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1. ΕΙΑΓΩΓΗ  
 

Ο Διευκυντισ Προςωπικοφ κάκε Φορζα τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ μζςω τθσ 
εφαρμογισ Διαχείριςθσ Προςωπικοφ, αφοφ πιςτοποιθκεί, ζχει τισ 
ακόλουκεσ επιλογζσ: 
 
 Οριςμόσ διαχειριςτϊν  
 Τπαγωγι υπαλλιλων ςτθν Τπθρεςία/Φορζα 
 Απογραφι νζων υπαλλιλων και όςων δεν ζχουν απογραφεί  
 Επιβεβαίωςθ ςτοιχείων των απογεγραμμζνων 

 

2. ΕΙΟΔΟ ΣΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕ 
 

Απαραίτθτθ προχπόκεςθ είναι να διακζτετε κωδικοφσ TAXISnet (Η 
διαδικαςία απόκτθςθσ κωδικϊν TAXISnet παρουςιάηεται ςτον Οδθγό 
Απόκτθςθσ Κωδικϊν πρόςβαςθσ ςτο TAXISnet που βρίςκεται ςτoν ςφνδεςμο 
apografi.gov.gr/manuals).  
 

Μεταβείτε ςτθν ιςτοςελίδα https://apografi.gov.gr/hr και επιλζξτε «Είςοδοσ 
ςτθν Τπθρεςία»: 
 

 
Εικόνα 2.1: Αρχικι Οκόνθ τθσ Εφαρμογισ 

τθν ςυνζχεια πλθκτρολογείςτε τουσ κωδικοφσ TAXISnet που ιδθ ζχετε 
αποκτιςει. 
 

 
Εικόνα 2.2: Οκόνθ ειςαγωγισ κωδικϊν TAXISnet 

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

Δεν μπορϊ να ειςζλκω ςτθν εφαρμογι με τουσ κωδικοφσ TAXISnet που 
διακζτω 
 
Για να ελζγξετε αν είναι ενεργοί οι κωδικοί TAXISnet που διακζτετε, 
πθγαίνετε ςτθν εφαρμογι TAXISnet τθσ Γενικισ Γραμματείασ 
Πλθροφοριακϊν υςτθμάτων. υγκεκριμζνα, ςτθν ιςτοςελίδα www.gsis.gr 
και ςτθν διαδρομι «Τπθρεςίεσ προσ Πολίτεσ» και «Ο λογαριαςμόσ μου». 
Εκεί πλθκτρολογείτε τουσ κωδικοφσ που ζχετε και ειςζρχεςτε ςτο TAXISnet. 
 

 
Εικόνα 2.3: 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 

ανατρζξτε ςτισ ςυχνζσ ερωτιςεισ που αφοροφν τθν πιςτοποίθςι ςασ ςτο 

TAXISnet και βρίςκονται ςτον ςφνδεςμο 
http://www.gsis.gr/faq/faq_pistopoihsh.html. 

http://apografi.gov.gr/
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Αν είςτε εγγεγραμμζνοσ χριςτθσ μπορείτε να υποβάλετε το ερϊτθμα ςασ 

μζςα από τθν επιλογι ο λογαριαςμόσ μου/My TAXISnet. Αν δεν είςτε 

εγγεγραμμζνοσ χριςτθσ μπορείτε να υποβάλετε το ερϊτθμα ςασ μζςω 

θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ςτθ διεφκυνςθ: info@gsis.gr ι μζςω τθσ 

φόρμασ υποβολισ αιτιματοσ https://www1.gsis.gr/inquiry/newInquiry.htm. 

Εναλλακτικόσ τρόποσ επικοινωνίασ: 

Για κζματα τεχνικισ υποςτιριξθσ των εφαρμογϊν του νζου TAXISnet 

μπορείτε να απευκυνκείτε ςτο τθλεφωνικό κζντρο 210 4802552. 
 

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

τθν ςυνζχεια επιλζξτε «Εξουςιοδότθςθ» και μεταφζρεςτε ςτθν αρχικι 
ςελίδα τθσ εφαρμογισ.  
 

 
Εικόνα 2.4: Εξουςιοδότθςθ 

  

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

Σι ςθμαίνει θ εξουςιοδότθςθ 

H εφαρμογι του Μθτρϊου Μιςκοδοτοφμενων Ελλθνικοφ Δθμοςίου, 

υλοποιεί  ζνα ςφςτθμα το οποίο επιτρζπει ςτουσ δθμοςίουσ υπαλλιλουσ οι 

οποίοι ζχουν ιδθ κωδικοφσ πρόςβαςθσ ςε άλλθ εφαρμογι τθσ Δθμόςιασ 

Διοίκθςθσ (TAXISnet), να αποκτοφν χωρίσ πρόςκετεσ διαδικαςίεσ πρόςβαςθ 

ςτα ςτοιχεία τθσ απογραφισ τουσ. 

Αντίςτοιχοι μθχανιςμοί χρθςιμοποιοφνται ςιμερα ευρζωσ ςτο Διαδίκτυο, 

επιτρζποντασ ςτουσ χριςτεσ να διαςυνδζονται ςε ζνα δικτυακό τόπο χωρίσ 

να χρειάηεται να εγγραφοφν ςυγκεκριμζνα ςε αυτόν, αλλά εναλλακτικά να 

χρθςιμοποιιςουν τα διακριτικά (user name/ password) που ιδθ ζχουν ςε 

κάποια άλλθ υπθρεςία. 

Για τθν παραπάνω διαδικαςία χρθςιμοποιείται το πρότυπο OAuth (Open 

Authentication - μπορείτε να δείτε πλθροφορίεσ ςτο http://ouath.net). 

Η επιλογι τθσ «Εξουςιοδότθςθσ» που ηθτείται από τθν εφαρμογι είναι 

κακαρά τεχνικό κζμα. Εξουςιοδοτείτε τθν μία εφαρμογι να προςπελάςει τα 

ςτοιχεία ςασ που βρίςκονται ςτθν άλλθ εφαρμογι. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ζχετε πλζον πρόςβαςθ ςε τρεισ εφαρμογζσ: 
1. Σθν εφαρμογι με το όνομα «Αίτθςθ Διευκυντι Προςωπικοφ» μζςω 

τθσ οποίασ κάνατε τθν αίτθςθ πιςτοποίθςθσ. ε αυτιν τθν 
εφαρμογι, αφοφ εγκρικεί θ αίτθςθ, μπορείτε να δείτε τα ςτοιχεία 
τθσ αίτθςισ ςασ. 

2. Σθν εφαρμογι με το όνομα «Διαχείριςθ Προςωπικοφ» μζςω τθσ 
οποίασ μπορείτε να διαχειριςτείτε το προςωπικό που υπάγεται ςτθν 
αρμοδιότθτά ςασ. 

3. Σθν εφαρμογι με το όνομα «Επιβεβαίωςθ τοιχείων Απογραφισ» 
μζςω τθσ οποίασ κα επιβεβαιϊςετε τα ςτοιχεία των υπαλλιλων. 

 

 
Εικόνα 2.5: Αρχικι ελίδα  

 
θμείωςθ 
Πριν τθν πιςτοποίθςθ ςασ ωσ Διευκυντισ Προςωπικοφ, εμφανίηεται μόνο θ 
εφαρμογι «Αίτθςθ Διευκυντι Προςωπικοφ». 
Μετά τθν πιςτοποίθςθ, όταν ειςζρχεςτε ςτθν εφαρμογι εμφανίηονται και οι 
τρεισ εφαρμογζσ. 
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3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΙΣΗΗ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 
 

3.1  Τποβολι αίτθςθσ 
 
Η εφαρμογι αυτι χρθςιμοποιείται για τθν υποβολι θλεκτρονικισ αίτθςθσ 
για τθν πιςτοποίθςθ ςασ ωσ Διευκυντισ Προςωπικοφ. 
Μετά τθν είςοδο ςασ ςτθν εφαρμογι, επιλζγοντασ τθν εφαρμογι «Αίτθςθ 
Διευκυντι Προςωπικοφ», μεταφζρεςτε ςτθν παρακάτω ςελίδα (Εικόνα 3.1): 
 

 
Εικόνα 3.1: τοιχεία Διευκυντι Προςωπικοφ 

 
Σα πεδία «ΑΦΜ», «Φορζασ», «Επϊνυμο», «Όνομα» και «Φφλο» είναι 
προςυμπλθρωμζνα.  
υμπλθρϊςτε το πεδίο «Όνομα Πατρόσ» κακϊσ και τα ςτοιχεία 
επικοινωνίασ ςασ. 
 
τθν ςυνζχεια επιλζξτε το «Φορζασ» ςασ. Ο Φορζασ επιλζγετε από 
ςυγκεκριμζνθ λίςτα. 
 
