
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  ΙΙΙ . Ανθρώπινα δικαιώματα και Ευρωπαϊκή Ένωση 

 

Χάρτης Θεμελιωδών  Δικαιωμάτων στην ΕΕ 
 

Τα 54 άρθρα του Χάρτη, που χωρίζονται σε έξι κεφάλαια - 

Αξιοπρέπεια, Ελευθερίες, Ισότητα, Αλληλεγγύη, Δικαιώματα των 

πολιτών και Δικαιοσύνη - ορίζουν τις θεμελιώδεις αξίες της ΕΕ. 

Ενδεικτικά, ο ευρωπαίος πολίτης  απολαμβάνει τα ακόλουθα 

δικαιώματα: 

                                                      

                                                                                      
 
 

 
 
 

Η Ευρωπαϊκή ιθαγένεια 
 

Η ευρωπαϊκή ιθαγένεια παρέχει σε όλους τους πολίτες της ΕΕ 

μια δέσμη επιπρόσθετων δικαιωμάτων, τα οποία κατοχυρώνονται από 

τις Συνθήκες της ΕΕ και αποτελούν βασικό κομμάτι της καθημερινότητάς 

μας. Η ιθαγένεια αναγνωρίζει τέσσερα ειδικά δικαιώματα: 
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            4ο Γενικό Λύκειο Κορυδαλλού 

              
       

     
 

   

                                                    
 

 

 

 

                              Υπεύθυνες  Καθηγήτριες 

Ελένη Χατζημήτρου - Μαρία Χαλκιαδάκη  

 

Σχολικό έτος  2016-2017 
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Ευρωπαϊκό 
Πρόγραμμα 
 
“Include European  

Union Values-IncludU ” 

 Ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας 

 Ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης 

 Προστασία της ιδιωτικής ζωής 

 Δικαίωμα ασύλου 

 Πολιτιστική και γλωσσική πολυμορφία 

 Ελεύθερη κυκλοφορία , εργασία και διαμονή σε ολόκληρη 

την επικράτεια της Ένωσης 

 Δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι 

 Διπλωματική και προξενική προστασία 

 Δικαίωμα αναφοράς και προσφυγής στον Ευρωπαίο 

Διαμεσολαβητή 

Οι τέσσερις θεμελιώδεις ελευθερίες της ΕΕ: 

1) Ελεύθερη διακίνηση προσώπων 

2) Ελεύθερη διακίνηση αγαθών 

3) Ελεύθερη διακίνηση υπηρεσιών 

4) Ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων 



 

   

 

Περιγραφή και στόχοι του  Προγράμματος 

 

Το 4ο ΓΕ.Λ. Κορυδαλλού κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 

2016-2017 υλοποιεί το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Jean Monnet projects 

      “Include European Union Values -IncludU” 

                                 
To IncludU είναι ένα πρόγραμμα που απευθύνεται στους 

μαθητές ηλικίας 16-18 με σκοπό να ενημερωθούν, να προβληματιστούν 

και να συζητήσουν επίκαιρα θέματα που απασχολούν τους νέους της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως είναι η ανεργία, η μετανάστευση, το 

προσφυγικό ζήτημα, η οικονομική κρίση και οι κοινωνικές ανισότητες. 

Το πρόγραμμα εστιάζει στις  θεμελιώδεις αξίες της ΕΕ για την 

ισότητα, την ανεκτικότητα και μη-διάκριση και  στοχεύει στην εξοικείωση 

των μαθητών με τις αξίες  αυτές μέσα από διαδραστικά και βιωματικά 

εργαστήρια συνδυάζοντας τις νέες τεχνολογίες, τα παιχνίδια, την τέχνη 

και τη γόνιμη ανταλλαγή ιδεών και εμπειριών.  

     Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 

Tμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, σε συνεργασία με την έδρα 

Jean Monnet του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Tμήμα Κοινωνικών 

Επιστημών, το τμήμα Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης του ΥΠ.Π.Ε.Θ., 

τους Δήμους Πειραιά και Νέας Σμύρνης, φοιτητικές και νεανικές 

οργανώσεις, όπως επίσης και φοιτητές Erasmus. Επιστημονική 

υπεύθυνη του προγράμματος είναι η Επίκουρη Καθηγήτρια Φωτεινή 

Ασδεράκη, κάτοχος έδρας Jean Monnet για τις Ευρωπαϊκές πολιτικές για 

την Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Έρευνα και Καινοτομία. 

Ενημερωτική δράση  του 4ου ΓΕΛ Κορυδαλλού 
 

 Ενημερωτική εκδήλωση  με την ακόλουθη θεματολογία: 
 

I. Προκλήσεις και Προβλήματα  για την Ευρωπαϊκή Ένωση 

II. Θεμελιώδεις αξίες και στόχοι  της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

III. Ανθρώπινα Δικαιώματα και Ευρωπαϊκή Ένωση 
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I. Προκλήσεις και προβλήματα για την Ευρωπαϊκή Ένωση 
 

 Οικονομική κρίση  

 Τρομοκρατία 

 Οργανωμένο έγκλημα  

 Λαθρομετανάστευση  

 Προσφυγικό ζήτημα 

 Πολιτική της ΕΕ στους τομείς της μετανάστευσης και του 

προσφυγικού ζητήματος   
                     

.   II Θεμελιώδεις αξίες και στόχοι  της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 

Ευρωπαϊκές αξίες 
 

Στη Συνθήκη της Λισαβόνας αναφέρονται οι αξίες της ΕΕ: 

 

                                                                                                                         
 

Ο σεβασμός των αξιών αυτών αποτελεί προϋπόθεση για κάθε 

προσχώρηση νέου κράτους μέλους στην Ένωση.  

 Στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
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 η ελευθερία   

 η δημοκρατία , η ισότητα   

 η ασφάλεια,  

 η δικαιοσύνη &  το κράτος δικαίου 

 ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

 ο πλουραλισμός 

 η απαγόρευση των διακρίσεων 

 η τήρηση και ανάπτυξη του διεθνούς δικαίου  

 

         Οι κύριοι στόχοι της Ένωσης είναι πλέον η προαγωγή της 

ειρήνης, των αξιών της και της ευημερίας των λαών της. 

Στους γενικούς στόχους προστίθεται μια σειρά από επιμέρους 

στόχους, όπως: 

 η προώθηση της επιστημονικής και τεχνικής προόδου 

 η πολιτισμική και γλωσσική πολυμορφία 

 η προστασία και η ανάπτυξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της 

Ευρώπης 

 

 

 


