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1. Εισαγωγή 
 

Σκοπός του εγγράφου αυτού είναι να αποτελέσει ένα χρήσιμο οδηγό για την νέα λειτουργικότητα της 

εφαρμογής του Μητρώου Ανθρωπίνου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου, το Ενιαίο Σύστημα 

Κινητικότητας. Η εφαρμογή του μητρώου είναι διαθέσιμη στο σύνδεσμο https://hr.apografi.gov.gr. Στις  

επόμενες εκδόσεις της εφαρμογής θα προστίθενται σταδιακά επιπλέον λειτουργικότητες. 

2. Είσοδος στην εφαρμογή 
Μεταβείτε στην ιστοσελίδα https://hr.apografi.gov.gr και επιλέξτε «Είσοδος στην Υπηρεσία»: 

 
Εικόνα 2.1: Αρχική Οθόνη της Εφαρμογής 

Στη συνέχεια πληκτρολογείτε τους κωδικούς TAXISnet που ήδη διαθέτετε. Aν δεν έχετε, μπορείτε να 
ενημερωθείτε για τον τρόπο απόκτησης από το σύνδεσμο «εγχειρίδιο» που παρουσιάζεται στην αρχική 
οθόνη. 

 
Εικόνα 2.2: Οθόνη εισαγωγής κωδικών  

Στην συνέχεια επιλέξτε «Εξουσιοδότηση» και μεταφέρεστε στην αρχική σελίδα της εφαρμογής.  

https://hr.apografi.gov.gr/
https://hr.apografi.gov.gr/
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Εικόνα 2.3: Εξουσιοδότηση 

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

Τι σημαίνει η εξουσιοδότηση 

Το Μητρώο Ανθρωπίνου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου, υλοποιεί  ένα σύστημα το οποίο επιτρέπει 

στους δημοσίους υπαλλήλους οι οποίοι έχουν ήδη κωδικούς πρόσβασης σε άλλη εφαρμογή της Δημόσιας 

Διοίκησης (TAXISnet), να αποκτούν χωρίς πρόσθετες διαδικασίες πρόσβαση στα στοιχεία της απογραφής 

τους. 

Αντίστοιχοι μηχανισμοί χρησιμοποιούνται σήμερα ευρέως στο Διαδίκτυο, επιτρέποντας στους χρήστες να 

διασυνδέονται σε ένα δικτυακό τόπο χωρίς να χρειάζεται να εγγραφούν συγκεκριμένα σε αυτόν, αλλά 

εναλλακτικά να χρησιμοποιήσουν τα διακριτικά (user name/ password) που ήδη έχουν σε κάποια άλλη 

υπηρεσία. 

Εξουσιοδοτείτε την μία εφαρμογή να προσπελάσει τα στοιχεία σας που βρίσκονται στην άλλη εφαρμογή. 
----------------------------- 

Βρίσκεται πλέον στην κεντρική σελίδα των εφαρμογών του μητρώου. 

 

 
Εικόνα 2.4: Κεντρική σελίδα εφαρμογών 
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3. Εφαρμογή «Αξιολόγηση» 
 

Πρόσβαση στην εφαρμογή έχουν οι πιστοποιημένοι Διευθυντές Προσωπικού και Διαχειριστές των 
Φορέων. 

Μέσω της εφαρμογής αυτής μπορείτε να ορίσετε τους Αξιολογητές.  

 
 

Ανοίγοντας την εφαρμογή, οδηγείστε στην οθόνη που παρουσιάζεται στην παρακάτω εικόνα. Στην οθόνη 

αυτή μπορείτε: 

 Να ορίσετε τους Αξιολογητές 

 Να δείτε αξιολογητές και αξιολογούμενους που έχετε ορίσει 

 
 

Επιλέγοντας νέο Κύκλο Αξιολόγησης και συγκεκριμένα την τιμή «ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017», 

εμφανίζεται η επιλογή «Νέα Αξιολόγηση»: 
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Επιλέγοντας στη συνέχεια, «Νέα Αξιολόγηση» οδηγείστε στην οθόνη συμπλήρωσης των στοιχείων: 
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Τα πεδία με γκρι χρώμα συμπληρώνονται αυτόματα από την εφαρμογή όταν επιλέγεται ο 

αξιολογούμενος ή ο αξιολογητής. 

