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Το κέντρο πληροφόρησης Europe Direct ΕΛΙΑΜΕΠ αποτελεί µέλος του 

οµώνυµου πανευρωπαϊκού δικτύου ενηµέρωσης και φιλοξενείται στο 

Ελληνικό Ίδρυµα Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ). 

Σκοπός του κέντρου είναι να φέρει την Ευρωπαϊκή Ένωση πιο κοντά 

στους Έλληνες πολίτες απαντώντας στα ερωτήµατά τους σχετικά µε τη 

δοµή, τον τρόπο λειτουργίας και τις δραστηριότητές της και 

αναλαµβάνοντας πρωτοβουλίες για τη διάδοση των πληροφοριών 

αυτών σε όσο το δυνατόν µεγαλύτερο µέρος του πληθυσµού. Για 

περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την οργάνωση και τη δράση 

του κέντρου επισκεφθείτε την ιστοσελίδα µας στη διεύθυνση 

http://europedirect.eliamep.gr. 
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση ως 
κοινότητα αξιών 

 

Στις 9 Μαΐου του 1950, µε νωπές ακόµη τις µνήµες του Β΄ Παγκοσµίου 

Πολέµου και την απειλή της πυρηνικής αλληλοεξόντωσης να πλανάται 

πάνω από τον κόσµο, ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών Robert 

Schuman παρουσίασε µια πρόταση που έµελλε να αλλάξει για πάντα 

το ρου όχι µόνο της ευρωπαϊκής, αλλά και της παγκόσµιας ιστορίας. 

Με απώτερο σκοπό τη διασφάλιση και εδραίωση της ειρήνης πρότεινε 

τη δηµιουργία µιας κοινής αρχής για τη διαχείριση της παραγωγής 

άνθρακα και χάλυβα, που εκείνη την εποχή αποτελούσε έναν από 

τους ζωτικότερους τοµείς της οικονοµίας των ευρωπαϊκών κρατών 

και κύρια πηγή πρώτων υλών για την πολεµική τους βιοµηχανία. 

Μέσα από την κίνηση αυτή ο Schuman ήλπιζε ότι θα πυροδοτούσε µια 

αλυσιδωτή αντίδραση που θα οδηγούσε στη σταδιακή σύγκλιση του 

συνόλου των συµφερόντων των ευρωπαϊκών κρατών και τη 

συγκρότηση µιας ευρωπαϊκής οµοσπονδίας, η οποία µε τη σειρά της 

θα καθιστούσε το ενδεχόµενο µιας νέας πολεµικής σύγκρουσης όχι 

µόνο αδιανόητο, αλλά και υλικά αδύνατο1. Έτσι γεννήθηκε η 

Ευρωπαϊκή Ένωση.  

 

Η κορυφαία αυτή στιγµή στην ιστορία της αποτελεί ίσως ένα από τα 

χαρακτηριστικότερα παραδείγµατα που αποδεικνύουν ότι η 

Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι µόνο µια κοινότητα οικονοµική ή 

                                                 
1 ∆ήλωση της 9ης Μαΐου 1950, από τη δικτυακή πύλη Europa 
(http://europa.eu/abc/symbols/9-may/decl_el.htm - Ηµερ. πρόσβασης 
25/5/2009) 
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πολιτική, αλλά πρώτα και κύρια µια κοινότητα αξιών. ∆εν είναι 

τυχαίο που στο δεύτερο µόλις άρθρο της ιδρυτικής της συνθήκης 

ορίζεται ότι «[η]Ένωση βασίζεται στις αξίες του σεβασµού, της 

ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δηµοκρατίας, της 

ισότητας, του κράτους δικαίου, καθώς και του σεβασµού των 

ανθρώπινων δικαιωµάτων, συµπεριλαµβανοµένων των δικαιωµάτων 

των προσώπων που ανήκουν σε µειονότητες. Οι αξίες αυτές είναι 

κοινές στα κράτη µέλη εντός κοινωνίας που χαρακτηρίζεται από τον 

πλουραλισµό, την απαγόρευση των διακρίσεων, την ανοχή, τη 

δικαιοσύνη, την αλληλεγγύη και την ισότητα µεταξύ γυναικών και 

ανδρών.» 2  

 

