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Καλωσορίζουμε τις ομάδες πολιτών στο πλαίσιο της Διάσκεψης για το μέλλον της 
Ευρώπης. Σας ευχαριστούμε θερμά που δεχθήκατε να συμμετάσχετε σε αυτή την 
περιπέτεια. Είστε ένας/μία από τους 800 πολίτες που επελέγησαν τυχαία και έχετε αναλάβει 
τη συλλογική ευθύνη να εργαστείτε για αρκετούς μήνες με σκοπό να βελτιώσουμε το μέλλον 
της Ευρώπης. 

Μπορεί να αναρωτιέστε, γιατί εγώ; Δεν υπάρχουν άλλοι καλύτερα προετοιμασμένοι για 
αυτή την αποστολή; Η απάντηση είναι αρνητική. Τόσο εσείς όσο και οι υπόλοιποι 
συμμετέχοντες ξυπνούν κάθε μέρα σε κάποιο σημείο της Ευρώπης αντιμετωπίζοντας μια 
πραγματικότητα που δεν είναι πάντοτε απλή ή φιλική για όλους, και αυτή ακριβώς η δική 
σας συγκεκριμένη προοπτική και εμπειρία μας ενδιαφέρει. 

Όπως και η Ευρώπη, η Διάσκεψη των ομάδων ευρωπαίων πολιτών χαρακτηρίζεται από 
πολυμορφία Όπως θα διαπιστώσετε τις επόμενες ημέρες, όλοι εσείς προέρχεστε από πολύ 
διαφορετικά υπόβαθρα: ορισμένοι από εσάς σπουδάζετε, άλλοι εργάζεστε, είστε 
συνταξιούχοι ή είστε άνεργοι. Έχετε διαφορετικές ηλικίες και οι περισσότεροι από εσάς δεν 
έχετε εμπειρία από τέτοιου είδους διαδικασίες. Και αυτό ακριβώς είναι που έχει σημασία, 
γιατί δεν αναζητούμε εμπειρογνώμονες ή πολιτικούς, αλλά καθημερινούς ανθρώπους που 
ζουν και δραστηριοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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Καλωσόρισμα εκ μέρους των συμπροέδρων 

Αξιότιμη κυρία/Αξιότιμε κύριε,  
 

Είναι μεγάλη μας χαρά που αποδεχθήκατε να συμμετάσχετε στις Ομάδες Ευρωπαίων Πολιτών της 
Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης. 

Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά για τη συμμετοχή σας και να σας διαβεβαιώσουμε για τη σημασία 
που αποδίδουμε σε ένα πρωτοφανές και κοινό σχέδιο σαν τη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης. 

Η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης έχει ως στόχο να ανοίξει έναν νέο χώρο διαλόγου με τους πολίτες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση τόσο των προκλήσεων όσο και των προτεραιοτήτων. Για τον 
σκοπό αυτό, θέλουμε να προσεγγίσουμε ευρύ φάσμα πολιτών, από όλα τα κοινωνικά στρώματα και από 
όλες τις γωνιές της Ένωσης, και να τους δώσουμε κεντρικό ρόλο στη μελλοντική διαμόρφωση του 
ευρωπαϊκού εγχειρήματος. 
 

Οι Ομάδες Ευρωπαίων Πολιτών θα αποτελέσουν βασικό στοιχείο αυτής της διάσκεψης. Οι ομάδες θα έχουν 
τη δυνατότητα να εξετάσουν ζητήματα που σας ενδιαφέρουν, καθώς και τις συνεισφορές που θα 
συγκεντρωθούν στο πλαίσιο της διάσκεψης, μέσω της πολύγλωσσης ψηφιακής πλατφόρμας 
(futureu.europa.eu), οι οποίες θα χρησιμεύσουν στη διατύπωση σειράς συστάσεων, και στις οποίες τα 
θεσμικά όργανα της Ένωσης θα δώσουν συνέχεια. 

Σας καλούμε στις [ημερομηνίες] να συσκεφθείτε στ... [τόπος] και να διατυπώσετε συστάσεις. Ως μέρος μιας 
ομάδας 800 ευρωπαίων πολιτών που επιλέγονται τυχαία και είναι αντιπροσωπευτικοί της πολυμορφίας της 
ΕΕ, θα έχετε την ευκαιρία να ανταλλάξετε και να συζητήσετε τις ιδέες σας με άλλους συμπολίτες, κατά τη 
διάρκεια τριών συνεδριών διαβούλευσης σε ομάδα με 200 συμμετέχοντες. Χάρη στη βοήθεια των 
διερμηνέων, θα είστε σε θέση να εκφράζεστε στη γλώσσα σας. Όλες οι πληροφορίες σχετικά με το υπό 
συζήτηση θέμα και με τη διοργάνωση της εν λόγω ομάδας, καθώς και με άλλες σχετικές εκδηλώσεις, όπως η 
Ευρωπαϊκή Εκδήλωση για τη Νεολαία, θα σας παρασχεθούν σε εύθετο χρόνο. 
 

Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι οι απόψεις, οι ιδέες και οι συγκεκριμένες προτάσεις σας σχετικά με το μέλλον 
της Ένωσής μας. Με τον χρόνο που θα αφιερώσετε στην εν λόγω Ομάδα Ευρωπαίων Πολιτών, θα 
συμβάλετε στη διαμόρφωση του μέλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Εκπρόσωποι της ομάδας σας θα υποβάλουν, στην Ολομέλεια της Διάσκεψης, συστάσεις που θα έχετε 

καταρτίσει συλλογικά και που θα συζητηθούν με τους άλλους συμμετέχοντες. Στη συνέχεια, τα τρία θεσμικά 
όργανα θα εξετάσουν ταχέως τον τρόπο με τον οποίο θα δοθεί συνέχεια στα αποτελέσματα της διάσκεψης. 
Δεσμευόμαστε για πλήρη διαφάνεια και επακόλουθη ενημέρωση επ’ αυτών. 
 

Σας ευχαριστούμε και πάλι που δεχτήκατε να συμμετάσχετε σε τούτο το συναρπαστικό σχέδιο. Σας 
ευχόμαστε καλή επιτυχία στο έργο σας και αναμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον τα αποτελέσματα των 
διαβουλεύσεών σας. 
 

Με τις θερμότερες ευχές μας, 

Συμπρόεδρος Συμπρόεδρος                                               Συμπρόεδρος 

 

 
Guy Verhofstadt 

μέλος του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου 

Gašper Dovžan 

Υφυπουργός 

Ευρωπαϊκών 
Υποθέσεων 

Dubravka Šuica 

      Αντιπρόεδρος της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
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Εισαγωγή στη Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης & στις ομάδες 
ευρωπαίων πολιτών 

Η Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης (στο εξής: Διάσκεψη) αποτελεί μια πρωτόγνωρη 
δημοκρατική άσκηση που βασίζεται στους ακόλουθους πυλώνες: μια πολύγλωσση 
ψηφιακή πλατφόρμα (https://futureu.europa.eu) που συλλέγει ιδέες από μεμονωμένους 
πολίτες και από εκδηλώσεις, τέσσερις ομάδες ευρωπαίων πολιτών, εθνικές ομάδες 
πολιτών και εθνικές εκδηλώσεις καθώς και την Ολομέλεια της Διάσκεψης, την οποία 
συγκροτούν πολίτες που εκπροσωπούν τις ομάδες Ευρωπαίων, πολίτες που 
εκπροσωπούν εθνικές ομάδες και εκδηλώσεις, πολιτικοί, κοινωνικοί εταίροι και η 
οργανωμένη κοινωνία των πολιτών. 

Οι ομάδες ευρωπαίων πολιτών αποτελούν βασικό στοιχείο της Διάσκεψης για το 
μέλλον της Ευρώπης. Έχουμε οργανώσει τέσσερις ομάδες ευρωπαίων πολιτών για να 
δοθεί η δυνατότητα στους πολίτες να σκεφτούν από κοινού το μέλλον που επιθυμούν για 
την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Σκοπός της διαδικασίας αυτής δεν είναι απλώς να συγκεντρώσουμε τις απόψεις σας, αλλά 
να σας δώσουμε τη δυνατότητα να συμμετέχετε στη διαμόρφωση του μέλλοντος του 
ευρωπαϊκού εγχειρήματος. Ποια είναι τα ζητήματα ή τα προβλήματα που σας επηρεάζουν 
περισσότερο; Ποια συγκεκριμένα μέτρα θα πρέπει να λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να 
διευκολύνει τα σχέδιά σας για τη ζωή σας; Πρόκειται να ξεκινήσετε μια διαδικασία 
συλλογικής διαβούλευσης στο πλαίσιο της οποίας θα πρέπει να σκεφτείτε από κοινού και 
να εργαστείτε ως ομάδα με σκοπό να διατυπώσετε συγκεκριμένες συστάσεις που θα 
παρουσιαστούν και θα συζητηθούν στην Ολομέλεια της Διάσκεψης. 

 

Ποιοι θα συμμετέχουν στις ομάδες ευρωπαίων πολιτών; 

● Συγκροτούνται τέσσερις ομάδες αποτελούμενες από 200 ευρωπαίους πολίτες 
κατόπιν τυχαίας επιλογής, από τα 27 κράτη μέλη· 

● Οι ομάδες αντικατοπτρίζουν την πολυμορφία της ΕΕ: γεωγραφική προέλευση 
(ιθαγένεια και αστικό/αγροτικό περιβάλλον), φύλο, ηλικία, κοινωνικοοικονομικό 
υπόβαθρο και επίπεδο εκπαίδευσης· 

● Σε κάθε ομάδα συμμετέχει τουλάχιστον μία γυναίκα και ένας άνδρας πολίτης ανά 
κράτος μέλος· 

● Το ένα τρίτο κάθε ομάδας αποτελείται από νέους (ηλικίας 16 έως 25 ετών). Θα 
δημιουργηθεί ειδικός σύνδεσμος μεταξύ αυτής της ομάδας νέων και της 
Ευρωπαϊκής Εκδήλωσης για τη Νεολαία. 

