ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΦΟΡΜΑΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΓΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

Για να μπορέσετε να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας στη φόρμα θα χρειαστεί να έχετε εγκατεστημένο το
Microsoft Office Excel έκδοσης 2003 ή νεότερης.
Η φόρμα συμπλήρωσης αποτελείται ουσιαστικά από τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος πρέπει να
συμπληρώσετε στοιχεία σχετικά με τη συμμετοχή σας στις εξετάσεις με λατινικούς χαρακτήρες.
Στο δεύτερο μέρος πρέπει να συμπληρώσετε στοιχεία σχετικά με την έκδοση του παραστατικού για την
πληρωμή των εξετάστρων με ελληνικούς χαρακτήρες.
Στο τρίτο μέρος πρέπει να συμπληρώσετε στοιχεία σχετικά με την τραπεζική κατάθεση.
Για να θεωρηθεί ολοκληρωμένη η εγγραφή σε οποιοδήποτε επίπεδο εξέτασης, θα πρέπει να
συμπληρωθούν όλα τα στοιχεία σε όλες τις γραμμές που απαιτείται, σύμφωνα με τις οδηγίες που
παρατίθενται στη συνέχεια. Η αποστολή της συμπληρωμένης φόρμας θα πρέπει να γίνει μέσω e-mail. Σας
υπενθυμίζουμε να συμπεριλάβετε στο e-mail και το αποδεικτικό κατάθεσης της τράπεζας που θα
επιλέξετε, ως συνημμένο αρχείο.
Ξεκινάμε από τη συμπλήρωση του πρώτου μέρους της φόρμας και συγκεκριμένα του ονόματος και του
πατρώνυμου, η οποία γίνεται στη γραμμή 2 (ΟΝΟΜΑ-ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ) με κεφαλαίους λατινικούς
χαρακτήρες και με το πατρώνυμο στη γενική και χωρίς παύλα ανάμεσα στο όνομα και στο πατρώνυμο.

Η συμπλήρωση του επώνυμου στη γραμμή 3 (ΕΠΩΝΥΜΟ) με κεφαλαίους λατινικούς χαρακτήρες.

Η συμπλήρωση της ημερομηνίας γέννησης γίνεται στη γραμμή 4 (ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ) με
πληκτρολόγηση δύο ψηφιών για την ημέρα, το μήνα και το έτος, χωρισμένα μεταξύ τους με κάθετο, στη
μορφή DD/MM/YY.

Η συμπλήρωση του φύλου γίνεται στη γραμμή 5 (ΦΥΛΟ) με επιλογή από την αναπτυσσόμενη λίστα που
εμφανίζεται κλικάροντας στο βελάκι κάθε κελιού.

Η συμπλήρωση του τόπου και της διεύθυνσης κατοικίας γίνεται στις γραμμές 6 & 7 με κεφαλαίους
λατινικούς χαρακτήρες.

Η συμπλήρωση του ταχυδρομικού κωδικού, καθώς και των τηλεφώνων επικοινωνίας γίνεται στις γραμμές
8,9,10 με χρήση αριθμών.

Η συμπλήρωση της εξέτασης γίνεται στη γραμμή 11 (ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ) με επιλογή από την
αναπτυσσόμενη λίστα που εμφανίζεται κλικάροντας στο βελάκι κάθε κελιού. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή
στη σωστή επιλογή του επιπέδου.

Η συμπλήρωση της ημερομηνίας εξέτασης γίνεται στη γραμμή 12 (ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ) με
πληκτρολόγηση δύο ψηφιών για την ημέρα, το μήνα και το έτος, χωρισμένα μεταξύ τους με κάθετο, στη
μορφή DD/MM/YY.

Η συμπλήρωση του e-mail γίνεται στη γραμμή 13 (E-MAIL) με μικρούς λατινικούς χαρακτήρες.

Στο δεύτερο μέρος της φόρμας, από τη γραμμή 15 ως τη 19, γίνεται η συμπλήρωση των στοιχείων που
απαιτούνται για την έκδοση του παραστατικού πληρωμής των εξετάστρων. Όλα τα πεδία πρέπει να
συμπληρωθούν με κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες και το πατρώνυμο πρέπει να είναι στη γενική.
Παρακαλούμε όπως εξασφαλίσετε την ορθή συμπλήρωση των στοιχείων, καθώς είναι αδύνατη η

επανέκδοση του παραστατικού σε περίπτωση λάθους. Παρακάτω μπορείτε να δείτε ένα υπόδειγμα
συμπλήρωσης στοιχείων.

Στο τρίτο και τελευταίο μέρος της φόρμας, θα βρείτε αυτόματα συμπληρωμένο το ποσό κατάθεσης
(γραμμή 23), με βάση την εξέταση που επιλέξατε. Στη γραμμή 24 θα πρέπει να επιλέξετε από την
αναπτυσσόμενη λίστα την τράπεζα στην οποία θα πραγματοποιήσετε την κατάθεση του παραπάνω
ποσού.

