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ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ  

ΣΟΙΦΕΙΩΝ ΑΠΟΓΡΑΥΗ 

Α. Πριν τθν Απογραφι ςασ 
 

α. Για να ςυμπλθρϊςετε όλα τα ςτοιχεία τθσ θλεκτρονικισ φόρμασ απογραφισ, κα πρζπει 

να ζχετε μαηί ςασ μια ςειρά εγγράφων.  

Από αυτά τα ζγγραφα δεν κα χρειαςτείτε όλα τα ςτοιχεία τουσ παρά μόνο κάποιουσ 

αρικμοφσ και κωδικοφσ. Οι απαιτοφμενοι αυτοί αρικμοί και κωδικοί είναι ςθμειωμζνοι ςτθν 

αναλυτικι παρουςίαςθ των απαιτοφμενων εγγράφων (βλ. Γ. «Τα ζγγραφα για τθν 

Απογραφι ςασ») 

Καλό κα ιταν, λοιπόν, για τθν αποτελεςματικότερθ διαδικαςία, να τα ζχετε ςυγκεντρϊςει, 

πριν ξεκινιςετε τθ Απογραφι ςασ. 

 

Τα ζγγραφα που πρζπει να ςυλλζξετε για τθν ορκι ςυμπλιρωςθ των ςτοιχείων τθσ 

απογραφισ ςασ είναι: 

 

 Ζνα εκκακαριςτικό φορολογίασ από το 2002 και ζπειτα 

 Η κάρτα κοινωνικισ αςφάλιςισ ςασ ι το βιβλιάριο υγείασ ςασ ι θ επιςτολι 

γνωςτοποίθςθσ ΑΜΚΑ 

 Η αςτυνομικι ςασ ταυτότθτα 

 Ζνασ λογαριαςμόσ ΔΕΗ τθσ κατοικίασ ςασ 

 Ζνα, ςχετικά πρόςφατο, εκκακαριςτικό μιςκοδοςίασ ςασ 

 Οι τίτλοι ςπουδϊν ςασ 

 

 

β. Για τθ διευκόλυνςι ςασ, ςασ προτείνουμε να εκτυπϊςετε τθ φόρμα ςυμπλιρωςθσ των 

ςτοιχείων απογραφισ και να ςυμπλθρϊςετε ςε αυτι όλα τα απαιτοφμενα ςτοιχεία.  

Η φόρμα προ-ςυμπλιρωςθσ – τθν οποία μπορείτε να τυπϊςετε - βρίςκεται ςτθν 

θλεκτρονικι διεφκυνςθ http://apografi.gov.gr  

http://apografi.gov.gr/
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γ. Σασ υπενκυμίηουμε, πωσ ζχετε το δικαίωμα να μπείτε ςτθν εφαρμογι και να απογραφείτε 

με καταλθκτικζσ θμερομθνίεσ που διαφζρουν ανάλογα με το τελευταίο ψθφίο του ΑΦΜ 

ςασ.  

 

Ριο ςυγκεκριμζνα οι θμερομθνίεσ απογραφισ είναι οι εξισ: 

 Το 1 λιγει ςτισ 12/7 

 Το 2 λιγει ςτισ 13/7 

 Το 3 λιγει ςτισ 14/7 

 Το 4 λιγει ςτισ 15/7 

 Το 5 λιγει ςτισ 16/7 

 Το 6 λιγει ςτισ 19/7 

 Το 7 λιγει ςτισ 20/7 

 Το 8 λιγει ςτισ 21/7 

 Το 9 λιγει ςτισ 22/7 

 Το 0 λιγει ςτισ 23/7 

 

Φυςικά ζχετε τθ δυνατότθτα να απογραφείτε νωρίτερα. Αλλά δεν κα μπορείτε  να 

απογραφείτε ζπειτα από αυτζσ τισ θμερομθνίεσ. 

