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1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Το παρόν σύστημα αφορά υποψήφιους που ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση, 

ώστε να εγγραφούν στο σώμα Αξιολογητών για τις Εξετάσεις της Ελληνομάθειας. 

Το πλήρες κείμενο της σχετικής προκήρυξης, όπου αναφέρονται αναλυτικά οι όροι 

συμμετοχής και το δελτίο τύπου, έχουν αναρτηθεί στον παρακάτω σύνδεσμο: 

 

 

 

Ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία επιλογής των αξιολογητών θα είναι 

διαθέσιμη από την αρχική σελίδα της ηλεκτρονικής αίτησης. Υπενθυμίζεται ότι 

σύμφωνα με τη σχετική προκήρυξη, οι αξιολογητές/τριες θα επιλέγονται για 

κάθε εξεταστική περίοδο με βάση τα εξεταστικά κέντρα προτίμησής τους από 

τους ήδη εγγεγραμμένους στο σώμα αξιολογητών/τριών. 

Η υποβολή της αίτησης ξεκινά με τη δημιουργία λογαριασμού στο σύστημα, όπως 

αυτό περιγράφεται στην Παράγραφο 2 – Δημιουργία Λογαριασμού. 

Πριν αρχίσετε τη συμπλήρωση της αίτησης: 

(1) Διαβάστε προσεκτικά την προκήρυξη και το δελτίο τύπου. 

(2) Αποφασίστε τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) που θα 

χρησιμοποιήσετε για πρόσβαση-επικοινωνία με το σύστημα. 

Δεν προβλέπεται τηλεφωνική υποστήριξη των χρηστών σε τεχνικά θέματα. Το 

σύστημα ενσωματώνει λειτουργία επαναφοράς ΚΩΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ. Αν 

αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα κατά τη διαδικασία της 

καταχώρισης της αίτησής σας, στείλτε σχετικό email στη διεύθυνση 

lifelonglearning@minedu.gov.gr  

Για λοιπές απορίες σχετικά με την πρόσκληση μπορείτε να επικοινωνείτε στα 

τηλέφωνα: 2103442015, 2103442035, 2103442092, 2103442094. 

https://evaluators.it.minedu.gov.gr  

Η αίτηση υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά. Οι ενδιαφερόμενοι θα 
πρέπει, αφού συμπληρώσουν τα στοιχεία τους στην αίτηση, να 
κάνουν οριστική υποβολή, προκειμένου να ληφθεί υπόψη. Επίσης 
ηλεκτρονικά υποβάλλονται και τα δικαιολογητικά που θα 
συνοδεύουν την αίτηση. Επισημαίνεται ότι αιτήσεις και 

δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή ΔΕΝ θα γίνονται δεκτά. 

mailto:lifelonglearning@minedu.gov.gr
https://evaluators.it.minedu.gov.gr/
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2. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 

Για να είστε σε θέση να καταχωρίσετε την αίτησή σας, πρέπει αρχικά να 

δημιουργήσετε ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ στο σύστημα. 

Αυτό γίνεται από την επιλογή ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ NEOY ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ στην αρχική 

σελίδα. Το σύστημα ζητά να ορίσετε μία διεύθυνση email, στην οποία θα σας 

αποστείλει αυτόματα τον αρχικό σας κωδικό πρόσβασης (password).  

 

 

Κάτω από το πλαίσιο που πληκτρολογήσατε το email σας πρέπει να κάνετε τικ στο 

πλαίσιο επιλογής (checkbox) «Διάβασα τις οδηγίες χρήσης» και ακολούθως να 

πατήσετε το κουμπί ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ. Αν τα έχετε κάνει όλα σωστά θα 

σας εμφανίσει πάνω δεξιά ενημερωτικό μήνυμα επιτυχίας (όπως φαίνεται στην 

παρακάτω εικόνα), διαφορετικά δεν προχωράει στη δημιουργία λογαριασμού. 

