
& 

 

 
 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΘΝΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ 
ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ 

ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ  
 

ηέιια σηεξίνπ 
ηπιηαλή Κνξδνλνχξε 

Αηθαηεξίλε Εαθξαλίδνπ 
 

Κνηλσληθή  Πνιηηηθή Αγσγή 
 
 
 
 
 
 
 

 
Γ΄ Γπκλαζίνπ 

 

4νο ηφκνο 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κνηλσληθή θαη  
Πνιηηηθή Αγσγή 

 
Γ΄ Γπκλαζίνπ 

 
 

4νο ηφκνο 



Γ΄ Κ.Π.. / ΔΠΔΑΔΚ ΗΗ / Δλέξγεηα 2.2.1 / 
Καηεγνξία Πξάμεσλ 2.2.1.α: 
«Αλακφξθσζε ησλ πξνγξακκάησλ 
ζπνπδψλ θαη ζπγγξαθή λέσλ 
εθπαηδεπηηθψλ παθέησλ» 

ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ 
Μηράιεο Αγ. Παπαδφπνπινο Οκφηηκνο 
Καζεγεηήο ηνπ Α.Π.Θ Πξφεδξνο ηνπ 
Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ 
Πξάμε µε ηίηιν: «πγγξαθή λέσλ 
βηβιίσλ θαη παξαγσγή ππνζηεξηθηηθνχ 
εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ µε βάζε ην 
ΓΔΠΠ θαη ηα ΑΠ γηα ην Γπκλάζην» 
Δπηζηεµνληθφο Τπεχζπλνο Έξγνπ 
Αληψληνο . Μπνκπέηζεο 
Σύμβοσλος ηοσ Παιδαγωγ. Ινζηιηούηοσ 

 

Αλαπιεξσηέο Δπηζηεµ. Τπεχζ. Έξγνπ 
Γεψξγηνο Κ. Παιεφο 
Σύμβοσλος ηοσ Παιδαγωγ. Ινζηιηούηοσ 
Ηγλάηηνο Δ. Υαηδεεπζηξαηίνπ 
Μόνιμος Πάρεδρος ηοσ Παιδαγ. Ινζηιη. 
Έξγν ζπγρξεµαηνδνηνχµελν 75% απφ 
ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν θαη 

25% απφ εζληθνχο πφξνπο. 



ΤΓΓΡΑΦΔΗ 
ηέιια σηεξίνπ, Νομικός,  

Εκπαιδεσηικός Β/θμιας Εκπ/ζης  
ηπιηαλή Κνξδνλνχξε, Νομικός,  

Εκπαιδεσηικός Β/θμιας Εκπ/ζης  
Αηθαηεξίλε Εαθξαλίδνπ, Κοινωνιο- 

λόγος, Εκπ. Β/θμιας Εκπαίδεσζης 
 

ΚΡΗΣΔ-ΑΞΗΟΛΟΓΖΣΔ 
Αλαζηαζία Αζαλαζνχια-Ρέππα 

Αναπλ. Καθηγήηρια ηης Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ  
Βαζίιεηνο Μπνχξκπνπιαο 

Στολικός Σύμβοσλος  
νθία Ρνδίηνπ, Ννκηθφο,  

Εκπαιδεσηικός Β/θμιας Εκπ/ζης 
 

ΔΗΚΟΝΟΓΡΑΦΖΖ 
Κιεηψ Γθημειή 

Σκιηζογράθος-Εικονογράθος 
 

 
ΦΗΛΟΛΟΓΗΚΖ ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ 

Αληψληνο Μαζηξαπάο, Φιλόλογος,  



ΤΠΔΤΘΤΝΟΗ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ  
ΚΑΣΑ ΣΖ ΤΓΓΡΑΦΖ 

Παχινο Μάξαληνο, Σύμβοσλος  
Νομικών/Πολιηικών Επιζη. ζηο Π.Ι.  

Νηθφιανο Πεηξφπνπινο  
Σύμβοσλος Κοινωνιολογίας ζηο Π.Ι. 

 
ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΣΟΤ ΤΠΟΔΡΓΟΤ 

Παχινο Μάξαληνο, Σύμβοσλος  
Νομικών/Πολιηικών Επιζη. ζηο Π.Ι. 

 
ΠΡΟΔΚΣΤΠΧΣΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ 

«ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΓΡΑΜΜΑΣΑ - 
MULTIMEDIA A.E.» 

 
ΠΡΟΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΒΗΒΛΗΟΤ ΓΗΑ 

ΜΑΘΖΣΔ ΜΔ ΜΔΗΧΜΔΝΖ ΟΡΑΖ 
Οκάδα Δξγαζίαο Τπνπξγείνπ 

Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη 
Θξεζθεπκάησλ 

 
 

 



ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΘΝΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ 
ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ 

ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ 
 

 
 

ηέιια σηεξίνπ 
ηπιηαλή Κνξδνλνχξε        

Αηθαηεξίλε Εαθξαλίδνπ 
 

 

 

Κνηλσληθή θαη  
Πνιηηηθή Αγσγή 

 
Γ΄ Γπκλαζίνπ 

 
 

4νο ηφκνο 



12 Γηθαηψκαηα θαη Τπνρξεψζεηο 
 

 1. Αληηζηνηρία δηθαησκάησλ 
θαη ππνρξεψζεσλ  

 2. Πξνζηαζία ησλ 
δηθαησκάησλ  

 3. Σα Αηνκηθά δηθαηψκαηα  
 4. Σα Πνιηηηθά δηθαηψκαηα  
 5. Σα Κνηλσληθά δηθαηψκαηα 
 

Σα δηθαηψκαηα θαη νη ππν- 
ρξεψζεηο ζνπ είλαη ζπλδε-

δεκέλα κε ηελ θαηνρχξσζε ηνπ 
δεκνθξαηηθνχ πνιηηεχκαηνο. Γη’ 
απηφ κπνξείο λα δηαβάζεηο πάιη ην 
θεθάιαην γηα ηελ εμέιημε ησλ 
πνιηηεπκάησλ, ην θξάηνο δηθαίνπ 
θαη ην θνηλσληθφ θξάηνο. 
 

Σν δηήγεκα «Ο δξφκνο γηα ην  
Βνχπεξηαι» απφ ηε ζπιινγή  

«Σα ζνιά ηδάκηα» ηνπ Γεκ. Νφια ζα  
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ζε βνεζήζεη λα θαηαιάβεηο ηα 
πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ 
νη νκάδεο ησλ κεηαλαζηψλ ζήκεξα. 
Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζα θαηαλνήζεηο 
πφζν ζεκαληηθφ είλαη λα ζεβφκα-
ζηε ηα αηνκηθά δηθαηψκαηα φισλ, 
αλεμάξηεηα απφ θχιν, αλαπεξία, 
γιψζζα, ζξεζθεία ή εζληθφηεηα. 
 

Οη ηαηλίεο « Αγλννχκελνο»  
ηνπ Κ. Γαβξά θαη «Γηθηάην- 

ξαο» ηνπ Σζ. Σζάπιηλ ζα ζνπ 
δείμνπλ ηη ζεκαίλεη πνιηηεία ρσξίο 
εγγπήζεηο δηθαησκάησλ γηα ηνπο 
πνιίηεο. Ζ Σαηλία «Οη λχθεο» ηνπ Π. 
Βνχιγαξε απνηππψλεη παξαζηα-
ηηθά ηελ θαηάζηαζε ηεο Διιελίδαο, 
φηαλ νχηε ε ηζφηεηα ησλ θχισλ, 
νχηε ηα θνηλσληθά δηθαηψκαηα είραλ 
θαηνρπξσζεί ζηελ ειιεληθή 
Πνιηηεία. 
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Μπνξείο λα αλαδεηήζεηο ζηηο  
ηζηνζειίδεο ηεο Γηεζλνχο  
Ακλεζηίαο www.amnesty.gr  

θαη ηνπ Ηδξχκαηνο Μαξαγθνπνχινπ 
www.mfhr.gr , πιεξνθνξίεο 
ζρεηηθέο κε ηα αηνκηθά δηθαηψκαηα. 
 

Δίλαη ζεκαληηθφ λα γλσξίζεηο ηα 
δηθαηψκαηα πνπ ζνπ εμαζθαιίδεη ε 
δεκνθξαηηθή Πνιηηεία. Ζ άγλνηα 
ησλ δηθαησκάησλ επλνεί ηηο 
πξνθαηαιήςεηο, αθήλεη ειεχζεξν ην 
πεδίν γηα θνηλσληθέο δηαθξίζεηο θαη 
επνκέλσο γηα θαηαπάηεζε ησλ 
αξρψλ ηεο δεκνθξαηίαο. Δίλαη 
εμίζνπ ζεκαληηθφ λα θαηαλνήζεηο 
θαη ηελ ππνρξέσζε ζνπ σο κέινπο 
ηεο Πνιηηείαο, λα αζθείο απηά ηα 
δηθαηψκαηα κε ζεβαζκφ θαη 
αιιειεγγχε γηα ηα δηθαηψκαηα 
φισλ ησλ άιισλ κειψλ ηνπ 
θνηλσληθνχ ζπλφινπ. 
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Ιζηνξηθή εμέιημε ησλ 
δηθαησκάησλ ηνπ αηφκνπ 

 

5νο-4νο αηψλαο π.Υ. 
 ηε δεκνθξαηηθή πφιε ηεο 

αξραίαο Διιάδαο, ν ειεχζεξνο 
πνιίηεο απνθαζίδεη ν ίδηνο γηα ηα 
δηθαηψκαηά ηνπ (άκεζε δεκνθξαηία) 

 Με λφκν αλαγλσξίδνληαη ηα 
δηθαηψκαηα ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο 
ησλ πνιηηψλ (ηζνλνκία) θαη ηεο 
ίζεο δπλαηφηεηαο ιφγνπ (ηζεγνξία) 

 Φηιφζνθνη φπσο ν Πιάησλαο θαη 
ν Αξηζηνηέιεο κειεηνχλ ηε θχζε 
ηεο θνηλσλίαο 
 

1215 κ.Υ. 
ηελ πεξίνδν ηνπ Μεζαίσλα νη 

πξνζσπηθέο ειεπζεξίεο είλαη 
αλχπαξθηεο 

Με ηε Magna Charta θαηνρπξψ-
λνληαη γηα πξψηε θνξά ηα 
δηθαηψκαηα ησλ επγελψλ απέλαληη  
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ζηελ απφιπηε εμνπζία ηνπ Βαζηιηά 
ηεο Αγγιίαο 
 

17νο αηψλαο 
ε ζπλζήθεο απφιπηεο κνλαξρί-

αο ζηελ Δπξψπε, πνιηηηθνί, θηιφ-
ζνθνη θαη ζηνραζηέο εθθξάδνπλ 
ηελ αλάγθε πεξηνξηζκνχ ηεο 
απφιπηεο εμνπζίαο ηνπ κνλάξρε 

Ο John Locke ππνζηεξίδεη ηελ 
αλάγθε χπαξμεο ελφο “θνηλσληθνχ 
ζπκβνιαίνπ”, κε βάζε ην νπνίν ην 
ειεχζεξν άηνκν παξαρσξεί θά-
πνηεο ειεπζεξίεο ηνπ ζηελ πνιηηεία 
 

18νο αηψλαο 
Οη ηδέεο ηνπ Γηαθσηηζκνχ ζηελ 

Δπξψπε πξνβάιινπλ ηελ αλάγθε 
θαηνρχξσζεο αηνκηθψλ θαη 
πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ 

Γάιινη ζηνραζηέο, φπσο ν Ρνπ-
ζψ, ν Βνιηαίξνο θαη ν Μνληεζθηέ,  
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αλαπηχζζνπλ ηηο ηδέεο ηνπο γηα ηηο 
νηθνλνκηθέο, ζξεζθεπηηθέο θαη 
πνιηηηθέο ειεπζεξίεο 

Φεθίδεηαη ε Ακεξηθάληθε 
Γηαθήξπμε ηεο Αλεμαξηεζίαο (1776) 
απφ ηνπο αληηπξνζψπνπο ησλ 13 
Ακεξηθαληθψλ πνιηηεηψλ 

Με ηε Γαιιηθή επαλάζηαζε 
ςεθίδεηαη ε Γαιιηθή Γηαθήξπμε ησλ 
Γηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ (1789-
1791), ε νπνία θαηνρπξψλεη ηα 
ζεκειηψδε δηθαηψκαηα 
 

19νο αηψλαο 
Κάησ απφ ηελ επίδξαζε ησλ 

ηδεψλ ηνπ Γηαθσηηζκνχ, ν Ρήγαο 
ζπληάζζεη ζρέδην πληάγκαηνο 
(1797), πνπ πεξηιακβάλεη δηαθήξπ-
με αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ 
(“φπνηνο ζπιινγάηαη ειεχζεξα, 
ζπιινγάηαη θαιά”) 
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Όια ηα ζπληάγκαηα ηεο ειιελη-
θήο Eπαλάζηαζεο πεξηιακβάλνπλ 
θαηάινγν αηνκηθψλ δηθαησκάησλ 
(Δπίδαπξνο, Αζηξνο, Σξνηδήλα) 

ηελ Δπξψπε, ε βηνκεραληθή 
επαλάζηαζε γελλά ηηο ζνζηαιηζηη-
θέο ζεσξίεο, νη νπνίεο πξνβάιινπλ 
ηελ νηθνλνκηθή ηζφηεηα ηνπ αηφκνπ 

Πνιιά θξάηε ςεθίδνπλ 
ζπληάγκαηα κε Θεκειηψδε 
Γηθαηψκαηα ηνπ αηφκνπ (Λαηηληθή 
Ακεξηθή 1824, Βέιγην 1831, 
Γεξκαλία 1849, Διβεηία 1874) 
 

20νο αηψλαο 
Μεηά ηνπο δχν παγθνζκίνπο 

πνιέκνπο θαη ηε λίθε ησλ 
Γεκνθξαηηθψλ αξρψλ θαηά ηνπ 
θαζηζκνχ, ηα δηθαηψκαηα ηνπ 
αηφκνπ πξνζηαηεχνληαη δηεζλψο κε 
ηελ ίδξπζε ηνπ Ο.Ζ.Δ. θαη ηελ  
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Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε ησλ 
Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ 

ηα ζπληάγκαηα ησλ δπηηθψλ 
ρσξψλ, εηζάγνληαη ηα θνηλσληθά 
δηθαηψκαηα (ππνρξέσζε ηνπ θξά-
ηνπο γηα παξνρέο πγείαο, παηδείαο, 
πεξίζαιςεο 
 

 

12.1 Αληηζηνηρία Γηθαησκάησλ 
θαη Τπνρξεψζεσλ 

 

Όπσο είδακε ζηνλ πίλαθα, ηα δηθαη-
ψκαηα ηνπ αηφκνπ θαηνρπξψζεθαλ 
ζηα ζχγρξνλα θξάηε ζηαδηαθά, κε 
ηελ εμέιημε ησλ δεκνθξαηηθψλ 
πνιηηεπκάησλ: 
 

 Σα αηνκηθά δηθαηψκαηα (αηνκηθέο 

ειεπζεξίεο, ηζφηεηα) θαη ηα πνιηηηθά 
δηθαηψκαηα (ζπκκεηνρή ζηελ 
πνιηηηθή δσή) θαηνρπξψλνληαη ζηα 
πεξηζζφηεξα πληάγκαηα απφ ηνλ  
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18ν κέρξη θαη ηηο αξρέο ηνπ 20νπ 
αηψλα, κε ζηφρν ηνλ έιεγρν θαη 
πεξηνξηζκφ ηεο απφιπηεο εμνπζίαο 
ηνπ κνλάξρε θαη ηελ πξνζηαζία 
ηνπ αηφκνπ. 
 ηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο ηνπ 
20νπ αηψλα, ην θνηλσληθφ θξάηνο 
(βι. θεθ.8.4) αλαγθάδεηαη λα παξέκ-
βεη γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ αλζξψ-
πνπ απφ ηε ζηέξεζε ησλ βαζηθψλ 
φξσλ δσήο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν 
θαηνρπξψλνληαη ηα θνηλσληθά 
δηθαηψκαηα (δηθαηψκαηα ζηελ πγεία, 
ηελ παηδεία, ηελ εξγαζία θ.ά.). 
 

Όπσο θάζε θνηλσληθφο ξφινο (θεθ. 
3) πξνζδηνξίδεηαη απφ έλα ζχλνιν 
δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ, 
έηζη θαη ν ξφινο ηνπ πνιίηε ζπλδέ-

εηαη κε δηθαηψκαηα αιιά θαη ηηο 

αληίζηνηρεο ππνρξεψζεηο. Ο πνιί-
ηεο έρεη ην δηθαίσκα λα γίλνληαη 
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ζεβαζηέο νη πνιηηηθέο θαη ζξεζθεπ-
ηηθέο ηνπ πεπνηζήζεηο ή ην άζπιν 
ηεο θαηνηθίαο ηνπ, αιιά έρεη θαη ηελ 
ππνρξέσζε λα ζέβεηαη θαη λα πξν-
ζηαηεχεη ηα αληίζηνηρα δηθαηψκαηα 
φισλ ησλ άιισλ κειψλ ηεο 
Πνιηηείαο. ε αληίζεηε πεξίπησζε 
κηιάκε γηα θαηάρξεζε δηθαηψκαηνο, 
δειαδή αζθνχκε ην δηθαίσκα καο 
ζε βάξνο ησλ άιισλ («Η θαηαρξε-
ζηηθή άζθεζε δηθαηώκαηνο δελ 
επηηξέπεηαη» άξζξν 25 παξ.3 πλη.). 
 Δμάιινπ, ε ζχγρξνλε θνηλσλία 
πνιηηψλ, φπσο είδακε ζε πξνεγνχ-
κελν θεθάιαην (9.4.β), απαηηεί έλαλ 
πνιίηε πνπ ελδηαθέξεηαη θαη ζπκ-
κεηέρεη ζηελ πνιηηηθή θαη θνηλσληθή 
δσή ηνπ ηφπνπ κε αιιειεγγχε θαη 
ζεβαζκφ πξνο ηνπο άιινπο. 
 Σα δηθαηψκαηά καο επνκέλσο 
πεξηνξίδνληαη απφ αληίζηνηρεο 
ππνρξεψζεηο: 
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α) Τπνρξέσζε θνηλσληθήο επζχ-

λεο θαη αιιειεγγχεο, ζην πιαίζην 
ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο πνιηηψλ. 
Απηφ ζεκαίλεη φηη φια ηα δηθαηψκα-
ηα πξνυπνζέηνπλ ηελ ππνρξέσζε 
ζεβαζκνχ πξνο ην θνηλσληθφ 
ζχλνιν (π.ρ. έρσ ηελ ππνρξέσζε 
λα ζεβαζηψ ην βηβιίν πνπ δαλεί-
ζηεθα απφ ηε ζρνιηθή βηβιηνζήθε, 
λα δψζσ κέξνο ηεο αηνκηθήο 
ηδηνθηεζίαο κνπ γηα ηελ θαηαζθεπή 
δξφκνπ, λα ρξεζηκνπνηψ ην 
πεξηβάιινλ ρσξίο λα ην ξππαίλσ ή 
λα ην εμαληιψ).  

β) Τπνρξέσζε ηήξεζεο ηνπ 
πληάγκαηνο θαη ησλ λφκσλ. Σφζν 
ην χληαγκα (π.ρ. θνξνινγηθή, 
ζηξαηησηηθή, εθπαηδεπηηθή θαη εθιν-
γηθή ππνρξέσζε) φζν θαη νη λφκνη 
(π.ρ. ψξεο θνηλήο εζπρίαο, θαλνλη-
ζκνί γηα ιχκαηα βηνκεραληψλ, 
πεξηνξηζκνί αηνκηθήο ηδηνθηεζίαο), 
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πεξηνξίδνπλ ηα δηθαηψκαηα ησλ 
αηφκσλ, πξνο φθεινο ηνπ 
δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο. 

γ) Τπνρξέσζε φισλ ησλ πνιηηψλ 

λα ππεξαζπίδνληαη ηε δεκνθξαηία. 
Σα δηθαηψκαηα ηνπ αηφκνπ απνηε-
ινχλ ηε βάζε ηνπ δεκνθξαηηθνχ 
πνιηηεχκαηνο. Ζ ππεξάζπηζε 
επνκέλσο ηεο δεκνθξαηίαο ζεκαί-
λεη ππεξάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ 
θαη γη’ απηφ απνηειεί ππνρξέσζε 
ηνπ πνιίηε πνπ πξνβιέπεηαη απφ 
ην χληαγκα ( άξζξν 120). 
 

«Σν εζηθφλ ζχλνξνλ ηεο ειεπζεξίαο 
είλαη ηνχηνλ ην ξεηφλ: Με θάκεηο είο 
ηνλ άιινλ εθείλν φπνπ δελ ζέιεηο 

λα ζνχ θάκεη». χληαγκα ηνλ Ρήγα 

1797 
«Σν άηνκν έρεη ππνρξεψζεηο πξνο 
ηελ θνηλφηεηα, κέζα ζηελ νπνία 
κφλν είλαη δπλαηή ε ειεχζεξε θαη  
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πιήξεο αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφ-

ηεηάο ηνπ». Άξζξν 29 Οηθνπκελη-

θήο Γηαθήξπμεο Γηθαησκάησλ ηνπ 
Αλζξψπνπ 1948  
«Σν θξάηνο δηθαηνχηαη λα αμηψλεη 
απφ φινπο ηνπο πνιίηεο ηελ εθπιή-
ξσζε ηνπ ρξένπο ηεο θνηλσληθήο 
επζχλεο θαη εζληθήο αιιειεγγχεο». 

Άξζξν 25 παξ.4 πληάγκαηνο 
2001  
ε δηάζηεκα δχν αηψλσλ θαη ηα ηξία 
θείκελα ζέηνπλ ην ζέκα ησλ 
ππνρξεψζεσλ ηνπ κέινπο ελφο 
θνηλσληθνχ ζπλφινπ.  
 ρνιηάζηε ηα ζηελ ηάμε. Να θαηα-
γξάςεηε κηα ζεηξά δηθαησκάησλ θαη 
ζηε ζπλέρεηα λα ζπδεηήζεηε ηηο 
αληίζηνηρεο ππνρξεψζεηο. 
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θωη.12.1 Πνηα δηθαη- 
ψκαηα ησλ άιισλ  
θαηαπαηψ φηαλ ζηαζ- 
κεχσ ην φρεκά κνπ 

ζηηο εηδηθέο γηα ΑΜ.Δ.Α πξνζβάζεηο 
ησλ πεδνδξνκίσλ; Όηαλ δηακαξηχ-
ξνκαη σο γείηνλαο γηα ηελ αλέγεξζε 
εζηίαο γηα ςπρηθά αζζελείο; Όηαλ 
δηακαξηχξνκαη γηα ηε θνίηεζε παη-
δηψλ κεηνλνηήησλ ζην ζρνιείν κνπ;  
 Αλά δχν καζεηέο λα γξάςεηε δηά-
ινγνπο κε δηθαηψκαηα θαη ππνρξε-
ψζεηο, φπσο ζην παξαπάλσ 
ζθίηζν. ηε ζπλέρεηα λα ηνπο 
παξνπζηάζεηε ζηελ ηάμε. 
 

