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Απαραίτητο Υλικό και Λογισμικό 

Server 
Για τη λειτουργία του Απουσιολογίου θα χρειαστεί να υπάρχει στο σχολείο εγκατεστημένος και ρυθμισμένος 

ο SQL Server της Microsoft και ένας φάκελος (Shared Folder) στον οποίο να έχουν πρόσβαση όλοι οι 

υπολογιστές του σχολείου που θα χρησιμοποιούν το Απουσιολόγιο. Ο υπολογιστής που θα χρησιμοποιήσετε 

για την εγκατάσταση του SQL Server και τη δημιουργία του Shared Folder δεν χρειάζεται να είναι «υψηλών 

προδιαγραφών», οπότε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν οποιοδήποτε από τους υπολογιστές του 

σχολείου. 

Για την υλοποίηση των δύο πιο πάνω προϋποθέσεων έχετε δύο επιλογές: 

Επιλογή 1: 

 Υπολογιστής με λειτουργικό Windows 7 (ή νεότερο): Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν από τους 

υπολογιστές που υπάρχουν ήδη στο σχολείο με Windows 7. Η επιλογή αυτή επιβάλλει περιορισμό στους 

χρήστες. Ο διαμοιρασμός αρχείων σε Windows 7 περιορίζει τους χρήστες που μπορούν να έχουν πρόσβαση 

στον διαμοιρασμένο φάκελο σε 20. Άρα αν οι υπολογιστές που θα χρησιμοποιήσουν το Απουσιολόγιο είναι 

λιγότεροι από 20, τότε προτείνεται η επιλογή αυτή. 

Επιλογή 2: 

 Υπολογιστής με λειτουργικό Windows Server (2008 ή νεότερο): Θα χρειαστεί (με δική σας ευθύνη) να 

ρυθμίσετε έναν υπολογιστή στον οποίο να υπάρχει εγκατεστημένη κάποια έκδοση του λειτουργικού 

Windows Server. Με την επιλογή αυτή δεν υπάρχει κανένας περιορισμός στους χρήστες. 

Ρυθμίσεις 
Server 

Στον υπολογιστή που θα χρησιμοποιηθεί ως Server (Windows 7 ή Windows Server) θα πρέπει να δώσετε μια 

σταθερή διεύθυνση IP (Static IP) Η διεύθυνση αυτή μπορεί να είναι οποιαδήποτε θέλετε εσείς και καλό θα 

ήταν να μην αλλάξει σε όλη τη διάρκεια ζωής του Απουσιολογίου. Επίσης καλό θα ήταν (αλλά όχι απαραίτητο) 

να υπάρχει εγκατεστημένο το λογισμικό Microsoft Office. 

Θα πρέπει να ρυθμίσετε την ημερομηνία και ώρα του Server στο να χρησιμοποιούν Ελληνικά. Επίσης θα 

πρέπει να ορίσετε τη γλώσσα για τα προγράμματα που δεν χρησιμοποιούν UNICODE σε Ελληνικά. 

Παράδειγμα ρυθμίσεων δίνεται παρακάτω. 

 

Εικόνα 1: Παράδειγμα ρυθμίσεων γλώσσας και ημερομηνίας 
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Υπολογιστές Χρήστες             
Στην πλειοψηφία τους, οι υπολογιστές των χρηστών δεν χρειάζονται οποιαδήποτε ρύθμιση. Για να τρέξει το 

Απουσιολόγιο αρκεί να το αντιγράψετε στον υπολογιστή χρήστη και να το τρέξετε. 

Τι πρέπει να προσέξετε: 

Το Απουσιολόγιο θα πρέπει να αποθηκευτεί σε οποιοδήποτε σημείο του υπολογιστή στο οποίο να έχει 

δικαιώματα εγγραφής. Αυτό αποκλείει το δίσκο C:. Μπορείτε όμως να χρησιμοποιήσετε το φάκελο 

Documents ή Desktop ή φάκελο που θα δημιουργήσετε εσείς. 

Στους υπολογιστές του σχολείου θα πρέπει να προσέξετε να αποθηκεύσετε το Απουσιολόγιο σε φάκελο ο 

οποίος να μην είναι παγωμένος. Μπορείτε να αποθηκεύσετε το Απουσιολόγιο στο δίσκο D: ο οποίος δεν 

είναι παγωμένος και να δημιουργήσετε συντόμευση στην Επιφάνεια Εργασίας (Desktop) για εύκολη 

πρόσβαση. 