Ο λόγοσ που ακολουκοφμε αυτι τθ διαδικαςία, είναι για να μθν δθμιουργθκεί φόρτοσ ςτο 

ςφςτθμα. Ραρακαλοφμε να είςτε ζτοιμοι εγκαίρωσ για να μθν δθμιουργθκεί οποιοδιποτε 

πρόβλθμα με τθν διαδικαςία τθσ απογραφισ ςασ. 

 

Β. Για να απογραφείτε 

 

α. Πταν κα ζχετε τθν ζντυπθ φόρμα ςυμπλθρωμζνθ, μπορείτε να μπείτε ςτθν εφαρμογι, 

ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ http://apografi.gov.gr 

Μπαίνοντασ ςτο πεδίο τθσ εφαρμογισ: «Ξεκινιςτε να ειςάγετε τα ςτοιχεία ςασ» μπορείτε 

βιμα βιμα να αντιγράψετε τα ςτοιχεία που απαιτοφνται από το ζντυπο προετοιμαςίασ 

(φόρμα προςυμπλιρωςθσ) που ζχετε ιδθ ςυμπλθρϊςει. 

http://www.apografi.gov.gr/
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Ρροςζξτε κατά τθν αντιγραφι των ςτοιχείων, να διπλοελζγξετε τουσ κωδικοφσ, ιδιαίτερα 

αυτοφσ που ζχουν κάποιο ψθφίο ελζγχου όπωσ ο ΑΦΜ, ο ΑΜΚΑ ι ο κωδικόσ θλεκτρονικισ 

πλθρωμισ τθσ ΔΕΗ.  

Σε περίπτωςθ λάκουσ, τα ςτοιχεία που κα καταχωρίςετε κα είναι ελλιπι ι/και το ςφςτθμα 

δεν κα ςασ αφιςει να προχωριςετε. 

 

Γ. Τα ζγγραφα για τθν απογραφι ςασ  

 

Ασ δοφμε αναλυτικά τι χρειάηεςτε από κάκε ζντυπο 
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1. Εκκαθαριςτικό Φορολογίασ από το 2002 και μετά 

 

 Εκκαθαριςτικό Φόρου Ειςοδήματοσ από Taxis Net 
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 Εκκαθαριςτικό Φόρου Ειςοδήματοσ που  

 αποςτέλλεται ςτη διεύθυνςη του φορολογουμένου 

 

Από αυτά τα ζγγραφα κα χρειαςτείτε τον Αρικμό Φορολογικοφ Μθτρώου (ΑΦΜ) κακϊσ 

και το Επίκετό ςασ όπωσ ακριβϊσ το βλζπετε γραμμζνο.  

Ρροςοχι! Δεν κα μπορζςετε να προχωριςετε αν δεν καταχωρίςετε το Επίκετο ςασ όπωσ 

ακριβϊσ είναι γραμμζνο ςτο εκκακαριςτικό ςασ.  
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Ακόμθ, να προςζξετε, πωσ αν ζχετε παλαιό εκκακαριςτικό και ζχετε εν τω μεταξφ αλλάξει το 

Επίκετό ςασ (π.χ. επειδι τότε ιταν ανορκόγραφα ςθμειωμζνο) ςτθν εφορία, πρζπει να 

καταχωρίςετε τθν μορφι του Επικζτου ςασ που ζχει ςιμερα θ Εφορία και το Υπουργείο 

Οικονομικϊν, μζςω του TAXIS. 

Τζλοσ, πρζπει να δϊςετε τον αρικμό φορολογικισ διλωςθσ που είναι τυπωμζνοσ πάνω ςτο 

εκκακαριςτικό ςασ μαηί με το ζτοσ του εκκακαριςτικοφ.  

Ρροςοχι! Δεν είναι υποχρεωτικό πεδίο αλλά είναι πολφ ςθμαντικό να καταχωρίςετε αυτόν 

τον κωδικό.  

