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Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος 
 
 Υπολογιστής ισχύος PENTIUM II 333 MHZ με 128 MB RAM 
 50 ΜΒ ελεύθερος χώρος στο δίσκο 
 VGA κάρτα γραφικών (Προτείνεται εκτέλεση σε ανάλυση 1024Χ768 ή 800Χ600) 
 Λειτουργικό σύστημα Windows 9x/ΜΕ/2000/XP/XP pro/2003/Windows 7 
 Ύπαρξη internet explorer, excel, word αν θέλουμε να χρησιμοποιούμε τις δυνατότητες 

κλήσεως ή μεταφοράς στοιχείων από το πρόγραμμα ASP στα προγράμματα αυτά. 
Υποστηρίζονται εκδόσεις Internet Explorer 4/5/6/7/8 και πακέτα MS Office 
97/2000/XP/2003/2010 είτε ελληνική είτε αγγλική έκδοση !!! 

 Εγκατάσταση για ομαλή λειτουργία σε κατάλογο C:\ASP (το πρόγραμμα δουλεύει σε 
οποιοδήποτε κατάλογο, απλά γίνεται αναζήτηση κάποιων αρχείων (εγχειρίδιο-πίνακας 
ειδικοτήτων) σε αυτόν τον κατάλογο 

 Ύπαρξη Acrobat Reader για επισκόπηση του εγχειριδίου 
 Λόγω εσωτερικών δομών το πρόγραμμα αυτή τη στιγμή χειρίζεται maximum 50.000 

καρτέλλες Υπαλλήλων και 5.000 καρτέλλες Υπηρεσιών ΑΝΑ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ (το 
μέγεθος αλλάζει εύκολα αλλά ΔΔΕ με 50.000 υπαλλήλους αν υπάρχουν θα είναι 
λίγες) 

 
 

Το πρόγραμμα ASP 
 
Τί σημαίνει ASP; 
 
Το ASP σημαίνει   (Administration Support Program = Πρόγραμμα Διοικητικής Υποστήριξης).  
Στην ουσία είναι ένα πρόγραμμα διαχείρισης προσωπικού και φτιάχτηκε για να βοηθήσει το 
έργο των Διοικητικών εξοικονομώντας χρόνο και ελαχιστοποιώντας λάθη, αλλά οπωσδήποτε 
δεν πρέπει να λείπει ποτέ ένας έλεγχος.  
 
Επίσης το πρόγραμμα λειτουργεί και εξάγει αποτελέσματα σύμφωνα με τα 
δεδομένα/πληροφορίες που του έχουμε εισαγάγει. Αν έχουμε κάνει λάθος λογικό (πχ στην 
αφετηρία κάποιου, τότε και αποτελέσματα που εξαρτώνται από αυτή θα είναι λανθασμένα) 
 
Το πρόγραμμα ξεκίνησε σαν μια προσπάθεια να μηχανογραφηθεί η ΔΔΕ Ζακύνθου και να 
μπορεί να ανταποκρίνεται σε ερωτήματα του Υπουργείου με ταχύτητα και ελαχιστοποιώντας 
την πιθανότητα λάθους από βιασύνη ή ανθρώπινο παράγοντα (πχ κόπωση, «αφηρημάδα», 
φυσικό λάθος). Είναι μικρό σε μέγεθος και τηρεί σχετικά μικρά αρχεία αλλά ευέλικτο και 
δυναμικό μεταφέροντας στοιχεία με σωστή μορφή σε EXCEL, WORD και φυσικά στα χέρια 
κάποιου που γνωρίζει EXCEL αποκτά πολλές περισσότερες δυνατότητες (ακόμα και 
μεταφορά σε ACCESS, ORACLE, MYSQL).  
 
Στο πρόγραμμα αυτό συνεισέφεραν αρκετοί άνθρωποι είτε σαν σύμβουλοι  πως θα το ήθελαν 
είτε προβάλλοντας αιτήματα από αυτά που αντιμετώπιζαν στην καθημερινή εργασία τους. 
Φυσικά αμέσως κατανοήθηκε η χρησιμότητά του κυρίως σαν εργαλείο ελέγχου και ταχύτατων 
αποτελεσμάτων και φυσικά η πρώτη ιδέα ενός τέτοιου προγράμματος, έστω και κάπως 
αφηρημένα ανήκε στον Κο Προϊστάμενο της ΔΔΕ Ζακύνθου το 2003,  Κο Αντωνόπουλο 
Γεώργιο. 
 
Από κεί και πέρα η σχεδίαση, η οργάνωση, η μορφή, οι δομές δεδομένων και ο 
προγραμματισμός έγιναν από εμένα. Φυσικά πέρασαν πολλές ώρες ελέγχου και διορθώσεων. 
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Σημαντική είναι και η βοήθεια των συναδέλφων στην μηχανογράφηση Ζακύνθου (Κου Κολυβά 
Διονύσιου – Κου Μάργαρη Παναγιώτη) οι οποίοι καταχώρησαν τα πρώτα δεδομένα και 
έκαναν ελέγχους με τη χρήση του προγράμματος και με προμήθευσαν με εγκυκλίους που 
διέπουν κάποια θέματα. Τέλος, στην ενημέρωση των στοιχείων με νέα (αποφάσεις, ώρες 
ωρομισθίων, πέρασμα και έλεγχο νέων και παλιών στοιχείων) μεγάλη  είναι η προσφορά της 
Διοικητικού Υπαλλήλου της ΔΔΕ Ζακύνθου, Κας Βροτσού/Γρυπάρη Σοφίας, η οποία με τη 
χρήση του προγράμματος και παρατηρητικότητα της βρήκε πολλά μικρά bugs τα οποία 
διορθώθηκαν και κρατά τα στοιχεία πάντα ενήμερα. Φυσικά και βελτιώσεις και καταχωρήσεις 
στοιχείων γίνονται συνεχώς και από εμένα. 
 
Παρόλα αυτά, εύκολα καταλαβαίνουμε πώς ο χρόνος που καταχωρούμε στοιχεία είναι 
ελάχιστος μπροστά σε όσα μας δίνει το πρόγραμμα και ο μεγάλος κόπος είναι την πρώτη 
φορά. Τα επόμενα έτη περνάμε μόνο τους νεοδιόριστους και τους συμβασιούχους 
(ωρομίσθιους, αναπληρωτές) 
 
Το πρόγραμμα δεν είναι τέλειο, αλλά φυσικά προτιμάμε ένα «δουλευτάρικο» 
πρόγραμμα σήμερα παρά το τέλειο πρόγραμμα αύριο. Οι ώρες προσωπικής 
ενασχόλησης και προγραμματισμού είναι πολλές (το πρόγραμμα ξεκίνησε να σχεδιάζεται το 
Νοέμβριο του 2003 και «χτίστηκε» σιγά-σιγά), οι περισσότερες (90%) «κλάπηκαν» από τον 
ελεύθερο χρόνο μου και περιελάμβαναν και στιγμές όπου είσαι με τις ώρες κολλημένος στο 
μόνιτορ ξενυχτώντας, προσπαθώντας να εντοπίσεις ένα λογικό λάθος…. Φυσικά δεν 
αμείβονται με τίποτα, παρά με την ικανοποίηση της προσφοράς και την αναγνώριση από τους 
συναδέλφους που το χρησιμοποιούν… 
 

Παναγιώτης Θωμαΐδης 
 
 
 
Καλή εργασία … 
 
 
 
 

Τι λειτουργίες εκτελεί το ASP; 
 
Το πρόγραμμα αυτό έχει σχεδιαστεί για να αντιμετωπίζει τα εξής αιτήματα: 
 
- Τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου υπαλλήλων (Μόνιμων-Αναπληρωτών-Ωρομισθίων) 

ανά έτος και σε βάθος χρόνου-πολλά έτη (που ανήκε ο υπάλληλος, πού εργάσθηκε, 
αποφάσεις διάθεσης που τον αφορούσαν, ώρες ωρομισθίου, υπηρεσιακά και προσωπικά 
στοιχεία) (Δημιουργεί αρχεία DEZxxxx.DAT για κάθε σχολικό έτος μέσα στον κατάλογο του 
προγράμματος πχ DEZ0405.DAT για το σχολικό έτος 2004-2005) 

 
- Τήρηση αρχείου αδειών υπαλλήλων 
 
- Δημιουργία καταλόγων με κριτήρια απλά  (κάτα κλάδο και ΜΚ, κατά οργανική και 

κλάδο, απόλυτα αλφαβητικά) αλλά και σύνθετα είτε απλά (υπάλληλοι βαθμου Χ, 
υπάλληλοι ΜΚ Χ, Υπάλληλοι Φύλλου Χ κ.α.) ή πολλαπλά (πχ Γυναίκες Φυσικοί που 
έχουν ΜΚ 4) και με όποια στοιχεία θέλουμε εμείς να εμφανίζονται  στον κατάλογο 
κάθε φορά (από 1 έως όλα) 
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- Εξαγωγή στατιστικών στοιχείων (ώρες που καλύπτουν οι εκπ/κοί ανά οργανική και 
κλάδο, πλήθος υπαλλήλων χωρίς ΔΙΠΛΟΤΥΠΑ και με κριτήρια (πχ φύλλο, οργανική, 
βαθμό) (δηλ αν ένας εκπ/κος εργάζεται σε δύο σχολεία μετράται μόνο μια φορά) πχ 
Πόσους μαθηματικούς έχουμε, πόσοι είναι γυναίκες, πόσοι είναι παντρεμένοι, πόσοι έχουν 
μεταπτυχιακό 

 
- Δημιουργία Ιστορικού μεταβολών (ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΥ βάσει του τελευταίου Νόμου 

πχ μισθολόγιο 1/1/2004) που περιγράφει μεταβολές υπαλλήλων σε ένα διάστημα 
οριζόμενο από εμάς (πχ 6 μήνες) ή το συνολικό ιστορικό ατομικό ή ομάδας υπαλλήλων ( 
ακόμα και για όλη τους  την καριέρα.) 

 
- Εξαγωγή προϋπηρεσιών υπαλλήλων μέχρι σήμερα ή όποια ημερομηνία θέλουμε 

είτε είναι μόνιμοι είτε είναι αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι και με κριτήρια (οργανική, κλάδο, 
ατομική, φύλλο, βαθμό κ.α.) (Για ωρομίσθιους πρέπει να έχουμε περάσει τις ώρες ανά 
μήνα) 

 
- Μεταφορά στοιχείων από όλα τα προηγούμενα στο EXCEL για εκτυπώσεις, 

επεξεργασία 
 
- Μεταφορά πινάκων ιστορικού στο WORD 
 
- Έλεγχος και ενημέρωση Διοικητικών στοιχείων καρτελλών  Μονίμων (πχ βαθμό, 

ΜΚ, Ημ/νία χορήγησης νέου ΜΚ) και τήρηση αρχείου μεταβολών στις καρτέλλες σε 
αρχείο WORD (Δημιουργεί αρχείο ιστορικού μέσα στον κατάλογο 
C:\ASP\METABOLES\METxxxx για κάθε σχολικό έτος και το οποίο ανοίγει με το Word ή 
το wordpad για επισκόπηση και εκτύπωση) 

 
- Εύρεση ημερησίων μεταβολών Μονίμων  υπαλλήλων (σε συγκεκριμένη ημερομηνία) 

πχ ποιος παίρνει ΜΚ σήμερα 
 
- Τήρηση απλού αρχείου με βασικά στοιχεία Υπηρεσιών-Σχολικών Μονάδων (Τίτλο, 

Δ/νση, ΑΦΜ κ.α.) και δημιουργία καταλόγου με όποια στοιχεία των Υπηρεσιών θέλουμε 
για εκτύπωση ή μεταφορά σε EXCEL 

 
- Ταξινόμηση του αρχείου υπαλλήλων οποιουδήποτε έτους με πολλούς τρόπους 

ώστε να τους συναντάμε με όποια σειρά θέλουμε στους καταλόγους ή όταν 
μετακινούμαστε μία-μία καρτέλλα μέσα στο αρχείο 

 
- Μεταφορά καρτελλών μονίμων σε νέο έτος (συνίσταται κάθε 1η Σεπτεμβρίου) και 

δυνατότητα μεταφοράς ατομικών καρτελλών από ένα έτος σε άλλο (μόνιμου-
αναπληρωτή-ωρομισθίου) ώστε αν ξανά-εργαστεί και υπάρχει σε παλιότερο έτος να 
περάσουμε λίγα στοιχεία στην καρτέλλα του. 

 
- Αναζήτηση προσωπικού και δημιουργία καταλόγων σε όλα τα έτη (από παλαιότερα 

μέχρι σήμερα), πχ φυσικοί που εργάστηκαν σε εμάς όλα τα χρόνια, ανά σχολική χρονιά 
(1/9 – 31/8) 

 
- Αλλαγές/διαγραφές καρτελλών, εισαγωγή νέων καρτελλών και εκτύπωση 

ατομικών-προσωπικών στοιχείων ή ημερολογίου με ώρες (ωρομίσθιος) ή 
καρτέλλας αδειών έτους. 

 
- Υπαρξη κωδικών υπερχρήστη με δικαίωμα αλλαγών σε καρτέλλες και απλού 

χρήστη με δικαίωμα μόνο να βλέπει στοιχεία και να εκτυπώνει 
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- Το πρόγραμμα διαθέτει μια λειτουργία αυτόματου «κλειδώματος» κάθε χρόνου και ζητά 
κωδικούς εξουσιοδοτημένου χρήστη, έτσι ώστε αν γίνει υποκλοπή του από κάποιο μη 
εξουσιοδοτημένο χρήστη να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί πέραν του 1 χρόνου 

 
 
 

Βασικές αρχές/παραδοχές ASP για σωστή λειτουργία 
 
 
- Συνιστούμε σφόδρα να γίνεται χρήση του προγράμματος από δύο τουλάχιστον 

άτομα (πάντα να υπάρχει κάποιος στην ΔΔΕ που να ξέρει να το χειρίζεται), τα οποία να 
έχουν και γνώση διοικητικών διαδικασιών πχ του τι σημαίνει προϋπηρεσία, βαθμολογική ή 
εξέλιξη κατά ΜΚ και έστω υποτυπώδη χρήση του EXCEL (εκτύπωση, ταξινόμηση, 
αυτόματα φίλτρα). Επειδή το πρόγραμμα περιέχει προσωπικά δεδομένα θα πρέπει 
να χρησιμοποιείται με προσοχή από έμπιστα άτομα και κατά προτίμηση μικρό 
κύκλο ατόμων. Καλό θα είναι και να χρησιμοποιείται σε υπολογιστή με δικό του 
εκτυπωτή αυτόνομα. 

 
- Πολλές πληροφορίες που κρατά το πρόγραμμα μπορεί να εκτιμήσετε ότι δεν θέλετε 

να τις κρατάτε, πχ αναγνωρισμένη προϋπηρεσία ΥΠΕΠΘ, βαθμός πτυχίου, άδειες. Είναι 
στο χέρι σας αν θα τις περνάτε ή όχι. Το πρόγραμμα δουλεύει με ένα σετ μίνιμουμ 
στοιχείων και από εκεί και πέρα όσο πιο πολλά στοιχεία περνάμε τόσο πιο λειτουργικό και 
ευέλικτο γίνεται. Το πώς θα το χρησιμοποιήσετε είναι στην κρίση σας. 

 
- Κατά την εισαγωγή στοιχείων πάντα να ακολουθείτε τις υποδείξεις που 

εμφανίζονται αν αφήσουμε λίγο το δείκτη του ποντικιού πάνω στο λευκό πλαίσιο-
πεδίο που περιμένει εισαγωγή στοιχείων ή το κείμενο των κουμπιών με τίκ. Αν δεν 
προλαβαίνετε να διαβάσετε το μήνυμα μετακινήστε το δείκτη εκτός πεδίου και μετά ξανά 
πάνω σε αυτό. 

 
- Το πρόγραμμα εργάζεται με ημερομηνίες της μορφής ηη/μμ/εε και επειδή έχει δύο 

ψηφία στο έτος λειτουργεί στην περίοδο 1/1/1960 έως 31/12/2059, δηλ αν κάπου έχει 
την ημερομηνία 3/3/75 το πρόγραμμα την μεταφράζει 3/3/1975 ενώ την 3/3/12 την 
μεταφράζει σαν 3/3/2012. Περίοδος λειτουργίας 99 έτη!! 

 
- Το σχολικό έτος αρχίζει 1η Σεπτεμβρίου και τελειώνει 31 Αυγούστου. Αυτή την 

περίοδο θεωρεί το πρόγραμμα σαν σχολικό έτος και δημιουργεί ένα αρχείο για κάθε 
τέτοιο έτος. Πρέπει φυσικά να δώσουμε εντολή να μεταφερθούν οι καρτέλες στο επόμενο 
έτος γιατί το πρόγραμμα μόνο του αλλάζει το σχολικό έτος από 1η  Σεπτεμβρίου, οπότε το 
αρχείο μας του Αυγούστου Αυτόματα θεωρείται παλιότερο έτος και το καινούργιο είναι 
άδειο μέχρι να μεταφέρουμε τις καρτέλλες των μονίμων από το προηγούμενο έτος και να 
περάσουμε τους νεοδιόριστους ή νέους αποσπασμένους ή ερχόμενους από μετάθεση σε 
εμάς. Επίσης οι αποφάσεις διάθεσεις περνιούνται στο έτος για το οποίο εκδίδονται, πχ αν 
έλουμε να δούμε ποιοι ήρθαν με μετάθεση σε εμάς, θα τους αναζητήσουμε στον Ιούλιο του 
περασμένου έτους που βγήκαν οι μεταθέσεις – στο νέο έτος θα υπάρχουν αλλά οι 
αποφάσεις με τις οποίες μετατέθηκαν είναι καταχωρημένες στο προηγούμενο έτος. 

 
- Οι εκπαιδευτικοί διαχωρίζονται από τους Διοικητικούς από το επίδομα 

εξωδιδακτικής εργασίας. Οποιος έχει Ν (=ναι) σε αυτό είναι εκπαιδευτικός. Οποιος έχει 
Ο(=όχι) είναι Διοικητικός και σε όποιον δεν το συμπληρώσουμε, υπάρχει η καρτέλλα του 
αλλά δεν εμφανίζεται όπου ζητάμε εκπαιδευτικούς ή διοικητικούς. ΑΡΑ σημαντικό να 
συμπληρωθεί. 
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- Σημαντικό ρόλο για έλεγχο στοιχείων και εξαγωγή προϋπηρεσιών είναι το σύστημά μας 

να έχει σωστή ημερομηνία 
 
- Για τους ωρομίσθιους που εργάζονται σε πολλά σχολεία αναγκαστικά ανοίγουμε 

μια καρτέλλα για αυτόν σε κάθε σχολείο, ώστε να περνάμε τις ώρες του για 
προϋπηρεσία. Φυσικά δίνουμε διαφορετικό Αριθμό Μητρώου για κάθε καρτέλλα 
(προτείνεται να είναι της μορφής Οχχχχχ για ωρομίσθιους και Αχχχχχ για αναπληρωτές 
(χ=ακέραιο ψηφίο αύξοντα αριθμού)). Οι αναπληρωτές έχουν μία και μόνο καρτέλλα 
και οι συμπληρώσεις τους φαίνονται στις αποφάσεις διάθεσης. Οι ωρομίσθιοι έχουν 
αναγκαστικά πολλαπλές καρτέλλες εφόσον εργάζονται σε περισσότερα από ένα σχολεία, 
αφού σε κάθε καρτέλλα για κάθε σχολείο κρατείται και ημερολόγιο με τις ώρες του αλλά και 
φαίνεται σαν εργαζόμενος σε όλα τα σχολεία που δουλεύει. Οι μόνιμοι έχουν φυσικά 
μόνο μια καρτέλλα. 

 
- Οι σχέσεις εργασίας είναι τρείς: (ΜΟΝ.) Για μονίμους υπαλλήλους, (ΙΔΟΧ) για 

αναπληρωτές και (ΩΡΟΜ) για ωρομισθίους. Απαραίτητο να συμπληρωθεί η πληροφορία 
αυτή για σωστά αποτελέσματα. 

