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Ti είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση;
Ερωτήσεισ

  

 

 

1

2

3

3

ΕΡΏΤΗΣΗ

 

 

 

1

2

3

ΕΡΏΤΗΣΗ

Το Βέλγιο, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, το Λουξεμβούργο, οι 
Κάτω Χώρες και η Ισπανία.

Το Βέλγιο, η Γαλλία, η Γερμανία, το Λουξεμβούργο, οι Κάτω Χώρες 
και η Δανία.

Το Βέλγιο, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, το Λουξεμβούργο και οι 
Κάτω Χώρες.
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Μετά από δύο καταστροφικούς παγκόσμιους πολέμους τον 20ο αιώνα, που προκάλεσαν το 
θάνατο εκατομμυρίων ανθρώπων, ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες αποφάσισαν να συνεργαστούν 
για να διασφαλίσουν ότι δεν θα χυθεί άλλο αίμα. 
Ποια ήταν τα ιδρυτικά μέλη της ΕΕ;

TI ΕΊΝΑΊ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ;

Από την ίδρυσή της, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει 
αναπτυχθεί και επεκταθεί, καθώς όλο και 
περισσότερες χώρες ενώνουν τις δυνάμεις τους για να 
δημιουργήσουν ένα καλύτερο μέλλον. Πόσα γνωρίζεις 
για την ΕΕ; Γνωρίζεις, για παράδειγμα, τι είναι αυτό 
που την κάνει μοναδική και ποιες χώρες είναι μέλη της; 
Απάντησε στα παρακάτω ερωτήματα για να δεις πόσο 
καλά γνωρίζεις τα θέματα της ΕΕ!
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ΕΡΏΤΗΣΗ

Η αντίσταση κατά των κομμουνιστικών καθεστώτων στην 
Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη οδήγησε στην πτώση του Τείχους 
του Βερολίνου.

Η Γερμανία κέρδισε την Αργεντινή με 1-0 στο Παγκόσμιο Κύπελλο 
Ποδοσφαίρου το 1990.

Με την επανένωση της Γερμανίας το 1990, η Δυτική Γερμανία 
προσχώρησε στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
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Λίγο μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η Ευρώπη χωρίστηκε στα δύο: Ανατολική και Δυτική. 
Το Τείχος του Βερολίνου, που χώριζε το Βερολίνο σε Ανατολικό και Δυτικό επί σχεδόν τρεις 
δεκαετίες, ήταν το σύμβολο αυτού του διαχωρισμού μέχρι την πτώση του, το 1989. 
Ποια από αυτές τις δηλώσεις είναι σωστή;

     

ΕΡΏΤΗΣΗ

Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα.

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή.

Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα. 

2/13

1

2

3

Οι ιδρυτικές χώρες αποφάσισαν να ελέγχουν από κοινού τις βιομηχανίες άνθρακα και χάλυβα, 
έτσι ώστε να μην μπορούν να εξοπλίζονται κρυφά για να στραφούν η μία εναντίον της άλλης. 
Στη συνέχεια, άρχισαν να επεκτείνουν τη συνεργασία τους και σε άλλους τομείς της οικονομίας. 
Πώς ονομαζόταν ο οργανισμός που δημιούργησαν το 1957;
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Η Δανία, η Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γροιλανδία και η Δανία.

Η Νορβηγία, η Δανία και η Ιρλανδία.
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Με την πρώτη διεύρυνση της ΕΕ, το 1973, τα κράτη μέλη αυξήθηκαν σε εννέα. 
Ποιες ήταν αυτές οι τρεις νέες χώρες;

ΕΡΏΤΗΣΗ
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Η Ελλάδα, η Ισπανία και η Πορτογαλία έγιναν όλες μέλη το 1986.

Η Ελλάδα και η Ισπανία προσχώρησαν το 1981 και η Πορτογαλία 
ακολούθησε το 1986.

Η Ελλάδα έγινε μέλος το 1981. Η Ισπανία και η Πορτογαλία 
ακολούθησαν το 1986.
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Τη δεκαετία του 1970, τρεις ευρωπαϊκές χώρες, που είχαν δικτατορικά καθεστώτα, έγιναν 
δημοκρατίες και απέκτησαν το δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για προσχώρηση στην ΕΕ.
Ποια από αυτές τις δηλώσεις είναι σωστή;ΕΡΏΤΗΣΗ

5/13



 

 

ΕΡΏΤΗΣΗ

Ti είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση;
Ερωτήσεισ

  

 

 

1

2

3

6
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Τον κύκλο της γνώσης και της αλήθειας.

Unity, solidarity and Την ενότητα, την αλληλεγγύη και την 
αρμονία ανάμεσα στους λαούς της Ευρώπης. harmony among the 
people of Europe.

Τον αριθμό των χωρών που ήταν μέλη της ΕΕ όταν σχεδιάστηκε η 
σημαία.

Η ευρωπαϊκή σημαία κυματίζει σε κοινοβούλια, κτίρια, πάρκα και μνημεία σε ολόκληρη την 
Ευρώπη. 
Τι συμβολίζουν τα 12 χρυσά αστέρια σε μπλε φόντο;

Δέκα χώρες, στις οποίες περιλαμβάνονταν η Βουλγαρία, η 
Ουγγαρία, η Πολωνία και η Ρουμανία, προσχώρησαν στην ΕΕ την 
1η Μαΐου 2004.

Οκτώ χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και δύο 
νησιωτικές μεσογειακές χώρες προσχώρησαν στην ΕΕ τον Μάιο 
του 2004.

Δέκα χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης 
προσχώρησαν στην ΕΕ την 1η Μαΐου 2004, αυξάνοντας τον 
αριθμό των μελών της ΕΕ σε 25.

Η πτώση του Τείχους του Βερολίνου έδωσε το πράσινο φως στις χώρες της Κεντρικής και 
Ανατολικής Ευρώπης, που βρίσκονταν προηγουμένως υπό τον έλεγχο της πρώην Σοβιετικής 
Ένωσης, να μεταρρυθμίσουν τα συστήματά τους και να προσχωρήσουν στην ΕΕ. 
Ποια από αυτές τις δηλώσεις είναι σωστή; 

ΕΡΏΤΗΣΗ
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ΕΡΏΤΗΣΗ
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ΕΡΏΤΗΣΗ

Η Βουλγαρία.

Η Σλοβενία.

Η Κροατία.
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Ποιο κράτος μέλος ...
• ... πολέμησε για την ανεξαρτησία του από το 1991 έως το 1995;
• ... έχει έναν θυρεό με ερυθρόλευκη σκακιέρα;
• ... είναι η τελευταία χώρα που προσχώρησε στην Ευρωπαϊκή Ένωση;

Η Σουηδία.

Η Φινλανδία.

Η Εσθονία.3

2

1
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Ποιο κράτος μέλος ...
• ... είναι μία από τις έξι μοναρχίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση;
• ... είναι γνωστό για τους εορτασμούς του θερινού ηλιοστασίου; και
• ... προσχώρησε στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 1995, μαζί με δύο άλλες χώρες;
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© Mikael Damkier/Stock.Adobe.com



Ti είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση;
Ερωτήσεισ

8

ΕΡΏΤΗΣΗ

Το Βραβείο Καρλομάγνου.

Το Νόμπελ Ειρήνης.

Το Βραβείο Ζαχάρωφ.
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Παρότι ορισμένες φορές μπορεί να υπάρχουν διαφωνίες μεταξύ των χωρών της ΕΕ, οι βασικές 
αρχές της ΕΕ έχουν παραμείνει αμετάβλητες για περισσότερες από έξι δεκαετίες. Το 2012 η 
Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίστηκε για το έργο της όσον αφορά την ενοποίηση της ηπείρου. 
Ποιο βραβείο έλαβε;

ΕΡΏΤΗΣΗ

24

19

23

1

2

3

Πόσες επίσημες γλώσσες έχει η ΕΕ;
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ΕΡΏΤΗΣΗ

Στη Ρώμη.

Στη Λισαβόνα.

Στο Άμστερνταμ.
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Οι Συνθήκες της ΕΕ καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνονται οι αποφάσεις και τους 
τομείς στους οποίους τα κράτη μέλη της ΕΕ ενεργούν από κοινού. 
Σε ποια ευρωπαϊκή πόλη υπογράφηκε η τελευταία Συνθήκη; 

ΕΡΏΤΗΣΗ

Ο Αλτσίντε ντε Γκάσπερι.

Ο Κόνραντ Αντενάουερ.

Ο Ρομπέρ Σουμάν.
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Η ΕΕ γιορτάζει τα γενέθλιά της κάθε χρόνο στις 9 Μαΐου. 
Ποιος ήταν αυτός που στις 9 Μαΐου 1950 πρότεινε το σχέδιο που 
θεωρείται ως η απαρχή της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης;
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ΑΠΆΝΤΗΣΗ
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Οι ιδρυτικές χώρες αποφάσισαν να ελέγχουν από κοινού τις βιομηχανίες άνθρακα και χάλυβα, 
έτσι ώστε να μην μπορούν να εξοπλίζονται κρυφά για να στραφούν η μία εναντίον της άλλης. 
Στη συνέχεια, άρχισαν να επεκτείνουν τη συνεργασία τους και σε άλλους τομείς της οικονομίας. 
Πώς ονομαζόταν ο οργανισμός που δημιούργησαν το 1957;

Νέοι οικονομικοί τομείς

Η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα ιδρύθηκε με τη Συνθήκη της Ρώμης, η 
οποία υπογράφηκε στην ιταλική πρωτεύουσα στις 25 Μαρτίου 1957.
Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα είχε ιδρυθεί μερικά χρόνια 
πριν με τη Συνθήκη του Παρισιού, που υπογράφηκε στις 18 Απριλίου 1951 
και άρχισε να ισχύει στις 23 Ιουλίου 1952.
Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή είναι ένα συμβουλευτικό 
όργανο της ΕΕ που δημιουργήθηκε το 1957.  Αποτελείται από εκπροσώπους 
οργανώσεων εργοδοτών και εργαζομένων καθώς και άλλων ομάδων 
συμφερόντων. Λειτουργεί ως γέφυρα μεταξύ των οργάνων λήψης 
αποφάσεων της ΕΕ και των Ευρωπαίων πολιτών.

Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα.

 

ΑΠΆΝΤΗΣΗ

Μετά από δύο καταστροφικούς παγκόσμιους πολέμους τον 20ο αιώνα, που προκάλεσαν το 
θάνατο εκατομμυρίων ανθρώπων, ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες αποφάσισαν να συνεργαστούν 
για να διασφαλίσουν ότι δεν θα χυθεί άλλο αίμα. 
Ποια ήταν τα ιδρυτικά μέλη της ΕΕ; 

Πώς ξεκίνησαν όλα

Τα ιδρυτικά μέλη της ΕΕ ήταν τα εξής: Το Βέλγιο, η Γαλλία, η Γερμανία, η 
Ιταλία, το Λουξεμβούργο και οι Κάτω Χώρες. Η Ισπανία έγινε μέλος των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων το 1986. Η Δανία προσχώρησε το 1973..

Το Βέλγιο, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, το Λουξεμβούργο και οι Κάτω Χώρες.

1/13



Ti είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση;
Απαντήσεισ

11

 

ΑΠΆΝΤΗΣΗ

 

ΑΠΆΝΤΗΣΗ

 
4/13

Η πρώτη διεύρυνση

Η Δανία, η Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο προσχώρησαν στις Ευρωπαϊκές 
Κοινότητες την 1η Ιανουαρίου 1973. Οι νέες χώρες, που προστέθηκαν στο 
Βέλγιο, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, το Λουξεμβούργο και τις Κάτω 
Χώρες, ανέβασαν τον αριθμό των μελών σε εννέα. 
Μετά από δημοψήφισμα, η Νορβηγία αποφάσισε να μην προσχωρήσει. Η 
Γροιλανδία έγινε μέλος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων το 1973, μαζί με τη 
Δανία. Ωστόσο, αργότερα αποχώρησε, μετά από δημοψήφισμα το 1982, αλλά 
εξακολουθεί να συνδέεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση ως υπερπόντιο έδαφος. 
Το Ηνωμένο Βασίλειο αποχώρησε από την Ευρωπαϊκή Ένωση το 2020.

Η Δανία, η Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο

Με την πρώτη διεύρυνση της ΕΕ, το 1973, τα κράτη μέλη αυξήθηκαν σε εννέα. 
Ποιες ήταν αυτές οι τρεις νέες χώρες;

ΑΠΆΝΤΗΣΗ

Λίγο μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η Ευρώπη χωρίστηκε στα δύο: Ανατολική και Δυτική. 
Το Τείχος του Βερολίνου, που χώριζε το Βερολίνο σε Ανατολικό και Δυτικό επί σχεδόν τρεις 
δεκαετίες, ήταν το σύμβολο αυτού του διαχωρισμού μέχρι την πτώση του, το 1989. 
Ποια από αυτές τις δηλώσεις είναι σωστή;

Η πτώση του Τείχους του Βερολίνου

Η πτώση του Τείχους του Βερολίνου, στις 9 Νοεμβρίου 1989, αποτελεί σύμβολο 
της κατάρρευσης του κομμουνισμού στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, η οποία 
ξεκίνησε στην Πολωνία και την Ουγγαρία.
Η Γερμανία είναι ένα από τα ιδρυτικά μέλη της ΕΕ, αλλά η Δυτική Γερμανία ήταν αυτή 
που υπέγραψε την πρώτη Συνθήκη το 1951. Μετά την επανένωση της Γερμανίας 
τον Οκτώβριο του 1990, η πρώην Ανατολική Γερμανία έγινε και αυτή τμήμα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τον Ιούλιο του 1990 η Δυτική Γερμανία ήταν αυτή που κέρδισε την Αργεντινή με 1-0 
στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου.  Η Ανατολική και η Δυτική Γερμανία δεν είχαν 
ακόμη επανενωθεί σε μία χώρα. Αυτό έγινε στις 3 Οκτωβρίου εκείνης της χρονιάς.  Η 
Γερμανία κέρδισε το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου για πρώτη φορά ως ενωμένο 
έθνος το 2014, όταν η ομάδα της κέρδισε και πάλι την Αργεντινή με 1-0.

