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Παραρτήματα 
 

Παράρτημα 1:  

 

 

Ελευθερία λόγου 

 
Ελευθερία λατρείας 

 

 

 
Ελευθερία από την ανάγκη 

 
Ελευθερία από τον φόβο 

 

 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Freedom_of_speech
https://en.wikipedia.org/wiki/Freedom_of_worship
https://en.wikipedia.org/wiki/Freedom_from_want
https://en.wikipedia.org/wiki/Freedom_from_fear
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Παράρτημα  2 : Κάρτες 
 

Ανθρώπινη αξιοπρέπεια 

 

Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια είναι 

απαραβίαστη. Πρέπει να τηρείται και να 

προστατεύεται.  

Δικαίωμα στην ζωή 

 

1. Καθένας έχει δικαίωμα στη ζωή.  

 

2. Κανείς δεν πρέπει να καταδικαστεί σε 

θανατική ποινή, ούτε να εκτελεστεί. 

 
 

Δικαίωμα στην ακεραιότητα του 

ατόμου 

 

Ο καθένας έχει το δικαίωμα να σέβεται 

τη σωματική και ψυχική του 

ακεραιότητα 

 

Απαγόρευση βασανιστηρίων και 

απάνθρωπης ή εξευτελιστικής 

μεταχείρισης ή τιμωρίας 

 

Κανένας  δεν πρέπει να υπόκειται σε 

βασανιστήρια ή απάνθρωπη ή 

εξευτελιστική μεταχείριση ή τιμωρία.  
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Απαγόρευση της δουλείας και της 

καταναγκαστικής εργασίας  

1. Κανείς δεν πρέπει να κρατείται σε 

σκλαβιά ή υποτέλεια. 

2. Κανείς δεν υποχρεούται να εκτελέσει 

καταναγκαστική ή υποχρεωτική 

εργασία. 

3. Απαγορεύεται η εμπορία ανθρώπων.  

Δικαίωμα στην ελευθερία και 

ασφάλεια 

Καθένας έχει δικαίωμα στην ελευθερία 

και την προσωπική ασφάλεια.  

Σεβασμός στην ιδιωτική και 

οικογενειακή ζωή 

 

 

Καθένας έχει το δικαίωμα να σέβεται 

την ιδιωτική και οικογενειακή του ζωή, 

το σπίτι και τις επικοινωνίες του.  

Προστασία προσωπικών δεδομένων 

 
 

Καθένας έχει δικαίωμα στην προστασία 

των προσωπικών δεδομένων που 

τον/την  αφορούν.  
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Δικαίωμα γάμου και δημιουργία 

οικογένειας 
 

Το δικαίωμα γάμου και το δικαίωμα 

δημιουργίας οικογένειας διασφαλίζονται 

σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία που 

διέπει την άσκηση αυτών των 

δικαιωμάτων 

Ελευθερία σκέψης, συνείδησης και 

θρησκείας 

 
 

Αυτό το δικαίωμα περιλαμβάνει την 

ελευθερία αλλαγής θρησκείας ή 

πεποιθήσεων και την ελευθερία, είτε 

κάποιος μόνος του  είτε μαζί  με άλλους 

και δημόσια ή ιδιωτικά, να εκδηλώνει 

θρησκεία ή πεποιθήσεις, στη λατρεία, τη 

διδασκαλία, την εξάσκηση και την 

τήρηση. 

