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Ενότητα: Το Σύστημα Διακυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) 

ΜΕΡΟΣ A 

Σύνοψη: 

Αυτή η ενότητα έχει ως κύριο στόχο να παρέχει μια εισαγωγή στο Σύστημα 
Διακυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρέχοντας γενικές πληροφορίες για τις 
βασικές λειτουργίες και διαδικασίες της. Επιπρόσθετα η ενότητα παρέχει σημαντικές 
πληροφορίες αναφορικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η παροχή πληροφοριών και 
δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες για την κατανόηση της λειτουργίας του Συστήματος 
Διακυβέρνησης της ΕΕ και τους Θεσμούς που είναι ασχολούνται με την ένταξη των 
μεταναστών στην ευρύτερη κοινότητα της ΕΕ με άμεσο ή έμμεσο τρόπο, εξυπηρετεί και 
το γενικότερο στόχο και επιδίωξη του έργου.  Η παρούσα Ενότητα ισοδυναμεί με 1 
μονάδα του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πιστωτικών Μονάδων για την Επαγγελματική 
Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET) και αντιστοιχεί στο επίπεδο 3 του Ευρωπαϊκού 
Πλαισίου Επαγγελματικών Προσόντων (EQF). 
 
 
ΜΕΡΟΣ B 

Στόχοι και Αναμενόμενα Αποτελέσματα  

 
1. Απόκτηση γενικών γνώσεων και κατανόηση του Συστήματος Διακυβέρνησης της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης  
2. Γνώση των βασικών λειτουργιών και του ρόλου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 

Ευρωπαϊκής Κομισιόν και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου  
3. Κατανόηση για τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνεται και λειτουργεί το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο  
4. Εκτίμηση της σημαντικότητας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τη λειτουργία του 

νομικού συστήματος στην ΕΕ.  
5. Κατανόηση των Θεσμών της ΕΕ  
6. Απόκτηση γνώσης για βασικά δεδομένα και πληροφορίες όσον αφορά την 

Ευρωπαϊκή Ένωση 
 
ΜΕΡΟΣ Γ (The entire module approximately 1500 words) 

Κεφάλαια Ενότητας:  
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Κεφάλαιο 1: Σύστημα Διακυβέρνησης της ΕΕ  

Γ1.Σύνοψη:  

Βασική επιδίωξη του κεφαλαίου η επισκόπηση του Συστήματος Διακυβέρνησης 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με άλλα λόγια έχει ως στόχο να παρουσιάσει με απλό 
τρόπο το πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση.   
 
Γ2. Μαθησιακά Αποτελέσματα   

• Γνώση βασικών πληροφοριών σχετικά με την ΕΕ  
• Γνώση των βασικών Θεσμών της ΕΕ  
• Κατανόηση των διαδικασιών λήψης αποφάσεων που ακολουθεί η 

Ευρωπαϊκή Ένωση  
 
Γ3. Περιεχόμενο  

Οι Συνθήκες της ΕΕ 

Κάθε δράση που λαμβάνει χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι βασισμένη σε Συνθήκες 
τις οποίες έχουν διαπραγματευτεί και συμφωνήσει όλα τα Κράτη Μέλη της ΕΕ και εν 
συνεχεία έχουν τύχει έγκρισης από τα Διεθνή Κοινοβούλια ή από δημοψηφίσματα.  

Η τελευταία συνθήκη η οποία έχει υπογραφεί, είναι η Συνθήκη της Λισαβώνας στις 13 
Δεκεμβρίου 2007 και η οποία τέθηκε σε εφαρμογή το 2009 με στόχο την απόδοση 
περισσότερης δύναμης στο Κοινοβούλιο και συνεπώς στους πολίτες.  
Ποιος λαμβάνει τις αποφάσεις; 
 
Στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε επίπεδο Ε.Ε. συμμετέχουν διάφοροι φορείς της ΕΕ, 
συγκεκριμένα:   

• Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο  
• Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
• Το Συμβούλιο 
• Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή  

 

Κεφάλαιο 1: Σύστημα Διακυβέρνησης της ΕΕ 
Κεφάλαιο 2:  Οι Θεσμοί της ΕΕ 
Κεφάλαιο 3:  Βασικά Στοιχεία για την ΕΕ 
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Πώς γίνεται η εγκρίνεται μια νέα νομοθεσίας? 
- Εφόσον κριθεί αναγκαία η διαμόρφωση νομοθεσίας για ένα θέμα, η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή συγκαλεί διάφορους  συντελεστές - όπως κυβερνήσεις, επιχειρηματικό 
τομέα και οργανισμούς της κοινωνίας των πολιτών- να καταθέσουν τις απόψεις 
τους .  

- Η απόψεις που συλλέγονται παρουσιάζονται υπό τη μορφή πρότασης στο 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο.  

- Το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο διαβάζουν και συζητούν την πρόταση.  
- Σε περίπτωση συμφωνίας, το συμφωνημένο κείμενο αποστέλλεται στο Κοινοβούλιο 

και στο Συμβούλιο για μία τελική επισκόπηση προτού υιοθετηθεί ως νόμος.  
 
