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Αγαπητέ/‐ή συμμετέχοντα/‐ουσα, 
  
Ευχαριστούμε για τη στήριξή σας στην παρούσα έρευνα και για την αρωγή σας να βρούμε θετικά παραδείγματα συνεργασιών μεταξύ κρατών και εθνοτικά 
ποικίλων ομάδων ή άλλων κοινοτήτων (συμπεριλαμβανομένων των γλωσσικών, θρησκευτικών, πολιτιστικών, κλπ.)! 
 
Αυτό  το  αρχείο  είνα  σε  μορφή  PDF,  την  οποία  μπορείτε  να  συμπληρώσετε  στον  υπολογιστή.  Παρακαλούμε  να  συμπληρώσετε  όσες  τον  δυνατόν 
περισσότερες  ενότητες  μπορείτε,  αλλά  μην  διστάσετε  να  μας  στείλετε  το  έγγραφο,  ακόμα  και  αν  δεν  μπορέσετε  να  καλύψετε  όλες  τις  ενότητες.  Θα 
παρακαλούσαμε θερμά να αποστείλειτε το ερωτηματολόγιο στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση bridgebuilding@ecmi.de έως τις 15 Μαΐου 2016. 
 
Εάν έχετε ερωτήσεις αναφορικά με την μελέτη ή την έρευνά μας γενικότερα, μπορείτε να επικοινώνησετε μαζί μας στην ίδια διεύθυνση.  
Στην  τελευταία  σελίδα  θα  ζητηθούν  τα  προσωπικά  στοιχεία  του  οργανισμού  σας,  σε  περίπτωση  που  χρειαστεί  να  επικοινωνήσουμε  μαζί  σας  για  πιο 
λεπτομερείς πληροφορίες. Τα δεδομένα αυτά θα θεωρηθούν εμπιστευτικά και θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για ερευνητικούς σκοπούς.  
 
Θα χαρούμε να μοιραστούμε μαζί σας την τελική έκθεση της μελέτης , όταν ολοκληρωθεί στο τέλος του τρέχοντος έτους.  
Τέλος, η τελική έκθεση θα συνταχθεί στην αγγλική γλώσσα. 
 

Προφίλ 

1. Ποιο είναι το όνομα του οργανισμού σας;   

2. Σε ποια χώρα λειτουργεί;   

3. Σε ποιο δήμο βρίσκεται;   

4. Ποιά κοινότητα εκπροσωπεί;   

5. Ποιός είναι ο τομέας δραστηριοτήτων σας;   
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1. Διαπολιτισμική Επικοινωνία 

Οι  τοπικές  αρχές  ορισμένων  δήμων  συμμετέχουν  στη  διασυνοριακή  συνεργασία  για  πολιτιστικά  θέματα  με  γειτονικά  κράτη,  όπου  εμπλέκονται 
εθνοτικές  ομάδες  ή  /  και  μειονοτικές  κοινότητες,  για  παράδειγμα  συναυλίες  ή  άλλες  πολιτιστικές  εκδηλώσεις,  διαπολιτισμικές  επιτροπές  ή 
διαπολιστικά συμβούλια, ή πολιτιστικά προγράμματα ανταλλαγών με ένα γειτονικό ή άλλο κράτος. 

Α. Γνωρίζετε παρόμοιες πρωτοβουλίες ανάμεσα στον οργανισμό σας και ένα θεσμό εκτός συνόρων ή το συγγενές κράτος σας; ΝΑΙ ☐ ΟΧΙ ☐ 

Εάν ΟΧΙ, συνεχίστε με την ερώτηση 2. 

Β.  Αν ΝΑΙ, παρακαλούμε δώστε μας περαιτέρω πληροφορίες: 

Δραστηριότητα  Τύπος  Επίπεδο  Ποιός ξεκίνησε τη 
συνεργασία; 

Πόροι/ 
Χρηματοδότηση 

π.χ. το όνομά της πρωτοβουλίας, σύντομη περιγραφή  π.χ. κοινή 
επιτροπή, 
βραχυπρόθεσμο 
έργο, διμερής 
συμφωνία 

π.χ. τοπικό, 
κρατικό, 
διασυνοριακό,
συγγενές 
κράτος 

π.χ. η μειονοτική 
κοινότητά σας, 
τοπική 
αυτοδιοίκηση, 
εξωτερικός 
συνεργάτης 

π.χ. 
επιχορηγήσεις, 
θεσμική 
χρηματοδότηση, 
μη χρηματικές 
εισφορές 
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2. Υγεία και Κοινωνικές Υπηρεσίες 