 

 

 

 

  

 

https://futureu.europa.eu/
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Χρονοδιάγραμμα των ομάδων ευρωπαίων πολιτών 

 Θέμα Ημερομηνία Τόπος 

ΟΜΑΔΑ 1 Ισχυρότερη οικονομία, 
κοινωνική δικαιοσύνη, 
θέσεις εργασίας / 
εκπαίδευση, νεολαία, 
πολιτισμός, 
αθλητισμός / ψηφιακός 
μετασχηματισμός  

1η συνεδρίαση: 17 - 19 Σεπτεμβρίου 
 
2η συνεδρίαση: 5 - 7 Νοεμβρίου 
 
3η συνεδρίαση: 3 - 5 Δεκεμβρίου  

Στρασβούργο, Γαλλία 
 
Διαδικτυακά 
 
Δουβλίνο, Ιρλανδία (Ινστιτούτο Διεθνών και Ευρωπαϊκών 
Υποθέσεων και εταίροι) 

ΟΜΑΔΑ 2 Ευρωπαϊκή 
δημοκρατία / αξίες, 
δικαιώματα, κράτος 
δικαίου, ασφάλεια 

1η συνεδρίαση: 24 - 26 Σεπτεμβρίου 
 
2η συνεδρίαση: 12 - 14 Νοεμβρίου 
 
3η συνεδρίαση: 10 - 12 Δεκεμβρίου 

Στρασβούργο, Γαλλία 
 
Διαδικτυακά 
 
Φλωρεντία, Ιταλία (Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό 
Ινστιτούτο και εταίροι) 

ΟΜΑΔΑ 3 Κλιματική αλλαγή, 
περιβάλλον / υγεία 

1η συνεδρίαση: 1 - 3 Οκτωβρίου 
 
2η συνεδρίαση: 19 - 21 Νοεμβρίου 
 
3η συνεδρίαση: 7 - 9 Ιανουαρίου  

Στρασβούργο, Γαλλία 
 
Διαδικτυακά 
 
Νατολίν, Πολωνία (Κολέγιο της Ευρώπης και εταίροι) 

ΟΜΑΔΑ 4 Η ΕΕ στον κόσμο / 
μετανάστευση 

1η συνεδρίαση: 15 - 17 Οκτωβρίου 
 
2η συνεδρίαση: 26 - 28 Νοεμβρίου 
 
3η συνεδρίαση: 14 - 16 Ιανουαρίου  

Στρασβούργο, Γαλλία 
 
Διαδικτυακά 
 
Μάαστριχτ, Κάτω Χώρες (Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο 
Δημόσιας Διοίκησης και εταίροι) 

Εκδήλωση ανατροφοδότησης Άνοιξη του 2022 Δεν έχει ακόμη καθοριστεί 
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Ποια είναι η διαδικασία; 
Σας καλούμε να σκεφτείτε το μέλλον που επιθυμείτε για την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο 
πλαίσιο μιας συλλογικής διαδικασίας διαβούλευσης1. Οι συντονιστές θα είναι στη 
διάθεσή σας και θα σας βοηθούν καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Θα μπορείτε να 
μιλάτε και να ακούτε τη γλώσσα σας, χάρη στη βοήθεια των διερμηνέων. 
Δεν ζητούμε απλώς τη γνώμη σας. Πρόκειται για μια ευκαιρία που σας δίνεται για να 
σκεφτείτε και να ανταλλάξετε ιδέες με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες, με σκοπό την 
εκπόνηση συλλογικών συστάσεων. 
Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, θα έχετε επίσης πρόσβαση σε πόρους και 
εμπειρογνώμονες σχετικά με τα θέματα που θα επιλέξετε να συζητήσετε. Δεν χρειάζεται 
να διαθέτετε προηγούμενες γνώσεις σχετικά με τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
θα λάβετε βασικές πληροφορίες σε εύθετο χρόνο. 
Για την επίτευξη αυτών των στόχων, σας προτείνουμε τρεις διαφορετικές φάσεις 
εργασίας («συνεδριάσεις»). 
Θα έχετε την ευκαιρία να αποφασίσετε ο ίδιος/η ίδια για τα ζητήματα που θα συζητηθούν, 
στο πλαίσιο των κύριων θεμάτων της ομάδας. Έχουμε δώσει στην πρώτη συνεδρίαση 
τον τίτλο «Καθορισμός της ημερήσιας διάταξης». Στόχος αυτής της συνεδρίασης είναι 
να ιεραρχήσετε τα ζητήματα που, ως ομάδα, επιθυμείτε να αντιμετωπίσετε και να 
εμβαθύνετε προκειμένου να διατυπώσετε συγκεκριμένες συστάσεις για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. 
Η αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων θα αποτελέσει το αντικείμενο μιας δεύτερης φάσης, 
την οποία ονομάζουμε «θεματική εμβάθυνση» και η οποία θα πραγματοποιηθεί κατά τη 
δεύτερη και την τρίτη συνεδρίαση. 

Μετά την υποβολή των τελικών συστάσεων στην Ολομέλεια, η τελευταία φάση (εκδήλωση 
ανατροφοδότησης) θα δρομολογήσει μια διαδικασία λογοδοσίας, κατά τη διάρκεια της 
οποίας θα ενημερωθείτε για την ανταπόκριση στις συστάσεις σας και τις πιθανές 
πρακτικές εφαρμογές τους. 
Σε κάθε ομάδα, θα ορίσετε είκοσι εκπροσώπους για τη σύνοδο της Ολομέλειας της 
Διάσκεψης2. Η Ολομέλεια θα συζητήσει τις ιδέες των πολιτών που προέρχονται από τις 
εθνικές ομάδες πολιτών και τις ομάδες ευρωπαίων πολιτών και την πολύγλωσση ψηφιακή 
πλατφόρμα. Η Ολομέλεια θα υποβάλει τις προτάσεις της στην εκτελεστική επιτροπή, η 
οποία θα συντάξει έκθεση σε πλήρη συνεργασία και πλήρη διαφάνεια με την Ολομέλεια, 
και η οποία θα δημοσιευτεί στην πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα. 
Για όλες αυτές τις εργασίες θα λάβετε αποζημίωση, ενώ θα σας ζητηθεί να αναλάβετε 
δέσμευση συμμετοχής σε όλες τις συνεδριάσεις.

