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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στο παρόν γίνεται αναφορά στις λειτουργίες που εκτελούνται από τους χρήστες των 

Επιχειρήσεων που συµµετέχουν στην υλοποίηση Προγραµµάτων Επαγγελµατικής 

Κατάρτισης  ΛΑΕΚ 0,45% του ΟΑΕ∆ και αξιοποιούν τον Πληροφοριακό Σύστηµα. 

Στόχος του εγχειριδίου είναι η παροχή των απαραίτητων οδηγιών στους χρήστες του 

συστήµατος ώστε αυτοί να είναι σε θέση µε τρόπο εύκολο και απλό να εκτελέσουν τις 

διαδικασίες εκείνες που απαιτούνται στα πλαίσια της γενικότερης διαχείρισης των 

Προγραµµάτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης ΛΑΕΚ 0,45%. Προς την κατεύθυνση αυτή 

περιγράφονται αναλυτικά τα βήµατα που πρέπει να ακολουθήσει κατά περίπτωση ο χρήστης 

αξιοποιώντας τις λειτουργικές δυνατότητες του συστήµατος. 

Η υποβολή των Αιτήσεων και η είσοδος των Επιχειρήσεων που υλοποιούν προγράµµατα 

ΛΑΕΚ 0,45% και η είσοδος των λοιπών εξουσιοδοτηµένων χρηστών στο Πληροφοριακό 

Σύστηµα ΛΑΕΚ γίνεται µέσα από την κεντρική ιστοσελίδα του Οργανισµού (∆ιεύθυνση 

www.oaed.gr). 

Τα δικαιώµατα πρόσβασης όλων των χρηστών περιορίζονται από τις εξουσιοδοτήσεις που 

τους εκχωρούνται από το σύστηµα ασφάλειας και το ρόλο στον οποίο ο κάθε χρήστης έχει 

ενταχθεί. 
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2. ΧΡΗΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Όλοι οι χρήστες έχουν ενταχθεί σε συγκεκριµένους ρόλους στους οποίους έχουν 

παραχωρηθεί τα ανάλογα δικαιώµατα και εξουσιοδοτήσεις για την εκτέλεση των 

διαφόρων λειτουργιών αλλά και των επιλογών στις οποίες επιτρέπεται η πρόσβαση. 

Ειδικά για τους Εξωτερικούς Χρήστες, δηλ. χρήστες των Επιχειρήσεων περιορίζονται 

από το σύστηµα ασφάλειας και οι επιλογές του µενού στις οποίες έχουν πρόσβαση. 

Κάθε Επιχείρηση µετά την απόκτηση κωδικού πρόσβασης στο σύστηµα ο οποίος 

αποστέλλεται µετά από σχετική Αίτηση µέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου (e-mail) έχει 

πρόσβαση µόνο στα δικά του δεδοµένα.     

 

2.1 Κουμπιά Λειτουργιών (Buttons) 

Σε όλο το εύρος του συστήµατος οι διάφορες λειτουργίες εκτελούνται µε αντίστοιχα 

κουµπιά (buttons) τα οποία παρουσιάζονται στη συνέχεια. 

Αναζήτηση (λίστες): Βρίσκεται στο δεξί µέρος της κάθε λίστας στην οποία εµφανίζονται οι 

καταχωρηµένες εγγραφές και το χρησιµοποιούµε κάθε φορά για να αναζητήσουµε εγγραφή 

ή εγγραφές µε τα κριτήρια που εισάγουµε.  

Αναζήτηση (Εκτυπώσεις): Βρίσκεται στο κάτω µέρος από τις οθόνες κριτηρίων των 

εκτυπώσεων – στατιστικών και το χρησιµοποιούµε κάθε φορά για να έχουµε το αποτέλεσµα 

της εκτύπωσης µε βάση τα κριτήρια που ορίσαµε. 

Καθάρισµα (Λίστες): Βρίσκεται στο δεξί µέρος της κάθε λίστας που εµφανίζονται οι 

καταχωρηµένες εγγραφές και το χρησιµοποιούµε κάθε φορά για να απαλείψουµε τα 

κριτήρια που εισάγαµε στα αντίστοιχα πεδία. 

Καθάρισµα (Οθόνες Καταχώρησης): Βρίσκεται στο κάτω µέρος της κάθε οθόνης 

καταχώρησης ή µεταβολής της εγγραφής και το χρησιµοποιούµε κάθε φορά για να 

απαλείψουµε τα δεδοµένα στα αντίστοιχα πεδία. 

Νέα Εγγραφή: Βρίσκεται στο κάτω µέρος από τις λίστες που εµφανίζονται οι 

καταχωρηµένες εγγραφές και το χρησιµοποιούµε κάθε φορά προκειµένου να 

καταχωρήσουµε µια νέα εγγραφή.  

Εισαγωγή Στοιχείων Nέου Προγράµµατος: Βρίσκεται στο κάτω µέρος από τις λίστες που 

εµφανίζονται οι καταχωρηµένες εγγραφές των υποβαλλοµένων  προγραµµάτων και το 

χρησιµοποιούµε κάθε φορά προκειµένου να καταχωρήσουµε στοιχεία ενός νέου 

Προγράµµατος. 
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∆ιόρθωση: Με την επιλογή αυτή ο χρήστης έχει τη δυνατότητα αρχικά να αποκτήσει 

πρόσβαση στα στοιχεία µιας εγγραφής και στη συνέχεια να εκτελέσει µεταβολή τους. 

∆ιαγραφή: Με την επιλογή αυτή ο χρήστης έχει τη δυνατότητα διαγραφής µιας 

καταχωρηµένης εγγραφής. 

Εισαγωγή: Το κουµπί αυτό βρίσκεται στο κάτω µέρος των οθονών καταχώρησης και µε το 

οποίο ο χρήστης ολοκληρώνει την καταχώρηση µιας νέας εγγραφής. 

Ενηµέρωση: Χρησιµοποιείται α) όταν ο χρήστης έχει επιλέξει µια συγκεκριµένη 

καταχωρηµένη εγγραφή, εκτέλεσε µεταβολές ή διορθώσεις στα στοιχεία της και επιθυµεί 

την ενηµέρωσή της και β) για να αποκτήσει τη δυνατότητα διόρθωσης µιας εγγραφής. 

Ακύρωση: Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα εγκατάλειψης της οποιασδήποτε ενέργειας 

(καταχώρησης ή µεταβολής στοιχείων) στην οθόνη µιας εγγραφής και επιστροφή στην 

προηγούµενη.   

Επιστροφή: Με την επιλογή αυτή ο χρήστης έχει τη δυνατότητα επιστροφής στην 

προηγούµενη οθόνη. 

 

2.2 Βασικές Λειτουργίες 

Η Αναζήτηση Εγγραφής(ών) από τις λίστες  

Έχοντας υπόψη ότι σε όλες τις λίστες όπου εµφανίζονται καταχωρηµένες εγγραφές 

ακολουθείται ο ίδιος τρόπος αναζήτησης και ότι πάντοτε σε κάθε λίστα εµφανίζεται 

περιορισµένος αριθµός εγγραφών (συνήθως 10) η αναζήτηση εγγραφής ή εγγραφών 

γίνεται ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία. 

Στο πάνω µέρος κάθε λίστας εγγραφών υπάρχουν πεδία όπου ο χρήστης έχει τη 

δυνατότητα να καταχωρεί κριτήρια (ολόκληρες λέξεις, κωδικούς, αριθµούς ή µέρος αυτών) 

και στη συνέχεια πατά το κουµπί Αναζήτηση. Σε κάθε λίστα τα πεδία που εµφανίζονται 

µπορούν να αποτελέσουν κριτήρια αναζήτησης κάθε ένα χωριστά ή σε συνδυασµό µεταξύ 

τους. 

Εφόσον ο χρήστης επιθυµεί να θέσει νέα κριτήρια στην αναζήτηση πατά το κουµπί 

Καθάρισµα καταχωρεί στα πεδία τα νέα κριτήρια και πατά πάλι το κουµπί Αναζήτηση. 

Είναι σηµαντικό να γνωρίζει ο χρήστης ότι το σύστηµα διατηρεί τα τελευταία κριτήρια 

αναζήτησης έστω και αν µετακινηθήκαµε σε άλλη επιλογή του συστήµατος. Για να τα 

εξαλείψουµε πατάµε το κουµπί Καθάρισµα. Σε κάθε σελίδα από τις λίστες το σύστηµα 

εµφανίζει συγκεκριµένο αριθµό εγγραφών. Έχουµε τη δυνατότητα να µετακινηθούµε σε 
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επόµενες ή προηγούµενες σελίδες χρησιµοποιώντας τα κουµπιά που βρίσκονται στο κάτω 

µέρος από τις εγγραφές κάθε λίστας.    