Η αντίσταση κατά των κομμουνιστικών καθεστώτων στην Κεντρική και Ανατολική 
Ευρώπη οδήγησε στην πτώση του Τείχους του Βερολίνου.
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ΑΠΆΝΤΗΣΗ

 

Η διεύρυνση του 2004 

Το 2004 προσχώρησαν στην ΕΕ δέκα χώρες: οκτώ χώρες της Κεντρικής 
και Ανατολικής Ευρώπης —η Τσεχία, η Εσθονία, η Ουγγαρία, η Λετονία, η 
Λιθουανία, η Πολωνία, η Σλοβακία και η Σλοβενία— και δύο νησιωτικές χώρες 
της Μεσογείου, η Κύπρος και η Μάλτα. 
Η ιστορική διεύρυνση αύξησε τον συνολικό αριθμό των κρατών μελών σε 25.
Η Βουλγαρία και η Ρουμανία προσχώρησαν στην ΕΕ τρία χρόνια αργότερα, 
την 1η Ιανουαρίου 2007. 

6/13
Οκτώ χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και δύο νησιωτικές μεσογειακές 
χώρες προσχώρησαν στην ΕΕ τον Μάιο του 2004.

Η πτώση του Τείχους του Βερολίνου έδωσε το πράσινο φως στις χώρες της Κεντρικής και 
Ανατολικής Ευρώπης, που βρίσκονταν προηγουμένως υπό τον έλεγχο της πρώην Σοβιετικής 
Ένωσης, να μεταρρυθμίσουν τα συστήματά τους και να προσχωρήσουν στην ΕΕ. 
Ποια από αυτές τις δηλώσεις είναι σωστή; 

ΑΠΆΝΤΗΣΗ
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Νέες δημοκρατίες προσχωρούν στην ΕΕ 

Η Ελλάδα, η Ισπανία και η Πορτογαλία απέκτησαν το δικαίωμα να γίνουν μέλη 
της ΕΕ μόλις εδραιώθηκε σε αυτές η δημοκρατία. 
Πρώτη προσχώρησε η Ελλάδα, το 1981, ανεβάζοντας τα μέλη της ΕΕ σε 
διψήφιο αριθμό. Η Ισπανία και η Πορτογαλία ακολούθησαν πέντε χρόνια 
αργότερα, το 1986.

Η Ελλάδα έγινε μέλος το 1981. Η Ισπανία και η Πορτογαλία ακολούθησαν το 1986.

Τη δεκαετία του 1970, τρεις ευρωπαϊκές χώρες, που είχαν δικτατορικά καθεστώτα, έγιναν 
δημοκρατίες και απέκτησαν το δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για προσχώρηση στην ΕΕ.
Ποια από αυτές τις δηλώσεις είναι σωστή;
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ΑΠΆΝΤΗΣΗ

 

ΑΠΆΝΤΗΣΗ

 

Η Σουηδία

Η Σουηδία προσχώρησε στην ΕΕ το 1995, μαζί με την Αυστρία και τη 
Φινλανδία..

Η Σουηδία

8/13

Ποιο κράτος μέλος ...
• ... είναι μία από τις έξι μοναρχίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση;
• ... είναι γνωστό για τους εορτασμούς του θερινού ηλιοστασίου; και
• ... προσχώρησε στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 1995, μαζί με δύο άλλες χώρες;

Η σημαία της ΕΕ

Το 12 χρυσά αστέρια σε μπλε φόντο αντιπροσωπεύουν τους λαούς της 
Ευρώπης σε κύκλο, σύμβολο ενότητας. 
Η σημαία της ΕΕ συμβολίζει τόσο την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και, γενικότερα, 
τα ιδανικά της ενότητας, της αλληλεγγύης και της αρμονίας ανάμεσα στους 
λαούς της Ευρώπης.

7/13
Την ενότητα, την αλληλεγγύη και την αρμονία ανάμεσα στους λαούς της Ευρώπης.

Η ευρωπαϊκή σημαία κυματίζει σε κοινοβούλια, κτίρια, πάρκα και μνημεία σε ολόκληρη την 
Ευρώπη. 
Τι συμβολίζουν τα 12 χρυσά αστέρια σε μπλε φόντο;
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ΑΠΆΝΤΗΣΗ

9/13

Ποιο κράτος μέλος ...
• ... πολέμησε για την ανεξαρτησία του από το 1991 έως το 1995;
• ... έχει έναν θυρεό με ερυθρόλευκη σκακιέρα;
• ... είναι η τελευταία χώρα που προσχώρησε στην Ευρωπαϊκή Ένωση;

Κροατία

Η Κροατία είναι το πλέον πρόσφατο μέλος της ΕΕ. Προσχώρησε το 2013.
Η Σλοβενία προσχώρησε το 2004 και η Βουλγαρία το 2007. 

Κροατία

ΑΠΆΝΤΗΣΗ

Πόσες επίσημες γλώσσες έχει η ΕΕ;

Οι επίσημες γλώσσες της ΕΕ

Με την ένταξη της Κροατίας στην ΕΕ το 2013, η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει 
πλέον 24 επίσημες γλώσσες. Αυτό σημαίνει ότι μπορείς να απευθύνεσαι 
γραπτώς στα θεσμικά όργανα της ΕΕ σε οποιαδήποτε από αυτές τις επίσημες 
γλώσσες, και να παίρνεις απάντηση στην ίδια γλώσσα. 

24
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ΑΠΆΝΤΗΣΗ

Παρότι ορισμένες φορές μπορεί να υπάρχουν διαφωνίες μεταξύ των χωρών της ΕΕ, οι βασικές 
αρχές της ΕΕ έχουν παραμείνει αμετάβλητες για περισσότερες από έξι δεκαετίες. Το 2012 η 
Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίστηκε για το έργο της όσον αφορά την ενοποίηση της ηπείρου. 
Ποιο βραβείο έλαβε;

Νόμπελ Ειρήνης

Το Βραβείο Ζαχάρωφ απονέμεται κάθε χρόνο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
σε άτομα που έχουν συμβάλει εξαιρετικά στον αγώνα για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα σε όλο τον κόσμο.
Το Βραβείο Καρλομάγνου απονέμεται για εξαιρετικό έργο που συνεισφέρει 
στην ευρωπαϊκή ενότητα. Απονεμήθηκε σε ένα ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο —
την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων— και όχι σε πρόσωπο, για πρώτη 
φορά το 1969.

Το Νόμπελ Ειρήνης.

ΑΠΆΝΤΗΣΗ

Η ΕΕ γιορτάζει τα γενέθλιά της κάθε χρόνο στις 9 Μαΐου. 
Ποιος ήταν αυτός που στις 9 Μαΐου 1950 πρότεινε το σχέδιο που 
θεωρείται ως η απαρχή της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης;

Η Ημέρα της Ευρώπης

Η σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκίνησε με την πρόταση για την κοινή 
διαχείριση της παραγωγής άνθρακα και χάλυβα, που διατύπωσε στις 9 Μαΐου 
1950 ο τότε υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας Ρομπέρ Σουμάν. Εάν οι χώρες 
αποφάσιζαν από κοινού για τη χρήση του άνθρακα και του χάλυβα στην 
Ευρώπη, καμιά χώρα δεν θα μπορούσε να κατασκευάσει όπλα χωρίς να το 
γνωρίζουν οι άλλες χώρες. 

Ο Ρομπέρ Σουμάν.

12/13

11/13
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ΑΠΆΝΤΗΣΗ

Η Συνθήκη της Λισαβόνας 

Η Συνθήκη της Λισαβόνας υπογράφηκε στην πορτογαλική πρωτεύουσα 
στις 13 Δεκεμβρίου 2007 και έγινε νόμος την 1η Δεκεμβρίου 2009. Με τη 
Συνθήκη αυτή επιδιώκεται να γίνει η ΕΕ πιο δημοκρατική, πιο αποτελεσματική 
και πιο ικανή να αντιμετωπίζει «με μία φωνή» παγκόσμια προβλήματα, όπως η 
κλιματική αλλαγή.

Lisbon

Οι Συνθήκες της ΕΕ καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνονται οι αποφάσεις και τους 
τομείς στους οποίους τα κράτη μέλη της ΕΕ ενεργούν από κοινού. 
Σε ποια πόλη υπογράφηκε η τελευταία Συνθήκη;

13/13

TI ΕΊΝΑΊ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 
ΕΝΩΣΗ; 

Ερωτήσεισ p. 3
Απαντήσεισ p. 10

ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΕΊ Η ΕΕ ΤΗ 
ΖΩΗ ΣΟΥ;

Ερωτήσεισ p. 31
Απαντήσεισ p. 38

ΠΩΣ ΛΕΊΤΟΥΡΓΕΊ Η ΕΕ

Ερωτήσεισ p. 17
Απαντήσεισ p. 24

ΤΊ ΒΡΊΣΚΕΤΑΊ ΣΤΗΝ 
ΑΤΖΕΝΤΑ ΤΗΣ ΕΕ

Ερωτήσεισ p. 44
Απαντήσεισ p. 51 



Πώς λειτουργεί η ΕΕ
Ερωτήσεισ

17

ΕΡΏΤΗΣΗ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφασίζει σχετικά με όλες τις νέες 
νομοθετικές πράξεις και δράσεις της ΕΕ.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τους 
προέδρους και τους πρωθυπουργούς των χωρών της ΕΕ, εγκρίνει 
τη νομοθεσία της ΕΕ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει νέα νομοθεσία, ενώ το Συμβούλιο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λαμβάνουν την τελική 
απόφαση για όλες τις νομοθετικές πράξεις της ΕΕ.

1/13
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Εκτός από πρωτεύουσα του Βελγίου, οι Βρυξέλλες αναφέρονται συχνά και ως η πρωτεύουσα 
της Ευρώπης, καθώς εκεί είναι εγκατεστημένα τα κύρια θεσμικά όργανα. 
Ποια από τις παρακάτω δηλώσεις είναι σωστή;

ΠΩΣ ΛΕΊΤΟΥΡΓΕΊ Η ΕΕ

Γνωρίζεις ποιος αποφασίζει τι στην ΕΕ; Δες πόσα 
γνωρίζεις για τα κύρια θεσμικά όργανα και για όσους 
εργάζονται σε αυτά.

© Eric’s library/Stock.Adobe.com
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ΕΡΏΤΗΣΗ

Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διορίζονται από τα εθνικά 
κοινοβούλια.

Οι χώρες με μεγάλο πληθυσμό έχουν περισσότερα μέλη στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απ᾽ ό,τι οι χώρες με μικρό πληθυσμό.

Οι πολίτες της ΕΕ εκλέγουν άμεσα τα μέλη του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου κάθε τέσσερα χρόνια.

3/13
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Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι η φωνή των πολιτών. Εκπροσωπεί τους πολίτες των χωρών 
της ΕΕ στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.
Ποια από αυτές τις δηλώσεις είναι σωστή;

ΕΡΏΤΗΣΗ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφασίζει σχετικά με όλες τις νέες 
νομοθετικές πράξεις και δράσεις της ΕΕ.

Οι επίτροποι προτείνονται από τις εθνικές κυβερνήσεις τους, ενώ 
στη συνέχεια πρέπει να εγκριθούν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει νέα νομοθεσία, ενώ το Συμβούλιο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λαμβάνουν την τελική 
απόφαση για όλες τις νομοθετικές πράξεις της ΕΕ.own country.
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Εκτός από πρωτεύουσα του Βελγίου, οι Βρυξέλλες αναφέρονται συχνά και ως η πρωτεύουσα 
της Ευρώπης, καθώς εκεί είναι εγκατεστημένα τα κύρια θεσμικά όργανα. 
Ποια από τις παρακάτω δηλώσεις είναι σωστή;

2/13
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ΕΡΏΤΗΣΗ

Τις συνεδριάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου συντονίζει πρόεδρος 
που ορίζεται για δύο χρόνια.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καθορίζει τις κύριες προτεραιότητες της 
ΕΕ και τις γενικές κατευθύνσεις πολιτικής.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συνεδριάζει στο Στρασβούργο μια φορά 
τον μήνα.

5/13
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Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο απαρτίζεται από τους αρχηγούς κρατών ή κυβερνήσεων των χωρών 
της ΕΕ. Οι συνεδριάσεις τους αναφέρονται συχνά ως «ευρωπαϊκές σύνοδοι κορυφής».
Ποια από αυτές τις δηλώσεις είναι σωστή;

ΕΡΏΤΗΣΗ

Κάθε υπουργός που συμμετέχει στο Συμβούλιο ψηφίζει εξ 
ονόματος της κυβέρνησής του/της.

Όλες οι αποφάσεις του Συμβουλίου πρέπει να λαμβάνονται με 
ομοφωνία.

Κάθε χώρα της ΕΕ, εκ περιτροπής, ηγείται των εργασιών του 
Συμβουλίου για ένα έτος.
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Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκπροσωπεί τις κυβερνήσεις των χωρών της ΕΕ. 
Υπουργοί όλων των κρατών μελών συναντώνται για να συζητήσουν ζητήματα που απασχολούν 
την ΕΕ και να λάβουν αποφάσεις σχετικές με τις πολιτικές και τη νομοθεσία της ΕΕ.
Ποια από αυτές τις δηλώσεις είναι σωστή;4/13
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ΕΡΏΤΗΣΗ

Για να υποβάλεις μια πρωτοβουλία πολιτών προς εξέταση 
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, χρειάζεσαι την υποστήριξη ενός 
εκατομμυρίου ατόμων από επτά ή περισσότερες χώρες της ΕΕ.

Δεν υπάρχει ελάχιστο όριο ηλικίας για την υποστήριξη μιας 
πρωτοβουλίας πολιτών.

Κάθε πολίτης της ΕΕ μπορεί να ζητήσει από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή να προτείνει τη θέσπιση μιας νομοθετικής πράξης. 

7/13
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Οι Ευρωπαίοι πολίτες μπορούν να επηρεάσουν τις πολιτικές της ΕΕ με πολλούς τρόπους, για 
παράδειγμα ξεκινώντας ή υποστηρίζοντας μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών.
Ποια από αυτές τις δηλώσεις είναι σωστή;

ΕΡΏΤΗΣΗ

Το Δικαστήριο έχει την έδρα του στη Φρανκφούρτη.

Για να απλουστευθεί το έργο του, οι γλώσσες που 
χρησιμοποιούνται για όλες τις υποθέσεις που εξετάζει το 
Δικαστήριο είναι μόνο τα αγγλικά, τα γαλλικά και τα γερμανικά.

