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Οδηγός Αιτήσεων Πανελληνίων ΓΕΛ
Αίτηση – Δήλωση Πανελληνίων Εξετάσεων (Γενικά)
Από την Καρτέλα ΜΑΘΗΤΕΣ- > Πανελλήνιες Εξετάσεις -> Δηλώσεις Συμμετοχής
Πανελληνίων μπορείτε να εισάγετε τις Αιτήσεις Συμμετοχής στις Πανελλήνιες Εξετάσεις που
θα υποβάλλουν:




όσοι Μαθητές (Τελειόφοιτοι) της Γ Τάξης Ημερησίου ΓΕΛ, επιθυμούν να λάβουν
μέρος στις Πανελλήνιες Εξετάσεις
όσοι Μαθητές (Τελειόφοιτοι) της ∆ Τάξης Εσπερινού ΓΕΛ επιθυμούν να λάβουν
μέρος στις Πανελλήνιες Εξετάσεις
όσοι Απόφοιτοι Λυκείου ή όσοι Απόφοιτοι ή Μαθητές Ξένου ή Μειονοτικού
Σχολείου επιθυμούν να λάβουν μέρος στις Πανελλήνιες Εξετάσεις

Αίτηση – Δήλωση Πανελληνίων Εξετάσεων (Μαθητής - Τελειόφοιτος Λυκείου)
Για να εισάγετε μια νέα Αίτηση Μαθητών, επιλέγετε το εικονίδιο
κάτω από τα
«Αποτελέσματα Αναζήτησης» και μεταβαίνετε στο περιβάλλον της Αίτησης-Δήλωσης και
ειδικότερα στη σελίδα «Γενικά Στοιχεία».
Στο χωρίο «Γενικά Στοιχεία» επιλέγετε Κατηγορία Υποψηφίου «Μαθητής - Τελειόφοιτος
Λυκείου» και στη συνέχεια Αναζήτηση.
Η εφαρμογή επιστρέφει αναδυόμενη φόρμα με τα ονόματα των Μαθητών που είναι
καταχωρισμένοι στο τρέχον σχολικό Έτος. Η επιλογή ενός Μαθητή γίνεται επιλέγοντας το
σύμβολο
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(Γενικά Στοιχεία)
Αυτομάτως ενημερώνεται ο «Τύπος Αίτησης – Δήλωσης», τα «Στοιχεία υποψηφίου», τα
«Στοιχεία αποφοίτησης» και η «Διεύθυνση - Τηλέφωνο υποψηφίου».
Τα «Στοιχεία τελευταίας βεβαίωσης πρόσβασης» συμπληρώνονται από το χρήστη μόνο
εφόσον είναι διαθέσιμα.
Το χωρίο «Κατάσταση αίτησης υποψηφίου» συμπληρώνεται αυτόματα από το σύστημα και
όχι από το χρήστη.
Αφού ελέγξετε τα στοιχεία της σελίδας και σιγουρευτείτε για την ορθότητα τους επιλέγετε
Αποθήκευση. Σε περίπτωση επιτυχούς αποθήκευσης εμφανίζεται σχετικό μήνυμα.

Σε περίπτωση σφάλματος ακολουθήστε τις οδηγίες και τα σύμβολα σφάλματος που
εμφανίζονται.
Προσοχή: Οι Μαθητές της Δ’ Εσπερινού Λυκείου είναι απαραίτητο να έχουν φοιτήσει στην
Γ’ Εσπερινού Λυκείου προκειμένου να είναι Υποψήφιοι για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις. Για
την διασφάλιση της προϋπόθεσης αυτής, στα Εσπερινά Λύκεια, στην Καρτέλα Μαθητή της
Δ’ Τάξης (Μαθητές -> Κατάλογος Μαθητών και Αναλυτικά Στοιχεία) πρέπει να επιλεχθεί η
επιλογή «Έχει φοιτήσει στη Γ Εσπερινού». Διαφορετικά δεν είναι δυνατόν να υποβάλετε
αίτηση-δήλωση.
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(Μαθήματα)
Μετά την επιτυχή αποθήκευση επιλέγετε τη σελίδα «Μαθήματα» και μεταβαίνετε στο
περιβάλλον δήλωσης Μαθημάτων και Ειδικών Υποψηφιοτήτων.
