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Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ  U-REPORT GREECE  

Το U-Report είναι μια πλατφόρμα της UNICEF που ξεκίνησε το 2011 και χρησιμοποιείται από 

περισσότερα από 21 εκατομμύρια παιδιά και νέους σε 90 χώρες. Η πλατφόρμα δίνει στους 

νέους την ευκαιρία να εκφράσουν τις απόψεις τους για πολιτικά και κοινωνικά ζητήματα που 

τους απασχολούν, φιλοξενώντας μηνιαίες δημοσκοπήσεις σε θέματα όπως οι προσδοκίες τους 

από τις τοπικές αρχές, η ψυχική και σωματική υγεία, η παιδική παχυσαρκία, η κλιματική αλλαγή 

και άλλα.  

Το Γραφείο της UNICEF στην Ελλάδα συνεργάζεται με το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού 

για την πλατφόρμα U-Report Greece, με στόχο να ενισχυθεί η συμμετοχή των νέων στη 

δημοκρατική διακυβέρνηση και διαβούλευση και να τους δοθεί η δυνατότητα να μοιραστούν τις 

απόψεις τους για θέματα που επηρεάζουν τους ίδιους και τις κοινότητές τους.  

Ο στόχος του U-Report Greece είναι να καλλιεργήσει το αίσθημα ενεργούς συμμετοχής σε 

έφηβους και νέους 14-25 ετών και να ενσωματώσει τις φωνές τους στη διαδικασία χάραξης και 

υλοποίησης πολιτικών. Σκοπός της πλατφόρμας είναι να αποτελέσει ένα εργαλείο συλλογής 

δεδομένων, τα οποία μπορούν να βοηθήσουν τους τοπικούς, περιφερειακούς και κρατικούς 

φορείς λήψης αποφάσεων να δημιουργήσουν πολιτικές και στρατηγικές που θα συμβάλουν 

στην  καλύτερη ποιότητα ζωής για τους εφήβους και τους νέους και θα προωθήσουν τα 

δικαιώματα των παιδιών. Μέσω των δημοσκοπήσεων τα παιδιά και οι νέοι εξασκούν το 

δικαίωμα τους στην ελεύθερη έκφραση (άρθρο 12, Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του 

Παιδιού). 

Η πλατφόρμα U-Report Greece απευθύνεται σε όλα τα παιδιά και τους νέους, 

συμπεριλαμβανομένων των προσφύγων και αιτούντων άσυλο, με θεματικές που τους 

απασχολούν, ώστε να ακουστεί η φωνή τους  και να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες τους. Οι νέοι 

έχουν την ευκαιρία να εκφράσουν τη γνώμη τους για θέματα που επηρεάζουν την κοινότητά 

τους. Για παράδειγμα, μπορούν να εκφράσουν στους τοπικούς ηγέτες που εκπροσωπούν την 

κοινότητά τους τις ανησυχίες ή τους προβληματισμούς τους ή ποιες αλλαγές επιθυμούν να 

δούνε στην περιοχή τους. Μπορούν επίσης να βρουν επικαιροποιημένες πληροφορίες για 

θέματα όπως η ψυχική υγεία, η υγιεινή, ο COVID-19 ή άλλα θέματα που είναι σημαντικά για 

εκείνους. 

Οι αρμόδιοι φορείς όπως, η κοινωνία των πολιτών, οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι και οι 

εκλεγμένοι ηγέτες μπορούν κατόπιν να δουν τις πληροφορίες και τα αποτελέσματα των online 

δημοσκοπήσεων που αναρτώνται στον ιστότοπο του U-Report Greece, ώστε να κατανοήσουν 

τις ανάγκες των νέων και να προβούν σε αλλαγές. Για παράδειγμα, στα πλαίσια του 

Προγράμματος της UNICEF «Πόλεις Φιλικές προς τα Παιδιά» το U-Report Greece 

χρησιμοποιήθηκε ως το βασικό εργαλείο διαβούλευσης με εφήβους και νέους, ώστε οι ιδέες και 

οι προτάσεις τους να εμπνεύσουν την κατάρτιση των Σχεδίων Δράσης από τις υποψήφιες 

Πόλεις Φιλικές προς τα Παιδιά. 

