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ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 
Ο∆ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΤΠ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ 
 

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ «ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ» 
 

«Προβληµατισµός για την Ευρώπη» είναι µια πρωτοβουλία που δροµολόγησε η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή των Περιφερειών προκειµένου να προσφέρει στους πολίτες ένα βήµα για να υποβάλουν τις 
ιδέες τους, τις σκέψεις και τις απόψεις τους σχετικά µε το πως θα πρέπει να είναι η Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Στο πλαίσιο αυτό, οι περιφερειακές και τοπικές αρχές καλούνται να συµµετέχουν σε διάλογο 
µε τους πολίτες τους και να συγκεντρώσουν σχόλια και παρατηρήσεις σχετικά µε τους ανησυχίες, τις 
σκέψεις, τις ιδέες και τις προτάσεις τους σχετικά µε το µέλλον της ΕΕ. Η ΕτΠ αναλαµβάνει τη 
δέσµευση να ακουστεί η φωνή των πολιτών κατά τη διαµόρφωση του εν εξελίξει πολιτικού διαλόγου 
σχετικά µε το µέλλον της Ευρώπης και να καθιερώσει µε απλά λόγια διάλογο µε τους πολίτες, γύρω 
από τις κοινές αξίες καθώς και να προβληθούν οι ανησυχίες τους µε συγκεκριµένες προτάσεις στην σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο συζήτηση. 
 
Με βάση την εθελοντική πρωτοβουλία των µελών της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών 
(ΕτΠ) είναι πρόθυµη να υποστηρίξει τη διοργάνωση τοπικών εκδηλώσεων σε ολόκληρη την Ευρώπη 
το 2017, κυρίως µε τη µορφή «συζητήσεων µε τους πολίτες» κατόπιν πρωτοβουλίας των µελών της, 
µε περιφέρειες, επαρχίες, πόλεις και τις εθνικές ενώσεις τους και σε συνεργασία µε άλλα θεσµικά 
όργανα της ΕΕ στα κράτη µέλη. 
 
Επιπλέον, πολιτικές συζητήσεις, θα µπορούσαν επίσης να δροµολογηθούν από τα περιφερειακά 
κοινοβούλια ή τοπικά συµβούλια σχετικά µε το θέµα «Προβληµατισµός για την Ευρώπη». Τα 
συµπεράσµατα των συζητήσεων αυτών ή οι πιθανές δηλώσεις ή τα ψηφίσµατα που θα εγκριθούν, θα 
µπορούσαν να τροφοδοτήσουν τη γνωµοδότηση της ΕτΠ µε θέµα «Προβληµατισµός για την Ευρώπη: 
η φωνή των περιφερειακών και τοπικών αρχών για την αποκατάσταση της εµπιστοσύνης στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση», όπως ζήτησε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, Donald Tusk.  
 
Τα αποτελέσµατα των τοπικών εκδηλώσεων 2017 «Προβληµατισµός για την Ευρώπη» θα 
τροφοδοτήσουν τη συµβολή της ΕτΠ στον προβληµατισµό για την ΕΕ, η οποία θα βασίζεται στα 
εξής: σε ένα ψήφισµα σχετικά µε το µέλλον της Ευρώπης που πρέπει να υιοθετηθεί κατά τη διάρκεια 
του Φεβρουαρίου του 2017 στη σύνοδο ολοµέλειας της Επιτροπής των Περιφερειών· στη 
γνωµοδότηση µε θέµα «Προβληµατισµός για την Ευρώπη: η φωνή των περιφερειακών αρχών για την 
αποκατάσταση της εµπιστοσύνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση» προς υιοθέτηση τον Οκτώβριο του 2018, 
πριν από την έναρξη της προεκλογικής εκστρατείας για τις ευρωεκλογές του 2019. 