Ενδεικτικό της θεµελιώδους σηµασίας των παραπάνω αξιών για την 

υποστύλωση και προώθηση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης είναι και 

το γεγονός ότι βασική προϋπόθεση για να ενταχθεί µια χώρα στους 

κόλπους της ΕΕ αποτελεί η εγγύηση των αρχών της δηµοκρατίας, του 

κράτους δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, καθώς και ο 

σεβασµός και η προστασία των µειονοτήτων3. Ωστόσο τα παραπάνω 

δεν ισχύουν µόνο εντός της ευρωπαϊκής επικράτειας. Η ίδια λογική 

διέπει και τις σχέσεις της ΕΕ µε τον υπόλοιπο κόσµο: Εκεί οι συνθήκες 

προβλέπουν ρητά ότι στόχος της ΕΕ είναι να προάγει «την ειρήνη, την 

ασφάλεια, την αειφόρο ανάπτυξη του πλανήτη, την αλληλεγγύη και 

τον αµοιβαίο σεβασµό µεταξύ των λαών, το ελεύθερο και δίκαιο 

                                                 
2 Ενοποιηµένη απόδοση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, Άρθρο 2, 
Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C115/17 (9/5/2008)  
3 Οι όροι της διεύρυνσης, από τη δικτυακή πύλη Europa 
(http://ec.europa.eu/enlargement/the-policy/conditions-for-
enlargement/index_el.htm - Ηµερ. πρόσβασης 26/5/2009) 
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εµπόριο, την εξάλειψη της φτώχειας και την προστασία των 

ανθρώπινων δικαιωµάτων»4. 

 

Πολλές φορές τείνουµε να παραβλέπουµε τη διάσταση αυτή της 

ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, ίσως επειδή στις κοινωνίες που ζούµε 

έχουµε πλέον την πολυτέλεια να θεωρούµε τις συγκεκριµένες αρχές 

και αξίες δεδοµένες ή ίσως επειδή δεν είναι πάντοτε εύκολο να 

διακρίνουµε τι σηµαίνουν για την καθηµερινή ζωή του καθενός από 

εµάς. Ωστόσο η εδραίωση και η προστασία τους δεν είναι µόνο θέµα 

ηθικής επιταγής. Ο σεβασµός των δικαιωµάτων και η προώθηση των 

στόχων που πηγάζουν από τις αξίες αυτές µας διασφαλίζουν ένα από 

τα υψηλότερα βιοτικά επίπεδα παγκοσµίως και µας επιτρέπουν να 

αναπτύξουµε την προσωπικότητά µας και να ζήσουµε τη ζωή µας 

ελεύθερα χωρίς το φόβο των διωγµών ή το βάρος των διακρίσεων. 

Αρκεί να φανταστούµε για µια στιγµή την καθηµερινότητά µας χωρίς 

το εξεζητηµένο αυτό πλέγµα προστασίας ή να ρίξουµε µια µατιά στην 

κατάσταση που επικρατεί σε χώρες, όπου αυτό δεν υπάρχει, για να 

αντιληφθούµε τη σπουδαιότητά του. Ταυτόχρονα, η προώθηση των 

αξιών αυτών σε παγκόσµιο επίπεδο συµβάλλει στην επίλυση 

προβληµάτων που µας επηρεάζουν όλους, ανεξαρτήτως του πόσο 

µακριά βρισκόµαστε από την πηγή τους, βελτιώνοντας τις ζωές 

εκατοµµυρίων ανθρώπων τόσο εντός όσο και εκτός Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι το φλέγον ζήτηµα της 

µετανάστευσης. Οι πόλεµοι, οι διακρίσεις, η ανελευθερία, η πείνα, η 

φτώχεια, αναγκάζουν κάθε χρόνο εκατοντάδες χιλιάδες 

                                                 
4 Ενοποιηµένη απόδοση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, Άρθρο 3, 
Παρ.5, Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C115/17 (9/5/2008)  
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συνανθρώπους µας να αναζητήσουν µια καλύτερη τύχη στην Ευρώπη. 

