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Σενάριο Χρήσης 
 

1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

Στην καρτέλα «ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ» μπορείτε να διαχειριστείτε τους Εργαζόμενους του Φορέα σας. 
Επίσης, μπορείτε να επεξεργαστείτε τις Υπηρετήσεις τους και να αιτηθείτε Άδειες, ενώ 
εμφανίζεται και ο Πλήρης Κατάλογος Εργαζομένων. 

Στις φόρμες Αναζήτησης στην Καρτέλα Εργαζόμενοι θα παρατηρήσετε το πεδίο Όσοι 
απουσιάζουν από τον Φορέα. Το προαναφερθέν πεδίο φιλτράρει τα αποτελέσματα της 
αναζήτησής σας, και εμφανίζει (ή όχι) τους Εργαζόμενους που απουσιάζουν, πχ. με 
Απόσπαση, από το Φορέα σας. Το πεδίο έχει τρείς (3) καταστάσεις που υποδηλώνονται με 
διαφορετικό τρόπο. Αυτές είναι: 

 

•     (ενεργό): Με το φίλτρο ενεργό θα εμφανιστούν στα αποτελέσματα αναζήτησης 
μόνο οι Εργαζόμενοι που απουσιάζουν (τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή) από το 
Φορέα σας. 

•       (ανενεργό): Με το φίλτρο ενεργό θα εμφανιστούν στα αποτελέσματα 
αναζήτησης μόνο οι Εργαζόμενοι που υπηρετούν (τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή) 
στο Φορέα σας. 

•      (αδιάφορο): Με το φίλτρο στην κατάσταση αδιάφορο, θα εμφανιστούν στα 
αποτελέσματα αναζήτησης ΟΛΟΙ οι Εργαζόμενοι του Φορέα σας (με κόκκινο χρώμα 
εμφανίζονται οι Εργαζόμενοι που απουσιάζουν), τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. 

 
Πατώντας πάνω στο πεδίο μπορείτε να αλλάξετε (κυκλικά) την κατάστασή του. 

 
 
 

1.2 Εργαζόμενοι στο Φορέα μου 
 

Σε αυτή τη σελίδα μπορείτε να αναζητήσετε και να προβάλλετε τα στοιχεία οποιουδήποτε 
Εργαζόμενου ανήκει στο Φορέα σας. 

 
Εμφανίζονται τα εξής Κριτήρια Αναζήτησης: 

 
Επώνυμο: Με την επιλογή αυτή μπορείτε να αναζητήσετε Εργαζόμενο/ους του Φορέα σας 
με βάση το επίθετό του/τους. 

Όνομα: Με την επιλογή αυτή μπορείτε να αναζητήσετε Εργαζόμενο/ους του Φορέα σας με 
βάση το όνομά του/τους. 

Ειδικότητα: Με την επιλογή αυτή μπορείτε να αναζητήσετε Εργαζόμενο/ους του Φορέα σας 
με βάση την Ειδικότητά του/τους. 

Αριθμός Μητρώου: Με την επιλογή αυτή μπορείτε να αναζητήσετε Εργαζόμενο/ους του 
Φορέα σας με βάση τον Αριθμό Μητρώου του/τους. 

Α.Φ.Μ.: Με την επιλογή αυτή μπορείτε να αναζητήσετε Εργαζόμενο/ους του Φορέα σας με 
βάση το ΑΦΜ του/τους. 



 
Σχέση Εργασίας (κατά την υπηρέτηση): Με την επιλογή αυτή μπορείτε να αναζητήσετε 
Εργαζόμενο/ους στο Φορέα σας με βάση τη σχέση εργασίας που έχει με αυτόν (π.χ. Μόνιμος, 
Δόκιμος, Με Σύμβαση, Αναπληρωτής κλπ.). 

Έτος Υπηρέτησης: Με την επιλογή αυτή μπορείτε να αναζητήσετε Εργαζόμενο/ους του 
Φορέα σας με βάση το έτος κατά το οποίο υπηρετεί/ουν (ή υπηρέτησε/αν). 

Όσοι απουσιάζουν από τον Φορέα: Με την επιλογή αυτή μπορείτε να επιλέξετε να 
εμφανίζονται μόνο οι Εργαζόμενοι που απουσιάζουν για οποιοδήποτε λόγο από τη Σχολική 
σας Μονάδα (απόσπαση, μακροχρόνια άδεια, κλπ.). 

Αφού συμπληρώσετε τα πεδία, επιλέγετε «Αναζήτηση» για να προβληθούν σε μορφή πίνακα 
τα αποτελέσματα της αναζήτησής σας. 

Επιλέγοντας το εικονίδιο  που εμφανίζεται στα αριστερά κάθε εγγραφής του πίνακα, 
δηλαδή αριστερά του Αριθμού Μητρώου οποιουδήποτε Εργαζόμενου (στην προεπιλεγμένη 
εμφάνιση), θα οδηγηθείτε σε επόμενη σελίδα όπου προβάλλονται τα στοιχεία του 
Εργαζόμενου. Αυτά είναι: 

 
1.2.1 Γενικά Στοιχεία: 
1.2.1.1 Βασικά Στοιχεία (Όνομα, Επώνυμο κλπ.) 
1.2.1.2 Υπηρεσιακά Στοιχεία (Ιδιότητα, Βαθμίδα εκπαίδευσης κλπ.) 
1.2.1.3 Θέση Φακέλου και Οργανική Θέση 

 
(εάν παρατηρήσετε λάθη στα παραπάνω στοιχεία, επικοινωνήστε με τη Δ/νση Εκπ/σης 
στην οποία βρίσκεται ο Προσωπικός Φάκελος του Εργαζόμενου ώστε να προχωρήσουν 
στις κατάλληλες διορθώσεις) 

1.2.2 Στοιχεία Επικοινωνίας: 
1.2.2.1 Διεύθυνση (έως δύο (2) καταχωρίσεις) 
1.2.2.2 Τηλέφωνο (έως τέσσερις (4) καταχωρίσεις) 
1.2.2.3 Ηλεκτρονικές Διευθύνσεις (έως δύο (2) καταχωρίσεις) 
1.2.2.4 Σημειώσεις 
1.2.3 Αναθέσεις Μονάδας: σε αυτή τη σελίδα προβάλετε συνοπτικά τις Αναθέσεις 

του Εκπαιδευτικού στην Μονάδα. 

Επιλέγοντας «Επιστροφή στον κατάλογο»  θα μεταφερθείτε στη σελίδα αναζήτησης 
Εργαζόμενου. 

 
καταχωρίσετεκαταχωρίσειςκαταχωρίσειςκαταχωρίσεις 

 

1.3 Τοποθετήσεις εργαζομένων στο φορέα μου 
 

Σε αυτή τη σελίδα μπορείτε να αναζητήσετε και να διαχειριστείτε τα στοιχεία 
οποιουδήποτε Εργαζόμενου ανήκει στο Φορέα σας. 

Εμφανίζονται τα εξής Κριτήρια Αναζήτησης: 



 
Επώνυμο: Με την επιλογή αυτή μπορείτε να αναζητήσετε Εργαζόμενο/ους με βάση το 
επίθετό του/τους. 