Σε κάποιες περιπτώσεις θα πρέπει να ελέγξετε τις ρυθμίσεις γλώσσας και ημερομηνίας να είναι αυτές που 

φαίνονται στην Εικόνα 1 above. 

Συλλογή δεδομένων για το Απουσιολόγιο 
Το Απουσιολόγιο υποστηρίζει αυτόματη εισαγωγή δεδομένων από τα δύο (πιο δημοφιλή) προγράμματα που 

χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία Ωρολογίου προγράμματος στα δημόσια σχολεία καθώς επίσης και από 

το λογισμικό που χρησιμοποιεί η γραμματεία των δημόσιων σχολείων. Η χειροκίνητη εισαγωγή δεδομένων 

ΔΕΝ υποστηρίζεται στις περισσότερες από τις λειτουργίες του προγράμματος. Εκεί και όπου υποστηρίζεται 

είναι πολύ περιορισμένη. 

Ωρολόγιο 
Τα δεδομένα που χρειάζεστε από το Ωρολόγιο περιορίζονται σε δύο αρχεία. Το αρχείο Program.xlsx και το 

αρχείο TimeTable.xlsx. 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

Ο μόνος τρόπος εισαγωγής δεδομένων στο Απουσιολόγιο είναι τα αρχεία Excel. Αν το πρόγραμμα δεν είναι 

ολοκληρωμένο στο Ωρολόγιο αυτό σημαίνει ότι το Απουσιολόγιο δεν θα έχει ολοκληρωμένα στοιχεία και δεν 

θα μπορεί να λειτουργήσει. Επίσης από το αρχείο TimeTable.xlsx μας ενδιαφέρει ΜΟΝΟ το φύλλο 

Συνδιδασκαλιών_ανά_Μαθητή. Τα υπόλοιπα μπορείτε (αν θέλετε) να τα διαγράψετε. 

Πριν προχωρήσετε στην εξαγωγή των αρχείων θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι: 

1. Έχετε διαγράψει την πρώτη γραμμή και πρώτη στήλη που είναι κενές. 

2. Δεν υπάρχουν μαθητές με τον ίδιο Αριθμό Μητρώου ή Χωρίς Αριθμό Μητρώου. Στην περίπτωση που 

δεν έχετε τον Αριθμό Μητρώου για κάποιους μαθητές μπορείτε να προχωρήσετε στην εξαγωγή και 

στη συνέχεια στο αρχείο TimeTable.xlsx και στο φύλλο Συνδιδασκαλιών_ανά_Μαθητή να 

συμπληρώσετε με τους αριθμούς 1, 2,.. κλπ. 

3. Όλοι οι μαθητές έχουν τμήμα. 

4. Όλοι οι μαθητές έχουν τουλάχιστον μια συνδιδασκαλία. Από τη στήλη J και μετά ξεκινούν οι 

συνδιδασκαλίες των μαθητών. Αν κάποιοι μαθητές δεν έχουν συνδιδασκαλίες τότε προσθέστε εσείς 

τα γράμματα aaa στη στήλη J για τον κάθε μαθητή που δεν έχει συνδιδασκαλία. 

5. Δεν υπάρχουν καθηγητές με το ίδιο όνομα. 

6. Στη στήλη ID για τον κάθε καθηγητή γράφει κάτι. Αν είναι κενή συμπληρώστε εσείς με το γράμμα a. 

7. Ο προγραμματιστής έχει δημιουργήσει το Ωρολόγιο σωστά και δεν έχει παραλείψει πληροφορίες τις 

οποίες αναφέρει/συμπληρώνει με άλλο τρόπο. 
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8. Ελέγξετε και τα δύο αρχεία και διαγράψετε τους χαρακτήρες ‘ και “. 

