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1. Εισαγωγή 
 

 

Η εφαρμογή «Ηλεκτρονική Αίτηση Υποψήφιου» επιτρέπει την υποβολή αίτησης συμμετοχής στις 

εξετάσεις πιστοποίησης της ελληνομάθειας. Οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν 

εξεταστικό κέντρο, το οποίο στη συνέχεια έχει την ευθύνη διαχείρισης της αίτησης του υποψήφιου. Η 

εφαρμογή διαθέτει τη δυνατότητα: 

 Επιλογής εξεταστικού κέντρου 

 Συμπλήρωσης με επιλογή, όπου αυτό είναι δυνατό, των πεδίων της αίτησης συμμετοχής  

 Συμπλήρωσης ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου υποψήφιου 

 Ενημέρωσης των υποψηφίων για λανθασμένη ή ελλιπή συμπλήρωση των πεδίων 

 Διαδικτυακής υποβολής στο εξεταστικό κέντρο 

 Αυτόματης ενημέρωσης για την παραλαβή της αίτησης και του ερωτηματολογίου 

 Απάντησης προς τον υποψήφιο με αποστολή τυποποιημένων πληροφοριών από το 

εξεταστικό κέντρο. 

Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη μέσω του διαδικτύου στην διεύθυνση: 

 

http://www.greek-language.gr/certification/application/index.html 

Η αρχική σελίδα της εφαρμογής παρουσιάζεται στην Εικόνα 1-1. Στην σελίδα αυτή ο υποψήφιος 

μπορεί να δει τα βήματα της διαδικασίας ηλεκτρονικής εγγραφής στις εξετάσεις και να ξεκινήσει μια 

νέα αίτηση. Σε κάθε περίπτωση η ηλεκτρονική εγγραφή προϋποθέτει τη σύνδεση με την εφαρμογή με 

τους προσωπικούς κωδικούς χρήστη. Όπως θα δούμε και στο επόμενο κεφάλαιο ο υποψήφιος μπορεί 

να δημιουργήσει μόνος του έναν νέο λογαριασμό χρήστη. 

Σημειώνεται ότι οι λογαριασμοί των εξεταστικών κέντρων δημιουργούνται ειδικά από το ΚΕΓ, ώστε να 

έχουν πρόσβαση στη διαχείριση των αιτήσεων. 

http://www.greek-language.gr/certification/application/index.html
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Εικόνα 1-1. Η αρχική σελίδα της εφαρμογής  

Σύνδεση με την 

εφαρμογή 

Νέα αίτηση 

Βήματα αίτησης 
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2. Υποψήφιοι: Δημιουργία και επεξεργασία αίτησης 
 

 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα παρουσιάσουμε συνοπτικά τη διαδικασία δημιουργίας και επεξεργασίας 

αίτησης από τους υποψήφιους. 

 

2.1. Σύνδεση στην εφαρμογή 

Κάθε χρήστης της εφαρμογής πρέπει να διαθέτει τους προσωπικούς του κωδικούς για τη σύνδεσή του 

με αυτή. Η πρώτη σελίδα που εμφανίζεται σε περίπτωση που κάποιος χρήστης επιχειρήσει να 

δημιουργήσει νέα αίτηση ή να συνδεθεί με την εφαρμογή παρουσιάζεται στην Εικόνα 2-1. Η σελίδα 

προτρέπει τον χρήστη να εισάγει την ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) και τον κωδικό του. 

 

Εικόνα 2-1. Σύνδεση στην εφαρμογή 
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2.1.1. Εγγραφή νέου χρήστη 

Αν ο χρήστης δεν διαθέτει λογαριασμό μπορεί να δημιουργήσει έναν κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο 

"Εγγραφή νέου χρήστη". Εμφανίζεται η φόρμα εγγραφής που παρουσιάζεται στην Εικόνα 2-2. Του 

ζητούνται η ηλεκτρονική του διεύθυνση (email), ο κωδικός που επιθυμεί, το όνομά του και το επίθετό 

του. Θα πρέπει επίσης, να εισάγει τις λέξεις της οπτικής επιβεβαίωσης. Εναλλακτικά για άτομα που 

έχουν προβλήματα όρασης υπάρχει ηχητική επιβεβαίωση. 

Για την οπτική/ηχητική επιβεβαίωση χρησιμοποιείται το σύστημα reCaptcha 

(http://www.google.com/recaptcha). 

 

Εικόνα 2-2. Εγγραφή νέου χρήστη 

Όταν ο χρήστης κάνει κλικ στο κουμπί "Δημιουργία λογαριασμού", γίνονται οι απαραίτητοι έλεγχοι στα 

στοιχεία που υποβάλλονται: 

 Η ηλεκτρονική διεύθυνση (email) πρέπει να είναι έγκυρη. 

http://www.google.com/recaptcha
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 Η ηλεκτρονική διεύθυνση (email) δεν θα πρέπει να έχει ξαναχρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία 

λογαριασμού. 

 Ο κωδικός πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον οκτώ χαρακτήρες και να περιέχει 

τουλάχιστον έναν αριθμό. 

