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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
1. Η ΠΟΡΕΙΑ  ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 

 



Ένας πολυτάραχος αιώνας 

• Α΄Παγκόσμιος Πόλεμος 

• Β΄Παγκόσμιος Πόλεμος  

• Ψυχρός πόλεμος 

• Το σχέδιο Marshall 

• Βορειοαντλαντικό Σύμφωνο 

• Ο φόβος της ανάκαμψης της Γερμανίας  
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Σχέδιο  Robert Schumann  (9/5/1950) 

Jean Monnet 

Robert Schumann  
Konrad Adenauer 
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Τα βήματα προς την ένωση … 

Συνθήκη  EKAX (18/4/1951) 
 
 
Συνθήκη της Ρώμης, 25 /3/ 1957 
 (ΕΟΚ) 
 
Συνθήκη του Μάαστριχ, 7/2/1992  
(Ευρωπαϊκή Ένωση)  
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
2. ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 

 



Τα θεσμικά όργανα 
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
Το Συμβούλιο 
Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 

και άλλα όργανα 
Το Ελεγκτικό Συνέδριο 
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα 
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Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
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http://www.consilium.europa.eu/homepage?lang=el


Η δομή του 
 

• Αρχηγοί κρατών ή κυβερνήσεων της EΕ 

• Ο πρόεδρος του Ε.Σ (Εκλέγεται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
με ειδική πλειοψηφία για θητεία δυόμισι ετών, άπαξ 
ανανεώσιμη ) 

• Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

• Ο Ύπατος εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα εξωτερικής 
πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας συμμετέχει στις εργασίες 
του   
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Η λειτουργία του 

• Συνέρχεται κανονικά δύο φορές το εξάμηνο 

• Ο πρόεδρος μπορεί να συγκαλέσει έκτακτη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου  

• Το Ε.Σ. αποφασίζει με συναίνεση, δηλαδή με ομοφωνία (αν ένας αρχηγός κράτους ή 
κυβέρνησης διαφωνεί, απόφαση δεν παίρνεται) 

• Οι ηγέτες των κρατών μελών ανταλλάσσουν ελεύθερα και άτυπα τις απόψεις 
τους στις συνεδριάσεις 

• Έδωσε το έναυσμα για νέες κοινές πολιτικές  

• Συντόνισε την εξωτερική πολιτική των κρατών μελών σε καυτά ευρωπαϊκά και 
παγκόσμια προβλήματα. 

 

 

 
10 ΜΠΙΛΙΟΎΡΗ ΑΡΓΥΡΉ-2014 
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Οι αποφάσεις του 

• Oι διαβουλεύσεις τους καταλήγουν στη δημοσίευση κοινών 
δηλώσεων (κατευθύνσεις και γενικές οδηγίες για 
μελλοντικές ενέργειες της Ένωσης) 

 

• Στο πεδίο της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής 
ασφάλειας εγκρίνει κοινές στρατηγικές και  μπορεί να 
λαμβάνει αποφάσεις επί κοινών δράσεων ή κοινών θέσεων 
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Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
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Η δομή του 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα διαθέτει 751 βουλευτές εκλεγμένους από τα 28 κράτη 
μέλη της διευρυμένης Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λισαβόνας 
(1/12/2009). 

 Ο αριθμός των ευρωβουλευτών κάθε χώρας είναι σε γενικές γραμμές ανάλογος με τον 
πληθυσμό της.  

Από το 1979, οι ευρωβουλευτές εκλέγονται με άμεση και καθολική ψηφοφορία για 
περίοδο πέντε ετών.  

Η ιδιότητα του μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν συμβιβάζεται με εκείνη του 
μέλους εθνικού κοινοβουλίου 

Οι ευρωβουλευτές χωρίζονται σε ομάδες με βάση την πολιτική τους ταυτότητα, και όχι 
τη χώρα τους 
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http://www.europarl.europa.eu/meps/el/search.html


Η λειτουργία του  

• Κάθε χρόνο διεξάγονται 12 Σύνοδοι Ολομέλειας στο Στρασβούργο και 6 ακόμη στις 
Βρυξέλλες. 

