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Επιμέλεια   

Ενημερωτικού υλικού & Παρουσίασης(ppt):  

Ελένη  Χατζημήτρου - Φιλόλογος 
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1. Η καθημερινή ζωή στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

2. Τα  δικαιώματα & οι ελευθερίες των πολιτών της ΕΕ 

3. Οι ευρωπαϊκές αξίες  
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 Οικονομική κρίση & ανεργία 

 Λαθρομετανάστευση  

 Προσφυγικό ζήτημα 

 Ξενοφοβία και ρατσισμός 

 Τρομοκρατία  
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 Υπό προϋποθέσεις  

     η χορήγηση ασύλου 

 Χορήγηση άδειας διαμονής και ορισμένων δικαιωμάτων 

 Καταπολέμηση  της  παράνομης μετανάστευσης 

 Παροχή ανθρωπιστικής &  

     αναπτυξιακής βοήθειας 

 Διάσωση ανθρώπων στη θάλασσα  
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1. Ειρήνη &  σταθερότητα 

 2. Συνθήκη Σένγκεν 

3. Ενιαία αγορά  

4. Ευρωπαϊκή ιθαγένεια 

5. Χάρτης  

    Θεμελιωδών δικαιωμάτων  
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Συνθήκη ΣΕΝΓΚΕΝ ( 14/7/1985) 

    

 Frontex: Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Διαχείριση της 

Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των 

Κρατών Μελών της ΕΕ 

Η συνθήκη εξασφαλίζει: 

 Ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών χάρη στην κατάργηση των 

συνοριακών ελέγχων μεταξύ των χωρών της ΕΕ 

 Ενίσχυση των ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ 

 Συνεργασία μεταξύ αστυνομικών αρχών των κρατών μελών 

 Χορήγηση  αδειών εισόδου και διαμονής στα εδάφη τους για τους 

υπηκόους τρίτων χωρών εφόσον πληρούνται κάποιες προδιαγραφές 
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 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 
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ΤΙΤΛΟΣ Ι           

 

ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ 

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ          

 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ         

 

ΙΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΤΛΟΣ ΙV         

 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ 

ΤΙΤΛΟΣ V          

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
ΤΩΝ 

ΠΟΛΙΤΩΝ 

ΤΙΤΛΟΣ VΙ         

 

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 
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 Αρχή της μη απέλασης απαγόρευση  

κάθε είδους διακρίσεων (άρθρα 18,19,21) 

 Ελευθερία σκέψης & έκφρασης  

 Πολιτιστική, θρησκευτική  

    & γλωσσική πολυμορφία 

 Ισότητα έναντι του νόμου 

 Προστασία της ιδιωτικής ζωής &  

των προσωπικών δεδομένων 
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  Ελεύθερη διακίνηση προσώπων 

  Ελεύθερη διακίνηση αγαθών 

  Ελεύθερη διακίνηση υπηρεσιών 

   Ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων 
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Οι κύριοι στόχοι της Ένωσης : 

η προαγωγή της ειρήνης, των αξιών της 

και της ευημερίας των λαών της. 

  Επιμέρους στόχοι: 

• η προώθηση της επιστημονικής & τεχνικής 

προόδου  

• η πολιτισμική & γλωσσική πολυμορφία  

• το ελεύθερο και δίκαιο εμπόριο 

• η βιώσιμη ανάπτυξη του πλανήτη 

• η ανάπτυξη του διεθνούς δικαίου 

• η προστασία & ανάπτυξη της πολιτιστικής 

κληρονομιάς της Ευρώπης  

3. 1 Οι κύριοι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
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Ελευθερία  

Δημοκρατία  

Ισότητα   

Κράτος δικαίου 

Πλουραλισμός 
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Δικαιοσύνη  

Ασφάλεια 

Αλληλεγγύη 

 Απαγόρευση διακρίσεων 

Ανθρώπινη αξιοπρέπεια 
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