
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ 
Σηµαντικές χρονολογίες στην πορεία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης 

 
1946 

Οµιλίες του Churchill για την επερχόµενη διαίρεση της Ευρώπης («σιδηρούν 
παραπέτασµα») και για την ανάγκη ∆υτικοευρωπαϊκής ενοποίησης («Ηνωµένες 
Πολιτείες της Ευρώπης»). 

1947 Αναγγελία του ∆όγµατος Τρούµαν (Μάρτιος) 
Αναγγελία του Σχεδίου Μάρσαλ (Ιούνιος). 

 
1948 

Κρίση του Βερολίνου - Αρχή Ψυχρού Πολέµου. Ίδρυση του Οργανισµού 
Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Συνεργασίας. Συνθήκη των Βρυξελλών µεταξύ 
Βρετανίας, Γαλλίας και χωρών Benelux. 

1949 Ίδρυση του Συµβουλίου της Ευρώπης 
Ίδρυση του Ν.Α.Τ.Ο. 

 
 
 

1950 

Σχέδιο Pleven για την Ευρωπαϊκή Αµυντική Κοινότητα.  
9 Μαΐου - Ο Ροµπέρ Σουµάν, ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών, εκφωνεί έναν 
σηµαντικό λόγο στον οποίο περιέχονται προτάσεις που βασίζονται στις ιδέες του 
Ζαν Μονέ. Προτείνει να τεθούν οι πηγές άνθρακα και χάλυβα της Γαλλίας και 
της Γερµανίας υπό κοινό έλεγχο στο πλαίσιο µιας νέας οργάνωσης στην οποία θα 
µπορούν να συµµετάσχουν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Επειδή η ηµεροµηνία 
αυτή θεωρείται η ηµεροµηνία γέννησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η 9η Μαΐου 
γιορτάζεται πλέον κάθε χρόνο ως η Ηµέρα της Ευρώπης. 

 
1951 

18 Απριλίου – Στο Παρίσι, έξι χώρες – Βέλγιο, Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της 
Γερµανίας, Γαλλία, Ιταλία, Λουξεµβούργο και Κάτω Χώρες – υπογράφουν την 
ιδρυτική συνθήκη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα (ΕΚΑΧ). 
Τίθεται σε ισχύ στις 23 Ιουλίου 1952 για ένα διάστηµα 50 ετών. 

1952 Συνθήκη Ευρωπαϊκής Αµυντικής Κοινότητας (Ε.Α.Κ.) 
Συνθήκη Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας (Ε.Π.Κ.) 

1954 Απόρριψη της Ε.Α.Κ. από το Γαλλικό Κοινοβούλιο 
 

1955 
1-2 Ιουνίου - Σε συνεδρίασή τους στη Μεσίνα (Ιταλία), οι υπουργοί Εξωτερικών 
των έξι κρατών αποφασίζουν την επέκταση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης στο 
σύνολο της οικονοµικής δραστηριότητας. 
Ίδρυση ∆υτικοευρωπαϊκής Ένωσης (∆.Ε.Ε.) 

1956 Εισήγηση της επιτροπής Spaak για τη δηµιουργία της Κοινής Αγοράς 
 

1957 
25 Μαρτίου – Στη Ρώµη, οι έξι χώρες υπογράφουν τις συνθήκες για την ίδρυση 
της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας (Ε.Ο.Κ.) και της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας (Ευρατόµ). Οι συνθήκες αυτές τίθενται σε ισχύ 
την 1η Ιανουαρίου 1958. 

1960  4 Ιανουαρίου - Με προτροπή του Ηνωµένου Βασιλείου, µε τη Σύµβαση της 
Στοκχόλµης ιδρύεται η Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ), στην 
οποία συµµετέχουν και ορισµένες ευρωπαϊκές χώρες που δεν ανήκουν στην ΕΟΚ. 

 
1961 

Πρώτη σύνοδος των αρχηγών των κυβερνήσεων των κρατών-µελών, η οποία 
σταδιακά εξελίχθηκε στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο (τυπική θεσµοθέτηση ως όργανο 
των Ε.Κ. το 1986). 

1963 20 Ιουλίου - Στην πόλη Γιαουντέ υπογράφεται συµφωνία σύνδεσης ανάµεσα στην 
ΕΟΚ και 18 κράτη της Αφρικής. 

