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2. Αρχική Σελίδα Υποψηφίου
Αρχικά ο υποψήφιος κατευθύνεται στην αρχική σελίδα της εφαρμογής πατώντας το
σύνδεσμο
http://tomy.moh.gov.gr/.

Εικόνα 1 Αρχική Σελίδα του υποψήφιο της εφαρμογής

Σημαντικές πληροφορίες που αφορούν την αρχική σελίδα
1. Σύνδεση και πιστοποίηση μέσω GSIS από το μενού ή το κουμπί «ΥΠΟΒΟΛΗ
ΑΙΤΗΣΗΣ»
2. Οι ανακοινώσεις αναγράφονται στην αρχική με έντονους χρωματισμούς και στην
ενότητα «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ»
3. Στο μενού «ΣΧΕΤΙΚΑ» ο υποψήφιος βρίσκει την προκήρυξη, το ΦΕΚ, την ΚΥΑ,
προσωρινούς, οριστικούς πίνακες κτλ.
4. Στο μενού «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ» ο υποψήφιος βρίσκει βοηθητικές πληροφορίες και
συχνές ερωτήσεις
5. Φόρμα Επικοινωνίας
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3. Εγγραφή/Είσοδος Υποψηφίου
Ο υποψήφιος για να συνδεθεί στο σύστημα πρέπει πρώτα να πιστοποιηθεί μέσω Taxis
πατώντας το κουμπί «Είσοδος με κωδικούς TaxisNet» και ακολουθώντας κάποια βήματα.
(Βλέπε Εικόνα 2, Εικόνα 3, Εικόνα 4)

Εικόνα 2 Οδηγός Εγγραφής στην εφαρμογή μέσω GSIS

Εικόνα 3 Φόρμα Εισόδου 1 στην εφαρμογή

Εικόνα 4 Φόρμα Εισόδου 2 στην εφαρμογή
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4. Υποβολή Αίτησης Υποψηφίου
Με την επιτυχή είσοδό του στο σύστημα ο υποψήφιος βλέπει την οθόνη της Εικόνας 5.

Εικόνα 5 Αρχική Σελίδα Υποψηφίου μετά την επιτυχή είσοδό του στο σύστημα

Στην παραπάνω εικόνα βλέπουμε τα εξής:
•
•

Πάνω δεξιά μπορεί ο υποψήφιος να αποσυνδεθεί
Το μενού περιλαμβάνει τις εξής ενότητες:
o Λίστα με τις αιτήσεις
o Ενστάσεις (δεν εμφανίζεται πάντα)
o Ενημερωτικό Αποστολής (δεν εμφανίζεται πάντα)
o Τα Στοιχεία Μου
o Επικοινωνία

Εδώ ο υποψήφιος 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 καινούργια αίτηση.
Στην ενότητα «Τα Στοιχεία Μου» ο υποψήφιος καλείται να ελέγξει και να συμπληρώσει
τυχόν ελλιπή στοιχεία (Προσωπικά Στοιχεία, Στοιχεία Επικοινωνίας, Προσωπικά
Δεδομένα) (Βλέπε Εικόνα 6).
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Εικόνα 6 Οθόνη προβολής/ελέγχου/επεξεργασία στοιχείων υποψήφιο

Ο υποψήφιος προηγείται, επικυρώνει και αποθηκεύει τα στοιχεία της φόρμας με βάση τα
κουμπιά προηγούμενη σελίδα, επόμενη σελίδα και υποβολή από την κάθε καρτέλα
ξεχωριστά.
Στην ενότητα «Επικοινωνία» (Βλέπε Εικόνα 7) ο υποψήφιος μεταφέρεται στην φόρμα
επικοινωνίας όπου αποστέλλεται email στο support συμπληρώνοντας υποχρεωτικά :
•
•
•
•

Όνομα
Τηλέφωνο
Email
Μήνυμα
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Εικόνα 7 Φόρμα Επικοινωνίας για τυχόν απορίες/διευκρινίσεις/τεχνικό πρόβλημα

