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Εγχειρίδιο για το Πρόγραμμα 
«Σχολεία-Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου» 



  



Καλωσορίσατε στο Πρόγραμμα «Σχολεία - Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου»!  

 

Το Πρόγραμμα Σχολεία - Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απευθύνεται στους 

εκπαιδευτικούς και μαθητές των τριών τάξεων του λυκείου. Στόχος του Προγράμματος είναι να 

παρακινήσει τους μαθητές της δευτεροβάθμιας και τεχνικής εκπαίδευσης να ενημερωθούν και να 

εμβαθύνουν στις αξίες του κοινοβουλευτισμού και της πολιτικής δημοκρατίας στην Ευρώπη, 

καθώς και να γνωρίσουν το ρόλο και το έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μέσω αυτής της 

διαδικασίας, οι νέοι άνθρωποι θα κατανοήσουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους ως 

ευρωπαίοι πολίτες με απώτερο στόχο την ενεργό συμμετοχή τους στα κοινά και στη δημοκρατική 

διακυβέρνηση στην Ευρώπη. Συστατικό στοιχείο του προγράμματος είναι η επιμόρφωση των 

καθηγητών του Λυκείου, ώστε να δύνανται να μεταλαμπαδεύσουν τις αξίες της πολιτικής 

δημοκρατίας και του κοινοβουλευτισμού στους μαθητές. 

 

Η έναρξη του Προγράμματος συμπίπτει με την 60η επέτειο από την 

υπογραφή των ιδρυτικών Συνθηκών της Ρώμης που οδήγησαν στη 

δημιουργία της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συμπίπτει όμως 

και με μια περίοδο σημαντικών προκλήσεων για την Ένωση και τα 

Κράτη Μέλη της. Η οικονομική κρίση και η μείωση της 

ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας, η υψηλή 

ανεργία, το μεταναστευτικό και προσφυγικό ρεύμα, η κλιματική 

αλλαγή, η ασφάλεια και  η αντιμετώπιση της τρομοκρατίας και του 

οργανωμένου εγκλήματος, η διαχείριση και επάρκεια των 

ενεργειακών πόρων, είναι τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαίοι πολίτες 

και οι προκλήσεις στις οποίες καλείται η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι κυβερνήσεις των κρατών μελών 

της να απαντήσουν με πειστικό τρόπο και να δώσουν βιώσιμες λύσεις. Είναι οι νέοι άνθρωποι, οι 

μαθητές του λυκείου, είναι οι αυριανοί ενεργοί πολίτες, που θα ζήσουν στην μελλοντική Ευρώπη 

και θα κληθούν με την ψήφο τους να μοιραστούν τις ευθύνες των πολιτικών αποφάσεων που θα 

ληφθούν για όλα αυτά τα σημαντικά θέματα. Προς τούτο, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να 

αναβαθμίσουν τις γνώσεις τους για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τις αξίες της 

κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους ως ευρωπαίοι 

πολίτες, ώστε να συμμετάσχουν στη διαμόρφωση ενός καλύτερου κοινού μέλλοντος στην 

ευρωπαϊκή Ήπειρο.  

 

Οι συνεργάτες μου και εγώ ελπίζουμε το περιεχόμενο του προγράμματος να ανταποκρίνεται στις 

προσδοκίες σας και είμαστε στη διάθεση των συμμετεχόντων καθηγητών και μαθητών για να 

υποστηρίξουμε την προσπάθειά σας. 

 

Λεωνίδας Αντωνακόπουλος 

Επικεφαλής του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα 

Σεπτέμβριος 2017 

 
 
 



  



Δυο λόγια για το πως μπορείτε να αξιοποιήσετε αυτό το εγχειρίδιο με τον καλύτερο τρόπο  

 

Το εγχειρίδιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τον παραδοσιακό τρόπο, εκτυπώνοντας το σε χαρτί. 

Όμως, σας συνιστούμε ανεπιφύλακτα να το χρησιμοποιήσετε και διαδικτυακά, καθώς είναι 

πολύ διαδραστικό.  

 

Έχουμε προσθέσει πολλά εξαιρετικά μικρά φιλμάκια, που μέσα σε ένα-δύο λεπτά δίνουν τις 

βασικές πληροφορίες για τα διάφορα θέματα που αναφέρονται στο εγχειρίδιο. Τα φιλμάκια 

ακούγονται σε διάφορες γλώσσες. Όμως, πατώντας το σύμβολο  CC  κάτω δεξιά στην οθόνη του 

κάθε βίντεο μπορείτε να διαλέξετε υπότιτλους, συμπεριλαμβανομένων των ελληνικών. 

 

 Έχουμε επίσης προσθέσει ένα γλωσσάρι στην αρχή ώστε να καταλαβαίνετε εύκολα και γρήγορα 

τις διάφορες συντομογραφίες σε ορισμένα μέρη του εγχειριδίου.  

 

 

Και δυο λόγια για τα κοινωνικά μας δίκτυα 

 

Σας προσκαλούμε να επισκέπτεστε τακτικά την ιστοσελίδα του Γραφείου Ενημέρωσης του ΕΚ 

στην Ελλάδα (http://www.europarl.europa.eu/greece/ ) καθώς και τα κοινωνικά του δίκτυα, όπως 

το Twitter (https://twitter.com/EP_Hellas ), το Facebook (https://www.facebook.com/EPHellas ), 

το Youtube (www.youtube.com/europarlgr ) και το Instagram (http://instagram.com/EPHellas ). 

Σε αυτά μπορείτε να βρείτε πολύ χρήσιμες πληροφορίες για τις δράσεις του Γραφείου, χρήσιμο 

υλικό το οποίο μπορεί να βοηθήσει τις δράσεις σας, καθώς και  πολλές πληροφορίες για 

επαγγελματικές ευκαιρίες στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναρτήσεις των Ελλήνων 

Ευρωβουλευτών, και άλλα. 

 

Μην ξεχνάτε επίσης την ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (www.europarl.europa.eu ), 

μέσω της οποίας μπορείτε να βρείτε πληθώρα χρήσιμων πληροφοριών για τις δράσεις του ΕΚ, να 

γνωρίσετε τα όργανα του Σώματος και να είστε  ενήμεροι για τα θέματα με τα οποία ασχολείται η 

Ολομέλεια και οι Επιτροπές του. Οι περισσότερες σελίδες και έγγραφα εργασίας είναι διαθέσιμα 

σε όλες τις επίσημες γλώσσες, συμπεριλαμβανομένων και των ελληνικών, παρόλο που κάποιες 

μελέτες και άλλα έγγραφα είναι διαθέσιμα μόνο στα αγγλικά ή/και γαλλικά.   

 

Ειδικότερα για το Instagram, καθώς και το Facebook, οι συμμετέχοντες μαθητές, μέσω των 

καθηγητών τους, μπορούν να αποστέλλουν φιλμάκια ή φωτογραφίες που εντάσσονται στο 

πρόγραμμα, τα οποία μπορεί να αναρτηθούν στα συγκεκριμένα δίκτυα.  τακτικά. Η επίσημη 

ιστοσελίδα του Γραφείου έχει φτιάξει ειδικό σύνδεσμο για το Πρόγραμμα με αναρτήσεις που 

αφορούν τις δράσεις των συμμετεχόντων σχολείων.  

 

Ακολουθήστε μας στα κοινωνικά μας δίκτυα και μην διστάσετε να μας πείτε τη γνώμη σας, ακόμα 

και για το πως εμείς μπορούμε να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο τα δίκτυα μας! 

http://www.europarl.europa.eu/greece/
https://twitter.com/EP_Hellas
https://www.facebook.com/EPHellas
http://www.youtube.com/europarlgr
http://instagram.com/EPHellas
http://www.europarl.europa.eu/


ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ 
 

 

ΕΕ: Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) υπάρχει με την σημερινή της ονομασία από το 1992. Αποτελεί μια 

μοναδική οικονομική και πολιτική ένωση 28 ευρωπαϊκών χωρών κάτω από την αρχή της 

αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας. Οι στόχοι της Ένωσης καθώς και οι αρχές που τη διέπουν 

βασίζονται στη Συνθήκη που διέπει την Ένωση, δηλαδή τη Συνθήκη της Λισαβώνας (Άρθρα 2 & 3 

ΣτΛ)  

 

ΕΟΚ: Η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ) ήταν ο «πρόγονος» της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Δημιουργήθηκε το 1958 και αρχικά στόχευε στην προώθηση της οικονομικής συνεργασίας 

ανάμεσα σε έξι χώρες: το Βέλγιο, τη Γερμανία, την Ιταλία, το Λουξεμβούργο και την Ολλανδία 

(Κάτω Χώρες). Ιδρυτική συνθήκη ήταν η Συνθήκη της Ρώμης που υπογράφτηκε το 1957. Η ΕΟΚ 

μετονομάστηκε σε Ευρωπαϊκή Ένωση με την υπογραφή της Συνθήκης του Μάαστριχτ το 1992.  

 

ΕΚ: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΚ) είναι ο ένας από τους δυο νομοθέτες της ΕΕ (ο άλλος είναι το 

Συμβούλιο των Υπουργών). Το ΕΚ είναι το μόνο σώμα της ΕΕ που εκλέγεται άμεσα από τους πολίτες 

της ΕΕ (κάθε 5 χρόνια). Το ΕΚ αποτελείται από 751 βουλευτές και έχει τρεις έδρες: το Στρασβούργο, 

το Λουξεμβούργο και τις Βρυξέλλες. 

 

ΕΚΤ: Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) ιδρύθηκε το 1998 και εδρεύει στην Φρανκφούρτη. Είναι 

αρμόδια για τη διαχείριση του ευρώ και για τη χάραξη και εφαρμογή της οικονομικής και 

νομισματικής πολιτικής της ΕΕ.  

 

EFSI: Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (European Fund for Strategic Investments - 

EFSI) είναι η κινητήρια δύναμη του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη. Στόχος του είναι να 

καλυφθούν οι σημερινές αδυναμίες της αγοράς, με την αντιμετώπιση των κενών και την 

κινητοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων. Το Ταμείο στηρίζει στρατηγικές επενδύσεις σε βασικούς 

τομείς, όπως οι υποδομές, η εκπαίδευση, η έρευνα και η καινοτομία.  

 

ΣτΛ: Η Συνθήκη της Λισαβώνας (ΣτΛ) υπογράφηκε το 2007 και τέθηκε σε ισχύ στα τέλη του 2009. 

Βασικός σκοπός της Συνθήκης είναι η καλύτερη λειτουργία της ΕΕ και η βελτίωση του 

δημοκρατικού χαρακτήρα της. Η ΣτΛ είναι η Συνθήκη που διέπει την ΕΕ σήμερα.  

 

ΟΗΕ: Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) ιδρύθηκε μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο (24 

Οκτωβρίου 1945) από 51 χώρες, ενώ σήμερα αριθμεί 192 χώρες. Τα Ηνωμένα Έθνη έχουν 

τέσσερεις βασικούς σκοπούς: (α) τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας και την 

ανάπτυξη φιλικών σχέσεων μεταξύ των εθνών, (β) τη συνεργασία για την (ειρηνική) επίλυση 

διεθνών προβλημάτων, (γ) την προώθηση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και (δ) 

την εναρμόνιση των δράσεων μεταξύ των κρατών μελών. Ο ΟΗΕ δεν είναι όργανο διακυβέρνησης 

και δεν νομοθετεί, όμως τα κράτη μέλη μπορούν να συνυπογράψουν διεθνείς συμβάσεις οι οποίες 

μπορεί να έχουν νομική ισχύ.  



 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 
 

 
 
Ενότητα 1: Η ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης εν συντομία    9 

 

 Από το 1957 και μετά        12   

 Η Συνθήκη του Μάαστριχτ       14 

  

 

 Από 12 σε 28 ...         15 

 Η Συνθήκη της Λισαβώνας και οι αρμοδιότητες της ΕΕ   17  

 Σύμβολα της ΕΕ        18 

 

 

Ενότητα 2: Η Ευρωπαϊκή Ένωση και εμείς      20 

 

 Η Ευρώπη ασχολείται και με αυτό      23 

 Ανθρώπινα Δικαιώματα     23 

 Ενέργεια       23   

 Περιβάλλον       24 

 Κυκλική Οικονομία      26 
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 Ευρώ        28 

 

 Η Ευρώπη ασχολείται και με αυτό (όχι πάντα!)    29 

 Τομείς Πολιτικής        31 

 

 

Ενότητα 3: Θεσμικά όργανα και λήψη αποφάσεων     36  

  

 Ποιος κάνει τι στην Ευρωπαϊκή Ένωση;     37 

 Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο     40 

 Το Συμβούλιο (των Υπουργών) της ΕΕ   41 

 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή     43 
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 Οι εκστρατείες  για τις αξίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου   60  

  

 Μέρα της Ευρώπης      60 

 Βραβείο Ευρωπαίου Πολίτη     60 

 Βραβείο Ζαχάρωφ      61 

 Βραβείο LUX       61 

 Βραβείο Καρλομάγνου για τη Νεολαία    62 

 Μέρα της Γυναίκας      63 

 
Ενότητα 5: Η φωνή σας στην Ευρώπη       64 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑ 

 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) επηρεάζει τη ζωή μας κάθε μέρα που περνά, ακόμα και αν δεν το 

καταλαβαίνουμε. 

 

Για παράδειγμα, ο τηλεφωνικός αριθμός για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης είναι ο ίδιος σε 

ολόκληρη την Ευρώπη. Έτσι, αν μπουν στο σπίτι σας κλέφτες, αν συμβεί κάποιο ατύχημα ή αν 

εκδηλωθεί πυρκαγιά σε κάποιο σπίτι, μπορείτε να καλέσετε το 112 από οποιαδήποτε ευρωπαϊκή 

χώρα. 

 

Επίσης, χάρη στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούμε να ταξιδέψουμε, για παράδειγμα, στη Γαλλία ή τη 

Γερμανία χωρίς να περάσουμε έλεγχο στα σύνορα, αλλά και να πληρώσουμε με ευρώ σε πολλές 

χώρες της Ευρώπης. Έτσι μπορούμε να καταλάβουμε αν ένα παγωτό κοστίζει περισσότερο εδώ ή 

στην Ιταλία! 

 

Μπορεί όλα αυτά να μας φαίνονται φυσιολογικά και συνηθισμένα, κι όμως δεν ήταν έτσι από την 

αρχή. Οι χώρες της Ευρώπης δεν συνεργάζονταν πάντα μεταξύ τους. Από το 1870 έως το 1945, 

έγιναν τρεις πόλεμοι μεταξύ της Γαλλίας και της Γερμανίας. Ίσως να έχετε ακούσει ή διαβάσει κάτι 

σχετικό, κυρίως για τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο (1939-1945) που είναι ο πιο πρόσφατος, ή να έχετε 

συζητήσει κάτι στο μάθημα της Ιστορίας. 

 

Μπορείτε να δείτε τα ακόλουθα μικρά φιλμάκια. Μην ξεχνάτε ότι πατώντας το CC, δεξιά στο 

κάτω μέρος της ταινίας, μπορείτε να επιλέξετε τη γλώσσα υποτιτλισμού.  

https://www.europarltv.europa.eu/programme/others/eureka-the-idea-that-led-to-the-

european-union  

https://www.europarltv.europa.eu/programme/others/eureka-building-the-european-union  

 

https://www.europarltv.europa.eu/programme/others/eureka-the-idea-that-led-to-the-european-union
https://www.europarltv.europa.eu/programme/others/eureka-the-idea-that-led-to-the-european-union
https://www.europarltv.europa.eu/programme/others/eureka-building-the-european-union
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Γράψτε τρία πράγματα που γνωρίζετε για τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. 

 

1    _____________________________________________ 

 

2    _____________________________________________ 

 

3    _____________________________________________ 

 

Ξεκινώντας το Πρόγραμμα «Σχολεία-Πρέσβεις του ΕΚ», 

σημειώστε τι γνωρίζετε για τα ακόλουθα. Στο τέλος του 

προγράμματος, συγκρίνετε τι θα έχετε μάθει με τι γνωρίζατε 

πριν λίγο καιρό! 

 

1.  Για την Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα: 

 

 (α)  Πόσα Κράτη Μέλη έχει ___________________ 

 

 (β)  Πόσα κύρια όργανα έχει __________________ 

 

(γ)  Ποια είναι η διαφορά μεταξύ του Συμβουλίου της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

(δ)  Τι είδους αρμοδιότητες έχει ______________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

(ε)  Μερικά από τα θέματα με τα οποία ασχολείται _______________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

2.  Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ειδικότερα: 

 

(α)  Πόσους βουλευτές έχει      _______________ 

 

  (β)  Πόσες έδρες έχει και πού είναι αυτές  ______________________________________ 

 

(γ)  Τι εξουσίες έχει ________________________________________________________ 
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Διαβάστε το ακόλουθο κείμενο μερικές φορές, για να μάθετε πώς δημιουργήθηκε η Ευρωπαϊκή 

Ένωση. Έπειτα, ο/η καθηγητής/καθηγήτρια σας μπορεί να σας μιλήσει για το θέμα αυτό με 

περισσότερες λεπτομέρειες. 

