 Προσωπικά στοιχεία του μαθητή
Στη συνέχεια ο αιτούμενος θα πρέπει να συμπληρώσει τα Προσωπικά
στοιχεία του μαθητή (Εικόνα 15).

Εικόνα 15. Συμπλήρωση προσωπικών στοιχείων μαθητή.

Όλα τα στοιχεία θα πρέπει να συμπληρωθούν σύμφωνα με τις οδηγίες που
δόθηκαν αρχικά στο 9ο Βήμα (ο Αριθμός Μητρώου Μαθητή εμφανίζεται και
συμπληρώνεται μόνο από μαθητές/τριες που στο πεδίο «Σχολικό έτος τελευταίας
φοίτησης» έχουν συμπληρώσει χρονολογία από το 2013-14 και μετά). Για τη
συμπλήρωση της ημερομηνίας γέννησης του μαθητή ο αιτούμενος δεν την
πληκτρολογεί αλλά επιλέγοντας το εικονίδιο
του εμφανίζεται ένα ημερολόγιο
(Εικόνα 16) από το οποίο πρέπει να την επιλέξει. Για την αλλαγή του έτους ή του
μήνα επιλέγει τα κουμπιά ή
και έπειτα επιλέγει το νούμερο της ημέρας
γέννησης.

Εικόνα 16. Επιλογή ημερομηνίας γέννησης μαθητή/τριας.

 Στοιχεία Επικοινωνίας
Τέλος, ο αιτούμενος θα πρέπει να συμπληρώσει τα Στοιχεία Επικοινωνίας του
(Εικόνα 17).

Εικόνα 17. Συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας αιτούμενου.

Μετά τη συμπλήρωση της Διεύθυνσης κατοικίας, του ΤΚ και της
Πόλης/Περιοχής που κατοικεί ο μαθητής, ο αιτούμενος θα πρέπει να επιλέξει αν
είναι Γονέας/Κηδεμόνας ή αν ο ίδιος είναι ο μαθητής/τρια. Τέλος συμπληρώνει το
Σταθερό Τηλέφωνο Επικοινωνίας.
Προσοχή:
 Στο πεδίο «Σταθερό Τηλέφωνο Επικοινωνίας» μπορεί να εισαχθεί μόνο
Σταθερό Τηλέφωνο και όχι Κινητό. Σε περίπτωση που ο αιτούμενος δεν
διαθέτει σταθερό τηλέφωνο μπορεί να συμπληρώσει το σταθερό
τηλέφωνο του Σχολείου 1ης επιλογής που επιθυμεί να φοιτήσει ο/η
μαθητής/τρια.
Στη συνέχεια μπορεί να επιλέξει «Συνέχεια» για να προχωρήσει στο επόμενο
βήμα ή να επιλέξει
για να μεταβεί στο προηγούμενο.

Βήμα 10ο : Προεπισκόπηση Δήλωσης Προτίμησης – Υποβολή
(αίτηση για ΕΠΑ.Λ.)
Σε αυτό το βήμα εμφανίζεται η προεπισκόπηση της Ηλεκτρονικής Δήλωσης
Προτίμησης του αιτούμενου, βάση των επιλογών που έκανε στα προηγούμενα
βήματα. Όπως φαίνεται και στην Εικόνα 18 στην αριστερή στήλη εμφανίζονται οι
επιλογές που έκανε ο χρήστης όπως:
 Τύπος Σχολείου στο νέο σχολικό έτος
 Τάξη φοίτησης στο νέο σχολικό έτος
 Τομέας (σε περίπτωση που η τάξη φοίτησης στο νέο σχολικό έτος είναι η
Β, Γ ή Δ)
 Ειδικότητα (σε περίπτωση που η τάξη φοίτησης στο νέο σχολικό έτος
είναι η Γ ή Δ)
 Η σειρά προτίμησης των σχολείων που επιθυμεί να φοιτήσει.
Στο κεντρικό μέρος της σελίδας εμφανίζονται τα στοιχεία του αιτούμενου και
του μαθητή, όπως αυτά συμπληρώθηκαν στο προηγούμενο βήμα. (Ο Αριθμός
Μητρώου Μαθητή εμφανίζεται μόνο εφόσον ζητήθηκε στο προηγούμενο βήμα)

Εικόνα 18. Προεπισκόπηση της Ηλεκτρονικής Δήλωσης Προτίμησης του/της μαθητή/μαθήτριας

Αν ο αιτούμενος δεν συμφωνεί με κάποιο στοιχείο τότε επιλέγοντας
μπορεί να μεταβεί σε προηγούμενα βήματα ώστε να προβεί στις απαραίτητες
διορθώσεις.
Στην περίπτωση που τα στοιχεία που προβάλλονται είναι σωστά τότε μπορεί
να προχωρήσει στο επόμενο βήμα επιλέγοντας «Υποβολή». Μετά από αυτή την
ενέργεια η εφαρμογή ενημερώνει τον αιτούμενο με το μήνυμα της εικόνας που
ακολουθεί (Εικόνα 19).