Γυρίζοντας πίσω στη λίστα ηλεκτρονικών αιτήσων υπάρχει ήδη μία υπάρχουσα αίτηση. Για
να δημιουργηθεί μία αίτηση πρέπει πρώτα ο υποψήφιος να πατήσει το κουμπί «ΝΕΑ
ΑΙΤΗΣΗ» πάνω δεξιά. Σε αυτό το παράδειγμα της Εικόνας 5 δεν μπορεί να δημιουργήσει
καινούργια, διότι υπάρχει ήδη μία αίτηση σε κατάσταση «Επεξεργασίας» όπως αναφέρει
και το μήνυμα. Οπότε ο υποψήφιος πρέπει να ακυρώσει την υπάρχουσα και να
δημιουργήσει άλλη. Αν ολοκληρώσει την αίτησή του και αλλάξει η κατάστασή της σε
«Καταχωρημένη», τότε μπορεί να την ακυρώσει μέχρι τη λήξη του διαγωνισμού. Δεν
μπορεί να δημιουργήσει καινούργια αίτηση, ούτε να επεξεργαστεί υπάρχουσα. Έχει τη
δυνατότητα προβολής και εξαγωγής σε PDF.
Αναλυτικά οι ενέργειες του υποψήφιο από την Εικόνα 5:
•

Για να αναζητήσει αιτήσεις μέσα στην λίστα μπορεί να επιλέξει ημερομηνίες,
κατάσταση αίτησης ή τύπο προκήρυξης 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 (δεν υπάρχει η δυνατότητα σε παλιούς
διαγωνισμούς)
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o

3→ Ακύρωση Αίτησης (δεν υπάρχει η δυνατότητα σε παλιούς
διαγωνισμούς)

Δημιουργία/Επεξεργασία Αίτησης
Με το κουμπί της «ΝΕΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ» ή το κουμπί της «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ» ο υποψήφιος
μεταφέρεται σε μία οθόνη με Καρτέλες:
•
•
•
•
•

Γενικά Στοιχεία
Προσόντα
Κοινωνικά Κριτήρια
Επιλογή Κωδικών Θέσεων
Δικαιολογητικά

(Βλέπε Εικόνα 8)
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 υποψήφιος βλέπει τα μόρια που έχει μαζέψει και εάν όλα πάνε καλά αλλάζει την
κατάσταση της αίτησης. Σε διαφορετική περίπτωση ο υποψήφιος θα δει μια λίστα από
μηνύματα που θα τον βοηθήσουν να συμπληρώσει σωστά την αίτησή του για να μπορέσει
να την οριστικοποιήσει.

«Προηγούμενο», «Επόμενο» → Βοηθητικά κουμπιά για την πλοήγηση στις καρτέλες. Στο
κουμπί «Επόμενο» γίνεται επίσης επικύρωση της φόρμας και προσωρινή αποθήκευση για
να προχωρήσει ο υποψήφιος στο επόμενο βήμα.
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Εικόνα 8 Συμπλήρωση Αίτησης Υποψηφίου

Γενικά Στοιχεία

Πρώτη Καρτέλα – Γενικά Στοιχεία: Εδώ ο υποψήφιος καλείται να επιλέξει κατηγορία θέσης,
κλάδο και ειδικότητα εάν ο κλάδος αντιστοιχεί σε ειδικότητες. Αυτά τα πεδία είναι
σημαντικά γιατί καθορίζουν τις επόμενες καρτέλες. Εάν ο υποψήφιος επιθυμεί να αλλάξει
κλάδο τότε η αίτησή του διαγράφεται και ξαναδημιουργείται όπως φαίνεται στην
παρακάτω εικόνα.
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Προσόντα

Τα προσόντα εμφανίζονται ανάλογα με τον κλάδο που επιλέχτηκε στα γενικά στοιχεία. Με
τον κλάδο ορίζονται και τα υποχρεωτικά / μη υποχρεωτικά πεδία της φόρμας. Οπότε για το
συγκεκριμένο παράδειγμα με κλάδο ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ έχουμε:
•

Υποχρεωτικά Προσόντα

Εδώ ο υποψήφιος πάντα θα βλέπει τα προσόντα που είναι απαραίτητα για την δήλωση
της αίτησής του. Σε αυτή την περίπτωση έχουμε τα προσόντα της παρακάτω εικόνας.