Ωστόσο οι µετακινήσεις αυτές δηµιουργούν οικονοµικές και 

κοινωνικές πιέσεις, στις οποίες τα ευρωπαϊκά κράτη δεν µπορούν 

πάντοτε να ανταποκριθούν. Εποµένως, αναλαµβάνοντας δράση για 

την αντιµετώπιση των αιτιών που οδηγούν τους ανθρώπους αυτούς 

να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, η Ευρωπαϊκή Ένωση όχι µόνο 

συµβάλλει στην προώθηση των αξιών που πρεσβεύει, αλλά 

πετυχαίνει ταυτόχρονα και την πρακτική βελτίωση της ζωής στις 

χώρες αυτές, µειώνοντας έτσι τη µεταναστευτική ροή και συνεπώς και 

τις πιέσεις που υφίστανται τα κράτη-µέλη της. 
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Ο Χάρτης των Θεµελιωδών 
∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης 

 
Τον Ιούνιο του 1999 η Ευρωπαϊκή Ένωση ενίσχυσε τη δέσµευσή της 

για την προάσπιση και εδραίωση των αξιών που πρεσβεύει 

λαµβάνοντας µια ιστορική απόφαση: όλα τα θεµελιώδη δικαιώµατα 

που ίσχυαν σε πανευρωπαϊκό επίπεδο θα συγκεντρώνονταν σε ένα 

ενιαίο κείµενο µε στόχο την ακόµη καλύτερη διασφάλιση και 

διεκδίκησή τους από τα εκατοµµύρια των κατοίκων της, προς 

όφελος των οποίων υπάρχουν. Επιπλέον, µε τον τρόπο αυτό η 

Ένωση θα αποκτούσε έναν αξιακό οδικό χάρτη για τη µελλοντική 

της πορεία, αλλά και µια πιο απτή και συγκεκριµένη ταυτότητα 

τόσο ενώπιον των πολιτών της όσο και του υπόλοιπου κόσµου.  Η 

συγκεκριµένη πρωτοβουλία, ωστόσο, θεωρήθηκε ριζοσπαστική και 

για έναν ακόµη λόγο. Επιδιώκοντας τη διαµόρφωση ενός όσο το 

δυνατόν πιο αντιπροσωπευτικού κειµένου, η εκπόνησή του 

ανατέθηκε σε µια πολυσυλλεκτική συνέλευση, αποτελούµενη από 

εκπροσώπους των κυβερνήσεων και των κοινοβουλίων των 

κρατών-µελών, καθώς και όλων των ευρωπαϊκών οργάνων. 



Ταυτόχρονα, µια ειδική, διαδικτυακή πλατφόρµα διαλόγου 

επέτρεψε στους απλούς ανθρώπους και στους εκπροσώπους της 

κοινωνίας των πολιτών να εκφράσουν τις απόψεις τους και να 

συνδιαµορφώσουν την πορεία των συζητήσεων. Καθ’ όλη δε  τη 

διάρκεια της διαδικασίας το κοινό είχε ευρεία πρόσβαση µέσω 

∆ιαδικτύου τόσο στις διαβουλεύσεις όσο και στα αποτελέσµατα των 

εργασιών της συνέλευσης.  

 

Μέσα από την καινοτόµο αυτή διαδικασία γεννήθηκε ο Χάρτης των 

Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στον πίνακα 

που ακολουθεί παρουσιάζονται συνοπτικά οι αρχές, οι αξίες και τα 

δικαιώµατα που προστατεύει:
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Τίτλος I – ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ 
 

1. Σεβασµός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας 
2. ∆ικαίωµα στη ζωή 
3. ∆ικαίωµα στην ακεραιότητα του προσώπου 
4. Απαγόρευση των βασανιστηρίων & των απάνθρωπων ή 

εξευτελιστικών ποινών ή µεταχείρισης 
5. Απαγόρευση της δουλείας & της αναγκαστικής εργασίας 