Η Αναζήτηση Εγγραφής από βασικά αρχεία (πχ Πρόγραµµα, Εισηγητής κλπ)  

Η αναζήτηση αυτή γίνεται µέσω των µπλε πεδίων που βρίσκονται σε διάφορα σηµεία του 

συστήµατος ακολουθώντας τα παρακάτω βήµατα. 

Στο µπλε πεδίο ο χρήστης αρχίζει να καταχωρεί χαρακτήρες (πχ στο Πρόγραµµα µπορεί να 

καταχωρήσει τον µέρος του κωδικού ή του τίτλου) και το σύστηµα εµφανίζει σε ένα πλαίσιο 

µε ελαφρά πράσινο χρώµα τις εγγραφές του αρχείου που ταιριάζουν µε τους 

καταχωρούµενους χαρακτήρες. Συνεχίζει να καταχωρεί στο µπλε πεδίο ή επιλέγει την 

επιθυµητή εγγραφή από το πράσινο πεδίο και στη συνέχεια πατά το κουµπί Αναζήτηση. 

Τότε το σύστηµα από κάτω επιστρέφει την αναζητούµενη εγγραφή και για να 

προχωρήσουµε πρέπει υποχρεωτικά να την επιλέξουµε µε το ποντίκι. 

Η διαγραφή µιας εγγραφής πραγµατοποιείται αρχίζοντας από την ίδια οθόνη που γίνεται η 

αναζήτηση των εγγραφών. ∆ηλ. αφού πρώτα εντοπισθεί η ζητούµενη εγγραφή µε την 

καταχώρηση των κατάλληλων κριτηρίων µεταφέρεται ο χρήστης στην οθόνη των στοιχείων 

της εγγραφής µέσω της επιλογής ∆ιόρθωση εκεί υπάρχει το κουµπί ∆ιαγραφή µε το οποίο 

εκτελείται η διαγραφή της συγκεκριµένης εγγραφής και µε την προϋπόθεση ότι ο χρήστης 

έχει τα απαιτούµενα δικαιώµατα ή εφόσον η λειτουργία είναι επιτρεπτή. 

Η διόρθωση των στοιχείων µιας εγγραφής γίνεται αφού εντοπιστεί η εγγραφή την οποία 

θέλουµε να διορθώσουµε και πατήσουµε το κουµπί ∆ιόρθωση που βρίσκεται στο δεξί 

µέρος κάθε εγγραφής. Εκεί µεταβάλλουµε ή συµπληρώνουµε τα δεδοµένα µε την 

προϋπόθεση ότι ο χρήστης έχει τα απαιτούµενα δικαιώµατα ή εφόσον η λειτουργία είναι 

επιτρεπτή. και στη συνέχεια πατάµε το κουµπί Ενηµέρωση 
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3. Είσοδος στο Σύστημα 

Πρόσβαση στο Πληροφοριακό Σύστηµα του ΛΑΕΚ παρέχεται µέσα από την ιστοσελίδα 

του Οργανισµού όπου διακρίνουµε την επιλογή ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, 

Προγράµµατα ΛΑΕΚ. 

Στην πρώτη σελίδα του πληροφοριακού συστήµατος είναι  εµφανείς και προσβάσιµοι οι 

εγκύκλιοι των Προγραµµάτων ενώ στο αριστερό µέρος µε αντίστοιχα ευδιάκριτα 

κουµπιά διακρίνονται οι βασικές επιλογές. 

 

3.1 Υποβολή Αίτησης Εγγραφής Επιχείρησης 

Πατώντας το κουµπί Αίτηση Εγγραφής Επιχείρησης το σύστηµα µας µεταφέρει σε 

ειδική οθόνη όπου καταχωρούµε:  

• το επιθυµητό όνοµα χρήστη,  

• την πλήρη επωνυµία της επιχείρησης,  

• το επώνυµο και όνοµα του υπευθύνου,  

• τον αριθµό φορολογικού µητρώου της επιχείρησης ΑΦΜ 

• και τη ∆ν/ση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στην οποία θα αποσταλεί ο 

κωδικός εισόδου.  

Η καταχώρηση ολοκληρώνεται αφού εισάγουµε τον κωδικό επιβεβαίωσης που προτείνει το 

σύστηµα και πατήσουµε το κουµπί Είσοδος/Login. 
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3.2 Είσοδος στο Σύστημα (χρήστες που διαθέτουν κωδικό εισόδου) 

Με την επιλογή Είσοδος στο σύστηµα για το Πρόγραµµα 0,45 εµφανίζεται η 

παρακάτω οθόνη όπου ο χρήστης της Επιχείρησης καταχωρεί στα αντίστοιχα πεδία το 

όνοµα χρήστη, τον κωδικό εισόδου και τον κωδικό επιβεβαίωσης που προτείνει 

σε κάθε προσπάθεια εισόδου το σύστηµα. Η είσοδος στην εφαρµογή επιτυγχάνεται 

πατώντας το κουµπί Είσοδος/Login.  

 

Στη συνέχεια µεταφερόµαστε στο βασικό µενού επιλογών της εφαρµογής.  
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4. Προγράμματα ΛΑΕΚ Ο,45 

Κάτω από την επιλογή Προγράµµατα ΛΑΕΚ 0,45 αναδεικνύονται οι διαθέσιµες επιλογές. 
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4.1 Επιχειρήσεις ΛΑΕΚ  0,45 

Κάτω από την επιλογή Προγράµµατα ΛΑΕΚ 0,45 αναδεικνύονται οι διαθέσιµες επιλογές 

µεταξύ των οποίων και οι Επιχειρήσεις.  

 

Στη συνέχεια ο χρήστης µεταφέρεται στην παρακάτω οθόνη όπου είναι καταχωρηµένες όλες 

οι υπάρχουσες εγγραφές. Από αυτή την οθόνη έχει τη δυνατότητα Μεταβολής της µοναδικής 

καταχωρηµένης εγγραφής που ανήκει στην Επιχείρηση του χρήστη. 

 

Πατώντας το κουµπί ∆ιόρθωση το σύστηµα µας µεταφέρει σε παρακάτω οθόνη. Στην 

οθόνη αυτή ο χρήστης: 
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√√√√ Συναντά την Επωνυµία  

√√√√ Συναντά τον Αριθµό Φορολογικού Μητρώου της Επιχείρησης   

√√√√ Βλέπει τη ∆.Ο.Υ 

√√√√ Επιλέγει από λίστα επιλογών την Τράπεζα στην περίπτωση µεταβολής 

√√√√ Αλλάζει  τον ΙΒΑΝ στην περίπτωση µεταβολής 

√√√√ Βλέπει τη Νοµική Μορφή της Επιχείρησης  

√√√√ Βλέπει ή µεταβάλει τον Τοµέα του κλάδου της Παραγωγικής 

∆ραστηριότητας. Η πληροφορία αυτή σχετίζεται µε τις δραστηριότητες  

√√√√ Επιλέγει από λίστα επιλογών (ΝΑΙ/ΟΧΙ) αν η Επιχείρηση ασκεί Οικοδοµικές 

∆ραστηριότητες. Η πληροφορία αυτή σχετίζεται µε τους ΑΜΟΕ 

√√√√ Βλέπει τον Αριθµό Μητρώου Εργοδότη (ΑΜΕ) της Επιχείρησης  

Επιλέγουµε ή καταχωρούµε υποχρεωτικά τα στοιχεία που είναι σηµειωµένα µε κόκκινο 

αστερίσκο (*). 

Στη συνέχεια πατά το κουµπί Ενηµέρωση για να ολοκληρώσει τη διαδικασία µεταβολής 

των δεδοµένων της εγγραφής ή Ακύρωση για να τη µαταιώσει. 

Στο επάνω µέρος αναδεικνύονται µε τη µορφή tabs (καρτέλες) τα λοιπά απαραίτητα προς 

µεταβολή στοιχεία. Τα διαθέσιµα tabs είναι ∆ιευθύνσεις, ∆ραστηριότητες, Υπεύθυνος 

ΛΑΕΚ και Φυσικού Αρχείου, Υπάλληλοι, Μαζική Εισαγωγή – Ενηµέρωση 

Υπαλλήλων, ΑΜΟΕ, Οικονοµικά, Μηνύµατα από ∆ιαχείριση. Τα απαραίτητα 
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στοιχεία θα πρέπει να είναι καταχωρηµένα για το σκοπό αυτό την πρώτη φορά 

εισόδου στο σύστηµα αυτά ελέγχονται.  