 

Μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, οι πολιτικοί ηγέτες και οι πολίτες της Ευρώπης ήταν 

αποφασισμένοι να μην επιτρέψουν να ξεσπάσει ξανά τέτοιος πόλεμος. Αυτό, όμως, ήταν πιο 

εύκολο στη θεωρία παρά στην πράξη. Η Γαλλία και η Γερμανία μάχονταν μεταξύ τους από πολύ 

παλιά και, ακόμα και αν ο τελευταίος πόλεμος είχε τελειώσει, σίγουρα η σχέση τους δεν ήταν 

φιλική. 

 

Θέλοντας να προλάβει το ενδεχόμενο μιας νέας, μελλοντικής διαμάχης, ο τότε Υπουργός 

Εξωτερικών της Γαλλίας, Ρόμπερτ Σούμαν, δημοσίευσε ένα σχέδιο στις 9 Μαΐου 1950, που έμεινε 

γνωστό ως το «Σχέδιο Σούμαν». Το Σχέδιο Σούμαν προέβλεπε  την καλή συνεργασία της Γαλλίας 

και της Γερμανίας στους τομείς του άνθρακα και του χάλυβα, κάτω από μια ενιαία διοίκηση και 

υπό την εποπτεία ενός κοινού Δικαστηρίου. Αυτό σήμαινε ότι 

καμιά από τις δύο αυτές χώρες δεν θα μπορούσε να 

κατασκευάσει όπλα, χωρίς η άλλη χώρα να το γνωρίζει. Η 

σημασία του Δικαστηρίου έγκειται στο γεγονός ότι από εδώ 

και πέρα, κάθε διαφορά μεταξύ τους θα λυνόταν ειρηνικά, 

μέσα στο πλαίσιο του νόμου, και όχι με προσφυγή στα όπλα, 

όπως στο παρελθόν. 

 

Το Λουξεμβούργο, οι Κάτω Χώρες (Ολλανδία), το Βέλγιο και 

η Ιταλία συμφώνησαν ένθερμα με αυτό το σχέδιο και μπήκαν 

και αυτές στην ομάδα. Έτσι γεννήθηκε η Ευρωπαϊκή 

Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα (ΕΚΑΧ) το 1951, με την 

υπογραφή μιας σχετικής συμφωνίας στο Παρίσι. Αυτό ήταν 

και το ξεκίνημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

Αναγνωρίζοντας τη σημασία της Διακήρυξης του Ρόμπερτ Σούμαν, η 9η Μαΐου καθιερώθηκε να 

γιορτάζεται ως η «Ημέρα της Ευρώπης» . 

 

Με τη συνεργασία αυτή, δόθηκε στις έξι χώρες η δυνατότητα να αποκομίσουν πολλά οφέλη  από 

τους δύο αυτούς πόρους. Χρησιμοποίησαν τα χρήματα  τα οποία εξασφαλίζονταν από τη 

συνεργασία στην παραγωγή του άνθρακα και του χάλυβα για να κατασκευάσουν νέους δρόμους, 

σπίτια και άλλα κτίρια για να αντικαταστήσουν εκείνα που καταστράφηκαν στη διάρκεια του Β' 

Παγκοσμίου Πολέμου. 

 

Μπορείτε να δείτε μια ταινία σχετικά με τον Ρόμπερτ Σούμαν στη σελίδα:  

 

https://www.europarltv.europa.eu/programme/others/eureka-schuman-father-of-europe  

 

 

https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/europe-day/schuman-declaration_el
https://www.europarltv.europa.eu/programme/others/eureka-schuman-father-of-europe
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Ένα σημαντικό στοιχείο αυτής της οργάνωσης, ήταν η δημιουργία ενός Δικαστηρίου, το οποίο 

εδρεύει στο Λουξεμβούργο. Η σημασία του Δικαστηρίου έγκειται στο γεγονός ότι από εδώ και 

πέρα, κάθε διαφορά μεταξύ των Κρατών Μελών της ΕΚΑΧ θα λυνόταν ειρηνικά, μέσα στο πλαίσιο 

του νόμου, και όχι με προσφυγή στα όπλα, όπως στο παρελθόν. 

 

Μπορείτε να δείτε ένα φιλμάκι σχετικά με την δημιουργία της ΕΚΑΧ στη σελίδα:  

 

https://www.europarltv.europa.eu/programme/others/eureka-creation-of-the-ecsc  

 

 

Ποιες ήταν οι έξι χώρες που δημιούργησαν την ΕΚΑΧ; 

 

 

  

 

Γιατί ο άνθρακας και ο χάλυβας ήταν τόσο σημαντικοί μετά τον πόλεμο; 

 
 

 
 

 

 

Η συνεργασία μεταξύ των έξι Κρατών Μελών της 

ΕΚΑΧ ήταν τόσο καλή,  που αποφάσισαν να 

προχωρήσουν τη συνεργασία τους ακόμη 

παραπέρα. Έτσι, το 1957, ίδρυσαν την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ). Οι συμφωνίες 

στις οποίες κατέληξαν για αυτή την ευρωπαϊκή συνεργασία ενσωματώθηκαν όλες μαζί σε μια 

συνθήκη που υπεγράφη στη Ρώμη στις 18 Φεβρουαρίου 1957, και τέθηκε σε ισχύ την 1η 

Ιανουαρίου 1958.. 

 

  

ΑΠΟ ΤΟ 1957 ΚΑΙ ΜΕΤΑ ... 
 

Η Συνθήκη της Ρώμης περιελάβανε συμφωνίες για τη γεωργία, την οικονομία και τις μεταφορές. 

Θεσπίστηκαν κατάλληλοι κανονισμοί για τη γεωργία, οι οποίοι εξασφάλιζαν ότι ποτέ πια στην 

Ευρώπη δεν θα πέθαιναν άνθρωποι από την πείνα. Η συνεργασία στον τομέα της οικονομίας και 

των μεταφορών σήμαινε ότι οι χώρες αυτές μπορούσαν να αγοράζουν προϊόντα η μια από την 

άλλη πιο εύκολα και πιο φτηνά. Η Συνθήκη άνοιξε το δρόμο για την «Κοινή Αγορά», δηλαδή έναν 

χώρο όπου άνθρωποι, αγαθά, υπηρεσίες και κεφάλαιο μπορούν να κινούνται ελεύθερα, χωρίς 

εσωτερικούς δασμούς ή άλλα εμπόδια. Στην πράξη, αυτό το όραμα πραγματοποιήθηκε πολύ 

αργότερα, ενώ σε πολλούς τομείς χρειάζεται ακόμα πολλή δουλειά. 

https://www.europarltv.europa.eu/programme/others/eureka-creation-of-the-ecsc
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Ένα άλλο πολύ σημαντικό στοιχείο της Συνθήκης της Ρώμης ήταν η καθιέρωση της αρχής της ίσης 

αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών. Βάσει της Συνθήκης, άνδρες και γυναίκες που κάνουν την 

ίδια δουλειά, ή δουλειά ίσης αξίας, πρέπει να αμείβονται το ίδιο. Για τις πλείστες χώρες που 

εντάχθηκαν στην ΕΟΚ, αυτό σήμαινε μια πραγματική επανάσταση, διότι μέχρι τότε, κατά κανόνα, 

οι γυναίκες αμείβονταν πολύ λιγότερο από τους άνδρες, έστω και αν έκαναν ακριβώς την ίδια 

δουλειά. 

 

Εκτός από την ΕΟΚ, στη Ρώμη οι αρχηγοί των έξι χωρών συμφώνησαν και σε μια άλλη συνθήκη – 

την Ευρατόμ (Euratom) – που προέβλεπε την ειρηνική συνεργασία τους στον τομέα της πυρηνικής 

ενέργειας.  

 

Δείτε αυτά τα φιλμάκια: 

 

https://www.europarltv.europa.eu/programme/others/eureka-signing-the-rome-treaty  

 

https://www.europarltv.europa.eu/programme/others/history-the-treaties-of-rome  

 

 

Πείτε ένα προϊόν που μπορείτε να βρείτε στο σουπερμάρκετ, το οποίο προέρχεται από κάθε μία 

από τις ακόλουθες ευρωπαϊκές χώρες.  

 

ΧΩΡΑ                                                             ΠΡΟΪΟΝ 

 

1. Κάτω Χώρες   (Ολλανδία)                ________________________________ 

 

2. Ιταλία                                         ________________________________ 

 

3. Γερμανία                                   ________________________________ 

 

4. Ηνωμένο Βασίλειο      ________________________________ 

                                                       

5. Ισπανία      ________________________________                                   

 

6. Γαλλία                                       ________________________________ 

 

7. Ελλάδα      ________________________________                                  

  

Όλο και περισσότερες χώρες ξεκίνησαν να σκέφτονται ότι ήταν καλή ιδέα να συμμετάσχουν στην 

ομάδα και να επωφεληθούν από τα οικονομικά πλεονεκτήματα. Η Ελλάδα εντάχθηκε στην ΕΟΚ 

το 1981. Σημαντικό ορόσημο στην ιστορία της ΕΕ, είναι η Ευρωπαϊκή Ενιαία Πράξη. Με σύνθημα 

ολοκλήρωση της κοινής αγοράς, που πλέον αναφέρεται ως «ενιαία αγορά»,  πολλοί διαφορετικοί 

εθνικοί κανονισμοί καταργήθηκαν ιδιαίτερα για τις εισαγωγές και τις εξαγωγές. Αυτό αύξησε τις 

https://www.europarltv.europa.eu/programme/others/eureka-signing-the-rome-treaty
https://www.europarltv.europa.eu/programme/others/history-the-treaties-of-rome
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εμπορικές συναλλαγές μεταξύ των Κρατών Μελών και μείωσε τα σχετικά κόστη, όπως για 

εξασφάλιση άδειας εξαγωγής, ανάγκη τήρησης διαφορετικών προτύπων σε κάθε χώρα  κ.λπ.  

 

Έως το 1992, είχαν ενταχθεί στην Κοινότητα δώδεκα χώρες, οι οποίες πλέον ονομάζονταν «Κράτη 

Μέλη». Στη συνθήκη που υπογράφηκε στο Μάαστριχτ εκείνη τη χρονιά, αποφασίστηκε ότι από 

τούδε και στο εξής η ομάδα θα ονομαζόταν Ευρωπαϊκή Ένωση.  

 

Η ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΜΑΑΣΤΡΙΧΤ  

Η Συνθήκη του Μάαστριχτ ήταν η πρώτη σημαντική τροποποίηση των Συνθηκών της Ρώμης. Η νέα 

Συνθήκη, που υπεγράφη το 1992 τέθηκε σε ισχύ το 1993 άνοιξε το δρόμο για στενότερη 

συνεργασία μεταξύ των Κρατών Μελών στους τομείς της εξωτερικής πολιτικής, και πολιτικής 

(εξωτερικής) ασφάλειας της ΕΕ, καθώς επίσης και στον τομέα της δικαιοσύνης και εσωτερικής 

ασφάλειας. Τέλος, η Συνθήκη προέβλεπε την ολοκλήρωση της οικονομικής και νομισματικής 

ένωσης (ΟΝΕ), με βασικό στοιχείο τη θέσπιση ενός κοινού νομίσματος, του ευρώ. Η κυκλοφορία 

των πρώτων νομισμάτων του ευρώ έγινε την 1η Ιανουαρίου 2002.  

 

Η Συνθήκη έδωσε επίσης στους εργαζομένους τη 

δυνατότητα να εργάζονται σε άλλη χώρα της ΕΕ, 

καταργώντας τους περιορισμούς στη 

διακίνηση εργαζομένων. Με νομοθεσία που 

θεσπίστηκε στα επόμενα χρόνια, οι εργαζόμενοι, 

καθώς και άλλες ομάδες του πληθυσμού, όπως 

φοιτητές και συνταξιούχοι, απέκτησαν επιπλέον 

δικαιώματα όταν μετακινούνται από τη χώρα τους σε μια άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 

Ο πιο κάτω πίνακας δείχνει τις διάφορες τροποποιήσεις των Συνθηκών της ΕΕ, με τις κυριότερες 

αλλαγές που επέφερε κάθε νέα Συνθήκη. Οι χρονολογίες αναφέρονται στη χρονιά κατά την 

οποία κάθε Συνθήκη τέθηκε σε ισχύ (όχι πότε υπογράφηκε).  

 

1952 Ευρωπαϊκή Κοινότητα 

Άνθρακα και Χάλυβα 

Δημιουργία ΕΚΑΧ. Δημιουργείται το Δικαστήριο και η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

1958 Συνθήκες της Ρώμης:  

 Ευρωπαϊκή 

Οικονομική 

Κοινότητα (EOK)  

 Ευρωπαϊκή 

Κοινότητα 

Ατομικής 

Ενέργειας 

(Euratom) 

Δημιουργία ΕΟΚ και Euratom 
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1987 Ευρωπαϊκή Ενιαία 

Πράξη: Ενιαία Αγορά 

Καθιέρωση διαδικασίας ειδικής πλειοψηφίας για θέματα 

που αφορούν την ενιαία αγορά, με στόχο την ολοκλήρωση 

της μέχρι το 1992.  

1993 Συνθήκη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Μάαστριχτ 

Δημιουργία Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανοίγει ο δρόμος για την 

ΟΝΕ. Νέες αρμοδιότητες για την εσωτερική και εξωτερική 

ασφάλεια της ΕΕ και τον τομέα δικαιοσύνης.  

1999 Συνθήκη του 

Άμστερνταμ  

Η ΕΕ αποχτά συντονιστική αρμοδιότητα για τις πολιτικές 

απασχόλησης. Το ΕΚ αποκτά μεγαλύτερες εξουσίες σε 

πολλά θέματα. 

2003 Συνθήκη της Νίκαιας Θέσπιση Χάρτη βασικών δικαιωμάτων και ελευθεριών  

2009 Συνθήκη της 

Λισαβώνας  

Το ΕΚ αποκτά περισσότερες εξουσίες και γίνεται 

συνομοθέτης για όλα σχεδόν τα θέματα στα οποία μπορεί 

να νομοθετήσει η ΕΕ. Ο Χάρτης των θεμελιωδών 

δικαιωμάτων και ελευθεριών εντάσσεται στις βασικές 

Συνθήκες και γίνεται μέρος του πρωτογενούς δικαίου της ΕΕ. 

 

 

 
 

 

ΑΠΟ 12 ΣΕ 28 ... 

 

Μετά και από άλλες διευρύνσεις, η ΕΕ συνέχισε να μεγαλώνει. Η Κύπρος εντάχθηκε στην ΕΕ το 

2004 μαζί με άλλες 9 χώρες κυρίως από την κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση 

αριθμεί σήμερα 28 Κράτη Μέλη. Όμως, τον Ιούνιο του 2016, σε δημοψήφισμα που διεξήχθη στο 

Ηνωμένο Βασίλειο, η πλειοψηφία των ψηφοφόρων αποφάσισε την έξοδο της χώρας από την ΕΕ. 

Για αυτό το σκοπό διεξάγονται πλέον διαπραγματεύσεις μεταξύ της ΕΕ και της κυβέρνησης του 

ΗΒ, που θα διαρκέσουν τουλάχιστον μέχρι το 2019.  

 

Για να ενταχθεί μια χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται θετική ομοφωνία από όλα τα 

υπάρχοντα Κράτη Μέλη και η σύμφωνη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Περεταίρω, 

βασικός κανόνας για να μπορέσει μια χώρα να γίνει μέλος της ΕΕ, είναι να πληροί τα λεγόμενα 

«Κριτήρια της Κοπεγχάγης». Δηλαδή, πρέπει να είναι μια ευρωπαϊκή δημοκρατική χώρα που (α) 

σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα, (β) έχει λειτουργική οικονομία της αγοράς και (γ) δεσμεύεται 

να εντάξει στο δίκαιό της όλο το νομοθετικό πλαίσιο της ΕΕ.  
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Είναι πιθανό η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεχίσει να επεκτείνεται τα επόμενα χρόνια. Αξίζει όμως να 

σημειωθεί, πως η παρατεταμένη οικονομική κρίση που ταλανίζει την ΕΕ έκανε πολλά Κράτη Μέλη 

περισσότερο επιφυλακτικά έναντι τέτοιας εξέλιξης, τουλάχιστον για το παρόν διάστημα.  

