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1 Δημιουργία Λογαριασμού και Είσοδος στο Σύστημα 

 

Για να εγγραφείτε στο Γενικό Μητρώο του Πληροφοριακού Συστήματος «Απέλλα» ως Υποψήφιος θα 
πρέπει να δημιουργήσετε λογαριασμό από εδώ.  

Για τη δημιουργία του λογαριασμού καλείστε να συμπληρώσετε μία φόρμα με στοιχεία που αφορούν: 

 Τη δημιουργία λογαριασμού στο σύστημα (Όνομα Χρήστη και Συνθηματικό), 
 Τα ατομικά σας στοιχεία (Όνομα, Επώνυμο, Όνομα Πατρός) με ελληνικούς χαρακτήρες 

(προαιρετικά και με λατινικούς χαρακτήρες), 
 Τα στοιχεία κάποιου εγγράφου πιστοποίησης (Αριθμός Ταυτότητας ή Διαβατηρίου), 
 Τα στοιχεία επικοινωνίας σας (δ/νση e-mail, κινητό και προαιρετικά σταθερό τηλέφωνο). 

 

https://service.apella.grnet.gr/registration.html#profile=CANDIDATE
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Αφού συμπληρώσετε τη φόρμα, μπορείτε να την υποβάλετε επιλέγοντας το κουμπί «Εγγραφή». 

 

Με την ολοκλήρωση της εγγραφής αποστέλλεται ένα e-mail ενεργοποίησης στη διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου που δηλώσατε κατά την εγγραφή σας. Το e-mail αυτό περιέχει έναν υπερσύνδεσμο, ο 
οποίος θα πρέπει να επιλεγεί προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία επαλήθευσης της ηλεκτρονικής 
σας διεύθυνσης. 

 

Επιλέγοντας τον υπερσύνδεσμο, μεταφέρεστε αυτόματα σε μία νέα σελίδα όπου γίνεται επισκόπηση 
όλων των στοιχείων που έχετε συμπληρώσει κατά τη δημιουργία του λογαριασμού, ενώ στο κάτω μέρος 
αυτής, υπάρχει ο σύνδεσμος  «Είσοδος» , για την είσοδό σας στο σύστημα. 
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Σε περίπτωση που δε λάβατε το e-mail ενεργοποίησης, μπορείτε να ζητήσετε την επαναποστολή του 
επιλέγοντας το σύνδεσμο «Δεν έλαβα το e-mail ενεργοποίησης» στη σελίδα εισόδου και 
συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική διεύθυνση που καταχωρίσατε κατά την εγγραφή σας. 

 

Σε περίπτωση που καταχωρίσατε λανθασμένη ηλεκτρονική διεύθυνση κατά την εγγραφή σας, θα πρέπει 
να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Αρωγής Χρηστών για τη διόρθωσή της. 

https://service.apella.grnet.gr/apella.html
https://apella.minedu.gov.gr/contact
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Η είσοδος στο Πληροφοριακό Σύστημα «Απέλλα» πραγματοποιείται μέσω της σελίδας 
https://service.apella.grnet.gr/apella.html.  Στο αριστερό μέρος της σελίδας συμπληρώνετε το όνομα 
χρήστη και το συνθηματικό που επιλέξατε κατά την εγγραφή σας και έπειτα επιλέγετε το κουμπί 
«Είσοδος». 

 

Σε περίπτωση που δε θυμάστε το συνθηματικό σας, μπορείτε να ζητήσετε την αποστολή ενός νέου 
συνθηματικού, επιλέγοντας το σύνδεσμο «Ξέχασα το συνθηματικό μου» και συμπληρώνοντας την 
ηλεκτρονική διεύθυνση του λογαριασμού σας.  

 

https://service.apella.grnet.gr/apella.html
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2 Λογαριασμός 

 

Αφού συνδεθείτε στο λογαριασμό σας, μπορείτε να επεξεργαστείτε τα στοιχεία σας επιλέγοντας το 
κουμπί «Λογαριασμός». Συγκεκριμένα, μπορείτε να αλλάξετε το συνθηματικό σας ή να επεξεργαστείτε 
τα στοιχεία επικοινωνίας σας (ηλεκτρονική διεύθυνση e-mail, κινητό και σταθερό τηλέφωνο). Για να 
αποθηκευτούν οι αλλαγές θα πρέπει να πατήσετε το κουμπί «Αποθήκευση» στο κάτω μέρος της.  
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8 

3 Προφίλ 

 

Για να ολοκληρωθεί η εγγραφή σας στο Γενικό Μητρώο του Πληροφοριακού Συστήματος «Απέλλα» είναι 
απαραίτητη η συμπλήρωση των στοιχείων του «Προφίλ» σας. Πατώντας το κουμπί «Προφίλ» στην Κεντρική 
σελίδα του λογαριασμού σας μεταφέρεστε στη σελίδα του προφίλ σας. 

