Εγχειρίδιο Συμπλήρωσης Αίτησης
1. Δημιουργία λογαριασμού – Εγγραφή χρήστη
α) Για τη δημιουργία λογαριασμού χρήστη απαιτείται η συμπλήρωση και υποβολή έγκυρων στοιχείων στη
σελίδα δημιουργίας λογαριασμού, όπως φαίνεται πιο κάτω:
Επιλέγοντας στο σύνδεσμο «Εγγραφή» (λογαριασμού) στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που λάβατε,
ενεργοποιείται ο λογαριασμός σας και συνδέεστε αυτόματα στο Σύστημα

β. Μετά την καταχώρηση και υποβολή των στοιχείων θα αποσταλεί μήνυμα στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου που έχετε καταχωρήσει, το οποίο θα επιβεβαιώνει την εγγραφή σας, ως ακολούθως:

Ενδεχομένως η υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θεωρήσει το μήνυμα κακόβουλο (spam/junk) ως εκ
τούτου, εφόσον δεν εντοπίζετε μήνυμα στο φάκελο εισερχομένων, ελέγξετε τον ανάλογο φάκελο spam/junk.
γ. Η υποβολή αίτησης είναι δυνατή εφόσον συνδεθείτε στο σύστημα. Για τη σύνδεση στο Σύστημα
χρησιμοποιείτε το username και τον Κωδικό Πρόσβασης που καταχωρήσατε κατά την εγγραφή του
λογαριασμού χρήστη, ως παρουσιάζεται κάτωθι:

2. Στοιχεία Αίτησης:
α. Αυτά πρέπει να συμπληρωθούν σύμφωνα με πεδία και τις οδηγίες που φαίνονται στην οθόνη σας.

*Επισυναπτόμενα Δικαιολογητικά
Στην αίτηση θα πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ να επισυνάπτονται σε ηλεκτρονική μορφή τα πιστοποιητικά των
ακαδημαϊκών και άλλων συναφών προσόντων που προνοούνται στην παράγραφο Β της προκήρυξης,
περιλαμβανομένων βεβαιώσεων εκεί όπου απαιτείται πείρα, όπως καθορίζονται στην αίτηση:
Σημειώνεται ότι, η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους ενδιαφερομένους τα
πρωτότυπα ή πιστά αντίγραφα των απαιτούμενων πιστοποιητικών για έλεγχο.

β. Η αίτηση υποβάλλεται ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΦΟΡΑ, χωρίς τη δυνατότητα υποβολής δεύτερης
αίτησης ή τροποποίησής της.

γ. Μέσω της επιλογής «Επόμενη Σελίδα», που βρίσκεται στο κάτω μέρος της σελίδας, μεταφέρεστε στην
επόμενη σελίδα που αφορά τα συνημμένα έγγραφα. Σε περίπτωση που κάποιο πεδίο καταχωρήθηκε
λανθασμένα, τότε δεν σας επιτρέπετε να προχωρήσετε και το πεδίο αυτό περιλαμβάνεται σε πλαίσιο κόκκινου
χρώματος, ως παρουσιάζεται πιο κάτω.

δ. Ο υποψήφιος, αφού ελέγξει ότι η αίτηση του είναι σωστή, τότε θα υποβάλει οριστικά την αίτησή του,
λαμβάνοντας υπόψη ότι καμία τροποποίηση δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή.

ε. Στο τελικό στάδιο υποβολής της αίτησης θα εμφανιστεί ολοκληρωμένη η αίτηση, ούτως ώστε ο υποψήφιος
να εξετάσει την ορθότητα των στοιχείων που έχει συμπληρώσει πριν την οριστική υποβολή, ως παρουσιάζεται
κάτωθι.

στ. Ακολούθως, ο υποψήφιος θα λάβει με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιβεβαίωση υποβολής
αίτησης, το οποίο θα περιλαμβάνει τον αριθμό της αίτησης του.
ζ. Ενδεχομένως η υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θεωρήσει το μήνυμα κακόβουλο (“spam/junk”), ως
εκ τούτου, εφόσον ο υποψήφιος δεν εντοπίσει μήνυμα στο φάκελο εισερχομένων παρακαλούμε όπως
ελέγξει το φάκελο “spam/junk” του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου.

Σημαντικά Σημεία:
Όλα τα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά
Σε περίπτωση που βεβαιώσεις δεν επισυναφθούν ο/η αιτητής/τρια ενδεχομένως να θεωρηθεί ότι δεν κατέχει
το σχετικό απαιτούμενο προσόν ή πλεονέκτημα.
Η αίτηση δεν δύναται να αποθηκευτεί πριν την οριστική υποβολή της.
Με την οριστική υποβολή της αίτησης, ο υποψήφιος δεν έχει το δικαίωμα επεξεργασίας της αίτησης, καθώς
επίσης το δικαίωμα επισύναψης επιπρόσθετων σχετικών πιστοποιητικών.
Κάθε υποψήφιος έχει το δικαίωμα υποβολής μιας και μοναδικής αίτησης.

