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1
Επισκόπηση

Η	Ευρωπαϊκή	Πρωτοβουλία	Πολιτών	δίνει	στους	πολίτες	της	ΕΕ	τη	μοναδική	ευκαιρία	να	διαμορφώσουν	τις	
ευρωπαϊκές	πολιτικές	ζητώντας	από	την	Ευρωπαϊκή	Επιτροπή	(στο	εξής:	η	Επιτροπή)	να	προτείνει	νομοθεσία	
για	ένα	θέμα	που	εμπίπτει	στην	αρμοδιότητά	της.	Για	να	εγγραφεί	μια	πρωτοβουλία	στην	ημερήσια	διάταξη	της	
Επιτροπής,	οι	διοργανωτές	της	πρέπει	να	συγκεντρώσουν	δηλώσεις	υποστήριξης	από	τουλάχιστον	1	εκατομμύριο	
πολίτες	σε	τουλάχιστον	επτά	κράτη	μέλη	της	ΕΕ.	Όι	διοργανωτές	έχουν	στη	διάθεσή	τους	12	μήνες	για	να	
συγκεντρώσουν	τις	δηλώσεις	υποστήριξης	και	μπορούν	να	επιλέξουν	την	ημερομηνία	έναρξης	εντός	6	μηνών	από	
την	καταχώριση	της	πρωτοβουλίας.

Περισσότερες	πληροφορίες	για	τον	τρόπο	καταχώρισης	μιας	Ευρωπαϊκής	Πρωτοβουλίας	Πολιτών	θα	βρείτε	
στις	οδηγίες,	στην	ενότητα	Πώς να συντάξετε μια πρωτοβουλία.	Εάν	έχετε	ήδη	κατά	νου	μια	πρωτοβουλία	
αλλά	επιθυμείτε	να	λάβετε	ανεξάρτητες	συμβουλές,	στην	ενότητα	ΣΥΜΒΌΥΛΕΣ	του	φόρουμ	της	Ευρωπαϊκής	
Πρωτοβουλίας	Πολιτών	μπορείτε	να	βρείτε	εξατομικευμένη	βοήθεια	κατά	την	προπαρασκευαστική	φάση	μιας	
πρωτοβουλίας.	

Η	συλλογή	περισσότερων	από	ένα	εκατομμύριο	δηλώσεων	υποστήριξης	από	πολίτες	της	ΕΕ	σε	τουλάχιστον	
7	διαφορετικές	χώρες	εντός	12	μηνών	δεν	είναι	τόσο	εύκολη	υπόθεση	όσο	ακούγεται.	Προκειμένου	να	
αντιμετωπιστούν	οι	προκλήσεις	και	να	τελεσφορήσει	η	προσπάθειά	σας,	θα	πρέπει	αφενός	να	καταρτίσετε	το	
σχέδιο	της	εκστρατείας	σας	αρκετά	πριν	από	την	ημερομηνία	έναρξής	της	και	αφετέρου	να	εξασφαλίσετε	τους	
αναγκαίους	πόρους	για	την	υλοποίησή	του	με	τα	ακόλουθα	μέσα:

•	 συγκρότηση	και	συντονισμός	μιας	αποτελεσματικής	ομάδας	
εκστρατείας	από	διάφορες	χώρες,	με	μέλη	που	γνωρίζουν	διάφορες	
γλώσσες	και	με	διάφορους	εταίρους·

•	 διατύπωση	σαφών	και	συνεκτικών	κεντρικών	μηνυμάτων	της	
εκστρατείας,	με	περιθώρια	προσαρμογής	τους	στις	τοπικές	
συνθήκες·

•	 δημιουργία	οπτικής	ταυτότητας·

•	 δημιουργία	πλήρους	ιστοτόπου	για	την	εκστρατεία	
σχετικά	με	την	πρωτοβουλία	σας·

•	 προσδιορισμός	των	σημαντικότερων	διαύλων	
επικοινωνίας	σας.

https://europa.eu/citizens-initiative/home_el
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2
Δημιουργία	μιας	
πανευρωπαϊκής	υποδομής	
υποστήριξης
Όι	πιο	επιτυχημένες	εκστρατείες	της	Ευρωπαϊκής	Πρωτοβουλίας	Πολιτών	
οικοδομήθηκαν	σε	θεμέλια	που	είχαν	τεθεί	πριν	καν	συνταχθεί	η	ίδια	
η	πρόταση	της	πρωτοβουλίας.	Εάν	δεν	ανήκετε	ήδη	σε	κάποιο	ισχυρό 
πανευρωπαϊκό δίκτυο,	εστιάστε	πρώτα	στην	αναζήτηση	μιας	κεντρι-
κής	ομάδας	διοργανωτών	που	μπορεί	να	σας	υποστηρίξει.	Στην	ιδανική	
περίπτωση	θα	πρέπει	να	διαθέτετε	ένα	υφιστάμενο	δίκτυο	προτού	δρο-
μολογήσετε	την	πρωτοβουλία	σας,	αλλά	ως	διοργανωτές/διοργανώτριες	
μπορείτε	επίσης	να	το	αναπτύξετε	(ή	να	το	εδραιώσετε)	από	την	καταχώρι-
ση	της	πρωτοβουλίας	μέχρι	την	έναρξη	της	περιόδου	συγκέντρωσης	των	
δηλώσεων	υποστήριξης.		Προσπαθήστε	να	σφυρηλατήσετε	δεσμούς	με	
οργανωμένους	και	ενεργούς	πολίτες	και	οργανώσεις	σε	άλλα	κράτη	μέλη	
που	συμμερίζονται	τα	ενδιαφέροντα	και	τις	ανησυχίες	σας.	Εάν	έχετε	ήδη	
δημιουργήσει	ένα	τέτοιο	δίκτυο,	θα	πρέπει	να	λάβετε	υπόψη	σας	ορισμένα	
προκαταρκτικά βήματα	που	θα	πρέπει	να	συζητήσετε	με	τους	Ευρωπαίους	
εταίρους	σας	(βλ.	επίσης	την	ενότητα «Πώς να αναζητήσετε εταίρους»):
•	 Κατανοήστε	τους	στόχους	κάθε	εταίρου	–	οι	αποστολές	τους	είναι	
πιθανό	να	μην	είναι	οι	ίδιες.	Καθορίστε	τους	κεντρικούς στόχους της 
εκστρατείας σας	που	μπορούν	να	επιδιώξουν	όλοι	οι	εταίροι.

