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Οδηγίες Εγγραφής στις εξετάσεις LanguageCert  

Η διαδικασία εγγραφής στις εξετάσεις LanguageCert είναι μια απλή διαδικασία η οποία περιλαμβάνει 2 
βασικά στάδια: τη δημιουργία του profile σας ως υποψηφίου παράλληλα με την δήλωση σας στην πρώτη 
εξέταση και στην συνέχεια την ενεργοποίηση του Web PeopleCert λογαριασμού σας ακολουθώντας τα 
βήματα που περιγράφονται στην ενότητα Είναι η πρώτη σας συμμετοχή σε εξέταση LanguageCert.  

Στη συνέχεια, μέσα από τον λογαριασμό σας έχετε τη δυνατότητα να δείτε τo Πρόγραμμα των εξετάσεών 
σας (Statement of Entry), τα αποτελέσματα των εξετάσεών σας (Statement of Results) αλλά και να 
εγγραφείτε σε μελλοντικές εξετάσεις όπως περιγράφεται στην ενότητα Έχετε ενεργό Web PeopleCert 
λογαριασμό. 

 

1 Είναι η πρώτη σας συμμετοχή σε εξέταση LanguageCert  

 

1.1 Επισκεφτείτε την σελίδα https://passport.peoplecert.org/registration/default.aspx 

 

 

 

 

https://passport.peoplecert.org/registration/default.aspx
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1.2 Πατώντας «Έναρξη Εγγραφής» θα μεταβείτε στην επόμενη σελίδα δημιουργίας του profile σας.  

 

Εισαγωγή Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο: τα στοιχεία που εισάγετε μετατρέπονται αυτόματα σε κεφαλαία 
Ελληνικά ενώ σε περίπτωση που εισάγετε μη αποδεκτούς χαρακτήρες όπως " ; [ [ ! @ # $ % ^ & * ( ) + _ < > ? 
~ |= \ / “ , " εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα λάθους: 
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Εισαγωγή Surname, Name, Father’s Name: τα στοιχεία που εισάγετε μετατρέπονται αυτόματα σε κεφαλαία 
Λατινικά ενώ σε περίπτωση που εισάγετε μη αποδεκτούς χαρακτήρες όπως " ; [ [ ! @ # $ % ^ & * ( ) + _ < > ? 
~ |= \ / “ , " εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα λάθους: 

 

Εισαγωγή Ημερομηνίας Γέννησης: Σε περίπτωση που εισάγετε μη αποδεκτή μορφή (dd-mm-yyyy) 
εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα λάθους.  

 

Εισαγωγή Κινητού τηλεφώνου: Σε περίπτωση που εισάγετε μη έγκυρο αριθμό (10-ψήφιο αριθμό που να 
ξεκινάει υποχρεωτικά από 69…) εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα λάθους: 

 

Εισαγωγή Τηλεφώνου ή Fax: Σε περίπτωση που εισάγετε μη έγκυρο αριθμό (10-ψήφιο αριθμό που να 
ξεκινάει υποχρεωτικά με το 2…) εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα λάθους: 

 

Εισαγωγή Τ.Κ.: κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο πεδίο, εμφανίζεται η λίστα με τους ταχυδρομικούς κώδικες, με 
αλφαβητική σειρά της αντίστοιχης περιοχής, εντοπίζετε και να επιλέγετε εύκολα τον δικό σας.  

Εισαγωγή email: Σε περίπτωση που εισάγετε μη έγκυρο E-mail εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα λάθους 
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Όταν τα υποχρεωτικά πεδία (αυτά με έντονους χαρακτήρες) δεν είναι όλα συμπληρωμένα εμφανίζεται το 
ακόλουθο μήνυμα: 

 

Εισαγωγή «Αίτηση πρόσθετου χρόνου λόγω μαθησιακών δυσκολιών» ,«Αίτηση ειδικής πρόσβασης στον 
χώρο εξετάσεων λόγω κινητικών προβλημάτων»: Η συμπλήρωση των πεδίων είναι προαιρετική.  

