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ΜΑΘΗΜΑ:  ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ  

ΕΝΟΤΗΤΑ 1η   
 

1. Τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε. 
2. Τα επικουρικά όργανα και οι Οργανισμοί της ΕΕ 
 
 

1. ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ Ε.Ε. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει θεσμικό πλαίσιο που αποσκοπεί στην 

προώθηση των αξιών της, στην επιδίωξη των στόχων της, στην εξυπηρέτηση 
των συμφερόντων της, των συμφερόντων των πολιτών της και των συμφερό-
ντων των κρατών μελών, καθώς και στη διασφάλιση της συνοχής, της αποτε-
λεσματικότητας και της συνέχειας των πολιτικών και των δράσεών της. 

 
Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης είναι: 
 

 
 

1. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 

2. Το Συμβούλιο (των Υπουργών), 

3. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 

4. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

5. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 

6. Το Ελεγκτικό Συνέδριο. 

7. Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
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Κάθε θεσμικό όργανο δρα εντός των ορίων των αρμοδιοτήτων που του 
ανατίθενται από τις Συνθήκες, σύμφωνα με τις διαδικασίες, τους όρους και 
τους σκοπούς τους οποίους προβλέπουν. Τα θεσμικά όργανα συνεργάζονται 
μεταξύ τους καλόπιστα. 

 
1.1. ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 
Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συνεδριάζουν οι κορυφαίοι πολιτικοί ηγέτες 

της ΕΕ, δηλαδή οι πρωθυπουργοί και οι πρόεδροι μαζί με τον πρόεδρο του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και τον πρόεδρο της Επιτροπής. Αυτό γίνεται τουλά-
χιστον τέσσερις φορές ετησίως για να δώσουν στην ΕΕ συνολικά γενική κα-
τεύθυνση και να ορίσουν προτεραιότητες. Στις συνεδριάσεις συμμετέχει επί-
σης και ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής 
και πολιτικής ασφαλείας.  

 
Αρμοδιότητες 
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι σύνοδος κορυφής των αρχηγών κρατών ή 

κυβερνήσεων όλων των χωρών της Ένωσης και αποτελεί το υψηλότερο επί-
πεδο πολιτικής συνεργασίας των κρατών μελών. Κατά τις συνεδριάσεις τους 
οι ηγέτες αποφασίζουν με συναίνεση για τη γενική κατεύθυνση και τις προτε-
ραιότητες της Ένωσης και παρέχουν την αναγκαία ώθηση για την ανάπτυξή 
της. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεν θεσπίζει νομοθεσία. Στο τέλος κάθε συνε-
δρίασης εκδίδει «Συμπεράσματα», τα οποία αντικατοπτρίζουν τα κυριότερα 
πορίσματα που προέκυψαν από τις συζητήσεις και καταγράφουν τις αποφά-
σεις που έχουν ληφθεί, καθώς επίσης και ό, τι αφορά την παρακολούθησή 
τους. Τα Συμπεράσματα προσδιορίζουν τα σημαντικότερα θέματα που πρέπει 
να εξεταστούν από το Συμβούλιο, δηλαδή τις συνεδριάσεις των υπουργών. 
Μπορούν επίσης να ζητήσουν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει 
προτάσεις για μια ιδιαίτερη δυσκολία ή ευκαιρία που αντιμετωπίζει η Ένωση. 
Οι συνεδριάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κατά κανόνα γίνονται τουλάχι-
στον δύο φορές κάθε έξι μήνες. Μπορεί να συγκληθούν πρόσθετες (έκτακτες 
ή άτυπες) συνεδριάσεις για την αντιμετώπιση επειγόντων ζητημάτων για τα 
οποία χρειάζονται αποφάσεις σε ανώτατο επίπεδο, π.χ. για οικονομικά θέμα-
τα ή ζητήματα εξωτερικής πολιτικής. 

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο παίρνει τις περισσότερες από τις αποφάσεις 
του με συναίνεση. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ωστόσο, ισχύει η ειδική πλειο-
ψηφία, όπως στην εκλογή του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, και 
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στην περίπτωση του διορισμού της Επιτροπής και του Ύπατου Εκπροσώπου 
της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας. Όταν 
το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφασίζει με ψηφοφορία, μόνο οι αρχηγοί κρα-
τών ή κυβερνήσεων μπορούν να ψηφίσουν. 

 
Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου  
Οι εργασίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου συντονίζονται από τον πρόε-

δρο, ο οποίος αναλαμβάνει να συγκαλεί και να προεδρεύει στις συνεδριάσεις 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και να προωθεί τις εργασίες του. Ο πρόεδρος 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου εκπροσωπεί επίσης την Ένωση στον υπόλοιπο 
κόσμο. Εκπροσωπεί από κοινού με τον Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για την 
εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφαλείας τα συμφέροντα της Ένωσης 
σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας. Ο πρόεδρος εκλέγεται από το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για μια θητεία δυόμισι ετών που μπορεί να ανανεωθεί 
μία φορά. Η Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είναι μια θέση απασχό-
λησης πλήρους ωραρίου· ο πρόεδρος δεν μπορεί ταυτόχρονα να ασκεί εθνικό 
αξίωμα.  

