιςπανικι 

κυβζρνθςθ και για τθν οποία το Συμβοφλιο δε φζρει ευκφνθ. Οι προφορικζσ παρεμβάςεισ 

ςε αυτζσ τισ γλϊςςεσ κατά τθ διάρκεια των ςυνόδων γίνονται με διερμθνεία τα ζξοδα τθσ 

οποία καλφπτει θ ιςπανικι αντιπροςωπεία, ενϊ και οι πράξεισ που δθμοςιεφονται ςτθν 

Επίςθμθ Εφθμερίδα ςε αυτζσ τισ γλϊςςεσ δεν ζχουν νομικι ιςχφ και ςυντάςςονται μόνο με 

ευκφνθ τθσ ιςπανικισ κυβζρνθςθσ. 

Επειδι το Ευρωπαϊκό Συμβοφλιο και το Συμβοφλιο επιβάλλεται ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ 

να λειτουργοφν με βάςθ το πολφγλωςςο κακεςτϊσ που διζπει τα κεςμικά όργανα, 

μεριμνοφν ανάλογα οι μεταφραςτικζσ υπθρεςίεσ τθσ Γενικισ Γραμματείασ του Συμβουλίου. 

Ζτςι, κατά τισ ςυνόδουσ, κα πρζπει να διαςφαλίηεται ότι τα ζγγραφα είναι διακζςιμα ςε 

όλεσ τισ απαιτοφμενεσ γλϊςςεσ, ϊςτε οι αντιπρόςωποι να είναι ςε κζςθ να εργάηονται ςτισ 

εκνικζσ τουσ γλϊςςεσ, και όλεσ οι γλωςςικζσ αποδόςεισ ζχουν τθν ίδια νομικι και πολιτικι 

                                                           
364 Γεληθή Γξακκαηεία ηνπ πκβνπιίνπ ηεο ΔΔ, Δλεκεξσηηθφ δειηίν. Ο αλνηρηφο ραξαθηήξαο θαη ε δηαθάλεηα ησλ εξγαζηψλ 

ηνπ πκβνπιίνπ, Βξπμέιιεο 2011 
365 Άξζξν 7 παξ. 3 ηνπ εζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ ηνπ πκβνπιίνπ 
366 πκπεξάζκαηα ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ινπλίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ επίζεκε ρξήζε πξφζζεησλ γισζζψλ ζην πιαίζην 

ηνπ πκβνπιίνπ θαη ελδερνκέλσο δηαθφξσλ ζεζκηθψλ θαη άιισλ νξγάλσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ΔΔ C 148 ηεο 

18.6.2005, ζ. 1  
367 ΔΔ C 40/2 ηεο 17.2.2006 
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εγκυρότθτα368. Με τθ ςυνεργαςία τθσ διεφκυνςθσ μετάφραςθσ και τθσ νομικισ υπθρεςίασ 

οι πράξεισ κα μποροφν να εκδοκοφν μόνο αν είναι διακζςιμεσ ςτθ δζουςα μορφι ςε όλεσ 

τισ επίςθμεσ γλϊςςεσ, μετά από επιμζλειά τουσ από γλωςςομακείσ νομικοφσ, ενϊ θ Γενικι 

Διεφκυνςθ Διερμθνείασ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ είναι αυτι που καλφπτει τθ διερμθνεία 

κατά τισ δθμόςιεσ ςυνόδουσ των δφο Συμβουλίων. 

 

2.5. Θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι - γενικά 

Θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι, το τρίτο κατά τθν τάξθ ζκκεςθσ ςτισ ιδρυτικζσ Συνκικεσ κεςμικό 

όργανο, αποτελεί ζνα υπερεκνικό και πρωτότυπο όργανο, αφοφ δεν υφίςταται παρόμοιο 

ςε άλλουσ διεκνείσ οργανιςμοφσ. Είναι το «κατ’ εξοχιν ‘κοινοτικό’ όργανο»369, «θ μθχανι 

τθσ Ευρϊπθσ»370 και θ «κινθτιρια δφναμθ τθσ ευρωπαϊκισ ολοκλιρωςθσ»371. Απαρτίηεται 

από υπθκόουσ των Κρατϊν-μελϊν, οι οποίοι δεν τα εκπροςωποφν, δεν προαςπίηουν τα 

ςυμφζροντά τουσ οφτε λειτουργοφν με υποδείξεισ από αυτά ι άλλα όργανα και 

οργανιςμοφσ, αλλά είναι ανϊτατοι λειτουργοί τθσ ΕΕ. Αυτοί εργάηονται υπό τθν πολιτικι 

κακοδιγθςθ και εποπτεία του Ρροζδρου τθσ και ςαν Επιτροπι ενεργεί με βάςθ τθν αρχι 

τθσ ςυλλογικότθτασ372. Θ κακθμερινι λειτουργία τθσ εξαςφαλίηεται από το προςωπικό τθσ, 

το οποίο είναι οργανωμζνο ςε Γενικζσ Διευκφνςεισ. Κάκε διεφκυνςθ είναι υπεφκυνθ για 

ζνα ςυγκεκριμζνο τομζα πολιτικισ, όπωσ για παράδειγμα Ανταγωνιςμοφ, Μεταφορϊν, 

Εκπαίδευςθσ, Νεολαίασ, Ακλθτιςμοφ και Ρολιτιςμοφ, Μετάφραςθσ κλπ., ενϊ λειτουργοφν 

κι επιπλζον αυτοτελείσ υπθρεςίεσ373. Οι αρμοδιότθτεσ που τθσ ζχουν ανατεκεί «κακιςτοφν 

τθν Επιτροπι κεντρικό όργανο προςανατολιςμοφ και λειτουργίασ τθσ Ζνωςθσ»374. 

Ειδικότερα, ζχει το προνόμιο τθσ νομοκετικισ πρωτοβουλίασ, αφοφ είναι το μόνο όργανο 

που υποβάλλει νομοκετικζσ προτάςεισ για ζγκριςθ από το Κοινοβοφλιο και το 

                                                           
368 Γηαζέζηκν ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν: https://www.consilium.europa.eu/el/general-secretariat/corporate-

policies/multilingualism/ 
369 Π. Καλειιόπνπινο, νπ. παξ., ζει. 155 
370 L. Hooghe & N. Nugent, The Commission‟s services, ζην J. Peterson & M. Shackleton, νπ. παξ., ζει. 147 
371 Ν. Μνύζεο, Δπξσπατθή Έλσζε: δίθαην, νηθνλνκία, πνιηηηθή, νπ. παξ., ζει. 45 
372 ΓΔΚ, απφθαζε ηεο 29εο επηεκβξίνπ 1998, ππφζεζε C-191/95, Δπηηξνπή θαηά Γεξκαλίαο, πιι. 1998, ζθ. 39-41 φπνπ 

θαη πξνεγνχκελε λνκνινγία  
373 Βι. αλαιπηηθά ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν: https://ec.europa.eu/info/departments_el 
374 Β. Υξηζηηαλόο, Δηζαγσγή ζην δίθαην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, νπ. παξ., ζει. 50 

https://www.consilium.europa.eu/el/general-secretariat/corporate-policies/multilingualism/
https://www.consilium.europa.eu/el/general-secretariat/corporate-policies/multilingualism/
https://ec.europa.eu/info/departments_el
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Συμβοφλιο375, και είναι ο κεματοφφλακασ των Συνκθκϊν, αφοφ «μεριμνά για τθν εφαρμογι 

των Συνκθκϊν κακϊσ και των μζτρων που κεςπίηονται βάςει αυτϊν από τα κεςμικά 

όργανα»376. Επιπλζον, αςκεί ςυντονιςτικά, εκτελεςτικά και διαχειριςτικά κακικοντα, 

εκπροςωπεί - πλθν εξαιρζςεων - τθν ΕΕ ςτθ διεκνι ςκθνι, καταρτίηει τον ετιςιο 

προχπολογιςμό και τον υποβάλλει προσ ζγκριςθ, κατανζμει τουσ χρθματοδοτικοφσ πόρουσ 

και διαχειρίηεται τα προγράμματα. 

 

2.6. Το γλωςςικό κακεςτϊσ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ 

Θ Επιτροπι, ωσ ςυναρμόδιο όργανο για κζματα πολυγλωςςίασ, εφαρμόηει κι αυτι, όπωσ 

οφείλει, ζνα ςχετικά πλιρεσ πολφγλωςςο κακεςτϊσ. Ο εςωτερικόσ τθσ Κανονιςμόσ377 ορίηει 

ότι οι πράξεισ που εκδίδονται ςε ςυνεδρίαςθ, με τθ γραπτι διαδικαςία, με τθ διαδικαςία 

εξουςιοδότθςθσ και με τθ διαδικαςία μεταβίβαςθσ αρμοδιοτιτων ι με υπεξουςιοδότθςθ 

προςαρτϊνται ςτθ γλϊςςα ι ςτισ γλϊςςεσ που είναι αυκεντικζσ και κακίςτανται γνιςιεσ. 

Πςον αφορά τισ πράξεισ γενικισ ιςχφοσ, εννοοφνται ωσ αυκεντικζσ όλεσ οι επίςθμεσ 

γλϊςςεσ, ενϊ για τισ υπόλοιπεσ (ατομικζσ) πράξεισ οι γλϊςςεσ των αποδεκτϊν τουσ.  

Θ εφαρμογι τθσ πολυγλωςςίασ ςτθν Επιτροπι εναπόκειται ςτθ Γενικι Διεφκυνςθ 

Μετάφραςθσ και ςτθ Γενικι Διεφκυνςθ Διερμθνείασ. Θ πρϊτθ είναι υπεφκυνθ για τθ 

μετάφραςθ των κειμζνων που ςυντάςςει θ Επιτροπι ι αποςτζλλονται ςε αυτιν, τθ ςτιριξθ 

ςτθν επικοινωνία τθσ με το ευρφ κοινό, τθ βελτίωςθ των πρωτοτφπων που ςυντάςςουν οι 

υπάλλθλοί τθσ, τθν παροχι ςυμβουλϊν ςτισ υπθρεςίεσ τθσ για γλωςςικά κζματα και για τθ 

διαχείριςθ πολυγλωςςικϊν ςελίδων, και για τθ χρθςιμοποίθςθ τθσ ορκισ ορολογίασ ςε 

όλεσ τισ γλϊςςεσ τθσ ΕΕ378. Οριςμζνεσ από τισ αρμοδιότθτεσ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ 

Διερμθνείασ είναι θ παροχι υπθρεςιϊν διερμθνείασ ςτθν Επιτροπι, το Ευρωπαϊκό 

Συμβοφλιο, το Συμβοφλιο, τθν Επιτροπι των Ρεριφερειϊν, τθν Ευρωπαϊκι Οικονομικι και 

Κοινωνικι Επιτροπι, τθν Ευρωπαϊκι Τράπεηα Επενδφςεων, κακϊσ και ςτουσ οργανιςμοφσ 

και τα γραφεία τθσ ΕΕ ςτα Κράτθ-μζλθ. Επιπλζον, είναι υπεφκυνθ για τθν παροχι ςτιριξθσ 

                                                           
375 χκθσλα κε ην άξζξν 17 παξ.2 ΔΔ «Δθηόο ηωλ πεξηπηώζεηο γηα ηηο νπνίεο νη πλζήθεο νξίδνπλ άιιωο, λνκνζεηηθή 

πξάμε ηεο Έλωζεο κπνξεί λα εθδίδεηαη κόλν βάζεη πξνηάζεωο ηεο Δπηηξνπήο. Οη ινηπέο πξάμεηο εθδίδνληαη βάζεη πξνηάζεωο 

ηεο Δπηηξνπήο, εθόζνλ απηό πξνβιέπεηαη ζηηο πλζήθεο.» 
376 Άξζξν 17 παξ.1 
377 Δπηηξνπή, Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο ηεο Δπηηξνπήο L 308/26 ηεο 8.12.2000  
378 Γηαζέζηκν ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν: https://ec.europa.eu/info/departments/translation_el 

https://ec.europa.eu/info/departments/translation_el
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με ςτόχο τθν υλοποίθςθ τθσ ςτρατθγικισ τθσ Επιτροπισ για τθν πολυγλωςςία και για τθ 

ςυγκζντρωςθ εταίρων από χϊρεσ εκτόσ ΕΕ για τθν ανταλλαγι γνϊςεων ςτον τομζα τθσ 

διερμθνείασ και τθ μεταβίβαςθ βζλτιςτων πρακτικϊν ςτουσ διάφορουσ τομείσ379. 

Ραρά το γεγονόσ ότι θ Επιτροπι χρθςιμοποιεί όλεσ τισ επίςθμεσ γλϊςςεσ κατά τθν 

επικοινωνία με τα υπόλοιπα κεςμικά όργανα, τα Κράτθ-μζλθ και το κοινό, ςτισ εςωτερικζσ 

τθσ εργαςίεσ χρθςιμοποιεί τθν αγγλικι, τθ γαλλικι και τθ γερμανικι για λόγουσ μείωςθσ 

του κόςτουσ380. Άλλωςτε, όπωσ προκφπτει και από τθν ανάλυςθ των ςτοιχείων τθσ ΓΔΜ 

κατά το 2013381 επικρατεί θ τάςθ όλο και περιςςότερα πρωτότυπα κείμενα να 

ςυντάςςονται ςτθν αγγλικι γλϊςςα. Θ κατάςταςθ ιταν πολφ διαφορετικι τα προθγοφμενα 

χρόνια κακϊσ, το 1997, καταγράφθκε ςχεδόν ιςάρικμοσ όγκοσ κειμζνων που ςυντάχκθκαν 

ςτα αγγλικά και ςτα γαλλικά, ςυμπεριλαμβανομζνων εκείνων που δεν προζρχονταν από 

τθν Επιτροπι. Πςον αφορά τθν παραγωγι κειμζνων, είναι πιο ιςορροπθμζνθ θ εικόνα 

μεταξφ των επίςθμων γλωςςϊν, εφόςον πρζπει να μεταφραςτεί ο ίδιοσ όγκοσ νομοκετικϊν 

κειμζνων ςε όλεσ τισ γλϊςςεσ. Και ςε αυτι τθν περίπτωςθ όμωσ, ο αρικμόσ των ςελίδων 

προσ τα αγγλικά, τα γαλλικά και τα γερμανικά εμφανίηεται πολφ υψθλότεροσ λόγω του ότι 

πολλά από τα κείμενα που προορίηονται για εςωτερικι χριςθ τθσ Επιτροπισ 

μεταφράηονται μόνο προσ μία ι περιςςότερεσ από τισ τρεισ αυτζσ γλϊςςεσ. 

Αυτι θ πρακτικι εργαςίασ τθσ Επιτροπισ μπορεί να οδθγιςει ςε παραβιάςεισ τθσ 

διατυπωκείςασ από το ΔΕΚ αρχισ «τθσ μθ αλλοιϊςεωσ των διοικθτικϊν πράξεων», 

ςφμφωνα με τθν οποία «άπαξ μια πράξθ εκδοκεί από τθν αρμόδια αρχι κατά τθν 

προβλεπομζνθ διαδικαςία, δεν επιτρζπεται πλζον να επζλκουν άλλεσ τροποποιιςεισ ς' 

αυτιν, εκτόσ από γραμματικζσ ι ορκογραφικζσ, παρά μόνο με τθν ίδια διαδικαςία»382. Τον 

κίνδυνο αυτό ζρχεται να προλάβει το άρκρο 12 του Εςωτερικοφ Κανονιςμοφ τθσ Επιτροπισ, 

που ορίηει ότι «Οι πράξεισ που εγκρίνονται από τθν Επιτροπι, ςε ςφνοδο ι διά τθσ 

εγγράφου διαδικαςίασ, κυρϊνονται ςτθν ι ςτισ γλϊςςεσ ςτισ οποίεσ το κείμενο τουσ είναι 

αυκεντικό, διά των υπογραφϊν του προζδρου και του γενικοφ γραμματζα». Κατά τθν 

                                                           
379 Γηαζέζηκν ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν: https://ec.europa.eu/info/departments/interpretation_el θαη DG Translation, Strategic 

plan 2016-2020, European Commission, Ref. Ares(2016)1239034 – 16/03/2016 
380 European Commission, Translation and multilingualism, Publications Office of the European Union, Luxembourg 2014 
381 European Commission, Translation and multilingualism, Publications Office of the European Union, Luxembourg 2014, 

ζει. 7-8 
382 ΓΔΚ, απφθαζε ηεο 23εο Φεβξνπαξίνπ 1988, ππφζεζε 131/86, Ηλωκέλν Βαζίιεην θαηά πκβνπιίνπ («ωνπαξαγωγέο 

όξληζεο»), πιι. 1988, ζει. 905  

https://ec.europa.eu/info/departments/interpretation_el
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πρακτικι τθσ Επιτροπισ, όταν αυτι ςτο πλαίςιο των αρμοδιοτιτων τθσ καλείται να λάβει 

ατομικά μζτρα που κα πρζπει να ςυνταχκοφν ςτθ γλϊςςα του Κράτουσ-μζλουσ ςτθ 

δικαιοδοςία του οποίου υπάγεται το άτομο (φυςικό ι νομικό πρόςωπο), ςυηθτά ςε 

ολομζλεια και εγκρίνει το προτακζν ςχζδιο τθσ πράξεωσ ςτθν αγγλικι, γαλλικι και 

γερμανικι ι ςε οριςμζνεσ από αυτζσ. Το κείμενο αυτό κυρϊνεται δια τθσ υπογραφισ του 

Ρροζδρου και του Γενικοφ Γραμματζα του οργάνου. Με τθν κφρωςθ πιςτοποιείται θ 

αυκεντικότθτα των εγκρικζντων κειμζνων. Ακολοφκωσ εξουςιοδοτείται ο αρμόδιοσ 

Επίτροποσ να μεριμνιςει για τθ μετάφραςθ και δθμοςίευςθ του εγκρικζντοσ κειμζνου ςτισ 

υπόλοιπεσ επίςθμεσ γλϊςςεσ. Κατά το Δικαςτιριο θ κφρωςθ του κειμζνου αποτελεί 

ουςιϊδθ τφπο τθσ διαδικαςίασ ζγκριςθσ τθσ πράξθσ με ςυνζπεια, αν υπάρξουν ουςιϊδεισ 

αλλαγζσ (εκτόσ από γραμματικζσ ι ορκογραφικζσ) ςτο διάςτθμα μεταξφ τθσ κφρωςθσ και 

τθσ δθμοςίευςθσ ι κοινοποίθςθσ τθσ πράξθσ εκ μζρουσ του εξουςιοδοτθκζντοσ Επιτρόπου, 

κα πρζπει το τροποποιθκζν κείμενο να τεκεί εκ νζου προσ ζγκριςθ και κφρωςθ από τθν 

ολομζλεια τθσ Επιτροπισ (αρχι ςυλλογικότθτασ)383. Στθν αντίκετθ περίπτωςθ θ πράξθ είναι 

ακυρϊςιμθ λόγω παράβαςθσ ουςιϊδουσ τφπου384.  

 

2.7. Το Δικαςτιριο τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ - γενικά 

Από τθν ίδρυςι του, το 1952, το Δικαςτιριο τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ αποτελεί το 

δικαιοδοτικό όργανο τθσ ΕΕ και είναι αρμόδιο να εκδίδει αποφάςεισ για τισ υποκζςεισ που 

φζρονται ενϊπιον του. Σε μία Ζνωςθ με μεγάλο αρικμό Κρατϊν-μελϊν ιταν ανζκακεν 

απαραίτθτθ θ ενιαία εφαρμογι του δικαίου από μία ανεξάρτθτθ και μοναδικι αρχι, παρά 

τθν ανάγκθ δθμιουργίασ περιςςότερων οργάνων ςτουσ κόλπουσ τθσ385. Ο βαςικόσ ρόλοσ 

αυτισ τθσ αρχισ είναι να «εξαςφαλίηει τθν τιρθςθ του δικαίου κατά τθν ερμθνεία και τθν 

εφαρμογι των Συνκθκϊν»386, ςε ςυνεργαςία με τα δικαςτιρια των Κρατϊν-μελϊν. 

Άλλωςτε, όπωσ ζχει τονίςει το ίδιο ςτθ νομολογία του, «θ Ευρωπαϊκι Οικονομικι 

Κοινότθτα ςυνιςτά κοινότθτα δικαίου υπό τθν ζννοια ότι οφτε τα Κράτθ-μζλθ τθσ οφτε τα 

κεςμικά τθσ όργανα διαφεφγουν τον ζλεγχο τθσ ςυμφωνίασ των πράξεϊν τουσ προσ το 

                                                           
383 ΓΔΚ, απφθαζε ηεο 15εο Ινπλίνπ 1994, ππφζεζε C-137/92 P, BASF AG, πιι. 1994 
384 Άξζξν 263 ΛΔΔ 
385 Ν. θαλδάκεο, Δπξσπατθφ δίθαην 4: Οξγαληθή ππφζηαζε ηεο ΔΔ, νπ. παξ., ζει. 180 
386 Άξζξν 19 ΔΔ 
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βαςικό καταςτατικό χάρτθ που αποτελεί θ Συνκικθ»387. Σε αυτό το πλαίςιο λοιπόν το ΔΕΕ 

ελζγχει τθ νομιμότθτα των πράξεων των οργάνων τθσ ΕΕ, φροντίηει για τθν εκ μζρουσ των 

Κρατϊν-μελϊν τιρθςθ των υποχρεϊςεϊν τουσ που απορρζουν από τισ Συνκικεσ και 

ερμθνεφει το ενωςιακό δίκαιο μετά από υποβολι αίτθςθσ εκ μζρουσ των εκνικϊν 

δικαςτθρίων388. Επιπροςκζτωσ, με τθ νομολογία που αναπτφςςει, βοθκάει ςτθν περαιτζρω 

εξζλιξθ του δικαίου τθσ Ζνωςθσ389. Σε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ μπορεί να κάνει προςφυγι 

ςτο ΔΕΕ κατά οργάνου και ιδιϊτθσ, επιχείρθςθ ι οργανιςμόσ, αν κεωρεί ότι το όργανο ζχει 

παραβιάςει με κάποιο τρόπο τα δικαιϊματά του390. 

Το ΔΕΕ περιλαμβάνει το Δικαςτιριο, το Γενικό Δικαςτιριο, κακϊσ και ειδικευμζνα 

δικαςτιρια, ενϊ, μζχρι το 2016, περιλάμβανε και το Δικαςτιριο Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, οι 

αρμοδιότθτεσ του οποίου μεταφζρκθκαν ςτο Γενικό Δικαςτιριο. Ειδικότερα, το Δικαςτιριο 

απαρτίηεται από 28 Δικαςτζσ, ζναν από κάκε Κράτοσ-μζλοσ, και 11 Γενικοφσ Ειςαγγελείσ, οι 

οποίοι είναι υπεφκυνοι να διατυπϊνουν μια νομικι γνϊμθ (προτάςεισ) ςτισ υποκζςεισ που 

τουσ ανατίκενται. Με ςτόχο τθν εκπλιρωςθ τθσ αποςτολισ του το Δικαςτιριο διακζτει 

ςυγκεκριμζνεσ δικαιοδοτικζσ αρμοδιότθτεσ τισ οποίεσ αςκεί ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ 

τθσ προδικαςτικισ παραπομπισ391, τθσ προςφυγισ κατά Κράτουσ-μζλουσ ι προςφυγι για 

παράβαςθ392, τθσ προςφυγισ ακυρϊςεωσ393, τθσ προςφυγισ λόγω παραλείψεωσ394, τθσ 

προςφυγισ αποηθμιϊςεωσ395 και τθσ αίτθςθσ αναιρζςεωσ κατά αποφάςεων του Γενικοφ 

Δικαςτθρίου396. Στο πλαίςιο τθσ λειτουργίασ του εκδικάηει υποκζςεισ που κα ιταν μζςα 

ςτισ αρμοδιότθτεσ ενόσ ςυνταγματικοφ, διοικθτικοφ, φορολογικοφ, αςτικοφ δικαςτθρίου ι 

εργατοδικείου, αν επρόκειτο για εκνικά δικαςτιρια397. Επιπλζον, είναι υπεφκυνο να 

διατυπϊνει γνωμοδοτιςεισ για τισ ςυμφωνίεσ που θ Ζνωςθ επικυμεί να ςυνάψει με τρίτεσ 

χϊρεσ ι διεκνείσ οργανιςμοφσ. Αναφορικά με το Γενικό Δικαςτιριο, απαρτίηεται από ζναν 

τουλάχιςτον δικαςτι ανά Κράτοσ-μζλοσ (ςιμερα δφο) και δεν υπάρχουν Γενικοί 

                                                           
387 ΓΔΚ, απφθαζε ηεο 23εο Απξηιίνπ 1986, ππφζεζε C-294/83, Πξάζηλνη/Κνηλνβνύιην, πιι. 1986, ζθ. 23 
388 Γηαζέζηκν ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_6999/el/ 
389 K. D. Borchardt, νπ. παξ., ζει. 27 
390 Γηαζέζηκν ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν: https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/court-justice_el 
391 Άξζξν 267 ΛΔΔ 
392 Άξζξν 258 θαη 259 ΛΔΔ 
393 Άξζξν 263 ΛΔΔ 
394 Άξζξν 265 ΛΔΔ 
395 Άξζξν 268 ΛΔΔ 
396 Άξζξν 256 ΛΔΔ. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο βι. ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν: 

https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7024/el/, Ν. Μνύζεο, Δπξσπατθή Έλσζε: δίθαην, νηθνλνκία, πνιηηηθή, νπ. παξ., ζει. 

57-58, Μ. Υξπζνκάιιεο, ηνηρεία επξσπατθνχ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ, νπ. παξ., ζει. 33-34 
397 K. D. Borchardt, νπ. παξ., ζει. 86 

https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_6999/el/
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/court-justice_el
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7024/el/
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Ειςαγγελείσ, αν και μπορεί ζνασ δικαςτισ να κλθκεί να αςκιςει κακικοντα Γενικοφ 

Ειςαγγελζα. Στισ αρμοδιότθτζσ του εμπίπτει θ εκδίκαςθ των προςφυγϊν ακφρωςθσ ι λόγω 

παράλειψθσ που αςκοφνται από φυςικά ι νομικά πρόςωπα κατά οργάνων τθσ Ζνωςθσ, και 

οι προςφυγζσ των Κρατϊν-μελϊν κατά τθσ Επιτροπισ και/ι του Συμβουλίου. Ουςιαςτικά, 

δθλαδι, αςχολείται κυρίωσ με το δίκαιο του ανταγωνιςμοφ, τισ κρατικζσ ενιςχφςεισ, το 

εμπόριο, τθ γεωργία και τα εμπορικά ςιματα398. 

 

2.8. Θ πολυγλωςςία ςτθ λειτουργία του Δικαςτθρίου τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

Μία από τισ ιδιαιτερότθτεσ του ΔΕΕ ζγκειται ςτο γεγονόσ ότι είναι το μοναδικό δικαςτιριο 

που λειτουργεί ςε κακεςτϊσ πλιρουσ πολυγλωςςίασ. Δεδομζνου ότι κάκε Κράτοσ-μζλοσ 

ζχει τθ δικι του γλϊςςα και το δικό του νομικό ςφςτθμα το ΔΕΕ υποχρεοφται να είναι 

πολφγλωςςο για δφο βαςικοφσ λόγουσ:  

1. Λόγω τθσ ανάγκθσ επικοινωνίασ με τουσ διάδικουσ ςτθ γλϊςςα διαδικαςίασ, 

2. Λόγω τθσ υποχρζωςθσ δθμοςίευςθσ τθσ νομολογίασ του ςτο ςφνολο των επίςθμων 

γλωςςϊν των Κρατϊν-μελϊν 

Αυτι θ πολιτικι του βζβαια ςυγκαταλζγεται ςτο γενικότερο πλαίςιο πολυγλωςςίασ που 

προωκεί θ Ζνωςθ κι ζχει ιδθ αναλυκεί ςτα προθγοφμενα κεφάλαια τθσ παροφςασ μελζτθσ. 

 

2.8.1. Η γλϊςςα διαδικαςίασ 

Το γλωςςικό κακεςτϊσ που ςχετίηεται με τισ διαδικαςίεσ του Δικαςτθρίου κακορίηεται από 

τον Κανονιςμό διαδικαςίασ του399 και αναφζρεται μόνο ςτθ ςχζςθ του με τουσ διάδικουσ. 

Σφμφωνα με αυτόν μεταξφ των γλωςςϊν διαδικαςίασ βρίςκονται όλεσ οι επίςθμεσ γλϊςςεσ 

τθσ Ζνωςθσ. Ριο ςυγκεκριμζνα, ο προςφεφγων επιλζγει τθ γλϊςςα ςτισ ευκείεσ προςφυγζσ 

κι ακόμα, μετά από κοινι αίτθςθ των διάδικων, μπορεί να επιτραπεί θ πλιρθσ ι μερικι 

                                                           
398 Γηαζέζηκν ζηνπο δηαδηθηπαθνχο ηφπνπο: https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/court-justice_el 

θαη αλαιπηηθφηεξα βι. https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7033/el/ 
399 Καλνληζκφο Γηαδηθαζίαο ηνπ Γηθαζηεξίνπ, ηεο 25εο επηεκβξίνπ 2012 (ΔΔ L 265 ηεο 29.09.2012), φπσο ηξνπνπνηήζεθε 

ζηηο 18 Ινπλίνπ 2013 (ΔΔ L 173 ηεο 26.06.2013, ζ. 65, θαη δηνξζσηηθφ ΔΔ L 41 ηεο 12.02.2014) θαη ζηηο 19 Ινπιίνπ 2016 

(ΔΔ L 217 ηεο 12.8.2016, ζ. 69)  

https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/court-justice_el
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7033/el/
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χριςθ μιασ επιπλζον από τισ επίςθμεσ γλϊςςεσ. Συνεπϊσ, οφτε θ ικαγζνειά του οφτε θ 

ικαγζνεια του δικθγόρου του τον δεςμεφει ςτθν επιλογι τθσ γλϊςςασ. Στθν περίπτωςθ των 

Κρατϊν-μελϊν ωσ γλϊςςα διαδικαςίασ ορίηεται θ επίςθμθ ι μία από τισ επίςθμεσ γλϊςςεσ 

του κράτουσ αυτοφ. Λδιαίτερο ενδιαφζρον παρουςιάηει το γεγονόσ ότι δίνεται ςτουσ 

προςφεφγοντεσ θ δυνατότθτα να χρθςιμοποιιςουν πλιρωσ ι μερικϊσ γλϊςςα εκτόσ των 

επίςθμων τθσ ΕΕ400. Πταν πρόκειται για αναιρζςεισ, θ γλϊςςα διαδικαςίασ είναι αυτι τθσ 

απόφαςθσ ι τθσ διάταξθσ του Γενικοφ Δικαςτθρίου που αποτελεί το αντικείμενο τθσ 

αίτθςθσ αναίρεςθσ. Στισ προδικαςτικζσ παραπομπζσ γλϊςςα διαδικαςίασ είναι θ γλϊςςα 

του εκνικοφ δικαςτθρίου που απευκφνεται ςτο Δικαςτιριο, ενϊ μπορεί και ςε αυτι τθν 

περίπτωςθ να επιτραπεί ςτθν προφορικι διαδικαςία θ χριςθ μιασ άλλθσ, εκτόσ των 

επίςθμων γλωςςϊν401. Φυςικά τα πρόςωπα που μετζχουν ςτθ διαδικαςία (δικαςτζσ, 

μάρτυρεσ, Κράτθ-μζλθ, κ.α.) ζχουν διαφορετικζσ εκνικότθτεσ και δεν είναι δυνατό να 

εκφράηονται όλα ςτθν ίδια γλϊςςα. Ζτςι, κατά τθν προφορικι διαδικαςία, μπορεί ο 

πρόεδροσ και ο αντιπρόεδροσ να χρθςιμοποιοφν οποιαδιποτε επίςθμθ γλϊςςα, κακϊσ και 

οι Γενικοί Ειςαγγελείσ όταν κάνουν ερωτιςεισ ι διατυπϊνουν τισ προτάςεισ τουσ, αλλά κα 

πρζπει όλα τα παραπάνω να μεταφζρονται ςτθ γλϊςςα τθσ υπόκεςθσ402. Με μζριμνα 

λοιπόν του γραμματζα μπορεί να γίνει μετάφραςθ ι διερμθνεία ςτθ γλϊςςα διαδικαςίασ ι 

όποια άλλθ γλϊςςα από τισ επίςθμεσ ηθτθκεί. Ρροσ αυτι τθν κατεφκυνςθ, με τισ 

απαραίτθτεσ φυςικά προςαρμογζσ που επιτάςςουν οι ιδιαιτερότθτεσ του δικαιοδοτικοφ 

αυτοφ οργάνου, λειτουργεί και το Γενικό Δικαςτιριο403, το οποίο ζχει τον δικό του 

Κανονιςμό που ορίηει το γλωςςικό κακεςτϊσ ςτισ διαδικαςίεσ του404.  

Άλλωςτε, αυτό το ιδιαίτερο πολφγλωςςο κακεςτϊσ του ΔΕΕ ανταποκρίνεται επίςθσ και ςτο 

δικαίωμα για δίκαιθ δίκθ405, όπωσ ορίηεται ςτα άρκρα 47 και 48 του ΧΚΔΕΕ. Μια 

ςυνδυαςτικι ανάγνωςθ του άρκρου 48 παρ. 2 του ΧΚΔΕΕ, του άρκρου 52 παρ. 3 του 

ΧΚΔΕΕ και του άρκρου 6 τθσ ΕΣΔΑ μασ οδθγεί ςτο γεγονόσ ότι, μεταξφ των δικαιωμάτων 

υπεράςπιςθσ ενόσ κατθγοροφμενου, περιλαμβάνονται θ ενθμζρωςι του ςτθ γλϊςςα του 

                                                           
400 Άξζξν 37 παξ. 1 εδ. Γ Καλνληζκνχ Γηαδηθαζίαο ΓΔΔ  
401 Άξζξν 37 παξ. 3 Καλνληζκνχ Γηαδηθαζίαο ΓΔΔ 
402R. Mańko, Legal aspects of EU multilingualism. Briefing, European Parliamentary Research Service, 2017 
403 Ιδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε ππφζεζε ΓΓΔΔ, απφθαζε ηεο 5εο Απξηιίνπ 2017, ππφζεζε T-367/15, Renfe-

Operadora, Φεθηαθή πιινγή ECLI:EU:T:2017:255, ζθ.36-69  
404 Βι. αλαιπηηθφηεξα Καλνληζκφο δηαδηθαζίαο ηνπ Γεληθνχ Γηθαζηεξίνπ ηεο 4εο Μαξηίνπ 2015 (ΔΔ 2015, L 105, ζ.1) 
405 F. de Varennes, Language, minorities and human rights, νπ. παξ., ζει. 181-192 
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για το περιεχόμενο τθσ κατθγορίασ και θ δωρεάν παράςταςθ διερμθνζα406, αν δε γνωρίηει 

τθ γλϊςςα του δικαςτθρίου407. Ωςτόςο, υπάρχουν περιοριςμοί ςε ςχζςθ με τθ μετάφραςθ 

αυτϊν που κεωροφνται ωσ ουςιϊδθ ζγγραφα κατά τθ διαδικαςία408. Είναι μία πάγια 

τακτικι, που όχι μόνο εφαρμόηεται ςτουσ δικαιοδοτικοφσ ςχθματιςμοφσ του ΔΕΕ409 αλλά το 

ΔΕΕ, ςτο πλαίςιο τθσ εξαςφάλιςθσ των ελευκεριϊν τθσ εςωτερικισ αγοράσ και τθσ ίςθσ 

μεταχείριςθσ, ζχει ςτθρίξει το δικαίωμα εργαηόμενου που ζχει τθν ικαγζνεια Κράτουσ-

μζλουσ και κατοικεί ςε άλλο «να ηθτιςει τθ διεξαγωγι τθσ εναντίον του ποινικισ δίκθσ ςε 

γλϊςςα διαφορετικι από τθ γλϊςςα τθσ διαδικαςίασ που χρθςιμοποιείται ςυνικωσ 

ενϊπιον του οικείου δικαςτθρίου, αν οι θμεδαποί εργαηόμενοι απολαφουν, υπό τισ ίδιεσ 

προχποκζςεισ του δικαιϊματοσ αυτοφ»410, και μάλιςτα ζχει προχωριςει ζνα βιμα 

παραπζρα ςτθρίηοντασ και τθ χριςθ γλϊςςασ άλλθσ από τθν επίςθμθ γλϊςςα του 

κράτουσ411. 

 

2.8.2. Η γλϊςςα εργαςίασ 

Ανεξάρτθτα από τισ διαφορετικζσ γλϊςςεσ των διάδικων, τισ γλϊςςεσ διαδικαςίασ και τισ 

γλϊςςεσ του δικαςτικοφ ςϊματοσ, το ΔΕΕ λειτουργεί παραδοςιακά ςτθ γαλλικι για 

ιςτορικοφσ και οργανωτικοφσ λόγουσ412. Είναι θ κοινι γλϊςςα που χρθςιμοποιείται για τισ 

διαςκζψεισ των δικαιοδοτικϊν οργάνων, θ γλϊςςα ςτθν οποία οι δικαςτζσ κα 

επεξεργαςτοφν τισ υποκζςεισ με εχεμφκεια, θ γλϊςςα ςτθν οποία ςυνεργάηεται το 

προςωπικό413, και όποιο ζγγραφο κατακζτουν οι διάδικοι μεταφράηεται ςτθ γαλλικι και 

                                                           
406 Βι. αλαιπηηθφηεξα L. Katschinka, European legal interpreters and translators association (EULITA), New Journal of 

European Criminal Law, Vol. 2, Issue 4, 2011 
407 Μ. Πεξάθεο, Η δηθαζηηθή πξνζηαζία ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ ζηελ ΔΔ: Υάξηεο Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ, 

ζρέζεηο κε ΔΓΑ, εξκελεία επηκέξνπο δηθαησκάησλ, δηαδηθαζία κε έλδηθα κέζα, νπ. παξ., ζει. 318 
408 ΓΔΔ, απφθαζε ηεο 15εο Οθησβξίνπ 2015, ππφζεζε C-216/14, Covaci, Φεθηαθή πιινγή ECLI:EU:C:2015:686 
409 Βι. κεηαμχ άιισλ ΓΔΚ, απφθαζε ηεο 10εο Μαΐνπ 1960, ππφζεζε C-1/60, REVI, πιι. 1960, ΓΓΔΔ, απφθαζε ηεο 14εο 

Ινπιίνπ 1994, ππφζεζε T-77/92, Parker, πιι. 1994 
410 ΓΔΚ, απφθαζε ηεο 11εο Ινπιίνπ 1985, ππφζεζε C-137/84, Mutsch, πιι. 1985, ζθ. 18 
411 ΓΔΚ, απφθαζε ηεο 24εο Ννεκβξίνπ 1998, ππφζεζε C-274/96, Bickel θαη Franz, πιι. 1998 θαη αλάιπζε ηεο ππφζεζεο: 

M. Bulterman, Case C-274/96, Criminal proceedings against Horst Otto Bickel and Ulrich Franz, Judgment of the Court of 

24 November 1998. Full Court, Common Market Law Review 36: 1325-1334, 1999  
412 Γηαζέζηκν ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_10739/direction-generale-de-la-traduction-

regime-linguistique, Interview avec Vassilios Skouris, Président de la Cour de Justice de l‟UE, United in diversity, EP 

Newshound review, Issue 20, June 2007, ζει. 7, E. Kuzelewska, Unity in diversity. The language policy of the European 

Union, Studies in Logic, Grammar and Rhetoric 38 (51), De Gruyter 2014, ζει. 158, T. Schilling, νπ. παξ., ζει. 1474-1475, 

D. Shelton, Reconcilable differences? The interpretation of multilingual treaties, 20 Hastings Int‟l & Comp. L. Rev. 1997 
413 Γ. Ληάιηνο, Βάδνληαο ζε ηάμε ηε γισζζηθή Βαβέι ηεο Δπξψπεο, Καζεκεξηλή 3.7.2017, δηαζέζηκν ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν: 

http://www.kathimerini.gr/916550/article/epikairothta/ellada/vazontas-se-ta3h-th-glwssikh-bavel-ths-eyrwphs  

https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_10739/direction-generale-de-la-traduction-regime-linguistique
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_10739/direction-generale-de-la-traduction-regime-linguistique
http://www.kathimerini.gr/916550/article/epikairothta/ellada/vazontas-se-ta3h-th-glwssikh-bavel-ths-eyrwphs
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αποτελεί κομμάτι του εςωτερικοφ φακζλου εργαςίασ. Συνιςτά όμωσ μόνο τθ γλϊςςα 

εργαςίασ, κακϊσ αυκεντικό κεωρείται το κείμενο τθσ απόφαςθσ του Δικαςτθρίου ι του 

Γενικοφ Δικαςτθρίου ςτθ γλϊςςα διαδικαςίασ. Οριςμζνα ζγγραφα δεν είναι διακζςιμα ςε 

άλλεσ γλϊςςεσ, άρα θ γαλλικι αποτελεί τθν ενδιάμεςθ-κοινι γλϊςςα που βοθκάει ςτθν 

επικοινωνία και ςτθν εξζλιξθ τθσ διαδικαςίασ. Συνεπϊσ, οι μεταφραςτζσ κι ακόμα 

περιςςότερο οι διερμθνείσ του ΔΕΕ οφείλουν να ζχουν δυνατότθτα άριςτθσ κατανόθςθσ 

γραπτϊν κειμζνων που ζχουν ςυνταχκεί ςε αυτι τθ γλϊςςα. Διαφορετικι βζβαια είναι θ 

κατάςταςθ ςτθν περίπτωςθ των Γενικϊν Ειςαγγελζων, οι οποίοι χρθςιμοποιοφν κατά 

κανόνα τθ μθτρικι τουσ γλϊςςα και οι προτάςεισ τουσ μεταφράηονται από το πρωτότυπο 

κείμενο προσ τθ γλϊςςα διαδικαςίασ και προσ τισ άλλεσ γλϊςςεσ για δθμοςίευςθ. 

