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1. Εισαγωγή 

1.1. Το έργο NeWPOST  

Το έργο NeWPOST στοχεύει στη δημιουργία μιας ισχυρής συνεργασίας η οποία θα παρέχει 

μια νέα προσέγγιση στις απαιτούμενες δεξιότητες που είναι απαραίτητες στον ταχυδρομικό 

τομέα, έναν ζωτικό οικονομικό τομέα στην Ευρώπη. Το έργο αντιμετωπίζει τρεις 

συγκεκριμένες προκλήσεις:  

1. Τα ταχυδρομεία πρέπει να λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο στις χώρες της ΕΕ. Τα 

Ταχυδρομεία πρέπει να έχουν κοινό λειτουργικό πλαίσιο και διαλειτουργικότητα 

προκειμένου να διευκολύνουν το ηλεκτρονικό εμπόριο και την επικοινωνία για 

αποτελεσματική παράδοση δεμάτων. 

2. Να καταστεί πιο αποτελεσματική η διασυνοριακή παράδοση δεμάτων. Η ταλαιπωρία 

της διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων αποτελεί εμπόδιο για τους καταναλωτές και 

τους εμπόρους λιανικής πώλησης. Το νέο περιβάλλον των ταχυδρομικών υπηρεσιών 

απαιτεί την ενίσχυση των απαιτούμενων δεξιοτήτων μέσω ενός Κοινού Προγράμματος 

Σπουδών. Η έλλειψη δεξιοτήτων θα πρέπει να περιορισθεί και οι εργαζόμενοι θα πρέπει 

να προσαρμόσουν τα προσόντα τους στο νέο περιβάλλον προκειμένου να εξασφαλίσουν 

την αξιόπιστη παράδοση δεμάτων. 

3. Έμφαση σε ψηφιακές δεξιότητες και ελλείψεις στην τεχνολογία πληροφοριών και 

επικοινωνίας (ΤΠΕ). Οι ταχυδρομικοί υπάλληλοι είναι ευρεία εκτεθειμένοι σε 

διαδικασίες και εργαλεία που σχετίζονται με το ηλεκτρονικό εμπόριο. Οι ψηφιακές 

δεξιότητες θα κυριαρχήσουν στο μέλλον, επομένως οι ταχυδρομικοί υπάλληλοι θα 

πρέπει να προσαρμοστούν στο νέο πλαίσιο, καθώς τα drones, οι συσκευές 

παρακολούθησης υψηλής τεχνολογίας και άλλα εργαλεία πληροφορικής θα 

επικρατήσουν στο εγγύς μέλλον. 

Το έργο διαθέτει τους ακόλουθους στόχους: 

● Αύξηση της απασχολησιμότητας των νέων ανθρώπων, μέσα από την παροχή επαρκών 

απαιτούμενων δεξιοτήτων σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον στον ταχυδρομικό 

τομέα.   

Ουσιαστική συνεισφορά στην ανάπτυξη ενός εξαιρετικά έμπειρου, εξειδικευμένου και  

μετακινούμενου εργατικού δυναμικού στον ταχυδρομικό τομέα. 

● Υποστήριξη κοινής εξέλιξης και ανάπτυξης στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαιδευτικής 

Κατάρτισης (VET) στην Ευρώπη, με σκοπό την ενίσχυση της ποιότητας, της συνάφειας και της  

των προσέλκυσης των εργαζομένων στον ταχυδρομικό τομέα που ενσωματώνονται μέσα 

από την εκπαίδευση μέσω της εργασίας. 

Οι ομάδες -στόχοι του έργου NeWPost είναι επαγγελματίες και επιχειρήσεις, ιδίως: 

● Τελικοί χρήστες: Τρέχοντες και μελλοντικοί δυνητικοί υπάλληλοι στον ταχυδρομικό 

τομέα. 

