ΒΗΜΑ 1
Για να δημιουργήσετε έναν νέο λογαριασμό, πατήστε τη λέξη “εδώ” – βλ. Εικόνα 1.

Εικόνα 1

ΒΗΜΑ 2
Συμπληρώστε το όνομα, email και αριθμό τηλεφώνου σας. Για να διαβάσετε τους όρους και προϋποθέσεις,
πατήστε το σύνδεσμο “όρους χρήσης” και εάν συμφωνείτε με τους όρους, επιλέξτε το αντίστοιχο πεδίο. Στη
συνέχεια, πατήστε “Εγγραφή” – βλ. Εικόνα 2.

Εικόνα 2

ΒΗΜΑ 3
Στην οθόνη σας θα εμφανιστεί ένα ενημερωτικό μήνυμα σχετικά με την επιτυχή δημιουργία του λογαριασμού
σας, και θα σύντομα θα λάβετε ένα επιβεβαιωτικό email στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχετε δηλώσει –
βλ. Εικόνα 3 & 4.

Εικόνα 3

Εικόνα 4

ΒΗΜΑ 4
Ανοίξτε το email σας σε ξεχωριστό παράθυρο ή καρτέλα του προγράμματος περιήγησής σας. Όταν πατήσετε
τον σύνδεσμο που σας έχει σταλεί μέσω email, θα εμφανιστεί στην οθόνη σας ένα επιβεβαιωτικό μήνυμα
ενεργοποίησης του λογαριασμού σας, και στη συνέχεια θα σας αποσταλεί ένα νέο email με τον κωδικό
πρόσβασής σας – βλ. Εικόνα 5 & 6.

Εικόνα 5

Εικόνα 6

ΒΗΜΑ 5
Αντιγράψτε τον κωδικό πρόσβασής σας από το email και πατήστε “Πίσω στη σύνδεση” στην οθόνη του SNF
Grant Portal – βλ. Εικόνα 7.

Εικόνα 7

ΒΗΜΑ 6
Συμπληρώστε το όνομα χρήστη και την ηλεκτρονική διεύθυνση που έχετε δηλώσει, επικολλήστε τον κωδικό
που λάβατε στο προηγούμενο email και πατήστε “Log in”.

Εικόνα 8

ΒΗΜΑ 7
Στην οθόνη σας θα εμφανιστεί ένα πλαίσιο (βλ. Εικόνα 9) και στη συνέχεια θα σας αποσταλεί ένα τρίτο email
με έναν κωδικό πρόσβασης. Αντιγράψτε τον κωδικό, επικολλήστε τον στο πεδίο “Code” (Kωδικός), και πατήστε
“Submit” (Υποβολή). Παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας ότι θα πρέπει να συμπληρώσετε τον κωδικό που σας
έχει αποσταλεί μέσω email, μέσα σε διάστημα πέντε λεπτών από τη στιγμή που τον λάβατε. Εάν παρέλθει το
προβλεπόμενο χρονικό διάστημα, θα πρέπει να επαναλάβετε τη διαδικασία προκειμένου να λάβετε έναν νέο
κωδικό.

Εικόνα 9

Εικόνα 10

