
Οδηγίες Αίτησης 

Η χρήση της διαδικτυακής πλατφόρμας είναι απλή και σύντομη. 

Περιλαμβάνει 3 βήματα: 

 

ΒΗΜΑ 1: Είσοδος 

• Οι ενδιαφερόμενοι γονείς θα πρέπει αρχικά να κάνουν είσοδο στη 

δικτυακή πύλη. 

• Στην επιλογή «Είσοδος» θα πρέπει να συμπληρώσουν το κινητό τους 

τηλέφωνο προκειμένου να λάβουν το κωδικό επιβεβαίωσης σε 

μήνυμα. 

• Στη συνέχεια, θα πρέπει να συμπληρώσουν το κωδικό επιβεβαίωσης 

στο αντίστοιχο πεδίο και να κάνουν «Υποβολή». 

• Ολοκληρώνοντας την σύνδεση, θα πρέπει να συμπληρώσουν τα 

στοιχεία του ενός γονέα ή κηδεμόνα (όνομα, επίθετο). 

• Στη συνέχεια, θα πρέπει να πατήσουν «Ενημέρωση Προφίλ» ώστε να 

μπορέσουν να προχωρήσουν στην Αίτηση. 

• Τέλος, θα πρέπει να επιλέξουν νέα «Νέα Αίτηση» για να ξεκινήσουν τη 

συμπλήρωση των στοιχείων τους. 

 

ΒΗΜΑ 2: Συμπλήρωση της Αίτησης 

• Στην συνέχεια, θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση. 

• Τα στοιχεία που θα συμπληρώσουν πρέπει να είναι αληθινά. 

• Μετά τη συμπλήρωση της αίτησης δίνεται η δυνατότητα 

μεταφόρτωσης των δικαιολογητικών στο κάτω μέρος της αίτησης. 

• Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι της μορφής pdf, jpg και png και 

το κάθε αρχείο δεν θα πρέπει να ξεπερνάει σε μέγεθος τα 16MB. 

• Τέλος, θα πρέπει να κάνουν ολοκλήρωση και υποβολή αίτησης. 

 

ΒΗΜΑ 3: Ολοκλήρωση της Αίτησης 

• Για την ολοκλήρωση της αίτησης, θα επιλέξουν από το αριστερό 

μενού το κουμπί «Αιτήσεις» και στην συνέχεια θα πρέπει να επιλέξουν 

«Προβολή/Επεξεργασία Αιτήσεων». 

• Στην συνέχεια, θα πρέπει να εκτυπώσουν την αίτηση και να την 

υπογράψουν. 

• Τέλος, θα πρέπει να επιλέξουν «Επεξεργασία Αίτησης» να 

προχωρήσουν με το κουμπί «Επόμενο» έως το τέλος της αίτησης και 

να μεταφορτώσουν στα δικαιολογητικά την υπογεγραμμένη αίτησή 

τους. 

• Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα «Επεξεργασίας» και «Διαγραφής» της 

αίτησης. 

• Η αίτηση μπορεί να μεταβληθεί έως και την 31 Μαΐου 2022, οπότε και 

το σύστημα θα κλειδώσει. Μετά την 31 Μαΐου 2022, οι αιτήσεις 

θεωρούνται οριστικές και δεν θα είναι εφικτή η τροποποίησή τους. 