Ποιος μπορεί να λάβει συμβουλή και ποιος μπορεί να κάνει ένσταση;  
Υπάρχουν διάφοροι Φορείς που λειτουργούν συμβουλευτικά σε θέματα που αφορούν 
τη νομοθετική διαδικασία, εκτός από την Επιτροπή το Συμβούλιο και το  Κοινοβούλιο. Οι 
φορείς αυτοί είναι:  
 
 Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (οργανώσεις της κοινωνίας 

των πολιτών π.χ. εργοδότες, συνδικαλιστικές οργανώσεις και ομάδες για τα 
κοινωνικά συμφέροντα των πολιτών)   

 Η Επιτροπή των Περιφερειών (αντιπρόσωποι από τοπικές και περιφερειακές 
κυβερνήσεις)  

 Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (για χρηματοοικονομικά ζητήματα)   
 
Συμμετοχή των Πολιτών / Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών  
Η Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών είναι ένας μηχανισμός ο οποίος έχει ως κύριο 
στόχο να ενισχύσει την άμεση συμμετοχή των πολιτών στις διαδικασίες της ΕΕ. 
Σύμφωνα με αυτή την πρωτοβουλία (1) εκατομμύριο πολίτες από τα Κράτη Μέλη της ΕΕ 
(τουλάχιστον 7 διαφορετικά ΚΜ) μπορούν να ζητήσουν από την Επιτροπή να συνάψει 
μία συνταγματική πρόταση που να αφορά κάποιο συγκεκριμένο θέμα. Η Πρωτοβουλία 
αυτή δίνει βήμα και φωνή στους πολίτες, ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζει ότι δεν μπορεί 
από μόνη της μία μονάχα χώρα με μεγάλο πληθυσμό να προωθήσει κάποιο 
συγκεκριμένο θέμα ή τα συμφέροντα της εις βάρος άλλων χωρών που είναι ΚΜ της ΕΕ.  
 
Διεθνής Εποπτεία 
Τα Εθνικά Κοινοβούλια δημιουργούν τα δικά τους νομοθετικά πλαίσια και διαδικασίες 
παράλληλα με τις εργασίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου τα οποία αν και εφόσον κριθεί απαραίτητο μπορούν να δώσουν τη δική 
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τους άποψη, να εκφράσουν ανησυχίες ή αμφιβολίες και να καταθέσουν απόψεις και 
σχόλια.   
 
Οικονομική Διαχείριση  
Όλες οι χώρες Κράτη Μέλη της ΕΕ είναι επίσης μέλη της Οικονομικής και Νομισματικής 
Ένωσης (ΟΝΕ), το οποίο σημαίνει ότι έχουν κοινή προσέγγιση για τα θέματα που 
αφορούν την οικονομική τους πολιτική. Στόχος της ΟΝΕ είναι να βοηθήσει στην 
σύγκλιση των οικονομιών των Κρατών Μελών της ΕΕ (και κάποιων κρατών που δεν 
είναι μέλη). Φυσικά, υπάρχουν κάποια ζητήματα που αφορούν αποκλειστικά μόνο τα 
Κράτη Μέλη της ΕΕ και της Ευρωζώνης, που σημαίνει ότι κάποια μέλη δεν εμπλέκονται 
άμεσα αφού δεν έχουν υιοθετήσει το Ευρώ ως επίσημο νόμισμα.  
 
H EE και διεθνείς σχέσεις  
Οι διεθνείς σχέσεις της ΕΕ είναι υπό την αιγίδα και την ευθύνη της Ευρωπαϊκής 
Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) που λειτουργεί ως η διπλωματική 
αντιπροσωπεία της Ένωσης μέσω του Ύπατου Εκπρόσωπου για τις Διεθνείς Σχέσεις και 
τα Θέματα Ασφάλειας. Στόχος αυτής της υπηρεσίας είναι να αναπτύξει μία κοινή 
εξωτερική πολιτική και προσεγγίσεις σε θέματα ασφαλείας για την ΕΕ. Είναι ένα ιδιαίτερα 
δύσκολο έργο, αλλά έχει παρουσιάσει σημαντική πρόοδο τα τελευταία χρόνια. 

 
Γ.4 Λέξεις κλειδιά 

Λήψη αποφάσεων, Νομοθεσία, Συμμετοχή των Πολιτών, Διεθνής εποπτεία, 
Οικονομική διαχείριση, διεθνείς σχέσεις 

 

 

ΜΕΡΟΣ Δ  
Περαιτέρω ανάγνωση 

Επίσημη Ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: https://europa.eu/european-
union/index_en  
 
Ευρώπη: Από τον Β’ΠΠ μέχρι την Ευρωπαϊκή Ένωση του Σήμερα: 
https://www.youtube.com/watch?v=xRwZyDTdCAc  
 
Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενδιαφέρων στοιχεία για την Ευρώπη 
https://www.youtube.com/watch?v=ATrhvt8cW98  

https://europa.eu/european-union/index_en
https://europa.eu/european-union/index_en
https://www.youtube.com/watch?v=xRwZyDTdCAc
https://www.youtube.com/watch?v=ATrhvt8cW98
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ΕΕ με μία ματιά: https://publications.europa.eu/en/web/general-
publications/eu-at-a-glance  
 
Υλικό για μελέτη: https://europa.eu/learning-corner/learning-
materials_en?keyword=&topic=All&age_group%5B%5D=84&=Envoyer  
  

 

 

 

ΜΕΡΟΣ E 
Ολοκλήρωση κεφαλαίου  

1. Η Συνθήκη της Λισαβόνας εφαρμόστηκε το: 
α. 2004 
β. 2006 

            γ. 2008 
δ. 2009  

 
2. Η διαδικασία για λήψη αποφάσεων στην ΕΕ διεξάγεται με τη συμμετοχή δύο Ευρωπαϊκών 

Φορέων μόνο. 
      α. Σωστό 
      β. Λάθος  
 

Επεξήγηση: Η διαδικασία λήψης αποφάσεων στην ΕΕ περιλαμβάνει διάφορους Ευρωπαϊκούς 
Φορείς όπως η Επιτροπή, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο όπως επίσης και διάφορους άλλους 
ανάλογα με το ζήτημα. 

