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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  

& ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

 

 

 

 

• Σύνδεση στην εφαρμογή e-kep-ΕΡΜΗΣ 

Οδηγίες Δημιουργίας Κωδικών Πρόσβασης 

• Ενημέρωση στοιχείων χρήστη 
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• Τηλεφωνικά, στον αριθμό: 211 999 1160  

Προσοχή 

Για τυχόν απορίες, παρατηρήσεις, διευκρινίσεις σχετικά με την διαδικασία που περιγράφεται 
στις παρακάτω σελίδες, αλλά και για άμεση επίλυση τυχόν προβλημάτων, μπορείτε να 
επικοινωνείτε: 

• Μέσω FAX, στον αριθμό: 211 999 1279 

• Μέσω e-mail, στη διεύθυνση: ermis_support@syzefxis.gov.gr  

mailto:ermis_support@syzefxis.gov.gr�
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ΒΗΜΑ Α. Σύνδεση στην εφαρμογή e-kep-ΕΡΜΗΣ 

1. Ανοίξτε τον internet explorer. 

2. Πληκτρολογήστε στον internet explorer τη νέα διεύθυνση της εφαρμογής e-kep-ΕΡΜΗΣ: 

http://ekep.ermis.gov.gr 

3. Θα εμφανιστεί η οθόνη σύνδεσης χρήστη (εικόνα 1).  

4. Στο πεδίο «Όνομα Χρήστη» πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη που χρησιμοποιείτε έως και σήμερα στην 
εφαρμογή e-kep (π.χ. kep1000_1). 

5. Στο πεδίο «Κωδικός Ασφαλείας» αρχικά θα πρέπει να πληκτρολογήσετε όλοι τον ίδιο  κωδικό «1111» 
και επιλέξτε «Σύνδεση».  Αυτόν τον κωδικό θα τον αλλάξετε σε επόμενο βήμα.  

 

            Εικόνα 1 
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ΒΗΜΑ Β. Ενημέρωση στοιχείων χρήστη εφαρμογής e-kep ΕΡΜΗΣ 

Με την επιτυχή σύνδεσή σας στο e-kep-ΕΡΜΗΣ με τον κωδικό ασφαλείας «1111», μεταφέρεστε στο κεντρικό 
μενού της εφαρμογής. 

Επιλέξτε  από την (εικόνα 2).τον σύνδεσμο «Ενημέρωση στοιχείων χρήστη» όπου και θα μεταφερθείτε 
αυτόματα στην επόμενη οθόνη  (εικόνα 3).  

Εικόνα 2 

Στην οθόνη που εμφανίζεται (εικόνα 3), πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρώσετε τα παρακάτω πεδία: 

Όνομα χρήστη 
Επιθυμητός κωδικός ασφαλείας 
Επαλήθευση κωδικού ασφαλείας 
Επώνυμο / Όνομα 
Πατρώνυμο 
Ημερομηνία γέννησης 
Σχέση εργασίας 
 



 

5 

 
Εικόνα 3 
 

• Όνομα χρήστη: Θα πρέπει να αλλάξετε το όνομα χρήστη του χρησιμοποιούσατε μέχρι σήμερα στην 
εφαρμογή e-kep (π.χ. kep1000_1), συμπληρώνοντας  στο πεδίο το νέο όνομα χρήστη που επιθυμείτε να 
χρησιμοποιείτε στο εξής για την είσοδό σας στην εφαρμογή e-kep ΕΡΜΗΣ. Πρέπει να εισάγετε 
τουλάχιστον έξι (6) λατινικούς χαρακτήρες ή / και αριθμούς. 

• Επιθυμητός κωδικός ασφαλείας: Θα πρέπει να αλλάξετε το κωδικό ασφαλείας που πληκτρολογήσατε 
προηγουμένως 1111  συμπληρώνοντας  στο πεδίο τον νέο αυστηρά προσωπικό κωδικό ασφαλείας που 
επιθυμείτε για την είσοδό σας στην εφαρμογή e-kep ΕΡΜΗΣ. Πρέπει να εισάγετε τουλάχιστον έξι (6) 
χαρακτήρες οι οποίοι μπορούν να είναι είτε από τη λατινική αλφάβητο, είτε αριθμοί, είτε ορισμένοι 
ειδικοί χαρακτήρες. 