 
- Απαραίτητα για σωστή λειτουργία του προγράμματος να συμπληρώνονται: ΑΜ, 

ΕΠΩΝΥΜΟ, ΟΝΟΜΑ, ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ, ΜΙΣΘ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΚΛΑΔΟΣ, ΦΕΚ, ΑΦΕΤΗΡΙΑ, 
ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΒΑΘΜΟ, ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΚ, ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΔΙΑΚΟΠΗ 
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ,  ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Οργανική,Εργασίας,Πληρωμής), 
ΑΦΜ, ΑΡ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ,  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ, ΑΡ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ 
ΟΛΟΥΣ και επιπλέον το πεδίο ΜΕΤΑΘΕΣΗ/ΣΥΝΤΑΞΗ/ΑΠΟΛΥΣΗ εφέτος, ΤΑΚΤΙΚΟΣ 
(>=2 χρόνια από ΦΕΚ) στους ΜΟΝΙΜΟΥΣ. Φυσικά τα απολύτως απαραίτητα για την 
δημιουργία μιας καρτέλλας είναι τα ΑΜ, ΕΠΩΝΥΜΟ, ΟΝΟΜΑ, ΠΑΤΡΩΝ αλλά η 
καρτέλλα αυτή είναι προβληματική όταν ζητάμε καταλόγους, προϋπηρεσίες κλπ. 

 
- Η πληροφορία ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΕΠΘ, χρησιμοποιείται ΜΟΝΟ σε 

αναπληρωτές (ΙΔΟΧ)/ωρομισθίους για να προστεθεί στην ετήσια ή αυτήν που προκύπτει 
από τα έτη που δούλεψαν και ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΣΕ ΕΝΑ ΕΤΟΣ 
ΑΝ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ/ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΣ ΔΟΥΛΕΥΕΙ ΣΕ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟ ΜΙΑ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΕΧΕΙ ΠΟΛΛΕΣ ΚΑΡΤΕΛΛΕΣ) (καλύτερα να περνιέται στο τρέχον η 
ενημερωμένη και να αναζητούμε και να μηδενίζουμε σε παλαιότερα έτη είτε δούλεψε σαν 
αναπληρ. είτε σαν ωρομίσθιος) (Το πρόγραμμα κανονικά τη μετρά (προσθέτει σαν 
προΰπηρεσίια) μια φορά, την τελευταία (πιο πρόσφατη σε τελευταίο έτος) που 
υπάρχει έιτε σαν αναπληρωτής είτε σαν ωρομίσθιος και την τελευταία καρτέλλα 
(τελευταία που δημιουργήθηκε) του υπαλλήλου που υπάρχει μέσα στο ίδιο έτος – 
μετά τις υπόλοιπες τις αγνοεί)  Όπως είναι λογικό, αν ένας αναπληρωτής έχει δουλέψει 
πχ δύο χρονιές σε εμάς και έχουμε περάσει και στα δύο χρόνια την αναγνωρισμένη 
προϋπηρεσία ΥΠΕΠΘ ενημερωμένη, αν ζητήσουμε την προϋπηρεσία του για δύο χρόνια 
θα μετράται 2 φορές η προϋπηρεσία του σαν εκπ/κος σε εμάς το περυσινό έτος και μία 
λόγω αναγνώρισης προϋπηρεσίας του παλαιότερου έτους. Κανονικά όταν ζητήσουμε την 
προϋπηρεσία του θα πρέπει να γίνει μόνο για το τρέχον έτος, οπότε αναγνωρισμένη μέχρι 
τότε + φετινή = συνολική προϋπηρεσία. Πάντα πρέπει να υπάρχει ένας έλεγχος με τη 
λογική για την ορθότητα των αποτελεσμάτων. Φυσικά μπορείτε να μην χρησιμοποιείτε 
καθόλου αυτό το πεδίο, οπότε το πρόγραμμα θα σας δίνει τη συνολική ή τη φετινή 
προϋπηρεσία του στην ΔΔΕ σας. 

 
- Αν η μεταφορά στοιχείων σε EXCEL / WORD κολλάει λόγω έλλειψης μνήμης, 

μπορείτε να μεταφέρετε τα στοιχεία σε κομμάτια, πχ ανά υπηρεσία ή ανά κλάδο σε 
πολλά φύλλα και να τα κολλήσετε μετά (πάντως σε υπολογιστή με 128 MB RAM μέχρι 
τώρα μεταφέρει 66 Χ 503 = 33198 στοιχεία διαφορετικού μεγέθους το καθένα χωρίς 
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πρόβλημα). ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ πάντως να φτιάχνετε καταλόγους υπαλλήλων με όποια στοιχεία 
χρειάζεστε και όχι όλα κάθε φορά. 

 
- Στην καρτέλλα «Ατομικά Στοιχεία Εκπαιδευτικού» για να «ανοίξουμε» το αρχείο και 

να βρούμε κάποιον δίνουμε το Σχολικό έτος και τον κωδικό του ή το επώνυμό του 
(μπορεί και τμήμα αυτού ή απλά ένα γράμμα του αλφαβήτου) και πατάμε το 
πλήκτρο αναζήτηση. Αφού «ανοίξει» το αρχείο, τότε μπορούμε και χειριζόμαστε τα 
πλήκτρα πλοήγησης (+1 εγγραφή, αρχή και τέλος αρχείου κλπ) και τα πλήκτρα «Νέα 
Εγγραφή», «προσθήκη» κλπ 

 
 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ - ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ: 
 
Μην ξεχνάτε ότι τέλειο πρόγραμμα δεν υπάρχει. Αν όμως βάλουμε λίγο το μυαλό μας σε 
κόπο, μπορούμε να βρούμε τρόπους να ξεπεράσουμε τα όποια προβλήματα προκύπτουν 
κατά τη χρήση του προγράμματος. Ακολουθούν μερικές συμβουλές: 
 
- Αν ξεκινάμε για πρώτη φορά το πρόγραμμα, πρώτα φτιάχνουμε το αρχείο με όλες  τις 

Υπηρεσίες, από το πλήκτρο οθόνης «Αρχείο/ Διαχείριση Καρτελλών Υπηρεσιών  
(εισαγωγή νέων εγγραφών) με κωδικούς, ονόματα, εκκαθαριστές κλπ. και μετά πάμε να 
περάσουμε υπαλλήλους στις Υπηρεσίες αυτές (Υπηρεσίες = ΔΔΕ , Σχολεία,  ή 
υπηρεσίες (πχ περιβαλλοντικό κέντρο) με πλασματικό κωδικό πχ 3000, 4000 κλπ 
για σωστά αποτελέσματα σε αναζητήσεις καταλόγους και στατιστικά , δείτε 
παρακάτω) 

 
- Μπορούμε να φτιάξουμε και δυο πλασματικές υπηρεσίες: Πρώτη  πχ με κωδικό 1000 

σαν υπηρεσία της ΔΔΕ και με τίτλο «ΔΔΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΔΕ» και να περνάμε εκεί ακόμα 
όσους δεν έχουν τοποθετηθεί σε σχολεία και ανήκουν στο ΠΥΣΔΕ. 
Κατόπιν μια δεύτερη με κωδικό πχ 1001 σαν υπηρεσία της ΔΔΕ και μπορούμε να 
τοποθετήσουμε εκεί όσους είναι αποσπασμένοι από την υπηρεσία μας ΕΚΤΟΣ του Νομού 
μας και με τίτλο «ΔΔΕ ΑΛΛΑ ΠΥΣΔΕ» 
 

- Επίσης μπορούμε να φτιάξουμε και υπηρεσίες υπό την ΔΔΕ όπως ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ, με πλασματικούς κωδικούς και τα πραγματικά στοιχεία τους και να τις 
εμφανίζουμε σαν Υπηρεσίες εργασίας όσων είναι αποσπασμένοι εκεί. Έτσι μπορούμε να 
κάνουμε έλεγχο του στυλ πχ ποιοι εργάζονται στο πρώτο Γυμνάσιο ζητώντας κριτήριο την 
Υπηρεσία Εργασίας με κωδικό αυτό του πρώτου Γυμνασίου και να μην εμφανίζονται οι 
καθηγητές που είναι αποσπασμένοι από εκεί στο ΕΚΦΕ ή κάπου αλλού. (πχ στον 
υπεύθυνο ΠΛΗΝΕΤ, Υπεύθυνο ΕΚΦΕ μπορούμε να δίνουμε σαν υπηρεσία εργασίας την 
ΔΔΕ, οπότε έχουμε την σωστή εικόνα ότι εργάζονται εκεί και όχι στα σχολεία τους) 

 
- Αφού περάσουμε ΟΛΕΣ τις Υπηρεσίες μας, κατόπιν πάμε σε  πέρασμα (Εισαγωγή 

νέων εγγραφών) των στοιχείων των υπαλλήλων του τρέχοντος έτους, ξεκινώντας 
από τα Υπηρεσιακά και προσωπικά στοιχεία. Αν δεν υπάρχει κωδικός ΥΠΕΠΘ του 
υπαλλήλου δίνουμε έναν προσωρινό, πχ Ζ00001, στον επόμενο Ζ00002 κοκ, και αφού 
συμπληρώσουμε όσα από τα υποχρεωτικά στοιχεία μπορούμε (βλέπε παραπάνω) 
καταχωρούμε την καρτέλλα. Σε κάποια άλλη χρονική στιγμή μπορούμε να ανασύρουμε την 
καρτέλλα του υπαλλήλου και να κάνουμε αλλαγή ή προσθήκη νέων στοιχείων. Αν κάπου 
δεν ξέρουμε τι στοιχεία περιμένει ο υπολογιστής, μετακινώντας το δείκτη του 
ποντικιού πάνω στο κενό πεδίο και περιμένοντας λίγο εμφανίζεται βοηθητικό 
μήνυμα. Αν δεν προλάβουμε να το διαβάσουμε ξανακάνουμε τη διαδικασία. Αν 
έχουμε ήδη στοιχεία από απλαιότερο έτος κα΄νουμε μεταφορά όλων των 
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καρτελλών των μονίμων (πλήν εκείνων που έχουν μετάθεση/σύνταξη/απόλυση το 
τρέχον έτος) με αυτόματη λειτουργία του προγράμματος «Μεταφορά καρτελλών σε 
άλλο έτος» και μετά περνάμε μόνο τους νεοδιόριστους ή αναπληρωτές ή 
ωρομίσθιους του έτους 

 
- Καθώς περνάμε τα στοιχεία των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών, μπορούμε να έχουμε 

ανοικτό τον πίνακα ειδικοτήτων σε παράθυρο του internet explorer και να βλέπουμε 
τις ειδικότητες και τα λεκτικά τους. (Από το 2005 για την Δευτεροβάθμια Εκπ/ση 
παρέχεται λειτουργία αυτόματης συμπλήρωσης λεκτικού ειδικότητας βάση του 
πίνακα, δηλ βάζοντας το ΠΕ 03 βγαίνει αυτόματα το λεκτικό ειδικότητας. 
 

- Στους νεοδιόριστους περνάμε προσωρινούς κωδικούς πχ Ν00001και αφήνουμε 
κενά ή βάζουμε το 00/00/00 στις ημερομηνίες που ακόμα δεν ξέρουμε ή αφήνουμε 
κενά όσα πεδία δεν ξέρουμε. (αν κάνετε κλίκ μέσα στο πατρώνυμο και δεν έχετε το 
στοιχείο αυτό, επειδή είναι από τα υποχρεωτικά εφόσον μπείτε στο πεδίο και δώστε ένα 
ψεύτικο πχ Ζ00001 και το αλλάζετε όταν βρείτε το πραγματικό (βγάζετε λίστα με κωδικούς 
και ταξινομείτε ώστε όσοι έχουν Ζχχχχχ να βρεθούν μαζί για εύκολη διόρθωση)). 

 
- Από 10/9/2004 υπάρχει η δυνατότητα να απενεργοποιείται ο «on line» έλεγχος 

εγκυρότητας στοιχείων, στη φόρμα «Ατομικά Στοιχεία Υπαλλήλου» ώστε καθώς 
κινούμαστε με τα πλήκτρα πλοήγησης μέσα στις εγγραφές πχ των νεοδιόριστων που 
έχουν ημιτελή ή προσωρινά καταχωρημένα στοιχεία (που πιθανόν να αλλάξουν, πχ 
αφετηρία), να μην βγαίνει συνέχεια το μήνυμα «Πρόβλημα σε ενημερότητα στοιχείων….» 
(κάνουμε τικ στο κουτί «Έλεγχος Στ» που εμφανίζεται με πράσινα γράμματα δίπλα από 
το πλήκτρο «Εμφάνιση») 

 
- Μπορούμε να κάνουμε εύκολα μαζικούς ελέγχους στοιχείων, πχ ποια ΑΦΜ δεν 

έχουμε συμπληρώσει ακόμα, φτιάχνοντας έναν κατάλογο υπαλλήλων κατά υπηρεσία 
οργανική που να περιέχει τα στοιχεία ΑΜ, ΕΠΩΝΥΜΟ, ΟΝΟΜΑ, ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ, ΑΦΜ και 
να διατρέξουμε τον κατάλογο που βγαίνει στην οθόνη μας κάνοντας κλίκ σε ένα κουτί της 
ΣΤΗΛΗΣ του πλέγματος και κατόπιν να ανεβοκατεβαίνουμε με χρήση των βελών ή των 
Pgup, PgDn ή ακόμα και με το «ροδάκι» του ποντικιού !!! (εφόσον διαθέτει το ποντίκι μας) 

 
Με παρόμοιο τρόπο μπορούμε να κάνουμε έλεγχο και για ορθότητα των στοιχείων , πχ να 
φτιάξουμε έναν κατάλογο με ΕΠΩΝΥΜΟ και ΟΝΟΜΑ και ΦΥΛΛΟ και να δούμε που 
έχουμε κάνει λάθος (τον άνδρα γυναίκα και τη γυναίκα άνδρα!). 
 

Ξεκινώντας… 
 
 
Συστήνουμε να γίνει χρήση του προγράμματος με τρία βήματα: 
 
Α) Συλλογή των στοιχείων Υπηρεσιών (τίτλο, κωδικό,ΑΦΜ, όνομα Δ/ντή κλπ) και 
στοιχείων των Υπαλλήλων (Α.Μ, μισθοδοτική κατηγορία, σχέση εργασίας, κλπ) 
 
Β) Καταχώρηση των στοιχείων στο πρόγραμμα με την εξής σειρά: 1) Πέρασμα των 
στοιχείων όλων των Υπηρεσιών και 2) Πέρασμα των στοιχείων των Υπαλλήλων 
 
Γ) Κατόπιν μπορούμε να κάνουμε ελέγχους στις καρτέλες Υπηρεσιών και Υπαλλήλων, 
αλλαγές/διορθώσεις, συμπληρώσεις στοιχείων και επεξεργασία τους με τις δυνατότητες 
που δίνει το πρόγραμμα (κατάλογοι (λίστες)  απλοί και με κριτήρια, προϋπηρεσίες, 
στατιστικά, παρακολούθηση διοικητικών αλλαγών (βαθμό, ΜΚ, Υποχ ωράριο, 
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μονιμοποίηση (2 χρόνια από ΦΕΚ), λήξη άδειας μεταπτυχιακού ή λήξη θητείας Δ/ντών 
κλπ) 
 
Το ότι περνάμε πρώτα τις Υπηρεσίες έχει τον εξής σκοπό: Ο κάθε Υπάλληλος δηλώνεται 
που ανήκει σε τρείς περιπτώσεις: 1) από πού πληρώνεται, 2) που ανήκει οργανικά και 3) 
που εργάζεται. Όλα αυτά δηλώνονται με κωδικούς των Υπηρεσιών και το πρόγραμμα 
συμπληρώνει αυτόματα πατώντας το ΤΑΒ ή πηγαίνοντας στο πεδίο τίτλο Υπηρεσίας το 
λεκτικό της Υπηρεσίας. Άρα άμα έχουμε περάσει τις Υπηρεσίες και έχουμε τυπώσει έναν 
κατάλογο, η καταχώρηση στοιχείων για τους Υπαλλήλους γίνεται πιο εύκολη. 
 
Όλα τα στοιχεία που φαίνονται στο εγχειρίδιο αυτό είναι τυχαία και δεν 
αντιστοιχούν σε Υπηρεσίες ή Υπαλλήλους. Αν κάποιο ταιριάζει με πραγματικό 
στοιχείο  αυτό είναι τυχαίο.. 
 
 

Εισαγωγή Κωδικού Χρήστη 
 
 
Μόλις εκκινήσουμε το πρόγραμμα, παρουσιάζεται ένα παράθυρο στην οθόνη και  ζητά για 
λόγους ασφάλειας έναν κωδικό χρήστη, όπως φαίνεται παρακάτω: 
 

 
 
 
Υπάρχουν δύο κωδικοί: (α) Ο κωδικός υπέρ-χρήστη, που έχει δικαίωμα αν εκτελεί όλες 
τις λειτουργίες του προγράμματος και (β) ο κωδικός απλού χρήστη, ο οποίος μπορεί 
μόνο να βλέπει τα στοιχεία και να εκτυπώνει, όχι όμως να μεταφέρει στοιχεία στο EXCEL ή 
να προσθέτει/διαγράφει/αλλάζει καρτέλλες είτε των Υπηρεσιών, είτε των Υπαλλήλων. 
 
Επειδή ο κωδικός είναι στα ελληνικά, πρέπει να γυρίσουμε το πληκτρολόγιο στην ελληνική 
γλώσσα (αριστερό Alt και Shift) και να πληκτρολογήσουμε στο λευκό πλαίσιο (1) έναν 
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έγκυρο κωδικό (δεν παίζει ρόλο μικρά ή κεφαλαία) και κατόπιν να κάνουμε αριστερό κλίκ 
στο κουμπί οθόνης «Έλεγχος Κωδικού» (2). Αν όλα είναι εντάξει θα οδηγηθούμε στην 
επόμενη οθόνη επικύρωσης της ημερομηνίας αλλιώς θα εμφανιστεί  μήνυμα ότι η 
προσπάθειά μας ήταν χωρίς επιτυχία και θα περιμένει ξανά σωστό κωδικό. 
 

 
 
 
 Έχουμε τρεις (3) προσπάθειες και αν κάνουμε λάθος τρεις φορές το πρόγραμμα μας 
οδηγεί πίσω στα Windows και πρέπει να το εκκινήσουμε και να αρχίσουμε νέο κύκλο 
προσπαθειών. Επίσης αν θέλετε να κλείσετε το πρόγραμμα χωρίς να δώσετε κωδικό 
πατάτε με το ποντίκι (κλικ) στο πλήκτρο Χ στο πάνω δεξιό μέρος του παραθύρου (κλείνετε 
το παράθυρο). 
 
 
 

Επικύρωση Ημερομηνίας 
 
Επειδή πολλές από τις λειτουργίες του προγράμματος βασίζονται στη σωστή ημερομηνία 
του Υπολογιστή μας, αφού δώσουμε σωστό κωδικό και πρίν αρχίσουμε να 
χρησιμοποιούμε το πρόγραμμά μας, εμφανίζεται ένα παράθυρο στην οθόνη μας το οποίο 
ζητά να επιβεβαιώσουμε την ορθότητα της ημερομηνίας: 
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Αν η ημερομηνία είναι σωστή τότε κάνουμε αριστερό κλικ με το ποντίκι στο πλήκτρο 
«Επικύρωση», αλλιώς κάνουμε αριστερό κλικ στα λευκά πλαίσιασε όποιο κομμάτι της 
ημερομηνίας είναι λανθασμένο (ημερα,μήνας,έτος) και αφού σβήσουμε τα λανθασμένα και 
πληκτρολογήσουμε τα σωστά, κατόπιν πατάμε στο πλήκτρο «Επικύρωση» 
 
 
 

Αρχική Οθόνη Προγράμματος ASP 
 
 
Αφού περάσουμε επιτυχώς τα δύο προηγούμενα στάδια, οδηγούμαστε στην αρχική οθόνη 
του προγράμματος ASP. Από αυτή την οθόνη και πατώντας τα αντίστοιχα πλήκτρα 
οθόνης, οδηγούμαστε στο να εκτελέσουμε τη λειτουργία που ορίζει το πλήκτρο ή σε μια 
νέα οθόνη/παράθυρο με νέες επιλογές. 
 
Αν αφήσουμε το δείκτη του ποντικιού ακίνητο για λίγο πάνω σε ένα πλήκτρο οθόνης, 
εμφανίζεται ένα σύντομο μήνυμα/περιγραφή της λειτουργίας του πλήκτρου. 
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Αν κάνετε κλικ κάτω από τα μηνύματα αριστερά «Ιστοσελίδα ΔΔΕ Ζακύνθου» και 
«Εγχειρίδιο Προγράμματος», το πρόγραμμα ανοίγει τον internet explorer και σας οδηγεί 
είτε στη σελίδα που αναφέρει είτε ανοίγει το εγχειρίδιο του προγράμματος. 
 