 



ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ Η ΕΤΠ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΙ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΣΑΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ; 
 

Η ΕτΠ µπορεί να καλύψει τις ακόλουθες δράσεις (ο κατάλογος δεν είναι διεξοδικός) — ανάλογα µε 
τη διαθεσιµότητα οικονοµικών πόρων: 
Υποστήριξη πριν την εκδήλωση 
� Οργάνωση της εκδήλωσης - υποστήριξη της ιδέας µιας εκδήλωσης, που περιλαµβάνει την 

ηµερήσια διάταξη/τον συντονιστή/τους οµιλητές/τον συντονισµό των οργανωτικών 
καθηκόντων/τον καθορισµό του τόπου/την παρουσίαση/την οπτική ταυτότητα, τη διακόσµηση 

� Φάκελος οµιλητή για τα µέλη της ΕτΠ: που περιλαµβάνει προτάσεις για τη δοµή/ 
δαπάνες/κατευθυντήριες γραµµές της συζήτησης καθώς και την αίτηση ανατροφοδότησης 
σχετικά µε την εκδήλωση 

Υλοποίηση της εκδήλωσης 
� Κόστος παρουσίασης 
� ∆ιερµηνεία - µισή ηµέρα  
� Υποστήριξη επικοινωνίας: µέσω του Τύπου, ιστοσελίδων, οπτικοακουστικών µέσων και 

µέσων κοινωνικής δικτύωσης 
� Επιστροφή των εξόδων ταξιδιού για περιορισµένο αριθµό µελών της ΕτΠ που συµµετέχουν 

ως οµιλητές 
� ∆ιανοµή υλικού, εκδόσεων + ειδικών roll up µε θέµα «Προβληµατισµός για την Ευρώπη» 
� Ειδικές συµπράξεις των µέσων µαζικής ενηµέρωσης για τη µεγιστοποίηση της προβολής της 

εκδήλωσης 
� Ειδικές εκστρατείες των µέσων κοινωνικής δικτύωσης για τη µεγιστοποίηση της προβολής 

της εκδήλωσης 

 
ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΑΣ ΩΣ ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ; 

 

• Παροχή της υλικοτεχνικής υποστήριξης — τόπος + τεχνικές εγκαταστάσεις  

• Πρόσκληση των οµιλητών 

• Ανάπτυξη δράσεων επικοινωνίας (µέσω των περιφερειακών και των τοπικών µέσων 
ενηµέρωσης) 

• Εξασφάλιση της συλλογής απαντήσεων σχετικά µε την εκδήλωση (µέσω επίσης της 
ειδικής εφαρµογής) και παρακολούθηση των αποτελεσµάτων µε στόχο την τροφοδότηση 
του έργου της ΕτΠ 

 
ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΟΡΓΑΝΩΣΕΤΕ ΜΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΠ; 

 

1. Η υποστήριξη ενός µέλους της ΕτΠ, που να δροµολογήσει και να συµµετέχει στη τοπική 
εκδήλωση. 

 
2. Η ισχυρή δέσµευση και κίνητρα εκ µέρους των τοπικών αρχών και εταίρων, που συνιστούν 

βασικό στοιχείο της επιτυχίας της εκδήλωσης. 

 

ΜΕΡΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
 

1. Συζητήστε διεξοδικά εκ των προτέρων µε την Επιτροπή των Περιφερειών την ιδέα σας 



και το πρόγραµµά σας: η διοργάνωση µιας εκδήλωσης δεν είναι απλή και θα πρέπει να 
συζητηθεί σε πρώιµο στάδιο. Ας την προγραµµατίσουµε λοιπόν από κοινού! 

 
2. Ακολουθήστε τη µορφή διαλόγου των πολιτών και προσαρµόστε την ιδέα της εκδήλωσής 

σας στις τοπικές θεµατικές προτεραιότητες της περιφέρειάς σας ή της πόλη σας. 
 
3. Λάβετε υπόψη την πολιτική και την ισόρροπη εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών καθώς 

και την εκπροσώπηση των διαφόρων πολιτικών θέσεων.  
 
4. Εξετάστε το ενδεχόµενο συνεργιών: η εκδήλωσή σας µπορεί να συνδυαστεί µε εξωτερικές 

συνεδριάσεις της ΕτΠ  
και/ή µε σχετικές εθνικές εκδηλώσεις (για παράδειγµα γενικές συνελεύσεις 
εθνικών/ευρωπαϊκών ενώσεων). 

