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Νομική Ορολογία Ευρωπαϊκού Δικαίου 

Α’ Μέρος 

Bασικοί όροι  

Acte Clair Doctrine Σύμφωνα με αυτό το δόγμα, οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου είναι δεσμευτικές σε όλα τα εθνικά δικαστήρια 
των κρατών μελών, και όχι μόνο στο συγκεκριμένο εθνικό 
δικαστήριο που εξέφρασε το ζήτημα της ερμηνείας. 

BREXIT Ο όρος επινοήθηκε για να σημάνει την τελική διαδικασία 
εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ. Το Ηνωμένο 
Βασίλειο αποχώρησε από την ΕΕ στις 31 Ιανουαρίου 2020. Δεν 
υπάρχουν βουλευτές του Ηνωμένου Βασιλείου, ούτε Επίτροποι 
του Ηνωμένου Βασιλείου και το Ηνωμένο Βασίλειο δεν 
συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πλέον. 

Χρεώσεις Ισοδύναμου 
Αποτελέσματος 

Χρεώσεις που είναι πρακτικά ισοδύναμες με τους 
τελωνειακούς δασμούς. 

Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό 
Συνέδριο 

Ο φορέας που είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο εσόδων και 
δαπανών εντός της ΕΕ και για τη διασφάλιση της 
προσαρμοστικότητας με τον προϋπολογισμό της ΕΕ. 

Τελωνειακού Δασμοί Τελωνειακοί δασμοί που επιβάλλονται από κράτη σε 
εμπορεύματα που διέρχονται διασυνοριακά. 

Άμεση Διάκριση Πρόκειται για διάκριση από το νόμο (π.χ. στο πλαίσιο της 
ελεύθερης κυκλοφορίας προσώπων, η έκφραση αλλοδαπών 
εργαζομένων αντιμετωπίζεται λιγότερο ευνοϊκά από τους 
ημεδαπούς.) 

Άμεση Επίδραση Ορισμένες διατάξεις του δικαίου της ΕΕ ενδέχεται να είναι 
άμεσα αποτελεσματικές, πράγμα που σημαίνει ότι παρέχουν 
δικαιώματα σε άτομα, τα οποία μπορούν να επιβληθούν στα 
εθνικά δικαστήρια. 

Αρχή της 
Απαρίθμησης/  
της ανάθεσης 

Μια αρχή που απαιτεί από όλες τις δράσεις της ΕΕ να έχουν 
νομική βάση, η οποία απορρέει από μια Συνθήκη, ρητή ή 
σιωπηρή. 

Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα 

Η κεντρική τράπεζα της ΕΕ, υπεύθυνη για τη διαχείριση της 
νομισματικής πολιτικής εντός της Ευρωζώνης. 

Ευρωπαϊκός Χάρτης 
Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων 

Η νομοθεσία της ΕΕ που αποσκοπεί στην προστασία των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τα οποία έχουν υπογράψει 
μεμονωμένα κράτη μέλη της ΕΕ (αλλά όχι η ίδια η ΕΕ), και η 
οποία δεσμεύει ορισμένα (αλλά όχι όλα) κράτη μέλη βάσει της 
Συνθήκης της Λισαβόνας. 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή Tο εκτελεστικό όργανο της ΕΕ, υπεύθυνο για τη διαχείριση των 
καθημερινών εργασιών του. 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Mην συγχέετε με την Επιτροπή Ανταγωνισμού (το 
παλιό όνομα για την Αρχή Ανταγωνισμού και Αγορών). 



 

Ευρωπαϊκή Σύμβαση 
για τα Aνθρώπινα 

Δικαιώματα 

Μια διεθνής σύμβαση για την προστασία των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, που εκπονήθηκε από το Συμβούλιο της 
Ευρώπης. 

Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο 

Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων 

Το Δικαστήριο είναι υπεύθυνο για την ερμηνεία της 
Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και την 
επίλυση διαφορών μεταξύ των υπογραφόντων κρατών και των 
πολιτών τους. 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην μπερδεύετε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. 

Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο 

Το ανώτατο δικαστήριο στην ΕΕ και ο τελικός διαιτητής για την 
ερμηνεία του δικαίου της ΕΕ.  

Ευρωπαϊκό 
Kοινοβούλιο 

Το νομοθετικό όργανο της ΕΕ. 

Ευρωπαϊκή Ένωση Μια πολιτική-οικονομική ένωση 27 κρατών μελών, που έχουν 
ενωθεί για να επιδιώξουν κοινούς στόχους σε μια σειρά 
τομέων πολιτικής. Το ΗΒ δεν είναι πλέον μέλος. 

Ευρωζώνη Η περιοχή που καλύπτεται από τα 19 κράτη μέλη της ΕΕ, τα 
οποία έχουν υιοθετήσει το ευρώ ως νόμισμά τους. 

Οριζόντιες συμφωνίες Στο πλαίσιο της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού, πρόκειται για 
συμφωνίες μεταξύ ανταγωνιστών στο ίδιο επίπεδο της 
αλυσίδας εφοδιασμού μιας βιομηχανίας (π.χ. δύο 
λιανοπωλητές). 

Οριζόντια επίδραση Όταν μια διάταξη του δικαίου της ΕΕ δημιουργεί υποχρεώσεις 
μεταξύ ιδιωτών, οι οποίες ενδέχεται να επιβάλλονται από 
οποιοδήποτε άτομο εναντίον του άλλου. 

Περίοδος υλοποίησης Η περίοδος από την 1η Φεβρουαρίου 2020 έως την 1η 
Ιανουαρίου 2021, κατά την οποία το Ηνωμένο Βασίλειο και η 
ΕΕ προσπαθούν να διαπραγματευτούν τη μελλοντική τους 
σχέση. Το Ηνωμένο Βασίλειο παραμένει μέρος των 
οικονομικών θεσμών της ΕΕ, είναι μέλος της ενιαίας αγοράς 
και εξακολουθεί να υπόκειται στο δίκαιο της ΕΕ. 

