
 
 

 

 

 

 

Διάζκευη για ηο Μέλλον ηης Εσρϋπης 

Η μεγαλϊηερη πανεσρφπαχκή άζκηζη ζσμμεηοτικής δημοκραηίας 

Κάνε ηη θφνή ζοσ να ακοσζηεί! 

 

Οδηγως ζσμμεηοτής 

Ο δηάινγνο γηα ην Μέιινλ ηεο Επξώπεο μεθηλά θαη ν ιόγνο πεξλά πιένλ ζηνπο 

πνιίηεο ηεο Επξώπεο. Ήδε πνιινί θνξείο εηνηκάδνπλ ζεκαηηθέο εθδειώζεηο, ζηηο 

νπνίεο νη Έιιελεο πνιίηεο κπνξνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ, γηα λα ζπλ-δηακνξθώζνπλ 

ηελ Επξώπε ηνπ αύξην.Όζο μαζικωηερη η ζσμμεηοτή ηφν πολιηϋν, ηωζο 

ανηιπροζφπεσηικωηερα ηα αποηελέζμαηα ηης Διάζκευης. 

 

Πϋς;  

Κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνας μπορεί να μεηάζτει μέζφ ηης υηθιακής 

πλαηθωρμας https://futureu.europa.eu 

Η ςεθηαθή πιαηθόξκα είλαη πιένλ αλνηρηή ζην θνηλό, ζε όιεο ηηο επίζεκεο γιώζζεο 

ηεο ΕΕ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ειιεληθήο. Θα ζπγθεληξώζεη ηηο πξνηάζεηο 

ησλ πνιηηώλ, νη νπνίεο θαη ζα κεηαθεξζνύλ ζηηο Επξσπατθέο νκάδεο δξάζεο θαη 

ζηελ Οινκέιεηα ηεο Δηάζθεςεο.  

-Επηζθέψοσ ηελ θαη δεκηούργεζε ηολ ιογαρηαζκό ζοσ ή ζσλδέζοσ κε ηο 

προθίι ζοσ ζηα θοηλωληθά δίθησα! 

-Σσδήηεζε ηης προηάζεης ζοσ κε Εσρωπαίοσς από θάζε γωληά ηες ΕΕ! 

Κάζε πνιίηεο κπνξεί λα ππνβάιεη κηα λέα πξόηαζε ή ηδέα γηα ην Μέιινλ ηεο 

Επξώπεο ή απιά λα παξαθνινπζήζεη ηνλ δηάινγν πνπ δηεμάγεηαη ζε παλεπξσπατθό 

επίπεδν. 
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-Βρες εθδειώζεης θαη δράζεης ποσ οργαλώλοληαη θοληά ζοσ (ή ζηο δηαδίθησο)! 

Ο δηαδξαζηηθόο ράξηεο δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζε όινπο ηνπο επηζθέπηεο ηεο 

πιαηθόξκαο λα αλαδεηήζνπλ θαη λα δειώζνπλ ζπκκεηνρή ζε πξσηνβνπιίεο πνπ 

ηνπο ελδηαθέξνπλ. 

-Δηοργάλωζε ηε δηθή ζοσ ζσδήηεζε γηα ηο Μέιιολ ηες Εσρώπες! 

Όινη νη πνιίηεο θαη ελδηαθεξόκελνη θνξείο κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο 

πιεξνθνξίεο, ηα εξγαιεία θαη ηνπο πόξνπο ηεο πιαηθόξκαο γηα λα 

πξαγκαηνπνηήζνπλ δξάζεηο θαη εθδειώζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε κηα από ηηο πνιιέο 

ζεκαηηθέο ηεο Δηάζθεςεο ή θαη κε ειεύζεξν ζέκα.  

 

Ποιες είναι οι προψποθέζεις για ηη διοργάνφζη θεμαηικϋν εκδηλϋζεφν;  

Γηα λα ιεθζεί κηα ζεκαηηθή εθδήισζε ππόςε ζηνλ δηάινγν ζα πξέπεη λα πιεξνί ηνπο 

παξαθάησ όξνπο:  

-Να τρηζιμοποιεί εμθανώς ηην οπηηθή ηασηόηεηα (logo) ηης Διάζκευης για ηο 

Μέλλον ηης Εσρώπης! 

-Να ζέβεηαι ηοσς κανόνες ηης ΕΕ για ηην προζηαζία ηωλ δεδοκέλωλ θαη ηελ 

προζηαζία ηες ηδηωηηθής δωής! 

-Μεηά ηην ολοκλήρφζη ηης εκδήλφζης, οι διοργανφηές να αλαηροθοδοηούλ ηελ 

πιαηθόρκα https://futureu.europa.eu με μια ζύνηομη έθζεζε ηωλ βαζηθώλ 

ζσκπεραζκάηωλ! 

-Και αζθαλώς να ηερεί ηοσςθαλόλες ηοσ Χάρηε ηες Δηάζθεψεςπνπ ζηόρν έρνπλ 

λα δηαζθαιίζνπλ ηε δημοκραηικωηηηα, ανηιπροζφπεσηικωηηηα και διαθάνεια 

ησλ εθδειώζεσλ, δεηώληαο από ηνπο δηνξγαλσηέο:  
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 Να ζέηνπλ ηνπο πνιίηεο ζην επίθεληξν θάζε εθδήισζεο θαη λα ηνπο επηηξέπνπλ 

λα εθθξάδνπλ ειεύζεξα ηελ άπνςή ηνπο. 

 Να πξνσζνύλ εθδειώζεηο ρσξίο απνθιεηζκνύο θαη πξνζβάζηκεο γηα όινπο 

ηνπο πνιίηεο. 

 Να ελζαξξύλνπλ ηελ πνιπκνξθία ζηηο ζπδεηήζεηο, ππνζηεξίδνληαο ελεξγά ηε 

ζπκκεηνρή πνιηηώλ από όια ηα θνηλσληθά ζηξώκαηα, αλεμαξηήησο θύινπ, 

ζεμνπαιηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ, ειηθίαο, θνηλσληθννηθνλνκηθνύ ππόβαζξνπ, 

ζξεζθείαο ή/θαη κνξθσηηθνύ επηπέδνπ. 

 Να δηαθπιάζζνπλ ηελ ειεπζεξία ηνπ ιόγνπ, παξέρνληαο βήκα ζε 

αληηθξνπόκελεο απόςεηο θαη πξνηάζεηο - εθόζνλ απηέο δελ ρξεζηκνπνηνύλ 

ξεηνξηθή κίζνπο νύηε είλαη παξάλνκεο. 

 Να κεηαδίδνπλ απεπζείαο ή/θαη λα ερνγξαθνύλ εθδειώζεηο, όηαλ είλαη δπλαηό. 

 Καηά ηελ παξνρή πιεξνθνξηώλ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζρεηηθά κε ζέκαηα πξνο 

ζπδήηεζε (π.ρ. ςεθηαθό, έληππν ή νπηηθναθνπζηηθό πιηθό), λα εμαζθαιίδνπλ όηη 

απηό ην πιηθό είλαη αθξηβέο, αμηόπηζην, πξνζβάζηκν θαη δηαζέηεη αληρλεύζηκεο 

παξαπνκπέο. 

 

Για περιζζόηερες λεπηομέρειες, βλ.: 

https://futureu.europa.eu/pages/charter 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_21_1765 

https://futureu.europa.eu/pages/faq?locale=el 
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