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ΔΝΔΡΓΔ ΠΡΟΚΛΗΔΙ
Η ελόηεηα ΔΝΔΡΓΔ ΠΡΟΚΛΗΔΙ πεξηιακβάλεη ηνλ θαηάινγν κε ηηο ελεξγέο πξνζθιήζεηο
εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ηνπ ΙΤΥΕ.
Καηάλογορ ενεπγών πποζκλήζευν (απσική ζελίδα)
Με ηελ είζνδό ζαο ζην ζύζηεκα ή επηιέγνληαο ηνλ ζύλδεζκν Καηάινγνο ελεξγώλ
πξνζθιήζεσλ ζηελ ελόηεηα ΔΝΔΡΓΔ ΠΡΟΚΛΗΔΙ κεηαθέξεζηε ζηελ αξρηθή ζειίδα ηνπ
ζπζηήκαηνο, όπνπ εκθαλίδνληαη όιεο νη ελεξγέο πξνζθιήζεηο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ηνπ
ΙΤΥΕ.
Γηα θάζε Πξόζθιεζε Εθδήισζεο Ελδηαθέξνληνο ζα βξείηε:
-

κία ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ εηδηθνηήησλ πνπ δεηνύληαη,

-

έλα ζύλδεζκν (link) πνπ νδεγεί ζην πιήξεο θείκελν ηεο πξόζθιεζεο θαη

-

έλα ζύλδεζκν γηα εθδήισζε ελδαθέξνληνο πνπ νδεγεί ζηε Φόξκα εθδήισζεο
ελδηαθέξνληνο (βι. Εθδήισζε Ελδηαθέξνληνο).
Πποϋπόθεζη γηα λα ππνβάιεηε πξόηαζε ζε θάπνηα από ηηο ελεξγέο πξνζθιήζεηο ηνπ ΙΤΥΕ είλαη λα
έρεηε πξαγκαηνπνηήζεη ηελ εγγπαθή (βι. Εγγξαθή) ζαο ζην ζύζηεκα.



Δκδήλυζη Δνδιαθέπονηορ

Γηα λα ππνβάιεηε πξόηαζε ζύλαςεο ζύκβαζεο κηζζώζεσο έξγνπ ζε κία ή πεξηζζόηεξεο από
ηηο ελεξγέο πξνζθιήζεηο ηνπ ΙΤΥΕ, βξίζθεηε ζηνλ Καηάινγν ελεξγώλ πξνζθιήζεσλ ηελ
πξόζθιεζε πνπ ζαο ελδηαθέξεη θαη επηιέγεηε ηνλ ζύλδεζκν (link) Εθδήισζε Ελδηαθέξνληνο
πνπ βξίζθεηαη θάησ από ηελ εηδηθόηεηα πνπ επηζπκείηε. Ο ζύλδεζκνο απηόο ζα ζαο νδεγήζεη
ζηε Φόξκα εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο.
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Η θόξκα απηή εκθαλίδεη δύν ιίζηεο κε ηα Απαιηούμενα Πποζόνηα/ηοισεία θαη ηα
Δπιθςμηηά Πποζόνηα/ηοισεία αληίζηνηρα πνπ δεηάεη ε ζπγθεθξηκέλε πξόζθιεζε εηδηθόηεηα. Δίπια ζε θάζε έλα από ηα πξνζόληα απηά ππάξρνπλ δύν ζύλδεζκνη, Επηινγή
δηθαηνινγεηηθώλ θαη Εηζαγσγή ζρνιίνπ:
-