Ελευθερία έκφρασης και 

πληροφόρησης 

 

 

Αυτό το δικαίωμα περιλαμβάνει την 

ελευθερία της γνώμης και της λήψης και 

μετάδοσης πληροφοριών και ιδεών 

χωρίς παρέμβαση της δημόσιας αρχής 

και ανεξάρτητα από τα σύνορα. Η 

ελευθερία και ο πλουραλισμός των 

μέσων μαζικής ενημέρωσης θα είναι 

σεβαστά 

 

Ελευθερία συνάθροισης και 

συνένωσης 

 

 

 

Καθένας έχει δικαίωμα στην ελευθερία 

της ειρηνικής συνάθροισης και της 

ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι σε όλα 

τα επίπεδα, ιδίως σε πολιτικά, 

συνδικαλιστικά και αστικά θέματα, 

πράγμα που συνεπάγεται το δικαίωμα 

του καθενός να ιδρύει και να προσχωρεί 

σε συνδικάτα για την προστασία των 

συμφερόντων του / της 
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Ελευθερία των τεχνών και των 

επιστημών 

 

 

Η τέχνη και η επιστημονική έρευνα 

είναι απαλλαγμένες από περιορισμούς. 

Η ακαδημαϊκή ελευθερία πρέπει να 

γίνεται σεβαστή. 

 

Δικαίωμα στην εκπαίδευση 

 

 

 

 

Αυτό το δικαίωμα περιλαμβάνει τη 

δυνατότητα δωρεάν υποχρεωτικής 

εκπαίδευσης. 

Ελευθερία επιλογής επαγγέλματος και 

δικαίωμα εργασίας 

 

 

 

Καθένας έχει το δικαίωμα να εργαστεί 

και να ασκήσει ελεύθερα επιλεγμένη ή 

αποδεκτή εργασία. 

 

Οι υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν 

άδεια  να εργάζονται στα εδάφη των 

κρατών μελών δικαιούνται συνθήκες 

εργασίας ισοδύναμες με εκείνες των 

πολιτών της Ένωσης. 

Ελευθερία 

ιδρύσης(δημιουργίας)επιχείρησης  

Αναγνωρίζεται η ελευθερία δημιουργίας 

επιχείρησης σύμφωνα με το Κοινοτικό 

δίκαιο και τις εθνικές νομοθεσίες και 

πρακτικές. 
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Δικαίωμα στην ιδιοκτησία 

 

 

 
 

 

Καθένας έχει το δικαίωμα να κατέχει, να 

χρησιμοποιεί, να διαθέτει και να 

κληροδοτεί τα νόμιμα αποκτηθέντα 

αγαθά του/της 

Δικαίωμα ασύλου 

 

 

Το δικαίωμα ασύλου διασφαλίζεται με 

τη δέουσα τήρηση των κανόνων της 

Σύμβασης της Γενεύης της 28ης Ιουλίου 

1951 και του Πρωτοκόλλου της 31ης 

Ιανουαρίου 1967 σχετικά με το 

καθεστώς των προσφύγων και σύμφωνα 

με τη Συνθήκη για την ίδρυση της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας 

Προστασία σε περίπτωση 

απομάκρυνσης, απέλασης ή έκδοσης  

Οι συλλογικές απελάσεις 

απαγορεύονται. 

Ισότητα ενώπιον του νόμου 

Μη διάκριση  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κάθε διάκριση που βασίζεται σε 

οποιοδήποτε λόγο όπως φύλο, φυλή, 

χρώμα, εθνική ή κοινωνική καταγωγή, 

γενετικά χαρακτηριστικά, γλώσσα, 

θρησκεία ή πεποιθήσεις, πολιτική ή 

οποιαδήποτε άλλη γνώμη, συμμετοχή σε 

εθνική μειονότητα, περιουσία, γέννηση, 

αναπηρία, ηλικία ή σεξουαλικός 

προσανατολισμός απαγορεύεται. 
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Πολιτιστική, θρησκευτική και 

γλωσσική ποικιλομορφία 

 

 

Η Ένωση σέβεται την πολιτιστική, 

θρησκευτική και γλωσσική πολυμορφία.  

Ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών 

 
 

 

Πρέπει να διασφαλιστεί η ισότητα 

μεταξύ ανδρών και γυναικών σε όλους 

τους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της 

απασχόλησης, της εργασίας και των 

αμοιβών. Η αρχή της ισότητας δεν 

εμποδίζει τη διατήρηση ή τη λήψη 

μέτρων που προβλέπουν συγκεκριμένα 

πλεονεκτήματα υπέρ του 

υποεκπροσωπούμενου φύλου. 

