
 

 

Ευρώπη: Μια κοινότητα αξιών 

Είναι σηµαντικό για κάθε κάτοικο και πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) να 
γνωρίζει τις αξίες πάνω στις οποίες βασίζεται η Ε.Ε. σήµερα. Η πληροφόρηση 
αυτή προσφέρει την δυνατότητα στον καθένα µας που κατοικεί σε χώρα της 
Ε.Ε. να αξιοποιήσει τα δικαιώµατα που του παρέχει η Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση 
και να επιλέξει το είδος της Ευρώπης που επιθυµεί να υποστηρίξει. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση, στην οποία συµµετέχει η Ελλάδα από το 1981, δεν είχε 
πάντοτε τη σηµερινή µορφή.  Η Ένωση οικοδοµήθηκε σταδιακά τα τελευταία 
πενήντα χρόνια µέσα από πέντε διευρύνσεις οι οποίες εµπλούτισαν την 
ταυτότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και διαµόρφωσαν τη σηµερινή της 
φυσιογνωµία. Παράλληλα, µια σειρά Συνθηκών αποσαφήνισαν ποιες αξίες 
χαρακτηρίζουν την Ε.Ε. και ποια ανθρώπινα δικαιώµατα βρίσκονται στο 
επίκεντρο των δραστηριοτήτων της. 
 
Σε αυτό το φυλλάδιο παρουσιάζουµε συνοπτικά τις κοινές αξίες της Ένωσης και 
το ρόλο τους στη διαµόρφωση των Ευρωπαϊκών πολιτικών και δραστηριοτήτων. 
 
Ελπίζουµε να αποτελέσει µια χρήσιµη πηγή ενηµέρωσης, αλλά και µία βάση για 
περαιτέρω διάλογο σχετικά µε το µέλλον της διευρυµένης Ευρώπης των 25 και 
σύντοµα των 27, 28 ή και περισσότερων κρατών µελών. 
 



 

 

 
Ο χάρτης της ΕΕ των 25 το 2006 

Πηγή: Η Ευρώπη σε εξέλιξη 

1957 Η Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα (ΕΟΚ) αποτελείται από το Βέλγιο, τη Γαλλία, τη Γερµανία, την Ιταλία, 
το Λουξεµβούργο και την Ολλανδία 

1973 Προσχωρούν η ∆ανία, το Ηνωµένο Βασίλειο και η Ιρλανδία 

1979 ∆ιεξάγονται οι πρώτες εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

1981 Ένταξη της Ελλάδας 

1985 Η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη έχει ως στόχο τη δηµιουργία της ενιαίας αγοράς 

1986 Με την προσχώρηση της Ισπανίας και της Πορτογαλίας η ΕΟΚ έχει δώδεκα µέλη 

1990 Επανένωση της Γερµανίας 

1992 Η Συνθήκη του Μάαστριχτ µετονοµάζει την Ευρωπαϊκή Κοινότητα σε Ευρωπαϊκή Ένωση και ορίζονται τα 
κριτήρια για την δηµιουργία της Οικονοµικής και Νοµισµατικής Ένωσης και κατ’ επέκταση του ευρώ 

1995 Η ΕΕ διευρύνεται και συµπεριλαµβάνει την Αυστρία, την Φινλανδία και την Σουηδία 

1999 Το ευρώ τίθεται σε κυκλοφορία 

2004 Πραγµατοποιείται η µεγαλύτερη διεύρυνση της Ε.Ε. µε την προσχώρηση 10 νέων κρατών. Σήµερα, η Ε.Ε. 
των 25 συµπεριλαµβάνει και την Εσθονία, τη Κύπρο, τη Λετονία, τη Λιθουανία, τη Μάλτα, την Ουγγαρία, 
τη Πολωνία, τη Τσεχία, τη Σλοβακία, και την Σλοβενία 



 

 

Οι αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν περιορίζεται στη διατήρηση µιας ενιαίας αγοράς µε κοινή 
πολιτική εξωτερικού εµπορίου και κοινό νόµισµα. Κεντρικός στόχος της  διαδικασίας 
της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης είναι η εξασφάλιση µίας δίκαιης και ασφαλούς κοινωνίας 
που θα προωθεί την ειρήνη και τη σταθερότητα όχι µόνο στην Ευρώπη αλλά σε 
ολόκληρο τον κόσµο. 
 