 Η επανάληψη κωδικού πρέπει να είναι ταυτόσημη με τον κωδικό. 

 Τα πεδία Όνομα και Επίθετο είναι απαραίτητα. 

 Η οπτική/ηχητική επιβεβαίωση πρέπει να είναι σωστή. 

Εάν υπάρχει κάποιο λάθος, τότε εμφανίζεται σχετικό μήνυμα και τα αντίστοιχα πεδία σημειώνονται με 

κόκκινο (Εικόνα 2-3). Για κάθε πεδίο εμφανίζεται το ακριβές λάθος που έχει συμβεί. 

 

Εικόνα 2-3. Έλεγχος στοιχείων χρήστη 

Αν όλα τα στοιχεία είναι σωστά δημιουργείται ο λογαριασμός (Εικόνα 2-4) και αποστέλλεται μήνυμα 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το οποίο περιέχει έναν σύνδεσμο για την επιβεβαίωση της διεύθυνσης 

email. Αν ο χρήστης ακολουθήσει τον σχετικό σύνδεσμο, ο λογαριασμός του ενεργοποιείται και μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεσή του με το σύστημα. 

 

Εικόνα 2-4. Μήνυμα επιτυχούς δημιουργίας λογαριασμού 
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2.1.2. Ανάκτηση λογαριασμού 

Σε περίπτωση που ο χρήστης έχει ξεχάσει τον κωδικό του, μπορεί να κάνει κλικ στον σύνδεσμο 

"ξεχάσατε τον κωδικό;". Εμφανίζεται η φόρμα που παρουσιάζεται στην Εικόνα 2-5. 

Ο χρήστης θα πρέπει να συμπληρώσει τη διεύθυνση email που χρησιμοποίησε κατά την εγγραφή του 

στο σύστημα και να κάνει κλικ στο κουμπί "Αποστολή". 

 

Εικόνα 2-5. Ανάκτηση λογαριασμού 

Αν η διεύθυνση email αντιστοιχεί σε κάποιο λογαριασμό χρήστη, αποστέλλεται μήνυμα ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου το οποίο περιέχει έναν σύνδεσμο για την αλλαγή του κωδικού. Αν ο χρήστης 

ακολουθήσει τον σχετικό σύνδεσμο εμφανίζεται η φόρμα της Εικόνα 2-6. Από αυτήν τη φόρμα ο 

χρήστης μπορεί να αλλάξει τον κωδικό του έτσι ώστε να μπορέσει να συνδεθεί στο σύστημα.  

 

Εικόνα 2-6. Δημιουργία νέου κωδικού 

2.2. Αρχική σελίδα 

Μετά τη σύνδεση με την εφαρμογή εμφανίζεται η αρχική σελίδα που παρουσιάζεται στην Εικόνα 2-7. 

Σε αυτή τη σελίδα ο χρήστης μπορεί να δει όλες τις αιτήσεις που έχει δημιουργήσει ή να δημιουργήσει 

μια καινούρια. 
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Κάθε αίτηση βρίσκεται σε μια συγκεκριμένη κατάσταση. Οι νέες αιτήσεις βρίσκονται σε κατάσταση «Σε 

επεξεργασία» και για αυτές ο χρήστης έχει το δικαίωμα της περαιτέρω επεξεργασίας ή της διαγραφής 

τους. 

Όταν η αίτηση υποβληθεί ηλεκτρονικά τότε περνάει σε κατάσταση «Υποβλήθηκε» και ο χρήστης πλέον 

έχει τη δυνατότητα μόνο να την προβάλει σε μορφή PDF. 

 

 

Εικόνα 2-7. Η αρχική σελίδα της εφαρμογής όταν ο χρήστης έχει συνδεθεί 

Όπως θα περιγράψουμε και στην συνέχεια η αίτηση θα περάσει σε κατάσταση «Τελική έγκριση» από 

το εξεταστικό κέντρο και θα δοθεί ο αριθμός υποψήφιου, όταν ελεγχθεί για την πληρότητά της σε 

συνάρτηση και με τα άλλα αποδεικτικά που θα έχει αποστείλει ο υποψήφιος.  

Επίσης μια αίτηση μπορεί να επιστραφεί στον αποστολέα από το εξεταστικό κέντρο επειδή περιέχει 

λάθη. Ο χρήστης τότε μπορεί να την επεξεργαστεί, για να διορθώσει τα λάθη και να την υποβάλει ξανά. 

Κατάλογος 

αιτήσεων 

Ενέργειες 
Κατάσταση 
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2.3. Αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις 

Η αίτηση συμμετοχής χωρίζεται σε πέντε βήματα τα οποία θα πρέπει να συμπληρώσει ο χρήστης 

διαδοχικά: 

1. Όροι συμμετοχής 

2. Επιλογή εξεταστικού κέντρου 

3. Πληρωμή εξέταστρων 

4. Συμπλήρωση αίτησης 

5. Συμπλήρωση ερωτηματολογίου 

Στην συνέχεια ο χρήστης θα πρέπει να προχωρήσει στην τελική υποβολή της αίτησης. 