 
Γραμματεία  
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επικουρείται από τη Γενική Γραμματεία του 

Συμβουλίου. 
 
Σύνοδος κορυφής για το ευρώ  
Εκτός από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, οι αρχηγοί κρατών ή κυβερνήσεων 

των χωρών εκείνων που έχουν το ευρώ ως νόμισμά τους συνεδριάζουν του-
λάχιστον δύο φορές τον χρόνο, μαζί με τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής. Σε αυτές τις συνόδους κορυφής για το ευρώ καλείται επίσης και ο πρόε-
δρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Μπορεί να κληθεί επίσης και ο 
πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.  

Οι συνεδριάσεις είναι μια ευκαιρία για να συζητηθεί η διακυβέρνηση της 
ζώνης του ευρώ, καθώς και σημαντικές μεταρρυθμίσεις στην οικονομική πο-
λιτική. Η σύνοδος κορυφής για το ευρώ έχει θεσπιστεί επίσημα από τη Συν-
θήκη σχετικά με τη σταθερότητα, τον συντονισμό και τη διακυβέρνηση στην 
οικονομική και νομισματική ένωση (ΣΣΣΔ) που υπεγράφη από 25 κράτη μέλη 
το 2012 και τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2013. Ο πρόεδρος της συνόδου 
κορυφής για το ευρώ διορίζεται από τους αρχηγούς κρατών ή κυβερνήσεων 
των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ. Ο διορισμός πραγματοποιείται ταυ-
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τόχρονα με τον διορισμό του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και έχει 
την ίδια διάρκεια. Το ίδιο πρόσωπο μπορεί να κατέχει και τις δύο θέσεις. Σε 
μερικές περιπτώσεις, οι ηγέτες των χωρών που έχουν επικυρώσει τη ΣΣΣΔ αλ-
λά δεν χρησιμοποιούν το ευρώ ως νόμισμα συμμετέχουν επίσης σε συζητή-
σεις της συνόδου κορυφής για το ευρώ. Όταν οι εν λόγω χώρες δεν είναι επι-
λέξιμες για συμμετοχή, ο πρόεδρος της συνόδου κορυφής για το ευρώ ενημε-
ρώνει τακτικά τις χώρες αυτές, καθώς και τα υπόλοιπα κράτη μέλη σχετικά με 
την προετοιμασία και τα αποτελέσματα των συνόδων κορυφής. 

 
 

1.2. ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (των υπουργών) 
 
Στο Συμβούλιο, οι υπουργοί των κρατών μελών της ΕΕ συναντιούνται για 

να συζητήσουν θέματα της ΕΕ, να πάρουν αποφάσεις και να θεσπίσουν νομο-
θεσία. Οι υπουργοί που παρίστανται στις συνεδριάσεις αυτές έχουν την ε-
ξουσία να δεσμεύουν την κυβέρνησή τους με τις ενέργειες που συμφωνήθη-
καν στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου.  

 
Αρμοδιότητες  
Το Συμβούλιο αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα λήψης αποφάσεων της ΕΕ. 

Το έργο του διαμορφώνεται στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου όπου παρευ-
ρίσκεται ένας υπουργός από την κυβέρνηση κάθε κράτους μέλους της Ένω-
σης. Σκοπός αυτών των συνεδριάσεων είναι η συζήτηση, η συμφωνία, η τρο-
ποποίηση και, τέλος, η έγκριση νομοθεσίας· επίσης, ο συντονισμός των πολι-
τικών των κρατών μελών· τέλος, ο καθορισμός της εξωτερικής πολιτικής της 
ΕΕ.  

Το ποιοι υπουργοί συμμετέχουν στην κάθε συνεδρίαση του Συμβουλίου 
εξαρτάται από τα θέματα στην ημερήσια διάταξη -αυτό είναι γνωστό ως 
«σύνθεση» του Συμβουλίου. Για παράδειγμα, αν το Συμβούλιο πρόκειται να 
συζητήσει περιβαλλοντικά θέματα, στη συνεδρίαση θα παρευρίσκεται ο υ-
πουργός Περιβάλλοντος κάθε κράτους μέλους και το Συμβούλιο χαρακτηρίζε-
ται «Συμβούλιο Περιβάλλοντος»· ομοίως, για το «Συμβούλιο Οικονομικών και 
Δημοσιονομικών Υποθέσεων» ή το «Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας» και ού-
τω καθεξής.  
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Προεδρία 
Η Προεδρία του Συμβουλίου ασκείται εκ περιτροπής από διαφορετική 

