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ΕΙΣΑΓΩΓΉ: ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ή ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ 
ΕΝΩΣΉ;

ΙΣΤΟΡΙΚΉ ΑΝΑΔΡΟΜΉ
ΜΙΑ ΟΛΟΕΝΑ ΣΤΕΝΟΤΕΡΉ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

1. ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΚΑΙ ΑΚΟΜΑ ΠΑΡΑΠΕΡΑ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια μακρόπνοη συνεργασία μεταξύ διάφορων χωρών στην Ευρώπη. 
Τα κράτη μέλη έχουν εκχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση την εξουσία να παίρνει αποφάσεις σε 
προκαθορισμένα θέματα, όπως η ενιαία αγορά. Επομένως, οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν 
προτεραιότητα σε σχέση με αυτές των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών. Από την άλλη 
πλευρά, στα θεσμικά όργανα της ΕΕ υπάρχουν αντιπρόσωποι από κάθε κράτος μέλος της. 

Η ΕΕ αποτελεί εγχείρημα των λαών. Οι αποφάσεις για τη μορφή που θα αποκτήσει στο μέλλον 
εξαρτώνται από εμάς, τους πολίτες. Η βούλησή μας αυτή εκφράζεται, για παράδειγμα, κάθε 5 χρόνια 
στην άμεση ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί ειρηνικό εγχείρημα. Οι χώρες που την αποτελούν εκχώρησαν 
εθελοντικά μέρος των εξουσιών τους, με στόχο μια συνεργασία που θα ενισχύσει όλα τα μέλη της και θα 
αποτρέψει ολοκληρωτικά την πιθανότητα πολέμου μεταξύ των κρατών μελών. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται σε μια κοινή δέσμη αξιών, όπως η δημοκρατία, η αλληλεγγύη και ο 
σεβασμός για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Οι αξίες της ΕΕ διαπνέουν τη συμβίωση των πολιτών, καθώς 
και την οργάνωση της κοινωνίας, του δημόσιου βίου και της πολιτικής. 

Η ΕΕ αποτελεί εγχείρημα με εξαιρετικά μεγάλο αντίκτυπο στις χώρες μας και στην καθημερινή 
μας ζωή. Από τη στιγμή που ξυπνούμε έως την ώρα που πάμε για ύπνο, βιώνουμε τις επιδράσεις των 
αποφάσεών της τόσο σε σημαντικές όσο και σε λιγότερο σημαντικές πτυχές της ζωής μας. 

Η ΕΕ αποτελεί εγχείρημα που εξελίσσεται διαρκώς. Από τη στιγμή της ίδρυσής της, μετά τον Β’ 
Παγκόσμιο Πόλεμο (στη δεκαετία του 1950), τόσο ο αριθμός των κρατών μελών, όσο και οι τομείς που 
διαχειρίζεται (οι αρμοδιότητές της) διευρύνονται διαρκώς. 

Η ευρωπαϊκή συνεργασία εδραιώθηκε με στόχο την εγκαθίδρυση και τη διατήρηση της ειρήνης μεταξύ 
των χωρών της Ευρώπης, το κύριο εργαλείο οικοδόμησής της όμως ήταν η οικονομική ενοποίηση. 
Μόνο αργότερα ξεκίνησε η συνεργασία σε πολιτικά και κοινωνικά θέματα επίσης. 
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Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος
Μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, η Ευρώπη ήταν ένας 
σωρός από ερείπια. Ο πόλεμος είχε καταστρέψει τα 
αστικά κέντρα, το οδικό δίκτυο και μεγάλο μέρος 
του βιομηχανικού ιστού της ηπείρου. Ή ευρωπαϊκή 
οικονομία είχε καταρρεύσει. Ο πόλεμος είχε επίσης ως 
αποτέλεσμα τρομακτικές απώλειες σε ανθρώπινες ζωές: 
55 εκατομμύρια νεκρούς, 35 εκατομμύρια τραυματίες 
και 190 εκατομμύρια εκτοπισμένους, παγκοσμίως. Ποτέ 
άλλοτε δεν είχε υπάρξει τόσο ευρεία λαϊκή απαίτηση για 
ειρήνη. 

1951: Συνθήκη για την ίδρυση της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα
Ή Γαλλία, η (Δυτική) Γερμανία, η Ιταλία, το Βέλγιο, οι Κάτω 
Χώρες και το Λουξεμβούργο αντέδρασαν θετικά στη 
διακήρυξη του Ρομπέρ Σουμάν. Το 1951 αυτές οι 6 χώρες 
υπέγραψαν τη Συνθήκη των Παρισίων. Ή Ευρωπαϊκή 
Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα (ΕΚΆΧ) τέθηκε σε ισχύ 
το 1952. 

1965: Ευρωπαϊκές Κοινότητες
Συνθήκη Συγχώνευσης (υπογράφηκε το 1965 και 
τέθηκε σε ισχύ το 1967): Ή ΕΚΆΧ, η ΕΟΚ και η Ευρατόμ 
συγχωνεύτηκαν στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες. 

1979: Πρώτες εκλογές με άμεση ψηφοφορία 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Για πρώτη φορά, οι πολίτες των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
εξέλεξαν άμεσα τους αντιπροσώπους τους στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο τον Ιούνιο του 1979. Τα κράτη μέλη εκείνη 
την εποχή ήταν 9 και για την περίοδο 1979-1984 
εκλέχθηκαν 410 ευρωβουλευτές.

1950: Η Διακήρυξη Σουμάν
Στις 9 Μαΐου 1950 ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών 
Ρομπέρ Σουμάν διοργάνωσε μια συνέντευξη Τύπου. Κατά 
τη διάρκειά της, ζήτησε από τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες 
να διαχειριστούν μαζί τους πόρους άνθρακα και χάλυβα 
που διέθεταν. Καθώς ο άνθρακας και ο χάλυβας είναι 
απαραίτητα υλικά για την κατασκευή όπλων, έλπιζε ότι 
με αυτήν τη συνεργασία θα ήταν αδύνατη κάθε πολεμική 
σύγκρουση στο μέλλον. Επιπλέον, ο άνθρακας και ο 
χάλυβας ήταν επίσης απαραίτητοι για τη μεταπολεμική 
ανοικοδόμηση της ηπείρου. 

1957: Συνθήκες της Ρώμης για την ΕΟΚ και την 
Ευρατόμ
Οι πρώτες 6 χώρες επιθυμούσαν μια ακόμα στενότερη 
οικονομική συνεργασία. Επομένως, το 1957 υπέγραψαν 2 
νέες συνθήκες: τη συνθήκη ΕΟΚ και τη συνθήκη Ευρατόμ, 
οι οποίες είναι επίσης γνωστές ως Συνθήκες της Ρώμης.
- Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ): 

Τα κράτη μέλη συμφώνησαν να συγχωνεύσουν 
σταδιακά τις οικονομίες τους σε μια κοινή αγορά, 
ξεκινώντας με την τελωνειακή ένωση. Ή συνθήκη 
αυτή σηματοδότησε την έναρξη της συνεργασίας 
στη γεωργία, την αλιεία, τους λιμένες και την πολιτική 
μεταφορών. 

- Ευρατόμ: Ή συνεργασία αυτή στον τομέα της 
πυρηνικής ενέργειας είχε στόχο την κοινή έρευνα για 
εφαρμογές της πυρηνικής ενέργειας με ειρηνικούς 
σκοπούς. 

Οι Συνθήκες της Ρώμης τέθηκαν σε ισχύ το 1958. 

Δεκαετία του 1960: Επιτυχίες και προβλήματα
Ή επιτυχία της οικονομικής συνεργασίας ήταν 
εντυπωσιακή. Κατά τη δεκαετία του 1960, ο όγκος του 
εμπορίου στην ΕΟΚ ήταν αντίστοιχος με αυτόν στις ΉΠΆ και 
στη Σοβιετική Ένωση μαζί. 
Ωστόσο, μετά τις Συνθήκες της Ρώμης ξεκίνησε μια 
δύσκολη περίοδος για την ευρωπαϊκή συνεργασία. 
Τα κράτη μέλη δεν ήθελαν πια να εκχωρήσουν άλλες 
εξουσίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Άυτές οι δύσκολες 
διαπραγματεύσεις χαρακτήρισαν την ευρωπαϊκή 
συνεργασία στις δεκαετίες του 1960 και του 1970. 

© European Union, EP

Ή Διακήρυξη Σουμάν © European Communities, 1950” Εικόνα: Υπογραφή των Συνθηκών της Ρώμης.  © AP, 1957 - Source EC Audiovisual 

Service.
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1992: Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση – 
Συνθήκη του Μάαστριχτ
Ή Συνθήκη του Μάαστριχτ σηματοδότησε την 
πραγματική έναρξη της συνεργασίας σε πολιτικό 
επίπεδο, παράλληλα με την ήδη υπάρχουσα οικονομική 
ενοποίηση.
Οι πρώην Ευρωπαϊκές Κοινότητες μετονομάστηκαν σε 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Ή «νέα» Ευρωπαϊκή Ένωση 
είχε τρεις κύριους πυλώνες: 
1. Οικονομική ενοποίηση: Τα κράτη μέλη 

αποφάσισαν να ενισχύσουν την οικονομική ενοποίηση 
και να θεσπίσουν ένα κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα, το 
ευρώ. 

2. Συνεργασία στην εξωτερική πολιτική και την 
πολιτική ασφάλειας.

3. Συνεργασία στις εσωτερικές υποθέσεις και τη 
δικαιοσύνη.

Οι αποφάσεις για πολιτικά θέματα (πυλώνες 2 και 3) 
έπρεπε να παίρνονται ομόφωνα. Κάθε κράτος μέλος είχε 
δικαίωμα να ασκήσει βέτο. 
Ή συνθήκη αυτή υπογράφηκε το 1992 και τέθηκε σε ισχύ 
το 1993.

1993: Ανοιχτά σύνορα
Την 1η Ιανουαρίου 1993 τα εσωτερικά σύνορα 
των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
«εξαφανίστηκαν». Άπό τότε, τα αυτοκίνητα και τα 
φορτηγά δεν είναι πια υποχρεωμένα να κάνουν ουρές 
για ελέγχους στα σύνορα. Επίσης, τέθηκε σε ισχύ η 
ενιαία αγορά, με ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων, 
εμπορευμάτων, υπηρεσιών και κεφαλαίων. 

2002: Εισαγωγή του ευρώ
Το ευρώ εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο τραπεζικό 
σύστημα το 1999, τα 12 κράτη μέλη της ευρωζώνης, 
όμως, άρχισαν να το χρησιμοποιούν ενεργά μόνο από την 
1η Ιανουαρίου 2002. Τρία κράτη μέλη της ΕΕ, το Ήνωμένο 
Βασίλειο, η Δανία και η Σουηδία, αποφάσισαν να μην 
υιοθετήσουν το ευρώ και συνεχίζουν να χρησιμοποιούν 
το εθνικό νόμισμά τους. Ή Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 
είναι το θεσμικό όργανο της ΕΕ που έχει ως σκοπό τη 
διαχείριση του ευρώ. 
Έπειτα από τη χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση 
που ξεκίνησε το 2008, το ευρώ αντιμετώπισε επίσης 
προβλήματα, με αποτέλεσμα την εμφάνιση μιας σοβαρής 
κρίσης. 

2012: Βραβείο Νόμπελ για την Ευρώπη
Ή Ευρωπαϊκή Ένωση κέρδισε το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης. 
Το βραβείο αναγνώριζε τα 60 χρόνια προσπαθειών της 
ΕΕ για την ειρήνη, τη συμφιλίωση, τη δημοκρατία και τα 
ανθρώπινα δικαιώματα στην Ευρώπη.

1986: Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη
Μολονότι είχαν περάσει 30 χρόνια από τότε που τα κράτη 
μέλη είχαν αποφασίσει να ιδρύσουν μια κοινή αγορά 
(με τις Συνθήκες της Ρώμης), η αγορά αυτή δεν είχε 
δημιουργηθεί ακόμη. Ή Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη (που 
υπογράφηκε το 1986 και τέθηκε σε ισχύ το 1987) φύσηξε 
πνοή ζωής στην απόφαση αυτή.
- Τα 12 τότε μέλη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

αποφάσισαν να θεσπίσουν την κοινή αγορά έως το 
1992. Μέχρι τότε έπρεπε να καταργηθούν όλα τα 
εμπόδια στο εμπόριο και την ελεύθερη κυκλοφορία. 

- Τα κράτη μέλη άρχισαν να συνεργάζονται σε θέματα 
περιβαλλοντικής πολιτικής και επιστημονικής έρευνας. 

1997: Συνθήκη του Άμστερνταμ
Με την προοπτική διεύρυνσης της ΕΕ προς την Άνατολική 
Ευρώπη, δεν χρειαζόταν να ετοιμαστούν μόνο τα 
μελλοντικά κράτη μέλη, αλλά και η ίδια η ΕΕ έπρεπε 
να είναι έτοιμη για τη σημαντική αύξηση των μελών 
της. Ιδιαιτέρως απαραίτητη ήταν η μεταρρύθμιση της 
διαδικασίας λήψης αποφάσεων: λιγότερες αποφάσεις 
βασισμένες στην ομοφωνία και περισσότερες στην 
πλειοψηφία. Ή πρώτη προσπάθεια αλλαγής της έγινε 
με τη Συνθήκη του Άμστερνταμ (υπογράφηκε το 1997, 
τέθηκε σε ισχύ το 1999). Ή συνθήκη, ωστόσο, δεν 
μπόρεσε να εκπληρώσει τις σχετικές προσδοκίες. 

2001: Συνθήκη της Νίκαιας
Με την ημερομηνία προσχώρησης των νέων χωρών να 
πλησιάζει, έγινε μια δεύτερη προσπάθεια μεταρρύθμισης 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Νίκαια (η συνθήκη 
υπογράφηκε το 2001 και τέθηκε σε ισχύ το 2003), αλλά 

ούτε κι αυτή απλούστευσε τη  
διαδικασία λήψης αποφάσεων. 

2004-2005: Ευρωπαϊκό Σύνταγμα
Έπειτα από τις δύο αποτυχημένες προσπάθειες 
μεταρρύθμισης της ΕΕ (με τις Συνθήκες του Άμστερνταμ 
και της Νίκαιας), έγινε μια τρίτη προσπάθεια με το 
Ευρωπαϊκό Σύνταγμα, τον Ιούνιο του 2004. Λόγω της 
σημασίας του Ευρωπαϊκού Συντάγματος, καθώς και του 
γεγονότος ότι ονομαζόταν «σύνταγμα», μερικές χώρες 
αποφάσισαν να διοργανώσουν δημοψήφισμα. Οι πολίτες 
της Γαλλίας και των Κάτω Χωρών καταψήφισαν το νέο 
«Σύνταγμα για την Ευρώπη». Επειδή για να τεθεί σε ισχύ 
μια νέα συνθήκη της ΕΕ πρέπει να εγκρίνεται από κάθε 
κράτος μέλος, η απόφαση των δύο χωρών ανέστειλε επ’ 
αόριστον την εφαρμογή του «συντάγματος». Ή Ευρωπαϊκή 
Ένωση μπήκε σε περίοδο βαθιάς κρίσης. 

2007: Συνθήκη της Λισαβόνας 
Το 2007 έγινε μια τέταρτη προσπάθεια αναθεώρησης του 
Ευρωπαϊκού Συντάγματος, το οποίο μετονομάστηκε σε 
Συνθήκη της Λισαβόνας. Ή συνθήκη αυτή επικυρώθηκε 
επιτέλους από όλα τα κράτη μέλη. Οι νέοι κανόνες τέθηκαν 
σε ισχύ τον Δεκέμβριο του 2009 και καθορίζουν έως και 
σήμερα τον τρόπο λειτουργίας της ΕΕ. 

2014: Εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
με ευρωπαίους «κορυφαίους υποψηφίους» 
Για πρώτη φορά στις ευρωεκλογές αποφασίστηκε 
επίσης ποιος θα ήταν ο νέος Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. Οι μεγάλες πολιτικές ομάδες του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου όρισαν τον κορυφαίο υποψήφιο της 
προτίμησής τους πριν από τις εκλογές. 
Κατά την προεκλογική περίοδο, οι κορυφαίοι υποψήφιοι 
συμμετείχαν σε ευρύ διάλογο σχετικά με τις απόψεις τους 
για το μέλλον της Ευρώπης. Μεγαλύτερη πολιτική ομάδα 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναδείχθηκε το Ευρωπαϊκό 
Λαϊκό Κόμμα και έτσι, νέος Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής ορίστηκε ο κορυφαίος υποψήφιός του, ο 
Λουξεμβούργιος Ζαν Κλοντ Γιούνκερ. 

© European Union, EP
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 Τα πρώτα 6 μέλη
Τόσο η ΕΚΆΧ όσο και αργότερα, το 1957, η ΕΟΚ 
και η Ευρατόμ ιδρύθηκαν από 6 χώρες: τη Γαλλία, 
τη Δυτική Γερμανία, την Ιταλία, το Βέλγιο, τις Κάτω 
Χώρες και το Λουξεμβούργο. 

Προσχώρηση της Ελλάδας  
Ή Ελλάδα είχε πρόσφατα αποτινάξει τη στρατιωτική 
δικτατορία του 1967. Με την προσχώρηση 
της Ελλάδας, τα τότε κράτη μέλη ήθελαν να 
υποστηρίξουν τη νεοεγκαθιδρυμένη δημοκρατία. 
Οι λόγοι ήταν επίσης οικονομικοί, εφόσον η Ελλάδα 
αποτελούσε μια ενδιαφέρουσα νέα αγορά. 

Προσχώρηση της Δανίας, της Ιρλανδίας 
και του Ηνωμένου Βασιλείου 
Ή επιτυχία της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας 
προσέλκυσε και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ή Δανία, 
η Ιρλανδία και το Ήνωμένο Βασίλειο προσχώρησαν 
το 1973. Παράλληλα γίνονταν διαπραγματεύσεις 
με τη Νορβηγία, αλλά ο νορβηγικός λαός, με 
δημοψήφισμα, απέρριψε τη συμμετοχή. 

Προσχώρηση της Ισπανίας και της 
Πορτογαλίας 
Ή στήριξη της δημοκρατίας και οι οικονομικοί 
παράγοντες έπαιξαν επίσης σημαντικό ρόλο στην 
προσχώρηση της Ισπανίας και της Πορτογαλίας. 
Στην Ισπανία είχε λήξει πρόσφατα η δικτατορία 
του Φράνκο, ενώ η Πορτογαλία είχε ανατρέψει τη 
δικτατορία του Σαλαζάρ. 

2. ΑΠΟ 6 ΣΕ 28 ΚΡΑΤΉ ΜΕΛΉ 
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Πτώση του τείχους του Βερολίνου
Στις 9 Νοεμβρίου 1989 έπεσε το τείχος του Βερολίνου. 
Άυτό το ιστορικό γεγονός σηματοδότησε το τέλος της 
διαίρεσης ανάμεσα στη Δυτική και την Άνατολική Ευρώπη. 
Οι νεοαναδυόμενες δημοκρατίες στην Άνατολική Ευρώπη 
είχαν πλέον τη δυνατότητα να προσχωρήσουν στην 
ευρωπαϊκή συνεργασία. Έτσι, το 1993 τα κράτη μέλη 
καθόρισαν τους όρους τους οποίους έπρεπε να πληρούν 
τα νέα κράτη μέλη, ώστε να κριθούν κατάλληλα για 
προσχώρηση: 
- να είναι ευρωπαϊκές χώρες (γεωγραφικά ή ιστορικά)
- να σέβονται το κράτος δικαίου
- να διαθέτουν εύρυθμη οικονομία αγοράς 
- να έχουν σταθερό δημοκρατικό πολίτευμα
- να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα 
- να εφαρμόζουν όλους τους υπάρχοντες κανόνες 

και κανονισμούς της ΕΕ, το λεγόμενο «κοινοτικό 
κεκτημένο»

Προσχώρηση της Σουηδίας, της 
Φινλανδίας και της Αυστρίας
Με την προσχώρηση της Σουηδίας, της Φινλανδίας 
και της Άυστρίας, η ΕΕ είχε πλέον 15 κράτη μέλη. 
Ή Νορβηγία έκανε μια δεύτερη προσπάθεια για 
ένταξη, αλλά και πάλι ο νορβηγικός λαός την 
απέρριψε σε δημοψήφισμα. 

