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ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΟΜΑΔΑ  1η                                                                           ΟΜΑΔΑ 2η  

Νιαμονιτάκη Στυλιανή                                                       Μπαγδάτογλου Ηλίας 

Μπουραζέρη Λουκία-Μαρία                                              Μπαλάνος  Δημήτριος 

Μπουραζέρη Βασιλική                                                        Λαμπούτης Άγγελος 

Λιούνης Αντώνης                                                                Μυρτάι Χρήστος 

Λεμονούδα Τριανταφυλλιά.                                                Μετσάνη  Αρμάντο 

                                                                                            Κατσαρέλος Νικόλαος 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ 3η                                                                           ΟΜΑΔΑ 4η  

Χίλα Κέβιν                                                                          Τσίμη Ουρανία 

Καλαμίδας Ιωάννης                                                            Καραγιάννη Άννα-Μαρία 

Καντρο Αρσένιος                                                                Αλεξανδρίδη Άννα 

                                                                                             Μπρονζάκη Αλεξάνδρα  

 

                                         



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 



Ορισμός της Ε.Ε  

    Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) είναι οικονομική και πολιτική ένωση είκοσι 

οκτώ ευρωπαϊκών κρατών. Ιδρύθηκε την 1η Νοεμβρίου 1993 με τη θέση σε 

ισχύ της  Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση(1992), Συνθήκη του 

Μάαστριχτ, βασιζόμενης στις τότε Ευρωπαϊκές Κοινότητες (Ευρωπαϊκή 

Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα, Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, 

Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας).   

 Θεωρείται ως η ισχυρότερη ένωση κρατών μέχρι σήμερα στην παγκόσμια 

ιστορία, με επιδιώξεις οικονομικού, πολιτικού, κοινωνικού και πολιτιστικού 

περιεχομένου.. 

 

 

 



Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ  ΕΝΩΣΗ 2014 



  ΙΣΤΟΡΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 Μετά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο μια  ενοποίηση της Ευρώπης θεωρήθηκε από 

πολλούς ως η μοναδική διαφυγή από τους πολέμους, που είχαν καταστρέψει 

την ήπειρο. Πρώτος ο Ουίνστον  Τσώρτσιλ  το 1946, πρότεινε να αναπτυχθεί 

μια  ευρωπαϊκή οικογένεια ειρηνικά, με ασφάλεια και ελευθερία.  

 Στις 9 Μαΐου 1950 ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ρομπέρ Σούμαν υπέβαλε 

μια πρόταση για κοινή διαχείριση από τη Γαλλία και τη Δυτική Γερμανία των 

βιομηχανιών του άνθρακα και του χάλυβα. Η πρόταση, γνωστή ως "Διακήρυξη 

Σούμαν", περιέγραφε το σχέδιο ως "το πρώτο συγκεκριμένο βήμα προς μια 

Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία". Η πρόταση οδήγησε στο σχηματισμό της Ευρωπαϊκή 

Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα (ΕΚΑΧ) από τη Δυτική Γερμανία, το Βέλγιο, 

τη Γαλλία, την Ιταλία, το Λουξεμβούργο και τις Κάτω Χώρες.  

 



 

 Η ( ΕΚΑΧ) ιδρύθηκε το 1952 και θεωρείται η αρχή της δημιουργίας της 

σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 Το 1958 με τις Συνθήκες της Ρώμης δημιουργήθηκαν δύο νέες Κοινότητες: 

η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ), που καθιέρωσε για πρώτη 

φορά πλήρη τελωνειακή ένωση, και η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής 

Ενέργειας (ΕΥΡΑΤΟΜ) για συνεργασία σε θέματα χρήσης πυρηνικής 

ενέργειας. 

   Το 1967 με τη Συνθήκη Συγχώνευσης οι τρεις Κοινότητες απέκτησαν μία 

ενιαία θεσμική δομή ολοκληρωμένη Παρόλα αυτά παρέμειναν νομικά 

ανεξάρτητες. 

 



 
 

 Το 1973 οι Κοινότητες διευρύνθηκαν. Το 1979 πραγματοποιήθηκαν 

οι πρώτες άμεσες εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

 

  Το 1985 έγινε μεταξύ πέντε ευρωπαϊκών κρατών (Βέλγιο, 

Γερμανία, Γαλλία, Λουξεμβούργο, Κάτω Χώρες) η Συμφωνία του 

Σένγκεν , που επέτρεψε τη σταδιακή κατάργηση των συστηματικών 

συνοριακών ελέγχων μεταξύ των συμμετεχουσών χωρών. 

 

 Το 1986 υιοθετήθηκαν η ευρωπαϊκή σημαία και η Ενιαία 

Ευρωπαϊκή Πράξη, η οποία προωθούσε την ενιαία αγορά.  

 



Οι εμπνευστές  της ΕΕ 

 
 Ουίνστον Τσόρτσιλ: 

Έκανε  έκκληση για Ηνωμένες 

Πολιτείες της Ευρώπης 

 Ζαν Μονέ: Υπήρξε  η 

ενοποιητική δύναμη για τη 

γέννηση της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 

 Ρομπέρ Σούμαν: ο αρχιτέκτονας 

του ευρωπαϊκού οικοδομήματος 

 

 



 Διαδικασία ένταξης στην ευρωπαϊκή ένωση 

 

 Προκειμένου να προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ένα κράτος πρέπει 

να τηρήσει οικονομικούς και πολιτικούς όρους, γνωστούς ως Κριτήρια 

της Κοπεγχάγης.  

