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Τί είναι και που απευθύνεται το παρόν έγγραφο;
Πρόκειται για ένα εγχειρίδιο που έχει συνταχθεί από την Οµάδα Εργασίας του ∆ελτίου Ατοµικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης (∆ΑΥΚ) της Υπηρεσίας Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Απευθύνεται σε όλες εκείνες τις υπηρεσίες – φορείς οι οποίες είναι αρµόδιες για την έκδοση της διοικητικής πράξης, µε την οποία λύεται η υπαλληλική
σχέση µε την Υπηρεσία, και σκοπεύουν να χρησιµοποιήσουν την ηλεκτρονική Εφαρµογή
∆ελτίου Ατοµικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης (Ε-∆ΑΥΚ) για την συµπλήρωση του ∆ελτίου.

Ποιος είναι ο σκοπός του παρόντος εγχειριδίου;
Σ’ αυτό παρέχονται οδηγίες για την εγκατάσταση και χρήση της Ε-∆ΑΥΚ. Τονίζεται πως σε καµία περίπτωση το εγχειρίδιο αυτό δεν περιέχει οδηγίες συµπλήρωσης του
∆ελτίου. Αυτές παρατίθενται σε άλλο έγγραφο που έχει συνταχθεί ειδικά για τον σκοπό αυτό, πρόσβαση στο οποίο µπορείτε να έχετε είτε µέσω Internet, στα έντυπα του site της ΥΣ
(έντυπα υπ’ αριθµ. 19 και 22 στην διεύθυνση http://www.mof-glk.gr/syntaxeis/entypa.htm),
είτε µέσω fax, κατόπιν σχετικής έγγραφης ή προφορικής αιτήσεώς σας στο γραφείο υποστήριξης του ∆ΑΥΚ στην ΥΣ.
Κρίνεται σκόπιµο, πριν τις οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης της Ε-∆ΑΥΚ, να αποσαφηνισθούν ορισµένες έννοιες και διαδικασίες σχετικές µε το ∆ΑΥΚ.

Τί είναι το «∆ελτίο Ατοµικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης (∆ΑΥΚ)»;
Με το Προεδρικό ∆ιάταγµα υπ’ αριθµ. 102 (ΦΕΚ 70 τεύχος Α΄, 3/3/2004) και στις
πρώτες δύο παραγράφους του άρθρου 1 καθορίζεται πως «οι υπηρεσίες προσωπικού των
υπουργείων, οι στρατιωτικές υπηρεσίες και κάθε άλλη υπηρεσία που είναι αρµόδια για την
έκδοση της διοικητικής πράξης µε την οποία λύεται η υπαλληλική σχέση µε την υπηρεσία, υποχρεούνται µετά την λύση της υπαλληλικής σχέσης του υπαλλήλου – λειτουργού ή του στρατιωτικού και το αργότερο µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες να στέλνουν συµπληρωµένο στις αρµόδιες διευθύνσεις συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους το προβλεπόµενο στην παρ.
2 ∆ελτίο Ατοµικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης, υπαλλήλου – λειτουργού ή στρατιωτικού, κατά περίπτωση».
∆υνάµει αυτού του Προεδρικού ∆ιατάγµατος, εκδόθηκαν δύο εγκύκλιοι από την Γενική ∆ιεύθυνση Μισθών και Συντάξεων του ΓΛΚ µε αριθµούς πρωτοκόλλου 2/13398/Γ∆ΜΣ/4-3-2004 και 2/56925/Γ∆Μ-Σ/18-10-2004. Από το περιεχόµενο των εγκυκλίων αυτών και
στα πλαίσια που θέτει ο σκοπός του παρόντος εγχειριδίου, δύο σηµεία πρέπει να τονισθούν:
• Το ∆ΑΥΚ καθίσταται πια το µοναδικό δικαιολογητικό συνταξιοδότησης των δηµοσίων

υπαλλήλων (από την ρύθµιση αυτή εξαιρούνται οι αιρετοί).
• Η συµπλήρωση του ∆ΑΥΚ έγκειται στην επιµελή «µεταφορά» δεδοµένων µε προκαθορισµένο τρόπο από τον ατοµικό και υπηρεσιακό φάκελο του/της υπό συνταξιοδότηση υπαλ-
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λήλου σε ένα «κωδικοποιηµένο» έντυπο (το ∆ΑΥΚ). Ο φάκελος αυτός «ακολουθεί»
τον/την υπάλληλο κατά την πορεία του στην Υπηρεσία και την ευθύνη της ενηµέρωσης
και διαχείρισής του φέρει πάντοτε η διεύθυνση (τµήµα ή γραφείο) διοικητικού της υπηρεσίας – φορέα στην οποία υπηρετεί κατά περίοδο ο/η υπάλληλος.
Σ’ αυτό το σηµείο, ας σηµειωθεί πως αυτός ο ατοµικός και υπηρεσιακός φάκελος περιέχει και στοιχεία που «δεν γνωρίζει» το τµήµα προσωπικού. Τέτοια κατ’ εξοχήν είναι τα
στοιχεία για τα οποία είναι υπεύθυνες οι υπηρεσίες οικονοµικού (πχ οι εκκαθαριστές αποδοχών). Αυτές λοιπόν οι υπηρεσίες – τµήµατα οικονοµικού ενηµερώνουν αρµοδίως τα σχετικά
στοιχεία και τα διαβιβάζουν (τα γνωστοποιούν µε κάποιον τρόπο που έχει να κάνει µε την
εσωτερική οργάνωση της υπηρεσίας κατά περίσταση) στις οικείες υπηρεσίες – τµήµατα διοικητικού, ώστε τελικά τα οικονοµικά στοιχεία να περιέχονται στον ατοµικό και υπηρεσιακό φάκελο του/της υπαλλήλου.

22 .. Ε
Ε φφ αα ρρ µµ οο γγ ήή ∆∆ Α
ΑΥ
ΥΚ
Κ
2.1 Τί είναι η ηλεκτρονική «Εφαρµογή ∆ελτίου Ατοµικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης (Ε-∆ΑΥΚ)»;
Κατ’ αρχήν η Ε-∆ΑΥΚ είναι η µηχανογραφική εφαρµογή διαχείρισης του ∆ΑΥΚ.
Τί σηµαίνει ακριβώς όµως αυτό; ∆εν είναι τίποτα άλλο παρά ένας νέος τρόπος συµπλήρωσης του ∆ΑΥΚ.
Προσοχή: δεν είναι ένα άλλο νέο ∆ΑΥΚ, δεν πρόκειται για ένα ηλεκτρονικό ∆ΑΥΚ.
Το ∆ΑΥΚ, ως έννοια, αλλά και ως έγγραφο – έντυπο – δελτίο – δικαιολογητικό συνταξιοδότησης, είναι ένα και µόνον ένα. Απλά, µε την Ε-∆ΑΥΚ εισάγεται ένας νέος τρόπος
συµπλήρωσής του.
Υπάρχουν λοιπόν εφεξής (από την επίσηµη έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της
Ε-∆ΑΥΚ) δύο και µόνον δύο τρόποι για να συµπληρώσει κανείς το ∆ΑΥΚ:
Πρώτος τρόπος συµπλήρωσης του ∆ΑΥΚ
Ο «κλασσικός» τρόπος χειρόγραφης συµπλήρωσης. ∆εν είναι τίποτα άλλο παρά η
συµπλήρωση «µε το χέρι» µε µπλε, κατά προτίµηση, ή µαύρο στυλό του έντυπου ∆ΑΥΚ το
οποίο παρέχεται αποκλειστικά και µόνον από την ΥΣ. Αυτό, η προµήθεια δηλαδή του έντυπου
∆ΑΥΚ από τις υπηρεσίες διοικητικού, µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε δύο τρόπους:
• Μέσω Internet από τα έντυπα του site της ΥΣ στην διεύθυνση http://www.mof-glk.gr/

syntaxeis/entypa.htm. Πρόκειται για τα έντυπα υπ’ αριθµ. 18 (∆ΑΥΚ πολιτικών υπαλλήλων) και 21 (∆ΑΥΚ στρατιωτικών – ένστολων υπαλλήλων). Αυτά είναι αρχεία Adobe
Acrobat µε κατάληξη pdf, τα οποία µπορούν να «κατέβουν» (να γίνουν download) τοπικά
σε κάποιον Η/Υ και από εκεί να εκτυπώνονται ή να φωτοτυπούνται όσες φορές αυτό απαιτείται.
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• Εναλλακτικά, εάν η πρόσβαση στο Internet από την υπηρεσία που «συνταξιοδοτεί»

τον/την υπάλληλο είναι αδύνατη και δεν υπάρχει απόθεµα ∆ελτίων διαθέσιµο στην υπηρεσία, µπορεί αυτή να επικοινωνεί εγγράφως ή τηλεφωνικά µε το γραφείο υποστήριξης του
∆ΑΥΚ στην ΥΣ, το οποίο θα προβαίνει άµεσα στην αποστολή του ∆ελτίου.
Ας σηµειωθεί σ’ αυτό το σηµείο πως η «ηλεκτρονική αξιοποίηση» του έντυπου αυτού
∆ΑΥΚ, υπό την έννοια λόγου χάριν της συµπλήρωσής του µέσω Η/Υ και στην συνέχεια
αποθήκευσής του τοπικά σ’ αυτόν, είναι αδύνατη. Θα µπορούσε µάλιστα να ειπωθεί πως µια
τέτοια ηλεκτρονική αξιοποίηση «δεν επιτρέπεται» να γίνει από την υπηρεσία διοικητικού (η
οποία µπορεί λόγου χάριν να αναπαράξει το έντυπο ∆ελτίο σε αρχείο Microsoft Word). Ο
προφανής και βασικός λόγος γι’ αυτό είναι ότι το ∆ΑΥΚ, αν αξιοποιηθεί ηλεκτρονικά από
ορισµένες υπηρεσίες, ενέργεια η οποία θα γίνει αναµφισβήτητα µε διαφορετικό τρόπο και θα
οδηγήσει σε διαφορετικά αποτελέσµατα σε κάθε υπηρεσία, θα χάσει σύντοµα τον ενιαίο και
κεντρικά διαχειρίσιµο από την ΥΣ χαρακτήρα του.
∆εύτερος τρόπος συµπλήρωσης του ∆ΑΥΚ
Εδώ «αναλαµβάνει δράση» η Ε-∆ΑΥΚ. Αντί να συµπληρώνει κανείς το έντυπο
∆ΑΥΚ µε το χέρι του, µπορεί κάλλιστα να εισάγει (πληκτρολογεί) τα στοιχεία στην εν λόγω
µηχανογραφική εφαρµογή και, σε τελικό στάδιο, θα είναι εις θέση να εκτυπώσει µέσω της
εφαρµογής το έντυπο ∆ΑΥΚ.

2.2 Τί αλλάζει εποµένως µε την χρήση της Ε-∆ΑΥΚ στις διαδικασίες των
υπηρεσιών διοικητικού όσον αφορά στην διαχείριση ενός ∆ΑΥΚ;
Με την χρήση της Ε-∆ΑΥΚ από τις υπηρεσίες διοικητικού, το µόνο που αλλάζει είναι ο τρόπος συµπλήρωσης του ∆ΑΥΚ και τίποτα άλλο.
Προσοχή: είναι πρόδηλο από τα προηγούµενα πως ανεξάρτητα από τον τρόπο που θα
επιλεγεί από τις υπηρεσίες διοικητικού για την συµπλήρωση του ∆ΑΥΚ (1ος χειρόγραφος
τρόπος συµπλήρωσης ή 2ος ηλεκτρονικός τρόπος συµπλήρωσης), τελικά το ζητούµενο είναι
η παραγωγή ενός έντυπου ∆ΑΥΚ. Για την ευκολότερη διάκριση ενός ∆ΑΥΚ που έχει παραχθεί (συµπληρωθεί) µε τον πρώτο χειρόγραφο ή τον δεύτερο ηλεκτρονικό τρόπο, καλούµε το
µεν πρώτο ως «χειρόγραφο ∆ΑΥΚ», ενώ το δεύτερο ως «εκτυπωµένο ∆ΑΥΚ». Σηµειώστε πάλι πως ηλεκτρονικό ∆ΑΥΚ δεν υπάρχει. Ηλεκτρονική εφαρµογή για την συµπλήρωση και
διαχείρισή του υπάρχει!
Συµπερασµατικά, διατυπώνοντας µε άλλα λόγια την φράση ότι «το µόνο που αλλάζει
µε την χρήση της Ε-∆ΑΥΚ είναι ο τρόπος συµπλήρωσης του ∆ΑΥΚ», είναι αυτονόητα τα
εξής:
• Η έναρξη της διαδικασίας (ερέθισµα) συµπλήρωσης ενός ∆ΑΥΚ είναι σε κάθε περίπτωση

η ίδια: η αίτηση του ενδιαφερόµενου υπαλλήλου στην υπηρεσία του για λύση της υπαλληλικής του σχέσης και συνταξιοδότηση ή η αυτοδίκαια λύση της σχέσης αυτής λόγω παρέλευσης του 60ου έτους της ηλικίας του και της συµπλήρωσης 35 ετών πραγµατικής δηµόσιας
υπηρεσίας κλπ.
• Η προέλευση των στοιχείων προς «µεταφορά» στο ∆ΑΥΚ είναι σε κάθε περίπτωση η ίδια:
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ο ατοµικός και υπηρεσιακός φάκελος του/της υπαλλήλου, ενηµερωµένος, φυσικά, κατάλληλα µε τα στοιχεία από τις οικονοµικές υπηρεσίες.
Σε κάθε περίπτωση το έντυπο ∆ΑΥΚ που παράγεται (χειρόγραφα ή µέσω της Ε-∆ΑΥΚ)
σφραγίζεται και υπογράφεται από τον προϊστάµενο της υπηρεσίας διοικητικού.
Την υπογραφή και στρογγυλή σφραγίδα, άρα και την τελική ευθύνη για το περιεχόµενο
του ∆ΑΥΚ φέρει σε κάθε περίπτωση ο προϊστάµενος της υπηρεσίας διοικητικού. Επαναλαµβάνεται ότι στοιχεία που λείπουν από τις υπηρεσίες διοικητικού, όπως κατ’ εξοχήν είναι τα οικονοµικά στοιχεία, περιέρχονται τελικά στην κατοχή τους (µε διαδικασίες αδιάφορες για την ΥΣ, άρα και το ∆ΑΥΚ) και τελικά αυτές πιστοποιούν την ορθότητά τους.
Ο αριθµός των αντιτύπων ∆ΑΥΚ που πρέπει να παράξει η υπηρεσία διοικητικού, καθώς
και οι αποδέκτες αυτών παραµένουν σε κάθε περίπτωση οι ίδιοι: πχ ένα για το αρχείο της
υπηρεσίας, ένα για την ΥΣ, τόσα αντίτυπα όσα και τα επικουρικά ταµεία – παραλήπτες
του ∆ΑΥΚ κλπ.
Τέλος, η διαδικασία αποστολής των αντιτύπων ∆ΑΥΚ µέσω ΕΛΤΑ στους παραλήπτες
τους παραµένει η ίδια, ανεξάρτητα από την χρήση της Ε-∆ΑΥΚ ή όχι.

