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Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΕ ΕΧΕΙ 
ΑΛΛΑΞΕΙ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΜΑΣ ΖΩΗ

Η εσωτερική αγορά, τα ανοιχτά σύνορα και η εισαγωγή του 
ευρώ ως κοινού νομίσματος είναι ορισμένα από τα πλέον 
αξιόλογα επιτεύγματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Ωστόσο, οι αποφάσεις της ΕΕ διαμορφώνουν τον κόσμο στον 
οποίο ζούμε περισσότερο απ’ όσο πιστεύουμε, σε πολλούς 
τομείς.  

Ας δούμε με ποιον τρόπο, μέσα από  συγκεκριμένα 
παραδείγματα. 



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

ΤΕΛΟΣ ΣΤΙΣ 
ΧΡΕΩΣΕΙΣ 
ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ 
ΕΕ

Οι χρεώσεις περιαγωγής σταμάτησαν στις 15 
Ιουνίου 2017. Οι κάτοικοι του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου που ταξιδεύουν εντός της 
ΕΕ πληρώνουν για τα τηλεφωνήματα, τα 
μηνύματα και την κινητή σύνδεση στο 
διαδίκτυο σε εγχώριες τιμές. 

https://what-europe-does-for-
me.eu/el/portal/2/D14
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ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

ΔΙΕΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 
ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Με τη νομοθεσία της ΕΕ υπάρχει 
διετής περίοδος νόμιμης εγγύησης 
για τις ηλεκτρονικές συσκευές όπως 
smartphone, εκτυπωτές, λάπτοπ, 
ηλεκτρικές σκούπες και καφετιέρες.

https://what-europe-does-for-
me.eu/el/portal/2/X02_12301
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ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

ΠΡΟΤΥΠΑ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Τα προϊόντα που πωλούνται εντός της ΕΕ 
πρέπει να τηρούν τα πρότυπα της ΕΕ για την 
υγεία, την ασφάλεια και την περιβαλλοντική 
προστασία. Η σήμανση CE είναι μια 
βεβαίωση σήμανσης που δείχνει την 
τήρηση των προτύπων αυτών. 

https://ec.europa.eu/growth/single-
market/ce-marking_el

© Ευρωπαϊκές Κοινότητες, 1997. 
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ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΙΣ 
ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΤΩΝ 
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

H EE επιθυμεί οι πολίτες να έχουν σωστές και 
πλήρεις πληροφορίες για τα προϊόντα που 
καταναλώνουν. Γι’ αυτό οι ετικέτες των 
τροφίμων και των καλλυντικών πρέπει να 
περιλαμβάνουν ορισμένες πληροφορίες, όπως 
συστατικά και εταιρεία παραγωγής.  

https://ec.europa.eu/info/law/law-
topic/consumers/consumer-contract-
law/consumer-rights-directive_el

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/consumers/consumer-contract-law/consumer-rights-directive_el


ΓΕΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΗΝ 
ΕΕ

Ο στόχος της γενικής νομοθεσίας για τα 
τρόφιμα (2002) είναι να εξασφαλιστεί ότι τα 
τρόφιμα που πωλούνται στην αγορά της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ασφαλή. Θέτει 
τους στόχους, τις υποχρεώσεις και τις 
γενικές απαιτήσεις που αφορούν όλα τα 
στάδια της παραγωγής και διανομής τροφών 
(από το αγρόκτημα στο πιάτο του 
καταναλωτή).

ec.europa.eu/food/safety/general_food_la
w_en

https://ec.europa.eu/food/safety/general_food_law_en


ΟΔΗΓΙΑ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ ΑΔΕΙΑ ΜΕΤ’ 
ΑΠΟΔΟΧΩΝ Η οδηγία της ΕΕ για τον χρόνο εργασίας, που 

θεσπίστηκε για πρώτη φορά το 1993, παρέχει 
στους εργαζόμενους το δικαίωμα «ετήσιας 
άδειας μετ’ αποδοχών διάρκειας τουλάχιστον 
τεσσάρων εβδομάδων». Κάθε τομέας και/ή 
κράτος μέλος μπορεί να αυξήσει τον αριθμό 
των ημερών, αλλά το ευρωπαϊκό ελάχιστο 
όριο είναι 20.

ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=706&la
ngId=en&intPageId=205

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=706&langId=en&intPageId=205


ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΓΙΑ 
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ 
ΧΡΗΣΗΣ

Η ΕΕ ενέκρινε καινούργια νομοθεσία που 
απαγορεύει τη χρήση πλαστικών προϊόντων 
μίας χρήσης όπως πιάτα, μαχαιροπήρουνα, 
καλαμάκια και μπατονέτες. Η απαγόρευση 
θα ισχύσει από το 2021 και μετά. 

https://what-europe-does-for-
me.eu/el/portal/2/X01_31001

© Ευρωπαϊκή Ένωση, 2019 
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ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ

32% ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ 
ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΕ ΑΠΟ 
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ Για να διευκολυνθεί η μετάβαση από τα ορυκτά 

καύσιμα σε καθαρότερη ενέργεια και για να 
τηρηθούν οι δεσμεύσεις της ΕΕ στο πλαίσιο της 
συμφωνίας του Παρισιού, η ΕΕ έχει θέσει ένα 
δεσμευτικό στόχο για το ενεργειακό της μείγμα, 
της τάξης τουλάχιστον 32 % από ανανεώσιμες 
πηγές έως το 2030. Το ποσοστό αυτό ποικίλει για 
κάθε κράτος μέλος, ανάλογα με την κατάσταση 
στην κάθε χώρα. 

https://what-europe-does-for-
me.eu/el/portal/2/X03_02901

© Ευρωπαϊκή Ένωση 2017 
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Ιρλανδία

ΙσπανίαΠορτογαλία

Η παρουσίαση αποτελεί μέρος του εκπαιδευτικού βοηθήματος EUROPE@SCHOOL – Ενεργά μαθήματα για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. 
© Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2020

Η ΕΕ 
ΣΤΗΝ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 
ΜΑΣ ΖΩΗ

Για περισσότερα συγκεκριμένα παραδείγματα νομοθεσίας της ΕΕ μεταβείτε στη διεύθυνση Τι κανει 
η ευρωπη για μενα.

https://what-europe-does-for-me.eu/el/portal