Έμμεση διάκριση Αυτό είναι διάκριση στην πράξη. Αν και συνήθως φαίνεται να 
μην υπάρχουν διακρίσεις έναντι ενός κανόνα, έχει στην πράξη 
το αποτέλεσμα της διάκρισης. 

Έμμεσο αποτέλεσμα Το έμμεσο αποτέλεσμα απαιτεί από τα εθνικά δικαστήρια των 
κρατών μελών της ΕΕ να ερμηνεύουν το εθνικό δίκαιο 
σύμφωνα με τις διατάξεις του δικαίου της ΕΕ. 

Μέτρα που έχουν 
ισοδύναμο 

αποτέλεσμα 

Μέτρα τα οποία είναι ισοδύναμα στην πράξη με τα QR, MEQR. 
Αυτά μπορεί να είναι οριστικά εφαρμόσιμα ή ακαθόριστα 
εφαρμόσιμα. 

Κράτη Μέλη Αυτά τα 27 κράτη μέλη που είναι συμβαλλόμενα μέρη στις 
βασικές συνθήκες της ένωσης και υπόκεινται επομένως στα 
προνόμια και τις υποχρεώσεις μέλους. 

Προαιρετική Αμοιβαία 
Αναγνώριση 

Τα εμπορεύματα που κυκλοφορούν νόμιμα σε ένα κράτος 
μέλος θεωρούνται εμπορεύσιμα σε άλλα κράτη μέλη. 

Αρχή της Φυσικής 
Αυτονομίας 

Τα κράτη μέλη έχουν τη διακριτική ευχέρεια να καθορίσουν τις 
δικές τους εσωτερικές φορολογικές πολιτικές. 



 

Αναλογικότητα Μια γενική αρχή του δικαίου της ΕΕ, η οποία απαιτεί από τα 
θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα μεμονωμένα θεσμικά όργανα 
των κρατών μελών να ενεργούν αναλογικά κατά την εφαρμογή 
του δικαίου της ΕΕ. 

Ποσοτικοί Περιοριμοί Μέτρα που περιορίζουν τις ποσότητες αγαθών που ένα κράτος 
μέλος μπορεί να εισάγει ή να εξάγει. 

Κρατική Ευθύνη Σε περίπτωση που ένα άτομο υπέστη ζημία που προκλήθηκε 
από την αδυναμία εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του βάσει 
της νομοθεσίας της ΕΕ, το εν λόγω άτομο ενδέχεται να είναι σε 
θέση να θεωρήσει υπεύθυνο το κράτος μέλος για την απώλειά 
του και, συνεπώς, να ανακτήσει αποζημίωση από αυτό. 

Επικουρικότητα Μια αρχή που εξετάζει εάν η ΕΕ ή τα μεμονωμένα κράτη μέλη 
θα πρέπει να ενεργούν σε συγκεκριμένες περιστάσεις, βάσει 
του ποιος είναι σε καλύτερη θέση για να ολοκληρώσει το έργο. 

Κυριαρχία/ Πρακτική Αυτό αναφέρεται στην υπεροχή ή στην πρακτική του δικαίου 
της ΕΕ. Η υπεροχή απαιτεί ότι όταν υπάρχει σύγκρουση μεταξύ 
εθνικού και κοινοτικού δικαίου, το δίκαιο της ΕΕ επικρατεί. 

Το Συμβούλιο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Επίσης είναι γνωστό ως "Συμβούλιο Υπουργών", αυτό είναι το 
κύριο όργανο λήψης αποφάσεων της ΕΕ, που αποτελείται από 
έναν υπουργό από κάθε κράτος μέλος. 

Το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο 

Ένας οργανισμός που αποτελείται από τους επικεφαλής  του 
κράτους ή την κυβέρνηση κάθε κράτους μέλους της ΕΕ. 

Οι 4 Βασικές 
Ελευθερίες 

Αυτός ο όρος αναφέρεται σε τέσσερις ευρείες ελευθερίες: 
•Ελεύθερη Μετακίνηση Αγαθών 
•Ελεύθερη Μετακίνηση Ανθρώπων  
•Ελεύθερη Μετακίνηση Κεφαλαίων 
•Ελευθερία εγκατάστασης και παροχής υπηρεσιών 

Κάθετες συμφωνίες Στο πλαίσιο της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού, πρόκειται για 
συμφωνίες μεταξύ μη ανταγωνιστών σε διαφορετικά επίπεδα 
της αλυσίδας εφοδιασμού (π.χ. παραγωγός και χονδρέμπορος). 

Κάθετη επίδραση Όταν μια διάταξη του δικαίου της ΕΕ δημιουργεί υποχρεώσεις 
μεταξύ ενός κράτους μέλους και των πολιτών του, οι οποίες 
ενδέχεται να επιβάλλονται από ένα άτομο εναντίον του 
κράτους. 

 

 

 

 

 



 

Βασικές Συνθήκες 

Η Συνθήκη για την  
Ευρωπαϊκή Ένωση 

Ορίζει τους γενικούς στόχους και τη δομή της 
ΕΕ. 

Η Συνθήκη για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Αναφέρει λεπτομερώς το ουσιαστικό δίκαιο 
της ΕΕ. 

           
            Μαζί, οι παραπάνω δύο συνθήκες  

 
αναφέρονται ως «Συνθήκες». 
 

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα 
Δικαιώματα 

Μια διεθνής σύμβαση για τη θέσπιση 
ορισμένων θεμελιωδών ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, την οποία δεσμεύουν όλοι οι 
υπογράφοντες. Οι υπογράφοντες της 
σύμβασης δεν χρειάζεται να είναι μέλη της 
ΕΕ. Υπάρχουν συνολικά 47 υπογράφοντες. Η 
διαδικασία BREXIT δεν οδήγησε στην 
αυτόματη απόσυρση του Ηνωμένου 
Βασιλείου από αυτήν τη σύμβαση. 

