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ΕΝΟΤΗΤΑ Β: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ – ΣΥΝΟΛΟ 100 ΜΟΝΑΔΕΣ 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΤΟ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 

 

1. "Η Ευρώπη δεν θα δημιουργηθεί δια μιας, ούτε σε ένα συνολικό οικοδόμημα: θα διαμορφωθεί 

μέσα από συγκεκριμένα επιτεύγματα που θα δημιουργήσουν πρώτα μια πραγματική 

αλληλεγγύη".  

(α) To πιο πάνω αποτελεί απόσπασμα της Διακήρυξης Schuman της 9ης Μαΐου 1950. Σε ποιο 

ιστορικό και πολιτικό πλαίσιο έγινε η εν λόγω Δήλωση και πού οδήγησε; (5 μονάδες) 
 

(β) Εβδομήντα και πλέον χρόνια μετά, έχει επιτευχθεί ευρωπαϊκή αλληλεγγύη; Σχολιάστε, 

χρησιμοποιώντας δύο παραδείγματα που να υποστηρίζουν την όποια άποψή σας. (μέχρι 200 

λέξεις) (8 μονάδες) 

 

2. Ποια είναι κατά την άποψή σας τα τρία σημαντικότερα επιτεύγματα της διαδικασίας της 

ευρωπαϊκής ενοποίησης; Δικαιολογήστε την άποψή σας. (μέχρι 200 λέξεις) (8 μονάδες) 

 

3. Γίνεται λόγος για διευρυνσιακή κόπωση (enlargement fatigue) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Tι 

σημαίνει αυτό και ποια η άποψή σας; (μέχρι 200 λέξεις) (8 μονάδες) 

 

4. Τι προνοεί το Πρωτόκολλο 10 της Πράξης Προσχώρησης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση και ποια η σημασία του; (8 μονάδες) 

 

5. Πότε ξεκίνησαν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας και υπό ποίες 

προϋποθέσεις; Ποια η σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας σήμερα; (6 μονάδες) 

 

6. Ποια η σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένου Βασιλείου μετά την 30η Ιανουαρίου 2020; 

Καταγράψτε τρεις τομείς στους οποίους επηρεάζεται η Κύπρος. (5 μονάδες) 

 

7. Πότε υπέβαλε η Κύπρος αίτηση για ένταξη στην τότε Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, πότε 

ξεκίνησαν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις μεταξύ της Κύπρου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

και πότε εντάχθηκε η Κύπρος στην Ε.Ε.; (5 μονάδες) 

 

8. Τι είναι το acquis communautaire και ποια η σχέση του με την εθνική νομοθεσία των Κρατών 

Μελών; (5 μονάδες) 

 

9. Ποιος ο στόχος της Στρατηγικής Πυξίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης («strategic compass») και 

πότε αναμένεται να υιοθετηθεί; (5 μονάδες) 
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10. Τι γνωρίζετε για την «Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης»; Ποιος ηγείται των εργασιών της 

και πότε αναμένεται να ολοκληρωθούν οι εργασίες της; (5 μονάδες) 

 

11. Τι είναι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και τι το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Ποιοι 

προεδρεύουν των εργασιών τους και για πόσο χρονικό διάστημα; (5 μονάδες) 

 

12. Ποιες οι κύριες αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου; Πότε έγιναν οι πρώτες 

απευθείας εκλογές των μελών του και πόσα είναι τα μέλη του σήμερα. (5 μονάδες) 

 

13. Αναφέρατε εν συντομία ποιοι είναι οι κάτωθι:  (5 μονάδες) 
 

Emily O'Reilly 

Christine Lagarde 

Javier Solana 

Paul-Henri Spaak 

Margrethe Vestager 

Jacques Delors 

Koen Lenaerts 

Federica Mogherini 

Charles Michel 

Ursula von der Leyen 

 

14. Καταγράψετε εν συντομία σε τι αναφέρονται τα κάτωθι ακρωνύμια: (5 μονάδες) 
 

CJEU 

EUROPOL 

COREPER Ι 

PESCO 

GAC 

ECB 

FRONTEX 

EEAS 

FAC 

EASA 

 

15. Κατονομάστε τους Κύπριους Επιτρόπους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από την ένταξη της 

Κυπριακής Δημοκρατίας μέχρι σήμερα. (2 μονάδες) 
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16. Ποιο Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν συμμετέχει στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 

Άμυνας; (2 μονάδες) 
 

(α) Πορτογαλία 

(β) Μάλτα  

(γ) Δανία 

(δ) Κύπρος  

 

17. Ποιες χώρες εντάχθηκαν το 1973 στην τότε Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα; (2 μονάδες) 
 

(α) Δανία, Ολλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο 

(β) Δανία, Ιρλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο 

(γ) Δανία, Σουηδία, Φινλανδία 

(δ) Ολλανδία, Σουηδία, Φινλανδία 

 

18. Τι είναι το rescEU; (2 μονάδες) 
 

(α) πρόγραμμα διάσωσης των οικονομιών των Κρατών Μελών Ε.Ε. που υιοθέτησαν το 

ευρώ 

(β) κοινή δεξαμενή μέσων της Ε.Ε. για την αντιμετώπιση καταστροφών ως λύση έκτακτης 

ανάγκης 

(γ) σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής 

(δ) σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αντιμετώπιση του δημοκρατικού 

ελλείμματος στην Ε.Ε. 

 

19. Τι ονομάστηκε «Team Europe»; (2 μονάδες) 
 

(α) δέσμη μέτρων της Ε.Ε. για τη στήριξη των τρίτων χωρών στον αγώνα κατά της 

πανδημίας του COVID-19 και των συνεπειών της 

(β) πακέτο προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ενίσχυση της συνεργασίας στον 

τομέα της παιδείας και του αθλητισμού, μεταξύ των Κρατών Μελών της Ε.Ε. 

(γ) η ομάδα Κρατών Μελών της Ε.Ε. που προωθεί την ομοσπονδοποίηση της Ε.Ε. 

(δ) το επιτελείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κλήθηκε να χειριστεί το BREXIT 

 

20. Τι είναι το πακέτο «Fit for 55» (2 μονάδες) 
 

(α) Πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για προώθηση της καλής σωματικής υγείας 

των Ευρωπαίων πολιτών 

(β) Νομοθετικό Πακέτο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το κλίμα 

(γ) Πρόταση της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε. για διάσωση του θαλάσσιου πλούτου 

στην Μεσόγειο μέχρι το 2055 

(δ) Νομοθετικό Πακέτο της Ε.Ε. για εφαρμογή της Σύστασης του Παγκόσμιου Οργανισμού 

Υγείας για αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού 


