ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΓΟΡΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΚΛΙΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ»
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
«ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ+ (ΔΡΑ.Σ.Ε.+)»
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΕΚΤ26-22)
ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
 Όλοι οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να υποβάλουν την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ, μέσω

της ιστοσελίδας της Αναθέτουσας Αρχής (www.moec.gov.cy), συμπληρώνοντας πληροφορίες στη σχετική
Πλατφόρμα Υποβολής Αίτησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που είναι αναρτημένη στην ηλεκτρονική διεύθυνση
του Υ.Π.Α.Ν.: https://eservices.moec.gov.cy/AgoraYpiresion
 Η υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε οποιοδήποτε Διαγωνισμό/Πρόγραμμα γίνεται σε

ΤΡΙΑ ΣΤΑΔΙΑ:
ΣΤΑΔΙΟ 1: ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ (σελ. 2 οδηγού)

ΣΤΑΔΙΟ 2: ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (ΠΡΟΦΙΛ - σελ. 3 - 7 οδηγού)

 Το ΠΡΟΦΙΛ σας με τα προσωπικά σας στοιχεία και προσόντα συμπληρώνεται ΜΙΑ ΦΟΡΑ και είναι ΚΟΙΝΟ

για όλους τους Διαγωνισμούς/Προγράμματα και συνδέεται με ΟΛΕΣ τις αιτήσεις εκδήλωσης
ενδιαφέροντος που προτίθεστε να υποβάλετε για τον κάθε Διαγωνισμό/Πρόγραμμα.
 Επομένως είναι σημαντικό να ΜΕΛΕΤΗΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, να υποβάλετε αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και να συμπληρώσετε από την αρχή σωστά όλα σας τα στοιχεία, ΠΡΙΝ προχωρήσετε σε υποβολή οποιασδήποτε ηλεκτρονικής αίτησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος.
 Αφού καταχωρίσετε σωστά και αποθηκεύσετε τα προσωπικά σας στοιχεία και προσόντα, θα πρέπει στη

συνέχεια να προχωρήσετε στη συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον
 Διαγωνισμό ΕΚΤ 26/22.

ΣΤΑΔΙΟ 3: ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
(σελ. 8-16 οδηγού)
 Η πλατφόρμα παραμένει ενεργή για διάστημα 30 λεπτών και χρειάζεται ανανέωση χρόνου για να μην χαθούν

τα στοιχεία σας, σε περίπτωση που δεν προλάβατε να τα αποθηκεύσετε.
ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ Η ΤΕΛΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΘΑ
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΤΥΠΩΘΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΚΙΒΩΤΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΑΖΙ ΜΕ
ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ/ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ.

ΔΡΑ.Σ.Ε.+ (EKT26-22)
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ΣΤΑΔΙΟ 1: ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΏΤΗ ΣΑΣ ΕΙΣΟΔΟ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ, θα πρέπει να προχωρήσετε με ΕΓΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΤΗ
και ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ. Αυτή η διαδικασία γίνεται ΜΙΑ ΜΟΝΟ ΦΟΡΑ και ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΟΛΑ
ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.

Κάντε κλικ ΕΔΏ κατά την πρώτη σας είσοδο για να εγγραφείτε
και να δημιουργήσετε λογαριασμό.

Κατά τη διαδικασία αυτή, θα πρέπει οπωσδήποτε να δηλώσετε ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ (EMAIL) τον οποίο να παρακολουθείτε. Θα σας σταλεί επιβεβαιωτικό ηλεκτρονικό
μήνυμα για ενεργοποίηση του λογαριασμού σας. Χωρίς να επιβεβαιωθεί το email δεν μπορείτε
να προχωρήσετε σε υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Πληκτρολογήστε στα πλαίσια Ηλ. Διεύθυνση (email) και
Επαλήθευση τον ίδιο λογαριασμό email.

Πληκτρολογήστε στα πλαίσια Κωδικός
Πρόσβασης και Επαλήθευση τον μυστικό
κωδικό πρόσβασης που θέλετε να
χρησιμοποιείτε, ακολουθώντας τους
κανόνες που εμφανίζονται.

Αφού καταγράψετε τον Κωδικό Πρόσβασης,
κάντε κλικ στο Δημιουργία Χρήστη.

ΔΡΑ.Σ.Ε.+ (EKT26-22)
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ΣΤΑΔΙΟ 2: ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (ΠΡΟΦΙΛ)
Υπενθυμίζεται ότι θα πρέπει να καταχωρίσετε ΟΛΑ τα προσωπικά σας στοιχεία και προσόντα που
περιλαμβάνονται στα κριτήρια αξιολόγησης και στις προϋποθέσεις συμμετοχής
ΤΟΥ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Τα πεδία να συμπληρωθούν με ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ.