• Επικουρούμενος από 14 Αντιπροέδρους, ο Πρόεδρος διευθύνει όλες τις εργασίες του 
Κοινοβουλίου και των οργάνων του (Προεδρείο και Διάσκεψη των προέδρων), καθώς 
και τις συζητήσεις στην ολομέλεια. 

• Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εκλέγεται για δυόμισι χρόνια, μετά από 
μυστική ψηφοφορία, με απόλυτη πλειοψηφία 

• Βάσει του άρθρου 232 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εγκρίνει εσωτερικό Κανονισμό. 

• Οι διοικητικές υπηρεσίες  του εδρεύουν στο Λουξεμβούργο 
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Οι αποφάσεις 

 
 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ:  Θέτει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο ίδιο επίπεδο με το 
Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης: συναποφασίζουν  
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ: Ζητάει από τους άλλους πρωταγωνιστές, την Eπιτροπή και το 
Συμβούλιο, να τροποποιήσουν τις κοινές πολιτικές ή να αναπτύξουν νέες. 
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ: Μοιράζεται με το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 
αρμοδιότητα λήψης αποφάσεων για το σύνολο του προϋπολογισμού και έχει τον 
τελικό λόγο  
ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ: Παρακολουθεί πώς δαπανάται ο προϋπολογισμός & 
                             Τα άλλα θεσμικά όργανα 
ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΕΘΝΙΚΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΑ: Ενημερώνει τακτικά τα εθνικά 
κοινοβούλια των κρατών μελών για τις δραστηριότητές του 
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Συναποφασίζουν 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο  

(εκπροσωπεί του πολίτες της Ε.Έ  

& 

Το Συμβούλιο  (εκπροσωπεί τις 
κυβερνήσεις των κρατών μελών) 
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Η διαδικασία συναπόφασης             
καθιερώθηκε με τη Συνθήκη του Μάαστριχτ 

για την Ευρωπαϊκή Ένωση (1992) 

Με τη Συνθήκη του Άμστερνταμ (1999) 
διευρύνθηκε και έγινε πιο αποτελεσματική.  

Με τη Συνθήκη της Λισαβόνας,                       
που τέθηκε σε ισχύ την 1η Δεκεμβρίου 2009, 

μετονομάστηκε                                                      
σε συνήθη νομοθετική διαδικασία και         

έγινε η βασική νομοθετική διαδικασία στο 
σύστημα λήψης αποφάσεων της Ε.Ε. 



Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
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Η δομή του 

H Ευρωπαϊκή Eπιτροπή είναι η κινητήρια δύναμη της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης 
 

• Απαρτίζεται από 28 μέλη (Επιτρόπους) 

• Τα μέλη προτείνονται από την κυβέρνηση κάθε κράτους μέλους και ορίζονται, για 

περίοδο πέντε ετών, από το Συμβούλιο 

•   Ο Πρόεδρος της Επιτροπής προτείνεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από το 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, που αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία 

• Υποβάλλει  κάθε χρόνο περί τις 700 προτάσεις στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο 
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Η λειτουργία του  
• Οι Επίτροποι συνεδριάζουν κάθε Τετάρτη στις Βρυξέλλες, αν το Κοινοβούλιο 

συνεδριάζει στο Στρασβούργο, οι Επίτροποι συνεδριάζουν εκεί την Τρίτη 

• Ο Πρόεδρος, πρωτεύοντα ρόλο: χαράσσει τις πολιτικές κατεύθυνσης και 
αναθέτει χαρτοφυλάκια 

• Αποφασίζει συλλογικά  

• Καθορίζει το κοινό συμφέρον σχετικά με κάθε πολιτική, ενέργεια ή νομοθετική 
πράξη 

•  Μπορεί  να παραλύσει ή να  προωθήσει τη διαδικασία λήψης των αποφάσεων 
της Ένωσης 

•  Προωθεί την ιδεολογία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
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Οι αποφάσεις 

• Eάν, η Eπιτροπή εκτιμήσει ότι υπάρχει παράβαση του ευρωπαϊκού δικαίου, 
καλεί το ενεχόμενο κράτος μέλος να της υποβάλει τις παρατηρήσεις του σε τακτή 
προθεσμία 