Σηµειώστε πως η ΥΣ, για να απονείµει δικαίωµα σύνταξης, πρέπει να παραλάβει από
τα ΕΛΤΑ ή από υπηρεσιακό ταχυδροµείο, όπου αυτό είναι εφικτό, έντυπο ∆ΑΥΚ (συµπληρωµένο χειρόγραφα ή µέσω της Ε-∆ΑΥΚ) σφραγισµένο και υπογεγραµµένο πρωτότυπα από τον/
την προϊστάµενο της οικείας υπηρεσίας διοικητικού.

2.3 Ποιες είναι οι καινοτοµίες και ποια τα πλεονεκτήµατα της χρήσης της Ε∆ΑΥΚ έναντι του «παραδοσιακού» χειρόγραφου τρόπου συµπλήρωσης του
∆ΑΥΚ;
Καινοτοµίες που εισάγει η Ε-∆ΑΥΚ
• Η Ε-∆ΑΥΚ επιβάλει ελέγχους ορθότητας και ακεραιότητας των δεδοµένων κατά την

συµπλήρωση του ∆ΑΥΚ.
• Η όλη διαδικασία συµπλήρωσης του ∆ΑΥΚ διέρχεται µέσω διακριτών και αυτόµατα διαχειριζόµενων από την εφαρµογή Καταστάσεων. Ο χρήστης της εφαρµογής, για να αποδώσει στο ∆ΑΥΚ που συµπληρώνει µέσω αυτής µία επόµενη Κατάσταση, πρέπει να έχει
ολοκληρώσει επιτυχώς όλες τις διαδικασίες που προβλέπονται από την προηγούµενη.
Η µεγάλη σπουδαιότητα της πρώτης καινοτοµίας που εισάγει η Ε-∆ΑΥΚ στην συµπλήρωση του ∆ελτίου είναι προφανής! Αν δεν ισχύει το ίδιο και για την δεύτερη, τότε συνίσταται απλά υποµονή και µελέτη του τελευταίου κεφαλαίου του παρόντος εγχειριδίου, περί
της χρήσης της Ε-∆ΑΥΚ!
Πλεονεκτήµατα από την χρήση της Ε-∆ΑΥΚ για την συµπλήρωση του ∆ΑΥΚ, έναντι
του «παραδοσιακού» χειρόγραφου τρόπου
• Επιβολή ελέγχων. Πρόκειται για µία πληθώρα ελέγχων που έχουν κατασκευασθεί και

ενεργούν σε τρία επίπεδα (για περαιτέρω πληροφορίες, ανατρέξτε στο τελευταίο κεφάλαιο
του εγχειριδίου), βοηθώντας ουσιαστικά τον χρήστη της Ε-∆ΑΥΚ να αποφύγει τα λάθη

Υπουργείο Οικονοµίας & Οικονοµικών – Γεν. Γραµµ. ∆ηµοσιονοµικής Πολιτικής – Γεν. ∆/νση Μισθών & Συντάξεων – ∆ελτίο Ατοµικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήσης της Εφαρµογής ∆ΑΥΚ: Εφαρµογή ∆ΑΥΚ

7

και τις παραλείψεις κατά την συµπλήρωση ενός ∆ελτίου. Με τους ελέγχους αυτούς εξαλείφονται τα περισσότερα από τα λάθη που παρατηρούνται σε χειρόγραφα ∆ελτία.
• Πιο εύκολη διαχείριση των ∆ΑΥΚ από τις υπηρεσίες διοικητικού και οικονοµικού. Η
αποθήκευση, ανάκτηση και ταξινόµηση µικρού ή µεγάλου όγκου πληροφορίας, η καταχώρηση στο σύστηµα πλήρως ή προσωρινά µερικώς συµπληρωµένων ∆ΑΥΚ κα, καθίστανται πλέον «προβλήµατα» µιας ηλεκτρονικής εφαρµογής, ειδικά σχεδιασµένης και κατάσκευασµένης για τον σκοπό αυτόν, και όχι «προβλήµατα» των υπαλλήλων των υπηρεσιών
αυτών που µπορεί µάλιστα ν’ ανήκουν και σε διαφορετικά τµήµατα.
• Ιστορικότητα. Η µεγάλη ευκολία µε την οποία ένας χρήστης ανακτά µία υπόθεση (ένα
∆ΑΥΚ) που καταχώρησε την προηγούµενη ηµέρα για περαιτέρω λόγου χάριν επεξεργασία, είναι ακριβώς η ίδια και για µία υπόθεση που καταχωρήθηκε στο σύστηµα πριν από
δύο χρόνια και η οποία είναι απαραίτητη τώρα, αφού αφορά σε µία υπόθεση παρόµοια µε
την σηµερινή.
• Παρακολούθηση των σταδίων (Καταστάσεων) από τα οποία διέρχεται µία υπόθεση (ένα

∆ΑΥΚ). Ο έλεγχος, είτε από τον προϊστάµενο, είτε από τον υπάλληλο της υπηρεσίας, του
σηµείου – σταδίου εξέλιξης στο οποίο βρίσκεται το κάθε ∆ΑΥΚ, ανάγεται πια στο πάτηµα µερικών πλήκτρων. Τόσο απλή είναι και η εύρεση της αιτίας της «στασιµότητας» µιας
υπόθεσης, της αδυναµίας, µε άλλα λόγια, µετάβασής της σε µια επόµενη Κατάσταση
(στάδιο). Η παρακολούθηση των Καταστάσεων δεν περιορίζεται ωστόσο στο επίπεδο της
υπηρεσίας που συνταξιοδοτεί τον υπάλληλο. Μετά την οριστική έγκριση και υπογραφή
του προϊσταµένου της υπηρεσίας στο ∆ΑΥΚ, αυτή θα είναι εις θέση, µε τις ίδιες απλές κινήσεις, να ενηµερώνεται για την εξέλιξη της υπόθεσής της µέσα στην ΥΣ (κανονισµός ή
απόρριψη σύνταξης, πληρωµή σύνταξης κα).
• Πιο εύκολη η συνεργασία µεταξύ υπηρεσιών διοικητικού και ΥΣ. Εάν, ως υπόθεση
εργασίας, κατά την συµπλήρωση ενός ∆ελτίου προκύψουν, από την πλευρά της υπηρεσίας
διοικητικού, σηµαντικές απορίες, τότε απλά θα µπορεί αυτή να επικοινωνεί τηλεφωνικά
µε το γραφείο υποστήριξης της Ε-∆ΑΥΚ στην ΥΣ και να ζητά την πρόχειρη εκτύπωση
των ήδη καταχωρηµένων δεδοµένων και την άµεση επικοινωνία και προφανώς ανταλλαγή
πληροφοριών µε αρµόδιο εισηγητή της ΥΣ.
• Ταχύτητα στην απονοµή της σύνταξης από την ΥΣ. Από την στιγµή που ένα έντυπο

∆ΑΥΚ, εκτυπωµένο από την Ε-∆ΑΥΚ, σφραγισµένο και υπογεγραµµένο από τον προϊστάµενο της υπηρεσίας διοικητικού, παραληφθεί από εισηγητή της ΥΣ, τότε αυτός, προχωρώντας σε εφαρµογή της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας στην συγκεκριµένη υπόθεση, θα
είναι εις θέση σε πολύ µικρότερο χρονικό διάστηµα να «κανονίσει» σύνταξη. Η βελτίωση
λοιπόν των υπηρεσιών προς τον πολίτη είναι προφανής.
• Πιο εύκολη συλλογή στατιστικών πληροφοριών τόσο από τις υπηρεσίες, όσο και από
την ΥΣ.
• Κεντρική διαχείριση της Ε-∆ΑΥΚ από την ΥΣ. Αλλαγές που γίνονται κατά καιρούς

στην συνταξιοδοτική νοµοθεσία, αλλαγές που επιφέρουν προφανώς και τροποποιήσεις
στο ∆ΑΥΚ, µεταφέρονται διαφανώς στους χρήστες της εφαρµογής. Το µόνο που αυτοί
έχουν να κάνουν, είναι να «βγουν και να ξαναµπούν» στην εφαρµογή.
• Μείωση της γραφειοκρατίας. Αυτή η µάλλον γραφική φράση, αποκτά πραγµατικά νόηµα στην περίπτωση χρήσης της Ε-∆ΑΥΚ, αφού εκείνος ο γνωστός σε όλους µας πακτωλός δικαιολογητικών και εγγράφων που απαιτούντο για την συνταξιοδότηση κάποιου
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υπαλλήλου, ανάγεται πια στην εκτύπωση τεσσάρων ή πέντε το πολύ σελίδων µέσω µίας
εφαρµογής. Σηµειώστε σ’ αυτό το σηµείο πως ένα χειρόγραφο ∆ελτίο έχει απαραιτήτως
δέκα προς το παρόν σελίδες (έστω και µη συµπληρωµένες), ενώ η Ε-∆ΑΥΚ εκτυπώνει
εκείνα µόνον τα υποκεφάλαια στα οποία έχουν καταχωρηθεί δεδοµένα.

2.4 Τί είναι από τεχνικής απόψεως η Ε-∆ΑΥΚ;
Πρόκειται για µια σύγχρονη παραθυρική web enabled εφαρµογή. Είναι κατασκευασµένη εξ ολοκλήρου µε πρωτοβουλία και ευθύνη της ΥΣ, σε πλατφόρµες και εργαλεία της
Oracle Corporation κυρίως (ορισµένα υποσυστήµατα ωστόσο, διαφανή για τον τελικό χρήστη, είναι κατασκευασµένα µε άλλες τεχνολογίες και εργαλεία). Η εκτέλεσή της από τον τελικό χρήστη πραγµατοποιείται µέσω ενός web browser, τυπικά ενός Internet Explorer ή Netscape, Opera κα.
Τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά της σε ανώτερο επίπεδο είναι τα εξής:
• Πρόκειται για µια web enabled εφαρµογή, εκτελείται δηλαδή µέσω διαδικτύου (Internet),

παρέχοντας έτσι την δυνατότητα πρόσβασης σ’ αυτήν από όλους τους φορείς – υπηρεσίες
διοικητικού και οικονοµικού πανελλαδικά· το µόνο που απαιτείται από µέρους τους είναι η
πρόσβαση στο Internet, είτε µε µόνιµες γραµµές, είτε µε ασύγχρονη (dial-up) επικοινωνία.
• ∆ιαχειρίζεται κεντρικά (και αποκλειστικά) από την ΥΣ, γεγονός που στο επίπεδο του τελικού χρήστη σηµαίνει πως οποιεσδήποτε βελτιώσεις, προσθήκες, διορθώσεις κα θα πραγµατοποιούνται µε τρόπο απόλυτα διαφανή και, προφανώς, άµεσο για τον χρήστη. Οι ανάγκες τεχνικής διαχείρισης και συντήρησης, µε άλλα λόγια, της Ε-∆ΑΥΚ, µετά την εγκατάστασή της, είναι πρακτικά µηδαµινές.
• Πρόκειται για µία σύγχρονη παραθυρική εφαρµογή, της οποίας η διεπαφή χρήστη (user
interface), οι φόρµες δηλαδή, είναι παρόµοια µε άλλες ευρέως διαδεδοµένες παραθυρικές
εφαρµογές. Η εκτέλεση όλων των λειτουργιών και διαδικασιών της πραγµατοποιείται µε
συνδυασµό του πληκτρολογίου και του ποντικιού. Αρκεί λοιπόν κάποιος χρήστης να έχει
τις στοιχειώδεις γνώσεις και εµπειρία χειρισµού Η/Υ, για να αισθανθεί άνετα κατά την
χρήση της.
• Είναι κατασκευασµένη µε σύγχρονες και διεθνώς καταξιωµένες τεχνολογίες, πλατφόρµες
και εργαλεία που τυγχάνουν ευρύτατης αποδοχής και εφαρµογής από το Ελληνικό ∆ηµόσιο και εξασφαλίζουν την οµοιογένεια και την διασυνδεσιµότητα µε άλλα συστήµατα
(τουλάχιστον) του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών.
• Τέλος, πρέπει να σηµειωθεί πως, εξαιτίας της φύσης και της ταυτότητας αυτής καθ’ εαυ-

τής της εφαρµογής, αλλά και των δεδοµένων που διαχειρίζεται, έχουν ληφθεί κατά το δυνατόν όλα τα απαραίτητα µέτρα για την ασφάλεια και την εµπιστευτικότητα της πληροφορίας. Αυτός είναι άλλωστε και ο µοναδικός λόγος της µάλλον παρατεταµένης χρονικά διαδικασίας (χρειάζονται από 15 έως 45 λεπτά, ανάλογα της διαθέσιµης ταχύτητας σύνδεσης
µε το Internet) εγκατάστασης και ενεργοποίησης της εφαρµογής σε κάθε PC από το οποίο
αυτή θα εκτελείται. Σηµειώστε πως τούτο απαιτείται µόνο κατά την είσοδο για την πρώτη
φορά στην εφαρµογή (εγκατάσταση).

Υπουργείο Οικονοµίας & Οικονοµικών – Γεν. Γραµµ. ∆ηµοσιονοµικής Πολιτικής – Γεν. ∆/νση Μισθών & Συντάξεων – ∆ελτίο Ατοµικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης

9

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήσης της Εφαρµογής ∆ΑΥΚ: Εγκατάσταση της Ε-∆ΑΥΚ

33 .. Ε
Ε γγ κκ αα ττ άά σσ ττ αα σσ ηη ττ ηη ςς Ε
Ε -- ∆∆ Α
ΑΥ
ΥΚ
Κ
3.1 Προϋποθέσεις – απαιτήσεις σε υλικό και λογισµικό
Από τους πίνακες που ακολουθούν, διαπιστώνεται εύκολα πως οι απαιτήσεις σε υλικό και λογισµικό που «έχει» η Ε-∆ΑΥΚ από το PC στο οποίο πρόκειται να λειτουργήσει είναι, για τα σηµερινά δεδοµένα, πραγµατικά ελάχιστες.
Προϋποθέσεις – απαιτήσεις σε υλικό (hardware)
Ελάχιστες απαιτήσεις
(χαρακτηριστικά)

Περιγραφή

Επεξεργαστής (CPU) Pentium I

Φυσική µνήµη RAM

Προτεινόµενα χαρακτηριστικά
Pentium II ή µεταγενέστερος

64 MB σε Windows 9x.
128 MB σε Windows 2000 ή µεταγενέστερα.
Όλα τα υποσυστήµατα της εφαρµογής
τελικά καταλαµβάνουν στο PC-πελάτη
περίπου 45 ΜΒ µνήµης)

128 MB ή περισσότερα

Ελεύθερος χώρος
στον σκληρό δίσκο

30 MB

Ανάλυση οθόνης

800×600 pixels και 256 χρώµατα

800×600 pixels και 16-bit βάθος
χρωµάτων ή καλύτερη

Σύνδεση στο Internet

Ασύγχρονη (dial-up) σύνδεση µέσω
αναλογικού 56k modem

Ασύγχρονη (dial-up) σύνδεση µέσω
64k ISDN modem ή καλύτερη

⎯

Προϋποθέσεις – απαιτήσεις σε λογισµικό (software)
Περιγραφή

Ελάχιστες απαιτήσεις
(χαρακτηριστικά)

Προτεινόµενα
χαρακτηριστικά

Λειτουργικό σύστηµα

Οποιοδήποτε σύγχρονο και ευρέως διαδεδοµένο στην Ελλάδα λειτουργικό σύστηµα
µε γραφικό (παραθυρικό) περιβάλλον που
µπορεί να εκτελέσει κάποιον σύγχρονο
Windows 2000 µε Service
πλοηγό (web browser), τυπικά: Windows
Pack 4 ή µεταγενέστερα
και Linux.
Ειδικά για Windows, η ελάχιστη απαίτηση
είναι τα Windows 98 Second Edition (δεύτερη έκδοση)

Web browser (πλοηγός)

Microsoft Internet Explorer 5 (αν το λειτουργικό σύστηµα είναι Windows).
Netscape 4.5 (για Windows ή Linux).