● Ενδιαφερόμενα μέρη: Ταχυδρομεία, Ταχυδρομικά Ιδρύματα, επιχειρήσεις στον τομέα του 

ηλεκτρονικού εμπορίου και συναφείς εταίροι. 
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Επομένως, το έργο διαρθρώνεται γύρω από δύο βασικούς πυλώνες: 

● Σχεδιασμός ή βελτίωση του κοινού τίτλου σπουδών στην Επαγγελματική Εκπαιδευτική 

Κατάρτιση (VET). Αυτός ο πυλώνας περιλαμβάνει την ανάπτυξη του Κοινού 

Επαγγελματικού Προφίλ για τους υπαλλήλους του Ταχυδρομικού Τομέα, τον σχεδιασμό 

ενός Κοινού Προγράμματος Σπουδών Επαγγελματικής Εκπαιδευτικής Κατάρτισης (VET) 

με ισχυρή εκπαίδευση μέσω της εργασίας, που εστιάζει σε νέες τεχνολογίες πληροφορίας 

και επικοινωνίας και βασικές δεξιότητες και ικανότητες ταχυδρομικών υπαλλήλων, 

υποστηρίζοντας τη διασυνοριακή κινητικότητα. 

● Δημιουργία μιας νέας δομής για βιώσιμη συνεργασία. Ο συγκεκριμένος πυλώνας θα 

πραγματωθεί  μέσω της δημιουργίας μιας βιώσιμης δομής συνεργασίας σχετικά με τη 

συνεργασία και την αναγνώριση των προσόντων για τους παρόχους ταχυδρομικών 

υπηρεσιών και την αύξηση της ενημέρωσης και της ελκυστικότητας της Επαγγελματικής 

Εκπαιδευτικής Κατάρτισης (VET) για τους ταχυδρομικούς υπαλλήλους. 
 

 

1.2 Το πεδίο εφαρμογής του “Χαρτοφυλακίου εκπαιδευτικών πόρων για τους 

εκπαιδευόμενους” 
Στόχος του χαρτοφυλακίου των εκπαιδευτικών πόρων είναι να υποστηρίξει τους 

εκπαιδευόμενους κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Συγκεντρώνει όλους τους 

μαθησιακούς πόρους που αναπτύχθηκαν από την Ομάδα Έργου NeWPOST στο πλαίσιο του 

"Έργου NeWPOST" για: 

• Θεωρητική (διαδικτυακή) Εκπαίδευση 

• Εκπαίδευση με βάση την εργασία (πρακτική) 

• Αξιολόγηση 

Μέρος του ηλεκτρονικού χαρτοφυλακίου ψηφιακών εκπαιδευτικών πόρων που 

αναπτύχθηκε για τους εκπαιδευόμενους θα επανασυσταθεί και θα διατεθεί στο διαδίκτυο 

για αυτοκατευθυνόμενη και ατομική μάθηση και θα προωθηθεί σε μεγαλύτερα ακροατήρια 

από αυτά που συμμετείχαν στην πιλοτική εφαρμογή. 

Το εν λόγω χαρτοφυλάκιο έχει σχεδιαστεί για να παρέχει καθοδήγηση σχετικά με: 

 To υλικό μελέτης της πλατφόρμας MOOC 

 Το υλικό και τις διαδικασίες από τις εκπαιδεύσεις με βάση την εργασία (WBL) 

 Την πλατφόρμα εξέτασης 

 
Σημείωση: Το παρόν χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει στιγμιότυπα οθόνης από τους 

προαναφερθέντες μαθησιακούς πόρους. Η πλήρης έκδοση του διαδικτυακού εκπαιδευτικού 

υλικού (εγχειρίδια, παρουσιάσεις) καθώς και οι πόροι που σχετίζονται με τις δραστηριότητες 

εκπαίδευσης με βάση την εργασία (WBL) παρέχονται σε εκτυπώσεις ή σε ηλεκτρονική 

μορφή. Το παρόν έγγραφο περιέχει επίσης τους ηλεκτρονικούς συνδέσμους του σχετικού 

υλικού. 
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2. Θεωρητική (διαδικτυακή) εκπαίδευση  

2.1 Έρευνα προ του μαθήματος  
Στην αρχή του κάθε μαθήματος, υπάρχει μια έρευνα "προ του μαθήματος", στην οποία 

υπάρχουν στοιχεία σχετικά με το εκπαιδευτικό και εργασιακό υπόβαθρο των ενήλικων 

εκπαιδευομένων που έχουν εγγραφεί και παρακολουθούν το μάθημα MOOC. Επιπλέον, 

ζητείται η χώρα προέλευσης και η συγκατάθεση για την επεξεργασία των προσωπικών 

δεδομένων. 

