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περαιτέρω πληροφορίες.
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Αναζήτηση Πληροφοριών για την ΕΕ

Η Ευρώπη στο Διαδίκτυο.  © Ian Thomson, Κάρντιφ ΚΕΤ, Οκτώβριος 2016



Αναζήτηση Πληροφοριών για την 
ΕΕ

Η μηχανή αναζήτησης της ΕΕ για να βρείτε πληροφορίες σχετικά με Ευρωπαϊκά 
Ιδρύματα και Οργανισμούς που δημοσιεύονται στο EUROPA, τη δικτυακή πύλη της ΕΕ

[Η EUROPA δεν εντοπίζει πληροφορίες από το EUR-Lex]

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Δημοσιογραφίας δημιούργησε την υπηρεσία Search Europa, η 
οποία χρησιμοποιεί την δύναμη της Google για αναζητήσεις στη δικτυακή πύλη 

EUROPA 
[Περιλαμβάνει αποτελέσματα αναζήτησης απο το EUR-Lex]

Το FIND-eR (Find Electronic Resources) σας βοηθά να βρείτε δημοσιεύσεις της ΕΕ, 
ακαδημαϊκά βιβλία, άρθρα περιοδικών, κ.α., σε θέματα σχετικά με την ΕΕ

[Υπερ-συνδέσεις του πλήρους κειμένου είναι ελεύθερα διαθέσιμες ή με χρήση κάποιου Link-
Resolver]/[Πρώην ECLAS]

Στο Βιβλιοπωλείο της ΕΕ μπορείτε να αναζητήσετε για να αγοράσετε εκτυπωμένα 
αντίγραφα ή να κατεβάσετε ελεύθερα ηλεκτρονικά αντίγραφα δημοσιεύσεων της ΕΕ

[2015: Νεα Μηχανή Αναζήτησης]
[Δεν είναι όλες οι παλαιότερες δημοσιεύσεις διαθέσιμες ηλεκτρονικά. Δεν περιλαμβάνονται έγγραφα της ΕΕ] Γίνετε 

συνδρομητής στο Ενημερωτικό Δελτίο

Το Βιβλιοπωλείο της ΕΕ διαχειρίζεται επίσης: TED – Πύλη Δημοσίων Δεδομένων της ΕΕ
- Cordis

EUR-Lex είναι η επίσημη πηγή νομοθετικών και δικαστικών πληροφοριών σχετικά με 
την ΕΕ. Αναζήτηση εγγράφων για την ΕΕ.

Η Ευρώπη στο Διαδίκτυο.  © Ian Thomson, Κάρντιφ ΚΕΤ, Οκτώβριος 2016

http://searcheuropa.eu/
http://searcheuropa.eu/
http://europa.eu/geninfo/query/index.do?&summary=summary&swlang=el
http://europa.eu/geninfo/query/index.do?&summary=summary&swlang=el
https://bookshop.europa.eu/el/home/
https://bookshop.europa.eu/el/home/
http://publications.europa.eu/el/search-centre
http://publications.europa.eu/el/newsletter
http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do
http://open-data.europa.eu/el/data/
http://cordis.europa.eu/home_en.html
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html;ELX_SESSIONID=Rp7LJGpTwLFYcM4QbDMSzlhGvvF2ZSGCZpTZ3YTyfQ8qjF4PGjnc!-904473107?locale=el
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html;ELX_SESSIONID=Rp7LJGpTwLFYcM4QbDMSzlhGvvF2ZSGCZpTZ3YTyfQ8qjF4PGjnc!-904473107?locale=el
http://ec-europa-librarysearch.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=32EUC_V1
http://ec-europa-librarysearch.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=32EUC_V1


Αναζήτηση Πληροφοριών για την 
ΕΕ

Τα Μητρώα των Εγγράφων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής + το Μητρώο Επιτροπολογίας

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να βρείτε κάποιες «αδημοσίευτες» πληροφορίες 
για την ΕΕ που δεν είναι προσβάσιμες μέσω EUROPA.

Παλαιότερα έγγραφα της ΕΕ δεν έχουν διατεθεί ακόμα σε ηλεκτρονική μορφή από
την ίδια την ΕΕ. Παρόλα αυτά μπορείτε να δοκιμάσετε τα Ιστορικά Αρχεία τα οποία
σχεδιάζουν επίσης να αρχειοθετούν τακτικά διαδυκτικές σελίδες της ΕΕ. Δοκιμάστε
αυτά τα ηλεκτρονικά αρχεία από άλλους οργανισμούς σαν εναλλακτική πηγή
παλαιότερου υλικού:
1. ArchiDok
2.Αρχείο της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης
3.CVCE (πρώην Ευρωπαϊκός Οδηγός Πλοήγησης)

Η Google είναι προφανώς ένα επιπλέον εργαλείο που μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε για να βρείτε πληροφορίες από και για την ΕΕ και την Ευρώπη
γενικότερα. Παρόλα αυτά, μην θεωρείται δεδομένο ότι μπορούν να βρεθούν ΟΛΕΣ
οι σχετικές πληροφορίες μέσω της Google.
Σημ.: Η Google Scholar περιορίζει την αναζήτηση σε περισσότερο ακαδημαϊκό υλικό.

Archive 
Repositories

Αναζητήστε στην ESO για έγγραφα, ιστοσελίδες, ακαδημαϊκά συγγράμματα &
άρθρα περιοδικών, πληροφορίες ενδιαφερόμενων, νέα και πηγές για την ΕΕ.
[Δωρεάν πρόσβαση σε υπηρεσίες πληροφοριών προστιθέμενης αξίας· Έμφαση σε Αγγλικές πηγές
+ ένα μοναδικό σύνολο από 100 οδηγούς πληροφοριών για πολιτικές, θεσμικά όργανα & χώρες]
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+ Μπλε Οδηγός για τα 
Αρχεία των Εθνικών 

Υπουργείων και της ΕΕ

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simpleSearchHome.htm?language=EL
http://www.consilium.europa.eu/el/documents-publications/
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/index.cfm?fuseaction=search&CFID=6077510&CFTOKEN=449d634bb239bd0d-3278571B-9B83-0E49-1407BA112CD3D3FA&jsessionid=950441b00cc8a315afe3514268215566822fTR&language=el
http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm?do=Search.Search&NewSearch=1
http://ec.europa.eu/historical_archives/index_en.htm
http://www.archidok.eu/
http://aei.pitt.edu/
http://www.cvce.eu/en
http://scholar.google.gr/
http://www.europeansources.info/
http://www.europeansources.info/
http://www.consilium.europa.eu/en/documents-publications/pdf/blueguide_pdf_201404_pdf/
https://www.google.gr/
https://www.google.gr/


Πληροφορίες για την ΕΕ

Νομοθετικές και Δικαστικές Πηγές 
Πληροφοριών
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση
Νομοθετικές Πράξεις

• Νομοθετικές πράξεις
– Πρωτογενές Δίκαιο

• Οι Συνθήκες

– Δευτερογενές Δίκαιο

• Κανονισμοί [Ευρωπαϊκό Δίκαιο]

• Οδηγίες [Ευρωπαϊκός νόμος-πλαίσιο]

• Μη Νομοθετικές Πράξεις
• Ευρωπαϊκοί κανονισμοί

• Ευρωπαϊκές αποφάσεις

• Προτάσεις

• Γνωμοδοτήσεις

Περισσότερες πληροφορίες

Η Ευρώπη στο Διαδίκτυο.  © Ian Thomson, Κάρντιφ ΚΕΤ, Οκτώβριος 2016

http://europa.eu/eu-law/index_el.htm


Η Ευρωπαϊκή Ένωση
Δικαστικές Αποφάσεις

• Τα Δικαστήρια
– Δικαστήριο της ΕΕ (Υποθέσεις C)

– Γενικό Δικαστήριο (Υποθέσεις T)

– Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης (Υποθέσεις F)

• Δικαστικές πράξεις
– Αποφάσεις

– Γνωμοδοτήσεις

– Διαταγές

Μηχανή Αναζήτησης
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http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7024/el/


Νομοθετικές Πληροφορίες
Το νέο EUR-Lex

Το EUR-Lex ειναι η επίσημη πηγή Νομοθετικής και Δικαστικής πληροφόρησης σχετικά με την ΕΕ. Χρησιμοποιήστε το 
EUR-Lex για να βρείτε: Θεσπισμένα / Προτεινόμενα νομοθετικά κείμενα / δικαστικές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού 

Δικαστηρίου κ.α.
Τώρα το EUR-Lex περιέχει: το PreLex (πλέον επωνομαζόμενο ‘Διαδικασίες’) και Σύνοψη της Νομοθεσίας της ΕΕ. 