 

Σε περίπτωση που σε εύλογο χρονικό διάστημα δε λάβετε κωδικό στο email 

επικοινωνίας που ορίσατε, παρακαλούμε να ελέγξετε αν το μήνυμα που απεστάλη 

από τη διεύθυνση lifelonglearning@minedu.gov.gr έχει καταχωρισθεί στο φάκελο της 

Ανεπιθύμητης Αλληλογραφίας (Spam) αντί για τα Εισερχόμενα (Inbox). 

mailto:lifelonglearning@minedu.gov.gr
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Χρησιμοποιώντας την ίδια διεύθυνση email, το συνθηματικό που έχετε λάβει, 

«τσεκάροντας» την επιλογή «Διάβασα τις οδηγίες χρήσης» και πατώντας 

ΕΙΣΟΔΟΣ, μπορείτε να συνδέεστε στο σύστημα για καταχώριση-διόρθωση στοιχείων 

στην αίτησή σας. 

 

 

Ειδικά κατά την 1η σας σύνδεση (login) στο σύστημα εμφανίζονται όλοι οι όροι και οι 

προϋποθέσεις συμμετοχής σας στη διαδικασία. Προκειμένου να συνεχίσετε πρέπει, 

αφού τους διαβάσετε με προσοχή, να τους αποδεχτείτε. Στη συνέχεια πιέστε 

ΕΠΟΜΕΝΟ. 
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3. ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΣΥΝΘΗΜΑΤΙΚΟΥ 

Από το μενού «Επαναφορά Συνθηματικού» στην αρχική σελίδα αλλά και από την 

επιλογή «Ξεχάσατε το συνθηματικό σας; Πατήστε εδώ» στη σελίδα Εισόδου, 

έχετε τη δυνατότητα να ζητήσετε την έκδοση νέου κωδικού πρόσβασης για τον 

λογαριασμό που έχετε ήδη δημιουργήσει (πχ. σε περίπτωση που ξεχάσετε τον 

κωδικό σας και έχετε διαγράψει το σχετικό μήνυμα από το email σας). 

 

Το νέο συνθηματικό έρχεται με email στο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

που δηλώσατε όταν συμπληρώσατε το πεδίο Email (όπως φαίνεται στην παρακάτω 

εικόνα). 

 

 

4. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Η ηλεκτρονική αίτηση σας δίνει τη δυνατότητα να καταγράψετε τα ατομικά στοιχεία  

σας και τα στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν για τη μοριοδότηση της αίτησής σας. 

Μετά την αρχική υποβολή της αίτησής σας, μπορείτε να επανασυνδεθείτε στο 

σύστημα και να κάνετε όποιες αλλαγές-διορθώσεις επιθυμείτε, ωστόσο πρέπει να την 

υποβάλετε οριστικά κάποια στιγμή πριν από την καταληκτική ημερομηνία 

λειτουργίας του συστήματος,  ώστε να θεωρείται έγκυρη. 

Μετά την οριστικοποίηση της αίτησης υπάρχει μόνο δυνατότητα εκτύπωσης του 

αντιγράφου της, στο οποίο αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης, για να 

το αποθηκεύσετε στο αρχείο σας.  

Επισημαίνουμε ότι: 
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1. Το ηλεκτρονικό σύστημα επιτρέπει την καταχώριση μίας και μόνο αίτησης 

για κάθε λογαριασμό email.  

2. Σε κάθε περίπτωση μεταβολής στοιχείων το σύστημα αποθηκεύει και 

διατηρεί ΜΟΝΟ τα στοιχεία της τελευταίας τροποποίησης της αίτησης. 

3. Η ηλεκτρονική σας αίτηση έχει ισχύ Υπεύθυνης Δήλωσης-Αίτησης 

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) και οι δηλώσεις γίνονται με ατομική ευθύνη του 

αιτούντος, σύμφωνα με όσα προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 

του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986.  