 Αυτό βασικά απαιτεί μια κοσμική, δημοκρατική κυβέρνηση, κράτος 

δικαίου και αντίστοιχες κοινωνικές και θεσμικές ελευθερίες.  

 Σύμφωνα με τη Συνθήκη για την ΕΕ, κάθε κράτος-μέλος αλλά και 

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να συμφωνήσουν ομόφωνα για να 

δεχτούν  ένα νέο κράτος στην ΕΕ. 

              

 



Τα Κράτη μέλη 

  Το 1952 έξι ευρωπαϊκά κράτη ίδρυσαν την Ευρωπαϊκή Κοινότητα 

Άνθρακα και Χάλυβα (ΕΚΑΧ) και την 1η Ιανουαρίου 1958 τα ίδια 

συμμετείχαν στη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας 

(ΕΟΚ) και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας( ΕΚΑ),από 

τότε είκοσι δυο χώρες προσχώρησαν στην ΕΕ.. Σήμερα η Ευρωπαϊκή 

ένωση αποτελείται από 28 κράτη μέλη 

       

         



ΤΑ 28  ΚΡΑΤΗ ΤΗΣ  ΕΕ 



 ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΟΚ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Ε.Ε. 

 Η Ευρωπαϊκή Ένωση ιδρύθηκε επίσημα με τη  Συνθήκη του 

Μάαστριχτ την 1η Νοεμβρίου 1993. Η επόμενη τροποποιητική συνθήκη 

υπογράφηκε στο Άμστερνταμ το 1997. 

 Η Συνθήκη του Μάαστριχτ, που έλαβε το όνομά της από την 

πόλη Μάαστριχτ στην οποία υπεγράφη  1992, αποτελεί την τρίτη κατά 

σειρά θεμελιώδη συνθήκη με την οποία ολοκληρώθηκε η Ευρωπαϊκή 

Ένωση ως σύγχρονος θεσμός, ύστερα από τη  ιδρυτική Συνθήκη της 

Ρώμης (1957) και την Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη (1986). 

 

 

 



 Θεωρείται η σημαντικότερη συνθήκη της Ευρωπαϊκής ηπείρου και η 

δεύτερη  σε παγκόσμια κλίμακα μετά εκείνης της ίδρυσης του ΟΗΕ. 

  Ιστορικά δεν υπήρξε ποτέ στην παγκόσμια ιστορία παρόμοια συνθήκη με 

τόσο πλούσιο οικονομικό, πολιτικό, κοινωνικό και πολιτισμικό 

περιεχόμενο, που να διατηρούσε ταυτόχρονα και το ισότιμο των 

συμμετεχόντων κρατών. 

 



 Η Σημαία, 

 Ο Ύμνος 

 Η ημέρα της Ε.Ε 

 Το σύνθημα της Ε.Ε 

ΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΤΗΣ Ε.Ε  

 Η ΕΕ χαρακτηρίζεται από ορισμένα σύμβολα, τα γνωστότερα από τα οποία είναι  



                                               Ο ύμνος της Ε.Ε. 
 

 Η μελωδία που  συμβολίζει την ΕΕ προέρχεται από την Ενάτη Συμφωνία 

που συνέθεσε ο  Μπετόβεν , όταν μελοποίησε τους στίχους του  Σίλερ "Ωδή 

στη Χαρά«.. Το ποίημα "Ωδή στη Χαρά" εκφράζει την ιδεαλιστική άποψη  

για συναδέλφωση όλων των λαών. Χωρίς στίχους, και με την παγκόσμια 

γλώσσα της μουσικής, αυτός ο ύμνος εκφράζει τα ευρωπαϊκά ιδανικά της 

ελευθερίας, της ειρήνης και της αλληλεγγύης. 

  Ο ύμνος της ΕΕ δεν προορίζεται να αντικαταστήσει τους εθνικούς ύμνους, 

αλλά να εξυμνήσει τις κοινές αξίες των κρατών μελών της ΕΕ. 

 

 

 

 



                              Ημέρα της Ευρώπης 

   Οι ιδέες στις οποίες στηρίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση 

διατυπώθηκαν για πρώτη φορά στις 9 Μαΐου 1950 

από τον γάλλο υπουργό Εξωτερικών, Ρομπέρ 

Σούμαν. Έτσι η 9η Μαΐου εορτάζεται ως  επέτειος 

της ΕΕ. Η Ημέρα της Ευρώπης (9 Μαΐου) δίνει την 

ευκαιρία να γιορτάσουμε την ειρήνη και την 

ενότητα στην Ευρώπη.  

 Όραμά του ήταν η δημιουργία ενός υπερεθνικού 

ευρωπαϊκού οργάνου που θα διαχειριζόταν κεντρικά 

την παραγωγή άνθρακα και χάλυβα.  

 

 
 



                   Το Σύνθημα της Ε.Ε. 

 Το σύνθημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 

"Ενωμένοι στην πολυμορφία". Το σύνθημα 

αυτό τονίζει την απόφαση των Ευρωπαίων 

να ενωθούν δημιουργώντας την ΕΕ και να 

συνεργαστούν για την ειρήνη και την 

ευημερία, αποκομίζοντας ταυτόχρονα οφέλη 

από τον πολιτιστικό πλούτο, τις παραδόσεις 

και τις γλώσσες της Ευρώπη. 

         Ενωμένοι στην πολυμορφία 



                                                Η Σημαία της Ε.Ε. 

