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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 
 

Έναρξη του Electio2014.eu: 
Οι πολίτες εκλέγουν τον επόμενο Πρόεδρο της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
  

 
Για να διαβάσετε αυτό το δελτίο τύπου 

στα  FR, DE, IT, ES, PL, RO, NL, HU, PT, EL, SV,CS, BG, SK, DA, FI, LT, SL, ET, GA, LT

 και MT, κάντε κλικ εδώ. 

  

  

Βρυξέλλες, 4 Απριλίου 2014 

  

Σήμερα είδαμε την έναρξη του πιο φιλόδοξου διαδικτυακού έργου για τις Ευρωπαϊκές 

εκλογές που έχει αναληφθεί ποτέ: Electio2014.eu, μία διαδικτυακή πλατφόρμα και 

εφαρμογή κινητών σε 24 γλώσσες που έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τους Ευρωπαίους 

ψηφοφόρους να αποφασίσουν ποιον υποψήφιο ή ποιο κόμμα να ψηφίσουν στις εκλογές 

του 2014 για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

 

Η πλατφόρμα Electio2014 ( «Electio» στα λατινικά σημαίνει «επιλογή»)  αναπτύχθηκε από 

τη VoteWatch Europe, έναν ανεξάρτητο οργανισμό που παρακολουθεί και αναλύει τις 

δραστηριότητες λήψης αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού 

Συμβουλίου των Υπουργών. Περιλαμβάνει τις παρακάτω βασικές λειτουργίες: 

 Οι χρήστες θα μπορούν να ψηφίζουν τον αγαπημένο τους υποψήφιο για 

Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και να προσδίδουν δεξιότητες σε κάθε 

έναν από τους αναφερόμενους υποψηφίους. 
 Ψηφίζοντας σε 20 σημαντικά ζητήματα για τα οποία έχουν επίσης ψηφίσει οι 

βουλευτές των Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ευρωβουλευτές) τα τελευταία πέντε 

χρόνια, οι χρήστες μπορούν να βρουν  ποιος τωρινός βουλευτής, εθνικό κόμμα ή 

Ευρωπαϊκή πολιτική ομάδα  απηχεί καλύτερα τις απόψεις τους. Για να 

http://www.votewatch.eu/en/news.html
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εξασφαλιστούν ίσοι όροι, οι νέοι υποψήφιοι επίσης μπορούν να δημιουργήσουν  το 

προφίλ τους στην Electio2014. 
 Η ιστοσελίδα θα περιλαμβάνει τη θέση των ηγετών και των οργανώσεων της 

κοινωνίας των πολιτών σε Ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο για τα 20 

ζητήματα  που καλύπτονται στην ενότητα Ταιριάξτε την ψήφο σας και θα επιτρέπει 

στους χρήστες να τις συγκρίνουν μεταξύ τους και με εκείνες των τωρινών 

ευρωβουλευτών και των νέων υποψηφίων.   
 PollWatch2014.eu, που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο, θα είναι αναπόσπαστο κομμάτι 

της νέας πλατφόρμας. Οι χρήστες θα μπορούν να δουν τι επίδραση η τελευταία 

πρόβλεψη του αποτελέσματος των εκλογών του ΕΚ 2014 θα είχε σε σημαντικές 

Ευρωπαϊκές πολιτικές. Θα μπορούν επίσης να κάνουν την δική τους πρόβλεψη για 

το αποτέλεσμα.   

Ο Καθηγητής Simon Hix , Πρόεδρος της VoteWatch Europe και Διευθυντής του 

Τμήματος Διακυβέρνησης στο London School of Economics and Political Science ανέφερε 

ότι: «Υπάρχουν δύο πράγματα που προκαλούν το ενδιαφέρον των ψηφοφόρων στην 

πολιτική: οι συγκρούσεις στις πολιτικές και οι διαφωνίες προσωπικοτήτων. Η 

Electio2014.eu προσφέρει και τα δύο. Οι ψηφοφόροι μπορούν να βρουν ποιοι 

ευρωβουλευτές και νέοι υποψήφιοι ταιριάζουν με τις δικές τους απόψεις σε 20 βασικά 

ζητήματα,  και μπορούν επίσης να εκφράσουν την προτίμησή τους για έναν από τους 

υποψηφίους για τη θέση του Προέδρου της Επιτροπής. Αυτό θα βοηθήσει να ζωντανέψει 

τον αγώνα.» 

  

Ο Doru Frantescu, διευθυντής πολιτικής και συνιδρυτής της VoteWatch Europe , 

ανάφερε ότι: «Έχουμε χρησιμοποιήσει τη βάση δεδομένων της VoteWatch Europe πάνω 

από 6,000 ψηφοφορίες ονομαστικής κλήσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να 

δημιουργήσουμε ένα εργαλείο το οποίο επιτρέπει στους χρήστες να συγκρίνουν τις 

απόψεις τους με εκείνες των πολιτικών.  Άλλα, παρόμοια εργαλεία στηρίζονται στις 

υποσχέσεις των κομμάτων, ενώ το δικό μας εργαλείο στηρίζεται στο πως πραγματικά οι 

πολιτικοί ψήφισαν. Αυτό το καθιστά ένα πολύ αξιόπιστο δείκτη προτιμήσεων πολιτικής.» 

  

www.electio2014.eu (στο διαδίκτυο από 4 Απριλίου 2014, 11.00 CET) 

Twitter: @electio2014 

Electio εφαρμογή κινητών διαθέσιμη σε iOS, Android και Windows Phone. 

  
Για περισσότερες πληροφορίες, ή για να κανονίσετε μία συνέντευξη με ένα από τους 

συγγραφείς , παρακαλώ στείλτε Ε-mail στο  secretariat@votewatcheurope.eu, ή καλέστε 

μας στο +32 2 318 11 88.  

 

 

Σημειώσεις: 

  

Η Electio2014.eu είναι ένα έργο από την VoteWatch CIC. Συγχρηματοδοτείται από το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Open Society Foundations και Burson-Marsteller / Europe 

http://www.pollwatch2014.eu/
http://www.electio2014.eu/
http://www.twitter.com/Electio2014
mailto:secretariat@votewatcheurope.eu
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Decides. 

 

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του 

προγράμματος επιχορηγήσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στον τομέα της 

επικοινωνίας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν συμμετείχε στην προετοιμασία του και δεν 

φέρει καμία ευθύνη, ούτε και συνδέεται με κάποιο τρόπο με τις πληροφορίες ή τις απόψεις 

που διατυπώνονται στο πλαίσιο του προγράμματος, για το οποίο οι μόνοι υπεύθυνοι είναι 

οι συντάκτες, οι ερωτηθέντες, οι εκδότες ή οι φορείς αναμετάδοσης του προγράμματος, 

σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν φέρει επίσης καμία ευθύνη 

για τυχόν βλάβες, άμεσες ή έμμεσες, που ενδέχεται να προκύψουν από την υλοποίηση 

του προγράμματος. 
  

 


