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Τα δεκαπέντε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
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Legend: Yellow = Pre-May 1, 2004 EU Members; Blue = May 1, 2004 Acceding Members; 
Lavender = Post-May 1, 2004 Candidate Countries.
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Νέο Ευρωπαϊκό χρήμα

Συμβολίζεται με ή ΕΥΡΩ ή EURO

1 Ευρώ = 340,750 δρχ. (από την 01/01/2001)

ΤοΤο ΕυρώΕυρώ

€
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ΤοΤο ΕυρώΕυρώ
ΚέρματαΚέρματα
1 λεπτό
2 λεπτά
5 λεπτά
10 λεπτά
20 λεπτά
50 λεπτά
1€
2€

ΧαρτονομίσματαΧαρτονομίσματα
5€
10€
20€
50€
100€
200€
500€
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500 ΕΥΡΩ = 170375 ΔΡΑΧΜΕΣ

5 ΕΥΡΩ = 1704 ΔΡΑΧΜΕΣ

ΧαρτονομίσματαΧαρτονομίσματα
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ΚέρματαΚέρματα
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Αρχική Ευρωπαϊκή Σημαία:

 

a 12-star flag was already in usage among the Europeistic movements (together with the former flag of the 
European Movement), but its colours were: 

white stars on a light blue field. 

These colours showed a clear dependence from the UNO flag, felt as a token of peace and international 
understanding. 
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12 stars???:
http://europa.eu.int/abc/symbols/emblem/graphics/graphics_en.htm

Ο κύκλος … δείκτες του ρολογιού
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Σάαρλαντ:
15 ? Ανεξαρτησία στη Σάαρλαντ
14 Γερμανική ή Γαλλική???
13 ….
12 υιοθετήθηκε

12 απόστολοι
12 δείκτες
12 ζώδια
12 μήνες
Κτλ.
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Προτάσεις 1986:
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Προτάσεις 1986:
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Προτάσεις 1986:
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Ε.Ε. δύο ταχυτήτων:
Ιούλιος 1990

Η Ιταλία αναλαμβάνει τη Προεδρία του Συμβουλίου των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Αρχίζει να ισχύει η πρώτη φάση της Οικονομικής και
Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ). 

Σε τέσσερα κράτη μέλη (Ισπανία, Πορτογαλία, Ελλάδα και Ιρλανδία) 
χορηγείται ειδικό καθεστώς λόγω της ανεπαρκούς προόδου που
σημείωσαν όσον αφορά την οικονομική ενοποίηση.

Η Κύπρος υποβάλλει αίτηση προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή
Κοινότητα.

ΗΜάλτα υποβάλλει αίτηση προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή
Κοινότητα.
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Ε.Ε.:
Νοέμβριος 1990
Η Ιταλία υπογράφει τη Συμφωνία Schengen.

Νοέμβριος 1989
Κατάρρευση του τείχους του Βερολίνου. Η Λαοκρατική Δημοκρατία

της Γερμανίας ανοίγει τα σύνορά της.

Ιούνιος 1990
Υπογραφή της Συμφωνίας του Schengen για την κατάργηση των

ελέγχων στα σύνορα από τις χώρες της Μπενελούξ, τη Γαλλία και
τη Γερμανία.

  

 



Instructor: Bitzenis

UOM - ΔΕΣ
FALL 2009

Ερωτήσεις:

1. Τι είναι η Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ); 
Η Συνθήκη του Μάαστριχτ (1992) προέβλεπε την ίδρυση οικονομικής και νομισματικής ένωσης στην

Ευρώπη σε τρία στάδια. Το πρώτο στάδιο, που διήρκεσε από τον Ιούλιο του 1990 έως την 31 Δεκεμβρίου 1993, 
περιελάμβανε κυρίως την άρση των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο
δεύτερο στάδιο, που άρχισε την 1 Ιανουαρίου 1994, ιδρύθηκε το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ίδρυμα (ΕΝΙ), με
κύριο καθήκον την προπαρασκευή της χάραξης και εφαρμογής της ενιαίας νομισματικής πολιτικής στη ζώνη του
ευρώ, ενώ άρχισαν να ισχύουν η απαγόρευση νομισματικής χρηματοδότησης του δημόσιου τομέα και
προνομιακής του πρόσβασης στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Επίσης άρχισε να εφαρμόζεται διαδικασία
δημοσιονομικής εξυγίανσης, με τη διατύπωση συστάσεων από το Συμβούλιο Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής
Οικονομίας (ECOFIN) προς τα 15 κράτη μέλη, για μείωση του κρατικού ελλείμματος κάτω από 3% του ΑΕΠ και
του δημόσιου χρέους κάτω από 60% του ΑΕΠ. Το τρίτο στάδιο ξεκίνησε την 1 Ιανουαρίου 1999, με την
υιοθέτηση του ενιαίου νομίσματος, του ευρώ, από έντεκα χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που υπέβαλαν αίτηση
και πληρούσαν τα κριτήρια (Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, 
Ολλανδία, Πορτογαλία, και Φινλανδία), και με την ανάθεση της αρμοδιότητας για την άσκηση της νομισματικής
πολιτικής για τη ζώνη ευρώ στο Ευρωσύστημα. Η Ελλάδα υιοθέτησε το ευρώ από την 1 Ιανουαρίου 2001.
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Ερωτήσεις:
2.  Τι είναι το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών και το Ευρωσύστημα; 

Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ), το οποίο ορίζεται στη Συνθήκη, περιλαμβάνει την
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και τις εθνικές κεντρικές τράπεζες όλων των χωρών μελών (15) της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Διοικείται από τα όργανα λήψης αποφάσεων της ΕΚΤ: 
την Εκτελεστική Επιτροπή, που απαρτίζεται από τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο της ΕΚΤ και
τέσσερα μέλη, το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής και τους
διοικητές των εθνικών κεντρικών τραπεζών των χωρών της ζώνης ευρώ και, ως τρίτο όργανο λήψης αποφάσεων
της ΕΚΤ, το Γενικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο της ΕΚΤ και τους 15 
διοικητές των εθνικών κεντρικών τραπεζών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Το Ευρωσύστημα, το οποίο δεν ορίζεται στη Συνθήκη, απαρτίζεται από την ΕΚΤ και τις δώδεκα (μετά
την εισαγωγή του ευρώ και στην Ελλάδα) εθνικές κεντρικές τράπεζες των χωρών της ζώνης του ευρώ και έχει
κύριο στόχο του τη διατήρηση μεσοπρόθεσμα της σταθερότητας των τιμών, που νοείται ως ετήσιος
πληθωρισμός που δεν υπερβαίνει το 2%. Το Ευρωσύστημα διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και την
Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΚΤ.
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3. Γιατί θα υπάρχουν τραπεζογραμμάτια μεγάλης αξίας (π.χ. €500);
Σε ορισμένες χώρες, όπως π.χ. στη Γερμανία, κυκλοφορούν εθνικά τραπεζογραμμάτια μεγάλης

αξίας που έπρεπε να αντικατασταθούν από αντίστοιχης αξίας τραπεζογραμμάτια
ευρώ. Για το λόγο αυτό αποφασίστηκε η παραγωγή τραπεζογραμματίων ευρώ μεγάλης αξίας. 

4. Τι θα απεικονίζουν τα τραπεζογραμμάτια και κέρματα ευρώ;
Οι απεικονίσεις των τραπεζογραμματίων ευρώ επιλέχθηκαν το Δεκέμβριο του 1996 κατόπιν διαγωνισμού

που προκήρυξε το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ίδρυμα (ΕΝΙ) και στον οποίο συμμετείχαν όλα τα κράτη μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απεικονίσεις στις 7 αξίες τραπεζογραμματίων αφορούν αρχιτεκτονικούς ρυθμούς επτά
διαφορετικών περιόδων της ευρωπαϊκής πολιτισμικής ιστορίας (κλασικός, ρωμανικός, γοτθικός, αναγεννησιακός, 
μπαρόκ και ροκοκό, αρχιτεκτονική χάλυβα και υάλου, μοντέρνα αρχιτεκτονική του 20ού αιώνα) που αποδίδονται με
τρία βασικά αρχιτεκτονικά στοιχεία: παράθυρα, πύλες και γέφυρες. Τα παράθυρα και οι πύλες συμβολίζουν το
ανοιχτό πνεύμα συνεργασίας στην Ευρώπη, ενώ οι γέφυρες την επικοινωνία και αλληλεγγύη μεταξύ των ευρωπαϊκών
λαών.

Στα τραπεζογραμμάτια ευρώ απεικονίζεται επίσης ο χάρτης της Ευρώπης, ενώ αναγράφονται και τα αρχικά της εκδοτικής
αρχής (ΕΚΤ) σε πέντε παραλλαγές που αντιστοιχούν στις 11 επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ονομασία
του νομίσματος (ευρώ) με λατινικούς και ελληνικούς χαρακτήρες, ενώ εμφανίζεται και η υπογραφή του Προέδρου
της ΕΚΤ.  Τα κέρματα ευρώ έχουν μία κοινή όψη και μία εθνική όψη. Όλα τα κέρματα θα μπορούν να
χρησιμοποιηθούν σε όλες τις χώρες μέλη της ζώνης του ευρώ (στις συναλλαγές και στους κερματοδέκτες), όπου θα
αποτελούν "νόμιμο χρήμα" ανεξάρτητα από την παράσταση της εθνικής όψης τους. Η επιλογή των παραστάσεων της
εθνικής όψης της Ελλάδας για τις οκτώ αξίες κερμάτων έγινε το Μάιο του 2000 από τον Υπουργό Εθνικής
Οικονομίας και το Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Τα θέματα των εθνικών όψεων για την Ελλάδα παραπέμπουν
στην ελληνική ναυτική ιστορία (τριήρης, δρόμωνας ή κορβέτα και δεξαμενόπλοιο), σε εξέχουσες προσωπικότητες της
νεότερης ελληνικής ιστορίας (Ρήγας Φεραίος-Βελεστινλής, Ιωάννης Καποδίστριας και Ελευθέριος Βενιζέλος) και
στην αρχαία ελληνική ιστορία και μυθολογία (τετράδραχμο των αρχαίων Αθηνών με παράσταση γλαύκας, που
αποτελούσε σύμβολο της θεάς Αθηνάς, και η απαγωγή της Ευρώπης από το Δία με μορφή ταύρου).
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Ερωτήσεις:
5. Τι μέτρα θα ληφθούν για την πρόληψη της παραχάραξης;

Οι τεχνικές προδιαγραφές των τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ έχουν
καθοριστεί έτσι ώστε να παρέχουν τη μεγαλύτερη δυνατή προστασία κατά της παραχάραξης. Τα

προηγμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας του ευρώ (χαρτί εκτύπωσης από βαμβακερές ίνες, 
φθορίζουσες ίνες, υδατογράφημα, ταινία ασφαλείας ειδικά φύλλα, καθώς και μηχανικώς
αναγνώσιμα χαρακτηριστικά) θα αποτελέσουν επομένως τη φυσική άμυνα του κοινού νομίσματος. 
Τα χαρακτηριστικά ασφαλείας του νέου νομίσματος θα δημοσιοποιηθούν την 30 Αυγούστου 2001, 
ώστε να γίνουν γνωστά στο ευρύτερο κοινό πριν από την έναρξη κυκλοφορίας του ευρώ. 

Παράλληλα, δημιουργείται ένα ολόκληρο δίκτυο σε επίπεδο ζώνης ευρώ, όσο και σε
επίπεδο κρατών-μελών, για την αντιμετώπιση κάθε πιθανής απόπειρας παραχάραξης. Το Σύστημα

Παρακολούθησης της Παραχάραξης που θέτει σε λειτουργία η Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα σε συνεργασία με τις 12 εθνικές κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος, θα διαθέτει μία
Βάση Δεδομένων για την Παραχάραξη, για την αποθήκευση και επεξεργασία πληροφοριών σχετικά
με πλαστά τραπεζογραμμάτια και κέρματα ευρώ που μπορεί να εμφανιστούν μελλοντικά. Σε
κεντρικό επίπεδο, ιδρύεται το Κέντρο Ανάλυσης Πλαστών στη Γερμανία για τα τραπεζογραμμάτια, 
και το Ευρωπαϊκό Τεχνικό και Επιστημονικό Κέντρο στη Γαλλία για τα κέρματα.

