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ΕΠΙΣΚΌΠΗΣΗ

Οι πολίτες της ΕΕ έχουν το 
δικαίωμα να συμμετέχουν στον 
δημοκρατικό βίο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Οι Ευρωπαίοι έχουν στη 
διάθεσή τους πολλούς τρόπους 
για να ασκήσουν αυτό το δικαίωμα 
(π.χ. αναφορά στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, συμμετοχή σε 
δημόσιες διαβουλεύσεις, 
καταγγελία στον Ευρωπαίο 
Διαμεσολαβητή, κ.λπ). Ωστόσο, 
η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία 
Πολιτών παραμένει ένα μοναδικό 
στο είδος του εργαλείο συμμετοχής 
στον καθορισμό της ατζέντας των 
οργάνων της ΕΕ.

Αφότου ξεκίνησε η λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας 
Πολιτών το 2012, έχουν 
καταχωριστεί περίπου 
50 πρωτοβουλίες από τις οποίες 
- μέχρι τα τέλη του 2017 - 
οι τέσσερις μόνο επέτυχαν να 
συγκεντρώσουν τις απαιτούμενες 
1 εκατομμύριο υπογραφές. Από 
την εμπειρία που αποκτήθηκε, 
φαίνεται ότι η προετοιμασία είναι 
ένα από τα σημαντικότερα στάδια 
της όλης διαδικασίας. 

Οι οδηγίες αυτές περιέχουν πηγές 
που μπορούν να χρησιμοποιούν οι 
διοργανωτές καθώς και συμβουλές 
για το πώς να βρίσκουν τους 
κατάλληλους εταίρους και να 
δημιουργούν ισχυρές συμμαχίες.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά 
με την εκστρατεία υποστήριξης 
μιας Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας 
Πολιτών θα βρείτε στις οδηγίες 
και συγκεκριμένα στην ενότητα 
Πώς να προετοιμάζετε και να 
διεξάγετε εκστρατείες.

Η επιτροπή πολιτών, 
η κεντρική ομάδα

Η επιτροπή πολιτών, που θεωρείται 
ο επίσημος διοργανωτής της 
πρωτοβουλίας,  πρέπει να 
αποτελείται από τουλάχιστον 
εφτά πολίτες της ΕΕ σε ηλικία που 
τους παρέχει δικαίωμα ψήφου 
στις εκλογές του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, οι οποίοι κατοικούν 
σε τουλάχιστον εφτά διαφορετικά 
κράτη μέλη της ΕΕ (δεν έχει 
σημασία η ιθαγένειά τους αλλά 
ο τόπος κατοικίας τους).

Τα πρόσωπα επικοινωνίας - 
ένας εκπρόσωπος και ένας 
αναπληρωτής - που θα οριστούν 
μεταξύ των μελών της επιτροπής 
πολιτών, θα συνομιλούν εξ 
ονόματός της και θα συνεργάζονται 
με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
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Συμβουλές

űű Χρησιμοποιήστε την 
ενότητα CONNECT του 
φόρουμ της Ευρωπαϊκής 
Πρωτοβουλίας Πολιτών.

űű Επιλέξτε αξιόπιστα και 
έμπειρα άτομα ως μέλη 
της επιτροπής πολιτών.

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/alternative-ways-eu?lg=el
https://collab.ec.europa.eu/wiki/eci/download/attachments/11568670/guidance_how_to_campaign_EN.pdf
https://collab.ec.europa.eu/wiki/eci/download/attachments/11568670/guidance_how_to_campaign_EN.pdf
https://collab.ec.europa.eu/wiki/eci/display/ECI/Connect


ΕΤΑΙΡΌΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΌΠΗΣ 
ΠΌΛΙΤΏΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ

Εταίροι της πρωτοβουλίας είναι 
τα άτομα και οι οργανώσεις που 
θα διαδώσουν και θα διευρύνουν 
τα μηνύματά σας ώστε να σας 
βοηθήσουν στην προβολή της 
εκστρατείας σας και να πείσουν 
περισσότερα άτομα να υπογράψουν 
δήλωση υποστήριξης.