 Η σημαία τ είναι το  σύμβολο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περιέχει 12 κίτρινα 

αστέρια σε κύκλο με μπλε φόντο. Τα 

αστέρια συμβολίζουν τα ιδανικά της 

ενότητας, της αλληλεγγύης και της 

αρμονίας ανάμεσα στους λαούς της 

Ευρώπης. Ο αριθμός των αστεριών δεν 

έχει καμία σχέση με τον αριθμό των 

κρατών μελών. Ο κύκλος είναι σύμβολο 

ενότητας. 

 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

  ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ  

 

ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 



 ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ Ε.Ε 

1. Το Συμβούλιο της Ε.Ε 

2. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 

3. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

4. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή  

5. Τ ο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

6. Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο  

7. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (Ε.Κ.Τ)  

 

                             ΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ Ε.Ε  

 

1. Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής 

2.  Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων 

3. Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή 

4.  Η Επιτροπή των Περιφερειών  

 

  

  



Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (Σύνοδος κορυφής) 

  Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο  αποτελείται από 

τους αρχηγούς των κρατών μελών. Στις 

συναντήσεις τους,  συζητούν το μέλλον της Ε.Ε. 

και χαράζουν τις βασικές πολιτικές της . Το 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο «διοικείται» εκ 

περιτροπής από ένα κράτος-μέλος. Κάθε 

κράτος-μέλος προεδρεύει με τη σειρά του για 

έξι μήνες. 



Το Συμβούλιο της Ε.Ε. 

 
 Το Συμβούλιο της Ε.Ε., με έδρα τις 

Βρυξέλλες. Εκπροσωπεί τις κυβερνήσεις των 

κρατών-μελών. Αποτελείται από τους 

αρμόδιους κάθε φορά Υπουργούς των 

κρατών- μελών για τα θέματα που εξετάζει. Η 

βασική αρμοδιότητα του Συμβουλίου της 

Ε.Ε. είναι η συμμετοχή του στη θέσπιση 

του ευρωπαϊκού δικαίου. 



Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο( Η φωνή των πολιτών)  

    Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με έδρα το 

Στρασβούργο. Συγκροτείται από ευρωβουλευτές που 

εκλέγονται άμεσα για πέντε χρόνια από τους πολίτες 

των κρατών- μελών, στις ευρωεκλογές. Η βασική 

αρμοδιότητα του Ευρωκοινοβουλίου είναι η άσκηση 

της νομοθετικής εξουσίας, από κοινού με το 

Συμβούλιο. 

 Το Ευρωκοινοβούλιο ελέγχει τα άλλα όργανα της 

Ε.Ε. δηλαδή εγκρίνει ή απορρίπτει τον διορισμό των 

μελών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή ψηφίζει πρόταση 

μομφής κατά της Επιτροπής .Επίσης, μελετά και 

εγκρίνει μαζί με το Συμβούλιο τον προϋπολογισμό 

της Ε.Ε.,  

 



 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ( Προώθηση του κοινού συμφέροντος) 

  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με έδρα τις Βρυξέλλες, 

είναι  η «κυβέρνηση» ή το εκτελεστικό όργανο 

της Ε.Ε. Συγκροτείται από Επιτρόπους που 

διορίζονται από τις κυβερνήσεις των κρατών-

μελών με πενταετή θητεία.. Η Επιτροπή είναι 

ανεξάρτητο όργανο και αποτελεί 

«θεματοφύλακα» της ευρωπαϊκής νομοθεσίας,. 

  Η Επιτροπή είναι επίσης το εκτελεστικό όργανο 

της Ε.Ε., υλοποιεί δηλαδή τις αποφάσεις του 

Συμβουλίου και του Ευρωκοινοβουλίου και 

διαχειρίζεται τους οικονομικούς πόρους της . Η 

Επιτροπή, τέλος, εκπροσωπεί την Ε.Ε. σε διεθνές 

επίπεδο . 



     Το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(προάσπιση του νόμου)  

      Το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων, με έδρα το 

Λουξεμβούργο απαρτίζεται από 

έναν δικαστή από κάθε χώρα-

μέλος, με εξαετή θητεία. Οι 

αποφάσεις του έχουν δεσμευτική 

ισχύ τόσο για τα θεσμικά όργανα 

της Ε.Ε. όσο και για τα κράτη-

μέλη. 



       Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (Τα χρήματα σας πιάνουν τόπο) 

   Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό 

Συνέδριο με έδρα το Λουξεμβούργο, 

ελέγχει αν εκτελείται σωστά ο 

προϋπολογισμός της Ε.Ε, αν δηλαδή 

χρησιμοποιούνται σωστά οι πόροι της 

Ε.Ε., και εκδίδει μια ετήσια αναφορά. 

  



Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (Ε.Κ.Τ) 

 Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 

(Ε.Κ.Τ.)  με έδρα την Φραγκφούρτη,  

είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση του 

ευρώ και της νομισματικής πολιτικής 

της Ένωσης.  

  Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 

(Ε.Τ.Ε.) είναι το χρηματοπιστωτικό 

όργανο της Ε.Ε. με τρίτες χώρες ή 

διεθνείς οργανισμούς. 



   Ο Διαμεσολαβητής  
  Ο Ευρωπαίος 

Διαμεσολαβητής  εξετάζει 

καταγγελίες για κακοδιοίκηση 

από τα θεσμικά όργανα και τις 

υπηρεσίες της Ε.Ε. 