 

Σρόποι αναηιτθςθσ 
Γριγορθ: Επιλζξτε γριγορθ αναηιτθςθ και πλθκτρολογιςτε το όνομα του 
Φορζα ςασ. Πλθκτρολογϊντασ, θ εφαρμογι ςασ εμφανίηει τουσ διακζςιμουσ 
Φορείσ τθσ λίςτασ που περιζχουν τα γράμματα που πλθκτρολογείτε ζτςι 
ϊςτε να επιλζξετε τθ ςωςτι τιμι.  
Επιλογι από λίςτα: Εναλλακτικά μπορείτε να επιλζξετε από τθν 
εμφανιηόμενθ λίςτα. 
Δεν μπορϊ να βρω τον Φορζα μου: Αν ο Φορζασ ςασ δεν υπάρχει ςτθν 
λίςτα, κα πρζπει να υποβάλετε θλεκτρονικό αίτθμα για να προςτεκεί, 
επιλζγοντασ το ςφνδεςμο «Δεν μπορϊ να βρω το Φορζα μου». τθν 
περίπτωςθ αυτι κα ενθμερωκείτε μζςω e-mail για τθν προςκικθ του 
Φορζα ςασ ζτςι ϊςτε να μπορζςετε να ςυνεχίςετε τθν διαδικαςία.  
Σο πεδίο «Εποπτεφων Φορζασ» ςυμπλθρϊνεται αυτόματα μόλισ επιλζξετε 
τον Φορζα ςασ. 
το πεδίο «Διεφκυνςθ Προςωπικοφ» ςυμπλθρϊςτε με ΚΕΦΑΛΑΙΑ το 
ακριβζσ όνομα τθσ Διεφκυνςθσ Προςωπικοφ (για παράδειγμα ΔΙΕΤΘΤΝΗ 
ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ). 
Αν πρόκειται για αρχικι αίτθςθ ςτο πεδίο «Η αίτθςθ αφορά αντικατάςταςθ 
διευκυντι διεφκυνςθσ προςωπικοφ» επιλζξτε «ΟΧΙ». Αν πρόκειται για 
αίτθςθ αντικατάςταςθσ επιλζξτε ΝΑΙ (δείτε περιςςότερα για τθν αίτθςθ 
αντικατάςταςθσ ςτθν ενότθτα 3.3) 
Σζλοσ, επιλζξτε το πεδίο «Βεβαιϊνω πωσ είμαι διευκυντισ ςτθν παραπάνω 
διεφκυνςθ προςωπικοφ» 

 
Εικόνα 3.2: Επιλογι Φορζα 
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Επιλζγοντασ «Ενθμζρωςθ» υποβάλετε ςτθν ουςία τθν θλεκτρονικι αίτθςθ 
πιςτοποίθςθσ. Η εφαρμογι ςασ ενθμερϊνει με e-mail (ςτθν θλεκτρονικι 
διεφκυνςθ που δθλϊςατε) για τθν επιτυχι αποςτολι τθσ θλεκτρονικισ 
αίτθςθσ. 
 
Ζγγραφθ αίτθςθ 
 

Παράλλθλα με τθν θλεκτρονικι αίτθςθ που περιγράφεται παραπάνω, κα 

πρζπει να αποςτείλετε ταχυδρομικά ζγγραφο ςτθ Διεφκυνςθ:  

 

Τπουργείο Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ 

Γενικι Διεφκυνςθ Κατάςταςθσ Προςωπικοφ 

Ομάδα Πιςτοποίθςθσ Χρθςτϊν Απογραφισ 

Γραφείο 314, 

Βαςιλίςςθσ οφίασ 15, 

106 74, Ακινα 

 

υπογεγραμμζνο από τον άμεςα ανϊτερό ςασ. Σο ζγγραφο κα πρζπει να 

αναφζρει τα ςτοιχεία του προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ ι ομοίου επιπζδου 

οργανικισ μονάδασ  

 

Η Ομάδα Πιςτοποίθςθσ του Μθτρϊου Μιςκοδοτοφμενων Ελλθνικοφ 

Δθμοςίου, αφοφ διαςταυρϊςει τα ςτοιχεία που ζχουν υποβλθκεί 

θλεκτρονικά με τα ςτοιχεία των εγγράφων, προβαίνει ςτισ απαραίτθτεσ 

ενζργειεσ για τθν πιςτοποίθςθ των αρμόδιων προϊςταμζνων. 

 

θμείωςθ: Ο ρόλοσ Αναπλθρωτισ Διευκυντισ Προςωπικοφ που υπιρχε 

ςτισ εφαρμογζσ καταργικθκε. Οι υπάρχοντεσ Αναπλθρωτζσ μετατράπθκαν 

ςε Διαχειριςτζσ. Επιςθμαίνεται ότι ο ρόλοσ Διαχειριςτισ ζχει τα ίδια 

δικαιϊματα με τον Διευκυντι Προςωπικοφ πλθν τθσ δυνατότθτασ 

απόδοςθσ ρόλων διαχειριςτι. 

 

 

 

3.2  Ζγκριςθ αίτθςθσ 
 

Με τθν ζγκριςθ τθσ αίτθςθσ από τθν Ομάδα Πιςτοποίθςθσ, λαμβάνεται 

ενθμερωτικό e-mail που ςασ ενθμερϊνει για τθν ζγκριςθ τθσ πιςτοποίθςθσ 

κακϊσ και για τα επόμενα βιματα. 

 

Ζχετε πλζον πρόςβαςθ όταν ειςζρχεςτε ςτθν εφαρμογι και ςτισ εφαρμογζσ 

«Διαχείριςθσ Προςωπικοφ» και «Επιβεβαίωςθ τοιχείων Απογραφισ». 

 

Μπορείτε να ειςζλκετε επίςθσ ςτθν εφαρμογι «Αίτθςθ Διευκυντι 

Προςωπικοφ» και αν δείτε τα ςτοιχεία τθσ αίτθςι ςασ. Όλα τα πεδία είναι 

πλζον απενεργοποιθμζνα. 

 

Για οποιαδιποτε αλλαγι κα πρζπει να υποβάλετε θλεκτρονικό αίτθμα. 

 

θμείωςθ 
Η υποβολι θλεκτρονικισ αίτθςθσ και θ λιψθ του πρϊτου ενθμερωτικοφ e-
mail δεν ςυνεπάγεται τθν ζκκριςθ τθσ πιςτοποίθςθσ ςασ. 
Η πιςτοποίθςι ςασ επιβεβαιϊνεται με τθν λιψθ του δεφτερου e-mail. 
 

3.3  Αλλαγι Διευκυντι Προςωπικοφ   
 
Για να υποβάλετε αίτθςθ αντικατάςταςθσ Διευκυντι Προςωπικοφ ι 
αναπλθρωτι του, ακολουκείςτε αρχικά τθν διαδικαςία που περιγράφεται 
ςτθν ενότθτα 3.1. Αφοφ επιλζξετε τον Φορζα ςτον οποίο αιτιςτε να 
πιςτοποιθκείτε ωσ Διευκυντισ Προςωπικοφ, επιλζξτε «ΝΑΙ» ςτο πεδίο «Η 
αίτθςθ αφορά αντικατάςταςθ διευκυντι διεφκυνςθσ προςωπικοφ». 
Επιλζγοντασ «ΝΑΙ» ενεργοποιείται ζνα επιπλζον πεδίο ςτθν εφαρμογι που 
περιζχει τθν λίςτα όλων τον Διευκφνςεων Προςωπικοφ που ζχουν 
πιςτοποιθκεί και ανικουν ςτο Φορζα που επιλζξατε (εικόνα 3.3).  
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Εικόνα 3.3: Εφρεςθ Διεφκυνςθσ Προςωπικοφ 

θμείωςθ: Ανάλογα με τον περιθγθτι (browser) που χρθςιμοποιείτε, 

ενδζχεται να μθν εμφανίηεται επιλεγμζνθ θ τιμι ΝΑΙ ι ΟΧΙ. Η εφαρμογι 

λειτουργεί κανονικά ςε αυτι τθν περίπτωςθ και εκτελεί τισ προβλεπόμενεσ 

ενζργειεσ τισ επιλογισ ςασ (ΝΑΙ ι ΟΧΙ), απλά δεν εμφανίηεται επιλεγμζνθ θ 

αντίςτοιχθ τιμι. 

το επιπλζον πεδίο, εμφανίηεται θ λίςτα των Διευκφνςεων Προςωπικοφ που 
ανικουν ςτον Φορζα που επιλζξατε και για τισ οποίεσ ζχει ιδθ πιςτοποιθκεί 
Διευκυντισ Προςωπικοφ ι/και Αναπλθρωτισ του (εικόνα 3.4). 
 

 
Εικόνα 3.4: Πιςτοποιθμζνεσ Διευκφνςεισ Προςωπικοφ 

Επιλζξτε τθν Διεφκυνςθ Προςωπικοφ για τθν οποία κζλετε να υποβάλετε 
αίτθςθ και ολοκλθρϊςτε τθν διαδικαςία όπωσ αυτι περιγράφεται ςτθν 
ενότθτα 3.1. 
 
Επιλζγοντασ «Ενθμζρωςθ» εμφανίηεται αναδυόμενο παράκυρο που ςασ 
ενθμερϊνει για το ονοματεπϊνυμο του Διευκυντι. 
 

 
Εικόνα 3.5: Επιβεβαίωςθ αίτθςθσ αντικατάςταςθσ 

Σο μινυμα αυτό ζχει ςκοπό να επιβεβαιϊςετε ότι όντωσ υποβάλετε αίτθςθ 
αντικατάςταςθσ για τθ ςωςτι Διεφκυνςθ. 
 
ΗΜΕΙΩΗ: Είναι πικανό κάποιεσ Διευκφνςεισ Προςωπικοφ που υπάγονται 
ςτον ίδιο φορζα να ζχουν το ίδιο όνομα (π.χ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ). 
Όταν επιλζγετε τθ Διεφκυνςθ Προςωπικοφ, ενεργοποιείται θ επιλογι 
«τοιχεία Διεφκυνςθσ» (Εικόνα 3.6). 
 

 
Εικόνα 3.6: Ζλεγχοσ επιλογισ ορκισ Διεφκυνςθσ 
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Επιλζγοντασ  «τοιχεία Διεφκυνςθσ» εμφανίηεται το παρακάτω αναδυόμενο 
παράκυρο που αναφζρει και το ονοματεπϊνυμο του Διευκυντι ζτςι ϊςτε 
να μπορείτε να ελζγξετε αν πρόκειται για τθν ορκι Διεφκυνςθ. 
 