 

 

 

Τα πεδία που πρέπει να συμπληρωθούν, είναι: 

Πεδίο Τύπος Παρατηρήσεις Υποχρεωτικό 

Υπουργείο / Φορέας / 
Ανεξάρτητη Αρχή 

Κείμενο 
 

Ναι 

Γενική / Ειδική Γραμματεία / 
ΝΠΔΔ 

Κείμενο 
 

Όχι 

Γενική Διεύθυνση Κείμενο 
 Τουλάχιστον ένα από τα τρία πρέπει 

να είναι συμπληρωμένο 
Διεύθυνση Κείμενο 

 

Τμήμα Κείμενο 
 

Τύπος 
Υπαλλήλου/ 

Προϊστάμενου  
Ναι 

Από Ημερομηνία εντός του 2017 Ναι 

Έως Ημερομηνία εντός του 2017 Ναι 

ΑΦΜ Υπαλλήλου Κείμενο 
 

Ναι 

Ονοματεπώνυμο Υπαλλήλου Κείμενο  Ναι 

Κατάσταση Αξιολόγησης 
Αξιολογείται/ 

Κώλυμα  
Ναι 

Κατάσταση 1ου Αξιολογητή 
Αξιολογεί/Δεν 

Υπάρχει/Κώλυμα  

Ναι, αν η τιμή του πεδίου 
«Κατάσταση Αξιολόγησης» είναι 

«Αξιολογείται». Αλλιώς πρέπει να 
είναι κενό 

ΑΦΜ 1ου Αξιολογητή Κείμενο 
 

Ναι, αν η τιμή του πεδίου 
«Κατάσταση 1ου Αξιολογητή» είναι 

«Αξιολογεί». 
Αν η τιμή του πεδίου «Κατάσταση 

1ου Αξιολογητή» είναι «Δεν Υπάρχει» 
ή «Κώλυμα» θα πρέπει οπωσδήποτε 

να είναι κενά 

Ονοματεπώνυμο 
1ου Αξιολογητή 

Κείμενο 
 

Αξιολογείται ο 1ος Αξιολογητής 
από τον Αξιολογούμενο; 

Ναι/Όχι 
 

Κατάσταση 2ου Αξιολογητή 
Αξιολογεί/Δεν 

Υπάρχει/Κώλυμα  

Ναι, αν η τιμή του πεδίου 
«Κατάσταση Αξιολόγησης» είναι 

«Αξιολογείται». Αλλιώς πρέπει να 
είναι κενό 

ΑΦΜ 2ου Αξιολογητή Κείμενο 
 

Ναι, αν η τιμή του πεδίου 
«Κατάσταση 2ου Αξιολογητή» είναι 

«Αξιολογεί». 
Αν η τιμή του πεδίου «Κατάσταση 

2ου Αξιολογητή» είναι «Δεν Υπάρχει» 
ή «Κώλυμα» θα πρέπει οπωσδήποτε 

να είναι κενά 

Ονοματεπώνυμο 
2ου Αξιολογητή 

Κείμενο  

Αξιολογείται ο 2ος Αξιολογητής 
από τον Αξιολογούμενο; Ναι/Όχι 
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Η εφαρμογή προσυμπληρώνει τα πεδία Φορέας/ΓΔ/Διεύθυνση/Τμήμα βάσει της προηγούμενης 

καταχώρησης. 

 

Τρόπος εύρεσης Αξιολογούμενου και Αξιολογητή 

 

Οι αξιολογούμενοι και οι αξιολογητές υπάρχουν ήδη στο Μητρώο. Μπορείτε να τους αναζητήσετε με 

δύο τρόπους: 

1. ΑΦΜ και Επώνυμο ή 

2. Επώνυμο και τα 3 πρώτα γράμματα του Ονόματος 

 

 
 

Αφού συμπληρωθούν τα πεδία για τον Αξιολογούμενο, τον 1ο και τον 2ο Αξιολογητή, επιλέγετε 

«Ενημέρωση» και ξεκινάτε νέα καταχώρηση.  