Δπιλογή δικαιολογηηικών

Αλνίγεη παξάζπξν πνπ εκθαλίδεη ζε ιίζηα ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ έρεηε θαηαρσξήζεη ζην
ζύζηεκα (βι. Τα Δηθαηνινγεηηθά κνπ). Από ηε ιίζηα απηή επηιέγεηε, ηηθάξνληαο ην αληίζηνηρν
checkbox ζηε ζηήιε ΕΠΙΛΟΓΗ, ΜΟΝΟ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ηαηξηάδνπλ - αληηζηνηρνύλ ζην
ζπγθεθξηκέλν πξνζόλ θάζε θνξά.
Γηα παξάδεηγκα, αλ έλα από ηα πξνζόληα πνπ δεηάεη ε πξόζθιεζε είλαη Καιή γλώζε Αγγιηθήο,
ηόηε από ηα δηθαηνινγεηηθά ζαο ζα πξέπεη λα επηιέμεηε ζε απηό ην πξνζόλ ΜΟΝΟ ην πηπρίν
ησλ Αγγιηθώλ ζαο.

Αθνύ επηιέμεηε ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αληηζηνηρνύλ ζην ζπγθεθξηκέλν πξνζόλ παηάηε ην
θνπκπί Πξνζζήθε ζην ηέινο ηνπ παξαζύξνπ θαη επηζηξέθεηε ζηε Φόξκα εθδήισζεο
ελδηαθέξνληνο.
Σηε θόξκα ηώξα δίπια ζην ζπγθεθξηκέλν πξνζόλ εκθαλίδεηαη ην/α δηθαηνινγεηηθό/ά πνπ
επηιέμαηε θαη θάησ από ην θαζέλα εκθαλίδεηαη ε επηινγή Καζαξηζκόο, ώζηε ζε πεξίπησζε
πνπ έγηλε ιάζνο, λα κπνξείηε λα ην δηαγξάςεηε.
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-

Διζαγυγή ζσολίος

Αλ γηα θάπνην ιόγν δελ έρεηε ην δηθαηνινγεηηθό πνπ ρξεηάδεηαη ζε θάπνην πξνζόλ, ζαο δίλεηαη
ε δπλαηόηεηα, αληί γηα επηινγή δηθαηνινγεηηθνύ, λα εηζάγεηε θάπνην ζρόιην πνπ λα
ηεθκεξηώλεη γηαηί δελ έρεηε ην ζπγθεθξηκέλν δηθαηνινγεηηθό.
Γηα παξάδεηγκα, αλ ε πξόζθιεζε δεηάεη πηπρηνύρν θαη εζείο δελ έρεηε αθόκα ην πηπρίν ζαο,
αιιά ζα ην πάξεηε ζε δύν κήλεο, κπνξείηε λα εηζάγεηε ζρόιην πνπ λα εμεγεί όηη έρεηε
νινθιεξώζεη ηηο ζπνπδέο ζαο θαη ζα πξνζθνκίζεηε ην πηπρίν ζαο κόιηο ην παξαιάβεηε.
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Επαλαιακβάλεηε ηε δηαδηθαζία γηα όια ηα πξνζόληα πνπ απαηηεί ε πξόζθιεζε θαη αθνύ
ζπκπιεξώζεηε πιήξσο ηε Φόξκα εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο, επηιέγεηε Υπνβνιή θαη
εκθαλίδεηαη ην παξαθάησ κήλπκα.

Παηώληαο ην θνπκπί Καηάινγνο Αηηήζεσλ ζα κεηαθεξζείηε ζηε ζειίδα Οη Αηηήζεηο κνπ /
Καηάλογορ ηυν αιηήζευν (βι. Οη Αηηήζεηο κνπ), όπνπ κπνξείηε λα δείηε ηε ιίζηα κε ηηο
αηηήζεηο πνπ έρεηε ήδε ππνβάιεη ζην ζύζηεκα.

Πποϋπόθεζη γηα λα ππνβάιεηε πξόηαζε ζύλαςεο ζύκβαζεο κηζζώζεσο έξγνπ ζε θάπνηα
από ηηο ελεξγέο πξνζθιήζεηο ηνπ ΙΤΥΕ είλαη λα έρεηε ειζάγει ηα δικαιολογηηικά (βι.
Πξνζζήθε δηθαηνινγεηηθώλ) ζαο ζην ζύζηεκα.