3. Κατά τη νομοθετική διαδικασία το τρίπτυχο Επιτροπή – Συμβούλιο – Κοινοβούλιο είναι 
αποκλειστικά υπεύθυνο για τη λήψη αποφάσεων.  
 

           α. Σωστό 
           β. Λάθος  
 
Επεξήγηση: Εκτός από το τρίπτυχο Επιτροπή – Συμβούλιο – Κοινοβούλιο, υπάρχουν ποικίλα 

Συμβουλευτικά σώματα τα οποία παρέχουν καθοδήγηση και ανατροφοδότηση όταν γίνεται 
πρόταση για τη θέσπιση καινούριας νομοθεσίας και τα οποία ασχολούνται εκτεταμένα με το 
ενίοτε θέμα που τίθεται προς επισκόπηση. 

4. Η πρωτοβουλία των Ευρωπαίων πολιτών είναι μία πρόσκληση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

https://publications.europa.eu/en/web/general-publications/eu-at-a-glance
https://publications.europa.eu/en/web/general-publications/eu-at-a-glance
https://europa.eu/learning-corner/learning-materials_en?keyword=&topic=All&age_group%5B%5D=84&=Envoyer
https://europa.eu/learning-corner/learning-materials_en?keyword=&topic=All&age_group%5B%5D=84&=Envoyer
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να προτείνει νομοθεσίες σε ζητήματα όπου η ΕΕ έχει την δυνατότητα να θεσπίσει νόμους.  
 

          α. Σωστό 
          β. Λάθος  

 

Επεξήγηση: Σύμφωνα με αυτή την πρωτοβουλία, ένα (1) εκατομμύριο πολίτες της ΕΕ έχουν την 
δυνατότητα να αιτηθούν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να θέσει επί τάπητος μια νομοθετική 
πρόταση σε ένα συγκεκριμένο θέμα.  

 
 
 
 
5. Οι διεθνείς σχέσεις με χώρες πέραν της ΕΕ είναι υπό την ευθύνη του Προέδρου του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σωστό ή Λάθος;  
 

           α. Σωστό 

           β. Λάθος 

 
Επεξήγηση: Οι σχέσεις με χώρες εκτός της ΕΕ είναι υπό την ευθύνη του Ύπατου Αρμοστή για τις 
Διεθνείς Σχέσεις για την Ένωση για Διεθνείς Σχέσεις και Θέματα Ασφαλείας, ο οποίος διορίζεται 
από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και έχει επίσης τη θέση του Αντιπροέδρου στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή. 

 

ΜΕΡΟΣ ΣΤ 

 
 
 
- Δείτε το video Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών: Τι είναι; Σκεφτείτε πιθανά θέματα που 

μπορείτε να προτείνετε (https://www.youtube.com/watch?v=WZW1MLajwUE) 
 
 
- Παρακολουθήστε το ντοκιμαντέρ «Από τις συζητήσεις δίπλα στη φωτιά στις σημαντικές 

λήψεις αποφάσεων» https://www.consilium.europa.eu/en/history/?filters=1734  
Αυτό το ντοκιμαντέρ ακολουθεί την ιστορία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου από την θέσπισή 
του μέχρι σήμερα.  Παρουσιάζει σημαντικές στιγμές ορόσημα των τελευταίων δεκαετιών 
που έχουν καθορίσει τον τρόπο που οι Ευρωπαίοι Ηγέτες λαμβάνουν σημαντικές 
αποφάσεις. Η εξιστόρηση γίνεται μέσα από τα μάτια των ατόμων που ήταν μάρτυρες της 
μεταβολής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στο κέντρο λήψης σημαντικών αποφάσεων που 

https://www.youtube.com/watch?v=WZW1MLajwUE
https://www.consilium.europa.eu/en/history/?filters=1734
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είναι σήμερα. 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

Κεφάλαιο 2: Οι Φορείς της ΕΕ 

Γ1.Σύνοψη:  

Βασικός στόχος αυτής της ενότητας είναι κάνει μια γενική παρουσίαση των 
κύριων θεσμών της ΕΕ όπως για παράδειγμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής / του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου / του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καθώς και του 
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
Γ2. Μαθησιακά Αποτελέσματα   

Κατανόηση των ρόλων, των βασικών λειτουργιών αλλά και των διαδικασιών των 
κύριων Φορέων της Ε.Ε. 
 
 
Γ3. Περιεχόμενο  

Οι Φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι τα εφτά βασικά σώμτα χάρακης πολιτικής και 
λήψης αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).  

Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

• Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι στην ουσία η «Κυβέρνηση της ΕΕ». Είναι υπεύθυνη 
για να προτείνει νομοθεσίες, να υλοποιεί αποφάσεις, σύμφωνα με τα 
συμφωνηθέντα των Συνθηκών της ΕΕ, και να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τις 
καθημερινές υποθέσεις που αφορούν την ΕΕ.  