 

 

Τα δικαιώματα των ηλικιωμένων 

 
 

 

 

Η Ένωση αναγνωρίζει και σέβεται τα 

δικαιώματα των ηλικιωμένων να ζουν 

με αξιοπρέπεια και ανεξαρτησία και να 

συμμετέχουν στην κοινωνική και 

πολιτιστική ζωή. 

 

Ενσωμάτωση ατόμων με αναπηρία 

 

 

Η Ένωση αναγνωρίζει και σέβεται το 

δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία να 

επωφελούνται από μέτρα που έχουν 

σχεδιαστεί για να εξασφαλίσουν την 

ανεξαρτησία τους, την κοινωνική και 

επαγγελματική ένταξη τους  και τη 

συμμετοχή τους στη ζωή της 

κοινότητας. 
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Δικαίωμα ενημέρωσης και 

διαβούλευσης των εργαζομένων εντός 

της επιχείρησης 

 

 

Οι εργαζόμενοι ή οι εκπρόσωποί τους 

πρέπει, στα κατάλληλα επίπεδα, να 

έχουν εγγυημένη ενημέρωση και 

διαβούλευση εγκαίρως στις περιπτώσεις 

και υπό τους όρους που προβλέπονται 

από το Κοινοτικό δίκαιο και τις εθνικές 

νομοθεσίες και πρακτικές. 

 

Δικαίωμα συλλογικής 

διαπραγμάτευσης και δράσης 

 

 

 

 
 

 

Οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες, ή οι 

αντίστοιχες οργανώσεις τους, έχουν, 

σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο και τις 

εθνικές νομοθεσίες και πρακτικές, το 

δικαίωμα να διαπραγματεύονται και να 

συνάπτουν συλλογικές συμβάσεις στα 

κατάλληλα επίπεδα και, σε περιπτώσεις 

σύγκρουσης συμφερόντων, να 

αναλαμβάνουν συλλογική δράση για την 

υπεράσπισή των συμφερόντων τους , 

συμπεριλαμβανομένης της  οργάνωσης 

απεργίας 
 

Δικαίωμα πρόσβασης σε υπηρεσίες 

εξεύρεσης εργασίας 
 

 

Όλοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε μια 

δωρεάν υπηρεσία  εξεύρεσης εργασίας.  

Προστασία σε περίπτωση 

αδικαιολόγητης απόλυσης 

 

 

Κάθε εργαζόμενος έχει δικαίωμα 

προστασίας από αδικαιολόγητη 

απόλυση, σύμφωνα με το Κοινοτικό 

δίκαιο και τις εθνικές νομοθεσίες και 

πρακτικές. 
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Δίκαιες συνθήκες εργασίας 
 

Κάθε εργαζόμενος έχει το δικαίωμα σε 

συνθήκες εργασίας που σέβονται την 

υγεία, την ασφάλεια και την 

αξιοπρέπειά του. 

Οικογενειακή και επαγγελματική ζωή 
 

Η οικογένεια απολαμβάνει νομικής, 

οικονομικής και κοινωνικής 

προστασίας. 

 

Κοινωνική ασφάλιση και κοινωνική 

βοήθεια 

 
 

 

Η Ένωση αναγνωρίζει και σέβεται το 

δικαίωμα σε παροχές κοινωνικής 

ασφάλισης και κοινωνικές υπηρεσίες 

που παρέχουν προστασία σε 

περιπτώσεις όπως μητρότητας, 

ασθένειες, βιομηχανικά ατυχήματα, 

εξάρτηση ή γήρας, και σε περίπτωση 

απώλειας εργασίας, σύμφωνα με τους 

κανόνες που θεσπίζει ο Κοινοτικός  

νόμος και εθνικοί νόμοι και πρακτικές. 