Εικόνα 19. Ενημερωτικό μήνυμα σχετικά με την επιτυχή υποβολή της Ηλεκτρονικής Δήλωσης Προτίμησης.

Στην περίπτωση που η εφαρμογή αποτύχει να ταυτοποιήσει το μαθητή/τρια
μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος του Σχολείου (myschool) τότε στον
αιτούμενο εμφανίζεται το μήνυμα της Εικόνας 20. Σε αυτήν την περίπτωση ο
αιτούμενος θα πρέπει να ελέγξει τα στοιχεία που πληκτρολόγησε στο 9ο Βήμα,
δίνοντας έμφαση στον Αριθμός Μητρώου Μαθητή, στο Σχολείο τελευταίας
φοίτησης και στην Ημερομηνία Γέννησης. Σε περίπτωση που μη λύσης του
προβλήματος ο αιτούμενος θα πρέπει να επικοινωνήσει με την ομάδα υποστήριξης
της εφαρμογής.

Εικόνα 20. Ενημερωτικό μήνυμα σχετικά με την αποτυχία ταυτοποίησης των στοιχείων του μαθητή/τριας στο
Πληροφοριακό Σύστημα myschool.

Βήμα 11ο : Εμφάνιση – Εκτύπωση Δήλωσης Προτίμησης
(αίτηση για ΕΠΑ.Λ.)
Με την ολοκλήρωση του προηγούμενου βήματος ο αιτούμενος έχει υποβάλει
και επίσημα τη Δήλωση Προτίμησης και μπορεί να επιλέξει ή
«Κλείσιμο».
Πλέον η δήλωσή του έχει υποβληθεί και είναι αποθηκευμένη στην εφαρμογή ενώ
μπορεί να την εμφανίσει ή να την εκτυπώσει επιλέγοντας το κουμπί «Εμφάνιση –
Εκτύπωση Δήλωσης Προτίμησης» ή την επιλογή «Υποβληθείσες δηλώσεις» (Εικόνα
21). Αυτό μπορεί να γίνει ακόμα και αν αποσυνδεθεί από την εφαρμογή
επιλέγοντας «Αποσύνδεση» και συνδεθεί ξανά κάποια άλλη χρονική στιγμή.

Εικόνα 21. Το περιβάλλον που βλέπει ο αιτούμενος μετά την επιτυχή υποβολή της Ηλεκτρονικής Δήλωσης
Προτίμησης.

Στην περίπτωση που ο αιτούμενος επιλέξει το «Υποβληθείσες δηλώσεις» ή το
«Εμφάνιση – Εκτύπωση Δήλωσης Προτίμησης» τότε η εφαρμογή τον οδηγεί στην
προεπισκόπηση της λίστας με τις δηλώσεις που έχει υποβάλει (Εικόνα 22).

Εικόνα 22. Η λίστα με τις υποβληθείσες Ηλεκτρονικές Δηλώσεις Προτίμησης του αιτούμενου.

Σε αυτό το σημείο αν ο χρήστης επιλέξει το όνομα του μαθητή τότε προβάλλεται η
Ηλεκτρονική Δήλωση Προτίμησης (Εικόνα 23) έτσι όπως συμπληρώθηκε στα προηγούμενα
βήματα.

Εικόνα 23. Η προβολή της Ηλεκτρονικής Δήλωσης Προτίμησης που υπέβαλε ο αιτούμενος.

Ο χρήστης έχει τις παρακάτω δυνατότητες:
 Εκτύπωση (PDF)
Επιλέγοντας το «Εκτύπωση (PDF)» η Ηλεκτρονική Δήλωση Εγγραφής –
Δήλωση Προτίμησης κατεβαίνει στον υπολογιστή σας σε μορφή pdf ώστε
να είναι δυνατή η εκτύπωσή της. Η αίτηση είναι απαραίτητο να
εκτυπωθεί καθώς θα πρέπει να προσκομιστεί ως δικαιολογητικό στο
Σχολείο το οποίο τελικά θα φοιτήσει ο μαθητής ώστε να ολοκληρωθεί η

Εικόνα 24. Η υποβληθείσα Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής - Δήλωση Προτίμησης σε μορφή PDF

εγγραφή του. (Εικόνα 24)