 
5. Συνεργαστείτε για τη διοργάνωση της εκδήλωσής σας: ελάτε σε επαφή µε τα θεσµικά 

όργανα της ΕτΠ. Εταίροι µας µπορούν να γίνουν τα κέντρα πληροφόρησης EDIC, REP, EPIO! 
Βρείτε επαφές στη διεύθυνση Η Ευρώπη στην περιφέρειά µου 

 
6. Φροντίστε να υπάρχει καλή τεκµηρίωση (φωτογραφίες, βίντεο, έκθεση), αξιοποιείστε µε τον 

καλύτερο τρόπο την ανάπτυξη συνεργιών µε τα µέσα ενηµέρωσης (Τύπος, τηλεοπτικά δίκτυα, 
ραδιόφωνο) και τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η οµάδα επικοινωνίας µας είναι έτοιµη να σας 
βοηθήσει. 

 
7. Εµπνευστείτε από άλλες εκδηλώσεις που θα πραγµατοποιηθούν σε όλη την Ευρώπη µε 

πρωτοβουλίες άλλων µελών της ΕΤΠ, περιφερειών και πόλεων. Βρείτε περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά µε προηγούµενες τοπικές εκδηλώσεις στην ιστοσελίδα µας 

 

ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΡΦΗ ΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ; 
 

� ∆οµή: 2 ώρες συζήτηση µεταξύ των µελών της ειδικής επιτροπής και των συµµετεχόντων µε 
συντονιστή έναν επαγγελµατία δηµοσιογράφο. Τα µέλη της ειδικής επιτροπής απαντούν κυρίως 
σε ερωτήµατα που προέρχονται από τον συντονιστή και το κοινό. 
Μορφή του διαλόγου των πολιτών: συµµετοχική και ανοιχτή µορφή, µε βάση την ιδέα ενός 
ανοικτού βήµατος συζήτησης µεταξύ των συµµετεχόντων και των πολιτικών εκπροσώπων  

 
� Οµιλητές/ µέλη της ειδικής επιτροπής: έως 4 µέλη της ΕτΠ (συµπεριλαµβανοµένου του 

τοπικού µέλους της ΕΤΠ). Άλλοι οµιλητές: εκπρόσωποι της εθνικής κυβέρνησης, των άλλων 
θεσµικών οργάνων της ΕΕ (Ευρωβουλευτές, Επίτροποι), εµπειρογνώµονες για συγκεκριµένο 
θέµα, εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών. Ο αριθµός των οµιλητών θα πρέπει να είναι 
περιορισµένος ώστε να καταστεί δυνατή η πραγµατική αλληλεπίδραση µε το κοινό. 

 
� Περιεχόµενο / θέµα των εκδηλώσεων: ο διάλογος µε τους πολίτες δεν πρέπει να περιλαµβάνει 

δέσµη θεµάτων ή κανονιστικά θέµατα. Γενικά µπορούν να περιλαµβάνονται θέµατα όπως: το 
δηµοκρατικό έλλειµµα, η ένταξη των µεταναστών, η ριζοσπαστικοποίηση, οι επενδύσεις, η 
κοινωνική και οικονοµική εδαφική συνοχή, οι δεξιότητες των νέων, το ψηφιακό 



θεµατολόγιο, η Ενεργειακή Ένωση, το περιβάλλον, η καταπολέµηση της κλιµατικής 
αλλαγής, η κοινωνική πολιτική, η αντιµετώπιση της παγκοσµιοποίησης, τα οικονοµικά 
µοντέλα της Ευρώπης. 

 
� Πραγµατικές ιστορίες και µαρτυρίες: ανάλογα µε το θέµα που επιλέγεται, τα θεσµικά όργανα 

της ΕΕ στις Βρυξέλλες, συµπεριλαµβανοµένης της ΕτΠ, θα κληθούν να παράσχουν 
πραγµατικές ιστορίες από την περιφέρεια ή την πόλη σας, καθώς και τις απόψεις του κοινού 
σχετικά µε την ΕΕ και τις πολιτικές της. 

