
Το Έργο IMPEU
Ο στόχος του Έργου: Βελτιώνοντας την Ένταξη των Ευ-
ρωπαίων πολιτών (Improving Inclusion of EU Mobile Cit-
izens (IMPEU) είναι να ενδυναμώσει την πολιτική
συμμετοχή των Ευρωπαίων πολιτών που ζουν σε άλλο
κράτος- μέλος και να ενθαρρύνει τη δυνατότητα και τη
γνώση των δημόσιων υπαλλήλων και των σχετικών
εθνικών, περιφερειακών και τοπικών εμπειρογνωμό-
νων για την Ευρωπαϊκή ιθαγένεια και τα σχετικά πολι-
τικά δικαιώματα.
To πρώτο στάδιο του έργου θα εστιάσει στην έρευνα σχετικά
με τις βέλτιστες πρακτικές των πολιτικών που υφίστανται για
την ένταξη των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι εταίροι
του έργου θα αναγνωρίσουν τα εμπόδια που αντιμετωπί-
ζουν οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν διεκδικούν τα
δικαιώματά τους για την ιθαγένεια της Ε.Ε. Τέλος, θα αναλύ-
σουν επίσης τις ανάγκες εκπαίδευσης των δημοσίων υπαλή-
λων, που σχετίζονται με την πολιτική συμμετοχή των
Ευρωπαίων πολιτών. Αυτό θα πραγματοποιηθεί μέσω έρευ-
νας τεκμηρίωσης, διαδικτυακών ερευνών, διαλόγων των πο-
λιτών και συζητήσεων στρογγυλής τραπέζης με τους
αντιπροσώπους των φορέων που χαράσσουν πολιτική. Βα-
σισμένοι στα ανωτέρω, στο δεύτερο στάδιο, θα δημιουργη-
θεί ένα μάθημα βασισμένο στις ανάγκες εκπαίδευσης των
δημοσίων υπαλλήλων και των σχετικών εθνικών, περιφερει-
ακών και τοπικών εμπειρογνωμόνων. Το μάθημα θα είναι
διαθέσιμο σε μια διαδικτυακή πλατφόρμα εκπαίδευσης, ενώ
το επιπρόσθετο εκπαιδευτικό υλικό θα δημιουργηθεί επίσης
για τους εκπαιδευτές ώστε να διαχειρίζονται και να διευκο-
λύνουν τη παράδοση του προγράμματος. Σχετικές και εξα-
τομικευμένες πληροφορίες για την ευρωπαϊκή ιθαγένεια θα
είναι επίσης διαθέσιμες για τους πολίτες, τους κρατικούς λει-
τουργούς, τους δημόσιους υπαλλήλους και τους εμπειρο-
γνώμονες μέσω της παροχής διαδικτυακών εργαλειοθηκών
πληροφοριών και της σύστασης ενημερωτικών περιπτέρων.
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Οι Ευρωπαίοι πολίτες είναι περισσότερο από ποτέ
ενήμεροι για  την ιδιότητα τους ως πολίτες της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης. Τέσσερις στους πέντε Ευρωπαί-
ους πολίτες σέβονται ιδιαίτερα, το δικαίωμα στην
ελεύθερη κυκλοφορία που τους επιτρέπει να ζουν,
να εργάζονται, να σπουδάζουν και να ασκούν τις
δραστηριότητές τους οπουδήποτε στην Ε.Ε (Δεκέμ-
βριος 2016 Ευρωβαρόμετρο).