Τίτλος II - ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ 
 

6. ∆ικαίωµα στην ελευθερία & την ασφάλεια 
7. Σεβασµός της ιδιωτικής & οικογενειακής ζωής 
8. Προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα 
9. ∆ικαίωµα γάµου & δικαίωµα δηµιουργίας οικογένειας 
10. Ελευθερία σκέψης, συνείδησης & θρησκείας 
11. Ελευθερία έκφρασης & πληροφόρησης 
12. Ελευθερία του συνέρχεσθαι & του συνεταιρίζεσθαι 
13. Ελευθερία της τέχνης & της επιστήµης 
14. ∆ικαίωµα στην εκπαίδευση 
15. Ελευθερία του επαγγέλµατος & δικαίωµα στην εργασία 
16. Επιχειρηµατική ελευθερία 
17. ∆ικαίωµα ιδιοκτησίας 
18. ∆ικαίωµα ασύλου 
19. Προστασία σε περίπτωση αποµάκρυνσης, απέλασης & έκδοσης 

Τίτλος III - ΙΣΟΤΗΤΑ 
 

20. Ισότητα απέναντι στο νόµο 
21. Απαγόρευση διακρίσεων 
22. Πολιτιστική, θρησκευτική & γλωσσική πολυµορφία 
23. Ισότητα µεταξύ γυναικών & ανδρών 
24. Προστασία των δικαιωµάτων του παιδιού 
25. Προστασία των δικαιωµάτων των ηλικιωµένων 
26. Ένταξη των ατόµων µε αναπηρίες 

Τίτλος IV - ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ 
 

27. ∆ικαίωµα των εργαζοµένων στην ενηµέρωση & στη διαβούλευση 
στο πλαίσιο της επιχείρησης 

28. ∆ικαίωµα διαπραγµάτευσης & συλλογικών δράσεων 
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29. ∆ικαίωµα πρόσβασης στις υπηρεσίες ευρέσεως εργασίας 
30. Προστασία σε περίπτωση αδικαιολόγητης απόλυσης 
31. ∆ίκαιες & πρόσφορες συνθήκες εργασίας 
32. Απαγόρευσης της εργασίας των παιδιών & προστασία των νέων 

στην εργασία 
33. ∆ικαίωµα στην οικογενειακή & επαγγελµατική ζωή 
34. ∆ικαίωµα κοινωνικής ασφάλισης & κοινωνικής αρωγής 
35. Προστασία της υγείας 
36. Πρόσβαση στις υπηρεσίες γενικού οικονοµικού ενδιαφέροντος 
37. Προστασία του περιβάλλοντος 
38. Προστασία του καταναλωτή 

Τίτλος V -∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 
 

39. ∆ικαίωµα του εκλέγειν & του εκλέγεσθαι στις εκλογές του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

40. ∆ικαίωµα του εκλέγειν & του εκλέγεσθαι στις δηµοτικές & 
κοινοτικές εκλογές 

41. ∆ικαίωµα χρηστής διοίκησης 
42. ∆ικαίωµα πρόσβασης στα έγγραφα 
43. ∆ικαίωµα προσφυγής στον Ευρωπαίο ∆ιαµεσολαβητή 
44. ∆ικαίωµα αναφοράς 
45. Ελευθερία κυκλοφορίας & διαµονής 
46. ∆ιπλωµατική & προξενική προστασία 

Τίτλος VI – ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 
 

47. ∆ικαίωµα πραγµατικής προσφυγής & αµερόληπτου δικαστηρίου 
48. Τεκµήριο αθωότητας & δικαιώµατα της υπεράσπισης 
49. Αρχές της νοµιµότητας & της αναλογικότητας αξιόποινων 

πράξεων & ποινών 
50. ∆ικαίωµα του προσώπου να µη δικάζεται ή να µην τιµωρείται 

ποινικά δύο φορές για την ίδια αξιόποινη πράξη 
 

Το πλήρες κείµενο του Χάρτη διατίθεται από  την πύλη ευρωπαϊκού 
δικαίου EUR-LEX στη διεύθυνση  
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2007:303:0001:00
16:EL:PDF 
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Η σηµασία του Χάρτη 

Η σηµασία του Χάρτη Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων είναι πολλαπλή. Κατ’ 

αρχάς, ενισχύει την αξιακή διάσταση του χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, τοποθετώντας τις αξίες και τα δικαιώµατα που προστατεύει 

στο επίκεντρο της διαδικασίας οικοδόµησης και της δράσης της. 