Αντίστοιχα, σε περιφερειακό επίπεδο, η Τράπεζα της Ελλάδος προωθεί τη συγκρότηση του
Εθνικού Κέντρου Παρακολούθησης της Παραχάραξης, του οποίου θα έχει την ευθύνη, και των
Εθνικών Κέντρων Ανάλυσης για τραπεζογραμμάτια και κέρματα. Την ευθύνη λειτουργίας των
τελευταίων αναλαμβάνει το κατά νόμο αρμόδιο όργανο της Ελληνικής Αστυνομίας.
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Ερωτήσεις:
6. Μέχρι πότε θα ισχύει η διπλή αναγραφή των τιμών;

Σύμφωνα με το νόμο 2842/2000 και την απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Οικονομικών της 26 Οκτωβρίου
2000, η υποχρέωση διπλής αναγραφής των τιμών θα ισχύσει από την 1 Ιανουαρίου 2001 (1 Μαρτίου 2001 για
επιχειρήσεις που απασχολούν κάτω των 10 ατόμων) μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2002, προκειμένου να εξοικειωθεί
το κοινό με τις τιμές σε ευρώ. 

7. Μέχρι πότε θα μπορώ να ανταλλάσσω τυχόν τραπεζογραμμάτια και κέρματα δραχμών που έχουν μείνει
στα χέρια μου με ευρώ;
Για τα τραπεζογραμμάτια και κέρματα δραχμών που θα μείνουν στην κατοχή του κοινού μετά την 28 Φεβρουαρίου
2002: 

1.Η Τράπεζα της Ελλάδος και τα Υποκαταστήματά της ανά την Ελλάδα (στις κυριότερες πόλεις της χώρας
εκτός Αθηνών) θα ανταλλάσσουν τραπεζογραμμάτια δραχμών με ευρώ για 10 ακόμη έτη, δηλαδή μέχρι την 1 
Μαρτίου 2012. 

2.Η Τράπεζα της Ελλάδος, τα Υποκαταστήματά της, καθώς και οι Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες
(ΔΟΥ), θα ανταλλάσσουν κέρματα δραχμών με ευρώ για 2 ακόμη έτη, δηλαδή μέχρι την 1 Μαρτίου 2004. 

Η Τράπεζα της Ελλάδος έχει ήδη μεριμνήσει ώστε τα αποσυρόμενα τραπεζογραμμάτια δραχμών να
καταστραφούν με μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον. Αυτό θα γίνει σε κεντρικό επίπεδο με καινούρια
μηχανήματα που τέμνουν τα τραπεζογραμμάτια σε πολύ μικρά τεμάχια και κατόπιν τα συμπιέζουν σε μικρούς
κύβους, ενώ τα κέρματα θα καταστραφούν σε περιφερειακό επίπεδο, με τη χρήση ειδικών ακυρωτικών μηχανημάτων.

Το 1979 (Ευρωπαϊκό Νομισματικό Σύστημα) ΕΝΣ + (σταθερών αλλά
προσαρμόσιμων συν/κών ισοτιμιών με το ECU + ΜΣΙ (Ι)

Το 1988-1990 η ΟΝΕ (Οικονομική και Νομισματική Ένωση, με ενιαίο νόμισμα
(ΕΥΡΩ) + ΜΣΙ (ΙΙ)
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Η διαδικασία μετάβασης στο
κοινό νόμισμα:

Η διαδικασία μετάβασης στο κοινό νόμισμα διαιρέθηκε σε Tρία Στάδια. Το
Πρώτο και το Δεύτερο ήταν η περίοδος της σύγκλισης των οικονομιών των
κρατών-μελών με βάση τα γνωστά κριτήρια σύγκλισης. Το Tρίτο και
τελευταίο είναι αυτό του κοινού νομίσματος. Στο Στάδιο αυτό, από την
1.1.1999, έχουν εισέλθει τα 11 από τα 15 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (ΕΕ), τα οποία έχουν ήδη υιοθετήσει το κοινό νόμισμα και
αποτελούν τη λεγόμενη ζώνη του ευρώ. 

Στη ζώνη του ευρώ εισήλθε και η Ελλάδα από την 1.1.2001. Έτσι, τα
κράτη-μέλη της ζώνης του ευρώ έγιναν 12 (“in” κράτη-μέλη), ενώ
εκτός θα είναι, με δική τους επιλογή, τα υπόλοιπα 3, ήτοι η Μ. Βρετανία, η
Δανία και η Σουηδία (“out” κράτη-μέλη).
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Official Fixed Euro Rates for Participating Countries 
These are the exact official rates used in conversion.  

Legacy (Old) Currency Conversion to Euro Conversion from Euro Legal Tender Ends

ATS Austria, Schilling ATS / 13.7603 = EUR EUR × 13.7603 = ATS February 28, 2002

BEF Belgium, Franc BEF / 40.3399 = EUR EUR × 40.3399 = BEF February 28, 2002

DEM Germany, Deutsche Mark DEM / 1.95583 = EUR EUR × 1.95583 = DEM February 28, 2002

ESP Spain, Peseta ESP / 166.386 = EUR EUR × 166.386 = ESP February 28, 2002

FIM Finland, Markka FIM / 5.94573 = EUR EUR × 5.94573 = FIM February 28, 2002

FRF France, Franc FRF / 6.55957 = EUR EUR × 6.55957 = FRF February 17, 2002

GRD Greece, Drachma GRD / 340.750 = EUR EUR × 340.750 = GRD February 28, 2002

IEP Ireland, Pound IEP / 0.787564 = EUR EUR × 0.787564 = IEP February 9, 2002

ITL Italy, Lira ITL / 1936.27 = EUR EUR × 1936.27 = ITL February 28, 2002

LUF Luxembourg, Franc LUF / 40.3399 = EUR EUR × 40.3399 = LUF February 28, 2002

NLG The Netherlands, Guilder NLG / 2.20371 = EUR EUR × 2.20371 = NLG January 28, 2002

