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 L ΕΊΚΟΣΊ ΤΡΊΑ ΕΚΑΤΟΜΜΎΡΊΑ ΤΕΤΡΑΚΟΣΊΕΣ ΧΊΛΊΑΔΕΣ ΠΟΛΊΤΕΣ θα έχουν τη δυνατότητα να 
ψηφίσουν για πρώτη φορά στις ευρωπαϊκές εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΚ). 

 L Συνολικά 373 εκατομμύρια ψηφοφόροι έχουν το δικαίωμα να ψηφίσουν από τις 23 Μαΐου 
μέχρι τις 26 Μαΐου, ημερομηνίες κατά τις οποίες θα πραγματοποιηθούν οι εκλογές στα 27 
κράτη μέλη της ΕΕ.

 L Οι εκλογές θα ξεκινήσουν από την Ολλανδία με την εκλογική διαδικασία να διεξάγεται εκεί 
στις 23 Μαΐου και θα ολοκληρωθούν στις 26 Μαΐου.  Η Ιταλία είναι η χώρα στην οποία θα 
κλείσουν πιο αργά οι κάλπες στις 26 Μαΐου.

 L Αυτές είναι οι ένατες ευρωπαϊκές εκλογές για το ΕΚ και η ψήφος σας θα επηρεάσει τον 
τρόπο με τον οποίο το ΕΚ αποφασίζει για θέματα που έχουν αντίκτυπο στην καθημερινή 
σας ζωή. Είναι σημαντικό να γνωρίζετε τι είναι το ΕΚ πως επιδρά στις σπουδές σας, τα ενδι-
αφέροντά σας, τα ταξίδια σας; Πριν απαντήσουμε, όμως, σημαντικό είναι να κάνουμε μια 
μικρή εισαγωγή στο τι είναι η ΕΕ; 

Τι είναι η ΕΕ;

Η ΕΕ είναι μια μοναδική εταιρική σχέση μεταξύ ευρωπαϊκών χωρών οι οποίες αποκαλούνται κρά-
τη-μέλη. Όλες μαζί καλύπτουν ένα μεγάλο τμήμα της ευρωπαϊκής ηπείρου. Οι πολίτες των κρα-
τών μελών της ΕΕ είναι επίσης πολίτες της EE.
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Η ΕΕ στην αρχική της μορφή δημιουργήθηκε μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πό-
λεμο. Πρώτο της μέλημα ήταν η ενίσχυση της οικονομικής συνεργασίας με το 

σκεπτικό ότι οι εμπορικές συναλλαγές μεταξύ των χωρών δημιουργούν οικονο-
μική αλληλεξάρτηση, γεγονός που ελαχιστοποιεί το ενδεχόμενο συγκρούσεων.

΄Ετσι, το 1958 δημιουργήθηκε η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότη-
τα (ΕΟΚ) που αρχικά στόχευε στην προώθηση της οικονομικής συ-
νεργασίας ανάμεσα σε έξι χώρες: το Βέλγιο, τη Γερμανία, τη Γαλ-

λία, την Ιταλία, το Λουξεμβούργο και τις Κάτω Χώρες.
Έκτοτε, προσχώρησαν άλλα 22 κράτη μέλη και έτσι δημιουργήθη-

κε μια τεράστια ενιαία αγορά (αποκαλούμενη και «εσωτερική αγο-
ρά»), η οποία εξακολουθεί να αναπτύσσεται δυναμικά.

Αυτό που αρχικά ήταν μια καθαρά οικονομική ένωση μετεξελίχθηκε 
σε έναν οργανισμό που δραστηριοποιείται σε ποικίλους τομείς πολιτι-

κής, από το κλίμα, το περιβάλλον και την υγεία μέχρι τις εξωτερικές σχέ-
σεις και την ασφάλεια, τη δικαιοσύνη και τη μετανάστευση. Η μετεξέλι-
ξη αυτή αντικατοπτρίζεται και στην αλλαγή της ονομασίας το 1993, από 

Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ) σε Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ).
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 L Ως παράγοντας ειρήνης, σταθερότητας και ευημερίας για πάνω από 60 χρόνια, η ΕΕ έχει 

συμβάλλει στην άνοδο του βιοτικού επιπέδου των Ευρωπαίων και θέσπισε ένα ενιαίο ευ-
ρωπαϊκό νόμισμα: το ευρώ. Πάνω από 340 εκατομμύρια πολίτες της ΕΕ σε 19 χώρες το 
χρησιμοποιούν σήμερα ως νόμισμά τους και απολαμβάνουν τα οφέλη του.