Εφαρµογή ανάγνωσης
Adobe Acrobat Reader 4 (το προϊόν αυτό
ηλεκτρονικών εγγράφων
διανέµεται δωρεάν από την εταιρεία Adoµορφής PDF (portable
be Systems Inc.)
document format)

Microsoft Internet Explorer
5.5 ή µεταγενέστερος
Adobe Acrobat Reader 5 ή
µεταγενέστερο
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3.2 Εγκατάσταση της Ε-∆ΑΥΚ
Παρά το γεγονός ότι η Ε-∆ΑΥΚ είναι κατ’ εξοχήν µια Internet εφαρµογή, οπότε οι
διαδικασίες εγκατάστασής της σε τερµατικούς σταθµούς εργασίας έπρεπε να είναι ελάχιστες, ίσως και παντελώς διαφανείς για τον τελικό χρήστη, στην συγκεκριµένη περίπτωση
υπάρχει µια σειρά από λίγες ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί ο χρήστης, έτσι ώστε να
µπορεί να εκτελεί την εφαρµογή αυτή στο PC του. Κι αυτό εξαιτίας της φύσης των «ευαίσθητων» δεδοµένων που διακινούνται.
Η απρόσκοπτη εκτέλεση λοιπόν της Ε-∆ΑΥΚ προϋποθέτει τέσσερα (4) στάδια – βήµατα εγκατάστασης και ένα (1) ενεργοποίησης. Είναι προφανές πως τα στάδια αυτά πρέπει
να εκτελεσθούν µόνο µία φορά, κατά την είσοδό σας για πρώτη φορά στην εφαρµογή. Τα
στάδια αυτά βρίσκονατι στην ιστοσελίδα: http://dayk.mof-glk.gr/deltio, την οποία
ιστοσελίδα, θα πρέπει να την προσθέσετε στις ‘Αγαπηµένες Τοποθεσίες’ του browser που
χρεισιµοποιήτε, και αποό εκεί να εισέρχεσθε στην εφαρµογή ∆ΑΥΚ.
Σηµειώστε επίσης πως εάν το λειτουργικό σύστηµα που είναι εγκατεστηµένο στον
Η/Υ υποστηρίζει κατάλογο χρηστών (αυτό ισχύει για οποιεσδήποτε εκδόσεις των Windows
NT, 2000, XP και 2003), πρέπει όλα τα στάδια εγκατάστασης και ενεργοποίησης της εφαρµογής που ακολουθούν να εκτελεσθούν από τον χρήστη “Administrator” (“∆ιαχειριστής”) των Windows ή κάποιον άλλον που ανήκει στην οµάδα χρηστών “Administrators” (“∆ιαχειριστές”). Εάν αυτό που µόλις ειπώθηκε δεν είναι σαφές, παρακαλούµε επικοινωνήστε µε κάποιον που υποστηρίζει τεχνικά την υπηρεσία σας ή µε το γραφείο υποστήριξης της Ε-∆ΑΥΚ στην Υπηρεσία Συντάξεων.
Εγκατάσταση της Ε-∆ΑΥΚ:
i. Προσοχή: σε περίπτωση που έχετε Windows NT, 2000, XP ή 2003 και Vista (βλ. και
§7), τότε για να εκτελέσετε επιτυχώς τα βήµατα 4 έως και 9 που ακολουθούν πρέπει να
έχετε κάνει logon στα Windows ως χρήστης Administrator (∆ιαχειριστής) ή µε κάποιον
άλλον
που
ανήκει
στην
οµάδα
των
Administrators
(∆ιαχειριστών).
Επίσης: το όνοµα του λογαριασµού (user account) του χρήστη των Windows που
πρόκειται να χρησιµοποιήσει την εφαρµογή, είτε είναι ∆ιαχειριστής (Administrator) για
την εγκατάσταση ή και την εκτέλεσή της, είτε είναι (απλός) χρήστης για την εκτέλεσή
της, πρέπει να αποτελείται αποκλειστικά από λατινικούς χαρακτήρες.
ii. Είναι απαραίτητο να προσθέσετε την τοποθεσία (site) της Υπηρεσίας Συντάξεων
http://dayk.mof-glk.gr/deltio στις αξιόπιστες τοποθεσίες (trusted sites) του Internet
Explorer. Για να γίνει αυτό, επιλέξτε [Εργαλεία|Επιλογές Internet|Ασφάλεια] και στην
συνέχεια εισάγετε την παραπάνω διεύθυνση στις αξιόπιστες τοποθεσίες. Βεβαιωθείτε
πως το στοιχείο επιλογής (check box) “Επαλήθευση από το διακοµιστή (https:) για όλες
τις τοποθεσίες της ζώνης” (“Require server verification (https:) for all sites in this zone”)
δεν είναι επιλεγµένο. Συµβουλευτείτε την διαδοχή των βηµάτων στις τρεις εικόνες που
ακολουθούν.
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iii. Βοήθηµα ∆ΑΥΚ, “∆ΑΥΚ utility”. Πρόκειται για ένα βοήθηµα (utility), απαραίτητο για
την απρόσκοπτη και ασφαλή λειτουργία της Εφαρµογής. Είναι κατασκευασµένο απόκλειστικά από την Υπηρεσία µας και είναι απόλυτα ακίνδυνο για τον υπολογιστή σας.
Για να το εγκαταστήσετε, ακολουθείστε τις οδηγίες που εµφανίζονται στην «πρώτη σελίδα» της Ε-∆ΑΥΚ. Μπορείτε πρώτα να το κατεβάσετε κάπου στον σκληρό δίσκο του PC
σας και µετά να το εκτελέσετε (dayk.exe) ή να το εκτελέσετε κατ’ ευθείαν από το site
της ΥΣ. Συµβουλευτείτε την διαδοχή των βηµάτων στις τρεις εικόνες που ακολουθούν.
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1

2

3

4

Με την φόρµα της εικόνας στα αριστερά, η εγκατάσταση του «Βοηθήµατος ∆ΑΥΚ» ολοκληρώνεται επιτυχώς.

5

iv. Oracle JInitiator 1.3.1.17. Το προϊόν αυτό ανήκει στην Oracle Corporation και είναι
απαραίτητο για την επικοινωνία της εφαρµογής µε τα εσωτερικά συστήµατα της ΥΣ. Η
λήψη του και η εγκατάστασή του, αν δεν έχει ήδη εγκατασταθεί, εκκινείται αυτόµατα
κατά την είσοδό σας για πρώτη φορά στην Εφαρµογή. Αυτή η διαδικασία χρειάζεται περίπου 30 λεπτά για µία (αργή) σύνδεση µε αναλογικό modem 56k.
v. Εάν έχετε Windows Vista, πρέπει, για την εγκατάσταση της Εφαρµογής ∆ΑΥΚ να
απενεργοποιήσετε προσωρινά τον έλεγχο λογαριασµού χρήστη (user access control,
UAC). Αυτό πραγµατοποιείται από τον Πίνακα Ελέγχου | Λογαριασµοί Χρηστών |
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Ενεργοποίηση
ή
απενεργοποίηση
ελέγχου
λογαριασµού
χρήστη.
Αφού
απενεργοποιήσετε τον έλεγχο αυτόν και εκκινήσετε ξανά τον υπολογιστή, µπορείτε να
προχωρήσετε στην εγκατάσταση της Εφαρµογής ∆ΑΥΚ. Όταν αυτή ολοκληρωθεί (βλ.
και §7) και ενεργοποιήσετε την εφαρµογή (§9), µπορείτε, αν επιθυµείτε, να
ενεργοποιήσετε ξανά τον έλεγχο λογαριασµού χρήστη· η Εφαρµογή θα λειτουργεί
κανονικά.
vi. ΠΡΟΣΟΧΗ: εάν έχετε εγκαταστήσει Internet Explorer 7 σε Windows XP ή έχετε
Windows Vista, παρακαλούµε ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα:
o Κατεβάστε το συµπιεσµένο αρχείο jinit_ie7.zip στον υπολογιστή σας, το οποίο
θα βρείτε στην ιστοσελίδα http://dayk.mof-glk.gr/deltio_ie7.html
o Κλείστε όλα τα παράθυρα του Internet Explorer.
o Αποσυµπιέστε το αρχείο jinit_ie7.zip που µόλις κατεβάσατε σε προσωρινό
κατάλογο στον δίσκο σας.
o Κάντε αντικατάσταση (overwrite) των οµώνυµων αρχείων που βρίσκονται στην
διαδροµή bin\hotspot του καταλόγου εγκατάστασης του JInitiator v1.3.1.17
που έχετε εγκαταστήσει από το βήµα 5 (τυπικά, η πλήρης διαδροµή είναι η εξής:
"C:\ProgramFiles\Oracle\JInitiator 1.3.1.17\bin\hotspot") µε τα αρχεία που µόλις
αποσυµπιέσατε. Τα αρχεία jvm.dll και xusage.txt ήδη υπάρχουν, οπότε πρέπει να
τα αντικαταστήσετε µε τα νέα, ενώ το αρχείο classes.jsa δεν υπάρχει από την
προηγούµενη εγκατάσταση.
o Ανοίξτε τον Πίνακα Ελέγχου (control panel). Εκεί, στην κλασσική προβολή,
κάντε διπλο-κλικ στο εικονίδιο JInitiator 1.3.1.17. Στην συνέχεια, επιλέξτε την
σελίδα (tab) "Cache", πατήστε το πλήκτρο [Clear JAR Cache] και επιβεβαιώστε
την πρόθεσή σας στο κουτί διαλόγου που ακολουθεί, επιλέγοντας [Yes].
o Ανοίξτε την Εφαρµογή ∆ΑΥΚ κατά τα γνωστά.
o
Επίσης, εάν αντιµετωπίσετε πρόβληµα κατά την εναλλαγή της γλώσσας από
αγγλικά σε ελληνικά και αντίστροφα, αφού έχετε εγκαταστήσει την εφαρµογή,
παρακαλούµε συµβουλευτείτε τις παρακάτω οδηγίεςΕνώ βρίσκεστε εντός της
Εφαρµογής ∆ΑΥΚ (ο δροµέας - cursor να αναβοσβήνει σε πεδίο της εφαρµογής),
επιχειρήστε να αλλάξετε την γλώσσα µε [Alt+Shift+Shift], δηλαδή: κρατώντας
το [Alt] πατηµένο, πατάτε το [Shift] δύο φορές. Το ίδιο ισχύει και για το
[Ctrl+Shift+Shift], αν µε [Ctrl+Shift] αλλάζει κανονικά η γλώσσα στο PC σας.
Η γλώσσα αλλάζει, επίσης, χρησιµοποιώντας απλά την γραµµή γλώσσας (language bar)
στην γραµµή εργασιών (taskbar), κάνοντας δηλαδή απλό κλικ πάνω στην ένδειξή της και
επιλέγοντας την επιθυµητή γλώσσα.
o Σε µερικούς (λίγους) υπολογιστές, ενδέχεται να συµβεί το εξής: µόλις η γλώσσα
αλλάξει, µε οποιονδήποτε τρόπο και αν αυτό γίνει, η εφαρµογή σταµατά να
αποκρίνεται (κοινώς «κολλάει»). Ο µόνος τρόπος για να την τερµατίσετε είναι να
πατήσετε το πλήκτρο X πάνω-πάνω δεξιά στον φυλλοµετρητή ιστοσελίδων (web
browser), ή επιλέγοντας Αρχείο|Κλείσιµο. Αν λοιπόν συµβεί κάτι τέτοιο στον
δικό σας υπολογιστή µία φορά, τότε θα συµβαίνει συνέχεια, µέχρι ενδεχοµένως
να αλλάξετε έκδοση ή service pack του web browser, ή ακόµα και την έκδοση
του ίδιου του λειτουργικού (Windows). Στις περιπτώσεις αυτές, η αλλαγή της
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γλώσσας πρέπει να γίνει στην φόρµα εισαγωγής του λογαριασµού σας στην
εφαρµογή (όνοµα χρήστη και κωδικός), στην πρώτη δηλαδή φόρµα που
εµφανίζεται κατά την έναρξη εκτέλεσης της εφαρµογής και καλείται
«Πιστοποίηση χρήστη». Εκεί λοιπόν, αφού εισάγετε το όνοµα χρήστη (που είναι
πάντα σε λατινικούς χαρακτήρες) και τον κωδικό σας (εάν κι αυτός είναι µε
λατινικούς χαρακτήρες), πρέπει να αλλάξετε την γλώσσα πριν πατήσετε το [Ok]
για να «µπείτε» στην εφαρµογή. Στο σηµείο αυτό, η αλλαγή της γλώσσας
πραγµατοποιείται κανονικά, χωρίς πρόβληµα.
Προσοχή λοιπόν: την πρώτη φορά που δίνετε την εντολή για την [Έναρξη της Εφαρµογής ∆ΑΥΚ], το σύστηµά σας (ο Internet Explorer) φαίνεται να µην αποκρίνεται και να
µην «θέλει» να εκτελέσει την Ε-∆ΑΥΚ, εµφανίζοντας ένα κενό (λευκό) παράθυρο. Στην
πραγµατικότητα όµως αυτό που πραγµατοποιείται στο παρασκήνιο (background) είναι η λήψη το εν λόγω προϊόντος. Μόλις αυτή ολοκληρωθεί (περίπου 30 min για αναλογικό 56k modem, 15-20 min για σύνδεση ISDN), ο οδηγός εγκατάστασής του (installation wizard) εκκινείται αυτόµατα και εσείς πρέπει απλά να πατήσετε µια-δυο φορές τα διαδοχικά πλήκτρα
[Ok] και [Next] που εµφανίζονται.
1

Το παράθυρο αυτό µας «ρωτά» εάν θεωρούµε αξιόπιστο το προϊόν Oracle JInitiator. Η απάντηση είναι [Ναι]!

2

Του «επιτρέπουµε» να εγκατασταθεί στην προεπιλεγµένη τοποθεσία δίσκου (ή δίνουµε µία της επιλογής µας).
3

4

∆ίνουµε λίγο χρόνο στο σύστηµα να
εγκαταστήσει το προϊόν. Κατά την διάρκεια της εγκατάστασης, εµφανίζονται
παράθυρα όπως τα 3 και 4.
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5

Με το παράθυρο αυτό, ο οδηγός εγκατάστασης (installation wizard) µας ενηµερώνει πως αυτή ολοκληρώθηκε
επιτυχώς.

vii. Μετά και την εµφάνιση του τελευταίου παραθύρου 5 και αφού πατήσετε [Ok], αναµένετε λίγα ακόµη λεπτά (3 έως 10 min, ανάλογα µε την σύνδεση) και η φόρµα πιστοποίησης
χρήστη της Ε-∆ΑΥΚ θα εµφανισθεί «µέσα» στον Internet Explorer (βλ. εικόνα που ακολουθεί).