Τα πεδία με* είναι υποχρεωτικά.

Συμπληρώστε τη διεύθυνση διαμονής στην Κύπρο.

Κάντε κλικ ΕΔΏ και ακολουθήστε τις
οδηγίες για επιβεβαίωση του αριθμού

Να συμπληρωθεί ΜΟΝΟ από εκπαιδευτικούς που κατέχουν αριθμό φακέλου ή ΠΜΠ.

Να συμπληρωθεί ΜΟΝΟ από εκπαιδευτικούς
που κατέχουν αριθμό φακέλου ή ΠΜΠ. Κάνοντας κλικ στην επιλογή ΝΑΙ στις πλείστες ερωτήσεις του προφίλ θα σας εμφανίζει πεδία για
να συμπληρώσετε περαιτέρω πληροφορίες.

Κάντε κλικ ΕΔΏ για να προσθέσετε στοιχεία
και για άλλους καταλόγους στους οποίους
μπορεί να είστε εγγεγραμμένοι/ες.
ΔΡΑ.Σ.Ε.+ (EKT26-22)
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Εδώ θα πρέπει να επιλέξετε το επίπεδο Γνώσης Γλωσσών και ΟΛΑ
ΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ( Διπλώματα / Πτυχία /
Μεταπτυχιακούς Τίτλους ) που περιλαμβάνονται στα
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΤΟΥ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.

Κάντε κλικ ΕΔΏ για να προσθέσετε ΔΙΠΛΩΜΑ
Ή ΠΤΥΧΙΟ Ή ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΙΤΛΟ.

ΔΡΑ.Σ.Ε.+ (EKT26-22)
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Επιλέξτε όλα τα εξειδικευμένα προσόντα που
περιλαμβάνονται στα ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
του συγκεκριμένου διαγωνισμού.
Απαραίτητη η επιλογή Κλινική ή Συμβουλευτική
Ψυχολογία.

Απαραίτητη η άδεια άσκησης επαγγέλματος
στην Κλινική ή Συμβουλευτική Ψυχολογία.

Να συμπληρωθεί ΜΟΝΟ από εκπαιδευτικούς που
κατέχουν αριθμό φακέλου ή ΠΜΠ.
Η εκπαιδευτική πείρα ΔΕΝ μοριοδοτείται για τον
συγκεκριμένο διαγωνισμό.

Να δηλωθεί ΜΟΝΟ εκπαιδευτική πείρα που αναγνωρίζεται από Ε.Ε.Υ.,
αλλά δεν έχει ακόμη αναγνωριστεί.
ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΤΑΙ ότι η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται με τα σχετικά
πιστοποιητικά που αναφέρονται στα έγγραφα διαγωνισμού για κάθε
χρονιά πείρας.

ΔΡΑ.Σ.Ε.+ (EKT26-22)
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Να δηλωθεί ΜΟΝΟ πείρα που ΔΕΝ ΑΝΑΓΝΏΡΙΖΕΤΑΙ από την Ε.Ε.Υ.. Επιλέξτε πείρα που αποκτήθηκε σε όσα προγράμματα
του Υ.Π.Α.Ν απασχοληθήκατε ή άλλη πείρα που περιλαμβάνεται στα ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.
(ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑ.Σ.Ε.+ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΗ, ΓΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ, ΜΟΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑ
ΑΠΟΚΤΗΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 01/01/2014-31/12/2021. Βλέπε έγγραφα διαγωνισμού ΕΚΤ 26-22 σελίδες 18-22)

ΠΟΥ

Επιλέξετε ΟΛΕΣ τις χρονιές και περιόδους για τις οποίες διεκδικείτε
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑ.
ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑ.Σ.Ε.+ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΗ, ΓΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ,
ΜΟΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΗΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ
01/01/2014-31/12/2021.
Βλέπε έγγραφα διαγωνισμού ΕΚΤ 26-22 σελίδες 18-22

ΔΡΑ.Σ.Ε.+ (EKT26-22)

6

Κάντε κλικ ΕΔΏ για να αποθηκεύσετε τα προσωπικά σας στοιχεία
και προσόντα στην Πλατφόρμα Αγοράς Υπηρεσιών του Υ.Π.Α.Ν.

Μετά την αποθήκευση των προσωπικών σας
στοιχείων και προσόντων θα πρέπει να
προχωρήσετε με την υποβολή αίτησης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος
ΤΟΥ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.

Κάντε κλικ ΕΔΏ για να δείτε όλους
τους διαθέσιμους Διαγωνισμούς
Αγοράς Υπηρεσιών του Υ.Π.Α.Ν.