 L Χάρη στην κατάργηση των συνοριακών ελέγχων ανάμεσα στις χώρες της ΕΕ, μπορούμε σή-
μερα να κυκλοφορούμε ελεύθερα σε όλη σχεδόν την ήπειρο. Επίσης, ταξιδεύουμε, ζούμε 
και εργαζόμαστε πιο εύκολα σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Όλοι οι πολίτες της ΕΕ έχουν το 
δικαίωμα και την ελευθερία να επιλέγουν σε ποια χώρα της ΕΕ επιθυμούν να σπουδάσουν, 
να εργαστούν ή να συνταξιοδοτηθούν. Κάθε κράτος μέλος πρέπει να μεταχειρίζεται τους 
πολίτες της ΕΕ με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που μεταχειρίζεται και τους δικούς του πολίτες σε 
ό,τι αφορά την απασχόληση, την κοινωνική ασφάλιση και τη φορολογία.

 L Η ενιαία αγορά αποτελεί τον κύριο μοχλό της ευρωπαϊκής οικονομίας. Επιτρέπει να κυκλο-
φορούν ελεύθερα τα περισσότερα προϊόντα, υπηρεσίες, κεφάλαια και άτομα. Στόχος της 
ΕΕ είναι να επεκτείνει αυτόν τον σημαντικό πόρο και σε άλλους τομείς όπως η ενέργεια, η 
γνώση και οι κεφαλαιαγορές, έτσι ώστε οι Ευρωπαίοι να μπορούν να αποκομίζουν τα πε-
ρισσότερα δυνατά οφέλη.

«Ενωμένοι στην πολυμορφία» είναι το σύνθημα της ΕΕ και αντιπροσωπεύει την ουσία των αξιών 
της. Παρότι κάθε χώρα της ΕΕ έχει δικό της πολιτισμό, γλώσσα και παραδόσεις, όλες οι χώρες μοι-
ράζονται τις ίδιες κοινές αξίες και πρέπει να τις σέβονται εάν θέλουν να ανήκουν στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση.

Μια θεμελιώδης αξία που ενώνει όλα τα κράτη μέλη είναι η δημοκρατία. Αυτό σημαίνει ότι 
μόνο δημοκρατικές χώρες μπορούν να είναι μέλη της ΕΕ. Οι άλλες αξίες της ΕΕ που είναι κοινές 
σε όλα τα κράτη μέλη είναι η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, η ελευθερία, η ισότητα, το κράτος δι-
καίου και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων 
των ατόμων που ανήκουν σε μειονοτικές ομάδες. Οι αξίες αυτές καθορίζονται σε δύο σημαντικά 
κείμενα, τη «Συνθήκη» και το Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, και έχουν εγκριθεί από όλα τα 
κράτη μέλη, τα οποία, ως εκ τούτου, οφείλουν να τα τηρούν. Η πιο πρόσφατη Συνθήκη είναι η 
Συνθήκη της Λισαβόνας.

1952  Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα
1958  Συνθήκες της ρώμης:

•  Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα
•  Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας (EURATOM)

1987 Ευρωπαϊκή Ενιαία Πράξη: Ενιαία Αγορά
1993 Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Μάαστριχ
1999 Συνθήκη του Άμστερνταμ
2003  Συνθήκη της Νίκαιας
2009 Συνθήκη της Λισαβόνας
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Οι αποφάσεις λαμβάνονται όσο το δυνατόν πιο ανοιχτά και πλησιέστερα στον 
πολίτη.

Έτσι, έχουν ανατεθεί περισσότερες εξουσίες στο άμεσα εκλεγόμενο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, ενώ ενισχύθηκε ο ρόλος των εθνικών κοινοβουλίων, τα οποία 

συνεργάζονται με τα ευρωπαϊκά όργανα.

Στην ΕΕ ισχύει η αρχή της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας, καθώς οι πολίτες 
εκπροσωπούνται απευθείας σε επίπεδο Ένωσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

και τα κράτη-μέλη εκπροσωπούνται στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο 
της ΕΕ.

