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OVERVIEW

Μόλις η Επιτροπή καταχωρίσει 
επίσημα την πρωτοβουλία 
σας, μπορείτε να ξεκινήσετε 
τη συγκέντρωση δηλώσεων 
υποστήριξης (υπογραφές) από 
πολίτες της ΕΕ. 

Στόχος είναι να συγκεντρωθούν 
τουλάχιστον 1 εκατομμύριο 
υπογραφές, και μάλιστα ένας 
ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός 
σε τουλάχιστον εφτά κράτη μέλη, 
εντός της 12μηνης περιόδου 
που ξεκινά από την ημέρα 
καταχώρισης της πρωτοβουλίας. 
Οι δηλώσεις υποστήριξης μπορούν 
να συγκεντρωθούν σε έντυπα σε 
χαρτί ή/και επιγραμμικά. 

Οι υπογράφοντες πρέπει να είναι 
πολίτες της ΕΕ (κρατών μελών) 
σε ηλικία που τους παρέχει 
δικαίωμα ψήφου στις εκλογές 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
(18 ετών, με εξαίρεση την Αυστρία 
όπου η ηλικία για δικαίωμα ψήφου 
είναι τα 16 έτη).

Έντυπα δήλωσης 
υποστήριξης

Ως διοργανωτής μιας 
πρωτοβουλίας, πρέπει να 
χρησιμοποιείτε συγκεκριμένα 
έντυπα σύμφωνα με τα 
υποδείγματα δηλώσεων 
υποστήριξης τα οποία 
εμφανίζονται  στο παράρτημα 
III του κανονισμού για την 
Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία 
Πολιτών, και τα οποία περιέχουν 
όλες τις απαιτούμενες 
πληροφορίες σχετικά με την 
προτεινόμενη πρωτοβουλία. Οι 
πληροφορίες αυτές πρέπει να 
είναι ίδιες με τις πληροφορίες 
που δημοσιεύονται σχετικά με 
τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία 
στην ιστοσελίδα του επίσημου 
μητρώου της Ευρωπαϊκής 
Πρωτοβουλίας Πολιτών.

Κανόνες σχετικά με 
τις γλώσσες

Οι διοργανωτές μπορούν να 
συγκεντρώνουν δηλώσεις 
υποστήριξης σε οποιοδήποτε 
κράτος μέλος και σε οποιαδήποτε 
επίσημη γλώσσα της ΕΕ.

Ωστόσο, οι πληροφορίες για την 
προτεινόμενη πρωτοβουλία, οι 
οποίες παρέχονται στο έντυπο 
(σημεία 5 έως 7 στο παράρτημα 
III του κανονισμού), πρέπει 
να γράφονται σε μία από τις 
γλώσσες στις οποίες δημοσιεύεται 
η προτεινόμενη πρωτοβουλία 
στον ιστότοπο του επίσημου 
μητρώου. Για παράδειγμα, αν 
μια προτεινόμενη πρωτοβουλία 
υπάρχει σε αυτόν τον ιστότοπο 
μόνο στα αγγλικά,  τότε το 
κείμενο της πρωτοβουλίας στο 
έντυπο συγκέντρωσης δηλώσεων 
υποστήριξης μπορεί να είναι μόνο 
στα αγγλικά.

Οι ονομασίες των πεδίων στο 
έντυπο μπορούν να είναι σε 
οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα 
της ΕΕ.
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Απαιτήσεις παροχής 
δεδομένων 

Οι πολίτες που επιθυμούν να 
υπογράψουν μια πρωτοβουλία 
οφείλουν να παρέχουν ορισμένα 
προσωπικά δεδομένα στα 
σχετικά έντυπα - τα δεδομένα 
που περιέχουν αυτά τα έντυπα 
διαφέρουν ανάλογα με το 
κράτος μέλος.

