
1. Για κάθε ακαδημαϊκή εκπαίδευση (ΑΕΙ-ΤΕΙ), κατάρτιση (ΙΕΚ-ΤΕΕ -ΕΠΑΣ - 

ΕΠΑΛ - ΚΕΣ), σεμινάριο, ή πιστοποίηση θα συνταχθεί ξεχωριστό απογραφικό 

δελτίο 

2. Πρέπει να συμπληρωθούν όλα τα πεδία του απογραφικού δελτίου 

3. Το πεδίο «Εκπαιδευτικό Ίδρυμα» ή «Φορέας Κατάρτισης» που φοιτήσατε θα πρέπει 

να συμπληρωθεί από το αρχείο  Εκπαιδευτικό ίδρυμα - Σχολή (στήλη Α). 

4. Το πεδίο «Σχολή / Τμήμα» ή «Ειδικότητα» που αντιστοιχεί στο Εκπαιδευτικό 

Ίδρυμα ή Φορέα Εκπαίδευσης που φοιτήσατε θα πρέπει να συμπληρωθεί από το 

αρχείο  Εκπαιδευτικό ίδρυμα - Σχολή (στήλη Β). 

5. Το πεδίο «Κατηγορία Γνωστικού Αντικειμένου» που επιλέξατε για φοίτηση ή για 

Διπλωματική Εργασία, θα πρέπει να συμπληρωθεί από το αρχείο Κατηγορία 

Γνωστικού Αντικειμένου – Γνωστικό Αντικείμενο (στήλη Α). 

6. Το πεδίο «Γνωστικό Αντικείμενο» που αντιστοιχεί στην Κατηγορία Γνωστικού 

Αντικειμένου που επιλέξατε για φοίτηση ή για Διπλωματική Εργασία, θα πρέπει να 

συμπληρωθεί από το αρχείο Κατηγορία Γνωστικού Αντικειμένου – Γνωστικό 

Αντικείμενο (στήλη Β). 

7. Το πεδίο «Ακαδημαϊκό Επίπεδο Σπουδών» θα πρέπει να συμπληρωθεί με μία από 

τις υπάρχουσες τιμές στο αρχείο ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ.xls 

8. Για τα ΙΕΚ ως Εκπαιδευτικό Ίδρυμα επιλέγεται, ανάλογα, η τιμή «Δημόσιο ΙΕΚ» ή 

«Ιδιωτικό ΙΕΚ» και ως Σχολή/Τμήμα επιλέγεται η ειδικότητα που έχει αποκτηθεί 

9. Για τα ΤΕΕ ως Εκπαιδευτικό Ίδρυμα επιλέγεται, ανάλογα, η τιμή «ΤΕΕ Α 

ΚΥΚΛΟΥ» ή «ΤΕΕ Β ΚΥΚΛΟΥ» και ως Σχολή/Τμήμα επιλέγεται η ειδικότητα 

που έχει αποκτηθεί 

10. Για τα ΕΠΑΣ ως Εκπαιδευτικό Ίδρυμα επιλέγεται η τιμή «ΕΠΑΣ» και ως 

Σχολή/Τμήμα επιλέγεται η ειδικότητα που έχει αποκτηθεί 

11. Για τα ΕΠΑΛ ως Εκπαιδευτικό Ίδρυμα επιλέγεται η τιμή «ΕΠΑΛ» και ως 

Σχολή/Τμήμα επιλέγεται η ειδικότητα που έχει αποκτηθεί 

12. Για τα ΚΕΣ, ως Εκπαιδευτικό Ίδρυμα επιλέγεται η τιμή «ΚΕΣ» και ως 

Σχολή/Τμήμα επιλέγεται το συγκεκριμένο ΚΕΣ 

13. Τα στελέχη που έχουν αποκτήσει πιστοποίηση σε γνώσεις πληροφορικής, ως 

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα θα επιλέξουν «Πιστοποιημένοι Φορείς Χορήγησης 

Πιστοποιητικών Πληροφορικής ή Γνώσης Χειρισμού Η/Υ» και ως Σχολή/Τμήμα 

την αντίστοιχη πιστοποίηση Σχολή/Τμήμα την αντίστοιχη πιστοποίηση 



14. Τα στελέχη που έχουν παρακολουθήσει σεμινάριο που οδηγεί σε πιστοποίηση 

γνώσεων πληροφορικής, αλλά δεν έχουν αποκτήσει την αντίστοιχη πιστοποίηση, ως 

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα θα επιλέξουν «Σεμινάριο» και ως Σχολή/Τμήμα την 

αντίστοιχη πιστοποίηση 

15. Τα στελέχη που έχουν αποκτήσει πιστοποίηση σε άλλα αντικείμενα, ως 

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα θα επιλέξουν «Πιστοποίηση» και ως Σχολή/Τμήμα 

«Πιστοποίηση» 

16. Τα στελέχη που έχουν παρακολουθήσει σεμινάριο γνώσεων πληροφορικής που δεν 

οδηγεί σε πιστοποίηση ή έχουν παρακολουθήσει σεμινάριο σε άλλα αντικείμενα, ως 

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα θα επιλέξουν «Σεμινάριο» και ως Σχολή/Τμήμα «Σεμινάριο» 

17. Στο πεδίο «Τίτλος Πτυχίου/Πιστοποίησης/Σεμιναρίου» θα συμπληρωθεί ο τίτλος 

κάθε εκπαίδευσης, κατάρτισης, σεμιναρίου ή πιστοποίησης, όπως αυτός 

αναγράφεται στο αντίστοιχο παραστατικό που έχει εκδοθεί από το φορέα παροχής 

της εκπαίδευσης, κατάρτισης, σεμιναρίου ή πιστοποίησης 

18. Στο πεδίο «Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας» θα συμπληρωθεί ο τίτλος της 

διπλωματικής εργασίας που έχει εκπονήσει το στέλεχος στα πλαίσια των σπουδών 

του όπως αυτός αναγράφεται σε επίσημο έγγραφο του φορέα ανάθεσης της 

διπλωματικής εργασίας 

 


