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αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

1. Επισκόπηση του Έργου 

Σκοπός του έργου #YouEU είναι να αναθερμάνει τη σχέση της Ευρωπαϊκής Νεολαίας με την 

ΕΕ και να προωθήσει την ενεργό συμμετοχή των νέων στη δημοκρατική ζωή της αξιοποιώντας 

τις δυνατότητες των ψηφιακών εργαλείων και προωθώντας την ηλεκτρονική τους συμμετοχή. 

Μια καλά ενημερωμένη νέα γενιά που θα χρησιμοποιεί με αυτοπεποίθηση εργαλεία ψηφιακής 

δημοκρατίας και θα καθιστά τις διεκδικήσεις της ανοικτές στη δημόσια σφαίρα, θα είναι σε θέση 

να προωθήσει την ενεργό ιδιότητα του πολίτη της ΕΕ και να αναπτύξει αίσθημα ευρωπαϊκής 

ταυτότητας. 

Οι επιμέρους στόχοι του έργου είναι οι εξής:  

1. Να ενισχύσει τις ικανότητες των Επαγγελματιών που εργάζονται με/για Νέους/ες και 
των Επαγγελματιών Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών (ΟΚΠ) για να 
βοηθήσουν με τη σειρά τους τους/τις νέους/ες στη χρήση εργαλείων ψηφιακής 
δημοκρατίας, προκειμένου να κατανοήσουν καλύτερα και να συνεισφέρουν στις 
δημοκρατικές διαδικασίες της ΕΕ. 
 

2. Να ευαισθητοποιήσει και να επιμορφώσει τους/τις νέους/ες σχετικά με τις έννοιες της 
ηλεκτρονικής δημοκρατίας και της συμμετοχής, τα εργαλεία και τις δυνατότητες που 
προσφέρουν. 
 

3. Να ενισχύσει τη διακρατική συνεργασία μεταξύ των νέων και να τη βελτιώσει στην 
ψηφιακή δημόσια σφαίρα της ΕΕ.  

 
4. Να ενθαρρύνει τη συμμετοχή των νέων στη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης. 

 
5. Να προωθήσει την κατανόηση και το αίσθημα μίας κοινής ευρωπαϊκής ταυτότητας 

μεταξύ των νέων. 
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2. Μέθοδος έρευνας & Κριτήρια αξιολόγησης 

Στόχος της Εργαλειοθήκης είναι να παρουσιάσει περιπτώσεις Καλής Πρακτικής σε 
ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο που φιλοδοξούν να 
αυξήσουν τη συμμετοχή των νέων μέσω της χρήσης ψηφιακών εργαλείων ή/και μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης (social media).  
 
Για να μπορέσουμε να λάβουμε υπόψη πρωτοβουλίες διαφόρων ειδών, τα κριτήρια 
που θέσαμε στην έρευνα στηρίχθηκαν σε ερωτήματα ποιοτικής μεθόδου που 
επιχειρούν να καθορίσουν τι σκοπεύουμε να πετύχουμε με τις περιπτώσεις Καλής 
Πρακτικής. 
 

• Στην έρευνά μας εξετάζουμε όλες τις πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην 
ενίσχυση της συμμετοχής - δηλαδή ψηφιακά εργαλεία/εφαρμογές (apps), 
social media ή απλώς δραστηριότητες που χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο 
γενικά – και όχι μόνο πρωτοβουλίες που αξιοποιούν τρέχουσες εφαρμογές 
(apps).  

• Κατά κύριο λόγο, εστιάζουμε σε πρωτοβουλίες που επικεντρώνονται στη 
νεολαία, αν και έχουμε συμπεριλάβει πρωτοβουλίες και για άλλες ομάδες 
στόχους. 
 

Επίσης, προσπαθήσαμε να χρησιμοποιήσουμε στην έρευνά μας παραδείγματα 
καλής πρακτικής. Σύμφωνα με τον ορισμό του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών 
(ΟΗΕ):  

«Μία καλή πρακτική δεν είναι απλώς μία πρακτική που είναι καλή, αλλά μία 
πρακτική που έχει αποδειχθεί ότι λειτουργεί καλά και παράγει καλά 
αποτελέσματα και ως εκ τούτου, συνιστάται ως μοντέλο. Είναι μία επιτυχημένη 
εμπειρία, η οποία έχει δοκιμαστεί και επικυρωθεί, με την ευρεία έννοια, η οποία 
έχει επαναληφθεί και αξίζει να κοινοποιηθεί, έτσι ώστε να μπορεί να την 
υιοθετήσει μεγαλύτερος αριθμός ανθρώπων».   
(Ορισμός ΟΗΕ στο europa.eu) 

 
Οι πέντε Δείκτες Ποιότητας (ΔΠ), οι οποίοι περιγράφονται στο επόμενο κεφάλαιο, 
περιλαμβάνουν σύντομους ορισμούς και ερευνητικά ερωτήματα και παράλληλα 
καθορίζουν το πλαίσιο της έρευνας. Ορίζουν τις ελάχιστες απαιτήσεις που έχει θέσει 
το εταιρικό σχήμα του έργου για τις πρωτοβουλίες υπό διερεύνηση και αξιολόγηση. 
Δεδομένου ότι οι πρωτοβουλίες παρουσιάζουν αρκετές διαφορές μεταξύ τους, οι 
ερωτήσεις ανοικτού τύπου της ποιοτικής έρευνας μας παρείχαν τη δυνατότητα να 
συμπεριλάβουμε ατομικές γνώσεις αναφορικά με το τοπικό/περιφερειακό και 
εθνικό/ευρωπαϊκό πλαίσιο.  
 
 

https://europa.eu/capacity4dev/iesf/documents/good-and-best-practice-definitions-fao-2013
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3. Δείκτες Ποιότητας (ΔΠ) 

Με αφετηρία τον ορισμό της καλής πρακτικής, οι ακόλουθοι Δείκτες Ποιότητας 
αποτελούν κύριο τμήμα του προαναφερθέντος πλαισίου, καθώς μπορούν να 
βοηθήσουν στο να προσδιοριστεί αν μία πρωτοβουλία, ένα έργο κλπ. ανταποκρίνεται 
στις προσδοκίες ενός παραδείγματος Καλής Πρακτικής.  
 
Στόχος μας είναι να εντάξουμε σε αυτούς τους δείκτες ποιότητας και βασικές 
δημοκρατικές έννοιες και διαδικασίες (π.χ. διαβούλευση, συμμετοχή). Αποδίδουμε 
έμφαση κυρίως στις ποιοτικές παραμέτρους λαμβάνοντας υπόψη την παράμετρο 
της χρηστικότητας, όπως αναφέρεται στον παραπάνω ορισμό. Επιπλέον, στην 
έρευνά μας, συμπεριλάβαμε τις παραμέτρους της καινοτομίας, της 
αποτελεσματικότητας και του αντικτύπου μίας πρωτοβουλίας. Ο συνδυασμός 
αυτών των παραμέτρων οδηγεί σε ένα πρότυπο που είναι σημαντικό για εμάς, καθώς 
αποτελεί παράδειγμα για το πώς μπορεί να υλοποιηθεί αποτελεσματικά στην πράξη 
η ηλεκτρονική συμμετοχή.   
 
Η προσέγγισή μας έγκειται στο να τηρήσουμε τις ελάχιστες απαιτήσεις, προκειμένου 
να έχουμε περιθώριο μεγαλύτερης ευελιξίας λόγω του ευρέος φάσματος των 
δραστηριοτήτων που θα αξιολογήσουμε. Για κάθε Δείκτη Ποιότητας, έχουμε ορίσει 
ερευνητικά ερωτήματα που μας καθοδηγούν μέσα από τη φάση της έρευνας με 
περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το πώς αντιλαμβανόμαστε ένα παράδειγμα 
Καλής Πρακτικής.  
 
Σε αυτό το σημείο, αξίζει να σημειωθεί ότι δεν θα εφαρμοστούν όλα τα ερευνητικά 
ερωτήματα και όλες οι παράμετροι σε κάθε πρωτοβουλία. 
 
Οι παράμετροι που περιγράφονται παρακάτω είναι οι ακόλουθες:  
 

• Καινοτομία 

• Αποτελεσματικότητα 

• Αντίκτυπος 

• Επίπεδο συμμετοχής 

• Επίπεδο διαβούλευσης 
 

3.1 Καινοτομία  

Η καινοτομία είναι «μία ιδέα, μία πρακτική ή ένα αντικείμενο που θεωρείται νέο από ένα άτομο 

ή κάποια μονάδα που την υιοθετεί» (Rogers, 2014,15). Μπορεί να λάβει πολλές και διάφορες 

μορφές. Μερικές φορές, μπορεί να αναφέρεται σε μία νέα ιδέα ή μέθοδο, όπως τονίζει το 
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παραπάνω παράθεμα, ενώ άλλες φορές σε κοινωνικές παραμέτρους, αν και η κοινωνική 

καινοτομία θα πρέπει πάντοτε να περιλαμβάνεται στις τεχνικές παραμέτρους: «Οι θεμελιώδεις 

κοινωνικές αλλαγές προϋποθέτουν τη συμπερίληψη των κοινωνικών καινοτομιών σε μια αλλαγή 

προτύπου του συστήματος καινοτομίας» (Διακήρυξη της Βιέννης, 2017). 

Κατά συνέπεια, η έρευνα θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τόσο τις τεχνικές όσο και τις κοινωνικές 

παραμέτρους στο πεδίο της καινοτομίας. Επειδή οι ορισμοί συνήθως έχουν αρκετά γενικό 

περιεχόμενο, θα επιχειρήσουμε να συνθέσουμε έναν δικό μας ορισμό με τη βοήθεια λεπτομερών 

ερευνητικών ερωτημάτων.  

Σε κάθε περίπτωση, το κύριο ερώτημα για την έρευνά μας θα πρέπει να είναι το εξής: 

«Προσφέρει η εν λόγω πρωτοβουλία κάτι νέο που δεν έχει υπάρξει ποτέ στο παρελθόν 

χρησιμοποιώντας νέες μεθόδους ή προσεγγίσεις;» 

Ερευνητικά ερωτήματα:  

 

Καινοτομία υπό την ευρύτερη έννοια

•Παρέχει η πρωτοβουλία μία νέα μέθοδο για την ενίσχυση της ηλεκτρονικής συμμετοχής και της 
ηλεκτρονικής δημοκρατίας;

•Αν ναι, γιατί είναι καινοτόμος αυτή η προσέγγιση; Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά που είναι 
καινοτόμα;

•Σε ποιον τομέα έγκειται η πτυχή της καινοτομίας; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Λογισμικό και Χρηστικότητα

• Υπάρχουν νέες και καινοτόμες τεχνικές πτυχές (π.χ. λογισμικό, σχεδιασμός της εφαρμογής 
(app)/πλατφόρμας, φιλικό προς τον χρήστη κλπ.);

•Πόσο εύκολο είναι για τους/τις χρήστες να επικοινωνούν και να χρησιμοποιούν την εφαρμογή;

•Είναι η πρωτοβουλία καινοτόμος λόγω της λειτουργικότητας ή/και των ιδιοτήτων της, ιδίως όσον 
αφορά το επίπεδο συμμετοχής (π.χ. αλληλεπιδράσεις, επικοινωνία...) ή τις λειτουργίες της (π.χ. 
ποικίλες ευκαιρίες συμμετοχής);

Σκοπός και Στόχοι

•Είναι καινοτόμος η πρωτοβουλία, επειδή ο σκοπός ή οι στόχοι της δεν έχει/ουν 
τεθεί/εκπληρωθεί ποτέ ξανά στο παρελθόν;
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3.2. Αποτελεσματικότητα  

Όπως η καινοτομία, έτσι και η επιτυχία μπορεί να λάβει πολλές και διάφορες μορφές, αλλά και 

να οριστεί με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Αναλύουμε την αποτελεσματικότητα της 

πρωτοβουλίας, όπως την ορίζει το Λεξικό του Cambridge, δηλαδή ως την «ικανότητα 

επιτυχίας και παραγωγής επιθυμητών αποτελεσμάτων». 

Ο ΟΗΕ παραθέτει έναν ορισμό που μπορεί να φανεί ιδιαίτερα χρήσιμος στην παρούσα έρευνα:  

«Μία «καλή πρακτική» έχει αποδείξει τη στρατηγική σημασία της ως ο πλέον αποτελεσματικός 

τρόπος για την επίτευξη ενός συγκεκριμένου στόχου· έχει υιοθετηθεί με επιτυχία και έχει θετικό 

αντίκτυπο σε άτομα ή/και κοινότητες.» (Ορισμός ΟΗΕ στο europa.eu) 

Αν και η επιτυχία μπορεί να έχει πολλές διαφορετικές μορφές, οι πρωτοβουλίες τόσο σε εθνικό, 

περιφερειακό, τοπικό ή/και ευρωπαϊκό επίπεδο μπορούν να αξιολογηθούν λαμβάνοντας υπόψη 

αριθμούς, όπως ο συνολικός αριθμός των συμμετεχόντων/ουσών, ο αριθμός των ακολούθων 

(followers) στα social media, ο αριθμός των απαντήσεων (για παράδειγμα σε ερωτηματολόγια), 

ο αριθμός των συνεδριών/συζητήσεων που διοργανώθηκαν ή ο αριθμός των αλληλεπιδράσεων 

με πολιτικούς. O συγκεκριμένος Δείκτης Ποιότητας λαμβάνει υπόψη το επίπεδο 

αποτελεσματικότητας και τα αποτελέσματα που παράγονται από την πρωτοβουλία.  

Λόγω του γεγονότος ότι όλες οι πρωτοβουλίες είναι αρκετά διαφορετικές μεταξύ τους όσον 

αφορά τον στόχο που καλούνται να επιτελέσουν και το επίπεδο στο οποίο εφαρμόζονται (π.χ. 

τοπικό/εθνικό κλπ.), ο καθορισμός σταθερών αριθμών (για παράδειγμα, κάθε πρωτοβουλία 

πρέπει να έχει τουλάχιστον x followers στα social media) θα λειτουργούσε περιοριστικά στην 

έρευνα. Για τον λόγο αυτό, συμπεριλαμβάνουμε αριθμητικά αποτελέσματα στα ερευνητικά 

ερωτήματα έρευνας, όποτε κρίνεται απαραίτητο. 

Κοινωνική καινοτομία

•Προωθεί η πρωτοβουλία τη συνεχή βελτίωση και την ένταξη των συμμετεχόντων/ουσών;

• Διευκολύνει η πρωτοβουλία την προοδευτική εξέλιξη ή/και την περαιτέρω ανάπτυξη του 
εργαλείου; Έχει η πρωτοβουλία τη δυνατότητα να προκαλέσει μια μακροχρόνια αλλαγή 
στους/στις μηχανισμούς/δομές στο πλαίσιο πολιτικών ή/και κοινωνικών διαδικασιών;

• Έχει η πρωτοβουλία τη δυνατότητα να βελτιώσει τις δεξιότητες ηλεκτρονικής επίλυσης 
προβλημάτων της κοινωνίας/νεολαίας;
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Ερευνητικά ερωτήματα:  

 

3.3. Αντίκτυπος  

 
Επειδή η αποτελεσματικότητα/επιτυχία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον (πιθανό) αντίκτυπο, 

εστιάζουμε σε αυτήν την παράμετρο σύμφωνα με τον ορισμό των Ηνωμένων Εθνών που 

παραθέσαμε πρωτύτερα, ο οποίος κάνει λόγο για «θετικό αντίκτυπο σε άτομα ή/και κοινότητες» 

(Ορισμός ΟΗΕ στο europa.eu).  

Κάλυψη (σε σχέση με τον ευρωπαϊκό/εθνικό/περιφερειακό/τοπικό πληθυσμό (των 
νέων)

•Ποιος είναι ο συνολικός αριθμός συμμετεχόντων-ουσών/χρηστών που έχει επιτευχθεί; Ποιος είναι 
ο αριθμός των εγγεγραμμένων χρηστών;

•Πόσοι/ες συμμετέχοντες/ουσες έχουν χρησιμοποιήσει/χρησιμοποιούν την εφαρμογή
(app)/πλατφόρμα ή τον ιστότοπο;

• Ποιος είναι ο συνολικός αριθμός των ατόμων που ακολουθούν (followers) τα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης (social media);

Συνεδρίες και Αποτελέσματα

•Πόσες απαντήσεις έχουν καταγραφεί;

•Πόσες συνεδρίες/συζητήσεις έχουν οργανωθεί (με πολιτικούς);

•Ποιος είναι ο αριθμός των αλληλεπιδράσεων με τους/τις πολιτικούς; (αν προβλέπεται)

•Ποια είναι η συχνότητα των συνεδριών/συζητήσεων που οργανώνονται (ανά μήνα/έτος);

•Τι είδους αντιδράσεις έχει προκαλέσει η πρωτοβουλία στους/στις συμμετέχοντες/ουσες;

Αποδοτικότητα των πόρων που χρησιμοποιήθηκαν 

•Πόσο αποτελεσματική είναι η πρωτοβουλία σε ό,τι αφορά στους απαιτούμενους πόρους (π.χ. 
ανθρώπινους, υλικούς, έξοδα);

•Είναι η εφαρμογή/πλατφόρμα ή το εργαλείο εύχρηστη/ο για τους/τις συμμετέχοντες/ουσες και 
εύκολη/ο στη διαχείριση για τους/τις διοργανωτές/ριες;

•Χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά τα social media;

•Υπάρχουν δυνατότητες γενικής αξιολόγησης/αυτοαξιολόγησης για τους/τις συμμετέχοντες/ουσες;

•Μπορεί η πρωτοβουλία να σημειώσει επιτυχία στους/στις νέους/ες;/Πόσο αποτελεσματικά 
αντιμετωπίζει τη νεολαία;
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Στην περίπτωσή μας, ο αντίκτυπος αναφέρεται επίσης στον βαθμό επιρροής που μπορεί να 

ασκήσει μία πρωτοβουλία σε έναν συγκεκριμένο τομέα ή σε μία συγκεκριμένη ομάδα 

ανθρώπων/κοινωνία - και τις πιθανές θετικές συνέπειες στην πολιτική συμμετοχή. Ωστόσο, ο εν 

λόγω Δείκτης Ποιότητας συνδέεται στενά με την αποτελεσματικότητα, καθώς οι αποτελεσματικές 

πρωτοβουλίες μπορούν να επιφέρουν ισχυρότερο αντίκτυπο. 

 Ερευνητικά ερωτήματα:  

 

3.4. Επίπεδο συμμετοχής  

Οι αντίστοιχες πρωτοβουλίες θα πρέπει να αναλυθούν εξετάζοντας τη δυνατότητά τους να 

ενεργοποιούν τη συμμετοχή. Αυτό σημαίνει όχι μόνο να αυξάνουν τη συμμετοχή γενικά, αλλά 

να λαμβάνουν υπόψη και τους βασικούς στόχους της Συμμετοχικής Δημοκρατίας.  

Αντίκτυπος στο άτομο

•Έχει η πρωτοβουλία τη δυνατότητα να αυξήσει τις γνώσεις των συμμετεχόντων/ουσών σε 
μακροπρόθεσμη κλίμακα;

•Έχει η πρωτοβουλία τη δυνατότητα να τους/τις εξοικειώσει περισσότερο με τις πολιτικές 
διαδικασίες;

Αντίκτυπος στη(ν) νεολαία/κοινωνία

•Τι είδους αντιδράσεις έχει προκαλέσει η πρωτοβουλία στους/στις συμμετέχοντες/ουσες;

•Μπορούν να αξιολογηθούν πιθανά (θετικά) αποτελέσματα της πρωτοβουλίας στην κοινωνία;

•Μπορεί να αξιολογηθεί ο αντίκτυπος γενικά λόγω του ότι συμμετέχουν πολλά και διάφορα άτομα 
με διαφορετικές καταβολές και επάγγελμα; (κατά περίπτωση)

Τεχνολογικός αντίκτυπος

•Μπορεί να αξιολογηθεί ο τεχνολογικός αντίκτυπος (π.χ. σημασία του/της
λογισμικού/εργαλείου/εφαρμογής κλπ.) από πλευράς συμμετοχής και ευαισθητοποίησης της 
πρωτοβουλίας;

Αντίκτυπος στην πολιτική συμμετοχή

•Πόσες προτάσεις, συμβουλές, συστάσεις κλπ. από χρήστες έχουν προωθηθεί σε φορείς λήψης 
αποφάσεων;

•Πόσες από αυτές τις προτάσεις/συστάσεις έχουν ληφθεί υπόψη από τα ενδιαφερόμενα μέρη;

•Υπάρχουν άλλες μορφές που μπορούν να καταδείξουν (πιθανό) αντίκτυπο στην πολιτική 
συμμετοχή;
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Η Συμμετοχική Δημοκρατία επιτρέπει στους πολίτες να συμμετέχουν ενεργά σε διάφορα 

πολιτικά συστήματα. Ενθαρρύνει περισσότερο την εμπλοκή των πολιτών στην πολιτική ζωή 

και την πολιτική εκπροσώπηση σε σχέση με την παραδοσιακή αντιπροσωπευτική 

δημοκρατία. Ακόμη, προϋποθέτει μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων/ουσών και θα πρέπει να 

περιλαμβάνει ευρύ φάσμα διαφορετικών (πολιτικών) θεμάτων (Schmidt, 2019, 227).  

Οι πολίτες θεωρούνται ως άτομα που μπορούν να μαθαίνουν συνέχεια πώς να συμμετέχουν 

ολοένα και καλύτερα στις δημοκρατικές και πολιτικές διαδικασίες, ενώ μέσα από αυτές τις 

διαδικασίες «αυτομετασχηματισμού» μετατρέπονται μέσω της εμπλοκής και της διαμόρφωσης 

πολιτικής σε πιο υπεύθυνους πολίτες. Εκλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, ως άτομα που μπορούν 

να διακρίνουν μεταξύ της οπτικής του «εγώ» και της οπτικής του «εμείς», όταν λαμβάνουν 

αποφάσεις που αφορούν όχι μόνο την προσωπική τους κατάσταση αλλά και την ευημερία των 

άλλων (Schmidt, 2019, 229).  

Αναφορικά με την έρευνά μας, αυτό συνεπάγεται να εξετάσουμε το επίπεδο συμμετοχής από 

πολλαπλές οπτικές γωνίες. Πρώτα, θα πρέπει να ασχοληθούμε με την περισσότερο φυσική 

προοπτική, για παράδειγμα, αν η εν λόγω πρωτοβουλία μπορεί να προωθήσει και να 

αυξήσει τη συμμετοχή στις διαδικασίες λήψης πολιτικών αποφάσεων. Ωστόσο, θα πρέπει να 

δοθεί έμφαση στην εξέταση βασικών στοιχείων της Συμμετοχικής Δημοκρατίας με στόχο να 

μετατραπούν οι πολίτες σε ενεργούς/ές συμμετέχοντες/ουσες στην καθημερινή πολιτική ζωή και 

να αποδίδουν προτεραιότητα στην οπτική του «εμείς» κάθε φορά που καλούνται να λάβουν 

πολιτικές αποφάσεις. 

 

 

 

Ερευνητικά ερωτήματα:

•Με ποιους τρόπους αυξάνει η πρωτοβουλία το επίπεδο συμμετοχής των πολιτών έναντι των 
πολιτικών φορέων λήψης αποφάσεων; 

•Ποιες είναι οι κύριες στρατηγικές που χρησιμοποιούνται για την αύξηση της συμμετοχής στο 
πλαίσιο της πρωτοβουλίας σε ένα μικρότερο σε έκταση περιβάλλον; (δέσμευση)

•Μπορεί η πρωτοβουλία να καταστήσει τους πολίτες πιο υπεύθυνους σχετικά με τον ρόλο τους 
στις διαδικασίες λήψης πολιτικών αποφάσεων; 

•Με ποιους τρόπους διευκολύνει η πρωτοβουλία την επικοινωνία με τους φορείς λήψης 
αποφάσεων;
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3.5. Επίπεδο διαβούλευσης  

Στην προκειμένη περίπτωση, στόχος είναι να αξιολογηθεί το επίπεδο διαβούλευσης της 

πρωτοβουλίας.  

Η Διαβουλευτική Δημοκρατία υποστηρίζει ότι οι πολιτικές αποφάσεις πρέπει να είναι προϊόν 

δίκαιων και λογικών συζητήσεων αλλά και αντιπαράθεσης επιχειρημάτων μεταξύ των πολιτών. 

Όλοι οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να ανταλλάσσουν επιχειρήματα και να εξετάζουν 

διαφορετικούς ισχυρισμούς. Η εποικοδομητική αντιπαράθεση επιχειρημάτων μπορεί να 

βοηθήσει τους πολίτες να καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με το ποια διαδικασία, δράση ή 

πολιτική θα συνεισφέρει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στο κοινό καλό. Από αυτή την άποψη, 

οι αντιπαραθέσεις επιχειρημάτων και οι συζητήσεις αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για τη 

νομιμότητα των δημοκρατικών πολιτικών αποφάσεων (Schmidt, 2019, 231).  

Τα βασικά στοιχεία της διαβουλευτικής δημοκρατίας είναι: οι εντατικές διαβουλεύσεις, τόσο 

μεταξύ των πολιτών όσο και των οργάνων λήψης αποφάσεων, η απρόσκοπτη πρόσβαση όλων 

των πολιτών σε αυτές τις διαβουλεύσεις και ο αποκλεισμός προκαθορισμένων διαδικασιών 

λήψης αποφάσεων - η κατάλληλη λύση ή λύσεις για τα προβλήματα αποτελούν μέρος της 

διαδικασίας διαβούλευσης με το τελικό αποτέλεσμα να είναι ανοικτό μέχρι τέλους (Schmidt, 

2019, 233; Shabani, 2016, 14).  

Εν κατακλείδι, η διαβουλευτική δημοκρατία ενθαρρύνει τους πολίτες να συμμετέχουν ενεργά 

μέσω εντατικών διαβουλεύσεων, στις οποίες όλοι/ες έχουν το ίδιο επίπεδο ισχύος και 

ενημέρωσης, προκειμένου να μπορούν να αποφασίζουν βάσει γενικών κανόνων σχετικά με τη 

συζήτηση, τις ιστορίες και τη διαβουλευτική-συμμετοχική ηγεσία. Επομένως, το αποτέλεσμα 

είναι ανοιχτό, αφού οι συζητήσεις βασίζονται σε επιχειρήματα, και η ομάδα με το ισχυρότερο 

επιχείρημα σε αυτή την ανοιχτή συζήτηση θα καταφέρει να υλοποιήσει τα σχέδιά της μόνο και 

μόνο επειδή απολαμβάνει το υψηλότερο επίπεδο αποδοχής. Η συζήτηση αλλάζει διαρκώς 

κατεύθυνση, πράγμα που σημαίνει ότι και το επίπεδο αποδοχής μπορεί να αλλάξει ανά πάσα 

στιγμή. 

Ερευνητικά ερωτήματα:

•Με ποιους τρόπους διευκολύνει η πρωτοβουλία τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων με τους 
πολίτες (και ιδίως τους/τις νέους/ες);

•Πόσο ανοικτή είναι η πρόσβαση σε συζητήσεις; Διασφαλίζεται η ανωνυμία των πολιτών σε όλα 
τα στάδια; (Είναι σημαντικό να αποφεύγονται οι διακρίσεις λόγω της ιδιωτικής/επαγγελματικής 
ζωής τους.)

•Πώς οργανώνονται οι συνομιλίες/συζητήσεις;

•Χρησιμοποιείτε δείκτες σχετικά με την αξιολόγηση της ποιότητας των συνομιλιών/συζητήσεων; 
Τα πιθανά αποτελέσματα εξετάζονται σε μία κοινή βάση ή οι απόψεις διίστανται;
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• Schmidt, Manfred G, Demokratietheorien. Eine Einführung, Wiesbaden, 2019 (e-
book).  

 

• Good and Best Practice Definition according to the Food and Agriculture 
Organization of the United Nations, 2013. Ανακτήθηκε από: 
https://europa.eu/capacity4dev/iesf/documents/good-and-best-practice-definitions-
fao-2013  

 

• Shabani, Omid Payrow, Democracy, Power and Legitimacy, Toronto, 2016. 
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4. Καλές Πρακτικές στην Ευρώπη 

 

Λογότυπο: 

 
 

Οργανισμός: Αυστριακό Κοινοβούλιο 

Επίπεδο: ✔ ΕΘΝΙΚΟ ΤΟΠΙΚΟ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 

Ομάδα-στόχος: Παιδιά και νέοι/ες στην Αυστρία 

Πλατφόρμα που 
χρησιμοποιήθηκε: 

      Website: https://www.demokratiewebstatt.at/  
 

   DemokratieWebStatt 
   Αυστρία 

https://www.demokratiewebstatt.at/


 

16 

 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του 

περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να 

αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

Περιγραφή:  Η διαδικτυακή πύλη του αυστριακού κοινοβουλίου 
DemokratieWEBstatt, η οποία απευθύνεται σε παιδιά και 
νέους/ες, επικεντρώνεται στην αγωγή του πολίτη και τη διάδοση 
της δημοκρατίας. Παρέχει ενημέρωση σε θέματα όπως η 
πολιτική, η δημοκρατία, η νομοθεσία και οι εκλογές. 
 

Μερικές από τις δραστηριότητες που προσφέρει η πύλη είναι 
οι ακόλουθες: 

• Εικονικοί περίπατοι  στο Κοινοβούλιο και τη Συνοικία της 
Δημοκρατίας της Βιέννης; 

• Εργαστήρια (workshops) πολιτικής και δημοκρατίας για 
παιδιά και νέους/ες· 

• Παρακολούθηση των δραστηριοτήτων στο Κοινοβούλιο· 

• Μελέτη των προσωπικοτήτων των μελών του Εθνικού 
και Ομοσπονδιακού Συμβουλίου· 

• Συμμετοχή σε συνομιλίες με πολιτικούς για συγκεκριμένα 
θέματα· 

• Συμμετοχή σε πολυάριθμα συναρπαστικά παιχνίδια· 

• Κατάρτιση ενός ημερολογίου συναντήσεων από την 
πλευρά ενός/μίας πολιτικού· 

• Υποβολή νομοθετικών προτάσεων βάσει 
παραδείγματος· 

• Παρακολούθηση ειδήσεων. 
 

Καινοτομία: Η πρωτοβουλία αξιοποιεί τεχνικές και μεθόδους 
παιχνιδοποίησης προκειμένου να προσελκύσει το ενδιαφέρον 
των παιδιών και των νέων για την πολιτική που συνήθως είναι 
μία ομάδα που θεωρείται απολιτική. Η κύρια καινοτόμος πτυχή 
της δεν είναι η τεχνολογία - οι πλατφόρμες παιχνιδοποίησης 
είναι πλέον ευρύτατα διαδεδομένες - αλλά το περιεχόμενο και ο 
τρόπος που παρουσιάζεται. Η πλατφόρμα είναι φιλική προς 
τον/τη χρήστη χωρίς να απαιτεί εγγραφή κατά την είσοδο. 
 
Η συμμετοχή των νέων σε συνδυασμό με την παρουσίαση ενός 
«σοβαρού» θέματος με διασκεδαστικό και προσιτό τρόπο 
αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα της πλατφόρμας.  

Αποτελεσματικότητα: Η πλατφόρμα τέθηκε σε λειτουργία το 2007. Μέχρι σήμερα, 
έχουν συμμετάσχει στα εργαστήρια συνολικά 121.000 
μαθητές/ριες. Στους/Στις μαθητές/ριες που είναι ιδιαίτερα 
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ενεργοί/ές και συμμετέχουν σε μεγάλο αριθμό εργαστηρίων 
απονέμεται ο τίτλος Demokratiewerkstatt-Profi και ένα μετάλλιο. 
Συνολικά, 6.000 νέοι/ες έχουν καταφέρει να πετύχουν αυτή τη 
διάκριση. 
 
Η προβολή της πλατφόρμας είναι ιδιαίτερα σημαντική. Κατά 
μέσο όρο, 8.000-9.000 μαθητές/ριες ετησίως συμμετέχουν σε 
μία πρωτοβουλία που ενισχύει τις ικανότητές τους για να γίνουν 
στο μέλλον ενεργοί πολίτες. Αν λάβουμε υπόψη ότι συνολικά 
1.132.367 μαθητές/ριες εγγράφηκαν σε σχολεία της Αυστρίας 
κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2017/18 (πηγή: Statistik 
Austria), αυτό πρακτικά σημαίνει ότι συνολικά λιγότερο από το 
1% συμμετέχει στα εργαστήρια σε ένα δεδομένο έτος. Ακόμη και 
αν ορισμένα παιδιά μπορεί να είναι πολύ μικρά για να 
συμμετάσχουν σε τέτοιες δραστηριότητες και άλλα μπορεί να 
συμμετάσχουν σε επόμενο σχολικό έτος, εξακολουθούν να 
υπάρχουν περιθώρια για ανάπτυξη. 
 
Βέβαια, δεν είναι δυνατόν όλα τα παιδιά να ενδιαφέρονται για 
την πολιτική, γιατί αυτό σχετίζεται με τα προσωπικά τους 
ενδιαφέροντα. Για παράδειγμα, τα παιδιά που έχουν 
κοινωνικά/ανθρωπιστικά ενδιαφέροντα είναι πολύ πιο πιθανό 
να προσελκύονται από τον χώρο της πολιτικής. Ωστόσο, 
δεδομένου ότι η πλατφόρμα μπορεί να αναπτύξει τόσες πολλές 
ικανότητες των παιδιών και των νέων, η συμμετοχή σε αυτήν 
μπορεί να έχει θετικά αποτελέσματα για όλους/ες. 
 

Πιθανός Αντίκτυπος:  Σε ατομικό επίπεδο, η πλατφόρμα αναπτύσσει τις ικανότητες 
των χρηστών της σε τρεις βασικούς τομείς: 
- Γνώσεις: η πλατφόρμα περιλαμβάνει προσιτές πληροφορίες 
για την πολιτική και τη νομοθεσία στην Αυστρία και την ΕΕ, τον 
σκοπό, τους στόχους και τη διάρθρωσή τους. 
- Δεξιότητες: μέσω της συμμετοχής σε συζητήσεις και 
εργαστήρια, οι χρήστες αναπτύσσουν την κριτική τους σκέψη 
και δεξιότητες επικοινωνίας. 
- Στάσεις: οι χρήστες μπορούν να αντιληφθούν την πολιτική ως 
έναν τομέα που μπορούν να επηρεάσουν σε προσωπικό 
επίπεδο μπαίνοντας στη θέση ενός/μίας πολιτικού, 
προτείνοντας τους δικούς τους νόμους και συζητώντας τις 
συνέπειές τους με άλλους/ες χρήστες. 
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Ο αριθμός των νέων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες της 
πλατφόρμας μπορεί εξίσου να επηρεάσει τις τοπικές κοινότητες 
στις οποίες ζουν. Οι άνθρωποι που έχουν συνηθίσει να 
εκφράζουν τη γνώμη τους σε ένα περιβάλλον μπορούν να 
μεταδώσουν αυτή τη συνήθεια και σε άλλους. 
 
Οι χρήστες είναι πιθανό να δραστηριοποιηθούν στον χώρο της 
πολιτικής, όχι απλά ως ψηφοφόροι, αλλά ως ακτιβιστές/ριες 
που αγωνίζονται για οικουμενικές αξίες. 

Επίπεδο Συμμετοχής: Η ενεργός συμμετοχή σε εργαστήρια και συζητήσεις με 
πολιτικούς εκπαιδεύει τους/τις χρήστες στην άσκηση της 
ιδιότητας του πολίτη. Επειδή λαμβάνονται σοβαρά υπόψη παρά 
το νεαρό της ηλικίας τους, είναι πολύ πιθανό να εκλάβουν τους 
εαυτούς τους ως ενεργούς/ές συμμετέχοντες/ουσες στις 
πολιτικές διαδικασίες της χώρας. Επειδή οι χρήστες έχουν μάθει 
να ακούγεται η φωνή τους και έχουν συνηθίσει να εκφράζουν τις 
απόψεις τους, είναι πιο πιθανό να συνεχίσουν να τις εκφράζουν 
στο μέλλον. 

Επίπεδο Διαβούλευσης:  Οι συζητήσεις στην πλατφόρμα είναι δημόσιες.  
 
Ο στόχος τους είναι πρωτίστως εκπαιδευτικός και όχι στην 
ουσία η πρόταση νέων πολιτικών πρωτοβουλιών. Η ενεργός 
συμμετοχή ενθαρρύνεται μέσω της παροχής πληροφοριών και 
των στοιχείων παιχνιδοποίησης.  
 
Καταβάλλεται κάθε προσπάθεια να παρουσιάζονται οι πολιτικοί 
ως απλοί άνθρωποι με τους οποίους θα μπορούσε κανείς να 
ταυτιστεί. Όλες αυτές οι δράσεις αποσκοπούν στο να φέρουν 
την πολιτική κοντά στους νέους ανθρώπους και να τους 
ενδυναμώσουν ώστε να αφήσουν το προσωπικό τους στίγμα σε 
αυτόν τον τομέα. 

Ανακεφαλαίωση – Γενική 
Αξιολόγηση 

Αυτή η ιδιαίτερα προβεβλημένη πλατφόρμα αποτελεί ένα καλό 
παράδειγμα πολιτικής εκπαίδευσης που ενθαρρύνει την ενεργό 
συμμετοχή της νεολαίας. Απευθύνεται ειδικά σε παιδιά και 
νέους/ες παρέχοντάς τους πλήθος χρήσιμων πληροφοριών, 
δημιουργικών παιχνιδιών και εργαστηρίων. Διαθέτει πολλές 
ειδικές λειτουργίες παιχνιδοποίησης και επιτρέπει την υποβολή 
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ερωτήσεων στους/στις πολιτικούς.  
 
Από την άλλη πλευρά, ίσως να μην έχει αξιοποιήσει πλήρως τις 
δυνατότητές της και να είναι δύσκολο να επιτευχθεί μία καλή 
ισορροπία περιεχομένου για παιδιά και νέους/ες. Γενικά, δίνει 
την εντύπωση ότι προσανατολίζεται περισσότερο στα παιδιά. 

Οργανισμός: Πόλη της Βιέννης 

Επίπεδο: ΕΘΝΙΚΟ ✔ ΤΟΠΙΚΟ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 

Ομάδα-στόχος: Πολίτες της Βιέννης, τοπικές επιχειρήσεις, επικεφαλής 
κοινοτήτων κλπ. 

Πλατφόρμα που 
χρησιμοποιήθηκε: 

      Website: https://www.partizipation.wien.gv.at/  

Περιγραφή:  Η πύλη συμμετοχής της πόλης της Βιέννης δίνει τη δυνατότητα 
στους πολίτες, στους/στις εκπροσώπους επιχειρήσεων και 
στους/στις εργαζόμενους/ες να συνεισφέρουν και να συζητούν 
ιδέες που σχετίζονται με προβλήματα της τοπικής κοινότητας. 

  Partizipationsportal der  

Stadt Wien 
   Βιέννη, Αυστρία 

https://www.partizipation.wien.gv.at/
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Εππλέον, τους επιτρέπει να ανταλλάσσουν μεταξύ τους 
σκέψεις, να συλλέγουν ιδέες και να παρέχουν ανατροφοδότηση 
κατόπιν διαλόγου με τη διοίκηση της πόλης της Βιέννης. 
 
Η πύλη μοιάζει πολύ με ένα αυστηρά συντονισμένο φόρουμ 
συζήτησης.  Η διοίκηση της πόλης επιλέγει τα θέματα και 
καθορίζει για πόσο καιρό θα παραμείνουν ανοικτά. Οι πολίτες 
πρέπει να εγγραφούν για να υποβάλουν τα σχόλιά τους. Μετά 
από αυτό, μπορούν να αφήνουν μηνύματα κάτω από 
οποιοδήποτε ανοιχτό θέμα της επιλογής τους. Άλλοι/ες χρήστες 
μπορούν να ψηφίσουν θετικά ή αρνητικά τις υπάρχουσες 
δημοσιεύσεις και να αφήσουν τα προσωπικά τους σχόλια.  