Σε ορισμένες παραμεθόριες περιοχές, εθνοτικές ομάδες ή / και μειονοτικές κοινότητες συνεργάζονται με τις αρχές ή τους φορείς του γειτονικού κράτους ή 
συγγενών κρατών, όσον αφορά στην υγεία και τις κοινωνικές υπηρεσίες για να βεβαιωθούν ότι μπορούν να λάβουν ιατρική και κοινωνική περίθαλψη στη 
μητρική τους γλώσσα και ανάλογα με τις ανάγκες τους. Παραδείγματα θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν κοινά μαθήματα κατάρτισης για γιατρούς και 
νοσοκόμες,  κρατημένες  θέσεις  σε  πανεπιστήμια  για  τα  άτομα  από  της  μειονότητας  που  σκοπεύουν  να  σπουδάσουν  ιατρική  ή  την  υποστήριξη  σε 
νοσοκομεία, υπηρεσίες φροντίδας και προσφορές άλλων κοινωνικών υπηρεσιών. 

Α. Γνωρίζετε παρόμοιες πρωτοβουλίες ανάμεσα στον οργανισμό σας και ένα θεσμό εκτός συνόρων ή το συγγενές κράτος σας; ΝΑΙ ☐ ΟΧΙ ☐ 

Εάν ΟΧΙ, συνεχίστε με την ερώτηση 3. 

Β.  Αν ΝΑΙ, παρακαλούμε δώστε μας περαιτέρω πληροφορίες: 

Δραστηριότητα  Τύπος  Επίπεδο  Ποιός ξεκίνησε τη 
συνεργασία; 

Πόροι/ 
Χρηματοδότηση 

π.χ. το όνομά της πρωτοβουλίας, σύντομη περιγραφή  π.χ. κοινή 
επιτροπή, 
βραχυπρόθεσμο 
έργο, διμερής 
συμφωνία 

π.χ. τοπικό, 
κρατικό, 
διασυνοριακό,
συγγενές 
κράτος 

π.χ. η μειονοτική 
κοινότητά σας, 
τοπική 
αυτοδιοίκηση, 
εξωτερικός 
συνεργάτης 

π.χ. 
επιχορηγήσεις, 
θεσμική 
χρηματοδότηση, 
μη χρηματικές 
εισφορές 
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3. Εκπαίδευση 

Σε ορισμένες παραμεθόριες περιοχές,  εθνοτικές ομάδες  και μειονοτικές  κοινότητες συνεργάζονται με  τα όργανα ενός  γειτονικού  κράτους ή συγγενών 
κρατών όσον αφορά στα θέματα της εκπαίδευσης. Μπορεί να προτείνουν ανταλλαγές φοιτητών και καθηγητών, την εκπροσώπηση υπουργικών σχολείων, 
κοινή ανάπτυξη εκαπιδευτικού υλικού, κοινά προγράμματα σπουδών σε πανεπιστήμια ή τη στήριξη μειονοτικών σχολείων. 

Α. Γνωρίζετε παρόμοιες πρωτοβουλίες ανάμεσα στον οργανισμό σας και ένα θεσμό εκτός συνόρων ή το συγγενές κράτος σας; ΝΑΙ ☐ ΟΧΙ ☐ 

Εάν ΟΧΙ, συνεχίστε με την ερώτηση 4. 

Β.  Αν ΝΑΙ, παρακαλούμε δώστε μας περαιτέρω πληροφορίες: 

Δραστηριότητα  Τύπος  Επίπεδο  Ποιός ξεκίνησε τη 
συνεργασία; 

Πόροι/ 
Χρηματοδότηση 

π.χ. το όνομά της πρωτοβουλίας, σύντομη περιγραφή  π.χ. κοινή 
επιτροπή, 
βραχυπρόθεσμο 
έργο, διμερής 
συμφωνία 

π.χ. τοπικό, 
κρατικό, 
διασυνοριακό,
συγγενές 
κράτος 

π.χ. η μειονοτική 
κοινότητά σας, 
τοπική 
αυτοδιοίκηση, 
εξωτερικός 
συνεργάτης 

π.χ. 
επιχορηγήσεις, 
θεσμική 
χρηματοδότηση, 
μη χρηματικές 
εισφορές 

         



Χτίζοντας γέφυρες: Ένταξη σε διαφορετικές κοινωνίες 
 

 

4. ΜΜΕ 

Κάποιες εθνοτικές ομάδες και μειονοτικές κοινότητες παίρνουν πρωτοβουλίες συνεργασίας με τα όργανα ενός γειτονικού κράτους ή συγγενών κρατών 
όσον αφορά στα ΜΜΕ, όπως κοινά συμβούλια των ΜΜΕ, ανταλλαγές ειδήσεων, ή κοινά προγράμματα κατάρτισης για δημοσιογράφους. 