ηελ επφκελε ζειίδα θαίλεηαη ην 
ζθίηζν 12.1 Σα δηθαηψκαηα ησλ πν-
ιηηψλ πξνυπνζέηνπλ θαη αλάινγεο 
ππνρξεψζεηο αιιειεγγχεο θαη επ-
ζχλεο γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ άιισλ 
κειψλ ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ. 
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έρσ ην δηθαίσκα… 
…λα ρξεζηκνπνηψ 
θπζηθνχο πφξνπο 

- λα κελ ηνπο 
εμαληιψ θαη  
ηνπο κνιχλσ 

- λα κελ ηνπο εμαληιψ 
θαη ηνπο κνιχλσ 

έρσ ηελ ππνρξέσζε… 

- λα ζέβνκαη ην πεξηβάι-

ινλ θαη ην θνηλφ ζπκθέξνλ 

…ζηε δσ- 
ξεάλ παηδεία …ζηελ ηδην-

θηεζία κνπ 

…λα 
ςεθίδσ 

- λα ελεκεξψ-
λνκαη θαη λα 
ππεξαζπίδνκαη 
ηε δεκνθξαηία 
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12.2 Πξνζηαζία ησλ 
Γηθαησκάησλ 

 

Σα δηθαηψκαηα ηνπ αηφκνπ 
πξνζηαηεχνληαη ηφζν απφ ηελ 
εζληθή λνκνζεζία ( χληαγκα), φζν 
θαη απφ ην Δπξσπατθφ θαη ην 
Γηεζλέο Γίθαην. πγθεθξηκέλα: 
 Σν χληαγκα ηεο Διιάδαο θαην-
ρπξψλεη ηα αηνκηθά, πνιηηηθά θαη 
θνηλσληθά δηθαηψκαηα ηνπ αηφκνπ. 
Σα δηθαηψκαηα απηά ζεσξνχληαη 
απφ ην χληαγκα ζεκειηψδε, γηαηί 
φινη νη λφκνη πξέπεη λα είλαη ζχκ-
θσλνη κε απηά θαη απαξάγξαπηα, 
γηαηί δε κπνξνχλ λα θαηαξγεζνχλ ή 
λα πεξηνξηζηνχλ. 
 Αληίζηνηρεο δηαηάμεηο πεξηιακ-
βάλεη ε λνκνζεζία ηεο Δπξσπατθήο 
Έλσζεο (βι. θεθ.13.5). 
 Ζ δηεζλήο πξνζηαζία ησλ 
δηθαησκάησλ θαηνρπξψλεηαη κε ηε 
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Γηαθήξπμε ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ 
Αλζξψπνπ (Ο.Ζ.Δ) θαη άιιεο 
δηεζλείο ζπκβάζεηο πνπ έρνπλ 
επηθπξψζεη ηφζν ε Διιάδα φζν θαη 
ηα πεξηζζφηεξα θξάηε ηνπ θφζκνπ. 
Γη’ απηφ ην δηθαηψκαηα ηνπ αηφκνπ 
ζεσξνχληαη ζήκεξα νηθνπκεληθά 
(βι. θεθ. 14.4). 
 

Βαζηθέο έλλνηεο καζήκαηνο 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Πξνζηαζία 
δηθαησκάησλ 

 χληαγκα 
 Δπξσπατθή  

Έλσζε 
 ΟΗΔ

Τπνρξεψζεηο 
Πνιίηε 

 Αιιειεγγχε 
 Σήξεζε λφκσλ 

 Τπεξάζπηζε 
δεκνθξαηίαο
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12.3 Αηνκηθά Γηθαηψκαηα 
 

Σα αηνκηθά δηθαηψκαηα βαζίδνληαη 
ζηελ ππνρξέσζε ηεο Πνιηηείαο λα 
ζέβεηαη θαη λα πξνζηαηεχεη ηελ 
αμηνπξέπεηα ηνπ αλζξψπνπ. 
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Αηνκηθά 
Γηθαηψκαηα 

Πξνζσπηθή 
ειεπζεξία 

 

Διεπζεξία  
ηνπ ηχπνπ 

Άζπιν 
θαηνηθίαο 

 

Ηζφηεηα 
 

Αλαθνξά ζηηο αξρέο 
 

Αλάπηπμε 
Πξνζσπηθφηεηαο 

 

Θξεζθεπηηθή 

ειεπζεξία 

Αηνκηθή 
Ηδηνθηεζία 



Ζ Ηζφηεηα 
Ζ ηζφηεηα φισλ ησλ πνιηηψλ δηα-
θεξχζζεηαη απφ ην χληαγκα («Οη 
Έιιελεο είλαη ίζνη ελώπηνλ ηνπ 
λόκνπ. Οη Έιιελεο θαη νη Διιελίδεο 
έρνπλ ίζα δηθαηώκαηα θαη ππνρξεώ-
ζεηο» άξζξν 4 παξ. 1 θαη 2 πλη.). 
  

θωη.12.2 Η ηζόηεηα αθνξά  
ηνπο Έιιελεο πνιίηεο.  
Αιιά θαη νη αιινδαπνί  
θαιχπηνληαη ζε ζέκαηα  
ηζφηεηαο, ηφζν απφ 

δηεζλείο ζπκβάζεηο φζν θαη απφ ην 
άξζξν 5 ηνπ πληάγκαηνο πνπ νξί-
δεη φηη «απαγνξεχνληαη νπνηεζδή-
πνηε δηαθξίζεηο πνπ ζηεξίδνληαη ζε 
θπιεηηθά, γισζζηθά, ζξεζθεπηηθά ή 
ηδενινγηθά θξηηήξηα».  
 Να ζπδεηήζεηε γηα θνηλσληθέο 
νκάδεο πνπ θηλδπλεχνπλ λα γίλνπλ 
αληηθείκελν ηέηνησλ δηαθξίζεσλ.  
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 Ζ ηζφηεηα απηή δεζκεχεη ηφζν ηε 
Βνπιή πνπ ζεζπίδεη ηνπο λφκνπο, 
φζν θαη ηε δηνίθεζε θαη ηα δηθαζηή-
ξηα. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη λφκνη, ηα 
φξγαλα ηεο δηνίθεζεο θαη νη 
δηθαζηέο πξέπεη λα αληηκεησπίδνπλ 
ηζφηηκα φινπο ηνπο πνιίηεο. Ζ ηζφ-
ηεηα απηή είλαη γηα πνιιά δηθαηψ-

καηα αλαινγηθή, δειαδή αλάινγε 
κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αηφκσλ, 
γηαηί ε απφιπηε ηζφηεηα ζα ήηαλ 
άδηθε, π.ρ. δελ κπνξνχλ λα αληηκε-
ησπίδνληαη ηζφηηκα σο πξνο ηηο 
πξάμεηο ηνπο νη έθεβνη θαη νη 
ελήιηθνη, σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο 
ηνπο ππνρξεψζεηο νη βηνκήραλνη 
θαη νη εξγάηεο ή σο πξνο ηα 
δηθαηψκαηα γηα θνηλσληθέο παξνρέο 
απφ ηελ Πνιηηεία νη άλεξγνη θαη νη 
εξγαδφκελνη ή νη πνιχηεθλνη θαη 
φζνη δελ έρνπλ παηδηά. Μνξθέο ηεο 
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ηζφηεηαο πνπ πξνβιέπνληαη ζην 
ειιεληθφ χληαγκα είλαη: 

α) Ιζφηεηα θχισλ: Αλ ζθεθηνχκε 
φηη νη Διιελίδεο απέθηεζαλ ην 
δηθαίσκα λα ςεθίδνπλ κφιηο ην 
1952 θαη φηη ην Οηθνγελεηαθφ δίθαην 
πνπ ζεσξνχζε ηνλ άλδξα «θεθαιή 
ηεο νηθνγελείαο» άιιαμε ην 1983, 
θαηαλννχκε φηη αθφκα ππάξρνπλ 
αληζφηεηεο ζε βάξνο ησλ γπλαηθψλ 
ζηελ ειιεληθή θνηλσλία. Γη’ απηφ ην 
χληαγκα δελ εμαζθαιίδεη κφλνλ 
ίζεο δπλαηφηεηεο ζηα δχν θχια λα 
αλαπηχζζνπλ ηελ πξνζσπηθφηεηα 
ηνπο, αιιά παίξλεη θαη κέηξα γηα 
θαηάξγεζε ηπρφλ αληζνηήησλ ζε 
βάξνο ησλ γπλαηθψλ. 
 πλεζηζκέλεο κνξθέο αληζνηή-
ησλ ζε βάξνο ησλ γπλαηθψλ απν-

ηεινχλ νη αληζφηεηεο ζηελ εξγαζία 

θαη ζηελ πνιηηηθή δσή. Σφζν ε Δ.Δ 
φζν θαη ε Διιάδα αληηκεησπίδνπλ 
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απηέο ηηο αληζφηεηεο κε ζεηηθά κέ-

ηξα/δξάζεηο γηα ηηο γπλαίθεο, φπσο 
ππνρξεσηηθφ πνζνζηφ γπλαηθψλ 
ππνςεθίσλ ζηηο Γεκνηηθέο εθινγέο 
(πνζφζησζε) ή νηθνλνκηθή 
επηρνξήγεζε εξγνδνηψλ γηα 
πξφζιεςε γπλαηθψλ.  

β) Ιζφηεηα ζηελ ακνηβή εξγαζίαο 
γηα φινπο ηνπο Έιιελεο θαη 
αιινδαπνχο εξγαδφκελνπο, 
αλάινγα βέβαηα κε ηα πξνζφληα θαη 
ηελ εξγαζία. 
 

 
 
ηελ επφκελε ζειίδα αθνινπζεί ν 
Πίλαθαο 12.1 πίλαθαο ακνηβώλ γπλαη-
θώλ, ωο πνζνζηό ηωλ αληίζηνηρωλ 
ακνηβώλ ηωλ αλδξώλ Eurostat 1998
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ΑΜΟΙΒΔ ΓΤΝΑΙΚΩΝ Ω ΠΟΟΣΟ  
ΣΩΝ ΑΝΣΙΣΟΙΥΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΑΝΓΡΩΝ 

ΒΔΛΓΗΟ 83,2 ΗΣΑΛΗΑ  76,5 
ΓΑΝΗΑ 88,1 ΛΟΤΞΔΜΒΟΤΡΓΟ  83,9 
ΓΔΡΜΑΝΗΑ* 76,9 ΟΛΛΑΝΓΗΑ  70,6 
ΓΔΡΜΑΝΗΑ** 89,9 ΑΤΣΡΗΑ  73,6 
ΔΛΛΑΓΑ*** 68,0 ΠΟΡΣΟΓΑΛΗΑ  71,7 
ΗΠΑΝΗΑ 74,0 ΦΗΛΑΝΓΗΑ  81,6 
ΓΑΛΛΗΑ 76,6 ΟΤΖΓΗΑ  87,0 
ΗΡΛΑΝΓΗΑ 73,4 ΔΝΧΜΔΝΟ ΒΑΗΛΔΗΟ  73,7 

*ΠΑΛΗΑ Γ. ΓΔΡΜΑΝΗΑ  
** ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΖ ΓΔΡΜΑΝΗΑ  
*** ΜΟΝΟ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ 
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γ) Ιζφηεηα θνξνινγηθή γηα φινπο 
ηνπο πνιίηεο, αλάινγα κε ηα 
εηζνδήκαηά ηνπο. 

δ) Ιζφηεηα δηνξηζκνχ ζηηο δεκφ-
ζηεο ζέζεηο γηα φινπο ηνπο έιιελεο 
πνιίηεο θαη ηνπο πνιίηεο ηεο Δ.Δ 
πνπ κηινχλ ηελ ειιεληθή γιψζζα, 
αλάινγα κε ηα πξνζφληα ηνπο.  

ε) Ιζφηεηα ζηξάηεπζεο φισλ ησλ 
ειιήλσλ πνιηηψλ. Μφλνλ φζνη επη-
θαινχληαη αληίζεηεο ζξεζθεπηηθέο ή 
ηδενινγηθέο απφςεηο κπνξνχλ λα 
ππεξεηήζνπλ, πεξηζζφηεξν φκσο 
ρξφλν, ζε ελαιιαθηηθή πνιηηηθή ζε-
ηεία* (π.ρ. αληηξξεζίεο ζπλείδεζεο). 
 

*Δλαιιαθηηθή πνιηηηθή ζεηεία: Ζ 
ππνρξεσηηθή πξνζθνξά δηπιάζηνπ 
ρξφλνπ, άιιεο ππεξεζίαο πνπ δελ 
είλαη έλνπιε, απφ άηνκα πνπ απν-
δεηθλχνπλ αληίξξεζε ζπλείδεζεο 
γηα εθηέιεζε έλνπιεο ππεξεζίαο. 
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ζη) Ιζφηεηα επθαηξηψλ γηα φινπο 
ηνπο έιιελεο πνιίηεο κε ή ρσξίο 
αλαπεξίεο, αλάινγα κε ηηο 
δπλαηφηεηέο ηνπο. 
 

«Όινη νη εξγαδφκελνη, αλεμάξηεηα 
απφ θχιν ή άιιε δηάθξηζε, έρνπλ 
δηθαίσκα ίζεο ακνηβήο γηα 
παξερφκελε εξγαζία ίζεο αμίαο», 
άξζξν 22 πλη.  
«Οη Έιιελεο πνιίηεο ζπλεηζθέξνπλ 
ρσξίο δηαθξίζεηο ζηα δεκφζηα βάξε 
αλάινγα κε ηηο δπλάκεηο ηνπο», 
άξζξν 4 πλη.  
«Μφλνλ Έιιελεο πνιίηεο είλαη 
δεθηνί ζε φιεο ηηο δεκφζηεο 
ιεηηνπξγίεο..», άξζξν 4 πλη.  
«Κάζε Έιιελαο πνπ κπνξεί λα 
θέξεη φπια είλαη ππνρξεσκέλνο λα 
ζπληειεί ζηελ άκπλα ηεο 
παηξίδαο...», άξζξν 4 παξ. 6 πλη. 
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χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ ΟΖΔ 
(Πνιηηηθφο Υάξηεο ηνπ ΟΖΔ 2000) 
ζε ζχλνιν 190 εγεηψλ παγθφζκηα, 
κφλνλ 9 είλαη γπλαίθεο. ε ζχλνιν 
177 Κνηλνβνπιίσλ νη γπλαίθεο 
αληηπξφζσπνη θηάλνπλ κφιηο ην 

10,7%, κε εμαίξεζε ηηο θαλδηλαβη-
θέο ρψξεο ζηηο νπνίεο νη γπλαίθεο 

απνηεινχλ ην 40% ησλ Κνηλνβνπ-
ιίσλ. ην ειιεληθφ Κνηλνβνχιην ην 
2003 νη γπλαίθεο κέιε ήηαλ κφλνλ 
26 ζε ζχλνιν 300 βνπιεπηψλ, 

δειαδή έλα πνζνζηφ 8,67%. Α Να 
επηζθεθηείηε ηηο ηζηνζειίδεο ηνπ 
Κέληξνπ Έξεπλαο γηα ζέκαηα Ηζφηε-
ηαο www.kethi.gr γηα λα αληιήζεηε 
πεξηζζφηεξα ζηνηρεία γηα ηηο 
αληζφηεηεο ζε βάξνο ησλ γπλαηθψλ. 
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Βαζηθέο έλλνηεο καζήκαηνο 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 

 
Ζ πξνζσπηθή ειεπζεξία 
«Η πξνζωπηθή ειεπζεξία είλαη 
απαξαβίαζηε» νξίδεη ην χληαγκα 
ζην άξζξν 5 παξ. 3. Σν γεληθφ απηφ 
δηθαίσκα ειεπζεξίαο έρνπλ φια ηα 
άηνκα πνπ βξίζθνληαη ζηε ρψξα. 
 Σν χληαγκα επίζεο θαηνρπξψ-

λεη θαη ηελ απφιπηε πξνζηαζία ηεο 

Ιζφηεηα 

Φχισλ 
(ζεηηθά κέηξα) 

Ακνηβήο 

Φνξνινγηθή 

Γηνξηζκνχ ζην 
Γεκφζην 

ηξάηεπζεο 

Δπθαηξηψλ 
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δσήο, ηηκήο θαη ειεπζεξίαο «ρωξίο 
δηάθξηζε εζληθόηεηαο, θπιήο, γιώζ-
ζαο θαη ζξεζθεπηηθώλ ή πνιηηηθώλ 
πεπνηζήζεωλ» (άξζξν 5 παξ. 2 
πλη.), πνπ ζεκαίλεη φηη ε δσή, ε 
ηηκή θαη ε ειεπζεξία δε γίλνληαη ζε-
βαζηέο κφλν γηα ηνπο έιιελεο πνιί-
ηεο αιιά γηα φινπο φζνπο βξίζθν-
ληαη ζηε ρψξα. Ζ ζαλαηηθή πνηλή 
απαγνξεχεηαη. Με ηελ αλαζεψξεζε 
ηνπ πληάγκαηνο ην 2001, πξνζηα-
ηεχεηαη θαη ην αηνκηθφ δηθαίσκα 
ζηελ πγεία φισλ φζσλ δνπλ ζηελ 
Διιάδα. Απαγνξεχνληαη ηαηξηθέο 
επεκβάζεηο ρσξίο ηε ζπλαίλεζε ηνπ 
αηφκνπ θαη κεηαβνιέο ηεο γελεηηθήο 
ηνπ ηαπηφηεηαο (θισλνπνίεζε). 
 

Ζ ειεχζεξε αλάπηπμε ηεο 
πξνζσπηθφηεηαο 
«Καζέλαο έρεη δηθαίωκα λα αλαπηύζ-
ζεη ειεύζεξα ηελ πξνζωπηθόηεηά 
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ηνπ θαη λα ζπκκεηέρεη ζηελ θνηλωλη-
θή, νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή δωή ηεο 
ρώξαο, εθόζνλ δελ πξνζβάιιεη ηα 
δηθαηώκαηα ηωλ άιιωλ θαη δελ παξα-
βηάδεη ην ύληαγκα ή ηα ρξεζηά 
ήζε». Άξζξν 5 παξ. 1 πλη.  
 Ζ γεληθή απηή ειεπζεξία ηνπ 
αηφκνπ εθθξάδεηαη κε επηκέξνπο 
ειεπζεξίεο ηηο νπνίεο θαηνρπξψλεη 
ην χληαγκα. φπσο ηελ ειεπζεξία 
ηνπ θαζέλα λα: 
1. Δπηιέγεη επάγγεικα θαη λα αζθεί 
νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 
2. Δθθξάδεηαη, πιεξνθνξείηαη θαη 
δεκηνπξγεί. 
3. Πξνζηαηεχεηαη απφ θάζε απζαίξε-
ηε δίσμε, ζχιιεςε ή θπιάθηζε. 
4. Αλαπηχζζεη ζπιινγηθή δξάζε 
(ζπλδηθαιηζκφο, ζπγθεληξψζεηο, 
απεξγία). 
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Ζ αηνκηθή ηδηνθηεζία 
ηηο θνηλσλίεο ηνπ 19νπ αηψλα ε 
πξνζηαζία ηεο ηδηνθηεζίαο ήηαλ 
βαζηθφ ζηνηρείν ηεο πξνζσπηθήο 
ειεπζεξίαο (νη δνχινη ζηνλ Ακεξη-
θάληθν Νφην θαη νη δνπινπάξνηθνη 
ζηελ Δπξψπε δελ είραλ ηδηνθηεζία). 
ηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο ε ηδηνθηε-
ζία είλαη πιένλ πξνζηαηεπκέλε. Σα 
πεξηζζφηεξα πληάγκαηα πξνβιέ-
πνπλ πεξηζζφηεξν πεξηπηψζεηο 

πεξηνξηζκνχ ηεο ηδηνθηεζίαο γηα 
ηηο αλάγθεο ηνπ θπζηθνχ θαη πνιη-

ηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηνπ 

γεληθνχ ζπκθέξνληνο (απαγφξεπ-
ζε νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ ζε 
αξραηνινγηθνχο ρψξνπο, δάζε θαη 
παξαιίεο, πεξηνξηζκνί ζην χςνο 
ησλ νηθνδνκψλ, πξνζηαζία ησλ 
παξαδνζηαθψλ νηθηζκψλ, 
αλαγθαζηηθέο απαιινηξηψζεηο γηα 
δηάλνημε δξφκσλ). 
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θωη.12.3 Η θιωλνπνηε- 
κέλε Νηόιπ «Καζέλαο  
έρεη δηθαίσκα ζηελ πξν- 
ζηαζία ηεο πγείαο θαη  
ηεο γελεηηθήο ηνπ ηαπηφ- 
ηεηαο. Νφκνο νξίδεη ηα 

ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία θάζε πξν-
ζψπνπ έλαληη ησλ βηνταηξηθψλ πα-
ξεκβάζεσλ» άξζξν 5 παξ. 5 πλη. 
Οη πξφζθαηεο εμειίμεηο ηεο Βηνιν-
γίαο θαη ηεο γελεηηθήο κε ηελ θισ-
λνπνίεζε θαη ηελ απνθσδηθνπνίε-
ζε ηνπ DNA δεκηνπξγνχλ 
παγθφζκηα πξνβιήκαηα Βηνεζηθήο. 
Πνιιέο αιιαγέο ζα γίλνπλ ηα 
επφκελα ρξφληα. 
 Δλεκεξσζείηε γηα ην ζέκα ζην 
κάζεκα ηεο Βηνινγίαο θαη 
ζπδεηήζηε πψο ηέηνηα ζέκαηα 
ζπλδένληαη κε ηελ πξνζηαζία ηεο 
αμηνπξέπεηαο ηνπ αλζξψπνπ. 
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Οη πξνζσπηθέο ειεπζεξίεο ηνπ 
αηφκνπ πεξηνξίδνληαη γηα ιφγνπο 
δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. Οη δψλεο 
αζθαιείαο ζηελ νδήγεζε είλαη 
ππνρξεσηηθέο ιφγν) ηνπ ηεξάζηηνπ 
νηθνλνκηθνχ θαη θνηλνηηθνχ θφζηνπο 
απφ ηα ηξνραία αηπρήκαηα. Οη 
δαθηχιηνη θαη ηα άιια κέηξα ηεο 
Σξνραίαο πεξηνξίδνπλ ηελ 
πξνζσπηθή ειεπζεξία θίλεζεο, 
πνπ θαηνρπξψλεη ην χληαγκα. 
 Να ζπδεηήζεηε ζηελ ηάμε θαη 
άιινπο ηέηνηνπο πεξηνξηζκνχο ζηηο 
πξνζσπηθέο ειεπζεξίεο. 
 

