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ΕΝΟΤΗΤΑ Β: ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ (100 μονάδες) 
 
1. Tι εορτάζεται κάθε χρόνο στις 9 Μαΐου; (2 μονάδες) 

 
 

2. Ποιος είναι ο στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για την κλιματική αλλαγή μέχρι το 
2050; Στο επίκεντρο ποιας Συμφωνίας βρίσκεται ο στόχος αυτός; (3 μονάδες)  
 
 

3. Ποιες είναι οι κύριες αρμοδιότητες (core functions) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής; 
Παράκληση όπως η απάντησή σας είναι συνοπτική και συγκεκριμένη. (5 μονάδες) 
 
 

4. Ποιες είναι οι δύο σημαντικότερες προτεραιότητες της τρέχουσας Γερμανικής 
Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ από τώρα μέχρι και το πέρας του τρέχοντος 
έτους; (4 μονάδες) 

 
 

5. Κατονομάστε τους κυριότερους σταθμούς στην πορεία της Κύπρου για ένταξη στην 
ΕΕ (π.χ. 1993 - Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής): (5 μονάδες) 

 
(α) 1990 
(β) 1998 
(γ) 1999 
(δ) 2002 
(ε) 2004 
 
 

6. Πρόσφατα, η Βουλή των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας ψήφισε κατά 
της επικύρωσης της εμπορικής συμφωνίας της ΕΕ με ποια τρίτη χώρα; Πως είναι 
ευρύτερα γνωστή η συγκεκριμένη συμφωνία και τι προνοεί; (5 μονάδες) 
 
 

7. Τι προβλέπει η συμφωνία στην οποία κατέληξαν οι Αρχηγοί Κρατών και 
Κυβερνήσεων στην Ειδική Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που είχε λάβει 
χώραν στις 17-21 Ιουλίου 2020; Να αναφερθείτε και στα δύο σκέλη της συμφωνίας, 
εξηγώντας αδρομερώς το καθένα εξ’ αυτών. Πώς κρίνετε το αποτέλεσμα που 
επετεύχθη για την Κύπρο; (6 μονάδες) 
 
 

8. Οι διαπραγματεύσεις που επί του παρόντος διεξάγει η ΕΕ με το ΗΒ αφορούν στην 
οριστικοποίηση της Συμφωνίας Αποχώρησης ή τη διαμόρφωση της μελλοντικής 
σχέσης των δύο μερών; Σε ποιο στάδιο βρίσκεται αυτή τη στιγμή η διαπραγμάτευση 
και ποια είναι τα πλέον ακανθώδη σημεία, σύμφωνα και με τις δημόσιες ανακοινώσεις 
του Διαπραγματευτή της ΕΕ, Michel Barnier; (6 μονάδες) 

 
 

9. Τι γνωρίζετε για τη διαδικασία του Άρθρου 7 της Συνθήκης της ΕΕ για την κατάσταση 
του Κράτους Δικαίου σε Πολωνία και Ουγγαρία, αντίστοιχα, και τις σχετικές ακροάσεις 
που λαμβάνουν χώρα στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων; (6 μονάδες) 

 
 

10. Ποια πολιτικά και ποια νομικά μέτρα υιοθέτησε η ΕΕ κατά της Τουρκίας από τον 
Ιούλιο 2019 μέχρι σήμερα, συνεπεία των παράνομων τουρκικών ενεργειών στις 
θαλάσσιες ζώνες της Κυπριακής Δημοκρατίας; (10 μονάδες) 
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11. Ποιες οι πρόνοιες της Δήλωσης της ΕΕ της 21ης Σεπτεμβρίου 2005 σε σχέση με τις 

υποχρεώσεις της Τουρκίας; Πώς η Δήλωση σχετίζεται με την απόφαση του 
Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων της 11ης Δεκεμβρίου 2006 
και τι προβλέπει η απόφαση αυτή για την Τουρκία; (10 μονάδες) 
 
 

12. Στα Συμπεράσματά του της 26ης Απριλίου 2004, δύο μόλις μέρες μετά το 
δημοψήφισμα για το Σχέδιο Ανάν, το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών 
Σχέσεων της ΕΕ ανέφερε τα εξής ως προς την πολιτική της ΕΕ για την 
Τουρκοκυπριακή κοινότητα:  

 
«Η τουρκοκυπριακή κοινότητα εξέφρασε τη σαφή της επιθυμία για ένα μέλλον εντός 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Συμβούλιο είναι αποφασισμένο να θέσει τέρμα στην 
απομόνωση της τουρκοκυπριακής κοινότητας και να διευκολύνει την επανένωση της 
Κύπρου ενθαρρύνοντας την οικονομική ανάπτυξη της τουρκοκυπριακής κοινότητας. 
Το Συμβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να υποβάλει συνολικές προτάσεις για το σκοπό 
αυτό, με ιδιαίτερη έμφαση στην οικονομική ολοκλήρωση της νήσου και στη βελτίωση 
των επαφών των δύο κοινοτήτων τόσο μεταξύ τους όσο και με την ΕΕ.» 