 

Ο  Επόπτης Προστασίας Δεδομένων  

 Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας 

Δεδομένων (Ε.Ε.Π.Δ.) μεριμνά για 

τη διαφύλαξη των προσωπικών 

δεδομένων. 

 

Οικονομική και Κοινωνική 

Επιτροπή 

  Η Ευρωπαϊκή Οικονομική 

και Κοινωνική Επιτροπή 

(Ε.Ο.Κ.Ε.)  αποτελεί τη φωνή 

της κοινωνίας των πολιτών. 

Επιτροπή των Περιφερειών  

 Η Επιτροπή των Περιφερειών  που 

είναι η φωνή της τοπικής 

αυτοδιοίκησης.  

ΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ Ε.Ε  



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

 ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

 

   ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 



ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

  

      Τα ανθρώπινα δικαιώματα  αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2000 όταν εξέδωσε τον Χάρτη Θεμελιωδών 

Δικαιωμάτων αλλά ενισχύθηκαν περισσότερο όταν ο Χάρτης έγινε νομικά 

δεσμευτικός με την Συνθήκη της Λισσαβόνας το 2009. 

     Η ιθαγένεια της Ένωσης και τα δικαιώματα που συνεπάγεται άρχισαν με τη 

Συνθήκη  ίδρυσης  της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υπογράφηκε στο Μάαστριχτ 

το 1992. 



ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

1.  Το  δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας και διαμονής σε οποιοδήποτε 

κράτος-μέλος.  

    Ο Ευρωπαίος Πολίτης έχει τη δυνατότητα να μετακινείται και να 

εγκαθίσταται στο έδαφος των 28 κρατών-μελών,  να εργαστεί, να φοιτήσει 

σε σχολείο ή πανεπιστήμιο της επιλογής του, να εγκατασταθεί με την 

οικογένειά του και να ανταλλάξει εμπειρίες και συνήθειες στα πλαίσια της 

διαμόρφωσης μίας κοινής ευρωπαϊκής ταυτότητας.  



 2.  Το δικαίωμα του ‘’εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Ο Ευρωπαίος Πολίτης, 

μπορεί να θέτει  υποψηφιότητα στις Ευρωπαϊκές εκλογές αλλά και 

στις δημοτικές εκλογές του κράτους-μέλους στο έδαφος του οποίου 

κατοικεί.  

       Έτσι  όλοι οι πολίτες της Ένωσης έχουν ίσα δικαιώματα 

εκπροσώπησης είτε κατοικούν στην χώρα προέλευσής τους είτε σε 

οποιοδήποτε άλλο κράτος από τα 28. 

 



 4.Το δικαίωμα της διπλωματικής και προξενικής προστασίας. Δηλαδή, 

εάν ένας Έλληνας πολίτης βρεθεί σε τρίτη χώρα που δεν είναι μέλος της 

ΕΕ και δεν υπάρχει εκεί ελληνική πρεσβεία αλλά υπάρχει πρεσβεία άλλου 

κράτους-μέλους της ΕΕ, τότε έχει το δικαίωμα να ζητήσει προστασία . 

Έτσι καλλιεργείται ένα κλίμα ευρωπαϊκής αλληλεγγύης που προστατεύει 

τον Ευρωπαίο Πολίτη και τον κάνει να νιώθει ασφάλεια στις μετακινήσεις 

του στο μεγαλύτερο μέρος του πλανήτη όπου εκπροσωπείται η Ένωση. 

 



5. Το δικαίωμα υποβολής πρωτοβουλίας πολιτών, της αναφοράς προς το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τον  Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή και τη 

δυνατότητα κάθε πολίτη της Ένωσης να απευθύνεται στα θεσμικά όργανα 

της Ένωσης. 

     Ο Ευρωπαίος Πολίτης μπορεί να ζητήσει την παρέμβαση των θεσμικών 

οργάνων  ώστε να προστατευθεί, 

 6. Με την  ευρωπαϊκή ιθαγένεια όλοι οι υπήκοοι κράτους μέλους της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αυτομάτως και πολίτες της ΕΕ. Η ευρωπαϊκή 

ιθαγένεια συμπληρώνει την εθνική υπηκοότητα και σας παρέχει σημαντικά 

επιπλέον δικαιώματα. 

 

 



ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

 
    Ο Ευρωπαίος Πολίτης δεν έχει μόνο δικαιώματα, αλλά και υποχρεώσεις, όπως 

είναι: 

1.  Ο σεβασμός του πολιτισμού κάθε λαού της ΕΕ, η τήρηση των νόμων που 

ισχύουν σε κάθε κράτος και τη διασφάλιση της ειρηνικής συνύπαρξης και 

συνεργασίας.  

2. Η υποχρέωση Ευρωπαίου πολίτη να γνωρίζει  και να σέβεται την κουλτούρα 

και τον πολιτισμό των υπολοίπων κρατών-μελών. Ένα αποτελεσματικό μέσο 

γνωριμίας με διαφορετικές κουλτούρες είναι η ανταλλαγή πολιτών, είτε στα 

πλαίσια γνωστών ευρωπαϊκών προγραμμάτων ανταλλαγής είτε μέσω της 

ελεύθερης κυκλοφορίας προσώπων που προδιαθέτουν τους πολίτες να 

ταξιδεύουν συχνότερα σε άλλα κράτη-μέλη. 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 

                       ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 

 

                    ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

 



Η Κοινή Αγροτική Πολιτική(ΚΑΠ) 

  Η κοινή Αγροτική πολιτική (ΚΑΠ)της ΕΕ : βοηθά 

τους αγρότες να παράγουν τρόφιμα, να προστατεύουν 

το περιβάλλον, να βελτιώνουν τις συνθήκες 

διαβίωσης των ζώων και να διασφαλίζουν τη 

βιωσιμότητα των αγροτικών κοινοτήτων. 