4. Αιτήσεις που δεν έχουν υποβληθεί οριστικά με την εκπνοή της 

προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής δε θα ληφθούν υπόψη. 

5. Όσοι είναι ήδη εγγεγραμμένοι στο Σώμα Αξιολογητών μπορούν, εάν το  

επιθυμούν, να επικαιροποιήσουν είτε τα στοιχεία επικοινωνίας τους είτε 

τα κριτήρια μοριοδότησής τους μέσα στην ίδια προθεσμία με την 

υποβολή αιτήσεων. Θα πρέπει επίσης να αναρτήσουν τα πρόσθετα 

δικαιολογητικά με βάση τα οποία τροποποιείται η υπάρχουσα 

μοριοδότησή τους και να κάνουν οριστική υποβολή της 

επικαιροποιημένης αίτησής τους. 

 

5. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
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Εδώ καλείστε να καταχωρίσετε όλα τα προσωπικά σας στοιχεία. Τα πεδία με 

αστερίσκο (*) συμπληρώνονται υποχρεωτικά. Για να συνεχίσετε, επιλέγετε 

ΕΠΟΜΕΝΟ. Σημειώνεται ότι όσο η αίτησή σας είναι μη οριστική και το σύστημα είναι 

ανοικτό, μπορείτε να επανέλθετε και να τροποποιήσετε τις επιλογές σας. 

 

6. ΚΡΙΤΗΡΙΑ – ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 

Εδώ καταγράφετε τα στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν για τη μοριοδότησή σας 

επιλέγοντας τις κατάλληλες τιμές. 

 

 

Πατώντας ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ τα στοιχεία αυτά καταχωρίζονται και βλέπετε το σύνολο 

των  ΜΟΡΙΩΝ σας, όπως φαίνεται στην εικόνα που ακολουθεί. 

Μπορείτε να προβείτε σε άμεση διόρθωση επιλέγοντας το κουμπί ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ. 

Αν επιλέξετε ΕΠΟΜΕΝΟ>> οδηγείστε στη σελίδα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ, όπου 

συνοψίζονται όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που καλείστε να αναρτήσετε στην 

αίτησή σας, ώστε αυτή να είναι έγκυρη μετά την οριστική υποβολή. 

Το σύνολο των μορίων σας ενδέχεται να αλλάξει μετά από τον έλεγχο των 

δικαιολογητικών που θα αναρτήσετε.  
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Σημειώνεται ότι όσο το σύστημα είναι «ανοικτό» (δηλαδή η προθεσμία υποβολής 

αιτήσεων δεν έχει λήξει) και η αίτησή σας μη οριστική, μπορείτε να επανέλθετε και να 

τροποποιήσετε τις επιλογές σας. 

 

7. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ   

Στο παράθυρο αυτό θα πρέπει να κάνετε ανάρτηση των δικαιολογητικών που σας 

ζητούνται.  

Πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία της επισύναψης, καλό θα είναι να έχετε προετοιμάσει 

τα αρχεία που θέλετε να ανεβάσετε στο σύστημα. Αυτό σημαίνει:  

 αρχικά να έχετε σαρώσει όλα τα δικαιολογητικά σας για να τα έχετε σε 

ηλεκτρονική μορφή, σαν αρχεία 

 να έχετε συμπιέσει όλα τα παραπάνω αρχεία σε ένα συμπιεσμένο 

αρχείο με κατάληξη .zip, .rar ή .7z, το οποίο σε μέγεθος δεν πρέπει να 

ξεπερνάει τα 2 MB 

 να έχετε δώσει το κατάλληλο όνομα στο συμπιεσμένο αρχείο, με βάση 

αυτό που σας ζητάει η εφαρμογή (πχ Appl_1177.zip). 
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Για να επισυνάψετε το συμπιεσμένο αρχείο των δικαιολογητικών σας πρέπει να  

πατήσετε το κουμπί Choose File κάτω από την Επιλογή Αρχείου και στο νέο 

παράθυρο που θα σας ανοίξει, να επιλέξετε το αρχείο που θέλετε (από τη διαδρομή 

που το έχετε αποθηκεύσει στον υπολογιστή σας) και ακολούθως Open (Άνοιγμα). 

