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 Πληροφοριακό Έντυπο Συµµετοχής 
 

Τίτλος μελέτης: Ο αντίκτυπος της πολιτικής Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ευρωπαϊκή 
Ταυτότητα 

Εισαγωγή 
Έχετε προσκληθεί να συμμετάσχετε σε μια ερευνητική μελέτη που συντονίζεται από τον 
Καθηγητή John Bachtler και τον Δρ. Carlos Mendez στο Πανεπιστήμιο Strathclyde (Ηνωμένο 
Βασίλειο), και στην οποία συμμετέχουν εννέα άλλοι ερευνητικοί οργανισμοί. Η μελέτη 
χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το έντυπο αυτό 
παρέχει πληροφορίες για το πρόγραμμα και τον ρόλο των συμμετεχόντων. Παρακαλούμε να 
υποβάλετε όποιες ερωτήσεις επιθυμείτε, εφόσον έχετε απορίες σχετικά με αυτά που 
αναφέρονται εδώ.  

Ποιος είναι ο σκοπός αυτής της έρευνας; 
Η έρευνα αυτή στοχεύει στην διερεύνηση των διαφορετικών απόψεων και αντιλήψεων των 
πολιτών για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενδιαφερόμαστε ιδιαίτερα να διερευνήσουμε τον βαθμό 
αλλά και τον τρόπο κατά τον οποίο η πολιτική Συνοχής της ΕΕ για την περιφερειακή ανάπτυξη 
επηρεάζει την υποστήριξη και την ταύτιση των πολιτών με την ΕΕ, καθώς και τις ανάγκες για την 
βελτίωση της επικοινωνίας των πολιτικών της ΕΕ προς τους πολίτες. 

Πρέπει να λάβετε μέρος; 
Καλείστε να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα εθελοντικά. Μία σειρά από ερωτήσεις σχετικά με τις 
απόψεις σας για την ΕΕ θα σας παρουσιαστούν. Μπορείτε είτε να αρνηθείτε να συμμετέχετε είτε 
να αποχωρήσετε όποτε θέλετε χωρίς καμία συνέπεια.  

Τι θα κάνετε στο πρόγραμμα; 
Θα σας ζητηθεί να απαντήσετε σε ερωτήσεις προφορικά, μέσω της συμπλήρωσης ενός 
ερωτηματολογίου, ή μέσω της συμμετοχής σας σε μια ομάδα εστίασης. Η μελέτη ξεκίνησε τον 
Φεβρουάριο του 2016 και θα ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2018. 

Γιατί έχετε προσκληθεί να συμμετάσχετε;  
Ενδιαφερόμαστε για τις απόψεις ενήλικων πολιτών σχετικά με την ΕΕ και την πολιτική Συνοχής. 
Διεξάγουμε συνεντεύξεις, ερωτηματολόγια και ομάδες εστίασης με πολίτες σε 12 χώρες της ΕΕ 
(Γερμανία, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κύπρος, Ολλανδία, Ουγγαρία, 
Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβενία). 

Ποιοι είναι πιθανοί κίνδυνοι από την συμμετοχή σας; 
Δεν υπάρχουν προβλεπόμενοι κίνδυνοι, επιβαρύνσεις ή απαιτήσεις για προετοιμασία από εσάς.  

Ποια οφέλη θα αποκομίσετε από την συμμετοχή σας; 
Είναι πιθανό να μην αποκομίσετε το οποιοδήποτε προσωπικό όφελος από την συμμετοχή σας σε 
αυτή την μελέτη, εκτός από το να λάβετε ίσως περισσότερη γνώση και ενημέρωση για την ΕΕ. 
Με την συμμετοχή σας, ωστόσο, θα κάνετε μια ουσιαστική συνεισφορά στην έρευνα για την 
κατανόηση του τρόπου με τον οποίο η ΕΕ γίνεται αντιληπτή από τους πολίτες σε διάφορες χώρες 
και περιοχές της ΕΕ.  

Τι θα απογίνουν οι πληροφορίες σε αυτό το πρόγραμμα; 
Οι απαντήσεις που θα δώσετε στα ερωτηματολόγια, τις συνεντεύξεις και τις ομάδες εστίασης 
είναι απολύτως εμπιστευτικές. Τα καταχωρημένα δεδομένα δεν θα περιλαμβάνουν καμία 
ένδειξη προς το άτομο σας, έτσι ώστε η ταυτοποίησή σας μέσα από αυτά να μην είναι δυνατή. Τα 
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δεδομένα θα αποθηκευτούν σε προστατευμένο αρχείο στο Πανεπιστήμιο του Strathclyde με 
τέτοιο τρόπο ώστε να δίνεται η δυνατότητα κατανόησης της στάσης των πολιτών απέναντι στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς η ταυτότητα των συμμετεχόντων να γίνεται αντιληπτή. Το 
Πανεπιστήμιο Strathclyde είναι εγγεγραμμένο στο Γραφείο του Επιτρόπου Πληροφόρησης του 
Ηνωμένου Βασιλείου, το οποίο εφαρμόζει την Πράξη Προστασίας Δεδομένων του 1998. Όλα τα 
προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων θα τύχουν επεξεργασίας σύμφωνα με τις πρόνοιες 
της Πράξης Προστασίας Δεδομένων του 1998.  
 
Τι γίνεται μετά; 
Θα μπορέσετε να αποκτήσετε  πρόσβαση στα κύρια αποτελέσματα της μελέτης μετά την 
ολοκλήρωση της έρευνας, κατόπιν επικοινωνίας μαζί μας ή με πρόσβαση στην ιστοσελίδα του 
προγράμματος (www.cohesfiy.eu). Η ιστοσελίδα θα παρέχει δημοσιεύσεις, τις οποίες θα μπορείτε 
να αποθηκεύσετε στον προσωπικό σας υπολογιστή καθώς και συνδέσμους σε άλλες σχετικές 
δημοσιεύσεις. 
 
Σε ποιον μπορώ να απευθύνω ερωτήσεις ή προβληματισμούς; 
Στην περίπτωση του όποιου θέματος που αφορά εσάς ή τον ρόλο σας ως συμμετέχοντα στην 
ερευνητική μελέτη, καλείστε να έρθετε σε επικοινωνία με τον υπεύθυνο του προγράμματος ή 
τον κύριο ερευνητή στο Πανεπιστήμιο Strathclyde. Τα στοιχεία των υπευθύνων είναι τα εξής: 
 
Δρ. Carlos Mendez  
Τηλ: +44 141 548 3334 
e-mail: carlos.mendez@strath.ac.uk 
 
Καθηγητής John Bachtler 
Τηλ: +44 141 548 3339 
e-mail: john.bachtler@strath.ac.uk 
 
Στην έρευνα αυτή έχει παραχωρηθεί ηθική έγκριση από την Επιτροπή Ηθικής του 
Πανεπιστημίου Strathclyde. 

Αν έχετε οποιαδήποτε απορία/προβληματισμό κατά την διάρκεια ή μετά την έρευνα, ή αν θέλετε 
να επικοινωνήσετε με ένα ανεξάρτητο άτομο για να υποβάλλετε τις ερωτήσεις σας ή να 
αναζητήσετε περαιτέρω πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε: 

Secretary to the University Ethics Committee (Γραμματέας της Πανεπιστημιακής Επιτροπής 
Ηθικής) 
Τηλέφωνο: 0141 548 3707 
Email: ethics@strath.ac.uk 

 

 

 