2.3.1. Όροι συμμετοχής 

Αρχικά ο χρήστης θα πρέπει να διαβάσει τους όρους συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης 

ελληνομάθειας και να τους αποδεχτεί (Εικόνα 2-8). 

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ανήλικος, η αίτηση υποβάλλεται από τον γονέα 

ή τον κηδεμόνα του. 

 

Εικόνα 2-8. Όροι συμμετοχής 
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2.3.2. Επιλογή εξεταστικού κέντρου 

Το δεύτερο βήμα της εφαρμογής είναι η επιλογή του εξεταστικού κέντρου (Εικόνα 2-9). Τα διαθέσιμα 

εξεταστικά κέντρα εμφανίζονται ως πινέζες σε έναν διαδραστικό χάρτη. Ο χρήστης θα πρέπει να κάνει 

κλικ στην αντίστοιχη πινέζα, ώστε να εμφανιστεί ένα παράθυρο με τα στοιχεία του εξεταστικού 

κέντρου. Κάνοντας κλικ στο κουμπί «Επιλογή», ο κωδικός και το όνομα του εξεταστικού κέντρου 

μεταφέρονται στα αντίστοιχα πεδία. 

Ο χρήστης μπορεί, επίσης, να εισάγει τον κωδικό του εξεταστικού κέντρου απευθείας στο πεδίο  

«κωδικός αριθμός κέντρου». Η εφαρμογή θα αναζητήσει το όνομα του εξεταστικού κέντρου και θα το 

εμφανίσει στο αντίστοιχο πεδίο. 

 

Εικόνα 2-9. Επιλογή εξεταστικού κέντρου 

2.3.3. Πληρωμή εξέταστρων 

Στο τρίτο βήμα παρουσιάζονται οι πληροφορίες που χρειάζεται ο χρήστης , για να καταθέσει τα 

εξέταστρα (Εικόνα 2-10). Ανάλογα με το εξεταστικό κέντρο, που έχει επιλέξει στο προηγούμενο βήμα, 

εμφανίζεται είτε ο τραπεζικός λογαριασμός όπου πρέπει να γίνει η κατάθεση, είτε άλλες οδηγίες για 

την πληρωμή. Στην ίδια σελίδα υπάρχει πίνακας με το κόστος των εξέταστρων για κάθε επίπεδο. 

Σε περίπτωση που η πληρωμή γίνει με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, ο χρήστης θα πρέπει να 

συμπληρώσει τον αριθμό του καταθετηρίου, το ποσό (σε ευρώ) και την ημερομηνία στα αντίστοιχα 

πεδία. 

Σημειώνεται ότι ο χρήστης μπορεί να προχωρήσει στα επόμενα βήματα της αίτησης και να 

συμπληρώσει τα στοιχεία αυτού του βήματος αργότερα. Όμως, για να γίνει η τελική υποβολή, θα πρέπει 

να έχουν συμπληρωθεί όλα τα βήματα. 
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Σημείωση: Ειδική περίπτωση υπάρχει στα εξεταστικά κέντρα στα οποία μπορούν να συμμετάσχουν 

στις εξετάσεις υποψήφιοι που προέρχονται από τα Σχολεία Εκμάθησης της Νέας Ελληνικής Γλώσσας 

ευθύνης του ΓΕΕΘΑ. Αν είσαστε υποψήφιος ευθύνης ΓΕΕΘΑ, επιλέξτε το αντίστοιχο κουτάκι που 

εμφανίζεται κάτω από τον πίνακα εξέταστρων και συμπληρώστε την σχολή σας. 

 

Εικόνα 2-10. Πληρωμή εξέταστρων 

2.3.4. Συμπλήρωση αίτησης 

Στο τέταρτο βήμα ο χρήστης θα πρέπει να συμπληρώσει την αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις (Εικόνα 

2-11). Η ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής περιέχει τα ίδια πεδία που περιείχε και η αντίστοιχη έντυπη 

αίτηση. 

Ο χρήστης θα πρέπει να επιλέξει επίπεδο γλωσσομάθειας και να εισάγει τα προσωπικά του στοιχεία 

και τα στοιχεία επικοινωνίας. Τα πεδία που είναι σημειωμένα με αστερίσκο (*) είναι απαραίτητα. 
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Ειδικά όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης ελληνομάθειας επιπέδου Α2 για 

επαγγελματικούς σκοπούς θα πρέπει να συμπληρώσουν και τον λόγο συμμετοχής τους. 

Εάν ο υποψήφιος είναι άτομο με αναπηρία ή/και απαιτούνται ειδικές προβλέψεις για την εξέτασή του 

τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί και το «Αίτημα για ειδικές εξεταστικές συνθήκες». Σημειώνεται ότι σε 

αυτή την περίπτωση θα πρέπει να κατατεθούν στο εξεταστικό κέντρο είτε προσωπικά είτε με 

συστημένη επιστολή τα αντίστοιχα έγγραφα που αναφέρονται στην αίτηση. 