• Μέλη: 27 Επίτροποι, 1 από κάθε χώρα της ΕΕ  
• Η σύστασή της προσομοιάζει με το Υπουργικό Συμβούλιο της κάθε χώρας, όπου 

ο κάθε υπουργός (επίτροπος) είναι υπεύθυνος για ένα συγκεκριμένο θέμα – π.χ. 
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ανθρωπιστικά θέματα, υγειά, κτλ.  
• Οι Επίτροποι δεν αντιπροσωπεύουν τα συμφέροντα των χωρών από όπου 

προέρχονται, αλλά τα γενικά συμφέροντα όλης της κοινότητας της ΕΕ. 

 Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 

• Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καθορίζει την γενική πολιτική κατεύθυνση και τις 
προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεν είναι 
μόνιμος φορέας αλλά μία συνάντηση κορυφής που λαμβάνει χώρα τουλάχιστον 
τέσσερις φορές το χρόνο – ο Πρόεδρος έχει τη δυνατότητα να συγκαλέσει 
επιπρόσθετες συναντήσεις για επείγοντα ζητήματα.  

• Μέλη: Αρχηγοί Κρατών ή Κυβερνήσεων των χωρών της ΕΕ.  

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Το Συμβούλιο συγκαλεί όλους τους υπουργούς των κυβερνήσεων από κάθε χώρα ΚΜ 
της ΕΕ ώστε να συζητήσουν, τροποποιήσουν και να θεσπίσουν νέους νόμους αλλά και 
να συντονίσουν σχετικές πολιτικές. Μαζί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο 
είναι το βασικός σώμα λήψης αποφάσεων της ΕΕ.  Κάθε χώρα της ΕΕ αναλαμβάνει την 
προεδρία του Συμβουλίου εναλλάξ για 6 μήνες. Προσοχή δεν πρέπει να συγχέεται με: 
Συμβούλιο της Ευρώπης (δεν είναι θεσμός της Ε.Ε.) και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. 

• Μέλη: Υπουργοί κυβερνήσεων από κάθε χώρα της ΕΕ, σύμφωνα με το θέμα των 
πολιτικών που θα τεθούν υπό συζήτηση. Για παράδειγμα για θέματα ασφαλείας 
και άμυνας, θα συμμετέχουν στη συζήτηση οι Υπουργοί Άμυνας, για θέματα που 
αφορούν την Εξωτερική Πολιτική, θα κληθούν οι Υπουργοί Εξωτερικών, και ούτω 
καθεξής.   

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

• Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι το νομοθετικό σώμα υπεύθυνο για τη θέσπιση 
νομοθεσιών, την επιτήρηση της εφαρμογής τους αλλά και την διευθέτηση 
θεμάτων που αφορούν τον προϋπολογισμό. Τα μέλη του εκλέγονται, μέσω 
εκλογών που διεξάγονται κάθε 5 χρόνια, άμεσα από τους πολίτες των κρατών 
μελών. Οι πιο πρόσφατες εκλογές έλαβαν χώρα το Μάιο του 2019.  

• Μέλη: 705 ΜΕΚ (Μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου)  
• Το Κοινοβούλιο θεωρείται ως το πλέον δημοκρατικό σώμα της ΕΕ αφού τα ΜΕΚ 

(Μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου) είναι κατευθείαν εκλεγμένα από τους 
πολίτες της ΕΕ και δεν καθορίζονται από τους αρχηγούς των ΚΜ ή από άλλους 
φορείς της ΕΕ.  

Άλλοι Φορείς 
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Οι Φορείς  

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ)  

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) ερμηνεύει και τροποποιεί τους νόμους 
της ΕΕ για να διασφαλίσει ότι εφαρμόζονται με τον ίδιο τρόπο σε όλες τις χώρες της ΕΕ. 
Επιπρόσθετα, εξομαλύνει και διευθετεί τυχόν νομικές διαφωνίες μεταξύ των εθνικών 
κυβερνήσεων των ΚΜ και άλλων φορέων της ΕΕ.  

• Μέλη: 1 δικαστής από κάθε χώρα της ΕΕ και 11 νομικοί σύμβουλοι   

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) 

• Η Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα (ΚΕΤ) διαχειρίζεται θέματα που αφορούν το Ευρώ, 
και καθορίζει και υλοποιεί τις οικονομικές και χρηματοοικονομικές  πολιτικές της 
Ένωσης. Βασικός της στόχος είναι η διατήρηση της οικονομικής σταθερότητας 
και η παροχή επαρκούς υποστήριξης για την οικονομική ανάπτυξη και την 
δημιουργία θέσεων εργασίας.  

• Μέλη: Πρόεδρος ΚΕΤ και Αντιπρόεδρος, κυβερνήτες κεντρικών εθνικών τραπεζών 
από τις χώρες της ΕΕ. 

Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συμβούλιο (ΕΕΣ) 

Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνέδριου (ΕΕΣ) είναι να ελέγχει ότι τα  κεφάλαια 
της ΕΕ συλλέγονται και χρησιμοποιούνται κατά το βέλτιστο δυνατό τρόπο και βοηθούν 
στην οικονομική ευρωστία της ΕΕ.  

