Οδηγός Online Εγγραφών
για τις Εξετάσεις
LRN
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ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Για να πραγματοποιήσετε μια εγγραφή Υποψηφίου στις Εξετάσεις LRN θα πρέπει πρώτα να
δημιουργήσετε ένα λογαριασμό στην online πλατφόρμα της Esolnet Hellas.
Επισκεφθείτε τη σελίδα https://portal.esolnethellas.gr/ και πατήστε “Δημιουργία Λογαριασμού”.

Βήμα 1ο: Επιλογή Ιδιότητας
Η επιλογή “Λογαριασμός Επαγγελματία” απευθύνεται σε κατόχους επαγγελματικού Αριθμού
Φορολογικού Μητρώου - Α.Φ.Μ.
Η επιλογή “Λογαριασμός Ιδιώτη” απευθύνεται σε Γονείς / Κηδεμόνες υποψηφίων και Υποψηφίους άνω
των 18 ετών.
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ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
Βήμα 2ο: Στοιχεία λογαριασμού και επικοινωνίας
Τα στοιχεία αυτά μπορούν να συμπληρωθούν με Ελληνικούς ή Λατινικούς χαρακτήρες.
Θα πρέπει να προσέξετε να καταχωρήσετε σωστά το email σας διότι το email ενεργοποίησης θα σταλεί
σε αυτό.
Αφού συμπληρώσετε τα στοιχεία, διαβάστε και αποδεχτείτε τους Όρους και Κανονισμούς της Esolnet
Hellas. Στη συνέχεια, πατήστε το “Δημιουργία Λογαριασμού”.
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ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ
Βήμα 2ο: Στοιχεία λογαριασμού και επικοινωνίας
Τα στοιχεία αυτά μπορούν να συμπληρωθούν με Ελληνικούς ή Λατινικούς χαρακτήρες.
Θα πρέπει να προσέξετε να καταχωρήσετε σωστά το email σας διότι το email ενεργοποίησης θα σταλεί
σε αυτό.
Αφού συμπληρώσετε τα στοιχεία, διαβάστε και αποδεχτείτε τους Όρους και Κανονισμούς της Esolnet
Hellas. Στη συνέχεια, πατήστε το “Δημιουργία Λογαριασμού”.
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ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ
Μετά από τη Δημιουργία Λογαριασμού σας θα χρειαστεί να ελέγξετε το email σας για το email
ενεργοποίησης.

Πατώντας το σύνδεσμο ενεργοποίησης μέσα στο email, θα σας ζητηθεί να επιλέξετε “Κωδικό”.
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ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Αρχική Σελίδα
Αυτή είναι η αρχική σελίδα που εμφανίζεται κατά την είσοδο σας στην πλατφόρμα.

➢ Πατώντας την ένδειξη “Λογαριασμός” μπορείτε προσθέσετε ή να αλλάξετε τα στοιχεία που έχετε
εισάγει.
➢ Πατώντας την ένδειξη “Εξετάσεις” μπορείτε να προχωρήσετε σε εγγραφές για την τρέχουσα
εξεταστική περίοδο ή να προβάλετε τα αποτελέσματα των συμμετεχόντων σας σε προηγούμενες
εξεταστικές περιόδους.
➢ Πατώντας την ένδειξη “Συχνές Ερωτήσεις” θα βρείτε απαντήσεις σχετικά με
• τη Διαχείριση Στοιχείων Λογαριασμού,
• το Δελτίο Υποψηφίου,
• τη Διαχείριση Εγγραφών,
• τα Αποτελέσματα,
• τα Εξέταστρα,
• το Ιστορικό Εγγραφών,
• τα Δικαιολογητικά & Ολοκλήρωση
• τα Πιστοποιητικά,
Εγγραφής,
• το Υποστηρικτικό Υλικό.
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ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Πατώντας την ένδειξη “Εξετάσεις” από την αρχική σελίδα, θα οδηγηθείτε στη σελίδα εγγραφών. Από εκεί,
πατώντας την ένδειξη “Εγγραφές LRN” μπορείτε να προχωρήσετε σε εγγραφές Υποψηφίων για τις
Εξετάσεις LRN αλλά και να προβάλετε τους ήδη εγγεγραμμένους Υποψηφίους σας.