 

Αυτό το φιλμάκι αξίζει να το δείτε:  

https://www.europarltv.europa.eu/programme/others/eureka-from-6-to-27  

 

Ο πίνακας αυτός δείχνει πότε εντάχθηκε η κάθε χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

ΕΤΟΣ ΧΩΡΑ  ΚΡΑΤΗ 

ΜΕΛΗ 
1957 Βέλγιο, Γαλλία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Κάτω Χώρες και Δυτική Γερμανία (τα 

ιδρυτικά Κράτη Μέλη) 

6 

1973 Δανία, Ιρλανδία και Ηνωμένο Βασίλειο 9 

1981 Ελλάδα  10 

1986 Πορτογαλία και Ισπανία 12 

1990 Η Ανατολική Γερμανία επανενώνεται με τη Δυτική Γερμανία και, συνεπώς, 

εντάσσεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως μέρος της Γερμανίας 

12 

1995 Φινλανδία, Αυστρία και Σουηδία 15 

2004 Κύπρος, Εσθονία, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα, Πολωνία, 

Σλοβενία, Σλοβακία και Τσεχία 

25 

2007 Βουλγαρία και Ρουμανία 27 

2013 Κροατία 28 

 

 
Μπορείς να ονομάσεις κάποιες χώρες που δεν είναι ακόμη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά 

θα ήθελαν να γίνουν; 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Πιστεύεις ότι είναι καλή ή κακή ιδέα; Προσπάθησε να εξηγήσεις γιατί. 

 

________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

https://www.europarltv.europa.eu/programme/others/eureka-from-6-to-27
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Η ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΑΒΩΝΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ 
 

Από την 1η Δεκεμβρίου 2009, η Ευρωπαϊκή Ένωση λειτουργεί βάσει μιας νέας Συνθήκης, που 

ονομάζεται «Συνθήκη της Λισαβώνας» (ΣτΛ) γιατί υπογράφηκε στην πρωτεύουσα της 

Πορτογαλίας. Η Συνθήκη της Λισαβώνας έχει ως πρωταρχικό στόχο να κάνει την Ευρωπαϊκή Ένωση 

πιο δημοκρατική και τη διακυβέρνησή της πιο αποτελεσματική. Η ΣτΛ αποτελείται στην 

πραγματικότητα από δυο διαφορετικές Συνθήκες: τη Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΕΕ), που 

σχετίζεται με τους σκοπούς και αξίες της Ένωσης και τα βασικά χαρακτηριστικά και αρμοδιότητες 

των οργάνων της, και τη  Συνθήκη Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) που επεξηγεί πιο 

λεπτομερειακά τον τρόπο θέσπισης νομοθεσίας και άλλων μέτρων για τις διάφορες πολιτικές της 

Ένωσης.  

 

Με τη ΣτΛ αυξήθηκαν επίσης οι αρμοδιότητες της ΕΕ και ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

Το Κοινοβούλιο απέκτησε ίση εκπροσώπηση με το Συμβούλιο στη λήψη νομοθετικών αποφάσεων 

για όλα σχεδόν τα θέματα (όχι όμως για κάποια σημαντικά ζητήματα, όπως αυτό της ασφάλειας 

και άμυνας της ΕΕ). Επιπλέον, αυξήθηκε ο ρόλος των εθνικών κοινοβουλίων στη διαδικασία 

λήψης αποφάσεων.  

 

Η ΣτΛ έφερε επίσης μια άλλη καινοτομία, την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών. Ουσιαστικά, 

αυτό είναι μια πρόσκληση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να προτείνει νομοθεσία σε τομείς 

όπου η ΕΕ έχει αρμοδιότητα να νομοθετεί. Μια πρωτοβουλία πολιτών πρέπει να υποστηρίζεται 

από τουλάχιστον ένα εκατομμύριο πολίτες της ΕΕ που προέρχονται από τουλάχιστον 7 από τα 28 

Κράτη Μέλη. Σε καθένα από τα 7 κράτη μέλη απαιτείται ένας ελάχιστος αριθμός υπογραφόντων .  

Οι κανόνες και οι διαδικασίες που διέπουν την πρωτοβουλία πολιτών καθορίζονται σε κανονισμό 

της ΕΕ που εκδόθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

τον Φεβρουάριο του 2011.  

 

Μια άλλη σημαντική τομή της ΣτΛ ήταν ο διαχωρισμός των αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

σε τρεις κατηγορίες (δες Άρθρα 3, 4 και 6 ΣΛΕΕ): 

 

Α. Αποκλειστική αρμοδιότητα: όταν η ΕΕ έχει αποκλειστική αρμοδιότητα για κάποιο θέμα, 

αυτό σημαίνει ότι μόνο η ΕΕ μπορεί να θεσπίσει νόμους για αυτό το θέμα, ενώ τα Κράτη Μέλη 

μπορούν να περάσουν σχετικούς νόμους μόνο αν, και στο μέτρο που, τους επιτρέπει η ευρωπαϊκή 

νομοθεσία. Τέτοια θέματα περιλαμβάνουν την κοινή εμπορική πολιτική, την τελωνειακή ένωση, 

τη νομισματική πολιτική για τις χώρες της Ευρωζώνης (για παράδειγμα μόνο η ΕΚΤ μπορεί να 

ρυθμίσει τα επιτόκια για το ευρώ, ή να εκδώσει χρήματα), και τους κανόνες για τον ανταγωνισμό.  

 

Β. Συντρέχουσα αρμοδιότητα: αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει τα περισσότερα θέματα. Η ΕΕ 

και τα Κράτη Μέλη έχουν από κοινού αρμοδιότητα για ρύθμιση και θέσπιση κανόνων. Όμως, όταν 

η ΕΕ αποφασίσει να ρυθμίσει ένα θέμα, αυτόματα τα Κράτη Μέλη αποκλείονται από το να 

περάσουν αντικρουόμενα μέτρα. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την κοινή αγορά 

(δηλαδή τους κανόνες που προωθούν την ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών, υπηρεσιών, εργατών 

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/signatories
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02011R0211-20131008&from=EL
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και κεφαλαίου), το περιβάλλον, την ενέργεια, την προστασία των καταναλωτών και θέματα που 

σχετίζονται με την κοινωνική πολιτική. 

 

Γ. Υποστηρικτική αρμοδιότητα: Σε κάποια θέματα η ΕΕ προωθεί πολιτικές και μέτρα με 

σκοπό να βοηθήσει τα Κράτη Μέλη. Τα Κράτη Μέλη παραμένουν τα καθ’ ύλην αρμόδια όργανα 

για τα θέματα αυτά. Τέτοιοι τομείς περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τον τουρισμό, τον πολιτισμό, 

τη βιομηχανία, την εκπαίδευση και την πολιτική προστασία. 

 

Να σημειώσουμε τέλος, πως η  Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί επίσης να συντονίσει τις πολιτικές  

των Κρατών Μελών στους τομείς της απασχόλησης και της οικονομίας, ώστε να μειώσει τις 

ανισορροπίες οι οποίες προκαλούν προβλήματα και να προωθήσει τη βιώσιμη ανάπτυξη και την 

ανταγωνιστικότητα.  

 

 

 

 

 

ΣΥΜΒΟΛΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ 
 

Την «Ημέρα της Ευρώπης», στις 9 Μαΐου, συχνά ακούμε τον «Ευρωπαϊκό Ύμνο», την «Ωδή στη 

χαρά». Είναι μέρος της Ενάτης Συμφωνίας που συνέθεσε ο Λούντβιχ φον Μπετόβεν το 1823. Το 

απόσπασμα εκτελείται χωρίς λόγια και εκφράζει τα ιδανικά της ελευθερίας, της ειρήνης και της 

συνεργασίας, δηλαδή τα ιδανικά που προασπίζεται η Ευρώπη. 

 

Ψάξτε τον «ευρωπαϊκό ύμνο» και ακούστε τον στο YouTube. 

 

Ο ύμνος της ΕΕ δεν έχει σκοπό να αντικαταστήσει τους εθνικούς ύμνους των Κρατών Μελών. Οι 

διαφορές μεταξύ των χωρών, όπως είναι οι εθνικοί τους ύμνοι και οι γλώσσες τους, θα συνεχίσουν 

να υπάρχουν. Οι χώρες της ΕΕ κάνουν συλλογικά μόνο τα πράγματα που θα ωφελήσουν όλες τις 

χώρες. Αυτό είναι που ονομάζουμε ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΑ ! 

 

Γνωρίζατε ότι το λογότυπο στην αρχή αυτής της ενότητας φιλοτεχνήθηκε από ένα μαθητή σαν 

και εσάς και εκφράζει το σύνθημα «Ενωμένοι στην πολυμορφία»; 
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Η σημαία της ΕΕ έχει 12 χρυσά αστέρια σε ένα κύκλο. Τι νομίζετε πως αντιπροσωπεύουν τα 

αστέρια της ευρωπαϊκής σημαίας;  

 

__________________________________________ 

 

__________________________________________ 

 

__________________________________________ 

 

 

Στον πιο κάτω χάρτη της Ευρώπης βάλτε έναν σταυρό στις χώρες που είναι Κράτη Μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ... 

                          ... πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση επηρεάζει τη ζωή μας 
 

 

•Γνωρίζατε ότι η ΕΕ έχει αποτρέψει τον πόλεμο μεταξύ των μελών της 

για πάνω από 60 χρόνια; 

 

•Γνωρίζατε ότι με το Πρόγραμμα Erasmus+ η ΕΕ έχει δώσει τη 

δυνατότητα σε περισσότερους από δύο εκατομμύρια φοιτητές να 

σπουδάσουν και να βρουν θέσεις πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό; 

 

Δείτε ένα σχετικό φιλμάκι εδώ:  

https://www.europarltv.europa.eu/programme/society/european-

voluntary-service-embracing-culture-bringing-change  

 

•Γνωρίζατε ότι η ΕΕ παρέχει το μεγαλύτερο ποσό ανθρωπιστικής 

βοήθειας, προς όφελος των ατόμων που ζουν σε φτωχές χώρες του 

πλανήτη, σε όλο τον κόσμο; 

 

Δείτε ένα σχετικό φιλμάκι εδώ: 

https://www.europarltv.europa.eu/programme/world/eu-s-action-

plan-for-developing-countries  

 

•Γνωρίζατε ότι η ΕΕ έχει απαγορεύσει τη διενέργεια πειραμάτων σε 

ζώα στον τομέα των καλλυντικών; 

 

Δείτε ένα σχετικό φιλμάκι εδώ: 

https://www.europarltv.europa.eu/programme/others/az-a-for-

animal-testing  

 

•Γνωρίζατε ότι η ΕΕ έχει θεσπίσει νομοθεσία που καταργεί τα τέλη 

περιαγωγής (roaming) για την κινητή τηλεφωνία εντός της ΕΕ; 

 

Δείτε ένα σχετικό φιλμάκι εδώ: 

https://www.europarltv.europa.eu/programme/society/roaming-a-

big-day-in-a-long-battle  

 

•Γνωρίζατε ότι μπορείτε να εργαστείτε και να ταξιδέψετε σε όλα 

σχεδόν τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ χωρίς να χρειαστεί να περάσετε έλεγχο 

στα σύνορα; 

 

https://www.europarltv.europa.eu/programme/society/european-voluntary-service-embracing-culture-bringing-change
https://www.europarltv.europa.eu/programme/society/european-voluntary-service-embracing-culture-bringing-change
https://www.europarltv.europa.eu/programme/world/eu-s-action-plan-for-developing-countries
https://www.europarltv.europa.eu/programme/world/eu-s-action-plan-for-developing-countries
https://www.europarltv.europa.eu/programme/others/az-a-for-animal-testing
https://www.europarltv.europa.eu/programme/others/az-a-for-animal-testing
https://www.europarltv.europa.eu/programme/society/roaming-a-big-day-in-a-long-battle
https://www.europarltv.europa.eu/programme/society/roaming-a-big-day-in-a-long-battle
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Δείτε ένα σχετικό φιλμάκι εδώ: 

https://www.europarltv.europa.eu/programme/others/backstage-european-year-of-citizens  

 

• Γνωρίζατε ότι η ΕΕ έχει λάβει μέτρα ώστε άντρες και 

γυναίκες που κάνουν την ίδια δουλειά να λαμβάνουν ίσο 

μισθό και να έχουν ίσες ευκαιρίες στην εργασία; 

 

 

Τα πιο κάτω φιλμάκια θα σας αρέσουν:  

https://www.europarltv.europa.eu/programme/society/closing-europe-s-gender-gap  

 

https://www.europarltv.europa.eu/programme/society/empowering-women-a-challenge-for-

modern-europe  

 

https://www.europarltv.europa.eu/programme/security/fighting-poverty-the-reality-for-women  

 

•Γνωρίζατε ότι η ΕΕ επιβάλλει αυστηρές απαιτήσεις στις 

γεωργικές και αλιευτικές μεθόδους και ότι η ποιότητα των 

τροφίμων που καταναλώνουμε ελέγχεται; 

 

Μπορείτε να δείτε σχετικά φιλμάκια εδώ:  

 

https://www.europarltv.europa.eu/programme/world/replacing-dangerous-pesticides  

 

https://www.europarltv.europa.eu/programme/others/food-innovation-safety-made-as-easy-as-

pie 

 

https://www.europarltv.europa.eu/programme/others/victory-for-cloning-opponents 

 

•Γνωρίζατε ότι η ΕΕ συνάπτει συμφωνίες και με χώρες εκτός ΕΕ στους τομείς του εμπορίου, του 

περιβάλλοντος, των εξαγωγών, της ασφάλειας και της διαχείρισης διεθνών προβλημάτων, όπως η 

τρομοκρατία; 

 

Μπορείτε να δείτε ένα φιλμάκι για τους στόχους που αφορούν την ασφάλεια εδώ: 

https://www.europarltv.europa.eu/programme/security/common-goals-security  

 

Μπορείτε να δείτε μία σχετική ταινία για τις εμπορικές συμφωνίες εδώ: 

https://www.europarltv.europa.eu/programme/others/all-about-trade-agreements  

 

 

Και πολλά ακόμα ... 

https://www.europarltv.europa.eu/programme/others/backstage-european-year-of-citizens
https://www.europarltv.europa.eu/programme/society/closing-europe-s-gender-gap
https://www.europarltv.europa.eu/programme/society/empowering-women-a-challenge-for-modern-europe
https://www.europarltv.europa.eu/programme/society/empowering-women-a-challenge-for-modern-europe
https://www.europarltv.europa.eu/programme/security/fighting-poverty-the-reality-for-women
https://www.europarltv.europa.eu/programme/world/replacing-dangerous-pesticides
https://www.europarltv.europa.eu/programme/others/food-innovation-safety-made-as-easy-as-pie
https://www.europarltv.europa.eu/programme/others/food-innovation-safety-made-as-easy-as-pie
https://www.europarltv.europa.eu/programme/others/victory-for-cloning-opponents
https://www.europarltv.europa.eu/programme/security/common-goals-security
https://www.europarltv.europa.eu/programme/others/all-about-trade-agreements


22 

 

Η Ευρώπη είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε. Η Ευρώπη είναι ο τόπος που μένουμε και μας 

«αγγίζει» όλους κάθε μέρα. Επηρεάζει το φαγητό μας, τις χρεώσεις των τηλεφωνικών κλήσεων, 

την παιδεία, το περιβάλλον, την εργασία ... το μέλλον όλων μας.  

Ποιες χώρες έχετε επισκεφθεί για διακοπές; Ποιες χώρες θα θέλατε να επισκεφθείτε; 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Έχετε επαφή με μαθητές ή φίλους που δεν ζουν στην Ελλάδα; Αν ναι, από ποια χώρα είναι και 

τι γλώσσα μιλάτε μαζί τους; 

 

 

 

 

 

Αν έπρεπε να κάνετε πρακτική άσκηση σε μια ευρωπαϊκή χώρα, ποια χώρα θα επιλέγατε και 

γιατί; 

 

 

 

 

Κατά τη διάρκεια της πρακτικής σας άσκησης σε μια χώρα της 

ΕΕ, αρρωσταίνετε και πρέπει να πάτε στον γιατρό ή στο 

νοσοκομείο. Ποια έγγραφα χρειάζεστε; 

 

 

 

 

 

 

Για να βρείτε την απάντηση, επισκεφθείτε αυτές τις σελίδες: 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559&langId=en 

https://en.wikipedia.org/wiki/European_Health_Insurance_Card  

  

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559&langId=en
https://en.wikipedia.org/wiki/European_Health_Insurance_Card
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Η ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΜΕ ΑΥΤΟ! 
 

Όπως μάθαμε, η συνεργασία στην Ευρώπη ξεκίνησε από τον άνθρακα και τον χάλυβα. Έπειτα, 

προστέθηκε η οικονομία και η ενέργεια, και σταδιακά προστέθηκαν και άλλοι τομείς πολιτικής. 

Κάθε φορά που τα κράτη μέλη συνειδητοποιούσαν ότι τα εθνικά τους προβλήματα μπορούσαν να 

αντιμετωπιστούν ευκολότερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έδιναν στην ΕΕ ακόμα μια αρμοδιότητα. 