Οι Ευρωπαίοι πολίτες ενθαρρύνονται να συμβάλλουν στον δημοκρατικό βίο 
της Ένωσης εκφράζοντας τις απόψεις τους για τις ενωσιακές πολιτικές κατά 

τη διάρκεια της χάραξής τους, ή προτείνοντας βελτιώσεις σε υπάρχουσες 
νομοθετικές διατάξεις και πολιτικές. Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών δίνει 

μεγαλύτερη δύναμη στους πολίτες, ώστε να ακούγεται περισσότερο η φωνή 
τους όσον αφορά τις ενωσιακές πολιτικές που επηρεάζουν τη ζωή τους. Οι 

πολίτες μπορούν επίσης να υποβάλλουν καταγγελίες και έρευνες σχετικά με την 
εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου.
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Το θεσμικό σύστημα της ΕΕ

το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, όπου συνεδριάζουν οι ηγέτες σε εθνικό και 
ευρωπαϊκό επίπεδο, θέτει τις γενικές προτεραιότητες της ΕΕ

στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οι άμεσα εκλεγμένοι ευρωβουλευτές 
εκπροσωπούν τους ευρωπαίους πολίτες

η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, της οποίας τα μέλη διορίζονται από τις εθνικές 
κυβερνήσεις, προωθεί τα συμφέροντα της ΕΕ ως συνόλου

στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι κυβερνήσεις 
προασπίζουν τα εθνικά συμφέροντα των χωρών τους.

Τρία κύρια όργανα συμμετέχουν στη θέσπιση της νομοθεσίας της ΕΕ:

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο αντιπροσωπεύει τους 
πολίτες της ΕΕ και εκλέγεται άμεσα από αυτούς

το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο αντιπροσωπεύει 
τις κυβερνήσεις των κρατών μελών. Την προεδρία του 

Συμβουλίου ασκούν εκ περιτροπής τα κράτη μέλη.

η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία προασπίζει 
τα συμφέροντα της Ένωσης συνολικά

Τα τρία αυτά θεσμικά όργανα παράγουν μαζί μέσω της λεγόμενης «Συνήθους 
Νομοθετικής Διαδικασίας» (πρώην «συναπόφαση») τις πολιτικές και τους νόμους 

που τίθενται σε εφαρμογή σε όλη την ΕΕ. Κατά κανόνα, η Επιτροπή προτείνει 
νέους νόμους και το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο τους εγκρίνουν. Στη συνέχεια, 
οι νομοθετικές αυτές πράξεις τίθενται σε εφαρμογή από τα κράτη μέλη και την 

Επιτροπή η οποία μεριμνά και για την ορθή εφαρμογή των νόμων.
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Γιατί είναι σημαντικό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο;

 L Οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εκλέγονται κάθε πέντε χρόνια. 

 L Το Κοινοβούλιο είναι η μοναδική άμεσα εκλεγόμενη πολυεθνής συνέλευση στον κόσμο και 
εκπροσωπεί τα συμφέροντα των πολιτών της ΕΕ σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

 L Το Κοινοβούλιο εκλέγει τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διορίζει τους Επιτρόπους 
της (ως σύνολο) και τους καλεί σε λογοδοσία. 

 L Ψηφίζει νόμους για την προστασία μας και προϋπολογισμούς στο όνομά μας. Μας εκπρο-
σωπεί στο εξωτερικό και κάνει πράξη τις αναφορές που του στέλνουμε. 

Μολονότι εκλέγονται ανά χώρα, οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εντάσσονται σε 
πολιτικές ομάδες με κοινή ιδεολογία και ταυτότητα, γεγονός που προσδίδει στον κάθε βου-
λευτή μεγαλύτερη επιρροή.

Οι κανόνες του Κοινοβουλίου ορίζουν ότι κάθε ομάδα έχει τουλάχιστον 25 μέλη και εκπρο-
σωπεί ένα τέταρτο τουλάχιστον των κρατών μελών της ΕΕ. 

