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Οδηγός Ηλεκτρονικής Αίτησης 
 

Στο εγχειρίδιο αυτό περιλαμβάνονται οδηγίες ηλεκτρονικής αίτησης υποψηφίου, για την  

διαδικασία πρόσληψης επικουρικού προσωπικού πλην ιατρών. 
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2. Αρχική Σελίδα Χρήστη 
 

Αρχικά ο χρήστης κατευθύνεται στην αρχική σελίδα της εφαρμογής. 

 

Εικόνα 1 Αρχική Σελίδα του χρήστη της εφαρμογής 

Βήματα: 

 Ο χρήστης αρχικά ενημερώνεται σχετικά με τις οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης 

o Οδηγίες – ΟΔΗΓΙΕΣ.PDF 

o Νόμος 4542-2018 – Νόμος 4542-2018-ΦΕΚ Α 95.PDF 

o Προσοντολόγιο – ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟ.PDF 

o Σύνολο Δομών – ΣΥΝΟΛΟ ΔΟΜΩΝ.XLSX 

o Κριτήρια Μοριοδότησης – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ.XLS 

o Κοινή Υπουργική Απόφαση – Κοινή Υπουργική Απόφαση.PDF 

o Υπεύθυνη Δήλωση_iii – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ_iii.DOCX 

o Υπεύθυνη Δήλωση_iv – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ_iv.DOCX 

o Οδηγίες Ηλεκτρονικής Αίτησης – EpikourikoiManual.PDF 

 Στη συνέχεια ο χρήστης ξεκινάει την διαδικασία υποβολής της αίτησής του με το 

κουμπί «ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ» ή το κουμπί «Σύνδεση» στο μενού, το οποίο 

χρειάζεται πιστοποίηση του χρήστη από το σύστημα δηλ. : 

o Εγγραφή με στοιχεία από GSIS (Taxis net)  

o Είσοδος με τα στοιχεία που έχουν επαληθευτεί από το GSIS (Taxis net)  
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3. Εγγραφή/Είσοδος Χρήστη 
 

Ο χρήστης για να συνδεθεί στο σύστημα πρέπει πρώτα να πιστοποιηθεί. Πρέπει πρώτα να 

κάνει σύνδεση μέσω Taxis πατώντας το κουμπί «Είσοδος με κωδικούς TaxisNet» (Βλέπε 

Εικόνα 3, Εικόνα 4). Εδώ ακολουθεί κάποια βήματα και στην συνέχεια εγγράφεται στο 

σύστημα με τα στοιχεία του GSIS. Με αυτά τα στοιχεία μπορεί να κάνει είσοδο στο 

σύστημα. (Βλέπε Εικόνα 4). 

 

Εικόνα 2 Οδηγός Εγγραφής στην εφαρμογή μέσω GSIS 

 

Εικόνα 3 Φόρμα Εισόδου στην εφαρμογή 
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4. Υποβολή Αίτησης Υποψηφίου 
 

Με την επιτυχή είσοδό του στο σύστημα ο χρήστης βλέπει την οθόνη των ηλεκτρονικών του 

αιτήσεων. 

 

Με το κουμπί «Νέα Αίτηση» αναδεύεται ένα παράθυρο προς δημιουργία αίτησης εάν ο 

χρήστης απαντήσει «ΝΑΙ» στην παρακάτω πρόταση. 

 

 

Αφού δημιουργηθεί η αίτηση εμφανίζεται στη λίστα με κατάσταση «Πρόχειρη» 
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Εικόνα 4 Αρχική Σελίδα Υποψηφίου μετά την επιτυχή είσοδό του στο σύστημα 

Στην παραπάνω εικόνα βλέπουμε τα εξής: 

 Πάνω δεξιά μπορεί ο χρήστης είτε να αλλάξει τον κωδικό του είτε να αποσυνδεθεί 

 Το μενού περιλαμβάνει τις εξής ενότητες: 

o Λίστα με της αιτήσεις 

o Τα Στοιχεία Μου 

o Επικοινωνία 

Εδώ ο χρήστης πρέπει πρώτα να ελέγξει τα στοιχεία του στην ενότητα «Τα Στοιχεία Μου», 

