ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΕΕΠ & ΕΒΠ με ραντεβού
Η διαδικαςία περιλαμβάνει 4 απλά βιματα
❶ Ηλεκτρονική κράτηςη ραντεβοφ του ενδιαφερόμενου μζςω web εφαρμογισ.
❷ Λήψη ηλεκτρονικοφ μηνφματοσ (email) επιτυχοφσ κράτθςθσ με τισ λεπτομζρειεσ
του ραντεβοφ.
❸ Εκτφπωςη του μθνφματοσ*
❹ Προςζλευςη ςτο κτήριο επί τησ οδοφ Παναγή Κυριακοφ 12 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ (ςτάςη
ΜΕΣΡΟ «ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ») όπιςθεν του 2ου ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ και
ζναντι του Μαιευτηρίου «ΖΛΕΝΑ» τθν Ημζρα και Ώρα του ραντεβοφ.

*Εναλλακτικά μπορείτε να το ζχετε διακζςιμο ςτο κινθτό ςασ ϊςτε να το δείξετε ςτον
υπάλλθλο που κα ςασ εξυπθρετιςει.

Οδηγίες για την χρήση της web εφαρμογής κράτησης
Ραντεβού της ΠΔΕ Αττικής.

Βήμα 1
Επιςκεφκείτε τθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ http://pde-appointments.tech
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ημείο 1: Επιλζξτε τον κλάδο για τον οποίο πρόκειται να υποβάλετε τα δικαιολογθτικά ςασ
ημείο 2: Ρατιςτε το κουμπί «Επόμενο» για να προχωριςετε ςτο Βιμα 2

Βήμα 2
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08-05-2019 ζωσ και 05-06-2019
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ημείο 3: Το ςφςτθμα ςασ δίνει τθν δυνατότθτα να κλείςετε το ραντεβοφ ςασ ςτο διάςτθμα:

Σετάρτη 08-05-2019 ζωσ και Σετάρτη 05-06-2019
Επιςήμανςη!!! Η προθεςμία υποβολήσ δικαιολογητικϊν είναι από
Τζταρτθ 08-05-2019 ζωσ και Ραραςκευι 07-06-2019
που ςημαίνει ότι για τισ δυο (2) τελευταίεσ ημζρεσ:
Πζμπτη 06-06-2019 & Παραςκευή 07-06-2019
οι ενδιαφερόμενοι θα εξυπηρετοφνται
Χωρίσ ραντεβοφ

ημείο 4: με τθν βοικεια του θμερολογίου επιλζξτε τθν Ημερομθνία του επικυμθτοφ
ραντεβοφ ςασ, θ οποία πρζπει να βρίςκεται μζςα ςτο προβλεπόμενο διάςτημα

Σετάρτη 08-05-2019 ζωσ και Σετάρτη 05-06-2019
ημείο 5: Στθν περιοχι αυτι φαίνονται για τθν επιλεγμζνθ επικυμθτι θμερομθνία οι ϊρεσ
των διακζςιμων ραντεβοφ.
Επιλζξτε τθν ϊρα που κζλετε κάνοντασ κλικ πάνω τθσ. (το χρϊμα τθσ κα γίνει μπλε)
!!! Αν δεν εμφανίηονται ϊρεσ το ςφςτθμα ςασ ενθμερϊνει πωσ δεν υπάρχουν διακζςιμεσ
ϊρεσ ραντεβοφ και πρζπει να επιλζξετε άλλθ θμερομθνία ςτο ςθμείο 4
ημείο 6: Ρατιςτε το κουμπί «Επόμενο» για να προχωριςετε ςτο Βιμα 3

Βήμα 3
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ημείο 7: Συμπλθρϊςτε υποχρεωτικά τα ςτοιχεία ςασ (Όνομα, Επϊνυμο, email,
Σηλζφωνο).
!!! Ρροςοχι: Αν ςυμπλθρϊςετε με email το οποίο δεν είναι υπαρκτό ι ςτο οποίο δεν ζχετε
πρόςβαςθ δεν κα μπορζςετε να παραλάβετε το αποδεικτικό τθσ κράτθςθσ του ραντεβοφ
ςασ.
Συμπλθρϊςτε προαιρετικά τα υπόλοιπα πεδία (Διεφκυνςθ, Ρόλθ, Ταχυδρομικόσ Κϊδικασ,
Σθμειϊςεισ).
ημείο 8: Αφοφ διαβάςετε τουσ «Προυσ & τισ Ρροχποκζςεισ» χριςθσ Επιλζξτε το μπλε
κουτάκι