Τέλος, αφού οδηγηθείτε πίσω στο αρχικό παράθυρο των Δικαιολογητικών, πατάτε 

στο κουμπί ΕΠΙΣΥΝΑΨΗ (κινήσεις που φαίνονται και στην παρακάτω εικόνα). 
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Σε περίπτωση που το όνομα του αρχείου που επιχειρήσετε να επισυνάψετε δεν είναι 

ακριβώς όπως σας ζητείται, όταν πατήσετε στο ΕΠΙΣΥΝΑΨΗ θα εμφανιστεί πάνω 

αριστερά μήνυμα λάθους όπως στην εικόνα που ακολουθεί, όπου φαίνεται να 

επισυνάπτεται αρχείο με λάθος όνομα. 

 

 

Στην περίπτωση επίσης που επιλέξετε αρχείο που δεν είναι συμπιεσμένο με 

κατάληξη .zip, .rar, ή .7z, θα σας εμφανιστεί μία κόκκινη επεξήγηση (βλ. παρακάτω 

εικόνα). 
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Όταν επιλέξετε το κατάλληλο συμπιεσμένο αρχείο και πατήσετε ΕΠΙΣΥΝΑΨΗ, θα 

σας εμφανιστεί το μήνυμα επιτυχούς επισύναψης και θα οδηγηθείτε στο τελικό 

παράθυρο της Οριστικής Υποβολής (βλ επόμενη Παράγραφο). 

Στην περίπτωση που θελήσετε να αλλάξετε το αρχείο που έχετε ήδη μεταφορτώσει 

στο σύστημα, δηλαδή να μεταφορτώσετε ένα άλλο, όντας στο παράθυρο 

Δικαιολογητικων, θα χρειαστεί: 

 να διαγράψετε την υπάρχουσα επισύναψη πατώντας στο κουμπί ΔΙΑΓΡΑΦΗ 

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟΥ και μετά στο ΟΚ της ερώτησης: Είστε σίγουρος/η ότι 

επιθυμείτε τη διαγραφή;  

 να επαναλάβετε τη διαδικασία επισύναψης όπως περιγράφεται αναλυτικά πιο 

πάνω, επιλέγοντας τώρα το νέο αρχείο. 

 

8. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ – ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ 

Στο παράθυρο αυτό της Οριστικής Υποβολής θα μεταβείτε είτε μετά από την επιτυχή 

επισύναψη του αρχείου των δικαιολογητικών σας, είτε πατώντας το ΠΡΟΒΟΛΗ 

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗΣ>> από το παράθυρο των Δικαιολογητικών. 

Εμφανίζεται τότε συνοπτικά το σύνολο των καταχωρισμένων πληροφοριών της 

αίτησής σας δηλαδή: 

Α) Προσωπικά Στοιχεία 

Β) Κριτήρια Μοριοδότησης και υπολογισμός συνόλου μορίων 

Γ) Λίστα δικαιολογητικών που πρέπει να αναρτήσετε στην εφαρμογή  

Δ) Το αρχείο των δικαιολογητικών που επισυνάψατε 

Το σημείο αυτό είναι και το τελικό σημείο ελέγχου πριν την ΟΡΙΣΤΙΚΗ 

ΥΠΟΒΟΛΗ. Αν επιλέξετε να ολοκληρώσετε τη διαδικασία ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ, το σύστημα αποδίδει αυτόματα αριθμό πρωτοκόλλου και δεν θα 