Ο λόγοσ είναι πωσ αυτόσ μασ επιτρζπει να γνωρίηουμε πωσ ο ίδιοσ/α ζχετε ςυμπλθρϊςει 

αυτά τα ςτοιχεία (κακϊσ το εκκακαριςτικό κατά τεκμιριο το ζχετε μόνο εςείσ). Ζτςι, ακόμθ 

κι αν κάποιοσ ςυμπλθρϊςει κακόβουλα άλλα ςτοιχεία για λογαριαςμό ςασ, εμείσ κα 

μπορζςουμε να απαλείψουμε τισ διπλζσ εγγραφζσ. Για να γλυτϊςετε λοιπόν από άςκοπο 

κόπο, παρακαλοφμε να ςυμπλθρϊςετε αυτά τα δφο πεδία. 

 

2. Κάρτα κοινωνικήσ αςφάλιςήσ ςασ ή Βιβλιάριο υγείασ ςασ ή Επιςτολή 

γνωςτοποίηςησ ΑΜΚΑ 

 

 

 Βιβλιάριο Υγείασ 
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 Επιςτολή γνωςτοποίηςησ ΑΜΚΑ 

 

 

 Κάρτα Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ 

 

Από αυτά τα ζγγραφα κα χρειαςτείτε τον κωδικό του ΑΜΚΑ.  

Αυτόσ βρίςκεται ςτθν  κάρτα κοινωνικισ αςφάλιςθσ που ςασ ζχει δοκεί. Επίςθσ, αν ζχετε 

κρατιςει τθν επιςτολι γνωςτοποίθςθσ του ΑΜΚΑ ίςωσ να ζχετε κάποιο αυτοκόλλθτο. 

Τζλοσ, πρζπει να τον ζχετε κολλιςει με αυτοκόλλθτο ςτο βιβλιάριο αν ακολουκιςατε τισ 

οδθγίεσ που ιρκαν μαηί με το γράμμα γνωςτοποίθςθσ του ΑΜΚΑ ςασ. 

Αν όμωσ ξζρετε το ΑΜΚΑ ςασ ι το ζχετε αποκθκεφςει κάπου αλλοφ, αυτό είναι αρκετό. Σε 

αυτι τθν περίπτωςθ δεν χρειάηεςτε αυτά τα ζγγραφα. 
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 3. Ταυτότητα 

 

 Ταυτότητα 

 

 

 

Από αυτό το ζγγραφο κα χρειαςτείτε μόνο τον αρικμό τθσ ταυτότθτάσ ςασ. Τα υπόλοιπα 

πεδία (πατρϊνυμο, όνομα μθτρόσ κτλ.) ςασ είναι γνωςτά! 
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4. Λογαριαςμόσ ΔΕΗ 

 

 Νέοσ Λογαριαςμόσ ΔΕΗ 
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 Παλαιόσ Λογαριαςμόσ ΔΕΗ 

 

Από το λογαριαςμό τθσ ΔΕΗ τθσ διεφκυνςθσ κατοικίασ ςασ, κα χρειαςτείτε μόνο τον Κωδικό 

Ηλεκτρονικισ Ρλθρωμισ.  

Αυτόσ είναι ζνασ ςχετικά πολυψιφιοσ αρικμόσ και βρίςκεται κοντά ςτο ποςό πλθρωμισ. 

Ρροςοχι! Ραρακαλοφμε να χρθςιμοποιιςετε ζναν λογαριαςμό τθσ κατοικίασ ςασ αςχζτωσ 

με το εάν αυτόσ είναι ςτο όνομά ςασ ι όχι. 

Ο λόγοσ που ηθτείται αυτόσ ο κωδικόσ, είναι γιατί με αυτόν τον τρόπο  καταχωρίηεται 

αυτόματα θ διεφκυνςθ κατοικίασ ςασ και δεν χρειάηεται να τθν γράψετε εςείσ. 
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 5. Τελευταίο εκκαθαριςτικό Μιςθοδοςίασ 

 

 Εκκαθαριςτικό Μιςθοδοςίασ 

 

Από αυτό το ζγγραφο κα χρειαςτείτε τον Αρικμό Μθτρώου τθσ Μιςκοδοςίασ ςασ (μπορεί 

να το ξζρετε ωσ Αρικμό Μθτρϊου Υπαλλιλου ι απλϊσ Αρικμό Μθτρϊου). 

