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Τι είναι η ΕΕ; 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι 

κράτος, αλλά μια μοναδική εταιρική 

σχέση μεταξύ ευρωπαϊκών χωρών οι 

οποίες αποκαλούνται κράτη μέλη. 

Όλες μαζί καλύπτουν ένα μεγάλο 

τμήμα της ευρωπαϊκής Ηπείρου. 

Στην ΕΕ κατοικούν πάνω από 446 

εκατομμύρια άνθρωποι, αριθμός που 

αντιστοιχεί στο 6% περίπου του 

παγκόσμιου πληθυσμού. Οι πολίτες 

των κρατών μελών της ΕΕ είναι 

επίσης πολίτες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Σήμερα η ΕΕ αποτελείται 

από 27 χώρες. 

• Η ΕΕ δεν επιδίωξε ποτέ με ξεκάθαρο 

τρόπο να περιγράψει ή να προσδιορίσει 

τον πολιτικό χαρακτήρα της 

• Η ΕΕ βρίσκεται και βρισκόταν σε 

κατάσταση μετάβασης 

• Η ΕΕ είναι ένα εξαιρετικά πολύπλοκο και 

πολύπλευρο σύστημα 

• Είναι μοναδική ως προς τον τρόπο με 

τον οποίο ενσωματώνει στο σύστημα 

διακυβέρνησής της υπερεθνικά και 

διακυβερνητικά χαρακτηριστικά 

Τι είδους πολιτικό σύστημα είναι η ΕΕ; 



Να προάγει: Ειρήνη , τις αξίες της ,την ευημερία των πολιτών της. 

Να προσφέρει: ασφάλεια, δικαιοσύνη, ελευθερία 

Να προάγει: βιώσιμη ανάπτυξη, ανταγωνιστική οικονομία της αγοράς, 
προστασία του περιβάλλοντος 

Αγωνίζεται κατά: του κοινωνικού αποκλεισμού, των διακρίσεων 

Να προωθεί: επιστημονική και τεχνολογική πρόοδο 

Να ενισχύει: οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή, την αλληλεγγύη 
μεταξύ κ-μ 

Να σέβεται: την πλούσια πολιτιστική και γλωσσική της 
πολυμορφία 

Να δημιουργήσει οικονομική και νομισματική ένωση με 
νόμισμα το € 

Στόχοι της ΕΕ 

1. Σεβασμός στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια 

2. Ελευθερία 

3. Ισότητα 

4. Δημοκρατία 

5. Κράτος δικαίου 

6. Σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα 

Αξίες της ΕΕ 



ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. 

Θεσπίστηκε ενιαίο 
συμβούλιο για τις 

κοινότητες ΕΚΑΧ ΕΟΚ 
ΕΚΑΕ 

 

Λήψη μέτρων για τη 
σταδιακή εγκαθίδρυση 
ενός χώρου ελευθέριας 

ασφάλειας και  
δικαιοσύνης για την 

ελεύθερή κυκλοφορία 
προσώπων εντός ΕΕ 

Περιείχε διατάξεις οι οποίες  
επέκτειναν το πεδίο δράσης 

της Κοινότητας για τις 
πολίτικες  

 Τροποποίησε την λήψη 
αποφάσεων 

Προώθησε πολιτική και 
θεσμική εμβάθυνση  

δημιουργώντας νέους 
οργανισμούς 

επεκτείνοντας την 
διαδικασία λήψης 

αποφάσεων  

ΣΥΝΘΗΚΗ 

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ 1965 
ΕΝΙΑΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ 

ΠΡΑΞΗ 1986 
ΣΥΝΘΗΚΗ 

ΜΑΑΣΤΡΙΧΤ 1992 

ΣΥΝΘΗΚΗ 

ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ 1997 

ΣΥΝΘΗΚΗ ΝΙΚΑΙΑΣ 

2001 

ΣΥΝΘΗΚΗ 

ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ 2003 

Διακήρυξη  του χάρτη 
θεμελιωδών δικαιωμάτων  

Διαχείριση 
μεταναστευτικών 

ρευμάτων  
 

Η ΕΕ απόκτα νομικό πρόσωπο 
στο διεθνές δίκαιο 

  
Ενίσχυση πολιτικής σε τομείς 
τουρισμού ενέργειας αλλαγής 

κλίματος  

 



Τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

Τα Θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι τα επτά  

κύρια όργανα  

λήψης αποφάσεων  

της ΕΕ 

Ευρωπαϊκό  

Κοινοβούλιο 

Αποτελεί το εκλεγμένο  

κοινοβουλευτικό όργανο  

της ΕΕ. Εκλέγεται κάθε 5 

χρόνια με άμεσες,  

γενικές εκλογές που  

διεξάγονται την ίδια  

περίοδο στα κράτη μέλη. 

Ευρωπαϊκό  

Συμβούλιο 

Αποτελείται από τους  

Αρχηγούς κρατών και  

κυβερνήσεων των κρατών 

μελών και τον Πρόεδρο  

της Επιτροπής. Καθορίζει  

τις πολιτικές κατευθύνσεις  

και προτεραιότητες της ΕΕ. 

Συμβούλιο της ΕΕ 

(των εθνικών υπουργών) 

Είναι ένα συμβούλιο για  

κάθε τομέα ευθύνης.  

Ασκεί νομοθετική εξουσία  

σε συνεργασία με  το  

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο  

και συντονίζει ή χαράζει  

τις γενικές πολιτικές  

των κρατών μελών. 



Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή 

Έχει σκοπό την προστασία των κοινοτικών συμφερόντων των κρατών μελών της  

ΕΕ. Προτείνει νέες ευρωπαϊκές νομοθετικές πράξεις, τις οποίες υποβάλλει στο  

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ. Αποτελεί επίσης εκτελεστικό  

όργανο της ΕΕ αρμόδιο για την εφαρμογή των κοινών πολιτικών και την  

εξασφάλιση της εφαρμογής της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Παράλληλα  

διαχειρίζεται τα προγράμματα της ΕΕ και τον οικονομικό προϋπολογισμό της. 

Δικαστήριο της ΕΕ 

Αποτελεί το σύνολο του  

δικαιοδοτικού συστήματος  

της ΕΕ. Η αρμοδιότητά  

του είναι να ελέγχει την  

εφαρμογή του  

Ευρωπαϊκού Δικαίου από  

τα όργανα της Ένωσης 

 και από τα κράτη-μέλη. 

Ευρωπαϊκή  

Κεντρική Τράπεζα 

Είναι η κεντρική τράπεζα  

για το ευρώ. Διαχειρίζεται  

τη νομισματική πολιτική 

 της Ευρωζώνης. Οι  

ιδιοκτήτες και οι μέτοχοι  

της ΕΚΤ είναι οι κεντρικές 

 τράπεζες των 27 κρατών 

μελών της ΕΕ. 

Ευρωπαϊκό  

Ελεγκτικό Συνέδριο 

Αποτελεί το εκλεγμένο  

κοινοβουλευτικό όργανο  

της ΕΕ. Εκλέγεται κάθε 5 

χρόνια με άμεσες,  

γενικές εκλογές που  

διεξάγονται την ίδια  

περίοδο στα κράτη μέλη. 



Η Ευρωζώνη, είναι μια οικονομική και νομισματική 

ένωση που αποτελείται από 19 από τις 27 χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες έχουν οικειοθελώς 

καταργήσει το εθνικό τους νόμισμα και υιοθετήσει το 

ευρώ (€) ως το κοινό τους νόμισμα και μοναδικό 

νόμιμο χρήμα. 