Τα κράτη µέλη έχουν διακηρύξει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι µια οικογένεια 
δηµοκρατικών χωρών µε κοινό πολιτισµικό και ιστορικό παρελθόν, που βασίζεται σε 
οικουµενικές, παγκόσµιες αξίες: 
 

Την ελευθερία  
Τον σεβασµό των ανθρώπινων δικαιωµάτων  
 

Την ισότητα 
Το κράτος δικαίου 
 

Την δηµοκρατία 
Την ασφάλεια 
Την δικαιοσύνη 
 

(Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Μάαστριχτ, 1992). 
 

Από το 1992, τα κράτη µέλη της Ε.Ε. έχουν δεσµευτεί να εργάζονται από κοινού για 
την ειρήνη και ευηµερία των λαών τους και να προωθούν την δηµοκρατία και τις 
ευρωπαϊκές αξίες στις εξωτερικές τους σχέσεις και την κοινή εξωτερική πολιτική της 
Ε.Ε. Στηρίζουν την αδιαίρετη και αλληλένδετη φύση των κοινών αξιών της Ε.Ε., που 
είναι απαραίτητες για την διεθνή και περιφερειακή σταθερότητα, ασφάλεια και 
ευηµερία. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει να εφαρµόζει αυτές τις αξίες µέσω της δράσης της 
τόσο στο εσωτερικό της, δηλαδή στα 25 κράτη-µέλη της, όσο και στις υπό ένταξη 
χώρες, καθώς και στις χώρες που επιθυµούν να προσχωρήσουν στην Ε.Ε., όπως  για 
παράδειγµα τα κράτη των δυτικών Βαλκανίων.  
 
Η δράση της Ε.Ε. δεν περιορίζεται στην ευρύτερη γειτονία της, αφού επεκτείνεται και 
στον υπόλοιπο κόσµο µέσα από την αναπτυξιακή συνεργασία, την οικονοµική και 
τεχνική βοήθεια, τα προγράµµατα στήριξης, το εµπόριο και τον πολιτικό διάλογο τόσο 
σε διµερές επίπεδο όσο και στο πλαίσιο διεθνών και περιφερειακών οργανισµών (όπως 
ΟΗΕ, ΝΑΤΟ, ΠΟΕ). 
 
Πρωτίστως όµως η Ε.Ε. δηλώνει ότι η διαδικασία Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης προσφέρει 
πλεονεκτήµατα και δηµιουργεί ένα πρόσφορο έδαφος ώστε να εφαρµόζονται στο 
µεγαλύτερο δυνατό βαθµό οι αξίες της ελευθερίας, της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και 
της ευηµερίας του ατόµου στους πολίτες και κατοίκους των κρατών µελών της. Η 
επίτευξη αυτών των στόχων προωθείται από: 
 Την κατοχύρωση των δικαιωµάτων και ελευθεριών των Ευρωπαίων πολιτών σε ένα 

ενιαίο κείµενο. 
 Την καθιέρωση της Ευρωπαϊκής ιθαγένειας και των δικαιωµάτων που απορρέουν 

από αυτήν.  
 Την δηµιουργία ενός ενιαίου χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης από τον 

οποίο µπορούν να επωφεληθούν πλήρως όσοι ζουν σε οποιαδήποτε χώρα της 
Ένωσης. 



 

 

 

Η ιθαγένεια της Ένωσης έχει ως προϋπόθεση την υπηκοότητα του πολίτη σε ένα από 
τα κράτη µέλη.  Έτσι, κάθε άτοµο που είναι πολίτης ενός κράτους µέλους θεωρείται 
πολίτης της Ένωσης. Η καθιέρωση της έννοιας της ιθαγένειας της Ένωσης δεν 
υποκαθιστά τις εθνικές υπηκοότητες, απλά προστίθεται σε αυτές, είναι 
συµπληρωµατική. 
 
 

Η ιθαγένεια της Ένωσης αναγνωρίζει τέσσερα ειδικά δικαιώµατα: 
 

• την ελεύθερη κυκλοφορία και διαµονή σε ολόκληρη την επικράτεια της Ένωσης. 
Η κατάργηση των εσωτερικών συνόρων διευκολύνει την ελεύθερη µετακίνηση 
νοµοταγών πολιτών σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η σύµβαση του Σένγκεν εισάγει 
µέτρα προστασίας των συνόρων και προωθεί την συνεργασία µεταξύ εθνικών 
αστυνοµικών δυνάµεων και δικαστικών αρχών ώστε η ελεύθερη µετακίνηση να 
µην γίνει αντικείµενο εκµετάλλευσης από εγκληµατίες και τροµοκράτες. 