 

6. Τίτλοι Σπουδών  

 

Θα χρειαςτείτε τουσ τίτλουσ ςπουδών του ιδρφματοσ ι/και των ιδρυμάτων από όπου 

αποφοιτιςατε κακϊσ και τον βακμό πτυχίου/πτυχίων  ονομαςτικά και αρικμθτικά εφόςον 

υπάρχει. 

 

Δ. Τα Στοιχεία που κα ςυμπλθρώςετε 

Τα ςτοιχεία που πρζπει να ςυμπλθρϊςετε είναι κατανεμθμζνα ςε πζντε (5) ομάδεσ και ςε 
ςφνολο οκτϊ (8) πεδίων  
 
Μπορείτε να ςυμπλθρϊςετε τα ςτοιχεία αυτά ςχετικά γριγορα και εφκολα. 
 
 
 
 
α. Οι 5 ομάδεσ και τα  8 πεδία ςτοιχείων είναι: 
 
Α. ΟΜΑΔΑ – ΕΡΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 
 
1. Ταυτοποίθςθ ςτοιχείων 
 
Β. ΟΜΑΔΑ – ΡΟΣΩΡΟ 
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2. Ρροςωπικά Στοιχεία 
3. Στοιχεία Επικοινωνίασ 
 
Γ. ΟΜΑΔΑ - ΕΓΑΣΙΑΚΗ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΔΔ 
 
4. Στοιχεία υπθρεςιακισ κατάςταςθσ 
5. Λοιπά ςτοιχεία 
 
Δ. ΟΜΑΔΑ - ΓΝΩΣΕΙΣ/ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 
 
6. Εκπαίδευςθ 
7. Γνϊςεισ και Δεξιότθτεσ 
 
Ε. ΟΜΑΔΑ -  ΡΟΤΙΜΗΣΗ/ΕΙΣ 
 
8. Κατάκεςθ Ρροτιμιςεων και Ρροτάςεων 
 
 
Η απογραφι είναι ιςοδφναμθ με υπεφκυνθ διλωςθ και ζχετε υποχρζωςθ να δθλϊςετε 
αλθκι ςτοιχεία.  
 
Επιςθμαίνουμε πωσ πρζπει να ςεβαςτείτε τθ διαδικαςία. Συμπλθρϊςτε τα ςτοιχεία ςασ με 
προςοχι και υπευκυνότθτα.  
 
 
β. Αναλυτικά τα ςτοιχεία ανά ομάδα 
 
Α. ΟΜΑΔΑ 
 
1. Στοιχεία Ταυτοποίθςθσ 

 

Για τθν ςυμπλιρωςθ των ςτοιχείων κα χρειαςτείτε το εκκακαριςτικό ςασ και το βιβλιάριο 
υγείασ ςασ (για το ΑΜΚΑ).  
 
Αν δεν ζχετε ΑΜΚΑ υπενκυμίηουμε πωσ μπορείτε εφκολα να βγάλετε ςε ζνα ΚΕΠ.  
Σε κάκε περίπτωςθ, μπορείτε να αφιςετε το ςυγκεκριμζνο πεδίο κενό και να 
ςυμπλθρϊςετε το ΑΜ του κφριου αςφαλιςτικοφ φορζα. 
 