PTE Portugal, Escudo PTE / 200.482 = EUR EUR × 200.482 = PTE February 28, 2002

VAL Vatican City, Lira VAL / 1936.27 = EUR EUR × 1936.27 = VAL February 28, 2002
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ECU
Ecu (European Currency Unit)

The Ecu was the first quasi-currency for Europe.
Together with the Exchange Rate Mechanism (ERM) it formed the European 

Monetary System which was established in 1979.
It was originally an accounting unit for the community's internal budget. 
But later it became more like a real currency - for example it was used in 

travellers' cheques and bank deposits, though it was never issued               as a note or 
coin. 

As economic and monetary union developed, it formed the basis for the 
development of the Euro, the EU's single currency. 

Source:http://news.bbc.co.uk/hi/english/in_depth/europe/euro-
glossary/newsid_1216000/1216759.stm

European Currency Unit (ECU)

A weighted basket of currencies of members of the European Economic
Community (EC). Over time, the composition and weighting of the ECU would
have become increasingly stable if original agreements remained in force. While
the ECU remains in use as a unit of account for certain organizations like the
European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), the likely name
for any widely-used currency is the Euro. 
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Τα υπέρ του ΕΥΡΩ (οικονομίες):
1) χαμηλός πληθωρισμός
2) Χαμηλά επιτόκια δανεισμού
3) Μείωση κόστους από την αποφυγή μετατροπή συναλλάγματος (ταξίδια, αγορές, 

εξοικονόμηση χρόνου)
4) Χαμηλότερο κόστος θα προέλθει από τον υγιή ανταγωνισμό και καλύτερη

εκμετάλλευση των πλουτοπαραγωγικών πηγών (καλύτερη εφαρμογή τεχνικών) , 
μείωση κόστους για να επιβιώσουν οι εταιρίες, συγχωνεύσεις και εξαγορές

5) Αποταμιεύσεις από τη μείωση του κόστους έως 1% επί του ΑΕΠ
6) Το ΕΥΡΩ και η ένταξη στην ΟΝΕ υποκινεί τον ανταγωνισμό
7) Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας φέρνει οικονομική ανάπτυξη
8) Ανάγκη για νέες γραμμές παραγωγής
9) Νέες τεχνικές παραγωγής
10) Ανάπτυξη παραγωγής, άρα και του εισοδήματος και της εργασίας
11) Νέες επενδύσεις και σε ανθρώπινο δυναμικό
12) Εξάλειψη συναλλαγματικού ρίσκου
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Τα υπέρ του ΕΥΡΩ (οικονομίες):
13) Βελτίωση αποδοτικότητας κεφαλαιαγορών
14) Διαφάνεια τιμών
15) Αποδοτική κατανομή των παραγωγικών πόρων
16) Οικονομική ενοποίηση και οφέλη που απορρέουν από αυτήν
17) Σύγκλιση των τιμών
18) Συγκρισιμότητα τιμών, επιφέρει ανταγωνισμό, μείωση τιμών και

χαμηλότερο πληθυσμό
19) Το ΕΥΡΩ ισχυρό νόμισμα εναλλακτικό του δολαρίου
20) Το ΕΥΡΩ θα συμμετάσχει σε παγκόσμια χαρτοφυλάκια
21) Διαφοροποίηση των χαρτοφυλακίων θα επέλθει με τη συμμετοχή του

ΕΥΡΩ και θα ελέγχεται έτσι το ρίσκο, αφού θα μειωθούν τα χαρτοφυλάκια
σε ξένο νόμισμα
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Τα υπέρ του ΕΥΡΩ (επιχειρήσεις):
1) Νέες στρατηγικές ευκαιρίες
2) Αύξηση κερδοφορίας
3) Μείωση τιμών
4) Σύγκλιση στρατηγικών μάρκετινγκ
5) Περισσότερες επιχειρηματικές ευκαιρίες για τις ΜΜΕ
6) Μεγαλύτερη και ενιαία αγορά
7) Οικονομίες κλίμακας
8) Καινοτομίες
9) Μείωση κόστους λόγω εξάλειψης τμήματος ενασχόλησης με τις

μετατροπές από εισαγωγές/εξαγωγές συναλλαγματικών ισοτιμιών
10) Επηρεασμός πολιτικών απασχόλησης (ελεύθερη διακίνηση

εργαζομένων)
11) Αύξηση ανταγωνιστικότητας, μείωση κόστους, μείωση τιμών
12) Εύκολη μεταφορά κεφαλαίων με μικρότερο κόστος
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Τα υπέρ του ΕΥΡΩ (πολίτες):
1. Οικονομική σταθερότητα άρα σταθερότητα τιμών
2. Σύγκριση μισθών, άρα αναζήτηση εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης
3. Ενίσχυση διαρθρωτικών αλλαγών και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, 

ευκολότερη εξάλειψη εμποδίων για δημιουργία νέων θέσεων
4. Το ΕΥΡΩ και η ΟΝΕ δεν δημιουργεί άμεσα νέες θέσεις εργασίας αλλά δημιουργεί

κατάλληλο κλίμα για ανάπτυξη και μακροπρόθεσμα δημιουργία νέων θέσεων
εργασίας

5. Χαμηλά επιτόκια, φθηνός δανεισμός, ανάπτυξη, άρα νέες θέσεις εργασίας
μακροπρόθεσμα

6. Η εισαγωγή του ΕΥΡΩ δημιουργεί αύξηση εμπιστοσύνης για την ιδέα της ΟΝΕ
7. Άνεση στα ταξίδια, εξοικονόμηση χρόνου και χρημάτων
8. Διαφάνεια τιμών, σύγκλιση και σύγκριση τιμών, πιο εύκολη
9. Σταθεροποίηση των μισθών και αύξηση της αγοραστικής δύναμης με χαμηλό

πληθωρισμό
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Τα υπέρ του ΕΥΡΩ :
Το ευρώ προσφέρει στην Ευρώπη ένα κοινό νόμισμα καλύτερης ποιότητας

που της επιτρέπει να αυξήσει την αποτελεσματικότητα της οικονομίας
της. 