Ευρωπαϊκός Χάρτης Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων και Ελευθεριών 

Ένας χάρτης θεμελιωδών δικαιωμάτων για 
όλους τους πολίτες της ΕΕ, ο οποίος είναι 
εκτελεστός από τα δικαστήρια της ΕΕ. Αυτό 
δεν θα ισχύει πλέον για το Ηνωμένο Βασίλειο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Β’ Μέρος 

Τι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση; 

Σε αντίθεση με φορείς όπως τα Ηνωμένα Έθνη, η ΕΕ δεν είναι απλώς ένας οργανισμός 

συνεργασίας μεταξύ κυβερνήσεων. Ούτε είναι μια πλήρης ομοσπονδία κρατών, όπως οι 

Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Βρίσκεται κάπου μεταξύ των δύο: τα κράτη μέλη της ΕΕ 

έχουν «συγκεντρώσει» την κυριαρχία τους σε μια Ένωση για συγκεκριμένα θέματα. Τα 

κράτη μέλη συμφώνησαν να αναθέσουν ορισμένες από τις κυριαρχικές τους εξουσίες σε 

θεσμικά όργανα που έχουν δημιουργήσει από κοινού, έτσι ώστε ορισμένες αποφάσεις να 

λαμβάνονται από θεσμικά όργανα της ΕΕ και όχι να λαμβάνονται μεμονωμένα από κάθε 

κράτος μέλος. 

 

Γιατί δημιουργήθηκε η ΕΕ; 

Η ιδέα της στενότερης ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης δημιουργήθηκε μετά τον 2ο Παγκόσμιο 

Πόλεμο. Στόχος του ήταν να αποτρέψει μελλοντικές συγκρούσεις διασφαλίζοντας ότι τα 

κράτη μέλη είναι σε θέση να ενεργούν προς το κοινό τους συμφέρον, σύμφωνα με τις 

δημοκρατικές αρχές και το κράτος δικαίου. 

 

Ποιοι είναι οι στόχοι της ΕΕ; 

Οι πρωταρχικοί στόχοι της ΕΕ ορίζονται στο άρθρο 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 

Ένωση και παρατίθενται παρακάτω: 

 

1 Προώθηση της ειρήνης, των ευρωπαϊκών αξιών και της ευημερίας του ευρωπαϊκού 
λαού, 

2 Αφαίρεση εσωτερικών συνόρων, διασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας 
προσώπων (σε συνδυασμό με κατάλληλους ελέγχους στα εξωτερικά σύνορα, άσυλο, 
μετανάστευση και έγκλημα), 

3 Να δημιουργηθεί μια εσωτερική αγορά, η οποία θα λειτουργεί για βιώσιμη 
ανάπτυξη, ισορροπημένη οικονομική ανάπτυξη, πλήρη απασχόληση, κοινωνική 
πρόοδο, προστασία του περιβάλλοντος, επιστημονική και τεχνολογική πρόοδο, 
κοινωνική δικαιοσύνη, ισότητα, αλληλεγγύη, οικονομική, κοινωνική και εδαφική 
συνοχή, και σεβασμός ως προς την πολιτιστική και γλωσσική πολυμορφία, 



 

4 Δημιουργία οικονομικής και νομισματικής ένωσης · το νόμισμά της ΕΕ είναι το ευρώ, 

5 Να προωθήσει τις αξίες και τα συμφέροντά της, να προστατεύσει τους πολίτες της, 
να συμβάλει στην ειρήνη, την ασφάλεια, τη βιώσιμη ανάπτυξη της Γης, το ελεύθερο 
και δίκαιο εμπόριο, την εξάλειψη της φτώχειας και την προστασία των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, καθώς και στην αυστηρή τήρηση και ανάπτυξη του διεθνούς δικαίου, 
στις σχέσεις της με τον ευρύτερο κόσμο, και 

6 Να επιδιώκει τους στόχους της με τα κατάλληλα μέσα, ανάλογα με τις αρμοδιότητες 
που ανατίθενται στις Συνθήκες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Γ’ Μέρος 

Ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Έτος Γεγονός 

1945 Τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. 

1949 Ίδρυση του Διακυβερνητικού Συμβουλίου της Ευρώπης. 

1950 Η δήλωση Schuman εξέτασε την έννοια της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. 

1951 Η Συνθήκη του Παρισιού ίδρυσε την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα 
(μεταξύ Γαλλίας, Δυτικής Γερμανίας (όπως ήταν τότε), Ιταλία, Λουξεμβούργο, 
Βέλγιο και Κάτω Χώρες). Τέθηκε σε ισχύ το 1952. 

1953 Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα επικυρώθηκε και άρχισε να 
λειτουργεί. 

1957 Έγκριση της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (η 
«Συνθήκη της Ρώμης») και της Συνθήκης Ευρατόμ. Τέθηκε σε ισχύ το 1958. 

1965 Υπογράφηκε η Συνθήκη Συγχώνευσης. Τέθηκε σε ισχύ το 1967. 

1966 ''Συμβιβασμός του Λουξεμβούργου'' - επίλυση διαφορών με τη Γαλλία. 

1973 Προσχώρηση του ΗΒ, της Ιρλανδίας και της Δανίας. 

1979 Ιδρύθηκε το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Σύστημα. 

1981 Προσχώρηση της Ελλάδας. 

1985 Η Συμφωνία Σένγκεν δημιούργησε τον χώρο «Σένγκεν» (έναν πολυεθνικό χώρο 
χωρίς εσωτερικά σύνορα, ο οποίος τώρα περιλαμβάνει 26 ευρωπαϊκές χώρες). 
Αυτό περιλαμβάνει ορισμένες χώρες που δεν ανήκουν στην ΕΕ και αποκλείει τα 
κράτη μέλη της ΕΕ Ιρλανδία, Κροατία, Βουλγαρία, Ρουμανία και Ηνωμένο 
Βασίλειο. Ισχύει από το 1995. 

1986 Προσχώρηση της Ισπανίας και της Πορτογαλίας. 

1986 Η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη εισήγαγε ψηφοφορία με ειδική πλειοψηφία και 
στόχευε στη δημιουργία της «Εσωτερικής Αγοράς» έως τις αρχές του 1993. 
Εφαρμόστηκε το 1987. 

