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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

 

Σκοπόσ του εγγράφου αυτοφ είναι να αποτελζςει ζνα χριςιμο οδθγό ςχετικά με τθν 

απογραφι, τθ διόρκωςθ ι τθν επικαιροποίθςθ των ςτοιχείων ενόσ μιςκοδοτοφμενου από 

το Ελλθνικό Δθμόςιο. 

 

Η απογραφι κάκε εργαηομζνου αποτελεί ατομικι του υποχρζωςθ. Γι’ αυτό το λόγο 

διαβάςτε προςεχτικά τισ οδθγίεσ πριν ξεκινιςετε τθ διαδικαςία. 

 

Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ, τα ςτοιχεία ςασ κα ελεγχκοφν από τθν Διεφκυνςθ 

Ρροςωπικοφ που ανικετε. Μζχρι τον ζλεγχο αυτό, ςασ παρζχεται θ δυνατότθτα 

διορκϊςεων.  

 

Μελλοντικά, κα ζχετε τθν δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςτα ςτοιχεία ςασ. 

 

Η θλεκτρονικι υπθρεςία τθσ απογραφισ είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ ιςτοςελίδασ 

https://apografi.gov.gr/ap.  

 

 

Σθμείωςθ 

Αν δεν ζχετε απογραφεί κατά τθν Αϋ Φάςθ τθσ απογραφισ που διενεργικθκε τον Ιοφλιο του 

2010, δεν ζχετε δικαίωμα πρόςβαςθσ ςτθν εφαρμογι. 

 

Ραρακαλοφμε επικοινωνιςτε πρϊτα με τθν Διεφκυνςθ Ρροςωπικοφ που υπάγεςτε για να 

ενθμερωκείτε για τθν διαδικαςία απόκτθςθσ πρόςβαςθσ ςτθν εφαρμογι. 

 

https://apografi.gov.gr/ap
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2. ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΡΗΕΣΙΑ ΑΡΟΓΑΦΗΣ  

Η εφαρμογι είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ ιςτοςελίδασ https://apografi.gov.gr/ap.  

Η είςοδοσ ςτθν εφαρμογι επιτρζπεται με τθν χριςθ των κωδικϊν τθσ εφαρμογισ TAXISnet. 

Αν δεν διακζτετε κωδικοφσ TAXISnet, μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε ςαν Πνομα Χριςτθ και 

Κωδικό Ρρόςβαςθσ, τον Αρικμό Φορολογικοφ Μθτρϊου και Αρικμό Ειδοποίθςθσ 

εκκακαριςτικοφ ςθμειϊματοσ οικονομικοφ ζτουσ 2010, αντίςτοιχα.  

Ο αρικμόσ διλωςθσ υπάρχει ςτο εκκακαριςτικό ςθμείωμα του 2010 και αναφζρεται ωσ 

αναφζρεται ωσ «αρ. ειδ/ςθσ») (Εικόνα 2.1). 

Σθμείωςθ: Αν διακζτετε κωδικοφσ TAXISnet, θ πρόςβαςι ςασ γίνεται αποκλειςτικά με 

αυτοφσ και όχι με τον 2ο τρόπο. 

 
Εικόνα 2.1: Αριθμόσ ειδοποίηςησ εκκαθαριςτικοφ ςημειώματοσ 

 

2.1 Είςοδοσ ςτθν εφαρμογι 

Μεταβείτε ςτθν ιςτοςελίδα https://apografi.gov.gr/ap και επιλζξτε «Είςοδοσ ςτθν 

Υπθρεςία»: 

 
Εικόνα 2.2: Αρχική Οθόνη τησ Εφαρμογήσ 

Στθν ςυνζχεια πλθκτρολογείται τουσ κωδικοφσ TAXISnet που ιδθ διακζτετε ι αν δεν ζχετε, 

ειςάγετε Username: ΑΦΜ και Password: Αρ. Ειδοποίθςθσ 2010. 

https://apografi.gov.gr/ap
https://apografi.gov.gr/ap
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Εικόνα 2.3: Οθόνη ειςαγωγήσ κωδικών TAXISnet 

Σθμείωςθ 

Σε περίπτωςθ που διακζτετε ιδθ κωδικοφσ TAXISnet και δεν μπορείτε να ειςζλκετε ςτθν 

εφαρμογι, πικανϊν οι κωδικοί αυτοί δεν είναι ενεργοποιθμζνοι. Για να ελζγξετε αν είναι 

ενεργοί οι κωδικοί TAXISnet που διακζτετε, πθγαίνετε ςτθν εφαρμογι TAXISnet τθσ Γενικισ 

Γραμματείασ Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων. Συγκεκριμζνα, ςτθν ιςτοςελίδα www.gsis.gr και 

ςτθν διαδρομι «Υπθρεςίεσ προσ Ρολίτεσ» και «Ο λογαριαςμόσ μου». Εκεί πλθκτρολογείτε 

τουσ κωδικοφσ που ζχετε και ειςζρχεςτε ςτο TAXISnet. 

 

Εικόνα 2.4: TAXISnet 

Αν δεν μπορείτε να ειςζλκετε ςτθν εφαρμογι, τότε δεν διακζτετε ενεργοφσ κωδικοφσ 

TAXISnet. 

Για οποιαδιποτε πρόβλθμα ςτθν διαδικαςία απόκτθςθσ κωδικϊν TAXISnet ι ςτθν είςοδο 

ςασ ςτθν εφαρμογι TAXISnet με ιδθ υπάρχοντεσ κωδικοφσ, απευκυνκείτε ςτο Γραφείο 

Υποςτιριξθσ (Help Desk) TAXISnet: 210 4802552. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

http://www.gsis.gr/
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Στθν ςελίδα που εμφανίηεται και ηθτά τθν εξουςιοδότθςι ςασ, επιλζγετε «Εξουςιοδότθςθ» 

και μεταφζρεςτε ςτθν αρχικι ςελίδα τθσ εφαρμογισ.  

