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 Αυτό το έργο χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  
Αυτή η δημοσίευση [ανακοίνωση] αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και της Επιτροπής  
δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

1. Εισαγωγή  
 

Το έγγραφο οδηγού μεθοδολογίας χρησιμεύει ως πρακτικός οδηγός για τη χρήση της ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας και εξηγεί το τεχνικό και εκπαιδευτικό υπόβαθρο του μαθήματος. 

 

Οι εταίροι καινοτομούσαν με βάση τα υπάρχοντα μη τυπικά μαθήματα κατάρτισης και τα πρότυπα 

προσόντων για το HRM στον τομέα των γεωργικών τροφίμων και καθορίζοντας μια νέα ευρωπαϊκή 

προοπτική για την προσέγγιση HRM. Μετά τη σύνθεση του EQF του επαγγέλματος, αναπτύχθηκε το 

προφίλ εκπαίδευσης. Το προφίλ ήταν βάση για την προετοιμασία του βιβλίου μαθητών, του οδηγού 

αξιολόγησης και του εκπαιδευτικού υλικού και πόρων. Η ανάπτυξη ενός ανοιχτού κώδικα συστήματος 

διαχείρισης μάθησης (LMS) και το περιεχόμενο των μαθημάτων κατάρτισης ήταν παράλληλα. Το ICT LMS 

συμβάλλει στο να καταστήσει τη μεθοδολογική προσέγγιση πιο ελκυστική για τους χρήστες και να 

μεταδώσει τα αποτελέσματα παγκοσμίως (ψηφιακά ανοιχτά κανάλια, ευέλικτη και διαδραστική εμπειρία 

κατάρτισης) ως ανοιχτός εκπαιδευτικός πόρος (OER). 

 

Κατά τη διάρκεια της ψηφιοποίησης αναπτύχθηκε το ψηφιακό υλικό και το διαδραστικό περιεχόμενο. 

Επιλέχθηκαν ασκήσεις και εργασίες για την αξιολόγηση. Τα MOOC μπορούν να έχουν διαφορετικό 

επίπεδο αλληλεπίδρασης, με βάση τις αναμενόμενες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες. Το εύρος της 

ψηφιοποίησης μπορεί να είναι βαρύ πόρο και οι συνεργάτες αποφάσισαν να περάσουν αφιερωμένες 

ώρες έργου στην ανάπτυξη. Η επιλεγμένη προσέγγιση ισορροπείται μεταξύ της αυτο-μελέτης από το 

βιβλίο σπουδαστών, της υποστήριξης από την ηλεκτρονική πλατφόρμα με παρουσιάσεις και πόρους και 

τη χρήση αλληλεπίδρασης βάσει ερωτήσεων και ασκήσεων κατά τη διάρκεια του ηλεκτρονικού μαθήματος. 

 

Πιστεύουμε ότι αυτό το μάθημα συμβάλλει στην ανάπτυξη των βέλτιστων πρακτικών και σχετικών 

γνώσεων σχετικά με το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και ένα πιο αφοσιωμένο HRM.
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2. Κατευθυντήρια γραμμή μεθοδολογίας 
 

Το μάθημα χωρίζεται σε τέσσερις ενότητες, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων βίντεο και τεράστιου 

αριθμού γραπτού υλικού ως πόρων. Το μάθημα μπορεί να εκτελεστεί με δύο τρόπους, ως αυτο-μελέτη με 

τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ή μπορεί να παρουσιαστεί ως συνδυασμός μαθημάτων από τον 

εκπαιδευτικό. 

 

Οι συνεργάτες ανέπτυξαν εργασίες και ασκήσεις κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού σεμιναρίου σε 

συντονισμό με τις καινοτόμες μεθοδολογίες εκπαίδευσης. Η μεθοδολογία για την παροχή αυτής της 

εκπαίδευσης χρησιμοποιεί καινοτόμες παιδαγωγικές και ψηφιακά ανοιχτά κανάλια. 

 

Η συμμετοχική ανάπτυξη του μαθήματος είναι επίσης ένας καινοτόμος τρόπος για να προσεγγίσετε την 

έρευνα και την κατάρτιση πιο κοντά στον κλάδο. Η συνεργασία, οι εκπαιδευτές και οι επιχειρήσεις 

προσαρμόστηκαν σε μια ανταγωνιστική προσέγγιση και ταίριαξαν τις πρακτικές κατάρτισης στις 

οργανωτικές ανάγκες. 