•	 Επιλέξτε προσεκτικά ορισμένα κράτη μέλη (προτείνουμε τουλάχι-
στον επτά)	στα	οποία	αφενός	το	θέμα	είναι	ήδη	ευρέως	γνωστό	και	
τυγχάνει	ευρείας	υποστήριξης	και	αφετέρου	έχετε	κάποιο	σημαντικό	
εταίρο,	προκειμένου	να	εστιάσετε	εκεί	όπου	η	εκστρατεία	έχει	τις	
μεγαλύτερες	πιθανότητες	επιτυχίας.

•	 Κατανοήστε	τους	διαφορετικούς	πόρους	κάθε	εταίρου	από	οικονο-
μική	άποψη	αλλά	και	όσον	αφορά	τα	στελέχη,	τη	δικτύωση	και	τους	
εθελοντές	και,	όπου	είναι	αναγκαίο,	ενισχύστε τους ασθενέστερους 
εταίρους	προσθέτοντας	έναν	ακόμη	εταίρο	στην	ίδια	χώρα.

•	 Καταλήξτε	σε	συμφωνία για τα οικονομικά ζητήματα	–	η	εκστρατεία	
θα	χρηματοδοτείται	σε	τοπικό	επίπεδο	σε	κάθε	χώρα	ή	μήπως	οι	πό-
ροι	θα	συγκεντρώνονται	και	θα	διατίθενται	ανάλογα	με	τις	ανάγκες;

•	 Αποφασίστε	πώς	θα	συντονίζεται	η	εκστρατεία	–	ποια	μέσα	εσωτερι-
κής	επικοινωνίας	θα	χρησιμοποιηθούν	και	ποιες	γλώσσες;

•	 Όρίστε	εθνικές και συντονιστικές ομάδες	και,	ει	δυνατόν,	δημιουργή-
στε	μια	ευκαιρία	για	να	συναντηθούν	τα	μέλη	τους	αυτοπροσώπως.

•	 Το	συντομότερο	δυνατό,	αρχίστε	να εργάζεστε μαζί σε τακτική βάση	
(χρησιμοποιώντας	τα	εργαλεία	και	τις	γλώσσες	που	θα	συμφωνήσε-
τε)	για	την	κατάρτιση	των	σχεδίων	της	εκστρατείας.	Εντοπίστε	και	
επιλύστε	γρήγορα	τυχόν	προβλήματα	εσωτερικής	επικοινωνίας.

Συμβουλές
Η	αποτελεσματική	επικοινωνία	
εντός	της	διακρατικής	σας	ομάδας	
εκστρατείας	μπορεί	να	σας	βοη-
θήσει	να	ανταλλάσσετε	ιδέες,	με-
θόδους	και	υλικά	(κείμενα,	σχέδια,	
κ.λπ.)	και	να	αποφεύγετε	την	επα-
νάληψη	λαθών.	Χρησιμοποιήστε 
το μοντέλο «κέντρο-ακτίνες-στε-
φάνη του	τροχού»:	οι	κεντρικοί	
συντονιστές	υποστηρίζουν	και	
καθοδηγούν	τις	εθνικές	ομάδες,	
αλλά	οι	εθνικές	ομάδες	μπορούν	
επίσης	να	συνομιλούν	εύκολα	με-
ταξύ	τους	χρησιμοποιώντας	ομά-
δες	στις	εφαρμογές	WhatsApp,	
Slack	και/ή	Skype.
Κατάρτιση σχεδίου επικοινωνίας	
σε	τρεις	κύριες	φάσεις:
•	Πριν από την έναρξη της 

εκστρατείας	–	στο	στάδιο	αυτό,	
η	επικοινωνία	επικεντρώνεται	
στη	δημιουργία	του	οικοσυστή-
ματος	ενδιαφερόμενων	φορέων	
και	στην	ανάπτυξη	και	δοκιμή	
των	μηνυμάτων	και	του	υλικού	
της	εκστρατείας.

•	Κατά τη διάρκεια της εκστρα-
τείας	–	πρόκειται	για	την	έντονη	
περίοδο	των	12	μηνών	στην	
οποία	μπορείτε	να	συγκεντρώ-
σετε	δηλώσεις	υποστήριξης,	
και	όλες	οι	προσπάθειές	σας	θα	
επικεντρωθούν	στον	στόχο	των	
1	εκατομμυρίου	υπογραφών.

