






• Eu login: ο κωδικός πρόσβασης σε όλες τις 
υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 



Βήματα για την απόκτηση Eu login 
(ECAS) 

1Ο βήμα 

Μεταβαίνω στην παρακάτω διεύθυνση 
αντιγράφοντας τον σύνδεσμο στο πεδίο 

διευθύνσεων του φυλλομετρητή μου (προσοχή όχι 
στο Google): 

 

 https://webgate.ec.europa.eu/cas 

https://webgate.ec.europa.eu/cas


Βήματα για την απόκτηση Eu login 
(ECAS) 
 
Στο πτυσσόμενο μενού (drop-down menu) επιλέγω «Ελληνικά» γι 
α να μου εμφανίζονται οι οδηγίες στα Ελληνικά.  



Βήματα για την απόκτηση Eu login 
(ECAS) 

2ο βήμα  

Επιλέγω «Δημιουργία λογαριασμού», συμπληρώνω το δελτίο όπως φαίνεται στην 
επόμενη σελίδα, την ηλεκτρονική μου διεύθυνση με λατινικούς χαρακτήρες, τα υπόλοιπα 
στοιχεία με ελληνικούς. Εισάγω το «Captcha» 

 

 





Βήματα για την απόκτηση Eu login 
(ECAS) 
 

Λαμβάνω μήνυμα επιβεβαίωσης. 



Βήματα για την απόκτηση Eu login 
(ECAS) 
 

3ο βήμα 

Αναζητώ το μήνυμα στο ηλεκτρονικό μου ταχυδρομείο. Έχει την 

κάτωθι μορφή: 

 

 



Βήματα για την απόκτηση Eu login 
(ECAS) 
 • 4ο βήμα 

• Ακολουθώ τις οδηγίες και κάνω κλικ στη φράση «αυτόν τον σύνδεσμο». Φθάνω στην παρακάτω 
σελίδα και επιλέγω νέο κωδικό πρόσβασης. Π.χ. 99VVERgWBu 

 

 



Βήματα για την απόκτηση Eu login 
(ECAS) 
Πατάω «Συνέχεια» 



Βήματα για την απόκτηση Eu login 
(ECAS) 

 

Εμφανίζεται το μήνυμα «Επιτυχής σύνδεση». Βλέπω ότι πάνω 
αριστερά εμφανίζεται το όνομά μου «Ελευθερία Παπαδοπούλου». 
Κάνω κλικ στο διπλανό γρανάζι. 

 

 

 

 

 



Βήματα για την απόκτηση Eu login 
(ECAS) 

 

Εμφανίζονται οι εξής επιλογές: 
 

• .........@gmail.com 

• (Εξωτερικός) 

• Αλλαγή κωδικού πρόσβασης 

• Ο λογαριασμός μου 

• Αποσύνδεση 

 
• Μετά τη σύνδεσή μου, το σύστημα μου έχει αποδώσει ένα αναγνωριστικό 

(Eu login). Για να το βρω κάνω κλικ στη φράση «Ο λογαριασμός μου» 

 

https://webgate.ec.europa.eu/cas/change/changePassword.cgi?loginRequestId=ECAS_LR-23984299-DdzGe9WQXzzoB8w9usldtfA2MnvzozhLeYOojggFoa3eFXtRKzXorP9ahszpqy6Dh3s7u41U2bYVaFWzvJNG9kzlW-Jj71zxYb8yraXzckNWQoBE-5DUQpdcgAdjYrgaM9TrDFHWwxLStEusqMXi8pFwebEm
https://webgate.ec.europa.eu/cas/change/changePassword.cgi?loginRequestId=ECAS_LR-23984299-DdzGe9WQXzzoB8w9usldtfA2MnvzozhLeYOojggFoa3eFXtRKzXorP9ahszpqy6Dh3s7u41U2bYVaFWzvJNG9kzlW-Jj71zxYb8yraXzckNWQoBE-5DUQpdcgAdjYrgaM9TrDFHWwxLStEusqMXi8pFwebEm
https://webgate.ec.europa.eu/cas/userdata/myAccount.cgi?loginRequestId=ECAS_LR-23984299-DdzGe9WQXzzoB8w9usldtfA2MnvzozhLeYOojggFoa3eFXtRKzXorP9ahszpqy6Dh3s7u41U2bYVaFWzvJNG9kzlW-Jj71zxYb8yraXzckNWQoBE-5DUQpdcgAdjYrgaM9TrDFHWwxLStEusqMXi8pFwebEm
https://webgate.ec.europa.eu/cas/userdata/myAccount.cgi?loginRequestId=ECAS_LR-23984299-DdzGe9WQXzzoB8w9usldtfA2MnvzozhLeYOojggFoa3eFXtRKzXorP9ahszpqy6Dh3s7u41U2bYVaFWzvJNG9kzlW-Jj71zxYb8yraXzckNWQoBE-5DUQpdcgAdjYrgaM9TrDFHWwxLStEusqMXi8pFwebEm
https://webgate.ec.europa.eu/cas/userdata/myAccount.cgi?loginRequestId=ECAS_LR-23984299-DdzGe9WQXzzoB8w9usldtfA2MnvzozhLeYOojggFoa3eFXtRKzXorP9ahszpqy6Dh3s7u41U2bYVaFWzvJNG9kzlW-Jj71zxYb8yraXzckNWQoBE-5DUQpdcgAdjYrgaM9TrDFHWwxLStEusqMXi8pFwebEm
https://webgate.ec.europa.eu/cas/logout?eu.europa.ec.ecas.LOGOUT_TOKEN=1AYg3q5GObbQzSyX1MHcRS
https://webgate.ec.europa.eu/cas/logout?eu.europa.ec.ecas.LOGOUT_TOKEN=1AYg3q5GObbQzSyX1MHcRS


 



Βήματα για την απόκτηση Eu login 
(ECAS) 

 
Επιλέγω «Τα στοιχεία του λογαριασμού» και εμφανίζονται αναλυτικά όλα τα στοιχεία που με αφορούν: 
μεταξύ άλλων το όνομα χρήστη, το αναγνωριστικό χρήστη (uid ή user ID ή user identity: «a unique 
number or name-or both-that is associated with a user name on a server system»). 

 

• Εκεί, στην τρίτη σειρά, μπορώ να βρω τον «ενιαίο κωδικό στην Επιτροπή» (αρχίζει από n…), 

 

    τον οποίο θα κοινοποιήσω στη Γραμματεία του Δικτύου στη διεύθυνση 

      DGT-EL-DIKTYO@ec.europa.eu 

• για να μπορέσω να έχω πρόσβαση στις βικιομάδες. 

 

• Παροχή βοήθειας για την εγγραφή στις βικιομάδες (Γραμματεία ΕΔΟ):  

      Athanasia.SOFOGIANNI@ec.europa.eu 
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Ενιαίος κωδικός στην Επιτροπή 

(uid) 

n002dpei 




