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1 ΓΕΝΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ 

1.1 ΣΟΧΟ - ΚΟΠΟ 

Σο παρόν εγχειρίδιο περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο οι χολικζσ Μονάδεσ μποροφν να 
προςπελάςουν και να χρθςιμοποιιςουν το «ΤΣΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΤ».  

τόχοσ του Πλθροφοριακοφ υςτιματοσ είναι θ καταγραφι των επιλογϊν των υποψθφίων 
για ειςαγωγι ςτα Ανϊτερα και Ανϊτατα Εκπαιδευτικά Ιδρφματα μζςω του κεςμοφ των 
Πανελλαδικϊν Εξετάςεων.  

Σο φςτθμα δθμιουργικθκε για να αντικαταςτιςει τον προχπάρχων μθχανιςμό υποβολισ 
ζντυπων Μθχανογραφικϊν Δελτίων από τουσ υποψθφίουσ. 

1.2 ΠΡΟΠΕΛΑΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ 

Σο ΤΣΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΤ είναι προςπελάςιμο ςτθ παρακάτω θλεκτρονικι 
διεφκυνςθ. 

 

1.3 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ 

Η διαδικαςία κατάκεςθσ των Μθχανογραφικϊν Δελτίων από πλευράσ υποψθφίων, απαιτεί 
τθν χριςθ του μοναδικοφ –για υποψιφιο ξεχωριςτά- Κωδικοφ Εξετάςεων, ο οποίοσ ζχει ιδθ 
αποδοκεί από τθ μθχανογράφθςθ του ΤΠΔΒΜΘ. Με τθν χριςθ του αρικμοφ αυτοφ, ο 
υποψιφιοσ αρχικά μπορεί να προςπελάςει το ςφςτθμα και να επιλζξει όςεσ ςχολζσ Ανϊτερθσ 
και Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ τον ενδιαφζρουν.  

Με το πζρασ τθσ διαδικαςίασ, το ςφςτθμα επιςτρζφει ςτον υποψιφιο ζναν μοναδικό αριθμό 
δελτίου για το θλεκτρονικό Μθχανογραφικό Δελτίο που αυτόσ κατζκεςε.  

Με τθν χριςθ του μοναδικοφ κωδικοφ δελτίου, ο υποψιφιοσ μπορεί να προςπελάςει το 
Μθχανογραφικό Δελτίο του, και να διορθϊςει τα προςωπικά του ςτοιχεία (διεφκυνςθ, 
τθλζφωνα, κλπ.) κακϊσ και τισ προτιμιςεισ του, ςτθν περίπτωςθ που αυτό επικυμεί. 

Ο υποψιφιοσ ζχει τθν δυνατότθτα υποβολισ περιςςοτζρων του ενόσ Μθχανογραφικοφ 
Δελτίου, επαναλαμβάνοντασ τθν προαναφερόμενθ διαδικαςία. Για κάκε ζνα δελτίο, το 
ςφςτθμα του επιςτρζφει και το ςχετικό μοναδικό Κωδικό Δελτίου. Η διαδικαςία αποκικευςθσ 
δελτίων και διόρκωςθσ αυτϊν, μπορεί να επαναλθφκεί από τον υποψιφιο, όςεσ φορζσ το 
επικυμεί. 

Η τελικι επιλογι του χριςτθ, καταχωρείται θλεκτρονικά ςτθ Κεντρικι Τπθρεςία του 
Τπουργείου μζςω τθσ διαδικαςίασ υποβολήσ-οριςτικοποίηςησ. Η οριςτικοποίθςθ του 
δελτίου, γίνεται με τθν προςζλευςθ το υποψθφίου  ςτθν χολικι του Μονάδα και παρόντοσ 
του αρμοδίου από τθν πλευρά τθσ χολικισ Μονάδασ που ζχει επιλεγεί.   