Επιλέγοντας το tab ∆ιευθύνσεις το σύστηµα µας µεταφέρει στην οθόνη που ακολουθεί. 

 

Στην οθόνη αυτή ο χρήστης επιλέγει από λίστα επιλογών το Είδος της Επιχείρησης (Έδρα / 

Παράρτηµα) και καταχωρεί τον Ταχυδροµικό Κώδικα. 

Με την καταχώρηση του Τ.Κ ενεργοποιούνται τα πεδία µε κίτρινο χρώµα και ο χρήστης: 

√√√√ Επιλέγει από λίστα επιλογών την Εποπτευόµενη Υπηρεσία 

√√√√ Επιλέγει από λίστα επιλογών το Νοµό 

√√√√ Επιλέγει από λίστα επιλογών την Πόλη 

√√√√ Επιλέγει από λίστα επιλογών την Περιοχή  

√√√√ Καταχωρεί τη ∆ιεύθυνση  

√√√√ Καταχωρεί την Πόλη / Χωριό 

√√√√ Καταχωρεί το Τηλέφωνο 

√√√√ Καταχωρεί το Fax 

√√√√ Καταχωρεί το E-mail 

√√√√ Καταχωρεί το Ονοµατεπώνυµο Υπευθύνου Επιχείρησης  

√√√√ Καταχωρεί τον Αριθµό ∆ελτίου Ταυτότητας / ∆ιαβατηρίου 

√√√√ Καταχωρεί το Σταθερό Τηλέφωνο Υπευθύνου Επιχείρησης  

√√√√ Καταχωρεί το Κινητό Τηλέφωνο Υπευθύνου Επιχείρησης  
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Επιλέγουµε ή καταχωρούµε υποχρεωτικά τα στοιχεία που είναι σηµειωµένα µε κόκκινο 

αστερίσκο (*). 

Στη συνέχεια πατά το κουµπί Εισαγωγή για να ολοκληρώσει τη διαδικασία καταχώρησης ή 

Ενηµέρωση εφόσον ήταν καταχωρηµένα τα στοιχεί ή Ακύρωση για να µαταιώσει την 

οποιαδήποτε µεταβολή. 

Επιλέγοντας το tab ∆ραστηριότητες το σύστηµα µας µεταφέρει στην οθόνη που ακολουθεί 

όπου ο χρήστης στο γαλάζιο πεδίο αναζητά τη ∆ραστηριότητα της επιχείρησης που είναι το 

µοναδικό πεδίο καταχώρησης. Απαραίτητη προϋπόθεση η καταχώρηση τουλάχιστον 

τεσσάρων χαρακτήρων από τον κωδικό ή την περιγραφή της δραστηριότητας. Η 

δυνατότητα αναζήτησης περιορίζεται από τον Τοµέα του κλάδου της Παραγωγικής 

∆ραστηριότητας που συµπληρώνεται στα Βασικά Στοιχεία. 

 

Στη συνέχεια πατά το κουµπί Αναζήτηση και επιλέγει από λίστα επιλογών τη 

δραστηριότητα που επιθυµεί. Για να ολοκληρώσει τη διαδικασία καταχώρησης της 

δραστηριότητας πατά το κουµπί Εισαγωγή ή το κουµπί Ακύρωση για να τη µαταιώσει. 

Επιλέγοντας το tab Υπεύθυνος ΛΑΕΚ και Φυσικού Αρχείου το σύστηµα µας 

µεταφέρει στην οθόνη που ακολουθεί όπου προβάλλονται τα στοιχεία του προσώπου 

που καθίσταται Υπεύθυνος για τα προγράµµατα ΛΑΕΚ και µέσω της οποίας µπορούν να 

πραγµατοποιηθούν οι οποιεσδήποτε µεταβολές. 
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Επιλέγοντας το tab Υπάλληλοι το σύστηµα µας µεταφέρει στην οθόνη που ακολουθεί όπου 

ο χρήστης καταχωρεί τους υπαλλήλους της Επιχείρησης ή ενηµερώνει καταχωρηµένους 

υπαλλήλους που αποχώρησαν. Στην περίπτωση καταχώρησης ο χρήστης:  

 

√√√√ Καταχωρεί το Επώνυµο  

√√√√ Καταχωρεί το Όνοµα 

√√√√ Επιλέγει από λίστα επιλογών το Φύλο 

√√√√ Καταχωρεί το Έτος Γέννησης   

√√√√ Καταχωρεί τον Αριθµό Φορολογικού Μητρώου 

√√√√ Καταχωρεί τον Αριθµό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης  

√√√√ Καταχωρεί τον Αριθµό ∆ελτίου Ταυτότητας / ∆ιαβατηρίου  
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√√√√ Επιλέγει από λίστα επιλογών την Τρέχουσα Κατάσταση (Υπάλληλος / 

Αποχώρησε) 

√√√√ Επιλέγει από λίστα επιλογών (ΝΑΙ / ΟΧΙ) αν είναι ΑΜΕΑ   

√√√√ Επιλέγει από λίστα επιλογών (ΝΑΙ / ΟΧΙ)  αν είναι Προϊστάµενος  

Επιλέγουµε ή καταχωρούµε υποχρεωτικά τα στοιχεία που είναι σηµειωµένα µε κόκκινο 

αστερίσκο (*). 

Από τους καταχωρηµένους Υπαλλήλους µπορούµε να επιλέξουµε καταρτιζόµενους σε 

προγράµµατα της Επιχείρησης.  

Στη συνέχεια πατά το κουµπί Εισαγωγή για να ολοκληρώσει τη διαδικασία καταχώρησης 

του Υπαλλήλου ή Ακύρωση για να τη µαταιώσει. 

Για τη µεταβολή καταχωρηµένων στοιχείων πατάµε το κουµπί Ενηµέρωση που βρίσκεται 

δίπλα στην κάθε εγγραφή Υπαλλήλου και στη συνέχεια κατεβαίνουµε στο κάτω µέρος όπου 

µεταβάλλουµε τα στοιχεία. Η διαδικασία ολοκληρώνεται πατώντας το κουµπί Ενηµέρωση 

Στην οθόνη όπου καταχωρούνται οι υπάλληλοι υπάρχει δυνατότητα Αναζήτησης έτσι στην 

οθόνη που ακολουθεί η αναζήτηση υπαλλήλου µπορεί να γίνει µε όλα τα κριτήρια που 

φαίνονται στο πάνω µέρος της συγκεκριµένης οθόνης, όπως βλέπουµε στην οθόνη που 

ακολουθεί. 

 

Σε κάθε σελίδα των υπαλλήλων εµφανίζονται πενήντα (50) εγγραφές ενώ στο κάτω και 

επάνω µέρος υπάρχουν σχετικά κουµπιά µετάβασης στην επόµενη ή προηγούµενη σελίδα. 

Μέσα από το tab Μαζική Εισαγωγή – Ενηµέρωση Υπαλλήλων η κάθε επιχείρηση έχει τη 

δυνατότητα να καταχωρήσει µαζικά ή να ενηµερώσει τους καταχωρηµένους υπαλλήλους 

µέσω αρχείου µορφής Excel. Έτσι πατώντας τη συγκεκριµένη επιλογή το σύστηµα 
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ακολουθώντας τα βήµατα Αναζήτησης και Επισύναψης σχετικού αρχείου µπορεί να το 

διαβάσει και να εισάγει ή να τροποποιήσει τις απαιτούµενες πληροφορίες των υπαλλήλων.  

 Στην περίπτωση που η Επιχείρηση ασκεί Οικοδοµικές ∆ραστηριότητες τότε εµφανίζεται 

στην οθόνη καταχώρησης και το tab ΑΜΟΕ (Αριθµός Μητρώου Οικοδοµικών 

Επιχειρήσεων). 

Επιλέγοντας το tab ΑΜΟΕ (Αριθµός Μητρώου Οικοδοµικών Επιχειρήσεων) το 

σύστηµα µας µεταφέρει στην οθόνη που ακολουθεί όπου ο χρήστης:  

 

√√√√ Καταχωρεί τον ΑΜΟΕ 

√√√√ Καταχωρεί το Ποσοστό Συµµετοχής 

Επιλέγουµε ή καταχωρούµε υποχρεωτικά τα στοιχεία που είναι σηµειωµένα µε κόκκινο 

αστερίσκο (*). 

Επιτρέπεται η καταχώρηση περισσοτέρων του ενός (1) ΑΜΟΕ.  