Καινοτομία: Η καινοτομία γενικά δεν είναι το πιο δυνατο σημείο της 
πρωτοβουλίας. Δεν υπάρχει κάτι ιδιαίτερα καινοτόμο σε ένα 
φόρουμ συζήτησης και ο τεχνικός τρόπος υλοποίησης δεν είναι 
σε καμία περίπτωση πρωτότυπος. Ωστόσο, αυτή η έλλειψη 
καινοτομίας δεν μπορεί απαραίτητα να θεωρηθεί μειονέκτημα. 
Η απλή εγγραφή και χρήση της πλατφόρμας την καθιστά πολύ 
δημοφιλή. Ακόμα και άτομα με περιορισμένες ψηφιακές 
δεξιότητες δεν θα δυσκολευτούν ιδιαίτερα στο να μάθουν να την 
χρησιμοποιούν με αποτελεσματικό τρόπο. Η ομοιότητά της με 
άλλες υπηρεσίες ενισχύει επίσης τη χρηστικότητά της, καθώς οι 
νέοι/ες χρήστες δεν χρειάζεται να προσαρμοστούν σε 
διαφορετικούς εσωτερικούς μηχανισμούς.  
 
Μία πτυχή που ξεχωρίζει μεταξύ παρόμοιων υπηρεσιών είναι η 
προσθήκη ανατροφοδότησης των προτάσεων των χρηστών - 
αν έχουν υλοποιηθεί από τις αρχές και με ποιον τρόπο. Έτσι, 
αντιμετωπίζεται μία από τις κύριες αδυναμίες των πλατφορμών 
δημόσιας συζήτησης που είναι η αίσθηση ότι η επικοινωνία είναι 
μονόδρομος με συχνά άγνωστες επιπτώσεις. 
 

Αποτελεσματικότητα: Η εν λόγω πρωτοβουλία δεν παρέχει πληροφορίες για τον 
ακριβή αριθμό των εγγεγραμμένων χρηστών. Το πιο δημοφιλές 
θέμα στον ιστότοπο έχει προσελκύσει περίπου 1.500 
συμμετέχοντες/ουσες - από αυτό μπορούμε να συμπεράνουμε 
ότι ο συνολικός αριθμός ανέρχεται σε μερικές δεκάδες χιλιάδες 
χρήστες.  
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Μερικά θέματα προσελκύουν εκατοντάδες απαντήσεις, ενώ 
κάποια άλλα λίγες μόνο δεκάδες. Το μοναδικό θέμα που 
απέσπασε χιλιάδες απαντήσεις ήταν η συζήτηση του 
προϋπολογισμού της περιφέρειας Penzing.  
 
Επί του παρόντος, υπάρχει μόνο ένα θέμα ανοικτό προς 
συζήτηση, το οποίο θέτει ορισμένους περιορισμούς στο πιθανό 
ενδιαφέρον που δημιουργεί η υπηρεσία. Όταν υπαρχουν  
ταυτόχρονα πολλά θέματα ανοιχτά, αυτό παρακινεί 
περισσότερο τους/τις νέους/ες χρήστες να κάνουν εγγραφή 
στην πλατφόρμα. 

Πιθανός Αντίκτυπος:  Ο αντίκτυπος της πρωτοβουλίας είναι το δυνατότερο σημείο της. 
Εκατοντάδες προτάσεις ενεργών πολιτών φθάνουν στα χέρια 
των αρχών σε συστηματική βάση. Η δυνατότητα επιλογής 
θετικής ή αρνητικής ψήφου, καθώς και της υποβολής σχολίων 
σε δημοσιεύσεις ενθαρρύνει την επικοινωνία μεταξύ των 
χρηστών και τους παρέχει τη δυνατότητα να βελτιώσουν τις 
προτάσεις τους. 
 
Ο τοπικός χαρακτήρας των υπό συζήτηση θεμάτων δείχνει ότι 
είναι ιδιαίτερα συνδεδεμένα με τους πολίτες, δεδομένου ότι τα 
προβλήματα δεν είναι ούτε αφηρημένα ούτε θεωρητικά, αλλά 
αφορούν πολλές πτυχές που επηρεάζουν άμεσα τη ζωή των 
ανθρώπων. Για τον λόγο αυτό, οι χρήστες συχνά μπορούν να 
συνεισφέρουν ουσιαστικά στα θέματα συζήτησης. 
 
Η παρουσίαση ιδεών που στηρίζονται με επιχειρήματα σε ένα 
περιβάλλον στο οποίο ελέγχονται από άλλους χρησιμεύει ως 
κίνητρο για τη βελτίωση της ποιότητας των δημοσιεύσεων. 
Επειδή οι χρήστες δεν θέλουν να φανούν ανόητοι/ες ή 
ανίκανοι/ες, ενεργοποιούνται και μελετούν διεξοδικά το υλικό 
ενισχύοντας τις γνώσεις τους και τις ικανότητες που σχετίζονται 
με την ιδιότητα του πολίτη. Γνωρίζοντας ότι μπορούν να 
επηρεάσουν αποφασιστικά τη ζωή της πόλης τους 
παρακινούνται να γίνουν ακόμα πιο ενεργοί ως πολίτες. 

Επίπεδο Συμμετοχής: Από τη στιγμή που οι δημοσιεύσεις για την πρωτοβουλία 
φθάσουν στους φορείς λήψης αποφάσεων και έχουν άμεσο 
αντίκτυπο σε καθορισμένα ζητήματα τοπικής εμβέλειας, 
παρέχεται ένα ισχυρό κίνητρο για συμμετοχή στις συζητήσεις. 
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Εκτός από τον πιθανό αντίκτυπο της συμμετοχής, η 
πρωτοβουλία δεν αναφέρεται σε κάτι άλλο για να παρακινήσει 
τους/τις χρήστες - υπάρχουν λίγοι μηχανισμοί στα χέρια των 
διαχειριστών/ριών.  
Οι χρήστες μπορούν βέβαια να χρησιμοποιήσουν τους 
μηχανισμούς ψηφοφορίας και σχολιασμού, οι οποίοι αυξάνουν 
την αλληλεπίδραση και συνεπώς - τη συμμετοχή. 
 
Η πρακτική εμπειρία δείχνει ότι η υποβολή δημοσιεύσεων για 
επίκαιρα ζητήματα προς τη διοίκηση της πόλης είναι πολύ πιο 
δημοφιλής από τον σχολιασμό των δημοσιεύσεων άλλων 
χρηστών. 

Επίπεδο Διαβούλευσης:  Επειδή η πλατφόρμα απαιτεί εγγραφή, αντλεί ορισμένα 
προσωπικά δεδομένα από τους/τις χρήστες. Ωστόσο, όταν 
σχολιάζουν, αναγράφεται το όνομα χρήστη, το οποίο 
αποκρύπτει αυτές τις προσωπικές πληροφορίες και έτσι, η 
πλατφόρμα είναι εξίσου συμπεριληπτική και ασφαλής. Οι 
διαχειριστές/ριες επιλαμβάνονται των χρηστών που κάνουν 
κατάχρηση των όρων της υπηρεσίας και κατευθύνουν όσους/ες 
έχουν χάσει τον προσανατολισμό τους στο κατάλληλο θέμα ή 
υπηρεσία σχολίων. 
 
Οι χρήστες γνωρίζουν εκ των προτέρων τον μέγιστο αριθμό 
επιτρεπόμενων χαρακτήρων που μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν στα σχόλιά τους και λαμβάνουν άμεση 
ανατροφοδότηση από άλλους/ες χρήστες με τη μορφή ψήφων 
και σχολίων. Η πλατφόρμα παρέχει ανατροφοδότηση σχετικά 
με το αν οι προτάσεις των χρηστών έχουν εφαρμοστεί από τις 
αρχές και με ποια μορφή. Αυτή η λειτουργία αποτελεί σαφώς 
ένα από τα δυνατά σημεία της πρωτοβουλίας. 

Ανακεφαλαίωση – Γενική 
Αξιολόγηση 

Ένα από τα πλεονεκτήματα αυτής της πρωτοβουλίας είναι η 
αναμφισβήτητη αποτελεσματικότητά της. Παρέχει εύκολη 
πρόσβαση και επιτρέπει σε χιλιάδες ενεργούς πολίτες να 
εκφράσουν τη γνώμη τους σε θέματα δημόσιας διακυβέρνησης.  
 
Ένας ακόμα λόγος για τον οποίο προτείνουμε την εν λόγω 
πρωτοβουλία είναι το γεγονός ότι αυτές οι διαβουλεύσεις συχνά 
λαμβάνονται υπόψη από τους φορείς λήψης αποφάσεων και 
έχουν πραγματικό θετικό αντίκτυπο. Αυτό δείχνει ότι μερικά από 
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τα καλύτερα παραδείγματα δεν είναι απαραιτήτως τα πιο 
προηγμένα τεχνολογικά, αλλά εκείνα που είναι απλά, σαφή και 
παράγουν πραγματικά και μετρήσιμα αποτελέσματα. Χιλιάδες 
πολίτες μέσω ενός απλού φόρουμ συζήτησης βάζουν ένα 
λιθαράκι για να έχουν μία καλύτερη πόλη στο μέλλον - ένα 
κομβικό σημείο από το οποίο καλούμαστε όλοι/ες να 
αντλήσουμε σπουδαία διδάγματα. 

Λογότυπο:  

 
 
 

Οργανισμός: Nonconform 

Επίπεδο: ΕΘΝΙΚΟ ✔ ΤΟΠΙΚΟ 

T Tulln Vision 
T Τουλν, Αυστρία 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 

Ομάδα-στόχος: Πολίτες της Τουλν 

Πλατφόρμα που 
χρησιμοποιήθηκε: 

      Website:  https://www.nonconform.at/de/tulln-vision/projekt/  
      Instagram: #VisionTulln 

Περιγραφή:  Η πόλη Τουλν αν ντερ Ντόναου έχει πληθυσμό 16.000 
κατοίκους. Η πρωτοβουλία Tulln Vision είχε ως στόχο να 
ενθαρρύνει τη συμμετοχή των πολιτών στη Στρατηγική της 
Τουλν για το 2030 και εγκαινιάστηκε το καλοκαίρι του 2020. 
 
Οι πολίτες αντιμετωπίζονται ως εμπειρογνώμονες σε θέματα 
που αφορούν τη μελλοντική ανάπτυξη της τοπικής τους 
κοινότητας. Καλούνται να μοιραστούν τις ιδέες τους στο 
Διαδίκτυο, μέσω των social media και αυτοπροσώπως μέσω 
της αποστολής σχετικής επιστολής. Η παραγωγή ιδεών 
διευκολύνεται μέσω της διεξαγωγής εργαστηρίων, της 
μετάδοσης podcast, της διοργάνωση ψηφιακών περιηγήσεων 
και της προβολής ταινιών μικρού μήκους. Αυτό έχει ως 
αποτέλεσμα να παράγονται εκατοντάδες ιδέες που μπορούν 
κάλλιστα να ενσωματωθούν στη Στρατηγική. 

Καινοτομία: Η κύρια καινοτομία της πρωτοβουλίας είναι ο εξαιρετικός 
συνδυασμός online και offline εργαλείων για τη δημιουργία ενός 
κλίματος στο οποίο κάθε πολίτης είναι ευπρόσδεκτος να 
συνεισφέρει. Το ψηφιακό περιεχόμενο στοχεύει στη βελτίωση 
της εμπειρίας, παρέχοντας ενημέρωση και καθοδήγηση, αλλά 
στο τέλος, οι πολίτες ασχολούνται σε μεγάλο βαθμό με ένα θέμα 
της επικαιρότητας. 
 
Σε τοπικό επίπεδο, θα μπορούσαν να παραχθούν ιδέες σε 
αμιγώς διαδικτυακό περιβάλλον με βάση προϋπάρχουσες 
εμπειρίες και απόψεις, αλλά η πραγματική δύναμη της 
πρωτοβουλίας έγκειται στη δημιουργία των προϋποθέσεων για 
έναν ζωντανό διάλογο μεταξύ των μελών της κοινότητας.   

Αποτελεσματικότητα: Η πρωτοβουλία δημοσιεύει στον ιστότοπό της προτάσεις των 
συμμετεχόντων/ουσών. Στη συντριπτική τους πλειοψηφία είναι 
γραμμένες σε χειρόγραφη μορφή, ενώ λίγες είναι εκείνες που 

https://www.nonconform.at/de/tulln-vision/projekt/
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έχουν εκτυπώσιμη μορφή. Αυτό που προκαλεί έκπληξη είναι ότι 
ο αριθμός των απαντήσεων ανέρχεται σε εκατοντάδες –  έναν 
συγκλονιστικά υψηλό αριθμό – σε σχέση με το μέγεθος του 
πληθυσμού της πόλης. 
 
Περίπου το 2% επί του συνολικού πληθυσμού εξέφρασε τις 
ιδέες του - όχι απλώς συμμετέχοντας σε μία ψηφοφορία ή 
συζήτηση, αλλά υποβάλλοντας πραγματικές προτάσεις, 
γεγονός άκρως εντυπωσιακό, δεδομένου ότι η πρωτοβουλία 
ήταν ενεργή για μία χρονική περίοδο μόλις δύο μηνών. 

Πιθανός Αντίκτυπος:  Η πρωτοβουλία επέτρεψε σε πολίτες όλων των ηλικιών και των 
κοινωνικών τάξεων να εκφράσουν τις απόψεις τους για την 
ανάπτυξη της τοπικής τους κοινότητας. Επίσης, κατόρθωσε να 
τους δώσει φωνή και να αυξήσει τα κίνητρα συμμετοχής  τους. 
Η συμβολή των εμπειρογνωμόνων ήταν πολύτιμη, δίοτι 
βοήθησε τους/τις συμμετέχοντες/ουσες να αυξήσουν τις 
γνώσεις τους και να βελτιώσουν τις προτάσεις τους. 
 
Σε αντίθεση με τη διαδικτυακή πύλη διαβούλευσης της πόλης 
της Βιέννης, η πρωτοβουλία αυτή έμοιαζε περισσότερο με 
συνεδρία καταιγισμού ιδεών (brainstorming) που συνέβαλε στη 
δημιουργία ιδεών, οι οποίες με τη σειρά τους ενσωματώθηκαν 
σε ένα έγγραφο στρατηγικής. Δεν παρείχε ανατροφοδότηση για 
μεμονωμένες προτάσεις, και αυτό έχει λογική, διότι επρόκειτο 
για ιδέες για το μέλλον, όχι αιτήματα για δράση εδώ και τώρα. 
Ωστόσο, η έλλειψη ανατροφοδότησης αποτελεί μία αδυναμία 
της πρωτοβουλίας που κατά πάσα πιθανότητα μειώνει την 
προθυμία των συμμετεχόντων/ουσών να παρακολουθήσουν 
την εξέλιξη των προτάσεών τους. 

Επίπεδο Συμμετοχής: Οι ψηφιακές περιηγήσεις βοήθησαν 
τους/τιςσυμμετέχοντες/ουσες να επισκεφτούν συγκεκριμένα 
μέρη της πόλης για να λάβουν πληροφορίες σχετικά με τις 
προτάσεις τους. Τα podcasts, οι ταινίες και οι εισηγήσεις των 
εμπειρογνωμόνων χρησίμευσαν στη διαμόρφωση μίας βάσης 
για διαβούλευση. Η συλλογή ιδεών ήταν εύκολη υπόθεση, γιατί 
ήταν πολύ συμπεριληπτική ως διαδικασία. Περιλάμβανε 
ιστότοπους, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ζωντανές εκδηλώσεις 
και τοποθεσίες. Όλοι/ες μπορούσαν να βρουν έναν τρόπο να 
συνεισφέρουν ανάλογα με τις προτιμήσεις τους. Η ποικιλία των 
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μέσων που χρησιμοποιούνται για τη συλλογή προτάσεων - τόσο 
online όσο και offline – είναι ζωτικής σημασίας για την 
προσέγγιση διαφορετικών ομάδων στόχων. 

Επίπεδο Διαβούλευσης:  Η πρωτοβουλία συνέβαλε τα μέγιστα σε ό,τι αφορά στη 
συνειδητή συμμετοχή όλων των πολιτών της περιοχής και 
έδωσε σε όλους/ες βήμα για να εκφράσουν τις απόψεις τους. 
Επειδή δεν υπήρχαν κριτήρια συμμετοχής, το ποσοστό 
ανταπόκρισης ήταν πολύ υψηλό. 

Ανακεφαλαίωση – Γενική 
Αξιολόγηση 

Η εν λόγω πρωτοβουλία αποτελεί εξαιρετικό παράδειγμα 
κινητοποίησης μίας τοπικής κοινότητας γύρω από ένα 
συγκεκριμένο θέμα.  
 
Χρησιμοποιήθηκαν διαφορετικές μέθοδοι και εργαλεία (π.χ. 
ταινίες, podcasts, ψηφιακή περιήγηση, εργαστήρια κτλ.), έτσι 
ώστε όλοι/ες να μπορέσουν να βρουν κάτι που τους αρέσει. 
Επειδή χρησιμοποιήθηκαν πολλά διαφορετικά μέσα, όπως 
ιστότοποι, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η συγκέντρωση των 
ιδεών ήταν εύκολη και προσιτή. Κατά συνέπεια, η συμμετοχή 
στην εν λόγω πρωτοβουλία ήταν πολύ υψηλή και 
συγκεντρώθηκαν  εκατοντάδες προτάσεις σε μία πόλη λίγων 
χιλιάδων κατοίκων – σε σύγκριση με περίπου τον ίδιο αριθμό 
ιδεών που συγκεντρώθηκαν στη διαδικτυακή πύλη της πόλης 
της Βιέννης.    
 
Η πρωτοβουλία αποτελεί καλό παράδειγμα ορθής τοπικής 
πολιτικής. Ωστόσο, είναι σημαντικό να επισημάνουμε το 
περιορισμένο εύρος εφαρμογής της, αν και ήταν ενεργή μόλις 
για μερικούς μήνες. Σε κάθε περίπτωση, παραμένει ασαφές αν 
τέτοια υψηλά επίπεδα συμμετοχής των πολιτών μπορούν να 
διατηρηθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα. 
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Λογότυπο:  
 
 
 
 

 

Οργανισμός: Pulse of Europe 

Επίπεδο: ΕΘΝΙΚΟ ΤΟΠΙΚΟ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ✔ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 

Ομάδα-στόχος: Ευρωπαίοι/ες Πολίτες 

Πλατφόρμα που 
χρησιμοποιήθηκε: 

      Website:  https://homeparliaments.eu/en/ 
       

Περιγραφή:  H πρωτοβουλία European HomeParliaments του 
πανευρωπαϊκού κινήματος Pulse of Europe είναι ενεργή σε 
πολλά κράτη μέλη της ΕΕ. Πρόκειται για μία ιδιωτική συζήτηση 
στην οποία 4-8 άτομα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν τις 
τρέχουσες αποφάσεις πολιτικής της ΕΕ και γενικά θέματα, 
όπως για παράδειγμα την Ευρωπαϊκή Αλληλεγγύη ή τις 

E European HomeParliaments 
E Ευρώπη 

https://homeparliaments.eu/en/
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επιπτώσεις της πανδημίας. 
 
Όσοι/ες θέλουν μπορούν είτε να προσκαλέσουν τους/τις 
φίλους/ες τους είτε να συμμετάσχουν σε ενδιαφέρουσες ομάδες 
συζήτησης που οργανώνονται απευθείας από τον οργανισμό. 
 
Κάθε συζήτηση διαρκεί περίπου 2 ώρες. 
Το Pulse of Europe παρέχει οδηγίες στον/στη συντονιστή/ρια 
καθώς και έναν κατάλογο ερωτήσεων και επιχειρημάτων που 
μπορούν να αποτελέσουν αφορμή για συζήτηση. Συνήθως 
οργανώνονται συζητήσεις γύρω από αυτά τα βασικά 
ερωτήματα. Στο τέλος κάθε μέρους της συζήτησης, τα μέλη της 
ομάδας καλούνται να αποφασίσουν αν και γιατί συμφωνούν ή 
διαφωνούν με την ερώτηση.  
 
Όλα τα αποτελέσματα συλλέγονται από το Pulse of Europe και 
προωθούνται στους/στις Ευρωπαίους/ες πολιτικούς (που 
επισήμως ονομάζονται «εταίροι του διαλόγου»). Με αυτό τον 
τρόπο, οι ιδέες και οι επιθυμίες των Ευρωπαίων πολιτών 
κοινοποιούνται στα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

Καινοτομία: Η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία  European HomeParliaments 
φιλοδοξεί να προσεγγίσει όσο το δυνατόν περισσότερους/ες 
Ευρωπαίους/ες πολίτες. Η καινοτομία που προσφέρει είναι 
συνυφασμένη με την ευρωπαϊκή της διάσταση. Μέχρι στιγμής, 
έχει διαδοθεί σε πολλά κράτη μέλη της ΕΕ και τα σχετικά 
έγγραφα είναι διαθέσιμα σε περισσότερες γλώσσες. Συνεπώς, 
τα εθνικά κοινοβούλια έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν 
ένα μωσαϊκό διαφορετικών απόψεων, ιδεών και επιθυμιών για 
κρίσιμα θέματα της Ευρώπης.  
 
Μία άλλη καινοτόμος πτυχή της εν λόγω πρωτοβουλίας έγκειται 
στο γεγονός ότι εστιάζει στην ιδιωτική σφαίρα. Οι «απλοί» 
πολίτες οργανώνουν από τα σπίτια τους τον μεγαλύτερο αριθμό 
των ομαδικών συνεδριών και αυτό διευκολύνει τη διεξαγωγή 
γόνιμων και εποικοδομητικών συζητήσεων. Σε αντίθεση με τις 
δημόσιες συζητήσεις όπου  συνήθως μία ομάδα 
εμπειρογνωμόνων ή ένα πάνελ προσκεκλημένων μιλούν για 
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, εδώ δεν τηρείται κάποια 
ιεραρχία. Όλοι/ες όσοι/ες παρακολουθούν τη συζήτηση 
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μπορούν να συμμετάσχουν ισότιμα στην αντιπαράθεση 
επιχειρημάτων.  

Αποτελεσματικότητα: Προς το παρόν, έχουν πραγματοποιηθεί 4 γύροι των European 
HomeParliaments με κάθε γύρο να έχει διάρκεια από 3 έως 4 
μήνες. Η τελευταία συνεδρία ήταν ενεργή από τον Απρίλιο έως 
τον Ιούνιο του 2021, αλλά τα αποτελέσματά της δεν έχουν 
δημοσιευθεί ακόμη. Τα αποτελέσματα του 3ου γύρου το 
φθινόπωρο του 2020 προσέλκυσαν το ενδιαφέρον 
περισσότερων από 1.200 συμμετεχόντων/ουσών. Άνθρωποι 
από περισσότερα από 12 κράτη μέλη της ΕΕ έχουν συζητήσει 
για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Αλληλεγγύης, ενώ μερικές φορές 
έχουν διενεργηθεί και διασυνοριακές συζητήσεις με 
συμμετέχοντες/ουσες από πολλά κράτη μέλη.  
 
Στην 3η συνεδρία, το Pulse of Europe έλαβε 1.000 
αποτελέσματα που προώθησε στη συνέχεια, σε Ευρωπαίους/ες 
πολιτικούς της πρωτοβουλίας. Πολλά μέλη του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου συμμετείχαν σε πρόσθετες οργανωμένες 
συζητήσεις, όπου οι πολίτες είχαν τη δυνατότητα να 
συζητήσουν απευθείας με τους/τις πολιτικούς.  
 
Υπάρχουν Ευρωπαίοι πολιτικοί που έχουν σχολιάσει θετικά τα 
αποτελέσματα του 3ου γύρου, όπως για παράδειγμα η 
Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ 
Λάιεν που έστειλε ένα βίντεο που δείχνει την εκτίμησή της για το 
έργο και τα αποτελέσματα αυτής της ευρωπαϊκής 
πρωτοβουλίας. 

Πιθανός Αντίκτυπος:  Ο καινοτόμος χαρακτήρας των European HomeParliaments έχει 
τη δυνατότητα να δημιουργήσει έναν σύνδεσμο μεταξύ των 
Ευρωπαίων πολιτών και των Ευρωπαίων πολιτικών 
μειώνοντας έτσι το χάσμα μεταξύ των εκλογέων και των φορέων 
λήψης αποφάσεων. Μέσω της ευρωπαϊκής διάστασης και του 
δικτύου Pulse of Europe, η πρωτοβουλία καταφέρνει όχι μόνο 
να προσεγγίσει πολίτες διαφορετικών κρατών μελών, αλλά και 
να δημιουργήσει γόνιμες συζητήσεις μεταξύ τους με θετικά 
αποτελέσματα για τη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.  
 
Σε ατομικό επίπεδο, η μορφή των European HomeParliaments 
μπορεί να συμβάλει στην αύξηση του ενδιαφέροντος των 
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πολιτών για την ΕΕ γενικά και τα σοβαρά ζητήματα των 
πολιτικών που εφαρμόζει, καθώς τους δίνει την ευκαιρία να 
συμμετάσχουν και να συζητήσουν χωρίς την τήρηση ιεραρχίας 
που χαρακτηρίζει τις κλασικές συζητήσεις με εμπειρογνώμονες.  
 
Επομένως, μπορούν να έχουν θετικό αντίκτυπο στους πολίτες 
εφόσον τους επιτρέπουν να λάβουν μέρος σε μία συζήτηση 
χωρίς ιεραρχικά κριτήρια και συγχρόνως τους βοηθούν να 
κατανοήσουν την ευρωπαϊκή διάσταση των τρεχόντων 
πολιτικών ζητημάτων. Επιπλέον, μπορούν να συμβάλουν στην 
ενίσχυση της ταύτισης με τα θεσμικά όργανα και τις διαδικασίες 
λήψης αποφάσεων της ΕΕ, κάτι που αναμφίβολα εξακολουθεί 
να αποτελεί σοβαρό πρόβλημα. 
 
Δυστυχώς, δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για τον τρόπο με 
τον οποίο τα αποτελέσματα έχουν επηρεάσει τις διαδικασίες 
λήψης πολιτικών αποφάσεων. Αυτό, βέβαια, δεν αποτελεί τόσο 
αδυναμία της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, όσο μεγαλύτερη 
απόδειξη της ανικανότητας του υφιστάμενου πολιτικού 
συστήματος να αλληλεπιδρά με τους/τις πολίτες της ΕΕ. 

Επίπεδο Συμμετοχής: Τα European HomeParliaments έχουν ως στόχο να 
δημιουργήσουν συζητήσεις σχετικά με κρίσιμα ζητήματα 
πολιτικής της ΕΕ, από την άποψη ότι όλοι/ες μπορούν να 
συνεισφέρουν με τις απόψεις, τις σκέψεις και τις ιδέες τους. 
Εξάλλου, αυτός είναι ο κύριος στόχος της συμμετοχικής 
δημοκρατίας, δηλαδή η περισσότερο άμεση εμπλοκή των 
πολιτών στις πολιτικές διαδικασίες. Η εν λόγω πρωτοβουλία 
καλεί τους/τις πολίτες να συζητήσουν διάφορα θέματα, τους/τις 
φέρνει πιο κοντά (ειδικά όταν οι συνεδρίες οργανώνονται με 
συμμετέχοντες/ουσες από περισσότερες χώρες) και τους 
παρουσιάζει διαφορετικές απόψεις και οπτικές. 
 
Επομένως, η μορφή της πρωτοβουλίας μπορεί να 
ευαισθητοποιήσει περαιτέρω τους/τις συμμετέχοντες/ουσες ως 
προς το ότι όλοι/ες οι Ευρωπαίοι/ες πολίτες θα πρέπει να 
αποτελούν μέρος των πολιτικών διαδικασιών και να 
συμμετέχουν ενεργά σε συζητήσεις για τη διαμόρφωση του 
μέλλοντος της ΕΕ.   



 

31 

 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του 

περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να 

αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

 

Επίπεδο Διαβούλευσης:  Οι συνεδρίες ακολουθούν τις γενικές αρχές της διαβουλευτικής 
δημοκρατίας, καθώς εξαλείφουν τις ιεραρχικές δομές και τις 
ανισορροπίες σε επίπεδο ισχύος και ενημέρωσης. Σε αντίθεση 
με τις κλασικές συζητήσεις, για παράδειγμα τις συζητήσεις σε 
πάνελ ομιλητών/ριών, δεν υπάρχει κανένας διαχωρισμός 
μεταξύ εμπειρογνωμόνων και ακροατηρίου, ενώ οι απόψεις και 
οι συνεισφορές όλων έχουν ίση αξία ανεξάρτητα από το 
υπόβαθρό τους. Όλοι/ες οι συμμετέχοντες/ουσες λαμβάνουν τις 
ίδιες πληροφορίες και τις ίδιες ερωτήσεις καθώς και γενικές 
δηλώσεις για το υπό συζήτηση θέμα. Ακόμη, το αποτέλεσμα της 
συζήτησης για κάθε ερώτηση – αν η ομάδα συμφωνεί ή 
διαφωνεί με τις προτεινόμενες ερωτήσεις – παραμένει ανοιχτό 
μέχρι τέλους, στοιχείο που επίσης χαρακτηρίζει τη 
διαβουλευτική δημοκρατία.  
 
Η συμμετοχή σε όλες τις συζητήσεις είναι ανοικτή σε όλους/ες, 
καθώς δεν υπάρχουν προϋποθέσεις συμμετοχής. 

Ανακεφαλαίωση – Γενική 
Αξιολόγηση 

Τα European HomeParliaments είναι μία ενδιαφέρουσα 
πρωτοβουλία με αυξημένες δυνατότητες για μία περισσότερο 
συμμετοχική και διαβουλευτική δημοκρατία. Πράγματι, η 
πρωτοβουλία περιλαμβάνει πολλά χαρακτηριστικά που 
διευκολύνουν τον διάλογο μεταξύ των Ευρωπαίων πολιτών και 
των φορέων λήψης αποφάσεων. Είναι ένας καλός τρόπος για 
να έρθουν σε επαφή οι πολίτες με σημαντικά ζητήματα 
πολιτικής της ΕΕ και μία ενδιαφέρουσα ιδέα για το πώς μπορεί 
να πολιτικοποιηθεί η ιδιωτική σφαίρα. Ωστόσο, ο αντίκτυπος 
στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων εξακολουθεί να είναι 
οριακός και δεν υπάρχουν πολλά στοιχεία που να αποδεικνύουν 
ότι τα αποτελέσματα των 1.200 συζητήσεων έχουν ληφθεί 
υπόψη από κορυφαίους/ες Ευρωπαίους/ες πολιτικούς. Αυτό 
δεν είναι τόσο σφάλμα της πρωτοβουλίας, αλλά περισσότερο 
σύμβολο των σημερινών προβλημάτων της δημοκρατίας και της 
συμμετοχής στην Ευρώπη. 
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Λογότυπο:  

 

Οργανισμός: Demokratie 21 

Επίπεδο: ✔ ΕΘΝΙΚΟ ΤΟΠΙΚΟ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 

Ομάδα-στόχος: Εκπαιδευτικοί (άμεσα) που διδάσκουν και μαθητές/ριες 
(έμμεσα) που διδάσκονται το μάθημα της αγωγής του πολίτη 

Πλατφόρμα που 
χρησιμοποιήθηκε: 

      Website:  https://demokratie21.at/        

Περιγραφή:  Η Demokratie 21 είναι μία ανεξάρτητη πρωτοβουλία που 
ασχολείται με το μέλλον της δημοκρατίας στην Αυστρία. Διεξάγει 
δράσεις μέσα από διάφορα κανάλια, όπως ενημερωτικά δελτία 
(newsletters), blog, podcasts, σε συνδυασμό με τη διοργάνωση 
σχετικών εκδηλώσεων.  
 
Το podcast Richtig & Falsch (Σωστό & Λάθος) απευθύνεται σε 
εκπαιδευτικούς που διδάσκουν το μάθημα της αγωγής του 
πολίτη. Συζητά κοινωνικές αντιπαραθέσεις που προκαλούν 

D Demokratie 21 Podcast/Blog 
E Αυστρία 

https://demokratie21.at/
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κινητοποίηση και πόλωση στην τάξη. Στόχος του είναι να φέρει 
ενδιαφέρουσες ιδέες στο προσκήνιο και να καταστήσει 
συζητήσιμες πιθανές αβεβαιότητες. Δεν αποσκοπεί στο να 
προσφέρει έτοιμες απαντήσεις, αλλά στο να ενθαρρύνει τους/τις 
εκπαιδευτικούς να μοιραστούν τις εμπειρίες τους, να μάθουν, να 
εμπνεύσουν και να ενδυναμώσουν ο/η ένας/μία τον/την άλλο/η. 
Οι επισκέπτες/ριες είναι εκπαιδευτικοί από όλα τα είδη 
σχολείων, καθώς και εμπειρογνώμονες από τον χώρο των 
πολιτικών επιστημών. 
 
Υλικό από το podcast διατίθεται σε γραπτή μορφή στο blog. 

Καινοτομία: Υπάρχουν αρκετές πολιτικές πρωτοβουλίες στην Αυστρία που 
στοχεύουν στην ανάπτυξη των ικανοτήτων των πολιτών 
παρέχοντας τους υψηλής ποιότητας πληροφορίες. Το βασικό 
δυνατό σημείο τους, όπως και της παρούσας πρωτοβουλίας, 
είναι ο εξαιρετικός συνδυασμός διαφορετικών μέσων 
επικοινωνίας. Τα podcasts και τα blogs είναι μέσα που 
χρησιμοποιούνται ευρέως από τους/τις νέους/ες και καθιστούν 
προσιτά περίπλοκα επιχειρήματα. 

Αποτελεσματικότητα: Μέχρι στιγμής, έχουν διοργανωθεί 12 εκδηλώσεις και 52 
podcasts με 115 συμμετοχές. Όλα αυτά αφορούν στην πλευρά 
της παροχής ενημέρωσης - δεν είναι γνωστό πόσοι/ες 
συμμετέχοντες/ουσες άκουσαν στην πραγματικότητα τα 
podcasts και πόσοι/ες αναγκάστηκαν να επαναξιολογήσουν τις 
απόψεις τους. 
Η απουσία ανατροφοδότησης, καθώς και ευκαιριών 
συμμετοχής για τους τακτικούς χρήστες συνιστούν μία αδυναμία 
της πρωτοβουλίας. 

Πιθανός Αντίκτυπος:  Οι ενημέρωση υψηλής ποιότητας που παρουσιάζεται από 
πολλές, μερικές φορές αντικρουόμενες, οπτικές γωνίες είναι 
εξίσου κατατοπιστική και βοηθά στην ανάπτυξη της κριτικής 
σκέψης των χρηστών. Σε κάθε πείπτωση, η εν λόγω  
πρωτοβουλία βελτιώνει σημαντικά την πολιτική κουλτούρα των 
χρηστών. 
 
Ωστόσο, αφήνει το πεδίο των πολιτικών ή ακτιβιστικών 
ενεργειών στα χέρια των ανθρώπων. Δεν τους βοηθά στη 
συσπείρωση ή τη μεταξύ τους επικοινωνία. Αυτό σχετίζεται με 
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τους δεδηλωμένους στόχους της πρωτοβουλίας, αν και ο κύριος 
στόχος – η συζήτηση για τη δημοκρατία – θα μπορούσε σίγουρα 
θα επωφεληθεί από επιπλέον ευκαιρίες για συζήτηση. 

Επίπεδο Συμμετοχής: Ο κύριος πόλος έλξης για τους/τις συμμετέχοντες/ουσες είναι το 
γεγονός ότι το περιεχόμενο είναι θελκτικό και περιλαμβάνει 
εμπειρογνώμονες στην παρουσίαση. Επιπλέον, το podcast έχει 
ελάχιστες απαιτήσεις εισόδου – μπορεί να το ακούσει κανείς εν 
κινήσει – χωρίς να απαιτεί εγγραφή.  
Όπως φαίνεται, δεν έχουν εφαρμοστεί ειδικές στρατηγικές για 
την αύξηση της συμμετοχής των νέων με τον συγκεκριμένο 
στόχο που έχουν θέσει οι δημιουργοί της πρωτοβουλίας. 

Επίπεδο Διαβούλευσης:  Ένα από τα πλεονεκτήματα της πρωτοβουλίας είναι ότι η 
συμμετοχή είναι εξ ολοκλήρου ανοιχτή χωρίς να θέτει 
περιορισμούς. Όμως, ένα από τα μειονεκτήματά της είναι ότι δεν 
διευκολύνει άμεσα τη συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία 
της λήψης αποφάσεων. Αν και βελτιώνει τις ικανότητές τους, 
τους επιτρέπει να συμμετέχουν σε συζητήσεις πιο 
αποτελεσματικά και ενθαρρύνει την αντιπαράθεση 
επιχειρημάτων, οι πολίτες χρειάζεται να βρουν έναν διαφορετικό 
χώρο για να εκφράσουν τις απόψεις τους.  

Ανακεφαλαίωση – Γενική 
Αξιολόγηση 

Η εν λόγω πρωτοβουλία αντιπροσωπεύει ένα λαϊκό κίνημα που 
χρησιμοποιεί κατάλληλα ψηφιακά εργαλεία. Στοχεύει στην 
τόνωση της δημοκρατίας και στη δημιουργία πρόσφορου 
εδάφους για συζητήσεις. Αξιοποιεί απλά και αποτελεσματικά 
μέσα επικοινωνίας, όπως ένα blog και podcasts.  
 
Η ποιότητα της ενημέρωσης που παρέχει είναι πολύ υψηλή. 
Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι είναι μία πρωτοβουλία πολιτών, 
λαμβάνει σαφή καθοδηγηση από ειδικούς, ελιτιστές/ριες και 
συνεπώς έχει περιορισμένη εμβέλεια. Πέραν αυτού, 
αντιμετωπίζει τον/τη βασικό/ή χρήστη ως καταναλωτή/ρια και 
όχι ως συνδημιουργό. Έτσι, παρά τα προφανή οφέλη του, 
μπορεί να χρησιμεύσει ως προειδοποιητικό σημάδι για το τι 
πρέπει να αποφεύγεται, ώστε να μην χάνονται ευκαιρίες για 
συστηματική συμμετοχή των πολιτών στα κοινά. 
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Λογότυπο: 

 

Οργανισμός: WeFor 

Επίπεδο: ✔ ΕΘΝΙΚΟ ΤΟΠΙΚΟ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 

Ομάδα-στόχος: Νέοι/ες, Φοιτητές/ριες Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

Πλατφόρμα που 
χρησιμοποιήθηκε: 

       Facebook, Instagram, Spotify, Website WeFor, Apple 

Περιγραφή:  Το WeFor είναι ένας φοιτητικός οργανισμός που επιδιώκει να 
επαναπροσδιορίσει τον τρόπο με τον οποίο διεξάγονται οι 
κοινωνικές και πολιτικές συζητήσεις στην Ελλάδα. Όραμά του 
είναι να καλλιεργήσει την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στις 
δημοκρατικές διαδικασίες και να αυξήσει το επίπεδο της 
διαβούλευσης, ιδίως μεταξύ των νέων, ευαισθητοποιώντας και 
αναδεικνύοντας ένα από τα πλέον φλέγοντα ζητήματα της 

    WeFor 
E Ελλάδα 
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σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας. Η πρωτοβουλία εγκαινιάστηκε 
τον Σεπτέμβριο του 2020 και σε αυτή συμμετέχουν φοιτητές/ριες 
και νέοι/ες πτυχιούχοι κυρίως πολιτικών και νομικών επιστημών 
και διοίκησης επιχειρήσεων που εργάζονται για την υλοποίηση 
του εν λόγω οράματος. Οι αξίες που διαπνέουν το έργο του 
WeFor είναι η καινοτομία, η κοινωνική ευαισθητοποίηση και η 
συνεχής εξέλιξη, καθώς οι άνθρωποι είναι ικανοί να 
κατακτήσουν ακόμη και τους πιο δύσκολους στόχους, όταν 
λειτουργούν ως συλλογικές οντότητες.  
 