 
Εικόνα 3.7: Παράκυρο - τοιχεία Διεφκυνςθσ 

 
Ποιοι ζχουν δικαίωμα αίτθςθσ αντικατάςταςθσ και πιςτοποίθςθσ τουσ ωσ 
Διευκυντζσ Προςωπικοφ ι Αναπλθρωτζσ; 
 

 Οι υπάλλθλοι που είναι ιδθ ενταγμζνοι ςτθν Διεφκυνςθ 
Προςωπικοφ για τθν οποία αιτοφνται τθν αντικατάςταςθ. 

 Οι υπάλλθλοι που δεν είναι ενταγμζνοι ςε καμία διεφκυνςθ 
προςωπικοφ. 

 Οι υπάλλθλοι που ανικουν ςε άλλθ Διεφκυνςθ Προςωπικοφ κα 
πρζπει πρϊτα να διαγραφοφν από τθν παλιά Δνςθ Προςωπικοφ και 
μετά να προχωριςουν ςε αίτθςθ αντικατάςταςθσ ςτθν νζα 
Διεφκυνςθ Προςωπικοφ. 

 
Η αίτθςθ αντικατάςταςθσ υποβάλλεται από τον νζο Διευκυντι Προςωπικοφ.  
 
Ζγγραφθ αίτθςθ 
 

Παράλλθλα με τθν θλεκτρονικι αίτθςθ που περιγράφεται παραπάνω, κα 

πρζπει να αποςτείλετε ταχυδρομικά ζγγραφο ςτθ Διεφκυνςθ:  

 

Τπουργείο Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ 

Γενικι Διεφκυνςθ Κατάςταςθσ Προςωπικοφ 

Ομάδα Πιςτοποίθςθσ Χρθςτϊν Απογραφισ 

Γραφείο 314, 

Βαςιλίςςθσ οφίασ 15, 

106 74, Ακινα 

 

υπογεγραμμζνο από τον άμεςα ανϊτερό ςασ. Σο ζγγραφο κα πρζπει να 

αναφζρει:  

 

1.τα ςτοιχεία του προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ ι ομοίου επιπζδου οργανικισ 

μονάδασ και 

2. το ονοματεπϊνυμο και το ΑΦΜ του Διευκυντι που κα αντικαταςτακεί. 

 

Η Ομάδα Πιςτοποίθςθσ του Μθτρϊου Μιςκοδοτοφμενων Ελλθνικοφ 

Δθμοςίου, αφοφ διαςταυρϊςει τα ςτοιχεία που ζχουν υποβλθκεί 

θλεκτρονικά με τα ςτοιχεία των εγγράφων, προβαίνει ςτισ απαραίτθτεσ 

ενζργειεσ για τθν πιςτοποίθςθ των αρμόδιων προϊςταμζνων. 
Η πιςτοποίθςι ςασ επιβεβαιϊνεται με τθν λιψθ ενθμερωτικοφ  e-mail. 
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4. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 
 
Επιλζγοντασ τθν εφαρμογι «Διαχείριςθ Προςωπικοφ», μεταφζρεςτε ςτθν 
παρακάτω ςελίδα (Εικόνα 4.1): 

 
Εικόνα 4.1 - Αρχικι ςελίδα εφαρμογισ Διαχείριςθσ Προςωπικοφ 

 

Αρχικά ο πίνακασ «Τπάλλθλοι Τπθρεςίασ/Φορζα» εμφανίηεται κενόσ. Όταν 

ολοκλθρϊςετε τθσ διαδικαςίεσ, ςτο ςθμείο αυτό κα εμφανίηεται θ λίςτα με 

τα ςτοιχεία των υπαλλιλων που υπάγονται ςτθν αρμοδιότθτά ςασ. 

Παρζχετε θ δυνατότθτα αναηιτθςθσ υπαλλιλου με κριτιρια τον ΑΦΜ, το 

ΕΠΩΝΤΜΟ ι τον ΡΟΛΟ. 

θμείωςθ: τθν εφαρμογι διαχείριςθσ Προςωπικοφ μπορείτε να δείτε μόνο 

μερικά ςτοιχεία για κάκε υπάλλθλο , ςυγκεκριμζνα ΑΦΜ, ΕΠΩΝΤΜΟ, 

ΟΝΟΜΑ, ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΟ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ. Η πλιρθσ εγγραφι 

του υπαλλιλου είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ εφαρμογισ Επιβεβαίωςθσ 

τοιχείων Απογραφισ. 

Σα παραπάνω ςτοιχεία είναι διακζςιμα ςυγκεντρωτικά και ςε excel αρχείο 

(επιλζξτε το αντίςτοιχο εικονίδιο). 

 

Ιςτορικό Ενεργειϊν 

Από τθν καρτζλα ιςτορικό ενεργειϊν ζχετε τθν δυνατότθτα να δείτε τισ 
ενζργειεσ που ζχετε πραγματοποιιςει κακϊσ και να εκτυπϊςετε αντίςτοιχεσ 

βεβαιϊςεισ. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ για το ιςτορικό ενεργειϊν, δείτε 
το κεφάλαιο 7. 
 

4.1  Τπαγωγι υπαλλιλων 
 

Για να αποκτιςετε πρόςβαςθ ςτα ςτοιχεία τθσ απογραφισ των υπαλλιλων 
τθσ αρμοδιότθτάσ ςασ κα πρζπει πρϊτα να τουσ υπαγάγετε ςτθν 
Τπθρεςία/Φορζα.  
Από τθν αρχικι οκόνθ, επιλζγοντασ «Προςκικθ Τπαλλιλου μεταφζρεςτε 
ςτθν παρακάτω ςελίδα (Εικόνα 3.1): 

 
Εικόνα 4.2 Προςκικθ Τπάρχοντοσ Τπαλλιλου 

 

τον «Σφπο Προςκικθσ» επιλζξτε «Τπαγωγι Τπαλλιλου ςτθν 
Τπθρεςία/Φορζα». 
Η προςκικθ μπορεί να γίνει με δφο τρόπουσ, είτε μαηικά μζςω ενόσ excel 
αρχείου, είτε μεμονωμζνα. 
 

4.1.1 Μαηικι Ειςαγωγι Τπαλλιλων 

τθν «Ειςαγωγι Δεδομζνων» επιλζξτε «Αυτόματθ Ειςαγωγι από Excel», 
(Εικόνα 3.1) και ςτθν ςυνζχεια επιλζξτε το αρχείο excel από τον δίςκο. 
 

Εικόνα 4.3 Επιλογι αρχείου από τον δίςκο 
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Το αρτείο excel ζα πρέπεη λα αποηειείηαη από δύο ζηήιες, κία κε ηολ 

ΑΦΜ θάζε σπαιιήιοσ θαη κία κε ηο επώλσκο ηοσ. Δελ ζα πρέπεη λα 

έτεη επηθεθαιίδες. Επίζες, ε ζηήιε κε ηοσς ΑΦΜ, ζα πρέπεη λα έτεη 

κορθοποίεζε θεηκέλοσ έηζη ώζηε λα κελ απαιείθεη ηστόλ κεδεληθά 

ποσ βρίζθοληαη ζηελ αρτή θάποηοσ ΑΦΜ. Το όρηο εηζαγωγής έτεη 

ηεζεί ζηης 1.000 εγγραθές. 

Υποζηερίδοληαη excel 1997-2000 (extension .xls). 

Δελ σποζηερίδοληαη excel 2007-2010 (extension .xlsx), ζηελ 

περίπηωζε ασηή ζα πρέπεη λα ηο αποζεθεύζεηε πρηλ ως Excel 1997-

2003. Επίζες, σποζηερίδεηαη ηο .xls format ποσ παράγεη 

ηο OpenOffice. 

 

 
Εικόνα 4.4 Excel αρχείο με ΑΦΜ και Επϊνυμο υπαλλιλων 

 
Μετά τθν ειςαγωγι του excel αρχείου, θ εφαρμογι ςασ ενθμερϊνει για τθν 
επιτυχι μεταφορά των εγγραφϊν του excel αρχείου ςτθν εφαρμογι.  

 
Εικόνα 4.5 Τπάλλθλοι που ζχουν ειςαχκεί 

 
τθν ςυνζχεια επιλζξτε «Προςκικθ» ζτςι ϊςτε οι υπάλλθλοι να ενταχκοφν 
ςτθν Τπθρεςία/Φορζα. 

το επόμενο βιμα θ εφαρμογι ςασ ενθμερϊνει για τθν επιτυχι ι μθ ζνταξθ 
των υπαλλιλων. 

υγκεκριμζνα: 
το πεδίο «Επιτυχθμζνεσ προςκικεσ υπαλλιλων», παρουςιάηονται οι 
υπάλλθλοι που ζχουν ενταχκεί πλζον ςτθν Τπθρεςία/Φορζα ςασ και των 
οποίων κα ζχετε τθν δυνατότθτα να διαχειρίηεςτε τα ςτοιχεία τουσ.  
το πεδίο «Αποτυχθμζνεσ προςκικεσ υπαλλιλων», παρουςιάηονται οι 
υπάλλθλοι που για κάποιο λόγο θ εφαρμογι δεν τουσ ενζταξε ςτθν 
Τπθρεςία/Φορζα ςασ. Ο λόγοσ που απζτυχε θ ζνταξθ περιγράφεται ςτθν 
ςτιλθ κατάςταςθ. 
Οι ςυνθκζςτεροι λόγοι μθ ζνταξθσ είναι: 

- Η εγγραφι δεν υπάρχει – Ο υπάλλθλοσ είτε δεν ζχει απογραφεί, είτε ζχετε 
ειςάγει λάκοσ το ΑΦΜ ι το επϊνυμο του 

- Ο υπάλλθλοσ ζχει ενταχκεί ςε άλλθ Τπθρεςία/Φορζα – Κάποιοσ άλλοσ 
Διευκυντισ Προςωπικοφ ζχει υπαγάγει τον υπάλλθλο ςτθν αρμοδιότθτα του. 
τθν περίπτωςθ αυτι κάνετε θλεκτρονικό αίτθμα ζτςι ϊςτε οι διαχειριςτζσ των 
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εφαρμογϊν να επικοινωνιςουν με τον άλλον Διευκυντι για να διαγράψει τον 
υπάλλθλο από τθν Τπθρεςία/Φορζα του και να μπορζςετε να ςυνεχίςετε τθν 
διαδικαςία.  