1989 Κατάρρευση του «σοβιετικού μπλοκ». Η Γερμανία επανενώθηκε το 1990 και η 
Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών διαλύθηκε το 1991. 

1992 Υπογραφή Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (Συνθήκη του Μάαστριχτ). 

1995 Προσχώρηση της Φινλανδίας, της Σουηδίας και της Αυστρίας. 

1997 Υπογραφή της Συνθήκης του Άμστερνταμ, τροποποίηση της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Εφαρμόστηκε το 1999. 

1999 Η Οικονομική και Νομισματική Ένωση τέθηκε σε ισχύ - έντεκα κράτη μέλη 
υιοθέτησαν το ευρώ ως κοινό νόμισμά τους. 

2000 Διακηρύχθηκε ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ 

2001 Ευρωπαϊκή Σύμβαση που θεσπίστηκε για τη σύνταξη ενός σχεδίου συντάγματος. 

2001 Υπογράφηκε η Συνθήκη της Νίκαιας. Εφαρμόστηκε το 2003. 

2004 Προσχώρηση της Κύπρου, της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Εσθονίας, της 
Ουγγαρίας, της Λετονίας, της Λιθουανίας, της Μάλτας, της Πολωνίας, της 
Σλοβακίας και της Σλοβενίας. 

2005 Η προτεινόμενη «Συνταγματική Συνθήκη» απορρίφθηκε στα δημοψηφίσματα στη 
Γαλλία και τις Κάτω Χώρες. Η διαδικασία επικύρωσης σταμάτησε για μια 
«περίοδο προβληματισμού». 



 

2007 Προσχώρηση της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας. 

2007 Υπογράφηκε η Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης («Συνθήκη της 
Λισαβόνας»). Εφαρμόστηκε το 2009. 

2013 Προσχώρηση της Κροατίας. 

2016 Οι πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου ψήφισαν να αποχωρήσουν από την ΕΕ σε 
δημοψήφισμα. 

2017 Το ΗΒ προκάλεσε την απόσυρσή του από την ΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 50 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

2020 Το Ηνωμένο Βασίλειο αποχώρησε από την ΕΕ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Δ’ Μέρος 

Θεσμικά όργανα της ΕΕ 

Η ΕΕ διοικείται από διάφορα θεσμικά όργανα που έχουν συσταθεί βάσει της Συνθήκης για 

την Ευρωπαϊκή Ένωση και της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (μαζί με 

τις "Συνθήκες"). Αυτά τα θεσμικά όργανα καταρτίζουν, εκτελούν, διαχειρίζονται και 

αποφασίζουν σχετικά με το δίκαιο της ΕΕ. 

Σε αντίθεση με την τριμερή δομή (εκτελεστικό, νομικό και δικαστικό σώμα) που μπορεί να 

έχετε εξετάσει στις συνταγματικές σας μελέτες, η ΕΕ διαθέτει επτά βασικούς θεσμούς όπως 

ορίζεται στο άρθρο 13 της Συνθήκη για την Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 

 Η Ένωση διαθέτει θεσμικό πλαίσιο που αποσκοπεί στην προώθηση των αξιών της, στην 

προώθηση των στόχων της, στην εξυπηρέτηση των συμφερόντων της, στα συμφέροντα των 

πολιτών της και στα συμφέροντα των κρατών μελών, και διασφαλίζει τη συνέπεια, την 

αποτελεσματικότητα και τη συνέχεια των πολιτικών και των δράσεών της. 

Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης είναι: 

•το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

•το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 

•το Συμβούλιο 

•η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

•το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

•η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 

•το Ελεγκτικό Συνέδριο 

 

(1)ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 

Το άρθρο 14 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

καθορίζει τις εξουσίες του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου . Το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο  



 

υποχρεούται να ασκεί από κοινού με το Συμβούλιο τις «νομοθετικές», «δημοσιονομικές», 

«πολιτικές αρχές ελέγχου και συσκέψεις», με την εκλογή του Προέδρου της Επιτροπής. 

Σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 2 της Συνθήκης για την Λειτουργία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης , το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο «συγκροτείται από εκπροσώπους των πολιτών της 

Ένωσης». Αυτοί οι εκπρόσωποι είναι γνωστοί ως μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

Εκλέγονται με άμεσες εκλογές σε κάθε κράτος μέλος και υπηρετούν για πενταετή θητεία 

(άρθρο 14 παράγραφος 3). 

Το άρθρο 14 παράγραφος 2 της Συνθήκης για την Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης   

ορίζει ότι το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο  έχει 750 εκπροσώπους το πολύ, συν τον Πρόεδρο. 

Κάθε κράτος μέλος έχει τουλάχιστον ένα έξι και μέγιστο 96 ευρωβουλευτές. Το άρθρο 14 

παράγραφος 2 απαιτεί η κατανομή να είναι «φθίνουσα αναλογική», δηλαδή ο αριθμός των 

μελών σχετίζεται με το μέγεθος και τον πληθυσμό κάθε χώρας, αλλά δεν είναι αυστηρά 

ανάλογος. 

 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΣΤΟ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 

 

Βέλγιο 21 Ισπανία 59 Ολλανδία 29 

Ιρλανδία 13 Γαλλία 79 Πολωνία 52 

Αυστρία 19 Ιταλία 76 Πορτογαλία 52 

Βουλγαρία 17 Κύπρος 6 Ρουμανία 33 

Τσεχική Δημοκρατία 21 Λετονία 8 Σλοβενία 8 

Δανία 14 Λιθουανία 11 Σλοβακία 14 

Γερμανία 96 Λουξεμβούργο 6 Φιλανδία 14 

Εσθονία 7 Ουγγαρία 21 Σουηδία 21 

Ελλάδα 21 Μάλτα 6 Κροατία 12 

 

(2) Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο απαρτίζεται από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων κάθε 

κράτους μέλους, μαζί με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και τον πρόεδρο της 

Επιτροπής (Άρθρο 15(2)). 