 

Εικόνα 2-11. Συμπλήρωση αίτησης 

2.3.5. Συμπλήρωση ερωτηματολογίου 

Στο πέμπτο και τελευταίο βήμα ο χρήστης θα πρέπει να συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο που 

χρησιμοποιεί το ΚΕΓ για στατιστικούς λόγους (Εικόνα 2-12). Το ερωτηματολόγιο είναι διαφορετικό για 

τα παιδιά 8-12 ετών και τους εφήβους/ενήλικους. Το ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια περιέχουν τα ίδια 

πεδία που περιείχαν και τα αντίστοιχα έντυπα των προηγούμενων ετών. 

Σημειώνεται ότι κάποια από τα πεδία που έχει ήδη απαντήσει ο χρήστης (π.χ. ονοματεπώνυμο, φύλο 

κλπ.) είναι προσυμπληρωμένα. 
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Εικόνα 2-12. Συμπλήρωση ερωτηματολογίου 

2.3.6. Τελική υποβολή 

Αφού συμπληρωθούν όλα τα βήματα, ο χρήστης μπορεί να προχωρήσει στην υποβολή της αίτησης  

(Εικόνα 2-13). Ο χρήστης θα ρωτηθεί αν είναι σίγουρος ότι θέλει να υποβάλει οριστικά την αίτηση 

(Εικόνα 2-14) και, αν συμφωνήσει, η κατάσταση της αίτησης θα αλλάξει σε «Υποβλήθηκε» και δεν θα 

μπορεί πλέον να την επεξεργαστεί περαιτέρω. 
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Εικόνα 2-13. Τελική υποβολή αίτησης 

 

 

Εικόνα 2-14. Παράθυρο επιβεβαίωσης υποβολής της αίτησης 

2.4. Κάρτα υποψήφιου 

Όταν η αίτηση του υποψήφιου ελεγχθεί από το εξεταστικό κέντρο και εγκριθεί τελικά, ο υποψήφιος 

μπορεί να κατεβάσει την κάρτα υποψήφιου (Εικόνα 2-15) από την αρχική σελίδα της εφαρμογής όταν 

έχει συνδεθεί (Εικόνα 2-16). 

Η κάρτα υποψήφιου περιέχει τις βασικές λεπτομέρειες του υποψήφιου: Κωδικός υποψήφιου, 

Ονοματεπώνυμο, Ημ/νία γέννησης και Επίπεδο γλωσσομάθειας. Ο υποψήφιος θα πρέπει να τη φέρει 

μαζί του στις εξετάσεις έτσι ώστε να είναι πιο εύκολος ο εντοπισμός του στους καταλόγους. 

Σημειώνεται ότι η κάρτα υποψήφιου αποστέλλεται αυτόματα στον υποψήφιο, συνημμένη στο μήνυμα 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της τελικής έγκρισης. Μαζί με την κάρτα υποψήφιου αποστέλλονται οι 

όροι συμμετοχής στις εξετάσεις καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας του εξεταστικού κέντρου. 
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Εικόνα 2-15. Κάρτα υποψήφιου 

 

 

Εικόνα 2-16. Η αρχική σελίδα της εφαρμογής όταν ο χρήστης έχει συνδεθεί 

 

  

Κωδικός QR 

Κάρτα 

υποψηφίου 

Εγκεκριμένη 

αίτηση 
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3. Εξεταστικά κέντρα: Διαχείριση αιτήσεων 
 

 

Η εφαρμογή «Διαχείριση Αιτήσεων» δίνει στα εξεταστικά κέντρα τη δυνατότητα διαχείρισης των 

αιτήσεων που υποβάλλονται στο σύστημα από τους υποψήφιους στις εξετάσεις πιστοποίησης 

ελληνομάθειας. 

Τα εξεταστικά κέντρα διαθέτουν ειδικούς λογαριασμούς με τους οποίους έχουν πρόσβαση στην 

εφαρμογή διαχείρισης. Όταν συνδεθούν στο σύστημα εμφανίζεται το κουμπί «Διαχείριση Αιτήσεων» , 

όπως παρουσιάζεται στην Εικόνα 3-1. 

Η εφαρμογή διαχείρισης είναι, διαθέσιμη, επίσης στη διεύθυνση: 

 

http://www.greek-language.gr/certification/application/admin/index.html 

 

 

Εικόνα 3-1. Κουμπί «Διαχείριση Αιτήσεων» 

3.1. Διαδικασία έγκρισης των αιτήσεων 

Όπως έχουμε αναφέρει, οι αιτήσεις που υποβάλλονται στο σύστημα βρίσκονται σε κάποια 

«κατάσταση» ανάλογα με την φάση της διαδικασίας έγκρισής τους . 

