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Ευρωπαϊκή 
Πρωτοβουλία Πολιτών 
Το εργαλείο σας για τη διαμόρφωση 
της ευρωπαϊκής πολιτικής

Τα κυριότερα στάδια 
μιας πρωτοβουλίας 
πολιτών 

 Προετοιμασία της πρωτοβουλίας και σύσταση 
μιας επιτροπής πολιτών

 Καταχώριση της πρωτοβουλίας από την 
Επιτροπή με παροχή δωρεάν μετάφρασης σε 
όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ Σε περίπτωση 
που οι προτάσεις εμπίπτουν (εν μέρει) εκτός του 
πεδίου των εξουσιών της Επιτροπής, παρέχεται 
επίσης στους διοργανωτές η δυνατότητα 
αναθεώρησης και μερικής καταχώρισης 

 Δημοσίευση στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής 
Πρωτοβουλίας Πολιτών

 Συγκέντρωση δηλώσεων υποστήριξης σε χαρτί 
ή/και επιγραμμικά

  Επαλήθευση των δηλώσεων υποστήριξης από 
τις εθνικές αρχές

 Υποβολή της πρωτοβουλίας στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή

  Συνάντηση με τους εκπροσώπους της 
Επιτροπής

 Δημόσια ακρόαση και αξιολόγηση της πολιτικής 
στήριξης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

 Επίσημη απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

 Συνέχεια που δίνει η Επιτροπή όσον αφορά τις 
προτεινόμενες δράσεις.

Λίγα λόγια για 
την Ευρωπαϊκή 
Πρωτοβουλία Πολιτών 
Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών σάς δίνει 
τη δυνατότητα να έχετε άμεση συμμετοχή στην 
ευρωπαϊκή δημοκρατική διαδικασία, καθώς μέσω 
αυτής μπορείτε να εκφράσετε δυναμικότερα την 
άποψή σας για τις πολιτικές της ΕΕ που επηρεά-
ζουν τη ζωή σας. 

Είναι μια διαδικασία μοναδική στο είδος της. 
Για πρώτη φορά ένα εργαλείο δίνει σε πολίτες 
από διάφορες χώρες της ΕΕ τη δυνατότητα να 
συνεργαστούν και να προτείνουν συγκεκριμένες 
νομικές αλλαγές για έναν κοινό σκοπό. Ως πολίτης 
της ΕΕ, μπορείτε είτε να συμμετάσχετε σε ομάδα 
διοργανωτών με σκοπό το ξεκίνημα μιας πρωτο-
βουλίας, είτε να υποστηρίξετε μια πρωτοβουλία 
που έχει ήδη ξεκινήσει. 

Για να ξεκινήσει μια πρωτοβουλία, χρειάζονται  
7 πολίτες της ΕΕ, που κατοικούν τουλάχιστον σε 7 
διαφορετικά κράτη μέλη, ηλικίας που παρέχει το 
δικαίωμα εκλογικής ψήφου. Μόλις μια πρωτοβου-
λία συγκεντρώσει 1 εκατομμύριο υπογραφές,  
η Επιτροπή αποφασίζει για τις ενέργειες στις 
οποίες προτίθεται να προβεί. 

Μια πρωτοβουλία πολιτών μπορεί να αφορά 
οποιονδήποτε από τους τομείς για τους οποίους η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αρμόδια να προτείνει 
νομοθεσία, όπως μεταξύ άλλων το περιβάλλον, 
η προστασία των καταναλωτών, η γεωργία, η 
αλιεία, η ενέργεια, οι μεταφορές ή το εμπόριο.

Περισσότερες πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία 
Πολιτών, καθώς και κατάλογο με τις πρωτοβουλίες που είναι 

ήδη ανοικτές για υποστήριξη, θα βρείτε στην ιστοσελίδα:  
europa.eu/citizens-initiative

#EUTakeTheInitiative
© Ευρωπαϊκή Ένωση, 2019

Η περαιτέρω χρήση επιτρέπεται εφόσον αναφέρεται η πηγή.
Η πολιτική περαιτέρω χρήσης εγγράφων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

διέπεται από την απόφαση 2011/833/ΕΕ (ΕΕ L 330 της 14.12.2011, σ. 39).
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Εξουσία για ανάληψη 
δράσης σχετικά με 
ζητήματα που σας 
ενδιαφέρουν
Έχετε ίσως μια ιδέα για τον τρόπο αντιμετώπισης 
ενός κοινωνικού ή περιβαλλοντικού προβλήματος 
που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, αλλά πιστεύετε 
ότι η φωνή σας δεν αρκεί για να γίνει κάτι; Αυτό 
ακριβώς το κενό έρχεται να καλύψει η Ευρωπαϊκή 
Πρωτοβουλία Πολιτών, καθώς σας δίνει τη δυνα-
τότητα να δραστηριοποιηθείτε για υποθέσεις που 
θεωρείτε ζωτικής σημασίας και να διατυπώσετε 
τις προτάσεις σας με πολύ συγκεκριμένο τρόπο. 