Παρότι οι διοργανωτές θα 
έχουν ήδη στενούς δεσμούς με 
ορισμένους από αυτούς τους 
εταίρους, θα πρέπει να βρεθούν 
και άλλοι. Για τον σκοπό αυτό, η 
επιτροπή πολιτών θα πρέπει να 
ελέγχει διεξοδικά τις παρακάτω 
κατηγορίες για να εντοπίζει 
ενδεχόμενους υποστηρικτές σε 
τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και 
ευρωπαϊκό επίπεδο: 

űű μεσάζοντες – οργανώσεις που 
αντιμετωπίζουν ευνοϊκά στο 
θέμα της πρωτοβουλίας, όπως 
συνδικάτα, ΜΚΟ, ενώσεις, κ.λπ.

űű χορηγοί – ορισμένοι 
μεσάζοντες που ενδεχομένως 
επιθυμούν να στηρίξουν την 
εκστρατεία (με κονδύλια ή μέσω 
«ευγενούς» υποστήριξης)· ίσως 
επίσης επιθυμείτε να αποταθείτε 
σε σχετικά ευαγή ιδρύματα

űű διαμορφωτές κοινής 
γνώμης – πολιτικοί, 
δημοσιογράφοι και 
«δημοσιότητες» που επιθυμούν 
να στηρίξουν την πρωτοβουλία 
σας μπορούν να αυξήσουν 
θεαματικά τη συγκέντρωση 
υπογραφών και ταυτόχρονα να 
κάνουν την πρωτοβουλία σας 
ευρύτερα γνωστή

űű εθελοντές - οι διαδικτυακές 
κοινότητες που ακολουθούν 
τους διοργανωτές και τις 
οργανώσεις εταίρους ή που 
συσπειρώνονται γύρω από 
συγκεκριμένες πρωτοβουλίες 
είναι σημαντική πηγή 
προσέλκυσης εθελοντών οι 
οποίοι θα βοηθήσουν στη 
διάδοση των μηνυμάτων της 
εκστρατείας στις εν λόγω 
κοινότητες, τόσο στο διαδίκτυο 
όσο και εκτός αυτού, καθώς και 
στη συγκέντρωση υπογραφών.
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Παρακάτω θα βρείτε μερικές 
συμβουλές που θα πρέπει να 
τηρείτε όταν επικοινωνείτε 
με δυνητικό εταίρο:

1.  αναζητήστε οργανώσεις 
σε άλλα κράτη μέλη 
που έχουν τα ίδια 
συμφέροντα με εσάς 

2.  κανονίστε μία συνάντηση/
μια τηλεφωνική 
επικοινωνία το 
συντομότερο δυνατό

3.  εξηγήστε την 
πρωτοβουλία σας και πώς 
μπορεί να συνεισφέρει σε 
αυτή ο δυνητικός εταίρος

4.  αν δεν υπάρχει προθυμία 
για βοήθεια, ζητήστε να 
σας συστήσουν άλλους 
που ενδεχομένως 
ενδιαφέρονται.

Βρείτε εταίρους πριν 
να ξεκινήσετε την 
πρωτοβουλία σας! 
Η εκστρατεία βρίσκεται 
σε σωστό δρόμο αν οι 
εταίροι σας είναι ...

űű πολυάριθμοι

űű διαφορετικοί μεταξύ τους

űű δραστήριοι

űű κατανεμημένοι σε όλη 
την ΕΕ.
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Συμβουλές

űű Χρησιμοποιήστε το φόρουμ της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας 
Πολιτών για να αναζητήσετε εταίρους που θα υποστηρίξουν 
την εκστρατεία σας.
űű Ζητήστε επίσημες επιστολές υποστήριξης από όσο το δυνατό 
περισσότερους εταίρους. Όλοι μαζί θα αποτελέσουν τον πυρήνα 
ανταλλαγής και διάδοσης των μηνυμάτων της εκστρατείας σας.
űű Οι ευρωπαϊκές ΜΚΟ και ενώσεις έχουν στη διάθεσή τους 
συνήθως πολλούς πόρους καθώς και αναπτυγμένα συστήματα 
και δίκτυα επικοινωνίας. Χρησιμοποιήστε τις!
űű Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχουν πολλές 
διασυνδέσεις στις Βρυξέλλες και μπορούν να διευκολύνουν 
τις επαφές σας. Επικοινωνήστε μαζί τους! 
űű Χρησιμοποιήστε τα δικά σας δίκτυα γνωριμιών για να βρείτε 
και άλλους εταίρους: συγγενείς, φίλους, γνωριμίες, γείτονες, 
συναδέλφους, παλιούς συμμαθητές ή συμφοιτητές κ.λπ.
űű Δραστηριοποιηθείτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
(Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, κ.λπ.) για να αυξήσετε 
σημαντικά τις πιθανότητες εξεύρεσης δυνητικών εταίρων.
űű Εστιάστε την εκστρατεία στις χώρες όπου το θέμα της 
πρωτοβουλίας έχει πολλούς υποστηρικτές.
űű Οι εταίροι θα έχουν διαφορετικούς λόγους να υποστηρίξουν 
την πρωτοβουλία, γι΄ αυτό βεβαιωθείτε ότι όλοι έχουν ένα κοινό 
συμφέρον: την επιτυχία της πρωτοβουλίας σας!



ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΏΝ

Μητρώο 
Διαφάνεια της ΕΕ

Το Μητρώο Διαφάνειας είναι 
ένα προαιρετικό μητρώο 
καταχώρισης οργανώσεων που 
προσπαθούν να επηρεάσουν τη 
διαμόρφωση των πολιτικών της 
ΕΕ και των οργάνων της.  

Σε αυτή τη βάση δεδομένων 
μπορεί να βρει κανείς κάθε είδους 
οργάνωση, από ιδιωτικές εταιρείες, 
κλαδικές ενώσεις και συμβού-
λους ΜΚΟ, μέχρι οργανισμούς, 
ομάδες προβληματισμού, ερευ-
νητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα 
και δημοτικές αρχές. Περίπου 
12.000 εγγεγραμμένοι ανταλλάσ-
σουν πληροφορίες σχετικά με τους 
ιστότοπους, τα στοιχεία επικοινω-
νίας, τους στόχους, τις συγκεκριμέ-
νες δραστηριότητες, το προσωπικό, 
τον προϋπολογισμό και τους τομείς 
ενδιαφερόντων τους. 

Η γενική αναζήτηση γίνεται χρησι-
μοποιώντας λέξεις κλειδιά όπως, 
«περιβάλλον», «προστασία δεδομέ-
νων», «εμπόριο»,  «καταναλωτές», 
«νεολαία», «μεταφορές» ή «φορολο-
γία». Εξειδικευμένη αναζήτηση μπο-
ρεί επίσης να γίνει από την καρτέλα 
«Αναφορά δεδομένων». Από πάνω 
προς τα κάτω, οι κατηγορίες ανα-
ζήτησης καλύπτουν τμήμα ή είδος 
οργάνωσης, έδρα, επίπεδο ενδια-
φέροντος (ευρωπαϊκό, παγκόσμιο, 
εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό), 
τομείς ενδιαφερόντων, κ.λπ.
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Άλλοι χρήσιμοι ιστότοποι για αναζήτηση εταίρων:

•  Ngonorway.org – Search for partners, με πληροφορίες 
για εταίρους σε 16 διαφορετικά κράτη μέλη της ΕΕ.

•  NGOPartnership.org, για να βρείτε ΜΚΟ εταίρους σε όλη 
την Ευρώπη.

•  Ideal-ist Partner Search, που είναι ένα διεθνές δίκτυο ΤΠΕ.

Περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά με πώς οι τέσσερις 
επιτυχημένες πρωτοβουλίες 
αναζήτησαν εταίρους, θα 
βρείτε στα ενημερωτικά 
δελτία των επιτυχημένων 
ιστοριών:

 ű One of us 
(Ένας από εμάς)

 ű Right2Water 
(Δικαίωμα στο νερό)

 ű Stop glyphosate 
(Απαγόρευση της 
γλυφοσάτης)

 ű Stop vivisection 
(Σταματήστε τη ζωοτομία)
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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.

http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do?locale=el#el
https://partners.ngonorway.org/search.php
http://ngopartnership.org/
http://old.ideal-ist.eu/partner-search/pssearch
https://collab.ec.europa.eu/wiki/eci/download/attachments/11568670/SEC-17-001_success_story_one_of_us_01_EL.pdf
https://collab.ec.europa.eu/wiki/eci/download/attachments/11568670/SEC-17-001_success_story_right2water_EL.pdf
https://collab.ec.europa.eu/wiki/eci/download/attachments/11568670/SEC-17-001_success_story_stop_glyphosate_EL.pdf
https://collab.ec.europa.eu/wiki/eci/download/attachments/11568670/SEC-17-001_success_story_stop_vivisection_EL.pdf