 
Εικόνα 4.6 Επιτυχθμζνεσ και αποτυχθμζνεσ προςκικεσ 

 

Εναλλακτικόσ τρόποσ διαπίςτωςθσ αποτυχθμζνων υπαγωγϊν 

Ανάλογα με τον περιθγθτι (browser) που χρθςιμοποιείτε, μπορεί θ 

εφαρμογι να μθν ςασ εμφανίςει τουσ πίνακεσ με τισ επιτυχθμζνεσ και 

αποτυχθμζνεσ προςκικεσ (Εικόνα 4.6). 

τθν περίπτωςθ αυτι επιλζξτε «Προςκικθ» και μεταβείτε ςτθν αρχικι 

ςελίδα όπου εμφανίηονται  πλζον οι ενταγμζνοι υπάλλθλοι ςτθν  

Τπθρεςία/Φορζα (Εικόνα 4.1). Εξάγετε το excel αρχείο και 

αντιπαραβάλετζ το με αυτό που ειςαγάγατε ςτθν εφαρμογι και περιζχει 

το ςφνολο των υπαλλιλων.  

 

4.1.2 Ειςαγωγι Μεμονωμζνου Τπαλλιλου 

τθν «Ειςαγωγι Δεδομζνων» (Εικόνα 4.7) επιλζγετε «Απλι Ειςαγωγι» και 
ειςάγετε τον ΑΦΜ και το Επϊνυμο του υπαλλιλου που κζλετε να εντάξετε. 

 
Εικόνα 4.7 Απλι ειςαγωγι υπαλλιλου 

Επιλζγοντασ «Εφρεςθ» θ εφαρμογι ςασ επιβεβαιϊνει τα ςτοιχεία του 
υπαλλιλου (Εικόνα 4.8).  

 
Εικόνα 4.8 Επιβεβαίωςθ εφρεςθσ υπαλλιλου 
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Επιλζξτε λόγο ειςαγωγισ υπαλλιλου. Οι διακζςιμοι λόγοι ειςαγωγισ είναι: 
 

- Διοριςμόσ/Πρόςλθψθ απογεγραμμζνου υπαλλιλου (για υπαλλιλουσ οι 
οποίοι εργάηονταν ςτο δθμόςιο και επομζνωσ ζχουν απογραφεί και 
αποδζχονται νζα πρόςλθψθ/διοριςμό ςε άλλο Φορζα) 

- Μεταφορά (για υπαλλιλουσ που μεταφζρονται από ΝΠΙΔ ςτο δθμόςιο) 

- Μετάταξθ (για υπαλλιλουσ που μετατάςςονται από δθμόςιο ςτο 
δθμόςιο) 

- Προςκικθ υπάρχοντοσ υπαλλιλου (για υπαλλιλουσ που απογράφθςαν 
τον Ιοφλιου 2010 και υπάγονται ςτθν Τπθρεςία/Φορζα) 

 

Επιλζγοντασ «Προςκικθ», ο υπάλλθλοσ εντάςςεται ςτθν Τπθρεςία/Φορζα 
ςασ και θ εφαρμογι ςασ εμφανίηει αναδυόμενο παράκυρο με τθν 
αντίςτοιχθ πλθροφόρθςθ. 

 
Εικόνα 4.9 Επιτυχισ ειςαγωγι υπαλλιλου 

 
ε περίπτωςθ που πλθκτρολογιςατε λάκοσ ςτοιχεία ι ο υπάλλθλοσ δεν ζχει 
απογραφεί, θ εφαρμογι ςασ ενθμερϊνει με αντίςτοιχο μινυμα ςε 
αναδυόμενο παράκυρο. 

 
 

 
Εικόνα 4.10 φάλμα κατά τθν ειςαγωγι υπαλλιλου 

 

Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ ειςαγωγισ, μεταφζρεςτε ςτθν αρχικι 
ςελίδα όπου και μπορείτε πλζον να δείτε τουσ υπαλλιλουσ που υπαγάγατε 
ςτθν Τπθρεςία/Φορζα.  
 

4.2  Απογραφι νζου υπαλλιλου 
 
Μζςω αυτισ τθσ λειτουργικότθτασ τθσ εφαρμογισ, ςασ παρζχετε θ 
δυνατότθτα να εκκινιςετε τθν απογραφι ενόσ νζου υπαλλιλου που δεν ζχει 
απογραφεί. Χωρίσ τθν ενζργεια αυτι, ο υπάλλθλοσ δεν μπορεί να 
απογραφεί (θ εφαρμογι απογραφισ δεν επιτρζπει τθν πρόςβαςθ). Θα 
πρζπει να ειςάγεται κάποια από τα ςτοιχεία του υπαλλιλου και ςτθν 
ςυνζχεια ο υπόχρεοσ κα μεταβεί ςτθν εφαρμογι τθσ απογραφισ 
(https://apografi.gov.gr/ap) για να ολοκλθρϊςει τθν διαδικαςία.  
τθν αρχικι ςελίδα επιλζξτε τθν «Προςκικθ Τπαλλιλου» και μετά ςτον 
«Σφπο Προςκικθσ» επιλζξτε «Απογραφι Τπαλλιλου που δεν ζχει 
απογραφεί». 

 
Εικόνα 4.11 Απογραφι υπαλλιλου που δεν ζχει απογραφεί 

 

https://apografi.gov.gr/ap
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τθν ςυνζχεια ειςάγεται τον ΑΦΜ, το Επϊνυμο και τθν Ημερομθνία 
Πρόςλθψθσ του Τπαλλιλου και επιλζξτε «Προςκικθ». 

 
υμπλθρϊςτε τα πεδία ΑΦΜ, ΕΠΩΝΤΜΟ και ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ. 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
Ημερομθνία Πρόςλθψθσ 
Προκειμζνου για το μόνιμο προςωπικό καταχωροφμε τθν θμερομθνία 
ζναρξθσ τθσ υπαλλθλικισ ςχζςθσ ςφμφωνα με τθν παρ. 3 το άρκρου 19 του 
Ν.3528/2007. υγκεκριμζνα, καταχωροφμε τθν θμερομθνία του ΦΕΚ 
διοριςμοφ, εκτόσ εάν θ ανάλθψθ υπθρεςίασ ζγινε ςε διάςτθμα μεγαλφτερο 
του μινα από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πράξθσ διοριςμοφ ςτον 
υπάλλθλο, οπότε και αναγράφουμε τθν θμερομθνία ανάλθψθσ υπθρεςίασ. 

Προκειμζνου για το προςωπικό με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου, 
καταχωρείται θ θμερομθνία τθσ πράξθσ πρόςλθψθσ. Η αναγνωριςμζνθ 
προχπθρεςία δεν επθρεάηει τισ θμερομθνίεσ αυτζσ και δεν καταγράφεται. 

Εάν ο υπάλλθλοσ προζρχεται από μετάταξθ από το δθμόςιο, καταχωροφμε 
τθν θμερομθνία του αρχικοφ διοριςμοφ ι πρόςλθψθσ. Εάν ο υπάλλθλοσ 
προζρχεται από μεταφορά από φορζα του ευρφτερου δθμόςιου τομζα ςτο 
δθμόςιο, καταχωροφμε τθν θμερομθνία τθσ μεταφοράσ. 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
Επιλζξτε τζλοσ το λόγο ειςαγωγισ υπαλλιλου. Οι διακζςιμοι λόγοι 
ειςαγωγισ είναι: 
- Νζα Πρόςλθψθ 
- Μεταφορά 
- Μετάταξθ 
- Προςκικθ ςτο μθτρϊο υπάρχοντοσ υπαλλιλου (για υπαλλιλουσ οι οποίοι 
εργάηονταν ςτο δθμόςιο και τον Ιοφλιο 2010 και δεν είχαν απογραφεί λόγω 
κωλφματοσ). 

Επιλζγοντασ «Προςκικθ», θ εφαρμογι ςασ εμφανίηει αναδυόμενο 
παράκυρο με τθν αντίςτοιχθ πλθροφόρθςθ. 

 
Εικόνα 4.12 Επιτυχισ ειςαγωγι υπαλλιλου 

 

 
Εικόνα 4.13 Ανεπιτυχισ ειςαγωγι υπαλλιλου 

 
 

θμείωςθ 
Θα πρζπει να ενθμερϊςετε τον υπάλλθλο να ειςζλκει ςτθν εφαρμογι τθσ 
απογραφισ https://apografi.gov.gr/ap και να ολοκλθρϊςει τθν εγγραφι του. 
Για τουσ υπαλλιλουσ που εκκινιςατε τθν απογραφι τουσ δεν απαιτείται θ 
διαδικαςία υπαγωγισ ςτθν Τπθρεςία Φορζα που περιγράφεται ςτθν 
ενότθτα 4.1. Η εφαρμογι υπαγάγει τισ νζεσ απογραφζσ απευκείασ ςτθν 
Τπθρεςία/Φορζα. 
 