 

Για να αξιοποιήσει πλήρως το μάθημα, ο μαθητής έχει πρόσβαση στο πιο σημαντικό υλικό μελέτης στην 

πλατφόρμα: 

 Βιβλίο μαθητή 

 Προφίλ εκπαίδευσης 

 Οδηγός αξιολόγησης 

 

Όλα αποτελούν ουσιαστικό μέρος της μελέτης και σας συνιστούμε ανεπιφύλακτα να τα χρησιμοποιείτε 

όλα στη διαδικασία μαζί με το διαδικτυακό μάθημα και τους πόρους.  

 

Το διαδικτυακό μάθημα επιτρέπει στον μαθητή να αποκτήσει γνώσεις και κάποιες δεξιότητες μέσω της 

διαδικτυακής παρουσίασης και να αναπτύξει περαιτέρω τις δεξιότητες και τις ικανότητες μέσω της χρήσης 

πόρων που παρέχονται μετά από κάθε ενότητα. Ο μαθητής πρέπει να ακολουθήσει την ακολουθία των 

ενοτήτων και των ενοτήτων. Κάθε ενότητα αποτελείται από μία ή περισσότερες μονάδες και πόρους της 

μονάδας. 

 

Κάθε μονάδα έχει μια παρουσίαση που περιέχει την παρουσίαση περιεχομένου, πληροφοριών ή 

παραδειγμάτων Για να κάνετε τη μάθηση πιο διαδραστική, περιλαμβάνονται κουίζ και drag and drop 

ενεργά Αυτά τα κουίζ δεν φέρνουν πόντους κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Βοηθούν στην 

απομνημόνευση και κάνουν την εμπειρία μάθησης πιο ευχάριστη. Ωστόσο, αυτά τα κουίζ ενδέχεται να 

επανεμφανιστούν στην τελική αξιολόγηση της ενότητας. 

 

Υπάρχουν δύο εξετάσεις στο τέλος κάθε ενότητας - μία για τη δοκιμή των γνώσεων και μία για τη δοκιμή 

των δεξιοτήτων και ικανοτήτων. Η εξέταση προετοιμάζεται με τη μορφή κουίζ. 
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Η διαδικτυακή αξιολόγηση της γνώσης εστιάζεται στην πραγματική και θεωρητική γνώση, στην κατανόηση 

και την εφαρμογή της. Επομένως, τα κουίζ περιέχουν τις αληθινές / ψευδείς και ερωτήσεις πολλαπλής 

επιλογής, γεμίσεις κενού, μεταφορά και απόθεση, αντιστοίχιση και παραγγελία ασκήσεων. Αυτές οι 

ασκήσεις εμφανίζονται ως διαμορφωτική αξιολόγηση (χωρίς σημεία) κατά τη διάρκεια των μαθησιακών 

μονάδων και επαναλαμβάνονται κατά τη διάρκεια της τελικής εξέτασης με τυχαία σειρά. 

 

Η διαδικτυακή αξιολόγηση δεξιοτήτων και ικανοτήτων επικεντρώνεται στην κατανόηση του μαθήματος και 

στα παραδείγματα της χρήσης των προτύπων των πόρων. Ο μαθητής πρέπει να δείξει την εφαρμογή, να 

αναλύσει και να αξιολογήσει το μάθημα σε σχέση με την υπόθεση μελέτης των ενοτήτων. 

 

Το κύριο μειονέκτημα των διαδικτυακών εξετάσεων είναι η περιορισμένη ικανότητα αξιολόγησης 

δεξιοτήτων και ικανοτήτων. Από την προοπτική πολλαπλασιασμού αυτού του μαθήματος και της 

αξιολόγησής του, επιλέχθηκε η προσέγγιση της μελέτης περίπτωσης για την αξιολόγηση των δεξιοτήτων 

και ικανοτήτων των μαθητών. Επομένως, προτείνουμε στους δασκάλους ή τους εκπαιδευτές σε ένα 

συνδυασμένο μάθημα να χρησιμοποιήσουν τις συστάσεις στο προφίλ εκπαίδευσης και στον οδηγό 

αξιολόγησης σχετικά με την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων. Το μάθημα προορίζεται να είναι όσο το 

δυνατόν πιο πρακτικό για τους μαθητές στη συνέχιση της ΕΕΚ. Σε αυτήν την περίπτωση, οι μαθητές θα 

πρέπει να παράγουν προϊόντα με βάση τα παρεχόμενα πρότυπα ατομικά ή σε ομάδες και οι 

εκπαιδευτικοί θα πρέπει να αξιολογούν τα προϊόντα ως μέρος της αξιολόγησης. 