θωη.12.4 Μπνξείηε  
λα επηζθεθηείηε ηνλ  
ηνπηθφ Γήκν θαη  
ελεκεξσζείηε γηα  
πεξηνξηζκνχο ζηελ 

αλέγεξζε νηθνδνκψλ ζηελ πεξηνρή 
ζαο πνπ αθνξνχλ ην πνιηηηζηηθφ  
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θαη ην θπζηθφ πεξηβάιινλ 
(αξραηφηεηεο, παξάδνζε, 
δηαηεξεηέα, δάζε θαη παξαιίεο). 
 

Σν άζπιν ηεο θαηνηθίαο 
«Η θαηνηθία ηνπ θαζελόο είλαη 
άζπιν. Η ηδηωηηθή θαη νηθνγελεηαθή 
δωή ηνπ αηόκνπ είλαη απαξαβίαζηε» 
νξίδεη ην άξζξν 9 ηνπ πληάγκαηνο. 
Ζ θαηνηθία απνηειεί δειαδή απαξα-
βίαζην ρψξν ηνπ αηφκνπ. Ζ έξεπλα 
ζηνλ ηδησηηθφ ρψξν επηηξέπεηαη 
κφλν κε ηελ παξνπζία δηθαζηηθνχ 
εθπξνζψπνπ. Με ην δηθαίσκα απηφ 
πξνζηαηεχεηαη γεληθφηεξα ε 
ηδησηηθή δσή ηνπ αηφκνπ απφ θάζε 
παξαβίαζε, φπσο νη δπλαηφηεηεο 
παξαβίαζεο κε ηα ζχγρξνλα ειε-
θηξνληθά κέζα. Με ηελ αλαζεψξεζε 
ηνπ πληάγκαηνο ην 2001 πξνζηέ-
ζεθε θαη ηo δηθαίσκα ζηελ πξνζηα-
ζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, ηελ 
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νπνία αλέιαβε αλεμάξηεηε απφ ηελ 
θπβέξλεζε ππεξεζία (Αξρή Πξν-
ζηαζίαο Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ). 
 

θωη.12.5 Λνγφηππν Αξρήο  
Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ. Ζ  
αξρή Πξνζσπηθνχ Υαξα- 
θηήξα ιεηηνπξγεί απφ ην  
1997, κε ζθνπφ ηελ πξνζηα-

ζία ηεο ηδησηηθήο δσήο ηνπ αηφκνπ 
ζηελ θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο. 
 Μπνξείηε λα αλαδεηήζεηε 
πιεξνθνξίεο απφ ηηο ηζηνζειίδεο 
ηεο αξρήο (www.dpa.gr) θαη λα 
ελεκεξψζεηε ηελ ηάμε. 

 

Ζ αλαθνξά ζηηο αξρέο 
Γηα λα ππάξρεη ιατθή θπξηαξρία 
απαηηείηαη δηαθάλεηα ζηηο ελέξγεηεο 
ηεο Πνιηηείαο, ψζηε ν θπξίαξρνο 
ιαφο λα γλσξίδεη θαη λα θξίλεη. Γηα 
ην ιφγν απηφ ην χληαγκα 
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πξνβιέπεη ηελ ππνρξέσζε ηεο 
Γηνίθεζεο λα απαληά ζηα αηηήκαηα 
ησλ πνιηηψλ θαη λα ηνπο παξέρεη 
ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο. ε 
αληίζεηε πεξίπησζε ην χληαγκα 
πξνβιέπεη ηελ επηβνιή πξνζηίκνπ 
ζηα δηνηθεηηθά φξγαλα θαη απνδε-
κίσζε ηνπ πνιίηε. 
 Σν δηθαίσκα ηνπ πνιίηε λα ειέγ-
ρεη θαη λα επεξεάδεη ηελ Πνιηηεία, 
αζθείηαη θαη κε άιια κέζα (θνηλν-
βνπιεπηηθφο έιεγρνο, πξνβνιή 
αηηεκάησλ πνιηηψλ απφ ηνλ ηχπν 
θαη ηε ξαδηνηειεφξαζε). Ο πνιίηεο 
πνπ ζεσξεί φηη αδηθείηαη απφ ηε 
Γηνίθεζε κπνξεί λα θαηαθχγεη ζην 

πλήγνξν ηνπ Πνιίηε. Ο πλήγν-
ξνο ηνπ Πνιίηε είλαη κηα αλεμάξηεηε 
απφ ηελ Πνιηηεία αξρή, πνπ 
ιεηηνπξγεί γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ 
ζπκθεξφλησλ ησλ πνιηηψλ. 
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ΤΝΖΓΟΡΟ 
ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ 

ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΗ ΑΡΧΗ 
θωη.12.6 Σν ινγφηππν ηνπ πλεγφ-
ξνπ ηνπ Πνιίηε. Ο πλήγνξνο ηνπ 
Πνιίηε ιεηηνπξγεί ζηελ Διιάδα απφ 
ην 1998. Απνζηνιή ηνπ είλαη λα 
κεζνιαβεί κεηαμχ πνιηηψλ θαη 
δεκνζίσλ ππεξεζηψλ ζε ζέκαηα: 
παξαβάζεσλ ηεο δηνίθεζεο ζε 
βάξνο πνιηηψλ. 
 Μπνξείηε λα επηζθεθηείηε ηηο 
ηζηνζειίδεο ηνπ πλεγφξνπ 
www.synigoros.gr, λα αληιήζεηε 
πιεξνθνξίεο γηα ηηο δξαζηεξηφ-
ηεηέο ηνπ θαη λα ηηο παξνπζηάζεηε 
ζηελ ηάμε. 
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Βαζηθέο έλλνηεο καζήκαηνο 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Αηνκηθά 
Γηθαηψκαηα 

Πξνζσπηθή 
Διεπζεξία 

(απαξαβίαζηε) 

Διεπζεξία 
Πξνζσπηθφηεηαο 

Άζπιν θαηνηθίαο 
(απαξαβίαζην, 

πξνζηαζία 
πξνζσπηθψλ 
δεδνκέλσλ) 

Αηνκηθή ηδηνθηεζία 
(πεξηνξηζκφο γηα 
γεληθφ ζπκθέξνλ 

Αλαθνξά 
ζηηο αξρέο 
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Ζ ζξεζθεπηηθή ειεπζεξία 
«Η ειεπζεξία ηεο ζξεζθεπηηθήο ζπ-
λείδεζεο είλαη απαξαβίαζηε. Η από-
ιαπζε ηωλ αηνκηθώλ θαη πνιηηηθώλ 
δηθαηωκάηωλ δελ εμαξηάηαη από ηηο 
ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο θαζελόο» 
(άξζξν 13 παξ. 1 πλη.). Ζ πίζηε 
είλαη εζσηεξηθή ςπρηθή ππφζεζε. 
Γηα ην ιφγν απηφ απαγνξεχεηαη ν 
πξνζειπηηζκφο*. Σν χληαγκα θα-
ηνρπξψλεη φρη κφλνλ ηε ζξεζθεπηη-
θή ειεπζεξία (αλεμηζξεζθία) αιιά 
θαη ηε ζξεζθεπηηθή ηζφηεηα. Με 
βάζε ην χληαγκα Έιιελεο θαη 
αιινδαπνί έρνπλ: 
 ηελ ειεπζεξία λα έρνπλ ηηο 
ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο ηνπο θαη 
 

*Πξνζειπηηζκφο: Ζ νξγαλσκέλε 
πξνζπάζεηα λα πεηζζνχλ άηνκα λα 
απνδερζνχλ ζπγθεθξηκέλεο 
ζξεζθεπηηθέο ή άιιεο ηδενινγίεο. 
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λα κελ έρνπλ δηαθνξεηηθή 
αληηκεηψπηζε απφ ηελ Πνιηηεία 
εμαηηίαο ηνπ δηαθνξεηηθνχ ηνπο 
ζξεζθεχκαηνο, 
 ηελ ειεπζεξία λα αζθνχλ ειεχ-
ζεξα ηα ιαηξεπηηθά ηνπο θαζήθνληα. 
 

Ζ ειεπζεξία ηνπ Σχπνπ 
 

Οη ζχγρξνλεο θνηλσλίεο είλαη ζχλ-
ζεηεο θαη πνιχπινθεο, γηαηί απνηε-
ινχληαη απφ πνιιέο νξγαλσκέλεο 
νκάδεο (πνιηηηθέο, νηθνλνκηθέο, 
θνηλσληθέο) πνπ έρνπλ δηαθνξεηηθά 
ζπκθέξνληα ηα νπνία ζπρλά 
ζπγθξνχνληαη. ε απηέο ηηο 
ζπλζήθεο ε ειεπζεξία έθθξαζεο 
απνηειεί βαζηθφ δηθαίσκα γηαηί κε 
απηφλ ηνλ ηξφπν: 
 εθθξάδνληαη φιεο νη γλψκεο θαη 
ιεηηνπξγεί ε θνηλσλία πνιηηψλ, 
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 δηακνξθψλεηαη ε θνηλή γλψκε* ε 
νπνία ειέγρεη ηελ πνιηηηθή εμνπζία. 
Σν βαζηθφ κέζν έθθξαζεο δεκφζηαο 
γλψκεο απνηειεί ν ηχπνο. Γηα ην 
ιφγν απηφ ην χληαγκα θαηνρπξψ-
λεη ηελ ειεπζεξία ηνπ ηχπνπ 
(εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά, έληππα). 
Δηδηθά γηα ηνλ ηχπν ππάξρνπλ ζην 
χληαγκα θαη επηπιένλ εγγπήζεηο 
πνπ απαγνξεχνπλ θάζε παξέκβαζε 
ηνπ θξάηνπο (ινγνθξηζία**). 
 

*Κνηλή γλψκε: Απφςεηο, πεπνηζή-
ζεηο, κηαο θνηλφηεηαο αηφκσλ γηα 
έλα ζέκα. 
**Λνγνθξηζία: Ο πξνιεπηηθφο (πξηλ 
ηε δεκφζηα πξνβνιή) ή θαηαζηαι-
ηηθφο (κεηά ηε δεκφζηα πξνβνιή) 
έιεγρνο πνπ αζθεί ε εμνπζία ζηα 
Μ.Μ.Δ, ζηα έξγα ηνπ γξαπηνχ ιφ-
γνπ θαη ηεο ηέρλεο θαη ζηα ζεάκαηα, 
κε ζθνπφ λα εκπνδηζηεί ε δηάδνζε 
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ηδεψλ θαη πιεξνθνξηψλ αληίζεησλ 
κε ηηο επηδηψμεηο ηεο. 
 

θωη.12.7 «Η ειεπζεξία  
νδεγεί ην Λαό» Δπγ.  
Νηειαθξνπά Μνπζείν  
Λνχβξνπ, Παξίζη. «Ζ  
ειεχζεξε δηάδνζε ησλ 

ζθέςεσλ θαη ησλ γλσκψλ είλαη έλα 
απφ ηα πνιπηηκφηεξα δηθαηψκαηα 
ηνπ Αλζξψπνπ» 1789 Γαιιηθή Γηα-
θήξπμε Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ 
θαη ηνπ Πνιίηε «Καζέλαο κπνξεί λα 
εθθξάδεη θαη λα δηαδίδεη πξνθνξηθά, 
γξαπηά θαη δηα ηνπ ηχπνπ ηνπο 
ζηνραζκνχο ηνπ, ηεξψληαο ηνπο 
λφκνπο ηνπ θξάηνπο», άξζξν 14 

παξ.1 πληάγκαηνο  
 Να ζπδεηήζεηε ζηελ ηάμε ηε ζε-
καζία ηεο ειεπζεξίαο ηεο έθθξαζεο 
θαη ηνπ ηχπνπ ζηηο ζχγρξνλεο 
θνηλσλίεο πνιηηψλ. Δίλαη δηθαίσκα, 
φπσο θαηνρπξψζεθε ζηε Γαιιηθή  

46 / 112 



επαλάζηαζε, φηαλ ππήξρε ν θφβνο 
ησλ δηψμεσλ απφ ηελ απνιπηαξρία 
ή απνηειεί ππνρξέσζε ψζηε λα 
ιεηηνπξγεί νπζηαζηηθά ε 
δεκνθξαηία; Πνηα ε ζεκαζία ηεο 
θνηλήο γλψκεο ζήκεξα; 
 

Ραδηνηειεφξαζε: Ζ απαγφξεπζε 
ηεο ινγνθξηζίαο δελ ηζρχεη γηα ηνλ 
«θηλεκαηνγξάθν, ηε θσλνγξαθία, 
ηε ξαδηνθσλία θαη ηελ ηειεφξαζε» 
άξζξν 15 παξ.1 πληάγκαηνο . Ζ 
Πνιηηεία γηα ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκ-
θέξνληνο (π.ρ. πξνζηαζία παηδηθήο 
ειηθίαο) κπνξεί λα επηβάιιεη πεξην-
ξηζκνχο θαη πξνιεπηηθφ έιεγρν θαη 
γη’ απηά ηα ΜΜΔ (π.ρ. αθαηάιιειεο 
γηα παηδηά ηαηλίεο). Σνλ έιεγρν ησλ 
ξαδηνηειενπηηθψλ εθπνκπψλ έρεη 
αλαιάβεη αλεμάξηεηε απφ ηελ 
πνιηηηθή εμνπζία αξρή ην Δζληθφ 
πκβνχιην Ραδηνηειεφξαζεο. 
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Σηο θαζεκεξηλέο, πφζε ψξα ζπλνιηθά δηαβάδεηε 
εθεκεξίδα; 

 

ΔΛΛΑΓΑ 
 

ΑΓΓΛΗΑ ΔΛΒΔΣΗΑ 

Καζφινπ 
Ληγφηεξν απφ κηζή ψξα  

Απφ 
1
/2 ψξα έσο θαη 1 ψξα  

Απφ 1 έσο θαη 1 
1
/2  ψξεο  

Απφ 1
1
/2 έσο θαη 2 ψξεο  

Απφ 2 έσο 2
1
/2 ψξεο  

Απφ 2 
1
/2 έσο θαη 3 ψξεο  

Πεξηζζφηεξν απφ 3 ψξεο 
ΓΓ/ΓΑ 

64,5% 

16,1% 

12,6% 

3,1% 

1,8% 

0,8% 

0,9% 

0,5% 

- 

24,3% 

27,2% 

29,8% 

9,3% 

3,7% 

2,3% 

1,1% 

2,3% 

- 

10,1% 

36,7% 
36,3% 
10,5% 

3,1% 

2,0% 

0,2% 
0,8% 

- 
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ΗΡΛΑΝΓΗΑ 
 

ΗΠΑΝΗΑ ΗΡΑΖΛ ΝΟΡΒΖΓΗΑ ΟΛΛΑΝΓΗΑ 

12,7% 

28,8% 

29,8% 

13,3% 

5,0% 

3,3% 

1,9% 

3,9% 

1,3% 

47,5% 

22,7% 

19,9% 

5,9% 

1,5% 

0,8% 

0,3% 
0,9% 

0,5% 

30,4% 

24,4% 

24,8% 

10,6% 

4,4% 

2,1% 

1,2% 
1,6% 

0,5% 

3,6% 

29,1% 

43,9% 

14,7% 

4,8% 

2,5% 

0,5% 

6,8% 
- 

17,8% 

28,9% 

35,4% 

11,1% 

4,1% 

1,5% 

0,4% 

0,7% 

0,1% 
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ηηο πξνεγνχκελεο ζειίδεο 
θαίλεηαη ν πίλαθαο 12.2 πεγή: Πα-
λεπξσπατθή έξεπλα πνπ δηεμήγαγε 
ζηελ Διιάδα ην Διιεληθφ Κέληξν 
Κνηλσληθψλ Δξεπλψλ ην 2003, Ζ 

ίδηα έξεπλα έδεημε φηη ην 36% ησλ 

Διιήλσλ παξαθνινπζεί πεξηζζφηε-
ξν απφ 3 ψξεο ηειεφξαζε), ελψ 

π.ρ. κφλν ην 10% πεξίπνπ ησλ 
Ννξβεγψλ θαη Οιιαλδψλ. 
 Να ζπδεηήζεηε ζηελ ηάμε ηα 
απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ζε 
ζρέζε κε ηνλ ελεξγφ πνιίηε πνπ 
απαηηεί ε θνηλσλία πνιηηψλ. Πφζν 
πιεξνθνξεκέλνο κπνξεί λα είλαη 
έλαο πνιίηεο πνπ δελ δηαβάδεη 
θαζφινπ εθεκεξίδεο; 
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Βαζηθέο έλλνηεο καζήκαηνο 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.4 Σα πνιηηηθά δηθαηψκαηα 
 

Σα πνιηηηθά δηθαηψκαηα έρνπλ σο 
αληηθείκελν ηε ζπκκεηνρή ηνπ πν-
ιίηε (ιατθή θπξηαξρία). θνπφο ηνπο 
επνκέλσο είλαη λα εμαζθαιίζνπλ ηε 
ιεηηνπξγία ηνπ δεκνθξαηηθνχ 

Αηνκηθά 
Γηθαηψκαηα 

Θξεζθεπηηθή 
ειεπζεξία 

(αλεμηζξεζθία, 
ζξεζθεπηηθή 

ηζφηεηα) 

Διεπζεξία ηχπνπ 
(ειεπζεξία έθθξα-
ζεο, απαγφξεπζε 

ινγνθξηζίαο, 
έιεγρνο 

ξαδηνηειεφξαζεο) 
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πνιηηεχκαηνο, πνπ απνηειεί 
εγγχεζε γηα φια ηα δηθαηψκαηα ηνπ 
αηφκνπ. Σα πνιηηηθά δηθαηψκαηα 
θαηνρπξψλνληαη ζηα πεξηζζφηεξα 
πληάγκαηα ηνλ 19ν αηψλα θαη ζηηο 
αξρέο ηνπ 20νπ. Σα βαζηθά πνιηηηθά 
δηθαηψκαηα ησλ ειιήλσλ (θαη 
επξσπαίσλ) πνιηηψλ πνπ θαηνρπ-
ξψλεη ην χληαγκα θαη ε επξσπατθή 
λνκνζεζία είλαη: 
1. Να εθιέγνπλ ηνπο αληηπξνζψ-
πνπο ηνπο (βνπιεπηέο, επξσβνπιεπ-
ηέο, λνκάξρεο θαη δεκάξρνπο). 
2. Να εθιέγνληαη νη ίδηνη ζηα 
παξαπάλσ αμηψκαηα. 
3. Να ζπκκεηέρνπλ ζηα 
δεκνςεθίζκαηα. 
4. Να ηδξχνπλ θαη λα ζπκκεηέρνπλ 
ζηα πνιηηηθά θφκκαηα. 
5. Να δηνξίδνληαη ζηηο δεκφζηεο 
ππεξεζίεο θαη 
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6. Να δηνξίδνληαη έλνξθνη ζηηο δίθεο. 
Σν χληαγκα πξνβιέπεη γηα ηνπο 
εθηφο ρσξψλ Δπξσπατθήο Έλσζεο 
αιινδαπνχο ην πνιηηηθφ δηθαίσκα 
λα δεηνχλ πνιηηηθφ άζπιν ζηε 
ρψξα καο, εθφζνλ θαηαπηέδνληαη ή 
δηψθνληαη ζηε ρψξα ηνπο γηα ηελ 
πνιηηηθή ηνπο δξάζε. 
 

12.5 Σα θνηλσληθά δηθαηψκαηα 
 

Σα αηνκηθά δηθαηψκαηα δελ έρνπλ 
λφεκα φηαλ ζηηο βηνκεραληθέο 
θνηλσλίεο ηνπ 20νχ αηψλα κεγάινο 
αξηζκφο πνιηηψλ δεη ζε άζιηεο ζπλ-
ζήθεο. Κάησ απφ ηελ επίδξαζε ησλ 
ζνζηαιηζηηθψλ ζεσξηψλ, θαηνρπ-
ξψλεηαη ην θνηλσληθφ θξάηνο κε κηα 
δεχηεξε γεληά δηθαησκάησλ, ηα 

θνηλσληθά δηθαηψκαηα. Με απηά, ε 

Πνιηηεία αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέ-

σζε παξνρψλ ζηνπο πνιίηεο, ψζηε  
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φινη λα απνιακβάλνπλ ηα ζηνηρεη-
ψδε αγαζά. Σν χληαγκα θαηνρπ-
ξψλεη ηα θνηλσληθά δηθαηψκαηα ηεο 

παηδείαο θαη ηεο εξγαζίαο, ηεο 

πγείαο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο, ηεο 

θνηλσληθήο πξφλνηαο θαη ζηέγαζεο, 

ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ηελ 

πξνζηαζία ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηεο 

κεηξφηεηαο. 

 
12.5.1 Γηθαίωκα ηεο παηδείαο 
Ζ κφξθσζε θαη ε πλεπκαηηθή 
θαιιηέξγεηα ηνπ πνιίηε απνηεινχλ 
πξνυπνζέζεηο γηα ηελ νπζηαζηηθή 
ζπκκεηνρή ηνπ ζηα θνηλά. Δμάιινπ 
νη ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο θαη νη 
γλψζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 
εξγαζία ζήκεξα, πξνυπνζέηνπλ 
έλα βαζηθφ επίπεδν εθπαίδεπζεο 
πνιχ πςειφηεξν απφ παιαηφηεξα. 
Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο ην χληαγκα 
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πξνβιέπεη ζην άξζξν 16 παξ. 2 

«δσξεάλ παηδεία ζε φιεο ηηο 
βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο ζηα 
θξαηηθά εθπαηδεπηήξηα». Παξάιιε-

ια θαηνρπξψλεηαη ε ελληάρξνλε 
ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε θαη ε 

επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε. 
 ην πιαίζην ηεο ππνρξέσζεο γηα 
παξνρή δσξεάλ παηδείαο ζε φινπο, 
εληάζζνληαη ε δσξεάλ δηαλνκή 
βηβιίσλ, ε απαγφξεπζε θαηαβνιήο 
δηδάθηξσλ γηα ηα δεκφζηα ζρνιεία, 
ε ίδξπζε βηβιηνζεθψλ, ε ίδξπζε 
λέσλ εθπαηδεπηεξίσλ. 
 