ΔΡΑ.Σ.Ε.+ (EKT26-22)

Κάντε κλικ ΕΔΏ για να διορθώσετε ή να προσθέσετε προσωπικά στοιχεία ή
προσόντα. ΑΝ ΟΜΩΣ έχετε υποβάλει ήδη αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στον
συγκεκριμένο Διαγωνισμό θα πρέπει μετά την αλλαγή στοιχείων να υποβάλετε εκ
νέου αίτηση (βλέπε σελίδες 15-16 οδηγού).

7

ΣΤΑΔΙΟ 3: ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΕ ΕΝΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ
ΑΓΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Επιλέξτε από τους διαθέσιμους Διαγωνισμούς Αγοράς Υπηρεσιών, το Διαγωνισμό
Δράσεις Κοινωνικής και Σχολικής Ένταξης + (ΔΡΑ.Σ.Ε.+)

ΔΡΑ.Σ.Ε.+ (EKT26-22)
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ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
«ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ + (ΔΡΑ.Σ.Ε.+)»

Τα προσωπικά σας στοιχεία που έχετε καταχωρίσει στο προφίλ σας εμφανίζονται
αυτόματα στην ηλεκτρονική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
ΧΧΧΧΧΧ@ΧΧΧΧΧ.ΧΧΧΧ

ΧΧΧΧΧΧΧΧ
Επιλέξτε θέμα και επαρχία διδασκαλίας.
Απαραίτητη η επιλογή Κλινική ή Συμβουλευτική Ψυχολογία.
ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΕΛΕΓΞΤΕ ΠΡΩΤΑ ΤΗΝ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ/ΠΤΥΧΙΟΥ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΣΕΛ. 19)

Το αποδεικτικό γνώσης της ελληνικής γλώσσας που έχετε
καταχωρίσει στο προφίλ σας εμφανίζεται αυτόματα στην
ηλεκτρονική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Κάντε κλικ στο βελάκι για να επεκτείνετε το αποδεικτικό
γνώσης και της ελληνικής γλώσσας για να δείτε τις
λεπτομέρειές του, όπως φαίνεται στο παράδειγμα.
ΔΡΑ.Σ.Ε.+ (EKT26-22)
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Επιλέξτε ΟΛΑ τα ακαδημαϊκά προσόντα, τα οποία συνδέονται με
την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το ΔΡΑ.Σ.Ε.+.
ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΕΛΕΓΞΤΕ ΠΡΩΤΑ ΤΗΝ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ/ΠΤΥΧΙΟΥ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΚΑΘΕ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
(ΣΕΛ. 19)
Κάντε κλικ στο βελάκι για να επεκτείνετε τα ακαδημαϊκά σας προσόντα και να δείτε τις λεπτομέρειές τους, όπως φαίνεται πιο κάτω.

Επιλέξτε από τα εξειδικευμένα προσόντα που καταχωρίσατε
στο προφίλ σας, αυτά που συνδέονται με την αίτηση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το ΔΡΑ.Σ.Ε.+. ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ
ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ή ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

Υπενθυμίζεται ότι βάσει των κριτηρίων αξιολόγησης ενδιαφερόμενων για το πρόγραμμα ΔΡΑ.Σ.Ε.+ μοριοδοτείται ΜΟΝΟ
η Επαγγελματική Πείρα που αποκτήθηκε κατά την περίοδο
01/01/2014—31/12/2021.

ΔΡΑ.Σ.Ε.+ (EKT26-22)
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Κάντε κλικ ΕΔΏ για να υποβάλετε την αίτησή σας. Στη συνέχεια θα εμφανιστεί
επιβεβαίωση υποβολής της αίτησης και θα λάβετε και σχετικό μήνυμα στην
ηλεκτρονική σας διεύθυνση, όπως φαίνεται πιο κάτω.

ΔΡΑ.Σ.Ε.+ (EKT26-22)
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ
(Θα λάβετε επίσης στην ηλεκτρονική σας διεύθυνση, σχετικό σύνδεσμο, στο μήνυμα επιβεβαίωσης της
υποβολής της Αίτησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος)

Κάντε κλικ ΕΔΏ για να εκτυπώσετε την
αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

XXXXXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

ΔΡΑ.Σ.Ε.+ (EKT26-22)
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Υπογράψτε στην τελευταία σελίδα την εκτυπωμένη και
ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ υποβληθείσα αίτηση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος.

Κόψτε και επικολλήστε αυτό το μέρος (ΕΤΙΚΕΤΑ) στο εξωτερικό μέρος
του ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ που θα υποβάλετε στο ΕΙΔΙΚΟ ΚΙΒΏΤΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΏΝ μαζί με τα απαραίτητα πιστοποιητικά/δικαιολογητικά.