Το WeFor θέτει επί τάπητος κάθε χρόνο ένα συγκεκριμένο θέμα 
που θέλει να αναδείξει διεξάγοντας εκστρατείες σε όλες τις 
πλατφόρμες του και οργανώνοντας σχετικές εκδηλώσεις. Για 
τον λόγο αυτό, επαναπροσδιορίζει την επωνυμία του αναλόγως 
υποδεικνύοντας την πρόθεσή του να εγείρει ένα συγκεκριμένο 
ζήτημα. Για παράδειγμα, η πρώτη του εκστρατεία 
επικεντρώθηκε στην ισότητα των φύλων, για την οποία 
υιοθετήθηκε η επωνυμία “WeForWomen”, όπου συζητήθηκε το 
θέμα αυτό μέσα από ποικίλες οπτικές γωνίες γυναικών που 
προέρχονταν από τον χώρο της πολιτικής, της τέχνης, της 
δημοσιογραφίας, της τεχνολογίας, της επιχειρηματικότητας, της 
επιστήμης και του στρατού. Μέσω της συμμετοχής γυναικών 

από διαφορετικούς χώρους δραστηριοποίησης, στόχος του 
ήταν να επισημάνει μερικά από τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν 
οι σύγχρονες Ελληνίδες και τον τρόπο με τον οποίο εμείς ως 
κοινωνία μπορούμε να αποφασίσουμε για την εξεύρεση απτών 
και άμεσα εφαρμόσιμων λύσεων.  
 
Επίσης, το WeFor διαδίδει τα μηνύματα των εκστρατειών του 
μέσα από τους λογαριασμούς του στα social media, το 
ενημερωτικό δελτίο (newsletter) που αποστέλλει σε 
εγγεγραμμένα μέλη και τα podcasts που διατίθενται σε 
δημοφιλείς εφαρμογές, όπως το Spotify και το Apple Podcasts. 
Με τη βοήθεια αυτών των μέσων, προσπαθεί να αναδείξει ένα 
ζήτημα για να συζητηθούν πιθανές λύσεις όχι μόνο σε ατομικό 
επίπεδο (π.χ. αλλαγή απόψεων και προοπτικών), αλλά και σε 
εθνικό επίπεδο (π.χ. πρόταση πολιτικών ιδεών με σκοπό την 
επίτευξη θεσμικής αλλαγής).  Η εν λόγω πρωτοβουλία μέσω 
διαφορετικών καναλιών και στοχευμένου μάρκετινγκ ευελπιστεί 
να προσεγγίσει ένα ευρύ κοινό που ασχολείται με συμβατικές 
και νεότερες μορφές μέσων επικοινωνίας.   
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Καινοτομία: Η καινοτομία αποτελεί βασικό μέλημα της πρωτοβουλίας WeFor 
προκειμένου να προσαρμοστεί σε νέες μεθόδους κοινοποίησης 
του περιεχομένου που προσφέρει και να αναζητήσει νέες και 
πρωτότυπες ιδέες για να προσεγγίσει τα θέματα που θίγει. 
Επιπλέον, ο επαναπροσδιορισμός της επωνυμίας του 
οργανισμού ανάλογα με το θέμα που αναδεικνύει αποτελεί μία 
καινοτόμο κίνηση μάρκετινγκ, καθώς μεταδίδει αποτελεσματικά 
τους στόχους του αιχμαλωτίζοντας την προσοχή και 
προσελκύοντας το ενδιαφέρον ενός/μίας πιθανού/ής 
ακόλουθου/χρήστη. Οι πλατφόρμες που διαθέτει ο οργανισμός 
στα social media είναι εύκολες στην πλοήγηση και εξαιρετικά 
φιλικές προς τον/τη χρήστη, με σύγχρονο σχεδιασμό και 
χρωματικούς συνδυασμούς ανάλογα με την εκστρατεία που 
υλοποιεί. Σε γενικές γραμμές, η αίσθηση της ομοιομορφίας στα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσής τους ενθαρρύνει σε μεγάλο βαθμό 
την ανταλλαγή μηνυμάτων και ενισχύει την εντύπωση μίας άρτια 
δομημένης πρωτοβουλίας που δίνει προσοχή στη λεπτομέρεια.  
 
Σε ό,τι αφορά στην κοινωνική καινοτομία, η οργάνωση στοχεύει 
να επεκτείνει τις συζητήσεις στη δημόσια σφαίρα και να βρει 
λύσεις αλληλεπιδρώντας με διαφορετικές απόψεις, συζητώντας 
δύσκολα θέματα και αναγνωρίζοντας ότι η αλλαγή 
επιτυγχάνεται μέσω της αξιοποίησης του παλμού της 
συλλογικότητας. Μιας και η ανάπτυξη πρωτοβουλιών της 
κοινωνίας των πολιτών έχει αυξηθεί στην Ελλάδα κατά την 
τελευταία δεκαετία, οι οργανώσεις νέων έχουν τη δυνατότητα να 
συμμετάσχουν στην ενίσχυση της ευαισθητοποίησης για 
κοινωνικά και πολιτικά θέματα που χρειάζονται μεταρρύθμιση. 
Ο οργανισμός αναγνωρίζει τη δύναμη των social media στη 
διαμόρφωση των τρεχουσών συζητήσεων και την αξία της 
ηλεκτρονικής δημοκρατίας μεταδίδοντας τα μήνυματά του 
αποτελεσματικά μέσω πλατφορμών όπως το Facebook και το 
Instagram. Επίσης, έχει αξιοποιήσει μία σχετικά πρόσφατη 
τάση, αυτή των podcasts, στα οποία προσκαλούν 
διακεκριμένου/ες επαγγελματίες, όπως πολιτικούς, για να 
μοιραστούν τις ιδέες και τις απόψεις τους σχετικά με το θέμα της 
συζήτησης.  
 
Τέλος, μέσα από τις ζωντανές τους εκδηλώσεις, διευρύνουν τη 
συμμετοχή όσων δεν μπορούν να παρακολουθήσουν δια 
ζώσης τις εκδηλώσεις τους, αλλά επιθυμούν να 
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αλληλεπιδράσουν με τις ιδέες που παρουσιάζονται ή 
συζητούνται. Οι συμμετέχοντες/ουσες μπορούν ακόμη να 
θέσουν ερωτήματα στους/στις ομιλητές/ριες της εκδήλωσης και 
να επωφεληθούν από την εμπειρογνωσία τους σε ένα 
συγκεκριμένο θέμα. Η πρωτοβουλία μέσω της προβολής 
πολλών και διαφορετικών πληροφοριών και απόψεων αυξάνει 
την ευαισθητοποίηση των νέων σε ένα συγκεκριμένο θέμα, με 
αποτέλεσμα να κάνουν συνειδητές επιλογές στο μέλλον και να 
συμμετέχουν σε δημοκρατικές διαδικασίες συγκρατώντας 
πληροφορίες για ζητήματα που θεωρούν σημαντικά.  

Αποτελεσματικότητα: Αν και το WeFor λειτουργεί εδώ και λιγότερο από έναν χρόνο, 
έχει καταφέρει να προσεγγίσει πολλούς ανθρώπους και να 
συγκεντρώσει ένα πιστό κοινό μέσω των social media. Για 
παράδειγμα, έχει πάνω από 2.000 followers στο Facebook και 
το Instagram, ενώ οι προβολές για τις ζωντανές εκδηλώσεις και 
τα βίντεο έχουν ξεπεράσει συνολικά τις 20.000. Για να γίνουμε 
πιο σαφείς, σε μία χώρα 11 εκατομμυρίων ανθρώπων όπως η 
Ελλάδα, που γενικά έχει περιορισμένη συμμετοχή στην 
κοινωνία των πολιτών, οι 2.500 followers στο Instagram και το 
Facebook και οι 5.000 προβολές στην πρώτη επίσημη 
εκδήλωσή του δείχνουν υψηλή δέσμευση προς την ομάδα-
στόχο. Το WeFor έχει τη δυνατότητα να προσεγγίσει ακόμα 
ευρύτερο κοινό με μελλοντικές εκστρατείες και να εκθέσει το 
έργο του σε περισσότερους/ες νέους/ες, εφόσον σημείωσε τόσο 
μεγάλη επιτυχία κατά τον πρώτο χρόνο των εργασιών του.  
 
Επιπρόσθετα, έχει καταφέρει να προσελκύσει 
διακεκριμένους/ες επαγγελματίες από διαφορετικούς τομείς με 
σκοπό να συμμετάσχουν στις συζητήσεις και τις εκστρατείες 
που διοργανώνει ο οργανισμός. Για παράδειγμα, είχε καλέσει 
εκπροσώπους από την κυβέρνηση και τον κόσμο της πολιτικής, 
όπως η Εύα Καϊλή, η Όλγα Κεφαλογιάννη και η Νάντια 
Γιαννακοπούλου, για να συζητήσουν σχετικά με την ισότητα των 
φύλων και την εκπροσώπηση στην πολιτική ζωή. Εκτός από 
αυτό, λαμβάνει στήριξη από τον Δήμο Αθηναίων και τον 
Δήμαρχο Κώστα Μπακογιάννη, ο οποίος υποστηρίζει το όραμά 
τους για μία πιο συμμετοχική κοινωνία. Οι συνεντεύξεις podcast 
με πολιτικούς ή άλλους/ες επαγγελματίες που είναι ειδήμονες σε 
ένα συγκεκριμένο θέμα είναι αρκετά συχνές, από 2 έως 3 φορές 
τον μήνα, για να διατηρούν αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού 
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και τη δυναμική της εκστρατείας. 
 
Η επιτυχία του WeFor στην αλληλεπίδραση με το κοινό, 
ιδιαίτερα με τους/τις νέους/ες, και κατά συνέπεια, στη μετάδοση 
των μηνυμάτων του, δείχνει ότι η στρατηγική και το όραμα του 
έχει απήχηση σε κοινό νεότερων ηλικιών που ενδιαφέρεται να 
ενημερωθεί και να συμμετάσχει στη δημοκρατική επίλυση 
προβλημάτων. Ο οργανισμός διαθέτει επίσης φόρμες 
επικοινωνίας στις οποίες οι followers μπορούν να υποβάλουν 
άμεσα τα ερωτήματά τους για τα έργα που υλοποιεί και να 
συζητήσουν το ενδεχόμενο πιθανής συμμετοχής.    

Πιθανός Αντίκτυπος:  Σε ατομικό επίπεδο, το WeFor έχει τη δυνατότητα να 
προσεγγίσει ένα ευρύ κοινό και να του παρουσιάσει διάφορα 
θέματα σχετικά με την κοινωνική και πολιτική ζωή στην Ελλάδα. 
Η παράθεση ποικίλων ιδεών και απόψεων, καθώς και η 
συμμετοχή των followers σε τέτοιες συζητήσεις είναι 
ουσιαστικής σημασίας για την ενίσχυση της συμμετοχής και της 
διαβούλευσης στις δημοκρατικές διαδικασίες. Μεταξύ άλλων, 
περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιείται η χάραξη 
πολιτικής και πόσο σημαντική είναι η κοινή γνώμη στη 
διαμόρφωση των αποτελεσμάτων μίας πολιτικής.  
Ο αντίκτυπος του οργανισμού στη νεολαία είναι ακόμη αρκετά 
νωρίς για να εκτιμηθεί, ωστόσο, είναι σημαντικό να ληφθεί 
υπόψη η επιτυχία και η δέσμευση που προκάλεσε η 
πρωτοβουλία ήδη από την έναρξή της. Αυτό δείχνει την 
προθυμία των νέων να συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση 
συζητήσεων γύρω από κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα στην 
Ελλάδα. Οι αντιδράσεις των νέων απέναντι στην πρωτοβουλία 
ήταν πολύ θετικές και φάνηκε να επιθυμούν να είναι μέρος μίας 
ενεργής και υπεύθυνης κοινωνίας που εμπλέκεται στις 
διαδικασίες λήψης αποφάσεων, ειδικά στα ζητήματα που 
τους/τις αφορούν.  
 
Τα social media είναι εξαιρετικά αποτελεσματικά στην αύξηση 
της συμμετοχής της κοινωνίας σε ζητήµατα κοινού 
ενδιαφέροντος και όπως υποστηρίζει το WeFor, οι υπηρεσίες 
streaming, τα podcasts, το Facebook και το Instagram έχουν 
αποδειχθεί πολύτιμα μέσα διοχέτευσης των μηνυμάτων του 
οργανισμού. Σε ό,τι αφορά στην ευαισθητοποίηση, ο 
οργανισμός μπορεί να κοινοποιήσει αποτελεσματικά τις 
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εκστρατείες και το περιεχόμενό τους μέσω της δημοσίευσης 
εκδηλώσεων και της αποστολής ενημερωτικών δελτίων.  

Επίπεδο Συμμετοχής: Το WeFor ενδιαφέρεται να διαμορφώσει συζητήσεις και να 
παράσχει λύσεις για διάφορα κοινωνικά ζητήματα εστιάζοντας 
στη δύναμη της συλλογικότητας να παράγει λύσεις. Ο 
οργανισμός πιστεύει στο «εμείς» και όχι στο «εγώ», όπως 
αποδεικνύεται από την επωνυμία του και οραματίζεται να 
αλλάξει την κοινωνία. Στοχεύει πρωτίστως στην ενημέρωση και 
στη συνέχεια, στην αύξηση της ευαισθητοποίησης σε φλέγοντα 
ζητήματα, διότι πιστεύει ότι αν ένα άτομο μπορεί να αλλάξει τις 
πεποιθήσεις του και να τις κάνει πιο συμπεριληπτικές, η 
συμμετοχή του στις δημοκρατικές διαδικασίες θα 
αντικατοπτρίζει και θα προωθεί το καλό του ευρύτερου κοινού. 
Ως εκ τούτου, οι ενημερωμένοι πολίτες γίνονται υπεύθυνοι/ες 
συμμετέχοντες/ουσες στις δημοκρατικές διαδικασίες. Ο ρόλος 
των σφαρικά ενημερωμένων πολιτών είναι μείζονος σημασίας 
σε ισορροπημένες, δίκαιες και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνίες, 
καθώς μεταδίδουν τις γνώσεις τους, ενώ παράλληλα 
συμμετέχουν σε δημοκρατικές διαδικασίες έχοντας γνώση των 
θεμάτων που κυριαρχούν στην κοινωνία. 
 
Η συμμετοχή των νέων σε δημοκρατικές διαδικασίες είναι 
εξαιρετικά σημαντική για το WeFor, καθώς επιθυμεί οι 
συζητήσεις και οι εκστρατείες του να είναι ανοικτοί χώροι για 
διάλογο για όλους/ες τους/τις νέους/ες που ενδιαφέρονται να 
λάβουν μέρος. Η συμμετοχή σε αυτές τις συζητήσεις και 
διαδικασίες, δημιουργεί μία συνολικά υγιή στάση απέναντι σε  
ζητήµατα κοινού ενδιαφέροντος και καλλιεργεί την αντίληψη ότι 
μέσω της ανοικτής συμμετοχής μπορούν να αντιμετωπιστούν 
αποτελεσματικά.    

Επίπεδο Διαβούλευσης:  Οι συζητήσεις βρίσκονται στο επίκεντρο της πρωτοβουλίας 
WeFor, καθώς στοχεύουν να διαμορφώσουν τον τρόπο 
διεξαγωγής των συζητήσεων στην Ελλάδα που αφορούν 
σημαντικά πολιτικά και κοινωνικά ζητήματα. Οι βασικές του 
μέθοδοι διαβούλευσης σχετίζονται με την έκθεση των 
συμμετεχόντων/ουσών σε διαφορετικές αντιλήψεις για το ίδιο 
ζήτημα, και τους/τις βοηθούν να κατανοήσουν τι διακυβεύεται σε 
κάθε βήμα. Για παράδειγμα, η ισότητα των φύλων μπορεί να 
εκλαμβάνεται διαφορετικά από πολλούς αθρώπους και οι 
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απόψεις για το τι συνεπάγεται μπορεί να διαφέρουν ακόμη και 
μεταξύ γυναικών ανάλογα με τις ατομικές τους ιδιότητες και 
χαρακτηριστικά. Οι συζητήσεις, οι εκδηλώσεις και τα podcasts 
είναι ανοιχτά σε όσους/ες επιθυμούν να συμμετάσχουν. Ακόμη 
και αν ένα άτομο δεν έχει λογαριασμούς στα social media, ο 
οργανισμός παρέχει όλο το σχετικό υλικό στον ιστότοπό του για 
να διασφαλίσει εύκολη και ελεύθερη πρόσβαση σε όσους/ες 
επιθυμούν να γνωρίσουν το περιεχόμενό τους ή να 
συμμετάσχουν γενικότερα στις συζητήσεις που διεξάγονται. 
Ωστόσο, αν κάποιο άτομο θέλει να συμμετάσχει ενεργά στις 
συζητήσεις και όχι να είναι απλώς θεατής, είναι σχεδόν απίθανο 
να διατηρήσει την ανωνυμία του.  
 
Γενικά, το WeFor διοργανώνει συζητήσεις με πολιτικούς/ές 
αρχηγούς ή σχετικούς/ές επαγγελματίες ανάλογα με τα θέματα 
που επιθυμεί να αναδείξει. Είναι προφανές ότι προωθεί 
συζητήσεις που διέπονται από σεβασμό και εκλαμβάνει 
ορισμένα ζητήματα ως γεγονότα αντί να τα αφήνει ανοιχτά για 
συζήτηση. Ειδικότερα, προσεγγίζει το ζήτημα της ισότητας των 
φύλων με δεδομένο ότι οι ανισότητες μεταξύ ανδρών και 
γυναικών υπάρχουν και εκδηλώνονται απροκάλυπτα στην 
κοινωνία μας.  Εξετάζει διαφορετικές πολιτικές προοπτικές για 
τον τρόπο αντιμετώπισης αυτών των ζητημάτων, καθώς η 
επίτευξη λύσης μπορεί να διαφέρει για κάθε άτομο σε μία 
δημοκρατική κοινωνία. 

Ανακεφαλαίωση – Γενική 
Αξιολόγηση 

Το WeFor είναι ένας οργανισμός που άδραξε την ευκαιρία να 
αυξήσει την ενεργό συμμετοχή και τη διαβούλευση των νέων 
στις δημοκρατικές διαδικασίες μέσω της διοργάνωσης 
εκστρατειών και της αξιοποίησης των social media για να 
τους/τις ευαισθητοποιήσουν πάνω σε σημαντικά κοινωνικά και 
πολιτικά ζητήματα. Τα μηνύματά του είναι τολμηρά και ο 
επαναπροσδιορισμός της επωνυμίας του σύμφωνα με την 
τρέχουσα εκστρατεία που υλοποιεί αποτελεί μία καινοτόμο 
κίνηση μάρκετινγκ, με σκοπό την προσέλκυση περισσότερων 
followers, ούτως ώστε να συμμετάσχουν σε συζητήσεις για νέες 
λύσεις πολιτικής. Ως νεοσύστατος οργανισμός, έχει καταφέρει 
να προσεγγίσει και να αλληλεπιδράσει με πολλούς/ές νέους/ες 
προβάλλοντας την επιθυμία να επιφέρουν από κοινού μία θετική 
αλλαγή.  
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Ενδεχομένως θα ήταν καλό στο μέλλον να δίνει πιο συχνά  βήμα 
σε ανθρώπους που θέλουν να συνομιλήσουν και να θέσουν 
ερωτήματα σε πολιτικούς, καθώς και να τους δίνει τη 
δυνατότητα αξιολόγησης του περιεχομένου των εκστρατειών και 
υποβολής προτάσεων για τη βελτίωση του μοντέλου του 
οργανισμού.  
Τέλος, χρησιμοποιεί μία προσέγγιση που περιλαμβάνει 
πολλαπλές πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης για τη διάδοση 
του μηνύματός του και ασχολείται σε βάθος με την έννοια της 
ηλεκτρονικής δημοκρατίας.   

Λογότυπο: 

 

Οργανισμός: WeSolve 

Επίπεδο: ✔ ΕΘΝΙΚΟ ΤΟΠΙΚΟ 

    WeSolve 
E Ελλάδα 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 

Ομάδα-στόχος: Φοιτητές/ριες Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

Πλατφόρμα που 
χρησιμοποιήθηκε: 

Website WeSolve, Facebook, Instagram, LinkedIn, Spotify, 
Apple Podcasts, Zoom 

Περιγραφή:  Το WeSolve είναι μία οργάνωση νέων και παράλληλα ένα think 
tank με σκοπό την ενθάρρυνση του ανοιχτού διαλόγου και της 
δημόσιας συζήτησης κυρίως μεταξύ φοιτητών/ριών στην 
Ελλάδα. Δημιουργήθηκε το 2020 από φοιτητές/ριες της Νομικής 
Σχολής του ΕΚΠΑ, με όραμα την επίλυση βασικότατων 
προβλημάτων που αφορούν τη νεολαία, τα οποία θα πρέπει 
πρώτον και κυριότερον, να παρουσιαστούν και να συζητηθούν 
ενώπιον των νέων.  
Πλέον, έχει επεκτείνει τις δράσεις του σε φοιτητές/ριες διοίκησης 
επιχειρήσεων, οικονομικών και άλλων σχολών. Στόχος του 
WeSolve είναι να εντοπίσει τα προβλήματα που μαστίζουν την 
ελληνική κοινωνία και να βρει πρακτικές λύσεις μέσα από 
διαδικασίες διαβούλευσης καθώς και η υλοποίηση αυτών των 
λύσεων. 
 
Στο επίκεντρο αυτής της πρωτοβουλίας βρίσκονται οι 
φοιτητές/ριες και το όραμά τους να αλλάξουν τον κόσμο μέσα 
από την εύρεση καινοτόμων λύσεων. Για τους/τις φοιτητές/ριες, 
το να μπορούν να διευρύνουν τους ορίζοντές τους, να μελετούν 
το θέμα της επιλογής τους και να εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους, 
θα πρέπει να λειτουργεί ως κίνητρο για να ασχοληθούν σοβαρά 
με ορισμένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα που πλήττουν 
τη σύγχρονη κοινωνία.  
Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας χρησιμοποιούνται ποικίλες 
πλατφόρμες social media, όπως το LinkedIn, το Facebook, το 
Instagram αλλά και Podcasts που στοχεύουν να αναδείξουν 
διάφορα προβλήματα που ταλαιπωρούν τους/τις νέους/ες 
φοιτητές/ριες και δυσκολεύουν τη ζωή τους στο πανεπιστήμιο. 
Επιπλέον, διεξάγονται διαδικτυακά σεμινάρια (webinars) που 
παρέχουν στους/στις φοιτητές/ριες ευκαιρίες ανάπτυξης 
ποικίλων δεξιοτήτων, προκειμένου να αυξήσουν την 
ανθεκτικότητά τους σε δυσκολίες κατά την εύρεση και 
διατήρηση εργασίας.  
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Το think tank εφαρμόζει μία ολιστική προσέγγιση στη διάδοση 
των μηνυμάτων του και στοχεύει στην ανάδειξη των 
διαφορετικών παραμέτρων της φοιτητικής ιδιότητας στην 
Ελλάδα και των πρακτικών ζητημάτων που αυτή συνεπάγεται. 
Επιπρόσθετα, ενδιαφέρεται να προτείνει μεταρρυθμίσεις μέσα 
από συζητήσεις και ομιλίες με διάφορους/ες φοιτητές/ριες, 
ειδικούς και επαγγελματίες που κατανοούν τις δυσκολίες που 
αντιμετωπίζουν οι φοιτητές/ριες.  
 
Τέλος, το WeSolve μέσω της ανάδειξης των εν λόγω 
προβλημάτων και της διοργάνωσης αυθεντικών συζητήσεων 
αποβλέπει στην ευαισθητοποίηση και τη δημιουργία 
υπεύθυνων πολιτών σε μία συμμετοχική δημοκρατία. 

Καινοτομία: Η πρώτη εκστρατεία think tank επικεντρώνεται στην 
πανεπιστημιακή μεταρρύθμιση διακρίνοντας τα προβλήματα 
που αντιμετωπίζουν τα δημόσια πανεπιστήμια στην Ελλάδα σε 
πέντε θεματικές ενότητες: 1. Εστίαση, Διαμονή και 
Εκπαιδευτικές Προοπτικές, 2. Σύνδεση με την Αγορά Εργασίας, 
3. Περιβάλλων Χώρος και Ασφάλεια Πανεπιστημίου, 4. ΑΜΕΑ 
και Προσβασιμότητα Πανεπιστημίου, 5. Εθελοντισμός. Θα 
υπάρχουν 5 ομάδες εργασίας μία για καθεμία από τις 
παραπάνω θεματικές που θα συζητήσουν δημόσια τις πλέον 
κατάλληλες λύσεις για τα πανεπιστήμια. Κατά τη διάρκεια του 
πρώτου σταδίου, οι φοιτητές/ριες θα εντοπίσουν τα 
προβλήματα κάθε ενότητας και κατά τη διάρκεια του δεύτερου 
σταδίου, θα προτείνουν συγκεκριμένες λύσεις. Τέλος, οι λύσεις 
αυτές θα παρουσιαστούν σε μία μεγάλη ανοιχτή εκδήλωση και 
στη συνέχεια, θα διαδοθούν μέσω των social media και λοιπών 
πλατφορμών του WeSolve και σε άλλα think tanks, ΜΚΟ και 
κρατικούς οργανισμούς. Η καινοτομία είναι απαραίτητο στοιχείο 
για τον εν λόγω οργανισμό, δεδομένου ότι οι φοιτητές/ριες 
σχηματίζουν δικές τους ομάδες εργασίας για θέματα που 
τους/τις αφορούν άμεσα. Μέσα από τη δημόσια συζήτηση και 
τον ανοιχτό διάλογο, οι φοιτητές/ριες μπορούν να μιλήσουν για 
τις εμπειρίες, τα ιδανικά και τις πεποιθήσεις τους και να 
αναζητήσουν συλλογικές λύσεις.  
 
Οι πανεπιστημιακές ομάδες εργασίας είναι καινοτόμες, διότι το 
σύστημα των πανεπιστημίων στην Ελλάδα μπορεί να έχει 
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ιδιαίτερα πολιτικό χαρακτήρα που οδηγεί συχνά σε 
περισσότερες συγκρούσεις παρά καλό. Αυτή η πολιτική πτυχή 
μπορεί να επισκιαστεί και η ρητορική να μετατοπιστεί σε 
ρεαλιστικές και υλοποιήσιμες λύσεις προς όφελος όλων 
συνασπίζοντας φοιτητές/ριες με διαφορετικές αντιλήψεις, 
δίνοντάς τους ένα κοινό σημείο αφετηρίας και παρουσιάζοντάς 
τους ζητήματα που χρειάζονται μεταρρύθμιση. Αναφορικά με 
την κοινωνική καινοτομία, η σύνθεση των φοιτητών/ριών στην 
Ελλάδα είναι ποικιλόμορφη τόσο στη σκέψη όσο και στις 
περιστάσεις. Για τον λόγο αυτό, η εν λόγω πλατφόρμα επιτρέπει 
την ανταλλαγή και την αξιοποίηση αυτής της ποικιλομορφίας με 
σκοπό τη μεταρρύθμιση. Επιπλέον, η αξιοποίηση των 
πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης για την προσέλκυση και την 
αλληλεπίδραση με τους/τις φοιτητές/ριες δημιουργεί ένα νέο 
προηγούμενο για την τρέχουσα μεταρρύθμιση, ιδιαίτερα για 
τους/τις νέους/ες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην 
επίλυση κοινών προβλημάτων, αλλά δυσκολεύονται να τα 
βάλουν με το κατεστημένο. 

Αποτελεσματικότητα: Παρά το γεγονός ότι η πρωτοβουλία λειτουργεί μόλις ενάμιση 
χρόνο, έχει συγκεντρώσει 1.500 followers στο Instagram και 
2.500 followers στο Facebook, ενώ πολλοί/ές φοιτητές/ριες 
έχουν συμμετάσχει σε ομάδες εργασίας και webinars. Αν και 
ξεκίνησε από τις Σχολές Νομικής και Πολιτικών και Κοινωνικών 
Επιστημών του ΕΚΠΑ, επεκτάθηκε σταδιακά στο Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Πάντειο Πανεπιστήμιο.  
 
Συνεχίζοντας, παρότι ξεκίνησε μόλις λίγους μήνες πριν από την 
έναρξη της πανδημίας COVID-19 και με μέτρα που περιόριζαν 
τη φυσική παρουσία, κατάφερε να προσελκύσει πολυάριθμο 
κοινό στην εκστρατεία που διοργανώθηκε μέσω διαδικτυακών 
εκδηλώσεων. Αυτές οι εκδηλώσεις έχουν συγκεντρώσει χιλιάδες 
προβολές, ενώ η πιο πρόσφατη εκδήλωση τους για την ένταξη 
των φοιτητών/ριών με αναπηρία στο ελληνικό πανεπιστήμιο 
ξεπέρασε τις 12.000 προβολές.  
 
Η πρωτοβουλία μέσα από διαφορετικά webinars για την 
ανάπτυξη ικανοτήτων έχει προσελκύσει ένα μεγάλο μέρος νέων 
φοιτητών/ριών που επιθυμούν να βελτιώσουν περαιτέρω τις 
ικανότητές τους. Όλα τα θέματα των webinars σχετίζονται με τη 
φοιτητική και πανεπιστημιακή ζωή. Οι φοιτητές/ριες 
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παρακολουθώντας τα podcasts και τις εκδηλώσεις του WeSolve 
έχουν τη δυνατότητα να ακούσουν τις απόψεις επαγγελματιών 
που προέρχονται από πολλούς και διαφορετικούς 
επιστημονικούς κλάδους (π.χ. πολιτική). Μεταξύ άλλων, έχουν 
πραγματοποιηθεί συνεντεύξεις με τον Υφυπουργό Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, Άγγελο Συρίγο, και με διακεκριμένους/ες 
καθηγητές/ριες νομικής, καθώς και εκπροσώπους της κοινωνίας 
των πολιτών.   

Πιθανός Αντίκτυπος:  Το WeSolve έχει τη δυνατότητα να αλλάξει περαιτέρω και να 
μεταρρυθμίσει τον χώρο του πανεπιστημίου στην Ελλάδα. 
Μέσα από τις συνεντεύξεις και τις διαβουλεύσεις με 
επαγγελματίες, τα webinars και τις ομάδες εργασίας, είναι σε 
θέση να ενώσει διαφορετικές φωνές και να δημιουργήσει 
περιεχόμενο που θα διαδοθεί και θα διανεμηθεί σε κρατικούς 
οργανισμούς. Η πρωτοβουλία ακολουθεί μία πραγματική 
προσέγγιση από τη βάση προς την κορυφή που αρχίζει με το 
άτομο και μπορεί να ανέλθει σε θεσμικό επίπεδο, όπως οι 
κυβερνήσεις και οι εθνικοί θεσμοί, που μπορεί με τη σειρά της 
να οδηγήσει σε αλλαγή πολιτικής και συγκεκριμένη 
μεταρρύθμιση.  
 
Όπως προαναφέρθηκε, ο χώρος για συμμετοχή και 
διαβούλευση στα πανεπιστήμια έχει καταληφθεί από ομάδες 
που είναι αμιγώς πολιτικές, οι οποίες προβάλλουν μόνο θέματα 
συζήτησης που αφορούν τα συμφέροντα ορισμένων 
ενδιαφερομένων. Ο αντίκτυπος που μπορεί να επιφέρει η εν 
λόγω οργάνωση στον ευρύτερο χώρο των πανεπιστημίων είναι 
σημαντικός, καθώς οι φοιτητές/ριες που δεν ανήκουν σε κάποια 
πολιτική παράταξη, μπορούν να συμμετέχουν σε συζητήσεις 
που επηρεάζουν άμεσα την πανεπιστημιακή ζωή τους αλλά και 
των συνομηλίκων τους. Σε ατομικό επίπεδο, το think tank 
μπορεί να πυροδοτήσει σπουδαίες συζητήσεις μεταξύ των 
ατόμων και να τα κάνει να σκεφτούν ποια είναι η θέση τους μέσα 
στον χώρο της πανεπιστημιακής μεταρρύθμισης και να 
ασχοληθούν στην πράξη με προβλήματα που απαιτούν την 
εξεύρεση κοινών λύσεων. Μπορεί να επεκταθεί πέρα από τους 
χώρους και τα θέματα που αφορούν τα πανεπιστήμια 
διαμορφώνοντας σφαιρικά ενημερωμένους πολίτες που 
μπορούν να συμμετέχουν στη δημόσια ζωή. 
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Επίπεδο Συμμετοχής: Το  think tank επιδιώκει να δημιουργήσει απτές λύσεις για τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές/ριες. Για τον λόγο 
αυτό, άνοιξαν φόρμες υποβολής αιτήσεων για όλους/ες όσοι/ες 
ενδιαφέρονται να δηλώσουν συμμετοχή αναφέροντας τις 
ομάδες εργασίας στις οποίες επιθυμούν να συνεισφέρουν. Η 
συμμετοχή σε αυτές τις ομάδες εργασίας είναι ανοιχτή σε 
φοιτητές/ριες, οι οποίοι/ες επιλέγουν την ομάδα εργασίας στην 
οποία θέλουν να συμμετάσχουν ανάλογα με τις γνώσεις, τις 
δεξιότητες και τις προτιμήσεις τους. Οι ομάδες εργασίας 
παράγουν υλικό που κοινοποιείται σε εκδηλώσεις καθώς και σε 
άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως φορείς χάραξης πολιτικής ή 
φορείς που επηρεάζουν τη λήψη πολιτικών αποφάσεων.  
Εκτός από αυτό, το think tank ανοίγει εφαρμογές (apps) που 
απευθύνονται σε φοιτητές/ριες που θέλουν να συμμετάσχουν σε 
webinars, με στόχο να ενισχύσουν τις δεξιότητές τους ή να 
λάβουν συμβουλές για τα μελλοντικά τους σχέδια (π.χ. ένταξη 
στην αγορά εργασίας, σύνταξη βιογραφικού και συνοδευτικής 
επιστολής). Διατίθενται σε όποιον/α φοιτητή/ρια θέλει να 
επεκτείνει τις γνώσεις και τις δεξιότητές του/της, ανεξάρτητα από 
το πανεπιστημιακό πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχει. Η 
συμμετοχή δεν είναι ανώνυμη, αλλά παρέχεται πολύτιμη 
ενημέρωση στους/στις φοιτητές/ριες συμβάλλοντας στην 
επιτυχία τους κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας των 
πανεπιστημιακών τους σπουδών. 

Επίπεδο Διαβούλευσης:  Η διαβούλευση είναι μία από τις βασικές έννοιες στην οποία 
στηρίζεται η πρωτοβουλία WeSolve, καθώς συγκεντρώνει 
άτομα με διαφορετικές αντιλήψεις και εμπειρίες, για να 
συζητήσουν και να προτείνουν λύσεις σε ορισμένα προβλήματα 
που αντιμετωπίζουν στις μέρες μας τα ελληνικά πανεπιστήμια. 
Η κύρια μέθοδος που αναφέρεται στην πτυχή της διαβούλευσης 
της οργάνωσης είναι η συγκρότηση των ομάδων εργασίας. Οι 
ομάδες εργασίας επιτρέπουν στους/στις συμμετέχοντες/ουσες 
να συναντηθούν διαδικτυακά και να μοιραστούν ανοιχτά τις 
απόψεις τους σε θέματα όπως η ασφάλεια, η αγορά εργασίας, 
η πρόσβαση των φοιτητών/ριών με αναπηρία σε 
πανεπιστημιακούς χώρους και άλλα. Η κύρια ιδέα πίσω από 
αυτή τη διαδικασία διαβούλευσης είναι να βρεθούν λύσεις που 
αντικατοπτρίζουν πολλές και διάφορες αντιλήψεις, καθώς η 
συλλογική σκέψη μπορεί να αποφέρει περισσότερα οφέλη 
στους/στις φοιτητές/ριες. Το υλικό που παράγεται από τις 



 

48 

 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του 

περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να 

αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

ομάδες εργασίας κοινοποιείται σε τοπικούς και εθνικούς φορείς, 
με σκοπό την επίτευξη αλλαγών και την έναρξη νέων 
συζητήσεων μεταξύ των νέων για την εκπλήρωση ενός κοινού 
στόχου. 
 
Οι  followers του WeSolve μπορούν να συμμετάσχουν και να 
μοιραστούν τις απόψεις τους πάνω σε θέματα που 
παρουσιάζονται σε εκδηλώσεις που διεξάγονται μέσω Zoom, το 
οποίο προσφέρει ευκαιρίες για συζητήσεις με μεγάλο αριθμό 
συμμετεχόντων/ουσών. 

Ανακεφαλαίωση – Γενική 
Αξιολόγηση 

Το WeSolve στον ενάμιση χρόνο της λειτουργίας του κατάφερε 
να κάνει αισθητή την παρουσία του στον πανεπιστημιακό χώρο, 
καθώς έφερε σε επαφή μία ποικιλόμορφη ομάδα φοιτητών/ριών 
που θέλουν να συμμετάσχουν στη μεταρρύθμιση και να 
δημιουργήσουν καλύτερες συνθήκες για τους ίδιους και τους 
συνομηλίκους τους. Υιοθετώντας μία ολιστική προσέγγιση, 
χρησιμοποιώντας τα social media, τα  webinars ανάπτυξης 
δεξιοτήτων και οργανώνοντας ομάδες εργασίας για θέματα που 
σχετίζονται με την πανεπιστημιακή ζωή, έχει προσφέρει 
ευκαιρίες για τη δημιουργία και τη διάδοση προτάσεων 
πολιτικής σε σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς, όπως ΜΚΟ, 
κρατικούς θεσμούς κτλ.  
 
Αυτές οι προτάσεις πολιτικής είναι ιδιαίτερα σημαντικές, 
δεδομένου ότι καταδεικνύουν τις προσπάθειες των 
φοιτητών/ριών που επιθυμούν να επηρεάσουν θετικά τον τρόπο 
οργάνωσης και λειτουργίας των ελληνικών πανεπιστημίων. 
Τέλος, η συμμετοχή τόσο μεγάλου αριθμού φοιτητών/ριών, 
θεατών και επαγγελματιών στις εκδηλώσεις, αναδεικνύει την 
προθυμία τους για μεταρρύθμιση και προοδευτική αλλαγή, και 
ειδικότερα την προθυμία των φοιτητών/ριών να δημιουργήσουν 
ένα καλύτερο περιβάλλον μάθησης, χωρίς την επιρροή 
πολιτικών ομάδων συμφερόντων. 
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Λογότυπο: 

 

Οργανισμός : Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας 

Επίπεδο: ΕΘΝΙΚΟ ΤΟΠΙΚΟ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ✔ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 

Ομάδα-στόχος: Ευρωπαίοι/ες νέοι/ες 

Πλατφόρμα που 
χρησιμοποιήθηκε: 

Website του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Νεολαίας, Facebook, 
Instagram, LinkedIn, Twitter 

Περιγραφή:  Το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας είναι η πλατφόρμα των 
οργανώσεων νεολαίας στην Ευρώπη. Εκπροσωπεί πάνω από 
100 οργανώσεις νέων, οι οποίες συγκεντρώνουν δεκάδες 
εκατομμύρια νέους από όλη την Ευρώπη. 

    Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας 
E Ευρώπη 
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Σκοπός του είναι να ενδυναμώσει τους/τις νέους/ες ώστε να 
συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνία για να βελτιώσουν τη ζωή 
τους προωθώντας και υποστηρίζοντας τις ανάγκες και τα 
συμφέροντά τους, καθώς και τα συμφέροντα των οργανώσεών 
τους. Στο σημερινό αβέβαιο πολιτικό και κοινωνικό περιβάλλον 
που επηρεάζει τη νεολαία, μπορούν να δράσουν καταλυτικά και 
να επιφέρουν θετικές αλλαγές, καθώς και να συμβάλουν σε 
καινοτόμες λύσεις απέναντι στις προκλήσεις της Ευρώπης. Το 
Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας φιλοδοξεί να διαμορφώσει ένα 
περιβάλλον στο οποίο οι νέοι/ες θα μπορούν να δημιουργήσουν 
και να προοδευσουν, εξασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο ότι η 
τρέχουσα και οι μελλοντικές γενιές θα συμμετέχουν ενεργά στις 
δημοκρατικές διαδικασίες.  
 
