
 

   

 

 

Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 4354/2015 (176 /Α΄) 

«Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

(Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού 

Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφ. Α΄ του ν. 3429/2005 (Α΄ 314) και άλλες 

μισθολογικές διατάξεις.  

Πριν την είσοδο σας στην εφαρμογή πατήστε το πλήκτρο «Live Update» ώστε να ενημερώσετε την εφαρμογή 

με το τελευταίο update 2.50.54, στη συνέχεια και αφού ολοκληρωθεί το live update της εφαρμογής πατήστε το 

πλήκτρο «live update ΣΣΕ» ώστε να ενημερώσετε την εφαρμογή με τους νέους πίνακες τιμών της σύμβασης του 

Δημοσίου (2.30.29). 

Για την ένταξη στο νέο μισθολόγιο Ν.4354/2015, θα πρέπει να ακολουθήσετε τα βήματα 1-9 αφού αρχικά 

διαβάσετε με πολύ προσοχή όσα περιγράφονται στην Σημείωση 1: 

 

Σημείωση 1: Για την ορθή ένταξη των εργαζομένων στα νέα μισθολογικά κλιμάκια απαραίτητη προϋπόθεση είναι 

η σωστή απεικόνιση της ανάλυσης των αποδοχών τους κατά την 31/12/2015. 

Κατά συνέπεια πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία ένταξης στο νέο Ενιαίο Μισθολόγιο, για τις περιπτώσεις των 

εργαζομένων όπου η ανάλυση μισθού στο tab Οικονομικά δεν έχει ενημερωθεί αυτόματα από την ΣΣΕ αλλά έχει 

τροποποιηθεί με χειροκίνητη διαδικασία θα πρέπει,  αφού επιλέξετε τον εργαζόμενο να κάνετε κλίκ στο πεδίο 

«Ανάλυση Μισθού» «Κύριες Εργασίες / Διαχείριση Εργαζομένων» tab «Οικονομικά» και να επιλέξετε 

ένα – ένα τα επιδόματα που ο συγκεκριμένος εργαζόμενος δικαιούται. Ακολουθείστε την ίδια διαδικασία κάνοντας 

κλίκ και στο πεδίο «Ανάλυση ΣΣΕ»   

 

 

 

 



 

 

1. Προϋπηρεσίες λόγω σπουδών: Αν ο υπάλληλος έχει προϋπηρεσία μεταπτυχιακού ή διδακτορικού, θα πρέπει 

στο tab «Δημόσιο» να συμπληρώσετε ημερομηνία λήξης την 31/12/2015 και να καταχωρήσετε σε μια νέα 

εγγραφή  ημερομηνία έναρξης 01/01/2016 με 4 ή 12 έτη αντιστοίχως όπως φαίνεται στη παρακάτω εικόνα. 

 

 

2. Καταχώριση προϋπηρεσιών λόγω Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης (ΕΣΔΔΑ): Αν ο υπάλληλος έχει 

αποφοιτήσει από την ΕΣΔΔΑ, θα πρέπει στο tab «Δημόσιο» να συμπληρώσετε μια «πλασματική» προϋπηρεσία 

από 01/01/16 με 10 έτη. Αν ο υπάλληλος έχει αριστεύσει, η προϋπηρεσία να είναι 11 έτη.  

 

3. Καταχώριση άλλων προϋπηρεσιών: Αν έχετε οποιαδήποτε άλλη προϋπηρεσία, που θέλετε να αναγνωριστεί 

για τη μισθολογική εξέλιξη του εργαζομένου, εργάζεστε κατά τον ίδιο τρόπο.  

 

4. Συμπλήρωση πεδίου εργαζομένου αν η θέση που κατέχει προβλέπει επίδομα θέσης:  Στο tab 

«Δημόσιο» έχει προστεθεί νέο πεδίο   στο οποίο συμπληρώνετε την τιμή 

«ΌΧΙ» στην περίπτωση εργαζομένων που κατά την 31/12/15 ελάμβαναν επίδομα θέσης ευθύνης αλλά δεν 

προβλέπεται η εκ νέου χορήγησή του με την εφαρμογή του παρόντος νόμου. Στην περίπτωση που δεν 

συμπληρωθεί καμία τιμή στο πεδίο, η εφαρμογή αυτομάτως εκλαμβάνει την τιμή του πεδίου ως «ΝΑΙ». 

 

5. Λήξη επιδόματος θέσης: Αν ο υπάλληλος ελάμβανε το επίδομα θέσης ευθύνης μέχρι την 31/12/2015 και το 

χάνει την 01/01/2016, θα πρέπει στο tab «Εργασιακά», στο πεδίο Σ.Σ.Ε πατώντας το πλήκτρο F9 να 

καταχωρήσετε την ημερομηνία λήξης του επιδόματος (31/12/2015). 

Σημείωση 2: Το βήμα 5 εκτελείται μόνο στην περίπτωση όπου ο εργαζόμενος ελάμβανε Επίδομα Θέσης και 

από 1/1/2016 δεν θα το λαμβάνει πλέον.   