Τα πολιτικά κόμματα στα κράτη μέλη επιβεβαιώνουν συνήθως ότι ανήκουν σε ορισμένη 
υπάρχουσα ομάδα ή ανακοινώνουν την πρόθεσή τους να σχηματίσουν ή να προσχωρήσουν σε 
νέα στην αρχή της προεκλογικής περιόδου κι συχνά διεξάγουν κοινή προεκλογική εκστρατεία.
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Πού είναι ορατή η παρουσία της ΕΕ στις πόλεις 
και στις περιφέρειες της Ελλάδας;

(α) Παραδείγματα πρωτοβουλιών και έργων που υποστηρίζονται από την ΕΕ

Περιφέρεια Αττικής. Για την περίοδο 2014-2020 το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ατ-
τικής έχει συνολικό προϋπολογισμό Δημόσιας Δαπάνης 1.139.966.972 ευρώ, εκ των οποίων το 
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ποσό των 911.973.576 ευρώ είναι η συμμετοχή της ΕE. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στην Αθήνα, η 
κατασκευή του Νέου Μουσείου της Ακρόπολης έλαβε κοινοτική χρηματοδότηση όπως και πολ-
λά άλλα μουσεία. Εφαρμόστηκε επίσης ένα σχέδιο ενοποίησης των Αθηναϊκών αρχαιολογικών 
χώρων. Η Αθήνα ωφελήθηκε επίσης από ορισμένα έργα τα οποία εξυπηρετούν τις ανάγκες της 
Περιφέρειας Αττικής, όπως ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, η κατασκευή ενός σύγχρονου δικτύ-
ου μετρό και τραμ και η βελτίωση του αστικού οδικού δικτύου με διάφορα επιπρόσθετα έργα η 
οποία συνέβαλε στον περιορισμό της κυκλοφοριακής συμφόρησης [Υπουργείο Οικονομίας και 
Ανάπτυξης, ΕΣΠΑ 2014-2020    http://anaptyxi.gov.gr/, EPRS, Υπηρεσία Ερευνας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου  www.epthinktank.eu]

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Με τον προϋπολογισμό του περιφερειακού Επιχειρησιακού 
Προγράμματος 2014-2020 να ανέρχεται στα 964.864.182εκ., η ΕΕ συνδράμει με 192.972.837 εκ. 
ευρώ. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η ΕΕ έχει συνδράμει σε εργασίες για την σύνδεση των μεγαλύτε-
ρων πόλεων της περιφέρειας με την Εγνατία Οδό, έργα επέκτασης της γραμμής Θεσσαλονίκη-Ει-
δομένη με την κατασκευή σιδηροδρόμου υψηλής ταχύτητας, τη δημιουργία σταθμού συμπίεσης 
φυσικού αερίου που εξυπηρετεί στην μεταφορά φυσικού αερίου από το βορρά προς το νότο και 
την ανάπλαση τμημάτων του παραλιακού μετώπου στην Θεσσαλονίκη [πληροφορίες Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας  http://www.pkm.gov.gr/, EPRS Υπηρεσία Ερευνας του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου www.epthinktank.eu].

Ο διαδραστικός, πολύγλωσσος διαδικτυακός τόπος «Τι κάνει η Ευρώπη για μένα», 
ο οποίος δημιουργήθηκε από την Υπηρεσία Ερευνας του ΕΚ, εκθέτει εκατοντάδες, 
εύκολα στην ανάγνωση, μίας σελίδας σημειώματα με παραδείγματα για τη θετική 

διαφορά που κάνει η ΕΕ στην περιοχή των πολιτών.
Βλ. https://www.what-europe-does-for-me.eu/el/portal/1/0?area=EL&txt=ΕΛΛΑΔΑ
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Πώς επηρεάζει η Ευρώπη αυτά που αγαπάνε και θέλουν οι νέοι; 

 [1] Καριέρα
 � Χάρη στην ιδιότητά σας ως πολίτες της ΕΕ, έχετε το δικαίωμα να κατοικήσετε και εργαστεί-
τε σε οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ. Το μόνο που χρειάζεστε είναι ασφάλιση υγείας και ένα 
αποδεικτικό στοιχείο ότι μπορείτε να στηρίξετε τον εαυτό σας οικονομικά και μπορείτε 
να εγκατασταθείτε σε οποιοδήποτε κράτος της ΕΕ (https://europa.eu/youreurope/citizens/
work/work-abroad/index_el.htm)

