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1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Η μορφή της υπηρεσίας είναι σπονδυλωτή. Αποτελείται από συνεχόμενες

οθόνες εννοιολογικά συνδεδεμένες. Η μετακίνηση ανάμεσα στις οθόνες

γίνεται με τα κουμπιά:

για να μετακινηθείτε στην επόμενη οθόνη. Πριν μετακινηθείτε εκτελούνται

όλοι οι λογικοί έλεγχοι της οθόνης και εμφανίζονται σε περίπτωση λάθους τα

αντίστοιχα μηνύματα.

 

Για να

μετακινηθείτε

στην

προηγούμενη

οθόνη.

 

Η πλειοψηφία

των πεδίων της

Ψηφιακής

Υπηρεσίας είναι

υποχρεωτικά.

Στην περίπτωση
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Σε διάφορα σημεία της αίτησης απαιτείται η επισύναψη αποδεικτικών

στοιχείων. Ο μορφότυπος των αρχείων δεν είναι συγκεκριμένος, υπάρχει

όμως όριο ως προς το μέγεθος των αρχείων (5Mb). Για να γίνει η επισύναψη

του αποδεικτικού στοιχείου, πρέπει να πατήσετε στο κουμπί

για να ανοίξει το παράθυρο διαλόγου αναζήτησης του κατάλληλου εγγράφου.

Συνιστάται η ονομασία του εγγράφου να είναι σχετική με το περιεχόμενο του.

Στα πεδία της Ψηφιακής Αίτησης που υποστηρίζονται από λίστες, επιλέγετε

από τα δεδομένα της λίστας, πατώντας το δεξί βελάκι ή πληκτρολογείτε τα

πρώτα γράμματα της εγγραφής που σας ενδιαφέρει για να μειωθούν οι

διαθέσιμες επιλογές σας.

2. ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Για την είσοδό σας στην Ψηφιακή Υπηρεσία, θα πρέπει να καταχωρήσετε τους

προσωπικούς σας κωδικούς taxisnet, επιλέγοντας το πεδίο "Είσοδος στην

Υπηρεσία".

που είναι

προαιρετικά

υπάρχει σχετική

ένδειξη.



Εισαγωγική Οθόνη της Ψηφιακής Υπηρεσίας «Αίτηση για πρόσληψη στις

υπηρεσίες του Δ.ΥΠ.Α. - Βρεφονηπιακοί Σταθμοί με Σύμβαση Ορισμένου

Χρόνου»

3. ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

Αφού

συμπληρώσετε

τους κωδικούς

σας, πατάτε την

επιλογή

"Σύνδεση"

 

και στην

συνέχεια πατάτε

το "Αποστολή".

 

Εάν δώσετε τα

στοιχεία

εισόδου στο

TaxisNet το

σύστημα θα σας

επιστρέψει τα

στοιχεία σας για

οπτική

επιβεβαίωση.

Πατώντας

"Επιβεβαίωση"

μεταφέρεστε

στην Εφαρμογή.

.



Στην Αρχική Σελίδα μπορείτε να:

• ενημερωθείτε για την περίοδο υποβολής της αίτησης

• Να δείτε την ιστορικότητα και το status των αιτήσεων που έχετε υποβάλλει

(Προσωρινά Αποθηκευμένη, Οριστικοποιημένη, Ακυρωμένη).

Εάν μια αίτηση δεν είναι οριστικά αποθηκευμένη, μπορείτε πατώντας το

πλήκτρο "Επεξεργασία" να επεξεργαστείτε τα στοιχεία της αίτησης.

Πατώντας το πλήκτρο "Διαγραφή" μπορείτε να διαγράψετε μια προσωρινά

αποθηκευμένη αίτηση.

Στην περίπτωση της Διαγραφής, θα σας εμφανιστεί το παρακάτω μήνυμα.

Επιλέξτε "Ναι" για να ολοκληρώσετε την ενέργεια.

• Να υποβάλετε νέα αίτηση πατώντας το πλήκτρο

Στις οριστικοποιημένες αιτήσεις, η μόνη δυνατότητα που έχετε είναι να

προχωρήσετε στην εκτύπωσή της.



4. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΝΕΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Για την καταχώρηση νέας αίτηση θα πρέπει από την Αρχική Σελίδα να

πατήσετε την σχετική επιλογή. Στην συνέχεια θα χρειαστεί να ακολουθήσετε

8 βήματα, όπως περιγράφονται παρακάτω.

Πριν ξεκινήσετε

Αρχικά πρέπει να επιλέξετε τον κλάδο που σας ενδιαφέρει.

Στην συνέχεια, επιλέγετε τον βρεφονηπιακό σταθμό της προτίμησής σας

καθώς και την αντίστοιχη σειρά προτίμησης. Μπορείτε να επιλέξετε

παραπάνω από έναν βρεφονηπιακό σταθμό.

Τώρα είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε τα βήματα για την καταχώρηση της

αίτησής σας.