•	Μετά την εκστρατεία	–	ανεξάρ-
τητα	από	το	αποτέλεσμα	της	
πρωτοβουλίας	σας,	θα	χρει-
αστεί	πιθανώς	να	συνεχίσετε	
να	επικοινωνείτε	με	το	δίκτυο	
των	ενδιαφερομένων	και	των	
υποστηρικτών	σας.

Αρχίστε	προσδιορίζοντας	τα	
σημαντικότερα ακροατήρια στα 
οποία απευθύνεστε.	Αυτά	μπορεί	
να	είναι	διαφορετικά	σε	καθεμία	
από	τις	χώρες	στις	οποίες	πρόκει-
ται	να	διεξαχθεί	η	εκστρατεία.



- Πώς να διοργανώσετε την εκστρατεία -

5

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 
ΠΟΛΙΤΩΝ

Ποια είναι τα σημαντικότερα ακροατήρια στα οποία 
απευθύνεστε;
•	Σκεφτείτε	σε	ποιες ομάδες	θα	βρείτε	ευκολότερα	ανθρώπους	πρόθυμους	να	υπογράψουν	τις	δηλώσεις	υποστήριξης	της	
πρωτοβουλίας	σας.	Μην	βασίζεστε	στη	διαίσθησή	σας	–	προσπαθήστε	να	βρείτε	το	κατάλληλο	ερευνητικό	υλικό	για	να	
στηρίξετε	την	ανάλυσή	σας.	

•	Συνεννοηθείτε	με	τους	εταίρους	σας	στις	χώρες	στις	οποίες	εστιάζετε	και	προσδιορίστε	ομάδες-κλειδιά,	καθώς	αυτοί	
γνωρίζουν	καλύτερα	τις	τοπικές	συνθήκες.

•	Προσπαθήστε	να	ορίσετε	τέσσερις	ή	πέντε	τυπικούς	υποστηρικτές	σας	σα	να	ήταν	συγκεκριμένα «πρόσωπα»	–	με	
όνομα,	φύλο,	ηλικία,	επάγγελμα,	ενδιαφέροντα,	διασυνδέσεις,	κλπ.	Φτιάξτε	μια	εικόνα	για	καθένα	από	αυτά	τα	
«πρόσωπα».	Διερευνήστε	τον	τρόπο	με	τον	οποίο	μπορείτε	να	προσεγγίσετε	κάθε	«πρόσωπο»	για	να	του	μιλήσετε	για	
την	πρωτοβουλία	σας	και	καταστρώστε	μια	ανάλογη	στρατηγική.	

•	Μάθετε	πού	συναντιούνται	οι	ομάδες	αυτές,	τόσο	εντός	όσο	και	εκτός	διαδικτύου.	Θα	είναι	σημαντικό	να	επιλέξετε	μία	
ή	δύο	κοινωνικές	πλατφόρμες	για	την	εκστρατεία	σας,	αν	και	οι	μη	διαδικτυακοί	χώροι	συναντήσεων	μπορεί	επίσης	να	
είναι	χρήσιμοι.

•	Μελετήστε το είδος της γλώσσας που	χρησιμοποιούν,	τι	προσελκύει	το	ενδιαφέρον	τους	και	τι	τους	απωθεί.	Τα	στοιχεία	
αυτά	δεν	είναι	πάντα	τα	ίδια	για	καθένα	από	τα	«πρόσωπα»	που	κατασκευάσατε,	οπότε	φροντίστε	να	εντοπίσετε	τις	
κύριες	διαφορές	τους.
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Βασικό	μέρος	του	σχεδίου	της	εκστρατείας	σας	είναι	το	ίδιο	το	σχέδιο.	
Για κάθε σημαντική δράση	(κατά	τη	δωδεκάμηνη	περίοδο	της	δημόσιας	
εκστρατείας)	προσδιορίστε	όσο	το	δυνατόν	σαφέστερα:

•	 Τη	στοχευόμενη	ομάδα/-ες

•	 Τους	διαύλους	επικοινωνίας	που	θα	χρησιμοποιήσετε	–	π.χ.	μια	
κοινωνική	πλατφόρμα	όπως	το	Facebook	και/ή	μια	εκστρατεία	
στα	μέσα	ενημέρωσης

•	 Τα	κεντρικά	μηνύματα

•	 Τις	μορφές	μέσων	ενημέρωσης

•	 Τον	χρόνο/τους	πόρους	που	χρειάζεστε	για	τη	δημιουργία	του	
επικοινωνιακού	υλικού	σας	–	είναι	ρεαλιστικοί;

•	 Τις	ημερομηνίες	έναρξης	και	λήξης	της	δράσης

•	 Τους	στόχους	–	πόσες	υπογραφές	θα	πρέπει	να	αποφέρει	κάθε	
δράση;

Μια	έξυπνη	επικοινωνιακή	στρατηγική	έχει	σωρευτικό αντίκτυπο.	
Προσπαθήστε	να	προγραμματίσετε	τις	δράσεις	σας	με	τέτοιο	τρόπο	ώστε	
να	αλληλοσυμπληρώνονται	και	να	αλληλοστηρίζονται.	Για	παράδειγμα:

•	 Εντοπίστε	κάποια	«διασημότητα»	που	είναι	δημοφιλής	μεταξύ	του	
πρώτου	κύματος	των	ατόμων	που	έχουν	υπογράψει	σε	μια	χώρα.