Φροντίδα Υγείας 

 

 

Καθένας έχει το δικαίωμα πρόσβασης 

στην προληπτική περίθαλψη υγείας  και 

το δικαίωμα να επωφεληθεί από ιατρική 

περίθαλψη υπό τους όρους που 

καθορίζονται από την εθνική νομοθεσία 

και πρακτικές. Πρέπει να διασφαλίζεται 

υψηλό επίπεδο προστασίας της 

ανθρώπινης υγείας κατά τον καθορισμό 

και την εφαρμογή όλων των πολιτικών 

και δραστηριοτήτων της Ένωσης. 
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Πρόσβαση σε υπηρεσίες γενικού 

οικονομικού ενδιαφέροντος 

 

 

Η Ένωση αναγνωρίζει και σέβεται την 

πρόσβαση σε υπηρεσίες γενικού 

οικονομικού συμφέροντος, όπως 

προβλέπεται από τους εθνικούς νόμους 

και πρακτικές, σύμφωνα με τη Συνθήκη 

για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας, προκειμένου να προωθηθεί 

η κοινωνική και εδαφική συνοχή της 

Ένωσης. 

 

Προστασία Καταναλωτή 

 

 

Οι πολιτικές της Ένωσης εξασφαλίζουν 

υψηλό επίπεδο προστασίας των 

καταναλωτών. 
 

 

Δικαίωμα καλής διοίκησης 

 

 

Κάθε άτομο έχει το δικαίωμα  οι 

υποθέσεις του  να τυγχάνουν 

αμερόληπτου και δίκαιου χειρισμού  

εντός εύλογου χρονικού διαστήματος 

από τα θεσμικά όργανα και τους φορείς 

της Ένωσης. 

 

Δικαίωμα πρόσβασης σε αρχεία 

 
 

 

Κάθε πολίτης της Ένωσης και κάθε 

φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατοικεί 

ή έχει εγγεγραμμένο γραφείο του σε 

κράτος μέλος, έχει δικαίωμα πρόσβασης 

στα αρχεία  του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της 

Επιτροπής. 

 



 
 
 

 
 

Παραρτήματα 

This project has been funded with support from the European Commission. The 
EMKIT2 project reflects the views only of the author, and the Commission cannot be 
held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

12 

Δικαίωμα αναφοράς 

 

 

Κάθε πολίτης της Ένωσης και κάθε 

φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατοικεί 

ή έχει την εγγεγραμμένο γραφείο  σε 

κράτος μέλος έχει το δικαίωμα να 

υποβάλει αναφορά στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο. 

Διπλωματική και προξενική 

προστασία 

Κάθε πολίτης της Ένωσης, όταν 

βρίσκεται σε έδαφος τρίτης χώρας στην 

οποία δεν εκπροσωπείται το κράτος 

μέλος του οποίου είναι υπήκοος, 

δικαιούται προστασίας από τις 

διπλωματικές ή προξενικές αρχές 

οποιουδήποτε κράτους μέλους, υπό τους 

ίδιους όρους όπως οι υπήκοοί  του εν 

λόγω κράτους μέλους. 

Δικαίωμα σε αποτελεσματική 

θεραπεία και δίκαιη δίκη 

 

Καθένας του οποίου τα δικαιώματα και 

οι ελευθερίες που κατοχυρώνονται από 

το δίκαιο της Ένωσης παραβιάζονται , 

έχει το δικαίωμα σε αποτελεσματική 

προσφυγή ενώπιον δικαστηρίου 

σύμφωνα με τους όρους του παρόντος 

άρθρου. Καθένας έχει δικαίωμα σε 

δίκαιη και δημόσια ακρόαση εντός 

εύλογου χρονικού διαστήματος από 

ανεξάρτητο και αμερόληπτο δικαστήριο 

που είχε προηγουμένως συσταθεί με 

νόμο. Όλοι έχουν τη δυνατότητα να 

συμβουλεύονται, να υπερασπίζονται και 

να εκπροσωπούνται. Η νομική βοήθεια 

παρέχεται σε εκείνους που δεν 

διαθέτουν επαρκείς πόρους, εφόσον η εν 

λόγω βοήθεια είναι απαραίτητη για να 

εξασφαλιστεί η αποτελεσματική 

πρόσβαση στη δικαιοσύνη. 
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Παράρτημα 3 
 