Παλαιότερα νομοθετικά κείμενα προστίθενται σταδιακά σε ηλεκτρονική μορφή στο EUR-Lex σε πλήρες κείμενο.
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http://eur-lex.europa.eu/collection/legislative-procedures.html?locale=el
http://eur-lex.europa.eu/browse/summaries.html?locale=el
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=el
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=el


Νομοθετικές Πληροφορίες
Το νέο EUR-Lex –

Τι να έχετε υπόψη…

Εύκολη αναζήτηση από την αρχική σελίδα. 
Υπάρχει ακόμα η επιλογή για Σύνθετη και 

Ειδική αναζήτηση

Μπορείτε να εμφανίσετε 
ένα έγγραφο σε τρεις 
γλώσσες ταυτόχρονα

Εγγραφείτε στο Δικό μου EUR-Lex
για να διατηρήσετε το ιστορικό των 

αναζητήσεων και να λαμβάνετε 
τροφοδοσίες RSS

Επιλογές για τις πληροφορίες που 
απεικονίζονται[‘Διαδικασία’ 

περιλαμβάνει τις πληροφορίες που 
αναφέρονταν στο παρελθόν 

ξεχωριστά στο PreLex] 
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:52012PC0360&qid=1413806920106
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:52012PC0360&qid=1413806920106


Νομοθετικές Πληροφορίες
Το νέο EUR-Lex –

Τι να έχετε υπόψη…

Παρατηρήστε την επιλογή Σύνοψη της 
Νομοθεσίας.

Νέο από τον Ιούλιο του 2015: 
Μεγαλύτερη Έμφαση στα Εθνικά Μέτρα 

Εφαρμογής (ΕΜΕ)
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/LSU/?uri=CELEX:32002L0092&qid=1436716459025
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/NIM/?uri=CELEX:32002L0092&qid=1436716459025


Νομοθετικές Πληροφορίες
Τμήματα-Κλειδιά του EUR-Lex

• Απλή Αναζήτηση /   Σύνθετη Αναζήτηση

• Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ [1952- ]
• Συνθήκες

• Νομοθεσία [Σημ. Ενοποιημένη νομοθεσία]

• Προπαρασκευαστικές πράξεις [COM / JOIN / SWD / SEC αρχεία]

• Σύνοψη της νομοθεσίας της ΕΕ

• Νομοθετικές Διαδικασίες [πρώην PreLex]

• Ευρετήρια για Νομοθεσία/Προπαρασκευαστικές Πράξεις/ 

Ενοποιημένη Νομοθεσία /Νομολογία /Διεθνείς Συμφωνίες

• Α-Ω του EUR-Lex /EUROVOC /Χάρτης ιστοσελίδας /ΕΜΜ/N-Lex / EEA-Lex

Δείτε Επίσης: Περιλήψεις Πολιτών:
Κάποιες Γενικές Διευθύνσεις της 

Επιτροπής εκδίδουν Περιλήψεις Πολιτών 
για σημαντικές νομοθετικές προτάσεις

[π.χ. DG SANΤΕ / DG AGRI / DG RTD]

Ενοποίηση/ Κωδικοποίηση / 
Αναδιατύπωση

[Περισσότερες πληροφορίες]

Επίσημες εκδόσεις: ΕΕ / Νομολογία

Αναγνωριστικό Ευρωπαϊκής 
Νομοθεσίας (ELI)
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Κάνοντας τα NIMs (Εθνικά Μέτρα 
Εφαρμογής) άμεσα προσβάσιμα στο 

EUR-Lex

Εναρμονίζοντας την αρίθμηση των 
Νομοθετικών Πράξεων της ΕΕ

Νέο σύστημα από τον Ιανουάριο του 
2015

http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=el
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=el
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=el
http://eur-lex.europa.eu/advanced-search-form.html?locale=el
http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html?locale=el
http://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law/treaties.html
http://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law/legislation/recent.html
http://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law/consleg.html
http://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law/pre-acts.html
http://eur-lex.europa.eu/content/help/faq/intro.html#help5
http://europa.eu/legislation_summaries/index_el.htm
http://eur-lex.europa.eu/collection/legislative-procedures.html
http://eur-lex.europa.eu/browse/directories/legislation.html
http://eur-lex.europa.eu/browse/directories/legislation-preparation.html?locale=el
http://eur-lex.europa.eu/browse/directories/consleg.html
http://eur-lex.europa.eu/browse/directories/case-law.html
http://eur-lex.europa.eu/browse/directories/inter-agree.html
http://eur-lex.europa.eu/content/glossary/glossary.html
http://eur-lex.europa.eu/browse/eurovoc.html
http://eur-lex.europa.eu/content/site-map/site-map.html
http://eur-lex.europa.eu/collection/n-law/mne.html
http://eur-lex.europa.eu/n-lex/index_el.htm
http://www.efta.int/eea-lex
http://ec.europa.eu/agriculture/citizens-summaries/index_el.htm
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=citizen_summaries
http://ec.europa.eu/dgs/legal_service/consolida_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/legal_service/codifica_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/legal_service/recasting_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/content/legis/avis_consolidation.html?locale=el
http://eur-lex.europa.eu/content/oj/e-oj.html
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_106308/el/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012XG1026(01)&from=EN
https://en.wikipedia.org/wiki/European_Legislation_Identifier
http://www.statewatch.org/news/2014/jul/eu-council-national-impelmenting-measures-11208-14.pdf
http://eur-lex.europa.eu/content/tools/elaw/OA0614022END.pdf
http://eur-lex.europa.eu/content/tools/elaw/OA0614022END.pdf
http://www.eli.fr/en/index.html
http://www.eli.fr/en/index.html
http://www.eli.fr/en/index.html
http://www.eli.fr/en/index.html


– CURIA: 
• Σελίδα αναζήτησης
• Ψηφιακή πρόσβαση
• Ανακοινωθέντα Τύπου
• Πρόγραμμα συνεδριάσεων
• Επιστημονική ανάλυση της                                                                        

Νομολογίας (σχολιασμός αποφάσεων)

– EUR-Lex: 
• Αναζήτηση
• Περιήγηση
• Ευρετήριο νομολογίας
(Παρατηρήστε την διάκριση μεταξύ υποθέσεων πριν και μετά το 2010)

Δικαστικές Πληροφορίες
Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Νομολογία

Η νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να βρεθεί 
μέσω EUR-Lex ή στον ιστότοπο CURIA

Αναγνωριστικό Ευρωπαϊκής Νομολογίας / ECLI / ECJ 
and ECLI

+ Σύνοψη σημαντικών αποφάσεων του ΔΕΕ 2005-2011

Χρησιμοποιήστε αυτές τις πηγές για να βρείτε αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
απόψεις του Γενικού Εισαγγελέα

Η Διαδικτυακή πύλη της Ευρωπαϊκής Ηλεκτρονικής 
Δικαιοσύνης προσφέρει πληροφορίες σχετικά με τα 
νομικά συστήματα και διαδικασίες για κάθε Κρατος-

Μέλος της ΕΕ

+ Η Γενική Διεύθυνση (ΓΔ) Ανταγωνισμού της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής διατηρεί μία βάση δεδομένων

των υποθέσεων Ανταγωνισμού

Η Ευρώπη στο Διαδίκτυο.  © Ian Thomson, Κάρντιφ ΚΕΤ, Οκτώβριος 2016

Νέοι κανόνες της διαδικασίας του Γενικού Δικαστηρίου 
από την 1η Ιουλίου του 2015

http://curia.europa.eu/juris/recherche.jsf?pro=&nat=or&oqp=&dates=&lg=&language=el&jur=C,T,F&cit=none,C,CJ,R,2008E,,,,,,,,,,true,false,false&td=;ALL&pcs=Oor&avg=&mat=or&jge=&for=&cid=188012
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7045/
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_16799
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_17661/
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7083/el/
http://eur-lex.europa.eu/advanced-search-form.html?qid=1398524052056&action=update
http://eur-lex.europa.eu/search.html?type=named&qid=1415547869846&name=collection:eu-law-case-law
http://eur-lex.europa.eu/browse/directories/new-case-law.html?locale=el
http://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law/eu-case-law.html
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/
https://e-justice.europa.eu/home.do?action=home&plang=el
https://e-justice.europa.eu/home.do?action=home&plang=el
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/judicial_cooperation_in_civil_matters/jl0056_en.htm
https://e-justice.europa.eu/content_european_case_law_identifier_ecli-175-el.do?init=true
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_125997/el/
http://ec.europa.eu/dgs/legal_service/arrets/index_en.htm
https://e-justice.europa.eu/home.do?action=home&plang=el&init=true
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm


Πρόσβαση στα Κράτη-Μέλη της ΕΕ
Διεθνής Νομοθεσία και Νομολογία

Χρησιμοποιείστε την EUR-Lex για να βρείτε λεπτομέρειες για την 
εθνική νομοθεσία που εφαρμόζει το δίκαιο της ΕΕ [NIMs] και την 

εθνική νομολογία σχετικά με το δίκαιο της ΕΕ

Χρησιμοποιείστε την N-Lex για να βρείτε πηγές της εθνικής 
νομοθεσίας των περισσοτέρων Κρατών-Μελών της ΕΕ. 