 
1965 

8 Απριλίου – Υπογράφεται µια συνθήκη µε την οποία συγχωνεύονται τα 
εκτελεστικά όργανα των τριών Κοινοτήτων (ΕΚΑΧ, ΕΟΚ και Ευρατόµ) και 
δηµιουργούνται ένα ενιαίο Συµβούλιο και µια ενιαία Επιτροπή. Η συνθήκη αυτή 
τίθεται σε ισχύ την 1η Ιουλίου 1967. 

 
1966 

29 Ιανουαρίου - Ο «συµβιβασµός του Λουξεµβούργου». Μετά από µια πολιτική 
κρίση, η Γαλλία συµφωνεί να λάβει ξανά µέρος στις συνεδριάσεις του Συµβουλίου 
υπό τον όρο ότι θα διατηρείται η αρχή της οµοφωνίας όταν θα διακυβεύονται 
«εθνικά θέµατα ζωτικής σηµασίας». 



 
1968 

1 Ιουλίου - Καταργούνται πλήρως οι δασµοί για τα βιοµηχανικά προϊόντα ανάµεσα 
στα κράτη µέλη 18 µήνες νωρίτερα από το αναµενόµενο και θεσπίζεται κοινό 
εξωτερικό δασµολόγιο. 

 
1969 

1-2 ∆εκεµβρίου - Στη Σύνοδο Κορυφής της Χάγης οι πολιτικοί ηγέτες της ΕΟΚ 
αποφασίζουν να προωθήσουν την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, ανοίγοντας το δρόµο 
για την πρώτη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 
1970 

22 Απριλίου - Στο Λουξεµβούργο υπογράφεται συνθήκη η οποία επιτρέπει στις 
Ευρωπαϊκές Κοινότητες να χρηµατοδοτούνται από «ιδίους πόρους» και δίνει 
περισσότερες ελεγκτικές εξουσίες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

 
1972 

22 Ιανουαρίου - Υπογράφονται στις Βρυξέλλες οι συνθήκες προσχώρησης της 
∆ανίας, της Ιρλανδίας, της Νορβηγίας και του Ηνωµένου Βασιλείου στις 
Ευρωπαϊκές Κοινότητες. 

 
1973 

1 Ιανουαρίου - Η ∆ανία, η Ιρλανδία και το Ηνωµένο Βασίλειο προσχωρούν στις 
Ευρωπαϊκές Κοινότητες, αυξάνοντας τα µέλη της ΕΟΚ σε εννέα. Η Νορβηγία 
παραµένει εκτός µετά από δηµοψήφισµα στο οποίο η πλειοψηφία των πολιτών 
ψήφισε κατά της ένταξης. 

 
 

1974 

9-10 ∆εκεµβρίου - Στη σύνοδο κορυφής του Παρισιού οι πολιτικοί ηγέτες των 
εννέα κρατών µελών αποφασίζουν να συνεδριάζουν τρεις φορές το χρόνο υπό τη 
µορφή Ευρωπαϊκού Συµβουλίου. ∆ίνουν επίσης το πράσινο φως για τη διενέργεια 
άµεσων εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και συµφωνούν να ιδρύσουν το 
Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 

 
 

1975 

28 Φεβρουαρίου - Υπογράφεται στην πόλη Λοµέ µια σύµβαση (Λοµέ I) ανάµεσα 
στην ΕΟΚ και 46 κράτη της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ). 
 

22 Ιουλίου - Υπογράφεται συνθήκη µε την οποία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
αποκτά περισσότερες εξουσίες σε θέµατα προϋπολογισµού και ιδρύεται το 
Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. Τίθεται σε ισχύ την 1η Ιουνίου 1977. 

1979  7–10 Ιουνίου - Λαµβάνουν χώρα οι πρώτες άµεσες εκλογές για την ανάδειξη των 
410 µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

1981 1 Ιανουαρίου - Η Ελλάδα γίνεται το 10ο κράτος-µέλος της Ευρ. Κοινότητας. 
1984 14–17 Ιουνίου - Πραγµατοποιούνται οι δεύτερες άµεσες εκλογές για το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 
 
 

1985 

7 Ιανουαρίου - Ο Ζακ Ντελόρ αναλαµβάνει Πρόεδρος της Επιτροπής (1985–95). 
 

14 Ιουνίου - Υπογράφεται η Συµφωνία του Σένγκεν σκοπός της οποίας είναι η 
κατάργηση των ελέγχων στα σύνορα των χωρών που είναι µέλη των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων. 