Α. Γνωρίζετε παρόμοιες πρωτοβουλίες ανάμεσα στον οργανισμό σας και ένα θεσμό εκτός συνόρων ή το συγγενές κράτος σας; ΝΑΙ ☐ ΟΧΙ ☐ 

Εάν ΟΧΙ, συνεχίστε με την ερώτηση 5. 

Β.  Αν ΝΑΙ, παρακαλούμε δώστε μας περαιτέρω πληροφορίες: 

Δραστηριότητα  Τύπος  Επίπεδο  Ποιός ξεκίνησε τη 
συνεργασία; 

Πόροι/ 
Χρηματοδότηση 

π.χ. το όνομά της πρωτοβουλίας, σύντομη περιγραφή  π.χ. κοινή 
επιτροπή, 
βραχυπρόθεσμο 
έργο, διμερής 
συμφωνία 

π.χ. τοπικό, 
κρατικό, 
διασυνοριακό,
συγγενές 
κράτος 

π.χ. η μειονοτική 
κοινότητά σας, 
τοπική 
αυτοδιοίκηση, 
εξωτερικός 
συνεργάτης 

π.χ. 
επιχορηγήσεις, 
θεσμική 
χρηματοδότηση, 
μη χρηματικές 
εισφορές 
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5. Οικονομία (εμπόριο, τουρισμός, απασχόληση) 

Κάποιες  εθνοτικές  ομάδες  και  μειονοτικές  κοινότητες  συνεργάζονται  με  τα όργανα  ενός  γειτονικού  κράτους ή συγγενών  κρατών  τους  όσον αφορά σε 
οικονομικά  θέματα,  όπως  το  εμπόριο,  ο  τουρισμός  ή  η  απασχόληση.  Παραδείγματα  θα  μπορούσαν  να  περιλαμβάνουν  κοινά  συμβούλια  για  τον 
τουρισμού, επιχειρηματικά φόρουμ, κέντρα πληροφόρησης για τους διασυνοριακούς εργαζόμενους ή κοινά κέντρα κατάρτισης για τους επιχειρηματίες 
και τους εργαζόμενους. 

Α. Γνωρίζετε παρόμοιες πρωτοβουλίες ανάμεσα στον οργανισμό σας και ένα θεσμό εκτός συνόρων ή το συγγενές κράτος σας; ΝΑΙ ☐ ΟΧΙ ☐ 

Εάν ΟΧΙ, συνεχίστε με την ερώτηση 6. 

Β.  Αν ΝΑΙ, παρακαλούμε δώστε μας περαιτέρω πληροφορίες: 

Δραστηριότητα  Τύπος  Επίπεδο  Ποιός ξεκίνησε τη 
συνεργασία; 

Πόροι/ 
Χρηματοδότηση 

π.χ. το όνομά της πρωτοβουλίας, σύντομη περιγραφή  π.χ. κοινή 
επιτροπή, 
βραχυπρόθεσμο 
έργο, διμερής 
συμφωνία 

π.χ. τοπικό, 
κρατικό, 
διασυνοριακό,
συγγενές 
κράτος 

π.χ. η μειονοτική 
κοινότητά σας, 
τοπική 
αυτοδιοίκηση, 
εξωτερικός 
συνεργάτης 

π.χ. 
επιχορηγήσεις, 
θεσμική 
χρηματοδότηση, 
μη χρηματικές 
εισφορές 
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6. Πολιτική Συμμετοχή 

Κάποιες  εθνοτικές  ομάδες  και  μειονοτικές  κοινότητες  συμμετέχουν  σε  πολιτικά  όργανα  λήψης  αποφάσεων  για  διασυνοριακά  έργα.  Παραδείγματα 
τέτοιων συμμετοχών θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν διαδικασίες διαβούλευσης για τις νομικές αλλαγές και πολιτικές αποφάσεις, μόνιμες επιτροπές με 
τοπικές ή κρατικές αρχές και συνελεύσεις. 

Α. Γνωρίζετε παρόμοιες πρωτοβουλίες ανάμεσα στον οργανισμό σας και ένα θεσμό εκτός συνόρων ή το συγγενές κράτος σας; ΝΑΙ ☐ ΟΧΙ ☐ 

Εάν ΟΧΙ, συνεχίστε με την ερώτηση 7. 