Καλύπτοντας ένα ευρύτατο φάσµα ατοµικών, πολιτικών, κοινωνικών 

και οικονοµικών δικαιωµάτων, επηρεάζει άµεσα τους 

σηµαντικότερους τοµείς της καθηµερινής ζωής του Ευρωπαίου πολίτη 

και θωρακίζει το παραδειγµατικό βιοτικό επίπεδο που έχουν 

κατορθώσει να διασφαλίσουν τα κράτη-µέλη της Ένωσης. Επιπλέον, ο 

Χάρτης ανταποκρίνεται στις προκλήσεις της νέας εποχής 

περιλαµβάνοντας πρωτοποριακές ρυθµίσεις, όπως για παράδειγµα 

την απαγόρευση της ευγονικής και της κλωνοποίησης, την προστασία 

των προσωπικών δεδοµένων, τη διασφάλιση ενός υψηλού επιπέδου 

προστασίας του περιβάλλοντος ή την προστασία των κοινωνικών 

δικαιωµάτων των εργαζοµένων. Με τον τρόπο αυτό, συµπληρώνει και 

επεκτείνει ήδη υπάρχουσες συνθήκες (όπως για παράδειγµα τη 

Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου του Συµβουλίου της 

Ευρώπης), βελτιώνει το ισχύον νοµικό πλαίσιο, θέτει νέα παγκόσµια 

standards και ανοίγει το δρόµο στα δικαστήρια να εξελίξουν το δίκαιο 

των θεµελιωδών δικαιωµάτων µέσα από τις αποφάσεις τους. 

 

Σήµερα, ο Χάρτης των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων, παρά το πολιτικό 

του βάρος, δεν έχει καταστεί ακόµη νοµικά δεσµευτικός. Ωστόσο, τα 

όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θεωρώντας υποχρέωσή τους να 

συµµορφωθούν προς τις αρχές που τα ίδια αναγνώρισαν ως 

θεµελιώδεις και απαράβατες, λειτουργούν ήδη µε γνώµονα το 

περιεχόµενό του. Έτσι, για παράδειγµα, όλα τα προσχέδια 
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κανονισµών ή οδηγιών που παρουσιάζονται από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή ελέγχονται, ώστε να είναι συµβατά µε όσα ορίζονται από το 

Χάρτη. Τα ∆ικαστήρια των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων έχουν ήδη σε 

αρκετές περιπτώσεις στηριχθεί σε άρθρα του Χάρτη των Θεµελιωδών 

∆ικαιωµάτων για να αιτιολογήσουν τις αποφάσεις τους. Με 

πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει συγκροτηθεί µια 

ειδική οµάδα ανεξάρτητων εµπειρογνωµόνων που παρακολουθεί την 

κατάσταση των θεµελιωδών δικαιωµάτων στην ΕΕ και βοηθά τα 

ευρωπαϊκά όργανα στην καλύτερη εφαρµογή και προστασία τους.  

 

Εφόσον ωστόσο κυρωθεί η λεγόµενη Μεταρρυθµιστική Συνθήκη της 

Λισαβόνας, ο Χάρτης των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων θα αποκτήσει την 

ίδια νοµική ισχύ µε τις συνθήκες. Με άλλα λόγια θα καταστεί 

δεσµευτικός τόσο για την ΕΕ όσο και για τα κράτη-µέλη της. Και τι 

σηµαίνει αυτό; Ότι τα δικαιώµατα που περιλαµβάνονται στο Χάρτη θα 

είναι πλέον κατοχυρωµένα σε όλη την επικράτεια της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και ότι κάθε πολίτης ή κάτοικός της θα µπορεί να καταφεύγει 

