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1 Εισαγωγή  
 

Το παρόν κείμενο περιλαμβάνει οδηγίες χρήσης του πληροφοριακού συστήματος 

πιστοποιήσεων και ελέγχων της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) για την 

κατάθεση αιτήσεων και δικαιολογητικών για εγγραφή ή μεταβολή στοιχείων στο Μητρώο 

Τεχνικών παιγνίων και παιγνιομηχανημάτων της ΕΕΕΠ.  

Οι όροι και οι τυπικές προϋποθέσεις για την υποβολή της αίτησης και την έκδοση της 

πιστοποίησης καταγράφονται σε έγγραφα διαθέσιμα από τον ιστότοπο της εφαρμογής. 

Πρόσβαση στη συγκεκριμένη βιβλιοθήκη εγγράφων δίνεται μέσα από το μενού πλοήγησης της 

εφαρμογής, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.  
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2 Διαδικασία Εγγραφής  
 

Για την υποβολή αίτησης πιστοποίησης, ο προς πιστοποίηση τεχνικός (φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο) οφείλει αρχικά να εγγραφεί ως χρήστης στον ιστότοπο του πληροφοριακού 

συστήματος. Η εγγραφή γίνεται μέσα από το σύνδεσμο «Εγγραφή» στην πρώτη σελίδα του 

ιστοτόπου.  

 

Η επιλογή αυτή ξεκινά τον οδηγό εγγραφής. Στο πρώτο βήμα θα πρέπει να συμπληρώσετε το 

όνομα χρήστη που θέλετε να χρησιμοποιείτε. Χρησιμοποιήστε λατινικούς χαρακτήρες και 

αριθμούς. Το όνομα αυτό θα πρέπει να είναι μοναδικό – να μην έχει δηλωθεί από άλλο χρήστη 

στο παρελθόν. Αν εισάγετε όνομα χρήστη που ήδη χρησιμοποιείται, θα ειδοποιηθείτε με 

κατάλληλο μήνυμα.  

Για λόγους ασφάλειας, αφού δώσετε το επιθυμητό όνομα χρήστη, σας ζητείτε να 

πληκτρολογήσετε ένα σύνολο αριθμών όπως αυτό που παρουσιάζεται στην παρακάτω εικόνα. 
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Στο δεύτερο βήμα καταχωρείτε τον επιθυμητό κωδικό πρόσβασής σας στο σύστημα. Ο κωδικός 

πρόσβασης μπορεί να περιλαμβάνει χαρακτήρες, αριθμούς και ειδικά σύμβολα (λ.χ. !, ., -, _, *). 

 

Στο τρίτο και τελευταίο βήμα, θα πρέπει να καταχωρήσετε τα στοιχεία εγγραφής σας. Στο πεδίο 

«Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία» καταχωρείτε το ονοματεπώνυμό σας αν υποβάλλετε την αίτηση 

πιστοποίησης ως φυσικό πρόσωπο ή την επωνυμία της επιχείρησής σας αν υποβάλλετε αίτηση 

πιστοποίησης ως νομικό πρόσωπο.  
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ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου που δηλώνεται στη φόρμα εγγραφής 

χρησιμοποιείται σε όποια αίτηση καταθέσετε μέσα από το σύστημα και ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ 

ΑΛΛΑΞΕΙ. Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε το σωστό αριθμό φορολογικού μητρώου σας.  

Το σημαντικότερο ίσως στοιχείο της φόρμας εγγραφής είναι οι ομάδες στις οποίες θα 

ενταχθείτε μετά την εγγραφή σας. Ανάλογα με τις ομάδες στις οποίες ανήκετε θα έχετε 

δικαίωμα υποβολής αντίστοιχων αιτήσεων πιστοποίησης. Για να μπορείτε να υποβάλλετε 
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αιτήσεις πιστοποίησης ως Τεχνικός VLT ή ως Τεχνικός ΗΤΨΠ Παιγνιομηχανημάτων ή / και 

Παιγνίων, θα πρέπει να επιλέξετε τις αντίστοιχες, ομώνυμες ομάδες.  

ΠΡΟΣΟΧΗ: Βεβαιωθείτε ότι καταχωρείτε ορθά τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας 

καθώς στη διεύθυνση αυτή θα σταλεί email επιβεβαίωσης και ενεργοποίησης της εγγραφής. 

Επιπλέον, στη διεύθυνση αυτή θα στέλνονται όλες οι ειδοποιήσεις που αφορούν στη 

διαδικασία διεκπεραίωσης των αιτήσεων που θα υποβάλετε.  

Με την υποβολή των στοιχείων της αίτησης, εμφανίζεται κατάλληλο μήνυμα επιβεβαίωσης στη 

σελίδα και αποστέλλεται email ενεργοποίησης του λογαριασμού.  

 

 

 

Για την ενεργοποίηση του λογαριασμού σας, θα πρέπει να ακολουθήσετε τον υπερσύνδεσμο 

που σας έχει αποσταλεί στο email που έχετε εισάγει στο σύστημα (όπως φαίνεται και στην 

παραπάνω εικόνα). Στη συνέχεια εμφανίζεται το μήνυμα επιτυχούς ενεργοποίησης του 

λογαριασμού σας όπως φαίνεται και στην παρακάτω εικόνα. Στο σημείο αυτό, ο λογαριασμός 

σας έχει ενεργοποιειθεί και μπορείτε να εισέλθετε στο πληροφοριακό σύστημα 

χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που επιλέξατε στα πρώτα 

βήματα του οδηγού εγγραφής.  
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3 Είσοδος στην Εφαρμογή 
Για να εισέλθετε στην εφαρμογή χρησιμοποιήστε τον ομώνυμο σύνδεσμο «Είσοδος» από την 

αρχική σελίδα. 

 

Στη φόρμα που εμφανίζεται πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που 

δηλώσατε κατά την εγγραφή.  

 

Αν η πιστοποίησή σας αποτύχει θα ειδοποιηθείτε με κατάλληλο μήνυμα. Αν επιτύχει, τότε στο 

άνω δεξί τμήμα της σελίδας θα εμφανίζεται το όνομα χρήστη σας καθώς και η επιλογή 

αποσύνδεσής σας από την εφαρμογή.  

 

Αν δεν θυμάστε τον κωδικό πρόσβασης χρησιμοποιήστε τον σύνδεσμο «Ξεχάσατε τον κωδικό 

σας» 
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4 Γνωριμία με το γραφικό περιβάλλον της ΕΕΠ 

4.1 Χώρος υποβολής αιτήσεων 
Για να πλοηγηθείτε στο χώρο υποβολής αιτήσεων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον σύνδεσμο 

«Οι αιτήσεις μου» από την πρώτη σελίδα του συστήματος.  

 

Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή «Αιτήσεις / Πιστοποιήσεις» από το 

αντίστοιχο μενού πλοήγησης του συστήματος, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. 

 

4.2 Κατάλογος αιτήσεων που έχω υποβάλει 
 

 



11 
 

Το βασικό στοιχείο της περιοχής αιτήσεων είναι ο κατάλογος των αιτήσεων. Στο αριστερό 

τμήμα του περιλαμβάνει φίλτρα αναζήτησης των αιτήσεων ενώ στο δεξί προβάλλει τις αιτήσεις 

που πληρούν τα συγκεκριμένα φίλτρα αναζήτησης. 

Αρχικά ο κατάλογος των αιτήσεων είναι κενός. Για την υποβολή αίτησης, χρησιμοποιήστε το 

κουμπί  [ + Νέα Αίτηση ]. 

 

 

4.3 Δημιουργία νέας αίτησης 
 

Με την επιλογή «Νέα αίτηση», εμφανίζεται φόρμα στην οποία καλείστε να επιλέξετε το είδος 

της αίτησης που θέλετε να υποβάλλετε. Οι διαθέσιμες επιλογές είναι : 

 Πιστοποίηση 

 Μεταβολή στοιχείων μητρώου 

 Διαγραφή από το μητρώο 

 Επανέκδοση πιστοποιητικού / σήματος 

 

 



12 
 

 

Λόγω της αρχικής εγγραφής στην ομάδα των Τεχνικών VLT και Τεχνικών ΗΤΨΠ, μπορείτε να 

υποβάλλετε και τα τέσσερα είδη αιτήσεων ως τεχνικός VLT ή Τεχνικός ΗΤΨΠ, τόσο ως φυσικό 

όσο και ως νομικό πρόσωπο. Αφού επιλέξετε το είδος της αίτησης που θέλετε να υποβάλετε, 

πατήστε το πλήκτρο «Δημιουργία και επεξεργασία αίτησης».  
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5 Πιστοποιήσεις 

5.1 Συμπλήρωση Αίτησης Πιστοποίησης Τεχνικού – Φυσικού 

Προσώπου 
 

5.1.1 Συμπλήρωση των πεδίων της αίτησης και αποθήκευση 

Με τη δημιουργία της αίτησης προβάλλεται η φόρμα καταχώρησης στοιχείων της αίτησης.  

Αριστερά εμφανίζονται οι επιλογές επεξεργασίας και διαχείρισης της αίτησης. Το ποιες 

επιλογές είναι διαθέσιμες για την επεξεργασία και διαχείριση της αίτησης εξαρτάται από την 

κατάσταση στην οποία βρίσκεται η αίτησή σας. Έτσι, σε μια καινούρια αίτηση, οι μόνες 

διαθέσιμες επιλογές είναι η Αποθήκευση ή η Επιστροφή (η οποία ακυρώνει την όποια 

επεξεργασία έχει γίνει μετά από την τελευταία αποθήκευση). Αντίθετα, μετά την αποθήκευση 

της αίτησης και κατά την επεξεργασία της, εκτός από την αποθήκευση, διαθέσιμες είναι η 

διαγραφή και η προσωρινή υποβολή της αίτησης.   