 

Πληροφορία 
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τθν χολικι Μονάδα, ο επιλεγμζνοσ αρμόδιοσ ηθτά από τον υποψιφιο να ορίςει 
ςυγκεκριμζνο κωδικό αςφαλείασ (password), γνωςτό μόνο ςτον ίδιο τον υποψιφιο, με τθν 
χριςθ του οποίου κα μπορεί να οριςτικοποιιςει το Μθχανογραφικό του δελτίου.  

Εν ςυνεχεία ο υποψιφιοσ ειςζρχεται ςτο ςφςτθμα και με τθν χριςθ του προαναφερόμενου 
κωδικοφ που καταχϊρθςε ςτθ χολικι Μονάδα και προχωρεί ςτθν οριςτικοποίθςθ του 
Μθχανογραφικοφ του Δελτίου.  

1.4 ΡΟΛΟΙ – ΧΡΗΣΕ 

Η λειτουργικότθτα τθσ οριςτικοποίθςθσ, απαιτεί δφο διαφορετικζσ κατθγορίεσ χρθςτϊν. Η 
πρϊτθ κατθγορία είναι θ χολικι Μονάδα, θ οποία αποτελεί τθν μοναδικι αρχι θ οποία είναι 
υπεφκυνθ για παροχι κωδικϊν ςτου χριςτεσ ϊςτε να μποροφν να προβοφν ςτθν υποβολή-
οριςτικοποίηςη των Μθχανογραφικϊν Δελτίων τουσ. Η δεφτερθ κατθγορία είναι οι 
Τποψιφιοι. Οι Τποψιφιοι είναι υπεφκυνοι για τθν οριςτικοποίθςθ του Μθχανογραφικοφ 
Δελτίου τθσ αρεςκείασ τουσ, αφοφ πρϊτα καταχωριςουν τον κωδικό αςφαλείασ που 
επικυμοφν ςτθ χολικι Μονάδα.  

1.5 ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ 

Σο ΤΣΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΤ είναι διαδικτυακι εφαρμογι. Για τθν χριςθ και 
λειτουργία του Πλθροφοριακοφ υςτιματοσ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΤ 

απαιτείται θ χριςθ απλϊσ και μόνο ενόσ ευρζωσ διαδεδομζνου φυλλομετρθτι (browser).  

Σο ΤΣΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΤ ζχει δοκιμαςτεί και λειτουργεί ςτουσ φυλλομετρθτζσ 
Internet Explorer (ζκδοςθ 8 και πάνω), Mozilla Firefox (ζκδοςθ 3 και πάνω), Opera (ζκδοςθ 11 
και πάνω) ), Safari.  τον φυλλομετρθτι Chrome (ζκδοςθ 10 και πάνω), μετά από δοκιμζσ που 
ζγιναν, διαπιςτϊκθκε ότι δεν λειτουργεί ικανοποιθτικά και για το λόγο αυτό δεν ςυνιςτάται.   

Παρά ταφτα, οι προγραμματιςτικζσ επιλογζσ που ζχουν γίνει κατά τθν ανάπτυξθ του 
ςυςτιματοσ από τθν ομάδα προγραμματιςμοφ, εξαςφαλίηουν ςυμβατότθτα με τθν 
πλειοψθφία των ςφγχρονων φυλλομετρθτϊν (πζραν των προαναφερομζνων) αλλά και με 
ενδεχόμενεσ παλαιότερεσ των προαναφερομζνων εκδόςεισ.  

 

 

 

Προςοχή! 

Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν λειτουργία του Πλθροφοριακοφ 

ςυςτιματοσ ςτο φυλλομετρθτι ςασ, αποτελεί θ ενεργοποίθςθ τθσ χριςθσ 

cookies.  

O τρόποσ για τθν χριςθ των cookies διαφζρει τόςο από φυλλομετρθτι ςε 

φυλλομετρθτι όςο και ςε διαφορετικζσ εκδόςεισ φυλλομετρθτϊν και κατά 

ςυνζπεια δεν μπορεί να αποτελζςει μζροσ του παρόντοσ εγχειριδίου.  