 

2.2 Εισαγωγικά βίντεο 
Στην αρχή του κάθε κεφαλαίου υπάρχει ένα “εισαγωγικό βίντεο” το οποίο εξηγεί τους 

στόχους και τους σκοπούς του ακόλουθου κεφαλαίου καθώς και τα μαθησιακά 

αποτελέσματα που θα έχει ο εκπαιδευόμενος μετά την ολοκλήρωση του κεφαλαίου 

 

2.3 Βίντεο επισκόπησης 
Οι περισσότερες ενότητες αποτελούνται από ένα βίντεο που παρουσιάζει σε 10-15 λεπτά 

(κατά προσέγγιση) τις βασικές έννοιες και τα θέματα της συγκεκριμένης ενότητας. Η γλώσσα 

είναι η αγγλική, ενώ περιλαμβάνονται επίσης κινούμενα σχέδια και μεταβάσεις. 
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2.4 Παρουσιάσεις 
Όλες οι ενότητες αποτελούνται από τουλάχιστον μια παρουσίαση μέσω PowerPoint, το 

οποίο περιλαμβάνει τον τίτλο και τον κωδικό του μαθήματος, περιλαμβάνει τον τίτλο και τον 

κωδικό του υπο προεπισκόπηση κεφαλαίου, περιλαμβάνει τον τίτλο και τον κωδικό της 

ενότητα και τον (τους) συγγραφέα (συγγραφείς); Για παράδειγμα, δείτε την ακόλουθη εικόνα 

 

Κάθε μια από τις παρουσιάσεις περιλαμβάνεις τους στόχους και τους σκοπούς της ενότητας, 

τα μαθησιακά αποτελέσματα, τις λέξεις κλειδιά, τα περιεχόμενα, το βασικό περιεχόμενο 

διαχωρισμένο σε τρείς με τέσσερις ενότητες, δραστηριότητες ή ερωτήσεις για αυτο-

αναστοχασμό, μια σύνοψη καθώς και έναν κατάλογο βιβλιογραφικών αναφορών. 

 

2.5. Εγχειρίδια 
Τα εγχειρίδια είναι πρόσθετα υποστηρικτικά έγγραφα που περιλαμβάνουν ένα ιδιαίτερα 

λεπτομερές πλαίσιο για ορισμένες από τις ενότητες, οι οποίες είναι πιο περίπλοκες και 

χρειάζονται περαιτέρω εξηγήσεις προκειμένου να καταστούν σαφείς και κατανοητές από 

τους εκπαιδευόμενους. Δεν διαθέτει το σύνολο των ενοτήτων εγχειρίδια. 
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2.6 Μελέτες περίπτωσης 
Οι μελέτες περίπτωσης ή οι περιπτώσεις χρήσης ή τα σενάρια είναι έγγραφα με πραγματικές 

ή φανταστικές καταστάσεις που αφορούν τον ταχυδρομικό τομέα και τις θέσεις εργασίας 

των ταχυδρομικών υπαλλήλων. Παρουσιάζεται ένα πρόβλημα συνοδευόμενο από ορισμένες 

πιθανές λύσεις. Έτσι, οι εκπαιδευόμενοι είναι σε θέση να κατανοήσουν σε βάθος τους 

πιθανούς τρόπους εφαρμογής των νέων γνώσεων που αποκτούν από τα θεωρητικά μέρη σε 

πραγματικά παραδείγματα και καταστάσεις. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7 Βίντεο με κινούμενα σχέδια 
Για ορισμένες ενότητες, τα βίντεο με κινούμενα σχέδια έχουν δημιουργηθεί προκειμένου να 

διευκολυνθούν οι διαφορετικοί τρόποι μάθησης και να προωθηθεί η πολυμορφία των 

μαθησιακών αντικειμένων και του εκπαιδευτικού υλικού. 
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2.8 Έλεγχος γνώσεων 
Κάτω από την ενότητα "Ολοκλήρωση μαθήματος" υπάρχει μια υποενότητα με τίτλο "Έλεγχος 

γνώσεων". Περιέχει δέκα (10) ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (κουίζ) από διάφορες ενότητες 

του μαθήματος MOOC. Μπορεί να θεωρηθεί ως προπαρασκευαστικό βήμα για τις τελικές 

εξετάσεις. 