Όνομα: Με την επιλογή αυτή μπορείτε να αναζητήσετε Εργαζόμενο/ους με βάση το όνομά 
του/τους. 

Ειδικότητα: Με την επιλογή αυτή μπορείτε να αναζητήσετε Εργαζόμενο/ους με βάση την 
Ειδικότητά του/τους. 

Αριθμός Μητρώου: Με την επιλογή αυτή μπορείτε να αναζητήσετε Εργαζόμενο/ους με 
βάση τον Αριθμό Μητρώου του/τους. 

Α.Φ.Μ.: Με την επιλογή αυτή μπορείτε να αναζητήσετε Εργαζόμενο/ους με βάση το ΑΦΜ 
του/τους. 

Σχέση Εργασίας (κατά την υπηρέτηση): Με την επιλογή αυτή μπορείτε να αναζητήσετε 
Εργαζόμενο/ους με βάση τη σχέση εργασίας που έχει με αυτόν (π.χ. Μόνιμος, Δόκιμος, Με 
Σύμβαση, Αναπληρωτής κλπ.). 

Έτος Υπηρέτησης: Με την επιλογή αυτή μπορείτε να αναζητήσετε Εργαζόμενο/ους με βάση 
το έτος κατά το οποίο υπηρετεί/ουν (ή υπηρέτησε/αν). 

Τρέχουσα κατάσταση εργαζόμενου : Με την επιλογή αυτή μπορείτε να αναζητήσετε την 
κατάσταση του εργαζόμενου (π.χ. Ενεργός, Μετάταξη, Ανάκληση Διορισμού κ.λπ.). 

Όσοι απουσιάζουν από τον Φορέα: Με την επιλογή αυτή μπορείτε να επιλέξετε να 
εμφανίζονται μόνο οι Εργαζόμενοι που απουσιάζουν με μακροχρόνια άδεια/απουσία για 
οποιοδήποτε λόγο από τον Φορέα υπηρέτησής τους (απόσπαση, μακροχρόνια άδεια, κλπ.). 

 
 

 

 

Παρατήρηση: Εάν αρχικά η λίστα είναι κενή και θα πρέπει να επιλέξετε «Αναζήτηση» για να 
εμφανιστούν οι Τοποθετήσεις των Εργαζομένων στο Φορέα σας. 

 
 

 

 

Αφού συμπληρώσετε τα πεδία, επιλέγετε «Αναζήτηση» για να προβληθούν σε μορφή πίνακα 
τα αποτελέσματα της αναζήτησής σας. Με πράσινο χρώμα εμφανίζονται οι Εργαζόμενοι 
που υπηρετούν στο Φορέα σας. 

Επιλέγοντας το εικονίδιο  που εμφανίζεται στα αριστερά κάθε εγγραφής του πίνακα, 
δηλαδή αριστερά του Αριθμού Μητρώου οποιουδήποτε Εργαζόμενου (στην προεπιλεγμένη 
εμφάνιση), θα οδηγηθείτε σε επόμενη σελίδα όπου προβάλλονται τα στοιχεία του 
Εργαζόμενου και δίνεται η δυνατότητα να τα επεξεργαστείτε. 

 
 

 

 

Παρατήρηση: Σε αυτή τη φάση, οι Τοποθετήσεις Εργαζόμενων στο Φορέα επεξεργάζονται 
από εσάς. Σε επόμενη φάση οι Υπηρετήσεις ορίζονται, δημιουργούνται και εποπτεύονται 
από τη Διεύθυνση, στην οποία ανήκει ο Φορέας σας. 



 
 

 

 

Η σελίδα που εμφανίζεται περιέχει τα βασικά στοιχεία του Εργαζόμενου (Όνομα, Επώνυμο, 
Ιδιότητα εργαζόμενου, Βαθμίδα εκπαίδευσης, κλπ.), καθώς και τα στοιχεία υπηρέτησης του 
Εργαζόμενου τα οποία είναι: 

1.3.1 Σχέση Εργασίας 
1.3.2 Περιοχή Μετάθεσης Οργανικής Θέσης 
1.3.3 Φορέας Τρέχουσας Τοποθέτησης 
1.3.4 Φορέας Οργανικής/Προσωρινής Τοποθέτησης 
1.3.5 Σχέση Τοποθέτησης 
1.3.6 Κύρια Ειδικότητα Τοποθέτησης 

 
Τα παραπάνω στοιχεία αναφέρονται στην Τοποθέτηση του Εργαζόμενου στο Φορέα σας 
βάσει της Υπηρέτησης με την οποία αυτός τοποθετήθηκε. 

Στη συνέχεια βρίσκονται τα Στοιχεία Πράξης Ανάληψης (Αριθμός και Ημερομηνία Ανάληψης) 
και Στοιχεία Πράξης Αποχώρησης (Αριθμός και Ημερομηνία Αποχώρησης). Σε αυτά 
καταχωρείτε τις πραγματικές ημερομηνίες Ανάληψης Υπηρεσίας και Αποχώρησης, βάσει 
των ενδοσχολικών αποφάσεων, του Εργαζόμενου στο Φορέα. Τα πεδία Πράξη είναι 
προαιρετικά και αν δεν γίνεται κάποια πράξη μπορούν να παραμείνουν κενά. 

Επίσης, υπάρχουν και επιπλέον στοιχεία που αφορούν στις Ώρες Εργασίας του 
Εργαζόμενου (χωρίο Άλλα Στοιχεία), στοιχεία της Πράξης Τοποθέτησής του, καθώς και 
στοιχεία που σχετίζονται με ενδεχόμενη Αποχώρηση του. 

Τα στοιχεία που αφορούν στις Ώρες Εργασίας του Εργαζόμενου (χωρίο Άλλα στοιχεία, π.χ.- 
πεδία Ανάθεσης) τα οποία συμπληρώνονται αυτόματα από την εφαρμογή σύμφωνα με τις 
Αναθέσεις (βλ. παρακάτω) που έχετε ορίσει για τον Εργαζόμενο. Αντίστοιχα ενημερώνεται 
αυτόματα και το πεδίο Ώρες Διάθεσης σε Άλλες Μονάδες. 

Στο χωρίο Στοιχεία Πράξης Τοποθέτησης, εμφανίζονται (και συμπληρώνετε κατάλληλα τα 
πεδία) με τις αποφάσεις και πράξεις που σχετίζονται με την Τοποθέτηση του Εργαζόμενου, 
πχ. από τη Διεύθυνσή σας, εφόσον τα γνωρίζετε. Τα εν λόγω στοιχεία αναφέρονται στη 
συγκεκριμένη Υπηρέτηση του Εργαζόμενου. Αυτά είναι: 

1.3.7 Αριθμός Πράξης 
1.3.8 Ημ/νία Πράξης 
1.3.9 Φορέας / Υπηρεσιακό Όργανο 
1.3.10 Ισχύει Από 
1.3.11 Ισχύει Έως 

 
 

 

 

Παρατήρηση: Αν κάποιος Εργαζόμενος αποχωρήσει από το Φορέα σας, θα πρέπει να 
ενημερώσετε με την ημ/νια αποχώρησης τα πεδία Στοιχεία Πράξης Αποχώρησης και Ισχύει 
Έως στα Στοιχεία Πράξης Τοποθέτησης. Η ενέργεια αυτή αναφέρεται και ως Τερματισμός 
Τοποθέτησης. 