χώρα μεταξύ των κρατών μελών κάθε έξι μήνες. Ο πρόεδρος του Συμβουλίου 
δεν είναι ο ίδιος με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Η ευθύνη της 
κυβέρνησης που ασκεί την Προεδρία είναι να διοργανώνει τις διάφορες συ-
νεδριάσεις του Συμβουλίου και να προεδρεύει σε αυτές. Κατ’ εξαίρεση, στο 
Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων καθήκοντα προέδρου εκτελεί ο Ύπατος 
Εκπρόσωπος της Ένωσης για την εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας, 
ο οποίος ασκεί εξωτερική πολιτική εξ ονόματος του Συμβουλίου. Για λόγους 
συνέχειας της δραστηριότητας του Συμβουλίου, οι εξάμηνες Προεδρίες συ-
νεργάζονται στενά σε ομάδες των τριών. Οι εν λόγω ομάδες τριών Προεδριών 
(«τριάδων» ή «τρόικα») καταρτίζουν κοινό πρόγραμμα εργασιών του Συμ-
βουλίου σε περίοδο 18 μηνών. 

 
Οι προεδρίες των κρατών-μελών 

 
Ιαν-Ιούν Λετονία 

2015 
Ιούλ-Δεκ Λουξεμβούργο 
Ιαν-Ιούν Ολλανδία 

2016 
Ιούλ-Δεκ Σλοβακία 
Ιαν-Ιούν Μάλτα 

2017 
Ιούλ-Δεκ Ηνωμένο Βασίλειο 

Ιαν-Ιούν Εσθονία 
2018 

Ιούλ-Δεκ Βουλγαρία 

Ιαν-Ιούν Αυστρία 
2019 

Ιούλ-Δεκ Ρουμανία 
2020 Ιαν-Ιούν Φινλανδία 

 
Κάθε υπουργός που συμμετέχει στο Συμβούλιο είναι εξουσιοδοτημένος 

να αναλαμβάνει δεσμεύσεις εξ ονόματος της κυβέρνησής του. Επιπλέον, κάθε 
υπουργός που συμμετέχει στο Συμβούλιο λογοδοτεί ενώπιον των εκλεγμένων 
εθνικών αρχών. Αυτό εξασφαλίζει τη δημοκρατική νομιμότητα των αποφά-
σεων του Συμβουλίου.  
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Οι κύριες αρμοδιότητες του Συμβουλίου είναι:  
 
1. Νομοθεσία  
Μεγάλο μέρος 

της ευρωπαϊκής νο-
μοθεσίας εκδίδεται 
από κοινού από το 
Συμβούλιο και το 
Κοινοβούλιο. Κατά 
κανόνα, το Συμβού-
λιο ενεργεί μόνον 
ύστερα από πρότα-
ση της Επιτροπής, 
και η Επιτροπή έχει κανονικά τη ευθύνη να εξασφαλίζει την ορθή εφαρμογή 
της ευρωπαϊκής νομοθεσίας από τη στιγμή της έκδοσής της.  

 
2. Συντονισμός των πολιτικών των κρατών μελών  
Όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ συμμετέχουν στην οικονομική και νομισματική 

ένωση (ΟΝΕ) παρ' όλο που δεν ανήκουν όλα στη ζώνη του ευρώ. Στο πλαίσιο 
της ΟΝΕ, η οικονομική πολιτική της ΕΕ βασίζεται στον στενό συντονισμό των 
εθνικών οικονομικών πολιτικών. Ο συντονισμός αυτός εξασφαλίζεται από 
τους υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών που συνιστούν το Συμβούλιο 
Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων («Ecofin»).  

 
3. Κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας  
Ο καθορισμός και η εφαρμογή της εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής 

ασφάλειας της Ένωσης είναι αποκλειστική αρμοδιότητα του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου και του Συμβουλίου, τα οποία αποφασίζουν ομόφωνα. Την ε-
φαρμόζει ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ένωσης για την εξωτερική πολιτική και 
πολιτική ασφαλείας μαζί με τα κράτη μέλη, που συνέρχονται στο Συμβούλιο 
Εξωτερικών Υποθέσεων.  

 
4. Σύναψη διεθνών συμφωνιών  
Κάθε χρόνο, το Συμβούλιο συνάπτει ορισμένες συμφωνίες μεταξύ της Ευ-

ρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών ή διεθνών οργανισμών. Οι συμφωνίες 
αυτές μπορεί να καλύπτουν ευρείς τομείς, όπως το εμπόριο, η συνεργασία 
και η ανάπτυξη, ή να αφορούν ειδικά θέματα όπως η κλωστοϋφαντουργία, η 

1. Θεσπίζει ευρωπαϊκή νομοθεσία.  