 

Ο χώρος «SCHENGEN» αποτελείται από 15 κράτη µέλη: η Ελλάδα, η Αυστρία, 
το Βέλγιο, η Γαλλία, η Γερµανία, το Λουξεµβούργο, η Ολλανδία, η ∆ανία, η 
Ιταλία, η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Φινλανδία, η Σουηδία, η Νορβηγία, και η 
Ισλανδία.  
 
Η Μεγάλη Βρετανία και η Ιρλανδία δεν εφαρµόζουν τους κανόνες της σύµβασης 
Σένγκεν χωρίς αυτό να επηρεάζει το δικαίωµα των πολιτών της ΕΕ να 
εισέρχονται και να ζουν σε αυτές τις χώρες.  
 
Αναµένεται να υιοθετηθεί από την Ελβετία το 2008 και σταδιακά από τα 
υπόλοιπα νέα κράτη µέλη της Ε.Ε. 

 
• το δικαίωµα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι στις δηµοτικές εκλογές και στις 

εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο κράτος διαµονής. 
• σε περίπτωση που ένας Ευρωπαίος πολίτης βρίσκεται σε χώρα εκτός Ε.Ε. στην 

οποία η χώρα του δεν έχει διπλωµατική εκπροσώπηση, µπορεί να ζητήσει τη 
διπλωµατική και προξενική προστασία των αρχών άλλου κράτους µέλους της Ε.Ε. 

• και το δικαίωµα αναφοράς και προσφυγής στον Ευρωπαίο ∆ιαµεσολαβητή. 
 
Ο Ευρωπαίος ∆ιαµεσολαβητής εξετάζει καταγγελίες κατά των ευρωπαϊκών οργάνων 
και οργανισµών για περιπτώσεις περιττής καθυστέρησης, άρνησης παροχής 
πληροφοριών, διάκρισης και κατάχρησης εξουσίας. Καταγγελίες µπορούν να 
υποβάλουν οι Ευρωπαίοι πολίτες αλλά και όσοι ζουν στα κράτη µέλη της Ένωσης, όπως 
επίσης επιχειρήσεις ή οργανώσεις που έχουν την έδρα τους στην Ε.Ε. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η Ευρωπαϊκή ιθαγένεια 



 

 

Οι πολίτες της Ε.Ε. 

Όλες οι θεµελιώδεις αξίες της Ένωσης σε ένα κείµενο  
 
Οι ευρωπαϊκές αξίες αναγνωρίζονται στο Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της 
Ε.Ε. που υπέγραψαν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της Ε.Ε. το 2000. Με τον 
Χάρτη συγκεντρώθηκαν σε ένα κείµενο όλα τα δικαιώµατα των Ευρωπαίων πολιτών τα 
οποία µέχρι τότε ήταν διάσπαρτα σε διάφορες νοµοθετικές πράξεις.  
 
Στο προοίµιο του Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων, αναφέρεται ότι: 

 
«Οι λαοί της Ευρώπης, εγκαθιδρύοντας µεταξύ τους µια διαρκώς στενότερη 
ένωση, αποφάσισαν να µοιραστούν ένα ειρηνικό µέλλον θεµελιωµένο σε κοινές 
αξίες.  
 

Η Ένωση, έχοντας επίγνωση της πνευµατικής και ηθικής κληρονοµιάς της, 
εδράζεται στις αδιαίρετες και οικουµενικές αξίες της αξιοπρέπειας του 
ανθρώπου, της ελευθερίας, της ισότητας και της αλληλεγγύης ερείδεται στις 
αρχές της δηµοκρατίας και του κράτους δικαίου. Η Ένωση τοποθετεί τον 
άνθρωπο στην καρδιά της δράσης της, καθιερώνοντας την ιθαγένεια της 
Ένωσης και δηµιουργώντας ένα χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης.» 

 
Ο Χάρτης βασίζεται στα δικαιώµατα και τις ελευθερίες της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για 
τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου του Συµβουλίου της Ευρώπης (1950) η οποία δεσµεύει 
ήδη 46 Ευρωπαϊκές χώρες. Υιοθετεί όµως µια πιο σύγχρονη γλώσσα και µια πιο 
σύγχρονη αντιµετώπιση πολλών ελευθεριών και δικαιωµάτων αντικατοπτρίζοντας τις 
εξελίξεις στα εθνικά νοµοθετικά πλαίσια.  