 
 

 

 

Τα πεδία Αυτοδίκαιη Αποχώρηση και Πρόθεση Παραίτησης (χωρίο Προς Αποχώρηση) 
συμπληρώνονται από τη Δ/νση Εκπ/σης. 

Επομένως, είναι ευθύνη σας να εισάγετε και να συντηρείτε τα δεδομένα αυτά προκειμένου 
να είναι πάντοτε ενημερωμένα και ορθά. 

Τα στοιχεία που αφορούν στις Λεπτομέρειες του Ωραρίου Εργασίας του Εργαζόμενου 
(μειώσεις, συμπληρώσεις, υπερωρίες, κλπ.), αναφέρονται στον αντίστοιχο πίνακα και 
εμφανίζονται τα στοιχεία: 

1.3.12 Περιγραφή Ωραρίου Εργασίας 
1.3.13 Κατηγορία 
1.3.14 Ώρες/Εβδομάδα 
1.3.15 Ισχύει από 
1.3.16 Ισχύει έως 

 

Συμπληρώνετε τα παραπάνω πεδία και επιλέγετε το εικονίδιο   για αποθήκευση της 

καταγραφής  ή  το  εικονίδιο    για ακύρωση. Το διάστημα για το οποίο ορίζεται η 
περιγραφή του Ωραρίου Εργασίας του Εργαζόμενου πρέπει να βρίσκεται στο διάστημα 
κατά το οποίο υπηρετεί ο Εργαζόμενος (π.χ. η ημερομηνία Ισχύει από πρέπει να είναι την 
ίδια ημέρα ή ύστερα από την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας του Εργαζόμενου). Εάν δεν 
είναι ορθά συμπληρωμένα τα παραπάνω πεδία, επιστρέφεται μήνυμα λάθους. 

 
Υπάρχει η δυνατότητα να επεξεργαστείτε την παραπάνω περιγραφή του Ωραρίου Εργασίας 

επιλέγοντας  το  εικονίδιο    και στη συνέχεια ακολουθείτε τη διαδικασία «Ανάθεση 
Περιγραφής», όπως περιγράφεται παραπάνω. Για να διαγράψετε μια Θέση επιλέγετε το 

εικονίδιο . 

Επιπροσθέτως, στο κάτω μέρος της σελίδας αυτής αναφέρονται οι Απουσίες του 
Εργαζόμενου που σχετίζονται Χρονικά με αυτή την Υπηρέτηση και οι (τυχόν) ταυτόχρονες 
Υπηρετήσεις του Εργαζόμενου σε άλλες Μονάδες. Έτσι, η περιγραφή των Απουσιών 
περιλαμβάνει τα πεδία: 

1.3.17 Τύπος Απουσίας (π.χ. Μακράς Διάρκειας Άδεια, Απόσπαση κλπ.) 
1.3.18 (Περίοδος) Ισχύει Από 
1.3.19 (Περίοδος) Ισχύει Έως 
1.3.20 Περιγραφή 

 

Για  να  προσθέσετε  μια  νέα  Απουσία  επιλέγετε  το  εικονίδιο  . Στη νέα φόρμα που 
εμφανίζεται, συμπληρώνετε τα πεδία: 

 
1.3.21 Ισχύει από 
1.3.22 Ισχύει έως 
1.3.23 Τύπος απουσίας 



 
1.3.24 Περιγραφή (ελεύθερο πεδίο) 

 

Όμοια με πριν, επιλέγετε το εικονίδιο  για αποθήκευση της καταγραφής της Απουσίας ή 

το εικονίδιο  για ακύρωση της καταχώρισης. Μπορείτε να επεξεργαστείτε την Απουσία 

επιλέγοντας το εικονίδιο  ή να τη διαγράψετε επιλέγοντας το εικονίδιο . 

Σε αυτό τον πίνακα εμφανίζονται (τυχόν) άλλες Απουσίες του Εργαζόμενου για το 
επιλεγμένο Σχολικό Έτος. 

Έτσι, εφόσον ο Εργαζόμενος απουσιάζει από το Φορέα σας, τα βήματα που πρέπει να 
ακολουθήσετε είναι: 

1.3.25 Επιλογή εικονιδίου  
1.3.26 Επιλογή Τύπου Απουσίας 
1.3.27 Συμπλήρωση ημερομηνιών Ισχύει Από/Ισχύει Έως 
1.3.28 Συμπλήρωση Περιγραφής 

 
Τέλος, στο κάτω μέρος της σελίδας Τοποθέτησης εμφανίζεται ο πίνακας Υπηρετήσεις 
Εργαζόμενου σε άλλες Μονάδες περιλαμβάνει τα πεδία: 

1.3.29 Φορέας υπηρέτησης 
1.3.30 Τύπος υπηρέτησης 
1.3.31 Ημ/νία ανάληψης υπηρ. 
1.3.32 Ημ/νία αποχώρησης 
1.3.33 Α ανάθεση 
1.3.34 Β ανάθεση 
1.3.35 ΣΕΠ και Πρόσθετα Τμήματα 
1.3.36 Άλλη 

 
Ο παραπάνω πίνακας εμφανίζει τυχόν Τοποθετήσεις του Εργαζόμενου σε άλλους Φορείς. 

 
Σε κάθε επεξεργασία/αλλαγή της Τοποθέτησης, επιλέγετε «Αποθήκευση» για αποθήκευση 
των δεδομένων σας. Τα δεδομένα που μπορείτε να τροποποιήσετε αφορούν μόνο στους 
Εκπαιδευτικούς που απασχολούνται τη δεδομένη χρονική στιγμή στο Φορέα σας. 

Συνοπτικά τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε για να επεξεργαστείτε τα Στοιχεία της 
υπηρέτησης ενός Εργαζόμενου που ανήκει στο Φορέα σας είναι: 

 Επιλογή (αναζήτηση) Εργαζόμενου 
 Επεξεργασία/Ενημέρωση στοιχείων 
 Αποθήκευση 

 
 

Στ πάνω και δεξιά μέρος της σελίδας, βρίσκεται η επιλογή «Αίτημα Διαγραφής». Η 
λειτουργικότητα σκοπεύει στην εύκολη διαγραφή λανθασμένων Τοποθετήσεων 
Εργαζομένων,  π.χ.  διαγραφή  Τοποθέτησης  Εκπ/κου  η  οποία  έγινε  εκ  παραδρομής.  Τα 

   



 
 

 
αιτήματα διαγραφής Τοποθετήσεων εγκρίνονται (ή απορρίπτονται) από τη Δ/νση Εκπ/σης 
που επιβλέπει το Φορέα σας. 