Εάν ένα εθνικό δικαστήριο έχει αμφιβολίες σχετικά με την 
ερμηνεία μιας νομοθετικής πράξης της ΕΕ, μπορεί να ζητήσει 
διευκρινίσεις από το Δικαστήριο.
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Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης  ιδρύθηκε το 1952 για να διασφαλίζει ότι η νομοθεσία 
της ΕΕ ερμηνεύεται και εφαρμόζεται με τον ίδιο τρόπο σε κάθε χώρα της ΕΕ.
Ποια από αυτές τις δηλώσεις είναι σωστή;

6/13

© Rawpixel.com/Stock.Adobe.com 



Πώς λειτουργεί η ΕΕ
Ερωτήσεισ

21

 

ΕΡΏΤΗΣΗ

You are Paschal Donohoe, President of the Eurogroup.

You are Josep Borrell, High Representative of the Union for Foreign 
Affairs and Security Policy and Vice-President of the European 
Commission.

You are Didier Reynders, European Commissioner for Justice.

9/13
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Είμαι η πρόεδρος ευρωπαϊκού θεσμικού οργάνου που εκπροσωπεί τους πολίτες της ΕΕ.
Με την υπογραφή μου δίνω την τελική έγκριση στον προϋπολογισμό της ΕΕ.
Έρχομαι από τη μικρότερη χώρα της ΕΕ.
Ποιος είμαι; 

ΕΡΏΤΗΣΗ

Είστε η Κριστίν Λαγκάρντ, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 
Τράπεζας. 

Είστε η Έμιλι Ο’Ράιλι, Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια.

Είστε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής.
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Είμαι η πρόεδρος ευρωπαϊκού θεσμικού οργάνου και με εξέλεξε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για 
περίοδο 5 ετών.
Είμαι επικεφαλής μιας ομάδας που είναι γνωστή ως «Σώμα». Καθήκον μας είναι να προάγουμε 
τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο σύνολό της.
Είμαι η πρώτη γυναίκα που εκλέχθηκε σε αυτή τη θέση.
Ποια είμαι; 

8/13
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ΕΡΏΤΗΣΗ

Είστε ο Σαρλ Μισέλ, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Είστε ο Κλάους-Χάινερ Λένε, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού 
Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Είστε ο Πάσκαλ Ντόναχου, πρόεδρος της Ευρωομάδας.

11/13
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Είμαι ο πρόεδρος ευρωπαϊκού θεσμικού οργάνου, και έχω διοριστεί για περίοδο δυόμισι ετών.
Προεδρεύω στις συνεδριάσεις με τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων των κρατών μελών.
Ήμουν πρωθυπουργός του Βελγίου για πέντε χρόνια.
Ποιος είμαι; 

ΕΡΏΤΗΣΗ

You are Christine Lagarde, President of the European Central Bank

You are Roberta Metsola, President of the European 
 Parliament

 You are Emily O’Reilly, the European Ombudsman
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Είμαι ο πρόεδρος ευρωπαϊκού θεσμικού οργάνου, και έχω διοριστεί για περίοδο δυόμισι ετών.
Προεδρεύω στις συνεδριάσεις με τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων των κρατών μελών.
Ήμουν πρωθυπουργός του Βελγίου για πέντε χρόνια.
Ποια είμαι; 10/13



Πώς λειτουργεί η ΕΕ
Ερωτήσεισ

23

 

ΕΡΏΤΗΣΗ

Το προσωπικό της Επιτροπής επιλέγεται μέσω διαγωνισμών πρόσληψης 
και αποτελείται από πολίτες καθεμίας από τις χώρες της ΕΕ.

Προτού προσληφθείς ως υπάλληλος της Επιτροπής, πρέπει 
υποχρεωτικά να έχεις κάνει πρακτική άσκηση στην ΕΕ.

Δεν χρειάζεται να είσαι πολίτης της ΕΕ για να εργαστείς στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

13/13
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Περίπου 33.000 άτομα εργάζονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε διάφορες θέσεις εργασίας ως 
διοικητικοί υπάλληλοι, εμπειρογνώμονες, μεταφραστές, διερμηνείς και βοηθοί. 
Ποια από τις παρακάτω δηλώσεις είναι σωστή;

ΕΡΏΤΗΣΗ

Δώδεκα συνόδους στις Βρυξέλλες και μέχρι έξι στο Στρασβούργο.

Δώδεκα συνόδους στο Στρασβούργο και έξι στις Βρυξέλλες.

Δώδεκα συνόδους στο Στρασβούργο και μέχρι έξι στις Βρυξέλλες.

1

2

3

Πόσες συνεδριάσεις («συνόδους») πραγματοποιεί το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και πού;

12/13
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ΑΠΆΝΤΗΣΗ

1/13

Εκτός από πρωτεύουσα του Βελγίου, οι Βρυξέλλες αναφέρονται συχνά και ως η πρωτεύουσα 
της Ευρώπης, καθώς εκεί είναι εγκατεστημένα τα κύρια θεσμικά όργανα. 
Ποια από τις παρακάτω δηλώσεις είναι σωστή;

Λήψη αποφάσεων στην ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταρτίζει προτάσεις για νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία. 
Στη συνέχεια, οι προτάσεις συζητιούνται, τροποποιούνται και τέλος εγκρίνονται 
—ή απορρίπτονται— από το Συμβούλιο της ΕΕ (το οποίο εκπροσωπεί τις 
κυβερνήσεις των χωρών της ΕΕ) και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (το οποίο 
εκλέγεται απευθείας από τους πολίτες της ΕΕ). 
Αυτή είναι η συνηθέστερη διαδικασία λήψης αποφάσεων στην ΕΕ. Ονομάζεται 
«συνήθης νομοθετική διαδικασία» και είναι γνωστή και ως «διαδικασία 
συναπόφασης».

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει νέα νομοθεσία, ενώ το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λαμβάνουν την τελική απόφαση για όλες τις 
νομοθετικές πράξεις της ΕΕ.

ΑΠΆΝΤΗΣΗ

2/13

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποτελείται από έναν ή μία επίτροπο από κάθε χώρα της ΕΕ. Όλα τα 
μέλη της μαζί συγκροτούν το Σώμα των επιτρόπων. 
Ποια από αυτές τις δηλώσεις είναι σωστή; 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Οι επίτροποι δεν εκπροσωπούν τις απόψεις της χώρας προέλευσής τους, αλλά 
το κοινό συμφέρον της ΕΕ.
Πολλοί επίτροποι έχουν υπάρξει προηγουμένως επιφανείς πολιτικοί στη χώρα 
τους και προτείνονται από τις κυβερνήσεις τους. Ο υποψήφιος ή η υποψήφια 
για τη θέση του προέδρου επιλέγει τους πιθανούς επιτρόπους με βάση αυτές 
τις προτάσεις. 
Κάθε υποψήφιο μέλος της Επιτροπής πρέπει να εμφανιστεί ενώπιον του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να παρουσιάσει τις θέσεις του και να απαντήσει 
σε ερωτήσεις. Στη συνέχεια, το Κοινοβούλιο ψηφίζει για την έγκριση ή όχι των 
υποψηφίων ως συνόλου. Τέλος, οι επίτροποι ορίζονται από το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο. 

Οι επίτροποι προτείνονται από τις εθνικές κυβερνήσεις τους, ενώ στη συνέχεια πρέπει 
να εγκριθούν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
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Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι η φωνή των πολιτών. Εκπροσωπεί τους πολίτες των χωρών 
της ΕΕ στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.
Ποια από αυτές τις δηλώσεις είναι σωστή;

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Οι πολίτες της ΕΕ μπορούν να ψηφίζουν κάθε πέντε χρόνια τα άτομα που 
θέλουν να τους εκπροσωπήσουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 
Οι κοινοβουλευτικές έδρες κατανέμονται μεταξύ των επιμέρους κρατών 
μελών, ανάλογα με το μέγεθος του πληθυσμού τους, πράγμα που σημαίνει 
ότι οι μεγάλες χώρες έχουν περισσότερους βουλευτές από τις μικρές χώρες. 
Οι τελευταίες εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έγιναν την άνοιξη του 
2019. Οι επόμενες εκλογές θα γίνουν το 2024.
Δικαίωμα ψήφου αποκτούν οι νέοι στην ηλικία των 18 ετών σε όλες τις 
χώρες της ΕΕ, με εξαίρεση την Αυστρία και τη Μάλτα, όπου ψηφίζουν από την 
ηλικία των 16 ετών, και την Ελλάδα, όπου ψηφίζουν από την ηλικία των 17 
ετών.

Οι χώρες με μεγάλο πληθυσμό έχουν περισσότερα μέλη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
απ᾽ ό,τι οι χώρες με μικρό πληθυσμό.

ΑΠΆΝΤΗΣΗ

4/13

Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκπροσωπεί τις κυβερνήσεις των χωρών της ΕΕ. 
Υπουργοί όλων των κρατών μελών συναντώνται για να συζητήσουν ζητήματα που απασχολούν 
την ΕΕ και να λάβουν αποφάσεις σχετικές με τις πολιτικές και τη νομοθεσία της ΕΕ.
Ποια από αυτές τις δηλώσεις είναι σωστή;

Το Συμβούλιο της ΕΕ

Οι υπουργοί έχουν την εξουσία να δεσμεύουν τις κυβερνήσεις τους για την 
υλοποίηση των δράσεων που συμφωνούνται στις συνεδριάσεις. 
Εάν όλα τα κράτη μέλη έπρεπε να συμφωνήσουν ομόφωνα για όλες τις 
αποφάσεις, δεν θα συνέβαιναν πολλά στην ΕΕ.  Σε πολλούς τομείς, οι 
υπουργοί λαμβάνουν αποφάσεις με πλειοψηφία.  Έχουν συμφωνήσει ότι 
θα εφαρμόζουν την ομοφωνία σε ορισμένους ευαίσθητους τομείς, για 
παράδειγμα όσον αφορά τη φορολογία και τα θέματα ασφάλειας.

Κάθε υπουργός που συμμετέχει στο Συμβούλιο ψηφίζει εξ ονόματος της κυβέρνησής 
του/της.

© tanaonte/Stock.Adobe.com
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Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο απαρτίζεται από τους αρχηγούς κρατών ή κυβερνήσεων των χωρών 
της ΕΕ. Οι συνεδριάσεις τους αναφέρονται συχνά ως «ευρωπαϊκές σύνοδοι κορυφής».
Ποια από αυτές τις δηλώσεις είναι σωστή;

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποτελεί το υψηλότερο επίπεδο πολιτικής 
συνεργασίας μεταξύ των χωρών της ΕΕ. 
Οι ηγέτες της ΕΕ συνεδριάζουν τουλάχιστον δύο φορές κάθε 6 μήνες. Οι 
συνεδριάσεις τους, ή «σύνοδοι κορυφής», πραγματοποιούνται στις Βρυξέλλες.  
Στις συνεδριάσεις αυτές προεδρεύει ο/η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου. Ο/Η πρόεδρος, που ορίζεται για δυόμισι χρόνια, μπορεί επίσης να 
συγκαλεί έκτακτες συνόδους του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου όταν χρειάζεται.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καθορίζει τις κύριες προτεραιότητες της ΕΕ και τις γενικές 
κατευθύνσεις πολιτικής.

ΑΠΆΝΤΗΣΗ
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Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης  ιδρύθηκε το 1952 για να διασφαλίζει ότι η νομοθεσία 
της ΕΕ ερμηνεύεται και εφαρμόζεται με τον ίδιο τρόπο σε κάθε χώρα της ΕΕ.
Ποια από αυτές τις δηλώσεις είναι σωστή;

Το Δικαστήριο της ΕΕ

Το Δικαστήριο είναι η ανώτατη δικαστική αρχή της ΕΕ και έχει την έδρα του 
στο Λουξεμβούργο. 
Αν ένα εθνικό δικαστήριο έχει αμφιβολίες σχετικά με την ερμηνεία ή την 
ισχύ μιας νομοθετικής πράξης της ΕΕ, μπορεί να ζητήσει διευκρινίσεις 
από το Δικαστήριο. Η ίδια διαδικασία μπορεί επίσης να ακολουθηθεί για 
να προσδιοριστεί κατά πόσον ένας εθνικός νόμος ή μια εθνική πρακτική 
συνάδουν με το δίκαιο της ΕΕ.
Όπως ακριβώς κάθε κράτος μέλος έχει τη δική του γλώσσα και το δικό του 
νομικό σύστημα, το Δικαστήριο είναι ένα πολυγλωσσικό θεσμικό όργανο. Το 
γλωσσικό του καθεστώς δεν υπάρχει σε κανένα άλλο δικαστήριο στον κόσμο, 
δεδομένου ότι καθεμία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
μπορεί να αποτελέσει τη γλώσσα εκδίκασης μιας υπόθεσης.

Εάν ένα εθνικό δικαστήριο έχει αμφιβολίες σχετικά με την ερμηνεία μιας νομοθετικής 
πράξης της ΕΕ, μπορεί να ζητήσει διευκρινίσεις από το Δικαστήριο.

© Philippe Samyn and Partners architects and engineers - lead and design Partner Studio Valle Progettazioni 
architects Buro Happold engineers - © Colour compositions by Georges Meurant
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Οι Ευρωπαίοι πολίτες μπορούν να επηρεάσουν τις πολιτικές της ΕΕ με πολλούς τρόπους, για 
παράδειγμα ξεκινώντας ή υποστηρίζοντας μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών.
Ποια από αυτές τις δηλώσεις είναι σωστή;

Η φωνή σου

Μια ομάδα τουλάχιστον 7 πολιτών της ΕΕ που ζουν σε 7 διαφορετικές χώρες της ΕΕ 
μπορεί να δρομολογήσει μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών. Στην περίπτωση αυτή, 
θα πρέπει να εκφράσουν την υποστήριξή τους σε μια πρωτοβουλία ένα εκατομμύριο 
άτομα (δηλ. λίγο περισσότερο από το 0,2 % του πληθυσμού της ΕΕ) από τουλάχιστον 
επτά χώρες της ΕΕ. Όταν συμπληρωθεί ο αριθμός αυτός, η πρωτοβουλία μπορεί να 
υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς εξέταση.
Η πρώτη ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών, «Right2Water», η οποία συγκέντρωσε 1,6 
εκατομμύρια υπογραφές, οδήγησε σε πρόταση για νέους κανόνες σχετικά με το πόσιμο 
νερό.
Για να υποστηρίξεις μια πρωτοβουλία, πρέπει να έχεις δικαίωμα ψήφου στις ευρωπαϊκές 
εκλογές στη χώρα σου (η ελάχιστη ηλικία για την ψήφο κυμαίνεται μεταξύ 16 και 18 
ετών στις διάφορες χώρες της ΕΕ).