Ιδρύθηκε το 1996 με έδρα τις Βρυξέλλες. Παρέχει μία 
πλατφόρμα για οργανώσεις νεολαίας από όλη την Ευρώπη και 
τις βοηθά να ενώσουν τις φωνές τους και να υπερασπιστούν τα 
δικαιώματά τους με διάφορους τρόπους, όπως μέσω της 
ανταλλαγής σκέψεων και ιδεών, για να επιδιώξουν ενεργά μiα 
συγκεκριμένη αλλαγή πολιτικής. Στα μέλη του Φόρουμ ανήκουν 
οργανώσεις νέων από την Ευρώπη, όπως Εθνικά Συμβούλια 
Νεολαίας και Διεθνείς Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις Νέων, που 
γίνονται μέλη μετά από μία διαδικασία υποβολής αίτησης.  
 
Επιπλέον, επιτρέπει σε οργανισμούς που εργάζονται για 
νέους/ες και προωθούν θέματα νεολαίας να συμμετέχουν ως 
συνεργάτες. Το Φόρουμ ασχολείται με τη νεολαία με ποικίλους 
τρόπους. Για παράδειγμα, διοργανώνει συνέδρια σε διάφορες 
ευρωπαϊκές πόλεις, όπου οι νέοι/ες μπορούν να παρουσιάσουν 
τις πρακτικές τους και καινοτόμες λύσεις σε κοινωνικά και 
πολιτικά ζητήματα. Ακόμη, καταπιάνεται με κοινωνικά και 
οικονομικά ζητήματα, τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη δημοκρατική 
συμμετοχή κτλ. Ένα από τα πιο καινοτόμα εργαλεία που 
χρησιμοποιεί είναι ο Δείκτης Προόδου Νέων, ο οποίος μετρά την 
ποιότητα ζωής των νέων παγκοσμίως.  
Τέλος, χρησιμοποιεί ευρέως social media όπως το Twitter, το 
Facebook, το Instagram και το LinkedIn, για να προσελκύει 
followers και να στηρίζει τον σκοπό και το όραμά του. 

Καινοτομία: Το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας χρησιμοποιεί πολλούς και 
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διάφορους τρόπους για να διατηρήσει τον καινοτόμο χαρακτήρα 
του και να παραμείνει ενημερωμένο για τα τρέχοντα θέματα. Ο 
άξονας γύρω από τον οποίο περιστρέφονται τα θέματα που 
συζητούνται ή αναλύονται στην πλατφόρμα αφορά το τι είναι 
φλέγον και επίκαιρο για τη νεολαία.  
Εστιάζει σε μία ευρεία ποικιλία θεμάτων από διαφορετικές 
ευρωπαϊκές χώρες, όπως οι κρίσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
στη Λευκορωσία και οι πολιτικές βιώσιμης ανάπτυξης σε όλη 
την Ευρώπη. Για να διαδώσει τα νέα του, το Φόρουμ δημοσιεύει 
συχνά ενημερωτικά δελτία, συντάσσει συνόψεις πολιτικής και 
ετήσιες εκθέσεις για θέματα που αφορούν διάφορα κράτη μέλη 
της ΕΕ και παραθέτει συστάσεις πολιτικής στα ευρωπαϊκά 
διοικητικά όργανα.  
 
Μία καλή πρακτική που εφαρμόζει είναι η διοργάνωση ετήσιων 
συνόδων κορυφής σε διάφορες ευρωπαϊκές πόλεις, όχι πάντα 
πρωτεύουσες χωρών, αλλά κυρίως μέρη όπου οι νέοι/ες 
αλληλεπιδρούν με την ευρύτερη κοινωνία των πολιτών και 
μπορούν να παρουσιάσουν και να συζητήσουν πολλά 
ενδιαφέροντα πράγματα. Μέσω αυτής της πρακτικής, ο 
οργανισμός μπορεί να υιοθετήσει νέες και πιο σύγχρονες 
πρακτικές από τοπικούς ή εθνικούς οργανισμούς και να τις 
προσαρμόσει κατάλληλα, ώστε να ταιριάζουν σε μία ευρύτερη 
κλίμακα οργανισμών που τελικά θα έχουν ευρύτερη εμβέλεια.  
 
Σε ό,τι αφορά την κοινωνική καινοτομία, το  Ευρωπαϊκό Φόρουμ 
Νεολαίας συγκεντρώνει άτομα από διάφορες χώρες και με 
διαφορετικές καταβολές και τους δίνει τη δυνατότητα να 
συμμετέχουν στην προσπάθεια υποστήριξης μίας καλύτερης, 
περισσότερο βιώσιμης και προσανατολισμένης στα ανθρώπινα 
δικαιώματα Ευρώπης.  
 
Αυτή η ανοιχτή ανταλλαγή και η ελεύθερη ροή ιδεών είναι 
ιδιαίτερα σημαντική για τους/τις νέους/ους, καθώς μαθαίνουν 
πώς να συνεργάζονται με άλλους/ες για το κοινό καλό, καθώς 
και να εμπλέκουν άλλα άτομα σε θέματα που απασχολούν τις 
χώρες τους. Αυτή η ενότητα είναι η κινητήρια δύναμη της 
Ευρώπης και δίνει τη δυνατότητα στην Ένωση να κάνει ένα 
βήμα εμπρός με τη νεολαία να ανοίγει τον δρόμο αυτή τη φορά. 

Αποτελεσματικότητα: Το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας αριθμεί πάνω από 100 
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οργανώσεις μέλη από όλη την Ευρώπη, που εκπροσωπούν 
τους νέους έχοντας διαφορετικούς στόχους και φιλοδοξίες, αλλά 
με γνήσια προθυμία να συμβάλουν στην πρόοδο της Ευρώπης 
αντιμετωπίζοντας μερικά από τα πιο επείγοντα ζητήματα της 
τρέχουσας επικαιρότητας.  
 
Παράλληλα, λαμβάνει μεγάλη συμμετοχή σε όλες τις 
πλατφόρμες των social media, με το LinkedIn να συγκεντρώνει 
πάνω από 11.000 followers, τη σελίδα τους στο Instagram να 
ξεπερνά τους/τις 8.000 followers και τη σελίδα τους στο 
Facebook να αριθμεί συνολικά 100.040 followers. 

Πιθανός Αντίκτυπος:  Εφόσον το Φόρουμ αριθμεί πάνω από 100 οργανώσεις νέων 
ως μέλη, είναι προφανές ότι διαθέτει ευρεία εμβέλεια και μεγάλο 
αριθμό followers σε όλη την Ευρώπη, γεγονός που επιτρέπει 
στις οργανώσεις νέων να συμμετέχουν αποτελεσματικά στη 
λήψη αποφάσεων και στη δημιουργία πολιτικής. Ακόμη, διαθέτει 
μία βιβλιοθήκη πολιτικών που επικεντρώνεται στην Εκπαίδευση 
για τα Δικαιώματα των Νέων, τη Συμμετοχή των Νέων, τη 
Βιώσιμη Ανάπτυξη, τις Ισχυρές Οργανώσεις Νέων όπου 
επιδιώκεται όλα τα επίπεδα χάραξης πολιτικών να 
περιλαμβάνουν δομές συναπόφασης και συνδημιουργίας, ώστε 
οι νέοι/ες και οι οργανώσεις νεολαίας να έχουν ισότιμα 
δικαιώματα στις αποφάσεις για θέματα που τους/τις αφορούν. 
 
Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας διαδραματίζει 
σημαντικό ρόλο στον διορισμό ορισμένων από τους/τις 30 
αντιπροσώπους των νέων που αναδεικνύονται μέλη του 
Γνωμοδοτικού Συμβουλίου για τη Νεολαία του Συμβουλίου της 
Ευρώπης. Με βάση αυτό, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι ο 
οργανισμός έχει υψηλό επίπεδο αποτελεσματικότητας όσον 
αφορά τη συνεργασία με ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, καθώς 
τοποθετεί νέους/ες σε καίριες θέσεις χάραξης ευρωπαϊκής 
πολιτικής, διασφαλίζοντας ότι οι φωνές των νέων θα ακούγονται 
και θα γίνονται σεβαστές.  
 
Μεταξύ άλλων, έχει διοργανώσει μία σειρά συναντήσεων με 
θέμα την ανάπτυξη ικανοτήτων για τους/τις Αντιπροσώπους της 
Νεολαίας στα Ηνωμένα Έθνη με στόχο να διασφαλίσει μία 
περισσότερο ουσιαστική και αποτελεσματική συμμετοχή των 
νέων στον ΟΗΕ και να στηρίξει τις οργανώσεις μέλη του στις 
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προσπάθειές τους για βελτίωση της ποιότητας των 
προγραμμάτων που υλοποιούνται στην Ευρώπη. Τα 
περισσότερα Ευρωπαϊκά Εθνικά Συμβούλια Νεολαίας 
διαδραματίζουν εξέχοντα ρόλο στον συντονισμό και την 
υλοποίηση του Προγράμματος των Αντιπροσώπων της 
Νεολαίας του ΟΗΕ στις χώρες τους. Η συμμετοχή σε αυτό το 
πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς φωνές από όλο 
τον κόσμο ενώνονται για να επιλύσουν μερικά από τα πιο 
δύσκολα σύγχρονα προβλήματα. 

Επίπεδο Συμμετοχής: Το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας θεωρεί ότι οι μηχανισμοί 
συμμετοχής και εκπροσώπησης των νέων σε διεθνείς 
οργανισμούς θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις εξής 
κατευθυντήριες αρχές: δικαιωματική προσέγγιση, δημοκρατία 
και εκπροσώπηση, συμπεριληπτικότητα, διαφάνεια και 
λογοδοσία και αποτελεσματική και ουσιαστική συμμετοχή.  
 
Σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή των νέων, φιλοδοξεί να παρέχει τη 
δυνατότητα στους/στις νέους/ες να λαμβάνουν αποφάσεις σε 
συνεργασία με τους/τις ενήλικες. Συγκεντρώνει επίσης 
οργανώσεις νέων από όλη την Ευρώπη που επιθυμούν να 
αναδείξουν όλα τα ζητήματα που θεωρούν σημαντικά. Μέσω 
μίας διαδικασίας υποβολής αίτησης, κάθε ευρωπαϊκή 
οργάνωση νεολαίας μπορεί να επιλέξει να συμμετάσχει και να 
έχει φωνή στο συμβούλιο. Επομένως, όλες οι οργανώσεις νέων 
έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν για αλλαγές πολιτικής και να 
συμμετάσχουν σε διαδικασίες λήψης αποφάσεων σε θεσμικό 
επίπεδο, όπως π.χ. στο Συμβούλιο της Ευρώπης ή ως 
Αντιπρόσωποι  της Νεολαίας για τα Ηνωμένα Έθνη.  
 
Αν και το Φόρουμ εμπλέκει τη νεολαία στη συμμετοχική χάραξη 
πολιτικής, σε δράσεις για τη μείωση της ηλικίας ψήφου στα 16 
έτη, σε εκστρατείες για τις ευρωπαϊκές εκλογές, η εστίαση στον 
τομέα της συμμετοχής ποικίλλει σημαντικά όλα αυτά τα χρόνια, 
καθώς οι νέοι/ες έχουν αλλάξει τον τρόπο ενασχόλησής τους με 
την πολιτική. Αυτή η αλλαγή αποδίδεται κυρίως στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία το Φόρουμ αξιοποιεί 
αποτελεσματικά για να μοιραστεί το μήνυμα των εκστρατειών 
του.  
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Επίπεδο Διαβούλευσης:  Το επίπεδο των διαβουλεύσεων στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Νεολαίας είναι υψηλό, καθώς συγκεντρώνει οργανώσεις νέων 
από όλη την Ευρώπη για να συζητήσουν και να προτείνουν 
λύσεις σε ορισμένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η 
Ευρωπαϊκή Νεολαία. Όπως ειπώθηκε προηγουμένως, πάνω 
από 100 οργανώσεις νέων συμμετέχουν στις δράσεις 
διαβούλευσης και υπεράσπισης του Φόρουμ προτείνοντας 
δικές τους απόψεις, ιδέες και σκέψεις για το πώς μπορούν να 
συμβάλουν πρακτικά στην επίλυση των προβλημάτων της 
νεολαίας. Οι εν λόγω διαβουλεύσεις πραγματοποιούνται κατά 
τη διάρκεια του συμβουλίου των μελών, όπου οι εκπρόσωποι 
των οργανώσεων μοιράζονται τις σκέψεις τους σε βασικά 
ζητήματα πολιτικής. Κατά τη διάρκεια της καραντίνας και του 
λοκντάουν που επιβλήθηκαν σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη, το 
Φόρουμ συνεργάστηκε με νέους/ες από όλη την Ευρώπη και 
συζήτησε τις προκλήσεις που αντιμετώπισαν κατά τη διάρκεια 
της πανδημίας COVID-19.  
 
Ανάλογα με τα θέματα που θέλει να συζητήσει  κάθε οργάνωση, 
μπορεί να συμμετάσχει στον Διάλογο της ΕΕ για τη Νεολαία, μία 
πρωτοβουλία που συγκεντρώνει τους/τις νέους/ες και τους/τις 
υπεύθυνους/ες χάραξης πολιτικής σε όλη την ΕΕ για να 
συζητήσουν και να τροφοδοτήσουν από κοινού την πολιτική για 
τη νεολαία σε τοπικό, περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο. 
Πρόκειται για μία διαδικασία που διαρκεί 18 μήνες και 
περιλαμβάνει διαβουλεύσεις με νέους/ες και οργανώσεις νέων 
στα κράτη μέλη της ΕΕ και κατά τη διάρκεια της Διάσκεψης της 
ΕΕ για τη Νεολαία. Εκτιμάται ότι  από το 2011-2020 πάνω από 
290.000 νέοι/ες έχουν λάβει μέρος στον Διάλογο της ΕΕ  για τη 
Νεολαία. 

Ανακεφαλαίωση – Γενική 
Αξιολόγηση 

Το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας είναι ένας οργανισμός με 
πολλές πτυχές που έχει δώσει τη δυνατότητα σε μεγάλο αριθμό 
νέων από την Ευρώπη να συμμετάσχουν σε δημοκρατικές 
διαδικασίες και στη λήψη αποφάσεων. Η επιρροή του 
οργανισμού οφείλεται εν μέρει στα 25 χρόνια λειτουργίας του· 
ωστόσο, οι άρτιες εσωτερικές δομές, η λογοδοσία, η συνεχής 
βελτίωση και η καινοτομία αποτελούν καθοριστικούς 
παράγοντες για την έως τώρα επιτυχία του. Εκτός από αυτό, 
επιτρέπει σε μικρότερους οργανισμούς να δανείζονται και να 
προσαρμόζουν καλές πρακτικές στις ικανότητες και τις 
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δυνατότητές τους, όπως ο Διάλογος της ΕΕ  για τη Νεολαία, ενώ 
συνδέει τους φορείς χάραξης πολιτικής με τους/τις νέους/ες, 
ώστε να έχουν γόνιμες συζητήσεις σχετικά με την ανάγκη 
επειγουσών πολιτικών μεταρρυθμίσεων.  
 
Βέβαια, όπως συμβαίνει με κάθε μεγάλο οργανισμό, η 
συμμετοχή και η διαβούλευση μπορεί να αποσυνδεθούν από τη 
νεολαία, καθώς οι επίσημες δομές μπορεί να αποδειχθούν ότι 
περιορίζουν την άμεση επικοινωνία, διευρύνοντας έτσι το χάσμα 
μεταξύ του ατόμου και της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Από 
την άλλη πλευρά, οι συστάσεις πολιτικής γίνονται πιο 
εκλεπτυσμένες και μπορούν να οδηγήσουν σε πιο 
αποτελεσματική υπεράσπιση, εφόσον η ανταλλαγή μηνυμάτων 
είναι ομοιόμορφη. 

Λογότυπο: 

 

HΕθνικό Συμβούλιο Νεολαίας  

 
E Ελλάδα 
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Οργανισμός: Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας 

Επίπεδο: ✔  ΕΘΝΙΚΟ ΤΟΠΙΚΟ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 

Ομάδα-στόχος: Νέοι/ες από την Ελλάδα 

Πλατφόρμα που 
χρησιμοποιήθηκε: 

Website του Εθνικού Συμβουλίου Νεολαίας, Facebook, 
Instagram, LinkedIn, Twitter 

Περιγραφή:  Το Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας (Ε.ΣΥ.Ν.) ιδρύθηκε τον Ιούλιο 
του 1998 και είναι ανεξάρτητη, μη κυβερνητική, μη 
κερδοσκοπική ομοσπονδία οργανώσεων νέων. Σήμερα 
συγκροτείται από πενήντα εννέα οργανώσεις νέων που 
εκπροσωπούν τη νεολαία και τα συμφέροντά τους σε όλη την 
Ελλάδα. Συνεργάζεται με την ελληνική κυβέρνηση για τρέχοντα 
εσωτερικά ζητήματα και αποτελεί τον επίσημο εκπρόσωπο της 
ελληνικής Νεολαίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.  
 
Το  Ε.ΣΥ.Ν. ξεπερνά κομματικές, ιδεολογικές, κοινωνικές 
δεσμεύσεις προκειμένου να αναζητήσει λύσεις και προτάσεις, 
χαράζοντας μια νέα πολιτική για τη Νεολαία από τη Νεολαία. 
Έχοντας ως στόχο τη διαρκή κατάρτιση και ενημέρωση των 
νέων για θέματα που τους/τις απασχολούν, υλοποιεί ημερίδες, 
συνέδρια, πολιτιστικά και άλλα προγράμματα, σεμινάρια και 
δράσεις που στοχεύουν άμεσα τους/τις νέους/ες. Μία από τις 
βασικές αρχές του Ε.ΣΥ.Ν. είναι η υπεράσπιση των 
δημοκρατικών θεσμών μέσω της συνεργασίας με τη νεολαία της 
χώρας μας για την εξεύρεση λύσεων σε προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουν τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο. 
Επίσης, διοργανώνει διαδικτυακά σεμινάρια (webinars), 
εκστρατείες και πολλά συνέδρια, στα οποία οι νέοι/ες έχουν την 
ευκαιρία να συνεργαστούν μεταξύ τους, καθώς και με 
σχετικούς/ές επαγγελματίες, πολιτικούς και φορείς που 
συνεργάζονται στενά με το  Ε.ΣΥ.Ν. για την προώθηση του 
δημόσιου διαλόγου. Εστιάζει, μεταξύ άλλων, στην αντιμετώπιση 
ζητημάτων από την πολιτική και κοινωνική σφαίρα και φιλοδοξεί 
να ενώσει φωνές που αντιπροσωπεύουν ένα ευρύ φάσμα 
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αντιλήψεων και πεποιθήσεων.  
 
Επιπλέον, διαθέτει μεγάλη ποικιλία μέσων για τη διάδοση και 
την παρουσίαση των ζητημάτων με τα οποία καταπιάνεται. Η 
πανδημία COVID-19 οδήγησε σε αλλαγή του τρόπου 
διεξαγωγής της συζήτησης για την ιδιωτική σφαίρα, καθώς 
πολλές από τις δράσεις του υλοποιήθηκαν διαδικτυακά, όπως 
συνέδρια, εκδηλώσεις, καθώς και σεμινάρια και συζητήσεις 
σχετικά με θέματα που βρίσκονται στο επίκεντρο του 
ενδιαφέροντος. Ακόμη, το  Ε.ΣΥ.Ν. είναι ιδιαίτερα ενεργό στα  
social media μέσω των οποίων καλεί σε συμμετοχή όλους/ες 
τους/τις νέους/ες στις δράσεις και τις πρωτοβουλίες που 
οργανώνει. 

Καινοτομία: Το  Ε.ΣΥ.Ν. χρησιμοποιεί διάφορα μέσα για να μεταδώσει τα 
μήνυματά του, όπως η συνεργασία με άλλες οργανώσεις με 
στόχο την εύρεση πολιτικών λύσεων. Εκτός από αυτό, 
συγκροτεί επιτροπές και ομάδες εργασίας οργανώσεων 
νεολαίας που συζητούν δημόσια θέματα που τους ενδιαφέρουν, 
όπως η συμμετοχή των νέων στις δημοκρατικές αξίες και 
διαδικασίες, η ανεργία των νέων, η μεταρρύθμιση των 
πανεπιστημίων κλπ. Από την έναρξη της πανδημίας COVID-19, 
κατάφερε να μεταβάλει τις εκδηλώσεις και τα προγράμματά τους 
χρησιμοποιώντας διαδικτυακά μέσα, με αποτέλεσμα να 
προσεγγίσει ευρύτερο κοινό και να διατηρήσει τη δέσμευσή του 
σε υψηλά επίπεδα.  
 
Παράλληλα, συμμετέχει σε συμβούλια νεολαίας από την 
υπόλοιπη Ευρώπη και σε διαδικτυακές συναντήσεις, με στόχο 
την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών σχετικά με θέματα που 
αφορούν όλες τις εμπλεκόμενες οργανώσεις. Μία ιδιαίτερα 
καινοτόμος πτυχή του έργου του είναι ότι διοργανώνει 
διαγωνισμούς πολιτικής για την επίλυση διαφόρων 
προβλημάτων, στους οποίους προσκαλεί οργανώσεις νέων για 
να σκεφτούν ιδέες και να προτείνουν ποικίλες πολιτικές 
κατευθύνσεις για διάφορα ζητήματα που τις απασχολούν. 
Σε ό,τι αφορά την κοινωνική καινοτομία, το Ε.ΣΥ.Ν. λειτουργεί 
μία πλατφόρμα ανάπτυξης νέων ιδεών και πρακτικών, στην 
οποία μπορούν να συναντηθούν διαδικτυακά διάφορες 
οργανώσεις και να συζητήσουν πώς πρέπει να προσεγγίσουν 
ένα συγκεκριμένο ζήτημα με πρακτικούς και συγκεκριμένους 
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τρόπους. Η συλλογική δράση είναι επιτακτική για το Ε.ΣΥ.Ν., 
καθώς επιθυμεί να φέρει κοντά οργανώσεις με διαφορετικό 
θεωρητικό υπόβαθρο, εμπειρίες και πολιτικές πεποιθήσεις. 

Αποτελεσματικότητα: Μετά από 21 χρόνια λειτουργίας, η δομή, οι πρωτοβουλίες και 
η αποτελεσματικότητα του Ε.ΣΥ.Ν. στην αύξηση της 
συμμετοχής σε προβλήματα κοινού ενδιαφέροντος είναι ευρέως 
διαδεδομένη. Τα νέα τεχνολογικά μέσα που χρησιμοποιεί σε 
συνδυασμό με την προσαρμογή στη νέα πραγματικότητα που 
έφερε η πανδημία COVID-19, βοήθησαν ολοένα και 
περισσότερους/ες followers να συμμετέχουν σε διαδικτυακά 
σεμινάρια, συναντήσεις πολιτικής και συζητήσεις με 
επαγγελματίες και πολιτικούς. Έχει συγκεντρώσει πάνω από 
6.000 likes και followers στο Facebook μέσω του οποίου 
κοινοποιεί κατά κύριο λόγο το περιεχόμενο και τις πρωτοβουλίες 
του. 
 
Τον τελευταίο χρόνο, διοργανώνει και διεξάγει εκδηλώσεις 
τουλάχιστον μία φορά τον μήνα με την παρουσία κυβερνητικών 
εκπροσώπων και πολιτικών. Για παράδειγμα, μία από τις πιο 
πρόσφατες συναντήσεις του Ε.ΣΥ.Ν. ήταν εκείνη με τον 
Υφυπουργό Μακεδονίας και Θράκης κατά την οποία 
συζητήθηκαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι/ες στη 
συγκεκριμένη περιοχή της Ελλάδας. Μετά από δύο δεκαετίες 
λειτουργίας, η εν λόγω ομοσπονδία έχει καταρτίσει πολλές 
εκθέσεις, συνόψεις και προτάσεις πολιτικής.    

Πιθανός Αντίκτυπος:  Το Ε.ΣΥ.Ν. αριθμώντας πάνω από 50 οργανώσεις-μέλη και 
διοργανώνοντας σεμινάρια και πρωτοβουλίες σε τακτική βάση, 
έχει τη δυνατότητα να προωθήσει και να ηγηθεί μίας αλλαγής 
τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο. Καταρχάς, το 
άτομο αποκτά εμπιστοσύνη στις δημοκρατικές διαδικασίες, 
καθώς βλέπει με ποιους τρόπους η πρακτική συμμετοχή και η 
διαβούλευση σε κοινά προβλήματα επηρεάζουν την αλλαγή 
πολιτικής. Πέραν αυτού, ενθαρρύνεται να ανήκει σε μία ομάδα 
που επιδιώκει ενεργά την αλλαγή και κατά συνέπεια, 
ενθαρρύνεται να συμμετέχει στις δημοκρατικές διαδικασίες.  
 
Από πλευράς συλλογικού αντικτύπου, διευκολύνει την 
ανταλλαγή και τη διάδοση γνώσεων, ιδεών και πεποιθήσεων 
μεταξύ ομάδων που αντιπροσωπεύουν ένα ευρύ φάσμα 
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αντιλήψεων επιδεικνύοντας έτσι μια σταθερή δέσμευση στη 
ποικιλομορφία. Με την επέκταση της παρουσίας του στο 
Διαδίκτυο, έχει καταφέρει να προσεγγίσει ένα ευρύτερο κοινό 
νέων και φοιτητών/ριών που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην 
ηλεκτρονική δημοκρατία και σε έναν διαδικτυακό διάλογο με 
θέμα το κοινό καλό.  
 
Τέλος, χρησιμοποιεί διάφορα μέσα αλληλεπίδρασης και μία 
ολιστική προσέγγιση για τη διάδοση των μηνυμάτων του, ούτως 
ώστε να προσελκύσει χρήστες ποικίλων εφαρμογών (apps), 
πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης κλπ. Σε κάθε περίπτωση, 
φροντίζει να κυκλοφορεί ενημερωτικό δελτίο προκειμένου να 
γνωστοποιεί τα νέα και τις επερχόμενες δράσεις στα μέλη του 
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Επίπεδο Συμμετοχής: Το Ε.ΣΥ.Ν. επέκτεινε τις δράσεις του στο Διαδίκτυο 
λαμβάνοντας υπόψη τους γεωγραφικούς περιορισμούς που 
υπάρχουν μεταξύ των ομάδων, ακόμη και στην ίδια χώρα, με 
αποτέλεσμα οι συμμετέχοντες/ουσες να μην χρειάζεται να 
ταξιδεύουν για να συμμετάσχουν σε φόρουμ συζητήσεων, 
διαδικτυακές εκδηλώσεις με πολιτικούς και webinars.  
 
Εκθέτοντας όλο και περισσότερα άτομα στη δημοκρατική 
συμμετοχή, καλλιεργεί μεγαλύτερο αίσθημα ευθύνης μεταξύ των 
συμμετεχόντων, εφόσον γίνονται μέρος των προτάσεων 
πολιτικής και ενεργά μέλη εποικοδομητικών συζητήσεων.  
 
Όσον αφορά την επικοινωνία με τους φορείς λήψης 
αποφάσεων, φέρνει κοντά τους/τις νέους με πολιτικούς και 
ενδιαφερόμενους φορείς στο πλαίσιο διαδικτυακών συνεδρίων 
και σεμιναρίων, όπου μπορούν να συμμετάσχουν ενεργά, να 
υποβάλουν ερωτήσεις και να υποστηρίξουν συγκεκριμένα 
θέματα. Τέλος, η συμμετοχή στο Ε.ΣΥ.Ν. εκδηλώνεται με 
διάφορους τρόπους, από μικρές ομάδες εργασίας και 
διαδικτυακές συζητήσεις έως ευρωπαϊκά φόρουμ συζήτησης και 
εκδηλώσεις με Έλληνες/ιδες πολιτικούς. Αυτό δίνει τη 
δυνατότητα στους/στις νέους/ες να εκτίθενται σε μία ευρεία 
ποικιλία μέσων συμμετοχής και αυξάνει την ευαισθητοποίησή 
τους σχετικά με τη δυσκολία ανάδειξης ενός θέματος σε θεσμικό 
επίπεδο. 
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Επίπεδο Διαβούλευσης:  Το Ε.ΣΥ.Ν. διοργανώνει συχνά διαδικτυακά σεμινάρια στα 
οποία οι νέοι/ες μπορούν να συζητούν ενεργά για ένα θέμα και 
να παρουσιάζουν τις απόψεις τους με βάση τις εμπειρίες τους, 
τις πολιτικές και τις κοινωνικές αντιλήψεις τους. Μέσω αυτής της 
μεθόδου διαβούλευσης, τα άτομα, καθώς και οι εκπρόσωποι 
των οργανώσεων, έχουν την ευκαιρία να διδαχθούν ο/η/το 
ένας/μία/ένα από τον/την/το άλλο/η/ο, να συζητήσουν φλέγοντα 
ζητήματα, καθώς και να ακούσουν τις απόψεις των βασικών 
πολιτικών παραγόντων και να τους/τις αμφισβητήσουν άμεσα. 
Οι συζητήσεις είναι ανοικτές σε όσους/ες επιθυμούν να 
συμμετάσχουν, αν και οι οργανώσεις-μέλη είναι οι πρώτες που 
ενημερώνονται, καθώς αυτές απαρτίζουν την ομοσπονδία. Η 
ανωνυμία δεν είναι άμεσα εξασφαλισμένη, προκειμένου να 
προληφθεί οποιασδήποτε απροσδόκητα δυσάρεστη 
συμπεριφορά κατά τη διάρκεια μίας ζωντανής εκδήλωσης.  
 
Από τη στιγμή που οι διαβουλεύσεις είναι αποτέλεσμα ομαδικής 
συνεργασίας και κάθε ομάδα εκφράζει τις δικές της αντιλήψεις 
και πεποιθήσεις, είναι κάπως δύσκολο να προκύψει απόλυτη 
συμφωνία σε κάθε ζήτημα πολιτικής που παρουσιάζεται. 
Ωστόσο, δεδομένου ότι η ομοσπονδία είναι ανεξάρτητη από 
οποιαδήποτε πολιτική τοποθέτηση και πεποίθηση, συχνά 
προσπαθεί να ενθαρρύνει τη σύναψη συμφωνιών. 

Ανακεφαλαίωση – Γενική 
Αξιολόγηση 

Το Ε.ΣΥ.Ν. δίνει μία μοναδική ευκαιρία στις οργανώσεις νέων 
σε όλη την Ελλάδα να συναντηθούν και να ασχοληθούν με 
μερικά από τα πιο επείγοντα προβλήματα που αντιμετωπίζουν 
οι νέοι/ες της χώρας. Δεδομένου ότι πρόκειται για μία 
ομοσπονδία που λειτουργει πάνω από 20 χρόνια, διαθέτει μία 
σταθερή δομή και μέτρα λογοδοσίας, χαρακτηριστικά που 
ενδεχομένως να απουσιάζουν από μικρότερες οργανώσεις 
νέων. Έχει επίσης τη δυνατότητα να διοργανώνει εκδηλώσεις 
και πολυάριθμες συζητήσεις για τρέχοντα ζητήματα, 
ενισχύοντας έτσι τη συμμετοχή στην ηλεκτρονική δημοκρατία 
και διατηρώντας υψηλό επίπεδο διαβούλευσης.  
 
Βέβαια, όπως συμβαίνει στους περισσότερους μεγαλύτερους 
οργανισμούς, μερικές φορές είναι δύσκολο να τηρηθεί ως 
πρώτη προτεραιότητα το άτομο και όχι η συλλογικότητα. 
Διοργανώνοντας διάφορες εκδηλώσεις, ομάδες εργασίας και 
φόρουμ, δίνει τη δυνατότητα στους/στις νέους/ες να 
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συμμετέχουν πιο άμεσα στην πρωτοβουλία, αντί να 
παραμένουν σε ένα επιφανειακό επίπεδο ομάδας. 

Λογότυπο: 

 

Οργανισμός: Institute for Internet and the Just Society 

Επίπεδο:  ΕΘΝΙΚΟ ΤΟΠΙΚΟ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ✔ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 

Ομάδα-στόχος: Νέοι/ες από την Ευρώπη 

Πλατφόρμα που 
χρησιμοποιήθηκε: 

Website, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter 

I  Institute for Internet and  

the Just Society 
E Ευρώπη 
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Περιγραφή:  Το Institute for Internet and the Just Society είναι μία οργάνωση 
νεολαίας που δημιουργήθηκε στο Βερολίνο από φοιτητές/ριες 
νομικής, οικονομίας και δημόσιας πολιτικής. Λειτουργεί 
αφιλοκερδώς με όραμα μία δίκαιη δημοκρατική κοινωνία, η 
οποία θα στηρίζεται στον σεβασμό του νόμου, των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και της δημοκρατικής συμμετοχής στο επίπεδο της 
πολυμερούς ψηφιακής διακυβέρνησης.  
Η οργάνωση θεωρεί ότι κάθε πολίτης του κόσμου μπορεί να 
ευδοκιμήσει και να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητές του 
συμμετέχοντας σε μια ενεργή και δημοκρατική διαδικασία λήψης 
αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης. Οι αξίες  βάσει 
των οποίων υλοποιεί τις πρωτοβουλίες και τις δράσεις της είναι 
η δημοκρατία, η πρόοδος, η καινοτομία και η δικαιοσύνη. 
Στόχος της είναι να προωθήσει τη συμμετοχή των πολιτών μέσα 
από την έρευνα και τη δημιουργία πολιτικής σχεδιάζοντας και 
κλιμακώνοντας συνεργατικά έργα για την ψηφιακή δημοκρατία.  
Τα προγράμματα που υλοποιεί χωρίζονται στις ακόλουθες τρεις 
κατηγορίες: δίκαιο και τεχνολογία, ψηφιακή διακυβέρνηση και 
δημοκρατία και τεχνητή νοημοσύνη και δικαιοσύνη.  
 
Μεταξύ άλλων, ιδιαίτερα ενδιαφέρον είναι το πρόγραμμα που 
υλοποιεί για την παρακολούθηση ψηφιακής πολιτικής μέσω του 
οποίου δίνει τη δυνατότητα στους/στις followers να διαβάζουν 
αναλύσεις για ζητήματα ψηφιακής μεταρρύθμισης, καθώς και να 
συμμετέχουν σε σχολιασμό σχετικά με αυτές τις πολιτικές. 
Επιπλέον, η οργάνωση εξετάζει την ανάπτυξη πολιτικών σε όλο 
τον κόσμο και συγκεντρώνει πληροφορίες σχετικά με την 
κλιμάκωση πολιτικών από διάφορα κράτη. Στο τέλος κάθε μήνα, 
παρέχει πρόσθετο περιεχόμενο πολυμέσων που αφορά την 
παρουσίαση νέων αντιλήψεων και προσεγγίσεων σχετικά με 
την τεχνολογική διακυβέρνηση και τις κύριες παγκόσμιες τάσεις 
της. Ορισμένα από τα ζητήματα πολιτικής που παρουσιάζονται 
και συζητούνται έχουν ως θέμα την κλιματική αλλαγή, την 
ισότητα των φύλων, την πολιτική, τη βιώσιμη ανάπτυξη και 
άλλα. Τέλος, βασική επιδίωξη της οργάνωσης είναι να 
ενημερώσει, να εκπαιδεύσει και να αυξήσει τις συζητήσεις για το 
πώς τα ψηφιακά μέσα μπορούν να επηρεάσουν θετικά 
ζητήματα πολιτικής και να διαμορφώσουν με ανάλογο τρόπο 
την κοινωνία στην οποία ζούμε. 

Καινοτομία: Όπως επισημαίνει η εν λόγω οργάνωση, η καινοτομία βρίσκεται 
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στον πυρήνα της λειτουργίας της. Συγκεκριμένα, έχει εντοπίσει 
την ανάγκη να συμβαδίζει η έρευνα με τη συμμετοχή των 
πολιτών στα κοινά, καθώς συχνά τα επιστημονικά ευρήματα δεν 
οδηγούν σε συγκεκριμένα αποτελέσματα πολιτικής. Για τον 
λόγο αυτό, μέσω της αλληλεπίδρασης με την τρέχουσα έρευνα, 
φιλοδοξεί να αξιοποιήσει το ακαδημαϊκό υλικό σε πρακτικές 
λύσεις, μετά από διαβούλευση με το κοινό για το πώς μπορούν 
να υιοθετηθούν στην πράξη αυτά τα ευρήματα.  
 
Ακόμη, θεωρεί ότι η πρόοδος της ψηφιακής τεχνολογίας 
αναδιαμορφώνει τις καθιερωμένες δομές εξουσίας της 
δημοκρατικής διακυβέρνησης, κυρίως επηρεάζοντας την 
κατανόηση των πολιτών για τη λήψη ενημερωμένων 
αποφάσεων σχετικά με εκλογές υψηλής και χαμηλής 
ορατότητας. Λαμβάνει υπόψη ότι τα social media έχουν τη 
δύναμη να επιφέρουν πολιτικές αλλαγές και για τον λόγο αυτό, 
αξιοποιεί τα εν λόγω εργαλεία στη διαμόρφωση δημόσιων 
συζητήσεων.  
 
Μέσω των δράσεων που υλοποιεί, στοχεύει στη δημιουργία 
μίας άμεσης στενής σχέσης με τους πολίτες και τους φορείς 
χάραξης πολιτικής, μέσω της οποίας οι πρώτοι θα μπορούσαν 
να εκφράσουν τις ιδέες, τα πιστεύω και τις σκέψεις τους για την 
πολιτική μεταρρύθμιση. Τέλος, οι νέες τεχνολογίες μπορούν να 
βοηθήσουν τις κυβερνήσεις να ελαττώσουν τη γραφειοκρατία 
και να επικοινωνήσουν καλύτερα με τους πολίτες, να ακούσουν 
τις ανησυχίες τους και τις απόψεις τους. Βασικό μέλημα της εν 
λόγω οργάνωσης αποτελεί η βελτίωση της πολιτικής 
κουλτούρας. 

Αποτελεσματικότητα: Η οργάνωση ιδρύθηκε το 2019 και έχει ήδη καταφέρει να 
δημιουργήσει χώρο για αλληλεπίδραση συγκεντρώνοντας 
περισσότερους από 1.500  followers στο LinkedIn και 1.300  
followers στο Instagram. Οι περισσότεροι  followers της 
οργάνωσης προέρχονται από το Facebook, καθώς αριθμούν 
περίπου 1.700 άτομα. Εκτός από αυτό, τα συχνά webinars που 
διοργανώνει μέσω Zoom συγκεντρώνουν εκατοντάδες 
προβολές, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι τα άτομα επιθυμούν 
να συμμετάσχουν σε συζητήσεις που αφορούν τις ψηφιακές 
δημοκρατικές διαδικασίες και να κάνουν συστάσεις πολιτικής για 
επείγοντα ζητήματα.   
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Παράλληλα, η οργάνωση δέχεται προτάσεις από άτομα που 
επιθυμούν να συνεισφέρουν σε μερικά από τα πιο διαδεδομένα 
ζητήματα της ψηφιακής δημοκρατίας, των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και της καινοτομίας εμπλέκοντας έτσι ενεργά τις 
απόψεις του κοινού στην αποστολή της. Επιπρόσθετα, 
συνεργάζεται με επαγγελματίες που εξειδικεύονται στον 
ψηφιακό χώρο, όπως νομικοί, δημοσιογράφοι, εκπρόσωποι 
ΜΚΟ, παρουσιάζοντας μελέτες περιπτώσεων από χώρες όλου 
του κόσμου που περιγράφουν τις πρακτικές που εφαρμόζουν 
στην ψηφιακή διακυβέρνηση. 

Πιθανός Αντίκτυπος:  Μετά από δύο χρόνια λειτουργίας, η οργάνωση δείχνει να 
μπορεί να συμβάλει στην αύξηση της συμμετοχής των πολιτών 
στα κοινά μέσω των ψηφιακών τεχνολογιών. Εξάλλου τα social 
media έχουν τη δυνατότητα να επηρεάζουν τα πολιτικά 
αποτελέσματα και να αλλάζουν τη σκέψη των ψηφοφόρων σε 
όλο τον κόσμο οδηγώντας στη θέσπιση κανονισμών που 
σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πέραν αυτού, ο σύγχρονος 
ρόλος που διαδραματίζει το Διαδίκτυο στη διαμόρφωση μίας 
δίκαιης κοινωνίας μπορεί να δημιουργήσει μία σχέση 
επικοινωνίας και αμοιβαίας συνεργασίας μεταξύ των ενεργών 
πολιτών και των υπευθύνων χάραξης πολιτικής.  
 