Ένα στοιχείο μιας σφαιρικής αντίληψης της ιδιότητας του πολίτη  που έχει λάβει ελάχιστη 
προσοχή στο πλαίσιο της ΕΕ είναι  το λεγόμενο πρόβλημα καθήκοντος. Αυτό συμβαίνει, 
μολονότι η Συνθήκη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προβλέπει τώρα ότι οι πολίτες της Ένωσης 
δεν απολαμβάνουν μόνο δικαιώματα βάσει της Συνθήκης, αλλά και «υπόκεινται στα 
καθήκοντα που τους  επιβάλλονται» (άρθρο 8 παράγραφος 2 ΕΚ). Το θέμα των καθηκόντων 
υπηκοότητας είναι αναμφισβήτητο. 

 

Τα παρακάτω θα μπορούσαν να είναι ένας ανεξάντλητός κατάλογος καθηκόντων 
υπηκοότητας: 

• το καθήκον να υπακούει σε νόμιμους κανόνες. 

• άμυνα της χώρας (ίσως μέσω φυσικής βίας, εάν είναι απαραίτητο). 

• υποχρέωση καταβολής φόρων. 

• προθυμία για εργασία. 

• καθήκον ψήφου. 
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Παράρτημα  4 
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Παράρτημα 5: Παραδείγματα βασικών αξιών 
Οι βασικές αξίες είναι οι θεμελιώδεις πεποιθήσεις ενός ατόμου. Αυτές οι κατευθυντήριες αρχές 

υπαγορεύουν τη συμπεριφορά  του ατόμου και μπορούν να βοηθήσουν τους ανθρώπους να 

κατανοήσουν τη διαφορά μεταξύ σωστού και λάθους. Υπάρχουν πολλά διαφορετικά 

παραδείγματα βασικών αξιών στον κόσμο, ανάλογα με το πλαίσιο. 

Μερικά παραδείγματα βασικών αξιών που μπορεί να έχουν οι άνθρωποι για τη ζωή 

περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 

• Πίστη ή έλλειψη αυτής, στο Θεό ή σχέση με θρησκευτικό/πνευματικό ίδρυμα 

• Η πίστη στο να είσαι καλός διαχειριστής πόρων και στην άσκηση λιτότητας 

• Η πεποίθηση ότι η οικογένεια έχει θεμελιώδη σημασία 

• Η πεποίθηση ότι η ειλικρίνεια είναι πάντα η καλύτερη πολιτική και ότι πρέπει να κερδηθεί η 

εμπιστοσύνη 

• Η πεποίθηση  στη διατήρηση μιας υγιούς ισορροπίας εργασίας/ζωής 

 

 

Μερικά παραδείγματα αρνητικών βασικών αξιών  περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 

• Η πεποίθηση ότι ο κόσμος είναι ένας βασικά βάναυσος τόπος και ότι μόνο οι ισχυροί 

επιβιώνουν 

• Η πεποίθηση ότι οι άνθρωποι είναι ανίσχυροι να αλλάξουν τη μοίρα τους ή τις προσωπικές 

τους καταστάσεις 

• Η πεποίθηση ότι δεν αξίζετε καλά πράγματα ή σχέσεις στη ζωή 

• Η πεποίθηση ότι οι άλλοι άνθρωποι είναι βασικά αναξιόπιστοι και δεν αγαπούν 

• Η πεποίθηση ότι η ζωή δεν έχει νόημα 

 