Εισάγετε το όνοµα και τον κωδικό πρόσβασης που σας έχει εκχωρηθεί από την
ΥΣ για την εφαρµογή και πιέστε [Ok].
Αν έχετε εκτελέσει µε επιτυχία τα στάδια εγκατάστασης έως τώρα (εάν όχι, τότε
θα εµφανισθεί σχετικό µήνυµα λάθους), το σύστηµα θα σας ζητήσει να εξουσιοδοτήσετε
την εκτέλεση κώδικα της Ε-∆ΑΥΚ στο PC σας, διαδικασία ανάλογη µε αυτή του παραθύρου 1 του σταδίου ii (και εδώ τα µηνύµατα εµφανίζονται στα αγγλικά).
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Πιέστε το πλήκτρο [Grant always], µε το οποίο «εξουσιοδοτείτε» το σύστηµά σας
να εκτελεί εφεξής κώδικα της Ε-∆ΑΥΚ.

3.3 Ενεργοποίηση της Ε-∆ΑΥΚ
Σε τελικό πια στάδιο εγκατάστασης της εφαρµογής, η φόρµα ενεργοποίησής εµφανίζεται. Σ’ αυτήν, παρακαλούµε επιβεβαιώστε πως το ονοµατεπώνυµο και ο πλήρης τίτλος της
υπηρεσίας σας είναι σωστά (ετικέτες
και ), ξανακαταχωρήστε το ονοµατεπώνυµό σας
και ένα τηλέφωνο στο σχετικό πεδίο κάτω-αριστερά (ετικέτα ), πατήστε [Αποθήκευση]
(ετικέτα ), τηλεφωνήστε στο γραφείο υποστήριξης της Ε-∆ΑΥΚ στην ΥΣ στο τηλέφωνο
210 3329126 και διαβάστε στον αρµόδιο υπάλληλο την αναγνωριστική παράσταση που εµφανίζεται στο σχετικό πεδίο (ετικέτα ).
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☺

Μετά την ενεργοποίηση της εφαρµογής από την ΥΣ, µπορείτε να την χρησιµοποιείτε ελεύθερα.
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Αυτό είναι το µεγαλύτερο και ουσιαστικότερο ίσως, από πλευράς περιεχοµένου, κεφάλαιο του παρόντος εγχειριδίου. Παρέχει οδηγίες χρήσεως της Ε-∆ΑΥΚ. Τονίζεται για
ακόµη µια φορά πως σε καµία περίπτωση το εγχειρίδιο αυτό δεν περιέχει οδηγίες συµπλήρωσης του ∆ελτίου. Αυτές παρατίθενται σε άλλο έγγραφο που έχει συνταχθεί ειδικά για
τον σκοπό αυτό, αφορά το ∆ΑΥΚ συµπληρωµένο είτε µε τον χειρόγραφο είτε µε τον ηλεκτρονικό τρόπο, πρόσβαση στο οποίο µπορείτε να έχετε είτε µέσω Internet, στα έντυπα του
site της ΥΣ (έντυπα υπ’ αριθµ. 19 και 22 στην διεύθυνση http://www.mof-glk.gr/syntaxeis/
entypa.htm), είτε µέσω fax, κατόπιν σχετικής έγγραφης ή προφορικής αιτήσεώς σας στο
γραφείο υποστήριξης του ∆ΑΥΚ στην ΥΣ.
Το κεφάλαιο αυτό διαρθρώνεται σε δύο επιµέρους ενότητες. Στην πρώτη παρέχονται
(γενικές) οδηγίες χρήσης της εφαρµογής που έχουν να κάνουν µε την εξοικείωση του χρήστη
µε το περιβάλλον της (µε τις φόρµες), την άνετη κίνησή του µέσα σ’ αυτήν (πλοήγηση), τον
χειρισµό και τις εντολές που µπορεί να δίνει στα διάφορα επίπεδά της προκειµένου να εκκινεί και να ολοκληρώνει τις λειτουργίες και διαδικασίες της και, τέλος, κάποιες κοινές πρακτικές – συµβουλές οι οποίες τον διευκολύνουν και επιταχύνουν την εκτέλεση αυτών των
διαδικασιών.
Στην δεύτερη και, ας επιτραπεί ο χαρακτηρισµός, πιο σηµαντική ενότητα, παρέχονται
πληροφορίες και οδηγίες για τις λειτουργίες και διαδικασίες αυτές καθ’ εαυτές της Ε-∆ΑΥΚ,
της ταυτότητας και της φύσεώς τους, καθώς και της λογικής και φυσικής αλληλουχίας τους,
ο έλεγχος της οποίας επιµερίζεται τόσο στον χρήστη, όσο και µε αυτόµατο τρόπο στην
εφαρµογή. Με άλλα λόγια, µετά την µελέτη του δεύτερου αυτού υποκεφαλαίου, ο χρήστης
θα είναι εις θέση να γνωρίζει επακριβώς όλες τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί αυτός και η υπηρεσία του, ώστε η καταχώρηση του επωνύµου ενός υπαλλήλου, ως πρώτη
ενέργεια για µια νέα υπόθεση συνταξιοδότησης, να οδηγήσει τελικά στον κανονισµό και καταβολή της σύνταξης που δικαιούται.

4.1 Γενικές οδηγίες χρήσεως της Ε-∆ΑΥΚ
Αφού κανείς φτάσει στην ιστοσελίδα του ∆ΑΥΚ της ΥΣ, έχει ολοκληρώσει όλα τα
στάδια εγκατάστασης της εφαρµογής και πατήσει το πλήκτρο [Έναρξη Εφαρµογής ∆ΑΥΚ],
σε λίγα δευτερόλεπτα θα ανοίξει η φόρµα πιστοποίησής του στην εφαρµογή. Μετά και την
επιτυχή πιστοποίησή του, θα ανοίξει η κεντρική φόρµα της εφαρµογής η οποία παρουσιάζεται στην παρακάτω εικόνα.
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Εικόνα 1

Οι εικόνες που θα παρουσιάζονται εφεξής θα έχουν, όπου είναι απαραίτητο, ετικέτες
µε αριθµούς, έτσι ώστε να µπορεί ο αναγνώστης να εντοπίζει εύκολα τα σηµεία στα οποία
αναφέρονται τα σχόλια που ακολουθούν. Παρατίθενται επίσης στο κείµενο όροι στην Ελληνική και αγγλική γλώσσα, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.
Ο χειρισµός της εφαρµογής και οι βασικές εντολές που αυτή δέχεται είναι δυνατόν να
παρουσιασθούν από την πρώτη κιόλας φόρµα.
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Εικόνα 2

Πριν ωστόσο ξεκινήσουµε την περιήγησή µας στις φόρµες και τον χειρισµό γενικά
της εφαρµογής, ας κάνουµε µια σηµαντικότατη γενική παρατήρηση: η µετάβαση από πεδίο σε
πεδίο της εφαρµογής µπορεί να γίνει µια διάφορους τρόπους, οι συνηθέστεροι των οποίων
είναι τρεις:
• Με την χρήση του ποντικιού. Απλά σηµαδεύουµε το πεδίο στο οποίο θέλουµε να πάµε και

κάνουµε ένα κλικ.
• Με το πάτηµα του πλήκτρου [Enter] ή [Return] µεταβαίνουµε στο «επόµενο» πεδίο (αυτό
ισχύει για την συγκεκριµένη εφαρµογή, δεν είναι όµως γενικός κανόνας σε εφαρµογές των
Windows).
• Με το πάτηµα του πλήκτρου [Tab] µεταβαίνουµε στο «επόµενο» πεδίο, ενώ µε τον συν-

δυασµό πλήκτρων [Shift]+[Tab] στο «προηγούµενο» (αυτός ο τρόπος είναι ο γενικός κανόνας σε εφαρµογές των Windows).
Προσοχή: συνίσταται η χρήση του τελευταίου τρίτου τρόπου µετάβασης σε «επόµενο» ή «προηγούµενο» πεδίο. Εάν ωστόσο ο χρήστης επιθυµεί να µεταβεί σε κάποιο πεδίο
που «δεν βρίσκεται κοντά» σ’ αυτό από το οποίο αποχωρεί, τότε η χρήση του ποντικιού (και
όχι η επαναλαµβανόµενη χρήση του [Tab]) είναι η ενδεικνυόµενη. Σε κάθε περίπτωση, η
χρήση του πλήκτρου [Enter] για την µετάβαση από πεδίο σε πεδίο να αποφεύγεται.
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Ετικέτα

Περιγραφή

2.1

Πρόκειται για την γραµµή εργαλείων (toolbar) της εφαρµογής. Σ’ αυτήν περιέχονται πλήκτρα (buttons) που εκτελούν βασικές εντολές της, όπως δηµιουργία
νέου ∆ελτίου, άνοιγµα ήδη καταχωρηµένου, αποθήκευση κλπ. Τα εικονίδια που
εµφανίζονται πάνω σε κάθε πλήκτρο είναι χαρακτηριστικά της εντολής που το πλήκτρο αυτό εκτελεί.

2.1

2.1

2.1
2.2
2.2
2.3

2.3

2.3
2.4

2.4

2.4

2.4
2.5

2.5

2.5

Επίσης, αν «σηµαδέψετε» µε τον δείκτη του ποντικιού (mouse pointer) ένα
πλήκτρο χωρίς να το πατήσετε, εµφανίζεται αυτόµατα µια σύντοµη επεξήγηση (tool
tip, hint) της εντολής που εκτελεί (βλ. ετικέτα 2.2).
Σύντοµη επεξήγηση (tool tip, hint) της εντολής που εκτελεί ένα πλήκτρο (βλ.
και περιγραφή της ετικέτας 2.1). Εµφανίζεται όταν ο δείκτης του ποντικιού είναι
πάνω από ένα τέτοιο πλήκτρο, ή ακόµα και πάνω από κάποιο πεδίο.
Είτε για λόγους λογικής διάρθρωσης, είτε απλά εξαιτίας έλλειψης χώρου πάνω σε µια φόρµα, είναι πολλές φορές απαραίτητο πεδία, στοιχεία ελέγχου, πλήκτρα
κα να σχεδιάζονται και να εµφανίζονται σε διαφορετικές σελίδες (tabs, tab pages).
Η µετάβαση σ’ αυτές γίνεται µε διάφορους τρόπους, ο απλούστερος των οποίων
είναι ένα κλικ πάνω στο λεκτικό – ετικέτα τους. Οι άλλοι δύο τρόποι θα υποδειχθούν σε επόµενη εικόνα του 4ου κεφαλαίου (Υπηρεσίες) του ∆ΑΥΚ.
Είναι προφανές, ίσως και αναµενόµενο από όλους, πως η Ε-∆ΑΥΚ ακολουθεί πιστά την λογική και φυσική διάρθρωση του ∆ΑΥΚ, όπως αυτό αποτυπώνεται
στο έντυπο δεκασέλιδο (προς το παρόν) ∆ελτίο. Το ∆ΑΥΚ έχει πέντε κεφάλαια, τοσα έχει και η Ε-∆ΑΥΚ και, φυσικά, µε την ίδια σειρά. Η µετάβαση σ’ αυτά γίνεται
απλά µε ένα κλικ του ποντικιού στο αντίστοιχο πλήκτρο επιλογής (radio button, option button).
Το µόνο κοµµάτι της εφαρµογής που διαφοροποιείται αισθητά από το έντυπο
∆ΑΥΚ, είναι αυτό της «∆ιαχείρισης του ∆ελτίου». Σ’ αυτήν την φόρµα (παρουσιάζεται και αναλύεται παρακάτω) υπάρχουν και οι δύο νέες έννοιες που εισάγει η
Ε-∆ΑΥΚ: οι Καταστάσεις και οι Έλεγχοι του ∆ελτίου.
Η παραγωγή ενός ορθά συµπληρωµένου έντυπου ∆ΑΥΚ το οποίο θα υπογραφεί από τον προϊστάµενο της υπηρεσίας και θα αποσταλεί στην ΥΣ, είναι, όπως
έχει ήδη πολλάκις ειπωθεί, το τελικό ζητούµενο αµέσως πριν τον κανονισµό της σύνταξης από την ΥΣ. Αυτό ισχύει είτε το ∆ελτίο συµπληρωθεί χειρόγραφα, είτε µέσω
της Ε-∆ΑΥΚ.
Στην δεύτερη περίπτωση, η εν λόγω παραγωγή του έντυπου ∆ΑΥΚ συνίσταται στην συµπλήρωση πεδίων διαφόρων ειδών, όπως αυτά που φαίνονται στην εικόνα. Απ’ αυτά, µερικά πρέπει υποχρεωτικά να συµπληρωθούν, είναι µε άλλα λόγια
απαραίτητα πεδία. Τέτοια είναι πχ το επώνυµο και το όνοµα του υπό συνταξιοδότηση υπαλλήλου, ο ΑΦΜ και ο αριθµός δελτίου ταυτότητάς του κα. Αυτά τα απαραίτητα πεδία «δηλώνονται» παντού στην εφαρµογή µε την ιώδους χρώµατος ετικέτα
(label) τους.
Τα υπόλοιπα πεδία που δεν είναι απαραίτητα ή δεν είναι πάντοτε απαραίτητα, έχουν ετικέτα (label) χρώµατος µαύρου. Παράδειγµα αποτελούν τα πεδία «αριθµός µητρώου κοινωνικής ασφάλισης, ΑΜΚΑ», «ενιαίο µητρώο ασφαλισµένων ∆η-
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µοσίου, ΕΜΑ∆», «δηµότης», «οδός» κα, τα οποία δεν είναι απαραίτητα. Πεδία που
δεν είναι πάντοτε απαραίτητα είναι για παράδειγµα το επώνυµο και το όνοµα συζύγου (αν ο υπό συνταξιοδότηση υπάλληλος είναι άγαµος, τότε αυτά τα πεδία δεν είναι απαραίτητα· αν όµως είναι έγγαµος, τότε είναι απαραίτητα και µάλιστα αυτό
εξασφαλίζεται από τους ελέγχους που επιβάλλονται).
Πρέπει λοιπόν να καταστεί σαφές σ’ αυτό το σηµείο πως δεν είναι δυνατόν να
καταχωρηθεί και αποθηκευτεί στο σύστηµα καµία εγγραφή (ανά θεµατική λογική υποενότητα – υποκεφάλαιο του ∆ελτίου, πχ «Προσωπικά Στοιχεία», «Παιδιά», «Υπηρεσιακά Στοιχεία», µία τακτική υπηρεσία, µία υπηρεσία «εκτάκτου µε ηµεροµίσθιο»),
χωρίς προηγουµένως να έχουν συµπληρωθεί όλα τα απαραίτητα γι’ αυτήν πεδία.

2.6

Ένας βασικός τύπος δεδοµένων γενικά στις µηχανογραφικές εφαρµογές είναι
η ηµεροµηνία. Σ’ ένα τέτοιο πεδίο, η καταχώρηση µιας αλφαριθµητικής παράστασης (νούµερα και χαρακτήρες) πρέπει να αντιστοιχηθεί σε µια έγκυρη ηµεροµηνία
και τούµπαλιν.

2.6

Στην συγκεκριµένη εφαρµογή, αν και η καταχώρηση ηµεροµηνιών µπορεί να
γίνει µε αρκετούς τρόπους, συνίσταται, για την αποφυγή σύγχυσης, να γίνεται µε
την µορφή “04/03/2004”, “29-02-2004” ή “29022004”.

2.6

Σε περίπτωση καταχώρησης έγκυρης ηµεροµηνίας και κατά την µετάβαση
σε άλλο πεδίο ή την αποθήκευση, το σύστηµα µετατρέπει, αν χρειάζεται, την αλφαριθµητική παράσταση στην µορφή “ηη/µµ/εεεε”, κάνοντας δηλαδή χρήση του διαχωριστικού “/”, οπότε ο χρήστης µπορεί να επιβεβαιώσει την ορθότητα της ηµεροµηνίας που εισήγαγε.