2. Συντονίζει τις πολιτικές των κρατών μελών.  

3. Αναπτύσσει την κοινή εξωτερική πολιτική και πο-

λιτική ασφάλειας της ΕΕ.  

4. Συνομολογεί διεθνείς συμφωνίες.  

5. Εγκρίνει τον προϋπολογισμό της ΕΕ.  
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αλιεία, οι επιστήμες και η τεχνολογία, οι μεταφορές κ.λπ. Οι συμφωνίες αυτές 
υπόκεινται στη σύμφωνη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε τομείς 
όπου διαθέτει εξουσία συναπόφασης.  

 
5. Έγκριση του προϋπολογισμού της ΕΕ 
Το Συμβούλιο εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισμό της Ένωσης από κοινού 

με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εάν τα δύο όργανα δεν συμφωνήσουν, τότε 
ακολουθούνται οι διαδικασίες συνδιαλλαγής μέχρι να εγκριθεί ο προϋπολο-
γισμός.  

 
Συνθέσεις του Συμβουλίου 
 

 
 
Λειτουργία Συμβουλίου 
Όλες οι συζητήσεις και οι ψηφοφορίες του Συμβουλίου επί νομοθετικών 

πράξεων διεξάγονται δημοσίως. Μπορείτε να παρακολουθήσετε ζωντανά τις 
συνεδριάσεις αυτές μέσω του δικτυακού τόπου του Συμβουλίου. Η συνολική 
συνοχή των εργασιών των διαφόρων συνθέσεων του Συμβουλίου εξασφαλί-
ζεται από το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων, το οποίο εποπτεύει την αποτε-
λεσματική συνέχεια των συνεδριάσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Το έργο 
του στηρίζεται από την Επιτροπή Μόνιμων Αντιπροσώπων (ΕΜΑ) («Coreper» 
— από τα γαλλικά: «Comité des Représentants Permanents»). Η ΕΜΑ αποτε-
λείται από τους μόνιμους αντιπροσώπους των κυβερνήσεων των κρατών με-
λών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάθε κράτος μέλος της Ένωσης διαθέτει στις 

1. Εξωτερικών (Προεδρεύει ο Ύπατος Εκπρόσωπος) 
2. Γενικές Υποθέσεις  
3. Οικονομικές και Χρηματοπιστωτικές Υποθέσεις  
4. Δικαιοσύνη και Εσωτερικές Υποθέσεις  
5. Απασχόληση, Κοινωνική Πολιτική, Υγεία και Κατανα-
λωτές  
6. Ανταγωνιστικότητα (Εσωτερική Αγορά, Βιομηχανία 
και Έρευνα)  
7. Μεταφορές, Τηλεπικοινωνίες και Ενέργεια 
8. Γεωργία και Αλιεία  
9.Περιβάλλον  
10 Παιδεία, Νεολαία, Πολιτισμός και Αθλητισμός  
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Βρυξέλλες μια ομάδα («μόνιμη αντιπροσωπεία») που το εκπροσωπεί και υ-
περασπίζεται τα εθνικά συμφέροντά του στο επίπεδο της Ένωσης. Ο επικε-
φαλής κάθε αντιπροσωπείας είναι στην ουσία ο πρέσβης της χώρας του στην 
Ένωση. Αυτοί οι πρέσβεις συνεδριάζουν κάθε εβδομάδα στο πλαίσιο της Ε-
ΜΑ. Η ΕΜΑ έχει ως έργο την προετοιμασία των εργασιών του Συμβουλίου σε 
όλους τους τομείς, εκτός από τον γεωργικό, με τον οποίο ασχολείται η Ειδική 
Επιτροπή Γεωργίας. Η ΕΜΑ επικουρείται από μια σειρά ομάδων εργασίας τις 
οποίες απαρτίζουν στελέχη των εθνικών διοικητικών υπηρεσιών.  

 
Τρόπος λήψης απόφασης 
Οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται με ψηφοφορία. Το Συμβού-

λιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία, πλην των περιπτώσεων στις οποίες οι 
Συνθήκες απαιτούν διαφορετική διαδικασία, π.χ. ομοφωνία στους τομείς της 
φορολογίας και της εξωτερικής πολιτικής. Στο πλαίσιο ψηφοφορίας με ειδική 
πλειοψηφία, όσο μεγαλύτερος είναι ο πληθυσμός ενός κράτους μέλους τόσο 
περισσότερες ψήφους έχει, αν και το σύστημα αυτό ρυθμίζεται έτσι ώστε να 
δίνει αναλογικά μεγαλύτερη βαρύτητα στις χώρες με μικρότερο πληθυσμό. Η 
ειδική πλειοψηφία έχει τη μορφή της «διπλής πλειοψηφίας». Με τον τρόπο 
αυτόν, για να εγκριθούν οι νομοθετικές προτάσεις της ΕΕ από το Συμβούλιο, 
χρειάζονται την πλειοψηφία όχι μόνο των κρατών μελών της ΕΕ (55%) αλλά 
και του πληθυσμού της ΕΕ (65%). Με τον τρόπο αυτό, κατοχυρώνεται η νομι-
μότητα της ΕΕ ως Ένωσης λαών και εθνών. Έτσι, η διαδικασία θέσπισης της 
ευρωπαϊκής νομοθεσίας γίνεται πιο διαφανής και πιο αποτελεσματική. Συνο-
δεύεται μάλιστα από έναν νέο μηχανισμό μέσω του οποίου τουλάχιστον τέσ-
σερα κράτη μέλη τα οποία αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 35% του πλη-
θυσμού της ΕΕ μπορούν να σταματούν τη λήψη μιας απόφασης. Όταν χρησι-
μοποιείται ο μηχανισμός αυτός, το Συμβούλιο υποχρεούται να καταβάλει κά-
θε δυνατή προσπάθεια ώστε να βρεθεί ικανοποιητική λύση μέσα σε εύλογο 
χρονικό διάστημα. 
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Ψήφοι ανά κράτος μέλος 

Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο  29  
Ισπανία, Πολωνία  27  
Ρουμανία  14  
Κάτω Χώρες  13  
Βέλγιο, Τσεχική Δημοκρατία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Πορτογαλία  12  
Αυστρία, Βουλγαρία, Σουηδία  10  
Κροατία, Δανία, Ιρλανδία, Λιθουανία, Σλοβακία και Φινλανδία  7  
Κύπρος, Εσθονία, Λετονία, Λουξεμβούργο, Σλοβενία  4  
Μάλτα  3  
Σύνολο  352  
Αριθμός ψήφων που απαιτούνται για ειδική πλειοψηφία  260  
 
Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου  
Η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου επικουρεί τόσο το Ευρωπαϊκό Συμ-

βούλιο και τον πρόεδρό του όσο και το Συμβούλιο και τις εκ περιτροπής Προ-
εδρίες. Διευθύνεται από έναν γενικό γραμματέα ο οποίος διορίζεται από το 
Συμβούλιο.  

 
Ενισχυμένη συνεργασία  
Εάν κάποια κράτη μέλη επιθυμούν να συνεργαστούν στενότερα στους 

τομείς πολιτικής που δεν είναι στην αποκλειστική αρμοδιότητα της ΕΕ, αλλά 
δεν είναι σε θέση να εξασφαλίσουν τη συμφωνία όλων των άλλων κρατών 
μελών, τότε ο μηχανισμός «ενισχυμένης συνεργασίας» τούς δίνει τη δυνατό-
τητα να συνεργαστούν. Επιτρέπει σε τουλάχιστον εννέα κράτη μέλη να χρησι-
μοποιούν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ για να πετύχουν στενότερη συνεργασία. 
Ωστόσο, υπάρχουν προϋποθέσεις: αυτή η συνεργασία πρέπει να διευκολύνει 
την πραγμάτωση των στόχων της Ένωσης και θα πρέπει να είναι ανοιχτή σε 
όλα τα υπόλοιπα κράτη μέλη, εάν επιθυμούν να προσχωρήσουν. Η διαδικα-
σία εφαρμόζεται από ορισμένες χώρες στους τομείς του δικαίου για υποθέ-
σεις διαζυγίου, γεγονός που τους δίνει τη δυνατότητα να βρίσκουν μια κοινή 
λύση για τα ζευγάρια από διαφορετικές χώρες της ΕΕ που επιθυμούν να πά-
ρουν διαζύγιο μέσα στην ΕΕ. Εφαρμόζεται επίσης και για ένα ενιαίο σύστημα 
διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που περιλαμβάνει τα περισσότερα -αλλά όχι όλα- 
κράτη μέλη της ΕΕ. 
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Ύπατος Εκπρόσωπος για θέματα εξωτερικής πολιτικής & πολιτικής α-