Η καρτέλα που προβάλλεται στην παραπάνω εικόνα αφορά τις αιτήσεις πιστοποίησης 

τεχνικού– φυσικού προσώπου για ΗΤΨΠ. Αντίστοιχη είναι και η καρτέλα για τα VLT 

παιγνιομηχανήματα και τυχερά παίγνια.  
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ΠΡΟΣΟΧΗ: Βεβαιωθείτε ότι επιλέγετε τις αιτούμενες ειδικότητες, για τις οποίες διαθέτετε τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά. Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις 

πιστοποίησης, έστω και για μία από τις δύο ειδικότητες, η αίτηση θα απορριφθεί στο σύνολό 

της. Η Ε.Ε.Ε.Π., κατά τη διάρκεια εξέτασης της αίτησης και κατόπιν σχετικής ειδοποίησης, 

μπορεί να σας ζητήσει εντός συγκεκριμένης προθεσμίας να αναιρέσετε την επιλογή της 

ειδικότητας, για την οποία προκύπτει ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις. Σε περίπτωση που, 

μετά από την ειδοποίηση αυτή, δεν προβείτε σε διόρθωση της αίτησής σας επιλέγοντας μόνο 

το πεδίο της ειδικότητας για την οποία πληροίτε τις προϋποθέσεις, η αίτηση θα απορριφθεί 

στο σύνολό της και θα χρειαστεί να υποβάλετε νέα αίτηση προκειμένου να πιστοποιηθείτε 

στην ειδικότητα αυτή. 

Στο πάνω μέρος της οθόνης εμφανίζεται η επισκόπηση της αίτησης και κάτω από την 

επισκόπηση η περιοχή καταχώρησης των δεδομένων της αίτησης. Στο χώρο επισκόπησης της 

αίτησης προβάλλονται ο αριθμός αίτησης (διαθέσιμος μετά την πρώτη αποθήκευσή της), η 

κατάσταση της αίτησης, ο τύπος της και το είδος της (πιστοποίηση ή μεταβολή). 

Η φόρμα καταχώρησης στοιχείων αίτησης διαιρείται περαιτέρω σε δυο καρτέλες (tabs).Στο 

παράδειγμα που παρουσιάζεται εδώ, η πρώτη καρτέλα έχει τίτλο «1. Τεχνικός – Φυσικό 

Πρόσωπο» και περιλαμβάνει πεδία καταχώρησης στοιχείων του τεχνικού που αιτείται την 

πιστοποίηση. Η καταχώρηση του συνόλου των πεδίων αυτών είναι υποχρεωτική. Ο Αριθμός 

Φορολογικού Μητρώου προσυμπληρώνεται από την επιλογή που κάνατε κατά την εγγραφή και 

δεν μπορεί να μεταβληθεί. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζονται τα δυο τελευταία πεδία με τα οποία 

αιτείστε αν θα πιστοποιηθείτε ως τεχνικός παιγνιομηχανημάτων ή / και ως τεχνικός παιγνίων.  
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Η καρτέλα δικαιολογητικών φέρει τίτλο «Δικαιολογητικά» και στην καρτέλα αυτή πρέπει να 

«μεταφορτώσετε» (upload) ηλεκτρονικά αντίγραφα των εγγράφων τα οποία απαιτούνται για 

την εξέταση της αίτησης πιστοποίησής σας. Η επιλογή ενός αρχείου γίνεται με το ομώνυμο 

κουμπί. Για τις περιπτώσεις πολλαπλών εγγράφων του ίδιου τύπου (λ.χ. τίτλοι σπουδών), 

χρησιμοποιώντας το κατάλληλο κουμπί εμφανίζεται μια νέα σειρά στην οποία πρέπει να 

γράψετε το όνομα του δικαιολογητικού (λ.χ. Πτυχίο ΤΕΙ) και να επιλέξετε και το σχετικό αρχείο. 

Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά.  

Κατά τη διάρκεια της συμπλήρωσης της φόρμας, αλλά και οπωσδήποτε με το πέρας αυτής, 

πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο «Αποθήκευση» στο αριστερό τμήμα της οθόνης, ώστε η αίτησή 

σας να αποθηκευτεί.  
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5.2 Συμπλήρωση Αίτησης Πιστοποίησης 

Τεχνικού – Νομικού Προσώπου  
 

Η διαδικασία υποβολής αίτησης τεχνικού – νομικού προσώπου είναι παρόμοια με αυτήν της 

αίτησης Τεχνικού – Φυσικού Προσώπου. Απαιτείται όμως η συμπλήρωση διαφορετικών 

στοιχείων στη φόρμα καταχώρησης της αίτησης και η επισύναψη στην αίτηση διαφορετικών 

δικαιολογητικών. Επιπλέον, είναι υποχρεωτική η επιλογή ενός τουλάχιστον πιστοποιημένου 

τεχνικού, από το μητρώο των πιστοποιημένων τεχνικών – φυσικών προσώπων και η δήλωση 

της σχέσης εργασίας του με το υποβάλλον την αίτηση νομικό πρόσωπο, όπως φαίνεται στις 

παρακάτω υπο-ενότητες.  

 

5.2.1 Συμπλήρωση των πεδίων της αίτησης και αποθήκευση 

Με τη δημιουργία της αίτησης προβάλλεται η φόρμα καταχώρησης στοιχείων της αίτησης.  

Αριστερά εμφανίζονται οι επιλογές επεξεργασίας και διαχείρισης της αίτησης. Το ποιες 

επιλογές είναι διαθέσιμες για την επεξεργασία και διαχείριση της αίτησης εξαρτάται από την 

κατάσταση στην οποία βρίσκεται η αίτησή σας. Έτσι, σε μια καινούρια αίτηση, οι μόνες 

διαθέσιμες επιλογές είναι η Αποθήκευση ή η Επιστροφή (η οποία ακυρώνει την όποια 

επεξεργασία έχει γίνει μετά από την τελευταία αποθήκευση). Αντίθετα, μετά την αποθήκευση 

της αίτησης και κατά την επεξεργασία της, εκτός από την αποθήκευση, διαθέσιμες είναι η 

διαγραφή και η προσωρινή υποβολή της αίτησης.   
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Η καρτέλα που προβάλλεται στην παραπάνω εικόνα αφορά τις αιτήσεις πιστοποίησης 

τεχνικού– νομικού προσώπου για ΗΤΨΠ. Αντίστοιχη είναι και η καρτέλα για τα VLT 

παιγνιομηχανήματα και τυχερά παίγνια. 

Στο πάνω μέρος της οθόνης εμφανίζεται η επισκόπηση της αίτησης και κάτω από την 

επισκόπηση η περιοχή καταχώρησης των δεδομένων της αίτησης. Στο χώρο επισκόπησης της 

αίτησης προβάλλονται ο αριθμός αίτησης (διαθέσιμος μετά την πρώτη αποθήκευσή της), η 

κατάσταση της αίτησης, ο τύπος της και το είδος της (πιστοποίηση ή μεταβολή). 

Η φόρμα καταχώρησης στοιχείων αίτησης διαιρείται περαιτέρω σε πέντε καρτέλες (tabs).Στο 

παράδειγμα που παρουσιάζεται εδώ, η πρώτη καρτέλα έχει τίτλο «1. Επιχείρηση» και 

περιλαμβάνει πεδία καταχώρησης στοιχείων της επιχείρησης που αιτείται την πιστοποίηση. Η 

καταχώρηση του συνόλου των πεδίων αυτών είναι υποχρεωτική. Ο Αριθμός Φορολογικού 

Μητρώου προσυμπληρώνεται από την επιλογή που κάνατε κατά την εγγραφή και δεν μπορεί 

να μεταβληθεί.  
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Η καρτέλα 2 με τίτλο «2. Νόμιμος Εκπρόσωπος» απαιτεί την συμπλήρωση των στοιχείων του 

Νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης. Η καταχώρηση του συνόλου των πεδίων αυτών είναι 

υποχρεωτική. 



20 
 

 

Η καρτέλα 3 με τίτλο «3. Υπεύθυνος Επικοινωνίας» απαιτεί την συμπλήρωση των στοιχείων του 

υπευθύνου επικοινωνίας της επιχείρησης. Η καταχώρηση του συνόλου των πεδίων αυτών είναι 

υποχρεωτική εκτός του πεδίου του «fax». 
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Η καρτέλα 4 με τίτλο «4. Συνεργαζόμενοι Τεχνικοί» όπως προαναφέραμε απαιτεί την 

συμπλήρωση ενός τουλάχιστον πιστοποιημένου τεχνικού, από το μητρώο των πιστοποιημένων 

τεχνικών – φυσικών προσώπων και τη δήλωση της σχέσης εργασίας του με το υποβάλλον την 

αίτηση νομικό πρόσωπο. Πατώντας στην Προσθήκη Τεχνικού εμφανίζεται η καρτέλα για την 

εισαγωγή των στοιχείων του τεχνικού – φυσικού προσώπου. 

 

Εισάγουμε τον Αριθμό Πιστοποίησης του συγκεκριμένου τεχνικού και πατάμε «Αναζήτηση». 

Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα τη συμπλήρωση όλων των πεδίων πλην της «Σχέσης Εργασίας 

Τεχνικού». Επιλέγουμε από την λίστα την κατάλληλη επιλογή και πατάμε «Ενημέρωση». 

 

Η καρτέλα των Συνεργαζόμενων Τεχνικών πλέον φέρει τα στοιχεία του τεχνικού που μόλις 

προσθέσαμε. Με τη ίδια διαδικασία μπορούμε να προσθέσουμε όσους τεχνικούς θέλει η 

επιχείρηση να έχει στο δυναμικό της. Επίσης πατώντας το μολύβι, ξανά εμφανίζεται η καρτέλα 

για την εισαγωγή των στοιχείων του τεχνικού – φυσικού προσώπου, μόνο που τώρα μπορούμε 

να επεξεργαστούμε την εισαγωγή που κάνανε προηγουμένος. Πατώντας ενημέρωση, η αίτηση 
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ενημερώνεται με νέα στοιχεία που καταχωρήθηκαν. Ο κάδος απορριμάτων στην άκρη οδηγεί 

στην αφαίρεση του εν λόγω τεχνικού. 