Κατά την υπογραφή μιας 
πρωτοβουλίας, το είδος των 
δεδομένων που οφείλουν να 
παρέχουν οι πολίτες εξαρτάται 
από το κράτος μέλος από το οποίο 
αυτοί προέρχονται (υπήκοοι ή/
κάτοικοι). Ορισμένα κράτη μέλη 
επαληθεύουν τα δεδομένα είτε 
των υπηκόων είτε των κατοίκων, 
ενώ άλλα επαληθεύουν τα 
δεδομένα και των δύο κατηγοριών. 
Οι αρμόδιες αρχές είναι 
υπεύθυνες για την επαλήθευση 
της γνησιότητας των δηλώσεων 
υποστήριξης που έχουν ληφθεί από 
τους υπογράφοντες καθώς και για 
την πιστοποίηση του αριθμού των 
έγκυρων δηλώσεων υποστήριξης 
που συγκεντρώνονται σε κάθε 
χώρα (οι διοργανωτές οφείλουν να 
συγκεντρώσουν έναν συγκεκριμένο 
αριθμό υπογραφών σε τουλάχιστον 
εφτά κράτη μέλη της ΕΕ). Ως 
εκ τούτου, τα δεδομένα που 
ζητούνται κάθε φορά είναι αυτά 
που κάθε κράτος μέλος θεωρεί 

αναγκαία για να επαληθεύσει μία 
δήλωση υποστήριξης. 

Λόγω των διαφορετικών 
απαιτήσεων που ισχύουν στις 
διάφορες χώρες της ΕΕ, η διαδικασία 
συγκέντρωσης των δηλώσεων 
υποστήριξης μπορεί να γίνει 
πολύπλοκη. Ως διοργανωτής, μην 
ξεχνάτε τα εξής:

1.  Να εκπαιδεύετε τους 
συνεργάτες σας που σας 
βοηθούν στη συγκέντρωση 
δηλώσεων υποστήριξης - 
βεβαιωθείτε ότι γνωρίζουν 
όλους τους κανόνες σχετικά 
με τις διάφορες απαιτήσεις 
και με το πότε μια υπογραφή 
θεωρείται έγκυρη.

2.  Να συγκεντρώνετε πάντα 
πάνω από 1 εκατομμύριο 
υπογραφές, π.χ. ένα 10 % 
επιπλέον, για το ενδεχόμενο 
να κριθούν μερικές ως 
μη έγκυρες.

Παρότι, σύμφωνα με τον 
κανονισμό για την Ευρωπαϊκή 
Πρωτοβουλία Πολιτών, ζητείται 
από  τους διοργανωτές και 
τις αρμόδιες εθνικές αρχές 
να διασφαλίζουν την πλήρη 
προστασία των δεδομένων, 
πρέπει να λαμβάνετε υπόψη 
ότι τα έντυπα, είτε επιγραμμικά 
είτε σε χαρτί, μπορεί να 

αποθαρρύνουν τους πολίτες λόγω 
των προσωπικών δεδομένων 
που οφείλουν να δώσουν πριν 
υπογράψουν μια πρωτοβουλία. Σε 
μερικές χώρες, οι υπογράφοντες 
ίσως είναι απρόθυμοι να δώσουν 
όλα τα απαιτούμενα προσωπικά 
τους δεδομένα, επειδή ανησυχούν 
ότι θα γίνει κακόβουλη χρήση 
τους ή ακόμη και ότι αυτά 
θα πωληθούν.

Κατά τη συγκέντρωση δηλώσεων 
υποστήριξης:

1.  Βεβαιωθείτε ότι οι πολίτες 
γνωρίζουν πόσο σοβαρά 
λαμβάνεται υπόψη η 
προστασία των προσωπικών 
τους δεδομένων, π.χ. 
ενημερώνοντάς τους για τους 
κανόνες περί προστασίας 
δεδομένων και για το ότι το 
επιγραμμικό σύστημα είναι 
ασφαλές και πιστοποιημένο.

2.  Εξηγήστε στους πολίτες 
πόσο σημαντικό είναι να 
συμπληρωθεί όλο το έντυπο - 
αν παραλείψουν πληροφορίες 
στη δήλωση υποστήριξης, αυτή 
δεν θα γίνει δεκτή.

Περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά με την προστασία 
δεδομένων.
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ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΥΠΌΓΡΑΦΩΝ ΣΕ ΧΑΡΤΙ

Οι διοργανωτές της πρωτοβουλίας 
πρέπει να εστιάσουν στη 
συγκέντρωση υπογραφών όχι μόνο 
επιγραμμικά αλλά και σε χαρτί. 
Έχει παρατηρηθεί ότι ορισμένες 
πρωτοβουλίες συγκέντρωσαν 
μεγάλους αριθμούς δηλώσεων 
υποστήριξης χάρη στην απευθείας 
επικοινωνία με το κοινό.