 

Οι οδηγίες του EQAVET ακολουθήθηκαν και θα ακολουθηθούν για την τεκμηρίωση, την ανάπτυξη, την 

παρακολούθηση, την αξιολόγηση και τη βελτίωση αυτού του μη τυπικού προγράμματος εκπαίδευσης, 

προκειμένου να διασφαλιστεί ένα προϊόν υψηλής ποιότητας και μια ευκολότερη αναγνώριση σε όλη την 

Ευρώπη. 
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3. Παραδείγματα ασκήσεων  
 

Το διαδραστικό περιεχόμενο χρησιμοποιήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα για να αλληλεπιδράσει με 

τον μαθητή και να βελτιώσει τη μαθησιακή εμπειρία. Ο ίδιος τύπος ασκήσεων χρησιμοποιείται και στην 

αξιολόγηση. Το διαδραστικό περιεχόμενο διαδραματίζει ζωτικό ρόλο στη διατήρηση της προσοχής των 

μαθητών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος, χρησιμοποιούνται πολλές 

ασκήσεις και κουίζ, ώστε ο μαθητής να μπορεί να απομνημονεύσει και να συνοψίσει το σημαντικό μέρος 

της ενότητας. Οι μαθητές που χρησιμοποιούν διαδραστικό περιεχόμενο είναι πιο αφοσιωμένοι και 

μαθαίνουν πιο γρήγορα. 

 

Χρησιμοποιήθηκαν δύο τύποι περιεχομένου, βάσει ερωτήσεων και ασκήσεων. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα 

και η αξιολόγηση περιλαμβάνουν πραγματικές / ψευδείς και ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, καθώς και 

ασκήσεις συμπλήρωσης, μεταφοράς και απόθεσης, αντιστοίχισης και παραγγελίας. 

 

Για σκοπούς εκπαίδευσης και αξιολόγησης, χρησιμοποιήθηκε ο ακόλουθος τύπος άσκησης: 

 

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής: 

 

 

 

 

Αληθινές / ψευδείς ερωτήσεις: 
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Ερωτήσεις σχετικά με την άσκηση κενών: 

 

 

Άσκηση και μεταφορά: 

 

Ταιριαστή άσκηση: 
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Άσκηση παραγγελίας: 

 

 

Ερωτήσεις μίας επιλογής με βάση την υπόθεση μελέτης: 
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4. Τρόπος πρόσβασης στην πλατφόρμα, 

δημιουργία λογαριασμού, σύνδεση στην 

πλατφόρμα  
 

4.1 | Πρόσβαση στην πλατφόρμα και επιλογή της γλώσσας σας 

 

1. Παω σε http://fresh-elearn.projectsgallery.eu/ 

2. Κάντε κύλιση προς τα κάτω και επιλέξτε το μάθημα σε μία από τις γλώσσες (Αγγλικά, Γαλλικά, 

Ελληνικά, Ισπανικά, Σλοβενικά). 

 

 

 

4.2 | Δημιουργία λογαριασμού 

 

Για να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα: 

 

1. Κάντε κλικ στο εικονίδιο σύνδεσης όπως φαίνεται παρακάτω. 

2.  

http://fresh-elearn.projectsgallery.eu/
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ή πατήστε το επιλεγμένο μάθημα.  

 

 

 

3. Κάντε κλικ στο κουμπί «Δημιουργία νέου λογαριασμού». 
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4. Συμπληρώστε τα στοιχεία σας, όπως φαίνεται παρακάτω και πατήστε "Δημιουργία νέου λογαριασμού 

μου". 

5.  

 

 

 

 

Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι έχετε εισαγάγει το όνομά σας σωστά καθώς θα εμφανίζεται στο 

πιστοποιητικό. Επίσης, το email σας πρέπει να είναι σωστό, καθώς ο σύνδεσμος ενεργοποίησης θα 
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σταλεί στα εισερχόμενά σας. 

 

Ένα email με έναν σύνδεσμο θα σταλεί στο γραμματοκιβώτιό σας. Κάντε κλικ στον σύνδεσμο για να 

ενεργοποιήσετε τον λογαριασμό σας. 