 
Συγκεκριμζνα ςυμπληρώςτε: 
 

 ΑΦΜ, προςζχοντασ γιατί ζχει ψθφίο ελζγχου και δεν επιτρζπονται τυχαίοι αρικμοί  
 Επϊνυμο (όπωσ εμφανίηεται ςτο εκκακαριςτικό φορολογίασ) 
 Αρικμό Φορολογικισ Διλωςθσ 
 Ζτοσ Φορολογικισ Διλωςθσ 
 ΑΜΚΑ, προςζχοντασ γιατί ζχει ψθφίο ελζγχου και δεν επιτρζπονται τυχαίοι αρικμοι 
 Σε περίπτωςθ που δεν είναι γνωςτό το ΑΜΚΑ πρζπει να δϊςετε το ΑΜ του κφριου 

αςφαλιςτικοφ φορζα κτλ. κακϊσ και τον Κφριο Αςφαλιςτικό ςασ Φορζα, 
επιλζγοντασ από λίςτα 
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Ππωσ ιδθ αναφζραμε, αν δεν ςυμφωνοφν τα δφο πρϊτα ςτοιχεία με το TAXIS δεν κα 

μπορζςετε προχωριςετε ςτθν απογραφι. 

 

Ακόμθ, καταχωρίςτε τουσ δφο αρικμοφσ που βλζπετε ςτο εκκακαριςτικό για να 

ιςχυροποιιςετε τθν ιςχφ των ςτοιχείων που ςυμπλθρϊνετε.  

Αν δεν ζχετε μπροςτά ςασ το εκκακαριςτικό ςασ, επιλζξτε τθν αντίςτοιχθ επιλογι. 

 
Β. ΟΜΑΔΑ 
 
2. Προςωπικά Στοιχεία 

 

Εδϊ καταχωρίηονται κάποια ςτοιχεία για εςάσ.  
 
Για τθ ςυμπλιρωςθ των ςτοιχείων αυτϊν κα χρειαςτείτε τθν ταυτότθτα ςασ. 
 
Συγκεκριμζνα ςυμπληρώςτε: 
 

 Ονοματεπϊνυμο (όπωσ αναγράφεται ςτο μθτρϊο τθσ υπθρεςίασ ςασ) 
 Όνομα & Επϊνυμο Πατζρα 
 Όνομα & Επϊνυμο Μθτζρασ 
 Φφλο, επιλζγοντασ από τθν λίςτα (άνδρασ, γυναίκα) 
 Ημερομθνία Γζννθςθσ επιλζγοντασ από τισ λίςτεσ 
 Αρικμό Δελτίου Ταυτότθτασ 
 Οικογενειακι Κατάςταςθ, επιλζγοντασ από τθν λίςτα 
 Αρικμό Τζκνων, αςχζτωσ αν μετράνε για τθν μιςκοδοςία ςασ 

 

3. Στοιχεία Επικοινωνίασ 

 

Εδϊ χρειάηονται κάποια ςτοιχεία για να μποροφμε να ζρκουμε ςε επικοινωνία μαηί ςασ, αν 
χρειαςτεί.  
 
Για τθ ςυμπλιρωςθ των ςτοιχείων κα χρειαςτείτε τον λογαριαςμό τθσ ΔΕΗ.  
 
Συγκεκριμζνα ςυμπληρώςτε: 
 

 Κωδικό Ηλεκτρονικισ Ρλθρωμισ τθσ ΔΕΗ, προςζχοντασ γιατί ζχει ψθφίο ελζγχου 
και δεν επιτρζπονται τυχαίοι αρικμοί 

 Στοιχεία διεφκυνςθσ ςτθν περίπτωςθ που δεν ζχετε κωδικό τθσ ΔΕΗ ι μζνετε ςτο 
εξωτερικό 

 Τθλζφωνο κατοικίασ, παρακαλοφμε ςυμπλθρϊςτε χωρίσ κενά ι άλλα διακριτικά 
(παφλεσ κτλ.) 

 Χϊρα - Κινθτό τθλζφωνο, παρακαλοφμε ςυμπλθρϊςτε χωρίσ κενά ι άλλα διακριτικά 
(παφλεσ κτλ.) 

 Διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (e-mail) 
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Ρροςοχι! Ζνα εκ των ςτοιχείων - κινθτό ι διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου - είναι 
υποχρεωτικό.  
 