 



 

 

 

6. Αλλαγή ειδικοτήτων σε εργαζομένους χωρίς πτυχίο: Στην περίπτωση εργαζομένων που έχουν την 

ειδικότητα Τ.Ε. ή Π.Ε. οι οποίοι όμως δεν κατέχουν τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών, θα πρέπει στο tab 

«Εργασιακά», στο πεδίο Σ.Σ.Ε πατώντας το πλήκτρο F9 να καταχωρήσετε ημερομηνία λήξης 31/12/2015 στο 

πεδίο «Ημ/νια Λήξης» του Βασικού Μισθού στη Σ.Σ.Ε. και στη συνέχεια να επιλέξετε τη νέα ειδικότητα 

. Για τους εργαζόμενους αυτούς θα πρέπει να 

καταχωρήσετε «πλασματική» προϋπηρεσία τριών (3) ετών στο tab «Δημόσιο» (βλ. παράγραφο 2). 

7. Μαζική Αλλαγή Ειδικοτήτων ΣΣ Δημοσίου:  Από την επιλογή «Εργαζόμενοι\Βοηθητικές 

Εργασίες\Μαζική Αλλαγή Σ.Σ Δημοσίου», έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε μαζικά τις ειδικότητες των 

εργαζομένων. Στη στήλη «Προηγούμενη Τιμή» εμφανίζεται η ειδικότητα που έως τώρα έχουν οι εργαζόμενοι 

και στη στήλη «Νέα Τιμή» εμφανίζεται η ειδικότητα η οποία πρέπει να ισχύσει από 1/1/2016. Για να 

ενημερωθούν αυτόματα όλοι οι εργαζόμενοι κάντε κλικ στο πεδίο «Ενημέρωση» 

 

8. Ενημέρωση μισθού από ΣΣΕ:  Για την αυτόματη ενημέρωση των εργαζομένων με τις νέες τιμές του Ενιαίου 

Μισθολογίου, θα πρέπει από την επιλογή «Εργαζόμενοι\Κύριες Εργασίες \Ενημέρωση μισθού από ΣΣΕ» 

να επιλέξτε «Από Μήνα/Έτος» Ιανουάριος 2016 «Έως Μήνα/Έτος» Ιανουάριος 2016, στο πεδίο 

Ενημέρωση ΜΚ να επιλέξτε την τιμή ΝΑΙ και τέλος να πατήστε το πλήκτρο «Υπολογισμός». 



 

 

Σημείωση 3: Για τις ενημερώσεις από Φεβρουάριο 2016 και μετά η τιμή του πεδίου Ενημέρωση ΜΚ θα πρέπει 

να είναι ΟΧΙ. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: αν έχετε κάνει ενημερώσεις μισθού που αφορούν μήνες μεταγενέστερους του Δεκεμβρίου 2015  

θα πρέπει να τις ακυρώσετε πριν εκτελέσετε το βήμα 8. Από το μενού «Εργαζόμενοι\Κύριες 

Εργασίες\Ακύρωση Ενημέρωσης Μισθού από ΣΣΕ»  έχετε τη δυνατότητα μαζικής ακύρωσης των 

ενημερώσεων επιλέγοντας το διάστημα που θέλετε και πατώντας το πλήκτρο Ο.Κ όπως φαίνεται στη 

παρακάτω εικόνα. 

 



 

 

9. Για τους φορείς που πραγματοποιούν πληρωμές μέσω Ενιαίας Αρχής Πληρωμών θα πρέπει από το μενού 

«Εργαζόμενοι \Πίνακες \Επιδόματα» να αναζητήσετε το επίδομα με περιγραφή «ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ» 

που έχει δημιουργηθεί αυτόματα και να ενημερώσετε τα απαραίτητα για την ορθή δημιουργία του αρχείου πεδία. 

 

10. Aπό την επιλογή «Παράμετροι/Φόρμες Καταχώρησης / Φόρμες Καταχώρισης Μισθοδοσίας» επιλέγετε την 

φόρμα που χρησιμοποιείτε και αλλάζετε σε κάθε ένα πεδίο υπερωριών τον τύπο υπολογισμού σύμφωνα με το 

παράδειγμα που παρατίθεται παρακάτω  και αφορά την εργασία από 22η – 6η πρωινή πέρα από την 

υποχρεωτική (περίπτωση Β): 

if(date( Ημ/νία Μισθοδοσίας  )>date("01-01-2016"),(round(round(( Βασικός Μισθός Σ.Σ.Ε. 

/280)*1.30,2)* Ώρες Νύκτ. Εργ. Ημερ ,2)),(round(round( Βασικός Μισθός Σ.Σ.Ε. 

/280,2)*1.15*1.15,2)*Ώρες Νύκτ. Εργ. Ημερ )) 

 

Τέλος από την επιλογή «Εργαζόμενοι /Εκτυπώσεις/Πληροφοριακές/Ατομικό Δελτίο Κατάταξης 

Ν.4354/2015» έχετε την δυνατότητα να εκτυπώσετε το Ατομικό Δελτίο Κατάταξης των υπαλλήλων σας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