 � Η πύλη EURES  συγκεντρώνει διαδι-
κτυακά περισσότερες από 1,3 εκα-
τομμύρια πιθανές ευκαιρίες καριέρας 
και μπορείτε να ζητήσετε τη βοήθεια 
προσωπικού συμβούλου για να βρείτε 
την κατάλληλη για θέση εργασίας στη 
χώρα που επιθυμείτε Μάλιστα, αν εί-
στε μεταξύ 18 και 35 ετών, μπορείτε 
να λάβετε πρόσθετη βοήθεια μέσω 
της πρωτοβουλίας Your First EURES 
Job, με τη μορφή κάποιας υποτρο-
φίας για να ταξιδέψετε και να περά-
σετε από συνέντευξη στο εξωτερικό 
(https://ec.europa.eu/eures/public/
el/your-first-eures-job-js)
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 � Το ErasmusPro προσφέρει την ευκαιρία να 
περάσετε 6-12 μήνες σε κάποια άλλη χώρα 
της ΕΕ, στο πλαίσιο της μαθητείας σας. 
Έτσι, μπορείτε να αποκτήσετε πρακτική 
εμπειρία δουλεύοντας σε ένα διαφορετικό 
πολιτισμικό περιβάλλον, που συνυπολογί-
ζεται στη μαθητεία σας (https://ec.europa.
eu/programmes/erasmus-plus/node_el).

 � Με το πρότυπο βιογραφικό Europass πα-
ρουσιάζετε τις δεξιότητες, τα προσόντα και τα επιτεύγματα της επαγγελματικής σας σταδι-
οδρομίας με ενιαίο και αναγνωρίσιμο τρόπο σε ολόκληρη την Ευρώπη (https://europass.
cedefop.europa.eu/el/documents/curriculum-vitae).
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ΑΛΛΑΞΤΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
Θέλετε να προσφέρετε βοήθεια σε ανθρώπους που την χρειάζονται; Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλλη-
λεγγύης παρέχει ευκαιρίες σε εθελοντική βάση ή επ’ αμοιβή σε νέους 18-30 ετών που επιθυμούν 
την πρόκληση. Στις ευκαιρίες μπορεί να είναι το χτίσιμο ενός σχολείου  που καταστράφηκε από 
σεισμό και η εργασία με άτομα με αναπηρία σε κάποιο κοινοτικό κέντρo.

https://europa.eu/youth/solidarity_el

[2] Τεχνολογία
 � Το ερευνητικό και αναπτυξιακό πρόγραμμα της ΕΕ, Ορίζοντας 2020, επενδύει 77 δισεκα-
τομμύρια ευρώ σε νέα, καινοτόμα και έξυπνη τεχνολογία την περίοδο 2014-2020. Μόνο 
τα επόμενα δύο χρόνια, 30 δισεκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν αποκλειστικά για τη χρη-
ματοδότηση έργων. Η μείωση των εκπομπών άνθρακα, η επαναχρησιμοποίηση των διαθέ-
σιμων πόρων και η δημιουργία μιας ψηφιακής κοινωνίας αποτελούν τεράστιες προκλήσεις. 

[3] Επιχειρήσεις
 � Σχεδόν όλες οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις είναι μικρού ή μεσαίου μεγέθους και πάνω από 
9 στις 10 είναι μικροεπιχειρήσεις (με ετήσιο κύκλο εργασιών μικρότερο από 2 εκατομμύ-
ρια ευρώ). Για τον λόγο αυτό, ΕΕ είναι σε θέση να σας προσφέρει ό,τι χρειάζεστε ώστε να 
αξιοποιήσετε  στο μέγιστο την επιχειρηματική σας δέα —από οικονομική και συμβουλευτι-
κή υποστήριξη και επιχειρηματική δικτύωση έως προγράμματα ανταλλαγής. Το Enterprise 
Europe Network (Δίκτυο επιχειρηματικότητας στην Ευρώπη), το μεγαλύτερο δίκτυο υπο-
στήριξης στον κόσμο για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, σας παρέχει έναν πεπειραμένο 
εμπειρογνώμονα, που να αντιλαμβάνεται το επιχειρηματικό σας μοντέλο. Τα μέλη του δι-
κτύου συντάσσουν ένα σχέδιο δράσης και σας βοηθούν να κατανοήσετε όλα τα επιμέρους 
στοιχεία, από τα οικονομικά ζητήματα ως τα θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Μπορεί, 
επίσης, να σας βοηθήσει να βρείτε διεθνείς συνεργάτες ώστε να αναπτύξετε και να επεκτεί-
νετε την επιχείρησή σας (https://een.ec.europa.eu/)
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[4] Κοινωνικά Δικαιώματα
Μηχανικός, πωλητής καταστήματος, καθηγητής, νοσηλευτής ή υδραυλικός: όποιο και αν είναι 
το επάγγελμά μου, αν εργάζομαι στην ΕΕ, δικαιούμαι σωστή μεταχείριση. Τα δικαιώματά μου 
—όπως οι τέσσερις εβδομάδες άδειας ή οι παροχές κοινωνικής ασφάλισης αν χάσω τη δουλειά 
μου προσδιορίζονται στον Ευρωπαϊκό Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και στον Ευρωπαϊκό 
Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων. 