                                                 
1
 Διαδικασία διαβούλευσης λαμβάνει χώρα όταν μια ομάδα πολιτών που συμμετέχει κατόπιν τυχαίας επιλογής 

συνεδριάζει επί σειρά ημερών μετά από αίτημα κυβέρνησης προκειμένου να δοθεί συναινετική απάντηση σε ερώτημα 
γενικού ενδιαφέροντος. Η ομάδα (που μπορεί να ονομαστεί για παράδειγμα «συνέλευση πολιτών, επιτροπή πολιτών ή 
ομάδα πολιτών) έχει πρόσβαση σε τεχνικές ομαδικής εργασίας και σε πληροφορίες και διαθέτει αρκετό χρόνο για να 
συζητήσει το ερώτημα που της τέθηκε. Το σχήμα αυτό χρησιμοποιείται σε εκατοντάδες κυβερνήσεις ανά τον κόσμο. 
2
 Η Ολομέλεια της Διάσκεψης αποτελείται από 108 εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 54 του Συμβουλίου 

(δύο ανά κράτος μέλος) και 3 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και από 108 εκπροσώπους όλων των εθνικών 
κοινοβουλίων, τα οποία εκπροσωπούνται ισότιμα. Θα λάβουν επίσης μέρος 18 εκπρόσωποι της Επιτροπής των 
Περιφερειών και 18 της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, 6 εκλεγμένοι εκπρόσωποι των 
περιφερειακών διοικήσεων και 6 των τοπικών αυτοδιοικήσεων, 12 εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων και 8 της 
κοινωνίας των πολιτών. Θα συμμετέχουν ακόμη 80 εκπρόσωποι από τις ομάδες ευρωπαίων πολιτών, εκ των οποίων 
τουλάχιστον το ένα τρίτο θα είναι νέες και νέοι κάτω των 25 ετών, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Νεολαίας και 27 
εκπρόσωποι εθνικών εκδηλώσεων ή/και εθνικών ομάδων πολιτών. Ο ύπατος εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα 
Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας θα προσκαλείται να συμμετάσχει όταν συζητείται ο διεθνής ρόλος της ΕΕ. 
Μπορούν ενδεχομένως να προσκαλούνται και εκπρόσωποι των βασικών ενδιαφερόμενων μερών. 
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Ποια είναι τα όργανα διακυβέρνησης της Διάσκεψης για το μέλλον της 
Ευρώπης; 
Η Κοινή Προεδρία και τα αντίστοιχα θεσμικά τους όργανα 

Η Διάσκεψη τελεί υπό την επίβλεψη τριών θεσμικών οργάνων της ΕΕ, που 
εκπροσωπούνται από τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τον Πρόεδρο του 
Συμβουλίου και την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι οποίοι ενεργούν ως Κοινή 
Προεδρία της Διάσκεψης. 

● Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (705 μέλη), από κοινού με το Συμβούλιο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι το κύριο νομοθετικό σώμα της ΕΕ. Έχει επίσης 
εποπτικές και δημοσιονομικές αρμοδιότητες. Τα μέλη του εκλέγονται απευθείας από 
τους πολίτες ανά πενταετία. Οι αποφάσεις λαμβάνονται συνήθως με πλειοψηφία 
των ψηφισάντων3. 

● Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από κοινού με το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, είναι το κύριο νομοθετικό σώμα της ΕΕ. Απαρτίζεται από υπουργούς 
κάθε κράτους μέλους σε κάθε τομέα πολιτικής. Ανάλογα με το υπό συζήτηση θέμα, 
το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης λαμβάνει τις αποφάσεις του με απλή 
πλειοψηφία, ειδική πλειοψηφία ή ομοφωνία. 

● Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ. Υποβάλλει νέες 
νομοθετικές προτάσεις, εφαρμόζει τις αποφάσεις που λαμβάνονται από το 
Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο και εκπροσωπεί την ΕΕ σε διεθνές επίπεδο. Οι 
Επίτροποι (ένας/μία ανά χώρα) διορίζονται με τη σύμφωνη γνώμη του 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με συναίνεση ή, σε 
περίπτωση ψηφοφορίας, με απλή πλειοψηφία. 