Για κάποιες χώρες μπορείτε να ψάξετε απευθείας για την εθνική νομοθεσία.

Οι Διακοινοβουλευτικές πληροφορίες eXchange της ΕΕ
προσφέρουν πρόσβαση σε εκθέσεις των εθνικών κοινοβουλίων 

σχετικά με προτάσεις νόμων και πρωτοβουλιών της ΕΕ

COSAC είναι η Διάσκεψη των Επιτροπών των Εθνικών Κοινοβουλίων 
των Κρατών-Μελών της ΕΕ

DEC.NAT – Εθνικές Αποφάσεις είναι μία βάση δεδομένων της Ένωσης 
των Συμβουλίων Επικρατείας και των Ανωτάτων Διοικητικών 

Δικαιοδοσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιτρέπει την πρόσβαση σε 
μία συλλογή νομολογίας των εθνικών δικαστηρίων στον τομέα του 

δικαίου της ΕΕ

Βρείτε συνδέσμους σχετικά με την εθνική νομοθεσία και τις νομολογία 
των Κρατών-Μελών της ΕΕ μέσω της Διαδικτυακή πύλης της 

Eυρωπαϊκής Hλεκτρονικής Δικαιοσύνης
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http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/home/home.do?appLng=EL
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/home/home.do?appLng=EL
http://www.cosac.eu/
http://www.cosac.eu/
https://e-justice.europa.eu/home.do?action=home&plang=el
https://e-justice.europa.eu/home.do?action=home&plang=el
http://eur-lex.europa.eu/collection/n-law/mne.html?locale=el
http://eur-lex.europa.eu/collection/n-law/n-case-law.html
http://eur-lex.europa.eu/n-lex/index_el.htm
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/search.do
http://www.cosac.eu/en/
http://www.aca-europe.eu/index.php/en/dec-nat-en
http://www.aca-europe.eu/index.php/en/dec-nat-en
http://www.aca-europe.eu/index.php/en/dec-nat-en
http://eur-lex.europa.eu/collection/n-law.html?locale=el
http://eur-lex.europa.eu/collection/n-law.html?locale=el
http://eur-lex.europa.eu/n-lex/index_el.htm
http://eur-lex.europa.eu/n-lex/index_el.htm


Πληροφορίες για την ΕΕ

Παρακολούθηση Πολιτικής
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Νομοθετική ιστορία των προτάσεων της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής  με υπερ-συνδέσμους για αρχεία-κλειδιά + 

links για σχετικές ιστοσελίδες στο IPEX και τις 
Νομοθετικές Διαδικασίες σε EUR-Lex [βλέπε το 

παράδειγμα] και Περιλήψεις από σημαντικά στάδια
Δείτε επίσης: EU Legislation in progress – τονίζοντας την 

πρόοδο των τρεχουσών νομοθετικών προτάσεων

Το τμήμα ‘Νομοθετικές Διαδικασίες’ του καινούργιου 
EUR-Lex σας επιτρέπει να παρακολουθείτε την πρόοδο 
των νομοθετικών προτάσεων και άλλων πρωτοβουλιών 

της Ευρωπαικής Επιτροπής
[Συμπεριλαμβάνει ο,τι παλαιότερα βρισκόταν στην βάση δεδομένων PreLex]

Μέθοδοι για να ενημερώνεστε για την πρόοδο των νομοθετικών 
προτάσεων και άλλων πρωτοβουλιών της ΕΕ και να εντοπίζετε τα 

σχετικά έγγραφα

Παρακολούθηση Πολιτικής:
Παρακολούθηση Νομοθετικών Προτάσεων

και άλλων Πρωτοβουλιών της ΕΕ 
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Legislative Procedures

http://www.europarl.europa.eu/oeil/index.jsp?language=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/index.jsp?language=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?id=577403
http://eur-lex.europa.eu/collection/legislative-procedures.html?locale=el
http://eur-lex.europa.eu/collection/legislative-procedures.html
http://eur-lex.europa.eu/collection/legislative-procedures.html
http://eur-lex.europa.eu/collection/legislative-procedures.html
http://epthinktank.eu/eu-legislation-in-progress/
http://epthinktank.eu/eu-legislation-in-progress/


• Συμβούλιο της ΕΕ
• Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
• Ευρωπαϊκή Επιτροπή
• Μητρώο Επιτροπολογίας

– [Παλιό Μητρώο] 
– [Κατάλογος των Επιτροπών]
– [Ετήσιες Εκθέσεις]

• Άλλοι οργανισμοί (EEAS)

Παρακολούθηση Πολιτικής:

Μητρώα Εγγράφων

Παρά τις αδυναμίες τους, τα 
διάφορα Μητρώα Εγγράφων της 

ΕΕ μπορούν να σας βοηθήσουν να 
βρείτε έγγραφα της ΕΕ που δεν 
είναι από αλλού προσβάσιμα, 

κυρίως σχέδια εγγράφων, 
έγγραφα ομάδων εργασίας /

επιτροπών και τελευταίες 
εκδόσεις των θεσπισμένων 

νομοθεσιών πριν από την επίσημη 
δημοσίευσή τους
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http://www.consilium.europa.eu/el/documents-publications/
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simpleSearchHome.htm?language=EL
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/index.cfm?CFID=272506140&CFTOKEN=44089991593f13a9-56374078-9CF1-FA56-AC24A5B85F0CF781&jsessionid=96043e5f7ded8143c5852a73af1be6e34724TR&language=el
http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm?CLX=el
http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm?do=Search.archive&reset=1
http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/docs/annual_report_2012_en.pdf
http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm?do=Report.Report
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simpleSearchHome.htm?language=EL
http://europa.eu/publications/official-documents/index_el.htm
http://europa.eu/publications/official-documents/index_el.htm


Παρακολούθηση Πολιτικής:

Δικτυακή Πύλη για τη Διαφάνεια

Η νέα δικτυακή πύλη για τη Διαφάνεια που ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2012 έχει ως
στόχο να ενθαρρύνει και να διευκολύνει την πρόσβαση του κοινού σε πληροφορίες
σχετικές με τις πρωτοβουλίες και τις πολιτικές της ΕΕ

• Πρόσβαση στη νομοθεσία
• Η φωνή σας στην Ευρώπη – Διαβουλεύσεις
• Εκτίμηση του αντικτύπου / Οδικοί Χάρτες 
• Μητρώο Ομάδων Εμπειρογνωμόνων
• Επιτροπολογία (Συμβουλευτικές Ομάδες)
• Μητρώο Διαφάνειας
• Πρόσβαση σε έγγραφα (Μητρώο εγγράφων)
• Δικαιούχοι Ευρωπαϊκών κονδυλίων
• Χρηστή συμπεριφορά από το προσωπικό
• Δικτυακή πύλη δημόσιων δεδομένων

Η Ευρώπη στο Διαδίκτυο.  © Ian Thomson, Κάρντιφ ΚΕΤ, Οκτώβριος 2016

http://ec.europa.eu/transparency/index_el.htm
http://ec.europa.eu/transparency/index_el.htm


Παρακολούθηση Πολιτικής:

Ευρωπαϊκή Επιτροπή
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http://ec.europa.eu/commission/2014-2019_el
http://ec.europa.eu/commission/2014-2019_el


Παρακολούθηση Πολιτικής:

Ευρωπαϊκή Επιτροπή
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http://ec.europa.eu/atwork/index_el.htm
http://ec.europa.eu/atwork/index_el.htm


Παρακολούθηση Πολιτικής:
Ευρωπαϊκή Επιτροπή

• Ακολουθήστε τις βασικές δραστηριότητες: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επί το έργον
• Πολιτικές Κατευθυντήριες Γραμμές για την νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Προέδρου Juncker,

Ιούλιος 2014
• Η Ομιλία «Κατάσταση της Ένωσης» που δόθηκε τον Σεπτέμβριο 2011-13 (όχι το 2014) και 2015

Πρόγραμμα Νομοθεσίας και Εργασίας της Επιτροπής [2016 + προηγούμενα]
• Λίστα των προσχεδιασμένων πρωτοβουλιών της Επιτροπής [τελευταία έκδοση: 7 Μαρτίου 2016]
• Εβδομαδιαία Συνάντηση Επιτροπής (Ημερήσια Διάταξη και Πρακτικά)
• Ιστοσελίδες από τις Γενικές Διευθύνσεις και υπηρεσίες της Επιτροπής
• Πλάνα διαχείρησης των DGs

– Στρατηγικό πρόγραμμα 2016-2020 και Ετήσια Σχέδια Διαχείρισης
– Ετήσια Έκθεση Δραστηριοτήτων