Ζ Διιάδα είλαη ε πξψηε ρψξα πνπ 
θαηνρχξσζε ην δηθαίσκα ζηελ 
δσξεάλ παηδεία (χληαγκα 1864). 
Πνιιέο δεθαεηίεο πξηλ ηα θνηλσληθά 
δηθαηψκαηα εηζαρζνχλ ζηα 
επξσπατθά πληάγκαηα. 
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 Να ζπδεηήζεηε ζηελ ηάμε κε 
πνηφλ ηξφπν ε παηδεία βνεζά λα 
πξαγκαηνπνηεζνχλ φια ηα άιια 
δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο ηνπ 
πνιίηε (αηνκηθά, πνιηηηθά θαη 
θνηλσληθά) 

 
 

 
 
 
 
 
 
θωη.12.8 Σν γλωζηό ζύλζεκα ωλ 
Pink Floyd γξακκέλν ζην ηείρνο ηεο 
Γάδαο. ήκεξα πνιινί λένη 
εθπαηδεπηηθνί ζεζκνί 
δεκηνπξγνχληαη, φπσο ε δηα βίνπ 
θαη ε εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε, 
ην Αλνηρηφ Παλεπηζηήκην θαη ηα 
ρνιεία Γεχηεξεο Δπθαηξίαο( .Γ.Δ).  
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 Μπνξείηε λα ελεκεξσζείηε γηα 
απηνχο απφ ηηο ηζηνζειίδεο ηνπ 
ΤΠΔΠΘ www.ypepth.gr. θαη λα 
παξνπζηάζεηε ζρεηηθέο 
πιεξνθνξίεο ζηελ ηάμε. 

 

12.5.2 Γηθαίωκα ηεο εξγαζίαο 
«Η εξγαζία απνηειεί δηθαίωκα θαη 
πξνζηαηεύεηαη από ην Κξάηνο, πνπ 
κεξηκλά γηα ηε δεκηνπξγία ζπλζεθώλ 
απαζρόιεζεο...» άξζξν 22 παξ. 1 
πλη.  
 Ζ αλεξγία απνηειεί ζεκαληηθφ 
θνηλσληθφ πξφβιεκα ζε φιεο ηηο 
ζχγρξνλεο θνηλσλίεο. Ζ Πνιηηεία 

νθείιεη λα δεκηνπξγεί ζπλζήθεο 
απαζρφιεζεο γηα φια ηα άηνκα. 
Απηφ βέβαηα δε ζεκαίλεη ππνρξέ-
σζε ηεο Πνιηηείαο λα εμαζθαιίζεη 
ζε φινπο ηελ εξγαζία πνπ 
επηζπκνχλ. Καζήθνλ ηεο Πνιηηείαο 
είλαη, κέζα απφ ηελ θνηλσληθή  
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ηεο πνιηηηθή, λα κεηψζεη ηελ αλεξ-
γία θαη λα εμαζθαιίζεη ηε δπλαηφηε-
ηα απαζρφιεζεο γηα φινπο φζνπο 
επηζπκνχλ λα εξγαζζνχλ. Σα 
Πξνγξάκκαηα Δπαγγεικαηηθήο 
Καηάξηηζεο θαη νη επηδνηήζεηο 
ζέζεσλ εξγαζίαο γηα αλέξγνπο 
απνηεινχλ ηέηνηεο πξνζπάζεηεο. 
Σέινο, εθηφο απφ ηα δηθαηψκαηα 
ζην πεξηβάιινλ θαη ηελ πγεία πνπ 
ζα κειεηήζνπκε ζηελ επφκελε 
ελφηεηα, ζηα θνηλσληθά δηθαηψκαηα 

αλήθνπλ θαη ηα δηθαηψκαηα θνηλσ-
ληθήο πξφλνηαο (εηδηθέο παξνρέο ζε 
νκάδεο, φπσο νη αλάπεξνη, άλεξ-

γνη, πνιχηεθλνη), ππνρξεσηηθήο 

αζθάιηζεο φισλ ησλ εξγαδφκε-
λσλ (Η.Κ.Α, Ο.ΓΑ θ.ά.) θαη ην 

δηθαίσκα πξνζηαζίαο ηνπ γάκνπ 
θαη ηεο κεηξφηεηαο κε επηδφκαηα 
θαη άδεηεο ζηνπο εξγαδφκελνπο 
νηθνγελεηάξρεο. 
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 ΟΡΓΑΝΗΜΟ  

 ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ 

 ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ 

 ΚΑΣΑΡΣΗΖ 

 
 
 
 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΘΝΗΚΖ 
 ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ 
θωη.12.9 Οξγαληζκόο Δπαγγεικαηη-
θήο Δθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο. 
 Να ζπγθεληξψζεηε πιεξνθνξίεο 
γηα ηα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο 
ζηελ πεξηνρή ζαο. 

 

“Πνηα ζεκαζία έρεη ην άζπιν θαηνη-
θίαο γηα έλαλ άζηεγν ή ε ειεπζεξία 
γηα έλαλ ρξφληα άλεξγν”, ξσηνχλ 
φζνη ζεσξνχλ πην ζεκαληηθά ηα 
θνηλσληθά δηθαηψκαηα. “ε ηη  
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σθειεί ην νθηάσξν θαη ε ζχληαμε, 
εάλ θηλδπλεχεηο λα ππνζηείο 
βαζαληζηήξηα θαη ζηέξεζε ηεο 
ειεπζεξίαο”, απαληνχλ φζνη 
ζεσξνχλ ζεκαληηθφηεξα ηα αηνκηθά 
θαη πνιηηηθά δηθαηψκαηα.  
 ήκεξα γίλεηαη δεθηφ φηη φια ηα 
δηθαηψκαηα, αηνκηθά, πνιηηηθά θαη 
θνηλσληθά, απνηεινχλ έλα ζψκα 
δηθαησκάησλ, αθνχ θάζε δηθαίσκα 
εμαξηάηαη απφ ηελ πξνζηαζία ησλ 
ππφινηπσλ. Γη’ απηφ φια ηα 
δηθαηψκαηα ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο 
κε θχξην ζηφρν ηελ εμαζθάιηζε ηεο 
αμηνπξέπεηαο ηνπ αηφκνπ. Ο ελεξ-
γφο πνιίηεο πξέπεη λα έρεη εμαζθα-
ιίζεη ηελ ειεχζεξε αλάπηπμε ηεο 
πξνζσπηθφηεηαο ηνπ, αιιά ρξεηά-
δεηαη θαη ηελ θάιπςε ησλ βαζηθψλ 
αλαγθψλ ηνπ (βαζηθφ εηζφδεκα θαη  
εθπαίδεπζε) γηα λα κπνξεί  
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απεξίζπαζηνο λα δηαζέηεη ρξφλν 
γηα ηα θνηλά. Να ζπδεηήζεηε θαη 
άιια παξαδείγκαηα πνπ δείρλνπλ 
απηήλ ηελ αιιειεμάξηεζε 
(ζχλδεζε) ησλ δηθαησκάησλ. 

 

Βαζηθέο έλλνηεο καζήκαηνο 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πνιηηηθά 
δηθαηψκαηα 

πκκεηνρή ζε 
εθινγέο 

πκκεηνρή ζε 
δεκνςήθηζκα 

πκκεηνρή 
ζε θφκκαηα 

Γηνξηζκφο 
ζην δεκφζην 

Γηνξηζκφο 
σο ελφξθσλ 
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ηα θνηλσληθά δηθαηψκαηα πνπ 
θαηνρπξψλεη ην χληαγκα πεξηιακ-
βάλνληαη θαη ηα δηθαηψκαηα ηνπ πν-
ιίηε ζην πεξηβάιινλ θαη ηελ πγεία.  

Κνηλσληθά 
δηθαηψκαηα 

Γηθαίσκα 
εξγαζίαο 

Γηθαίσκα 
παηδείαο 

(ππνρξεσηηθή 
δσξεάλ παηδεία) 

Κνηλσληθή 
πξφλνηα θαη 
αζθάιηζε 

Πξνζηαζία 
γάκνπ θαη 

κεηξφηεηαο 
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Σα δχν απηά δηθαηψκαηα απνθηνχλ 
ζήκεξα έλαλ ηδηαίηεξν θαη δηεζλή 
ραξαθηήξα. Σα κεηαιιαγκέλα 
πξντφληα θαη νη ηνγελείο λφζνη δελ 
γλσξίδνπλ ζχλνξα, ε θαηαζηξνθή 
ησλ δαζψλ επεξεάδεη ην θιίκα 
φινπ ηνπ πιαλήηε, ελψ ε κφιπλζε 
ησλ ζαιαζζψλ θαη ηα ππξεληθά 
απφβιεηα απνηεινχλ παγθφζκηα 
πξνβιήκαηα. Γη’ απηφ άιισζηε θαη 
αληηκεησπίδνληαη απφ ηελ ειιεληθή, 
επξσπατθή θαη δηεζλή λνκνζεζία 
(βι. Κεθ.14.1). 

 

12.5.3 Πξνζηαζία ηεο πγείαο - 
Αγσγή Τγείαο 

 

Σν θνηλσληθφ δηθαίσκα ζηελ πγεία 
πεξηιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε ηεο 
πνιηηείαο λα παξέρεη ζε φινπο 
ππεξεζίεο πνπ αθνξνχλ ηελ πγεία 
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ηνπο (πξνιεπηηθέο θαη ηαηξηθέο, 
θαξκαθεπηηθέο, λνζνθνκεηαθέο). Ζ 
αζζέλεηα είλαη έλαο θίλδπλνο γηα ην 
ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ, αλεμάξηε-
ηα απφ εηζφδεκα θαη πινχην, γη’ 
απηφ ε πεξίζαιςε θαη απνθαηάζηα-
ζε ησλ αζζελψλ θαηνρπξψλνληαη 
απi ην χληαγκα σο δηθαίσκα φισλ 
(«Σν θξάηνο κεξηκλά γηα ηελ πγεία 
ησλ πνιηηψλ θαη παίξλεη εηδηθά κέ-
ηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηεο λεφηε-
ηνο, ηνπ γήξαηνο, ηεο αλαπεξίαο 
θαη γηα ηελ πεξίζαιςε ησλ 
απφξσλ» άξζξν 21 παξ. 3 πλη.). 

 Δμάιινπ ε πξφιεςε θαη ε 
έγθαηξε δηάγλσζε ηεο αζζέλεηαο 
απνηεινχλ θνηλσληθφ ζπκθέξνλ, 
γηαηί ε θαιή θαηάζηαζε ηεο πγείαο 
ηνπ θάζε πνιίηε μερσξηζηά αληαλα-
θιά θαη ηελ πξφνδν νιφθιεξεο ηεο 
θνηλσλίαο. Τπνρξέσζε ηεο πνιηηεί-
αο δελ είλαη κφλνλ ε πεξίζαιςε, 
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αιιά θαη ε πξφιεςε θαη, εθφζνλ 

ρξεηάδεηαη, ε απνθαηάζηαζε θαη 

επαλέληαμε ησλ αζζελψλ. 
 

 
 
 
 
 
 
 

θωη.12.10 Αληηθαπληζηηθή Αθίζα.  
Σν θάπληζκα κπνξεί λα πξνθαιέζεη 
θαξθίλν θαη θαξδηαγγεηαθά 
λνζήκαηα ζηνπο θαπληζηέο, ελψ 
πξνθαιεί κφληκα αλαπλεπζηηθά  
πξνβιήκαηα ζηνπο παζεηηθνχο 
θαπληζηέο θαη ζηα παηδηά. Οη 
εθζηξαηείεο θαηά ηνπ θαπλίζκαηνο 
εληάζζνληαη ζηα πξνγξάκκαηα 
πξνιεπηηθήο ηαηξηθήο. Μπνξείηε λα 
ελεκεξσζείηε γηα απηά κέζα απφ  

ΔΛΛΖΝΗΚΖ 
ΑΝΣΗΚΑΠΝΗΣΗΚΖ 

ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

ΜΖΝ ΚΑΠΝΗΕΔΣΔ 
ΠΡΟΣΑΣΔΤΔΣΔ 

ΣΑ ΠΑΗΓΗΑ Α 
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ηελ θακπάληα ηεο Δ.Δ γηα ην 
θάπληζκα απφ ην www.help-eu.int 
θαη λα νξγαλψζεηε έλα πξφγξακκα 
αγσγήο πγείαο ζην ζρνιείν ζαο. 
 

Αγσγή Τγείαο: 
Ζ πξφιεςε πξνυπνζέηεη έλαλ 
πνιίηε ελεκεξσκέλν ζε ζέκαηα 
πγείαο. Γη’ απηφ, εθηφο απφ ηηο 
εθζηξαηείεο πξνιεπηηθήο ηαηξηθήο, 
πξαγκαηνπνηνχληαη ζηα ζρνιεία 
πξνγξάκκαηα αγσγήο πγείαο. 
ηφρνο ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ 
είλαη ε επαηζζεηνπνίεζε θαη 
ελεκέξσζε ησλ καζεηψλ ζε ζέκαηα 
πγηεηλήο θαη πξφιεςεο. 
 
12.5.4 Πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιιν-

ληνο-πεξηβαιινληηθή αγωγή 
«Η πξνζηαζία ηνπ θπζηθνύ θαη πνιη-
ηηζηηθνύ πεξηβάιινληνο απνηειεί π-
πνρξέωζε ηνπ θξάηνπο θαη δηθαίωκα 
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ηνπ θαζελόο» νξίδεη ην χληαγκα 
(άξζξν 22 παξ. 1). ην πιαίζην ηεο 
θνηλσλίαο πνιηηψλ, ν πνιίηεο έρεη 
πιένλ δηθαίσκα λα ελεκεξψλεηαη 
θαη λα απαηηεί απφ ηελ πνιηηεία ηελ 
πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. πγ-
ρξφλσο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ζέ-
βεηαη θαη ν ίδηνο θαη λα πξνζηαηεχεη 
ην πεξηβάιινλ, ψζηε λα ην απνιακ-
βάλνπλ θαη νη επφκελεο γεληέο. 
 

θωη.12.11  
Greenpeace. Απφ ηηο  
ηζηνζειίδεο ηνπ  
Τπνπξγείνπ  
Πεξηβάιινληνο  
www.minenv.gr ζα 

βξείηε φινπο ηνπο πεξηβαιινληη-
θνχο θνξείο θαη νξγαλψζεηο. 
 Να ζπγθεληξψζεηε πιηθφ γηα 
επίθαηξα πεξηβαιινληηθά ζέκαηα 
θαη λα ελεκεξψζεηε ηελ ηάμε. 
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 ήκεξα ηα πξνβιήκαηα ηνπ 
πεξηβάιινληνο είλαη απφ ηα πην 
ζεκαληηθά θνηλσληθά πξνβιήκαηα 
πνπ αληηκεησπίδεη ν πιαλήηεο. 

Μπνξεί λα είλαη ηνπηθά, φπσο ε 
ξχπαλζε ησλ πδάηηλσλ πφξσλ 
απφ έλα εξγνζηάζην ή ε αηκνζθαη-
ξηθή ξχπαλζε κηαο κεγαινχπνιεο 

ή παγθφζκηα, φπσο ε ηξχπα ηνπ 
φδνληνο πνπ νδεγεί ζε θιηκαηνιν-
γηθέο κεηαβνιέο θαη κεηαλαζηεχζεηο 
πιεζπζκψλ ιφγσ ηεο μεξαζίαο. Γη’ 
απηφ είλαη απαξαίηεην λα ιεθζνχλ 
δηεζλή κέηξα πξνζηαζίαο ηνπ πεξη-
βάιινληνο, πνπ ζα δεζκεχνπλ θαη 
ηηο θπβεξλήζεηο ησλ θξαηψλ. ηε 
δηεζλή πλδηάζθεςε ηνπ Ρίν (Βξαδη-
ιία) ην 1992 γηα ην πεξηβάιινλ, 
απνθαζίζηεθε φηη ε θαηαζηξνθή 
ηνπ κπνξεί λα απνθεπρζεί κφλνλ, 
εάλ νη θνηλσλίεο αθνινπζήζνπλ ην 
κνληέιν ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο.  
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Η βηψζηκε-αεηθφξνο αλάπηπμε 
(βι. θεθ.6) απνηειεί κέξνο ηεο 
πνιηηηθήο ηεο ΔΔ, ε νπνία θαη 
επηβάιιεη πξφζηηκα ζηα θξάηε-
κέιε ηα νπνία δελ πηνζεηνχλ ηα 
απζηεξά πεξηβαιινληηθά κέηξα 
πνπ απνθαζίδνληαη ζε επξσπατθφ 
επίπεδν.  

Πεξηβαιινληηθή αγσγή 
Ζ πεξηβαιινληηθή αγσγή έρεη 
εηζαρζεί σο πξφγξακκα ζηα 
ζρνιεία κε ζθνπφ ν καζεηήο λα: 
 Γλσξίζεη ην θπζηθφ πεξηβάιινλ 
 Δπαηζζεηνπνηεζεί γηα ηα 
πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα 
 Γξαζηεξηνπνηεζεί θαη λα 
αλαδεηήζεη ιχζεηο. 
 

 

θωη.12.12 Από ηελ  
εθζηξαηεία ηεο  
Greenpeace γηα ηα 

κεηαιιαγκέλα. Οη θίλδπλνη απφ ηα  
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κεηαιιαγκέλα πξντφληα είλαη κεγά-
ινη, ππνζηεξίδνπλ νη νηθνιφγνη. 
Αληίζεηα νη ππνζηεξηθηέο ηνπο ηα 
ζεσξνχλ ιχζε γηα ην πξφβιεκα ηεο 
πείλαο πνπ καζηίδεη 800 εθαηνκκχ-
ξηα θαηνίθσλ ηνπ πιαλήηε. Έξεπλεο 
έρνπλ δείμεη φηη ηα θαζεκεξηλά απνξ-
ξίκκαηα ησλ Γπηηθψλ λνηθνθπξηψλ 
ζα αξθνχζαλ γηα λα ιχζνπλ ην 
πξφβιεκα ηεο πείλαο δηεζλψο.  
 Μπνξείηε λα ελεκεξσζείηε απφ 
ηηο ηζηνζειίδεο www.greenpeace.gr 
γηα ην πξφβιεκα θαη λα ζπδεηήζεηε 
ηα επηρεηξήκαηα ζαο ζηελ ηάμε. 
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Κηλδπλεχνπλ κε εμαθάληζε 

 1.: ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΑΜΔΡΗΚΖ 

 2.: Ππγκαία θνπθνπβάγηα 

 3.: Ο ρξπζφο βάηξαρνο έρεη ήδε 

εμαθαληζηεί 

 4.: ΔΤΡΧΠΖ 

 5.: 25% ησλ πηελψλ πηζαλφλ λα 

εμαθαληζηνχλ 

 6.: Ηζπαληθφο Απηνθξαηνξηθφο 

Αεηφο 

 7.: ΒΡΑΕΗΛΗΑ 

 8.: 2.000 είδε θπηψλ πηζαλφλ λα 

εμαθαληζηνχλ 

 9.: ΝΟΣΗΑ ΑΦΡΗΚΖ 

 10.: 30% ησλ αλζνθφξσλ 

Proteacea απεηινχληαη 
 11.: ΑΤΣΡΑΛΗΑ 

 12.: 54% ησλ εηδψλ πεηαινχδσλ 

απεηινχληαη 
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θωη. 12.13  Εσηθφο πινχηνο πνπ 
θηλδπλεχεη απφ εμαθάληζε. Έλα 
εθαηνκκχξην ρεξζαίσλ δψσλ θαη 
θπηψλ θηλδπλεχνπλ κε εμαθάληζε 
κέζα ζηα επφκελα 50 ρξφληα, ιφγσ 
ηεο ππεξζέξκαλζεο ηνπ πιαλήηε. Ζ 
«πξάζηλε ηερλνινγία», δειαδή ε 
ηερλνινγία πνπ δελ επεξεάδεη ην 
φδνλ ηεο αηκφζθαηξαο, κπνξεί λα 
απνηξέςεη ηηο ηξαγηθέο απηέο 
ζπλέπεηεο.  
 Να ζπγθεληξψζεηε πιηθφ γηα ην 
θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ πνπ 
απεηιεί ηνλ πιαλήηε. 
 