ΥΡΗΣΗ (Δγγπαθή)
Η ελόηεηα ΥΡΗΣΗ πεξηιακβάλεη όιεο ηηο ελέξγεηεο πνπ αθνξνύλ ηνλ ρξήζηε ν νπνίνο
ζέιεη λα ππνβάιεη πξόηαζε ζύλαςεο ζύκβαζεο κηζζώζεσο έξγνπ ζε θάπνηα ελεξγή
πξόζθιεζε ηνπ ΙΤΥΕ. Πξνϋπόζεζε γηα λα εκθαληζηνύλ νη επηινγέο ελεξγεηώλ ηνπ ρξήζηε
ζηελ ελόηεηα απηή είλαη λα θάλεη πξώηα εγγξαθή ζην ζύζηεκα.
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Δγγπαθή
Γηα λα θάλεηε ηελ εγγξαθή ζαο ζην ζύζηεκα θαη λα ην ρξεζηκνπνηείηε πιένλ σο ρξήζηεο
επηιέγεηε από ηελ ελόηεηα ΥΡΗΣΗ ηελ Εγγξαθή. Η επηινγή απηή ζαο νδεγεί ζηε Φόξκα
εγγξαθήο ρξήζηε, ζηελ νπνία ζπκπιεξώλεηε ηα πξνζσπηθά ζαο ζηνηρεία.
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-

Σε πεξίπησζε πνπ ζην πεδίν Επαγγεικαηηθή Ιδηόηεηα επηιέμεηε Δεκόζηνο Υπάιιεινο

Ελ ελεξγεία, ζα αλνίμεη έλα επηπιένλ πεδίν κε ηίηιν Υπεξεζία πνπ ππεξεηεί. Σην πεδίν
απηό αλαθέξεηε ηελ Υπεξεζία ζηελ νπνία αλήθεηε.

-

Σε πεξίπησζε πνπ έρεηε παξαιείςεη λα ζπκπιεξώζεηε θάπνην από ηα ππνρξεσηηθά
πεδία ηεο θόξκαο (ηίηινο πεδίνπ*) ζα εκθαληζηεί ην κήλπκα Τν πεδίν είλαη
ππνρξεσηηθό δίπια ζην ελ ιόγν πεδίν θαη ζα πξέπεη λα ην ζπκπιεξώζεηε γηα λα
πξνρσξήζεηε ζηελ Καηαρώξηζε.

Αθνύ ζπκπιεξώζεηε όια ηα πεδία, παηάηε Καηαρώξηζε. Αλ είλαη όια ζσζηά ζα εκθαληζηεί ην
παξαθάησ κήλπκα θαη ζα ιάβεηε έλα e-mail κε ηα πξνζσπηθά ζαο ζηνηρεία.

Tip: Με ηο όνομα σπήζηη πος θαίνεηαι ζηο παπαπάνυ μήνςμα και ηον κυδικό πος δώζαηε καηά ηην
εγγπαθή ζαρ θα ζςνδέεζηε (log in) ζηο ζύζηημα.

Παηώληαο ην θνπκπί Επηζηξνθή θάησ από ην κήλπκα κεηαθέξεζηε ζηε ζειίδα Είζνδνο ζην
Σύζηεκα, όπνπ κπνξείηε λα εηζάγεηε ην όλνκα ρξήζηε θαη ηνλ θσδηθό ζαο γηα ζπλδεζείηε ζην
ζύζηεκα.

ΥΡΗΣΗ (ςνδεδεμένορ ζηο ζύζηημα)
Οη επηινγέο ελεξγεηώλ ηνπ ρξήζηε εκθαλίδνληαη κόλν εθόζνλ ν ρξήζηεο έρεη νινθιεξώζεη
ηελ εγγξαθή ηνπ ζην ζύζηεκα θαη είλαη ζπλδεδεκέλνο ζε απηό (βι. ΕΙΣΟΔΟΣ (ζύλδεζε ζην ζύζηεκα
– log in)).