•

Πρόσθετα προσόντα (μη υποχρεωτικά)

Εδώ ο υποψήφιος αν επιλέξει
κάποιο από τα παρακάτω στην εικόνα που ακολουθεί
(π.χ. Δεύτερο Πτυχίο) πρέπει να συμπληρώσει και τα ανάλογα πεδία. Εάν όχι μπορεί να
προχωρήσει την αίτηση χωρίς να τα συμπληρώσει.
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•

Επιλογή Ξένων Γλωσσών

Εδώ ο υποψήφιος με το κουμπί
προσθέτει μία καινούργια γλώσσα
συμπληρώνοντας κάποια πεδία και πατώντας «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ» σε ένα
αναδυόμενο παράθυρο της παρακάτω εικόνας. Με το κουμπί
διαγράφει την
επιλογή του. Ο υποψήφιος πρέπει να προσέξει ότι μπορεί να προσθέσει μέχρι τρείς
γλώσσες και δεν μπορεί να προσθέσει δύο γλώσσες δύο φορές.
Σε κάποιους κλάδους η επιλογή ξένων γλωσσών είναι υποχρεωτική. Εκεί ο υποψήφιος
ενημερώνεται με λεκτικό με κόκκινο χρώμα κάτω από το «Επιλογή Ξένων Γλωσσών Μπορείτε να δηλώσετε μέχρι τρείς γλώσσες»

Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά την προκήρυξη σχετικά με τα Προσόντα και τα
Κριτήρια Κατάταξης.
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Κοινωνικά Κριτήρια
Προαιρετικά πεδία σε περίπτωση που ο υποψήφιος κατέχει κάποιο από τα παρακάτω
Κοινωνικά Κριτήρια. Δείτε την προκήρυξη σχετικά με τη μοριοδότηση των κοινωνικών
κριτηρίων.

Επιλογή Κωδικών Θέσεων
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Επιλογή θέσεων προσθέτοντας κάποια θέση πατώντας το κουμπί
πάνω στον πίνακα
το οποίο αναδύει ένα παράθυρο της παρακάτω εικόνας στο οποίο ο υποψήφιος βλέπει τις
ανάλογες θέσεις ανάλογα με τον κλάδο/ειδικότητα. Εδώ μπορεί να αναζητήσει με βάση τον
Κωδικό της Θέσης και να επιλέξει τις επιθυμητές. Στην κολόνα «Εντοπιότητα», όπου είναι
δυνατό, ο υποψήφιος μπορεί να την επιλέξει.
Διαβάστε προσεκτικά την προκήρυξη για την εντοπιότητα. Παρακάτω βοηθητικό
απόσπασμα από την προκήρυξη:
(10) Οι υποψήφιοι για τους οποίους ισχύει το κριτήριο της εντοπιότητας, ήτοι είναι μόνιμοι κάτοικοι της
περιφερειακής ενότητας εντός της οποίας αιτούνται να προσληφθούν σε Τοπική Ομάδα προτάσσονται για τις
θέσεις της εν λόγω περιφερειακής ενότητας έναντι των λοιπών ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που
συγκεντρώνουν, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν τουλάχιστον τα γενικά και υποχρεωτικά προσόντα της παρούσας
και κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας.
Εξαίρεση: Για τους υποψήφιους μόνιμους κατοίκους των Περιφερειακών Ενοτήτων, στις οποίες δεν αντιστοιχεί
θέση, σύμφωνα με τους Πίνακες Κατανομής Θέσεων της παρούσας, ισχύει το κριτήριο της εντοπιότητας για
θέσεις εντός της οικείας Περιφέρειας.
Η εξαίρεση αυτή δίνεται με στόχο την κάλυψη θέσεων από προσωπικό που διαμένει εγγύτερα στις έδρες των
Τοπικών Ομάδων Υγείας και την παροχή κινήτρων για κάλυψη θέσεων σε απομακρυσμένες περιοχές.

Αφού τελειώσει με τις επιλογές του πατάει το κουμπί «Προσθήκη». Μπορεί να προσθέσει
μέχρι πέντε θέσεις κατά σειρά προτίμησης.