Σφμφωνα λοιπόν με όλα τα παραπάνω κα πρζπει να αναλογιςτοφμε ςε πόςεσ γλϊςςεσ 

πραγματεφονται όλα αυτά τα πρόςωπα μία και μόνο υπόκεςθ414. Κατά ςυνζπεια, θ 

ιδιαίτερθ πολφγλωςςθ λειτουργία του ΔΕΕ ςε ςυνδυαςμό με τα ξεχωριςτά χαρακτθριςτικά 

τθσ κάκε γλϊςςασ και τθν ιδιαίτερθ φφςθ τθσ νομικισ ορολογίασ αποτελοφν πολλζσ φορζσ 

τον λόγο για τον οποίο προκφπτουν ερμθνευτικά προβλιματα. 

Για να είναι υλοποιιςιμο το κακεςτϊσ πολυγλωςςίασ κατά τισ διαδικαςίεσ του ΔΕΕ, αυτό 

«ςυγκροτεί μεταφραςτικι υπθρεςία από ειδικοφσ που διακζτουν κατάλλθλθ νομικι 

κατάρτιςθ και ευρεία γνϊςθ πλειόνων επιςιμων γλωςςϊν τθσ Ζνωςθσ»415. Θ Γενικι 

Διεφκυνςθ Ρολυγλωςςίασ περιλαμβάνει τθ Διεφκυνςθ Διερμθνείασ και τισ Διευκφνςεισ 

Νομικισ Μετάφραςθσ, και αποτελεί τθ μεγαλφτερθ υπθρεςία του Δικαςτθρίου, «μζγεκοσ 

που αντανακλά τθ ςθμαςία του γλωςςικοφ ηθτιματοσ για το κεςμικό όργανο»416. Επιπλζον, 

ο μεγάλοσ αρικμόσ των επίςθμων γλωςςϊν, ο όγκοσ των προσ μετάφραςθ κειμζνων417, 

κακϊσ και θ πλοφςια ποικιλία των γλωςςικϊν ςυνδυαςμϊν που προκφπτουν κακιςτοφν 

επιτακτικι τθν ανάγκθ φπαρξθσ πολλϊν γλωςςομακϊν νομικϊν. Λόγω των διαφορετικϊν 

εκνικϊν ζννομων τάξεων και των γλωςςϊν, καλείται να ςυνεργάηεται με το Τμιμα Ζργων 

και Συντονιςμοφ Ορολογίασ, το οποίο «διαχειρίηεται κυρίωσ τθ ςυγκριτικι πολυγλωςςικι 

νομικι ορολογία, ςχεδιάηει και ςυντονίηει τα ζργα ορολογίασ ςυμβάλλοντασ ςτθ ςυνολικι 

ποιότθτα των κειμζνων, και εξαςφαλίηει τζλοσ τθν προεπεξεργαςία – από άποψθ ορολογίασ 
                                                           
414 Βι. γηα παξάδεηγκα γηα ηε δηαδηθαζία πξνεηνηκαζίαο A. Sennekamp & I. Van Damme, A practical perspective on Treaty 

interpretation, ζει. 501-506, Cambridge Journal of International and Comparative Law, (3)2: 489-507 (2014)  
415 Άξζξν 42 ηνπ Καλνληζκνχ δηαδηθαζίαο ηνπ Γηθαζηεξίνπ  
416 Γηαζέζηκν ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_10742/ 
417 Πάλσ απφ 1.100.000 ζειίδεο εηεζίσο ζχκθσλα κε ην δηαδηθηπαθφ ηφπν: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_10744/ 

https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_10742/
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_10744/
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– των προσ μετάφραςθ κειμζνων»418. Θ Διεφκυνςθ Διερμθνείασ απαςχολεί περίπου 70 

μόνιμουσ διερμθνείσ και επικουρείται επιπλζον από εξωτερικοφσ διερμθνείσ, οι οποίοι 

είναι υπεφκυνοι να εξαςφαλίηουν τθ διερμθνεία κατά τισ ςυνεδριάςεισ του Δικαςτθρίου 

και του Γενικοφ Δικαςτθρίου419. Θ υπθρεςία νομικισ μετάφραςθσ περιλαμβάνει δφο 

Διευκφνςεισ μεταξφ των οποίων κατανζμονται τα γλωςςικά τμιματα, και απαρτίηεται 

αποκλειςτικά από νομικοφσ, οι οποίοι διακζτουν πλιρθ νομικι κατάρτιςθ και άρτια γνϊςθ 

τουλάχιςτον δφο γλωςςϊν πλθν τθσ μθτρικισ τουσ420. Ραράλλθλα με το βαςικό 

μεταφραςτικό ζργο εκτελοφν και εργαςίεσ ποικίλθσ φφςθσ, όπωσ νομικι ανάλυςθ ι ζρευνα 

ορολογίασ421.  

 
 

3. Θ υποχρζωςη δημοςίευςησ των πράξεων 

Το πιο ςθμαντικό αποτζλεςμα που ζχει θ ρφκμιςθ του γλωςςικοφ κακεςτϊτοσ των 

κεςμικϊν οργάνων κατά αυτόν τον τρόπο είναι θ υποχρζωςθ ςφνταξθσ των νομικά 

δεςμευτικϊν πράξεων ςε όλεσ τισ επίςθμεσ γλϊςςεσ και δθμοςίευςισ τουσ ςτθν Επίςθμθ 

Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ422, υποχρζωςθ που αποτυπϊνεται ρθτά και ςε όλουσ 

τουσ εςωτερικοφσ Κανονιςμοφσ των νομοκετικϊν οργάνων. Ζτςι, δθμοςιεφονται 

νομοκετικζσ πράξεισ, Κανονιςμοί, Οδθγίεσ που απευκφνονται ςε όλα τα Κράτθ-μζλθ και 

αποφάςεισ που δεν κακορίηουν τουσ αποδζκτεσ τουσ, και αρχίηουν να ιςχφουν από τθν 

θμερομθνία που ορίηουν ι τθν εικοςτι μζρα από τθ δθμοςίευςι τουσ423. Και είναι 

ςθμαντικι για δφο λόγουσ:  

α. κακιςτά όλα αυτά τα κείμενα αυκεντικά και  

β. είναι το κφριο μζςο ενθμζρωςθσ των πολιτϊν για νομοκετικζσ πράξεισ, που τουσ 

αφοροφν και κακίςτανται πιο προςιτζσ προσ αυτοφσ.  

                                                           
418 Γηαζέζηκν ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_641406/ 
419 Γηαζέζηκν ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_12357/ 
420 Απηφ είλαη εμάιινπ θαη ην κνληέιν πνιπγισζζίαο πνπ πξνσζεί ε Έλσζε 
421 Γηαζέζηκν ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_10813/role-de-la-traduction-dans-le-

deroulement-des-procedures 
422 Άξζξα 4 θαη 5 ηνπ Καλνληζκνχ 1/58 
423 Άξζξν 297 παξ. 1 εδ. γ θαη παξ. 2 εδ. β ΛΔΔ 

https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_641406/
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_12357/
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_10813/role-de-la-traduction-dans-le-deroulement-des-procedures
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_10813/role-de-la-traduction-dans-le-deroulement-des-procedures
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Θ δθμοςίευςθ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα πρζπει να ανταποκρίνεται ςε οριςμζνεσ βαςικζσ 

αρχζσ του δικαίου και του Κράτουσ Δικαίου, οι οποίεσ επιτάςςουν ότι τα υποκείμενα 

δικαίου, δθλαδι τα Κράτθ-μζλθ και οι ευρωπαίοι πολίτεσ, πρζπει να ζχουν ευχερϊσ 

πρόςβαςθ ςτθ νομοκεςία και ςτα κοινοτικά όργανα που τθ κεςπίηουν424, ςτθ γενικι αρχι 

τθσ νομιμότθτασ, ςφμφωνα με τθν οποία ¨απαιτείται μια πράξθ τθσ δθμόςιασ αρχισ να μθν 

μπορεί να αντιτάςςεται ςτα υποκείμενα δικαίου πριν υπάρξει γι’ αυτά θ δυνατότθτα να 

λάβουν γνϊςθ τθσ εν λόγω πράξεωσ»425, κακϊσ και ςτον ενιαίο χαρακτιρα και τθν 

ομοιόμορφθ εφαρμογι του δικαίου. Λδανικά, θ θμερομθνία τθσ δθμοςίευςθσ που φζρει το 

κάκε φφλλο τθσ Επίςθμθ Εφθμερίδα πρζπει να ςυμπίπτει με τθν θμερομθνία κατά τθν 

οποία είναι όντωσ διακζςιμο για το κοινό ςε όλεσ τισ γλϊςςεσ. Εξαιτίασ των προβλθμάτων 

που δθμιουργοφνται με τισ μεταφραςτικζσ υπθρεςίεσ και οδθγοφν ςε κακυςτεριςεισ, αυτό 

δεν είναι πάντα εφικτό. Ανεξάρτθτα από τισ όποιεσ κακυςτεριςεισ ςτθ δθμοςίευςθ ςτθν 

Επίςθμθ Εφθμερίδα επιβάλλεται θ ταυτόχρονθ κζςθ ςε ιςχφ των Κανονιςμϊν ςε όλα τα 

Κράτθ-μζλθ, αφοφ διαφορετικά κα ετίκεντο ηθτιματα αναδρομικισ ιςχφσ των πράξεων, τα 

οποία απαγορεφονται κατ’ αρχιν, αλλά αυτι θ απαγόρευςθ κάμπτεται εφόςον δεν 

πλιττεται θ δικαιολογθμζνθ εμπιςτοςφνθσ των ενδιαφερόμενων. Επιπλζον, τα υποκείμενα 

δικαίου ενδζχεται να μθν είναι ενιμερα για το περιεχόμενο ρυκμίςεων που τουσ βαρφνουν 

όταν ςυντρζχουν «ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ», όπωσ λόγου χάριν κατά το πρϊτο χρονικό 

διάςτθμα μετά από τθν ζνταξθ Κράτουσ-μζλουσ. Για παράδειγμα, ςτθν υπόκεςθ 

Ορυηόμυλοι Καβάλασ426 το Δικαςτιριο ζκρινε ότι «τθν θμερομθνία κατά τθν οποία οι 

προςφεφγουςεσ εταιρίεσ υπζβαλαν τθν αίτθςι τουσ περί εκδόςεωσ πιςτοποιθτικϊν 

ειςαγωγισ ςυνάντθςαν ςοβαρζσ δυςχζρειεσ οφειλόμενεσ ςτισ ακόλουκεσ περιςτάςεισ: 

-δεν μποροφςαν να ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ κείμενο ςτθν ελλθνικι των ιςχυόντων επί του 

κζματοσ Κανονιςμϊν, 

-ακόμθ κι αυτζσ οι υπθρεςίεσ του Υπουργείου Γεωργίασ δεν είχαν λάβει τθν ελλθνικι 

ζκδοςθ τθσ Επίςθμθσ Εφθμερίδασ των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων και χρθςιμοποιοφςαν 

                                                           
424 ΓΓΔΔ, απφθαζε ηεο 20εο Ννεκβξίνπ 2008, ππφζεζε Σ-185/05, Ιηαιηθή Γεκνθξαηία θαηά Δπηηξνπήο, πιι. 2008, ζθ. 88 
425 ΓΔΚ, απφθαζε ηεο 25εο Ιαλνπαξίνπ 1979, ππφζεζε C-98/78, Racke, πιι. 1979, ζθ. 15 -16, ΓΔΚ, απφθαζε ηεο 26εο 

Ννεκβξίνπ 1998, ππφζεζε C-370/96, Covita, πιι. 1998, ζθ. 27, ΓΔΚ, απφθαζε ηεο 8εο Ννεκβξίνπ 2001, ππφζεζε C-

228/99, Silos, πιι. 2001, ζθ. 15 
426 ΓΔΚ, απφθαζε ηεο 15εο Μαΐνπ 1986, ππφζεζε C-160/84, Οξπδόκπινη Καβάιαο, πιι. 1986, ζθ. 14-16  
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κείμενα ςε άλλεσ γλϊςςεσ ι μεταφράςεισ προοριηόμενεσ για εςωτερικι χριςθ των 

υπθρεςιϊν, που είχαν γίνει από ζλλθνεσ δθμόςιουσ υπαλλιλουσ»427 και  

-δζχτθκε ότι «το ςφνολο των ανωτζρω πραγματικϊν ςτοιχείων, όλωσ εξαιρετικϊν, ςυνιςτά 

«ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ» κατά τθν ζννοια του προαναφερκζντοσ άρκρου 13 του 

κανονιςμοφ 1430/79»428. 

Τζλοσ, οι αρχζσ τθσ αςφάλειασ δικαίου και τθσ ιςότθτασ των πολιτϊν εξαςφαλίηονται όταν 

οι ρυκμίςεισ δθμοςιεφονται ςτθν επίςθμθ γλϊςςα του αποδζκτθ429, ϊςτε να μπορεί να 

γνωρίηει τθν ζκταςθ των υποχρεϊςεων που του επιβάλλονται430. 

Θ διεφρυνςθ του 2004 ζφερε ςτθν επιφάνεια πολφ ςοβαρά ηθτιματα ςε ςχζςθ με τθν 

υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ των πράξεων431. Το ςφνολο τθσ τότε ιςχφουςασ νομοκεςίασ 

ζπρεπε να ζχει δθμοςιευτεί ςτισ γλϊςςεσ των νζων Κρατϊν-μελϊν μζχρι τθν 1θ Μαΐου 

2004, αφοφ οι κανόνεσ που αποτελοφν το κοινοτικό κεκτθμζνο δεςμεφουν τα Κράτθ-μζλθ 

και εφαρμόηονται ςε αυτά από τθν θμερομθνία προςχϊρθςθσ432. Θ δθμοςίευςι τουσ όχι 

μόνο ολοκλθρϊκθκε δφο χρόνια αργότερα, αλλά μζςα ςε αυτό το διάςτθμα θ Επιτροπι 

δθμοςίευε αποςπαςματικά και ανεπίςθμεσ μεταφράςεισ αυτισ τθσ νομοκεςίασ ςτο 

διαδίκτυο, και οι κυβερνιςεισ των νζων Κρατϊν-μελϊν είχαν διακζςει ανεπίςθμεσ 

μεταφράςεισ νομοκετθμάτων άμεςου ενδιαφζροντοσ, το οποίο περιζπλεξε ακόμα 

περιςςότερο τθν κατάςταςθ. Οριςμζνα εκνικά δικαςτιρια αποφάςιςαν να διαχειριςτοφν 

από μόνα τουσ το πρόβλθμα χωρίσ να ζχουν αρμοδιότθτα και χωρίσ να κζςουν 

προδικαςτικά ερωτιματα ςτο ΔΕΚ, μζχρι να καταλιξει κάποια ςτιγμι ζνα τςεχικό 

δικαςτιριο να κζςει το ηιτθμα ςτθν υπόκεςθ Skoma-Lux433. 

                                                           
427 Τπφζεζε Οξπδφκπινη Καβάιαο, ζθ. 15 
428 Τπφζεζε Οξπδφκπινη Καβάιαο, ζθ. 16 
429 ΓΔΚ, απφθαζε ηεο 11εο Γεθεκβξίνπ 2007, ππφζεζε C-161/06, Skoma-Lux, πιι. 2007, ζθ. 21 
430 ΓΔΚ, απφθαζε ηεο 1εο Οθησβξίνπ 1998, ππφζεζε C-209/96, Ηλωκέλν Βαζίιεην θαηά Δπηηξνπήο, πιι. 1998, ζθ.35, 

ΓΔΚ, απφθαζε ηεο 20εο Μαΐνπ 2003, ππφζεζε C-108/01, Salumificio, πιι. 2003, ζθ. 89  
431 K. Laziński-Sulecki & W. Morawski, Late publication of EC law in languages of new member states and its effects: 

obligations on individuals following the Court‟s judgment in Skoma-Lux, CMLRev 45: 705-725, 2008  
432 Πξάμε πεξί ησλ φξσλ πξνζρσξήζεσο ηεο Σζερηθήο Γεκνθξαηίαο, ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Δζζνλίαο, ηεο Κππξηαθήο 

Γεκνθξαηίαο, ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Λεηνλίαο, ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Ληζνπαλίαο, ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Οπγγαξίαο, ηεο 

Γεκνθξαηίαο ηεο Μάιηαο, ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Πνισλίαο, ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο ινβελίαο θαη ηεο ινβαθηθήο 

Γεκνθξαηίαο θαη ησλ πξνζαξκνγψλ ησλ πλζεθψλ επί ησλ νπνίσλ βαζίδεηαη ε Δπξσπατθή Έλσζε, L 236/33 ηεο 23.9.2003  
433 M. Bobek, Learning to talk: preliminary rulings, the courts of the new member states and the court of justice, ζει. 1620-

1624, CMLRev 45: 1611-1643, 2008  



Digesta Γημοσιεύματα -Β. Καξακέξνπ: Tν γισζζηθφ θαζεζηψο ηεο επξσπατθήο έλσζεο   114 

 

Μεταξφ των πράξεων που δθμοςιεφονται είναι οι Κανονιςμοί, οι οποίοι ωσ γενικζσ πράξεισ 

τθσ ΕΕ αποκτοφν ιςχφ από τθ δθμοςίευςι τουσ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα ι, άλλωσ, από τθν 

θμερομθνία που ορίηουν οι ίδιοι, οι Οδθγίεσ, οι οποίεσ αρχίηουν να ιςχφουν από τθν 

κοινοποίθςι τουσ ςτουσ αποδζκτεσ τουσ, δθλαδι τα Κράτθ-μζλθ και οι Αποφάςεισ, οι 

οποίεσ δθμοςιεφονται ςτθν Εφθμερίδα για λόγουσ αςφάλειασ δικαίου, ενϊ θ ιςχφσ τουσ 

ξεκινάει από τθν κοινοποίθςι τουσ ςτουσ αποδζκτεσ τουσ. Επιπλζον, αφοφ οι πράξεισ κα 

ζχουν κυρωκεί ςφμφωνα με τισ διαδικαςίεσ που προβλζπονται ςτουσ εςωτερικοφσ 

Κανονιςμοφσ των οργάνων434 θ δθμοςίευςι τουσ είναι αποκλειςτικι αρμοδιότθτα του κάκε 

οργάνου, και αυτό αναλαμβάνει τθν εγγφθςθ τθσ κατοχισ όλων των δικαιωμάτων 

αναπαραγωγισ, μετάφραςθσ και διανομισ κάκε δθμοςίευςθσ435. 

Θ υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ των πράξεων ςυνδζεται και με ζνα ακόμα δικαίωμα των 

ευρωπαίων πολιτϊν: αυτό τθσ πρόςβαςθσ του κοινοφ ςτα ζγγραφα ςτο πλαίςιο τθσ αρχισ 

τθσ διαφάνειασ, όπωσ κατοχυρϊνεται με το άρκρο 42 του ΧΚΔΕΕ, το άρκρο 15 παρ. 3 τθσ 

ΣΛΕΕ και τον Κανονιςμό (ΕΚ) αρικ. 1049/2001 για τθν πρόςβαςθ του κοινοφ ςτα ζγγραφα 

του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και τθσ Επιτροπισ436. Εκτόσ των πράξεων 

που αναφζρκθκαν παραπάνω, δθμοςιεφονται επιπλζον ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα οι 

προτάςεισ τθσ Επιτροπισ, οι κοινζσ κζςεισ που κακορίηονται από το Συμβοφλιο, οι 

αιτιολογικζσ τουσ εκκζςεισ και θ κζςθ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου ςε αυτζσ τισ 

διαδικαςίεσ, οι αποφάςεισ-πλαίςια και οι αποφάςεισ που αναφζρονται ςτο άρκρο 34 παρ. 

2 ΣΕΕ, οι ςυμβάςεισ που καταρτίηονται από το Συμβοφλιο, οι ςυμβάςεισ που υπογράφονται 

μεταξφ Κρατϊν-μελϊν και διεκνείσ ςυμφωνίεσ437, ενϊ υπάρχει πρόβλεψθ για τθν κατά το 

δυνατόν δθμοςίευςθ κι επιπλζον εγγράφων438. Το παραπάνω δικαίωμα δεςμεφει επιπλζον 

και τα λοιπά όργανα και τουσ οργανιςμοφσ, τα οποία καλοφνται να ειςάγουν ςτουσ 

                                                           
434 Βι. ζρεηηθά Τπφζεζε BASF, ζθ. 75 , ΓΔΚ, απφθαζε ηεο 6εο Απξηιίνπ 2000, ππφζεζε C-286/95 Ρ, Δπηηξνπή θαηά ICI, 

πιι. 2000, ζθ. 40, ΓΔΚ, απφθαζε ηεο 6εο Απξηιίνπ 2000, πλεθδηθαζζείζεο ππνζέζεηο C-287/95 Ρ θαη C-288/95 Ρ, Solvay, 

πιι. 2000, ζθ. 44  
435 Άξζξν 4 Απφθαζε ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο Δπηηξνπήο, ηνπ Γηθαζηεξίνπ, ηνπ Διεγθηηθνχ 

πλεδξίνπ, ηεο Δπξσπατθήο Οηθνλνκηθήο θαη Κνηλσληθήο Δπηηξνπήο θαη ηεο Δπηηξνπήο ησλ Πεξηθεξεηψλ ηεο 26εο Ινπλίνπ 

2009 ζρεηηθά κε ηελ νξγάλσζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο Τπεξεζίαο Δπηζήκσλ Δθδφζεσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, L 168/41 

ηεο 30.6.2009  
436 Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 1049/2001 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 30εο Μαΐνπ 2001 γηα ηελ 

πξφζβαζε ηνπ θνηλνχ ζηα έγγξαθα ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηεο Δπηηξνπήο, L 145/43 ηεο 

31.5.2001, Alemanno & O. Stefan, Openness at the Court of Justice of the European Union: toppling a taboo, CMLRev 51, 

2014, ζει. 97-140, P. Leino, Efficiency, citizens and administrative culture. The politics of good administration in the EU, 

European Public Law, A.  
437 Άξζξν 13 παξ. 1 ηνπ θαλνληζκνχ 1049/2001 
438 Άξζξν 13 παξ. 2 θαη 3 ηνπ θαλνληζκνχ 1049/2001 
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εςωτερικοφσ τουσ Κανονιςμοφσ διατάξεισ για τθν πρόςβαςθ ςτα δικά τουσ ζγγραφα439. Θ 

παροχι αυτοφ του δικαιϊματοσ αποβλζπει, κυρίωσ, ςτθν αφξθςθ τθσ εμπιςτοςφνθσ των 

πολιτϊν ςτθν ενωςιακι διοίκθςθ και ςτθν ενεργότερθ ςυμμετοχι τουσ ςτθ λιψθ των 

αποφάςεων440. Ζχει επιπροςκζτωσ κι ζνα ςθμαντικό αποτζλεςμα για τθ γλωςςικι Βαβζλ 

τθσ ΕΕ: αυξάνεται θ διακεςιμότθτα των εγγράφων ςτισ διάφορεσ γλωςςικζσ εκδοχζσ και 

βελτιϊνεται θ ποιότθτα τθσ διατφπωςθσ τθσ νομοκεςίασ. Ζτςι, όχι μόνο ενθμερϊνεται 

καλφτερα το κοινό, αλλά και οι ίδιοι οι μεταφραςτζσ διακζτουν τα προπαραςκευαςτικά 

ζγγραφα των νομοκετικϊν πράξεων που κα τουσ βοθκιςουν ςτθν ορκότερθ παραγωγι 

των μεταφραςμζνων κειμζνων441. 

Κατά το παρελκόν, το Δικαςτιριο επιςιμανε ότι «θ πλειονότθτα των ενδιαφερομζνων 

πλθροφορείται τουσ κανόνεσ δικαίου υπό θλεκτρονικι μορφι και ότι, κατά ςυνζπεια, θ μθ 

δθμοςίευςθ μιασ κοινοτικισ κανονιςτικισ ρυκμίςεωσ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ δεν ςθμαίνει ότι είναι αδφνατθ θ γνϊςθ του περιεχομζνου αυτισ τθσ 

διατάξεωσ»442. Ωςτόςο, παρ’ όλο που θ νομοκεςία δθμοςιοποιείται μζςω του διαδικτφου, 

αυτόσ ο τρόποσ δθμοςιοποίθςθσ δεν ιςοδυναμεί με προςικουςα δθμοςίευςθ ςτθν 

Επίςθμθ Εφθμερίδα443. Το γεγονόσ ότι θ Επίςθμθ Εφθμερίδα είναι διακζςιμθ θλεκτρονικά 

κακιςτά πιο εφκολθ, γριγορθ και ζγκυρθ τθν παροχι ενθμζρωςθσ ςτουσ πολίτεσ και τισ 

υπθρεςίεσ, ςε αντίκεςθ με παλαιότερα χρόνια. Επίςθσ, πλζον, μόνο θ Επίςθμθ Εφθμερίδα 

που δθμοςιεφεται ςε θλεκτρονικι μορφι είναι αυκεντικι και παράγει νομικά 

αποτελζςματα444, με εξαίρεςθ τισ περιπτϊςεισ ζκτακτων διαταραχϊν του πλθροφορικοφ 

ςυςτιματοσ445. Αυτι τθ ςτιγμι ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα υπάρχει γλωςςικι κάλυψθ για 

όλεσ τισ επίςθμεσ γλϊςςεσ, αλλά μερικά κείμενα, ιδίωσ τα παλαιότερα, δεν είναι 

διακζςιμα, κακϊσ θ υποχρζωςθ δθμοςίευςισ τουσ ξεκινάει από τθ ςτιγμι προςχϊρθςθσ 

του Κράτουσ-μζλουσ. Ζτςι, θ γλωςςικι κάλυψθ είναι μεγαλφτερθ για τισ τζςςερισ επίςθμεσ 

                                                           
439 Άξζξν 15 παξ. 3 ΛΔΔ 
440 Βι. αλαιπηηθφηεξα Δπξσπατθή Δπηηξνπή, Έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή, ην 2016, ηνπ θαλνληζκνχ 

(ΔΚ) αξηζ. 1049/2001 γηα ηελ πξφζβαζε ηνπ θνηλνχ ζηα έγγξαθα ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηεο 

Δπηηξνπήο, Βξπμέιιεο 6.12.2017, COM (2017) 738 final, Γ. Λέληδεο, Η πξφζβαζε ζηα έγγξαθα ησλ θνηλνηηθψλ νξγάλσλ, 

Δθδφζεηο άθθνπια, Αζήλα-Θεζζαινλίθε 2008, D. Curtin & H. Meijers. Access to European Union information: an 

element of citizenship and a neglected constitutional right, ζην Neuwahl, N. & Rosas A. (eds.), νπ. παξ., ζει. 77-104,  
441 Γ. Λέληδεο, νπ. παξ., ζει. 40-43 
442 Τπφζεζε Skoma-Lux, ζθ. 19  
443 Τπφζεζε Skoma-Lux, ζθ. 48 
444 Άξζξν 1 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 216/2013 ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 7εο Μαξηίνπ 2013, γηα ηελ ειεθηξνληθή δεκνζίεπζε 

ηεο Δπίζεκεο Δθεκεξίδαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, L 69/1 ηεο 13.3.2013  
445 Άξζξν 3 ηνπ θαλνληζκνχ 216/2013 
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γλϊςςεσ των ιδρυτικϊν κρατϊν, ενϊ, λόγω του ιδιαίτερου κακεςτϊτοσ που ιςχφει για τθν 

ιρλανδικι γλϊςςα, δεν υπάρχει πλιρθσ ζκδοςθ τθσ Επίςθμθσ Εφθμερίδασ ςε αυτιν τθ 

γλϊςςα. 

Συνοψίηοντασ, φαίνεται ότι, παρά το γεγονόσ ότι ο Κανονιςμόσ 1/58 που ορίηει το γλωςςικό 

κακεςτϊσ ταυτίηει τισ επίςθμεσ γλϊςςεσ με τισ γλϊςςεσ εργαςίασ, ςτθν πράξθ θ Ζνωςθ και 

τα όργανά τθσ αποκλίνουν περιορίηοντασ τον αρικμό των γλωςςϊν εργαςίασ. Οι επίςθμεσ 

γλϊςςεσ αποδεικνφουν τον ςεβαςμό τθσ ΕΕ ςτθν πολυγλωςςία, και χρθςιμοποιοφνται 

ιςότιμα για να εξοπλίηουν τουσ πολίτεσ τθσ με οριςμζνα γλωςςικά δικαιϊματα, να 

διευκολφνουν τθν επικοινωνία τθσ με αυτοφσ, να τουσ κοινοποιοφνται τα ζγγραφα που 

τουσ αφοροφν και να ενιςχφςουν τθ ςυμμετοχι τουσ ςτισ δθμοκρατικζσ διαδικαςίεσ. 

Αντίκετα, τα όργανα αναγκαςτικά λειτουργοφν με απλουςτευμζνεσ διαδικαςίεσ για λόγουσ 

αποτελεςματικότθτασ, ταχφτθτασ και οικονομίασ. Ζτςι, οι γλϊςςεσ εργαςίασ ςχετίηονται με 

ςυγκεκριμζνεσ διαδικαςίεσ των κεςμικϊν οργάνων και ορίηεται ςυγκεκριμζνο κακεςτϊσ 

για τθν κάκε διαδικαςία. Τα κεςμικά όργανα, τα οποία είναι ςε ςτενι ςχζςθ με τουσ 

πολίτεσ ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ λειτουργοφν ταυτόχρονα και ςτισ 24 επίςθμεσ γλϊςςεσ 

(για παράδειγμα το Κοινοβοφλιο), ενϊ ςε άλλα όργανα, όπωσ το ΔΕΕ, χρθςιμοποιοφνται ωσ 

γλϊςςεσ εργαςίασ ι γλϊςςεσ διαδικαςίασ μόνο οριςμζνεσ από τισ 24 επίςθμεσ. 

Επιπλζον, προκφπτει και μία τρίτθ κατθγορία: οι εςωτερικζσ γλϊςςεσ εργαςίασ των 

οργάνων446, οι οποίεσ περιλαμβάνουν τθν επικοινωνία μεταξφ των οργάνων, μζςα ςτα 

όργανα και κατά τθ διάρκεια εςωτερικϊν ςυναντιςεων και διαδικαςιϊν. Οι εςωτερικζσ 

γλϊςςεσ εργαςίασ, ςφμφωνα με τθν παραπάνω ανάλυςθ, είναι κατά κφριο λόγο τρεισ, 

δθλαδι θ αγγλικι, θ γαλλικι και θ γερμανικι, αλλά ςτθν ουςία χρθςιμοποιοφνται 

περιςςότερο θ αγγλικι και θ γαλλικι447. Θ γαλλικι448 παραμζνει ωσ γλϊςςα κυρίωσ του 

Δικαςτθρίου για ιςτορικοφσ λόγουσ, αλλά και επειδι θ ζδρα των βαςικότερων οργάνων 

                                                           
446 Παξφκνην δηαρσξηζκφ έρεη θάλεη θαη ν M. Király, The effect of the law of the European Union on languages, ζει. 13, 50 

Annales U. Sci. Budapestinensis Rolando Eotvos 5, 2009, θαη ραξαθηεξίδεη απηή ηελ θαηεγνξία σο „ζπρλά 

ρξεζηκνπνηνχκελεο γιψζζεο‟, ελψ ν Σ. Schilling, νπ. παξ., ζει. 1469 ηε ραξαθηεξίδεη σο „εζσηεξηθή δηάζηαζε ηνπ 

γισζζηθνχ θαζεζηψηνο‟  
447 Βι. ελδεηθηηθά γηα ην πξνζσπηθφ ηεο Δπηηξνπήο C. Bodnar Swiss, Language problems in the European Union: 

accommodations for twenty-five countries and twenty official languages, ζει. 96, Eur. J. L. Reform, Vol. VI, No. ½, pp. 87-

118  
448 Η νπνία νινέλα θαη ράλεη ην παιηφ ηεο status κέζα ζηελ Έλσζε, παξά ηηο πξνζπάζεηεο γηα ηελ πξνψζεζή ηεο – βι. γηα 

ηνπο ηξφπνπο πξνψζεζεο C. Bodnar Swiss, νπ. παξ., ζει. 106 
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βρίςκεται ςε γαλλόφωνεσ περιοχζσ, και θ αγγλικι επειδι τείνει να καταςτεί lingua 

franca449. 

Θ κατάςταςθ ςιμερα φαίνεται να είναι τελείωσ διαφορετικι και οι δυςκολίεσ διαρκϊσ να 

αυξάνονται. Τα όργανα ξεκίνθςαν τθ λειτουργία τουσ ςε τζςςερισ γλϊςςεσ, και αυτι τθ 

ςτιγμι χρθςιμοποιοφν τουλάχιςτον 24, ενϊ ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ καλοφνται να 

χρθςιμοποιιςουν οριςμζνεσ μθ επίςθμεσ γλϊςςεσ τθσ ΕΕ, κακϊσ και άλλεσ γλϊςςεσ 

κρατϊν εκτόσ Ζνωςθσ. Ραρά το γεγονόσ ότι γίνεται προςπάκεια υποςτιριξθσ ενόσ 

κακεςτϊτοσ ςε όςο το δυνατόν μεγαλφτερο βακμό πολυγλωςςίασ, θ Ζνωςθ δζχεται κριτικι 

για τθν πολιτικι που αςκεί ςε ςχζςθ με τισ μθ επίςθμεσ γλϊςςεσ τθσ, και επιπλζον καλείται 

να αντιμετωπίςει τα οικονομικά, λειτουργικά και νομικά προβλιματα που γεννϊνται από 

τθ χριςθ πολλϊν γλωςςϊν.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

Η ΠΟΛΤΓΛΩΙΑ ΣΗ ΕΕ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΑΙ ΣΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΠΟΤ ΔΗΜΙΟΤΡΓΕΙ 

 

1. Ειςαγωγικά 

Μζχρι αυτό το ςθμείο τθσ διατριβισ ζχει γίνει πολλζσ φορζσ αναφορά ςτον όρο 

«πολυγλωςςία»450 και ζχει εξεταςτεί λαμβάνοντασ υπόψθ και τθν εςωτερικι, αλλά κυρίωσ 

                                                           
449 Βι. Αλαιπηηθφηεξα Ο. Πξνθίιε, Γιψζζα/γιψζζεο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε (ηζρπξέο θαη αζζελείο γιψζζεο), 

Δγθπθινπαηδηθφο Οδεγφο, δηαζέζηκν ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν: 

http://www.komvos.edu.gr/glwssa/odigos/thema_c2/c_2_thema.htm, C. J. W. Baaij, The EU policy on institutional 

multilingualism: between principles and practicality, ζει. 19, International Journal of Language and Law 1, 2012, ζει. 14-

32, V. Fromkin, R. Rodman & N. Hyams, An introduction to language, Thomson Heinle, USA 2003, ζει. 468-469, M. 

Künnecke, English as common legal language: its expansion and the effects on civil law and common law lawyers, Europ. 

Rev. Pr. L., 5-2016, 733-758, E. Kuzelewska, νπ. παξ., ζει. 159, C. Longman, English as lingua franca: a challenge to the 

doctrine of multilingualism ζην D. Castiglione & C. Longman (eds.), The language question in Europe and in diverse 

societies: political, legal and social perspectives, Hart Publishing, Oxford and Portland Oregon 2007, C. Robertson, EU legal 

English: common law, civil law, or a new genre?, Europ. Rev. Pr. L. 5&6-2012 [1215-1240], Kluwer Law International BV 

  
450 Βι. κεηαμχ άιισλ γηα ηηο δηάθνξεο πξνζεγγίζεηο, φπνπ θαη πινχζηα βηβιηνγξαθία Κ. Αλαγλωζηνπνύινπ, νπ. παξ., J. 

Blommaert, J. Collins & S. Slembrouck, Spaces of multilingualism, Language & Communication, Vol. 25, Issue 3, July 

2005, pp. 197-216, J. Cenoz, Defining multilingualism, Annual Review of Applied Linguistics 33, March 2013, D. Coste, D. 

Moore & G. Zarate, Plurilingual ans pluricultural competence, Council of Europe, Language Policy Division, Strasbourg 

2009, M. Hornsby, Multilingualism and language contact, ζην N. Nau, M. Hornsby, M. Karpiński, K. Klessa, T. 

Wicherkiewicz & R. Wójtowicz, Book of knowledge of languages in danger, δηαζέζηκν ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν: 

http://languagesindanger.eu/book-of-knowledge/multilingualism-and-language-contact/, C. Kemp, Defining multilingualism, 

ζην L. Aronin & B. Hufeisen, The exploration of multilingualism: development of research on L3, multilingualism and 

multiple language acquisition, AILA Applied Linguistics Series 6, 2009, pp 11-26 

http://www.komvos.edu.gr/glwssa/odigos/thema_c2/c_2_thema.htm
http://languagesindanger.eu/book-of-knowledge/multilingualism-and-language-contact/
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τθν κοινωνικι διάςταςι τθσ451. Θ εςωτερικι τθσ διάςταςθ αναφζρεται ςτθν ικανότθτα ενόσ 

ατόμου να χρθςιμοποιεί πολλζσ γλϊςςεσ, το οποίο αποτελεί και ςτόχο τθσ Ζνωςθσ ςτο 

πλαίςιο τθσ γλωςςικισ πολιτικισ και του γλωςςικοφ ςχεδιαςμοφ που ακολουκεί (το 

μοντζλο μθτρικι + δφο ξζνεσ γλϊςςεσ). Θ κοινωνικι τθσ διάςταςθ ςχετίηεται με τθ 

ςυνφπαρξθ των γλωςςϊν ςε μία γεωγραφικι περιοχι. Θ γεωγραφικι περιοχι τθσ ΕΕ 

λοιπόν ζχει 500 εκατομμφρια πολίτεσ, 24 επίςθμεσ γλϊςςεσ452, πάνω από 60 

περιφερειακζσ ι μειονοτικζσ γλϊςςεσ που χρθςιμοποιοφνται από περίπου 40 εκατομμφρια 

άτομα453 και περίπου 175 εκνικότθτεσ με τισ δικζσ τουσ γλϊςςεσ που προζρχονται από 

χϊρεσ εκτόσ ΕΕ. Ρροκφπτει δθλαδι ζνα μικρό ποςοςτό πολιτϊν τθσ, το οποίο δεν 

απολαμβάνει τα προνόμια που ζχουν οι ομιλθτζσ των επίςθμων γλωςςϊν τθσ. Μεταξφ 

αυτϊν των μθ επίςθμων γλωςςϊν ανικει για παράδειγμα θ καταλανικι, που ομιλείται από 

περίπου 10 εκατομμφρια, τθ ςτιγμι που θ ιρλανδικι, θ οποία ςυγκαταλζγεται μεταξφ των 

επίςθμων γλωςςϊν τθσ, είναι θ μθτρικι γλϊςςα για περίπου 1.6 εκατομμφρια 

ανκρϊπουσ454. Αντίςτοιχεσ ανιςορροπίεσ προκφπτουν αν εξετάςουμε τισ ςχζςεισ και 

μεταξφ άλλων επίςθμων και μθ επίςθμων γλωςςϊν. Για τθν επιλογι τθσ επίςθμθσ γλϊςςασ 

είναι υπεφκυνα τα Κράτθ-μζλθ, θ Ζνωςθ όμωσ κα ζπρεπε να λάβει επιπλζον μζτρα για να 

είναι προςβάςιμθ ςε υψθλότερο ποςοςτό του πλθκυςμοφ των πολιτϊν τθσ, ϊςτε να 

επιτφχει τθ ςτενότερθ ζνωςθ των λαϊν τθσ, ςτθν οποία οι αποφάςεισ λαμβάνονται όςο το 

δυνατόν πιο ανοικτά και όςο το δυνατόν εγγφτερα ςτουσ πολίτεσ455. Φυςικά, κα ιταν 

αδφνατο να κεωρεί ιςότιμεσ - με ό, τι ςυνεπάγεται αυτό – όλεσ τισ γλϊςςεσ των Κρατϊν-

μελϊν τθσ, αλλά δεν μπορεί να κεωρείται ότι εφαρμόηει κακεςτϊσ πλιρουσ πολυγλωςςίασ. 

Ζνα τζτοιο κακεςτϊσ κα ιταν εντελϊσ ουτοπικό. Εφαρμόηει όμωσ ζνα κακεςτϊσ 

περιοριςμζνθσ πολυγλωςςίασ (περιοριςμζνθσ ςτο επίπεδο των επίςθμων γλωςςϊν), το 

οποίο επίςθσ δθμιουργεί πολλά προβλιματα αυτι τθ ςτιγμι που ζχει αυξθκεί κατά πολφ ο 

αρικμόσ των επίςθμων γλωςςϊν τθσ, και με ενδεχόμενεσ μελλοντικζσ προςχωριςεισ, κα 

                                                           
451 ηε βηβιηνγξαθία γίλεηαη δηάθξηζε κεηαμχ ησλ αγγιηθψλ φξσλ multilingualism θαη plurilingualism. ηελ ειιεληθή 

γιψζζα απνδίδνληαη σο πνιπγισζζία θαη γισζζηθφο πινπξαιηζκφο, αιιά θαη σο πνιιαπινγισζζία θαη πιεζνγισζζία. Ο 

γισζζηθφο πινπξαιηζκφο (plurilingualism) αλαθέξεηαη ζηελ αηνκηθή δηάζηαζε, ελψ ε πνιπγισζζία (multilingualism) ζηελ 

θνηλσληθή δηάζηαζε θαη ηελ αιιειεπίδξαζε – φπσο άιισζηε νξίδνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή θαη ην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο 

(Directorate General, Education and Culture, Study on the contribution of multilingualism to creativity. Compendium Part 

one. Multilingualism and creativity: towards an evidence-base, Public Services Contract no EACEA/2007/3995/2, European 

Commission, Brussels 2009). ηελ παξνχζα δηαηξηβή σζηφζν έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί σο ηαπηφζεκνη γηα λα θαιπθζνχλ φιεο 

νη πηπρέο ηεο έλλνηαο. 
452 Γηαζέζηκν ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν: http://ec.europa.eu/education/policies/multilingualism/linguistic-diversity_en  
453 Γηαζέζηκν ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν: https://europa.eu/european-union/topics/multilingualism_el 
454 C. J. W. Baaij, νπ. παξ., ζει. 60 
455 χκθσλα κε ην άξζξν 1 ΔΔ 

http://ec.europa.eu/education/policies/multilingualism/linguistic-diversity_en
https://europa.eu/european-union/topics/multilingualism_el
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είναι ακόμα πιο δφςκολθ θ κατάςταςθ. Αυτό αντικατοπτρίηεται ιδθ ςτισ αποφάςεισ τθσ, 

αφοφ ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ και φυςικά κατά τισ εςωτερικζσ διαδικαςίεσ εφαρμόηει το 

κακεςτϊσ τθσ ελεγχόμενθσ πολυγλωςςίασ456. Σε αυτό το κεφάλαιο λοιπόν, κα γίνει μία 

προςπάκεια διερεφνθςθσ των προβλθμάτων που προκφπτουν εξαιτίασ τθσ πολυγλωςςίασ 

και ςτθ ςυνζχεια κα ςυηθτθκοφν πικανζσ λφςεισ. 