 

Σημείωση: Μερικές φορές, το email πηγαίνει στον άχρηστο φάκελο. Ελέγξτε τον άχρηστο φάκελό 

σας! 

 

 

4.3 | Συνδεθείτε στην πλατφόρμα FRESH και εγγραφείτε σε ένα μάθημα 

 

4.3.1 Για σύνδεση 

 

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να συνδεθείτε στην πλατφόρμα: 

 

1. Κάντε κλικ στο Σύνδεση στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης σας. 

2. Εισαγάγετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας. 

 

Σημείωση: Το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης είναι πεζά. 

 

 

 

 

4.3.2 Για εγγραφή σε ένα μάθημα 

 

Για να εγγραφείτε σε ένα μάθημα, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα: 

 

1. Πήγαινε στο σπίτι 



 

 Αυτό το έργο χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  
Αυτή η δημοσίευση [ανακοίνωση] αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και της Επιτροπής  
δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

 

 

2. Επιλέξτε το μάθημα στην προτιμώμενη γλώσσα σας όπως φαίνεται παρακάτω: 

 

 

 

3. Κάντε κλικ στην Εγγραφή μου. 



 

 Αυτό το έργο χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  
Αυτή η δημοσίευση [ανακοίνωση] αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και της Επιτροπής  
δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

 

 

  



 

 Αυτό το έργο χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  
Αυτή η δημοσίευση [ανακοίνωση] αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και της Επιτροπής  
δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

5. Πώς λειτουργεί η πλατφόρμα  
 

5.1 | Πλοήγηση 

 

Τα κύρια κουμπιά πλοήγησης είναι: 

 Αρχική σελίδα - Πού θα βρείτε τα διαθέσιμα μαθήματα. 

 Πίνακας ελέγχου - Πού μπορείτε να δείτε τα εγγεγραμμένα μαθήματα. 

 Τα μαθήματά μου - Πού μπορείτε να επιλέξετε το μάθημα που θέλετε να παρακολουθήσετε αυτήν 

τη στιγμή.  

 Αυτό το μάθημα - Πού μπορείτε να δείτε άλλους συμμετέχοντες, βαθμούς, πόρους και την 

αναφορά σας με βάση τις ενότητες.  

 

Μη διστάσετε να εξερευνήσετε την πλατφόρμα. Επίσης, το πλαίσιο πλοήγησης και η διαχείριση. 

 

Εάν θέλετε να καταργήσετε την εγγραφή του μαθήματος, μπορείτε να το κάνετε στη διαχείριση 

Μαθήματος.  

 

 

5.2 | Διαβάζοντας τις ενότητες κάθε ενότητας 

 



 

 Αυτό το έργο χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  
Αυτή η δημοσίευση [ανακοίνωση] αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και της Επιτροπής  
δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

Μπαίνοντας στο μάθημα, θα εμφανιστούν οι τέσσερις ενότητες. Διαβάστε όλο το περιεχόμενο των 

ενοτήτων. Η ενότητα αποτελείται από μονάδες και τους πόρους τους, και μπορείτε να διαβάσετε τις 

μονάδες απεριόριστες ώρες. Κάθε μονάδα ολοκληρώνεται εάν διαβάσετε όλες τις διαφάνειες και ελέγξετε 

όλους τους πόρους. Μπορείτε επίσης να επισημάνετε μια μονάδα χειροκίνητα για ολοκλήρωση κάνοντας 

κλικ στο πλαίσιο δίπλα στη μονάδα (στα δεξιά). 

 

Σημειώστε ότι υπάρχουν δύο δοκιμές στο τέλος κάθε μονάδας για την αξιολόγηση των γνώσεων, των 

δεξιοτήτων και των ικανοτήτων σας. Για να ολοκληρώσετε το μάθημα, πρέπει να περάσετε τις εξετάσεις 

και των τεσσάρων ενοτήτων. 

 

 

 

Για να μπείτε στη μονάδα, πρέπει να πατήσετε το σύνδεσμο και να πατήσετε entre (δείτε την επόμενη 

σελίδα). Θα ανοίξει ένα νέο παράθυρο και, στη συνέχεια, μπορείτε να πλοηγηθείτε στις διαφάνειες και τις 

διαδραστικές ασκήσεις. 