 
� Σε ποιους απευθύνεται: η τοπική εκδήλωση θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο 

ανοιχτή και χωρίς αποκλεισµούς. Σε γενικές γραµµές και χωρίς να εξαντλείται ο κατάλογος, θα 
πρέπει να απευθύνεται κυρίως: σε διάφορες ηλικιακές οµάδες, σε ανθρώπους που απέχουν 
από τις εκλογές, σε µαθητές και καθηγητές, σε εκπροσώπους των ΜΜΕ, σε 
πανεπιστηµιακούς και ακαδηµαϊκούς εκπροσώπους, σε τοπικά και εθνικά µέσα µαζικής 
ενηµέρωσης, σε τοπικούς πολιτικούς και σε ενώσεις τοπικής αυτοδιοίκησης. 

 
� Μηχανισµός ανάδρασης: ανάπτυξη ειδικών εργαλείων προκειµένου να ληφθούν απαντήσεις 

από τους συµµετέχοντες, συµπεριλαµβανοµένης της συστηµατικής συλλογής ερωτήσεων και 
ειδικών δελτίων απάντησης, καθώς και µέσω των εργαλείων που παρέχουν τα µέσα κοινωνικής 
δικτύωσης (Twitter). Τούτο µπορεί να γίνει µέσω της έρευνας «Προβληµατισµός για την 
Ευρώπη» που προβλέπει η διεύθυνση επικοινωνίας της ΕτΠ µέσω µιας ηλεκτρονικής 
εφαρµογής. Η εφαρµογή είναι ένα δελτίο απαντήσεων εύκολα κατανοητό που συµπληρώνεται 
από όλους τους συµµετέχοντες στη µητρική τους γλώσσα πριν από και κατά τη διάρκεια της 
εκδήλωσης. Η ανάδραση είναι καθοριστικής σηµασίας για τη διάρθρωση της συµβολής 
της ΕτΠ στον «Προβληµατισµό για την Ευρώπη» και παρέχει ιδέες για τη διαδικασία 
περαιτέρω µεταρρυθµίσεων της ΕΕ. 

 

ΠΩΣ ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΕ ΑΙΤΗΣΗ; 
 
Σε περίπτωση που τα µέλη επιθυµούν να διοργανώσουν µια εκδήλωση, κάθε πρόταση τοπικής εκδήλωσης 
«Προβληµατισµός για την Ευρώπη» πρέπει να υποβληθεί από τους διοργανωτές τουλάχιστον τρεις µήνες πριν 

από την προτεινόµενη ηµεροµηνία της εκδήλωσης µέσω ενός απλού ηλεκτρονικού εντύπου αίτησης που 
βρίσκεται στη διεύθυνση www.cor.europa.eu/reflecting-eu. Σας καλούµε συνεπώς να διαβάσετε προσεκτικά τη 
σχετική ρύθµιση - απόφαση της ΕτΠ 028/2016 (το κείµενο είναι διαθέσιµο σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ) στην 
ιστοσελίδα µας τοπικές εκδηλώσεις. Η πρόταση υποβάλλεται σε εσωτερική διαδικασία αξιολόγησης και 
απευθύνεται στην αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή της ΕτΠ για έγκριση σε περίπτωση δηµοσιονοµικών 
επιπτώσεων. 
Όταν η εκδήλωση εγκριθεί από την ΕτΠ, η ∆ιεύθυνση Επικοινωνίας, Μονάδα Εκδηλώσεων, παρέχει έναν 
«πρακτικό κατάλογο ελέγχου/κατευθυντήριων γραµµών για τους διοργανωτές», που περιλαµβάνει τις τεχνικές 
προδιαγραφές για το σύνολο των υπηρεσιών της ΕτΠ — µέσω εξωτερικού αναδόχου.  
*Σηµείωση: Σύµφωνα µε το άρθρο 11.8 της απόφασης αριθ. 28/2016 η ΕτΠ δεν µπορεί να στηρίξει τοπικές 

εκδηλώσεις την περίοδο των τριών µηνών που προηγούνται εθνικών ή περιφερειακών εκλογών. 
 
Εάν έχετε ερωτήσεις ή επιθυµείτε να µοιραστείτε περισσότερα µαζί µας, σας παρακαλούµε να 
επικοινωνήσετε µε τη διεύθυνσή µας επικοινωνίας. Επικοινωνία: eulocal@cor.europa.eu 
 

_____________ 