Για να υποβάλεις μια πρωτοβουλία πολιτών προς εξέταση στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, χρειάζεσαι την υποστήριξη ενός εκατομμυρίου ατόμων από επτά ή 
περισσότερες χώρες της ΕΕ.

ΑΠΆΝΤΗΣΗ
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Είμαι η πρόεδρος ευρωπαϊκού θεσμικού οργάνου και με εξέλεξε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για περίοδο 5 
ετών.
Είμαι επικεφαλής μιας ομάδας που είναι γνωστή ως «Σώμα». Καθήκον μας είναι να προάγουμε τα 
συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο σύνολό της.
Είμαι η πρώτη γυναίκα που εκλέχθηκε σε αυτή τη θέση.

Ποια είμαι; 

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν είναι πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από 
την 1η Δεκεμβρίου 2019.
Η πρόεδρος φον ντερ Λάιεν εκπροσωπεί επίσης την Επιτροπή στις συνόδους 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στις συνόδους κορυφής της G20 και της G7, 
καθώς και στις διμερείς συνεδριάσεις με χώρες εκτός ΕΕ.

Είστε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

© niphon/StockAdobe.com
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Συντονίζω και εφαρμόζω την πολιτική της ΕΕ έναντι άλλων χωρών και οργανισμών.
Εκπροσωπώ την ΕΕ σε διεθνές επίπεδο, για παράδειγμα στα Ηνωμένα Έθνη.
Ήμουν υπουργός στην Ισπανία και Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από το 2004 έως το 2007.

Ποιος είμαι; 

Ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ένωσης

Ο Τζουζέπ Μπορέλ είναι ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα 
εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας από την 1η Δεκεμβρίου 2019.
Ως επικεφαλής της διπλωματίας της ΕΕ,  είναι υπεύθυνος για τη διαμόρφωση 
και την υλοποίηση των πολιτικών της ΕΕ στους τομείς των εξωτερικών 
σχέσεων, της ασφάλειας και της άμυνας. Είναι επίσης αντιπρόεδρος της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Είστε ο Τζουζέπ Μπορέλ, Ύπατος Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα εξωτερικής 
πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας και αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

10/13
ΑΠΆΝΤΗΣΗ

Είμαι η πρόεδρος ευρωπαϊκού θεσμικού οργάνου που εκπροσωπεί τους πολίτες της ΕΕ.
Με την υπογραφή μου δίνω την τελική έγκριση στον προϋπολογισμό της ΕΕ.
Έρχομαι από τη μικρότερη χώρα της ΕΕ.
Ποια είμαι; 

Η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Η Ρομπέρτα Μετσόλα εκλέχθηκε πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
στις 18 Ιανουαρίου 2022, για περίοδο δυόμισι ετών. Γεννήθηκε στη Μάλτα το 
1979 και είναι η νεότερη πρόεδρος που είχε ποτέ το Κοινοβούλιο. Είναι μέλος 
της ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ομάδα ΕΛΚ), η οποία είναι η 
μεγαλύτερη πολιτική ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Είστε η Ρομπέρτα Μετσόλα, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
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Είμαι ο πρόεδρος ευρωπαϊκού θεσμικού οργάνου, και έχω διοριστεί για περίοδο δυόμισι ετών.
Προεδρεύω στις συνεδριάσεις με τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων των κρατών μελών.
Ήμουν πρωθυπουργός του Βελγίου για πέντε χρόνια.

Ποιος είμαι; 

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

Ο Σαρλ Μισέλ είναι Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου από την 1η 
Δεκεμβρίου 2019 έως τις 31 Μαΐου 2022. Είναι αρμόδιος να συγκαλεί και να 
προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και να προωθεί 
τις εργασίες του. 
Ο Σαρλ Μισέλ εκπροσωπεί την ΕΕ στη διεθνή σκηνή για θέματα εξωτερικής 
πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, από κοινού με τον Τζουζέπ Μπορέλ, Ύπατο 
Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής 
ασφαλείας. 
Επίσης, εκπροσωπεί την ΕΕ στις συνόδους κορυφής της G20 και της G7, από 
κοινού με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Είστε ο Σαρλ Μισέλ, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

ΑΠΆΝΤΗΣΗ

Πόσες συνεδριάσεις («συνόδους») πραγματοποιεί το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και πού;

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

Οι κύριες συνεδριάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι οποίες είναι 
γνωστές και ως «σύνοδοι ολομέλειας», διεξάγονται στο Στρασβούργο (Γαλλία) 
12 φορές τον χρόνο, και στις Βρυξέλλες (Βέλγιο) μέχρι έξι φορές τον χρόνο.

12 συνόδους στο Στρασβούργο και μέχρι έξι στις Βρυξέλλες.

12/13
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Περίπου 33.000 άτομα εργάζονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε διάφορες θέσεις εργασίας ως 
διοικητικοί υπάλληλοι, εμπειρογνώμονες, μεταφραστές, διερμηνείς και βοηθοί. 
Ποια από τις παρακάτω δηλώσεις είναι σωστή;

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

ComΟι υπάλληλοι της Επιτροπής είναι πολίτες από κάθε χώρα της ΕΕ, οι 
οποίοι επιλέγονται μέσω διαγωνισμών πρόσληψης.
Εάν σε ενδιαφέρει να εργαστείς στην ΕΕ, θα μπορούσες να ξεκινήσεις 
ως ασκούμενος/-η. Αφού αποφοιτήσεις από το πανεπιστήμιο, μπορείς να 
υποβάλεις αίτηση για πρακτική άσκηση στην ΕΕ. Ωστόσο, αυτό δεν αποτελεί 
προϋπόθεση για να γίνεις υπάλληλος της Επιτροπής.

Το προσωπικό της Επιτροπής επιλέγεται μέσω διαγωνισμών πρόσληψης και 
αποτελείται από πολίτες καθεμίας από τις χώρες της ΕΕ.

TI ΕΊΝΑΊ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 
ΕΝΩΣΗ; 

Ερωτήσεισ p. 3
Απαντήσεισ p. 10

ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΕΊ Η ΕΕ ΤΗ 
ΖΩΗ ΣΟΥ;

Ερωτήσεισ p. 31
Απαντήσεισ p. 38

ΠΩΣ ΛΕΊΤΟΥΡΓΕΊ Η ΕΕ

Ερωτήσεισ p. 17
Απαντήσεισ p. 24

ΤΊ ΒΡΊΣΚΕΤΑΊ ΣΤΗΝ 
ΑΤΖΕΝΤΑ ΤΗΣ ΕΕ

Ερωτήσεισ p. 44
Απαντήσεισ p. 51

© Jakub Krechowicz/Stock.Adobe.com
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ΕΡΏΤΗΣΗ

Τίποτα. Μπορεί να αρχίσει να φτιάχνει τη βαλίτσα της και να αναχωρήσει 
για Ιταλία! Ως υπήκοος της ΕΕ, η Άννα έχει το δικαίωμα να σπουδάσει σε 
οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ.

Η Άννα πρέπει να κάνει αίτηση για χορήγηση θεώρησης για 
σπουδές στην Ιταλία.

Η Άννα πρέπει να κάνει αίτηση για προσωρινή άδεια παραμονής 
προτού πάει στην Ιταλία.

1

2

3

Η Άννα μόλις τελείωσε το σχολείο και θα ήθελε να βελτιώσει τα ιταλικά της. Γράφεται σε έναν 
κύκλο εντατικών μαθημάτων διάρκειας δύο μηνών σε σχολή ξένων γλωσσών στην Ιταλία.
Τι πρέπει να κάνει πριν από την αναχώρησή της;

1/12

ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΕΊ Η ΕΕ ΤΗ ΖΩΗ ΣΟΥ; 

Έχεις ποτέ αναρωτηθεί τι ακριβώς κάνει η Ευρωπαϊκή 
Ένωση για σένα; Ας ακολουθήσουμε την Άννα από 
τη Σουηδία, για να δούμε πώς η ΕΕ επηρεάζει την 
καθημερινή της ζωή.

© De Visu/Stock. Adobe.com
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Λιθουανία.

Λουξεμβούργο.

Λετονία.

1

2

3

32

Τα χαρτονομίσματα και τα κέρματα του ευρώ κυκλοφόρησαν το 2002 και χρησιμοποιούνται 
σήμερα σε 20 χώρες της ΕΕ. Τα κέρματα έχουν μια κοινή όψη με τον χάρτη της Ευρώπης. Κάθε 
χώρα όμως έχει το δικό της σχέδιο στην άλλη όψη. Η Άννα προσπαθεί να μαντέψει από πού 
προέρχεται αυτό το κέρμα.  
Μπορείς να τη βοηθήσεις;

ΕΡΏΤΗΣΗ

...βοηθά τους νέους να σπουδάσουν στη χώρα τους.

...παρέχει δυνατότητες για συμπράξεις σχολείων και οργανισμών 
από άλλες χώρες της ΕΕ.

...απευθύνεται μόνο σε φοιτητές και δεν περιλαμβάνει άλλους 
τρόπους μάθησης.

1

2

3

Στην Ιταλία, η Άννα γνωρίζει τον Πάβελ, φοιτητή Erasmus+ από την Τσεχία.  
Ποιο από τα παρακάτω είναι σωστό;
Το πρόγραμμα Erasmus+...

2/12
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ΕΡΏΤΗΣΗ

Αφότου η ΕΕ κατάργησε τα εθνικά μονοπώλια και επέτρεψε τον 
ανταγωνισμό στον τομέα των αερομεταφορών στην Ευρώπη, τα 
αεροπορικά ταξίδια έχουν γίνει πιο ακριβά.

Η Άννα δεν θα έχει δικαίωμα για αποζημίωση σε περίπτωση 
καθυστέρησης της πτήσης της ή υπεράριθμων κρατήσεων.

Περισσότερες πόλεις και περιφέρειες έχουν πλέον τον δικό 
τους αερολιμένα και συνεπώς πραγματοποιούνται περισσότερες 
απευθείας πτήσεις μεταξύ τους.

1

2

3

Η Άννα θα ήθελε να επισκεφτεί τον νέο Τσέχο φίλο της τον Πάβελ, στην πόλη καταγωγής του. 
Αναρωτιέται πόσο εύκολο θα είναι αυτό το ταξίδι. 
Ποια από αυτές τις δηλώσεις είναι σωστή;

ΕΡΏΤΗΣΗ

Τα προϊόντα που πωλούνται εντός της ενιαίας αγοράς της ΕΕ 
πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις ασφάλειας και προστασίας του 
περιβάλλοντος που έχουν καθοριστεί σε επίπεδο ΕΕ.

Αν αγοράσεις προϊόντα ή υπηρεσίες στο διαδίκτυο ή εκτός 
καταστήματος (τηλεφωνικά, με ταχυδρομική παραγγελία, ή από πωλητή 
κατ’ οίκον), έχεις το δικαίωμα να ακυρώσεις την αγορά και να επιστρέψεις 
τα προϊόντα εντός 10 ημερών.

Σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ, έχεις δικαίωμα σε 
ελάχιστη εγγύηση ενός έτους για καταναλωτικά αγαθά, όπως οι 
ηλεκτρονικές συσκευές.

1

2

3

Η Άννα θέλει να αγοράσει νέα ακουστικά στην Ιταλία και ελπίζει ότι θα μπορεί να τα 
χρησιμοποιήσει με ασφάλεια. Κάνει επίσης αγορές μέσω του διαδικτύου. Τι δικαιώματα έχει ως 
καταναλώτρια;
Ποια από αυτές τις δηλώσεις είναι σωστή;

5/12
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ΕΡΏΤΗΣΗ

Η Άννα έχει δικαίωμα σε δωρεάν ιδιωτική υγειονομική περίθαλψη.

Δεδομένου ότι δεν είναι υπήκοος της Τσεχίας, η Άννα θα πρέπει 
να πληρώσει για κάθε δημόσια υγειονομική περίθαλψη που θα 
λάβει.

Με την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας, η Άννα μπορεί να λάβει 
δημόσια υγειονομική περίθαλψη και να πληρώσει το ίδιο ποσό με τους 
πολίτες της χώρας που επισκέπτεται.

1

2

3

34

Η Άννα περνά υπέροχα στην Τσεχία, αλλά κατά την επίσκεψή της σε ένα από τα πολλά ωραία 
μνημεία της χώρας έπεσε και στραμπούληξε τον αστράγαλό της. Ευτυχώς, είχε θυμηθεί να πάρει 
μαζί της την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας.
Ποια από αυτές τις δηλώσεις είναι σωστή;

ΕΡΏΤΗΣΗ

Όχι. Η Αυστρία, η Τσεχία και η Ιταλία συγκαταλέγονται μεταξύ των 23 
χωρών της ΕΕ και των 4 χωρών εκτός ΕΕ που έχουν καταργήσει τους 
ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα εντός του χώρου Σένγκεν. Η Άννα μπορεί 
να περάσει ελεύθερα τα δύο εσωτερικά σύνορα.

Όχι. Στην Ευρώπη, πρέπει να δείχνετε το διαβατήριο ή το δελτίο 
ταυτότητάς σας στα σύνορα μόνον αν ταξιδεύετε στην Ισλανδία, το 
Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία ή την Ελβετία.

Ναι. Η Τσεχία δεν ανήκει στον χώρο Σένγκεν και, επομένως, η Άννα δεν 
μπορεί να περάσει τα σύνορα χωρίς να υποβληθεί σε έλεγχο.

1

2

3

Τα ταξίδια έχουν γίνει δυσκολότερα λόγω της πανδημίας της COVID-19, αλλά η ελεύθερη 
κυκλοφορία παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της ΕΕ. Οι περισσότερες χώρες της 
ΕΕ έχουν καταργήσει τους συνοριακούς ελέγχους χάρη στη συμφωνία Σένγκεν. Η Άννα ταξιδεύει 
με λεωφορείο από την Ιταλία στην Τσεχία μέσω Αυστρίας, και είναι ενθουσιασμένη για το ταξίδι 
της.
Η Άννα πρέπει να έχει μαζί της το διαβατήριό της κατά τη διάρκεια του 
ταξιδιού;

6/12
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ΕΡΏΤΗΣΗ

Κατά τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου, οι χώρες της ΕΕ 
δεν χρειάζεται να ενημερώνουν το κοινό σχετικά με την ποιότητα 
των νερών κολύμβησης.