Αυτό συνέβη με τη γεωργία, τη μόλυνση του περιβάλλοντος, τη μετανάστευση, την 

εγκληματικότητα και την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας. Κάποιοι λένε ότι η Ευρώπη θα 

μπορούσε να είχε λιγότερες αρμοδιότητες. Αυτό θα μπορούσε να γίνει με μια νέα αναθεώρηση 

της Συνθήκης. Είναι όμως θεμιτό; 

 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

 

Τα ανθρώπινα δικαιώματα και η δημοκρατία είναι θεμελιώδεις αξίες της ΕΕ. Οι χώρες που 

επιθυμούν να γίνουν κράτη μέλη της ΕΕ πρέπει να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θέλουμε 

να αποτρέψουμε την ξενοφοβία και άλλες μορφές διακρίσεων λόγω θρησκευτικών πεποιθήσεων, 

αναπηρίας, σεξουαλικού προσανατολισμού και ηλικίας. Είναι πολύ σημαντικό για την ΕΕ να είναι 

φιλόξενη προς τους ανθρώπους που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τη χώρα τους λόγω 

πολέμου ή διώξεων. Η ΕΕ προσπαθεί επίσης να θέσει τέλος στην εμπορία ανθρώπων, και ιδίως 

στην εμπορία γυναικών και παιδιών.  

 

Δώστε ένα παράδειγμα διακρίσεων λόγω των ακόλουθων: 

 

Ρατσισμός    __________________________________________________ 

 

Σεξουαλικός προσανατολισμός  _________________________________________________ 

 

Θρησκευτικές πεποιθήσεις  __________________________________________________ 

 

Αναπηρίες    __________________________________________________ 

 

 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

 

Η ενέργεια είναι απαραίτητη στη ζωή μας. Την χρειαζόμαστε για τις 

μεταφορές, την κεντρική θέρμανση και τον κλιματισμό, καθώς και για 

τη λειτουργία των εργοστασίων, των γραφείων και των αγροκτημάτων. 

Όμως, μήπως τα αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου θα 

τελειώσουν μια μέρα; Μήπως αυτά τα καύσιμα ευθύνονται για την 

υπερθέρμανση του πλανήτη; Η ΕΕ θέλει τα κράτη μέλη να ακολουθούν 

καλύτερες πολιτικές με μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση και να κάνουν 

περισσότερη έρευνα στους τομείς της αιολικής και της ηλιακής 
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ενέργειας. Επίσης, κάθε πολίτης πρέπει να σκέφτεται την ενέργεια που καταναλώνει ο ίδιος. Ο 

καθένας καταναλώνει ενέργεια όταν χρησιμοποιεί το αυτοκίνητο, το ζεστό νερό, την κεντρική 

θέρμανση, τον κλιματισμό και το φως.  

 

Πώς μπορείτε να εξοικονομήσετε ενέργεια στο σπίτι; Δώστε μερικά παραδείγματα. 

 

1   ___________________________________________________________________________ 

 

2   ___________________________________________________________________________ 

 

3   ___________________________________________________________________________ 

 

4   ___________________________________________________________________________ 

 

 

Τι κάνετε ΕΣΕΙΣ για να εξοικονομήσετε ενέργεια; 

 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

Σκεφτείτε το περιβάλλον. Η ρύπανση είναι ένα πρόβλημα που δεν σταματά στα Ελληνικά σύνορα, 

ούτε στα σύνορα της Ευρώπης. Όπως γνωρίζετε, ένα μέρος των Κάτω Χωρών βρίσκεται κάτω από 

τη στάθμη της θάλασσας. Ο πλανήτης θερμαίνεται και οι πάγοι στον Βόρειο και τον Νότιο Πόλο 

λιώνουν, κάτι που έχει σαν αποτέλεσμα να ανεβαίνει η στάθμη της θάλασσας. Το εύρος των 

επιπτώσεων αυτού του φαινομένου είναι ακόμα υπό συζήτηση και έρευνα, όμως είναι βέβαιο ότι 

η υπερθέρμανση του πλανήτη δημιουργεί πολλά προβλήματα. Για παράδειγμα, σε χώρες όπως η 

Ελλάδα και η Κύπρος οι κλιματικές αλλαγές επιφέρουν σοβαρότατες επιπτώσεις για τη γεωργία, 

τον τουρισμό και τη ζωή του ανθρώπου. 

 

Καμιά χώρα της Ευρώπης δεν μπορεί από μόνη της να αντιμετωπίσει τόσο σοβαρά περιβαλλοντικά 

και κλιματικά προβλήματα αφού πρόκειται για προβλήματα παγκόσμιας κλίμακας. Ως μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ελλάδα, η Κύπρος και άλλες μικρές χώρες μπορούν να επηρεάσουν και να 

συνεργαστούν καλύτερα με άλλα μεγάλα κράτη όπως, για παράδειγμα, την Κίνα και τις Ηνωμένες 

Πολιτείες, ή οργανισμούς, ώστε να βελτιωθεί η περιβαλλοντική πολιτική και να αντιμετωπίσουμε 

αποτελεσματικότερα τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.  
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Τα περιβαλλοντικά πρότυπα της ΕΕ είναι από τα αυστηρότερα του κόσμου. Δίνουν μεγάλη 

σημασία στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και την προστασία της υγείας των 

ανθρώπων. Η ΕΕ θέλει να χρησιμοποιεί τους φυσικούς πόρους με λογικό τρόπο και να συμβάλλει 

στη διατήρηση της βιοποικιλότητας (για να φροντίσει να μην εκλείψουν τα είδη φυτών και ζώων 

που απειλούνται με εξαφάνιση).  

 

Υπάρχουν, για παράδειγμα, συμφωνίες για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Έως το 2020, 

οι εκπομπές πρέπει να έχουν μειωθεί κατά τουλάχιστον 20% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990.  

 

Υπάρχουν όμως και νόμοι σχετικά με την ηχορύπανση και την ποιότητα του νερού όπου 

κολυμπάμε, δηλαδή νόμοι για πράγματα που μας επηρεάζουν άμεσα. Η ΕΕ, μέσω διαφόρων 

προγραμμάτων, βοηθά τα Κράτη Μέλη να προστατεύουν το φυσικό περιβάλλον. 

 

Δείτε τρία σχετικά φιλμάκια εδώ: 

 

https://www.europarltv.europa.eu/programme/others/az-d-for-deforestation  

 

https://yt.europarltv.europa.eu/embed.min.html?entry=0_ezqsh9q5&siteid=577958&type=econ

omy&name=meps-push-for-carbon-trading-reform&lang=en&url  

 

https://yt.europarltv.europa.eu/embed.min.html?entry=0_7ghn51mz&siteid=577958&type=othe

rs&name=towards-sustainable-fisheries-discards-ban&lang=en&url    

 

 

Τι είναι τα αέρια του θερμοκηπίου και γιατί είναι επιβλαβή; 

 

 
 

 
 

 

Ονομάστε τρία είδη ζώων που απειλούνται με εξαφάνιση και που τα συναντάμε. 

 

1   __________________________________________________________________ 

 

2   __________________________________________________________________ 

 

3   __________________________________________________________________ 

 

 

https://www.europarltv.europa.eu/programme/others/az-d-for-deforestation
https://yt.europarltv.europa.eu/embed.min.html?entry=0_ezqsh9q5&siteid=577958&type=economy&name=meps-push-for-carbon-trading-reform&lang=en&url
https://yt.europarltv.europa.eu/embed.min.html?entry=0_ezqsh9q5&siteid=577958&type=economy&name=meps-push-for-carbon-trading-reform&lang=en&url
https://yt.europarltv.europa.eu/embed.min.html?entry=0_7ghn51mz&siteid=577958&type=others&name=towards-sustainable-fisheries-discards-ban&lang=en&url
https://yt.europarltv.europa.eu/embed.min.html?entry=0_7ghn51mz&siteid=577958&type=others&name=towards-sustainable-fisheries-discards-ban&lang=en&url
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ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

 

Ένας σημαντικός νέος στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η «κυκλική οικονομία». Το φιλόδοξο 

αυτό σχέδιο, που δημοσιεύτηκε στο τέλος του 2015, προβλέπει την 

αναδιαμόρφωση της ευρωπαϊκής οικονομίας, με στόχο τη σημαντική 

μείωση της χρήσης των φυσικών πόρων και των αποβλήτων και, από 

την άλλη, την αύξηση της επαναχρησιμοποίησης και της 

ανακύκλωσης. Το σχέδιο για την Κυκλική Οικονομία  προωθεί 

παράλληλα την «Ατζέντα 2030» του ΟΗΕ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.   

 

Η μετάβαση σε μια οικονομία η οποία ελαχιστοποιεί τα απόβλητα  

και τη χρήση των πρώτων υλών και βασίζεται σε υπάρχοντα υλικά 

εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σε εξοικονόμηση 600 δισεκατομμυρίων 

ευρώ ετησίως, καθώς και στην τόνωση της καινοτομίας και των 

νέων ευκαιριών απασχόλησης. Επίσης, ότι θα συμβάλλει στην 

αλλαγή νοοτροπίας και συνηθειών, όπως επίσης σε μια πιο 

οικολογικά συνειδητοποιημένη συμπεριφορά. 

 

Συνολικά, το σχέδιο για την κυκλική οικονομία θα οδηγήσει σε μια σειρά νομοθετικών και άλλων 

μέτρων, και στην ανάπτυξη προτύπων και δεικτών, την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και 

πληροφοριών, και την ενθάρρυνση της χρήσης της χρηματοδότησης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Στρατηγικών Επενδύσεων (EFSI) και άλλων κονδυλίων από την πολιτική συνοχής της ΕΕ.  

 

Μπορείτε να δείτε δυο σχετικά φιλμάκια εδώ: 

 

https://yt.europarltv.europa.eu/embed.min.html?entry=0_i44586bk&siteid=577958&type=other
s&name=repair-reuse-and-recycle&lang=en&url  
 
https://www.europarltv.europa.eu/programme/economy/circular-economy-the-space-we-waste 
 

 

https://yt.europarltv.europa.eu/embed.min.html?entry=0_i44586bk&siteid=577958&type=others&name=repair-reuse-and-recycle&lang=en&url
https://yt.europarltv.europa.eu/embed.min.html?entry=0_i44586bk&siteid=577958&type=others&name=repair-reuse-and-recycle&lang=en&url
https://www.europarltv.europa.eu/programme/economy/circular-economy-the-space-we-waste
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Η κυκλική οικονομία είναι κάτι πολύ περισσότερο από την εξοικονόμηση ενέργειας. Πώς 

φαντάζεστε μια κοινωνία που θα έχει υιοθετήσει σωστά τις αρχές της κυκλικής οικονομίας; 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 

Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια πολλές χώρες της ΕΕ 

έχουν γίνει θύματα τρομοκρατικών επιθέσεων. 

Παρομοίως, όλες οι χώρες αντιμετωπίζουν 

προβλήματα εγκληματικότητας, σε μικρότερό ή 

μεγαλύτερο βαθμό. Τα δύο αυτά σοβαρά προβλήματα 

δεν σταματούν στα σύνορα, ούτε τα θύματα 

περιορίζονται στους πολίτες του κράτους όπου 

λαμβάνει χώρα μια τρομοκρατική ή εγκληματική 

ενέργεια.  

 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να αντιμετωπίσει αυτά τα θέματα με διάφορους τρόπους, όπως 

η δημιουργία υπηρεσιών που σκοπό έχουν να ενδυναμώσουν τη συνεργασία των διωκτικών και 

δικαστικών αρχών. Ίσως να έχετε ακούσει για τη Europol, την Eurojust και το Ευρωπαϊκό ένταλμα 

σύλληψης...  

 

Τι, κατά τη γνώμη σας, πρέπει να κάνει η ΕΕ για να αντιμετωπίσει πιο αποτελεσματικά την 

τρομοκρατία;  

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Γιατί γίνονται έλεγχοι των υγρών στα αεροδρόμια; 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Το ΕΚ και το Συμβούλιο υιοθέτησαν ένα νόμο που επιτρέπει στα Κράτη Μέλη να υποχρεώνουν 

τις αεροπορικές εταιρίες και γενικά τις εταιρίες που μεταφέρουν κόσμο να κρατούν τα 

προσωπικά δεδομένα των επιβατών. Συμφωνείτε με αυτή την εξέλιξη; Ποια τα οφέλη και ποιοι 

οι πιθανοί κίνδυνοι;  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Δείτε ένα σχετικό φιλμάκι:  

http://www.euractiv.com/section/transport/news/meps-approve-pnr-strengthen-data-

protection/  

 

ΕΥΡΩ 
 

Μετά την εισαγωγή του ευρώ, είναι πολύ πιο εύκολο να καταλάβετε σε ποια χώρα είναι φτηνότερο 

ένα προϊόν. Όταν κάνετε διακοπές σε χώρες που χρησιμοποιούν το ευρώ, δεν χρειάζεται να 

αλλάζετε συνάλλαγμα ή να υπολογίζετε την τιμή του προϊόντος σε άλλο νόμισμα. Επίσης, το ευρώ 

δίνει τη δυνατότητα στις εταιρείες της Ευρώπης να εργάζονται ταχύτερα και να κάνουν 

φθηνότερες συμφωνίες. 

 

Μπορείτε ήδη να πληρώνετε με ευρώ στις εξής 19 χώρες της ΕΕ: Αυστρία, Βέλγιο, Κύπρος, Εσθονία, 

Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, 

Μάλτα, Κάτω Χώρες, Πορτογαλία, Σλοβενία, Σλοβακία και Ισπανία. 

 

Τα υπόλοιπα 9 κράτη μέλη θα μπορούσαν επίσης να εισαγάγουν το ευρώ, αλλά  κάποια από αυτά 

πρέπει να φροντίσουν, πρώτα να έχουν τους κατάλληλους δημοσιονομικούς δείκτες όπως για 

παράδειγμα να μην έχουν υπερβολικό χρέος. 

 
 
Ψάξτε στο πορτοφόλι σας να δείτε τι νομίσματα έχετε και τι απεικονίζουν. Ποιες ομοιότητες 

έχουν; 

http://www.euractiv.com/section/transport/news/meps-approve-pnr-strengthen-data-protection/
http://www.euractiv.com/section/transport/news/meps-approve-pnr-strengthen-data-protection/
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Μπορείτε να καταλάβετε από ποια χώρα προέρχονται; Πώς; 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

Η ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΜΕ ΑΥΤΟ! ΌΧΙ ΠΑΝΤΑ... 
 

Όπως είδαμε σε αυτό το κεφάλαιο, η Ευρωπαϊκή Ένωση 

λαμβάνει αποφάσεις για πολλά θέματα. Ένα μεγάλο 

μέρος των αποφάσεων, όμως, λαμβάνονται σε άλλο 

επίπεδο: τοπικό, επαρχιακό ή εθνικό. 

 

Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι, στο πλαίσιο των  

αρμοδιοτήτων της, η Ευρωπαϊκή Ένωση λαμβάνει 

αποφάσεις (όπως νομοθετικά και άλλα μέτρα) μόνο 

όταν πρόκειται να είναι περισσότερο αποτελεσματικές από ό,τι θα ήταν αν είχαν ληφθεί σε 

εθνικό, επαρχιακό ή τοπικό επίπεδο. Αυτός ο κανόνας ονομάζεται «αρχή της επικουρικότητας».  

 

Μια άλλη αρχή, η «αρχή της αναλογικότητας» ορίζει πως το περιεχόμενο και η μορφή των 

ενεργειών της Ένωσης δεν μπορούν να υπερβαίνουν το μέτρο που είναι αναγκαίο για την επίτευξη 

της προτεινόμενης δράσης.  
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Παρακάτω θα βρείτε έναν κατάλογο με διάφορα θέματα αρμοδιότητας. Κάποιες φορές έχουν την 

ευθύνη για τα θέματα αυτά έχουν οι φορείς σε επίπεδο ΕΕ και κάποιες φορές φορείς σε άλλο 

επίπεδο. Κάποια θέματα μπορεί να είναι τέτοιας φύσης ώστε η ευθύνη να δίνεται σε περισσότερα 

από ένα επίπεδα.  

 

 

Βάλτε ένα Χ στα κουτάκια: Μπορεί να υπάρχουν διάφορα επίπεδα ευθύνης για το ίδιο θέμα.  

 

Επίπεδο ευθύνης; Επαρχιακό Εθνικό ΕΕ 

Συλλογή οικιακών απορριμμάτων    

Σιδηροδρομικές υποδομές    

Τηλεπικοινωνίες    

Χώροι στάθμευσης στην περιοχή σας    

Οργάνωση περιφερειακών μεταφορών    

Επισήμανση καταναλωτικών προϊόντων    

Καταπολέμηση της τρομοκρατίας    

Υποστήριξη των φτωχών    

Ψυχαγωγικές δραστηριότητες    

Επιδοτήσεις γεωργών    

Φροντίδα κατ' οίκον    

Ψυχαγωγικές δραστηριότητες    

Εθνικός προϋπολογισμός    

Χρεώσεις κινητής τηλεφωνίας    

 

 

Θα θέλατε να λαμβάνονται περισσότερες ή λιγότερες αποφάσεις σε επίπεδο ΕΕ και γιατί; 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 
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ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
 

Μεταβείτε στον ιστότοπο www.europa.eu και επιλέξτε την αγγλική γλώσσα (ή, αν προτιμάτε, τα 

γαλλικά). Κάντε κλικ στο στοιχείο «τομείς πολιτικής» για να διαβάσετε τα πάντα σχετικά με τους 

τομείς πολιτικής της ΕΕ. Κάποιες σελίδες είναι διαθέσιμες και στα Ελληνικά. 