 

Εικόνα 2.5: Εξουςιοδότηςη 

 

Εξοςζιοδοηώ ηην Ηλεκηπονική Υπηπεζία ηηρ Απογπαθήρ ηων Μιζθοδοηούμενων από ηο Ελληνικό 
Δημόζιο να πποζπελάζει ηα ζηοισεία ηηρ απογπαθήρ μος πος βπίζκονηαι ζηοςρ εξςπηπεηηηέρ ηηρ 
Γενικήρ Γπαμμαηείαρ Πληποθοπιακών Σςζηημάηων.” 
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3. Εφαρμογι Απογραφισ 

Η εφαρμογι τθσ απογραφισ αποτελείται από τζςςερεισ διαφορετικζσ οκόνεσ (Βιματα): 

1. Βιμα 1 – Ρροςωπικά Στοιχεία 

2. Βιμα 2 – Στοιχεία Εργαςίασ 

3. Βιμα 3 – Στοιχεία Εκπαίδευςθσ 

4. Βιμα 4 – Ρροτιμιςεισ 

Στθν ςυνζχεια αναλφεται το κάκε βιμα και τα ςτοιχεία που αυτό περιζχει. 

Τα πεδία με αςτερίςκο (*) ςυμπλθρϊνονται υποχρεωτικά. 

Ραρακαλοφμε, χρθςιμοποιείτε κεφαλαία γράμματα. 

Η απόκριςθ τθσ εφαρμογισ μπορεί να κακυςτερεί ςε περιπτϊςεισ αργϊν ςυνδζςεων.   

 

3.1 Βιμα 1 – Στοιχεία Ταυτότθτασ 

Στο Βιμα αυτό κα πρζπει να ςυμπλθρϊςετε τα προςωπικά ςασ ςτοιχεία. 

3.1.1 Ρροςωπικά Στοιχεία 

Συμπλθρϊςτε τα παρακάτω πεδία: 

Αρικμόσ Φορολογικοφ Μθτρώου (ΑΦΜ): To Το πεδίο είναι προςυμπλθρωμζνο και δεν 

μπορείτε να το τροποποιιςετε. Δυνατότθτα αλλαγισ ζχουν μόνο οι διαχειριςτζσ τθσ 

Διεφκυνςθσ Ρροςωπικοφ που υπάγεςτε. 

Αρικμόσ Δελτίου Ταυτότθτασ: Ειςάγετε τον αρικμό του δελτίου ταυτότθτασ (ΑΔΤ). 

Αρικμόσ Μθτρώου Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ: Στο πεδίο αυτό κα πρζπει να ςυμπλθρϊςετε το 

Αρικμό Μθτρϊου Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ (ΑΜΚΑ). Αν δεν κυμάςτε τον ΑΜΚΑ, μεταβείτε 

ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Η.ΔΙ.Κ.Α., http://www.amka.gr/AMKAGR/ όπου πλθκτρολογϊντασ 

Επϊνυμο, Πνομα, Πνομα Ρατζρα, Πνομα Μθτζρασ και Ημερομθνία Γζννθςθσ ενθμερϊνεςτε 

για τον ΑΜΚΑ που ςασ ζχει αποδοκεί.     

ΔΕΝ ΥΡΑΧΕΙ ΑΜΚΑ: Επιλζξτε το πεδίο αυτό αν δεν διακζτετε ΑΜΚΑ. 

Πνομα: Ειςάγετε το Πνομα ςασ. 

Επώνυμο: Το πεδίο είναι προςυμπλθρωμζνο και δεν μπορείτε να το τροποποιιςετε. 

Δυνατότθτα αλλαγισ ζχουν μόνο οι διαχειριςτζσ τθσ Διεφκυνςθσ Ρροςωπικοφ που 

υπάγεςτε. 

Φφλο: Επιλζξτε το φφλο ςασ. 

 

http://www.amka.gr/AMKAGR/
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Εικόνα 3.1- Προςωπικά τοιχεία  

Πνομα Ρατζρα: Ειςάγετε το Πνομα του πατζρα ςασ. 

Επώνυμο Ρατζρα: Ειςάγετε το Επϊνυμο του πατζρα ςασ. 

Πνομα Μθτζρασ: Ειςάγετε το Πνομα τθσ μθτζρα ςασ. 

Επώνυμο Μθτζρασ: Ειςάγετε το Επϊνυμο τθσ μθτζρα ςασ. 

Ημερομθνία Γζννθςθσ: Επιλζξτε από το αναδυόμενο θμερολόγιο, τθν θμερομθνία γζννθςθσ 

ςασ. 

Οικογενειακι Κατάςταςθ: Επιλζξτε από τθν λίςτα τθν οικογενειακι ςασ κατάςταςθ. 

Αρικμόσ Ραιδιών: Ειςάγετε τον αρικμό των παιδιϊν ςασ. 

3.1.2 Στοιχεία Επικοινωνίασ 

Στο ςθμείο αυτό κα πρζπει να ειςάγετε τα ςτοιχεία επικοινωνίασ ςασ.  

  
Εικόνα 3.2 – τοιχεία Επικοινωνίασ  
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Τα ςτοιχεία διεφκυνςθσ ςε αυτό το βιμα αφοροφν τθν διεφκυνςθ κατοικίασ ςασ. 

Οδόσ και Αρικμόσ: Ειςάγετε το όνομα τθσ Οδοφ που διαμζνετε κακϊσ και τον αρικμό (π.χ. 

Ρεντζλθσ 12) 

Ταχ. Κώδικασ: Ειςάγετε τον ταχυδρομικό κϊδικα τθσ περιοχισ ςασ. 

Χώρα: Επιλζξτε από τθν λίςτα, τθν χϊρα όπου διαμζνετε. 

Δθμοτικι Ενότθτα (Διμοσ): Αναηθτιςτε από τθν διακζςιμθ λίςτα τθν Ρόλθ ςασ. Η λίςτα 

περιζχει τιμζσ για τισ δθμοτικζσ ενότθτεσ που ζχουν προκφψει από τθν εφαρμογι του 

νόμου για τθν τοπικι αυτοδιοίκθςθ (Καλλικράτθσ). Αντιςτοιχοφν ςτουσ προθγοφμενουσ 

Διμουσ.  