Στο χωρίο «Ειδικές υποψηφιότητες» επιλέγετε τις ενδείξεις που αφορούν στις Στρατιωτικές
Σχολές, τις Αστυνομικές Σχολές, τις Σχολές Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού και τα ΤΕΦΑΑ.
Οι Τελειόφοιτοι Μαθητές Εσπερινών ΓΕΛ δεν έχουν τη δυνατότητα επιλογής Στρατιωτικών
και Αστυνομικών Σχολών.
Στο χωρίο «Επιλογή μαθημάτων» για τη συγκεκριμένη κατηγορία Υποψηφίου εμφανίζεται
συμπληρωμένη η Κατεύθυνση στην οποία ανήκει ο Μαθητής. Επιλέγετε το 2ο Μάθημα
Γενικής Παιδείας καθώς και το Μάθημα Επιλογής, που ενδεχομένως θα εξεταστεί ο
Μαθητής.
Βεβαιωθείτε ότι το χωρίο «Μαθήματα», ακριβώς από κάτω, έχει ενημερωθεί ορθά με όλα
τα Μαθήματα στα οποία θα συμμετάσχει ο Μαθητής στις Πανελλήνιες. Σε περίπτωση που ο
Μαθητής εξετάζεται Προφορικά σε ένα ή περισσότερα Μαθήματα αυτό πρέπει να δηλωθεί
καταλλήλως για κάθε ένα από τα Μαθήματα. Προσοχή: Με τον τρόπο αυτό δηλώνετε ότι
ο Μαθητής ανήκει στην Κατηγορία «Φυσικώς Αδύνατος».
Τέλος ενημερώνετε το χωρίο «Ειδικά Μαθήματα» επιλέγοντας το Ειδικό Μάθημα ή τα
Ειδικά Μαθήματα στα οποία ενδεχομένως θα συμμετέχει ο Μαθητής. Εάν απαιτείται
Προφορική εξέταση αυτό δηλώνεται στο αντίστοιχο πεδίο για κάθε ένα από τα Ειδικά
Μαθήματα.
Σημείωση: Η επιλογή Ειδικού Μαθήματος δεν ενημερώνει το χωρίο «Μαθήματα».
Μετά το πέρας των ενεργειών επιλέγετε «Αποθήκευση».
(Λοιπά Στοιχεία)
Η σελίδα «Λοιπά Στοιχεία» περιλαμβάνει κλίσεις των Ονομάτων. Βεβαιωθείτε ότι είναι
σωστά και αν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε αλλαγή επιλέξτε «Αποθήκευση».
Μεταβείτε στη σελίδα «Γενικά Στοιχεία» για τις επόμενες ενέργειες της αίτησης σας.
Πλέον έχουν ολοκληρωθεί τα βήματα σύνταξης της Αίτησης – Δήλωσης. Για τη διαδικασία
παραλαβής μεταβείτε στις οδηγίες που αφορούν την Παραλαβή Αίτησης.
Σημείωση: Σε κάθε σελίδα της αίτησης υπάρχει επιλογή «Επιστροφή στο κατάλογο» με την
οποία μεταβαίνετε στη σελίδα «Δηλώσεις Συμμετοχής Πανελληνίων». Η αίτηση που
επεξεργάζεστε την τρέχουσα στιγμή παραμένει σε εκκρεμότητα και μπορείτε να
επιστρέψετε σε αυτή ανά πάσα στιγμή. Η στήλη «Κατάσταση Αίτησης» σας ενημερώνει για
την τρέχουσα κατάσταση της Αίτησης σας.
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Αίτηση – Δήλωση Πανελληνίων Εξετάσεων (Απόφοιτοι Λυκείου ή Απόφοιτοι ή
Μαθητές Ξένου ή Μειονοτικού Σχολείου, οι οποίοι επιθυμούν να λάβουν μέρος
στις Πανελλήνιες Εξετάσεις)
Για να εισάγετε μια νέα Αίτηση Υποψηφίου, επιλέγετε το εικονίδιο
κάτω από τα
«Αποτελέσματα Αναζήτησης» και μεταβαίνετε στο περιβάλλον της Αίτησης-Δήλωσης και
ειδικότερα στη σελίδα «Γενικά Στοιχεία».