Β.  Αν ΝΑΙ, παρακαλούμε δώστε μας περαιτέρω πληροφορίες: 

Δραστηριότητα  Τύπος  Επίπεδο  Ποιός ξεκίνησε τη 
συνεργασία; 

Πόροι/ 
Χρηματοδότηση 

π.χ. το όνομά της πρωτοβουλίας, σύντομη περιγραφή  π.χ. κοινή 
επιτροπή, 
βραχυπρόθεσμο 
έργο, διμερής 
συμφωνία 

π.χ. τοπικό, 
κρατικό, 
διασυνοριακό,
συγγενές 
κράτος 

π.χ. η μειονοτική 
κοινότητά σας, 
τοπική 
αυτοδιοίκηση, 
εξωτερικός 
συνεργάτης 

π.χ. 
επιχορηγήσεις, 
θεσμική 
χρηματοδότηση, 
μη χρηματικές 
εισφορές 
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7. Ιδρύματα 

Κάποιες  εθνοτικές  ομάδες  και  μειονοτικές  κοινότητες  έχουν  όργανα  που  διευκολύνουν  τη  συνεργασία  τους  με  τις  αρχές  του  κράτους,  στο  οποίο 
διαμένουν,  και  με  τα  γειτονικά  ή  συγγενή  κράτη,  όπως  για  παράδειγμα  ένας  υπουργός  ή  ένα υπουργείο αρμόδιο  για  τα  μειονοτικά  θέματα,  μόνιμες 
επιτροπές με τις αρχές ή συμβούλια μειονοτήτων. Τέτοια ιδρύματα θα μπορούσαν επίσης να υπάρχουν για τη συνεργασία με ένα γειτονικό ή συγγενές 
κράτος. 

Α. Γνωρίζετε παρόμοιες πρωτοβουλίες ανάμεσα στον οργανισμό σας και ένα θεσμό εκτός συνόρων ή το συγγενές κράτος σας; ΝΑΙ ☐ ΟΧΙ ☐ 

Εάν ΟΧΙ, συνεχίστε με την ερώτηση 8. 

Β.  Αν ΝΑΙ, παρακαλούμε δώστε μας περαιτέρω πληροφορίες: 

Δραστηριότητα  Τύπος  Επίπεδο  Ποιός ξεκίνησε τη 
συνεργασία; 

Πόροι/ 
Χρηματοδότηση 

π.χ. το όνομά της πρωτοβουλίας, σύντομη περιγραφή  π.χ. κοινή 
επιτροπή, 
βραχυπρόθεσμο 
έργο, διμερής 
συμφωνία 

π.χ. τοπικό, 
κρατικό, 
διασυνοριακό,
συγγενές 
κράτος 

π.χ. η μειονοτική 
κοινότητά σας, 
τοπική 
αυτοδιοίκηση, 
εξωτερικός 
συνεργάτης 

π.χ. 
επιχορηγήσεις, 
θεσμική 
χρηματοδότηση, 
μη χρηματικές 
εισφορές 
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8. Υπάρχουν άλλοι τομείς στους οποίους συνεργάζεστε με θεσμούς εκτός συνόρων ή με το συγγενές κράτος σας; Αν ΝΑΙ, παρακαλούμε δώστε μας 
κάποιες πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο αυτής της συνεργασίας: 

9. Υπάρχει  κάποια  διασυνοριακή  συνεργασία,  κάποιο  ίδρυμα  ή  έργο,  στο  οποίο  συμμετέχει  η  εθνική  ομάδα/μειονοτική  κοινότητά  σας  ή  ο 
οργανισμός σας και για το οποίο είστε περήφανος/‐η; Μιλήστε μας γι’αυτό!  
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Σας ευχαριστούμε για τη στήριξη στη διεξαγωγή της έρευνά μας! 

Για  τους  σκοπούς  της  έρευνας  ενδέχεται  να  χρειαστεί  να  επικοινωνήσουμε  με  το  γραφείο  σας  για  περαιτέρω  πληροφορίες  ή  διευκρινίσεις  των 
δεδομένων.  Αν  συμφωνείτε  να  μας  δώσετε  περισσότερες  πληροφορίες  (σε  περίπτωση  που  αυτό  χρειαστεί),  παρακαλούμε  εισάγετε  τα  στοιχεία 
επικοινωνίας ενός αρμόδιου ατόμου και κάποιος από τους ερευνητές μας θα επικοινωνήσει μαζί του. 

Στοιχεία Επικοινωνίας 

Ονοματεπώνυμο 
 

 

Θέση 
 

 

Ηλεκτρονική 
Διεύθυνση 
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