 

Στην καρτέλα αυτή θα πρέπει να αναρτηθούν τα παρακάτω έγγραφα: 

 Αστυνομική Ταυτότητα/Διαβατήριο 

 

Ένα εκ των εγγράφων που απαιτούνται να αναρτηθούν στο προφίλ σας είναι η αστυνομική σας 
ταυτότητα ή το διαβατήριό σας.  Θα πρέπει να κάνετε σάρωση της αστυνομικής σας ταυτότητας ή του 
διαβατηρίου σας και στη συνέχεια να ανεβάσετε το αντίστοιχο έγγραφο στο Προφίλ σας επιλέγοντας το 
κουμπί «Ανέβασμα Αρχείου».  

 

 

Ακριβώς η ίδια διαδικασία ακολουθείται και στα υπόλοιπα έγγραφα που πρέπει να ανεβάσετε στο 
Προφίλ σας. Πιο συγκεκριμένα: 
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 Βεβαίωση Στρατιωτικής θητείας 

 

Στο συγκεκριμένο πεδίο θα πρέπει να ανεβάσετε μία υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, όπου θα 
δεσμεύεστε ότι θα έχετε εκπληρώσει τις στρατιωτικές σας υποχρεώσεις ή θα έχετε απαλλαγεί νόμιμα 
από αυτές πριν την έκδοση της Πρυτανικής πράξης διορισμού σας. Το συγκεκριμένο έγγραφο είναι 
υποχρεωτικό μόνο για άρρενες υποψηφίους. 

 

 

 

 Αίτηση Συμμετοχής 

 

Θα πρέπει να κατεβάσετε την Αίτηση Συμμετοχής πατώντας στο σχετικό σύνδεσμο, όπως φαίνεται και 
στην παρακάτω εικόνα. Αφού επιβεβαιωθεί η ορθότητα των στοιχείων που αναγράφονται στην εν λόγω 
φόρμα, θα πρέπει να την υπογράψετε και στη συνέχεια να τη σαρώσετε και να την ανεβάσετε εκ νέου 
στο Προφίλ σας. 

 

 

 

 Βιογραφικό Σημείωμα 
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 Αντίγραφα πτυχίων 

 

 

 

 

 Επιστημονικές Δημοσιεύσεις και αναλυτικό υπόμνημα αυτών 

 

 

 

Για την έγκριση του προφίλ σας από το Γραφείο Αρωγής Χρηστών είναι απαραίτητη η συμπλήρωση των 
παρακάτω πεδίων:  

 Ταυτότητα  
 Βεβαίωση Στρατιωτικής θητείας (για άρρενες υποψηφίους) 

 Αίτηση Συμμετοχής 

Τονίζεται ότι για τον έλεγχο των δικαιολογητικών από το Γραφείο Αρωγής Χρηστών και την πιστοποίηση 

του προφίλ, απαιτείται τουλάχιστον μία εργάσιμη ημέρα. 

Σημειώνεται ότι μετά την πιστοποίηση του προφίλ σας, για την τροποποίηση των παραπάνω στοιχείων 
θα πρέπει να απευθύνεστε στο Γραφείο Αρωγής Χρηστών. 

https://apella.minedu.gov.gr/contact


  

11 

Για να είναι δυνατή η υποβολή υποψηφιότητας για μία θέση θα πρέπει να συμπληρώσετε και τα 
ακόλουθα στοιχεία: 

 Βιογραφικό 

 Αντίγραφα πτυχίων 

 Αρχεία Δημοσιεύσεων 

Δημιουργείται, κατ’ αυτόν τον τρόπο, το προφίλ με το οποίο θα μπορείτε να υποβάλλετε υποψηφιότητα 
για οποιαδήποτε θέση σας ενδιαφέρει. Τα παραπάνω στοιχεία μπορούν να επικαιροποιηθούν 
οποιαδήποτε στιγμή καθώς και να διαφέρουν μεταξύ θέσεων για τις οποίες υποβάλλετε υποψηφιότητα.  