Στη συνέχεια πατά το κουµπί Εισαγωγή για να ολοκληρώσει τη διαδικασία καταχώρησης 

του ΑΜΟΕ. Όταν καταχωρείται ο ΑΜΟΕ στο δεξί µέρος κάθε εγγραφής εµφανίζονται τα 

κουµπιά των λειτουργιών Ενηµέρωση, ∆ιαγραφή. 

Επιλέγοντας το tab Οικονοµικά το σύστηµα µας µεταφέρει στην οθόνη που ακολουθεί 

όπου ο χρήστης:  
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√√√√ Καταχωρεί το Έτος για το οποίο επιθυµεί να καταχωρήσει τα Οικονοµικά της 

επιχείρησης. Για κάθε έτος συµµετοχής σε πρόγραµµα θα πρέπει να υπάρχει η 

ανάλογη εγγραφή.   

√√√√ Καταχωρεί τυχόν Σχόλια 

Επιλέγουµε ή καταχωρούµε υποχρεωτικά τα στοιχεία που είναι σηµειωµένα µε κόκκινο 

αστερίσκο (*). 

Στη συνέχεια πατά το κουµπί Εισαγωγή για να ολοκληρώσει τη διαδικασία καταχώρησης ή 

Ακύρωση για να τη µαταιώσει. Όταν καταχωρείται το Έτος στο αριστερό µέρος κάθε 

εγγραφής εµφανίζονται τα κουµπιά των λειτουργιών Ενηµέρωση, ∆ιαγραφή και 

Προβολή. 

Για να γίνει η καταχώρηση ή προβολή των οικονοµικών στοιχείων ο χρήστης πατά το 

κουµπί Προβολή και το σύστηµα τον µεταφέρει στην παρακάτω οθόνη όπου: 
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√√√√ Καταχωρεί τoν Αριθµό Εργαζοµένων µέχρι την 31/12/xxxx 

√√√√ Καταχωρεί την Ακαθάριστη Μισθοδοσία τρέχοντος έτους 

√√√√ Καταχωρεί το Ποσό επί του οποίου υπολογίσθηκε η Εργοδοτική Εισφορά 

√√√√ Καταχωρεί την Εργοδοτική Εισφορά ΛΑΕΚ 0,45 % από Επιχείρηση 

Εισάγουµε στοιχεία µόνο στα λευκά πεδία, τα πεδία µε γκρι 

ενηµερώνονται από το σύστηµα. 

Επιλέγουµε ή καταχωρούµε υποχρεωτικά τα στοιχεία που είναι σηµειωµένα µε κόκκινο 

αστερίσκο (*). 

Στη συνέχεια πατά το κουµπί Ενηµέρωση για να ολοκληρώσει τη διαδικασία καταχώρησης 

των Οικονοµικών ή Ακύρωση για να τη µαταιώσει.  

Επιλέγοντας το tab Μηνύµατα από ∆ιαχείριση το σύστηµα µας µεταφέρει στην οθόνη 

που ακολουθεί όπου η Επιχείρηση έχει τη δυνατότητα προβολής των µηνυµάτων που έχουν 

καταχωρηθεί από το ∆ιαχειριστή του συστήµατος και αφορούν την ίδια την Επιχείρηση.  

Όταν το µήνυµα διαβάζεται σηµειώνεται ως Αναγνωσµένο.  
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4.2 Υποβαλλόμενα Προγράμματα  

Κάτω από την επιλογή Προγράµµατα ΛΑΕΚ 0,45 εµφανίζεται η επιλογή Υποβαλλόµενα 

Προγράµµατα. 

 

Με την επιλογή αυτή ο χρήστης µεταφέρεται στην παρακάτω οθόνη όπου είναι 

καταχωρηµένες όλες οι υπάρχουσες εγγραφές. Από αυτή την οθόνη έχει τη δυνατότητα 

Καταχώρησης Στοιχείων Νέου Προγράµµατος, Αναζήτησης, ∆ιαγραφής καθώς και 

Μεταβολής µιας καταχωρηµένης εγγραφής (Προγράµµατος). 

Η Αναζήτηση και ∆ιαγραφή µιας εγγραφής πραγµατοποιούνται µε τον τρόπο που έχει 

αναφερθεί στην ενότητα Βασικές Λειτουργίες. 
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Πατώντας το κουµπί Εισαγωγή Στοιχείων Νέου Προγράµµατος το σύστηµα µας 

µεταφέρει σε παρακάτω οθόνη. Στην οθόνη αυτή ο χρήστης: 

 

√√√√ Επιλέγει από λίστα επιλογών το Έτος  

√√√√ Καταχωρεί  τον Τίτλο του Υποβαλλόµενου Προγράµµατος  

√√√√ Καταχωρεί το Αντικείµενο Κατάρτισης  

√√√√ Επιλέγει από λίστα επιλογών από Ποιον θα πραγµατωθεί η Υλοποίηση του 

Προγράµµατος  
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√√√√ Καταχωρεί την Επωνυµία του Φορέα που θα το υλοποιήσει   

√√√√ Καταχωρεί το ΑΦΜ του Φορέα 

√√√√ Καταχωρεί τυχόν Σχόλια  

Τα πεδία της οθόνης µε γκρι χρώµα συµπληρώνονται από το σύστηµα. Εάν ο χρήστης δεν 

συµπληρώσει κάποιο από τα υποχρεωτικά πεδία το σύστηµα δεν προχωρά και µε µήνυµα 

υποδεικνύει το πεδίο που πρέπει να συµπληρώσει.  

Επιλέγουµε ή καταχωρούµε υποχρεωτικά τα στοιχεία που είναι σηµειωµένα µε κόκκινο 

αστερίσκο (*). 

Στη συνέχεια πατά το κουµπί Εισαγωγή για να ολοκληρώσει τη διαδικασία καταχώρησης ή 

Ακύρωση για να τη µαταιώσει. 

Με την καταχώρηση των Βασικών στοιχείων του Προγράµµατος το σύστηµα µας µεταφέρει 

στη λίστα όπου φαίνονται όλα τα καταχωρηµένα προγράµµατα. Στη συνέχεια πατώντας το 

κουµπί ∆ιόρθωση που βρίσκεται δίπλα από κάθε εγγραφή ο χρήστης µεταφέρεται στην 

αρχική οθόνη καταχώρησης όπου τώρα στο επάνω µέρος αναδεικνύονται µε τη µορφή tabs 

(καρτέλες) τα λοιπά απαραίτητα προς καταχώρηση στοιχεία.  

 

Τα διαθέσιµα tabs είναι Στοιχεία Τόπου Υλοποίησης, Υπεύθυνος Προγράµµατος, 

Γραµµατειακή Υποστήριξη, Απουσίες, Έλεγχοι, Επιτροπές, Θεµατικές Ενότητες, 

Ωρολόγιο Πρόγραµµα, Καταρτιζόµενοι, Έλεγχοι Φυσικού Αρχείου, Οικονοµικά, 

Επισυναπτόµενα Αρχεία, Μηνύµατα.  
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Επιλέγοντας το tab Στοιχεία Τόπου Υλοποίησης  το σύστηµα µας µεταφέρει στην οθόνη 

που ακολουθεί όπου ο χρήστης:  

 

√√√√ Επιλέγει από λίστα επιλογών (ΝΑΙ/ΟΧΙ) αν θα υλοποιηθεί το πρόγραµµα Εντός / 

Εκτός Ελλάδας   

√√√√ Επιλέγει από λίστα επιλογών (ΝΑΙ/ΟΧΙ) αν θα είναι το Πρόγραµµα e - learning   

√√√√ Επιλέγει από λίστα επιλογών (ΝΑΙ/ΟΧΙ) αν θα υλοποιηθεί το πρόγραµµα Εντός / 

Εκτός Επιχείρησης    

√√√√ Επιλέγει από λίστα επιλογών (ΝΑΙ/ΟΧΙ) αν θα έχει Γραµµατειακή Υποστήριξη 

√√√√ Καταχωρεί τον Ταχυδροµικό Κώδικα  

Με την καταχώρηση του Τ.Κ ενεργοποιούνται τα κίτρινα πεδία ΟΑΕ∆, Νοµός, 

Πόλη, Περιοχή και καταχωρεί τα αντίστοιχα δεδοµένα. Στη συνέχεια:  