•	 Προσπαθήστε	να	«στρατολογήσετε»	το	άτομο	που	επηρεάζει	την	
κοινή	γνώμη	στα	κοινωνικά	δίκτυα	(influencer)	ανακοινώνοντας	
στο	Twitter	ότι	πολλά	από	τα	άτομα	που	το	ακολουθούν	
έχουν	ήδη	υπογράψει.	Ρωτήστε	το	άτομο	αυτό	αν	επιθυμεί	να	
υπογράψει.

•	 Κάντε	αναρτήσεις	που	θα	προσελκύσουν	το	ενδιαφέρον	
και	άλλων	ακολούθων	του	(ιδίως	μάλιστα	αν	το	άτομο	αυτό	
υπογράψει).

•	 Χρησιμοποιήστε	την	ανάρτηση	για	να	προσελκύσετε	το	
ενδιαφέρον	των	μέσων	ενημέρωσης.

•	 Επαναλάβετε	όσες	φορές	χρειαστεί.

Συμβουλή
Η	χρονική	στιγμή	κάθε	δράσης	
έχει	μεγάλη	σημασία.	Μην	
προγραμματίσετε	σημαντικές	
δράσεις	για	την	εκστρατεία	σας	
κατά	τη	διάρκεια	των	θερινών	
διακοπών	ή	των	εορτών	των	
Χριστουγέννων,	όταν	ο	κόσμος	
μπορεί	να	έχει	άλλα	πράγματα	
στο	μυαλό	του.	Αδράξτε	όμως	
κάθε	ευκαιρία	που	σας	προσφέρει	
η	τοπική	πολιτική	κατάσταση.	
Αξιοποιήστε	σχετικές	εθνικές	και	
περιφερειακές	εκδηλώσεις	και	
συζητήσεις,	στις	οποίες	ο	κόσμος	
προβληματίζεται	ήδη	σχετικά	με	
το	θέμα	της	πρωτοβουλίας	σας,	
ως	ευκαιρία	για	να	αποκτήσει	
η	εκστρατεία	σας	μεγαλύτερο	
αντίκτυπο.
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Στρατηγικές	μάρκετινγκ

Η	εκστρατεία	για	τις	Ευρωπαϊκές	Πρωτοβουλίες	Πολιτών	που	κατάφεραν	
να	συγκεντρώσουν	1	εκατομμύριο	υπογραφές	δεν	περιορίστηκε	σε	όλες	
τις	περιπτώσεις	αποκλειστικά	στα	μέσα	κοινωνικής	δικτύωσης.	Ωστόσο,	
όλοι	αναγνωρίζουν	ότι	τα	μέσα	κοινωνικής	δικτύωσης	αποτελούν	
ένα	πολύ	αποτελεσματικό	εργαλείο	για	την	απόκτηση	υποστηρικτών.	
Άλλες	στρατηγικές	μπορεί	να	έχουν	θεαματική	επιτυχία	λόγω	ειδικών	
περιστάσεων	σε	διάφορα	κράτη	μέλη.	Ωστόσο,	για	κάθε	πρωτοβουλία	
θα	πρέπει	να	αναπτυχθεί	μια	ισχυρή	στρατηγική	μάρκετινγκ	στα	μέσα	
κοινωνικής	δικτύωσης	που	θα	ακολουθεί	τα	παρακάτω	βήματα:

•	 Προσδιορίστε	τις	κοινότητες-στόχους.

•	 Επιλέξτε	μία	(ή	το	πολύ	δύο)	κοινωνικές πλατφόρμες	που	
χρησιμοποιούνται	ευρέως	από	την	κοινότητα-στόχο	σας	—	στην	
ιδανική	περίπτωση,	εκείνες	στις	οποίες	έχετε	ήδη	έντονη	παρουσία	
εσείς	ή	οι	εταίροι	σας.

•	 Εντοπίστε	άτομα που μπορούν να αναμεταδώσουν το μήνυμά 
σας καθώς και άτομα που επηρεάζουν την κοινή γνώμη	με	
πολλούς/πολλές	ακολούθους	μεταξύ	του	κοινού	στο	οποίο	
απευθύνεστε.

•	 Να	είστε	δημιουργικοί/δημιουργικές	και	να	επιλέξετε	για	την	
πρωτοβουλία	σας	έναν	συνοπτικό, άμεσο και εύληπτο τίτλο	που	
θα	είναι	εύκολο	να	μεταφραστεί	σε	άλλες	γλώσσες,	όπως	π.χ.	
«Stop	glyphosate»	(Απαγόρευση	της	γλυφοσάτης),	«End	the	cage	
age»	(Τέλος	στα	Κλουβιά)	ή	«Housing	for	all»	(Στέγη	για	όλους).	
Δημιουργήστε	έξυπνες	και	ελκυστικές	γραφικές	παραστάσεις	και	
οπτικό	υλικό.	

•	 Δημιουργήστε	(και	δοκιμάστε)	κατάλληλο υλικό και μηνύματα	
–	κάθε	περιεχόμενο	που	δημοσιεύετε	θα	πρέπει	να	έχει	ισχυρή	
απήχηση	στο	κοινό	στο	οποίο	απευθύνεται	και	γι’	αυτό	θα	πρέπει	
να	συντάσσεται	με	σαφή	και	περιεκτικό	τρόπο	ώστε	να	μπορεί	να	
χρησιμοποιείται	σε	όλα	τα	μέσα	ενημέρωσης.