Βαζηθέο έλλνηεο καζήκαηνο 
 

Πξνζηαζία Τγείαο 
 

 Πξφιεςε 
 Πεξίζαιςε, απνθαηάζηαζε 
 Δπαλέληαμε 
 Αγσγή Τγείαο 
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Πξνζηαζία Πεξηβάιινληνο 
 
 Γηεζλήο πξνζηαζία 
 Αεηθφξνο αλάπηπμε 
 Πεξηβαιινληηθή Αγσγή 

 
 

Δξγαζίεο - δξαζηεξηφηεηεο 
1. Να ζπγθεληξψζεηε απφ ηνλ 
εκεξήζην ηχπν κηαο εβδνκάδαο 
ζρφιηα θαη άξζξα πνπ αλαθέξνληαη 
ζηα δηθαηψκαηα θαη ηηο αληίζηνηρεο 
ππνρξεψζεηο πνπ κειέηεζεο ζε απ-
ηφ ην θεθάιαην. Όιεο ηηο εκεξήζηεο 
εθεκεξίδεο ζα ηηο βξείηε θαη ζην 
δηαδίθηπν (π.ρ www.in.gr). Σν πιηθφ 
λα ην θαηαηάμεηε ζηηο θαηεγνξίεο 
δηθαησκάησλ (αηνκηθά, πνιηηηθά, 
θνηλσληθά). 
2.«Ζ νκάδα κνπ αδηθήζεθε ζηνλ 
αγψλα ηεο Κπξηαθήο θαη νη θίιαζινη 
νξγαλψζακε πνξεία δηακαξηπξίαο  
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ζην θέληξν ηεο πφιεο θαη θιείζακε 
ηνπο δξφκνπο. Γηαηί καο δηέιπζε ε 
Αζηπλνκία; Διεπζεξία δελ έρνπκε;» 
Σν δηθαίσκα πνπ πξνβάιιεη ν λένο 
ζην παξάδεηγκα απνηειεί θαηάρξε-
ζε δηθαηψκαηνο; Γξάςηε θαη άιια 
παξαδείγκαηα δηθαησκάησλ πνπ 
πξνβάιινληαη θαζεκεξηλά θαη 
θαηαγξάςηε πνηα απφ απηά 
αζθνχληαη θαηαρξεζηηθά. 
3.«Δίκαη γπλαίθα επαγγεικαηίαο 
νδεγφο, άιια νη εηαηξείεο πξνηη-
κνχλ ηνπο άληξεο νδεγνχο». Με 
βάζε πνην δηθαίσκα ε λέα έπξεπε 
λα πξνζιεθζεί; Ση κέηξα παίξλεη γη’ 
απηφ ε πνιηηεία; Δπηζθεθηείηε ηηο 
ηζηνζειίδεο ηεο Γεληθήο Γξακκαηεί-
αο Ηζφηεηαο www.isotita.gr θαη ηνπ 
Κέληξνπ Δλεκέξσζεο γηα Θέκαηα 
Ηζφηεηαο (ΚΔΘΗ) www.kethi.gr θαη 
παξνπζηάζηε παξαβηάζεηο ηνπ 
δηθαηψκαηνο ηζφηεηαο ησλ θχισλ  
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θαη ηα κέηξα πξνζηαζίαο πνπ 
ιακβάλεη ε Πνιηηεία. 
4. «Πεξπαηψ ζηελ πφιε θαη νη άιινη 
ιέλε ππνηηκεηηθά: “Ο Παθηζηαλφο”. 
Σν έρσ αθνχζεη ηφζεο πνιιέο 
θνξέο...» Να βάιεηε ηνλ εαπηφ ζαο 
ζηε ζέζε ελφο κεηαλάζηε, ελφο 
αηφκνπ κε εηδηθέο αλάγθεο, κηαο γπ-
λαίθαο άλεξγεο. Καηαγξάςηε αληί-
ζηνηρα κε ην παξάδεηγκα πηζαλά 
πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ. 
πλδέζηε ηα κε ηα αληίζηνηρα δηθαη-
ψκαηα ηνπο πνπ θαηαπαηνχληαη. 
5. «Όηαλ είζαη ζε αλαπεξηθή θαξέ-
θια δε κπνξείο λα θηλεζείο ειεχζε-
ξα ζηελ πφιε. Γελ ππάξρνπλ 
ξάκπεο ζηα θηίξηα ζηα πεδνδξφκηα 
θαη ζηα ιεσθνξεία». Έλα εθαηνκκχ-
ξην ππνινγίδνληαη ηα άηνκα κε 
αλαπεξίεο ζηε ρψξα καο. Άηνκα κε 
θηλεηηθά πξνβιήκαηα, αληθαλφηεηα 
φξαζεο, νκηιίαο, αθνήο, άηνκα κε  
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ςπρηθέο ή άιιεο ρξφληεο αζζέλεηεο. 
Να θάλεηε κηαλ έξεπλα ζηελ ηνπηθή 
ζαο θνηλφηεηα γηα ηνλ αξηζκφ απ-
ηψλ ησλ αηφκσλ. Δπηζθεθηείηε ην 
Γήκν θαη ελεκεξσζείηε γηα ηα κέηξα 
ππνζηήξημήο ηνπο. Να δηακνξθψζε-
ηε ζηελ ηάμε ζαο πξνηάζεηο 
ππνζηήξημεο ησλ αηφκσλ κε 
αλαπεξίεο θαη λα ηηο ζπδεηήζεηε. 
6. Πνηα είλαη ηα δηθαηψκαηα θαη νη 
ππνρξεψζεηο ζαο σο καζεηψλ ηνπ 
Γπκλαζίνπ; Να ελεκεξσζείηε απφ 
ηνλ Καλνληζκφ ηνπ ζρνιείνπ ζαο, 
ηνλ Καλνληζκφ Μαζεηηθψλ 
Κνηλνηήησλ θαη ηε λνκνζεζία πνπ 
ζα βξείηε ζην ζρνιείν. 
8. Απφ ηηο ηζηνζειίδεο ησλ πεξηβαι-
ινληηθψλ νξγαλψζεσλ λα ελεκε-
ξσζείηε γηα ηα επίθαηξα πεξηβαιιν-
ληηθά πξνβιήκαηα. Να επηιέμεηε 
έλα απφ απηά θαη λα γξάςεηε κηαλ  

76 / 118 



παξνπζίαζε-ελεκέξσζε γηα ηελ 
ηάμε. 
9. Οη βηφηνπνη πξνζηαηεχνληαη απφ 
ηελ πνιηηεία. Δλεκεξσζείηε γη’ 
απηνχο απφ ηηο ηζηνζειίδεο ηεο 
www.wwf.gr. Μπνξείηε λα επηζθε-
θηείηε κε νκάδα καζεηψλ έλαλ απφ 
ηνπο ειιεληθνχο βηφηνπνπο, λα ηνλ 
κειεηήζεηε, λα ελεκεξσζείηε απφ 
ηνπο ππεχζπλνπο θαη λα παξνπζηά-
ζεηε ηε κειέηε ζαο ζηελ ηνπηθή 
θνηλσλία κέζα απφ έλα πξφγξακκα 
πεξηβαιινληηθήο αγσγήο. 
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Κξηηήξην απηναμηνιφγεζεο  
ηνπ καζεηή 

Α. Σειεηψλνληαο ηε κειέηε θαη 
ζπδήηεζε ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ θαη 
εθφζνλ θνίηαμεο ηηο πεξηιήςεηο θαη 
θαηαλφεζεο ηηο θαηλνχξγηεο έλλνηεο, 
ζα πξέπεη λα κπνξείο λα απαληή-
ζεηο ζχληνκα ηηο παξαθάησ εξσηή-
ζεηο. ε φπνηεο ζπλαληάο δπζθνιία, 
ζπκβνπιέςνπ θαη πάιη ην 
αληίζηνηρν κάζεκα. 
1. Πνηα ε ζεκαζία ησλ ζεηηθψλ 
κέηξσλ γηα ηηο γπλαίθεο; Αλάθεξε 
κεξηθά. Τπάξρνπλ ηέηνηα κέηξα θαη 
γηα άιιεο θαηεγνξίεο πιεζπζκνχ; 
2. Γηαηί φηαλ ππεξαζπίδνκαη ην 
δεκνθξαηηθφ πνιίηεπκα ππεξαζπί-
δνκαη θαη ηα δηθαηψκαηά κνπ; 
3. Πνηνη λφκνη θαηνρπξψλνπλ ηα 
δηθαηψκαηά ζνπ, φηαλ βξίζθεζαη 
έμσ απφ ηελ Διιάδα;  
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4.Έρσ ην δηθαίσκα ζηελ ηδηνθηεζία 
κνπ θαη ζηε ρξήζε ησλ πφξσλ ηνπ 
θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. Πνηεο 
ππνρξεψζεηο πεξηνξίδνπλ απηά ηα 
δηθαηψκαηα; 
5. Ση ζεκαίλεη φηη φια ηα δηθαηψκαηα 
(αηνκηθά, πνιηηηθά, θνηλσληθά), 
ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο θαη 
απνηεινχλ έλα ζψκα δηθαησκάησλ; 
Γψζε παξαδείγκαηα. 
6. Ζ ηζφηεηα πνπ θαηνρπξψλεη ην 
χληαγκα είλαη αλαινγηθή. Γψζε 
παξαδείγκαηα. 
7. Τπάξρνπλ πεξηνξηζκνί ζηελ 
ειεπζεξία ηνπ ηχπνπ;  
Β. Να βάιεηο ζε θχθιν ην γξάκκα 
πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζσζηή 
απάληεζε:  
Οη βαζηθέο ππνρξεψζεηο, πνπ 
πεξηνξίδνπλ ηα δηθαηψκαηα ηνπ 
πνιίηε, είλαη: 
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α. ν ζεβαζκφο ησλ λφκσλ θαη ησλ 
δηθαησκάησλ φισλ ησλ άιισλ 
β. ε ππαθνή ζηελ θξαηηθή εμνπζία 
γ. ν ζεβαζκφο ησλ δηθαησκάησλ 
ησλ αλσηέξσλ  
Γ. Να γξάςεηο ζην θελφ αξηζηεξά 
ηεο Α΄ ηήιεο δεδνκέλσλ, ην 
γξάκκα ησλ δεδνκέλσλ ηεο Β΄ 
ηήιεο πνπ ηαηξηάδεη: 

Α 
____ απαγφξεπζε πξνζειπηηζκνχ 
____ επίδνκα πνιχηεθλνπ 
____ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε 
____ πξνζηαζία ηδησηηθήο δσήο 
____ ίδηνο κηζζφο γηα ίδηα εξγαζία 

 

Β 
α. άζπιν θαηνηθίαο 
β. δηθαίσκα εξγαζίαο 
γ. ζξεζθεπηηθή ειεπζεξία 
δ. δηθαίσκα ηζφηεηαο 
ε. δηθαίσκα θνηλσληθήο πξφλνηαο 
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Γ. Σψξα, ραξαθηήξηζε ηηο 
παξαθάησ πξνηάζεηο ζσζηέο ή 
ιαλζαζκέλεο, βάδνληαο ζε θχθιν ην 
αληίζηνηρν γξάκκα ( γηα ηηο 
ζσζηέο θαη Λ γηα ηηο ιαλζαζκέλεο) 
 

 Σα δηθαηψκαηα ηνπ αηφκνπ  
δελ έρνπλ πεξηνξηζκνχο     Λ 
 Σα αηνκηθά δηθαηψκαηα  
είλαη απαξάγξαπηα     Λ 
 Αηνκηθά δηθαηψκαηα ηζφηεηαο  
θαη ειεπζεξίαο έρνπλ κφλνλ νη 
έιιελεο πνιίηεο     Λ 
 Οη αιινδαπνί δε δηθαηνχληαη  
ίζε ακνηβή κε ηνπο έιιελεο 
ζπλαδέιθνπο ηνπο     Λ 
 Ζ παηδεία είλαη δσξεάλ  
ζε φιεο ηηο βαζκίδεο     Λ 
 Κνηλσληθφ δηθαίσκα εξγαζίαο 
είλαη ε ππνρξέσζε ηεο πνιηηείαο 
λα εμαζθαιίζεη γηα φινπο ηελ 
εξγαζία πνπ επηζπκνχλ.     Λ 

81 / 119 



 Ζ πξνζηαζία ηεο πγείαο 
πεξηιακβάλεη θαη ηελ  
επαλέληαμε ηνπ αζζελνχο.    Λ 
 «Αεηθφξνο» αλάπηπμε είλαη  
ε ζπλερήο νηθνλνκηθή αλάπηπμε 
ηεο ρψξαο.     Λ 
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13 Δπξσπατθή Έλσζε 
 

 13.1 Ίδξπζε θαη εμέιημε  

 13.2 Βαζηθνί ζεζκνί  

 13.3 Βαζηθέο πνιηηηθέο  

 13.4 Δπξσπαίνο πνιίηεο 
 

Οη έλλνηεο ηεο δεκνθξαηίαο,  
ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ, θαη ησλ 

δηθαησκάησλ πνπ κειέηεζεο ζηα θε-
θάιαηα 8 θαη 12, απνηεινχλ βαζηθέο 
έλλνηεο γηα λα θαηαλνήζεηο ηε ιεη-
ηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 
 

Μπνξείο λα δηαβάζεηο ην 
βξαβεπκέλν θφκηθ ηνπ Δπξσπατθνχ 
Κνηλνβνπιίνπ «Σν ιαβσκέλν λεξφ», 
γηα λα γλσξίζεηο ηηο δπλαηφηεηεο 
παξέκβαζεο πνπ ζνπ παξέρεη ε 
Δπξσπατθή Έλσζε. Ζ επξσπατθή 
θνπιηνχξα είλαη ζεκαληηθή 
θιεξνλνκηά ηνπ επξσπαίνπ θαη  
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παγθφζκηνπ πνιίηε. Μπνξείο λα 
δηαβάζεηο θνκκάηηα ηεο επξσπατ-
θήο ινγνηερλίαο, πνπ απνηειεί βα-
ζηθφ θνκκάηη ηεο επξσπατθήο θνπι-
ηνχξαο. Απφ ηα Νενειιεληθά ζνπ 
Αλαγλψζκαηα ζα βξεηο αληηπξνζσ-
πεπηηθά απνζπάζκαηα ζεκαληηθψλ 
επξσπαίσλ ινγνηερλψλ (αίμπεξ-
Αγγιία, Λφξθα-Ηζπαλία, Σδφυο-
Ηξιαλδία, Μπσληιαίξ-Γαιιία θ.ά. ). 
 

Ζ Δπξσπατθή Έλσζε (ΔΔ),  
είλαη έλαο νξγαληζκφο ζε  
εμέιημε, γηα απηφ θαη βξί-

ζθεηαη ζε κηα δηαδηθαζία αιιαγήο 
θαη πξνζαξκνγήο ζηα λέα δεδνκέ-
λα. Ζ πεξίνδνο 2004-2014 είλαη κηα 
πεξίνδνο ζεκαληηθψλ αιιαγψλ ζηε 
κνξθή, ηε ιεηηνπξγία θαη ηνπο ζθν-
πνχο ηεο. Ζ είζνδνο λέσλ θξαηψλ-
κειψλ, ε ςήθηζε ηνπ Δπξσπατθνχ 
πληάγκαηνο, ε δεκηνπξγία θνηλήο  
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άκπλαο θαη ζηξαηνχ, είλαη κεξηθά 
απφ ηα ζέκαηα πνπ ζεκαηνδνηνχλ 
ζεκαληηθέο αιιαγέο. Γηα λα ελεκε-
ξσζείο γηα ηηο ηειεπηαίεο εμειίμεηο 
θαη αιιαγέο, ψζηε λα ζπκπιεξψ-
ζεηο ηηο γλψζεηο πνπ ζνπ παξέρεη 
ην βηβιίν, ρξεζηκνπνίεζε ηηο 
ηζηνζειίδεο ηεο Δ.Δ. θαη ηνπ 
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ 
(www.europa.eu.int/hellas ή 
www.ee.gr, www.europarl.gr). 
Μπνξείο επίζεο λα θάλεηο ρξήζε 
θαη ηεο απεπζείαο θαη δσξεάλ 
ηειεθσληθήο γξακκήο 
πιεξνθφξεζεο γηα ζέκαηα ηεο ΔΔ 
(00800.6.7.8.9.10.11) θαη λα ιχζεηο 
ηπρφλ απνξίεο ζνπ. 
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13.1 Ίδξπζε θαη εμέιημε 
 

Ζ Δπξσπατθή Ιδέα, δειαδή ε ηδέα 
κηαο θνηλήο αλζξσπηζηηθήο Δπξψ-
πεο, ππήξμε γηα αηψλεο ην φξακα 
πνιιψλ θηινζφθσλ θαη ζηνραζηψλ 
(Καλη, Κνκέληνο, Β.Οπγθψ). Απηφ ην 

φξακα βαζηδφηαλ ηφζν ζηε γεσ-
γξαθηθή ελφηεηα ηεο Δπξσπατθήο 
Ζπείξνπ, φζν θαη ζηα ζηνηρεία πνπ 

δηακφξθσζαλ ηνλ επξσπατθφ 
πνιηηηζκφ. Παξ’ φιεο ηηο κεηαμχ 
ηνπο δηαθνξέο, φια ηα επξσπατθά 
θξάηε δηακνξθψζεθαλ ζηε βάζε 

ηνπ επξσπατθνχ δηαθσηηζκνχ, ν 
νπνίνο επεξεάζηεθε απφ ηελ 

αξραία ειιεληθή ζθέςε. Σα 
επξσπατθά θξάηε εμάιινπ, 

νξγαλψζεθαλ κε βάζε ην ξσκατθφ 
δίθαην, ελψ θαζνξηζηηθέο ππήξμαλ 
γηα φιε ηελ Δπξψπε νη επηδξάζεηο 

ηνπ ρξηζηηαληζκνχ. 
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θωη.13.1 Ο Βίθηωξ  
Οπγθώ (1802 -1885)  
είρε δηαηππώζεη ην όξα- 
κα ηωλ Ηλωκέλωλ Πν- 
ιηηεηώλ ηεο Δπξώπεο. 

 Να ζπδεηήζεηε ζηελ ηάμε ηα 
θνηλά ζηνηρεία ηνπ επξσπατθνχ 
πνιηηηζκνχ. «Κνηλφο» πνιηηηζκφο 
ζεκαίλεη «ίδηνο»; ρνιηάζηε ηελ 
πνηθηιία θαη ηνλ πινχην ησλ πνιηηη-
ζκψλ ηεο επξσπατθήο θνηλφηεηαο. 
Με πνηεο αιιαγέο λννηξνπίαο 
ζπλδέεηαη ν ξφινο ζνπ σο πνιίηε 
ηεο Δλσκέλεο Δπξψπεο, ζε ζρέζε 
κε απηφλ ηνπ έιιελα πνιίηε; 
 

 Μεηά ηηο ηξαγηθέο ζπλέπεηεο ησλ 
δχν Παγθνζκίσλ πνιέκσλ, ε 
Δπξψπε έρεη θνηλά ζπκθέξνληα 
ζηελ πνξεία ηεο νηθνλνκηθήο θαη 
θνηλσληθήο αλαζπγθξφηεζεο. ηηο 
ζπλζήθεο απηέο, επαλέξρεηαη ην 
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φξακα κηαο θνηλήο Δπξψπεο, ρσξίο 
ηνπο εζληθνχο αληαγσληζκνχο ηνπ 
παξειζφληνο. 
 Απφ ην 1950, ε Γαιιία κε ηνλ 
ππνπξγφ Δμσηεξηθψλ Ρ. νπκάλ 
πξνσζεί δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ηελ 
ίδξπζε Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο. 
πγθεθξηκέλα: 

 Σν 1951 κε ηε πλζήθε ησλ 

Παξηζίσλ ηδξχεηαη ε Δπξσπατθή 

Κνηλφηεηα Άλζξαθα θαη Υάιπβα 
(ΔΚΑΥ) κεηαμχ Γαιιίαο, Γεξκαλίαο, 
Ηηαιίαο, Βειγίνπ, Οιιαλδίαο θαη 
Λνπμεκβνχξγνπ. Ζ θνηλφηεηα πξν-
βιέπεη ηελ θνηλή εθκεηάιιεπζε ησλ 
πφξσλ άλζξαθα θαη ράιπβα γηα ηηο 
παξαπάλσ ρψξεο. Απηφ απνηειεί 
ην πξψην βήκα ηεο Δπξσπατθήο 
ελνπνίεζεο. 

 Σν 1957 κε ηε πλζήθε ηεο 
Ρψκεο πξαγκαηνπνηείηαη ε ίδξπζε 

ηεο Δπξσπατθήο Οηθνλνκηθήο Κνη-
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λφηεηαο (Δ.Ο.Κ) αλάκεζα ζηηο ίδηεο 
ρψξεο. Ζ Δπξσπατθή ελνπνίεζε 
είλαη πηα πξαγκαηηθφηεηα. 

 Σν 1992 κε ηε πλζήθε ηνπ Μάα-
ζηξηρη, φπσο απηή ζπκπιεξψλεηαη 
κε ηε πλζήθε ηνπ Άκζηεξληακ, 

ηδξχεηαη ε Δπξσπατθή Έλσζε 
(Δ.Δ.), ζηε ζέζε ηεο Δ.Ο.Κ. 
 

 

θωη.13.2 Η ζεκαία ηεο  
ΔΔ, παξακέλεη κε 12  
αζηέξηα, όζα θαη ηα  
θξάηε κέιε όηαλ  
ηδξύζεθε ην 1992. 

 Να ελεκεξσζείηε γηα ηε δηεχξπλ-
ζε απφ ηηο ηζηνζειίδεο ηεο ΔΔ 
www.ee.gr θαη λα γλσξίζεηε ηα λέα 
κέιε κέζα απφ ην θνπίδ γλψζεσλ. 
  

 ε δηάζηεκα κηζνχ αηψλα νηθν-
δφκεζεο, ε ΔΔ δελ αθνξά πιένλ 
κφλνλ ηελ νηθνλνκηθή έλσζε ησλ 
θξαηψλ κειψλ. Πεξηιακβάλεη ηελ 
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θνηλή επξσπατθή ηζαγέλεηα ησλ 
πνιηηψλ, ηελ ειεχζεξε δηαθίλεζε 
θαη εγθαηάζηαζε ηνπο ζηνλ θνηλφ 
επξσπατθφ ρψξν, ην θνηλφ λφκηζκα 
(επξψ) θαη θνηλέο πνιηηηθέο ζηελ 
αζθάιεηα, ηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή, 
ηελ παηδεία, ην πεξηβάιινλ, ηελ 
πγεία, ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, 

θαη ηέινο ην θνηλφ επξσπατθφ 
χληαγκα. Παξάιιεια κε ηε 
δηεχξπλζε ησλ πνιηηηθψλ ηεο, ε ΔΔ 
δηεπξχλεηαη θαη κε ηελ είζνδν λέσλ 
θξαηψλ-κειψλ. ηα 6 αξρηθά θξάηε 
κέιε ηεο Δ.Ο.Κ πξνζηίζεληαη 9 λέα 
κέιε θαη απφ ην 1996 κηιάκε γηα ηελ 
«Δπξψπε ησλ 15». Απφ ην 1998 
μεθηλνχλ νη δηαπξαγκαηεχζεηο 
έληαμεο 12 λέσλ ρσξψλ. Οη 10 απφ 
απηέο ηηο ρψξεο εληάρζεθαλ ζηελ 

Δ.Δ. ην Μάην ηνπ 2004. Μέρξη ην 

2009 ζα έρνπλ εληαρζεί ε Βνπι-
γαξία θαη ε Ρνπκαλία. Δμάιινπ, ην 
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2001 μεθίλεζε δηάινγνο έληαμεο ηεο 

Σνπξθίαο. Ζ πνξεία ησλ 
δηαπξαγκαηεχζεσλ εμαξηάηαη απφ 
ην βαζκφ πξνεηνηκαζίαο θάζε 
ππνςήθηαο γηα έληαμε ρψξαο. 
 