έχετε πλέον καμία δυνατότητα αλλαγής/διορθώσεων των στοιχείων που 

δηλώσατε. Διαφορετικά, μπορείτε να διακόψετε τη διαδικασία και να 

επανέλθετε για αλλαγές/διορθώσεις. 
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Μετά την ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ της αίτησης, δεν είναι 
δυνατή καμία τροποποίηση σε οποιοδήποτε στοιχείο 
της αίτησης! 
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Αν είστε βέβαιοι για όλα τα δηλωθέντα στοιχεία, μπορείτε στο σημείο αυτό να 

οριστικοποιήσετε την αίτησή σας, πιέζοντας το κουμπί ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ στο 

κάτω μέρος της σελίδας 

Προσοχή! Αν μεταβείτε σε αυτή τη σελίδα χωρίς να έχετε επισυνάψει το αρχείο 

των δικαιολογητικών, δε θα μπορέσετε να προχωρήστε στην Οριστική 

Υποβολή της αίτησής σας, διότι δεν θα εμφανίζεται καν το κουμπί ΟΡΙΣΤΙΚΗ 

ΥΠΟΒΟΛΗ (όπως μπορείτε να δείτε στην επόμενη εικόνα όπου απουσιάζει το 

κουμπί στο κάτω μέρος της σελίδας). Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να γυρίσετε 

πίσω στο παράθυρο των Δικαιολογητικών, να ολοκληρώσετε την επισύναψη και μετά 

να επιστρέψετε στη σελίδα της Οριστικής Υποβολής. 
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Αυτή η μετακίνηση σε άλλο βήμα (πχ στο Δικαιολογητικά), μπορεί να γίνει εύκολα με 

τη βοήθεια της περιήγηση διαδρομής που βρίσκεται στο πάνω μέρος του 

παραθύρου, κάτω από το κεντρικό μενού (βλ. παρακάτω εικόνα). 

 

Μέσω αυτών των συνδέσμων υπάρχει η διαδρομή των βημάτων της Αίτησης, από 

την κεντρική σελίδα μέχρι την ολοκλήρωσή της και αποτελούν μια πιο γρήγορη και 

άμεση μετακίνηση σε σχέση με τα κουμπιά <<ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ κι ΕΠΟΜΕΝΟ>> 

που υπάρχουν σε κάθε σελίδα. 

Μετά την ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ της αίτησης, εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη όπου 

αν πατήσετε το κουμπί , αποθηκεύεται στο φάκελο Downloads (Λήψεις)  

αντίγραφο της συμπληρωμένης αίτησής σας σε μορφή pdf. 
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Αυτή είναι πλέον η οριστική σας αίτηση, την οποία μπορείτε να προβάλλετε ή να  

αποθηκεύσετε ή  και να εκτυπώσετε αντίγραφο αυτής σε μορφή pdf με εμφάνιση του 

αριθμού πρωτοκόλλου και της ημερομηνίας υποβολής της. Επισημαίνεται ότι η 

αίτηση, με την οριστική υποβολή της, θεωρείται ότι έχει υπογραφεί από τον αιτούντα. 

 

9. ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ 

Για όσους είναι ήδη εγγεγραμμένοι στο Σώμα Αξιολογητών Ελληνομάθειας, δεν 

απαιτείται εκ νέου αίτηση εγγραφής. Δίνεται όμως, η δυνατότητα επικαιροποίησης 

είτε των στοιχείων επικοινωνίας είτε των μοριοδοτούμενων κριτηρίων. 
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Ο/Η αξιολογητής/τρια μπορεί να κάνει Είσοδο στο σύστημα με το ίδιο email και 

συνθηματικό που είχε κατά την τελευταία πρόσβασή του/της στο σύστημα, ακόμα και 

από προηγούμενη εξεταστική περίοδο. Σε περίπτωση που δε θυμάται το 

συνθηματικό του, μπορεί να κάνει Επαναφορά συνθηματικού, χρησιμοποιώντας το 

ίδιο email που χρησιμοποίησε κατά την εγγραφή του (βλ. Παράγραφο 3 – 

Επαναφορά Συνθηματικού).  