στο δικαστήριο, εάν θεωρεί ότι κατά την εφαρµογή του κοινοτικού 

δικαίου κάποιο ευρωπαϊκό ή εθνικό όργανο τα παραβίασε. 
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Αντί επιλόγου… 

Σήµερα, 60 σχεδόν χρόνια µετά τη διακήρυξη του Robert Schuman, η 

Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται µπροστά σε µια κρίσιµη καµπή στην 

ιστορία της. Η οικονοµική και νοµισµατική ένωση που ο Schuman είχε 

οραµατιστεί ως πρώτο στάδιο και καταλύτη της ευρωπαϊκής 

ολοκλήρωσης έχει πια επιτευχθεί. Σειρά τώρα έχουν άλλα, πιο 

δύσκολα αλλά και πιο µεγάλα ζητήµατα: ο καθορισµός των στόχων 

του άµεσου και του απώτερου µέλλοντος, η διαµόρφωση µιας 

ευρωπαϊκής ταυτότητας, η αντιµετώπιση του λεγόµενου 

δηµοκρατικού ελλείµµατος και των λειτουργικών προκλήσεων της 

διεύρυνσης, η καλλιέργεια µιας νέας ευρωπαϊκής συλλογικότητας… 

 

Η δηµιουργία του Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων και η 

απόφαση να ενσωµατωθεί στις Συνθήκες για να διασφαλιστεί η 

δεσµευτικότητά του σηµατοδότησε µε τον πλέον συµβολικό τρόπο το 

άνοιγµα του νέου αυτού κεφαλαίου στην ιστορία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Ωστόσο, η φύση και το περιεχόµενο των νέων προκλήσεων 

απαιτούν πλέον την ενεργό συµµετοχή του καθενός από εµάς για την 

επιτυχή αντιµετώπισή τους. Χωρίς ουσιαστικό διάλογο και την 

ανάπτυξη µιας ζωντανής, διαδραστικής σχέσης µεταξύ πολιτών και 

κυβερνώντων η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα µπορέσει να δώσει 

ικανοποιητικές απαντήσεις στα διλήµµατα που καλείται να 

αντιµετωπίσει, κινδυνεύοντας έτσι να χάσει τη δυναµική της και µε 

την πάροδο του χρόνου να παροπλιστεί. Η προστασία των 

επιτευγµάτων του παρελθόντος και η διασφάλιση των ευκαιριών του 

µέλλοντος είναι πλέον ευθύνη όλων µας. 
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Χρήσιµοι Σύνδεσµοι 

 

Επισκόπηση των δραστηριοτήτων της ΕΕ στον τοµέα των ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων: 
http://europa.eu/pol/rights/index_el.htm 
 
Ευρωπαϊκός Οργανισµός Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων:  
http://fra.europa.eu/fraWebsite/home/home_en.htm 
 
Η δικτυακή πύλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
http://europa.eu/index_el.htm 
 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή: 
http://ec.europa.eu/index_el.htm 
 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: 
http://www.europarl.europa.eu/news/public/default_el.htm 
 
EUR-LEX – Η πύλη εισόδου στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
http://eur-lex.europa.eu/el/index.htm 
 
Η Φωνή σας στην Ευρώπη: 
http://ec.europa.eu/yourvoice/index_el.htm 
 
EU Bookshop: 
http://bookshop.europa.eu/eubookshop/index.action?request_locale
=EL 
 
Το δίκτυο Europe Direct: 
http://ec.europa.eu/europedirect/index_el.htm 
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Το έντυπο αυτό εκδόθηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα 
δηµοσίευση δεσµεύει µόνο το συντάκτη και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση 
των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Το ενηµερωτικό αυτό φυλλάδιο αποτελεί 
µια πρωτοβουλία του κέντρου πληροφόρησης Europe Direct ΕΛΙΑΜΕΠ για την 
ενηµέρωση των πολιτών και κατοίκων της ΕΕ.  