Συνέρχεται τέσσερις φορές το χρόνο και παρέχει στην ΕΕ τη συνολική στρατηγική 

κατεύθυνση. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεν έχει νομοθετικές εξουσίες. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: μην συγχέετε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής 



 

Ένωσης (βλ. παρακάτω). Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο λαμβάνει αποφάσεις γενικής πολιτικής, 

ενώ το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτελεί νομοθετική λειτουργία. 

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει την εξουσία να διορίζει τον Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης 

για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας (άρθρο 18 παράγραφος 1), ο 

οποίος είναι υπεύθυνος για την κοινή εξωτερική πολιτική και ασφάλεια της ΕΕ και την 

κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας (άρθρο 18 ( 2)). 

 

(3) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μαζί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είναι το κύριο 

όργανο λήψης αποφάσεων της ΕΕ. Το άρθρο 16 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την 

Ευρωπαϊκή Ένωση συνοψίζει τις εξουσίες και τις αρμοδιότητες του Συμβουλίου. 

Το Συμβούλιο «εκτελεί καθήκοντα δημιουργίας πολιτικής και συντονισμού» και ασκεί 

νομοθετικά και (από κοινού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο) δημοσιονομικά καθήκοντα. Το 

Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι συννομοθέτες. 

Το άρθρο 16 παράγραφος 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει ότι το 

Συμβούλιο αποτελείται από έναν υπουργικό εκπρόσωπο κάθε κράτους μέλους, ο οποίος 

έχει την εξουσία να δεσμεύει την κυβέρνηση του κράτους μέλους του και να ψηφίζει. Ο 

υπουργός είναι εκεί για να εκπροσωπήσει το συμφέρον του κράτους μέλους του. 

Τα περισσότερα θέματα ψηφίζονται με πλειοψηφία, πράγμα που σημαίνει ότι απαιτείται 

ειδική πλειοψηφία για να περάσει μια πρόταση (άρθρο 16 παράγραφος 3). Η ειδική 

πλειοψηφία απαιτεί τουλάχιστον το 55% των μελών του Συμβουλίου, δηλαδή 16 από τα 28 

μέλη, που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 65% του πληθυσμού της ΕΕ (άρθρο 16 

παράγραφος 4). Ορισμένα ευαίσθητα θέματα, όπως απαιτείται από τις Συνθήκες, 

χρειάζονται ομόφωνες προτάσεις κινήσεων (π.χ. εξωτερική πολιτική και φορολογία).  

(Το Συμβούλιο είχε προηγουμένως εφαρμόσει ένα σύστημα σταθμισμένης ψηφοφορίας). 

 

(4) Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ. Η Επιτροπή είναι το μοναδικό 

θεσμικό όργανο της ΕΕ, που έχει τη δυνατότητα να προτείνει νέους νόμους (οι οποίοι στη 



 

συνέχεια ψηφίζονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης) (άρθρο 17 παράγραφος 2). Η Επιτροπή υποστηρίζεται από περίπου 32.000 

δημόσιους υπαλλήλους. 

Το άρθρο 17, παράγραφος 1, της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχει μια 

επισκόπηση των αρμοδιοτήτων και των καθηκόντων της Επιτροπής. Η Επιτροπή οφείλει να 

προωθεί τα γενικά συμφέροντα της ΕΕ, να διασφαλίζει την εφαρμογή των Συνθηκών, να 

επιβλέπει την εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ (υπό τον έλεγχο του Ευρωπαϊκού 

Δικαστηρίου), να εκτελεί τον προϋπολογισμό και να ασκεί συντονιστικά, εκτελεστικά και 

διαχειριστικά καθήκοντα. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: η Επιτροπή δεν είναι υπεύθυνη για την κοινή εξωτερική πολιτική, πολιτική 

ασφάλειας και άμυνας της ΕΕ - αυτή είναι ευθύνη του Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για 

θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας. 

Η Επιτροπή είναι μια μορφή «κυβέρνησης του υπουργικού συμβουλίου». Αποτελείται από 

ένα μέλος από κάθε κράτος μέλος και υπηρετεί για πενταετή θητεία (άρθρο 17 

παράγραφος 3). Κάθε μέλος πρέπει να είναι πολιτικά ανεξάρτητο. 

Η Επιτροπή προεδρεύεται από τον Πρόεδρο, ο οποίος διορίζεται με ειδική πλειοψηφία του 

Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και στη συνέχεια εκλέγεται από την πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου. Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος επιλέγει τα άλλα 26 μέλη της επιτροπής από τα 

άλλα κράτη μέλη, τα οποία προτείνουν υποψήφιους. Ο κατάλογος των υποψηφίων πρέπει 

να συμφωνηθεί με το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη συνέχεια και τα 27 μέλη 

πρέπει να εγκριθούν συλλογικά από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

Το άρθρο 17 παράγραφος 6 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει τις εξουσίες του 

Προέδρου. Ο Πρόεδρος πρέπει να: 

α. καθορίσει κατευθυντήριες γραμμές για την Επιτροπή 

β. αποφασίζει για την εσωτερική οργάνωση της Επιτροπής · και 

γ. διορίζει Αντιπροέδρους 

Σε κάθε Επίτροπο εκχωρείται ένα «χαρτοφυλάκιο πολιτικής» από τον Πρόεδρο (π.χ. 

μεταφορές ή περιβάλλον). Ο Πρόεδρος μπορεί επίσης να απαιτήσει από οποιοδήποτε 

μέλος της Επιτροπής, συμπεριλαμβανομένου του Ύπατου Εκπροσώπου, να παραιτηθεί. 



 

(5) ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

Το δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι το συλλογικό όνομα που χρησιμοποιήθηκε για 

να περιγράψει το δικαστικό σύστημα της ΕΕ. Πρόκειται για ένα σύστημα τριών επιπέδων, 

το οποίο περιλαμβάνει τα ακόλουθα (άρθρο 19 παράγραφος 1): 

•ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (επίσημα το "Ευρωπαϊκό Δικαστήριο") 

•ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (επίσημα το "Πρωτοδικείο") 

•ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ (Το μόνο εξειδικευμένο δικαστήριο που δημιουργήθηκε ήταν το 

Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης. Αυτό διαλύθηκε το 2016) 

Το Δικαστήριο αποτελείται επίσης από έναν δικαστή από κάθε κράτος μέλος. Κάθε 

δικαστής "επιλέγεται από πρόσωπα των οποίων η ανεξαρτησία είναι αναμφίβολη και 

διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα για διορισμό στην ανώτατη δικαστική υπηρεσία στις 

χώρες που τους αναπληρώνουν" (άρθρο 19 παράγραφος 2 της ΣΕΕ). Οι δικαστές είναι 

εντελώς ανεξάρτητοι και δεν εκπροσωπούν τα συμφέροντα των κρατών μελών τους. 