 

Να θυμάστε τι είπαμε παραπάνω σχετικά με τις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

Παραδείγματα: 

 

•Οπτικοακουστικά μέσα και μέσα επικοινωνίας 

•Παιδεία 

•Πολιτισμός 

•Τελωνεία 

•Εξωτερικό εμπόριο 

•Γεωργία 

•Ασφάλεια τροφίμων 

 

Είναι πολύ σημαντικό όμως να καταλάβουμε ότι ο διαθέσιμος προϋπολογισμός της ΕΕ είναι 

περιορισμένος. Ακόμα, ότι τα διαθέσιμα χρήματα για προγράμματα που αποσκοπούν στη 

δημιουργία θέσεων εργασίας και άλλα κοινωνικά θέματα είναι εξαιρετικά μικρός σε σχέση με τις 

πραγματικές ανάγκες. Σκεφτείτε ότι ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός της ΕΕ είναι περίπου € 

155 δισεκατομμύρια, ποσό λιγότερο από τον προϋπολογισμό ακόμα και της Ελλάδας! Από αυτόν 

τον προϋπολογισμό ένα μεγάλο μέρος πάει στην κοινή αγροτική πολιτική, ένα μικρό μέρος στα 

έξοδα για τη λειτουργία της Ένωσης, ένα μεγαλύτερο μέρος σε πολιτικές που προάγουν την 

περιφερειακή συνοχή, αφήνοντας λιγότερο από € 20 δις για την καταπολέμηση της ανεργίας και 

άλλα συναφή θέματα.  

 

 

http://www.europa.eu/
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Ο πιο κάτω πίνακας δείχνει τις δαπάνες του Ενωσιακού προϋπολογισμού για το 2016 

 

 

 

 

Με αυτά τα δεδομένα υπόψη, τί νομίζετε πρέπει να γίνει για να διατεθούν περισσότερα 

χρήματα για θέματα όπως η ανάπτυξη, η ανταγωνιστικότητα και η δημιουργία θέσεων 

εργασίας; 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει από καιρό προτείνει την μεταρρύθμιση του τρόπου 

χρηματοδότησης της ΕΕ, και την αύξηση των λεγόμενων «ιδίων πόρων», δηλαδή των ανεξάρτητων 

πηγών χρηματοδότησης της Ένωσης. Με αυτό τον τρόπο η Ένωση θα μπορεί να απεξαρτηθεί από 

τις εισφορές των Κρατών Μελών με σκοπό την κατανομή του προϋπολογισμού με διαφορετικό 

τρόπο. Κάτι τέτοιο φυσικά δεν μπορεί να επιλύσει το πρόβλημα της ανεπάρκειας του Ενωσιακού 

προϋπολογισμού για αντιμετώπιση των πολλαπλών θεμάτων στα διάφορα Κράτη Μέλη. 
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Αφού τώρα έχετε μάθει τι μπορεί και τι δεν μπορεί να κάνει η ΕΕ με τον προϋπολογισμό που 

διαθέτει, τί πιστεύετε πρέπει να αλλάξει; Είναι ορθό να αναμένουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

να είναι παντού παρούσα; Και ποιες οι ευθύνες τελικά των Κρατών Μελών ;  

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 
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Επισκεφθείτε κάποιους ιστότοπους που έχουν σχέση με την Ευρώπη, για παράδειγμα:  

 

www.europarl.europa.eu  

Πληροφορίες σχετικά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τους βουλευτές του και τη νομοθετική 

διαδικασία. 

 

www.euractiv.com/en  

Όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζετε για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την επικαιρότητα που σχετίζεται 

με αυτήν. 

 

www.europarltv.europa.eu   

Εδώ θα βρείτε πολλά μικρά φιλμάκια που σχετίζονται με όλους τους τομείς με τους οποίους 

ασχολείται η ΕΕ, ιστορικό υλικό, υλικό από τις συνεδριάσεις του ΕΚ, κ.α.  

 

www.europarl.europa.eu/greece  

Αυτή είναι η ιστοσελίδα του Γραφείου Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα. 

Εδώ μπορείτε να βρείτε πολλές δημοσιεύσεις που σας ενδιαφέρουν, πληροφορίες για τις δράσεις 

του Γραφείου, πληροφορίες για όσους ενδιαφέρονται για μια επαγγελματική σταδιοδρομία σε ένα 

από τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και πολλά άλλα.  

 

www.europeforall.gr 

Εδώ μπορείτε να συμμετάσχετε στο Πρόγραμμα του Γραφείου του ΕΚ στην Ελλάδα και της 

Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, το οποίο ονομάζεται EU4U. Το 

πρόγραμμα έχει διάφορες θεματικές ενότητες, όπως το Σχέδιο Στρατηγικών Επενδύσεων και την 

Ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ψηφιακή Αγορά. Λάβετε μέρος στις πολλές διαδικτυακές 

δράσεις του προγράμματος και βρείτε απαντήσεις στα ερωτήματα σας από τους ειδικούς.  

 

www.en.wikipedia.org/wiki/Portal:European_Union  

Αν έχετε απορίες για την ΕΕ και τον τρόπο λειτουργίας της, θα βρείτε πολλές απαντήσεις εδώ. 

 

Επισκεφθείτε τα κοινωνικά μας δίκτυα και ακολουθήστε μας καθημερινά! Ενημερωθείτε για το 

τι τρέχει. Θέλουμε να μεγαλώσουμε και να μάθουμε τί εσείς νομίζετε για την Ευρώπη.  

 

•Facebook: https://www.facebook.com/EPHellas/  

 
•Twitter: EP_Hellas  

 
•Instagram: Ephellas  

 

  

http://www.europarl.europa.eu/
http://www.euractiv.com/en
http://www.europarltv.europa.eu/
http://www.europarl.europa.eu/greece/
http://www.europeforall.gr/
http://www.en.wikipedia.org/wiki/Portal:European_Union
https://www.facebook.com/EPHellas/
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Θέλετε να παίξετε ένα παιχνίδι; 

 

Μεταβείτε στον ιστότοπο http://www.europa.eu και επιλέξτε την ελληνική γλώσσα. Επιλέξτε 

«Η γωνιά του παιδιού: παιχνίδια, κουίζ και διαγωνισμοί» (γρήγοροι σύνδεσμοι, κέντρο 

αριστερά). Παίξτε παιχνίδια «EuropaGO» κάνοντας κλικ στα διάφορα αντικείμενα που 

υπάρχουν στο δωμάτιο για να μάθετε τα πάντα για την Ευρώπη. 

 

Τώρα, βέβαια, γνωρίζετε πολύ περισσότερα για την Ευρώπη... 

 

 

Τι μάθατε, άραγε, που δεν το ξέρατε πριν; 

 

  

Τώρα ξέρω ότι: 

 

 

 

 

Τώρα ξέρω ότι: 

 

 

 

 

Τώρα ξέρω ότι: 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΕ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 
 

Φανταστείτε κάθε μαθητής στην τάξη σας να ήταν από άλλη χώρα, ότι οι πλείστοι συμμαθητές σας 

είχαν διαφορετικές απόψεις και προτιμήσεις, και ότι θα έπρεπε να πάρετε αποφάσεις για κάθε 

είδους θέματα. Εκτός από αυτό, φανταστείτε να μιλούσατε όλοι διαφορετική γλώσσα. Δύσκολο; ! 

 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα κάθε μέρα. Για αυτό, υπάρχουν διάφορα 

θεσμικά όργανα, με διαφορετική ειδίκευση το καθένα, ώστε να μοιράζεται η δουλειά ανάμεσά 

τους. Κάποιες φορές αυτό είναι λίγο περίπλοκο, πάντα όμως πρέπει κάθε ένα από τα 28 Κράτη 

Μέλη να μπορεί να επηρεάσει την πολιτική που χαράσσουν όλα μαζί. Όταν γίνονται συναντήσεις 

μεταξύ των Ευρωβουλευτών και των εκπροσώπων των Κρατών Μελών, υπάρχουν διερμηνείς που 

μεταφράζουν τι λέει ο εκπρόσωπος κάθε χώρας. Να θυμίσουμε ότι η ΕΕ έχει 24 επίσημες γλώσσες. 

Έτσι, ο καθένας μπορεί να μιλάει τη γλώσσα του, αλλά και να καταλαβαίνουν ο ένας τον άλλο. 

 

Πόσες είναι οι επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης:     ____________________________ 

 

Ποιες χώρες χρησιμοποιούν ως επίσημη γλώσσα τα αγγλικά; ____________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Ποιες χώρες χρησιμοποιούν ως επίσημη γλώσσα τα γαλλικά; ____________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 
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Ποιες χώρες χρησιμοποιούν ως επίσημη γλώσσα τα ελληνικά; ____________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Πώς θα οργανώνατε ένα σχολικό πάρτι με μαθητές από 28 χώρες; Λάβετε υπόψη σας τις 

διάφορες γλώσσες και τις πολιτιστικές διαφορές. 

  

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

ΠΟΙΟΣ ΚΑΝΕΙ ΤΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ; 
 

Η Συνθήκη (Άρθρο 13 ΣΕΕ) ορίζει τα ακόλουθα 7 σώματα, ως τα κύρια σώματα της Ένωσης: 

 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Το ΕΚ είναι ο ένας από τους δυο βασικούς νομοθέτες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Αποτελείται από 751 ευρωβουλευτές, οι οποίοι εκλέγονται απευθείας από τους 

Ευρωπαίους πολίτες κάθε πέντε χρόνια. Το ΕΚ εκπροσωπεί τα συμφέροντα των πολιτών. Στις 

επόμενες σελίδες θα μάθουμε πολλά πράγματα για το ΕΚ. Ποιες είναι οι εξουσίες του, πως 

λειτουργεί, ποιες αξίες προασπίζει και πώς εσείς μπορείτε να επηρεάσετε τη λήψη αποφάσεων;  

 

 

Συμβούλιο (των Υπουργών) της ΕΕ: Το Συμβούλιο είναι ο δεύτερος βασικός νομοθέτης της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκπροσωπεί τα συμφέροντα των Κρατών Μελών. Οι συμμετέχοντες 

υπουργοί (από τα Κράτη Μέλη) αλλάζουν ανάλογα με το θέμα προς συζήτηση. Υπάρχουν συνολικά 

10 συνθέσεις. Κάθε έξι μήνες ένα Κράτος Μέλος αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου. Η 

προεδρεύουσα χώρα προεδρεύει των συνεδριάσεων σε κάθε επίπεδο του Συμβουλίου, 

συμβάλλοντας στη διασφάλιση της συνέχειας των εργασιών της ΕΕ στο πλαίσιο του Συμβουλίου. 

Υπάρχει μια εξαίρεση. Υπάρχει μια εξαίρεση: στο Συμβούλιο των Εξωτερικών Υποθέσεων 

προεδρεύει ο/η Ύπατος/η Εκπρόσωπος για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας 

της ΕΕ. Το άτομο αυτό είναι ένα από τα 28 μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στη συνέχεια θα 

μάθουμε περισσότερα πράγματα για το Συμβούλιο των Υπουργών.  

 

Μάθετε ποια είναι ο/η νυν  Ύπατος/η Εκπρόσωπος για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική 

Ασφάλειας της ΕΕ ______________________________________________________________ 
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Ευρωπαϊκό Συμβούλιο: Το όργανο στο οποίο συμμετέχουν οι αρχηγοί κρατών ή κυβερνήσεων. 

Δίνει πολιτικές κατευθύνσεις στα άλλα όργανα της ΕΕ. Συνεδριάζει σε 4 τακτικές συνεδρίες 

(συνόδους) και όποτε άλλοτε χρειαστεί σε άτυπη σύνοδο. Περισσότερα θα δούμε στη συνέχεια. 

 

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Η Επιτροπή είναι το κατεξοχήν εκτελεστικό όργανο της ΕΕ. Εκπροσωπεί 

το συμφέρον της ΕΕ. Είναι υπεύθυνη για την εισαγωγή προτάσεων νόμων, την προετοιμασία του 

προϋπολογισμού, την προώθηση πολιτικών και την εφαρμογή της νομοθεσίας. Μαζί με το ΕΚ και 

το Συμβούλιο της ΕΕ, η Επιτροπή είναι ένα από τα τρία «βασικά» όργανα της ΕΕ, δηλαδή τα όργανα 

που παράγουν την ευρωπαϊκή νομοθεσία.   

 

 

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Το 

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο 

εδρεύει στο Λουξεμβούργο, περιλαμβάνει το 

Δικαστήριο, το Γενικό Δικαστήριο και 

ειδικευμένα δικαστήρια. Εξασφαλίζει ότι κατά 

την ερμηνεία και την εφαρμογή των Συνθηκών 

τηρείται το δίκαιο. Είναι επίσης υπεύθυνο για 

την επιδίκαση αντιδικιών μεταξύ των Κρατών 

Μελών (ΚΜ), μεταξύ των ΚΜ και οργάνων της ΕΕ, 

ακόμη και μεταξύ των ίδιων των οργάνων της ΕΕ.  

Το Δικαστήριο της ΕΕ δεν πρέπει να συγχέεται με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων, το οποίο εδρεύει στο Στρασβούργο και αφορά τη «Σύμβαση για τα Δικαιώματα του 

Ανθρώπου» του Συμβουλίου της Ευρώπης (που επίσης δεν σχετίζεται με την ΕΕ) 

 

Δείτε ένα φιλμάκι για το Δικαστήριο της ΕΕ εδώ: 

https://www.europarltv.europa.eu/programme/eu-affairs/court-of-justice-cutting-through-legal-

fog 

 

Δείτε μια σύνοψη μιας απόφασης του ΔΕΕ που αφορά τους μετανάστες: 
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-09/cp170091el.pdf 

 

Προσπαθήστε να καταλάβετε: 

 

(α) Τι αφορά η απόφαση. 

(β) Ποια ήταν τα αντίδικα μέρη. 

(γ) Ποιο από τα αντίδικα μέρη υποστήριξε η Ελλάδα. 

(γ) Τι αποφάσισε το Δικαστήριο  

 

 

 

 

https://www.europarltv.europa.eu/programme/eu-affairs/court-of-justice-cutting-through-legal-fog
https://www.europarltv.europa.eu/programme/eu-affairs/court-of-justice-cutting-through-legal-fog
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-09/cp170091el.pdf
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Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα: Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) ιδρύθηκε το 1998 και 

εδρεύει στην Φρανκφούρτη. Είναι αρμόδια για την έκδοση και διαχείριση του ευρώ, και για τη 

χάραξη και εφαρμογή της οικονομικής και νομισματικής πολιτικής της ΕΕ. Βασικός της στόχος 

είναι να διατηρεί σταθερές τις τιμές, στηρίζοντας έτσι την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία 

θέσεων εργασίας. Η ΕΚΤ συνεργάζεται με τις κεντρικές τράπεζες όλων των χωρών της ΕΕ.  

 

Δείτε ένα φιλμάκι για την ΕΚΤ εδώ: 

https://www.europarltv.europa.eu/programme/eu-affairs/the-european-central-bank 

 

 

Ελεγκτικό Συνέδριο: Το όργανο αυτό είναι υπεύθυνο για την τήρηση των ορθών λογιστικών 

κανόνων που αφορούν τον προϋπολογισμό της ΕΕ από τα όργανα της ΕΕ. 

 

Δείτε ένα φιλμάκι για το Ελεγκτικό Συνέδριο εδώ: 

https://www.europarltv.europa.eu/programme/others/how-it-works-controlling-the-

commissioners  

 

 

Υπάρχουν, όμως, και άλλα όργανα της ΕΕ, όπως η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και η 

Επιτροπή Περιφερειών, που έχουν συμβουλευτική αρμοδιότητα σε κάποια θέματα, καθώς και 

πολλές υπηρεσίες.  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.europarltv.europa.eu/programme/eu-affairs/the-european-central-bank
https://www.europarltv.europa.eu/programme/others/how-it-works-controlling-the-commissioners
https://www.europarltv.europa.eu/programme/others/how-it-works-controlling-the-commissioners
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.el.home
http://cor.europa.eu/el/Pages/home.aspx
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ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ: Πολιτικές κατευθύνσεις! 

 

Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων αποφασίζουν για το γενικό πλαίσιο της πολιτικής της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνήθως, συνεδριάζουν τέσσερεις φορές τον χρόνο. Η συνεδρίαση αυτή 

καλείται «ευρωπαϊκή σύνοδος κορυφής». Η Ελλάδα εκπροσωπείται στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 

από τον πρωθυπουργό, ο οποίος είναι υπεύθυνος για να συντονίζει τις εργασίες του Ευρωπαϊκού 

Συμβουλίου. Στο Συμβούλιο, οι ηγέτες της ΕΕ συζητούν σημαντικά θέματα, όπως η οικονομία, το 

περιβάλλον, η οικονομική κρίση, η ασφάλεια και η εξωτερική πολιτική. Σκοπός του Ευρωπαϊκού 

Συμβουλίου είναι να δίνει πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές στα υπόλοιπα όργανα, ιδίως την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο της ΕΕ (με το οποίο πολλές φορές συγχίζεται!).  