Σε ατομικό επίπεδο, ο φορέας μπορεί να ενημερώσει και να 
εκπαιδεύσει το κοινό και ιδιαίτερα τους/τις νέους/ες, που είναι οι 
κύριοι/ες χρήστες των social media και των διαδικτυακών 
εφαρμογών (apps), σχετικά με τις προκλήσεις  που θέτουν στη 
δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα αυτά τα μέσα. Με 
αυτό τον τρόπο, το άτομο αποκτά μεγαλύτερη επίγνωση και 
μπορεί να λαμβάνει ενημερωμένες αποφάσεις, όταν ψηφίζει ή 
συμμετέχει σε δημόσιο διάλογο σχετικά με την επίδραση που 
ασκεί το Διαδίκτυο στα θεμελιώδη και τα πολιτικά δικαιώματα 
του ανθρώπου. Συνεχίζοντας, η οργάνωση μέσω των webinars, 
της συχνής διάδοσης των μηνυμάτων της στα social media και 
της παρακολούθησης της ψηφιακής της πολιτικής, 
συγκεντρώνει και δημιουργεί καλές πρακτικές σχετικά με τις 
ψηφιακές πολιτικές καθιστώντας προσβάσιμες πολιτικές στις 
οποίες το κοινό δεν θα μπορούσε να έχει πρόσβαση. 
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Επίπεδο Συμμετοχής: Ο φορέας ανοίγει συζήτηση μέσα από τα webinars και τις 
διαδικτυακές εκδηλώσεις με το κοινό και σε όποιον/α θέλει να 
συμμετάσχει και να παρακολουθήσει το περιεχόμενό τους, 
καθώς και να εμπλακεί ενεργά με άλλους/ες 
συμμετέχοντες/ουσες και επαγγελματίες. Κατά τη διάρκεια των 
webinars και των εκδηλώσεων στο Διαδίκτυο, νέοι/ες και λοιπά 
άτομα μπορούν να συνεργαστούν με επαγγελματίες και φορείς 
χάραξης δημόσιας πολιτικής, καθώς και μεταξύ τους για να 
ανταλλάξουν ιδέες και πιθανά αποτελέσματα πολιτικής. Επίσης, 
η οργάνωση δέχεται υποβολές άρθρων και απόψεων αλλά και 
ερευνητικών κειμένων από τους/τις followers της και το ευρύ 
κοινό σε περίπτωση που επιθυμούν να καταπιαστούν με μερικά 
από τα πιο σύγχρονα ζητήματα στους ψηφιακούς χώρους.  
 
Η οργάνωση έχει τη δυνατότητα, τόσο σε κοινωνικό όσο και σε 
ατομικό επίπεδο, να ευαισθητοποιήσει τους/τις χρήστες και 
τους/τις followers της σε ζητήματα ψηφιακής συμμετοχής των 
πολιτών και δημοκρατίας, καθώς και σε τυχόν προκλήσεις που 
απορρέουν από αυτές τις εξελίξεις. Έτσι, δημιουργεί πιο 
ισχυρούς και πιο ενημερωμένους πολίτες, οι οποίοι έχουν 
σφαιρική αντίληψη των προβλημάτων της σύγχρονης ζωής. 

Επίπεδο Διαβούλευσης:  Συνήθως, το βασικό μέσο για τη συγκέντρωση ατόμων με 
σκοπό τη διαβούλευση είναι μέσω διαδικτυακών εκδηλώσεων 
και webinars, όπου οι συμμετέχοντες/ουσες μπορούν να 
συζητήσουν μεταξύ τους τις ιδέες, τις πεποιθήσεις και τις 
γνώσεις τους για ζητήματα που αφορούν την ψηφιακή 
συμμετοχή του πολίτη στα κοινά. Tα εν λόγω webinars 
διοργανώνονται συχνά και έχουν διαφορετικό θέμα κάθε φορά 
συζητώντας κατά βάση τις παραμέτρους του Διαδικτύου και τις 
προκλήσεις που θέτει στα ανθρώπινα δικαιώματα και τη 
δημοκρατική συμμετοχή. 
 
Η οργάνωση παράγει, μεταξύ άλλων, εκθέσεις χωρών, όπου 
παρουσιάζονται και αναλύονται διαφορετικές λύσεις πολιτικής, 
τις οποίες ο φορέας, καθώς και άλλοι/ες συμμετέχοντες/ουσες 
μπορούν να μελετήσουν σε βάθος και να αναδείξουν διάφορα 
σημαντικά ζητήματα σε υψηλό επίπεδο. Οι εκθέσεις αυτές 
κοινοποιούνται στα σχετικά θεσμικά όργανα πολιτικής και έχουν 
ως στόχο να επηρεάσουν την πολιτική μέσω της έρευνας. 
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Ανακεφαλαίωση – Γενική 
Αξιολόγηση 

Το Institute for Internet and the Just Society έχει εντοπίσει την 
επείγουσα ανάγκη που υπάρχει στον σημερινό κόσμο της 
χάραξης πολιτικής να αυξηθεί το επίπεδο δημοκρατικής 
συμμετοχής του ευρέος κοινού και των νέων και να 
δημιουργηθεί άμεση σύνδεση μεταξύ αυτών και των φορέων 
λήψης αποφάσεων.  
Στόχος του είναι να ενημερώσει, να εκπαιδεύσει και να 
διοργανώσει γόνιμες συζητήσεις σχετικά με τον ρόλο του 
Διαδικτύου, ούτως ώστε να γίνονται σεβαστά τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και η αξιοπρέπεια των πολιτών σε όλο τον κόσμο. 
Το επίπεδο των ερευνών που διεξαγάγει είναι εξαιρετικά υψηλό 
και συγχρόνως πραγματοποιεί συζητήσεις για πολλά τρέχοντα 
ζητήματα σχετικά με το Διαδίκτυο και μία πιο δίκαιη κοινωνία. 
Αυτό προσδίδει στην εν λόγω οργάνωση ένα υψηλό επίπεδο 
αξιοπιστίας, διότι το υλικό που παράγει είναι καλογραμμένο και 
άρτια δομημένο. Εξίσου ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι οι 
συλλογικές εκθέσεις χωρών που συντάσσει παρουσιάζουν τα 
θέματα μέσα από ένα ευρύ φάσμα πολιτικών προοπτικών και 
μπορούν κατά συνέπεια, να προτείνουν μία ευρύτερη αλλαγή 
στα υψηλότερα επίπεδα διακυβέρνησης.  
 
Ωστόσο, η οργάνωση θα μπορούσε να λάβει συγκεκριμένα 
μέτρα για να αυξήσει τα επίπεδα διαβούλευσης συγκροτώντας 
και συντονίζοντας ομάδες εργασίας μέσω των οποίων οι νέοι/ες 
και οι επίδοξοι φορείς χάραξης πολιτικής θα μπορούν να 
ανταλλάσσουν ιδέες, γνώσεις και πολιτικές θέσεις. Η 
επικοινωνία μεταξύ ατόμων με ποικίλες καταβολές και από 
διαφορετικούς κλάδους μπορεί να δημιουργήσει ένα νέο και 
αυξημένο επίπεδο εμπειρογνωμοσύνης στο Ινστιτούτο. Επειδή 
είναι μία οργάνωση νεολαίας και ενδεχομένως να έχει 
περιορισμένο προϋπολογισμό λειτουργίας, μπορεί να 
υπάρχουν πιο πρακτικά ζητήματα ως προς το γιατί δεν έχει 
εμπλακεί σε αυτό το είδος διαβούλευσης. Η ενίσχυση της 
κοινωνικής ευαισθητοποίησης σχετικά με τη συμμετοχή των 
πολιτών στα κοινά μέσω ψηφιακών μέσων γίνεται ολοένα και 
πιο σημαντική στην καθημερινή μας ζωή. Επομένως, κρίνετα 
απαραίτητη η παρουσία ενός οργανισμού που θα διαδίδει 
σχετικό υλικό και θα υποστηρίζει την ύπαρξη καλύτερων 
κανονισμών στον χώρο της κοινωνίας των πολιτών. 
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Λογότυπο: 

 

Οργανισμός: Café con Europa 

Επίπεδο: ✔ ΕΘΝΙΚΟ ΤΟΠΙΚΟ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 

Ομάδα-στόχος: Νέοι/ες στην Ισπανία 

Πλατφόρμα που 
χρησιμοποιήθηκε: 

Website + blog + social media 

CCafé con Europa 
E Ισπανία 



 

68 

 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του 

περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να 

αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

Περιγραφή:  Το Café con Europa είναι ένας χώρος συζήτησης για την 
Ευρώπη που απευθύνεται σε νέους/ες και τον οποίο 
συντονίζουν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα στην Ισπανία με 
σκοπό την ευαισθητοποίηση σχετικά με τις γραμμές εργασίας 
που αναπτύσσονται στην Ευρώπη και τον τρόπο με τον οποίο 
επηρεάζουν τη νεολαία. 
 
Χρησιμοποιούνται διάφορα εργαλεία, όπως ένα blog, 
ενημερωτικά δελτία (newsletters), ένα κοινωνικό δίκτυο και 
εκδηλώσεις που διοργανώνονται διαδικτυακά και δια ζώσης, τα 
οποία είναι όλα συγκεντρωμένα σε έναν ιστότοπο. 

Καινοτομία: Η εν λόγω πρωτοβουλία προωθεί μία νέα μέθοδο για την 
ενίσχυση της ηλεκτρονικής συμμετοχής και δημοκρατίας 
συνδέοντάς την με συνέδρια και δημοκρατικές διαδικασίες της 
ΕΕ. Έχει προσαρμόσει επίσης τις συναντήσεις «Καφέ» σε 
διαδικτυακή μορφή δημιουργώντας ψηφιακό υλικό για την 
ενημέρωση των νέων. 
 
Η καινοτόμος πτυχή της έγκειται στο ότι έχει τη δυνατότητα να 
δημιουργήσει πολλούς πόρους από μόλις έναν. Μπορεί ακόμη 
να θεωρηθεί καινοτόμος ως προς τον τρόπο μεταφοράς των 
πολιτικών της ΕΕ (που εκ πρώτης όψεως θα μπορούσε να φανεί 
αδιάφορος για τους/τις νέους/ες) με χαλαρό και ανεπιτήδευτο 
τρόπο. 
 
Το website του Café con Europa είναι φιλικό προς τον/τη χρήστη 
και παρέχει πρόσβαση σε διάφορες ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες, 
όπως η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης, με πολύ εύκολο 
τρόπο. Εξίσου εύκολη για τους/τις χρήστες είναι η πλοήγηση 
στον ιστότοπο, καθώς υπάρχουν λίγες ενότητες αλλά 
παρουσιάζονται με μεγάλη σαφήνεια.  
Παρέχει στους/στις χρήστες τη δυνατότητα επιλογής διαφόρων 
τρόπων συμμετοχής, όπως βοήθεια σε εκδηλώσεις (κυρίως 
διαδικτυακές εκδηλώσεις), ανάγνωση των δημοσιεύσεων στο 
blog ή περιήγηση στην ενότητα των μέσων. 
 
Ακόμη και αν ο ίδιος στόχος έχει αντιμετωπιστεί με πολλούς 
διαφορετικούς τρόπους στην Ισπανία, δεν έχει ποτέ 
αντιμετωπιστεί με αυτόν τον συγκεκριμένο τρόπο, δηλαδή με 
κάτι τόσο ανεπίσημο, όπως ένας καφές ή παρέα με τους 
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πολίτες. 
Γενικά, όπως παρατηρούμε η πρωτοβουλία παραμένει ενεργή 
μέσω των social media και του blog που ενημερώνεται 
συνεχώς. 
 
Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, μία από τις κύριες δράσεις του 
(ο καφές με τους πολίτες) επηρεάστηκε ελάχιστα, καθώς η 
πιθανότητα να πραγματοποιηθεί δια ζώσης εξαφανίστηκε. Με 
άλλα λόγια, η πρωτοβουλία προσαρμόστηκε στον νέο τρόπο 
οργάνωσης εκδηλώσεων μετατρέποντας τις δια ζώσης 
συναντήσεις σε διαδικτυακές συναντήσεις. 

Αποτελεσματικότητα: Όσον αφορά τον αριθμό των ανθρώπων που συμμετείχαν στις 
διαδικτυακές εκδηλώσεις, οι οποίες διεξήχθησαν μέσω του 
καναλιού YouTube της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διαπιστώθηκε 
ότι μεταβαλλόταν ανάλογα με την εκδήλωση. Μερικές 
εκδηλώσεις συγκέντρωσαν περίπου 1.200 προβολές, ενώ 
άλλες μόλις 100 προβολές.  
 
Από την άλλη πλευρά, οι followers της πρωτοβουλίας 
κατανεμήθηκαν στα social media ως εξής: Instagram: 2.076 
followers, Twitter: 2.043 followers και Facebook: 4.028 
followers. 
 
Από τον Μάρτιο του 2018, έχουν οργανωθεί συνολικά 61 
εκδηλώσεις, όλες με τη συμμετοχή ενός/μίας πολιτικού ή 
ενός/μίας εκπροσώπου της κοινωνίας των πολιτών με μέση 
συχνότητα 2 εκδηλώσεις τον μήνα. 
Όπως φαίνεται στα βίντεο των εκδηλώσεων, οι περισσότεροι/ες 
συμμετέχοντες/ουσες φαίνονται ενθουσιασμένοι/ες και 
συμμετέχουν ενεργά απευθύνοντας ερωτήσεις στους/στις 
ομιλητές/ριες. 
 
Επιπλέον, μπορεί να συναχθεί το συμπέρασμα ότι τα  social 
media χρησιμοποιούνται με πολύ αποτελεσματικό τρόπο, 
καθώς αξιοποιούνται για τις εκδηλώσεις το επίσημο κανάλι του 
YouTube της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το Facebook Live του 
Café con Europa. Μέσω του Twitter, του Facebook και του 
Instagram προωθούνται όλες οι εκδηλώσεις, οι νέες 
δημοσιεύσεις και τα νέα μέσα ενημέρωσης. 
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Μπορεί να θεωρηθεί ότι η πρωτοβουλία είναι αποτελεσματική, 
επειδή απαιτεί λίγους πόρους, αλλά ανεξάρτητα από αυτό, είναι 
γεγονός ότι έχει μεγάλη ορατότητα στις μηχανές αναζήτησης. 
Το website είναι εύκολο στη χρήση, αφού το μόνο που 
χρειάζεται να κάνετε είναι να εγγραφείτε σε περίπτωση που 
θέλετε να λαμβάνετε όλα τα τελευταία νέα ή να συμμετάσχετε σε 
μία εκδήλωση. Μπορείτε εύκολα να αποκτήσετε πρόσβαση σε 
όλες τις πληροφορίες μέσω διαφορετικών καναλιών. 
 
Η πρωτοβουλία είναι πλήρως προσανατολισμένη στους/στις 
νέους/ες και αυτός είναι ο στόχος που επιδιώκεται σε κάθε 
εκδήλωση. 

Πιθανός Αντίκτυπος:  Η πρωτοβουλία έχει τη δυνατότητα να αυξήσει τις γνώσεις των 
συμμετεχόντων/ουσών και σε μακροπρόθεσμη κλίμακα να 
τους/τις εξοικειώσει περισσότερο με τις πολιτικές διαδικασίες, 
καθώς τα θέματα της συζήτησης σχετίζονται πάντα με ένα 
συγκεκριμένο πρόβλημα σε μία συγκεκριμένη τοποθεσία, το 
οποίο μπορεί να τους/τις κάνει να εμπλακούν με περισότερη 
αφοσίωση. 
 
Αν και δεν υπάρχουν έρευνες ή άλλα εργαλεία που να μας 
βοηθούν να μάθουμε πώς αξιολογούν οι συμμετέχοντες/ουσες  
τις πρωτοβουλίες, στα βίντεο της εκδήλωσης φαίνεται ότι οι 
περισσότεροι/ες συμμετέχουν ενεργά δείχνοντας έμπρακτα το 
ενδιαφέρον τους. 
 
Το τεχνολογικό μέρος είναι απαραίτητο για την προσέγγιση των 
συμμετεχόντων/ουσών, ακόμα και όταν οι εκδηλώσεις 
διεξάγονται δια ζώσης. Υπάρχει ακόμη η δυνατότητα να 
παρακολουθήσει όποιος/α επιθυμεί την εκδήλωση μετά την 
ολοκλήρωσή της και κατόπιν, να κάνει εγγραφή στο κανάλι. 
Χωρίς την πλατφόρμα, δεν θα ήταν δυνατόν να υλοποιηθεί η εν 
λόγω πρωτοβουλία.  

Επίπεδο Συμμετοχής: Το Café con Europa δίνει στους πολίτες την ευκαιρία να 
συνομιλήσουν απευθείας με τους φορείς λήψης αποφάσεων 
αυξάνοντας έτσι τη συμμετοχή τους στην ευρωπαϊκή πολιτική 
ζωή. Η πρωτοβουλία καθιστά τους πολίτες πιο υπεύθυνους ως 
προς τον ρόλο τους στις διαδικασίες λήψης πολιτικών 
αποφάσεων, καθώς κατά τη διάρκεια της συζήτησης 
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αισθάνονται μέρος της όλης διαδικασίας. 
 
Η επικοινωνία με τους φορείς λήψης αποφάσεων διευκολύνεται 
μέσω του διαλόγου για ένα συγκεκριμένο θέμα. Οι εκπρόσωποι 
των φορέων λήψης αποφάσεων μιλούν για το θέμα αυτό και οι 
συμμετέχοντες/ουσες μπορούν στη συνέχεια, να τους 
απευθύνουν ερωτήσεις, να συζητήσουν μαζί τους και να τους 
προτείνουν σχετικές ιδέες. 

Επίπεδο Διαβούλευσης:  Η πρόσβαση στις συζητήσεις είναι εξ ολοκλήρου ανοιχτή προς 
όλους/ες, και πλέον ακόμη περισσότερο επειδή είναι 100% 
διαδικτυακή. Ωστόσο, δεν διασφαλίζεται η ανωνυμία των 
χρηστών, καθώς κάτω από την εικόνα του προσώπου σας 
αναγράφεται το ονοματεπώνυμό σας. 
 
Οι συζητήσεις οργανώνονται από την ομάδα του Café con 
Europa, η οποία βρίσκει τον/τη βασικό/ή ομιλητή/ρια, επιλέγει 
ένα θέμα που θεωρεί ότι μπορεί να έχει ενδιαφέρον για τους/τις 
πιθανούς/ές συμμετέχοντες/ουσες και το προωθεί μέσω των 
social media και του website, έτσι ώστε να προχωρήσουν σε 
εγγραφή όλοι/ες οι ενδιαφερόμενοι/ες. 
Η εγγραφή πραγματοποιείται μέσω μίας διαδικτυακής φόρμας 
στην οποία πρέπει να εισαγάγετε τα προσωπικά σας στοιχεία 
για να δηλώσετε συμμετοχή. 

Ανακεφαλαίωση – Γενική 
Αξιολόγηση 

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που όχι μόνο συνδέει τους 
πολίτες με τους φορείς λήψης αποφάσεων, αλλά επίσης δίνει σε 
όλους/ες (κυρίως στους/στις νέους/ες) την ευκαιρία να 
λαμβάνουν πληροφορίες από πρώτο χέρι, να καταθέτουν 
προτάσεις και να θέτουν ερωτήσεις σχετικά με θέματα που 
τους/τις ενδιαφέρουν. Επομένως, μπορεί κάλλιστα να θεωρηθεί 
ως ένας τρόπος αύξησης της συμμετοχής των νέων στη 
δηµοκρατική ζωή του κράτους.  
 
Ωστόσο, το γεγονός ότι δεν μπόρεσαν να βρεθούν εργαλεία 
αξιολόγησης, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν σε εσωτερικό 
επίπεδο. Συνεπώς, είναι δύσκολο να εκτιμηθεί η ποιότητα και οι 
εντυπώσεις των συμμετεχόντων/ουσών από τις εκδηλώσεις 
που παρακολούθησαν, οι οποίες θα μπορούσαν όμως να 
ληφθούν σοβαρότερα υπόψη στο μέλλον. 
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Λογότυπο: 

                     

Οργανισμός: Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ)  

Επίπεδο: ΕΘΝΙΚΟ ΤΟΠΙΚΟ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ✔ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 

Ομάδα-στόχος: Ευρωπαίοι/ες πολίτες (κυρίως νέοι/ες) 

Πλατφόρμα που 
χρησιμοποιήθηκε: 

Πλατφόρμα + social media 

Περιγραφή:  «Ο Προβληματισμός για την Ευρώπη αποτελεί πρωτοβουλία 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ) και βήμα 
για τη συμμετοχή των πολιτών στις τρέχουσες συζητήσεις 
σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης. 
Μέσω ειδικής διαδικτυακής έρευνας και πάνω από 210 τοπικών 
συζητήσεων σε όλη την ΕΕ, που διοργανώνονται σε συνεργασία 

RΠροβληματισμός για την 

Ευρώπη  
E Ευρώπη 

https://cor.europa.eu/ReflectingEU/Pages/survey/survey-EL.aspx?utm_source=ls-btn&utm_medium=EL&utm_campaign=ls
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με τοπικούς και περιφερειακούς εταίρους, η ΕτΠ παρέχει στους 
πολίτες την ευκαιρία να μοιραστούν τις απόψεις και τις 
προτάσεις τους για το πώς πρέπει να εξελιχθεί η ΕΕ την 
επόμενη δεκαετία.» 

Καινοτομία: Η εν λόγω πρωτοβουλία προωθεί μία νέα μέθοδο για την 
αύξηση της ηλεκτρονικής συμμετοχής και δημοκρατίας, καθώς 
δίνει τη δυνατότητα στους/στις γηγενείς να εκφράσουν τη γνώμη 
τους σχετικά με την ΕΕ λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τις 
απαντήσεις τους. 
Χάρη σε αυτήν την πρωτοβουλία, οι γηγενείς πολίτες έχουν 
δικαίωμα λόγου στο μέλλον της Ευρώπης. 
 
Επιπλέον, το στοιχείο καινοτομίας της πρωτοβουλίας είναι το 
μεγάλο εύρος επιλογών συμμετοχής που προσφέρει. Ας 
σημειωθεί ότι όλες αυτές οι επιλογές έχουν προσαρμοστεί στην 
κατάσταση COVID-19 με τη βοήθεια του Διαδικτύου.  
 
Η πλατφόρμα παρέχει την ευκαιρία να διοργανωθούν τοπικές 
εκδηλώσεις, να συμμετάσχουν οι πολίτες σε αυτές, να 
απαντήσουν σε ερωτηματολόγια για το μέλλον της Ευρώπης, 
καθώς και να «κατεβάσουν» σχετικά έγγραφα. 
Αυτό που είναι πραγματικά καινοτόμο είναι ότι η εν λόγω 
πρωτοβουλία θέλει να ακούσει τη φωνή των Ευρωπαίων 
πολιτών σεβόμενη παράλληλα την ποικιλομορφία τους, 
ξεκινώντας από το τοπικό επίπεδο. 
 
Στην πλατφόρμα, μπορείτε να βρείτε πολλές προσκλήσεις για 
δράση που σας δίνουν τη δυνατότητα να συμμετάσχετε με 
πολλούς τρόπους σε αυτή την πρωτοβουλία. Μπορείτε ακόμη 
να βρείτε έναν διαδραστικό χάρτη στον οποίο αν επιλέξετε την 
πόλη σας, θα δείτε ποιες εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν σε 
αυτή. Είναι πολύ εύκολη στη χρήση με σαφή διάρθρωση του 
περιεχομένου. 
 
Όπως προαναφέρθηκε, αν και ο στόχος της συζήτησης για το 
μέλλον της Ευρώπης έχει ήδη επιδιωχθεί στο παρελθόν σε 
πολλές άλλες πρωτοβουλίες, ο διαφοροποιημένος τρόπος με 
τον οποίο επιδιώκεται τώρα καθιστά την εν λόγω πρωτοβουλία 
καινοτόμο. 
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Οι εκδηλώσεις, οι οποίες μερικές φορές διοργανώνονταν δια 
ζώσης, έπρεπε πλέον να μετατραπούν σε ψηφιακή μορφή 
διευκολύνοντας έτσι την περαιτέρω ανάπτυξη του εργαλείου και 
την προοδευτική εξέλιξη της πρωτοβουλίας. 
 
Εξίσου σημαντικό είναι ότι προβλέπει τη συνεχή βελτίωση και τη 
συμπερίληψη των συμμετεχόντων/ουσών, καθώς τους 
προσφέρει πολλές εναλλακτικές λύσεις για να συνεχίσουν να 
συμμετέχουν, και πραγματοποιεί μία παρακολούθηση αυτών 
που έχουν ήδη συμμετάσχει σε άλλες εκδηλώσεις ή 
ερωτηματολόγια. 

Αποτελεσματικότητα: Περισσότερες από 210 τοπικές συζητήσεις έχουν οργανωθεί σε 
ολόκληρη την Ευρώπη.   
 
Η διάδοσή των συζητήσεων στα social media πραγματοποιείται 
μέσω του Κοινωνικού Δικτύου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των 
Περιφερειών, στο οποίο οι  followers κατανέμονται αναλυτικά ως 
εξής: 
 
Facebook: 53.197 
Instagram: 5.110 
LinkedIn: 35.845 
Twitter: 48.200 
YouTube: 3.040 
 
Από τον Μάρτιο του 2016 έως τον Φεβρουάριο του 2019,  
διοργανώθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των 
Περιφερειών σε συνεργασία με τα μέλη της και τους τοπικούς 
και περιφερειακούς εταίρους περισσότερες από 210 τοπικές 
εκδηλώσεις σε 30 ευρωπαϊκές χώρες, στις οποίες συμμετείχαν 
198 μέλη της ΕτΠ και περισσότεροι/ες από 21.000 
συμμετέχοντες/ουσες. 

Πιθανός Αντίκτυπος:  Η πρωτοβουλία έχει τη δυνατότητα να αυξήσει τις γνώσεις των 
συμμετεχόντων/ουσών και μακροπρόθεσμα να τους/τις 
εξοικειώσει περισσότερο με τις πολιτικές διαδικασίες, καθώς δεν 
είναι απλώς και μόνο μία διαβούλευση, αλλά περιλαμβάνει μία 
λεπτομερή έκθεση για τα αποτελέσματα και πολλές τοπικές 
εκδηλώσεις με τα μέλη της ΕτΠ. 
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Πρόκειται για μία ανοιχτή πρωτοβουλία στην οποία μπορούν να 
συμμετάσχουν όλοι/ες ανεξαρτήτως καταβολών και 
επαγγέλματος. 
 
Ακόμη, η διαδικτυακή διαβούλευση είναι ανώνυμη. 
 
Το εργαλείο αυτό είναι απαραίτητο για τη συμμετοχή και την 
ευαισθητοποίηση, επειδή αποτελεί τον μοναδικό τρόπο για να 
εγγραφείτε σε μία εκδήλωση και να έχετε πρόσβαση σε όλες τις 
σχετικές πληροφορίες. 
 
Σε τοπικό επίπεδο, διεξήχθησαν 210 εκδηλώσεις με τη 
συμμετοχή μελών της ΕτΠ (198). 

Επίπεδο Συμμετοχής: Η ΕτΠ προσπαθεί να καλύψει όλους τους πιθανούς τρόπους 
αύξησης του επιπέδου συμμετοχής των πολιτών στο επίπεδο 
της λήψης πολιτικών αποφάσεων, διοργανώνοντας εκδηλώσεις 
για συγκεκριμένα θέματα με τη συμμετοχή πολιτικών, τοπικές 
εκδηλώσεις με τη συμμετοχή μελών της ΕτΠ, διαβουλεύσεις και 
ούτω καθεξής. 
 
Με αυτόν τον τρόπο, προσελκύει τους/τις συμμετέχοντες/ουσες, 
δηλαδή διαχωρίζει τις επιλογές συμμετοχής, έτσι ώστε κάθε 
πολίτης να μπορεί να επιλέξει ποια είναι η καταλληλότερη για 
τον εαυτό του. 
 
Κατά τη διάρκεια των περισσότερων εκδηλώσεων, οι 
συμμετέχοντες/ουσες έχουν την ευκαιρία να 
συνομιλήσουν/κάνουν διαλόγο με πολιτικούς εκπροσώπους, 
ώστε να συνειδητοποιήσουν καλύτερα τον ρόλο που 
διαδραματίζουν οι ίδιοι/ες στις πολιτικές διαδικασίες. Μετά τις 
διαβουλεύσεις, τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στους φορείς 
λήψης αποφάσεων, προκειμένου να ενημερωθούν γύρω από τις 
απόψεις των πολιτών. 

Επίπεδο Διαβούλευσης:  Όπως προαναφέρθηκε, η πρωτοβουλία προωθεί διάφορα είδη 
διαλόγου όπως συνέδρια, τοπικές εκδηλώσεις, περιφερειακές 
εκδηλώσεις, διαβουλεύσεις και πολλά άλλα. 
 
Όλες οι εκδηλώσεις και οι διαβουλεύσεις είναι εξ ολοκλήρου 
ανοικτές και η ανωνυμία διασφαλίζεται στις διαβουλεύσεις.  
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Ο τρόπος υλοποίησης εξαρτάται από το είδος της δράσης, αν 
και τον τελευταίο χρόνο προτιμήθηκε ως επί το πλείστον ο 
διαδικτυακός.  
 
Οι τρόποι συμμετοχής στην πρωτοβουλία περιλαμβάνουν, 
μεταξύ άλλων, την παροχή βοήθειας σε εκδηλώσεις, τη 
διοργάνωση μίας εκδήλωσης ή τη συμπλήρωση διαδικτυακών 
ερωτηματολογίων. 

Ανακεφαλαίωση – Γενική 
Αξιολόγηση 

Η Επιτροπή των Περιφερειών αναλαμβάνει πολλές 
πρωτοβουλίες για τη συμμετοχή των πολιτών (κυρίως των νέων) 
στις δημοκρατικές διαδικασίες. Δημιουργεί έναν σύνδεσμο 
μεταξύ των φορέων λήψης αποφάσεων και των πολιτών 
δίνοντάς τους την ευκαιρία να μοιραστούν τις απόψεις και τις 
ιδέες τους.  
 
Η εν λόγω πρωτοβουλία αφορά το μέλλον της Ευρώπης και 
περέχει στους/στις ενδιαφερόμενους/ες πολλούς τρόπους 
συμμετοχής.  
 
Η πλατφόρμα είναι διαδραστική και εύκολη στη χρήση. 
 
Ένα από τα μειονεκτήματά της είναι ότι δεν είναι τόσο εύκολο να 
έχετε πρόσβαση στα αποτελέσματα. Μπορείτε να τα βρείτε στην 
ενότητα Νέα και στα social media, αν και η ενότητα από όπου 
μπορείτε να τα «κατεβάσετε» δεν λειτουργεί πάντοτε σωστά. 
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Λογότυπο:  

 

Οργανισμός: Café Babel 

Επίπεδο: ΕΘΝΙΚΟ ΤΟΠΙΚΟ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ✔ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 

Ομάδα-στόχος: Νέοι/ες από την Ευρώπη 

Πλατφόρμα που 
χρησιμοποιήθηκε: 

Πλατφόρμα + social media 

Περιγραφή:  Το Café Babel είναι το πρώτο πολύγλωσσο συμμετοχικό 
περιοδικό στην Ευρώπη. Οι ιστορίες που δημοσιεύει 
προσπαθούν να παρουσιάσουν την Ευρώπη διαφορετικά σε 
σχέση με τον τρόπο που παρουσιάζεται στα μέσα ενημέρωσης 

C Café Babel 
E Ευρώπη 
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και περιγράφουν τι είναι η Ευρώπη στην πραγματική ζωή μέσα 
από τα μάτια των νέων πολιτών.  
 
Αυτό το διαδικτυακό περιοδικό είναι μια ενιαία πλατφόρμα στην 
οποία ένα δίκτυο εθελοντών/ριών αρθρογράφων, 
μεταφραστών/ριών, σκηνοθετών/ιδών και φωτογράφων 
συνεργάζονται στην αποτύπωση της καθημερινής ζωής των 
νέων Ευρωπαίων. 

Καινοτομία: Η εν λόγω πρωτοβουλία προωθεί μία νέα μέθοδο για την 
αύξηση της ηλεκτρονικής συμμετοχής και δημοκρατίας, καθώς 
δίνει τη δυνατότητα σε όλους/ες τους/τις επαγγελματίες από 
τους τομείς της επικοινωνίας, του σχεδιασμού και της 
μετάφρασης να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την Ευρώπη 
και τη δημοκρατία στον κόσμο. 
 
Μπορεί να θεωρηθεί καινοτόμος, καθώς αποτελείται από μία 
πλατφόρμα που συνδέει ανθρώπους και ειδήσεις από όλη την 
Ευρώπη σε διαφορετικές γλώσσες και συγχρόνως είναι ένας 
τρόπος προσέγγισης της πληροφόρησης στους πολίτες. 
Επιπλέον, προωθεί και άλλες διαφορετικές πρωτοβουλίες 
σχετικά με την κοινωνική ατζέντα, όπως τα TransEuropa 
Caravans, μία μίνι σειρά για τη μετανάστευση, εκθέσεις και 
διαγωνισμούς στους οποίους όλοι/ες έχουν δικαίωμα 
συμμετοχής. Μία από τις σημαντικότερες διακρίσεις του Café 
Babel είναι ότι έχει τιμηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με το 
Βραβείο Spinelli. 
 
Η πλατφόρμα είναι φιλική προς τον/τη χρήστη, καθώς 
διευκολύνει τη συμμετοχή των ατόμων που για παράδειγμα 
θέλουν να γράψουν ή να μεταφράσουν ένα άρθρο. 
Περιλαμβάνει διάφορες ενότητες, όπως κοινωνία, αντίκτυπος, 
δημιουργικότητα ή ακόμα και podcasts. 
 
Όπως προαναφέρθηκε, προσφέρει ποικίλους τρόπους 
συμμετοχής και μπορείτε να επιλέξετε αν θέλετε να είστε θεατής 
ή να συμμετέχετε ενεργά στην πλατφόρμα. 
Στόχος αυτής της πρωτοβουλίας είναι να διασφαλιστεί ότι 
όλοι/ες έχουν πρόσβαση στην ενημέρωση και τον πολιτισμό, 
προκειμένου να εκδημοκρατιστεί. Επιπρόσθετα, στοχεύει στη 
δημιουργία ενός πανευρωπαϊκού χώρου μέσων ενημέρωσης 
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που θα λειτουργεί ως μία κοινή πλατφόρμα επικοινωνίας που 
θα περιλαμβάνει όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. 
 
Τέλος, η πρωτοβουλία παραμένει ενεργή στα social media και 
η πλατφόρμα ενημερώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα. 
 

Αποτελεσματικότητα: Στις μέρες μας, το Café Babel συγκεντρώνει 250.000 
επισκέπτες/ριες τον μήνα, 2.500.000 προβολές σελίδων, 
περισσότερες από 50.000 δημοσιεύσεις, 15.000 
συνεισφέροντες/ουσες και μία ομάδα επαγγελματιών 
συντακτών/ριών και δημοσιογράφων στο Παρίσι, τις Βρυξέλλες, 
τη Ρώμη και το Βερολίνο.  
 
Στα social media, ο συνολικός αριθμός των followers 
κατανέμεται αναλυτικά ως εξής: 
Instagram - 1.920 followers 
Twitter - 6.199 followers 
Facebook - 13.643 followers 
 
 
Το έργο είναι αποτελεσματικό, διότι στηρίζεται στον 
εθελοντισμό, πράγμα που σημαίνει ότι οι περισσότεροι πόροι 
όπως το Διαδίκτυο, η γνώση και ο χρόνος δαπανώνται στην 
πλατφόρμα. Το οικονομικό κόστος είναι μικρό και η συμμετοχή 
είναι μεγάλη.  
 
Επομένως, μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι τα  social 
media χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά. 
 
Αυτή η πρωτοβουλία είναι ιδιαίτερα επιτυχημένη μεταξύ των 
νέων, καθώς τους επιτρέπει να συνεργάζονται μεταξύ τους, και 
οι ειδήσεις και οι λοιπές δράσεις σχετίζονται με θέματα που 
συνήθως τους/τις ενδιαφέρουν. 

Πιθανός Αντίκτυπος:  Η πρωτοβουλία έχει τη δυνατότητα να αυξήσει τις γνώσεις των 
συμμετεχόντων/ουσών ακόμη και μακροπρόθεσμα, καθώς 
βελτιώνει την πρόσβασή τους στην ενημέρωση και ενισχύει τη 
συμμετοχή τους και την ανταλλαγή γνώσεων. 
 
Συμπληρώνοντας, έχει τη δυνατότητα να εξοικειώσει τους/τις 
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νέους/ες περισσότερο με τις πολιτικές διαδικασίες, καθώς το 
website διάθετει μια ενότητα με τίτλο «αντίκτυπος», όπου 
μπορούν να διαβάσουν για πραγματικές πρωτοβουλίες και 
διαδικασίες, ακόμα και μαρτυρίες από πρώτο χέρι για πολιτικά 
ζητήματα όπως η πράσινη μετάβαση, ο φεμινισμός ή η 
μετανάστευση. 
 
Από την άλλη πλευρά, μία άλλη ενδιαφέρουσα πτυχή του Café 
Babel είναι η συμμετοχή ατόμων με διαφορετικό υπόβαθρο και 
επάγγελμα. Υπάρχουν άνθρωποι που εργάζονται ως 
δημοσιογράφοι ή μεταφραστές/ριες, μερικοί/ές που 
ενδιαφέρονται μόνο για τα νέα και  άλλοι/ες που κατάγονται από 
διαφορετικές χώρες. 
 
Η πλατφόρμα έχει 100% τη μορφή μίας πλατφόρμας ειδήσεων, 
την οποία μπορούν να την ακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι/ες 
μέσω πολλών καναλιών και να αυξήσουν την ευαισθητοποίησή 
τους για την Ενωμένη Ευρώπη. 
 
Όπως αναφέρθηκε πρωτύτερα, το Café Babel έχει προωθήσει 
ορισμένες πρωτοβουλίες, όπως τα TransEuropa Caravans, έχει 
κερδίσει το βραβείο Spinelli, έχει δημιουργήσει μία μίνι σειρά για 
τη μετανάστευση, εκθέσεις, διαγωνισμούς και πολλά άλλα στα 
οποία μπορούν να συμμετέχουν ελεύθερα όλοι/ες.  
   

Επίπεδο Συμμετοχής: Μέσα από όλες τις πρωτοβουλίες που έχουν ήδη αναφερθεί, το 
Café Babel είναι σε θέση να διαδώσει το μήνυμα για το τι θέλουν 
και για το τι ενδιαφέρονται οι νέοι πολίτες.  
 
Έκτός από αυτό, έχει τη δυνατότητα να εμπλέξει τους/τις 
νέους/ες στα κοινωνικά ζητήματα που τους/τις ενδιαφέρουν, 
δίνοντάς τους την ευκαιρία να συμμετέχουν σε αυτά με πολλούς 
τρόπους. 
 
Επομένως, η συμμετοχή στην κοινωνική ζωή είναι μία 
εξατομικευμένη επιλογή. 
Η εν λόγω πρωτοβουλία θα μπορούσε να καταστήσει τους 
πολίτες πιο υπεύθυνους απέναντι στον ρόλο τους κατά τις 
διαδικασίες λήψης αποφάσεων, καθώς όλες οι δράσεις της 
επικεντρώνονται στο να έχουν κάποιο είδος αντίκτυπου. 
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Επίπεδο Διαβούλευσης:  Είναι συμμετοχική δημοσιογραφία, που σημαίνει ότι είναι εξ 
ολοκλήρου ανοιχτή σε διαφορετικούς/ές συμμετέχοντες/ουσες 
με ποικιλόμορφο υπόβαθρο.  
Διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ των νέων πολιτών και τους 
επιτρέπει να δημιουργήσουν τον δικό τους τρόπο έκφρασης για 
την Ευρώπη.  
 