 

Η καρτέλα δικαιολογητικών φέρει τίτλο «Δικαιολογητικά» και στην καρτέλα αυτή πρέπει να 

«μεταφορτώσετε» (upload) ηλεκτρονικά αντίγραφα των εγγράφων τα οποία απαιτούνται για 

την εξέταση της αίτησης πιστοποίησής σας. Η επιλογή ενός αρχείου γίνεται με το ομώνυμο 

κουμπί. Για τις περιπτώσεις πολλαπλών εγγράφων του ίδιου τύπου (λ.χ. Δηλώσεις Φυσικών 

Προσώπων), χρησιμοποιώντας το κατάλληλο κουμπί εμφανίζεται μια νέα σειρά στην οποία 

πρέπει να γράψετε το όνομα του δικαιολογητικού (λ.χ. Ονοματεπώνυμο Φυσικού Προσώπου) 

και να επιλέξετε και το σχετικό αρχείο. Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά.  

Κατά τη διάρκεια της συμπλήρωσης της φόρμας, αλλά και οπωσδήποτε με το πέρας αυτής, 

πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο «Αποθήκευση» στο αριστερό τμήμα της οθόνης, ώστε η αίτησή 

σας να αποθηκευτεί.  
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6 Υποβολή Αίτησης 

6.1 Προσωρινή Υποβολή 
Αφού ολοκληρώσετε την επεξεργασία της αίτησής σας, πρέπει να την υποβάλλετε προσωρινά. 

Η προσωρινή υποβολή διαφέρει από την οριστική κατά το ότι η οριστική υποβολή συνοδεύεται 

και με στοιχεία απόδειξης πληρωμής του τέλους εξέτασης αίτησης. Η προσωρινή υποβολή 

αποτελεί προϋπόθεση της οριστικής υποβολής.  

 

Με την επιλογή της «Προσωρινής υποβολής», εμφανίζεται προειδοποιητικό μήνυμα, το οποίο 

αναφέρει ότι μετά την προσωρινη υποβολή δεν θα είναι πλέον δυνατή η επεξεργασία των 

στοιχείων που έχετε καταχωρήσει στη φόρμα της αίτησης. Εάν επιθυμείτε να ξαναδείτε τα 

στοιχεία, πατήστε «Άκυρο» και επεξεργαστείτε τη φόρμα της αίτησης. Όταν είστε σίγουρος ότι 

τα στοιχεία που έχετε καταχωρήσει και τα δικαιολογητικά που έχετε μεταφορτώσει είναι 

σωστά, πατήστε την «Προσωρινή Υποβολή» και επικυρώστε την επιλογή σας στο σχετικό 

παράθυρο διαλόγου.  
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Κατά την προσωρινή υποβολή και πριν «κλειδώσει» η αίτηση, γίνονται μια σειρά από 

αυτοματοποιημένους ελέγχους εγκυρότητας των δεδομένων που καταχωρήθηκαν. Σε 

περίπτωση που από τους ελέγχους αυτούς ανιχνευθεί κάποιο σφάλμα καταχώρησης, 

εμφανίζεται κατάλληλο μήνυμα και η διαδικασία «Προσωρινής Υποβολής» αναστέλλεται.  

 

 

Μπορείτε να επιστρέψετε στην επεξεργασία της αίτησής σας, να διορθώσετε το σφάλμα, να 

«αποθηκεύσετε» την αίτησή σας και να προχωρήσετε εκ νέου σε προσωρινή υποβολή, με τον 

τρόπο που υποδείχθηκε παραπάνω.  

Εάν οι αυτοματοποιημένοι έλεγχοι δεν ανιχνεύσουν κάποιο σφάλμα, τότε εμφανίζεται μήνυμα 

επιτυχούς καταχώρησης της προσωρινής υποβολής.  

Στο μήνυμα αυτό περιλαμβάνονται λεπτομέρειες για την πληρωμή του παραβόλου εξέτασης 

αίτησης (Παράβολο Αίτησης). Οι λεπτομέρειες αυτές περιλαμβάνουν συγκεκριμένο κωδικό 

πληρωμής, ποσό οφειλής και αναλυτικά στοιχεία του λογαριασμού στον οποίο θα πρέπει να 

γίνει η κατάθεση του ποσού οφειλής. 

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά την κατάθεση βεβαιωθείτε ότι στο πεδίο «Αιτιολογία» του καταθετηρίου σας 

έχει αναγραφεί ο κωδικός πληρωμής που περιλαμβάνεται στο ανωτέρω μήνυμα.  
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Για δική σας βοήθεια, εκτυπώστε τα στοιχεία του μηνύματος επιβεβαίωσης πληρωμής, 

χρησιμοποιώντας το εικονίδιο εκτυπωτή. Στη συνέχεια εξοφλήστε το ποσό είτε μέσω web 

banking είτε με φυσική σας παρουσία στην τράπεζα.  

Τα στοιχεία όλων των πληρωμών που κάνετε για μια αίτηση προβάλλονται σε ειδικό παράθυρο 

μέσα από την επιλογή «Προβολή Πληρωμών» που περιλαμβάνεται στην επισκόπηση της 

αίτησης.  

 

 

 



26 
 

6.2 Πληρωμή παραβόλου εξέτασης της αίτησης και Οριστική Υποβολή  
Αφού πληρώσετε στην τράπεζα το ποσό της οφειλής για το παράβολο εξέτασης της αίτησης, 

μπείτε ξανά στην εφαρμογή. Εντοπίστε την αίτηση στον κατάλογο των αιτήσεων και ανοίξτε 

την, ώστε να προχωρήσετε σε «Οριστική Υποβολή». Η επιλογή αυτή εμφανίζει φόρμα 

καταχώρησης των στοιχείων της πληρωμής.  

 

Από τη στιγμή που θα πατήσετε το πλήκτρο επιβεβαίωσης «Οριστική Υποβολή», η κατάσταση 

της αίτησης θα είναι πλέον: «Σε έλεγχο πληρωμής παραβόλου αίτησης». Από δω και πέρα δεν 

υπάρχει δυνατότητα επεξεργασίας ή διαχείρισης της αίτησής σας, τουλάχιστον μέχρις ότου ο 

έλεγχος αυτός ολοκληρωθεί εσωτερικά. Εάν ο έλεγχος της πληρωμής αποτύχει, θα κληθείτε 

μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου να υποβάλλετε εκ νέου τα στοιχεία πληρωμής. 

Αλλιώς η αίτηση θα περάσει σε κατάσταση «Σε αξιολόγηση» και εσείς θα ενημερωθείτε μέσω 

μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για το πέρας της εξέτασης της αίτησης. 

 

7 Παρακολούθηση και Διεκπεραίωση Αίτησης  

7.1 Υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων (προαιρετικό βήμα) 
Η διαδικασία αξιολόγησης μετά την υποβολή της αίτησής σας μπορεί να οδηγήσει σε αρνητική 

ή θετική απόφαση. Στη διαδικασία αυτή, μπορεί να σας ζητηθεί να υποβάλλετε διευκρινίσεις. 

Στην περίπτωση αυτή θα ειδοποιηθείτε με κατάλληλο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.   
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Ταυτόχρονα, στον κατάλογο των αιτήσεων, η συγκεκριμένη αίτηση έχει τεθεί σε κατάσταση «Σε 

αναμονή συμπληρωματικών στοιχείων», όπως μπορείτε να δείτε από τον κατάλογο των 

αιτήσεών σας ή από τη σελίδα προβολής και επεξεργασίας της συγκεκριμένης αίτησης.  

 

 

Ανοίγοντας τη σελίδα της αίτησης, εμφανίζονται τα σχόλια τα οποία έχει κάνει ο αξιολογητής. 

Με βάση τα σχόλια αυτά θα πρέπει να τροποποιήσετε και να υποβάλλετε την αίτησή σας ξανά, 

περιλαμβάνοντας τα συμπληρωματικά στοιχεία που ο αξιολογητής καταγράφει στο σχόλιό του.  
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ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την υποβολή διευκρινίσεων, επιλέξτε «Επεξεργασία», τροποποιήστε κατάλληλα 

την αίτησή σας και στη συνέχεια πατήστε «Υποβολή διευκρινίσεων». 

                                                    

 

Με την υποβολή διευκρινίσεων η αίτηση επιστρέφει σε κατάσταση «Σε αξιολόγηση» και δεν 

μπορείτε πλέον να επιφέρετε κάποια άλλη μεταβολή.  

 

7.2 Πληρωμή τέλους  έγκρισης (προκαταβλητέου ετησίου τέλους) 
Κατά την αξιολόγηση της αίτησης – είτε ζητηθούν και παρασχεθούν συμπληρωματικά στοιχεία 

είτε όχι -  ο αξιολογητής και η επιτροπή θα εγκρίνουν ή θα απορρίψουν την αίτησή σας. Αν η 

αίτηση απορριφθεί θα ειδοποιηθείτε μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αντίστοιχη 

ειδοποίηση θα λάβετε αν η αίτησή σας εγκριθεί. Στη δεύτερη περίπτωση όμως, προκειμένου να 

τεθεί σε ισχύ η απόφαση της Επιτροπής, θα πρέπει να καταβάλλετε το προκαταβλητέο ετήσιο 

τέλος ή «Τέλος Έγκρισης» για συντομία.  
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Στην περίπτωση αυτή, αφού εισέλθετε εκ νέου στην εφαρμογή, πλοηγηθείτε στον κατάλογο 

των αιτήσεών σας. Εκεί θα δείτε την αίτησή σας σε κατάσταση «Σε αναμονή Πληρωμής Τέλους 

Έγκρισης»  

 

 



30 
 

Ανοίξτε την αίτησή σας και πατήστε το πλήκτρο «Πληρωμή τέλους», ώστε να εμφανιστεί η 

φόρμα με τα στοιχεία της πληρωμής που πρέπει να πραγματοποιήσετε. Στα στοιχεία αυτά 

περιλαμβάνονται το ποσό οφειλής και ο κωδικός πληρωμής. Πατήστε «Άκυρο» και με τα 

στοιχεία αυτά εξοφλήστε την οφειλή σας μέσω web banking ή με φυσική σας παρουσία στην 

τράπεζα. Πλήρη στοιχεία πληρωμής μπορείτε να εκτυπώσετε όποτε θέλετε, χρησιμοποιώντας 

την επιλογή «Προβολή Πληρωμών».  