 
1986 

1 Ιανουαρίου - Η Ισπανία και η Πορτογαλία προσχωρούν στην Κοινότητα. 
 

17 και 28 Φεβρουαρίου - Υπογράφεται στο Λουξεµβούργο και στη Χάγη η Ενιαία 
Ευρωπαϊκή Πράξη. Τίθεται σε ισχύ την 1η Ιουλίου 1987. 

 
 
 

1989 

15 και 18 Ιουνίου - Πραγµατοποιούνται οι τρίτες άµεσες εκλογές για το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 
 

9 Νοεµβρίου - Πτώση του Τείχους του Βερολίνου. Τέλος του Ψυχρού Πολέµου 
µεταξύ Ν.Α.Τ.Ο. και Συµφώνου της Βαρσοβίας, τέλος της ιδεολογικής 
σύγκρουσης για την πορεία (καπιταλιστική ή κοµµουνιστική) της Ευρώπης. 

1990 3 Οκτωβρίου - Ενοποίηση Ανατολικής και ∆υτικής Γερµανίας.  
 
 

1991 

9–10 ∆εκεµβρίου - Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Μάαστριχτ εγκρίνει τη 
Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και θέτει τις βάσεις για µια κοινή εξωτερική 
πολιτική και πολιτική ασφάλειας, µια στενότερη συνεργασία σε θέµατα 
δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων, καθώς και για τη δηµιουργία µιας 
οικονοµικής και νοµισµατικής ένωσης, περιλαµβανοµένου του ενιαίου νοµίσµατος. 

1992 7 Φεβρουαρίου - Υπογράφεται στο Μάαστριχτ η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Τίθεται σε ισχύ την 1η Νοεµβρίου 1993. 



1993 1 Ιανουαρίου - ∆ηµιουργία της ενιαίας αγοράς. 
1994 9 και 12 Ιουνίου - Πραγµατοποιούνται οι τέταρτες άµεσες εκλογές για το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 
 
 
 

1995 

1 Ιανουαρίου - Η Αυστρία, η Φινλανδία και η Σουηδία προσχωρούν στην ΕΕ, τα 
µέλη της οποίας αυξάνονται σε 15. Η Νορβηγία παραµένει εκτός ύστερα από 
δηµοψήφισµα στο οποίο η πλειοψηφία των πολιτών ψήφισε κατά της ένταξης. 
 

23 Ιανουαρίου - Αναλαµβάνει καθήκοντα η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή µε Πρόεδρο 
τον Ζακ Σαντέρ (1995-99). 
 

27–28 Νοεµβρίου - Η Ευρωµεσογειακή ∆ιάσκεψη της Βαρκελώνης θεσπίζει 
εταιρική σχέση ανάµεσα στην ΕΕ και τις χώρες της νότιας ακτής της Μεσογείου. 

1997 2 Οκτωβρίου - Υπογράφεται η συνθήκη του Άµστερνταµ. Τίθεται σε ισχύ την 1η 
Μαΐου 1999. 

 
1998 

30 Μαρτίου - Αρχίζει η διαδικασία προσχώρησης των νέων υποψήφιων χωρών. 
Η Κύπρος, η Μάλτα και 10 χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης θα 
συµµετάσχουν σε αυτή τη διαδικασία. 

 
 
 
 

1999 

1 Ιανουαρίου - Έναρξη του τρίτου σταδίου της ΟΝΕ: 11 χώρες της ΕΕ 
υποδέχονται το ευρώ, το οποίο εισάγεται στις χρηµαταγορές και αντικαθιστά τα 
εθνικά νοµίσµατα σε συναλλαγές που δεν περιλαµβάνουν µετρητά. Η Ευρωπαϊκή 
Κεντρική Τράπεζα αναλαµβάνει την ευθύνη για την νοµισµατική πολιτική της ΕΕ. 
Η Ελλάδα θα ακολουθήσει το 2001. 
Λαµβάνουν χώρα οι πέµπτες άµεσες εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 
 

15 Σεπτεµβρίου - Αναλαµβάνει καθήκοντα η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή µε 
Πρόεδρο τον Ροµάνο Πρόντι (1999-2004). 
 

15–16 Οκτωβρίου - Η Σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του Τάµπερε 
αποφασίζει να καταστήσει την ΕΕ χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. 