 

(6) ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ενεργεί ως η κεντρική τράπεζα του ευρώ και είναι 

υπεύθυνη για τη διαχείριση της νομισματικής πολιτικής σε ολόκληρη την Ευρωζώνη. Ένας 

από τους κύριους στόχους της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είναι η διασφάλιση της 

σταθερότητας των τιμών εντός της Ευρωζώνης (δηλαδή η διασφάλιση της αξίας του ευρώ). 

 

(7) ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΑΚΡΟΑΤΩΝ 

Το Δικαστήριο των Ακροατών επιβλέπει και ενήλικες στη χρηματοδότηση της ΕΕ, 

εξασφαλίζοντας ότι οι δαπάνες συμμορφώνονται με τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Το 

δικαστήριο αποτελείται από ένα μέλος από κάθε κράτος μέλος, καθένα από τα οποία 

υπηρετεί για περίοδο έξι ετών. 

 

 



 

Ε’ Μέρος 

Ευρωπαϊκό Συνταγματικό Δίκαιο 

ΠΗΓΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΕ 

Πρωταρχικές 

Πηγές             

          

Δευτερεύουσες                                           

Πηγές      Τριτορικές 

Πηγές 

  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ    ΟΔΗΓΙΕΣ  ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ 

 

ΣΥΝΘΗΚΕΣ    

  

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ   

    

ΟΔΗΓΙΕΣ / 

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ               

      

ΑΡΧΕΣ                                                                            

  ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ /                         ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ      ΔΙΕΘΝΕΙΣ 

ΣΥΝΘΗΚΕΣ 

                                               

 

ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕ 

Υπάρχουν αρκετές αρχές που διαδίδονται σε ολόκληρο το δίκαιο της ΕΕ: 

 

 

                                                             ΦΥΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ  

       ΝΟΜΙΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ                                         ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ  

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

 

 

 

  ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕ                                                                                            

 

 

 

                ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ                                                         ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ 

 

                                                                            ΙΣΟΤΗΤΑ 

 

 



 

(1) Συνθήκες 

 

Οι συνθήκες αποτελούν την πρωτογενή νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Οι συνθήκες συμφωνούνται από τα κράτη μέλη κατά τις συνεδριάσεις του 

Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Υπόκεινται σε επικύρωση από τον νομοθέτη κάθε 

κράτους μέλους και, σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να υπόκεινται σε 

δημόσια ψηφοφορία (δημοψήφισμα) εάν απαιτείται βάσει της εθνικής νομοθεσίας 

ενός συγκεκριμένου κράτους μέλους. 

 

Βασικές Συνθήκες 

Η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση καθορίζει τους γενικούς στόχους και τη 
δομή της ΕΕ · και 

H Συνθήκη για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης 

περιγράφει λεπτομερώς το ουσιαστικό 
δίκαιο της ΕΕ 

 

Οι Συνθήκες συμφωνήθηκαν από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων κάθε 

κράτους μέλους και επικυρώθηκαν σύμφωνα με τους συνταγματικούς κανόνες κάθε 

κράτους μέλους. Μαζί οι Συνθήκες καθορίζουν τους κανόνες και τις διαδικασίες των 

θεσμικών οργάνων της ΕΕ και λειτουργούν ως βάση για το νομικό της σύστημα. 

 

Το άρθρο 288 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπει 

ότι η δευτερογενής νομοθεσία (κανονισμοί, οδηγίες και αποφάσεις) αποτελεί πηγή 

νόμου. Το άρθρο 288 προβλέπει επίσης ότι οι συστάσεις και οι γνώμες δεν έχουν 

δεσμευτική ισχύ. 

 

(2) Κανονισμοί 

Οι κανονισμοί είναι μια μορφή δευτερεύουσας νομοθεσίας που εκδίδεται από το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. 

 

(3) Οδηγίες 

Όπως οι κανονισμοί, έτσι και οι οδηγίες είναι παράγωγο δικαίου που εκδίδεται από 

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. 



 

Οι οδηγίες είναι δεσμευτικές, ως προς το αποτέλεσμα που πρέπει να επιτευχθεί, σε 

κάθε κράτος μέλος στο οποίο απευθύνονται. Ωστόσο, η ακριβής μορφή και οι 

μέθοδοι εφαρμογής αφήνονται στη διακριτική ευχέρεια κάθε κράτους μέλους. 

 

Οι οδηγίες απαιτούν από τον νομοθέτη κάθε  να τα θεσπίσει προκειμένου να 

καταστούν νόμοι. Χρησιμοποιούνται όταν οι κοινωνικές, πολιτιστικές, πολιτικές και 

/ ή διοικητικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών σημαίνουν ότι ο νόμος "ένα 

μέγεθος ταιριάζει σε όλους" θα ήταν ακατάλληλος. 

 

(4) Αποφάσεις 

 

Οι αποφάσεις λαμβάνονται γενικά με συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Δικαίου 

και του Συμβουλίου. Σε ορισμένες περιπτώσεις, το Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει 

την εξουσία λήψης αποφάσεων στην Επιτροπή. 

 

Οι αποφάσεις ισχύουν για εκείνα τα άτομα (τα οποία μπορεί να είναι άτομα ή 

κράτη μέλη) στα οποία απευθύνονται και είναι δεσμευτικά εξ ολοκλήρου έναντι 

αυτών των προσώπων (άρθρο 288 Συνθήκη για την Λειτουργία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης ). Δεν απαιτούν από το νομοθετικό σώμα των κρατών μελών να τα θεσπίσει 

προκειμένου να έχουν νομική ισχύ. 

