
ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ



 28 (?) κράτη μέλη

 Πάνω από 500 εκ. πολίτες, ο τρίτος μεγαλύτερος 
πληθυσμός μετά την Κίνα και την Ινδία

 24 επίσημες γλώσσες

 Το μεγαλύτερο ΑΕΠ παγκοσμίως, πρώτη εμπορική 
δύναμη στον κόσμο

Η Ευρώπη με Αριθμούς







 Αν και στην ΕΕ αναλογεί το 7% του πληθυσμού της γης, οι 
εμπορικές της συναλλαγές με τον υπόλοιπο κόσμο φθάνουν το 
20% περίπου των παγκόσμιων εξαγωγών και εισαγωγών. Η ΕΕ 
είναι ο κυριότερος εξαγωγέας και ο δεύτερος κατά σειρά 
εισαγωγέας στον κόσμο.

 Τα δύο τρίτα περίπου των συνολικών εμπορικών συναλλαγών 
των χωρών της ΕΕ πραγματοποιούνται με τις υπόλοιπες χώρες 
της ΕΕ.

 Οι ΗΠΑ είναι ο σημαντικότερος εμπορικός εταίρος της ΕΕ, και 
ακολουθεί η Κίνα. Το 2005, στην ΕΕ αναλογούσε το 18,1% των 
παγκόσμιων εξαγωγών και το 18,9% των εισαγωγών. Το 2011 της 
αναλογούσε το 16,4 % των παγκόσμιων εισαγωγών (1η θέση). Ο 
μεγαλύτερος εξαγωγέας, με 15,4 % του συνόλου έναντι 13,4% της 
Κίνας και 10,5% των ΗΠΑ .

Η Ευρωπαϊκή οικονομία



Ιδρυτικές Συνθήκες

 Η Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
Άνθρακα και Χάλυβα (ΕΚΑΧ) ή Συνθήκη των Παρισίων

Υπογραφή:18 Απριλίου 1951 στο Παρίσι Ισχύ:23 Ιουλίου 1952

Λήξη:23 Ιουλίου 2002 

 Οι Συνθήκες της Ρώμης, Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα 
και Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας

Υπογραφή: 25 Μαρτίου 1957, στη Ρώμη Ισχύ: 1η Ιανουαρίου 
1958



Συνθήκη για την ίδρυση της ΕΕ

 Υπογραφή: Μάαστριχ 7 Φεβρουαρίου 1992

 Ισχύ: 1 Νοεμβρίου 1993 

 Πρόκειται για δύο Συνθήκες

1. Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση

2. Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
(αντικατέστησε την ΕΟΚ) 

 Καινοτομίες: ΟΝΕ, Ευρωπαϊκή ιθαγένεια



Συνθήκη Μάαστριχτ



Μεταρρυθμιστικές Συνθήκες

 Συνθήκη των Βρυξελλών (Συνθήκη Συγχώνευσης ορισμένων κοινών 
οργάνων)

Υπογραφή: 8 Απριλίου 1965
Ισχύ: 1 Ιουλίου 1967
 Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη
Υπογραφή: 17η Φεβρουαρίου 1986 υπέγραψαν εννέα κράτη μέλη, την 28η 

Φεβρουαρίου τα υπόλοιπα τρία Ισχύ: 1 Ιουλίου 1987
 Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση
Υπογραφή: 7 Φεβρουαρίου 1992
Ισχύ: 1 Νοεμβρίου 1993
 Συνθήκη του Άμστερνταμ
Υπογραφή: 2 Οκτωβρίου 1997 
Ισχύ: 1 Μαΐου 1999
 Συνθήκη Νίκαιας
Υπογραφή: 26 Φεβρουαρίου 2001
Ισχύ: 1 Φεβρουαρίου 2003
 Συνθήκη της Λισσαβόνας
Υπογραφή:13 Δεκεμβρίου 2007
Ισχύ: 1 Δεκεμβρίου 2009



Οι Συνθήκες

 Οι Συνθήκες αποτελούν πρωτογενείς πηγές του 
Ευρωπαϊκού Δικαίου

Περιέχονται:

 Αξίες και σκοποί της ΕΕ

 Θεσμικό σύστημα

 Αρμοδιότητες ΕΕ και κρατών μελών

 Τρόποι λήψεις αποφάσεων

 Πολιτικές

 Τρόποι σύναψης διεθνών συμφωνιών



Τι καινούριο έφερε η Συνθήκη της 
Λισσαβόνας;

 Η ΕΕ αποκτά ενιαία νομική προσωπικότητα

 Το Ευρ. Κοινοβούλιο και η συμμετοχή των εθνικών 
κοινοβουλίων αναβαθμίζεται

 Καθιέρωσε την πρωτοβουλία του ενός εκατ. Πολιτών

 Ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων προσαρτάται 
στη Συνθήκη

 Θεσμοθετείται η αποχώρηση κράτους μέλους

 Θεσμοποίησε το ρόλο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και 
τη θέση του Προέδρου του

 Αναβάθμισε το ρόλο του/της Ύπατου εκπροσώπου για 
ζητήματα ΚΕΠΠΑ, (εξωτερική πολιτική)



Τα 6 ιδρυτικά κράτη μέλη



Ην. Βασίλειο, Ιρλανδία, Δανία 1973



Ελλάδα, 1981



Ισπανία, Πορτογαλία, 1986



Aυστρία, Φιλανδία, Σουηδία, 1995



Εσθονία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, 
Μάλτα, Ουγγαρία, Πολωνία, Σλοβακία, 
Σλοβενία και Τσεχική Δημοκρατία, 2004

Η Συμφωνία των Αθηνών 16.04.2003



Οδοιπορικό της Ε.Ε.

Η πορεία προς το Μάαστριχτ

«Μετασεισμικές δονήσεις» του γεωπολιτικού σεισμού του 
1989.

Ανάγκη για επέκταση του ενοποιητικού εγχειρήματος

Διάδραση διεύρυνσης – εμβάθυνσης



Βουλγαρία, Ρουμανία, 2007





Ευρωπαικές Αξίες: Άρθρο 2 ΣΕΕ

 Η Ένωση βασίζεται στις αξίες του σεβασμού της 
ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της 
δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου, καθώς 
και του σεβασμού των ανθρώπινων 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. 



Σκοπός: Άρθρο 3

 Η Ένωση έχει σκοπό να προάγει την ειρήνη, τις αξίες της 
και την ευημερία των λαών της 

 Η Ένωση παρέχει στους πολίτες της χώρο ελευθερίας, 
ασφάλειας και δικαιοσύνης χωρίς εσωτερικά σύνορα, 
μέσα στον οποίο εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία 
των προσώπων 

 Η Ένωση εγκαθιδρύει εσωτερική αγορά 

 Η Ένωση εγκαθιδρύει οικονομική και νομισματική ένωση, 
της οποίας το νόμισμα είναι το ευρώ



Οι στόχοι της ΕΕ

 Η Ένωση καταπολεμά τον κοινωνικό αποκλεισμό και τις διακρίσεις
και προωθεί την κοινωνική δικαιοσύνη και προστασία, την ισότητα
μεταξύ γυναικών και ανδρών, την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών και 
την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού. 

 Η Ένωση προάγει την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή και 
την αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών. 

 Η Ένωση σέβεται τον πλούτο της πολιτιστικής και γλωσσικής της 
πολυμορφίας και μεριμνά για την προστασία και ανάπτυξη της 
ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς.



Στις σχέσεις της με τον υπόλοιπο 
κόσμο η Ένωση 

 προβάλλει και προωθεί τις αξίες της και τα συμφέροντά
της και συμβάλλει στην προστασία των πολιτών της 

 Συμβάλλει στην ειρήνη, την ασφάλεια, την αειφόρο
ανάπτυξη του πλανήτη, την αλληλεγγύη και τον αμοιβαίο
σεβασμό μεταξύ των λαών 

 στο ελεύθερο και δίκαιο εμπόριο

 στην εξάλειψη της φτώχειας και την προστασία των 
ανθρώπινων δικαιωμάτων, ιδίως των δικαιωμάτων του 
παιδιού. 