Δημιουργεί μεταξύ των χωρών-μελών μία εκ των πραγμάτων αλληλεγγύη, 
και αποτελεί τη βάση της κοινωνικής και οικονομικής αλληλεγγύης οι
οποίες συνιστούν τα θεμέλια του ευρωπαϊκού πολιτικού οικοδομήματος.  

Το ενιαίο νόμισμα θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην επιτάχυνση της
διαδικασίας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και θα αποτελέσει μία
σταθερή βάση για τις μελλοντικές διευρύνσεις.

Η ολοκλήρωση αυτή θα έχει ως αποτέλεσμα τη μεγαλύτερη σύγκλιση μεταξύ
των κρατών που τη συνθέτουν

Το ενιαίο νόμισμα θεωρείται σύμβολο ευημερίας και σταθερότητας
Μετά την κατάργηση του συστήματος του Bretton Woods το 1971, η Ευρώπη

ταλανίζονταν συνεχώς από νομισματικές κρίσεις
Δυνατό ΕΥΡΩ – δυνατό δολάριο 1/1
Εκπλήρωση των κριτηρίων εγγυώνται ένα δυνατό ευρώ
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Τα υπέρ του ΕΥΡΩ :
Κατάργηση συν/κών ισοτιμιών μεταξύ των μελών-κρατών και
αποφυγή προμηθειών

Ευκολία στην μεταφορά χρημάτων μεταξύ των κρατών
Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, ευκολία σύγκρισης των τιμών
Μετά την κατάργηση των συνόρων και τη συνθήκη του Σένγκεν, με

την ταυτόχρονη υιοθέτηση του ΕΥΡΩ έχουμε εύκολη μετακίνηση
ταξιδιωτών και προοπτική σύγκλισης τιμών προϊόντων και
μισθών εργασίας

δημοσιονομική πειθαρχία,
συγκλίνοντα και χαμηλά επιτόκια, 
εξάλειψη της συναλλαγματικής αστάθειας, 
βελτίωση της ρευστότητας των αγορών
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Μακροοικονομικά & 
Μικροοικονομικά οφέλη:

Οικονομική σταθερότητα
Εξάλειψη συναλλαγματικού κινδύνου
Ενθάρρυνση για εφαρμογή υγιών οικονομικών πολιτικών
Ενίσχυση της αγοράς
Ευνοείται η πραγματοποίηση των επενδύσεων
Οικονομική ανάπτυξη
Αύξηση βιοτικού επιπέδου
Διευκόλυνση διασυνοριακών χρηματοοικονομικών πράξεων
Διευκόλυνση μετακίνησης στην ζώνη ευρώ
Δεν δαπανάται χρόνος και χρήμα για αλλαγή συναλλάγματος
Διευκολύνεται η σύγκριση τιμών

  

 



Instructor: Bitzenis

UOM - ΔΕΣ
FALL 2009

Διεύρυνση Ε.Ε. σε 5 στάδια:
The EU can already look back on a history of successful 
enlargements. The Treaties of Paris (1951), establishing 
the European Coal and Steel Community (ECSC), and 
Rome (1957), establishing the European Economic 
Community (EEC) and EURATOM, were signed by six 
founding members: Belgium, France, Germany, Italy, 
Luxembourg and the Netherlands. The EU then underwent 
four successive enlargements: 

1973 Denmark, Ireland and the 
United Kingdom 

1981 Greece 

1986 Portugal and Spain 

1995 Austria, Finland and Sweden 
 May 2004: the area (increase of 34%) and population (increase of 105 

million) : BulgariaBulgariaBulgaria, Cyprus, the Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, 
Lithuania, Malta, Poland, RomaniaRomaniaRomania, the Slovak Republic, Slovenia and 
TurkeyTurkeyTurkey.
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Ε.Ε. Ιστορική αναδρομή:

* Κάτω Χώρες = Ολλανδία

Η Ευρωπαϊκή Ενωση (ΕΕ) είναι το αποτέλεσμα μιας διαδικασίας συνεργασίας 
και ενοποίησης που ξεκίνησε το 1951 με έξι χώρες (Βέλγιο, Γερμανία, Γαλλία, 
Ιταλία, Λουξεμβούργο και Κάτω Χώρες). 

Μετά από πενήντα σχεδόν χρόνια και διευρύνσεις σε τέσσερα κύματα (1973: 
Δανία, Ιρλανδία και Ηνωμένο Βασίλειο· 1981: Ελλάδα· 1986: Ισπανία και 

Πορτογαλία· 1995: Αυστρία, Φινλανδία και Σουηδία), η ΕΕ αριθμεί σήμερα 
δεκαπέντε κράτη μέλη και ετοιμάζεται για την πέμπτη διεύρυνσή της, αυτή τη 
φορά προς την Ανατολική και Νότια Ευρώπη. 
 May 2004: the area (increase of 34%) and population (increase of 105 

million) : BulgariaBulgariaBulgaria, Cyprus, the Czech Republic, Estonia, Hungary, 
Latvia, Lithuania, Malta, Poland, RomaniaRomaniaRomania, the Slovak Republic, 
Slovenia and TurkeyTurkeyTurkey.