Επιλέγετε μια από τις ακόλουθες κατηγορίες Αποφοίτων:
Απόφοιτος ΓΕΛ που Διατηρεί την Προφορική του Βαθμολογία
Είναι ο Απόφοιτος ο οποίος έλαβε Απολυτήριο Γενικού Λυκείου μετά από συμμετοχή στις
Πανελλήνιες Εξετάσεις όλων των Μαθημάτων, κατά τα σχολικά έτη 2012-2013 ή 2013-2014.
Ο Απόφοιτος αυτός διατηρεί την Προφορική του Βαθμολογία και σε περίπτωση που έχει
προβιβαστεί από τη Β Ενιαίου Λυκείου µε συμμετοχή στις Πανελλήνιες Εξετάσεις, τότε ο
Βαθμός Πρόσβασης της Β Λυκείου που έχει αποκτήσει, ενδέχεται να συνυπολογιστεί στον
Τελικό Βαθμό Πρόσβασης της Φετινής Χρονιάς.
Απόφοιτος ΓΕΛ που συμμετέχει στις πανελλαδικές εξετάσεις μετά την παρέλευση δύο Σχ.
Ετών από την αποφοίτηση του
Είναι ο Απόφοιτος ο οποίος έλαβε Απολυτήριο Ενιαίου Λυκείου (Γενικού Λυκείου) κατά τις
σχολικές χρονιές 1999-2000 έως 2011-2012. Ο Απόφοιτος αυτός δε διατηρεί την Προφορική
του Βαθμολογία. Για τους αποφοίτους αυτούς, ο Γενικός Βαθμός Πρόσβασης υπολογίζεται
µόνο από τους γραπτούς βαθμούς που θα λάβουν μετά τη συμμετοχή τους στις
πανελλαδικές εξετάσεις σε όλα τα Μαθήματα στα οποία διαγωνίζονται.
Απόφοιτος ΓΕΛ που έλαβε Απολυτήριο ΓΕΛ με Ενδοσχολικές Εξετάσεις
Είναι ο Απόφοιτος ο οποίος έλαβε Απολυτήριο Ενιαίου (Γενικού Λυκείου) χωρίς να
συμμετάσχει στις Πανελλαδικές Εξετάσεις όλων των Μαθημάτων, κατά τα σχολικά έτη
1999-2000 έως 2013-2014. Για τους Αποφοίτους αυτούς, ο Γενικός Βαθμός Πρόσβασης
υπολογίζεται µόνο από τους γραπτούς βαθμούς που θα λάβουν μετά τη συμμετοχή τους
στις πανελλήνιες εξετάσεις σε όλα τα Μαθήματα στα οποία διαγωνίζονται.
Απόφοιτος Παλαιού Τύπου ή Άλλου Τύπου Λυκείου
Είναι ο Απόφοιτος ο οποίος έλαβε Απολυτήριο από Άλλο Τύπο Λυκείου (Γενικό, Τεχνικό,
Πολυκλαδικό Λύκειο.) Για τους Αποφοίτους αυτούς, ο Γενικός Βαθμός Πρόσβασης
υπολογίζεται µόνο από τους γραπτούς βαθμούς που θα λάβουν μετά τη συμμετοχή τους
στις πανελλήνιες εξετάσεις σε όλα τα Μαθήματα στα οποία διαγωνίζονται. Εάν ο
Απόφοιτος αυτός δεν είναι κάτοχος Βεβαίωσης Πρόσβασης, άρα δεν έχει Κωδικό
Εξετάσεων (Ενιαίου ή Γενικού Λυκείου), τότε εισάγετε τον κωδικό 99999999, για να
αποδοθεί νέος από την αρμόδια Ομάδα του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. Η Αίτηση θα αποθηκευθεί και θα
παραληφθεί, αλλά όταν σας δοθεί ο Κωδικός Εξετάσεων του Υποψηφίου, τότε θα κάνετε
επαναπαραλαβή της Αίτησης και θα δηλώσετε τον σωστό Κωδικό Εξετάσεων.