Με τις Συνθήκες δημιουργείται ένα θεσμικό σύστημα, 
ιδιαίτερο, αφού περιλαμβάνει υπερεθνικά όργανα και 

διακυβερνητικά όργανα, στα οποία, για ορισμένους 
τομείς πολιτικής, εκχωρούνται, σύμφωνα με την αρχή 

της δοτής αρμοδιότητας, αποκλειστικές, συντρέχουσες, 
υποστηρικτικές ή συντονιστικές ή συμπληρωματικές

αρμοδιότητες

ΘΕΣΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ



Η αρχή της δοτής αρμοδιότητας [άρθρο 5 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ)]. 

Σύμφωνα με την αρχή αυτή, η ΕΕ μπορεί να ενεργεί μόνον εντός των 
ορίων των αρμοδιοτήτων που της έχουν ανατεθεί με τις συνθήκες 
της ΕΕ. Οι αρμοδιότητες αυτές ορίζονται στα άρθρα 2 - 6 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ (ΣΛΕΕ). Υπάρχουν 4 κατηγορίες 
αρμοδιοτήτων:

Η πολιτική συνοχής, η ενέργεια και το περιβάλλον. Η τήρηση των 
αρχών επικουρικότητας και αναλογικότητας.

ΘΕΣΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ



Τα κύρια θεσμικά όργανα της ΕΕ
(Άρθρο 13 ΣΕΕ)

 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
Μάρτιν Σουλτς, και από τον Ιανουάριο του 2017 Antonio Tajani

 Διάρκεια θητείας: Ιανουάριος 2017 - Ιούλιος 2019, Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου περιλαμβάνει:  συμμετοχή στη νομοθετική διαδικασία 
(νομοθετική παραγωγή),  κατάρτιση και έγκριση του κοινοτικού 
προϋπολογισμού και άσκηση του δημοκρατικού ελέγχου πάνω στη δράση 
των κοινοτικών οργάνων

 Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο: Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ 
Τουσκ,  Διάρκεια θητείας: Δεκέμβριος 2014 – Μάιος 2017,  Διορίστηκε από: τους 
ηγέτες των κρατών μελών (αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων των χωρών της 
ΕΕ). Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει διττό ρόλο: πρώτον, να ορίζει τη γενική 
κατεύθυνση και τις προτεραιότητες της Ένωσης και, δεύτερον, να εξετάζει 
περίπλοκα ή ευαίσθητα θέματα που δεν είναι δυνατόν να επιλυθούν σε 
κατώτερο επίπεδο διακυβερνητικής συνεργασίας.



Τα κύρια θεσμικά όργανα της ΕΕ
(Άρθρο 13 ΣΕΕ)

 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:  Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Jean-Claude
Juncker,  Διάρκεια θητείας: Νοέμβριος 2014 - Οκτώβριος 2019, Η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή είναι ένα από τα κύρια θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Εκπροσωπεί και προασπίζει τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο 
σύνολό της. Καταρτίζει προτάσεις για νέα νομοθεσία και διαχειρίζεται σε 
καθημερινή βάση την υλοποίηση των πολιτικών και τη διάθεση των 
κονδυλίων της ΕΕ.

 Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης:  Tο Δικαστήριο διασφαλίζει την 
ομοιόμορφη ερμηνεία και εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ σε όλες τις χώρες 
μέλη της. Διευθετεί επίσης τις νομικές διαφορές μεταξύ των κυβερνήσεων των 
χωρών μελών και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ. Φυσικά πρόσωπα, εταιρείες 
και οργανισμοί μπορούν επίσης να προσφύγουν στο Δικαστήριο, εάν θεωρούν 
ότι τα δικαιώματά τους δεν έχουν γίνει σεβαστά από κάποιο όργανο της ΕΕ. 2 
Έλληνες: Κωνσταντίνος Λυκούργος και Μιχαήλ Βηλαράς.