Χάρη στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών 
μπορείτε να επηρεάσετε την ευρωπαϊκή ατζέντα 
και να συμβάλετε στη θετική εξέλιξη ζητημάτων 
που σας ενδιαφέρουν. Το εργαλείο αυτό δίνει στη 
φωνή σας μεγαλύτερη ισχύ και σε σας την εξουσία 
να «πυροδοτήσετε» τη διαδικασία διαμόρφωσης 
πολιτικών της ΕΕ. 

Δημιουργία 
δικτύων και  
προώθηση της 
συζήτησης
Ως Ευρωπαίοι πολίτες μοιραζόμαστε κοινές αξίας 
και, ακόμη κι αν ζούμε σε διαφορετικές χώρες, 
μπορεί να μας απασχολούν τα ίδια ζητήματα. 
Μέσω της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών, 
μπορείτε να συνεργαστείτε με άλλα άτομα από 
άλλες χώρες της ΕΕ και να ενώσετε τις δυνάμεις 
σας για ένα ζήτημα που σας απασχολεί ιδιαίτερα, 
να προωθήσετε τη συζήτηση γύρω από αυτό και 
να δρομολογήσετε σχετικές μεταρρυθμίσεις. 

Δίνοντας τη δυνατότητα σε πολίτες από διαφορε-
τικές χώρες να συνεργαστούν και να ανταλλάξουν 
απόψεις, η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών 
είναι ένα από τα κυριότερα εργαλεία που προ-
σφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την ευρύτερη 
προώθηση της συμμετοχικής δημοκρατίας.

Απευθείας συνομιλία με 
τους ιθύνοντες
Μέσω της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών 
οι πολίτες διαφόρων χωρών της ΕΕ μπορούν από 
κοινού να επιστήσουν την προσοχή των ιθυνό-
ντων σε ορισμένα ζητήματα. 

Αν και η ανταλλαγή απόψεων είναι από μόνη 
της πολύ σημαντική, ο στόχος της Ευρωπαϊκής 
Πρωτοβουλίας Πολιτών είναι πιο συγκεκριμένος: 
απώτερος στόχος της διαδικασίας αυτής είναι να 
επηρεάσει τη διαμόρφωση διάφορων πολιτικών 
και να προωθήσει αλλαγές. Μόλις συγκεντρωθούν 
ένα εκατομμύριο υπογραφές, οι διοργανωτές υπο-
βάλλουν το αίτημά τους απευθείας, αρχικά στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στη συνέχεια δημόσια 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, διασφαλίζοντας ότι 
το μήνυμά τους διαδίδεται ευρέως και συζητείται 
με τους εκπροσώπους των οργάνων και άλλα 
ενδιαφερόμενα μέρη.

Με την έναρξη μιας πρωτοβουλίας δημιουργού-
νται δίκτυα ατόμων, σε περιφερειακό, εθνικό 
και ενωσιακό επίπεδο, τα οποία έχουν ως κοινό 
χαρακτηριστικό ότι ενδιαφέρονται έντονα για 
το ίδιο ζήτημα. Το γεγονός αυτό, με τη σειρά του 
αυξάνει την ευαισθητοποίηση και προωθεί τη 
συζήτηση, μεταξύ άλλων στα μέσα ενημέρωσης, 
καθώς το εκάστοτε ζήτημα ενσωματώνεται εκ των 
πραγμάτων στην πολιτική ατζέντα, ακόμη και σε 
περιπτώσεις που η πρωτοβουλία δεν καταλήγει 
στη θέσπιση νομοθεσίας από την ΕΕ. 
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Αν και η ανταλλαγή απόψεων είναι από μόνη 
της πολύ σημαντική, ο στόχος της Ευρωπαϊκής 
Πρωτοβουλίας Πολιτών είναι πιο συγκεκριμένος: 
απώτερος στόχος της διαδικασίας αυτής είναι να 
επηρεάσει τη διαμόρφωση διάφορων πολιτικών 
και να προωθήσει αλλαγές. Μόλις συγκεντρωθούν 
ένα εκατομμύριο υπογραφές, οι διοργανωτές υπο-
βάλλουν το αίτημά τους απευθείας, αρχικά στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στη συνέχεια δημόσια 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, διασφαλίζοντας ότι 
το μήνυμά τους διαδίδεται ευρέως και συζητείται 
με τους εκπροσώπους των οργάνων και άλλα 
ενδιαφερόμενα μέρη.