Οι χριςτεσ καλοφνται να ενεργοποιιςουν τα cookies μόνο ςτθν περίπτωςθ κατά τθν οποία 

αντιμετωπίηουν πρόβλθμα κατά τθν είςοδό τουσ ςτο ςφςτθμα. Διαφορετικά, θ χριςθ των 

cookies είναι ενεργοποιθμζνθ ςτο φυλλομετρθτι.  
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2 ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 

Κατά τθν είςοδο ςτο ΤΣΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΤ ο υποψιφιοσ πλοθγείται ςτθν αρχικι 
ςελίδα τθσ εφαρμογισ όπωσ φαίνεται ςτθν εικόνα που ακολουκεί.  

 

Εικόνα 1: Αρχικι ελίδα Εφαρμογισ 
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Η αρχικι ςελίδα περιζχει γενικζσ οδθγίεσ για τον Τποψιφιο. Η είςοδόσ του ςτο ςφςτθμα, 

γίνεται με το πάτθμα του κουμπιοφ οπότε και ο χριςτθσ πλοθγείται ςτθ ςελίδα 
που ακολουκεί. 

 

Εικόνα 2: Αρχικι ελίδα Εφαρμογισ 

τθν αρχικι ςελίδα, πζραν των ςυνδζςμων για τθν ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα, υπάρχει 
διακζςιμο menu με χρθςτικζσ επιλογζσ. Σο menu ςυνοδεφει το ςφςτθμα ςε όλθ τθν διάρκεια 
πλοιγθςθσ ςε αυτό και ανεξάρτθτα τθσ οκόνθσ ςτθν οποία βρίςκεται ο χριςτθσ.  

 

 Εικόνα 3: Επιλογζσ αρχικισ ςελίδασ 

2.1 MENU ΧΡΗΣΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ 

2.1.1 ΟΔΗΓΙΕ ΧΡΗΗ 

Ο πρϊτοσ ςφνδεςμοσ ςτο προςφερόμενο menu είναι οι Οδηγίεσ Χρήςησ. Πρόκειται για 
ςυνδζςμουσ που δίνουν ςτο χριςτθ τθ δυνατότθτα να πλοθγθκεί ςτα εγχειρίδια χριςθσ του 
ςυςτιματοσ, όπωσ φαίνεται και ςτθν εικόνα που ακολουκεί:   

 

Εικόνα 4: Οδθγίεσ Χριςθσ 
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ε αυτό το ςφνδεςμο, είναι διακζςιμεσ οι οδθγίεσ χριςθσ που αφοροφν τουσ διαφορετικοφσ 
χριςτεσ του ςυςτιματοσ, δθλαδι: 

 Τποψθφίουσ των ΓΕΛ & ΕΠΑΛ Β’ 

 Τποψθφίουσ των ΕΠΑΛ Α’ 

 χολικι Μονάδα 

 φντομεσ Οδθγίεσ 

 Οδθγίεσ Ειδικϊν Περιπτϊςεων 

2.1.2 ΧΡΗΙΜΟΙ ΤΝΔΕΜΟΙ 

Ο δεφτεροσ ςφνδεςμοσ ςτο menu είναι οι Χρήςιμοι φνδεςμοι, όπωσ φαίνεται και ςτθν 
εικόνα που ακολουκεί: 

 

Εικόνα 5: Χριςιμοι φνδεςμοι 

Ο ςφνδεςμοσ «Ιδρφματα» προςφζρει ςτουσ υποψθφίουσ τθν δυνατότθτα να πλοθγθκοφν ςε 
μία ςελίδα με ςυνδζςμουσ για όλα τα Ακαδθμαϊκά Ιδρφματα ςτα οποία μποροφν να 
δθλϊςουν προτίμθςθ και να διαβάςουν λεπτομζρειεσ για τισ ςχολζσ που τουσ ενδιαφζρουν, 
τα προγράμματα ςπουδϊν των ςχολϊν, κ.α.  