Program.xlsx 

1. Πατήστε στο κουμπί Εμφάνιση  

 

2. Επιβεβαιώστε ότι η καρτέλα Καθηγητές είναι επιλεγμένη 

 

3. Επιλέξτε αντιγραφή συνολικού προγράμματος  

 

4. Επικολλήστε σε αρχείο Excel και αποθηκεύσετε με όνομα Program.xlsx  

 

 

TimeTable.xlsx 

1. Πατήστε στο κουμπί Έντυπα  



4 
 

 

2. Πατήστε στο κουμπί Μαθητές   

 

 

3. Πατήστε διπλό κλικ σε οποιοδήποτε κελί της στήλης Τμήμ/Επίλ 

 

4. Επιλέξτε Αντιγραφή Όλων των ανωτέρω  

 

5. Εντοπίστε το αρχείο Excel και αποθηκεύσετε με όνομα TimeTable.xlsx  

aSc TimeTable 
Τα δεδομένα που χρειάζεστε από το aSc TimeTable περιορίζονται σε ένα αρχείο, το Program.xml. Το δεύτερο 

αρχείο που θα χρειαστείτε είναι το TimeTable.xlsx θα το δημιουργήσετε παίρνοντας δεδομένα από τη 

γραμματεία του σχολείου. 
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ΠΡΟΣΟΧΗ 

Ο μόνος τρόπος εισαγωγής δεδομένων στο Απουσιολόγιο είναι τα αρχεία Excel. Αν το πρόγραμμα δεν είναι 

ολοκληρωμένο στο aSc TimeTable αυτό σημαίνει ότι το Απουσιολόγιο δεν θα έχει ολοκληρωμένα στοιχεία 

και δεν θα μπορεί να λειτουργήσει. 

Πριν προχωρήσετε στην εξαγωγή των αρχείων θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι: 

1. Δεν υπάρχουν μαθητές με τον ίδιο Αριθμό Μητρώου ή Χωρίς Αριθμό Μητρώου. Στην περίπτωση που 

δεν έχετε τον Αριθμό Μητρώου για κάποιους μαθητές μπορείτε να προχωρήσετε στην δημιουργία 

του αρχείου και στη συνέχεια στο αρχείο TimeTable.xlsx και στο φύλλο 

Συνδιδασκαλιών_ανά_Μαθητή να συμπληρώσετε με τους αριθμούς 1, 2,.. κλπ. 

2. Δεν υπάρχουν καθηγητές με το ίδιο όνομα. 

3. Ο προγραμματιστής χρησιμοποιεί την ίδια ονοματολογία στα τμήματα με αυτή που χρησιμοποιεί η 

γραμματεία του σχολείου. Π.χ. αν ο προγραμματιστής έχει ονομάσει κάποιο τμήμα Α1 και η 

γραμματεία Α01 θα πρέπει να διορθωθεί. Προσοχή ακόμα στα ελληνικά και αγγλικά γράμματα. Η 

διόρθωση μπορεί να γίνει από τον προγραμματιστή ή στο αρχείο TimeTable.xlsx στο φύλλο 

Συνδιδασκαλιών_ανά_Μαθητή. 

4. Ο προγραμματιστής έχει δημιουργήσει το Ωρολόγιο σωστά και δεν έχει παραλείψει πληροφορίες τις 

οποίες αναφέρει/συμπληρώνει με άλλο τρόπο. 

Program.xml 

Το aSc TimeTable επιτρέπει τη δημιουργία ενός xml αρχείου με τα στοιχεία που έχετε περασμένα στο 

πρόγραμμα. Θα ονομάσετε το xml αρχείο Program.xml. 

TimeTable.xlsx 

Θα πρέπει να ζητήσετε από τη γραμματεία του σχολείου ένα αρχείο που να περιέχει τις πληροφορίες που 

χρειάζεστε. Στη συνέχεια θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα αρχείο Excel με όνομα TimeTable.xlsx με ένα 

φύλλο που να έχει το όνομα Συνδιδασκαλιών_ανά_Μαθητή. Στο φύλλο αυτό, στην πρώτη γραμμή θα πρέπει 

να υπάρχουν οι τίτλοι που φαίνονται στην Εικόνα 2 below. 

 

Εικόνα 2: Δείγμα αρχείου TimeTable.xlsx 

• ΟΝΟΜΑ: θα πρέπει να συμπληρώσετε τον Επώνυμο και Όνομα του μαθητή. 