 
Αναφερθείτε στις προτάσεις που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς υλοποίηση 
των προνοιών των Συμπερασμάτων αυτών. Περιγράψτε σε συντομία τις πρόνοιές 
τους και αναφέρετε πότε υποβλήθηκαν και ποιος/οι ο/οι στόχος/οι της κάθε μίας. 
Ποιες από αυτές εφαρμόζονται σήμερα και ποιες όχι; (10 μονάδες) 
 

 
13. Σε ποιας μορφής συνεργασία κατέληξε το «Σχέδιο Σούμαν» το 1951; (2 μονάδες) 
 

(α) Μια κοινή Τελωνειακή Ένωση 
(β) Μια κοινή Ευρωπαϊκή Αμυντική Στρατηγική 
(γ) Το Συμβούλιο της Ευρώπης 
(δ) Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα 

 
 
14. Ποια από τις πιο κάτω χώρες δεν συμμετέχει στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο; (2 

μονάδες) 
 

(α) Ελβετία  
(β) Λιχτενστάιν 
(γ) Νορβηγία 
(δ) Ισλανδία 

 
 
15. Ποιο από τα παρακάτω αποτελεί ένα εκ των συμβουλευτικών οργάνων της ΕΕ; (2 

μονάδες) 
 
(α) Η Επιτροπή Περιφερειών 
(β) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
(γ) Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
(δ) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο    
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16. Παρά την συν τω χρόνω σταδιακή αύξηση των περιπτώσεων στις οποίες η λήψη 
αποφάσεων του Συμβουλίου της ΕΕ γίνεται δια ενισχυμένης πλειοψηφίας, ποιοι από 
τους πιο κάτω τομείς εξακολουθούν να υπόκεινται σε ομοφωνία; (2 μονάδες) 

 
 (α) Φορολογία 

(β) Εξωτερική Πολιτική 
(γ) Κοινωνικές Ασφαλίσεις 
(δ) Όλα τα προαναφερθέντα 

 
 
17. Ποια Συνθήκη θεσπίζει με λεπτομέρεια τη λειτουργία της ΕΕ; (2 μονάδες) 
 

(α) Του Μάαστριχτ 
(β) Του Άμστερνταμ 
(γ) Της Νίκαιας 
(δ) Της Λισαβόνας 

 
 
18. Το Συμβούλιο της ΕΕ εκπροσωπεί τα συμφέροντα; (2 μονάδες) 
 

(α) Του Κολεγίου των Επιτρόπων 
(β) Των Κυβερνήσεων των Κρατών Μελών 
(γ) Των μελών των Εθνικών Κοινοβουλίων 
(δ) Των Ευρωβουλευτών 

 
 
19. Η ημερήσια διάταξη ποιου εκ των πιο κάτω Συμβουλίων δεν τυγχάνει προετοιμασίας 

από την Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων; (2 μονάδες) 
 

(α) Του Συμβουλίου Γεωργίας 
(β) Του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων 
(γ) Του Συμβουλίου Περιβάλλοντος 
(δ) Του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 

 
 

20. Ποια/ος προεδρεύει του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων; (2 μονάδες) 
 

(α) Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
(β) Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
(γ) Ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικών Υποθέσεων και 
Πολιτικής Ασφαλείας 
(δ) Ο Υπουργός Εξωτερικών του Κράτους Μέλους που ασκεί την εναλλασσόμενη 
Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ 

 
 
21. Ποια Κράτη Μέλη της ΕΕ δεν συμμετείχαν στην Ευρωζώνη όταν το κοινό νόμισμα είχε 

υιοθετηθεί το 1999; (2 μονάδες) 
 

(α) Ηνωμένο Βασίλειο, Δανία, Πορτογαλία και Ελλάδα 
(β) Ηνωμένο Βασίλειο, Πορτογαλία, Σουηδία και Ελλάδα 
(γ) Ηνωμένο Βασίλειο, Δανία, Σουηδία και Πορτογαλία 
(δ) Ηνωμένο Βασίλειο, Δανία, Σουηδία και Ελλάδα 
 
 
 



4 
 

22. Το Πρωτόκολλο 3 που επισυνάπτεται στη Συνθήκη Προσχώρησης της Κύπρου στην 
ΕΕ προνοεί ότι το έδαφος των Βρετανικών Βάσεων αποτελεί τελωνειακό έδαφος και 
καθορίζει τη μερική εφαρμογή του κοινοτικού κεκτημένου στις περιοχές των Βάσεων. 
Με το Brexit: (2 μονάδες) 