θωη. 13.3 Σν πεξη- 
βάιινλ απνηειεί  
πξνηεξαηφηεηα ηεο  
Δ.Δ. : ην ζηάδην ησλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ γηα ηελ έληαμε 
λένπ θξάηνπο-κέινπο, ε ΔΔ απαηηεί 
ηελ πξνζαξκνγή ησλ πνιηηηθψλ 
ησλ ππνςήθησλ ρσξψλ ζε απηέο 
ηεο Δ.Δ. Σν θιείζηκν ησλ κνλάδσλ 
1-4 ηνπ ππξεληθνχ εξγνζηαζίνπ 
Κνδινληνχη ζηε Βνπιγαξία, ηα ζπ-
ζηήκαηα θαζαξηζκνχ ηνπ Γνχλαβε, 
απνηεινχλ κεξηθά παξαδείγκαηα. 
 Να ζπδεηήζεηε ζηελ ηάμε πφζν 
ζεκαληηθνί είλαη απηνί νη φξνη γηα 
ηελ ελφηεηα ζηελ Δ.Δ. 
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Ζ δηαδηθαζία πξνζρψξεζεο ηεο 
Διιάδαο ζηελ Δπξσπατθή Κνηλφ-
ηεηα μεθίλεζε κε ηελ ππνγξαθή ηεο 

πκθσλίαο ησλ Αζελψλ (1961) 
θαη πξνέβιεπε δηαδηθαζίεο 
ελαξκφληζεο ηεο πνιηηηθήο ηεο 
ρψξαο κε απηήλ ηεο ΔΟΚ, δηάξθεηαο 
22 εηψλ. Ζ εθαξκνγή ηεο πκθσ-
λίαο άξρηζε ην 1962 θαη δηαθφπεθε 
ζηε δηάξθεηα ηεο δηθηαηνξίαο (1967-
1974) απφ ηελ ΔΟΚ, ιφγσ ηεο αλα-
ζηνιήο ησλ δεκνθξαηηθψλ αξρψλ 
θαη ειεπζεξηψλ απφ ην ζηξαηησηηθφ 
θαζεζηψο. Ζ λέα αίηεζε, πνπ ππν-
βάιιεηαη ην 1974, νδεγεί ζε δηα-
πξαγκαηεχζεηο θαη ηελ ππνγξαθή 

ηεο πλζήθεο Έληαμεο ηεο Διιά-
δαο ζηελ Δ.Ο.Κ ην 1979, κεηά απφ 
απφθαζε ηεο Διιεληθήο Βνπιήο κε 
απμεκέλε πιεηνςεθία (2/3). Ζ νξη-
ζηηθή έληαμε ζηελ Δπξσπατθή  
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Κνηλφηεηα πξαγκαηνπνηείηαη ην 

1981. 
 

θωη. 13.4. Η  
ππνγξαθή ηεο  
πλζήθεο έληαμεο  
ηεο Διιάδαο ζηελ  
Δ.Ο.Κ (1979) 

 

 Μέζα ζηα επφκελα ρξφληα ζα 
δνχκε ζε κηαλ Δπξσπατθή Έλσζε 
κε 28 ρψξεο, πεξηζζφηεξεο απφ 20 
γιψζζεο, έλα κνλαδηθφ θξάκα 
πνιηηηζκψλ θαη έλα αίζζεκα 
αιιειεγγχεο πνπ ζα ζπκκεξίδνληαη 
500 εθαηνκκχξηα άλζξσπνη. 
 

1957: Ίδξπζε ηεο ΔΟΚ 
κεηαμχ Γαιιίαο, Γεξκα-
λίαο, Ηηαιίαο, Βειγίνπ θαη 
Λνπμεκβνχξγνπ 
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1973: Πξνζρψξεζε 
Αγγιίαο, Ηξιαλδίαο θαη 
Γαλίαο 

 
 

1981: Πξνζρψξεζε ηεο  
Διιάδαο 

 

1986: Πξνζρψξεζε 
Ηζπαλίαο θαη 
Πνξηνγαιίαο 
 
 

1992: Πξνζρψξεζε  
πξψελ αλαηνιηθήο  
Γεξκαλίαο 
 
 

1996: Πξνζρψξεζε  
Απζηξίαο, νπεδίαο θαη  
Φηλιαλδίαο 
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2004: Πξνζρψξεζε 
Κχπξνπ, Σζερίαο, 
Δζζνλίαο, Οπγγαξίαο, 
Πνισλίαο, ινβελίαο,  

ινβαθίαο, Λεηνλίαο, Ληζνπαλίαο 
θαη Μάιηαο.  
2007: Πξνζρψξεζε Βνπιγαξίαο θαη 
Ρνπκαλίαο.  
Τπνςήθηεο ρψξεο: Σνπξθία, 
Κξναηία 
 

 
Βαζηθέο έλλνηεο καζήκαηνο 

 

 
 
 
 
 

Γεσγξαθηθή 
Δλφηεηα 

Δπξσπατθφο 
πνιηηηζκφο 

Δπξσπατθή  
Ιδέα 

Κνηλά 
πκθέξνληα 

Δπξσπατθή 
Έλσζε 

+ = 

+ = 

= 
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1951 ΔΚΑΥ πλζήθε Παξηζίσλ 
 

1957 Δ.Ο.Κ πλζήθε Ρψκεο 
 

1981 Έληαμε Διιάδαο ζηελ Δ.Ο.Κ 
 

1991-93 Δ.Δ πλζήθε Μάαζηξηρη 
 

1996 Δ.Δ ησλ 15 
 

2004 Δπξψπε ησλ 25 
 

13.2 Βαζηθνί ζεζκνί 
 

Ζ Δπξσπατθή Έλσζε (Δ.Δ) είλαη κηα 

έλσζε επξσπατθψλ θξαηψλ ηα 
νπνία, κε ηελ πξνζρψξεζή ηνπο, 
δεζκεχνληαη λα ζπλεξγάδνληαη γηα 
ηε δεκνθξαηία, ηελ νηθνλνκηθή θαη 
θνηλσληθή επεκεξία θαη ηελ εηξήλε. 
Γελ είλαη νκνζπνλδηαθφ θξάηνο, 
φπσο ε Γεξκαλία ή νη ΖΠΑ (βι. 
Κεθ.8.1), νχηε είλαη απιψο έλαο 
νξγαληζκφο ζπλεξγαζίαο θξαηψλ, 
φπσο ηα Ζλσκέλα Έζλε (βι. 
Κεθ.14.2). 
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 Ζ ζπλέλσζε απηή ησλ επξσ-

πατθψλ θξαηψλ, ζεκαίλεη φηη ηα 
θξάηε-κέιε κεηαβηβάδνπλ νξηζκέ-

λεο εμνπζίεο ηνπο (λνκνζεηηθέο, 

εθηειεζηηθέο θαη δηθαζηηθέο) ζε 

αληίζηνηρνπο θνηλνχο ζεζκνχο ηεο 
ΔΔ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν νη απνθά-
ζεηο γηα νξηζκέλα ζέκαηα θνηλνχ 
ελδηαθέξνληνο ιακβάλνληαη δεκν-
θξαηηθά ζε επξσπατθφ επίπεδν. Σα 
βαζηθά ζεζκηθά φξγαλα ηεο Δπξσ-

πατθήο Έλσζεο είλαη: ην Δπξσπατ-

θφ Κνηλνβνχιην, πνπ εθπξνζσπεί 

ηνπο πνιίηεο, ην Δπξσπατθφ 
πκβνχιην, πνπ εθπξνζσπεί ηα 

θξάηε-κέιε, ην πκβνχιην Τπνπξ-
γψλ, πνπ εθπξνζσπεί ηηο θπβεξλή-

ζεηο ησλ θξαηψλ-κειψλ, ε Δπξσ-
πατθή Δπηηξνπή, πνπ εθπξνζσπεί 
ηα ζπκθέξνληα ηεο ΔΔ θαη ην Δπξσ-
πατθφ Γηθαζηήξην. Ζ επηηξνπή, ην 
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πκβνχιην Τπνπξγψλ θαη ην Κνηλν-
βνχιην απνηεινχλ ην ιεγφκελν 

«ζεζκηθφ ηξίγσλν», ην νπνίν 
δηακνξθψλεη ηε λνκνζεζία θαη ηηο 
πνιηηηθέο πνπ εθαξκφδνληαη ζε 
νιφθιεξε ηελ Έλσζε. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Πίλαθαο 13.1 Σν ζεζκηθό Σξίγωλν.  
Ζ Δπηηξνπή πξνηείλεη λέα επξσ-
πατθή λνκνζεζία, ην πκβνχιην θαη 
ην Κνηλνβνχιην απνθαζίδνπλ. 

 

25 

ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΤΜΒΟΤΛΗΟ 

321 

732 
ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΗΟ 

98 / 123 



θωη.13.5 Κάζε ρψξα  
ηεο Δ.Δ. είλαη ειεχζε- 
ξε λα απνθαζίδεη ηελ  
εζληθή ηεο πνιηηηθή, 

π.ρ. ηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή. Ζ 
Δ.Δ. παξάιιεια, ζέηεη θνηλνχο ζηφ-
ρνπο ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο, 
εθφζνλ απαηηείηαη θαηνρχξσζε 
ηζνηηκίαο ησλ πηπρίσλ θαη θνηλά 
πξνζφληα γηα ηνπο εξγαδφκελνπο 
(π.ρ. επηκφξθσζε ζηηο λέεο 
ηερλνινγίεο, δηα βίνπ κάζεζε ). Οη 
ζηφρνη απηνί πξνσζνχληαη ζηα 
θξάηε κέιε κε αληίζηνηρεο νδεγίεο 
θαη ρξεκαηνδνηήζεηο αλάινγσλ 
πνιηηηθψλ. Ζ ΔΔ αλαιακβάλεη δξά-
ζε κφλνλ, εθφζνλ απηή είλαη πην 
απνηειεζκαηηθή απφ αληίζηνηρα 
εζληθά κέηξα. ην πιαίζην απηψλ 
ησλ δξάζεσλ απνζηέιιεη νδεγίεο 
ζηα θξάηε κέιε, ηα νπνία νθείινπλ 
λα ηηο εθαξκφδνπλ. ε αληίζεηε  
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πεξίπησζε, ε ΔΔ πξνρσξεί ζε πα-
ξαηεξήζεηο ή επηβνιή πξνζηίκσλ. 

 

«Ζ Κνηλφηεο έρεη σο απνζηνιή, κε 
ηε δεκηνπξγία κηαο θνηλήο αγνξάο 
θαη ηελ πξννδεπηηθή πξνζέγγηζε 
ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο ησλ 
θξαηψλ-κειψλ ηε ζπλερή επέθηαζε 
ηεο νηθνλνκίαο...» Άξζξν 2 ηεο 
Ηδξπηηθήο Πξάμεο ηεο Δ.Ο.Κ 
 Να ζρνιηάζεηε ζηελ ηάμε ηηο 
δηαθνξέο πνπ εληνπίδεηε κεηαμχ 
Δ.Ο.Κ θαη Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

 
Α. Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην 
Σν Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην 

αληηπξνζσπεχεη ηνπο πνιίηεο ηεο 
Έλσζεο θαη εθιέγεηαη άκεζα απφ 
απηνχο. Οη εθινγέο γηα ην Δπξσπατ-
θφ Κνηλνβνχιην δηεμάγνληαη απφ ην 

1979, θάζε πεληαεηία θαη δηθαίσκα 
ςήθνπ έρνπλ φινη νη πνιίηεο ηεο 
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ΔΔ πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζηνπο 
εθινγηθνχο θαηαιφγνπο. Σν Δπξσ-
πατθφ Κνηλνβνχιην, πνπ πξνήιζε 
απφ ηηο επξσεθινγέο ηνπ Ηνπλίνπ 
2004, εθθξάδεη ηε δεκνθξαηηθή βνχ-
ιεζε ησλ 450 εθαηνκκπξίσλ πνιη-
ηψλ ηεο Έλσζεο θαη εθπξνζσπεί 
ηα ζπκθέξνληα ηνπο ζηηο ζπδεηή-
ζεηο κε ηα άιια ζεζκηθά φξγαλα 
(Δπηηξνπή, πκβνχιην). ηελ 
ειιεληθή εθπξνζψπεζε ζπκκεηέρεη 
γηα πξψηε θνξά γπλαίθα ΑΜΔΑ κε 
θηλεηηθέο αλαπεξίεο. Οη βνπιεπηέο 
ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην δελ 
αλήθνπλ ζε εζληθέο νκάδεο, αιιά 
ζε επηά παλεπξσπατθέο πνιηηηθέο 
νκάδεο. Ζ θαηαλνκή ησλ νκάδσλ 
απηψλ ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην 
γηα ηελ πεξίνδν 2004-2009 είλαη ε 
αθφινπζε: 
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ΔΔΓ/ΒΠΑ: 39       ΔΓΓ: 19 
 

ΠΡ/ΔΔ: 42        ΦΙΛ: 66 
 

ΔΔΔ: 27                 ΛΟΙΠΑ: 66 
 

ΔΚ: 201               ΔΛΚ/ΔΓ: 276 
 

                  ΤΝΟΛΟ: 732 
 
 

 
ΔΛΚ/ΔΓ   ΔΚ 
Δπξσπατθφ  Δπξσπατθφ 
Λατθφ Κφκκα  νζηαιηζηηθφ 
(Υξηζηηαλνδ/ηεο)  Κφκκα 
 

 1 

 2 
 3  4 

 5 

 6  7  8 

 9 

 1  2 

 3  4 

 5  6 

 7  8 

 9 
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ΦΙΛ ELDR ΔΔΑ/ΒΠΑ 
Δπξσπατθφ Δλσηηθή  
Φηιειεχζεξν Αξηζηεξά 
 

 
 
ΠΡ/ΔΔ   ΔΔΔ 
Πξάζηλνη  Έλσζε γηα 
 κηα Δπξψπε 
 ησλ Δζλψλ 

ΔΔΓ 
Οκάδα γηα ηελ Δπξψπε  
ηεο Γεκνθξαηίαο θαη  
ηεο Γηαθνξάο 

 
πίλαθαο 13.2 Καηαλνκή πνιηηηθώλ 
νκάδωλ ζην Δπξωπαϊθό Κνηλνβνύιην 
ην 2004 
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θωη.13.6 Οη εγθαηα- 
ζηάζεηο ηνπ Δπξω- 
παϊθνύ Κνηλνβνπιίνπ.  
Σελ πξψηε εβδνκάδα  
θάζε κήλα ην Δπξσ-

πατθφ Κνηλνβνχιην ζπλεδξηάδεη ζε 
Οινκέιεηα ζην ηξαζβνχξγν. Οη 
ζπλεδξηάζεηο γίλνληαη ζηηο επίζε-
κεο γιψζζεο ηεο Κνηλφηεηαο (20 
γιψζζεο ην 2005), κε ηαπηφρξνλε 
δηεξκελεία.  
 Να ζπδεηήζεηε ζηελ ηάμε ηελ 
αλάγθε γλψζεο επξσπατθψλ 
γισζζψλ, γηα ηελ θαιχηεξε 
αμηνπνίεζε ησλ επθαηξηψλ πνπ καο 
παξέρεη ε Δλσκέλε Δπξψπε. 

 
Ζ εθπξνζψπεζε ησλ θξαηψλ 
κειψλ ηεο ΔΔ ζην Κνηλνβνχιην, ην 
πκβνχιην Τπνπξγψλ θαη ηελ 
Δπηηξνπή θαίλεηαη ζηνπο 
παξαθάησ πίλαθεο: 
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ΟΗ ΔΓΡΔ ΣΑ ΟΡΓΑΝΑ ΣΖ Δ.Δ. 
ΔΚ: Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην 
ΔΔ: Δπξσπατθή Δπηηξνπή 
Τ: πκβνχιην Τπνπξγψλ 
 

α/ α    Υψξα Πιεζπζκφο ΔΚ ΔΔ Τ 

1 Γεξκαλία 82.038.000 99 1 29 

2 Ζλ. Βαζίι. 59.247.000 78 1 29 

3 Γαιιία 58.966.000 78 1 29 

4 Ηηαιία 57.612.000 78 1 29 

5 Ηζπαλία 39.394.000 54 1 27 

6 Οιιαλδία 15.760.000 27 1 13 

7 Διιάδα 10.533.000 24 1 12 

8 Βέιγην 10.213.000 24 1 12 

9 Πνξηνγαιία 9.980.000 24 1 12 

10 νπεδία 8.854.000 19 1 10 

11 Απζηξία 8.082.000 18 1 10 

12 Γαλία 5.313.000 14 1 7 

13 Φηλιαλδία 5.160.000 14 1 7 

14 Ηξιαλδία 3.744.000 13 1 7 

15 Λνπμεκ- 
βνχξγν 

429.000 6 1 4 

105 / 125 



Νέα θξάηε - κέιε (2004-2009) 
16 Πνισλία 38.667.000 54 1 27 
17 Ρνπκα-

λία* 
22.489.000 (  ) (  ) (  ) 

18 Σζερία 10.290.000 24 1 12 
19 Οπγγα-

ξία 
10.092.000 24 1 12 

20 Βνπι-
γαξία* 

8.230.000 (  ) (  ) (  ) 

21 ινβα-
θία 

5.393.000 14 1 7 

22 Ληζνπ-
αλία 

3.701.000 13 1 4 

23 Λεηηνλία 2.439.000 8 1 4 
24 ινβε-

λία 
1.978.000 7 1 4 

25 Δζζνλία 1.446.000 6 1 4 
26 Κχπξνο 752.000 6 1 4 
27 Μάιηα 379.000 6 1 3 

χλνιν 481.181.000 732 25 321 

Πίλαθαο 13.3 Πεγή Δ.Δ. 2003. *Σα 
θξάηε ζα εληαρζνχλ κεηά ην 2007 
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θωη. 13.7 Μέγαξν  
Μαπξνκηράιε, Ακα- 
ιίαο 8, Αζήλα, έδξα  
ηνπ Δπξωπαϊθνύ  
Κνηλνβνπιίνπ ζηελ 

Διιάδα. 
Ζ πλζήθε ηεο Νίθαηαο (2000) θαζφ-
ξηζε έλα ζχζηεκα θαηαλνκήο ησλ 
εδξψλ ζηε δηεπξπκέλε «Δπξψπε 
ησλ 27». Με ην ζχζηεκα απηφ δελ 
ππάξρεη απφιπηε αλαινγία πιεζπ-
ζκνχ θαη εδξψλ, γηαηί θάηη ηέηνην ζα 
ήηαλ άδηθν γηα ηα κηθξφηεξα θξάηε. 
Κάζε έδξα αληηπξνζσπεχεη πιε-
ζπζκφ απφ 72.000 (Λνπμεκβνχξγν) 
έσο 826.000 (Γεξκαλία) θαηνίθνπο. 
(βι. θαη πίλαθα 13.3). Σν ζέκα ηεο 
ηζνηηκίαο ζα ζπδεηεζεί ζηελ πεξί-
πησζε πνπ ε ΔΔ πξνρσξήζεη ζε 
έλαλ ηχπν Οκνζπνλδίαο θαη ην 
Κνηλνβνχιην ζα απνηειεί ην 
λνκνζέηε ηεο. 
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θωη.13.8 To Δπξωπαϊ- 
θό Κνηλνβνύιην νξγα- 
λώλεη θάζε ρξόλν ην  
Δπξωπαϊθό Κνηλνβνύ-

ιην Νέωλ. 
 Μπνξείηε λα ελεκεξσζείηε γηα ην 
πξφγξακκα απφ ην Ίδξπκα 
Μαξαγθνπνχινπ ή ηελ ΔΔ 
(www.europarl.gr) θαη λα 
πξνεηνηκάζεηε ηε ζπκκεηνρή θαη 
ηνπ δηθνχ ζαο ζρνιείνπ. 

 

θωη. 13.9 Σν Αηηηθό  
Μεηξό ζηελ Αζήλα. Σν  
Δπξσπατθφ Κνηλνβνχ- 
ιην, ζπγρξεκαηνδφηεζε 

ηελ θαηαζθεπή ηνπ ( www.metro.gr). 
 

Οη θχξηεο αξκνδηφηεηεο ηνπ 
Κνηλνβνπιίνπ είλαη ηξεηο: 
 Αζθεί καδί κε ην πκβνχιην 

Τπνπξγψλ ηε λνκνζεηηθή εμνπζία. 
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Χο άκεζα εθιεγκέλν φξγαλν εμα-
ζθαιίδεη ην δεκνθξαηηθφ ραξαθηή-
ξα ηεο επξσπατθήο λνκνζεζίαο. 

 Αζθεί έιεγρν ζηα άιια εθιεγκέλα 
φξγαλα ηεο Δ.Δ. (π.ρ. εγθξίλεη ή 
απνξξίπηεη ην δηνξηζκφ 
Δπηηξφπσλ ). 
 Έρεη αξκνδηφηεηεο ζρεηηθέο κε ηε 

κειέηε θαη έγθξηζε ηνπ πξνυπνιν-
γηζκνχ θαη επνκέλσο επεξεάδεη θα-
ζνξηζηηθά ηηο δαπάλεο ηεο Έλσζεο. 
 Σν έξγν ηνπ Δπξσπατθνχ 
Κνηλνβνπιίνπ βνεζείηαη απφ ηηο 17 

κφληκεο Κνηλνβνπιεπηηθέο Δπηηξν-
πέο. Απηέο εθθξάδνπλ ηε γλψκε 
ηνπο γηα ηα ζέκαηα πνπ πξφθεηηαη 
λα ζπδεηήζεη ην Δπξσπατθφ 
Κνηλνβνχιην. 
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Βαζηθέο έλλνηεο καζήκαηνο  
 

 

 

 

 
Δπξσπατθφ  
Κνηλνβνχιην 
 
 

 

Β. Δπξσπατθφ πκβνχιην 
Σν Δπξσπατθφ πκβνχιην απνηε-
ιείηαη απφ ηνπο Αξρεγνχο ησλ 
θξαηψλ ή ησλ Κπβεξλήζεσλ ησλ 
θξαηψλ κειψλ ηεο Έλσζεο. πλε-
δξηάδεη κία θνξά θάζε εμάκελν θαη 
θαζνξίδεη ηνπο γεληθνχο πξνζαλα-
ηνιηζκνχο θαη πξνηεξαηφηεηεο ηεο 
ΔΔ (απφ ηελ ηζρχ ηνπ επξσπατθνχ 
πληάγκαηνο ζα ζπλεδξηάδεη θάζε 
ηξίκελν). 

Ννκνζεηηθή 
Δμνπζία 

Έιεγρνο άιισλ 
νξγάλσλ 

Πξνυπνινγηζκφο 
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θωη. 13.10 Η πλε- 
δξίαζε ηνπ Δπξω- 
παϊθνύ πκβνπιίνπ ην  
2003 ζηε Θεζζαιν-

λίθε. Σν πκβνχιην Τπνπξγψλ ηεο 
ΔΔ δελ πξέπεη λα ζπγρέεηαη κε ην 
Δπξσπατθφ πκβνχιην, ην νπνίν 
απνηειείηαη απφ φινπο ηνπο 
αξρεγνχο ησλ θξαηψλ κειψλ. Σν 
Δπξσπατθφ πκβνχιην θαζνξίδεη 
ηνπο γεληθέο πνιηηηθέο ηεο Δ.Δ., κε 
ηηο νπνίεο ηα ζεζκηθά φξγαλα ( 
Κνηλνβνχιην, πκβνχιην Τπνπξγψλ 
θαη Δπηηξνπή) δηακνξθψλνπλ ηε 
λνκνζεζία. πλεδξηάδεη θάζε 
εμάκελν ζηε ρψξα πνπ πξνεδξεχεη. 
(Σν 2006 ε Απζηξία θαη Φηλιαλδία 
αληίζηνηρα).  
 Μπνξείηε λα αληιήζεηε πιεξν-
θνξίεο θαη πιηθφ γηα ην Δπξσπατθφ 
πκβνχιην θαη ην πκβνχιην 
Τπνπξγψλ απφ ην δηαδίθηπν  

111 / 126 



(www.ee.gr απφ ην ζχλδεζκν 
«φξγαλα») θαη λα ηα παξνπζηάζεηε 
ζηελ ηάμε. 

