
 

 
  

Εγχειρίδιο χρήσης 
Εφαρμογή Pegasus 

ΟΑΕΔ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 



               DδδδΔιεύθυνση Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης – Λογισμικό Pegasus 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 
 

1. Στην Αρχική σελίδα της Εφαρμογής υπάρχουν τρεις διαφορετικές Είσοδοι  
• Είσοδος Εκπαιδευτικού (Εδώ υποβάλλουν Αίτηση οι Υποψήφιοι) 
• Είσοδος Σχολείου (Για τις Πρωτοβάθμιες Επιτροπές οι οποίες ελέγχουν & 

καταχωρούν βεβαιώσεις Διδακτικής και Επαγγελματικής εμπειρίας)  
• Είσοδος Διαχειριστή 

Πριν κάνετε «Είσοδο» αφιερώστε λίγα λεπτά να διαβάσετε μερικές χρήσιμες συμβουλές  

 

Σχήμα 1 

2. Είσοδος Υποψήφιου Εκπαιδευτικού 

Σχήμα 2 

Ο υποψήφιος Εκπαιδευτικός πατάει στην ένδειξη «Είσοδος Εκπαιδευτικού» και στη 
συνέχεια ανοίγει η παρακάτω οθόνη (Σχήμα 3): 
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ΝΕΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ 

 

Σχήμα 3 

Ο κάθε ΝΕΟΣ υποψήφιος αφού ορίσει τους κωδικούς του  σύμφωνα με τις παρακάτω 
οδηγίες «κλικάρει» ¨Εγγραφή¨ 

Βήμα 1ο: Στο όνομα χρήστη θα πληκτρολογήσετε ότι επιθυμείτε με πεζούς (μικρούς) αγγλικούς 
χαρακτήρες. 

Βήμα 2ο: Στον κωδικό πρόσβασης θα πληκτρολογήσετε αριθμούς ή σύμβολα ή πεζούς 
(μικρούς) αγγλικούς χαρακτήρες ή συνδυασμό αυτών.  

Προσοχή την ίδια στιγμή που καταχωρείτε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης 
γράψτε τα σε ένα χαρτί και φυλάξτε τα.  

Αφού συμπληρώσουμε το όνομα χρήστη & τον κωδικό πρόσβασης «κλικάρουμε» στην ένδειξη 
Εγγραφή (Σχήμα 3) , οπότε εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη (Σχήμα 4): 

 

Σχήμα 4 

Βήμα 3ο:  Στην οθόνη αυτή πληκτρολογήστε ξανά το όνομα χρήστη & τον κωδικό πρόσβασης 
που επιλέξατε, επαναπληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης, πληκτρολογήστε το ΑΦΜ σας.                                                                        
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(Το  ΑΦΜ ελέγχεται από το σύστημα ως προς την εγκυρότητά του και πρέπει να έχει, εννέα 
τουλάχιστον χαρακτήρες, βάλτε το μηδέν (0) μπροστά εάν χρειάζεται). 

Πατήστε  το πλήκτρο «Αποθήκευση» για τη δημιουργία του προσωπικού σας λογαριασμού. 

Το πλήκτρο με την ένδειξη «Είσοδος» αφορά στους ΠΑΛΑΙΟΥΣ & ΝΕΟΥΣ 

υποψήφιους που έχουν ήδη κάνει  «Εγγραφή» στην εφαρμογή.  

 

Επανάληψη Σχήμα 3 

         

 

 

 

Μετά από επιτυχή είσοδο ανοίγει η προσωπική σας σελίδα εργασιών (Σχήμα 5) 
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3. Σελίδα Εργασιών Υποψήφιου Εκπαιδευτικού 

 

Σχήμα 5 
Προσοχή! Από τα παραπάνω εικονίδια-πλήκτρα οι υποψήφιοι Εκπαιδευτικοί 
Συμπληρώνουν: 