 

Υφίσταται και μια άλλη πλατφόρμα (πλατφόρμα Aristotelis; ops.eurocert.gr) για την τελική 

αξιολόγηση και πιστοποίηση του εκπαιδευόμενου, η οποία του παρέχει πιστοποίηση 

διαπιστευμένη από Ευρωπαϊκό Φορέα Διαπίστευσης (Eurocert), η οποία θα αναλυθεί 

περαιτέρω στο Κεφάλαιο 4. 
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2.9 Έρευνα εξόδου 
Πριν την ολοκλήρωση του μαθήματος, υπάρχει μια έρευνα 

εξόδου, η οποία επιτρέπει στους εκπαιδευόμενους να 

αξιολογούν ποικίλες εκφάνσεις σχετικά με την πλατφόρμα 

MOOC, το υλικό, το μάθημα και την συνολική εκπαιδευτική 

τους εμπειρία. Η εν λόγω έρευνα που έπεται του μαθήματος, 

είναι στην πραγματικότητα ένα ερωτηματολόγιο αξιολόγησης 

σε google forms. Σκοπός του είναι να καταδείξει το επίπεδο 

ικανοποίησης του εκπαιδευόμενου, να διερευνήσει τη 

χρησιμότητα του μαθήματος και να προσδιορίσει αν ο 

εκπαιδευόμενος απέκτησε νέες δεξιότητες και γνώσεις για την 

εργασία του. Έτσι, θα βοηθήσει τον εκπαιδευτή να προχωρήσει σε μελλοντικές βελτιώσεις 

και περαιτέρω διορθώσεις. 

 

2.10 Πιστοποιητικό ολοκλήρωσης 
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση, κάθε εκπαιδευόμενος μπορεί να κατεβάσει στον υπολογιστή 

του ένα "Πιστοποιητικό Ολοκλήρωσης", το οποίο εκδίδεται αυτόματα από την πλατφόρμα 

MOOC και περιλαμβάνει το όνομα του εκπαιδευόμενου, το πρόγραμμα κατάρτισης και την 

ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού. Ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να κάνει κλικ στο 

κουμπί “Progress” (Πρόοδος) > “Request a Certificate” (Αίτηση πιστοποιητικού) > “View 

Certificate” (Προβολή πιστοποιητικού). 

 

 

 

 

 

 

 

 

However, each participant will be given the opportunity to be certified through a dedicated 

assessment procedure. The final assessment and certification process is not covered in 

MOOC environment. The learner should be transferred in Aristotelis platform 

(ops.eurocert.gr) and “request” to take the examination for the International Certification. By 

using the Aristotelis platform, all those involved in the certification process have the 

opportunity to follow in real time (on line) the certification process. 

Ωστόσο, κάθε ένας από τους συμμετέχοντες θα έχει την ευκαιρία να λάβει την πιστοποίηση 

μέσω μιας ειδικής διαδικασίας αξιολόγησης. Η τελική διαδικασία αξιολόγησης και 

πιστοποίησης δεν καλύπτεται στο περιβάλλον του MOOC. Ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να 

μεταφερθεί στην πλατφόρμα Aristotelis (ops.eurocert.gr) και να "αιτηθεί" τη συμμετοχή του 
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στις εξετάσεις για τη Διεθνή Πιστοποίηση. Με τη χρήση της πλατφόρμας Aristotelis, όλοι οι 

εμπλεκόμενοι στη διαδικασία πιστοποίησης έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν σε 

πραγματικό χρόνο (on line) τη διαδικασία πιστοποίησης. 

 

2.11 Εγχειρίδιο χρήστη 
Το D.2.7b είναι το Εγχειρίδιο Χρήσης το οποίο παρέχει οδηγίες σχετικά με την εγγραφή στην 

πλατφόρμα, την εγγραφή στα διάφορα μαθήματα του NeWPOST, τη δομή του μαθησιακού 

περιεχομένου, τα ειδικά χαρακτηριστικά του MOOC και ορισμένες πληροφορίες σχετικά με 

τη διαδικασία πιστοποίησης. Δημοσιεύεται στον επίσημο ιστότοπο του έργου, εδώ → 

http://newpostproject.eu/.  