Αφού πραγματοποιήσετε την πληρωμή, επανέλθετε στην εφαρμογή και στη φόρμα που 

εμφανίζεται με την επιλογή «Πληρωμή Τέλους» καταχωρήστε τα στοιχεία της συναλλαγής 

(αριθμό και ημερομηνία) και μεταφορτώστε αντίγραφο του καταθετηρίου.   

 

Η πληρωμή σας θα ελεγχθεί ξανά από την οικονομική υπηρεσία της ΕΕΕΠ. Εάν η πληρωμή δεν 

επιβεβαιωθεί, θα σας σταλεί κατάλληλο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το οποίο θα ζητά 

από εσάς την εκ νέου καταβολή του ποσού ή την εκ νέου συμπλήρωση της φόρμας. 

καταχώρησης πληρωμής.  
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7.3 Παραλαβή απόφασης  
 

 

Μετά την επιβεβαίωση της πληρωμής, η απόφαση πιστοποίησης που εκδίδεται από την 

Ε.Ε.Ε.Π. τίθεται «Σε Ισχύ». Με το ίδιο λεκτικό κωδικοποιείται και η κατάσταση της αίτησης.  

Χρησιμοποιείστε το πλήκτρο «Προβολή Απόφασης ΕΕΕΠ» για να κατεβάσετε το έγγραφο που 

περιλαμβάνει την απόφαση πιστοποίησής σας.  
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8 Μεταβολή στοιχείων μητρώου  
 

Απαραίτητη προυπόθεση για την δημιουργία αιτήσεων «Μεταβολής στοιχείων μητρώου» είναι 

η πιστοποίηση σας είτε ως Τεχνικός είτε ως Επιχείρηση πρώτα, έτσι ώστε να έχετε καταχωρηθεί 

επιτυχώς στα μητρώα. 

8.1 Μεταβολή στοιχείων Τεχνικού – Φυσικού Προσώπου 
 

Από την περιοχή αιτήσεων επιλέγουμε «Νέα αίτηση».  Στην καινούρια φόρμα που μας ανοίγει 

επιλέγουμε σαν είδος αίτησης «Μεταβολή στοιχείων μητρώου» και σαν τύπο αίτησης 

«Μεταβολή στοιχείων Τεχνικού Φ.Π».  

 

Παρατηρούμε ότι εμφανίζονται δύο νέα πεδία επιλογής.  

Στο πρώτο επιλέγουμε την αιτία αυτής της μεταβολή. Οι δυνατές επιλογές που έχει κάποιος  

Τεχνικός – Φυσικό Πρόσωπο (VLT – ΗΤΨΠ) είναι δύο : 

 Απόκτηση Πρόσθετων Προσόντων Τεχνικού 

 Μεταβολή Προσωπικών Στοιχείων Τεχνικού 

Η επιλογή μπορεί να είναι είτε μοναδική (μία αιτία μεταβολής) είτε περισσότερες 

(παραπάνω από μία αιτία επιλογής).  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επιλέγοντας αιτιολογία, στην αίτηση που θα σας εμφανιστεί στην συνέχεια θα 

υπάρχουν συγκεκριμένα πεδία ξεκλείδωτα τα οποία θα μπορούν και να ενημερωθούν με τις 

καινούριες τιμές, ενώ τα υπόλοιπα θα είναι κλειδωμένα και προσυμπληρωμένα από την 

υπάρχουσα εγγραφή σας στο μητρώο. 
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Στο δεύτερο επιλέγουμε τον Τεχνικό για τον οποίο θα γίνει αυτή η μεταβολή.  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η πιστοποίηση ενός φυσικού προσώπου σαν Τεχνικό-VLT και σαν Τεχνικό-ΗΤΨΠ θα 

οδηγήσει στην δημιουργία δύο εγγραφών στο μητρώο, μία για κάθε περίπτωση. Γι αυτό το 

λόγο εμφανίζεται το πεδίο επιλογής Τεχνικού στον αιτών κατά την «Μεταβολή στοιχείων 

Τεχνικού Φ.Π.» έτσι ώστε να επιλέξει τον συγκεκριμένο Τεχνικό. 

 

 

 

Αφού επιλέξουμε αιτιολογία και Τεχνικό πατάμε «Δημιουργία και επεξεργασία αίτησης». Με τη 

δημιουργία της αίτησης προβάλλεται η φόρμα καταχώρησης στοιχείων της αίτησης.  

Αριστερά εμφανίζονται οι επιλογές επεξεργασίας και διαχείρισης της αίτησης. Το ποιες 

επιλογές είναι διαθέσιμες για την επεξεργασία και διαχείριση της αίτησης εξαρτάται από την 

κατάσταση στην οποία βρίσκεται η αίτησή σας. Έτσι, σε μια καινούρια αίτηση, οι μόνες 

διαθέσιμες επιλογές είναι η Αποθήκευση ή η Επιστροφή (η οποία ακυρώνει την όποια 

επεξεργασία έχει γίνει μετά από την τελευταία αποθήκευση). Αντίθετα, μετά την αποθήκευση 

της αίτησης και κατά την επεξεργασία της, εκτός από την αποθήκευση, διαθέσιμες είναι η 

διαγραφή και η οριστική υποβολή της αίτησης. 

Στο πάνω μέρος της οθόνης εμφανίζεται η επισκόπηση της αίτησης και κάτω από την 

επισκόπηση η περιοχή καταχώρησης των δεδομένων της αίτησης. Στο χώρο επισκόπησης της 

αίτησης προβάλλονται ο αριθμός αίτησης (διαθέσιμος μετά την πρώτη αποθήκευσή της), η 

κατάσταση της αίτησης, ο τύπος της και το είδος της (πιστοποίηση ή μεταβολή). 

Η καρτέλα που προβάλλεται στην παρακάτω εικόνα αφορά τις αιτήσεις μεταβολής στοιχείων  

τεχνικού– φυσικού προσώπου για ΗΤΨΠ. Αντίστοιχη είναι και η καρτέλα για τα VLT 

παιγνιομηχανήματα και τυχερά παίγνια.  
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Η φόρμα καταχώρησης στοιχείων αίτησης διαιρείται περαιτέρω σε δυο καρτέλες (tabs) 

ακριβώς όπως και στην πιστοποίηση Τεχνικού – Φυσικού Προσώπου.  

Στο παράδειγμα που παρουσιάζεται εδώ, η πρώτη καρτέλα με τίτλο «1. Τεχνικός – Φυσικό 

Πρόσωπο» έρχεται προσυμπληρωμένη από την εγγραφή μας στο μητρώο αλλά και κλειδωμένη 

ταυτόχρονα, μιας και ο λόγος μεταβολής που επιλέξαμε στο παράδειγμά μας δεν απαιτεί την 

ενημέρωση κάποιων από τα πεδία της πρώτης καρτέλας πλήν της «Αιτούμενη Ειδικότητα».  

 

Αντίστοιχα στην καρτέλα 2, που είναι η καρτέλα των Δικαιολογητικών πρέπει να γίνει η εκ νέου 

«μεταμόρφωση»(upload) των ηλεκτρονικών αντιγράφων των καινούριων εγγράφων τα οποία 

απαιτούνται για την εξέταση της αίτησης μεταβολή σας. Η επιλογή ενός αρχείου γίνεται με το 

ομώνυμο κουμπί. Για τις περιπτώσεις πολλαπλών εγγράφων του ίδιου τύπου (λ.χ. τίτλοι 

σπουδών), χρησιμοποιώντας το κατάλληλο κουμπί εμφανίζεται μια νέα σειρά στην οποία 

πρέπει να γράψετε το όνομα του δικαιολογητικού (λ.χ. Πτυχίο ΤΕΙ) και να επιλέξετε και το 

σχετικό αρχείο. 

Κατά τη διάρκεια της συμπλήρωσης της φόρμας, αλλά και οπωσδήποτε με το πέρας αυτής, 

πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο «Αποθήκευση» στο αριστερό τμήμα της οθόνης, ώστε η αίτησή 

σας να αποθηκευτεί.  
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Αφού ολοκληρώσετε την επεξεργασία της αίτησής σας, πρέπει να την υποβάλλετε οριστικά.  

 

Με την επιλογή της «Οριστικής υποβολής», εμφανίζεται προειδοποιητικό μήνυμα, το οποίο 

αναφέρει ότι μετά την οριστική υποβολή δεν θα είναι πλέον δυνατή η επεξεργασία των 

στοιχείων που έχετε καταχωρήσει στη φόρμα της αίτησης. Εάν επιθυμείτε να ξαναδείτε τα 

στοιχεία, πατήστε «Άκυρο» και επεξεργαστείτε τη φόρμα της αίτησης. Όταν είστε σίγουρος ότι 

τα στοιχεία που έχετε καταχωρήσει και τα δικαιολογητικά που έχετε μεταφορτώσει είναι 

σωστά, πατήστε το «ΟΚ» και επικυρώστε την επιλογή σας στο σχετικό παράθυρο διαλόγου. 

 

Κατά την οριστική υποβολή και πριν «κλειδώσει» η αίτηση, γίνονται μια σειρά από 

αυτοματοποιημένους ελέγχους εγκυρότητας των δεδομένων που καταχωρήθηκαν.  
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Σε περίπτωση που από τους ελέγχους αυτούς ανιχνευθεί κάποιο σφάλμα καταχώρησης, 

εμφανίζεται κατάλληλο μήνυμα και η διαδικασία «Οριστικής Υποβολής» αναστέλλεται. 