σφαλείας 
Ο ύπατος εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και 

πολιτικής ασφαλείας δεν είναι ο υπουργός Εξωτερικών της Ένωσης, όπως 
σχεδιαζόταν στο πλαίσιο των εργασιών για το Σύνταγμα. Ωστόσο, η θέση του 
στο θεσμικό πλέγμα ενισχύθηκε και διευρύνθηκε σημαντικά. Το αξίωμα του 
ύπατου εκπροσώπου αρχικά ταυτίζεται με αυτό του επιτρόπου Εξωτερικών 
Υποθέσεων. Με τον τρόπο αυτό, ο ύπατος εκπρόσωπος έχει παρουσία τόσο 
στο Συμβούλιο, όπου προεδρεύει του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων, 
όσο και στην Επιτροπή, όπου ως αντιπρόεδρος είναι αρμόδιος για θέματα 
εξωτερικών υποθέσεων. Ο ύπατος εκπρόσωπος εκλέγεται από το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο με ειδική πλειοψηφία και με τη συμφωνία του προέδρου της Επι-
τροπής. Επικουρείται από την υπηρεσία εξωτερικής δράσης, η οποία αποτε-
λείται από υπαλλήλους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υπαλλήλους της Γενικής 
Γραμματείας του Συμβουλίου και εντεταλμένους εκπροσώπους των διπλωμα-
τικών αρχών των κρατών μελών. 
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1.3. Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
Η Επιτροπή είναι το πολιτικά ανεξάρτητο όργανο που εκπροσωπεί και 

υπερασπίζεται τα συμφέροντα της Ένωσης ως συνόλου. Σε πολλούς τομείς εί-
ναι η κινητήριος δύναμη του θεσμικού συστήματός της: προτείνει νομοθεσία, 
πολιτικές και προγράμματα δράσης και είναι υπεύθυνη για την υλοποίηση 
των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Εκπρο-
σωπεί επίσης την Ένωση στον υπόλοιπο κόσμο, με εξαίρεση τον τομέα της 
κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας.  

Τα μέλη της Επιτροπής αποκαλούνται ανεπισήμως «επίτροποι». Όλοι οι 
επίτροποι κατείχαν παλαιότερα πολιτικές θέσεις και πολλοί από αυτούς έ-
χουν ασκήσει υπουργικά καθήκοντα, αλλά ως μέλη της Επιτροπής ασκούν 
τα καθήκοντά τους προς το γενικό συμφέρον της Ένωσης και δεν δέχονται 
υποδείξεις από τις κυβερνήσεις των κρατών μελών.  

Η Επιτροπή έχει αρκετούς αντιπροέδρους, ένας εκ των οποίων είναι επί-
σης και Ύπατος Εκπρόσωπος για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής 
ασφαλείας και, ως εκ τούτου, έχει ρόλο τόσο στο πεδίο του Συμβουλίου όσο 
και στο πεδίο της Επιτροπής. Η Επιτροπή είναι πολιτικά υπόλογη μόνο στο 
Κοινοβούλιο, το οποίο μπορεί να την εξαναγκάσει σε παραίτηση αν κάνει δε-
κτή πρόταση δυσπιστίας. Η Επιτροπή συμμετέχει σε όλες τις συνόδους του 
Κοινοβουλίου, όπου οφείλει να διευκρινίζει και να δικαιολογεί τις πολιτικές 
της. Επίσης απαντά τακτικά σε προφορικές και γραπτές ερωτήσεις που υπο-
βάλλονται από τα μέλη του Κοινοβουλίου. 
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Ο διορισμός της Επιτροπής  
 
Τα μέλη της Επιτροπής διορίζονται για περίοδο πέντε ετών, έξι μήνες 

μετά τις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 
Η διαδικασία διορισμού είναι η εξής:  

 

 
 

Δομή Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
 

Πρόεδρος 
Πρώτος Αντιπρόεδρος 
Ύπατος Εκπρόσωπος 

5 Αντιπρόεδροι 
20 Επίτροποι 

 
 
Οι κύριες αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι:  
 

 
 

1. Υποβάλλει νομοθετικές προτάσεις στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.  
2. Διαχειρίζεται και υλοποιεί τις πολιτικές και τον προϋπολογισμό της 

Ένωσης.  
3. Επιβάλλει το ευρωπαϊκό δίκαιο (από κοινού με το Δικαστήριο).  
4. Εκπροσωπεί την Ένωση σε όλο τον κόσμο.  

1. Οι κυβερνήσεις των κρατών μελών προτείνουν έναν νέο πρόεδρο 
της Επιτροπής, ο οποίος πρέπει να εκλεγεί από το Ευρωπαϊκό Κοι-
νοβούλιο.  

2. Ο προτεινόμενος πρόεδρος της Επιτροπής, σε συμφωνία με τις κυ-
βερνήσεις των κρατών μελών, επιλέγει τα υπόλοιπα μέλη της Επι-
τροπής.  

3. Στη συνέχεια, καλούνται όλα τα μέλη σε ακρόαση από το νέο Κοινο-
βούλιο, το οποίο γνωμοδοτεί για ολόκληρο το «σώμα» των επιτρό-
πων.  

