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Περίληψη 

Αντικείμενο της  παρούσας  εργασίας  που  πραγματοποιείται  στα    πλαίσια    εκπόνησης 

Διπλωματικής  εργασίας από το  Τμήμα Διεθνές και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο του 

Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος,  είναι η παρουσίαση και ανάλυση των θεσμικών και 

επικουρικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι γεγονός ότι σχεδόν όλα όσα 

επηρεάζουν τις καθημερινές δραστηριότητες των Ευρωπαίων πολιτών διέπονται από 

νόμους. Όλοι αυτοί οι νόμοι θεσπίζονται από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και αφορούν 

το σύνολο των κρατών μελών της ΕΕ. Λίγοι όμως γνωρίζουν πως λειτουργούν οι 

«Βρυξέλλες». Καθημερινά ακούμε  μέσα από την ειδησεογραφία ή συζητήσεις, να γίνεται 

αναφορά για φορείς και όργανα άσκησης πολιτικών στο χώρο της ενωμένης Ευρώπης, 

πολλά εκ των οποίων αγνοούμε τον ρόλο και τη σημασία τους, με αποτέλεσμα το 

έλλειμμα δημοκρατίας, αφού κάθε πολίτης λόγω άγνοιας δεν έχει ίση πρόσβαση σε αυτά, 

να μεγαλώνει.  

Μέσα  λοιπόν από την ανά χείρας διπλωματικής εργασία εκτός  από το να γνωρίσουμε τα 

συγκεκριμένα όργανα σκοπό έχει να κατανοήσουμε   πως  με τα συγκεκριμένα όργανα η 

ΕΕ διαθέτει το θεσμικό οπλοστάσιο που θα την καταστήσει πιο δημοκρατική, διαφανείς  

και λειτουργική  ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των ευρωπαίων 

πολιτών αλλά και στις εσωτερικές και παγκόσμιες προσκλήσεις. 

 

Syllabus 
 

The object of this work carried out under development Thesis out of the Department of 

International and European Economic Law, University of Neapolis Paphos is the 

presentation and analysis of the European Union institutions and bodies. The fact is that 

almost everything that affects the daily activities of European citizens are governed by 

laws. All these laws are adopted by the European institutions and cover all EU Member 

States. But few know how they work "Brussels". Every day we hear through news reports 

or discussions, to refer to entities and political training equipment in the space of a united 

Europe, many of which we  over look the role and importance, as a result of ignorance the 

democracy’s deficiency enlarges, because citizens do not have equal access on them. 

Thus, through the diplomatic work at hand except we   know the instruments designed to 

understand  these specific institutional instruments, has  purpose we understand, how with   

these specific  institutional instruments, the EU has  the institutional arsenal that  will be it  

make more democratic, transparent and functional so that it can meet the expectations of 

European citizens and the internal and global calls. 