Ενώ η πλειοψηφία των Ευρωπαίων αισθάνονται καλύτερα
ενημερωμένοι σχετικά με αυτά τα δικαιώματα, ακόμη επι-
κρατούν ορισμένα κενά στη γνώση της Ευρωπαϊκής ιθαγέ-
νειας. Οι πολίτες  χρειάζεται να  γνωρίζουν τα δικαιώματα
τους, ώστε να επωφελούνται από αυτά, οπότε η περαιτέρω
βελτίωση και  κατανόηση των Ευρωπαϊκών δικαιωμάτων,
συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος στην ελεύθερη κυ-
κλοφορία και των όρων που συνδέονται με αυτή, είναι ση-
μαντική για  την αποτελεσματική καθημερινή εφαρμογή
τους.   
Το να είσαι Ευρωπαίος πολίτης σημαίνει επίσης να απολαμ-
βάνεις πολιτικά δικαιώματα. Κάθε ενήλικος Ευρωπαίος πο-
λίτης έχει το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις
εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στις  δημοτικές
εκλογές του κράτους- μέλους που κατοικεί, υπό τους ίδιους
όρους με τους υπηκόους αυτού του κράτους.
Μολονότι ο αριθμός των Ευρωπαίων πολιτών σε ηλικία
ψήφου  έχει αυξηθεί σταθερά στην Ε.Ε, πολλοί πολίτες έχουν
άγνοια των εκλογικών δικαιωμάτων τους και αντιμετωπί-
ζουν προκλήσεις όταν θέλουν να συμμετάσχουν σε εκλογι-
κές διαδικάσιες. Ως αποτέλεσμα, αυτό το δικαίωμα τους δεν
εξασκείται πλήρως, όπως θα μπορούσε να συμβεί και η πο-
λιτική συμμετοχή των Ευρωπαίων πολιτών που ζουν σε
άλλο κράτος-μέλος παραμένει περιορισμένη.

Για να ανταποκριθεί στις προαναφερθείσες προκλή-
σεις και ενόψει των εκλογών του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου του  2019 και των δημοτικών εκλογών στην
Ισπανία, την Ελλάδα, την Ιταλία και τη Βουλγαρία, το
IMPEU πρόκειται να:
α) Εφοδιάσει τις δημόσιες αρχές και τους αρμόδιους εμ-
πειρογνώμονες με πολιτική καθοδηγηση και πόρους κα-
τάρτισης για την ανάπτυξη των ικανοτήτων με στόχο να
επιτρέψει και να βελτιώσει τη συμμετοχή των Ευρωπαίων
πολιτών στα κράτη-μέλη υποδοχής, και
β) Παρέχει στους Ευρωπαίους πολίτες πληροφορίες σχε-
τικά με τα δικαιωματά τους
μέσω της ανάπτυξης  επιτόπιων και διαδικτυακών εργα-
λείων και δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης,  ενισχύον-
τας συνεπώς τη κοινωνική και πολιτική συμμετοχή  στις
κοινότητες υποδοχής.
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Το ιστορικό

Κύρια αποτελέσματα του IMPEU 
Διαδικτυακές εκπαιδεύσεις για τους δημόσιους
υπαλλήλους
Τα εργαστήρια κατάρτισης IMPEU θα απευθύνονται στους
δημόσιους υπαλλήλους και θα στοχεύουν στην ενίσχυση
των ικανοτήτων τους να επιτρέπουν και να διευκολύνουν
την πολιτική συμμετοχή των Ευρωπαίων πολιτών στις
συμμετέχουσες χώρες. Το πρόγραμμα κατάρτισης θα
είναι ένα Μαζικό Ανοιχτό Διαδικτυακό Μάθημα (MOOC)
που θα διεξάγεται μέσω μιας διαδικτυακής πλατφόρμας,
επιτρέποντας έτσι στους συμμετέχοντες να το παρακο-
λουθήσουν όποτε επιθυμούν.

Εργαλειοθήκη Ερωτήσεων&Aπαντήσεων για τους
Πολίτες  "Γνώρισε τα Δικαιωματά σου ως Ευρωπαίος
πολίτης"
Η εργαλειοθήκη για τους Ευρωπαίους πολίτες θα παρέ-
χει ενιαία ενημέρωση ώστε να υποστηριχθεί η συμμετοχή
των Ευρωπαίων πολιτών στην πολιτική και κοινωνική
ζωή των κοινοτήτων που φιλοξενούνται. Θα συμπερι-
λαμβάνει ένα αριθμό πρακτικών συστάσεων, βοηθώντας
τους να συμμετάσχουν στη δημοκρατική ζωή, να δημι-
ουργήσουν συνδέσμους στην/με την τοπική κοινότητα
και να έχουν πρόσβαση στις αρμόδιες εθνικές, περιφε-
ρειακές και τοπικές αρχές.
Φυσικά και διαδικτυακά Κιόσκια Ενημέρωσης.