διότι αν είναι ελλιπή τότε βλέπει το μήνυμα  

 

και δεν μπορεί να δημιουργήσει μία καινούρια αίτηση. (Βλέπε Εικόνα 6) 

 

Εικόνα 5 Μήνυμα ελλιπή στοιχεία υποψηφίου στην λίστα με τις αιτήσεις 

Στην ενότητα «Τα Στοιχεία Μου» ο χρήστης καλείται να ελέγξει και να συμπληρώσει τυχόν 

ελλιπή στοιχεία (Προσωπικά Στοιχεία, Στοιχεία Επικοινωνίας) ( Βλέπε Εικόνα 6). Τα 
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υποχρεωτικά πεδία έχουν κόκκινο αστερίσκο στον τίτλο τους και μερικά από αυτά έχουν 

επιπλέον σχόλια επικύρωσης που εμφανίζονται όταν πατηθεί το κουμπί της «Υποβολής». 

(π.χ. βλέπε Εικόνα 7). Επίσης ο χρήστης καλείτε να επιλέξει «Συμφωνώ στην καταχώρηση 

των στοιχείων μου από την εφαρμογή» (GDPR) για να προχωρήσει η διαδικασία και για 

τους πολίτες ΕΕ ή τρίτων χωρών απαραίτητα πρέπει να επισυναφθεί το πιστοποιητικό 

γλωσσομάθειας στην καρτέλα των δικαιολογητικών της αίτησης. Αν όλα τα στοιχεία 

επικυρωθούν από την φόρμα τότε με το κουμπί της «Υποβολής» ο χρήστης βλέπει στην 

οθόνη του το παρακάτω μήνυμα από το οποίο καταλαβαίνει ότι η επεξεργασία των 

στοιχείων του ολοκληρώθηκε επιτυχώς.

 

 

Εικόνα 6 Οθόνη προβολής/ελέγχου/επεξεργασία στοιχείων χρήστη 

 

Εικόνα 7 Παράδειγμα επικύρωσης φόρμας των στοιχείων του χρήστη 

  



 

8 
 

 

Στην περίπτωση την οποία ο χρήστης αντιμετωπίσει πρόβλημα στην διαδικασία υποβολής 

της αίτησης μπορεί να επικοινωνήσει ηλεκτρονικά μέσω της επιλογής «Επικοινωνία» που 

βρίσκεται στο Μενού Επιλογών. Συμπληρώνει υποχρεωτικά : 

 Όνομα 

 Τηλέφωνο 

 Email 

 Μήνυμα 

 

Εικόνα 8 Φόρμα Επικοινωνίας με τον Διαχειριστή για τυχόν απορίες/διευκρινίσεις  

 

Γυρίζοντας πίσω στην Εικόνα 4 στην λίστα υπάρχει ήδη μία υπάρχων αίτηση. Για να 

δημιουργηθεί μία αίτηση πρέπει πρώτα ο χρήστης να πατήσει το κουμπί «ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ» 

πάνω δεξιά όπως αναφέρθηκε και παραπάνω. Σε αυτό το παράδειγμα της Εικόνας 4 δεν 

μπορεί να δημιουργήσει καινούρια, διότι υπάρχει ήδη μία αίτηση σε κατάσταση 

«Επεξεργασίας» όπως αναφέρει και το μήνυμα. Οπότε ο χρήστης πρέπει να ακυρώσει την 

υπάρχουσα και να δημιουργήσει άλλη. Αν ολοκληρώσει την αίτησή του και αλλάξει η 

κατάστασή της σε «Καταχωρημένη», δεν μπορεί  να δημιουργήσει καινούρια αίτηση, ούτε 

να επεξεργαστεί υπάρχουσα. 