 

2. Μετάφραςη και νομικά προβλήματα - Θ μετάφραςη ςτην ΕΕ 

Ζχει ειπωκεί πολφ εφςτοχα το 1993 ότι θ μετάφραςθ είναι θ γλϊςςα τθσ Ζνωςθσ457, ςε μια 

περίοδο, δθλαδι, που οι επίςθμεσ γλϊςςεσ τθσ δεν ιταν οφτε οι μιςζσ ςε ςχζςθ με 

ςιμερα. Ρραγματικά, αφοφ θ ΕΕ δεν αποδζχεται - τουλάχιςτον φανερά - τθ χριςθ μιασ 

lingua franca ι τθσ esperanto, θ μετάφραςθ (και θ διερμθνεία) είναι θ μοναδικι γλϊςςα 

επικοινωνίασ. Ζχει επενδυκεί μεγάλο οικονομικό κεφάλαιο και ανκρϊπινο δυναμικό ςε 

αυτιν και ζχουν εξελιχκεί ιδιαίτερα οι μθχανιςμοί τθσ για να ανταποκρίνεται ςτισ 

αυξθμζνεσ ανάγκεσ τθσ ςυνφπαρξθσ τόςων γλωςςϊν.  

Ππωσ προαναφζρκθκε, τα βαςικά κεςμικά όργανα διακζτουν εκτενείσ υπθρεςίεσ 

μετάφραςθσ και διερμθνείασ, οι οποίεσ καλοφνται ενίοτε να εξυπθρετιςουν τισ ανάγκεσ κι 

άλλων οργάνων. Επιπλζον, το Μεταφραςτικό Κζντρο των Οργάνων τθσ ΕΕ458 παρζχει ςε 

οργανιςμοφσ και λοιποφσ φορείσ τθσ ΕΕ ανά τθν Ευρϊπθ υπθρεςίεσ μετάφραςθσ, 

ανακεϊρθςθσ, επιμζλειασ κειμζνων, ορολογίασ και υποτιτλιςμοφ, και βοθκάει τισ 

μεταφραςτικζσ υπθρεςίεσ άλλων οργάνων και φορζων ςε περιόδουσ φόρτου εργαςίασ ι 

όταν αναλαμβάνουν ειδικά ζργα. Ακόμα, ςε ςυνεργαςία με τα άλλα μεταφραςτικά 

τμιματα ςτοχεφουν ςτθ βελτίωςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ των μεκόδων και των 

εργαλείων εργαςίασ, ςτθν εναρμόνιςθ των διαδικαςιϊν, ςτθν επίτευξθ ςυνολικισ 

εξοικονόμθςθσ μεταφραςτικϊν πόρων και ςτθν υλοποίθςθ μεγάλθσ κλίμακασ ζργων, όπωσ 

                                                           
456 Βι. ελδεηθηηθά Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, Έθζεζε ζρεηηθά κε ηελ εηδηθή έθζεζε αξηζ. 9/2006 ηνπ Δπξσπατθνχ 

Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ πνπ αθνξά ηηο δαπάλεο κεηάθξαζεο ηεο Δπηηξνπήο, ηνπ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ 

(2007/2077 (ΙΝΙ)) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A6-2007-

0215+0+DOC+XML+V0//EL , Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, Κψδηθαο πκπεξηθνξάο γηα ηελ πνιπγισζζία, Απφθαζε ηνπ 

πξνεδξείνπ ηεο 16εο Ινπλίνπ 2014 http://www.europarl.europa.eu/pdf/multilinguisme/coc2014_el.pdf  
457 U. Eco, Conference of literary translation, 14th November 1993, Arles  
458 Γηαζέζηκν ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν: https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/cdt_el 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A6-2007-0215+0+DOC+XML+V0//EL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A6-2007-0215+0+DOC+XML+V0//EL
http://www.europarl.europa.eu/pdf/multilinguisme/coc2014_el.pdf
https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/cdt_el
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θ IATE (InterActive Terminology for Europe)459. Κοινό ςθμείο αναφοράσ όλων των 

υπθρεςιϊν είναι θ Διοργανικι Επιτροπι Μετάφραςθσ και Διερμθνείασ, θ οποία αποτελεί 

το φόρουμ ςυνεργαςίασ των γλωςςικϊν υπθρεςιϊν που διακζτουν τα κεςμικά όργανα και 

οι οργανιςμοί ςχετικά με μια ςειρά κεμάτων κοινοφ ενδιαφζροντοσ460. 

 

2.1. Τα προβλιματα που δθμιουργοφνται με τθ μετάφραςθ 

Οι απαιτιςεισ τθσ Ζνωςθσ ςε επίπεδο μετάφραςθσ και διερμθνείασ είναι πολλζσ. Θ 

γλωςςικι πολιτικι τθσ ΕΕ ςτθρίηει τθ γλωςςικι ιςότθτα και τθν ιςοτιμία των κειμζνων ςε 

διαφορετικζσ γλωςςικζσ αποδόςεισ, άρα, κατά ςυνζπεια και τθν ιςότιμθ ποιότθτα των 

μεταφράςεων. Συνεπϊσ, λόγω του μεγάλου φόρτου εργαςίασ είναι αναγκαίο να υπάρχει 

πολφ ανκρϊπινο δυναμικό και καλι ποιότθτα γλωςςικισ απόδοςθσ των κειμζνων461. Σε ζνα 

κείμενο υπάρχει ζνα μινυμα που πρζπει να μεταφερκεί μζςω μιασ γλϊςςασ και τθσ 

κουλτοφρασ που φζρει αυτι, χρθςιμοποιϊντασ ςυγκεκριμζνθ ορολογία ςτισ περιςςότερεσ 

περιπτϊςεισ των κειμζνων τθσ ΕΕ, ϊςτε να είναι κατανοθτό και προςιτό ςτον αποδζκτθ 

του. Εν προκειμζνω, το μινυμα πρζπει να μεταφερκεί ςε 24 γλϊςςεσ και με μικρζσ 

παρεκκλίςεισ. Λδανικά, όταν πρόκειται για τα ίδια είδθ κειμζνων (λόγου χάριν για 

δικαςτικζσ αποφάςεισ) είναι κεμιτό να χρθςιμοποιείται ο ίδιοσ τρόποσ ζκφραςθσ και θ ίδια 

ορολογία462, να χρθςιμοποιείται δθλαδι θ ίδια ενωςιακι ιδιόλεκτοσ και με ςυνζπεια οι 

τεχνικοί όροι του επιςτθμονικοφ τομζα ςτον οποίο εντάςςεται το υπό μετάφραςθ κείμενο. 

Αυτά προαπαιτοφν ςυνεργαςία και παρόμοια μεκοδολογία, τα οποία ζλειπαν κατά τα 

πρϊτα χρόνια από τισ γλωςςικζσ υπθρεςίεσ. Ζχει όμωσ ςθμειωκεί ςθμαντικι πρόοδοσ κι 

ζχουν αναπτυχκεί τεχνικζσ που βοθκοφν ςτο να επιτευχκεί ςωςτό αποτζλεςμα και ςε 

περιοριςμζνο χρονικό διάςτθμα.  

Υπάρχουν οριςμζνα εμπόδια, τα οποία καλοφνται κακθμερινά να ξεπεράςουν οι 

μεταφραςτζσ, και ειδικότερα όταν εργάηονται ςτουσ κόλπουσ τθσ ΕΕ αυτά 

                                                           
459 Η βάζε δεδνκέλσλ πνπ ζπγθεληξψλεη ηελ νξνινγία ηεο ΔΔ 
460 Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ΓΓ Γηεξκελείαο, Γηεξκελεία θαη Μεηάθξαζε γηα ηελ Δπξψπε, Τπεξεζία Δθδφζεσλ ηεο ΔΔ, 

Λνπμεκβνχξγν 2018  
461 Ł. Biel, Quality in institutional EU translation: parameters, policies and practices, 2017, ζην T. Svoboda, Ł. Biel & K. 

Łoboda (eds.), Quality aspects in institutional translation, 31-57, Berlin: Language Science Press  
462 Βι. ελδεηθηηθά γηα ηελ αλάιπζε ησλ ιεμηθν-γξακκαηηθψλ επηινγψλ ζε νξηζκέλα θείκελα L. Abbamonte & F. Cavaliere, 

Pragmatic relevance/strength of lexico-grammar choices in EU legal documents, UCLR, Feb. 2010, Volume 7, No. 2 (Serial 

No. 63) 
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πολλαπλαςιάηονται463. Ζνα βαςικό πρόβλθμα είναι θ αδυναμία μεταφοράσ ενόσ όρου ςε 

άλλθ γλϊςςα, θ δυςκολία ακριβοφσ απόδοςισ του ι ςτθν περίπτωςθ μεταφοράσ του να 

προκφπτει αναντιςτοιχία μεταξφ των όρων των δφο γλωςςϊν. Χαρακτθριςτικό παράδειγμα 

αυτισ τθσ περίπτωςθσ είναι οι όροι citizenship, citoyenneté και Bürgerschaft με τθ 

μεταφορά τουσ ςτθν ελλθνικι ωσ ικαγζνεια, όπωσ προαναφζρκθκε. Επιπλζον, θ γλϊςςα 

των κειμζνων φζρει και πολιτιςτικά ςτοιχεία, οπότε πρόκειται ταυτόχρονα και για 

μεταφορά πολιτιςμϊν. Στθν περίπτωςθ τθσ ΕΕ θ δυςκολία ζγκειται ςτο ότι οι μεταφραςτζσ 

ςυχνά δε γνωρίηουν για ποιόν μεταφράηουν, οπότε δεν μπορεί να εξαςφαλιςτεί θ 

καλφτερθ δυνατι ποιότθτα. Αν πρόκειται για ζνα κείμενο το οποίο δεν προορίηεται για 

μετάφραςθ ςε όλεσ τισ επίςθμεσ γλϊςςεσ, αλλά για τισ τρεισ ι τισ δφο βαςικζσ, κα πρζπει 

να ακολουκθκεί διαφορετικι προςζγγιςθ ϊςτε να γίνει προςιτό ςε όλουσ τουσ αποδζκτεσ 

του που ζχουν διαφορετικό γλωςςικό και πολιτιςτικό υπόβακρο. Ρρόςκετο πρόβλθμα 

αποτελεί το γεγονόσ ότι πολλζσ φορζσ υπάρχουν δυςκολίεσ κατανόθςθσ του πρωτότυπου 

και οι μεταφραςτζσ δεν ζχουν τα προπαραςκευαςτικά ζγγραφα ι ζχουν πολφ λίγο χρόνο 

για να τα επεξεργαςτοφν. Αυτά βοθκοφν ιδιαίτερα ςτο να αντιλθφκοφν το ςκεπτικό μιασ 

πράξθσ, ϊςτε να είναι πιο ςωςτι και θ απόδοςι τθσ ςε άλλθ γλϊςςα. Σθμαντικό 

παράγοντα αποτελεί επίςθσ και ο χρόνοσ. Πλα τα παραπάνω προβλιματα κα πρζπει να 

ξεπεραςτοφν ςε ςφντομο χρονικό διάςτθμα, όπωσ για παράδειγμα ςτισ περιπτϊςεισ όπου 

πρζπει άμεςα να δθμοςιευτεί ζνα κείμενο ςτο ευρφ κοινό. Και φυςικά ο χρόνοσ αποτελεί 

τον μεγαλφτερο εχκρό των διερμθνζων, αφοφ ζνα λάκοσ ςε ζνα ςυνζδριο κάτω από τθν 

πίεςθ του χρόνου μπορεί να αποβεί εξαιρετικά ςθμαντικό. Επιπλζον, δεν μπορεί να 

διεξαχκεί ζνασ κανονικόσ και άμεςοσ διάλογοσ χωρίσ τθν εμπλοκι διερμθνζων, όπωσ για 

παράδειγμα ςτθν περίπτωςθ του Κοινοβουλίου, το οποίο κοςτίηει χρόνο και χριματα464. 

Τζλοσ, όπωσ και ςε όλα τα είδθ των μεταφράςεων, δθμιουργοφνται δυςκολίεσ όταν τα 

κείμενα περιζχουν αςάφειεσ, λανκαςμζνθ χριςθ ορολογίασ και αμφίςθμεσ ι πολφςθμεσ 

ζννοιεσ, τα οποία καλοφνται να διαχειριςτοφν οι μεταφραςτζσ για να πετφχουν ςωςτι 

                                                           
463 O. Burukina, The legal translator‟s competence, Contemporary Readings in Law and Social Justice, Vol. 5 (2), 2013, pp. 

809-826, Directorate-General for translation (European Commission), Web translation as a genre, EU publications, Brussels 

2009, S. E. Pommer, Interpreting multilingual EU law: What role for legal translation?, Europ. Rev. Pr. L., 5&6-2012, ζει. 

1241-1254, E. Wagner, S. Bech & J. M. Martínez, Translating for the European Union Institutions, Routledge, USA 2014, 

ζει. 62-82 

  
464 C. Bodnar Swiss, νπ. παξ., ζει. 97-98 
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απόδοςθ του κειμζνου, ορολογικι και υφολογικι ςυνοχι, και εν τζλει, πετυχθμζνθ 

μεταφορά του μθνφματοσ. 

Ζνασ τρόποσ αντιμετϊπιςθσ των προβλθμάτων, αλλά και εξοικονόμθςθσ χρόνου, χρθμάτων 

και προςωπικοφ είναι και οι διάφορεσ τεχνικζσ και τα μεταφραςτικά εργαλεία που 

χρθςιμοποιοφνται. Βζβαια κι αυτά, παρά τα οφζλθ τουσ, μπορεί να μθν είναι τόςο 

αποτελεςματικά ι ενίοτε να προκαλζςουν επιπρόςκετα προβλιματα. Οι διοργανικζσ 

μνιμεσ μετάφραςθσ, οι ενιαίεσ βάςεισ ορολογίασ, οι βάςεισ νομικϊν δεδομζνων, και τα 

ςυςτιματα αυτόματθσ και μθχανικισ μετάφραςθσ και αναγνϊριςθσ φωνισ είναι οριςμζνα 

από τα μεταφραςτικά εργαλεία που χρθςιμοποιοφνται από τισ διάφορεσ υπθρεςίεσ465. 

Επιπλζον, μια από τισ πρακτικζσ που χρθςιμοποιοφνται είναι θ μετάφραςθ μζςω ενόσ 

ςυςτιματοσ ενδιάμεςων γλωςςϊν, τισ γλϊςςεσ pivot466. Αυτζσ είναι κυρίωσ τα αγγλικά, τα 

γαλλικά και τα γερμανικά, αλλά χρθςιμοποιοφνται ακόμα και τα ιταλικά, τα ιςπανικά και τα 

πολωνικά. Ζτςι, όταν ζνα ελλθνικό κείμενο κα πρζπει να μεταφραςτεί ςτα μαλτζηικα, αυτό 

κα γίνει μζςω μιασ ενδιάμεςθσ γλϊςςασ, αφοφ είναι αδφνατο να υπάρχουν μεταφραςτζσ 

που κα καλφπτουν και τουσ 552 γλωςςικοφσ ςυνδυαςμοφσ που προκφπτουν από τισ 

επίςθμεσ γλϊςςεσ. Ραρόμοια είναι θ κατάςταςθ πολλζσ φορζσ και ςτισ περιπτϊςεισ τθσ 

διερμθνείασ467. Ακόμα, παρζχονται και οριςμζνοι οδθγοί και εγχειρίδια, οι οποίοι όμωσ 

διακζτουν βαςικζσ κατευκφνςεισ468. 

                                                           
465 Βι. αλαιπηηθφηεξα Β. Μαξγώλε, Η εμσηεξηθή κεηάθξαζε ζηε Γεληθή Γηεχζπλζε Μεηάθξαζεο ηεο Δπξσπατθήο 

Δπηηξνπήο, δηαζέζηκν ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν: http://www.frl.auth.gr/thetranslator/presentations/margoni_ed.pdf, Ρ. Μαζιίαο, 

Η νξνινγία ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην: κηα ζχγρξνλε πξνζέγγηζε, δηαζέζηκν ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν: 

https://www.frl.auth.gr/sites/4th_trad_congress/pdf/maslias.pdf, . Πειόο, Μεραληθή κεηάθξαζε, ε πιαηθφξκα CEF.AT θαη 

ηα νθέιε γηα ηνπο δεκφζηνπο θνξείο, δηαζέζηκν ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν: http://helios-

eie.ekt.gr/EIE/bitstream/10442/14981/2/pilos-mixaniki-metafrasi.pdf , . Πηπεξίδεο, Π. Καξβνύλεο, . Πειόο, Π. Αιεβαληήο, 

Μ. Γαβξηειίδνπ, Π. Πξνθνπίδεο, Π. Σζηαβόο, Π. Λακπξνπνύινπ & Μ. Κνπηζνκπόγεξα, Ηκεξίδα εξγαζίαο γηα ηνλ επξσπατθφ 

ζπληνληζκφ γισζζηθψλ πφξσλ, Δζληθφ Κέληξν Σεθκεξίσζεο, 24 επηεκβξίνπ 2015, δηαζέζηκν ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν: 

http://helios-eie.ekt.gr/EIE/handle/10442/14972, TermCoord, an open sesame for translators, EP Newshound, Edition 393: 4 

September 2013, δηαζέζηκν ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν: https://termcoord.files.wordpress.com/2013/09/newshound_9-02-

20111.pdf, Δπξωπαϊθή Δπηηξνπή, Μεηάθξαζε θαη πνιπγισζζία, Τπεξεζία Δθδφζεσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, 

Λνπμεκβνχξγν 2014, ζει. 11-14, European Commission, Directorate-General for translation, Translation tools and 

workflow, Publications Office of the European Union, Luxembourg 2016, A. Rădulescu, TermCoord and IATE‟s role in the 

age of computer-assisted translation tools, Contemporary Readings in Law and Social Justice, Vol. 4 (2), 2012, pp. 735-741 
466 Ν. αξαληάθνο, Μεηάθξαζε, πνιπγισζζία, ελδηάκεζεο γιψζζεο, δηαζέζηκν ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν: 

https://sarantakos.wordpress.com/2016/11/09/translation-2/, M. Fischer, The translator as terminologist with special regard 

to the EU context, Eötvös Loránd University, Budapest 2010, δηαζέζηκν ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν: 

http://www.academia.edu/1567150/PhD_Theses_-

_The_translator_as_terminologist_with_special_regard_to_the_EU_Context, Γ. Ληάιηνο, νπ. παξ., 
467 Γηαζέζηκν ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν: https://ec.europa.eu/info/departments/interpretation/conference-interpreting-types-and-

terminology_el#types-of-interpreting 
468 Βι. ελδεηθηηθά ηα εγρεηξίδηα θαη ηνπο νδεγνχο πνπ παξέρνληαη ζηνπο κεηαθξαζηέο, ηα νπνία είλαη δηαζέζηκα ζηνπο 

δηαδηθηπαθνχο ηφπνπο : https://ec.europa.eu/info/resources-partners/translation-and-drafting-resources_en , 

http://www.frl.auth.gr/thetranslator/presentations/margoni_ed.pdf
https://www.frl.auth.gr/sites/4th_trad_congress/pdf/maslias.pdf
http://helios-eie.ekt.gr/EIE/bitstream/10442/14981/2/pilos-mixaniki-metafrasi.pdf
http://helios-eie.ekt.gr/EIE/bitstream/10442/14981/2/pilos-mixaniki-metafrasi.pdf
http://helios-eie.ekt.gr/EIE/handle/10442/14972
https://termcoord.files.wordpress.com/2013/09/newshound_9-02-20111.pdf
https://termcoord.files.wordpress.com/2013/09/newshound_9-02-20111.pdf
https://sarantakos.wordpress.com/2016/11/09/translation-2/
http://www.academia.edu/1567150/PhD_Theses_-_The_translator_as_terminologist_with_special_regard_to_the_EU_Context
http://www.academia.edu/1567150/PhD_Theses_-_The_translator_as_terminologist_with_special_regard_to_the_EU_Context
https://ec.europa.eu/info/departments/interpretation/conference-interpreting-types-and-terminology_el#types-of-interpreting
https://ec.europa.eu/info/departments/interpretation/conference-interpreting-types-and-terminology_el#types-of-interpreting
https://ec.europa.eu/info/resources-partners/translation-and-drafting-resources_en


Digesta Γημοσιεύματα -Β. Καξακέξνπ: Tν γισζζηθφ θαζεζηψο ηεο επξσπατθήο έλσζεο   123 

 

Θ μετάφραςθ κακ’ εαυτι δεν είναι θ μόνθ διαδικαςία που απαιτείται για να μεταφερκεί 

ζνα κείμενο προσ τισ άλλεσ γλϊςςεσ. Εξίςου ςθμαντικά είναι και τα ςτάδια τθσ ςφνταξθσ 

και τθσ ανακεϊρθςθσ, και μόνο αν υλοποιθκοφν ςωςτά και οι τρεισ διαδικαςίεσ κα ζχει 

επιτευχκεί ο ςτόχοσ. Αυτό όμωσ δυςτυχϊσ δεν είναι υποχρεωτικό για όλα τα κείμενα οφτε 

τουλάχιςτον ο ζλεγχόσ τουσ από ζνα φυςικό ομιλθτι τθσ γλϊςςασ469. Σε ςυνδυαςμό και με 

τθν κακι διαχείριςθ των θλεκτρονικϊν μεταφραςτικϊν εργαλείων, ίςωσ είναι οι βαςικζσ 

αιτίεσ που οδθγοφν ςτθ δθμιουργία κακϊν γλωςςικϊν αποδόςεων470. Σε αυτζσ τισ 

περιπτϊςεισ εκτόσ από τουσ μεταφραςτζσ εμπλζκονται και άλλα πρόςωπα (όπωσ τεχνικό ι 

διοικθτικό προςωπικό) γεγονόσ το οποίο δυςχεραίνει ακόμα περιςςότερο τθν κατάςταςθ. 

Και για να ανταποκρικοφν ςτισ ανάγκεσ πρζπει να υπάρξει ςυνεργαςία, θ οποία ςε επίπεδο 

υπθρεςίασ μπορεί να υφίςταται, αλλά μεταξφ όλων των υπθρεςιϊν και όλων των οργάνων 

τθσ ΕΕ δεν είναι εφκολθ. Αυτό ςυνδυαςτικά με τθν ζλλειψθ κοινισ μεταφραςτικισ 

πολιτικισ είναι κατά τθ γνϊμθ μου το ςθμαντικότερο πρόβλθμα που κα πρζπει να επιλφςει 

θ Ζνωςθ. 

 

2.2. Οι ιδιαιτερότθτεσ των νομικϊν κειμζνων και τα προβλιματα κατά τθ μετάφραςθ 

Θ διαφορετικότθτα τθσ Ζνωςθσ βρίςκεται, όχι μόνο ςτισ γλϊςςεσ τθσ, αλλά και ςτισ νομικζσ 

τθσ παραδόςεισ. Στο πλαίςιό τθσ ςυναντϊνται δφο ρεφματα τθσ δυτικισ νομικισ 

παράδοςθσ, το ρωμαιογερμανικό και το αγγλοαμερικανικό, μαηί με 24 διαφορετικζσ 

γλϊςςεσ. Συνεπϊσ, ςε ςυνδυαςμό με το ξεχωριςτό φφοσ και τισ ιδιαιτερότθτεσ τθσ νομικισ 

γλϊςςασ471, δεν είναι κακόλου δφςκολο να δθμιουργθκοφν ερμθνευτικά προβλιματα και 

αςάφειεσ κατά τθ γλωςςικι απόδοςθ των νομικϊν κειμζνων. Το βαςικό ηιτθμα που τίκεται 

                                                                                                                                                                                     
https://ec.europa.eu/info/resources-partners/translation-and-drafting-resources/guidelines-translation-contractors/guidelines-

contractors-translating-greek_el , http://ec.europa.eu/translation/greek/guidelines/documents/styleguide_greek_dgt_el.pdf 
469 W. Robinson, Making EU legislation clearer, ζει. 629-630, Eur. J. L. Reform, 2014 (16) 3  
470 Έρνπλ εθπνλεζεί πνιιέο ζπγθξηηηθέο κειέηεο πάλσ ζηηο δηαθνξεηηθέο γισζζηθέο απνδφζεηο πιεζψξαο θεηκέλσλ, κεηαμχ 

ησλ νπνίσλ Φ. Απνζηόινπ, Δηζαγσγή: Γηεξκελεία θαη κεηάθξαζε ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Gramma. Journal of Theory and 

Criticism, Vol. 19, E. Hatzidaki, Monolingualism or multiple versions for Erasmus+ guidelines? Incompatibilities and 

utopia. International Journal of Language, Translation and Intercultural Communication, 4(1), 2016, 160-169, Δ. Loupaki, 

EU legal language and translation – Dehumanizing the refugee crisis, International Journal of Language and Law (7) 2018, 

pp 97-116 
471 Βι. αλαιπηηθά D. Discornia & M. T. Sagri, Legal concepts and multilingual contexts in digital information, ζει. 74-75, 

Beijing Law Review, 2012, 3, 73-80, C. D. Robertson, Multilingual law. A framework for analysis and understanding, 

Routledge, New York 2016, J. Scott, Legal translation – a multidimensional endeavour, Comparative Legilinguistics, Vol. 

32/2017 

https://ec.europa.eu/info/resources-partners/translation-and-drafting-resources/guidelines-translation-contractors/guidelines-contractors-translating-greek_el
https://ec.europa.eu/info/resources-partners/translation-and-drafting-resources/guidelines-translation-contractors/guidelines-contractors-translating-greek_el
http://ec.europa.eu/translation/greek/guidelines/documents/styleguide_greek_dgt_el.pdf
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λοιπόν είναι αν, και ςε ποιο βακμό υφίςταται θ ομαλι εναρμόνιςθ του δικαίου και θ κατά 

το δυνατόν διατιρθςθ τθσ πολυγλωςςίασ472. 

Το προςωπικό που μεταφράηει (και αναλαμβάνει διερμθνείεσ) για τα νομοκετικά κείμενα 

τθσ ΕΕ πρζπει να ζχει ταυτόχρονα άριςτεσ νομικζσ και γλωςςικζσ γνϊςεισ473. Τα νομικά 

κείμενα δεν ανικουν απλά ςτθν κατθγορία τθσ μετάφραςθσ τθσ γλϊςςασ για ειδικοφσ 

ςκοποφσ, θ οποία προχποκζτει τθ χριςθ μιασ εξειδικευμζνθσ ορολογίασ, αλλά πρζπει να 

τοποκετοφνται και ςε ζνα ςυγκεκριμζνο νομικό πλαίςιο, το οποίο απαιτεί καλι γνϊςθ του 

ςυγκριτικοφ δικαίου. Αυτό γεννά το πρϊτο πρόβλθμα474. Συγκεκριμζνα κα πρζπει να 

δθμιουργθκεί ζνα κείμενο ιςοδφναμο, με ςυνζπεια ςτθν ορολογία, που κα είναι 

λειτουργικό ςε διαφορετικι ζννομθ τάξθ. Σε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ ο νομικόσ-μεταφραςτισ 

είναι ταυτόχρονα και ςυντάκτθσ475, αφοφ ουςιαςτικά κα πρζπει να κατανοιςει το ςκοπό 

του κειμζνου-πθγι και να τον μεταφζρει ςε μία διαφορετικι ζννομθ τάξθ, γλϊςςα και 

κουλτοφρα, δθμιουργϊντασ ζνα κείμενο εξίςου αυκεντικό. Επιπλζον, τίκεται και το ηιτθμα 

τθσ ορολογίασ476. Στουσ κόλπουσ του ενωςιακοφ δικαίου ζχουν δθμιουργθκεί και 

εξακολουκοφν να δθμιουργοφνται νζοι όροι με ξεχωριςτό περιεχόμενο για το πλαίςιο τθσ 

ΕΕ. Ζννοιεσ, όπωσ θ άμεςθ ιςχφσ, οι κοινοτικοί πυλϊνεσ παλιότερα ι θ υπεροχι του 

ενωςιακοφ δικαίου δεν υφίςταντο, ςυνεπϊσ ζπρεπε να βρεκοφν αντίςτοιχοι για όλεσ τισ 

γλϊςςεσ. Βζβαια, παρά τα όποια προβλιματα ςυνεπάγεται αυτό, από γλωςςολογικισ 

άποψθσ είναι ςθμαντικό, κακϊσ δθμιουργείται ζνα νζο λεξιλόγιο ςε κάκε γλϊςςα, και αυτό 

το όφελοσ το απολαμβάνουν πρϊτα οι επίςθμεσ γλϊςςεσ. Επιπλζον, ιςοτιμία ςτισ 

γλωςςικζσ αποδόςεισ μπορεί να επιτευχκεί μόνο ωσ ζνα βακμό477. Πταν είναι δφςκολο να 

υπάρξει ιςοτιμία ςτα ζγγραφα, που ςυντάςςονται κατά τθ νομοπαραςκευαςτικι 

διαδικαςία, ςτισ γλϊςςεσ που ιςχφουν κατά τθ κζςπιςθ των πράξεων, είναι ςχεδόν 

αδφνατο να παραχκεί ιςότιμο ενόσ εγγράφου που δθμιουργικθκε, λόγου χάριν, κατά τα 

                                                           
472 N. Alvarez Lata, The impact of the terminology of the European Directives on consumer rights on the Spanish law: the 

construction of a new legal language, Europ. Rev. Pr. L. 5&6-2012, ζει. 1305-1324 M. J. Campana, Vers un langage 

juridique commun en Europe?, European Review of Private Law 1:33-50, 2000 , C. Marchetti, Legal categories and legal 

terms in the path towards a European private law: the experiment of the DCFR, Europ. Rev. Pr. L. 5&6-2012 [1265-1276] 
473 O. Burukina, Legal translation: principles of success, Contemporary Readings in Law and Social Justice, Volume 4(1), 

2012, ζει. 570-590  
474 M. Künnecke, Translation in the EU: language and law in the EU‟s judicial labyrinth, ζει. 246-248, Maastricht J. Eur. & 

Comp. L. 243, 2013  
475 A. Rădulescu, Preserving conceptual concordance in the multilingual translators of EU legislation, ζει. 321, 

Contemporary Readings in Law and Social Justice, Vol. 4 (2), 2012, ζει. 318-323 
476 Βι. ελδεηθηηθά B. Pozzo, νπ. παξ., ζει. 1194  
477 S. Glanert, Speaking language to law: the case of Europe, ζει. 202, Romanian Journal of Comparative Law, No. 1/2010 
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πρϊτα χρόνια τθσ ςφςταςθσ των Κοινοτιτων. Λςοτιμία μπορεί να υπάρξει μόνο ςτο νόθμα 

και τθν αποτελεςματικότθτα478, όχι ςτθ γλϊςςα. Το ςθμαντικό όμωσ είναι οι γλωςςικζσ 

αποδόςεισ να μεταφζρουν πιςτά το ςκοπό του νομοκζτθ. Πταν πρόκειται για τθν 

προςχϊρθςθ νζων Κρατϊν-μελϊν479, επίςθσ δθμιουργοφνται προβλιματα με τθν 

εφαρμογι νομοκεςιϊν ςτισ γλϊςςεσ τουσ, ενϊ αυτζσ δεν ζχουν ακόμα δθμοςιευτεί και 

κατά ςυνζπεια δεν ζχουν λάβει γνϊςθ οι ενδιαφερόμενοι. Πλα τα παραπάνω εμπόδια 

ςυνειςφζρουν ςτο να δθμιουργθκοφν και ερμθνευτικά προβλιματα, τα οποία πολφ ςυχνά 

καλείται να εξετάςει το ΔΕΕ. Αυτό όμωσ ζχει να αντιμετωπίςει και μία πρόςκετθ δυςκολία: 

τθν ανυπαρξία ενόσ μοναδικοφ αυκεντικοφ κειμζνου από το οποίο κα μποροφςε να 

ξεκινιςει τθν αναηιτθςθ του νοιματοσ. 

Εμφανι ιταν τα προβλιματα ακόμα από τθν περίοδο κατά τθν οποία ο αρικμόσ των 

επίςθμων γλωςςϊν ιταν μικρότεροσ, και ςχετίηονταν κυρίωσ με τισ γλωςςικζσ αποδόςεισ 

μεμονωμζνων λζξεων ι όρων και τθν ερμθνεία που μπορεί να προκφψει από αυτοφσ. Το 

Δικαςτιριο, ωσ το κατ’ εξοχιν δικαιοδοτικό όργανο και υπεφκυνο για ηθτιματα ερμθνείασ, 

κλικθκε ςε πολλζσ υποκζςεισ480 να εξετάςει τισ γλωςςικζσ εκδοχζσ και να ερμθνεφςει 

τελικά το ςκοπό τθσ εκάςτοτε διάταξθσ, κακϊσ «όπωσ επιβάλλουν οι απαιτιςεισ τόςο τθσ 

ομοιόμορφθσ εφαρμογισ του κοινοτικοφ δικαίου όςο και τθσ αρχισ τθσ ιςότθτασ, ςτο 

περιεχόμενο μιασ διατάξεωσ του κοινοτικοφ δικαίου, θ οποία δεν παραπζμπει ρθτϊσ ςτο 

δίκαιο των Κρατϊν-μελϊν για τον προςδιοριςμό τθσ ζννοιασ και τθσ ςθμαςίασ τθσ, πρζπει 

κανονικά να δίδεται ςε όλθ τθν Κοινότθτα αυτοτελισ και ομοιόμορφθ ερμθνεία, θ οποία 

πρζπει να ανευρίςκεται με βάςθ τα ςυμφραηόμενα και το ςκοπό που επιδιϊκει θ ςχετικι 

κανονιςτικι ρφκμιςθ»481. Ραρόμοια και ςτθν υπόκεςθ Bouchereau482 αναφζρεται ότι «οι 

διάφορεσ γλωςςικζσ αποδόςεισ ενόσ κοινοτικοφ κειμζνου πρζπει να ερμθνεφονται 

ομοιομόρφωσ και επομζνωσ, ςε περίπτωςθ που υφίςταται διαφορά μεταξφ των αποδόςεων 

αυτϊν, θ εν λόγω διάταξθ πρζπει να ερμθνευτεί ςφμφωνα με τθ γενικι οικονομία και το 

                                                           
478 S. Glanert, νπ. παξ., ζει. 204 
479 Βι. ελδεηθηηθά C. Bodnar Swiss, νπ. παξ., ζει. 98-99, M. Király, νπ. παξ., ζει. 16-18 
480 Βι. κεηαμχ άιισλ ΓΔΚ, απφθαζε ηεο 5εο Γεθεκβξίνπ 1967, ππφζεζε C-19/67, Van Der Vecht, πιι. 1965-1968, ΓΔΚ, 

απφθαζε ηεο 3εο Μαξηίνπ 1977, ππφζεζε C-80/76, North Kerry Milk, πιι. 1977, ΓΔΚ, απφθαζε ηεο 6εο Οθησβξίνπ 1982, 

ππφζεζε C-283/81, CILFIT, πιι. 1982, ΓΔΚ, απφθαζε ηεο 9εο Απγνχζηνπ 1994, ππφζεζε C-327/91, Γαιιία θαηά 

Δπηηξνπήο, πιι. 1994, ΓΔΚ, απφθαζε ηεο 7εο Γεθεκβξίνπ 1995, ππφζεζε C-449/93, Rockfon, πιι. 1995 
481 ΓΔΚ, απφθαζε ηεο 18εο Ιαλνπαξίνπ 1984, ππφζεζε C-327/82, Ekro, πιι. 1984, ζθ. 11 
482 ΓΔΚ, απφθαζε ηεο 27εο Οθησβξίνπ 1977, ππφζεζε C-30/77, Bouchereau, πιι. 1977 
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ςκοπό τθσ ρφκμιςθσ τθσ οποία αποτελεί μζροσ»483 και ενιςχφεται με τθν υπόκεςθ Ebony 

Maritime484, όπου αναφζρεται ότι «λόγω τθσ ανάγκθσ ομοιόμορφθσ ερμθνείασ των 

κοινοτικϊν κανονιςμϊν, αποκλείεται μια οριςμζνθ διάταξθ να εξετάηεται μεμονωμζνθ, 

αλλά απαιτείται, ςε περίπτωςθ αμφιβολίασ, να ερμθνεφεται και να εφαρμόηεται υπό το 

φωσ των αποδόςεϊν τθσ ςτισ άλλεσ επίςθμεσ γλϊςςεσ»485. Λδιαίτερα ενδιαφζρουςα υπιρξε 

θ υπόκεςθ EMU Tabac486 όπου οι διάδικοι προςπάκθςαν να ςτθρίξουν τα επιχειριματά 

τουσ ςτθ διαφοροποίθςθ που υπιρχε μεταξφ των γλωςςικϊν αποδόςεων ηθτϊντασ να μθ 

λθφκοφν υπόψθ δφο κείμενα, και ειδικότερα κεϊρθςαν ότι «εφόςον αντιφάςκουν προσ τισ 

λοιπζσ γλωςςικζσ αποδόςεισ, πρζπει να μθ λθφκοφν υπόψθ, διότι οι πλθκυςμοί των εν 

λόγω δφο Κρατϊν-μελϊν αντιπροςϊπευαν κατά το χρόνο εκδόςεωσ τθσ Οδθγίασ ςυνολικά 

μόνον το 5% του πλθκυςμοφ των δϊδεκα Κρατϊν-μελϊν και ότι θ γλϊςςα τουσ δεν είναι 

ευχερϊσ κατανοθτι από τουσ υπθκόουσ των άλλων Κρατϊν-μελϊν»487. Το Δικαςτιριο, 

βζβαια, από τθ μεριά του τόνιςε ότι θ πάγια νομολογία του επιβάλλει ςτισ περιπτϊςεισ 

ερμθνευτικοφ προβλιματοσ, θ ερμθνεία και εφαρμογι να διαμορφϊνεται με βάςθ τα 

κείμενα ςτισ άλλεσ επίςθμεσ γλϊςςεσ και ότι «ςε όλεσ τισ γλωςςικζσ αποδόςεισ πρζπει, 

κατ’ αρχιν, να αναγνωριςτεί θ ίδια αξία, θ οποία δεν μπορεί να παραλλάςςει ςε 

ςυνάρτθςθ με το μζγεκοσ του πλθκυςμοφ των Κρατϊν-μελϊν όπου ομιλείται θ εν λόγω 

γλϊςςα»488. 

Μεταξφ των αρμοδιοτιτων του ΔΕΕ είναι να «εξαςφαλίηει τθν τιρθςθ του δικαίου κατά τθν 

ερμθνεία και τθν εφαρμογι των Συνκθκϊν» και να αποφαίνεται «επί τθσ ερμθνείασ του 

δικαίου τθσ Ζνωςθσ ι επί του κφρουσ πράξεων που εκδόκθκαν από τα κεςμικά όργανα»489. 

Ραρά το γεγονόσ ότι ο Χάρτθσ παρζχει κάποιεσ κατευκφνςεισ490, ανάλογεσ διατάξεισ δεν 

υπάρχουν ςτθ Συνκικθ, εξοπλίηοντασ ζτςι το ΔΕΕ με μια ςχετικι αυτονομία ςε ςχζςθ με τισ 

μεκόδουσ ερμθνείασ που κα ακολουκιςει491, ενϊ το ερμθνευτικό του πλαίςιο φαίνεται να 

                                                           
483 Τπφζεζε Bouchereau, ζθ. 14 
484 ΓΔΚ, απφθαζε ηεο 27εο Φεβξνπαξίνπ 1997, ππφζεζε C-177/95, Ebony Maritime, πιι. 1997 
485 Τπφζεζε Ebony Maritime, ζθ. 30 
486 ΓΔΚ, απφθαζε ηεο 2εο Απξηιίνπ 1998, ππφζεζε C-296/95, EMU Tabac, πιι. 1998 
487 Τπφζεζε EMU Tabac, ζθ. 34 
488 Τπφζεζε EMU Tabac, ζθ. 36 
489 Άξζξν 19 ΔΔ 
490 Άξζξν 52 ΥΘΓΔΔ θαη ζρεηηθή αλάιπζε ζην K. Lenaerts & J. A. Gutiérrez-Fons, To say what the law of the EU is: 

methods of interpretation and the European Court of Justice, CJEL, Vol. 20.2, ζει. 52-59  
491 K. Lenaerts & J. A. Gutiérrez-Fons, νπ. παξ., ζει. 6 φπνπ θαη πινχζηα βηβιηνγξαθία, T. Rademacher, Reading up or 

down EU legislation: a plea for a principled approach to an extraordinary judicial power, European Public Law 23, No. 2 

(201, ζει. 319-346 



Digesta Γημοσιεύματα -Β. Καξακέξνπ: Tν γισζζηθφ θαζεζηψο ηεο επξσπατθήο έλσζεο   127 

 

ξεφεφγει από το παραδοςιακό του διεκνοφσ δικαίου492. Το ενωςιακό δίκαιο εκφράηει πιο 

γενικζσ αρχζσ, κι αυτό δίνει ςτο Δικαςτιριο μεγαλφτερθ ευχζρεια κατά τθν ερμθνεία. 