ΔΡΑ.Σ.Ε.+ (EKT26-22)
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ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Σε περίπτωση που θέλετε να αλλάξετε, στο προφίλ σας, τα προσωπικά σας στοιχεία ή στοιχεία στα
ακαδημαϊκά σας και άλλα προσόντα, καθώς και στην επαγγελματική σας πείρα, επιλέξτε από το μενού
«Αλλαγή Προσωπικών Στοιχείων» (βλ. σελ. 8 οδηγού) για να κάνετε τις αλλαγές που επιθυμείτε και θα
εμφανιστεί το πιο κάτω προειδοποιητικό μήνυμα.

Όταν προχωρήσετε και να κάνετε τις αλλαγές που επιθυμείτε, κατά την αποθήκευσή τους, θα εμφανιστεί
ανάλογα με την περίπτωση αλλαγής στοιχείων σχετικό προειδοποιητικό μήνυμα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ—ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 1

Σε περίπτωση που εμφανιστεί αυτό το προειδοποιητικό μήνυμα σημαίνει οι αλλαγές που κάνατε έχουν καταχωριστεί
και σας υπενθυμίζει ότι θα πρέπει να υποβάλετε εκ νέου την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που είχατε υποβάλει
πριν την αλλαγή στοιχείων στο προφίλ σας.

Επομένως, θα πρέπει να:

 επιλέξετε, από το μενού «Διαθέσιμοι Διαγωνισμοί Αγοράς Υπηρεσιών» (βλ. σελ. 8 οδηγού) το Πρόγραμμα
ΔΡΑ.Σ.Ε.+ της Αγοράς Υπηρεσιών, στο οποίο υποβάλατε αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 υποβάλετε εκ νέου αίτηση για το Πρόγραμμα/Διαγωνισμό, ελέγχοντας πρώτα ότι παρουσιάζονται οι αλλαγές ή τα
νέα στοιχεία στη νέα αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 κάνετε κλικ στο κουμπί της ΥΠΟΒΟΛΗΣ, για να υποβληθεί εκ νέου η αίτησή σας με τα αναθεωρημένα στοιχεία.
 εκτυπώσετε τη νέα αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και ακολουθήστε όσα αναφέρονται στη σελίδα 14 του οδηγού.

ΔΡΑ.Σ.Ε.+ (EKT26-22)
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ—ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 2 (ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΙΤΗΣΗΣ)

Σε περίπτωση που εμφανιστεί προειδοποιητικό μήνυμα, όπως τα παραδείγματα που παρουσιάζονται,
σημαίνει οι αλλαγές που κάνατε ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ να καταχωριστούν, γιατί συνδέονται με κάποια/ες αίτηση/εις εκδήλωσης
ενδιαφέροντος που έχετε ήδη υποβάλει και θα πρέπει να τις διαγράψετε πρώτα για να γίνουν αποδεκτές οι
σχετικές αλλαγές.
Επομένως, θα πρέπει να:

 επιλέξετε από το μενού «Διαθέσιμοι Διαγωνισμοί Αγοράς Υπηρεσιών»(βλ. σελ. 8 οδηγού), τα Προγράμματα/
Διαγωνισμούς της Αγοράς Υπηρεσιών, στα οποία υποβάλατε αίτηση/εις εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 προχωρήσετε σε διαγραφή της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κάθε Διαγωνισμό/Πρόγραμμα, η οποία συνδέεται
με τα στοιχεία που έχετε αλλάξει.

ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κάθε Διαγωνισμό/Πρόγραμμα θα πρέπει να:

 επιλέξετε από το μενού «Αλλαγή Προσωπικών Στοιχείων» (βλ. σελ. 8 οδηγού), να κάνετε τις αλλαγές που επιθυμείτε και
να τις αποθηκεύσετε

 επιλέξετε, από το μενού «Διαθέσιμοι Διαγωνισμοί Αγοράς Υπηρεσιών»(βλ. σελ. 8 οδηγού) και να υποβάλετε για κάθε
Πρόγραμμα/Διαγωνισμό εκ νέου αίτηση με τα αναθεωρημένα στοιχεία, ελέγχοντας πρώτα ότι παρουσιάζονται οι
αλλαγές ή τα νέα στοιχεία στη/στις νέα/ες αίτηση/εις εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 εκτυπώσετε τη/τις νέα/ες αίτηση/εις εκδήλωσης ενδιαφέροντος και ακολουθήστε όσα αναφέρονται στη σελίδα 14 του
οδηγού.
ΔΡΑ.Σ.Ε.+ (EKT26-22)
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