 

Όμως, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεν μπορεί να υιοθετήσει νομοθεσία. Αυτό είναι προνόμιο του 

Συμβουλίου της ΕΕ και του ΕΚ.  

 

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εκλέγει νέο Πρόεδρο κάθε δυόμισι χρόνια. Μετά τη λήξη της θητείας 

του, ο Πρόεδρος μπορεί να επανεκλεγεί για ακόμη δυόμισι χρόνια. 

 

Μάθετε ποιος είναι ο νυν Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και από πού κατάγεται. 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 
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Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που θα θέλατε να συζητήσετε ΤΩΡΑ σε μια ευρωπαϊκή σύνοδο 

κορυφής, αν ήσασταν ο/η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου; Εξηγήστε γιατί. 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 
Μπείτε στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και δείτε ένα πρόσφατο κείμενο 
συμπερασμάτων. Ποιες προτεραιότητες αναφέρονται στο κείμενο;   
 
________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 
 

 
 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ (Συμβούλιο των Υπουργών): Κάθε χώρα 
έχει τη δική της φωνή 
 

Το Συμβούλιο της ΕΕ εκπροσωπεί τα συμφέροντα των Κρατών Μελών της Ένωσης. Το Συμβούλιο 

απαρτίζεται από 28 μέλη, ένα από κάθε χώρα. Τα μέλη αυτά δεν είναι οι πρωθυπουργοί/πρόεδροι 

των χωρών, αλλά οι υπουργοί κάθε κυβέρνησης, ανάλογα με το αντικείμενο της συνεδρίασης. 

Αν, για παράδειγμα, η συνεδρίαση αφορά τη γεωργία, τότε συμμετέχουν όλοι οι υπουργοί 

γεωργίας. Αν η συνεδρίαση αφορά την παιδεία, τότε συναντιούνται στις Βρυξέλλες όλοι οι 

υπουργοί παιδείας και ούτω καθ΄ εξής Υπάρχουν συνολικά 10 συνθέσεις του Συμβουλίου της ΕΕ, 
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ενώ μια άτυπη σύνθεση είναι αυτή της Ευρωομάδας (Eurogroup), δηλαδή των υπουργών 

οικονομικών των χωρών της ευρωζώνης.  

 

Τα Κράτη Μέλη της ΕΕ ασκούν εκ περιτροπής την Προεδρία του Συμβουλίου ανά εξάμηνο. Κατά 

τη διάρκεια της εξάμηνης περιόδου, η Προεδρία προεδρεύει των συνεδριάσεων σε κάθε επίπεδο 

του Συμβουλίου, συμβάλλοντας στη διασφάλιση της συνέχειας των εργασιών της ΕΕ στο πλαίσιο 

του Συμβουλίου. Είναι προφανές ότι στις συναντήσεις των εκπροσώπων των Κρατών Μελών, κάθε 

χώρα προσπαθεί να εξασφαλίσει ένα αποτέλεσμα που θα την ικανοποιεί. Στην πράξη η Προεδρία 

προσπαθεί να φροντίσει ώστε όλες οι χώρες λίγο-πολύ να συμφωνούν με την απόφαση που 

λαμβάνεται. Αν πρέπει να ληφθούν πολύ σημαντικές αποφάσεις, όπως για το αν πρέπει να 

επιτραπεί σε κάποια χώρα να γίνει μέλος της ΕΕ, τότε, βάσει της Συνθήκης, πρέπει όλες οι χώρες 

να πουν το «ναι». 

 

Για τα πλείστα θέματα όμως, η Συνθήκη προβλέπει ότι το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική 

πλειοψηφία. Αυτό επιτυγχάνεται όταν μια πρόταση υποστηρίξουν τουλάχιστον το 55% των 

Κρατών Μελών της ΕΕ που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 65% του συνολικού πληθυσμού της 

ΕΕ. Δείτε αυτό: http://www.consilium.europa.eu/el/council-eu/voting-system/voting-calculator/ 

 

Δείτε ένα φιλμάκι για το Συμβούλιο των Υπουργών της ΕΕ εδώ: 

https://yt.europarltv.europa.eu/embed.min.html?entry=0_tg7qhmhw&siteid=577958&type=othe

rs&name=az-c-for-council-of-ministers&lang=en&url 

 

Ποιον εκπροσωπεί το Συμβούλιο των Υπουργών;  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Πόσες συνθέσεις έχει συνολικά το Συμβούλιο και πως είναι οργανωμένες;  

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Ποιος εκπροσωπεί κάθε Κράτος Μέλος στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου; 

________________________________________________________________________________ 

 

 
Πως λαμβάνονται οι περισσότερες αποφάσεις του Συμβουλίου; 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

http://www.consilium.europa.eu/el/council-eu/voting-system/voting-calculator/
https://yt.europarltv.europa.eu/embed.min.html?entry=0_tg7qhmhw&siteid=577958&type=others&name=az-c-for-council-of-ministers&lang=en&url
https://yt.europarltv.europa.eu/embed.min.html?entry=0_tg7qhmhw&siteid=577958&type=others&name=az-c-for-council-of-ministers&lang=en&url
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Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι υπεύθυνη για τη διακυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για αυτό 

το λόγο, θεωρείται το κατεξοχήν εκτελεστικό όργανο της ΕΕ. Η Επιτροπή είναι το όργανο που 

ετοιμάζει και υποβάλλει προτάσεις για τους ευρωπαϊκούς νόμους στους δυο νομοθέτες της ΕΕ, 

δηλαδή το Συμβούλιο της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΚ). Παρομοίως, η Επιτροπή 

υποβάλλει το σχέδιο του ετήσιου προϋπολογισμού της ΕΕ στο Συμβούλιο και το ΕΚ. Η Επιτροπή 

είναι επίσης υπεύθυνη για την ορθή εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ (με ιδιαίτερα μεγάλες 

εξουσίες στον τομέα του ανταγωνισμού).  

 

Όταν η Επιτροπή πιστεύει πως ένα Κράτος Μέλος, ή ακόμα και ένα άλλο όργανο της ΕΕ, δεν τηρεί 

τους κανόνες, μπορεί να προστρέξει στο Δικαστήριο της ΕΕ, ζητώντας καταδικαστική απόφαση 

κατά του εν λόγω Κράτους Μέλους (ή οργάνου). Αν αυτό συμβεί, το Δικαστήριο μπορεί να επιβάλει 

χρηματικό πρόστιμο.  

 

Η Επιτροπή διοικείται πολιτικά από το Κολλέγιο των Επιτρόπων, με επικεφαλής τον Πρόεδρο της 

Επιτροπής. Το Κολλέγιο (μαζί με τον Πρόεδρο) απαρτίζεται από 28 μέλη, ένα από κάθε Κράτος 

Μέλος, που ονομάζονται Επίτροποι. Αντίθετα με το Συμβούλιο των Υπουργών, οι Επίτροποι δεν 

αντιπροσωπεύουν τη χώρα τους, αλλά την ΕΕ συνολικά. Κάθε Επίτροπος είναι υπεύθυνος για ένα 

διαφορετικό θέμα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάλλει προτάσεις για τους ευρωπαϊκούς νόμους 

και παρακολουθεί την εφαρμογή τους από όλα τα κράτη μέλη. Η Επιτροπή εδρεύει στις Βρυξέλλες 

και είναι το όργανο με τους περισσότερους μόνιμους υπαλλήλους που εργάζονται για την ΕΕ (γύρω 

στους 32500 υπαλλήλους, εκ των οποίων περίπου 1300 είναι ελληνικής καταγωγής). 

   

Δείτε ένα φιλμάκι για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εδώ: 

https://yt.europarltv.europa.eu/embed.min.html?entry=0_gnxs1ju0&siteid=577958&type=others

&name=az-c-for-commission&lang=en&url 

 

https://yt.europarltv.europa.eu/embed.min.html?entry=0_gnxs1ju0&siteid=577958&type=others&name=az-c-for-commission&lang=en&url
https://yt.europarltv.europa.eu/embed.min.html?entry=0_gnxs1ju0&siteid=577958&type=others&name=az-c-for-commission&lang=en&url
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Ψάξτε στο Διαδίκτυο τις λέξεις «Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Ποιος είναι ο Έλληνας 

Επίτροπος και για ποιον τομέα είναι υπεύθυνος; 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Είναι σημαντικό για εσάς αυτό το θέμα; Εξηγήστε γιατί ή γιατί όχι. 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

 

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 

 

Κάθε πέντε χρόνια, 
όλοι οι πολίτες που 
έχουν συμπληρώσει το 
18ο έτος της ηλικίας 
τους (σε κάποιες χώρες 
νωρίτερα) μπορούν να 
ψηφίσουν στις εκλογές 
του ΕΚ. Ψηφίζετε υπέρ 
κάποιου πολιτικού 
κόμματος (όπως και 
στις ελληνικές εκλογές 
για την ανάδειξη της Βουλής ή τις δημοτικές εκλογές). Συνήθως, τα κόμματα αυτά είναι ίδια με τα 
Ελληνικά κόμματα που ήδη γνωρίζετε.  
 
Οι Έλληνες εκπρόσωποι - 21 συνολικά - που εκλέγονται δεν κάθονται όλοι μαζί στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο. Συναντιούνται με βουλευτές από άλλες χώρες της ΕΕ, με τους οποίους συμφωνούν 
στα περισσότερα θέματα, και σχηματίζουν μια ευρωπαϊκή πολιτική ομάδα.  Για παράδειγμα, η 
Νέα Δημοκρατία συνεργάζεται με όλα τα υπόλοιπα χριστιανοδημοκρατικά κόμματα της ΕΕ, ο 
ΣΥΡΙΖΑ συνεργάζεται με τα Αριστερά Κόμματα και το ΠΑΣΟΚ και το Ποτάμι με τα 
σοσιαλδημοκρατικά κόμματα.  
 
Ο αριθμός των ευρωβουλευτών για κάθε χώρα διαφέρει ανάλογα με τον πληθυσμό της, ωστόσο 
κανένα Κράτος Μέλος δεν μπορεί να έχει λιγότερους από 6 Ευρωβουλευτές ή περισσότερους 
από 96. Συνολικά, μαζί με τον Πρόεδρο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει 751 βουλευτές. 

 

Πόσους βουλευτές έχει το ΕΚ;   ________    Πόσους Έλληνες βουλευτές έχει;  _____________ 
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Μπορείτε να ονομάσετε 4 Έλληνες ευρωβουλευτές ;  ________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκπροσωπεί τα συμφέροντα των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Μαζί με το Συμβούλιο της ΕΕ είναι υπεύθυνο για την υιοθέτηση της νομοθεσίας και του 

προϋπολογισμού, ενώ επίσης χρειάζεται η έγκρισή του για να επικυρωθεί η εισδοχή μιας νέας 

χώρας στην ΕΕ, ή μια συμφωνία που έχει συνάψει η ΕΕ με μια “τρίτη χώρα” (δηλαδή μια χώρα που 

δεν ανήκει στην ΕΕ) ή ένα άλλο διεθνή οργανισμό. Μια άλλη πολύ σημαντική αρμοδιότητα του ΕΚ 

είναι η άσκηση δημοκρατικού ελέγχου πάνω στα υπόλοιπα όργανα της Ένωσης. Σε τακτά χρονικά 

διαστήματα, οι διάφοροι Επίτροποι, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου , της Ευρωπαϊκής 

Κεντρικής Τράπεζας και άλλοι καλούνται να λογοδοτήσουν ενώπιον των Ευρωβουλευτών για το 

τι έκαναν ή τι δεν έκαναν.  

 

Για τη διεκπεραίωση των υποχρεώσεων του το ΕΚ είναι οργανωμένο σε 20 μόνιμες 

κοινοβουλευτικές επιτροπές, ενώ επίσης έχει ένα Προεδρείο όπου συμμετέχει ο Πρόεδρος με 

τους 14 Αντιπροσώπους του ΕΚ, καθώς και το Συνέδριο των Προέδρων όπου  εκπροσωπούνται οι 

πρόεδροι όλων των κοινοβουλευτικών ομάδων. Μπείτε στη σελίδα  www.europarl.europa.eu  για 

να δείτε πιο αναλυτικά τι κάνουν οι Επιτροπές, το Προεδρείο και το Συνέδριο των Προέδρων του 

ΕΚ.  

 

Δείτε τον πίνακα με τις υπάρχουσες ευρωπαϊκές πολιτικές ομάδες (όπως αυτές ήταν τον Ιανουάριο 

του 2017). Να σημειώσουμε ότι για τη δημιουργία μιας πολιτικής ομάδας, χρειάζεται η 

συμμετοχή τουλάχιστον 25 Ευρωβουλευτών που να προέρχονται από τουλάχιστον το ¼ των 

Κρατών Μελών (δηλαδή από 7 χώρες). Επίσης, ότι, όπως συμβαίνει και με τα εθνικά κοινοβούλια, 

ένας Ευρωβουλευτής μπορεί να αποχωρήσει από την ομάδα του και να προσχωρήσει σε μια άλλη 

ομάδα, ή να γίνει ανέντακτος (στην ορολογία του ΕΚ: μη-εγγεγραμμένος). 

http://www.europarl.europa.eu/
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Όπως είπαμε παραπάνω, οι Ευρωβουλευτές από τις διάφορες χώρες συνεργάζονται 

σχηματίζοντας πολιτικές ομάδες. Πάρτε για παράδειγμα το ΠΑΣΟΚ και το Ποτάμι. Μαζί με άλλα 

σοσιαλιστικά  κόμματα από άλλα κράτη μέλη, έχουν σχηματίσει την Ομάδα των Σοσιαλιστών και 

Δημοκρατών (Σ&Δ ). Η Νέα Δημοκρατία ανήκει στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, ο ΣΥΡΙΖΑ στην Ομάδα 

της Ενωμένης Αριστεράς, και ούτω καθ΄ εξής.  

 

Ο πιο κάτω πίνακας δείχνει σε ποια πολιτική ομάδα ανήκουν οι Έλληνες Ευρωβουλευτές (όπως 

ήταν ενταγμένοι τον Ιανουάριο του 2017) . Κάποιοι Ευρωβουλευτές είναι ανέντακτοι. Κάποιοι 

άλλοι, ενώ είναι ανεξάρτητοι, ανήκουν ωστόσο σε συγκεκριμένη πολιτική ομάδα.  

 

 
 

 

Μπορείτε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τους Έλληνες Ευρωβουλευτές και να δείτε 

τις ανακοινώσεις τους στην ιστοσελίδα του Γραφείου του ΕΚ στην Ελλάδα, δηλ. www.europarl.gr  

 

Ποιον εκπροσωπεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο;  

________________________________________________________________________________ 

 

 

http://www.europarl.gr/


47 

Πόσες πολιτικές ομάδες υπάρχουν σήμερα στο ΕΚ; Τι χρειάζεται για τη δημιουργία μιας 

πολιτικής ομάδας; 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Ποιες είναι οι βασικές εξουσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου; 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΩΣ ΘΕΣΠΙΖΕΤΑΙ ΕΝΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΝΟΜΟΣ; 
 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κινεί τη διαδικασία για τη θέσπιση ενός νέου νόμου. Για παράδειγμα, 

μπορεί η Επιτροπή να πιστεύει ότι οι χρεώσεις κινητής τηλεφωνίας πρέπει να είναι φθηνότερες σε 

ολόκληρη την ΕΕ. Καταθέτει την ιδέα αυτή εγγράφως με τη μορφή πρότασης και η πρόταση αυτή 

πηγαίνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το Κοινοβούλιο επεξεργάζεται την πρόταση πρώτα σε μια 

(ή περισσότερες) από τις κοινοβουλευτικές του επιτροπές.  

 

Σε αυτό το στάδιο ορίζεται ένας Ευρωβουλευτής ως Εισηγητής, ο οποίος είναι υπεύθυνος για να 

συντάξει μια έκθεση η οποία θα συμφωνεί με την πρόταση της Επιτροπής ως έχει ή θα προτείνει 

αλλαγές. Όλοι οι βουλευτές που ανήκουν στην αρμόδια επιτροπή μπορούν να προτείνουν 

τροποποιήσεις και δεν είναι παράξενο αυτές να είναι πολλές, καμιά φορά μπορεί να υπάρξουν 

εκατοντάδες ή ακόμα και χιλιάδες προτεινόμενες αλλαγές. Καθήκον του Εισηγητή είναι να 
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προσπαθήσει να συγκεράσει όλες αυτές τις προτάσεις σε ένα κείμενο - την Έκθεση - το οποίο η 

κοινοβουλευτική επιτροπή θα εγκρίνει. Αν το Κοινοβούλιο δεν συμφωνήσει με αυτήν, η πρόταση 

τροποποιείται.  

 

Στη συνέχεια η Ολομέλεια του Κοινοβουλίου σε μία από τις συνεδριάσεις της εγκρίνει την έκθεση, 

δηλαδή την πρόταση της Επιτροπής, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί από την κοινοβουλευτική 

επιτροπή του. Έπειτα, το τροποποιημένο (ή μη) έγγραφο πηγαίνει στο Συμβούλιο των Υπουργών. 

