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1. Σηε ζπλέρεηα, παηώληαο «ΣΥΝΔΕΣΗ» κεηαθεξόκαζηε ζε κηα λέα ζειίδα όπνπ εηζάγνπκε ην «Όλνκα ρξήζηε» θαη ηνλ «Κσδηθόο» πνπ έρνπκε ζην 

Παλειιήλην Σρνιηθό Δίθηπν θαη παηάκε «Είζοδος» 

 

 



 

2. Αθνύ ε εηζαγσγή ζην ζύζηεκα είλαη επηηπρήο, βιέπνπκε ηελ αξρηθή νζόλε κε ηα ζηνηρεία καο. Σηε ζπλέρεηα παηάκε ή «Αηηήζεης κεηάζεζες» από 

ην αξηζηεξό κελνύ ή «Αηηήζεης» ζην θάησ κέξνο ηεο νζόλεο. 

 

 



3. Σηε λέα νζόλε βιέπνπκε ηελ αίηεζε πνπ είρακε θάλεη θαηά ηε δηαδηθαζία ησλ αηηήζεσλ ην Ννέκβξην ηνπ 2018 καδί κε ηελ αίηεζε γηα ορηζηηθή 

ηοποζέηεζε. Σηελ νζόλε απηή παηάκε ην «κάηη» ζην δεμί κέξνο ηεο ζεηξάο κε ηελ αίηεζή καο γηα Οξηζηηθή Τνπνζέηεζε.  

 

 

4. Σηε λέα νζόλε βιέπνπκε ηα γεληθά ζηνηρεία ηεο αίηεζήο καο, καδί κε ηηο ελόηεηεο ησλ επί κέξνπο επηινγώλ – παξακέηξσλ, κε ηε κνξθή ησλ 

θαξηειώλ. Επηιέγνπκε ηελ θαξηέια «Προηηκήζεης». 

 

5. Σηελ λέα νζόλε, όπνπ δελ πεξηέρνληαη πξνηηκήζεηο, παηάκε «Δηόρζωζε». 



6. Σηε λέα νζόλε κπνξνύκε λα εηζάγνπκε ζην ζύζηεκα ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο – πξνηηκήζεηο πνπ επηζπκνύκε γηα βειηίσζε ή νξηζηηθή ηνπνζέηεζε. Η 

νζόλε ρσξίδεηαη ζε δύν κέξε, αξηζηεξά βξίζθνληαη νη δηαζέζηκεο επηινγέο, ελώ δεμηά νη δηθέο καο επηινγέο κε ζεηξά πξνηίκεζεο (ν ιεπθόο αξηζκόο, 

κέζα ζην πνξηνθαιί ηεηξάγσλν).  

i. Γηα λα εηζάγνπκε κηα επηινγή από ηηο «Δηαζέζηκεο Πξνηηκήζεηο» (αξηζηεξό κέξνο) ζηηο «Επηιεγκέλεο Πξνηηκήζεηο» (δεμί κέξνο) παηάκε – 

θάλνπκε «θιηθ» - ζηνλ πξάζηλν ζηαπξό δίπια ζηελ επηζπκεηή ζρνιηθή κνλάδα.  

ii. Γηα λα αθαηξέζνπκε κηα επηινγή από ηηο «Επηιεγκέλεο Πξνηηκήζεηο» παηάκε – θάλνπκε «θιηθ» - ζηελ πνξηνθαιί παύια πξηλ ην όλνκα ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο. 

iii. Γηα ηε δηεπθόιπλζή καο κπνξνύκε λα ςάμνπκε κηα κνλάδα εηζάγνληαο κέξνο ηνπ νλόκαηόο ηεο ζην πεδίν αλαδήηεζεο (θάησ από ηνλ ηίηιν 

«Δηαζέζηκεο Πξνηηκήζεηο») θαη παηώληαο ην κεγεζπληηθό θαθό. Γηα παξάδεηγκα γξάθνληαο ηε ιέμε «ΔΗΜΟΤΙΚΟ» εκθαλίδνληαη όια ηα 

δεκνηηθά (θαη όρη ηα λεπηαγσγεία). 

 



7. Αθνύ ηειεηώζεηε κε ηελ εηζαγσγή ησλ πξνηηκήζεσλ, παηήζηε «Προζωρηλή αποζήθεσζε». Μπνξείηε λα επαλαιάβεηε ηε δηαδηθαζία εηζαγσγήο ησλ 

πξνηηκήζεσλ όζεο θνξέο ζέιεηε αθνινπζώληαο ηηο παξαπάλσ νδεγίεο.  

 

Η αίηεζή ζας ζα ορηζηηθοποηεζεί ασηόκαηα κεηά ηο πέρας ηες ηειηθής εκεροκελίας 

σποβοιής αηηήζεωλ, δειαδή 31 – 05 – 2021 θαη ώρα 14:00. 


