Ενημέρωση για Ιδιοκτήτες Κέντρων Ξένων Γλωσσών σχετικά με τη χρήση του συστήματος online εγγραφών, δελτίων συμμετοχής, αποτελεσμάτων & αναλυτικών βαθμολογιών LAAS &
NOCN της ιστοσελίδας www.palso.gr
Αγαπητέ/η συνάδελφε
Ακολουθούν οδηγίες για τη χρήση του συστήματος:


πληκτρολογείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση www.palso.gr



βρίσκεστε στην κεντρική σελίδα όπου κάτω δεξιά υπάρχει το μήνυμα:

Σύστημα on-line αιτήσεων,
δελτίων συμμετοχής &
αποτελεσμάτων εξετάσεων
LAAS & NOCN μόνο για
ιδιοκτήτες κ.ξ.γ.
Σας ζητάει όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης.


πληκτρολογείτε τα παρακάτω:

Όνομα χρήστη (username):
Κωδικός πρόσβασης (password):


πατάτε «Είσοδος» και μπαίνετε στην προσωπική σας σελίδα

Πάνω δεξιά σε αυτή τη σελίδα υπάρχουν 3 εικονίδια:


το πρώτο εικονίδιο, οι αιτήσεις μου, χρησιμεύει για να υποβάλετε αιτήσεις on line.
Συνιστούμε πριν υποβάλετε αίτηση να διαβάσετε τη «βοήθεια», πατήστε δηλαδή το κουμπί
που βρίσκεται στο πάνω μέρος της σελίδας.



το δεύτερο εικονίδιο, το προφίλ μου χρησιμεύει για να αλλάξετε τα προσωπικά σας
στοιχεία. Συνιστούμε να προσθέσετε το κινητό και το email σας για να λαμβάνετε
σημαντικά μηνύματα από την Ομοσπονδία . Επίσης χρησιμεύει για να τυπώσετε τα δελτία
συμμετοχής εξετάσεων LAAS & NOCN και τις αναλυτικές βαθμολογίες των υποψηφίων
σας στις εξετάσεις LAAS. Ακόμα εκεί βρίσκονται τα Προσωπικά Μηνύματα



Το τρίτο εικονίδιο, τα αποτελέσματα εξετάσεων, είναι το εικονίδιο που είναι επιλεγμένο μόλις
μπαίνετε στην προσωπική σας σελίδα. Χρησιμεύει να μάθετε τα αποτελέσματα των
υποψηφίων σας καθώς αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα μας περίπου 9 εβδομάδες μετά τις
εξετάσεις.

Αφού ολοκληρώσετε τις εργασίες στην προσωπική σας σελίδα, για να κάνετε σωστή έξοδο, πρέπει να
κάνετε αποσύνδεση, δηλαδή να πατήσετε το κουμπί «αποσύνδεση»

που βρίσκεται στο πάνω

μέρος της σελίδας
Υπενθύμιση: οι κωδικοί αυτοί είναι μοναδικοί για εσάς, ΜΟΝΟ εσείς τους χρησιμοποιείτε για την
ανάκτηση των αποτελεσμάτων και την υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων και δεν πρέπει να τους
χάνετε. Σε περίπτωση που τους χάσετε όμως, μπορείτε να ζητήσετε από το σύλλογό σας να σας τους
ξαναστείλει.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Ο Πρόεδρος

Ο Αντιπρόεδρος

Ο Γεν. Γραμματέας

Β. Κροντήρης

Λ. Παγούρας

Σ. Ευαγγελόπουλος