Αν αυτοί δεχτούν την τροποποιημένη πρόταση τότε ο νόμος εγκρίνεται. Το Συμβούλιο των 

Υπουργών μπορεί επίσης να κάνει αλλαγές όπως και το Κοινοβούλιο. Αν αυτό γίνει τότε η 

διαδικασία επαναλαμβάνεται, αυτή τη φορά βάσει του τροποποιημένου εγγράφου. Αν και μετά 

από αυτό το γύρο τα δύο όργανα δεν καταλήξουν σε συμφωνία, τότε συστήνεται η λεγόμενη 

“Επιτροπή Συνδιαλλαγής”. Σε αυτήν την επιτροπή εκπροσωπούνται οι δύο θεσμοί με ίσο αριθμό 

προσώπων.  

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι επίσης παρούσα στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Συνδιαλλαγής, 

προσπαθώντας να πετύχει ένα συμβιβασμό μεταξύ του ΕΚ και του Συμβουλίου της ΕΕ. Ένας 

εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προεδρεύει των συνεδριάσεων και έχει τον ρόλο του 

διαμεσολαβητή. 

 

Αν, μέσα σε τρεις μήνες, οι δυο συνομοθέτες καταφέρουν να συμφωνήσουν σε ένα κοινό κείμενο,   

αυτό υιοθετείται σε νόμο από την Ολομέλεια του ΕΚ και το Συμβούλιο της ΕΕ. Αν τα δύο σώματα 

δεν καταλήξουν σε συμφωνία, τότε η πρόταση απορρίπτεται και η διαδικασία τερματίζεται.  

 

Ακούγεται πολύπλοκο, αλλά αυτή η διαδικασία στοχεύει στην όσο μεγαλύτερη δυνατή συμφωνία 

από όλες τις πλευρές: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Κοινοβούλιο και Συμβούλιο. Με αυτόν τον τρόπο, τα 

συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Κρατών Μελών της, καθώς και των πολιτών της 

εξασφαλίζονται στο μέγιστο δυνατό βαθμό.     

 

 

Ποιο όργανο εκδίδει μια πρόταση νόμου;  ____________________________________________ 

 

 

Ποια όργανα αποφασίζουν την υιοθέτηση μιας πρότασης σε νόμο;  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Τι κάνει ο Εισηγητής και από ποιο όργανο προέρχεται;  

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 
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Τι είναι η Επιτροπή Συνδιαλλαγής και ποιος την απαρτίζει;  

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Η πιο κάτω διαφάνεια δείχνει σχηματικά τη συνήθη νομοθετική διαδικασία που μόλις 

επεξηγήθηκε. Καλό είναι να γνωρίζετε ότι σε κάποιες περιπτώσεις η Συνθήκη προβλέπει για 

διαφορετικές διαδικασίες, όμως περίπου το 90% των θεμάτων εμπίπτουν σε αυτή (τη συνήθη) 

νομοθετική διαδικασία.  
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Για ποιο θέμα θα θέλατε να θεσπίσετε έναν καινούργιο νόμο; Τι θα θέλατε να ρυθμίσετε; 

 

 

 

 

 

 

 

Πώς πιστεύετε ότι μπορείτε να επηρεάσετε τις αποφάσεις που λαμβάνονται στην ΕΕ; 

 

 
 
 
 
 
 
 
Ποια η γνώμη σας για τη νομοθετική διαδικασία στην ΕΕ; 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΑΞΙΕΣ 

 

Πιθανότατα έχετε ακούσει για τις ηθικές αξίες και τα ηθικά πρότυπα. Τι είναι όμως αυτά στην 

πραγματικότητα; Οι ηθικές αξίες είναι ιδανικά που είναι πολύ σημαντικά για όλους μας, όπως η 

αξιοπρέπεια, η ισότητα, η αλληλεγγύη, η ελευθερία και η δημοκρατία. Σημαντικός παράγοντας για 

την τήρηση των αξιών αυτών είναι τα πρότυπα, τα οποία είναι κάτι σαν κανόνες συμπεριφοράς. 

Για παράδειγμα, η αξία της δημοκρατίας προϋποθέτει πως ο λαός εκλέγει τους ηγέτες του και πως 

η γνώμη της πλειοψηφίας είναι κυρίαρχη, αλλά επίσης πως τα δικαιώματα ατόμων που αποτελούν 

τη μειοψηφία δεν καταπατούνται. Η αξία της ισότητας προϋποθέτει ίση μεταχείριση και 

απαγόρευση των διακρίσεων, και ούτω καθεξής.  

 

Μπορεί οι άνθρωποι να έχουν διαφορετικές απόψεις για τα (ηθικά) πρότυπα και τις αξίες. Η 

προσωπική ιστορία, η θρησκεία ή η χώρα καταγωγής μπορούν να τα επηρεάσουν. Η Ευρωπαϊκή 

Ένωση βασίζεται σε αξίες που είναι καθολικά αποδεκτές από όλα τα Κράτη Μέλη της. Το Άρθρο 2 

της Συνθήκης της ΕΕ αναφέρεται σε αυτές τις αξίες.  

 

Ψάξτε να βρείτε ποιες είναι οι αξίες που αναφέρονται στο Άρθρο 2 της Συνθήκης της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σημειώστε τις εδώ:  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 



52 

 

Ποια πρότυπα απαιτούν αυτές οι αξίες κατά τη γνώμη σας; 

 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αν έχετε πάει διακοπές στη Γαλλία ή στην Ισπανία, μάλλον θα έχετε παρατηρήσει ότι πολλά 

πράγματα είναι διαφορετικά από ό,τι στην Ελλάδα. Δεν διαφέρει μόνο η γλώσσα, αλλά και το 

φαγητό, τα ρούχα, η συμπεριφορά των ανθρώπων και πολλά άλλα πράγματα. Παρόλα αυτά είναι 

έκδηλο πως οι Ευρωπαίοι έχουν και πολλά κοινά μεταξύ τους. Αυτό πολλές φορές είναι πιο εύκολο 

να το καταλάβουμε ταξιδεύοντας σε μια χώρα εκτός Ευρώπης! 

 

Γράψτε τρεις διαφορές ανάμεσα σε εσάς και τον καλύτερό σας φίλο. 

 

1   _____________________________________________________________________ 

 

2   _____________________________________________________________________ 

 

3   _____________________________________________________________________ 
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Βέβαια, έχετε και ομοιότητες. Γράψτε τρεις από αυτές. 

 

1   _____________________________________________________________________ 

 

2   _____________________________________________________________________ 

 

3   _____________________________________________________________________ 

 

 

Γράψτε τώρα τρεις αξίες κοινές και για τους δυο σας. 

 

1   _____________________________________________________________________ 

 

2   _____________________________________________________________________ 

 

3   _____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αν ζούσατε σε μια χώρα που μόλις επλήγη από σοβαρό σεισμό ή πλημμύρα, ποιες αξίες θα ήταν 

πιο σημαντικές για εσάς; 

 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Λίγα λόγια για κάποιες από τις βασικές αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης... 
 

 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 

 

Η αξία της Ελευθερίας είναι πολυδιάστατη. Μπορεί να αναφέρεται σε μια χώρα, ή κοινωνία, που 

δεν είναι υπό κατοχή. Μια άλλη σημαντική διάσταση της αξίας της Ελευθερίας στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση αναφέρεται στο δικαίωμα των Ευρωπαίων πολιτών να ταξιδεύουν, να εργάζονται και να 

ζουν σε οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ. Είστε επίσης ελεύθεροι να λέτε αυτό που σκέφτεστε, πιστεύετε 

ή νιώθετε, εφόσον δεν περιορίζετε την ελευθερία άλλων ανθρώπων κάνοντας διακρίσεις εις βάρος 

τους. 

 

 

ΙΣΟΤΗΤΑ 

 

Όλοι οι άνθρωποι είναι διαφέρουν στη γλώσσα, τον πολιτισμό, τη θρησκεία, την εμφάνιση, την 

άποψη και την καταγωγή τους. Θέλουμε οι διαφορές αυτές να γίνονται σεβαστές στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση, ώστε να μπορούμε να ζούμε, να μαθαίνουμε και να δουλεύουμε μαζί, όπως κάνουμε και 

στο σχολείο. Θέλουμε να ζούμε σε μια κοινωνία στην οποία υπάρχει αμοιβαίος σεβασμός, δεν 

γίνονται διακρίσεις και όλοι έχουν τις ίδιες ευκαιρίες. Τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν θεμελιώδη 

σημασία για την ΕΕ. Η ΕΕ έχει το δικό της Χάρτη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Θεμελιωδών 

Ελευθεριών της ΕΕ, ο οποίος μετά τη Συνθήκη της Λισαβόνας έχει νομική ισχύ. Όλα τα όργανα της 

ΕΕ και όλα τα Κράτη Μέλη κατά την εφαρμογή του Ενωσιακού δικαίου πρέπει να σέβονται τα 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:12016P/TXT&from=EL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:12016P/TXT&from=EL
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δικαιώματα που αναφέρονται στο Χάρη αυτό. Οι χώρες που θέλουν να γίνουν μέλη της ΕΕ πρέπει 

επίσης να σέβονται τα δικαιώματα που αναφέρονται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα 

του Ανθρώπου του Συμβουλίου της Ευρώπης. 

 

Καλό είναι όμως να γνωρίζουμε ότι υπάρχουν δικαιώματα τα οποία ακόμα δεν είναι κοινά για 

όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για παράδειγμα, στην Ολλανδία, το Βέλγιο και το 

Ηνωμένο Βασίλειο, οι άντρες μπορούν να παντρεύονται με άντρες και οι γυναίκες με γυναίκες. 

Αυτό ονομάζεται γάμος ομοφύλων. Το 2016 η Βουλή των Ελλήνων υπερψήφισε το νομοθετικό 

πλαίσιο που επιτρέπει τη σύναψη συμφώνου συμβίωσης μεταξύ ατόμων του ιδίου φύλου, παρόλο 

που τα δικαιώματα που παρέχονται (στην Ελλάδα) με το σύμφωνο δεν είναι τα ίδια με αυτά που 

ισχύουν για ένα έγγαμο ετερόφυλο ζευγάρι (για παράδειγμα, ένα ομόφυλο ζευγάρι δεν μπορεί να 

υιοθετήσει παιδιά). Τα ζητήματα που αφορούν στη σύναψη γάμου, ή συμφώνου συμβίωσης 

μεταξύ ομόφυλων ατόμων, δεν αποτελούν ευρωπαϊκό νόμο. Μέχρι τώρα, λόγω των σημαντικών 

διαφορετικών απόψεων μεταξύ των Κρατών Μελών, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι της άποψης ότι 

κάθε χώρα πρέπει να αποφασίζει μόνη της για τέτοιου είδους θέματα. Έτσι, μπορεί κανείς να 

παντρευτεί ένα άτομο του ίδιου φύλου στην Ισπανία, αλλά όχι στην Πολωνία.  

 

Ποια είναι η άποψή σας για αυτό το θέμα; 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Από την άλλη, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει νομοθεσία που απαγορεύει τις διακρίσεις βάσει 

φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, και, για θέματα που αφορούν την απασχόληση 

(συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων εξεύρεσης εργασίας, μισθοδοσίας, προαγωγών κλπ.), 

διακρίσεις βάσει θρησκευτικής ή πολιτικής πεποίθησης, σεξουαλικού προσανατολισμού, ηλικίας, 

ή αναπηρίας.   

 

http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ELL.pdf
http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ELL.pdf
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ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ 

 

Η αλληλεγγύη στην Ευρωπαϊκή Ένωση πραγματώνεται με διάφορους τρόπους, όπως για 

παράδειγμα με τα κονδύλια συνοχής τα οποία δίνονται σε φτωχότερες περιοχές της ΕΕ για την 

κατασκευή μεγάλων έργων, όπως δρόμων, νοσοκομείων, σχολείων, γεφυρών κλπ. Ο Ευρωπαϊκός 

προϋπολογισμός επίσης προβλέπει ένα ποσό το οποίο δίνεται σε φτωχές χώρες εκτός της ΕΕ, με 

σκοπό τη μείωση της παγκόσμιας φτώχιας.  

 

Είναι αλήθεια όμως, ότι η προσφυγική κρίση που εντάθηκε μετά το 2015 έχει δοκιμάσει την αξία 

της αλληλεγγύης μεταξύ των Ευρωπαϊκών χωρών... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
 

Όλοι έχουν συγκεκριμένα δικαιώματα απλώς και μόνο επειδή είναι άνθρωποι. Πρόκειται για 

πράγματα που μπορείτε να κάνετε ή να έχετε, όπως το δικαίωμα στην παιδεία, στην ιατρική 

περίθαλψη, στην ελευθερία του λόγου και στην ιδιωτική ζωή. Υπάρχουν επίσης δικαιώματα που 

σας προστατεύουν από ανθρώπους, ή φορείς, που μπορεί να θέλουν να σας βλάψουν ή να σας 

πληγώσουν. Για παράδειγμα, η αστυνομία δεν μπορεί να σας συλλάβει χωρίς λόγο, να σας 

απειλήσει ή να παρακολουθήσει το τηλέφωνό σας. 

 

Υπάρχουν οργανισμοί που προσπαθούν να πείσουν τις κυβερνήσεις να σέβονται τα ανθρώπινα 

δικαιώματα. 

Ψάξτε να βρείτε έναν οργανισμό που ασχολείται με την προστασία των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων σε διεθνές επίπεδο. Προσπαθήστε να περιγράψετε τι ακριβώς κάνει. 
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Η ΕΕ συζητά για τα ανθρώπινα δικαιώματα και με χώρες εκτός Ευρώπης, και προσπαθεί να 

βελτιώσει την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τα 28 κράτη μέλη πιστεύουν ότι 

μπορούν να καταφέρουν περισσότερα όταν δρουν από κοινού παρά μεμονωμένα. Από μόνη της 

η Ελλάδα έχει πολύ λιγότερη επιρροή στον κόσμο από ό,τι τα 28 κράτη μέλη μαζί. 

 

Ονομάστε κάποιες από τις χώρες με τις οποίες η ΕΕ συζητά για τα ανθρώπινα δικαιώματα και 

εξηγίστε για ποια  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ποια ανθρώπινα δικαιώματα πιστεύετε ΕΣΕΙΣ ότι είναι πολύ σημαντικά; 
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ 

 

Τι είναι, αλήθεια, η ιθαγένεια;  Έχει να κάνει με τα δικαιώματα που έχετε στη χώρα που ζείτε, αλλά 

και με τη θέση σας στην κοινωνία και τη συμμετοχή σας σε αυτήν. 

 

Η Ευρωπαϊκή ιθαγένεια δεν είναι ευρωπαϊκή αξία καθαυτή, αλλά η προϋπόθεση για τα 

δικαιώματα τα οποία παρέχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλους τους Ευρωπαίους 

πολίτες. Παράλληλα όμως, η Ευρωπαϊκή ιθαγένεια απαιτεί - τουλάχιστον ηθικά - ότι οι κάτοχοί 

της σέβονται τις αξίες και τους νόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

Η ευρωπαϊκή ιθαγένεια δεν αντικαθιστά την Ελληνική. Είναι κάτι επιπρόσθετο. Η ευρωπαϊκή 

ιθαγένεια έχει, μεταξύ πολλών άλλων, τα εξής πλεονεκτήματα: 

 

 Μπορείτε να ζήσετε, να εργαστείτε και να σπουδάσετε σε οποιοδήποτε κράτος μέλος. 

Μέσω του προγράμματος Erasmus+ οι Ευρωπαίοι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να 

διεξάγουν μέρος των σπουδών τους σε μια χώρα της ΕΕ, πέραν αυτής στην οποία 

σπουδάζουν.  
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 Μπορείτε να ταξιδέψετε σε κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τις χώρες που 

έχουν υπογράψει το Πρωτόκολλο Schengen η διακίνηση γίνεται τελείως ελεύθερα, 

χωρίς καν τη θεώρηση διαβατηρίου ή ταυτότητας (Προσοχή όμως! Αν πάτε στο 

αεροδρόμιο για να ταξιδέψετε στη Γαλλία ή την Ιταλία, λόγου χάρη, πρέπει να έχετε 

το διαβατήριο ή την ταυτότητα σας για λόγους ταυτοποίησης και ασφάλειας).  

 

 Μπορείτε να στήσετε μια επιχείρηση σε κάθε Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

 Αν είστε Έλληνας πολίτης και ζείτε σε ένα χωριό της Γαλλίας, έχετε δικαίωμα να 

ψηφίζετε για το τοπικό συμβούλιο. Με τον τρόπο αυτό μπορείτε να επηρεάσετε αυτά 

που συμβαίνουν στην περιοχή σας και να συμβάλετε, για παράδειγμα, στο να 

κατασκευαστεί ένα έργο στη γειτονιά σας. 

 

 Ένα σημαντικό πλεονέκτημα της Ευρωπαϊκής ιθαγένειας είναι το δικαίωμα ψήφου στις 

Ευρωεκλογές. Μπορείτε να ψηφίσετε είτε στη χώρα καταγωγής σας, είτε στη χώρα της 

οποία διαμένετε (αλλά όχι και στις δυο!). Ταυτοχρόνως, μπορείτε να βάλετε 

υποψηφιότητα για να εκλεγείτε Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου! 