Δπεξεπγαζία ζηοισείυν
Γηα λα θάλεηε αιιαγέο / δηνξζώζεηο ζηα πξνζσπηθά ζαο ζηνηρεία, επηιέγεηε ηελ Επεμεξγαζία
ζηνηρείσλ από ηελ ελόηεηα ΥΡΗΣΗ. Σηελ νζόλε ζα εκθαληζηεί ε Φόξκα επεμεξγαζίαο
ζηνηρείσλ, ζηελ νπνία κπνξείηε λα αιιάμεηε θάπνην/α από ηα πξνζσπηθά ζηνηρεία πνπ δώζαηε
θαηά ηελ εγγξαθή ζαο ζην ζύζηεκα.
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-

Σε πεξίπησζε πνπ ζέιεηε λα αιιάμεηε ηνλ θσδηθό πξόζβαζήο ζαο ζην ζύζηεκα, ζα
πξέπεη λα ηηθάξεηε ην checkbox Αιιαγή θσδηθνύ πξόζβαζεο.

Όηαλ έρεηε θάλεη όιεο ηηο αιιαγέο πνπ ρξεηάδεηαη, παηήζηε ην θνπκπί Τξνπνπνίεζε θαη ζα
εκθαληζηεί ην παξαθάησ κήλπκα.

Παηώληαο ην θνπκπί Επηζηξνθή επηζηξέθεηε ζηε Φόξκα επεμεξγαζίαο ζηνηρείσλ.

Πποζθήκη δικαιολογηηικών
Γηα λα ππνβάιεηε πξνηάζεηο ειεθηξνληθά, ζα πξέπεη εθηόο από ηελ εγγξαθή ζαο ζην ζύζηεκα
λα θαηαρσξήζεηε θαη ηα δηθαηνινγεηηθά ζαο. Επηιέγνληαο Πξνζζήθε δηθαηνινγεηηθώλ από ηελ
ελόηεηα ΥΡΗΣΗ αλνίγεη ε Φόξκα Πξνζζήθεο Δηθαηνινγεηηθώλ. Από ην βειάθη δίπια ζην
πεδίν Είδνο Δηθαηνινγεηηθνπ* αλνίγεη κηα ιίζηα επηινγώλ θαη δηαιέγεηε ην δηθαηνινγεηηθό πνπ
ζέιεηε λα θαηαρσξήζεηε θάζε θνξά. Αλ γηα παξάδεηγκα ζέιεηε λα θαηαρσξήζεηε ην
κεηαπηπρηαθό ζαο, δηαιέγεηε από ηε ιίζηα ηελ επηινγή ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ.
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Μόιηο επηιέμεηε ην δηθαηνινγεηηθό, αλνίγεη κηα θόξκα πνπ ζαο δεηάεη λα ζπκπιεξώζεηε
θάπνηα

ζηνηρεία

ζρεηηθά κε ην ζπγθεθξηκέλν δηθαηνινγεηηθό. Σην παξάδεηγκα ηνπ

ΜΕΤΑΠΤΥΦΙΑΚΟΥ, ε ζρεηηθή θόξκα δεηάεη λα ζπκπιεξώζεηε ηα παξαθάησ:

ΠΡΟΟΥΗ! Γηα λα νινθιεξσζεί ε θαηαρώξηζε ζην ζύζηεκα είλαη ΤΠΟΥΡΔΧΣΙΚΟ λα ζπκπιεξώζεηε όια ηα πεδία
θαη λα ανεβάζεηε (upload) ζκαναπιζμένο ανηίγπαθο ηνπ δηθαηνινγεηηθνύ, απνζεθεπκέλν ζε κία από ηηο
επηηξεπηέο κνξθέο ηύπσλ αξρείνπ πνπ αλαθέξνληαη ζηε θόξκα. Δηαθνξεηηθά, ζα εκθαληζηεί κήλπκα πνπ ζα ζαο
εηδνπνηεί γηα ην ηη πξέπεη λα ζπκπιεξώζεηε αθόκα, ώζηε λα νινθιεξσζεί ε θαηαρώξηζε.