• ΑΡ.ΜΗΤ.: Αριθμός Μητρώου του μαθητή 

• Κατεύθυνση: Η Ομάδα Προσανατολισμού του μαθητή (λύκειο) ή κενό (γυμνάσιο) 

• Είδίκευση: Αφορά Τεχνικές Σχολές (Δεν χρησιμοποιείται) 

• Νέο Τμήμα: Το τμήμα του μαθητή 

Καταχώρηση δεδομένων στο Απουσιολόγιο 
Η εισαγωγή δεδομένων στο Απουσιολόγιο γίνεται χρησιμοποιώντας αρχεία Excel. Τα αρχεία λαμβάνονται ως 

εξαγωγές από τα προγράμματα Ωρολόγιο, Αβάκιο και aSc TimeTable.  

Ωρολόγιο πρόγραμμα Καθηγητών - Μαθητών 
Τα δεδομένα προς καταχώρηση στο Απουσιολόγιο λαμβάνονται από τον προγραμματιστή με στόχο να μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί από την πρώτη μέρα λειτουργίας του σχολείου. Στην περίπτωση που το πρόγραμμα 
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αλλάξει τότε μπορείτε να καταχωρήσετε ξανά το νέο πρόγραμμα χωρίς να χαθούν τα δεδομένα (όπως 

απουσίες, διαγωνίσματα) που καταχώρησαν οι καθηγητές. 

 Για την καταχώρηση των δεδομένων θα πρέπει να συνδεθείτε στο Απουσιολόγιο με κάποιο λογαριασμό 

διαχειριστή και να τοποθετήσετε τα αρχεία στον ίδιο φάκελο που βρίσκεται και το εκτελέσιμο αρχείο 

(executable) του Απουσιολογίου. Στη συνέχεια θα πρέπει να: 

1. Επιλέξετε Επεξεργασία Στοιχείων Βάσης Δεδομένων από το μενού Διαχείριση. 

 

2. Επιλέξτε Ωρολόγιο ή aSc TimeTable ανάλογα με την περίπτωση.  

 

3. Πατήστε στο κουμπί Ανάγνωση δεδομένων για Καθηγητές Ωράριο Μαθητές Τμήματα και Επιλογές.  

4. Επιλέξτε Yes στο μήνυμα επιβεβαίωσης. 

 

5. Στην περίπτωση του Ωρολογίου, η πράσινη γραμμή παρουσιάζει την πρόοδο της ανάγνωσης των 

δεδομένων. Στην περίπτωση του aSc TimeTable δεν εμφανίζεται ένδειξη.  
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6. Αν η ανάγνωση δεδομένων περιλαμβάνει αλλαγές στους μαθητές και τα τμήματα τους τότε το 

Απουσιολόγιο θα ρωτήσει αν καταχωρείτε πληροφορίες για νέα χρονιά. Ανάλογα με την απάντηση 

διαγράφονται ή όχι οι καταχωρήσεις της προηγούμενης χρονιάς.  

 

1. Η ερώτηση αυτή γίνεται με κάθε καταχώρηση δεδομένων, έτσι για αποφυγή ατυχήματος, όπως η 

κατά λάθος διαγραφή των δεδομένων, η επόμενη ερώτηση έχει να κάνει με την εμφάνιση του 

μηνύματος αυτού. 

2. Προτείνεται να απαντήσετε Ναι μετά την πρώτη καταχώρηση δεδομένων. 

 

7. Με το τέλος της εισαγωγής των δεδομένων εμφανίζονται μια σειρά από οθόνες που βοηθούν στη 

διόρθωση των δεδομένων του Απουσιολογίου. Οι οθόνες αυτές έχουν νόημα στην περίπτωση που 

δεν είναι η πρώτη φορά (για την τρέχουσα σχολική χρονιά) που φορτώνετε δεδομένα και έχουν γίνει 

αλλαγές στο ωρολόγιο ή τους μαθητές σε σχέση με την προηγούμενη φορά που φορτώσατε 

δεδομένα. 

α. Διαγραφή Καταχωρήσεων: Στην οθόνη αυτή μπορείτε να επιλέξετε και να διαγράψετε τις 

καταχωρήσεις που δεν είναι καθηγητές. Αυτές μπορεί να είναι οι ειδικότητες (ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ, 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ, κλπ.) που πρόσθεσε ο προγραμματιστής για σκοπούς καλύτερης εμφάνισης. 

