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ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΛΥΣΗ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ 

1. Σε ποιο επίπεδο λαμβάνεται η 
απόφαση για τα όρια ταχύτητας 
στους αυτοκινητόδρομους; 

Όχι σε επίπεδο 
ΕΕ

Οι κανόνες οδικής κυκλοφορίας διαφέρουν ανάμεσα στα κράτη μέλη της ΕΕ, 
π.χ. στην Ιρλανδία, στη Μάλτα και στην Κύπρο τα οχήματα κινούνται στην 
αριστερή πλευρά του δρόμου. Ωστόσο, οι κώδικες οδικής κυκλοφορίας είναι 
συντονισμένοι σε ευρωπαϊκό επίπεδο και η ευρωπαϊκή άδεια οδήγησης ισχύει 
σε ολόκληρη την ΕΕ. 

2. Σε ποιο επίπεδο λαμβάνεται η 
απόφαση να σας δίνεται εγγύηση 
δύο ετών τουλάχιστον όταν 
αγοράζετε νέο φορητό υπολογιστή;  

Σε επίπεδο ΕΕ Προστασία των καταναλωτών: με τη νομοθεσία της ΕΕ οι κατασκευαστές έχουν 
υποχρέωση να παρέχουν διετή περίοδο νόμιμης εγγύησης για ηλεκτρονικές 
συσκευές όπως smartphone, εκτυπωτές, λάπτοπ, ηλεκτρικές σκούπες, 
καφετιέρες, κ.λπ.

3. Σε ποιο επίπεδο λαμβάνεται η 
απόφαση για τον χρόνο αποκομιδής 
των απορριμμάτων; 

Όχι σε επίπεδο 
ΕΕ

Η απόφαση για τον χρόνο αποκομιδής των απορριμμάτων λαμβάνεται κυρίως 
σε τοπικό επίπεδο. Αυτό είναι και το πιο λογικό: Εάν η ΕΕ ήταν υπεύθυνη για την 
αποκομιδή των απορριμμάτων, αυτό θα δημιουργούσε χάος, επειδή η ΕΕ δεν 
είναι σε θέση να γνωρίζει τις συγκεκριμένες ανάγκες κάθε πόλης.

4. Σε ποιο επίπεδο λαμβάνεται η 
απόφαση για τις πληροφορίες 
που βλέπετε στα κουτάκια των 
αναψυκτικών, όπως συστατικά, 
θερμίδες, στοιχεία επικοινωνίας 
σχετικά με το προϊόν κ.λπ.; 

Σε επίπεδο ΕΕ Προστασία των καταναλωτών: η ΕΕ επιθυμεί οι πολίτες να έχουν σωστές 
και πλήρεις πληροφορίες γι’ αυτά που καταναλώνουν. Γι’ αυτό οι ετικέτες 
των τροφίμων και των καλλυντικών πρέπει να περιλαμβάνουν ορισμένες 
πληροφορίες, όπως συστατικά και εταιρεία παραγωγής.

5. Ποιο επίπεδο διακυβέρνησης 
καθορίζει τα πρότυπα ασφαλείας που 
πρέπει να πληροί το smartphone που 
έχετε;

Σε επίπεδο ΕΕ Ενιαία αγορά και προστασία των καταναλωτών: η ΕΕ καθορίζει τα πρότυπα 
ασφαλείας για τα προϊόντα που πωλούνται εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (ΕΟΧ).

6. Σε ποιο επίπεδο λαμβάνεται η 
απόφαση για το τι πρέπει να έχετε 
μάθει στο τέλος κάθε σχολικού έτους; 

Όχι σε επίπεδο 
ΕΕ

Η ΕΕ δεν καθορίζει τον τρόπο οργάνωσης και το περιεχόμενο της εκπαίδευσης. 
Ως εκ τούτου, οι τελικοί στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν διαφέρουν μεταξύ 
των κρατών μελών της ΕΕ (και ενίοτε μεταξύ των περιφερειών). 