Ο ςφνδεςμοσ «Περιφζρειεσ» δίδει τθν δυνατότθτα ςτουσ υποψθφίουσ να δουν τθν 
περιφζρεια που ανικει ο διμοσ του υποψθφίου, ςε περίπτωςθ κατά τθν οποία αυτό δεν τουσ 
είναι γνωςτό.  

Ο ςφνδεςμοσ «Αρικμόσ Ειςακτζων» δίδει τθν δυνατότθτα ςτουσ υποψθφίουσ να δουν  πόςοι 
είναι οι ειςακτζοι ανά χολι.  

2.1.3 ΣΑΣΙΣΙΚΑ 

Ο τρίτοσ ςφνδεςμοσ ςτο menu είναι τα τατιςτικά, όπωσ φαίνεται και ςτθν εικόνα που 
ακολουκεί: 
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Εικόνα 6: τατιςτικά 

Ο ςφνδεςμοσ αυτόσ προςφζρει ςτουσ υποψθφίουσ τθν δυνατότθτα να κατεβάςουν αρχεία με 
ςτατιςτικζσ αναφορζσ για τισ χολζσ ενδιαφζροντόσ τουσ. Τπάρχουν ςτατιςτικά για τουσ 
βακμοφσ πρόςβαςθσ ςτισ ςχολζσ, για αρικμό επιτυχόντων παρελκόντων χρόνων κ.α. 

2.1.4 ΒΑΕΙ ΕΙΑΚΣΕΩΝ 

Ο προτελευταίοσ ςφνδεςμοσ ςτο menu είναι οι Βάςεισ Ειςακτζων, όπωσ φαίνεται και ςτθν 
εικόνα που ακολουκεί: 

 

Εικόνα 7: Βάςεισ Ειςακτζων 

το ςφνδεςμο αυτό ο υποψιφιοσ μπορεί να πλοθγθκεί ςτο Πλθροφοριακό φςτθμα εφρεςθσ 
βάςεων χολϊν παρελκόντων χρόνων. 

2.1.5 ΤΧΝΕ ΕΡΩΣΗΕΙ - ΑΠΑΝΣΗΕΙ 

Ο τελευταίοσ ςφνδεςμοσ ςτο menu είναι οι υχνζσ Ερωτήςεισ, όπωσ φαίνεται και ςτθν εικόνα 
θ οποία ακολουκεί: 

 

Εικόνα 8: υχνζσ Ερωτιςεισ 

το ςφνδεςμο αυτό ο υποψιφιοσ μπορεί να πλοθγθκεί ςε ζνα ςφνολο ςυχνϊν ερωτιςεων και 
να λάβει απαντιςεισ, πριν προβεί ςε επικοινωνία με τθν ομάδα υποςτιριξθσ του Τπουργείου. 
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3 ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΖΚΔΟΗ ΚΩΔΙΚΟΤ ΟΡΙΣΙΚΟΠΟΙΗΗ 

3.1 ΧΡΗΣΕ 

Χριςτεσ τθσ λειτουργίασ οριςτικοποίθςθσ ςτα ςτοιχεία Μθχανογραφικϊν Δελτίων είναι οι 
υπεφκυνοι των χολικϊν Μονάδων (π.χ. Διευκυντισ χολείου). Η διαδικαςία μπορεί να γίνει 
μόνο ςτο ςχολείο και πάντοτε με τθν υποχρεωτική παρουςία του ιδίου το υποψθφίου.  

3.2 ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 

Για τθν διαδικαςία ζκδοςθσ κωδικοφ, κα πρζπει να γίνει χριςθ του ςυνδζςμου «χολικι 
Μονάδα» ςτθν αρχικι οκόνθ, όπωσ φαίνεται ςτθν εικόνα θ οποία ακολουκεί. 