Αναλυτικά οι ενέργειες του χρήστη από την Εικόνα 4: 

 Για να αναζητήσει αιτήσεις μέσα στην λίστα μπορεί να επιλέξει ημερομηνίες ή 

κατάσταση αίτησης και να πατήσει το κουμπί «ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ» 

 

 Βλέπει επίσης μία σειρά από κουμπιά τα οποία μεταφράζονται ως εξής: 

o 1 Προβολή Αίτησης 

o 2 Επεξεργασία Αίτησης  
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o 3 Ακύρωση Αίτησης 

Δημιουργία/Επεξεργασία Αίτησης 

Με το κουμπί της «ΝΕΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ» ή το κουμπί της «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ» ο χρήστης 

μεταφέρεται σε μία οθόνη με Καρτέλες: 

 Γενικά Στοιχεία  

 Υποχρεωτικά Προσόντα 

 Κριτήρια Μοριοδότησης 

 Επιλογή Κωδικών Θέσεων 

 Δικαιολογητικά    

(Βλέπε Εικόνα 9) 

Σε κάθε καρτέλα υπάρχουν τα κουμπιά στις παρακάτω εικόνες. 

 

«Προσωρινή Αποθήκευση»  Επικύρωση της φόρμας στην υπάρχων καρτέλα και 

αποθηκεύει προσωρινά τα στοιχεία κάθε καρτέλας ξεχωριστά αλλά δεν αλλάζει την 

κατάσταση της αίτησης. 

 «Οριστική Καταχώρηση»  Αποθηκεύει όλα τα στοιχεία της αίτησης από όλες τις 

καρτέλες εμφανίζοντας πρώτα το αναδυόμενο παράθυρο της παρακάτω εικόνας στο οποίο 

ο χρήστης επικυρώνει την ενέργειά του και «δηλώνει ότι τα στοιχεία είναι αληθή και έχει 

επισυνάψει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που απαιτούνται για να γίνει δεκτή η 

αίτησή του». Στην περίπτωση που υπάρχουν σφάλματα ο χρήστης θα δει μια λίστα σε 

αναδυόμενο παράθυρο από μηνύματα που θα τον βοηθήσουν να συμπληρώσει σωστά την 

αίτησή του για να μπορέσει να την οριστικοποιήσει. Ίδια παράθυρα μπορεί να δει ο 

χρήστης και σε κάθε ενότητα ξεχωριστά εφόσον υπάρχουν λάθη στη συμπλήρωση. 
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«Προηγούμενο», «Επόμενο»  Βοηθητικά κουμπιά για την πλοήγηση στις καρτέλες. Στο 

κουμπί «Επόμενο» γίνεται επίσης επικύρωση της φόρμας και προσωρινή αποθήκευση για 

να προχωρήσει ο χρήστης στο επόμενο βήμα. 

 

Εικόνα 9 Συμπλήρωση Αίτησης Υποψηφίου 

Γενικά Στοιχεία 

Πρώτη Καρτέλα – Γενικά Στοιχεία: Εδώ ο χρήστης καλείται να επιλέξει κατηγορία, κλάδο για 

να συνεχίσει στις υπόλοιπες καρτέλες. Σε περίπτωση που θέλει να αλλάξει τον κλάδο κατά 

την διάρκεια της συμπλήρωσης της αίτησης τότε διαγράφονται τα στοιχεία της 

προηγούμενης αίτησης και δημιουργείται νέα. 
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Υποχρεωτικά Προσόντα 

Εδώ ο χρήστης πάντα θα βλέπει τα προσόντα που είναι απαραίτητα για την δήλωση της 

αίτησής του. Όταν υπάρχει το σύμβολο (i) υπάρχει κάποια extra πληροφορία. Τα προσόντα 

τροποποιούνται ανάλογα με τον κλάδο. Στο κίτρινο box βλέπει πληροφορίες σχετικά με το 

τι πρέπει να συμπληρώσει αλλά και στο τι πρέπει να επιλέξει στα δικαιολογητικά.
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Κριτήρια Μοριοδότησης 

Προαιρετικά πεδία σε περίπτωση που ο χρήστης καλύπτει κάποιο από τα παρακάτω 

κριτήρια. Τα πεδία «Γενική Εμπειρία» και «Ειδική Προϋπηρεσία σε ΜΕΘ και ΤΕΠ» πρέπει 

να έχουν άθροισμα 60 μήνες. 