Παρότι ο αποτελεσματικότερος 
τρόπος υπογραφής είναι 
επιγραμμικά, σε ορισμένες 
περιπτώσεις ο μόνος τρόπος 
επαφής με ορισμένους 
υπογράφοντες είναι κατά τη 
διάρκεια εκδηλώσεων και 
συνεδρίων ή απευθείας στα 
γραφεία των οργανώσεων 
υποστήριξης. Επίσης, μπορείτε 
να ξεκινήσετε τη συγκέντρωση 
υπογραφών σε χαρτί αν το 
επιγραμμικό σας σύστημα δεν 
είναι έτοιμο ή παρουσιάζει 
τεχνικά προβλήματα.

Παρακάτω θα βρείτε τέσσερις 
συστάσεις για τη συγκέντρωση 
υπογραφών σε χαρτί:

Χρησιμοποιήστε το 
σωστό έντυπο

Για τη συγκέντρωση δηλώσεων 
υποστήριξης σε χαρτί, βεβαιωθείτε 
ότι χρησιμοποιείτε τα σωστά έντυπα 
ανάλογα με το κράτος μέλος από το 
οποίο προέρχονται οι υπογράφοντες 
(χώρα ιθαγένειας ή χώρα κατοικίας, 
ανάλογα με το κράτος μέλος). 
Υπάρχουν δύο τρόποι για να είστε 
βέβαιοι ότι χρησιμοποιείτε το 
σωστό έντυπο: (1) μπορείτε να 
λάβετε τα έντυπα απευθείας είτε 
από το μέρος Α είτε το μέρος Β του 
παραρτήματος ΙΙΙ του κανονισμού 
και να τα προσυμπληρώσετε 
προτού τα δώσετε στους πολίτες, 
ή (2) μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 
τα ειδικά για κάθε χώρα έντυπα τα 
οποία θα βρείτε στον «λογαριασμό 
διοργανωτή» στον ιστότοπο 
της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας 
Πολιτών. Τηλεφορτώστε αυτά 
τα προσυμπληρωμένα έντυπα 
επιλέγοντας τη χώρα, ώστε 
να περιλαμβάνονται μόνο τα 
απαιτούμενα πεδία, τη γλώσσα 
των πεδίων του εντύπου καθώς 
και τη γλώσσα του περιεχομένου 
της πρωτοβουλίας.

Σας συνιστούμε να κάνετε χρήση 
της δεύτερης επιλογής, καθώς 
τα προσυμπληρωμένα έντυπα 
σάς δίνουν τη δυνατότητα να 
καταλαβαίνετε ποια προσωπικά 
δεδομένα πρέπει να δίνουν οι 
πολίτες από διάφορα κράτη 
μέλη όταν υπογράφουν την 
πρωτοβουλία σας. 

Σε κάθε έντυπο αναγράφεται 
το κράτος μέλος στο οποίο θα 
σταλεί αυτό για επαλήθευση· και 
μην ξεχνάτε ότι: μόνο πολίτες 
από αυτό το κράτος μέλος 
μπορούν να χρησιμοποιήσουν 
το συγκεκριμένο έντυπο για να 
υπογράψουν μια πρωτοβουλία!
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Ετοιμάστε δικά σας 
έντυπα με οδηγίες

Δεδομένου ότι τα έντυπα σε 
χαρτί μπορεί να αποδειχτούν 
δύσχρηστα για τους 
υπογράφοντες, πρέπει να βρείτε 
τρόπους για να καθοδηγείτε 
με σαφήνεια τους πολίτες 
ώστε αυτοί να συμπληρώνουν 
σωστά το έντυπο, χωρίς να 
παραλείπουν πληροφορίες που 
θα οδηγούσαν στην ακύρωση της 
υπογραφής τους. 