 
 

Πλήκτρο οθόνης «Αρχείο-Διαχείριση Καρτελών Υπηρεσιών» 
 
Αφού επιλέξουμε στην προηγούμενη οθόνη την επιλογή «Αρχείο-Διαχείριση Καρτελών 
Υπηρεσιών», οδηγούμαστε σε νέο παράθυρο με τίτλο «Στοιχεία Υπηρεσιών». Αν είναι η 
πρώτη φορά που δουλεύουμε το πρόγραμμα και δεν υπάρχει αρχείο Υπηρεσιών το 
πρόγραμμα βγάζει προειδοποιητικό μήνυμα και περιμένει να εισάγουμε νέες καρτέλες 
Υπηρεσιών. 
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Φυσικά για να προσθέσουμε νέες εγγραφές/ καρτέλες θα πρέπει να έχουμε δώσει  στο 
πρόγραμμα  τον κωδικό Υπέρ-χρήστη και όχι του απλού χρήστη. 
 
 
Μόλις πατήσουμε (κάνουμε κλικ) στο πλήκτρο οθόνης «ΟΚ», μας δίνεται η ευκαιρία να 
περάσουμε νέες εγγραφές/καρτέλες με τα στοιχεία των Υπηρεσιών. Αρχικά κάνουμε 
αριστερό κλίκ στο πλήκτρο «ΝΕΑ ΕΓΓΡΑΦΗ» για να ενεργοποιήσουμε την καταχώριση 
καινούργιων στοιχείων. 
 

 
 
 Κατόπιν στην άδεια καρτέλα που εμφανίζεται κάνουμε κλικ σε ένα-ένα πεδίο και περνάμε 
τα στοιχεία ή περνάμε τα στοιχεία στο πρώτο (κωδικός Υπηρεσίας) και πατάμε το πλήκτρο 
TAB για να πάμε στο επόμενο πεδίο.  
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Υποχρεωτικά πρέπει να συμπληρώσουμε τα πεδία «Κωδικός Υπηρεσίας» και «τίτλος 
Υπηρεσίας» για να καταχωρηθεί μια καρτέλα Υπηρεσίας. Φυσικά ο κωδικός πρέπει να 
είναι μοναδικός (δεν επιτρέπονται 2 Υπηρεσίες με τον ίδιο κωδικό). Αφού τελειώσουμε το 
πέρασμα των στοιχείων κάνουμε κλικ στο πλήκτρο οθόνης «ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ» . Τότε το 
πρόγραμμα ζητά επιβεβαίωση καταχώρισης των στοιχείων στο ηλεκτρονικό αρχείο, 
βγάζοντας το μήνυμα: 
 

 
 
 
Πατώντας (αριστερό κλικ) στο πλήκτρο οθόνης «Cancel» που σημαίνει ακύρωση τα 
στοιχεία μας χάνονται (δεν καταχωρούνται στο αρχείο – αν δείτε λάθος σε κάποιο στοιχείο 
καταχωρείστε πρώτα την καρτέλα πατώντας «ΟΚ» και μετά κάνετε «ΑΛΛΑΓΗ» για 
διόρθωση στα στοιχεία της καρτέλας). 
 
Πατώντας το πλήκτρο οθόνης «ΟΚ» τα στοιχεία που περάσαμε καταχωρούνται 
(αποθηκεύονται) πλέον στο αρχείο των Υπηρεσιών και ενεργοποιούνται κάτω αριστερά 
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στην οθόνη μας τα πλήκτρα πλοήγησης («ΑΡΧΗ», «ΤΕΛΟΣ», «+5 ΕΓΓΡ», «-5 ΕΓΓΡ», «+1 
ΕΓΓΡ», «-1 ΕΓΓΡ»)  και τα πληκτρα χειρισμού εγγραφών («ΝΕΑ ΕΓΓΡΑΦΗ», «ΑΛΛΑΓΗ», 
«ΔΙΑΓΡΑΦΗ», «ΕΚΤΥΠΩΣΗ», «ΒΟΗΘΕΙΑ»), καθώς και το μεγάλο πλήκτρο οθόνης 
«Δημιουργία καταλόγου Υπηρεσιών» που μας βοηθά να φτιάξουμε κατάλογο με όλα ή 
όποια στοιχεία θέλουμε από τις Υπηρεσίες που έχουμε καταχωρίσει. 
 

 
 
 
 
Το κόκκινο μήνυμα «Εγγραφή 1 / 4»  μας δείχνει με το πρώτο νούμερο (1) σε ποια 
εγγραφή βρισκόμαστε (σε ποια καρτέλα είμαστε ή ποια είναι η τρέχουσα καρτέλα 
Υπηρεσιών που εργαζόμαστε) και με το δεύτερο νούμερο (4) πόσες είναι συνολικά οι 
καρτέλες των Υπηρεσιών που περιέχονται στο ηλεκτρονικό αρχείο (μπορούμε να το 
μεταφράσουμε σαν είμαστε στην καρτέλα ή εγγραφή 1 από 4). 
 

Πλήκτρα πλοήγησης σε οθόνη Στοιχείων Υπηρεσιών 
 
Τα πλήκτρα πλοήγησης είναι απλά στη λειτουργία τους: 
 
 Με το πλήκτρο «ΑΡΧΗ» μεταφερόμαστε στην πρώτη εγγραφή του αρχείου 

Υπηρεσιών 
 
 Με το πλήκτρο «ΤΕΛΟΣ» μεταφερόμαστε στην τελευταία εγγραφή του αρχείου 

Υπηρεσιών 
 
 Με το πλήκτρο «+5 ΕΓΓΡ» μεταφερόμαστε πέντε καρτέλες μπροστά από αυτή που 

είμαστε (την τρέχουσα), εφόσον αυτό είναι δυνατόν (υπάρχουν πέντε καρτέλες 
μετά από εκεί που είμαστε) 
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 Με το πλήκτρο «-5 ΕΓΓΡ» μεταφερόμαστε πέντε καρτέλες πίσω από αυτή που 

είμαστε (την τρέχουσα), εφόσον αυτό είναι δυνατόν (υπάρχουν πέντε καρτέλες 
πίσω από εκεί που είμαστε) 

 
 Με το πλήκτρο «+1 ΕΓΓΡ» μεταφερόμαστε στην επόμενη καρτέλα μπροστά από 

αυτή που είμαστε (την τρέχουσα), εφόσον αυτό είναι δυνατόν (υπάρχει επόμενη 
καρτέλα μετά από εκεί που είμαστε) 

 
 Με το πλήκτρο «-1 ΕΓΓΡ» μεταφερόμαστε στην προηγούμενη καρτέλα πίσω από 

αυτή που είμαστε (την τρέχουσα), εφόσον αυτό είναι δυνατόν (υπάρχει μία καρτέλα 
πριν  από εκεί που είμαστε) 

 
 
 

Πλήκτρα χειρισμού εγγραφών σε οθόνη Στοιχείων Υπηρεσιών 
 
Ας δούμε τώρα τα «Πλήκτρα Χειρισμού Εγγραφών». 
 

Πλήκτρο οθόνης «ΝΕΑ ΕΓΓΡΑΦΗ» 
 
Το πλήκτρο «ΝΕΑ ΕΓΓΡΑΦΗ» μας οδηγεί στην προσθήκη νέας καρτέλας Υπηρεσίας. Με 
το πάτημά του εμφανίζεται μια λευκή καρτέλα (άδεια καρτέλα) και μπορούμε να 
περάσουμε στοιχεία στα πεδία τις καρτέλας κάνοντας κλίκ σε όποια πεδία θέλουμε και 
πληκτρολογώντας την πληροφορία που αντιστοιχεί. Υποχρεωτικά πρέπει να 
συμπληρωθούν ο κωδικός και ο τίτλος της Υπηρεσίας για να μπορούμε να 
καταχωρήσουμε μια νέα καρτέλα Υπηρεσίας.  

 
Αν πατήσουμε το πλήκτρο «ΝΕΑ ΕΓΓΡΑΦΗ» και μετά το δεν θέλουμε να περάσουμε μια 
νέα καρτέλα, συμπληρώνοντας οτιδήποτε στο πεδίο «Κωδικός Υπηρεσίας» και στο πεδίο 
«Τίτλος Υπηρεσίας» πατάμε το πλήκτρο «καταχώρηση» και μετά πατάμε το πλήκτρο 
«Άκυρο», οπότε και δεν καταχωρούνται τα στοιχεία που περάσαμε. 
 
Αν πάλι περάσαμε τα στοιχεία μας και θέλουμε να καταχωρηθούν στο ηλεκτρονικό αρχείο, 
πατάμε (αριστερό κλικ) στο πλήκτρο οθόνης «ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ» και μετά στο πλαίσιο 
διαλόγου που εμφανίζεται πατάμε το πλήκτρο «ΟΚ».  
 

Πλήκτρο οθόνης «ΑΛΛΑΓΗ» 
 
Το πλήκτρο οθόνης «ΑΛΛΑΓΗ» μας βοηθά να κάνουμε αλλαγή στοιχείων που άλλαξαν ή 
περάστηκαν λανθασμένα ή και να συμπληρώσουμε στοιχεία σε μια καρτέλα Υπηρεσίας που 
αρχικά είχαν μείνει αδειανά γιατί δεν είχαμε την πληροφορία. 
 
Πατώντας το (αριστερό κλικ σε αυτό) μεταφερόμαστε σε κατάσταση διόρθωσης της 
εγγραφής/καρτέλας που εκείνη τη στιγμή έχουμε μπροστά μας. Δηλαδή αν θέλουμε να 
διορθώσουμε την 7η καρτέλλα Υπηρεσιών, θα πατήσουμε το πλήκτρο πλοήγησης «+5 ΕΓΓΡ» 
μια φορά και το πλήκτρο πλοήγησης ¨+1 ΕΓΓΡ» όσες φορές χρεαστεί, μέχρι να εμφανιστεί 
μπροστά μας η Υπηρεσία που θέλουμε.Τότε πατώντας το Πλήκτρο «ΑΛΛΑΓΗ» μπορούμε να 
αλλάξουμε/συμπληρώσουμε τα στοιχεία της Υπηρεσίας και να τα καταχωρήσουμε πατώντας 
κατόπιν το πλήκτρο «Καταχώρηση» και απαντώντας «ΟΚ» στην ερώτηση που κάνει το 
πρόγραμμα για το αν θα καταχωρήση τα στοιχεία. Πατώντας το Cancel (Ακύρωση» τα 
στοιχεία που αλλάξαμε χάνονται και η καρτέλλα παραμένει στην αρχική της μορφή. 
 
 



Σελίδα 19 από 87 

Πρόγραμμα Διαχείρισης Προσωπικού ASP  
© Θωμαϊδης Παναγιώτης 2003-2010 

 
Πλήκτρο οθόνης «** ΔΙΑΓΡΑΦΗ **» 

 
Με το πλήκτρο αυτό διαγράφουμε οριστικά από το αρχείο μας την τρέχουσα 
καρτέλα/εγγραφή που βλέπουμε στην οθόνη μας. Έτσι αφού με τα πλήκτρα πλοήγησης 
οδηγηθούμε στην καρτέλα Υπηρεσίας που θέλουμε, μπορούμε να την διαγράψουμε. 
Επειδή ακριβώς η διαγραφή είναι οριστική, το πρόγραμμα εμφανίζει πλαίσιο διαλόγου και 
ζητά την επιβεβαίωση της οριστικής διαγραφής.  
 

 
 
Αν πατήσουμε το «ΟΚ» η καρτέλα σβήνεται από το αρχείο, αλλιώς πατώντας το «Ακυρο», 
ακυρώνουμε τη διαδικασία διαγραφής. 
 
 

Πλήκτρο οθόνης «ΕΚΤΥΠΩΣΗ» 
 
Το πλήκτρο οθόνης «ΕΚΤΥΠΩΣΗ» ανοίγει ένα πλαίσιο διαλόγου στην οθόνη μας για να 
διαλέξουμε τον εκτυπωτή με τον οποίο θα γίνει η εκτύπωση (κάνετε κλίκ στο βελάκι με τη 
μύτη προς τα κάτω δίπλα στο όνομα του εκτυπωτή για να ανοίξετε την κυλιόμενη λίστα 
εκτυπωτώνκαι διαλέξτε αυτό που θέλετε κάνοντας κλίκ σε αυτόν), καθώς και άλλες 
παραμέτρους της εκτύπωσης (αντίγραφα, ποιότητα εκτύπωσης κλπ – πατείστε στο 
πλήκτρο «ιδιότητες»).  
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Τέλος πατώντας το πλήκτρο ΟΚ κάνει εκτύπωση σε αυτόν της καρτέλας Υπηρεσίας που 
έχουμε στην οθόνη μας. Αν θέλουμε μαζικό κατάλογο μπορούμε να εκτυπώσουμε έναν 
τέτοιο με τη βοήθεια του πλήκτρου οθόνης «Δημιουργία Καταλόγου Υπηρεσιών» 
 
 
 

Γρήγορη Αναζήτηση Υπηρεσίας 
 
Στο πάνω μέρος της οθόνης μας υπάρχει ένα πλαίσιο με τίτλο «Γρήγορη Αναζήτηση 
Υπηρεσίας». Το πλαίσιο αυτό μας παρέχει τη δυνατότητα να πάμε κατευθείαν σε μία 
Υπηρεσία γράφοντας τον κωδικό της ή τμήμα του κωδικού της και εναλλακτικά τον τίτλο 
της ή τμήμα του τίτλου της. Αυτό είναι πολύ χρήσιμο όταν έχουμε πολλές Υπηρεσίες γιατί 
αντί να χρησιμοποιούμε τα πλήκτρα πλοήγησης κάνοντας πολλά κλίκ και χωρίς να 
ξέρουμε ποια εγγραφή είναι η Υπηρεσία που θέλουμε, πάμε κατευθείαν στην εγγραφή 
(καρτέλα) της Υπηρεσίας που μας ενδιαφέρει. Πώς λειτουργεί; 
 
1. Πρώτα γράφουμε στο λευκό πλαίσιο του κωδικού τον κωδικό της Υπηρεσίας του (όλο 

ή τμήμα του) – εναλλακτικά μπορούμε να γράψουμε τον τίτλο της Υπηρεσίας (όλο ή 
τμήμα του). 

2.  Πατώντας τότε το πλήκτρο οθόνης «Αναζήτηση», ο υπολογιστής αναζητεί στο αρχείο 
την Υπηρεσία που ψάχνουμε και σχηματίζει μια λίστα με όλες τις Υπηρεσίες που έχουν 
αυτό τον κωδικό και την τοποθετεί στο πλαίσιο κυλιόμενης λίστας εκεί που λέει 
«ΕΠΙΛΟΓΗ».  

3. Κάνοντας αριστερό κλικ στο βελάκι στην δεξιά άκρη του πλαισίου ανοίγει η λίστα και 
διαλέγουμε ποια Υπηρεσία θέλουμε κάνοντας αριστερό κλίκ πάνω της. 

4. Τέλος πατάμε το πλήκτρο οθόνης «Εμφάνιση» και τότε εμφανίζεται κατευθείαν η 
καρτέλα της Υπηρεσίας που διαλέξαμε. 

 
Δείτε την παρακάτω εικόνα για να καταλάβετε: 
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ΠΡΟΣΟΧΗ: καλό θα είναι αν ξεκινήσετε μια αναζήτηση και το μετανοιώσετε να 
ολοκληρώσετε την αναζήτηση και να μεταβείτε σε μία καρτέλα υπηρεσίας πατώντας το 
πλήκτρο εμφάνιση, γιατί αλλιώς υπάρχει πιθανότητα το πρόγραμμα να λειτουργήσει 
προβληματικά ως προς την εμφάνιση των καρτελών. Εξάλλου το πρόγραμμα έχει 
«σβήσει» (αδρανοποιήσει) τα πλήκτρα χειρισμού και πλοήγησης εγγραφών περιμένοντας 
να ολοκληρώσετε την αναζήτηση. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Το «ή» ανάμεσα στον κωδικό και τον τίτλο Υπηρεσίας μας προτρέπει να 
συμπληρώσουμε ένα από αυτά (το ένα ή το άλλο). Αν βάλουμε τιμή και στα δύο πλαίσια, 
πχ βάλουμε 1 και στον κωδικό της Υπηρεσίας και στον Τίτλο αυτό λειτουργεί αθροιστικά, 
δηλ θα γίνει αναζήτηση για Υπηρεσίες που ο κωδικός τους αρχίζει από 1 και η επωνυμία 
τους αρχίζει από 1. 
 
 

Πλήκτρο οθόνης  «Δημιουργία καταλόγου Υπηρεσιών» 
 
 
Πατώντας το πλήκτρο αυτό οδηγούμαστε σε μια νέα οθόνη «Κατάλογος Υπηρεσιών», 
όπου το πρόγραμμα περιμένει να του πούμε ποια στοιχεία θέλουμε να εμφανίζονται στον 
κατάλογο κάνοντας κλίκ πάνω στο όνομά τους ή στο λευκό κουτάκι δίπλα. Αν θέλουμε να 
περιέχονται όλα, τότε πατάμε το πλήκτρο οθόνης «Επιλογή Όλων» που βρίσκεται από 
πάνω από τα ονόματα των πεδίων, οπότε και επιλέγονται όλα. Αν το ξαναπατήσουμε από-
επιλέγονται όλα (απαλοιφή επιλογής).  
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Αν θέλουμε να γυρίσουμε πίσω απλώς κλείνουμε το παράθυρο από το πλήκτρο 
κλεισίματος Χ πάνω δεξιά, αλλιώς αφού καταλήγουμε ποια στοιχεία θέλουμε πατάμε 
(αριστερό κλίκ) στο πλήκτρο «Δημιουργία Καταλόγου». Τότε εμφανίζεται μια οθόνη με τον 
κατάλογό μας σε παράθυρο μέσα στην οθόνη. Μπορούμε να μετακινούμαστε πάνω κάτω, 
δεξιά αριστερά μέσα στο παράθυρο από τις μπάρες κύλισης δεξιά και κάτω του 
παραθύρου. Φυσικά οι μπάρες κύλησης εμφανίζονται αυτόματα, οπότε αν τα δεδομένα 
σας χωράνε σε ένα παράθυρο δεν θα βλέπετε καμία. Στην παρακάτω εικόνα εμφανίζεται 
μόνο η οριζόντια μπάρα κύλισης αφού τα δεδομένα μας «υπερχειλίζουν» στον οριζόντιο 
άξονα. 
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Με το πλήκτρο οθόνης «Εκτύπωση» εμφανίζεται πλαίσιο διαλόγου για να ορίσουμε τον 
εκτυπωτή που θα τυπώσουμε και άλλες παραμέτρους και αν πατήσουμε το πλήκτρο ΟΚ 
το πρόγραμμα εκτυπώνει τον κατάλογο, διπλώνοντας τη γραμμή από κάτω όπου δεν του 
φτάνει ο χώρος. 
 
Αν πάλι θέλουμε να ταξινομήσουμε τις Υπηρεσίες με κάποιο κριτήριο ή να πάμε σε πιο 
εξεζητημένη εκτύπωση, πατώντας το πλήκτρο μεταφοράς στο EXCEL, το πρόγραμμα 
μεταφέρει τον κατάλογο μας στο εν λόγω πρόγραμμα, σχηματίζοντας κουτάκια και 
μορφοποιώντας κάθε κελί ανάλογα με τα δεδομένα που περιέχει !! Αν δεν έχετε το EXCEL 
εγκατεστημένο φυσικά μην πατάτε το πλήκτρο αυτό. Αν κολλήσει η διαδικασία λόγω 
κάποιου σφάλματος (πράγμα σπάνιο) απλά ανοίξτε το πρόγραμμα του EXCEL κλείστε 
χειροκίνητα το βιβλίο εργασίας που πήγε να δημιουργήσει το πρόγραμμα και 
προσπαθήστε ξανά. (το πρόγραμμα κάνει κάποιους ελέγχους για να αποτρέψει το λάθος 
αλλά ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται) 
 
Πρώτα εμφανίζει και το παρακάτω μήνυμα για τους ανυπόμονους: 
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Πατώντας το ΟΚ και αφού ολοκληρωθεί η μεταφορά, πρέπει να βλέπετε κάτι σαν αυτό: 
 

 
 
 
Αν δεν θέλετε το EXCEL και θέλετε να πετάξετε τον κατάλογο χωρίς να τον φυλάξετε σε 
αρχείο προτείνουμε κλείστε το πρόγραμμα του EXCEL και όχι το βιβλίο εργασίας και πείτε 
στο ερώτημα που ζητά αν θα το φυλάξετε «ΟΧΙ». Αλλιώς επιλέξτε «Αρχείο» και 
«Αποθήκευση ως…» και φυλάξτε τον κατάλογο στο δίσκο σας. 