 

Εικόνα 9: φνδεςμοσ χολικισ Μονάδασ 

Εν ςυνεχεία ο χριςτθσ τθσ χολικισ Μονάδασ ειςζρχεται ςτθν οκόνθ αυκεντικοποίθςθσ. τθ 
οκόνθ αυτι ο χριςτθσ τθσ χολικισ Μονάδασ καλείται να δϊςει τα ςτοιχεία που απαιτοφνται 
για τθν ειςαγωγι του ςτο ςφςτθμα.  

Αρχικά ο χριςτθσ κα πρζπει να ειςάγει τον Κωδικό ΤΠΔΒΜΘ και τον Κωδικό Αςφαλείασ τησ 
χολικήσ Μονάδασ, ζτςι όπωσ ακριβϊσ αναγράφονται ςτην προςωπική επιςτολή που ζχει 
αποςτείλει η Τπηρεςία μασ προσ τον Διευθυντή τησ ςυγκεκριμζνησ χολικήσ Μονάδασ.  
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Εικόνα 10: Ειςαγωγι Κωδικοφ ΤΠΔΒΜΘ χολικισ Μονάδασ 

 

Εν ςυνεχεία, κα πρζπει να ειςάγει τον Κωδικό Αςφαλείασ για ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα. Ζνα 
παράδειγμα φαίνεται και ςτθν εικόνα θ οποία ακολουκεί.  

 

Εικόνα 11: Ειςαγωγι Κωδικοφ Αςφαλείασ χολικισ Μονάδασ 

 

Πληροφορία 

Ο κωδικόσ τθσ χολικισ Μονάδασ  είναι 7-ψήφιοσ αριθμόσ μοναδικόσ για 

κάκε ςχολικι μονάδα. 
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Για τθν ενίςχυςθ των μθχανιςμϊν αςφαλείασ του ςυςτιματοσ, ζχει προςτεκεί και μθχανιςμόσ 
captcha ςτο οποίον ο χριςτθσ κα πρζπει να γράψει το κείμενο το οποίο του προτείνεται πριν 
ηθτιςει τθν είςοδό του ςτο ςφςτθμα.  

 

Εικόνα 12: Μθχανιςμόσ captcha 

θμειϊνεται ςτο ςθμείο αυτό πωσ ςε ενδεχόμενθ περίπτωςθ κατά τθν οποία δεν είναι δυνατι 
θ κατανόθςθ των χαρακτιρων από μεριάσ των υποψθφίων, μποροφν να ηθτιςουν αλλαγι 
των λζξεων που εμφανίηονται με το πάτθμα του κουμπιοφ refresh  όπωσ φαίνεται ςτθν εικόνα 
που ακολουκεί.  

 

Εικόνα 13: Captcha refresh 

Με τθν ςυμπλιρωςθ των ανωτζρω, θ διαδικαςία προχωρά πατϊντασ το κουμπί  
ςτο τζλοσ τθσ φόρμασ. 

ε περίπτωςθ λανκαςμζνων ςτοιχείων ειςαγωγισ, ο υποψιφιοσ ενθμερϊνεται με ςχετικό 
μινυμα λάκουσ. 

 

Πληροφορία 

Ο κωδικόσ αςφαλείασ ζχει γνωςτοποιθκεί από το Τπουργείο ςτουσ 

Διευκυντζσ των ςχολείων μζςω κλειςτϊν επιςτολϊν. 
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3.3 ΛΙΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ 

Εάν τα ςτοιχεία ςτθν προθγοφμενθ φόρμα είναι ορκά, ο χριςτθσ οδθγείται ςτθν φόρμα θ 
οποία παρουςιάηει το ςφνολο των υποψθφίων τθσ φετινισ χρονιάσ που κατζκεςαν αίτθςθ-
διλωςθ το Φεβρουάριο ςτθν ςυγκεκριμζνθ χολικι Μονάδα και για τουσ οποίουσ εκκρεμεί ι 
ζχει ιδθ γίνει υποβολι-οριςτικοποίθςθ των Μθχανογραφικϊν τουσ Δελτίων. Παράδειγμα 
τζτοιασ λίςτασ παρουςιάηεται ςτθν εικόνα θ οποία ακολουκεί. 