Τα κύρια θεσμικά όργανα της ΕΕ
(Άρθρο 13 ΣΕΕ)

 Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), που εδρεύει στη Φρανκφούρτη της 
Γερμανίας, διαχειρίζεται το ευρώ, δηλαδή το ενιαίο νόμισμα της ΕΕ, και 
διαφυλάσσει τη σταθερότητα των τιμών στην ΕΕ, η ΕΚΤ είναι επίσης αρμόδια 
για τη χάραξη και την εφαρμογή της οικονομικής και νομισματικής πολιτικής 
της Ένωσης. Πρόεδρος: Mario Draghi

 Το Ευρωπαικό Ελεγκτικό Συνέδριο: Το Ελεγκτικό συνέδριο ελέγχει τα 
οικονομικά της ΕΕ. Ρόλος του είναι να βελτιώνει τη δημοσιονομική διαχείριση 
της ΕΕ και να συντάσσει εκθέσεις για τη χρήση των δημόσιων κονδυλίων. 
Ιδρύθηκε το 1977 και έχει την έδρα του στο Λουξεμβούργο: Ο Κλάους-Χάινερ
Λένε, είναι πρόεδρος.

 OLAF, Η OLAF διερευνά περιπτώσεις απάτης εις βάρος του προϋπολογισμού 
της ΕΕ, διαφθοράς και σοβαρών παραπτωμάτων στα ευρωπαϊκά θεσμικά 
όργανα. Χαράσσει επίσης την πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την 
καταπολέμηση της απάτης. 



Αρχή της επικουρικότητας

«Σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, στους τομείς 
οι οποίοι δεν υπάγονται στην αποκλειστική της 
αρμοδιότητα, η Ένωση παρεμβαίνει μόνο εφόσον και 
κατά τον βαθμό που οι στόχοι της προβλεπόμενης δράσης 
δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη 
μέλη...» (Άρθρο 5 παρ. 3 ΣΕΕ) 



Επικουρικά όργανα
 Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
 Η Επιτροπή Περιφερειών
Επιπλέον
 Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
 Ταμεία της ΕΕ (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων, 

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Αλιείας, ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, Ταμείο Συνοχής, κ.ά.) 

Και Ευρωπαϊκοί φορείς όπως το Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών 
Ποικιλιών

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ανασυγκρότησης, το Ευρωπαϊκό 
Παρατηρητήριο των Φαινομένων Ρατσισμού και Ξενοφοβίας, ο 
FRONTEX, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας, ο Ευρωπαϊκός 
Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα , η Ευρωπαϊκή 
Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων

Βλ. http://europa.eu/agencies/index_el.htm



Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Έδρα 

Στρασβούργο: μηνιαίοι σύνοδοι της Ολομέλειας

Βρυξέλλες: πρόσθετοι σύνοδοι της Ολομέλειας

Λουξεμβούργο: Γραμματεία



Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

 Είναι το πολιτικό όργανο της Ε.Ε.

 Εκπροσωπεί τους πολίτες της Ε.Ε.

 Δημοκρατική νομιμοποίηση για την Ε.Ε.

 Αποτελεί έκφραση της αρχής της λαϊκής κυριαρχίας 

 H συμμετοχή των ευρωπαίων πολιτών στις 
Ευρωεκλογές λογικά Μάιος 2019

 http://www.europarl.europa.eu/portal/el

http://www.europarl.europa.eu/portal/el


Αρμοδιότητες

 Νομοθετικές: συνομοθέτης με το Συμβούλιο, 
διαβούλευση, πρόταση στην Επιτροπή για τη θέσπιση 
νέας νομοθεσίας

 Δημοσιονομικές μαζί με το Συμβούλιο, έγκριση ή 
απόρριψη του Προϋπολογισμού

 Εκλέγει τον Πρόεδρο της Επιτροπής και την εγκρίνει ως 
σώμα 

 Καθήκοντα πολιτικού ελέγχου, πρόταση μομφής 
εναντίον της Επιτροπής

 Συμβουλευτικά καθήκοντα



Το Συμβούλιο Υπουργών

 Το Συμβούλιο της ΕΕ είναι ένα από τα κύρια όργανα 
λήψης αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 Συστήθηκε από τις ιδρυτικές συνθήκες τη δεκαετία του 
1950.

 Στο Συμβούλιο εκπροσωπούνται τα κράτη-μέλη
 Συμμετέχουν οι εκπρόσωποι των κυβερνήσεων των κ-

μ, δηλαδή οι υπουργοί που έχουν την αρμοδιότητα 
ενός συγκεκριμένου τομέα.