 
 
 
 
  

Η υπογραφή του Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ε.Ε.  
στο Συµβούλιο Κορυφής της Νίκαιας, ∆εκέµβριο 2000 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πηγή: www.europarl.eu.int 



 

 

Μία συνοπτική παρουσίαση των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων μας 

ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ 
∆ικαίωµα στην αξιοπρέπεια και στη ζωή 
∆ικαίωµα στην ακεραιότητα του ανθρώπου 
Απαγόρευση των βασανιστηρίων & απάνθρωπων ή εξευτελιστικών ποινών 
ή µεταχείρισης 
Απαγόρευση της δουλείας και της αναγκαστικής εργασίας 
 

 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 
∆ικαίωµα στην ελευθερία και την ασφάλεια 
Σεβασµός στην ιδιωτική και οικογενειακή ζωή 
Προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα 
∆ικαίωµα γάµου και δηµιουργίας οικογένειας 
Ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας 
Ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης 
Ελευθερία του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι 
Ελευθερία της τέχνης και της επιστήµης 
∆ικαίωµα εκπαίδευσης 
Ελευθερία του επαγγέλµατος και δικαίωµα στην εργασία 
Επιχειρηµατική ελευθερία 
∆ικαίωµα ιδιοκτησίας 
∆ικαίωµα ασύλου 
Προστασία σε περίπτωση αποµάκρυνσης, απέλασης και έκδοσης 
 
ΙΣΟΤΗΤΑ 
Ισότητα έναντι του νόµου 
Απαγόρευση διακρίσεων 
Σεβασµός στην πολιτιστική, θρησκευτική & γλωσσική πολυµορφία 
Ισότητα γυναικών και ανδρών 
∆ικαιώµατα του παιδιού 
∆ικαιώµατα των ηλικιωµένων 
Ένταξη των ατόµων µε αναπηρίες 
 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ 
∆ικαίωµα των εργαζόµενων στην ενηµέρωση και τη διαβούλευση στο πλαίσιο της 
επιχείρησης. 
∆ικαίωµα διαπραγµάτευσης και συλλογικών δράσεων 
∆ικαίωµα πρόσβασης στις υπηρεσίες εύρεσης εργασίας 
Προστασία σε περίπτωση αδικαιολόγητης απόλυσης 
∆ίκαιες και πρόσφορες συνθήκες εργασίας 
Απαγόρευση της εργασίας των παιδιών και προστασία των νέων στην εργασία 
∆ικαίωµα στο συνδυασµό οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής 
∆ικαίωµα στην κοινωνική ασφάλεια και κοινωνική αρωγή 
Προστασία της υγείας 
Πρόσβαση στις υπηρεσίες γενικού οικονοµικού ενδιαφέροντος 
Προστασία του περιβάλλοντος 
Προστασία του καταναλωτή 
 



 

 

 

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 
∆ικαίωµα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις Ευρωπαϊκές εκλογές, στις δηµοτικές και 
στις κοινοτικές εκλογές 
∆ικαίωµα χρηστής διοίκησης 
∆ικαίωµα πρόσβασης σε έγγραφα 
∆ικαίωµα προσφυγής στον Ευρωπαίο ∆ιαµεσολαβητή 
Ελευθερία κυκλοφορίας και διαµονής 
∆ιπλωµατική και προξενική προστασία 
 
∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 
∆ικαίωµα πραγµατικής προσφυγής και αµερόληπτου δικαστηρίου. 
Τεκµήριο αθωότητας και δικαίωµα της υπεράσπισης 
Αρχές της νοµιµότητας & της αναλογικότητας αξιόποινων πράξεων και ποινών 
∆ικαίωµα του προσώπου να µη δικάζεται ή να µην τιµωρείται ποινικά δύο φορές για την 
ίδια αξιόποινη πράξη 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Πηγή: www.europarl.eu.int 

 
 
 
 
 
 



 

 

Οι κάτοικοι της Ε.Ε. 