Για παράδειγμα, μπορείτε να 
προσθέσετε στην πίσω πλευρά 
του εντύπου μια μονοσέλιδη 
περίληψη με πληροφορίες για το 
θέμα της πρωτοβουλίας, οδηγίες 

για την υπογραφή καθώς και 
τη διεύθυνση αποστολής των 
υπογεγραμμένων εντύπων. 
Η εκτύπωση σε διπλή όψη σάς 
δίνει τη δυνατότητα να έχετε από 
τη μια όψη την περιγραφή της 
πρωτοβουλίας και από την άλλη 
το έντυπο υποστήριξης.

Τρεις συμβουλές για 
να αποφύγετε τις μη 
έγκυρες υπογραφές

Οι διοργανωτές πρέπει να 
προσέχουν τρία πράγματα για 
να είναι έγκυρο το έντυπο: 

űű Να χρησιμοποιούνται 
ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα.

űű Να συμπληρώνονται 
όλες οι στήλες αν 
επιλέγονται εξατομικευμένα 
έντυπα. Διαφορετικά, να 
συμπληρώνονται οι στήλες 
που απαιτούνται. 

űű Να ορίζεται πόσα άτομα 
μπορούν να συμπληρώσουν 
το έντυπο.

Συμβουλές 

Οι διάφορες εκδηλώσεις προσφέρουν μοναδική ευκαιρία για 
συγκέντρωση δηλώσεων υποστήριξης της πρωτοβουλίας σας. 
Δείτε μερικές συμβουλές για να συγκεντρώσετε όσο το δυνατόν 
περισσότερες υπογραφές σε χαρτί κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων:

űű  Εντοπίστε ένα συγκεκριμένο μέρος στον χώρο της εκδήλωσης, 
όπου τα μέλη της επιτροπής διοργάνωσης θα μπορούν 
απερίσπαστα να βοηθούν τους πολίτες να συμπληρώνουν 
σωστά το έντυπο σε χαρτί.

űű Εκτυπώστε αφίσα σε μέγεθος A3 για να προσελκύσετε την 
προσοχή των πολιτών, καθώς και ένα υπόδειγμα του εντύπου 
για να δείχνετε στους πολίτες πώς να υποστηρίξουν την 
πρωτοβουλία σας.

űű Βεβαιωθείτε ότι έχετε φυλάξει τα συμπληρωμένα έντυπα σε 
ασφαλές μέρος (π.χ. κλειδωμένο συρτάρι).

űű Τυπώστε κάρτες τις οποίες θα δίνετε σε όσους ενδιαφέρονται 
για την πρωτοβουλία σας αλλά επιθυμούν να υπογράψουν 
δήλωση υποστήριξης κάποια άλλη στιγμή.



ΕΠΙΓΡΑΜΜΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΥΠΌΓΡΑΦΩΝ

Όι  δηλώσεις υποστήριξης συ-
γκεντρώνονται κατά κύριο λόγο 
επιγραμμικά. Η δημιουργία αξι-
όπιστου επιγραμμικού συστήμα-
τος συγκέντρωσης υπογραφών 
έχει καθοριστική σημασία για 
την επιτυχία μιας πρωτοβουλίας.

Οι διοργανωτές που επιθυμούν να 
συγκεντρώσουν δηλώσεις υπο-
στήριξης επιγραμμικά θα πρέπει να 
δημιουργήσουν ένα επιγραμμικό 
σύστημα συγκέντρωσης, προ-
σβάσιμο από τον ιστότοπό τους, 
το οποίο θα πληροί τα κατάλληλα 
χαρακτηριστικά ασφαλείας και 
τεχνικά χαρακτηριστικά, σύμ-
φωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 
4 του κανονισμού σχετικά με την 
πρωτοβουλία πολιτών καθώς και 
τις λεπτομερείς τεχνικές προδι-
αγραφές σύμφωνα με τον ειδικό 
κανονισμό (εκτελεστικός κανο-
νισμός της Επιτροπής (ΕΕ) αριθ. 
1179/2011). 

Οι απαιτήσεις αυτές διασφαλίζουν 
ότι τα δεδομένα των πολιτών 
συγκεντρώνονται και φυλάσσονται 
στο σύστημα με ασφάλεια. 

Ως διοργανωτής, πρέπει να 
διαθέτετε επιγραμμικό σύστημα 
συγκέντρωσης ικανό να 
εξασφαλίζει ότι:

1.  Μόνον άνθρωποι (όχι 
υπολογιστές) μπορούν 
να υποβάλουν έντυπο 
δήλωσης υποστήριξης. 