13

Δικαιολογητικά
Σαν τελικό στάδιο ο υποψήφιος επιλέγει από την λίστα κάποιο δικαιολογητικό. Υπάρχει η
επιλογή “ΑΛΛΟ” για δικαιολογητικά που δεν εμφανίζονται στη λίστα.
→ Κουμπί προσθήκης
→ Κουμπί διαγραφής

→ Τελική αποθήκευση δικαιολογητικών

(Διαβάστε τις οδηγίες της σελίδας και την προκήρυξη προσεκτικά, για να προσθέσετε τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά, που θα αποστείλετε ταχυδρομικά σωστά)
Σε περίπτωση τελικής καταχώρησης της αίτησης από το κουμπί «Οριστική Καταχώρηση» ο
υποψήφιος δεν έχει την δυνατότητα να δημιουργήσει ή να επεξεργαστεί μία αίτηση, διότι
υπάρχει ήδη μία καταχωρημένη στο σύστημα. Η αίτηση πλέον έχει λάβει Αριθμό
Πρωτοκόλλου και Barcode. Επίσης έχει καταγραφεί η ημερομηνία οριστικής καταχώρησης.
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Προβολή Αίτησης
Ο υποψήφιος από την προηγούμενη εικόνα για να προβάλει τα στοιχεία της αίτησης πατάει
το κουμπί

πάνω στην γραμμή της λίστας. (Βλέπε Εικόνα 9)

Στην προβολή βλέπει:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Κατάσταση Αίτησης
Αριθμός πρωτοκόλλου και Barcode
Στοιχεία Υποψηφίου
Βασικά Στοιχεία Αίτησης
Κοινωνικά Κριτήρια
Υποχρεωτικά Προσόντα
Πρόσθετα Προσόντα
Ξένες Γλώσσες
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

Εικόνα 9 Μέρος της προβολής της Αίτησης Υποψηφίου

5. Ακύρωση Αίτησης Υποψηφίου
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Ο υποψήφιος έχει την δυνατότητα ακύρωσης της αίτησής του, μέσω της οθόνης που
απεικονίζει τη λίστα με τις ηλεκτρονικές αιτήσεις του, πατώντας το εικονίδιο (Εικόνα 10)
Η αίτηση μπορεί να βρίσκεται είτε σε κατάσταση «ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ/ΠΡΟΧΕΙΡΗ» είτε
«ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΗ».
Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός λήξει δεν επιτρέπεται η ακύρωση της αίτησης.

Εικόνα 10 Λίστα Ηλεκτρονικών Αιτήσεων Υποψηφίου

Μετά την επιλογή του εικονιδίου ακύρωσης, εμφανίζεται η οθόνη ακύρωσης της αίτησης
(Εικόνα 11). Ο υποψήφιος μπορεί να επιλέξει «ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ», εφόσον επιθυμεί να
ακυρώσει την αίτησή του.

Εικόνα 11 Ακύρωση Αίτησης Υποψηφίου
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6. Διαδικασία Ενστάσεων
Μετά τη λήξη του διαγωνισμού, αφού δημοσιευτούν οι προσωρινοί πίνακες και σύμφωνα
με τις οδηγίες της προκήρυξης και του υπουργείου υγείας ο υποψήφιος έχει τη δυνατότητα
να υποβάλει ένσταση για την αίτηση που κατέθεσε ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:
1. Από το μενού επιλέγετε «Ενστάσεις» και αρχικά εμφανίζεται κενή λίστα.

Ο χρόνος που φαίνεται στην οθόνη είναι αναλόγως με το πια χρονιά είναι
ενεργοποιημένες οι ενστάσεις. Στο παράδειγμα είναι για το 2020.
2. Πατάτε το κουμπί «ΝΕΑ ΕΝΣΤΑΣΗ» και ανοίγει νέα φόρμα συμπλήρωσης στοιχείων
ένστασης
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3. Συμπληρώνεται τα πεδία και κάνετε click στο κουμπί

4. Κάνετε click στο κουμπί

αν θέλετε να διορθώσετε κάτι στην ένσταση ή

προχωράτε σε “ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ” πατώντας το κουμπί
5. Στην συνέχεια επιβεβαιώνετε και αποδέχεστε την οριστική καταχώρηση της
αίτησης ένστασης

κάνετε click στο «ΕΠΟΜΕΝΟ» και «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ»
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6. Η ένσταση έχει καταχωρηθεί και μπορείτε να την εκτυπώσετε κάνοντας click στο
κουμπί «ΕΚΤΥΠΩΣΗ» και ύστερα «ΠΡΟΒΟΛΗ» και «ΚΛΕΙΣΙΜΟ»
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