•	 Κάντε	την	εκστρατεία	κατά	κύματα	–	εάν	έχετε	την	οικονομική	
δυνατότητα,	διαθέστε	μικρά	χρηματικά	ποσά	για	να	προωθήσετε 
αναρτήσεις	που	αλληλοσυμπληρώνονται	και	αλληλοστηρίζονται.

•	 Να	παρακολουθείτε	πολύ	προσεκτικά	τα	αποτελέσματα	και,	αν	
είναι	δυνατόν,	να	ακολουθείτε	την	ηλεκτρονική	διαδρομή	των	
χρηστών	(user	path).	Σε	ποια	σημεία	εγκαταλείπουν	οι	χρήστες	
την	πορεία	τους	προς	το	επιγραμμικό	σύστημα	συγκέντρωσης	
των	δηλώσεων	υποστήριξης;	Τι	τους	εμποδίζει	να	συνεχίσουν;	
Μπορείτε	να	εξαλείψετε	το	εμπόδιο	αυτό;	Συγκεντρώνοντας	
αντιδράσεις	και	σχόλια	από	τα	άτομα	στα	οποία	απευθύνεστε	θα	
μπορέσετε	να	βελτιώσετε	τα	μηνύματα	και	την	εκστρατεία	σας.

Συμβουλές
•	Να	απαντάτε	στα	σχόλια	
και	στις	ερωτήσεις	–	αν	
εμφανιστούν	τρολ	να	τους	
απαντάτε	με	ευγένεια	αλλά	
και	με	αποφασιστικότητα.	
Η	κοινότητά	σας	θα	σας	
προστατεύσει·	μπλοκάρετε	
όσους	και	όσες	εκφράζουν	
διαρκώς	μίσος.

•	Να	έχετε	υπομονή	–	απώτερος	
στόχος	σας	είναι	βέβαια	να	
κατευθύνετε	τον	κόσμο	προς	
το	επιγραμμικό	σύστημα	
συγκέντρωσης	δηλώσεων	
υποστήριξης	της	πρωτοβουλίας	
σας,	αλλά	ίσως	να	έχετε	
καλύτερα	αποτελέσματα	αν	δεν	
τους	ζητήσετε	απευθείας	να	σας	
στηρίξουν.

•	Καλέστε	άτομα	που	μπορούν	
να	αναμεταδώσουν	το	μήνυμά	
σας	καθώς	και	επηρεάστριες/
επηρεαστές	της	κοινής	
γνώμης	να	μοιραστούν	τις	
σημαντικότερες	αναρτήσεις	
σας.

•	Χρησιμοποιήστε	εκδηλώσεις	
σε	διάφορα	κράτη	–	για	
παράδειγμα,	συναφή	συνέδρια	
ή	τηλεοπτικά	προγράμματα,	
καθώς	και	τα	σχετικά	hashtag	–	
για	να	προωθήσετε	το	μήνυμά	
σας	σε	ακόμη	περισσότερες	
ομάδες.
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4
Διατύπωση	των	κεντρικών	
μηνυμάτων

Απαντήστε	στις	ακόλουθες	ερωτήσεις	προκειμένου	να	διατυπώσετε	ή	να	
δοκιμάσετε	πώς	λειτουργούν	τα	κεντρικά	μηνύματα	της	εκστρατείας	σας:

•	 Σκεφτείτε	πώς	θα	εξηγούσατε	με	δύο-τρεις	φράσεις	τον	σκοπό	
της	πρωτοβουλίας	σας	στη	γιαγιά	ή	στη	γειτόνισσά	σας.

•	 Σκεφτείτε	πώς	θα	τον	εξηγούσατε	σε	ένα	παιδί 10 χρονών.

•	 Προσπαθήστε	να	συμπυκνώσετε	την	εξήγησή	σας	σε	πέντε 
μόνο λέξεις.	(Σταθείτε	στα	πρακτικά	ζητήματα	–	χωρίς	να	κάνετε	
επίδειξη	πνεύματος.)

•	 Φροντίστε	να	είναι	θετικά	τα	μηνύματά	σας.

•	 Εξηγήστε	απλά	και	με	σαφήνεια	τη	διαδικασία	της	Ευρωπαϊκής	
Πρωτοβουλίας	Πολιτών	–	π.χ.	γιατί	πρέπει	να	συμπληρώσει	
κανείς/καμιά	ένα	έντυπο	δήλωσης	υποστήριξης;	Με	ποιον	τρόπο	
η	αλλαγή	της	νομοθεσίας	της	ΕΕ	θα	βελτιώσει	την	κατάσταση;	
Μη	διστάσετε	να	χρησιμοποιήσετε	το	επικοινωνιακό	υλικό	που	
διατίθεται	σε	όλες	τις	επίσημες	γλώσσες	της	ΕΕ	στον	ιστότοπο	της	
Ευρωπαϊκής	Πρωτοβουλίας	Πολιτών.	

•	 Προσαρμόστε	τα	μηνύματά	σας	στην	πραγματικότητα	καθεμίας	
από	τις	χώρες	στις	οποίες	θα	κάνετε	την	εκστρατεία	–	θα	πρέπει	
να	είναι	μεταφρασμένα	στη	γλώσσα	ή	τις	γλώσσες	των	χωρών	
που	στοχεύετε	και	να	λαμβάνουν	υπόψη	τις	πολιτιστικές	
συνθήκες	των	εκάστοτε	χωρών.	