Η πλατφόρμα U-Report δεν διατηρεί τα στοιχεία των χρηστών της, οπότε η ταυτότητα των U-

Reporters προστατεύεται, καθώς οι απαντήσεις καταγράφονται αυτόματα χωρίς να συνδέονται 

με τον U-Reporter. Μπορείτε να δείτε περισσότερα σχετικά με την Πολιτική Απορρήτου του U-

Report Greece εδώ. 

Η πλατφόρμα είναι διαθέσιμη σε Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Αραβικά, Φαρσί και Ουρντού, 

προκειμένου να εξασφαλιστεί η πρόσβαση και η συμμετοχή όσο περισσότερων νέων, δίνοντας 

φωνή στις απόψεις και τις προτάσεις τους. Με την εγγραφή τους, τα νέα μέλη ανήκουν πλέον 

στην παγκόσμια κοινότητα των U-Reporters. 

https://greece.ureport.in/
https://greece.ureport.in/page/privacy_policy/
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ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΠΟΙΟΣ U-REPORTER; 

Όλοι οι νέοι 14-25 ετών που βρίσκονται στην Ελλάδα μπορούν να γίνουν μέλη του U-Report 

Greece και να συμμετάσχουν στις δημοσκοπήσεις, εντελώς δωρεάν και ανώνυμα, με όποιον 

από τους παρακάτω τρόπους επιθυμούν, στέλνοντας το μήνυμα «ΕΓΓΡΑΦΗ» στα Ελληνικά ή 

“JOIN” στα Αγγλικά: 

1. Μέσω Viber, στο public chat “ureportgreece” 

2. Μέσω Facebook Messenger, στο U-Report Greece 

3. Μέσω WhatsApp, στο +30 695 548 3316 

 

Δεν απαιτείται κάποια επιπλέον εφαρμογή, καθώς το U-Report Greece είναι προσβάσιμο από 

τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που ήδη χρησιμοποιούνται από τους νέους στην Ελλάδα. 

ΠΩΣ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΜΕΡΟΣ ΣΤΙΣ ONLINE ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ (POLL);  

Κάθε φορά που ξεκινά μια δημοσκόπηση, οι χρήστες λαμβάνουν σχετική ειδοποίηση στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης με τα οποία έχουν επιλέξει να εγγραφούν (Viber, Facebook Messenger, 

WhatsApp), η οποία τους ενημερώνει για την έναρξη της δημοσκόπησης και τους καλεί να 

απαντήσουν σε μια σειρά σύντομων ερωτήσεων. Οι απαντήσεις αναλύονται σε πραγματικό 

χρόνο, χαρτογραφούνται και εμφανίζονται στον ιστότοπο του U-Report Greece. Στη συνέχεια, 

τα αποτελέσματα κοινοποιούνται στους χρήστες και διαδίδονται σε πολιτικούς και κοινωνικούς 

φορείς σε εθνικό και τοπικό επίπεδο.  

Η πλατφόρμα παρέχει επίσης τη δυνατότητα για live chats και chatbots σε συγκεκριμένες 

θεματικές, με ειδικούς να σχολιάζουν τα αποτελέσματα και να απαντούν σε ερωτήσεις χρηστών. 

Για παράδειγμα, υπάρχει ήδη ένα Chatbot που παρέχει αξιόπιστες και τεκμηριωμένες 

πληροφορίες σχετικά με τον εμβολιασμό κατά του COVID-19.  

Δείτε περισσότερα εδώ.  

 

 

 

 

 

 

 

https://chats.viber.com/ureportgreece
http://m.me/102791782369775
https://wa.me/306955483316
https://greece.ureport.in/page/privacy_policy/
https://greece.ureport.in/bots/
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ  

ΒΗΜΑ 1 - ΠΩΣ ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΕΙΣ; 

Επίλεξε το μέσο κοινωνικής δικτύωσης που προτιμάς και στείλε το μήνυμα «ΕΓΓΡΑΦΗ» ή 

«Join» ή σκάναρε τα QR Code της πλατφόρμας. 

