
Σύντομος Οδηγός Χρήσης της web εφαρμογής ΠΥΑΝΕΑ 
 

1ο Βή μα 

Είςοδοσ ςτθν εφαρμογι από τθν διεφκυνςθ: pyanea.ddns.net με χριςθ Φυλλομετρθτι 

(από Η/Τ, κινθτό, tablet)  

*ςημείωςη: προτιμήςτε ενημερωμζνη ζκδοςη του φυλλομετρητή ςασ-προτείνονται τελευταίεσ 

εκδόςεισ Firefox, Chrome, Opera και ΙΕ>11 

Η οθόνη που θα δείτε είναι η: 

 

  

file:///T:/pyanea2019-2/public/pyanea.ddns.net


2ο Βή μα 
Αναηθτιςτε τθν φόρμα Αίτθςθ Δθλωςθ προτιμιςεων ςασ από το κουμπί  

 

Με το πάτθμα του κα μεταφερκείτε ςτθν οκόνθ: 

 

Όπου κα επιλζξετε ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ τον Κλάδο ςασ και κα ςυμπλθρϊςετε το ΑΦΜ ςασ (9 

ακριβϊσ ψθφία). 

Για τουσ υποψθφίουσ που αιτοφνται ςε περιςςότερουσ από ζναν κλάδουσ 

 

 τθν ςυνζχεια πατιςτε το κουμπί 

 

  



1- Περίπτωςθ επιτυχοφσ αναηιτθςθσ Αναπλθρωτι 

Αν βρεκεί Τποψιφιοσ Αναπλθρωτισ τότε θ οκόνθ ςασ κα εμφανίςει τισ δυνατζσ τισ 

επιλογζσ ςχετικά με τισ προτιμιςεισ Δ/νςεων Εκπ/ςθσ και ΚΕΤ αλλά και αλλζσ 

πλθροφορίεσ που πρζπει να μασ παράςχετε: 

 

 

 

 

 

Η οκόνθ για τον κλάδο ΕΒΠ κα εμφανίςει μόνο τισ Δ/νςεισ Εκπ/ςθσ και όχι τα ΚΕΤ. 

Από τθν οκόνθ αυτι μπορείτε να ειςάγετε/τροποποιθςετε τθν Αίτθςθ-Διλωςθ ςασ με τθν 

χριςθ του κουμπιοφ  



Πατϊντασ το κα δείτε τθν φόρμα ΑΙΣΗΗ-ΔΗΛΩΗ προτιμιςεων:  

 

 

Α) Δθλϊςτε τθν ΑΣ ςασ. 

Β) Δθλϊςτε με τα κατάλλθλα χειριςτιρια αν Αιτιςτε ωσ Αναπλθρωτισ ι/και ωσ 

Ωρομίςκιοσ (θ προεπιλογι είναι και ςτισ δυο επιλογζσ ΝΑΙ)  

Γ) Με τα χειριςτιρια πλαιςίων μπορείτε να ορίςετε τισ επιλογζσ/προτιμιςεισ ςασ  

!!!ΠΡΟΕΞΣΕ οι επιλογζσ ςασ να ξεκινοφν από το 1 και να φτάνουν ΑΝ κζλετε μζχρι και το 

14. 

Πχ.1 Κάποιοσ υποψιφιοσ αναπλθρωτισ κζλει να επιλζξει 8 Δ/νςεισ και ΚΕΤ 



Θα πρζπει να εμφανίηονται οι αρικμοί από το 1 μζχρι και το 8 ενϊ τα υπόλοιπα πλαίςια 

κα είναι 0 (μθδζν)  

Πχ. 2 Κάποιοσ άλλοσ υποψιφιοσ αναπλθρωτισ κζλει να επιλζξει 4 Δ/νςεισ και ΚΕΤ 

Θα πρζπει να εμφανίηονται οι αρικμοί από το 1 μζχρι και το 4 ενϊ τα υπόλοιπα πλαίςια 

κα είναι 0 (μθδζν)  

 

!!!ΦΡΟΝΣΙΣΕ ϊςτε οι επιλογζσ ςασ να είναι αρικμθμζνεσ με ςυνεχόμενουσ αρικμοφσ  

ξεκινϊντασ από το 1 μζχρι και τθν τελικι ςασ επιλογι, δθλαδι να μθν παραλείπονται 

ενδιάμεςοι αρικμοί.   

Για το πιο πάνω π.χ1 ο Τποψιφιοσ κα πρζπει να ζχει βάλει τουσ αρικμοφσ 1,2,3,4,5,6,7,8 

και οι υπόλοιπεσ επιλογζσ να είναι 0.  