Προσχώρηση της Ρουμανίας και της 
Βουλγαρίας
Ή Βουλγαρία και η Ρουμανία προσχώρησαν το 
2007. Με την ένταξή τους, ο αριθμός των κρατών 
μελών αυξήθηκε στα 27. 

Γερμανική επανένωση  
Ή Άνατολική και η Δυτική Γερμανία επιθυμούσαν 
να επανενωθούν. Τα κράτη μέλη συμφώνησαν στην 
επανένωση, με την προϋπόθεση ότι η Γερμανία 
θα ενσωματωνόταν πλήρως στην ευρωπαϊκή 
συνεργασία, τόσο οικονομικά όσο και πολιτικά. 

Προσχώρηση της Κύπρου, της Τσεχικής 
Δημοκρατίας, της Εσθονίας, της 
Ουγγαρίας, της Λετονίας, της Λιθουανίας, 
της Μάλτας, της Πολωνίας, της Σλοβακίας 
και της Σλοβενίας
Την 1η Μαΐου 2004 προσχώρησαν στην ΕΕ 10 νέα 
κράτη μέλη. Με αυτά, ο συνολικός αριθμός κρατών 
μελών ανήλθε στα 25. 

Προσχώρηση της Κροατίας 
Την 1η Ιουλίου 2013 η Κροατία προσχώρησε στην 
ΕΕ. Τα κράτη μέλη είναι πλέον 28. 



Και στο μέλλον; 

Βέλγιο

Λουξεμβούργο

Γερμανία

Κάτω Χώρες

Γαλλία

Ισπανία
Πορτογαλία

Ηνωμένο 
Βασίλειο

Φινλανδία

Πολωνία

Κροατία
Ιταλία

Ουγγαρία

Σλοβενία

Αυστρία

Τσεχική 
Δημοκρατία

Σλοβακία

Μάλτα

Ρουμανία

Βουλγαρία

Κύπρος

Ελλάδα

Λετονία

Λιθουανία

Εσθονία

Σουηδία

Δανία

HΒ

Ιρλανδία

* Ή ονομασία αυτή δεν επηρεάζει τις θέσεις για το καθεστώς του Κοσσυφοπεδίου και 
είναι σύμφωνη με το ψήφισμα 1244/1999 του Συμβουλίου Άσφαλείας του ΟΉΕ και 
με τη γνωμοδότηση του Διεθνούς Δικαστηρίου όσον αφορά τη δήλωση ανεξαρτησίας 
του Κοσσυφοπεδίου. 

Υποψήφια κράτη μέλη και δυνάμει 
υποψήφια κράτη μέλη  
Άυτήν τη στιγμή υπάρχουν επισήμως πέντε 
υποψήφια κράτη μέλη της ΕΕ. Οι χώρες αυτές 
είναι οι εξής:
- Άλβανία 
- Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της 

Μακεδονίας 
- Μαυροβούνιο
- Σερβία 
- Τουρκία
Υποψήφιο κράτος μέλος είναι αυτό που έχει υποβάλει 
επιτυχώς αίτηση ένταξης. Οι διαπραγματεύσεις 
ανάμεσα στη συγκεκριμένη χώρα και την ΕΕ για 
την προσχώρηση έχουν αρχίσει. Λόγω του μεγάλου 
όγκου κανόνων και κανονισμών της ΕΕ που πρέπει να 
ενσωματωθούν στη νομοθεσία της υποψήφιας χώρας, 
οι διαπραγματεύσεις είναι χρονοβόρες. Οι υποψήφιες 

χώρες δέχονται οικονομική, διοικητική και τεχνική 
στήριξη κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. 
Εκτός από τα υποψήφια κράτη μέλη, υπάρχουν 
επίσης αρκετά δυνάμει υποψήφια κράτη μέλη. 
Άυτές οι χώρες έχουν γνωστοποιήσει επίσημα την 
επιθυμία τους να προσχωρήσουν στην ΕΕ, αλλά οι 
διαπραγματεύσεις δεν έχουν ξεκινήσει. Οι χώρες 
αυτές είναι οι εξής:
- Βοσνία-Ερζεγοβίνη 
- Κοσσυφοπέδιο*

ΕΡΓΑΣΊΑ          Χρωμάτισε τις χώρες σύμφωνα με το έτος προσχώρησής τους. 

Ξανά 27 χώρες; 
Τον Ιούνιο του 2016 οι πολίτες του Ήνωμένου 
Βασιλείου ενέκριναν με μικρή πλειοψηφία 
την αποχώρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Οι διαπραγματεύσεις για την οργάνωση της 
αποχώρησης, γνωστής επίσης ως Brexit, 
ξεκίνησαν τον Μάρτιο του 2017 και αναμένεται 
να ολοκληρωθούν έως το 2019. Την ώρα που 
γράφονται αυτές οι γραμμές, οι διαπραγματεύσεις 
συνεχίζονται και το αποτέλεσμα δεν έχει 
διαμορφωθεί ακόμα. 
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ΤΙ ΚΑΝΕΙ Ή ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΝΩΣΉ;
Η συμμετοχή στην ΕΕ έχει αλλάξει ριζικά τις χώρες μας και την καθημερινή μας ζωή. Πρώτον, η ΕΕ 
εγγυάται την ειρήνη ανάμεσα στα κράτη μέλη της. Επιπλέον, τα ανοιχτά σύνορα και η εισαγωγή του 
ευρώ είναι μερικά από τα πιο αξιοσημείωτα επιτεύγματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακολούθως, θα 
ρίξουμε μια ματιά σε μερικούς κανόνες και κανονισμούς που έχει θεσπίσει μέχρι τώρα η ΕΕ. Θα 
μάθουμε επίσης που ξοδεύει η Ένωση τα χρήματά της. 

1. ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
- Οι κανονισμοί της ΕΕ καθορίζουν τις συνθήκες ασφάλειας που πρέπει να πληρούν τα 

smartphone (και άλλα προϊόντα που χρησιμοποιείς). 

- Οι κανονισμοί της ΕΕ καθορίζουν ότι κάθε φορά που αγοράζεις  ένα νέο τάμπλετ, μια ηλεκτρική 
σκούπα κ.λπ. (και κάθε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό είδος), θα πρέπει να συνοδεύονται από 
εγγύηση 2 ετών τουλάχιστον. 

- Χάρη στην ΕΕ, οι χρεώσεις περιαγωγής (οι επιπλέον χρεώσεις όταν κάνεις κλήσεις, στέλνεις SMS 
ή χρησιμοποιείς το Διαδίκτυο στο εξωτερικό) καταργήθηκαν στο εσωτερικό της Ένωσης από 
τον Ιούνιο του 2017.

- Σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΕΕ, κάθε εργαζόμενος (με πλήρες ωράριο εργασίας) έχει 
δικαίωμα να παίρνει τουλάχιστον 20 ημέρες άδεια μετ’ αποδοχών κάθε χρόνο. 

- Η ΕΕ εξασφαλίζει ότι μπορείς να γνωρίζεις τις θερμίδες και τα συστατικά του αναψυκτικού σου. 

- Η ΕΕ έχει αυστηρούς κανόνες όσον αφορά την παραγωγή τροφίμων. Εξασφαλίζει ότι το κρέας, 
τα  γλυκά και οι κονσέρβες που τρως είναι ασφαλή. 

- Όντας πολίτης της ΕΕ, διαθέτεις δικαιώματα επιβάτη τα οποία εξασφαλίζονται από την Ένωση. 
Για παράδειγμα, αν η πτήση σου έχει καθυστέρηση, η αεροπορική εταιρεία είναι υποχρεωμένη 
να σε αποζημιώσει (ανάλογα με τον αριθμό ωρών της καθυστέρησης).
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2. ΜΕΡΙΚΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ 
ΑΝΟΙΧΤΑ ΣΥΝΟΡΑ: ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΣΕΝΓΚΕΝ

1. Ή ενιαία αγορά
Την 1η Ιανουαρίου 1993 τα σύνορα μεταξύ 
των χωρών της ΕΕ άνοιξαν για την ελεύθερη 
κυκλοφορία εμπορευμάτων, εργαζομένων, 
υπηρεσιών και κεφαλαίων. 

Ουσιαστικά, η ελεύθερη κυκλοφορία 
εμπορευμάτων σημαίνει ότι όλες οι 
εμπορευματικές μεταφορές, οι οποίες παλιά 
ακινητοποιούνταν στα σύνορα για ώρες, 
μπορούν πια να γίνονται από τη μια χώρα 
στην άλλη χωρίς κανένα πρόβλημα. Με αυτόν 
τον τρόπο, φυσικά, οι ευρωπαϊκές εταιρείες 
έχουν μεγάλη εξοικονόμηση χρόνου. 

Η ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων ισοδυναμεί ουσιαστικά με την ελεύθερη κυκλοφορία 
εργαζομένων: επιτρέπει στους πολίτες της ΕΕ να εργάζονται σε οποιοδήποτε κράτος μέλος χωρίς να 
χρειάζονται άδεια εργασίας. Η ελεύθερη κυκλοφορία ισχύει επίσης για τους φοιτητές (που μπορούν να 
σπουδάσουν σε οποιοδήποτε κράτος μέλος) και τους συνταξιούχους (οι οποίοι μπορούν να ζήσουν σε 
οποιοδήποτε κράτος μέλος).

Η ελεύθερη κυκλοφορία υπηρεσιών σημαίνει ότι οι εταιρείες μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες 
τους σε οποιοδήποτε από τα κράτη μέλη της ΕΕ, χωρίς να πρέπει να πληρώνουν ειδικούς φόρους για τη 
δραστηριότητά τους. Η ελεύθερη κυκλοφορία υπηρεσιών έβαλε τέλος στο μονοπώλιο των δημόσιων 
επιχειρήσεων στους τομείς των τηλεπικοινωνιών, της ενέργειας και των μεταφορών. Εκτός από κάποιες 
εξαιρέσεις, οι περισσότερες από τις υπηρεσίες αυτές, όπως οι αερομεταφορές, παρέχονται πλέον από 
αρκετές ιδιωτικές εταιρείες, ενώ παλιότερα παρέχονταν από μία μόνο πλήρως (ή μερικώς) κρατική 
επιχείρηση. 

Τέλος, η ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων εξασφαλίζει την ελεύθερη κυκλοφορία χρημάτων στην ΕΕ.

2. Ο χώρος Σένγκεν
Η Συμφωνία του Σένγκεν (η οποία εγκρίθηκε το 1985 και τέθηκε σε ισχύ το 1995) σήμαινε την 
κατάργηση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα για όσους ταξιδεύουν από τη μια χώρα στην άλλη 
και την εφαρμογή μιας κοινής πολιτικής για βίζα. Ο χώρος Σένγκεν λειτουργεί ως ενιαίο κράτος όσον 
αφορά τις διεθνείς μετακινήσεις, με ελέγχους στα εξωτερικά σύνορα όσων ταξιδιωτών εισέρχονται στον 
χώρο και εξέρχονται από αυτόν. Η βίζα είναι κοινή και δεν γίνονται έλεγχοι στα εσωτερικά σύνορα. Ο 
χώρος αποτελείται από 26 χώρες αυτήν τη στιγμή. Στον χώρο Σένγκεν δεν ανήκουν όλα τα κράτη μέλη 
της ΕΕ. Η Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο επέλεξαν να μη  συμμετέχουν. Η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, 
η Νορβηγία και η Ελβετία –όλες χώρες που δεν ανήκουν στην ΕΕ– προσχώρησαν, ωστόσο, στον χώρο 
Σένγκεν. 

Η Κύπρος, η Βουλγαρία, η Κροατία και η Ρουμανία είναι υποχρεωμένες να  συμμετέχουν στον χώρο 
Σένγκεν στο μέλλον, αφού εκπληρώσουν τις απαραίτητες απαιτήσεις ασφάλειας.
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ΕΡΓΑΣΊΑ  Φτιάξε το περίγραμμα των εξωτερικών συνόρων του χώρου Σένγκεν σε αυτόν τον χάρτη. 

1.

Χώρες Σένγκεν που ανήκουν στην ΕΕ

Χώρες Σένγκεν που δεν ανήκουν στην ΕΕ (Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία, Ελβετία)

Κράτη μέλη της ΕΕ που δεν συμμετέχουν στο Σένγκεν προς το παρόν, αλλά είναι υποχρεωμένα να  συμμετέχουν στο μέλλον 
(Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Ρουμανία) 

Κράτη μέλη της ΕΕ που έχουν εξαιρεθεί από τη Συμφωνία του Σένγκεν (Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία)

Χάρτης: Χώρες που ανήκουν στον χώρο Σένγκεν (2017)
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 Ευρωζώνη: Κράτη μέλη της ΕΕ που χρησιμοποιούν το ευρώ ως επίσημο νόμισμα (19) 

 Κράτη μέλη της ΕΕ που είναι υποχρεωμένα να υιοθετήσουν το ευρώ στο μέλλον (7) 

 Κράτη μέλη της ΕΕ που εξαιρούνται από την υποχρέωση υιοθέτησης του ευρώ (2)

Χάρτης: Η ευρωζώνη (2017). 

ΤΟ ΕΥΡΩ
Πριν από το 2002 σχεδόν κάθε χώρα της ΕΕ είχε το δικό της νόμισμα. Η Γερμανία είχε το μάρκο, 
η Ισπανία την πεσέτα, η Γαλλία το φράγκο κ.λπ. Το 1992 αποφασίστηκε η εισαγωγή ενός κοινού 
ευρωπαϊκού νομίσματος. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσαν να ταξιδεύουν ευκολότερα οι πολίτες 
και, το σημαντικότερο, θα καταργούνταν οι χρεώσεις συναλλάγματος (οι τραπεζικές χρεώσεις 
που επιβάλλονται κατά την αγορά συναλλάγματος), κάτι ιδιαίτερα ευχάριστο για τις εταιρείες που 
δραστηριοποιούνται στην ΕΕ. 

Το ευρώ δεν είναι το επίσημο νόμισμα όλων των χωρών της ΕΕ. Δύο χώρες δεν επιθυμούσαν την 
αλλαγή νομίσματος και εξαιρέθηκαν: το Ηνωμένο Βασίλειο και η Δανία. Επειδή οι άλλες χώρες 
που χρησιμοποιούν το εθνικό τους νόμισμα προσχώρησαν στην ΕΕ μόνο μετά τη λήψη αυτής της 
απόφασης, είναι υποχρεωμένες να υιοθετήσουν το ευρώ στο μέλλον. Έως ότου εκπληρώσουν τις 
απαραίτητες απαιτήσεις για τη μετάβαση στο ευρώ, εξακολουθούν να χρησιμοποιούν το εθνικό τους 
νόμισμα. Οι χώρες αυτές είναι η Βουλγαρία, η Κροατία, η Τσεχική Δημοκρατία, η Ουγγαρία, η Πολωνία, 
η Ρουμανία και η Σουηδία. Ωστόσο, η Σουηδία αποφεύγει σκόπιμα να εκπληρώσει τις απαιτήσεις 
υιοθέτησης, επειδή ο σουηδικός λαός απέρριψε τη συμμετοχή στην ευρωζώνη σε ένα δημοψήφισμα 
που διοργανώθηκε το 2003. 
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3. ΓΙΑ ΠΟΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ή ΕΕ; 
Για ορισμένα θέματα υπάρχουν αρκετά επίπεδα λήψης πολιτικών αποφάσεων. Σε γενικές γραμμές, ο 
κανόνας είναι η απόφαση να  λαμβάνεται σε επίπεδο όσο το δυνατόν πλησιέστερο στους πολίτες. Αυτό 
σημαίνει, για παράδειγμα, ότι οι γεννήσεις και οι γάμοι καταχωρίζονται σε τοπικό επίπεδο. Μπορείς 
να φανταστείς τι θα γινόταν αν η ΕΕ ήταν υπεύθυνη για τον καθορισμό των ορίων ταχύτητας σε κάθε 
δρόμο της Ένωσης; Πρόκειται για κάτι ακατόρθωτο για όσους δεν γνωρίζουν καλά τις τοπικές συνθήκες. 
Επομένως, είναι καλύτερο αν τα όρια ταχύτητας καθορίζονται σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο. 

ΕΠΊΠΕΔΑ ΛΉΨΉΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΤΉΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΚΡΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

ΔΗΜΟΙ 

Όπως αναφέραμε ήδη, η εκχώρηση ορισμένων αρμοδιοτήτων από τις χώρες σε ένα υψηλότερο επίπεδο 
λήψης αποφάσεων, αυτό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι μοναδική πρωτοβουλία. Με το πέρασμα 
του χρόνου και με κάθε νέα συνθήκη, οι χώρες αναθέτουν στην ΕΕ περισσότερες αρμοδιότητες και 
μεγαλύτερη εξουσία, επειδή θεωρούν ότι αυτό είναι απαραίτητο για μια ισχυρή συνεργασία. Σε γενικές 
γραμμές, η ΕΕ είναι υπεύθυνη για τα θέματα που επιλύονται καλύτερα σε ενωσιακό αντί σε εθνικό 
επίπεδο. 

Επομένως, η νομοθεσία της ΕΕ υπερισχύει πάντα. Αν δημιουργηθεί ένας νόμος σε εθνικό ή οποιοδήποτε 
άλλο επίπεδο λήψης αποφάσεων, ο οποίος παραβιάζει κάποιον κανόνα ή κανονισμό της ΕΕ, τότε η 
ευρωπαϊκή απόφαση θα έχει πάντα προτεραιότητα.
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Οι κύριοι τομείς πολιτικής της ΕΕ είναι οι εξής:
- Ό,τι έχει να κάνει με την ενιαία αγορά: Όλα τα 

προϊόντα που πωλούνται στην ΕΕ πρέπει να 
τηρούν τα ίδια πρότυπα και να εκπληρώνουν 
τις ίδιες απαιτήσεις ασφάλειας. Επομένως, 
ένα σημαντικό μέρος του νομοθετικού έργου 
ασχολείται με τον τρόπο παραγωγής των 
προϊόντων, τη μορφή που πρέπει να έχουν τα 
τελικά προϊόντα και τον τρόπο πώλησής τους. 

 Η ΕΕ θέτει επίσης κάποιες αρχές στο πλαίσιο 
των κανονισμών για την ενιαία αγορά:

- Προστασία των καταναλωτών: Είναι ασφαλή τα προϊόντα; Είναι ασφαλή τα τρόφιμα; Δίνονται 
επαρκείς πληροφορίες στον καταναλωτή; Αντιμετωπίζουν οι εταιρείες δίκαια τους καταναλωτές; 

- Καλή μεταχείριση των ζώων: Η ΕΕ διερευνά αν και με ποιον τρόπο είναι δυνατή η παραγωγή 
προϊόντων με τρόπο φιλικό για τα ζώα. Για παράδειγμα, η ΕΕ επιβάλλει κανόνες που αφορούν το 
ελάχιστο μέγεθος των κλουβιών σε ορνιθώνες και χοιροστάσια. 