Ρλθκτρολογϊντασ χαρακτιρεσ, εμφανίηονται οι επιλογζσ του πίνακα που 

περιζχουν τα γράμματα που πλθκτρολογιςατε ζτςι ϊςτε να επιλζξετε τθν τιμι που 

ψάχνετε (Εικόνα 3.3). 

 
Εικόνα 3.3 – Επιλογή τιμήσ από λίςτα με την πληκτρολόγηςη χαρακτήρων  

Εναλλακτικά, μπορείτε να επιλζξετε «Επιλογι από Λίςτα» και να αναηθτιςετε τθν τιμι που 

ψάχνετε. 

Τθλζφωνο Κατοικίασ: Συμπλθρϊςτε το τθλζφωνο κατοικίασ ςασ. 

Κινθτό Τθλζφωνο: Συμπλθρϊςτε το κινθτό ςασ τθλζφωνο. Η ςυμπλιρωςθ ενόσ εκ των 

«Κινθτοφ Τθλεφϊνου» και «Διεφκυνςθ E-mail» είναι υποχρεωτικι. Για λόγουσ ευκολότερθσ 

μελλοντικισ επικοινωνίασ μαηί ςασ, ςυνιςτάται θ ςυμπλιρωςθ και των δφο πεδίων. 

Διεφκυνςθ E-Mail: Συμπλθρϊςτε τθν θλεκτρονικι ςασ διεφκυνςθ. Η ςυμπλιρωςθ ενόσ εκ 

των «Κινθτοφ Τθλεφϊνου» και «Διεφκυνςθ E-mail» είναι υποχρεωτικι. Για λόγουσ 

ευκολότερθσ μελλοντικισ επικοινωνίασ μαηί ςασ, ςυνιςτάται θ ςυμπλιρωςθ και των δφο 

πεδίων. Η διεφκυνςθ e-mail που ηθτείται ςτο ςυγκεκριμζνο πεδίο μπορεί να είναι και 

προςωπικι. Σε επόμενο Βιμα, ςασ ηθτείται θ υπθρεςιακι θλεκτρονικι ςασ διεφκυνςθ. 

Επιβεβαίωςθ E-Mail: Συμπλθρϊςτε ξανά τθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ που αναγράψατε ςτο 

παραπάνω πεδίο. 

Με τθν ςυμπλιρωςθ των παραπάνω πεδίων, επιλζξτε «Επόμενο» για να μεταβείτε ςτο 

επόμενο βιμα. 
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3.2 Βιμα 2 – Στοιχεία Εργαςίασ 

Στο Βιμα αυτό κα πρζπει να ςυμπλθρϊςετε ςτοιχεία που ςχετίηονται με τθν εργαςιακι ςασ 

ςχζςθ. 

3.2.1 Στοιχεία Υπθρεςιακισ Κατάςταςθσ 

Συμπλθρϊςτε τα παρακάτω πεδία: 

α) Φορζασ Οργανικισ Θζςθσ 

Εργαςιακι Σχζςθ ι Είδοσ Απαςχόλθςθσ: Επιλζξτε από τθν λίςτα το είδοσ τθσ εργαςιακισ 

ςασ ςχζςθσ. 

Φορζασ Οργανικισ Θζςθσ: Το πεδίο αυτό δεν μπορείτε να το ςυμπλθρϊςετε. Στθν 

περίπτωςθ που δεν ζχετε υπαχκεί ςε Διεφκυνςθ Ρροςωπικοφ ζχει τθν τιμι που είχατε 

επιλζξει κατά τθν Απογραφι του Ιουλίου, ενϊ ςτθν περίπτωςθ που ζχετε υπαχκεί ςε 

Διεφκυνςθ Ρροςωπικοφ παίρνει αυτόματα τιμι. Εμφανίηεται κενό ςτθν περίπτωςθ που 

κατά τθν Απογραφι του Ιουλίου δεν είχατε δϊςει τιμι. Για τισ ενζργειεσ που πρζπει να 

προβεί ο Διευκυντισ Ρροςωπικοφ δείτε το εγχειρίδιο χριςθσ δείτε τθν ενότθτα 3.5. 

«Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ/Ρροςωπικοφ που υπάγεται ο υπάλλθλοσ»: Το πεδίο αυτό δεν 

μπορείτε να το ςυμπλθρϊςετε. Συμπλθρώνεται ι κα ςυμπλθρωκεί αυτόματα ανάλογα με 

τθ Διεφκυνςθ Ρροςωπικοφ ςτθν οποία ανικετε. Εμφανίηεται κενό όταν δεν ζχει 

πιςτοποιθκεί ακόμθ ο Διευκυντισ Ρροςωπικοφ ι δεν ςασ ζχει εντάξει ακόμθ ςτθν 

αρμοδιότθτά του.  

 
Εικόνα 3.4 - τοιχεία Τπηρεςιακήσ Κατάςταςησ – Φορζασ Οργ. Θζςησ 

 

β) Φορζασ Απαςχόλθςθσ 

«Κδιοσ με Φορζα Οργανικισ Θζςθσ»: Φορζασ Απαςχόλθςθσ κεωρείται ο Φορζασ που 

ςιμερα εργάηεςκε. Επιλζξτε το πεδίο αυτό αν εργάηεςκε ςιμερα ςτον Φορζα όπου είναι θ 

οργανικι ςασ κζςθ. 

«Φορζασ Απαςχόλθςθσ»: Αν δεν εργάηεςκε ςτον οργανικό ςασ Φορζα, επιλζξτε τον Φορζα 

Απαςχόλθςθσ ςασ. 
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Ρλθκτρολογϊντασ χαρακτιρεσ, εμφανίηονται οι επιλογζσ του πίνακα που 

περιζχουν τα γράμματα που πλθκτρολογιςατε ζτςι ϊςτε να επιλζξετε τθν τιμι που 

ψάχνετε. Εναλλακτικά, μπορείτε να επιλζξετε «Επιλογι από Λίςτα» και να αναηθτιςετε τθν 

τιμι που ψάχνετε. 