Ακόμα και ςτισ περιπτϊςεισ όπου υπάρχει πιο ακριβισ ι τεχνικι γλϊςςα, τισ εντάςςει μζςα 

ςτισ γενικότερεσ αρχζσ του δικαίου για να τισ ερμθνεφςει ςφμφωνα με αυτζσ493. Άλλωςτε, 

πολλζσ φορζσ το άρρθτο και οι αμφιςθμίεσ αποτελοφν τα ηθτοφμενα για να προκφπτουν 

ενδιαφζρουςεσ αντιφάςεισ494. Το ΔΕΕ εςτιάηει ςτθν αποτελεςματικότθτα τθσ Ζνωςθσ ωσ 

οργανιςμοφ και ςτθν ξεχωριςτι ζννομθ τάξθ που ζχει δθμιουργιςει, οπότε και θ 

παραγωγι γενικϊν αρχϊν από τθ μεριά του Δικαςτθρίου εντάςςεται ςε αυτό το πλαίςιο495. 

Θ ερμθνεία του εν πάςθ περιπτϊςει κα πρζπει να είναι ιςορροπθμζνθ και να εντάςςεται 

εντόσ των ορίων των αρμοδιοτιτων που του ζχουν ανατεκεί και ςφμφωνα με τθν αρχι τθσ 

καλόπιςτθσ ςυνεργαςίασ496. 

Σε υποκζςεισ όπωσ οι προαναφερκείςεσ φαίνονται οι δφο όψεισ του νομίςματοσ497. Από τθ 

μια πλευρά θ πολφγλωςςθ νομοπαραςκευαςτικι διαδικαςία δθμιουργεί δυςκολίεσ ςτον 

νομικό-μεταφραςτι και μπορεί να γεννά αμφιβολίεσ ςε ςχζςθ με οριςμζνεσ γλωςςικζσ 

εκδοχζσ (ειδικά όταν πρόκειται για αυτζσ ςτισ οποίεσ ζχει αρχικά ςυνταχκεί το 

νομοκζτθμα)498. Από τθν άλλθ θ υποχρζωςθ διατφπωςθσ ςε διάφορεσ γλϊςςεσ τθσ ίδιασ 

νομοκετικισ πράξθσ μπορεί να βοθκιςει ςτον καλφτερο προςδιοριςμό των εννοιϊν ςτα 

αρχικά ςτάδια499 αλλά και να αποτελζςει ςθμαντικό εργαλείο κατά τθν ερμθνεία. 

Οριςμζνοι μελετθτζσ, βζβαια, υποςτθρίηουν ότι θ αρχι τθσ γλωςςικισ ιςότθτασ, όπωσ 

ερμθνεφεται από το Δικαςτιριο, μπορεί ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ να είναι αςυμβίβαςτθ με 

τθν αρχι τθσ αςφάλειασ δικαίου, αν, για παράδειγμα, αναλογιςτοφμε μία περίπτωςθ όπου 

το κείμενο ςε μια γλωςςικι απόδοςθ είναι ξεκάκαρο, αλλά ςτισ υπόλοιπεσ υπάρχουν 

αςάφειεσ, κα πρζπει πάλι να γίνει ςυγκριτικι ανάλυςθ των γλωςςικϊν αποδόςεων500. 

                                                           
492 M. P. Maduro, Interpreting European law: judicial adjudication in a context of constitutional pluralism, ζει. 4, EJLS, 

2007, 1,2  
493 A. Sennekamp & I. Van Damme, νπ. παξ., ζει. 497 
494 Δ. Μπαιακώηε, Η γισζζηθή δηάζηαζε ηεο επξσπατθήο ελνπνίεζεο, Πάληεην Παλεπηζηήκην Κνηλσληθψλ θαη Πνιηηηθψλ 

Δπηζηεκψλ, 2009, ζει. 24  
495 A. Sennekamp & I. Van Damme, νπ. παξ., ζει. 499 
496 K. Lenaerts & J. A. Gutiérrez-Fons, νπ. παξ., ζει. 5-6 
497 Βι. επηπιένλ T. Schilling, νπ. παξ., ζει. 1464-1466 
498 F. Munyangabe, Legal meaning in the interpretation of multilingual legislations. Comparative analysis of Rwanda, 

Canada and Ireland, ζει. 339, Eur. J. L. Reform, 2012 (14) 2-3, O. Birunga, Statutory interpretation in multilingual 

jurisdictions, Eur. J. L. Reform, 2015 (15) 3  
499 Σ. Schilling, νπ. παξ., ζει. 1480-1481  
500 K. Lenaerts & J. A. Gutiérrez-Fons, νπ. παξ., ζει. 14-15, N. Urban, One legal language and the maintenance of cultural 

and linguistic diversity?, ζει. 55-56, Europ. Rev. Pr. L., 2000, ζει. 51-57 
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Άλλωςτε, ζχει επιβάλλει και ςτα εκνικά δικαςτιρια, που ερμθνεφουν τθν ενωςιακι 

νομοκεςία ςφμφωνα με τθ κεωρία τθσ ςφμφωνθσ ερμθνείασ501, να κάνουν αναφορά ςε 

όλεσ τισ γλωςςικζσ αποδόςεισ των Συνκθκϊν, αλλά παραμζνει αδιευκρίνιςτο ςε ποιεσ 

περιπτϊςεισ κα πρζπει να ςυμβαίνει αυτό502. Δεν κα πρζπει τζλοσ να ξεχνάμε και τισ 

περιπτϊςεισ όπου υπάρχει απόλυτθ ςυμφωνία των γλωςςικϊν αποδόςεων, αλλά χριηει 

ιδιαίτερθσ αντιμετϊπιςθσ θ ξεχωριςτι ορολογία του ενωςιακοφ δικαίου, όπου οι νομικζσ 

ζννοιεσ δεν ζχουν κατ’ ανάγκθ το ίδιο περιεχόμενο ςτα διάφορα εκνικά δίκαια, και θ κάκε 

διάταξθ κα πρζπει «να ανατοποκετείται ςτο πλαίςιό τθσ και να ερμθνεφεται υπό το φωσ 

του ςυνόλου των διατάξεων του δικαίου αυτοφ, των ςκοπϊν του, κακϊσ και του ςταδίου 

τθσ εξελίξεϊσ του κατά το χρονικό ςθμείο κατά το οποίο πρζπει να εφαρμοςκεί θ οικεία 

διάταξθ»503. 

Πςον αφορά το γλωςςικό κακεςτϊσ που ακολουκεί το κάκε όργανο κατά τισ 

νομοπαραςκευαςτικζσ του διαδικαςίεσ, εμπίπτει ξεκάκαρα ςτο εςωτερικό του πεδίο, χωρίσ 

να κίγει τθν πολυγλωςςία που ζχει κεμελιωκεί μζςω των Συνκθκϊν. Ζχει ωςτόςο 

αντίκτυπο ςτουσ πολίτεσ, εφόςον οι διαδικαςίεσ και οι γλϊςςεσ που χρθςιμοποιοφνται ςε 

ςυνδυαςμό με τα εν γζνει προβλιματα τθσ μετάφραςθσ νομικϊν κειμζνων ζχουν 

αντίκριςμα ςτα κείμενα που παράγονται. Κα είχε ενδιαφζρον να εξεταςτεί αναλυτικά αν 

είναι αποτελεςματικότερθ θ πιο πολυγλωςςικι προςζγγιςθ του Κοινοβουλίου ι θ 

μονογλωςςικι του Δικαςτθρίου504. Σε κάκε περίπτωςθ ο ςτόχοσ είναι να εκφράηεται ςωςτά 

ο ςκοπόσ, και οι πολίτεσ να ενθμερϊνονται ξεκάκαρα και ςε γλϊςςα κατανοθτι για τα 

ηθτιματα που τουσ αφοροφν505.  

 

3. Σα οικονομικά προβλήματα – το κόςτοσ τησ πολυγλωςςίασ ςτην ΕΕ 

                                                           
501 ΓΔΚ. απφθαζε ηεο 10εο Απξηιίνπ 1984, ππφζεζε C-14/83, von Colson θαη Kamann, πιι. 1984, ζθ. 26, ΓΔΚ, απφθαζε 

ηεο 4εο Οθησβξίνπ 2004, C-397/01 έσο θαη C-403/01, Pfeiffer θ.ιπ., πιι. 2004, ζθ. 113-114, ΓΔΚ, απφθαζε ηεο 19εο 

Ιαλνπαξίνπ 2010, ππφζεζε C-555/07, Kücükdeveci, πιι. 2010, ζθ. 47-48. Καηά ηελ αλσηέξσ λνκνινγία ηα εζληθά 

δηθαζηήξηα ηα νπνία θαινχληαη λα εξκελεχζνπλ ην εζληθφ δίθαην νθείινπλ λα ιάβνπλ ππφςε φινπο ηνπο θαλφλεο ηνπ θαη 

λα εθαξκφζνπλ ηηο αλαγλσξηδφκελεο απφ απηφ κεζφδνπο εξκελείαο πξνθεηκέλνπ λα ην εξκελεχζνπλ, ζην κέηξν ηνπ 

δπλαηνχ, ζχκθσλα κε ην γξάκκα θαη κε ην ζθνπφ ηεο επίκαρεο νδεγίαο ψζηε λα επηηεπρζεί ην απνηέιεζκα πνπ ε ίδηα νξίδεη, 

θαη λα ζπκκνξθσζνχλ έηζη κε ην άξζξν 288, ηξίην εδάθην, ΛΔΔ 
502 S. G. Brittain, Multilingual treaty interpretation in the European Union, UCD Law Review, Vol. 12, 2012, ζει. 111-112 
503 Τπφζεζε CILFIT, ζθ. 19-20 
504 πλνπηηθά ζην W. Robinson, νπ. παξ., ζει. 612-613, N. Urban, νπ. παξ., ζει. 56-57 
505 W. Robinson, νπ. παξ., ζει. 613 
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Θ πολυγλωςςικι λειτουργία τθσ Ζνωςθσ είναι προφανζσ ότι προςκζτει ζνα επιπλζον 

κόςτοσ ςτον προχπολογιςμό τθσ, αφοφ ςυντθρεί οριςμζνεσ από τισ μεγαλφτερεσ 

μεταφραςτικζσ υπθρεςίεσ ςτον κόςμο. Αξίηει βζβαια να υπενκυμιςτεί ότι, εκτόσ από τθ 

μετάφραςθ και τθ διερμθνεία που αποτελοφν τισ βαςικζσ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ, το ζργο 

του προςωπικοφ επεκτείνεται και ςτθν εξζλιξθ των μεταφραςτικϊν εργαλείων ι τθν 

ζρευνα, όπωσ ζχει αναλυκεί παραπάνω για τθν κάκε διεφκυνςθ ξεχωριςτά. Επιπλζον, ςτο 

κόςτοσ για μετάφραςθ και διερμθνεία πρζπει να ςυνυπολογίηονται οι υπθρεςίεσ που 

παρζχονται από το προςωπικό των οργάνων, τουσ γραμματείσ, τα ςτελζχθ, αλλά και των 

εξωτερικϊν ςυνεργατϊν, κακϊσ και οι επιμορφϊςεισ όλων των προαναφερκζντων. Πταν 

υπάρχουν ςφντομεσ προκεςμίεσ και μεγάλοσ όγκοσ εγγράφων που υπερβαίνουν τισ 

δυνατότθτεσ του τμιματοσ ενόσ οργάνου, οριςμζνα ζγγραφα χαμθλισ προτεραιότθτασ είτε 

διαβιβάηονται για μετάφραςθ ςε άλλο κεςμικό όργανο είτε αποςτζλλονται για εξωτερικι 

μετάφραςθ506. Τζλοσ, ςτισ γλωςςικζσ δαπάνεσ ςυμπεριλαμβάνεται και το κόςτοσ 

διδαςκαλίασ ξζνων γλωςςϊν, το υποςτθρικτικό προςωπικό των γλωςςικϊν υπθρεςιϊν που 

αναλαμβάνει τισ διορκϊςεισ των κειμζνων, το προςωπικό που παρζχει τεχνικι υποςτιριξθ 

και ςυμβάλλει ςτθ δθμιουργία και τθν εξζλιξθ των μεταφραςτικϊν εργαλείων, των 

εγκαταςτάςεων, κ.τ.λ.  

Οριςμζνοι από τουσ παράγοντεσ που επθρεάηουν το κόςτοσ όςον αφορά τα όργανα είναι ο 

αρικμόσ του προςωπικοφ, ο αρικμόσ των γλωςςικϊν εκδοχϊν που πρζπει να παραχκεί, ο 

όγκοσ των εγγράφων και θ ζκταςι τουσ. Τα όργανα αρικμοφν ςυνολικά περίπου 4.300 

μεταφραςτζσ και 1.000 διερμθνείσ, ενϊ αυτά που χρειάηεται να παράγουν μεγαλφτερο 

όγκο εγγράφων λόγω των δραςτθριοτιτων τουσ είναι θ Επιτροπι, το Κοινοβοφλιο και το 

Συμβοφλιο, με τον μεγαλφτερο αρικμό μεταφραςτϊν να απαςχολείται ςτθν Επιτροπι507. Οι 

πιο «πολυζξοδεσ» διαδικαςίεσ είναι αυτζσ που γίνονται με τθ χριςθ όλων των γλωςςϊν, 

όπωσ οι ταυτόχρονεσ διερμθνείεσ ι οι υποχρεωτικζσ μεταφράςεισ κειμζνων ςε όλεσ τισ 

επίςθμεσ γλϊςςεσ. Επιπροςκζτωσ, θ κακι ποιότθτα αποτελεί ζναν παράγοντα που 

                                                           
506 Γηαζέζηκν ζηνπο δηαδηθηπαθνχο ηφπνπο: http://www.europarl.europa.eu/multilingualism/trade_of_translator_el.htm θαη 

http://cdt.europa.eu/el/ypiresia-metafrasis-el, Β. Μαξγώλε, νπ. παξ. 
507 P. Kaye, Translating and interpreting in the EU institutions, European Commission, δηαζέζηκν ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν: 

http://www.iti.org.uk/attachments/article/771/Careers%20in%20translation%20and%20interpreting%20at%20the%20EU.pd

f 

http://www.europarl.europa.eu/multilingualism/trade_of_translator_el.htm
http://cdt.europa.eu/el/ypiresia-metafrasis-el
http://www.iti.org.uk/attachments/article/771/Careers%20in%20translation%20and%20interpreting%20at%20the%20EU.pdf
http://www.iti.org.uk/attachments/article/771/Careers%20in%20translation%20and%20interpreting%20at%20the%20EU.pdf
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επιβαρφνει το κόςτοσ, μιασ και θ διαδικαςία διόρκωςθσ λακϊν είναι πιο δαπανθρι από τθ 

δθμιουργία εξ’ αρχισ ενόσ ςωςτοφ κειμζνου508. 

Με ςτόχο τθ διατιρθςθ των δαπανϊν ςε αποδεκτά δθμοςιονομικά πλαίςια και τθν 

ταυτόχρονθ διατιρθςθ του πολφγλωςςου κακεςτϊτοσ είναι αναγκαίο να ακολουκοφνται 

οριςμζνεσ πρακτικζσ: 

Ρρϊτον, απαιτείται θ εφαρμογι τθσ ελεγχόμενθσ πλιρουσ πολυγλωςςίασ, θ οποία βοθκάει 

ςτον περιοριςμό τθσ αφξθςθσ του όγκου των κειμζνων και ςτον περιοριςμό του 

προςωπικοφ και των γλωςςικϊν ςυνδυαςμϊν που κα παραχκοφν.  

Δεφτερον, απαιτείται θ εξζταςθ των αιτιςεων μετάφραςθσ και θ κατάρτιςθ καταλόγων 

βαςικϊν κειμζνων ϊςτε να είναι ςαφζσ ποια κείμενα πρζπει και ποια δε χρειάηεται να 

μεταφράηονται.  

Τζλοσ, απαιτείται ο περιοριςμόσ ςτο μζγεκοσ των εγγράφων και θ χριςθ γραπτϊν 

περιλιψεων, κακϊσ και θ ςυςτθματικι χριςθ των μεταφραςτικϊν εργαλείων, τα οποία 

ςυμβάλλουν ςτθν εξοικονόμθςθ χρόνου και ςελίδων. 

Από τθ ςτιγμι που ξεκίνθςαν να αυξάνονται κατά πολφ οι γλϊςςεσ τθσ Ζνωςθσ και κατ’ 

επζκταςθ και τα ζξοδα για μετάφραςθ και διερμθνεία, και άρχιςε πλζον θ πολυγλωςςία να 

αντιμετωπίηεται ςαν πρόβλθμα από τθ βιβλιογραφία, διεξιχκθςαν διάφορεσ ζρευνεσ ςε 

ςχζςθ με τον υπολογιςμό του κόςτουσ, οι οποίεσ όμωσ δε ςυμφωνοφςαν μεταξφ τουσ. Για 

παράδειγμα, το 2002 το κόςτοσ τθσ πολυγλωςςίασ για το Κοινοβοφλιο υπολογίςτθκε ςε 274 

εκ. ευρϊ, το οποίο αντιπροςϊπευε περίπου το 30% του ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ του 

οργάνου509. Σε μία προςπάκεια του Ευρωπαϊκοφ Ελεγκτικοφ Συνεδρίου να υπολογίςει τισ 

δαπάνεσ μετάφραςθσ για το 2003, κατζλθξε ότι το πλιρεσ κόςτοσ των μεταφράςεων 

ανζρχεται ςε 414,2 εκ. ευρϊ, ενϊ για το 2005 ςε 511 εκ. ευρϊ510. Αυτό όμωσ που 

παρουςιάηει μεγαλφτερο ενδιαφζρον είναι ότι ςτθν ζκκεςι του τόνιςε τθν ζκπλθξι του 

                                                           
508 European Commission, Studies on translation and multilingualism. Quantifying quality costs and the cost of poor quality 

in translation. Quality efforts and the consequences of poor quality in the European Commission‟s Directorate-General for 

translation, 1/2012, Publications Office of the European Union, Luxembourg 2012, ζει. 4-10  
509 M. Gazzola, Managing multilingualism in the European Union: language policy evaluation for the European Parliament, 

ζει. 403, Language Policy (2006), 5:393-417  
510 Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, Έθζεζε ηεο 8εο Ινπλίνπ 2007 ζρεηηθά κε ηελ εηδηθή έθζεζε αξηζ. 9/2006 ηνπ Δπξσπατθνχ 

Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ πνπ αθνξά ηηο δαπάλεο κεηάθξαζεο ηεο Δπηηξνπήο, ηνπ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ 

(2007/2077 (INI))  
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που τα κεςμικά όργανα δεν είχαν υπολογίςει το ςυνολικό μεταφραςτικό κόςτοσ τουσ. 

Σφμφωνα με μία γενικότερθ αποτίμθςθ τθσ Επιτροπισ, το ςυνολικό κόςτοσ των γλωςςικϊν 

υπθρεςιϊν ςε όλα τα όργανα αντιπροςωπεφει περίπου το 1% του ετιςιου ςυνολικοφ 

προχπολογιςμοφ τθσ ΕΕ ι μεταφράηεται ςε ςχεδόν 2 ευρϊ για κάκε πολίτθ το χρόνο, 

δθλαδι υπολογίηεται ςε περίπου 1 διςεκατομμφριο ευρϊ ετθςίωσ511. 

Από τα όποια ςυγκεχυμζνα και ελλιπι ςτοιχεία παρζχονται ςχετικά με το κόςτοσ τθσ 

γλωςςικισ πολιτικισ που προωκεί θ Ζνωςθ, ζχει επικρατιςει ςτθ βιβλιογραφία, αλλά και 

ςτθν κοινι γνϊμθ ότι πρόκειται για μια ιδιαίτερα δαπανθρι διαδικαςία. Ζχει αναφερκεί 

πωσ θ ΕΕ μετατρζπεται ςε ζναν εξωφρενικά ακριβό «πφργο τθσ Βαβζλ»512, και πωσ τα 

χριματα που δαπανϊνται ςτισ γλωςςικζσ υπθρεςίεσ είναι το αντίτιμο τθσ δθμοκρατίασ513. 

Επιπλζον, ζχει γίνει λόγοσ για καταςπατάλθςθ υπζρογκων ποςϊν για μετάφραςθ ενϊ μία 

μερίδα του τφπου ζχει ςτιγματίςει ειδικότερα τθν ειςαγωγι τθσ ιρλανδικισ514. Τζτοιοι 

τρόποι αντιμετϊπιςθσ εμπεριζχουν και πολιτικι χροιά, αφοφ θ γλϊςςα, θ εξουςία και θ 

πολιτικι είναι πολφ ςτενά ςυνδεδεμζνεσ, ωςτόςο δε χωροφν ςε μία δθμοκρατικι Ζνωςθ 

που αντιμετωπίηει ιςότιμα τουσ πολίτεσ τθσ και ςζβεται τισ γλϊςςεσ τουσ. 

Είναι πραγματικά δφςκολο να υπολογιςτεί πόςο ακριβϊσ κοςτίηει ςυνολικά θ πολυγλωςςία 

ςτθν Ζνωςθ. Αυτό οφείλεται κυρίωσ ςτο γεγονόσ ότι οι προχπολογιςμοί των παλαιότερων 

κυρίωσ χρόνων παρζχουν μθ διαχωριηόμενεσ πιςτϊςεισ, το οποίο κακιςτά αδφνατο τον 

υπολογιςμό οριςμζνων μεταβλθτϊν, γι’ αυτό κα παρουςιαςτοφν μόνο οριςμζνα 

                                                           
511 Βι. κεηαμχ άιισλ Πηπεξίδεο ., Καξβνύλεο Π., Πειόο ., Αιεβαληήο Π., Γαβξηειίδνπ Μ., Πξνθνπίδεο Π., Σζηαβόο Π., 

Λακπξνπνύινπ Π. & Κνπηζνκπόγεξα Μ., Ηκεξίδα εξγαζίαο γηα ηνλ επξσπατθφ ζπληνληζκφ γισζζηθψλ πφξσλ, Δζληθφ 

Κέληξν Σεθκεξίσζεο, 24 επηεκβξίνπ 2015, δηαζέζηκν ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν: http://helios-
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ηελ εθκάζεζε μέλσλ γισζζψλ, δηαζέζηκν ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-

703_el.htm, Τπεξεζία Δπηζήκσλ Δθδφζεσλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ. Η Δπξψπε ζε εμέιημε. Μηιψληαο γηα ηελ 
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512 S. Castle, Cost in translation: EU spends €1bn on language services, Independent 15 July 2006, δηαζέζηκν ζην 

δηαδηθηπαθφ ηφπν: https://www.independent.co.uk/news/world/europe/cost-in-translation-eu-spends-83641bn-on-language-

services-6095316.html 
513 M. Hall, EU Parliament makes cuts to translation budget, Euractiv 22 November 2012, δηαζέζηκν ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν: 

https://www.euractiv.com/section/languages-culture/news/eu-parliament-makes-cuts-to-translation-budget/ 
514 J. Crisp, European Parliament faces overspend of millions on translation budget - with Irish the most expensive, The 
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parliament-faces-overspend-millions-translation-budget/, A. Culbertson, EU overspends £3.4 million on translation services 
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οικονομικά δεδομζνα ςχετικά με το κόςτοσ ςτο γλωςςικό τομζα. Επιπλζον, το νεφελϊδεσ 

τοπίο που επικρατεί ςε ςχζςθ με τουσ προχπολογιςμοφσ δεν επιτρζπει τθ εξαγωγι 

αςφαλϊν ςυμπεραςμάτων για το ςυνολικό κόςτοσ που δαπανά θ ΕΕ για τθ διατιρθςθ του 

πολφγλωςςου κακεςτϊτοσ τθσ. Ραρατθροφμε πωσ θ Επιτροπι για παράδειγμα, θ οποία 

είναι ζνα όργανο που δαπανά υψθλά ποςά για τθν πολυγλωςςία, μόλισ το 2007 

ςυμπεριζλαβε ςτον προχπολογιςμό τθσ τον τομζα πολιτικισ ‘Γλωςςικζσ υπθρεςίεσ’. 

Ωςτόςο, παρουςιάηει ενδιαφζρον θ ςφγκριςθ οριςμζνων ςτακερϊν μεταβλθτϊν ανά ζτοσ 

ςε ςχζςθ με τον αρικμό των επίςθμων γλωςςϊν. Θ επιλογι των περιόδων αναφοράσ (ζτθ 

αναφοράσ) ζγινε με βάςθ τον αρικμό των επίςθμων γλωςςϊν που ίςχυαν ςτα εν λόγω ζτθ. 

Συγκεκριμζνα, το 2003 οι επίςθμεσ γλϊςςεσ ιταν 11, το 2004 αποτζλεςε τθ χρονιά τθσ 

μεγάλθσ διεφρυνςθσ, το 2006 θ ΕΕ αρικμοφςε 20 επίςθμεσ γλϊςςεσ, το 2007 ανιλκαν ςτισ 

23, ενϊ ςιμερα ζχουν φτάςει τισ 24. Τα όργανα που κα ςυηθτθκοφν είναι θ Επιτροπι και το 

Κοινοβοφλιο, τα οποία ζχουν επωμιςτεί και το μεγαλφτερο βάροσ. Ζτςι λοιπόν, με όςα 

δεδομζνα μασ παρζχονται, κα ςτοχεφςουμε ςτθν παρουςίαςθ των πιςτϊςεων που 

προτίκετο να παράςχει θ Ζνωςθ πριν από τθ μεγάλθ διεφρυνςθ του 2004, ςτθν εξζλιξι 

τουσ κατά τα επόμενα χρόνια και τθ ςφγκριςι τουσ με τισ πιςτϊςεισ του 2018.  

 

Α. Οι πιςτϊςεισ για τθν Επιτροπι 

Επιτροπή 2003-2006515 

Ονομαςία Ριςτϊςεισ 

2003 

Ριςτϊςεισ 

2004 

Ριςτϊςεισ 

2005 

Ριςτϊςεισ 

2006 

Δαπάνεσ διερμθνείασ και 

ςυνεδριάςεων 

23.936.000 27.635.000 31.501.000 32.240.000 

Συμπλθρωματικζσ παροχζσ 

υπθρεςιϊν για τθ 

Μεταφραςτικι Υπθρεςία 

10.700.000 13.400.000 14.386.500 12.150.000 

                                                           
515 Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, 2004/132/ΔΚ. Δπξαηφκ, Οξηζηηθή έγθξηζε ηνπ γεληθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2004, L 53 ηεο 23εο Φεβξνπαξίνπ 2004, Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, 2006/179/ΔΚ, Δπξαηφκ, 

Οξηζηηθή έγθξηζε ηνπ γεληθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2006, L 78 ηεο 15εο 

Μαξηίνπ 2006 
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Εκπαίδευςθ και τελειοποίθςθ 

των διερμθνζων 

ςυνεδριάςεων 

520.000 520.000 535.000 559.000 

Μακιματα γλωςςϊν -- -- 5.000.000 3.039.000 

ΣΥΝΟΛΟ 35.156.000 41.555.000 51.422.500 47.988.000 

 

Ραρατθρϊντασ τισ πιςτϊςεισ τθσ Επιτροπισ για το ζτοσ 2003, φαίνεται πωσ τθν περίοδο 

κατά τθν οποία θ Ζνωςθ αρικμοφςε μόνο 11 επίςθμεσ γλϊςςεσ οι πιςτϊςεισ τθσ για τισ 

δαπάνεσ διερμθνείασ και ςυνεδριάςεων ανζρχονται ςε περίπου 24 εκ.. Αυτό που 

παρουςιάηει ενδιαφζρον είναι θ δυςαναλογία που προκφπτει για το επόμενο ζτοσ. Ενϊ ο 

αρικμόσ των επίςθμων γλωςςϊν ςχεδόν κα διπλαςιαηόταν, οι πιςτϊςεισ αυξάνονται μόνο 

κατά 15,5%. Ππωσ προκφπτει, εξετάηοντασ και τισ υπόλοιπεσ μεταβλθτζσ του πίνακα, δεν 

είχε γίνει θ ςωςτι προετοιμαςία και πρόβλεψθ για τθν επικείμενθ μεγάλθ διεφρυνςθ. Το 

πλάνο όμωσ μεταβάλλεται κατά τα επόμενα ζτθ και παρατθρείται ςταδιακι αφξθςθ των 

πιςτϊςεων. Αν ςυγκρίνουμε το ποςό που προτίκετο να δαπανθκεί για τθ διερμθνεία και τισ 

ςυνεδριάςεισ με 11 επίςθμεσ γλϊςςεσ (ζτοσ 2003) με τισ πιςτϊςεισ τρία χρόνια αργότερα 

(ζτοσ 2006 με 20 επίςθμεσ γλϊςςεσ) ζχει αυξθκεί κατά 34,7%. Ζγινε λοιπόν ςτθν πορεία 

εμφανζσ πωσ κα ζπρεπε να διατεκοφν υψθλότερα ποςά για να μπορεί πλζον οι Ζνωςθ να 

ανταποκρίνεται ςτισ αυξθμζνεσ ανάγκεσ τθσ πολυγλωςςίασ. Τζλοσ, είναι άξια αναφοράσ θ 

ζλλειψθ πιςτϊςεων για μακιματα γλωςςϊν κατά τθν περίοδο 2003-2004, θ οποία 

φανερϊνει είτε λάκοσ ςτον προχπολογιςμό είτε λανκαςμζνθ χάραξθ πολιτικισ, αφοφ θ 

πορεία τθσ ΕΕ ζχει αποδείξει ότι ςτθρίηει τθν εκμάκθςθ των γλωςςϊν. 

Επιτροπή 2006-2007516 

Ονομαςία Ριςτϊςεισ 

2006 

Ριςτϊςεισ 

2007 

Δαπάνεσ για το εν ενεργεία προςωπικό που απαςχολείται 

ςτον τομζα πολιτικισ ‘Γλωςςικζσ υπθρεςίεσ’ 

260.280.825 276.735.879 

Εξωτερικό προςωπικό και άλλεσ διοικθτικζσ δαπάνεσ για τθ 15.807.988 15.580.644 

                                                           
516 Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, 2007/143/ΔΚ, Δπξαηφκ, Οξηζηηθή έγθξηζε ηνπ γεληθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2007, L 77 ηεο 16εο Μαξηίνπ 2007 
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ςτιριξθ του τομζα πολιτικισ ‘Γλωςςικζσ υπθρεςίεσ’ 

Δαπάνεσ εξοπλιςμοφ και υπθρεςιϊν και άλλεσ διοικθτικζσ 

δαπάνεσ του τομζα πολιτικισ ‘Γλωςςικζσ υπθρεςίεσ’ 

18.053.883 24.355.002 

Δαπάνεσ διερμθνείασ και ςυνεδριάςεων 34.074.000 27.452.000 

Δαπάνεσ μετάφραςθσ 15.019.000 14.439.000 

Δραςτθριότθτεσ διοργανικισ ςυνεργαςίασ 600.000 428.000 

ΣΥΝΟΛΟ 343.835.696 358.990.525 

 

Επιτροπή 2017-2018517 

Ονομαςία Ριςτϊςεισ 

2017 

Ριςτϊςεισ 

2018 

Δαπάνεσ που αφοροφν μόνιμουσ και ζκτακτουσ 

υπαλλιλουσ του τομζα πολιτικισ ‘Γλωςςικζσ υπθρεςίεσ’ 

333.902.920 325.446.971 

Δαπάνεσ για εξωτερικό προςωπικό και άλλεσ 

διαχειριςτικζσ δαπάνεσ για τθ ςτιριξθ του τομζα πολιτικισ 

‘Γλωςςικζσ υπθρεςίεσ’ 

15.067.183 14.997.524 

Δαπάνεσ ςχετικζσ με τον εξοπλιςμό και τισ υπθρεςίεσ των 

τεχνολογιϊν των πλθροφοριϊν και επικοινωνιϊν και άλλεσ 

δαπάνεσ λειτουργίασ του τομζα πολιτικισ ‘Γλωςςικζσ 

υπθρεςίεσ’ 

23.150.020 23.337.967 

Δαπάνεσ διερμθνείασ 19.008.000 17.913.000 

Δαπάνεσ μετάφραςθσ 16.109.000 16.507.000 

Δραςτθριότθτεσ διοργανικισ ςυνεργαςίασ ςτον γλωςςικό 

τομζα 

640.000 600.000 

ΣΥΝΟΛΟ 407.877.123 398.802.462 

 

Το ςθμαντικότερο ςχετικά με τα οικονομικά δεδομζνα τθσ Επιτροπισ από το 2007 είναι ότι 

πλζον εμφανίηονται μζςα ςτον προχπολογιςμό ςε διακριτι ενότθτα ωσ ξεχωριςτόσ τομζασ 

                                                           
517 Δπηηξνπή, L 57/314 ηεο 28εο Φεβξνπαξίνπ 2018 
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πολιτικισ και διαχωρίηονται οι πιςτϊςεισ. Ωςτόςο, ο λόγοσ που παρουςιάηονται ςε δφο 

διαφορετικοφσ πίνακεσ (ζνασ για τα ζτθ 2006-2007 κι ζνασ για τα ζτθ 2017-2018) είναι 

επειδι παρατθροφνται μικρζσ διαφορζσ ςτισ ονομαςίεσ των πιςτϊςεων και κατ’ επζκταςθ 

ςτο περιεχόμενό τουσ. Ζχει ιδιαίτερο ενδιαφζρον το ζτοσ 2006, το οποίο επίτθδεσ 

εμφανίηεται δφο φορζσ ωσ οικονομικό ζτοσ αναφοράσ ςε δφο πίνακεσ. Ο πρϊτοσ πίνακασ 

βαςίηεται ςτα οικονομικά ςτοιχεία του προχπολογιςμοφ του 2006, ενϊ ο δεφτεροσ ςτα 

ςτοιχεία του 2007. Οι περιςςότερεσ μεταβλθτζσ διαφοροποιοφνται, αφοφ όπωσ 

προαναφζρκθκε αλλάηει ο τρόποσ υπολογιςμοφ τουσ, με εξαίρεςθ τισ πιςτϊςεισ για τισ 

δαπάνεσ διερμθνείασ και ςυνεδριάςεων για τισ οποίεσ όμωσ εμφανίηονται διαφορετικά 

ποςά (ςυγκεκριμζνα 32.240.000 ςτον πρϊτο πίνακα και 34.074.000 ςτον δεφτερο). 

Σφμφωνα με τισ κοινζσ μεταβλθτζσ που διατίκενται, παρατθροφμε ότι το ποςό για τισ 

δαπάνεσ μετάφραςθσ με 24 επίςθμεσ γλϊςςεσ (ζτοσ 2018) είναι αυξθμζνο κατά 14,3% ςε 

ςχζςθ με το ποςό που πιςτϊκθκε για να καλφψει τισ ίδιεσ δαπάνεσ με 23 επίςθμεσ γλϊςςεσ 

(ζτοσ 2007). Από τθν άλλθ μεριά, αν ςυγκρίνουμε τισ πιςτϊςεισ για τισ δαπάνεσ 

μετάφραςθσ του 2006 (με 20 επίςθμεσ γλϊςςεσ) με αυτζσ του 2018 (με 24 επίςθμεσ 

γλϊςςεσ) το ποςό εμφανίηεται αυξθμζνο μόνο κατά 9,9%, τθ ςτιγμι που οι γλϊςςεσ είναι 

τζςςερισ επιπλζον. 

Τζλοσ, εξετάηοντασ τισ ςυνολικζσ πιςτϊςεισ που διατίκενται για τισ γλωςςικζσ υπθρεςίεσ 

τθσ Επιτροπισ, παρουςιάηεται αφξθςθ κατά 16% για να καλυφκοφν οι ανάγκεσ με τζςςερισ 

επιπλζον επίςθμεσ γλϊςςεσ (ςυγκρίνοντασ τα ζτθ 2006 και 2018) και 11% με μία επιπλζον 

γλϊςςα (ςυγκρίνοντασ τα ζτθ 2007 και 2018). 

Β. Οι πιςτϊςεισ για το Κοινοβοφλιο 

Κοινοβοφλιο 2003-2004518 

Ονομαςία Ριςτϊςεισ 

2003 

Ριςτϊςεισ 

2004 

Διερμθνείσ και τεχνικοί ςυνεδριάςεων 25.000.000 28.700.000 

Μεταφράςεισ, δακτυλογραφιςεισ, κωδικοποίθςθ και 10.407.000 10.140.000 

                                                           
518 Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, 2004/132/ΔΚ. Δπξαηφκ, Οξηζηηθή έγθξηζε ηνπ γεληθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2004, L 53 ηεο 23εο Φεβξνπαξίνπ 2004 
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τεχνικι ςυνδρομι που ανατίκενται εκτόσ Κοινοβουλίου 

Δαπάνεσ για τισ δράςεισ που αποφαςίηει θ διοργανικι 

επιτροπι μετάφραςθσ και διερμθνείασ με ςτόχο τθν 

προϊκθςθ τθσ διοργανικισ ςυνεργαςίασ ςτον γλωςςικό 

κλάδο 

-- 250.000 

Επαγγελματικι επιμόρφωςθ και ενθμζρωςθ προςωπικοφ 2.000.000 2.380.000 

Μακιματα γλωςςϊν και πλθροφορικισ 720.000 700.000 

ΣΥΝΟΛΟ 38.127.000 42.170.000 

 

Πςον αφορά το Κοινοβοφλιο, οι πιςτϊςεισ για τισ δαπάνεσ των διερμθνζων και των 

τεχνικϊν ςυνεδριάςεων ανζρχονται ςε 25 εκ. τθν περίοδο κατά τθν οποία ςτθν ΕΕ 

χρθςιμοποιοφνταν 11 επίςθμεσ γλϊςςεσ (ζτοσ 2003), ενϊ για το επόμενο ζτοσ (με 20 

επίςθμεσ γλϊςςεσ) οι πιςτϊςεισ αυξάνονται μόνο κατά 15%. Θ εικόνα είναι παρόμοια με 

αυτιν που παρουςιάςτθκε παραπάνω για τισ πιςτϊςεισ τθσ Επιτροπισ και επιβεβαιϊνει 

ξανά τισ λανκαςμζνεσ προβλζψεισ τθσ Ζνωςθσ. Είναι όμωσ άξιο απορίασ το γεγονόσ ότι, 

παρά τθν αναμενόμενθ αφξθςθ του αρικμοφ των γλωςςϊν, οι πιςτϊςεισ για άλλουσ τομείσ 

(όπωσ τα μακιματα γλωςςϊν ι οι εργαςίεσ που ανατίκενται εκτόσ του οργάνου) 

εμφανίηονται ελαφρϊσ χαμθλότερεσ. 

 

 

 

Κοινοβοφλιο 2005-2007519 

Ονομαςία Ριςτϊςεισ 

2005 

Ριςτϊςεισ 

2006 

Ριςτϊςεισ 

2007 

Διερμθνείσ ςυνεδριάςεων 36.400.000 29.590.000 48.072.250 

                                                           
519 Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, 2006/179/ΔΚ, Δπξαηφκ, Οξηζηηθή έγθξηζε ηνπ γεληθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2006, L 78 ηεο 15εο Μαξηίνπ 2006, Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, 2007/143/ΔΚ, Δπξαηφκ, 

Οξηζηηθή έγθξηζε ηνπ γεληθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2007, L 77 ηεο 16εο 

Μαξηίνπ 2007 
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Εργαςίεσ για μεταφράςεισ, δακτυλογραφιςεισ, 

κωδικοποίθςθ και τεχνικι ςυνδρομι, και 

δαπάνεσ που ςχετίηονται με τισ δράςεισ που 

αποφαςίηει θ διοργανικι επιτροπι μετάφραςθσ 

και διερμθνείασ με ςτόχο τθν προϊκθςθ τθσ 

διοργανικισ ςυνεργαςίασ ςτον γλωςςικό κλάδο 

15.195.100 11.331.825 16.590.000 

Ρερίοδοι πρακτικισ άςκθςθσ, επιδοτιςεισ και 

ανταλλαγζσ υπαλλιλων (προορίηεται να καλφψει 

τθν αποηθμίωςθ και τα ζξοδα ταξιδιοφ και 

αποςτολϊν των αςκουμζνων, τισ δαπάνεσ που 

προκφπτουν από τθ διάκεςθ προςωπικοφ, τισ 

ενζργειεσ ςτον τομζα τθσ κατάρτιςθσ των 

διερμθνζων ςυνεδριάςεων και τθ χοριγθςθ 

υποτροφιϊν για τθν κατάρτιςθ και τθν 

επαγγελματικι τελειοποίθςθ διερμθνζων, τθν 

αγορά διδακτικοφ υλικοφ και τα ςυναφι ζξοδα) 

4.574.379 4.950.450 6.265.000 

Μακιματα γλωςςϊν και πλθροφορικισ 700.000 700.000 900.000 

ΣΥΝΟΛΟ 56.869.479 46.572.275 71.827.250 

 

Οι πιςτϊςεισ του Κοινοβουλίου κατά τα ζτθ 2005, 2006 και 2007 παρουςιάηουν οριςμζνεσ 

ιδιαιτερότθτεσ αναφορικά με τισ αυξομειϊςεισ των ποςϊν που διατίκενται. Μεγάλθ 

διαφορά εμφανίηεται ςτισ δαπάνεσ για τουσ διερμθνείσ των ςυνεδριάςεων, οι οποίεσ από 

το 2005 μζχρι το 2006 μειϊνονται κατά 18,7% (παρ’ όλο που ο αρικμόσ των επίςθμων 

γλωςςϊν παραμζνει ο ίδιοσ), ενϊ ςτθ ςυνζχεια αυξάνονται και πάλι. Ειδικότερα, οι 

πιςτϊςεισ του 2007 είναι κατά 32% πιο αυξθμζνεσ ςε ςχζςθ με αυτζσ του 2005, τθ ςτιγμι 

που ζχουν προςτεκεί μόνο τρεισ επιπλζον γλϊςςεσ. Επιπροςκζτωσ, αν επιχειριςουμε μία 

ςφγκριςθ520 των πιςτϊςεων για 11 επίςθμεσ γλϊςςεσ (ζτοσ 2003) με τισ πιςτϊςεισ για 20 

επίςθμεσ γλϊςςεσ (ζτοσ 2005) προκφπτει μία αφξθςθ τθσ τάξθσ του 49,2%, ενϊ αν τισ 

                                                           
520 Παξά ηηο φπνηεο δπζθνιίεο κε ηα δηαζέζηκα νηθνλνκηθά δεδνκέλα, ηηο κε δηαρσξηδφκελεο πηζηψζεηο θαη ηελ αθξίβεηα ησλ 

απνηειεζκάησλ πνπ ζα πξνθχςνπλ 
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ςυγκρίνουμε με το ποςό που διατίκεται για 23 επίςθμεσ γλϊςςεσ (ζτοσ 2007) θ αφξθςθ 

είναι 88,3%.  