Πλήκτρο οθόνης «Αρχείο Καρτελών Εκπαιδευτικών/Υπαλλήλων» 
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Πατώντας το πλήκτρο «Αρχείο Καρτελών Εκπαιδευτικών/Υπαλλήλων»  μεταφερόμαστε σε 
μια νέα οθόνη με επιλογές που αφορούν τη διαχείριση των καρτελών των 
Εκπαιδευτικών/Υπαλλήλων. 
 

 
 
 
Κάνοντας αριστερό κλίκ με το ποντίκι σε κάποια από αυτές εκτελούμε την αντίστοιχη 
εργασία. Αν έχετε κάποια απορία αφήνοντας ακίνητο το δείκτη του ποντικιού σε κάποια 
από αυτές, μας δίνεται μια μικρή υπόδειξη. Ας δούμε μία-μία τις επιλογές. 
 

Πλήκτρο οθόνης «Διαχείριση Καρτελών Εκπ/κών/Υπαλλήλων» 
 
Με αυτή την επιλογή οδηγούμαστε στο αρχείο με τις καρτέλες των υπαλλήλων. Αν είναι η 
πρώτη φορά που χρησιμοποιούμε το πρόγραμμα το πρόγραμμα μας ειδοποιεί με το 
μήνυμα: 
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και αφού πατήσουμε το πλήκτρο «ΟΚ» μας δίνει το μήνυμα 
 

 
 
 
 
Αν πατήσουμε ΟΚ δημιουργείται ένα άδειο αρχείο, έτοιμο να δεχθεί νέες καρτέλες 
(εγγραφές). Πατώντας το Cancel (άκυρο) δεν δημιουργείται αυτή τη στιγμή αλλά μπορούμε 
να το δημιουργήσουμε αργότερα, αφού κλείσουμε το παράθυρο αυτό με το πλήκτρο 
κλεισίματος (χ) πάνω δεξιά και ξανακάνουμε κλίκ στην επιλογή (κουμπί οθόνης) 
«Διαχείριση αρχείου Εκπ/κών Υπαλλήλων». 
 
Αν πατήσουμε το ΟΚ δημιουργείται ένα κενό αρχείο έτοιμο να δεχθεί καρτέλες και 
οδηγούμαστε στην οθόνη που είναι ενεργό το κουμπί  «Νέα εγγραφή» 
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Αν υπάρχει ήδη αρχείο με καρτέλες μέσα σε αυτό, τότε το πρόγραμμα ανοίγει το αρχείο 
και ανασύρει και εμφανίζει την 1η καρτέλα και την εμφανίζει: 

 
 
 
Παρατηρούμε ότι η οθόνη μας αποτελείται από τρία κομμάτια, το κομμάτι της γρήγορης 
αναζήτησης ενός υπαλλήλου στο πάνω μέρος της οθόνης και το κομμάτι με την προβολή 
των στοιχείων στη «μέση» της οθόνης με 5 υπο-καρτέλες (ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ,ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ, ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΩΡΟΜ. 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ και ΑΔΕΙΕΣ) και τέλος από το κομμάτι των πλήκτρων πλοήγησης και τα 
πλήκτρα χειρισμού εγγραφών στο κάτω μέρος της οθόνης. 
 
Με αυτά έχουμε πλήρη έλεγχο στις καρτέλες μας, από το να βρούμε έναν υπάλληλο 
ξέροντας τον κωδικό του ή το επώνυμό του ή τμήμα του, μέχρι προσθήκη νέων καρτελών, 
διαγραφή, αλλαγή, κατάχώρηση πληροφοριών και πολλά άλλα που θα τα δούμε 
αναλυτικά. 
 
 

Πλήκτρα πλοήγησης σε οθόνη  «Ατομικά Στοιχεία Υπαλλήλων» 
 
Τα πλήκτρα πλοήγησης είναι απλά στη λειτουργία τους: 
 
 Με το πλήκτρο «ΑΡΧΗ» μεταφερόμαστε στην πρώτη εγγραφή του αρχείου 

Υπαλλήλων 
 
 Με το πλήκτρο «ΤΕΛΟΣ» μεταφερόμαστε στην τελευταία εγγραφή του αρχείου 

Υπαλλήλων 
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 Με το πλήκτρο «+10 ΕΓ» μεταφερόμαστε δέκα καρτέλες μπροστά από αυτή που 
είμαστε (την τρέχουσα), εφόσον αυτό είναι δυνατόν (υπάρχουν πέντε καρτέλες 
μετά από εκεί που είμαστε) 

 
 Με το πλήκτρο «-10 ΕΓ» μεταφερόμαστε πέντε καρτέλες πίσω από αυτή που 

είμαστε (την τρέχουσα), εφόσον αυτό είναι δυνατόν (υπάρχουν πέντε καρτέλες 
πίσω από εκεί που είμαστε) 

 
  Με το πλήκτρο «+1 ΕΓ» μεταφερόμαστε στην επόμενη καρτέλα μπροστά από 

αυτή που είμαστε (την τρέχουσα), εφόσον αυτό είναι δυνατόν (υπάρχει επόμενη 
καρτέλα μετά από εκεί που είμαστε) 

 
 Με το πλήκτρο «-1 ΕΓ» μεταφερόμαστε στην προηγούμενη καρτέλα πίσω από 

αυτή που είμαστε (την τρέχουσα), εφόσον αυτό είναι δυνατόν (υπάρχει μία καρτέλα 
πριν  από εκεί που είμαστε) 

 
 

Πλήκτρο οθόνης «ΝΕΑ ΕΓΓΡΑΦΗ» 
 
Το πλήκτρο «ΝΕΑ ΕΓΓΡΑΦΗ» μας οδηγεί στην προσθήκη νέας καρτέλας ενός 
Υπαλλήλου. Με το πάτημά του εμφανίζεται μια λευκή καρτέλα (άδεια καρτέλα) και 
μπορούμε να περάσουμε στοιχεία στα πεδία τις καρτέλας κάνοντας κλίκ σε όποια πεδία 
θέλουμε και πληκτρολογώντας την πληροφορία που αντιστοιχεί. 
 
 Υποχρεωτικά πρέπει να συμπληρωθούν το σχολικό έτος (προτείνεται αυτόματα από το 
σύστημα) , ο Α.Μ. Υπαλλήλου (6 θέσεις), το επώνυμο, το όνομα και το πατρώνυμο του 
υπαλλήλου (εμφανίζονται και με κόκκινα γράμματα). ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα στοιχεία αυτά δεν 
επιτρέπεται να είναι κενά, αν κάνετε κλίκ σε κάποιο από αυτά ο υπολογιστής δεν σας 
αφήνει να φύγετε από το πλαίσιο αν δεν συμπληρώσετε κάτι. Αν κατά λάθος μπείτε σε 
αυτά και δεν θέλετε να φυλάξετε την καρτέλα, γράψτε κάτι τυχαίο σε αυτά και μετά κατά 
την καταχώρηση πατάμε Άκυρο ώστε να μην αποθηκευθούν τα στοιχεία (δείτε και επόμενη 
παράγραφο).  

 
Αν πατήσουμε το πλήκτρο «ΝΕΑ ΕΓΓΡΑΦΗ» και μετά το δεν θέλουμε να περάσουμε μια 
νέα καρτέλα, συμπληρώνοντας οτιδήποτε στο πεδίο «ΑΜ Υπαλλήλου» και στα πεδία 
«Επώνυμο», «Ονομα» και «Πατρώνυμο» πατάμε το πλήκτρο «καταχώρηση» και μετά 
πατάμε το πλήκτρο «Άκυρο», οπότε και δεν καταχωρούνται τα στοιχεία που περάσαμε. 
 
Αν πάλι περάσαμε τα στοιχεία μας και θέλουμε να καταχωρηθούν στο ηλεκτρονικό αρχείο, 
πατάμε (αριστερό κλικ) στο πλήκτρο οθόνης «ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ» και μετά στο πλαίσιο 
διαλόγου που εμφανίζεται πατάμε το πλήκτρο «ΟΚ». 
 
Να σημειώσετε πώς μπορούμε (αφού επιλέξουμε σύροντας το ποντίκι πατημένο στα 
περιεχόμενα του πεδίου) να αντιγράψουμε πληροφορίες από ένα πεδίο σε άλλο  (πχ όπου 
είναι ίδιες ημερομηνίες)  του προγράμματος (δουλεύουν και τα πλήκτρα συντόμευσης Ctrl 
+ C για αντιγραφή και Ctrl + V για επικόλληση). 
 
Παρακάτω θα δούμε δούμε μία-μία τις καρτέλες «Υπηρεσιακά Στοιχεία», «Προσωπικά 
Στοιχεία», «Αποφάσεις Διάθεσης», « Ημερολόγιο Ωρομ Εκπ/κού»,  «Αδειες» αναλυτικά 
σχολιάζοντας τι πρέπει να προσέχουμε όταν περνάμε στοιχεία σε αυτές κα δίνοντας 
περισσότερες πληροφορίες. 
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Πλήκτρο οθόνης «ΑΛΛΑΓΗ» 
 
Με αυτό το πλήκτρο και ενώ έχουμε εμφανίζει στην οθόνη μας κάποια καρτέλα μπορούμε 
να κάνουμε αλλαγές/τροποποιήσεις σε κάποιο από τα α στοιχεία που αφορούν τον 
Υπάλληλο σε όποια καρτέλλα και αν βρίσκονται. 
 
Έτσι πατάμε με το ποντίκι το πλήκτρο οθόνης «ΑΛΛΑΓΗ», μετά κάνουμε κλίκ στο πεδίο 
που μας ενδιαφέρει να αλλάξουμε την τιμή του και σβήνουμε ότι υπάρχει εκεί και 
γράφουμε τη νέα τιμή. Μπορούμε να αλλάξουμε όχι μόνο ένα πεδίο (πληροφορία) αλλά 
πολλές μεταβαίνοντας σε όποια καρτέλα (πχ Υπηρεσιακά, Προσωπικά στοιχεία κλπ). 
Αφού τελειώσουμε τις αλλαγές πατάμε το πλήκτρο οθόνης «ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ» και το 
πρόγραμμα μας ρωτά για επιβεβαίωση αν θέλουμε να φυλάξουμε τις αλλαγές. Πατώντας 
«ΟΚ» τα νέα στοιχεία καταγράφονται στο αρχείο αλλιώς πατώντας το κουμπί «CANCEL 
(ακύρωση») οι αλλαγές που κάναμε χάνονται και η καρτέλα του Υπαλλήλου παραμένει 
όπως ήταν πριν την αλλάξουμε. 
 
 

Πλήκτρο οθόνης «** ΔΙΑΓΡΑΦΗ**» 
 
 
Με το πλήκτρο αυτό διαγράφουμε οριστικά από το αρχείο μας την τρέχουσα 
καρτέλα/εγγραφή που βλέπουμε στην οθόνη μας. Έτσι αφού με τα πλήκτρα πλοήγησης 
οδηγηθούμε στην καρτέλα του Υπαλλήλου που θέλουμε, μπορούμε να την διαγράψουμε. 
Επειδή ακριβώς η διαγραφή είναι οριστική, το πρόγραμμα εμφανίζει πλαίσιο διαλόγου και 
ζητά την επιβεβαίωση της οριστικής διαγραφής.  
 

 
 
Αν πατήσουμε το «ΟΚ» η καρτέλα σβήνεται από το αρχείο, αλλιώς πατώντας το «Ακυρο», 
ακυρώνουμε τη διαδικασία διαγραφής. 
 
 

Πλήκτρο οθόνης «ΕΚΤΥΠΩΣΗ» 
 
Το πλήκτρο οθόνης «ΕΚΤΥΠΩΣΗ» ανοίγει πρώτα ένα πλαίσο διαλόγου για να επιλέξουμε 
τι θα τυπώσουμε από τα διαθέσιμα στοιχεία του Υπαλληλου. (Επιλέγουμε τι θέλουμε 
κάνοντας κλίκ στο αντίστοιχο λευκό πλαίσιο ή πρόταση και μετά κάνουμε κλίκ στο πλήκτρο 
οθόνης ¨Εκτύπωση» 
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Κατόπιν ένα πλαίσιο διαλόγου στην οθόνη μας για να διαλέξουμε τον εκτυπωτή με τον 
οποίο θα γίνει η εκτύπωση (κάνετε κλίκ στο βελάκι με τη μύτη προς τα κάτω δίπλα στο 
όνομα του εκτυπωτή για να ανοίξετε την κυλιόμενη λίστα εκτυπωτώνκαι διαλέξτε αυτό που 
θέλετε κάνοντας κλίκ σε αυτόν), καθώς και άλλες παραμέτρους της εκτύπωσης 
(αντίγραφα, ποιότητα εκτύπωσης κλπ – πατείστε στο πλήκτρο «ιδιότητες»).  
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Τέλος πατώντας το πλήκτρο ΟΚ κάνει εκτύπωση σε αυτόν της καρτέλας Υπαλλήλου που 
έχουμε στην οθόνη μας.  
 
 

Γρήγορη Αναζήτηση Υπαλλήλου 
 
Στο πάνω μέρος της οθόνης μας υπάρχει ένα πλαίσιο με τίτλο «Γρήγορη Αναζήτηση 
Υπαλλήλου». Το πλαίσιο αυτό μας παρέχει τη δυνατότητα να πάμε κατευθείαν σε μία 
καρτέλα Υπαλλήλου γράφοντας τον κωδικό του ή τμήμα του κωδικού του και εναλλακτικά 
το επώνυμο ή τμήμα του επωνύμου του. Αυτό είναι πολύ χρήσιμο όταν έχουμε πολλούς 
Υπαλλήλους γιατί αντί να χρησιμοποιούμε τα πλήκτρα πλοήγησης κάνοντας πολλά κλίκ 
και χωρίς να ξέρουμε ποια εγγραφή είναι ο Υπάλληλος που θέλουμε, πάμε κατευθείαν 
στην εγγραφή (καρτέλα) του Υπαλληλου που μας ενδιαφέρει. Πώς λειτουργεί; 
 
5. Πρώτα γράφουμε στο λευκό πλαίσιο του κωδικού το επώνυμο του Υπαλλήλου  (όλο ή 

τμήμα του) – εναλλακτικά μπορούμε να γράψουμε τον κωδικό του Υπαλληλου (όλο ή 
τμήμα του). 

6.  Πατώντας τότε το πλήκτρο οθόνης «Αναζήτηση», ο υπολογιστής αναζητεί στο αρχείο 
τον Υπάλληλο που ψάχνουμε και σχηματίζει μια λίστα με όλους τους Υπαλλήλους που 
έχουν αυτό το επώνυμο ή τον κωδικό και τους τοποθετεί στο πλαίσιο κυλιόμενης 
λίστας εκεί που λέει «ΕΠΙΛΟΓΗ».  

7. Κάνοντας αριστερό κλικ στο βελάκι στην δεξιά άκρη του πλαισίου ανοίγει η λίστα και 
διαλέγουμε ποίο Υπάλληλο θέλουμε κάνοντας αριστερό κλίκ πάνω του. 

8. Τέλος πατάμε το πλήκτρο οθόνης «Εμφάνιση» και τότε εμφανίζεται κατευθείαν η 
καρτέλα του Υπαλλήλου που διαλέξαμε. 

 
Δείτε την παρακάτω εικόνα για να καταλάβετε, όπου έχουμε αναζητήσει τους υπαλλήλους 
που το επώνυμό τους αρχίζει από Κ: 
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Διαλέγοντας (κάνοντας κλίκ) σε έναν από αυτούς και πατώντας με το ποντίκι το πλήκτρο 
οθόνης «Εμφάνιση» πάμε κατευθείαν στην καρτέλα αυτού που έχουμε διαλέξει.  
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: καλό θα είναι αν ξεκινήσετε μια αναζήτηση και το μετανοήσετε να 
ολοκληρώσετε την αναζήτηση και να μεταβείτε σε μία καρτέλα υπαλλήλου πατώντας το 
πλήκτρο εμφάνιση, γιατί αλλιώς υπάρχει πιθανότητα το πρόγραμμα να λειτουργήσει 
προβληματικά ως προς την εμφάνιση των καρτελών. Εξάλλου το πρόγραμμα έχει 
«σβήσει» (αδρανοποιήσει) τα πλήκτρα χειρισμού και πλοήγησης εγγραφών περιμένοντας 
να ολοκληρώσετε την αναζήτηση.  
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Το «ή» ανάμεσα στον κωδικό και τον Επώνυμο του Υπαλλήλου μας 
προτρέπει να συμπληρώσουμε ένα από αυτά (το ένα ή το άλλο). Αν βάλουμε τιμή και στα 
δύο πλαίσια, πχ βάλουμε 1 και στον κωδικό του Υπαλλήλου  και Α στο Επώνυμο αυτό 
λειτουργεί αθροιστικά, δηλ θα γίνει αναζήτηση για Υπάλληλο που ο κωδικό τους αρχίζει 
από 1 και το επώνυμό τους  αρχίζει από Α. 
 
 

Καρτέλα «ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ» 
 

Σε αυτή την καρτέλα περνάμε τα Υπηρεσιακά στοιχεία του Υπαλλήλου. Σημαντικό: Αν 
αφήσετε το δείκτη του ποντικιού πάνω από ένα λευκό πλαίσιο σε κάποιο στοιχείο που 
περνάμε, τότε εμφανίζεται ένα σύντομο μήνυμα με χρήσιμες πληροφορίες. Αν δεν 
προλάβετε να διαβάσετε το μήνυμα μετακινήστε το δείκτη του ποντικιού εκτός και μετά 
εντός του λευκού πλαισίου πάλι. 
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Καλό θα είναι πριν ξεκινήσουμε να περνάμε έναν Υπάλληλο να έχουμε περάσει πρώτα 
Όλες τις Υπηρεσίες με τους κωδικούς και τα στοιχεία τους στο προηγούμενο μενού, από 
το Πλήκτρο «Αρχείο-Διαχείριση Καρτελών Υπηρεσιών» 
 
Για να έχουμε σωστή εικόνα του Υπαλλήλου, πρέπει να συμπληρώσουμε τουλάχιστον τα 
Μισθοδοτική κατηγορία, κλάδο,(η ειδικότητα εφόσον είναι κάποια του ΥΠΕΠΘ 
συμπληρώνεται αυτόματα), εισαγωγικό-καταληκτικό ΜΚ, ΦΕΚ, Ανάληψη και αφετηρία, 
Σχέση Εργασίας (Μον, ΙΔΟΧ, Ωρομ), Αφετηρία για βαθμό και Υποχρ, ωράριο, (Εκπ/κός)-
Επίδομα Εξωδιδακτικής και αν είναι αναπληρωτής (ΙΔΟΧ) ή Ωρομίσθιος τα πεδία Ειδική 
Μισθοδοσία, Ειδική Μισθοδοσία Από, Ειδική Μισθοδοσία Εως. Φυσικά και απαραίτητο 
είναι να συμπληρώσουμε τις Υπηρεσίες Εργασίας, Οργανική και Πληρωμής, τις ώρες 
εργασίας και στη καρτέλα «ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ» το φύλλο του Υπαλλήλου. 
 
 

 
 
 
Ας δούμε τα πεδία αναλυτικά: 
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ΣΧ. ΕΤΟΣ:  ΤΡΕΧΟΝ ΣΧ. ΕΤΟΣ: ΠΧ. 0203 - Υποχρεωτικό να συμπληρωθεί 
ΤΕΤΡΑΨΗΦΙΟ. Το πρόγραμμα προτείνει αυτόματα το τρέχων.  
 
Α.Μ. ΥΠΑΛ.:  ΑΜ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΥΠΕΠΘ - Υποχρεωτικό να συμπληρωθεί max 6 χαρ 
ή ψηφία. Αν ο υπάλληλος είναι αναπληρωτής ή ωρομίσθιος τότε ο κωδικός είναι 
προσωρινός. Προτείνουμε για αναπληρωτές να δίνετε τη μορφή Α σχ έτος και α/α , πχ 
Α50601 και για τους ωρομίσθιους Ω50601 
 
ΕΠΩΝΥΜΟ:  ΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ - Υποχρεωτικό να συμπληρωθεί max 25 
χαρακτήρες. Αν μεταφερθείτε σε αυτό το πεδίο το πρόγραμμα δεν σας αφήνει να φύγετε 
αν δεν συμπληρώσετε κάτι. 
 