Φορζασ ςτθν εφαρμογι νοείται θ Οργανικι Μονάδα που χειρίηεται τον προςωπικό ςασ 

φάκελο.  

Για παράδειγμα, ζνασ φάκελοσ ενόσ εκπαιδευτικοφ πρωτοβάκμιασ βρίςκεται ςτο αντίςτοιχο 

Γραφείο Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ που βρίςκεται το 

ςχολείο του. Ο ςυγκεκριμζνοσ εκπαιδευτικόσ κα πρζπει να επιλζξει ςτον Φορζα 

Απαςχόλθςθσ τθ Διεφκυνςθ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και όχι το Γραφείο Ρρωτοβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ που βρίςκεται ο φάκελοσ του και το οποίο αντιςτοιχεί ςε Διεφκυνςθ 

Ρροςωπικοφ. 

Ζνα δεφτερο παράδειγμα: Ζνασ υπάλλθλοσ μιασ Γενικισ Γραμματείασ ενόσ Υπουργείου που 

διακζτει δικι τθσ Διεφκυνςθ Ρροςωπικοφ, κα επιλζξει ςτο πεδίο Φορζασ τθν Γενικι 

Γραμματεία και όχι το Υπουργείο.   

Αν δεν βρίςκεται το Φορζα ςασ ςτθν λίςτα επιλζξτε τθν τιμι «ΔΕΝ ΒΙΣΚΩ ΤΟΝ ΦΟΕΑ 

ΜΟΥ». Η τιμι αυτι είναι θ πρώτθ διακζςιμθ επιλογι αν επιλζξετε τθν επιλογι από λίςτα. 

Κατά τθν διαδικαςία του ελζγχου των ςτοιχείων από τθν Διεφκυνςθ Ρροςωπικοφ, οι 

διαχειριςτζσ κα αιτθκοφν τθν προςκικθ του Φορζα και κα ειςάγουν ςτθν εγγραφι ςασ τον 

ςωςτό Φορζα που ανικετε. 

Δικαίωμα αίτθςθσ προςκικθσ τιμισ ςε όλεσ τισ λίςτεσ τθσ εφαρμογισ ζχουν μόνο οι 

διαχειριςτζσ των Διευκφνςεων προςωπικοφ. 

Στα ςτοιχεία τθσ ταχυδρομικισ διεφκυνςθσ που ακολουκοφν, ςυμπλθρώςετε τθν 

διεφκυνςθ του κτιρίου όπου εργάηεςκε και όχι τυχόν κτιρίου τθσ Κεντρικισ Διοίκθςθσ του 

Φορζα ςασ. Τα ςτοιχεία που ηθτοφνται κα τφχουν επεξεργαςίασ αποκλειςτικά από τισ 

Διευκφνςεισ Ρροςωπικοφ ςασ. 

Οδόσ και Αρικμόσ: Ειςάγετε το όνομα τθσ Οδοφ που εργάηεςκε κακϊσ και τον αρικμό (π.χ. 

Ρεντζλθσ 12). 

Ταχ. Κώδικασ: Ειςάγετε τον ταχυδρομικό κϊδικα τθσ περιοχισ που εργάηεςκε. 

Χώρα: Επιλζξτε από τθν λίςτα, τθν χϊρα όπου εργάηεςκε. 

Δθμοτικι Ενότθτα (Διμοσ): Αναηθτιςτε από τθν διακζςιμθ λίςτα τθν Ρόλθ ςασ. Η λίςτα 

περιζχει τιμζσ για τισ δθμοτικζσ ενότθτεσ που ζχουν προκφψει από τθν εφαρμογι του 

νόμου για τθν τοπικι αυτοδιοίκθςθ (Καλλικράτθσ). Αντιςτοιχοφν ςτουσ προθγοφμενουσ 

Διμουσ.  

Ρλθκτρολογϊντασ χαρακτιρεσ, εμφανίηονται οι επιλογζσ του πίνακα που 

περιζχουν τα γράμματα που πλθκτρολογιςατε ζτςι ϊςτε να επιλζξετε τθν τιμι που 
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ψάχνετε. Εναλλακτικά, μπορείτε να επιλζξετε «Επιλογι από Λίςτα» και να αναηθτιςετε τθν 

τιμι που ψάχνετε. 

 
Εικόνα 3.5 - τοιχεία Τπηρεςιακήσ Κατάςταςησ – Φορζασ Απαςχόληςησ 

 

γ) Στοιχεία Θζςθσ 

Αρ. Μθτρώου Μιςκοδοςίασ: Συμπλθρϊςτε τον αρικμό μθτρϊου μιςκοδοςίασ ςασ.  

Κατθγορία Εκπαίδευςθσ: Επιλζξτε από τθν λίςτα τθν κατθγορία εκπαίδευςθσ που ανικετε. 

Κλάδοσ: Επιλζξτε από τθν λίςτα τον κλάδο που υπάγεςτε. Επιλζξτε «ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ 

ΚΛΑΔΟ» αν θ κζςθ ςασ δεν εντάςςεται ςε κάποιο κλάδο  ι «ΔΕΝ ΒΙΣΚΩ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΜΟΥ» 

αν δεν υπάρχει ςτθν λίςτα ο κλάδοσ ςασ. Κατά τθν διαδικαςία του ελζγχου των ςτοιχείων 

από τθν Διεφκυνςθ Ρροςωπικοφ, οι διαχειριςτζσ κα αιτθκοφν τθν προςκικθ του κλάδου 

και κα ειςάγουν τθν ςωςτι τιμι. 

Ειδικότθτα: Επιλζξτε από τθν λίςτα τθν ειδικότθτα ςασ. Επιλζξτε «ΥΡΟΧΕΟΙ ΡΟΥ ΔΕΝ 

ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ» αν θ κζςθ ςασ δεν προβλζπει κάποια ειδικότθτα  ι «ΔΕΝ 

ΒΙΣΚΩ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΥ» αν δεν υπάρχει ςτθν λίςτα θ ειδικότθτά ςασ. Κατά τθν 

διαδικαςία του ελζγχου των ςτοιχείων από τθν Διεφκυνςθ Ρροςωπικοφ, οι διαχειριςτζσ κα 

αιτθκοφν τθν προςκικθ τθσ ειδικότθτασ και κα ειςάγουν τθν ςωςτι τιμι. Οι τιμζσ αυτζσ 

είναι οι πρϊτεσ διακζςιμεσ επιλογζσ αν επιλζξετε αναλυτικι αναηιτθςθ. 