Ο λόγοσ είναι πωσ ζτςι κα μπορζςουμε να ςασ ςτείλουμε  - με αςφάλεια - τουσ κωδικοφσ 
ειςόδου ςασ ςτθν εφαρμογι. Με αυτοφσ τουσ κωδικοφσ κα μπορείτε να ζχετε ανά πάςα 
ςτιγμι πρόςβαςθ ςτο φάκελο των ςτοιχείων τθσ απογραφισ ςασ.  
 
 
Γ. ΟΜΑΔΑ 
 
4. Στοιχεία υπθρεςιακισ κατάςταςθσ 

 

Εδϊ ηθτϊνται κάποια απλά ςτοιχεία όπωσ το ποφ εργάηεςτε και ποιεσ είναι οι αρμοδιότθτζσ 
ςασ.  
 
Συγκεκριμζνα ςυμπληρώςτε: 
 

 Εργαςιακι ςχζςθ, επιλζγοντασ από λίςτα 
 Φορζα που εργάηεςτε, επιλζγοντασ από λίςτα αλλά με δυνατότθτα δθμιουργίασ του 

φορζα ςασ. Εδϊ μιλάμε για τον φορζα ςτον οποίο εργάηεςτε κακθμερινά 
προςφζροντασ τισ υπθρεςίεσ ςασ. 

 Διεφκυνςθ Εργαςίασ 
 Οργανικό φορζα (ι φορζα διοριςμοφ), αν υπάρχει και είναι διαφορετικόσ από τον 

φορζα εργαςίασ. Αν είςτε π.χ. αποςπαςμζνοσ εδϊ δθλϊνετε τον φορζα που ςασ 
ζχει ςτο δυναμολόγιό του, επιλζγοντασ από λίςτα 

 Αρικμό Μθτρϊου (Μιςκοδοςίασ ι Υπαλλιλου – υποχρεωτικόσ μόνο για κάποιεσ 
ςχζςεισ εργαςίασ) 

 Σφντομθ περιγραφι αρμοδιοτιτων, γράφοντασ ελεφκερο κείμενο 
 Κατθγορία Εκπαίδευςθσ, επιλζγοντασ από λίςτα 
 Κλάδο, επιλζγοντασ από λίςτα 
 Ειδικότθτα, επιλζγοντασ από λίςτα 
 Βακμό, επιλζγοντασ από λίςτα 
 Θζςθ Ευκφνθσ, επιλζγοντασ από λίςτα 
 Δευτερεφουςεσ ςχζςεισ (φορζασ – εργαςιακι ςχζςθ). Μπορείτε να προςκζςετε 

όςεσ κζλετε. Εδϊ ςυμπλθρϊνετε αν είςαςτε και μζλοσ του ΔΣ ςε κάποιον άλλο 
φορζα ι γενικά ζχετε και κάποια άλλθ ςχζςθ εργαςίασ με άλλον φορζα του 
Δθμοςίου 

 

Αν δεν ζχετε οργανικό φορζα, επιλζξτε τθν κατάλλθλθ επιλογι. Αντίςτοιχα και ςτθν 
περίπτωςθ που είναι ο ίδιοσ με τον φορζα που εργάηεςτε. 
 
5. Λοιπά ςτοιχεία 
 
Συγκεκριμζνα ςυμπληρώςτε: 
 
 

 Αν ζχετε υποχρζωςθ υποβολισ διλωςθσ περιουςιακισ κατάςταςθσ 
 Αν ζχετε άδεια άςκθςθσ ιδιωτικοφ ζργου 
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Δ. ΟΜΑΔΑ 
 
6. Εκπαίδευςθ 

 

Εδϊ κα καταχωρίςετε όςα ςτοιχεία ζχετε ςχετικά με τουσ τίτλουσ των ςπουδϊν ςασ.  
Δεν χρειάηεται να είναι αναγνωριςμζνοι τίτλοι ςπουδϊν από το ΔΟΑΤΑΡ ι τθν υπθρεςία ςασ 
επίςθμα. Απαιτείται μόνο να τα ζχετε αποκτιςει νόμιμα. 
 
