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Καλώς ήρθατε στον οδηγό χρήστη για την πλατφόρμα της Διάσκεψης για το μέλλον της 
Ευρώπης! Η πλατφόρμα θα σας επιτρέψει να συμβάλλετε στα θέματα της Διάσκεψης. Για 
μπορέσετε να λάβετε μέρος και να μοιραστείτε τις ιδέες σας, θα πρέπει να εξοικειωθείτε 
με τις βασικές λειτουργίες της πλατφόρμας. Ο οδηγός αυτός εξηγεί πώς μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε την πλατφόρμα.

Εγγραφή 

Για να συμμετάσχετε, θα πρέπει να συνδεθείτε στην πλατφόρμα. Για να μπορέσετε να 
συνδεθείτε, πρέπει να δημιουργήσετε στοιχεία σύνδεσης στην ΕΕ (EU login), εάν δεν διαθέτετε 
ήδη. Συμβουλευτείτε τον ιστότοπο σύνδεσης στην ΕΕ για τον τρόπο σύνδεσης (~ 3 λεπτά). 
Μόλις δημιουργήσετε τα στοιχεία σύνδεσής σας στην ΕΕ, κάντε κλικ στο κουμπί «σύνδεση» 
(login) στην πλατφόρμα της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης  (δείτε το παρακάτω 
στιγμιότυπο οθόνης). Συμπληρώστε τα πεδία με τη διεύθυνση e-mail σας και τον κωδικό 
πρόσβασης. Μόλις συνδεθείτε στην πλατφόρμα, θα κληθείτε να απαντήσετε σε μερικές 
σύντομες ερωτήσεις σχετικά με εσάς (π.χ. από ποια χώρα κατάγεστε, την ηλικία και γενικές 
πληροφορίες για εσάς). Μόλις τελειώσετε, θα είστε έτοιμοι να ακολουθήσετε τα παρακάτω 
βήματα! 
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https://webgate.ec.europa.eu/cas


Δημόσιο προφίλ

Για να ρυθμίσετε το προφίλ σας, μεταβείτε στον λογαριασμό σας, ο οποίος εμφανίζεται στην 
αρχική σελίδα κάτω από το όνομα λογαριασμού. Στη σελίδα αυτή, μπορείτε να επεξεργαστείτε 
το δημόσιο ψευδώνυμό σας.

Πώς επιθυμείτε να ενημερώνεστε για τη Διάσκεψη; Μπορείτε να επιλέξετε τις ρυθμίσεις 
ειδοποιήσεων μέσω του δεύτερου στοιχείου στην αριστερή καρτέλα του λογαριασμού σας. 
Οι προτιμήσεις σας είναι δική σας επιλογή: θέλετε να λαμβάνετε όλες τις ειδοποιήσεις 
μέσω e-mail, μόνο ειδοποιήσεις σχετικά με τα άτομα ή τις ιδέες που ακολουθείτε, ή καμία 
ειδοποίηση; Εκτός από τα e-mail, η σελίδα ειδοποιήσεων είναι προσβάσιμη στην πλατφόρμα 
πατώντας στο “κουδούνι”. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αλλάξετε τις ρυθμίσεις λογαριασμού 
και ειδοποιήσεων. Η δυνατότητα επιλογής ή αποεπιλογής της λήψης ενημερωτικών δελτίων 
είναι επίσης διαθέσιμη σε αυτήν την καρτέλα καθώς και στο υποσέλιδο οποιουδήποτε 
ενημερωτικού δελτίου, εάν επιλέξετε τη λήψη τους. 
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Συμμετοχή 
Για κάθε θέμα, υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους μπορείτε να συμμετάσχετε 
χρησιμοποιώντας διαφορετικές λειτουργίες της πλατφόρμας. Αυτές που θα χρησιμοποιείτε 
πιο συχνά θα είναι οι λειτουργίες «ιδέες» (ideas) και «εκδηλώσεις» (events). 

Ιδέες
Μεταβείτε στην ενότητα «Ideas» (Ιδέες) για να διαβάσετε, να υποστηρίξετε ή/και να σχολιάσετε 
τις συνεισφορές που έχουν υποβληθεί και  να προσθέστε τις δικές σας κάνοντας κλικ στο «Νέα 
ιδέα +».  Ξεκινήστε δίνοντας στην ιδέα σας έναν τίτλο (έως 150 χαρακτήρες) και γράφοντας 
μερικές γραμμές για να περιγράψετε το θέμα της ιδέας σας (έως 1500 χαρακτήρες). Στην 
επόμενη σελίδα, η ιδέα σας θα συγκριθεί με άλλες παρόμοιες ιδέες. Εάν η ιδέα σας είναι 
πρωτότυπη, μπορείτε να συνεχίσετε, να επιλέξετε μια υποθεματική κατηγορία και να προσθέσετε 
μια φωτογραφία ή ένα έγγραφο εάν το επιθυμείτε. Στη συνέχεια την υποβάλλετε για να φτάσετε 
στο τελικό βήμα: μπορείτε να την ελέγξετε και, στη συνέχεια, να την δημοσιεύσετε! 

Εκδηλώσεις 
Μπορείτε επίσης να συμμετέχετε σε εκδηλώσεις. Οι εκδηλώσεις αυτές μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για να αναλυθούν σε βάθος συγκεκριμένα ζητήματα ή για τη διοργάνωση 
πιο ανεπίσημων στιγμών μεταξύ μελών ενός οργανισμού ή μιας ομάδας, προκειμένου να 
εργαστούν συλλογικά σε ιδέες και στη συνέχεια να τις κοινοποιήσουν στην πλατφόρμα. 
Εδώ μπορείτε να βρείτε όλες τις επερχόμενες εκδηλώσεις, να αναζητήστε αυτές που σας 
ενδιαφέρουν και να εγγραφείτε! 

Στη σελίδα «Εκδηλώσεις» θα δείτε τις διάφορες εκδηλώσεις που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί 
ή πρόκειται να λάβουν χώρα. Κάνοντας κλικ σε μία από αυτές, θα έχετε πρόσβαση σε 
διευκρινήσεις σχετικά με τον τρόπο συμμετοχής στις επερχόμενες εκδηλώσεις, εάν το 
επιθυμείτε.  Εάν θέλετε να δείτε εκδηλώσεις που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, θα μπορείτε 
να διαβάσετε τις εκθέσεις τους και τις συνεισφορές και τις ιδέες που αναλύθηκαν κατά τη 
διάρκεια αυτών των εκδηλώσεων.  

Συμβουλευτείτε τον «Οδηγό ιστότοπου για διοργανωτές εκδηλώσεων» αν επιθυμείτε να 
διοργανώσετε μια εκδήλωση.
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https://futureu.europa.eu/pages/event-organisers


Αποστολή μηνυμάτων

Από τις ιδέες και τα σχόλια που έχουν δημοσιευτεί, μπορείτε να δείτε τα προφίλ άλλων 
χρηστών και στη συνέχεια να επικοινωνήσετε μαζί τους κάνοντας κλικ στο εικονίδιο 
«Φάκελος». 

Ξεκινήστε μια συνομιλία: η επαφή σας θα λάβει ειδοποίηση μέσω e-mail.

Μπορείτε να βρείτε όλες τις ιδιωτικές επικοινωνίες σας με άλλους χρήστες κάνοντας κλικ 
στο εικονίδιο φακέλου στη γραμμή πλοήγησης. 
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