- Περιβαλλοντικοί κανόνες: Παράγονται τα προϊόντα με σεβασμό για το περιβάλλον; Για 
παράδειγμα, η ΕΕ επιβάλλει αυστηρούς κανόνες για την παραγωγή αποβλήτων. 

- Διεθνείς συνθήκες εμπορίου: Η ΕΕ θέλει 
επίσης να έχει εμπορικές συναλλαγές με 
άλλες χώρες και διαπραγματεύεται εμπορικές 
συμφωνίες ως ενιαίος οργανισμός. Έτσι, η ΕΕ 
έχει ήδη συνάψει εμπορικές συμφωνίες με τη 
Νότια Κορέα και τον Καναδά, για παράδειγμα, 
ενώ διαπραγματεύεται νέες συμφωνίες με 
πολλές άλλες χώρες (και συνασπισμούς 
χωρών) σε όλο τον κόσμο. 

- Το ευρώ: Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι υπεύθυνη για τη νομισματική πολιτική στις χώρες 
της ευρωζώνης. Λόγω της κρίσης του ευρώ, εκχωρήθηκαν περισσότερες εξουσίες σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο. Για παράδειγμα, το 2014 δημιουργήθηκε η τραπεζική ένωση, η οποία επιβλέπει τις 
ευρωπαϊκές τράπεζες. 

- Γεωργία και αλιεία: Οι τομείς αυτοί υπήρξαν 
σημαντικοί από την πρώτη στιγμή της 
ευρωπαϊκής συνεργασίας. Ο εφοδιασμός μας 
με τρόφιμα εξαρτάται από αυτούς και η ΕΕ 
θέλει να αποκλείσει την πιθανότητα λιμού, 
όπως αυτού που έπληξε την Ευρώπη μετά τον 
Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. 

Τελετή υπογραφής της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-Καναδά (ΣΟΕΣ), 30/10/2016
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- Ίθαγένεια της ΕΕ: Κάθε άτομο που έχει την ιθαγένεια μιας χώρας της ΕΕ θεωρείται αυτόματα πολίτης 
της ΕΕ. Η ιθαγένεια της ΕΕ   εξασφαλίζει μια σειρά από σημαντικά δικαιώματα. Για παράδειγμα, 
ως πολίτης της ΕΕ μπορείς να μετακινείσαι και να κατοικείς ελεύθερα οπουδήποτε στην Ένωση. 
Εναλλακτικά, αν ζεις σε κάποια άλλη χώρα της ΕΕ, μπορείς να ψηφίζεις εκεί στις δημοτικές και 
κοινοτικές εκλογές, καθώς και στις ευρωεκλογές. 

- Κλιματική αλλαγή: Η υπερθέρμανση του 
πλανήτη επηρεάζει όλες τις χώρες στον 
κόσμο, μαζί με τα κράτη μέλη της ΕΕ. Η ΕΕ 
θέλει να σταματήσει την υπερθέρμανση του 
πλανήτη και να διαχειριστεί τις συνέπειες της 
αύξησης της θερμοκρασίας που έχει σημειωθεί 
ήδη. Επομένως, επιβάλλει μέτρα με στόχο 
την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, τη 
μεγαλύτερη χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές και την εκπομπή λιγότερου διοξειδίου του 
άνθρακα. 

- Κοινωνικά μέτρα: Όσον αφορά τα κοινωνικά θέματα, τις αποφάσεις τις παίρνουν κυρίως τα κράτη 
μέλη (π.χ. επίδομα τέκνων, άλλα επιδόματα και συντάξεις). Ωστόσο, η ΕΕ έχει λάβει ορισμένα μέτρα 
σε αυτόν τον τομέα. Για παράδειγμα, έχει καθορίσει μια ελάχιστη περίοδο γονικής άδειας (4 μήνες 
για κάθε γονέα) και κανόνες  ασφαλείας για την προστασία των εργαζομένων, ενώ επίσης έχει ορίσει 
τουλάχιστον 20 μέρες άδειας για τους εργαζομένους πλήρους απασχόλησης στην ΕΕ. 
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4. ΠΟΥ ΞΟΔΕΥΕΙ Ή ΕΕ ΤΑ ΧΡΉΜΑΤΑ ΤΉΣ;
Εκτός από το νομοθετικό έργο στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, η ΕΕ δαπανά επίσης χρήματα σε 
τομείς που θεωρεί σημαντικούς, με σκοπό να τονώσει ορισμένες συμπεριφορές. Για παράδειγμα, η ΕΕ 
θέλει να δημιουργήσει περισσότερες θέσεις εργασίας, να μειώσει τη φτώχεια και να καταπολεμήσει την 
ανεργία των νέων. Όλοι αυτοί οι τομείς υπάγονται στη δικαιοδοσία των εθνικών κυβερνήσεων. Με τη 
χορήγηση χρηματοδότησης σε ορισμένα προγράμματα, η ΕΕ μπορεί να έχει επίδραση σε αυτούς τους 
τομείς επίσης. 

Στο παρακάτω γράφημα παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο δαπανά τους πόρους της η ΕΕ σε 
διάφορους τομείς για την περίοδο 2014-2020. Το συνολικό ποσό είναι 1.082 δισεκατομμύρια ευρώ για 7 
χρόνια, το οποίο ισοδυναμεί με περίπου 155 δισεκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο. 

Διοίκηση 6,4%

Η Ευρώπη στον κόσμο 6,1%

Ασφάλεια και ιθαγένεια 1,6%

Βιώσιμη ανάπτυξη:  38,9% 
φυσικοί πόροι 

ΕΞΥΠΝΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ  
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 47,0%

Oικονομική, κοινωνική  
και εδαφική συνοχή 33,9%

Aνταγωνιστικότητα για
την ανάπτυξη και την  13,1% 
απασχόληση 

Εικόνα: επιμερισμός του προϋπολογισμού για την περίοδο 2014-2020 (πολυετές πλαίσιο)
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Έξυπνη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη: 
οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή
Μέσω των διαρθρωτικών ταμείων «έξυπνης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης», η ΕΕ αναπτύσσει 
υποδομές και δημιουργεί οικονομική ανάπτυξη. Για παράδειγμα, η ΕΕ επενδύει σε ιδιαίτερα 
προβεβλημένα κατασκευαστικά έργα, όπως σε αυτοκινητοδρόμους, αιολικά πάρκα, αεροδρόμια 
και σχέδια αστικής ανάπλασης. Αυτό το μέρος του προϋπολογισμού επενδύεται περισσότερο σε 
περιφέρειες που είναι λιγότερο εύπορες, ώστε να μπορέσουν σταδιακά να φτάσουν στο ίδιο επίπεδο 
ευημερίας με αυτό των πλουσιότερων περιφερειών. 

Χάρτης περιφερειών συνοχής 2014-2020.

Όλες οι περιφέρειες λαμβάνουν χρηματοδότηση, αλλά οι λιγότερο αναπτυγμένες λαμβάνουν 
περισσότερα κεφάλαια από τα διαρθρωτικά ταμεία. 

Πηγ: http://ec.europa.eu/regional_policy/el/policy/how/is-my-region-covered 

περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες, 

περιφέρειες μετάβασης, 

λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες. 

17  /  EUROPE@SCHOOL

http://ec.europa.eu/regional_policy/el/policy/how/is-my-region-covered/


Έξυπνη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη:  
ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση
Με αυτό το μέρος του προϋπολογισμού, η ΕΕ επενδύει σε ερευνητικές και 
τεχνολογικές εξελίξεις, ενώ επίσης βελτιώνει τους όρους απασχόλησης στην Ευρώπη. 
Επίσης, επενδύει στην εκπαίδευση, τις μεταφορές, την ενέργεια και τα ψηφιακά δίκτυα, 
με στόχο τη βελτίωση των επικοινωνιών σε όλη την Ευρώπη. Για παράδειγμα, αυτό 
το μέρος του προϋπολογισμού καλύπτει τη χρηματοδότηση του προγράμματος 
Erasmus+ για ανταλλαγές φοιτητών και εκπαιδευτική συνεργασία (στην πρωτοβάθμια, 
τη δευτεροβάθμια και την ανώτερη εκπαίδευση). 

Βιώσιμη ανάπτυξη: φυσικοί πόροι
Η παραγωγή επαρκών και ασφαλών τροφίμων υψηλής ποιότητας είναι πολύ 
σημαντική στην ΕΕ. Γι’ αυτόν τον λόγο, ένα μεγάλο μέρος του προϋπολογισμού 
χρηματοδοτεί τους αγρότες με άμεσες ενισχύσεις και στήριξη της αγροτικής 
ανάπτυξης. 

Διοίκηση
Με αυτό το μέρος του προϋπολογισμού, η ΕΕ πληρώνει το προσωπικό και συντηρεί 
τα κτίρια των θεσμικών οργάνων της, όπως του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 
Συμβουλίου Υπουργών, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ.λπ.  

Ή Ευρώπη στον κόσμο
Η ΕΕ προορίζει επίσης ένα συγκεκριμένο ποσό σε χώρες και περιοχές εκτός 
των συνόρων της. Η ΕΕ μαζί με τα κράτη μέλη της είναι οι μεγαλύτεροι χορηγοί 
αναπτυξιακής βοήθειας στον κόσμο. Το μεγαλύτερο μέρος της βοήθειας διοχετεύεται 
στις φτωχότερες και λιγότερο αναπτυγμένες χώρες. Εκτός από τη μακροπρόθεσμη 
βοήθεια, η ΕΕ ανταποκρίνεται σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης παρέχοντας 
χρηματοδότηση για τρόφιμα, στέγαση και βασική φροντίδα, για τα άτομα που 
πλήττονται από συγκρούσεις και φυσικές καταστροφές.   

Άσφάλεια και ιθαγένεια
Οι πολίτες θα πρέπει να αισθάνονται ασφαλείς στο εσωτερικό της ΕΕ. Ένα 
από τα ταμεία που υπάγονται σε αυτό το μέρος του προϋπολογισμού είναι το 
Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας, το οποίο ασχολείται με την αντιμετώπιση της 
εγκληματικότητας και της τρομοκρατίας. 
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Ή ΕΕ ΚΑΙ ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΉΣ
Στο άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση αναφέρεται ότι:
«Η Ένωση βασίζεται στις αξίες του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της 
δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου, καθώς και του σεβασμού των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των προσώπων που ανήκουν σε μειονότητες. 
Οι αξίες αυτές είναι κοινές στα κράτη μέλη εντός κοινωνίας που χαρακτηρίζεται από τον πλουραλισμό, 
την απαγόρευση των διακρίσεων, την ανοχή, τη δικαιοσύνη, την αλληλεγγύη και την ισότητα 
μεταξύ γυναικών και ανδρών.» 
Όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ενστερνιστεί αυτές τις αξίες ως θεμέλια της Ένωσης. 
Η ευρωπαϊκή παράδοση και τα ίδια τα θεμέλια της Ένωσης τονίζουν αυτές τις αξίες ως κατευθυντήριες 
αρχές για τη συμβίωση, την οργάνωση της κοινωνίας, του δημόσιου βίου και της πολιτικής.  

Πώς εφαρμόζει η ΕΕ αυτές τις αξίες στην πράξη; Μερικά παραδείγματα:

ΔΉΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ένα σύστημα διακυβέρνησης από τον λαό, συνήθως 
μέσω εκλεγμένων αντιπροσώπων.

- Κάθε 5 χρόνια, οι πολίτες της ΕΕ εκλέγουν άμεσα 
τους αντιπροσώπους τους στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο. Οι επόμενες εκλογές θα γίνουν το 2019.

- Οι πολίτες της ΕΕ που κατοικούν σε άλλη χώρα της Ένωσης έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν 
και του εκλέγεσθαι στις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές, καθώς και στις ευρωεκλογές, στον 
τόπο κατοικίας τους. Για παράδειγμα, μια Ελληνίδα που ζει στο Βερολίνο μπορεί να εκλεγεί 
δήμαρχος του Βερολίνου. 

- Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: Αν 1 εκατομμύριο πολίτες από 7 διαφορετικές χώρες 
υπογράψουν μια πρωτοβουλία, μπορούν να ζητήσουν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
υποβάλει σχετική νομοθετική πρόταση.

- Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμμετέχει σε παρατηρήσεις εκλογών σε χώρες εκτός της ΕΕ, 
όπως για παράδειγμα στην Αίγυπτο ή την Ουκρανία, με στόχο να ενθαρρύνει τις ελεύθερες 
και δίκαιες εκλογές. 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Είμαστε ελεύθεροι να ενεργούμε, να μιλάμε ή να 
σκεφτόμαστε όπως θέλουμε. Ελευθερία είναι επίσης η 
κατάσταση της μη φυλάκισης ή υποδούλωσης. 

- Οι πολίτες της ΕΕ μπορούν να ταξιδεύουν ελεύθερα 
σε όλη την Ένωση.

- Οι εταιρείες δεν έχουν το δικαίωμα να συλλέγουν προσωπικά δεδομένα, παρά μόνο 
υπό αυστηρές προϋποθέσεις. Πρόκειται για το δικαίωμά μας στην ιδιωτικότητα και την 
προστασία των δεδομένων. 

- Οι πολίτες της ΕΕ είναι ελεύθεροι να εργαστούν σε οποιοδήποτε κράτος μέλος χωρίς να 
χρειάζονται άδεια εργασίας.

- Στην ΕΕ μπορείς να εκφράσεις τη γνώμη σου χωρίς φόβο φυλάκισης. Πρόκειται για το δικαίωμά μας στην 
ελευθερία του λόγου. Η μόνη εξαίρεση σε αυτό είναι η ρητορική μίσους εις βάρος άλλων (ομάδων) ατόμων. 

© European Union 2017 – Source: EP
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ΑΛΛΉΛΕΓΓΥΉ
Όλοι αλληλοσυνδεόμαστε και είμαστε υπεύθυνοι ο 
ένας για τον άλλο. Η αλληλεγγύη αφορά την αμοιβαία 
παροχή στήριξης στο πλαίσιο μιας ομάδας. 

- Οι λιγότερο εύπορες περιφέρειες στην ΕΕ 
λαμβάνουν πρόσθετη οικονομική στήριξη.

- Τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν συμφωνήσει να βοηθούν το ένα το άλλο, αν κάποιο 
από αυτά πληγεί από τρομοκρατική επίθεση, ή από φυσική ή ανθρωπογενή 
καταστροφή. Η συμφωνία αυτή τέθηκε σε εφαρμογή για πρώτη φορά μετά τις 
επιθέσεις στο Παρίσι το 2015.

- Το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση της ΕΕ βοηθά τους πολίτες να 
βρίσκουν νέες θέσεις εργασίας ή να συμμετέχουν σε επαγγελματική κατάρτιση, 
σε περίπτωση που χάσουν τη δουλειά τους λόγω της παγκοσμιοποίησης, για 
παράδειγμα, αν η εταιρεία τους μεταφερθεί σε χώρα με χαμηλούς μισθούς. 

- Η ΕΕ μαζί με τα κράτη μέλη της είναι οι μεγαλύτεροι χορηγοί αναπτυξιακής 
βοήθειας στον κόσμο. 

ΙΣΟΤΉΤΑ / ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΉ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ
Υπάρχει ισοτιμία ως προς το καθεστώς, τα δικαιώματα 
(έναντι του νόμου) και τις ευκαιρίες όλων των 
ανθρώπων. 

- Οι πολίτες της ΕΕ που σπουδάζουν σε κάποιο 
άλλο κράτος μέλος πληρώνουν τα ίδια 
δίδακτρα με τους φοιτητές του συγκεκριμένου κράτους. Για παράδειγμα, ένας 
Ιταλός φοιτητής που σπουδάζει στο Παρίσι πληρώνει ακριβώς τα ίδια δίδακτρα 
με τους Γάλλους φοιτητές.

- Όταν γεννιέται ή υιοθετείται ένα παιδί, τόσο η μητέρα, όσο και ο πατέρας 
δικαιούνται τουλάχιστον 4 μήνες γονικής άδειας για τη φροντίδα του.

- Στην ΕΕ, οι πολίτες προστατεύονται από την άρνηση πρόσληψης ή την απόλυση 
λόγω του σεξουαλικού προσανατολισμού τους. 

- Κάθε χρόνο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναδεικνύει και εορτάζει την Παγκόσμια 
Ημέρα της Γυναίκας (8 Μαρτίου), με σκοπό την προώθηση της ισότητας των 
φύλων. 

© European Union, 2013 – Source: EP
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ΚΡΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥ / ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΉ
Όλοι οι πολίτες και τα θεσμικά όργανα υπόκεινται και 
είναι υπόλογοι σε σαφείς και δίκαιους νόμους που 
εφαρμόζονται και επιβάλλονται με έντιμο τρόπο. 

- Όλα τα θύματα και οι ύποπτοι έχουν 
δικαίωμα δίκαιης δίκης στην ΕΕ. Κάθε 
ύποπτος είναι αθώος μέχρι να αποδειχθεί η ενοχή του σε δικαστήριο. 

- Τα θύματα και οι ύποπτοι εγκληματικών ενεργειών ή ατυχημάτων πρέπει να 
ενημερώνονται για τις νομικές διαδικασίες σε γλώσσα που καταλαβαίνουν. 
Το κόστος αυτής της υπηρεσίας το αναλαμβάνει το κράτος μέλος στο οποίο 
γίνεται η δίκη. 

- Στα κράτη μέλη της ΕΕ που δεν σέβονται το κράτος δικαίου μπορεί να γίνει 
προειδοποίηση, να επιβληθεί κύρωση ή να αποφασιστεί η προσωρινή 
εξαίρεσή τους από τη λήψη αποφάσεων στην ΕΕ. 

- Τα κράτη μέλη της ΕΕ πρέπει να τηρούν τους κανόνες και τους κανονισμούς 
της ΕΕ. Αν δεν το κάνουν, μπορεί να παραπεμφθούν στο Δικαστήριο της ΕΕ. 

ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Τα ανθρώπινα δικαιώματα αποτελούν βασικά 
δικαιώματα και ελευθερίες που ανήκουν σε όλους 
τους ανθρώπους στον κόσμο. Πρέπει πάντα να 
γίνονται σεβαστά και να προστατεύονται.

- Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απονέμει το Βραβείο Ζαχάρωφ σε άτομα από 
όλο τον κόσμο με εξέχουσα συμβολή στην προάσπιση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων. 

- Η ΕΕ έχει ειδικό εντεταλμένο για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ρόλος του είναι η 
προώθηση της πολιτικής ανθρωπίνων δικαιωμάτων της ΕΕ στο εξωτερικό.

- Μία φορά τον μήνα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συζητά κατάφωρες 
παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλο τον κόσμο. Με αυτόν 
τον τρόπο, προσελκύει την προσοχή στις παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων.

- Όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ οφείλουν να υπογράψουν και να τηρούν την 
Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. 

© European Union, 2013 – Source: EP
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ΑΝΟΧΉ / ΠΛΟΥΡΑΛΙΣΜΟΣ
Αποδεχόμαστε και σεβόμαστε την ύπαρξη 
διαφορετικών απόψεων και συμπεριφορών στην 
κοινωνία, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δεν 
μας αρέσουν ή με τις οποίες διαφωνούμε.