Κιόσκια Ενημέρωσης/πληροφοριών
Κιόσκια Ενημέρωσης πρόκειται να εγκατασταθούν σε
κάθε χώρα εταίρο και θα είναι επίσης διαθέσιμα διαδι-
κτυακά, στοχεύοντας στην άμεση υποστήριξη της συμμε-
τοχής των  Ευρωπαίων πολιτών μέσω πληροφόρησης και
συμβουλών. Η δημιουργία των περιπτέρων ενημέρωσης
θα παρέχει την ευκαιρία στους Ευρωπαίους πολίτες να
έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες και συμβουλές σε ση-
μαντικά Ευρωπαϊκά ζητήματα, ενσωματώνοντας τη νο-
μοθεσία και τις διοικητικές πρακτικές που σχετίζονται με
την πολιτική συμμετοχή, συμπεριλαμβανομένων των δι-
καιωμάτων ψήφου, και τις υποχρεώσεις των  Ευρωπαίων
πολιτών σε μια δεδομένη χώρα, περιοχή ή πόλη. 

Διαδικτυακή Εφαρμογή IMPEU
Η Εργαλειοθήκη Ε&A για τους Πολίτες  πρόκειται να με-
τατραπεί σε διαδικτυακή εφαρμογή συμβατή με τα κινητά
τηλέφωνα και tablet, επιτρέποντας επιπλέον την πρό-
σβαση των Ευρωπαίων πολιτών σε πληροφορίες που θα
ενισχύσουν τη γνώση τους για τα δικαιωματά τους σχε-
τικά με την Ε.Ε και την κοινωνικοπολιτική συμμετοχή
τους στις κοινότητες υποδοχής. 

Να προσδιοριστούν οι υπάρχουσες βέλτιστες πρακτικές
για τις πολιτικές ένταξης των πολιτών, στα πλαίσια της Ε.Ε
των 28 και να αξιολογηθεί η δυνατότητα μεταφοράς τους.
- Να προσδιοριστούν τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι
Ευρωπαίοι πολίτες όταν διεκδικούν τα δικαιώματα τους
για την ιθαγένεια της Ε.Ε και οι ανάγκες κατάρτισης των
δημόσιων υπαλλήλων, ώστε να επιτραπέι και να διευκο-
λυνθεί η κοινωνική και πολιτική συμμετοχή των Ευρω-
παίων  πολιτών 
- Να ενισχυθούν οι δυνατότητες των δημόσιων υπαλλή-
λων και των σχετικών εθνικών, περιφερειακών και τοπι-
κών εμπειρογνωμόνων ώστε να επιτραπεί και να
διευκολυνθεί η κοινωνική και πολιτική συμμετοχή των Ευ-
ρωπαίων πολιτών στις συμμετέχουσες χώρες, μέσω κα-
τάρτισης προσαρμοσμένης στις ανάγκες.
- Να ενισχυθεί η  κοινωνική και πολιτική συμμετοχή των
Ευρωπαίων  πολιτών που  ζουν σε άλλο κράτος–μέλος
μέσω της δημιουργίας εργαλείων πληροφόρησης  και της
παροχής δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης
- Να δοθούν συστάσεις πολιτικής που βασίζονται σε τεκ-
μήρια στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής σε τοπικό,
περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο με σκοπό
την προώθηση της ένταξης των Ευρωπαίων πολιτών, την
αγωγή του πολίτη και την δημοκρατική συμμετοχή. 
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