
 

Οδηγίες υπογραφής της 
καμπάνιας (petition) 

Για όποιαν /ον δεν είναι 

εξοικειωμένη/ος με την υπογραφή 

μιας καμπάνιας, παρατίθενται οι 
ακόλουθες οδηγίες: 

Κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο 
(link) που μας έχει σταλεί, μας 

ανοίγει η σελίδα της καμπάνιας 
στο Change.org. 
  
 

 
 

 
 

 
 

 
Αν καθυστερήσουμε να 

καταχωρήσουμε τα στοιχεία μας 

(Όνομα, Επώνυμο, Email) στα 
αντίστοιχα πεδία, μπορεί να 

εμφανιστεί στην οθόνη το ακόλουθο 
μήνυμα : 

  
 

  

 

 
 

 
 

 
 

 
Μπορούμε να κάνουμε κλικ στο Sign this petition ή κλικ στο X (στη γωνία 

επάνω δεξιά του μηνύματος) 

και να επιστρέψουμε στην αρχική οθόνη της καμπάνιας και να πληκτρολογήσουμε 
τα στοιχεία μας. 

Αφού πληκτρολογήσουμε τα στοιχεία μας, κάνουμε κλικ στο Sign this petition. 
Αν υπάρχουν τα στοιχεία μας στο Change.org από παλαιότερη καμπάνια, θα 

εμφανιστούν συμπληρωμένα τα πεδία και απλώς κάνουμε κλικ 
στο Sign this petition. 



 
 

Στη συνέχεια ανοίγει η ακόλουθη 
οθόνη, που μας ρωτάει αν 

θέλουμε να συμβάλλουμε 
οικονομικά στην προβολή της 
καμπάνιας, με €7 ή περισσότερα 

ευρώ.  
 

Στο άνω μέρος της οθόνης 
εμφανίζεται το 

μήνυμα COMPLETE YOUR  
SUPPORT με «τικαρισμένο» 

το πρώτο από τα τρία βήματα. 
Αγνοούμε αυτό το μήνυμα. 

Αν θέλουμε να συμβάλλουμε 
οικονομικά, κάνουμε κλικ 

στο “Yes, I’ll chip in €7 or 
more” και ακολουθούμε τις 

οδηγίες για πληρωμή του 

ποσού μέσω πιστωτικής κάρτας 
ή του PayPal. 
 

Διαφορετικά, κάνουμε κλικ 

στο “No, I’ll share instead” κα
ι μας ανοίγει μια νέα οθόνη, με 

επιλογές για προώθηση της 
καμπάνιας σε φίλους και 

γνωστούς, 
μέσω Facebook, Email ή Twitter :  

Αν θέλουμε να συμβάλλουμε 
στην προώθηση της καμπάνιας 

σε φίλους και γνωστούς, 

κάνουμε κλικ στον τρόπο που 
μας εξυπηρετεί, 

διαφορετικά κάνουμε κλικ 
στο “Skip for now” στο κάτω 

μέρος της οθόνης.  
Η διαδικασία υπογραφής της 

καμπάνιας έχει ολοκληρωθεί και 

θα λάβετε εντός λίγων ωρών 

mail επιβεβαίωσης.  

Η διαδικασία υπογραφής της καμπάνιας (petition) μας έχει ολοκληρωθεί, αλλά θα 

εμφανιστεί μια νέα σελίδα, όπου, το Change.org θα μας προτείνει να 

υπογράψουμε κάποιες άλλες καμπάνιες. 

Μπορούμε να κλείσουμε τη σελίδα του Change.org (κάνοντας κλικ 

στο Χ της σελίδας) ή να συνεχίσουμε την περιήγηση στις άλλες καμπάνιες, 
υπογράφοντας όσες συμφωνούμε, ή κλικάροντας SKIP όταν δεν μας 

ενδιαφέρουν. 



 


