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Σχετικά με την Ευρωπαϊκή Οικονομική 

και Κοινωνική Επιτροπή

Η ΕΟΚΕ έχει ως αποστολή να βοηθήσει στον 

περαιτέρω εκδημοκρατισμό των πολιτικών και 

των νόμων της ΕΕ, καθώς και στην καλύτερη 

προσαρμογή αυτών στην πραγματική κατάσταση 

της ζωής των ανθρώπων, προωθώντας τις 

απόψεις των πολιτών. 

Απαριθμεί 350 μέλη, τα οποία προέρχονται και 

από τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ. Τα μέλη δεν είναι  

πολιτικοί ή δημόσιοι υπάλληλοι — είναι απλοί 

άνθρωποι με τις δουλειές τους, οι οποίοι θα 

θέλουν να επηρεάσουν τον τρόπο με τον οποίο 

αναπτύσσεται η Ευρώπη. Εκπροσωπούν την 

οργανωμένη κοινωνία πολιτών.

Τι είναι η οργανωμένη κοινωνία 
πολιτών;
Είναι η γενικότερη ονομασία που δίνεται σε όλες τις ομάδες και τις οργανώσεις που συστήνουν οι πολίτες — σε τοπικό, εθνικό και πανευρωπαϊκό επίπεδο — για την επίτευξη ενός συγκεκριμένου στόχου. Ενεργεί ως σύνδεσμος μεταξύ των πολιτών και των φορέων λήψης αποφάσεων και προσφέρει στους ανθρώπους τη δυνατότητα να δραστηριοποιηθούν στον χώρο εργασίας ή στις κοινότητές τους προκειμένου να επιτύχουν τις αλλαγές που επιθυμούν.

Οι πολίτες συνεργάζονται συχνά κατ’ αυτόν τον τρόπο διότι είναι ταχύτερος και πιο άμεσος από ό, τι η ψήφος για πολιτικά κόμματα. Οι εκλογές αποτελούν το θεμέλιο της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας, ενώ η άμεση δράση είναι γνωστή ως «συμμετοχική δημοκρατία». 
Στην ΕΕ, η ΕΟΚΕ εκπροσωπεί τα συμφέροντα όλων των οργανώσεων της ευρωπαϊκής κοινωνίας πολιτών.

Η ΕΟΚΕ έχει τρία βασικά καθήκοντα:    

• Παροχή συμβουλών στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή σχετικά με τη χάραξη νέων πολιτικών και 

νομοθεσιών με την κατάρτιση «γνωμοδοτήσεων 

εμπειρογνωμόνων»,

• βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ των πολιτικών 

ιθυνόντων και του κοινού, και

• στήριξη των οργανώσεων της κοινωνίας πολιτών 

στην Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο. 
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Πώς λειτουργεί η ΕΕ; Μπορείτε να επηρεάσει τις αποφάσεις; Γνωρίζετε 
πώς χαράσσονται οι πολιτικές που επηρεάζουν τη ζωή σας;     

Τι θα λέγατε αν ορισμένες από τις περίπλοκες διαδικασίες της ΕΕ έπαιρναν τη μορφή 
ενός διασκεδαστικού και ταυτόχρονα συναρπαστικού παιχνιδιού που θα μπορούσατε 
να κατεβάσετε στο κινητό, την ταμπλέτα ή το φορητό υπολογιστή σας;          

Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή το κατάφερε: δημιούργησε ένα 
ολοκαίνουργιο παιχνίδι που σας επιτρέπει να υποδυθείτε το ρόλο ενός μέλους της στις 
Βρυξέλλες. Προωθείστε τις δικές σας πολιτικές, επηρεάστε συναδέλφους, απαντήστε σε 
ερωτήσεις και μάθετε περισσότερα για την ΕΕ και τη θέση της ΕΟΚΕ σε αυτήν. 

Βήμα 1

Επιλέξετε τη γλώσσα που προτιμάτε και αν θέλετε να είστε 
άνδρας ή γυναίκα, και στη συνέχεια μπορείτε να αποφασίσετε 
σε ποια από τις τρεις Ομάδες της ΕΟΚΕ θα ενταχθείτε:

Ομάδα των Εργοδοτών (μπλε)  – εκπροσωπεί τις 
επιχειρήσεις, τους εργοδότες και τους επιχειρηματίες.

Ομάδα των Εργαζομένων (κόκκινο) – εκπροσωπεί 
περίπου 80 συνδικάτα και οργανώσεις εργαζομένων

Ομάδα Διαφόρων Δραστηριοτήτων (πορτοκαλί) 
– εκπροσωπεί ευρύ φάσμα ομάδων και ΜΚΟ που 
περιλαμβάνει από ομάδες καταναλωτών και οργανώσεις 
της νεολαίας έως οικολόγους ακτιβιστές και πολιτιστικούς 
συνδέσμους.