√√√√ Καταχωρεί  Περιγραφικά τη Θέση 

√√√√ Καταχωρεί τη ∆ιεύθυνση  

√√√√ Καταχωρεί τον Όροφο  

√√√√ Καταχωρεί την Αίθουσα  

√√√√ Καταχωρεί το E-mail  

√√√√ Καταχωρεί το Τηλέφωνο 

√√√√ Καταχωρεί το Fax 
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√√√√ Καταχωρεί το Κινητό Τηλέφωνο 

√√√√ Καταχωρεί τυχόν ∆ιευκρινήσεις για τον Εντοπισµό του Τόπου και του 

Χώρου Υλοποίησης  

√√√√ Επιλέγει από λίστα επιλογών (ΝΑΙ/ΟΧΙ) αν θα υλοποιηθεί εντός Ε.Ε. (εφόσον το 

πρόγραµµα εκτελείται εκτός Ελλάδος) 

√√√√ Καταχωρεί τη Χώρα Υλοποίησης (εφόσον το πρόγραµµα εκτελείται εκτός 

Ελλάδος) 

√√√√ Καταχωρεί την Εποπτεύουσα Αρχή Εκπαιδευτικού Φορέα (εξωτερικού) 

(εφόσον το πρόγραµµα εκτελείται εκτός Ελλάδος) 

√√√√ Καταχωρεί την Επωνυµία ∆οµής Υλοποίησης (εφόσον το πρόγραµµα 

εκτελείται εκτός Ελλάδος)  

√√√√ Καταχωρεί τον Τ.Κ (εξωτερικού) (εφόσον το πρόγραµµα εκτελείται εκτός 

Ελλάδος)   

√√√√ Καταχωρεί τον Υπεύθυνο Εκπαιδευτικού Φορέα του Εξωτερικού (εφόσον το 

πρόγραµµα εκτελείται εκτός Ελλάδος) 

Επιλέγουµε ή καταχωρούµε υποχρεωτικά τα στοιχεία που είναι σηµειωµένα µε κόκκινο 

αστερίσκο (*). 

Στη συνέχεια πατά το κουµπί Ενηµέρωση για να ολοκληρώσει τη διαδικασία ενηµέρωσης ή 

Ακύρωση για να τη µαταιώσει. 

Επιλέγοντας το tab Υπεύθυνος Προγράµµατος το σύστηµα µας µεταφέρει στην οθόνη 

που ακολουθεί όπου ο χρήστης:  
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√√√√ Καταχωρεί το Επώνυµο 

√√√√ Καταχωρεί το Όνοµα  

√√√√ Επιλέγει από λίστα επιλογών το Φύλο 

√√√√ Καταχωρεί το Έτος Γέννησης     

√√√√ Καταχωρεί το Τηλέφωνο 

√√√√ Καταχωρεί το Fax 

√√√√ Καταχωρεί το Κινητό Τηλέφωνο 

√√√√ Καταχωρεί το Ε-mail  

Επιλέγουµε ή καταχωρούµε υποχρεωτικά τα στοιχεία που είναι σηµειωµένα µε κόκκινο 

αστερίσκο (*). 

Στη συνέχεια πατά το κουµπί Εισαγωγή για να ολοκληρώσει τη διαδικασία καταχώρησης ή 

Ακύρωση για να τη µαταιώσει. 

Επιλέγοντας το tab Γραµµατειακή Υποστήριξη το οποίο εµφανίζεται εφόσον στο tab 

Στοιχεία Τόπου Υλοποίησης δηλώθηκε ότι το πρόγραµµα έχει γραµµατειακή υποστήριξη 

τότε το σύστηµα µας µεταφέρει στην οθόνη που ακολουθεί όπου ο χρήστης: 
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√√√√ Καταχωρεί το ΑΦΜ 

√√√√ Καταχωρεί το Επώνυµο 

√√√√ Καταχωρεί το Όνοµα  

√√√√ Επιλέγει από λίστα επιλογών το Φύλο 

√√√√ Καταχωρεί το Έτος Γέννησης     

√√√√ Καταχωρεί το ΑΜΚΑ 

√√√√ Επιλέγει από λίστα επιλογών την Ειδικότητα 

√√√√ Επιλέγει από λίστα επιλογών την Υπαλληλική Σχέση 

√√√√ Επιλέγει από λίστα επιλογών αν θα Συµµετέχει εντός ή εκτός ωραρίου 

√√√√ Καταχωρεί τις Ώρες Εκτός 

Επιλέγουµε ή καταχωρούµε υποχρεωτικά τα στοιχεία που είναι σηµειωµένα µε κόκκινο 

αστερίσκο (*). 

Η επιλογή του ατόµου που παρέχει Γραµµατειακή Υποστήριξη θα πρέπει να είναι µεταξύ των 

Υπαλλήλων της Επιχείρησης.  

Στη συνέχεια πατά το κουµπί Εισαγωγή για να ολοκληρώσει τη διαδικασία καταχώρησης ή 

Ακύρωση για να τη µαταιώσει. 
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Επιλέγοντας το tab Απουσίες το σύστηµα µας µεταφέρει στην οθόνη που ακολουθεί. Στην 

παρούσα φάση δεν υπάρχουν δεδοµένα προς εµφάνιση. Η προβολή των δεδοµένων γίνεται 

µετά την ολοκλήρωση του προγράµµατος. 

Για να εκτυπώσουµε τις απουσίες / παρουσίες πατάµε το κουµπί Εκτύπωση Απουσιών που 

βρίσκεται στο αριστερό µέρος της οθόνης. Σε οθόνη κριτηρίων που αναδεικνύεται έχουµε τη 

δυνατότητα να επιλέξουµε µια ηµέρα του προγράµµατος ή όλες τις ηµέρες.  

 

Επιλέγοντας το tab Έλεγχοι το σύστηµα µας µεταφέρει στην οθόνη που ακολουθεί 

όπου ο χρήστης έχει τη δυνατότητα προβολής της Ηµεροµηνίας, του Αριθµού και του 

Αποτελέσµατος του κάθε ελέγχου. Στην παρούσα Φάση δεν υπάρχουν δεδοµένα προς 

εµφάνιση. 
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Η παρακάτω οθόνη προβάλλει τα δεδοµένα ήδη καταχωρηµένου ολοκληρωµένου 

προγράµµατος. Με την καταχώρηση της κάθε εγγραφής στο δεξί µέρος εµφανίζεται το 

κουµπί Λεπτοµέρειες µε το οποίο έχει τη δυνατότητα προβολής των στοιχείων του εν 

λόγω ελέγχου καθώς και το κουµπί Εκτύπωση µε το οποίο έχει τη δυνατότητα εκτύπωσης 

των στοιχείων του εν λόγω ελέγχου. 

 

Επιλέγοντας το tab Επιτροπές το σύστηµα µας µεταφέρει στην οθόνη που ακολουθεί 

όπου η Επιχείρηση έχει τη δυνατότητα προβολής των αιτήσεων αποπληρωµής που 

έχουν αποσταλεί στην αρµόδια Επιτροπή ΛΑΕΚ ή το ∆.Σ καθώς και την έγκριση ή 

απόρριψή τους. Στην παρακάτω οθόνη προβάλλονται πληροφορίες των 
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δικαιολογητικών όπως η Ηµεροµηνία Αποστολής, η Επιτροπή, η Ενέργεια, ο Αριθµός 

Απόφασης, η Ηµεροµηνία Απόφασης και το Αποτέλεσµα. 

 

Επιλέγοντας το tab Θεµατικές Ενότητες το σύστηµα µας µεταφέρει στην οθόνη που 

ακολουθεί όπου ο χρήστης καταχωρεί τη θεµατική ενότητα. Στη συνέχεια πατά το 

κουµπί Εισαγωγή για να ολοκληρώσει τη διαδικασία καταχώρησης της Θεµατικής 

Ενότητας. Όταν καταχωρηθεί στο αριστερό µέρος κάθε εγγραφής εµφανίζονται τα 

κουµπιά των λειτουργιών Ενηµέρωση, ∆ιαγραφή. 
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Επιλέγοντας το tab Ωρολόγιο Πρόγραµµα το σύστηµα µας µεταφέρει στην οθόνη που 

ακολουθεί όπου ο χρήστης: 

 

√√√√ Καταχωρεί την Ηµεροµηνία  

√√√√ Επιλέγει από λίστα επιλογών την Ώρα Έναρξης   

√√√√ Επιλέγει από λίστα επιλογών τη ∆ιάρκεια της ∆ιδασκαλίας του Θεµατικού 

Αντικειµένου 

√√√√ Το σύστηµα υπολογίζει την Ώρα Λήξης      

√√√√ Επιλέγει από λίστα επιλογών το Θεµατικό Αντικείµενο  

√√√√ Στο γαλάζιο πεδίο µε την ονοµασία Κωδικός / Ονοµατεπώνυµο Εισηγητή έχει 

τη δυνατότητα αναζήτησης από λίστα επιλογών µόνο του Κωδικού του 

Εισηγητή που επιθυµεί. Απαραίτητη προϋπόθεση η καταχώρηση του ΑΜ του 

Εισηγητή. 