2.6
2.7

Ένα άλλο είδος πεδίων της Ε-∆ΑΥΚ είναι αυτά που αποκαλούµε «κωδικοποιηµένα πεδία». Πρόκειται για πεδία στα οποία ο χρήστης, αν επιλέξει ή υποχρεωθεί από το σύστηµα να καταχωρήσει στοιχεία σ’ αυτά, περιορίζεται από µία πεπερασµένη λίστα τιµών, συνήθως µε νούµερα. ∆εν µπορεί, µε άλλα λόγια, να εισάγει ό,τι
θέλει.

2.7

Σ’ αυτήν την φόρµα των Προσωπικών Στοιχείων, τέτοια πεδία είναι το “φύλο”, η “προσωπική κατάσταση” και ο “ΤΚ”. Ο µοναδικός τρόπος να διακρίνει ο
χρήστης ένα τέτοιο πεδίο, εκτός φυσικά από την επίκτητη εµπειρία του µετά από
κάποιο εύλογο χρονικό διάστηµα χρήσης της εφαρµογής, είναι η εµφάνιση του λεκτικού “Λίστα τιµών” (σχεδόν πάντα εµφανίζεται ως “Λίστα τιµ...”) στο κάτω µερος της φόρµας και στο κέντρο της αποκαλούµενης γραµµής κατάστασης (status
bar) της εφαρµογής (βλ. στην εικόνα την ετικέτα 2.7), όταν το εν λόγω πεδίο είναι
ενεργό. Όταν δηλαδή ο χρήστης µεταβαίνει σ’ ένα τέτοιο κωδικοποιηµένο πεδίο, το
σύστηµα παρουσιάζει αυτόµατα την ένδειξη “Λίστα τιµ...”, ενώ όταν αποχωρεί απ’
αυτό και καθιστά ενεργό ένα άλλο που δεν είναι κωδικοποιηµένο, η ένδειξη αυτή
δεν υπάρχει.

2.7

2.7

Ενώ λοιπόν ένα τέτοιο πεδίο είναι ενεργό, ο χρήστης µπορεί να δει την διαθέσιµη λίστα τιµών και να επιλέξει κάποια απ’ αυτές πατώντας τον συνδυασµό
πλήκτρων [Ctrl]+[L]. Η εν λόγω λίστα (κατάλογος) εµφανίζεται έτσι κι αλλιώς αυτόµατα από το σύστηµα, εάν ο χρήστης καταχωρίσει κάποια µη προβλεπόµενη απ’
αυτήν τιµή και στην συνέχεια επιχειρήσει να αποµακρυνθεί από το πεδίο. Η µορφή
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της λίστας τιµών των “Ταχυδροµικών Κωδικών” για παράδειγµα παρουσιάζεται
στην εικόνα 3.
Να σηµειωθεί πως, για λόγους κεντρικής διαχείρισης, δεν είναι δυνατόν ο τελικός χρήστης να προσθέτει ή να διορθώνει κωδικούς και τιµές στις λίστες της
εφαρµογής. Αν όµως κριθεί αναγκαίο κάτι τέτοιο, για παράδειγµα στην λίστα των
“Ταχυδροµικών Κωδικών”, τότε πρέπει εκείνος να επικοινωνήσει µε το γραφείο
υποστήριξης της Ε-∆ΑΥΚ στην ΥΣ και να κάνει την σχετική παρατήρηση.

1

2

3
Εικόνα 3

Ετικέτα

Περιγραφή

3.1

Ο τίτλος του παραθύρου αυτού (φόρµας) είναι εν γένει αντιπροσωπευτικός
του περιεχοµένου της λίστας τιµών.

3.2

Οι περισσότερες λίστες τιµών της εφαρµογής περιέχουν µικρό αριθµό καταχωρήσεων και µάλιστα ο διαθέσιµος χώρος (το λευκό στοιχείο ελέγχου στη µέση) είναι αρκετός για την εµφάνισή τους. Υπάρχει ωστόσο και µικρός αριθµός
κωδικοποιηµένων πεδίων, όπως ο “ταχυδροµικός κώδικας” και η “µισθολογική
κατηγορία”, των οποίων η λίστα περιέχει πολλές καταχωρήσεις.

3.2

3.2

3.2

Σε τέτοιες περιπτώσεις, αλλά και γενικά όπου είναι απαραίτητη η εκτέλεση
αναζήτησης στις καταχωρήσεις της λίστας, αυτό µπορεί να γίνει µε την βοήθεια
του πεδίου “Εύρεση” στο πάνω µέρος του παραθύρου (ετικέτα 3.2). Εκεί πληκτρολογείται η αλφαριθµητική παράσταση την οποία πρέπει να αναζητήσει το σύστηµα σε όλη την γραµµή κάθε καταχώρησης, πχ στην γραµµή “56402
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚ”. Το σύµβολο “%” αντικαθιστά σ’ αυτήν την
εφαρµογή το γνωστό ενδεχοµένως σε µερικούς χρήστες “*”, το οποίο υποκαθιστά
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οποιαδήποτε αλληλουχία χαρακτήρων (βλ. και ετικέτα 3.3).
3.3

3.3

3.3

2.8

2.8

2.8

2.8
2.9

2.9
2.10

2.10

2.10
2.11

2.11

2.11

2.11

Στο παραπάνω παράδειγµα (εικόνα 3), αν στο πεδίο “Εύρεση” (ετικέτα
3.2) εισαχθεί η παράσταση “%ΙΟΥΠ%” (χωρίς τα εισαγωγικά) και πατηθεί το
πλήκτρο [Εύρεση], το σύστηµα θα επιστρέψει όλες εκείνες τις εγγραφές η γραµµή
των οποίων ξεκινά µε οποιουσδήποτε χαρακτήρες, στην συνέχεια έχει απαραιτήτως το τµήµα ΙΟΥΠ και ολοκληρώνεται µε άλλους (οποιουσδήποτε). Σε κάθε περίπτωση, σηµειώστε πως η αναζήτηση εκτελείται στα δεδοµένα όλων των στηλών
της γραµµής (ΤΚ, Πόλη – Περιοχή και Νοµός στην προκειµένη περίπτωση) και
όχι σε µία απ’ αυτές.
Αφού ολοκληρώθηκε η επισκόπηση των λεγόµενων κωδικοποιηµένων πεδίων και των οικείων λιστών τιµών, ας επανέλθουµε στην (κεντρική) εικόνα 2 και
στα τέσσερα πεδία που σηµειώνονται µε την ετικέτα 8.
Τα πεδία αυτά, “Αριθµός Φορολογικού Μητρώου” και “Αριθµός ∆ελτίου
Ταυτότητας” (Αρχή από την οποία εκδόθηκε και Ηµεροµηνία έκδοσης) δεν µνηµονεύονται ξεχωριστά εξαιτίας κάποιου τεχνικού λόγου ή για να υποδειχθεί κάποιος ιδιαίτερος χειρισµός στην εφαρµογή. Μνηµονεύονται ξεχωριστά επειδή
ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να επιδεικνύεται κατά την συµπλήρωσή τους, αφού
αποτελούν πάρα πολύ σηµαντικά πεδία – στοιχεία του ∆ΑΥΚ και υποβάλλονται
σε συνδυαστικούς ελέγχους, ορατούς και µη από τον τελικό χρήστη, µε δεδοµένα των αρµοδίων Υπουργείων. Είναι δε περιττό να λεχθεί πως είναι όλα απαραίτητα πεδία.
Σ’ αυτό το σηµείο εµφανίζονται βασικά στοιχεία της τρέχουσας «ανοικτής» υπόθεσης στην Ε-∆ΑΥΚ (µόνο για ανάγνωση, δεν µπορούν να µεταβληθούν), έτσι ώστε να µην προκαλείται σύγχυση, καθώς σε επόµενες φόρµες τα προσωπικά στοιχεία του (υπό συνταξιοδότηση) υπαλλήλου δεν είναι ορατά.
Το στοιχείο επιλογής (check box) “Επεξεργασία δεδοµένων” δεν µπορεί
ποτέ να µεταβληθεί από τον χρήστη. Αποτελεί γενικά µια ένδειξη της δυνατότητας ή µη επεξεργασίας των δεδοµένων του ∆ΑΥΚ που είναι «ανοικτό» κάθε φορά. Αυτό (η δυνατότητα ή µη επεξεργασίας) σχετίζεται άµεσα µε την τρέχουσα
Κατάσταση του ∆ελτίου. Για την έννοια των Καταστάσεων ενός ∆ελτίου, εκτενής
αναφορά θα γίνει στο επόµενο υποκεφάλαιο.
Πρόκειται για στοιχεία επιλογής (check boxes) που βρίσκονται στα περισσότερα υποκεφάλαια του ∆ΑΥΚ. Όταν είναι επιλεγµένα («τσεκαρισµένα»), έχουν
δηλαδή την µορφή , η ερµηνεία – απάντηση που δίνουν στο λεκτικό που τα συνοδεύει είναι καταφατική, ενώ στην αντίθετη περίπτωση είναι αρνητική. Η επιλογή και η αποεπιλογή τους µπορεί να γίνει είτε µε ένα κλικ του ποντικιού, είτε µε
το πλήκτρο [Space bar] όταν αυτά είναι ενεργά.
Αν και ξεφεύγει από τον σκοπό του εγχειριδίου αυτού, ας σηµειωθεί πως
το ίδιο ισχύει και για το χειρόγραφο ∆ΑΥΚ: αν το τετραγωνίδιο συµπληρωθεί µε
οποιοδήποτε σύµβολο (συνήθως τα √, + και ×), τότε αυτό σηµαίνει «ΝΑΙ», είτε το
«ΝΑΙ» σηµειωθεί πάνω στο ∆ελτίο, είτε δεν σηµειωθεί· στην αντίθετη περίπτωση
(το τετραγωνίδιο παραµένει κενό), τότε αυτό σηµαίνει «ΟΧΙ», είτε το «ΟΧΙ» σηµειωθεί πάνω στο ∆ελτίο, είτε δεν σηµειωθεί.
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Πρόκειται για την γραµµή µηνυµάτων (message bar) της εφαρµογής. Σ’
αυτήν την γραµµή εµφανίζονται αυτόµατα (όταν πρέπει) διάφορα µηνύµατα,
ενηµερωτικά συνήθως, που διευκολύνουν την χρήση της εφαρµογής. Είναι
αυτονόητο πως τα µηνύµατα αυτά πρέπει να λαµβάνονται υπ’ όψιν από τον τελικό
χρήστη και να µην αγνοούνται.
Παρόµοια µε την προηγούµενη γραµµή µηνυµάτων είναι και η γραµµή κατάστασης (status bar) της εφαρµογής. Εκεί εµφανίζονται πληροφορίες όπως αριθµός εγγραφών, αύξων αριθµός τρέχουσας εγγραφής, η ένδειξη “Λίστα τιµών”
(στην περίπτωση που το ενεργό στοιχείο ελέγχου – πεδίο είναι ένα κωδικοποιηµένο πεδίο) κα.

Πριν τον σχολιασµό και άλλων φορµών της Ε-∆ΑΥΚ, ας σηµειωθεί κάτι πολύ γενικό
και σηµαντικό συνάµα. Αφορµή µπορεί να αποτελέσει ο συνδυασµός πλήκτρων [Ctrl]+[L]
που υποδείχθηκε στα σχόλια της ετικέτας 2.7 ότι µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την εµφάνιση µιας λίστας τιµών. Οι συνδυασµοί και οι συντοµεύσεις πλήκτρων (keyboard shortcuts)
λοιπόν που υπάρχουν στην Ε-∆ΑΥΚ είναι πολλοί και επιτελούν διάφορες λειτουργίες ή
εκτελούν διάφορες εντολές. Πρέπει λοιπόν κανείς να αποµνηµονεύσει έναν σχετικό πίνακα
για να χειρισθεί άνετα την εφαρµογή;
Προφανώς όχι. Αρκεί ο χρήστης να θυµάται µόνον έναν συνδυασµό πλήκτρων: το
[Ctrl]+[K] (το K προέρχεται από την λέξη “keys – κλειδιά”), ο οποίος προκαλεί την εµφάνιση της φόρµας στην επόµενη σελίδα (εικόνα 4). Σ’ αυτήν, όπως είναι φανερό, παρατίθενται
όλοι οι συνδυασµοί και συντοµεύσεις πλήκτρων που είναι διαθέσιµοι στην εφαρµογή (αν µετακινήσετε την κατακόρυφη γραµµή κύλισης (vertical scroll bar) προς τα κάτω, θα βρείτε
µεταξύ άλλων και την “Λίστα τιµών: [Ctrl]+[L]”).
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Εικόνα 4

Οι φόρµες της Ε-∆ΑΥΚ είναι πολλές. ∆εν υπάρχει λόγος να παρουσιασθούν όλες σε
εικόνες, ούτε να γίνουν σχόλια ανάλογα µε τα προηγούµενα. Σηµειώστε πως οι γενικές οδηγίες – κατευθύνσεις που έχουν ήδη δοθεί και κυρίως η ενδελεχής µελέτη των οδηγιών συµπλήρωσης του ∆ΑΥΚ πραγµατικά αρκούν για την (εύκολη) διαχείριση των ∆ελτίων µέσω
της εφαρµογής.
Αξίζει ωστόσο να παρουσιασθεί σε εικόνα µία ακόµα φόρµα της εφαρµογής (εικόνα
5): η φόρµα του 4ου κεφαλαίου των “Υπηρεσιών” µε τις πολλές σελίδες (υποκεφάλαιά) της.
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5

1

Εικόνα 5

Ετικέτα

Περιγραφή

5.1

Η φόρµα αυτή των υπηρεσιών µε τις πολλές σελίδες (tab pages) εµφανίζεται µε την επιλογή του “Κεφαλαίου 4” από το αριστερό «σταθερό» µέρος της Ε∆ΑΥΚ.

5.2

Περιέχει τα υποκεφάλαια 4.1 έως και 4.3 του ∆ΑΥΚ. Αυτά, για λόγους λογικής αλλά και χωροταξικής διάρθρωσης, έχουν αναπτυχθεί σε 15 σελίδες, ένα µέρος των τίτλων των οποίων εµφανίζεται στο πάνω µέρος της φόρµας.

5.3

Ο πλήρης τίτλος της κάθε σελίδας εµφανίζεται όταν το ποντίκι «σηµαδέψει» το τµήµα που φαίνεται (χωρίς κλικ). Αν γίνει εκεί κλικ, τότε ανοίγει η σχετική σελίδα.

5.4

Όλες οι σελίδες που συνιστούν την φόρµα των υπηρεσιών, καθώς και ο
πλήρης τίτλος τους εµφανίζονται εάν πατήσει κανείς το πλήκτρο οθόνης [◄►] στο
δεξί µέρος ή το πλήκτρο [F2] στο πληκτρολόγιο (βλ. και τον κατάλογο των κλειδιών στην εικόνα 4).

5.4
5.5

5.5

Τέλος, µία «νέα» για το εγχειρίδιο έννοια που εισάγει αυτή η φόρµα είναι
οι πολλαπλές εγγραφές που είναι δυνατόν να καταχωρηθούν ανά υποκεφάλαιο (θεµατική ενότητα). Σηµειώστε πως τα “Προσωπικά Στοιχεία”, τα “Υπηρεσιακά
Στοιχεία” πλην των διαστηµάτων αυθαίρετης αποχής και τα “Οικονοµικά Στοιχεία” αποτελούνται από µία εγγραφή (µία για κάθε περίπτωση). Από την άλλη µεριά µπορεί να υπάρχουν πολλά “Παιδιά”, πολλά διαστήµατα αυθαίρετης αποχής,
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πολλές περιπτώσεις – εγγραφές “Προηγούµενης Ασφάλισης”, πολλές “Υπηρεσίες” τακτικές είτε έκτακτες, κρατήσεις σε πολλά “Ασφαλιστικά Ταµεία” (υποκεφάλαιο 5.5.1) κοκ.