Μετά το Μάιο του 2004, η Ε.Ε. Αριθμεί 25 μέλη
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Κριτήρια σύγκλισης :
χαμηλός συντελεστής πληθωρισμού
Αυστηρή δημοσιονομική πειθαρχία
σταθερές τιμές συναλλάγματος
εναρμόνιση των μακροπρόθεσμων επιτοκίων
πολιτική της σταθερότητας
μείωση των ελλειμμάτων
εξυγίανση των οικονομιών των κρατών μελών
δημιουργία των βάσεων για τον αποδοτικό συνδυασμό της οικονομικής

ανάκαμψης και της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης.
περιορισμό των δαπανών
Η σταθερότητα για την προσέλκυση ξένων κεφαλαίων και δημιουργία
κλίματος εμπιστοσύνης για τους χρηματοπιστωτικούς φορείς

(χρηματιστήριο)
Ανάπτυξη οικονομιών, άνοδο επιπέδου διαβίωσης
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ / ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ
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Η νέα διεύρυνση 5η:
Η επικείμενη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) προς ανατολάς και
προς νότο θέτει το ευρωπαϊκό οικοδόμημα ενώπιον σημαντικότατων
προκλήσεων στις αρχές του 21ου αιώνα. Η νέα διεύρυνση, η οποία
αναμφισβήτητα θα είναι πολύ διαφορετική από τις προηγούμενες, αποτελεί
επιλογή ζωτικής σημασίας για την ύπαρξη της ΕΕ αλλά και τη δυναμική της
μέσα σε ένα ταχύτατα μεταβαλλόμενο ανταγωνιστικό περιβάλλον. Oι 13
υποψήφιες χώρες με την ένταξή τους, θα διαμορφώσουν μια νέα
κατάσταση με αποτέλεσμα το ευρωπαϊκό τοπίο να αλλάξει σημαντικά. Η
διαμόρφωση του νέου ευρωπαϊκού πλαισίου αναμένεται ότι θα φέρει και
πάλι στην επιφάνεια τα κυοφορούμενα από καιρό κρίσιμα ερωτήματα για
την πορεία, τους στόχους και την ύπαρξη της ΕΕ, το άριστο μέγεθός της,
την ενίσχυση και την εμβάθυνση των θεσμών της, την ενδυνάμωση της
ασφάλειάς της, την ολοκλήρωση των πολιτικών της, την εμπέδωση της
οικονομικής και κοινωνικής της συνοχής και γενικά τις σχέσεις της με τον
υπόλοιπο κόσμο.  
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Τα 4 κριτήρια σύγκλισης:
1) το κριτήριο της συναλλαγματικής ισοτιμίας

(Σύμφωνα με το κριτήριο της συναλλαγματικής ισοτιμίας, η δραχμή έπρεπε
να κυμαίνεται μέσα σε μία ζώνη ±15% από την κεντρική της ισοτιμία σε
σχέση με το ευρώ (1 ευρώ = 353,109 δραχμές) για δύο τουλάχιστον έτη
πριν από την αξιολόγηση).       – Πολιτική σκληρή δραχμής

2) το δημοσιονομικό κριτήριο (χρέος, έλλειμμα)
Μέγιστο έλλειμμα κρατικού προϋπολογισμού 3% επί του ΑΕΠ
–Μέγιστο χρέος 60 % επί του ΑΕΠ (υπάρχουν εξαιρέσεις)

3) το κριτήριο του πληθωρισμού (1.5 μονάδα ΜΑX να απέχει ο
πληθωρισμός από το Μ.Ο του πληθωρισμού των τριών καλυτέρων
(χαμηλότερων) πληθωριστικών τάσεων των χωρών της Ε.Ε.)

4) το κριτήριο ικανοποίησης των επιτοκίων (μακροπρόθεσμο δανεισμού)
(2 μονάδες ΜΑX να απέχει το επιτόκιο από το Μ.Ο των τριών καλυτέρων

επιτοκίων (χαμηλότερων) των χωρών της Ε.Ε.)
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Κριτήρια Κοπεγχάγης:
Η ένταξη στην Ε.Ε. μιας χώρας η οποία βρίσκεται έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση

θα πραγματοποιηθεί μόλις είναι σε θέση αυτή η υποψήφια-χώρα να αναλάβει τις
υποχρεώσεις της ιδιότητας μέλους με την ικανοποίηση των οικονομικών και
πολιτικών όρων που απαιτούνται "(Κριτήρια της Κοπεγχάγης). Η υποψήφια-
χώρα πρέπει να έχει επιτύχει: 1) σταθερότητα των θεσμών που εγγυώνται τη
δημοκρατία, 2) το κράτος δικαίου, 3) τα ανθρώπινα δικαιώματα και 4)σεβασμός
και προστασία των μειονοτήτων 5) η ύπαρξη και λειτουργία της οικονομίας της
αγοράς καθώς επίσης και 6) της ικανότητας της χώρας να αντιμετωπίσει την
ανταγωνιστική πίεση και τις δυνάμεις αγοράς εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7)  
η δυνατότητα να αναλάβει υποχρεώσεις η υποψήφια-χώρα με την ιδιότητα
μέλους της Ε.Ε. όπως αυτές οι υποχρεώσεις απορρέουν από την πολιτική, 
οικονομική και νομισματική ένωση: ρύθμιση των διοικητικών δομών του
υποψήφιου - μέλους, έτσι ώστε η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να
ενσωματωθεί στην εθνική νομοθεσία των υποψηφίων χωρών και να εφαρμόζεται
αποτελεσματικά μέσω των κατάλληλων διοικητικών και δικαστικών δομών. 