Βακμόσ: Επιλζξτε από τθν λίςτα τον Βακμό ςασ. Επιλζξτε «ΔΕΝ ΒΙΣΚΩ ΤΟΝ ΒΑΘΜΟ ΜΟΥ» 

αν δεν υπάρχει ςτθν λίςτα ο βακμόσ ςασ. Κατά τθν διαδικαςία του ελζγχου των ςτοιχείων 

από τθν Διεφκυνςθ Ρροςωπικοφ, οι διαχειριςτζσ κα αιτθκοφν τθν προςκικθ του βακμοφ 

και κα ειςάγουν τθν ςωςτι τιμι. 

Θζςθ Ευκφνθσ: Επιλζξτε από τθν λίςτα τυχόν κζςθ ευκφνθσ που κατζχετε. Επιλζξτε «Χωρίσ 

κζςθ ευκφνθσ»  αν δεν κατζχετε κζςθ ευκφνθσ. Επιλζξτε «Δεν βρίςκω τθν κζςθ ευκφνθσ 

μου» αν δεν υπάρχει ςτθν λίςτα θ κζςθ ευκφνθσ ςασ. Κατά τθν διαδικαςία του ελζγχου των 

ςτοιχείων από τθν Διεφκυνςθ Ρροςωπικοφ, οι διαχειριςτζσ κα αιτθκοφν τθν προςκικθ τθσ 

κζςθσ και κα ειςάγουν τθν ςωςτι τιμι. 

Σφντομθ Ρεριγραφι Κακθκόντων: Συμπλθρϊςτε μια ςφντομθ περιγραφι των 

αρμοδιοτιτων ςασ (κείμενο ζωσ 2.000 χαρακτιρεσ). 
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Τθλζφωνο Εργαςίασ: Συμπλθρϊςτε το τθλζφωνο εργαςίασ ςασ. 

Διεφκυνςθ E-Mail: Συμπλθρϊςτε τθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ τθσ εργαςίασ ςασ. 

Επιβεβαίωςθ Διεφκυνςθ E-Mail: Συμπλθρϊςτε ξανά τθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ που 

αναγράψατε ςτο παραπάνω πεδίο. 

 
Εικόνα 3.6 – τοιχεία Τπηρεςιακήσ Κατάςταςησ – τοιχεία Θζςησ 

 

δ) Δεφτερθ ι Άλλθ Σχζςθ / Απαςχόλθςθ 

Αν ζχετε δεφτερθ ι άλλθ ςχζςθ απαςχόλθςθσ, επιλζξτε «Ρροςκικθ» (Εικόνα 3.7) και 

ςυμπλθρϊςτε τα αντίςτοιχα πεδία. 

 
Εικόνα 3.7  – τοιχεία Τπηρεςιακήσ Κατάςταςησ – Δεφτερη ή Άλλη χζςη 

Τα πεδία που πρζπει να ςυμπλθρϊςετε ςτθν περίπτωςθ αυτι είναι: 

Φορζασ: Επιλζξτε, είτε πλθκτρολογϊντασ και επιλζγοντασ από τθν εμφανιηόμενθ λίςτα είτε 

με τθν επιλογι από Λίςτα, τον Φορζα τθσ δεφτερθσ ι άλλθσ ςχζςθσ απαςχόλθςθσ. 

Εργαςιακι Σχζςθ ι Είδοσ Απαςχόλθςθσ: Επιλζξτε από τθν λίςτα το είδοσ τθσ δεφτερθσ ι 

άλλθσ ςχζςθσ απαςχόλθςθσ. 
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Εικόνα 3.8 – Δεφτερη ή Άλλη χζςη 

Επαναλάβετε τθν διαδικαςία για όςεσ κζςεισ ζχετε. 

3.2.2 Λοιπά Στοιχεία 

Ζχετε Άδεια Άςκθςθσ Ιδιωτικοφ Ζργου: Επιλζξτε το πεδίο αν ζχετε άδεια άςκθςθσ 

ιδιωτικοφ ζργου. 

Συνταξιοφχοσ Απαςχολοφμενοσ ςτο Δθμόςιο: Επιλζξτε το πεδίο αν είςτε ςυνταξιοφχοσ 

απαςχολοφμενοσ ςτο Δθμόςιο. 

 

Εικόνα 3.9 – Λοιπά τοιχεία 

 

Με τθν ςυμπλιρωςθ των παραπάνω πεδίων, επιλζξτε «Επόμενο» για να μεταβείτε ςτο 

επόμενο βιμα. 
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3.3  Βιμα 3 –Στοιχεία Εκπαίδευςθσ 

Στο Βιμα αυτό κα πρζπει να ςυμπλθρϊςετε ςτοιχεία που ςχετίηονται με τα τυπικά 

προςόντα κακϊσ και γνϊςεισ και δεξιότθτεσ που διακζτετε. 

3.3.1 Τυπικά Ρροςόντα 

Στθν κατθγορία «Τυπικά Ρροςόντα» κα πρζπει να ςυμπλθρϊςετε τα πτυχία που διακζτετε. 

Αν διακζτετε παραπάνω από ζνα, επιλζξτε «Ρροςκικθ Ρτυχίου» μία φορά για κάκε πτυχίο 

που διακζτετε. Στθν περίπτωςθ λανκαςμζνθσ ειςαγωγισ ι αν δεν διακζτετε κάποιο πτυχίο, 

ζχετε τθν δυνατότθτα διαγραφισ μζςω τθσ επιλογισ «Διαγραφι». 

 
Εικόνα 3.10 – Συπικά Προςόντα 

Χώρα: Επιλζξτε από τθν λίςτα τθν χϊρα ςτθν οποία βρίςκεται το εκπαιδευτικό ίδρυμα που 

αποφοιτιςατε. 