Οι ενέργειες που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή είναι: 
 

1.3.37 ΜΗΝ διαγράφετε Εργαζόμενο ο οποίος αποχωρεί από το Φορέα σας, σε 
αυτή την περίπτωση συμπληρώνετε τις ημ/νιες αποχώρησης (βλ. παραπάνω). 

1.3.38 ΜΗΝ διαγράφετε Εργαζόμενο ο οποίος απουσιάζει με μακροχρόνια απουσία 
από το Φορέα σας, σε αυτή την περίπτωση συμπληρώνετε τις Απουσίες 
εργαζόμενου (βλ. παραπάνω). 

1.3.39 ΜΗΝ τερματίζετε την Τοποθέτηση για τον Εργαζόμενο (συμπλήρωση ημ/νιων 
αποχώρησης) ο οποίος απουσιάζει με μακροχρόνια απουσία από το Φορέα σας, 
σε αυτή την περίπτωση συμπληρώνετε τις Απουσίες εργαζόμενου (βλ. 
παραπάνω) μόνο. 

Επιλέγοντας «Επιστροφή στον κατάλογο»  θα μεταφερθείτε στη σελίδα αναζήτησης 
Υπηρέτησης Εργαζόμενου. 

 
 

1.2 Άδειες/Απουσίες 
 

Σε αυτή τη σελίδα μπορείτε να προβάλετε και να καταχωρίσετε Άδειες και Απουσίες των 
Εργαζόμενων στο Φορέα σας (για το τρέχον σχολικό έτος). 

Στο επάνω μέρος της σελίδας εμφανίζεται πίνακας που περιέχει τις Άδειες/Απουσίες που 
έχουν υποβληθεί. Πιο συγκεκριμένα, ο πίνακας περιλαμβάνει εγγραφές με τα στοιχεία του 
Εργαζόμενου που έχει υποβάλει την Άδεια ή Απουσία, καθώς και την κατάσταση του 
αιτήματος (Προς Έγκριση, Εγκρίθηκε. Απορρίφθηκε). 

 
Για κάθε εγγραφή του πίνακα εμφανίζονται τα εξής στοιχεία του Εργαζομένου: 

 
1.2.1 Αριθμός Μητρώου 
1.2.2 Επώνυμο 
1.2.3 Όνομα 
1.2.4 Όνομα Πατέρα 
1.2.5 Τύπος Άδειας 
1.2.6 Από (ημερομηνία έναρξης Άδειας) 
1.2.7 Κατάσταση (Προς Έγκριση, Εγκρίθηκε. Απορρίφθηκε) 

 
Επίσης, στο αριστερό άκρο κάθε εγγραφής δίνεται δυνατότητα διαγραφής Αιτήματος 
Άδειας το οποίο βρίσκεται Προς έγκριση. Τα οριστικοποιημένα αιτήματα μπορούν να 
διαγραφούν μόνο από την εκάστοτε Δ/νση Εκπ/σης. 

 
Επιλέγοντας το εικονίδιο , που βρίσκεται στο αριστερό άκρο της κάθε εγγραφής, 
επεκτείνεται η προβολή εμφανίζοντας τα επιπλέον Στοιχεία Άδειας αναφορικά με την 
προκείμενη αίτηση: 

   



 
 

 
1.2.8 Περιγραφή 
1.2.9 Μήνες 
1.2.10 Χρόνια 
1.2.11 Ημερομηνία Απόφασης 
1.2.12 Αριθμός Απόφασης 

 
Στον παραπάνω πίνακα, απλά παρουσιάζονται τα αιτήματα Άδειών ή Απουσιών που έχουν 
υποβληθεί. Παρακάτω, βρίσκονται οι οδηγίες για να αιτηθείτε μια νέα Άδεια ή Απουσία 
καθώς και ενέργειες επεξεργασίας ή  διαγραφής του αιτήματος. Επιπλέον, στον  πίνακα 
δίνεται η δυνατότητα να περιορίσετε τα αποτελέσματα χρησιμοποιώντας τα φίλτρα κάτω 
από τις κεφαλίδες (βλ. Γενικά Στοιχεία). 

 
Ο επόμενος πίνακας εμφανίζει τις Άδειες/Απουσίες που δεν έχουν υποβληθεί. 

 
 

 

Παρατήρηση: Να τονίσουμε ότι μια Άδεια ή Απουσία δεν έχει καταχωριστεί προς έγκριση 
έως ότου γίνει η Οριστική Υποβολή (βλ. παρακάτω). 

 
 

 
Για να δημιουργήσετε μια νέα Αίτηση για Άδεια ή Απουσία επιλέγετε το εικονίδιο . Στη 
συνέχεια, μεταφέρεστε σε νέα σελίδα για να συμπληρώσετε τη φόρμα με τα στοιχεία του 
αιτήματος. Η φόρμα εμφανίζει τα ακόλουθα Στοιχεία Αιτήματος προς συμπλήρωση: 

Εργαζόμενος: Επιλέγετε τον Εργαζόμενο που υπηρετεί στο Φορέα σας (κατά το τρέχον 
Σχολικό Έτος) του οποίου αιτείστε την Άδεια 

Τύπος Άδειας: Επιλέγετε τον Τύπο Άδειας, π.χ. Ειδική, Γονική, Γάμου κ.τ.λ. 
 

Από: Συμπληρώνετε την ημερομηνία έναρξης της Άδειας 
 

Ημέρες: Συμπληρώνονται οι συνολικές ημέρες διάρκειας της Άδειας 
 

Πρωτόκολλο: Συμπληρώνετε τον Αριθμό Πρωτοκόλλου της Αίτησης 
 

Περιγραφή: Συμπληρώνετε περιγραφικά τη φύση και τους λόγους της Άδειας (προαιρετικά) 
 

Μετά την συμπλήρωση των παραπάνω πεδίων, επιλέγετε «Αποθήκευση» για να 
ολοκληρώσετε την δημιουργία του αιτήματος της Άδειας. 

Σε περίπτωση συμπλήρωσης λάθους θα εμφανιστεί μήνυμα και θα σας κατευθύνει η 
εφαρμογή κατάλληλα, π.χ. εάν η προς έγκριση Άδεια συμπίπτει με άλλη αίτηση του ίδιου 
εργαζόμενου θα εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα:  «Η αποθήκευση δεν ολοκληρώθηκε: 
Υπάρχει επικάλυψη με άλλη άδεια του εργαζομένου». 

 
Επιλέγοντας «Επιστροφή» επιστρέφετε στην προηγούμενη σελίδα (Άδειες/Απουσίες). 

 
Με την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας, μεταφέρεστε αυτόματα  στην προηγούμενη 
σελίδα και πλέον η καταχώριση σας εμφανίζεται στον πίνακα Άδειες/Απουσίες που δεν 
έχουν υποβληθεί (βλ. παρακάτω). 