Κοινοβοφλιο 2017-2018521 

Ονομαςία Ριςτϊςεισ 

2017 

Ριςτϊςεισ 

2018 

Δαπάνεσ για τθ διερμθνεία 46.244.000 50.801.533 

Ανάκεςθ μεταφραςτικϊν υπθρεςιϊν εκτόσ κεςμικοφ 

οργάνου 

8.196.000 8.696.000 

Μακιματα γλωςςϊν και πλθροφορικισ 670.000 800.000 

Ρερίοδοι πρακτικισ αςκιςεωσ, επιχορθγιςεισ και 

ανταλλαγζσ υπαλλιλων (προορίηεται για να καλφψει μεταξφ 

άλλων δαπάνεσ για τθν επιλογι, τθν πρόςλθψθ και τθν 

υποδοχι αςκουμζνων, δαπάνεσ που προκφπτουν από τθ 

διάκεςθ προςωπικοφ μεταξφ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου 

και του δθμόςιου τομζα, ενζργειεσ ςτον τομζα τθσ 

κατάρτιςθσ διερμθνζων ςυνεδριάςεων και μεταφραςτϊν, 

χοριγθςθ υποτροφιϊν για τθν κατάρτιςθ και τθν 

επαγγελματικι τελειοποίθςθ διερμθνζων και μεταφραςτϊν, 

τθν αγορά διδακτικοφ υλικοφ και τα ςυναφι ζξοδα 

6.806.500 7.197.900 

Επαγγελματικι επιμόρφωςθ (για τισ δαπάνεσ που 

ςχετίηονται με τθν επιμόρφωςθ, με ςτόχο τθ βελτίωςθ των 

ικανοτιτων του προςωπικοφ και τθσ επίδοςθσ και 

αποτελεςματικότθτασ του κεςμικοφ οργάνου, για 

παράδειγμα με γλωςςικά μακιματα για τισ επίςθμεσ 

γλϊςςεσ εργαςίασ) 

5.515.000 6.210.000 

ΣΥΝΟΛΟ 67.431.500 73.705.433 

 

                                                           
521 Κνηλνβνχιην, L 57/172 ηεο 28εο Φεβξνπαξίνπ 2018 
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Σε ςχζςθ με τθν κατάςταςθ που επικρατεί ςιμερα με 24 επίςθμεσ γλϊςςεσ και 

ςυγκρίνοντασ τισ πιςτϊςεισ των προχπολογιςμϊν για τα ζτθ 2017 και 2018, παρατθρείται 

αφξθςθ κατά 9,3%, χωρίσ όμωσ να ζχει αυξθκεί ο αρικμόσ των γλωςςϊν. Επιπλζον, αξίηει 

να αναφερκοφμε ςτα ποςά που πιςτϊνονται ϊςτε να λειτουργεί ςωςτά θ διερμθνεία, θ 

οποία όπωσ αναλφκθκε παραπάνω, είναι ιδιαίτερα ςθμαντικι για το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβοφλιο. Ππωσ προκφπτει λοιπόν, το ποςό που διατίκεται για τθ διερμθνεία ςε 11 

επίςθμεσ γλϊςςεσ (ζτοσ 2003) είναι 25.000.000, το οποίο αυξάνεται κατά πολφ (103,2%) 

για να λειτουργεί θ διερμθνεία ςε 24 επίςθμεσ γλϊςςεσ το 2018. 

 

Συνοψίηοντασ, μποροφμε να καταλιξουμε ςτα εξισ ςυμπεράςματα: 

1. Θ Επιτροπι είναι το όργανο, το οποίο δαπανά τα υψθλότερα ποςά για να 

λειτουργεί ςε κακεςτϊσ πολυγλωςςίασ. Είναι τζτοια θ διαφορά που οι 

πιςτϊςεισ για να καλυφκοφν οι ανάγκεσ τθσ ζχουν φτάςει ςτο εξαπλάςιο ςε 

ςφγκριςθ με αυτζσ για το Κοινοβοφλιο. 

2. Χωρίσ να μποροφμε να υπολογίςουμε το ακριβζσ κόςτοσ τθσ πολυγλωςςίασ 

για τα δφο όργανα, παρατθροφμε μία διαρκι αφξθςθ ςτισ πιςτϊςεισ χωρίσ 

απαραίτθτα να αυξάνεται ο αρικμόσ των γλωςςϊν. Ακόμα και ςε οριςμζνα 

ζτθ που πιςτϊκθκαν χαμθλότερα ποςά, φαίνεται πωσ αυτά καλφφκθκαν 

μετζπειτα με αυξιςεισ λίγο υψθλότερεσ του αναμενόμενου. Σε αυτό το 

πλαίςιο κα μποροφςαμε επίςθσ να παρατθριςουμε πωσ, όπωσ και ςε 

άλλουσ τομείσ πολιτικισ, ζτςι και ςτον γλωςςικό θ Ζνωςθ βρζκθκε ςχετικά 

απροετοίμαςτθ μπροςτά ςτθ μεγάλθ διεφρυνςθ του 2004. 

3. Ρροκαλεί ζκπλθξθ το ότι οριςμζνεσ πιςτϊςεισ για το γλωςςικό τομζα 

εξακολουκοφν να αυξάνονται τθ ςτιγμι που από το 2013 μζχρι και ςιμερα ο 

αρικμόσ των επίςθμων γλωςςϊν δεν ζχει μεταβλθκεί. Ειδικότερα, 

εξετάηοντασ τισ πιςτϊςεισ που προβλζπονται ςτο ςχζδιο του γενικοφ 

προχπολογιςμοφ για το 2019522 αναλογικά με αυτζσ του 2018 για τθν 

                                                           
522 Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ρέδην ηνπ γεληθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2019, Σφκνο 

3, Σκήκα ΙΙΙ, Δπηηξνπή, COM(2018) 600 ηεο 21εο Ινπλίνπ 2018 
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Επιτροπι, κα προςζξουμε ότι οι δαπάνεσ για τισ γλωςςικζσ υπθρεςίεσ 

αναμζνεται να αυξθκοφν περαιτζρω. Αντίκετα, οι πιςτϊςεισ για τισ δαπάνεσ 

διερμθνείασ του Κοινοβουλίου περιορίηονται523. Αυτό μασ οδθγεί ςτο 

ςυμπζραςμα πωσ θ Επιτροπι κα πρζπει να εξετάςει πιο προςεκτικά τισ 

τακτικζσ που ακολουκεί ςτον γλωςςικό τομζα. 

4. Τζλοσ, παρά το γεγονόσ ότι ο ςτόχοσ μασ ιταν να παρουςιάςουμε τισ 

προβλζψεισ και τισ προκζςεισ τθσ ΕΕ ςχετικά με τα ποςά που προτίκεται να 

δαπανά για τθν πολφγλωςςθ λειτουργία των δφο οργάνων, αξίηει να 

ςθμειωκεί θ ςθμαντικι διαφορά που προκφπτει μεταξφ πιςτϊςεων και 

εκτζλεςθσ. Το 2017 για παράδειγμα, οι δαπάνεσ για τισ γλωςςικζσ υπθρεςίεσ 

τθσ Επιτροπισ προβλεπόταν να ανζλκουν ςε 407.877.123524, ενϊ τελικά το 

ποςό αυξικθκε κατά 40 εκ. περίπου525. 

  

Για να κρίνουμε λοιπόν αν είναι υψθλό ι όχι το κόςτοσ κα πρζπει να γίνει μία αναλυτικι 

ςυγκριτικι ζρευνα που κα περιλαμβάνει μεταβλθτζσ όπωσ τον αρικμό διερμθνζων και 

μεταφραςτϊν, τον χρόνο διερμθνείασ και τον αρικμό ςελίδων, το περιεχόμενο και το είδοσ 

των κειμζνων, τισ προκεςμίεσ παράδοςθσ ςε ςυνάρτθςθ με τθν ποιότθτα, το επιπλζον 

υποςτθρικτικό προςωπικό, το προςωπικό που αςχολείται με τθ διδαςκαλία των γλωςςϊν 

και αυτό που αναλαμβάνει τθν τεχνικι υποςτιριξθ, υλικοτεχνικζσ υποδομζσ κ.α.. Με άλλα 

λόγια μία ςφγκριςθ ποςότθτασ και ποιότθτασ για το κάκε όργανο και το κάκε ζτοσ 

ξεχωριςτά ςε ςυνάρτθςθ με τον ιςχφοντα αρικμό των επίςθμων γλωςςϊν. Δεν είμαι 

ςίγουρθ αν και ςε αυτι τθν περίπτωςθ κα ιταν εφικτό να δθμιουργθκεί μία ςαφισ εικόνα, 

λόγω των εν γζνει δυςκολιϊν που υπάρχουν με τα ποιοτικά δεδομζνα και τθσ ςαφινειασ 

των ποςοτικϊν δεδομζνων από τα ίδια τα όργανα, αλλά και από τα Κράτθ-μζλθ. Αν κζλαμε 

δε να διαμορφϊςουμε μία ξεκάκαρθ άποψθ για το κόςτοσ που επιφζρει θ πολυγλωςςία, 

τότε κα ζπρεπε ςυμπλθρωματικά να προςδιοριςτοφν οι δαπάνεσ τθσ Ζνωςθσ και των 

Κρατϊν-μελϊν για τθ γλωςςικι πολιτικι που ακολουκείται. Για να μποροφμε λοιπόν να 

                                                           
523 Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ρέδην ηνπ γεληθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2019, Σφκνο 

1, Σκήκα Ι, Κνηλνβνχιην, COM(2018) 600 ηεο 21εο Ινπλίνπ 2018 
524 Δπξσπατθή Δπηηξνπή, L51/309 ηεο 28εο Φεβξνπαξίνπ 2017 
525 χκθσλα κε ην ρέδην ηνπ γεληθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2019 γηα ηελ 

Δπηηξνπή 
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ιςχυριηόμαςτε ότι θ Ζνωςθ ξοδεφει πολλά ι λίγα για αυτόν τον τρόπο λειτουργίασ κα 

πρζπει να λάβουμε υπόψθ όλεσ τισ παραπάνω παραμζτρουσ αναλογικά με μία τελευταία: 

πόςο ςθμαντικι κεωροφμε τελικά ότι είναι θ κζςθ όλων των επίςθμων γλωςςϊν μζςα ςτθν 

ΕΕ. Είναι ςίγουρο ότι θ πολυγλωςςία δθμιουργεί οικονομικά προβλιματα ςε ςχζςθ με τθν 

ολιγογλωςςία που κυριαρχεί ςτουσ άλλουσ οργανιςμοφσ, αλλά αν κεωριςουμε ότι θ 

μετάφραςθ είναι θ γλϊςςα τθσ Ζνωςθσ και υπάρχει θ επικυμία να διατθρθκεί θ 

πολυμορφία τθσ, τότε το κόςτοσ δεν εμφανίηεται και τόςο υψθλό. 

 

4. Σα λειτουργικά προβλήματα 

Πταν, πριν από 60 χρόνια, οικοδομοφνταν τα κεμζλια τθσ Κοινότθτασ με τζςςερισ επίςθμεσ 

γλϊςςεσ και λιγότερα Κράτθ-μζλθ ο πολυγλωςςικόσ διάλογοσ και θ λειτουργία ςε όλεσ τισ 

επίςθμεσ γλϊςςεσ ιταν εφικτά. Με τθν προςκικθ ςτθ ςυνζχεια επιπλζον γλωςςϊν 

άρχιςαν να διαφαίνονται οι πρϊτεσ ενδείξεισ ότι είναι δφςκολθ θ ςωςτι λειτουργία τθσ526, 

ενϊ ςιμερα είναι πλζον ξεκάκαρο ότι θ Ζνωςθ δεν μπορεί να λειτουργεί χωρίσ 

προβλιματα ταυτόχρονα ςε όλεσ. Θ γλϊςςα τθσ, όπωσ υποςτθρίχτθκε και παραπάνω, είναι 

θ μετάφραςθ, αλλά κι αυτι ακόμα δεν είναι δυνατό να εξυπθρετεί τόςουσ γλωςςικοφσ 

ςυνδυαςμοφσ. Ο περιοριςμόσ των γλωςςϊν που χρθςιμοποιοφνται ςε οριςμζνεσ 

περιπτϊςεισ ιταν αναπόφευκτοσ με δεδομζνθ τθν πίεςθ του χρόνου που υπάρχει ςτισ 

περιςςότερεσ διαδικαςίεσ, αλλά και τθν ζλλειψθ μεταφραςτϊν. Τα λειτουργικά 

προβλιματα λοιπόν που δθμιουργοφνται ςχετίηονται κατά κφριο λόγο με τισ εςωτερικζσ 

(τθν επικοινωνία μζςα ςτα όργανα και μεταξφ των οργάνων), αλλά και με τισ εξωτερικζσ (ό, 

τι αφορά τουσ πολίτεσ) ςχζςεισ τθσ ΕΕ. 

Το ςθμαντικότερο πρόβλθμα που δθμιουργείται ςτισ εςωτερικζσ ςχζςεισ είναι θ ζλλειψθ 

ενόσ άμεςου διαλόγου, το οποίο ζχει ςαν αποτζλεςμα τθν επιβράδυνςθ τθσ 

επικοινωνίασ527. Χαρακτθριςτικό παράδειγμα αποτελεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο528, το 

οποίο ζχει επιλζξει ςτισ βαςικζσ του ςυνεδριάςεισ να λειτουργεί ςε κακεςτϊσ πλιρουσ 

πολυγλωςςίασ. Θ μεταφορά του λόγου ςτα υπόλοιπα μζλθ γίνεται μζςω των διερμθνζων 

                                                           
526 R. Van Hoof-Haferkamp, Praxis und Probleme des Dolmetschens ζει. 62, ζην T. Bruha & H. J. Seeler (eds.), Die 

Europäische Union und ihre Sprachen, Nomos, Baden-Baden, 1998, 59  
527 C. Bodnar. Swiss, νπ. παξ., ζει. 97-98,  
528 Γηαζέζηκν ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+IM-

PRESS+20071017FCS11816+0+DOC+XML+V0//EN 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+IM-PRESS+20071017FCS11816+0+DOC+XML+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+IM-PRESS+20071017FCS11816+0+DOC+XML+V0//EN
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και με τθ χριςθ του απαραίτθτου εξοπλιςμοφ με όποια διαφορά μπορεί να ςυνεπάγεται 

αυτό από άποψθ χρόνου και ςωςτισ μεταφοράσ του περιεχομζνου και του φφουσ του 

ομιλθτι. Αυτι θ διαδικαςία περιορίηει από τθ μία μεριά τον ακροατι, ο οποίοσ ακοφει ςε 

διαφορετικό χρόνο τον ομιλθτι και θ όποια αντίδραςι του είναι πλζον ετεροχρονιςμζνθ. 

Ταυτόχρονα όμωσ περιορίηει και τον ομιλθτι, αφοφ ουςιαςτικά απευκφνεται άμεςα μόνο 

ςτον διερμθνζα, που μεταφράηει το λόγο του και βαςίηεται ςε αυτόν για τθν κατάλλθλθ 

απόδοςθ του φφουσ του λόγου του. Επιπλζον, τον περιορίηει ςτο περιεχόμενο των 

λεγόμενϊν του, επειδι ιδιωματιςμοί ι οτιδιποτε παραπζμπει ςτθ γλϊςςα και τθν 

κουλτοφρα του είναι πολφ επικίνδυνο να χακοφν ςτθ μεταφορά. Είναι μια διαδικαςία που 

τελικά καταλιγει να γίνεται πολφ μθχανικά αν τθν αντιπαρακζςουμε με τθν αντίςτοιχθ ςτα 

εκνικά κοινοβοφλια Στθ διεξαγωγι αυτισ τθσ διαδικαςίασ ςτο Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο ζχει 

πλζον χακεί θ αμεςότθτα, θ άμεςθ αντίδραςθ, θ απόκριςθ και ο διάλογοσ. Αυτό το 

πρόβλθμα είναι ικανό να κζςει ςε δίλθμμα ζναν ομιλθτι ςε ςχζςθ με τθν επιλογι τθσ 

γλϊςςασ που κα χρθςιμοποιιςει. Αφ’ ενόσ με τθν επιλογι τθσ μθτρικισ του γλϊςςασ 

υπεραςπίηεται το δικαίωμά του να χρθςιμοποιεί τθ γλϊςςα του ωσ μία από τισ επίςθμεσ 

γλϊςςεσ τθσ ΕΕ και δεν δίνει περικϊριο ςτθν απεμπόλθςθ αυτοφ του δικαιϊματοσ και κατ’ 

επζκταςθ ςτθν απϊλεια τομζων χριςθσ αυτισ τθσ γλϊςςασ και αφ’ ετζρου ελλοχεφει ο 

κίνδυνοσ να μθν εξυπθρετθκοφν απόλυτα οι επικοινωνιακζσ του ανάγκεσ529. 

Στισ περιπτϊςεισ τθσ περιοριςμζνθσ πολυγλωςςίασ, όπου ουςιαςτικά αναφερόμαςτε ςτθ 

χριςθ μόνο τθσ αγγλικισ και τθσ γαλλικισ, και οριςμζνεσ φορζσ τθσ γερμανικισ, 

δθμιουργοφνται επίςθσ προβλιματα. Στισ ςυνεδριάςεισ οργάνων που ζχουν επιλζξει να 

λειτουργοφν ςε ζνα κακεςτϊσ όπου γίνεται χριςθ ςυγκεκριμζνων γλωςςϊν (είτε με τθ 

μζκοδο SALT, Speak All, Listen Three – είτε με τθ χριςθ ενδιάμεςων γλωςςϊν530) μπορεί να 

επιτυγχάνεται υψθλότεροσ βακμόσ αμεςότθτασ, αλλά θ επικοινωνία πραγματοποιείται ςε 

γλϊςςα που δεν είναι θ μθτρικι για τα περιςςότερα μζλθ, με όποια προβλιματα 

ςυνεπάγεται αυτό. Αυτι θ πρακτικι εφαρμόηεται και ςτισ μεταφράςεισ, επίςθμεσ και μθ, 

όπου υπάρχει ο κίνδυνοσ να χακεί το νόθμα όταν εμπλζκονται τρεισ τουλάχιςτον γλϊςςεσ. 

Άλλωςτε, είναι ςυχνά τα προβλιματα παρανοιςεων και λανκαςμζνων μεταφράςεων και 

                                                           
529 H. Haberland, Μηθξέο θαη απεηινχκελεο γιψζζεο. Απεηιή γηα ηε γιψζζα ή γηα ηνλ νκηιεηή; , ζην Α. Φ. Υξηζηίδεο 

(επηκ.), νπ. παξ., ζει. 14 
530 C. J. W. Baaij, νπ. παξ., ζει. 62-63  
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διερμθνειϊν531, όταν δεν υπάρχει δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςτο πρωτότυπο κείμενο αφοφ, 

αν ςτθν πρϊτθ μετάφραςθ γίνει κάποιο λάκοσ, αυτό μεταφζρεται αυτόματα και ςτισ 

υπόλοιπεσ. Πταν οι προπαραςκευαςτικζσ διαδικαςίεσ και θ εκπόνθςθ ςχεδίων πολιτικισ 

και νομοκετικϊν πράξεων γίνονται ςε μία ωσ τρεισ γλϊςςεσ και μόνο ςτθν τελικι τουσ 

μορφι μεταφράηονται και ςτισ υπόλοιπεσ, δε γίνεται να μθν υπάρχουν παρεκκλίςεισ και 

πάντα οι χριςτεσ των υπόλοιπων γλωςςϊν κα διαβάηουν μία, όςο το δυνατόν καλι, 

μετάφραςθ. Και μεταξφ των οργάνων όμωσ θ επικοινωνία γίνεται ςε περιοριςμζνεσ 

γλϊςςεσ, το οποίο προκφπτει από τθ γνϊςθ γλωςςϊν, και ςυνικωσ ςυγκεκριμζνων 

γλωςςϊν, που κεωροφνται προαπαιτοφμενεσ κατά τθν κάλυψθ των κζςεων προςωπικοφ 

των οργάνων532. Είναι μία τακτικι, θ οποία ςυμβάλλει ςτον περιοριςμό του κόςτουσ και 

του ανκρϊπινου δυναμικοφ από τθ μία μεριά, αλλά αποκλείει άτομα υψθλϊν προςόντων 

που δε γνωρίηουν όμωσ τισ ςυγκεκριμζνεσ γλϊςςεσ ςτο απαιτοφμενο επίπεδο. 

Πςον αφορά τα λειτουργικά προβλιματα που προκφπτουν ςε ςχζςθ με τουσ πολίτεσ ζχουν 

κυρίωσ δφο όψεισ, αφοφ δθμιουργοφνται ηθτιματα και ςτισ περιπτϊςεισ τθσ πολφγλωςςθσ 

λειτουργίασ όπωσ εφαρμόηεται για να εξυπθρετεί τα δικαιϊματά τουσ, αλλά και ςτισ 

περιπτϊςεισ τθσ ολιγογλωςςίασ. Πταν θ ΕΕ καλείται να εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ τθσ 

απζναντι ςτουσ πολίτεσ και ςτισ κυβερνιςεισ μεταφράηοντασ πράξεισ και για επικοινωνία 

μαηί τουσ, τα προβλιματα εντοπίηονται κυρίωσ ςτο κζμα του χρόνου και δευτερευόντωσ 

τθσ ποιότθτασ. Τα μθ νομοκετικά κείμενα ι αυτά που πραγματεφονται κζματα πιο 

εξειδικευμζνα ι που ςχετίηονται με άλλεσ πτυχζσ τθσ Ζνωςθσ, πράξεισ και δράςεισ τθσ δε 

δθμοςιεφονται ςε όλεσ τισ επίςθμεσ γλϊςςεσ, αλλά μόνο ςε οριςμζνεσ. Αυτό είναι εφκολο 

να το διαπιςτϊςει κανείσ αν περιθγθκεί ςτισ διάφορεσ ςελίδεσ των οργάνων ςτο διαδίκτυο. 

Υπάρχουν τα πάντα ςτα αγγλικά και ζνασ μικρότεροσ αρικμόσ τουσ ςτα γαλλικά και ςτα 

γερμανικά, το οποίο τα κακιςτά μθ προςβάςιμα για ζνα ποςοςτό πολιτϊν. Το 2014 για 

παράδειγμα, οι 14 από τισ 33 Γενικζσ Διευκφνςεισ τθσ Επιτροπισ ζκαναν τισ δθμοςιεφςεισ 

τουσ μόνο ςτα αγγλικά, οι οχτϊ ςτα αγγλικά, τα γαλλικά και τα γερμανικά, μία ςε ζντεκα 

γλϊςςεσ και δζκα ςτισ 23 ι 24 επίςθμεσ533. Επιπλζον, ο μεγάλοσ αρικμόσ των γλωςςϊν και 

θ ανάγκθ για μετάφραςθ πολλζσ φορζσ αποτελοφν εμπόδιο ςτθν ανάλθψθ δράςθσ και 
                                                           
531 Translation in the European Union – Facts and figures 2013, 3 January 2014, δηαζέζηκν ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν: 

http://termcoord.eu/2014/01/translation-in-the-european-union-facts-and-figures-2013/ 
532 Βι. Αλαιπηηθφηεξα γηα ηα θξηηήξηα επηινγήο πξνζσπηθνχ J. Currall, νπ. παξ., ζει. 605-610  
533 M. Gazzola, Research Group in Languages and Economics („REAL‟ Group), Department of Education Studies of 

Humboldt-Universität zu Berlin & Institute for Ethnic Studies, Ljubljana, Slovenia, νπ. παξ., ζει. 33  

http://termcoord.eu/2014/01/translation-in-the-european-union-facts-and-figures-2013/
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υπεράςπιςθσ των δικαιωμάτων των πολιτϊν λόγω του κόςτουσ που πρζπει οι ίδιοι να 

επωμιςτοφν, παρά τισ όποιεσ προςπάκειεσ ζχουν γίνει να απλοποιθκοφν οριςμζνεσ 

διαδικαςίεσ για τθ διευκόλυνςι τουσ534. Ωςτόςο, πρζπει να ςθμειωκεί ότι ςτο πλαίςιο τθσ 

διευκόλυνςθσ τθσ ελεφκερθσ κυκλοφορίασ θ Ζνωςθ όντωσ καταβάλλει προςπάκειεσ για να 

απλοποιιςει κάποιεσ γραφειοκρατικζσ διαδικαςίεσ. Χαρακτθριςτικό παράδειγμα αποτελεί 

Κανονιςμόσ535, ο οποίοσ τζκθκε πρόςφατα ςε ιςχφ και αποςκοπεί ςτον περιοριςμό τθσ 

γραφειοκρατίασ και του κόςτουσ που υφίςτανται οι διακινοφμενοι πολίτεσ μζςω, μεταξφ 

άλλων, τθσ κατάργθςθσ τθσ υποχρζωςθσ προςκόμιςθσ μεταφράςεων των δθμόςιων 

εγγράφων και τθσ παροχισ πολφγλωςςων τυποποιθμζνων εντφπων αντ’ αυτϊν536. 

Ανάλογεσ δράςεισ που κα επεκτείνονται και ςε άλλεσ διαδικαςίεσ και τομείσ κα μποροφςαν 

να περιορίςουν τα λειτουργικά προβλιματα και να διευκολφνουν τθν κακθμερινότθτα των 

πολιτϊν τθσ ΕΕ. 

Ρζρα από τθν ανάγκθ ενθμζρωςθσ για τισ δράςεισ τθσ Ζνωςθσ, μζςα ςτο φάςμα 

λειτουργιϊν τθσ ςυμπεριλαμβάνεται και θ λειτουργία τθσ εςωτερικισ αγοράσ. Θ ΕΕ 

προωκεί τθ γνϊςθ πολλϊν γλωςςϊν ϊςτε να μποροφν οι πολίτεσ να ςυμμετάςχουν ςτθν 

αγορά και να είναι ανταγωνιςτικοί. Τα μονόγλωςςα άτομα λοιπόν και τα άτομα που μπορεί 

να χρθςιμοποιοφν μειονοτικζσ γλϊςςεσ ι να μθ γνωρίηουν τισ επίςθμεσ γλϊςςεσ ςε 

ικανοποιθτικό επίπεδο αποκλείονται ι περιορίηονται από τθ δραςτθριότθτα ςε αυτόν τον 

τομζα ι τουλάχιςτον γίνονται αυτόματα λιγότερο ανταγωνιςτικά. Αν και γίνονται 

προςπάκειεσ να ξεπεραςτοφν τα γλωςςικά εμπόδια ςτθν εςωτερικι αγορά και να υπάρχει 

ίςθ μεταχείριςθ, οι πολίτεσ εξακολουκοφν να αντιμετωπίηουν τισ διαφορετικζσ γλϊςςεσ ωσ 

αποτρεπτικό παράγοντα είτε λόγω αναςφάλειασ είτε λόγω κόςτουσ. 

Είναι ξεκάκαρο ότι θ Ζνωςθ δεν απευκφνεται ςτουσ μονόγλωςςουσ πολίτεσ τθσ, όταν 

πρόκειται για χριςτεσ γλωςςϊν εκτόσ τθσ αγγλικισ και τθσ γαλλικισ. Τουσ εξυπθρετεί ςτθ 

μθτρικι τουσ γλϊςςα μζχρι ζνα ςθμείο, αλλά δεν τουσ ςυμπεριλαμβάνει μζςα ςε όλεσ τισ 

εκφάνςεισ τθσ λειτουργίασ τθσ. Ραλιότερθ ζρευνα ζδειξε ότι ζνα ποςοςτό περίπου από 

26% μζχρι 49% ςε δείγμα 25 Κρατϊν-μελϊν αποκλείεται από τισ λειτουργίεσ τθσ Ζνωςθσ 

                                                           
534 E. A. Ontanu & E. Pannebakker, Tackling Language obstacles in cross-border litigation: the European order for payment 

and the European small claims procedure approach, ζει. 169, Erasmus Law Review, Volume 5, Issue 3 (2012)  
535 Καλνληζκφο (ΔΔ) 2016/1191 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 6εο Ινπιίνπ 2016, γηα ηελ 

πξνψζεζε ηεο ειεχζεξεο θπθινθνξίαο ησλ πνιηηψλ κέζσ ηεο απινχζηεπζεο ησλ απαηηήζεσλ γηα ηελ ππνβνιή νξηζκέλσλ 

δεκφζησλ εγγξάθσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 1024/2012, L 200/1 
536 Γηαδηθηπαθή πεγή: https://beta.e-justice.europa.eu/551/EL/public_documents?init=true 

https://beta.e-justice.europa.eu/551/EL/public_documents?init=true
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όταν αυτι χρθςιμοποιεί τα αγγλικά, τα γαλλικά και τα γερμανικά537. Είναι ζνα ποςοςτό το 

οποίο εμφανίηεται ιδιαίτερα υψθλό, ακόμα κι αν κεωριςουμε ότι ςτο μεταξφ ζχει πετφχει 

θ γλωςςικι πολιτικι που ακολουκεί ςτθν εκμάκθςθ γλωςςϊν και ζχει περιοριςτεί το 

ποςοςτό που δε γνωρίηει αυτζσ τισ γλϊςςεσ. Και όςο δεν καταφζρνει να λειτουργεί 

εγγφτερα ςτουσ λαοφσ τθσ και να μιλάει ςτθ γλϊςςα τουσ, τόςο τουσ απομακρφνει από 

αυτιν, αλλά και μεταξφ τουσ. 

Τζλοσ, μεταξφ των προβλθμάτων που αντιμετωπίηει θ ΕΕ κα πρζπει να προςτεκεί κι ζνα 

εξίςου ςθμαντικό με τα προθγοφμενα: αυτό των γλωςςϊν που δεν ςυγκαταλζγονται ςτισ 

επίςθμεσ τθσ Ζνωςθσ. Και φυςικά δεν αποτελοφν πρόβλθμα οι ίδιεσ οι γλϊςςεσ, αλλά ο 

τρόποσ που διαχειρίηεται το ηιτθμα και θ αςάφεια που δθμιουργείται ςε ςχζςθ με τθ 

γλωςςικι πολυμορφία που προωκεί θ Ζνωςθ538. Μζχρι αυτό το ςθμείο τθσ διατριβισ δεν 

ζχει γίνει εςκεμμζνα εκτενισ αναφορά ςτισ μειονότθτεσ, τισ μειονοτικζσ γλϊςςεσ και τουσ 

τρόπουσ που αντιμετωπίηονται από τθν Ζνωςθ για δφο κυρίωσ λόγουσ: υπάρχει μία 

εξαιρετικά πλοφςια και πολφ αξιόλογθ βιβλιογραφία ςε ςχζςθ με τισ μειονότθτεσ και τισ 

γλϊςςεσ τουσ με βάςθ τθν κατάςταςθ που ίςχυε κατά τα προθγοφμενα χρόνια. Σιμερα 

όμωσ ζχει διαμορφωκεί ζνα εντελϊσ διαφορετικό τοπίο. Σίγουρα δεν μποροφμε να 

αμφιςβθτιςουμε ότι μειονοτικι γλϊςςα αποτελεί θ βρετονικι αφοφ οι ομιλθτζσ τθσ δεν 

ζχουν τα προνόμια που ζχουν οι ομιλθτζσ των επίςθμων γλωςςϊν τθσ ΕΕ. Δε βρίςκονται 

όμωσ ςε μειονεκτικι κζςθ μζςα ςτθν Ζνωςθ και άλλεσ γλϊςςεσ, όπωσ θ ελλθνικι ι θ 

μαλτεηικι; Οι παραπάνω γλϊςςεσ μπορεί να μθ ςυγκαταλζγονται μεταξφ των μειονοτικϊν 

και να καλφπτονται από το φάςμα των πλεονεκτθμάτων των επίςθμων γλωςςϊν, αλλά 

είναι βζβαιο ότι μία λιγότερο ομιλοφμενθ γλϊςςα μειονεκτεί και χριηει ανάλογθσ 

προςταςίασ. Πταν, ακόμα και οι Γάλλοι, κεϊρθςαν ότι θ γλϊςςα τουσ απειλείται (από τθν 

αγγλικι, χωρίσ όμωσ αυτό να αναφζρεται ευκζωσ) και ζνιωςαν τθν ανάγκθ να ψθφίςουν 

νόμουσ για τθν προςταςία τθσ γαλλικισ539, πϊσ κα πρζπει να αντιδράςουν οι ομιλθτζσ 

λιγότερο χρθςιμοποιοφμενων γλωςςϊν; Οι πρακτικζσ τθσ Ζνωςθσ και ο τρόποσ λειτουργίασ 

τθσ ζχουν αποδείξει ότι ο φυςικόσ ομιλθτισ τθσ αγγλικισ ι τθσ γαλλικισ υπερτερεί του 

                                                           
537 M. Gazzola, Research Group in Languages and Economics („REAL‟ Group), Department of Education Studies of 

Humboldt-Universität zu Berlin & Institute for Ethnic Studies, Ljubljana, Slovenia, νπ. παξ., ζει. 34 
538 P. Yves, Managing or celebrating linguistic diversity in the EU?, ζει. 3, Institute for European studies, note de recherche 

no 03/04, 2004  
539 M. Strubell, ηάζεηο απέλαληη ζηε γιψζζα. Απνδπλάκσζε ησλ ηζρπξψλ γισζζψλ θαη ελίζρπζε ησλ αζζελψλ, ζην Α. Φ. 

Υξiζηίδεο (επηκ.), νπ. παξ., ζει. 170  
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ομιλθτι τθσ ςουθδικισ ςε πολλοφσ τομείσ. Για παράδειγμα, κα ςυναντιςει λιγότερεσ ι 

μθδαμινζσ δυςκολίεσ ςτθν επικοινωνία του για οποιοδιποτε λόγο και με οποιοδιποτε 

όργανο ι οργανιςμό, κα ζχει τθ δυνατότθτα να εργαςτεί πιο εφκολα μζςα ςτθν Ζνωςθ και 

κα ενθμερϊνεται πιο άμεςα και για περιςςότερα κζματα. Συνεπϊσ, για να καταλιξω ςτον 

δεφτερο λόγο μθ εκτενοφσ αναφοράσ ςτισ μειονοτικζσ γλϊςςεσ, ο βαςικόσ μου 

προβλθματιςμόσ ζγκειται ςτο ποιεσ γλϊςςεσ πρζπει να κεωροφμε ςιμερα ωσ μειονοτικζσ 

μζςα ςτθν ΕΕ. Στο πλαίςιο τθσ παγκοςμιοποίθςθσ και τθσ νζασ τάξθσ πραγμάτων που αυτι 

ζχει δθμιουργιςει και είναι επιτακτικό να ακολουκιςει θ Ζνωςθ, ζχουν αλλάξει και οι 

ςτάςεισ απζναντι ςτισ γλϊςςεσ, άρα το ηιτθμα κα πρζπει να εξεταςτεί κι από άλλθ οπτικι. 

Ο ςυνδυαςμόσ όλων των παραπάνω προβλθμάτων οδθγεί ςτθν αδυναμία εφρυκμθσ 

λειτουργίασ ςε όλεσ τισ επίςθμεσ γλϊςςεσ, γεγονόσ το οποίο κακιςτά αναγκαία τθν 

ανεφρεςθ μιασ λφςθσ. Θ Ζνωςθ ακολουκεί οριςμζνεσ πρακτικζσ για να αντιμετωπίςει τθν 

κατάςταςθ, χωρίσ όμωσ να τισ ζχει ενςωματϊςει μζςα ςτο γενικό πλαίςιο τθσ γλωςςικισ 

τθσ πολιτικισ. Στθ ςυνζχεια λοιπόν κα γίνει ςυηιτθςθ ςε ςχζςθ με τισ πικανζσ λφςεισ, 

κακϊσ και τα κετικά και αρνθτικά ςθμεία τουσ. 

 

5. Προτάςεισ - Λφςεισ 

Σφμφωνα με τθ ςχετικι με το γλωςςικό κακεςτϊσ και τθ γλωςςικι πολιτικι τθσ ΕΕ 

βιβλιογραφία540, κακϊσ και τθν εξζταςθ των μεκόδων που χρθςιμοποιοφν άλλοι 

πολφγλωςςοι οργανιςμοί για τθ διαχείριςθ τθσ πολυγλωςςίασ, κα μποροφςαμε να 

ςυνοψίςουμε τισ πικανζσ λφςεισ και να καταλιξουμε ςτθν ιδανικότερθ ωσ εξισ: 

                                                           
540 Βι. ελδεηθηηθά: Υ. Γ. Λάδνο, Δζληθέο γιψζζεο θαη επξσπατθή θνηλή, ζην Α. Φ. Υξηζηίδεο (επηκ.), νπ. παξ., Β. 

Σνθαηιίδνπ, Δπξσπατθή γισζζηθή πνιηηηθή. Θεσξία θαη πξάμε, ζην Α. Φ. Υξηζηίδεο (επηκ.), νπ. παξ., Ά. Φξαγθνπδάθε, 

Δπξσπατθή νινθιήξσζε, εζληθέο γιψζζεο θαη γισζζηθέο πνιηηηθέο, ζην Α. Φ. Υξηζηίδεο (επηκ.), νπ. παξ, U. Ammon, 

Κπξίαξρεο θαη θπξηαξρνχκελεο γιψζζεο ζηελ ΔΔ, ζην Α. Φ. Υξηζηίδεο (επηκ.), νπ. παξ., G. Andrássy, European integration 

and European languages: Will linguistic diversity be maintained?, 127 Studia Iuridica Auctoritate Universitatis Pecs 11, 

2001, C. J. W. Baaij, νπ. παξ., C. Bodnar Swiss, νπ. παξ., M. Gazzola, Managing multilingualism in the European Union: 

language policy evaluation for the European Parliament, Language Policy (2006), 5:393-417, E. Mac Aogain, «Μεγάιν» θαη 

«κηθξφ» ζηε γισζζηθή πνιηηηθή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζην Α. Φ. Υξηζηίδεο (επηκ.), νπ. παξ., R. Phillipson, Η ππφζρεζε 

θαη ε απεηιή ηεο αγγιηθήο σο «Δπξσπατθήο» γιψζζαο, ζην Α. Φ. Υξiζηηδεο (επηκ.), νπ. παξ., N. Saville & E. Gutierrez 

Eugenio, Research for cult committee-European strategy on multilingualism-Policy and implementation at the EU level, 

Directorate-General for internal policies, Policy Department B: Structural and cohesion policies, July 2016, C. Truchot, 

Γηεζλνπνίεζε, παγθνζκηνπνίεζε ησλ αληαιιαγψλ θαη δηάδνζε ησλ γισζζψλ ζηελ θνηλνηηθή Δπξψπε, ζην Α. Φ. Υξηζηίδεο 

(επηκ.), νπ. παξ., P. Yves, Managing or celebrating linguistic diversity in the EU?, Institute for European studies, note de 

recherche no 03/04, 2004 
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5.1. Θ χριςθ λιγότερων γλωςςϊν εργαςίασ 

Το ςφςτθμα τθσ ελεγχόμενθσ πολυγλωςςίασ εφαρμόηεται ιδθ από όλα τα κεςμικά όργανα, 

αφοφ περιορίηονται ςτθ χριςθ δφο ι τριϊν γλωςςϊν όταν πρόκειται για τθν επικοινωνία 

μεταξφ του προςωπικοφ, για τισ προπαραςκευαςτικζσ διαδικαςίεσ και για ιςςονοσ 

ςθμαςίασ διαβουλεφςεισ και κείμενα. Με αυτό τον τρόπο λειτουργίασ μειϊνεται το κόςτοσ, 

αφοφ περιορίηονται τα ζξοδα για μετάφραςθ και διερμθνεία. Επιπλζον, περιορίηονται οι 

αςάφειεσ και τα νομικά προβλιματα που δθμιουργοφνται κατά τθν ερμθνεία των 

νομοκετθμάτων, όπωσ ζχουν αναλυκεί προθγουμζνωσ, αλλά δεν εκλείπουν. Από τθν άλλθ 

μεριά, θ τρίγλωςςθ ι θ δίγλωςςθ λειτουργία ςτεροφν τθ δυνατότθτα από ζναν αρικμό 

πολιτϊν να ενθμερϊνονται για τισ πράξεισ που δεν είναι νομικά δεςμευτικζσ και κατά 

ςυνζπεια δε μεταφράηονται ςε όλεσ τισ επίςθμεσ γλϊςςεσ. Βζβαια, για οριςμζνα κείμενα 

γενικοφ ενδιαφζροντοσ παρζχονται μεταφράςεισ, ζςτω και ςτισ περιλιψεισ τουσ, κάτι το 

οποίο είναι εν μζρει ικανοποιθτικό για τουσ πολίτεσ που δε γνωρίηουν τισ δφο ι τρεισ πιο 

ςυχνά χρθςιμοποιοφμενεσ γλϊςςεσ των οργάνων. Δεν υφίςταται όμωσ ιςότθτα μεταξφ των 

πολιτϊν όταν οριςμζνοι ζχουν τθ δυνατότθτα να ενθμερϊνονται επαρκϊσ για τα 

πεπραγμζνα τθσ Ζνωςθσ, ενϊ άλλοι όχι. Επίςθσ δεν υφίςταται και ιςότθτα μεταξφ των 

γλωςςϊν όταν διαρκϊσ επιλζγονται οι ίδιεσ δφο ι τρεισ γλϊςςεσ. Μία λφςθ για να μθ 

δθμιουργοφνται ανιςότθτεσ και να αποδεικνφει θ ΕΕ τον ςεβαςμό τθσ ςτθν πολυγλωςςία 

κα ιταν θ εναλλαγι μεταξφ αυτϊν των γλωςςϊν, το οποίο κα κρατοφςε ςε χαμθλά 

επίπεδα το κόςτοσ, αλλά δε κα ιταν εφικτό οφτε για το προςωπικό τθσ οφτε για τθν 

πλειοψθφία των πολιτϊν. Ουςιαςτικά δθλαδι, όταν μιλάμε για περιοριςμζνθ 

πολυγλωςςία εννοοφμε ότι για να λειτουργεί ςωςτά κα πρζπει οι εργαηόμενοι τθσ Ζνωςθσ 

και όλοι οι πολίτεσ να γνωρίηουν απαραίτθτα αγγλικά και γαλλικά ι γερμανικά. Θ 

παραδοχι όμωσ αυτισ τθσ κατάςταςθσ από τθ μεριά τθσ ΕΕ δεν είναι δυνατι, αφοφ κίγει 

ευαίςκθτα πολιτικά αλλά και νομικά ηθτιματα. 