Τφποσ Ρτυχίου: Επιλζξτε από τισ διακζςιμεσ επιλογζσ: 

 Ρτυχίο 

 Μεταπτυχιακό 

 Διδακτορικό 

 Απολυτιριο Υποχρεωτικισ Εκπαίδευςθσ 

 Απολυτιριο Δευτεροβάκμιασ – Μεταδευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ 
 

Εκπαιδευτικό Κδρυμα: Επιλζξτε από τθν λίςτα το εκπαιδευτικό ίδρυμα που αποφοιτιςατε. 

Αν δεν βρίςκετε το εκπαιδευτικό ίδρυμα και είναι Ελλθνικό, επιλζξτε τθν τιμι «ΔΕΝ ΒΙΣΚΩ 

ΤΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΡΟΥ ΕΧΩ ΦΟΙΤΗΣΕΙ». Κατά τθν διαδικαςία του ελζγχου των 

ςτοιχείων από τθν Διεφκυνςθ Ρροςωπικοφ, οι διαχειριςτζσ κα αιτθκοφν τθν προςκικθ του 

εκπαιδευτικοφ ιδρφματοσ και κα ειςάγουν τθν ςωςτι τιμι.  

Στο πεδίο «Εκπαιδευτικό Κδρυμα» επίςθσ, υπάρχουν ςαν επιλογζσ και τα «ΥΡΟΧΕΩΤΙΚΗ 

ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗ» και «ΔΕΥΤΕΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗ» με τισ αντίςτοιχεσ επιλογζσ τουσ ςτα 

επόμενα πεδία. 
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Τίτλοσ Ρτυχίου: Συμπλθρϊςτε τον ακριβι τίτλο του πτυχίου που διακζτετε. 

Σχολι: Επιλζξτε από τθν λίςτα τθν ςχολι που αποφοιτιςατε. Στθν λίςτα εμφανίηονται οι 

ςχολζσ του εκπαιδευτικοφ ιδρφματοσ που επιλζξατε. Αν δεν εμφανίηεται θ ςχολι ςασ 

επιλζξτε τθν τιμι «ΔΕΝ ΒΙΣΚΩ ΤΗΝ ΣΧΟΛΗ ΡΟΥ ΕΧΩ ΦΟΙΤΗΣΕΙ». 

Τμιμα: Επιλζξτε από τθν λίςτα το τμιμα που αποφοιτιςατε. Στθν λίςτα εμφανίηονται τα 

τμιματα τθσ ςχολισ που επιλζξατε. Αν δεν εμφανίηεται το τμιμα ςασ επιλζξτε τθν τιμι 

«ΔΕΝ ΒΙΣΚΩ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΡΟΥ ΕΧΩ ΦΟΙΤΗΣΕΙ». 

Στθν περίπτωςθ που κατζχετε πτυχίο από πανεπιςτιμια εκτόσ Ελλάδασ, αναγράψτε ςτα 

αντίςτοιχα πεδία το Εκπαιδευτικό Κδρυμα, τον Τίτλο του πτυχίου, τθν Σχολι και το Τμιμα. 

Αν δεν διακζτετε κάποιο πτυχίο, επιλζξτε «Διαγραφι» για να απαλειφκοφν τα αντίςτοιχα 

πεδία. 

Αναγνωριςμζνο: Επιλζξτε το πεδίο αν ζχετε ειςάγει ςτα παραπάνω πεδία πτυχίο από 

πανεπιςτιμιο ξζνθσ χϊρασ και ζχει διακζτετε πιςτοποιθτικό ιςοτιμίασ από τον ΔΟΑΤΑΡ. 

Συναφζσ: Επιλζξτε το πεδίο αν πρόκειται για Μεταπτυχιακό ι Διδακτορικό τίτλο και 

υπάρχει αντίςτοιχθ απόφαςθ του οικείου Υπθρεςιακοφ Συμβουλίου. 

Επαναλάβετε τθν διαδικαςία για κάκε πτυχίο που διακζτετε επιλζγοντασ κάκε φορά 

«Ρροςκικθ». 

3.3.2 Γνώςεισ και Δεξιότθτεσ 

Αποφοιτιςατε από τθν Εκνικι Σχολι Δθμόςιασ Διοίκθςθσ: Επιλζξτε το πεδίο αν είςτε 

απόφοιτοσ τθσ Εκνικισ Σχολισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. 

Αποφοιτιςατε από τθν Εκνικι Σχολι Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ: Επιλζξτε το πεδίο αν είςτε 

απόφοιτοσ τθσ Εκνικισ Σχολισ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ. 

 
Εικόνα 3.11- Γνώςεισ και Δεξιότητεσ 

Επιλζξτε «Ρροςκικθ Γλϊςςασ» αν γνωρίηετε κάποια ξζνθ γλϊςςα (Εικόνα 3.12). 

 
Εικόνα 3.12– Προςθήκη ξζνησ γλώςςασ 

Γλώςςα: Επιλζξτε από τθν διακζςιμθ λίςτα τθν ξζνθ γλϊςςα που γνωρίηετε. Αν δεν 

βρίςκεται τθν γλϊςςα επιλζξτε τθν τιμι «ΔΕΝ ΒΙΣΚΩ ΤΗΝ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ».  
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Επίπεδο: Επιλζξτε από τθν λίςτα το επίπεδο γνϊςθσ τθσ ξζνθσ γλϊςςασ. 

Το επίπεδο κα πρζπει να αποδεικνφεται από ςχετικό τίτλο ςπουδϊν. 

 
Εικόνα 3.13 – Ξζνεσ Γλώςςεσ 

Επαναλάβετε τθν διαδικαςία για κάκε ξζνθ γλϊςςα που γνωρίηετε επιλζγοντασ κάκε φορά 

«Ρροςκικθ Γλϊςςασ». 

Ηλεκτρονικοί Υπολογιςτζσ: Επιλζξτε αν είςτε εξοικειωμζνοι και μπορείτε να χειριςτείτε τισ 

παρακάτω εφαρμογζσ υπολογιςτϊν. 

