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«Το μέλλον είναι στα χέρια σου». Η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης αποτελεί μία πρωτοποριακή άσκηση, 
εστιασμένη στους πολίτες, από τη βάση προς την κορυφή. Οι Κύπριοι μπορούν, μέσω ψηφιακής πλατφόρμας,  να 
εκφράσουν τις απόψεις, τις ανησυχίες, αλλά και τις προσδοκίες τους από την ΕΕ. «Είναι η ευκαιρία σας να μιλήσετε, να 
πείτε σε τι είδους Ευρώπη θέλετε να ζήσετε, να συμβάλετε στη διαμόρφωση του μέλλοντός μας.» 
   
1. Πλατφόρμα Διάσκεψης  

 Ο κεντρικός κόμβος της Διάσκεψης που περιέχει όλα τα έγγραφα σχετικά με αυτήν, χρήσιμους οδηγούς για τη 
διοργάνωση εκδηλώσεων και τηλεφόρτωση ιδεών/αποτελεσμάτων, καθώς και τις εκδηλώσεις στην ΕΕ σε 
διαδραστικό χάρτη. Η πλατφόρμα είναι διαθέσιμη σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ και παρέχει αυτόματη 
μετάφραση σε όλες τις εν λόγω γλώσσες. Περιηγηθείτε στην πλατφόρμα και μάθετε πώς λειτουργεί: 
https://futureu.europa.eu/ 

 

 Δημιουργήστε λογαριασμό για να υποβάλετε ιδέες, να παρακολουθήσετε εκδηλώσεις, να διοργανώσετε δικές σας 
εκδηλώσεις και να τηλεφορτώσετε στην πλατφόρμα όλες τις πληροφορίες σχετικά με αυτές, παρέχοντας σχετικό 
σύνδεσμο, καθώς και τις ιδέες/τα αποτελέσματα  που προκύπτουν από αυτές.   
 

 Μιλήστε για αυτήν στο δίκτυο ενδιαφερόμενων/επηρεαζόμενων μερών που σχετίζονται με τα θέματα 
αρμοδιότητάς σας και προωθήστε τη χρήση της. 

 
2. Θεματολογία Διάσκεψης  

 Επιλέξτε το θέμα που σας ενδιαφέρει από τις εννέα συν μία θεματικές ενότητες (με υποενότητες) για υποβολή 
ιδεών και διοργάνωση εκδηλώσεων: 1) Κλιματική αλλαγή και περιβάλλον, 2) Υγεία, 3) Ισχυρότερη οικονομία, 
κοινωνική δικαιοσύνη και θέσεις εργασίας, 4) Η ΕΕ στον κόσμο, 5) Αξίες και δικαιώματα, κράτος δικαίου, ασφάλεια, 
6) Ψηφιακός μετασχηματισμός, 7) Ευρωπαϊκή δημοκρατία, 8) Μετανάστευση, 9) Εκπαίδευση, πολιτισμός, νεολαία 
και αθλητισμός, καθώς και ξεχωριστή ενότητα για Άλλες ιδέες. 
 

 Ακολουθήστε τους οδηγούς και τα βήματα και τις συμβουλές διοργάνωσης που προτείνονται σε αυτούς: 
https://futureu.europa.eu/pages/organiseanevent?locale=el  

 
3. Κανόνες και προϋποθέσεις διοργάνωσης εκδηλώσεων 
Κάθε διοργανωτής υποχρεούται να συμμορφώνεται με κανόνες και προϋποθέσεις που καταγράφονται στην 
πλατφόρμα και συγκεκριμένα με το Χάρτη της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης, ο οποίος καθορίζει τις αρχές και 
τις αξίες που διέπουν τις συνεισφορές στην πλατφόρμα. Δημοσιεύοντας μια συνεισφορά, συμφωνείτε να τηρείτε 
το Χάρτη της Διάσκεψης  και να σέβεστε τις αξίες του δημόσιου διαλόγου. 
 
Κανόνες συμμετοχής: 
https://futureu.europa.eu/pages/rules-of-participation?locale=el 
 
Χάρτης της Διάσκεψης: 
https://futureu.europa.eu/pages/charter 
 
4. Υποβολή ιδεών και αποτελεσμάτων των εκδηλώσεων 

 Αποδίδεται ιδιαίτερη σημασία στην υποβολή ιδεών και αποτελεσμάτων που προκύπτουν από εκδηλώσεις, καθώς 
και στο διάλογο. Για να έχει ουσία η συμμετοχή των Κύπριων πολιτών στη συζήτηση για το Μέλλον της Ευρώπης, 
πρέπει η φωνή τους να ακουστεί. Για το λόγο αυτό, μην παραλείψετε να τηλεφορτώσετε στην πλατφόρμα, μετά το 
πέρας των εκδηλώσεών σας, τις ιδέες και τα αποτελέσματα που προκύπτουν από αυτές. 
 

 Ακολουθήστε τα βήματα ειδικά κάτω από το σημείο 3 του πιο κάτω οδηγού για το «Πώς δημιουργώ μια έκθεση για 
κάποια εκδήλωση;»: 
https://futureu.europa.eu/uploads/decidim/attachment/file/7263/Website_guide_for_event_organisers_EL.pdf 
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