Διάρκεια εγγραφών LRN January 2022 από 19 Οκτωβρίου έως 22 Νοεμβρίου 2021

Συμμετοχή στις Εξετάσεις LRN

Συμμετοχή στις Εξετάσεις Awards International

Εγγραφές LRN για Επαγγελματίες

Πατήστε

Συμπληρώστε τα στοιχεία Υποψηφίου
με λατινικούς χαρακτήρες και
σύμφωνα με την
ταυτότητα / διαβατήριό του.

Στο τέλος πατήστε Αποθήκευση για να
ολοκληρώσετε την Εγγραφή.

Page | 8

Esolnet Hellas

Προσοχή: Σε περίπτωση που δεν υπάρχει Ταυτότητα ή δεν αναγράφει Λατινικούς χαρακτήρες μπορείτε
να ακολουθήσετε τον παρακάτω σύνδεσμο και να αναγράψετε το όνομα κανονικά στα Ελληνικά για να
γίνει μεταγραφή σύμφωνα με την Αρχή Διαβατηρίων.
http://www.passport.gov.gr/elot-743.html

Εγγραφές LRN για Ιδιώτες

Πατήστε

Συμπληρώστε τα στοιχεία Υποψηφίου
με λατινικούς χαρακτήρες και
σύμφωνα με την
ταυτότητα / διαβατήριό του.
Στην συνέχεια συμπληρώστε τα
στοιχεία αλληλογραφίας του.
Εάν ο Υποψήφιος είναι ανήλικος και
η εγγραφή του γίνεται από τον
κηδεμόνα του, πρέπει να πατήσετε
την επιλογή συναίνεσης περί
επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.

Στο τέλος πατήστε Αποθήκευση για να
ολοκληρώσετε την Εγγραφή.

Προσοχή: Σε περίπτωση που δεν υπάρχει Ταυτότητα ή δεν αναγράφει Λατινικούς χαρακτήρες μπορείτε
να ακολουθήσετε τον παρακάτω σύνδεσμο και να αναγράψετε το όνομα κανονικά στα Ελληνικά για να
γίνει μεταγραφή σύμφωνα με την Αρχή Διαβατηρίων.
http://www.passport.gov.gr/elot-743.html
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ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Μέσω της καινούργιας πλατφόρμας της Esolnet Hellas, η υποβολή δικαιολογητικών μπορεί να γίνει άμεσα
με δύο τρόπους.

Άμεσα από την καρτέλα Υποψηφίου στις Εξετάσεις LRN

Πατώντας πάνω στο όνομα του εγγεγραμμένου Υποψηφίου μπορείτε να επεξεργαστείτε τα στοιχεία του ή
να προχωρήσετε στην υποβολή των δικαιολογητικών του στη στήλη “Μεταφορτώσεις”.
Έχετε τη δυνατότητα να επεξεργαστείτε τα στοιχεία Υποψηφίων κατά το χρονικό διάστημα που η εγγραφή
βρίσκεται σε κατάσταση “Pending”. Εάν θελήσετε να προχωρήσετε κάποια αλλαγή αφού αλλάξει η
κατάσταση, επικοινωνήστε μαζί μας στο register@esolnethellas.gr
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Επιλέξτε ταυτότητα, διαβατήριο ή
ταυτοπροσωπία. Διαβάστε περισσότερα

Για να δείτε το αρχείο που ανεβάσατε, πατήστε πάνω του.
Για να διαγράψετε το αρχείο, πατήστε το κόκκινο εικονίδιο.
Σημείωση: μπορείτε να εισάγετε τα αρχεία στον Υπολογιστή σας με τη χρήση scanner ή φωτογραφία από
κινητό. Θα πρέπει να προσέξετε να είναι όλα τα στοιχεία ευανάγνωστα. Σε αντίθετη περίπτωση είναι
πιθανόν να σας ζητηθεί να τα στείλετε ξανά.
Τα Δικαιολογητικά μπορούν επίσης να αποσταλούν και στο email: register@esolnethellas.gr
Προσοχή: η Εγγραφή Υποψηφίου δεν ολοκληρώνετε αν δεν υπάρχουν όλα τα Δικαιολογητικά.
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Μέσω της πλατφόρμας υποβολής στις “Εγγραφές LRN”
Πατώντας μέσα στο κουτί “Μαζική Υποβολή Δικαιολογητικών” επιλέγετε το δικαιολογητικό που θέλετε
να αναρτήσετε και προχωράτε στην ανάρτηση του.