4.3  Οριςμόσ διαχειριςτϊν 

Μπορείτε να ορίςετε υπαλλιλουσ τθσ Διεφκυνςθσ Διοικθτικοφ / 
Προςωπικοφ, οι οποίοι κα μποροφν να εκτελοφν όλεσ τισ ενζργειεσ που 
παρζχονται από τισ εφαρμογζσ, εκτόσ από αυτι του οριςμοφ διαχειριςτϊν 
ςτοιχείων απογραφισ, τθν οποία μπορεί να αςκεί μόνο ο πιςτοποιθμζνοσ 
Διευκυντισ Διοικθτικοφ/Προςωπικοφ και ο Αναπλθρωτισ του. 
τθν αρχικι ςελίδα, αναηθτιςτε τον υπάλλθλο που κζλετε να ορίςετε ςαν 
διαχειριςτι, επιλζξτε τον και πατιςτε «Επεξεργαςία» 

https://apografi.gov.gr/ap


ΟΔΗΓΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ  

ΜΗΤΡΩΟ ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 14 

 

 
Εικόνα 4.14 Επιλογι υπαλλιλου 

 

τθν ςυνζχεια επιλζξτε «Προςκικθ Ρόλου» και ςτισ διακζςιμεσ επιλογζσ τον 
ρόλο «Διαχειριςτισ τοιχείων Απογραφισ». 
 
Ο ρόλοσ «Τπάλλθλοσ Τπθρεςίασ/Φορζα» αποδίδεται από τθν εφαρμογι ςε 
κάκε υπάλλθλο. 
 
τουσ Διαχειριςτζσ, προςκζτετε και τον ρόλο του Διαχειριςτι. 

 
 

 
Εικόνα 4.15Οριςμόσ Διαχειριςτϊν 
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Η εφαρμογι, εμφανίηει ςτο αντίςτοιχο πεδίο (Ρόλοι), τον ρόλο του 
Διαχειριςτι που επιλζξατε για τον ςυγκεκριμζνο υπάλλθλο. 

 
Εικόνα 4.16 Ρόλοσ Διαχειριςτι 

 
Επιλζγοντασ «Αποκικευςθ», ο ρόλοσ αποδίδεται ςτον υπάλλθλο και θ 
εφαρμογι ςασ ενθμερϊνει με αντίςτοιχο μινυμα. 

 
Εικόνα 4.17 Επιτυχισ απόδοςθ ρόλου 

 

Με τθν ίδια διαδικαςία διαγράφετε και τον ρόλο του διαχειριςτι από ζνα 
υπάλλθλο. 
Επιλζγετε τον υπάλλθλο, τον ρόλο του διαχειριςτι και ςτθν ςυνζχεια 
«Διαγραφι Επιλεγμζνου» και «Αποκικευςθ». 

θμείωςθ 
Οι διαχειριςτζσ κα πρζπει να διακζτουν κωδικοφσ TAXISnet για να 
ειςζλκουν ςτθν εφαρμογι και να ζχουν τα δικαιϊματα διαχείριςθσ. 
 

4.4  Διαγραφι υπαλλιλου 
 
Μπορείτε να διαγράψετε ζναν από τθν Τπθρεςία ςασ/ Φορζα ι από το 
αρχείο των ενεργϊν υπαλλιλων (π.χ. ςε περίπτωςθ ςυνταξιοδότθςθσ). 
 
Οι λόγοι διαγραφισ από τθν Τπθρεςία/Φορζα είναι: 
 

 Λόγω Μετάκεςθσ 

 Λόγω Μετάταξθσ 

 Λόγω λανκαςμζνθσ ζνταξθσ ςτθν Τπθρεςία/Φορζα 
 
Οι λόγοι διαγραφισ από το Αρχείο Ενεργϊν Τπαλλιλων είναι: 
 

 Λιξθ ςφμβαςθσ ι κθτείασ 

 Αυτοδίκαιθ ζκπτωςθ λόγω ποινικισ καταδίκθσ 

 Λόγω Θανάτου 

 Απόλυςθ για ςωματικι ι πνευματικι ανικανότθτα 

 Απόλυςθ λόγω ςυμπλιρωςθσ ορίου θλικίασ και τριακονταετίασ 

 Απόλυςθ λόγω ακαταλλθλότθτασ κατά το άρκρο 95 του 
υπαλλθλικοφ κϊδικα 

 Παραίτθςθ 

 Διαγραφι λόγω λανκαςμζνθσ ειςαγωγισ 

 Απόλυςθ λόγω κατάργθςθσ τθσ κζςθσ ςτθν οποία υπθρετεί 

 Ζκπτωςθ λόγω απϊλειασ ικαγζνειασ 

 Απόλυςθ λόγω επιβολισ τθσ ποινισ τθσ οριςτικισ παφςθσ 
 
 
Για να διαγράψετε ζναν υπάλλθλο από τθν εφαρμογι, επιλζξτε τον από τθν 
αρχικι ςελίδα και πατιςτε «Επεξεργαςία». τθν οκόνθ που εμφανίηεται 
(εικόνα 4.18) επιλζξτε «Διαγραφι». 
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Εικόνα 4.18 Διαγραφι Τπαλλιλου 

 
το αναδυόμενο παράκυρο που εμφανίηεται επιλζξτε τθν ενζργεια τθσ 
διαγραφισ και τον λόγο. 
 

 
Εικόνα 4.19 Λόγοσ Διαγραφισ 

 

Επιλζγοντασ «Αποκικευςθ», ο υπάλλθλοσ διαγράφεται και θ εφαρμογι ςασ 
ενθμερϊνει με αντίςτοιχο μινυμα. 
 

 
Εικόνα 6.3 Επιτυχισ διαγραφι υπαλλιλου  

 

4.5  Ζκδοςθ Βεβαιϊςεων 
 

φμφωνα με τθν Παρ. 9, Άρκρο 49 του Ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66Α/31-3-2011): 

Κακιερϊνεται από 1θσ Ιανουαρίου 2011 θ υποχρζωςθ των οικείων 
Διευκφνςεων Διοικθτικοφ/Προςωπικοφ των φορζων τθσ παρ. 1 του άρκρου 
1 του ν. 3812/2009, για τθν τιρθςθ των ςτοιχείων για το 
διοριςμό/πρόςληψη προςωπικοφ ι μεταφορά από τουσ φορείσ των 
περιπτϊςεων ςτϋ ζωσ κϋ του άρκρου 1 παρ. 1 του ν. 3812/2009, κακϊσ και 
τθν αποχϊρηςη, μόνιμου, με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου 
χρόνου προςωπικοφ και υπαλλιλων επί κθτεία, εφόςον παρζχεται 
δυνατότθτα ανανζωςθσ, ςτθν Κεντρικι Βάςθ Δεδομζνων Ανκρϊπινου 
Δυναμικοφ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Ηλεκτρονικισ 
Διακυβζρνθςθσ του Τπουργείου Εςωτερικϊν, Αποκζντρωςθσ και 
Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ. 
Σα ςτοιχεία τθσ απόφαςθσ διοριςμοφ/πρόςλθψθσ, μεταφοράσ ι 
αποχϊρθςθσ του προςωπικοφ αυτοφ πριν τθ δθμοςίευςθ τθσ ςχετικισ 
πράξθσ ι τθσ ζκδοςισ τθσ, όπου δεν απαιτείται δθμοςίευςθ αυτισ, 
καταγράφονται υποχρεωτικά με ευκφνθ τθσ οικείασ Διεφκυνςθσ 
Διοικθτικοφ/Προςωπικοφ, ςτο θλεκτρονικό προςωπικό μθτρϊο τθσ ανωτζρω 
βάςθσ δεδομζνων. 
Για τθν ωσ άνω καταγραφι εκδίδεται ςχετικι βεβαίωςη θ οποία αποτελεί 
ουςιϊδθ τφπο του κφρουσ τθσ διαδικαςίασ πρόςλθψθσ/διοριςμοφ, 
μεταφοράσ ι αποχϊρθςθσ του ανωτζρω προςωπικοφ. 
Η παράλειψθ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ ςυνιςτά το πεικαρχικό παράπτωμα 
τθσ περίπτωςθσ βϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 107 του Κϊδικα Κατάςταςθσ 
Δθμοςίων Πολιτικϊν Διοικθτικϊν Τπαλλιλων και Τπαλλιλων Ν.Π.Δ.Δ., όπωσ 
κυρϊκθκε με το άρκρο πρϊτο του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Αϋ).  



ΟΔΗΓΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ  

ΜΗΤΡΩΟ ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 17 

 

 
Οι βεβαιϊςεισ για τισ Πράξεισ που αναφζρει θ παραπάνω διάταξθ, 
αποκθκεφονται ςτθν αρχικι ςελίδα τθσ Εφαρμογισ Διαχείριςθσ ςτθν 
καρτζλα «Ιςτορικό Ενεργειϊν». 
Επιλζγοντασ τθν καρτζλα αυτι, παρουςιάηεται θ παρακάτω οκόνθ (Εικόνα 
4.20). 
 

  
Εικόνα 4.20  - Καρτζλα Ιςτορικό Ενεργειϊν 

 
το ςθμείο αυτό θ εφαρμογι αποκθκεφει όλεσ τισ ενζργειεσ που ζχετε 
πραγματοποιιςει όπωσ: 

 Ενθμζρωςθ τοιχείων Απογραφισ 

 Ανάκεςθ Ρόλου Διαχειριςτι 

 Διαγραφι Τπαλλιλου από Δνςθ Προςωπικοφ 

 Διαγραφι από Αρχείο Ενεργϊν Τπαλλιλων 

 Πρόςλθψθ 
….κ.α…. 
 

 
Εικόνα 4.21  - Ενζργειεσ 

 
Επιλζγοντασ μία ενζργεια και πατϊντασ «Προβολι» μπορείτε να δείτε 
περιςςότερεσ λεπτομζρειεσ για αυτι τθν ενζργεια. ε οριςμζνεσ από τισ 
ενζργειεσ αυτζσ θ εφαρμογι παράγει και ςχετικι βεβαίωςθ. 
 