Σημειώνεται ότι τα δικαιολογητικά που έχετε υποβάλλει για την έγκριση του προφίλ σας δε 
μεταφέρονται στην υποβληθείσα αίτηση υποψηφιότητας. 
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4 Κανονιστικό Πλαίσιο - Μητρώα 

 

Αφού το προφίλ σας εγκριθεί από το Γραφείο Αρωγής, εμφανίζονται οι καρτέλες «Κανονιστικό Πλαίσιο» 

και  «Μητρώα» στο λογαριασμό σας.  

Από την καρτέλα «Κανονιστικό Πλαίσιο» μπορείτε να έχετε πρόσβαση στον οργανισμό και στον 
εσωτερικό κανονισμό των Ιδρυμάτων. 

 

Μπορείτε να αναζητήσετε το κανονιστικό πλαίσιο του Ιδρύματος που σας ενδιαφέρει μέσω του φίλτρου 
αναζήτησης. Αφού εντοπίσετε το κανονιστικό πλαίσιο που σας ενδιαφέρει, επιλέγετε το κουμπί 
«Επισκόπηση». 
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Από την καρτέλα «Μητρώα» μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα Μητρώα των εσωτερικών και εξωτερικών 
μελών όλων των Ιδρυμάτων.  

 

Μπορείτε να αναζητήσετε το Μητρώο που σας ενδιαφέρει μέσω των φίλτρων για το Ίδρυμα και το 
Γνωστικό Αντικείμενο.  

 

Αφού εντοπίσετε το Μητρώο του Ιδρύματος που σας ενδιαφέρει, επιλέγετε το κουμπί «Επισκόπηση» για 
να δείτε τα μέλη του Μητρώου. 
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Στην οθόνη που εμφανίζεται κάτω από τη λίστα των Μητρώων, μπορείτε να δείτε για καθένα από τα 
μέλη του Μητρώου εάν είναι εσωτερικό ή εξωτερικό μέλος, το ονοματεπώνυμό του, τη βαθμίδα του, το 
Ίδρυμα /Ερευνητικό κέντρο στο οποίο ανήκει, καθώς και το Γνωστικό του Αντικείμενο. 
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5 Αναζήτηση Θέσεων 

 

Αφού το προφίλ σας εγκριθεί από το Γραφείο Αρωγής, εμφανίζεται η καρτέλα «Αναζήτηση Θέσεων» στο 
λογαριασμό σας. Από την κεντρική σελίδα μπορείτε να επιλέγετε την Καρτέλα «Αναζήτηση Θέσεων», 
όπως φαίνεται και στην παρακάτω εικόνα, και να μεταφέρεστε σε μία νέα οθόνη όπου μπορούν να 
οριστούν συγκεκριμένα Κριτήρια αναζήτησης είτε βάσει Ιδρύματος/Σχολής/Τμήματος είτε βάσει 
θεματικής περιοχής ενδιαφέροντος. 

 
 

Από την καρτέλα αυτή μπορείτε να ορίσετε συγκεκριμένα Κριτήρια αναζήτησης θέσεων είτε βάσει 
Ιδρύματος/Σχολής/Τμήματος, είτε βάσει θεματικής περιοχής ενδιαφέροντος. Για την επιλογή μίας 
συγκεκριμένης Σχολής/Τμήματος ή ενός γνωστικού αντικειμένου επιλέγετε το δίπλα από το 
Ίδρυμα/Θεματική περιοχή στο οποίο ανήκουν και στη συνέχεια το αντίστοιχο πλαίσιο ελέγχου ( ).  
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Πατώντας το κουμπί «Εκδήλωση Ενδιαφέροντος» τα κριτήρια αναζήτησης αποθηκεύονται και εφόσον 
στο μέλλον προκηρυχθεί θέση στο Ίδρυμα/Σχολή/Τμήμα ή τη θεματική περιοχή ενδιαφέροντός σας θα 
λάβετε σχετικό ενημερωτικό e-mail όπως φαίνεται παρακάτω.  
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Πέραν της εκδήλωσης ενδιαφέροντος, μπορείτε να αναζητήσετε θέσεις οι οποίες έχουν ήδη προκηρυχθεί 
και για τις οποίες δεν έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης υποβολής υποψηφιοτήτων πατώντας το κουμπί 
«Αναζήτηση». 

 

 

Σημείωση: Σε περίπτωση που επιθυμείτε να αναζητήσετε όλες τις ανοιχτές θέσεις, θα πρέπει να απο-

επιλέξετε τα κριτήρια αναζήτησης για τα οποία έχετε εκδηλώσει ενδιαφέρον και στη συνέχεια να 
πατήσετε το κουμπί «Αναζήτηση». 