- Είσαι ελεύθερος/ ή να ασκήσεις ή να 
αλλάξεις το θρήσκευμα ή τις πεποιθήσεις σου.

- Η ΕΕ στήριξε ένα πρόγραμμα στο οποίο δημοσιογράφοι, μέλη και μη 
κοινοτήτων Ρομά, δημιούργησαν 25 ταινίες μικρού μήκους σχετικά με τις 
κοινότητες των Ρομά. Το πρόγραμμα είχε στόχο την αντιμετώπιση των 
στερεοτύπων στα μέσα ενημέρωσης που καλύπτουν τα μέλη της κοινότητας 
Ρομά και επηρεάζουν την αντίληψη του κοινού. 

- Τα κράτη μέλη της ΕΕ πρέπει να καταπολεμούν τη ρητορική μίσους βάσει 
φυλής, φύλου, θρησκείας ή εθνικότητας στα τηλεοπτικά προγράμματα. 

- Τα μέσα ενημέρωσης πρέπει να παρουσιάζουν την κοινωνία σε όλες τις 
διαστάσεις της. Το παρατηρητήριο για την πολυφωνία στα μέσα ενημέρωσης 
της ΕΕ ελέγχει κατά πόσον συμβαίνει αυτό. 

ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΉΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΉΣ 
ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑΣ
Η σωματική και ψυχολογική ακεραιότητα των 
ανθρώπων θα πρέπει να γίνεται πάντα σεβαστή.

- Η θανατική ποινή απαγορεύεται σε όλες τις 
χώρες της ΕΕ.

- Τα βασανιστήρια απαγορεύονται σε όλες τις χώρες της ΕΕ.

- Όλοι οι αιτούντες άσυλο στην ΕΕ δικαιούνται στέγη, τρόφιμα και υγειονομικές 
υπηρεσίες κατά τη διαδικασία ασύλου.

- Η παιδική εργασία, η δουλεία και η εργασιακή εκμετάλλευση απαγορεύονται 
στην ΕΕ.

 Μπορείς να βρεις περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς εφαρμόζει η ΕΕ τις αξίες της 
στην πράξη, στην εφαρμογή του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ: http://fra.europa.
eu/en/charterapp (διαθέσιμη στα αγγλικά, τα γαλλικά και τα γερμανικά).
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1. ΛΉΨΉ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΤΉΝ ΕΕ

1. ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΉΣ ΕΕ

Η ΕΕ έχει 7 θεσμικά όργανα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο Υπουργών και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο είναι η κινητήρια δύναμη της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
λειτουργεί ως το ανώτατο πολιτικό όργανο. Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η δικαστική 
αρχή. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) είναι η κεντρική τράπεζα για το ευρώ και διαχειρίζεται τη 
νομισματική πολιτική της ευρωζώνης. Τέλος, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο ελέγχει τα οικονομικά 
της ΕΕ.

Εκτός από αυτά τα 7 θεσμικά όργανα, υπάρχουν πολλά άλλα εξειδικευμένα όργανα και οργανισμοί που 
παίζουν επίσης ρόλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορεί να έχεις ακούσει, για παράδειγμα, την Ευρωπαϊκή 
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, δύο 
συμβουλευτικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα ανακαλύψεις τα θεσμικά όργανα που συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Ευρωπαϊκή 
Κεντρική Τράπεζα. 

Η νομοθεσία της ΕΕ που έχει δημιουργηθεί μέσα στα χρόνια υπερβαίνει τις 10.000 σελίδες. Οι ισχυροί 
κανόνες και οι δικονομικές εγγυήσεις είναι απαραίτητα προκειμένου η νομοθεσία της ΕΕ να ικανοποιεί 
τις ανάγκες και τις προσδοκίες 500 εκατομμυρίων πολιτών και επιχειρήσεων στα κράτη μέλη. Για να 
τεθεί σε ισχύ, το μεγαλύτερο μέρος της νομοθεσίας πρέπει να προταθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
και να εγκριθεί τόσο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όσο και από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

© Ευρωπαϊκή Ένωση 2017 – Πηγή: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
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1. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Γενικές πληροφορίες
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποτελείται από 751 ευρωβουλευτές κατ’ ανώτατο όριο. Από το 1979 οι 
βουλευτές εκλέγονται με άμεση ψηφοφορία κάθε 5 χρόνια. Ο αριθμός των ευρωβουλευτών ανά κράτος 
μέλος είναι σχεδόν ανάλογος με το μέγεθος του πληθυσμού του, με ελάχιστο αριθμό τους 6 και μέγιστο 
τους 96 βουλευτές ανά κράτος μέλος. Για να δεις τον συνολικό αριθμό ευρωβουλευτών ανά χώρα, 
πήγαινε στη σελίδα: http://www.europarl.europa.eu/meps/el/map.html. 

Η Ελλάδα έχει 21 αντιπροσώπους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Για να δεις τους εν ενεργεία βουλευτές 
της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2014-2019), πήγαινε στη σελίδα: www.europarl.europa.eu/
greece/el/έλληνες-ευρωβουλευτές-δραστηριότητα. 

Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εκλέγεται για μια περίοδο 2 1/2 ετών, δηλαδή για τη 
μισή θητεία των ευρωβουλευτών, και έχει δικαίωμα επανεκλογής. Αυτήν τη στιγμή, Πρόεδρος του 
Κοινοβουλίου είναι ο Αντόνιο Ταγιάνι. 

Άυτό το γνώριζες; Ήνωμένο Βασίλειο και Brexit: Τι θα γίνουν οι 73 έδρες του ΉΒ;

Καθώς το Ηνωμένο Βασίλειο διαπραγματεύεται την αποχώρησή του από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
έχουν προταθεί διάφορες εναλλακτικές για τις 73 βρετανικές έδρες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 
Κάποιοι πρότειναν να αναδιανεμηθούν σε όλα τα κράτη μέλη. Άλλοι ότι πρέπει να μείνουν 
κενές και το Κοινοβούλιο να συνεχίσει με λιγότερες έδρες. Ειδικά όταν θα προσχωρήσουν νέες 
χώρες στην ΕΕ, θα ήταν απλούστερο να δοθούν οι έδρες στις νέες χώρες χωρίς να πρέπει να 
γίνει αναδιανομή. Μια άλλη ιδέα ήταν να «εξευρωπαϊστούν» οι έδρες και να δημιουργηθεί ένα 
πανευρωπαϊκό σώμα εκλεκτόρων γι’ αυτές, δηλαδή οι ευρωβουλευτές που θα τις κατέχουν να 
εκλέγονται από όλους τους Ευρωπαίους και όχι από τα κράτη μέλη, όπως γίνεται σήμερα. 

Η πιθανότερη λύση είναι ο συνδυασμός των 2 πρώτων εναλλακτικών: Ο αριθμός των 
ευρωβουλευτών θα μειωθεί από 751 σε 705. Με αυτόν τον τρόπο, 46 από τις 73 έδρες του 
Ηνωμένου Βασιλείου θα είναι διαθέσιμες για πιθανά νέα κράτη μέλη. Οι άλλες 27 βρετανικές 
έδρες θα μοιραστούν ανάμεσα στα 14 κράτη μέλη που σήμερα υποεκπροσωπούνται κάπως. Η 
ιδέα των πανευρωπαϊκών εδρών πιθανότατα θα απορριφθεί. 

© Ευρωπαϊκή Ένωση 2017 – Πηγή: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
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Καθήκοντα
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι το νομοθετικό σώμα της ΕΕ, καταρτίζει τον προϋπολογισμό της και 
επιβλέπει όλα τα θεσμικά της όργανα. 

- Κοινή νομοθετική εξουσία: Μαζί με το Συμβούλιο της EE, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εγκρίνει 
τη νομοθεσία της ΕΕ με βάση τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

- Αρμοδιότητα επί του προϋπολογισμού: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφασίζει τον συνολικό 
ετήσιο προϋπολογισμό της ΕΕ, μαζί με το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο έχει τον τελικό λόγο.

- Αρμοδιότητα εποπτείας: Το Κοινοβούλιο ελέγχει το έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των 
άλλων θεσμικών οργάνων της ΕΕ. Επίσης, εκλέγει τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 
έχει το δικαίωμα να εγκρίνει ή να απορρίψει τη συνολική σύνθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Λειτουργία
Καθήκον των ευρωβουλευτών είναι να αντιπροσωπεύουν τα συμφέροντά σου στην ΕΕ. Οι 
ευρωβουλευτές δεν κάθονται ανάλογα με τη χώρα τους, αλλά σύμφωνα με την πολιτική οικογένεια 
ή την ομάδα στην οποία ανήκουν. Αυτήν τη στιγμή υπάρχουν 8 πολιτικές ομάδες στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο (βλ. εικόνα). 

Εικόνα της κατανομής των εδρών σύμφωνα με τις πολιτικές ομάδες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με βάση τα εκλογικά αποτελέσματα του 2014 (2014-2019). 

Οι εργασίες προετοιμάζονται σε μικρότερες θεματικές κοινοβουλευτικές επιτροπές, όπως η Επιτροπή 
Γεωργίας ή η Επιτροπή Μεταφορών. Οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου λαμβάνονται με 
πλειοψηφία. 

Η επίσημη έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι στο Στρασβούργο. Κάθε μήνα οι ευρωβουλευτές 
συναντιούνται για μία εβδομάδα στο Στρασβούργο για τη σύνοδο ολομέλειας. Τις υπόλοιπες εβδομάδες 
του μήνα, οι ευρωβουλευτές συμμετέχουν σε συνεδριάσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών και 
πολιτικών ομάδων, καθώς και σε ενδιάμεσες συνόδους στις Βρυξέλλες. Η Γραμματεία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου βρίσκεται στο Λουξεμβούργο.

Άυτό το γνώριζες; «Ενομένοι στην πολυμορφία»

Στη σημερινή ΕΕ με τα 28 κράτη μέλη της, υπάρχουν 24 επίσημες γλώσσες. Κάθε ευρωβουλευτής 
δικαιούται να μιλά τη δική του γλώσσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επίσης, όλα τα επίσημα 
έγγραφα της ΕΕ είναι διαθέσιμα στις 24 γλώσσες, ώστε κάθε πολίτης της ΕΕ να έχει πρόσβαση σε 
αυτά στη γλώσσα του. 

 Περισσότερες πληροφορίες http://www.europarl.europa.eu/portal/el
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2. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Γενικές πληροφορίες
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποτελείται από τους αρχηγούς κρατών ή κυβερνήσεων των κρατών μελών, 
μαζί με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι 
περισσότερες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, στέλνουν τον πρωθυπουργό τους στις 
συνόδους του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Σε ορισμένες χώρες, όπως στην Κύπρο και τη Γαλλία, αρχηγός 
του κράτους / επικεφαλής της κυβέρνησης είναι ο Πρόεδρος, επομένως, στις συνόδους συμμετέχει ο 
Πρόεδρος. Ο σημερινός   Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είναι ο Ντόναλντ Τουσκ. 

Καθήκοντα
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεν ανήκει στα νομοθετικά σώματα της ΕΕ, επομένως, δεν διαπραγματεύεται, 
ούτε εγκρίνει τη νομοθεσία της. Ωστόσο, καθορίζει τις γενικές πολιτικές κατευθύνσεις και 
προτεραιότητες της ΕΕ. Επομένως, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει ιδιαίτερα μεγάλη επιρροή και οι 
σημαντικότερες πολιτικές αποφάσεις λαμβάνονται σε αυτό. Συζητά και αποφασίζει, για παράδειγμα, αν 
μια χώρα μπορεί να γίνει μέλος της ΕΕ, αν θα αυξηθεί η συνεργασία σε συγκεκριμένους τομείς και πώς 
θα αντιμετωπίσει η ΕΕ τρέχοντα γεγονότα, όπως η προσφυγική κρίση. 

Λειτουργία
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστον 4 φορές τον χρόνο, κυρίως στις Βρυξέλλες. Στην 
πραγματικότητα, όμως, οι συναντήσεις είναι συχνότερες. Ιδίως σε περιόδους κρίσης, η συχνότητα των 
ευρωπαϊκών συνόδων κορυφής αυξάνεται, όπως έγινε για παράδειγμα κατά την κρίση του ευρώ. Οι 
σύνοδοι αυτές προσελκύουν πάντα σε μεγάλο βαθμό την προσοχή των μέσων ενημέρωσης. Κατά τη 
διάρκεια της συνόδου, συνηθίζεται η λήψη μιας «οικογενειακής φωτογραφίας» με όλους τους αρχηγούς 
κρατών ή κυβερνήσεων (βλ. εικόνα).

Οι αποφάσεις λαμβάνονται συνήθως με κοινή συναίνεση, το οποίο σημαίνει ότι όλοι οι αρχηγοί των 
κρατών θα πρέπει να εγκρίνουν μια κοινή συμφωνία. 

  Περισσότερες πληροφορίες www.european-council.europa.eu/el/

Ομαδική φωτογραφία της Ευρωπαϊκής Συνόδου Κορυφής στις 29 Σεπτεμβρίου 2017 © Ευρωπαϊκή Ένωση 
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3. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΉΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΕΝΩΣΉΣ Ή ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΠΟΥΡΓΩΝ

Γενικές πληροφορίες
Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Συμβούλιο 
Υπουργών αποτελείται από 28 μέλη, έναν υπουργό 
για κάθε κράτος μέλος. Για την ακρίβεια, υπάρχουν 10 
συνθέσεις του Συμβουλίου (βλ. πλαίσιο). Οι υπουργοί 
συνεδριάζουν ανάλογα με τους τομείς πολιτικής 
στους οποίους δραστηριοποιούνται. Επομένως, το 
χαρτοφυλάκιο των υπουργών που συμμετέχουν 
σε κάθε συνεδρίαση εξαρτάται από το θέμα. Για 
παράδειγμα, αν ληφθεί κάποια απόφαση σχετικά 
με τις χρεώσεις περιαγωγής, θα συναντηθούν οι 
υπουργοί Τηλεπικοινωνιών των κρατών μελών στη 
σύνθεση Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Ενέργειας. 
Αν το θέμα αφορά τα οικονομικά, θα συναντηθούν οι 
υπουργοί Οικονομίας και Οικονομικών των κρατών 
μελών στη σύνθεση ECOFIN. 

Καθήκοντα
Το Συμβούλιο έχει τα εξής καθήκοντα:

- Κοινή νομοθετική εξουσία: Μαζί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο της EE 
διαπραγματεύεται και εγκρίνει την ευρωπαϊκή νομοθεσία, με βάση τις προτάσεις της Επιτροπής. 

- Αρμοδιότητα επί του προϋπολογισμού: Μαζί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο 
της EE εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισμό της ΕΕ.

- Συντονισμός των πολιτικών των κρατών μελών: Το Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για τον 
συντονισμό των πολιτικών που ασκούν τα κράτη μέλη σε συγκεκριμένους τομείς, όπως 
την παιδεία, τον πολιτισμό, την οικονομική και δημοσιονομική πολιτική, και την πολιτική 
απασχόλησης. 

- Ανάπτυξη της κοινής εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ασφάλειας της ΕΕ: Το 
Συμβούλιο καθορίζει και εφαρμόζει την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας της ΕΕ 
με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. 

Οι 10 συνθέσεις του Συμβουλίου
- Γενικές Υποθέσεις

- Εξωτερικές Υποθέσεις

- Οικονομικές και Δημοσιονομικές 
Υποθέσεις (γνωστή ως ECOFIN)

- Δικαιοσύνη και Εσωτερικές Υποθέσεις 

- Απασχόληση, Κοινωνική Πολιτική, Υγεία 
και Καταναλωτές

- Ανταγωνιστικότητα (ενιαία αγορά, 
βιομηχανία, έρευνα και διάστημα)

- Μεταφορές, Τηλεπικοινωνίες και 
Ενέργεια

- Γεωργία και Αλιεία

- Περιβάλλον 

- Παιδεία, Νεολαία, Πολιτισμός και 
Αθλητισμός

Συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών (ECOFIN), Φεβρουάριος 2017 © Ευρωπαϊκή Ένωση
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Λειτουργία
Οι υπουργοί του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιπροσωπεύουν τη χώρα τους και, επομένως, 
υπερασπίζονται τα συμφέροντά της. 

Συνήθως το Συμβούλιο ψηφίζει με ειδική πλειοψηφία, η οποία είναι επίσης γνωστή ως «κανόνας της 
διπλής πλειοψηφίας». Η ειδική πλειοψηφία επιτυγχάνεται όταν συμβαίνουν 2 πράγματα: 

-  το 55% των κρατών μελών ψηφίζει υπέρ (δηλαδή, 16 από τα 28 κράτη μέλη, σήμερα),

-  τα συγκεκριμένα κράτη μέλη αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 65% του συνολικού πληθυσμού 
της ΕΕ. 

Αυτό σημαίνει ότι οι προτάσεις μπορούν να εμποδιστούν από τουλάχιστον 4 κράτη μέλη που 
αντιπροσωπεύουν το 35% του συνολικού πληθυσμού της ΕΕ. Σε μερικές περιπτώσεις, το Συμβούλιο 
ψηφίζει με ομοφωνία και τότε όλα τα κράτη μέλη πρέπει να εγκρίνουν μια νομοθετική πρόταση.

 Περισσότερες πληροφορίες www.consilium.europa.eu/el/
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4. ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ

Γενικές πληροφορίες 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποτελείται από 28 επιτρόπους, έναν από κάθε κράτος μέλος. Κάθε επίτροπος 
είναι υπεύθυνος για τον δικό του τομέα πολιτικής. 

Κάθε 5 χρόνια ορίζεται νέο Σώμα των Επιτρόπων. Η θητεία της τωρινής Επιτροπής είναι από το 2014 έως 
το 2019. Αυτήν τη στιγμή, επίτροπος της Ελλάδας είναι ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Είναι υπεύθυνος για 
την Μετανάστευση και Εσωτερικές Υποθέσεις. 

Σημερινός Πρόεδρος της Επιτροπής είναι ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, από το Λουξεμβούργο.

Καθήκοντα
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι η «κυβέρνηση» της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διαθέτει:

- Αρμοδιότητα πρωτοβουλίας: Η Επιτροπή είναι το μόνο θεσμικό όργανο που μπορεί να συντάσσει 
νομοθετικές προτάσεις, με αποτέλεσμα να αποτελεί την κινητήρια δύναμη της ευρωπαϊκής 
διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Για παράδειγμα, αν η Επιτροπή θεωρεί ότι θα πρέπει να απαγορευτεί 
η εισαγωγή προϊόντων φώκιας στην ΕΕ, θα καταρτίσει μια νομοθετική πρόταση γι’ αυτό το θέμα. 

- Εκτελεστική αρμοδιότητα: Η Επιτροπή εκτελεί τους κανόνες και τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Αυτό σημαίνει ότι η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την καθημερινή διαχείριση της Ένωσης. 

- Αρμοδιότητα ελέγχου: Η Επιτροπή ελέγχει αν όλοι οι εμπλεκόμενοι, π.χ. τα κράτη μέλη και οι 
εταιρείες, τηρούν την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Για παράδειγμα, η Επιτροπή επέβαλε πρόστιμο 
στην εταιρεία Microsoft, επειδή η Microsoft παραβίασε την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την 
ανταγωνιστικότητα. 

Εκτός από όλες αυτές τις αρμοδιότητες, η Επιτροπή αντιπροσωπεύει την Ευρωπαϊκή Ένωση στο 
εξωτερικό και σε διεθνείς οργανισμούς, όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (ΠΟΕ).