Η διαδικασία συμμετοχής περιλαμβάνει να επικοινωνήσετε με 
τους/τις αρχισυντάκτες/ριες του Café Babel ή τους/τις 
διαχειριστές/ριες των ενοτήτων, μέσω της πλατφόρμας ή μέσω  
e-mail, και να τους/τις ενημερώσετε για την ειδικότητά σας. 
Συνήθως, είναι απαραίτητο να συμπληρώσετε μία φόρμα που 
αναφέρει λεπτομέρειες σχετικά με το θέμα για το οποίο θα 
θέλατε να γράψετε.  
 
Οι αρχισυντάκτες/ριες επιλέγουν τα άρθρα που είναι πιο σχετικά 
και πρωτότυπα για να δημοσιευθούν και στη συνέχεια, οι 
αρθρογράφοι μπορούν να ενταχθούν σε μία κοινότητα 
δημιουργίας και ανταλλαγής γνώσεων. 

Ανακεφαλαίωση – Γενική 
Αξιολόγηση 

Το  Café Babel είναι μία πρωτοβουλία που συμβάλλει στις 
δημοκρατικές διαδικασίες, αλλά δεν συνδέεται άμεσα με την 
πολιτική. Συμβάλλει κυρίως σε κοινωνικά ζητήματα και στην 
πρόσβαση στην ενημέρωση. 
 
Η εν λόγω πρωτοβουλία συμπεριλήφθηκε στην έρευνα, διότι 
αποτελεί έναν τρόπο προώθησης της συμμετοχής των νέων 
μέσω μίας διαδικτυακής πλατφόρμας στην οποία μπορούν να 
εκφράσουν τις απόψεις, τις ιδέες και τους προβληματισμούς 
τους για την Ευρώπη και τους πολίτες της. 
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Λογότυπο: 

 

Οργανισμός: Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) 

Επίπεδο: ΕΘΝΙΚΟ ΤΟΠΙΚΟ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ✔ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 

Ομάδα-στόχος: Ευρωπαίοι/ες πολίτες 

Πλατφόρμα που 
χρησιμοποιήθηκε: 

Πλατφόρμα + social media 

Ευρωπαϊκό Διαβατήριο 

Δημοκρατίας/Ευρωπαϊκή 

Πρωτοβουλία Πολιτών 

 
E Ευρώπη 
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Περιγραφή:  Από το 2012, η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών (ΕΠΠ) 
παρέχει στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης το ίδιο 
δικαίωμα με την πλειοψηφία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα 
κράτη μέλη, δηλαδή τη δυνατότητα να καθορίζουν την πολιτική 
ατζέντα για μία ολόκληρη ήπειρο. 
 
Αποτελεί προνομοθετικό μέσο για τον καθορισμό του 
θεματολογίου. Λειτουργεί ως εφαλτήριο για το μέλλον της 
συμμετοχικής πολιτικής, καθώς είναι άμεση, διακρατική και 
ψηφιακή. 
 
«Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η ΕΠΠ δεν είναι απλώς ένα 
ακόμη δικαίωμα συμμετοχής σε ψήφισμα, αλλά περισσότερο 
είναι ένα δικαίωμα ενεργοποίησης του καθημερινού πολίτη 
όσον αφορά τα επόμενα ζητήματα που θα τεθούν στην πολιτική 
ατζέντα των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων» 

Καινοτομία: Η εν λόγω πρωτοβουλία προωθεί μία νέα μέθοδο για την 
αύξηση της ηλεκτρονικής συμμετοχής και δημοκρατίας, καθώς 
επιτρέπει στους πολίτες να καταχωρίζουν τις πρωτοβουλίες 
τους και να συμμετέχουν άμεσα στη δημοκρατία. 
Η καινοτόμος πτυχή της έγκειται στο ότι οι πολίτες είναι αυτοί 
που αποφασίζουν για τα αιτήματά τους, που καλούνται να 
προσεγγίσουν έναν ελάχιστο αριθμό ανθρώπων και που πρέπει 
να οργανωθούν για να υποβάλουν ένα συμπεριληπτικό αίτημα. 
Οι ομάδες των διοργανωτών/ριών πρέπει να αποτελούνται από 
τουλάχιστον 7 πολίτες της ΕΕ που διαμένουν σε τουλάχιστον 7 
διαφορετικά κράτη μέλη. Κάθε πρωτοβουλία είναι εφικτή αρκεί 
να εμπίπτει σε τομέα της αρμοδιότητάς της Επιτροπής. 
 
Πρόκειται για μία φιλική προς τον/τη χρήστη πλατφόρμα στην 
οποία μπορείτε να μάθετε διαφορετικούς τρόπους συμμετοχής, 
να εξετάσετε επιτυχημένες αιτήσεις και να έχετε πρόσβαση στην 
εργαλειοθήκη συμμετοχής. 
 
Είναι ένα προσαρμόσιμο και πολυλειτουργικό εργαλείο, καθώς 
η ΕΠΠ είναι διαθέσιμη σε σχεδόν 450 εκατομμύρια πολίτες της 
ΕΕ σε 27 κράτη μέλη (και σε ολόκληρο τον κόσμο, αν τυχαίνει 
να ζείτε εκτός της ΕΕ ως πολίτης της ΕΕ). 
 
«Μία επικαιροποιημένη και περισσότερο προσβάσιμη έκδοση 
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της ΕΠΠ τέθηκε σε ισχύ το 2020. Το ένα τέταρτο των 
πρωτοβουλιών απορρίφθηκε λόγω της αυστηρής ερμηνείας και 
εφαρμογής του κανονισμού από την Επιτροπή. Ωστόσο, 
σύμφωνα με τους νέους κανόνες, οι διοργανωτές/ριες και η 
Επιτροπή έχουν περισσότερο χρόνο για εξεύρεση λύσης, 
συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας 
καταχώρισης μόνο των αποδεκτών τμημάτων μίας 
πρωτοβουλίας. Διατίθεται επίσης περισσότερος 
χρόνος για την προετοιμασία της συγκέντρωσης υπογραφών, 
καθώς και για άλλα στάδια της διαδικασίας», παρέχοντας 
συνεχή βελτίωση και συμπερίληψη των συμμετεχόντων/ουσών 
και προοδευτική εξέλιξη της πρωτοβουλίας ή/και περαιτέρω 
ανάπτυξη του εργαλείου. 
 
Αυτή η πρωτοβουλία έχει τη δυνατότητα να αυξήσει τις 
δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων των πολιτών, καθώς αυτό 
που καλούνται να κάνουν είναι να βρουν μία πρωτοβουλία που 
να επιλύει ένα υφιστάμενο πρόβλημα που μαστίζει την 
κοινωνία. 

Αποτελεσματικότητα: Από το 2012, έχουν υποβληθεί συνολικά 65 αιτήσεις, από τις 
οποίες 44 καταχωρίστηκαν και 21 απορρίφθηκαν. 
 
Στα social media, ο συνολικός αριθμός των followers της 
πλατφόρμας κατανέμεται ως εξής: 
Twitter - 2.101 followers 
Facebook - 41.592 followers  
 
Κάθε πρωτοβουλία συγκεντρώνει διαφορετικό αριθμό followers 
και συμμετεχόντων/ουσών. Είναι ένα μέσο καθορισμού της 
πολιτικής ατζέντας. 
 
Η πλατφόρμα είναι εύκολη στη χρήση για τους/τις 
συμμετέχοντες/ουσες και τους/τις διοργανωτές/ριες. Τα social 
media χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά, αν και η πλατφόρμα 
διαθέτει μόλις 2 λογαριασμούς. Κάθε πρωτοβουλία μπορεί να 
δημιουργήσει το δικό της κοινωνικό δίκτυο, έτσι ώστε να 
πολλαπλασιάσει τα αποτελέσματά της. 
 
Στην παρούσα έρευνα, θα μελετήσουμε στη συνέχεια, μία από 
αυτές τις πρωτοβουλίες για να γίνει κατανοητός με 
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περισσότερες λεπτομέρειες ο τρόπος λειτουργίας τους. 

Πιθανός Αντίκτυπος:  Αυτή η πρωτοβουλία, όπως αναφέρθηκε, συμβάλλει στον 
καθορισμό του θεματολογίου στη χάραξη πολιτικών της ΕΕ, 
πράγμα που σημαίνει ότι εξοικειώνει τους/τις 
συμμετέχοντες/ουσες με τις δημοκρατικές διαδικασίες, τους 
δίνει την ευκαιρία να προσεγγίσουν έναν ελάχιστο αριθμό 
ατόμων για να την υλοποιήσουν, να προτείνουν ένα σχετικό 
θέμα, να βρουν μία συμπεριληπτική ομάδα διοργανωτών/ριών 
και ούτω καθεξής. 
 
Μερικές από τις πρωτοβουλίες που γεννήθηκαν μέσω αυτής της 
πλατφόρμας σχετίζονται, μεταξύ άλλων, με το δικαίωμα στο 
νερό, την προστασία των ζώων και την υπεράσπιση των 
μειονοτήτων. Επομένως, κάλλιστα μπορεί να θεωρηθεί ότι 
τέτοιες πρωτοβουλίες δημιουργούν έναν θετικό και ουσιαστικό 
αντίκτυπο στην κοινωνία. 
 
Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων πραγματοποιείται 100% 
διαδικτυακά. 
 
Προς το παρόν, έχουν υποβληθεί συνολικά 65 προτάσεις από 
χρήστες εκ των οποίων έχουν καταχωριστεί 44. 

Επίπεδο Συμμετοχής: Πρόκειται για μία πρωτοβουλία που επιτρέπει στους πολίτες 
αφού συγκεντρώσουν έναν ελάχιστο αριθμό 
συμμετεχόντων/ουσών, ο οποίος ορίζεται από την Επιτροπή, να 
καθορίζουν την πολιτική ατζέντα της ΕΕ. Με άλλα λόγια, 
αποτελεί ένα μέσο κατάρτισης θεματολογίου για τους πολίτες. 
 
Συνεπώς, μπορεί να συναχθεί το συμπέρασμα ότι αυξάνει το 
επίπεδο συμμετοχής των πολιτών έναντι των φορέων λήψης 
πολιτικών αποφάσεων μέσω της δυνατότητας υποβολής 
ποικίλων προτάσεων, οι οποίες, αν συγκεντρώσουν έναν 
ελάχιστο αριθμό συμμετεχόντων/ουσών και συγχρόνως 
πληρούν ορισμένα κριτήρια, μπορούν να αποτελέσουν μέρος 
της πολιτικής ατζέντας. 
 
Σε κάθε περίπτωση, η εν λόγω πρωτοβουλία έχει τη δυνατότητα 
να καταστήσει τους πολίτες πιο υπεύθυνους απέναντι στον 
ρόλο που καλούνται να επιτελέσουν στις διαδικασίες λήψης 
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πολιτικών αποφάσεων. 

Επίπεδο Διαβούλευσης:  Αν και είναι μία ανοιχτή διαδικασία, ορίζει απαιτήσεις υψηλού 
επιπέδου προκειμένου να καταστεί η πρότασή σας επιτυχής, 
καθώς πρόκειται να επηρεάσει την πολιτική ζωή της ΕΕ.  
Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε για να συμμετάσχετε 
είναι τα εξής:  
 
Καταρχάς, θα πρέπει να έχετε συλλάβει μία ιδέα που να μπορεί 
να μεταφραστεί σε ευρωπαϊκή πολιτική. Στη συνέχεια, είναι 
σημαντικό να μάθετε τα πάντα για τις νομικές και πολιτικές 
επιπτώσεις που μπορεί να επιφέρει το έργο σας. Έπειτα, θα 
πρέπει να θέσετε τους στόχους της πρωτοβουλίας σας και να 
σχεδιάσετε και να προσαρμόσετε την αρχική σας πρόταση σε 
διάφορες γλώσσες και πολιτικές κουλτούρες της Ευρώπης. 
Αφού υποβάλετε το αίτημά σας, θα πρέπει να πείσετε 
περισσότερους/ες από ένα εκατομμύριο Ευρωπαίους/ες σε 
τουλάχιστον 7 διαφορετικές χώρες και μέσα σε λιγότερο από 1 
έτος να υποστηρίξουν την πρωτοβουλία σας. Κατόπιν, θα 
πρέπει να κάνετε διάλογο με όλους/ες τους/τις δυνητικούς/ές 
ομοϊδεάτες/ισσες – ακόμα και με τους/τις σκεπτικιστές/ριες – για 
το έργο σας, διαδίδοντάς το με τη βοήθεια των μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης. Μόλις συγκεντρώσετε τις δηλώσεις 
υποστήριξης, θα πρέπει να τις υποβάλετε μέσα σε 3 μήνες στην 
Επιτροπή για να τις επαληθεύσει και να τις πιστοποιήσει. Όταν 
η πρωτοβουλία σας αναγνωριστεί ως επιτυχημένη, νέες πόρτες 
θα ανοίξουν για σας: επίσημες συνομιλίες με την Επιτροπή και 
δημόσια ακρόαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στο τέλος, η 
πρωτοβουλία θα ολοκληρωθεί με ορισμένες γραφειοκρατικές 
εργασίες, τεκμηρίωση και αξιολόγηση προκειμένου να 
διδαχθείτε (και να μοιραστείτε) τα συμπεράσματα που 
αντλήσατε.  

Ανακεφαλαίωση – Γενική 
Αξιολόγηση 

Η εν λόγω πρωτοβουλία δίνει στους πολίτες την ευκαιρία να 
καταρτίσουν την πολιτική ατζέντα. Είναι ένα εργαλείο που 
πραγματοποιεί ανάλυση με διαφορετικό τρόπο σε σχέση με 
άλλα και συνάμα περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό πρωτοβουλιών. 
 
Είναι ένας τρόπος να δοθεί στους πολίτες η ελευθερία να 
συμμετάσχουν στην ατζέντα της ΕΕ χωρίς να είναι απλώς 
θεατές, αλλά να παρουσιάζουν ιδέες που ασπάζονται 
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συγκεντρώνοντας έναν ελάχιστο αριθμό δηλώσεων 
υποστήριξης από Ευρωπαίους/ες πολίτες. 
Η επόμενη πρωτοβουλία που αναλύεται αποτελεί τμήμα αυτής 
της διαδικασίας, για να γίνει πιο εύκολα κατανοητό πώς 
λειτουργεί στην ουσία η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών. 

Λογότυπο: 

 

Οργανισμός: Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) 

Επίπεδο: ΕΘΝΙΚΟ ΤΟΠΙΚΟ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ✔ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 

Ομάδα-στόχος: Ευρωπαίοι/ες πολίτες 

   Πρωτοβουλία 

Minority Safepack  

 
E Ευρώπη 
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Πλατφόρμα που 
χρησιμοποιήθηκε: 

Διαδικτυακή πλατφόρμα 

Περιγραφή:  «Είναι ένα πακέτο νομικών προτάσεων για την ασφάλεια των 
εθνικών μειονοτήτων, ένα σύνολο νομικών πράξεων της ΕΕ 
που επιτρέπουν την προώθηση των δικαιωμάτων των 
μειονοτήτων, των γλωσσικών δικαιωμάτων και της προστασίας 
των πολιτισμών τους. Εν ολίγοις, συνοψίζει τους κύριους 
στόχους μας: ασφάλεια και δέσμη νομοθετικών μέτρων για τις 
μειονότητες.» 

Καινοτομία: Από το 2012, αν περισσότεροι/ες από 1 εκατομμύριο 
Ευρωπαίοι/ες πολίτες από τουλάχιστον 7 κράτη μέλη της ΕΕ 
υποστηρίξουν μία πρωτοβουλία που προτείνεται από μία ομάδα 
πολιτών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οφείλει να εξετάσει την 
πρόταση. 
 
Πρόκειται για μία μέθοδο ενίσχυσης της ηλεκτρονικής 
συμμετοχής και δημοκρατίας.  
 
Σε αυτή την περίπτωση, ο στόχος της συγκεκριμένης 
πρωτοβουλίας είναι η νομική στήριξη των μειονοτήτων μέσω 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία έχει πολύ συγκεκριμένη 
εστίαση που διαφέρει σε σχέση με άλλα είδη πρωτοβουλιών. 
 
Ο σχεδιασμός της πλατφόρμας περιλαμβάνει βίντεο και 
μαρτυρίες προσώπων που αφηγούνται μία ιστορία, η οποία 
μεταδίδει αβίαστα στους/στις χρήστες το μήνυμα που επιθυμεί. 
Είναι πολύ απλή η διαδικασία δήλωσης υποστήριξης, καθώς το 
μόνο που χρειάζεται είναι να συμπληρώσετε μία φόρμα για να 
υπογράψετε την πρόταση.  
 
Η πρωτοβουλία συμβάλλει στη βελτίωση των γνώσεων των 
συμμετεχόντων/ουσών, καθώς κρούει τον κώδωνα του 
κινδύνου για ένα θέμα που ενδεχομένως δεν ήταν τόσο σοβαρό 
στο παρελθόν.  
 
Επιπλέον, μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει τη δυνατότητα να 
προκαλέσει μακροχρόνια αλλαγή στους/στις 
μηχανισμούς/δομές στο πλαίσιο των πολιτικών και κοινωνικών 
διαδικασιών, καθώς στοχεύει στην παροχή νομικής στήριξης 
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στις μειονότητες προκειμένου να τις βοηθήσει να διατηρήσουν 
τις γλώσσες και τους πολιτισμούς τους. Επομένως, μπορεί να 
επιφέρει θετικό πολιτικό και κοινωνικό αντίκτυπο. 

Αποτελεσματικότητα: Η πρωτοβουλία συγκέντρωσε 1.320.000 δηλώσεις υποστήριξης 
μέσω της ευρωπαϊκής διαδικτυακής της εκστρατείας από 11 
κράτη μέλη (Ρουμανία, Σλοβακία, Ουγγαρία, Λετονία, Ισπανία, 
Κροατία, Δανία, Βουλγαρία, Σλοβενία, Λιθουανία, Ιταλία) πριν 
από τη λήξη της προθεσμίας στις 3 Απριλίου 2018. 
Υπενθυμίζουμε ότι για να πραγματοποιηθεί πολιτική εξέταση 
μίας ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας πολιτών από την Επιτροπή, 
πρέπει να έχει την υποστήριξη τουλάχιστον 1 εκατομμυρίου 
πολιτών της ΕΕ εντός 1 έτους από την έναρξη της συλλογής 
δηλώσεων υποστήριξης, από τουλάχιστον 7 από τα 27 κράτη 
μέλη. 
 
Η δημόσια ακρόαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
πραγματοποιήθηκε στις 15 Οκτωβρίου 2020.  
 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διοργάνωσε συζήτηση στην 
ολομέλεια σχετικά με την πρωτοβουλία Minority SafePack στις 
14 Δεκεμβρίου 2020 και ενέκρινε σχετικό ψήφισμα στις 17 
Δεκεμβρίου 2020. 
Τέλος, η πλατφόρμα παρουσιάζει ευκολία στη χρήση για 
τους/τις συμμετέχοντες/ουσες αλλά και στη διαχείριση για 
τους/τις διοργανωτές/ριες. 

Πιθανός Αντίκτυπος:  Η πρωτοβουλία έχει τη δυνατότητα να αυξήσει τις γνώσεις των 
συμμετεχόντων/ουσών, ακόμα και σε μακροπρόθεσμη κλίμακα, 
καθώς μπορεί να μετατραπεί σε νομοθετική πράξη μέσω της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρκεί να λάβει επαρκή υποστήριξη 
από άλλα κράτη μέλη. 
 
Πέραν αυτού, έχει τη δυνατότητα να τους/τις εξοικειώσει 
περισσότερο με τις πολιτικές διαδικασίες, διότι αυτή η 
πρωτοβουλία θα συμπεριληφθεί στην πολιτική ατζέντα της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
 
Ο τεχνολογικός αντίκτυπος είναι εμφανής, καθώς η 
πρωτοβουλία πραγματοποιείται διαδικτυακά με online 
συμμετοχή (και δήλωση υποστήριξης) και προωθεί τις δράσεις 
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της στο Διαδίκτυο μέσω διαφόρων βίντεο και προσωπικών 
μαρτυριών.  
 
Είναι ένας τρόπος συνεργασίας στην πολιτική μέσω ενός 
διαδικτυακού καναλιού, αν και υπάρχουν και δια ζώσης 
εκδηλώσεις για τον σκοπό αυτό. 
 
Χάρη στις υπογραφές των συμμετεχόντων/ουσών, η εν λόγω 
πρωτοβουλία θα μπορούσε να παρουσιάσει τις νομοθετικές της 
προτάσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για περισσότερες 
πληροφορίες, κάντε κλικ εδώ. 

Επίπεδο Συμμετοχής: Χρειάστηκε να συγκεντρωθούν τουλάχιστον 1 εκατομμύριο 
υπογραφές προκειμένου να παρουσιαστεί η πρόταση στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
 
Η στρατηγική ήταν η διάδοση της πρωτοβουλίας μέσα από 
βίντεο και εκδηλώσεις.  
 
Η πρωτοβουλία έχει τη δυνατότητα να καταστήσει τους πολίτες 
πιο υπεύθυνους σχετικά με τον ρόλο τους στις διαδικασίες 
λήψης πολιτικών αποφάσεων, καθώς μπορούν να δουν το 
αίτημα που υπέγραψαν να αποτελεί μέρος της ευρωπαϊκής 
ατζέντας. 
 
Τέλος, αυτή η πρωτοβουλία μεταφέρει στους φορείς λήψης 
αποφάσεων τη λαϊκή ανησυχία για διάφορα προβλήματα με 
πιθανές λύσεις. 

Επίπεδο Διαβούλευσης:  Είναι μία 100% ανοιχτή διαδικασία στην οποία όλοι/ες μπορούν 
να εκφράσουν την υποστήριξή τους, χωρίς διακρίσεις λόγω της 
ιδιωτικής ή επαγγελματικής ζωής τους.  
 
Μπορείτε να βρείτε όλες τις πληροφορίες της πρωτοβουλίας 
στον ιστότοπό της και να διαβάσετε όλα τα έγγραφα και κάθε 
λεπτομέρεια των δράσεων μέσω της λίστας ταχυδρομείου. 
 
Στη συνέχεια, είναι απαραίτητο να συμπληρώσετε μία φόρμα για 
να εγγραφείτε στη λίστα αλληλογραφίας και να ενημερώνεστε 
για όλες τις προσεχείς δραστηριότητες. 
 

https://www.fuen.org/assets/upload/editor/docs/doc_iR4huwGd_MSPI_Booklet_A4_v3.pdf
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Μπορείτε να βρείτε τη φόρμα εδώ. 

Ανακεφαλαίωση – Γενική 
Αξιολόγηση 

Αυτό είναι ένα παράδειγμα Ευρωπαϊκών Πρωτοβουλιών 
Πολιτών μέσω των οποίων είναι δυνατόν να τεθούν στην 
πολιτική ατζέντα της ΕΕ θέματα που απασχολούν τους/τις 
Ευρωπαίους/ες πολίτες.  
 
Οι απαιτήσεις για καταχώριση των πρωτοβουλιών είναι υψηλές, 
διότι πρόκειται να επηρεάσουν τη ζωή των πολιτών, ενώ όλοι/ες 
είναι ευπρόσδεκτοι/ες να συμμετάσχουν σε αυτή την κοινή 
πανευρωπαϊκή προσπάθεια. 

Λογότυπο:   

 

Οργανισμός: European Digital Bootcamps (EDIBO) 

EEuropean Digital  

Bootcamps (EDIBO) 
E Ευρώπη 

http://www.minority-safepack.eu/main/joinus
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Επίπεδο: ΕΘΝΙΚΟ ΤΟΠΙΚΟ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ✔ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 

Ομάδα-στόχος: Νέοι/ες από τις χώρες των εταίρων 

Πλατφόρμα που 
χρησιμοποιήθηκε: 

Website + social media 

Περιγραφή:  Το ευρωπαϊκό έργο DIGITAL BOOTCAMPS (EDIBO) 
αντιμετωπίζει το δραματικό πρόβλημα της ανεργίας των νέων 
ενισχύοντας τις ψηφιακές δεξιότητες όσων είναι κάτω των 30 
ετών που δεν σπουδάζουν ή εργάζονται, με ιδιαίτερη έμφαση 
στους/στις νέους/ες ηλικίας 25-29 ετών που ανήκουν σε 
μειονεκτούσες ομάδες (χαμηλού εισοδήματος, γυναίκες, 
μετανάστες/ριες, νέοι/ες από αγροτικές περιοχές). Πρόσφατες 
έρευνες επιβεβαίωσαν την ύπαρξη ισχυρής ζήτησης 
εξειδικευμένου προσωπικού πληροφορικής (στον τομέα των 
ΤΠΕ) που η αγορά αυτή τη στιγμή δε διαθέτει. 

Καινοτομία: Η ανεργία είναι η μεγαλύτερη επιδημιολογική καταστροφή και 
ένας από τους βασικούς παράγοντες κοινωνικής 
περιθωριοποίησης 
 
Το έργο EDIBO στηρίζεται σε μία καινοτόμο προσέγγιση που 
αναλύει προσεκτικά τις ανάγκες της αγοράς για τη διευκόλυνση 
της κατάρτισης και της απασχόλησης των νέων καλύπτοντας τη 
μεγάλη ζήτηση που παρατηρείται στις Τεχνολογίες 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). 
 
Οι συμμετέχοντες/ουσες αποκτούν πολύτιμες εμπειρίες, 
αυτοπεποίθηση και κίνητρα μετά τη συμμετοχή τους στα 
εκπαιδευτικά σεμινάρια ψηφιακών δεξιοτήτων και 
επιχειρηματικότητας. 

Αποτελεσματικότητα: Το 2ο Ευρωπαϊκό Digital Bootcamp ξεκίνησε στις 6 Αυγούστου 
2020 στη Ρίγα της Λετονίας. 22 νέοι/ες ξεκίνησαν τη θεωρητική 
εκπαίδευσή τους στην τάξη, μετά την οποία συνέχισαν την 
πρακτική τους άσκηση στον χώρο της εργασίας. 
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Μετά την παρακολούθηση ενός εντατικού εκπαιδευτικού 
προγράμματος 200 ωρών, οι νέοι/ες απέκτησαν δεξιότητες 
προγραμματισμού σε σχεδόν όλες τις δημοφιλείς γλώσσες 
προγραμματισμού. 
 
Τα Ευρωπαϊκά Digital Bootcamps διοργανώνονται στο πλαίσιο 
του έργου EDIBO που χρηματοδοτείται από το Ταμείο 
Επιχορηγήσεων του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) 
και της Νορβηγίας για την Απασχόληση των Νέων.  
 
Το τελευταίο Digital Bootcamp στη Βουλγαρία ολοκληρώθηκε με 
επιτυχία στις 14 Μαΐου 2021. Το Institute for Youth Initiatives 
and Innovations (IYII) ως εθνικός εταίρος του έργου και 
διοργανωτής και των 6 κύκλων μαθημάτων εκπαίδευσης στις 
ψηφιακές δεξιότητες χορήγησε επίσημα πιστοποιητικά και 
συνεχάρη τους/τις 26 νέους/ες εκτός απασχόλησης, 
εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΑΕΚ) που ολοκλήρωσαν το 
τελευταίο μάθημα στη Βάρνα.  
 
Η ομάδα του εθνικού εταίρου ευχήθηκε καλή επιτυχία στην 
προσωπική και επαγγελματική ζωή σε όλους τους/τις 
ενθουσιώδεις νέους/ες που είχε τη χαρά να γνωρίσει κατά την 
υλοποίηση του έργου. 

Πιθανός Αντίκτυπος:  Κατά την τριετή διάρκεια υλοποίησης του έργου EDIBO, 
συμμετείχαν σε αυτό 1.050 νέοι/ες Ευρωπαίοι/ες, οι οποίοι/ες 
κατάφεραν να επανενεργοποιήσουν την απασχολησιμότητά 
τους. 
 
Πιο συγκεκριμένα, ανέπτυξαν τις δεξιότητες με τη μεγαλύτερη 
ζήτηση στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών και της Ψηφιοποίησης, προκειμένου να 
συμμετέχουν ενεργά σε πολιτικές λήψης αποφάσεων. 
 
Ύστερα, συνέχισαν κάνοντας πρακτική άσκηση σε 
συνεργαζόμενες εταιρείες για να ενισχύσουν τις γνώσεις και την 
τεχνογνωσία τους από πρώτο χέρι σχετικά με το πώς να 
συντάξουν το προφίλ των προσωπικών και επαγγελματικών 
τους δεξιοτήτων στο μέλλον. 
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Επίπεδο Συμμετοχής: Το έργο EDIBO απευθύνεται σε νέους ηλικίας 25-29 ετών που 
διατρέχουν κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού ή αποκλεισμού 
από την απασχόληση, που δεν σπουδάζουν ή δεν εργάζονται 
τη δεδομένη χρονική περίοδο. 
 
Κύριος στόχος είναι να εκπαιδευτούν οι εν λόγω νέοι/ες μέσω 
δωρεάν εντατικών μαθημάτων, ούτως ώστε να είναι σε θέση να 
εμβαθύνουν τις ψηφιακές και μεταβιβάσιμες δεξιότητές τους και 
να καταφέρουν να βρουν μία θέση εργασίας με βάση τις νέες 
γνώσεις που έχουν αποκτήσει. 

Επίπεδο Διαβούλευσης:  Οι εταίροι του EDIBO συνεργάζονται με εταιρείες που έχουν 
δεσμευτεί για την απασχόληση των νέων καλύπτοντας τις 
ανάγκες τους σε ό,τι αφορά στα επαγγελματικά προφίλ που 
σχετίζονται με τον κόσμο των ΤΠΕ. 
 
Επομένως, αναλαμβάνουν τη δημιουργία σχεδίων εκπαίδευσης 
που έχουν ζήτηση, τον σχεδιασμό και τη διεξαγωγή των 
μαθημάτων με εξειδικευμένο προσωπικό στον τομέα των ΤΠΕ. 
 
Μετά την ολοκλήρωση των εκπαιδεύσεων, οι συνεργαζόμενες 
εταιρείες θα προσφέρουν στους/στις εκπαιδευόμενους/ες τη 
δυνατότητα πρακτικής άσκησης μετά την οποία θα μπορούν να 
να εντάξουν στο ανθρώπινο δυναμικό τους όσους/ες καλύπτουν 
τις ανάγκες τους. 

Ανακεφαλαίωση – Γενική 
Αξιολόγηση 

Το έργο προωθεί την κατάρτιση και την απασχόληση των νέων 
και αναστέλλει τους κύριους παράγοντες κοινωνικής 
περιθωριοποίησης.  
 
Εν κατακλείδι, η καινοτόμος προσέγγισή του για τον καθορισμό 
των αναγκών της αγοράς καλύπτει την έντονη ζήτηση που 
υπάρχει για τη βελτίωση των ψηφιακών και μεταβιβάσιμων 
δεξιοτήτων των νέων και την εύρεση μίας νέας θέσης εργασίας.   
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Λογότυπο:  

 
 

Οργανισμός: YDCMA organization (Youth Development Centre for Mutual 
Aid) 

Επίπεδο: ✔ ΕΘΝΙΚΟ ΤΟΠΙΚΟ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 

Ομάδα-στόχος: Νέοι/ες ηλικίας 18-30 ετών που είναι πρόθυμοι/ες να 
συμμετάσχουν ενεργά στο έργο και να αποκομίσουν νέες 
γνώσεις. 

Πλατφόρμα που 
χρησιμοποιήθηκε: 

Website + social media + blog + ψηφιακό περιοδικό 

Περιγραφή:  Η πρωτοβουλία “The Youth” φιλοδοξεί να καλύψει το χάσμα 
μεταξύ της τρέχουσας τεχνολογικής εκπαίδευσης στα 
πανεπιστήμια και των πραγματικών απαιτήσεων της αγοράς 
επιδιώκοντας να εκπληρώσει τους ακόλουθους στόχους: 

E The YOUTH 

E Βουλγαρία 
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Να συμβάλει στην ανταλλαγή ιδεών και καλών πρακτικών· 
Να προτείνει νέους τρόπους σκέψης και να διευρύνει τους 
πνευματικούς ορίζοντες των νέων· 
Να δώσει φωνή στους/στις νέους/ες και να τους/τις εμπλέξει σε 
δράσεις με υπεύθυνο τρόπο· 
Να τους/τις βοηθήσει να αναπτύξουν τις ικανότητες και τις 
δεξιότητές τους· 
Να εμπλουτίσει τις αξίες της κοινωνίας των πολιτών και να κάνει 
τον κόσμο καλύτερο· 
Να ενισχύσει την κοινωνία των πολιτών και την ανάπτυξη 
ποιοτικής εκπαίδευσης με πρακτική εφαρμογή·  
Να στηρίξει την επιτυχή ευρωπαϊκή ολοκλήρωση της χώρας. 

Καινοτομία: Το στοιχείο της καινοτομίας αφορά τις βασικές αξίες της ΕΕ που 
περιλαμβάνει η εν λόγω πρωτοβουλία, όπως η κοινωνική 
συμπερίληψη και η ισότιμη συμμετοχή των νέων, η διατήρηση 
κοινών αξιών και η πολιτισμική ποικιλομορφία. Στο επίκεντρο 
της πρωτοβουλίας βρίσκονται εκστρατείες οικολογικής 
ευαισθητοποίησης που στοχεύουν να συμβάλουν στη 
δημιουργία μία βιώσιμης και ποικιλόμορφης κοινωνίας.        

Αποτελεσματικότητα: Εδώ και χρόνια, ο οργανισμός χρησιμοποιεί ως εργαλείο 
υποστήριξης των δράσεών του, με στόχο την προώθηση και 
διάδοση των αποτελεσμάτων των έργων του, το newsletter 
“TheVolunteers” («Οι Εθελοντές/ριες») που απευθύνεται σε 
νέους/ες και το οποίο πλέον έχει εξελιχθεί σε μέσο ενημέρωσης 
(www.theyouth.info). 
 
Κάθε εβδομάδα, οι νέοι/ες έχουν την ευκαιρία να στηρίξουν και 
να αναπτύξουν τα μέσα ενημέρωσης της νεολαίας 
συμβάλλοντας αποφασιστικά στις δραστηριότητες διάδοσης και 
αντικτύπου του έργου. Πρόκειται για άλλη μία δράση 
βιωσιμότητας που καλύπτεται στο πλαίσιο υλοποίησης του 
έργου, το οποίο ξεκίνησε το 2011. 
 
Όπως προαναφέρθηκε, το  newsletter για νέους/ες εξελίχθηκε 
σε διαδικτυακό μέσο. Το Περιοδικό “The Youth by The(y) 
Volunteers” είναι μία μηνιαία έκδοση που περιέχει μία επιλογή 
άρθρων και συνεντεύξεων που δημοσιεύονται στον ιστότοπο  
www.theyouth.info. 
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Μπορείτε να βρείτε αντίτυπα του περιοδικού The Youth στις 
βιβλιοθήκες των Stara Zagora, Kazanlak και Veliko Tarnovo. 
 

Πιθανός Αντίκτυπος:  Οι συμμετέχοντες/ουσες είχαν την ευκαιρία να αναπτυχθούν σε 
προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο μέσα από τη 
διοργάνωση τοπικών εκδηλώσεων και τη συμμετοχή τους σε 
εκπαιδεύσεις, ανταλλαγές, τοπικές πρωτοβουλίες και διεθνή 
έργα, καθώς και μέσα από τη δημιουργία ατομικών έργων. 
 
Μία από τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η στήριξη των 
νέων. Χρειάζονται αυτή την υποστήριξη στην εκπαίδευση, στην 
εργασία αλλά και όταν αποφασίσουν να δημιουργήσουν 
οικογένεια. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο δημιουργήθηκε το 
πρόγραμμα Youth in Action, το οποίο αργότερα ονομάστηκε 
Erasmus+ και πλέον είναι γνωστό ως Ευρωπαϊκό Σώμα 
Αλληλεγγύης. 
 
Άραγε μπορούν οι νέοι/ες να εργαστούν στον χώρο της 
πολιτικής χωρίς βοήθεια; Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα σε 
όλη την Ευρώπη. Συνήθως οι νέοι/ες χρειάζονται πολύ χρόνο 
για να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των μεγάλων πολιτικών 
κομμάτων. Οι έμπειροι/ες πολιτικοί σπάνια δίνουν ευκαιρίες  
στους/στις νέους/ες, γιατί θεωρούν ότι είναι πολύ αφελείς και 
καθόλου ρεαλιστές/ριες. 

Επίπεδο Συμμετοχής: Η πρωτοβουλία “The Youth” αποσκοπεί στη(ν): 
 
Δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για την υλοποίηση και τη 
διανομή δημιουργικών ιδεών και προϊόντων που θα συμβάλουν 
στην ενθάρρυνση της κατανόησης και της φιλίας μεταξύ των 
νέων της περιοχής· 
 
Ενθάρρυνση της διοργάνωσης, της χρηματοδότησης, της 
ανάπτυξης και της διεξαγωγής εκδηλώσεων για την προώθηση 
των εργασιών ταλαντούχων νέων και για την υλοποίηση άλλων 
δραστηριοτήτων που θα βοηθήσουν στην ανακάλυψη και 
υποστήριξη νέων καλλιτεχνών/ιδών· 
 
Δημιουργία πρόσφορου εδάφους για την προώθηση του 
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πολιτισμού και των τεχνών των λαών των Βαλκανίων και των 
λαών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης στην υπόλοιπη Ευρώπη 
και τον κόσμο· 
 
Δημιουργία και διατήρηση επαφών με φυσικά και νομικά 
πρόσωπα από το εσωτερικό και το εξωτερικό, τα οποία ασκούν 
δραστηριότητες παρόμοιες με εκείνες του 
Association Youth Development Centre – Mutual Aid. 

Επίπεδο Διαβούλευσης:  Ο οργανισμός συνεργάζεται με διάφορους δημόσιους και 
ιδιωτικούς φορείς σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως ΜΚΟ 
και κρατικές υπηρεσίες που βοηθούν στη διάδοση και 
υλοποίηση του έργου.  
 
Επίσης, μελετά τις ανάγκες των νέων της χώρας και ενεργεί με 
γνώμονα την ανάπτυξη πολιτικών προς όφελος της νεολαίας. 
Μέσω της πολιτικής δεν λύνουμε μόνο τα προσωπικά μας 
προβλήματα, αλλά τα προβλήματα ολόκληρης της κοινωνίας. 
 
Οι νέοι/ες μπορούν να συστήσουν πολιτικά κόμματα και να 
εργαστούν πάνω στα θέματα που ελκύουν περισσότερο το 
ενδιαφέρον τους. Ο οργανισμός, από την πλευρά του, τους/τις 
βοηθά να ανταλλάξουν πληροφορίες, πολιτικές και πρακτικές. 

Ανακεφαλαίωση – Γενική 
Αξιολόγηση 

Η πρωτοβουλία “The Youth” είναι σημαντική, διότι συμβάλλει 
στη(ν): 
 
Δημιουργία και ανάπτυξη ενός δυναμικού και ανταγωνιστικού 
επενδυτικού περιβάλλοντος· 
 
Οργάνωση εναλλακτικών μορφών συμμετοχής στα κοινά και 
δραστηριοτήτων ελεύθερου χρόνου για νέους/ες · 
 
Ανάπτυξη ποιοτικής εκπαίδευσης με πρακτική εφαρμογή· 
 
Ενθάρρυνση της επικοινωνίας, της επαφής και των συλλογικών 
έργων στο σύστημα Υγείας καθώς και στήριξη των 
εργαζομένων στον τομέα της υγείας για την απόκτηση 
υψηλότερων προσόντων. 
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Λογότυπο: 

 

Οργανισμός: Know & Can Association 

Επίπεδο: ✔ ΕΘΝΙΚΟ ΤΟΠΙΚΟ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚO ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 

Ομάδα-στόχος: Νέοι/ες ηλικίας 16-30 ετών  

Πλατφόρμα που 
χρησιμοποιήθηκε: 

Website + social media 

Περιγραφή:  Η συμμετοχή στην κοινωνική ζωή αποτελεί θεμελιώδες 
δικαίωμα των νέων. Eίναι η ευκαιρία έκφρασης της γνώμης και 
της επιρροής στην πορεία των εξελίξεων που τους/τις 
επηρεάζουν και ισχύει για όλους τους τομείς της ζωής τους, από 
την οικογένεια, το σχολείο, τις τοπικές κοινότητες, τις δημόσιες 
υπηρεσίες έως και την ευρύτερη κυβερνητική πολιτική. 