 Συνέρχεται σε δέκα συνθέσεις



Οι συνθέσεις του Συμβουλίου

1. Γενικών Υποθέσεων

2. Εξωτερικών Υποθέσεων

3. Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων 
(Ecofin)

4. Δικαιοσύνης κι Εσωτερικών Υποθέσεων

5. Απασχόλησης, κοινωνικής πολιτικής, υγείας και 
καταναλωτών

6. Ανταγωνιστικότητας (εσωτερική αγορά, 
βιομηχανία και έρευνα)

7. Μεταφορών, τηλεπικοινωνιών κι ενέργειας,

8. Γεωργίας και Αλιείας

9. Περιβάλλοντος

10. Παιδείας, Νεολαίας και Αθλητισμού 

+ Eurogroup (Πρωτόκολλο Αριθμ.14)



Αρμοδιότητες του Συμβουλίου

 Νομοθετικά καθήκοντα

 Δημοσιονομικά καθήκοντα

 Χαράζει πολιτικές και συντονίζει τις δράσεις των κρατών 
μελών

 Συνάπτει διεθνείς συμφωνίες με τρίτες χώρες και διεθνείς 
οργανισμούς (Άρθρο 218 ΣΛΕΕ)

 Χαράσσει και υλοποιεί την ΚΕΠΠΑ

 Συντονίζει την οικονομική και νομισματική πολιτική 
(Ecofin/Εurogroup)



Τρόποι λήψης απόφασης

 Απλή πλειοψηφία (1/2 +1)

 Ομοφωνία

 Ειδική πλειοψηφία (βάσει του άρθρου 16 της Συνθήκης για 
την Ευρωπαϊκή Ένωση και του άρθρου 238 της Συνθήκης)



Από 1η Νοεμβρίου 2014

 Εισάγεται η «διπλή πλειοψηφία»: ως ειδική 
πλειοψηφία ορίζεται  ποσοστό τουλάχιστον 55% των 
κράτη-μέλη του Συμβουλίου (15/28) και 
αντιπροσωπεύει κράτη-μέλη που συγκεντρώνουν 
ποσοστό τουλάχιστον 65 % του πληθυσμού της 
Ένωσης. 

 Η μειοψηφία αρνησικυρίας πρέπει να περιλαμβάνει 
τουλάχιστον τέσσερα κράτη-μέλη του Συμβουλίου.



Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

 Θεσπίζεται ως επίσημο θεσμικό όργανο με τη Συνθήκη 
της Λισσαβόνας

 Αποτελείται από τους αρχηγούς κρατών ή 
κυβερνήσεων των κρατών μελών, τον Πρόεδρό του 
και τον Πρόεδρο της Επιτροπής. Η Ύπατη Εκπρόσωπος 
της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και 
πολιτικής ασφαλείας συμμετέχει στις εργασίες του

 Καθορίζει τις γενικούς πολιτικούς προσανατολισμούς 
και τις προτεραιότητες της ΕΕ

 Συνέρχεται δις εξαμηνιαίως αλλά και σε έκτακτες 
περιπτώσεις



Ο Πρόεδρος

 α) Προεδρεύει και διευθύνει τις εργασίες του 

 β) Μεριμνά για την προετοιμασία και τη 
συνέχεια των εργασιών του Ε.Σ. σε 
συνεργασία με τον Πρόεδρο της Επιτροπής 

 γ) Καταβάλλει προσπάθειες για να 
διευκολύνει τη συνοχή και τη συναίνεση στο 
πλαίσιο του Ε.Σ, 

 δ) Παρουσιάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
έκθεση μετά από κάθε σύνοδο του Ε.Σ.. 



Η Ευρωπαική Επιτροπή

▪ Προάγει το κοινό συμφέρον της Ένωσης 
▪ 28 Επίτροποι, ένας από κάθε κ-μ. 
▪ Επιλέγονται βάσει των γενικών τους ικανοτήτων και της 

προσήλωσής τους στην Ευρωπαϊκή ιδέα και μεταξύ 
προσωπικοτήτων που παρέχουν πλήρη εχέγγυα 
ανεξαρτησίας.