Λειτουργία
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προωθεί τα γενικά συμφέροντα της Ευρώπης. Οι επίτροποι προσπαθούν να 
παίρνουν όσο το δυνατόν περισσότερες αποφάσεις με κοινή συναίνεση. Σε άλλες περιπτώσεις, οι 
αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία (κάθε επίτροπος έχει μία ψήφο).

 Περισσότερες πληροφορίες ec.europa.eu/commission/index_el

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2014-2019 © Ευρωπαϊκή Ένωση, 2017
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5. ΔΙΚΑΣΤΉΡΙΟ ΤΉΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΕΝΩΣΉΣ

Γενικές πληροφορίες
Στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχουν 28 δικαστές, ένας για κάθε κράτος μέλος. Οι 
δικαστές βοηθούνται από 11 γενικούς εισαγγελείς στην προετοιμασία των αποφάσεων. 

Καθήκοντα
Το Δικαστήριο δρα ως ανεξάρτητος διαιτητής που εκδίδει δικαστικές αποφάσεις, όταν 
παρουσιάζονται προβλήματα μεταξύ των κρατών μελών, των θεσμικών οργάνων και των πολιτών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Δικαστήριο επίσης ερμηνεύει τη νομοθεσία της ΕΕ, για να εξασφαλίσει ότι 
εφαρμόζεται με τον ίδιο τρόπο σε όλες τις χώρες της Ένωσης, ενώ επίσης βεβαιώνεται ότι όλα τα κράτη 
μέλη και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ τηρούν την ενωσιακή νομοθεσία. 

Παράδειγμα απόφασης:  Brown κατά Rentokil

Η Mary Brown, μια Βρετανίδα που εργαζόταν ως οδηγός για την εταιρεία Rentokil, απολύθηκε 
έπειτα από μια μακρά περίοδο αδυναμίας να εργαστεί λόγω προβλημάτων που σχετίζονταν 
με την εγκυμοσύνη της. Το 1998 το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκρινε ότι η απόλυσή 
της παραβίαζε την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Το Δικαστήριο θεώρησε ότι η απόλυση της Brown 
αποτελούσε διάκριση λόγω φύλου. 

  Περισσότερες πληροφορίες http://curia.europa.eu

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακρόαση του Δικαστηρίου (τμήμα μείζονος συνθέσεως) © Ευρωπαϊκή Ένωση
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6. ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΚΕΝΤΡΙΚΉ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΕΚΤ)

Γενικές πληροφορίες
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) ιδρύθηκε το 1998 και είναι υπεύθυνη για την ευρωπαϊκή 
οικονομική και νομισματική πολιτική, καθώς και για τη διαχείριση του ευρώ. 

Από τον Νοέμβριο του 2011, Πρόεδρος της ΕΚΤ είναι ο Μάριο Ντράγκι από την Ιταλία. 

Το ανώτατο όργανο λήψης αποφάσεων της ΕΚΤ είναι το διοικητικό συμβούλιο. Το συμβούλιο αυτό 
αποτελείται από τα 6 μέλη της εκτελεστικής επιτροπής, μαζί με τους διοικητές των εθνικών Κεντρικών 
Τραπεζών στις 19 χώρες της ευρωζώνης. 

Καθήκοντα
Ένα από τα σημαντικότερα καθήκοντα της ΕΚΤ είναι να εξασφαλίζει σταθερότητα τιμών στην 
ευρωζώνη, ώστε να μην επηρεάζεται η αγοραστική δύναμη του ευρώ από τον πληθωρισμό. Αυτό 
επιτυγχάνεται με τη διαχείριση του όγκου των χρημάτων σε κυκλοφορία. Η ΕΚΤ καθορίζει τα επιτόκια 
και παρακολουθεί την εξέλιξη των τιμών σε ολόκληρη την ευρωζώνη, ενώ επίσης εκδίδει 
χαρτονομίσματα του ευρώ. 

Από το 2014, η ΕΚΤ έχει επωμιστεί ένα νέο καθήκον σε σχέση με τα τρία προηγούμενα νομισματικά 
καθήκοντα, την επίβλεψη των τραπεζών. Έχει συμφωνηθεί ότι όλες οι μεγάλες τράπεζες στην 
ευρωζώνη θα υπάγονται στην άμεση επίβλεψη της ΕΚΤ.

Λειτουργία
Η ΕΚΤ συνεργάζεται με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών (που αποτελείται από την ΕΚΤ + 
όλες τις εθνικές τράπεζες των κρατών μελών της ΕΕ) και είναι ανεξάρτητη. Κύριος σκοπός της πολιτικής 
της ΕΚΤ είναι η εξασφάλιση των γενικών συμφερόντων της ευρωζώνης. 

 Περισσότερες πληροφορίες www.ecb.europa.eu

Το διοικητικό συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας © Ευρωπαϊκή Ένωση
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2. ΠΩΣ ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ Ή ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΉΣ ΕΕ 

Η διαδικασία λήψης αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση: η συνήθης νομοθετική διαδικασία 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Η νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία δημιουργείται συνήθως ως εξής (συνήθης νομοθετική διαδικασία):

1. Ή Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάλλει μια νομοθετική πρόταση

- είτε με δική της πρωτοβουλία

- είτε αφού τη ζητήσουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Συμβούλιο 
Υπουργών ή η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί ελεύθερα να 
αποφασίσει αν θα δεχτεί ή όχι το αίτημα. 

2. Η νομοθετική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διαβιβάζεται στο Συμβούλιο Υπουργών και 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

3. Τα δύο αυτά όργανα μπορούν να προσαρμόσουν την πρόταση σύμφωνα με τις προτιμήσεις τους 
και να την ψηφίσουν. 

4. Όταν η νομοθετική πρόταση υιοθετηθεί και εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο Υπουργών (= συμβιβασμός), δημιουργείται  μια νέα οδηγία / ένας νέος κανονισμός. 

5. Μερικές φορές η νομοθεσία πρέπει να εφαρμοστεί εξ ολοκλήρου σε όλη την ΕΕ (= κανονισμός), 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 
ΕΝΩΣΗΣ Ή ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΠΟΥΡΓΩΝ

© European Union 2017© European Union 2017

© European Union 2017
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ενώ άλλες φορές αυτή η νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία πρέπει να μετατραπεί σε εθνική νομοθεσία 
(= οδηγία). Με τη δεύτερη διαδικασία, οι χώρες είναι συχνά ελεύθερες να καθορίσουν μόνες τους 
ορισμένους παράγοντες. Για παράδειγμα, η ΕΕ καθόρισε ότι όλοι οι γονείς στην Ένωση έχουν το 
δικαίωμα να παίρνουν τουλάχιστον 4 μήνες γονική άδεια. Κάθε κράτος μέλος μπορεί να χορηγήσει 
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από αυτό, για παράδειγμα 5 μήνες, αλλά δεν μπορεί να μειώσει το 
ελάχιστο σε 2 μήνες. 

6. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι υπεύθυνη για να ελέγχει αν τα κράτη μέλη ή οι εταιρείες εφαρμόζουν 
σωστά τους κανόνες. 

ΑΛΛΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΉ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΉΨΉΣ 
ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

- Σε περίπτωση διενέξεων ή αβεβαιότητας, παρεμβαίνει το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 

- Σε μερικές περιπτώσεις, η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή των Περιφερειών δίνουν τη γνώμη τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο Υπουργών. 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ
Όταν περισσότεροι από 1 εκατομμύριο πολίτες από τουλάχιστον 7 διαφορετικές χώρες της ΕΕ έχουν 
υπογράψει μια συγκεκριμένη πρόταση, μπορούν να ζητήσουν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τη λάβει 
υπόψη ως νομοθετική πρόταση. 

ΟΜΑΔΕΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ
Στις Βρυξέλλες υπάρχουν περίπου 30.000 εκπρόσωποι ομάδων συμφερόντων οι οποίες προσπαθούν 
να επηρεάσουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, καθεμία προς το δικό της όφελος. Υπάρχουν 
εκπρόσωποι ομάδων συμφερόντων που προωθούν τα συμφέροντα εταιρειών, ΜΚΟ ή ομάδων 
δημόσιου συμφέροντος. 

Για να υπάρχει περισσότερη διαφάνεια, ζητείται από τους εκπρόσωπους ομάδων συμφερόντων να 
εγγράφονται στο μητρώο διαφάνειας (http://ec.europa.eu/transparencyregister). Μερικές πρωτοβουλίες 
από τον μη κερδοσκοπικό τομέα έχουν στόχο να διασαφηνίσουν ποιες ομάδες είναι οι πιο δραστήριες, 
πόσα χρήματα προορίζονται στην προώθηση συμφερόντων κ.λπ.: www.lobbyfacts.eu (μόνο στα 
αγγλικά) και  https://corporateeurope.org. 
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3. ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΡΟΛΩΝ: ΜΠΕΣ ΣΤΉ ΘΕΣΉ ΕΝΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΉ ΤΟΥ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΉΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΣΥΖΉΤΉΣΉ 
Στην άσκηση «Μπες στη θέση ενός βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου» θα συζητήσουμε αρκετές 
πραγματικές υποθέσεις. Σε μερικές περιπτώσεις, οι συζητήσεις έχουν ήδη λήξει και η ΕΕ έχει αποδεχτεί 
συγκεκριμένους νόμους και κανόνες. Σε άλλες περιπτώσεις, η συζήτηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. 
Παρακάτω θα βρεις μερικές γενικές πληροφορίες και την πρόοδο που έχει σημειωθεί σε κάθε πρόταση 
πολιτικής. 
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1. ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΣΤΉΝ ΕΕ

Ποια είναι η κατάσταση; 
- 1 στους 4 Ευρωπαίους καπνίζει. 

- Το 80% των καπνιστών αρχίζει το κάπνισμα πριν από τα 18.

- 2 στους 3 καπνιστές πεθαίνουν από το κάπνισμα. 

- Κάθε χρόνο, πάνω από 6 εκατομμύρια άνθρωποι πεθαίνουν από το κάπνισμα σε ολόκληρο τον 
κόσμο. 

- Εκατομμύρια καπνιστές υποφέρουν από ασθένειες που σχετίζονται με το κάπνισμα, όπως ο 
καρκίνος. 

- Η ΕΕ εκτιμά ότι το κάπνισμα κοστίζει περίπου 25 δισεκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο στο 
σύστημα υγειονομικής περίθαλψης στην Ευρώπη. 

Ο καπνός είναι ιδιαίτερα θανατηφόρος. Συγκεκριμένα, 2 στους 3 καπνιστές πεθαίνουν λόγω του 
καπνίσματος, ενώ 1 στους 4 δεν προλαβαίνει να κλείσει τα 60. Οι περισσότεροι καπνιστές άρχισαν το 
κάπνισμα πριν να κλείσουν τα 18. Το μάρκετινγκ της καπνοβιομηχανίας στοχεύει απροκάλυπτα τους 
νέους, τους οποίους θεωρεί «αναπληρωματικούς καπνιστές», εφόσον πρέπει να αντικαταστήσουν όσους 
καπνιστές έχουν αποβιώσει. Επιπλέον, τα τσιγάρα είναι πολύ εθιστικά. Από τη στιγμή που θα ξεκινήσεις 
να καπνίζεις, είναι πολύ δύσκολο να το κόψεις. Εκτός από τη νικοτίνη, εκατοντάδες άλλα πρόσθετα 
συστατικά, όπως ζάχαρη, αμμωνία ή καταστολείς βήχα τα κάνουν ακόμα πιο εθιστικά. 

Τι κάνει η ΕΕ;
Για να αποτρέψει τους νέους από το κάπνισμα, η Ευρωπαϊκή Ένωση επικεντρώνεται στην πρόληψη (  
ώστε οι άνθρωποι να μην αρχίζουν το κάπνισμα) και στην αποθάρρυνση ( ώστε να καπνίζουν όσο το 
δυνατόν λιγότεροι άνθρωποι ή οι καπνιστές να κόψουν το κάπνισμα). 

Γι’ αυτόν τον λόγο, σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανόνες, σε κάθε πακέτο τσιγάρων που πωλείται 
στην ΕΕ υπάρχει μια συνδυαστική προειδοποίηση για την υγεία (εικόνα, προειδοποιητικό κείμενο και 
πληροφορίες σχετικά με υπηρεσίες διακοπής του καπνίσματος) στις επίσημες γλώσσες των χωρών της 
ΕΕ όπου πωλείται. Με αυτόν τον τρόπο, η ΕΕ ενημερώνει τον καταναλωτή σχετικά με τους κινδύνους του 
καπνίσματος. 

Φωτογραφία: Παραδείγματα συνδυαστικών προειδοποιήσεων για την Ελλάδα. Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή: https://ec.europa.eu/health/tobacco/law/pictorial_el 
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Επίσης, περιορίστηκαν οι διαφημίσεις καπνού. Οι διαφημιστικές εκστρατείες που προωθούν το 
κάπνισμα απαγορεύονται. 

Εκτός από τους καθορισμένους κανόνες σχετικά με την πώληση και τη διαφήμιση προϊόντων καπνού, 
η ΕΕ κάνει επίσης συστάσεις στα κράτη μέλη ώστε να απαγορεύσουν το κάπνισμα στις κρατικές 
υπηρεσίες, καθώς και σε δημόσιους και άλλους χώρους. Η τελική απόφαση, όμως, για το αν θα 
εφαρμόσουν τη σύσταση λαμβάνεται από τις ίδιες τις χώρες. 

Το 2014 η ΕΕ ενέκρινε αυστηρότερους κανόνες για τον καπνό. Οι κανόνες τέθηκαν σε ισχύ το 2016: 

- Η πώληση τσιγάρων με χαρακτηριστικές γεύσεις, όπως μέντας, απαγορεύεται πλέον. 

- Οι προειδοποιήσεις στα πακέτα των τσιγάρων πρέπει να καλύπτουν τουλάχιστον το 65% της 
επιφάνειάς τους, ενώ υπάρχει μια προκαθορισμένη σειρά συνδυαστικών προειδοποιήσεων για 
κάθε χώρα (βλ. εικόνα). 

- Υπάρχει όριο στην ποσότητα της νικοτίνης στα ηλεκτρονικά τσιγάρα. 

Στην αρχική πρόταση νόμου, περιλαμβανόταν επίσης μια πρόβλεψη για λευκά –«ουδέτερα»– πακέτα, 
όπως αυτά που χρησιμοποιούνται στην Αυστραλία, αλλά τα θεσμικά όργανα της ΕΕ δεν μπόρεσαν να 
συμφωνήσουν σε αυτό το θέμα. Επίσης, δεν μπόρεσε να περάσει η πρόταση αύξησης της ελάχιστης 
ηλικίας για αγορά καπνού στα 18 σε όλη την ΕΕ. 

Κάθε κράτος μέλος μπορεί, ωστόσο, να αποφασίσει να εφαρμόσει αυστηρότερους κανόνες. Για 
παράδειγμα, η Γαλλία αποφάσισε να καθιερώσει τα λευκά πακέτα τσιγάρων από τον Μάιο του 2016. Με 
αυτόν τον τρόπο, έγινε η δεύτερη χώρα στον κόσμο που υιοθέτησε αυτό το μέτρο, μετά την Αυστραλία. 
Οι τιμές του καπνού επίσης διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Η χώρα της ΕΕ με τα φτηνότερα τσιγάρα 
είναι η Βουλγαρία, όπου η τιμή είναι περίπου 2,60 ευρώ το πακέτο. Τα ακριβότερα τσιγάρα πωλούνται 
στην Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο, με τιμές μεγαλύτερες από τα 10 ευρώ το πακέτο. 
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2. ΜΕΓΙΣΤΉ ΕΝΤΑΣΉ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΉΣ 
     ΜΟΥΣΙΚΉΣ

Ποια είναι η κατάσταση; 
Τα τελευταία 25 χρόνια, οι φορητές συσκευές αναπαραγωγής μουσικής έχουν γίνει ιδιαίτερα δημοφιλείς. 
Η αρχή έγινε με τα walkman (κασέτες), ενώ ακολούθησαν τα discman και αργότερα οι συσκευές 
αναπαραγωγής MP3. Στις μέρες μας, οι συσκευές αναπαραγωγής μουσικής είναι συχνά εφαρμογές σε 
smartphone. Μεταξύ άλλων αιτίων, η χρήση των φορητών συσκευών αναπαραγωγής μουσικής έχει 
οδηγήσει στην εμφάνιση προβλημάτων ακοής και εμβοών σε ολοένα νεαρότερα άτομα. Σύμφωνα με 
τις έρευνες, ορισμένες προσωπικές συσκευές αναπαραγωγής μουσικής μπορούν να παράγουν τόσο 
δυνατό ήχο όσο ένα αεροπλάνο που απογειώνεται, ο οποίος μπορεί να προκαλέσει σοβαρές βλάβες. Ας 
δούμε μερικά στοιχεία:

- Η κλίμακα ντεσιμπέλ λειτουργεί ως εξής: Η βροχή ισοδυναμεί με 50 ντεσιμπέλ (dB), μια 
συζήτηση με 60 dB ενώ τα νυχτερινά κέντρα συχνά αγγίζουν τα 100 dB. Μια αύξηση 10 
ντεσιμπέλ σημαίνει ότι ο ήχος είναι 10 φορές δυνατότερος. 

- Υπολογίζεται ότι 50 έως 100 εκατομμύρια άτομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ακούν μουσική με 
προσωπική συσκευή αναπαραγωγής μουσικής (συσκευή αναπαραγωγής MP3 ή εφαρμογές 
αναπαραγωγής μουσικής σε κινητά τηλέφωνα) σε καθημερινή βάση. Το 5-10% αυτών των 
Ευρωπαίων κινδυνεύει να εμφανίσει προβλήματα ακοής, επειδή ακούει δυνατή μουσική για 
υπερβολικά μεγάλα χρονικά διαστήματα. 

- Η ακρόαση δυνατής μουσικής για υπερβολικά μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί να προκαλέσει 
εμβοές, ένα έντονο βουητό ή οξύ ήχο στο αφτί. Μακροπρόθεσμα, οι εμβοές μπορούν να 
προκαλέσουν χρόνια απώλεια ακοής. Συγκεκριμένα, 1 στους 5 νέους υποφέρει ήδη από εμβοές, 
ενώ 1 στους 3 υποφέρει περιστασιακά από αυτές.

- Ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι τα ακουστικά που τοποθετούνται μέσα στον ακουστικό πόρο, 
επειδή φέρνουν τον ήχο πιο βαθιά στο αυτί. 

- Η απώλεια της ακοής δεν είναι αναστρέψιμη. 

- Για να ακούς μουσική με ασφάλεια: Στα 80 dB μπορείς να ακούς μουσική το πολύ 40 ώρες την 
εβδομάδα ή στα 89 dB μπορείς να ακούς μουσική το πολύ 5 ώρες την εβδομάδα. 

Φωτογραφία: Mimagephotos
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Τι κάνει η ΕΕ;
Η Ευρωπαϊκή Ένωση προστατεύει την ακοή μας. Μετά την ερευνητική απόδειξη των επιπτώσεων της 
μακροπρόθεσμης ακρόασης δυνατής μουσικής, η ΕΕ αποφάσισε να αναλάβει δράση. Από τον Μάρτιο 
του 2013 προτείνεται το ακόλουθο πρότυπο για όλες τις προσωπικές, φορητές συσκευές αναπαραγωγής 
μουσικής, συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών σε κινητά τηλέφωνα:

- Οι προσωπικές συσκευές αναπαραγωγής μουσικής που πωλούνται στην ΕΕ θα πρέπει να έχουν 
σταθερή μέγιστη ένταση ύψους 85 dB.

