
Το να είσαι πολίτης σημαίνει να είσαι μέλος μιας 
κοινότητας και να έχεις δικαιώματα και υποχρεώσεις. 
Οι πολίτες κατανοούν προοδευτικά τη σημασία της 
ιθαγένειας και της συμμετοχής τους στην κοινότητα. 
Έχει ζωτική σημασία για τη δημοκρατία οι πολίτες να 
συμβάλλουν ενεργά στη ζωή της κοινότητάς τους.

Λάβετε ενεργά μέρος στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της ΕΕ: www.eesc.europa.eu
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Μπορείτε να αναλάβετε ενεργό 
δράση στο τοπικό, εθνικό και 
ευρωπαϊκό επίπεδο, για να 
βελτιώσετε τη ζωή σας και τη 
ζωή άλλων. Ένα σημαντικός 
τρόπος συμμετοχής στη 
διακυβέρνηση είναι η συμμετοχή 
σε εκλογές, ενώ υπάρχουν 
και πολλές άλλες μορφές 
συμμετοχής: στη δουλειά, στο 
σχολείο, στις οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών κλπ.

ΔΙΑΚΥβΕΡΝΗΣΗ
Οι πολίτες έχουν το δικαίωμα να γνωρίζουν γιατί, πώς και πού 
λαμβάνονται οι αποφάσεις. Μπορούν επίσης να είναι υποψήφιοι 
σε εκλογές και να συμμετέχουν πιο ενεργά στη ζωή της 
κοινότητας στην οποία ανήκουν.

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
Οι ενημερωμένοι και ενεργοί 
πολίτες προσπαθούν να 
προσανατολίσουν την κοινωνία 
της οποίας αποτελούν μέρος 
προς έναν πιο βιώσιμο τρόπο 
ζωής, ώστε ο τρόπος με 
τον οποίο καλύπτονται οι 
καθημερινές ανάγκες τους να 
μην υπονομεύσει την ικανότητα 
των μελλοντικών γενεών 
να καλύπτουν τις δικές τους 
ανάγκες.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΣΕβΑΣΜΟΣ  
ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ
Η κοινωνία εμπλουτίζεται από τα 
ποικίλα πολιτισμικά περιβάλλοντα, τις 
διαφορετικές απόψεις και φύλα κλπ. 
Οι πολίτες απολαύουν μιας σειράς 
ελευθεριών, όπως είναι η ελευθερία 
σκέψης, η ελευθερία έκφρασης και 
ενημέρωσης και η ελευθερία του 
συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι. 
Οι ελευθερίες αυτές τους επιτρέπουν να 
λαμβάνουν ενεργά μέρος στην κοινωνία.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Οι πολίτες που είναι ενημερωμένοι, συμμετέχουν 
αποτελεσματικότερα στη ζωή της κοινότητας.

Πληροφορίες, βοήθεια και συμβουλές σχετικά με τα 
δικαιώματα όσων έχουν την ιθαγένεια της ΕΕ και των 
επιχειρήσεων με έδρα την ΕΕ μπορούν να αναζητηθούν στον 
δικτυακό τόπο http://europa.eu/youreurope.

ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
Οι προκλήσεις που τίθενται σε παγκόσμια 
κλίμακα μπορούν να αντιμετωπιστούν 
μόνον σε συνεργασία με άλλους. Η 
υπεύθυνη συμπεριφορά αρχίζει στο 
ατομικό επίπεδο και συμπληρώνεται με 
τοπικές και διεθνείς δράσεις.

ΕΝΤΑξΗ
Όλοι οι πολίτες, ανεξαρτήτως 
ηλικίας, φύλου, φυσικής 
κατάστασης, προέλευσης 
κλπ, πρέπει να διαθέτουν 
ίσες ευκαιρίες πλήρους 
συμμετοχής και συνεισφοράς 
στην κοινωνία.

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΜΕΤΑξΥ  
ΤΩΝ ΓΕΝΕΩΝ
Η κοινωνία βασίζεται στις ανταλλαγές και 
στην αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών στο 
εσωτερικό της κοινότητας.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Τα παιδιά μαθαίνουν για την 
ιθαγένεια τόσο από τους γονείς 
τους όσο και στο σχολείο. Οι 
γονείς μπορούν να δώσουν το 
παράδειγμα, η δε εκπαίδευση 
μπορεί να τα βοηθήσει να 
αποκτήσουν εμπειρίες και γνώσεις 
σε βάθος.

ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑϊΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 
Ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων εγγυάται τα δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων:
• της ελεύθερης κυκλοφορίας και της ελεύθερης διαμονής στο έδαφος της ΕΕ·
• του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στις δημοτικές εκλογές·
• της προστασίας εκ μέρους των αρχών διπλωματικών και προξενικών αρχών οποιασδήποτε άλλης χώρας της ΕΕ·
• της υποβολής αναφοράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και της προσφυγής στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή.
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