Ακροάσεις επιτρόπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2014
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http://ec.europa.eu/atwork/index_el.htm
http://ec.europa.eu/priorities/publications/president-junckers-political-guidelines_el
http://en.wikipedia.org/wiki/State_of_the_Union_(European_Union)
http://ec.europa.eu/archives/commission_2010-2014/president/about/state-union/index_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/state-of-the-european-union/
http://ec.europa.eu/atwork/key-documents/index_el.htm
http://ec.europa.eu/atwork/pdf/planned_commission_initiatives_2016.pdf
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/index.cfm;jsessionid=AF1FB81D72092752D406161B42E8F0C6.cfusion14601?fuseaction=list&coteId=10060&CFID=2240390&CFTOKEN=309017705d60e73e-94133BFD-ED3F-89DD-C0A29647230B59D4&language=el
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/index.cfm?fuseaction=list&coteId=10061&CFID=2240390&CFTOKEN=309017705d60e73e-94133BFD-ED3F-89DD-C0A29647230B59D4&language=el
http://ec.europa.eu/about/ds_el.htm
http://ec.europa.eu/atwork/synthesis/amp/index_en.htm
http://ec.europa.eu/atwork/synthesis/aar/index_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/hearings-2014/el/schedule
http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/president_en
http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/president_en
http://ec.europa.eu/archives/juncker-commission/
http://ec.europa.eu/archives/juncker-commission/
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2014/EN/3-2014-9004-EN-F1-1.Pdf
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2014/EN/3-2014-9004-EN-F1-1.Pdf
http://ec.europa.eu/commission/2014-2019_el
http://ec.europa.eu/commission/2014-2019_el


Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) 
ελέγχει τα οικονομικά της ΕΕ.
Εκθέσεις ελέγχου και γνώμες

Παρακολούθηση Πολιτικής:

Ο Προϋπολογισμός της ΕΕ

Σ’ αυτήν την ιστοσελίδα θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ

• Σχετικά με τον Προϋπολογισμό
• Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο [2007-13 / 2014-20]
• Πληροφορίες για τον προϋπολογισμό του 2016
• Πληροφορίες για τον προϋπολογισμό του 2017 [Φυλλάδιο: Προϋπολογισμός με μία ματιά]

Κείμενα που εγκρίθηκαν σχετικά με 
τον Ευρωπαϊκό προϋπολογισμό είναι 
επίσης διαθέσιμα στο                 
EUR-Lex
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http://www.eca.europa.eu/el/Pages/ecadefault.aspx
http://www.eca.europa.eu/el/Pages/AuditReportsOpinions.aspx
http://ec.europa.eu/budget/explained/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/budget/explained/budg_system/fin_fwk0713/fin_fwk0713_en.cfm
http://ec.europa.eu/budget/figures/fin_fwk0713/fwk0713_en.cfm
http://ec.europa.eu/budget/mff/figures/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/budget/biblio/documents/2016/2016_en.cfm
http://ec.europa.eu/budget/biblio/documents/2017/2017_en.cfm
bookshop.europa.eu/en/eu-budget-at-a-glance-pbKV0614180/downloads/KV-06-14-180-EN-N/KV0614180ENN_002.pdf?FileName=KV0614180ENN_002.pdf&SKU=KV0614180ENN_PDF&CatalogueNumber=KV-06-14-180-EN-N
http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-el.htm
http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-el.htm
http://www.eca.europa.eu/el/Pages/ecadefault.aspx
http://www.eca.europa.eu/el/Pages/ecadefault.aspx
http://ec.europa.eu/budget/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/budget/index_en.cfm


• Αρχική σελίδα

• Ιστοσελίδα για τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
• Καθορισμός του Πολιτικού Θεματολογίου της ΕΕ (Προτεραιότητες για την ΕΕ 2014-19)

• Δελτία Τύπου και Δηλώσεις

• Συμπεράσματα Προεδρίας
– Συμπεράσματα Προεδρίας 2014-

– Συμπεράσματα Προεδρίας 1975-2006

– Αναζητήστε μέσω του Μητρώου το Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 2004-

+ EPRS: Παρακολούθηση της εξέλιξης των Συμπερασμάτων του Συμβουλίου

Παρακολούθηση Πολιτικής:

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

Ο Donald Tusk είναι ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
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http://www.consilium.europa.eu/el/european-council/
http://www.consilium.europa.eu/el/european-council/president/
http://www.consilium.europa.eu/el/european-council/role-setting-eu-political-agenda/
http://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/
http://www.consilium.europa.eu/el/meetings/calendar/?ent[]=600&time=past
http://www.europarl.europa.eu/summits/index.htm
http://www.consilium.europa.eu/register/el/content/int/?typ=ADV
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/581405/EPRS_STU(2016)581405_EN.pdf
http://www.consilium.europa.eu/el/european-council/
http://www.consilium.europa.eu/el/european-council/
http://www.europeansources.info/showDoc?ID=1195644
http://www.consilium.europa.eu/el/european-council/
http://www.consilium.europa.eu/el/european-council/
http://www.consilium.europa.eu/el/european-council/president/biography/
http://www.consilium.europa.eu/el/european-council/president/biography/


• Πρόγραμμα τριών Προεδριών
– 18μηνο Πρόγραμμα της Ολλανδικής, Σλοβακικής και Μαλτέζικης Προεδρίας, 

Ιανουάριος 2016- Ιούνιος 2017

• Πρόγραμμα Προεδρίας και ιστοσελίδα
– Δημοκρατία της Σλοβακίας: Προεδρία ΕΕ, Ιούλιος-Δεκέμβριος 2016

• Πρόγραμμα Εργασιών

• Συμπεράσματα Προεδρίας
• Συμπεράσματα Προεδρίας 2014-

• Συμπεράσματα Προεδρίας 1975-2006

• Αναζητήστε μέσω του Μητρώου το Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 2004-

+ EPRS: Παρακολούθηση της εξέλιξης των Συμπερασμάτων του Συμβουλίου

Παρακολούθηση Πολιτικής:

Προεδρία της ΕΕ
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http://www.eu2016.sk/en/programme-and-priorities/programme-of-the-presidency-trio
http://www.eu2016.sk/en
http://www.eu2016.sk/en/programme-and-priorities/programme-of-the-slovak-presidency
http://www.consilium.europa.eu/el/meetings/calendar/?ent[]=600&time=past
http://www.europarl.europa.eu/summits/index.htm
http://www.consilium.europa.eu/register/el/content/int/?typ=ADV
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/581405/EPRS_STU(2016)581405_EN.pdf
http://www.eu2016.sk/en/programme-and-priorities/programme-of-the-slovak-presidency
http://www.eu2016.sk/en/programme-and-priorities/programme-of-the-slovak-presidency


• Το Συμβούλιο λειτουργεί σε δύο επίπεδα
– Υπουργικό /  Συναντήσεις εθνικών επισήμων σε Κομματικό Επίπεδο Εργασίας

• Υπουργικό
– Σύνοδοι του Συμβουλίου σε Υπουργικό επίπεδο

– Αναμετάδοση των εκδηλώσεων και συναντήσεων του Συμβουλίου μέσω 
διαδικτύου (web-streaming)

– Ημερήσια Διάταξη μελλοντικών συνεδριάσεων

• Συνάντηση Εθνικών Επισήμων σε Κομματικό Επίπεδο Εργασίας
– Προπαρασκευαστικά Όργανα του Συμβουλίου

– Ημερήσια Διάταξη/ COREPER (ΕΜΑ Τμήμα)

Παρακολούθηση Πολιτικής:
Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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Η ημερήσια διάταξη, τα πρακτικά, τα αποτελέσματα και τα αρχεία 
περιλήψεων των συνεδριάσεων του Συμβουλίου και των  COREPER, SCA και 
άλλων προπαρασκευαστικών οργάνων του Συμβουλίου είναι διαθέσιμα και 

στο Μητρώο των Εγγράφων του Συμβουλίου.

http://www.consilium.europa.eu/el/meetings/calendar/?cc[]=602&cc[]=603&cc[]=604&cc[]=605&cc[]=606&cc[]=607&cc[]=608&cc[]=609&cc[]=610&cc[]=611
http://tvnewsroom.consilium.europa.eu
http://www.consilium.europa.eu/el/meetings/calendar/
http://www.consilium.europa.eu/el/council-eu/preparatory-bodies/
http://www.consilium.europa.eu/register/el/content/out/?PUB_DOC=>0&RESULTSET=1&DOT_CD=TX|CM&i=AGNDTXCM&ROWSPP=25&DOC_LANCD=EL&ORDERBY=DOC_DATE DESC&typ=SET&NRROWS=500&TARGET_YEAR=2016
http://www.consilium.europa.eu/el/meetings/calendar/?pb[]=613&pb[]=614
http://www.consilium.europa.eu/el/documents-publications/public-register/


• Ύπατος Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα 
Εξωτερικής Πολιτικής και Ασφάλειας

• Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης

Παρακολούθηση Πολιτικής:
Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ

Για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Ασφάλειας
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Η Ευρωπαϊκή Διεθνής Στρατηγική για την Εξωτερική 
Πολιτική και την Πολιτική Ασφαλείας θα καθοδηγεί στο 