1. Την Υποβολή Ατομικών Στοιχείων ( πρέπει να συμπληρώνετε σωστά όλα τα πεδία 
διότι όλα είναι υποχρεωτικά. Εάν δεν συμπληρωθεί κάποιο πεδίο, το περιθώριο του 
εικονιδίου θα κοκκινίζει διακριτικά. Μετά την ορθή συμπλήρωση των πεδίων Αίτησης 
«κλικάρετε» Αποθήκευση (πάνω δεξιά) 

2.  Την Υποβολή Νέας Αίτησης ( πρέπει να συμπληρώνετε σωστά όλα τα πεδία διότι όλα 
είναι υποχρεωτικά. Εάν δεν συμπληρωθεί κάποιο πεδίο, το περιθώριο του εικονιδίου 
θα κοκκινίζει διακριτικά. 

3.  Την Διαχείριση Αιτήσεων ( πρέπει να συμπληρώνετε σωστά όλα τα πεδία διότι όλα 
είναι υποχρεωτικά.Εάν δεν συμπληρωθεί κάποιο πεδίο, το περιθώριο του εικονιδίου 
θα κοκκινίζει διακριτικά. Μην παραλείψετε την είσοδό σας στο πεδίο Σχολικές 
Μονάδες (σε αυτό το πεδίο συμπληρώνετε και άλλες Σχολικές Μονάδες που 
επιθυμείτε πλέον της Σχολικής Μονάδας 1ης Προτίμησης).  

4. Το εικονίδιο της Υποβολής Προϋπηρεσιών έχουν τη δυνατότητα να το ανοίξουν και να το 
επεξεργασθούν μόνο οι Πρωτοβάθμιες & οι Δευτεροβάθμιες Επιτροπές Αξιολόγησης, οι οποίες ελέγχουν 
και καταχωρούν, τις υποβληθείσες στο φάκελο Δικαιολογητικών, βεβαιώσεις Διδακτικής & 
Επαγγελματικής εμπειρίας. 

 4 

4 



               DδδδΔιεύθυνση Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης – Λογισμικό Pegasus 

ΑΝΑΛΥΣΗ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Υποβολής Ατομικών Στοιχείων 

 

Σχήμα 6 
«Κλικάρετε» στο ανωτέρω εικονίδιο και σας μεταφέρει στην παρακάτω οθόνη υποβολής 

Ατομικών στοιχείων 

  

Σχήμα 7 
Συμπληρώνετε όλα τα πεδία με ελληνικούς χαρακτήρες και μόνο και «κλικάρετε» 
Αποθήκευση, λαμβάνετε την ένδειξη ότι η διαδικασία ολοκληρώθηκε με επιτυχία και                  
μετά «κλικάρετε» επιστροφή, για να συνεχίσετε στο επόμενο στάδιο, στο εικονίδιο της 
Υποβολής Αίτησης.  
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ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ 

 

«Κλικάρετε» στο ανωτέρω εικονίδιο και σας μεταφέρει στην παρακάτω οθόνη 

 

Σχήμα 8 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Εδώ συμπληρώνετε τον αριθμό τέκνων που σας βαρύνουν φορολογικά 

Όπως παρατηρείτε έχετε μπροστά σας επτά «μπάρες» ¨κατηγορίες κριτηρίων¨  

 ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
 ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
 ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ 
 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 
 ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ,Η/Υ) 
 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ, ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 1ης ΕΠΙΛΟΓΗΣ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ    

«Κλικάρετε» επάνω σε κάθε «μπάρα κριτήριο» και συμπληρώνετε όλα τα πεδία που εμφανίζονται 

Αφού συμπληρώσετε όλα τα πεδία – μπάρες (μέχρι το τέλος) «Κλικάρετε» 

Αποθήκευση.   

(Εάν τα έχετε συμπληρώσει όλα τα πεδία σωστά θα σας βγάλει μήνυμα πάνω δεξιά, ότι η διαδικασία 
ολοκληρώθηκε με επιτυχία) και  μετά «κλικάρετε| Επιστροφή 
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Αναλυτική περιγραφή επεξεργασίας των καρτελών της Αίτησης 

 

Καρτέλα «ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ» 

Παράδειγμα συμπλήρωσης των πεδίων: 

 

Σχήμα 9 
 

1. Συμπληρώνετε ανεργία εφόσον διαθέτετε βεβαίωση ανεργίας και καταχωρείτε 
αριθμητικά τους μήνες ανεργίας. Η καρτέλα έχει επικαιροποιηθεί στο σύστημα 
σύμφωνα με τη νέα Υπουργική και Προκήρυξη. 