Εναλλακτικά, μπορείς να εγγραφείς ακολουθώντας τον σύνδεσμο https://greece.ureport.in/join 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://greece.ureport.in/join
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VIBER 

Κάνε αναζήτηση του ureportgreece στο public chat και στείλε μήνυμα «ΕΓΓΡΑΦΗ» ή «JOIN» 

 

 

WHATSAPP  

Πρόσθεσε τον αριθμό του U-Report 00306955483316 και κάνε την εγγραφή σου. Ο αριθμός 

σου θα παραμείνει ανώνυμος. 
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FACEBOOK MESSENGER 

Στο chat του Facebook Messenger, αναζήτησε το U-Report Greece και στείλε το μήνυμα 

«Εγγραφή» ή «Join». 

 

 

FACEBOOK U-REPORT GREECE 

Στο Facebook, αναζήτησε το U-Report Greece και στείλε το μήνυμα «Εγγραφή» ή «Join». 
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U-REPORT GREECE - WEBSITE 

Μπες στην ιστοσελίδα https://greece.ureport.in/, κάνε κλικ στην «Εγγραφή» και ακολούθησε 

τα βήματα. 

 

                                                     

ΒΗΜΑ 2 - ΑΠΑΝΤΗΣΕ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

Μόλις στείλεις το μήνυμα «ΕΓΓΡΑΦΗ», θα λάβεις κάποιες ερωτήσεις σχετικά με την ηλικία, το 

φύλο, την περιφέρεια και το δήμο που μένεις, αν έχεις καθεστώς πρόσφυγα ή αιτούντος άσυλο, 

καθώς και αν έχεις κάποια μορφή αναπηρίας. Απάντησε σε αυτές τις απλές ερωτήσεις για να 

ολοκληρώσεις την εγγραφή σου.  

Στην ερώτηση «Σε ποια Περιφέρεια μένεις;» διάλεξε μια από τις παρακάτω: 

1) Ανατολική Μακεδονία και Θράκη  

2) Αττική  

3) Βόρειο Αιγαίο  

4) Δυτική Ελλάδα  

5) Δυτική Μακεδονία 

6) Ήπειρος  

7) Θεσσαλία  

8) Ιόνια Νησιά  

9) Κεντρική Μακεδονία  

10) Κρήτη  

11) Νότιο Αιγαίο  

12) Πελοπόννησος  

13) Στερεά Ελλάδα 

Στην ερώτηση «Σε ποιο δήμο μένεις;», απάντησε μόνο με το όνομα του δήμου σου, πχ. Αθήνα 

ή Αθηνών, αν έχεις διαλέξει την Περιφέρεια Αττικής στην προηγούμενη ερώτηση.  

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο δήμος σου θα πρέπει να αντιστοιχεί στην Περιφέρεια που δήλωσες στην 

προηγούμενη ερώτηση.  

https://greece.ureport.in/
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Για παράδειγμα, αν έχεις δηλώσει ότι μένεις στην Περιφέρεια Αττικής και στη συνέχεια 

απαντήσεις ότι ο δήμος σου είναι η Θεσσαλονίκη, η απάντησή σου δεν θα είναι έγκυρη. 

Στην ερώτηση «Είσαι πρόσφυγας ή ζητάς άσυλο;», απλά επέλεξε ΝΑΙ ή ΟΧΙ.  

Το ίδιο και στην τελευταία ερώτηση «Έχεις κάποια μορφή αναπηρίας;» απάντησε με ΝΑΙ ή ΟΧΙ. 

Σε περίπτωση που θέλεις να διορθώσεις κάποια από τις απαντήσεις σου, θα πρέπει να 

διαγράψεις τη συνομιλία και να ξαναρχίσεις τη διαδικασία από την αρχή (αποστολή του 

μηνύματος «Εγγραφή» και απάντηση στις ερωτήσεις). 
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ΒΗΜΑ 3 - ΚΑΛΩΣ ΗΡΘEΣ ΣΤΟ U-REPORT GREECE! 

Αφού ολοκληρώσεις την εγγραφή σου, θα λάβεις ένα μήνυμα που θα σε καλωσορίζει στην 

ομάδα τoυ U-Report Greece. 

