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1. Ειζαγωγή  

Η ειεθηξνληθή πιαηθόξκα ζπιινγήο, δηαρείξηζεο θαη ππνβνιήο απνγξαθηθώλ δειηίωλ έρεη 

ωο ζηόρν ηε δηαζθάιηζε ηεο ελεκέξωζεο ηνπ ΟΠ ΔΠΑ 2014-2020 κε ηα απαξαίηεηα 

δεδνκέλα γηα ηελ νκαιή ρξεκαηνδόηεζε ηωλ δξάζεωλ ηνπ ΔΚΣ θαη ζπγθεθξηκέλα ηωλ 

ζπγρξεκαηνδνηνύκελωλ πξάμεωλ «Πρόγραμμα Κατάρτιςησ Ανζργων Ναυτικϊν και παροχή 

επαγγελματικήσ πιςτοποίηςησ 2022-2023»  

2. Είζοδορ ζηην πλαηθόπμα 

2.1. Αςθενηικοποίηζη  

Για την είςοδο τουσ ςτην πλατφόρμα, οι χρήςτεσ θα πρζπει αρχικά να μεταβοφν ςτην 

αρχική ςελίδα, πληκτρολογϊντασ την ηλεκτρονική διεφθυνςη “https://apografika-

ops.hcg.gr/#/user/login”, κι ζπειτα να ςυμπληρϊςουν και να υποβάλουν τη φόρμα ειςόδου 

πατϊντασ το κουμπί “Είςοδοσ μζςω TAXISnet”. Για να ειςζλθουν θα πρζπει να γίνει χρήςη 

των διαπιςτευτηρίων τουσ ςτο TAXISnet.  

  

Δικόνα 1. Δίζοδορ σπηζηών μέσω TAXISnet 

https://apografika-ops.hcg.gr/#/user/login
https://apografika-ops.hcg.gr/#/user/login
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Πριν την λήψη των προςωπικϊν ςτοιχείων του χρήςτη, πραγματοποιείται ενημζρωςή 

αυτοφ  ςχετικά με τα πολφ ςυγκεκριμζνα ςτοιχεία που θζλει να διαβάςει η πλατφόρμα και 

η λήψη πραγματοποιείται εφόςον δοθεί η ςχετική ςυγκατάθεςη. 

3. Σποςδαζηήρ 

Ο πνπδαζηήο έρεη πξόζβαζε κνλάρα ζην κέξνο ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο ηεο πιαηθόξκαο πνπ 

ηνπ επηηξέπεη ηελ πξνζωξηλή απνζήθεπζε θαη ηειηθή απνζήθεπζε απνγξαθηθώλ δειηίωλ 

εηζόδνπ θαη εμόδνπ θαζώο θαη ηελ ελεκέξωζε απηώλ. Μόιηο εηζέιζεη ζηελ πιαηθόξκα 

απνθηά άκεζε πξόζβαζε ζην θεληξηθό κελνύ επηινγώλ πνπ πεξηιακβάλεη ηηο ζειίδεο πνπ 

πεξηγξάθνληαη ζηηο ελόηεηεο πνπ αθνινπζνύλ. 

 

 

Δικόνα 2. Μενού επιλογών Σποςδαζηή 

3.3.1. Πποθίλ 

Η ζειίδα ηνπ Πξνθίι εκθαλίδεη ηα πξνζωπηθά ζηνηρεία ηνπ πνπδαζηή όπωο είλαη ην 

Όλνκα, ην  Δπώλπκν, ην Email, ην ΑΦΜ θαη ην ΑΜΚΑ ηνπ, δεδνκέλα πνπ έιαβε ε 

εθαξκνγή θαηά ηελ ζύλδεζε ηνπ ρξήζηε κέζω TAXISnet. Δπηπιένλ, εκθαλίδεη έλαλ πίλαθα 

κε ηα απνγξαθηθά δειηία πνπ έρεη απνζεθεύζεη ν πνπδαζηήο. ηνλ πίλαθα απηόλ 

εκθαλίδνληαη ηα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ θάζε απνγξαθηθνύ δειηίνπ ελώ παξάιιεια παξέρεηαη 

δπλαηόηεηα πξνεπηζθόπεζεο ελόο δειηίνπ θαη ηνπ ηζηνξηθνύ αιιαγώλ ηνπ θαζώο θαη 

ελεκέξωζεο απηνύ. 
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3.3.2. Νέο Α.Δ. 

Η ζειίδα “Νέν Α.Γ.”, επηηξέπεη ζηνλ πνπδαζηή λα ζπκπιεξώζεη θαη λα απνζεθεύζεη έλα 

λέν απνγξαθηθό δειηίν.  

Η δηαδηθαζία απνζήθεπζεο ελόο απνγξαθηθνύ δειηίνπ απνηειείηαη από ηξία βήκαηα. ην 

πξώην βήκα ν πνπδαζηήο ζα πξέπεη λα επηιέμεη ηελ Πξάμε  ζηελ νπνία ζα απνζεθεύζεη, 

θαζώο θαη ηνλ ηύπν ηνπ δειηίνπ (εηζόδνπ - εμόδνπ). 

 

 

Δικόνα 3. Βήμα 1: Δπιλογή Ππάξηρ και Καηηγοπίαρ Απογπαθικού Γεληίος 

 

ην επόκελν βήκα εκθαλίδεηαη ην εηζαγωγηθό ζεκείωκα πνπ αθνξά ηελ επηιεγκέλε Πξάμε 

θαη ηύπν απνγξαθηθνύ δειηίνπ. 

 

 
Δικόνα 4. Βήμα 2: Διζαγωγικό Σημείωμα 
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Σέινο, ζην ηξίην θαη ηειεπηαίν βήκα, δεηείηαη από ηνλ πνπδαζηή. λα ζπκπιεξώζεη θαη λα 

απνζεθεύζεη ην απνγξαθηθό δειηίν.  

 

 
Δικόνα 5. Βήμα 3: Σςμπλήπωζη Απογπαθικού Γεληίος και ηελική ή πποζωπινή αποθήκεςζη 

 

Γηα ηελ ζπκπιήξωζε ηνπ δειηίνπ εμόδνπ  είλαη  απαξαίηεηε  ε  πξνγελέζηεξε  ζπκπιήξωζε  

θαη  ππνβνιή  ηνπ  αληίζηνηρνπ  δειηίνπ εηζόδνπ. 

 

Σημείωση: Με ην πέξαο επόκελωλ θύθιωλ, εληόο ηεο ίδηαο πεξηόδνπ (ήτοι απο 01-09-2022 

ζωσ 31-08-2023), ν ζπνπδαζηήο  θαηαρωξεί ηηο γελόκελεο κεηαβνιέο (π.ρ. πξνζωπηθά 

ζηνηρεία, εκεξνκελία εμόδνπ) χωρίς να καταχωρεί νέο απνγξαθηθό δειηίν εμόδνπ.  

3.3.3. Έξοδορ 

Η επηινγή “Έμνδνο” επηηξέπεη ζην πνπδαζηή λα απνζπλδεζεί από ηελ πιαηθόξκα. 