 

Η εκτελεστική επιτροπή 

Η εκτελεστική επιτροπή της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης προεδρεύεται από 
τρεις συμπροέδρους, έναν από καθένα από τα τρία θεσμικά όργανα. Αποτελείται 
από τρία μέλη και έως τέσσερις παρατηρητές ανά θεσμικό όργανο καθώς και από 
παρατηρητές από τα εθνικά κοινοβούλια· προσκαλούνται επίσης εκπρόσωποι της 
Επιτροπής των Περιφερειών, της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, των κοινωνικών 
εταίρων και της κοινωνίας των πολιτών. Υποβάλλει τακτικά εκθέσεις στην Κοινή Προεδρία. 
Η εκτελεστική επιτροπή είναι υπεύθυνη για τη λήψη αποφάσεων με συναίνεση όσον 
αφορά τις εργασίες της Διάσκεψης, τις διαδικασίες και τις εκδηλώσεις της, επιβλέπει τη 
Διάσκεψη καθώς εξελίσσεται και προετοιμάζει τις συνεδριάσεις της Ολομέλειας της 
Διάσκεψης, συμπεριλαμβανομένων των συμβολών των πολιτών και των επακολουθητικών 
τους ενεργειών. 

Μια κοινή γραμματεία, με περιορισμένο μέγεθος και με υπαλλήλους που εξασφαλίζουν 
την ίση εκπροσώπηση των τριών θεσμικών οργάνων, επικουρεί τις εργασίες της 
εκτελεστικής επιτροπής. 

                                                 
3
 Πηγή: Θεσμικά όργανα και οργανισμοί | Ευρωπαϊκή Ένωση (europa.eu) 

http://europa.eu/
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Ποια είναι τα θέματα των ομάδων ευρωπαίων πολιτών; 
 

Ομάδα 1 

Η ομάδα «ισχυρότερη οικονομία, κοινωνική δικαιοσύνη και θέσεις εργασίας / 
νεολαία, αθλητισμός, πολιτισμός και εκπαίδευση / ψηφιακός μετασχηματισμός» 
εξετάζει το μέλλον της οικονομίας και των θέσεων εργασίας μας, ιδίως μετά την πανδημία, 
αποδίδοντας τη δέουσα προσοχή στα συναφή ζητήματα κοινωνικής δικαιοσύνης. Θα 
μελετήσει επίσης τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις του ψηφιακού μετασχηματισμού - ένα 
από τα πλέον μελλοντοστραφή θέματα υπό συζήτηση. Η ομάδα θα ασχοληθεί εξάλλου με 
το μέλλον της Ευρώπης στους τομείς της νεολαίας, του αθλητισμού, του πολιτισμού 
και της εκπαίδευσης. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα θέματα αυτής της ομάδας: 

Ισχυρότερη οικονομία, κοινωνική δικαιοσύνη και θέσεις εργασίας: 
https://futureu.europa.eu/processes/Economy?locale=el 

Νεολαία, αθλητισμός, πολιτισμός και εκπαίδευση: 
https://futureu.europa.eu/processes/Education?locale=el 

Ψηφιακός μετασχηματισμός: https://futureu.europa.eu/processes/Digital?locale=el 

 

Ομάδα 2 

Η ομάδα «Ευρωπαϊκή δημοκρατία / αξίες, δικαιώματα, κράτος δικαίου, ασφάλεια» 
ασχολείται με θέματα που σχετίζονται με τη δημοκρατία, όπως οι εκλογές, η συμμετοχή 
των πολιτών και μετά το πέρας των εκλογικών περιόδων, η απόσταση που αισθάνονται οι 
πολίτες να τους χωρίζει από τους εκλεγμένους αντιπροσώπους τους, η ελευθερία των 
μέσων ενημέρωσης και η παραπληροφόρηση. Η ομάδα θα εξετάσει επίσης ζητήματα που 
σχετίζονται με τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις θεμελιώδεις αξίες, το κράτος δικαίου και 
την καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων. Ταυτόχρονα, η ομάδα θα ασχοληθεί με την 
εσωτερική ασφάλεια της ΕΕ, όπως η προστασία των Ευρωπαίων από τρομοκρατικές 
πράξεις και άλλα εγκλήματα. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα θέματα αυτής της ομάδας: 
Ευρωπαϊκή δημοκρατία: https://futureu.europa.eu/processes/Democracy?locale=el 

Αξίες, δικαιώματα, κράτος δικαίου, ασφάλεια: 
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights?locale=el 
 

Ομάδα 3 

Η ομάδα «Κλιματική αλλαγή, περιβάλλον / υγεία» πραγματεύεται τις συνέπειες της 
κλιματικής αλλαγής, τα περιβαλλοντικά ζητήματα και τις νέες προκλήσεις στον τομέα της 
υγείας για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα θέματα αυτά συνδέονται επίσης με τους στόχους και 
τις στρατηγικές της ΕΕ, όπως η γεωργία, οι μεταφορές και η κινητικότητα, η ενέργεια και η 
μετάβαση σε κοινωνίες χωρίς διοξείδιο του άνθρακα, η έρευνα, τα συστήματα υγειονομικής 

https://futureu.europa.eu/processes/Economy?locale=el
https://futureu.europa.eu/processes/Education?locale=el
https://futureu.europa.eu/processes/Digital?locale=el
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy?locale=el
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights?locale=el
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περίθαλψης, η αντιμετώπιση κρίσεων στον τομέα της υγείας, η πρόληψη και ο υγιής 
τρόπος ζωής. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα θέματα αυτής της ομάδας: 

Κλιματική αλλαγή και περιβάλλον: 
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal?locale=el 

Υγεία: https://futureu.europa.eu/processes/Health?locale=el 

 

