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Η Ευρώπη στην παλάμη του χεριού σας:
παρουσίαση της εφαρμογής Citizens
 
Μια νέα εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα, σχεδιασμένη από το ΕΚ για να βοηθήσει τους
πολίτες να ανακαλύψουν τι έχει επιτύχει και τι σκοπεύει να επιτύχει η ΕΕ, είναι τώρα
διαθέσιμη.
 
Ενόψει  των  επερχόμενων  ευρωπαϊκών  εκλογών,  η  εφαρμογή  Citizens  δίνει  τη
δυνατότητα σε οποιονδήποτε,  οπουδήποτε και  αν βρίσκεται,  να ενημερωθεί  για τα
επιτεύγματα της ΕΕ, τις δράσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη και τους μελλοντικούς της
στόχους,  ενώ εξηγεί  τις  αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.  Οι  χρήστες
μπορούν να αναζητήσουν πρωτοβουλίες που έχει λάβει το ΕΚ ανά θέμα και τοποθεσία
και να λαμβάνουν σχετικές ενημερώσεις. Η εφαρμογή μπορεί να αναζητηθεί εύκολα, να
διαμοιραστεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να αποθηκεύει προσωπικές ρυθμίσεις,
ενώ είναι διαθέσιμη σε είκοσι τέσσερις γλώσσες.
 
Μπορείτε να την κατεβάσετε δωρεάν από το App Store και το Google Play.
 
Η εφαρμογή Citizens σας βοηθάει να:
 

δείτε τι έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τι κάνει αυτή τη στιγμή και τι σκοπεύει
να κάνει για τους πολίτες της 
ενημερωθείτε σχετικά με εκδηλώσεις 
ανακαλύψετε πρωτοβουλίες σε τοπικό και εθνικό επίπεδο σε 20 διαφορετικές
θεματικές ενότητες 
έχετε  πρόσβαση  σε  ψηφιακό  περιεχόμενο  όπως  βίντεο,  «podcasts»  και
«slideshows» 
τρέξετε αναζητήσεις με δικά σας κριτήρια και να δείτε τα αποτελέσματα να
προβάλονται σε χάρτη
 

Προσαρμόζοντας την εφαρμογή στα δικά σας προσωπικά ενδιαφέροντα, σας δίνει τη
δυνατότητα να:
 

προσθέτετε εκδηλώσεις που σας ενδιαφέρουν στο προσωπικό σας ημερολόγιο 
σημειώνετε πρωτοβουλίες που είναι σημαντικές για εσάς 
αξιολογείτε τις πρωτοβουλίες χρησιμοποιώντας την επιλογή αλληλεπίδρασης 
λαμβάνετε ειδοποιήσεις σχετικά με ζητήματα που είναι σημαντικά για εσάς 
μοιράζεστε  τις  πρωτοβουλίες  στα  μέσα  κοινωνικής  δικτύωσης  μέσω
ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου  ή  γραπτού  μηνύματος 
βλέπετε τα αποτελέσματα στη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εσείς
επιλέγετε
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έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και να επιλέγετε τι θα κάνετε
με τον λογαριασμό σας 
διατηρείτε τις ίδιες ρυθμίσεις λογαριασμού σε όλες τις συσκευές σας
 

Σας επιτρέπει επίσης να έχετε εύκολη πρόσβαση σε δεδομένα στην ιστοσελίδα Τι Κάνει
η Ευρώπη για Μένα, η οποία αναδεικνύει τη συνεισφορά της ΕΕ στη ζωή των πολιτών.
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