Τα τελευταία πενήντα χρόνια, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δηµιουργήσει για τους πολίτες 
της τις βασικές προϋποθέσεις ενός κοινού χώρου ευηµερίας και ειρήνης, που τους 
επιτρέπει να απολαµβάνουν σε σηµαντικό βαθµό τα αγαθά της ελευθερίας, της 
δικαιοσύνης και της ασφάλειας. Τα αγαθά αυτά ωστόσο, δεν αποτελούν αποκλειστικό 
δικαίωµα των πολιτών της Ένωσης.  
 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί πόλο έλξης για πολλούς άνδρες και γυναίκες από τρίτες 
χώρες. Φτάνουν στα σύνορα των κρατών µελών της αποζητώντας εργασία, ή απλώς 
µια καλύτερη ευκαιρία από αυτή που τους προσφέρεται στη χώρα προέλευσής τους. 

 

Σήµερα, υπάρχουν περισσότεροι από 175 εκατοµµύρια µετανάστες ανά τον 
κόσµο. Σχεδόν 56 εκατοµµύρια διαµένουν στην Ευρώπη. 

 

Μια από τις αξίες της Ε.Ε. είναι η καταπολέµηση των διακρίσεων, του ρατσισµού και 
της ξενοφοβίας σε κάθε µορφή τους. Η Ε.Ε. προσπαθεί να αντιµετωπίσει τα φαινόµενα 
αυτά µε νοµοθετικές, οικονοµικές και κοινωνικές ρυθµίσεις που στοχεύουν στην 
καταπολέµηση της περιθωριοποίησης και του κοινωνικού αποκλεισµού του αλλοδαπού 
πληθυσµού που διαµένει στα  25 κράτη µέλη της. 
 

Με αυτό το στόχο και µέσα στα πλαίσια της κοινής µεταναστευτικής πολιτικής, το 
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο στο Τάµπερε (1999) έθεσε τις βάσεις για ένα κοινό νοµοθετικό 
πλαίσιο. Το πλαίσιο αυτό αποσκοπεί να εξασφαλίσει την ίση και δίκαιη αντιµετώπιση των 
αλλοδαπών που διαµένουν νοµίµως στην επικράτεια των κρατών µελών της, 
παρέχοντας τους δικαιώµατα όσο το δυνατόν παραπλήσια των δικαιωµάτων των 
Ευρωπαίων υπηκόων, αφού η επιτυχία της κοινωνικής συνοχής σε ολόκληρη την 
Ευρώπη επιβάλλει την κοινωνική, πολιτική και οικονοµική ενσωµάτωση των αλλοδαπών 
που διαµένουν νόµιµα στα κράτη µέλη. 
 

∆ικαιώµατα που αφορούν όσους ζουν εντός ΕΕ συµπεριλαµβάνουν αυτό της διαµονής, 
το δικαίωµα παιδείας και εξαρτηµένης ή ανεξάρτητης εργασίας, το δικαίωµα 
ελεύθερης κυκλοφορίας για σύντοµο χρονικό διάστηµα εντός των συνόρων της Ε.Ε., 
καθώς και το δικαίωµα ίσης µεταχείρισης.  
Επίσης, το κοινό νοµοθετικό πλαίσιο προβλέπει:   

• όσοι ζητούν άσυλο να χαίρουν δίκαιης αντιµετώπισης, 
• οι νόµιµοι µετανάστες να ενσωµατώνονται στις ευρωπαϊκές κοινωνίες και να 
απολαµβάνουν το δικαίωµα στη δικαιοσύνη και την ασφάλεια, 

• όταν η διαµονή των µεταναστών είναι µακρόχρονη, να υπάρχει η δυνατότητα 
παροχής υπηκοότητας του κράτους µέλους στο οποίο διαµένουν, και κατ’ 
επέκταση της Ευρωπαϊκής ιθαγένειας, 

• να ληφθούν τα απαραίτητα µέτρα για την αποτελεσµατική φύλαξη των 
εξωτερικών συνόρων, και την αντιµετώπιση της λαθροµετανάστευσης 
παρέχοντας παράλληλα επαρκή προστασία στα θύµατα παράνοµης διακίνησης. 

 

Τα τελευταία χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάνει σηµαντικά βήµατα για την 
εφαρµογή και εδραίωση των αξιών που πρεσβεύει τόσο στο εσωτερικό της όσο και στις 
εξωτερικές της σχέσεις. ∆εν κάνει προσπάθειες µόνο για την κατοχύρωση των 
δικαιωµάτων των πολιτών και των κατοίκων της, αλλά και για την προώθηση των 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων σε χώρες µε τις οποίες συνεργάζεται και συναλλάσσεται. 
 