Y Youth Pool 

E Βουλγαρία 
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Συμμετοχή δεν είναι μόνο το δικαίωμα ψήφου μία φορά κάθε 4-
5 χρόνια. Πρόκειται για τη συμβολή στις διαδικασίες που 
επηρεάζουν τη ζωή μας, ξεκινώντας για παράδειγμα από τη 
συντήρηση της παιδικής χαράς της γειτονιάς μας, και 
συμπεριλαμβάνει τις αποφάσεις για τη σχολική εκπαίδευση, τις 
διαδικασίες υιοθεσίας ή διαζυγίου, τον σχεδιασμό και την 
εφαρμογή πολιτικών και προγραμμάτων για τη νεολαία, τη 
διαβούλευση και την αξιολόγηση πολιτικών γενικού 
ενδιαφέροντος (για το περιβάλλον, τις διεθνείς σχέσεις, την 
οικονομία κλπ.). 

Καινοτομία: Το Youth Pool ανταποκρίνεται άμεσα στον 9ο Ευρωπαϊκό Στόχο 
για τη Νεολαία, δηλαδή στον Επαρκή Χώρο και τη Συμμετοχή 
για Όλους/ες. Ο στόχος αναφέρει ότι «οι νέοι/ες 
υποεκπροσωπούνται στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων που 
τους/τις αφορούν, αν και η συμμετοχή τους είναι ζωτικής 
σημασίας για τη δημοκρατία. Πρέπει να έχουν 
πρόσβαση σε φυσικούς χώρους στις κοινότητές τους για την 
υποστήριξη της προσωπικής, πολιτιστικής και πολιτικής τους 
ανάπτυξης». Οι χώροι αυτοί είναι φιλικοί προς τη νεολαία 
μηχανισμοί και δομές, φυσικοί ή εικονικοί που ενισχύουν τη 
συμμετοχή και την αυτονομία των νέων σε όλους τους τομείς 
της κοινωνίας. 

Αποτελεσματικότητα: Οι χώροι συμμετοχής σχετίζονται με τις ευκαιρίες άσκησης 
αυτού του δικαιώματος. Αυτό σημαίνει διευκόλυνση της 
πρόσβασης, της δέσμευσης, της παρακίνησης, της απόκτησης 
και της ανάπτυξης δεξιοτήτων και ικανοτήτων για τη 
διαπραγμάτευση και την υποστήριξη υφιστάμενων αναγκών. 
 
Οι νέοι/ες συχνά εκπροσωπούνται από κάποιο άλλο πρόσωπο, 
με καθόλου ή πολύ περιορισμένο χώρο για αυτοέκφραση και 
συμμετοχή. Οι πολιτικές για τη νεολαία σε διάφορα επίπεδα 
σχεδιάζονται χωρίς διαβούλευση με τα άτομα στα οποία 
απευθύνονται, με αποτέλεσμα την πλήρη αποσύνδεση από τις 
κοινωνικές, πολιτικές, εκπαιδευτικές και άλλες διαδικασίες εντός 
της κοινότητάς τους.   
 
Η Στρατηγική της ΕΕ για τη Νεολαία και οι συναφείς 
δραστηριότητες συμβάλλουν στην επίτευξη των 11 
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Ευρωπαϊκών Στόχων για τη Νεολαία που προέκυψαν από τη 
διαδικασία Διαλόγου της ΕΕ για τη Νεολαία 2017-2018. Οι 
στόχοι αυτοί αντιπροσωπεύουν πολύπλευρες προκλήσεις που 
επηρεάζουν τη ζωή των νέων και αποσκοπούν στη συνεργασία 
με διάφορους παράγοντες σε διατομεακό επίπεδο για την 
αντιμετώπισή τους. 

Πιθανός Αντίκτυπος:  Το Youth Pool θα δημιουργήσει μία βάση γνώσεων με στόχο 
την ενδεχόμενη υλοποίηση διμερών ή πολυμερών έργων και 
δράσεων στον τομέα της νεολαίας. Οι οργανισμοί και τα θεσμικά 
όργανα μπορούν να αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους και να 
συνεργαστούν όσον αφορά τις εθνικές ανάγκες και τις 
μελλοντικές στρατηγικές. Έτσι, θα επιτευχθεί αμοιβαία μάθηση 
και διαπολιτισμική κατανόηση μεταξύ των 
συμμετεχόντων/ουσών και των εμπλεκόμενων οργανισμών και 
θεσμικών οργάνων. 
 
Το Youth Pool είναι μία διαδικασία που στηρίζεται σε 3 βασικές 
αρχές: 
 
Σχέσεις & Επαφές 
 
Το Youth Pool δίνει χρόνο για την ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ 
των συμμετεχόντων/ουσών που μοιράζονται κοινές αξίες, 
ελπίδες και οράματα, ενώ ταυτόχρονα καθοδηγούνται από 
κοινές ανάγκες. Διερευνά τις διαφορές μεταξύ των νέων 
θεωρώντας τες ως πλεονέκτημα σε κάθε σχέση, ενώ παρέχει 
έναν ασφαλή χώρο για να συζητήσουν, να αντιπαραθέσουν τα 
επιχειρήματά τους και να αξιοποιήσουν αυτές τις διαφορές. 
 
Υβριδικότητα των μεθόδων 
 
Το Youth Pool προσπαθεί να αξιοποιήσει τις δυνατότητες που 
προκύπτουν από την ψηφιακή συνδεσιμότητα για να αυξήσει τη 
δράση για φυσικούς χώρους. Οι δράσεις του είναι ψηφιακές και 
δια ζώσης, ενώ οι νέοι/ες που ενδιαφέρονται και έχουν κίνητρα 
για αυτές θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν και να πουν 
τη γνώμη τους σε θέματα που τους/τις απασχολούν. 
 
Προώθηση της προσέγγισης της συμμετοχής από τη βάση προς 
την κορυφή 
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αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

 
Το Youth Pool αποτελεί μία νέα πρόταση για τη συμμετοχή των 
νέων, καθώς ανταποκρίνεται στην ανάγκη επικοινωνίας, 
ανταλλαγής, δημιουργίας κοινών οραμάτων και δράσης. 

Επίπεδο Συμμετοχής: Λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
στον τομέα της νεολαίας και το όραμά μας για μια ουσιαστική 
συμμετοχή των νέων, σχεδιάσαμε μία νέα προσέγγιση για την 
ενδυνάμωση των νέων και την προώθηση των υβριδικών 
εργασιών για τους/τις νέους/ες (ψηφιακών και δια ζώσης) χωρίς 
γεωγραφικούς και κοινωνικοοικονομικούς περιορισμούς, το 
Youth Pool της ΜΚΟ Inter Alia. 
 
Το Youth Pool προβλέπει μία σειρά μη τυπικών (διαδικτυακών) 
δράσεων που απευθύνονται και οργανώνονται από τους/τις 
νέους/ες για τους/τις νέους/ες. Καλεί νέους/ες από διαφορετικά 
περιβάλλοντα να συναντηθούν για να μοιραστούν, να 
αναπτύξουν και να εξασκήσουν τις δικές τους ιδέες για αλλαγή. 

Επίπεδο Διαβούλευσης:  Προβλέπεται η πραγματοποίηση 4 διαδικτυακών συναντήσεων 
(όπου καθεμία θα αξιοποιεί τα επιτεύγματα της προηγούμενης), 
στις οποίες θα περιλαμβάνονται δραστηριότητες μη τυπικής 
εκπαίδευσης, ομαδική εργασία, διαβούλευση με 
εμπειρογνώμονες και εργασία πεδίου: 
 
Συνάντηση 1 (Μάρτιος 2021): Δημιουργία ομάδας και στόχοι 
 
Οι συμμετέχοντες/ουσες συναντιούνται για πρώτη φορά και 
συστήνονται ο/η ένας/μία στον/στην άλλο/η. Μαθαίνουν πώς να 
κάνουν έρευνα για τη νεολαία σε τοπικό επίπεδο και ανάλυση 
αναγκών. 
 
Συνάντηση 2 (Απρίλιος 2021): Ανάγκες 
 
Οι συμμετέχοντες/ουσες παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της 
έρευνάς τους με τη μορφή ανάλυσης αναγκών. 
Πραγματοποιείται χαρτογράφηση ενδιαφερόντων και το Youth 
Pool χωρίζεται σε ομάδες εργασίας με βάση τα ενδιαφέροντά 
τους. Οι συμμετέχοντες/ουσες θα μάθουν ακόμα πώς να 
αναζητούν βέλτιστες πρακτικές και λύσεις στις προκλήσεις που 
εντόπισαν. 
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Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του 

περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να 

αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

 
Συνάντηση 3 (Μάιος 2021): Λύσεις 
 
Οι συμμετέχοντες/ουσες παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της 
αναζήτησής τους. Αποκτούν δεξιότητες υπεράσπισης και 
μαθαίνουν να συντάσσουν προτάσεις για τοπικές παρεμβάσεις. 
 
Συνάντηση 4 (Οκτώβριος 2021): Αξιολόγηση 
 
Οι συμμετέχοντες/ουσες παρουσιάζουν τις παρεμβάσεις που 
υλοποιήθηκαν και αξιολογούν τη διαδικασία της ομαδικής 
εργασίας και τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων. 
 
Μέσα σε μία περίοδο 8 μηνών, οι συμμετέχοντες/ουσες του  
Youth Pool εξετάζουν τις προκλήσεις που υπάρχουν στην 
κοινότητά τους, συναντούν ανθρώπους από όλο τον κόσμο, 
μοιράζονται γνώσεις και εμπειρίες, συνεργάζονται με την τοπική 
κοινότητα και εφαρμόζουν τοπικές παρεμβάσεις για την 
υπεράσπιση των δικαιωμάτων των νέων και την αλλαγή. Οι 
νέοι/ες εποικοινωνούν με άλλους/ες νέους/ες, συνεργάζονται με 
τις τοπικές τους κοινότητες και ενδυναμώνονται, ώστε να 
οραματιστούν και να εργαστούν για την επιθυμητή αλλαγή. 

Ανακεφαλαίωση – Γενική 
Αξιολόγηση 

Η Στρατηγική της ΕΕ για τη Νεολαία (2019-2027) «προωθεί τη 
συμμετοχή των νέων στον δημοκρατικό βίο· υποστηρίζει τη 
συμμετοχή στα κοινά και στην κοινωνία και έχει ως σκοπό να 
διασφαλίσει ότι όλοι/ες οι νέοι/ες θα έχουν τα απαραίτητα εφόδια 
για να είναι ενεργά μέλη της κοινωνίας». Επικεντρώνεται σε 
τρεις βασικούς τομείς δράσης: 
 
Ενεργοποίηση - ουσιαστική πολιτική, οικονομική, κοινωνική, 
πολιτιστική και πολιτική συμμετοχή των νέων. 
 
Σύνδεση - συνδέσεις, σχέσεις και ανταλλαγή εμπειριών για την 
αλληλεγγύη και τη μελλοντική ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 
 
Χειραφέτηση - ενθάρρυνση των νέων να αναλάβουν την ευθύνη 
της ζωής τους και να αντιμετωπίζουν ποικίλες προκλήσεις. 
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Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του 

περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να 
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Οι δυσκολίες που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια του 
έργου είναι η δέσμευση των συμμετεχόντων/ουσών 
μακροπρόθεσμα και τα εμπόδια στην επικοινωνία. 

Λογότυπο: 

 

Οργανισμός: Junior Achievement Bulgaria 

Επίπεδο: ✔ ΕΘΝΙΚΟ ΤΟΠΙΚΟ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 

Ομάδα-στόχος: Μαθητές/ριες λυκείου και φοιτητές/ριες πανεπιστημίων 

Πλατφόρμα που 
χρησιμοποιήθηκε: 

Website + social media + blog 

   Manager for a Day 
E Βουλγαρία 
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Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του 

περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να 

αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

Περιγραφή:  Η πρωτοβουλία “Manager for a Day” σχεδιάστηκε για να 
προσφέρει σε μαθητές/ριες λυκείου και φοιτητές/ριες 
πανεπιστημίων την ευκαιρία να βιώσουν τις προσωπικές και 
ακαδημαϊκές απαιτήσεις σε επίπεδο καθημερινών 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.  
 
Επιπλέον, προωθεί τη βιωματική μάθηση των μαθητών/ριών και 
των φοιτητών/ριών και προάγει τις παραγωγικές σχέσεις μεταξύ 
των επιχειρήσεων, της εκπαίδευσης και της τοπικής κοινότητας. Η 
πρωτοβουλία σημειώνει μεγάλη επιτυχία σε όλο τον κόσμο. Κάθε 
χρόνο, επιχειρηματίες, πολιτικοί και ηγετικές φυσιογνωμίες από 
όλα τα κοινωνικά στρώματα λειτουργούν ως πρότυπα για τους/τις 
νέους/ες μεταφέροντας τις γνώσεις και την πρακτική πείρα που 
διαθέτουν μέσω μιας συνεργασίας με φοιτητές/ριες και 
μαθητές/ριες. 

Καινοτομία: Η πρωτοβουλία συμμορφώνεται απόλυτα με την πολιτική της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης να προσδώσει στην εκπαίδευση πρακτικό 
χαρακτήρα, έτσι ώστε οι νέοι/ες να μπορούν να προετοιμάζονται 
ουσιαστικά για τον πραγματικό κόσμο των επιχειρήσεων, της 
πολιτικής, της επιχειρηματικότητας και της οικονομίας.  
Συνειδητοποιώντας την κοινωνική τους ευθύνη, οι 
οικοδεσπότες/οινες εισάγουν τους/τις μαθητές/ριες και τους/τις  
φοιτητές/ριες στον κόσμο της καθημερινής τους εργασίας 
δείχνοντάς τους πώς λειτουργεί στην πράξη ο κλάδος τους και 
τους/τις εμπνέουν να ανακαλύψουν την επαγγελματική τους 
σταδιοδρομία και να κατανοήσουν πώς μπορούν να εκφράζουν με 
επιτυχία τις απόψεις τους. 

Αποτελεσματικότητα: Το 2008, πάνω από 220 κρατικοί φορείς και κορυφαίες 
βουλγαρικές και διεθνείς εταιρείες και μη κυβερνητικές οργανώσεις 
συμμετείχαν στην πρωτοβουλία “Manager for a Day” δίνοντας την 
ευκαιρία σε πάνω από 1.000 μαθητές/ριες Λυκείου από όλη τη 
χώρα να κάνουν ένα εξαιρετικό ξεκίνημα στη μελλοντική 
επαγγελματική τους σταδιοδρομία.  
 
Οι νέοι/ες που συμμετείχαν σε προηγούμενες εκδόσεις της 
πρωτοβουλίας ήταν περισσότεροι/ες από 5.000 μαθητές/ριες και 
φοιτητές/ριες με μέντορες από περισσότερες από 400 
διαφορετικές εταιρείες και φορείς στη Βουλγαρία. 
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Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του 

περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να 

αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

Πιθανός Αντίκτυπος:  Μία ημέρα γεμάτη έμπνευση και ευκαιρίες μπορεί να είναι βασική 
για τον επαγγελματικό προσανατολισμό των νέων, καθώς και για 
τα κίνητρά τους για επιτυχία. Οι συμμετέχοντες/ουσες είχαν την 
ευκαιρία να προσεγγίσουν τον κόσμο των επιχειρήσεων σε 
διάφορους τομείς και βιομηχανίες. Σύμφωνα με τους/τις 
διευθυντές/ριες κορυφαίων επιχειρήσεων, το μεγαλύτερο κίνητρο 
για την ανάπτυξή τους στη Βουλγαρία είναι οι ευκαιρίες και οι 
άνθρωποι. Για τον λόγο αυτό, συμβούλευσαν τους/τις νέους/ες 
επιχειρηματίες να αναπτυχθούν σε τομείς που τους/τις 
συναρπάζουν και στους οποίους μπορούν να φανούν χρήσιμοι/ες. 

Επίπεδο Συμμετοχής: Κατά την τελετή έναρξης του προγράμματος “Manager for a Day” 
συγκεντρώθηκαν στη Σόφια, περίπου 500 μαθητές/ριες και 
φοιτητές/ριες καθώς και υψηλόβαθμοι/ες μάνατζερ. Αφού πέρασαν 
τη μέρα μαζί και επέστρεψαν το βράδυ, μοιράστηκαν την εμπειρία 
που έζησαν μετά από μία πολυάσχολη εργάσιμη ημέρα. 
Ακολούθησε η παραγωγή μίας ταινίας μικρού μήκους - με μέγιστη 
διάρκεια 20 λεπτά - με υλικό που βιντεοσκοπήθηκε από την εν 
λόγω ημέρα για να αποτυπωθούν όσα συνέβησαν σε μερικούς/ές 
από τους/τις συμμετέχοντες/ουσες στις εταιρείες που τους/τις 
φιλοξένησαν στο πλαίσιο του προγράμματος. 

Επίπεδο Διαβούλευσης:  Το πλέον καθιερωμένο πρόγραμμα για τον αρχικό επαγγελματικό 
προσανατολισμό, το οποίο πραγματοποιείται ετησίως σε περίπου 
100 χώρες σε όλο τον κόσμο, δίνει το έναυσμα για την 
επαγγελματική ανάπτυξη μαθητών/ριών και φοιτητών/ριών ηλικίας 
16-23 ετών και αποτελεί σήμα κατατεθέν του εκπαιδευτικού 
οργανισμού Junior Achievement.  
 
Οι διοργανωτές/ριες του JA Bulgaria ενθαρρύνουν όλο και 
περισσότερους/ες εργοδότες/ριες να είναι ενεργοί/ές και να 
συμμετέχουν στο πρόγραμμα διαθέτοντας θέσεις πρακτικής 
άσκησης για μαθητές/ριες και φοιτητές/ριες, ούτως ώστε 
περισσότεροι/ες νέοι/ες να μπορούν να κάνουν εγκαίρως τις 
κατάλληλες επιλογές σταδιοδρομίας. Κάθε χρόνο, περίπου 400 
οργανισμοί ανοίγουν τις πόρτες τους σε συνολικά 1.000 
ασκούμενους/ες, ενώ  πέρυσι σχεδόν 2.800 νέοι/ες υπέβαλαν 
αίτηση για θέσεις πρακτικής άσκησης μέσω του προγράμματος 
“Manager for a Day”. 
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Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του 

περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να 

αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

 

Η πρώτη διαδικτυακή έκδοση του Junior Achievement Manager 
για την πρωτοβουλία “Manager for a Day” πραγματοποιήθηκε στις 
23 Μαρτίου του τρέχοντος έτους και μέχρι στιγμής θεωρείται ως 
μία από τις πιο επιτυχημένες εκδηλώσεις. Παρά τη δύσκολη 
κατάσταση που κατέστησε αναγκαία τη διεξαγωγή της εκστρατείας 
μέσω του Διαδικτύου, περισσότεροι/ες από 700 μαθητές/ριες και 
φοιτητές/ριες έγιναν μάνατζερ για μία μέρα σε κορυφαίες 
βουλγαρικές και διεθνείς επιχειρήσεις και οργανισμούς. 

Ανακεφαλαίωση – 
Γενική Αξιολόγηση 

Μέσα από την εκστρατεία του προγράμματος Manager for a Day, 
οι νέοι έχουν τη μοναδική ευκαιρία να συνδυάσουν θεωρητικές 
γνώσεις με πρακτική εμπειρία στην πραγματική ζωή.  
 
Εισάγονται στις δραστηριότητες μίας/ενός πραγματικής/ού 
επιχείρησης/οργανισμού που τους/τις δίνει τη δυνατότητα να 
γνωρίσουν τη φύση της εργασίας μέσα από μία διαφορετική οπτική 
γωνία. Γενικά, οι νέοι/ες απολαμβάνουν πολύ τις συναντήσεις με 
τους/τις εργαζόμενους/ες, τη νέα στάση που τηρούν απέναντί τους 
(σαν να είναι σπουδαίοι/ες και σημαντικοί/ές συνάδελφοι) και, 
φυσικά, τα δώρα που τους χαρίζουν. Λαμβάνουν μέρος σε μία 
πραγματική διαδικασία αναζήτησης εργασίας, καθώς εξετάζουν 
διάφορες αγγελίες που τους/τις ενδιαφέρουν, συντάσσουν και 
υποβάλλουν συνοδευτικές επιστολές και αγωνιούν σε αναμονή της 
απάντησης για την επιλογή ενός/μίας εργοδότη/ριας. Τέλος, 
μαθαίνουν πώς να αποδίδουν καλύτερα και ποια είναι τα δυνατά 
τους σημεία. 
 
Τα μειονεκτήματα του προγράμματος είναι οι περιορισμένοι χώροι 
σε σύγκριση με τον αριθμό των νέων που θέλουν να 
συμμετάσχουν σε αυτό. 
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περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να 

αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

 

Λογότυπο:  

 
 

Οργανισμός: Bulgarian Youth Forum 

Επίπεδο: ✔ ΕΘΝΙΚΟ ΤΟΠΙΚΟ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 

Ομάδα-στόχος: Νέοι/ες σε ευρωπαϊκό επίπεδο 

Πλατφόρμα που 
χρησιμοποιήθηκε: 

Website + social media + εγχειρίδιο + newsletter 

Περιγραφή:  Μετά την ολοκλήρωση του κύκλου εκπαιδευτικών μαθημάτων 
“Youth Work VS Fake News” («Δράσεις για τη Νεολαία VS 
Ψευδείς Ειδήσεις»), συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε στο 
Διαδίκτυο το εγχειρίδιο με τίτλο “Combating Fake News” 

HΕγχειρίδιο “Combating  

Fake News” 
E Βουλγαρία 
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Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του 

περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να 

αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

(«Καταπολεμώντας τις Ψευδείς Ειδήσεις»).  
Το έργο «Youth Work VS Fake News» υλοποιείται στο πλαίσιο 
του προγράμματος Erasmus+ και στοχεύει στη διερεύνηση της 
δύναμης και του ρόλου της νεολαίας στην αντιμετώπιση του 
προβλήματος των  fake news και στην ανάλυση του ρόλου και 
του αντικτύπου των μηνυμάτων των μέσων μαζικής 
ενημέρωσης. Απώτερος σκοπός του είναι να ενημερώσει 
τους/τις νέους/ες πόσο σημαντική είναι η φωνή τους για την 
κοινωνία και πώς μπορούν να γίνουν φορείς αλλαγής μέσω της 
εφαρμογής διαφόρων κοινωνικών, ψηφιακών και οικονομικών 
πολιτικών. 

Καινοτομία: Στόχος του εγχειριδίου “Combating Fake News” είναι να 
χρησιμεύσει ως εργαλείο για τους/τις επαγγελματίες που 
εργάζονται με και για νέους/ες προκειμένου να φιλτράρουν τις 
ειδήσεις που οι ίδιοι/ες ή οι συνάδελφοί τους διαβάζουν σε 
καθημερινή βάση. Δίνει απαντήσεις στο ερώτημα τι είναι τα fake 
news και πώς μπορούν να τα καταπολεμήσουν και να μάθουν 
για τα δικαιώματα και τα προνόμιά τους, όταν χρησιμοποιούν 
πηγές με υψηλό βαθμό αξιοπιστίας. 
 
Επίσης, παρουσιάζει συναφή και αποτελεσματικά εργαλεία που 
μπορούν να εφοδιάσουν τους/τις νέους/ες με γνώσεις που είναι 
απαραίτητες για να βελτιώσουν τη ζωή τους σε κοινωνικό, 
οικονομικό και ψηφιακό επίπεδο. Ακόμη, περιγράφει 
διαδικτυακά και δια ζώσης πειράματα με τα επακόλουθα 
αποτελέσματα και στατιστικά στοιχεία παρέχοντας 
περισσότερες πληροφορίες στους/στις επαγγελματίες που 
εργάζονται με και για νέους/ες σχετικά με τη σοβαρότητα και την 
επικαιρότητα του εν λόγω προβλήματος στις μέρες μας, 
προκειμένου να κατανοήσει η νεολαία πώς λειτουργεί ο 
σύγχρονος πολιτικός κόσμος. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 
εγχειρίδιο δημιουργήθηκε από τους/τις συμμετέχοντες/ουσες 
του εκπαιδευτικού προγράμματος και σχεδιάστηκε από την 
ομάδα των εκπαιδευτών/ριών. 

Αποτελεσματικότητα: Μετά την παρακολούθηση του κύκλου εκπαιδευτικών 
μαθημάτων “Youth Work VS Fake News”, οι 
συμμετέχοντες/ουσες βελτίωσαν τις ικανότητές τους σχετικά με 
πώς μπορούν να ενημερώνονται καλύτερα για τα δικαιώματά 
τους και έμαθαν ποιες ευκαιρίες είναι διαθέσιμες σε εθνικό και 
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ευρωπαϊκό επίπεδο.  
 
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των δια ζώσης πειραμάτων, οι 
νέοι/ες δεν είναι αρκετά εξοικειωμένοι/ες με όσα μπορεί να τους 
παρέχει η κυβέρνηση. Τα διαδικτυακά πειράματα έδειξαν ότι οι 
νέοι/ες είναι πιο πιθανό να μην γνωρίζουν τις ευκαιρίες από τις 
οποίες μπορούν να επωφεληθούν.  
 
Το εγχειρίδιο αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για τους/τις 
εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας, διότι μπορεί να τους/τις 
βοηθήσει να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους και να κατανοήσουν 
πόσο σημαντική είναι η έγκυρη ενημέρωση των νέων. 

Πιθανός Αντίκτυπος:  Ο αντίκτυπος που μπορεί να έχει το έργο έγκειται στο γεγονός 
ότι μπορεί να εφοδιάσει τους/τις επαγγελματίες που εργάζονται 
με και για νέους/ες με δημιουργικά εργαλεία, δραστηριότητες και 
μεθοδολογίες που αφορούν την παιδεία στα μέσα επικοινωνίας, 
τις ψηφιακές ικανότητες και την προώθηση των διαπολιτισμικών 
ικανοτήτων και ικανοτήτων κατανόησης της ποικιλομορφίας. Σε 
εθνικό επίπεδο, οι συμμετέχοντες/ουσες μπορούν να 
μοιραστούν την εμπειρία αντιμετώπισης των fake news. 
Παράλληλα, μπορούν να αναπτύξουν δεξιότητες ανάλυσης και 
αξιολόγησης της δύναμης και του αντικτύπου των εικόνων και 
των μηνυμάτων των μέσων ενημέρωσης και να είναι σε θέση να 
υλοποιήσουν και να διαδώσουν το περιεχόμενο του εγχειριδίου 
σε άλλους/ες επαγγελματίες που εργάζονται με και για νέους/ες. 

Επίπεδο Συμμετοχής: 19 νέοι από 6 ευρωπαϊκές χώρες συγκεντρώθηκαν για να 
ανταλλάξουν απόψεις που αφορούσαν θεωρητικές γνώσεις 
σχετικά με τα fake news. Κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού 
προγράμματος πραγματοποιήθηκε ένα πρακτικό πείραμα. Το 
επίπεδο συμμετοχής καθορίζεται μέσω της ενεργού συμμετοχής 
των νέων σε εκστρατείες για τα fake news και μέσω της 
ανταλλαγής εμπειριών. 

Επίπεδο Διαβούλευσης:  Οι συμμετέχοντες/ουσες απολαμβάνουν ισότιμη συμμετοχή 
στην πρωτοβουλία, ενώ λαμβάνονται υπόψη διάφορα σημεία 
και συζητήσεις που καταλήγουν σε κοινές αποφάσεις με βάση 
τα αποτελέσματα τους. Ο ανοιχτός διάλογος μεταξύ των νέων 
και της κοινωνίας έχει ενθαρρυνθεί επιτυγχάνοντας ένα ιδιαίτερα 
υψηλότερο επίπεδο αποδοχής.   
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Ανακεφαλαίωση – Γενική 
Αξιολόγηση 

Οι σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών 
κατέστησαν δυνατή μια άνευ προηγουμένου κλιμάκωση της 
παραγωγής, της κυκλοφορίας και της κατανάλωσης ψευδούς 
περιεχομένου μέσω του κυβερνοχώρου, γεγονός που είχε 
τεράστιο αντίκτυπο στην κοινωνία. Οι δράσεις του έργου 
συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της βιώσιμης 
ανάπτυξης παρέχοντας στους/στις νέους/ες τις γνώσεις, τις 
αξίες και τις δεξιότητες επικοινωνίας που απαιτούνται για την 
ολοκληρωμένη ανάπτυξή τους, δίνοντας τους έτσι τη 
δυνατότητα να κάνουν επιλογές για έναν υγιή τρόπο ζωής. Οι εν 
λόγω επιλογές και αποφάσεις μπορούν να προωθήσουν 
οικουμενικές αξίες, όπως ο σεβασμός και ο διάλογος, και την 
ανάπτυξη σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. 
 
Η κλίμακα του έργου θα μπορούσε να είναι πιο διαδεδομένη, 
προκειμένου να βελτιστοποιηθούν τα αποτελέσματα και να 
προσεγγίσουν μεγαλύτερο αριθμό ενδιαφερόμενων. 

Λογότυπο:  

 
 

Οργανισμός: Green Human City 

 

 

 

Project's coordinator:The content of this 

H MojGrad 

N Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 
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Επίπεδο: ΕΘΝΙΚΟ ✔ ΤΟΠΙΚΟ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 

Ομάδα-στόχος: Πολίτες του Δήμου των Σκοπίων 

Πλατφόρμα που 
χρησιμοποιήθηκε: 

Website + social media + εγχειρίδιο + newsletter 

Περιγραφή:  Η ανεξάρτητη πλατφόρμα MojGrad επιτρέπει τη συμμετοχή των 
πολιτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων στο Συμβούλιο του 
Δήμου των Σκοπίων. Πρόκειται για μία εικονική υποδομή που 
στόχο έχει την οικοδόμηση μίας αυθεντικής τοπικής κοινότητας 
μέσω της προώθησης μίας ριζοσπαστικής έννοιας της άμεσης 
δημοκρατίας σε τοπικό επίπεδο. Οι χρήστες της πλατφόρμας 
καλλιεργούν από κοινού το πνεύμα της κοινότητας του MojGrad 
μέσα από τη συλλογική ανάπτυξη πρακτικών λύσεων σε αστικές 
προκλήσεις, οι οποίες διέπονται από τις αρχές της οικολογίας, 
της βιώσιμης ανάπτυξης και της αλληλεγγύης. Το MojGrad είναι 
η ψηφιακή επέκταση του συνασπισμού των οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών Green Human City.  
Το MojGrad περιγράφεται ως ένα εργαλείο για τον 
εκδημοκρατισμό που βραχυπρόθεσμα στοχεύει να συμβάλει 
στην αδιάλειπτη επίλυση προβλημάτων, τον συνεχή έλεγχο και 
την εποπτεία της τοπικής κυβέρνησης από τους πολίτες και την 
αύξηση της διαφάνειας του έργου του Δήμου των Σκοπίων. 
Μακροπρόθεσμα, επιδιώκει την αποκατάσταση της λαϊκής 
κυριαρχίας σε τοπικό επίπεδο μέσω θεσμικών αλλαγών, οι 
οποίες θα οδηγήσουν σταδιακά στην παράδοση της διαχείρισης 
της πόλης στην κοινότητα και όχι στις ελίτ των πολιτικών 
κομμάτων. 

Καινοτομία: Από πλευράς κοινωνικής καινοτομίας, η πλατφόρμα MojGrad 
επιτρέπει σε κάθε χρήστη να εγείρει ένα συγκεκριμένο ζήτημα 
σε τοπικό επίπεδο και να προτείνει μία λύση. Οι προτάσεις θα 
πρέπει να σχετίζονται με τη βελτίωση της γενικής ευημερίας 
στον Δήμο των Σκοπίων και την αντιμετώπιση τοπικών 
προβλημάτων που απασχολούν τους πολίτες. Επίσης, θα 
πρέπει να είναι ηθικά και δεοντολογικά ορθές και να 
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συμβάλλουν στη διαμόρφωση μίας πιο ανθρώπινης, πιο 
πράσινης και πιο όμορφης πόλης.  
Όλες οι υποβληθείσες προτάσεις εξετάζονται και εγκρίνονται 
από τους/τις διαχειριστές/ριες προτού δημοσιευθούν, 
προκειμένου να αποφευχθεί η κακή χρήση της πλατφόρμας. Οι 
χρήστες έχουν την ευκαιρία να εκφράσουν τις απόψεις τους για 
καθένα από τα ζητήματα που τέθηκαν και για τις προτεινόμενες 
λύσεις σχολιάζοντας, καθώς και συμμετέχοντας σε ψηφοφορία. 
Η επιλογή της ψηφοφορίας δίνει στις προτάσεις μία διάσταση 
«δημόσιου ψηφίσματος», αντικαθιστώντας άλλους ιστότοπους 
που έχουν χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν για δημόσια 
ψηφίσματα.  
 
Ένα από τα κύρια πλεονεκτήματα της πλατφόρμας MojGrad 
είναι ότι ορισμένα από τα ιδρυτικά μέλη της είναι σύμβουλοι στο 
Δήμο των Σκοπίων, που σημαίνει ότι μπορούν να υποβάλλουν 
απευθείας τις προτάσεις των πολιτών στο Δημοτικό Συμβούλιο 
και να τις παρουσιάζουν κατά τη διάρκεια των συνελεύσεων. Με 
αυτό τον τρόπο, οι εν λόγω σύμβουλοι λειτουργούν ως 
«αγγελιοφόροι» της εκφρασμένης βούλησης των πολιτών στις 
συνελεύσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. 
Επομένως, η πλατφόρμα αποσκοπεί σε περαιτέρω συζητήσεις 
στη δημόσια σφαίρα και στην εξεύρεση λύσεων μέσω της 
αλληλεπίδρασης πολλών και διαφορετικών απόψεων. 
Επιπλέον, δημιουργεί έναν άμεσο σύνδεσμο μεταξύ των 
πολιτών των Σκοπίων και του Δημοτικού Συμβουλίου. 
Σε ό,τι αφορά την τεχνολογική καινοτομία, η πλατφόρμα είναι 
πολύ φιλική προς τον/τη χρήστη και εύκολη στην πλοήγηση. 

Αποτελεσματικότητα: Μέχρι τα μέσα Ιουνίου του 2021, οι πολίτες του Δήμου των 
Σκοπίων υπέβαλαν συνολικά 37 προτάσεις μέσω της 
πλατφόρμας MojGrad θίγοντας μία σειρά από ζητήματα 
υποδομών, περιβάλλοντος και πολιτισμού.  
Ο αριθμός των ψήφων που λαμβάνει κάθε πρόταση κυμαίνεται 
από 100 έως 1.000.  
Η πλατφόρμα έχει χρησιμοποιηθεί από πολίτες άλλων πόλεων, 
όπως η πόλη της Μπίτολα. H πρωτοβουλία τους για το κλείσιμο 
του τοπικού ζωολογικού κήπου λόγω των ανεπαρκών 
συνθηκών και της κακομεταχείρισης των ζώων, έχει 
συγκεντρώσει την υποστήριξη περισσότερων από 4.600 
χρηστών. Οι χρήστες είναι κυρίως νέοι/ες. Οι προτάσεις που 
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λαμβάνουν τις περισσότερες ψήφους κατατίθενται ενώπιον των 
αντίστοιχων δημοτικών συμβουλίων. 

Πιθανός Αντίκτυπος:  Στο Δημοτικό Συμβούλιο των Σκοπίων έχουν υποβληθεί  
συνολικά 7 προτάσεις. Δυστυχώς, καμία από αυτές τις 
προτάσεις δεν έχει εγκριθεί και δεν έχει διεκπεραιωθεί από το 
Δημοτικό Συμβούλιο των Σκοπίων. Σημειωτέον ότι έχει 
υποβληθεί 1 πρόταση στο Δημοτικό Συμβούλιο της Μπίτολα, η 
οποία βρίσκεται ακόμα υπό εξέταση. 
 
Εντούτοις, η πλατφόρμα έχει τονώσει τον τοπικό πολιτικό 
ακτιβισμό συμβάλλοντας στη δημιουργία μίας κουλτούρας 
συμμετοχής. Εκτός από αυτό, έχει ενισχύσει τις γνώσεις των 
πολιτών για τις δημοκρατικές διαδικασίες και τη λήψη 
αποφάσεων σε τοπικό επίπεδο και συνάμα έχει χρησιμεύσει ως 
δίαυλος για την ευαισθητοποίηση σε βασικά τοπικά 
προβλήματα. 

Επίπεδο Συμμετοχής: Η πλατφόρμα του MojGrad δίνει τη δυνατότητα σε όσους/ες το 
επιθυμούν να δημιουργήσουν προφίλ και να συμμετάσχουν 
ενεργά στον σχολιασμό και την ψηφοφορία των υφιστάμενων 
προτάσεων, καθώς και στην κατάρτιση νέων προτάσεων. Οι 
προτάσεις που έχουν ήδη υποβληθεί και οι συζητήσεις επ' 
αυτών είναι διαθέσιμες στο κοινό και δεν απαιτείται εγγραφή. 
Έτσι, μέσω αυτής της πλατφόρμας οι πολίτες μπορούν να 
ενημερωθούν για τα τρέχοντα προβλήματα στην τοπική τους 
κοινότητα και να προτείνουν λύσεις για την αντιμετώπισή τους, 
καθώς και να ανταλλάξουν μεταξύ τους απόψεις και ιδέες.  
 
Η ιστοσελίδα του MojGrad μπορεί να αυξήσει την 
ευαισθητοποίηση των χρηστών για τα ζητήματα της ψηφιακής 
συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στις δημοκρατικές 
διαδικασίες, καθώς και για τις προκλήσεις που απορρέουν από 
αυτές τις εξελίξεις. 

Επίπεδο Διαβούλευσης:  Όπως αναφέρθηκε, οι συζητήσεις σχετικά με σοβαρά ζητήματα 
της τοπικής κοινότητας βρίσκονται στο επίκεντρο της 
πλατφόρμας MojGrad. Οι βασικές  μέθοδοι που αφορούν τη 
διαβούλευση σχετίζονται με την έκθεση των 
συμμετεχόντων/ουσών σε διαφορετικές απόψεις για το ίδιο 
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θέμα. Οι διαδικτυακές συζητήσεις και λοιπές εκδηλώσεις είναι 
ανοιχτές σε όσους/ες επιθυμούν να συμμετάσχουν σε αυτές. 

Ανακεφαλαίωση – Γενική 
Αξιολόγηση 

Η πρωτοβουλία MojGrad αντιπροσωπεύει ένα κίνημα λαϊκής 
βάσης για την αντιμετώπιση τοπικών προβλημάτων μέσω της 
χρήσης κατάλληλων και φιλικών προς τον/τη χρήστη ψηφιακών 
εργαλείων. Η πλατφόρμα δίνει στους πολίτες την ευκαιρία να 
καταρτίσουν την πολιτική ατζέντα της δημοτικής αρχής.  
 
Η συμμετοχή των νέων σε αυτήν την πλατφόρμα μπορεί να 
ενισχυθεί, αν προωθηθεί περαιτέρω στα social media. Τέλος, η 
εν λόγω πρωτοβουλία θα μπορούσε να ωφεληθεί από μία εις 
βάθος αξιολόγηση των λόγων απόρριψης των προηγούμενων 
προτάσεων από τον Δήμο των Σκοπίων και με αυτό τον τρόπο, 
να ενημερώσει την ανάπτυξη μελλοντικών προτάσεων. 

