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Τι ακριβώς κάνουμε;
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Σπίτι Ευρωπαϊκής Ένωσης



Η Ευρωπαϊκή Ένωση:
28 χώρες - 504 εκατομμύρια κάτοικοι

Κράτη Μέλη της ΕΕ
• 28

Υποψήφιες για Ένταξη Χώρες
• Τουρκία (2005)
• πΓΔΜ (2009)
• Μαυροβούνιο (2012)
• Σερβία (2014)

Κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Υποψήφιες χώρες





ΕΕ- ένα “project” Ειρήνης.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση Δημιουργήθηκε για να τεθεί τέλος στους συχνούς
πολέμους μεταξύ γειτονικών χωρών που κατέληξαν στο Β΄ Παγκόσμιο

Πόλεμο.



Διεύρυνση: από τις 6 στις 28 χώρες

2013
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Τελευταία διεύρυνση:
1 Ιουλίου 2013

ΚΡΟΑΤΙΑ



Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
750 Ευρωβουλευτές + 1

Πρόεδρος του ΕΚ
Συμβούλιο της ΕΕ

Υπουργοί 28 κρατών μελών

28 Επίτροποι
Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Θεσμικό τρίγωνο της ΕΕ



Συμβούλιο της ΕΕ
η φωνή των κρατών μελών

Υπουργοί 28 κρατών μελών
Νομοθετική εξουσία (με το ΕΚ)
Δημοσιονομική εξουσία (με το ΕΚ)
Αποφάσεις για θέματα Εξωτερικής

Πολιτικής και Άμυνας
Σύστημα 6-μηνης Προεδρίας

751 Μέλη (Ευρωβουλευτές)
Νομοθετική εξουσία (με το Συμβούλιο)
Δημοσιονομική εξουσία (με το Συμβούλιο)
Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
Πρόεδρος κ. Martin Schulz (DE)

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
η φωνή των πολιτών

Ευρωπαϊκή Επιτροπή
προώθηση κοινού συμφέροντος

28 Επίτροποι
Προγραμματισμός,

Εκτέλεση, Διαχείριση
Δικαίωμα Νομοθετικής

Πρωτοβουλίας
Πρόεδρος κ. Jean-Claude
Juncker (LU)



eCall



Roaming – Χρεώσεις Περιαγωγής

Κατάργηση χρεώσεων
περιαγωγής στην ΕΕ



- Αεροπορικά εισιτήρια

- Τέλη τηλεφωνίας

- Τιμές αγαθών, κλπ

Κατάργηση μονοπωλίων (ανταγωνισμός
μείωση τιμών)

Τι κάνει η ΕΕ για σένα;



Συγχρηματοδοτήσεις έργων για
την ανάπτυξη και αναβάθμιση
των κρατών μελών της Ε.Ε.

Ανάπλαση περιοχής Ταχτ-Ελ-Καλέ στην
εντός των τειχών Λευκωσία

Αναβάθμιση
Λιμανιού Λεμεσού



Τι έχει κάνει η ΕΕ για εμάς;



Τι έχει κάνει η ΕΕ για εμάς;
Όχι αρκετά, εκτός από: την παροχή του 57% του εμπορίου μας,
διαρθρωτική χρηματοδότηση σε περιοχές που έχουν πληγεί από την παρακμή της
βιομηχανίας,
καθαρές παραλίες και ποτάμια,
καθαρότερο αέρα,
αμόλυβδη βενζίνη,
περιορισμούς στην υγειονομική ταφή των πλαστικών αποβλήτων,
κουλτούρα ανακύκλωσης,
φθηνότερα τέλη κινητής τηλεφωνίας,
φθηνότερες αεροπορικές μετακινήσεις,
βελτιωμένη προστασία του καταναλωτή και επισήμανση των τροφίμων,
απαγόρευση των αυξητικών ορμονών και άλλων επιβλαβών πρόσθετων ουσιών στα
τρόφιμα,
καλύτερη ασφάλεια των προϊόντων,
ανταγωνισμό στην ενιαία αγορά που οδηγεί σε βελτίωση της ποιότητας και καλύτερη
βιομηχανική απόδοση,
διάλυση των μονοπωλίων,
ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας,
κατάργηση της γραφειοκρατίας ή του τελωνειακού ελέγχου για τις εξαγωγές εντός της
ενιαίας αγοράς,
διαφάνεια στις τιμές και κατάργηση της προμήθειας στις νομισματικές συναλλαγές εντός
της Ευρωζώνης,
ελευθερία διακίνησης, εγκατάστασης και εργασίας στην Ευρώπη,



