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1960-1980 1961: Συμφωνία 
Σύνδεσης της 
Ελλάδας με την 
ΕΟΚ  

Στόχοι Ελλάδας:  

• Συμμετοχή στην Κοινή 
Αγορά 

• Συμμετοχή στην 
κοινωτική συνεργασία για 
τα αγροτικά προϊόντα   

Περιεχόμενο Συμφωνίας: 

• Κατάργηση δασμών για προϊόντα 
κρατών μελών της κοινότητας 

• Πρόβλεψη για κατάργηση δασμών 
στα ελληνικά προϊόντα 

• Κοινή δασμολογική πολιτική με 
τρίτες χώρες 

• Εναρμόνιση με την Κοινή Αγροτική 
Πολιτική 

• Δάνειο $125 εκ. για 5 έτη 

1967-1974: 
Αναστολή 
Συμφωνίας 
λόγω 
απολυταρχικού 
καθεστώτος, μη 
συμβατού με τις 
αρχές της 
Κοινότητας 
 

1979: Σύμβαση 
Προσχώρησης 
της Ελλάδας 
στην ΕΟΚ  
 

1981-1985 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1981: Πλήρης ένταξη της 
Ελλάδας στην ΕΟΚ  

Στόχοι Ελλάδας:  

• Εδραίωση δημοκρατικού πολιτικού συστήματος 

• Ενίσχυση θέσης στο περιφερειακό και διεθνές σύστημα – 
ανάπτυξη σχέσεων με διεθνούς δρώντες εκτός των ΗΠΑ 

• Οικονομική ανάπτυξη 

• Κοινωνικός εκσυγχρονισμός 

• Ενεργή παρουσία στις διεργασίες για την ευρωπαϊκή 
ενοποίηση 

 

1981-1985: ΠΑΣΟΚ- 
Περίοδος ελληνικού 
σκεπτικισμού για τη θέση της 
χώρας στην Κοινότητα 

Στόχοι Ελλάδας: 

• Δημιουργία ειδικού 
καθεστώτος για την 
παραμονή στην ΕΟΚ 
(καθώς η έξοδος 
θεωρήθηκε υπερβολικά 
δαπανηρή και ανέφικτη) 

• Έκκλιση για οικονομική 
ενίσχυση της Ελλάδας 
και των κρατών- μελών 
της Νότιας Ευρώπης 

 

Αποτελέσματα: 

• Αποτυχία δημιουργίας 
ειδικού 
καθεστώτος/εγκατάλειψ
η επιφιωξεων για 
αποκλίσεις και 
εξαιρέσεις 

• Υιοθέτηση στρατηγικής 
προσαρμογής 

• Διεκδίκηση και 
εκπόνηση ΜΟΠ 
(Μεσογειακών 
Ολοκληρωμένων 
Προγραμμάτων) – 
σημαντική αναπτυξιακή 
συνδρομή για την 
Ελλάδα 

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης 

Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗΝ Ε.Ε.: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ 

Σύντομη παρουσίαση: Η διαμόρφωση και το περιεχόμενο της ευρωπαϊκής πολιτικής της 

Ελλάδας 
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1985-1995 Βασικά στοιχεία ελληνικής ευρωπαϊκής 
πολιτικής: 

• Εμβάθυνση: Προβολή ομοσπονδιακού 
προτύπου ενοποίησης (ενοποίηση στις 
πολιτικές παιδείας, υγείας, 
περιβάλλοντος, ασφάλειας) 

• Υπογραφή και διαμόρφωση 
περιεχομένου Συνθήκης Μάαστριχτ 
(κριτήρια σύγκλισης για τις χώρες της 
Μεσογείου) 

• Πολιτικός στόχος η ένταξη της Κύπρου 
στην Ένωση 

• Οικονομικός στόχος η εμβάθυνση της 
Ελλάδας στην Οικονομική Νομισματική 
Ένωση (ΟΝΕ) 
 

Προκλήσεις: 

• Απόκλιση της Ελλάδας από το μέσο 
κοινοτικό επίπεδο ανάπτυξης 

• Το ζήτημα της ονομασίας της πρώην 
Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας 
Μακεδονίας (ΠΓΔΜ) 

1996-2008 Βασικά στοιχεία ελληνικής ευρωπαϊκής πολιτικής: 

• Υπέρ της εμβάθυνσης της ευρωπαϊκής ενοποίησης σε όλους τους τομείς 

• Υποστήριξη υιοθέτησης Ευρωπαϊκού Συντάγματος 

• Πρώτη εφαρμογή της συμφωνίας για τη ζώνη Σένγκεν το 2000 

• Συμμετοχή στο τρίτο στάδιο της ΟΝΕ με την υιοθέτηση του € το 2001  

• Υπέρ της διεύρυνσης, ιδιαίτερα σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης (το α’ εξάμηνο 2003 η 
μεγαλύτερη διεύρυνση στην ιστορία της Ένωσης με 10 νέα κράτη μέλη, υπό ελληνική 
προεδρία της ΕΕ) 
 

2009- 
ΣΗΜΕΡΑ 

Βασικά στοιχεία ελληνικής ευρωπαϊκής πολιτικής: 

• Οικονομική κρίση- ευρωσκεπτικισμός- κρίση αξιών 

• Εξαιρετικά θετικός απολογισμός 5ης προεδρίας Ελλάδας στην ΕΕ (ανάπτυξη, απασχόληση, 
μετανάστευση, θαλάσσιες μεταφορές) 

• Υπέρ της εμβάθυνσης της τραπεζικής ένωσης 

• Σταθερά στις πρώτες θέσεις εναρμόνισης με το δίκαιο της ΕΕ 

• Συμμετοχή στις 290 πολτικές της ΕΕ 

• Προετοιμασία για το Brexit- σύσταση Συντονιστικής Διϋπουργικής Επιτροπής  
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