Ομάδα 4 

Η ομάδα «Η ΕΕ στον κόσμο / μετανάστευση» εξετάζει τον ρόλο της ΕΕ στον κόσμο, 
συμπεριλαμβανομένων των στόχων και των στρατηγικών για την ασφάλεια της ΕΕ· την 
άμυνα· την εμπορική πολιτική· την ανθρωπιστική βοήθεια & την αναπτυξιακή συνεργασία· 
την εξωτερική πολιτική και την πολιτική γειτονίας & τη διεύρυνση της ΕΕ. Πραγματεύεται 
επίσης το πώς η ΕΕ θα πρέπει να αντιμετωπίσει τη μετανάστευση. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα θέματα αυτής της ομάδας: 

Η ΕΕ στον κόσμο: https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld?locale=el 

Μετανάστευση: https://futureu.europa.eu/processes/Migration?locale=el 

 

Ποιο είναι το αποτέλεσμα της διαδικασίας και πώς θα ανταποκριθούν τα θεσμικά 
όργανα της ΕΕ σε αυτό; 

Οι ομάδες θα διατυπώσουν σειρά συστάσεων οι οποίες θα συζητηθούν από την 
Ολομέλεια της Διάσκεψης. 

Στις συστάσεις μπορεί να αναφερθεί είτε το πώς θα επιτευχθεί αλλαγή (συγκεκριμένη 
λύση) είτε η ακολουθητέα κατεύθυνση για την επίτευξη λύσης στο πρόβλημα (γενική 
σύσταση). 

Κατόπιν, η Ολομέλεια της Διάσκεψης θα υποβάλει τις προτάσεις της στην 
εκτελεστική επιτροπή της Διάσκεψης. Τα τρία θεσμικά όργανα θα εξετάσουν πώς 
μπορούν να δώσουν αποτελεσματική συνέχεια στο τελικό αποτέλεσμα της Διάσκεψης, το 
καθένα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του και σύμφωνα με τις Συνθήκες της ΕΕ.

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal?locale=el
https://futureu.europa.eu/processes/Health?locale=el
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld?locale=el
https://futureu.europa.eu/processes/Migration?locale=el
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Πώς μπορούν τα μέλη της ομάδας να χρησιμοποιήσουν την 
πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα; 

Η πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα (https://futureu.europa.eu/?locale=el) είναι ο κύριος 
κόμβος ιδεών και εκδηλώσεων της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης. Πολίτες 
από όλη την Ευρώπη μπορούν να υποβάλλουν και να συζητούν συστάσεις στη γλώσσα 
τους με αυτόματη μετάφραση. Θα χρησιμοποιηθεί επίσης ως εργαλείο ενημέρωσης και 
επικοινωνίας για τους συμμετέχοντες στις ομάδες ευρωπαίων πολιτών. 
Οι χώροι 

Η πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα σάς προσφέρει δύο διαφορετικούς χώρους: 

Χώρος ομάδας 

(μόνο για συμμετέχοντες από την 
ομάδα σας) 

Δημόσιος χώρος 

(για κάθε ευρωπαίο πολίτη) 

Καθώς καλείστε να συμμετάσχετε σε 
μία από τις τέσσερις ομάδες 
ευρωπαίων πολιτών της Διάσκεψης 
για το μέλλον της Ευρώπης, μπορείτε 
να εισέλθετε στον χώρο της 
αντίστοιχης ομάδας σας. 

Εάν επιθυμείτε να συνδεθείτε με τον 
«δημόσιο χώρο» και να δείτε την 
ψηφιακή πλατφόρμα όπως κάθε 
πολίτης από οποιαδήποτε γωνιά της 
Ευρώπης, μπορείτε να επιλέξετε τη 
δυνατότητα πρόσβασης για το 
κοινό. 

 
Τι προσφέρει η πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα; 

Η πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα είναι εδώ για να σας βοηθήσει. Στον «χώρο ομάδας» 
θα σας παρασχεθούν πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα των συνεδριάσεων, τη 
συμβολή εμπειρογνωμόνων και την πρόσβαση στα έγγραφα που απαιτούνται για τη 
συζήτηση που θα πραγματοποιήσετε. Μέσω της πλατφόρμας θα έχετε πρόσβαση σε όλα 
τα αποτελέσματα των εργασιών σας κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. Η πλατφόρμα θα 
είναι το εργαλείο της ψηφοφορίας μας για τη λήψη απόφασης επί των συστάσεων στο 
τέλος της τρίτης συνεδρίασης. Είναι επίσης ένας χώρος για να συνδεθείτε με όλους τους 
συμμετέχοντες, πέραν των πραγματικών αλληλεπιδράσεων που θα έχετε κατά τη διάρκεια 
των ομάδων πολιτών, καθώς και για να μοιραστείτε τις ιδέες σας και να τις συζητήσετε 
περαιτέρω. Στον «δημόσιο χώρο» μπορείτε να αλληλεπιδράσετε με το ευρύτερο κοινό, να 
μάθετε για εκδηλώσεις που διοργανώνονται στο πλαίσιο της Διάσκεψης για το μέλλον της 
Ευρώπης, να μοιραστείτε τις ιδέες σας και να αντιδράσετε σε σχόλια. 
 
Πρόσβαση στους χώρους των ομάδων της πλατφόρμας 

Μεταβείτε στην πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα της Διάσκεψης 
(https://futureu.europa.eu/?locale=el). 