4.5.1  Διοριςμόσ/Πρόςλθψθ προςϊπου που δεν ζχει απογραφεί 
ςτο παρελκόν 
 

Εάν πρόκειται για απόφαςθ διοριςμοφ ι πρόςλθψθσ προςϊπου που δεν ζχει 
απογραφεί ςτο παρελκόν, τότε ζχοντασ επιλζξει ςφμφωνα με όςα αναφζρονται 
ςτισ προθγοφμενεσ ενότθτεσ: 
 
Σφποσ Προςκικθσ: Απογραφι Τπαλλιλου που δεν ζχει απογραφεί  
Λόγοσ Ειςαγωγισ: Νζα Πρόςλθψθ 
 
μπορείτε ςτθν ςυνζχεια να εκδϊςετε τθν ςχετικι βεβαίωςθ. 
 

4.5.2   Διοριςμόσ/Πρόςλθψθ προςϊπου που ζχει απογραφεί ςτο 
παρελκόν 

 
τθν περίπτωςθ που ο υπάλλθλοσ που διορίηεται, ζχει ιδθ απογραφεί από 
άλλθ υπθρεςία (π.χ. επειδι είναι εν ενεργεία δθμόςιοσ υπάλλθλοσ ι 
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απαςχολικθκε κατά το παρελκόν ςε δθμόςια υπθρεςία και απεγράφθ εκεί) και 
άρα τα ςτοιχεία του υπάρχουν ςτθ Βάςθ, ζχοντασ επιλζξει ςφμφωνα με όςα 
αναφζρονται ςτισ προθγοφμενεσ ενότθτεσ: 
 
Σφποσ Προςκικθσ: Τπαγωγι υπαλλιλου ςτθν Τπθρεςία/Φορζα 
Ειςαγωγι Δεδομζνων: Απλι Ειςαγωγι 
Λόγοσ Ειςαγωγισ: Διοριςμόσ/Πρόςλθψθ απογεγραμμζνου υπαλλιλου 
 
μπορείτε ςτθν ςυνζχεια να εκδϊςετε τθν ςχετικι βεβαίωςθ. 
 

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

Για να δείτε τθν  Βεβαίωςθ πρόςλθψθσ πθγαίνετε ςτο «Ιςτορικό Ενεργειϊν» 
και αναηθτείςτε τθν ενζργεια. Η αναηιτθςθ μπορεί να γίνει είτε με τον ΑΦΜ 
του διοριςτζου, είτε με όλουσ τουσ άλλουσ τρόπουσ που φαίνονται ςτθν 
Εικόνα 1. 
Επιλζγοντασ τθν ενζργεια παρουςιάηονται λεπτομζρειεσ (εικόνα 4.22) και 
μπορείτε να δείτε τθν αντίςτοιχθ βεβαίωςθ  (εικόνα 4.23). 
 

 
Εικόνα 4.22 - Προβολι Ενζργειασ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙΗ 
ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ 

 

ΜΗΣΡΩΟ ΜΙΘΟΓΟΣΟΤΜΔΝΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ 
 

Βεβαίυζη διοπιζμού/ππόζλητηρ 
 

Βεβαιώνεηαι όηι ο/η ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ ΙΩΑΝΝΗ με Α.Φ.Μ. 123456789 
ενηάσθηκε ζηο Μηηπώο Μιζθοδοηούμενυν Δλληνικού ηην 

10 Ιοςλ 2011 3:24 μ.μ. και 
διοπίζηηκε ζηο 
 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΗΣΡΩΟΤ ΜΙΘΟΔΟΣΟΤΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ 

ΔΗΜΟΙΟΤ 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 
 

Απιθμόρ Βεβαίυζηρ 4911732112 

 

10 Ιοςλ 2011 4:13 μ.μ. 

Εικόνα 4.23 – Βεβαίωςθ Διοριςμοφ/Πρόςλθψθσ 

 

4.5.3  Μεταφορά προςϊπου που δεν ζχει απογραφεί ςτο παρελκόν 
 
Εάν πρόκειται για απόφαςθ μεταφοράσ υπαλλιλου από τον ευρφτερο δθμόςιο 
τομζα τθσ παρ. 1 του άρκρου 1 του ν.3812/2009 , προσ το δθμόςιο, θ ανωτζρω 
βεβαίωςθ κα εκδίδεται από τθ Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ / Προςωπικοφ τθσ 
υπθρεςίασ υποδοχισ, πριν τθν αποςτολι τθσ περίλθψθσ τθσ υπουργικισ 
απόφαςθσ μεταφοράσ το Εκνικό Συπογραφείο για δθμοςίευςθ. Ζχοντασ 
επιλζξει ςφμφωνα με όςα αναφζρονται ςτισ προθγοφμενεσ ενότθτεσ: 
 
Σφποσ Προςκικθσ: Απογραφι Τπαλλιλου που δεν ζχει απογραφεί  
Λόγοσ Ειςαγωγισ: Μεταφορά 
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μπορείτε ςτθν ςυνζχεια να εκδϊςετε τθν ςχετικι βεβαίωςθ. 
 
θμειϊνεται ότι, πριν γίνει θ ανωτζρω καταχϊριςθ, ο υπάλλθλοσ που ζχει 
απογραφεί ςε άλλθ υπθρεςία κα πρζπει πρϊτα να διαγραφεί από τθν 
προθγοφμενθσ υπθρεςία  και μετά να καταχωρθκεί ςτο μθτρϊο τθσ υπθρεςίασ 
που πρόκειται να διοριςτεί.  
 
Για να δείτε τθν  βεβαίωςθ, πθγαίνετε ςτο «Ιςτορικό Ενεργειϊν» και 
αναηθτείςτε τθν ενζργεια.  
Επιλζγοντασ τθν ενζργεια παρουςιάηονται λεπτομζρειεσ και μπορείτε να 
δείτε τθν αντίςτοιχθ βεβαίωςθ  (εικόνα 4.24). 
 

 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙΗ 
ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ 

 

ΜΗΣΡΩΟ ΜΙΘΟΓΟΣΟΤΜΔΝΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ 
 

Βεβαίυζη μεηαθοπάρ/μεηάηαξηρ 

 
Βεβαιώνεηαι όηι ο/η ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ ΙΩΑΝΝΗ με Α.Φ.Μ. 123456789 ηην 10 

Ιοςλ 2011 3:24 μ.μ. μεηαθέπθηκε ζηο: 

 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΗΣΡΩΟΤ ΜΙΘΟΔΟΣΟΤΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ 

ΔΗΜΟΙΟΤ 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 

 

Απιθμόρ Βεβαίυζηρ 1171272571 

 

10 Ιοςλ 2011 4:55 μ.μ. 

Εικόνα 4.24 – Βεβαίωςθ Μεταφοράσ/Μετάταξθσ 

4.5.4  Βεβαίωςθ Αποχϊρθςθσ 

 

Εάν πρόκειται για απόφαςθ με τθν οποία λφεται θ υπαλλθλικι ςχζςθ λόγω 
παραίτθςθσ, απόλυςθσ λόγω ορίου θλικίασ και τριακονταπενταετίασ κλπ, 
ζχοντασ επιλζξει ςφμφωνα με όςα αναφζρονται ςτισ προθγοφμενεσ ενότθτεσ: 
 

Διαγραφι Τπαλλιλου  
Ενζργεια Διαγραφισ: Διαγραφι από το αρχείο ενεργϊν υπαλλιλων 
Λόγοσ Διαγραφισ: Ανάλογα με τθν περίπτωςθ 
 

μπορείτε ςτθν ςυνζχεια να εκδϊςετε τθν ςχετικι βεβαίωςθ. 
 

Για να δείτε τθν  βεβαίωςθ, πθγαίνετε ςτο «Ιςτορικό Ενεργειϊν» και 
αναηθτείςτε τθν ενζργεια.  
Επιλζγοντασ τθν ενζργεια παρουςιάηονται λεπτομζρειεσ και μπορείτε να 
δείτε τθν αντίςτοιχθ βεβαίωςθ  (εικόνα 4.25). 

 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙΗ 
ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ 

 
 

ΜΗΣΡΩΟ ΜΙΘΟΓΟΣΟΤΜΔΝΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ 
 

Βεβαίυζη αποσώπηζηρ 
 

Βεβαιώνεηαι όηι ο/η ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ ΙΩΑΝΝΗ με Α.Φ.Μ. 123456789 με Α.Φ.Μ. 
123456789 διαγπάθηκε από ηο Μηηπώο Μιζθοδοηούμενυν Δλληνικού Γημοζίος ηην 
10 Ιοςλ 2011 3:24 μ.μ.  
Απμόδια Γιεύθςνζη  
Γιοικηηικού/Πποζυπικού: 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΗΣΡΩΟΤ ΜΙΘΟΔΟΣΟΤΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ 
ΔΗΜΟΙΟΤ 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 
 

Λόγορ Γιαγπαθήρ: Παπαίηηζη 
 

Απιθμόρ Βεβαίυζηρ 6812748347 

10 Ιοςλ 2011 4:13 μ.μ. 

Εικόνα 4.25 – Βεβαίωςθ Αποχϊρθςθσ 
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Περιπτϊςεισ Λακϊν 

 

ε περίπτωςθ λάκουσ ι ςε περιπτϊςεισ όπου ζχετε προχωριςει ςε 

υπαγωγι, διαγραφι, νζα πρόςλθψθ υπαλλιλου πριν τθν υλοποίθςθ τθσ 

δυνατότθτασ ζκδοςθσ βεβαίωςθσ: 

 

 Προχωριςτε ςτθν διαγραφι του υπαλλιλου 

Διαγραφι Τπαλλιλου  
Ενζργεια Διαγραφισ: Διαγραφι από Διεφκυνςθ Προςωπικοφ 
Λόγοσ Διαγραφισ: Λόγω λανκαςμζνθσ ζνταξθσ ςτθν Τπθρεςία/Φορζα 
 

 Επιλζξτε τθν ενζργεια που κζλετε και δείτε τθν αντίςτοιχθ βεβαίωςθ ςτο 

ιςτορικό ενεργειϊν. 