Εφόσον επιθυμείτε να υποβάλετε υποψηφιότητα για μία θέση επιλέγετε το κουμπί «Υποβολή 
Υποψηφιότητας».  

 

Για να ολοκληρωθεί η υποβολή της υποψηφιότητας, μπορείτε προαιρετικά να αναρτήσετε μία έκθεση 
αυτοαξιολόγησης, καθώς και όποιο άλλο συμπληρωματικό έγγραφο κρίνετε ότι μπορεί να ενισχύσει την 
υποψηφιότητά σας, ενώ έχετε, επίσης, τη δυνατότητα να δώσετε στους συνυποψήφιούς σας πρόσβαση 
στα στοιχεία της υποψηφιότητάς σας επιλέγοντας το σχετικό πλαίσιο ελέγχου και να επιλέξετε το κουμπί 
«Αποθήκευση» στο κάτω μέρος της οθόνης. 

Σημείωση: Η συμπλήρωση / επικαιροποίηση του προφίλ σας, της έκθεσης αυτοαξιολόγησης καθώς και η 
δήλωση για την εμφάνιση των στοιχείων της υποψηφιότητάς σας στους συνυποψήφιούς σας είναι 
δυνατή μόνο στο διάστημα υποβολής υποψηφιοτήτων. Αντίθετα, η ανάρτηση συμπληρωματικών 
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εγγράφων είναι δυνατή μέχρι την παραμονή της ημερομηνίας σύγκλησης της Επιτροπής Επιλογής για την 
ανάδειξη του καταλληλότερου υποψηφίου. 

 

Μετά την υποβολή της υποψηφιότητας θα λάβετε σχετικό ενημερωτικό e-mail. 

 

Μετά το πέρας του διαστήματος υποβολής υποψηφιοτήτων και τον ορισμό της επιτροπής επιλογής για 
τη θέση, σας δίνεται η δυνατότητα να ορίσετε δύο προτεινόμενους αξιολογητές της υποψηφιότητάς σας 
για τη συγκεκριμένη θέση από τα μέλη του μητρώου του αντίστοιχου Ιδρύματος. Για το χρόνικο διάστημα 
δήλωσης των προτεινόμενων αξιολογητών, το οποίο καθορίζεται από τον Υπεύθυνο του Ιδρύματος, θα 
λάβετε σχετική ειδοποίηση μέσω e-mail. 
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6 Υποψηφιότητες 

 

Συνολικά τις θέσεις στις οποίες έχετε υποβάλει υποψηφιότητα, μπορείτε να τις δείτε και να τις 
διαχειριστείτε και μέσα από την καρτέλα «Υποψηφιότητες» από την Κεντρική σελίδα της εφαρμογής. 

 

Στην καρτέλα αυτή, σας εμφανίζει όλες τις θέσεις για τις οποίες έχετε υποβάλει υποψηφιότητα και 
πατώντας το κουμπί «Επισκόπηση» σε αυτήν που σας ενδιαφέρει, μπορείτε να δείτε το σύνολο των 
πληροφοριών για την εν λόγω θέση. 

 

Στην οθόνη που εμφανίζεται μπορείτε να δείτε καθώς και να επεξεργαστείτε τα στοιχεία της 
υποψηφιότητάς σας.  
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21 

Εφόσον ο Υπεύθυνος του Ιδρύματος έχει οριστεί καταληκτική ημερομηνία δήλωσης αξιολογητών από 
υποψηφίους, σας παρέχεται η δυνατότητα να υποδείξετε ως αξιολογητές δύο καθηγητές ή ερευνητές 
που μετέχουν στα μητρώα του ιδρύματος, εκτός από όσους περιλαμβάνονται ως τακτικά ή 
αναπληρωματικά μέλη στην επιτροπή επιλογής. Για να προχωρήσετε στη δήλωση των αξιολογητών, 
πρέπει να επιλέξετε «Επεξεργασία». 

  

Επιλέγοντας «Επεξεργασία» εμφανίζονται τα στοιχεία των καθηγητών και των ερευνητών που μετέχουν 
στα μητρώα του ιδρύματος. Όταν εντοπίσετε τον καθηγητή ή ερευνητή που επιθυμείτε, πατάτε 
«Επιλογή» στην τελευταία στήλη. Μπορείτε να περιορίσετε τις εγγραφές της λίστας χρησιμοποιώντας το 
Φίλτρο. 