  

5.2.1. Θ χριςθ μίασ γλϊςςασ 
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Είναι αλικεια ότι θ χριςθ μίασ και μόνο γλϊςςασ κα περιόριηε κατά πολφ το κόςτοσ των 

γλωςςικϊν υπθρεςιϊν και κα βοθκοφςε ςτθ διαχείριςθ ςχεδόν όλων των μεταφραςτικϊν, 

νομικϊν και λειτουργικϊν προβλθμάτων που αναφζρκθκαν παραπάνω. Κα δθμιουργοφςε 

όμωσ τόςο ςοβαρά πρόςκετα προβλιματα που κα ιταν αδφνατο να αντιμετωπιςτοφν. Για 

να λειτουργιςει ςωςτά ζνα μονόγλωςςο κακεςτϊσ, κα ζπρεπε πρϊτα απ’ όλα να 

γνωρίηουν άπταιςτα αυτι τθ γλϊςςα όςοι βρίςκονται ςτουσ κόλπουσ τθσ ΕΕ. Για τουσ 

υπαλλιλουσ αποτελεί ιδθ προαπαιτοφμενο, οι ευρωβουλευτζσ όμωσ καλοφνται να 

επιδείξουν άλλεσ δεξιότθτεσ και όχι τισ γλωςςικζσ. Επιπροςκζτωσ κα ζπρεπε να 

ακολουκθκεί και θ ανάλογθ γλωςςικι πολιτικι που κα επζβαλε τθ γνϊςθ μιασ lingua 

franca. Είναι ζνα κζμα που διαρκϊσ ζρχεται ςτθν επιφάνεια τα τελευταία χρόνια, αλλά δεν 

αντιμετωπίηεται, επειδι αποτελεί ζνα εξαιρετικά ευαίςκθτο πολιτικό ηιτθμα και προκαλεί 

ζντονεσ αντιδράςεισ, παρά το γεγονόσ ότι ιδθ εφαρμόηεται ςαν πρακτικι μζςα ςτα 

όργανα.  

Αν θ Ζνωςθ προτιμοφςε αυτι τθ λφςθ, κα καλοφνταν να αποφαςίςει ποια γλϊςςα κα ιταν 

αυτι θ μία και μοναδικι που κα χρθςιμοποιοφςε, κάνοντασ επιλογι μεταξφ μιασ φυςικισ ι 

μιασ τεχνθτισ γλϊςςασ. Θ χριςθ μιασ τεχνθτισ γλϊςςασ541, όπωσ για παράδειγμα τθσ 

Esperanto που αποτελεί το πιο πετυχθμζνο εγχείρθμα μθ φυςικισ γλϊςςασ, ζχει το βαςικό 

πλεονζκτθμα ότι αποτελεί μία ουδζτερθ λφςθ αφοφ δεν ζχει φυςικοφσ ομιλθτζσ, και είναι 

εφκολθ ςτθν εκμάκθςθ και απλι ςτθ χριςθ ειδικότερα για τουσ ομιλθτζσ ευρωπαϊκϊν 

γλωςςϊν επειδι είναι εμπνευςμζνθ από αυτζσ. Ραρά τισ προοπτικζσ τθσ, δε ςυνάντθςε 

ευρεία αποδοχι με αποτζλεςμα να χρθςιμοποιείται μόνο από ζνα μικρό αρικμό ατόμων. 

Επιπλζον, επειδι καταςκευάςτθκε κυρίωσ για να εξυπθρετεί επικοινωνιακοφσ ςκοποφσ, κα 

ιταν ακατάλλθλθ για να καλφψει όλο το φάςμα των λειτουργιϊν τθσ ΕΕ. Κα ζπρεπε να 

ανακαταςκευαςτεί ι να εμπλουτιςτεί για να μπορζςουν να δθμιουργθκοφν κείμενα ςε 

αυτι τθ γλϊςςα. Ενϊ ζχουν μεταφερκεί λογοτεχνικά κείμενα, δεν ζχει ςυνταχκεί για 

παράδειγμα κάποια ςυνκικθ542, ςυνεπϊσ το πικανότερο είναι ότι κα δθμιουργοφνταν 

προβλιματα ςτθ μεταφορά του νομικοφ κεκτθμζνου τθσ ΕΕ. Τζλοσ, αρνθτικό ςτοιχείο 

αποτελεί το ότι δε φζρει κάποια πολιτιςμικά ςτοιχεία που κα τθ ςυνζδεαν με τουσ πολίτεσ, 

                                                           
541 Directorate-General for Translation, European Commission, Lingua Franca: Chimera or reality? , Publications Office of 

the European Union, Luxembourg 2010, ζει. 21-23  
542 J. K. Gamble, L. Kolb & C. Graml, Choice of official text in multilateral treaties: the interplay of law, politics, language, 

pragmatism and (multi)-nationalism, 12 Santa Clara J. Int‟I L. 29 (2014), ζει. 32 
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ϊςτε να τθν οικειοποιθκοφν και να τθν εντάξουν ςτθν κακθμερινότθτά τουσ. Φαίνεται 

λοιπόν ότι θ χριςθ μιασ τεχνθτισ γλϊςςασ μάλλον δεν αποτελεί λφςθ αφοφ δθμιουργεί 

δυςκολότερα προβλιματα, τα οποία τθν κακιςτοφν ανζφικτθ.  

Θ χριςθ μίασ και μοναδικισ φυςικισ γλϊςςασ ςυνιςτά το μεγαλφτερο πρόβλθμα από 

οποιοδιποτε ζχει ςυηθτθκεί μζχρι αυτό το ςθμείο, αφοφ αποκλείεται να ςυμφωνιςουν 

όλα τα Κράτθ-μζλθ ςτθν κυριαρχία μίασ γλϊςςασ και κατ’ επζκταςθ ενόσ πολιτιςμοφ κι 

ενόσ κράτουσ. Ακόμα κι αν ςυνζβαινε αυτό, κα κατζρρεε το οικοδόμθμα τθσ Ζνωςθσ όπωσ 

το οραματίςτθκαν αρχικά οι δθμιουργοί του ωσ δθμοκρατικι ζνωςθ πολιτϊν και κρατϊν, 

όπου υπάρχει ιςοτιμία και δεν επιδιϊκεται θ ομογενοποίθςθ, αλλά ο ςεβαςμόσ ςτθν 

διαφορετικότθτα. Με βάςθ τθν ιςχφουςα κατάςταςθ κα ζπρεπε θ ΕΕ να κακιερϊςει 

φανερά και τα κράτθ να αποδεχτοφν ωσ μοναδικι επίςθμθ γλϊςςα τθν αγγλικι, θ οποία 

ιδθ χρθςιμοποιείται από τθν πλειοψθφία των πολιτϊν και ανεπίςθμα είναι θ κφρια 

γλϊςςα ςτο εςωτερικό των οργάνων τθσ Ζνωςθσ. Θ αγγλικι δεν ζχει επικρατιςει όμωσ 

μόνο ςτθν ΕΕ, κακϊσ αποτελεί τθ γλϊςςα εργαςίασ ι μία από τισ γλϊςςεσ εργαςίασ ςε 

όλουσ τουσ διεκνείσ οργανιςμοφσ. Φαντάηει λοιπόν ωσ θ καλφτερθ επιλογι αν θ Ζνωςθ 

επικυμοφςε να πορευτεί με μία μόνο επίςθμθ γλϊςςα. Ρϊσ όμωσ ζχει καταφζρει μία 

γλϊςςα να επικρατιςει και να αςκιςει τθν επιρροι τθσ ςε τζτοιο βακμό; 

 

5.2.2. Θ πολυγλωςςία τθσ ΕΕ ωσ αναςχετικόσ παράγων ςτθν επικράτθςθ τθσ 

αγγλικισ γλϊςςασ ςτισ διεκνείσ ςχζςεισ  

Για να διερευνθκεί θ επικράτθςθ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ πρζπει πρϊτα απ’ όλα να γίνει μία 

ςφντομθ αναφορά ςτουσ ομιλθτζσ που τθ ςτθρίηουν διεκνϊσ. Αρχικά, είναι τα άτομα που 

τθ χρθςιμοποιοφν ωσ πρϊτθ γλϊςςα (ςτισ περιοχζσ όπου αποτελεί τθν πρϊτθ επίςθμθ), 

αλλά και τα άτομα που τθ χρθςιμοποιοφν ωσ δεφτερθ γλϊςςα (ςτισ περιοχζσ όπου 

αποτελεί τθ δεφτερθ επίςθμθ ι ζχει μια ειδικι κζςθ). Επιπλζον, υπολογίηονται και οι 

ομιλθτζσ τθσ, οι οποίοι τθ χρθςιμοποιοφν ωσ ξζνθ γλϊςςα, και μάλιςτα ςε αυτι τθν 

περίπτωςθ ο αρικμόσ τουσ είναι πολλαπλάςιοσ των φυςικϊν ομιλθτϊν. Αν δε, 

ςυμπεριλάβουμε και όλουσ τουσ ομιλθτζσ των γλωςςϊν που ζχουν ωσ ςθμείο αναφοράσ 
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τθν αγγλικι (κρεολϊν και pidgin), τότε αντιλαμβανόμαςτε τθν τεράςτια εξάπλωςθ αυτισ 

τθσ γλϊςςασ ςε όλο τον πλανιτθ. 

Ο λόγοσ για τθν κυριαρχία αυτισ τθσ γλϊςςασ ςε παγκόςμιο επίπεδο δεν είναι μόνο ζνασ, 

αφοφ θ κζςθ που κατζχει ςιμερα οφείλεται ςε ζνα ςυνδυαςμό αιτιϊν και ςυγκυριϊν. Αν 

ανατρζξουμε ιςτορικά, κα διαπιςτϊςουμε πωσ θ διάδοςι τθσ μπορεί να οφείλεται κατά 

ζνα μζροσ ςτθν αποικιοκρατία και ςτθν εξάπλωςθ τθσ βρετανικισ αυτοκρατορίασ, και 

αργότερα ςτθν άςκθςθ πετυχθμζνθσ πολιτιςτικισ διπλωματίασ από τθ μεριά τθσ Μεγάλθσ 

Βρετανίασ και ςτθν επιρροι των Θνωμζνων Ρολιτειϊν. Είναι αλικεια πωσ το 

μεταναςτευτικό ρεφμα προσ τθ βόρεια Αμερικι, θ αποικιακι πολιτικι τθσ βρετανικισ 

αυτοκρατορίασ και θ εξάπλωςθ προσ τθν Αφρικι και τθν Αςία ςυνζβαλαν ςτθ διάδοςθ και 

επικράτθςι τθσ. Αξίηει να ςθμειωκεί πωσ, παρά το γεγονόσ ότι όταν αναφερόμαςτε ςτθν 

αγγλικι γλϊςςα ςυνικωσ εννοοφμε τθ βρετανικι ι τθν αμερικανικι (ωσ γλωςςικζσ 

ποικιλίεσ – language varieties), υπάρχουν κι άλλεσ γλωςςικζσ ποικιλίεσ τθσ που 

χρθςιμοποιοφνται ωσ πρϊτεσ γλϊςςεσ ςε χϊρεσ όπωσ θ Αυςτραλία, θ Νζα Ηθλανδία, ο 

Καναδάσ, θ Νότια Αφρικι και θ Λρλανδία543. Επιπλζον κατζχει ςθμαντικι κζςθ και ςε άλλεσ 

χϊρεσ όπωσ θ Λνδία, θ Κζνυα και οι Φιλιππίνεσ. Οι οικονομικζσ και πολιτικζσ ςχζςεισ που 

είχαν αναπτυχκεί με αυτζσ τισ περιοχζσ βοικθςαν όχι μόνο ςτθ διάδοςι τθσ, αλλά και ςτθν 

αφξθςθ τθσ ςπουδαιότθτάσ τθσ. Θ εξάπλωςι τθσ ωςτόςο δε ςταμάτθςε με τθ διάλυςθ τθσ 

αποικιοκρατίασ, αλλά ςτθν πορεία ενιςχφκθκε ακόμα περιςςότερο. Αυτό άλλωςτε κεωρϊ 

πωσ είναι και το ςθμείο που θ γαλλικι γλϊςςα άρχιςε να χάνει ζδαφοσ και αναδείχκθκε θ 

αγγλικι. Ενϊ κατά τθ διάρκεια τθσ αποικιοκρατίασ και οι δφο χϊρεσ πζτυχαν πολιτιςμικι 

διείςδυςθ και διάδοςθ, ο Β’ παγκόςμιοσ πόλεμοσ και ο Ψυχρόσ πόλεμοσ ςθματοδότθςαν 

τθν τφχθ που κα είχαν αυτζσ οι δφο γλϊςςεσ ςτο μζλλον. Ζτςι, ςθμαντικό ρόλο ζπαιξε θ 

ουςιαςτικι ςυμβολι τθσ Βρετανίασ και των ΘΡΑ ςτθν ζκβαςθ του Β’ παγκοςμίου πολζμου, 

και θ ανάδειξθ τθσ τελευταίασ ωσ υπερδφναμθσ με το πζρασ του πολζμου. Τότε, ιταν και θ 

κατάλλθλθ ςτιγμι για να επιδιϊξει θ Βρετανία, θ οποία είχε χάςει πλζον τθ δφναμθ του 

παρελκόντοσ, ςφςφιγξθ των ςχζςεων με τισ ΘΡΑ, με τισ οποίεσ είχε ιδθ ςτενζσ πολιτικζσ 

και πολιτιςτικζσ ςχζςεισ544. Με το τζλοσ και του Ψυχροφ πολζμου επιβεβαιϊκθκε πλζον θ 

                                                           
543 J. Algeo & T. Pyles, The origins and development of the English language, Fifth Edition, Thomson Wadsworth, USA 

2005, ζει. 222 
544 Υ. Κξεκκπδάο, Ο εμεπξσπατζκφο ηεο εζληθήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο: νη πεξηπηψζεηο ηεο Γαιιίαο θαη ηεο Μεγάιεο 

Βξεηαλίαο, ΔΚΠΑ 2013, ζει. 411 
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εδραίωςθ των ΘΡΑ, ο δυτικόσ πολιτιςμόσ και ο φιλελεφκεροσ καπιταλιςμόσ με μζςο 

ζκφραςισ τουσ κυρίωσ τθν αγγλικι γλϊςςα. 

Τα προαναφερκζντα αποτελοφν ζνδειξθ τθσ πολιτιςτικισ διπλωματίασ ιπιασ ιςχφοσ που 

αςκικθκε, θ οποία κα αναλυκεί και παρακάτω. Ο όροσ «ιπια ιςχφσ» εμφανίςτθκε ςτα τζλθ 

του 1980, αποδίδεται ςτον Joseph Nye545 και ςχετίηεται με τθν πεικϊ και τθ διαμόρφωςθ 

προτίμθςθσ μζςω τθσ κελκτικότθτασ τθσ κουλτοφρασ και τθσ πολιτικισ χρθςιμοποιϊντασ 

αξίεσ όπωσ θ δθμοκρατία, τα ανκρϊπινα δικαιϊματα και οι ατομικζσ ελευκερίεσ, και 

ςυνεπάγεται τθ ςυνεργαςία με άλλα κράτθ ι φορείσ. Θ πολιτιςτικι διπλωματία αφορά ςτθ 

ςφνδεςθ του πολιτιςμοφ με τισ διεκνείσ ςχζςεισ, είναι εν ςυντομία θ άςκθςθ διπλωματίασ 

μζςω του πολιτιςμοφ. «Η άςκθςθ εξωτερικισ πολιτικισ μιασ χϊρασ, με τθν ανάλθψθ και 

υλοποίθςθ πολιτιςτικϊν δραςτθριοτιτων, με ςτόχευςθ τθ βελτίωςθ και ςφςφιγξθ των 

διακρατικϊν ςχζςεων ςυνιςτά πολιτιςτικι διπλωματία», είναι θ άςκθςθ κεμιτισ επιρροισ 

με τθ χριςθ πολιτιςτικϊν ςτοιχείων όπωσ θ γλϊςςα, οι τζχνεσ ι οι αξίεσ και «ςυνεχίηει τισ 

προςπάκειεσ τθσ εξωτερικισ πολιτικισ, όταν οι άλλοι δρόμοι οι πιο παραδοςιακοί δεν 

επαρκοφν ι ζχουν πάψει να είναι ανοικτοί»546. Λαμβάνει χϊρα μεταξφ κρατϊν, αςκείται 

από δθμόςιουσ ι ιδιωτικοφσ φορείσ και ΜΚΟ και μπορεί να είναι διμερισ ι πολυμερισ. 

Σφμφωνα με τον Κουςκουβζλθ547 ο πολιτιςμόσ μπορεί να λειτουργιςει ωσ εργαλείο ςτθν 

άςκθςθ τθσ εξωτερικισ πολιτικισ, ςυνεπϊσ οι χϊρεσ με πλοφςιο πολιτιςμό και παράδοςθ 

είναι προνομιοφχεσ και κα πρζπει να υπερζχουν ςτθν άςκθςθ τθσ πολιτιςτικισ 

διπλωματίασ. Με βάςθ αυτό βζβαια γεννϊνται απορίεσ ςε ςχζςθ με τθν πολιτιςτικι 

διπλωματία των ΘΡΑ και τθν ιςχυρι κζςθ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ ωσ ζκφανςθ του 

πολιτιςμοφ. Δεν αναφζρομαι βζβαια ςε καμία περίπτωςθ και δε κζλω να κίξω τουσ 

εξαιρετικά ςθμαντικοφσ πολιτιςμοφσ των γθγενϊν λαϊν τθσ Αμερικισ. Αναφζρομαι, όμωσ, 

ςτθ ςθμερινι τθσ κουλτοφρα, όπωσ εξελίχκθκε κατά τθν διάρκεια των χρόνων, αφοφ, αν 

ανατρζξουμε ςτθν ιςτορία τθσ, κα διαπιςτϊςουμε πωσ πρόκειται για ζνα κράμα 

πολιτιςμϊν με ςυςτατικό και μελλοντικά επικρατζςτερο ςτοιχείο τον βρετανικό πολιτιςμό. 

Αφτθ θ ιδιόρρυκμθ ςχζςθ μεταξφ ΘΡΑ και ΘΒ και θ πετυχθμζνθ ανταλλαγι πολιτιςμοφ και 

δφναμθσ ζχουν ωσ αποτζλεςμα τθ διαμόρφωςθ τθσ ςθμερινισ κατάςταςθσ. 

                                                           
545 J. Nye, Ήπηα ηζρχο. Σν κέζν επηηπρίαο ζηελ παγθφζκηα πνιηηηθή, Δθδφζεηο Παπαδήζε, Αζήλα 2005 
546 Ν. Βαζηιεηάδεο, Κεθάιαην 1. Πνιηηηζηηθή δηπισκαηία. Ιζηνξηθή αλαδξνκή. Οξηζκνί, ζην Ν. Βαζηιεηάδεο & . 

Μπνπηζηνχθε, Πνιηηηζηηθή δηπισκαηία. Διιεληθέο θαη Γηεζλείο δηαζηάζεηο, δηαζέζηκν ζην www.kallipos.gr, ζει.15 
547 Η. Κνπζθνπβέιεο, Μία νιηζηηθή πξνζέγγηζε ζηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή, Μαθεδνλία, 25 Οθησβξίνπ 2009, ζει. 75, 

δηαζέζηκν ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν: http://www.kouskouvelis.gr/site/arthra-gnomis/kouskouvelis-exoteriki-politiki/item/92 

http://www.kallipos.gr/
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Ωσ υπαίτιο τθσ διάδοςθσ και κακιζρωςθσ του πολιτιςμοφ και τθσ γλϊςςασ τθσ κεωρϊ τθ 

Βρετανία και τθν πετυχθμζνθ (κρίνοντασ εκ του αποτελζςματοσ) πολιτιςτικι διπλωματία 

που άςκθςε. Θ αγγλικι γλϊςςα μπορεί να κυριαρχεί και ςτισ ΘΡΑ, αλλά ςίγουρα δεν ιταν 

αυτζσ που ευκφνονται για αυτι τθν κατάςταςθ, αφοφ θ εξωτερικι τουσ πολιτικι ςίγουρα 

δεν είναι ιπιασ ιςχφοσ. Θ όποια πολιτιςτικι διπλωματία ι καλφτερα πολιτιςτικι κατάκτθςθ 

μπορεί να άςκθςαν περιορίςτθκε ςτισ ςθμαντικζσ για αυτζσ χρονικζσ περιόδουσ (Β’ 

παγκόςμιο πόλεμο, Ψυχρό πόλεμο και μετά από τα γεγονότα τθσ 11θσ Σεπτεμβρίου), 

ςυνδζκθκε με τθν άςκθςθ δθμόςιασ διπλωματίασ, είχε άλλθ μορφι και ταυτίςτθκε με μία 

ιδεολογικι προπαγάνδα548. Επειδι όμωσ θ βία δεν ζχει κζςθ ςτθν πολιτιςτικι διπλωματία 

και κεωρϊ πωσ ο πολιτιςμόσ και θ γλϊςςα δεν επιβάλλονται, κα ςτακϊ ςτθ διπλωματία 

τθσ Βρετανίασ. 

Θ αγγλικι αποτελεί τθ γλϊςςα μιασ χϊρασ που κατζχει οικονομικι και πολιτικι δφναμθ, 

αλματϊδθ τεχνολογικι και βιομθχανικι ανάπτυξθ και εξζλιξθ ςτον τομζα του εμπορίου. 

Συνεπϊσ, όςο ανταγωνιςτικότερθ είναι μία χϊρα τόςο ανταγωνιςτικότερθ είναι και θ 

γλϊςςα τθσ, αφοφ πλζον αποκτά διαφορετικό κφροσ και κζςθ ςε ςφγκριςθ με τισ 

υπόλοιπεσ. Εκτόσ όμωσ από τθ ςτενι ςφνδεςθ τθσ αγγλικισ με το καπιταλιςτικό οικονομικό 

ςφςτθμα, πρζπει να ςυνυπολογίςουμε και τθ ςχζςθ τθσ με τθν ψυχαγωγία, τα μζςα και 

ειδικότερα το διαδίκτυο, τα οποία είναι προςβάςιμα και απευκφνονται ςτθν πλειοψθφία 

των ανκρϊπων. Εφόςον θ γλϊςςα φζρει και πολιτιςτικά ςτοιχεία και αποτελεί μζςο 

διάδοςθσ τθσ κουλτοφρασ και του τρόπου ςκζψθσ ενόσ λαοφ, θ ψυχαγωγία και το 

διαδίκτυο είναι τα καλφτερα μζςα για τθ διάδοςι τουσ ςτο ευρφ κοινό. Ραρατθροφμε 

διαρκϊσ γφρω μασ τθν επικράτθςθ τθσ αγγλικισ ςτθν τθλεόραςθ και τισ ιςτοςελίδεσ∙ ακόμα 

και μια απλι περιιγθςθ ςτο διαδίκτυο ι χριςθ του υπολογιςτι κακίςταται δφςκολθ για 

κάποιον που δε γνωρίηει βαςικά αγγλικά. Με τθ χριςθ των μζςων που απευκφνονται ςτο 

ευρφ κοινό, ςυνειδθτά ι αςυνείδθτα κάποιεσ φορζσ πραγματοποιείται πρόςλθψθ 

μθνυμάτων, τα οποία ζχουν ςυγκεκριμζνο ςκοπό, και επθρεαςμόσ των αντιλιψεων. Ζτςι 

λοιπόν, μπορεί να κεωρθκεί ωσ μια μορφι άςκθςθσ δθμόςιασ διπλωματίασ, θ οποία ςε 

οριςμζνεσ περιπτϊςεισ και χρονικζσ περιόδουσ μπορεί να πάρει και τθ μορφι 

προπαγάνδασ. 

                                                           
548 Βι. αλαιπηηθφηεξα Ν. Βαζηιεηάδεο, Κεθάιαην 3. Η δηκεξήο πνιηηηζηηθή δηπισκαηία, ζην Ν. Βαζηιεηάδεο & . 

Μπνπηζηνχθε, νπ. παξ., ζει. 53-55 
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Επιπλζον, δε κα πρζπει να ξεχνάμε και τον κακοριςτικό ρόλο του Βρετανικοφ Συμβουλίου 

ςτθν εδραίωςθ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ. Ο ςκοπόσ του και οι δράςεισ του για χρόνια 

βοικθςαν ουςιαςτικά ςτθ διαμόρφωςθ τθσ ςθμερινισ κατάςταςθσ. Δθμιουργικθκε τθν 

περίοδο κατά τθν οποία θ επιρροι τθσ Βρετανίασ ζχανε ζδαφοσ, ενϊ αντίκετα αναδφονταν 

ο κομμουνιςμόσ και ο φαςιςμόσ και ςκοπόσ του ιταν θ δθμιουργία κετικϊν 

ςυναιςκθμάτων προσ το λαό τθσ Βρετανίασ, τθ φιλοςοφία και τον τρόπο ηωισ και θ 

ευνοϊκι αντιμετϊπιςθ τθσ εξωτερικισ τθσ πολιτικισ549. Ειδικότερα, ςτο Βαςιλικό Διάταγμα 

του 1993 (ωσ ςυμπλθρωματικό ςε αυτό του 1940)550 αναφζρονται μεταξφ άλλων ωσ ςτόχοι 

θ προϊκθςθ τθσ γνϊςθσ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ και των πολιτιςτικϊν ςχζςεων μζςω τθσ 

ςυνεργαςίασ ςτον επιςτθμονικό, τεχνολογικό και εκπαιδευτικό τομζα. Αν ανατρζξουμε ςτα 

ιςτορικά αρχεία του Βρετανικοφ Συμβουλίου και τθ δράςθ του, ςυμπεραίνουμε πωσ 

αποτελεί μθχανιςμό άςκθςθσ πολιτιςτικισ διπλωματίασ, θ αποςτολι του είναι και 

πολιτικι, θ οποία εντάςςεται ςτο πλαίςιο τθσ γενικότερθσ εξωτερικισ πολιτικισ που 

αςκείται από τθ Βρετανία, και ςτοχεφει ςτθν προϊκθςθ των βρετανικϊν ςυμφερόντων 

χρθςιμοποιϊντασ τθ γλϊςςα και τον πολιτιςμό. Ζτςι, κακιςτά μια μεγάλθ μερίδα πολιτϊν 

του κόςμου, και ιδιαίτερα νζων, άτυπουσ πρζςβεισ τθσ Βρετανίασ επικοινωνϊντασ τισ 

αντιλιψεισ, τον πολιτιςμό και τθ γλϊςςα τθσ. 

Είναι αλικεια πωσ και θ εκπαίδευςθ (θ οποία ςυγκαταλζγεται ςτουσ τομείσ δράςεισ του 

Βρετανικοφ Συμβουλίου) αναδεικνφεται ωσ ςθμαντικό εργαλείο για τθν επικράτθςθ μιασ 

γλϊςςασ και των ςτοιχείων που αυτι φζρει. Ζρευνεσ τθσ Eurostat αναφορικά με τισ 

γλϊςςεσ που διδάςκονται οι μακθτζσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ των 

Κρατϊν-μελϊν τθσ ΕΕ παρουςιάηουν το ποςοςτό των ατόμων που μακαίνουν τθν αγγλικι 

γλϊςςα να αγγίηει μζχρι και το 100% ςε κάποιεσ χϊρεσ (Eurostat, 2010 & Eurostat, 2014). 

Σε άλλεσ ζρευνεσ φαίνεται πωσ θ κυριαρχία τθσ αγγλικισ μζςα ςτθν εκπαίδευςθ ενιςχφεται 

ακόμα περιςςότερο, και ιδιαίτερα από πολφ νεαρι θλικία, και αποτελεί ακόμα τθν πρϊτθ 

επιλογι ςε υψθλά ποςοςτά μακθτϊν και φοιτθτϊν ςε περιπτϊςεισ όπου δεν είναι 

υποχρεωτικι θ εκμάκθςι τθσ (Eurydice, 2005 & Eurydice, 2012). Επιπλζον, οι δράςεισ του 

Βρετανικοφ Συμβουλίου ζχουν επεκτακεί και ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ με αποτζλεςμα 

τθσ εκπαιδευτικισ διπλωματίασ που αςκεί τθν προςζλκυςθ κοινοφ για να φοιτιςει ςτα 
                                                           
549 χκθσλα κε ηελ Δηήζηα Αλαθνξά ηνπ 1940-41. Γηαζέζηκν ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν: https://www.britishcouncil.org/about-

us/history 
550Γηαζέζηκν ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν: https://www.britishcouncil.org/sites/default/files/royalcharter.pdf 
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εκπαιδευτικά ιδρφματα, τθ χοριγθςθ υποτροφιϊν για ςπουδζσ, τθν ενίςχυςθ μεταξφ των 

εκπαιδευτικϊν ανταλλαγϊν παγκοςμίωσ και τθ διδαςκαλία των μακθμάτων ςτθν αγγλικι. 

Φυςικά τα παραπάνω δεν τα παρατθροφμε μόνο ςτισ ΘΡΑ και το Θνωμζνο Βαςίλειο, αφοφ 

θ επιρροι τουσ αςκείται και θ δραςτθριοποίθςι τουσ επεκτείνεται ςε εκπαιδευτικά 

ιδρφματα ςε όλο τον κόςμο. Είναι χαρακτθριςτικά τα αποτελζςματα δειγματολθπτικισ μασ 

ζρευνασ ςτισ διμερείσ ςυμβάςεισ με αλλοδαπζσ νομικζσ ςχολζσ, που ζχει ςυνάψει θ Νομικι 

Σχολι του Δθμοκρίτειου Ρανεπιςτιμιου Κράκθσ όπου εκπονικθκε θ παροφςα μελζτθ, ςτο 

πλαίςιο του Ρρογράμματοσ Erasmus+ και αφοροφν κινθτικότθτα διδαςκόντων και 

διδαςκομζνων: Σε ςφνολο είκοςι μιασ (21) ςυμβάςεων με ςχολζσ, χωρϊν των οποίων θ 

επίςθμθ γλϊςςα δεν είναι θ αγγλικι (Βζλγιο, Γερμανία, Ολλανδία, Λταλία, Τουρκία και 

Κφπροσ), δεκατρείσ (13) προςφζρουν το ςφνολο ι μζροσ των διδαςκομζνων μακθμάτων ςε 

αλλοδαποφσ φοιτθτζσ ςτθν αγγλικι γλϊςςα. Χαρακτθριςτικότερθ είναι θ περίπτωςθ των 

γερμανικϊν ςχολϊν, όπου ςε ςφνολο πζντε (5) ςυμβάςεων οι τζςςερισ (4) προςφζρουν 

αγγλόφωνο πρόγραμμα ςπουδϊν ςε αλλοδαποφσ φοιτθτζσ (Κολωνία, Κίελο, Μαρβοφργο 

και Κόνςτανη). Οι λόγοι είναι προφανείσ αφοφ αν δεν ανταποκρικοφν ςτθν αυξανόμενθ 

κυριαρχία τθσ αγγλικισ γλϊςςασ και ςτθν ανϊτατθ εκπαίδευςθ κινδυνεφουν να αποκοποφν 

από τθν διεκνι κινθτικότθτα διδαςκόντων και διδαςκομζνων. 

Λδιαίτερο ενδιαφζρον ςτθν περίπτωςθ τθσ αγγλικισ παρουςιάηει το γεγονόσ ότι για τθ 

μειοψθφία των ομιλθτϊν τθσ αποτελεί τθ μθτρικι τουσ γλϊςςα, ενϊ για τθν πλειοψθφία 

λειτουργεί ωσ δεφτερθ γλϊςςα ι καλφτερα ωσ lingua franca. Ραρά το οξφμωρο τθσ 

υπόκεςθσ, το γεγονόσ δθλαδι ότι ο όροσ είναι ιταλικόσ και ςθμαίνει «γαλλικι γλϊςςα», 

όταν αναφερόμαςτε ςιμερα ςε lingua franca ζρχεται αμζςωσ ςτο μυαλό μασ θ αγγλικι 

γλϊςςα. Αρχικά, χρθςιμοποιικθκε για εμπορικζσ ςυναλλαγζσ μεταξφ αλλόγλωςςων ςτα 

λιμάνια τθσ Μεςογείου κατά το μεςαίωνα και χαρακτιριηε μια γλϊςςα που αποτελεί 

πρόγονο τθσ ςφγχρονθσ ιταλικισ και προβθγκιανισ551. Στθν πορεία γενικεφτθκε ο όροσ και 

για άλλεσ γλϊςςεσ, όπωσ τα λατινικά, τα ελλθνικά και τα γαλλικά, ανάλογα με τθ δφναμθ 

που κατείχαν αυτζσ ςε ςυγκεκριμζνεσ χρονικζσ περιόδουσ. Σε κάκε περίπτωςθ εννοοφμε τθ 

γλϊςςα, θ οποία χρθςιμοποιείται ωσ μζςο επικοινωνίασ μεταξφ ομιλθτϊν που δεν ζχουν 

                                                           
551V. Fromkin, R. Rodman & N. Hyams, νπ. παξ., ζει. 468 
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κοινι μθτρικι γλϊςςα, και μπορεί αυτι να αναδειχκεί φυςικά ι να είναι το αποτζλεςμα 

πολιτικισ και παρεμβάςεων552.  

Εξαιτίασ του γεγονότοσ ότι θ αγγλικι είναι θ γλϊςςα των ΘΡΑ και του ΘΒ, παρατθροφμε 

πωσ ςτισ μζρεσ μασ ζχει λάβει πολλζσ ιδιότθτεσ, τισ οποίεσ δεν ζχουν όλεσ οι γλϊςςεσ. 

Εκτόσ από μζςο άςκθςθσ πολιτικισ και διπλωματίασ, είναι και θ γλϊςςα ςτθν οποία ζχουν 

εξελιχκεί διάφορεσ επιςτιμεσ, οπότε ζχει αναπτυχκεί και θ αντίςτοιχθ ορολογία. Κάτι 

ανάλογο ιςχφει φυςικά και για άλλεσ γλϊςςεσ, όπωσ θ δικι μασ. Αν εξετάςουμε για 

παράδειγμα τθν ιατρικι ορολογία, κα διαπιςτϊςουμε πόςεσ ελλθνικζσ λζξεισ υπάρχουν. 

Αυτό δεν είναι απαραίτθτα αρνθτικό διότι βοθκάει ςτθ δθμιουργία νζων λζξεων, ςτον 

εμπλουτιςμό του λεξιλογίου και κατ’ επζκταςθ ςτθν εξζλιξθ των γλωςςϊν. Αρνθτικά 

αποτελζςματα, όμωσ, μπορεί να ζχει όταν εμείσ οι ίδιοι επιτρζπουμε ςε μια άλλθ γλϊςςα 

και το αλφάβθτό τθσ να παρειςφριςει ςτθ δικι μασ με πιο γενικευμζνθ χριςθ τθσ, 

προτιμϊντασ το δικό τθσ λεξιλόγιο και παραποιϊντασ τθ δικι μασ. 

Συνολικά λοιπόν, θ αγγλικι γλϊςςα είναι ςτενά ςυνδεδεμζνθ με διάφορουσ τομείσ ςε 

παγκόςμιο επίπεδο. Κεωρείται θ γλϊςςα τθσ οικονομίασ, του εμπορίου, τθσ ανάπτυξθσ, 

τθσ τεχνολογίασ, τθσ βιομθχανίασ, τθσ ψυχαγωγίασ, τθσ παγκοςμιοποίθςθσ, τθσ ποπ 

κουλτοφρασ κτλ, αλλά κυρίωσ είναι θ γλϊςςα επικοινωνίασ μεταξφ αλλόγλωςςων και αυτι 

που λογίηεται ωσ ιςχυρό εφόδιο και παρζχει προοπτικζσ και εξζλιξθ. Ραρ’ όλα αυτά, 

διαπιςτϊνουμε πωσ δεν υπερζχει ςε κάτι ζναντι των άλλων γλωςςϊν. Ζτςι λοιπόν, το 

γεγονόσ ότι κεωρείται ςιμερα lingua franca και ζχει κυριαρχιςει ςε διάφορεσ πτυχζσ τθσ 

κακθμερινότθτασ των περιςςότερων πολιτϊν του κόςμου, δεν είναι τίποτα περιςςότερο 

από το αποτζλεςμα μιασ πετυχθμζνθσ πολιτικισ που αςκικθκε από δφο ιςχυρζσ χϊρεσ. 

Ωςτόςο, ςτθν ζρευνά μασ μζχρι τϊρα ζχουμε αποδείξει πωσ εξίςου πετυχθμζνθ είναι και θ 

γλωςςικι πολιτικι που ακολουκείται από τθν Ζνωςθ με τθν ιςότιμθ αντιμετϊπιςθ όλων 

των επίςθμων γλωςςϊν τθσ, θ οποία εφαρμόηεται με τζτοιο τρόπο ϊςτε να λειτουργεί 

τελικά ωσ ανάςχεςθ ςτθν κυριαρχία τθσ αγγλικισ.  

Μπορεί θ αγγλικι να ζχει παρειςφριςει ςτθν κακθμερινι ηωι τθσ πλειοψθφίασ των 

πολιτϊν του κόςμου, όπωσ και των πολιτϊν τθσ ΕΕ, να αποτελεί τθ διεκνι κοινι γλϊςςα 

ςτθν οποία κα πραγματοποιθκεί θ επικοινωνία μεταξφ οργανιςμϊν και ατόμων που ζχουν 

                                                           
552V. Fromkin, R. Rodman & N. Hyams, νπ. παξ., ζει. 469 
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διαφορετικό γλωςςικό υπόβακρο, θ αντιμετϊπιςι τθσ ωςτόςο μζςα ςτο νομικό πλαίςιο 

τθσ Ζνωςθσ δε διαφζρει ςε ςχζςθ με τισ υπόλοιπεσ επίςθμεσ γλϊςςεσ που ζχουν επιλζξει 

τα Κράτθ-μζλθ. Σε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ και διαδικαςίεσ, και με ςτόχο τθν αποφυγι 

προβλθμάτων και τθν εφρυκμθ λειτουργία του οργανιςμοφ ενδζχεται να χρθςιμοποιείται 

λίγο περιςςότερο ςε ςχζςθ με άλλεσ γλϊςςεσ, αυτό όμωσ δεν επθρεάηει το status των 

υπόλοιπων επίςθμων γλωςςϊν, αφοφ τα ιςχυρά νομικά κεμζλια τθσ πολυγλωςςίασ τθσ ΕΕ 

λειτουργοφν ωσ ανάςχεςθ ςτθν επικράτθςθ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ. 

Θ πρόκεςθ τθσ Ζνωςθσ να αντιμετωπίηει ιςότιμα τισ επίςθμεσ γλϊςςεσ των Κρατϊν-μελϊν, 

ωσ απόρροια τθσ ιςοτιμίασ των Κρατϊν-μελϊν και των πολιτϊν, ιταν εμφανισ από τα 

πρϊτα χρόνια λειτουργίασ τθσ, όταν υπογράφθκε το Ρρωτόκολλο τθσ 24θσ Λουλίου 1952. 

Είχε προθγθκεί θ Συνκικθ τθσ ΕΚΑΧ, θ οποία είχε ςυνταχκεί και ιταν αυκεντικι μόνο ςτθ 

γαλλικι, αφοφ ιταν θ γλϊςςα που επικρατοφςε εκείνθ τθν περίοδο ςτθν Ευρϊπθ. Από τα 

πρϊτα χρόνια λοιπόν είχε εκφραςτεί θ επικυμία να μθν κυριαρχεί μία μόνο γλϊςςα ςτα 

κείμενα, τθ λειτουργία και τισ ςχζςεισ τθσ Ζνωςθσ, το οποίο κατοχυρϊκθκε με τθν 

ειςαγωγι επιπλζον διατάξεων για τθ ςτιριξθ τθσ πολυγλωςςίασ κατά το πζραςμα των 

χρόνων. 

Θ επικυμία για μθ επικράτθςθ μιασ γλϊςςασ φαίνεται ακόμα και ςτισ εςωτερικζσ 

διαδικαςίεσ των βαςικϊν κεςμικϊν οργάνων, όπωσ περιγράφεται ςτο 3ο Κεφάλαιο τθσ 

παροφςασ διατριβισ. Ραρά το γεγονόσ ότι υπιρχε θ δυνατότθτα να ρυκμιςτεί διαφορετικά 

το γλωςςικό κακεςτϊσ μζςα ςτα όργανα και να προωκθκεί θ χριςθ μιασ γλϊςςασ ωσ 

εςωτερικισ γλϊςςασ εργαςίασ μζςω των κανονιςμϊν τουσ, για να αντιμετωπιςτοφν κατά 

ζνα μζροσ τα προβλιματα που προκφπτουν, αυτό δε ςυνζβθ. Αντίκετα, ακόμα και ςτισ 

περιπτϊςεισ που κακίςταται αναγκαίοσ ο περιοριςμόσ των γλωςςϊν εργαςίασ, δε κα 

περιοριςτεί ςτθ χριςθ μόνο τθσ αγγλικισ. 

Επιπλζον, εμπόδιο ςτθν κυριαρχία τθσ αγγλικισ ζχουν ςτακεί και δφο εκ των Κρατϊν-

μελϊν τθσ, θ Λρλανδία και θ Μάλτα, τα οποία ζχουν επιλζξει ωσ επίςθμεσ γλϊςςεσ τουσ ςε 

επίπεδο ΕΕ τθν ιρλανδικι και μαλτεηικι αντίςτοιχα. Και ςτισ δφο αυτζσ χϊρεσ παρατθρείται 

μια ιδιαίτερθ ομοιόμορφθ διγλωςςία, αφοφ θ αγγλικι αποτελεί τθ δεφτερθ επίςθμθ 

γλϊςςα τουσ, ομιλείται εντόσ των χωρϊν από τθ μεγαλφτερθ μερίδα των πολιτϊν τουσ και 

χρθςιμοποιείται ευρζωσ ςτθν κακθμερινότθτά τουσ και για επικοινωνία με τθ διοίκθςθ. 
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Ραρά τθν εκτεταμζνθ χριςθ τθσ ςτο εςωτερικό αυτϊν των χωρϊν και το γεγονόσ ότι θ 

αγγλικι αποτελεί τθν πιο διαδεδομζνθ γλϊςςα, προτίμθςαν να ςτθρίξουν τισ πρϊτεσ 

επίςθμεσ γλϊςςεσ τουσ με τα όποια προβλιματα ζχουν δθμιουργθκεί και εξακολουκοφν 

να δθμιουργοφνται με τθ χριςθ τουσ μζςα ςτθν Ζνωςθ. 