7. Σε ποιο επίπεδο λήψης αποφάσεων 
υπάρχει η αρμοδιότητα αποστολής 
στρατευμάτων σε περιοχές 
συγκρούσεων παγκοσμίως; 

Όχι σε επίπεδο 
ΕΕ

Η ΕΕ δεν έχει στρατό. Η εξωτερική πολιτική και η πολιτική άμυνας αποτελούν 
εθνικές αρμοδιότητες. Τα κράτη μέλη προσπαθούν να συντονίζουν τις 
αποστολές σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως στο πλαίσιο του NATO. 

8. Σε ποιο επίπεδο λήψης αποφάσεων 
καθορίζεται ο ελάχιστος χρόνος 
20 ημερών άδειας κάθε χρόνο 
για εργαζομένους πλήρους 
απασχόλησης; 

Σε επίπεδο ΕΕ 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 κλάδος και/ή κράτος 
μέλος μπορεί να αυξήσει τον αριθμό των ημερών, αλλά το ευρωπαϊκό ελάχιστο 
όριο είναι 20.

9. Σε ποιο επίπεδο λήψης αποφάσεων 
καθορίζονται οι συνθήκες 
εκπαίδευσης των οδηγών και 
οι προϋποθέσεις επιτυχούς 
ολοκλήρωσης της εξέτασης για το 
δίπλωμα οδήγησης; 

Όχι σε επίπεδο 
ΕΕ

Παρότι η ΕΕ δεν καθορίζει τις συνθήκες και τις προϋποθέσεις αυτές, η άδεια 
οδήγησης που αποκτάτε θεωρείται αμέσως έγκυρη σε ολόκληρη την ΕΕ και έχει 
τυποποιημένη μορφή σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 



10. Ποιο επίπεδο διακυβέρνησης 
επέβαλε την απαγόρευση στα 
πλαστικά μίας χρήσης, όπως 
πλαστικά καλαμάκια και πλαστικά 
μαχαιροπίρουνα από το 2021 και 
μετά;

Σε επίπεδο ΕΕ 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. 

11. Ποιο επίπεδο διακυβέρνησης 
καθορίζει τον ελάχιστο στόχο 
όσον αφορά την ενέργεια από 
ανανεώσιμες πηγές, όπως η ηλιακή 
και η αιολική ενέργεια;

Σε επίπεδο ΕΕ 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. 
Ανάλογα με την κατάσταση σε κάθε χώρα, το ποσοστό αυτό είναι διαφορετικό 
σε κάθε κράτος μέλος.

12. Σε ποιο επίπεδο λαμβάνονται οι 
αποφάσεις για την οικοδομική άδεια 
του σπιτιού σας; 

Όχι σε επίπεδο 
ΕΕ

Οι οικοδομικές άδειες για ιδιωτικές κατοικίες εκδίδονται κυρίως από τις τοπικές 
αρχές. 

13. Σε ποιο επίπεδο λήψης αποφάσεων 
καταβάλλετε τους φόρους σας; 

Όχι σε επίπεδο 
ΕΕ

Η ΕΕ δεν συγκεντρώνει φόρους απευθείας από τους πολίτες της. Κάθε κράτος 
μέλος πρέπει να καταβάλλει ετησίως ένα ποσό στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως 
συνεισφορά στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. 

14. Σε ποιο επίπεδο λαμβάνονται οι 
αποφάσεις για τις δημόσιες αργίες, 
δηλαδή πόσες θα είναι και σε ποιες 
ημερομηνίες; 

Όχι σε επίπεδο 
ΕΕ

Αυτές τις αποφάσεις τις λαμβάνουν συνήθως τα εθνικά κράτη. 

15. Σε ποιο επίπεδο λήψης αποφάσεων 
καθορίζονται οι μέγιστες 
επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις 
μικροσωματιδίων στην ατμόσφαιρα; 

Σε επίπεδο ΕΕ Η ΕΕ καθορίζει πολλά περιβαλλοντικά μέτρα, όπως την ποιότητα των υδάτων 
στους ποταμούς, τις λίμνες και τις θάλασσες. 

16. Πού πρέπει να δηλώνετε τον γάμο 
σας; 

Όχι σε επίπεδο 
ΕΕ

Η καταγραφή του πληθυσμού και της οικογενειακής κατάστασης αποτελεί 
κυρίως ευθύνη των τοπικών αρχών. 
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