 Προστασία της  αλιείας . 

  O εμπορικός στόλος της ΕΕ δραστηριοποιείται σε 

όλες τις θάλασσες του πλανήτη. 

 



Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις. 

 
  

  Για να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τον ανταγωνισμό των νέων 

αναδυόμενων οικονομιών, η Ευρώπη  δημιουργεί  θέσεις απασχόλησης 

για μια δυναμική κοινωνία, βασισμένη στη γνώση.  Επενδύει στην 

εκπαίδευση, στις επιστήμες και σε πολιτικές απασχόλησης που 

συμβαδίζουν με τον ρυθμό των εξελίξεων και βοηθούν την ΕΕ να 

αντιμετωπίσει την παγκόσμια οικονομική κρίση. 



 Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανέπτυξε  τη δική της εξωτερική πολιτική και 

πολιτική ασφάλειας, η οποία της δίνει τη δυνατότητα να μιλά και να 

ενεργεί ως μια οντότητα στις παγκόσμιες υποθέσεις. 

 Ενεργώντας από κοινού ως ΕΕ, τα 28 κράτη μέλη έχουν μεγαλύτερη 

βαρύτητα και επιρροή απ΄  ό,τι αν ενεργούσαν μεμονωμένα και 

ακολουθούσαν 28 διαφορετικές πολιτικές. 

  

 

Εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας. 

ΚΕΠΠΑ 



Καταναλωτές. 

 

  Η πολιτική της ΕΕ για τους καταναλωτές δίνει, μεταξύ άλλων, 

προτεραιότητα στα εξής: 

1 Προστασία της υγείας, της ασφάλειας και της οικονομικής ευημερίας 

2.Προάσπιση των δικαιωμάτων στην πληροφόρηση και την εκπαίδευση 

3.Προστασία των συμφερόντων Καταναλωτών και προώθηση της δημιουργίας 

ενώσεων αυτοβοήθειας. 

  

 



  
Επιχειρήσεις 

 

 Η ΕΕ προωθεί την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας και των 

επιχειρήσεων της, καθώς και την απασχόληση και την 

οικονομική ανάπτυξη με τη δημιουργία ευνοϊκού 

επιχειρηματικού περιβάλλοντος, κυρίως για τις μικρές 

επιχειρήσεις και για τη μεταποιητική βιομηχανία. 

 



Μεταφορές και ταξίδια 

 
  Η εφαρμοζόμενη στρατηγική  στοχεύει στην ποιοτική αναβάθμιση των 

μεταφορικών υποδομών σε όλη την ΕΕ, καθώς και στην εξεύρεση τρόπων 

στήριξης του ευρωπαϊκού τομέα μεταφορών προκειμένου να διατηρηθεί η 

ανταγωνιστικότητά του στην ταχέως αναπτυσσόμενη παγκόσμια αγορά. 

 



Περιφερειακή πολιτική  

 Μπορεί η ΕΕ να είναι ένα από τα πλουσιότερα μέρη του κόσμου, όμως 

στο εσωτερικό της παρατηρούνται μεγάλες διαφορές στα επίπεδα 

ευημερίας, τόσο μεταξύ των κρατών μελών της όσο και στο εσωτερικό 

του κάθε κράτους μέλους. Η πλουσιότερη χώρα, το Λουξεμβούργο, 

είναι επτά φορές πλουσιότερη από τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία, που 

είναι τα φτωχότερα και νεότερα μέλη της ΕΕ. 

 



 

Περιβάλλον και ενέργεια 

Δράση για το κλίμα 

 Η ΕΕ εντείνει τις προσπάθειες, αφενός, για 

μείωση των εκπομπών ρύπων από τα κράτη 

μέλη και, αφετέρου, για λήψη δραστικών 

μέτρων στα μεγάλα κράτη-ρυπαντές. Εκπονεί 

επίσης μια στρατηγική για την αντιμετώπιση 

των αναπόφευκτων επιπτώσεων από ένα κλίμα 

που αλλάζει. 

 



Ενέργεια 

 
 Το θέμα της ενέργειας αποτελεί μια από τις 

μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει 

σήμερα η Ευρώπη. Η ολοένα μεγαλύτερη 

εξάρτηση από τις εισαγωγές ενέργειας κάνουν 

τον ενεργειακό μας εφοδιασμό επισφαλή και 

απειλούν ολόκληρη την οικονομία.. Τα επόμενα 

χρόνια θα χρειαστεί να γίνουν τεράστιες 

επενδύσεις, ώστε να αποκτήσει η Ευρώπη τις 

απαραίτητες ενεργειακές υποδομές για την 

κάλυψη των μελλοντικών μας αναγκών. 



Περιβάλλον 
 Η ΕΕ διαθέτει ορισμένα από τα 

αυστηρότερα περιβαλλοντικά 

πρότυπα παγκοσμίως. Η 

περιβαλλοντική της πολιτική 

συμβάλλει στην προστασία του 

φυσικού κεφαλαίου της 

Ευρώπης, ενθαρρύνει τις 

επιχειρήσεις να στραφούν σε 

δραστηριότητες πράσινης 

οικονομίας και διασφαλίζει την 

υγεία και την ποιότητα ζωής των 

κατοίκων της ΕΕ. 