 

Θα σας άρεσε η πρόκληση του να μείνετε, να εργαστείτε ή να σπουδάσετε σε μια άλλη χώρα; 

Αν ναι, ποια χώρα θα επιλέγατε και γιατί; 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Υπογραμμίστε πέντε λέξεις από την ακόλουθη λίστα που είναι σημαντικές για τη «δική σας 

Ευρώπη». Συγκρίνετε τις επιλογές σας με τις επιλογές των συμμαθητών σας. 

 

Αλληλεγγύη, περιβάλλον, τρομοκρατία, συνοριακοί έλεγχοι, ξένοι εργαζόμενοι, ασφάλεια 

τροφίμων, εργασία, ανθρώπινα δικαιώματα, διακρίσεις, καλοί μισθοί, ισότητα, πολιτισμός, 

φεστιβάλ τραγουδιών, ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, καθαρές θάλασσες, αλιεία, 

ελεύθερη αγορά, κατάργηση συνοριακών ελέγχων μεταξύ των χωρών της ΕΕ, ελευθερία εργασίας 

σε οποιαδήποτε χώρα, ευρώ, δοκιμές σε ζώα, ασφάλεια, ίσα δικαιώματα για άνδρες και γυναίκες, 

σπουδές. 

 

Μπορεί να φαίνεται δύσκολο, όμως υπάρχουν τρόποι να ακουστούν οι απόψεις σας σχετικά με το 

τι θέλετε για το μέλλον της Ευρώπης: μπορείτε να ψηφίσετε στις ευρωπαϊκές εκλογές! 
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ΟΙ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΞΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 
 

Κάθε χρόνο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υλοποιεί διάφορες δραστηριότητες στις έδρες του και 

μέσω των Γραφείων Ενημέρωσης που έχει σε κάθε πρωτεύουσα της ΕΕ, με σκοπό να διαδώσει τις 

αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως της ελευθερίας της σκέψης, της ισότητας, του δημοκρατικού 

κοινοβουλευτισμού, καθώς και για να αναδείξει την πολυπολιτισμικότητα της Ευρώπης. 

 

Σε αυτό το πλαίσιο, οι ακόλουθες δράσεις είναι ιδιαίτερα σημαντικές. 

 

ΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 

 

Όπως είπαμε πιο πάνω, η 9η Μαΐου έχει ορισθεί να 

γιορτάζεται ως η Ημέρα της Ευρώπης. Στις 

Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο, αυτή τη μέρα το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανοίγει τις πόρτες του για 

όλους τους πολίτες που θέλουν να το επισκεφτούν. 

παράλληλα, πολλές εκδηλώσεις διεξάγονται σε 

κάθε Κράτος Μέλος της ΕΕ, για να θυμίσουν σε 

όλους μας ότι ενωμένοι είμαστε πιο δυνατοί και ότι 

η ειρήνη και η ευημερία των λαών της Ευρώπης διασφαλίζεται καλύτερα μέσα στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση. 

 

Τι σημαίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για σένα; Ποιο νομίζεις θα είναι το μέλλον για την Ευρώπη;  

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

 

Το Βραβείο του Ευρωπαίου Πολίτη απονέμεται κάθε 

χρόνο από το 2008 σε πρόσωπα, ομάδες, σωματεία ή 

οργανώσεις που προάγουν με τις δράσεις τους την 

αμοιβαία κατανόηση και ενσωμάτωση των πολιτών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τη διευκόλυνση της 

διασυνοριακής και διεθνούς συνεργασίας εντός της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Βραβείο απονέμεται από το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε 50 περίπου άτομα ή ομάδες πολιτών σε όλη την Ευρώπη, μετά από 

σχετική εισήγηση που κάνουν οι Ευρωβουλευτές. Οι νικητές επιλέγονται συνήθως κάθε Μάιο, και 
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η απονομή του Βραβείου γίνεται στις Βρυξέλλες, με συμπληρωματικές εκδηλώσεις σε κάθε Κράτος 

Μέλος μέσα στο φθινόπωρο.  

 

Μάθε ποια άτομα ή οργανώσεις επιλέγηκαν ως νικητές από την Ελλάδα αυτό το χρόνο. 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

ΒΡΑΒΕΙΟ ΖΑΧΑΡΩΦ 

 

Αυτό το βραβείο παίρνει το όνομά του από τον Ρώσο επιστήμονα και αντιφρονούντα Αντρέι 

Ζαχάρωφ και απονέμεται 

κάθε χρόνο σε άτομα τα 

οποία, μέσα σε αντίξοες 

συνθήκες, προάγουν την 

ελευθερία της σκέψης. 

Απονέμεται κάθε χρόνο 

μέσα στο φθινόπωρο μετά 

από ψηφοφορία μεταξύ των Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.  

 

Μεταξύ των νικητών του Βραβείου Ζαχάρωφ στο παρελθόν είναι ο Νέλσον Μαντέλα, η Aung San 

Suu Kyi και η Malala Yousafzai. 

 

Μάθε ποιοι ήταν οι ως τώρα νικητές του Βραβείου Ζαχάρωφ. Επέλεξε ένα νικητή και 

προσπάθησε να μάθεις περισσότερες λεπτομέρειες για τη ζωή και τη δράση του. Μπορείς να 

χρησιμοποιήσεις το διαδίκτυο καθώς και δημοσιεύσεις του ΕΚ.  

 

 

ΒΡΑΒΕΙΟ LUX 

 

Το Βραβείο LUX είναι ένας ιδιαίτερος θεσμός που σκοπό έχει να αναδείξει την πολιτιστική 

κληρονομιά της Ευρώπης, και κατά συνέπεια την πολυπολιτισμικότητα της, εστιάζοντας στον 

κινηματογράφο. Κάθε χρόνο, μια κριτική επιτροπή επιλέγει τρεις ταινίες από την Ευρωπαϊκή 
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Ένωση που καταπιάνονται με θέματα που αφορούν τη ζωή, την κοινωνία, τις ανησυχίες, τα όνειρα, 

τις δυσκολίες, τις λύπες και χαρές των ανθρώπων της ηπείρου μας. Αυτές οι ταινίες προβάλλονται 

σε διάφορους κινηματογράφους σε όλη την Ευρώπη, ενώ στο τέλος του φθινοπώρου τα Μέλη του 

ΕΚ ψηφίζουν την νικήτρια ταινία από τις τρεις που έχουν επιλεγεί. Οι τρεις φιναλίστ ταινίες 

λαμβάνουν χρηματοδότηση από το ΕΚ για δωρεάν υποτιτλισμό σε όλες τις επίσημες γλώσσες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

Δες τις τρεις ταινίες που έχουν επιλεχθεί φέτος στο πλαίσιο του Βραβείου LUX ! Εσύ ποια από 

τις τρεις θα επέλεγες για ως την καλύτερη και γιατί;   

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΡΛΟΜΑΓΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΟΛΑΙΑ 

 

Το Ευρωπαϊκό Βραβείο Καρλομάγνου για τη Νεολαία διοργανώνεται κάθε χρόνο στις αρχές τις 

Άνοιξης από  το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ίδρυμα του Διεθνούς Βραβείου Καρλομάγνου του 

Άαχεν, που εδρεύει στη Γερμανία. Απονέμεται για πρωτοβουλίες που πραγματοποιούν νέοι 

άνθρωποι, ηλικίας μεταξύ 16 και 30 ετών, που προάγουν την κατανόηση, προωθούν την ανάπτυξη 

μιας κοινής ευρωπαϊκής ταυτότητας και συνείδησης, και παρέχουν απτά παραδείγματα 

συμβίωσης των Ευρωπαίων ως μια κοινότητα. 

 
Το Βραβείο απονέμεται σε τρεις νικητές οι οποίοι λαμβάνουν χρηματικό έπαινο και επίσης 

προσκαλούνται να επισκεφθούν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Περεταίρω, οι εκπρόσωποι όλων των 

28 εθνικών σχεδίων που επιλέγονται για την τελική φάση του διαγωνισμού προσκαλούνται στην 

τελετή απονομής του Βραβείου στο Άαχεν. 

 

Οργανώσου μαζί με τους συμμαθητές σου και λάβετε μέρος στο διαγωνισμό ! Περισσότερες 

πληροφορίες για το Βραβείο μπορείς να βρεις στον ακόλουθο σύνδεσμο: 

www.charlemagneyouthprize.eu/  Προσοχή! Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων συνήθως 

λήγει μέσα στο Φεβρουάριο.   

 

 

 

 

http://www.charlemagneyouthprize.eu/
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ΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ 

 

Η 8η Μαρτίου έχει ορισθεί από τα Ηνωμένα Έθνη ως η 

παγκόσμια μέρα προς τιμή της γυναίκας. Αυτή τη μέρα, 

ενώνουμε τις φωνές μας ζητώντας ίση μεταχείριση όλων των 

ανθρώπων, ανεξαρτήτως φύλου, και καταπολέμηση των 

διακρίσεων κατά των γυναικών. Κάθε χρόνο το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, τιμώντας τις γυναίκες, οργανώνει διάφορες 

εκδηλώσεις, όπως συζητήσεις, προβολές ταινιών, 

φωτογραφικές εκθέσεις κ.α. 

 

 

Μάθετε τι δράσεις οργανώνει το Γραφείο Ενημέρωσης του ΕΚ στην Ελλάδα για τη Μέρα της 

Γυναίκας και αν μπορείτε να συμμετάσχετε σε κάποια δράση. Για το σκοπό αυτό  επισκεφτείτε  

τα κοινωνικά δίκτυά  και την ιστοσελίδα μας.   
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    ΕΝΟΤΗΤΑ 5: Η ΦΩΝΗ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 

Κάποιες φορές τυχαίνει να έχετε μια συγκεκριμένη άποψη για 

ένα θέμα. Κάποιες φορές θα θέλατε να ασχοληθείτε κι εσείς 

με διάφορα ζητήματα. Υπάρχουν επίσης φορές που πιστεύετε 

πραγματικά ότι κάτι πρέπει να γίνει και θέλετε να μιλήσετε 

για αυτό και να προτείνετε ιδέες. 

 

Είναι κάτι που ξεκινάει από την εποχή που παίζετε με τους 

φίλους σας στη δημοτικό, ίσως και νωρίτερα... Σίγουρα τώρα 

που είστε μεγαλύτεροι έχετε περισσότερα να πείτε και θέλετε 

να εκφράσετε τη γνώμη σας.  

 

 

 

 

Η ψήφος σας κάνει διαφορά! 

 

Πρόκειται για εσάς, την ψήφο σας και τη γνώμη σας. Στην Ελλάδα έχετε επίσημα το δικαίωμα να 

ψηφίσετε αμέσως μόλις γίνετε 18 χρονών. Από εκεί και πέρα, μπορείτε να επηρεάζετε τις 

αποφάσεις των τοπικών και επαρχιακών συμβουλίων σας, της Βουλής των Ελλήνων, ακόμα και της 

Ευρώπης. 

 

Έχει σημασία η ψήφος σας; 

 

Κάποιες φορές οι άνθρωποι πιστεύουν ότι η ψήφος τους δεν είναι σημαντική. Ισχύει, όμως, αυτό; 

Είναι όντως τόσο εύκολο να μην ψηφίζει κανείς και να προσποιείται ότι δεν τρέχει τίποτα; 

 

Και βέβαια όχι! Φανταστείτε ότι θέλετε να εκλεγείτε ως μέλος του μαθητικού συμβουλίου του 

σχολείου σας και ότι στις εκλογές έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν εκατό μαθητές. Πενήντα από τους 

εκατό μαθητές δεν εμφανίζονται στις εκλογές και η ψήφος τους πάει χαμένη. 

 

Πώς θα μπορούσε να σας επηρεάσει αυτό; 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Να θυμάστε πως αν δεν ψηφίσετε εσείς, κάποιοι άλλοι αποφασίζουν για εσάς! Αν επιλέξετε να 

μην ψηφίσετε, δεν μπορείτε να παραπονιέστε για τις αποφάσεις που θα ληφθούν.  
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Η ψήφος σας για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

 

Από το 1979, οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν τη 

δυνατότητα να εκλέγουν τους βουλευτές Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου για πέντε χρόνια. Το Κοινοβούλιο έχει 751 

βουλευτές. Οι Έλληνες ευρωβουλευτές είναι 21. Μετά τις 

ευρωεκλογές του 2014, εκλέχθηκε ως Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, ο υποψήφιος που προτάθηκε από τη μεγαλύτερη 

ευρωπαϊκή ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο  του μεγαλύτερου 

ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος. 

 

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Γραφείου του ΕΚ στην Ελλάδα (www.europarl.gr) για να μάθετε 

περισσότερα για τους Έλληνες Ευρωβουλευτές και να δείτε τις διάφορες ανακοινώσεις που 

εκδίδουν.  

 

Μετά τις εκλογές, τα Κράτη Μέλη συνάπτουν συμφωνίες για ζητήματα που απασχολούν όλους 

τους πολίτες της Ευρώπης, όπως η ασφάλεια, το περιβάλλον, η οικονομία, τα ανθρώπινα 

δικαιώματα και η ενέργεια. Αυτό γίνεται με τον ίδιο δημοκρατικό τρόπο όπως και στο τοπικό 

συμβούλιο ή στη Βουλή των Ελλήνων. Μετά τις εκλογές, οι χώρες φτάνουν επίσης σε συμφωνία 

σχετικά με το πώς θα μοιραστούν οι ευθύνες για τους διάφορους τομείς. Στην Ευρώπη, οι τομείς 

αυτοί ονομάζονται «τομείς πολιτικής». 

 

 

Το 2019, θα έχετε δικαίωμα να ψηφίσετε για το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο. Αν μέχρι τότε έχετε ήδη γίνει 18 ετών, θα μπορέσετε 

να ψηφίσετε και σε άλλες εκλογές. Πρέπει να εξερευνήσετε 

καλύτερα τις πολιτικές προτιμήσεις σας πριν αποφασίσετε ποιον 

θα ψηφίσετε ή ποιο κόμμα θα επιλέξετε. Θα μπορούσατε να 

ψηφίσετε ένα δεξιό, ένα αριστερό ή ένα κεντρώο κόμμα, ή ένα 

κόμμα που επικεντρώνεται σε ένα θέμα, όπως το περιβάλλον. 

Υπάρχουν πολλές επιλογές. Για αυτό τον λόγο, είναι πολύ 

σημαντικό να μάθετε περισσότερα για αυτά που στηρίζει το κάθε 

κόμμα. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τις θέσεις του 

κάθε κόμματος στη διακήρυξή του. 

 

 

 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΣΟΥ! ΨΗΦΙΣΕ! 

  

http://www.europarl.gr/
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Εσείς τι θα κάνετε; 

 

Αν έχετε δικαίωμα να ψηφίσετε για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2019, θα το κάνετε; 

 

Γιατί/γιατί όχι; 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 

Αυτό το εγχειρίδιο βασίστηκε σε μια έκδοση του Γραφείου Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου στις Κάτω Χώρες, όμως τροποποιήθηκε ριζικά, προσθέτοντας νέες ενότητες και ύλη, 

και διαμορφώθηκε για τους μαθητές των Ελληνικών σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

 

Συγγραφείς: 

 

Για την ολλανδική έκδοση: 

Anne-Marie Eekhout  

Wil Willemsen 

 

Χάγη, Ιούλιος 2014 

 

Για την ελληνική έκδοση: 

Χάρης Κούντουρος 

 

Αθήνα, Σεπτέμβριος 2017 

 

Οι φωτογραφίες διατέθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με 

εξαίρεση τις ακόλουθες: 

σ. 48 STC-group Rotterdam  

σ. 56 SSgN Nijmegen 

 

22401 EN Σχεδιασμός πρώτης (ολλανδικής) έκδοσης: CLIENTS AND PROJECTS OFFICE, Intranet 

Services Unit | Εκτύπωση: Crossmedia Printing Unit | DG ITEC 

Σχεδιασμός ελληνικής έκδοσης: Γραφείο Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα 

 

Γραφείο Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Κάτω Χώρες Korte Vijverberg 6 

2513 AB, The Hague  

www.europeesparlement.nl  epdenhaag@ep.europa.eu  

 

Γραφείο Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα 

Λεωφόρος Αμαλίας 8 

105 57, Αθήνα 

www.europarl.europa.eu/greece 

epathinai@europarl.europa.eu  

 

Το εγχειρίδιο αυτό αποτελεί προϊόν πνευματικής ιδιοκτησίας και προορίζεται αποκλειστικά για τα 

σχολεία που συμμετέχουν ενεργά στο πρόγραμμα «Σχολεία-Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου». Οποιαδήποτε εμπορική ή άλλη χρήση απαγορεύεται.  

 

http://www.europeesparlement.nl/
mailto:epdenhaag@ep.europa.eu
http://www.europarl.europa.eu/greece
mailto:epathinai@europarl.europa.eu
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