 

Επιλογή θέσεων 

 

Επιλογή θέσεων προσθέτοντας κάποια θέση πατώντας το κουμπί  πάνω στον πίνακα 

το οποίο αναδύει ένα παράθυρο της παρακάτω εικόνας στο οποίο ο χρήστης βλέπει τις 

ανάλογες θέσεις ανάλογα με κάποια κριτήρια. Εδώ μπορεί να αναζητήσει με βάση τον 

Κωδικό/Όνομα και ΥΠΕ Θέσης. Σε αυτό το σημείο, μπορεί να επιλέξει τουλάχιστον 1 θέση 

και μέγιστο αριθμό 6 θέσεων, οι οποίες είναι στην ίδια Υγειονομική Περιφέρεια. Σε 

περίπτωση που θέλει να τροποποιήσει την ΥΠΕ που επέλεξε, πρέπει πρώτα να αφαιρέσει 

τις επιλεγμένες θέσεις (όπως λέει και το μήνυμα προειδοποίησης). Είναι υποχρεωτικό να 

προσθέσει «Σειρά Προτίμησης» με νούμερα από το 1-6 χωρίς διπλότυπα και προαιρετικό 

να επιλέξει αν η θέση βρίσκεται στον τόπο διαμονής του στην κολόνα «Εντοπιότητα» (δεν 
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έχουν όλες οι θέσεις ελεύθερο αυτό το πεδίο – Βλέπε Δομές με Εντοπιότητα στο κεντρικό 

μενού).  Αφού τελειώσει με τις επιλογές του πατάει το κουμπί «Προσθήκη».  

  

 

Μετά την προσθήκη αν υπάρχει κάποιο σφάλμα εμφανίζεται ένα παράθυρο όπως στην 

παρακάτω εικόνα: 

 

Δικαιολογητικά 

Σαν τελικό στάδιο ο χρήστης επιλέγει από την λίστα κάποιο δικαιολογητικό και ανεβάζει 

ανάλογο αρχείο με περιορισμό 2ΜΒ. 

  Κουμπί προσθήκης 

  Κουμπί διαγραφής 

 Τελική αποθήκευση δικαιολογητικών  
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Με την επιτυχή κατάθεση της ηλεκτρονικής αίτησης, ο χρήστης θα λάβει απαντητικό 

ηλεκτρονικό μήνυμα (email) με τον αριθμό πρωτοκόλλου αίτησής του εφόσον έχει δηλώσει 

σωστά την ηλεκτρονική του διεύθυνση. Ο χρήστης μετά την «Οριστική Καταχώρηση» έχει 

τη δυνατότητα να προβάλει την αίτηση είτε να την ακυρώσει. 
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Προβολή Αίτησης 

Ο χρήστης για να προβάλει τα στοιχεία της αίτησης πατάει το κουμπί  πάνω στην γραμμή 

της λίστας. (Βλέπε παραπάνω εικόνα) 

Στην προβολή βλέπει: 

 Κατάσταση Αίτησης 

 Barcode Αίτησης 

 Στοιχεία Υποψηφίου 

 Βασικά Στοιχεία Αίτησης 

 Κριτήρια Μοριοδότησης 

 Υποχρεωτικά Προσόντα 

 Κωδικοί Θέσεων  

 Δικαιολογητικά 

 

Με το κουμπί «ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΕ PDF» εξάγει σε pdf την επίσημη Δήλωση του Υποψηφίου 

Με το κουμπί «ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ» γυρίζει πίσω στη λίστα με τις αιτήσεις του 
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Εικόνα 10 Προβολή της Αίτησης Υποψηφίου 
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5. Ακύρωση Αίτησης Υποψηφίου 
 

Ο χρήστης έχει την δυνατότητα ακύρωσης της αίτησής του, μέσω της οθόνης που 

απεικονίζει την λίστα με τις ηλεκτρονικές αιτήσεις του, πατώντας το εικονίδιο . Μετά 

την επιλογή του εικονιδίου ακύρωσης, εμφανίζεται η οθόνη ακύρωσης της αίτησης. Ο 

χρήστης μπορεί να επιλέξει «ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ»  «ΑΠΟΔΟΧΗ», εφόσον επιθυμεί να 

ακυρώσει την αίτησή του. Σε διαφορετική περίπτωση πατάει το κουμπί «ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ 

ΑΙΤΗΣΗ». 

 

 

 