μέλλον τις κινήσεις της ΕΕ σε παγκόσμιο επίπεδο.
Εγκαινιάστηκε τον Ιούνιο 2016

http://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en
http://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en
http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/mogherini_en
http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/mogherini_en
http://eeas.europa.eu/top_stories/pdf/eugs_review_web.pdf
http://eeas.europa.eu/top_stories/pdf/eugs_review_web.pdf
http://www.europeansources.info/showDoc?ID=1209717
http://www.europeansources.info/showDoc?ID=1209717


• Δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

• Ειδήσεις

• Ολομέλεια
• Παρακολουθείστε πρόσφατες και προηγούμενες 

συζητήσεις (EPTV)

• ΕΚ Ζωντανά (EPTV)

• EuroparlTV

• Πρακτικά

• Εγκεκριμένα κείμενα

• Επιτροπές

Παρακολούθηση Πολιτικής:

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Υπηρεσίες Ερευνών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
• Μελέτες / Αναλύσεις / Δεδομένα
• EPRS Ενημερώσεις / EPRS Εκδόσεις / Ιδέες / Πηγές Κλειδιά

Βρείτε πληροφορίες για τις 
εκλογές του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, Μάϊος 2014 
μέσω του ESO
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http://www.europarl.europa.eu/portal/el
http://www.europarl.europa.eu/news/el/news-room
http://www.europarl.europa.eu/plenary/el/debates-video.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/el/plenary
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/schedule/live-broadcast
http://www.europarltv.europa.eu/en/home.aspx
http://www.europarl.europa.eu/plenary/el/minutes.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/el/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/el/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/el/supporting-analyses-search.html
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/el/home.html?publicationType=IN_DEPTH_ANALYSIS
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/el/search.html?documentTypes=FACT_SHEET
http://epthinktank.eu/tag/briefings/
http://epthinktank.eu/category/publications/
http://epthinktank.eu/tag/what-think-tanks-are-thinking/
http://epthinktank.eu/tag/keysources/
http://www.europarl.europa.eu/elections-2014/el
http://www.europarl.europa.eu/elections-2014/el
http://www.europeansources.info/advSearchLink?keyword=European parliament election 2014 &searchOption=all
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/el/displayFtu.html
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/el/displayFtu.html
http://www.europarltv.europa.eu/el/home.aspx
http://www.europarltv.europa.eu/el/home.aspx
http://epthinktank.eu/
http://epthinktank.eu/
http://urbis.europarl.europa.eu/urbis/
http://urbis.europarl.europa.eu/urbis/


Παρακολούθηση Πολιτικής:

Πολίτες

Τι αλλαγές θα θέλατε ΕΣΕΙΣ να δείτε στην ΕΕ το 2015

Οι πολίτες μπορούν να πάρουν μέρος στην διαδικασία 
πολιτικών αποφάσεων της ΕΕ

Διαβουλεύσεις – Συζητήσεις Πολιτών - Εισηγήσεις 
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http://www.debatingeurope.eu/2014/12/22/changes-like-see-eu-2015/
http://europa.eu/contact/index_el.htm
http://europa.eu/contact/index_el.htm
http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_el.htm
http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_el.htm
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=el
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=el
http://ec.europa.eu/citizens-dialogues/index_el.htm
http://ec.europa.eu/citizens-dialogues/index_el.htm
http://www.debatingeurope.eu/
http://www.debatingeurope.eu/


Πληροφορίες για την ΕΕ

Τελευταίες Ενημερώσεις:

Επίσημες Πηγές της ΕΕ
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Τελευταίες Ενημερώσεις: 

Επίσημες πηγές της ΕΕ: Διαδικτυακές Πηγές

Το βασικό σημείο πρόσβασης στα νέα και στις 
υπηρεσίες ενημέρωσης της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης

Η κύρια βάση δεδομένων για Δελτία Τύπου, 
Ομιλίες και άλλες πηγές ειδήσεων της ΕΕ*

Καθημερινά Νέα / Τελευταία Νέα/ 
Επερχόμενες Εκδηλώσεις

*Από το 2014 επικεντρώνεται κυρίως στα νέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Χρησιμοποιήστε αυτήν την ιστοσελίδα για να 
βρείτε μελλοντικές ή παλαιότερες εκδηλώσεις 

σε όλα τα όργανα της ΕΕ

Βρείτε όλα τα RSS feeds της ΕΕ 
[+κατάλογος με διευθύνσεις αλληλογραφίας / podcasts]
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Πηγές Ειδήσεων από άλλα Ευρωπαϊκά όργανα:

Συμβούλιο / Κοινοβούλιο/ ΔΕΕ / Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτ. Δράσης/ Άλλα

http://europa.eu/newsroom/events/week_en
http://europa.eu/newsroom/events/week_en
http://europa.eu/rapid/setLanguage.do?language=en
http://europa.eu/rapid/setLanguage.do?language=en
http://europa.eu/newsroom/rss-feeds_en
http://europa.eu/newsroom/rss-feeds_en
http://europa.eu/rapid/showInformation.do?pageName=middayExpress
http://europa.eu/rapid/recentPressReleasesAction.do?guiLanguage=en&hits=500
http://europa.eu/rapid/upcoming-events.htm
http://europa.eu/newsroom/index_en.htm
http://europa.eu/newsroom/index_en.htm
http://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/
http://www.europarl.europa.eu/news/el/news-room/press-release
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_16799/el/
http://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/search/site_en?f[0]=bundle:eeas_press&f[1]=im_field_eeas_homepage:38
http://europa.eu/newsroom/press-releases/databases_en


• ΕΕ: Γραφείο Σύνταξης (Newsroom): Audiovisual

• Η Ευρώπη από δορυφόρο (EbS)

• Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο/EuroparlTV
• EPTV

• Το Συμβούλιο (live)

• Τηλεοπτικό Γραφείο Σύνταξης
• Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Τελευταίες Ενημερώσεις:
Επίσημες Πηγές της ΕΕ: Τηλεόραση /

Web streaming / Βίντεο
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http://europa.eu/newsroom/audiovisual/index_en.htm
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?page=1
http://www.europarltv.europa.eu/el/home.aspx
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/el/schedule
http://video.consilium.europa.eu/
http://tvnewsroom.consilium.europa.eu/
http://www.ecb.europa.eu/press/tvservices/webcast/html/index.en.html
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?page=1
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?page=1
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?page=2
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?page=2
http://video.consilium.europa.eu/
http://video.consilium.europa.eu/
http://tvnewsroom.consilium.europa.eu/
http://tvnewsroom.consilium.europa.eu/
http://europa.eu/newsroom/audiovisual/index_en.htm
http://europa.eu/newsroom/audiovisual/index_en.htm
http://europa.eu/newsroom/audiovisual/index_en.htm
http://europa.eu/newsroom/audiovisual/index_en.htm
http://www.europarltv.europa.eu/el/home.aspx
http://www.europarltv.europa.eu/el/home.aspx


• Γενική Έκθεση για τη δραστηριότητα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης

• EUROPA: Σημείο εισόδου για να βρείτε 
πληροφορίες για την ΕΕ στο διαδίκτυο

Τελευταίες Ενημερώσεις:
Επίσημες Πηγές της ΕΕ: Για τον Πολίτη
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https://europa.eu/european-union/documents-publications/reports-booklets/general-report_el
http://europa.eu/index_el.htm
http://europa.eu/index_el.htm
http://europa.eu/index_el.htm
https://europa.eu/european-union/documents-publications/reports-booklets/general-report_el
https://europa.eu/european-union/documents-publications/reports-booklets/general-report_el


Τελευταίες Ενημερώσεις:
Επίσημες πηγές της ΕΕ: Ευρωπαικός Επιμελητής Τάξης των Μέσων Ενημέρωσης

(Europe Media Monitor)

Το Europe Media Monitor (EMM) είναι ένα σύστημα συγκέντρωσης και 
ανάλυσης ειδήσεων για την υποστήριξη οργάνων της ΕΕ και οργανισμών των 

Κρατών-Μελών. Οι τρεις δικτυακές πύλες NewsBrief, NewsExplorer και
MedISys είναι προσιτές για το κοινό.
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http://press.jrc.it/overview.html
http://press.jrc.it/overview.html
http://emm.newsbrief.eu/NewsBrief/clusteredition/en/latest.html
http://emm.newsexplorer.eu/NewsExplorer/home/en/latest.html
http://medisys.newsbrief.eu/medisys/homeedition/en/home.html


Πληροφορίες για την ΕΕ

Τελευταίες Ενημερώσεις: 

Μη Ευρωπαϊκές Πηγές
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• Πηγές ειδήσεων στο διαδίκτυο
– EUObserver
– EurActiv
– Politico.EU
– The Parliament Magazine
– EUBusiness
– Agence Europe