 

Μπορείτε να επιστρέψετε στην επεξεργασία της αίτησής σας, να διορθώσετε το σφάλμα, να 

«αποθηκεύσετε» την αίτησή σας και να προχωρήσετε εκ νέου σε οριστική υποβολή, με τον 

τρόπο που υποδείχθηκε παραπάνω.  

Εάν οι αυτοματοποιημένοι έλεγχοι δεν ανιχνεύσουν κάποιο σφάλμα, τότε εμφανίζεται μήνυμα 

επιτυχούς καταχώρησης της οριστικής υποβολής. 

 

Στις διαθέσιμες μεταβολές για Τεχνικούς (VLT-ΗΤΨΠ) δεν χρειάζεται να γίνει κάποια περαιτέρω 

ενέργεια από τη μεριά του χρήστη, καθώς η μεταβολές πηγαίνουν και ενημερώνουν το 

μητρώο. Σε αυτό το σημείο πατάμε επιστροφή για την επιστροφή στο χώρο υποβολής 

αιτήσεων. 
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8.2 Μεταβολή στοιχείων Τεχνικού – Νομικού Προσώπου 
 

Από την περιοχή αιτήσεων επιλέγουμε «Νέα αίτηση».  Στην καινούρια φόρμα που μας ανοίγει 

επιλέγουμε σαν είδος αίτησης «Μεταβολή στοιχείων μητρώου» και σαν τύπο αίτησης 

«Μεταβολή στοιχείων Τεχνικού Ν.Π». 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο τύπος αίτησης «Μεταβολή στοιχείων Τεχνικού Ν.Π» δεν καλύπτει όλες τις 

δυνατές περιπτώσεις μεταβολών ενός Νομικού Προσώπου. Υπάρχει και ο τύπος αίτησης 

«Μεταβολή στοιχείων Επιχείρησης» ο οποίος όμως περιγράφεται σε διαφορετικό εγχειρίδιο 

στην σελίδα της ΕΕΕΠ. 

 

Παρατηρούμε ότι εμφανίζονται δύο νέα πεδία επιλογής.  

Στο πρώτο επιλέγουμε την αιτία αυτής της μεταβολή. Οι δυνατές επιλογές που έχει κάποιος  

Τεχνικός – Νομικό Πρόσωπο (VLT – ΗΤΨΠ) είναι δύο : 

 Αντικατάσταση ή Προσθήκη Τεχνικού 

 Μεταβολή της Σχέσης του Τεχνικού με το Νομικό Πρόσωπο 

Η επιλογή μπορεί να είναι είτε μοναδική (μία αιτία μεταβολής) είτε περισσότερες 

(παραπάνω από μία αιτία επιλογής).  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επιλέγοντας αιτιολογία, στην αίτηση που θα σας εμφανιστεί στην συνέχεια θα 

υπάρχουν συγκεκριμένα πεδία ξεκλείδωτα τα οποία θα μπορούν και να ενημερωθούν με τις 

καινούριες τιμές, ενώ τα υπόλοιπα θα είναι κλειδωμένα και προσυμπληρωμένα από την 

υπάρχουσα εγγραφή σας στο μητρώο. 
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Στο δεύτερο επιλέγουμε την Τεχνική Εταιρία για την οποία θα γίνει αυτή η μεταβολή.  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η πιστοποίηση ενός νομικού προσώπου σαν Τεχνική Εταιρία (VLT-ΗΤΨΠ) θα 

οδηγήσει στην δημιουργία δύο εγγραφών στο μητρώο, μία για κάθε περίπτωση. Γι αυτό το 

λόγο εμφανίζεται το πεδίο επιλογής Τεχνικής Εταιρίας στον αιτούντα κατά την «Μεταβολή 

στοιχείων Τεχνικού Ν.Π.» έτσι ώστε να επιλέξει την συγκεκριμένη Τεχνική Εταιρία. 

 

Αφού επιλέξουμε αιτιολογία και Τεχνική Εταιρία πατάμε «Δημιουργία και επεξεργασία 

αίτησης». Με τη δημιουργία της αίτησης προβάλλεται η φόρμα καταχώρησης στοιχείων της 

αίτησης.  

Αριστερά εμφανίζονται οι επιλογές επεξεργασίας και διαχείρισης της αίτησης. Το ποιες 

επιλογές είναι διαθέσιμες για την επεξεργασία και διαχείριση της αίτησης εξαρτάται από την 

κατάσταση στην οποία βρίσκεται η αίτησή σας. Έτσι, σε μια καινούρια αίτηση, οι μόνες 

διαθέσιμες επιλογές είναι η Αποθήκευση ή η Επιστροφή (η οποία ακυρώνει την όποια 

επεξεργασία έχει γίνει μετά από την τελευταία αποθήκευση). Αντίθετα, μετά την αποθήκευση 

της αίτησης και κατά την επεξεργασία της, εκτός από την αποθήκευση, διαθέσιμες είναι η 

διαγραφή και η οριστική υποβολή της αίτησης. 

Στο πάνω μέρος της οθόνης εμφανίζεται η επισκόπηση της αίτησης και κάτω από την 

επισκόπηση η περιοχή καταχώρησης των δεδομένων της αίτησης. Στο χώρο επισκόπησης της 

αίτησης προβάλλονται ο αριθμός αίτησης (διαθέσιμος μετά την πρώτη αποθήκευσή της), η 

κατάσταση της αίτησης, ο τύπος της και το είδος της (πιστοποίηση ή μεταβολή). 
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Η φόρμα καταχώρησης στοιχείων αίτησης διαιρείται περαιτέρω σε πέντε καρτέλες (tabs) 

ακριβώς όπως και στην πιστοποίηση Τεχνικού – Νομικού Προσώπου.  

Η φόρμα καταχώρησης στοιχείων αίτησης διαιρείται περαιτέρω σε πέντε καρτέλες (tabs). Στο 

παράδειγμα που παρουσιάζεται εδώ, οι καρτέλες 1-3 έρχονται προσυμπληρωμένες από το 

μητρώο και κλειδωμένες καθώς δεν απαιτείται η ενημέρωση κάποιων από τα πεδία τους για το 

συγκεκριμένο λόγο μεταβολής. Η 4 καρτέλα όμως «4. Συνεργαζόμενοι Τεχνικοί» και η καρτέλα 

5 «5. Δικαιολογητικά» έρχονται ξεκλείδωτες για την συμπλήρωση των απαιτούμενων πεδίων.  
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Στην καρτέλα 4 στο παράδειγμά μας ενημερώνουμε το πεδίο των συνεργαζόμενων τεχνικών με 

την ίδια διαδικασία που κάναμε κατά την πιστοποίηση Τεχνικού – Νομικού Προσώπου 

(Ενότητα 6.1).  

Αντίστοιχα στην καρτέλα 5, που είναι η καρτέλα των Δικαιολογητικών πρέπει να γίνει η εκ νέου 

«μεταμόρφωση»(upload) των ηλεκτρονικών αντιγράφων των καινούριων εγγράφων τα οποία 

απαιτούνται για την εξέταση της αίτησης μεταβολή σας. Η επιλογή ενός αρχείου γίνεται με το 

ομώνυμο κουμπί. Για τις περιπτώσεις πολλαπλών εγγράφων του ίδιου τύπου (λ.χ. τίτλοι 

σπουδών), χρησιμοποιώντας το κατάλληλο κουμπί εμφανίζεται μια νέα σειρά στην οποία 

πρέπει να γράψετε το όνομα του δικαιολογητικού (λ.χ. Πτυχίο ΤΕΙ) και να επιλέξετε και το 

σχετικό αρχείο. 

Κατά τη διάρκεια της συμπλήρωσης της φόρμας, αλλά και οπωσδήποτε με το πέρας αυτής, 

πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο «Αποθήκευση» στο αριστερό τμήμα της οθόνης, ώστε η αίτησή 

σας να αποθηκευτεί. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στο συγκεκριμένο παράδειγμα η αιτία μεταβολής που επιλέξαμε  

«Αντικατάσταση ή Προσθήκη Τεχνικού» απαιτεί την καταβολή παραβόλου εξέτασης της 

αίτησης. Ανατρέχουμε στην Ενότητα 7 του παρόντος εγγράφου και ακολουθούμε τα βήματα 

για την προσωρινή και κατόπιν οριστική υποβολή. Στη συνέχεια και πάντα αναφερόμενοι στο 

παράδειγμα μας η αίτηση πλέον είναι σε κατάσταση ελέγχου και αξιολόγησης και δεν 

χρειάζεται κάτι επιπλέον από τον χρήστη. Είναι πιθανό να ζητηθεί υποβολή συμπληρωματικών 

στοιχείων. Σε αυτή την περίπτωση θα υπάρξει ενημέρωση του χρήστη μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομίου (email) και για την συνέχεια ανατρέχουμε στην Ενότητα 8.1 του παρόντος 

εγγράφου. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η αιτία μεταβολής «Μεταβολή της Σχέσης του Τεχνικού με το Νομικό Πρόσωπο» 

δεν απαιτεί εξέταση της αίτησης. Αφού ολοκληρώσετε την επεξεργασία της αίτησής σας, 

πρέπει να την υποβάλλετε οριστικά.  

 

Με την επιλογή της «Οριστικής υποβολής», εμφανίζεται προειδοποιητικό μήνυμα, το οποίο 

αναφέρει ότι μετά την οριστική υποβολή δεν θα είναι πλέον δυνατή η επεξεργασία των 

στοιχείων που έχετε καταχωρήσει στη φόρμα της αίτησης. Εάν επιθυμείτε να ξαναδείτε τα 

στοιχεία, πατήστε «Άκυρο» και επεξεργαστείτε τη φόρμα της αίτησης. Όταν είστε σίγουρος ότι 

τα στοιχεία που έχετε καταχωρήσει και τα δικαιολογητικά που έχετε μεταφορτώσει είναι 

σωστά, πατήστε το «ΟΚ» και επικυρώστε την επιλογή σας στο σχετικό παράθυρο διαλόγου.         
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Κατά την οριστική υποβολή και πριν «κλειδώσει» η αίτηση, γίνονται μια σειρά από 

αυτοματοποιημένους ελέγχους εγκυρότητας των δεδομένων που καταχωρήθηκαν.  