Τι έχει κάνει η ΕΕ για εμάς;
χρηματοδοτούμενες ευκαιρίες για τους νέους για σπουδές ή πρακτική στο εξωτερικό,
πρόσβαση στις ευρωπαϊκές υπηρεσίες υγείας,
προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων και ενισχυμένη κοινωνική πρόνοια,
χώροι εργασίας χωρίς καπνό,
νομοθεσία για την ίση αμοιβή,
δικαίωμα για διακοπές,
το δικαίωμα να μην εργάζεσαι περισσότερο από 48 ώρες την εβδομάδα χωρίς υπερωρίες,
ισχυρότερη προστασία της άγριας φύσης στον πλανήτη,
βελτιωμένη μεταχείριση των ζώων στην παραγωγή τροφίμων,
ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για έρευνα και βιομηχανική συνεργασία,
ευρωπαϊκή εκπροσώπηση σε διεθνή φόρα,
μπλοκ διαπραγμάτευσης του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) στον Παγκόσμιο Οργανισμό
Εμπορίου (ΠΟΕ),
διπλωματικές προσπάθειες από την ΕΕ για υποστήριξη της Συνθήκης περί μη διαδόσεως των
πυρηνικών όπλων,
ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης,
διασυνοριακή αστυνόμευση για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, του λαθρεμπορίου
όπλων και ναρκωτικών, σύστημα πληροφόρησης για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας,
ευρωπαϊκή πολιτική και στρατιωτική συνεργασία σε μετασυγκρουσιακές ζώνες σε Ευρώπη και
Αφρική,
υποστήριξη της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εντός και εκτός Ευρώπης,
επενδύσεις σε όλη την Ευρώπη που συμβάλλουν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και του
εκπαιδευτικού, κοινωνικού και πολιτιστικού κεφαλαίου.
Όλα αυτά δεν είναι τίποτα σε σύγκριση με τα μεγαλύτερά της επιτεύγματα: H EE εδώ και 60 χρόνια
αποτελεί το θεμέλιο της ειρήνης μεταξύ των ευρωπαϊκών γειτονικών χωρών μετά από αιώνες
αιματοχυσίας.



Επίσημη έδρα του ΕΚ
Βρυξέλλες (BE)

Στρασβούργο (FR)

Λουξεμβούργο (LU)



Εξουσία σε θέματα
προϋπολογισμού

Το ΕΚ καθορίζει τον ετήσιο
προϋπολογισμό της ΕΕ μαζί με το
Συμβούλιο

Αποφάσεις διεύρυνσης

Η σύμφωνη γνώμη του ΕΚ είναι
απαραίτητη για την ένταξη νέων
κρατών μελών

Νομοθετική εξουσία
Οι πλείστοι Ευρωπαϊκοί νόμοι
υιοθετούνται από κοινού από το
ΕΚ και το Συμβούλιο της ΕΕ

Κοινοβουλευτικός έλεγχος
Το ΕΚ ασκεί δημοκρατικό έλεγχο
επί των άλλων θεσμικών
οργάνων και μπορεί να υποβάλει
πρόταση μομφής κατά της
Επιτροπής

Εξουσίες του ΕΚ



© 2015 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – Μονάδα Επισκέψεων και Σεμιναρίων

18
17
13
13
13
11
11
11
8
8
6
6
6
6

96
74
73
73
54
51
32
26
21
21
21
21
21
20

Γερμανία
Γαλλία
Ην. Βασίλειο
Ιταλία
Ισπανία
Πολωνία
Ρουμανία
Ολλανδία
Βέλγιο
Τσεχία
Ελλάδα
Ουγγαρία
Πορτογαλία
Σουηδία

Αυστρία
Βουλγαρία
Δανία
Φινλανδία
Σλοβακία
Κροατία
Ιρλανδία
Λιθουανία
Λετονία
Σλοβενία
Εσθονία
Κύπρος
Λουξεμβούργο
Μάλτα

7
5
1

Κατανομή εδρών



Πολιτικές Ομάδες

Νοέμβριος 2015

EPP: Ομάδα Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος
(Χριστιανοδημοκράτες)
S&D: Ομάδα Προοδευτικής Συμμαχίας
των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών

ALDE: Ομάδα Συμμαχίας Φιλελευθέρων
και Δημοκρατών για την Ευρώπη

Greens/EFA: Ομάδα των Πρασίνων
/ Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία

EFDD: Ευρώπη Ελευθερίας
και Άμεσης Δημοκρατίας
N-A: Μη εγγεγραμμένοι

ECR: Ευρωπαίοι Συντηρητικοί
και Μεταρρυθμιστές

GUE/NGL: Ευρωπαϊκή Ενωτική
Αριστερά/Πράσινοι Βορείων Χωρών

ENF: Ευρώπη Εθνών και Ελευθερίας

190

51

50 70
216

75

45
38
15

751

Για τη σύσταση πολιτικής ομάδας
απαιτούνται:
•Τουλάχιστον 25 Μέλη του ΕΚ
•Που να αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον
το ένα τέταρτο των κρατών μελών

Για τη σύσταση πολιτικής ομάδας
απαιτούνται:
•Τουλάχιστον 25 Μέλη του ΕΚ
•Που να αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον
το ένα τέταρτο των κρατών μελών
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EPP
ALDE

S&D

GREENS
EFA

GUE /
NGL

ECR
EFDD

N-A
ENF

6 Κύπριοι Ευρωβουλευτές
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Κοινοβουλευτικές Επιτροπές
Εξωτερικών Υποθέσεων (+ 2 υποεπιτροπές: Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων + Άμυνας και Ασφάλειας)
Ανάπτυξης
Διεθνούς Εμπορίου
Προϋπολογισμών
Ελέγχου και Προϋπολογισμού
Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων
Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφ. Τροφίμων
Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή
Μεταφορών και Τουρισμού
Περιφερειακής Ανάπτυξης
Γεωργίας
Αλιείας
Πολιτισμούς και Παιδείας
Νομικών Θεμάτων
Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
Συνταγματικών Υποθέσεων
Δικαιωμάτων της Γυναίκας και Ισότητας των Φύλων
Αναφορών

20
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24 επίσημες γλώσσες
552 συνδυασμοί γλωσσών
Πλειονότητα υπαλλήλων:

διερμηνείς και μεταφραστές

Μετάφραση και Διερμηνεία στην ΕΕ



Τα σύμβολα της ΕΕ



 Ευρωπαϊκά προγράμματα για μαθητές, φοιτητές
και απόφοιτους και εκπαιδευτικούς



 Συμμετοχή μαθητών (16-18 ετών) σε προσομοίωση των
εργασιών του Ευρωκοινοβουλίου

 Το αεροπορικό εισιτήριο, η διαμονή και οι ξεναγήσεις είναι
επιχορηγημένα από το ΕΚ

 Με το Euroscola, νέοι απ’ όλη την ΕΕ έχουν τη δυνατότητα
να έρθουν κοντά, να ανταλλάξουν πληροφορίες με
συμμαθητές τους από τα 27 άλλα Κράτη Μέλη

Euroscola

 Αίτηση μέσω της ιστοσελίδας του Γραφείου μας
www.europarl.cyσύνδεσμος Νεολαία Euroscola



Εrasmus+: Η δομή του νέου Προγράμματος

Προηγούμενα προγράμματα Ένα ΓΕΝΙΚΟ πρόγραμμα

Πρόγραμμα δια βίου μάθησης:
Comenius, Erasmus, Leonardo,
Grundtvig

Youth in Action Programme

Διεθνή προγράμματα Ανώτατης
Εκπαίδευσης: Erasmus
Mundus, Tempus, Alpha,
Edulink,
Bilateral Programmes

26

Συγκεκριμένες
δράσεις:
• Jean Monnet
• Αθλητισμός

Erasmus+

1.
Μαθησιακή

κινητικότητα
ατόμων

3.
Ενίσχυση σε

θέματα μεταρ-
ρύθμισης
πολιτικής

2.
Συνεργασία

για
καινοτομία

και
ανταλλαγή

καλών
πρακτικών



Πρακτική άσκηση στα
ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα

 Εφτά όργανα προσλαμβάνουν ασκούμενους για πρακτική
άσκηση (traineeship)

 Περίπου 600 ασκούμενοι κάθε 5 μήνες
 Καθήκοντα παρόμοια με εκείνα των μόνιμων διοικητικών

υπαλλήλων
 Η επιλογή των ασκουμένων γίνεται από τα θεσμικά όργανα



Εργασία στα όργανα της Ε.Ε.

 Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) – «ανοικτοί
διαγωνισμοί»

 Μόνιμο προσωπικό
 Διοικητικοί υπάλληλοι (AD)
 Βοηθοί (AST)

 Απαραίτητη προϋπόθεση η γνώση δύο επίσημων γλωσσών της Ένωσης,
ενώ για τη δυνατότητα προαγωγής απαιτείται η γνώση και τρίτης
γλώσσας.

http://europa.eu/epso/index_el.htm

http://europa.eu/epso/index_el.htm



Πληροφορίες για το ΕΚ στο
διαδίκτυο



Ευχαριστούμε για
την προσοχή σας!
Ευχαριστούμε για
την προσοχή σας!