• Εφημερίδες / Ενημερωτικά δελτία
- Ευρωπαικές Εφημερίδες
– Euro|Topics
– Vox Europ
– EUFeeds
– Γαλλόφωνες πηγές: 

Τελευταίες Ενημερώσεις:

Ανεπίσημες πηγές

Οι περισσότερες εφημερίδες και ενημερωτικά 
δελτία που αναφέρονται εδώ είναι διαθέσιμα 

τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή
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Αξιοποιήστε το ESO για να βρίσκετε 
άρθρα από πολλές πηγές καθημερινά

http://euobserver.com/
http://www.euractiv.com/en/
http://www.politico.eu/
https://www.theparliamentmagazine.eu/
http://www.eubusiness.com/
http://www.agenceurope.info/en/
http://www.onlinenewspapers.com/european-newspapers.htm
http://www.eurotopics.net/en/home/presseschau/aktuell.html
http://www.voxeurop.eu/en
http://www.eufeeds.eu/
http://euobserver.com/
http://euobserver.com/
http://www.euractiv.com/section/enlargement/news/en-route-to-eurozone-slovenia-aims-to-tackle-inflation/
http://www.euractiv.com/section/enlargement/news/en-route-to-eurozone-slovenia-aims-to-tackle-inflation/
http://www.eufeeds.eu/
http://www.eufeeds.eu/
http://www.agenceurope.com/
http://www.agenceurope.com/
http://www.eubusiness.com/
http://www.eubusiness.com/
https://www.theparliamentmagazine.eu/
https://www.theparliamentmagazine.eu/
http://www.europeansources.info/newsanalysis.jsp
http://www.europeansources.info/newsanalysis.jsp
http://www.voxeurop.eu/en
http://www.voxeurop.eu/en
http://www.politico.eu/
http://www.politico.eu/
http://www.bruxelles2.eu/
http://www.bruxelles2.eu/
http://www.ft.com/world/europe
http://www.ft.com/world/europe
http://esharp.eu/
http://esharp.eu/
http://www.eurotopics.net/en/
http://www.eurotopics.net/en/
https://www.contexte.com/
https://www.contexte.com/
http://www.touteleurope.eu/
http://www.touteleurope.eu/


• Ευρωπαϊκοί εκφωνητές ειδήσεων
• Μέλη της Ευρωπαϊκής Ραδιο-τηλεοπτικής Ένωσης
– Euronews
– Ευρωπαϊκά Νέα από: BBC / DW / France24 κτλ.
– Euranet [Το Ευρωπαϊκό Ραδιοφωνικό δίκτυο μείωσε την κάλυψη του από το 2013 μετά την απόσυρση της 

χρηματοδοτικής στήριξης της ΕΕ]

– EurActiv
– viEUws

Τελευταίες Ενημερώσεις:

Ανεπίσημες Πηγές
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http://www3.ebu.ch/members
http://gr.euronews.com/
http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/europe/default.stm
http://www.dw.com/el/%CE%B8%CE%B5%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/s-10507
http://www.france24.com/en/europe
http://www.euranet.eu/
http://www.euractiv.com/sections/all/video
http://www.vieuws.eu/
http://www.euractiv.com/sections/all/video
http://www.euractiv.com/sections/all/video
http://www.vieuws.eu/financial-competition/irelands-bailout-exit-important-lessons-to-be-learned-for-troika-argues-irish-minister-for-european-affairs/
http://www.vieuws.eu/financial-competition/irelands-bailout-exit-important-lessons-to-be-learned-for-troika-argues-irish-minister-for-european-affairs/
http://www.vieuws.eu/
http://www.vieuws.eu/
http://www3.ebu.ch/home
http://www3.ebu.ch/home
http://www.euronews.net/european-union/
http://www.euronews.net/european-union/
http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/europe/default.stm
http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/europe/default.stm
http://www.france24.com/en/?ppcseid=4004&ppcsekeyword=France24&mmtctg=388531412&mmtcmp=14379932&mmtmt=5&mmtgglcnt=0&gclid=CO2Mjqfey5QCFQuZQwodmHlYlQ#tv-shows/
http://www.france24.com/en/?ppcseid=4004&ppcsekeyword=France24&mmtctg=388531412&mmtcmp=14379932&mmtmt=5&mmtgglcnt=0&gclid=CO2Mjqfey5QCFQuZQwodmHlYlQ#tv-shows/
http://www.dw.de/program/whats-on-tv/s-9102-9798
http://www.dw.de/program/whats-on-tv/s-9102-9798
http://euranetplus-inside.eu/euranetplus-network/
http://euranetplus-inside.eu/euranetplus-network/
http://sputniknews.com/
http://sputniknews.com/


Τελευταίες Ενημερώσεις:

Επιλογή Πηγών Ειδήσεων

Όλες αυτές οι πηγές προσφέρουν τα νέα της ΕΕ 
στα αγγλικά
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http://www.ft.com/world/europe
http://www.ft.com/world/europe
http://www.dw.com/en/top-stories/europe/s-1433
http://www.dw.com/en/top-stories/europe/s-1433
http://www.france24.com/en/
http://www.france24.com/en/
http://www.thenews.pl/1
http://www.thenews.pl/1
http://www.euractiv.com/section/enlargement/news/en-route-to-eurozone-slovenia-aims-to-tackle-inflation/
http://www.euractiv.com/section/enlargement/news/en-route-to-eurozone-slovenia-aims-to-tackle-inflation/
http://emm.newsbrief.eu/NewsBrief/clusteredition/en/latest.html
http://emm.newsbrief.eu/NewsBrief/clusteredition/en/latest.html
http://euobserver.com/
http://euobserver.com/
http://www.euronews.net/european-union/
http://www.euronews.net/european-union/
http://www.spiegel.de/international/europe/
http://www.spiegel.de/international/europe/
http://www.corriere.it/english/
http://www.corriere.it/english/
http://www.ekathimerini.com/
http://www.ekathimerini.com/
http://www.elpais.com/english/
http://www.elpais.com/english/
http://www.swissinfo.ch/eng/index.html
http://www.swissinfo.ch/eng/index.html
http://www.irishtimes.com/
http://www.irishtimes.com/
http://politiken.dk/newsinenglish/
http://politiken.dk/newsinenglish/
http://www.dutchnews.nl/
http://www.dutchnews.nl/
http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/europe/default.stm
http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/europe/default.stm
http://www.helsinkitimes.fi/
http://www.helsinkitimes.fi/
http://www.europeansources.info/newsanalysis.jsp
http://www.europeansources.info/newsanalysis.jsp
http://www.guardian.co.uk/world/series/europa
http://www.guardian.co.uk/world/series/europa
http://sputniknews.com/
http://sputniknews.com/
http://www.thelocal.com/
http://www.thelocal.com/


Τελευταίες Ενημερώσεις:

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Τα θεσμικά Όργανα της ΕΕ 
χρησιμοποιούν όλο και 

περισσότερο τα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης για να πλησιάσουν 

νέα ακροατήρια
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http://europa.eu/contact/social-networks/index_el.htm
http://europa.eu/contact/social-networks/index_el.htm
http://ec.europa.eu/ipg/docs/guidelines_social_media_en.pdf
http://ec.europa.eu/ipg/docs/guidelines_social_media_en.pdf
http://www.epnewshub.eu/
http://www.epnewshub.eu/


Τελευταίες Ενημερώσεις:
Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης: Ιστολόγια (Blogs)

Συλλογείς Βlog που εστιάζουν στα νέα για την Ευρώπη

Ενδεικτικά blogs που προσφέρουν διάφορες απόψεις για την Ευρώπη
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http://blogactiv.eu/
http://blogactiv.eu/
http://www.bloggingportal.eu/
http://www.bloggingportal.eu/
http://ideasoneurope.eu/
http://ideasoneurope.eu/
http://www.google.co.uk/blogsearch
http://www.google.co.uk/blogsearch
http://europeanlawblog.eu/
http://europeanlawblog.eu/
http://blogs.lse.ac.uk/europpblog/
http://blogs.lse.ac.uk/europpblog/
http://eulawanalysis.blogspot.co.uk/
http://eulawanalysis.blogspot.co.uk/
http://blogs.lse.ac.uk/europpblog/category/brussels-blog-round-up/
http://blogs.lse.ac.uk/europpblog/category/brussels-blog-round-up/
http://www.europeanpublicaffairs.eu/
http://www.europeanpublicaffairs.eu/
http://carnegieeurope.eu/strategiceurope/
http://carnegieeurope.eu/strategiceurope/
http://www.bruegel.org/blog/
http://www.bruegel.org/blog/
http://openeurope.org.uk/today/blog/
http://openeurope.org.uk/today/blog/
http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/mimica/blog_en
http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/mimica/blog_en
http://www.verfassungsblog.de/
http://www.verfassungsblog.de/
http://www.europeanfutures.ed.ac.uk/
http://www.europeanfutures.ed.ac.uk/