Για να δείτε το αρχείο που ανεβάσατε, πατήστε το μπλε εικονίδιο - Download.
Για να διαγράψετε το αρχείο, πατήστε το κόκκινο εικονίδιο - Delete.
Σημείωση: Μπορείτε να εισάγετε τα αρχεία στον Υπολογιστή σας με τη χρήση scanner ή φωτογραφία από
κινητό. Θα πρέπει να προσέξετε να είναι όλα τα στοιχεία ευανάγνωστα. Σε αντίθετη περίπτωση είναι
πιθανόν να σας ζητηθεί να τα στείλετε ξανά.
Τα Δικαιολογητικά μπορούν επίσης να αποσταλούν και στο email: register@esolnethellas.gr
Προσοχή: Η Εγγραφή Υποψηφίου δεν ολοκληρώνετε αν δεν υπάρχουν όλα τα Δικαιολογητικά.
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ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η Esolnet Hellas υποστηρίζει εύκολες πληρωμές μέσω ΔΙΑΣ.
Με τη δημιουργία λογαριασμού στην οnline πλατφόρμα εγγραφών της Esolnet Hellas, εκδίδεται ένας
25αψήφιος μοναδικός κωδικός τον οποίο πρέπει να χρησιμοποιήσετε για να πραγματοποιήσετε την
πληρωμή των εξετάστρων.
Η πληρωμή μπορεί να γίνει μέσω web/phone banking ή στο ταμείο της τράπεζας.
Πατήστε ΕΔΩ ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα https://www.esolnethellas.gr/tropos-pliromis για
περισσότερες πληροφορίες.
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό οnline πλατφόρμα εγγραφών της Esolnet Hellas, η Ταυτότητα Πληρωμής
αναγράφεται στην αρχική σας σελίδα.

Εάν ΔΕΝ έχετε ήδη λογαριασμό στην Online εφαρμογή εγγραφών της Esolnet Hellas, μπορείτε να
δημιουργήσετε έναν μεταβαίνοντας στη σελίδα https://portal.esolnethellas.gr

Προσοχή! Πριν τη δημιουργία λογαριασμού στην οnline πλατφόρμα εγγραφών της Esolnet Hellas δεν
μπορείτε να καταβάλλετε εξέταστρα.
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ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Στις “Eγγραφές LRN” μπορείτε να έχετε άμεση εποπτεία σχετικά τους εγγεγραμμένους Υποψηφίους σας.
Μπορείτε να δείτε τα δικαιολογητικά που έχετε αναρτήσει και την κατάσταση της εγγραφής τους.

Κατάσταση Αίτησης
Όλες οι νέες Εγγραφές έχουν την κατάσταση “Pending”, δηλαδή σε εκκρεμότητα.
Για να ενημερωθείτε σχετικά με τις εκκρεμότητες που υπάρχουν με την Εγγραφή σας, ελέγξτε τους
αριθμούς αρχείων στα “Συνδεδεμένα Αρχεία”.
H ένδειξη “In Process” υποδεικνύει πως έχει ξεκινήσει η επεξεργασία των νέων Εγγραφών σας.
Σε περίπτωση που κάποιο έγγραφο δεν έχει υποβληθεί μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος της Αίτησης ή
υπάρχει οποιαδήποτε άλλη εκκρεμότητα (μη ευανάγνωστο – μη προσπελάσιμο αρχείο), η ένδειξη θα
αλλάξει σε “Incomplete”.
Μόλις ολοκληρωθεί ο έλεγχος της Αίτησης και δεν υπάρχει καμία εκκρεμότητα, η κατάσταση θα αλλάξει
σε “Approved”.
Αν η Αίτηση σας δεν έχει γίνει αποδεκτή σε διάστημα 15 ημερών, επικοινωνήστε μαζί μας για να το
επιλύσουμε.

Επεξεργασία Στοιχείων Υποψηφίων
Πατώντας πάνω στο όνομα του εγγεγραμμένου Υποψηφίου μπορείτε να επεξεργαστείτε τα στοιχεία του
όσο η κατάσταση εγγραφής του είναι “Pending”. Διαφορετικά, για όποια αλλαγή θέλετε να
πραγματοποιήσετε, πρέπει να την αποστείλετε μέσω email στο register@esolnethellas.gr.
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