Υπάρχουν όµως δυσκολίες στην υλοποίηση των στόχων της Ε.Ε. τόσο σε εθνικό, όσο 
και σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Και υπάρχει ακόµα αναµφίβολα µεγάλο 
περιθώριο βελτίωσης.  



 

 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση διανύει µια περίοδο εξελίξεων και είναι αντιµέτωπη µε πολλές και 
διαφορετικές προκλήσεις, τόσο στο εσωτερικό της όσο και στη διεθνή σκηνή.  
 
Αυτές οι προκλήσεις προέρχονται από διαφορετικές αιτίες και οι πολιτικές ηγεσίες των 
Κρατών Μελών της Ένωσης έχουν αναγνωρίσει την τροµοκρατία, την εξάπλωση των 
όπλων µαζικής καταστροφής, τις περιφερειακές συγκρούσεις, το οργανωµένο έγκληµα 
και την λαθροµετανάστευση, ως βασικές εξωτερικές απειλές τις οποίες καλούνται να 
αντιµετωπίσουν. Στο εσωτερικό της Ευρώπης οι προκλήσεις είναι επίσης πολλές. Η 
διαδικασία επικύρωσης της Ευρωπαϊκής Συνταγµατικής Συνθήκης εκκρεµεί, ο ρυθµός 
της περαιτέρω διεύρυνσης τείνει να επιβραδύνεται, και η ΕΕ προσπαθεί να 
εξισορροπήσει µεταξύ των πιέσεων της ανταγωνιστικότητας  και της κοινωνικής 
συνοχής. 
 
Σε κάθε περίπτωση, οι προκλήσεις αλλά και οι πολιτικές µε τις οποίες αντιµετωπίζονται, 
αφορούν και µπορούν να επηρεάσουν τον σεβασµό βασικών ανθρωπίνων δικαιωµάτων, 
των πολιτικών ελευθεριών, και των βασικών αγαθών όπως η απόλαυση της δικαιοσύνης 
και της ασφάλειας των κατοίκων και πολιτών της Ε.Ε. 
 
Η κοινωνία των πολιτών, αντιπροσωπεύοντας όλες τις κοινωνικές οµάδες, και σε όλα τα 
Κράτη Μέλη, καλείται ολοένα και περισσότερο να εκφράσει τα οράµατα της για την 
Ευρώπη και να διατυπώσει προτάσεις για την προώθηση των Ευρωπαϊκών αξιών τόσο 
στο εσωτερικό της Ένωσης όσο και στο εξωτερικό της. Ο σεβασµός και η προώθηση 
των βασικών αξιών βασίζεται εξ άλλου σε µεγάλο βαθµό στην συµµετοχική δηµοκρατία. 
∆ηλαδή, σε τελική ανάλυση, προϋποθέτει τη συµµετοχή, επαγρύπνηση και 
πρωτοβουλία όλων µας.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πηγή: europa.eu.int 
 

Οι αξίες της Ε.Ε. αντιμέτωπες με τις εξελίξεις 



 

 

Χρήσιµες διευθύνσεις: 
http://europa.eu.int  
http://europa.eu.int/constituion  
http://europa.eu.int/comm/echo/  
http://www.europarl.eu.int/charter/  
http://www.euro-ombudsman.eu.int/  
http://echr.coe.int/convention/webconvGRE.pdf  
http://europa.eu.int/youth/your_rights/index_eu_el.html  
http://www.synigoros.gr  
http://www.eliamep.gr  
 
Χάρτης των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων:  
http://www.europarl.eu.int/charter/default_el.htm  
 
Για δηµοσιεύµατα σχετικά µε την Ε.Ε και την σειρά «Η Ευρώπη σε εξέλιξη», 
απευθυνθείτε στην Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Βας. Σοφίας 2, 
τηλ. 210 72 72 100) και στα Γραφεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Λεωφόρο 
Αµαλίας 8, τηλ. 210 33 11 541) 
 

 
Το έντυπο αυτό χρηµατοδοτήθηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. Η παρούσα δηµοσίευση δεσµεύει µόνο τον συντάκτη και η Επιτροπή 
δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Το 
ενηµερωτικό φυλλάδιο είναι πρωτοβουλία του Ελληνικού Ιδρύµατος 
Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) για την ενηµέρωση των 
Ευρωπαίων πολιτών και των κατοίκων της Ε.Ε. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ελληνικό Ίδρυµα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) 
49, Βασ. Σοφίας, 106 76, Αθήνα 
τηλ:  (+30) 210 72 57 110 
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