Ποιοι είναι οι παίκτες «κλειδιά» 
στην twitter-σφαίρα; Το 

TweetLevel αξιολογεί tweets

Πολλά Θεσμικά Όργανα, υπάλληλοι, 
Ευρωβουλευτές, 

Επενδυτές και πηγές ειδήσεων της ΕΕ χρησιμοποιούν 

το Twitter – παρόλο που κάποιοι αμφισβητούν την αξία του

Τελευταίες Ενημερώσεις:

Mέσα Κοινωνικής Δικτύωσης: Twitter

Συλλογείς Tweet: Επιχειρούν να συγκεντρώσουν 
tweets για την ΕΕ
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http://tweetlevel.edelman.com/
http://tweetlevel.edelman.com/
http://www.jonworth.eu/who-are-the-main-players-in-the-eu-twittersphere/
http://twitter.com/eu_relex
http://twitter.com/eu_relex
https://twitter.com/europatweets
https://twitter.com/europatweets
http://be-iabc.ning.com/forum/topics/twitter-is-idiotic-says
https://twitter.com/een_eu
https://twitter.com/een_eu
http://twitter.com/eurofound
http://twitter.com/eurofound
http://twitter.com/EU_Careers
http://twitter.com/EU_Careers
http://www.epnewshub.eu/
http://www.epnewshub.eu/
https://twitter.com/EU_H2020
https://twitter.com/EU_H2020
http://twitter.com/Europarl_EN
http://twitter.com/Europarl_EN
http://twitter.com/martinschulz
http://twitter.com/martinschulz
http://twitter.com/eu_eeas
http://twitter.com/eu_eeas
https://twitter.com/EYD2015
https://twitter.com/EYD2015
https://twitter.com/JunckerEU
https://twitter.com/JunckerEU
https://twitter.com/EUCouncil
https://twitter.com/EUCouncil
https://twitter.com/eucopresident
https://twitter.com/eucopresident
https://twitter.com/EU_Consumer
https://twitter.com/EU_Consumer
https://twitter.com/ecb_europa_eu
https://twitter.com/ecb_europa_eu


Το Facebook επίσης χρησιμοποιείται από Όργανα της ΕΕ
(και από άλλους Ευρωπαίους ενδιαφερόμενους)

Τελευταίες Ενημερώσεις:

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης: Facebook
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http://www.facebook.com/pages/Sea-Sun-and-SMS/112480538851
http://www.facebook.com/pages/Sea-Sun-and-SMS/112480538851
http://www.facebook.com/pages/Social-Europe/122074554119?ref=nf
http://www.facebook.com/pages/Social-Europe/122074554119?ref=nf
https://www.facebook.com/europeanparliament
https://www.facebook.com/europeanparliament
http://www.facebook.com/useubrussels
http://www.facebook.com/useubrussels
http://eu-media.blogactiv.eu/2009/07/14/the-european-commission-is-going-web-2-0/
http://eu-media.blogactiv.eu/2009/07/14/the-european-commission-is-going-web-2-0/
http://www.facebook.com/pages/European-Union-EU/12088416071
http://www.facebook.com/pages/European-Union-EU/12088416071
http://www.facebook.com/www.nato.int
http://www.facebook.com/www.nato.int
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.348682945186176.83292.278117815576023&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.348682945186176.83292.278117815576023&type=3
http://www.facebook.com/pages/ENAR/105583994022
http://www.facebook.com/pages/ENAR/105583994022
http://www.facebook.com/martinschulz.eu
http://www.facebook.com/martinschulz.eu
http://eu-media.blogactiv.eu/2009/07/14/the-european-commission-is-going-web-2-0/
http://eu-media.blogactiv.eu/2009/07/14/the-european-commission-is-going-web-2-0/
https://www.facebook.com/MyVote2014.eu
https://www.facebook.com/MyVote2014.eu
https://www.facebook.com/EYD2015
https://www.facebook.com/EYD2015
https://www.facebook.com/pages/Council-of-Europe/42276542714?ref=ts
https://www.facebook.com/pages/Council-of-Europe/42276542714?ref=ts


Το Flickr επίσης χρησιμοποιείται από όργανα της ΕΕ
(και από άλλους Ευρωπαίους ενδιαφερόμενους)

Τελευταίες Ενημερώσεις:

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης: Flickr
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http://www.flickr.com/
http://www.flickr.com/
http://www.flickr.com/
http://www.flickr.com/
http://www.flickr.com/photos/european_parliament/sets/72157619835484217/
http://www.flickr.com/photos/european_parliament/sets/72157619835484217/
http://www.flickr.com/photos/europeancouncil/collections/
http://www.flickr.com/photos/europeancouncil/collections/
http://www.flickr.com/photos/socialeurope/collections/72157623837180717/
http://www.flickr.com/photos/socialeurope/collections/72157623837180717/


Πληροφορίες 
για Ευρωπαϊκά Στατιστικά

Κάποιες από τις στατιστικές 
δημοσιεύονται επίσης σε έντυπη 

και pdf μορφή αλλά αυτό είναι 
περιορισμένο.

Τυπωμένες Πηγές
Αναμενώμενες Δημοσιεύσεις

Οι στατιστικές της Eurostat είναι διαθέσιμες 
ηλεκτρονικά και χωρίς χρέωση:

Βάση Δεδομένων
Στατιστικά ανά θέμα
Στατιστικά Α-Ω
Εξήγηση Στατιστικών
Ετήσια Έκθεση Eurostat

Για να χρησιμοποιήσετε ενισχυμένες 
λειτουργικότητες στην ιστοσελίδα Eurostat σας 
προτείνουμε να εγγραφείτε στο ECAS
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http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/
http://ec.europa.eu/eurostat/publications/recently-published
http://ec.europa.eu/eurostat/news/forthcoming-publications
http://ec.europa.eu/eurostat/data/database
http://ec.europa.eu/eurostat/data/browse-statistics-by-theme
http://ec.europa.eu/eurostat/data/statistics-a-z/abc
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Main_Page/el
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Europe_in_figures_-_Eurostat_yearbook
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/10186/6208294/registration-new-web.swf/022fcf15-8141-4f64-b7d0-76c4529d36c3
http://ec.europa.eu/eurostat/publications/regional-yearbook
http://ec.europa.eu/eurostat/publications/regional-yearbook


Πρόσθετες πηγές των ευρωπαϊκών στατιστικών μπορούν να βρεθούν στους 
ακόλουθους οργανισμούς και πηγές

ESO Information Guide:

European Statistical Data
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Πληροφορίες 
για Ευρωπαϊκά Στατιστικά

http://ec.europa.eu/energy/observatory/index_en.htm
http://ec.europa.eu/energy/observatory/index_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/facts-fundings/statistics/index_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/facts-fundings/statistics/index_en.htm
http://stats.oecd.org/
http://stats.oecd.org/
http://w3.unece.org/pxweb/?lang=1
http://w3.unece.org/pxweb/?lang=1
http://www.who.int/gho/en/
http://www.who.int/gho/en/
http://www.europeansources.info/
http://www.europeansources.info/
http://www.europeansources.info/showDoc?ID=1041902
http://www.ecb.europa.eu/stats/html/index.en.html
http://www.ecb.europa.eu/stats/html/index.en.html
http://www.efta.int/statistics
http://www.efta.int/statistics


Πληροφορίες για Επιχορηγήσεις 
και Δάνεια της ΕΕ

ESO Οδηγός Πληροφοριών
Χρηματοδότηση

Πρόσβαση στην 
Χρηματοδότηση

Ιστοσελίδα για να έχουν πρόσβαση σε 
κονδύλια της ΕΕ επιχειρήσεις και 

επιχειρηματίες 
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http://ec.europa.eu/contracts_grants/index_el.htm
http://ec.europa.eu/contracts_grants/index_el.htm
http://www.europeansources.info/
http://www.europeansources.info/
http://www.europeansources.info/showDoc?ID=1041904
http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/index_en.htm
http://ec.europa.eu/budget/funding/sites/funds/files/beginners_guide_en_0.pdf
http://ec.europa.eu/budget/funding/sites/funds/files/beginners_guide_en_0.pdf


Πληροφορίες για τους Δικαιούχους των 
Επιχορηγήσεων και Δανείων της ΕΕ

Οι επιχορηγήσεις και 
τα δάνεια της ΕΕ που 

διαχειρίζονται από 
τους Ευρωπαϊκούς 

Οργανισμούς

Οι επιχορηγήσεις και 
τα δάνεια της ΕΕ που 
διαχειρίζονται από τα 

Μέλη-Κράτη
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http://ec.europa.eu/budget/fts/index_en.htm
http://ec.europa.eu/budget/fts/index_en.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/el/atlas/beneficiaries/
http://ec.europa.eu/regional_policy/el/atlas/beneficiaries/
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-funding/beneficiaries/shared/index_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-funding/beneficiaries/shared/index_en.htm