5.5

5.5

Η εισαγωγή νέας εγγραφής σε ένα τέτοιο «µπλοκ» πολλαπλών εγγραφών
πραγµατοποιείται απλά µε το πάτηµα του “κάτω βέλους – τόξου” [↓] από το πληκτρολόγιο, όταν τρέχουσα (µία εγγραφή είναι η τρέχουσα όταν βρίσκεται σε απαλό
κίτρινο υπόβαθρο) είναι η τελευταία εγγραφή ή µε τον συνδυασµό πλήκτρων
[Ctrl]+[↓] σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση. Υπενθυµίζεται πως χρήση του κατάλόγου κλειδιών (εµφανίζεται µε [Ctrl]+[K]) είναι καταλυτική για την χρήση της
εφαρµογής, ειδικά µέχρι κανείς να εξοικειωθεί µ’ αυτήν.

5.5

Σηµειώστε τέλος πως δεν υπάρχει (από τεχνικής πλευράς) περιορισµός
στον αριθµό των εγγραφών που µπορούν να εισαχθούν κι αυτό είναι ανεξάρτητο
από το πόσες εµφανίζονται (λόγω χώρου) στην φόρµα.

5.5
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4.2 Βασικές λειτουργίες και διαδικασίες της Ε-∆ΑΥΚ
Η βασική λειτουργία της εφαρµογής στο επίπεδο του φορέα – υπηρεσίας διοικητικού
είναι, όπως έχει ήδη ειπωθεί, η διαχείριση των ∆ελτίων. Με τον όρο διαχείριση νοείται η
εισαγωγή, αποθήκευση, ανάκτηση, τροποποίηση και εκτύπωση ∆ελτίων µε τελικό σκοπό
την αποστολή του έντυπου ∆ΑΥΚ στην ΥΣ για κανονισµό σύνταξης. Σε όλες αυτές τις διαδικασίες κυρίαρχο και «συντονιστικό» ρόλο παίζουν οι αποκαλούµενες Καταστάσεις του ∆ελτίου, µηχανισµός η λειτουργία του οποίου θα αναπτυχθεί παρακάτω.
Μία επιµέρους λειτουργία που µπορεί να εκτελέσει ο τακτικός χρήστης της υπηρεσίας
διοικητικού είναι και η «διαχείριση των προϊσταµένων» των υπηρεσιών, αυτών δηλαδή
που υπογράφουν το ∆ελτίο, καθώς και η διαχείριση σε µικρό βαθµό των υπόλοιπων χρηστών της υπηρεσίας.
Σ’ αυτές ακριβώς τις δύο λειτουργίες θα επικεντρωθεί το τελευταίο υποκεφάλαιο του
εγχειριδίου.

4.2.1 ∆ιαχείριση των ∆ΑΥΚ µέσω της εφαρµογής
Η διαδικασία εισαγωγής ενός νέου ∆ελτίου στην εφαρµογή εκκινείται µε το πάτηµα του πρώτου αριστερού πλήκτρου [Νέο ∆ελτίο/Νέα εγγραφή] στην γραµµή εργαλείων
(ετικέτα 2.1, εικόνα 2). Το στοιχείο επιλογής (check box) “Επεξεργασία δεδοµένων” (ετικέτα 2.10) επιλέγεται αυτόµατα και η εφαρµογή είναι έτοιµη να δεχθεί τα δεδοµένα που θα µεταφέρει ο χρήστης – χειριστής του ∆ελτίου από τον ατοµικό και υπηρεσιακό φάκελο του/της
υπό συνταξιοδότηση υπαλλήλου.
Η καταχώρηση των στοιχείων στα οικεία πεδία από τον χρήστη διέπεται αφενός από τους
γενικούς κανόνες χρήσης της Ε-∆ΑΥΚ που παρουσιάσθηκαν στο προηγούµενο υποκεφάλαιο
και αφετέρου από τις οδηγίες συµπλήρωσης του ∆ΑΥΚ που παρατίθενται στο σχετικό
εγχειρίδιο.
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Αποθήκευση των δεδοµένων: καθώς κανείς πληκτρολογεί – καταχωρεί δεδοµένα
στην εφαρµογή, αυτά παραµένουν απλά στις φόρµες (κατά το κοινώς λεγόµενο «είναι στον
αέρα»), µέχρι ο χρήστης να δώσει την εντολή αποθήκευσής τους στα συστήµατα της ΥΣ (σηµειώστε πως τίποτα δεν αποθηκεύεται τοπικά στον σταθµό εργασίας του χρήστη). Αυτό
πραγµατοποιείται µε το πάτηµα του σχετικού πλήκτρου στην γραµµή εργαλείων ή µε τον
συνδυασµό πλήκτρων [Ctrl]+[S] (βλ. Παράρτηµα Α).
Πότε πρέπει να αποθηκεύονται τα δεδοµένα; Αν και η Ε-∆ΑΥΚ επιτρέπει την απόθήκευση ενός ∆ελτίου «µια κι έξω», την καταχώρηση δηλαδή όλων των απαραίτητων δεδοµένων και την αποθήκευσή τους µία φορά στο τέλος, τούτο πρέπει να αποφεύγεται. Οι λόγοι είναι και λειτουργικοί και τεχνικοί. Λειτουργικοί γιατί ο χρήστης – χειριστής του ∆ΑΥΚ
δεν είναι υποχρεωµένος να γνωρίζει από την αρχή της καταχώρησης ενός ∆ελτίου όλα τα
στοιχεία του· αυτά µπορεί να έρχονται στην κατοχή του τµηµατικά, όπως για παράδειγµα τα
Οικονοµικά Στοιχεία (Κεφάλαιο 5 του ∆ΑΥΚ). Τεχνικοί γιατί η εφαρµογή εκτελείται µέσω
Internet κι αυτό ο χρήστης πρέπει πάντα να το έχει υπ’ όψιν του. Οι παράγοντες που θα µπορούσαν να οδηγήσουν σε απώλεια των µη αποθηκευµένων δεδοµένων είναι εξ αντικειµένου
περισσότεροι, συγκρινόµενοι µ’ αυτούς που συντρέχουν σε µια µηχανογραφική εφαρµογή
τοπικού δικτύου µε µικρό συνήθως αριθµό χρηστών. Σηµειώστε πως ό,τι αποθηκεύεται οριστικά, κι αυτό γνωστοποιείται στον χρήστη µε σχετικό µήνυµα, δεν υπάρχει καµία περίπτωση υπό οποιεσδήποτε συνθήκες να «χαθεί».
Συνίσταται λοιπόν η αποθήκευση των δεδοµένων – στοιχείων του ∆ΑΥΚ να
πραγµατοποιείται από τον χρήστη ανά λογική θεµατική ενότητα, υποκεφάλαιο µε άλλα
λόγια, του ∆ελτίου. Έτσι, κάθε φορά που ο χρήστης ολοκληρώνει ένα υποκεφάλαιο του
∆ΑΥΚ, πρέπει να δίνει εντολή για αποθήκευση των δεδοµένων. Υπενθυµίζεται σ’ αυτό το
σηµείο η τελευταία παράγραφος της ετικέτας 2.5, όπου τονίζεται πως δεν είναι δυνατόν να
καταχωρηθεί και αποθηκευτεί στο σύστηµα καµία εγγραφή (ανά θεµατική λογική υποενότητα – υποκεφάλαιο του ∆ελτίου, πχ «Προσωπικά Στοιχεία», «Παιδιά», «Υπηρεσιακά Στοιχεία», µία τακτική υπηρεσία, µία υπηρεσία «εκτάκτου µε σύµβαση έργου», «κρατήσεις σε
ασφαλιστικά ταµεία» κλπ), χωρίς προηγουµένως να έχουν συµπληρωθεί όλα τα απαραίτητα
γι’ αυτήν πεδία.
Εάν ωστόσο ο χρήστης, ακολουθώντας τις οδηγίες που µόλις παρατέθηκαν, επιχειρήσει να αποθηκεύσει το υποκεφάλαιο των “Προσωπικών Στοιχείων” που µόλις ολοκλήρωσε
σε ένα νέο ∆ελτίο, το σύστηµα δεν θα το επιτρέψει εµφανίζοντας µήνυµα ότι βρέθηκαν σηµαντικά λάθη κατά τους ελέγχους που διενεργήθηκαν!
Σύστηµα ελέγχων των δεδοµένων ενός ∆ελτίου στην Ε-∆ΑΥΚ
Οι έλεγχοι που διενεργεί αυτόµατα (όταν πρέπει) το σύστηµα για την ορθότητα και
ακεραιότητα των δεδοµένων ενός ∆ΑΥΚ επιβάλλονται σε τρία επίπεδα:
• Σε επίπεδο πεδίου (πχ έλεγχος ορθότητας ΑΦΜ, ηµεροµηνίας, ύπαρξη κωδικού σε κωδι-

κοποιηµένο πεδίο κα).
• Σε επίπεδο εγγραφής (πχ απαίτηση καταχώρησης επωνύµου και ονόµατος συζύγου σε περίπτωση έγγαµου υπό συνταξιοδότηση υπαλλήλου, απαίτηση καταχώρησης ορθού χρονικού διαστήµατος τριών µηνών σε περίπτωση χορήγησης τρίµηνων αποδοχών, προειδοποίηση ότι δεν γίνονταν κρατήσεις για κύρια σύνταξη πριν την 1/1/1993 κα).
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• Σε επίπεδο δελτίου (πχ ένα ∆ελτίο χωρίς υπηρεσιακά ή οικονοµικά στοιχεία, χωρίς έστω

και µία τακτική υπηρεσία δεν είναι σωστό, ∆ελτίο χωρίς αριθµό πρωτοκόλλου ως εξερχόµενο από την υπηρεσία διοικητικού δεν είναι σωστό κα).
Ανάλογα µε την Κατάσταση στην οποία βρίσκεται (τρέχουσα Κατάσταση) το ∆ελτίο,
ο χρήστης της υπηρεσίας διοικητικού µπορεί να απενεργοποιήσει µόνον τους ελέγχους δελτίου. Αυτό πραγµατοποιείται από την φόρµα “∆ιαχείρισης ∆ελτίου” (ετικέτα 6.1) που παρουσιάζεται παρακάτω µε την αποεπιλογή των σχετικών στοιχείων επιλογής (check boxes,
ετικέτες 6.7 και 6.8).

1

2
3

4

5

6

6

7

8

Εικόνα 6

Συµπερασµατικά, για να επιτρέπει το σύστηµα την (οριστική) αποθήκευση δεδοµένων τµηµατικά, ανά υποκεφάλαιο του ∆ελτίου, κάτι που αποτελεί και την προτεινόµενη πρακτική, πρέπει ο χρήστης, πριν δώσει την εντολή αποθήκευσης για πρώτη φορά, να απενεργοποιήσει τους ελέγχους δελτίου (εικόνα 7). Είναι αυτονόητο πως δεν χρειάζεται σε κάθε απόθήκευση να επαναλαµβάνει την ίδια ενέργεια.

Εικόνα 7
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Καταστάσεις ενός ∆ελτίου
Πολλές φορές στο εγχειρίδιο έχει γίνει αναφορά για τις αποκαλούµενες Καταστάσεις
που έχει στην Ε-∆ΑΥΚ ένα ∆ελτίο. Η ενότητα αυτή επιχειρεί να αποσαφηνίσει πλήρως εννοιολογικά και λειτουργικά την «Κατάσταση του ∆ΑΥΚ».
Η Κατάσταση (status) ενός ∆ελτίου χαρακτηρίζει τον βαθµό προόδου του, τόσο
µέσα στην υπηρεσία διοικητικού όπου αρχικά συντάσσεται, όσο και στην ΥΣ όπου τελικά
αποστέλλεται προς ενέργεια. Με την µετάβαση του ∆ελτίου σε µία επόµενη Κατάσταση,
έχει εξασφαλισθεί η επιτυχής εκτέλεση ενός συνόλου διαδικασιών που προβλέπει η προηγούµενη. Εάν κάποια απ’ αυτές αποτύχει, η νέα Κατάσταση δεν µπορεί να αποδοθεί, οπότε
το ∆ΑΥΚ δεν µπορεί να «προχωρήσει περαιτέρω». Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τις
Καταστάσεις που µπορεί να λάβει ένα ∆ελτίο, καθώς και το επίπεδο εφαρµογής τους:
Περιγραφή Κατάστασης

Επίπεδο εφαρµογής – διαχείρισης

Υπό επεξεργασία από Φορέα

Υπηρεσία διοικητικού (φορέας)

∆ελτίο προς οριστική έγκριση

Υπηρεσία διοικητικού (φορέας)

Οριστική έγκριση ∆ελτίου (υπογραφή ∆ιευθυντή) από Φορέα

Υπηρεσία διοικητικού (φορέας)