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Απόφοιτος Εσπερινού ΓΕΛ που συμμετέχει στις πανελλαδικές εξετάσεις των Ημερήσιων
ΓΕΛ
Είναι ο Απόφοιτος ο οποίος έλαβε Απολυτήριο Εσπερινού Γενικού Λυκείου μετά από
συμμετοχή στις Πανελλήνιες Εξετάσεις Εσπερινών Λυκείων όλων των Μαθημάτων, κατά τα
σχολικά έτη 1999-2000 έως 2013-2014 και επιθυμεί να συμμετάσχει στις Πανελλήνιες
Εξετάσεις των Ημερησίων Λυκείων. Για τους απόφοιτους αυτούς, ο Γενικός Βαθμός
Πρόσβασης υπολογίζεται µόνο από τους γραπτούς βαθμούς που θα λάβουν μετά τη
συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις σε όλα τα Μαθήματα στα οποία
διαγωνίζονται.

Διαδικασία Αίτησης – Δήλωσης Πανελληνίων Εξετάσεων (Όλες οι Κατηγορίες
Αποφοίτων)
(Γενικά Στοιχεία)
Στο χωρίο «Γενικά Στοιχεία» επιλέγετε Κατηγορία Υποψηφίου, εισάγετε τον κωδικό
Υποψηφίου και στη συνέχεια επιλέγετε Αναζήτηση. Το σύστημα αναζητά Απόφοιτο με
αυτόν τον Κωδικό Υποψηφίου σε όλη τη βάση δεδομένων του myschool. Αν βρεθεί,
ενημερώνονται τα στοιχεία του. Αν όχι, εμφανίζεται σχετικό μήνυμα και μπορείτε να
συντάξετε μια νέα αίτηση εισάγοντας τα στοιχεία του.

Για την κατηγορίες «Απόφοιτος ΓΕΛ που Διατηρεί την Προφορική του Βαθμολογία»,
«Απόφοιτος ΓΕΛ που συμμετέχει στις πανελλαδικές εξετάσεις μετά την παρέλευση δύο Σχ.
Ετών από την αποφοίτηση του», «Απόφοιτος ΓΕΛ που έλαβε Απολυτήριο ΓΕΛ με
Ενδοσχολικές Εξετάσεις» και «Απόφοιτος Εσπερινού ΓΕΛ που συμμετέχει στις πανελλαδικές
εξετάσεις των Ημερήσιων ΓΕΛ» τα πεδία «Αρ. Πρωτοκόλλου Απολυτηρίου» καθώς και τα
«Στοιχεία Τελευταίας Βεβαίωσης Πρόσβασης» είναι υποχρεωτικά.
Για την κατηγορία «Απόφοιτος Παλαιού Τύπου ή Άλλου Τύπου Λυκείου», εάν δεν γνωρίζετε
τον «Κωδικό σχολείου απολυτηρίου» αφήνετε το πεδίο κενό ενώ προαιρετικά είναι και τα
«Στοιχεία τελευταίας βεβαίωσης πρόσβασης» στην περίπτωση που ο υποψήφιος δεν
κατέχει Βεβαίωση Πρόσβασης.
Μεγάλη προσοχή πρέπει να δώσετε στη δήλωση του Βαθμού Πρόσβασης της Β Ενιαίου
Λυκείου για τον Απόφοιτο Ενιαίου Λυκείου που διατηρεί την Προφορική του Βαθμολογία:
Εάν ο Υποψήφιος προήχθη από τη Β Ενιαίου Λυκείου με Συμμετοχή στις Πανελλαδικές
Εξετάσεις σε όλα τα μαθήματα τότε πρέπει να επιλέξετε το σχετικό κουτάκι (checkbox) και
να εισάγετε τον Βαθμό Πρόσβασης Β Ενιαίου Λυκείου.
(Μαθήματα)
Μετά την επιτυχή αποθήκευση επιλέγετε τη σελίδα «Μαθήματα» και μεταβαίνετε στο
περιβάλλον δήλωσης Μαθημάτων και Ειδικών Υποψηφιοτήτων.
Στο χωρίο «Ειδικές υποψηφιότητες» επιλέγετε τις ενδείξεις που αφορούν στις Στρατιωτικές
Σχολές, τις Αστυνομικές Σχολές, τις Σχολές Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού και τα ΤΕΦΑΑ.
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Οι Απόφοιτοι Εσπερινών ΓΕΛ δεν έχουν τη δυνατότητα επιλογής Στρατιωτικών και
Αστυνομικών Σχολών.