Για κάθε τίτλο ςπουδών που ζχετε αποκτήςει ςυμπληρώςτε: 
 

 Χϊρα, επιλζγοντασ από τθν λίςτα 
 Εκπαιδευτικό Κδρυμα-Σχολι-Τμιμα, επιλζγοντασ από τθν λίςτα 
 Τίτλο πτυχίου 
 Τφπο πτυχίου, επιλζγοντασ από τθν λίςτα 
 Βακμό πτυχίου, επιλζγοντασ από τθν λίςτα 
 Βακμολογία (αρικμθτικά) 
 Συναφζσ (θ επιλογι υπάρχει μόνο για μεταπτυχιακό-διδακτορικό) 
 Αναγνωριςμζνο 

 
7. Γνώςεισ και Δεξιότθτεσ 

 

Εδϊ μπορείτε να καταχωρίςετε άλλα ςτοιχεία που ζχουν ςχζςθ με τθν εκπαίδευςι ςασ 
γενικότερα. 
 
Συγκεκριμζνα ςυμπληρώςτε: 
 

 Αν αποφοιτιςατε από τθν Εκνικι Σχολι Δθμόςιασ Διοίκθςθσ ι Εκνικι Σχολι 
Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ 

 Ξζνθ Γλϊςςα, επιλζγοντασ κυρίωσ από τθν λίςτα  
 Επίπεδο, επιλζγοντασ από τθν λίςτα 
 Επίπεδο Ικανότθτασ ςτον Υπολογιςτι επιλζγοντασ από 3 επίπεδα γνϊςεων 
 Άλλεσ δεξιότθτεσ, γράφοντασ ελεφκερο κείμενο 

 

 

Δ. ΟΜΑΔΑ 

8. Προτιμιςεισ και Προτάςεισ 

 

Εδϊ μπορείτε να δϊςετε χριςιμα ςτοιχεία για τισ εργαςιακζσ ςασ προτιμιςεισ, όπωσ 
εκδιλωςθ ενδιαφζροντοσ για μετακίνθςθ ςε άλλο τόπο ι τομζα, κακϊσ και προτάςεισ ςασ 
για τθ βελτίωςθ τθσ δραςτθριότθτάσ ςασ. 
 
Συγκεκριμζνα ςυμπληρώςτε: 
 

 Σφντομθ περιγραφι, όπου κα περιγράφετε με τι κα κζλατε να αςχολθκείτε 
 Σε ποιο νομό ι διμο κα κζλατε να εργαςτείτε, επιλζγοντασ από τθν λίςτα 
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 Ρροτάςεισ για καλφτερθ λειτουργία τθσ υπθρεςίασ ςασ (ελεφκερο κείμενο) 
 
 

Ε. Ολοκλιρωςθ τθσ απογραφισ ςασ 
 

α. Μετά τθν ειςαγωγι όλων των παραπάνω, ςασ δίνεται θ δυνατότθτα να επανζλκετε ςε 

όλεσ τισ ενότθτεσ και να ξαναδείτε τα ςτοιχεία που ςυμπλθρϊςατε, ϊςτε να επιβεβαιϊςετε 

ότι δεν κάνατε κάποιο λάκοσ. Αν υπάρχει κάποιο λάκοσ ςτισ καταχωρίςεισ ςασ, τότε κα 

πρζπει να πατιςετε το κουμπί τθσ επιςτροφισ και να κάνετε τισ απαραίτθτεσ διορκϊςεισ. 

β. Πταν ςιγουρευτείτε για τθν ορκότθτα και πλθρότθτα όλων των ςτοιχείων που 

ςυμπλθρϊςατε,  πατιςτε το κουμπί τθσ επιβεβαίωςθσ. 

Η απογραφι ςασ ζχει ολοκλθρωκεί. 

γ. Αμζςωσ μετά κα λάβετε ζναν αποδεικτικό κωδικό απογραφισ.  

Ραρακαλοφμε να ςθμειϊςετε ι να εκτυπϊςετε αυτόν τον κωδικό. Αποτελεί τθν απόδειξθ 

τθσ απογραφισ ςασ.  