 



 
Μπορείτε να επεξεργαστείτε το αίτημα, πριν την οριστική υποβολή του, επιλέγοντας το 

εικονίδιο . Επιλέγοντας το προαναφερθέν εικονίδιο, μεταφέρεστε σε επόμενη σελίδα 
όπου μπορείτε να επεξεργαστείτε την εγγραφή. Με το τέλος των διορθώσεων/αλλαγών 
επιλέγετε «Αποθήκευση», για να ολοκληρώσετε την επεξεργασία, και επιστρέφετε στη 
σελίδα Άδειες/Απουσίες. 

 

Επιλέγοντας το εικονίδιο  μπορείτε να διαγράψετε την Αίτηση Άδειας ή Απουσίας πριν 
την Οριστική Υποβολή της. 

 

Για να υποβάλετε οριστικά την Αίτηση Άδειας ή Απουσίας επιλέγετε το εικονίδιο  για 
την αντίστοιχη εγγραφή. Στο παράθυρο διαλόγου που εμφανίζεται επιβεβαιώνετε την 
επιλογή σας. Μόλις ολοκληρώσετε τη διαδικασία Υποβολής Άδειας, θα ενημερωθεί ο 
πίνακας Άδειες/Απουσίες που έχουν υποβληθεί με την Αίτησή σας. 

 
Συνοπτικά τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε για να καταχωρίσετε μια νέα Αίτηση για 
Άδεια ή Απουσία είναι: 

 

 Επιλογή εικονιδίου  
 Επιλογή   Εργαζόμενου   (διαθέσιμοι   είναι   οι   Εργαζόμενοι   που   υπηρετούν   την 

τρέχουσα χρονική στιγμή στο Φορέα σας) 
 Επιλογή Τύπου Άδειας, π.χ. Ειδική, Γονική, Γάμου 
 Επιλογή ημερομηνίας Από (ημερομηνία έναρξης της Άδειας/Απουσίας) 
 Συμπλήρωση συνολικών Ημερών της Άδειας/Απουσίας 
 Συμπλήρωση Αρ. Πρωτοκόλλου της Αίτησης 
 Συμπλήρωση Περιγραφής της Αίτησης (προαιρετικά) 

 
 
 

1.3 Απεργίες/Στάσεις Εργασίας 
 

Καταχώριση των Απεργιών και/ή των Στάσεων Εργασίας των Εργαζομένων του Φορέα σας 
το τρέχον σχολικό έτος. 

Σε αυτή τη σελίδα μπορείτε να επιλέξετε τον/τους Εργαζόμενο/ους του Φορέα σας που 
λαμβάνουν μέρος σε Απεργία ή Στάση Εργασίας. Πιο συγκεκριμένα, εμφανίζεται πίνακας με 
τα στοιχεία των Εργαζόμενων του Φορέα σας, που υπηρετούν το τρέχον σχολικό έτος. Τα 
στοιχεία αυτά είναι: 

1.3.1 Αριθμός Μητρώου 
1.3.2 ΑΦΜ 
1.3.3 Επώνυμο 
1.3.4 Όνομα 
1.3.5 Όνομα Πατέρα 
1.3.6 Συμμετοχή (Όλοι) 
1.3.7 Παρατηρήσεις 

 



 
Για να καταχωρίσετε τους εργαζόμενους που Απεργούν ή συμμετέχουν σε Στάση Εργασίας 
επιλέγετε την ημερομηνία από το πεδίο Ημερομηνία Απεργίας/Στάσης και τον Τύπο 
Απεργίας/Στάσης που βρίσκεται πάνω από τον πίνακα από το αντίστοιχο πεδίο. Στη 
συνέχεια, επιλέγετε τον/τους Εργαζόμενο/ους που συμμετέχουν  στην  Απεργία  ή  Στάση 
επιλέγοντας το αντίστοιχο πεδίο (checkbox) στη στήλη Συμμετοχή. Για να υποβάλετε την 
Απεργία ή Στάση επιλέγετε «Αποθήκευση» που βρίσκεται στο επάνω μέρος του πίνακα. 
Επιλέγοντας το πεδίο Όλοι (κάτω από την κεφαλίδα Συμμετοχή) επιλέγετε (ή από- 
επιλέγετε) όλες τις εγγραφές του πίνακα. Τέλος, επιλέγετε «Αποθήκευση» για να 
καταχωρίσετε την Απεργία ή Στάση. Στη στήλη Παρατηρήσεις αναγράφονται στοιχεία 
σχετικά με την καταχώριση (ή μη) της Απεργίας/Στάσης Εργασίας για κάθε Εργαζόμενο. 

Επιπλέον, μπορείτε να εξάγετε τις αντίστοιχες αναφορές μέσα από τις επιλογές «Όσοι 
συμμετέχουν», «Όλοι οι εργαζόμενοι». 

Συνοπτικά τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε για να καταχωρίσετε Απεργία ή Στάση 
Εργασίας είναι: 

 Επιλογή Ημερομηνίας Απεργίας ή Στάσης Εργασίας 
 Επιλογή Τύπου Απεργίας ή Στάσης Εργασίας 
 Επιλογή Εργαζόμενου/ων που λαμβάνει/ουν μέρος στην Απεργία ή Στάση Εργασίας 
 Αποθήκευση 

 
Οι Εργαζόμενοι στο Φορέα σας, οι οποίοι υπηρετούν Με Απόσπαση (Τύπος υπηρέτησης: 
Με Απόσπαση) ΔΕΝ εμφανίζονται στον παραπάνω πίνακα. 

 



 

2 ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 

Στην καρτέλα «ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ» μπορείτε να διαχειριστείτε τα στοιχεία (Τμήματα, 
Ομάδες Συνδιδασκαλίας, Αναθέσεις Μαθημάτων σε Εκπαιδευτικούς, Ωρολόγιο Πρόγραμμα 
κλπ.) της Μονάδας σας. Αναλυτικά οι λειτουργίες περιγράφονται στις ενότητες που 
ακολουθούν. 

 
 

2.2 Διαχείριση Τμημάτων 
 

Σε αυτή τη σελίδα μπορείτε να διαχειριστείτε (δημιουργία, διαγραφή, τροποποίηση) των 
Τμημάτων της Μονάδας σας. Εμφανίζονται τα εξής Κριτήρια Αναζήτησης: 

Όνομα: Με την επιλογή αυτή μπορείτε να αναζητήσετε συγκεκριμένο Τμήμα της Μονάδας 
σας με βάση το όνομά του. 

 
Τάξη: Με την επιλογή αυτή μπορείτε να αναζητήσετε τα Τμήματα συγκεκριμένης Τάξης. 

 
Τομέας Σπουδών: Με την επιλογή αυτή μπορείτε να αναζητήσετε τα Τμήματα ανάλογα με 
τον Τομέα Σπουδών (Γενικής Παιδείας ή Ξένων Γλωσσών κλπ.). Για να αναζητήσετε Τμήμα 
με βάση τον Τομέα Σπουδών θα πρέπει πρώτα να επιλέξετε Τάξη. 

 
Επιλέγετε «Αναζήτηση» για να προβληθούν τα αποτελέσματα της αναζήτησής σας. 