 

 Αυτό το έργο χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  
Αυτή η δημοσίευση [ανακοίνωση] αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και της Επιτροπής  
δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

 

Κατά τη διάρκεια της μονάδας, θα εμφανιστούν κουίζ. Θα έχουν τη μορφή ασκήσεων ή ερωτήσεων. 

 

 

5.3 | Λήψη της διαδικτυακής αξιολόγησης 

 

Η αξιολόγηση είναι διαθέσιμη στο τέλος κάθε ενότητας και καλύπτει όλες τις εκπαιδευτικές ενότητες της 

ενότητας. 

 

Για να ξεκινήσει η αξιολόγηση, ο μαθητής κάνει κλικ στο "εικονίδιο δοκιμής" στο τέλος της παραγράφου, 

αμέσως μετά τους τελευταίους πόρους της ενότητας. Σημειώστε ότι υπάρχουν δύο δοκιμές στο τέλος κάθε 

μονάδας για την αξιολόγηση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων σας. Για να ολοκληρώσετε 

το μάθημα, πρέπει να περάσετε τις εξετάσεις και των τεσσάρων ενοτήτων. Για να λάβετε μέρος στην 

τελική εξέταση, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα: 



 

 Αυτό το έργο χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  
Αυτή η δημοσίευση [ανακοίνωση] αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και της Επιτροπής  
δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

 

Κάντε κλικ στον σύνδεσμο για να λάβετε τις τελικές εξετάσεις της ενότητας.  

 

 

 

Λάβετε υπόψη ότι μπορείτε να δοκιμάσετε την εξέταση 5 φορές. Εάν δεν περάσατε την 1η φορά, σας 

προτείνουμε να ελέγξετε τις ενότητες πριν από τη 2η προσπάθεια. Λάβετε υπόψη ότι κάθε φορά που 

συμμετέχετε στις εξετάσεις, αυτό μετράει ως μία προσπάθεια. 

 

Θα ανοίξει μια υποσελίδα όπου ο μαθητής μπορεί να δει τον αριθμό των επιτρεπόμενων προσπαθειών, 

τον αριθμό των προσπαθειών που έγιναν, τον βαθμό για κάθε προσπάθεια και τον βαθμό που 

αναφέρεται ότι περιέχει το υψηλότερο αποτέλεσμα απόπειρας. 

 

Για να ξεκινήσει η εξέταση, πρέπει να κάνετε κλικ στο κουμπί "enter". Στη συνέχεια, ανοίγει το νέο 

παράθυρο και πρέπει να πατηθεί το κουμπί "Έναρξη κουίζ". 

 

Όταν αποφασίσετε να συμμετάσχετε στο "Δοκιμή των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων σας", ακολουθείτε 

τα ίδια βήματα με το "Δοκιμάστε τις γνώσεις σας". Αφού μπείτε στο κουίζ, θα εμφανιστεί η υπόθεση 

μελέτης. Για να αρχίσετε να απαντάτε στις ερωτήσεις, πατήστε το επόμενο ή το «2. Κουίζ "διαφάνεια στη 

δεξιά πλευρά. Μπορείτε να επιστρέψετε στη Μελέτη περίπτωσης κάνοντας κλικ στο «1. Μελέτη 

περίπτωσης "στο δεξί πλαίσιο. Μπορείτε να επιστρέψετε ή να παραλείψετε ερωτήσεις. Όταν αποφασίσετε 



 

 Αυτό το έργο χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  
Αυτή η δημοσίευση [ανακοίνωση] αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και της Επιτροπής  
δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

να ολοκληρώσετε την εξέταση, πατήστε το κουμπί "Υποβολή όλων". Θα βρείτε ένα παράδειγμα στην 

επόμενη σελίδα. 

 

 

 

 

 

5.4 | Εκτύπωση του πιστοποιητικού σας 

 

Για να εκτυπώσετε το πιστοποιητικό: 

 

1. Αν έχετε βαθμολογία 60% και πάνω από τον σύνδεσμο προς εκτύπωση, το πιστοποιητικό σας 

είναι ενεργοποιημένο.  



 

 Αυτό το έργο χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  
Αυτή η δημοσίευση [ανακοίνωση] αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και της Επιτροπής  
δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

2. Κάντε κλικ στον σύνδεσμο και στη συνέχεια κάντε κλικ στη λήψη. Το πιστοποιητικό 

μεταφορτώνεται σε μορφή pdf. 

3. Ανοίξτε το πιστοποιητικό για εκτύπωση. 