- Οι χρήστες μπορούν να αυξάνουν την ένταση στα 100 dB χειροκίνητα. Όταν κάνουν κάτι τέτοιο, 
θα λαμβάνουν μια προειδοποίηση για τους κινδύνους στην ακοή τους έπειτα από κάθε 20 ώρες 
ακρόασης. 

Αυτό το ευρωπαϊκό πρότυπο είναι εθελοντικό. Ωστόσο, τα πρότυπα της ΕΕ συνήθως μετατρέπονται σε 
νέο τρόπο μέτρησης στον σχετικό κλάδο δραστηριότητας.
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3. ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΔΉΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ποια είναι η κατάσταση; 
- Οι εκλογές είναι η στιγμή όπου οι πολίτες αποφασίζουν ποιος θα τους εκπροσωπεί στο επίπεδο 

διαμόρφωσης πολιτικών. Ωστόσο, ολοένα λιγότεροι Ευρωπαίοι ψηφίζουν στις ευρωεκλογές. Το 
ποσοστό έπεσε από 65% το 1979 σε 42,6% το 2014. Η χαμηλή συμμετοχή είναι αποτέλεσμα του 
γεγονότος ότι πολλά άτομα δεν «ενδιαφέρονται για την πολιτική» ή δηλώνουν ότι «η ψήφος μου 
δεν αλλάζει τίποτα». Η μεγαλύτερη αποχή στις ευρωεκλογές σημειώθηκε στους νέους (ηλικίας 
από 18 έως 24 ετών). 

- Οι περισσότεροι Ευρωπαίοι δεν έχουν υποχρέωση ψήφου. Η υποχρεωτική ψηφοφορία 
εφαρμόζεται μόνο στο Βέλγιο, την Ελλάδα και το Λουξεμβούργο. Σε όλα τα άλλα κράτη μέλη 
της ΕΕ, οι πολίτες έχουν δικαίωμα, και όχι υποχρέωση, ψήφου. Από το 2017 η ψηφοφορία δεν 
είναι υποχρεωτική για τους Κύπριους πολίτες. 

- Ορισμένες ειδήσεις, ιδίως αυτές που διαδίδονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είναι ψευδείς 
ειδήσεις. Η ειδική ομάδα East StratCom, ένας ευρωπαϊκός οργανισμός, εντόπισε 2.500 ψευδείς 
ειδήσεις σχετικά με την Ευρώπη, τις ευρωπαϊκές χώρες και την ΕΕ, σε 18 γλώσσες, στη διάρκεια 
μιας περιόδου 15 μηνών (2016-17). Αυτές οι ψευδείς ειδήσεις επηρεάζουν την εικόνα που έχουν 
οι πολίτες για την ΕΕ (συχνά με αρνητικό τρόπο). Αυτό μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες. Κατά 
την εκστρατεία πριν από το δημοψήφισμα για το Brexit, για παράδειγμα, διαδόθηκαν πολλές 
ψευδείς πληροφορίες για την ΕΕ και για τα πιθανά πλεονεκτήματα αποχώρησης από αυτήν. Αυτό 
μπορεί να οδηγήσει σε σύγχυση τους πολίτες και να τους κάνει να βασίσουν την ψήφο τους σε 
ανακριβή πληροφόρηση. 

Τι κάνει η ΕΕ;
Οι Ευρωπαίοι πολίτες εκλέγουν ένα νέο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάθε πέντε χρόνια, από το 1979. 
Οι κοινοί κανόνες της ΕΕ είναι ότι οι εκλογές πρέπει να γίνονται με μυστική, άμεση και καθολική 
ψηφοφορία (μία ψήφος για κάθε ενήλικα). Θα πρέπει επίσης να βασίζονται στην αναλογική 
εκπροσώπηση. Πέρα από αυτούς τους κοινούς κανόνες, οι εκλογικοί νόμοι αποφασίζονται σε εθνικό 
επίπεδο και μπορεί να παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές. Επίσης, οι πολίτες μπορούν να ψηφίζουν 
μόνο υποψηφίους από τη χώρα τους ή από τις εκλογικές τους περιφέρειες. Η απόφαση για το δικαίωμα 
ή την υποχρέωση ψήφου ανήκει επίσης στα κράτη μέλη. 

© Ευρωπαϊκή Ένωση 2017 – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
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Τα τελευταία χρόνια, έχουν ήδη υπάρξει ορισμένες νέες πρωτοβουλίες ώστε να ενδιαφερθούν 
περισσότερο οι πολίτες για τις ευρωπαϊκές πολιτικές και να γίνει δημοκρατικότερη η ΕΕ:

- Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: Αν τουλάχιστον 1 εκατομμύριο Ευρωπαίοι από 7 κράτη 
μέλη το λιγότερο υπογράψουν μια πρωτοβουλία, μπορούν να ζητήσουν από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή να καταρτίσει σχετική νομοθετική πρόταση. 

- «Κορυφαίοι υποψήφιοι»: Στις τελευταίες εκλογές του 2014, κάθε πολιτική ομάδα στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο όρισε έναν «κορυφαίο υποψήφιο». Η συμφωνία ήταν ότι ο υποψήφιος της ομάδας 
που θα εξασφάλιζε τις περισσότερες έδρες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα γινόταν Πρόεδρος 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο υποψήφιος αυτός ήταν εν τέλει ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, ο οποίος 
ορίστηκε κορυφαίος υποψήφιος από τη μεγαλύτερη ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. 

Έχουν προταθεί και άλλες ιδέες ενθάρρυνσης της συμμετοχής των πολιτών στις ευρωεκλογές, οι οποίες 
δεν έχουν εφαρμοστεί ακόμα. Για παράδειγμα: 

- Μια πανευρωπαϊκή εκλογική περιφέρεια, ώστε οι υποψήφιοι για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
να μπορούν να εκλέγονται πλέον από όλους τους Ευρωπαίους πολίτες και όχι μόνο από τους 
πολίτες της χώρας ή της εκλογικής τους περιφέρειας. 

- Η άμεση εκλογή του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (ακολουθώντας το παράδειγμα 
της άμεσης εκλογής του Προέδρου των ΗΠΑ). 

Μια άλλη ιδέα είναι να γίνει υποχρεωτική η ψηφοφορία στις ευρωεκλογές. Το σκεπτικό αυτής της ιδέας 
είναι ότι η μεγαλύτερη συμμετοχή στις εκλογές είναι ο μόνος τρόπος να διαμορφωθεί μια ακριβής 
εικόνα των προτιμήσεων των πολιτών. Όλα αυτά με την ελπίδα ότι οι εκλογείς θα ενημερώνονται 
επαρκώς, προτού ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται επίσης ότι η 
ψηφοφορία δεν θα απαγορεύεται σε κανέναν. Ωστόσο, τα περισσότερα κράτη μέλη θεωρούν την ψήφο 
δικαίωμα και όχι υποχρέωση, και δίνουν στους πολίτες την ελευθερία να μην ψηφίζουν. 

Η ψήφος βάσει σωστής πληροφόρησης έχει καίρια σημασία. Το 2015 δημιουργήθηκε η ειδική ομάδα 
East StratCom, για να αντιμετωπίσει τις ψευδείς ειδήσεις σχετικά με την ΕΕ. Ο οργανισμός αυτός 
παρακολουθεί, αναλύει και αντιδρά στις ψευδείς ειδήσεις για την ΕΕ, οι οποίες προέρχονται κυρίως από 
τη Ρωσία. Η ΕΕ δεν τιμωρεί τη διάδοση ψευδών πληροφοριών, επειδή έχει υπογράψει την Οικουμενική 
Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Στη συνθήκη αυτή περιλαμβάνεται η ελευθερία 
έκφρασης, πρόσβασης σε πληροφόρηση και η ελευθερία του Τύπου. Ελευθερία του Τύπου σημαίνει 
ότι τα ελεύθερα και ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης μπορούν να μεταδίδουν ειδήσεις χωρίς φόβο, ούτε 
παρεμβάσεις, διώξεις ή διακρίσεις. 

  Περισσότερες πληροφορίες για το ευρωπαϊκό εκλογικό σύστημα:  
www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/el/FTU_1.3.4.pdf  

 Ιστότοπος σχετικά με τις ψευδείς ειδήσεις για την ΕΕ από την ειδική ομάδα East StratCom: 
euvsdisinfo.eu/ (μόνο στα αγγλικά, τα γερμανικά και τα ρωσικά)
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4. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΟΚΙΜΕΣ

Ποια είναι η κατάσταση; 
Εδώ και χρόνια, οι οργανώσεις υποστήριξης των δικαιωμάτων των ζώων μάχονται για τα δικαιώματα 
των ζώων στα εργαστήρια δοκιμών. Μερικές φορές αυτές οι δοκιμές δεν είναι απαραίτητες, ούτε 
εξυπηρετούν κάποιον «υψηλότερο σκοπό», όπως συχνά συμβαίνει στη βιομηχανία καλλυντικών. Οι 
δοκιμές στα ζώα μπορεί να είναι απαραίτητες ωστόσο:

- για τη συγκέντρωση γνώσεων σχετικά με τους ανθρώπους και τα ζώα (επιστημονική έρευνα)

- για την ανάπτυξη και την παραγωγή φαρμάκων που στοχεύουν στην προστασία και τη 
βελτίωση της υγείας ανθρώπων και ζώων

- για να δοκιμαστεί η ασφάλεια των προϊόντων

- για να μάθουμε πώς να περιθάλπουμε ανθρώπους και ζώα (εκπαίδευση)

Τι κάνει η ΕΕ;
Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν επιθυμεί να υποφέρουν χωρίς λόγο τα ζώα. Γι’ αυτόν τον λόγο, η ΕΕ έχει ήδη 
θεσπίσει μια σειρά κανόνων για τη βελτίωση της μεταχείρισης των ζώων. Σε αυτούς περιλαμβάνεται η 
απαγόρευση των δοκιμών σε ζώα για καλλυντικά (από το 2004) και για συστατικά καλλυντικών (από το 
2009). Επίσης, το εμπόριο καλλυντικών προϊόντων που έχουν παρασκευαστεί με δοκιμές σε ζώα έχει 
απαγορευτεί από το 2013 στην ΕΕ. Επομένως, η νομοθετική πρόταση στην άσκηση μοιάζει πολύ με 
τους πραγματικούς κανόνες της ΕΕ. 
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Ποια είναι η κατάσταση; 
Η ΕΕ θέλει να συγχωνεύσει όσο το δυνατόν περισσότερο τις διαφορετικές οικονομίες των κρατών 
μελών σε μία οικονομία μεγάλου μεγέθους, δημιουργώντας μια αληθινή ενιαία αγορά. Σε μια οικονομία 
τέτοιου είδους, είναι σημαντικό για τους πολίτες να μπορούν να εργαστούν σε οποιαδήποτε χώρα χωρίς 
γραφειοκρατικά εμπόδια. Αυτήν τη στιγμή υπάρχουν στην ΕΕ περίπου 2 εκατομμύρια κενές θέσεις 
εργασίας που δεν μπορούν να καλυφθούν. Το 2014 μόνο το 3% περίπου όλων των Ευρωπαίων πολιτών 
(15,3 εκατομμύρια άτομα) ζούσε σε άλλη χώρα της ΕΕ (σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat). 

Τι κάνει η ΕΕ;
Κάθε πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να εργάζεται (και να μένει) σε οποιαδήποτε άλλη χώρα 
της ΕΕ χωρίς να χρειάζεται άδεια εργασίας. Επιπλέον, οι εργαζόμενοι από άλλα κράτη μέλη θα πρέπει 
να έχουν την ίδια μεταχείριση με τους εργαζομένους που είναι υπήκοοι του συγκεκριμένου κράτους 
μέλους, δηλαδή ίδιους όρους απασχόλησης (μισθό, άδεια κ.λπ.) με τους πολίτες της συγκεκριμένης 
χώρας. Οι εργαζόμενοι αυτοί πληρώνουν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (φόρους) στη χώρα 
φιλοξενίας και έχουν τις ίδιες κοινωνικές και φορολογικές παροχές με τους πολίτες της χώρας. 

Ωστόσο, σε μερικές χώρες υπάρχουν περιορισμοί στην ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων για 
πολίτες νέων κρατών μελών. Αυτοί ισχύουν προς το παρόν μόνο για τους πολίτες της Κροατίας. Οι 
περιορισμοί πρέπει να καταργηθούν έως τον Ιούλιο του 2020 το αργότερο. 

Η ΕΕ θέλει να δημιουργήσει ένα περιβάλλον που ενισχύει την κινητικότητα των εργαζομένων στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Μερικές από τις σχετικές δράσεις της είναι η ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης 
ασθένειας, ο συντονισμός των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης και οι ρυθμίσεις των 
συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων. 

Για όσους στέλνει ο εργοδότης τους προσωρινά σε άλλη χώρα με σκοπό την παροχή υπηρεσιών (  
αποσπασμένους εργαζομένους) ή για διασυνοριακούς εργαζομένους που ζουν στη χώρα τους αλλά 
εργάζονται σε άλλο κράτος μέλος ισχύουν άλλοι κανόνες. 

5. ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΑΛΛΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΤΉΣ ΕΕ –  
     ΕΛΕΥΘΕΡΉ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
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6. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ; 

Ποια είναι η κατάσταση; 
Η ΕΕ είναι ένας εμπορικός γίγαντας. Το εμπόριο εντός και εκτός αυτής αποτελεί περίπου το 1/5 του 
παγκόσμιου εμπορίου. Ωστόσο, στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής, τα κράτη μέλη της ΕΕ συχνά 
έχουν διαφορετικές απόψεις και η ΕΕ δεν έχει δικό της στρατό ώστε να ακουστεί η φωνή της στην 
παγκόσμια πολιτική σκηνή. Η εξωτερική πολιτική και η άμυνα εξακολουθούν να αποτελούν εθνικά 
θέματα, και οι σχετικές τελικές αποφάσεις παίρνονται από τα κράτη μέλη. 

Τι κάνει η ΕΕ;
Από την αρχή της ευρωπαϊκής συνεργασίας τη δεκαετία του 1950, ήδη υπήρχαν προτάσεις για τη 
δημιουργία ευρωπαϊκού στρατού. Τα σχέδια αυτά, ωστόσο, δεν πραγματοποιήθηκαν ποτέ. Κάθε κράτος 
μέλος έχει τον δικό του στρατό και αποφασίζει αυτόνομα αν, πώς και πότε θα τον χρησιμοποιήσει. 

Η ΕΕ διαθέτει όμως αρκετά μέσα για να επεμβαίνει σε καταστάσεις κρίσης σε πεδία συγκρούσεων: 

- Από το 2007 η ΕΕ διατηρεί μάχιμες μονάδες. Αυτήν τη στιγμή υπάρχουν 18 μάχιμες μονάδες, 
οι οποίες αποτελούνται από 1,500 άνδρες και γυναίκες η καθεμία. Μπορούν να σταλούν για 
στρατιωτικές επεμβάσεις σε καταστάσεις κρίσης και βρίσκονται υπό ευρωπαϊκό έλεγχο. Το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρέπει να αποφασίσει ομόφωνα την αποστολή τους. 

- Υπάρχουν επίσης ειδικές αποστολές της ΕΕ εκτός της Ένωσης, οι οποίες χρησιμοποιούνται 
για τη διατήρηση της ειρήνης, την πρόληψη των συγκρούσεων και τη διεθνή ασφάλεια. Τα 
στρατεύματα συμμετέχουν σε δύο τύπους αποστολών:

- σε ειρηνικές αποστολές (π.χ. εκπαίδευση αστυνομικών δυνάμεων)

- σε στρατιωτικές αποστολές (π.χ. δράσεις κατά της πειρατείας)

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφασίζει ξεχωριστά για κάθε ειδική αποστολή. Οι χώρες μπορούν 
να συμμετέχουν εθελοντικά. Η ΕΕ έχει ήδη πραγματοποιήσει περίπου 20 στρατιωτικές 
επιχειρήσεις για ειρηνικούς σκοπούς. Μερικά γνωστά παραδείγματα είναι η ανοικοδόμηση στο 
νησί Σουμάτρα της Ινδονησίας μετά το τσουνάμι και η καταπολέμηση της πειρατείας στο Κέρας 
της Αφρικής. 

44  /  EUROPE@SCHOOL



Μια πολύ σημαντική πληροφορία είναι ότι οι παρεμβάσεις της ΕΕ γίνονται πάντα στο πλαίσιο των 
οδηγιών των Ήνωμένων Εθνών (ΟΉΕ) και σε στενή συνεργασία με το NATO (τον Οργανισμό 
Βορειοατλαντικού Συμφώνου). 

Η συνεργασία στις εξωτερικές υποθέσεις και στην πολιτική άμυνας αυξάνεται, ωστόσο: 

- Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας εξασφαλίζει τις κοινές αγορές στρατιωτικού εξοπλισμού 
ή την κοινή έρευνα στην αμυντική τεχνολογία από τα κράτη μέλη. Με αυτήν τη συνεργασία, τα 
κράτη μέλη μπορούν να μειώσουν τις σχετικές δαπάνες. 

- Η ΕΕ απέκτησε πρόσφατα το δικό της «Υπουργείο Εξωτερικών», την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ), η οποία συντονίζει της ενέργειες των χωρών της Ένωσης. 

Ωστόσο, δεν υπάρχει πραγματική ευρωπαϊκή αμυντική πολιτική. Πολλά κράτη μέλη δεν θεωρούν ότι 
πρέπει να εκχωρήσουν την αρμοδιότητα απόφασης για θέματα εξωτερικής πολιτικής στην ΕΕ. Επίσης, 
μερικές φορές, τα κράτη μέλη έχουν διαφορετικές απόψεις για τον ρόλο της ΕΕ στον κόσμο.  
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7. Ή ΕΕ ΚΑΙ Ή ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΉ ΤΟΥ ΠΛΑΝΉΤΉ

Ποια είναι η κατάσταση; 
- Η Γη είναι ήδη 1°C θερμότερη από την εποχή της Βιομηχανικής Επανάστασης. Είναι κατά 99% 

βέβαιο ότι ο λόγος γι’ αυτό είναι η ανθρώπινη δραστηριότητα και, συγκεκριμένα, η εκπομπή 
αερίων του θερμοκηπίου. 

- Αν υπάρξει αύξηση 2°C, δεν θα μπορούμε πλέον να ελέγξουμε τις συνέπειες (πλημμύρες, 
έντονες καταιγίδες, άνοδο της στάθμης της θάλασσας κ.λπ.).

- Περισσότερο από το 80% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από την ΕΕ αποτελεί άμεση 
συνέπεια της κατανάλωσης και παραγωγής ενέργειας.

- Η ΕΕ είναι υπεύθυνη για το 11% των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Η θερμοκρασία της Γης αυξάνεται. Αυτό οφείλεται στη μαζική χρήση ορυκτών καυσίμων (όπως βενζίνης 
και ντίζελ στις μεταφορές, άνθρακα στους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής και αερίου για θέρμανση), τα 
οποία εκπέμπονται κυρίως από τις δυτικές χώρες. Αυτό έχει επισημανθεί εδώ και χρόνια σε εκθέσεις 
από τη Διακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC) του ΟΗΕ, οι οποίες έχουν καταρτιστεί 
από επιστήμονες σε όλο τον κόσμο. Αυτή η αύξηση της θερμοκρασίας έχει ήδη προκαλέσει άνοδο της 
στάθμης της θάλασσας, ισχυρότερες και περισσότερες καταιγίδες, περισσότερες ξηρασίες και δασικές 
πυρκαγιές, καθώς και μεγαλύτερες πλημμύρες, τόσο στην Ευρώπη, όσο και παγκοσμίως. 