1.3 Πατήστε «Επιλογή εξετάσεων» οπότε θα μεταβείτε στην επόμενη σελίδα προκειμένου να εγγραφτείτε 
στην εξεταστική περίοδο που επιθυμείτε. 
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Βήμα 1: Επιλέξτε την εξεταστική περίοδο που θέλετε να συμμετάσχετε. 

Βήμα 2: Επιλέξτε τον τόπο εξέτασης στο πεδίο Επιλογή Περιοχής. 

Βήμα 3: Επιλέξτε τις ενότητες στις οποίες επιθυμείτε να εξεταστείτε πατώντας το  

Παρακάτω βλέπετε την εξέταση καθώς και το τελικό ποσό. 

 

1.4 Πατήστε «Υποβολή» προκειμένου να μεταβείτε στην επόμενη σελίδα προκειμένου δηλώσετε τον τρόπο 
πληρωμής και να ολοκληρωθεί η εγγραφή σας. 
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Βήμα 1: Επιλέξτε τον τρόπο πληρωμής της εξέτασης.  

Αν επιλέξετε Κατάθεση σε λογαριασμό τραπέζης πρέπει να συμπληρώσετε όλα τα πεδία δηλαδή : Τράπεζα 
Πληρωμής, Αριθμό Καταθετηρίου και Ημερομηνία Κατάθεσης 

 

Αν επιλέξετε Πληρωμή με Πιστωτική Κάρτα πρέπει να συμπληρώσετε όλα τα πεδία και να επιλέξετε 
«πληρωμή». 

 

Βήμα 2: Πληκτρολογήστε στο Image Verification το «Human code» που βλέπετε. 

Βήμα 3: Επιλέξτε και τις τρεις παρακάτω επιλογές. 

 

 

Αν δεν επιλέξετε κάποια από τις τρεις προτάσεις θα εμφανιστεί το ακόλουθο σχετικό μήνυμα: 
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1.5 Πατήστε «Εγγραφή» εφόσον επιθυμείτε να ολοκληρώσετε την εγγραφή σας διαφορετικά πατήστε 
«Επιστροφή» προκειμένου να επιστρέψετε στην προηγούμενη σελίδα για να επανεξετάσετε τα  
στοιχεία της εγγραφής σας.  

1.6 Η διαδικασία εγγραφής σας έχει ολοκληρωθεί. Ακολουθεί η επεξεργασία της αίτησης σας από την 
PeopleCert.  

 

 

1.7 Εφόσον η αίτηση σας εγκριθεί από την PeopleCert θα λάβετε στην ηλεκτρονική σας διεύθυνση το 
παρακάτω e-mail για την δημιουργία των προσωπικών σας κωδικών πρόσβασης και την  ενεργοποίηση 
του Web PeopleCert λογαριασμού σας. 

 

1.8 Πατώντας στο σύνδεσμο «Activate my Account» ανοίγει η παρακάτω σελίδα. 
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Διαβάστε τους όρους χρήσης του συστήματος και Αποδεχτείτε τους πατώντας το κουμπί «I Accept». 

Συμπληρώστε τα απαραίτητα πεδία (Username & Password) και πατήστε «Submit Changes» . 

 

 

1.9 Εφόσον τα στοιχεία που εισάγατε είναι αποδεκτά εμφανίζεται το παρακάτω μήνυμα. 
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1.10  Με το username & password που δημιουργήσατε μπορείτε πλέον να πλοηγηθείτε στο λογαριασμό σας 
ακολουθώντας τις οδηγίες που περιγράφονται στην ενότητα Έχετε ενεργό Web PeopleCert 
λογαριασμό. 

2 Έχετε ενεργό Web PeopleCert λογαριασμό 

 

2.1 Επισκεφτείτε την σελίδα https://passport.peoplecert.org/registration  

2.2 Πατήστε «Είσοδος» προκειμένου να εισέλθετε στο Σύστημα.  