▪ Δεν επιζητούν ούτε δέχονται υποδείξεις από κυβερνήσεις, 
θεσμικά όργανα, λοιπά όργανα ή οργανισμούς 

▪ Δεν δύνανται, κατά τη διάρκεια της θητείας τους να 
ασκούν οποιαδήποτε άλλη επαγγελματική 
δραστηριότητα, αμειβόμενη ή μη. 



Έλληνες Επίτροποι

1981-1985 Γεώργιος Κοντογεώργης (Μεταφορές)

1985-1989 Γρηγόριος Βάρφης (Περιφερειακή Πολ.)

1989-1993 Βάσω Παπανδρέου (Απασχόληση)

1993-1995 Ιωάννης Παλαιοκρασσάς (Περιβάλλον)

1995-1999 Χρήστος Παπουτσής (Ενέργεια)

1999-2004 Άννα Διαμαντοπούλου (Κοινων. Υποθ.)

2004-2009 Σταύρος Δήμας (Περιβάλλον)

2009-(2014) Μαρία Δαμανάκη (Ναυτιλία)

2014-Σήμερα   Δημήτρης Αβραμόπουλος (Μετανάστευση)



Το Δικαστήριο της ΕΕ

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει έδρα στο 
Λουξεμβούργο, περιλαμβάνει τρία δικαιοδοτικά 
όργανα:

 το Δικαστήριο, 

 το Γενικό Δικαστήριο (συσταθέν το 1988)

 το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης (συσταθέν το 
2004). 

 Από τη σύστασή τους έως σήμερα τα τρία αυτά 
δικαιοδοτικά όργανα εξέδωσαν περίπου 15 000 
αποφάσεις.
Στο Δικαστήριο μετέχει ένας δικαστής από κάθε χώρα 
της ΕΕ και οκτώ "γενικοί εισαγγελείς"



Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

 Έδρα Φρανκφούρτη

 Το άρθρο 13(1) ΣΕΕ τοποθετεί την Ε.Κ.Τ ως το 6ο

θεσμικό όργανο της Ε.Ε. 

➢έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα της έκδοσης 
του ευρώ.

➢έχει δομή εταιρίας, έχει όργανα, νομική 
προσωπικότητα, κεφάλαιο, το οποίο καλύπτεται 
από τις εθνικές κεντρικές τράπεζες των κρατών-
μελών.



Η Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Προεδρία:

➢Η Προεδρία του Συμβουλίου ασκείται εκ περιτροπής 
από κάθε κράτος μέλος για περίοδο έξι μηνών. 

➢Αυτή την περίοδο προεδρεύουσα χώρα είναι η 
Εσθονία

➢ Ιανουάριος 2018 

αναλαμβάνει την προεδρία 

η Βουλγαρία

Στοιχεία: http://europa.eu

http://europa.eu/
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BB%CE%BF%CE%B2%CE%B1%CE%BA%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BB%CE%BF%CE%B2%CE%B1%CE%BA%CE%AF%CE%B1


Έτος Α’ Εξάμηνο Β’ Εξάμηνο

2005 Λουξεμβούργο Ην. Βασίλειο

2006 Αυστρία Φιλανδία

2007 Γερμανία Πορτογαλία

2008 Σλοβενία Γαλλία

2009 Τσεχία Σουηδία

2010 Ισπανία Βέλγιο

2011 Ουγγαρία Πολωνία

2012 Δανία Κύπρος

2013 Ιρλανδία Λιθουανία

2014 Ελλάδα Ιταλία

2015 Λεττονία Λουξεμβούργο

Η Προεδρίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Ευρωεκλογές του 2014: 

αυτή τη φορά είναι διαφορετικά

Οι ευρωεκλογές που διεξήχθησαν τον Μάιο του 2014 
έδωσαν στους ψηφοφόρους τη δυνατότητα να 
επηρεάσουν τη μελλοντική πολιτική πορεία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκλέγοντας τους 751 βουλευτές 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που θα 
εκπροσωπήσουν τα συμφέροντά τους για την 
επόμενη πενταετία.

Ευρωεκλογές 2014



Το Θεσμικό Οικοδόμημα της Ε.Ε.

Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής 
(European Ombudsman) 

▪ Εδρεύει στο Στρασβούργο

▪ Συστάθηκε το 1992 με τη Συνθήκη του Μάαστριχτ

▪ Λειτουργεί ως ενδιάμεσος μεταξύ του πολίτη και 
των οργάνων της Ένωσης

▪ Λαμβάνει και να ερευνά καταγγελίες πολιτών, 
επιχειρήσεων και οργανισμών της Ε.Ε. και όλων 
όσοι έχουν την έδρα τους στην Ε.Ε..

▪ Κακοδιοίκηση, διακρίσεις, άνιση μεταχείριση κ.λπ.

▪ Εκλέγεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 5 έτη 

▪ Νικηφόρος Διαμαντούρος (από το 2003)



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ

▪ Η συνθήκη του Μάαστριχτ όρισε ότι κάθε πρόσωπο που 
έχει την υπηκοότητα ενός κράτους μέλους θεωρείται ως 
πολίτης της Ένωσης. Η καθιέρωση της ευρωπαϊκής 
ιθαγένειας αποβλέπει στην ενίσχυση και στην 
προώθηση της ευρωπαϊκής ταυτότητας, με τη 
μεγαλύτερη συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία 
της κοινοτικής ολοκλήρωσης. 



ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

▪ Χάρη στην ανάπτυξη της ενιαίας αγοράς, οι πολίτες 
έχουν ορισμένα γενικά δικαιώματα σε διάφορους τομείς 
όπως

▪ η ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων και των 
υπηρεσιών,

▪ η προστασία των καταναλωτών και της δημόσιας 
υγείας,

▪ η ισότητα των ευκαιριών και της μεταχείρισης, 

▪ η πρόσβαση στην απασχόληση και στην κοινωνική 
προστασία.



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ

▪ Η ιθαγένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης περιλαμβάνει 
διατάξεις και ειδικά δικαιώματα που συγκεντρώνονται 
σε τέσσερις κατηγορίες:

▪ ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή στην επικράτεια της 
Ένωσης,

▪ δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις κοινοτικές 
και δημοτικές εκλογές στο κράτος μέλος κατοικίας,

▪ διπλωματική και προξενική προστασία κάθε κράτους 
μέλους στο έδαφος τρίτων χωρών στις οποίες δεν 
αντιπροσωπεύεται το κράτος μέλος του οποίου ο 
πολίτης είναι υπήκοος,

▪ δικαίωμα αναφοράς προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και πρόσβασης στο διαμεσολαβητή.



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ

▪ Η συνθήκη του Άμστερνταμ διευκρινίζει τη σχέση 
μεταξύ της ευρωπαϊκής ιθαγένειας και της εθνικής. 
Αναφέρει με σαφήνεια ότι η "ιθαγένεια της Ένωσης 
συμπληρώνει και δεν αντικαθιστά την εθνική 
ιθαγένεια". Δύο πρακτικά συμπεράσματα απορρέουν 
από την προσθήκη αυτή:

▪ είναι αναγκαίο για ένα πρόσωπο να έχει την 
υπηκοότητα ενός κράτους μέλους πριν αποκτήσει την 
ιθαγένεια της Ένωσης,

▪ η ευρωπαϊκή ιθαγένεια επιτρέπει την απόκτηση 
δικαιωμάτων τα οποία συμπληρώνουν και 
προστίθενται στην εθνική ιθαγένεια.



ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

▪ Η προάσπιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων αποτελεί 
θεμελιώδη αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
απαραίτητη προϋπόθεση της νομιμοποίησής της. 
Το άρθρο 6 της Συνθήκης ΕΕ δηλώνει ότι η Ένωση 
αναγνωρίζει τα δικαιώματα, τις ελευθερίες και τις αρχές 
που περιέχονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 7ης 
Δεκεμβρίου 2000, όπως προσαρμόσθηκε στις 12 
Δεκεμβρίου 2007, στο Στρασβούργο, ο οποίος έχει το 
ίδιο νομικό κύρος με τις Συνθήκες.



Η Ευρωπαϊκή Έννομη Τάξη

Διαδικασία Συναπόφασης



Η Ευρωπαϊκή Έννομη Τάξη



Μεταναστευτική Πολιτική



ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΣΑΣ

A4E: Νίκος Αμανατίδης