2.  Τα δεδομένα που παρέχονται 
επιγραμμικά συγκεντρώνονται 
και αποθηκεύονται 
με ασφάλεια. 

3.  3Οι δηλώσεις υποστήριξης 
μπορούν να γίνουν σε έντυπο 
σύμφωνο με τα υποδείγματα 
που περιέχονται στο παράρτημα 
ΙΙΙ του κανονισμού. 

Μπορείτε να δημιουργήσετε το 
σύστημα χρησιμοποιώντας το 
δωρεάν λογισμικό της Επιτροπής ή 
άλλο λογισμικό της επιλογής σας. 

Πλεονεκτήματα της χρήσης 
του λογισμικού επιγραμμικού 
συστήματος συγκέντρωσης 
και της υπηρεσίας φιλοξενίας 
της Επιτροπής:

1.  Δωρεάν και ανοικτή πηγή - 
πληροί ήδη όλες τις σχετικές 
απαιτήσεις. 

2.  Δωρεάν υπηρεσίες φιλοξενίας 
στους εξυπηρετητές της 
Επιτροπής στο Λουξεμβούργο.

3.  Τεχνική υποστήριξη και 
εκπαίδευση παρεχόμενη από 
την Επιτροπή.

4.  Απλούστερη και ευκολότερη 
διαδικασία πιστοποίησης.

Ωστόσο, έχετε υπόψη σας τα εξής:

1.  Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε 
την υπηρεσία φιλοξενίας 
της Επιτροπής, δεν μπορείτε 
να ξεκινήσετε τη διαδικασία 
δημιουργίας του επιγραμμικού 
συστήματος συγκέντρωσης πριν 
να ζητήσετε την καταχώριση της 
πρωτοβουλίας σας και να λάβετε 
επιβεβαίωση της καταχώρισης.

2.  Το λογισμικό σάς παρέχει τη 
δυνατότητα να εξατομικεύσετε 
ορισμένα χαρακτηριστικά (π.χ. 
λογότυπο, χρώμα φόντου, 
συνδέσμους προς μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης κ.λπ.) αλλά 
δεν μπορείτε να προσθέσετε 
άλλα χαρακτηριστικά (π.χ. 
δεν μπορείτε να φυλάσσετε 
τα στοιχεία επικοινωνίας των 
υπογραφόντων ως μέρος της 
προτεινόμενης λύσης - ωστόσο, 
μπορείτε να κατευθύνετε τους 

3

Τρία βήματα για τη συγκέντρωση επιγραμμικών δηλώσεων 
υποστήριξης από τους διοργανωτές:

1.  Επιλέξτε λογισμικό (μία επιλογή είναι να χρησιμοποιήσετε το 
δωρεάν λογισμικό της Επιτροπής).

2.  Βρείτε έναν πάροχο υπηρεσιών που θα φιλοξενήσει το σύστημα 
(η Επιτροπή προσφέρει επίσης αυτή την υπηρεσία δωρεάν 
αν χρησιμοποιείτε το λογισμικό της) - τα δεδομένα πρέπει να 
αποθηκεύονται στην επικράτεια ενός κράτους μέλους της ΕΕ.

3.  Λάβετε πιστοποίηση του επιγραμμικού συστήματος 
συγκέντρωσης από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο 
οποίο θα αποθηκευτούν τα δεδομένα.

7

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/prepare-system?lg=el
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/prepare-system?lg=el
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/prepare-system?lg=el
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/prepare-system?lg=el
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02011R0211-20150728&from=EL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02011R0211-20150728&from=EL
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:301:0003:0009:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:301:0003:0009:EL:PDF
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Οι πληροφορίες που παρέχονται είναι αντικειμενικές και δεν πρέπει να θεωρείται ότι απηχούν απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή οποιουδήποτε άλλου 
ενωσιακού ή εθνικού θεσμικού οργάνου. Η Επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται εδώ.

υπογράφοντες στον ιστότοπό 
σας όπου έχετε τη δυνατότητα 
να συγκεντρώνετε τέτοια 
στοιχεία εφόσον τηρείτε την 
ισχύουσα νομοθεσία περί 
προστασίας δεδομένων).