Άλλεσ Δεξιότθτεσ: Συμπλθρϊςτε ςυνοπτικά τυχόν άλλεσ δεξιότθτεσ που διακζτετε (κείμενο 

ζωσ 2.000 χαρακτιρεσ). 

 
Εικόνα 3.14 – Γνώςεισ Τπολογιςτών & άλλεσ δεξιότητεσ 

Με τθν ςυμπλιρωςθ των παραπάνω πεδίων, επιλζξτε «Επόμενο» για να μεταβείτε ςτο 

επόμενο βιμα. 
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3.4 Βιμα 4 – Ρροτιμιςεισ 

Στο Βιμα αυτό κα πρζπει να ςυμπλθρϊςετε τισ προτιμιςεισ ςασ ςτα αντίςτοιχα κζματα. 

3.4.1 Ρροτιμιςεισ και Ρροτάςεισ 

Εάν ςασ δινόταν θ δυνατότθτα να εργαςτείτε ςε άλλο φορζα ι/και ςε άλλθ περιοχι από τθν 

υπάρχουςα, ποια κα προτιμοφςατε; 

Φορζασ: Επιλζξτε τον από τθν διακζςιμθ λίςτα. Ο τρόποσ επιλογισ του Φορζα είναι ο ίδιοσ 

με τα προθγοφμενα βιματα. 

Τόποσ: Επιλζξτε επίςθσ από τθν διακζςιμθ λίςτα, τον τόπο όπου κα κζλατε να εργαςτείτε. 

Οι διακζςιμεσ επιλογζσ τισ λίςτεσ είναι οι Δθμοτικζσ Ενότθτεσ (πρϊθν Καποδιςτριακοί 

Διμοι).  

Σφντομθ Ρεριγραφι Επικυμθτισ Απαςχόλθςθσ: Αναφζρατε μια ςφντομθ περιγραφι τθσ 

επικυμθτισ απαςχόλθςθσ (κείμενο ζωσ 2.000 χαρακτιρεσ). 

 
Εικόνα 3.15– Προτιμήςεισ  

Ρροτάςεισ για τθν καλφτερθ λειτουργία τθσ Υπθρεςίασ ςασ: Στο επόμενο πεδίο 

ςυμπλθρϊςτε τισ προτάςεισ ςασ για τθν καλφτερθ λειτουργία τθσ Υπθρεςίασ ςασ (κείμενο 

ζωσ 2.000 χαρακτιρεσ). 

 
Εικόνα 3.16-  Προτάςεισ  

Επικυμία Εκπαίδευςθσ: Ρροςδιορίςτε τζλοσ, δφο από τισ κεματικζσ ενότθτεσ ςτισ οποίεσ κα 

κζλατε να εκπαιδευτείτε. 
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Εικόνα 3.17 – Επιθυμία Εκπαίδευςησ 

Με τθν ςυμπλιρωςθ των παραπάνω πεδίων, επιλζξτε «Ρροεπιςκόπθςθ» για να μεταβείτε 

ςτο επόμενο βιμα. 

3.5 Ρροεπιςκόπθςθ και Τελικι Υποβολι 

Η επιλογι προεπιςκόπθςθ ςασ δίνει τθν δυνατότθτα να δείτε ςυγκεντρωτικά τα ςτοιχεία 

που ζχετε ςυμπλθρϊςει. 

Αν διαπιςτϊςετε κάποιο λάκοσ ι επικυμείτε να αλλάξετε τθν τιμι ςε κάποιο πεδίο, 

μπορείτε να επιλζξετε «Ρροθγοφμενο Βιμα» και να μεταφερκείτε ςτο Βιμα που υπάρχει θ 

λανκαςμζνθ τιμι και να τθν διορκϊςετε. 

 
Εικόνα 3.18 - Προεπιςκόπηςη 

Αν είςτε ςίγουροι για τθν ορκότθτα των ςτοιχείων επιλζξτε «Ενθμζρωςθ» για να 

ολοκλθρϊςετε τθν διαδικαςία. 

 

Η εφαρμογι ςασ ενθμερϊνει για τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ. 

 

 
Εικόνα 3.19 - Μήνυμα επιτυχοφσ ολοκλήρωςησ  

 

Με τθν επιλογι αυτι, το «αίτθμα» ςασ μεταφζρετε ςτθν οικεία Διεφκυνςθ Ρροςωπικοφ 

που κα ελζγξει τα ςτοιχεία ςασ. 

Επιλζξτε «Ζξοδοσ» για να βγείτε από τθν εφαρμογι. 
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Μπορείτε να ξαναμπείτε ςτθν εφαρμογι όςεσ φορζσ κζλετε και να τροποποιιςετε τα 

ςτοιχεία ςασ.  

Πταν θ αρμόδια Διεφκυνςθ Ρροςωπικοφ επιβεβαιϊςει τα ςτοιχεία ςασ δεν κα ζχετε πλζον 

τθν δυνατότθτα αλλαγϊν. Μετά από αυτι τθν ενζργεια, οι αλλαγζσ κα γίνονται από τθν 

Διεφκυνςθ Ρροςωπικοφ. 

 

Τθν κατάςταςθ του αιτιματοσ ςασ (αν δθλαδι τα ςτοιχεία ςασ ζχουν επιβεβαιωκεί από τθν 

Διεφκυνςθ Ρροςωπικοφ), μπορείτε να τθν βλζπετε από τθν εφαρμογι. Πταν ειςζλκετε ξανά 

ςτθν εφαρμογι, ςτο 1ο Βιμα υπάρχει το πεδίο «Κατάςταςθ Αίτθςθσ».  