Για τα νερά κολύμβησης ισχύουν ελάχιστα πρότυπα σε επίπεδο ΕΕ, 
τα οποία οφείλουν να τηρούν όλες οι χώρες της ΕΕ.

Μόλις πάνω από το 50 % των περιοχών κολύμβησης στην ΕΕ 
πληροί τα ελάχιστα πρότυπα ποιότητας των υδάτων..

1

2

3

Η Άννα δεν είναι σίγουρη για την ποιότητα των νερών κολύμβησης στην Ιταλία και την Τσεχία 
και αναρωτιέται αν μπορεί να κολυμπήσει με ασφάλεια στις λίμνες και στη θάλασσα.
Ποια από αυτές τις δηλώσεις είναι σωστή;

ΕΡΏΤΗΣΗ

Η Άννα έχει «περιαγωγή σαν στο σπίτι της» με το σουηδικό έξυπνο 
τηλέφωνό της χωρίς κανέναν περιορισμό, ακόμη και αν μείνει στην Ιταλία 
για μεγάλο διάστημα.

Η «περιαγωγή σαν στο σπίτι σας» δεν εφαρμόζεται αυτόματα. Η Άννα θα 
πρέπει να επικοινωνήσει με την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας της για να 
την ενεργοποιήσει.

Εφόσον η Άννα ταξιδεύει τακτικά αλλά περνά το μεγαλύτερο μέρος του 
χρόνου της στη χώρα της και όχι στο εξωτερικό, θα πληρώνει μόνο όσα θα 
πλήρωνε στη χώρα της.

1

2

3

Κατά τη διάρκεια της παραμονής της στην Ιταλία, η Άννα επικοινωνεί με φίλους και συγγενείς 
στην πατρίδα της χρησιμοποιώντας το έξυπνο κινητό της. Τηλεφωνεί και στέλνει γραπτά 
μηνύματα στους φίλους και στην οικογένειά της και χρησιμοποιεί εφαρμογές μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης για να μοιραστεί εικόνες και εμπειρίες μαζί τους. Ποιο είναι όμως το κόστος 
περιαγωγής που πρέπει να πληρώσει η Άννα; 
Ποια από αυτές τις δηλώσεις είναι σωστή;
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ΕΡΏΤΗΣΗ

Ένα εκατομμύριο

10 εκατομμύρια

Πέντε εκατομμύρια

1

2

3

Αφού επέστρεψε στη Σουηδία, η Άννα διηγείται στη γιαγιά της την ευρωπαϊκή της εμπειρία. 
Η γιαγιά της τής λέει ότι ήθελε να κάνει κάτι τέτοιο όταν ήταν νέα, αλλά ποτέ δεν είχε την 
ευκαιρία.
Πόσοι νέοι και πόσες νέες έχουν σπουδάσει, έχουν εργαστεί ή έχουν 
προσφέρει εθελοντική εργασία στο εξωτερικό χάρη στο Erasmus+;

ΕΡΏΤΗΣΗ

Η ΕΕ παρέχει χρηματοδότηση στις χώρες που προσχώρησαν στην 
ΕΕ από το 2004 και μετά.

Μόνον οι λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες της ΕΕ μπορούν να 
λαμβάνουν χρηματοδότηση από την ΕΕ.

Το ένα τρίτο του προϋπολογισμού της ΕΕ δαπανάται σε έργα που 
ωφελούν όλες τις ευρωπαϊκές πόλεις και περιφέρειες.

1

2

3

Η ΕΕ επενδύει στις πόλεις και τις περιφέρειες της Ευρώπης. Η πόλη όπου μένει η Άννα στην 
Ιταλία αποτελεί μέρος ενός έργου που βοηθά τις πόλεις της ΕΕ να γίνουν πιο βιώσιμες.
Ποια από αυτές τις δηλώσεις είναι σωστή;

10/12
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ΕΡΏΤΗΣΗ

Το Σώμα Εθελοντών

Το DiscoverEU

Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης

1

2

3

Το ταξίδι άνοιξε την όρεξη της Άννας για περισσότερη περιπέτεια. Σκέφτεται να πάρει μέρος σε 
μια δραστηριότητα εθελοντισμού ή να εργαστεί σε ένα έργο στη Σουηδία, ή ίσως ακόμη και στο 
εξωτερικό. Η γιαγιά της νομίζει ότι κάτι έχει ακούσει για μια τέτοια πρωτοβουλία.
Ποια από τις παρακάτω είναι η σωστή πρωτοβουλία;12/12
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ΑΠΆΝΤΗΣΗ

1/12

Η Άννα μόλις τελείωσε το σχολείο και θα ήθελε να βελτιώσει τα ιταλικά της. Γράφεται σε έναν 
κύκλο εντατικών μαθημάτων διάρκειας δύο μηνών σε σχολή ξένων γλωσσών στην Ιταλία.Τι 
πρέπει να κάνει πριν από την αναχώρησή της;

Ελεύθερη κυκλοφορία και κανένας έλεγχος στα 
εσωτερικά σύνορα.

Χάρη στην ενιαία αγορά και τη δημιουργία του χώρου Σένγκεν, οι πολίτες της ΕΕ 
μπορούν να ταξιδεύουν, να σπουδάζουν, να εργάζονται ή να συνταξιοδοτούνται 
σε οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ με πολύ λίγες διατυπώσεις και χωρίς ελέγχους στα 
εσωτερικά σύνορα.
Η Άννα, ως πολίτης της ΕΕ, έχει το δικαίωμα να εργαστεί και να σπουδάσει στην Ιταλία. 
Εάν μείνει στην Ιταλία για περισσότερους από 3 μήνες, μπορεί, εφόσον το επιθυμεί, να 
ζητήσει να εγγραφεί στα μητρώα των αρμόδιων αρχών.
Οι πολίτες τρίτων χωρών που επιθυμούν να σπουδάσουν στην Ιταλία και να 
παραμείνουν στη χώρα αυτή για διάστημα μεγαλύτερο των 3 μηνών χρειάζονται 
θεώρηση. Η υποχρέωση αυτή δεν ισχύει όμως για την Άννα. 

Υποσημείωση: Για να αντιμετωπίσουν την πανδημία της COVID-19, ορισμένες χώρες έχουν περιορίσει προσωρινά την ελεύθερη 
κυκλοφορία και έχουν απαγορεύσει τα μη απαραίτητα ταξίδια.

Τίποτα. Μπορεί να αρχίσει να φτιάχνει τη βαλίτσα της και να αναχωρήσει για Ιταλία! 
Ως υπήκοος της ΕΕ, η Άννα έχει το δικαίωμα να σπουδάσει σε οποιαδήποτε χώρα της 
ΕΕ.

ΑΠΆΝΤΗΣΗ

2/12

Στην Ιταλία, η Άννα γνωρίζει τον Πάβελ, φοιτητή Erasmus+ από την Τσεχία.  
Ποιο από τα παρακάτω είναι σωστό;
Το πρόγραμμα Erasmus+...

Το πρόγραμμα Erasmus+

Το πρόγραμμα Erasmus ξεκίνησε πριν από 30 χρόνια και πλέον για να δώσει 
τη δυνατότητα σε φοιτητές να πραγματοποιήσουν μέρος των σπουδών τους 
σε πανεπιστήμιο άλλης χώρας της ΕΕ. 
Το σημερινό πρόγραμμα, Erasmus+, δεν απευθύνεται μόνο σε φοιτητές 
πανεπιστημίου, αλλά προσφέρει και πολλές άλλες δυνατότητες. Νεαρά άτομα 
μπορούν να εργαστούν ως εθελοντές στο εξωτερικό, είτε εντός είτε εκτός της 
ΕΕ, σε ευρύ φάσμα τομέων, όπως οι κοινωνικές υπηρεσίες, το περιβάλλον, ο 
πολιτισμός, η νεολαία, ο αθλητισμός και η συνεργασία για την ανάπτυξη.

...παρέχει δυνατότητες για συμπράξεις σχολείων και οργανισμών από άλλες χώρες 
της ΕΕ.
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ΑΠΆΝΤΗΣΗ

3/12

Τα χαρτονομίσματα και τα κέρματα του ευρώ κυκλοφόρησαν το 2002 και χρησιμοποιούνται σήμερα σε 20 
χώρες της ΕΕ. Τα κέρματα έχουν μια κοινή όψη με τον χάρτη της Ευρώπης. Κάθε χώρα όμως έχει το δικό 
της σχέδιο στην άλλη όψη. Η Άννα προσπαθεί να μαντέψει από πού προέρχεται αυτό το κέρμα.  

Μπορείς να τη βοηθήσεις;

Το ευρώ

Η Λιθουανία (ακολούθησε το βέλος στον χάρτη) εντάχθηκε το 2015 στη ζώνη 
του ευρώ ως το 19ο μέλος της. 
Στα λιθουανικά κέρματα του ευρώ εμφανίζεται ο Vytis, ένας έφιππος ιππότης 
με σπαθί και πανοπλία, που απεικονίζεται επίσης στο εθνόσημο της χώρας.
Από την 1η Ιανουαρίου 2023 η ζώνη του ευρώ αριθμεί 20 χώρες: η Κροατία 
είναι πλέον μία από τις χώρες της ΕΕ που χρησιμοποιούν το ευρώ ως νόμισμά 
της.

Λιθουανία.

ΑΠΆΝΤΗΣΗ

4/12

Η Άννα θέλει να αγοράσει νέα ακουστικά στην Ιταλία και ελπίζει ότι θα μπορεί να τα 
χρησιμοποιήσει με ασφάλεια. Κάνει επίσης αγορές μέσω του διαδικτύου. Τι δικαιώματα έχει ως 
καταναλώτρια;
Ποια από αυτές τις δηλώσεις είναι σωστή;

Προστασία των καταναλωτών

Για προϊόντα, όπως ηλεκτρονικές συσκευές, που έχουν αγοραστεί στην ΕΕ, 
ισχύει διετής εγγύηση. Αυτό σημαίνει ότι εάν το κινητό σου χαλάσει ύστερα 
από έναν χρόνο, θα επισκευαστεί ή θα αντικατασταθεί δωρεάν, ανεξάρτητα 
από το πού το αγόρασες αρχικά.
Το δίκαιο της ΕΕ σού παρέχει προθεσμία 14 ημερών για την επιστροφή 
προϊόντων που έχουν αγοραστεί εξ αποστάσεως, δηλαδή μέσω διαδικτύου, 
τηλεφώνου, από κατ’ οίκον πωλητή, ή με ταχυδρομική παραγγελία. Εντός 
αυτής της προθεσμίας η Άννα μπορεί να ακυρώσει την παραγγελία της για 
οποιονδήποτε λόγο, ακόμη κι αν απλώς αλλάξει γνώμη.

Τα προϊόντα που πωλούνται εντός της ενιαίας αγοράς της ΕΕ πρέπει να πληρούν τις 
απαιτήσεις ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος που έχουν καθοριστεί σε 
επίπεδο ΕΕ.
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ΑΠΆΝΤΗΣΗ

5/12

Η Άννα θα ήθελε να επισκεφτεί τον νέο Τσέχο φίλο της τον Πάβελ, στην πόλη καταγωγής του. 
Αναρωτιέται πόσο εύκολο θα είναι αυτό το ταξίδι. 
Ποια από αυτές τις δηλώσεις είναι σωστή;

Δικαιώματα επιβατών αεροπορικών μεταφορών

Ο ανταγωνισμός έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές στα αεροπορικά ταξίδια. 
Σήμερα, τα αεροπορικά ταξίδια είναι φθηνότερα, ασφαλέστερα και προσιτά σε 
περισσότερα άτομα από ποτέ. 
Η νομοθεσία της ΕΕ προστατεύει τα δικαιώματα των επιβατών που 
ταξιδεύουν αεροπορικώς στην Ευρώπη. Αν «ξεμείνεις» στο αεροδρόμιο λόγω 
υπεράριθμων κρατήσεων ή μεγάλης καθυστέρησης της πτήσης σου, μπορείς 
να ζητήσεις αποζημίωση.

Περισσότερες πόλεις και περιφέρειες έχουν πλέον τον δικό τους αερολιμένα και 
συνεπώς πραγματοποιούνται περισσότερες απευθείας πτήσεις μεταξύ τους.

ΑΠΆΝΤΗΣΗ

6/12

Τα ταξίδια έχουν γίνει δυσκολότερα λόγω της πανδημίας της COVID-19, αλλά η ελεύθερη κυκλοφορία παραμένει ένα 
από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της ΕΕ. Οι περισσότερες χώρες της ΕΕ έχουν καταργήσει τους συνοριακούς ελέγχους 
χάρη στη συμφωνία Σένγκεν. Η Άννα ταξιδεύει με λεωφορείο από την Ιταλία στην Τσεχία μέσω Αυστρίας, και είναι 
ενθουσιασμένη για το ταξίδι της.

Η Άννα πρέπει να έχει μαζί της το διαβατήριό της κατά τη διάρκεια του ταξιδιού;

Κατάργηση των συνοριακών ελέγχων στα εσωτερικά 
σύνορα
Ο χώρος Σένγκεν περιλαμβάνει 23 χώρες της ΕΕ (γαλάζιο χρώμα) και τέσσερις χώρες 
εκτός ΕΕ (σκούρο μπλε). Τόσο η Ιταλία όσο και η Τσεχία, καθώς και η Αυστρία (η χώρα 
διέλευσης που βρίσκεται ανάμεσά τους), είναι χώρες Σένγκεν, οπότε η Άννα μπορεί 
να ταξιδέψει από την Ιταλία στην Τσεχία και να επιστρέψει, χωρίς να χρειάζεται να 
δείξει το διαβατήριό της. Η Άννα θα πρέπει, ωστόσο, να πάρει μαζί της το εθνικό της 
δελτίο ταυτότητας, ώστε να μπορεί να αποδείξει ότι είναι πολίτης της ΕΕ αν χρειαστεί. 
Ορισμένες χώρες της ΕΕ, και συγκεκριμένα η Βουλγαρία, η Κροατία, η Κύπρος, η 
Ιρλανδία και η Ρουμανία, δεν αποτελούν μέρος του χώρου Σένγκεν (χώρες της ΕΕ 
που δεν είναι μέλη της συμφωνίας Σένγκεν). Να θυμάσαι ότι, όταν ταξιδεύεις από ή 
προς χώρα που δεν ανήκει στον χώρο Σένγκεν (δηλαδή χώρα της ΕΕ που δεν είναι 
μέλος της συμφωνίας Σένγκεν ή χώρα εκτός ΕΕ), οφείλεις να δείχνεις έγκυρο δελτίο 
ταυτότητας ή διαβατήριο στα σύνορα.   