• Μέλη: 1 από κάθε χώρα της ΕΕ 

 
Γ.4 Λέξεις Κλειδιά 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκή Κομισιόν, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Συμβούλιο 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ), Ευρωπαϊκή 
Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συμβούλιο (ΕΕΣ) 
 
ΜΕΡΟΣ Δ   
Περαιτέρω ανάγνωση 

Ιστοσελίδες/ Διαθέσιμα στο κοινό δωρεάν έντυπα  (N/A words) 
Επίσημη Ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: https://europa.eu/european-
union/index_en  
 

https://europa.eu/european-union/index_en
https://europa.eu/european-union/index_en
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Ευρώπη: Από τον Β’ΠΠ μέχρι την Ευρωπαϊκή Ένωση του Σήμερα: 
https://www.youtube.com/watch?v=xRwZyDTdCAc  
 
Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενδιαφέρων στοιχεία για την Ευρώπη 
https://www.youtube.com/watch?v=ATrhvt8cW98  
 
ΕΕ με μία ματιά: https://publications.europa.eu/en/web/general-publications/eu-
at-a-glance  

 
 
T Το Συμβούλιο (της Ευρωπαϊκής Ένωσης) επεξήγηση: 
https://www.youtube.com/watch?v=-jZu0lUUAeM  
 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επεξήγηση: 
https://www.youtube.com/watch?v=8h2cwPKJRl8  
 
ΕΕ & Εγώ: https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-
/publication/6fcdb304-b542-11e7-837e-01aa75ed71a1/language-en/format-
PDF/source-94593416  
 
Πηγές για διδάσκοντες: https://europa.eu/european-union/documents-
publications/teachers_en  
 
Πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση: 
https://eeas.europa.eu/archives/delegations/singapore/documents/more_info/
eu_publications/how_the_european_union_works_en.pdf  
 
 
 
ΜΕΡΟΣ E Ολοκλήρωση κεφαλαίου (200-500 words depending on Questions and 
Answers) 

 
1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψηφίζεται απευθείας από τους πολίτες της ΕΕ κάθε 3 χρόνια.  

 
a.  Σωστό 

β.  Λάθος  
 

https://www.youtube.com/watch?v=xRwZyDTdCAc
https://www.youtube.com/watch?v=ATrhvt8cW98
https://publications.europa.eu/en/web/general-publications/eu-at-a-glance
https://publications.europa.eu/en/web/general-publications/eu-at-a-glance
https://www.youtube.com/watch?v=-jZu0lUUAeM
https://www.youtube.com/watch?v=8h2cwPKJRl8
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/6fcdb304-b542-11e7-837e-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-94593416
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/6fcdb304-b542-11e7-837e-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-94593416
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/6fcdb304-b542-11e7-837e-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-94593416
https://europa.eu/european-union/documents-publications/teachers_en
https://europa.eu/european-union/documents-publications/teachers_en
https://eeas.europa.eu/archives/delegations/singapore/documents/more_info/eu_publications/how_the_european_union_works_en.pdf
https://eeas.europa.eu/archives/delegations/singapore/documents/more_info/eu_publications/how_the_european_union_works_en.pdf


 
  

Module Content Outline 
___________________________________________________________________________ 

 

 
11 

 

Επεξήγηση: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκλέγεται απευθείας από τους πολίτες της ΕΕ κάθε 5 
χρόνια  
 
2. Τα μέλη του Κοινοβουλίου δεν αντιπροσωπεύουν τα συμφέροντα των χωρών από τις 

οποίες προέρχονται.  
 
a. Σωστό 
β.  Λάθος  

 
Επεξήγηση: Τα μέλη του Κοινοβουλίου αντιπροσωπεύουν μόνο τα γενικά συμφέροντα της ΕΕ.  
 
3. Ποιος από τους εφτά βασικούς φορείς της ΕΕ δεν είναι μόνιμος;  

 
α. Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο\ 
 
β. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο  
 
γ. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

δ. Ευρωπαϊκή Επιτροπή  

 
Επεξήγηση: Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεν είναι μόνιμος φορέας αλλά ένα συμβούλιο που 
συνεδριάζει τουλάχιστον τέσσερις φορές το χρόνο. 
 
4. Τη δεδομένη στιγμή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει 751 ΜΕΚ;  

 
α. Σωστό 
β.  Λάθος  

 
 

Επεξήγηση:  Από την 1 Ιουλίου 2014 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποτελείται από 751 ΜΕΚ, όπως 
αναφέρεται στη Συνθήκη της Λισαβόνας. Ο αριθμός μειώθηκε στους 705 μετά από την 
αποχώρηση του ΗΕ από την Ένωση το 2020. 

 
5. Το Συμβούλιο της Ευρώπης είναι μία Υπηρεσία/Φορέας της Ευρωπαϊκής Ένωσης; 

        a.  Σωστό 
        β.  Λάθος 
 
Επεξήγηση: Το Συμβούλιο της Ευρώπης είναι ένας Οργανισμός που προασπίζεται τα 
ανθρώπινα δικαιώματα σε παγκόσμιο επίπεδο. Αποτελείται από 47 κράτη μέλη, 27 από αυτά 
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είναι επίσης μέλη της ΕΕ. Αλλά δεν είναι σώμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

 

ΜΕΡΟΣ ΣΤ 

Δραστηριότητες για επανάληψη και προετοιμασία 
 
- Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα EU Institutions and bodies in brief 

(https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_en) και ερευνήστε τις 
πληροφορίες που παρέχει για τους Ευρωπαϊκούς φορείς. Σκεφτείτε πως κάθε φορέας έχει 
επηρεάσει την καθημερινότητα μας.  
 