Επικοινωνήστε με την ΕΕ

• Ευρωπαϊκά Όργανα

• Οργανισμοί της ΕΕ

• Επικοινωνήστε με την ΕΕ

• EU: Whoiswho

Η Ευρώπη στο Διαδίκτυο.  © Ian Thomson, Κάρντιφ ΚΕΤ, Οκτώβριος 2016

Έντυπη μορφή του Who Is Who
Δημοσιεύεται ετήσιως

https://europa.eu/european-union/contact/institutions-bodies_el
https://europa.eu/european-union/contact/institutions-bodies_en#agencies
https://europa.eu/european-union/contact_el
http://europa.eu/whoiswho/public/index.cfm?lang=el
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_el.htm
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_el.htm
https://europa.eu/european-union/contact/institutions-bodies_en#agencies
https://europa.eu/european-union/contact/institutions-bodies_en#agencies
https://europa.eu/european-union/contact_el
https://europa.eu/european-union/contact_el
http://europa.eu/whoiswho/public/index.cfm?lang=el
http://europa.eu/whoiswho/public/index.cfm?lang=el
http://bookshop.europa.eu/el/official-directory-of-the-european-union-2015-pbOAWW15001/
http://bookshop.europa.eu/el/official-directory-of-the-european-union-2015-pbOAWW15001/


• Επικοινωνήστε με Ευρωβουλευτές

Τα στοιχεία επικοινωνίας των ευρωβουλευτών για την 
περίοδο 2014-2019
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Επικοινωνήστε με την ΕΕ

http://www.europarl.europa.eu/meps/el/map.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/el/map.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/el/search.html


• Πηγές πληροφοριών:
Με ποιον να επικοινωνήσετε

• Europe Direct
• Europe Direct: Κεντρική υπηρεσία πληροφόρησης (EDIC)

• Ευρωπαϊκά Κέντρα Τεκμηρίωσης (EDC)

• Κέντρο επικοινωνίας, Βρυξέλλες

• Σημεία επικοινωνίας στη χώρα σας
• EDICs, EDCs και μέλη του Team Europe στην χώρα σας

• Αντιπροσωπείες της Επιτροπής / Γραφεία Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου / 
Enterprise Europe Network

• Υπηρεσίες Ενημέρωσης και Υποστήριξης της ΕΕ
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Επικοινωνήστε με την ΕΕ

http://europa.eu/contact/index_el.htm
http://europa.eu/contact/index_el.htm
http://europa.eu/europedirect/meet_us/index_el.htm
http://ec.europa.eu/represent_el.htm
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/el/information_offices.html
http://een.ec.europa.eu/about/branches
http://bookshop.europa.eu/el/--pbNA0614007/
http://europa.eu/contact/index_el.htm
http://europa.eu/contact/index_el.htm
http://europa.eu/contact/index_el.htm
http://europa.eu/contact/index_el.htm
http://europa.eu/contact/meet-us/index_el.htm
http://europa.eu/contact/meet-us/index_el.htm
http://een.ec.europa.eu
http://een.ec.europa.eu
http://bookshop.europa.eu/el/--pbNA0614007/
http://bookshop.europa.eu/el/--pbNA0614007/


Βρείτε λεπτομέρειες για Οργανισμούς που επιδιώκουν να επηρεάσουν 
την ΕΕ («lobby»)

Προς το παρόν, η εγγραφή στο Μητρώο είναι εθελοντική. Το Μητρώο 
Διαφάνειας δημιουργήθηκε το 2011 και συνδιάζει τις λειτουργίες του 

παλαιού European Commission Register of Interest Representatives και 
European Parliament Register of Lobbyists

Πληροφορίες ανθρώπων / αντιπροσώπων διορισμένων σε Ομάδες 
Εμπειρογνωμόνων για παροχή συμβουλών προς την Επιτροπή της ΕΕ

Αναζητήστε τα παραπάνω μητρώα + TED & Σύστημα 
Χρηματοοικονομικής Διαφάνειας σε μία αναζήτηση
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Επικοινωνήστε με την ΕΕ

http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?Lang=EL
http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?Lang=EL
http://openinterests.eu/
http://openinterests.eu/
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do?locale=el#el
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do?locale=el#el


• Βοηθήματα μεταφραστών

• ΔιαΔραστική Ορολογία για την Ευρώπη

• Αρκτικόλεξα και Συντμήσεις

• Μετάφραση Google

• Μετάφραση Patent

• MT@EC

• JRC: Πόροι Γλωσσικής Τεχνολογίας

• EuroVoc

Πληροφορίες Ορολογίας
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http://ec.europa.eu/translation/index_en.htm
http://iate.europa.eu/switchLang.do?success=mainPage&lang=el
http://publications.europa.eu/code/el/el-5000400.htm
http://translate.google.com/
http://www.epo.org/searching/free/patent-translate.html
http://ec.europa.eu/dgs/translation/translationresources/machine_translation/
https://ec.europa.eu/jrc/en/language-technologies
http://eurovoc.europa.eu/drupal/?q=el/node
http://ec.europa.eu/translation/index_en.htm
http://ec.europa.eu/translation/index_en.htm
http://iate.europa.eu/switchLang.do?success=mainPage&lang=el
http://iate.europa.eu/switchLang.do?success=mainPage&lang=el
http://translate.google.com/
http://translate.google.com/
http://www.epo.org/searching/free/patent-translate.html
http://www.epo.org/searching/free/patent-translate.html
http://eurovoc.europa.eu/drupal/?q=el/node
http://eurovoc.europa.eu/drupal/?q=el/node
http://ec.europa.eu/dgs/translation/translationresources/machine_translation/
http://ec.europa.eu/dgs/translation/translationresources/machine_translation/
http://publications.europa.eu/code/en/en-5000400.htm
http://publications.europa.eu/code/en/en-5000400.htm


Υπάρχουν πολλές ομάδες προβληματισμού συζητούν θέματα σχετικά με την 
ΕΕ και την Διευρυμένη Ευρώπη– Βρείτε περισσότερα από αυτούς τους 

συνδέσμους…

Η βιβλιοθήκη του Συμβουλίου της ΕΕ εκδίδει μία μηνιαία 
ανασκόπηση που συνοψίζει νέες εκθέσεις ομάδων 

προβληματισμού με hyperlinks για το πλήρες κείμενο

Η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Γαλλίας στην ΕΕ εκδίδει μια 
ανασκόπηση δύο φορές τον χρόνο που συνοψίζει νέες εκθέσεις 
ομάδων προβληματισμού με hyperlinks για το πλήρες κείμενο

(το κυρίως κείμενο είναι στα Γαλλικά)

Panorama des think tanks

Το EPIN συμπεπεριλαμβάνει 38 γνωστές ομάδες 
προβληματισμού και πολιτικά όργανα από 27 Ευρωπαϊκές χώρες 

που ασχολούνται με υποθέσεις της ΕΕ

Δημοσιεύσεις από πολλές ευρωπαϊκές ομάδες προβληματισμού μπορεί κάποιος να βρει μέσω ESO, AEI, ERPA και EPRS.

Το Think Tanks and Civil Societies Program (TTCSP) στο 
πανεπιστήμιο της Pennsylvania εκδίδει μία ετήσια λίστα ομάδων 
προβληματισμού ανά τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης και της 

Ευρώπης
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Ομάδες Προβληματισμού
(Think Tanks)

http://www.europeansources.info/
http://www.europeansources.info/
http://aei.pitt.edu/view/series/
http://aei.pitt.edu/view/series/
http://www.epin.org/new/home
http://www.epin.org/new/home
http://councillibrary.wordpress.com/think-tank-review/
http://councillibrary.wordpress.com/think-tank-review/
http://www.rpfrance.eu/-Cercles-de-reflexion-Think-Tanks-
http://www.rpfrance.eu/-Cercles-de-reflexion-Think-Tanks-
http://www.rpfrance.eu/-Panorama-des-think-tanks-.html
http://gotothinktank.com/
http://gotothinktank.com/
http://eiop.or.at/erpa/
http://eiop.or.at/erpa/
http://epthinktank.eu/tag/what-think-tanks-are-thinking/
http://epthinktank.eu/tag/what-think-tanks-are-thinking/
http://epthinktank.eu/tag/what-think-tanks-are-thinking/
http://epthinktank.eu/tag/what-think-tanks-are-thinking/


Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης του Cardiff προσφέρει επαγγελματικές και ουδέτερες 
υπηρεσίες πληροφοριών για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ευρύτερη Ευρώπη. 

Υπηρεσία Πληροφοριών – Δημοσίευση του European Sources Online – Εκδηλώσεις

http://www.cardiff.ac.uk/european-documentation-centre
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http://www.europeansources.info/search.jsp;jsessionid=31810F433F4F82D30B4458D19B5CF700
http://www.cardiff.ac.uk/european-documentation-centre
http://www.facebook.com/CardiffEDC
http://www.facebook.com/CardiffEDC