Σε περίπτωση που από τους ελέγχους αυτούς ανιχνευθεί κάποιο σφάλμα καταχώρησης, 

εμφανίζεται κατάλληλο μήνυμα και η διαδικασία «Οριστικής Υποβολής» αναστέλλεται. 

 

Μπορείτε να επιστρέψετε στην επεξεργασία της αίτησής σας, να διορθώσετε το σφάλμα, να 

«αποθηκεύσετε» την αίτησή σας και να προχωρήσετε εκ νέου σε οριστική υποβολή, με τον 

τρόπο που υποδείχθηκε παραπάνω.  

Εάν οι αυτοματοποιημένοι έλεγχοι δεν ανιχνεύσουν κάποιο σφάλμα, τότε εμφανίζεται μήνυμα 

επιτυχούς καταχώρησης της οριστικής υποβολής. 

 

Στη συγκεκριμένη μεταβολή δεν χρειάζεται να γίνει κάποια περαιτέρω ενέργεια από τη μεριά 

του χρήστη, καθώς η μεταβολές πηγαίνουν και ενημερώνουν το μητρώο. Σε αυτό το σημείο 

πατάμε επιστροφή για την επιστροφή στο χώρο υποβολής αιτήσεων. 
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9 Διαγραφή από το Μητρώο 
 

Απαραίτητη προυπόθεση για την δημιουργία αιτήσεων «Διαγραφής από το Μητρώο» είναι η 

πιστοποίηση είτε ως Τεχνικός είτε ως Επιχείρηση πρώτα, έτσι ώστε να υπάρχει καταχωρημένη 

εγγραφή στα μητρώα. 

 

9.1 Άρση Πιστοποίησης Τεχνικού Φ.Π. 
 

Από την περιοχή αιτήσεων επιλέγουμε «Νέα αίτηση».  Στην καινούρια φόρμα που μας ανοίγει 

επιλέγουμε σαν είδος αίτησης «Διαγραφή από μητρώο» και σαν τύπο αίτησης «Άρση 

Πιστοποίησης Τεχνικού Φ.Π.».  

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στον χρήστη θα εμφανιστούν στον τύπο αίτησης ακόμα 3 επιλογές οι οποίες όμως 

δεν αντιστοιχούν στην ιδιότητα του χρήστη (Τεχνικός Φυσικό Πρόσωπο). 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η πιστοποίηση ενός φυσικού προσώπου σαν Τεχνικό-VLT και σαν Τεχνικό-ΗΤΨΠ θα 

οδηγήσει στην δημιουργία δύο εγγραφών στο μητρώο, μία για κάθε περίπτωση. Γι αυτό το 

λόγο εμφανίζεται το πεδίο επιλογής Τεχνικού στον αιτών κατά την «Άρση Πιστοποίησης 

Τεχνικού Φ.Π.» έτσι ώστε να επιλέξει τον συγκεκριμένο Τεχνικό για τον οποίο θα αρθεί η 

πιστοποίηση. 
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Στο νέο πεδίο επιλογής που εμφανίζεται επιλέγουμε τον τεχνικό για τον οποίο πρόκειται να 

γίνει η άρση πιστοποίησης και πατάμε «Δημιουργία και επεξεργασία αίτησης». 

Αριστερά εμφανίζονται οι επιλογές επεξεργασίας και διαχείρισης της αίτησης. Το ποιες 

επιλογές είναι διαθέσιμες για την επεξεργασία και διαχείριση της αίτησης εξαρτάται από την 

κατάσταση στην οποία βρίσκεται η αίτησή σας. Έτσι, σε μια καινούρια αίτηση, οι μόνες 

διαθέσιμες επιλογές είναι η Αποθήκευση ή η Επιστροφή (η οποία ακυρώνει την όποια 

επεξεργασία έχει γίνει μετά από την τελευταία αποθήκευση). Αντίθετα, μετά την αποθήκευση 

της αίτησης και κατά την επεξεργασία της, εκτός από την αποθήκευση, διαθέσιμες είναι η 

διαγραφή και η οριστική υποβολή της αίτησης. 

Στο πάνω μέρος της οθόνης εμφανίζεται η επισκόπηση της αίτησης και κάτω από την 

επισκόπηση η περιοχή καταχώρησης των δεδομένων της αίτησης. Στο χώρο επισκόπησης της 

αίτησης προβάλλονται ο αριθμός αίτησης (διαθέσιμος μετά την πρώτη αποθήκευσή της), η 

κατάσταση της αίτησης, ο τύπος της και το είδος της (πιστοποίηση ή μεταβολή). 

Η καρτέλα που προβάλλεται στην παρακάτω εικόνα αφορά τις αιτήσεις μεταβολής στοιχείων  

τεχνικού– φυσικού προσώπου για ΗΤΨΠ. Αντίστοιχη είναι και η καρτέλα για τα VLT 

παιγνιομηχανήματα και τυχερά παίγνια. 
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Η φόρμα καταχώρησης στοιχείων αίτησης διαιρείται περαιτέρω σε δυο καρτέλες (tabs) 

ακριβώς όπως και στην πιστοποίηση,μεταβολή Τεχνικού – Φυσικού Προσώπου.  

Η πρώτη καρτέλα με τίτλο «1. Τεχνικός – Φυσικό Πρόσωπο» έρχεται προσυμπληρωμένη από 

την εγγραφή στο μητρώο αλλά και κλειδωμένη ταυτόχρονα, μιας και ο τύπος αίτησης που 

εξετάζουμε δεν απαιτεί την ενημέρωση των πεδίων της πρώτης καρτέλας. 
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Αντίστοιχα στην καρτέλα 2, που είναι η καρτέλα των Δικαιολογητικών πρέπει να γίνει η εκ νέου 

«μεταμόρφωση»(upload) των ηλεκτρονικών αντιγράφων των καινούριων εγγράφων τα οποία 

απαιτούνται για την εξέταση της αίτησης διαγραφής από το μητρώο. Για την περίπτωση της 

«Άρσης Πιστοποίησης Τεχνικού Φυσικού Προσώπου» απαιτείται μόνο η Δήλωση του Τεχνικού. 

Η επιλογή ενός αρχείου γίνεται με το ομώνυμο κουμπί. 

Κατά τη διάρκεια της συμπλήρωσης της φόρμας, αλλά και οπωσδήποτε με το πέρας αυτής, 

πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο «Αποθήκευση» στο αριστερό τμήμα της οθόνης, ώστε η αίτησή 

σας να αποθηκευτεί. 

 

 

Αφού ολοκληρώσετε την επεξεργασία της αίτησής σας, πρέπει να την υποβάλλετε οριστικά.  
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Με την επιλογή της «Οριστικής υποβολής», εμφανίζεται προειδοποιητικό μήνυμα, το οποίο 

αναφέρει ότι μετά την οριστική υποβολή δεν θα είναι πλέον δυνατή η επεξεργασία των 

στοιχείων που έχετε καταχωρήσει στη φόρμα της αίτησης. Εάν επιθυμείτε να ξαναδείτε τα 

στοιχεία, πατήστε «Άκυρο» και επεξεργαστείτε τη φόρμα της αίτησης. Όταν είστε σίγουρος ότι 

τα στοιχεία που έχετε καταχωρήσει και τα δικαιολογητικά που έχετε μεταφορτώσει είναι 

σωστά, πατήστε το «ΟΚ» και επικυρώστε την επιλογή σας στο σχετικό παράθυρο διαλόγου. 

 

Κατά την οριστική υποβολή και πριν «κλειδώσει» η αίτηση, γίνονται μια σειρά από 

αυτοματοποιημένους ελέγχους εγκυρότητας των δεδομένων που καταχωρήθηκαν.  

Σε περίπτωση που από τους ελέγχους αυτούς ανιχνευθεί κάποιο σφάλμα καταχώρησης, 

εμφανίζεται κατάλληλο μήνυμα και η διαδικασία «Οριστικής Υποβολής» αναστέλλεται. 
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Μπορείτε να επιστρέψετε στην επεξεργασία της αίτησής σας, να διορθώσετε το σφάλμα, να 

«αποθηκεύσετε» την αίτησή σας και να προχωρήσετε εκ νέου σε οριστική υποβολή, με τον 

τρόπο που υποδείχθηκε παραπάνω.  

Εάν οι αυτοματοποιημένοι έλεγχοι δεν ανιχνεύσουν κάποιο σφάλμα, τότε εμφανίζεται μήνυμα 

επιτυχούς καταχώρησης της οριστικής υποβολής. 

 

Μετά την οριστική υποβολή της αίτησης υπάρχει περίπτωση να ζητηθεί υποβολή 

συμπληρωματικών στοιχείων. Σε αυτή την περίπτωση θα υπάρξει ενημέρωση του χρήστη μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομίου (email) και για την συνέχεια ανατρέχουμε στην Ενότητα 8.1 του 

παρόντος εγγράφου για την υποβολή των διευκρινήσεων. 

Σε αυτό το σημείο πατάμε επιστροφή για την επιστροφή στο χώρο υποβολής αιτήσεων. 
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9.2 Άρση Πιστοποίησης Τεχνικού Ν.Π. 
 

Από την περιοχή αιτήσεων επιλέγουμε «Νέα αίτηση».  Στην καινούρια φόρμα που μας ανοίγει 

επιλέγουμε σαν είδος αίτησης «Διαγραφή από μητρώο» όπου και εμφανίζονται στη συνέχεια 

οι διαθέσιμες επιλογές του χρήστη. 

 

Από τις διαθέσιμες επιλογές του χρήστη, αν επιλέξει την «Άρση Πιστοποίησης Τεχνικού Ν.Π.» ή 

την  «Λύση της σχέσης του τελευταίου τεχνικού με το Ν.Π.» τότε εμφανίζεται ένα πεδίο 

επιλογής για την επιλογή της Τεχνικής Εταιρίας για την οποία πρόκειται να γίνει η 

συγκεκριμένη αίτηση. 