2. Συμπληρώνετε ειδική κατηγορία εφόσον διαθέτετε τα αντίστοιχα πιστοποιητικά. 
Σύμφωνα με τη νέα Υπουργική και Προκήρυξη μπορεί να ανήκετε σε περισσότερες από 
μια κατηγορία «τσεκάρετε» και συμπληρώνετε τα αντίστοιχα πεδία της 
επικαιροποιημένης καρτέλας. 

3. Συμπληρώνετε ¨προστατευόμενος¨ του Ν. 2190 εφόσον διαθέτετε προϋπηρεσία  στον 
ΟΑΕΔ από το Σχολικό έτος 1993 και πριν (την οποία και επισυνάπτετε στο φάκελό σας).   
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  Καρτέλα «ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»  

Παραδείγματα συμπλήρωσης των πεδίων: 

 

 

Σχήμα 10 

 

Η ένδειξη ¨Βασική Εκπαίδευση¨ συμπληρώνεται μόνο από τους ΔΕ.ΕΤ εμπειροτεχνίτες. 

 

 

Σχήμα 11 
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Καρτέλα «ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ»      

Παράδειγμα συμπλήρωσης των πεδίων: 

 

 

Σχήμα 12 

 

• Για τους πτυχιούχους ΠΕ (ΑΕΙ-ΤΕΙ) ο βαθμός πτυχίου συμπληρώνεται ως δεκαδικός και με 

κόμμα (,) (π.χ.  5,45  /  8,3 /  6,5 ).   

• Για τους πτυχιούχους (ΤΕ/ΔΕ) ο βαθμός πτυχίου συμπληρώνεται ως δεκαδικός και με κόμμα 
(,) (π.χ.  17,5  /  12,4 / 15,7 ). 

• Οι πτυχιούχοι ΙΕΚ αναγράφουν το βαθμό απολυτηρίου Λυκείου (τον οποίο και εσωκλείουν στο 

φάκελο Δικαιολογητικών ) με  δεκαδικό και με κόμμα (,) (π.χ.  17,5  /  12,4 / 15,7 ). 
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Καρτέλα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ»     Παράδειγμα συμπλήρωσης των πεδίων: 

 

                                                                  Σχήμα 13 

Καρτέλα «ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ , Η/Υ) Παράδειγμα συμπλήρωσης των πεδίων: 

 

Σχήμα 14 

Προσοχή με τη νέα Υπουργική και Προκήρυξη μπορείτε να υποβάλλετε και δεύτερη ξένη 
γλώσσα συμπληρώνετε και τσεκάρετε τα αντίστοιχα πεδία της επικαιροποιημένης  
καρτέλας.   
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Καρτέλα «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ» Παράδειγμα συμπλήρωσης των πεδίων: 

 

Σχήμα 15 

Καρτέλα «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ, ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 1ης ΕΠΙΛΟΓΗΣ,  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ» 
Παράδειγμα συμπλήρωσης των πεδίων: 

 

Σχήμα 16 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Εδώ επιλέγετε: 

1.Την περιφέρεια που επιθυμείτε να αξιολογηθείτε  (βελάκι dropdown, «κλίκ» επιλογή) 

2.Το ΙΕΚ πρώτης προτίμησής σας, όπου προκηρύσσεται ο κλάδος και η ειδικότητά σας. 
(βελάκι dropdown, «κλίκ» επιλογή) 

3.Χαρακτηρίζετε την ιδιότητά σας ως ¨ιδιώτης ή δημόσιος υπάλληλος¨(βελάκι dropdown, 
«κλίκ» επιλογή) 

Μετά τη συμπληρωση όλων πεδίων στις ανωτέρω μπάρες Αποθηκεύετε και Επιστρέφετε 

«Κλίκ» Αποθήκευση  (εικονίδιο πανω δεξιά) μετά «κλίκ»   Επιστροφή (εικονίδιο πανω δεξιά) 
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ 

 

Στο εικονίδιο Διαχείρηση Αιτήσεων έρχεσθε και «κλικάρετε» εφόσον όλα έχουν 
καταχωρηθεί με επιτυχία το οποίο αποδεικνύεται από την εμφάνιση της Αίτησής σας, όπως 
στο παράδειγμα παρακάτω (Σχήμα 18).  