Κάντε κλικ στην επιλογή «Ομάδες ευρωπαίων πολιτών» στην πάνω γραμμή του μενού. 
➔ Για να μεταβείτε στο χώρο περιορισμένης πρόσβασης: κάντε κλικ στην επιλογή 

Ομάδες πολιτών (για τα μέλη των ομάδων) και στη συνέχεια επιλέξτε την ομάδα 
σας. 

➔ Για να μεταβείτε στον δημόσιο χώρο: κάντε κλικ στην επιλογή Ομάδες πολιτών 
(δημόσιος χώρος). 

https://futureu.europa.eu/?locale=el
https://futureu.europa.eu/?locale=el
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Πώς μπορείτε να συνδεθείτε και να συμμετάσχετε ως μέλος της ομάδας; 
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Για να μπορέσετε να υποβάλετε ιδέες ή να συμβάλετε με σχόλια, θα πρέπει να 

δημιουργήσετε λογαριασμό «EU login» 

Όλο το ψηφιακό υλικό της πλατφόρμας θα είναι διαθέσιμο στη γλώσσα σας. 

 

Χάρτης της Διάσκεψης 

 

Ο Χάρτης είναι το σύνολο κοινών αρχών και κριτηρίων που αποτυπώνει τις αξίες της 
ΕΕ τις οποίες θα πρέπει να ασπάζονται οι διοργανωτές εκδηλώσεων και να τηρούν οι 
συμμετέχοντες στη Διάσκεψη. Ακολουθεί απόσπασμα από τον Χάρτη: 

 

Θα συμβάλλω στη συζήτηση και τον προβληματισμό σχετικά με τις προτεραιότητες για το 
κοινό μας μέλλον, μαζί με πολίτες από κάθε περιβάλλον ή κοινωνικό στρώμα και από κάθε 
γωνιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Ως συμμετέχων στη διάσκεψη δεσμεύομαι ότι: 

● Θα σέβομαι τις ευρωπαϊκές μας αξίες, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Συνθήκης 
για την Ευρωπαϊκή Ένωση: ανθρώπινη αξιοπρέπεια, ελευθερία, δημοκρατία, 
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ισότητα, κράτος δικαίου και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των ατόμων που ανήκουν σε 
μειονότητες, καθώς αυτές οι αρχές αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της έννοιας του 
Ευρωπαίου και της κοινής μας ζωής με αμοιβαίο σεβασμό. Οι αξίες αυτές είναι 
κοινές σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ σε μια κοινωνία όπου πρέπει να 
επικρατούν η πολυφωνία, η απαγόρευση των διακρίσεων, η ανοχή, 
η δικαιοσύνη, η αλληλεγγύη και η ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών.  
 

● Θα συμβάλλω στη διάσκεψη με εποικοδομητικές και συγκεκριμένες προτάσεις, 

με σεβασμό προς τις απόψεις άλλων πολιτών και την οικοδόμηση του μέλλοντος 
της Ευρώπης από κοινού. 

 

● Δεν θα εκφράζω, διαδίδω ή ανταλλάσσω περιεχόμενο παράνομο, 
μισαλλόδοξο ή σκοπίμως ψευδές ή παραπλανητικό. Στο πλαίσιο αυτό, θα 
παραπέμπω πάντα σε έγκυρες και αξιόπιστες πηγές όταν ανταλλάσσω 
περιεχόμενο και πληροφορίες για να υποστηρίξω τις απόψεις μου. 

 

● Η συμμετοχή μου στη Διάσκεψη είναι εθελοντική και δεν θα προσπαθήσω να 
χρησιμοποιήσω τη Διάσκεψη για να επιδιώξω εμπορικά ή αποκλειστικά ιδιωτικά 

συμφέροντα. 

 

Το πλήρες κείμενο του Χάρτη είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διεύθυνση: 

https://futureu.europa.eu/pages/charter?locale=el.
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Διαχείριση δεδομένων 

Στόχος της παρούσας ενότητας είναι να αποσαφηνιστεί η διαφάνεια της διαδικασίας καθώς 
και ζητήματα διαχείρισης δεδομένων. 
 
Επιλογή των συμμετεχόντων 

Η επιλογή των 800 πολιτών (και 200 πολιτών ως εφεδρεία) πραγματοποιήθηκε από τον 
Μάιο έως τον Αύγουστο του 2021, καλύπτοντας το σύνολο του πληθυσμού (μόνο πολίτες 
της ΕΕ). Η επικοινωνία με τους πολίτες έγινε κατά κύριο λόγο τηλεφωνικά (μέσω 
γεννήτριας τυχαίων αριθμών σταθερών και κινητών τηλεφώνων) σε επιμέρους γύρους 
ώστε να εξηγηθεί ο σκοπός και να ληφθεί η συγκατάθεση των προσκαλούμενων πολιτών. 
Οι πολίτες που έδωσαν τη συγκατάθεσή τους έλαβαν επιστολή ανάθεσης εντολής στην 
οποία εξηγείται επακριβώς τι αναμένεται από αυτούς, ενώ τους παρέχεται επίσης 
επαγγελματική υποστήριξη και καθοδήγηση καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. 