• Επαλήθευση κωδικού ασφαλείας: Πληκτρολογήστε εκ νέου, για επαλήθευση, τον νέο προσωπικό 
κωδικό ασφαλείας που ορίσατε στο προηγούμενο πεδίο. 

• Επώνυμο / Όνομα: Το ονοματεπώνυμό σας εμφανίζεται αυτόματα συμπληρωμένο. Βεβαιωθείτε ότι 
είναι όμοιο με το αναγραφόμενο στην αστυνομική σας ταυτότητα. Σε διαφορετική περίπτωση μπορείτε 
να το τροποποιήσετε. 

• Πατρώνυμο: Εδώ συμπληρώνετε το πατρώνυμό σας. 

• Ημερομηνία γέννησης: Εδώ συμπληρώνετε την ημερομηνία γέννησής σας.  

• Σχέση εργασίας: Εδώ επιλέξτε την σχέση εργασίας σας με το ΚΕΠ σύμφωνα με την σύμβασή σας. Σας 
δίνεται η δυνατότητα να επιλέξετε ταυτόχρονα άνω της μιας επιλογής (π.χ. Προϊστάμενος ΚΕΠ + 
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Μόνιμος υπάλληλος ΟΤΑ). Εάν είστε συμβασιούχος μίσθωσης έργου, θα πρέπει να συμπληρώσετε και 
την ημερομηνία λήξης της σύμβασης στο αντίστοιχο πεδίο. 

 

Προσοχή: Ελέγξτε προσεκτικά τα στοιχεία που δηλώσατε. Μετά την καταχώρηση της φόρμας, δεν 
θα υπάρχει δυνατότητα μελλοντικής τροποποίησης / διόρθωσης των παραπάνω πεδίων (εκτός του 

κωδικού ασφαλείας).  

Ειδικότερα όσα στοιχεία αφορούν το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας, θα πρέπει να καταχωρηθούν όπως 
αναγράφονται σε αυτό. 

Για αλλαγή στα υπόλοιπα στοιχεία θα πρέπει να απευθύνεστε στο helpdesk.  

Επιπλέον, μπορείτε να τροποποιήσετε τον κωδικό ασφαλείας σας μέσω της επιλογής «Αλλαγή συνθηματικού» 
στο κεντρικό μενού του e-kep Ερμής. 

Αφού βεβαιωθείτε για την ορθότητα όλων των στοιχείων που έχετε δηλώσει και έχετε σημειώσει το όνομα 
χρήστη / κωδικό πρόσβασης για την είσοδό σας στο e-kep ΕΡΜΗΣ, επιλέξτε «Καταχώρηση». 
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ΒΗΜΑ Γ. Μεταβολή κωδικού ασφαλείας στην εφαρμογή e-kep-ΕΡΜΗΣ 

Εάν επιθυμείτε να αλλάξετε τον κωδικό ασφαλείας που δηλώσατε κατά την διαδικασία ενημέρωσης στοιχείων 
χρήστη, βήμα Β, εκτελέστε τις παρακάτω ενέργειες: 

Από το κεντρικό μενού της εφαρμογής e-kep ΕΡΜΗΣ, επιλέξτε τον σύνδεσμο «Αλλαγή συνθηματικού». 

Στην οθόνη με τίτλο «Μεταβολή Συνθηματικού» που εμφανίζεται, συμπληρώστε τα πεδία: 

 Στο πεδίο «τρέχον συνθηματικό χρήστη» πληκτρολογήστε το συνθηματικό που χρησιμοποιείτε τώρα. 

 Στο πεδίο «Νέο συνθηματικό χρήστη» πληκτρολογήστε το νέο συνθηματικό που επιθυμείτε. 

 Στο πεδίο «Νέο συνθηματικό χρήστη (προς αποφυγή λάθους)» πληκτρολογήστε ξανά το νέο σας 
συνθηματικό. 

Τέλος, επιλέξτε «Μεταβολή». Θα μεταφερθείτε στο κεντρικό μενού της εφαρμογής e-kep ΕΡΜΗΣ. 

Εικόνα 4 

 