 
 
 
 

2000 

23–24 Μαρτίου - Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισσαβόνας καθορίζει µια νέα 
στρατηγική για την αύξηση της απασχόλησης στην ΕΕ, τον εκσυγχρονισµό της 
οικονοµίας και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής σε µια Ευρώπη που 
βασίζεται στη γνώση. 
 

7–8 ∆εκεµβρίου - Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Νίκαιας καταλήγει σε απόφαση 
σχετικά µε το κείµενο µιας νέας συνθήκης που τροποποιεί το σύστηµα λήψης 
αποφάσεων στην ΕΕ προκειµένου η Ένωση να είναι έτοιµη για τη διεύρυνση. Οι 
πρόεδροι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου και της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής διακηρύττουν επίσηµα το Χάρτη Θεµελιωδών 
∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 
 
 

2001 

26 Φεβρουαρίου - Υπογράφεται η συνθήκη της Νίκαιας. Τίθεται σε ισχύ την 1η 
Φεβρουαρίου 2003. 
 

14–15 ∆εκεµβρίου - Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Λάακεν. Εγκρίνεται η διακήρυξη 
για το µέλλον της ΕΕ. Ανοίγει το δρόµο για την επόµενη µεγάλη µεταρρύθµιση της 
ΕΕ και για τη δηµιουργία µιας Συνέλευσης που θα καταρτίσει το Ευρ. Σύνταγµα. 

 
 
 

2002 

1 Ιανουαρίου - Τίθενται σε κυκλοφορία χαρτονοµίσµατα και κέρµατα του ευρώ 
στη ζώνη των δώδεκα κρατών µελών. 
 

13 ∆εκεµβρίου - Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Κοπεγχάγης αποφασίζει ότι οι 10 
υποψήφιες χώρες (Κύπρος, Τσεχική ∆ηµοκρατία, Εσθονία, Ουγγαρία, Λετονία, 
Λιθουανία, Μάλτα, Πολωνία, Σλοβακία και Σλοβενία) µπορούν να προσχωρήσουν 
στην ΕΕ την 1η Μαΐου 2004. 

 
 

2003 

10 Ιουλίου - Η Συνέλευση για το Μέλλον της Ευρώπης ολοκληρώνει της εργασίες 
της για το σχέδιο του Ευρωπαϊκού Συντάγµατος. 
4 Οκτωβρίου - Έναρξη διακυβερνητικής διάσκεψης υπεύθυνη για τη σύνταξη της 
Συνταγµατικής Συνθήκης. 



 
 
 
 
 

2004 

1 Μαΐου - Η Κύπρος, η Τσεχική ∆ηµοκρατία, η Εσθονία, η Ουγγαρία, η Λετονία, η 
Λιθουανία, η Μάλτα, η Πολωνία, η Σλοβακία και η Σλοβενία προσχωρούν στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 

10 και 13 Ιουνίου - Λαµβάνουν χώρα οι έκτες άµεσες εκλογές για το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο. 
 

29 Οκτωβρίου - Το Ευρωπαϊκό Σύνταγµα υπογράφεται στη Ρώµη (υποβάλλεται 
σε επικύρωση από τα κράτη µέλη). 
 

22 Νοεµβρίου - Αναλαµβάνει καθήκοντα η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή µε Πρόεδρο 
τον Χοσέ Μανουέλ Μπαρόζο. 

 
 

2005 

29 Μαΐου και 1 Ιουνίου - Οι Γάλλοι ψηφοφόροι απορρίπτουν το Σύνταγµα µε 
δηµοψήφισµα τρεις µέρες αργότερα το απορρίπτουν και οι Ολλανδοί ψηφοφόροι. 
 

3 Οκτωβρίου - Έναρξη ενταξιακών διαπραγµατεύσεων µε την Τουρκία και την 
Κροατία. 

2007 1 Ιανουαρίου - Η Βουλγαρία και η Ρουµανία προσχωρούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Η Σλοβενία υποδέχεται το ευρώ. 

2008 1 Ιανουαρίου - η Μάλτα και η Κύπρος υιοθετούν το ευρώ 
12 ∆εκεµβρίου - Η Ελβετία προσχωρεί στον χώρο Σένγκεν 

2009 1 Ιανουαρίου - Η Σλοβακία υιοθετεί το ευρώ 
 