 

Για να δημιουργήσετε νέο Τμήμα επιλέξτε το εικονίδιο . Στη συνέχεια θα μεταφερθείτε 
σε επόμενη σελίδα όπου εισάγετε τα στοιχεία του Τμήματος. Θα πρέπει να εισάγετε: 

 
2.2.1 Όνομα που επιθυμείτε να έχει το Τμήμα 
2.2.2 Τάξη στην οποία θα ανήκει 
2.2.3 Υπεύθυνος Εκπαιδευτικός 
2.2.4 Τομέα  Σπουδών  (για  να  επιλέξετε  Τομέα  Σπουδών  θα  πρέπει  πρώτα  να  

έχετε επιλέξει την Τάξη στην οποία θα ανήκει το Τμήμα) 
2.2.5 Για τις Σχολικές Μονάδες Ολοήμερων Δημοτικών όταν επιλέγετε Τομέα 

Σπουδών 
«Ολοήμερου σχολείου» τότε, εμφανίζεται το πεδίο «Διδακτική Ζώνη» για να 
επιλέξετε μεταξύ των τεσσάρων (4) διδακτικών ζωνών ανάλογα με το ωράριο του 
Τμήματος (η Διδακτική Ζώνη 1 δηλώνει ότι το Ολοήμερο  πρόγραμμα ολοκληρώνεται 
με το πέρας της πρώτης ώρας του Ολοήμερου Τμήματος, η Διδακτική Ζώνη 2 με 
το πέρας της δεύτερης ώρας κ.λπ. ). 

2.2.6 Για τις Σχολικές Μονάδες Επαγγελματικών Λυκείων, θα πρέπει να ορίσετε και 
την Ομάδα Μαθημάτων (μόνο για τη Γ Τάξη και Τομέα Σπουδών Γενικής 
Παιδείας ή Επιλογής) 

Τα παραπάνω στοιχεία είναι υποχρεωτικά. Επίσης, μπορείτε να ορίσετε τον Υπεύθυνο 
Εκπαιδευτικό του Τμήματος (προαιρετικά). Αφού συμπληρώσετε τα πεδία θα εμφανιστεί 
λίστα με τα Μαθήματα που Εκπαιδευτικοί και οι Ώρες Διδασκαλίας στο Μάθημα για το 
Τμήμα ανάλογα με τον Τομέα Σπουδών που έχετε επιλέξει. Συμπληρώνετε τις Ώρες 
Διδασκαλίας στο Μάθημα σύμφωνα με τον κανόνα που βρίσκεται στη στήλη Επιτρεπόμενες 

 



 
Ώρες Διδασκαλίας ανά Εβδομάδα. Επιλέγετε «Αποθήκευση» για αποθήκευση των 
δεδομένων σας. 

Κατά τη δημιουργία του Τμήματος, μπορείτε να ορίσετε ποια από τα Μαθήματα δεν θα 
διδαχθούν, από το πεδίο Επιλογή. 

Για τις Σχ. Μονάδες τύπου Δημοτικού, αν επιλέξετε να δημιουργήσετε Τμήμα Τομέα 
Σπουδών Γενικής Παιδείας θα εμφανιστεί το πεδίο Αίθουσα Διδασκαλίας στο οποίο 
καταχωρείτε την αίθουσα διδασκαλίας του Τμήματος. Η καταχώριση της συγκεκριμένης 
πληροφορίας προαπαιτεί τη συμπλήρωση της Κτιριακής Υποδομής της Σχ. Μονάδας (βλ. 
παραπάνω). 

Για τις Σχ. Μονάδες τύπου ΕΠΑ.Λ. εμφανίζεται μία (1) επιπλέον στήλη στην οποία 
δηλώνετε ότι το Μάθημα θα διδαχθεί στο Εργαστηριακό Κέντρο (Ε.Κ.). Για να γίνει αυτό 
αρκεί να επιλέξετε από το πεδίο τη Μονάδα. Τότε, μόλις ολοκληρωθεί η δημιουργία του 
Τμήματος, θα δημιουργηθεί αυτόματα στο Εργαστηριακό Κέντρο Τμήμα με τα Μαθήματα 
που έχετε επιλέξει. 

 
Συνοπτικά τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε για να δημιουργήσετε Τμήμα είναι: 

 

 Επιλογή εικονιδίου  
 Συμπλήρωση Ονόματος του Τμήματος 
 Επιλογή Τάξης 
 Επιλογή Τομέα Σπουδών 
 Επιλογή υπεύθυνου Εκπαιδευτικού (προαιρετικά) 
 Συμπλήρωση του πεδίου Ώρες Διδασκαλίας στο Μάθημα 
 Αποθήκευση 

 
Για τις Σχολικές Μονάδες Νηπιαγωγείου, εφόσον τα Τμήματά της Σχολική σας Μονάδας 
είναι μικτά (Προνηπίων και Νηπίων), ως Τάξη Εγγραφής επιλέγετε την ΠΡΟΝΗΠΙΑ-ΝΗΠΙΑ. 
Στην περίπτωση αυτή, ο Μαθητής πρέπει να έχει ενταχθεί σε Τάξη ΠΡΟΝΗΠΙΑ-ΝΗΠΙΑ (βλ. 
παρακάτω). 

 
Εάν υπάρχουν ήδη Τμήματα, μπορείτε να τα επεξεργαστείτε ή να τα διαγράψετε. 

 

Για να επεξεργαστείτε ένα Τμήμα επιλέγετε το εικονίδιο . Θα οδηγηθείτε σε επόμενη 
σελίδα όπου προβάλλονται τα στοιχεία του Τμήματος όπου μπορείτε να αλλάξετε το Όνομα 
του Τμήματος και τον Υπεύθυνο Εκπαιδευτικό. Επιλέγετε «Αποθήκευση» για την 
αποθήκευση των δεδομένων σας. 

 

Για να διαγράψετε ένα Τμήμα επιλέγετε το εικονίδιο   και θα εμφανιστεί ειδοποίηση 
επιβεβαίωσης. Αν είστε σίγουροι πως θέλετε να διαγραφεί το Τμήμα επιλέγετε «OK», 
διαφορετικά «Ακύρωση». Η διαγραφή μπορεί να γίνει μόνο εάν δεν έχουν ανατεθεί ώρες 
Εκπαιδευτικών στο Τμήμα (βλ. παρακάτω). 

 



 
Στη στήλη Συνδιδασκαλία εμφανίζεται (εάν υπάρχει) η Ομάδα Συνδιδασκαλίας στην οποία 
ανήκει συγκεκριμένο Μάθημα του Τμήματος. Επιλέγοντας την Ομάδα Συνδιδασκαλίας θα 
μεταβείτε στη σελίδα επεξεργασίας της Ομάδας Συνδιδασκαλίας. 

Επιλέγοντας «Επιστροφή στον κατάλογο» θα μεταφερθείτε στη σελίδα αναζήτησης 
Τμήματος. 