Βήμα 2

Επιλέξτε το θέμα που θέλετε να προωθήσετε. Υπάρχουν τρία 
γενικά θέματα:   

1. απασχόληση, 
2. κοινωνικά δικαιώματα/δικαιώματα των καταναλωτών 
3. περιβάλλον, 

Κάθε ομάδα μπορεί να εκφράσει μια γνώμη ανά θέμα. 

Στόχος του παιχνιδιού είναι να εξασφαλίσετε την 
υποστήριξη τουλάχιστον του 75% των μελών 
της ΕΟΚΕ για να μπορέσει η γνωμοδότησή σας 
να υιοθετηθεί ως πολιτική της ΕΟΚΕ και να 
χρησιμοποιηθεί για την άσκηση επιρροής στα 
άλλα όργανα της ΕΕ.

Παίξτε το παιχνίδι και δείτε πώς 
είναι να είναι κανείς μέλος της ΕΟΚΕ!   

Βήμα 3

Εισέρχεστε στο χώρο της ΕΟΚΕ όπου θα βρείτε τις θέσεις των μελών 
διευθετημένες σε σειρές. Χρησιμοποιήστε το εργαλείο χειρός για να 
επιλέξετε μια θέση. Μπορείτε να βρείτε:

• Ένα μέλος    
– εάν πρόκειται για μέλος της δικής σας ομάδας λαμβάνετε αυτομάτως 

την υποστήριξή του,
– εάν πρόκειται για μέλος διαφορετικής ομάδας θα χρειαστεί να 

απαντήσετε σε μια ερώτηση,
• έναν αριθμό, ο οποίος δείχνει πόσα μέλη «κρύβονται» στα παρακείμενα 

καθίσματα 
• ένα αστέρι – Συγχαρητήρια, κερδίσατε έναν πόντο «επιρροής»! 
• μια πίτα – Ουπς: Χάνετε έναν πόντο επιρροής, εάν τυχόν έχετε ήδη 

αποκτήσει.
 
Βήμα 4

Αν βρείτε ένα μέλος διαφορετικής Ομάδας και απαντήσετε σωστά στην 
ερώτηση, θα κερδίσετε έναν επιπλέον υποστηρικτή.    

Εάν συγκεντρώσετε πόντους επιρροής, μπορείτε να τους χρησιμοποιήσετε 
ως βοήθημα για να απαντήσετε σε δύσκολες ερωτήσεις. Εάν δεν γνωρίζετε 
τη σωστή απάντηση, μπορείτε να «αγοράσετε» μια βοηθητική ένδειξη 
χρησιμοποιώντας έναν πόντο επιρροής.  

Μπορείτε να ελέγξετε την πρόοδο που σημειώνετε στην πράσινη ή κόκκινη 
γραμμή. Το πράσινο (αριστερά),  θα προχωρεί καθώς θα αποκτάτε περισσότερα 
μέλη που σας υποστηρίζουν και προσεγγίζετε το στόχο του 75 %.

Το παιχνίδι έχει πέντε διαφορετικά επίπεδα. Κάθε επίπεδο έχει 
περισσότερες θέσεις και μέλη καθώς και περισσότερα αστέρια και πίτες! 
Ανεβοκατεβαίνοντας στην οθόνη μπορείτε να δείτε όλες τις θέσεις.

Περνώντας από το ένα επίπεδο στο άλλο θα δείτε μια 
οθόνη πληροφοριών που σας παρέχει ενδιαφέροντα 
στοιχεία για την γνωμοδότηση και το θέμα που επιλέξατε.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε περισσότερες επιλογές 
χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις:

1. Εδώ μαθαίνετε τους κανόνες του παιχνιδιού
2. Εδώ ενεργοποιείτε και απενεργοποιείτε τον ήχο
3. Αυτό είναι το πλήκτρο με το οποίο μπορείτε να μοιραστείτε

Καλή διασκέδαση!
Ελπίζουμε ότι θα βρείτε το παιχνίδι R EU Ready? ενδιαφέρον και διασκεδαστικό. Ελπίζουμε 
επίσης ότι θα σας βοηθήσει κάπως να μάθετε περισσότερα για το πώς λειτουργεί η ΕΕ και 
πώς μπορείτε και εσείς — ως μέλος της κοινωνίας πολιτών — να την επηρεάσετε.

Για περισσότερες 
πληροφορίες 
μεταβείτε στη 
διαδικτυακή 
διεύθυνση:

eesc.europa.eu/
R-EU-READY

facebook.com/
YourEuropeYourGame

facebook.com/
YourEuropeYourSay

1 2 3