Εδώ εμφανίζονται οι καθηγητές του σχολείου που δεν έχουν διδακτικό έργο οπότε είναι 

φυσιολογικό να εμφανιστεί ο διευθυντής του σχολείου. Στην περίπτωση που έχετε σκοπό να 
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δημιουργήσετε λογαριασμό στη γραμματεία του σχολείου, θα πρέπει να κρατήσετε έναν από 

αυτούς τους καθηγητές. 

 

β. Ορφανές Καταχωρήσεις: Στην οθόνη αυτή εμφανίζονται αριστερά ονόματα καθηγητών που 

εμφανίζονται στο σύστημα αλλά δεν υπάρχουν στο νέο Ωρολόγιο. Αυτό συμβαίνει στην 

περίπτωση που κάποιος καθηγητής μετατέθηκε σε άλλο σχολείο και τη θέση του πήρε 

κάποιος νέος και στην περίπτωση που ο προγραμματιστής έκανε διόρθωση στο όνομα 

κάποιου καθηγητή που ήταν γραμμένο λάθος (π.χ. Πανίκος άλλαξε σε Παναγιώτη). 

 

γ. Ορφανές Καταχωρήσεις Τμημάτων/Συνδιδασκαλιών: Στην οθόνη αυτή εμφανίζονται 

αριστερά ονόματα τμημάτων που εμφανίζονται στο σύστημα αλλά δεν υπάρχουν στο νέο 

Ωρολόγιο. Αυτό συμβαίνει στην περίπτωση που ο προγραμματιστής άλλαξε το όνομα σε 

κάποιο τμήμα ή συνδιδασκαλία. Υπάρχει το ενδεχόμενο να εμφανιστούν αριστερά τμήματα 

ή συνδιδασκαλίες που δεν υπάρχουν οπότε είναι ασφαλές να αγνοήσετε αυτές τις 

καταχωρήσεις.  

 

δ. Προβλήματα στο Ωρολόγιο: Στην οθόνη αυτή εμφανίζονται περίοδοι για τις οποίες το 

Απουσιολόγιο δεν κατάφερε να αναγνωρίσει τον διδάσκοντα καθηγητή και χρειάζονται 

διόρθωση. Το πρόβλημα εμφανίζεται κυρίως με τη χρήση του aSc TimeTable. 
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8. Εμφανίζεται μήνυμα επιβεβαίωσης της καταχώρησης των πληροφοριών και ενημέρωση για 

επανεκκίνηση της εφαρμογής. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

Στην περίπτωση που χρησιμοποιείτε το aSc TimeTable για την δημιουργία του Ωρολογίου του Σχολείου, θα 

πρέπει μετά την καταχώρηση των δεδομένων να προσθέσετε τους μαθητές στις συνδιδασκαλίες/ομάδες στις 

οποίες ανήκουν. 

Στην περίπτωση που χρησιμοποιείτε το Ωρολόγιο, η προσθήκη σε συνδιδασκαλίες/ομάδες συνήθως γίνεται 

αυτόματα. Το κριτήριο για το αν θα γίνει αυτόματα ή όχι είναι να έχουν περαστεί οι μαθητές στο Ωρολόγιο. 

Αυτό είναι συνηθισμένο στα Λύκεια και ασυνήθιστο στα γυμνάσια. 

Προσωπικά στοιχεία μαθητών 
Στο Απουσιολόγιο μπορείτε (αν θέλετε) να καταχωρήσετε τα προσωπικά στοιχεία των μαθητών του σχολείου. 

Στα προσωπικά στοιχεία περιλαμβάνονται τα στοιχεία εγγραφής του μαθητή που είναι μεταξύ άλλων τα 

τηλέφωνα και ονόματα γονέων. Τα στοιχεία αυτά δεν είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του βασικού 

μέρους του προγράμματος αλλά χρειάζονται στην περίπτωση που θέλετε να χρησιμοποιήσετε: 

α. Την λειτουργία αποστολής SMS. 

β. Την λειτουργία έκδοσης αδειών εισόδου εξόδου. 

γ. Την λειτουργία εγγραφής των μαθητών. 

Οι πιο πάνω, είναι λειτουργίες που συνήθως δεν χρειάζονται από την πρώτη μέρα λειτουργίας του σχολείου 

και για αυτό το λόγο δεν είναι απαραίτητο να εισαχθούν στο σύστημα από την αρχή της λειτουργίας του. 

