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Περίληψη
Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο τη λεπτομερή ανάλυση και επεξήγηση της σύνθεσης και
οργάνωσης, των αρμοδιοτήτων αλλά και του τρόπου λειτουργίας των κύριων και επικουρικών
θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήτοι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, του Συμβουλίου (Συμβουλίου Υπουργών), της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ), της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας (ΕΚΤ), του Ελεγκτικού Συνεδρίου, της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής
Επιτροπής (ΕΟΚΕ) και της Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ). Η εργασία αρχίζει με την
εισαγωγή όπου γίνεται μια περιεκτική αναδρομή στην ιστορική εξέλιξη της ΕΕ και στα όσα
κατόρθωσε να πετύχει, ακολουθεί μια ακροθιγής αναφορά στα κύρια και επικουρικά όργανα
της Ένωσης και ακολούθως έπονται δέκα κεφάλαια στα οποία αναλύεται εκτενώς έκαστο
θεσμικό όργανο και τέλος κλείνει με τον επίλογο.

Abstract
This present study has as an aim the detailed analysis and explanation of the composition and
organization, of the powers and the operation of the main and auxiliary EU institutions namely
the European Parliament, the European Council, the Council (Council of Ministers), the
European Commission of the European Union (CJEU), the European Central Bank (ECB), the
Court of Auditors, the European Economic and Social Committee (EESC) and the Committee
of the Regions (CoR). The assignment begins with the introduction in which there is a
comprehensive overview on the EU's historical development and of the things it managed to
succeed throughout the years. The introduction is followed by a minimal reference to the
institutions and bodies of the Union and then the subsequent ten chapters are extensively
analyzing each institution. All these ends with an epilogue.
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