 

Αφού ο χρήστης επιλέξει τύπο αίτησης και τεχνική εταιρία, αν απαιτείται, τότε πατάμε 

«Δημιουργία και επεξεργασία αίτησης». Παρακάτω εξετάζουμε την περίπτωση της «Άρση 

Πιστοποίησης Τεχνικού Ν.Π». 

Αριστερά εμφανίζονται οι επιλογές επεξεργασίας και διαχείρισης της αίτησης. Το ποιες 

επιλογές είναι διαθέσιμες για την επεξεργασία και διαχείριση της αίτησης εξαρτάται από την 

κατάσταση στην οποία βρίσκεται η αίτησή σας. Έτσι, σε μια καινούρια αίτηση, οι μόνες 

διαθέσιμες επιλογές είναι η Αποθήκευση ή η Επιστροφή (η οποία ακυρώνει την όποια 

επεξεργασία έχει γίνει μετά από την τελευταία αποθήκευση). Αντίθετα, μετά την αποθήκευση 
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της αίτησης και κατά την επεξεργασία της, εκτός από την αποθήκευση, διαθέσιμες είναι η 

διαγραφή και η οριστική υποβολή της αίτησης. 

Στο πάνω μέρος της οθόνης εμφανίζεται η επισκόπηση της αίτησης και κάτω από την 

επισκόπηση η περιοχή καταχώρησης των δεδομένων της αίτησης. Στο χώρο επισκόπησης της 

αίτησης προβάλλονται ο αριθμός αίτησης (διαθέσιμος μετά την πρώτη αποθήκευσή της), η 

κατάσταση της αίτησης, ο τύπος της και το είδος της (πιστοποίηση ή μεταβολή). 

 

Η φόρμα καταχώρησης στοιχείων αίτησης διαιρείται περαιτέρω σε τέσσερις καρτέλες (tabs). 

Στο παράδειγμα που παρουσιάζεται εδώ, οι καρτέλες 1-3 έρχονται προσυμπληρωμένες από το 

μητρώο και κλειδωμένες καθώς δεν απαιτείται η ενημέρωση των πεδίων τους για την 

διαγραφή από το μητρώο. Η 4 καρτέλα όμως «4. Δικαιολογητικά» είναι ξεκλείδωτη καθώς 

πρέπει να γίνει η εκ νέου «μεταμόρφωση»(upload) των ηλεκτρονικών αντιγράφων των 

καινούριων εγγράφων τα οποία απαιτούνται για την εξέταση της αίτησης διαγραφής από το 



52 
 

μητρώο. Για την περίπτωση της «Άρσης Πιστοποίησης Τεχνικού Νομικού Προσώπου» 

απαιτείται μόνο η Δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου. Η επιλογή ενός αρχείου γίνεται με το 

ομώνυμο κουμπί. 

Κατά τη διάρκεια της συμπλήρωσης της φόρμας, αλλά και οπωσδήποτε με το πέρας αυτής, 

πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο «Αποθήκευση» στο αριστερό τμήμα της οθόνης, ώστε η αίτησή 

σας να αποθηκευτεί. 

 

 

Αφού ολοκληρώσετε την επεξεργασία της αίτησής σας, πρέπει να την υποβάλλετε οριστικά.  

 

Με την επιλογή της «Οριστικής υποβολής», εμφανίζεται προειδοποιητικό μήνυμα, το οποίο 

αναφέρει ότι μετά την οριστική υποβολή δεν θα είναι πλέον δυνατή η επεξεργασία των 

στοιχείων που έχετε καταχωρήσει στη φόρμα της αίτησης. Εάν επιθυμείτε να ξαναδείτε τα 

στοιχεία, πατήστε «Άκυρο» και επεξεργαστείτε τη φόρμα της αίτησης. Όταν είστε σίγουρος ότι 

τα στοιχεία που έχετε καταχωρήσει και τα δικαιολογητικά που έχετε μεταφορτώσει είναι 

σωστά, πατήστε το «ΟΚ» και επικυρώστε την επιλογή σας στο σχετικό παράθυρο διαλόγου. 
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Κατά την οριστική υποβολή και πριν «κλειδώσει» η αίτηση, γίνονται μια σειρά από 

αυτοματοποιημένους ελέγχους εγκυρότητας των δεδομένων που καταχωρήθηκαν.  

Σε περίπτωση που από τους ελέγχους αυτούς ανιχνευθεί κάποιο σφάλμα καταχώρησης, 

εμφανίζεται κατάλληλο μήνυμα και η διαδικασία «Οριστικής Υποβολής» αναστέλλεται. 

 

Μπορείτε να επιστρέψετε στην επεξεργασία της αίτησής σας, να διορθώσετε το σφάλμα, να 

«αποθηκεύσετε» την αίτησή σας και να προχωρήσετε εκ νέου σε οριστική υποβολή, με τον 

τρόπο που υποδείχθηκε παραπάνω.  

Εάν οι αυτοματοποιημένοι έλεγχοι δεν ανιχνεύσουν κάποιο σφάλμα, τότε εμφανίζεται μήνυμα 

επιτυχούς καταχώρησης της οριστικής υποβολής. 
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Μετά την οριστική υποβολή της αίτησης υπάρχει περίπτωση να ζητηθεί υποβολή 

συμπληρωματικών στοιχείων. Σε αυτή την περίπτωση θα υπάρξει ενημέρωση του χρήστη μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομίου (email) και για την συνέχεια ανατρέχουμε στην Ενότητα 8.1 του 

παρόντος εγγράφου για την υποβολή των διευκρινήσεων. 

Σε αυτό το σημείο πατάμε επιστροφή για την επιστροφή στο χώρο υποβολής αιτήσεων. 
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10 Επανέκδοση  Πιστοποιητικού / σήματος 
 

Απαραίτητη προυπόθεση για την δημιουργία αιτήσεων «Επανέκδοσης Πιστοποιητικού / 

σήματος» είναι η πιστοποίηση είτε ως Τεχνικός είτε ως Επιχείρηση πρώτα, έτσι ώστε να 

υπάρχει καταχωρημένη εγγραφή στα μητρώα. 

 

10.1 Επανέκδοση πιστοποιητικού Τεχνικού Φ.Π. 
 

Από την περιοχή αιτήσεων επιλέγουμε «Νέα αίτηση».  Στην καινούρια φόρμα που μας ανοίγει 

επιλέγουμε σαν είδος αίτησης «Επανέκδοση Πιστοποιητικού / σήματος» και σαν τύπο αίτησης 

«Επανέκδοση πιστοποιητικού Τεχνικού Φ.Π.». 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η πιστοποίηση ενός φυσικού προσώπου σαν Τεχνικό-VLT και σαν Τεχνικό-ΗΤΨΠ θα 

οδηγήσει στην δημιουργία δύο εγγραφών στο μητρώο, μία για κάθε περίπτωση. Γι αυτό το 

λόγο εμφανίζεται το πεδίο επιλογής Τεχνικού στον αιτών κατά την «Επανέκδοση 

Πιστοποιητικού / σήματος» έτσι ώστε να επιλέξει τον συγκεκριμένο Τεχνικό για τον οποίο 

πρόκειται να γίνει η επανέκδοση πιστοποιητικού / σήματος. 

Επιλέγουμε Τεχνικό και στη συνέχεια «Δημιουργία και επεξεργασία Αίτησης». 

Αριστερά εμφανίζονται οι επιλογές επεξεργασίας και διαχείρισης της αίτησης. Το ποιες 

επιλογές είναι διαθέσιμες για την επεξεργασία και διαχείριση της αίτησης εξαρτάται από την 

κατάσταση στην οποία βρίσκεται η αίτησή σας. Έτσι, σε μια καινούρια αίτηση, οι μόνες 

διαθέσιμες επιλογές είναι η Αποθήκευση ή η Επιστροφή (η οποία ακυρώνει την όποια 

επεξεργασία έχει γίνει μετά από την τελευταία αποθήκευση). Αντίθετα, μετά την αποθήκευση 

της αίτησης και κατά την επεξεργασία της, εκτός από την αποθήκευση, διαθέσιμες είναι η 

διαγραφή και η οριστική υποβολή της αίτησης. 
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Στο πάνω μέρος της οθόνης εμφανίζεται η επισκόπηση της αίτησης και κάτω από την 

επισκόπηση η περιοχή καταχώρησης των δεδομένων της αίτησης. Στο χώρο επισκόπησης της 

αίτησης προβάλλονται ο αριθμός αίτησης (διαθέσιμος μετά την πρώτη αποθήκευσή της), η 

κατάσταση της αίτησης, ο τύπος της και το είδος της (πιστοποίηση ή μεταβολή). 

Η καρτέλα που προβάλλεται στην παρακάτω εικόνα αφορά τις αιτήσεις μεταβολής στοιχείων  

τεχνικού– φυσικού προσώπου για ΗΤΨΠ. Αντίστοιχη είναι και η καρτέλα για τα VLT 

παιγνιομηχανήματα και τυχερά παίγνια. 
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Η φόρμα καταχώρησης στοιχείων αίτησης διαιρείται περαιτέρω σε δυο καρτέλες (tabs) 

ακριβώς όπως και στην πιστοποίηση,μεταβολή Τεχνικού – Φυσικού Προσώπου.  

Η πρώτη καρτέλα με τίτλο «1. Τεχνικός – Φυσικό Πρόσωπο» έρχεται προσυμπληρωμένη από 

την εγγραφή στο μητρώο αλλά και κλειδωμένη ταυτόχρονα, μιας και ο τύπος αίτησης που 

εξετάζουμε δεν απαιτεί την ενημέρωση των πεδίων της πρώτης καρτέλας. 
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Αντίστοιχα στην καρτέλα 2, που είναι η καρτέλα των Δικαιολογητικών πρέπει να γίνει η εκ νέου 

«μεταμόρφωση»(upload) των ηλεκτρονικών αντιγράφων των καινούριων εγγράφων τα οποία 

απαιτούνται για την εξέταση της αίτησης επανέκδοσης πιστοποιητικού / σήματος. Για την 

περίπτωση της «Επανέκδοση πιστοποιητικού Τεχνικού Φ.Π.» απαιτείται μόνο η Δήλωση του 

Τεχνικού. Η επιλογή ενός αρχείου γίνεται με το ομώνυμο κουμπί. 

