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1951
ΤΑ ΠΡΩΤΑ 6 
ΜΕΛΗ
Τόσο η ΕΚΑΧ όσο και αργότερα, 
το 1957, η ΕΟΚ και η Ευρατόμ 
ιδρύθηκαν από 6 χώρες:

τη Γαλλία,
τη Γερμανία,
την Ιταλία,
το Βέλγιο,
τις Κάτω Χώρες 
και το Λουξεμβούργο. 

1973
ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ 
ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ 
ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Η επιτυχία της Ευρωπαϊκής Οικονομικής 
Κοινότητας προσέλκυσε και άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες. Η Δανία, η Ιρλανδία 
και το Ηνωμένο Βασίλειο προσχώρησαν 
το 1973. Παράλληλα γίνονταν 
διαπραγματεύσεις με τη Νορβηγία, αλλά 
ο νορβηγικός λαός, με δημοψήφισμα, 
απέρριψε τη συμμετοχή. 

1981
ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ 
ΤΗΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ   

Η Ελλάδα είχε πρόσφατα 
αποτινάξει τη στρατιωτική 
δικτατορία του 1967. Με την 
προσχώρηση της Ελλάδας, τα 
τότε κράτη μέλη ήθελαν να 
υποστηρίξουν την επιστροφή 
της δημοκρατίας. Οι λόγοι 
ήταν επίσης οικονομικοί, 
εφόσον η Ελλάδα αποτελούσε 
μια ενδιαφέρουσα νέα αγορά. 

ΑΠΟ 6 ΣΕ 27 ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ 
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2004
ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ 
ΚΥΠΡΟΥ, ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, 
ΤΗΣ ΕΣΘΟΝΙΑΣ, 
ΤΗΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ, 
ΤΗΣ ΛΕΤΟΝΙΑΣ, ΤΗΣ 
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ 
ΜΑΛΤΑΣ, ΤΗΣ 
ΠΟΛΩΝΙΑΣ, ΤΗΣ 
ΣΛΟΒΑΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ

Την 1η Μαΐου 2004 προσχώρησαν στην ΕΕ 
10 νέα κράτη μέλη. Με αυτά, ο συνολικός 
αριθμός κρατών μελών ανήλθε στα 25. 

2007
ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ 
ΤΗΣ 
ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ 
ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ

Η Βουλγαρία και η 
Ρουμανία προσχώρησαν το 
2007. Με την ένταξή τους, 
ο αριθμός των κρατών 
μελών αυξήθηκε στα 27. 

2013
ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ 
ΤΗΣ ΚΡΟΑΤΙΑΣ

Η Κροατία προσχώρησε ως 
το 28ο κράτος μέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

1995
ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ 
ΣΟΥΗΔΙΑΣ, ΤΗΣ 
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ ΚΑΙ 
ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ

Με την προσχώρηση της Σουηδίας, 
της Φινλανδίας και της Αυστρίας, 
η ΕΕ είχε πλέον 15 κράτη μέλη. 
Η Νορβηγία έκανε μια δεύτερη 
προσπάθεια για ένταξη, αλλά 
και πάλι ο νορβηγικός λαός την 
απέρριψε σε δημοψήφισμα. 

1990
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ 
ΕΠΑΝΕΝΩΣΗ 

Η Ανατολική και η Δυτική 
Γερμανία επιθυμούσαν 
να επανενωθούν. Τα 
κράτη μέλη συμφώνησαν 
στην επανένωση, με την 
προϋπόθεση ότι η Ανατολική 
Γερμανία θα ενσωματωνόταν 
πλήρως στην ευρωπαϊκή 
συνεργασία, τόσο οικονομικά 
όσο και πολιτικά.

1989
ΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΤΕΙΧΟΥΣ ΤΟΥ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ

Στις 9 Νοεμβρίου 1989 έπεσε το τείχος του Βερολίνου. Αυτό το 
ιστορικό γεγονός είναι ένα από τα σημαντικότερα ορόσημα που 
σημάδεψαν το τέλος  της διαίρεσης ανάμεσα στην Δυτική και 
Ανατολική Ευρώπη.  
Οι νεοαναδυόμενες δημοκρατίες στην Ανατολική Ευρώπη 
είχαν πλέον τη δυνατότητα να προσχωρήσουν στην ευρωπαϊκή 
συνεργασία. Έτσι, το 1993 τα κράτη μέλη καθόρισαν τους όρους 
τους οποίους έπρεπε να πληρούν τα νέα κράτη μέλη, ώστε να 
κριθούν κατάλληλα για προσχώρηση: 
• να είναι ευρωπαϊκές χώρες (γεωγραφικά ή ιστορικά)
• να σέβονται το κράτος δικαίου
• να διαθέτουν εύρυθμη οικονομία αγοράς 
• να έχουν σταθερό δημοκρατικό πολίτευμα
• να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα 
• να εφαρμόζουν όλους τους υπάρχοντες κανόνες και κανονισμούς 

της ΕΕ, το λεγόμενο «κοινοτικό κεκτημένο»

1986
ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ 
ΙΣΠΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ 
Η στήριξη της δημοκρατίας και οι 
οικονομικοί παράγοντες έπαιξαν 
επίσης σημαντικό ρόλο στην 
προσχώρηση της Ισπανίας και της 
Πορτογαλίας. Στην Ισπανία είχε 
πρόσφατα τελειώσει η δικτατορία 
του Φράνκο, ενώ στην Πορτογαλία 
είχε ανατραπεί τη δικτατορία του 
Σαλαζάρ.

1990
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Και στο μέλλον; 

31/1 
2020

2020
ΤΟ ΗΝΩΜEΝΟ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟ 
ΑΠΟΧΩΡΕΙ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΕΕ

To HB εγκατέλειψε επισήμως 
την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 31 
Ιανουαρίου 2020, μετά από τρία 
χρόνια διαπραγματεύσεων. Ήταν 
η πρώτη φορά που μια χώρα 
αποχώρησε από την Ένωση. 
Έκτοτε, η ΕΕ αριθμεί 27 κράτη 
μέλη.

ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΚΑΙ 
ΔΥΝΑΜΕΙ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ   

Αυτήν τη στιγμή υπάρχουν επισήμως πέντε υποψήφια 
κράτη μέλη της ΕΕ. Οι χώρες αυτές είναι: Αλβανία, Βόρεια 
Μακεδονία, Μαυροβούνιο, Σερβία και Τουρκία.
Υποψήφιο μέλος είναι η χώρα που έχει υποβάλει επιτυχώς 
αίτηση ένταξης. Οι υποψήφιες χώρες λαμβάνουν οικονομική, 
διοικητική και τεχνική υποστήριξη κατά την προετοιμασία τους 
για την μελλοντική προσχώρηση.

Εκτός από τα υποψήφια κράτη μέλη, υπάρχουν επίσης αρκετά 
δυνάμει υποψήφια κράτη μέλη. Αυτές οι χώρες έχουν 
γνωστοποιήσει επίσημα την επιθυμία τους να προσχωρήσουν 
στην ΕΕ, αλλά οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν ξεκινήσει. Οι 
χώρες αυτές είναι οι εξής:
- Βοσνία-Ερζεγοβίνη 
- Κοσσυφοπέδιο*

* Η ονομασία αυτή δεν επηρεάζει τις θέσεις για το καθεστώς του 
Κοσσυφοπεδίου και είναι σύμφωνη με το ψήφισμα 1244/1999 του 
Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και με τη γνωμοδότηση του Διεθνούς 
Δικαστηρίου όσον αφορά τη δήλωση ανεξαρτησίας του Κοσσυφοπεδίου. 
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