Υγεία 

 
 Η πολιτική της ΕΕ για την υγεία σκοπό 

έχει να εξασφαλίσει την πρόσβαση 

όσων ζουν στην ΕΕ σε υγειονομική 

περίθαλψη υψηλής ποιότητας. 

Ειδικότερα στοχεύει:  

 στην πρόληψη ασθενειών και 

νοσημάτων. 

 στην προαγωγή υγιέστερων τρόπων 

ζωής. 

 στην προστασία των πολιτών από 

απειλές κατά της υγείας, όπως οι 

πανδημίες. 



 
Τελωνεία 

   Η τελωνειακή ένωση κατήργησε τους δασμούς στα εθνικά 

σύνορα των κρατών μελών 

 Εξασφαλίζει θεμιτούς και ισότιμους όρους για τις επιχειρήσεις, 

αφήνοντας περιθώρια για καινοτομία, ενιαία πρότυπα, καθώς και για 

την ανάπτυξη μικρών επιχειρήσεων. 

 

 . Το ελεύθερο εμπόριο ανάμεσα στα κράτη μέλη της είναι 

μια από τις θεμελιώδεις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης,. 

Επιχειρήσεις. Ανταγωνισμός. 

Εμπόριο 

 

ΆΛΛΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 



Ανάπτυξη και συνεργασία. 

 

Η ΕΕ αποτελεί τον σημαντικότερο χορηγό 

βοήθειας στον κόσμο. παροχή βοήθειας στις 

φτωχές χώρες  

Αθλητισμός 

 

     Ο αθλητισμός  αποτελεί  αναπόσπαστο μέρος της ζωής 

εκατομμυρίων Ευρωπαίων πολιτών. Το 2011 η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή ενέκρινε στρατηγική για την ανάπτυξη της 

ευρωπαϊκής διάστασης του αθλητισμού. 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 

          Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 

 

                                        ΟΝΕ 



Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ (Ο.Ν.Ε.) 

ΕΥΡΩΖΩΝΗ  
 Ευρωζώνη ονομάζεται μια ομάδα χωρών, οι 

οποίες έχουν  καταργήσει το εθνικό τους 

νόμισμα και το έχουν αντικαταστήσει με 

το ευρώ. Επίσης, άλλες χώρες έχουν συνάψει 

συμβάσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση και 

χρησιμοποιούν το ευρώ, χωρίς να είναι μέλη 

της Ευρωζώνης.  

     Η δημιουργία της Ευρωζώνης θεωρείται 

σημαντικό βήμα για τη δημιουργία της 

Κοινής Ευρωπαϊκής Αγοράς, καθώς πάνω 

από 300 εκατομμύρια πολίτες χρησιμοποιούν 

το ίδιο νόμισμα. 

    



ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ     ΕΥΡΩ 



ΧΑΡΤΗΣ   ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ 
ΜΠΛΕ:  Ευρωζώνη 

ΠΡΑΣΙΝΟ: Κράτη της ΕΕ που είναι 

υποχρεωμένα να υιοθετήσουν το 

ευρώ 

ΚΟΚΚΙΝΟ: Δημοψηφίσματα που 

αφορούν το ευρώ πρόκειται να 

πραγματοποιηθούν (Δανία) 

ΚΑΦΕ: Κράτη της ΕΕ που έχουν 

αποσύρει τη συμμετοχή τους από την 

Ευρωζώνη (Αγγλία) 

ΚΙΤΡΙΝΟ:  Περιοχές εκτός ΕΕ που 

χρησιμοποιούν το ευρώ με ειδική 

συμφωνία ( Μονακό, Άγιος Μαρίνος, 

Βατικανό, Ανδόρα) 

ΜΩΒ: Περιοχές εκτός ΕΕ που 

χρησιμοποιούν το ευρώ χωρίς ειδική 

συμφωνία (Μαυροβούνιο, Κόσσοβο) 



 Η  δημιουργία μιας οικονομικής και νομισματικής ένωσης ελήφθη από 

το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο  το Δεκέμβριο 1991 και στη συνέχεια 

περιελήφθη στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (Συνθήκη του 

Μάαστριχτ). Με την Οικονομική και Νομισματική Ένωση η ΕΕ κάνει 

ένα βήμα μπροστά στη διαδικασία οικονομικής ολοκλήρωσης που 

ξεκίνησε το 1957 με την ίδρυσή της. 

 



  Τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η οικονομική ολοκλήρωση στην ΕΕ 

αλλά και σε κάθε κράτος είναι η αύξηση του μεγέθους, η εσωτερική 

αποδοτικότητα και η ευρωστία της οικονομίας, τα οποία  συμβάλλουν 

στην ενίσχυση της οικονομικής σταθερότητας, την τόνωση της ανάπτυξης 

και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης 

   Η δημιουργία της Ευρωζώνης θεωρείται σημαντικό βήμα για τη 

δημιουργία της Κοινής Ευρωπαϊκής Αγοράς, καθώς πάνω από 300 

εκατομμύρια πολίτες χρησιμοποιούν το ίδιο νόμισμα. 

    Η Ελλάδα εντάχθηκε στην ευρωζώνη στις 1 Ιανουαρίου 2001. 



Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟ ΕΥΡΩ 

 
 Η ένταξης της Ελλάδας στη ζώνη του ευρώ έγινε το 2001 μετά την επιτυχή 

πορεία σύγκλισης των δημοσιονομικών μεγεθών και την ικανοποίηση κατά 

τη διάρκεια του 2000 των κριτηρίων της  συνθήκης του 

Μάαστριχ. Ωστόσο η Ελλάδα από το 2001 έως και το 2005 βρέθηκε να 

παραβιάζει το κριτήριο για έλλειμμα κάτω από 3% του Συμφώνου 

σταθερότητας  

 Από τα τέλη του 2009 και αρχές 2010, εξαιτίας συνδυασμού διεθνών 

(οικονομική κρίση) και τοπικών (ανεξέλεγκτες δαπάνες κατά την περίοδο 

μέχρι τις εκλογές του 2009) παραγόντων η ελληνική οικονομία 

αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα, καθώς έχει το δεύτερο μεγαλύτερο 

ετήσιο έλλειμμα κρατικού προϋπολογισμού και το δεύτερο μεγαλύτερο 

δημόσιο χρέος στην Ευρωπαϊκή Ένωση 



 ΤΑ ΩΦΕΛΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ 

 Το ενιαίο νόμισμα προσφέρει νέα ώθηση και ευκαιρίες λόγω της 

ολοκλήρωσης και του μεγέθους της οικονομίας της ευρωζώνης, 

καθιστώντας αποτελεσματικότερη την ενιαία αγορά. 

  Με το ενιαίο νόμισμα, οι συναλλαγές  είναι αποτελεσματικότερες από 

πλευράς κόστους και εμπερικλείουν λιγότερους κινδύνους. 

 Η δυνατότητα εύκολης σύγκρισης των τιμών ενθαρρύνει το διασυνοριακό 

εμπόριο και τις επενδύσεις κάθε είδους από μεμονωμένους καταναλωτές 

Στο εσωτερικό της ευρωζώνης, λειτουργεί σήμερα μια μεγάλη 

ολοκληρωμένη αγορά που χρησιμοποιεί το ίδιο νόμισμα. 

 



Πλεονεκτήματα  ευρωζώνης 

 Η οικονομική σταθερότητα και η ανάπτυξη δεν επιτυγχάνονται μόνο 

με το ευρώ, αλλά και με τη συνετή διαχείριση της οικονομίας στην 

ευρωζώνη σύμφωνα με τους κανόνες της συνθήκης και του 

συμφώνου σταθερότητας και ανάπτυξης, του σπουδαιότερου 

στοιχείου της οικονομικής και νομισματικής ένωσης (ΟΝΕ).  

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ 

      Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 



Η Ελλάδα στην ευρωπαϊκή ένωση 

         Η διαδικασία προσχώρησης της Ελλάδας στην 

Ευρωπαϊκή κοινότητα  ξεκίνησε με την υπογραφή 

της Συμφωνίας των Αθηνών (1961) και προέβλεπε 

διαδικασίες της εναρμόνισης  της πολιτικής της 

χώρας με αυτήν της ΕΟΚ, διαρκείας 22 ετών. Η 

εφαρμογή της συμφωνίας άρχισε το 1962 και 

διακόπηκε στην  διάρκεια της δικτατορίας το (1967-

1974) από την ΕΟΚ,. Η νέα αίτηση, υποβάλλεται το 

1974, οδηγεί σε διαπραγματεύσεις και την 

υπογραφή της συνθήκης ένταξης της Ελλάδας στην 

Ε.Ο.Κ το 1979, μετά από απόφαση της Ελληνικής 

βουλής . Η οριστική ένταξη στην Ευρωπαϊκή  

κοινότητα πραγματοποιείται το 1981. Η Ελλάδα 

είναι το 10ο σε σειρά κράτος το οποίο εντάχθηκε 

στην Ευρωπαϊκή ένωση 

 



Υπογραφή συνθήκης ένταξης της Ελλάδας στην 

Ευρωπαϊκή  Ένωση 

Καραμανλής- Ζάππειο 1981 



Η εμπειρία της Ελλάδας από την προσχώρησή της στην Ε.Ε 

 Σταθεροποίηση της δημοκρατίας και των 

θεσμών. 

 Δημιουργία ενός θεσμικού πλαισίου όπου η 

χώρα κατόρθωσε να σταθεροποιήσει το 

δημοκρατικό πολιτικό της σύστημα και τους 

θεσμούς που το διέπουν. 

 Ενίσχυση της πολιτικής  της θέσης . 

 Ενίσχυση της ανεξαρτησίας και της θέσης της στο περιφερειακό και διεθνές 

σύστημα. 

 Η Ελλάδα είχε την ευκαιρία να αναδειχθεί σε παράγοντα σταθερότητας, ειρήνης 

και συνεργασίας  στην περιοχή των Βαλκανίων 

 



 Αναδιάρθρωση της εθνικής 

οικονομίας της. 

 Η Ελλάδα έλαβε πρόσθετη 

οικονομική ενίσχυση, μέσω των 

κοινοτικών προγραμμάτων . 

 Δημιουργία περιφερειακών 

αναπτυξιακών κοινωνικών υποδομών. 

 
 Κατόρθωσε, με την ένταξή της στην ΟΝΕ, να δημιουργήσει νέες 

προοπτικές και δυνατότητες για την ελληνική οικονομία και κοινωνία. 