Ο ακόλουθος πίνακας συνοψίζει τις καταστάσεις των αιτήσεων: 

Πρόσβαση στην 

εφαρμογή διαχείρισης 

http://www.greek-language.gr/certification/application/admin/index.html
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Κατάσταση Περιγραφή 
Διαθέσιμες ενέργειες 

Υποψήφιος Εξετ.κέντρο 

 Ο υποψήφιος δεν έχει υποβάλει ακόμη την αίτηση 
Επεξεργασία, 

Διαγραφή 
Καμία 

 Ο υποψήφιος έχει υποβάλει την αίτηση Προβολή 

Προβολή, 

Απόρριψη, 

Έγκριση 

 
Το εξεταστικό κέντρο έχει εγκρίνει τη συμμετοχή του 

υποψήφιου στις εξετάσεις 

Προβολή, 

Κάρτα 

υποψήφιου 

Προβολή, 

Κάρτα 

υποψήφιου 

 

Το εξεταστικό κέντρο έχει απορρίψει την αίτηση 

λόγω λάθους ή επειδή τα στοιχεία του καταθετηρίου 

δεν επιβεβαιώνονται από την τράπεζα 

Επεξεργασία, 

Διαγραφή 
Καμία 

 

Η αίτηση υποβλήθηκε γραπτώς. Το εξεταστικό 

κέντρο εισήγαγε τα βασικά στοιχεία του υποψήφιου 

για δέσμευση κωδικού υποψήφιου 

Καμία 
Κάρτα 

υποψήφιου 

 

Η αίτηση εισήχθηκε μαζικά από αρχείο Excel. Το ΚΕΓ 

εισήγαγε τα βασικά στοιχεία του υποψήφιου για 

κέντρα που δεν συμμετέχουν στην ηλεκτρονική 

αίτηση. Σε αυτή την κατάσταση θα είναι οι αιτήσεις 

που έχουν υποβληθεί στο παρελθόν (εξετάσεις 

Μαΐου 2013) 

Καμία 
Κάρτα 

υποψήφιου 

Πίνακας 3-1. Κατάσταση αιτήσεων 

Οι αιτήσεις που δεν έχουν υποβληθεί ακόμη βρίσκονται σε κατάσταση «Σε επεξεργασία». Σε αυτό το 

στάδιο δεν ενδιαφέρουν το εξεταστικό κέντρο παρά μόνο ως στατιστικό στοιχείο. 

Όταν η αίτηση υποβληθεί ηλεκτρονικά από τον υποψήφιο, τότε περνάει σε κατάσταση «Υποβλήθηκε». 

Σε αυτό το στάδιο το εξεταστικό κέντρο θα πρέπει να την ελέγξει και να την εγκρίνει. Συγκεκριμένα, θα 

πρέπει να γίνουν οι ακόλουθοι έλεγχοι: 

 Το ποσό στο καταθετήριο συμφωνεί με το επίπεδο που έχει επιλέξει ο υποψήφιος. 

 Η ηλικία του υποψήφιου αντιστοιχεί στο επίπεδο που έχει επιλέξει. Οι υποψήφιοι για το 

επίπεδο Α1 (για παιδιά) θα πρέπει να είναι 8 έως 12 ετών ενώ για τα υπόλοιπα επίπεδα θα 

πρέπει να είναι μεγαλύτεροι από 12 ετών. 

 Το ποσό στο καταθετήριο συμφωνεί με το αντίγραφο λογαριασμού (extrait) της τράπεζας. 

Μετά την τελική έγκριση από το εξεταστικό κέντρο η αίτηση περνάει στην κατάσταση «Τελική 

έγκριση». Σε αυτό το στάδιο ο υποψήφιος παίρνει αυτόματα τον αύξοντα κωδικό υποψήφιου και 

μπορεί πλέον να συμμετάσχει στις εξετάσεις. 

Στο στάδιο του ελέγχου το εξεταστικό κέντρο μπορεί να διαπιστώσει ότι υπάρχει λάθος σε κάποια 

αίτηση. Σε αυτήν την περίπτωση μπορεί να απορρίψει την αίτηση γράφοντας το αντίστοιχο πρόβλημα 

που διαπίστωσε. Οι αιτήσεις σε κατάσταση «Απορρίφθηκε» επιστρέφουν στους υποψήφιους, οι οποίοι 

έχουν τη δυνατότητα να επεξεργαστούν και να επανυποβάλουν την αίτηση πριν την ημερομηνία λήξης 

των εγγραφών. 
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Σημειώνεται ότι σε όλες τις περιπτώσεις αποστέλλεται αυτόματα στον υποψήφιο μήνυμα ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου το οποίο τον ενημερώνει για την πρόοδο στη διαδικασία έγκρισης της αίτησής του. 

Σε περίπτωση που η αίτηση έχει υποβληθεί γραπτώς το εξεταστικό κέντρο έχει τη δυνατότητα 

εισάγοντας τα βασικά στοιχεία του υποψήφιου να δεσμεύσει κωδικό υποψήφιου και να τυπώσει την 

κάρτα υποψήφιου. Οι εγγραφές αυτές έχουν την κατάσταση «Έγγραφη αίτηση». 

Τέλος, για τα εξεταστικά κέντρα που δεν συμμετέχουν στο σύστημα της ηλεκτρονικής αίτησης, το 

Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας εισάγει τα βασικά στοιχεία των υποψηφίων από τους καταλόγους 

υποψηφίων (Excel) που αποστέλουν τα εξεταστικά κέντρα. Οι εγγραφές αυτές έχουν την κατάσταση 

«Εισαγωγή». 