Χωρίσ τθν επιλογι του κουτιοφ το ςφςτθμα δεν κα ςασ αφιςει να προχωριςετε ςτο
επόμενο βιμα
ημείο 9: Ρατιςτε το κουμπί «Επόμενο» για να προχωριςετε ςτο Βιμα 4
Αν εμφανιςτεί το παρακάτω μινυμα ςθμαίνει ότι ΕΧΕΤΕ ΗΔΗ ΚΑΝΕΙ ΚΑΤΗΣΗ
ΑΝΤΕΒΟΥ ΜΕ το email που δθλϊςατε ςτο Βιμα 3, Σθμείο 7, Υποχρεωτικό πεδίο: Email,
γεγονόσ που ςθμαίνει ΡΑΑΒΙΑΣΗ ΤΩΝ ΟΩΝ & ΡΟΫΡΟΘΕΣΕΩΝ ΧΗΣΗΣ

Βήμα 4
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ημείο 10: Εμφανίηονται οι πλθροφορίεσ ςχετικά με το ραντεβοφ ςασ και τα ςτοιχεία ςασ.
ημείο 11: Στθν εικόνα CAPTCHA εμφανίηονται 5 χαρακτιρεσ ςε χρωματιςτό φόντο τουσ
οποίουσ πρζπει να αντιγράψετε ςτο επόμενο πλαίςιο.
!!! Ρροςοχι: Οι χαρακτιρεσ μπορεί να είναι αρικμοί ι γράμματα του λατινικοφ
αλφάβθτου είτε κεφαλαίοι, είτε πεηοί είτε και ςυνδυαςμόσ.
Αν οι χαρακτιρεσ δεν ςασ είναι ευκρινείσ μπορείτε να ανανεϊςετε τθν εικόνα ϊςτε να
εμφανιςτεί νζοσ ςυνδυαςμόσ χαρακτιρων πατϊντασ το
δίπλα ςτθν λζξθ CAPTCHA.
ημείο 12: Συμπλθρϊςτε υποχρεωτικά το πλαίςιο με τουσ χαρακτιρεσ που εμφανίηονται
ςτθν εικόνα CAPTCHA
ημείο 13: Ρατιςτε το κουμπί «Επόμενο» για Επιβεβαιϊςετε το ραντεβοφ ςασ
Αν θ οκόνθ ςασ δεν αλλάξει το πικανότερο είναι ότι πλθκτρολογιςατε λάκοσ κάποιον/ουσ
χαρακτιρα/ρεσ τθσ εικόνασ CAPTCHA.
Ρλθκτρολογιςτε το νζο ςφνολο χαρακτιρων (Σθμείο 11) που ςασ υποδεικνφει θ εφαρμογι
μζςα ςτο πλαίςιο (Σθμείο 12)

Βήμα 5

Η οκόνθ ςασ ενθμερϊνει για τθν Επιτυχή Κράτθςθ του ραντεβοφ ςασ και για το email που
ςτάλκθκε ςε εςάσ.
Σασ προτρζπει να ελζγξετε και τον spam φάκελο αλλθλογραφίασ ςασ αν τυχόν δεν βρείτε το
μινυμα ςτα ειςερχόμενα ςασ.

Βήμα 6
1. Μεταβείτε ςτο mailbox ςασ και αναηθτιςτε το email με κζμα
«Σο ραντεβοφ ςασ κρατήθηκε επιτυχϊσ!»

Ο αποςτολζασ του μθνφματοσ είναι ο κατοχυρωμζνοσ λογαριαςμόσ gmail του Τμιματοσ
Δ’ Ρλθροφορικισ & Νζων Τεχνολογιϊν τθσ ΡΔΕ Αττικισ
ΠΔΕ ΑΣΣΙΚΉ pliroforikh.pde.attik@gmail.com
!!! Ρροςοχι: Αν δεν εντοπίςετε το παραπάνω μινυμα ςτα ειςερχόμενα ςασ,
ΕΛΕΓΞΤΕ ΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ SPAM .
2. Ανοίξτε το μινυμα και εκτυπϊςτε το ϊςτε να το ζχετε μαηί ςασ κατά τθν
προςζλευςθ ςασ ςτθν ΡΔΕ Αττικισ κατά τθν Ημζρα και ϊρα του αντεβοφ ςασ
(Εναλλακτικά μπορείτε να το ζχετε διαθζςιμο ςτο κινητό ςασ ώςτε να το δείξετε
ςτον υπάλληλο που θα ςασ εξυπηρετήςει.)

τθν ΡΔΕ Αττικισ