Τζλοσ, και θ γλωςςικι πολιτικι που ζχει χαράξει θ Ζνωςθ ςε ςυνεργαςία με τα Κράτθ-μζλθ 

ςυνιςτά εμπόδιο ςτθν επικράτθςθ μίασ μόνο γλϊςςασ. Πςον αφορά τθν εκμάκθςθ των 

γλωςςϊν, αυτι ςτοχεφει ςτθ γνϊςθ δφο ξζνων γλωςςϊν πζραν τθσ μθτρικισ, ϊςτε να 

εφοδιάηονται οι πολίτεσ με επιπρόςκετα προςόντα και ταυτόχρονα να προωκείται ο 

πολιτιςτικόσ και γλωςςικόσ πλουραλιςμόσ. Και οι κανόνεσ τθσ εςωτερικισ αγοράσ άλλωςτε 

δεν ευνοοφν τθ χριςθ μίασ γλϊςςασ. Μπορεί ςτισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ να 

χρθςιμοποιείται θ αγγλικι, αφοφ αποτελεί τθν κοινι γλϊςςα ςυνεννόθςθσ και εμπορικϊν 

ςυναλλαγϊν, όμωσ θ άριςτθ γνϊςθ μόνο αυτισ δεν επαρκεί. 

Συμπεραίνουμε λοιπόν, πωσ θ γλωςςικι πολιτικι και το γλωςςικό κακεςτϊσ τθσ Ζνωςθσ 

ζχει δομθκεί ζτςι, ϊςτε να μθν υπάρχουν περικϊρια άνιςθσ αντιμετϊπιςθσ των επίςθμων 

γλωςςϊν. Ακόμα κι αν υπιρχαν όμωσ τζτοια περικϊρια, δεν πιςτεφω πωσ θ αγγλικι κα 

ιταν θ γλϊςςα που κα κζρδιηε ζδαφοσ μζςα ςτθν ΕΕ. Μπορεί αφενόσ να αποτελεί τθν 

κοινι διεκνι γλϊςςα και μζςα ςτο πλαίςιο τθσ Ζνωςθσ να αποτελεί τθν επίςθμθ γλϊςςα 

ενόσ από τα πρϊτα Κράτθ-μζλθ τθσ, αφετζρου το Θνωμζνο Βαςίλειο ζχει αποδείξει όλα 

αυτά τα χρόνια πωσ ταλανίηεται μεταξφ ΕΕ και ΘΡΑ και απζχει πολφ από τθ διαδικαςία τθσ 

ευρωπαϊκισ ενοποίθςθσ. Και φυςικά δε κα πρζπει να ξεχνάμε τθ διαδικαςία τθσ 

αποχϊρθςθσ (BREXIT) του ΘΒ από τθν Ζνωςθ που βρίςκεται ςε εξζλιξθ. 

Ραρόμοια πολιτικι που εμποδίηει τθν κυριαρχία τθσ ακολουκείται και από οριςμζνουσ 

διεκνείσ οργανιςμοφσ, με κφρια εναςχόλθςι τουσ τθν προςταςία και προϊκθςθ των 

πολιτιςτικϊν αγακϊν και τθσ πολιτιςτικισ πολυμορφίασ κακϊσ και τθν αντιμετϊπιςθ 

πολιτιςτικϊν ηθτθμάτων. Ζχοντασ κοινοφσ ςτόχουσ και επιδιϊξεισ, θ Ζνωςθ ζχει αναπτφξει 

δράςεισ και ςυνεργαςία με αυτοφσ τουσ οργανιςμοφσ, προςτατεφοντασ και προωκϊντασ 

τθν πολιτιςτικι και γλωςςικι πολυμορφία και βάηοντασ κατά αυτόν τον τρόπο φρζνο ςτθν 

κυριαρχία ενόσ πολιτιςμοφ και μιασ γλϊςςασ. Οι ςθμαντικότεροι από αυτοφσ είναι ο ΟΘΕ 

και θ εξειδικευμζνθ οργάνωςι του, θ UNESCO, και το Συμβοφλιο τθσ Ευρϊπθσ, οι οποίοι 

αναφζρονται παρακάτω. 
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(α) Ο ΟΗΕ 

Ο Οργανιςμόσ Θνωμζνων Εκνϊν ιδρφκθκε το 1945 από 51 χϊρεσ με αρχικι δζςμευςθ τθ 

διατιρθςθ τθσ ειρινθσ μζςα από τθ διεκνι ςυνεργαςία και τθ ςυλλογικι αςφάλεια553. 

Σιμερα απαρικμεί 193 μζλθ και ωσ βαςικοί ςκοποί του ορίηονται θ διατιρθςθ τθσ διεκνοφσ 

ειρινθσ και αςφάλειασ, θ ανάπτυξθ φιλικϊν ςχζςεων μεταξφ των εκνϊν, θ ςυνεργαςία για 

τθν επίλυςθ των διεκνϊν προβλθμάτων, θ προϊκθςθ του ςεβαςμοφ των ανκρωπίνων 

δικαιωμάτων και θ εναρμόνιςθ των δράςεων των κρατϊν554. Πταν ζνα κράτοσ γίνεται 

μζλοσ οφείλει να αποδεχκεί τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται από τον Καταςτατικό 

Χάρτθ του ΟΘΕ. Μεταξφ αυτϊν περιλαμβάνονται θ «ανάπτυξθ και ενκάρρυνςθ του 

ςεβαςμοφ των ανκρωπίνων δικαιωμάτων και των κεμελιωδϊν ελευκεριϊν για όλουσ, 

χωρίσ διάκριςθ φυλισ, φφλου, γλϊςςασ ι κρθςκείασ»555 και θ «αρχι τθσ κυρίαρχθσ 

ιςότθτασ όλων των μελϊν του»556, αρχζσ και ςτόχοι δθλαδι παρόμοιοι με αυτοφσ τθσ ΕΕ. 

Ζνα από τα ιδιαίτερα ςθμαντικά κείμενα του ΟΘΕ είναι θ Οικουμενικι Διακιρυξθ για τα 

Δικαιϊματα του Ανκρϊπου του 1948, θ οποία ζκεςε τισ βάςεισ για περιςςότερεσ από 80 

ςυνκικεσ και διακθρφξεισ για τα ανκρϊπινα δικαιϊματα557. Επιπλζον, με ςτόχο τθν 

εναςχόλθςθ με ςυγκεκριμζνα κζματα ζχουν δθμιουργθκεί διάφορεσ εξειδικευμζνεσ 

οργανϊςεισ, όπωσ θ UNESCO. Θ Οργάνωςθ του ΟΘΕ για τθν Εκπαίδευςθ, τθν Επιςτιμθ και 

τον Ρολιτιςμό ςτοχεφει να προωκιςει ζναν πολιτιςμό για τθν ειρινθ και τθν ανκρϊπινθ 

και αειφόρο ανάπτυξθ, εςτιάηει τθν προςοχι τθσ ςτθν παροχι παιδείασ ςε όλουσ και 

υποςτθρίηει τθν ζκφραςθ των πολιτιςτικϊν ταυτοτιτων558. Μζςα ςε αυτό το γενικότερο 

πλαίςιο φυςικά εντάςςεται και θ προςταςία και προϊκθςθ των γλωςςϊν ωσ κομμάτι του 

πολιτιςμοφ. Ραρ’ όλα αυτά, ο ΟΘΕ ζχει επιλζξει να λειτουργεί ςε ζξι επίςθμεσ γλϊςςεσ: τθν 

                                                           
553 Π. Νάζθνπ-Πεξξάθε, Κ. Αληωλόπνπινο & Μ. αξεγηαλλίδεο, Γηεζλείο Οξγαληζκνί, Δθδφζεηο άθθνπια, Αζήλα – 

Θεζζαινλίθε 2015, ζει. 121 επ 
554 χκθσλα κε ην Πεξηθεξεηαθφ Κέληξν Πιεξνθφξεζεο ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ, δηαζέζηκα ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν: 

https://www.unric.org/el/index.php?option=com_content&view=article&id=16&Itemid=10 
555 χκθσλα κε ην άξζξν 1 παξ. 3 ηνπ Καηαζηαηηθνχ Υάξηε ηνπ ΟΗΔ 
556 Άξζξν 2 παξ. 1 
557 Γηαζέζηκν ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν: 

https://www.unric.org/el/index.php?option=com_content&view=article&id=19&Itemid=33 
558 Γηαζέζηκν ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν: 

https://www.unric.org/el/index.php?option=com_content&view=article&id=10817&catid=25:-----un-system-

directory&Itemid=32 



Digesta Γημοσιεύματα -Β. Καξακέξνπ: Tν γισζζηθφ θαζεζηψο ηεο επξσπατθήο έλσζεο   159 

 

αγγλικι, αραβικι, γαλλικι, ιςπανικι, κινεηικι και ρωςικι559 και για τα βαςικά όργανά του 

αυτζσ αποτελοφν και τισ γλϊςςεσ εργαςίασ τουσ με βάςθ τουσ κανονιςμοφσ διαδικαςίασ 

τουσ560. Αυτό βζβαια δεν ιςχφει για όλα τα όργανα, αφοφ κάποια ζχουν επιλζξει να 

περιορίςουν τον αρικμό των γλωςςϊν εργαςίασ τουσ, ωςτόςο, από τα μζςα τθσ δεκαετίασ 

του ’90 γίνονται προςπάκειεσ να καταςτεί ςαφισ θ ανάγκθ να χρθςιμοποιοφνται ιςότιμα 

και οι ζξι επίςθμεσ γλϊςςεσ ωσ γλϊςςεσ εργαςίασ και ςτισ διαδικαςίεσ τουσ. 

 

(β) Το Συμβοφλιο τθσ Ευρϊπθσ 

Το Συμβοφλιο τθσ Ευρϊπθσ ιδρφκθκε το 1949 από δζκα κράτθ και ιταν ο πρϊτοσ πολιτικόσ 

οργανιςμόσ τθσ Ευρϊπθσ561, ενϊ ςιμερα ςυμμετζχουν 47 μζλθ και πζντε κράτθ ωσ 

παρατθρθτζσ562. Οι βαςικοί του ςκοποί είναι θ προςταςία των ανκρϊπινων δικαιωμάτων, 

τθσ κοινοβουλευτικισ δθμοκρατίασ και του κράτουσ δικαίου, και επεκτείνεται πιο 

ςυγκεκριμζνα και ςτθ διαμόρφωςθ τθσ ευρωπαϊκισ ταυτότθτασ ςτο πλαίςιο τθσ 

ςυνφπαρξθσ και αλλθλεπίδραςθσ των ευρωπαϊκϊν πολιτιςμϊν, ςτθν προϊκθςθ τθσ 

οικονομικισ και κοινωνικισ ςυνοχισ, και ςτθν ενδυνάμωςθ τθσ πολιτιςτικισ ςυνεργαςίασ 

μεταξφ των κρατϊν ωσ μζςο για τθν ενίςχυςθ τθσ κατανόθςθσ και τθσ αλλθλεγγφθσ μεταξφ 

των λαϊν. Τα τελευταία χρόνια βζβαια ζχει ατονιςει ο πολιτικόσ του ρόλοσ λόγω τθσ 

ενδυνάμωςθσ τθσ ΕΕ και του ΝΑΤΟ563, ωςτόςο, ο πολιτιςτικόσ του ςυνεχϊσ ενιςχφεται. 

Ραρά το γεγονόσ ότι οι επίςθμεσ γλϊςςεσ του είναι θ αγγλικι και θ γαλλικι564, θ δράςθ του 

για τθν προςταςία και προϊκθςθ του πολιτιςτικοφ και γλωςςικοφ πλουραλιςμοφ υπιρξε 

πλοφςια όλα αυτά τα χρόνια. Από τα πολφ ςθμαντικά κείμενα που ζχει εκπονιςει ξεχωρίηει 

θ Ευρωπαϊκι Σφμβαςθ για τα Δικαιϊματα του Ανκρϊπου (ΕΣΔΑ) και θ ςυγκρότθςθ του 

Ευρωπαϊκοφ Δικαςτθρίου των Δικαιωμάτων του Ανκρϊπου (ΕΔΔΑ), τα οποία ενζπνευςαν 

παράλλθλα με τισ ςυνταγματικζσ παραδόςεισ των Κρατϊν-μελϊν τθν ΕΕ ςτθν προάςπιςθ 

των δικαιωμάτων του ανκρϊπου πριν από τθν κατάρτιςθ του ΧΚΔΕΕ και προςζφεραν 

                                                           
559 Γηαζέζηκν ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν: 

https://unric.org/el/index.php?option=com_content&view=article&id=26288&Itemid=10 
560 J. Mowbray, Language in the UN and EU: linguistic diversity as a challenge for multilateralism, NZJPIL 8, 2010, ζει. 93 
561 Π. Νάζθνπ-Πεξξάθε, Κ. Αληωλόπνπινο & Μ. αξεγηαλλίδεο, Γηεζλείο Οξγαληζκνί, νπ. παξ., ζει. 323 επ 
562 Βι. αλαιπηηθφηεξα ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο: https://www.coe.int/en/web/portal/home 
563 Δ. Σδνπκάθα, Πνιηηηζηηθή δηπισκαηία. Γηεζλή δεδνκέλα θαη ειιεληθέο πξννπηηθέο, Δθδφζεηο ηδέξε, Αζήλα 2005, ζει. 

149 
564 χκθσλα κε ην άξζξν 12 ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ 
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πλοφςια νομολογία ςε αυτό τον τομζα. Στο πλαίςιο τθσ προςταςίασ και προϊκθςθσ του 

πολιτιςμοφ το Συμβοφλιο τθσ Ευρϊπθσ επεκτείνεται και ςτθν πολυγλωςςία, προωκεί τθ 

γλωςςομάκεια ωσ μζςο πρόςβαςθσ ςτθ γλωςςικι κλθρονομιά και διευρφνει το γλωςςικό 

του πεδίο υπογράφοντασ τον Ευρωπαϊκό Χάρτθ για τισ Ρεριφερειακζσ ι Μειονοτικζσ 

Γλϊςςεσ το 1992, και λίγο αργότερα τθ Σφμβαςθ Ρλαίςιο για τθν Ρροςταςία των Εκνικϊν 

Μειονοτιτων565. 

Θ Ζνωςθ αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ και ςυνεργάηεται ςτενά με οργανιςμοφσ, όπωσ τουσ 

προαναφερκζντεσ, ςτο πλαίςιο τθσ άςκθςθσ τθσ πολιτιςτικισ τθσ πολιτικισ με ςτόχο να 

δθμιουργθκεί μια κοινι ςτρατθγικι για τον πολιτιςμό και να αξιοποιθκεί ϊςτε να 

ενιςχυκεί θ ευρωπαϊκι ενοποίθςθ και να μετεξελιχκοφν κοινωνικά και οικονομικά τα 

ευρωπαϊκά κράτθ566. Θ εξαιρετικά πλοφςια πολιτιςτικι κλθρονομιά των Κρατϊν-μελϊν τθσ 

και θ βαρφτθτα που τθσ δίνει θ ΕΕ τθν ζχουν οδθγιςει ςτθν ανάλθψθ ενεργοφσ δράςθσ για 

τθν ανάπτυξθ τθσ πολιτιςτικισ τθσ διπλωματίασ ςτισ διεκνείσ ςχζςεισ. Θ αφοςίωςι τθσ ςτον 

πολιτιςμό ξεκινάει από τον Τίτλο XIII που του ζχει αφιερϊςει, και ειδικότερα το άρκρο 167, 

το οποίο ορίηει ότι «Η Ζνωςθ ςυμβάλλει ςτθν ανάπτυξθ των πολιτιςμϊν των Κρατϊν-μελϊν 

και ςζβεται τθν εκνικι και περιφερειακι πολυμορφία τουσ, ενϊ ταυτόχρονα προβάλλει τθν 

κοινι πολιτιςτικι κλθρονομιά»567 και «Η Ζνωςθ και τα Κράτθ-μζλθ ευνοοφν τθ ςυνεργαςία 

με τισ τρίτεσ χϊρεσ και τουσ αρμόδιουσ διεκνείσ οργανιςμοφσ ςτον πολιτιςτικό τομζα, και 

ειδικότερα με το Συμβοφλιο τθσ Ευρϊπθσ»568. Θ ςπουδαιότθτα αυτοφ του τομζα και θ 

διάδοςι του ςτισ διεκνείσ ςχζςεισ αποδεικνφεται και από τα προγράμματα που ζχουν 

καταρτιςτεί βάςει αυτισ, όπωσ τα Ρρογράμματα Εργαςιϊν ςτον Ρολιτιςτικό Τομζα (2011-

2018) ςφμφωνα με τθν Ευρωπαϊκι Ατηζντα για τον Ρολιτιςμό, θ οποία βαςίηεται ςτθν 

προϊκθςθ τθσ πολιτιςτικισ πολυμορφίασ και του διαπολιτιςμικοφ διαλόγου, του 

πολιτιςμοφ ωσ καταλφτθ τθσ δθμιουργικότθτασ και ωσ απαραίτθτο ςτοιχείο των διεκνϊν 

ςχζςεων. Θ ανάδειξθ και προϊκθςθ του πολιτιςμοφ δεν είναι ςθμαντικι μόνο όταν 

λαμβάνει χϊρα ςτο εςωτερικό τθσ Ζνωςθσ, αλλά «ζχει πλζον καταςτεί ςαφζσ ότι θ 

ενίςχυςθ τθσ πολιτιςτικισ διπλωματίασ προσ τθν κατεφκυνςθ των εξωτερικϊν ςχζςεων τθσ 

ενωμζνθσ Ευρϊπθσ με άλλα κράτθ εμπεριζχει μια ιςχυρι δυναμικι με κετικά κοινωνικά και 

                                                           
565 Βι. αλαιπηηθφηεξα ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν: https://www.coe.int/en/web/democracy/languages 
566 . Μπνπηζηνύθε, Κεθάιαην 5. Η πνιπκεξήο πνιηηηζηηθή δηπισκαηία. Σν πκβνχιην ηεο Δπξψπεο θαη ε Δπξσπατθή 

Έλσζε, ζην Ν. Βαζηιεηάδεο & . Μπνπηζηνχθε, νπ. παξ., ζει. 116 
567 Άξζξν 167 παξ. 1 ΛΔΔ 
568 Άξζξν 167 παξ. 3 ΛΔΔ 
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οικονομικά χαρακτθριςτικά»569. Στθν περίπτωςθ τθσ ΕΕ όμωσ υπάρχει θ εξισ πρόκλθςθ: θ 

προϊκθςθ μιασ κοινισ ευρωπαϊκισ πολιτιςτικισ ταυτότθτασ, θ οποία κα παρουςιάηει 

ταυτόχρονα ςτοιχεία ενότθτασ, αλλά και πολυμορφίασ. Εκμεταλλευόμενθ λοιπόν τα ςθμεία 

τθσ που τθν κακιςτοφν ξεχωριςτι, δθλαδι τον πολιτιςτικό και γλωςςικό πλουραλιςμό τθσ, 

εδραιϊνει τθν παρουςία τθσ ςτθ διεκνι ςκθνι αςκϊντασ πολιτιςτικι διπλωματία ιπιασ 

ιςχφοσ. 

Επειδι κα ιταν άδικθ θ αναφορά μόνο ςε οργανιςμοφσ οι οποίοι αςχολοφνται με τθν 

πολυπολιτιςμικότθτα και τθν πολυγλωςςία, αξίηει να ςθμειϊςουμε πωσ και πολλοί άλλοι 

οργανιςμοί με διαφορετικι ςτοχοκεςία ζχουν επιλζξει να μθ λειτουργοφν ςε κακεςτϊσ 

μονογλωςςίασ, παρ’ όλο που αυτό κα μποροφςε να ιςχφει για πρακτικοφσ λόγουσ. Ζτςι, 

αναφζρονται ενδεικτικά ο Ραγκόςμιοσ Οργανιςμόσ Εμπορίου (World Trade Organization) 

με 164 μζλθ και επίςθμεσ γλϊςςεσ τθν αγγλικι, τθ γαλλικι και τθν ιςπανικι, το ΝΑΤΟ 

(North Atlantic Treaty Organization) με 29 μζλθ και επίςθμεσ γλϊςςεσ τθν αγγλικι και τθ 

γαλλικι, και ο Οργανιςμόσ Οικονομικισ Συνεργαςίασ και Ανάπτυξθσ (Organization for 

Economic Cooperation and Development) με 35 μζλθ και επίςθμεσ γλϊςςεσ τθν αγγλικι και 

τθ γαλλικι. Ο Chris Allen Thomas αναλφοντασ τον τρόπο που εφαρμόηεται θ γλωςςικι 

πολιτικι ςε πολυεκνικοφσ οργανιςμοφσ τθ ςυγκρίνει με τθ γλωςςικι πολιτικι των 

πολφγλωςςων οργανιςμϊν, ςτουσ οποίουσ θ γλϊςςα μπορεί να λειτουργεί ςαν εμπόδιο, 

προςόν ι πθγι εξουςίασ παρακζτοντασ τισ μελζτεσ άλλων ςυγγραφζων570. Ραρατθρϊντασ 

τον τρόπο λειτουργίασ των μεγαλφτερων διεκνϊν οργανιςμϊν παρατθροφμε πωσ ζχουν 

επιλζξει να αποδϊςουν όλα αυτά τα χαρακτθριςτικά ςε περιςςότερεσ τθσ μιασ γλϊςςεσ, 

παρ’ όλο που ςε όλουσ χρθςιμοποιείται και θ αγγλικι. 

Οι θγεμονικζσ τάςεισ των γλωςςϊν και των πολιτιςμϊν με τουσ οποίουσ ςυνδζονται, κακϊσ 

και θ προςπάκεια για επικράτθςθ ζναντι των άλλων είναι δεδομζνα ανά χρονικζσ 

περιόδουσ. Τθν περίοδο πριν από το 1950 για παράδειγμα, που ακόμα ανκοφςε θ γαλλικι, 

τίποτα δεν προμινυε πωσ ςιμερα κα πάρει τθ κζςθ τθσ θ αγγλικι. Και ςίγουρα ςε κάποια 

χρόνια από τϊρα κα πάρει τθ ςκυτάλθ μια άλλθ γλϊςςα ανάλογα με το πϊσ κα 

διαμορφωκοφν οι παγκόςμιεσ εξελίξεισ. Θ δφναμθ των κρατϊν ςε ςυνδυαςμό με τθ 

                                                           
569 . Μπνπηζηνύθε, Κεθάιαην 5. Η πνιπκεξήο πνιηηηζηηθή δηπισκαηία. Σν πκβνχιην ηεο Δπξψπεο θαη ε Δπξσπατθή 

Έλσζε, ζην Ν. Βαζηιεηάδεο & . Μπνπηζηνχθε, νπ. παξ., ζει. 116 
570 C. A. Thomas, Language policy in multilingual organizations, ζει. 82, Working papers in Educational Linguistics, 

Volume 22, No 1, 2007, pp 81-104 
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διπλωματία και τθν εξωτερικι πολιτικι που αςκοφν και τισ ςχζςεισ τουσ ςε διεκνζσ επίπεδο 

κακορίηουν τον επικρατζςτερο ςε αυτι τθ μάχθ, ο οποίοσ προςπακεί να εδραιωκεί 

επιβάλλοντασ μεταξφ άλλων και τθ γλϊςςα του. Επειδι όμωσ υπάρχουν και άλλοι εξίςου 

δυνατοί ανταγωνιςτζσ που δε κα κυςιάςουν τθν ταυτότθτα, τον πολιτιςμό και τθ γλϊςςα 

τουσ, ποτζ δε κα επιτρζψουν να κυριαρχιςει μόνο ζνασ, και κα αναδεικνφεται διαρκϊσ 

νικθτισ ο πλουραλιςμόσ και θ διαφορετικότθτα, ϊςτε να επιτυγχάνεται θ ιςορροπία και θ 

αρμονικι ςυμβίωςθ.  

Ακόμα κι αν θ αγγλικι γλϊςςα είναι αυτι που χρθςιμοποιείται περιςςότερο ςτισ μζρεσ μασ 

για να υπάρχει επικοινωνία, ςυνεργαςίεσ και εξζλιξθ ςτθν αγορά και ςτθν οικονομία, ζχει 

καταςτεί πλζον ςαφζσ πωσ ο πλουραλιςμόσ, θ πολυγλωςςία τθσ ΕΕ και θ μθ μονογλωςςία 

άλλων ςθμαντικϊν διεκνϊν οργανιςμϊν ςτζκονται ωσ ανάςχεςθ ςτθν επικράτθςι τθσ ςτισ 

διεκνείσ ςχζςεισ. Αυτι θ κατάςταςθ ωςτόςο δεν είναι απαραίτθτα κετικι για τθν ίδια τθ 

γλϊςςα και γι’ αυτό κα ικελα να το διευρφνω λίγο περιςςότερο ζχοντασ προθγουμζνωσ 

εξετάςει τισ διάφορεσ χριςεισ και λειτουργίεσ τθσ γλϊςςασ χωρίσ να κζλω να τθν 

αντιμετωπίςω μονόπλευρα. Ρρϊτα απ’ όλα με δεδομζνουσ τουσ ιςχυροφσ δεςμοφσ 

γλϊςςασ και πολιτιςμοφ λειτουργοφν επιπλζον και ωσ εμπόδιο ςτθν επικράτθςθ ενόσ 

πολιτιςμοφ. Δεφτερον, κυρίωσ ςε επίπεδο ΕΕ, όχι μόνο αναχαιτίηουν τθν κυριαρχία του 

αγγλοαμερικανικοφ νομικοφ ρεφματοσ, αλλά κακιςτοφν τθν αγγλικι ωσ μια υβριδικι 

γλϊςςα, θ οποία πλζον δε ςυνδζεται με τισ ζννοιεσ τθσ αγγλικισ νομικισ παράδοςθσ571. 

Τρίτον, αναφερόμενοι ςε διεκνείσ ςχζςεισ εξετάηουμε τθ χριςθ τθσ γλϊςςασ για 

διαπραγματεφςεισ και επικοινωνιακοφσ ςκοποφσ. Πμωσ για ποια γλϊςςα μιλάμε ακριβϊσ; 

Εννοοφμε τθ βρετανικι αγγλικι, τθν επίςθμθ γλϊςςα του Θνωμζνου Βαςιλείου με τθν 

οποία προςχϊρθςε ςτθν Ζνωςθ, τθν αγγλικι των Θνωμζνων Ρολιτειϊν ι τθσ Αυςτραλίασ; Ι 

μιπωσ τελικά εννοοφμε τθν αγγλικι που ςυνικωσ χρθςιμοποιείται για επικοινωνία, 

αποτελεί ζνα ςυνονκφλευμα όλων των παραπάνω και είναι αποκομμζνθ από όλα τα 

ςτοιχεία που φυςιολογικά φζρει μια γλϊςςα; Ριςτεφω πωσ θ προαναφερκείςα αγγλικι 

ςίγουρα δεν είναι αυτι που το Βρετανικό Συμβοφλιο κατζβαλε τόςεσ προςπάκειεσ για να 

προωκιςει. 

                                                           
571 E. Kuzelewska, νπ. παξ., ζει. 161 
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Συμπεραςματικά, ακόμα κι αν δεχόμαςταν πωσ αυτό το είδοσ τθσ αγγλικισ που είναι τόςο 

δθμοφιλζσ ανά τον κόςμο ιταν μία λφςθ για τα πολλά προβλιματα που αντιμετωπίηει ςε 

ςχζςθ με το πολφγλωςςο κακεςτϊσ τθσ, κα δθμιουργοφνταν ςτθ ςυνζχεια προβλιματα ςτο 

εςωτερικό τθσ. Ρϊσ κα ιταν ςφμφωνα με μία τζτοια λφςθ ιδρυτικά κράτθ όπωσ θ Γαλλία, θ 

οποία παραδοςιακά αποτελοφςε μία ιςχυρι δφναμθ ι θ Γερμανία που εξελίςςεται 

γριγορα μζςα ςτθν ΕΕ και επιδιϊκει όχι μόνο να διατθριςει, αλλά και να διευρφνει το δικό 

τθσ μερίδιο ιςχφοσ; Εκτόσ από πολιτικά κζματα και ηθτιματα κυριαρχίασ υπάρχει και θ 

άποψθ ότι κάτι τζτοιο κα είχε αντίκτυπο και ςτον πολιτιςμό, αφοφ κα εξζλειπαν τα 

πλουραλιςτικά ςτοιχεία που ςυνκζτουν τον ευρωπαϊκό πολιτιςμό, κα επικρατοφςε θ 

κουλτοφρα ενόσ κράτουσ και κα οδθγοφμαςταν ςτθν αφομοίωςθ του πολιτιςμοφ των 

υπόλοιπων κρατϊν. Κάτι τζτοιο μπορεί και να είναι επικυμθτό μζχρι ζνα ςθμείο, κακϊσ 

διευκολφνει τθν ευρωπαϊκι ενοποίθςθ κι εφόςον αναφερόμαςτε ςε ζναν ευρωπαϊκό 

πολιτιςμό που ζχει δθμιουργθκεί από ςτοιχεία τθσ κουλτοφρασ του κάκε λαοφ. Θ 

αφομοίωςθ όμωσ του ευρωπαϊκοφ πολιτιςμοφ από τον παγκόςμιο πολιτιςμό δε κα ιταν 

αρεςτι ςε κανζνα μζλοσ τθσ.  

Τζλοσ, ζτςι όπωσ ζχει διαμορφωκεί θ κατάςταςθ βζβαια, οφείλουμε να λάβουμε υπόψθ κι 

ακόμα ζνα παράγοντα: το επικείμενο Brexit572, το οποίο αναμφίβολα κα επθρεάςει και το 

γλωςςικό ηιτθμα. Μςωσ αυτό να ανοίγει το δρόμο για τθν κακιζρωςθ μιασ γλϊςςασ ωσ 

μοναδικισ τθσ ΕΕ, αφοφ λφνει το ηιτθμα τθσ ιςότθτασ ςε περίπτωςθ που πάψει πλζον θ 

αγγλικι να ανικει ςτισ επίςθμεσ γλϊςςεσ. Δε γνωρίηουμε όμωσ ποια κα είναι θ αντίδραςθ 

των άλλων Κρατϊν-μελϊν που τθ χρθςιμοποιοφν ωσ επίςθμθ ςε εκνικό επίπεδο. Επιπλζον, 

δεν μποροφμε να προβλζψουμε και το μζλλον τθσ Σκωτίασ, όπου θ πλειοψθφία επικυμεί 

τθν παραμονι ςτθν Ζνωςθ και κα μποροφςε μελλοντικά κα κζςει ηιτθμα αυτονόμθςθσ. 

Από τθν άλλθ μεριά, αν παραμερίςουμε τον πλθκυςμό του Θνωμζνου Βαςίλειου, κα 

προκφψει ζνα πάρα πολφ μικρό ποςοςτό ανκρϊπων που χρθςιμοποιοφν τθν αγγλικι ωσ 

μθτρικι γλϊςςα, το οποίο επαναφζρει τα προβλιματα τθσ επικοινωνίασ των πολιτϊν με τα 

όργανα και τθσ εγγφτθτασ τθσ Ζνωςθσ προσ αυτοφσ. Λαμβάνοντασ λοιπόν όλα τα 

παραπάνω υπόψθ, κεωρϊ πωσ θ χριςθ τθσ αγγλικισ ωσ μοναδικισ επίςθμθσ γλϊςςασ τθσ 

Ζνωςθσ είναι αδφνατθ ςτθν παροφςα χρονικι περίοδο. 

                                                           
572 M. Gazzola, Research Group in Languages and Economics („REAL‟ Group), Department of Education Studies of 
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5.3. Θ προθγμζνθ τεχνολογία μετάφραςθσ 

Με τθν προθγμζνθ τεχνολογία μετάφραςθσ νοείται θ χριςθ μεταφραςτικϊν εργαλείων, θ 

δικτφωςθ και ο ςυντονιςμόσ πολφγλωςςων θλεκτρονικϊν λεξικϊν, κζντρων ορολογίασ και 

βάςεων δεδομζνων που κα οδθγοφν ςτθ δθμιουργία και τον εμπλουτιςμό λογιςμικϊν για 

να ενιςχυκεί θ αυτόματθ επεξεργαςία. Θ αυτόματθ μετάφραςθ με τθ βοικεια μθχανικισ 

υποςτιριξθσ ςυνδυαςτικά με λογιςμικά επιμζλειασ και ςφνκεςθσ κειμζνων, κυρίωσ για 

είδθ κειμζνων που επιδζχονται τυποποίθςθ, εφαρμόηεται ιδθ ςαν πρακτικι από τουσ 

μεταφραςτζσ και τουσ διερμθνείσ που εργάηονται ςτθν ΕΕ, αλλά μόνο βοθκθτικά και 

ςυμπλθρωματικά. Το κετικό αυτισ τθσ πρακτικισ είναι ότι γλιτϊνει χρόνο ςτο 

μεταφραςτικό προςωπικό των γλωςςικϊν υπθρεςιϊν, και βοθκάει ςτθν εναρμόνιςθ τθσ 

ορολογίασ και τθσ νομοκεςίασ. Ραρ’ όλα αυτά, είναι αδφνατο να εναποκζςουμε τισ ελπίδεσ 

μασ για επίλυςθ του γλωςςικοφ ηθτιματοσ ςτθν αυτόματθ και μθχανικι μετάφραςθ κυρίωσ 

επειδι δεν είναι δυνατό να αντικαταςτακεί ο άνκρωποσ, μεταφραςτισ ι διερμθνζασ. 

Ειδικότερα ςε γλϊςςεσ με πιο ελεφκερο και δφςκολο ςυντακτικό και γραμματικι είναι μία 

τακτικι που δεν μπορεί να φζρει τα αναμενόμενα αποτελζςματα. Ακόμα και ςτισ 

περιπτϊςεισ που εφαρμόηεται, ακολουκεί ζλεγχοσ, ςυνεπϊσ ςαν διαδικαςία είναι επίςθσ 

χρονοβόρα και δαπανθρι. 

 

Εξετάηοντασ προςεκτικά τισ παραπάνω λφςεισ κα παρατθριςουμε πωσ θ Ζνωςθ τισ 

ακολουκεί όλεσ, αλλά κατά περίπτωςθ και χωρίσ να τισ ζχει εντάξει μζςα ςτθν επίςθμθ 

πολιτικι τθσ. Αφινει τθν κατάςταςθ να εξελίςςεται από μόνθ τθσ υιοκετϊντασ λφςεισ που 

μποροφν να εφαρμόηονται μόνο προςωρινά. Ραρά το γεγονόσ ότι κατά τθν περίοδο 2007-

2010 παρουςίαςε μία πολφ ςθμαντικι δραςτθριότθτα ςτο κζμα των γλωςςϊν573, αυτό δεν 

ιςχφει τα τελευταία χρόνια. Δε νομίηω πωσ αυτι θ αδράνεια οφείλεται ςτο ότι βρζκθκε ςτο 

μεταξφ λφςθ, αλλά ςτο γεγονόσ ότι οι εξελίξεισ ςε άλλα κζματα αποτελοφν προτεραιότθτα, 

ενϊ θ γλωςςικι πολιτικι όχι. Άλλωςτε φαίνεται πωσ, λόγω τθσ αδυναμίασ ανεφρεςθσ 

λφςθσ, θ ΕΕ προτιμά να αφινει το γλωςςικό ηιτθμα να διαμορφωκεί από μόνο του. Κεωρϊ 

βζβαια πωσ είναι αναγκαίο να δθμιουργιςει επίςθμα μια πολιτικι ϊςτε να βάλει ςε ςειρά 
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τον «πφργο τθσ Βαβζλ» και να προλάβει καταςτάςεισ πριν αυτόσ να καταρρεφςει. Σε μία 

μελλοντικι προςχϊρθςθ Κρατϊν-μελϊν και νζων γλωςςϊν πϊσ κα διαχειριςτεί τθν 

κατάςταςθ; Δεν νομίηω άλλωςτε πωσ υπάρχουν περικϊρια για επιπλζον περικοπζσ, κακϊσ 

ιδθ αυτζσ που ζχουν γίνει βαίνουν εναντίον τθσ γλωςςικισ και πολιτιςτικισ 

ποικιλομορφίασ των λαϊν και τθσ Ευρϊπθσ. Ραρά το γεγονόσ ότι ςτον τομζα τθσ γλωςςικισ 

πολιτικισ ζχει δοκεί ςυν-αρμοδιότθτα ςτα Κράτθ-μζλθ, θ Ζνωςθ είναι τελικά αυτι που τθν 

κατευκφνει και τθν ελζγχει μζςω των ςτρατθγικϊν που χαράςςει και αντικατοπτρίηονται 

ςτα προγράμματα τθσ Επιτροπισ, του γλωςςικοφ κακεςτϊτοσ που ακολουκεί και των 

αποφάςεων του ΔΕΕ, το οποίο κρίνει αν τα μζτρα που λαμβάνουν τα κράτθ ςτον γλωςςικό 

τομζα είναι ςφμφωνα με το δίκαιο τθσ ΕΕ. Φαίνεται ότι με αυτόν τον τρόπο δθμιουργείται 

ζνασ φαφλοσ κφκλοσ και θ Ζνωςθ κατθγορείται για ανυπαρξία γλωςςικισ πολιτικισ ι για 

άςκθςθ αρνθτικισ γλωςςικισ πολιτικισ574.  

Το ςθμαντικότερο ςυνεπϊσ είναι θ χάραξθ μιασ ξεκάκαρθσ γλωςςικισ πολιτικισ και θ 

ανακεϊρθςθ του ιςχφοντοσ γλωςςικοφ κακεςτϊτοσ τθσ και του τρόπου λειτουργίασ τθσ. 

Κατά τθν άποψι μου θ ιδανικι λφςθ είναι να επενδφςει ουςιαςτικά ςτα γλωςςικά 

προγράμματα και ειδικότερα ςτθν εκμάκθςθ ξζνων γλωςςϊν και να προωκιςει ανοιχτά το 

μοντζλο μθτρικι γλϊςςα + αγγλικά (ι γαλλικά) + μία από τισ άλλεσ επίςθμεσ ι μειονοτικζσ 

γλϊςςεσ. Είναι μία λφςθ που κα ζχει οφζλθ από όλεσ τισ απόψεισ, αφοφ κα μποροφν να 

ςυμμετζχουν ςτθν επικοινωνία όλοι οι πολίτεσ, κα υπάρχει άμεςοσ διάλογοσ, κα είναι όλοι 

εξίςου ανταγωνιςτικοί και κα ζχουν ίςεσ ευκαιρίεσ και προοπτικζσ ςτθν ευρωπαϊκι, αλλά 

και ςτθν παγκόςμια αγορά και οικονομία, οι δαπάνεσ κα μειωκοφν και ταυτόχρονα κα 

αποδεικνφεται ζμπρακτα ο ςεβαςμόσ τθσ ΕΕ ςτθ γλωςςικι και πολιτιςμικι πολυμορφία. 

Πχι πωσ κι αυτι θ λφςθ δεν είναι πολυζξοδθ, αλλά, ενϊ αυτι τθ ςτιγμι επενδφει ςτθ 

ςυντιρθςθ μεταφραςτικϊν υπθρεςιϊν για να λειτουργεί ςε ζνα δίγλωςςο ι τρίγλωςςο 

κακεςτϊσ, κα μποροφςε να διακζςει τουσ ίδιουσ πόρουσ για να δθμιουργεί γενιζσ 

τρίγλωςςων πολιτϊν, το οποίο κα ζχει πιο ουςιαςτικά και μακροπρόκεςμα αποτελζςματα. 

Μία τζτοια αλλαγι πολιτικισ απαιτεί τθν ανάπτυξθ νομικϊν βάςεων ςτα κείμενα των 

Συνκθκϊν, και, ςφμφωνα με τθν αρχι τθσ επικουρικότθτασ, οφείλουν τα Κράτθ-μζλθ να 

αναλάβουν τθν ευκφνθ για τθ δθμιουργία γλωςςικϊν πόρων και προϊκθςθσ μζςω τθσ 
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δραςτθριοποίθςθσ και τθ λιψθσ πρωτοβουλιϊν από τθν κοινι γνϊμθ για μζτρα 

υποςτιριξθσ τθσ γλϊςςασ του κάκε λαοφ575. 

 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Ζχοντασ εξετάςει αναλυτικά τθ γλωςςικι πολιτικι που ακολουκεί θ Ζνωςθ, το γλωςςικό 

κακεςτϊσ τθσ και τα νομικά κεμζλια πάνω ςτα οποία ςτθρίηονται κα μποροφςαμε να 

καταλιξουμε ςτα παρακάτω ςυμπεράςματα: 

(α) Από τθν αρχι, θ καταςκευι αυτοφ του ενωςιακοφ οικοδομιματοσ πραγματοποιικθκε 

ςφμφωνα με βαςικζσ αρχζσ και αξίεσ, όπωσ θ δθμοκρατία και θ ιςότθτα των Κρατϊν-μελϊν 

και των πολιτϊν. Το ιδιαίτερο γνϊριςμά του, όμωσ, ιταν το γεγονόσ ότι δεν επιδιϊχκθκε θ 

ομογενοποίθςθ, θ οποία ενδεχόμενα κα αποτελοφςε και μία πιο εφκολθ λφςθ, αλλά ο 

ςεβαςμόσ και θ ανάδειξθ τθσ διαφορετικότθτασ και του πλουραλιςμοφ. Τα νομικά κεμζλιά 

του ιταν ανζκακεν ιςχυρά ϊςτε να ςτθρίξουν τθν κάκε γλϊςςα που διαλζγουν τα Κράτθ-

μζλθ ωσ επίςθμθ μζςα ςτθν ΕΕ. Και όχι μόνο ςτθρίηουν και προωκοφν όλεσ τισ γλϊςςεσ 

ιςότιμα, αλλά ταυτόχρονα φρενάρουν τθν θγεμονικι πορεία τθσ αγγλικισ γλϊςςασ και 

λειτουργοφν ωσ αναςχετικόσ παράγοντασ ςτθν επικράτθςι τθσ ςτισ διεκνείσ ςχζςεισ. 