 
 

2.3 Συνδιδασκαλίες Μαθημάτων Διαφορετικών Τμημάτων ή 
Τάξεων 

Στην περίπτωση που στη Σχολική Μονάδα σας, υπάρχουν Τμήματα ή/και Μαθήματα, τα 
οποία Εκπαιδευτικοί με τη μέθοδο της Συνδιδασκαλίας, τότε μπορείτε να τα αποτυπώσετε 
μέσω αυτής της δυνατότητας. 

Εδώ γίνεται η προσθήκη, διόρθωση και διαγραφή των Ομάδων Συνδιδασκαλίας που 
υπάρχουν στη Σχολική σας Μονάδα. Οι Ομάδες Συνδιδασκαλίας μπορούν να συνδυάζουν 
ένα ή περισσότερα Μαθήματα, από  ένα ή περισσότερα  Τμήματα  και από  μία ή 
περισσότερες Τάξεις. 

 

Για τη δημιουργία νέας Ομάδας Συνδιδασκαλίας επιλέγετε το εικονίδιο . Ακολούθως, 
εισάγετε το Όνομα που επιθυμείτε να έχει η Ομάδα Συνδιδασκαλίας, καθώς και το Σύνολο 
Ωρών διδασκαλίας της. Το επόμενο βήμα είναι η επιλογή των Τμημάτων που συμμετέχουν 
σε αυτήν, τα οποία καθορίζονται από τη λίστα του συνόλου των Τμημάτων της Σχολικής 
Μονάδας. 

 
Αφού επιλέξετε τα Τμήματα που επιθυμείτε, εμφανίζεται δεύτερη λίστα η οποία περιέχει 
τα Μαθήματα που ανήκουν στα Τμήματα αυτά. Εδώ επιλέγετε το Μάθημα ή τα Μαθήματα 
του Εκπαιδευτικού που ανήκουν στη συγκεκριμένη Ομάδα Συνδιδασκαλίας. 

 
Επιλέγετε «Αποθήκευση» για την αποθήκευση των δεδομένων σας. 

 
Πλέον, αν μεταβείτε στη σελίδα επεξεργασίας ενός Τμήματος που συμμετέχει σε Ομάδα 
Συνδιδασκαλίας, τα Μαθήματα του τμήματος που συμμετέχουν σε αυτήν θα διακρίνονται 
από το όνομά της. Είναι προφανές πως ένα συγκεκριμένο Μάθημα ενός συγκεκριμένου 
Τμήματος μπορεί να ανήκει μόνο σε ΜΙΑ (1) Ομάδα Συνδιδασκαλίας. 

Αν επιθυμείτε να προβάλετε ή να επεξεργαστείτε τα στοιχεία μιας Ομάδας Συνδιδασκαλίας 

επιλέγετε  το  εικονίδιο  . Θα οδηγηθείτε σε επόμενη σελίδα όπου προβάλλονται τα 
στοιχεία της Ομάδας Συνδιδασκαλίας και μπορείτε να προβείτε στις απαιτούμενες αλλαγές. 

 

Για  να  διαγράψετε  μία  Ομάδα  Συνδιδασκαλίας,  επιλέγετε  το  εικονίδιο     και θα 
εμφανιστεί ειδοποίηση επιβεβαίωσης. Αν είστε σίγουροι πως θέλετε να διαγραφεί 
επιλέγετε «OK», διαφορετικά «Ακύρωση». 

 



 

2.4 Αναθέσεις Μαθημάτων σε Εκπαιδευτικούς 
 

Για κάθε Μάθημα ενός Τμήματος μπορείτε να ορίσετε τον/τους Εκπαιδευτικό/ούς που το 
διδάσκουν και το πλήθος των Ωρών Διδασκαλίας. 

Αρχικά επιλέγετε το Τμήμα στο οποίο θέλετε να πραγματοποιήσετε ανάθεση. Μόλις 
επιλέξετε Τμήμα εμφανίζεται (σε μορφή πίνακα) λίστα με τα Μαθήματα που Εκπαιδευτικοί 
στο συγκεκριμένο Τμήμα. Στη λίστα (στην προεπιλεγμένη μορφή) εμφανίζεται το όνομα του 
Μαθήματος, με τις Ώρες Διδασκαλίας που έχουν καθοριστεί, ο Διδάσκων Εκπαιδευτικός και 
οι ώρες που του έχουν ανατεθεί. 

Για να προσθέσετε Εκπαιδευτικό στο συγκεκριμένο μάθημα επιλέγετε το πεδίο Διδάσκων 
Εκπαιδευτικός. Μόλις επιλέξετε το πεδίο, εμφανίζονται οι Εκπαιδευτικοί που ανήκουν στη 
Σχολική Μονάδα σας. Δίπλα στους Εκπαιδευτικούς στους οποίους αντιστοιχεί το μάθημα 

που επιλέξατε (βάσει Ειδικότητας) εμφανίζεται το εικονίδιο  υποδηλώνοντας την Α’ ή Β’ 
Ανάθεση για το συγκεκριμένο Εκπαιδευτικό. Επιλέγετε τον Εκπαιδευτικό που επιθυμείτε 
(μπορείτε να επιλέξετε από το σύνολο των Εκπαιδευτικών) και εν συνεχεία προχωράτε στην 
επόμενη στήλη, στην οποία ορίζετε τις ώρες που θα διδάξει. 

 

Στην περίπτωση που επιθυμείτε το  Μάθημα να το διδάσκουν παραπάνω από ένας (1) 

διδάσκοντες  (εφόσον  είναι  διαθέσιμοι  στο  Φορέα  σας)  επιλέγετε  το  εικονίδιο  . 
Εμφανίζεται μια ακόμη γραμμή και ακολουθείτε την παραπάνω διαδικασία. 

 
Επιλέγετε «Αποθήκευση» για την αποθήκευση των δεδομένων σας. Για να αποθηκευθεί η 
ανάθεση ωρών σε Εκπαιδευτικούς, θα πρέπει οι ώρες που έχετε ορίσει (σε σύνολο) για 
το/τους Εκπαιδευτικό/ες να μην ξεπερνούν τις ώρες διδασκαλίας του Μαθήματος που 
εμφανίζονται στην αντίστοιχη στήλη. Επίσης, δεν είναι δυνατή η αποθήκευση εάν έχουν 
ανατεθεί μηδενικές (0) ώρες σε έναν Εκπαιδευτικό για κάποιο Μάθημα. 

Για τις Σχ. Μονάδες τύπου ΕΠΑ.Λ. εάν έχετε επιλέξει από τη Διαχείριση Τμημάτων ότι το 
Μάθημα διδάσκεται από το Εργαστηριακό Κέντρο (Ε.Κ.) τότε δεν θα έχετε τη δυνατότητα να 
πραγματοποιήσετε την Ανάθεση στο συγκεκριμένο Μάθημα. 

Συνοπτικά τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε για να αναθέσετε Μαθήματα σε 
Εκπαιδευτικούς είναι: 

 Επιλογή Τμήματος 
 Επιλογή Εκπαιδευτικού 
 Ορισμός Ωρών Διδασκαλίας 
 Αποθήκευση 
 Εάν επιθυμείτε περισσότερους από ένα (1) διδάσκοντες για το μάθημα επιλέγετε το 

εικονίδιο  και επαναλαμβάνετε την παραπάνω διαδικασία 

 



 

2.5 Κενά Μαθημάτων 
 

Στη σελίδα αυτή συμπληρώνετε τα κενά που παρουσιάζονται στο Φορέα σε Ώρες 
Διδασκαλίας ανά Μάθημα. 