Λογότυπο:  

 
 

Z Zelen Glas 

N Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 
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Οργανισμός: Kolektiv Z - Young Friends of the Earth Macedonia, σε 
συνεργασία με το SmartUp - Social Innovation Lab 

Επίπεδο: ✔ ΕΘΝΙΚΟ ΤΟΠΙΚΟ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 

Ομάδα-στόχος: Πολίτες της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας, νέοι/ες 

Πλατφόρμα που 
χρησιμοποιήθηκε: 

Website: www.zelenglas.mk 

Περιγραφή:  Το Zelen Glas είναι μία διαδικτυακή πλατφόρμα που στοχεύει 
στην ενδυνάμωση των ανθρώπων για διατομεακές 
µετασχηµατιστικές δράσεις που θα βελτιώσουν την ευημερία 
των τοπικών κοινοτήτων και όλου του κόσμου.  
Η εν λόγω πλατφόρμα προσφέρει ευκαιρίες για συλλογική 
σκέψη, σχεδιασμό, οργάνωση και ανάπτυξη τοπικών και 
περιφερειακών πρωτοβουλιών για ένα κοινωνικά δίκαιο και πιο 
φιλικό προς το περιβάλλον μέλλον. Οι χρήστες της πλατφόρμας 
μπορούν να μοιραστούν τις σκέψεις τους για το μέλλον 
συμπληρώνοντας μία φόρμα και να βρουν χρήσιμες 
πληροφορίες για τις τρέχουσες πρωτοβουλίες και δράσεις στην 
ενότητα «Δράσεις» του σχετικού ιστότοπου. Η πλατφόρμα 
αναπτύχθηκε από το Kolektiv Z - Young Friends of the Earth 
Macedonia σε συνεργασία με το SmartUp - Social Innovation 
Lab. 

Καινοτομία: Η βασική προσέγγιση αυτής της πλατφόρμας είναι διατομεακή, 
δηλαδή εξετάζει και αποτιμά τις διάφορες μορφές ανισότητας και 
συστημικής καταπίεσης, όταν εμφανίζονται συνδυαστικά με 
περίπλοκο και σωρευτικό τρόπο, προκειμένου οι πολίτες να 
κατανοήσουν και να δράσουν διεκδικώντας αλλαγή του 
συστήματος και κοινωνική δικαιοσύνη. Η διατομεακή 
προσέγγιση στη συγκρότηση κινημάτων βοηθά στην 
αντιμετώπιση κοινωνικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων 
μέσω της δημιουργίας μίας πλατφόρμας για κοινό οραματισμό 
και συλλογική μετασχηματιστική δράση.  
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Η πλατφόρμα στηρίχθηκε στην ανάγκη για ένα ισχυρό, ενωμένο 
μέτωπο με ριζοσπαστικό όραμα για το μέλλον, εδραιωμένο στην 
αλληλεγγύη, τη δικαιοσύνη και τη φροντίδα για τις κοινότητες και 
το περιβάλλον. Ως εκ τούτου, η εν λόγω πλατφόρμα στοχεύει να 
διευκολύνει τη δημιουργία μίας εθνικής Πράσινης Συμφωνίας, η 
οποία θα λειτουργήσει ως καταλύτης για την επίτευξη μίας 
δίκαιης και βιώσιμης κοινωνίας. 

Αποτελεσματικότητα: Μέχρι στιγμής, η πλατφόρμα Zelen Glas έχει διευκολύνει τη 
συλλογή περισσότερων από 100 οραμάτων για το μέλλον. Έχει 
συγκεντρώσει πάνω από 60 εγγεγραμμένους/ες ατομικούς/ές 
ακτιβιστές/ριες και πάνω από 40 οργανώσεις, ενώ ο 
Συνασπισμός για το Μέλλον (Coalition of the Future) αριθμεί 
περισσότερα από 200 μέλη. 

Πιθανός Αντίκτυπος:  Η διαδικασία συλλογής οραμάτων για το μέλλον ολοκληρώθηκε 
τον Ιούλιο του 2021 και οι τελικές πολιτικές βάσει των εν λόγω 
οραμάτων θα κοινοποιηθούν σε όλους τους σχετικούς 
κρατικούς φορείς και μη κυβερνητικές οργανώσεις, στα όργανα 
λήψης αποφάσεων και στο Κοινοβούλιο.  
 
Τα οράματα που κοινοποιήθηκαν μέσω της πλατφόρμας θα 
επικαιροποιήσουν την ανάπτυξη της Εθνικής Πράσινης 
Συμφωνίας, η οποία θα αποτελέσει με τη σειρά της μέρος της 
Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας που θα υποβληθεί στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στους βουλευτές του ΕΚ και στα 
όργανα της ΕΕ που εργάζονται για την Πράσινη Ατζέντα για τα 
Δυτικά Βαλκάνια, και τέλος, θα παρουσιαστεί στις συνομιλίες για 
το κλίμα του επόμενου έτους στο Ηνωμένο Βασίλειο. 

Επίπεδο Συμμετοχής: Οι χρήστες της πλατφόρμας μπορούν να υποβάλουν τα 
οράματα που έχουν για το μέλλον και να σχολιάσουν 
δημοσιευμένα άρθρα που αφορούν διάφορα περιβαλλοντικά 
προβλήματα. 

Επίπεδο Διαβούλευσης:  Αν και οι χρήστες της πλατφόρμας μπορούν να σχολιάσουν τα 
άρθρα που δημοσιεύονται, τα οράματα που υποβάλλονται για 
το μέλλον δεν δημοσιεύονται και έτσι δεν μπορούν ούτε να 
συζητηθούν ούτε να σχολιαστούν. 
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Ανακεφαλαίωση – Γενική 
Αξιολόγηση 

Η πλατφόρμα Zelen Glas δημιουργήθηκε λαμβάνοντας υπόψη 
την ανάγκη αύξησης του επιπέδου δημοκρατικής συμμετοχής 
του ευρέος κοινού, και ειδικότερα της νεολαίας, σε βασικά 
περιβαλλοντικά και άλλα αλληλοσυνδεόμενα ζητήματα. 
Δεδομένου ότι τα «οράματα για το μέλλον» που παρουσιάζονται 
μέσω της πλατφόρμας θα ληφθούν υπόψη κατά τη σύνταξη της 
εθνικής Πράσινης Συμφωνίας, η πλατφόρμα συμβάλλει στη 
δημιουργία άμεσων δεσμών μεταξύ των πολιτών και των 
φορέων χάραξης πολιτικής.  
 
Ωστόσο, θα μπορούσαν να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα για 
την αύξηση του επιπέδου των διαβουλεύσεων στην πλατφόρμα 
δημιουργώντας ευκαιρίες για συζητήσεις, οργανώνοντας 
διαδικτυακές εκδηλώσεις με ελεύθερη πρόσβαση για το ευρύ 
κοινό και συγκροτώντας ομάδες εργασίας στις οποίες οι νέοι/ες 
και οι επίδοξοι φορείς χάραξης πολιτικής θα μπορούσαν να 
ανταλλάξουν ιδέες και θέσεις πολιτικής. 

Λογότυπο:  

 
 

N Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας της 

Βόρειας Μακεδονίας (NYCM) 

N Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 
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Οργανισμός: Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας της Βόρειας Μακεδονίας (NYCM) 

Επίπεδο: ✔ ΕΘΝΙΚΟ ΤΟΠΙΚΟ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 

Ομάδα-στόχος: Νέοι/ες 

Πλατφόρμα που 
χρησιμοποιήθηκε: 

Website: www.nms.org.mk  

Περιγραφή:  Το Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας της Βόρειας Μακεδονίας 
(NYCM) είναι φορέας εκπροσώπησης των οργανώσεων 
νεολαίας στη χώρα. Συγκεντρώνει στους κόλπους του 51 
οργανώσεις, εκ των οποίων 17 οργανώσεις νεολαίας, 20 
οργανώσεις για τους/τις νέους/ες, 1 σωματείο νέων, 7 νεολαίες 
κομμάτων άλλων οργανώσεων και 6 συνεργαζόμενα μέλη, με 
σκοπό την προώθηση και την υπεράσπιση των δικαιωμάτων 
των νέων σε εθνικό επίπεδο. 
 
Τα μέλη του NYCM έχουν ποικιλόμορφα χαρακτηριστικά, αφού 
περιλαμβάνουν οργανισμούς που εργάζονται σε εθνικό και 
περιφερειακό επίπεδο, αγροτικές και αστικές περιοχές, 
φοιτητικές οργανώσεις, παραρτήματα διεθνών οργανισμών και 
άλλους τύπους οργανισμών. Για την επίτευξη των στόχων του, 
το NYCM εκπροσωπεί τα συμφέροντα των νέων της 
Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας, ανεξάρτητα από την 
κοινωνική και οικονομική τους κατάσταση, το φύλο, τη φυλή, το 
εθνοτικό και πολιτισμικό υπόβαθρο, τις πολιτικές και 
θρησκευτικές πεποιθήσεις, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, 
την ταυτότητα φύλου ή οποιοδήποτε άλλο χαρακτηριστικό που 
συνιστά λόγο διάκρισης. 
 
Από τις 29 Νοεμβρίου 2015, το NYCM είναι μέρος της 
ευρωπαϊκής οικογένειας των οργανώσεων νεολαίας που 
ονομάζεται Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας (EYF). 

Καινοτομία: Το  NYCM προσπαθεί να πετύχει τους στόχους του με 
ποικίλους τρόπους, όπως για παράδειγμα ενθαρρύνοντας τις 

http://www.nms.org.mk/
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διαδικασίες για την προσαρμογή κατάλληλων πολιτικών που 
παρέχουν κοινωνική και προσωπική ανάπτυξη των νέων και 
διοργανώνοντας εκστρατείες και δράσεις για την 
ευαισθητοποίηση του κοινού σε τομείς που είναι σημαντικοί για 
τη νεολαία. Επιπλέον, προσφέρει υπεράσπιση και δράση προς 
όφελος των συμφερόντων των νέων και των οργανώσεων 
νεολαίας μέσω της εκπροσώπησής τους ενώπιον των θεσμικών 
οργάνων. Παράλληλα, διεξάγει προγράμματα ανάπτυξης 
ικανοτήτων για οργανώσεις-μέλη και νέους/ες, συναντήσεις, 
διαβουλεύσεις, σεμινάρια και άλλες μορφές εκπαιδευτικών 
δραστηριοτήτων στον τομέα της πολιτικής για τη νεολαία. Τέλος, 
φιλοδοξεί να βελτιώσει τη θέση των νέων στην κοινωνία 
προωθώντας και ενισχύοντας έμπρακτα τη συμμετοχή των 
νέων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, τον νεανικό ακτιβισμό, 
την ενημέρωση και την ενεργό συμμετοχή τους στα κοινά. 

Αποτελεσματικότητα: Το NYCM περιλαμβάνει 51 οργανώσεις-μέλη μεταξύ των 
οποίων οργανώσεις νεολαίας, οργανώσεις για τους/τις νέους/ες, 
σωματεία νέων, νεολαίες κομμάτων άλλων οργανώσεων και 
συνεργαζόμενα μέλη, που εκπροσωπούν διάφορους φορείς 
στον τομέα της νεολαίας, αλλά και νέους/ες με διαφορετικά 
υπόβαθρα. Έχει σημαντική συμμετοχή στις πλατφόρμες των 
μέσων κοινωνικής δικτύωσης, καθώς η σελίδα του στο 
Facebook συγκεντρώνει πάνω από 12.000  followers, στο 
Instagram πάνω από 800 followers και στο LinkedIn 
τουλάχιστον 150 followers. 

Πιθανός Αντίκτυπος:  Το NYCM δίνει τη δυνατότητα στις οργανώσεις νεολαίας να 
συμμετέχουν αποτελεσματικά στη λήψη αποφάσεων και στη 
δημιουργία πολιτικής σε εθνικό επίπεδο. Επιπρόσθετα, τα έργα 
του εστιάζουν σε διαφόρους τομείς ενδιαφέροντος των νέων, 
όπως η επαγγελματική ανάπτυξη και η οικονομική ανεξαρτησία 
μέσω ενός βιώσιμου συστήματος ενδυνάμωσης δεξιοτήτων και 
ικανοτήτων προσαρμοσμένου στις ανάγκες της αγοράς 
εργασίας. Πέραν αυτού, επικεντρώνονται στην ενίσχυση των 
επιχειρηματικών ευκαιριών και των προοπτικών απασχόλησης 
των νέων, δίνοντάς τους με αυτό τον τρόπο την ευκαιρία να 
συμμετέχουν στη δημόσια ζωή και στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων για θέματα που επηρεάζουν τη ζωή, τις κοινότητες 
και την κοινωνία της χώρας γενικά. 



 

121 

 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του 

περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να 

αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

Επίπεδο Συμμετοχής: Το NYCM, όντας ο μεγαλύτερος φορέας εκπροσώπησης της 
νεολαίας στη χώρα, έχει συμπεριληφθεί στις ομάδες εργασίας 
για την ανάπτυξη νομοθεσίας σχετικά με τη νεολαία,  εθνικών 
εγγράφων στρατηγικής, διαδικασιών χάραξης πολιτικής και 
υλοποίησης προγραμμάτων που σχετίζονται με τη συμμετοχή 
και την απασχόληση των νέων, καθώς και με την ενασχόλησή 
τους με την πολιτική και τον ακτιβισμό. 

Επίπεδο Διαβούλευσης:  Το NYCM διοργανώνει συχνές διαδικτυακές και δια ζώσης 
εκδηλώσεις στις οποίες οι νέοι/ες μπορούν να συζητήσουν 
ενεργά για ένα θέμα, να παρουσιάσουν τις απόψεις τους και να 
ανταλλάξουν μεταξύ τους γνώσεις, ιδέες και πεποιθήσεις. Μέσω 
αυτής της μεθόδου διαβούλευσης, τα άτομα, καθώς και οι 
εκπρόσωποι των οργανώσεων, έχουν την ευκαιρία να 
διδαχθούν ο/η/το ένας/μία/ένα από τον/την/το άλλο/η/ο, να 
συζητήσουν φλέγοντα ζητήματα, να ακούσουν τις απόψεις των 
βασικών πολιτικών παραγόντων και να τους/τις αμφισβητήσουν 
άμεσα.  
 
Συνήθως, το βασικό μέσο για τη συγκέντρωση ατόμων με 
σκοπό τη διαβούλευση είναι οι διαδικτυακές εκδηλώσεις και τα 
webinars, στη διάρκεια των οποίων οι συμμετέχοντες/ουσες 
μπορούν να συζητήσουν μεταξύ τους τις ιδέες, τις πεποιθήσεις, 
και τις γνώσεις τους για ζητήματα που αφορούν την ψηφιακή 
συμμετοχή στα κοινωνικά δρώμενα. Tα εν λόγω webinars 
πραγματοποιούνται συχνά και έχουν διαφορετικό θέμα κάθε 
φορά συζητώντας κατά βάση τις παραμέτρους του Διαδικτύου 
και τις προκλήσεις που θέτει στα ανθρώπινα δικαιώματα και τη 
δημοκρατική συμμετοχή. 
 
Ακόμη, το NYCM συντάσσει εκθέσεις χωρών, όπου 
παρουσιάζονται και αναλύονται διαφορετικές λύσεις πολιτικής, 
τις οποίες ο φορέας, καθώς και άλλοι/ες συμμετέχοντες/ουσες 
μπορούν να μελετήσουν διεξοδικά και να αναδείξουν διάφορα 
σημαντικά ζητήματα σε υψηλό επίπεδο. Οι εκθέσεις αυτές 
κοινοποιούνται στα σχετικά θεσμικά όργανα πολιτικής και έχουν 
ως στόχο να επηρεάσουν την πολιτική μέσω της έρευνας. 

Ανακεφαλαίωση – Γενική 
Αξιολόγηση 

Το Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας της Δημοκρατίας της Βόρειας 
Μακεδονίας, ως συμπεριληπτικός οργανισμός, παρουσιάζει μία 
μοναδική ευκαιρία συγκέντρωσης οργανώσεων νεολαίας, οι 
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οποίες αν και εργάζονται σε διαφορετικούς τομείς, ασχολούνται 
με την αντιμετώπιση ορισμένων από τα πιο μεγάλα προβλήματα 
που επηρεάζουν τη ζωή των νέων της χώρας. Τέλος, διαθέτει 
μία σταθερή εσωτερική δομή διαχείρισης και οργάνωσης τόσο 
δια ζώσης όσο και διαδικτυακών εκδηλώσεων με επίκεντρο 
διαφορετικούς τομείς ενδιαφέροντος των νέων αυξάνοντας με 
αυτό τον τρόπο, τη συμμετοχή τους στην ηλεκτρονική 
δημοκρατία και διατηρώντας ένα υψηλό επίπεδο διαβούλευσης. 

Λογότυπο: 

 

Οργανισμός: Fоundation Open Society -  Δημοκρατία της Βόρειας 
Μακεδονίας· Reactor - Research in Action· Center for Civil 
Communications και Eurothink -  Center for European 
Strategies 

Επίπεδο: ✔ ΕΘΝΙΚΟ ΤΟΠΙΚΟ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ✔ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 

N CSO Dialogue – Platform for 

structural participation in EU 

integration 
N Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 
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Ομάδα-στόχος: Οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, 
συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων νεολαίας 

Πλατφόρμα που 
χρησιμοποιήθηκε: 

Website (www.dijalogkoneu.mk),  Facebook, Instagram, 
LinkedIn, Twitter  

Περιγραφή:  Το έργο CSO Dialogue - Platform for Structural Participation in 
EU Integrations φιλοδοξεί να διευκολύνει την ουσιαστική και 
δομημένη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στο να 
επηρεάσει τις βασικές τομεακές μεταρρυθμίσεις στη διαδικασία 
προσχώρησης της χώρας στην ΕΕ. 
 
Η υλοποίηση του έργου ξεκίνησε την 1.4.2019 και θα 
ολοκληρωθεί στις 31.3.2022. Ειδικότερα, το έργο επιδιώκει να 
πετύχει τους ακόλουθους τρεις στόχους: 
 
1. Δημιουργία πλατφόρμας που θα διαρθρώνει τη συμμετοχή 
των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στις 
διαβουλεύσεις και στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με 
την προσχώρηση της χώρας στην ΕΕ· 
 
Το έργο θα δημιουργήσει μία πλατφόρμα για τη διαρθρωτική 
συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών σε θεσμικούς 
μηχανισμούς διαβούλευσης, αυξάνοντας έτσι τη διαθεσιμότητα 
πληροφοριών και τη συμμετοχή στη χάραξη πολιτικής που 
σχετίζεται με τη διαδικασία προσχώρησης στην ΕΕ. 
 
2. Ενίσχυση των επίσημων μηχανισμών διαβούλευσης με την 
κοινωνία των πολιτών· 

Παράλληλα, το έργο στοχεύει στην αύξηση του αντικτύπου της 
κοινωνίας των πολιτών στις τομεακές μεταρρυθμίσεις στη 
διαδικασία προσχώρησης στην ΕΕ και θα ασχοληθεί με όλους 
τους θεσμικούς μηχανισμούς διαβούλευσης μεταξύ της 
κυβέρνησης και της κοινωνίας των πολιτών. 

3. Αύξηση του αντικτύπου της κοινωνίας των πολιτών στην 
προσχώρηση της χώρας στην ΕΕ. 
 
Τέλος, το έργο επιχειρεί να αυξήσει τον αντίκτυπο της κοινωνίας 
των πολιτών στις πολιτικές που σχετίζονται με τη διαδικασία 

http://www.dijalogkoneu.mk/
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προσχώρησης στην ΕΕ μέσω τεκμηριωμένης δημιουργίας 
πολιτικής, ανάπτυξης εγγράφων πολιτικής (εκθέσεις σκιώδη 
εισηγητή, συνόψεις πολιτικής, δηλώσεις θέσεων) σε 
νευραλγικούς τομείς και πολιτικών μεταρρύθμισης στο πλαίσιο 
της διαδικασίας ένταξης στην ΕΕ. 

Καινοτομία: Το έργο υλοποιείται μέσω διαφόρων ομάδων 
παρεμβάσεων/δράσεων του έργου που περιλαμβάνουν: 
σχεδιασμό μίας λειτουργικής διαδικτυακής πλατφόρμας ως 
κεντρικό σημείο διάδοσης πληροφοριών για τις οργανώσεις και 
τα θεσμικά όργανα της κοινωνίας των πολιτών· διεξαγωγή 
έρευνας για τη μέτρηση της εμπλοκής και της συμμετοχής της 
κοινωνίας των πολιτών· διοργάνωση εκδηλώσεων και 
δημόσιων διαβουλεύσεων· παρακολούθηση του έργου των 
τομεακών ομάδων εργασίας με την ανάπτυξη αναλύσεων και 
εκθέσεων· σχεδιασμό οπτικών γραφημάτων με τα βασικά 
συμπεράσματα των εργασιών των τομεακών ομάδων εργασίας, 
προκειμένου να βελτιωθεί η διάδοση πληροφοριών στους 
πολίτες σχετικά με τη διαδικασία αυτή· παραγωγή υλικού βίντεο, 
εκπαιδευτικών βίντεο, βίντεο οδηγιών κτλ.· σύνταξη δήλωσης 
σχετικά με τη διαφάνεια της διαδικασίας των 
διαπραγματεύσεων· ζωντανή μετάδοση των συνεδριάσεων του 
Συμβουλίου Συνεργασίας με την κυβέρνηση της Δημοκρατίας 
της Βόρειας Μακεδονίας και την Κοινωνία των Πολιτών· και 
διοργάνωση ετήσιων συνεδρίων σχετικά με το θέμα της 
συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών στη χάραξη και την 
εφαρμογή τομεακής πολιτικής. 

Αποτελεσματικότητα: Προς το παρόν, έχουν εγγραφεί στην πλατφόρμα πάνω από 
290 οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που ασχολούνται 
με διαφορετικούς τομείς. Με την εγγραφή, οι οργανώσεις 
αποκτούν πρόσβαση στις πλέον ενημερωμένες πληροφορίες 
σχετικά με τις ομάδες διαπραγμάτευσης, τις τομεακές ομάδες 
εργασίας και το Συμβούλιο Ανάπτυξης και Συνεργασίας της 
Κοινωνίας των Πολιτών. 

Πιθανός Αντίκτυπος:  Η υλοποίηση των δράσεων του έργου αναμένεται να αυξήσει το 
εύρος των διαθέσιμων και συναφών πληροφοριών προς τους 
πολίτες σχετικά με τη διαδικασία προσχώρησης της χώρας στην 
ΕΕ, αλλά και να εξασφαλίσει καλύτερη διάδοση των 
πληροφοριών και αυξημένη συμμετοχή της κοινωνίας των 
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πολιτών στη δημιουργία πολιτικής. Ειδικότερα, οι δράσεις του 
έργου θα δημιουργήσουν έναν επίσημο μηχανισμό για τη 
δικτύωση της κοινωνίας των πολιτών, αυξημένη διαφάνεια των 
θεσμικών οργάνων στη διαδικασία ένταξης στην ΕΕ και ενεργό 
συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στη λήψη αποφάσεων 
που θα ενισχύσει τον αντίκτυπό της στις πολιτικές. 

Επίπεδο Συμμετοχής: Οι οργανώσεις που εγγράφονται στην πλατφόρμα έχουν την 
ευκαιρία να συμμετάσχουν σε διαβουλεύσεις, εργαστήρια, 
συνέδρια, δημόσια φόρουμ και λοιπές δραστηριότητες που 
συνδέονται άμεσα με την προσχώρηση στην ΕΕ και τη 
δημιουργία τομεακών πολιτικών και δραστηριοτήτων που 
συνδέονται άμεσα με αυτή. 

Επίπεδο Διαβούλευσης:  Η πλατφόρμα περιλαμβάνει διάφορες τομεακές ομάδες 
εργασίας στους ακόλουθους τομείς πολιτικής: γεωργία και 
αγροτική ανάπτυξη· ανταγωνιστικότητα και καινοτομία· 
περιβάλλον και κλιματική αλλαγή· εκπαίδευση, απασχόληση και 
κοινωνική πολιτική· υγεία· εσωτερικές υποθέσεις· δικαιοσύνη· 
μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης· διαχείριση δημόσιων 
οικονομικών· περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη· ένταξη και 
μεταφορά των Ρομά. Κάθε τομεακή ομάδα εργασίας αποτελείται 
από οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που 
δραστηριοποιούνται στον αντίστοιχο τομέα, δημόσιες αρχές και 
λοιπούς σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς. Κάθε τομεακή 
ομάδα εργασίας πραγματοποιεί διαδικτυακές συναντήσεις με 
δημόσια συζήτηση για θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος. 

Ανακεφαλαίωση – Γενική 
Αξιολόγηση 

Το έργο CSO Dialogue - Platform for Structural Participation in 
EU Integrations επιτρέπει την ουσιαστική και δομημένη 
συμμετοχή μίας ποικιλόμορφης κοινωνίας των πολιτών σε 
βασικές τομεακές μεταρρυθμίσεις στη διαδικασία 
προσχώρησης της χώρας στην ΕΕ. Η πλατφόρμα συγκεντρώνει 
έναν εντυπωσιακό αριθμό οργανώσεων της κοινωνίας των 
πολιτών που μπορούν να συμβάλουν με την εμπειρία τους στην 
ανταλλαγή γνώσεων και συνάμα αναπτύσσει άμεσες 
επικοινωνιακές διασυνδέσεις με κυβερνητικούς θεσμούς και 
λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη. Σε μετέπειτα στάδιο, οι εταίροι θα 
μπορούσαν να εξετάσουν προσεγγίσεις για τη διασφάλιση της 
βιωσιμότητας πέραν της αρχικής περιόδου χρηματοδότησης 
του έργου. 
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Λογότυπο: 

 

Οργανισμός: Cooperation and Development Institute, National Youth 
Congress of Albania, National Youth Council of North 
Macedonia, National Youth Council of Serbia, High School 
Students Union of Montenegro, Central Youth Action Council of 
Kosovo and Bosnia and Herzegovina Association for United 
Nations 

Επίπεδο:  ΕΘΝΙΚΟ ΤΟΠΙΚΟ 

✔ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 

Ομάδα-στόχος: Νέοι/ες από κράτη των δυτικών Βαλκανίων 

Πλατφόρμα που 
χρησιμοποιήθηκε: 

Website, Facebook, Instagram 

Περιγραφή:  Το Western Balkans Youth Cooperation Platform (WBYCP) 
είναι μία πλατφόρμα λαϊκής βάσης της νεολαίας που υλοποιείται 
από το Cooperation and Development Institute (CDI), σε 
συνεργασία με τις κεντρικές οργανώσεις νεολαίας 6 χωρών των 

   Western Balkans Youth  

Cooperation Platform  

Δυτικά Βαλκάνια 
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Δυτικών Βαλκανίων - National Youth Congress of Albania, 
National Youth Council of North Macedonia, National Youth 
Council of Serbia, High School Students Union of Montenegro, 
Central Youth Action Council of Kosovo and Bosnia and 
Herzegovina Association for United Nations, και με την 
υποστήριξη του Hanns Seidel Foundation. 
 
Το WBYCP, έχοντας ως  στόχο την προώθηση της 
συνδεσιμότητας της νεολαίας στα Βαλκάνια, προσφέρει έναν 
μοναδικό και προσαρμοσμένο χώρο στους/στις νέους/ες της 
περιοχής, στον οποίο συναντώνται, σχεδιάζουν, οργανώνουν, 
υλοποιούν και στηρίζουν τις δράσεις τους.  
Στην εν λόγω πλατφόρμα, οι νέοι/ες μπορούν να βρουν 
εταίρους για κοινές δραστηριότητες, να σχεδιάσουν και να 
υλοποιήσουν κοινές πρωτοβουλίες, να ανταλλάξουν ιδέες, να 
συμβουλευτούν μία βιβλιοθήκη νέων και να δημιουργήσουν και 
να υλοποιήσουν δράσεις προβολής και άσκησης πίεσης. Το 
WBYCP έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί ως κέντρο πηγών για 
τη νεολαία στα Δυτικά Βαλκάνια. Προσφέρει επίσης ένα ευρύ 
φάσμα υφιστάμενων πρωτοβουλιών, εθνικών, περιφερειακών 
και υποστηριζόμενων από την ΕΕ, οι οποίες απευθύνονται στη  
στη νεολαία και καλύπτουν τα Δυτικά Βαλκάνια. 

Καινοτομία: Η πλατφόρμα παρέχει τις εξής λειτουργίες: (α) αποθετήριο 
οργανώσεων - οργανώσεις νεολαίας, κινήματα, άτυπες ομάδες, 
νέοι/ες ερευνητές/ριες κλπ., οι οποίοι/ες μπορούν να 
καταχωρίζουν το προφίλ τους και να προωθούν τις δράσεις 
τους· (β) αναζήτηση συνεργατών/ιδών: όλοι οι χρήστες της 
πλατφόρμας που χρειάζεται να βρουν επαφές σε μία από τις 
χώρες των Δυτικών Βαλκανίων για το επόμενο έργο τους, 
μπορούν να χρησιμοποιήσουν φίλτρα για να βρουν τον/την 
κατάλληλο/η συνεργάτη/ιδα με τον/την οποίο/α θα υλοποιήσουν 
την ιδέα τους· (γ) χώρος ιδεών: οι χρήστες μπορούν να 
συμβουλεύονται όλες τις ιδέες έργων που έχουν υποβληθεί στο 
παρελθόν από τα μέλη της πλατφόρμας· και (δ) Κέντρο 
Πληροφόρησης για τις επερχόμενες δραστηριότητες στον τομέα 
της νεολαίας. 

Αποτελεσματικότητα: Το WBYCP δημιουργήθηκε το 2017 με σκοπό να συνδέσει και 
να ενδυναμώσει τις οργανώσεις νεολαίας στα έξι κράτη των 
Δυτικών Βαλκανίων. Κατά τη διάρκεια των πέντε ετών 
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λειτουργίας του, ανέπτυξε την πρώτη δομή συνεργασίας των 
νέων από τη βάση προς την κορυφή, παρείχε μία πλατφόρμα 
επικοινωνίας και συντονισμού και ενδυνάμωσε τη νεολαία των 
Δυτικών Βαλκανίων με στόχο την προσέγγιση και τη συμμετοχή 
τους στη διαδικασία χάραξης περιφερειακής πολιτικής. Αριθμεί 
περισσότερους/ες από 300 Φίλους/ες Νέων στην περιοχή των 
Δυτικών Βαλκανίων. Σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή στις 
πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, η σελίδα τους στο 
Facebook συγκεντρώνει πάνω από 3.000  followers, ενώ η 
σελίδα τους στο Instagram πάνω από 550 followers. 

Πιθανός Αντίκτυπος:  Η πλατφόρμα WBYCP και οι εταίροι της συμμετέχουν ενεργά 
στην παρακολούθηση των πολιτικών που αφορούν τη νεολαία, 
καθώς και στην παρουσίαση της προοπτικής της νεολαίας στην 
ανάπτυξη νέων πολιτικών. Καθ' όλη τη διάρκεια των εργασιών 
τους αποσκοπούν στο να ανοίξουν το δρόμο και να 
δημιουργήσουν το περιβάλλον στον οποίο τα έργα της 
αναπτυξιακής ατζέντας της ΕΕ για την περιοχή θα σχεδιάζονται 
και θα παρακολουθούνται από τους/τις νέους/ες. Επιπλέον, το 
WBYCP παρέχει ποικίλες ευκαιρίες ανάπτυξης ικανοτήτων για 
τις οργανώσεις νεολαίας και τον ρόλο τους στις διαδικασίες 
λήψης αποφάσεων. 

Επίπεδο Συμμετοχής: Το WBYCP προωθεί ένα μοντέλο περιφερειακής συνεργασίας 
από τη βάση προς την κορυφή συμβάλλοντας ενεργά στην 
προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των οργανώσεων νεολαίας 
στα Δυτικά Βαλκάνια και στην επικοινωνία τους με τους 
πολιτικούς φορείς λήψης αποφάσεων σε εθνικό, περιφερειακό 
και ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Επίπεδο Διαβούλευσης:  Το επίπεδο διαβούλευσης στο WBYCP είναι υψηλό, καθώς 
συνασπίζει οργανώσεις νέων από 6 χώρες των Δυτικών 
Βαλκανίων – Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, Αλβανία, 
Κόσοβο, Σερβία, Μαυροβούνιο και Βοσνία και Ερζεγοβίνη, 
προκειμένου να συζητήσουν και να προτείνουν λύσεις σε 
ορισμένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι/ες της 
περιοχής. Όπως προαναφέρθηκε, πάνω από 100 οργανώσεις 
νεολαίας συμμετέχουν σε αυτή τη διαβούλευση και υπεράσπιση 
των συμφερόντων των νέων παρουσιάζοντας τις απόψεις, τις 
σκέψεις και τις ιδέες τους για το πώς μπορούν να συμβάλουν σε 
πρακτικό επίπεδο στην επίλυση των προβλημάτων της 
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νεολαίας. Οι εν λόγω διαβουλεύσεις πραγματοποιούνται κατά 
τη διάρκεια των συναντήσεων των οργανώσεων μελών του 
WBYCP, άλλων εκδηλώσεων που αφορούν ευρύτερα 
ακροατήρια και συνεδριάσεων εμπλεκόμενων φορέων, στις 
οποίες κοινοποιούνται και συζητούνται απόψεις για βασικά 
θέματα πολιτικής. 

Ανακεφαλαίωση – Γενική 
Αξιολόγηση 

Το WBYCP συνδέει με επιτυχία οργανώσεις νέων από τα Δυτικά 
Βαλκάνια και ενισχύει τη μεταξύ τους συνεργασία, εγείρει 
συζητήσεις για προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι/ες της 
περιοχής και υπερασπίζεται πολιτικές που αφορούν τη νεολαία. 
Η δομή συνεργασίας από τη βάση προς την κορυφή διασφαλίζει 
ότι αυτή η πρωτοβουλία καθοδηγείται πράγματι από τους/τις 
νέους/ες και επομένως, ενημερώνεται για τις ανάγκες και τις 
προτεραιότητες τους.    
Σε μετέπειτα στάδιο, οι εταίροι θα ήταν ωφέλιμο να διανέμουν 
στους/στις χρήστες ερωτηματολόγια αξιολόγησης του 
περιεχομένου της πλατφόρμας, όπου θα μπορούσαν να 
προτείνουν τρόπους βελτίωσης του υφιστάμενου μοντέλου, 
καθώς και να ενισχύσουν τη συμμετοχή των χρηστών στα social 
media για να πετύχουν μεγαλύτερη προβολή του έργου τους. 
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5. Συμπέρασμα 

Κατά τη διάρκεια της έρευνας που διενεργήσαμε, αναλύσαμε 25 διαφορετικές πρωτοβουλίες σε 

όλη την Ευρώπη για την αύξηση της συμμετοχής των Ευρωπαίων πολιτών αποδίδοντας 

ιδιαίτερη έμφαση στους/στις νέους/ες. Για λόγους ευελιξίας, αποφασίσαμε να συμπεριλάβουμε 

εργαλεία ή πλατφόρμες που επιτρέπουν τη συμμετοχή των πολιτών και πρωτοβουλίες που 

χρησιμοποιούν μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή άλλα μέσα ψηφιακής επικοινωνίας για την 

εξυπηρέτηση των σκοπών τους. Αν και η ηλεκτρονική συμμετοχή δεν αποτελεί νέο φαινόμενο, 

η έρευνα έχει δείξει ότι σε όλες σχεδόν τις χώρες που μελετήσαμε (Αυστρία, Βουλγαρία, Ελλάδα, 

Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, Ισπανία), οι πρωτοβουλίες που έχουν τη δυνατότητα να 

προσεγγίσουν σημαντικό αριθμό ανθρώπων είναι ολιγάριθμες. 

Για τον προσδιορισμό του επιπέδου διανομής, ταξινομήσαμε τις πρωτοβουλίες με βάση την 

εφαρμογή τους σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο. Από τις είκοσι πέντε (25) 

πρωτοβουλίες, οι περισσότερες υλοποιούνται σε εθνικό επίπεδο (12), ακολουθούμενες από 

εννέα (9) πρωτοβουλίες που εφαρμοζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μόλις τρεις (3) υλοποιούνται 

σε τοπικό επίπεδο και μία (1) σε περιφερειακό επίπεδο. 
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Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του 

περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να 

αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

Οι πρωτοβουλίες τοπικού επιπέδου επικεντρώνονται και στις τρεις περιπτώσεις (δύο στην 

Αυστρία και μία στη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας) στη δυνατότητα των χρηστών να 

συμμετέχουν με εποικοδομητικό τρόπο στη βελτίωση της πόλης, της γειτονιάς ή του χωριού 

τους, να αναφέρουν πιθανές δυσλειτουργίες και να βοηθούν τις τοπικές αρχές να διοικούν την 

πόλη με καλύτερο τρόπο. 

Οι πρωτοβουλίες σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, στη συντριπτική τους πλειοψηφία (21 από 

τις 25 περιπτώσεις που ερευνήθηκαν), επικεντρώνονται σε ζητήματα που έχουν ως στόχο να 

παρακινήσουν τους (νέους) ανθρώπους να αναλάβουν πιο ενεργό ρόλο στην κοινωνία (Ενεργός 

Πολιτειότητα). Πολλές από αυτές δεν προσφέρουν απλά εργαλεία ή πλατφόρμες, αλλά 

υλοποιούν διάφορες δράσεις για την ενημέρωση των νέων σχετικά με τις δυνατότητες της ΕΕ. 

Το εύρος των δράσεων εκτείνεται από τις άτυπες συζητήσεις για θέματα της ΕΕ (Café con 

Europa, Ισπανία) και τις καινοτόμες πλατφόρμες συζήτησης (European Home Parliaments) έως 

τις πρωτοβουλίες που στηρίζονται σε έργα οργανώσεων νέων (για παράδειγμα, το Εθνικό 

Συμβούλιο Νεολαίας της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας ή της Ελλάδας).  

Αν και πολλές από αυτές τις πρωτοβουλίες επιχειρούν να χρησιμοποιήσουν καινοτόμους 

τρόπους για να προσεγγίσουν τα θέματα της Συμμετοχικής και Διαβουλευτικής Δημοκρατίας, η 

επιτυχία τους σε ό,τι αφορά την εφαρμογή των ιδεών σε συγκεκριμένα αποτελέσματα μέσω της 

συμμετοχής στις διαδικασίες πολιτικών αποφάσεων είναι περιορισμένη. Σε όλες τις χώρες αλλά 

και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, εξακολουθεί να παρατηρείται έλλειψη μίας δομημένης μορφής 

(ηλεκτρονικής) συμμετοχής, καθώς τα εργαλεία και τα στοιχεία των εννοιών της 

Συμμετοχικής/Διαβουλευτικής Δημοκρατίας δεν αποτελούν μέρος της διαδικασίας λήψης 

πολιτικών αποφάσεων.  

Με βάση όλα τα παραπάνω, εύλογα καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι απομένει ακόμη πολύς 

δρόμος για την επίτευξη του στόχου της ενεργού συμμετοχής των νέων στον δημοκρατικό βίο 

της ΕΕ. Οι νέοι/ες μπορούν να συνεισφέρουν αποφασιστικά στην κοινωνία και να 

διαμορφώσουν υγιέστερες δημοκρατίες. Πιο συγκεκριμένα, η ενεργός συμμετοχή των (νέων) 

πολιτών στις δημοκρατικές δομές θα ενισχύσει τη νομιμότητα, την αξιοπιστία και τη λειτουργία 

των δημοκρατικών συστημάτων επιφέροντας εν τέλει παγκόσμια αλλαγή και καινοτομία. Το 

τελευταίο καταδεικνύει γιατί είναι σημαντικό οι νέοι/ες να μπορούν να χρησιμοποιούν ψηφιακά 

εργαλεία και να εμπλέκονται σε διαδικασίες ηλεκτρονικής συμμετοχής. Οι ουσιαστικές 

δημοκρατίες έχουν ανάγκη και επιδιώκουν τη συμμετοχή των νέων. Για τον σκοπό αυτό, 

πρωταρχικός στόχος της παρούσας δέσμης εργαλείων είναι να βοηθήσει τους/τις νέους/ες και 

τις οργανώσεις νεολαίας να εντοπίζουν πρωτοβουλίες σύμφωνα με τις ανάγκες τους και να 

συμμετέχουν περισσότερο ενεργά στον δημοκρατικό βίο της ΕΕ. 