 

Με την εντολή «Επεξεργασία» σας παρέχεται η δυνατότητα να μεταβάλλετε την επιλογή σας. Αντίστοιχα, 
επιλέγοντας «Αφαίρεση», μπορείτε να αφαιρέσετε τον υφιστάμενο αξιολογητή. Επιλέγετε 
«Αποθήκευση», προκειμένου να καταχωρηθούν στο σύστημα οι ενέργειές σας. 
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Σε  περίπτωση που επιθυμείτε να αποσύρετε την υποψηφιότητά σας μπορείτε να το πράξετε, πατώντας 
το σχετικό κουμπί «Απόσυρση Υποψηφιότητας» στο κάτω μέρος της οθόνης. Η δυνατότητα αυτή δίνεται 
σε κάθε υποψήφιο, μέχρι την παραμονή της ημερομηνίας σύγκλησης της Επιτροπής Επιλογής για την 
ανάδειξη του καταλληλότερου υποψηφίου. 

Προσοχή! Η ενέργεια αυτή δε θα μπορεί να αναιρεθεί σε περίπτωση που επιλέξετε την «Απόσυρση 
Υποψηφιότητας» μετά το πέρας του διαστήματος υποβολής υποψηφιοτήτων. 

 

Μόλις επιλέξετε «Απόσυρση Υποψηφιότητας» θα εμφανιστεί μήνυμα επιβεβαίωσης της ενέργειας. Εάν 
πράγματι επιθυμείτε να προχωρήσετε στην απόσυρση, επιλέγετε «Ναι». 
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Με την απόσυρση της υποψηφιότητας, λαμβάνετε σχετικό ενημερωτικό mail στο λογαριασμό 
ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που έχετε δηλώσει. 

 

Για να δείτε τα πλήρη στοιχεία της θέσης επιλέγετε το σύνδεσμο στο πεδίο «Περισσότερα».  
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Η καρτέλα αυτή ανανεώνεται διαρκώς με νέα στοιχεία κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πλήρωσης της 
θέσης.  

Σημείωση: Σε ορισμένα σημεία υπάρχουν σύνδεσμοι που οδηγούν σε επιπλέον πληροφορίες ή αρχεία 
που αφορούν στη θέση. 

 

Μετά την απόφαση σύστασης της επιτροπής για τη συγκρότηση επταμελούς επιτροπής, ενημερώνεται η 
λίστα με τα μέλη της επιτροπής από το Διαχειριστή Ιδρύματος. 
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Στην ίδια καρτέλα επίσης, εφόσον έχει ενημερωθεί, είναι εμφανής και η απόφαση Συνεδρίασης της  
Επιτροπής για  τον ορισμό των Αξιολογητών και είναι διαθέσιμα τα αντίστοιχα πρακτικά. 

 

Στις «Αξιολογήσεις», είναι διαθέσιμα  τα στοιχεία των αξιολογητών που ορίστηκαν από την επιτροπή. 

 

Στην ίδια καρτέλα, εμφανίζονται τα στοιχεία της σύγκλησης της επιτροπής για επιλογή, το πρακτικό 
επιλογής και το διαβιβαστικό του καθώς και τα στοιχεία του εκλεγέντα και του δεύτερου 
καταλληλότερου υποψηφίου. Μετά τον έλεγχο νομιμότητας εμφανίζονται και τα στοιχεία διορισμού. 
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Τέλος, στο πεδίο «Λοιπά Διοικητικά Έγγραφα» αναρτώνται επιπλέον διοικητικά έγγραφα που αφορούν 
τη συγκεκριμένη θέση. 
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7 Επικοινωνία με Γραφείο Αρωγής 

 

Επιλέγοντας το ονοματέπωνυμό σας στο δεξί μέρος της οθόνης, μπορείτε να αποστείλετε ένα γραπτό 
ερώτημα προς το Γραφείο Αρωγής Χρηστών καθώς και να δείτε το ιστορικό της επικοινωνίας σας με το 
Γραφείο Αρωγής. 

 

 

Για να αποστείλετε ένα νέο ερώτημα θα πρέπει να επιλέξετε το κουμπί «Δημιουργία». 

 

Στη συνέχεια, θα πρέπει να συμπληρώσετε τα πεδία της φόρμας και να επιλέξετε το κουμπί 
«Δημιουργία» για να αποστείλετε το ερώτημά σας στο Γραφείο Αρωγής. 

 