ΟΝΟΜΑ:  ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ- Υποχρεωτικό να συμπληρωθεί max 20 
χαρακτήρες. - Υποχρεωτικό να συμπληρωθεί max 25 χαρακτήρες. Αν μεταφερθείτε σε 
αυτό το πεδίο το πρόγραμμα δεν σας αφήνει να φύγετε αν δεν συμπληρώσετε κάτι. 
 
 
ΠΑΤΡ.: ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ- Υποχρεωτικό να συμπληρωθεί max 12 
χαρακτήρες - Υποχρεωτικό να συμπληρωθεί max 25 χαρακτήρες. Αν μεταφερθείτε σε 
αυτό το πεδίο το πρόγραμμα δεν σας αφήνει να φύγετε αν δεν συμπληρώσετε κάτι. 
 
====================================================================
========= 
 
ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Για Εκπαιδευτικούς:ΠΕ4 =4, ΠΕ5 = 5, ΠΕ6 = 6 Ετη 
Σπουδών ΤΕ1 = ΤΕ, ΔΕ1= ΔΕ Για Διοικητικούς ΥΕ, ΔΕ1, ΔΕ2, ΔΕ3 ΤΕ1 = 4, ΤΕ2 = 2 Ετη 
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Σπ., ΤΕ3 = Χωρίς Πτυχίο Για ΠΕ Ομοίως με Εκπαιδευτικούς - Σημαντικό να συμπληρωθεί 
(για όλους) 
 
ΚΛΑΔΟΣ: ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΜΕ ΚΕΝΟ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕ, ΠΧ ΠΕ 03.01 - Σημαντικό να 
συμπληρωθεί (για όλους). Αν τον συμπληρώσετε τότε πηγαίνοντας στο επόμενο πεδίο 
(ειδκότητα) αυτό συμπληρώνεται αυτόματα από το πρόγραμμα. 
 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:  ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΛΕΚΤΙΚΟ , ΠΧ . ΧΗΜΙΚΟΣ ή 
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ. Συμπληρώνεται αυτόματα από το πρόγραμμα. Αν θέλετε άλλη ειδικότητα 
μπορείτε να σβήσετε αυτό που προτείνει το πρόγραμμα και να γράψετε αυτή που θέλετε. 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΚ: Το εισαγωγικό ΜΚ του Υπαλλήλου. 
 
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟ ΜΚ: Το καταληκτικό ΜΚ του Υπάλληλου  
 
Φ.Ε.Κ. ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ:  Αριθμός και ημερομηνία του ΦΕΚ διορισμού. Για αναπληρωτές και 
ωρομισθίους βάζουμε τον αριθμό πρωτοκόλλου και την ημερομηνία της απόφασης 
πρόσληψης. – Σημαντικό να συμπληρωθεί για Μόνιμους. 
 
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Γράφουμε την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας του 
υπαλλήλου. – Σημαντικό να συμπληρωθεί για Μόνιμους. 
 
ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΥΠΑΛΛ.: Γράφουμε την ημερομηνία αφετηρίας του υπαλλήλου. – Σημαντικό 
να συμπληρωθεί για Μόνιμους. 
 
 
ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Τρείς επιτρεπτές τιμές (ΜΟΝ. Για μόνιμους, ΙΔΟΧ για αναπληρωτές, 
ΩΡΟΜ για ωρομίσθιους). Πατώντας το πρώτο γράμμα το πρόγραμμα συμπληρώνει 
αυτόματα την υπόλοιπη λέξη. 
 
ΤΡΕΧΩΝ Μ.Κ: Το τρέχων μισθολογικό κλιμάκιο του υπαλλήλου. Σημαντικό να 
συμπληρωθεί για μόνομους. 
 
ΤΡΕΧΩΝ Χ.Ε.: Το χρονοεπίδομα του υπαλλήλου. Μετά το 2002 που ενσωματώθηκε στο 
βασικό δεν συμπληρώνουμε τίποτα (με το νέο μισθολόγιο και καταργήθηκε η ύπαρξή του). 
Έτσι το αφήνουμε ασυμπλήρωτο. 
 
ΤΡΕΧΩΝ ΒΑΘΜΟΣ: Ο τρέχων βαθμός του Υπαλλήλου. Το πρόγραμμα παρακολουθεί 
τους βαθμούς των μονίμων (αν είναι σωστά συμπληρωμένοι και επίσης αν είναι σωστή η 
ημερομηνία χορήγησης νέου βαθμού). Για του διοικητικούς υπαλλήλους απλώς τους 
καταγράφει (ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΡΘΟΤΗΤΑΣ) αφού η χορήγηση των βαθμών είναι 
αρμοδιότητα του ΥΠΕΠΘ. 
 
ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΒΑΘΜΟ: Δηλώνει την αφετηρία (ημερομηνία) από την οποία ξεκινά η 
χορήγηση των βαθμών – σημαντικό να συμπληρωθεί για μόνιμους. Από αυτή την 
ημερομηνία το πρόγραμμα ελέγχει την ορθότητα των βαθμών και την ορθότητα των 
ημερομηνιών χορήγησης. 
 
ΑΦΕΤ. ΥΠΟΧΡ. ΩΡΑΡΙΟΥ: Δηλώνει την αφετηρία (ημερομηνία) από την οποία ξεκινά η 
ημερομηνία αλλαγής του υποχρεωτικού ωραρίου – σημαντικό να συμπληρωθεί για 
μόνιμους. Από αυτή την ημερομηνία το πρόγραμμα ελέγχει την ορθότητα του 
υποχρεωτικού ωραρίου . 
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ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ: Καταγράφουμε το υποχρεωτικό ωράριο του υπαλλήλου. (Αν 
θέλουμε να έχουμε σωστά στατιστικά για το που βρίσκεται ο καθένας και πόσες ώρες 
καλύπτει – πρέπει να συμπληρώσουμε το πεδίο (και για μόνιμους, αναπληρωτές και 
ωρομίσθιους). 
 
ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:  Καταγράφουμε το ωράριο εργασίας του υπαλλήλου – τις ώρες που 
πραγματικά καλύπτει στην υπηρεσία λαμβάνοντας υπόψη μειώσεις από Διευθυντική θέση 
ή άλλες αποφάσεις . (Αν θέλουμε να έχουμε σωστά στατιστικά για το που βρίσκεται ο 
καθένας και πόσες ώρες καλύπτει – πρέπει να συμπληρώσουμε το πεδίο (και για 
μόνιμους, αναπληρωτές και ωρομίσθιους). 
 
 
ΕΙΔΙΚΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ: Εδώ με έναν αριθμό καταγράφουμε το είδος της μισθοδοσίας που 
βρίσκεται ο υπάλληλος. Έτσι στον αριθμό δίνονται οι ακόλουθες ερμηνείες. 
 
'0=Κανονική Μισθοδοσία Μονίμου 
1=Αδεια Χωρίς Αποδοχές. υπέρ Δημοσίου 
2=Αδεια χωρίς Αποδοχές υπέρ ΜΤΠΥ 
 3=Αδεια με 1/2 αποδοχές υπέρ Δημοσίου 
 4= Άδεια με 1/2 'Αποδοχές. υπέρ ΜΤΠΥ 
 5=Τρίμηνες Αποδοχές (για σύνταξη) 
 6=Λήξη Μισθοδοσίας (για Αναπληρωτές/Ωρομίσθιους) 
 7=Ο υπάλληλος έχει τεθεί σε Διαθεσιμότητα 
 
ΕΙΔΙΚΗ ΜΙΣΘΟΔ. ΑΠΟ: Δηλώνει πότε ξεκινά η περίοδος μισθοδοσίας. Εφόσον ο 
υπάλληλος βρίσκεται σε κάποιο είδος μισθοδοσίας με ορισμένη χρονική διάρκεια (πχ 
άδεια, πρόσληψη ως αναπληρωτής (λήξη 30/6 του επόμενου έτους), πρόσληψη ως 
ωρομίσθιος (πότε ξεκίνησε ) κ.λ.π.  
 
ΕΙΔΙΚΗ ΜΙΣΘΟΔ. ΕΩΣ:  Δηλώνει πότε λήγει η περίοδος μισθοδοσίας. Εφόσον ο 
υπάλληλος βρίσκεται σε κάποιο είδος μισθοδοσίας με ορισμένη χρονική διάρκεια (πχ 
άδεια, λήξη ως αναπληρωτής (λήξη 30/6 του επόμενου έτους), λήξη ως ωρομίσθιος (πότε 
λύθηκε η σύμβασή του) κ.λ.π.  Εδώ δηλώνουμε και σαν ημερομηνία να λήξης την 
ημερομηνία που κάποιος ωρομίσθιος έγινε (μετατράπηκε η σύμβασή του σε αναπληρωτή) 
και του ανοίξαμε άλλη καρτέλα σαν αναπληρωτή. 
 
 
ΗΜΕΡ.ΧΟΡ.ΝΕΟΥ Μ.Κ.: Δηλώνει πότε η υπάλληλος θα πάρει επόμενο ΜΚ. Το 
πρόγραμμα ελέγχει αν είναι σωστές αυτές η ημερομηνίες και προτείνει την αλλαγή τους (με 
έλεγχο και ενημέρωση Διοικητικών Στοιχείων) – όταν τερματίσει τα ΜΚ το πρόγραμμα 
προτείνει την ημερομηνία 00/00/00.  
 
ΗΜΕΡ.ΧΟΡ.ΝΕΟΥ Χ.Ε.: Δηλώνει πότε η υπάλληλος θα πάρει επόμενο Χρονοεπίδομα. Το 
πρόγραμμα ελέγχει αν είναι σωστές αυτές η ημερομηνίες και προτείνει την αλλαγή τους (με 
έλεγχο και ενημέρωση Διοικητικών Στοιχείων) – όταν τερματίσει τα ΧΕ το πρόγραμμα 
προτείνει την ημερομηνία 00/00/00. (μετά την ενσωμάτωση του ΧΕ προτείνει για 
ημερομηνία επόμενης χορήγησης την 00/00/00) 
 
 
ΗΜΕΡ.ΧΟΡ.ΝΕΟΥ ΒΑΘΜΟΥ: Δηλώνει πότε η υπάλληλος θα πάρει τον επόμενο βαθμό. 
Το πρόγραμμα ελέγχει (για τους μόνιμους εκπαιδευτικούς και όχι τους Διοικητικούς 
Υπαλλήλους) αν είναι σωστές αυτές η ημερομηνίες και προτείνει την αλλαγή τους (με 
έλεγχο και ενημέρωση Διοικητικών Στοιχείων) – όταν τερματίσει ο βαθμός (Α) το 
πρόγραμμα προτείνει την ημερομηνία 00/00/00.  



Σελίδα 37 από 87 

Πρόγραμμα Διαχείρισης Προσωπικού ASP  
© Θωμαϊδης Παναγιώτης 2003-2010 

 
ΗΜΕΡ. ΠΡΩΤΗΣ ΑΣΦΑΛ.: Δηλώνεται πότε ο Υπάλληλος έκανε την πρώτη του ασφάλιση 
σε κάποιο φορέα, πληροφορία τύπου ημερομηνίας φυσικά. 
 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ: Αν ο υπάλληλος είναι αναπληρωτής ή ωρομίσθιος 
δηλώνουμε το ποσοστό ΙΚΑ που του αναλογεί – προσοχή με τελεία για δεκαδικό, πχ 28.06  
 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΙΚΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ: Αν ο υπάλληλος είναι αναπληρωτής ή ωρομίσθιος 
δηλώνουμε το ποσοστό ΙΚΑ που του αναλογεί – προσοχή με τελεία για δεκαδικό, πχ 16.00  
 
ΤΑΚΤΙΚΟΣ: Πληροφορία με τιμές ΝΑΙ ή ΟΧΙ που δηλώνει αν ο υπάλληλος έχει κλείσει 2 
χρόνια από το διορισμό του. (μπορεί να φανεί χρήσιμο αν υπάρχουν εγκύκλιοι που 
απαιτούν ο υπάλληλος να είναι τακτικός) – ΝΑΙ σημαίνει έχει 2 χρόνια από ημερομηνία 
ΦΕΚ, ΟΧΙ σημαίνει συμπληρώσει ότι δεν έχει 2 χρόνια από ΦΕΚ.  
 
Δ/ΝΤΗΣ (Ν/Ο):  Πληροφορία Ν για ΝΑΙ και Ο για ΟΧΙ. Δηλώνει ότι ο υπάλληλος είναι 
Διευθυντής (έχει Διευθυντική θέση). 
 
ΛΗΞΗ Δ/ΝΤΗΣ: Ημερομηνία που δείχνει πότε λήγει η θητεία του Διευθυντή (στον έλεγχο 
και ενημέρωση Διοικητικών Στοιχείων γίνεται έλεγχος για αυτό) 
 
ΕΙΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ: Πλαίσιο λίστας που περιέχει κατηγορίες Διευθυντών – τιμές από 
ΚΑΝΕΝΑ μέχρι κάποια είδη. Αν δεν βρίσκετε το είδος που θέλετε δηλώστε το γενικό 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ και στο σχόλιο (στη καρτέλα προσωπικά να γράψετε το είδος 
που θέλετε). 
 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ (Α/Μ/Δ): Πληροφορία που αναφέρεται αν ο υπάλληλος έχει 
μεταπτυχιακό τίτλο (Α σημαίνει ΑΝΕΥ (χωρίς), Μ σημαίνει μεταπτυχιακό, Δ σημαίνει ότι ο 
υπάλληλος κατέχει Διδακτορικό τίτλο). 
 
ΛΗΞΗ ΑΔ. ΜΕΤ.:  Ημερομηνία που δηλώνει πότε λήγει η άδεια του υπαλλήλου για 
σπουδές μεταπτυχιακές. (ελέγχεται από το πρόγραμμα) 
 
ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΡΟΒΛ. ΠΕΡ.: Δηλώνει ή όχι αν ο υπάλληλος εργάζεται σε προβληματική 
περιοχή, οπότε παίρνει και το αντίστοιχο επίδομα ή δηλώνει ότι δεν παίρνει το επίδομα 
λόγω κάποιας θέσης που έχει καταλάβει και το απαγορεύει. 
 
ΕΚΠ/ΚΟΣ (ΕΠ. ΕΞΩΔ): Δηλώνει αν ο υπάλληλος παίρνει επίδομα εξωδιδακτικής 
(ΠΡΟΧΟΣΗ το πρόγραμμα διαχωρίζει τους εκπαιδευτικούς από τους διοικητικούς 
υπαλλήλους – οι ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ έχουν επίδομα Ν ενώ οι Διοικητικοί δεν έχουν (ΟΧΙ). 
 
ΚΙΝΗΤΡΟ ΑΠΟΔ (Ν/Ο): Δηλώνει ή όχι αν ο υπάλληλος έχει στη μισθοδοσία του κίνητρο 
απόδοσης. 
 
ΜΕΤΑΘΕΣ/ΣΥΝΤ/ΑΠΟΛ: Δηλώνει τι συμβαίνει το τρέχον έτος με τον υπάλληλο. Παίζει 
σημαντικό ρόλο για το εάν η καρτέλα του υπαλλήλου θα μεταφερθεί στο επόμενο σχολικό 
έτος. Επιτρεπτές τιμές:  
 
B=ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΝΤΟΣ ΙΔΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΥΣΔΕ (ΒΕΛΤΙΩΣΗ) 
 
Τ =ΤΟΠΙΚΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΔΕ (ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ) 
 
Μ = ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΦΕΤΟΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΠΥΣΔΕ (ΠΧ ΣΕ ΑΛΛΟ ΝΟΜΟ) 
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E = ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΕΦΕΤΟΣ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΥΣΔΕ ΣΤΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ (ΝΕΟΙ) 
 
Σ = ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΦΕΤΟΣ (ΜΕΧΡΙ 31-8) 
 
Α = ΑΠΟΛΥΣΗ 
 
Ο = ΟΧΙ (πρέπει οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί να έχουν αυτό) 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ! ΟΣΟΙ ΕΧΟΥΝ Ο ή Β ή T ή Ε ή ΤΙΠΟΤΑ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΑΥΤΟ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ 
ΟΙ ΚΑΡΤΕΛΕΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΠΟΜΕΝΟ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ, ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΔΕΝ 
ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ 
 
ΔΙΑΚΟΠΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ: Πληροφορία που δηλώνει αν ο εκπαιδευτικός έχει ή δεν έχει 
διακοπή μισθοδοσίας (επιτρεπτές τιμές ΝΑΙ και ΟΧΙ) 
 
ΚΩΔ. ΥΠΗΡ. ΠΛΗΡ.: Εδώ συμπληρώνουμε τον κωδικό της Υπηρεσίας Πληρωμής 
 
ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: Εδώ συμπληρώνουμε τον τίτλο της Υπηρεσίας 
Πληρωμής (το πρόγραμμα εφόσον έχουμε περάσει πρώτα τις Υπηρεσίες μας, 
συμπληρώνει από μόνο του τον τίτλο) 
 
 
ΚΩΔ. ΥΠΗΡ. ΟΡΓΑΝ.: Εδώ συμπληρώνουμε τον κωδικό της Οργανικής Υπηρεσίας 
 
 
ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ: Εδώ συμπληρώνουμε τον τίτλο της Οργανικής 
Υπηρεσίας (το πρόγραμμα εφόσον έχουμε περάσει πρώτα τις Υπηρεσίες μας, 
συμπληρώνει από μόνο του τον τίτλο) 
 
 
ΚΩΔ. ΥΠΗΡ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Εδώ συμπληρώνουμε τον κωδικό της Υπηρεσίας Εργασίας 
 
 
ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Εδώ συμπληρώνουμε τον τίτλο της Υπηρεσίας 
Εργασάις (το πρόγραμμα εφόσον έχουμε περάσει πρώτα τις Υπηρεσίες μας, 
συμπληρώνει από μόνο του τον τίτλο) 
 
 
ΑΝΑΓΝ. Προϋπ. ΥΠΕΠΘ 
ΕΤΗ /ΜΗΝ ΗΜΕΡ 
 

- Η πληροφορία ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΕΠΘ, χρησιμοποιείται ΜΟΝΟ σε 
αναπληρωτές (ΙΔΟΧ)/ωρομισθίους για να προστεθεί στην ετήσια ή αυτήν που προκύπτει 
από τα έτη που δούλεψαν και ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΣΕ ΕΝΑ ΕΤΟΣ 
ΑΝ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ/ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΣ ΔΟΥΛΕΥΕΙ ΣΕ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟ ΜΙΑ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΕΧΕΙ ΠΟΛΛΕΣ ΚΑΡΤΕΛΛΕΣ) (καλύτερα να περνιέται στο τρέχον η 
ενημερωμένη και να αναζητούμε και να μηδενίζουμε σε παλαιότερα έτη είτε δούλεψε σαν 
αναπληρ. είτε σαν ωρομίσθιος) (Το πρόγραμμα κανονικά τη μετρά (προσθέτει σαν 
προΰπηρεσίια) μια φορά, την τελευταία (πιο πρόσφατη σε τελευταίο έτος) που 
υπάρχει έιτε σαν αναπληρωτής είτε σαν ωρομίσθιος και την τελευταία καρτέλλα 
(τελευταία που δημιουργήθηκε) του υπαλλήλου που υπάρχει μέσα στο ίδιο έτος – 
μετά τις υπόλοιπες τις αγνοεί)  Όπως είναι λογικό, αν ένας αναπληρωτής έχει δουλέψει 
πχ δύο χρονιές σε εμάς και έχουμε περάσει και στα δύο χρόνια την αναγνωρισμένη 
προϋπηρεσία ΥΠΕΠΘ ενημερωμένη, αν ζητήσουμε την προϋπηρεσία του για δύο χρόνια 
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θα μετράται 2 φορές η προϋπηρεσία του σαν εκπ/κος σε εμάς το περυσινό έτος και μία 
λόγω αναγνώρισης προϋπηρεσίας του παλαιότερου έτους. Κανονικά όταν ζητήσουμε την 
προϋπηρεσία του θα πρέπει να γίνει μόνο για το τρέχον έτος, οπότε αναγνωρισμένη μέχρι 
τότε + φετινή = συνολική προϋπηρεσία. Πάντα πρέπει να υπάρχει ένας έλεγχος με τη 
λογική για την ορθότητα των αποτελεσμάτων. Φυσικά μπορείτε να μην χρησιμοποιείτε 
καθόλου αυτό το πεδίο, οπότε το πρόγραμμα θα σας δίνει τη συνολική ή τη φετινή 
προϋπηρεσία του στην ΔΔΕ σας. 
 