 

 

3. Εκπαίδευση με βάση την εργασία (πρακτική)  
Η εκπαίδευση με βάση την εργασία (WBL) είναι ένας εναλλακτικός τρόπος εκπαίδευσης και 

κατάρτισης στο χώρο εργασίας, όπου οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να αποκτήσουν πρακτικές 

γνώσεις και δεξιότητες. Οι δεξιότητες και οι ικανότητες που αποκτούν οι εργαζόμενοι είναι 

αυτές που απαιτούνται για την εργασία, αλλά θα μπορούσαν να είναι και άλλες δεξιότητες, 

όπως οι κοινωνικές δεξιότητες. Η εκπαίδευση με βάση την εργασία περιλαμβάνει τόσο την 

αρχική όσο και τη συνεχιζόμενη μάθηση, μπορεί να λάβει χώρα σε ένα πραγματικό 

περιβάλλον, παρέχει στους εκπαιδευόμενους τις απαιτούμενες δεξιότητες για την εργασία 

(ή τις εργασίες) που σκοπεύουν να κάνουν, καθώς και τις επιθυμητές γνώσεις για πολλούς 

τομείς. Η σχέση μεταξύ εργοδότη και εκπαιδευόμενου θα πρέπει να είναι άμεση και ισχυρή, 

καθώς στην περίπτωση αυτή, ο εργοδότης θεωρείται συνήθως ο μέντορας/εκπαιδευτής στη 

διαδικασία μάθησης. 

Στο πλαίσιο του έργου NeWPOST, η πιλοτική εφαρμογή του WBL θα διεξαχθεί παράλληλα με 

την εκπαίδευση MOOC, αλλά μόνο ένας περιορισμένος αριθμός εκπαιδευομένων θα 

μπορέσει να συμμετάσχει σε αυτό. Ο κύριος στόχος του WBL είναι να δώσει στους 

εκπαιδευόμενους την ευκαιρία να εξασκήσουν τις γνώσεις τους σε πραγματικές εργασιακές 

συνθήκες/καθήκοντα και να βελτιώσει και να ενισχύσει την ποιότητα και την 

αποτελεσματικότητα του έργου μας. Θα καταρτιστεί λεπτομερής κατάλογος των καθηκόντων 

που πρέπει να εκτελεστούν επιτυχώς κατά τη διάρκεια της περιόδου WBL και τα ταχυδρομεία 

θα είναι υπεύθυνα γι' αυτά, διασφαλίζοντας ότι οι εκπαιδευόμενοι θα συνεχίσουν να 

αναπτύσσουν τις δεξιότητες και τις ικανότητές τους κατά τη διάρκεια της περιόδου εκτέλεσης 

της εκπαίδευσης με βάση την εργασία. 

Στο πλαίσιο αυτό, τα βασικά χαρακτηριστικά που αναπτύχθηκαν προκειμένου να 

διευκολυνθούν οι διαδικασίες πιλοτικής εφαρμογής του WBL είναι τα εξής: 

 

 Ένα σύνολο ενδεικτικών δραστηριοτήτων και μελετών περιπτώσεων για τους 

εκπαιδευόμενους (πρόγραμμα WBL) που σχεδιάζονται από κάθε χώρα (εκπαίδευση 

και τομεακοί εταίροι). 

 

http://newpostproject.eu/
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 Ένα εργαλείο ελέγχου κατά τη διάρκεια του WBL (δελτίο παρακολούθησης που 

περιλαμβάνει τις καθημερινές δραστηριότητες και τις θεματικές περιοχές που 

καλύπτονται) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ένα εργαλείο αναφοράς για εκπαιδευτές/επόπτες/εργοδότες 
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 Ερωτηματολόγια αξιολόγησης αφενός για τον εκπαιδευτή και αφετέρου για τον 

εκπαιδευόμενο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η εκπαίδευση με βάση την εργασία στο πλαίσιο του προγράμματος NeWPost ορίστηκε να 

διαρκέσει 2 εβδομάδες, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον οκτώ (8) ωρών πρακτικής 

εκπαίδευσης σε πραγματικό εργασιακό περιβάλλον.  