 
Γ. πκβνχιην Τπνπξγψλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Σν πκβνχιην Τπνπξγψλ είλαη ην 
θχξην φξγαλν απνθάζεσλ ηεο ΔΔ. 
Δλψ ην Κνηλνβνχιην εθπξνζσπεί 
ηνπο πνιίηεο, ην πκβνχιην 
εθπξνζσπεί ηα θξάηε κέιε. ηηο 
ζπλεδξηάζεηο ηνπ παξεπξίζθεηαη 
έλαο ππνπξγφο γηα θάζε θξάηνο 
κέινο ηεο ΔΔ, αλάινγα κε ην ζέκα 
ζπδήηεζεο (π.ρ. ππνπξγνί 
εξγαζίαο, εάλ ζπδεηνχληαη ζέκαηα 
αλεξγίαο). Ο θάζε ππνπξγφο κε ηελ 
ςήθν ηνπ, σο κέινο ηνπ πκβνπ-
ιίνπ, εθθξάδεη ηελ Κπβέξλεζε ηνπ 
θαη είλαη ππεχζπλνο απέλαληη ζην 
εζληθφ ηνπ Κνηλνβνχιην. Οη απνθά-
ζεηο ιακβάλνληαη κε πιεηνςεθία.  
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Ο ππνπξγφο θάζε ρψξαο εθπξνζσ-
πεί ςήθνπο αλάινγεο κε ηνλ 
πιεζπζκφ ηεο (βι. πηλ. 13.3). Γηα ηηο 
απνθάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ απαη-
ηνχληαη ηνπιάρηζηνλ 232 ςήθνη 
απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ θξαηψλ 
κειψλ. Σν πκβνχιην είλαη λνκνζε-
ηηθφ φξγαλν ηεο Κνηλφηεηαο. Γηα 
έλα κεγάιν κέξνο ηεο λνκνζεζίαο, 
ην πκβνχιην «ζπλαπνθαζίδεη» κε 
ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην. Σν 
πκβνχιην παίξλεη απνθάζεηο ζε 
ζέκαηα πνπ αθνξνχλ: 
 ην ζπληνληζκφ ηεο νηθνλνκηθήο 
πνιηηηθήο ησλ θξαηψλ κειψλ 
(αλάπηπμε, αλεξγία, επελδχζεηο), 
 ηελ Κνηλή Δμσηεξηθή Πνιηηηθή θαη 
Πνιηηηθή Αζθάιεηαο ηεο ΔΈ. 
(ΚΔΠΠΑ, βι.13.3). 
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θωη.13.11 πλεδξία- 
ζε ηεο Δπηηξνπήο  
2000. Λέγεηαη ζπρλά  
φηη νη απνθάζεηο ηεο 

Δ.Δ. ιακβάλνληαη απφ φξγαλα πνπ 
είλαη απνκαθξπζκέλα απφ ηνπο 
απινχο πνιίηεο, νη νπνίνη θαη 
δχζθνια ελεκεξψλνληαη γη’ απηέο. 
Απηφ απνηειεί δεκνθξαηηθφ έιιεηκ-
κα, δειαδή έιιεηςε δεκνθξαηηθφηε-
ηαο. Γηα ηε κείσζε απηνχ ηνπ θαηλν-
κέλνπ, ε ΔΔ βειηηψλεη ηελ ελεκέξσ-
ζε ησλ πνιηηψλ κέζσ ηνπ δηαδηθηχ-
νπ, απινπνηεί ηε λνκνζεζία θαη 
εληζρχεη ηελ θνηλσλία πνιηηψλ. 

 
Γ. Δπξσπατθή Δπηηξνπή 
Ζ Δπηηξνπή είλαη ην πνιηηηθά αλε-
μάξηεην φξγαλν, πνπ εθπξνζσπεί 
ηα ζπκθέξνληα ηεο Έλσζεο. Δίλαη 
ε θηλεηήξηα δχλακε ηνπ «ζεζκηθνχ 
ηξηγψλνπ»: πξνηείλεη λνκνζεζία, 
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πξνγξάκκαηα δξάζεο θαη πνιηηηθέο 
ζην πκβνχιην Τπνπξγψλ θαη ην 
Κνηλνβνχιην θαη είλαη ππεχζπλε γηα 
ηελ πξαγκάησζε ησλ απνθάζεσλ 

ηνπο. Σα κέιε ηεο, νη επίηξνπνη, 
έλαο γηα θάζε θξάηνο κέινο (κεηά 
ηελ εθαξκνγή ηνπ επξσπατθνχ 
πληάγκαηνο 13 επίηξνπνη), 
δηνξίδνληαη απφ ηηο Κπβεξλήζεηο 
ησλ θξαηψλ θαη εγθξίλνληαη απφ ην 
Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην γηα πέληε 
ρξφληα. Οη αξκνδηφηεηεο ηεο 
Δπηηξνπήο είλαη λα: 
 πξνηείλεη λνκνζεζία ζην 
Κνηλνβνχιην θαη ην πκβνχιην, 
 δηαρεηξίδεηαη ηνλ πξνυπνινγηζκφ 
ηεο Έλσζεο, 
 εμαζθαιίδεη, καδί κε ην Δπξσπατ-
θφ Γηθαζηήξην, ηελ εθαξκνγή ηεο 
λνκνζεζίαο ζε φια ηα θξάηε, 
 εθπξνζσπεί ηελ ΔΔ ζηε δηεζλή 
ζθελή. 
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Δ. Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην 
θνπφο ηνπ Γηθαζηεξίνπ ησλ 
Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ είλαη λα 
εμαζθαιίδεη ηελ νκνηφκνξθε εθαξ-
κνγή ηεο επξσπατθήο λνκνζεζίαο 
θαη ηνπ πληάγκαηνο ζε φια ηα 
θξάηε κέιε. ε απηφ ζπκκεηέρεη 
έλαο δηθαζηήο απφ θάζε θξάηνο 
κέινο θαη είλαη αξκφδην γηα ηελ 
επίιπζε δηαθνξψλ κεηαμχ θξαηψλ 
κειψλ, κεηαμχ νξγάλσλ ηεο ΔΔ θαη 
κεηαμχ επηρεηξήζεσλ θαη πνιηηψλ. 
ην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην αλήθεη 
θαη ην Δπξσπατθφ Πξσηνδηθείν, ην 
νπνίν εθδηθάδεη ππνζέζεηο πνπ 
αθνξνχλ ηελ πξνζηαζία πνιηηψλ 
ηεο ΔΔ. 
 Σα πέληε απηά ζεζκηθά φξγαλα 
ζπκπιεξψλνληαη απφ άιια 

φξγαλα, φπσο ην Διεγθηηθφ 
πλέδξην, ην νπνίν ειέγρεη ηε 
λφκηκε δηαρείξηζε ηνπ νηθνλνκηθνχ 
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πξνυπνινγηζκνχ ηεο ΔΔ θαη ε Δπ-

ξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα, αξκφ-
δηα γηα ηε λνκηζκαηηθή πνιηηηθή θαη 

ην επξψ. πκβνπιεπηηθά φξγαλα 

είλαη ε Δπηηξνπή Πεξηθεξεηψλ θαη 

ε Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθή 

Δπηηξνπή. Δμάιινπ, πξνβιέπεηαη 

θαη ν Δπξσπαίνο Γηακεζνιαβεηήο, 
ν νπνίνο αζρνιείηαη κε θαηαγγειίεο 
πνιηηψλ γηα θαθνδηνίθεζε. 
 

θωη. 13.12 Σν Δπξω- 
παϊθό Γηθαζηήξην. Σν  
Δπξσπατθφ Γηθαζηή- 
ξην εθδηθάδεη 

πξνζθπγέο ηεο Δπηηξνπήο θαηά 
θξάηνπο κέινπο, ή κεηαμχ θξαηψλ 
κειψλ, πξνζθπγέο θαηά 
παξαιείςεσλ ησλ ηξηψλ βαζηθψλ 
νξγάλσλ ηεο ΔΔ. Δπίζεο εθδίδεη 
απνθάζεηο κεηά απφ αίηεζε ησλ  
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εζληθψλ Γηθαζηεξίσλ γηα εξκελεία 
ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ. 
 Μπνξείηε λα επηζθεθηείηε ηηο 
ηζηνζειίδεο ηεο Δ.Δ (www.ee.gr) θαη 
λα αληιήζεηε πιεξνθνξίεο γηα ην 
Δπξ. Γηθαζηήξην θαη ηα άιια φξγα-
λα. Να ηηο παξνπζηάζεηε ζηελ ηάμε. 

 

θωη.13.13 Ο Νηθεθό- 
ξνο Γηακαληνύξνο  
είλαη ν Δπξωπαίνο  
Γηακεζνιαβεηήο. 

ηνλ Δπξσπαίν Γηακεζνιαβεηή 
κπνξνχλ λα γίλνπλ θαηαγγειίεο 
θαθνδηνίθεζεο απφ φινπο ηνπο 
πνιίηεο ηεο ΔΔ. 
Πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα πάξεηε 
απφ ηελ αλνηρηή γξακκή 
πιεξνθφξεζεο ηεο ΔΔ (δσξεάλ) 
00800.6.7.8.9.10.11 θαη απφ ην 
δηαδίθηπν, ζηε δηεχζπλζε:  
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www.europa.eu.int/institutions/omb
udsman/ind ex_el.htm 

 
Βαζηθέο έλλνηεο καζήκαηνο  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.3 Βαζηθέο πνιηηηθέο 
Οη βαζηθέο πνιηηηθέο ηεο ΔΔ θαζν-

ξίδνληαη απφ ηηο Ιδξπηηθέο πλζή-
θεο (Παξηζίσλ, Ρψκεο, Μάαζηξηρη, 
Άκζηεξληακ, Νίθαηαο) θαη πεξηέρν-
ληαη ζην χληαγκα ηεο Δπξψπεο. 

Θεζκηθά 
Όξγαλα 

Δ.Δ. 

Δπξσπατθφ 
πκβνχιην 

πκβνχιην 
Τπνπξγψλ 

Δπξσπατθή 
Δπηηξνπή 

Δπξσπατθφ 
Γηθαζηήξην 
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Σν Δπξσπατθφ πκβνχιην ραξάζζεη 
ηηο γεληθέο θαηεπζχλζεηο γηα ζπγθε-
θξηκέλεο πνιηηηθέο απνθάζεηο. ηε 
ζπλέρεηα, ηα βαζηθά φξγαλα, πνπ 
κειέηεζεο ζηελ πξνεγνχκελε 
ελφηεηα, δηακνξθψλνπλ, κε βάζε 
ηηο παξαπάλσ θαηεπζχλζεηο, ηνπο 

ζπγθεθξηκέλνπο θαλνληζκνχο θαη 

νδεγίεο πνπ δεζκεχνπλ ηα θξάηε-
κέιε, ηα νπνία νθείινπλ λα 
ελαξκνλίζνπλ* ηηο πνιηηηθέο ηνπο κε 
ηηο πνιηηηθέο ηεο ΔΔ. Δηδηθφηεξα: 
 

* Δλαξκφληζε: Πξνζαξκνγή. Σα 
θξάηε κέιε νθείινπλ λα πξνζαξ-
κφδνπλ ηηο απνθάζεηο θαη ηηο εζλη-
θέο πνιηηηθέο ηνπο κε ηηο βαζηθέο 
πνιηηηθέο ηεο ΔΔ. Γη’ απηφ θαη βνε-
ζνχληαη κε νδεγίεο θαη ειέγρνληαη 
γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο (επηηξνπέο 
ειέγρνπ, πξφζηηκα, παξαπνκπή ζε 
Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην). 
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1. Οηθνλνκηθή θαη Ννκηζκαηηθή 
Πνιηηηθή(ΟΝΔ) 
Με ηε πλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη 
(1991) απνθαζίδεηαη ε Οηθνλνκηθή 
θαη Ννκηζκαηηθή Έλσζε ησλ 
θξαηψλ-κειψλ, πνπ πξνβιέπεη ηελ 

είζνδν θνηλνχ λνκίζκαηνο, ηνπ 
επξψ. ήκεξα, κε εμαίξεζε ηε 
νπεδία, Γαλία θαη Βξεηαλία, ην 
επξψ απνηειεί ην θνηλφ λφκηζκα 
γηα πεξηζζφηεξα απφ 300 
εθαηνκκχξηα επξσπαίνπο πνιίηεο. 
 Ζ ΟΝΔ πξνυπνζέηεη ηε ζηελή 
νηθνλνκηθή ζπλεξγαζία ησλ 
θξαηψλ-κειψλ. Σα φξγαλα ηεο ΔΔ 
δηακνξθψλνπλ θάζε ρξφλν γελη-

θνχο πξνζαλαηνιηζκνχο νηθνλνκη-
θήο πνιηηηθήο πνπ απνζηέιινπλ 
ζηα θξάηε-κέιε. Ζ ΔΔ ειέγρεη ηελ 
εθαξκνγή απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ 
πξνζαλαηνιηζκψλ θαη ζηηο 
θπβεξλήζεηο πνπ δελ ηνπο ηεξνχλ 
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απεπζχλεη ζπζηάζεηο θαη επηβάιιεη 

πξφζηηκα. ε πεξίπησζε πνπ θξά-
ηνο-κέινο αληηκεησπίδεη ζνβαξέο 
νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο, ε ΔΔ κπνξεί 
λα δψζεη ρξεκαηηθή ελίζρπζε. 

 

θωη. 13.14 Σν επξώ. Σελ  
1ε Ηαλνπαξίνπ 2002 ην  
επξψ, ζε κνξθή ραξην- 
λνκηζκάησλ θαη θεξ- 
κάησλ, εηζάγεηαη ζε φια 

ηα θξάηε-κέιε, θαη ζηηο 28 Φεβξνπ-
αξίνπ 2002, ηα εζληθά λνκίζκαηα 
παχνπλ λα θπθινθνξνχλ θαη 
αληηθαζίζηαληαη απφ ην εληαίν 
επξσπατθφ λφκηζκα.  
 Να ζπδεηήζεηε ζηελ ηάμε ηα 
νθέιε απφ ηελ χπαξμε ελφο θνηλνχ 
λνκίζκαηνο ζηελ ΔΔ. Μπνξείηε λα 
ελεκεξσζείηε γηα ην επξψ απφ ηηο 
ηζηνζειίδεο ηεο ΔΔ (www.ee.gr). 
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2. Κνηλσληθή Πνιηηηθή 
Με ηελ ςήθηζε ηνπ Υάξηε ζεκειησ-
δψλ Κνηλσληθψλ Γηθαησκάησλ ζηε 
πλζήθε ηνπ Άκζηεξληακ (1997), ε 

ΔΔ δηακνξθψλεη κηαλ εληαία 
επξσπατθή θνηλσληθή πνιηηηθή. Οη 
βαζηθνί ζηφρνη ηεο είλαη ε πξνψζε-
ζε κηαο θνηλσλίαο γηα φια ηα άηνκα 
θαη ε πξνεηνηκαζία φισλ γηα ηνλ 
θφζκν ηεο εξγαζίαο πνπ κεηαβάι-
ιεηαη ζε κηαλ επνρή παγθνζκηνπνί-
εζεο θαη ηερλνινγηθήο αιιαγήο. 
 Οη βαζηθέο δξάζεηο ηεο ΔΔ 
πεξηιακβάλνπλ ηελ επηκφξθσζε, 
θαηάξηηζε θαη πξνζαλαηνιηζκφ 

ησλ λέσλ θαη ησλ αλέξγσλ, ηα 
ζεηηθά κέηξα γηα ηελ απαζρφιεζε 

ησλ γπλαηθψλ θαη ησλ αηφκσλ κε 

εηδηθέο αλάγθεο, ηε δεκηνπξγία 
ζέζεσλ εξγαζίαο ζηνλ θνηλσληθφ 
ηνκέα (εζεινληηζκφο), ηε βειηίσζε 
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ησλ ππεξεζηψλ πεξίζαιςεο 
παηδηψλ θαη ειηθησκέλσλ. 
 

«Ζ ΔΔ έρεη σο απνζηνιή...λα πξνά-
γεη ζην ζχλνιν ηεο Κνηλφηεηαο... 
πςειφ επίπεδν απαζρφιεζεο θαη 
θνηλσληθήο πξνζηαζίαο, ηζφηεηα 
κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ, 
...πςειφ επίπεδν πξνζηαζίαο θαη 
βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ηνπ πεξη-
βάιινληνο, ηελ άλνδν ηνπ βηνηηθνχ 
επηπέδνπ θαη ηεο πνηφηεηαο δσήο, 
ηελ θνηλσληθή ζπλνρή θαη ηελ 
αιιειεγγχε κεηαμχ ησλ θξαηψλ 
κειψλ» Άξζξν 2 πλζήθεο γηα ηελ 
ίδξπζε ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηε-
ηαο, φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηε 
πλζήθε ηνπ Άκζηεξληακ. 
 Να ζπδεηήζεηε ζηελ ηάμε ηελ θνη-
λσληθή πνιηηηθή ηεο ΔΔ. Πνηα επξσ-
πατθά πξνγξάκκαηα γλσξίδεηε απφ 
ηελ ηνπηθή ζαο θνηλσλία, πνπ 
πξνσζνχλ απηνχο ηνπο ζηφρνπο; 
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3. Κνηλή Δμσηεξηθή Πνιηηηθή θαη 
Πνιηηηθή Αζθάιεηαο (ΚΔΠΠΑ) 
Σα θξάηε-κέιε ζπλεξγάδνληαη κε 
ζηφρν ηνλ θαζνξηζκφ κηαο θνηλήο 
ακπληηθήο πνιηηηθήο, πνπ κειινληη-
θά ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζε 
θνηλή επξσπατθή άκπλα (επξσπατ-
θφο ζηξαηφο). Δμάιινπ, γηα ηελ 
εμαζθάιηζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο 
ειεπζεξίαο ζηνλ επξσπατθφ ρψξν, 
πξνβιέπεηαη ε ζπλεξγαζία ησλ δη-
θαζηηθψλ θαη αζηπλνκηθψλ αξρψλ 
ησλ θξαηψλ κειψλ κε ηα αληίζηνηρα 
επξσπατθά φξγαλα ηελ Europol θαη 
ηελ Eurojust, ηα νπνία έρνπλ σο 
ζηφρν ηελ πάηαμε ηνπ νξγαλσκέλνπ 
εγθιήκαηνο (ιαζξεκπφξην, λαξθσ-
ηηθά, ζσκαηεκπνξία, «μέπιπκα 
ρξήκαηνο»). 
 
 
 

125 / 129 



θωη. 13.15 Σν ζήκα  
ηνπ πξνγξάκκαηνο  
equal. Ζ θνηλνηηθή  
πξσηνβνπιία “equal” 

απνηειεί εξγαιείν ηεο Δπξσπατθήο 
ηξαηεγηθήο γηα ηελ Απαζρφιεζε. 
Υξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατ-
θφ Κνηλσληθφ Σακείν θαη ζηνρεχεη 
ζηελ πεηξακαηηθή εθαξκνγή θαη 
δηάδνζε λέσλ ηξφπσλ θαηαπνιέ-
κεζεο ησλ δηαθξίζεσλ θαη ηεο αλη-
ζφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο απαζρφιε-
ζεο (πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: 
http://www.equal-greece.gr). 
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Υξεκαηνδφηεζε ησλ πνιηηηθψλ 
ηεο Δ.Δ. 

 

Οη πνιηηηθέο ηεο Δπξσπατθήο 
Έλσζεο ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηα 

θξάηε-κέιε. Σν 74% ησλ εζφδσλ 

ηεο πξνέξρεηαη: 1. απφ ηνλ Φ.Π.Α*. 

πνπ εηζπξάηηνπλ ηα θξάηε-κέιε 
απφ ηνπο θαηαλαισηέο θαη 2. απφ 
ηελ εηζθνξά θάζε θξάηνπο κέινπο, 
κε βάζε ην ζπλνιηθφ ηνπ πινχην. 
Σν πνζνζηφ απηήο ηεο εηζθνξάο 
γηα ηα 15 θξάηε κέιε ην 2000 
θαίλεηαη ζην δηπιαλφ πίλαθα 
(Πίλαθαο 13.4. Πεγή: Δπξσπατθφ 
Κνηλνβνχιην 2001) 
 

1. ΦΠΑ: Φφξνο Πξνζηηζέκελεο 
Αμίαο. Ο Φφξνο πνπ θαηαβάιιεηαη 
απφ ηνπο θαηαλαισηέο, γηα ηελ 
αγνξά πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ, ζε 
φια ηα θξάηε-κέιε ηεο Δ.Δ. 
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Υξεκαηνδφηεζε ηνπ γεληθνχ πξνυπνινγηζκνχ 2000 
αλά θξάηνο κέινο 

1 Γαλία 1,7%   

2 Γεξκαλία 24,1%   

3 Διιάδα 1,5%   

4 Ηζπαλία 7,0%   

5 Πνξηνγαιία 1,3%   

6 Γαιιία 15,9% 7 Ηξιαλδία1,1% 8 Ηηαιία 12,1% 

9  

Λνπμεκβνχξγν 

0,2% 10 

Κάησ Υψξεο  

5,9% 11 

Απζηξία 

2,4% 

12 

Ζλσκέλν 

Βαζίιεην 14,4% 13 

Φηλιαλδία 

1,4% 14 

νπεδία 

2,8% 

15 Γηάθνξα 4,3% 16 Βέιγην 3,6%   
 

7 

10 

1 

2 

3 4 
6 8 9 

11 

12 
13 14 15 

5 
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Πξνυπνινγηζκφο 2001θαηά ππνδηαίξεζε 
(ζε αλαιήςεηο ππνρξεψζεσλ, ζχλνιν 92,6 δηζ. επξψ) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B3 Καηάξηηζε, λεφηεηα 

θιπ 0,7% 

B5 Πξνζηαζία ησλ θαηα-

λαισηψλ θιπ 0,9% 

B4 Δλέξγεηα θιπ 0,3% B6 Έξεπλα θιπ 3,9% 

B0 Απνζεκαηηθά, εγγπήζεηο 1,0% 

B1 
B2 

B3 

B4 
B5 
B6 
B7 

B0 
Γηνηθεηηθέο  
δαπάλεο, θιπ 

5,0% 

Πξνεληαμηαθή  

βνήζεηα 3,4% 

Σκήκα  
Δγγπήζεσ

λ 45,0% 

Γηαξζξσηηθέο 
ελέξγεηεο θαη 

αιηεία 34,0% 
πλεξγαζία  

6,1% 
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Όπσο θαίλεηαη απφ ηνλ πίλαθα ηεο 

πξνεγνχκελεο ζειίδαο, ην 45% 

ησλ εμφδσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ* 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, δηαηίζε-
ηαη γηα ηελ γεσξγία (επηδφκαηα, 
απνδεκηψζεηο, εληζρχζεηο) θαη ην 

34% γηα δηαξζξσηηθέο ελέξγεηεο 
(ελίζρπζε ιηγφηεξν αλαπηπγκέλσλ 
πεξηνρψλ). Σν 2006 ν ζπλνιηθφο 
πξνυπνινγηζκφο αλακέλεηαη λα 
μεπεξάζεη ηα 106 δηζ. Δπξψ. 
(Πίλαθαο 13.5. Πεγή: Δπξωπαϊθό 
Κνηλνβνύιην 2001) 

 
2. Πξνυπνινγηζκφο: Σν ζχλνιν 
ησλ εζφδσλ θαη εμφδσλ ελφο 
νηθνλνκηθνχ νξγαληζκνχ ή 
θξάηνπο. 
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Βαζηθέο έλλνηεο καζήκαηνο 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

13.4 Πνιίηεο θαη Δπξσπατθή 
Έλσζε 

Μηζφ πεξίπνπ δηζεθαηνκκχξην 
πνιίηεο επξσπατθψλ θξαηψλ έρνπλ 

ζήκεξα κηα δεχηεξε ηαπηφηεηα, ηελ 
ηαπηφηεηα ηνπ επξσπαίνπ πνιίηε. 
Απηή ε ηαπηφηεηα ζεκαίλεη φηη, 
ρσξίο λα παχνπλ λα είλαη πνιίηεο 
ηνπ εζληθνχ ηνπο θξάηνπο θαη θν-
ξείο ηεο εζληθήο γιψζζαο, παξάδν-
ζεο θαη πνιηηηζκνχ, απνθηνχλ  

Κνηλή Οηθν-
λνκηθή Πνιη-
ηηθή 9 (ΟΝΔ) 

Κνηλσληθή 
Πνιηηηθή 

Αζθάιεηα 

Βαζηθέο 
Πνιηηηθέο 
Δπξσπατθήο  
Έλσζεο 
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θαη ηελ ηζαγέλεηα ηεο ΔΔ, πνπ δελ 

αληηθαζηζηά, αιιά πξνζηίζεηαη 
ζηελ εζληθή ηνπο ηζαγέλεηα* (π.ρ. 
ειιεληθή, ηηαιηθή, βειγηθή).  
  