-  Βρείτε ποια φωτογραφία αντιπροσωπεύει κάθε Ευρωπαϊκό Φορέα:  

       Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο  

 

 
                                           
 
 
                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  
 
 

https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_en
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Ενότητα 3: Βασικά Στοιχεία για την ΕΕ 

Γ1.Σύνοψη:  

Βασικός σκοπός της ενότητας αυτής είναι να παρέχει βασική ενημέρωση σχετικά 
με την Ευρωπαϊκή Ένωση  
 
Γ2. Μαθησιακά Αποτελέσματα   

Βασική γνώση των πιο σημαντικών στοιχείων σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση.   
 
Γ3. Περιεχόμενο  

Ένταξη στην ΕΕ 

Κάθε χώρα που πληρεί τις απαραίτητες προϋποθέσεις για ένταξη στην ΕΕ έχει τη 
δυνατότητα να κάνει αίτηση για να γίνει μέλος της ΕΕ. Οι προϋποθέσεις αυτές είναι 
γνωστές ως «Τα Κριτήρια της Κοπεγχάγης» και εμπεριέχουν στοιχεία όπως η ελεύθερη 
οικονομία, σταθερή δημοκρατία και το κράτος δικαίου, και η αποδοχή όλων των 
νομοθεσιών της ΕΕ. 

Υποψήφιες χώρες  

Οι χώρες πιο κάτω βρίσκονται στη διαδικασία ενσωμάτωσης της νομοθεσίας της ΕΕ 
στο εθνικό τους νομοθετικό σύστημα:  

Αλβανία, Μοντενέγκρο, Νότια Μακεδονία, Σερβία, Τουρκία  

Υποψήφιες χώρες  

Οι χώρες που είναι υποψήφιες για κράτη μέλη που δεν πληρούν τις απαραίτητες 
προϋποθέσεις για ένταξη στην ΕΕ:  

Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Κόσοβο  
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Οι 27 Χώρες Κράτη Μέλη της ΕΕ  

Η Ένωση τη δεδομένη στιγμή, μετά και την αποχώρηση της Μεγάλης Βρετανίας το 2020, 
αποτελείται από 27 χώρες Κράτη Μέλη  

01/01/1958: Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία 

01/01/1973 : Δανία 

Ιρλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο 

01/01/1981: Ελλάδα 

01/01/1986: Πορτογαλία, Ισπανία 

01/01/1995: Αυστρία, Φιλανδία, Σουηδία 

01/05/2004: Κύπρος, Τσεχία, Εσθονία, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα, Πολωνία, 
Σλοβακία, Σλοβενία 

01/01/2007: Βουλγαρία, Ρουμανία 

01/07/2013: Κροατία 

Ευρώ 

Το Ευρώ (€) είναι το επίσημο νόμισμα σε 19 από τις 27 χώρες της ΕΕ. Αυτές οι χώρες 
είναι γνωστές με το προσωνύμιο «Ευρωζώνη».  

Ποιες χώρες έχουν ως νόμισμα το Ευρώ;  

19 από της χώρες της ΕΕ έχουν αντικαταστήσει το εθνικό τους νόμισμα με το ευρώ.  

Αυστρία, Βέλγιο, Κύπρος, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, 
Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ολλανδία, Πορτογαλία, Σλοβακία, 
Σλοβενία, Ισπανία  

Το πιο πρόσφατο μέλος της Ευρωζώνης είναι η Λιθουανία που υιοθέτησε το Ευρώ την 
1η Ιανουαρίου 2015  

Χώρες Κράτη Μέλη ΕΕ που δεν έχουν το ευρώ  

Πιο κάτω είναι η λίστα με της χώρες που δεν έχουν υιοθετήσει το ευρώ, αλλά θα 
ενταχθούν σύντομα στην Ευρωζώνη μόλις εναρμονιστούν με τις απαιτήσεις της.  

Βουλγαρία, Κροατία, Δημοκρατίας της Τσεχίας, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Σουηδία  
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Η ζωή στην ΕΕ  

Η ΕΕ καλύπτει πάνω από 4 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα και έχει 446 
εκατομμύρια κατοίκους - τον τρίτο μεγαλύτερο πληθυσμό στον κόσμο μετά την Κίνα και 
την Ινδία (μετά το BREXIT). Με βάση την έκταση, η Γαλλία είναι η μεγαλύτερη χώρα της ΕΕ 
και η Μάλτα η μικρότερη. 

Μέλη της Ζώνης Σένγκεν χωρίς σύνορα  

Η ζώνη Σένγκεν είναι μία περιοχή χωρίς εσωτερικά σύνορα, στην οποία οι πολίτες, 
συμπεριλαμβανομένων και των πολιτών που δεν ανήκουν στην ΕΕ, επιχειρηματίες και 
τουρίστες μπορούν να διακινούνται χωρίς έλεγχο στα σύνορα. Από το 1985, η ζώνει έχει 
σταδιακά μεγαλώσει και συμπεριλαμβάνει σήμερα σχεδόν όλες τις χώρες της ΕΕ και 
μερικές σχετιζόμενες χώρες που δεν ανήκουν στην Ένωση.  

Λίστα χωρών στην ζώνη Σένγκεν  

Αυστρία, Βέλγιο, Τσεχία, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, 
Ουγγαρία, Ισλανδία, Ιταλία, Λετονία, Λιχτενστάιν, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, 
Ολλανδία, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία, 
Ελβετία.  