Συνεπϊσ, με αυτόν τον τρόπο θ Ζνωςθ αποδεικνφει το δθμοκρατικό τθσ χαρακτιρα και τθν 

ίςθ αντιμετϊπιςθ των Κρατϊν-μελϊν και των λαϊν τουσ.  

(β) Το ςθμαντικότερο όμωσ είναι ότι, εφόςον μία γλϊςςα οριςτεί ωσ επίςθμθ γλϊςςα τθσ, 

οι ομιλθτζσ τθσ αυτόματα εξοπλίηονται με προνόμια και δικαιϊματα, μεταξφ των οποίων το 

δικαίωμα να επικοινωνοφν με τθν Ζνωςθ και θ δυνατότθτα να ενθμερϊνονται για τα 

πεπραγμζνα τθσ ςτθ γλϊςςα τουσ. Αυτά βζβαια είναι μόνο κάποια από τα δικαιϊματα που 

παρζχονται ςτουσ ομιλθτζσ, αφοφ υπάρχει κι ζνα φάςμα δικαιωμάτων, τα οποία 

εκμεταλλεφονται οι ζχοντεσ τθν ευρωπαϊκι ικαγζνεια και θ αλικεια είναι πωσ, 

προκειμζνου θ ΕΕ να διαςφαλίςει τθν τιρθςθ των αξιϊν και των αρχϊν, να προςτατζψει τα 

κεμελιϊδθ δικαιϊματα και να εκπλθρϊςει τουσ ςκοποφσ τθσ, οριςμζνεσ φορζσ ακολουκεί 

τακτικζσ που αποδεικνφουν ποιεσ είναι οι προτεραιότθτζσ τθσ. 

                                                           
575 M. Strubell, ηάζεηο απέλαληη ζηε γιψζζα. Απνδπλάκσζε ησλ ηζρπξψλ γισζζψλ θαη ελίζρπζε ησλ αζζελψλ, ζην Α. Φ. 

Υξηζηίδεο (επηκ.), νπ. παξ., ζει. 170  
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(γ) Θ γλωςςικι πολιτικι τθσ Ζνωςθσ υλοποιείται με προγράμματα που ζχει κεςπίςει και 

ςτθρίηει για χρόνια, τα οποία αποτελοφν δείγμα των καλϊν προκζςεϊν τθσ για τθν 

προϊκθςθ των γλωςςϊν, τθ διάδοςθ των πολιτιςμϊν και τθν ενίςχυςθ τθσ κινθτικότθτασ 

των πολιτϊν. Ωςτόςο, κα πρζπει να εξεταςτεί προςεκτικά αν και ςε ποιο βακμό τελικά 

αυτά είναι αποτελεςματικά και επιτυγχάνουν τουσ ςκοποφσ τουσ. Επιπλζον, ςε ςχζςθ με 

τθν εκπαίδευςθ και εκμάκθςθ των γλωςςϊν ζχει επικρατιςει το μοντζλο μθτρικι γλϊςςα 

+ δφο επιπλζον και θ διδαςκαλία τουσ από μικρι θλικία. Και ςε αυτι τθν περίπτωςθ κα 

είχε ενδιαφζρον να αναλυκεί ο τρόποσ με τον οποίο εφαρμόηεται ςτα εκπαιδευτικά 

ςυςτιματα των Κρατϊν-μελϊν και οι γλϊςςεσ οι οποίεσ επιλζγονται ωσ οι δφο πρόςκετεσ. 

Αν για παράδειγμα αναφερόμαςταν ςτθν Ελλάδα κα παρατθροφςαμε ότι, ενϊ θ 

διδαςκαλία ξεκινάει από μια ςχετικά μικρι θλικία, το μοντζλο που εφαρμόηεται 

περιορίηεται ςτθ διδαςκαλία τθσ αγγλικισ ωσ πρϊτθ ξζνθ γλϊςςα και ωσ δεφτερθ 

διδάςκεται κυρίωσ θ γερμανικι ι θ γαλλικι, ενϊ διαφοροποιείται και περιορίηεται 

ςθμαντικά θ διδαςκαλία των γλωςςϊν ςε οριςμζνα ιδρφματα τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ 

και ςε πολλζσ μεταλυκειακζσ δομζσ και δομζσ εκπαίδευςθσ ενθλίκων. Κα είχε λοιπόν 

ενδιαφζρον να εξεταςτοφν οι επιλογζσ των επιπλζον γλωςςϊν και θ διδαςκαλία τουσ ςτθ 

μθ υποχρεωτικι εκπαίδευςθ, ςε δομζσ δια βίου μάκθςθσ και ςτα εκπαιδευτικά ςυςτιματα 

άλλων Κρατϊν-μελϊν.  

(δ) Ηιτθμα, πάντωσ, είναι για τθ γλωςςικι πολιτικι τθσ Ζνωςθσ αυτό των μειονοτικϊν και 

λιγότερο ομιλοφμενων γλωςςϊν. Ενϊ γίνονται οριςμζνεσ προςπάκειεσ προςταςίασ, οι 

προςπάκειεσ προϊκθςθσ και αναγζννθςισ τουσ είναι μθδαμινζσ. Το ςθμαντικότερο, 

βζβαια, που πρζπει να τονιςτεί ςε αυτό το ςθμείο είναι το ότι οι γλϊςςεσ και θ γλωςςικι 

πολιτικι είναι ζνασ τομζασ που θ Ζνωςθ διαχειρίηεται μαηί με τα Κράτθ-μζλθ. Ζτςι, τα 

ςθμερινά αποτελζςματα τθσ γλωςςικισ πολιτικισ οφείλονται ςυν τοισ άλλοισ και ςτθν 

αντιμετϊπιςθ του ηθτιματοσ ι ςτθ μθ ανάλθψθ δράςθσ από τα Κράτθ-μζλθ. 

(ε) Το γλωςςικό κακεςτϊσ που εφαρμόηεται ςτο κεςμικό ςφςτθμα τθσ Ζνωςθσ, ςτα όργανα 

δθλαδι και τισ υπθρεςίεσ τθσ, είναι κατά ζνα μζροσ πολφγλωςςο, ιδιαίτερα ςε ότι αφορά 

τθν επικοινωνία τθσ με τουσ πολίτεσ και τθν ενθμζρωςι τουσ. Είναι ςθμαντικό το γεγονόσ 

ότι κάκε πολίτθσ ζχει τθ δυνατότθτα να επικοινωνεί ςτθν επίςθμθ γλϊςςα τθσ χϊρασ του 

με τθν Ζνωςθ, και εξίςου ςθμαντικό είναι το ότι ζχουν γίνει οριςμζνεσ ενζργειεσ και 
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καταβάλλονται προςπάκειεσ ϊςτε να απλοποιθκοφν κάποιεσ διαδικαςίεσ που κα 

διευκολφνουν τθν κακθμερινότθτα των πολιτϊν. Αυτά τα προνόμια βζβαια προορίηονται 

δυςτυχϊσ μόνο για τθν πλειοψθφία των πολιτϊν τθσ, αφοφ αποκλείονται τα άτομα που δεν 

είναι ομιλθτζσ των επίςθμων γλωςςϊν τθσ. Αντίκετα, ςε ό,τι αφορά τισ αμιγϊσ κεςμικζσ 

τθσ διαδικαςίεσ μζςα ςτα όργανα και μεταξφ των οργάνων κυριαρχοφν δφο με τρείσ 

γλϊςςεσ ςφμφωνα με τον εςωτερικό Κανονιςμό του κάκε οργάνου. Ζτςι, ςε αυτζσ τισ 

περιπτϊςεισ για να ςυμμετζχει κάποιοσ και να τισ παρακολουκιςει απαιτοφνται 

ςυγκεκριμζνεσ γλωςςικζσ δεξιότθτεσ. Δε κα πρζπει όμωσ να ξεχνάμε πωσ θ Ζνωςθ είναι 

ζνασ οργανιςμόσ, ο οποίοσ κα πρζπει πρωτίςτωσ να εξαςφαλίςει τθν εφρυκμθ λειτουργία 

του, ςυνεπϊσ οι όποιοι περιοριςμοί ςτισ γλϊςςεσ υφίςτανται για να περιορίηονται τα 

λειτουργικά, οικονομικά και νομικά προβλιματα που ανακφπτουν. 

(ςτ) Για να απαντιςουμε ςτο βαςικό ερϊτθμα τθσ Διδακτορικισ Διατριβισ αν, δθλαδι, θ 

πολυγλωςςία αποτελεί πλεονζκτθμα ι εμπόδιο για τθ λειτουργία τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, 

κα πρζπει να αναλογιςτοφμε το πόςο ςθμαντικό κεωροφμε το γλωςςικό και πολιτιςτικό 

πλοφτο τθσ και τθν προϊκθςι του. Είναι αλικεια πωσ οι γλϊςςεσ δεν είναι και δεν 

υπιρξαν ποτζ προτεραιότθτα τθσ Ζνωςθσ αφοφ άλλωςτε δεν είναι αυτι θ φφςθ και θ 

αποςτολι τθσ. Επειδι όμωσ, κατά τθν άποψι μου, αποτελοφν ςυςτατικό ςτοιχείο τθσ 

εκνικισ ταυτότθτασ των πολιτϊν τθσ, αναπόςπαςτο κομμάτι του πολιτιςμοφ τουσ και μζςο 

ζκφραςθσ κα πρζπει να τουσ δοκεί περιςςότερθ προςοχι, και θ ΕΕ ςε ςυνεργαςία με τα 

Κράτθ-μζλθ να αναλάβουν πιο ενεργό δράςθ ςτθ χάραξθ και εφαρμογι μιασ γλωςςικισ 

πολιτικισ, θ οποία αφενόσ κα προωκεί ουςιαςτικά τθν πολυγλωςςία και αφετζρου κα 

διευκολφνει τθ λειτουργία τθσ Ζνωςθσ και τθ ςυμμετοχι των πολιτϊν ςτα οφζλθ που 

επιφυλάςςει ςε αυτοφσ θ διαδικαςία τθσ ευρωπαϊκισ ολοκλιρωςθσ. 
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https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22display%22:[%220%22],%22languageisocode%22:[%22ENG%22],%22appno%22:[%221474/62%22,%221677/62%22,%221691/62%22,%221769/63%22,%221994/63%22,%222126/64%22],%22documentcollectionid2%22:[%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-57524%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22display%22:[%220%22],%22languageisocode%22:[%22ENG%22],%22appno%22:[%221474/62%22,%221677/62%22,%221691/62%22,%221769/63%22,%221994/63%22,%222126/64%22],%22documentcollectionid2%22:[%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-57524%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22display%22:[%220%22],%22languageisocode%22:[%22ENG%22],%22appno%22:[%221474/62%22,%221677/62%22,%221691/62%22,%221769/63%22,%221994/63%22,%222126/64%22],%22documentcollectionid2%22:[%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-57524%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-59454%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-83256%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-83256%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-165890%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-165890%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22tabview%22:[%22document%22],%22itemid%22:[%22001-97689%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22tabview%22:[%22document%22],%22itemid%22:[%22001-97689%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-127530%22]}
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European Commission, Studies on translation and multilingualism. Quantifying quality costs 
and the cost of poor quality in translation. Quality efforts and the consequences of poor 
quality in the European Commission’s Directorate-General for translation, 1/2012, 
Publications Office of the European Union, Luxembourg 2012 

Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο, Ζκκεςθ τθσ 8θσ Λουνίου 2007 ςχετικά με τθν ειδικι ζκκεςθ αρικ. 
9/2006 του Ευρωπαϊκοφ Ελεγκτικοφ Συνεδρίου που αφορά τισ δαπάνεσ μετάφραςθσ τθσ 
Επιτροπισ, του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2007/2077 (INI)) 

Ευρωπαϊκι Επιτροπι, Θ Ευρϊπθ ςε εξζλιξθ. Μιλϊντασ για τθν Ευρϊπθ. Οι γλϊςςεσ ςτθν 
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, Υπθρεςία Επιςιμων Εκδόςεων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων, 
Λουξεμβοφργο 2008 
 
Επιτροπι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων, Ανακοίνωςθ τθσ Επιτροπισ ςτο Συμβοφλιο, ςτο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο, ςτθν Ευρωπαϊκι Οικονομικι και Κοινωνικι Επιτροπι και ςτθν 
Επιτροπι των Ρεριφερειϊν. Ζνα νζο ςτρατθγικό πλαίςιο για τθν πολυγλωςςία, Βρυξζλλεσ, 
22.11.2005, COM (2005) 596 τελικό 
 
Ψιφιςμα του Συμβουλίου τθσ 31θσ Μαρτίου 1995 για τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ και τθσ 
διαφοροποίθςθσ όςον αφορά τθν εκμάκθςθ και τθ διδαςκαλία των γλωςςϊν ςτα πλαίςια 
των εκπαιδευτικϊν ςυςτθμάτων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, αρικ. C 207/01, τθσ 12.8.95 
 
Επιτροπι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων, Ανακοίνωςθ τθσ Επιτροπισ προσ το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβοφλιο, το Συμβοφλιο, τθν Ευρωπαϊκι Οικονομικι και Κοινωνικι Επιτροπι και τθν 
Επιτροπι των Ρεριφερειϊν. Ρολυγλωςςία: πλεονζκτθμα για τθν Ευρϊπθ και κοινι 
δζςμευςθ, Βρυξζλλεσ, 18.9.2008, COM (2008) 566 τελικό 

Απόφαςθ αρικ. 819/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 14θσ 
Μαρτίου 1995 για τθ κζςπιςθ του προγράμματοσ κοινοτικισ δράςθσ ΣΩΚΑΤΘΣ, L 087 τθσ 
20.4.1995, Απόφαςθ αρικ. 253/2000/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Συμβουλίου και του Συμβουλίου, 
τθσ 24θσ Λανουαρίου 2000, για τθ κζςπιςθ του δεφτερου ςταδίου του προγράμματοσ 
κοινοτικισ δράςθσ ςτον τομζα τθσ εκπαίδευςθσ «Σωκράτθσ», L 028 τθσ 3.2.2000 
 
Απόφαςθ αρικ. 1720/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 15θσ 
Νοεμβρίου 2006, για τθ κζςπιςθ προγράμματοσ δράςθσ ςτον τομζα τθσ δια βίου μάκθςθσ, 
L 327/45 τθσ 24.11.2006 
 
Κανονιςμόσ (ΕΕ) αρικ. 1288/2013 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 
11θσ Δεκεμβρίου 2013 για τθ κζςπιςθ του προγράμματοσ «Erasmus+»: το πρόγραμμα τθσ 
Ζνωςθσ για τθν εκπαίδευςθ, τθν κατάρτιςθ, τθ νεολαία και τον ακλθτιςμό και για τθν 
κατάργθςθ των αποφάςεων αρικ. 1719/2006/ΕΚ, 1720/2006/ΕΚ και αρικ. 1298/2008/ΕΚ 
Κείμενο που παρουςιάηει ενδιαφζρον για τον ΕΟΧ, L 347/50 τθσ 20.12.2013 
 
Κανονιςμόσ (ΕΕ) αρικ. 1288/2013 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, L 
347/50 τθσ 11.12.2013 
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Επιτροπι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων, Ανακοίνωςθ τθσ Επιτροπισ ςτο Συμβοφλιο, ςτο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο, ςτθν Ευρωπαϊκι Οικονομικι και Κοινωνικι Επιτροπι και ςτθν 
Επιτροπι των Ρεριφερειϊν. Ζνα νζο ςτρατθγικό πλαίςιο για τθν πολυγλωςςία, Βρυξζλλεσ, 
22.11.2005, COM (2005) 596 τελικό 
 
Υπθρεςία Επιςιμων Εκδόςεων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων. Θ Ευρϊπθ ςε εξζλιξθ. 
Μιλϊντασ για τθν Ευρϊπθ. Οι γλϊςςεσ ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, Λουξεμβοφργο, 2008  
 
Regional and lesser-used languages – enlargement and cultural diversity. European 
Parliament Resolution with recommendations to the Commission on European regional and 
lesser-used languages – the languages of the minorities in the EU – in the context of 
enlargement and cultural diversity (2003/2057 9INI)), C 76 E/374, τθσ 25.3.2004  
 
Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο, Ευρωπαϊκζσ γλϊςςεσ που απειλοφνται με εξαφάνιςθ και 
γλωςςικι πολυμορφία. Ψιφιςμα του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου τθσ 11θσ Σεπτεμβρίου 
2013 ςχετικά με τισ ευρωπαϊκζσ γλϊςςεσ που απειλοφνται με εξαφάνιςθ και τθ γλωςςικι 
πολυμορφία ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (2013/2007 (ΛΝΛ)), C 93/52 τθσ 9.3.2016 
 
Επιτροπι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων, Ανακοίνωςθ τθσ Επιτροπισ ςτο Συμβοφλιο, ςτο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο, ςτθν Ευρωπαϊκι Οικονομικι και Κοινωνικι Επιτροπι και ςτθν 
Επιτροπι των Ρεριφερειϊν. Ζνα νζο ςτρατθγικό πλαίςιο για τθν πολυγλωςςία, Βρυξζλλεσ, 
22.11.2005, COM (2005) 596 τελικό 

Οδθγία 2004/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 29θσ Απριλίου 
2004 ςχετικά με το δικαίωμα των πολιτϊν τθσ Ζνωςθσ και των μελϊν των οικογενειϊν τουσ 
να κυκλοφοροφν και να διαμζνουν ελεφκερα ςτθν επικράτεια των κρατϊν μελϊν, για τθν 
τροποποίθςθ του Κανονιςμοφ (ΕΟΚ) αρικ. 1612/68 και τθν κατάργθςθ των Οδθγιϊν 
64/221/ΕΟΚ, 68/360/ΕΟΚ, 72/194/ΕΟΚ, 73/148/ΕΟΚ, 75/34/ΕΟΚ, 75/35/ΕΟΚ, 90/364/ΕΟΚ, 
90/365/ΕΟΚ και 93/96/ΕΟΚ (ΕΕ L 158 τθσ 30.4.2004) 
 
Council of Europe, Parliamentary Assembly, Recommendation No 1203 (1993) on Gypsies in 
Europe  
 
Council of Europe, Parliamentary Assembly, Recommendation No 1557 (2002) on the Legal 
Situation of the Roma in Europe 
 

Direction Générale de la Traduction, (Commission Européenne), Études sur la traduction et 
le multilinguisme. La traduction à la Commission: 1958-2010, EU Publications 2014 

Κανονιςμόσ 920/2005 του Συμβουλίου, τθσ 13θσ Λουνίου 2005 για τθν τροποποίθςθ του 
κανονιςμοφ αρικ. 1 τθσ 15θσ Απριλίου 1958 περί κακοριςμοφ του γλωςςικοφ κακεςτϊτοσ 
τθσ Ευρωπαϊκισ Κοινότθτασ και του κανονιςμοφ αρικ. 1 τθσ 15θσ Απριλίου 1958 περί 
κακοριςμοφ του γλωςςικοφ κακεςτϊτοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Κοινότθτα Ατομικισ Ενζργειασ και 
για τθ κζςπιςθ προςωρινϊν μζτρων παρζκκλιςθσ από τουσ ωσ άνω κανονιςμοφσ, L 156/03 
τθσ 18.6.2005  
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Κανονιςμόσ 1257/210 του Συμβουλίου, τθσ 20θσ Δεκεμβρίου 2010 για τθν παράταςθ των 
προςωρινϊν μζτρων παρζκκλιςθσ από τον κανονιςμό αρικ. 1, τθσ 15θσ Απριλίου1958, περί 
κακοριςμοφ του γλωςςικοφ κακεςτϊτοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Κοινότθτασ και από τον 
κανονιςμό αρικ. 1 τθσ 15θσ Απριλίου 1958 περί κακοριςμοφ του γλωςςικοφ κακεςτϊτοσ τθσ 
Ευρωπαϊκισ Κοινότθτα Ατομικισ Ενζργειασ, τα οποία ειςιχκθςαν με τον κανονιςμό (ΕΚ) 
αρικ. 920/2005, L 343/5 τθσ 29.12.2010 
 
Κανονιςμόσ (ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/2264 του Συμβουλίου τθσ 3θσ Δεκεμβρίου 2015 για τθν 
παράταςθ και τθ ςταδιακι κατάργθςθ των προςωρινϊν μζτρων παρζκκλιςθσ από τον 
κανονιςμό αρικ. 1, τθσ 15θσ Απριλίου1958, περί κακοριςμοφ του γλωςςικοφ κακεςτϊτοσ 
τθσ Ευρωπαϊκισ Κοινότθτασ και από τον κανονιςμό αρικ. 1 τθσ 15θσ Απριλίου 1958 περί 
κακοριςμοφ του γλωςςικοφ κακεςτϊτοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Κοινότθτα Ατομικισ Ενζργειασ, τα 
οποία κεςπίςτθκαν με τον κανονιςμό (ΕΚ) αρικ. 920/2005 
Κανονιςμόσ (ΕΕ) αρικ. 492/2011 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ 
Απριλίου 2011 που αφορά τθν ελεφκερθ κυκλοφορία των εργαηομζνων ςτο εςωτερικό τθσ 
Ζνωςθσ L 141/01 τθσ 27.5.2011 
 

Οδθγία 123/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 12θσ 
Δεκεμβρίου 2006 ςχετικά με τισ υπθρεςίεσ ςτθν εςωτερικι αγορά, L 376/36, 27.12.2006  
 

Ψιφιςμα του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 1993 για μελλοντικι δράςθ ςχετικά με τθν 
επιςιμανςθ προϊόντων προσ το ςυμφζρον των καταναλωτϊν, Αρικ. C 110/1 τθσ 20.4.93  
 

Κανονιςμόσ αρικ. 1 περί κακοριςμοφ του γλωςςικοφ κακεςτϊτοσ τθσ Ευρωπαϊκισ 
Οικονομικισ Κοινότθτασ ΕΕ 17 τθσ 6.10.1958 
 

Συμπεράςματα του Συμβουλίου τθσ 13θσ Λουνίου 2005, ςχετικά με τθν επίςθμθ χριςθ 
πρόςκετων γλωςςϊν ςτο πλαίςιο του Συμβουλίου και ενδεχομζνωσ διαφόρων κεςμικϊν 
και άλλων οργάνων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, C 148/01 

Ετιςια Ζκκεςθ του διαμεςολαβθτι προσ το Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο του ζτουσ 1998, EE C 
300/18.10.1999 

Συμβοφλιο τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, Το Ευρωπαϊκό Συμβοφλιο και το Συμβοφλιο τθσ ΕΕ 
ςτθν πορεία του χρόνου. Θ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων και θ νομοκζτθςθ ςτο πλαίςιο 
τθσ ευρωπαϊκισ ολοκλιρωςθσ, Υπθρεςία Εκδόςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, 
Λουξεμβοφργο 2016  
 

Γενικι Γραμματεία του Συμβουλίου, Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ του Ευρωπαϊκοφ Συμβουλίου. 
Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ του Συμβουλίου, Υπθρεςία Εκδόςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, 
Λουξεμβοφργο 2010 
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Γενικι Γραμματεία του Συμβουλίου, Σχολιαςμόσ του εςωτερικοφ Κανονιςμοφ του 
Συμβουλίου. Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ του Ευρωπαϊκοφ Συμβουλίου και του Συμβουλίου, 
Υπθρεςία Εκδόςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, Λουξεμβοφργο 2016  
 
Γενικι Γραμματεία του Συμβουλίου τθσ ΕΕ, Ενθμερωτικό δελτίο. Ο ανοιχτόσ χαρακτιρασ και 
θ διαφάνεια των εργαςιϊν του Συμβουλίου, Βρυξζλλεσ 2011 
 
Συμπεράςματα του Συμβουλίου τθσ 13θσ Λουνίου 2005, ςχετικά με τθν επίςθμθ χριςθ 
πρόςκετων γλωςςϊν ςτο πλαίςιο του Συμβουλίου και ενδεχομζνωσ διαφόρων κεςμικϊν 
και άλλων οργάνων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, ΕΕ C 148 τθσ 18.6.2005 
 
Administrative arrangement between the Kingdom of Spain and the Council of the European 
Union, ΕΕ C 40/2 τθσ 17.2.2006 
 

Ευρωπαϊκι Επιτροπι, Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ τθσ Επιτροπισ L 308/26 τθσ 8.12.2000  
 

DG Translation, Strategic plan 2016-2020, European Commission, Ref. Ares (2016)1239034 – 
16/03/2016 
 
European Commission, Translation and multilingualism, Publications Office of the European 
Union, Luxembourg 2014 
 
Κανονιςμόσ διαδικαςίασ του Δικαςτθρίου, τθσ 25θσ Σεπτεμβρίου 2012 (ΕΕ L 265 τθσ 
29.09.2012), όπωσ τροποποιικθκε ςτισ 18 Λουνίου 2013 (ΕΕ L 173 τθσ 26.06.2013, ς. 65, και 
διορκωτικό ΕΕ L 41 τθσ 12.02.2014) και ςτισ 19 Λουλίου 2016 (ΕΕ L 217 τθσ 12.8.2016, ς. 69)  
 
Κανονιςμόσ διαδικαςίασ του Γενικοφ Δικαςτθρίου τθσ 4θσ Μαρτίου 2015 (ΕΕ 2015, L 105, 
ς.1) 
 

Directorate-General for Personnel (European Parliament), Interview avec Vassilios Skouris, 
Président de la Cour de Justice de l’UE, United in diversity, EP Newshound review, Issue 20, 
June 2007, ςελ. 7  
 

Ρράξθ περί των όρων προςχωριςεωσ τθσ Τςεχικισ Δθμοκρατίασ, τθσ Δθμοκρατίασ τθσ 
Εςκονίασ, τθσ Κυπριακισ Δθμοκρατίασ, τθσ Δθμοκρατίασ τθσ Λετονίασ, τθσ Δθμοκρατίασ τθσ 
Λικουανίασ, τθσ Δθμοκρατίασ τθσ Ουγγαρίασ, τθσ Δθμοκρατίασ τθσ Μάλτασ, τθσ 
Δθμοκρατίασ τθσ Ρολωνίασ, τθσ Δθμοκρατίασ τθσ Σλοβενίασ και τθσ Σλοβακικισ 
Δθμοκρατίασ και των προςαρμογϊν των Συνκθκϊν επί των οποίων βαςίηεται θ Ευρωπαϊκι 
Ζνωςθ, L 236/33 τθσ 23.9.2003  
 
Άρκρο 4 Απόφαςθ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου, τθσ Επιτροπισ, του 
Δικαςτθρίου, του Ελεγκτικοφ Συνεδρίου, τθσ Ευρωπαϊκισ Οικονομικισ και Κοινωνικισ 
Επιτροπισ και τθσ Επιτροπισ των Ρεριφερειϊν τθσ 26θσ Λουνίου 2009 ςχετικά με τθν 
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οργάνωςθ και τθ λειτουργία τθσ Υπθρεςίασ Επιςιμων Εκδόςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, L 
168/41 τθσ 30.6.2009  
 
Κανονιςμόσ (ΕΚ) αρικ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 
30θσ Μαΐου 2001για τθν πρόςβαςθ του κοινοφ ςτα ζγγραφα του Ευρωπαϊκοφ 
Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και τθσ Επιτροπισ, L 145/43 τθσ 31.5.2001  
 
Ευρωπαϊκι Επιτροπι, Ζκκεςθ τθσ Επιτροπισ ςχετικά με τθν εφαρμογι, το 2016, του 
κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ. 1049/2001 για τθν πρόςβαςθ του κοινοφ ςτα ζγγραφα του 
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και τθσ Επιτροπισ, Βρυξζλλεσ 6.12.2017, COM 
(2017) 738 final  
 
Άρκρο 1 του κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 216/2013 του Συμβουλίου, τθσ 7θσ Μαρτίου 2013, για 
τθν θλεκτρονικι δθμοςίευςθ τθσ Επίςθμθσ Εφθμερίδασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, L 69/1 τθσ 
13.3.2013  
 

Directorate General, Education and Culture, Study on the contribution of multilingualism to 
creativity. Compendium Part one. Multilingualism and creativity: towards an evidence-base, 
Public Services Contract no EACEA/2007/3995/2, European Commission, Brussels 2009) 
 

Umberto Eco, Conference of literary translation, 14th November 1993, Arles  
 

Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο, Ζκκεςθ ςχετικά με τθν ειδικι ζκκεςθ αρικ. 9/2006 του 
Ευρωπαϊκοφ Ελεγκτικοφ Συνεδρίου που αφορά τισ δαπάνεσ μετάφραςθσ τθσ Επιτροπισ, 
του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2007/2077 (ΛΝΛ)) 
 

ΓΔ Διερμθνείασ, Ευρωπαϊκι Επιτροπι. Διερμθνεία και Μετάφραςθ για τθν Ευρϊπθ, 
Υπθρεςία Εκδόςεων τθσ ΕΕ, Λουξεμβοφργο 2018 
 

Directorate-General for translation (European Commission), Web translation as a genre, EU 
publications, Brussels 2009 
 

Directorate-General for translation (European Commission), Translation tools and workflow, 
Publications Office of the European Union, Luxembourg 2016,  
 
 
Ευρωπαϊκι Επιτροπι, Μετάφραςθ και πολυγλωςςία, Υπθρεςία Εκδόςεων τθσ Ευρωπαϊκισ 
Ζνωςθσ, Λουξεμβοφργο 2014, ςελ. 11-14,  
 

European Commission, Studies on translation and multilingualism. Quantifying quality costs 
and the cost of poor quality in translation. Quality efforts and the consequences of poor 
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quality in the European Commission’s Directorate-General for translation, 1/2012, 
Publications Office of the European Union, Luxembourg 2012 
 
Ευρωπαϊκι Επιτροπι, L 57/314 τθσ 28θσ Φεβρουαρίου 2018  
 
Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο, Ζκκεςθ τθσ 8θσ Λουνίου 2007 ςχετικά με τθν ειδικι ζκκεςθ αρικ. 
9/2006 του Ευρωπαϊκοφ Ελεγκτικοφ Συνεδρίου που αφορά τισ δαπάνεσ μετάφραςθσ τθσ 
Επιτροπισ, του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2007/2077 (INI))  
Ευρωπαϊκι Επιτροπι, L 51/309 τθσ 28θσ Φεβρουαρίου 2017  
 

Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο, 2004/132/ΕΚ. Ευρατόμ, Οριςτικι ζγκριςθ του γενικοφ 
προχπολογιςμοφ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ για το οικονομικό ζτοσ 2004, L 53 τθσ 23θσ 
Φεβρουαρίου 2004  
 
Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο, 2006/179/ΕΚ, Ευρατόμ, Οριςτικι ζγκριςθ του γενικοφ 
προχπολογιςμοφ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ για το οικονομικό ζτοσ 2006, L 78 τθσ 15θσ 
Μαρτίου 2006 
 
Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο, 2007/143/ΕΚ, Ευρατόμ, Οριςτικι ζγκριςθ του γενικοφ 
προχπολογιςμοφ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ για το οικονομικό ζτοσ 2007, L 77 τθσ 16θσ 
Μαρτίου 2007 
 
Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο, L 57/172 τθσ 28θσ Φεβρουαρίου 2018 
 
Ευρωπαϊκι Επιτροπι, Σχζδιο του γενικοφ προχπολογιςμοφ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ για το 
οικονομικό ζτοσ 2019, Τόμοσ 3, Τμιμα ΛΛΛ, Επιτροπι, COM(2018) 600 τθσ 21θσ Λουνίου 2018  
 
Ευρωπαϊκι Επιτροπι, Σχζδιο του γενικοφ προχπολογιςμοφ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ για το 
οικονομικό ζτοσ 2019, Τόμοσ 1, Τμιμα Λ, Κοινοβοφλιο, COM(2018) 600 τθσ 21θσ Λουνίου 
2018  

Directorate-General for Translation, European Commission, Lingua Franca: Chimera or 
reality? , Publications Office of the European Union, Luxembourg 2010, ςελ. 21-23  
 
III. ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΕ ΠΘΓΕ / ΙΣΟΕΛΙΔΕ 

Ειδικό Ευρωβαρόμετρο 243 «Οι Ευρωπαίοι και οι γλϊςςεσ τουσ», διακζςιμο ςτο 
διαδικτυακό τόπο: 
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/archives/ebs/ebs_243_sum_el.pdf 

Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. Ρολυγλωςςία: https://europa.eu/european-
union/topics/multilingualism_el 

Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο. Το επάγγελμα του μεταφραςτι ςτο Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο: 
http://www.europarl.europa.eu/multilingualism/trade_of_translator_el.htm 

http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/archives/ebs/ebs_243_sum_el.pdf
https://europa.eu/european-union/topics/multilingualism_el
https://europa.eu/european-union/topics/multilingualism_el
http://www.europarl.europa.eu/multilingualism/trade_of_translator_el.htm
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Μεταφραςτικό Κζντρο των Οργάνων τθσ ΕΕ. Υπθρεςία Μετάφραςθσ: 
http://cdt.europa.eu/el/ypiresia-metafrasis-el  

Education and training. Linguistic diversity: 
http://ec.europa.eu/education/policies/multilingualism/linguistic-diversity_en 
 
Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο. Κοινοβουλευτικζσ ερωτιςεισ: 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=P-2002-
3785&language=EL 
 
Ευρωπαϊκι Επιτροπι, Γενικι Διεφκυνςθ Μετανάςτευςθσ και Εςωτερικϊν Υποκζςεων και 
Εκτελεςτικόσ Οργανιςμόσ Εκπαίδευςθσ, Οπτικοακουςτικϊν Κεμάτων και Ρολιτιςμοφ. 
Ρρόγραμμα «Ευρϊπθ για τουσ πολίτεσ» 2014-2020. Οδθγόσ προγράμματοσ για τισ 
επιδοτιςεισ δράςεων., διακζςιμο ςτο διαδικτυακό τόπο: 
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/2018_programme_guide_el.pdf 
 
Ευρωβαρόμετρο, Ο Ευρωπαίοσ Διαμεςολαβθτισ και τα δικαιϊματα των πολιτϊν, 
διακζςιμα ςτουσ διαδικτυακοφσ τόπουσ: http://www.europarl.europa.eu/at-your-
service/el/be-heard/eurobarometer/the-european-ombudsman-and-citizens-rights και 
http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/eurobarometer/2011/the-
european-ombudsman-and-citizens-rights/country-fiches/el-el-country-fiches-ombudsman-
and-citizens-rights-201103.pdf  
 

Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο. Θ πολυγλωςςία ςτο Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο: 
http://www.europarl.europa.eu/about-parliament/el/organisation-and-
rules/multilingualism 

Κανονιςμόσ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου, διακζςιμοσ ςτο διαδικτυακό τόπο: 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-
EP+20180731+TOC+DOC+XML+V0//EL&language=EL 
 
Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο. Θ διερμθνεία: 
http://www.europarl.europa.eu/interpretation/el/introduction/introduction.html 
 
Ευρωπαϊκό Συμβοφλιο και Συμβοφλιο τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ: 
https://www.consilium.europa.eu/el/european-council/  
 
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. Ευρωπαϊκό Συμβοφλιο: https://europa.eu/european-union/about-
eu/institutions-bodies/european-council_el 
 
Ευρωπαϊκό Συμβοφλιο και Συμβοφλιο τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Ρολυγλωςςία: 
https://www.consilium.europa.eu/el/general-secretariat/corporate-
policies/multilingualism/ 
 
Ευρωπαϊκι Επιτροπι. Τμιματα και εκτελεςτικοί οργανιςμοί: 
https://ec.europa.eu/info/departments_el 

http://cdt.europa.eu/el/ypiresia-metafrasis-el
http://ec.europa.eu/education/policies/multilingualism/linguistic-diversity_en
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=P-2002-3785&language=EL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=P-2002-3785&language=EL
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/2018_programme_guide_el.pdf
http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/el/be-heard/eurobarometer/the-european-ombudsman-and-citizens-rights
http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/el/be-heard/eurobarometer/the-european-ombudsman-and-citizens-rights
http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/eurobarometer/2011/the-european-ombudsman-and-citizens-rights/country-fiches/el-el-country-fiches-ombudsman-and-citizens-rights-201103.pdf
http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/eurobarometer/2011/the-european-ombudsman-and-citizens-rights/country-fiches/el-el-country-fiches-ombudsman-and-citizens-rights-201103.pdf
http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/eurobarometer/2011/the-european-ombudsman-and-citizens-rights/country-fiches/el-el-country-fiches-ombudsman-and-citizens-rights-201103.pdf
http://www.europarl.europa.eu/about-parliament/el/organisation-and-rules/multilingualism
http://www.europarl.europa.eu/about-parliament/el/organisation-and-rules/multilingualism
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20180731+TOC+DOC+XML+V0//EL&language=EL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20180731+TOC+DOC+XML+V0//EL&language=EL
http://www.europarl.europa.eu/interpretation/el/introduction/introduction.html
https://www.consilium.europa.eu/el/european-council/
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-council_el
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-council_el
https://www.consilium.europa.eu/el/general-secretariat/corporate-policies/multilingualism/
https://www.consilium.europa.eu/el/general-secretariat/corporate-policies/multilingualism/
https://ec.europa.eu/info/departments_el
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Ευρωπαϊκι Επιτροπι. Γενικι Διεφκυνςθ Διερμθνείασ: 
https://ec.europa.eu/info/departments/translation_el 
 
Δικαςτιριο τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Το κεςμικό όργανο: 
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_6999/el/ 
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. Δικαςτιριο τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ: https://europa.eu/european-
union/about-eu/institutions-bodies/court-justice_el 
 
Δικαςτιριο τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Δικαςτιριο: 
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7024/el/ 
 
Δικαςτιριο τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Γενικό Δικαςτιριο: 
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7033/el/ 
 
Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο, Κϊδικασ Συμπεριφοράσ για τθν πολυγλωςςία, Απόφαςθ του 
προεδρείου τθσ 16θσ Λουνίου 2014: 
http://www.europarl.europa.eu/pdf/multilinguisme/coc2014_el.pdf  
 
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. Μεταφραςτικό Κζντρο των Οργάνων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ: 
https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/cdt_el 
 
Ευρωπαϊκι Επιτροπι. Διερμθνεία ςυνεδριάςεων- είδθ και ορολογία: 
https://ec.europa.eu/info/departments/interpretation/conference-interpreting-types-and-
terminology_el#types-of-interpreting 
 
European Commission. Translation and drafting resources: 
https://ec.europa.eu/info/resources-partners/translation-and-drafting-resources_en 
 
European Commission. Guidelines for contractors translating into Greek: 
https://ec.europa.eu/info/resources-partners/translation-and-drafting-
resources/guidelines-translation-contractors/guidelines-contractors-translating-greek_el 
 
Οδθγόσ για τθ ςφνταξθ, τθ μετάφραςθ και τθν ανακεϊρθςθ των νομικϊν πράξεων και 
λοιπϊν εγγράφων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ςτα ελλθνικά: 
http://ec.europa.eu/translation/greek/guidelines/documents/styleguide_greek_dgt_el.pdf 
 
Το επάγγελμα του μεταφραςτι ςτο Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο: 
http://www.europarl.europa.eu/multilingualism/trade_of_translator_el.htm 
 
TermCoord, an open sesame for translators, EP Newshound, Edition 393: 4 September 2013, 
διακζςιμο ςτο διαδικτυακό τόπο: 
https://termcoord.files.wordpress.com/2013/09/newshound_9-02-20111.pdf 
 

https://ec.europa.eu/info/departments/translation_el
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_6999/el/
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/court-justice_el
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/court-justice_el
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7024/el/
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7033/el/
http://www.europarl.europa.eu/pdf/multilinguisme/coc2014_el.pdf
https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/cdt_el
https://ec.europa.eu/info/departments/interpretation/conference-interpreting-types-and-terminology_el#types-of-interpreting
https://ec.europa.eu/info/departments/interpretation/conference-interpreting-types-and-terminology_el#types-of-interpreting
https://ec.europa.eu/info/resources-partners/translation-and-drafting-resources_en
https://ec.europa.eu/info/resources-partners/translation-and-drafting-resources/guidelines-translation-contractors/guidelines-contractors-translating-greek_el
https://ec.europa.eu/info/resources-partners/translation-and-drafting-resources/guidelines-translation-contractors/guidelines-contractors-translating-greek_el
http://ec.europa.eu/translation/greek/guidelines/documents/styleguide_greek_dgt_el.pdf
http://www.europarl.europa.eu/multilingualism/trade_of_translator_el.htm
https://termcoord.files.wordpress.com/2013/09/newshound_9-02-20111.pdf
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European Parliament. European Parliament- never lost in translation: 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+IM-
PRESS+20071017FCS11816+0+DOC+XML+V0//EN 
 
Translation in the European Union – Facts and figures 2013, 3 January 2014: 
http://termcoord.eu/2014/01/translation-in-the-european-union-facts-and-figures-2013/ 
Ενθμερωτικό ςθμείωμα τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ ςχετικά με τθν πολυγλωςςία και τθν 
εκμάκθςθ ξζνων γλωςςϊν, διακζςιμο ςτο διαδικτυακό τόπο: http://europa.eu/rapid/press-
release_MEMO-12-703_el.htm 
 
Βρετανικό Συμβοφλιο: https://www.britishcouncil.org/ 
 
Ρεριφερειακό Κζντρο Ρλθροφόρθςθσ των Θνωμζνων Εκνϊν: 
https://www.unric.org/el/index.php?option=com_content&view=article&id=16&Itemid=10 
 
Συμβοφλιο τθσ Ευρϊπθσ: https://www.coe.int/en/web/portal/home 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+IM-PRESS+20071017FCS11816+0+DOC+XML+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+IM-PRESS+20071017FCS11816+0+DOC+XML+V0//EN
http://termcoord.eu/2014/01/translation-in-the-european-union-facts-and-figures-2013/
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-703_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-703_el.htm
https://www.britishcouncil.org/
https://www.unric.org/el/index.php?option=com_content&view=article&id=16&Itemid=10
https://www.coe.int/en/web/portal/home