[5] Δικαιώματα Πολιτών
Ως πολίτης ενός κράτους μέλους της ΕΕ, λαμβάνω αυτόματα την ευρωπαϊκή ιθαγένεια —ανα-
γράφεται και στο διαβατήριό μου! Η ιθαγένεια μού δίνει το δικαίωμα να έχω λόγο για τον τρόπο 
λειτουργίας της ΕΕ. Μπορώ να ψηφίσω στις ευρωπαϊκές και στις τοπικές εκλογές, να υποβάλω ο 
ίδιος υποψηφιότητα και να συνεισφέρω στις συζητήσεις για τη νομοθεσία και τις πολιτικές της 
ΕΕ. Ολα αυτά ισχύουν χάρη στον Ευρωπαϊκό Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, ο οποίος μου 
δίνει την ελευθερία να κάνω τη φωνή μου να ακουστεί —είτε συμμετέχοντας στις εκλογές είτε 
υποβάλλοντας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αιτήματα για αλλαγή. 

[6] Προστασία του περιβάλλοντος
Η ΕΕ προστατεύει νομοθετικά το περιβάλλον όπου ζω και μου 
δίνει την ευκαιρία να συνεισφέρω σε αυτήν την προσπάθεια. 
Εγγυάται ότι το νερό που πίνω είναι ασφαλές και ότι οι θάλασ-
σες όπου λατρεύω να κολυμπώ ή να αθλούμαι είναι καθαρές. 
Επίσης, εργάζεται σκληρά για να διασφαλίζει ότι ο αέρας που 
αναπνέω είναι καθαρός. Μέσω του προγράμματος Natura 
2000, η ΕΕ έχει θέσει υπό την προστασία της περίπου 26.000 
φυσικές περιοχές —η έκτασή τους καλύπτει περίπου το ένα πέ-
μπτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης— δηλαδή μια έκταση μεγαλύτε-
ρη από τη Γερμανία, την Πολωνία και την Τσεχία μαζί. 

[7] Δικαιώματα Καταναλωτών
Ως καταναλωτής στην ΕΕ, έχω δικαίωμα σε δίκαιη μεταχείρι-
ση —τα προϊόντα που αγόρασα πρέπει να επισκευαστούν ή να 
αντικατασταθούν αν παρουσιάσουν πρόβλημα μέσα στα πρώ-
τα δύο χρόνια από την αγορά τους, μπορώ να αλλάξω γνώμη 
για μια διαδικτυακή αγορά εντός 14 ημερών και υπογράφω 
μόνο σαφή και κατανοητά συμφωνητικά όταν αγοράζω μια νέα 
υπηρεσία. Σκοπός των νόμων της ΕΕ είναι οι αγορές μου —δια-
δικτυακές, τηλεφωνικές, ταχυδρομικές ή στα φυσικά καταστή-
ματα— να είναι απλές, εύκολες και δίκαιες.

[8] Τέλη περιαγωγής
Τον Ιούνιο του 2017, η ΕΕ θέσπισε νέους κανονισμούς με τους 
οποίους κατήργησε τις χρεώσεις περιαγωγής. Αυτό σημαίνει 
ότι, όταν ταξιδεύω στο εξωτερικό για διακοπές ή για επαγγελ-
ματικούς λόγους, μπορώ να χρησιμοποιώ 
το τηλέφωνό μου σε οποιαδήποτε χώρα 
της ΕΕ χωρίς επιπλέον χρέωση. Η υπηρεσία 
«περιαγωγή σαν στο σπίτι μου» περιλαμβά-
νεται πλέον σε όλα τα συμβόλαια κινητής 
τηλεφωνίας —ανεξαρτήτως παρόχου. Επι-
πλέον, οι κανονισμοί περί ανταγωνισμού 
της ΕΕ εξάλειψαν τα μονοπώλια των εταιρει-
ών τηλεπικοινωνίας, προσφέροντας μεγαλύ-
τερο ανταγωνισμό και χαμηλότερες τιμές για 
τους καταναλωτές.
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#EUANDME – 
https://europa.eu/euandme/frontpage_el

O ιστότοπος αυτός παρουσιάζει μια σειρά σύντομων κειμένων που εξερευνούν τα επιτεύγματα 
και τις δράσεις της ΕΕ από ατομική σκοπιά. Τα κείμενα αυτά είναι μονοσέλιδα και μπορείτε να τα 
διαβάσετε, να τα κοινοποιήσετε ή να τα χρησιμοποιήσετε κάπου αλλού.