θωη. 13.16 Ρώκε  
29.10.2004. Ο Πξσ- 
ζππνπξγφο ηεο  
Διιάδαο ππνγξάθεη  
ηε πλζήθε γηα ην 

χληαγκα ηεο Δπξψπεο. Να 
επηζθεθηείηε ηηο ηζηνζειίδεο ηεο ΔΔ 
(www.europa.eu.int/hellas) θαη λα 
αληιήζεηε πιεξνθνξίεο γηα ην 
χληαγκα ηεο Δπξψπεο. 
 

Όπσο ήδε γλσξίζακε (βι. Κεθ.8.3), 
νη ζρέζεηο ησλ πνιηηψλ κε ην 
θξάηνο, νη ππνρξεψζεηο θαη ηα 
δηθαηψκαηα ηνπο θαζνξίδνληαη απφ 
 

*Iζαγέλεηα: ν λνκηθφο δεζκφο ηνπ 
πνιίηε κε ην θξάηνο ηνπ 

132 / 130 

http://www.europa.eu.int/hellas


ην χληαγκα. Σνλ Οθηψβξην ηνπ 
2004 ζηε Ρψκε νη 25 εγέηεο ησλ 
θξαηψλ κειψλ ηεο ΔΔ ελέθξηλαλ θαη 
ππέγξαςαλ ηε πλζήθε γηα ηε ζέ-
ζπηζε πληάγκαηνο. Σν χληαγκα 

πεξηιακβάλεη ηνλ Υάξηε ησλ Θεκε-
ιησδψλ Γηθαησκάησλ ηεο ΔΔ πνπ 
είρε ςεθηζηεί ην 2000. Ο Υάξηεο, 
ζηα 54 άξζξα ηνπ, θαζνξίδεη ηηο 
ππνρξεψζεηο θαη ηα δηθαηψκαηα 
ησλ πνιηηψλ ηεο ΔΔ θαη ηηο ζρέζεηο 
ηνπο κε ηελ Έλσζε θαη νη δηαηάμεηο 
ηνπ δεζκεχνπλ φια ηα θξάηε-κέιε. 
Όινη νη πνιίηεο ησλ θξαηψλ-κειψλ 
ηεο ΔΔ, είλαη θαη πνιίηεο ηεο Έλσ-
ζεο θαη γηα ην ιφγν απηφ έρνπλ: 

 Σν δηθαίσκα ειεχζεξεο θπθιν-
θνξίαο θαη δηακνλήο ζην έδαθνο 
ησλ θξαηψλ-κειψλ. Απηφ ζεκαίλεη 
φηη κπνξνχλ λα εγθαηαζηαζνχλ ζε 
νπνηνδήπνηε θξάηνο-κέινο γηα λα 
ζπνπδάζνπλ, λα εξγαζζνχλ ή λα 
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ζπληαμηνδνηεζνχλ, φπσο αθξηβψο 
θαη νη πνιίηεο ηνπ θξάηνπο. 

 Σν δηθαίσκα λα εθιέγνπλ θαη λα 
εθιέγνληαη ζηηο εθινγέο ηνπ Δπ-
ξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαζψο θαη 
ζηηο δεκνηηθέο εθινγέο ζην θξάηνο-
κέινο πνπ θαηνηθνχλ, κε ηνπο 
ίδηνπο φξνπο πνπ ηζρχνπλ γηα ηνπο 
πνιίηεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θξάηνπο. 

 Σν δηθαίσκα λα απνιακβάλνπλ 
ζην έδαθνο ηξίηεο ρψξαο, ζηελ 
νπνία ην θξάηνο ηνπο δελ 

εθπξνζσπείηαη, ηελ πξνζηαζία 

ησλ δηπισκαηηθψλ αξρψλ άιιεο 
ρψξαο-κέινπο ηεο ΔΔ, ε νπνία 
δηαζέηεη Πξεζβεία ή πξνμελείν, ζην 
έδαθνο ηεο ηξίηεο ρψξαο. 

 Σν δηθαίσκα λα ππνβάιινπλ 
αλαθνξά ζην Δπξσπατθφ 

Κνηλνβνχιην, θαηαγγειία ζηνλ 
Δπξσπαίν Γηακεζνιαβεηή θαη ην  
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δηθαίσκα λα πξνζθεχγνπλ ζην 

Γηθαζηήξην, ζε πεξίπησζε θαηα-
πάηεζεο ησλ δηθαησκάησλ ηνπο σο 
πνιηηψλ ηεο Δ.Δ. 
 Δθηφο απφ ηα παξαπάλσ δηθαη-
ψκαηα ησλ επξσπαίσλ πνιηηψλ, ν 
Υάξηεο Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ 
ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαηνρπ-
ξψλεη θαη ηα δηθαηψκαηα ησλ πνιη-

ηψλ ζηελ ηζφηεηα θαη ηηο αηνκηθέο 
ειεπζεξίεο. Ζ θαηνρχξσζε απηψλ 
ησλ δηθαησκάησλ ηνπ επξσπαίνπ 
πνιίηε απφ ηελ ΔΔ νδήγεζε ζηελ 
αλαζεψξεζε πνιιψλ δηαηάμεσλ 
ηνπ ειιεληθνχ πληάγκαηνο ην 
2001, ψζηε λα ελαξκνληζηεί κε ην 
Υάξηε. Παξάδεηγκα ηέηνησλ αλαζε-
σξήζεσλ απνηεινχλ ε πξνζζήθε 
ηνπ δηθαηψκαηνο ζπκκεηνρήο ζηελ 

θνηλσλία ηεο ειεθηξνληθήο 
πιεξνθνξίαο, ην δηθαίσκα ζηελ 

πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ 
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δεδνκέλσλ, ε ππνρξέσζε ησλ 
δεκνζίσλ ππεξεζηψλ λα πιεξνθν-
ξνχλ ηνπο πνιίηεο, ε ππνρξέσζε 
ηνπ θξάηνπο λα πξνζηαηεχεη ην 
πεξηβάιινλ ζην πιαίζην ηεο αξρήο 

ηεο «αεηθφξνπ αλάπηπμεο» πνπ 

αθνινπζεί ε ΔΔ, ηα ζεηηθά κέηξα 

γηα ηηο επάισηεο θνηλσληθέο 
νκάδεο* (Βι. θεθ. 12.2 θαη 12.5) 
 

θωη. 13.17 πλνξηα- 
θόο έιεγρνο πεγή ΔΔ.  
Πξηλ ην 1985, ηαμηδηψ- 
ηεο θαη θνξηεγά, πε-

ξίκελαλ ψξεο γηα λα ειεγρζνχλ ζε 
θάζε εζληθφ ζχλνξν πνπ πεξλνχ-
ζαλ. Έλα απφ ηα κεγαιχηεξα 
επηηεχγκαηα ηεο ΔΔ ήηαλ ε  
 

*Δπάισηεο θνηλσληθέο νκάδεο: Οη 
θνηλσληθέο νκάδεο πνπ θηλδπλεχ-
νπλ κε θνηλσληθέο δηαθξίζεηο θαη 
απνθιεηζκφ. 

136 / 131 



δηακφξθσζε ελφο ρψξνπ ρσξίο 
ζχλνξα, κέζα ζηνλ νπνίν κπνξνχλ 
λα δηαθηλνχληαη ειεχζεξα νη 
άλζξσπνη, ηα αγαζά, νη ππεξεζίεο 
θαη ηα θεθάιαηα. Οη ρψξεο ηνπ 
έλγθελ, παίξλνληαο ην φλνκα απφ 
ηελ πφιε ηνπ Λνπμεκβνχξγνπ ζηελ 
νπνία ππνγξάθηεθε ε πκθσλία ην 
1985, πεξηιακβάλνπλ ζήκεξα ηε 
Ννξβεγία θαη Ηζιαλδία θαη φιεο ηηο 
ρψξεο ηεο Δ.Δ. εθηφο ηεο Ηξιαλδίαο 
θαη ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ. Οη 
ρψξεο απηέο ζπκθψλεζαλ λα κελ 
απαηηείηαη έιεγρνο ή ζεσξήζεηο γηα 
ηελ είζνδν θαη έμνδν ησλ πνιηηψλ 
ηεο ΔΔ. 
 

θωη. 13.18 Σν  
δηαδίθηπν ωο  
κέζν κάζεζεο,  
Σν πξφγξακκα  
eEurope είλαη  
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έλα πξφγξακκα πνπ εθαξκφδεη απφ 
ην 2000 ε ΔΔ ζηα θξάηε-κέιε κε 
ζηφρν ηελ πξνψζεζε ηνπ δηαδηθηχ-
νπ. Σν πξφγξακκα πεξηιακβάλεη ηα 
επηκέξνπο πξνγξάκκαηα eLearning, 
κε ζηφρν ηελ εθπαίδεπζε κέζσ ηνπ 
δηαδηθηχνπ, ην eHealth κε ζηφρν ηελ 
παξνρή ηαηξηθήο βνήζεηαο κέζσ 
ηνπ δηαδηθηχνπ, ην eGovernment 
(ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε) κε 
ζηφρν ηελ εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε 
κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ (π.ρ. θνξνιν-
γηθέο δειψζεηο, πιεξνθνξίεο, αηηή-
ζεηο) αιιά θαη ηελ ειεθηξνληθή ζπκ-
κεηνρή ηνπ πνιίηε ζε ηνπηθέο απν-
θάζεηο (ειεθηξνληθή δεκνθξαηία). 
 Να ζπδεηήζεηε ζηελ ηάμε απηά ηα 
κέηξα. 
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θωη.13.19 Η ΔΔ  
νξγαλώλεη  
πξνγξάκκαηα α)  
εζεινληηζκνύ  
γηα ηνπο λένπο  
ηεο Δπξώπεο. 

 Να ελεκεξσζείηε γη’ απηά απφ ηηο 
ηζηνζειίδεο ηεο ΔΔ θαη ηεο Γ.Γ.Ν.Γ 
(www.neagenia.gr),  
β) επξσπατθά εθπαηδεπηηθά πξν-
γξάκκαηα «σθξάηεο» γηα ηα ζρν-
ιεία ηεο Δπξψπεο. Να ελεκεξσζεί-
ηε (www.iky.gr) θαη λα νξγαλψζεηε 
πξφηαζε ζπκκεηνρήο θαη ηνπ δηθνχ 
ζαο ζρνιείνπ. 
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Βαζηθέο έλλνηεο καζήκαηνο 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δξγαζίεο-δξαζηεξηφηεηεο 
1. Να παξνπζηάζεηε ζηελ ηάμε 
πιεξνθνξίεο γηα ηελ ηζηνξία, ηελ 
πνιηηηθή θαη ηνλ πνιηηηζκφ γηα ηα 
25 θξάηε κέιε ηεο ΔΔ καδί κε ηηο 
ρψξεο πνπ βξίζθνληαη ζε θαζεζηψο 
έληαμεο ή θαζεζηψο δηαπξαγκαηεχ-
ζεσλ (Ρνπκαλία, Βνπιγαξία, Σνπξ-
θία). Πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα α-
ληιήζεηε θαη απφ ην δηθηπαθφ ρψξν  

Γηθαηψκαηα 
Πνιηηψλ Δ.Δ. 

Δπξσπατθή 
Ιζαγέλεηα 

Δθινγέο 
Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ 

Θεκειηψδε 
Γηθαηψκαηα 
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ηεο ΔΔ (www.europa.eu.int/hellas ή 
www.ee.gr). Ο θάζε καζεηήο λα 
παξνπζηάζεη κία ρψξα ζε κία 
θφιια ραξηί A3. ηε ζπλέρεηα λα 
αλαξηήζεηε φιν ην πιηθφ ζηνπο 
πίλαθεο αλαθνηλψζεσλ ηεο ηάμεο. 
2. Αλ θαη νη γπλαίθεο απνηεινχλ ην 

51% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχησλ 
θξαηψλ κειψλ ηεο ΔΔ, ε εθπξνζψ-
πεζή ηνπο ζην Δπξσπατθφ Κνηλν-
βνχιην ηελ πεξίνδν 1999-2004, 

αλεξρφηαλ ζε πνζνζηφ 30%. Να 
αλαδεηήζεηε ηα αληίζηνηρα πνζν-
ζηά γπλαηθείαο εθπξνζψπεζεο ζην 
επξσπατθφ θαη ζην ειιεληθφ Κνηλν-
βνχιην ζήκεξα. Να ζπγθξίλεηε θαη 
λα ζρνιηάζεηε ηηο ηπρφλ δηαθνξέο. 
3. Κάζε ρξφλν, επξσπατθέο πφιεηο 
ησλ θξαηψλ κειψλ νξίδνληαη σο 
πνιηηηζηηθέο πξσηεχνπζεο ηεο Δπ-
ξψπεο. θνπφο απηνχ ηνπ ζεζκνχ  
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ηεο ΔΔ είλαη ε πξνβνιή ησλ πνιη-
ηηζηηθψλ επηηεπγκάησλ απηψλ ησλ 
πφιεσλ θαη ε ζπλεηδεηνπνίεζε 
απφ ηνπο επξσπαίνπο πνιίηεο ηεο 
πινχζηαο θιεξνλνκηάο πνπ 
κνηξάδνληαη. Πνηεο ειιεληθέο πφιεηο 
έρνπλ επηιεγεί ζην πιαίζην απηνχ 
ηνπ ζεζκνχ κέρξη ζήκεξα; Να 
ζρνιηάζεηε ηηο ζεηηθέο ζπλέπεηεο 
ηνπ ζεζκνχ γη’ απηέο ηηο πφιεηο. 
4. Κάζε ρξφλν ε ΔΔ πξνβάιιεη έλα 
ζέκα, κε εθδειψζεηο ζε φια ηα 
θξάηε-κέιε. Πνην ζέκα πξνβάιιεη ε 
ΔΔ ηελ ηξέρνπζα ρξνληά; Να 
ζπγθεληξψζεηε πιεξνθνξίεο απφ 
ηνλ ηχπν ή ην δηαδίθηπν θαη ηνπο 
ηνπηθνχο θνξείο γηα ην ζέκα απηφ. 
5. Απφ ηελ ηνπηθή ζαο θνηλφηεηα 
θαη ηνλ ηχπν, λα ζπγθεληξψζεηε 
πιεξνθνξίεο θαη πιηθφ γηα έλα 
επξσπατθφ πξφγξακκα πνπ αθνξά  

142 / 132 



ην πεξηβάιινλ θαη εθαξκφδεηαη ζηε 
ρψξα καο. 
 

Κξηηήξην απηναμηνιφγεζεο  
ηνπ καζεηή 

Α. Σειεηψλνληαο ηε κειέηε θαη ζπ-
δήηεζε ηνπ θεθαιαίνπ θαη εθφζνλ 
θαηαλφεζεο ηηο θαηλνχξγηεο έλλνηεο, 
ζα πξέπεη λα κπνξείο λα απαληή-
ζεηο ζχληνκα ζηηο παξαθάησ 
εξσηήζεηο. ε φπνηεο ζπλαληάο 
δπζθνιία, ζπκβνπιέςνπ θαη πάιη 
ην αληίζηνηρν κάζεκα. 
1.Πνηα είλαη ηα θνηλά πνιηηηζηηθά 
ζηνηρεία πνπ ζπλδένπλ ηελ Διιάδα 
κε ηελ Δπξψπε; 
2. Πνηα είλαη ηα βαζηθά έζνδα θαη έ-
μνδα ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ΔΔ; 
3. πκπιήξσζε ηηο ιέμεηο πνπ 
εμεγνχλ ηα αξθηηθφιεμα: 

ΔΔ   Δ________  Δ________   
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ΔΟΚ  Δ________   Ο________ 
Κ________ 

ΟΝΔ  Ο________  Ν________ 
          Δ________ 
 
4. Μηα νκάδα απφ ηνπξίζηεο, πνπ 
απνηειείηαη απφ Ηηαινχο, νπεδνχο, 
Άγγινπο, Γάιινπο, Γεξκαλνχο θαη 
Γαλνχο, θηάλεη ζην αεξνδξφκην ηνπ 
ειιεληθνχ. Πνηνη απφ απηνχο ζα 
ρξεηαζηεί λα αιιάμνπλ ηα εζληθά 
ηνπο λνκίζκαηα κε επξψ; 
5.Πνηνη είλαη νη δχν βαζηθνί ζηφρνη 
ηεο εληαίαο επξσπατθήο θνηλσληθήο 
πνιηηηθήο;  
Β. Να βάιεηο ζε θχθιν ην γξάκκα 
πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζσζηή 
απάληεζε:  
1. ην πκβνχιην Τπνπξγψλ ηεο ΔΔ 
ζπκκεηέρεη απφ θάζε θξάηνο:  
α. ν αληίζηνηρνο κε ην ζέκα πνπ 
ζπδεηείηαη Τπνπξγφο 
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β. έλαο επξσβνπιεπηήο 
γ. έλαο εηδηθφο ζην ζέκα πνπ 
ζπδεηείηαη επηζηήκνλαο  
2. Μεηαμχ ησλ ρσξψλ πνπ εληάρζε-
θαλ ζηελ ΔΔ κε ηε κεγάιε δηεχξπλ-
ζε ηνπ 2004, ήηαλ: 
α. Ζ Ρσζία θαη ε Γεσξγία  
β. Ζ Μάιηα θαη ε Σζερία  
γ. Ζ νπεδία θαη ε Απζηξία  
Γ. Να γξάςεηο ζην θελφ αξηζηεξά 
ηεο Α΄ ηήιεο δεδνκέλσλ, ην γξάκ-
κα ησλ δεδνκέλσλ ηεο Β΄ ηήιεο 
πνπ ηαηξηάδεη: 

Α                              Β 
_____1957      α. έληαμε Διιάδαο  

ζηελ ΔΟΚ 
_____1981       β. ίδξπζε ΔΔ 
_____1992       γ. κεγάιε δηεχξπλζε  

ηεο ΔΔ 
_____2002        δ. αληηθαηάζηαζε  

εζληθψλ λνκηζκά- 
ησλ κε ην επξψ 
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_____2004         ε. ίδξπζε ΔΟΚ 
Γ. Σψξα, ραξαθηήξηζε ηηο 
παξαθάησ πξνηάζεηο ζσζηέο ή 
ιαλζαζκέλεο, 
1. Οη επίηξνπνη ηεο ΔΔ δηνξίδνληαη 
απφ ηηο Κπβεξλήζεηο ησλ θξαηψλ-
κειψλ 
2. ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ΔΔ 
ζπκκεηέρνπλ κε ίζεο εηζθνξέο 
φια ηα θξάηε-κέιε 
3. Οη έιιελεο επξσβνπιεπηέο ζην 
Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην 
απνηεινχλ κηαλ εζληθή νκάδα 
4. Σα θξάηε-κέιε ππνρξενχληαη λα 
αθνινπζνχλ ηνπο θαλνληζκνχο θαη 
νδεγίεο ηεο ΔΔ 
5 . Ο ζπλνξηαθφο έιεγρνο γηα ηνπο 
πνιίηεο ηεο ΔΔ έρεη θαηαξγεζεί ζε 
φια ηα θξάηε-κέιε 
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Με απφθαζε ηεο Διιεληθήο Κπβέξλεζεο 
ηα δηδαθηηθά βηβιία ηνπ Γεκνηηθνχ, ηνπ 
Γπκλαζίνπ θαη ηνπ Λπθείνπ ηππψλνληαη 
απφ ηνλ Οξγαληζκφ Δθδφζεσο Γηδαθηη-
θψλ Βηβιίσλ θαη δηαλέκνληαη δσξεάλ ζηα 
Γεκφζηα ρνιεία. Σα βηβιία κπνξεί λα 
δηαηίζεληαη πξνο πψιεζε, φηαλ θέξνπλ 
βηβιηφζεκν πξνο απφδεημε ηεο γλεζηφηε-
ηάο ηνπο. Κάζε αληίηππν πνπ δηαηίζεηαη 
πξνο πψιεζε θαη δε θέξεη βηβιηφζεκν, 
ζεσξείηαη θιεςίηππν θαη ν παξαβάηεο 
δηψθεηαη ζχκθσλα µε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 7, ηνπ Νφκνπ 1129 ηεο 15/21 
Μαξηίνπ 1946 (ΦEK 1946, 108, A΄). 
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