Οι υποψήφιες χώρες είναι 13: 10 ανήκουν στην κεντρική και Ανατολική Ευρώπη
(πρώην Κομμουνιστικές και οι υπόλοιπες 3 είναι η Κύπρος, Μάλτα και Τουρκία. 
Η Κύπρος και η Μάλτα πληρούν τα κριτήρια της Κοπεγχάγης αλλά για λόγους
πολιτικής δεν εισχωρούν στην Ε.Ε.
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A sso c ia ted  co u nt r ie s  w ith  the  E U  
C o u n try  E u ro p e  

A g re e m e n t s ig n e d  
E u ro p e  A g re e m e n t 
c a m e  in to  fo rc e  

O ffic ia l a p p lic a tio n  fo r 
E U  M e m b e rs h ip  

1 . B u lg a ria  M a rch  1 9 9 3  F e b ru a ry 1 9 9 5  D ecem ber  1 9 9 5  

2 . C z e c h  R e p u b lic  O c to b e r 1 9 9 3  F e b ru a ry 1 9 9 5  Janu ary 1 9 9 6  

3 . E s to n ia  Ju n e  1 9 9 5  F e b ru a ry 1 9 9 8  N o vem ber 1 9 9 5  

4 . H u n g a ry  D e c e m b e r 1 9 9 1  F e b ru a ry 1 9 9 4  M arch  1 9 9 4  

5 . L a tv ia  Ju n e  1 9 9 5  F e b ru a ry 1 9 9 8  O cto ber  1 9 9 5  

6 . L ith u a n ia  Ju n e  1 9 9 5  F e b ru a ry 1 9 9 8  D ecem ber  1 9 9 5  

7 . P o la n d  D e c e m b e r 1 9 9 1  F e b ru a ry 1 9 9 4  A p ril 1 9 9 4  

8 . R o m a n ia  F e b ru a ry 1 9 9 3  F e b ru a ry 1 9 9 5  Ju ne  1 9 9 5  

9 . S lo v a k ia  O c to b e r 1 9 9 3  F e b ru a ry 1 9 9 5  Ju ne  1 9 9 5  

1 0 . S lo v e n ia  Ju n e  1 9 9 6  F e b ru a ry 1 9 9 9  Ju ne  1 9 9 6  

1 1 . C ro a tia  O c to b e r 2 0 0 1  M a rch  2 0 0 2  F ebru a ry 2 0 0 3  

1 2 . F Y R O M  A p ril 2 0 0 1  Ju n e  2 0 0 1  D u blin  (2 2 nd M a rc h  

2 0 0 4 )  

C o u n try  A s s o c ia tio n  
A g re e m e n t s ig n e d  

A s s o c ia tio n  A g re e m e n t 
c a m e  in to  fo rc e  

O ffic ia l a p p lic a tio n  fo r 
E U  M e m b e rs h ip  

T u rk e y  S e p te m b e r 1 9 6 3  D e c e m b e r 1 9 6 4  1 4  A p ril  1 9 8 7  
M a lta  D e c e m b e r 1 9 7 0  A p ril 1 9 7 1  1 6  Ju ly 1 9 9 0  
C y p ru s  D e c e m b e r 1 9 7 2  Ju n e  1 9 7 3  3  Ju ly 1 9 9 0  
S o u rce : E U  C o m m issio n  
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Διαφορές κριτηρίων
There are 15 members of the EU
For a member of the EU (and only for the members of the EU – strictly) in order to become a 

member of the EMU (Economic Monetary Union) there is a need (for this member of the 
EU) to satisfy the Maastricht Criteria

For a country OUTSIDE the EU in order to become a member of the European UNION (EU) 
and NOT a member of the Economic and Monetary Union, the country must satisfy the 
Copenhagen Criteria. For example, if Slovenia satisfy the Copenhagen criteria and 
become a member of the EU, then it must also satisfy the Maastricht Criteria in order to 
become a member of the Economic Monetary Union. 

Maastricht criteria are economic criteria when Copenhagen criteria are both economic 
and social-political criteria

Maastricht criteria referred to the EUROPEAN UNION MEMBERS (11 members of the EU 
entered the EMU on the 1st January 1999, Greece entered the EMU on the 1st January 
2001), Three countries (the UK, Sweden and Denmark are outside the EMU). The UK and 
Denmark satisfied the Maastricht Criteria on the 1st January 1999, but they preferred not to 
enter to the EMU. Sweden did not satisfy the Maastricht Criteria on the 1st January 1999, 
but later on, although Sweden satisfied the Maastricht Criteria, it did enter into the EMU, 
because it did not want…

Copenhagen criteria referred to 13 candidate countries (10 countries belong to the Central and East 
European Region – together with Cyprus, Malta and Turkey)
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ΜΙΝΙ QUIZ (1):
1) Πόσες είναι οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης; 12,13,14,15,16, 20,22,25,27,30
2) Πόσες είναι οι χώρες της ΟΝΕ; 12,13,14,15,16, 17, 20,25,27,30
3) Τι σημαίνει ΟΝΕ;
4) Πόσα χαρτονομίσματα και νομίσματα ΕΥΡΩ υπάρχουν; 6,7,8,9,10
5) Ποιο είναι το σύμβολο του ΕΥΡΩ και τι συμβολίζει;
6) Θα μπορεί κάθε κράτος-μέλος να έχει δική του όψη στα νομίσματα του
ΕΥΡΩ; Μία όψη μόνο / Και τις δύο / Καμία

7) Ανεξάρτητα από το σύμβολο του κάθε κέρματος θα μπορεί για παράδειγμα
ένα γάλλος να αγοράσει μία μπύρα στο Μόναχο με ένα κέρμα ΕΥΡΩ που θα
απεικονίζει το βασιλιά της Ισπανίας; Ή θα είναι άκυρο το κέρμα μετά το
2002;

8) Στα χαρτονομίσματα του ΕΥΡΩ τι απεικονίζονται;
9) Ποια είναι η σχέση ανταλλαγής ΕΥΡΩ και δραχμής;  353,109- 341- 340,75
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QUIZ (Part 2):
10) Ποια κριτήρια είναι κατάλληλα για τις χώρες του πρώην ανατολικού μπλοκ. 

Which criteria are appropriate for the case of CEE countries?
Maastricht Criteria Copenhagen Criteria 

11) Πόσες χώρες συμμετέχουν στην τελευταία φάση διεύρυνσης της Ε.Ε. How many 
countries  are in the pre –accession period? 
10 11 11 12 13 14 15

12) Πόσες χώρες από τις παραπάνω ανήκουν στον πρώην ανατολικό μπλοκ. How 
many of them belong to the Central and East European Region?

6 8 10 12 13 14 15
13)  Πόσες φάσεις (στάδια) διεύρυνσης της Ε.Ε. υπήρξαν μέχρι σήμερα How many 

enlargement phases occurred to the EU until now?
1 2 3 4 5 6 7

14) Is it possible for each of the EMU members to use different EURO coins? Is there 
any possibility for a country to have in one or in both sides of the EURO coins a 
national emblem?  