<ενδιάµεσες καταστάσεις>

Υπηρεσία Συντάξεων

Υπό επεξεργασία από εισηγητή της Υπηρεσίας Συντάξεων

Υπηρεσία Συντάξεων

<ενδιάµεσες καταστάσεις>

Υπηρεσία Συντάξεων

Ολοκλήρωση Κανονισµού Υπηρεσίας Συντάξεων

Υπηρεσία Συντάξεων

Έλεγχος Υπηρεσίας Συντάξεων προς πληρωµή σύνταξης

Υπηρεσία Συντάξεων

<ενδιάµεσες καταστάσεις>

Υπηρεσία Συντάξεων

Πληρωµή σύνταξης

Υπηρεσία Συντάξεων

Σηµειώστε πως ενώ η επιλογή της χρονικής στιγµής της απόδοσης µιας κατάστασης
στο υπό επεξεργασία ∆ελτίο βρίσκεται στην απόλυτη ευχέρεια του τελικού χρήστη, η επιλογή
της αλληλουχίας των Καταστάσεων πραγµατοποιείται µε προκαθορισµένο τρόπο από το σύστηµα.
Καταχώρηση νέου ∆ΑΥΚ, οριστικοποίηση και αποστολή του στην ΥΣ προς πληρωµή της σύνταξης
Ας δοκιµάσουµε λοιπόν να περιγράψουµε συνοπτικά τις διαδικασίες εκείνες οι οποίες
πρέπει να εκτελεσθούν από τον χρήστη της υπηρεσίας διοικητικού προκειµένου ένα νέο
∆ελτίο να «καταλήξει να πληρώσει» σύνταξη.
Μετά την έναρξη καταχώρησης νέου ∆ΑΥΚ και την απενεργοποίηση των ελέγχων
δελτίου όπως αυτά έχουν περιγραφεί παραπάνω, ο χρήστης εισάγει τα δεδοµένα και προχωρεί σε αποθήκευση των στοιχείων ανά υποκεφάλαιο του ∆ελτίου. Καθ’ όλη την διάρκεια αυτών των διαδικασιών (δεν υπάρχει περιορισµός χρόνου) το ∆ελτίο βρίσκεται σε Κατάσταση
“Υπό επεξεργασία από Φορέα”. Είναι δε δυνατή και η επιλογή της διαδικασίας εκτύπωσής
του (ετικέτα 6.3), για λόγους που ενδεχοµένως εξυπηρετούν τον χρήστη ή την υπηρεσία, γε-
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γονός που οδηγεί σε πρόχειρη εκτύπωση ηµιτελούς ∆ελτίου.
Όταν ο χρήστης ολοκληρώσει την καταχώρηση όλων των στοιχείων που θεωρούνται
απαραίτητα για ένα «πλήρες» ∆ΑΥΚ, επιλέγει να του αποδώσει την επόµενη Κατάσταση που
από το σύστηµα ορίζεται πως είναι η εξής: “∆ελτίο προς οριστική έγκριση”. Το σύστηµα, µε
µήνυµα, τον ενηµερώνει πως η Κατάσταση άλλαξε και πως απαιτείται αποθήκευση έτσι
ώστε αυτό να οριστικοποιηθεί. Εν τω µεταξύ οι έλεγχοι δελτίου έχουν ενεργοποιηθεί αυτόµατα.
Κατά την αποθήκευση, εάν οι εν λόγω έλεγχοι «αποτύχουν», τούτο γνωστοποιείται
µε µήνυµα σοβαρού λάθους στον χρήστη και µάλιστα ακολουθεί ειδική φόρµα στην οποία
αναφέρονται όλα τα λάθη (ή προειδοποιήσεις), καθώς και τα πεδία στα οποία πρέπει να
σπεύσει ο χρήστης για να τα διορθώσει.
Μετά την διόρθωση των λαθών ή εάν δεν υπήρξαν από την αρχή λάθη, η αποθήκευση
της νέας πια Κατάστασης “∆ελτίο προς οριστική έγκριση” ολοκληρώνεται επιτυχώς. Σ’ αυτό
το σηµείο το σύστηµα αυτόµατα αποδίδει τον καλούµενο “αναγνωριστικό κωδικό εκτύπωσης” (βλ. ετικέτα 6.2) και «κλειδώνει» το ∆ελτίο, υπό την έννοια ότι απαγορεύει πλέον την
τροποποίηση των δεδοµένων του (το στοιχείο επιλογής “επεξεργασία δεδοµένων”, ετικέτα
2.10, απο-επιλέγεται αυτόµατα).
Στην συνέχεια το ∆ελτίο υποβάλλεται σε τελικούς ελέγχους από τον προϊστάµενο πια
της υπηρεσίας. Τούτο µπορεί να πραγµατοποιηθεί είτε µέσω της εφαρµογής εάν ο προϊστάµενος έχει πρόσβαση σ’ αυτήν, είτε µε την βοήθεια ενός εκτυπωµένου (έντυπου) από το σύστηµα ∆ΑΥΚ. Την διαδικασία την επιλέγει ο χρήστης – χειριστής του ∆ελτίου µε το πάτηµα
του πλήκτρου στην ετικέτα 6.3. Η εκτύπωση αυτή είναι µια πρόχειρη εκτύπωση ολοκληρωµένου ∆ελτίου.
Έστω λοιπόν ότι ο προϊστάµενος υπέδειξε ορισµένες αλλαγές – προσθήκες που πρέπει να γίνουν από τον χειριστή του ∆ελτίου. Υπενθυµίζεται πως, όντας σ’ αυτήν την κατάσταση το ∆ελτίο (“∆ελτίο προς οριστική έγκριση”), τα δεδοµένα του δεν µπορούν να τροποποιηθούν. Μία από τις «επόµενες» ωστόσο Καταστάσεις που προτείνει το σύστηµα είναι και
η “Υπό επεξεργασία από Φορέα”. Αυτή λοιπόν πρέπει να επιλέξει ο χρήστης, διαφορετικά
δεν µπορεί να διορθώσει τα δεδοµένα. Αφού γίνει αυτό, το σύστηµα «εξαφανίζει» τον προηγούµενο αναγνωριστικό κωδικό εκτύπωσης και «ξεκλειδώνει» το ∆ελτίο.
Ο χρήστης, τέλος, προχωρεί στις αλλαγές που υπέδειξε ο προϊστάµενός του και, αφού
τις ολοκληρώσει, αποδίδει ξανά την επόµενη Κατάσταση “∆ελτίο προς οριστική έγκριση”.
Και πάλι το σύστηµα αποδίδει νέο αναγνωριστικό κωδικό εκτύπωσης, σε καµία περίπτωση
ίδιο µε προηγούµενο, και «ξανακλειδώνει» τα δεδοµένα.
Ο προϊστάµενος ελέγχει ξανά το ∆ελτίο που περιέχει πια τις αλλαγές που υπέδειξε
και αποφασίζει ότι είναι καθ’ όλα σωστό. Προσοχή: δεν το υπογράφει ή, µε άλλα λόγια, δεν
έχει νόηµα να το υπογράψει. Για να γίνει κι αυτό, απαιτείται η εκτέλεση της τελευταίας για
την υπηρεσία διοικητικού διαδικασίας: η απόδοση της Κατάστασης “Οριστική έγκριση ∆ελτίου (υπογραφή ∆ιευθυντή) από Φορέα”.
Κατά την έναρξη της εκτέλεσής της, παρουσιάζεται στην Ε-∆ΑΥΚ η φόρµα οριστικοποίησης του ∆ελτίου (εικόνα 8), στην οποία εµφανίζονται αυτόµατα τόσο ο αναγνωριστικός κωδικός εκτύπωσης του «προς οριστική έγκριση» ∆ελτίου, όσο και το ονοµατεπώνυµο –
σφραγίδα του προϊσταµένου που θα το υπογράψει (ετικέτες 8.1 και 8.2). Σηµειώστε πως ο
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χρήστης δεν έχει δικαίωµα να συµπληρώσει ούτε το ένα, ούτε το άλλο. Μετά την επιτυχή
εκτέλεση και αυτής της διαδικασίας, ο χρήστης επιλέγει την εκτύπωση του ∆ελτίου ως οριστική πια εκτύπωση ολοκληρωµένου ∆ελτίου (τούτο εκτυπώνεται ευκρινώς σε κάθε σελίδα
του έντυπου ∆ελτίου) και το προωθεί για υπογραφή από τον προϊστάµενο της υπηρεσίας.

1

2

Εικόνα 8

Η Ε-∆ΑΥΚ εδώ «ολοκλήρωσε τον σκοπό της» (εισαγωγή και οριστικοποίηση νέου
∆ελτίου), οπότε ο χρήστης – υπάλληλος της υπηρεσίας εκτελεί εφεξής τις διαδικασίες που
εκτελούσε όταν ολοκλήρωνε ένα χειρόγραφο ∆ελτίο. Μία τέτοια διαδικασία σίγουρα είναι η
αποστολή πρωτοτύπων ή ακριβών αντιγράφων στην ΥΣ και στα επικουρικά ταµεία.
Όλ’ αυτά που αναφέρθηκαν στις τελευταίες παραγράφους περί καταχώρησης νέου
∆ΑΥΚ, οριστικοποίησης και αποστολής του στην ΥΣ προς πληρωµή της σύνταξης, παρουσιάζονται σχηµατικά στο διάγραµµα ροής που ακολουθεί.
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πάτηµα αριστερού πλήκτρου
στην γραµµή εργαλείων

Νέο ∆ελτίο
Απενεργοποίηση
Ελέγχων ∆ελτίου

«Τµηµατική»
καταχώρηση
δεδοµένων

από την φόρµα "∆ιαχείρισης ∆ελτίου"

∆εν είναι υποχρεωτικό να καταχωρηθούν όλα
τα κεφάλαια του ∆ελτίου µονοµιάς. Αυτό
µπορεί να γίνει και σε διαφορετικές ηµέρες.

Αποθήκευση δεδοµένων ανά υποκελαιο ∆ελτίου

όχι

Πρόχειρη εκτύπωση
ηµιτελούς ∆ελτίου

Απόδοση Κατάστασης
«∆ελτίο προς οριστική έγκριση»
και αποθήκευση
Αυτόµατη ενεργοποίηση
όλων των ελέγχων

πχ για λόγους αρχείου,
απρόσκοπτης λειτουργίας
της υπηρεσίας κλπ

ο χρήστης-χειριστής του ∆ελτίου «θεωρεί»
πως έχει ολοκληρώσει την καταχώρηση

τα δεδοµένα ελέγχονται από το σύστηµα
για την ορθότητα και την ακεραιότητά τους

Επιτυχία;
Κατάσταση: «Υπό επεξεργασία από Φορέα»

ναι
ο αναγνωριστικός κωδικός εκτύπωσης απαγορεύει την ακούσια ή εκούσια τροποποίηση των
δεδοµένων µετά την υπογραφή του ∆ελτίου από
τον προϊστάµενο

Απόδοση νέου αναγνωριστικού κωδικού εκτύπωσης.
Κλείδωµα ∆ελτίου (δεδοµένα µόνο για ανάγνωση).
Πρόχειρη εκτύπωση
ολοκληρωµένου ∆ελτίου

στο οποίο εκτυπώνεται και ο αναγνωριστικός κωδικός εκτύπωσης

Προετοιµασία για οριστική έγκριση ∆ελτίου.
Υποβολή έντυπου ∆ελτίου στον προϊστάµενο για έλεγχο.

Ο προϊστάµενος συµφωνεί µε το
περιεχόµενο του ∆ελτίου

«∆ιαχείριση»
προϊσταµένων
φορέα

εδώ ο προϊστάµενος
∆ΕΝ πρέπει να
υπογράψει το ∆ελτίο

όχι

Απόδοση Κατάστασης
«Υπό επεξεργασία από Φορέα»
το ∆ελτίο «ξεκλειδώνεται», έτσι ώστε
να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις
που υπέδειξε ο προϊστάµενος

ναι

Απόδοση Κατάστασης
«Οριστική έγκριση ∆ελτίου
(υπογραφή ∆ιευθυντή) από Φορέα»

Κατάσταση: «∆ελτίο προς οριστική έγκριση»
Κατάσταση: «Οριστική έγκριση ∆ελτίου
(υπογραφή ∆ιευθυντή) από Φορέα»

όχι

Καθορισµός από
το σύστηµα του προϊσταµένου που υπογράφει το ∆ελτίο

ναι

Οριστική εκτύπωση
ολοκληρωµένου ∆ελτίου
και υπογραφή του από
τον προϊστάµενο

ο προϊστάµενος υπογράφει το ∆ελτίο που
έχει τον Ι∆ΙΟ κωδ. εκτύπωσης µ' αυτόν που
συµφώνησε σε προηγούµενη διαδικασία

Αποστολή
σε ΥΣ και
επικουρικά
ταµεία
µέσω ΕΛΤΑ

επόµενες Καταστάσεις από ΥΣ

από κάποιον
«τακτικό χρήστη»
της υπηρεσίας

τελευταίες ενέργειες από τον
χρήστη-χειριστή του ∆ελτίου

Τέλος
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Η σηµασία των σχηµάτων του διαγράµµατος ροής αποτυπώνεται στο υπόµνηµα που
ακολουθεί:

Υπόµνηµα διαγράµµατος ροής:

∆ιαδικασία που
εκκινείται από
τον χρήστη

∆ιαδικασία που
εκκινείται αυτόµατα
από το σύστηµα

Χειρωνακτική διαδικασία
χωρίς την παρεµβολή
του συστήµατος

Καταχώρηση
δεδοµένων από
τον χρήστη

Παραγόµενο
από το σύστηµα
έγγραφο-έντυπο

Ερώτησηαπόφαση

Προετοιµασία

υποχρεωτική πορεία

µη υποχρεωτική πορεία

Αναγνωριστικός κωδικός εκτύπωσης
Πρόκειται για µια αλφαριθµητική παράσταση που αποτελείται συνολικά από οκτώ
Ελληνικά κεφαλαία γράµµατα και αριθµούς, µοναδική για κάθε ∆ΑΥΚ. Η εισαγωγή και αυτόµατη διαχείριση από το σύστηµα αυτής της οντότητας κρίθηκε απαραίτητη για την απότροπή οποιασδήποτε ακούσιας ή εκούσιας τροποποίησης των δεδοµένων ενός ∆ελτίου µετά
την υπογραφή του από τον προϊστάµενο της υπηρεσίας διοικητικού.
Ενδεικτικά αναφέρεται πως µετά την υπογραφή του προϊσταµένου στην οριστική
εκτύπωση ενός ολοκληρωµένου ∆ελτίου και την αποστολή του στην ΥΣ, οι εισηγητές της
µπορούν να ανακτήσουν αυτό το ∆ελτίο µόνο µε τη βοήθεια αυτού του κωδικού και µε κανέναν άλλον τρόπο. Υπενθυµίζεται πως ο προϊστάµενος της υπηρεσίας διοικητικού υπογράφει ένα έντυπο ∆ελτίο, εκτυπωµένο από την Ε-∆ΑΥΚ, σε κάθε σελίδα του οποίου αναγράφεται εµφανώς η φράση «ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ∆ΕΛΤΙΟΥ µε αναγνωριστικό κωδικό εκτύπωσης ΧΧΧΧ-ΧΧΧΧ», ενώ στην τελευταία σελίδα του έχει εκτυπωθεί
από το σύστηµα το ονοµατεπώνυµο – σφραγίδα του υπογράφοντος. Υπογεγραµµένο ∆ελτίο
που δεν πληροί αυτές τις προϋποθέσεις αγνοείται από τους εισηγητές της ΥΣ.