Η φωνή σου μετράει και η αλλαγή μπορεί να ξεκινήσει από εσένα! 

 

 

BHMA 4- ΕΤΟΙΜΟΣ/Η ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΟΥ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ! 

Μια φορά το μήνα θα έρχονται με μήνυμα στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης που έχεις επιλέξει, 

οι ερωτήσεις της δημοσκόπησης. Θέλουμε να ακούσουμε από σένα γιατί η φωνή σου μετράει! 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν διαγράψεις τη συνομιλία, αυτομάτως γίνεται και η διαγραφή σου από το U-

Report και δεν θα μπορείς να λαμβάνεις ειδοποιήσεις για τις επόμενες δημοσκοπήσεις.  

Σε περίπτωση που διαγράψεις κατά λάθος τη συνομιλία και θέλεις να ξαναγίνεις U-Reporter, 

στείλε και πάλι το μήνυμα «ΕΓΓΡΑΦΗ» ή “JOIN” και επανέλαβε τη διαδικασία εγγραφής. 
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ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  

Κάνε like, ακολούθησε τα κανάλια επικοινωνίας, ενημερώσου για τις δημοσκοπήσεις, 

αποτελέσματα και δράσεις του U-Report Greece, και επικοινώνησε μαζί μας: 

• Facebook  

U-Report Greece https://www.facebook.com/UReportGreece 

UNICEF Greece Country Office  https://www.facebook.com/UNICEFGreece/ 

Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού https://www.facebook.com/ddp.gr 

• Ιστοσελίδες 

U-Report Greece https://greece.ureport.in/ 

UNICEF Greece Country Office  https://www.unicef.org/greece/ 

Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού https://ddp.gr/ 

• Instagram 

UNICEF Greece Country Office https://www.instagram.com/unicefgreece/  

Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού 

https://www.instagram.com/network_for_childrens_rights/ 

• Twitter 

UNICEF Greece Country Office https://twitter.com/unicef_greece?lang=en  

Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού https://twitter.com/ddp_gr  

• Hashtag: #ΗΦωνήΣουΜετράει 

 

 

 

H ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ U-REPORT GREECE 

H βασική πλατφόρμα στην οποία εμφανίζονται τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων είναι η 

ιστοσελίδα U-Report Greece.  

Εκτός από τον τρόπο εγγραφής, στην πλατφόρμα αποτυπώνεται ο τίτλος της δημοσκόπησης, 

τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης, ο αριθμός των U-Reporters όπως και τα στατιστικά 

(φύλο, ηλικίες, περιοχές), ποσοστά, δημοσιεύσεις και άρθρα, και τα διαθέσιμα chatbots. 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/UReportGreece
https://www.facebook.com/UNICEFGreece/
https://www.facebook.com/ddp.gr
https://greece.ureport.in/
https://www.unicef.org/greece/
https://ddp.gr/
https://www.instagram.com/unicefgreece/
https://www.instagram.com/network_for_childrens_rights/
https://twitter.com/unicef_greece?lang=en
https://twitter.com/ddp_gr
https://greece.ureport.in/bots/


 

 

11  

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ  
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ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ  

 

 

 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ  

Μέσω της διαδικασίας των δημοσκοπήσεων, οι εκπαιδευτικοί στα σχολεία, στις δομές 

φιλοξενίας αλλά και σε οργανώσεις νέων, μπορούν να οργανώσουν μια δράση με τους μαθητές 

ή τους ωφελούμενούς τους, κατά την οποία προτείνεται να τους καθοδηγήσουν, ώστε να 

κάνουν την εγγραφή τους στο U-Report Greece, να απαντήσουν στις τρέχουσες 

δημοσκοπήσεις (μηνιαίες) και να συζητήσουν τις απαντήσεις και τα αποτελέσματα (όπως αυτά 

αναρτώνται στην πλατφόρμα).     

Παρακάτω παρατίθεται προτεινόμενο υλικό που αφορά το δικαίωμα στη συμμετοχή στη λήψη 

αποφάσεων και τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού. 
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Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ  
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