 Ισότιμη συμμετοχή στις αποφάσεις για το μέλλον της Ευρώπης 

 Ενδυνάμωσε τη θέση της και το κύρος της. 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ 

  Η ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 



Η ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 

     Τα  ελλείμματα  των κρατικών  προϋπολογισμών  αποτέλεσαν σοβαρό 

πρόβλημα  πολύ καιρό πριν την εκδήλωση  της τραπεζικής κρίσης  του 

2007 ! Οι Παράγοντες που ευθύνονται για την  κρίση και το χρέος είναι 

: 

 
 Οι  τεράστιες  δαπάνες  για την  στήριξη  του  χρηματοπιστωτικού  και 

τραπεζικού τομέα  καθώς και τα  οικονομικά  κίνητρα  που δόθηκαν 

καθώς και  η απουσία πολιτικής ρύθμισης  και  επανακαθορισμού του  

μεγέθους χρηματοπιστωτικού τομέα  

 Η μείωση της φορολογίας υπέρ  των πλούσιων  νοικοκυριών  που  

ωφελήθηκαν από την  μεγάλη κρίση  διευρύνοντας  την  ανισορροπία . 

 



 Οι  υπέρογκες  δαπάνες για στρατιωτικές επεμβάσεις  

 Η αύξηση του χρέους των νοικοκυριών που-  σύμφωνα με τα ελάχιστα 

διαθέσιμα στοιχεία – άγγιξε πρωτοφανή  επίπεδα .  

 Η τεράστια επιβάρυνση του προϋπολογισμού για τις συντάξεις  και την  

κοινωνική πρόνοια. 

 



Σημείο καμπής για την διαδικασία ενοποίησης 

 Μέχρι τώρα η παγκόσμια οικονομική κρίση αποκάλυψε   την έλλειψη 

προοπτικής .Ακόμα και μετά   την συμφωνία  της  Γερμανίας  να αυξήσει τα 

μέτρα για την  διάσωση του ευρώ  η ομοσπονδιακή  κυβέρνηση  πριμοδοτεί  την 

συνέχιση  της νεοφιλελεύθερης   ευρωπαϊκής   πολιτικής : σκληρότερα μέτρα για 

τις  χώρες που παραβιάζουν τους κανόνες  για το  έλλειμμα ,σύνδεση της  

χρηματικής βοήθειας με αμφισβητήσιμα προγράμματα ανάκαμψης 

(μνημόνια). 



 Ο διακηρυγμένος στόχος τους είναι ναι  μετατρέψουν μια  χρεωμένη  Ένωση 

σε μια Ένωση σταθερότητας .Γνωρίζουν  όμως πως  τα βάρη της κρίσης 

μετατοπίζονται όλο και περισσότερο  στους  ώμους των  πολιτών αλλά  

αυτό γίνεται  γιατί προσπαθούν  να  βγάλουν  την Ευρώπη  από την  κρίση σε 

μια καλύτερη κατάσταση !!   

 



 Λέγεται  ότι  προϋπόθεση  για την  αντιμετώπιση της κρίσης  είναι  

η μεταφορά εξουσιών  στην  ΕΕ. Γι’ αυτό  το  λόγο  ο υπουργός 

εξωτερικών  της Γερμανίας απαίτησε :  

   «Τα κράτη που θέλουν να  χρησιμοποιήσουν την  αλληλεγγύη στο 

μέλλον  πρέπει  να δεσμευτούν  και να παραχωρήσουν   στην 

Ευρώπη  εκτελεστικά δικαιώματα   σχετικά με τους 

προϋπολογισμούς τους.   Ο στόχος είναι να γίνουμε μια ‘’  ένωση 

Ευρωπαϊκής σταθερότητας ‘’ και αυτό θα επιτευχθεί μέσω της 

αναδιαμόρφωσης των   ευρωπαϊκών  συνθηκών»  



ΈΝΑ ΑΒΕΒΑΙΟ ΜΕΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ 

 Πλέον  4  ολόκληρα χρόνια μετά το  ξέσπασμα της  , το τέλος της  κρίσης   

δεν  είναι ακόμη  ορατό στον  ορίζοντα. Η αισιόδοξη παραδοχή ότι η 

Ευρώπη μπορεί να μεγεθύνεται  κατά 2%  μέχρι το 2015  βασίζεται στην  

δυνατότητα συνεχούς αύξησης των  εξαγωγών  η οποία  προϋποθέτει  ότι  

ο ρυθμός  αύξησης  των επενδύσεων  θα κυμαίνεται  3-4  % . 

  Συνεπώς  η ανεργία θα  μειώνεται με πολύ αργούς  ρυθμούς  

συμβάλλοντας στην  προοδευτική  επιδείνωση των  εργασιακών  

συνθηκών Τα  συσσωρευμένα  χρέη των  κρατών ,παρά την σαρωτική  

πολιτική  λιτότητας   -το ετήσιο  δημόσιο χρέος  αναμένεται να μειωθεί  

από  το 6 %   το 2010    στο 1,5 %  το 2015.Η ευρωπαϊκή  ολοκλήρωση  

έφτασε  στα   όριά   της 





                       ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 

 

 

                      ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ 



ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ 

 Στην ερευνητική μας εργασία θα σας παρουσιάσουμε και τα αποτελέσματα 

έρευνας σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση στην τοπική κοινωνία της Νέας 

Περμου. 

 Ερωτήθηκαν 190,ανδρες και γυναίκες, ηλικίες 18 έως 65 ετών  

 Τα αποτελέσματα  ήταν τα εξής: 
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ 