 

 
Εικόνα 3.20 Κατάςταςη Αίτηςησ 

 

Σε αυτό το πεδίο ανάλογα με τθν κατάςταςθ του «αιτιματοσ» ςασ,  μπορείτε να δείτε τισ 

παρακάτω τιμζσ: 

 

 Η αίτθςθ ςασ εκκρεμεί 

Ζχετε ολοκληρώςει επιτυχώσ την διαδικαςία αλλά ο Διευθυντήσ Προςωπικοφ 

που υπάγεςτε δεν ζχει ακόμη πιςτοποιηθεί 

 Ο Διευκυντισ Ρροςωπικοφ δεν ςασ ζχει εντάξει ςτθν Υπθρεςία/Φορζα 

Ο Διευθυντήσ Προςωπικοφ ζχει πιςτοποιηθεί αλλά δεν ςασ ζχει εντάξει ςτην 

υπηρεςία/Φορζα για την οποία είναι αρμόδιοσ 

 Η αίτθςθ ςασ ελζγχκθκε 

Η Διεφθυνςη Προςωπικοφ ζχει ελζγξει όλα τα ςτοιχεία που δηλώςατε ςτην 

απογραφή 
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4. ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑ/ΥΡΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΥΡΟΣΤΗΙΞΗΣ  

Από τθν επιλογι «Ερϊτθμα ι Αίτθμα» που τθν βρίςκεται επιλζγοντασ «Βοικεια», (Εικόνα 

4.1). 

 
Εικόνα 4.1  – Ερώτημα ή Αίτημα 

Μπορείτε να υποβάλλετε οποιοδιποτε ερϊτθμα, απορία ι πρόταςθ ζχετε. Η απάντθςθ κα 

ςασ ζλκει ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ που κα δθλϊςετε ςτθν φόρμα υποβολισ. 

 
Εικόνα 4.2 – Φόρμα υποβολήσ αιτήματοσ 

Η φόρμα υποβολισ αιτιματοσ εμφανίηει προςυμπλθρωμζνα τα ςτοιχεία επικοινωνίασ μασ. 
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5. ΡΑΑΤΗΜΑ Α – ΥΡΟΧΕΟΙ ΑΡΟΓΑΦΗΣ 

Το πάςθσ φφςεωσ προςωπικό του δθμοςίου, των νομικϊν προςϊπων δθμοςίου δικαίου και 
των ΟΤΑ αϋ και βϋ βακμοφ, ωσ ακολοφκωσ: 
1. το μόνιμο προςωπικό, 
2. το προςωπικό με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου χρόνου, 
3. το προςωπικό με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου, 
4. οι μετακλθτοί, ειδικοί ςφμβουλοι, ειδικοί ςυνεργάτεσ των γραφείων των μελϊν τθσ 
Κυβζρνθςθσ και των Υφυπουργϊν, των γραφείων των Γενικϊν και Ειδικϊν Γραμματζων, των 
γραφείων Ρροζδρων και Αντιπροζδρων των Ν.Ρ.Δ.Δ., 
5. οι επί κθτεία υπάλλθλοι, 
6. οι υπάλλθλοι κατθγορίασ ειδικϊν κζςεων, 
7. οι δικθγόροι με ζμμιςκθ εντολι, 
8. το μόνιμο εκπαιδευτικό προςωπικό πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, 
κακϊσ και οι αναπλθρωτζσ και οι ωρομίςκιοι εκπαιδευτικοί. Το πάςθσ φφςεωσ διδακτικό 
και βοθκθτικό διδακτικό προςωπικό των Ανωτάτων Εκπαιδευτικϊν Ιδρυμάτων και των 
Τεχνολογικϊν Εκπαιδευτικϊν Ιδρυμάτων, κακϊσ και το πάςθσ φφςεωσ διδακτικό 
προςωπικό των Σχολϊν του δθμοςίου και των Ν.Ρ.Δ.Δ., 
9. οι δικαςτικοί λειτουργοί και το κφριο προςωπικό του Νομικοφ Συμβουλίου του Κράτουσ 
και του Ελεγκτικοφ Συνεδρίου, 
10. τα μόνιμα ςτελζχθ των ενόπλων δυνάμεων, τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ, του 
Ρυροςβεςτικοφ και Λιμενικοφ Σϊματοσ, 
11. το επί κθτεία και με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου ςτρατιωτικό 
και ζνςτολο 
προςωπικό των Υπουργείων Εκνικισ Άμυνασ και Ρροςταςίασ του Ρολίτθ, 
12. οι ιατροί του Εκνικοφ Συςτιματοσ Υγείασ, οι μόνιμοι ιατροί, οι ιατροί υπθρεςίασ 
υπαίκρου, κακϊσ και οι επικουρικοί ιατροί. 
13. οι κλθρικοί όλων των βακμίδων και το προςωπικό τθσ Εκκλθςίασ τθσ Ελλάδοσ και των 
νομικϊν προςϊπων δθμοςίου δικαίου που υπάγονται ςτθν εποπτεία Αυτισ, 
14. οι διπλωματικοί υπάλλθλοι του Υπουργείου Εξωτερικϊν, 
15. οι απαςχολοφμενοι με ςφμβαςθ μίςκωςθσ ζργου, 
16. οι διοικθτζσ, υποδιοικθτζσ, πρόεδροι και αντιπρόεδροι των Ν.Ρ.Δ.Δ, 
17. οι πρόεδροι, αντιπρόεδροι και τα μζλθ των ανεξάρτθτων διοικθτικϊν αρχϊν, 
18. τα αιρετά όργανα των Ο.Τ.Α. Αϋ και βϋ βακμοφ, 
19. το λοιπό πάςθσ φφςεωσ προςωπικό των φορζων του δθμοςίου, των νομικϊν προςϊπων 
δθμοςίου δικαίου και των ΟΤΑ αϋ και βϋ βακμοφ, το οποίο δεν περιλαμβάνεται ςτθν ωσ άνω 
ενδεικτικι απαρίκμθςθ. 
Το πάςθσ φφςεωσ προςωπικό τθσ Εκνικισ Υπθρεςίασ Ρλθροφοριϊν απογράφεται ςτισ 
προκεςμίεσ του άρκρου 2 τθσ παροφςασ απόφαςθσ, ξεχωριςτά, με τθ φροντίδα τθσ 
υπθρεςίασ τουσ 
 
ΦΕΚ 784Β/2010 



6. ΡΑΑΤΗΜΑ  Β – ΡΕΔΙΑ ΑΡΟΓΑΦΗΣ 

 

 


