ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ LAAS
Αναλυτικό βίντεο με οδηγίες

Οι ανεξάρτητοι υποψήφιοι υποβάλλουν αιτήσεις στη σελίδα
https://exams.palso.gr/candidate.
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
Ζητούνται τα στοιχεία εισόδου που είναι μια μοναδική διεύθυνση email για
κάθε υποψήφιο και η ημερομηνία γέννησης.
Η διεύθυνση email είναι το βασικό αναγνωριστικό εισόδου. Αντιστοιχεί μόνο
σε έναν υποψήφιο και δεν μπορεί να αλλάξει. Σε περίπτωση ανήλικου
υποψήφιου, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί το email του νόμιμου κηδεμόνα.
Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά. Αφού συμπληρωθούν, ο υποψήφιος κάνει
κλικ στο κουμπί της ολοκλήρωσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ Για να ενεργοποιηθεί η
επιλογή για την πολιτική απορρήτου
ο χρήστης θα πρέπει πρώτα να κάνει
αριστερό κλικ στον σχετικό σύνδεσμο
και να διαβάσει το κείμενο που θα
ανοίξει.

Αφού καταχωρηθούν με επιτυχία τα στοιχεία του υποψήφιου, θα εμφανιστεί το μήνυμα
«Ο υποψήφιος δημιουργήθηκε. Θα λάβετε ένα email ενεργοποίησης».
Ο υποψήφιος πρέπει να ελέγξει τα email του (και την ανεπιθύμητη αλληλογραφία ή
δευτερεύοντα γραμματοκιβώτια) για να κάνει κλικ επάνω στο σχετικό σύνδεσμο, ώστε
να ενεργοποιηθεί ο λογαριασμός του.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
Ο υποψήφιος που έχει εγγραφεί και έχει ενεργοποιήσει το
λογαριασμό του, κάνει είσοδο χρησιμοποιώντας τα στοιχεία
εισόδου, δηλαδή το email και την ημερομηνία γέννησης.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
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Ο νέος υποψήφιος καλείται να επιλέξει γλώσσα, επίπεδο, και
εξεταστικό κέντρο (1), να διαβάσει τους όρους & προϋποθέσεις
συμμετοχής στις εξετάσεις και να τσεκάρει ότι συμφωνεί. (2).

Αφού δημιουργηθεί, η αίτηση βρίσκεται στην κατάσταση «Πρόχειρο». Ο
υποψήφιος μπορεί να την προβάλει, να την επεξεργαστεί ή να την
διαγράψει εντελώς

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ LAAS

Ο υποψήφιος καλείται να επιλέξει (3) τρόπο πληρωμής (πιο αναλυτικά στην
επόμενη σελίδα) και (4) χρηματικό ποσό εξετάστρων.
Στη συνέχεια, καλείται να αναρτήσει (upload) υποχρεωτικά και σε αρχείο .pdf, .jpg ή
.png (5), τυχόν αρχεία που απαιτούνται (π.χ. απόδειξη κατάθεσης σε τράπεζα αν
χρησιμοποιηθεί η συγκεκριμένη μέθοδος).
Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά. Εφόσον είναι όλα σωστά συμπληρωμένα, ο
χρήστης κάνει κλικ στο κουμπί της αποθήκευσης (6)

ΠΡΟΣΟΧΗ Για να ενεργοποιηθεί η
επιλογή για την πολιτική απορρήτου ο
χρήστης θα πρέπει πρώτα να κάνει
αριστερό κλικ στον σχετικό σύνδεσμο και
να διαβάσει το κείμενο που θα ανοίξει.
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ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Κατάθεση ή μεταφορά σε τραπεζικό λογαριασμό
Η offline πληρωμή των εξετάστρων γίνεται με κατάθεση ή μεταφορά του ποσού σε τραπεζικό
λογαριασμό, σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στις οδηγίες εγγραφής στο
https://palso.gr/
Στη συνέχεια, ο υποψήφιος θα πρέπει να επισυνάψει το αποδεικτικό της κατάθεσης (σε
ευκρινή φωτογραφία / scan ή το αρχείο που εκδίδεται από το σύστημα web banking της
τράπεζάς του) στο αντίστοιχο πεδίο της αίτησης.
Πληρωμή με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα - ePOS
Η online πληρωμή των εξετάστρων πραγματοποιείται με χρεωστική / πιστωτική κάρτα μέσα
από το ασφαλές περιβάλλον της Τράπεζας Πειραιώς.
Το κουμπί της πληρωμής με κάρτα εμφανίζεται αφότου ο υποψήφιος έχει αποθηκεύσει την
αίτησή του, έχοντας συμπληρώσει όλα τα πεδία που απαιτούνται.

Στη συνέχεια, ο υποψήφιος μπορεί να δει σύνοψη των στοιχείων της αίτησής του και να ελέγξει
αν είναι σωστά. Αν υπάρχει κάποιο λάθος, ο υποψήφιος θα πρέπει να επιστρέψει στην αίτησή
του και να κάνει τις απαιτούμενες διορθώσεις.
Αν όλα τα στοιχεία είναι σωστά, τότε ο υποψήφιος πηγαίνει στο επόμενο βήμα και στη συνέχεια
θα κατευθυνθεί στο ασφαλές περιβάλλον της Τράπεζας Πειραιώς για να ολοκληρώσει την
πληρωμή.

Η πληρωμή των εξετάστρων θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί πριν την οριστική
υποβολή της αίτησης και έχει προθεσμία μέχρι την ημερομηνία λήξης των αιτήσεων.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ LAAS ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ
Αφού ο υποψήφιος ολοκληρώσει την αίτησή του και την πληρωμή, ενεργοποιείται η
δυνατότητα της οριστικής υποβολής της αίτησης (7). Αφού ο υποψήφιος υποβάλει
οριστικά την αίτησή του, δεν χρειάζεται να κάνει τίποτε άλλο. Η αίτηση έχει
καταχωρηθεί εμπρόθεσμα.
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Ο τοπικός Σύλλογος PALSO ελέγχει την αίτηση τις επόμενες ημέρες και προχωρά στην
έγκρισή της. Αν υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα ή λείπουν στοιχεία, ο Σύλλογος
επικοινωνεί με τον υποψήφιο για τις απαραίτητες διορθώσεις / προσθήκες.

Ο υποψήφιος λαμβάνει ενημερωτικά email σε κάθε βήμα της διαδικασίας υποβολής.

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 προς
υποψηφίους. Το Δελτίο Συμμετοχής ΔΕΝ
θα αποσταλεί με email.
Το
Δελτίο
Συμμετοχής
αποτελεί
ταυτόχρονα και παραστατικό πληρωμής
(απόδειξη). O υποψήφιος θα πρέπει να το
έχει μαζί του την ημέρα της εξέτασης και
να το φυλάξει μέχρι την έκδοση των
αποτελεσμάτων, καθώς εκεί αναγράφεται
ο προσωπικός του κωδικός υποψηφίου,
τον οποίο θα χρησιμοποιήσει για να έχει
πρόσβαση στα αποτελέσματα όταν
εκδοθούν.