•	 Δοκιμάστε πώς αντιδρούν	στα	μηνύματά	σας	μέλη	του	
στοχευόμενου	κοινού.	Ανταποκρίνονται	στα	μηνύματα	
όπως	θα	περιμένατε;

https://europa.eu/citizens-initiative/communication-material_el


- Πώς να διοργανώσετε την εκστρατεία -

9

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 
ΠΟΛΙΤΩΝ

5
Δίαυλοι	επικοινωνίας

Ένας ιστότοπος για την προώθηση της εκστρατείας σας	μπορεί	να	αποδειχτεί	εξαιρετικά	αποτελεσματικό	
εργαλείο,	εφόσον:

•	 εντοπίζεται εύκολα	–	καταχωρίστε	ένα	σύντομο,	σχετικό	και	ευμνημόνευτο	όνομα	χώρου	(domain	name).

•	 είναι πολύγλωσσος	–	στις	γλώσσες	καθεμίας	από	τις	χώρες	της	εκστρατείας	σας

•	 είναι κατατοπιστικός	–	ο	κόσμος	θα	πρέπει	να	μπορεί	να	βρίσκει	εκεί	μια	σαφή	και	σύντομη	παρουσίαση	
του	προβλήματος	που	αφορά	η	πρωτοβουλία	σας,	της	λύσης	που	προτείνετε,	της	διαδικασίας	και	του	
χρονοδιαγράμματος	για	την	Ευρωπαϊκή	Πρωτοβουλία	Πολιτών

•	 είναι συναρπαστικός	–	ελκυστικό	και	έξυπνο	οπτικό	υλικό,	όπως	γραφικές	παραστάσεις	ή	βίντεο,	μπορεί	
επίσης	να	βοηθήσει	στη	μετάδοση	του	μηνύματος	σας	και	να	προσελκύσει	το	ενδιαφέρον	των	ομάδων-
στόχων	σας	

•	 εμψυχώνει	–	ανακοινώνετε	σε	σχεδόν	πραγματικό	χρόνο	τον	αριθμό	των	υπογραφών	που	
συγκεντρώθηκαν	σε	κάθε	χώρα,	καθώς	και	το	προσωρινό	τους	σύνολο,	ώστε	να	ενθαρρύνετε	κι	άλλα	
άτομα	να	υπογράψουν	και	να	εμψυχώνετε	τους	συντονιστές	και	τους	εθελοντές

•	 είναι χρήσιμος	–	δίνετε	συνδέσμους	προς	άλλες	σχετικές	πληροφορίες.

•	 κάνει έκκληση για ανάληψη δράσης	–	να	εμφανίζεται	σε	περίοπτη	θέση	ένα	κουμπί	που	οδηγεί	στο	
επιγραμμικό	σύστημα	συγκέντρωσης	των	δηλώσεων	υποστήριξης.

Χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης

Αποφασίστε	το	συντομότερο	δυνατό	ποιες	κοινωνικές	πλατφόρμες	(Twitter,	Facebook,	LinkedIn,	Instagram,	
YouTube	κ.λπ.)	και	ποιους	λογαριασμούς	θα	χρησιμοποιήσετε.	Θα	χρησιμοποιήσετε,	για	παράδειγμα,	τις	σελίδες	
που	ήδη	έχουν	οι	εταίροι	σας	στο	Facebook	ή	θα	δημιουργήσετε	μια	ειδική	σελίδα	της	εκστρατείας	–	μία	μόνο	
κεντρική	σελίδα	(με	περιεχόμενο	σε	πολλές	γλώσσες)	ή	μία	σελίδα	για	κάθε	χώρα	διεξαγωγής	της	εκστρατείας;

Εάν	αποφασίσετε	να	δημιουργήσετε	έναν	ή	περισσότερους	ειδικούς	λογαριασμούς	για	την	εκστρατεία	σας,	κάντε	
το	το	συντομότερο	δυνατό,	πολύ	πριν	από	την	έναρξη	της	εκστρατείας,	και	φροντίστε	να	συγκεντρώσετε	έναν	
πυρήνα	ακολούθων	από	άτομα	που	μπορούν	να	αναμεταδώσουν	το	μήνυμά	σας	ή	να	επηρεάσουν	την	κοινή	
γνώμη.	Καθώς	αυξάνονται	οι	ακόλουθοί	σας,	αρχίστε	να	μιλάτε	για	την	πρωτοβουλία,	δώστε	πλατιά	δημοσιότητα	
και	δημιουργήστε	ρεύμα	για	την	πρωτοβουλία,	ενημερώνετε	τον	κόσμο	για	το	πώς	προχωρά	η	διαδικασία	
σύνταξης	και	καταχώρισης	της	πρωτοβουλίας	και	ζητήστε	να	λάβετε	παρατηρήσεις	και/ή	βοήθεια.	Αυτές	οι	
παρατηρήσεις	θα	σας	βοηθάνε	να	τελειοποιείτε	τα	μηνύματά	σας	και	να	τα	προσαρμόζετε	στις	τοπικές	συνθήκες.	
Απαντάτε	με	θετικό	τρόπο	σε	όσο	περισσότερα	σχόλια	μπορείτε.	Αν	ένα	σημαντικό	άτομο	που	επηρεάζει	την	
κοινή	γνώμη	μοιραστεί	περιεχόμενο	που	έχετε	αναρτήσει,	μοιραστείτε	κι	εσείς	την	ανάρτησή	του.	Κάντε	αισθητή	
την	παρουσία	σας	και,	στη	συνέχεια,	να	είστε	έτοιμοι/έτοιμες	να	συνομιλήσετε	απευθείας	με	κάθε	άτομο	που	
σχολιάζει.	Να	είστε	έτοιμες/έτοιμοι	να	απαντήσετε	σε	όλες	τις	ερωτήσεις	που	θα	μπορούσαν	να	σας	κάνουν.	
Διευκολύνετε	τους	ενδιαφερόμενους	και	τις	ενδιαφερόμενες	να	υπογράψουν	τη	δήλωση	υποστήριξης.
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Εάν	το	επιτρέπει	ο	προϋπολογισμός	που	διαθέτετε	για	την	επικοινωνία,	
δημιουργήστε	περιεχόμενο	πολυμέσων	ειδικά	για	τα	μέσα	κοινωνικής	
δικτύωσης	–	ενημερωτικά	γραφήματα,	κινούμενες	εικόνες	(GIF),	
φωτογραφίες,	ακόμη	και	σύντομα	βίντεο.	Φροντίστε	να	τα	αναρτήσετε	
σε	πολλές	γλώσσες	ώστε	να	μπορούν	να	χρησιμοποιούνται	σε	όλες	
τις	χώρες-στόχους	—	ένα	εντυπωσιακό	βίντεο	χωρίς	λόγια	μπορεί	να	
συνοδεύεται	από	σύντομο	κείμενο	στη	γλώσσα	κάθε	χώρας-στόχου.	Αυτό	
το	επικοινωνιακό	υλικό	έχει	επίσης	μεγαλύτερη	διάρκεια	ζωής	–	μπορείτε	
να	το	διανέμετε	σε	διάφορες	περιπτώσεις	με	διαφορετικές	προσκλήσεις	
για	ανάληψη	δράσης.	Χρησιμοποιήστε	κατά	προτίμηση	ένα	ενιαίο	διεθνές	
hashtag	για	την	εκστρατεία	σας	και	προσελκύστε	στον	ιστότοπό	σας	τα	
άτομα	που	κλικάρουν	σε	αυτό	το	hashtag.