 

 

2.3 Πληκτρολογήστε το Candidate Number / Member ID και Password σας και συμπληρώστε στο “Image 
Verification” τον αριθμό που φαίνεται.  

Σημείωση: Σε περίπτωση που δεν διακρίνεται εύκολα ο αριθμός μπορείτε να πατήσετε «Ανανέωση». 

Σε περίπτωση που έχετε ξεχάσει τους κωδικούς πρόσβασης μεταβείτε παρακάτω στην ενότητα 3. Έχετε 
πρόβλημα να εισέλθετε στο λογαριασμό σας ή ξεχάσατε τους κωδικούς πρόσβασης. 
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2.4 Πατήστε «Σύνδεση» προκειμένου να εισέλθετε στο σύστημα.  

Μέσα από το Σύστημα μπορείτε να: 

• Εγγραφείτε σε μια μελλοντική εξέταση πατώντας στο «Εγγραφή σε Εξετάσεις» ακολουθώντας τις 
οδηγίες που αναφέρονται παραπάνω (βλέπε 3. «Επιλογή εξετάσεων» στην ενότητα Είναι η πρώτη 
σας συμμετοχή σε εξέταση LanguageCert). 

• Δείτε τις εξετάσεις στις οποίες έχετε ήδη δηλώσει συμμετοχή στο «Οι εξετάσεις μου» και να 
εξάγετε το SoE (Statement of Entry).  

 

 

 

• Δείτε τα αποτελέσματα των εξετάσεων σας στο «Αποτελέσματα» και να εξάγετε το SoR 
(Statement of Result).  

 

 

• Δείτε τα στοιχεία σας όπως έχουν καταχωρηθεί στο Σύστημα στο «Εμφάνιση Στοιχείων 
Υποψηφίου». Δεν έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε τα στοιχεία μέσω της εφαρμογής μπορείτε 
όμως σε περίπτωση αιτήματος αλλαγής να επικοινωνήσετε με την PeopleCert μέσω email στο 
info@languagecert.gr  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@languagecert.gr


© 2011- 2018  PeopleCert | All rights reserved.  
Process: Examination Support | ID No: ECS_M_21ver04.2 / 12.04.18                                                   Page 14 of 14                                                                                                                         

3 Έχετε πρόβλημα να εισέλθετε στο λογαριασμό σας ή ξεχάσατε τους κωδικούς 
πρόσβασης 

 

Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να συνδεθείτε στο λογαριασμό σας ή έχετε ξεχάσει τους κωδικούς 
πρόσβασης μπορείτε να εκκινήσετε την διαδικασία επανέκδοσης κωδικού ακολουθώντας τα παρακάτω 
βήματα:  

3.1 Επισκεφτείτε την σελίδα https://passport.peoplecert.org/registration  

3.2 Πατήστε «Είσοδος» και στο τέλος της σελίδας  «εδώ». 

3.3 Στη σελίδα που εμφανίζεται «Διαδικασία Επανέκδοσης Κωδικού» συμπληρώστε το Candidate Number 
/ Member ID ή το Username σας και το Image Verification και πατήστε «Σύνδεση». 

   
Σημείωση: Σε περίπτωση που δεν διακρίνεται εύκολα ο αριθμός μπορείτε να πατήσετε «Ανανέωση». 

 

 

 
3.4 Το σύστημα σας ενημερώνει ότι η αίτηση σας για δημιουργία νέων κωδικών πρόσβασης έχει γίνει 

αποδεκτή. 
 

Ακολουθήστε στη συνέχεια τα βήματα που περιγράφονται παραπάνω προκειμένου να δηλώσετε τους 
επιθυμητούς προσωπικούς σας κωδικούς (βλέπε 7. «Δημιουργία Κωδικών» στην ενότητα 1. Είναι η 
πρώτη σας συμμετοχή σε εξέταση LanguageCert) 
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