Με την έναρξη μιας πρωτοβουλίας δημιουργού-
νται δίκτυα ατόμων, σε περιφερειακό, εθνικό 
και ενωσιακό επίπεδο, τα οποία έχουν ως κοινό 
χαρακτηριστικό ότι ενδιαφέρονται έντονα για 
το ίδιο ζήτημα. Το γεγονός αυτό, με τη σειρά του 
αυξάνει την ευαισθητοποίηση και προωθεί τη 
συζήτηση, μεταξύ άλλων στα μέσα ενημέρωσης, 
καθώς το εκάστοτε ζήτημα ενσωματώνεται εκ των 
πραγμάτων στην πολιτική ατζέντα, ακόμη και σε 
περιπτώσεις που η πρωτοβουλία δεν καταλήγει 
στη θέσπιση νομοθεσίας από την ΕΕ. 
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ΠΆΡΤΕ ΤΗΝ 
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΊΆ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΝΩΣΉ

Ευρωπαϊκή 
Πρωτοβουλία Πολιτών 
Το εργαλείο σας για τη διαμόρφωση 
της ευρωπαϊκής πολιτικής

Τα κυριότερα στάδια 
μιας πρωτοβουλίας 
πολιτών 

 Προετοιμασία της πρωτοβουλίας και σύσταση 
μιας επιτροπής πολιτών

 Καταχώριση της πρωτοβουλίας από την 
Επιτροπή με παροχή δωρεάν μετάφρασης σε 
όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ Σε περίπτωση 
που οι προτάσεις εμπίπτουν (εν μέρει) εκτός του 
πεδίου των εξουσιών της Επιτροπής, παρέχεται 
επίσης στους διοργανωτές η δυνατότητα 
αναθεώρησης και μερικής καταχώρισης 

 Δημοσίευση στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής 
Πρωτοβουλίας Πολιτών

 Συγκέντρωση δηλώσεων υποστήριξης σε χαρτί 
ή/και επιγραμμικά

  Επαλήθευση των δηλώσεων υποστήριξης από 
τις εθνικές αρχές

 Υποβολή της πρωτοβουλίας στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή

  Συνάντηση με τους εκπροσώπους της 
Επιτροπής

 Δημόσια ακρόαση και αξιολόγηση της πολιτικής 
στήριξης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

 Επίσημη απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

 Συνέχεια που δίνει η Επιτροπή όσον αφορά τις 
προτεινόμενες δράσεις.

Λίγα λόγια για 
την Ευρωπαϊκή 
Πρωτοβουλία Πολιτών 
Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών σάς δίνει 
τη δυνατότητα να έχετε άμεση συμμετοχή στην 
ευρωπαϊκή δημοκρατική διαδικασία, καθώς μέσω 
αυτής μπορείτε να εκφράσετε δυναμικότερα την 
άποψή σας για τις πολιτικές της ΕΕ που επηρεά-
ζουν τη ζωή σας. 

Είναι μια διαδικασία μοναδική στο είδος της. 
Για πρώτη φορά ένα εργαλείο δίνει σε πολίτες 
από διάφορες χώρες της ΕΕ τη δυνατότητα να 
συνεργαστούν και να προτείνουν συγκεκριμένες 
νομικές αλλαγές για έναν κοινό σκοπό. Ως πολίτης 
της ΕΕ, μπορείτε είτε να συμμετάσχετε σε ομάδα 
διοργανωτών με σκοπό το ξεκίνημα μιας πρωτο-
βουλίας, είτε να υποστηρίξετε μια πρωτοβουλία 
που έχει ήδη ξεκινήσει. 

Για να ξεκινήσει μια πρωτοβουλία, χρειάζονται  
7 πολίτες της ΕΕ, που κατοικούν τουλάχιστον σε 7 
διαφορετικά κράτη μέλη, ηλικίας που παρέχει το 
δικαίωμα εκλογικής ψήφου. Μόλις μια πρωτοβου-
λία συγκεντρώσει 1 εκατομμύριο υπογραφές,  
η Επιτροπή αποφασίζει για τις ενέργειες στις 
οποίες προτίθεται να προβεί. 

Μια πρωτοβουλία πολιτών μπορεί να αφορά 
οποιονδήποτε από τους τομείς για τους οποίους η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αρμόδια να προτείνει 
νομοθεσία, όπως μεταξύ άλλων το περιβάλλον, 
η προστασία των καταναλωτών, η γεωργία, η 
αλιεία, η ενέργεια, οι μεταφορές ή το εμπόριο.

Περισσότερες πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία 
Πολιτών, καθώς και κατάλογο με τις πρωτοβουλίες που είναι 

ήδη ανοικτές για υποστήριξη, θα βρείτε στην ιστοσελίδα:  
europa.eu/citizens-initiative

#EUTakeTheInitiative
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