Υποσημείωση:  Για να αντιμετωπίσουν την πανδημία της COVID-19, ορισμένες χώρες έχουν περιορίσει προσωρινά την ελεύθερη 
κυκλοφορία και έχουν απαγορεύσει τα μη απαραίτητα ταξίδια.

Όχι. Η Αυστρία, η Τσεχία και η Ιταλία συγκαταλέγονται μεταξύ των 23 χωρών της ΕΕ και των 
4 χωρών εκτός ΕΕ που έχουν καταργήσει τους ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα εντός του 
χώρου Σένγκεν. Η Άννα μπορεί να περάσει ελεύθερα τα δύο εσωτερικά σύνορα.
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Η Άννα περνά υπέροχα στην Τσεχία, αλλά κατά την επίσκεψή της σε ένα από τα πολλά ωραία 
μνημεία της χώρας έπεσε και στραμπούληξε τον αστράγαλό της. Ευτυχώς, είχε θυμηθεί να πάρει 
μαζί της την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας.
Ποια από αυτές τις δηλώσεις είναι σωστή;

Υγειονομική ασφάλιση κατά τη διάρκεια 
προσωρινής διαμονής στο εξωτερικό

Σε περίπτωση που η Άννα αρρωστήσει ξαφνικά κατά τη διάρκεια της 
προσωρινής διαμονής της σε άλλη χώρα της ΕΕ —είτε βρίσκεται εκεί για 
διακοπές είτε για σπουδές— έχει δικαίωμα σε κάθε είδους ιατρική αγωγή 
εφόσον αυτή δεν μπορεί να περιμένει μέχρι να επιστρέψει στη χώρα της. 
Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας χορηγείται από τον ασφαλιστικό 
σου φορέα και αποδεικνύει ότι είσαι ασφαλισμένος/-η σε χώρα της ΕΕ. 
Με αυτή την κάρτα μπορείς να έχεις πρόσβαση σε δημόσια υγειονομική 
περίθαλψη στο εξωτερικό και να πληρώσεις όσο πληρώνουν και οι κάτοικοι 
της χώρας που επισκέπτεσαι.

Με την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας, η Άννα μπορεί να λάβει δημόσια 
υγειονομική περίθαλψη και να πληρώσει το ίδιο ποσό με τους πολίτες της χώρας που 
επισκέπτεται.

ΑΠΆΝΤΗΣΗ

8/12

Κατά τη διάρκεια της παραμονής της στην Ιταλία, η Άννα επικοινωνεί με φίλους και συγγενείς στην πατρίδα 
της χρησιμοποιώντας το έξυπνο κινητό της. Τηλεφωνεί και στέλνει γραπτά μηνύματα στους φίλους και 
στην οικογένειά της και χρησιμοποιεί εφαρμογές μέσων κοινωνικής δικτύωσης για να μοιραστεί εικόνες και 
εμπειρίες μαζί τους. Ποιο είναι όμως το κόστος περιαγωγής που πρέπει να πληρώσει η Άννα; 
Ποια από αυτές τις δηλώσεις είναι σωστή;

Φθηνότερα τέλη περιαγωγής για κινητές 
συσκευές

Η ΕΕ κατάργησε τα τέλη περιαγωγής τον Ιούνιο του 2017. Όταν ταξιδεύεις 
στην ΕΕ, χρεώνεσαι με τις τιμές που ισχύουν στη χώρα σου για τις 
τηλεφωνικές κλήσεις, τα γραπτά μηνύματα (SMS) και το κινητό διαδίκτυο 
(«Περιαγωγή σαν στο σπίτι σου»).
Ο γενικός κανόνας είναι ότι εφόσον παραμένεις περισσότερο χρόνο στη χώρα 
σου απ’ ό,τι στο εξωτερικό, ή χρησιμοποιείς το κινητό σου τηλέφωνο στη 
χώρα σου περισσότερο απ’ ό,τι στο εξωτερικό, μπορείς να έχεις περιαγωγή σε 
εγχώριες τιμές όταν ταξιδεύεις οπουδήποτε στην ΕΕ. 
Η «περιαγωγή σαν στο σπίτι σας» εφαρμόζεται αυτόματα. Δεν χρειάζεται να 
κάνεις τίποτα.

As long as Anna travels periodically and spends more time in her home country than abroad, 
she will only pay what she would pay at home.

© Rochu_2008/Stock.Adobe.com
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Η Άννα δεν είναι σίγουρη για την ποιότητα των νερών κολύμβησης στην Ιταλία και την Τσεχία 
και αναρωτιέται αν μπορεί να κολυμπήσει με ασφάλεια στις λίμνες και στη θάλασσα.
Ποια από αυτές τις δηλώσεις είναι σωστή;

Προστασία του περιβάλλοντος

Οι πολίτες της ΕΕ κολυμπούν σε ορισμένα από τα καλύτερα νερά στον κόσμο 
από ποιοτικής άποψης.
Κάθε χρόνο, η ΕΕ δημοσιεύει έκθεση σχετικά με την ποιότητα των νερών 
κολύμβησης. Παρακολουθεί την ποιότητα των νερών σε περισσότερες από 22 
000 περιοχές κολύμβησης σε ακτές, λίμνες και ποταμούς σε ολόκληρη την ΕΕ. 
Το 85 % των περιοχών κολύμβησης που ελέγχθηκαν το 2019 πληρούσε τα 
υψηλότερα και πλέον αυστηρά ενωσιακά πρότυπα «εξαιρετικής» ποιότητας για 
τα νερά.

Για τα νερά κολύμβησης ισχύουν ελάχιστα πρότυπα σε επίπεδο ΕΕ, τα οποία οφείλουν 
να τηρούν όλες οι χώρες της ΕΕ.

ΑΠΆΝΤΗΣΗ

10/12

Η ΕΕ επενδύει στις πόλεις και τις περιφέρειες της Ευρώπης. Η πόλη όπου μένει η Άννα στην 
Ιταλία αποτελεί μέρος ενός έργου που βοηθά τις πόλεις της ΕΕ να γίνουν πιο βιώσιμες.
Ποια από αυτές τις δηλώσεις είναι σωστή;

Βοήθεια σε λιγότερο ανεπτυγμένες ευρωπαϊκές 
χώρες και περιφέρειες

Η ΕΕ συγχρηματοδοτεί χιλιάδες έργα σε περιφέρειες και πόλεις σε ολόκληρη 
την Ευρώπη. Όλες οι χώρες της ΕΕ, καθώς και οι πολίτες τους, επωφελούνται 
από αυτή τη χρηματοδότηση. 
Το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης παρέχεται στις λιγότερο 
ανεπτυγμένες ευρωπαϊκές περιφέρειες (εμφανίζονται στον χάρτη με κόκκινο 
χρώμα) ώστε να μπορέσουν να καλύψουν το χαμένο έδαφος.

Το ένα τρίτο του προϋπολογισμού της ΕΕ δαπανάται σε έργα που ωφελούν όλες τις 
ευρωπαϊκές πόλεις και περιφέρειες.

© De Visu/Stock. Adobe.com
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Αφού επέστρεψε στη Σουηδία, η Άννα διηγείται στη γιαγιά της την ευρωπαϊκή της εμπειρία. Η γιαγιά της τής 
λέει ότι ήθελε να κάνει κάτι τέτοιο όταν ήταν νέα, αλλά ποτέ δεν είχε την ευκαιρία.

Πόσοι νέοι και πόσες νέες έχουν σπουδάσει, έχουν εργαστεί ή έχουν 
προσφέρει εθελοντική εργασία στο εξωτερικό χάρη στο Erasmus+;

Χρηματοδότηση από το Erasmus+

Το Erasmus+ έχει βοηθήσει περίπου 10 εκατομμύρια άτομα να σπουδάσουν, 
να εργαστούν ή να προσφέρουν εθελοντική εργασία στο εξωτερικό.
Είναι ένα από τα δημοφιλέστερα χρηματοδοτικά προγράμματα της ΕΕ. Για την 
επόμενη επταετία (2021-2027) ο προϋπολογισμός του σχεδόν διπλασιάστηκε 
σε σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο και ξεπερνάει πλέον τα 26 δισ. 
ευρώ, στοιχείο ενδεικτικό της σημασίας που δίνεται στην εκπαίδευση και 
τη νεολαία στην Ευρώπη. Σε αυτή τη νέα φάση, το πρόγραμμα θα είναι πιο 
συμπεριληπτικό, πιο ψηφιακό και πιο φιλοπεριβαλλοντικό.

10 εκατομμύρια

ΑΠΆΝΤΗΣΗ

12/12

Το ταξίδι άνοιξε την όρεξη της Άννας για περισσότερη περιπέτεια. Σκέφτεται να πάρει μέρος σε 
μια δραστηριότητα εθελοντισμού ή να εργαστεί σε ένα έργο στη Σουηδία, ή ίσως ακόμη και στο 
εξωτερικό. Η γιαγιά της νομίζει ότι κάτι έχει ακούσει για μια τέτοια πρωτοβουλία.
Ποια από τις παρακάτω είναι η σωστή πρωτοβουλία;

Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης

Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης παρέχει σε νέους και νέες ηλικίας 18 έως 
30 ετών την ευκαιρία να συμμετέχουν σ’ ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων 
στήριξης μιας κοινότητας μέσω του εθελοντισμού ή της τοποθέτησης σε 
θέσεις εργασίας. Μπορείς να εγγραφείς στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης αν 
είσαι 17 ετών, αλλά για να συμμετάσχεις σ’ ένα πρόγραμμα πρέπει να είσαι 
τουλάχιστον 18 ετών.
Η ΕΕ ξεκίνησε την πρωτοβουλία DiscoverEU το 2018 για να δώσει στους 
Ευρωπαίους και τις Ευρωπαίες ηλικίας 18 ετών την ευκαιρία να ανακαλύψουν 
την ήπειρό τους. Οι νέοι και οι νέες της Ευρώπης έχουν την ευκαιρία να 
εξερευνήσουν την πολιτισμική πολυμορφία της ηπείρου τους μέσα από ταξίδια 
σε έναν έως τέσσερις προορισμούς στο εξωτερικό για 30 ημέρες το πολύ, με 
τη βοήθεια μιας ταξιδιωτικής κάρτας.

Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης

© De Visu/Stock. Adobe.com
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Θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι η διδασκαλία των μαθηματικών, της 
ιστορίας και των αγγλικών θα είναι η ίδια σε όλη την Ευρώπη.

Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ασφαλή, οικονομικά προσιτή και 
φιλική προς το κλίμα ενέργεια στην Ευρώπη.

Η ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οικονομίας και η δημιουργία 
περισσότερων θέσεων εργασίας, ιδίως για τους νέους ανθρώπους.

1

2

3

Το 2019, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέλεξε την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν πρόεδρο της 
Επιτροπής. Στη συνέχεια, αυτή παρουσίασε τις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές της με 6 
προτεραιότητες για την Ευρώπη. 
Ποιο από τα παρακάτω ΔΕΝ περιλαμβάνεται στις έξι προτεραιότητες της 
προέδρου φον ντερ Λάιεν;1/13

ΤΊ ΒΡΊΣΚΕΤΑΊ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΤΗΣ ΕΕ

Γνωρίζεις τι κάνει η ΕΕ για αντιμετωπίσει τις 
πολυάριθμες προκλήσεις του σήμερα, όπως η ανεργία 
των νέων, η μετανάστευση, η κλιματική αλλαγή και η 
ανάκαμψη από την κρίση της COVID-19; Πάμε να το 
ανακαλύψουμε!

© Zerbor/Stock.Adobe.com
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Νέο ασύρματο πρότυπο που θα αντικαταστήσει την τεχνολογία 5G

Πρωτοβουλία της ΕΕ που παρέχει στους πολίτες δωρεάν ασύρματη 
πρόσβαση στο διαδίκτυο σε δημόσιους χώρους

Κοινός φορτιστής κινητών τηλεφώνων

1
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Η ψηφιακή τεχνολογία έχει αποκτήσει ζωτική σημασία για όλες και όλους μας. Αυτό έγινε ακόμη 
πιο προφανές κατά τη διάρκεια της πανδημίας, καθώς πολλοί νέοι άνθρωποι βασίστηκαν στην 
τεχνολογία αυτή για να κάνουν μαθήματα από το σπίτι ή για να επικοινωνούν με τους φίλους 
και τις φίλες τους. Η ΕΕ θέλει να βοηθήσει όλες και όλους να αξιοποιήσουν πλήρως τις νέες 
τεχνολογίες παρέχοντάς τους καλύτερη πρόσβαση σε αυτές.
Έχετε ακουστά το WiFi4EU; Ξέρετε τι είναι;

ΕΡΏΤΗΣΗ

2030

2100

2050
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3

Η κλιματική αλλαγή αποτελεί μείζονα πρόκληση για την ΕΕ και τον κόσμο. Στόχος της ΕΕ είναι να 
καταστεί κλιματικά ουδέτερη —μια οικονομία με μηδενικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. 
Όλες οι κυβερνήσεις της ΕΕ έχουν συμφωνήσει να επιτύχουν αυτόν τον στόχο εντός 
συγκεκριμένης προθεσμίας-στόχου.
Η ΕΕ προσπαθεί να καταστεί κλιματικά ουδέτερη έως το...