Ο πάροχος επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (VET) και ο εκπρόσωπος του 

Ταχυδρομείου θα συνεργαστούν, προετοιμάζοντας δραστηριότητες και μελέτες 

περιπτώσεων για τους εκπαιδευόμενους (τουλάχιστον 4 εκπαιδευόμενοι). Έχουμε ήδη 

προετοιμάσει ορισμένες περιπτώσεις στα κεφάλαια του έργου NEWPOST. Οι εταίροι έχουν 

τη δυνατότητα να επιλέξουν τις πιο κατάλληλες δραστηριότητες για το συγκεκριμένο πλαίσιο 

της χώρας τους. Πρέπει όμως να είναι καλά δομημένες, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών 

της NeWPost και να συμφωνηθούν με τον συντονιστή. 
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4. Αξιολόγηση μέσω της πλατφόρμας εξετάσεων 
Όπως αναφέρθηκε στις προηγούμενες ενότητες, ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να μεταφερθεί 

στην πλατφόρμα Aristotelis (ops.eurocert.gr) και να "κάνει αίτημα" προκειμένου να 

συμμετάσχει στις εξετάσεις για τη Διεθνή Πιστοποίηση. Σε αυτό το κεφάλαιο, ο 

εκπαιδευόμενος μπορεί να βρει τις αναλυτικές οδηγίες και διαδικασίες σχετικά με την 

πλατφόρμα των εξετάσεων. 

Εφαρμογή: παρακαλούμε επισκεφθείτε τη διεύθυνση: ops.eurocert.gr (ΜΗΝ 

χρησιμοποιείτε τον internet explorer) 

1. Προκειμένου να μπορέσει ο υποψήφιος να συμμετάσχει στις εξετάσεις, πρέπει να 

εισέλθει στην πλατφόρμα και να δημιουργήσει τον δικό του λογαριασμό κάνοντας 

κλικ στο κουμπί "Δημιουργία λογαριασμού". 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Αμέσως μετά, εμφανίζεται το ακόλουθο μενού, όπου ο υποψήφιος πρέπει να 

συμπληρώσει τα στοιχεία του (ICN= Αριθμός ταυτότητας).  ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο χρήστης 

πρέπει να επιλέξει το πλαίσιο "Individual" και να συμπληρώσει τα προσωπικά του 

στοιχεία. Το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης πρέπει να φυλάσσονται από 

τον χρήστη, καθώς με αυτά τα διαπιστευτήρια θα μπορεί να εισέρχεται στην 

πλατφόρμα και να επικοινωνεί με την EUROCERT. Το όνομα χρήστη πρέπει να 

περιέχει κεφαλαίους ή/και πεζούς λατινικούς χαρακτήρες ή αριθμούς και συνολικά 

τουλάχιστον 3 χαρακτήρες. Ο κωδικός πρόσβασης πρέπει να αποτελείται από 8 

χαρακτήρες και να περιέχει τουλάχιστον έναν κεφαλαίο, έναν πεζό, έναν αριθμό και 

έναν ειδικό χαρακτήρα. 
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**** Σε αυτό το σημείο ο υποψήφιος θα λάβει ένα email επιβεβαίωσης προκειμένου να 

ενεργοποιήσει τον λογαριασμό του. Από τη στιγμή που ενεργοποιηθεί ο λογαριασμός, τότε 

ο υποψήφιος μπορεί να προχωρήσει με το αίτημα εξέτασης. 

 

3. Ο χρήστης εισέρχεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ops.eurocert.gr και 

συμπληρώνει το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής του. Αμέσως εμφανίζεται 

το παρακάτω μενού. Εδώ, πρέπει να επιλέξει το κουμπί "Αίτημα" και στη συνέχεια 

την επιλογή "Νέο αίτημα": 

 

 

 

4. Η παρακάτω φόρμα εμφανίζεται αμέσως μόλις ο χρήστης πατήσει το κουμπί "Νέο 

αίτημα". Ο χρήστης πρέπει να συμπληρώσει τη φόρμα και μόλις το κάνει αυτό κάνει 

κλικ στο κουμπί "Λήψη αίτησης". Στη συνέχεια ο υποψήφιος θα πρέπει να εκτυπώσει 

ή να αποθηκεύσει το αρχείο pdf, να το υπογράψει (χειροκίνητα ή ηλεκτρονικά). 
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**** ΑΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΤΕ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+ ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΤΕ ΝΑ 

ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ “EU FUNDED” 

 

5. Στο δεύτερο βήμα "Υποβολή εγγραφής", όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά πρέπει 

να μεταφορτωθούν μαζί με την αίτηση που έχει μεταφορτωθεί. 