Τι κάνει η ΕΕ;
Η ΕΕ αναγνωρίζει ότι η ολιγωρία στην αντιμετώπιση της υπερθέρμανσης του πλανήτη θα στοιχίσει (έως 
και 10 φορές) περισσότερο από την άμεση ανάληψη δράσης. Γι’ αυτόν τον λόγο έλαβε μέτρα. 

Έως το 2020, θα εξακολουθήσει να ισχύει το σχέδιο «20-20-20». Στόχος είναι, έως το 2020:

- να αυξηθεί η χρήση της ανανεώσιμης ενέργειας (τουλάχιστον 20% όλης της ηλεκτροπαραγωγής 
θα πρέπει να προέρχεται από την ηλιακή ή την αιολική ενέργεια, για παράδειγμα).

- να μειωθούν οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (κατά 20% σε σχέση με το 1990).

- να μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας (κατά 20% σε σχέση με το 1990).

Φωτογραφία: Bill Gabbert
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Στο μεταξύ, έχει συναφθεί νέα συμφωνία η οποία θα ισχύσει έως το 2030. Θα πρέπει να 
πραγματοποιηθούν προσπάθειες με επίκεντρο:

- την αύξηση της ανανεώσιμης ενέργειας (τουλάχιστον 27% έως το 2030)

- τη μείωση των εκπομπών π.χ. μείωση των βιομηχανικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα 
(κατά 40% έως το 2030)

- τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης, τη μεγαλύτερη απόδοση των συσκευών και την καλή 
μόνωση των σπιτιών (μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης κατά τουλάχιστον 27% έως το 
2030)

Η μακροπρόθεσμη στρατηγική της ΕΕ, ο χάρτης πορείας για χαμηλά επίπεδα ανθρακούχων εκπομπών, 
αποσκοπεί στη μείωση των εκπομπών κατά 80% έως το 2050. 

Καθώς οι επιπτώσεις της υπερθέρμανσης του πλανήτη είναι ήδη ορατές, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει 
δημοσιεύσει μία στρατηγική της ΕΕ για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Τα κράτη μέλη πρέπει 
να καταρτίσουν εθνικά σχέδια δράσης για να προετοιμαστούν για τις αναπόφευκτες επιπτώσεις της 
κλιματικής αλλαγής. Τα σχέδια αυτά προβλέπουν, λόγου χάρη, την κατασκευή φραγμάτων για προστασία 
από τις καταιγίδες. 

Επίσης, το 2015, η ΕΕ διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στις διεθνείς διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία του 
Παρισιού, μία νομικά δεσμευτική συμφωνία σχετικά με τη δράση κατά της υπερθέρμανσης του πλανήτη. 
Η ΕΕ επικύρωσε τη συμφωνία του Παρισιού τον Οκτώβριο του 2016. Στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας, 
οι χώρες δεσμεύτηκαν να προσπαθήσουν να συγκρατήσουν την αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη 
κάτω από τους 2°C και ιδανικά κάτω από τους 1,5°C. Η συμφωνία του Παρισιού τέθηκε σε ισχύ τον 
Νοέμβριο του 2016. 

47  /  EUROPE@SCHOOL



8. ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΉΝ ΕΥΡΩΠΉ 

Ποια είναι η κατάσταση; 
Ο αυξημένος αριθμός των συγκρούσεων σε παγκόσμιο επίπεδο έχει προκαλέσει την αύξηση του 
αριθμού των ανθρώπων που εγκαταλείπουν τα σπίτια τους. Σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία 
των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, παρακολουθούμε τα υψηλότερα ποσοστά εκτόπισης 
πληθυσμού που έχουν καταγραφεί ποτέ: ένας πρωτοφανής αριθμός ανθρώπων παγκοσμίως (65,6 
εκατομμύρια) έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους (2017). Με το 17% των μεταναστών* 
παγκοσμίως να βρίσκονται στην Ευρώπη, οι ευρωπαϊκές χώρες είδαν μία απότομη αύξηση των 
εισερχόμενων μεταναστών το 2015 και μία συνακόλουθη αύξηση του αριθμού των αιτήσεων ασύλου* 
από το 2015 και έπειτα. Κάθε κράτος μέλος αντιμετώπισε με τον δικό του τρόπο αυτή την ξαφνική 
αύξηση. Ωστόσο, καθώς όλες οι χώρες ανήκουν στην ΕΕ και, επομένως, οι περισσότερες εξ αυτών 
μοιράζονται ανοικτά σύνορα, η πολιτική ενός κράτους μέλους αναπόφευκτα επηρεάζει και τα υπόλοιπα. 
Επομένως, προέκυψε η ανάγκη μίας συνολικής προσέγγισης καθοδηγούμενης από την ΕΕ. 

Η Ευρώπη φυλάσσει πολύ αυστηρά τα εξωτερικά της σύνορα και για αυτόν τον λόγο συχνά αποκαλείται 
«φρούριο Ευρώπη». Κατά συνέπεια, οι μετανάστες καταβάλλουν (υπέρογκα) ποσά στους διακινητές 
ανθρώπων για να περάσουν λαθραία στην ΕΕ μέσω επικίνδυνων οδών. Μία από τις πιο γνωστές οδούς 
είναι η Μεσόγειος Θάλασσα, την οποία διασχίζουν όσοι θέλουν να μεταβούν στην Ευρώπη, συχνά 
κάτω από επικίνδυνες συνθήκες. Σύμφωνα με το πρόγραμμα καταγραφής νεκρών και αγνοουμένων 
μεταναστών (Missing Migrants Project), αυτή η οδός έχει στοιχίσει τη ζωή σε 20.172 ανθρώπους από τις 
αρχές του 2014 έως τον Οκτώβριο του 2017. 

        *Βασικοί όροι:

Μετανάστης: κάθε άτομο που εγκαταλείπει τη χώρα καταγωγής του/της για οποιονδήποτε 
λόγο. Αυτός είναι ο γενικός όρος. 

Πρόσφυγας: ο πρόσφυγας είναι μια ειδική κατηγορία μετανάστη: πρόκειται για ένα άτομο 
που έχει εξαναγκαστεί να εγκαταλείψει τη χώρα του/της λόγω δίωξης, πολέμου ή βίας. Ο 
πρόσφυγας έχει βάσιμους λόγους να φοβάται τη δίωξη λόγω φυλής, θρησκείας, εθνικότητας, 
πολιτικών απόψεων ή συμμετοχής σε συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα.

Αιτών άσυλο: όταν οι πρόσφυγες αναζητούν καταφύγιο σε μία άλλη χώρα, υποβάλλουν 
αίτηση ασύλου, που συνίσταται στο δικαίωμα τους να αναγνωριστούν ως πρόσφυγες και να 
λάβουν νομική προστασία και υλική συνδρομή. Κατά τη διάρκεια εξέτασης της αίτησής τους, 
οι πρόσφυγες αυτοί αποκαλούνται «αιτούντες άσυλο».

Φωτογραφία από FreedomHouse

48  /  EUROPE@SCHOOL



Τι κάνει η ΕΕ;
Κάθε κράτος της ΕΕ έχει τη δική του πολιτική ασύλου. Ωστόσο, το κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου (ΚΕΣΑ) 
ορίζει κοινά ελάχιστα πρότυπα για τη μεταχείριση όλων των αιτούντων άσυλο και των αιτήσεων για όλα τα 
κράτη μέλη (γνωστό επίσης και ως κανονισμός του Δουβλίνου), όπως: 

- Το πρώτο κράτος μέλος της ΕΕ στο οποίο εισέρχεται ο μετανάστης είναι υπεύθυνο για την εξέταση 
της αίτησης ασύλου του. 

- Όλοι οι αιτούντες άσυλο έχουν δικαίωμα στέγης, τροφής και βασικών υπηρεσιών υγείας, ενόσω 
εξετάζεται η αίτηση ασύλου τους. Υπεύθυνο για την παροχή στέγης, τροφής και βασικών υπηρεσιών 
υγείας είναι το κράτος μέλος που εξετάζει την αίτησή τους.

- Οι μετανάστες μπορούν να υποβάλουν μόνο μία αίτηση ασύλου στην ΕΕ. Εάν ένα κράτος μέλος 
απορρίψει την αίτησή τους, δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση ασύλου σε κανένα άλλο κράτος 
μέλος. Για να ελεγχθεί κάτι τέτοιο, τα δακτυλικά αποτυπώματα κάθε αιτούντα άσυλο καταχωρούνται 
στη βάση δεδομένων Eurodac. 

Ως αντίδραση στην αιφνίδια, εκτεταμένη και ανεξέλεγκτη άφιξη μεταναστών και αιτούντων άσυλο που 
σημειώθηκε το 2015, η ΕΕ επιστράτευσε αρκετά προσωρινά μέτρα αντιμετώπισης της κρίσης: 

- Το 2015, σε μια προσπάθεια κατανομής των δαπανών στέγασης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
δρομολόγησε σχέδιο μετεγκατάστασης των αιτούντων άσυλο σε όλα τα κράτη μέλη. Αυτό το σχέδιο 
μετεγκατάστασης προέβλεπε ότι 160.000 αιτούντες άσυλο από την Ερυθραία, το Ιράκ και τη Συρία, 
οι οποίοι βρίσκονταν στην Ιταλία και την Ελλάδα, θα μετεγκαθίσταντο στα υπόλοιπα κράτη μέλη 
με σκοπό την ανακούφιση των χωρών του Νότου. Αυτή η μετεγκατάσταση θα γινόταν με βάση τον 
πληθυσμό και την οικονομική κατάσταση κάθε κράτους μέλους. Επιπλέον, η ΕΕ δημιούργησε τα 
κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης, τα λεγόμενα «hotspots», σε μέρη όπου καταφτάνει μεγάλος 
αριθμός αιτούντων άσυλο, π.χ. στην Ελλάδα και την Ιταλία. Σε αυτά τα κέντρα, πραγματοποιείται η 
καταγραφή και η λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων των αιτούντων άσυλο. 

- Το σχέδιο μετεγκατάστασης δεν είχε την επιτυχία που ανέμενε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι 
μετανάστες συνέχιζαν να καταφτάνουν στην ΕΕ. Για να ανακόψει τις ροές μεταναστών, η ΕΕ 
προχώρησε στη σύναψη συμφωνίας με την Τουρκία τον Απρίλιο του 2016: στο πλαίσιο της 
συμφωνίας αυτής, για κάθε μεμονωμένο μετανάστη που αποστέλλεται από την Ελλάδα στην 
Τουρκία, οι τουρκικές αρχές θα αποστέλλουν έναν πρόσφυγα στην ΕΕ. Στους μετανάστες από 
την Ελλάδα περιλαμβάνονται όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για χορήγηση ασύλου ή έχουν 
αποσύρει τις αιτήσεις ασύλου. Ως αντάλλαγμα για τη συμμετοχή της στη συμφωνία, η ΕΕ καταβάλλει 
στην Τουρκία 6 δισεκατομμύρια ευρώ για τη στέγαση των προσφύγων εντός της επικράτειάς της. 

- Άλλα μέτρα περιελάμβαναν: 

- επέκταση των επιχειρήσεων στη θάλασσα

- πρόληψη μεταναστευτικών κυμάτων , μεταξύ άλλων, μέσω της παροχής στήριξης στις χώρες 
προέλευσης των μεταναστών

- αποτελεσματικότερη καταπολέμηση των διακινητών ανθρώπων

Τα γεγονότα από το 2015 και έπειτα έχουν ασκήσει πιέσεις όχι μόνο στα συστήματα χορήγησης ασύλου 
πολλών κρατών μελών και στον χώρο Σένγκεν, αλλά και συνολικά στο κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου. 
Αυτό έχει αναδείξει ιδίως τις αδυναμίες του συστήματος του Δουβλίνου. 

Για τον λόγο αυτό, τον Απρίλιο του 2016, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατάρτισε ένα νέο σχέδιο για τη ριζική 
μεταρρύθμιση του ισχύοντος κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου. Το σχέδιο συνίσταται σε ένα 
πρόγραμμα μόνιμης μετεγκατάστασης, ώστε όλα τα κράτη μέλη να βοηθούν το ένα το άλλο σε μελλοντικές 
μεταναστευτικές κρίσεις, ανεξάρτητα με το πού συγκεντρώνονται οι εισροές μεταναστών. Επιπρόσθετα, το 
σχέδιο προβλέπει νόμιμες δυνατότητες εισόδου στην ΕΕ. Στην παρούσα φάση (φθινόπωρο 2017), το σχέδιο 
συζητείται περαιτέρω από τα κράτη μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 
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9. Ή ΕΕ ΚΑΙ Ή ΠΑΙΔΙΚΉ ΕΡΓΑΣΙΑ 

Ποια είναι η κατάσταση; 
- 150 εκατομμύρια παιδιά ηλικίας 4-6 ετών παγκοσμίως εργάζονται υπό άθλιες συνθήκες, με 

αποτέλεσμα συχνά να εμποδίζεται η φοίτησή τους στο σχολείο. 

- Μόλις 1 στα 5 παιδιά-εργάτες πληρώνονται, συνήθως πενιχρά. 

- Τα παιδιά εργάζονται κυρίως στη γεωργία, αλλά και σε εργοστάσια και υφαντουργεία. 

- Η παιδική εργασία είναι συχνό φαινόμενο στην Αφρική, την Ασία και τη Λατινική Αμερική. 

- Η απαγόρευση της παιδικής εργασίας σε παγκόσμιο επίπεδο θα ισοδυναμούσε με οικονομική 
ανάπτυξη 20% (σύμφωνα με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας).

Τι κάνει η ΕΕ;
Κατά τη διάρκεια της Βιομηχανικής Επανάστασης, η παιδική εργασία ήταν πολύ σύνηθες φαινόμενο 
στην Ευρώπη. Οι διαδηλώσεις κατά της παιδικής εργασίας άρχισαν να εντείνονται μόλις στα τέλη του 
19ου αιώνα και η παιδική εργασία τελικά εξαφανίστηκε από την ευρωπαϊκή σκηνή με τη θέσπιση της 
υποχρεωτικής εκπαίδευσης. 

Στις μέρες μας, η παιδική εργασία απαγορεύεται στην ΕΕ (μολονότι εξακολουθεί να υπάρχει σε κάποιες 
περιοχές). Ωστόσο, προϊόντα που κατασκευάζονται από παιδιά πωλούνται ακόμα στην ΕΕ. Επομένως, είναι 
πιθανό τα ρούχα που φοράς ή τα πλακάκια πάνω στα οποία περπατάς να έχουν κατασκευαστεί από παιδιά. 

Στη δεκαετία του 1990, πολλοί εντός της ΕΕ ζητούσαν τη συμπερίληψη των κοινωνικών συνθηκών 
στους κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ). Κάτι τέτοιο θα σήμαινε την απαγόρευση 
της παιδικής εργασίας και τη θέσπιση κάποιων ελάχιστων δικαιωμάτων για όλους τους εργάτες. Ωστόσο, 
οι αναπτυσσόμενες χώρες τάχθηκαν σθεναρά ενάντια αυτής της ιδέας, υποστηρίζοντας ότι ήταν ένας 
τρόπος για τα πλουσιότερα κράτη να αποκλείσουν τα προϊόντα των αναπτυσσόμενων χωρών από τις 
αγορές τους. Αυτή η κοινωνική ρήτρα ήταν ένα πολύ ευαίσθητο ζήτημα και δεν συμπεριλήφθηκε ποτέ 
στο εγχειρίδιο κανόνων του ΠΟΕ. 

Εν τω μεταξύ, έγιναν αρκετές νέες προσπάθειες για την απαγόρευση της πώλησης προϊόντων παιδικής 
εργασίας, με την τελευταία να καταγράφεται στην Ολλανδία την περίοδο 2007-2010. Η συγκεκριμένη 
προσπάθεια δεν στηρίχθηκε αρκετά από τα υπόλοιπα κράτη μέλη. 

Φωτογραφία από την Diana Kosaric
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10. ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΉΤΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ποια είναι η κατάσταση; 
- Το 2008 υπήρχαν μόλις 800 εφαρμογές Android. Στις αρχές του 2015 ο αριθμός αυτός έφτασε 

ήδη το 1,5 εκατομμύριο και έως το 2017 αυξήθηκε στα 3,5 εκατομμύρια.

- Πάνω από το 65% των ενηλίκων στην ΕΕ διαθέτουν smartphone. 

- Το 2016 το 71% του πληθυσμού της ΕΕ χρησιμοποιούσε το Διαδίκτυο σε καθημερινή βάση. Το 
2006 το ποσοστό αυτό ήταν μόλις 31%.

- Το Facebook, το Google και το Instagram, μεταξύ άλλων, πωλούν φωτογραφίες και βίντεο που 
αναρτώνται ή προσωπικά δεδομένα των χρηστών σε εταιρείες. 

Το Διαδίκτυο έχει αλλάξει ριζικά την καθημερινότητά μας. Το χρησιμοποιούμε συλλογικά ολοένα και 
περισσότερο και είμαστε πολύ ενεργοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε κάθε είδους εφαρμογή. 
Υπάρχει, όμως, και η άλλη όψη του νομίσματος: το Διαδίκτυο δεν προσφέρει μόνο δυνατότητες στους 
ιδιώτες χρήστες του, αλλά και σε εταιρείες και κυβερνήσεις οι οποίες μπορούν να έχουν πρόσβαση 
στα προσωπικά μας δεδομένα. Φαίνεται ότι, ως χρήστες του Διαδικτύου, είμαστε συνεχώς υπό 
παρακολούθηση. Επομένως, το δικαίωμα μας στην ιδιωτικότητα κινδυνεύει. 

Τι κάνει η ΕΕ;
Οι ισχύοντες ευρωπαϊκοί νόμοι για την ιδιωτικότητα θεσπίστηκαν το 1995 και, επομένως, δεν είναι 
προσαρμοσμένοι σε αυτή τη νέα πραγματικότητα. Για τον λόγο αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση κατάρτισε 
έναν νέο κανονισμό για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων εντός της επικράτειας της, ο 
οποίος προστατεύει την ιδιωτικότητα των πολιτών. Ο κανονισμός αυτός εγκρίθηκε το 2016 και θα τεθεί 
σε ισχύ την άνοιξη του 2018. Τα νέα μέτρα δίνουν τη δυνατότητα στους πολίτες να αποφασίζουν οι ίδιοι 
ποιες προσωπικές πληροφορίες θέλουν να μοιραστούν. Επίσης, ο κανονισμός δημιουργεί ένα σαφές 
πλαίσιο για τις επιχειρήσεις θεσπίζοντας έναν ενιαίο νόμο για ολόκληρη την ΕΕ. 

Οι νέοι κανόνες περιλαμβάνουν:

- «το δικαίωμα στη λήθη»: έχεις δικαίωμα να ζητήσεις από μία διαδικτυακή εταιρεία να διαγράψει 
τα προσωπικά σου δεδομένα. Αυτό το δικαίωμα μπορεί να περιοριστεί, εάν αυτά τα δεδομένα 
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είναι απαραίτητα για ιστορικούς ή επιστημονικούς σκοπούς ή για λόγους δημόσιας υγείας. 