 

Οι αποφάσεις χρησιμοποιούνται ως ταχύτερος τρόπος για τη λήψη νόμων όπου δεν 

υπάρχει ρητή διάταξη της Συνθήκης. 

 

(5) Συστάσεις και Γνωμοδοτήσεις 

 

Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ έχουν τη δυνατότητα να εκδίδουν συστάσεις προς τα 

κράτη μέλη, ζητώντας τους να ενεργήσουν με συγκεκριμένο τρόπο. Τα θεσμικά 

όργανα της ΕΕ μπορούν επίσης να εκδίδουν γνώμες για συγκεκριμένες καταστάσεις 

ή εξελίξεις. 

 



 

Και οι δύο συστάσεις και γνωμοδοτήσεις δεν έχουν δεσμευτική νομική ισχύ - είναι 

μόνο πειστικές (άρθρο 288 Συνθήκη για την Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης). 

Ωστόσο, έχουν πολιτικό βάρος και συχνά ακολουθούνται. Επιτρέπουν στα θεσμικά 

όργανα της ΕΕ να γνωστοποιήσουν τις απόψεις τους χωρίς να επιβάλουν νομική 

υποχρέωση στους αποδέκτες. 

 

(6) ΟΔΗΓΙΕΣ / ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

 

Η Επιτροπή μπορεί επίσης να εκδώσει ειδοποιήσεις / κατευθυντήριες γραμμές (π.χ. 

Ειδοποιήσεις σχετικά με τον Νόμο περί Ανταγωνισμού όπως το NAOMI). Όπως οι 

συστάσεις, οι οδηγίες και οι ειδοποιήσεις δεν έχουν δεσμευτική νομική ισχύ. 

Ωστόσο, ακολουθούνται γενικά στην πράξη. 

 

(7) Νομολογία 

 

Το Δικαστήριο είναι η απόλυτη αρχή για την εφαρμογή και την ερμηνεία του 

δικαίου της ΕΕ. Οι αποφάσεις του Δικαστηρίου δημοσιεύονται ως νομολογία. 

 

Τα εθνικά δικαστήρια μεμονωμένων κρατών μελών υποχρεούνται να ακολουθούν 

τις αποφάσεις του Δικαστηρίου βάσει της αρχής της υπεροχής του δικαίου της ΕΕ 

(Costa v ENEL). 

 

Το Δικαστήριο προτιμά να ερμηνεύει το δίκαιο της ΕΕ σύμφωνα με το γενικό 

πνεύμα και τους στόχους του. Το Δικαστήριο δεν υποχρεούται να εμμείνει σε 

αυστηρές γραμματικές ερμηνείες και αντ 'αυτού συνήθως ακολουθεί μια σκόπιμη 

προσέγγιση. 

 

Το Δικαστήριο δημιούργησε μια άλλη πηγή νόμου γνωστή ως Γενικές Αρχές. Αυτές 

είναι αρχές, τις οποίες το Δικαστήριο πιστεύει ότι διέπουν όλο το δίκαιο της ΕΕ, 

παρόλο που ενδέχεται να μην έχουν ρητώς προβλεφθεί σε μια Συνθήκη - θεωρήστε 

το ως «παραθυράκια» στο δίκαιο της ΕΕ. 



 

Στ’ Μέρος 

Διοικητικό Δίκαιο 

Το Δικαστήριο μπορεί να ελέγξει τη νομιμότητα όλων των πράξεων των θεσμικών οργάνων 

της ΕΕ, εκτός από το περιεχόμενο των συστάσεων και των γνωμοδοτήσεων. Μπορεί να 

επανεξετάσει το δίκαιο της ΕΕ (όπως τους Κανονισμούς) καθώς και τις διοικητικές πράξεις 

των θεσμικών οργάνων της ΕΕ. 

Ο διοικητικός νόμος του Δικαστηρίου βασίζεται σε ορισμένες αρχές, 

συμπεριλαμβανομένων των εξής: 

Aναλογικότητα Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα θεσμικά όργανα των κρατών 
μελών μπορούν να κάνουν μόνο ό, τι είναι απαραίτητο για την 
εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ και πρέπει να ενεργούν ανάλογα με 
τους στόχους της νομοθεσίας (π.χ. Commission v Germany (Beer 
Purity)). 

Νομική ασφάλεια Οι πολίτες της ΕΕ πρέπει να είναι σε θέση να εξακριβώσουν ποιος 
είναι ο νόμος. Αυτό σημαίνει ότι οι νόμοι δεν πρέπει να 
εφαρμόζονται αναδρομικά για την κάλυψη γεγονότων που 
συνέβησαν πριν από τη δημιουργία του νόμου και ότι οι νόμοι 
δεν πρέπει να αντιβαίνουν στις νόμιμες προσδοκίες των 
ενδιαφερομένων. 

Προστασία των 
διαδικαστικών 
δικαιωμάτων 

Εάν το δίκαιο της ΕΕ δεν περιέχει διασφαλίσεις για την προστασία 
των δικαιωμάτων ενός ατόμου, το Δικαστήριο θα παράσχει 
κατάλληλες διασφαλίσεις βάσει γενικών αρχών, όπως η 
προσέγγισή του στα ανθρώπινα δικαιώματα. 

Ισότητα Τα άτομα σε παρόμοιες καταστάσεις θα πρέπει να 
αντιμετωπίζονται διαφορετικά μόνο εάν μια τέτοια μεταχείριση 
μπορεί να δικαιολογηθεί αντικειμενικά. 

 

Διαδικασία 

ΑΡΘΡΟ 258 Συνθήκης για την Λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Επιτρέπει στην Επιτροπή να ασκήσει 
προσφυγή ενώπιον του Δικαστηρίου 
εναντίον ενός κράτους μέλους για μη 
εκπλήρωση των υποχρεώσεων που υπέχει 
από τη Συνθήκη. 

ΑΡΘΡΟ 259 Συνθήκης για την Λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Επιτρέπει σε ένα κράτος μέλος να ασκήσει 
δίωξη εναντίον άλλου κράτους μέλους. 

