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1. Νομοθετικό – Κανονιςτικό Πλαίςιο 
 

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

Καθιερϊνεται από 1ησ Ιανουαρίου 2011 η υποχρζωςη των οικείων 
Διευθφνςεων Διοικητικοφ/Προςωπικοφ των φορζων τησ παρ. 1 του άρθρου 
1 του ν. 3812/2009, για την τήρηςη των ςτοιχείων για το 
διοριςμό/πρόςληψη προςωπικοφ ή μεταφορά από τουσ φορείσ των 
περιπτϊςεων ςτϋ ζωσ θϋ του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 3812/2009, καθϊσ και 
την αποχϊρηςη, μόνιμου, με ςχζςη εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου 
χρόνου προςωπικοφ και υπαλλήλων επί θητεία, εφόςον παρζχεται 
δυνατότητα ανανζωςησ, ςτην Κεντρική Βάςη Δεδομζνων Ανθρϊπινου 
Δυναμικοφ τησ Γενικήσ Γραμματείασ Δημόςιασ Διοίκηςησ και Ηλεκτρονικήσ 
Διακυβζρνηςησ του Υπουργείου Εςωτερικϊν, Αποκζντρωςησ και 
Ηλεκτρονικήσ Διακυβζρνηςησ. 
Τα ςτοιχεία τησ απόφαςησ διοριςμοφ/πρόςληψησ, μεταφοράσ ή 
αποχϊρηςησ του προςωπικοφ αυτοφ πριν τη δημοςίευςη τησ ςχετικήσ 
πράξησ ή τησ ζκδοςήσ τησ, όπου δεν απαιτείται δημοςίευςη αυτήσ, 
καταγράφονται υποχρεωτικά με ευθφνη τησ οικείασ Διεφθυνςησ 
Διοικητικοφ/Προςωπικοφ, ςτο ηλεκτρονικό προςωπικό μητρϊο τησ ανωτζρω 
βάςησ δεδομζνων. 
Για την ωσ άνω καταγραφή εκδίδεται ςχετική βεβαίωςη η οποία αποτελεί 
ουςιϊδη τφπο του κφρουσ τησ διαδικαςίασ πρόςληψησ/διοριςμοφ, 
μεταφοράσ ή αποχϊρηςησ του ανωτζρω προςωπικοφ. 
Η παράλειψη τησ ανωτζρω διαδικαςίασ ςυνιςτά το πειθαρχικό παράπτωμα 
τησ περίπτωςησ βϋ τησ παρ. 1 του άρθρου 107 του Κϊδικα Κατάςταςησ 
Δημοςίων Πολιτικϊν Διοικητικϊν Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., όπωσ 
κυρϊθηκε με το άρθρο πρϊτο του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Αϋ).  
 

2. Ιςτορικό Ενεργειϊν 
 
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 
1). 

  
Εικόνα 1 - 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 2  - 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. 
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3. Βεβαίωςη Πρόςληψησ/Διοριςμοφ 
 

3.1 Διοριςμόσ/Πρόςληψη προςϊπου που δεν ζχει απογραφεί ςτο 
παρελθόν 

 
Εάν πρόκειται για απόφαςθ διοριςμοφ ι πρόςλθψθσ προςϊπου που δεν ζχει 
απογραφεί ςτο παρελκόν, τότε επιλζξτε: 
 
Σφποσ Προςκικθσ: Απογραφι Τπαλλιλου που δεν ζχει απογραφεί  
Λόγοσ Ειςαγωγισ: Νζα Πρόςλθψθ 
 

3.2 Διοριςμόσ/Πρόςληψη προςϊπου που ζχει απογραφεί ςτο 
παρελθόν 

 
τθν περίπτωςθ που ο υπάλλθλοσ που διορίηεται, ζχει ιδθ απογραφεί από 
άλλθ υπθρεςία (π.χ. επειδι είναι εν ενεργεία δθμόςιοσ υπάλλθλοσ ι 
απαςχολικθκε κατά το παρελκόν ςε δθμόςια υπθρεςία και απεγράφθ εκεί) και 
άρα τα ςτοιχεία του υπάρχουν ςτθ Βάςθ, τότε επιλζξτε: 

 
Σφποσ Προςκικθσ: Τπαγωγι υπαλλιλου ςτθν Τπθρεςία/Φορζα 
Ειςαγωγι Δεδομζνων: Απλι Ειςαγωγι 
Λόγοσ Ειςαγωγισ: Διοριςμόσ/Πρόςλθψθ απογεγραμμζνου υπαλλιλου 
 

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

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 3) και 
μπορείτε να δείτε τθν αντίςτοιχθ βεβαίωςθ  (εικόνα 4). 
 

 
Εικόνα 3 - Προβολή 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 – Βεβαίωςη Διοριςμοφ/Πρόςληψησ 
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4. Βεβαίωςη Μεταφοράσ/Μετάταξησ 
 

4.1 Μεταφορά προςϊπου που δεν ζχει απογραφεί ςτο παρελθόν 
 
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.  
 

Σφποσ Προςκικθσ: Απογραφι Τπαλλιλου που δεν ζχει απογραφεί  
Λόγοσ Ειςαγωγισ: Μεταφορά 
 

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.  

4.2 Μεταφορά προςϊπου που ζχει απογραφεί ςτο παρελθόν 
 

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 ςχετικι 
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.  
 

Σφποσ Προςκικθσ: Τπαγωγι υπαλλιλου ςτθν Τπθρεςία/Φορζα 
Ειςαγωγι Δεδομζνων: Απλι Ειςαγωγι 
Λόγοσ Ειςαγωγισ: Μεταφορά 
 

Η βεβαίωςη αυτή δεν ζχει εφαρμογή ςτην παροφςα φάςη του ζργου. Θα 
χρηςιμοποιηθεί όταν ενταχθοφν ςτο Μητρϊο Μιςθοδοτοφμενων Ελληνικοφ 
Δημοςίου και τα ΝΠΙΔ. 

 
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 5). 
 

 

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 5 – Βεβαίωςη Μεταφοράσ/Μετάταξησ 
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5. Βεβαίωςη Αποχϊρηςησ 
 

Εάν πρόκειται για απόφαςθ με τθν οποία λφεται θ υπαλλθλικι ςχζςθ λόγω 
παραίτθςθσ, απόλυςθσ λόγω ορίου θλικίασ και τριακονταπενταετίασ κλπ, 
τότε επιλζξτε: 
 

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

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 6). 
 

 
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 6 – Βεβαίωςη Αποχϊρηςησ 

 

6. Περιπτϊςεισ Λαθϊν 
 

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. 

 

 

Πριν από οποιαδήποτε ενζργειασ ςασ, διαβάςτε πρϊτα τον Οδηγό 

Εφαρμογήσ Διαχείριςησ Προςωπικοφ διαθζςιμο ςτο ςφνδεςμο 

apografi.gov.gr/manuals. 
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