4. Αν ο διορισμός εγκριθεί, η νέα Επιτροπή μπορεί να αναλάβει επισή-
μως καθήκοντα τον επόμενο Ιανουάριο. 
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1. Υποβολή νομοθετικών προτάσεων  
Δυνάμει της Συνθήκης, η Επιτροπή διαθέτει το «δικαίωμα πρωτοβουλί-

ας». Με άλλα λόγια, η Επιτροπή είναι η μόνη υπεύθυνη για την εκπόνηση 
προτάσεων νέας ευρωπαϊκής νομοθεσίας, τις οποίες υποβάλλει στο Κοινο-
βούλιο και στο Συμβούλιο. Οι προτάσεις αυτές πρέπει να αποβλέπουν στην 
προώθηση των συμφερόντων της Ένωσης και των πολιτών της, και όχι των 
συμφερόντων συγκεκριμένων χωρών ή κλάδων της οικονομίας. Πριν εκπονή-
σει κάποια πρόταση, η Επιτροπή πρέπει να γνωρίζει τις νέες καταστάσεις και 
τα προβλήματα που υπάρχουν στην Ευρώπη και πρέπει να εξετάσει αν η θέ-
σπιση ευρωπαϊκής νομοθεσίας είναι ο καλύτερος τρόπος για την αντιμετώπι-
σή τους. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Επιτροπή βρίσκεται σε συνεχή 
επαφή με ευρύ φάσμα ομάδων συμφερόντων και με δύο συμβουλευτικά όρ-
γανα -την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (η οποία απαρτίζεται από αντι-
προσώπους των εργοδοτών και των συνδικαλιστικών οργανώσεων) και την 
Επιτροπή των Περιφερειών (η οποία απαρτίζεται από αντιπροσώπους των 
οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και περιφερειακής διοίκησης). Ζητεί επί-
σης τη γνώμη των εθνικών κοινοβουλίων, των κυβερνήσεων και του κοινού. Η 
Επιτροπή προτείνει την ενέργεια στο επίπεδο της Ένωσης μόνον αν κρίνει ότι 
ένα πρόβλημα δεν μπορεί να επιλυθεί πιο αποτελεσματικά με δραστηριοποί-
ηση στο περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο. Αυτή η αρχή που συνίσταται στην 
αντιμετώπιση των ζητημάτων στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο καλείται «αρ-
χή της επικουρικότητας». Αν, όμως, η Επιτροπή καταλήξει στο συμπέρασμα 
ότι απαιτείται να θεσπιστεί ευρωπαϊκή νομοθεσία, συντάσσει πρόταση με την 
οποία πιστεύει ότι θα επιλύσει αποτελεσματικά το πρόβλημα και θα ικανο-
ποιήσει το ευρύτερο δυνατό φάσμα συμφερόντων. Προκειμένου να διευκρι-
νιστούν οι τεχνικές λεπτομέρειες, η Επιτροπή συμβουλεύεται τους εμπειρο-
γνώμονες που απαρτίζουν τις διάφορες επιτροπές και τις ομάδες εμπειρο-
γνωμόνων.  

 
2. Εφαρμογή των πολιτικών και εκτέλεση του προϋπολογισμού της ΕΕ  
Η Επιτροπή, ως εκτελεστικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι υπεύ-

θυνη για τη διαχείριση και την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ένωσης και 
των πολιτικών και προγραμμάτων που εγκρίνονται από το Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο. Το μεγαλύτερο μέρος της τρέχουσας δουλειάς και δαπανών εκτε-
λείται από τις εθνικές αρχές και την τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά η Επιτροπή 
είναι αρμόδια για την επίβλεψή τους. Η Επιτροπή εκτελεί τον προϋπολογισμό 
κάτω από το βλέμμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Στόχος και των δύο οργάνων 
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είναι να εξασφαλίζουν χρηστή δημοσιονομική διαχείριση. Το Ευρωπαϊκό Κοι-
νοβούλιο χορηγεί στην Επιτροπή απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού μόνον εφόσον η ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
είναι θετική. 

 
3. Εφαρμογή του δικαίου  
Η Επιτροπή ενεργεί ως «θεματοφύλακας των Συνθηκών». Αυτό σημαίνει 

ότι η Επιτροπή, μαζί με το Δικαστήριο, είναι αρμόδια να εξασφαλίζει ότι η ευ-
ρωπαϊκή νομοθεσία εφαρμόζεται ορθά σε όλα τα κράτη μέλη. Η Επιτροπή, αν 
διαπιστώσει ότι μια χώρα της Ένωσης δεν εφαρμόζει έναν ευρωπαϊκό νόμο 
και συνεπώς δεν τηρεί τις έννομες υποχρεώσεις της, λαμβάνει μέτρα για τη 
διόρθωση της κατάστασης. Πρώτα, κινεί νομική διαδικασία που ονομάζεται 
«διαδικασία επί παραβάσει». Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή αποστέλλει 
στην κυβέρνηση του κράτους μέλους επίσημη επιστολή στην οποία εκθέτει 
τους λόγους για τους οποίους πιστεύει ότι η συγκεκριμένη χώρα παραβιάζει 
το ευρωπαϊκό δίκαιο και θέτει προθεσμία για την αποστολή λεπτομερούς 
απάντησης. Εάν η εν λόγω διαδικασία δεν αποδώσει καλά αποτελέσματα, η 
Επιτροπή παραπέμπει στο επόμενο στάδιο την υπόθεση στο Δικαστήριο, το 
οποίο μπορεί να επιβάλει κυρώσεις. Οι αποφάσεις του Δικαστηρίου είναι δε-
σμευτικές για τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ. 