ΑΡΘΡΟ 294 Συνθήκης για την Λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Αναλύει λεπτομερώς τη «συνηθισμένη» 
διαδικασία με την οποία τα θεσμικά 
όργανα της ΕΕ αποφασίζουν σχετικά με το 



 

δευτερεύον δικαίου που θα υιοθετήσουν. 
Αυτό δίνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
βέτο. 

ΑΡΘΡΟ 289 Συνθήκης για την Λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Η "ειδική" νομοθετική διαδικασία με την 
οποία το δευτερεύον δίκαιο μπορεί να 
εγκριθεί από το Συμβούλιο με 
περιορισμένες μόνο προϋποθέσεις για 
διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: η αποτυχία να ακολουθήσει τη 
σωστή διαδικασία σύμφωνα με τα άρθρα 
294 ή 289 μπορεί να ελεγχθεί από το 
Δικαστήριο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ζ’ Μέρος 

Δίκαιο της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ 

Η δημιουργία μιας ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς ήταν ένας από τους πρωταρχικούς στόχους 

της ΕΕ. Στο επίκεντρο της επίτευξης αυτού του στόχου ήταν η καθιέρωση τεσσάρων 

θεμελιωδών ελευθεριών. 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άνθρωποι 

Εμπορεύματα Κεφάλαιο 

Άρθρο 63 Συνθήκη για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Αυτό απαγορεύει τους περιορισμούς στην 
ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων, 
συμπεριλαμβανομένων των ορίων 
αγοράς νομίσματος, μετοχών εταιρειών ή 
χρηματοοικονομικών περιουσιακών 
στοιχείων και περιορισμούς στις ξένες 
επενδύσεις. 

Άρθρα 28, 30, 34-36 και 110 Συνθήκη για 
τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Αυτά απαγορεύουν τους φορολογικούς 
και μη φορολογικούς φραγμούς στην 
ελεύθερη κυκλοφορία των 
εμπορευμάτων, συμπεριλαμβανομένων 
των δασμών, των ποσοτικών περιορισμών 
και άλλων ισοδύναμων μέτρων. 

Άρθρο 45 Συνθήκη για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Αυτό εγγυάται την ελεύθερη κυκλοφορία 
των εργαζομένων στην κοινή αγορά. 

Άρθρο 21 Συνθήκη για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Αυτό παρέχει πιο περιορισμένα 
δικαιώματα κυκλοφορίας σε όλους τους 
πολίτες της ΕΕ. 

Υπηρεσίες & 
Ελευθερία 

Εγκατάστασης 

Άρθρο 56 Συνθήκη για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Αυτό εγγυάται την ελευθερία παροχής 
υπηρεσιών εντός της κοινής αγοράς. 
 

Άρθρο 49 Συνθήκη για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Αυτό απαγορεύει περιορισμούς στην 
ελευθερία εγκατάστασης. 

ΕΛΕΥΘΕΡΗ 

ΚΙΝΗΣΗ 

ΤΟΥ/ΤΩΝ 



 

H’ Μέρος 

Άρθρο 101 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Τι κάνει το άρθρο 101; 

To Άρθρο 101 απαγορεύει αντι-ανταγωνιστικές συμφωνίες, αποφάσεις και εναρμοσμένες 

πρακτικές μεταξύ επιχειρήσεων, που ενδέχεται να επηρεάσουν το διακρατικό εμπόριο και 

έχουν ως αντικείμενο ή ως αποτέλεσμα την πρόληψη, τον περιορισμό ή την νόθευση του 

ανταγωνισμού στην κοινή αγορά. 

 

Στοιχεία του άρθρου 101 παράγραφος 1 

Σύμφωνα με το άρθρο 101 παράγραφος 1 απαγορεύεται κάθε είδους συμπαιγνία. Το ίδιο 

άρθρο προσδιορίζει τρεις κατηγορίες συμπαιγνίας μεταξύ επιχειρήσεων: 

1. Συμφωνίες 

2. Αποφάσεις 

3. Συντονισμένες πρακτικές 

 

Άρθρο 102 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Τι κάνει το άρθρο 102; 

Το Άρθρο 102 απαγορεύει στις κυρίαρχες εταιρείες να κάνουν ‘’κατάχρηση’’ (δηλ. να 

εκμεταλλεύονται τη δεσπόζουσα θέση τους στην αγορά για να υπονομεύσουν τον θεμιτό 

ανταγωνισμό). 

 

Στοιχεία του άρθρου 102  

 

 

 

 

Μια 

καθορισμένη 

σχετική αγορά 

Κατάχρηση 

αυτής 

δεσπόζουσας 

θέσης 

Δεσπόζουσα 

θέση σε αυτήν 

την αγορά 

Επιπτώσεις στο 

διακρατικό 

εμπόριο 



 

Θ’ Μέρος 

Διάκριση λόγω φύλου 

Το άρθρο 157 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατοχυρώνει την 

«αρχή της ίσης αμοιβής για άνδρες και γυναίκες εργαζόμενους για ίση εργασία ίσης αξίας» 

Οι διακρίσεις μπορεί να είναι άμεσες ή έμμεσες. 

Είδος Ορισμός Μπορεί να δικαιολογηθεί; 

ΑΜΕΣΗ Όταν ένα άτομο αντιμετωπίζεται 
λιγότερο ευνοϊκά λόγω φύλου. 

Η άμεση διάκριση δεν μπορεί 
ποτέ να δικαιολογηθεί. 

ΕΜΜΕΣΗ Όταν μια προφανώς ουδέτερη διάταξη 
θέτει άτομα ενός φύλου σε ένα 
συγκεκριμένο μειονέκτημα. 

Η έμμεση αιτιολόγηση μπορεί να 
είναι νόμιμη όταν δικαιολογείται 
αντικειμενικά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Ιδιαίτερες ευχαριστίες σε όλους τους εμπλεκόμενους στην δημιουργία του 

παρόντος αρχείου, οι οποίοι με τις γνώσεις τους συνέθεσαν το παραπάνω 

αποτέλεσμα. 

 