√√√√ Επιλέγει από λίστα επιλογών την Προέλευση Εισηγητή 

Επιλέγουµε ή καταχωρούµε υποχρεωτικά τα στοιχεία που είναι σηµειωµένα µε κόκκινο 

αστερίσκο (*). 

Στη συνέχεια πατά το κουµπί Εισαγωγή για να ολοκληρώσει τη διαδικασία 

καταχώρησης του Ωρολογίου Προγράµµατος. Όταν καταχωρηθεί στο αριστερό µέρος 

κάθε εγγραφής εµφανίζονται τα κουµπιά των λειτουργιών Ενηµέρωση, ∆ιαγραφή. 
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Επιλέγοντας το tab Καταρτιζόµενοι το σύστηµα µας µεταφέρει στην οθόνη που 

ακολουθεί όπου ο χρήστης: 

 

√√√√ Επιλέγει µε το γνωστό τρόπο αναζήτησης µέσα από µπλε πεδίο τον 

Καταρτιζόµενο καταχωρώντας χαρακτήρες του Επωνύµου. Η επιλογή γίνεται 

από τους υφιστάµενους Υπαλλήλους της Επιχείρησης. Τότε το σύστηµα προβάλει   

√√√√ το Όνοµα  

√√√√ το Φύλο 

√√√√ το Έτος Γέννησης   

√√√√ το Α.Φ.Μ  

√√√√ το ΑΜΚΑ 

√√√√ την Ειδικότητα  

√√√√ την Υπαλληλική Σχέση  
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√√√√ Επιλέγει από λίστα επιλογών αν είναι ΑΜΕΑ    

√√√√ Επιλέγει από λίστα επιλογών αν η Κατάρτιση θα πραγµατοποιηθεί Εντός 

Νοµού 

√√√√ Επιλέγει από λίστα επιλογών αν συµµετέχει Εντός ή Εκτός Ωραρίου ή 

Εντός/Εκτός 

√√√√ Καταχωρεί τις Ώρες Εκτός Ωραρίου 

Επιλέγουµε ή καταχωρούµε υποχρεωτικά τα στοιχεία που είναι σηµειωµένα µε κόκκινο 

αστερίσκο (*). 

Στη συνέχεια πατά το κουµπί Εισαγωγή για να ολοκληρώσει τη διαδικασία 

καταχώρησης του Καταρτιζοµένου. Όταν καταχωρηθεί στο αριστερό µέρος κάθε 

εγγραφής εµφανίζονται τα κουµπιά των λειτουργιών Ενηµέρωση, ∆ιαγραφή. 

Η διαδικασία επαναλαµβάνεται συνεχίζεται µέχρι να εισαχθούν στο σύστηµα όλοι οι 

καταρτιζόµενοι του προγράµµατος. 

Επιλέγοντας το tab Έλεγχοι Φυσικού Αρχείου το σύστηµα µας µεταφέρει στην παρακάτω 

οθόνη (∆εν υπάρχουν πληροφορίες προς εµφάνιση). Τα δεδοµένα προβάλλονται µετά τη 

Φάση της ολοκλήρωσης του Προγράµµατος από τις καταχωρήσεις των αντιστοίχων 

Ελέγχων. 



  AbiTECH A.E.         

 

Εγχειρίδιο Χρήσης Πληροφοριακού Συστήµατος ΛΑΕΚ 0,45 34 

 

 

Επιλέγοντας το tab Οικονοµικά το σύστηµα µας µεταφέρει στην οθόνη που ακολουθεί. 
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Εδώ στα γκρι πεδία προβάλλονται τα στοιχεία που έχουν προκύψει από το σύστηµα και  

καταχωρούνται τα Οικονοµικά Στοιχεία του προγράµµατος που απαιτούνται για την 

αποπληρωµή. Συγκεκριµένα: 

√√√√ Καταχωρεί τις Ώρες Εσωτερικών Εκπαιδευτών που Αιτούνται την 

Αποπληρωµή τους και Καταβλήθηκε η Αµοιβή τους 

√√√√ Καταχωρεί το Συνολικό Ποσό Ωροµίσθιας Αποζηµίωσης Καταρτιζόµενων 

και Γραµµατειακής Υποστήριξης 

√√√√ Καταχωρεί την Αµοιβή Εκπαιδευτικού Φορέα ή Εξωτερικών Εκπαιδευτών 

√√√√ Καταχωρεί την Αµοιβή Εσωτερικών Εκπαιδευτών 

√√√√ Καταχωρεί τις ∆απάνες Προγράµµατος 

√√√√ Καταχωρεί τα Γενικά Έξοδα 

√√√√ Επιλέγει από λίστα επιλογών (ΝΑΙ/ΟΧΙ) αν Είναι η Επιχείρηση Εποχική και η 

Κατάρτιση Υλοποιήθηκε στο ∆ιάστηµα µη Λειτουργίας της 

Επιλέγουµε ή καταχωρούµε υποχρεωτικά τα στοιχεία που είναι σηµειωµένα µε κόκκινο 

αστερίσκο (*). 

Στη συνέχεια πατά το κουµπί Εισαγωγή για να ολοκληρώσει τη διαδικασία 

καταχώρησης των Οικονοµικών ή Ακύρωση για να την ακυρώσει. 
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Τα πεδία της οθόνης µε γκρι χρώµα συµπληρώνονται από το σύστηµα. Εάν ο χρήστης δεν 

συµπληρώσει κάποιο από τα υποχρεωτικά πεδία το σύστηµα δεν προχωρά και µε µήνυµα 

υποδεικνύει το πεδίο που πρέπει να συµπληρώσει.  

Πριν την καταχώρηση των παραπάνω δεδοµένων ο χρήστης πατά το κουµπί Εισαγωγή 

Ωροµίσθιας Αποζηµίωσης Καταρτιζοµένων και το σύστηµα τον µεταφέρει στην 

παρακάτω οθόνη όπου προβάλλονται τα απαραίτητα στοιχεία για τον υπολογισµό των 

αποζηµιώσεων των καταρτιζοµένων. Η καταχώρηση αυτή γίνεται εφόσον η επιχείρηση 

δηλώνει ότι καταβάλει αποζηµίωση στους καταρτιζόµενους σύµφωνα µε τις 

προϋποθέσεις της εγκυκλίου.  

 

 

Στην οθόνη αυτή ο χρήστης προβάλλονται όλοι οι καταρτιζόµενοι µε τα πλήρη στοιχεία 

τους και ο χρήστης καταχωρεί στο πεδίο Ωροµίσθιο το ποσό του εκάστοτε 

Καταρτιζοµένου έτσι ώστε να υπολογιστεί η συνολική αποζηµίωση. Η καταχώρηση του 

ωροµισθίου για κάθε καταρτιζόµενο γίνεται στο κάτω µέρος αν πατήσουµε το κουµπί 

Ενηµέρωση.  

Αφού συµπληρωθεί το Ωροµίσθιο πατά το κουµπί Εισαγωγή για να ολοκληρώσει τη 

διαδικασία καταχώρησης ή Ακύρωση για να την ακυρώσει. 

Τα πεδία της οθόνης µε γκρι χρώµα συµπληρώνονται από το σύστηµα. Εάν ο χρήστης δεν 

συµπληρώσει κάποιο από τα υποχρεωτικά πεδία το σύστηµα δεν προχωρά και µε µήνυµα 

υποδεικνύει το πεδίο που πρέπει να συµπληρώσει.  
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Επιλέγοντας το tab Επισυναπτόµενα Αρχεία το σύστηµα µας µεταφέρει στην οθόνη 

που ακολουθεί όπου ο χρήστης έχει δυνατότητα να επισυνάψει αρχεία που είναι 

απαραίτητα για την ολοκλήρωση της υποβολής των προγραµµάτων µε τα ακόλουθα 

βήµατα: 

 

√√√√ Καταχωρεί την Ηµεροµηνία 

√√√√ Επιλέγει από λίστα τον Τίτλο του Αρχείου    

√√√√ Στο γκρι πεδίο µε την ονοµασία Αρχείο έχει τη δυνατότητα εντοπισµού του 

αρχείου που θέλει να επισυνάψει και στη συνέχεια πατά το κουµπί Επισύναψη 

√√√√ Καταχωρεί τυχόν Σχόλια  

Επιλέγουµε ή καταχωρούµε υποχρεωτικά τα στοιχεία που είναι σηµειωµένα µε κόκκινο 

αστερίσκο (*). 