3.2. Σελίδες της εφαρμογής διαχείρισης 

Κάθε σελίδα της εφαρμογής περιέχει το μενού πλοήγησης, τη φόρμα αναζήτησης, τα φίλτρα 

αναζήτησης, τα αποτελέσματα αναζήτησης, μεθόδους πλοήγησης στις σελίδες των αποτελεσμάτων 

καθώς και τις διαθέσιμες ενέργειες για κάθε αποτέλεσμα. 

Χρησιμοποιήστε το μενού πλοήγησης, για να μεταφερθείτε στις διάφορες σελίδες της εφαρμογής. Οι 

διαθέσιμες επιλογές είναι: 

 Όλες οι αιτήσεις 

 Νέες αιτήσεις 

 Εγκεκριμένες αιτήσεις (ηλεκτρονικές) 

 Έγγραφες αιτήσεις 

 Υποψήφιοι 

3.2.1. Όλες οι αιτήσεις 

Στην αρχική σελίδα της εφαρμογής διαχείρισης εμφανίζονται όλες οι αιτήσεις που υπάρχουν στο 

σύστημα για το συγκεκριμένο εξεταστικό κέντρο (Εικόνα 3-2). 

Για να πραγματοποιήσετε μία αναζήτηση εισάγετε τη λέξη κλειδί στο αντίστοιχο πεδίο της φόρμας 

αναζήτησης και κάνετε κλικ στο κουμπί «Βρες». 

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε δύο ειδών αναζητήσεις: 

1. Απλή αναζήτηση 

Θα εμφανιστούν όλα τα αποτελέσματα που περιέχουν την ακολουθία γραμμάτων που 

πληκτρολογήσατε. 

2. Αναζήτηση με λογικούς τελεστές 

Χρησιμοποιήστε τους λογικούς τελεστές AND, OR και NOT, για να κάνετε μια σύνθετη 

αναζήτηση. 

Η φόρμα αναζήτησης περιέχει φίλτρα αναζήτησης για τον περιορισμό των αποτελεσμάτων όπως 

παρουσιάζεται στην Εικόνα 3-3. Συγκεκριμένα έχετε τη δυνατότητα να περιορίσετε τα αποτελέσματα 

βάσει Εξεταστικής περιόδου, Κατάστασης Αίτησης και Επιπέδου Γλωσσομάθειας. 
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Εικόνα 3-2. Η αρχική σελίδα της εφαρμογής διαχείρισης 

Για να περιορίσετε τα αποτελέσματα, κάνετε κλικ στο όνομα του φίλτρου που επιθυμείτε. Εμφανίζεται 

το αντίστοιχο μενού. 

Επιλέξτε τα αντίστοιχα κουτάκια. Καθώς κάνετε επιλογές, ο αριθμός δίπλα στο όνομα του φίλτρου 

αλλάζει, για να σας υπενθυμίζει ότι το συγκεκριμένο φίλτρο είναι ενεργοποιημένο. 

Κάνετε κλικ στο κουμπί «Βρες». 

 

Εικόνα 3-3. Φίλτρα αναζήτησης 

Μετά την πραγματοποίηση μιας αναζήτησης εμφανίζονται τα αποτελέσματα αναζήτησης. 

Αριθμός 

ενεργοποιημένων 

επιλογών 

Επιλογές φίλτρου 

Όνομα φίλτρου 

Φόρμα 

αναζήτησης 

Αποτελέσματα 

αναζήτησης 

Πλοήγηση στα 

αποτελέσματα 

Ενέργειες 

Φίλτρα 

αναζήτησης 

Μενού 

πλοήγησης 
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Στο πάνω μέρος των αποτελεσμάτων εμφανίζεται ο αριθμός τους. Αν τα αποτελέσματα είναι 

περισσότερα από δέκα, δημιουργούνται αντίστοιχες σελίδες που η κάθε μία περιέχει ακριβώς δέκα 

αποτελέσματα. Σε τετράγωνες αγκύλες «[ ]» εμφανίζεται το μέρος των αποτελεσμάτων που είναι 

διαθέσιμο στην συγκεκριμένη σελίδα. Επίσης ενεργοποιείται η πλοήγηση όπως παρουσιάζεται στην 

Εικόνα 3-4. 

 

 

Εικόνα 3-4. Αριθμός αποτελεσμάτων και πλοήγηση 

Μπορείτε να κατεβάσετε τα αποτελέσματα σε μορφή MS Excel κάνοντας κλικ στο κουμπί που 

εμφανίζεται δίπλα στον αριθμό των αποτελεσμάτων. 

Κάθε γραμμή των αποτελεσμάτων αναφέρει τον κωδικό και το όνομά του υποψήφιου, το επίπεδο 

γλωσσομάθειας, την κατάσταση της αίτησης και την ημερομηνία τελευταίας αλλαγής όπως 

παρουσιάζεται στην Εικόνα 3-5. 

 

Εικόνα 3-5. Γραμμές αποτελεσμάτων της ενότητας «Όλες οι αιτήσεις» 

Σημειώνεται ότι ο κωδικός υποψήφιου αποδίδεται μόνο στις αιτήσεις που βρίσκονται σε κατάσταση 

«Τελική έγκριση». Επίσης, οι αιτήσεις «Σε επεξεργασία» μπορεί να μην εμφανίζουν όνομα υποψήφιου 

και/ή επίπεδο γλωσσομάθειας ανάλογα με την πρόοδο στην συμπλήρωση της αίτησης. 