Κατά τη διάρκεια της συμπλήρωσης της φόρμας, αλλά και οπωσδήποτε με το πέρας αυτής, 

πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο «Αποθήκευση» στο αριστερό τμήμα της οθόνης, ώστε η αίτησή 

σας να αποθηκευτεί. 

 

 

Αφού ολοκληρώσετε την επεξεργασία της αίτησής σας, πρέπει να την υποβάλλετε οριστικά.  
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Με την επιλογή της «Οριστικής υποβολής», εμφανίζεται προειδοποιητικό μήνυμα, το οποίο 

αναφέρει ότι μετά την οριστική υποβολή δεν θα είναι πλέον δυνατή η επεξεργασία των 

στοιχείων που έχετε καταχωρήσει στη φόρμα της αίτησης. Εάν επιθυμείτε να ξαναδείτε τα 

στοιχεία, πατήστε «Άκυρο» και επεξεργαστείτε τη φόρμα της αίτησης. Όταν είστε σίγουρος ότι 

τα στοιχεία που έχετε καταχωρήσει και τα δικαιολογητικά που έχετε μεταφορτώσει είναι 

σωστά, πατήστε το «ΟΚ» και επικυρώστε την επιλογή σας στο σχετικό παράθυρο διαλόγου. 

 

Κατά την οριστική υποβολή και πριν «κλειδώσει» η αίτηση, γίνονται μια σειρά από 

αυτοματοποιημένους ελέγχους εγκυρότητας των δεδομένων που καταχωρήθηκαν.  

Σε περίπτωση που από τους ελέγχους αυτούς ανιχνευθεί κάποιο σφάλμα καταχώρησης, 

εμφανίζεται κατάλληλο μήνυμα και η διαδικασία «Οριστικής Υποβολής» αναστέλλεται. 
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Μπορείτε να επιστρέψετε στην επεξεργασία της αίτησής σας, να διορθώσετε το σφάλμα, να 

«αποθηκεύσετε» την αίτησή σας και να προχωρήσετε εκ νέου σε οριστική υποβολή, με τον 

τρόπο που υποδείχθηκε παραπάνω.  

Εάν οι αυτοματοποιημένοι έλεγχοι δεν ανιχνεύσουν κάποιο σφάλμα, τότε εμφανίζεται μήνυμα 

επιτυχούς καταχώρησης της οριστικής υποβολής. 

 

Μετά την οριστική υποβολή της αίτησης υπάρχει περίπτωση να ζητηθεί υποβολή 

συμπληρωματικών στοιχείων. Σε αυτή την περίπτωση θα υπάρξει ενημέρωση του χρήστη μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομίου (email) και για την συνέχεια ανατρέχουμε στην Ενότητα 8.1 του 

παρόντος εγγράφου για την υποβολή των διευκρινήσεων. 

Σε αυτό το σημείο πατάμε επιστροφή για την επιστροφή στο χώρο υποβολής αιτήσεων. 
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10.2 Επανέκδοση πιστοποιητικού Τεχνικού Ν.Π. 
 

Από την περιοχή αιτήσεων επιλέγουμε «Νέα αίτηση».  Στην καινούρια φόρμα που μας ανοίγει 

επιλέγουμε σαν είδος αίτησης «Επανέκδοση  Πιστοποιητικού / σήματος» στη συνέχεια 

«Επανέκδοση πιστοποιητικού Τεχνικού Ν.Π.». 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η πιστοποίηση ενός νομικού προσώπου σαν Τεχνική Εταιρία (VLT-ΗΤΨΠ) θα 

οδηγήσει στην δημιουργία δύο εγγραφών στο μητρώο, μία για κάθε περίπτωση. Γι αυτό το 

λόγο εμφανίζεται το πεδίο επιλογής Τεχνικής Εταιρίας στον αιτούντα κατά την «Επανέκδοση 

πιστοποιητικού Τεχνικού Ν.Π.» έτσι ώστε να επιλέξει την συγκεκριμένη Τεχνική Εταιρία. 

Αφού επιλεγεί η Τεχνική Εταιρία πατάμε «Δημιουργία και επεξεργασία αίτησης». Με τη 

δημιουργία της αίτησης προβάλλεται η φόρμα καταχώρησης στοιχείων της αίτησης.  

Αριστερά εμφανίζονται οι επιλογές επεξεργασίας και διαχείρισης της αίτησης. Το ποιες 

επιλογές είναι διαθέσιμες για την επεξεργασία και διαχείριση της αίτησης εξαρτάται από την 

κατάσταση στην οποία βρίσκεται η αίτησή σας. Έτσι, σε μια καινούρια αίτηση, οι μόνες 

διαθέσιμες επιλογές είναι η Αποθήκευση ή η Επιστροφή (η οποία ακυρώνει την όποια 

επεξεργασία έχει γίνει μετά από την τελευταία αποθήκευση). Αντίθετα, μετά την αποθήκευση 

της αίτησης και κατά την επεξεργασία της, εκτός από την αποθήκευση, διαθέσιμες είναι η 

διαγραφή και η οριστική υποβολή της αίτησης. 

Στο πάνω μέρος της οθόνης εμφανίζεται η επισκόπηση της αίτησης και κάτω από την 

επισκόπηση η περιοχή καταχώρησης των δεδομένων της αίτησης. Στο χώρο επισκόπησης της 

αίτησης προβάλλονται ο αριθμός αίτησης (διαθέσιμος μετά την πρώτη αποθήκευσή της), η 

κατάσταση της αίτησης, ο τύπος της και το είδος της (πιστοποίηση, μεταβολή, επανέκδοση, 

διαγραφή). 
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Η φόρμα καταχώρησης στοιχείων αίτησης διαιρείται περαιτέρω σε τέσσερις καρτέλες (tabs). 

Οι καρτέλες 1-3 έρχονται προσυμπληρωμένες από το μητρώο και κλειδωμένες καθώς δεν 

απαιτείται η ενημέρωση των πεδίων τους για την επανέκδοση πιστοποιητικού / σήματος.  
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Η 4 καρτέλα όμως «4. Δικαιολογητικά» είναι ξεκλείδωτη καθώς πρέπει να γίνει η εκ νέου 

«μεταμόρφωση»(upload) των ηλεκτρονικών αντιγράφων των καινούριων εγγράφων τα οποία 

απαιτούνται για την εξέταση της αίτησης επανέκδοσης πιστοποιητικού / σήματος. Για την 

περίπτωση της «Επανέκδοση πιστοποιητικού Τεχνικού Ν.Π.» απαιτείται μόνο η Δήλωση του 

Νόμιμου Εκπροσώπου. Η επιλογή ενός αρχείου γίνεται με το ομώνυμο κουμπί. 

Κατά τη διάρκεια της συμπλήρωσης της φόρμας, αλλά και οπωσδήποτε με το πέρας αυτής, 

πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο «Αποθήκευση» στο αριστερό τμήμα της οθόνης, ώστε η αίτησή 

σας να αποθηκευτεί. 

 

 

Αφού ολοκληρώσετε την επεξεργασία της αίτησής σας, πρέπει να την υποβάλλετε οριστικά.  
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Με την επιλογή της «Οριστικής υποβολής», εμφανίζεται προειδοποιητικό μήνυμα, το οποίο 

αναφέρει ότι μετά την οριστική υποβολή δεν θα είναι πλέον δυνατή η επεξεργασία των 

στοιχείων που έχετε καταχωρήσει στη φόρμα της αίτησης. Εάν επιθυμείτε να ξαναδείτε τα 

στοιχεία, πατήστε «Άκυρο» και επεξεργαστείτε τη φόρμα της αίτησης. Όταν είστε σίγουρος ότι 

τα στοιχεία που έχετε καταχωρήσει και τα δικαιολογητικά που έχετε μεταφορτώσει είναι 

σωστά, πατήστε το «ΟΚ» και επικυρώστε την επιλογή σας στο σχετικό παράθυρο διαλόγου. 

 

Κατά την οριστική υποβολή και πριν «κλειδώσει» η αίτηση, γίνονται μια σειρά από 

αυτοματοποιημένους ελέγχους εγκυρότητας των δεδομένων που καταχωρήθηκαν.  

Σε περίπτωση που από τους ελέγχους αυτούς ανιχνευθεί κάποιο σφάλμα καταχώρησης, 

εμφανίζεται κατάλληλο μήνυμα και η διαδικασία «Οριστικής Υποβολής» αναστέλλεται. 
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Μπορείτε να επιστρέψετε στην επεξεργασία της αίτησής σας, να διορθώσετε το σφάλμα, να 

«αποθηκεύσετε» την αίτησή σας και να προχωρήσετε εκ νέου σε οριστική υποβολή, με τον 

τρόπο που υποδείχθηκε παραπάνω.  

Εάν οι αυτοματοποιημένοι έλεγχοι δεν ανιχνεύσουν κάποιο σφάλμα, τότε εμφανίζεται μήνυμα 

επιτυχούς καταχώρησης της οριστικής υποβολής. 

 

Μετά την οριστική υποβολή της αίτησης υπάρχει περίπτωση να ζητηθεί υποβολή 

συμπληρωματικών στοιχείων. Σε αυτή την περίπτωση θα υπάρξει ενημέρωση του χρήστη μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομίου (email) και για την συνέχεια ανατρέχουμε στην Ενότητα 8.1 του 

παρόντος εγγράφου για την υποβολή των διευκρινήσεων. 

Σε αυτό το σημείο πατάμε επιστροφή για την επιστροφή στο χώρο υποβολής αιτήσεων. 