ΒΗΜΑ 1

Στην Οθόνη αυτή καταχωρούνται τα προσωπικά σας στοιχεία.

• ΑΦΜ

• Όνομα και Επώνυμο Αιτούντος

• Όνομα Πατέρα

ενημερώνονται με τις τιμές που έχει επιστρέψει το TaxisNet. Τα πεδία αυτά

δεν μπορούν να τροποποιηθούν.

Στην συνέχεια συμπληρώνεται την ιθαγένειά σας, όπως βλέπετε στις δύο

παρακάτω οθόνες.



ΒΗΜΑ 2

Στην σελίδα αυτή καταχωρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας σας.



ΒΗΜΑ 3

Συνεχίζετε επιλέγοντας από τα παρακάτω Βαθμολογούμενα Κριτήρια.



Στην περίπτωση που ανήκετε σε κάποια/ες από τις πρώτες κατηγορίες, αφού

απαντήσετε ΝΑΙ, στην συνέχεια θα πρέπει να επισυνάπτετε και τα ανάλογα

αποδεικτικά έγγραφα.

Ομοίως, σε περίπτωση αναπηρίας, επισυνάπτονται τα αποδεικτικά έγγραφα.

ΒΗΜΑ 4



Στην οθόνη αυτή καταχωρίζονται οι γραμματικές γνώσεις του υποψηφίου.

Στην περίπτωση που πρόκειται για ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων οι φόρμες που

πρέπει να συμπληρώσετε έχουν ως εξής:

Στην περίπτωση που έχετε επιλέξει ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων - Παιδοκόμων,

οι πληροφορίες που καλείστε να συμπληρώσετε είναι οι εξής:



Αν έχετε επικουρία, τότε έχετε τις εξής επιλογές:

Α Επικουρία

Β Επικουρία



Γ Επικουρία

ΒΗΜΑ 5

Στην οθόνη αυτή, επιλέγετε την όποια επαγγελματική εμπειρία έχετε. Αφού

συμπληρώσετε τα απαιτούμενα πεδία, πατάτε το Καταχώρηση".



Αν έχετε κάνει κάποιο λάθος στην καταχώρηση, μπορείτε να την

τροποποιήσετε, επιλέγοντας την αντίστοιχη λειτουργία, είτε να την

διαγράψετε πατώντας το "Διαγραφή".

ΒΗΜΑ 6

Για να ολοκληρωθεί η καταχώρηση της αίτησης, ο υποψήφιος πρέπει να:

i. Συμφωνήσει με το περιεχόμενο της Υπεύθυνης Δήλωσης

ii. Συναινέσει για την χρήση των προσωπικών του δεδομένων.



ΒΗΜΑ 7



Σε αυτό το βήμα, θα πρέπει να κατεβάσετε το έντυπο της αίτησης, πατώντας

το κουμπί Λήψη Έντυπου. Στην συνέχεια πρέπει να εκτυπώσετε το έντυπο και

να το υπογράψτε. Και, τέλος, αφού σκανάρετε το έντυπο, το επισυνάπτετε,

πατώντας το κουμπί Αναζήτηση εγγράφου.

ΒΗΜΑ 8

Αποτελεί το τελευταίο βήμα της καταχώρησης της αίτησης. Ο υποψήφιος

αφού μελετήσει την προεκτύπωση της αίτησης, έχει την δυνατότητα :

i. Να αποθηκεύσει προσωρινά την αίτησή του ώστε να έχει τη δυνατότητα να

επανέλθει σε αυτήν, επιλέγοντας Αποθήκευση. ΠΡΟΣΟΧΗ, η αίτηση δεν έχει

διαβιβαστεί στον Δ.ΥΠ.Α. και όσο είναι σε κατάσταση προσωρινής

αποθήκευσης δεν μπαίνει σε διαδικασία μοριοδότησης. Αν το περιθώριο

υποβολής αιτήσεων λήξει ο υποψήφιος δεν θα μπορεί να την αποθηκεύσει

οριστικά.

ii. Να αποθηκεύσει οριστικά την αίτησή του. Επιλέγοντας Υποβολή η αίτηση

διαβιβάζεται στον Δ.ΥΠ.Α. και ο υποψήφιος δεν έχει τη δυνατότητα

τροποποίησης της.



Επίσης, στην αρχή της σελίδας σας εμφανίζεται η επιλογή Εκτύπωση

Εντύπου ΣΟΧ, όπου πατώντας το ανοίγει με αρχείο pdf η αίτησή σας στο

format του ΑΣΕΠ.





Αφού υποβάλετε την αίτησή σας, σας εμφανίζεται ο κωδικός της αίτησης,

καθώς και το σύνολο των πληροφοριών της αίτησης, όπως στην

προεπισκόπηση. Επιπλέον, έχετε τρεις δυνατότητες: 1. να εκτυπώσετε την

αίτηση, 2. να την ακυρώσετε για να σταματήσει να έχει ισχύ και 3. να

επιστρέψετε στην αρχική σελίδα
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