Δηλαδή έχετε λάβει Αριθμό πρωτοκόλλου, αναγράφεται η ειδικότητά σας και η Περιφέρεια 
ή η Περιφερειακή ενότητα για την οποία υποβάλετε Αίτηση. 

 

Σχήμα 17 

Στην καρτέλα αυτή έρχονται συμπληρωμένα αυτόματα ο αριθμός πρωτοκόλλου, η 
ειδικότητα και η Περιφέρεια 

 Σχήμα 18 

Προσοχή!  
Για να ενταχθείτε στους αξιολογικούς πίνακες περισσότερων Σχολικών Μονάδων 

 όπου προκηρύσσεται η ειδικότητά σας 

 πρέπει να «κλικάρετε» στο εικονίδιο «Σχολικές Μονάδες» . 

 

 Για να επιλέξετε και άλλες Σχολικές Μονάδες ακολουθήστε τα  παρακάτω βήματα  
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Σχήμα 19 

 (Βήματα κατά σειρά προτεραιότητας):      

1ο βήμα  (κλίκ στο εικονίδιο)  «Νέα εγγραφή»     

 2ο βήμα (κλίκ στο εικονίδιο) «Τύπος Σχολικής Μονάδας»  (dropdown βελάκι) «κλικ» επιλογή.                         

 3ο βήμα (κλίκ στο εικονίδιο) «Σχολική Μονάδα» »  (dropdown βελάκι) «κλικ» επιλογή  

4ο βήμα   (κλίκ στο εικονίδιο) «Αποθήκευση αλλαγών»      και    

 5ο βήμα  (κλίκ στο εικονίδιο) «Ανανέωση».  

Την ίδια διαδικασία θα ακολουθήσετε για να προσθέσετε και άλλες Σχολικές Μονάδες 

Εφόσον έχετε ακολουθήσει τα βήματα με την ενδεδειγμένη σειρά προτεραιότητας,                                           
η καρτέλα σας θα εμφανίζεται όπως στο παρακάτω Σχήμα 20   

 

Σχήμα 20 

«κλικάρετε» επιστροφή και Επιστρέφετε στη «Διαχείριση αιτήσεων Εκπαιδευτικού» 
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Σχήμα 21 

«κλικάρετε» στο εικονίδιο ¨Επεξεργασία¨ και επανέρχεστε στην καρτέλα της Ηλεκτρονικής 
Αίτησής σας όπου έχει προστεθεί μία νέα μπάρα Αποτελέσματα (ΜΟΡΙΑ)  

 

Σχήμα 22 

Όταν «κλικάρετε» την μπάρα ¨Αποτελέσματα (ΜΟΡΙΑ)¨  ανοίγει και βλέπετε τις 
καταχωρήσεις σας , τα μέχρι στιγμής μόριά σας (χωρίς τις προϋπηρεσίες οι οποίες θα 
ελεγχθούν και θα καταχωρηθούν από τις Πρωτοβάθμιες Επιτροπές). 

 

Τέλος για να Εκτυπώσετε την Αίτησή σας, «κλικάρετε» στο εικονίδιο ¨Εκτύπωση¨ 
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Αυτόματα έρχεται η Αίτησή σας όπως στο παρακάτω Σχήμα 23 

 

Σχήμα 23 (μέρος αίτησης υπόδειγμα) 

 

Εκτυπώνετε, την υπογράφετε και την αποστέλλετε στο ΙΕΚ πρώτης προτίμησής σας με όλα 
τα δικαιολογητικά και τις βεβαιώσεις προϋπηρεσίας που απαιτούνται από την παρούσα 
προκήρυξη.      

 

Καλή Επιτυχία 
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