 
(α) Το Πρωτόκολλο 3 τερματίζεται και το έδαφος των Βρετανικών Βάσεων παύει να 
αποτελεί τελωνειακό έδαφος, ενώ το κοινοτικό κεκτημένο στις Βάσεις δεν θα ισχύει 
πλέον  
 
(β) Το Πρωτόκολλο 3 θα αντικατασταθεί από νέο Πρωτόκολλο το οποίο θα αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της Συμφωνίας Αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την 
ΕΕ και θα διασφαλίζει τη συνέχιση των προνοιών του Πρωτοκόλλου 3 και στην μετά 
Brexit εποχή  
 
(γ) Το Πρωτόκολλο 3 θα συνεχίσει να ισχύει και μετά το Brexit καθότι οι Βρετανικές 
Βάσεις ουδέποτε ήταν μέρος της ΕΕ και έτσι η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου 
από την ΕΕ δεν επηρεάζει την εφαρμογή του  
 
(δ) Το Πρωτόκολλο 3 θα συνεχίσει να ισχύει καθότι το εν λόγω Πρωτόκολλο αποτελεί 
μέρος της Συνθήκης Προσχώρησης της Κύπρου στην ΕΕ και από τη στιγμή που η 
Κύπρος συνεχίζει να αποτελεί Κράτος Μέλος της ΕΕ η εφαρμογή του δεν επηρεάζεται 
από το Brexit 

 
 
23. Ποια από τα παρακάτω δεν αποτελεί μέρος των κριτηρίων σύγκλισης; (2 μονάδες) 
 

(α) Ύπαρξη μηδενικού ελλείμματος στον εθνικό προϋπολογισμό για τρία συνεχόμενα 
έτη 
 
(β) Διατήρηση του πληθωρισμού σε επίπεδο όχι πάνω από 1,5% της συμφωνημένης 
βάσης αναφοράς 
 
(γ) Διατήρηση των επιτοκίων σε επίπεδο όχι πάνω του 2% της  συμφωνημένης βάσης 
αναφοράς 
 
(δ) Διατήρηση της συναλλαγματικής ισοτιμίας εντός του περιθωρίου διακύμανσης του 
Μηχανισμού Συναλλαγματικών Ισοτιμιών για δύο έτη   
 
 

24. Παρόλο που η εφαρμογή του Πρωτοκόλλου επέκτασης της Τελωνειακής Ένωσης της 
ΕΕ από την Τουρκία συνιστά συμβατική υποχρέωση της Άγκυρας, εντούτοις οι 
Τούρκοι αξιωματούχοι επιμένουν να συνδέουν αυθαίρετα την υποχρέωση αυτή με: (2 
μονάδες) 

 
(α) Το άνοιγμα των λιμένων και αερολιμένων των ελεύθερων περιοχών της 
Κυπριακής Δημοκρατίας στα τουρκικά πλοία και αεροσκάφη 
 
(β) Το άνοιγμα των τεχνικά έτοιμων διαπραγματευτικών κεφαλαίων της Τουρκίας  
 
(γ) Το κλείσιμο των κεφαλαίων της Τουρκίας επί των οποίων έχει ολοκληρωθεί η 
διαπραγμάτευση  
 
(δ) Το άνοιγμα των λιμένων και αερολιμένων των κατεχόμενων για απευθείας πτήσεις 
και εμπόριο 
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25. Ποια είναι τα καθήκοντα της στρατιωτικής επιχείρησης Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας 
και Άμυνας της ΕΕ με την ονομασία «IRINI»; (2 μονάδες) 
 
(α) Η εφαρμογή του εμπάργκο όπλων του ΟΗΕ κατά της Λιβύης  
 
(β) Η αποτροπή, πρόληψη και καταστολή πειρατικών επιθέσεων και ένοπλων 
ληστειών στα ανοικτά της Σομαλίας  
 
(γ) Η διασφάλιση της ειρήνης και ενός ασφαλούς περιβάλλοντος στη Βοσνία-
Ερζεγοβίνη και η εκπαίδευση των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας  
 
(δ) Η πολιτική σταθεροποίηση και βελτίωση της κατάστασης ασφάλειας στο Μάλι και 
η υποστήριξη της αποκατάστασης του κρατικού ελέγχου και του κράτους δικαίου στη 
χώρα  
 
 

26. Τι είναι ο Frontex; (2 μονάδες) 
   
(α) Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα  
(β) Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας  
(γ) Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής  
(δ) Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