 

Δεδομένα συμμετοχής & ΓΚΠΔ 

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται για τη συμμετοχή στη Διάσκεψη είναι 
το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση κατοικίας, ο αριθμός τηλεφώνου και η διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία 
συλλέγονται από την εταιρεία Kantar που είναι αρμόδια για την επιλογή, εξ ονόματος της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας σύμφωνα με τις διατάξεις 

του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
23ης Οκτωβρίου 2018, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και 
τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών. Η 
Kantar διαβίβασε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων αποκλειστικά 
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία ενεργεί ως «υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων». 
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα διατηρηθούν μόνο για το χρονικό διάστημα που 
ενδείκνυται για τους σκοπούς της προβλεπόμενης και νόμιμης χρήσης τους. Στη 
συγκεκριμένη περίπτωση, θα διατηρήσουμε τα δεδομένα για διάστημα που δεν υπερβαίνει 
τους δώδεκα μήνες, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από τον νόμο. Τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα που δεν είναι πλέον απαραίτητα θα απαλείφονται κατά τρόπο 
που να διασφαλίζει ότι δεν διακυβεύεται ο εμπιστευτικός τους χαρακτήρας. 

 
Καταγραφή των συνεδριάσεων 

Η σύνοδος της Ολομέλειας των ομάδων ευρωπαίων πολιτών θα ηχογραφηθεί και θα 
βιντεογραφηθεί. Οι συνεδριάσεις των ομάδων δεν θα βιντεογραφούνται, αλλά θα γίνεται 
ηχογράφηση στην αγγλική γλώσσα για οργανωτικούς σκοπούς. Οι διοργανωτές της 
Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης θα διαχειρίζονται τα δεδομένα αυτά με προσοχή 
ανά πάσα στιγμή και σύμφωνα με όλους τους κανονισμούς για την προστασία των 
δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στο γραφείο υποστήριξης. 
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Φωτογραφίσεις και βιντεογραφήσεις 

Ως γενική αρχή, οι συζητήσεις της Ολομέλειας των ομάδων και οι παρουσιάσεις 
εμπειρογνωμόνων θα μεταδίδονται ζωντανά στην πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα και 
θα δημοσιοποιούνται, ενώ οι συζητήσεις σε επίπεδο ομάδας (συνεδριάσεις υποομάδων) 
των μελών των ομάδων δεν θα είναι προσβάσιμες στο κοινό. 

Κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων, υπάρχει περίπτωση να σας βιντεογραφήσουν και να 
σας φωτογραφήσουν. Ως συμμετέχων (-ουσα), δίνετε τη συγκατάθεσή σας και επιτρέπετε 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση να σας βιντεογραφήσει, να σας φωτογραφήσει και να σας 
ηχογραφήσει, καθώς και να χρησιμοποιηθούν αυτά τα μέσα κατά την αποκλειστική 
διακριτική ευχέρεια των διοργανωτών της Διάσκεψης. Θα υπάρξει σχετική υπενθύμιση 
στους πολίτες κατά την έναρξη εργασιών κάθε ομάδας. Απαλλάσσετε τους διοργανωτές 
από κάθε είδους ευθύνη σε σχέση με τα προαναφερόμενα. Εάν δεν επιθυμείτε να 
βιντεογραφηθείτε ή να φωτογραφηθείτε ή για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τη 
συγκατάθεση για μαγνητοσκόπηση, μπορείτε να αποταθείτε στο γραφείο υποστήριξης 
(helpdesk) (info@futureu.events). 

Μέλη των μέσων ενημέρωσης ενδέχεται να σας ζητήσουν να δώσετε συνέντευξη. Για να 
πραγματοποιηθεί η συνέντευξη, θα πρέπει να δώσετε εκ των προτέρων τη ρητή 
συγκατάθεσή σας. Μπορείτε σε κάθε περίπτωση να αρνηθείτε. Σε περίπτωση που λάβετε 
τέτοιο αίτημα πριν από τις συνεδριάσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το γραφείο 
υποστήριξης, εάν χρειαστείτε οποιαδήποτε καθοδήγηση (info@futureu.events). 

 

Παραβατική συμπεριφορά 

Σε περίπτωση που υφίσταστε ή διαπιστώσετε οποιαδήποτε παραβατική συμπεριφορά 
κατά τη διάρκεια της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης, μη διστάσετε να 
απευθυνθείτε στο γραφείο υποστήριξης. 

 

Γραφείο υποστήριξης (Helpdesk) 

Το γραφείο υποστήριξης ομάδων σας παρέχει υποστήριξη και απαντά σε όλες τις 
ερωτήσεις που έχετε στη γλώσσα σας. Διαχειρίζεται τις ταξιδιωτικές σας κρατήσεις και τη 
σχετική υποστήριξη, λαμβάνει υπόψη συγκεκριμένες ανάγκες (π.χ. διατροφή, ειδική 
υποστήριξη) και εξασφαλίζει τα επόμενα βήματά σας σε πραγματικό χρόνο. Θα λάβετε 
επιπλέον πληροφορίες για όλα τα ζητήματα διοικητικής μέριμνας. Για να επικοινωνήσετε 
με το γραφείο υποστήριξης, καλέστε: +32 460 249 839 ή απευθυνθείτε γραπτώς στη 
διεύθυνση: info@futureu.events. 
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