ΊΣΤΟΡΊΕΣ #EUANDME – 
https://europa.eu/euandme/digital-stories_el

Εδώ θα βρείτε πραγματικές ιστορίες (Digital Stories) από νέους, για το πως μπόρεσαν να ταξιδέ-
ψουν, να εργαστούν, να σπουδάσουν και να αναπτυχθούν ως πολίτες της ΕΕ. Δείτε ιστορίες που 
αφορούν τα Δικαιώματα, τις Δεξιότητες και τις Επιχειρήσεις, τη Βιωσιμότητα, την Κινητικότητα 
και τα Ψηφιακά ζητήματα
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Γιατί ψηφίζω στις ευρωπαϊκές εκλογές του 2019; 
 L Aυτή τη φορά δεν αρκεί απλώς να ελπίζουμε σε ένα καλύτερο μέλλον 

 L Αυτή τη φορά ο καθένας μάς πρέπει να αναλάβει την ευθύνη του

 L Ως πολίτες κρατών-μελών της ΕΕ αντιμετωπίζουμε πολλές προκλήσεις: μετανάστευση, κλι-
ματική αλλαγή, ανεργία των νέων

 L Ζούμε σε ένα κόσμο που γίνεται όλο και πιο παγκοσμιοποιημένος και ανταγωνιστικός

 L Ταυτόχρονα, το δημοψήφισμα για το Brexit απέδειξε ότι η ΕΕ δεν πρέπει να θεωρείται ως 
κάτι το δεδομένο. 

 L Και, παρόλο που οι περισσότεροι από εμάς θεωρούν τη δημοκρατία αυτονόητη, φαίνεται 
ότι ακόμα και αυτή απειλείται όλο και περισσότερο

Για το λόγο αυτό:

αυτήτηφοράψηφίζω.eu
Η πλατφόρμα αυτήτηφοράψηφίζω.eu δημιουργήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και λει-
τουργεί σε 24 γλώσσες. Στηρίζει πάνω από 150.000 εθελοντές σε όλα τα κράτη μέλη, οι οποίοι 
εγγράφηκαν στην πλατφόρμα και ανέλαβαν κινητοποιήσουν συγγενείς και φίλους.

#thistimeimvoting
#aftitiforapsifizw

Δείτε σχετικό βίντεο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
https://multimedia.europarl.europa.eu/el/why-this-time-we-re-voting_N01-PUB-181022-TESTI_ev

Δείτε τον ιστότοπο του POLITICO για τα σημαντικότερα ζητήματα που απασχολούν τις 
χώρες και τους πολίτες της ΕΕ από το 2014 μέχρι σήμερα - 

https://www.politico.eu/interactive/european-elections-most-important-issues-facing-the-eu/

Δείτε και έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου “Ten Things to Watch in 2019” - 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2019/630352/EPRS_IDA(2019)630352_

EN.pdf
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Οργανώνουν δράσεις και φέρνουν ανθρώπους κοντά, συζητούν θέματα που θεωρούν σημαντικά 
και νοιάζονται για το μέλλον της Ευρώπης, ξέροντας ότι αυτό θα διαμορφωθεί από το αποτέλε-
σμα των εκλογών.

Δράσεις στην περιοχή σας

 L Γνωρίστε τους πιο δραστήριους εθελοντές στην περιοχή σας.
 L Όλες οι επόμενες δράσεις βρίσκονται σε αυτόν τον χάρτη (https://www.thistimeimvoting.

eu/events), όπου συγκεντρώνονται και ενημερώνονται από την πλατφόρμα αυτήτηφορά-
ψηφίζω.eu.

 L Τα Γραφεία του Κοινοβουλίου σε όλα τα κράτη μέλη (http://www.europarl.europa.eu/
pdfs/news/public/contact/ep-presscontact-en.pdf)στηρίζουν την προσπάθεια αυτή, προ-
σφέροντας πλατφόρμα επικοινωνίας, διαδικτυακά εργαλεία, σεμινάρια και ενημερωτικό 
υλικό.