 

 

6. Το τελικό, 3ο βήμα, είναι η υποβολή της αίτησης 
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7. Εφόσον η αίτηση γίνει δεκτή από τη EUROCERT και δημιουργηθεί η εξέταση, ο 

υποψήφιος θα λάβει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να ενημερωθεί ότι 

έχει εγγραφεί σε μια εξέταση με συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα. Ο υποψήφιος 

θα πρέπει να συνδεθεί στο λογαριασμό του και να αποδεχθεί ή να απορρίψει την 

προτεινόμενη εξέταση κάνοντας κλικ στο κουμπί "Accept" ή "Reject". ΜΟΝΟ αν 

αποδεχθεί την εξέταση ο υποψήφιος θα μπορέσει να συμμετάσχει. Διαφορετικά, θα 

πρέπει να περιμένει για την επόμενη διαθέσιμη εξέταση. 
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 

1. Ο υποψήφιος συνδέεται χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη και τον κωδικό 

πρόσβασής του. 

 

 

2. Μετά ο χρήστης εισέρχεται στο προφίλ του όπου μπορεί να βρει όλες τις 

επερχόμενες εξετάσεις του. Πατώντας το κουμπί “Εξετάσεις” θα είναι σε θέση να 

ενημερώνεται σχετικά με την ημερομηνία και ώρα των προγραμματισμένων 

εξετάσεων καθώς και τις λεπτομέρειες σχετικά με το εξεταστικό κέντρο (σε 

περίπτωση που οι εξετάσεις διεξαχθούν σε τάξη). 

 

 

 

3. Στη συνέχεια, ο χρήστης εισέρχεται στις προγραμματισμένες εξετάσεις και 

ενεργοποιεί την διαδικασία των εξετάσεων, πατώντας το κουμπί “εξέταση”. 
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4. Με την ενεργοποίηση της εξεταστικής διαδικασίας και πριν από την επίσημη έναρξη 

των εξετάσεων, ο υποψήφιος ενημερώνεται για τη διαδικασία και τις λεπτομέρειες 

των εξετάσεων. Μόλις διαβάσει τις οδηγίες εξέτασης πατάει το κουμπί "Έναρξη" και 

ξεκινάει την εξέταση. Σε αυτό το σημείο ο υποψήφιος εισέρχεται στην εξέταση και ο 

χρόνος της εξέτασης ξεκινά. 

 

 

5. Με την έναρξη της εξέτασης ο υποψήφιος θα είναι σε θέση να δει την λίστα με τις 

ερωτήσεις, ανά κεφάλαιο.  
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6. Ο υποψήφιος ξεκινά τις εξετάσεις επιλέγοντας τις ερωτήσεις που έχει μπροστά του 

κάνοντας κλικ σε κάθε ερώτηση. Ο υποψήφιος επιλέγει μια απάντηση και στη 

συνέχεια συνεχίζει με την επόμενη. Κάθε επιλεγμένη ερώτηση επισημαίνεται με 

μπλε χρώμα. Εάν μια ερώτηση παραμένει χωρίς απάντηση, επισημαίνεται με κόκκινο 

χρώμα, ώστε ο υποψήφιος να γνωρίζει ότι η ερώτηση αυτή πρέπει να απαντηθεί 

εντός της προθεσμίας 

7. Τα παραπάνω ισχύουν για το σύνολο των εξετάσεων και μόλις ο υποψήφιος 

απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις, μπορεί να υποβάλει την εξέταση πατώντας το 

κουμπί "υποβολή της εξέτασης" στο τελευταίο κεφάλαιο της εξέτασης. 

 

 

 

Με αυτόν τον τρόπο, ο υποψήφιος ολοκληρώνει τη διαδικασία εξέτασης. Μόλις υποβληθεί 

η εξέταση, το σύστημα ενημερώνει τον υποψήφιο σχετικά με τα αποτελέσματα (Πράσινο 

μήνυμα - επιτυχία/ Κόκκινο μήνυμα - αποτυχία). Ο υποψήφιος μπορεί επίσης να ενημερωθεί 

επιλέγοντας από το κεντρικό μενού την επιλογή "Cases" και στη συνέχεια επιλέγοντας την 

εξέταση από τη λίστα κάνοντας κλικ στο κουμπί "View". Σε περίπτωση επιτυχίας, το επίσημο 

πιστοποιητικό θα εκδοθεί και θα αποσταλεί ηλεκτρονικά στον υποψήφιο μέσω της 

πλατφόρμας. 