 

Εικόνα 14: Λίςτα Τποψθφίων 

ε ενδεχόμενθ περίπτωςθ κατά τθν οποία το ςφνολο των υποψθφίων ξεπερνά τα όρια τθσ 
ςελίδασ, ο χριςτθσ τθσ χολικισ Μονάδοσ μπορεί να πλοθγθκεί μεταξφ των ςελίδων 
χρθςιμοποιϊντασ τθν ανάλογθ λειτουργικότθτα εναλλαγισ ςελίδων όπωσ φαίνεται και ςτθν 
εικόνα θ οποία ακολουκεί. 
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Εικόνα 15: Εναλλαγι ςελίδων 

τθ λίςτα αυτι, παρατίκεται το ςφνολο των υποψθφίων που για τθν τρζχουςα ςχολικι χρονιά 
ζχουν ιδθ ι κα κατακζςουν Μθχανογραφικό Δελτίο βάςει τθσ Αίτθςθσ – Διλωςθσ 
υποψθφιότθτασ που κατζκεςαν το Φεβρουάριο. Για να γίνεται εφκολα διαχωριςμόσ των 
υποψθφίων, όςοι από αυτοφσ δεν ζχουν ςυμπληρϊςει κανζνα Μθχανογραφικό Δελτίο, το 
όνομά τουσ παρουςιάηεται ςτθ τρζχουςα φόρμα με χρϊμα κόκκινο. Για τουσ υποψιφιουσ 
που ζχουν ςυμπλθρϊςει ζνα ι περιςςότερα Μθχανογραφικά Δελτία αλλά δεν ζχουν προβεί 
ςε υποβολή-οριςτικοποίηςη τουσ, το όνομά τουσ παρουςιάηεται ςτθ τρζχουςα φόρμα με 
χρϊμα μαφρο. Σζλοσ, οι υποψιφιοι που ζχουν υποβάλει-οριςτικοποιήςει το Μθχανογραφικό 
τουσ Δελτίο, το όνομά τουσ παρουςιάηεται ςτθ τρζχουςα φόρμα με χρϊμα πράςινο. Η εικόνα 
που ακολουκεί παρουςιάηει μερικά επεξθγθματικά παραδείγματα υποψθφίων.   

 

Εικόνα 16: Τποψιφιοι και μθχανογραφικά 

Σο legend ςτο τζλοσ τθσ φόρμασ επεξθγεί ακριβϊσ αυτά που προαναφζρκθκαν περί 
χρωμάτων και ςθμαςίασ τουσ. Επιπροςκζτωσ δίδει ςτο χριςτθ και ςυγκεντρωτικζσ 
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πλθροφορίεσ, όπωσ το ςυνολικό αρικμό Τποψθφίων, τον αρικμό των Τποψθφίων με 
Οριςτικοποιθμζνο Δελτίο και τον αρικμό των Τποψθφίων χωρίσ κανζνα δελτίο. 

 

Εικόνα 17: legend φόρμασ 

ε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ ανήκει ςτο 10%, θα πρζπει να δηλωθεί ςτη παροφςα 
φόρμα. το κελί που βλζπουμε ςτθν εικόνα που ακολουκεί, ο χριςτθσ βάηει το Κωδικό 
Εξετάςεων του υποψθφίου και εν ςυνεχεία πατά το εικονίδιο δεξιά. 