{Προσοχή - Δείτε στο παράρτημα Ι τις προσθήκες το 2009 σε αυτή την καρτέλα, σελ 79 ) 
 
 

Καρτέλα «ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ» 
 

 
 
ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ: Εδώ συμπληρώνουμε το όνομα μητέρας του υπαλλήλου 
 
ΕΓΓΑΜΟΣ (Ν/Ο): Εδώ συμπληρώνουμε την πληροφορία αν ο υπάλληλος είναι 
παντρεμένος (Ν/Ο) 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ: Εδώ συμπληρώνουμε τον αριθμό παιδιών του Υπαλλήλου 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ: Εδώ συμπληρώνουμε τον αριθμό δελτίου 
ταυτότητας του Υπαλλήλου 
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: Εδώ συμπληρώνουμε την ημερομηνία γέννησης του 
Υπαλλήλου 
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ #1: Εδώ συμπληρώνουμε την πρώτη Διεύθυνση κατοικίας του Υπαλλήλου 
(το πρόγραμμα μπορεί να κρατήσει για κάθε υπάλληλο 2 Δ/νσεις και τηλέφωνα) 
 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ #1:  Εδώ συμπληρώνουμε το πρώτο τηλέφωνο (σταθερό ή κινητό του 
υπαλλήλου) 
 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ#1: Συμπληρώνουμε τον ταχυδρομικό κώδικα που αντιστοιχεί 
στην 1η Διεύθυνση του Υπαλλήλου (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ #1) 
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ #2: Εδώ συμπληρώνουμε την δεύτερη Διεύθυνση κατοικίας του Υπαλλήλου 
(το πρόγραμμα μπορεί να κρατήσει για κάθε υπάλληλο 2 Δ/νσεις και τηλέφωνα) 
 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ #2: Εδώ συμπληρώνουμε το δεύτερο τηλέφωνο (σταθερό ή κινητό του 
υπαλλήλου) 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ#2: Συμπληρώνουμε τον ταχυδρομικό κώδικα που αντιστοιχεί 
στην 2η Διεύθυνση του Υπαλλήλου (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ #2) 
 
 
 
ΑΡ. ΦΟΡΟΛ. ΜΗΤΡΩΟΥ: Συμπληρώνουμε το ΑΦΜ (10 ψηφία) που αντιστοιχεί στον 
Υπάλληλου 
 
ΑΡΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Υ.: Εδώ καταχωρούμε τη Δ.Ο.Υ. που κάνει φορολογική δήλωση ο 
Υπάλληλος 
 
ΑΡ. ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: Εδώ συμπληρώνουμε τον αριθμό Λογαριασμού στον 
οποίο κατατίθενται η μισθοδοσία και τα δώρα του Υπαλλήλου 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΙΚΑ: Αν ο Υπάλληλος είναι αναπληρωτής ή ωρομίσθιος ή Μόνιμος 
που έχει κρατήσεις ΙΚα, εδώ καταγράφουμε τον αριθμό μητρώου του στο ΙΚΑ 
 
ΦΥΛΛΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ (Α/Γ): Εδώ δηλώνουμε το φύλλου του Υπαλλήλου με 1 χαρακτήρα 
(Σημαντικό να συμπληρωθεί σωστά για ορθά στατιστικά στοιχεία) 
 
ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ: Εδώ καταγράφουμε τον τίτλο Πτυχίου του Υπαλλήλου 
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ:  Συμπληρώνουμε την ημερομηνία που πήρε το πτυχίο. 
Αν έχουμε μόνο έτος βάζουμε μια συμβολική ημερομηνία πχ (1/1/97)  
 
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ: Συμπληρώνουμε το βαθμό που πήρε το Πτυχίο με τελεία (.) για 
δεκαδικό ψηφίο. 
 
ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΣΧΟΛΙΟ (ΠΧ ΜΕΤΑΠΤ)-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ-ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ-ΜΑΧ 
63/ΧΑΡ/ΓΡΑΜΜΗ: 
 
Εδώ έχουμε 2 γραμμές των 63 χαρακτήρων (σχόλιο1, σχόλιο2), στις οποίες μπορούμε να 
καταγράψουμε κάποιες έξτρα πληροφορίες (π.χ. είδος Δ/ντή που δεν περιλαμβάνεται σε 
λίστα, τίτλο μεταπτυχιακού κ.ο.κ) 
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Καρτέλα «ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ» 
 
 
Σε αυτή την καρτέλα περνάμε αποφάσεις που αφορούν το 
Διορισμό/τοποθέτηση/απόσπαση/ανάληψη Υπερωριών κ.ο.κ. Αποφάσεις οι οποίες 
αφορούν το συγκεκριμένο υπάλληλο και εκδόθηκαν στο συγκεκριμένο σχολικό έτος 
(τις πιο σημαντικές έξι). Οι αποφάσεις αυτές παραμένουν και σαν αρχείο στο σχολ. 
Έτος που αναφέρονται. Σαν βοήθεια το πρόγραμμα εμφανίζει την Υπηρεσία 
Οργανική του Υπαλλήλου πάνω από το χώρο που εργαζόμαστε (δίπλα στο 
πλαίσιο ενεργοποίησης). Δεν έχουμε απεριόριστο χώρο (έχουμε 50 χαρακτήρες 
για την απόφαση και 50 χαρακτήρες για την Υπηρεσία και έτσι καλό θα είναι αν δεν 
χωρά ο τίτλος ολόκληρος να γράφετε μια συντομογραφία). Επίσης 
συμπληρώνουμε το είδος διάθεσης και τις ώρες διάθεσης κάθε Υπηρεσίας. 
 

 
 
Σημαντικό: Για να λαμβάνονται υπόψη οι αποφάσεις στη δημιουργία καταλόγων, 
πρέπει να υπάρχει τίκ, να έχει γίνει ενεργοποίηση της καρτέλλας αποφάσεων. 
(εξαρχής οι καρτέλες αυτές σε όλους τους υπαλλήλους είναι απενεργοποιημένες 
και την πρώτη που πάμε να περάσουμε τα στοιχεία σε μία καρτέλλα πρέπει να την 
ενεργοποιήσουμε, αλλιώς δεν μπορούμε να περάσουμε στοιχεία σε αυτή.) 
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Καρτέλα «ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΩΡΟΜ. ΕΚΠ/ΚΟΥ» 
 
Σε αυτή την καρτέλα περνάμε τις ώρες που κάνει κατά μήνα ένας ωρομίσθιος 
εκπαιδευτικός για να βγεί στο τέλος η προϋπηρεσία του βάση των ωρών εργασίας του 
αλλά και σαν αρχείο ωρών. Επίσης εδώ μπορούμε να περνάμε τις υπερωρίες κατά μήνα 
ενός ΜΟΝΙΜΟΥ εκπαιδευτικού. Σαν βοήθεια το πρόγραμμα εμφανίζει την Υπηρεσία 
Εργασίας του Υπαλλήλου και τον Κωδικό της  πάνω από το χώρο που εργαζόμαστε 
(δίπλα στο πλαίσιο ενεργοποίησης) 
 

 
 
 
Το πρόγραμμα αυτόματα συμπληρώνει το ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΡΩΝ, το ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ και το 
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ (ΠΡΟΫΠ) -το οποίο περιλαμβάνει το άθροισμα ωρών αλλά κάνει έλεγχο 
και απορρίπτει αν έχουν γίνει παραπάνω ώρες από  όσες προβλέπει ο Νόμος ανά μήνα 
(αυτές που προσμετρώνται στην προϋπηρεσία). 
 
Σημαντικό: Για να χρησιμοποιήσουμε αυτή την καρτέλα, πρέπει να υπάρχει τίκ, να έχει 
γίνει ενεργοποίηση της καρτέλας ημερολογίου (εξαρχής οι καρτέλες αυτές σε όλους τους 
υπαλλήλους είναι απενεργοποιημένες και την πρώτη που πάμε να περάσουμε τα στοιχεία 
σε μία καρτέλα πρέπει να την ενεργοποιήσουμε, αλλιώς δεν μπορούμε να περάσουμε 
στοιχεία σε αυτή.) 
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Καρτέλλα «ΑΔΕΙΕΣ» 
 
Εδώ περνάμε τις άδειες κάποιου υπαλλήλου (έναρξη, ημέρες, είδος, σχόλιο) και μέχρι 7 
άδειες ανά έτος.   
 
Σαν βοήθεια το πρόγραμμα εμφανίζει την Υπηρεσία Εργασίας πάνω από το χώρο που 
εργαζόμαστε (δίπλα στο πλαίσιο ενεργοποίησης) 
 

 
 
Σημαντικό: Για να χρησιμοποιήσουμε αυτή την καρτέλα, πρέπει να υπάρχει τίκ, να έχει 
γίνει ενεργοποίηση της καρτέλας αδειών (εξαρχής οι καρτέλες αυτές σε όλους τους 
υπαλλήλους είναι απενεργοποιημένες και την πρώτη που πάμε να περάσουμε τα στοιχεία 
σε μία καρτέλα πρέπει να την ενεργοποιήσουμε, αλλιώς δεν μπορούμε να περάσουμε 
στοιχεία σε αυτή.) 

 
{Προσοχή - Δείτε στο παράρτημα Ι τις προσθήκες το 2009 σε αυτή την καρτέλα, σελ 80 ) 
 

Πλήκτρο οθόνης «Κατάλογοι-Στατιστικά-Στοιχεία-Ιστορικό 
Μεταβολών» 

 
Πατώντας με αριστερό κλίκ το πλήκτρο αυτό, οδηγούμαστε σε μια νέα οθόνη με επιλογές 
για να διαλέξουμε τη λειτουργία που θέλουμε να εκτελέσουμε. 
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Υπάρχουν διάφορες επιλογές καταλόγων, στατιστικών και το ιστορικό μεταβολών. Ας 
δούμε αναλυτικά τις λειτουργίες αυτές. 
 
{Προσοχή - Δείτε στο παράρτημα Ι τις προσθήκες το 2009 σε αυτή την καρτέλα, σελ 82 ) 
 

Κατάλογοι Υπαλλήλων 
 

Πλήκτρο οθόνης «Κατά Υπηρεσία Πληρωμής,  Κλάδο και Αλφαβητικά» 
 
Πατώντας αυτή την επιλογή μπορούμε να δημιουργήσουμε έναν κατάλογο, όπου η σειρά 
εμφάνισης των καρτελών των υπαλλήλων είναι σε ταξινόμηση με βάση την Υπηρεσία 
Πληρωμής, κατόπιν κατά τον κλάδο του Υπαλλήλου και τέλος Αλφαβητικά. Πατώντας 
(αριστερό κλίκ) σε αυτή, εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη: 
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Σε αυτή την οθόνη μας μπορούμε να θέσουμε έξτρα κριτήρια και προδιαγραφές με τον 
κατάλογο που θα φτιάξει ο υπολογιστής, πχ μπορούμε να διαλέξουμε ποια στοιχεία 
(πληροφορίες) από κάθε καρτέλα υπαλλήλου θα περιέχει ο κατάλογος, να επιλέξουμε τους 
υπαλλήλους μίας μόνο Υπηρεσίας γράφοντας τον κωδικό της, να ζητήσουμε τους άνδρες 
ή γυναίκες υπαλλήλους κοκ 
 
Ας δούμε αναλυτικά τι επιλογές μπορούμε να κάνουμε: 
 
Α) Ως προς τις πληροφορίες που (ποια στοιχεία) θα εμφανίζονται από κάθε καρτέλα 
 
Β) Ως προς το φίλτρο (επιλογή) ποιών καρτελών τα στοιχεία θα εμφανίσουμε 
 
Γ) Την εκτέλεση (δημιουργία καταλόγου) των επιλογών μας. 
 
Αν θέλουμε σύνθετα κριτήρια πχ φυσικοί (κλάδου ΠΕ 04 που είναι και γυναίκες (δηλ 
φυλλου Γ) τότε συμπληρώνουμε και τις δύο προδιαγραφές στην δεξιά περιοχή της οθόνης 
με τίτλο «Κατάλογοι με κριτήρια», δηλ τα κριτήρια αυτά όταν συμπληρώνετε μια τιμή σε 
αυτά λειτουργούν αθροιστικά (με ΚΑΙ). Εδώ που θέλουμε γυναίκες φυσικούς θα βάλουμε 
στο πλαίσιο που λέει κλάδου ΠΕ 04.01 και στο λευκό πλαίσιο που λέει φύλλου την τιμή Γ. 
 
Αν θέλουμε καταλόγους με Η, δηλ θέλω τους φυσικούς ή τους μαθηματικούς, θα 
εκτελέσουμε τα κριτήρια δύο φορές και θα φτιάξουμε δύο καταλόγους, ε΄ναν με τους 
μαθηματικούς (ΠΕ 03.01) και έναν με τους Φυσικούς (ΠΕ 04.01). 
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ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα «ή» ανάμεσα στον αριθμό μητρώου, το επώνυμο,όνομα,πατρ. Και το 
Α.Φ.Μ. στο κάτω δεξί μέρος της οθόνης και στο πλαίσιο επιλογής «ΑΤΟΜΙΚΗ ΜΕ», μας 
προτρέπει να συμπληρώσουμε ή τον ΑΜ ή το επώνυμο,όνομα,πατρ (ή μόνο ένα από 
αυτά) ή το Α.Φ.Μ για να απομονώσουμε ένα Υπάλληλο (μοναδικό κλειδί).  Αν βάλουμε 
τιμή σε πολλά πλαίσια, πχ βάλουμε 1 και στον ΑΜ του Υπαλλήλου και 1 στο ΑΦΜ  αυτό 
λειτουργεί αθροιστικά, δηλ θα γίνει αναζήτηση για Υπαλλήλους που ο αριθμός μητρώου 
τους αρχίζει από 1 και το ΑΦΜ τους αρχίζει από 1. Αν πχ βάλουμε μόνο στο όνομα 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ και ζητήσουμε κατάλογο έχοντας ζητήσει να εμφανίζονται τα πεδία 
επώνυμο,όνομα και τηλέφωνο, θα μας βγάλει όλους τους υπαλλήλους που το όνομά τους 
είναι ΓΕΩΡΓΙΟΣ (βολικό αν θέλουμε να δούμε ποιοι γιορτάζουν!) 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Αν ξέρετε καλά EXCEL ή ACCESS φτιάχνετε έναν κατάλογο με όλες ή 
όποιες πληροφορίες θέλετε, τις μεταφέρετε μέσω του προγράμματος στο EXCEL, φυλάτε 
το βιβλίο εργασίας στο δίσκο σας και από εκεί και πέρα με τα αυτόματα φίλτρα ή 
φτιάχνοντας δικά σας κριτήρια ταξινόμησης, φτιάχνετε ότι καταλόγους θέλετε με όποια 
σειρά θέλετε!!! Επίσης αν δεν σας αρέσει η σειρά εμφάνισης των πληροφοριών, την οποία 
βγάζει το πρόγραμμα μπορείτε να αντιμεταθέσετε στήλες και να τα φέρετε με όποια σειρά 
θέλετε!! 
 
Το καλύτερο είναι να τα δείτε μέσω παραδειγμάτων: 
 
 

Κατάλογοι Υπαλλήλων Παράδειγμα 1: 
 
Έστω ότι θέλουμε μια λίστα (κατάλογο) με τον αριθμό, μητρώου, το επώνυμο, το όνομα, 
τον κλάδο και το ΦΕΚ διορισμού, όλων των μόνιμων υπαλλήλων (εκπ/κών-διοικητικών) 
που υπηρετούν το τρέχον σχολικό έτος σε εμάς ή ανήκουν οργανικά σε εμάς (μπορεί να 
είναι αποσπασμένοι αλλού και να πληρώνονται και από εκεί που είναι αποσπασμένοι). Και 
η λίστα μας να είναι ταξινομημένη κατά Υπηρ. Πληρ. Κλάδο και Αλφαβητικά. (έχουμε 
πατήσει το πρώτο πλήκτρο οθόνης στην οθόνη των καταλόγων) 
 
Αρχικά από τη λίστα με τα σχολικά έτη (την πρώτη χρονιά θα υπάρχει ένα μόνο έτος) 
διαλέγουμε το σχολικό έτος 0506, αν ήδη αναγράφεται εκεί δεν κάνουμε τίποτα. Κάνουμε 
κλίκ αποκάτω στο μήνυμα «Να συμπεριλαμβάνονται όσοι έχουν διακοπή μισθοδοσίας» 
ώστε να επιλεγεί (τικ σε κουτί). Κατόπιν δίπλα στο πλαίσιο επιλογής «Σχέση Εργασίας 
Υπαλλήλων» κάνουμε κλίκ στο «ΜΟΝΙΜΟΙ» και στο δίπλα πλαίσιο επιλογής με τίτλο 
«Κατηγορία Υπαλλήλων» κάνουμε κλίκ στο ΟΛΟΙ.  
 
Μετά στο κομμάτι της οθόνης που λέει «Ποια πεδία θέλετε να εμφανίζονται στον 
κατάλογο» κάνουμε κλίκ πάνω σε αυτά που μας ενδιαφέρουν (το σύστημα προτείνει μόνο 
του κάποια) και αν κάποιο δεν το θέλουμε ξανακάνουμε κλίκ επάνω του ώστε να από –
επιλεγεί. Κάνουμε λοιπόν κλίκ στα ΑΜ Υπαλλήλου, (Επώνυμο, Όνομα,Κλάδος, κωδ και 
τίτλος Υπηρ. Πληρ. είναι ήδη επιλεγμένα) και κλίκ στο Πλήρες ΦΕΚ. 
 
Επίσης κάνουμε κλίκ στο Πατρώνυμο ώστε να από-επιλεγεί. 
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Τέλος κάνουμε κλίκ στο «Δημιουργία Καταλόγου» και παίρνουμε το αποτέλεσμα: 
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Με το πλήκτρο οθόνης «Εκτύπωση» εμφανίζεται πλαίσιο διαλόγου για να ορίσουμε τον 
εκτυπωτή που θα τυπώσουμε και άλλες παραμέτρους και αν πατήσουμε το πλήκτρο ΟΚ 
το πρόγραμμα εκτυπώνει τον κατάλογο, διπλώνοντας τη γραμμή από κάτω όπου δεν του 
φτάνει ο χώρος. 
 
Αν πάλι θέλουμε να ταξινομήσουμε τον κατάλογο με κάποιο άλλο κριτήριο, να βάλουμε 
έξτρα φίλτρα ή να πάμε σε πιο εξεζητημένη εκτύπωση, πατώντας το πλήκτρο μεταφοράς 
στο EXCEL, το πρόγραμμα μεταφέρει τον κατάλογο μας στο εν λόγω πρόγραμμα, 
σχηματίζοντας κουτάκια και μορφοποιώντας κάθε κελί ανάλογα με τα δεδομένα που 
περιέχει !! Αν δεν έχετε το EXCEL εγκατεστημένο φυσικά μην πατάτε το πλήκτρο αυτό. 
Αν κολλήσει η διαδικασία λόγω κάποιου σφάλματος (πράγμα σπάνιο) απλά ανοίξτε το 
πρόγραμμα του EXCEL κλείστε χειροκίνητα το βιβλίο εργασίας που πήγε να δημιουργήσει 
το πρόγραμμα και προσπαθήστε ξανά. (το πρόγραμμα κάνει κάποιους ελέγχους για να 
αποτρέψει το λάθος αλλά ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται) 
 
Αν όλα πάνε καλά και μεταφέρουμε τα δεδομένα στο Excel θα βλέπουμε κάτι σαν αυτό: 
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Αν δεν θέλετε το EXCEL και θέλετε να πετάξετε τον κατάλογο χωρίς να τον φυλάξετε σε 
αρχείο προτείνουμε κλείστε το πρόγραμμα του EXCEL και όχι το βιβλίο εργασίας και πείτε 
στο ερώτημα που ζητά αν θα το φυλάξετε «ΟΧΙ». Αλλιώς επιλέξτε «Αρχείο» και 
«Αποθήκευση ως…» και φυλάξτε τον κατάλογο στο δίσκο σας. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Αν θέλετε να αλλάξετε τη σειρά εμφάνισης των στηλών, μπορείτε να 
μεταφέρετε τον κατάλογο στο EXCEL και εκεί να κάνετε αντιμετάθεση στηλών. 
 