3/13
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Το ένα πέμπτο

Το ένα τέταρτο

Πάνω από το μισό
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Η ΕΕ καταβάλλει προσπάθειες ώστε η ενέργεια που καταναλώνουμε να είναι φιλική προς το 
περιβάλλον, οικονομικά προσιτή και διαθέσιμη όταν τη χρειαζόμαστε, κάτι που επιτυγχάνεται με 
διαφοροποίηση των πηγών προμήθειας και τη μεγαλύτερη στήριξη στην ενέργεια που παράγεται 
στην ΕΕ.
Πόση από την ενέργεια που καταναλώνουμε εισάγεται σήμερα από 
χώρες εκτός ΕΕ;

ΕΡΏΤΗΣΗ

Gaia

Galileo

Galilei
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Ο γεωεντοπισμός βρίσκεται στο επίκεντρο της ψηφιακής επανάστασης. Η ΕΕ έχει επενδύσει στο 
δικό της παγκόσμιο δορυφορικό σύστημα πλοήγησης. 
Πώς ονομάζεται αυτό το σύστημα;

4/13
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Τον Καναδά

Την Ιαπωνία

Τη Νέα Ζηλανδία
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Η οικονομία της ΕΕ εξαρτάται από το εμπόριο. Οι ανοικτές αγορές δημιουργούν οικονομική 
ανάπτυξη και καλύτερες θέσεις εργασίας για την Ευρώπη και τους εταίρους της.  Προσφέρουν 
στις καταναλώτριες και τους καταναλωτές της ΕΕ περισσότερες επιλογές και μεγαλύτερη 
αγοραστική δύναμη και ανοίγουν νέες αγορές για τις επιχειρήσεις της ΕΕ.
Με ποια χώρα ΔΕΝ έχει υπογράψει η ΕΕ συμφωνία ελεύθερων 
συναλλαγών;

ΕΡΏΤΗΣΗ

Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 
55 %

Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά τουλάχιστον 55 %

Το 55 % τουλάχιστον της συνολικής ενέργειας που καταναλώνουμε 
να προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές
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Η ΕΕ καταβάλλει προσπάθειες μέσω των Ηνωμένων Εθνών και άλλων διεθνών οργανισμών με 
σκοπό την ανάληψη φιλόδοξης παγκόσμιας δράσης για τον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής. 
Δίνει η ίδια το παράδειγμα μέσω φιλόδοξων κλιματικών και ενεργειακών στόχων για το 2030.
Ποιος από τους παρακάτω στόχους έχει τεθεί για το 2030;

7/13

6/13



Τι βρίσκεται στην ατζέντα τησ ΕΕ
Ερωτήσεισ

48

ΕΡΏΤΗΣΗ

Η ΕΕ επιθυμεί να δημιουργήσει ασφαλείς και νόμιμες οδούς για 
την είσοδο των αιτούντων άσυλο στην ΕΕ, ώστε να μη χρειάζεται να 
διακινδυνεύουν τη ζωή τους απευθυνόμενοι σε διακινητές και εμπόρους 
ανθρώπων.

Η ΕΕ έχει χρηματοδοτήσει δράσεις έκτακτης ανάγκης εντός του 
εδάφους της, αλλά δεν βοηθά χώρες εκτός των συνόρων της.

Η ΕΕ βοηθά τα κράτη μέλη της στην επιστροφή των παράτυπων 
μεταναστών στην πατρίδα τους, ακόμη και εάν αυτοί έχουν 
δικαίωμα παραμονής στην ΕΕ.
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Ο μεγάλος αριθμός μεταναστών και αιτούντων άσυλο που φτάνουν στην ΕΕ ασκεί πίεση στην 
Ευρώπη. Η ΕΕ ανταποκρίθηκε σε αυτή την κατάσταση λαμβάνοντας διάφορα μέτρα.
Ποια από αυτές τις δηλώσεις είναι σωστή;

ΕΡΏΤΗΣΗ

Η θέσπιση νέας νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων.

Η πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης, μεταξύ άλλων μέσω του 
διαδικτύου.

Η ποινικοποίηση των ταξιδιών με σκοπό την τέλεση τρομοκρατικών 
πράξεων ή τη στήριξη της τρομοκρατίας.
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Κάθε άνθρωπος που ζει στην ΕΕ θα πρέπει να αισθάνεται σίγουρος ότι, όπου και αν 
μετακινείται εντός της ΕΕ, η ελευθερία και η ασφάλειά του προστατεύονται επαρκώς. Μία από 
τις σημαντικότερες απειλές στις ημέρες μας είναι η τρομοκρατία. Για τον λόγο αυτό, η ΕΕ έχει 
θεσπίσει μια σειρά μέτρων για την προστασία μας.
Ποιο από τα παρακάτω ΔΕΝ αποτελεί ένα από τα μέτρα αυτά;8/13
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50 δισ. ευρώ

MAKE IT
REAL

806 δισ. ευρώ

166 δισ. ευρώ

1

2

3

Ο κορονοϊός έχει συνταράξει την Ευρώπη και η πανδημία προκαλεί σοβαρές οικονομικές και 
κοινωνικές ζημίες. Για να αντιμετωπίσει την κατάσταση αυτή, η ΕΕ δημιούργησε ένα ταμείο, 
το «NextGenerationEU», με σκοπό την επανεκκίνηση της οικονομικής ανάκαμψης μετά την 
πανδημία.
Γνωρίζετε πόσα χρήματα έχουν διατεθεί στο NextGenerationEU;

ΕΡΏΤΗΣΗ

Οι χώρες της ΕΕ αντιπροσωπεύουν το 10 % του παγκόσμιου 
πληθυσμού και το 15 % της παγκόσμιας οικονομίας.

Οι χώρες της ΕΕ αντιπροσωπεύουν το 4 % του παγκόσμιου 
πληθυσμού και το 26 % της παγκόσμιας οικονομίας.

Οι χώρες της ΕΕ αντιστοιχούν στο 16 % της παγκόσμιας 
οικονομίας, αλλά μόνο στο 6 % περίπου του παγκόσμιου 
πληθυσμού.

1

2

3

Οι χώρες της ΕΕ αποτελούν, όλες μαζί, μια από τις μεγαλύτερες οικονομίες του πλανήτη. 
Ενεργώντας από κοινού, έχουν πολύ μεγαλύτερο κύρος απ’ ό,τι θα είχαν αν κάθε μία εφάρμοζε 
τις δικές της πολιτικές.
Ποια από τις παρακάτω δηλώσεις είναι σωστή;

11/13

10/13
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων

1

2

3

Η πανδημία της COVID-19 θα ηττηθεί μόνον αφού έχουν εμβολιαστεί αρκετά άτομα. Για να επιταχυνθεί 
η ανάπτυξη των εμβολίων κατά της COVID-19, η ΕΕ στήριξε εταιρείες που ανέπτυσσαν εμβόλια από τα 
πρώτα στάδια της πανδημίας. Χάρη στη συνδρομή της όσον αφορά τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης και 
παραγωγής εμβολίων κατά της COVID-19, η Επιτροπή απέκτησε το δικαίωμα να αγοράσει δισεκατομμύρια 
δόσεις εμβολίων για τους πολίτες της ΕΕ, μόλις τα εμβόλια ολοκληρώνονταν και αποδεικνύονταν ασφαλή 
και αποτελεσματικά. Σήμερα αρκετά από αυτά τα εμβόλια χρησιμοποιούνται και έχει εγκριθεί η πώλησή 
τους στην ΕΕ.

Ποιος φορέας εγκρίνει την πώληση ενός εμβολίου στην αγορά της ΕΕ;

ΕΡΏΤΗΣΗ

Μόνον πριν από την υποβολή μιας νομοθετικής πρότασης

Μόνο αφού η νομοθετική πράξη τεθεί σε ισχύ

Οποτεδήποτε

1

2

12/13

3

Η Επιτροπή έχει θέσει ως προτεραιότητα να υποβάλλει προτάσεις για νέα νομοθεσία μόνο όταν 
αυτό είναι απαραίτητο και όταν υπάρχει σαφής ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, καθώς και όλες 
της οι ενέργειες να διέπονται από πλήρη διαφάνεια.
Πότε μπορούν οι πολίτες να διατυπώνουν δημόσια παρατηρήσεις ή να 
συμμετέχουν στη δημόσια συζήτηση σχετικά με μια νομοθετική πράξη 
της ΕΕ;

13/13
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Το 2019, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέλεξε την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν πρόεδρο της Επιτροπής. Στη 
συνέχεια, αυτή παρουσίασε τις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές της με 6 προτεραιότητες για την Ευρώπη. 

Ποιο από τα παρακάτω ΔΕΝ περιλαμβάνεται στις έξι προτεραιότητες της 
προέδρου φον ντερ Λάιεν;

6 προτεραιότητες για την Ευρώπη

Οι αποφάσεις για το τι διδάσκεται στα σχολεία λαμβάνονται από τις χώρες της 
ΕΕ και τις περιφερειακές και τοπικές αρχές τους, και όχι από την ΕΕ.
Οι 6 προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την περίοδο 2019-2023 
είναι οι εξής:

• Μια Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία
• Μια Ευρώπη έτοιμη για την ψηφιακή εποχή
• Μια οικονομία στην υπηρεσία των ανθρώπων
• Μια ισχυρότερη Ευρώπη στον κόσμο
• Προώθηση του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής
• Μια νέα ώθηση για την ευρωπαϊκή δημοκρατία

Θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι η διδασκαλία των μαθηματικών, της ιστορίας και των 
αγγλικών θα είναι η ίδια σε όλη την Ευρώπη.

ΑΠΆΝΤΗΣΗ
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Η κλιματική αλλαγή αποτελεί μείζονα πρόκληση για την ΕΕ και τον κόσμο. Στόχος της ΕΕ είναι να καταστεί 
κλιματικά ουδέτερη —μια οικονομία με μηδενικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Όλες οι κυβερνήσεις 
της ΕΕ έχουν συμφωνήσει να επιτύχουν αυτόν τον στόχο εντός συγκεκριμένης προθεσμίας-στόχου.

Η ΕΕ προσπαθεί να καταστεί κλιματικά ουδέτερη έως το...

Μια Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία

Στόχος της ΕΕ είναι να καταστεί κλιματικά ουδέτερη έως το 2050. Η μετάβαση 
σε μια κλιματικά ουδέτερη κοινωνία αποτελεί επείγουσα πρόκληση αλλά και 
ευκαιρία για να καταστήσουμε βιώσιμη την οικονομία της Ευρώπης. Η ΕΕ 
θέλει να μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και να δημιουργήσει 
μια κοινωνία που χρησιμοποιεί λιγότερους φυσικούς πόρους και παράγει 
λιγότερα απόβλητα και ρύπανση.

2050

©lev dolgachov/Stock.Adobe.com
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Η ψηφιακή τεχνολογία έχει αποκτήσει ζωτική σημασία για όλες και όλους μας. Αυτό έγινε ακόμη πιο προφανές κατά τη 
διάρκεια της πανδημίας, καθώς πολλοί νέοι άνθρωποι βασίστηκαν στην τεχνολογία αυτή για να κάνουν μαθήματα από το 
σπίτι ή για να επικοινωνούν με τους φίλους και τις φίλες τους. Η ΕΕ θέλει να βοηθήσει όλες και όλους να αξιοποιήσουν 
πλήρως τις νέες τεχνολογίες παρέχοντάς τους καλύτερη πρόσβαση σε αυτές.

Νέο ασύρματο πρότυπο που θα αντικαταστήσει την τεχνολογία 5G

Ψηφιακή Ευρώπη

Το WiFi4EU είναι πρωτοβουλία της ΕΕ που χρηματοδοτεί την εγκατάσταση 
συνδέσεων Wi-Fi σε δημόσιους χώρους, όπως πάρκα, βιβλιοθήκες και 
πλατείες.
Έως το 2025, η ΕΕ έχει στόχο όλοι οι δημόσιοι χώροι, συμπεριλαμβανομένων 
των σχολείων, να έχουν σύνδεση 1 Gb στο διαδίκτυο, ενώ όλα τα ευρωπαϊκά 
νοικοκυριά θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε ταχύτητες μεταφόρτωσης 
δεδομένων τουλάχιστον 100 Mbps.

An EU initiative that gives citizens free wireless internet access in public spaces

ΑΠΆΝΤΗΣΗ

4/13

Ο γεωεντοπισμός βρίσκεται στο επίκεντρο της ψηφιακής επανάστασης. Η ΕΕ έχει επενδύσει στο 
δικό της παγκόσμιο δορυφορικό σύστημα πλοήγησης. 
Πώς ονομάζεται αυτό το σύστημα;

Παγκόσμιο δορυφορικό σύστημα πλοήγησης της 
ΕΕ

Το παγκόσμιο δορυφορικό σύστημα πλοήγησης της ΕΕ (Galileo) έλαβε 
το όνομά του από τον Ιταλό αστρονόμο του 16ου αιώνα Galileo Galilei 
(Γαλιλαίο).
Το σύστημα αυτό θα δεκαπλασιάσει την ακρίβεια του εντοπισμού της 
γεωγραφικής θέσης και θα καταστήσει δυνατή την παροχή νέων καινοτόμων 
υπηρεσιών που θα μπορούσαν να μεταμορφώσουν την καθημερινή μας ζωή, 
όπως τα αυτόνομα αυτοκίνητα και τα βελτιωμένα δίκτυα αστικών μεταφορών.
Ο Gaia είναι δορυφόρος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος, ο οποίος 
έχει αποστολή τη δημιουργία ενός τρισδιάστατου χάρτη του γαλαξία μας, του 
MilkyWay.

Galileo

© dmutrojarmolinua/Stock.Adobe.com
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Η ΕΕ καταβάλλει προσπάθειες ώστε η ενέργεια που καταναλώνουμε να είναι φιλική προς το περιβάλλον, 
οικονομικά προσιτή και διαθέσιμη όταν τη χρειαζόμαστε, κάτι που επιτυγχάνεται με διαφοροποίηση των 
πηγών προμήθειας και τη μεγαλύτερη στήριξη στην ενέργεια που παράγεται στην ΕΕ.

Πόση από την ενέργεια που καταναλώνουμε εισάγεται σήμερα από χώρες 
εκτός ΕΕ;

Καλύτερα συνδεδεμένη αγορά ενέργειας

Το 2018, η ΕΕ εισήγαγε το 55 % της ενέργειας που κατανάλωσε. Η 
διαφοροποίηση των πηγών και των προμηθευτών ενέργειας έχει καθοριστική 
σημασία για τη βελτίωση της ενεργειακής μας ασφάλειας. 
Αυτή τη στιγμή πολλά δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας και αγωγοί φυσικού 
αερίου δεν συνδέονται διασυνοριακά μεταξύ τους σε ικανοποιητικό βαθμό. Η 
κατάσταση αυτή βελτιώνεται, ώστε η ενέργεια να μπορεί να ρέει ελεύθερα σε 
όλη την ΕΕ χωρίς τεχνικά ή νομικά εμπόδια.