Αθνύ έρεηε ζπκπιεξώζεη όια ηα πεδία, παηάηε ην θνπκπί Καηαρώξηζε θαη αλ είλαη όια
εληάμεη ζα εκθαληζηεί ην κήλπκα:

Παηώληαο ην θνπκπί Πξνζζήθε Νένπ Δηθαηνινγεηηθνύ πνπ εκθαλίδεηαη θάησ από ην κήλπκα
επηζηξέθεηε ζηε Φόξκα Πξνζζήθεο Δηθαηνινγεηηθώλ γηα λα θαηαρσξήζεηε ην επόκελν.
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Σα Γικαιολογηηικά μος
Επηιέγνληαο Δηθαηνινγεηηθά από ηελ ελόηεηα ΥΡΗΣΗ κπαίλεηε ζηε ζειίδα Πποβολή
Γικαιολογηηικών, όπνπ ζα βξείηε ιίζηα κε όια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ έρεηε ήδε
θαηαρσξήζεη ζην ζύζηεκα.

ημείυζη: Αλ θάπνην δηθαηνινγεηηθό δελ ππάξρεη ζε απηή ηε ιίζηα, ζεκαίλεη όηη ΓΔΝ έρεη θαηαρσξεζεί!
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Μπνξείηε λα ηζεθάξεηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ έρεηε δώζεη γηα θαζέλα από απηά θαη λα ειέγμεηε
πνηα δηθαηνινγεηηθά ζαο ιείπνπλ ή λα δηαγξάςεηε απηά πνπ δε ρξεηάδεζηε.
Σε πεξίπησζε πνπ έρεηε ρξεζηκνπνηήζεη θάπνην δηθαηνινγεηηθό γηα ηελ ππνβνιή πξόηαζεο
ζύλαςεο ζύκβαζεο κηζζώζεσο έξγνπ ζε θάπνηα από ηηο ελεξγέο πξνζθιήζεηο ηνπ ΙΤΥΕ, ην
δηθαηνινγεηηθό απηό ΓΔΝ κπνξείηε λα ην δηαγξάςεηε από ην ζύζηεκα!

Οι Αιηήζειρ μος
Επηιέγνληαο Οη Αηηήζεηο κνπ από ηελ ελόηεηα ΥΡΗΣΗ κπαίλεηε ζηε ζειίδα Καηάλογορ
ηυν αιηήζευν, όπνπ εκθαλίδνληαη ζε ιίζηα όιεο νη αηηήζεηο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο πνπ
έρεηε ππνβάιεη ζην ζύζηεκα.
Από απηή ηε ιίζηα κπνξείηε λα ειέγμεηε πνηεο αηηήζεηο έρεηε ήδε πξαγκαηνπνηήζεη θαη
επηπιένλ κπνξείηε λα επεμεξγαζηείηε, λα δηαγξάςεηε θαη λα πξνβάιεηε όπνηα από ηηο αηηήζεηο
ζέιεηε, επηιέγνληαο ην αληίζηνηρν εηθνλίδην ελέξγεηαο από ην ηειεπηαίν θνπηάθη ζηε γξακκή
ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξόζθιεζεο.

ημείυζη: Αλ θάπνηα από ηηο αηηήζεηο ζαο δελ ππάξρεη ζε απηή ηε ιίζηα, ζεκαίλεη όηη ΔΕΝ έρεη ππνβιεζεί ζην
ζύζηεκα θαη ζα πξέπεη λα επαλαιάβεηε ηε δηαδηθαζία ππνβνιήο!