Στη συνέχεια πατά το κουµπί Εισαγωγή για να ολοκληρώσει τη διαδικασία 

καταχώρησης του Αρχείου ή Ακύρωση για να την ακυρώσει. 

Επαναλαµβάνει τη διαδικασία για την καταχώρηση άλλων επισυναπτοµένων ή σε 

µεταγενέστερο χρόνο. 

 

Επιλέγοντας το tab Μηνύµατα το σύστηµα µας µεταφέρει στην οθόνη που ακολουθεί 

όπου η Επιχείρηση έχει τη δυνατότητα προβολής των µηνυµάτων που έχουν αποσταλεί 

από το ∆ιαχειριστή του συστήµατος ή τους Ελεγκτές κι αφορούν το συγκεκριµένο 

πρόγραµµα της Επιχείρησης. 
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Το σύστηµα παρέχει τη δυνατότητα Αντιγραφής ενός προγράµµατος ανεξάρτητα σε ποια 

κατάσταση βρίσκεται. Κατά την Αντιγραφή δεν µεταφέρεται το Ωρολόγιο Πρόγραµµα 

Για να αντιγράψουµε ένα ήδη υπάρχον πρόγραµµα πατάµε το κουµπί Αντιγραφή 

Προγράµµατος  που βρίσκεται στο κάτω µέρος της λίστας που εµφανίζονται όλα τα 

καταχωρηµένα προγράµµατα. Πατώντας το κουµπί το σύστηµα µας µεταφέρει στην 

παρακάτω οθόνη όπου ο χρήστης: 
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√√√√ Επιλέγει από λίστα επιλογών το Έτος από το οποίο θα επιλέξει το πρόγραµµα που 

επιθυµεί να αντιγράψει. Αντιγράφονται προγράµµατα µόνο στο ίδιο έτος.  

√√√√ Στο µπλε πεδίο µε την ονοµασία Επιλογή Προγράµµατος προς Αντιγραφή 

έχει τη δυνατότητα αναζήτησης του προγράµµατος που θέλει να αντιγράψει και 

στη συνέχεια πατά το κουµπί Αναζήτηση. Απαραίτητη προϋπόθεση η 

καταχώρηση τουλάχιστον τεσσάρων χαρακτήρων της Περιγραφής ή του 

κωδικού. 

Επιλέγουµε ή καταχωρούµε υποχρεωτικά τα στοιχεία που είναι σηµειωµένα µε κόκκινο 

αστερίσκο (*). 

Στη συνέχεια πατά το κουµπί Αντιγραφή Προγράµµατος για να συνεχίσει τη 

διαδικασία ή Ακύρωση για να την ακυρώσει. Στη συνέχεια επιβεβαιώνει την επιλογή 

του πατώντας το κουµπί Επιβεβαίωση Αντιγραφής και το Νέο Πρόγραµµα 

εµφανίζεται στην οθόνη καταχώρησης όπου είναι καταχωρηµένα όλα τα προγράµµατα. 

Με τη δηµιουργία του Νέου Προγράµµατος ο χρήστης πατά το κουµπί ∆ιόρθωση για να 

µεταβάλλει, εφόσον είναι απαραίτητο, τα λοιπά καταχωρηµένα στοιχεία του 

προγράµµατος. 

Για να εκτυπώσουµε συγκεντρωτικά τα στοιχεία του Υποβαλλόµενου Προγράµµατος 

της εκάστοτε επιχείρησης µεταφερόµαστε στην λίστα που είναι καταχωρηµένες όλες οι 

επιχειρήσεις και δίπλα από κάθε εγγραφή υπάρχει το κουµπί Εκτύπωση.  
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4.3 Αιτήσεις Αποπληρωμής 

Κάτω από την επιλογή Προγράµµατα ΛΑΕΚ 0,45 εµφανίζεται και η επιλογή Αιτήσεις 

Αποπληρωµής. 

 

Με την επιλογή αυτή του µενού ο χρήστης µεταφέρεται στην παρακάτω οθόνη όπου έχει τη 

δυνατότητα καταχώρησης Αίτησης Αποπληρωµής του προγράµµατος που επιθυµεί. 

Προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης αποπληρωµής αποτελεί η προσκόµιση από τον 

Φορέα όλων των παραστατικών των δαπανών για το σύνολο του κόστους του 

προγράµµατος καθώς και η τήρηση αντιγράφων αυτών των παραστατικών στο φυσικό του 

αρχείο για έλεγχο.  
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Πατώντας το κουµπί Νέα Εγγραφή ο χρήστης µεταφέρεται στην παρακάτω οθόνη 

όπου: 

 

√√√√ Επιλέγει από λίστα επιλογών το Έτος κατά το οποίο πραγµατοποιήθηκε το 

Πρόγραµµα για το οποίο θα υποβληθεί η Αίτηση Αποπληρωµής.    

√√√√ Καταχωρεί την Ηµεροµηνία καταχώρησης  

√√√√ Καταχωρεί τυχόν Σχόλια 

Επιλέγουµε ή καταχωρούµε υποχρεωτικά τα στοιχεία που είναι σηµειωµένα µε κόκκινο 

αστερίσκο (*). 
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Στη συνέχεια πατά το κουµπί Εισαγωγή για να ολοκληρώσει τη διαδικασία 

καταχώρησης ή Ακύρωση για να την ακυρώσει. 

Με την καταχώρηση της Νέας Αίτησης Αποπληρωµής το σύστηµα µας µεταφέρει στη λίστα 

όπου φαίνονται όλες οι καταχωρηµένες αιτήσεις. Στη συνέχεια πατώντας το κουµπί 

∆ιόρθωση για την εν λόγω εγγραφή µεταφέρεται στην οθόνη καταχώρησης όπου στο 

επάνω µέρος αναδεικνύεται µε τη µορφή tab η καρτέλα Προγράµµατα.  

 

Επιλέγοντας το tab Προγράµµατα το σύστηµα µας µεταφέρει στην παρακάτω οθόνη 

όπου ο χρήστης µπορεί να δει το/τα Πρόγραµµα(τα) που προτείνει το σύστηµα και τα 

οποία έχουν ολοκληρωθεί και µπορεί η επιχείρηση να υποβάλλει Αίτηση Αποπληρωµής.  

Επιλέγουµε ή καταχωρούµε υποχρεωτικά τα στοιχεία που είναι σηµειωµένα µε κόκκινο 

αστερίσκο (*). 

Στη συνέχεια πατά το κουµπί Εισαγωγή για να ολοκληρώσει τη διαδικασία 

καταχώρησης ή Ακύρωση για να την ακυρώσει. 
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Με την καταχώρηση της εκάστοτε εγγραφής εµφανίζονται στο αριστερό µέρος τα 

κουµπιά Οικονοµικά Στοιχεία και ∆ιαγραφή. Πατώντας το κουµπί Οικονοµικά 

Στοιχεία ο χρήστης µεταφέρεται σε οθόνη αντίστοιχη της καρτέλας των Οικονοµικών 

του Προγράµµατος όπου προβάλλονται τα καταχωρηµένα στοιχεία για τελικό έλεγχο. 

Εφόσον ελεγχθεί(ούν) το(τα) Πρόγραµµα(τα) για το(τα) οποίο θα υποβληθεί Αίτηση 

Αποπληρωµής ο χρήστης µεταφέρεται στην καρτέλα Βασικά Στοιχεία και πατά το 

κουµπί Υποβολή προς Αποπληρωµή αν επιθυµεί να συνεχίσει τη διαδικασία της 

Υποβολής της Αίτησης Αποπληρωµής ή Ακύρωση της Αίτησης Υποβολής αν θέλει να 

τη µαταιώσει.  

Προσοχή µετά την Υποβολή των Αιτήσεων δεν επιτρέπεται από το σύστηµα 

καµία µεταβολή.  

 



  AbiTECH A.E.         

 

Εγχειρίδιο Χρήσης Πληροφοριακού Συστήµατος ΛΑΕΚ 0,45 44 

4.4 Καταχώρηση Απουσιών 

Κάτω από την επιλογή Προγράµµατα ΛΑΕΚ 0,45 εµφανίζεται και η επιλογή Καταχώρηση 

Απουσιών.  

 

Εδή καταχωρούνται οι Απουσίες των καταρτιζοµένων στα Προγράµµατα ανά ηµέρα και 

ώρα. 