Δεν πρζπει δθλαδι να βάλει 8 επιλογζσ με αρικμοφσ που δεν είναι ςυνεχόμενοι όπωσ: 

1,2,4, 7,8,10,12,14  

 

Αν δεν κζλετε να επιλζξετε κάποια Διεφκυνςθ/ΚΕΤ τότε ΔΩΣΕ ςτο αντίςτοιχο πλαίςιο  

τθν τιμι 0 (μθδζν) 

Δ) Επίςθσ πρζπει να μασ ενθμερϊςετε με τα αντίςτοιχα πλαίςια για : 

1. Αν Έτεηε σποβάλει αίηηζη αναπληρωηή/ωρομιζθίοσ και ζε άλλο κλάδο και 

ποιόν 

2. Αν έτεηε σποβάλει ή πρόκειηαι να σποβάλεηε αίηηζη ζηον Ενιαίο Πίνακα 

 α) αναπληρωηών/ωρομιζθίων εκπαιδεσηικών Γενικής Εκπαίδεσζης 

 β) αναπληρωηών/ωρομιζθίων εκπαιδεσηικών Ειδικής Αγωγής 

(ΕΑΕ) 

Ε) Πρζπει να ςυναινζςετε με τουσ όρουσ υποβολισ αίτθςθσ προκειμζνου να ςασ αφιςει 

το ςφςτθμα να προχωριςετε ςε ΟΡΙΣΙΚΗ ΤΠΟΒΟΛΗ 

Αν δεν ςυναινζςετε το ςφςτθμα ςασ αφινει να αποκθκεφετε/επεξεργάηεςτε τισ επιλογζσ 

ςασ όςεσ φορζσ κζλετε 

 

Πατϊντασ το κουμπί  οι επιλογζσ κα αποκθκευκοφν Προςωρινά 

πράγμα που ςθμαίνει ότι μπορείτε να τροποποιιςετε όςεσ φορζσ κζλετε τισ επιλογζσ 

ςασ. 

Η παραπάνω διαδικαςία μπορεί να επαναλθφκεί όςεσ φορζσ κζλετε μζχρι τθν λιξθ τθσ 

προκεςμίασ δθλ, μζχρι 02/09/2019 και ϊρα 23:59 



ΟΡΙΣΙΚΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ-ΔΗΛΩΕΙ ΠΡΟΣΙΜΗΕΩΝ 

!!!!Προκειμζνου θ αίτθςθ ςασ να κεωρθκεί ζγκυρθ πρζπει να κάνετε οριςτικι 

υποβολθ μζχρι τθν λιξθ τθσ προκεςμίασ 02/09/2019 και ϊρα 23:59 

Από τθν ςτιγμι που ςυναινζςετε (παραπάνω ςθμείο Ε) μεταφζρεςτε και πάλι ςτθν 

φόρμα των επιλογϊν ςασ αλλά ςτο κάτω μζροσ  υπάρχει θ ενθμζρωςθ και το κουμπί 

 

Με τθν χριςθ του εμφανίηεται και πάλι θ ΑΙΣΗΗ-ΔΗΛΩΗ προτιμιςεων ΑΛΛΑ ςτο κάτω 

μζροσ υπάρχει και το κουμπί ΟΡΙΣΙΚΗ ΤΠΟΒΟΛΗ 

 

Πατϊντασ το κουμπί ΟΡΙΣΙΚΗ ΤΠΟΒΟΛΗ εμφανίηεται το μινυμα μιασ τελευταίασ 

υπενκφμιςθσ ότι πρόκειται να γίνει θ τελικι διλωςθ μετά τθν οποία παφει θ δυνατότθτα 

επεξεργαςίασ των αιτιςεων. 

 

Μετά τθν οριςτικι υποβολι ςτθν νζα οκόνθ κα δείτε τθν υποβλθκείςα αίτθςθ ςασ και 

ςτο κάτω μζροσ μπορείτε από το εικονίδιο  να κατεβάςετε το αρχείο pdf τθσ αίτθςθσ 

ςασ 

 

 

  



2- Περίπτωςθ ανεπιτυχοφσ αναηιτθςθσ υποψιφιου 

Αν το ςφςτθμα δεν καταφζρει να βρει τον αναπλθρωτι με βάςθ τα ςτοιχεία που δϊςατε 

τότε 

1- προςπακιςτε και πάλι ελζγχοντασ αν βάλατε τα ςωςτά ςτοιχεία ςασ ΑΦΜ και 

κλάδο. 

2- Επιλζξτε τον κλάδο ςτον οποίο ανικετε από το μπλζ κουμπί 

  

Θα εμφανιςτοφν οι υποψιφιοι του κλάδου που υπάρχουν ςτουσ προςωρινοφσ πίνακεσ και 

θ οκόνθ κα είναι τθσ μορφισ: 

 

 

Αναηθτιςτε το ονομά ςασ με τθν βοικεια του πορτοκαλί πεδίου «Αναηιτθςθ» ι 

(χειροκινθτα ι με ctrl+F ) το όνομα ςασ. 

Περίπτωςθ Α 

τθν περίπτωςθ που βρείτε το όνομα ςασ ςθμαίνει πωσ κατά τθν αναηιτθςθ του ΒΗΜΑΣΟ 

2 κάποιο πρόβλθμα υπάρχει με το ΑΦΜ που ειςάγετε. 

Είτε είναι καταχωριςμζνο λάκοσ ΑΦΜ ςτθν Βάςθ τθσ εφαρμογισ ΠΤΑΝΕΑ είτε ειςαγετε 

λάκοσ ΑΦΜ. 

Περίπτωςθ Β 

τθν περίπτωςθ που δεν βρείτε το όνομα ςασ ΚΑΙ ανθκετε ςτουσ προςωρινοφσ πίνακεσ 

τείλτε μινυμα ςτο mail: pliroforikh.pde.attik@gmail.com με κζμα τθσ μορφισ: 

mailto:pliroforikh.pde.attik@gmail.com


<<ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΣΗΜΑ ΠΤΑΝΕΑ - ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ του ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ-ΚΛΑΔΟ>> 

περιγράφοντασ το πρόβλθμα ςασ. 

 