More than half

ΑΠΆΝΤΗΣΗ
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Η ΕΕ καταβάλλει προσπάθειες μέσω των Ηνωμένων Εθνών και άλλων διεθνών οργανισμών με 
σκοπό την ανάληψη φιλόδοξης παγκόσμιας δράσης για τον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής. 
Δίνει η ίδια το παράδειγμα μέσω φιλόδοξων κλιματικών και ενεργειακών στόχων για το 2030.
Ποιος από τους παρακάτω στόχους έχει τεθεί για το 2030;

Προστασία του κλίματός μας

Το πλαίσιο της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια με ορίζοντα το 2030 έχει θέσει τρεις 
βασικούς στόχους:
• τη μείωση τουλάχιστον κατά 55 % των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (σε 

σχέση με τα επίπεδα του 1990)
• το 32 % τουλάχιστον της συνολικής ενέργειας που καταναλώνουμε να 

προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές
• τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά τουλάχιστον 32,5 %.
Οι στόχοι για το 2030 αποτελούν μέρος της δέσμευσης που έχει αναλάβει η ΕΕ στο 
πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού —της παγκόσμιας συμφωνίας για το κλίμα 
που επιτεύχθηκε το 2015 με τη συμβολή της ΕΕ. Η ΕΕ αύξησε πρόσφατα τον στόχο 
που σχετίζεται με τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, καθώς ο 
μακροπρόθεσμος στόχος είναι να καταστεί κλιματικά ουδέτερη έως το 2050.

Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 55 %

© Valmedia/Stock.Adobe.com 
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Η οικονομία της ΕΕ εξαρτάται από το εμπόριο. Οι ανοικτές αγορές δημιουργούν οικονομική ανάπτυξη και 
καλύτερες θέσεις εργασίας για την Ευρώπη και τους εταίρους της.  Προσφέρουν στις καταναλώτριες και 
τους καταναλωτές της ΕΕ περισσότερες επιλογές και μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη και ανοίγουν νέες 
αγορές για τις επιχειρήσεις της ΕΕ.

Με ποια χώρα ΔΕΝ έχει υπογράψει η ΕΕ συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών;

Συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών

Οι συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών διευκολύνουν τις εμπορικές συναλλαγές μεταξύ 
των χωρών. Μειώνουν τους δασμούς, τις ποσοστώσεις και άλλους περιορισμούς στο 
εμπόριο.
Η ΕΕ διαπραγματεύεται αυτή τη στιγμή συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών με τη Νέα 
Ζηλανδία, αλλά αυτή δεν έχει ακόμη συναφθεί.
Η ΕΕ έχει υπογράψει εμπορικές συμφωνίες τόσο με τον Καναδά (2016) όσο και με 
την Ιαπωνία (2018), καθώς και με πολλές άλλες χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο. Οι 
εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ με τον Καναδά και την Ιαπωνία έδωσαν ώθηση στο 
εμπόριο, με αύξηση που πλησίασε το 25 % και το 6 %, αντίστοιχα, από τότε που οι 
συμφωνίες αυτές τέθηκαν σε ισχύ.
Σήμερα, η ΕΕ εφαρμόζει 45 εμπορικές συμφωνίες, οι οποίες αντιπροσωπεύουν 
περίπου το 33 % του συνολικού εξωτερικού εμπορίου της ΕΕ.

Τη Νέα Ζηλανδία

ΑΠΆΝΤΗΣΗ
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Κάθε άνθρωπος που ζει στην ΕΕ θα πρέπει να αισθάνεται σίγουρος ότι, όπου και αν μετακινείται εντός της 
ΕΕ, η ελευθερία και η ασφάλειά του προστατεύονται επαρκώς. Μία από τις σημαντικότερες απειλές στις 
ημέρες μας είναι η τρομοκρατία. Για τον λόγο αυτό, η ΕΕ έχει θεσπίσει μια σειρά μέτρων για την προστασία 
μας.

Ποιο από τα παρακάτω ΔΕΝ αποτελεί ένα από τα μέτρα αυτά;

Δράσεις της ΕΕ για την αντιμετώπιση της τρομοκρατικής 
απειλής
Τα μέτρα που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση όλων των πτυχών της τρομοκρατικής 
απειλής περιλαμβάνουν:
• την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης, μεταξύ άλλων μέσω του διαδικτύου
• την ποινικοποίηση των ταξιδιών με σκοπό την τέλεση τρομοκρατικών πράξεων ή τη 

στήριξη της τρομοκρατίας
• την ενίσχυση του εντοπισμού της τρομοκρατίας μέσω της αυξημένης ανταλλαγής 

πληροφοριών
• την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας
• την κατάργηση της δυνατότητας πρόσβασης σε πυροβόλα όπλα και εκρηκτικές ύλες
• τη στήριξη των χωρών εταίρων, και ιδίως των μεσογειακών.
Στο πλαίσιο χωριστής δράσης που δεν συνδέεται με την τρομοκρατική απειλή, η ΕΕ βελτίωσε την 
προστασία των δεδομένων. Τον Μάιο του 2018 τέθηκαν σε ισχύ νέοι κανόνες που προστατεύουν 
τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών της ΕΕ σε ολόκληρη την ΕΕ και πέραν αυτής. Αυτή η νέα 
νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων παρέχει στους πολίτες μεγαλύτερο έλεγχο σχετικά 
με το πώς χρησιμοποιούνται τα wπροσωπικά τους δεδομένα.

The introduction of a new law on data protection.

© MAGNIFIER/Stock.Adobe.com
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Ο μεγάλος αριθμός μεταναστών και αιτούντων άσυλο που φτάνουν στην ΕΕ ασκεί πίεση στην 
Ευρώπη. Η ΕΕ ανταποκρίθηκε σε αυτή την κατάσταση λαμβάνοντας διάφορα μέτρα.
Ποια από αυτές τις δηλώσεις είναι σωστή;

Μετανάστευση και άσυλο

Η ΕΕ έχει ήδη κάνει, και συνεχίζει να κάνει, πολλά για την καλύτερη 
αντιμετώπιση της άφιξης μεταναστών και αιτούντων άσυλο. Πέραν της 
παροχής χρημάτων, συμβάλλει στη μετεγκατάσταση αιτούντων άσυλο που 
βρίσκονται ήδη στην Ευρώπη, καθώς και στην επανεγκατάσταση ατόμων από 
γειτονικές χώρες που έχουν ανάγκη από βοήθεια.
Η ΕΕ παρέχει επίσης ανθρωπιστική βοήθεια στους πρόσφυγες και τους 
μετανάστες σε χώρες εκτός ΕΕ, όπως η Τουρκία, ο Λίβανος, η Ιορδανία και το 
Ιράκ.
Επιπλέον, η ΕΕ έχει συγκροτήσει μια Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και 
Ακτοφυλακή που θα ενισχύσει τη διαχείριση και την ασφάλεια των 
εξωτερικών συνόρων της ΕΕ.

Η ΕΕ επιθυμεί να δημιουργήσει ασφαλείς και νόμιμες οδούς για την είσοδο των 
αιτούντων άσυλο στην ΕΕ, ώστε να μη χρειάζεται να διακινδυνεύουν τη ζωή τους 
απευθυνόμενοι σε διακινητές και εμπόρους ανθρώπων.

ΑΠΆΝΤΗΣΗ

10/13

Οι χώρες της ΕΕ αποτελούν, όλες μαζί, μια από τις μεγαλύτερες οικονομίες του πλανήτη. 
Ενεργώντας από κοινού, έχουν πολύ μεγαλύτερο κύρος απ’ ό,τι θα είχαν αν κάθε μία εφάρμοζε 
τις δικές της πολιτικές.
Ποια από τις παρακάτω δηλώσεις είναι σωστή;

Παγκόσμιος παράγοντας

Οι χώρες της ΕΕ αντιστοιχούν περίπου στο 16 % της παγκόσμιας οικονομίας, 
αλλά μόνο στο 6 % του παγκόσμιου πληθυσμού. 
Η Ευρώπη, αν και είναι μια σχετικά μικρή ήπειρος, διαδραματίζει σημαντικό 
ρόλο στην παγκόσμια σκηνή. Για παράδειγμα, έχει ηγηθεί ειρηνευτικών 
συνομιλιών σε όλο τον κόσμο και έχει στηρίξει τέτοιες συνομιλίες, ενώ έχει 
επίσης αναλάβει ηγετικό ρόλο στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής σε 
παγκόσμιο επίπεδο.

Οι χώρες της ΕΕ αντιστοιχούν στο 16 % της παγκόσμιας οικονομίας, αλλά μόνο στο 6 
% περίπου του παγκόσμιου πληθυσμού.
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Ο κορονοϊός έχει συνταράξει την Ευρώπη και η πανδημία προκαλεί σοβαρές οικονομικές και κοινωνικές 
ζημίες. Για να αντιμετωπίσει την κατάσταση αυτή, η ΕΕ δημιούργησε ένα ταμείο, το «NextGenerationEU», με 
σκοπό την επανεκκίνηση της οικονομικής ανάκαμψης μετά την πανδημία.

Γνωρίζετε πόσα χρήματα έχουν διατεθεί στο NextGenerationEU;

NextGenerationEU

Το NextGenerationEU είναι ταμείο της ΕΕ με προϋπολογισμό γύρω στα 806 
δισ. ευρώ. Οι χώρες της ΕΕ μπορούν να το αξιοποιήσουν για να βοηθήσουν 
τις οικονομίες τους να ανακάμψουν από την κρίση και να προετοιμάσουν την 
Ευρώπη για τις επόμενες γενιές. Πάνω από το 50 % των κονδυλίων αυτών 
θα διατεθούν σε έργα που αποσκοπούν στον εκσυγχρονισμό της Ευρώπης, 
για παράδειγμα μέσα από την προώθηση της καινοτομίας στις πράσινες και 
τις ψηφιακές τεχνολογίες. Τα χρήματα αυτά θα χρησιμοποιηθούν επίσης για 
τη μείωση της ανεργίας των νέων και για να τους βοηθήσουν να αποκτήσουν 
νέες δεξιότητες.

806 δισ. ευρώ

ΑΠΆΝΤΗΣΗ
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Η Επιτροπή έχει θέσει ως προτεραιότητα να υποβάλλει προτάσεις για νέα νομοθεσία μόνο όταν 
αυτό είναι απαραίτητο και όταν υπάρχει σαφής ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, καθώς και όλες 
της οι ενέργειες να διέπονται από πλήρη διαφάνεια.
Πότε μπορούν οι πολίτες να διατυπώνουν δημόσια παρατηρήσεις ή να συμμετέχουν 
στη δημόσια συζήτηση σχετικά με μια νομοθετική πράξη της ΕΕ;

Διαβουλεύσεις με τους πολίτες

BΠροτού υποβάλει προτάσεις για νέες νομοθετικές πράξεις και δράσεις της 
ΕΕ, και καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή ακούει προσεκτικά τους πολίτες και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.
Ένας τρόπος για να εκφράσετε τις ανησυχίες σας είναι μέσω του διαδικτύου. 
Οι πολίτες μπορούν να διατυπώνουν τις παρατηρήσεις τους συμμετέχοντας 
σε δημόσιες διαδικτυακές διαβουλεύσεις ή αποστέλλοντας τις παρατηρήσεις 
τους με δική τους πρωτοβουλία. Οι πολίτες μπορούν να υποβάλλουν τις 
παρατηρήσεις τους ανά πάσα στιγμή, ακόμη και αφού η νομοθετική πράξη 
τεθεί σε ισχύ.

Οποτεδήποτε
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Η πανδημία της COVID-19 θα ηττηθεί μόνον αφού έχουν εμβολιαστεί αρκετά άτομα. Για να επιταχυνθεί η ανάπτυξη των 
εμβολίων κατά της COVID-19, η ΕΕ στήριξε εταιρείες που ανέπτυσσαν εμβόλια από τα πρώτα στάδια της πανδημίας. 
Χάρη στη συνδρομή της όσον αφορά τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης και παραγωγής εμβολίων κατά της COVID-19, 
η Επιτροπή απέκτησε το δικαίωμα να αγοράσει δισεκατομμύρια δόσεις εμβολίων για τους πολίτες της ΕΕ, μόλις τα 
εμβόλια ολοκληρώνονταν και αποδεικνύονταν ασφαλή και αποτελεσματικά. Σήμερα αρκετά από αυτά τα εμβόλια 
χρησιμοποιούνται και έχει εγκριθεί η πώλησή τους στην ΕΕ.
Ποιος φορέας εγκρίνει την πώληση ενός εμβολίου στην αγορά της ΕΕ;

Εμβόλια κατά της COVID-19
Όλα τα φάρμακα, μεταξύ των οποίων και τα εμβόλια, χρειάζονται τη λεγόμενη «άδεια 
κυκλοφορίας» προτού διατεθούν προς πώληση στις χώρες της ΕΕ. Ο Ευρωπαϊκός 
Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) πραγματοποιεί επιστημονική αξιολόγηση και εισηγείται 
κατά πόσον ένα εμβόλιο είναι ασφαλές, αποτελεσματικό και καλής ποιότητας. Εάν 
ο ΕΜΑ διατυπώσει θετική εισήγηση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει τη 
διάθεση του νέου εμβολίου στην αγορά της ΕΕ.
Πολλά εμβόλια κατά της COVID-19 έχουν πλέον αξιολογηθεί από τον EMA ως ασφαλή 
και αποτελεσματικά, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εγκρίνει την πώλησή τους 
στην αγορά της ΕΕ. Συνολικά, έχουν εξασφαλιστεί δισεκατομμύρια δόσεις εμβολίων 
οι οποίες χορηγούνται στις χώρες της ΕΕ, και οι πολίτες της ΕΕ εμβολιάζονται με 
αυξανόμενο ρυθμό.
Επιπλέον, προκειμένου να συνδράμουν άλλες χώρες, η Επιτροπή και οι χώρες της ΕΕ 
έχουν δεσμεύσει πάνω από 3 δισ. ευρώ για τον COVAX. Πρόκειται για μια παγκόσμια 
συνεργασία που έχει στόχο να διασφαλίσει την επί ίσοις όροις πρόσβαση στα εμβόλια 
κατά της COVID-19 για κάθε χώρα του κόσμου.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων

TI ΕΊΝΑΊ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ; 
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