Αρχικά, επιλέγετε την Τάξη που επιθυμείτε, και αυτομάτως συμπληρώνεται ο πίνακας με τα 
Μαθήματα της Τάξης. Σε αυτόν, συμπληρώνετε τις Ώρες των κενών για το αντίστοιχο 
μάθημα. Στη στήλη Εκ. Ώρες εμφανίζονται οι εκτιμώμενες ώρες ανά Τάξη και Μάθημα, 
ανάλογα με τα Τμήματα που έχετε δημιουργήσει και τις Αναθέσεις Μαθημάτων σε 
Εκπαιδευτικούς για τα αυτά τα Τμήματα. 

 
Επιλέγετε «Αποθήκευση» για αποθήκευση των δεδομένων σας. 

 
Επιλέγοντας το πεδίο Όλες οι τάξεις-Όλα τα Κενά θα εμφανιστούν συγκεντρωτικά 
(ανεξάρτητα από την Τάξη ή τον Τομέα Σπουδών) τα εκτιμώμενα κενά καθώς και τα κενά 
που έχετε καταχωρήσει. 

Μόλις καλυφθούν τα κενά (ανάλογα με τις Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών και τις Αναθέσεις 
Μαθημάτων που θα γίνουν στο Φορέα σας), ενημερώνετε ξανά τις αντίστοιχες 
καταχωρίσεις, για την αντίστοιχη Τάξη και Μάθημα, ακολουθώντας την παραπάνω 
διαδικασία. 

 
 

2.6 Ωρολόγιο πρόγραμμα 
 

Σε αυτή τη σελίδα μπορείτε να δημιουργήσετε, να προβάλετε και να επεξεργαστείτε το 
Ωρολόγιο Πρόγραμμα των Εκπαιδευτικών του Φορέα σας. 

Πιο συγκεκριμένα εμφανίζεται πίνακας, στον οποίο εμφανίζονται τα  Ωρολόγια 
Προγράμματα του Φορέα σας, για το τρέχον Σχολικό Έτος. Εμφανίζονται τα εξής στοιχεία: 

2.6.1 Περιγραφή 
2.6.2 Ημερομηνία από 
2.6.3 Ημερομηνία έως 
2.6.4 Επίσημο Πρόγραμμα 

 

Επιλέγοντας το εικονίδιο , εμφανίζονται τα πεδία για τη δημιουργία νέου Ωρολογίου 
Προγράμματος. Συμπληρώνετε τα πεδία Περιγραφή, Ημ/νία από και Ημ/νία έως. Εάν το 
Ωρολόγιο Πρόγραμμα που δημιουργείτε είναι το Επίσημο επιλέγετε (check) το αντίστοιχο 

πεδίο. Για να αποθηκεύσετε το νέο πρόγραμμα, επιλέγετε το εικονίδιο , ενώ για να 

ακυρώσετε την καταχώρισή, επιλέγετε το εικονίδιο . 

Μπορείτε να επισημάνετε μόνο ένα (1) Ωρολόγιο Πρόγραμμα ως Επίσημο. Διαφορετικά, θα 
εμφανιστεί μήνυμα λάθους. 

 



 
Επόμενο βήμα, είναι η συμπλήρωση του Ωρολογίου Προγράμματος ανά Εκπαιδευτικό. 

Έτσι, επιλέγετε το εικονίδιο , το οποίο βρίσκεται στο δεξί άκρο του Ωρολογίου 
Προγράμματος που συμπληρώνετε, και μεταφέρεστε σε νέα σελίδα. Σε αυτή, αρχικά 
επιλέγετε τον Εκπαιδευτικό του οποίου το Ωρολόγιο Πρόγραμμα επιθυμείτε να 
συμπληρώσετε, από το αντίστοιχο πεδίο. Έπειτα, επιλέγετε το πεδίο-«κελί» που 
αντιστοιχεί στην ημέρα και ώρα (π.χ. Δευτέρα 3η ώρα). Τότε, εμφανίζεται λίστα με 
τους συνδυασμούς «τμήματος - μαθήματος» (π.χ. Β1 - Ιστορία) και επιλέγετε 
κατάλληλα. Οι διαθέσιμες επιλογές, ορίζονται ανάλογα με τις Αναθέσεις Μαθημάτων 
(που έχετε καταχωρήσει για τον συγκεκριμένο Εκπαιδευτικό) ή/και τις Ομάδες 
Συνδιδασκαλίας, στις οποίες περιέχονται τα Μαθήματα, για τα οποία έχει γίνει ανάθεση 
στον Εκπαιδευτικό. 

 
Επίσης, η διαδικασία συμπλήρωσης του Ωρολογίου Προγράμματος μπορεί να γίνει 
ευκολότερη, εάν πληκτρολογήσετε στο πεδίο-«κελί» (που έχετε επιλέξει), κάποιους 
χαρακτήρες. Τότε, αυτομάτως προτείνονται τα ζεύγη Τμήματος - Μαθήματος που 
αντιστοιχούν στους χαρακτήρες αυτούς. 

 
Επιλέγετε «Αποθήκευση» για αποθήκευση των δεδομένων σας. 

 
Επαναλάβετε τη διαδικασία, από το σημείο της επιλογής Εκπαιδευτικού, για να 
συμπληρώσετε πλήρως το Ωρολόγιο Πρόγραμμα, δηλαδή για το σύνολο των 
Εκπαιδευτικών που υπηρετούν στη Σχολική σας Μονάδας. 

Επιλέγοντας «Επιστροφή στον κατάλογο» θα μεταφερθείτε στη σελίδα που 
εμφανίζονται τα Ωρολόγια Προγράμματα. 

Στην περίπτωση που γίνει αλλαγή στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Σχολικής Μονάδας 
σας, σας δίδεται η δυνατότητα να αντιγράψετε το καταχωρημένο Ωρολόγιο 

Πρόγραμμα, επιλέγοντας  το  εικονίδιο  , ώστε στη συνέχεια να προχωρήσετε με 
τις απαραίτητες αλλαγές. 

 

Συνοπτικά, τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε για να δημιουργήσετε ένα νέο 
Ωρολόγιο Πρόγραμμα είναι: 

 Επιλογή του εικονιδίου  
 Συμπλήρωση Περιγραφής 
 Ορισμός Ημ/νιας από και έως 
 Επιλογή Επίσημου Προγράμματος (εάν είναι) 

 Επιλογή εικονιδίου  για αποθήκευση ή  για ακύρωση 

 Επιλογή εικονιδίου  
 Επιλογή Εκπαιδευτικού 
 Επιλογή  Τμήματος-Μαθήματος,  για  την  ημέρα  και  ώρα  που  θα  

διδάσκει  ο Εκπαιδευτικός 
 Αποθήκευση 
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