Αναηιτθςθ Ενεργειϊν 

 
το Ιςτορικό Ενεργειϊν μπορεί να δείτε παραπάνω ενζργειεσ από αυτζσ που 
πραγματοποιιςατε γιατί θ εφαρμογι για κάκε ενζργεια που 
πραγματοποιείτε, προςκζτει και τθν ενζργεια «ενθμζρωςθ ςτοιχείων 
απογραφισ» 
 
Μπορείτε να αναηθτιςετε μία ενζργεια με τα εξισ κριτιρια (Εικόνα 4.25): 

 ΑΦΜ 

 Είδοσ Ενζργειασ 

 Κωδικόσ 

 Ημερομθνία (Από – Ζωσ) 
 
Επίςθσ παρζχεται θ δυνατότθτα εξαγωγισ όλων των ενεργειϊν ςε excel 
αρχείο. 
 
 

 
Εικόνα 4.26 – Αναηιτθςθ ενζργειασ 
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5. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΗ ΣΟΙΧΕΙΩΝ 
 
Μετά τθν είςοδο ςασ ςτθν εφαρμογι (Εικόνα 2.5), επιλζγοντασ τθν 
εφαρμογι «Επιβεβαίωςθ τοιχείων Απογραφισ», μεταφζρεςτε ςτθν 
παρακάτω ςελίδα (Εικόνα 5.1): 
 

 
Εικόνα 5.1 - Αρχικι ςελίδα εφαρμογισ Επιβεβαίωςθσ τοιχείων Απογραφισ 

 
Μπορείτε να αναηθτιςετε τουσ υπαλλιλουσ τθσ αρμοδιότθτασ ςασ με τα 
εξισ: 

 ΑΦΜ 

 ΑΔΣ 

 ΑΜΚΑ 

 Επϊνυμο 

 Κατάςταςθ αίτθςθσ 

 
θμείωςθ: Για να βλζπετε κάποιον υπάλλθλό ςασ ςτθν Εφαρμογι 
Επιβεβαίωςθσ τοιχείων, κα πρζπει πρϊτα να ζχετε ολοκλθρϊςει τθν 
υπαγωγι του ςτθν Τπθρεςία/Φορζα μζςω τθσ Εφαρμογισ Διαχείριςθσ 
Προςωπικοφ (παράγραφοσ 4.1). 

Η διαδικαςία επιβεβαίωςθσ μπορεί να είναι παράλλθλθ με τθν διαδικαςία 
υπαγωγισ. Δεν απαιτείται δθλαδι θ ολοκλιρωςθ τθσ υπαγωγισ όλων των 
υπαλλιλων για να εκκινιςετε τθν επιβεβαίωςθ των ςτοιχείων κάποιου 
υπαλλιλου. υνίςταται όμωσ θ ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ υπαγωγισ. 

Από το πεδίο «Κατάςταςθ Αίτθςθσ» μπορείτε να αναηθτιςετε τουσ 
υπαλλιλουσ που ζχουν επικαιροποιιςει τα ςτοιχεία τουσ και να ξεκινιςετε 
από αυτοφσ τθν επιβεβαίωςθ. 

Όταν επιβεβαιϊςετε τα ςτοιχεία ενόσ υπαλλιλου, τότε αυτόματα ο 
υπάλλθλοσ χάνει το δικαίωμα επικαιροποίθςθσ των ςτοιχείων του και 
οποιαδιποτε μετζπειτα αλλαγι ςτα ςτοιχεία των υπαλλιλων κα πρζπει να 
πραγματοποιείται από τουσ διαχειριςτζσ τθσ Διεφκυνςθσ Προςωπικοφ. Για 
αυτό ςυνίςταται να ξεκινιςετε τθν διαδικαςία επιβεβαίωςθσ από αυτοφσ 
που ζχουν ιδθ επικαιροποιιςει τα ςτοιχεία τουσ. 

Σο πεδίο «Κατάςταςθ Αίτθςθσ» ζχει τθσ εξισ επιλογζσ: 

 Όλεσ οι καταςτάςεισ – θ εφαρμογι επιςτρζφει όλουσ τουσ 
υπαλλιλουσ ανεξάρτθτα από το αν ζχουν επικαιροποιιςει τα 
ςτοιχεία τουσ ι όχι. 

 Εκκρεμεί – θ εφαρμογι επιςτρζφει όλουσ τουσ υπαλλιλουσ οι 
οποίοι ζχουν επικαιροποιιςει τα ςτοιχεία τουσ. 

 Δεν υπάρχει - θ εφαρμογι επιςτρζφει όλουσ τουσ υπαλλιλουσ που 
ζχετε υπαγάγει ςτθν αρμοδιότθτά ςασ και δεν ζχουν 
επικαιροποιιςει τα ςτοιχεία τουσ. Θα πρζπει να επιβεβαιϊςετε τα 
ςτοιχεία και αυτόν των υπαλλιλων χωρίσ να περιμζνετε να 
επικαιροποιιςουν τα ςτοιχεία τουσ γιατί θ επικαιροποίθςθ είναι 
προαιρετικι. 

 Επιβεβαιϊκθκε - θ εφαρμογι επιςτρζφει όλουσ τουσ υπαλλιλουσ 
των οποίων τα ςτοιχεία ζχετε επιβεβαιϊςει. 

Η εφαρμογι λαμβάνει τθν επικαιροποίθςθ των ςτοιχείων ενόσ υπαλλιλου 
ςαν «αίτθςθ» προσ τθν Διεφκυνςθ Προςωπικοφ για αυτό ζχουν υιοκετθκεί 
τα παραπάνω λεκτικά. 

Επιλζγοντασ «Αναηιτθςθ» εμφανίηεται πίνακασ με τουσ υπαλλιλουσ (Εικόνα 
.2). 
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 Εικόνα 5.2 – Αναηιτθςθ υπαλλιλων 

Επιλζξτε τον υπάλλθλο του οποίου τα ςτοιχεία κζλετε να επιβεβαιϊςετε και 
ςτθν ςυνζχεια «Προβολι». 

τθν οκόνθ παρουςιάηονται όλα τα ςτοιχεία του υπαλλιλου όπωσ 
ςυμπλθρϊκθκαν ςτθν Εφαρμογι Απογραφισ. 

Επιλζγοντασ κάκε καρτζλα (Εικόνα 5.3) μπορείτε να δείτε τα αντίςτοιχα 
πεδία. 

 
Εικόνα 5.3 – Καρτζλεσ Εφαρμογισ Επιβεβαίωςθσ τοιχείων 

 

5.1 Σασηόηηηα/Πρόζωπο 
τθν καρτζλα «Σαυτότθτα/Πρόςωπο» παρουςιάηονται τα προςωπικά 
ςτοιχεία του υπαλλιλου κακϊσ και τα ςτοιχεία επικοινωνίασ. 

Σο μοναδικό πεδίο που είναι απενεργοποιθμζνο και δεν μπορείτε να 
τροποποιιςετε είναι ο ΑΦΜ. Για οποιαδιποτε τροποποίθςθ του πεδίου 
αυτοφ κα πρζπει να υποβάλετε θλεκτρονικό αίτθμα. 

 
Εικόνα 5.4 – Σαυτότθτα/Πρόςωπο 

 

τθν οκόνθ αυτι μπορείτε να διορκϊςετε, αν απαιτείται, το επϊνυμο του 
υπαλλιλου. θμειϊνεται ότι ο υπάλλθλοσ δεν ζχει τθν δυνατότθτα 
τροποποίθςθσ του επωνφμου του από τθν Εφαρμογι Απογραφισ. 
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ΔΕΝ ΑΠΑΙΣΕΙΣΑΙ ΝΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΕΣΕ ΣΑ ΠΑΡΑΚΑΣΩ ΠΕΔΙΑ: 

1. Προςωπικά τοιχεία 

 Όνομα Μθτζρασ 

 Επϊνυμο Μθτζρασ 
2.    τοιχεία Επικοινωνίασ* 

 Όλα τα πεδία (Οδόσ και Αρικμόσ, ΣΚ, Χϊρα, Δθμοτικι Ενότθτα, Σθλ. 
Κατοικίασ, Κιν. Σθλζφωνο, Διεφκυνςθ e-mail) 

 
*Σα ςτοιχεία επικοινωνίασ ςε αυτι τθν καρτζλα είναι τα προςωπικά του 
υπαλλιλου. Σα αντίςτοιχα υπθρεςιακά βρίςκονται ςτθν καρτζλα «χζςθ με 
ΔΔ». 
 
ΠΡΟΟΧΗ 
 

Επιλζγοντασ «Ζγκριςθ» δεν μεταφζρεςτε ςτθν επόμενθ καρτζλα αλλά 

εγκρίνετε το ςφνολο των πεδίων του υπαλλιλου. Πλοθγθκείτε ςε όλα τα 

πεδία επιλζγοντασ ςειριακά τισ καρτζλεσ. 

Επιλζγοντασ «Επιςτροφι» δεν μεταφζρεςτε ςτθν προθγοφμενθ καρτζλα 

αλλά ςτθν αρχικι ςελίδα που εμφανίηεται το ςφνολο των υπαλλιλων. 

Αν οποιοδιποτε από τα προσ επιβεβαίωςθ πεδία δεν είναι ςυμπλθρωμζνο, 

θ εφαρμογι δεν ςασ επιτρζπει να αλλάξετε καρτζλα ι να κάνετε ζγκριςθ. 

5.2 τέζη με Γημόζια Γιοίκηζη 
 

τθν καρτζλα «χζςθ με ΔΔ» παρουςιάηονται τα ςτοιχεία υπθρεςιακισ 
κατάςταςθσ του υπαλλιλου. 