Στο τέλος κάθε γραμμής, υπάρχουν οι διαθέσιμες ενέργειες. Για αυτήν την ενότητα η διαθέσιμη 

ενέργεια είναι η «Προβολή» της αίτησης. Κάνοντας κλικ στο κουμπί εμφανίζεται η αίτηση σε μορφή 

PDF. 

Σημειώνεται ότι για τις αιτήσεις σε κατάσταση «Σε επεξεργασία» η ενέργεια «Προβολή» είναι 

απενεργοποιημένη. 

3.2.2. Νέες αιτήσεις 

Επιλέγοντας τον σύνδεσμο «Νέες αιτήσεις» από το μενού πλοήγησης εμφανίζεται η σελίδα που 

παρουσιάζεται στην Εικόνα 3-6. 

Η σελίδα περιέχει όλες τις αιτήσεις που είναι σε κατάσταση «Υποβλήθηκε». Υπενθυμίζεται ότι σε αυτό 

το στάδιο το εξεταστικό κέντρο θα πρέπει να ελέγξει τις αιτήσεις και να τις εγκρίνει. Συγκεκριμένα θα 

πρέπει να γίνουν οι ακόλουθοι έλεγχοι: 

Αριθμός αποτελεσμάτων Πλοήγηση 

Κωδικός υποψηφίου 

Όνομα υποψηφίου 

Ενέργειες 

Ημερομηνία 

Κατάσταση 
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 Το ποσό στο καταθετήριο συμφωνεί με το επίπεδο που έχει επιλέξει ο υποψήφιος. 

 Η ηλικία του υποψήφιου αντιστοιχεί στο επίπεδο που έχει επιλέξει. Οι υποψήφιοι για το 

επίπεδο Α1 (για παιδιά) θα πρέπει να είναι 8 έως 12 ετών ενώ για τα υπόλοιπα επίπεδα θα 

πρέπει να είναι μεγαλύτεροι από 12 ετών. 

 Το ποσό στο καταθετήριο συμφωνεί με το αντίγραφο λογαριασμού (extrait) της τράπεζας. 

Ο τρόπος αναζήτησης και πλοήγησης είναι ίδιος με όσα αναφέρθηκαν στην παράγραφο §3.2.1. 

Κάθε γραμμή των αποτελεσμάτων αναφέρει τον κωδικό και το όνομά του υποψήφιου, το επίπεδο 

γλωσσομάθειας, την ημερομηνία γέννησης και το ποσό του καταθετηρίου όπως το έχει δηλώσει ο 

υποψήφιος. 

Στο τέλος κάθε γραμμής, υπάρχουν οι διαθέσιμες ενέργειες. Για αυτή την ενότητα οι διαθέσιμες 

ενέργειες είναι η «Προβολή», «Απόρριψη», «Έγκριση» της αίτησης. 

 

Εικόνα 3-6. Ενότητα «Νέες αιτήσεις» 

3.2.2.1. Απόρριψη αίτησης 

 

Για να απορρίψετε μια αίτηση κάνετε κλικ στο κουμπί «Απόρριψη» που υπάρχει δίπλα σε 

κάθε αίτηση. Θα εμφανιστεί η φόρμα που παρουσιάζεται στην Εικόνα 3-7. 

Εισάγετε τον λόγο απόρριψης της αίτησης. Το πεδίο είναι υποχρεωτικό. 

Κάνετε κλικ στο κουμπί «ΟΚ». Η φόρμα θα κλείσει, η σελίδα θα ανανεωθεί, η αίτηση θα επιστραφεί στον 

υποψήφιο και δεν θα εμφανίζεται πλέον κάτω από την συγκεκριμένη ενότητα. Θα συνεχίζει να υπάρχει 

στην ενότητα «Όλες οι αιτήσεις» με κατάσταση «Απορρίφθηκε». 

Για ακύρωση της ενέργειας κάνετε κλικ στο κουμπί «Ακύρωση». 
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Εικόνα 3-7. Φόρμα απόρριψης αίτησης 

 

3.2.2.2. Έγκριση αίτησης 

 
Για να εγκρίνετε μια αίτηση, κάνετε κλικ στο κουμπί «Έγκριση» που υπάρχει δίπλα σε κάθε 

αίτηση. Θα εμφανιστεί η φόρμα που παρουσιάζεται στην Εικόνα 3-8. 

Κάνετε κλικ στο κουμπί «ΟΚ». Η φόρμα θα κλείσει, η σελίδα θα ανανεωθεί, η αίτηση θα περάσει σε 

κατάσταση «Τελική έγκριση» και δεν θα εμφανίζεται πλέον κάτω από τη συγκεκριμένη ενότητα. Η 

αίτηση θα εμφανίζεται πλέον στην ενότητα «Εγκεκριμένες αιτήσεις». 

Για ακύρωση της ενέργειας κάνετε κλικ στο κουμπί «Ακύρωση». 

Προσοχή: η ενέργεια δεν μπορεί να αναιρεθεί. 

