
«Πώς να συμμετάσχετε με το ψηφιακό αποτύπωμα και το μήνυμά σας» 

 

Language of your nation: Greek 

Βήμα 1 – Εισαγωγή: 

- Διαβάστε τους «Όρους και προϋποθέσεις» (Terms & Conditions) και την «Πολιτική 

απορρήτου» (Privacy Policy), (Διαθέσιμο μόνο στα Αγγλικά). Επιλέξτε «Αποδοχή» (Accept) 

και «Συνέχεια» (Next). 

- *ΠΡΟΣΟΧΗ! Εάν είστε κάτω των 18, ο γονέας ή ο κηδεμόνας σας θα πρέπει να διαβάσει 

επίσης την «Πολιτική απορρήτου» (Privacy Policy) και τους «Όρους και προϋποθέσεις» 

(Terms and Conditions) πριν επιλέξτε «Συνέχεια» (Accept). 

Βήμα 2 – Πληροφορίες συμμετέχοντα 

- 1) Επιλέξτε χώρα ή περιφέρεια 

- 2) Συμπληρώστε το όνομά σας (το επίθετο δεν είναι απαραίτητο) 

- 3) Επιλέξτε κατάσταση: ολοκλήρωση θεραπείας / θεραπεία σε εξέλιξη / απεβίωσε 

- 4) Συμπληρώστε το email σας (για να λάβετε το πιστοποιητικό), επαναλάβετε το email και 

επιβεβαιώστε 

- 5α) Επιλέξτε ηλικιακή ομάδα: εάν είστε 18 και άνω, επιλέξτε 18 και άνω, και επιλέξτε: 

«Συνέχεια» (Next). 

- 5β) Επιλέξτε ηλικιακή ομάδα: εάν είστε κάτω από 18, επιλέξτε κάτω από 18. Ο γονέας ή ο 

κηδεμόνας σας θα πρέπει να συμπληρώσει το όνομά του και να επιλέξει «Επιβεβαίωση» 

(Confirm) και μετά «Συνέχεια» (Next). 

Βήμα 3 – Ζωγραφίστε το αποτύπωμα 

- Χρησιμοποιήστε τη φαντασία σας και φτιάξτε ένα πολύχρωμο αποτύπωμα. Στο τέλος, θα 

εμφανίζονται μόνο όσα χρώματα βρίσκονται εντός του περιγράμματος. 

- Μόλις τελειώσετε, επιλέξτε «Συνέχεια» (Next). 

Βήμα 4 – Μήνυμα ελπίδας 

- Πληκτρολογήστε το δικό σας «Μήνυμα ελπίδας» στο πλαίσιο που ακολουθεί, για να δείξετε 

πόσο γενναίοι, θαρραλέοι και ψυχικά δυνατοί είστε. 

- Μπορείτε να γράψετε το μήνυμα στη γλώσσα σας. 

- Μόλις τελειώσετε, επιλέξτε «Προεπισκόπηση» (Preview). 

Βήμα 5 – Επιβεβαίωση 

- Δείτε πώς θα είναι το πιστοποιητικό σας. 

- Εάν σας αρέσει, επιλέξτε «Επιβεβαίωση» (Confirm). 

- Εάν θέλετε να κάνετε αλλαγές, επιλέξτε «Επιστροφή» (Back). 

 Σας ευχαριστούμε που στηρίζετε 

την καμπάνια #throughourhands 

για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του καρκίνου της παιδικής ηλικίας. 

 Το μήνυμά σας έχει σταλεί για να το επιβεβαιώσουμε. Σύντομα θα λάβετε το 

πιστοποιητικό σας στο email που καταχωρίσατε (εντός 7 εργασίμων ημερών). 

Τέλος 

 