Μπορείτε να καταχωρήσετε αυτές τις πληροφορίες σε μεταγενέστερο στάδιο, όταν θα είστε έτοιμοι. 

Ανάγνωση στοιχείων μαθητών από αρχείο 
Τα αρχεία που θα χρειαστείτε είναι δύο. Το πρώτο με όνομα MySchool.xlsx είναι το αρχείο που θα περιέχει 

τα στοιχεία των μαθητών του δικού σας σχολείου. Το δεύτερο αρχείο με όνομα OtherSchool.xlsx θα περιέχει 

τα στοιχεία των μαθητών (από τα γυμνάσια) που θα εγγραφούν στο σχολείο σας την επόμενη σχολική χρονιά. 

Τα δύο αυτά αρχεία είναι υποχρεωτικό να υπάρχουν και τα δύο ακόμα και αν δεν έχετε σκοπό να 

χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία των εγγραφών. Στην περίπτωση αυτή (μη χρήσης της λειτουργίας των 

εγγραφών) το αρχείο OtherSchool.xlsx δεν θα είναι συμπληρωμένο. 
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Τα στοιχεία για τα δύο αυτά αρχεία θα τα πάρετε από τις γραμματείες των σχολείων ζητώντας να σας δώσουν 

από το Αβάκιο σε μορφή Excel αρχείου τα παρακάτω πεδία: 

MySchool.xlsx: 

Τμήμα, Τάξη, Επώνυμο, Όνομα, Μητρώο, Προσ/λισμός-Κατ/νση, Σχ. Έτος Εγγραφής, Ημ/νία Εγγραφής, 

Επώνυμο Πατέρα, Όνομα Πατέρα, Επάγγελμα Πατέρα, Τόπος Κατ. Πατέρα, Επώνυμο Μητέρας, Όνομα 

Μητέρας, Επάγγελμα Μητέρας, Τόπος Κατ. Μητέρας, Πολύτεκνη Οικ., Επώνυμο Κηδεμόνα, Όνομα Κηδεμόνα, 

Διεύθυνση (1), Πόλη (1), Τ.Κ. (1), Τηλέφωνο (1), Κινητό (1) - Μαθητή, Κινητό (2) - Πατέρα, Κινητό (3) - 

Μητέρας, e-Mail (1) - Μαθητή, e-Mail (2) - Πατέρα, e-Mail (3) - Μητέρας, Φύλο, Ημ/νία Γέννησης, Έτος 

Γέννησης, Τόπος Γέννησης, Εθνικότητα, Υπηκοότητα, Θρήσκευμα, Αρ. Ταυτότητας, Αρ. Διαβατηρίου, 

Εκτοπισμένος από, Απ. εκδρομών 1, Απ. εκδρομών 2, Απ. εκδρομών 3, Σχολείο Εγγραφής, Τηλέφωνο 

Επικοινωνίας. 

OtherSchool.xlsx: 

Επώνυμο, Όνομα, Επώνυμο Πατέρα, Όνομα Πατέρα, Επάγγελμα Πατέρα, Τόπος Κατ. Πατέρα, Επώνυμο 

Μητέρας, Όνομα Μητέρας, Επάγγελμα Μητέρας, Τόπος Κατ. Μητέρας, Πολύτεκνη Οικ., Επώνυμο Κηδεμόνα, 

Όνομα Κηδεμόνα, Διεύθυνση (1), Πόλη (1), Τ.Κ. (1), Τηλέφωνο (1), Κινητό (2) - Πατέρα, Κινητό (3) - Μητέρας, 

Κινητό (1) - Μαθητή, e-Mail (1) - Μαθητή, e-Mail (2) - Πατέρα, e-Mail (3) - Μητέρας, Φύλο, Ημ/νία Γέννησης, 

Έτος Γέννησης, Τόπος Γέννησης, Εθνικότητα, Υπηκοότητα, Θρήσκευμα, Αρ. Ταυτότητας, Αρ. Διαβατηρίου, 

Εκτοπισμένος από, Σχολείο Εγγραφής 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

Και στις δύο περιπτώσεις οι τίτλοι για τις στήλες θα πρέπει να κρατηθούν όπως θα σας δοθούν από τη 

γραμματεία ΕΚΤΟΣ από 7. Τα πρώτα 6 είναι οι τίτλοι για τις στήλες Κινητό (2) - Πατέρα, Κινητό (3) - Μητέρας, 

Κινητό (1) - Μαθητή, e-Mail (1) - Μαθητή, e-Mail (2) - Πατέρα, e-Mail (3) - Μητέρας πρέπει να διορθωθούν 

και να γίνουν αυτοί που δίνονται σε αυτό το κείμενο. 