 L Υπηρεσίες όπως το Ask EP (https://epthinktank.eu/author/epanswers/) και τα FAQ (Συχνές 
ερωτήσεις για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, http://www.europarl.europa.eu/news/el/faq) 
είναι διαθέσιμες σε όλες τις γλώσσες.

Πώς ψηφίζουμε
Ο ιστότοπος των εκλογών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (https://www.evropaikes-ekloges.eu) 
παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες για τους εθνικούς κανόνες, τις σχετικές ημερομηνίες και χρή-
σιμους συνδέσμους για κυβερνητικές ιστοσελίδες σε κάθε κράτος μέλος.

 L Οι Ευρωπαϊκές Εκλογές θα διεξαχθούν στην Ελλάδα στις 26 Μαΐου 2019. Δικαίωμα ψήφου 
έχουν όλοι όσοι συμπληρώνουν το 17ο έτος της ηλικίας τους κατά το έτος των εκλογών. 
Επίσης, μπορείτε να ψηφίσετε στο εξωτερικό εάν πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις. Η 
ψήφος είναι υποχρεωτική.

 L Οι εκλογείς στην Ελλάδα ψηφίζουν σε συγκεκριμένο εκλογικό κέντρο με βάση τη διεύθυνση 
κατοικίας τους. 

 L Οι εκλογείς θα εκλέξουν 21 ευρωβουλευτές, το 2019, όπως και στις εκλογές του 2014.
 L Ναι, μπορούν να ψηφίσουν όλοι οι πολίτες της Ενωσης που διαμένουν στην Ελλάδα και 

συμπληρώνουν το 17ο έτος  ηλικίας κατά το έτος της εκλογής. Είναι όμως απαραίτητο να 
εγγραφούν ως τις 28 Φεβρουαρίου 2019 στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους δήμου του 
ελληνικού κράτους. 

 L Ναι, μπορούν να ψηφίσουν όλοι οι πολίτες της Ενωσης που διαμένουν στην Ελλάδα και 
συμπληρώνουν το 17ο έτος  ηλικίας κατά το έτος της εκλογής. Είναι όμως απαραίτητο να 
εγγραφούν ως τις 28 Φεβρουαρίου 2019 στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους δήμου του 
ελληνικού κράτους.
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Europa
Πληροφορίες 
σχετικά με την ΕΕ 
και στις 24 επίσημες 
γλώσσες της ΕΕ

Η γωνιά των 
εκπαιδευτικών
Εκπαιδευτικό υλικό 
σχετικά με την Ένω-
ση και τις δραστηρι-
ότητές της

Ευρωπαϊκή 
Δικτυακή Πύλη 
της Νεολαίας
Ευρωπαϊκές και 
εθνικές πληροφο-
ρίες σχετικά με την 
εκπαίδευση, την 
εργασία, τα ταξίδια 
και πολλά άλλα 
που αφορούν τους 
νέους

Europe Direct
Τα κέντρα πληρο-
φόρησης της ΕΕ 
βρίσκονται σε ολό-
κληρη την Ευρώπη. 
Μπορείτε να θέσετε 
τα ερωτήματά σας 
καλώντας στον 
δωρεάν αριθμό 
00800 67891011, ή 
μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, ή να 
επισκεφθείτε ένα 
κέντρο κοντά στην 
περιοχή σας

Η ιστορία της 
Ευρωπαϊκής 
Ένωσης 
Πληροφορίες και 
βίντεο για την 
ιστορία της ΕΕ, 
μεταξύ άλλων και 
για ιδρυτές της

Διάλογοι με 
τους πολίτες
Οι εκδηλώσεις 
αυτές πραγματοποι-
ούνται σε ολόκληρη 
την ΕΕ σε τακτική 
βάση

Η γωνιά του 
παιδιού
Παιχνίδια και κουίζ 
σχετικά με την Ευ-
ρώπη για παιδιά και 
εφήβους

Η Ευρώπη σου
Βοήθεια και συμ-
βουλές προς τους 
υπηκόους της ΕΕ και 
τις οικογένειές τους  

EU Bookshop
Ηλεκτρονικό βιβλι-
οπωλείο το οποίο 
περιέχει 110.000 
τίτλους, 235.000 
αρχεία pdf και 
ηλεκτρονικά βιβλία 
στις 24 επίσημες 
γλώσσες της ΕΕ