δ. Σε επόμενο χρόνο κα λάβετε τον προςωπικό κωδικό απογραφισ ςασ ςτθ διεφκυνςθ του 

θλεκτρονικοφ ςασ ταχυδρομείου, κακϊσ και ςτο κινθτό ςασ.  

Με αυτόν τον ατομικό και μοναδικό κωδικό κα μπορείτε ςε επόμενο διάςτθμα να μπείτε 

ςτθν εφαρμογι και να δείτε το φάκελο με τα ςτοιχεία ςασ κακϊσ και τα ςτοιχεία τθσ 

μιςκοδοςίασ ςασ από τθν Ενιαία Αρχι Ρλθρωμϊν.  

ΣΤ. Μετά τθν απογραφι ςασ 
 

Σε περίπτωςθ που υπάρχουν διπλζσ ι παραπάνω εγγραφζσ για το ίδιο ΑΦΜ, κα ςασ 

ςτείλουμε ειδοποίθςθ ςτθν διεφκυνςθ που ζχετε δθλϊςει ςτο TAXIS, ϊςτε να μπείτε και να 

επιλζξετε τθν ςωςτι εγγραφι. 

Ζτςι, αν κάποιοσ κακόβουλα ειςάγει ςτοιχεία ςτο όνομά ςασ, κα επικοινωνιςουμε μαηί ςασ 

ςτθν διεφκυνςθ που λαμβάνετε το εκκακαριςτικό τθσ εφορίασ ςασ. 

Αν ςυμβεί να υπάρξουν κάποιεσ άλλεσ εγγραφζσ με δικά ςασ ςτοιχεία, οι οποίεσ όμωσ δεν 

κα ζχουν τουσ κωδικοφσ από το εκκακαριςτικό ςασ, ενϊ θ δικι ςασ ζχει, τότε κα 

κρατιςουμε τθν εγγραφι που ζχει αυτοφσ τουσ κωδικοφσ αγνοϊντασ τισ υπόλοιπεσ 

εγγραφζσ. Σασ υπενκυμίηουμε ότι οι κωδικοί του εκκακαριςτικοφ ςασ (βλ. είναι απαραίτθτοι 

για αυτόν ακριβϊσ το λόγο.  

Σε περίπτωςθ που περάςατε δφο εγγραφζσ με αντικρουόμενα ςτοιχεία μζςω τθσ παραπάνω 

διαδικαςίασ κα πρζπει να επιλζξετε τθν ςωςτι εγγραφι, ςβινοντασ τισ όποιεσ εναλλακτικζσ 

κατακζςατε. 
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Η Ενιαία Αρχι Ρλθρωμϊν, κα λάβει ςτοιχεία από τον εκκακαριςτι μιςκοδοςίασ ςασ και κα 

τα ςυγκρίνει με αυτά που δθλϊςατε κατά τθν απογραφι, ϊςτε να γίνει θ διαςταφρωςθ. Αν 

υπάρξει κάποιο πρόβλθμα ο εκκακαριςτισ κα επικοινωνιςει μαηί ςασ για να διορκϊςει τα 

ςτοιχεία που ζχει καταγεγραμμζνα (π.χ. τον ΑΦΜ ςασ). 

Για να μθν υπάρξει πρόβλθμα με τθν μιςκοδοςία ςασ παρακαλοφμε να ανταποκρικείτε 

ςτθν υποχρζωςι ςασ να απογραφείτε.  

Ρροςπακιςαμε να δθμιουργιςουμε μια εφχρθςτθ και απλι εφαρμογι για να 

ολοκλθρϊςετε χωρίσ μεγάλο κόπο τθν απογραφι ςασ. Η ςυμμετοχι όλων ςασ κα 

αποτελζςει και το κλειδί για τθν επιτυχία αυτοφ του ζργου 

Σασ ευχαριςτοφμε για τθν πολφτιμθ βοικειά ςασ.  

 

 