Στο χωρίο «Επιλογή μαθημάτων» συμπληρώνετε την Κατεύθυνση, το 2ο Μάθημα Γενικής
Παιδείας καθώς και το Μάθημα Επιλογής, που ενδεχομένως θα εξεταστεί ο Υποψήφιος.
Βεβαιωθείτε ότι το χωρίο «Μαθήματα», ακριβώς από κάτω, έχει ενημερωθεί ορθά με όλα
τα Μαθήματα στα οποία θα συμμετάσχει ο Υποψήφιος στις Πανελλήνιες.
Ειδικά για την κατηγορία «Απόφοιτος ΓΕΛ που Διατηρεί την Προφορική του Βαθμολογία»
πρέπει να ενημερώσετε τη στήλη «Μέσος Όρος Τετραμήνων» για κάθε ένα από τα
Μαθήματα στα οποία ο Υποψήφιος διατηρεί την προφορική του βαθμολογία. Ειδικά για
την κατηγορία αυτή υπάρχει η δυνατότητα να μεταφέρετε τους Προφορικούς Βαθμούς του
Αποφοίτου από προηγούμενο έτος με το κουμπί «Μεταφορά Προφορικών Βαθμών
Αποφοίτου από προηγούμενο έτος».
Προσοχή: Η χρήση αυτής της λειτουργικότητας προϋποθέτει ότι ο Μαθητής θα είναι
εγγεγραμμένος στην περσινή χρονιά (2013-2014) στο myschool στο σχολείο Αποφοίτησης
του και θα είναι καταχωρισμένοι οι βαθμοί Τετραμήνων. Η χρήση της λειτουργικότητας
ενδείκνυται στην περίπτωση που το σχολείο κατάθεσης της Αίτησης είναι και το σχολείο
Αποφοίτησης του Υποψηφίου. Σε κάθε περίπτωση πάντως ο χρήστης μπορεί να
καταχωρίσει τους Προφορικούς Βαθμούς του Μαθητή χειροκίνητα.
Σε περίπτωση που ο Υποψήφιος εξετάζεται Προφορικά σε ένα ή περισσότερα Μαθήματα
αυτό πρέπει να δηλωθεί καταλλήλως για κάθε ένα από τα Μαθήματα. Προσοχή: Με τον
τρόπο αυτό δηλώνετε ότι ο Μαθητής ανήκει στην Κατηγορία «Φυσικώς Αδύνατος».
Τέλος ενημερώνετε το χωρίο «Ειδικά Μαθήματα» επιλέγοντας το Ειδικό Μάθημα ή τα
Ειδικά Μαθήματα στα οποία ενδεχομένως θα συμμετέχει ο Μαθητής. Εάν απαιτείται
Προφορική εξέταση αυτό δηλώνεται στο αντίστοιχο πεδίο για κάθε ένα από τα Ειδικά
Μαθήματα.
Σημείωση: Η επιλογή Ειδικού Μαθήματος δεν ενημερώνει το χωρίο «Μαθήματα».
Μετά το πέρας των ενεργειών επιλέγετε «Αποθήκευση».
(Λοιπά Στοιχεία)
Η σελίδα «Λοιπά Στοιχεία» περιλαμβάνει κλίσεις των Ονομάτων. Συμπληρώνετε τις κλίσεις
των ονομάτων και επιλέγετε «Αποθήκευση».
Μεταβείτε στη σελίδα «Γενικά Στοιχεία» για τις επόμενες ενέργειες της αίτησης σας.
Πλέον έχουν ολοκληρωθεί τα βήματα σύνταξης της Αίτησης – Δήλωσης. Για τη διαδικασία
παραλαβής μεταβείτε στις οδηγίες που αφορούν την Παραλαβή Αίτησης.
Σημείωση: Σε κάθε σελίδα της αίτησης υπάρχει επιλογή «Επιστροφή στο κατάλογο» με την
οποία μεταβαίνετε στη σελίδα «Δηλώσεις Συμμετοχής Πανελληνίων». Η αίτηση που
επεξεργαζόσασταν παραμένει σε εκκρεμότητα και μπορείτε να επιστρέψετε σε αυτή ανά
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πάσα στιγμή. Η στήλη «Κατάσταση Αίτησης» σας ενημερώνει για την τρέχουσα κατάσταση
της Αίτησης σας.