 

 

Εικόνα 3-8. Φόρμα έγκρισης αίτησης 
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3.2.3. Εγκεκριμένες αιτήσεις 

Επιλέγοντας τον σύνδεσμο «Εγκεκριμένες αιτήσεις» από το μενού πλοήγησης εμφανίζεται η σελίδα που 

παρουσιάζεται στην Εικόνα 3-9. 

Η σελίδα περιέχει όλες τις αιτήσεις που είναι σε κατάσταση «Τελική έγκριση». Σε αυτό το στάδιο ο 

υποψήφιος παίρνει αυτόματα τον αύξοντα κωδικό υποψήφιου και μπορεί πλέον να συμμετάσχει στις 

εξετάσεις. 

Σημειώνεται ότι σε αυτήν την ενότητα εμφανίζονται μόνο οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί 

ηλεκτρονικά. 

Ο τρόπος αναζήτησης και πλοήγησης είναι ίδιος με όσα αναφέρθηκαν στην παράγραφο §3.2.1. 

Κάθε γραμμή των αποτελεσμάτων αναφέρει τον κωδικό και το όνομά του υποψήφιου, του επίπέδου 

γλωσσομάθειας, και τα στοιχεία επικοινωνίας του υποψήφιου. 

Για αυτήν την ενότητα οι διαθέσιμες ενέργειες είναι η «Προβολή» της αίτησης και η «Κάρτα 

υποψήφιου» (δες §2.3.6). 

 

Εικόνα 3-9. Ενότητα «Εγκεκριμένες αιτήσεις» 

3.2.4. Έγγραφες αιτήσεις 

Επιλέγοντας τον σύνδεσμο «Έγγραφες αιτήσεις» από το μενού πλοήγησης εμφανίζεται η σελίδα που 

παρουσιάζεται στην Εικόνα 3-10. 

Η σελίδα περιέχει όλες τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί γραπτώς και τα βασικά τους στοιχεία έχουν 

εισαχθεί από το εξεταστικό κέντρο. 

Ο τρόπος αναζήτησης και πλοήγησης είναι ίδιος με όσα αναφέρθηκαν στην παράγραφο §3.2.1. 
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Κάθε γραμμή των αποτελεσμάτων αναφέρει τον κωδικό και το όνομα του υποψήφιου, το επίπεδο 

γλωσσομάθειας, και την ηλικία του υποψήφιου. 

Η μοναδική διαθέσιμη ενέργεια είναι η «Κάρτα υποψήφιου» (δες §2.3.6). 

 

Εικόνα 3-10. Ενότητα «Έγγραφες αιτήσεις» 

3.2.4.1. Νέα έγγραφη αίτηση 

 
Για να εισάγετε μια νέα αίτηση που υποβλήθηκε γραπτώς κάνετε κλικ στο κουμπί 

«Έγγραφη αίτηση» που βρίσκεται πάνω δεξιά. Θα εμφανιστεί η φόρμα που παρουσιάζεται 

στην Εικόνα 3-11. 

 

Εικόνα 3-11. Φόρμα εισαγωγής έγγραφης αίτησης 

Νέα έγγραφη 

αίτηση 
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Εισάγετε τα βασικά στοιχεία του υποψήφιου. Κάνετε κλικ στο κουμπί «ΟΚ». Η φόρμα θα κλείσει, η 

σελίδα θα ανανεωθεί, η αίτηση θα περάσει σε κατάσταση «Έγγραφη αίτηση». Παράλληλα θα αποδοθεί 

και ο κωδικός υποψήφιου. 

Για ακύρωση της ενέργειας κάνετε κλικ στο κουμπί «Ακύρωση». 

Προσοχή: η ενέργεια δεν μπορεί να αναιρεθεί. 

3.2.5. Υποψήφιοι 

Επιλέγοντας τον σύνδεσμο «Υποψήφιοι» από το μενού πλοήγησης εμφανίζεται η σελίδα που 

παρουσιάζεται στην Εικόνα 3-12. 

Η σελίδα περιέχει όλες τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί είτε ηλεκτρονικώς είτε γραπτώς, εμφανίζει 

δηλαδή το σύνολο των υποψηφίων. 

Ο τρόπος αναζήτησης και πλοήγησης είναι ίδιος με όσα αναφέρθηκαν στην παράγραφο §3.2.1. 

Κάθε γραμμή των αποτελεσμάτων αναφέρει τον κωδικό και το όνομα του υποψήφιου, του επίπέδου 

γλωσσομάθειας, και τα στοιχεία επικοινωνίας του υποψήφιου. 

Για αυτή την ενότητα οι διαθέσιμες ενέργειες είναι η «Προβολή» της αίτησης (μόνο για ηλεκτρονικές 

αιτήσεις) και η «Κάρτα υποψήφιου» (δες §2.3.6). 

Κάνοντας κλικ στο κουμπί «Κατάλογος υποψηφίων» μπορείτε να κατεβάσετε ένα Excel με τα στοιχεία 

των υποψηφίων. 

 

Εικόνα 3-12. Ενότητα «Υποψήφιοι» 

 

 

 

Κατάλογος 

υποψηφίων 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