Εκδηλώσεις προώθησης

Καλό	είναι	να	επικεντρώνετε	τους	περιορισμένους	πόρους	σας	όπου	
είναι	πιθανότερο	να	έχουν	τον	μεγαλύτερο	αντίκτυπο.	Μια	πολυπληθής	
εκδήλωση	δεν	σας	εγγυάται	ότι	θα	καταφέρετε	να	συγκεντρώσετε	
πολλές	υπογραφές.	Αν	όμως	τα	περισσότερα	από	τα	άτομα	που	παίρνουν	
μέρος	σε	μια	μικρή	εκδήλωση	είναι	πιθανό	να	ενδιαφερθούν	για	την	
πρωτοβουλία,	αξίζει	ίσως	να	συμμετάσχετε.

Παραδείγματα υλικού προώθησης	που	μπορεί	να σας φανούν χρήσιμα:

•	 Καρτ ποστάλ ή επαγγελματικές κάρτες	με	το	σύνθημα	της	
εκστρατείας,	διεύθυνση	URL	και	hashtag	(σε	κάθε	γλώσσα)	που	
οι	εθελοντές	και	οι	υποστηρικτές	θα	μπορούν	να	μοιράζουν	σε	
άτομα	που	μπορεί	να	θελήσουν	να	υπογράψουν.

•	 Απλές φωτοτυπημένες σελίδες	που	μπορείτε	να	μοιράζετε	μαζί	
με	τις	δηλώσεις	υποστήριξης	(σε	κάθε	γλώσσα),	στις	οποίες	θα	
εξηγείτε	δύσκολους	όρους	που	χρησιμοποιείτε,	καθώς	και	τους	
λόγους	για	τους	οποίους	χρειάζονται	τα	προσωπικά	δεδομένα.

Συμβουλές
•	Αυξήστε	τους/τις	ακολούθους	
σας	συμμετέχοντας	εποικοδομη-
τικά	σε	συζητήσεις	και	κοινό-
τητες	σχετικές	με	το	θέμα	της	
πρωτοβουλίας	σας.	
•	Η	παρουσία	σας	να	είναι	ορατή,	
πρωτότυπη	και	ειλικρινής.
•	Να	δράτε	εγκαίρως	και	να	πραγ-
ματοποιείτε	τακτικές	αναρτήσεις	
ώστε	να	λειτουργείτε	όσο	το	
δυνατόν	πιο	διαδραστικά.	Να	
χρησιμοποιείτε	hashtag,	να	τα-
γκάρετε	άλλους	σημαντικούς	λο-
γαριασμούς	και	να	χρησιμοποι-
είτε	διαδραστικές	δυνατότητες,	
όπως	δημοσκοπήσεις,	ζωντανές	
μεταδόσεις	ή	ερωτήσεις	και	απα-
ντήσεις.	Να	κάνετε	τις	σελίδες	
σας	διασκεδαστικές,	απολαυστι-
κές	και	οπτικά	ελκυστικές.	
•	Να	ενθαρρύνετε	τους	υποστηρι-
κτές,	τους	εθελοντές,	τα	άτομα	
που	μπορούν	να	αναμεταδώ-
σουν	το	μήνυμά	σας	και	τους	
επηρεαστές/τις	επηρεάστριες	να	
μοιράζονται	επικοινωνιακό	υλικό	
της	εκστρατείας	σας.	Να	παρα-
κολουθείτε	τα	αποτελέσματα.	
•	Να	επαναλαμβάνετε	και	να	
αναπαράγετε	ό,τι	έχει	καλά	απο-
τελέσματα	σε	κάθε	χώρα	και	να	
περιορίζετε	ή	να	εγκαταλείπετε	
ό,τι	δεν	είναι	ιδιαίτερα	αποτελε-
σματικό.