Αίτηση – Δήλωση Πανελληνίων Εξετάσεων (Παραλαβή Αίτησης)
Έχοντας ολοκληρώσει τη σύνταξη της αίτησης μεταβαίνετε στη σελίδα «Γενικά Στοιχεία»
όπου μπορείτε να εκτελέσετε τις ενέργειες της Ακύρωσης, της Παραλαβής και της
Προεπισκόπησης της Αίτησης.
Σε περίπτωση που θέλετε να ακυρώσετε μια αίτηση πρέπει να επικοινωνήσετε µε την
Ομάδα Υποστήριξης του myschool, για να σας δώσει τον Κωδικό Ακύρωσης.
Προσοχή: Πριν προχωρήσετε στο στάδιο Παραλαβής της Αίτησης ελέγξτε ότι όλα τα
Στοιχεία της Αίτησης (Κατηγορία Υποψηφίου, τύπος Αίτησης, Στοιχεία Υποψηφίου,
Μαθήματα) είναι ορθά δηλωμένα.
Μπορείτε να εκτυπώσετε ή να προβάλλετε στην Οθόνη µία «πρόχειρη» Αίτηση,
επιλέγοντας «Προεπισκόπηση» για να αντιπαραβάλετε τα στοιχεία της µε τα στοιχεία που
έχει δηλώσει ο Υποψήφιος. Η μορφή της «πρόχειρης» Αίτησης είναι ίδια µε την Τελική, µε
την διαφορά ότι στη θέση των Υπογραφών, εμφανίζεται η ένδειξη: ΠΡΟΣΟΧΗ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ !!!
Για να παραλάβετε µία Αίτηση, επιλέξτε «Παραλαβή». Η επιτυχής παραλαβή
επιβεβαιώνεται με σχετικό μήνυμα.

Πλέον μπορείτε να εκτυπώσετε την Αίτηση επιλέγοντας «Προεπισκόπηση». Πρέπει να
εκτυπώσετε 2 αντίγραφα της Αίτησης. Και τα 2 θα τα υπογράψουν ο υποψήφιος και ο
Διευθυντής του Λυκείου (Υπογραφή και Σφραγίδα). Μετά την Παραλαβή της Αίτησης δεν
μπορείτε να κάνετε καμία μεταβολή στα στοιχεία της. Παρ’ όλα αυτά, σε περίπτωση που
πρέπει να κάνετε µία διόρθωση σε Αίτηση που έχει παραληφθεί, πρέπει να επικοινωνήσετε
µε την Ομάδα Υποστήριξης του myschool, για να σας δώσει τον Κωδικό Ανάκλησης
Παραλαβής της Αίτησης. Επειδή η διαδικασία αυτή είναι χρονοβόρα, παρακαλούμε πολύ
ελέγξτε καλά όλα τα στοιχεία της Αίτησης πριν προχωρήσετε στην Παραλαβή της.
Επιλέξτε «Επιστροφή στον κατάλογο» για να μεταβείτε στη σελίδα «Δηλώσεις Συμμετοχής
Πανελληνίων» και να εισάγετε μια νέα Αίτηση.

Μαθητές που δεν συμμετέχουν στις Πανελλήνιες
Σε περίπτωση που έχετε στη Μονάδα σας Μαθητές που δε θα συμμετάσχουν στις
Πανελλήνιες εξετάσεις πρέπει να το δηλώσετε στην Καρτέλα Μαθητή στα «Γενικά
Στοιχεία».
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Οι προσφερόμενες επιλογές της λίστας αντιστοιχούν στο λόγο για τον οποίο ο Μαθητής δεν
θα συμμετάσχει στις Πανελλήνιες Εξετάσεις και είναι διαθέσιμες εφόσον δεν υπάρχει
Αίτηση-Δήλωση σε εκκρεμότητα. Εφόσον υπάρχει Αίτηση-Δήλωση σε εκκρεμότητα ή αυτή
έχει παραληφθεί η λίστα εξαφανίζεται και αυτομάτως επιλέγεται το πεδίο «Συμμετέχει στις
Πανελλαδικές».
Προσοχή: Η επιλογή «Δεν υπάρχει η αίτηση συμμετοχής ή δεν έχει παραληφθεί ακόμα»
είναι η αρχική επιλογή που δίνει το σύστημα και ΔΕΝ είναι αποδεκτή. Θα πρέπει να
επιλέξετε μία από τις υπόλοιπες.