Βλέπε επίδειξη του λογισμικού 
της Επιτροπής.

Η χρήση ιδιωτικού λογισμικού 
και/ή ιδιωτικής υπηρεσίας 
φιλοξενίας μπορεί να σας 
προσφέρει μεγαλύτερη 
ευελιξία (όσον αφορά τον 
χρόνο της προετοιμασίας σας και 
πρόσθετα χαρακτηριστικά) αλλά 
προϋποθέτει σημαντικότερους 
ανθρώπινους και 
οικονομικούς πόρους. 

Χρειάζονται επιπλέον προσπάθειες 
για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια 
και η τήρηση του κανονισμού, ενώ 
μπορεί να αποδειχτεί περισσότερο 
δύσκολη και χρονοβόρα η διαδικασία 
πιστοποίησης από τις αρχές.

Πιστοποίηση του 
επιγραμμικού 
σας συστήματος 
συγκέντρωσης

Μόλις δημιουργηθεί το επιγραμμικό 
σύστημα συγκέντρωσης, πρέπει 
να  ζητήσετε την πιστοποίησή 
του από αρμόδια αρχή στη χώρα 
της ΕΕ όπου θα αποθηκευτούν 
τα δεδομένα. 

Μπορείτε να λάβετε πιστοποίηση 
πριν ή μετά την καταχώριση  
της προτεινόμενης πρωτοβουλίας 
σας. Ωστόσο,  προτού ξεκινήσετε 
την επιγραμμική συγκέντρωση 
υπογραφών, πρέπει να έχετε 
λάβει το πιστοποιητικό από την 
αρμόδια εθνική αρχή και την 
επιβεβαίωση της καταχώρισης της 
πρωτοβουλίας από την Επιτροπή.

Η πιστοποίηση είναι 
υποχρεωτική ακόμη κι αν 
χρησιμοποιείτε λογισμικό και 
εξυπηρετητές της Επιτροπής! 
Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, 
η διαδικασία πιστοποίησης 
είναι ευκολότερη και 
η Επιτροπή θα σας βοηθήσει.

Η διαδικασία πιστοποίησης 
μπορεί να διαφέρει σε κάθε 
κράτος μέλος και θα εξαρτάται 
επίσης από το λογισμικό που 
χρησιμοποιείτε και από τον 
πάροχο φιλοξενίας του λογισμικού 
σας. Η επαλήθευση μπορεί να 

περιλαμβάνει δοκιμές ευπάθειας 
και/ή διείσδυσης, ή ακόμη 
και επιτόπιους ελέγχους αν 
κριθεί αναγκαίο. 

Δεδομένου ότι οι εθνικές αρχές 
μπορεί να χρειαστούν μέχρι και 
έναν μήνα για την πιστοποίηση 
του συστήματος, πρέπει να 
ξεκινήσετε τον σχεδιασμό της 
δημιουργίας του επιγραμμικού 
σας συστήματος συγκέντρωσης 
πολύ πριν από την επίσημη 
καταχώριση της πρωτοβουλίας 
σας. Μπορείτε να κάνετε δοκιμές 
του λογισμικού επιγραμμικής 
συγκέντρωσης της Επιτροπής σε 
λειτουργία εκτός σύνδεσης, πριν 
από την επίσημη καταχώριση 
της πρωτοβουλίας.

Για να ζητήσετε πιστοποίηση, 
πρέπει να παρουσιάσετε τα 
κατάλληλα δικαιολογητικά στην 
αρμόδια αρχή. Παρότι οι απαιτήσεις 
που πρέπει να πληρούν τα 
συστήματα είναι κοινές σε όλη την 
ΕΕ, τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα 
να αποφασίζουν τα ίδια πώς θα 
επαληθεύσουν τη συμμόρφωση 
των συστημάτων. 

Έχετε υπόψη ότι μόλις λάβετε 
την πιστοποίηση, πρέπει να 
δημοσιεύσετε αντίγραφό της 
στον ιστότοπό σας.

https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/ECI-OCT-2/public/#/
https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/ECI-OCT-2/public/#/
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/useful-documents?lg=el