 
4. Εκπροσώπηση της ΕΕ στη διεθνή σκηνή 
Ο Ύπατος Εκπρόσωπος για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής 

ασφαλείας είναι αντιπρόεδρος της Επιτροπής και έχει την ευθύνη για τις εξω-
τερικές υποθέσεις. Όσον αφορά τις εξωτερικές υποθέσεις και την πολιτική 
ασφάλειας, ο Ύπατος Εκπρόσωπος συνεργάζεται με το Συμβούλιο. Εντούτοις, 
σε άλλους τομείς της εξωτερικής δράσης η Επιτροπή διαδραματίζει πρωταγω-
νιστικό ρόλο -ιδίως στους τομείς της εμπορικής πολιτικής και της ανθρωπιστι-
κής βοήθειας. Σε αυτούς τους τομείς, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενεργεί ως ση-
μαντικός εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διεθνή σκηνή. Επιτρέπει 
στα 28 κράτη μέλη να μιλούν «με μια φωνή» σε διεθνή βήματα, όπως ο Πα-
γκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου. 

 
Λειτουργία 
Ο πρόεδρος της Επιτροπής είναι εκείνος που αποφασίζει ποιος επίτροπος 

θα είναι αρμόδιος για κάθε τομέα πολιτικής και ανακατανέμει αυτές τις αρ-
μοδιότητες (εφόσον απαιτείται) κατά τη διάρκεια της θητείας της Επιτροπής. 
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Ο πρόεδρος δύναται, επίσης, να ζητήσει την παραίτηση κάποιου επιτρόπου. 
Η ομάδα των 28 επιτρόπων (γνωστή και ως «Σώμα των Επιτρόπων») συνε-
δριάζει μια φορά την εβδομάδα στις Βρυξέλλες. Κάθε θέμα της ημερήσιας 
διάταξης παρουσιάζεται από τον επίτροπο που είναι αρμόδιος για τον αντί-
στοιχο τομέα πολιτικής και το Σώμα των Επιτρόπων αποφασίζει συλλογικά. Το 
προσωπικό της Επιτροπής κατανέμεται σε 36 τμήματα, γνωστά ως «Γενικές 
Διευθύνσεις» (ΓΔ) και σε «Υπηρεσίες». Οι ΓΔ είναι εκείνες που στην πραγμα-
τικότητα σχεδιάζουν και συντάσσουν τις νομοθετικές προτάσεις της Επιτρο-
πής, αλλά οι προτάσεις αυτές αποκτούν επίσημη διάσταση μόνον αν εγκρι-
θούν από το Σώμα των Επιτρόπων κατά την εβδομαδιαία συνεδρίασή του. Η 
καθημερινή εργασία της Επιτροπής διεκπεραιώνεται από το διοικητικό προ-
σωπικό της, εμπειρογνώμονες, μεταφραστές, διερμηνείς και προσωπικό 
γραμματείας. Όπως και το προσωπικό άλλων οργάνων της Ένωσης, προσλαμ-
βάνονται μέσω του Ευρωπαϊκού Γραφείου Επιλογής Προσωπικού. Πρόκειται 
για πολίτες από κάθε χώρα της Ένωσης, οι οποίοι επιλέγονται με ανοικτό δια-
γωνισμό. Υπάρχουν περίπου 33.000 άτομα που εργάζονται για την Επιτροπή, 
αριθμός που ίσως φαίνεται μεγάλος, αλλά στην πραγματικότητα είναι μικρό-
τερος από τον αριθμό υπαλλήλων που απασχολούν οι περισσότεροι δήμοι 
μεσαίου μεγέθους πόλεων της Ευρώπης. 

 
Eurostat  
Η Eurostat είναι η στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και απο-

τελεί μέρος της Επιτροπής. Ο κύριος στόχος της είναι να παρέχει στην ΕΕ στα-
τιστικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο που καθιστούν δυνατές τις συγκρίσεις μεταξύ 
χωρών και περιφερειών. Αυτό αποτελεί σημαντικό καθήκον, καθώς οι δημο-
κρατικές κοινωνίες δεν λειτουργούν σωστά δίχως σταθερή βάση με αξιόπι-
στες και αντικειμενικές στατιστικές. 

 
 

 

 