Ο Προϋπολογισμός της ΕΕ 

Ο προϋπολογισμός της ΕΕ διαμορφώνεται από διάφορες συμπεριλαμβανομένου και 
ενός ποσοστού από το συνολικό εθνικό εισόδημα κάθε χώρας μέλους. Αξιοποιείται σε 
ενέργειες όπως η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου σε λιγότερο εύρωστες περιοχές και η 
διασφάλιση της αφθονίας σε σίτιση.  

EE και Γλώσσες 

Η ΕΕ έχει 24 επίσημες γλώσσες. Οι οποίες είναι:  

1. Τα Βουλγάρικα 

2. Τα Κροατικά 

3. Τα Τσέχικα 

4. Τα Δανέζικα 

5. Τα Ολλανδικά 

6. Τα Ελληνικά 
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7. Τα Εσθονικά 

8. Τα Φινλανδικά 

9. Τα Γαλλικά 

10. Τα Γερμανικά 

11. Τα Ελληνικά 

12. Τα Ουγγρικά 

13. Τα Ιρλανδικά 

14. Τα Ιταλικά 

15. Τα Λετονικά 

16. Τα Λιθουανικά 

17. Τα Μαλτέζικα 

18. Τα Πολωνικά 

19. Τα Πορτογαλικά 

20. Τα Ρουμανικά 

21. Τα Σλοβάκικα 

22. Τα Σλοβένικα 

23. Τα Ισπανικά 

24. Τα Σουηδικά 

Η Μέρα της Ευρώπης 

Η Μέρα της Ευρώπης γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 9 Μαΐου και σηματοδοτεί την επέτειο 
της ιστορικής  «Διακήρυξης του Σούμαν». Σε μία διάλεξη του στο Παρίσι το 1950, ο 
Ρομπερτ Σούμαν, ο Γάλλος Πρόξενος, εξέφρασε την ιδέα για μία νέα πολιτική 
κοινοπραξία στην Ευρώπη, όπου ο πόλεμος μεταξύ των κρατών της Ευρώπης θα 
θεωρείτο αδιανόητο γεγονός.  

Σύμβολα ΕΕ 

Η ΕΕ έχει διάφορα αναγνωριστικά σύμβολα, το πιο γνωστό από τα οποία είναι ο κύκλος 
με τα κίτρινα άστρα σε μπλε φόντο.  
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Ο Ευρωπαϊκός Ύμνος  

Η μελωδία που συμβολίζει την ΕΕ είναι προέρχεται από την Ενάτη Συμφωνία του 
Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν σύνθεση του 1823, όταν δημιούργησε την «Ωδή στη Χαρά», 
στην λυρική στροφή του Φρίντριχ Βον Σίλερ το 1785.  

Το σύνθημα της ΕΕ 

«Ενωμένη στην πολυμορφία» είναι το σύνθημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που 
θεσπίστηκε το 2020». 

Η Ευρωπαϊκή Σημαία  

- Η Ευρωπαϊκή σημαία συμβολίζει την Ευρωπαϊκή Ένωση, την γενική ταυτότητα και 
ενότητα της Ευρώπης. 

- Απεικονίζει ένα κύκλο από 12 χρυσά άστρα σε μπλε φόντο, τα οποία 
αντιπροσωπεύουν τα ιδανικά της ενότητας, της αλληλεγγύης και της αρμονίας 
ανάμεσα στους πολίτες της Ευρώπης.  

- Τα 12 άστρα στη σημαία δεν αντιπροσωπεύουν τον αριθμό των κρατών μελών και 
δεν ήταν ποτέ αυτός ο σκοπός τους. Ο αριθμός 12 αντιπροσωπεύει την ενότητα και 
την πληρότητα π.χ 12 μήνες του χρόνου, 12 ώρες κτλ.  

 
 
Γ.4 Λέξεις Κλείδια 

Ένταξη στην ΕΕ, Χώρες Κράτη Μέλη της ΕΕ, Χώρες που χρησιμοποιούν το ευρώ, 
ζώνη Σένγκεν, Προϋπολογισμός της ΕΕ, Γλώσσες της ΕΕ, Σύμβολα ΕΕ, 
Ευρωπαϊκός Ύμνος, Σύνθημα της ΕΕ, Ευρωπαϊκή Σημαία, Μέρα της Ευρώπης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

Module Content Outline 
___________________________________________________________________________ 

 

 
18 

 

 

ΜΕΡΟΣ Δ  
Περαιτέρω ανάγνωση 

Ιστοσελίδες / Έντυπα διαθέσιμα στο κοινό (N/A words) 
Επίσημη Ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: https://europa.eu/european-
union/index_en  
 
Ευρώπη: Από τον Β’ΠΠ μέχρι την Ευρωπαϊκή Ένωση του Σήμερα: 
https://www.youtube.com/watch?v=xRwZyDTdCAc  
 
Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενδιαφέρων στοιχεία για την Ευρώπη 
https://www.youtube.com/watch?v=ATrhvt8cW98  
 
ΕΕ με μία ματιά: https://publications.europa.eu/en/web/general-publications/eu-
at-a-glance  
 
Υλικό για μελέτη: https://europa.eu/learning-corner/learning-
materials_en?keyword=&topic=All&age_group%5B%5D=84&=Envoyer  
 
