ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ LAAS
H διαχείριση αιτήσεων και η δημιουργία νέου προφίλ
γίνεται στη σελίδα https://exams.palso.gr/candidate. Στη
σελίδα αυτή μπορεί να μεταβεί ο επισκέπτης και από την
βασική σελίδα https://exams.palso.gr/login πατώντας στο
κουμπί Σελίδα Υποψηφίου

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

Ζητούνται τα στοιχεία εισόδου που είναι μια μοναδική διεύθυνση
email για κάθε υποψήφιο και η ημερομηνία γέννησης.
Έπειτα καταχωρούνται τα προσωπικά στοιχεία. Στη συνέχεια, αφού
πατήσουμε το check βγαίνει μήνυμα: «ο υποψήφιος
δημιουργήθηκε. Θα λάβετε ένα email ενεργοποίησης».
Ο υποψήφιος πρέπει να ελέγξει τα email του (και την ανεπιθύμητη
αλληλογραφία) για να κάνει κλικ επάνω στο σχετικό link ώστε να
ενεργοποιηθεί ο λογαριασμός του.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
Ο υποψήφιος που είναι ήδη
εγγεγραμμένος, κάνει είσοδο
χρησιμοποιώντας τα στοιχεία
εισόδου, δηλαδή το email και
την ημερομηνία γέννησης.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Ο υποψήφιος καλείται να επιλέξει γλώσσα, επίπεδο, εξεταστικό κέντρο, να διαβάσει όρους &
προϋποθέσεις συμμετοχής στις εξετάσεις και να τσεκάρει ότι συμφωνεί. Εδώ μπορεί να
κατεβάσει ακόμα τη δήλωση GDPR για τα προσωπικά του δεδομένα. Αφού πατήσει το
κουμπί δημιουργίας της αίτησης, η κατάσταση της αίτησης λέγεται «πρόχειρο» και ο
υποψήφιος μπορεί να την προβάλει, να την επεξεργαστεί ή να την διαγράψει.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ LAAS

Ο υποψήφιος καλείται να επιλέξει χρηματικό ποσό εξετάστρων (A) και να επισυνάψει (upload)
υποχρεωτικά σε ευκρινή μορφή και σε αρχείο pdf 1. την απόδειξη πληρωμής στην τράπεζα και
2. τη δήλωση συγκατάθεσης για προσωπικά δεδομένα συμπληρωμένη & υπογεγραμμένη. (B)
Στη συνέχεια, ο υποψήφιος πατάει αποθήκευση.

A

B
Σε αυτή τη φάση η κατάσταση της αίτησης λέγεται ακόμα «πρόχειρο». Ο υποψήφιος
μπορεί ακόμα να την επεξεργαστεί ή να την αποστείλει (στον τοπικό σύλλογο) για
έγκριση.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ LAAS ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ
Αφού ο υποψήφιος πατήσει το βέλος και κάνει αποστολή αίτησης για έγκριση, η
αίτηση μπαίνει σε κατάσταση αναμονής έγκρισης. Ο τοπικός σύλλογος ελέγχει τα
στοιχεία και τα συνημμένα του υποψηφίου και μπορεί να επικοινωνήσει με τον
υποψήφιο και να του ζητήσει να διορθώσει κάποια στοιχεία ή να προσθέσει κάποιο
αρχείο. Όσο η αίτηση είναι σε κατάσταση αναμονής έγκρισης, ο υποψήφιος μπορεί
να την επεξεργάζεται. Αφού γίνουν οι σχετικές διορθώσεις και ο τοπικός σύλλογος
εγκρίνει την αίτηση, στην κατάσταση της αίτησης αναφέρεται «εγκρίθηκε» και ο
υποψήφιος πλέον μπορεί να κάνει μόνο «προβολή».

Ο υποψήφιος λαμβάνει ενημερωτικά μηνύματα email σε κάθε βήμα από αυτή τη
διαδικασία.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ο υποψήφιος καλείται 10 ημέρες περίπου
πριν τη διεξαγωγή των εξετάσεων να
κάνει είσοδο με τα στοιχεία του στην
ηλεκτρονική πλατφόρμα και από εκεί να
εκτυπώσει μόνος του το δελτίο
συμμετοχής και τις οδηγίες υποψηφίων.

