
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

• Θεσμικά όργανα 

ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ  

Μάιρα Ματενιάδου 

  



ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 

Πρόεδρος 
Νταβίντ-

Μαρία Σασόλι 

 

Αποτελείται 
από 751 

Ευρωβουλευτές 

 

Εκλέγεται 
κάθε 5 χρόνια  

 

Συνέρχεται για 1 
εβδομάδα κάθε 

μήνα στο 
Στρασβούργο 

 

Έδρα του το 
Λουξεμβούργο 

 



ΡΟΛΟΣ 

•Συμμετοχή στη νομοθετική διαδικασία 

 

•Κατάρτιση και έγκριση του κοινοτικού προϋπολογισμού 

  

•Άσκηση του δημοκρατικού ελέγχου πάνω στη δράση των κοινοτικών 
οργάνων, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής &Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 



ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Η υπέρτατη 
πολιτική εξουσία 

Διακυβερνητικό 
όργανο  

Αποτελείται από αρχηγούς 
κρατών- κυβερνήσεων και 

τον πρόεδρο της 
Ευρωπαϊκής επιτροπής 

Λειτουργεί ως 
καθοδηγητής της 

Ε.Ε 

Συνεδριάζει 4 
φορές τον χρόνο 



ΡΟΛΟΣ 

•Καθορίζει την γενική πολιτική και τις 
στρατηγικές που ακολουθούν από την Ε.Ε 

 

•Συμμετέχει σε οποιεσδήποτε τροποποιήσεις 
των υφισταμένων συνθηκών  

 

•Ασκεί τον ηγετικό ρόλο 

 

•Ενεργεί συλλογικά ως αρχηγός κράτους 



ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ Ε.Ε 

Έδρα οι 
Βρυξέλλες Επίσημες 

γλώσσες :  

Αγγλικά, 
Γαλλικά, 

Γερμανικά  

Συμμετέχουν 
υπουργοί από κάθε 

κράτος μέλος  

Κύριο όργανο λήψης 
αποφάσεων  



ΡΟΛΟΣ 

 

•Ασκεί νομοθετική και δημοσιονομική εξουσία σε 
συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο  

 

•Συντονίζει ή χαράζει τις γενικές πολιτικές των 
κρατών μελών  



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΚΟΜΙΣΙΟΝ) 

Ίδρυση το 
1951 

Εκτελεστικό 
& θεσμικό  

όργανο  

Σκοπός προστασία 
κοινοτικών 

συμφερόντων  

Έδρα οι 
Βρυξέλλες 

Πρόεδρος 
Ούρσουλα φον 

ντερ Λάιεν 

 



ΡΟΛΟΣ 

•Προτείνει νέες ευρωπαϊκές νομοθετικές πράξεις  

 

•Αρμόδιο για την εφαρμογή των κοινών πολιτικών και 
την εξασφάλιση της εφαρμογής της ευρωπαϊκής 
νομοθεσίας  

 

•Διαχειρίζεται προγράμματα της Ε.Ε και τον 
οικονομικό προϋπολογισμό  



ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

Δικαιοδοτικό 
όργανο δικαστικής 

εξουσίας  

Δικαστήριο  

Γενικό Δικαστήριο  

Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης  

Αποτελείται  

        από  :   

Εδρεύει στο 
Λουξεμβούργο  



ΡΟΛΟΣ 

 

•Κρίνει τη νομιμότητα πράξεων των ευρωπαϊκών 
οργάνων μετά από προσφυγή των κρατών μελών 

 

•Κρίνει την συμμόρφωση κράτους μέλους με το 
Ευρωπαϊκό Δίκαιο 

 

•Ερμηνεύει κανόνες του Ευρωπαϊκού Δικαίου  

 

•Εκδικάζει αναιρέσεις κατά αποφάσεων του 
πρωτοδικείου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων  



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ  

Διαχειρίζεται τη νομισματική πολιτική της Ευρωζώνης  

Κεντρική 
Τράπεζα για 

το ευρώ  

ΡΟΛΟΣ 

Ίδρυση 
1998 

Κεντρικά γραφεία 
Φρανκφούρτη  

Αποτελείται 
από 19 κράτη 

μέλη  



ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ  

ΡΟΛΟΣ                  Ελέγχει τη χρηστή διαχείριση των πόρων της Ε.Ε 

                                  Ελέγχει κάθε πρόσωπο ή οργανισμό που χειρίζεται πόρους της Ε.Ε 

Ιδρύθηκε το 
1975  

Τα μέλη 
διορίζονται από 

το Συμβούλιο της 
Ε.Ε 

Τα μέλη 
έχουν θητεία 

6 ετών  

Αποτελείται από 
ένα μέλος από 
κάθε χώρα της 

Ε.Ε  