 

Εικόνα 18: Προςκικθ Τποψθφίου 10% 
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3.4 ΕΤΡΕΗ ΤΠΟΨΗΦΙΟΤ 

Για τθν διευκόλυνςθ τθσ αρμόδιασ αρχισ ςτθν εφρεςθ ενόσ υποψθφίου, θ προςφερόμενθ 
διεπαφι προςφζρει ςτο χριςτθ τθν δυνατότθτα ταξινόμθςθσ τθσ λίςτασ των υποψθφίων. Η 
ταξινόμθςθ αφορά το ςφνολο των πεδίων που παρουςιάηονται ςτθ φόρμα και για τθν 
εκτζλεςι τθσ, αρκεί ζνα κλικ (για αφξουςα ταξινόμθςθ) ι δφο κλικ (φκίνουςα ταξινόμθςθ) 
ςτο όνομα του πεδίου, όπωσ φαίνεται και ςτθν εικόνα θ οποία ακολουκεί. 

 

Εικόνα 19: Σαξινόμθςθ λίςτασ 

 

 

 

Πληροφορία 

Ομοίωσ με τα παραπάνω παράδειγμα ιςχφει και για το ςφνολο των 
πεδίων τθσ φόρμασ (επίκετο, όνομα, κλπ). 
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3.5 ΖΚΔΟΗ ΚΩΔΙΚΟΤ 

Με τθν εφρεςθ του Τποψθφίου που αιτείται δθμιουργία κωδικοφ (password) ϊςτε να προβεί 
ςε οριςτικοποίθςθ του Μθχανογραφικοφ του Δελτίου, ο χριςτθσ πατάει το εικονίδιο που 
βρίςκεται ςτθν δεξιά πλευρά του ονόματοσ του Τποψθφίου, όπωσ φαίνεται και ςτθν εικόνα θ 
οποία ακολουκεί.  

 

Εικόνα 20: Ζκδοςθ κωδικοφ 

το ςθμείο αυτό, παρατθροφμε πωσ διαφορετικό εικονίδιο εμφανίηεται για Τποψθφίουσ που 
ζχουν ιδθ προςζλκει και ζχουν παραλάβει κωδικό αςφαλείασ (δίνοντασ ςτον Τποψιφιο τθν 

δυνατότθτα να αλλάξουν το κωδικό) , από υποψθφίουσ που δεν ζχουν προςζλκει ακόμθ 

να ειςάγουν κωδικό αςφαλείασ . 

Σο παρακάτω παράκυρο ανοίγει, επιτρζποντασ ςτον υποψιφιο να δθλϊςει τον κωδικό 
αςφαλείασ που επικυμεί. Ο κωδικόσ κα πρζπει να ειςαχκεί δφο φορζσ για πικανά λάκθ κατά 
τθ διάρκεια τθσ πλθκτρολόγθςθσ.  

 

Εικόνα 21: Ειςαγωγι κωδικοφ 

Με το πάτθμα του κουμπιοφ  το ςφςτθμα προβαίνει ςτθν αποκικευςθ του 
κωδικοφ του Τποψθφίου και επιςτρζφει ςτθν λίςτα των Τποψθφίων. 

 

 

 

Προςοχή! 

Ο κωδικόσ που προκφπτει από τθν διαδικαςία που περιγράψαμε, είναι 

απαραίτητοσ για τθν οριςτικοποίθςθ του Μθχανογραφικοφ Δελτίου του 

Τποψθφίου, κακϊσ κα του ηθτθκεί, όταν  χρθςιμοποιιςει τθν ςυγκεκριμζνθ 

λειτουργία. 
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3.6 ΑΠΟΤΝΔΕΗ 

ε όλθ τθ διάρκεια τθσ παραπάνω διαδικαςίασ και ςε όλεσ τισ φόρμεσ, είναι διακζςιμο για το 
χριςτθ επιλογι Αποςφνδεςησ από το ςφςτθμα. Κατά τθν αποςφνδεςθ, θ διαδικαςία 
διακόπτεται και θ φόρμα με τθ λίςτα υποψθφίων κλείνει.  

 

Εικόνα 22: Αποςφνδεςθ εφαρμογισ 