Μόλις ο/η αξιολογητής/τρια κάνει Είσοδο στο σύστημα, εμφανίζεται η καρτέλα με όλα 

τα στοιχεία του/της, όπως φαίνεται και στην παραπάνω εικόνα. 

Κάτω από τα προσωπικά στοιχεία υπάρχει το κουμπί ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, το οποίο οδηγεί στην παρακάτω φόρμα με τα 

προσωπικά στοιχεία εκ των οποίων μόνο τα στοιχεία επικοινωνίας μπορεί να 

αλλάξει. Οποιαδήποτε αλλαγή στα στοιχεία αυτά μπορεί να γίνει απλά πατώντας στο 

κουμπί ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, χωρίς να απαιτείται οριστικοποίηση των αλλαγών ή 

αποστολή δικαιολογητικού. 

 

 

Κάτω από τα κριτήρια μοριοδότησης υπάρχει το κουμπί ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ, το οποίο οδηγεί σε μια φόρμα αλλαγής των 

κριτηρίων. Προφανώς, ο/η αξιολογητής/τρια μπορεί να αλλάξει μόνο το ΟΧΙ σε ΝΑΙ 

για την περίπτωση διδακτορικού ή μεταπτυχιακού και όχι το αντίστροφο. Στην 

περίπτωση που γίνει μια τέτοια αλλαγή (δηλαδή ένα ΟΧΙ να γίνει ΝΑΙ) θα πρέπει να 

κάνει ανάρτηση και των δικαιολογητικών που να το αποδεικνύουν. Όταν λοιπόν 

πατήσει ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, θα οδηγηθεί πάλι στη συνολική καρτέλα των στοιχείων του 

όπου θα φαίνεται με κόκκινο χρώμα η αλλαγή που δήλωσε κι επιπλέον θα 
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εμφανίζεται χαμηλά και το κουμπί ΕΠΙΣΥΝΑΨΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ (βλ. παρακάτω 

εικόνα)  

 

 

Για να κάνει ο χρήστης επισύναψη των δικαιολογητικών που απαιτείται, θα πρέπει να 

πατήσει στο κουμπί ΕΠΙΣΥΝΑΨΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ και να επιλέξει το αρχείο που 

θέλει στο παράθυρο που θα του ανοίξει και να πατήσει Άνοιγμα και μετά 

Επισύναψη (κινήσεις που φαίνονται στην παρακάτω εικόνα). Λεπτομέρειες για τη 

διαδικασία της επισύναψης βρίσκονται στην Παράγραφο 7 – Ανάρτηση 

Δικαιολογητικών. 
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Τέλος, για να υποβάλει οριστικά την επικαιροποιημένη αίτησή του, θα 

χρειαστεί να πατήσει στο κουμπί ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ που θα εμφανίζεται 

χαμηλά στη σελίδα, μόνο εφόσον έχει γίνει ανάρτηση κάποιου αρχείου 

δικαιολογητικών (βλ. παρακάτω εικόνα). 

 

Επιλέγοντας την ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ, αποθηκεύεται αντίγραφο της αίτησης 

επικαιροποίησης στοιχείων του/της αξιολογητή/τριας στον φάκελο Downloads 

(Λήψεις)  σε μορφή pdf. Αυτή είναι πλέον η οριστική επικαιροποιημένη αίτησή του, 
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την οποία μπορεί να προβάλλει, να αποθηκεύσει ή και να εκτυπώσει αντίγραφο 

αυτής σε μορφή pdf με εμφάνιση του αριθμού πρωτοκόλλου και της ημερομηνίας 

υποβολής της. Επισημαίνεται ότι η αίτηση, με την οριστική υποβολή της, θεωρείται 

ότι έχει υπογραφεί από τον αιτούντα.  

Όσον αφορά τον αριθμό των συμμετοχών του αξιολογητή, στην περίπτωση που 

συμμετείχε κατά την τελευταία εξεταστική περίοδο έχει γίνει η προσαύξηση αυτόματα 

από το σύστημα.  

 

 

 