Συμβουλή
Προσπαθήστε	με	κάθε	τρόπο	
να	βρείτε	ευκαιρίες	να	μιλήσε-
τε	στις	εκδηλώσεις	στις	οποίες	
παρίσταστε.	Χρησιμοποιήστε	ένα	
εντυπωσιακό	και	έξυπνο	σύντομο	
μήνυμα,	ώστε	ακόμη	και	σε	πέντε	
μόλις	λεπτά	να	μπορέσετε	να	συ-
γκεντρώσετε	πολλές	υπογραφές.
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---
Το παραπάνω κείμενο θα χρησιμεύσει ως οδηγός για τους πιθανούς διοργανωτές πρωτοβουλίας 
πολιτών. Το κείμενο αυτό δεν είναι νομικά δεσμευτικό για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν είναι πλήρες 
και δεν αποτελεί επίσημη ερμηνεία του κειμένου των Συνθηκών. Η Επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη 
για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται εδώ.

Σχέσεις με τον Τύπο

Εάν	εσείς	και/ή	οι	εταίροι	σας	δεν	έχετε	ομάδες	δημοσίων	σχέσεων	που	
λειτουργούν	ήδη	(και	διαθέτουν	επαρκείς	πόρους),	μην	χάσετε	πάρα	
πολύ	χρόνο	εκδίδοντας	δελτία	τύπου.	Αντ’	αυτού,	προσπαθήστε	να	
κάνετε	άμεσες,	προσωπικές	επαφές	με	δημοσιογράφους	που	έχουν	ήδη	
ασχοληθεί	με	το	θέμα	της	πρωτοβουλίας	σας.	Κάθε	ομάδα	εκστρατείας	
–κεντρική	και	εθνική–	θα	πρέπει	να	διαθέτει	ένα	μέλος	που	να	έχει	λέγειν	
και	να	μπορεί	να	μιλάει	με	άνεση	στα	μέσα	ενημέρωσης	(τηλεόραση	ή	
ραδιόφωνο).	Μην	προσεγγίσετε	μόνο	δημοσιογράφους	των	μεγάλων	
εθνικών	εφημερίδων	ή	των	καθιερωμένων	ραδιοτηλεοπτικών	φορέων.	
Συχνά	το	ενδιαφέρον	των	μέσων	ενημέρωσης	προσελκύεται	σωρευτικά.	
Μια	δημοσίευση	σε	περίοπτη	θέση	σε	κάποια	τοπική	εφημερίδα	μπορεί	
να	προσελκύσει	την	προσοχή	του	επαρχιακού	τύπου	για	παράδειγμα.	
Μην	απορρίπτετε	ποτέ	ευκαιρίες	να	μιλήσετε	με	δημοσιογράφους.	Άτομα	
που	διατηρούν	ιστολόγια,	βιντεοϊστολόγια	ή	podcast,	καθώς	και	άλλα	
άτομα	που	επηρεάζουν	την	κοινή	γνώμη	στα	μέσα	κοινωνικής	δικτύωσης,	
συχνά	έχουν	μεγάλη	απήχηση	σε	κοινότητες	που	ενδιαφέρονται	για	
συγκεκριμένα	ζητήματα.

Περισσότερες	λεπτομέρειες	όσον	αφορά	τις	εκστρατείες	που	
πραγματοποιήθηκαν	για	επιτυχημένες	πρωτοβουλίες	θα	βρείτε	στα	
σχετικά	ενημερωτικά	δελτία:

•	 One of us	(Ένας	από	μας)	

•	 Right2Water	(Δικαίωμα	στο	νερό)	

•	 Stop glyphosate	(Απαγόρευση	της	γλυφοσάτης)	

•	 Stop vivisection	(Σταματήστε	τη	ζωοτομία)	

•	 Minority SafePack	(δεν	είναι	ακόμη	διαθέσιμη)

Εάν χρειάζεστε εξατομικευμένες και ανεξάρτητες συμβουλές σχετικά με τη 
διοργάνωση της εκστρατείας σας, πηγαίνετε στην ενότητα ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ του 
φόρουμ της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών και κάντε μια ερώτηση. Θα 
λάβετε εξατομικευμένη απάντηση εντός 8 εργάσιμων ημερών το πολύ.

Συμβουλές
•	Καλλιεργήστε	τις	σχέσεις	
σας	με	δημοσιογράφους	στα	
μέσα	κοινωνικής	δικτύωσης,	
μοιραστείτε	περιεχόμενο	που	
αναρτούν	όταν	είναι	σχετικό	
με	την	πρωτοβουλία	σας	και	
εξηγήστε	τους	λόγους	για	τους	
οποίους	σας	ενδιαφέρουν	αυτά	
που	γράφουν.	

•	Διατηρήστε	την	επαφή	με	
απευθείας	μηνύματα,	email	και	
τηλεφωνήματα.	

•	Μην	ζητάτε	μόνο	κάλυψη	από	
τους	δημοσιογράφους	αυτούς	
–	σκεφτείτε	τι	μπορείτε	να	
τους	προσφέρετε	εσείς	(μια	
πρωτότυπη	ανθρώπινη	ιστορία,	
μια	πολιτική	άποψη,	μια	
εντυπωσιακή	φωτογραφία...).
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