Το Συμβούλιο (της Ευρωπαϊκής Ένωσης) επεξήγηση: 
https://www.youtube.com/watch?v=-jZu0lUUAeM  
 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επεξήγηση: 
https://www.youtube.com/watch?v=8h2cwPKJRl8  
 
ΕΕ & Εγώ: https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-
/publication/6fcdb304-b542-11e7-837e-01aa75ed71a1/language-en/format-
PDF/source-94593416  
 
Πηγές για διδάσκοντες: https://europa.eu/european-union/documents-
publications/teachers_en  
 
Πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση: 
https://eeas.europa.eu/archives/delegations/singapore/documents/more_info/
eu_publications/how_the_european_union_works_en.pdf  
 

https://europa.eu/european-union/index_en
https://europa.eu/european-union/index_en
https://www.youtube.com/watch?v=xRwZyDTdCAc
https://www.youtube.com/watch?v=ATrhvt8cW98
https://publications.europa.eu/en/web/general-publications/eu-at-a-glance
https://publications.europa.eu/en/web/general-publications/eu-at-a-glance
https://europa.eu/learning-corner/learning-materials_en?keyword=&topic=All&age_group%5B%5D=84&=Envoyer
https://europa.eu/learning-corner/learning-materials_en?keyword=&topic=All&age_group%5B%5D=84&=Envoyer
https://www.youtube.com/watch?v=-jZu0lUUAeM
https://www.youtube.com/watch?v=8h2cwPKJRl8
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/6fcdb304-b542-11e7-837e-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-94593416
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/6fcdb304-b542-11e7-837e-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-94593416
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/6fcdb304-b542-11e7-837e-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-94593416
https://europa.eu/european-union/documents-publications/teachers_en
https://europa.eu/european-union/documents-publications/teachers_en
https://eeas.europa.eu/archives/delegations/singapore/documents/more_info/eu_publications/how_the_european_union_works_en.pdf
https://eeas.europa.eu/archives/delegations/singapore/documents/more_info/eu_publications/how_the_european_union_works_en.pdf
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Τι είναι η Ευρωπαική Ένωση| BBC Newsbeat: 
https://www.youtube.com/watch?v=8G1cds52Ko0  

 

ΜΕΡΟΣ E Ολοκλήρωση Κεφαλαίου 

 

1) Ποια από τις παρακάτω χώρες δεν είναι μέλος της ζώνης Σένγκεν;  
 

a) Ισπανία 
β) Κύπρος 
γ) Ισλανδία 
δ) Γερμανία 

 

Επεξήγηση:  Η ζώνη  Σένγκεν εμπεριέχει τις περισσότερες χώρες που είναι μέλη της ΕΕ καθώς και 
μερικές που δεν είναι μέλη της ΕΕ. Στην ζώνη Σένγκεν δεν συμμετέχουν η Βουλγαρία, Κροατία, 
Κύπρος, Ιρλανδία, Ρουμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο. 

 
2) Ο αριθμός των επίσημων γλωσσών της ΕΕ είναι 27: 

 
a. Σωστό 
β.   Λάθος 

 
Επεξήγηση:  Η ΕΕ έχει 24 επίσημες γλώσσες. 

 
 

3) Πόσα κράτη μέλη χρησιμοποιούν το ευρώ ως επίσημο νόμισμα;  
 

a. 19 
β.   27 
γ.   28 
δ.  12 

 
Επεξήγηση:  Το ευρώ (€) είναι το επίσημο νόμισμα για τις 19 από τις  27 χώρες που είναι μέλη 
της ΕΕ. Αυτές οι χώρες συναποτελούν την «Ευρωζώνη» 

 
4) Ποιο από τα ακόλουθα είναι το πιο πρόσφατο μέλος της ΕΕ;   

a. Σλοβακία 
β.   Κροατία 

https://www.youtube.com/watch?v=8G1cds52Ko0
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γ.  Λετονία 
δ. Λιθουανία 

Επεξήγηση: Η Κροατία είναι η δεύτερη κατά σειρά χώρα της πρώην Γιουγκοσλαβίας που έγινε 
μέλος της ΕΕ μετά από τη Σλοβενία που εντάχθηκε το 2013. Είναι επίσης το νεότερο μέλος της ΕΕ 
μετά τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία που εντάχθηκαν το 2007. 

5)   Κάθε φορά που εντάσσεται ένα νέο μέλος στην ΕΕ προστίθεται ακόμα ένα χρυσό 
αστέρι στην Ευρωπαϊκή Σημαία. 

 
a. Σωστό 
β.   Λάθος 

 
Επεξήγηση: Ο αριθμός των αστεριών δεν έχει καμία σχέση με τον αριθμό των κρατών μελών, ο 
κύκλος συμβολίζει την ενότητα. 

 
 
ΜΕΡΟΣ ΣΤ 

 
- Επισκεφθείτε το σύνδεσμο: https://www.youtube.com/watch?v=Jo_-KoBiBG0. 

Ακούστε τον Ύμνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης  
- Ψαξτε και συνδέστε τις ακόλουθες χώρες με τη χρονιά ένταξης τους στην ΕΕ. 

(τραβήξτε μια γραμμή                )  
 
Κύπρος                         1995 
Ελλάδα                          2004 
Αυστρία                        1981 
Κροατία                         2013 
Πορτογαλία                  1986                
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Jo_-KoBiBG0