 

Κατάλογοι Υπαλλήλων Παράδειγμα 2 
 
Έστω ότι θέλουμε ένα αλφαβητικό κατάλογο των καθηγητών κλάδου ΠΕ 04, ότι  υπο-
ειδικότητα και αν είναι. θέλουμε να εμφανίζεται στον κατάλογο ο ΑΜ, το επώνυμό τους, ο 
κωδικός της Υπηρ. Εργασίας και ο τίτλος της, ο κλάδος και το λεκτικό του κλάδου,και η 
σχέση εργασίας και οι ώρες εργασίας. 
 
Αρχικά από τη λίστα με τα σχολικά έτη (την πρώτη χρονιά θα υπάρχει ένα μόνο έτος) 
διαλέγουμε το σχολικό έτος 0506, αν ήδη αναγράφεται εκεί δεν κάνουμε τίποτα. Αν 
θέλουμε και αυτούς που έχουν διακοπή μισθοδοσίας, κάνουμε κλίκ αποκάτω στο μήνυμα 
«Να συμπεριλαμβάνονται όσοι έχουν διακοπή μισθοδοσίας» ώστε να επιλεγεί (τικ σε 
κουτί) – εδώ δεν το διαλέξαμε. Κατόπιν δίπλα στο πλαίσιο επιλογής «Σχέση Εργασίας 
Υπαλλήλων» κάνουμε κλίκ στο «ΟΛΟΙ» και στο δίπλα πλαίσιο επιλογής με τίτλο 
«Κατηγορία Υπαλλήλων» κάνουμε κλίκ στο «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ».  
 



Σελίδα 50 από 87 

Πρόγραμμα Διαχείρισης Προσωπικού ASP  
© Θωμαϊδης Παναγιώτης 2003-2010 

Στην περιοχή οθόνη «Ποια πεδία θέλετε να εμφανίζονται στον κατάλογο» κάνουμε κλίκ σε 
όσα θέλουμε και δεν είναι επιλεγμένα (τικ) και κλίκ σε όσα είναι επιλεγμένα και δεν τα 
θέλουμε για να από-επιλεγούν. 
 

 
 
Τώρα στο δεξί μέρος της οθόνης στο χώρο που λέει «κατάλογοι με κριτήρια» πάμε στο 
μέσο του περίπου στο λευκό πλαίσιο που λέει «Κλάδου» κάνουμε κλίκ σε αυτό και 
πληκτρολογούμε ΠΕ 04. Τέλος κάνουμε αριστερό κλίκ στο πλήκτρο οθόνης που λέει 
«Δημιουργία Καταλόγου» 
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ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Αν θέλετε να αλλάξετε τη σειρά εμφάνισης των στηλών, μπορείτε να 
μεταφέρετε τον κατάλογο στο EXCEL και εκεί να κάνετε αντιμετάθεση στηλών. 
 
 
Προσέξτε τις δύο τελευταίες επιλογές με τα αντίστοιχα πλήκτρα οθόνης  «Διαθέσεις 
Υπαλλήλων κατά Οργανική» και  «Άδειες Υπαλλήλων Κατά Οργανική» 
 
 

Κατάλογοι Υπαλλήλων Παράδειγμα 3 
 
Έστω ότι θέλουμε να βρούμε ποιοι φυσικοί υπήρχαν στο Νομό μας για όλα τα έτη. Τότε 
γράφουμε στην περιοχή κριτηρίων κλάδου ΠΕ 04 και στο Σχολικό Έτος επιλέγουμε Όλα. 
Εφόσον υπάρχει αρχείο από πολλά σχολικά έτη πχ 0304, 0405, 0506 τότε το πρόγραμμα 
θα βγάλει μια λίστα ανά σχολικό έτος με τους φυσικούς που υπάρχουν. 
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Στατιστικά Υπαλλήλων 

Πλήκτρο οθόνης «Πλήθος και ώρες Εκπ/κων κατά Υπηρεσία κλάδο 
και αλφαβητικά» 
 

Το στατιστικό αυτό παρουσιάζει τις ώρες  που έχει κάθε εκπαιδευτικός κατά Υπηρεσία και 
κλάδο, πράγμα που μπορεί να φανεί χρήσιμο στο τοπικό ΠΥΣΔΕ αλλά και στο που 
βρίσκονται και πόσες ώρες καλύπτουν οι εκπαιδευτικοί στις οργανικές τους. 
 
Προσοχή: Για να δώσει το στατιστικό σωστά αποτελέσματα θα πρέπει να έχουν 
περαστεί σωστά στις καρτέλες των υπαλλήλων το υποχρεωτικό ωράριο και οι 
ώρες εργασίας.  
 
 
Αφού βάλουμε όποια κριτήρια θέλουμε στις περιοχές κριτηρίων πατάμε το πλήκτρο 
οθόνης «Δημιουργία Στατιστικού». Παρακάτω έχουμε ζητήσει που βρίσκονται όλοι οι 
μόνιμοι υπάλληλοι.  
 
 

 
 
 
 
Παρατηρήστε τις στήλες που εμφανίζονται κυρίως μετά τη στήλη  «κλάδος». Αυτές είναι 
και σημαίνουν: 
 
ΕΚΠ/ΥΠ = εκπαιδευτικοί του αυτού κλάδου ανά Υπηρεσία 
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ΕΚΠ/ΚΛ= εκπαιδευτικοί ανά κλάδο 
ΥΠ.ΩΡ../ΚΛ= υποχρεωτικό ωράριο ανά κλάδο 
ΩΡ.ΕΡ./ΚΛ= ώρες εργασίας ανά κλάδο 
Σ.ΕΚΠ/ΥΠ= σύνολο εκπαιδευτικών ανά Υπηρεσία 
Σ.ΥΠ.ΩΡ/ΥΠ= σύνολο υποχρεωτικών ωρών ανά Υπηρεσία 
Σ.ΩΡ.ΕΡ./ΥΠ= σύνολο ωρών εργασίας ανά Υπηρεσία 
 
Στο τέλος του στατιστικού παρουσιάζεται συγκεντρωτικό άθροισμα στα τρία τελευταία 
πεδία για όλες τις Υπηρεσίες (στα σύνολα).  
 
Παρακάτω έχουμε ζητήσει τις ώρες των φυσικών (κλάδου ΠΕ 04) όλων των σχέσεων 
εργασίας (ΜΟΝΙΜΟΙ,ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ,ΩΡΟΜ), έχοντας επιλέξει στο πλαίσιο κριτηρίων 
Σχέση Εργασίας το «ΟΛΟΙ» και στο ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΑ και στο 
πεδίο κλάδος έχουμε βάλει ΠΕ04. Τέλος πατήσαμε το πλήκτρο οθόνης Δημιουργία 
καταλόγου. 
 
 

 
 
 

Πλήκτρο οθόνης «Πλήθος Υπαλλ. Ανά Κατηγορία Υπαλλ. (ΟΧΙ 
ΔΙΠΛΟΤΥΠΑ)» 

 
Το στατιστικό αυτό μας βοηθά να εξάγουμε χρήσιμα συμπεράσματα για το προσωπικό 
μας. Το στατιστικό αγνοεί τις πολλαπλές καρτέλες ενός πχ ωρομισθίου που εργάζεται σε 
τρία σχολεία και έχει τρεις καρτέλες και τον προσμετρά μόνο μια φορά (σαν οντότητα).  
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Έστω ότι θέλουμε να δούμε πόσοι είναι οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται στην περιοχή 
ευθύνης της ΔΔΕ μας. Στην περιοχή κριτηρίων ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ζητάμε τους 
εκπαιδευτικούς και (κλίκ στην κουκίδα) και πατάμε το πλήκτρο ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥ. 
 
 
 
 

 
 
 
Παρατηρούμε την απάντηση που δίνει το πρόγραμμα (εδώ σε μια φανταστική ΔΔΕ 
παράδειγμα με λίγους υπαλλήλους).  
 
Έστω ότι θέλουμε όλες τις κατηγορίες υπαλλήλων (μόνιμοι,αναπληρωτές,ωρομίσθιοι) 
 
Στην περιοχή κριτηρίων «ΣΧΕΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ» διαλέγουμε ΟΛΟΙ και πατάμε το πλήκτρο 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥ. 
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Αν επιθυμούμε για λόγους διασταύρωσης να δούμε και τα ονόματα των εκπαιδευτικών 
κάνουμε κλίκ στο λευκό τετραγωνάκι δίπλα στην επιγραφή «Εμφάνιση Ονομάτων» και 
μετά κλίκ στο κουμπί οθόνης ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥ και παίρνουμε το παρακάτω 
αποτέλεσμα: 
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Παρατηρείστε ότι δίπλα από κάθε όνομα εμφανίζεται και η σχέση εργασίας του υπαλλήλου 
(ΜΟΝ, ΙΔΟΧ=αναπληρωτής, ΩΡΟΜ) 
 
Μπορούμε να ζητήσουμε διάφορα στατιστικά πχ πόσες είναι οι γυναίκες εκπαιδευτικοί 
βάζοντας σαν κριτήριο στο πεδίο ΦΥΛΛΟΥ το Γ ή ακόμα ποιοι εκπαιδευτικοί ονομάζονται 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ βάζοντας στο πεδίο ΟΝΟΜΑ στην περιοχή κριτηρίων το ΓΕΩΡΓΙΟΣ και έτσι να 
στείλουμε κάποια κάρτα σε αυτούς (φυσικά καλύτερα να το κάνουμε από τους καταλόγους 
ανά οργανική, ώστε να δούμε και σε ποιο σχολείο εργάζονται για να στείλουμε την 
κάρτα!!!) 
 
 
{Προσοχή - Δείτε στο παράρτημα Ι τις προσθήκες το 2009 σε αυτή την καρτέλα, σελ 83 ) 
 
 

Ιστορικό Μεταβολών (Υπολογιζόμενο) 

Πλήκτρο οθόνης «Δημιουργία Ιστορικού μεταβολών Υπαλλήλων» 
 
 
Από την επιλογή αυτή μπορούμε να δούμε κάποιες μεταβολές σε υπηρεσιακά στοιχεία 
των ΜΟΝΙΜΩΝ υπαλλήλων σε ένα διάστημα ή από την ημερομηνία διορισμού τους μέχρι 
την λήξη της καριέρας τους (βάζοντας στο πλαίσο ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
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ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ στα πεδία ΑΠΟ και ΕΩΣ τις αντίστοιχες ημερομηνίες) αλλά και 
πάντα σύμφωνα με το Νόμο της εξέλιξης των διοικητικών στοιχείων που ισχύει σήμερα 
(αυτός που είναι ενσωματωμένος στο πρόγραμμα. 
 
Μεταφερόμαστε λοιπόν σε ένα παράθυρο με την εξής μορφή: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Εδώ έχουμε τη δυνατότητα να εισάγουμε διάφορα κριτήρια όπως και σε προηγούμενες 
περιπτώσεις (κατάλογοι-στατιστικά) και βασικό είναι να θέσουμε την περίοδο υπολογισμού 
του ιστορικού  μεταβολών και να επιλέξουμε το είδος του ιστορικού που θέλουμε. Η 
περίοδος του ιστορικού μπορεί να είναι όσο μεγάλη θέλουμε αλλά αν είναι πάνω από 2 
χρόνια δεν θα μπορούμε να μεταφέρουμε στο WORD στοιχεία για αποφάσεις (επόμενη 
οθόνη). 
 
Ας αναζητήσουμε το ιστορικό βαθμών, μονιμοποίησης, εξέλιξης ΜΚ και υποχρ. Ωραρίου 
για το διάστημα από 1/9/05 έως και 25/11/05. Επιλέγουμε κάνοντας αριστερό κλίκ όλα τα 
ιστορικά και πατάμε το πλήκτρο οθόνης «Δημιουργία /ιστορικού Μεταβολών».  
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Έτσι οδηγούμαστε στην επόμενη οθόνη (παράθυρο) που βλέπουμε ποιοι υπάλληλοι είχαν 
κάποια μεταβολή στο ιστορικό τους το συγκεκριμένο διάστημα και για να δούμε όλο το 
ιστορικό πρέπει να κυλήσουμε την οριζόντια μπάρα ολίσθησης. (εδώ δεν υπάρχουν τόσο 
πολλές μεταβολές για το διάστημα).  
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Παρατηρούμε το πλήκτρο οθόνης κάτω αριστερά «Έγγραφα WORD»  και δίπλα του ένα 
πλαίσιο με λεζάντες «Αναπληρωτές σε ΜΚ» και «πλήθος». Το πλήκτρο αυτό μεταφέρει σε 
πίνακες του WORD τα αποτελέσματα του ιστορικού μεταβολών, έτσι ώστε ο διοικητικός 
υπάλληλος που χειρίζεται το πρόγραμμα να έχει στη διάθεσή του ονόματα και μεταβολές 
και απλά να επικολλήσει το κείμενο που χρειάζεται, φτιάχνοντας την απόφαση χορήγησης 
της μεταβολής. Η επιλογή «Αναπληρωτές σε ΜΚ» αν επιλεγεί, πρέπει απαραίτητα να 
συμπληρώσουμε και το πλήθος των αναπληρωτών, ώστε το πρόγραμμα να δημιουργήσει 
κενές γραμμές στον πίνακα του WORD για να συμπληρωθούν οι αναπληρωτές.  
 
Παρακάτω φαίνονται τα έγγραφα που δημιουργήθηκαν όταν ζητήσαμε όλα τα είδη 
ιστορικών στο διάστημα από 1/9/04 έως 6/12/05. 
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Πλήκτρο οθόνης «Προϋπηρεσίες Εκπαιδευτικών/Υπαλλήλων» 
 
 
Πατώντας το πλήκτρο αυτό μεταφερόμαστε στο παρακάτω παράθυρο της εφαρμογής: 
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Παρατηρούμε ότι σε αυτό το παράθυρο μπορούμε να αναζητήσουμε προϋπηρεσίες 
διάφορων κατηγοριών υπαλλήλων ή ατομικά την προϋπηρεσία κάποιου με βάση κάποια 
κριτήρια (πχ ΑΦΜ). 
 
Σημειώστε ότι η προϋπηρεσία πρέπει να ελέγχεται και ότι το πρόγραμμα θα μας βγάλει 
σωστά στοιχεία εφόσον έχουμε καταχωρήσει σωστά στοιχεία για τους Υπαλλήλους (πχ 
ΦΕΚ διορισμού, ώρες ωρομισθίων ανά μήνα). 
 
Φυσικά το πρόγραμμα αντιμετωπίζει διαφορετικά κάθε κατηγορία Υπαλλήλων και μάλιστα 
υπάρχει η δυνατότητα να ζητήσουμε την προϋπηρεσία κάποιου αναπληρωτή ή 
ωρομίσθιου στα έτη συνολικά, με την προϋπόθεση ότι έχει εργαστεί σε εμάς και έχουμε 
δημιουργήσει αρχείο για τα έτη αυτά. 
 
Έστω ότι θέλουμε την προϋπηρεσία των μόνιμων φυσικών (πχ κλάδου ΠΕ 04). 
Επιλέγουμε ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ το Μόνιμοι και μετά ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΥΠΑΛΛΗΛΛΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ και στην περιοχή της οθόνης ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΜΕ 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ και στο πεδίο ΚΛΑΔΟΥ γράφουμε ΠΕ 04. Τέλος πατάμε το πλήκτρο οθόνης 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ, οπότε παίρνουμε τα παρακάτω αποτελέσματα: 
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Τώρα ας δούμε ένα άλλο παράδειγμα. Θέλουμε την προϋπηρεσία ΕΝΟΣ 
αναπληρωτή/ωρομισθίου  για ΟΛΑ τα σχολικά έτη που έχουμε στο αρχείο μας. 
 
 
Προσοχή: Τονίζω ότι θέλουμε την προϋπηρεσία ενός ατόμου για όλα τα έτη που 
δούλεψε σε εμάς σαν Αναπληρωτής/Ωρομίσθιος. Έτσι σαν πρώτο βήμα γράφουμε στην 
περιοχή κριτηρίων «ΑΤΟΜΙΚΗ ΜΕ» τον αρ. μητρώου η το ΑΦΜ ή το Επώνυμο, όνομα και 
πατρώνυμο του υπαλλήλου (ένα από τα τρία στοιχεία) για τον οποίο ενδιαφερόμαστε. 
Κατόπιν στο πτυσσόμενο πλαίσιο «ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ» κάνουμε κλίκ και επιλέγουμε με 
αριστερό κλίκ το «ΟΛΑ». Φυσικά  επιλέγουμε και στο πλαίσιο «ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ»  επιλέγουμε το «ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ» και πατάμε το πλήκτρο οθόνης 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ.  
 
Αν ο υπάλληλος είναι μόνιμος η προϋπηρεσία του έχει ήδη αναγνωριστεί στην αφετηρία 
του και μπορούμε να ζητήσουμε ατομική με Επώνυμο και Όνομα και να βάλουμε στο 
πεδίο «προϋπηρεσία μέχρι» τη σημερινή (την οποία προτείνει και το πρόγραμμα εξάλλου) 
και με σχολικό έτος το τρέχων. 
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Σημείωση: Αν θέλουμε να ζητήσουμε προϋπηρεσία για όλα τα χρόνια αυτή πρέπει 
να είναι μόνο ατομική, δηλαδή  πρέπει να έχουμε βάλει κάποιο στοιχείο/τιμή στην 
περιοχή κριτηρίων «ΑΤΟΜΙΚΗ ΜΕ», αλλιώς ο υπολογιστής δεν θα παράγει καθόλου 
αποτελεέσματα. 
 
 
 
 
 
 

Πλήκτρο οθόνης «Έλεγχος και Ενημέρωση Διοικητικών Στοιχείων 
Υπαλλήλων(Μόνιμοι)» 

 
 
 
Με την επιλογή αυτή, μπορούμε να ενημερώνουμε μαζικά στοιχεία τα οποία αλλάζουν στις 
καρτέλες των υπαλλήλων (πχ ΜΚ, Υποχρεωτικό ωράριο κλπ). Έτσι αντί να μπαίνουμε σε 
κάθε μία καρτέλα και να κάνουμε αλλαγές, μπορούμε να ενημερώσουμε τα ΜΚ και τις 
ημερομηνίες χορήγησης επόμενου ΜΚ των 100 καθηγητών με ένα απλό κλίκ! Να 
σημειώσουμε εδώ ότι ότι δεν παρακολουθούνται οι βαθμοί των Διοικητικών Υπαλλήλων 
(πρέπει να καταχωρούνται σωστά από εμάς)  καθώς τους παρακολουθεί το ΥΠΕΠΘ. Όταν 
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πατήσουμε το πλήκτρο οθόνης «Έλεγχος και ενημέρωση Διοικητικών Στοιχείων 
Υπαλλήλων (Μόνιμοι)», εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα: 
 
 

 
 
 
Φυσικά μας προειδοποιεί για το αυτονότητο, δηλαδή ότι δεν πρέπει να κάνουμε μεατβολές 
σε παλαιότερα έτη γιατί αλλοιώνουμε το ιστορικό των καρτελών (πχ τι ΜΚ είχε ο 
Υπάλληλος τον Αύγουστο του 2003). Έτσι μεταβολές στα στοιχεία των καρτελών 
επιτρέπονται μόνο στο τρέχον έτος. Πατάμε στο πλήκτρο ΟΚ και βλέπουμε πλέον το 
παράθυρο με τις επιλογές μας: 
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Από ότι βλέπουμε  μπορούμε να ζητήσουμε έλεγχο σε κάμποσα στοιχεία κάνοντας κλίκ 
στο λευκό πλαίσιο δίπλα στην αντίστοιχη λέξη. Αν κάνουμε κλίκ στο λευκό πλαίσιο δίπλα 
στο ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΛΩΝ επιλέγουμε να γίνει έλεγχος όλων των στοιχείων. Κατόπιν πατάμε το 
πλήκτρο οθόνης ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ και ο υπολογιστής 
στο λευκό πλαίσιο με τίτλο ΛΙΣΤΑ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΣΦΑΛΜΑΤΑ 
ΠΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΤΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ, εμφανίζονται τα «σφάλματα»- ασυμφωνίες 
στοιχείων που βρέθηκαν στις καρτέλες όλων των υπαλλήλων.  
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Σε αυτό το στάδιο ΜΟΝΟ βλέπουμε τα στοιχεία που εντοπίστηκαν να έχουν πρόβλημα σε 
ενημερότητα (πχ ο υπάλληλος έχει αλλάξει ΜΚ  ή βαθμό ή….), ακόμα δεν έχει γίνει καμία 
αλλαγή στις καρτέλες.  
 