Μπνξείηε λα επεμεξγαζηείηε ηηο αηηήζεηο / πξνηάζεηο ζύλαςεο ζύκβαζεο κηζζώζεσο έξγνπ
πνπ έρεηε ππνβάιεη ζην ζύζηεκα μέσπι ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο
πξνηάζεσλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξόζθιεζεο. Μόιηο ιήμεη ε πξνζεζκία ππνβνιήο απηνκάησο
ην ζύζηεκα θιεηδώλεη ηελ αίηεζή ζαο θαη ζεσξείηαη πιένλ οπιζηική ςποβολή.
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ΔΙΟΓΟ (ζύνδεζη ζηο ζύζηημα – log in)

Γηα λα ζπλδεζείηε ζην ζύζηεκα ζπκπιεξώζηε ηα πεδία Όλνκα Φξήζηε (= ην όλνκα ρξήζηε
πνπ ζαο δίλεη ην ζύζηεκα κόιηο νινθιεξσζεί ε εγγξαθή ζαο) θαη Κσδηθόο (= ν θσδηθόο πνπ
δώζαηε θαηά ηελ εγγξαθή ζαο), πνπ βξίζθνληαη ζηελ ελόηεηα ΔΙΟΓΟ θαη παηήζηε ην
θνπκπί Σύλδεζε.
Αλ ζέιεηε ην ζύζηεκα λα απνζεθεύζεη ηα ζηνηρεία εηζόδνπ ζαο, ζα πξέπεη λα ηηθάξεηε ην
checkbox Απνζήθεπζε ζηνηρείσλ πξηλ παηήζεηε ην θνπκπί Σύλδεζε.
Γηα ηελ Έμνδό ζαο από ην ζύζηεκα επηιέμηε Έμνδνο.

Σε πεξίπησζε πνπ ην όλνκα ρξήζηε ή ν θσδηθόο πξόζβαζεο πνπ δώζαηε είλαη ιάζνο ζα
εκθαληζηεί ζην πάλσ κέξνο ηεο ζειίδαο ην κήλπκα Τν όλνκα ρξήζηε θαη ν θσδηθόο
πξόζβαζεο δελ ηαηξηάδνπλ.


Ξεσάζαηε ηον κυδικό ζαρ?



Ξεσάζαηε ηο όνομα σπήζηη?

Αλ δελ ζπκάζηε θάπνην από ηα δύν θξηηήξηα εηζόδνπ ζην ζύζηεκα, κπνξείηε λα ην βξείηε
εύθνια, θιηθάξνληαο ηελ αληίζηνηρε επηινγή Ξεράζαηε ηνλ θσδηθό ζαο? ή Ξεράζαηε ην όλνκα
ρξήζηε? από ηελ ελόηεηα ΔΙΟΓΟ. Η δηαδηθαζία αλάθηεζεο ηνπ θσδηθνύ ή ηνπ νλόκαηνο
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ρξήζηε είλαη απιή. Αξρηθά ζα ζαο δεηεζεί λα εηζάγεηε ην e-mail ζαο θαη λα παηήζεηε
Υπνβνιή.
Αν έσεηε ξεσάζει ηο όνομα σπήζηη, ζα ζαο ζηαιεί έλα e-mail κε ην όλνκα θαη ζα κπνξείηε
λα πξνρσξήζεηε ζηε ζύλδεζή ζαο ζην ζύζηεκα.
Αν έσεηε ξεσάζει ηον κυδικό ζαρ, ζα ιάβεηε έλα e-mail κε θάπνηεο νδεγίεο, έλα ζύλδεζκν
(link) θαη κηα ζπκβνινζεηξά. Αλνίγνληαο ην link ζα ζαο δεηεζεί λα εηζάγεηε ηε ζπκβνινζεηξά
θαη λα παηήζεηε Υπνβνιή.

Σηε ζπλέρεηα, ζα ζαο δεηεζεί λα δώζεηε έλαλ θαηλνύξγην θσδηθό θαη από εθεί θαη πέξα ζα
κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηείηε απηόλ γηα ηελ πξόζβαζή ζαο ζην ζύζηεκα.
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