Προσοχή:
1. Στην Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής - Δήλωση Προτίμησης σε μορφή PDF
φαίνεται ο αριθμός της δήλωσης καθώς και η ώρα που υποβλήθηκε.
Αυτός ο αριθμός στην ουσία είναι ο αριθμός πρωτοκόλλου της δήλωσης.
2. Σε περίπτωση διαγραφής της Ηλεκτρονικής Δήλωσης Προτίμησης από
τον αιτούμενο, η δήλωση και ο αριθμός της διαγράφονται από το
σύστημα και πρέπει να γίνει νέα αίτηση.
3. Στο αρχείο PDF της Ηλεκτρονικής Δήλωσης Προτίμησης αναγράφεται η
λέξη «(Αρχική)», η οποία θα αλλάξει σε «(Οριστική)» μετά το πέρας της
ημερομηνίας υποβολής των Ηλεκτρονικών Αιτήσεων ΕγγραφήςΔηλώσεων Προτίμησης και αφού η εφαρμογή θα έχει κατανείμει τους
μαθητές/τριες στα σχολεία που δήλωσαν. Οι αιτούμενοι θα πρέπει να
τυπώσουν το PDF της Ηλεκτρονικής Αίτησης Εγγραφής - Δήλωσης
Προτίμησης με το λεκτικό «(Οριστική)».



Επεξεργασία
Επιλέγοντας «Επεξεργασία» η εφαρμογή οδηγεί το χρήστη πίσω στο 5ο
Βήμα όπου αρχικά επέλεξε την τάξη που θα φοιτήσει ο μαθητής. Έτσι
δίνεται η δυνατότητα στον αιτούμενο να διορθώσει την αίτησή του,
ακολουθώντας διαδοχικά τα βήματα που προαναφέρθηκαν.



Διαγραφή
Επιλέγοντας το εικονίδιο του
κάδου που βρίσκεται δίπλα στο
όνομα του μαθητή, η εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα διαγραφής της
Ηλεκτρονικής Αίτησης Προτίμησης. Μετά την επιλογή του εικονιδίου, η
εφαρμογή προβάλει στο χρήστη το παρακάτω παράθυρο:

Εικόνα 25. Προειδοποιητικό μήνυμα επιβεβαίωσης για τη διαγραφή της Ηλεκτρονικής Δήλωσης
Προτίμησης.

Για την ακύρωση της παραπάνω ενέργειας ο αιτούμενος πρέπει να επιλέξει
«Ακύρωση» ή
το, ενώ αν πραγματικά θέλει να διαγράψει την αίτησή του
επιλέγει «Επιβεβαίωση».

Βήμα 12ο : Δημιουργία Νέας Αίτησης (αίτηση για ΕΠΑ.Λ.)
Για τη δημιουργία-υποβολή Νέας Αίτησης Ηλεκτρονικής Εγγραφής - Δήλωσης
Προτίμησης ο χρήστης θα πρέπει να επιλέξει «Νέα Αίτηση» όπως φαίνεται και στην
Εικόνα 26 που ακολουθεί. Αυτή η ενέργεια οδηγεί το χρήστη στην αρχική σελίδα της
εφαρμογής δίνοντάς του τη δυνατότητα να υποβάλει μια νέα αίτηση.

Εικόνα 26. Οι επιλογές για Νέα Αίτηση και για την προβολή των στοιχείων του Help Desk Επικοινωνίας.

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα
μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ομάδα υποστήριξης της
εφαρμογής επιλέγοντας «Επικοινωνία» (Εικόνα 26).

Βήματα για την Υποβολή Ηλεκτρονικής Αίτησης
Εγγραφής –Δήλωσης Προτίμησης μόνο για τα ΓΕ.Λ.
Βήμα 5ο : Επιλογή τύπου ΓΕΛ και τάξης (αίτηση για ΓΕ.Λ.)
Αφού ο χρήστης έχει επιλέξει το Γενικό Λύκειο, βλέπει το περιβάλλον της
εικόνας 7 ,όπου καλείται να επιλέξει μεταξύ Ημερησίου και Εσπερινού ΓΕΛ.

Εικόνα 7

Μετά εμφανίζεται η εικόνα 8 όπου ο χρήστης δηλώνει την τάξη φοίτησης του
μαθητή/τριας (Α΄,Β΄,Γ΄, αν πρόκειται για ημερήσιο ΓΕ.Λ ή Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, αν πρόκειται
για εσπερινό ΓΕ.Λ) και ακολούθως πατά πάλι <<Συνέχεια>> για να προχωρήσει
παρακάτω.

Εικόνα 8

Βήμα 6ο :Επιλογές σε κάθε τάξη (αίτηση για ΓΕ.Λ.)

Μετά εμφανίζονται διάφορες εικόνες, ανάλογα με την τάξη που δηλώνεται. Αν
πρόκειται για μαθητή/τρια Α΄ Τάξης Ημερήσιου ή Εσπερινού Λυκείου, πρώτα πρέπει να
επιλέξει τη γλώσσα, όπως φαίνεται στην εικόνα 9:
Εικόνα 9
Στη συνέχεια επιλέγει μεταξύ των μαθημάτων επιλογής της Α΄ Λυκείου, όπως φαίνεται στην
εικόνα 10:

Εικόνα 10

