
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ΙΙΙ. Εκστρατείες του  ΕΚ  για τις ευρωπαϊκές αξίες 
 

Το ΕΚ θεματοφύλακας της δημοκρατίας και της ελευθερίας 

μέσω πρωτοβουλιών του όπως : 

 Στήριξη της δημοκρατίας 

 Παρατήρηση εκλογών 

 Χάρτης των Θεμελιωδών  Δικαιωμάτων της ΕΕ 

 Απονομή βραβείων: 

− Βραβείο Ζαχάρωφ για την Ελευθερία της Σκέψης 

− Βραβείο του Ευρωπαίου Πολίτη( απονέμεται σε άτομα ή 
οργανώσεις που προάγουν την κατανόηση μεταξύ των λαών 
της Ευρώπης και τις αξίες της ΕΕ) 

− Βραβείο Καρλομάγνου 
 

IV. Ευρωπαϊκές αξίες 
 

Τα θεσμικά όργανα και οι κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης  
έχουν δεσμευτεί να σέβονται τις αξίες που είναι κατοχυρωμένες στο 
Χάρτη Θεμελιωδών  Δικαιωμάτων : 

 η ελευθερία,   

 η δημοκρατία,    

 η ασφάλεια, η δικαιοσύνη &  το κράτος δικαίου 

 ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

 ο πλουραλισμός  
 

V. Ανθρώπινα δικαιώματα και δημοκρατία 
 

Χάρτης Θεμελιωδών  Δικαιωμάτων στην ΕΕ 
Τα 54 άρθρα του, που χωρίζονται σε έξι κεφάλαια ορίζουν τις 

θεμελιώδεις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τα πολιτικά, 

οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ: 
1. «Αξιοπρέπεια»  

2. «Ελευθερίες»  

3. «Ισότητα»  

4. «Αλληλεγγύη»  

5. Ιθαγένεια- Δικαιώματα των πολιτών 

6. «Δικαιοσύνη»  
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Υπεύθυνες  Καθηγήτριες 

Ελένη Χατζημήτρου - Μαρία Χαλκιαδάκη  

 

 

Σχολικό έτος  2016-2017 
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«Σχολεία - Πρέσβεις 
του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου» 

(EPAS) 
 



 

   

 

Περιγραφή και στόχοι του  Προγράμματος 
 

Το 4ο ΓΕ.Λ. Κορυδαλλού συμμετέχει στο Πρόγραμμα «Σχολεία - 

Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου» (EPAS). Το πρόγραμμα 

απευθύνεται σε καθηγητές (Senior Ambassadors) και μαθητές (Junior 

Ambassadors) του Λυκείου, οι οποίοι αναλαμβάνουν να διοργανώσουν 

δράσεις ενημέρωσης και διαλόγου  για ευρωπαϊκά θέματα. 

                                    
Κύριος στόχος του Προγράμματος είναι η εμπέδωση και ανάδειξη 

των αξιών της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας με βάση τα ανθρώπινα 

δικαιώματα, τις αξίες της ελευθερίας, της ανοιχτής κοινωνίας, το διάλογο 

και την ανεκτικότητα μεταξύ των πολιτών.  Το πρόγραμμα στοχεύει 

επίσης στην ενημέρωση για το ρόλο και τις αρμοδιότητες του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΚ) και στην ευαισθητοποίηση των νέων 

όσον αφορά  τα δικαιώματα των ευρωπαίων πολιτών και τις δυνατότητες 

για ενεργότερη συμμετοχή τους στο δημοκρατικό γίγνεσθαι στην ΕΕ. 
              

Το πρόγραμμα διοργανώνεται από το γραφείο του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου στην Ελλάδα σε συνεργασία με το Τμήμα Εκ/κής 

Ραδιοτηλεόρασης του Υπουργείου Παιδείας, το Πανεπιστήμιο Πειραιά & 

την υποστήριξη της Βουλής των Ελλήνων. 

  

Ενημερωτική δράση  του 4ου ΓΕΛ Κορυδαλλού 

 

 Θεματικοί άξονες των ενημερωτικών δράσεων: 
I. Η θεσμική εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

II. Ρόλος και θεσμικές αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

III. Εκστρατείες του ΕΚ για τις ευρωπαϊκές αξίες 

IV. Ευρωπαϊκές αξίες  

V. Ανθρώπινα δικαιώματα και δημοκρατία 
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I. Η θεσμική εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης  
 

 Συνθήκη των Παρισίων -ΕΚΑΧ (18 /04/1951) 

 Συνθήκες  της Ρώμης ( 25 /03/1957) 

 Συνθήκη του Μάαστριχτ (07 /02/1992) 

 Συνθήκη του Άμστερνταμ (02 /10/1997) 

 Συνθήκη της Νίκαιας (26 /02/ 2001) 

 Συνθήκη της Λισαβόνας (13 /12/ 2007) 
 

                                      
 

II. Ρόλος και θεσμικές αρμοδιότητες 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
        Η φωνή του πολίτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

Απαρτίζεται από 751 βουλευτές που εκλέγονται δημοκρατικά με άμεση 
ψηφοφορία από τους ευρωπαίους πολίτες ανά πενταετία. 
 

Βασικοί τομείς εργασίας του ΕΚ 
 

 Θέσπιση ευρωπαϊκών νόμων  
Εγκρίνει, από κοινού με το Συμβούλιο της ΕΕ νομοθετικές προτάσεις 
που υποβάλλονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
 Άσκηση κοινοβουλευτικού ελέγχου  

Οι βουλευτές του ΕK εκπροσωπούν τα συμφέροντα των λαών σε σχέση 
με τη λήψη αποφάσεων εκ μέρους της ΕΕ και διασφαλίζουν ότι τα άλλα 
θεσμικά όργανα της ΕΕ λειτουργούν δημοκρατικά. 
 Επίβλεψη  και έγκριση του προϋπολογισμού της ΕΕ 
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