Only in one side In Both sides It is not possible
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QUIZ (Part 3):
15) Η σημαία της Ε.Ε. περιέχει 12 αστέρια γιατί 12 ήταν, είναι οι χώρες της Ε.Ε. The European flag 

contains twelve golden stars, which form a circle,  representing the union of
the peoples of Europe. The number of stars are twelve because 12 are the 
members of the EMU. Is it true or false?
Σωστό True Λάθος False 

16) Ποια η ημέρα εισαγωγής και κυκλοφορίας του ΕΥΡΩ. The Start date of the EURO circulation will 
be
31/12/2001 1/1/2002 31/1/2002 28/2/2001

17) Ποια ήταν η ημερομηνία ένταξης των 13 υποψηφίων χωρών της 5ης φάσης διεύρυνσης της Ε.Ε. 
When do you think was the year for the first CEE country to became a member of the EU?

2002 2003 2004 2005 2006 2007
18) Το Ευρωκοινοβούλιο εκλέγεται από τις ίδιες τις κυβερνήσεις των χωρών μελών της Ε.Ε. The 

European Parliament is elected by the governments of the Member States. Is it true 
or false?
True False 

19) Η Βρετανία, Δανία, Σουηδία και Ελλάδα δεν ικανοποιούν τα κριτήρια του Μάαστριχτ και για αυτό
δεν έγιναν μέλη της ΟΝΕ. The UK, Denmark, Sweden and Greece did not satisfy the Maastricht 
criteria and thus, did not become an EMU member. 

Is it true or false?
True False 
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QUIZ (Part 4):
20) Το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Σύστημα στηρίχθηκε στην έννοια των σταθερών, αλλά

προσαρμόσιμων, συναλλαγματικών ισοτιμιών, που βασίζονταν σε κεντρικές
ισοτιμίες καθορισμένες σε σχέση με το ECU. 

Σωστό True Λάθος False 
21) Ο Μηχανισμός Συναλλαγματικών ισοτιμιών Νο. 2 είναι η καρδιά του Ευρωπαϊκού

Νομισματικού Συστήματος
Σωστό True Λάθος False 
22)Η Ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα και οι κεντρικές τράπεζες των χωρών-μελών είναι

ινστιτούτα χωρίς πλήρη ανεξαρτησία αλλά αποτελούν μαζί το κεντρικό σύστημα
κεντρικών τραπεζών

Σωστό True Λάθος False 
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QUIZ (Part 5):
23) Ένα κράτος μέλος της ΟΝΕ μπορεί να αποχωρήσει οικειοθελώς από την ΟΝΕ
Σωστό True Λάθος False 
24) Η ΟΝΕ είναι το φυσικό υποκατάστατο της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς
Σωστό True Λάθος False 
25)Η ΟΝΕ είναι μια ζώνη ενιαίου νομίσματος στην οποία πρόσωπα, εμπορεύματα, υπηρεσίες και

κεφάλαια κυκλοφορούν χωρίς περιορισμούς.
Σωστό True Λάθος False 
26) Ποιος μηχανισμός/ ποια νομοθεσία προβλέπει επιβολή κυρώσεων στα κράτη μέλη της ΟΝΕ αν

παρεκκλίνουν αυτές οι χώρες από κάποιο κριτήριο
Μάαστριχτ – Κοπενγχάγης -- Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα -- Σύμφωνο Σταθερότητας και

Ανάπτυξης
27) Έχουν πραγματοποιηθεί 4 πολιτικές διεύρυνσης της Ε.Ε. μέχρι σήμερα
Σωστό True Λάθος False 
28) Το Ευρω θα αυξήσει την ανταγωνιστικότητα των οικονομιών των χωρών που συμμετέχουν
Σωστό True Λάθος False 
29) Το Ευρώ έχει την δυναμική να βοηθήσει στην σταθεροποίηση του διεθνούς

οικονομικού περιβάλλοντος και να προωθήσει το διεθνές εμπόριο
Σωστό True Λάθος False 

30) Η ΟΝΕ και το Ευρω θα αποσύρουν το ρίσκο των διακυμάνσεων των συναλλαγματικών ισοτιμιών
Σωστό True Λάθος False 
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QUIZ (Part 6):
31) Το Ευρώ θα αυξήσει τον ανταγωνισμό μεταξύ των τραπεζών, οι οποίες θα αναγκαστούν να

επενδύσουν χρήματα ώστε να εκσυγχρονίσουν τα συστήματά τους
Σωστό True Λάθος False 
32) Το Ευρώ θα μειώσει τα επιτόκια και θα αυξήσει τον πληθωρισμό
Σωστό True Λάθος False 
33) Ποιο κριτήριο προβλέπει κυρώσεις στα πλαίσια της ΟΝΕ
Πληθωρισμός --- επιτόκια --- κρατικό χρέος --- κρατικός προϋπολογισμός --- συναλλαγματικές

ισοτιμίες
34) Η ΟΝΕ θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, θα μειώσει σημαντικά την ανεργία, επομένως θα

αποτελέσει μία άμεση πηγή δημιουργίας νέων θέσεων
Σωστό True Λάθος False 
35)Το Ευρώ συμμετέχει στην σταθεροποίηση της νομισματικής πολιτικής των κρατών μελών της

ΟΝΕ
Σωστό True Λάθος False 
36) Τα κράτη-μέλη της ΟΝΕ είναι αναγκασμένα να επιτύχουν ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς ή

τουλάχιστον αρνητικούς προϋπολογισμούς μέχρι –2.5% επί του ΑΕΠ.
Σωστό True Λάθος False 
37) Τα κριτήρια του Μάαστριχτ είναι τα κατάλληλα κριτήρια για χώρες οι οποίες βρίσκονται έξω από

την Ευρωπαϊκή Ένωση με σκοπό να γίνουν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Σωστό True Λάθος False 

  

 