• Έχει αντιπροσωπευτικό ρόλο εξασφαλίζοντας την εκπροσώπηση της 
Eυρωπαϊκής Ένωσης σε τρίτα κράτη και πολλούς διεθνείς οργανισμούς 

• Είναι επίσης το εκτελεστικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει  ένα 
διοικητικό ρόλο  

• Μόνον προτείνει νομοθετικές πράξεις ή δράσεις της ΕΕ. 
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Το Συμβούλιο 
Ή ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΠΟΥΡΓΩΝ 
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Η δομή του 

• Το Συμβούλιο ασκεί, από κοινού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
νομοθετικά και δημοσιονομικά καθήκοντα 

• Οι δέκα συνθέσεις του Συμβουλίου που συνδυάζουν διάφορους τομείς: 
γενικές υποθέσεις, εξωτερικές υποθέσεις ή οικονομικά και δημοσιονομικά 
θέματα κλπ  

• Η σύνθεση του Συμβουλίου διαμορφώνεται από το προς συζήτηση θέμα   
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Η λειτουργία  

• Kάθε σύνθεση του Συμβουλίου απαρτίζεται από τους αρμόδιους για το 
θέμα υπουργούς, αλλά διάφοροι υπουργοί μπορούν να συμμετέχουν ως 
καθ' ύλην αρμόδιοι στην ίδια σύνθεση του Συμβουλίου, π.χ. οι της υγείας 
και της κοινωνικής πολιτικής 

• Κάθε υπουργός εκθέτει την πρότασή του. Έτσι γίνεται η εκκίνηση των 
διαπραγματεύσεων 

• Η συνεδρίαση διακόπτεται ώστε η Eπιτροπή και η προεδρία να συντάξουν 
μια συμβιβαστική λύση. 
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Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 
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http://curia.europa.eu/jcms/


Η δομή του 

• Το Γενικό Δικαστήριο απαρτίζεται από έναν τουλάχιστον δικαστή ανά 
κράτος μέλος 

• Κατόπιν πρωτοβουλίας της Επιτροπής ή του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, 
μπορεί να συσταθούν ειδικευμένα δικαστήρια υπαγόμενα στο Γενικό 
Δικαστήριο 

το Δικαστήριο 
 το Γενικό Δικαστήριο 

 τα ειδικευμένα δικαστήρια 
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• Γενικά , αποστολή του είναι η ομοιόμορφη τήρηση του ευρωπαϊκού 
δικαίου, κατά την ερμηνεία και την εφαρμογή της Συνθήκης και των 
νομικών πράξεων που θεσπίζονται από τα όργανα της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής 

• Επίσης 

• Ερμηνεύει το δίκαιο της Ε.Έ  

• Εκδικάζει τις προσφυγές που ασκούνται από κράτη μέλη, θεσμικά 
όργανα, φυσικά ή νομικά πρόσωπα 

• Αποφαίνεται για τις περιπτώσεις που προβλέπονται από τις Συνθήκες 

 

 

Οι αποφάσεις 
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• ΣΥΝΘΗΚΕΣ :    Η λειτουργία της Ε.’Ε. προκύπτει από τις Συνθήκες 

• ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ:  Είναι νομοθετικές πράξεις, δεσμευτικές (υποχρεωτικές) για 
τα κράτη-μέλη 

• ΟΔΗΓΙΕΣ: Οι οδηγίες είναι νομοθετικές πράξεις, ορίζουν έναν στόχο (πρέπει 
να επιτευχθεί) αλλά δεν ορίζουν τον τρόπο 

• ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ: Δεσμευτικές για αυτόν που εκδόθηκαν 

• ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ: Μη δεσμευτικές. Υποδεικνύουν μια γραμμή δράσης 

• ΓΝΩΜΕΣ: Μη δεσμευτικές. Εκφράζουν την άποψη των θεσμικών οργάνων 
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Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ γενικά 



Κάποια όργανα 

Το Ελεγκτικό Συνέδριο 
 
 
 

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 

Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής 
 
 
 

Ευρωπαίος Επόπτης 
Προστασίας Δεδομένων 

 

& 40 οργανισμοί 
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     Η  άντληση έγκυρων  πληροφοριών  από: 

 http://europa.eu/index_el.htm  
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