Τη λίστα αυτή μπορούμε να την εκτυπώσουμε για έλεγχο πατώντας το πλήκτρο Οθόνης 
ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΛΙΣΤΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ στο κάτω μέρος της οθόνης. Αν τελικά 
θέλουμε να ενημερωθούν οι καρτέλες με τις αλλαγές που εντοπίστηκαν πατάμε το 
πλήκτρο οθόνης στο κάτω μέρος της που γράφει ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΜΕ ΝΕΑ και αυτόματα ο υπολογιστής διατρέχει όλο το αρχείο με τις καρτέλες των 
υπαλλήλων και εκτελεί τις αλλαγές εκεί που πρέπει να γίνουν (μαζική ενημέρωση).  
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Μόλις τελειώσει το πρόγραμμα δίνει το μήνυμα «κοιτάξτε μέσα στον κατάλογο 
“METABOLES”, που σημαίνει ότι μπορούμε μόνοι μας να μεταβούμε πχ με την 
εξερεύνηση των windows καν να ανοίξουμε το αρχείο κειμένου που δημιουργείται μέσα 
στον κατάλογο του προγράμματος c:\ASP και μέσα στον κατάλογο METABOLES με 
όνομα Met<σχολέτος>, πχ για το σχολικό έτος 0506 δημιουργείται το αρχείο Met0506.txt 
(πλήρες μονοπάτι C:\ASP\METABOLES\Met0506.txt), το οποίο ενημερώνεται με νέα 
στοιχεία κάθε φορά που πατάμε το πλήκτρο ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ 
ΝΕΑ.. Φυσικά καλύτερα είναι να βλέπετε το αρχείο του τρέχοντος έτους πατώντας το 
πλήκτρο οθόνης κάτω δεξιά με τίτλο ΑΡΧΕΙΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΡΕΧ. ΕΤΟΥΣ. 
 
Αυτό γίνεται επειδή το πρόγραμμα τηρεί ένα αρχείο με τις αλλαγές που έκανε κάθε που 
πατάμε το κουμπί ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΝΕΑ με σκοπό να 
υπάρχει ένα αρχείο μεταβολών.  
 
Μπορούμε οποιαδήποτε στιγμή να δούμε τις μεταβολές που έχουμε κάνει, χωρίς να 
κάνουμε έλεγχο και ενημέρωση στοιχείων. Απλά ανοίγουμε αυτό το παράθυρο οθόνης και 
πατάμε κατευθείαν το κουμπί κάτω δεξιά  ΑΡΧΕΙΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΡΕΧ. ΕΤΟΥΣ. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν πατάμε το πλήκτρο ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΝΕΑ 
και παρόλα αυτά σε αμέσως μετά έλεγχο εμφανίζονται να θέλει ενημέρωση κάποια 
ομάδα εγγραφών και παρόλο που ξανακάνουμε ενημέρωση σε επόμενο έλεγχο 
εμφανίζεται η ίδια ομάδα, αυτό σημαίνει πώς λείπουν κάποια βασικά στοιχεία από 
την καρτέλα των υπαλλήλων και το πρόγραμμα δεν μπορεί να κάνει ενημέρωση 
(πχ ΦΕΚ, ανάληψη υπηρεσίας, αφετηρία, αφετηρία για βαθμό, αφετηρία για Υποχρ. 
Ωράριο κλπ) 
 
 
 

Πλήκτρο οθόνης «Εύρεση Ημερησίων Μεταβολών Διοικητικών 
Στοιχείων (Μόνιμοι)» 

 
Με το πλήκτρο οθόνης αυτό βλέπουμε ποιοι υπάλληλοι έχουν μεταβολή κάποιου 
Διοικητικού τους στοιχείου (σαν αυτό της προηγούμενης οθόνης) την σημερινή ημερομηνία 
(πχ ποιος παίρνει σήμερα ΜΚ) ή όποια ημερομηνία θέλουμε (ο υπολογιστής προτείνει την 
σημερινή εξ’ ορισμού). 
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Έτσι αλλάζοντας την τιμή στα πλαίσια της ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ, μπορούμε να 
ζητήσουμε ποιοι υπάλληλοι έχουν μεταβολή σε κάποιο διοικητικό στοιχείο τους σε 
οποιαδήποτε ημερομηνία. Φυσικά αν θέλουμε να δούμε τις μεταβολές ΜΚ, βαθμού και 
Υποχρ. Ωραρίου σε όλη την καριέρα τους, μπορούμε να παράγουμε όλη τη σειρά 
μεταβολών από την επιλογή ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ-ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ-ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ και μετά στην επιλογή ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 
(ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΥ) σε προηγούμενο μενού.  
 
Πατώντας το πλήκτρο ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΒΑΣΕΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
ΣΕ ΕΓΓΡΑΦΕΣ παίρνουμε μια λίστα με όλους τους υπαλλήλους που στην ημερομηνία που 
έχουμε θέσει για έλεγχο έχουν κάποια μεταβολή σε διοικητικό στοιχείο στην καρτέλα τους. 
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Τέλος πατώντας το πλήκτρο οθόνης ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΛΙΣΤΑΣ, παίρνουμε ένα αντίγραφο της 
λίστας στον εκτυπωτή. 
 
 

Πλήκτρο οθόνης «Επιστροφή σε προηγούμενο μενού» 
 
 
Πατώντας το πλήκτρο οθόνης ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΜΕΝΟΥ όπου αυτό 
εμφανίζεται, κλείνουμε το τρέχον παράθυρο-οθόνη του προγράμματος και επιστρέφουμε 
στο προηγούμενο μενού ή οθόνη του προγράμματος. Αν δεν υπάρχει τέτοια επιλογή 
κλείνουμε κάποια οθόνη-παράθυρο του προγράμματος πατώντας το πλήκτρο κλεισίματος 
του παραθύρου πάνω δεξιά (Χ). 
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Πλήκτρο οθόνης «Ταξινόμηση Αρχείου Εκπ/κών Υπαλλήλων» 
 
 
Με αυτή την επιλογή είναι δυνατόν να κάνουμε αναδιάταξη των καρτελών των υπαλλήλων 
ώστε να μπούνε στη σειρά με όποια διάταξη θέλουμε. Αυτό έχει επίπτωση όταν 
πλοηγούμαστε μέσα στις εγγραφές με τα πλήκτρα +1, με –1, κοκ. Πατώντας αυτή την 
επιλογή εμφανίζεται παράθυρο με  επιλογές: 
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Κάνοντας κλίκ σε όποια επιλογή θέλουμε μπορούμε να αλλάξουμε τη σειρά των καρτελών 
σύμφωνα με το μήνυμα υπάρχει δίπλα. (Α.Μ,Ω) σημαίνει Αναπληρωτές, Μόνιμοι και 
Ωρομίσθιοι. Για να αλλάξει η σειρά των καρτελών πατάμε τέλος το πλήκτρο οθόνης 
«ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ» 
 
Το πρόγραμμα μας αναφέρει το αποτέλεσμα δίνοντας το μήνυμα: 
 

 
 
 
 
Κατόπιν κλείνουμε το παράθυρο ταξινόμησης από το πλήκτρο κλεισίματος Χ πάνω δεξιά. 
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Πλήκτρο οθόνης «Μεταφορά Καρτελών Υπαλλήλων σε άλλο έτος» 
 
Με την επιλογή αυτή μπορούμε να μεταφέρουμε μαζικά όλους τους μόνιμους Υπαλλήλους 
από ένα σχολικό έτος σε ένα άλλο ή κάποιο αναπληρωτή/ωρομίσθιο από ένα έτος σε 
κάποιο άλλο. Φυσικά συνιστούμε να κάνετε μεταφορές από κάποιο παλιότερο στο τρέχον 
και όχι αυθαίρετα μεταξύ παλαιότερων ετών. 
 
 
Για παράδειγμα την 1η Σεπτεμβρίου το πρόγραμμα προωθείται αυτόματα στο νέο έτος 
χαρακτηρίζοντας εκείνο που δουλεύαμε παλαιότερα σαν παλιό (έτσι δεν βρίσκει πλέον 
υπαλλήλους στο τρέχον έτος (αφού δεν υπάρχει αντίστοιχο αρχείο)). Υπάρχει ανάγκη 
λοιπόν να μεταφέρουμε όλους τους μόνιμους Υπαλλήλους από το παλαιότερο έτος στο 
τρέχον και να προσθέσουμε όσους προσλάβουμε σαν αναπληρωτές, ωρομίσθιους.  
 
Αν έχετε περάσει αυτούς που ήρθαν από μετάθεση ή απόσπαση στο Νομό τον Ιούλιο, 
αυτοί θα μεταφερθούν αυτόματα στο νέο έτος αρκεί να έχετε συμπληρώσει σωστά την τιμή 
στο πεδίο «Μετάθεση / Σύνταξη / Απόλυση Εφέτος». (όσοι μόνιμοι υπάλληλοι έχουν 
Ο,Β,Τ,Ε ή τίποτα στο πεδίο αυτό μεταφέρονται στο άλλο έτος). Μεταφέρονται τα 
Υπηρεσιακά και προσωπικά στοιχεία και καθαρίζονται οι καρτέλες των αποφάσεων 
διάθεσης, ημερολογίου ωρών και αδειών. Ας δούμε την οθόνη μας: 
 

 
 
 
 
Το πρόγραμμα μας προτείνει αυτόματα την μεταφορά καρτελών των μονίμων από το 
παλιότερο έτος στο νέο. Αν πατήσετε το πλήκτρο οθόνης «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
ΚΑΡΤΕΛΑΣ/ΚΑΡΤΕΛΩΝ ΣΕ ΝΕΟ ΕΤΟΣ», αυτόματα θα δημιουργηθεί αρχείο για το νέο 
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σχολικό έτος και θα μεταφερθούν σε αυτό οι καρτέλες όλων των μόνιμων υπαλλήλων 
(Διοικητικοί-Εκπαιδευτικοί). Φυσικά οι καρτέλες με «Απφάσεις Διάθεσεις-Ημερολόγιο και 
Αδειες» θα είναι καθαρισμένα για να δεχθούν τις πληροφορίες που αφορούν το νέο έτος.  
 
Το πρόγραμμα τέλος δίνει μια αναφορά ότι τελείωσε τη μεταφορά και πόσοι μεταφέρθηκαν 
(πόσοι μόνιμοι από το σύνολο των καρτελών του αρχείου) : 
 

 
 
 
 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Για να αντιληφθεί την ύπαρξη του νέου αρχείου το πρόγραμμα, θα 
πρέπει να το κλείσετε και να το ξαναξεκινήσετε (έξοδος και ξανά είσοδος σε αυτό)! 
 
 
Ας πάμε να δούμε τι γίνεται αν θέλουμε να μεταφέρουμε έναν αναπληρωτή ή ωρομίσθιο 
από το παλαιότερο έτος στο νέο (έστω ότι τον ξανά προσλάβαμε). Στην παραπάνω οθόνη 
κάνουμε αριστερό κλίκ στην επιλογή «Επιλογή Ατομικής καρτέλας με κριτήρια». Τότε 
εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη. 
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Εδώ στην περιοχή «Κριτήρια Επιλογής Καρτέλας» μπορούμε να δώσουμε τον κωδικό του 
αναπληρωτή/ωρομίσθιου/μόνιμου που μας ενδιαφέρει ή το επώνυμό του ή τμήμα του και 
το πρόγραμμα θα φτιάξει μια λίστα με τις υποψήφιες πρός μεταφορά καρτέλες. Πχ ας 
δώσουμε στο επώνυμο το Π και πατάμε το πλήκτρο «ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ». Τότε φτιάχνεται η 
λίστα και μπορούμε να δούμε τις υποψήφιες καρτέλες κάνοντας κλίκ στο βελάκι της 
πτυσσόμενης λίστας και επιλέγοντας με κλίκ την καρτέλα που θέλουμε και πατώντας το 
πλήκτρο «ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ» εμφανίζονται λεπτομερή στοιχεία για την καρτέλα 
που επιλέξαμε. Αν θέλουμε κάποια άλλη επαναλαμβάνουμε την παραπάνω διαδικασία. 
 
 



Σελίδα 78 από 87 

Πρόγραμμα Διαχείρισης Προσωπικού ASP  
© Θωμαϊδης Παναγιώτης 2003-2010 

 
 
 
Τέλος πατώντας το πλήκτρο οθόνης «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΡΤΕΛΑΣ/ΚΑΡΤΕΛΩΝ 
ΣΕ ΝΕΟ ΕΤΟΣ» μεταφέρουμε την επιλεγμένη καρτέλα στο νέο έτος. Πρέπει φυσικά να 
πάμε σε αυτή από την Διαχείριση Αρχείου Υπαλλήλων και να ενημερώσουμε τα στοιχεία 
της (πρόσληψη, ώρες, κλπ) 
 
Τέλος το πρόγραμμα μας δίνει αναφορά για την εκτέλεση της μεταφοράς: 
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Πλήκτρο οθόνης «Έξοδος από το πρόγραμμα» 
 
 
Πατώντας με αριστερό κλίκ σε αυτό το πλήκτρο, η λειτουργία του προγράμματος 
τερματίζεται και επιστρέφετε στο περιβάλλον των Windows. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
 

Προσθήκες 2009 
 
 

Σε οθόνη «ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ» 
 
 

 
 

 
 
Έχει προστεθεί ένα πλήκτρο «Αντιγρ.» το οποίο ενεργοποιείται στους ωρομίσθιους 
εκπαιδευτικούς μόνο. Πατώντας το, δημιουργείται ένα αντίγραφο της καρτέλας του 
ωρομισθίου στο τέλος του αρχείου, ώστε αν ο ωρομίσθιος εργάζεται σε πολλά σχολεία να 
δημιουργούμε αντίστοιχες καρτέλες που περιέχουν τα βασικά του στοιχεία (όνομα 
επώνυμο κλπ) χωρίς να τα πληκτρολογούμε ξανά και να κρατάμε κυρίως τις ώρες του στο 
σχολείο. Αν περάσουμε την πρώτη καρτέλα στο πρώτο σχολείο που εργάζεται μπορούμε 
να δημιουργήσουμε εύκολα όσες θέλουμε για άλλα σχολεία. 
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Έγινε επέκταση των καταχωρίσεων αδειών σε 16 από 7 και τοποθετήθηκε ένα πλήκτρο 
«Απόφαση Χορήγησης Άδειας» πάνω δεξιά, που παράγει αυτόματα το έγγραφο για την 
απόφαση χορήγησης άδειας, αφού (ενεργοποιήσουμε φυσικά την καρτέλα αδειών) και  
καταχωρίσουμε πρώτα την έναρξη (ημερομηνία), τη διάρκεια της άδειας σε ημέρες, 
το είδος της (επιλέγοντας από το πτυσσόμενο μενού) και τέλος τον αριθμό 
πρωτοκόλλου και την ημερομηνία της αίτησής του.  
 
Μόλις πατήσουμε το πλήκτρο εμφανίζεται ένα πλαίσιο διαλόγου: 
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που περιμένει να δώσουμε τον αριθμό άδειας (1 έως 16 – με το μπλέ χρώμα) για την 
οποία θέλουμε απόφαση και να πατήσουμε το πλήκτρο οθόνης ΟΚ. 
 
 Αν η άδεια είναι «ΕΙΔΙΚΗ» τότε εμφανίζεται ένα άλλο πλαίσιο διαλόγου: 
 

 
 
που ζητά να προσδιορίσουμε επακριβώς το είδος της άδειας κάνοντας κλίκ στην λευκή 
κουκίδα δίπλα και πατώντας το πλήκτρο οθόνης ΟΚ. Τότε δημιουργείται το τελικό έγγραφο 
του WORD, το οποίο μπορούμε να τροποποιήσουμε και να  αποθηκεύσουμε και  
τυπώσουμε . 
 
Σημείωση: στον ίδιο κατάλογο με το πρόγραμμα πρέπει να βρίσκονται τα λογότυπα της 
Ελληνικής Δημοκρατίας και του ΥΠ.Ε.Π.Θ. αλλιώς το πρόγραμμα αφήνει κενό στο 
έγγραφο για να τα εισάγουμε. (με ονόματα  flagell και yp_logoell αντίστοιχα). 
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Σε οθόνη «ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ  - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ – ΙΣΤΟΡΙΚΟ» 
 
 

 
 
Προστέθηκε στα στατιστικά Υπαλλήλων η επιλογή-πλήκτρο οθόνης «Πλήθος αδειών και 
ημερών ανά κατηγορία άδειας», όπου αν κάνουμε αριστερό κλίκ πάνω σε αυτή 
οδηγούμαστε σε μια οθόνη όπου μπορούμε να πάρουμε στατιστικά στοιχεία (ανά έτος) για 
τις άδειες του προσωπικού. Κάνοντας κλίκ οδηγούμαστε στην παρακάτω οθόνη. 
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Σε οθόνη «ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ» 
 
 

 
 
 
Πχ. Εισάγοντας στο είδος άδειας «ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗ»  θα πάρουμε το σχολείο εργασίας, τα 
ονόματεπώνυμα, τον κλάδο και το συνολικό πλήθος αναρρωτικών αδειών και σύνολο 
ημερών τους για κάθε υπάλληλο. Βάζοντας και άλλα κριτήρια μπορούμε να κάνουμε 
συνδυασμούς πχ άδειες αναρρωτικές ανδρών ή γυναικών, άδειες καθηγητών του κλάδου 
ΠΕ 02, άδειες μιας μόνο υπηρεσίας ( εισάγοντας τον κωδικό της στο πλαίσιο με 
επικεφαλίδα «ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ»  και διαλέγοντας αν μας ενδιαφέρει αν αυτή είναι οργανική, 
πληρωμής ή εργασίας). 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: αν διαλέξουμε για είδος άδειας «ΚΑΝΕΝΑ» βλέπουμε ποιοι δεν πήραν 
καθόλου άδεια όλο το χρόνο. 
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Προσθήκες 2010 
 

Σε οθόνη αρχική οθόνη του προγράμματος 
 
Προστέθηκε μια εισαγωγική οθόνη για την επικύρωση των στοιχείων που θα εμφανίζονται στις 
άδειες και τα άλλα έγραφα που παράγει το πρόγραμμα.  Αν είναι η πρώτε φορά που 
εκτελούμε το πρόγραμμα, συμπληρώνουμε τα στοιχεία και πατάμε το πλήκτρο οθόνης 
«ΕΝΤΑΞΕΙ».  
 
 

 
 
 
Τις επόμενες φορές, κάθε που εκτελούμε το πρόγραμμα θα εμφανίζεται πάλι (για έξτρα 
συμπλήρωση ή επιβεβαίωση)  ή συμπληρώνουμε αν έχουμε να προσθέσουμε κάτι ή απλά 
επιβεβαιώνουμε πατώντας «ΕΝΤΑΞΕΙ» ή το κλείνουμε πατώντας το πλήκτρο κλεισίματος του 
παραθύρου. 
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Σε οθόνη «ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ  - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ – ΙΣΤΟΡΙΚΟ» 
 
 

 
 
 
 

Προστέθηκε στα στατιστικά Υπαλλήλων η επιλογή-πλήκτρο οθόνης «Ποιοι είναι σε άδεια 
σήμερα ή σε κάποα ημερ/νία», όπου αν κάνουμε αριστερό κλίκ πάνω σε αυτή 
οδηγούμαστε σε μια οθόνη όπου μπορούμε να πάρουμε στατιστικά στοιχεία (ανά έτος) για 
τις άδειες του προσωπικού. Κάνοντας κλίκ οδηγούμαστε στην παρακάτω οθόνη. 
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Πχ. Εισάγοντας στο είδος άδειας «ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΔΕΙΕΣ»  και μετά συμπληρώσουμε δίπλα 
μια συγκεριμένη ημερομηνία («σε άδεια την»), θα πάρουμε το σχολείο εργασίας, τα 
ονόματεπώνυμα, τον κλάδο και την έναρξη και διάρκεια για τις άδειες που πήραν οι 
υπάλληλοι και απουσίαζαν τη ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ. Βάζοντας και άλλα 
κριτήρια μπορούμε να κάνουμε συνδυασμούς πχ άδειες αναρρωτικές ανδρών ή γυναικών, 
άδειες καθηγητών του κλάδου ΠΕ 02, άδειες μιας μόνο υπηρεσίας ( εισάγοντας τον κωδικό 
της στο πλαίσιο με επικεφαλίδα «ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ»  και διαλέγοντας αν μας ενδιαφέρει αν 
αυτή είναι οργανική, πληρωμής ή εργασίας). 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: αν διαλέξουμε για είδος άδειας «ΚΑΝΕΝΑ»  δεν θα πάρουμε κανένα 
αποτέλεσμα μιας και η αναζήτηση αυτή δεν έχει νόημα.. 

 
 