Στην οθόνη που ακολουθεί ο χρήστης επιλέγει το Πρόγραµµα ή τα Προγράµµατα 

της Επιχείρησης για το(τα) οποίο(α) τη συγκεκριµένη ώρα είναι επιτρεπτή η 

καταχώρηση απουσιών.  
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Στη συνέχεια πατά το κουµπί Αναζήτηση και το σύστηµα του εµφανίζει την παρακάτω 

οθόνη όπου στον πρώτο πίνακα µε ονοµασία Ωρολόγιο Πρόγραµµα προβάλλονται η 

ηµεροµηνία, η ώρα έναρξης και λήξης, η διάρκεια της διδασκαλίας καθώς και τα 

θεµατικά αντικείµενα. Στο δεξί µέρος κάθε εγγραφής ο χρήστης επιλέγει στο αντίστοιχο 

check box την Ηµεροµηνία µε το αντίστοιχο Θεµατικό Αντικείµενο που επιθυµεί να 

καταχωρήσει απουσίες.  

 

Σε πίνακα από κάτω προβάλλονται από το σύστηµα οι Καταρτιζόµενοι που έχουν 

δηλωθεί ότι παρακολουθούν το πρόγραµµα και ο χρήστης καταχωρεί µε check τους 

απόντες.  

Στη συνέχεια πατά το κουµπί Καταχώρηση για να ολοκληρώσει τη διαδικασία ή 

Καθάρισµα για να εξαλείψει τα κριτήρια. 

Το σύστηµα τηρεί όλους τους περιορισµούς που αναφέρονται στην Εγκύκλιο. 

Σηµείωση: Οι παρουσίες/απουσίες των καταρτιζοµένων θα πρέπει να καταχωρούνται 

στα πρώτα δεκαπέντε λεπτά της Εκπαιδευτικής Ώρας. Για κάθε ώρα ξεχωριστά θα 

πρέπει να καταχωρούνται παρουσίες/απουσίες. Σε περίπτωση που επέλθουν τα πρώτα 

δεκαπέντε λεπτά το σύστηµα δεν επιτρέπει νέα καταχώρηση. Επίσης, στην περίπτωση 

που ένας καταρτιζόµενος καταχωρηθεί ως απών/απούσα την πρώτη ώρα της 

εκπαίδευσης και εισέλθει τη δεύτερη ώρα το σύστηµα τον παρουσιάζει όλες τις ώρες ως 

απών/απούσα και δεν είναι δυνατή η οποιαδήποτε µεταβολή. 

Οι απουσίες προβάλλονται συγκεντρωτικά στην αντίστοιχη καρτέλα του κάθε 

Προγράµµατος. 
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4.5 Ενστάσεις  

Κάτω από την επιλογή Προγράµµατα ΛΑΕΚ 0,45 εµφανίζεται και η επιλογή Ενστάσεις. 

 

Η κάθε επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να υποβάλει για του επιτρεπτούς από την Εγκύκλιο 

λόγους Ένσταση. Με την επιλογή Ενστάσεις ο χρήστης µεταφέρεται στην παρακάτω οθόνη 

όπου είναι καταχωρηµένες ή καταχωρούνται οι υποβαλλόµενες Ενστάσεις. Από αυτή την 

οθόνη έχει τη δυνατότητα Καταχώρησης Νέας Εγγραφής, Αναζήτησης, ∆ιαγραφής καθώς 

και Μεταβολής µιας καταχωρηµένης εγγραφής. 

Η Αναζήτηση και ∆ιαγραφή µιας εγγραφής πραγµατοποιούνται µε τον τρόπο που έχει 

αναφερθεί στην ενότητα Βασικές Λειτουργίες. 
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Πατώντας το κουµπί Νέα Εγγραφή το σύστηµα µας µεταφέρει σε αντίστοιχη οθόνη όπου ο 

χρήστης καταχωρεί τα απαραίτητα δεδοµένα. Συγκεκριµένα: 

 

√√√√ Επιλέγει από λίστα επιλογών το Πρόγραµµα  

√√√√ Καταχωρεί το Κείµενο της Ένστασης 

Συµπληρώνουµε υποχρεωτικά τα στοιχεία που είναι σηµειωµένα µε κόκκινο αστερίσκο 

(*). 

Στη συνέχεια πατά το κουµπί Εισαγωγή για να ολοκληρώσει τη διαδικασία καταχώρησης. 
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Τα πεδία της οθόνης µε γκρι χρώµα συµπληρώνονται από το σύστηµα. Εάν ο χρήστης δεν 

συµπληρώσει κάποιο από τα υποχρεωτικά πεδία το σύστηµα δεν προχωρά και µε µήνυµα 

υποδεικνύει το πεδίο που πρέπει να συµπληρώσει.  

Η οποιαδήποτε µεταβολή στο κείµενο της ένστασης πραγµατοποιείται πατώντας το 

κουµπί ∆ιόρθωση που βρίσκεται στο δεξί µέρος της κάθε εγγραφής.  

Στη ίδια οθόνη µπορούµε να παρακολουθήσουµε την Ηµεροµηνία που εξετάστηκε η 

Ένσταση και τον αριθµό της Απόφασης. 
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4.6 Αιτήσεις Αλλαγής Επωνυμίας ή ΑΦΜ 

Κάτω από την επιλογή Προγράµµατα ΛΑΕΚ 0,45 υπάρχει η επιλογή Αιτήσεις Αλλαγής 

Επωνυµίας ή ΑΦΜ.  

 

Εφόσον απαιτηθεί µια Επιχείρηση µπορεί να υποβάλλει Αίτηση Μεταβολής των στοιχείων 

της Επωνυµίας και σε ειδικές περιπτώσεις του ΑΦΜ. Με την επιλογή του µενού ο χρήστης 

µεταφέρεται στην παρακάτω οθόνη όπου καταχωρούνται οι Αιτήσεις Μεταβολών των 

συγκεκριµένων στοιχείων. Από αυτή την οθόνη έχει τη δυνατότητα Καταχώρησης Νέας 

Εγγραφής και Αναζήτησης µιας καταχωρηµένης εγγραφής. 

Η Αναζήτηση µιας εγγραφής γίνεται µε τον τρόπο που έχει αναφερθεί στην ενότητα 

Βασικές Λειτουργίες. 
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Πατώντας το κουµπί Νέα Εγγραφή το σύστηµα µας µεταφέρει σε αντίστοιχη οθόνη όπου ο 

χρήστης καταχωρεί τα απαραίτητα δεδοµένα. Συγκεκριµένα: 

 

√√√√ Καταχωρεί το Είδος της Αίτησης (Αίτηση Αλλαγής Επωνυµίας ή ΑΦΜ ή και 

τα δύο) 

√√√√ Καταχωρεί ανάλογα τη Νέα Επωνυµία 

√√√√ Καταχωρεί ανάλογα το Νέο ΑΦΜ 

√√√√ Καταχωρεί το Λόγο Αλλαγής 
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√√√√ Καταχωρεί το ∆ικαιολογητικό µε βάση το οποίο πιστοποιείται η µεταβολή 

Συµπληρώνουµε υποχρεωτικά τα στοιχεία που είναι σηµειωµένα µε κόκκινο αστερίσκο 

(*). 

Στη συνέχεια πατά το κουµπί Εισαγωγή για να ολοκληρώσει τη διαδικασία της 

καταχώρησης ή Ακύρωση για να τη µαταιώσει. 

Η Μεταβολή γίνεται µετά από την εξέταση των δικαιολογητικών και σχετική έγκριση.  

 

4.7 Αλλαγή Κωδικού Εισόδου  

Κάτω από την επιλογή Προγράµµατα ΛΑΕΚ 0,45 υπάρχει η επιλογή Αλλαγή Κωδικού 

Εισόδου. 

Με την επιλογή αυτή ο χρήστης µεταφέρεται στην παρακάτω οθόνη όπου: 

 

√√√√ Καταχωρεί το Παλιό Συνθηµατικό  

√√√√ Καταχωρεί το Νέο Συνθηµατικό 

√√√√ Καταχωρεί για δεύτερη φορά προς Επιβεβαίωση το Νέο Συνθηµατικό 

Συµπληρώνουµε υποχρεωτικά τα στοιχεία που είναι σηµειωµένα µε κόκκινο αστερίσκο 

(*). 

Στη συνέχεια πατά το κουµπί Αλλαγή για να ολοκληρώσει τη διαδικασία της αλλαγής ή 

Ακύρωση για να τη µαταιώσει. 