4.2.2 «∆ιαχείριση» προϊσταµένων και χρηστών της υπηρεσίας διοικητικού
Αυτές οι δύο λειτουργίες µπορούν να εκτελεσθούν µόνον από τους τακτικούς χρήστες
της Ε-∆ΑΥΚ. Να σηµειωθεί πως στην εφαρµογή αυτή και στο επίπεδο της υπηρεσίας διοικητικού υπάρχουν µόνον δύο διακριτοί ρόλοι χρηστών: ο τακτικός χρήστης και ο αναπληρωµατικός χρήστης. Και οι δύο ρόλοι έχουν ακριβώς τα ίδια δικαιώµατα, εκτός απ’ αυτό της
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«διαχείρισης» των προϊσταµένων και την διαχείρισης σε µικρό βαθµό των χρηστών της υπηρεσίας, το οποίο έχει εκχωρηθεί µόνον στον τακτικό χρήστη.
Το υποσύστηµα των προϊσταµένων της υπηρεσίας, εποµένως και ο τακτικός χρήστης
που το διαχειρίζεται, είναι επιφορτισµένο να παρέχει στην Ε-∆ΑΥΚ το ονοµατεπώνυµο –
σφραγίδα του διευθυντή ή του εκτελούντος χρέη διευθυντή που υπογράφει ένα «έτοιµο»
∆ελτίο. Ένας διευθυντής (ή εκτελών χρέη διευθυντή) έχει δικαίωµα σε δεδοµένη χρονική
στιγµή να υπογράφει ∆ελτία. Εάν το σύστηµα δεν µπορεί να καθορίσει έναν µοναδικό
«ενεργό» προϊστάµενο, τότε η απόδοση της Κατάστασης “Οριστική έγκριση ∆ελτίου (υπογραφή ∆ιευθυντή) από Φορέα” αποτυγχάνει και εποµένως το ∆ελτίο δεν µπορεί να σταλεί
στην ΥΣ προς κανονισµό και πληρωµή της σύνταξης.
Η σχετική φόρµα διαχείρισης του εν λόγω υποσυστήµατος εµφανίζεται µε το
πλήκτρο της γραµµής εργαλείων (toolbar) που φαίνεται στο περιθώριο της παραγράφου (ετικέτα 9.4).
4

6

5

1
2
3

Εικόνα 9

Μία προσεκτική παρατήρηση των δοκιµαστικών δεδοµένων (test data) που έχουν ήδη
καταχωρηθεί στην φόρµα αρκεί ίσως για να αποσαφηνισθεί η λειτουργία «διαχείριση προϊσταµένων». Το σύστηµα πρέπει να είναι εις θέση να «γνωρίζει» την χρονική στιγµή
“οριστικής έγκρισης ∆ελτίου (υπογραφής ∆ιευθυντή) από Φορέα” ποιος προϊστάµενος
έχει δικαίωµα υπογραφής.
• Στο παράδειγµα της εικόνας 9, ο τακτικός χρήστης της υπηρεσίας διοικητικού έχει κατα-

χωρήσει ως πρώτη εγγραφή (ετικέτα 9.1) πως η κα. Παπαδοπούλου Μαρία (τα ονόµατα
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είναι τυχαία) έχει αναλάβει κάποια στιγµή κατά το παρελθόν τα καθήκοντα διεύθυνσης
της υπηρεσίας (η ηµεροµηνία αυτή δεν χρειάζεται να είναι ακριβής, ούτε ελέγχεται). Αν
όλα τα άλλα πεδία λοιπόν ήταν κενά, το σύστηµα θα «αναγνώριζε» αυτήν ως την προϊστάµενο που υπογράφει τα ∆ελτία.
• Η κυρία αυτή ωστόσο πήρε κανονική άδεια από 2/8/2004 (προσωρινή παύση των καθηκόντων) έως και 29/8/2004 (επιστροφή στα καθήκοντα). Κατά το χρονικό διάστηµα της
απουσίας της, χρέη προϊσταµένου στην υπηρεσία εκτελούσε ο αρχαιότερος τµηµατάρχης
(ή υπάλληλος) κ. Αποστόλου Απόστολος, οπότε στα ∆ελτία που οριστικοποιήθηκαν κατ’
αυτό το χρονικό διάστηµα η Ε-∆ΑΥΚ «αναγνώρισε» αυτόν ως τον προϊστάµενο και εκτύπωσε την «σφραγίδα» του, ήτοι ο «α.α. Απόστολος Ν. Αποστόλου», στην τελευταία σελίδα του έντυπου ∆ελτίου.
• Τέλος, η κα. Παπαδοπούλου επέστρεψε στα καθήκοντά της την 30/08/2004, ο τακτικός
χρήστης δηµιούργησε την απαραίτητη τρίτη εγγραφή (ετικέτα 9.3), οπότε το σύστηµα
«αναγνωρίζει» αυτήν ως την προϊστάµενο που έχει δικαίωµα υπογραφής στα ∆ελτία.
Η πρώτη σελίδα (tab page) της φόρµας αυτής (ετικέτα 9.6) παρουσιάζει τον πλήρη
τίτλο της υπηρεσίας διοικητικού που «συνταξιοδοτεί» τον υπάλληλο, καθώς και τα λοιπά
στοιχεία της (ταχυδροµική διεύθυνση, τηλέφωνα κλπ). Τα δεδοµένα αυτά δεν µπορούν να
τροποποιηθούν από την υπηρεσία, οπότε αν διαπιστωθεί κάποιο λάθος, η επικοινωνία µε το
γραφείο υποστήριξης της Ε-∆ΑΥΚ στην ΥΣ είναι απαραίτητη.
Στην µεσαία δεύτερη σελίδα της φόρµας (ετικέτα 9.5) παρουσιάζονται όλοι οι χρήστες της υπηρεσίας που έχουν πρόσβαση στην Ε-∆ΑΥΚ. Και σ’ αυτήν την περίπτωση τα δεδοµένα δεν µπορούν να τροποποιηθούν. Εξαίρεση αποτελεί το γεγονός ότι ένας τακτικός
χρήστης της υπηρεσίας έχει το δικαίωµα να «κλειδώνει» και να «ξεκλειδώνει» λογαριασµούς άλλων τακτικών και αναπληρωµατικών χρηστών (όχι να βλέπει ή να αλλάζει τους
κωδικούς πρόσβασής τους στην εφαρµογή). Όταν ένας λογαριασµός χρήστη είναι κλειδωµένος, η πρόσβασή του στην εφαρµογή απαγορεύεται. Αυτή η διαδικασία είναι µάλλον απαραίτητη σε περιπτώσεις λόγου χάριν προσωρινής (άδεια) ή οριστικής αποµάκρυνσης (µετάθεση, απόσπαση) ενός χρήστη από την υπηρεσία. Σε κάθε περίπτωση, η επικοινωνία µε το
γραφείο υποστήριξης της Ε-∆ΑΥΚ στην ΥΣ βοηθά πολύ στον σωστό συντονισµό παρόµοιων καταστάσεων.
Τέλος, σηµειώστε πως κάθε χρήστης, τακτικός ή αναπληρωµατικός, µπορεί όποτε το
επιθυµεί να αλλάζει τον κωδικό πρόσβασής του στην Ε-∆ΑΥΚ. Η διαδικασία αυτή επιτελείται µέσω αυτής της σελίδας “Χειριστές Φορέα – Υπηρεσίας (χρήστης της εφαρµογής)” (ετικέτα 9.5) µε σχετικό πλήκτρο που υπάρχει εκεί.

4.2.3 Κλείσιµο ενός ∆ελτίου, τερµατισµός της εφαρµογής, ανάκτηση αποθηκευµένου ∆ελτίου
Πολλές φορές µέσα στο κείµενο έχει αναφερθεί πως η διαδικασία καταχώρησης ενός
∆ΑΥΚ πραγµατοποιείται τµηµατικά και µάλιστα πως δεν υπάρχει χρονικός περιορισµός για
την ολοκλήρωσή της. Πώς όµως γίνεται η ανάκτηση ενός (µερικώς) καταχωρηµένου ∆ελτίου την ίδια ή µια άλλη ηµέρα;
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Κατ’ αρχήν ας σηµειωθεί πως οι διαδικασίες “κλείσιµο ∆ελτίου – υπόθεσης” και
“έξοδος από την εφαρµογή” εκτελούνται από τα πλήκτρα που φαίνονται (µε αυτήν την σειρά) στο περιθώριο της παραγράφου. Η διαδικασία “κλείσιµο ∆ελτίου – υπόθεσης” απλά
«κλείνει» το ∆ελτίο, «καθαρίζει» µε άλλα λόγια όλα τα πεδία όλων των φορµών, προειδοποιώντας βέβαια τον χρήστη για µη αποθηκευµένες αλλαγές που ενδεχοµένως υπάρχουν
(κάτι ανάλογο µε την εντολή [Αρχείο|Κλείσιµο] ενός εγγράφου στην εφαρµογή Microsoft
Word).
Η «έξοδος από την εφαρµογή», ο τερµατισµός της λειτουργίας της µε άλλα λόγια, συνίσταται να πραγµατοποιείται πάντα µε το πάτηµα του σχετικού πλήκτρου στην γραµµή εργαλείων (ετικέτα 2.1). Υπενθυµίζεται πως η Ε-∆ΑΥΚ είναι µια εφαρµογή web και «φιλοξενείται σε χώρο που της παραχωρεί» κάποιος πλοηγός Internet (web browser, τυπικά ο Internet Explorer της Microsoft). Ο βίαιος λοιπόν τερµατισµός του Internet Explorer, εποµένως
και της Ε-∆ΑΥΚ, µε την εντολή (του Internet Explorer) [Αρχείο|Κλείσιµο] ή το πάτηµα του
πάνω-δεξιά πλήκτρου πρέπει να αποφεύγεται.
Το άνοιγµα – ανάκτηση, τέλος, ενός αποθηκευµένου ∆ελτίου, είτε αυτό είναι µερικώς
συµπληρωµένο, οπότε χρήζει περαιτέρω επεξεργασίας, είτε είναι οριστικοποιηµένο ίσως και
«εκτελεσµένο» από την ΥΣ, οπότε ανακαλείται για λόγους ιστορικότητας ή για έλεγχο της
προόδου του (Κατάστασής του) στην ΥΣ, πραγµατοποιείται µε το πάτηµα του πλήκτρου
[Άνοιγµα ∆ελτίου] που φαίνεται στο περιθώριο της παραγράφου. Εµφανίζεται έτσι ο φόρµα
αναζήτησης ∆ΑΥΚ (εικόνα 10).

5
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Εικόνα 10
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Ετικέτα

Περιγραφή

10.1

Η αναζήτηση ενός ∆ΑΥΚ µπορεί να εκτελεσθεί µε πολλαπλά κριτήρια.
Κατά το άνοιγµα της φόρµας αναζήτησης το αριστερό πλήκτρο έχει ετικέτα – λεκτικό (label) “Εισαγωγή κριτηρίων”. Με το πάτηµα αυτού του πλήκτρου είναι πια
δυνατή η εισαγωγή τους (η ετικέτα του αλλάζει σε “Ακύρωση ερωτήµατος”). Κριτήρια αναζήτησης µπορούν να εισαχθούν στα πεδία ανοικτού πράσινου χρώµατος
και στην πρώτη «γραµµή» στο πάνω µέρος της φόρµας (ετικέτα 10.5).

10.1

10.1
10.2

10.2

10.2

10.2
10.3
10.3
10.3
10.4

10.4

Ισχύουν και εδώ όσα ειπώθηκαν για την αναζήτηση κάποιας καταχώρησης
σε κωδικοποιηµένο πεδίο (ετικέτες 3.2 και 3.3). Αν λοιπόν εισαχθούν τα κριτήρια
“ΚΑΡΑΚ%” και “Λ%” στο επώνυµο και όνοµα αντίστοιχα και δοθεί η εντολή
αναζήτησης µε το πάτηµα του σχετικού πλήκτρου, το σύστηµα επιστρέφει όλες
εκείνα τα ∆ελτία της συγκεκριµένης υπηρεσίας διοικητικού, των οποίων το επώνυµο αρχίζει από “ΚΑΡΑΚ” και το όνοµα από “Λ”.
Σε περίπτωση που υπάρχουν πλέον του ενός ∆ελτία που ικανοποιούν αυτά
τα κριτήρια αναζήτησης, αυτά παρουσιάζονται ταξινοµηµένα µε το ονοµατεπώνυµο και το πατρώνυµο και στις άλλες «γραµµές» της φόρµας.
Ο χρήστης δεν έχει λοιπόν παρά να επιλέξει µε το ποντίκι ή µε τα βελάκια
([↓] ή [↑]) του πληκτρολογίου την εγγραφή – ∆ελτίο που επιθυµεί και να πατήσει
το πλήκτρο [Άνοιγµα ∆ελτίου] ή να κάνει διπλό-κλικ µε το ποντίκι σε οποιοδήποτε πεδίο αυτής της εγγραφής. Η φόρµα αναζήτησης κλείνει και τα πεδία της Ε∆ΑΥΚ εµφανίζουν τα στοιχεία του επιλεγµένου ∆ελτίου.
Εάν ο χρήστης επιθυµεί να δει ή να καταµετρήσει απλά κάποιες υποθέσεις–∆ελτία (βλ. πλήκτρο συντόµευσης F12 στην εικόνα 4), ενώ δεν επιθυµεί να
ανακαλέσει κάποιο συγκεκριµένο ∆ελτίο µε όλα τα δεδοµένα του, πατά το πλήκτρο [Κλείσιµο].

55 .. Ε
Ε ππ ίί λλ οο γγ οο ςς
Η Ε-∆ΑΥΚ λοιπόν είναι ένα µηχανογραφικό σύστηµα καταχώρησης και κατ’ επέκταση διαχείρισης όλων εκείνων των στοιχείων της υπηρεσιακής και ατοµικής κατάστασης
των υπαλλήλων, λειτουργών κλπ (ασφαλισµένων του ∆ηµοσίου) µε βάση τα οποία θα τους
κανονισθεί η κύρια σύνταξή τους, αλλά και οι παροχές της επικουρικής τους ασφάλισης.
Η εφαρµογή αυτή κατασκευάστηκε εξ’ ολοκλήρου µε πρωτοβουλία και ευθύνη των
υπαγόµενων στην Γενική ∆ιεύθυνση Μισθών και Συντάξεων ∆ιευθύνσεων της Υπηρεσίας
Συντάξεων του ΓΛΚ, ύστερα και από συνεννόηση µε όλα τα Επικουρικά Ταµεία Ασφάλισης. Απευθύνεται στις υπηρεσίες – φορείς διοικητικού (και οικονοµικού) πανελλαδικά που
έχουν την αρµοδιότητα συµπλήρωσης των υπηρεσιακών και ατοµικών στοιχείων των προς
συνταξιοδότηση από το ∆ηµόσιο υπαλλήλων, λειτουργών κλπ.
Η χρήση της εφαρµογής αυτής για την συµπλήρωση του ∆ΑΥΚ είναι προς το παρόν
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προαιρετική, ωστόσο όµως η συµπλήρωση των ∆ΑΥΚ µέσω αυτής αποφέρει σηµαντικά
οφέλη τόσο στις εµπλεκόµενες υπηρεσίες (υπηρεσίες διοικητικού, υπηρεσία συντάξεων του
ΓΛΚ, επικουρικά ταµεία) όσο και στον πολίτη. Η εφαρµογή αυτή καταφέρνει ένα καίριο
πλήγµα στην γραφειοκρατία, δεδοµένου ότι περιορίζει την υποβολή µιας σωρείας δικαιολογητικών σε ένα ολιγοσέλιδο µηχανογραφηµένο έντυπο – ∆ελτίο και εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις ελαχιστοποίησης του χρόνου συνταξιοδότησης.
∆ιαχειρίζεται κεντρικά και αποκλειστικά από την Υπηρεσία Συντάξεων. Είναι εφαρµογή Internet, µε τα συνεπακόλουθα πλεονεκτήµατα. Περιλαµβάνει ένα στιβαρό αλλά και
επεκτάσιµο σύστηµα ελέγχων που περιορίζει δραστικά τα λάθη που έχουν παρατηρηθεί στην
χειρόγραφη συµπλήρωση του ∆ΑΥΚ. Το σύστηµα ελέγχων που έχει ενσωµατωθεί στην εφαρµογή είναι αποτέλεσµα ενδελεχούς µελέτης του συνταξιοδοτικού και υπαλληλικού κώδικα. Προλαµβάνει µια σειρά λαθών που γίνονται κατά την συµπλήρωση του ∆ελτίου, όχι
όµως όλα. Είναι βέβαιο πως κάποιοι έλεγχοι έχουν «ξεφύγει» της προσοχής µας, γι’ αυτό
στο θέµα αυτό ζητούµε και την δική σας συνδροµή και βοήθεια. Οι χρήστες είναι οι καλύτεροι κριτές της εφαρµογής. Συνεπώς, οποιαδήποτε σχόλια, υποδείξεις και παρατηρήσεις για
την βελτίωση της λειτουργικότητας και χρηστικότητάς της είναι ευπρόσδεκτα και θα κατάβληθεί κάθε προσπάθεια για να ενσωµατωθούν σ’ αυτήν.
Ευχαριστούµε εκ των προτέρων όλους σας για την έως σήµερα συνδροµή στην προσπάθειά µας αυτή που έχει σαν στόχο, όπως ήδη αναφέρθηκε, την περαιτέρω βελτίωση των παρεχόµενων προς τον πολίτη υπηρεσιών, καθώς και την απεµπλοκή των υπηρεσιών από χρονοβόρες διαδικασίες και καθυστερήσεις.
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