Τι είναι η  ευρωζώνη;  

Ποιες χώρες είναι στην Ευρωζώνη; 

1. Λουξεμβούργο 2. Πορτογαλία 3. Κύπρος 4. Εσθονία 

5. Φινλανδία  6. Γαλλία 7. Γερμανία 8. Ελλάδα 

9. Ιρλανδία 10. Ιταλία  11. Λετονία 12. Λιθουανία 

13. Αυστρία 14. Μάλτα 15. Ολλανδία 16. Βέλγιο 

17. Σλοβακία 18. Σλοβενία 19. Ισπανία 



Το Συμβούλιο της ΕΕ αποφασίζει αν μια χώρα είναι έτοιμη να 

υιοθετήσει το ευρώ, αφού  

• λάβει πρόταση από την Επιτροπή 

• λάβει σχετική σύσταση από τα κράτη μέλη της 

ευρωζώνης 

• διαβουλευθεί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

• έχει διεξαχθεί συζήτηση στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 

Συμβουλίου  

Λήψη της απόφασης σχετικά με τη διεύρυνση της 

ευρωζώνης ; 

Αλλά η  τελική απόφαση λαμβάνεται από όλα τα κράτη μέλη της 

ΕΕ. Στη νομοθεσία της ΕΕ, η διαδικασία αυτή αναφέρεται ως 

«κατάργηση της παρέκκλισης». 



Αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής ένωσης είναι το κύριο όργανο λήψης των αποφάσεων της ΕΕ.  

Πέρα από αυτό, για να παρθεί μια απόφαση περνάει από πολλά στάδια. Γίνονται διάφορες  

διαπραγματεύσεις με αρκετά συμβούλια και επιτροπές και ψηφίζει το κάθε κράτος της. 

Η Διαδικασία του Συμβουλίου  

 

 Ομάδες βοηθούν στην προετοιμασία 

των εργασιών των υπουργών οι οποίοι 

εξετάζουν τις προτάσεις .  

 Αφού παραληφθεί από το Συμβούλιο η 

πρόταση της Επιτροπής, το κείμενό 

της εξετάζεται ταυτοχρόνως από το 

Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο.  

 Η εξέταση αυτή είναι γνωστή ως 

«Ανάγνωση». 



Ομάδα 

Επιτροπή των 
Μόνιμων 

Αντιπροσώπων 
(ΕΜΑ) 

Σύνθεση του 
Συμβουλίου 

Τα  Επίπεδα  στο Συμβούλιο  Έτσι διασφαλίζεται η  

εξέταση της πρότασης  

και η ανάληψη της πολιτικής  

ευθύνης στο επίπεδο  

των υπουργών. 

Το Συμβούλιο  

ενεργεί ως νομοθέτης.  

Όταν  ένα κράτος μέλος επιθυμεί  

να προσθέσει στα αποτελέσματα 

 της ψηφοφορίας σημείωμα  

αιτιολόγησης. Το Σημείωμα δίνεται  

και αυτό στη δημοσιότητα  

εφόσον εκδοθεί η πράξη. Τα αποτελέσματα  

της ψηφοφορίας  

δημοσιεύονται  

αυτομάτως. 



Γυμνάσιο 

Γενναδίου με 

Λυκειακές Τάξεις,    

 

Γεννάδι, 2022 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ  

Στο πλαίσιο του προγράμματος ΣΧΟΛΕΙΑ - ΠΡΕΣΒΕΙΣ ΤΟΥ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, συμμετέχουν οι μαθητές: 

ΑΛΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Α΄ λυκείου 

ΓΚΥΛΜΕΖΙ ΜΑΡΙΑ Α΄ λυκείου 

ΖΑΜΑΓΙΑ ΑΝΝΑ-ΤΣΑΜΠΙΚΑ Α΄ λυκείου 

ΚΑΠΑΙ ΡΑΦΑΕΛΛΑ Β΄ λυκείου 

ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ-ΣΚΙΑΔΕΝΗ Α΄ λυκείου 

ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΡΑΦΑΕΛΑ - ΕΙΡΗΝΗ Β΄ λυκείου 

ΜΑΛΑΪ ΚΟΡΙΝΑ Α΄ λυκείου 

ΜΑΝΚΟΛΛΙ ΜΑΡΤΙΝ Α΄ λυκείου 

ΝΤΕ ΛΟΥΚΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ Α΄ λυκείου 

ΣΑΡΚΙΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α΄ λυκείου 

και οι εκπαιδευτικοί: 

Μούτσικα Αναστασία,      Καραχάλιου Ιωάννα 

Μηλιόρδου Σοφία 