Σο πεδίο Φορζασ Οργανικισ Θζςθσ δεν μπορείτε να το τροποποιιςετε. Σο 
πεδίο αυτό λαμβάνει αυτόματα τθν τιμι που εςείσ ζχετε επιλζξει όταν 
πιςτοποιθκικατε ωσ Διευκυντισ Προςωπικοφ. Όλοι οι υπάλλθλοι που ζχετε 
υπαγάγει ςτθν αρμοδιότθτά ςασ ζχουν τθν ίδια τιμι ςτο πεδίο Φορζασ 
Οργανικισ Θζςθσ. Σο ίδιο ςυμβαίνει και με το πεδίο «Διεφκυνςθ 
Διοικθτικοφ/Προςωπικοφ» που υπάγεται ο υπάλλθλοσ. 

Σο πεδίο Φορζασ Απαςχόλθςθσ μπορεί να τροποποιθκεί. Όταν είναι 
επιλεγμζνθ θ τιμι «Κδιοσ με Φορζα Οργανικισ Θζςθσ» τότε το πεδίο 
κλειδϊνει και δεν μπορεί να τροποποιθκεί. 

 
Εικόνα 5.5 – Φορζασ Οργανικισ Θζςθσ και Φορζασ Απαςχόλθςθσ 

 

τθν ταχυδρομικι διεφκυνςθ εργαςίασ βλζπετε κλειδωμζνα τα πεδία, 
«Δθμοτικι ενότθτα» και «Οδόσ και αρικμόσ». Σα ςυγκεκριμζνα πεδία 
αναγράφουν τι ζχει επιλζξει ο υπάλλθλοσ ςτθν Εφαρμογι Απογραφισ και 
είναι ενδεικτικά για εςάσ. 

Θα πρζπει να επιλζξετε τιμι  ταχυδρομικι διεφκυνςθ από ςυγκεκριμζνθ 
λίςτα. Δεν επιτρζπεται ελεφκερο κείμενο. Η λίςτα ζχει προκφψει φςτερα 
από επεξεργαςία των ταχυδρομικϊν διευκφνςεων που προζκυψαν από τθν 
Ά Φάςθ τθσ απογραφισ. 

υμπλθρϊνοντασ το πεδίο «Σαχ. Κϊδικασ» θ εφαρμογι αυτόματα επιλζγει 
τισ τιμζσ τισ λίςτασ που αντιςτοιχοφν ςτο ςυγκεκριμζνο ΣΚ.  
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το δεφτερο πεδίο «Οδόσ και αρικμόσ» πλθκτρολογϊντασ τθν οδό, 
εμφανίηονται θ διακζςιμεσ τιμζσ τθσ λίςτασ ζτςι ϊςτε να επιλζξετε αυτι που 
ψάχνετε. Εναλλακτικά μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε τθν «Επιλογι από 
λίςτα». 

Αν δεν βρίςκεται ςτθν λίςτα τθν ταχυδρομικι διεφκυνςθ που επικυμείτε, κα 
πρζπει να επιλζξετε το ςφνδεςμο «Δεν βρίςκω τθν εγγραφι» που ςασ 
μεταφζρει ςτθν υπθρεςία θλεκτρονικισ υποβολισ αιτιματοσ όπου 
υποβάλετε αίτθμα προςκικθσ τιμισ ςτθν λίςτα. 

Θα ενθμερωκείτε με e-mail για τθν υλοποίθςθ του αιτιματοσ ςασ για να 
μπορζςετε να προχωριςετε τθν ζγκριςθ.  

 
Εικόνα 5.6 – Διεφκυνςθ Εργαςίασ 

 

τθν ςυνζχεια επιβεβαιϊςτε όλα τα «τοιχεία Θζςθσ». τα πεδία που ο 
υπάλλθλοσ ζχει επιλζξει τθν τιμι «Δεν βρίςκω….», για παράδειγμα «Δεν 
βρίςκω το Κλάδο μου» κα πρζπει να ελζγξετε αν πράγματι ο κλάδοσ δεν 
υπάρχει ςτθν διακζςιμθ λίςτα και να κάνετε αντίςτοιχα αίτθμα προςκικθσ 
μζςω του ςυνδζςμου  «Δεν βρίςκω τθν εγγραφι». 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΣΕΙΣΑΙ ΝΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΕΣΕ ΣΑ ΠΑΡΑΚΑΣΩ ΠΕΔΙΑ: 

3. τοιχεία υπθρεςιακισ κατάςταςθσ 

 φντομθ περιγραφι κακθκόντων 
 

 

 
Εικόνα 5.7 – Στοιχεία θζςησ και λοιπά ςτοιχεία 

 

5.3 Δκπαίδεσζη 
 

τθν καρτζλα «Εκπαίδευςθ» παρουςιάηονται τα τυπικά προςόντα κακϊσ και 
οι γνϊςεισ και δεξιότθτεσ του υπαλλιλου. 
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Εικόνα 5.8 – Συπικά προςόντα, γνϊςεισ και δεξιότθτεσ 

 

Επιβεβαιϊςτε τα τυπικά προςόντα του υπαλλιλου. Για τα πεδία που ο 
υπάλλθλοσ ζχει επιλζξει τθν τιμι «Δεν βρίςκω….», αν θ τιμι δεν υπάρχει 
ςτθν διακζςιμθ λίςτα κα πρζπει να κάνετε αντίςτοιχα αίτθμα προςκικθσ 
μζςω του ςυνδζςμου  «Δεν βρίςκω τθν εγγραφι». 

 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΣΕΙΣΑΙ ΝΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΕΣΕ ΣΑ ΠΑΡΑΚΑΣΩ ΠΕΔΙΑ: 

6. τοιχεία υπθρεςιακισ κατάςταςθσ 

 Εξοικείωςθ με Τπολογιςτζσ 

 Άλλεσ Δεξιότθτεσ 
 

5.4 Προηιμήζεις 
 

τθν καρτζλα προτιμιςεισ, δεν απαιτείται επιβεβαίωςθ των πεδίων. Σα 

πεδία αυτά ζχουν ςυμπλθρωκεί προαιρετικά από τουσ υπαλλιλουσ και δεν 

μποροφν να τροποποιθκοφν από εςάσ. 

 

5.5 Έγκριζη 
 

Επιλζξτε ςτθν «’Ζγκριςθ» για να επιβεβαιϊςετε το ςφνολο των πεδίων του 
υπαλλιλου και να ολοκλθρϊςετε τθν διαδικαςία. 

Η εφαρμογι ςασ ηθτάει να επιβεβαιϊςετε τθν ενζργεια τθσ ζγκριςθσ 

 
Εικόνα 5.9 – Επιβεβαίωςθ ζγκριςθσ 

 



ΟΔΗΓΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ  

ΜΗΤΡΩΟ ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 26 

 

Και ςτθν ςυνζχεια ςασ ενθμερϊνει για τθν επιτυχι ζγκριςθ και ςασ 
μεταφζρει ςτθν αρχικι ςελίδα τθσ εφαρμογισ 

 
Εικόνα 5.10 – Επιβεβαίωςθ ζγκριςθσ 

 

Η ενζργεια τθσ ζγκριςθσ μπορεί να επαναλθφκεί ςε περίπτωςθ που κζλετε 
να επικαιροποιιςετε τα ςτοιχεία κάποιου υπαλλιλου. 

ΠΡΟΟΧΗ 

Ελζγξτε προςεκτικά τα προσ επιβεβαίωςθ πεδία και 
τροποποιιςτε οτιδιποτε ζχει ςυμπλθρωκεί λανκαςμζνα. 
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6. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ/ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΜΑΣΟ 
ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ  

 
Από τθν επιλογι «Ερϊτθμα ι Αίτθμα» που τθν βρίςκεται επιλζγοντασ 
«Βοικεια» μζςα από τισ εφαρμογζσ (Εικόνα 6.1) 

 
Εικόνα 6.1  – Ερϊτθμα ι Αίτθμα 

 

ι απευκείασ από το ςφνδεςμο http://ticketing.ktpae.gr/apografi/ μπορείτε 
να υποβάλλετε οποιοδιποτε ερϊτθμα, απορία ι πρόταςθ ζχετε. Η 
απάντθςθ κα ςασ ζλκει ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ που κα δθλϊςετε ςτθν 
φόρμα υποβολισ. 

 
Εικόνα 6.2 – φόρμα υποβολισ αιτιματοσ 

Από τθν ιςτοςελίδα τθσ απογραφισ apografi.gov.gr μπορείτε να 
ενθμερϊνεςτε για όλα τα κζματα τθσ απογραφισ κακϊσ και για νζεσ 
εκδόςεισ των εγχειριδίων χριςθσ. 
 

 
Εικόνα 6.3 – Ιςτοςελίδα απογραφισ 

 
Γριγορθ Πρόςβαςθ: 
 

 Εγχειρίδια Χριςθσ Εφαρμογϊν: apografi.gov.gr/manuals 

 Νομικό-Κανονιςτικό Πλαίςιο: apografi.gov.gr/law_docs 

 Οδθγίεσ για Δντεσ Προςωπικοφ: apografi.gov.gr/managers 

 Οδθγίεσ για υπαλλιλουσ: apografi.gov.gr/employee 

http://ticketing.ktpae.gr/apografi/
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file:///D:/ΑΠΟΓΡΑΦΗ/manuals/Last%20version/apografi.gov.gr/manuals
file:///D:/ΑΠΟΓΡΑΦΗ/manuals/Last%20version/apografi.gov.gr/law_docs
file:///D:/ΑΠΟΓΡΑΦΗ/manuals/Last%20version/apografi.gov.gr/managers
file:///D:/ΑΠΟΓΡΑΦΗ/manuals/Last%20version/apografi.gov.gr/employee