- «συγκατάθεση με σαφή θετική ενέργεια»: τα άτομα θα πρέπει να δώσουν τη ρητή έγκρισή τους 
στις εταιρείες, προτού αυτές προβούν στην ανάκτηση των δεδομένων τους. Πλέον, η σιωπή δεν 
ισοδυναμεί αυτόματα με συγκατάθεση.

- «φορητότητα των δεδομένων»: πρόκειται για το δικαίωμα μεταφοράς των δεδομένων σου 
σε άλλο πάροχο υπηρεσιών (π.χ. μπορείς να μεταφέρεις τα προσωπικά σου δεδομένα, όταν 
αλλάζεις τηλεφωνικό πάροχο, χωρίς να χάσεις αριθμούς ή προηγούμενα μηνύματα).

- Σε περίπτωση σοβαρής διαρροής πληροφοριών (π.χ. χάκινγκ δεδομένων ), οι εταιρείες 
και οι οργανισμοί είναι υποχρεωμένοι να ειδοποιήσουν την εθνική εποπτεύουσα αρχή το 
συντομότερο δυνατόν. 

- Οι πολιτικές προστασίας της ιδιωτικότητας πρέπει να εξηγούνται με σαφή και κατανοητό τρόπο.

- Το πρόστιμο για τις εταιρείες που παραβιάζουν τους κανόνες μπορεί να φτάσει έως και στο 4 % 
του ετήσιου παγκόσμιου κύκλου εργασιών της εταιρείας.
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2. ΑΞΙΕΣ ΤΉΣ ΕΕ.  
     ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Ή ΑΠΟΨΉ ΣΟΥ;
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ΠΆΡΆΡΤΉΜΆ

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ 
«ΧΑΡΤΉΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ»

Αξίες Οι σκέψεις μου; Αποτελεί 
προτε- 
ραιότητα 
για την ΕΕ;

Δημοκρατία Ένα σύστημα διακυβέρνησης από τον λαό, 
συνήθως μέσω εκλεγμένων αντιπροσώπων.

ΣΥΜΦΩΝΩ/ 

ΔΙΑΦΩΝΩ

Ελευθερία Είμαστε ελεύθεροι να ενεργούμε, να μιλάμε 
ή να σκεφτόμαστε όπως θέλουμε. Ελευθερία 
είναι επίσης η κατάσταση της μη φυλάκισης ή 
μη υποδούλωσης. 

ΣΥΜΦΩΝΩ/ 

ΔΙΑΦΩΝΩ

Αλληλεγγύη Όλοι αλληλοσυνδεόμαστε και είμαστε 
υπεύθυνοι ο ένας για τον άλλο. Η αλληλεγγύη 
αφορά την αμοιβαία παροχή στήριξης στο 
πλαίσιο μιας ομάδας. 

ΣΥΜΦΩΝΩ/ 

ΔΙΑΦΩΝΩ

Ίσότητα Υπάρχει ισοτιμία ως προς το καθεστώς, 
τα δικαιώματα (έναντι του νόμου) και τις 
ευκαιρίες όλων των ανθρώπων. 

ΣΥΜΦΩΝΩ/ 

ΔΙΑΦΩΝΩ

Κράτος δικαίου / 

Δικαιοσύνη

Όλοι οι πολίτες και τα θεσμικά όργανα 
υπόκεινται και είναι υπόλογοι σε σαφείς και 
δίκαιους νόμους που εφαρμόζονται και 
επιβάλλονται με δίκαιο τρόπο. 

ΣΥΜΦΩΝΩ/ 

ΔΙΑΦΩΝΩ

Σεβασμός των 

ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων

Τα ανθρώπινα δικαιώματα αποτελούν βασικά 
δικαιώματα και ελευθερίες που ανήκουν 
σε όλους τους ανθρώπους στον κόσμο. 
Πρέπει πάντα να γίνονται σεβαστά και να 
προστατεύονται.

ΣΥΜΦΩΝΩ/ 

ΔΙΑΦΩΝΩ

Ανοχή / πλουραλισμός Αποδεχόμαστε και σεβόμαστε την 
ύπαρξη διαφορετικών απόψεων 
και συμπεριφορών στην κοινωνία, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δεν μας 
αρέσουν ή με τις οποίες διαφωνούμε.

ΣΥΜΦΩΝΩ/ 

ΔΙΑΦΩΝΩ

Σεβασμός της 

ανθρώπινης 

αξιοπρέπειας

Ή σωματική και ψυχολογική ακεραιότητα 
των ανθρώπων θα πρέπει να γίνεται πάντα 
σεβαστή.

ΣΥΜΦΩΝΩ/ 

ΔΙΑΦΩΝΩ
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Η ΦΩΝΗ ΣΟΥ ΣΤΗΝ ΕΕ

1.   Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Εσύ αποφασίζεις - 56 -
Πώς εκλέγουμε τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου; - 56 -
Τα εκλογικά αποτελέσματα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση - 58 -
Πώς παρακολουθείς τις δραστηριότητές τους; - 58 -

2.  Εκλογές στη χώρα σου: Εσύ αποφασίζεις - 59 -
3.  Πάρε μέρος στη συζήτηση - 60 -
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1. ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ:  
ΕΣΥ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙΣ  

Οι άμεσες εκλογές είναι η σημαντικότερη ευκαιρία να κάνεις τη φωνή σου ν’ ακουστεί. Οι άμεσες 
εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διεξάγονται κάθε πέντε χρόνια από το 1979. Όλοι οι πολίτες της 
ΕΕ άνω των 18 ετών (εκτός από την Αυστρία, όπου το δικαίωμα ψήφου παρέχεται από την ηλικία των 16 
ετών) αποφασίζουν ποιος θα τους εκπροσωπήσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

ΠΩΣ ΕΚΛΕΓΟΥΜΕ ΤΑ ΜΕΛΉ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ; 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποτελείται από 751 μέλη κατ’ ανώτατο όριο, τους βουλευτές του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Από αυτούς, οι 21 είναι από την Ελλάδα. Ο αριθμός των βουλευτών από μια 
χώρα είναι σχεδόν ανάλογος με το μέγεθος του πληθυσμού της, με ελάχιστο αριθμό τις 6 και μέγιστο 
αριθμό τις 96 έδρες ανά χώρα. Η Γερμανία, που έχει τον μεγαλύτερο πληθυσμό (81 εκατομμύρια), έχει 
96 βουλευτές. Τα μικρά κράτη μέλη όπως η Κύπρος, η Εσθονία, το Λουξεμβούργο και η Μάλτα έχουν 
μόνο 6 βουλευτές το καθένα. Για να έχεις μια πλήρη εικόνα του αριθμού των βουλευτών ανά κράτος 
μέλος, επισκέψου τη διεύθυνση: www.europarl.europa.eu/meps/el/map.html. 

Οι πιο τελευταίες εκλογές διεξήχθησαν τον Μάιο του 2014. Οι επόμενες εκλογές θα πραγματοποιηθούν  
τον Μάϊο του 2019. Μέχρι τότε, θα μπορείς κι εσύ να ψηφίσεις για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 
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ΤΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΉΜΑ ΤΉΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Για την εκλογή των 21 εκπροσώπων της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ολόκληρη η ελληνική 
επικράτεια αποτελεί μία ενιαία εκλογική περιφέρεια. Δικαίωμα ψήφου για την εκλογή των Ελλήνων 
- μελών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουν οι Έλληνες πολίτες καθώς και οι πολίτες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης που διαμένουν στην Ελλάδα, εφόσον συμπληρώνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά το έτος 
της εκλογής, είναι εγγεγραμμένοι σε εκλογικό κατάλογο δήμου της χώρας και δεν έχουν στερηθεί του 
δικαιώματος του εκλέγειν.

 

Πίνακας

Τα εκλογικά αποτελέσματα για την Ελλάδα μετά τις εκλογές του 2014 για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η 
επακόλουθη διαίρεση των εδρών και οι πολιτικές ομάδες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

Πολιτικό 
κόμμα

% των ψήφων
Αριθμός 

των εδρών
Ομάδες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Νέα 
Δημοκρατία

22,72% 5
Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα ( EPP)

Ελιά 8,02% 2 Προοδευτική Συμμαχία των Σοσιαλιστών και 
Δημοκρατών (S&D)Το Ποτάμι 6,61% 2

ΑΝ.ΕΛ 3,46% 1
Ευρωπαίοι Συντηρητικοί και Μεταρρυθμιστές 
(ECR)

ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ 26,56% 6
Ευρωπαϊκή Ενωτική Αριστερά/Αριστερά των 
Πρασίνων των Βορείων Χωρών (GUE/NGL)

Χρυσή Αυγή 9,39% 3 Non-inscrits (NI) (μη εγγεγραμμένους)
Κ.Κ.Ε. 6,11% 2

 

Για τον κατάλογο όλων των εν ενεργεία βουλευτών της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
επισκέψου τη διεύθυνση www.europarl.europa.eu/greece/el/έλληνες-ευρωβουλευτές-δραστηριότητα. 
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ΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΕ ΟΛΟΚΛΉΡΉ ΤΉΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΝΩΣΉ
Στο παρακάτω γράφημα, μπορείς να δεις πώς ψήφισαν οι Ευρωπαίοι πολίτες στο σύνολό τους, με βάση 
τα εκλογικά αποτελέσματα του 2014 (2014-2019), και πώς μεταφράζονται στον αριθμό των εδρών για 
κάθε πολιτική ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

ΠΩΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΉΡΙΟΤΉΤΕΣ ΤΟΥΣ;
Οτιδήποτε κάνουν οι βουλευτές στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους δημοσιοποιείται: ο τρόπος με 
τον οποίο ψηφίζουν στις συνόδους ολομέλειας, πόσο συχνά παρευρίσκονται ή απουσιάζουν και ποιες 
νομοθετικές αλλαγές προτείνουν. 

Το VoteWatch Europe (www.votewatch.eu) είναι ένας ιστότοπος που συλλέγει και παρουσιάζει τα 
στοιχεία αυτά σε όλους τους πολίτες (στα αγγλικά).
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2. ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΉ ΧΩΡΑ ΣΟΥ:  
ΕΣΥ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙΣ
Οι εθνικές εκλογές επίσης διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη λήψη των αποφάσεων σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο. Για παράδειγμα, οι υπουργοί των κρατών μελών συμμετέχουν στο Συμβούλιο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και, όπως γνωρίζεις, το εν λόγω ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο ασκεί νομοθετική 
εξουσία μαζί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (δες το κεφάλαιο σχετικά με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα). 

Επιπλέον, ένα άλλο σημαντικό ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, συγκεντρώνει 
τους αρχηγούς των κρατών ή των κυβερνήσεων των κρατών μελών, που επίσης ορίζονται από τις 
εθνικές εκλογές. 

Στην Ελλάδα, κάθε τέσσερα χρόνια διενεργούνται βουλευτικές εκλογές από τις οποίες εκλέγονται 300 
αντιπρόσωποι. Το ελληνικό σύστημα είναι η προεδρευόμενη κοινοβουλευτική δημοκρατία. Αρχηγός 
της Κυβέρνησης είναι ο Πρωθυπουργός, ο οποίος συνήθως είναι ο αρχηγός του κόμματος που ελέγχει 
την απόλυτη πλειοψηφία των μελών της Βουλής. 

Οι αυτοδιοικητικές εκλογές διενεργούνται κάθε πέντε χρόνια, την ίδια μέρα με τις Ευρωεκλογές. Ο 
Ελληνικός λαός εκλέγει τους αντιπροσώπους του σε επίπεδο δήμων και περιφερειών (περιφερειάρχες 
και περιφερειακούς συμβούλους, δημάρχους και δημοτικούς συμβούλους).

Είδος 
εκλογών(προεδρικές, 
βουλευτικές) 

Κάθε...
χρόνια

Εκλογικό αποτέλεσμα (π.χ. νέος 
πρόεδρος, νέο Κοινοβούλιο...)

Αρχηγός 
κράτους/ 
κυβέρνησης

Οι επόμενες 
εκλογές 
προβλέπονται:

Εθνικές Εκλογές 
(Βουλευτικές) 

4 Νέο Κοινοβούλιο  Πρωθυπουργός Φθινόπωρο 
2019

Δημοτικές και 
Περιφερειακές 
Εκλογές

5 Νέοι Περιφερειάρχες και περιφερειακοί 
σύμβουλοι

Περιφερειάρχης/
Δήμαρχος

Άνοιξη  2019

 Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κρατική δομή της Ελλάδας θα βρεις στις ακόλουθες 
ιστοσελίδες: www.ypes.gr.
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3. ΠΑΡΕ ΜΕΡΟΣ ΣΤΉ ΣΥΖΉΤΉΣΉ
Επίσης, κατά το διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ των εκλογών, υπάρχουν δυνατότητες να ακουστείς 
στον ευρωπαϊκό διάλογο και να είσαι ενεργός Ευρωπαίος πολίτης. Παρακάτω θα δεις κάποιες από τις εν 
λόγω δυνατότητες.

1. ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ 
Με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών, οι Ευρωπαίοι πολίτες μπορούν να ζητήσουν από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλλει νομοθετική πρόταση. Όταν επιτευχθεί ο απαιτούμενος αριθμός των 
υπογραφών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι υποχρεωμένη να εξετάσει την πρόταση. Ωστόσο, η Επιτροπή 
δεν είναι υποχρεωμένη να δώσει συνέχεια εάν δεν το επιθυμεί. 

Οι προϋποθέσεις της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών είναι οι εξής: 

- Μπορείς να δρομολογήσεις Πρωτοβουλία Πολιτών μόνο σε τομέα όπου η ΕΕ έχει την εξουσία 
να προτείνει νομοθεσία. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορείς να ζητήσεις από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή να προτείνει έναν νόμο σχετικά με τα μαθήματα που θέλεις να παρακολουθήσεις στο 
σχολείο, επειδή αυτό καθορίζεται από το κάθε κράτος. 

- Πρέπει να υπογράψουν τουλάχιστον 1 εκατομμύριο πολίτες της ΕΕ. 

- Οι υπογραφές πρέπει να προέρχονται από τουλάχιστον 7 από τις 28 χώρες της ΕΕ. Υπάρχει ένα 
ελάχιστο κατώτατο όριο υπογραφών που πρέπει να συγκεντρώσει κάθε χώρα. 

  Μάθε περισσότερα για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών στο:  ec.europa.eu/citizens-initiative. 

2. ΣΥΖΉΤΉΣΉ ΓΙΑ ΤΉΝ ΕΥΡΩΠΉ
Η συζήτηση για ευρωπαϊκά ζητήματα και θέματα, στο σχολείο ή με τους φίλους και την οικογένεια 
αποτελεί έναν τρόπο να διατηρηθεί ζωντανός ο ευρωπαϊκός διάλογος. Επιπλέον, υπάρχουν πολλές 
δυνατότητες διαδικτυακής συζήτησης. Μία από αυτές είναι η πρωτοβουλία Debating Europe (www.
debatingeurope.eu). Σε αυτόν τον ιστότοπο μπορείς να συζητήσεις με άλλους Ευρωπαίους πολίτες ή με 
Ευρωπαίους και/ ή διεθνείς ηγέτες (στα αγγλικά και στα γερμανικά). 

3. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΉΣΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΣΟΥ ΣΤΟ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 

Μπορείς επίσης να απευθυνθείς άμεσα στους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στον ιστότοπο 
του Γραφείου  του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα (www.europarl.europa.eu/greece/el/
έλληνες-ευρωβουλευτές-δραστηριότητα), θα βρεις μια επισκόπηση για τους Ελλήνους βουλευτές του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους ιστοτόπους τους. 
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4. ΠΑΡΕ ΜΕΡΟΣ ΣΤΉΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΚΔΉΛΩΣΉ ΓΙΑ ΤΉ ΝΕΟΛΑΙΑ
Κάθε δύο χρόνια, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οργανώνει μια εκδήλωση στην οποία συμμετέχουν 
περίπου 8,000 νέοι Ευρωπαίοι (κάτω των 30 ετών) για να κάνουν τη φωνή τους ν’ ακουστεί. Το 2018 
αυτή η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί από 1 έως 2 Ιουνίου στην έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
στο Στρασβούργο. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, νέοι άνθρωποι θα προτείνουν ιδέες για το μέλλον 
της Ευρώπης και θα συζητήσουν με τους Ευρωπαίους φορείς λήψης αποφάσεων. 

Μετά το πέρας της εκδήλωσης, θα μοιραστεί σε όλους τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
μια έκθεση που θα παρουσιάζει τις πιο απτές ιδέες που συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης. 
Ορισμένοι συμμετέχοντες θα παρουσιάσουν τις πιο αναπτυγμένες ιδέες της έκθεσης σε μία σειρά 
κοινοβουλευτικών επιτροπών και θα λάβουν αναπληροφόρηση από τους βουλευτές.

  Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την ΕΥΕ, επισκέψου τη διεύθυνση www.europarl.europa.eu/
european-youth-event. 

5. ΓΙΝΕ ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΉΣ Ή ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΣ
Οι νέοι Ευρωπαίοι έχουν πολλές δυνατότητες να γίνουν εθελοντές ή να κάνουν πρακτική άσκηση σε 
κάποιο από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. 

Για παράδειγμα, το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης δίνει στους νέους (από 18 έως 30 ετών) την 
ευκαιρία να γίνουν εθελοντές στη χώρα τους ή σε κάποιο άλλο κράτος μέλος της ΕΕ για περίοδο 2 έως 
12 μηνών. Αυτά τα προγράμματα βοηθούν τους ανθρώπους και τις κοινότητες και περιλαμβάνουν, 
για παράδειγμα, έργα για το κλίμα και την ενέργεια. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου τη 
διεύθυνση: https://europa.eu/youth/SOLidARITY_el.

Με το Ευρωπαϊκό Σώμα Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας μπορείς να απασχοληθείς από 
1 έως 18 μήνες ως εθελοντής πλήρους απασχόλησης σε έργα ανθρωπιστικής βοήθειας σε όλο τον 
κόσμο. Μπορείς επίσης να συμμετάσχεις εθελοντικά σε διαδικτυακά προγράμματα. Για περισσότερες 
πληροφορίες, επισκέψου τη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/echo/what/humanitarian-aid/eu-aid-
volunteers_en (μόνο στα αγγλικά και στα γαλλικά).

Ή Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία (EVS) είναι μέρος του προγράμματος «Νεολαία σε δράση». Με 
αυτό το πρόγραμμα, οι νέοι μεταξύ 17 και 30 μπορούν να περάσουν από 2 εβδομάδες έως 12 μήνες 
στο εξωτερικό ως εθελοντές στην EVS. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου τη διεύθυνση: https://
europa.eu/youth/eu/article/46/73_el.

  Ανακάλυψε όλες τις ευκαιρίες για τους νέους στην Ευρώπη στην Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της 
Νεολαίας https://europa.eu/youth

6. ΟΡΓΑΝΩΣΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΉΣ ΝΕΩΝ ΜΕ 
ΤΟ ERASMUS+

Ασφαλώς και γνωρίζεις το πρόγραμμα Erasmus+ από τις ανταλλαγές φοιτητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 
και ίσως να συμμετάσχεις σύντομα σ’ αυτό το πρόγραμμα. Γνώριζες όμως ότι μπορείς να οργανώσεις 
επίσης το δικό σου πρόγραμμα ανταλλαγής νέων με τη βοήθεια του Erasmus+, από τώρα; Για οποιαδήποτε 
πληροφορία επισκέψου την ιστοσελίδα της εθνικής υπηρεσίας της Ελλαδας: www.inedivim.gr.
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