Το 7ο είναι το πεδίο Τηλέφωνο Επικοινωνίας του αρχείου MySchool το οποίο δεν θα δοθεί από τη 

γραμματεία με αυτό το όνομα. Αυτό είναι ένα πεδίο τύπου Custom για τις γραμματείες και μπορεί να έχει 

οποιοδήποτε όνομα. Επίσης τα περιεχόμενα του πεδίου αυτού δεν είναι τυποποιημένα. Για το λόγο αυτό αν 

θα χρησιμοποιήσετε το πεδίο αυτό θα πρέπει να κάνετε τροποποιήσεις έτσι ώστε να πληροί τις 

προδιαγραφές του Απουσιολογίου. Πιο συγκεκριμένα θα πρέπει να 1) αλλάξετε το όνομα του πεδίο σε αυτό 

που αναφέρεται πιο πάνω, 2) να τροποποιήσετε τα περιεχόμενα του έτσι ώστε να είναι ένας ακέραιος 

αριθμός (1, 2, 3, ή 5). Η τιμή 1 αντιστοιχεί στο τηλέφωνο του μαθητή, 2 στο τηλέφωνο του πατέρα, 3 στης 

μητέρας και 5 στο τηλέφωνο του πατέρα ΚΑΙ της μητέρας. 

Στο αρχείο MySchool.xlsx είναι υποχρεωτικό να υπάρχει συμπληρωμένο μόνο τα πεδία Μητρώο και Σχ. Έτος 

Εγγραφής. Όλα τα υπόλοιπα πεδία είναι προαιρετικά και χρειάζονται ανάλογα με τη χρήση. 

Η σειρά των πεδίων, η απουσία πεδίων που δεν χρειάζεστε και πεδία που δεν έχουν δεδομένα δεν 

δημιουργούν πρόβλημα και δεν χρειάζεται να σας απασχολήσουν. 

Για την καταχώρηση των προσωπικών στοιχείων των μαθητών θα πρέπει να τοποθετήσετε ΚΑΙ τα δύο αρχεία 

στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο (executable) αρχείο του Απουσιολογίου και να: 

3. Επιλέξετε από το μενού SMS την επιλογή Ρυθμίσεις και στη συνέχεια Επεξεργασία Τηλεφώνων.  
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4. Από την οθόνη Επεξεργασία Τηλεφώνων πατήστε στο κουμπί Εισαγωγή από Αρχείο Excel. 

 

5. Στο μήνυμα επιβεβαίωσης πατήστε Yes ή No ανάλογα. 

 

6. Το πρόγραμμα θα αναζητήσει τα αρχεία και θα «διαβάσει» τα δεδομένα. Όταν η διαδικασία 

ολοκληρωθεί θα εμφανιστεί ένα μήνυμα επιβεβαίωσης. 

 

Τροποποίηση στοιχείων μαθητών 
Στην περίπτωση που θέλετε να κάνετε διορθώσεις στα προσωπικά στοιχεία των μαθητών τότε έχετε τρεις 

επιλογές.  

Η πρώτη επιλογή είναι να ακολουθήσετε ξανά τη διαδικασία που αναφέρθηκε προηγουμένως αφού πρώτα 

ενημερώσετε τα αρχεία Excel με τις νέες πληροφορίες.  

Η δεύτερη επιλογή είναι να μεταβείτε στην οθόνη Επεξεργασία Τηλεφώνων ακολουθώντας τη διαδικασία 

του βήματος 1 πιο πάνω και να τροποποιήσετε τον αριθμό τηλεφώνου ή το προεπιλεγμένο τηλέφωνο. 

Η τρίτη επιλογή είναι να τροποποιήσετε τα στοιχεία από την οθόνη των εγγραφών. 

Για να τροποποιήσετε τα στοιχεία των μαθητών χρησιμοποιώντας την οθόνη εγγραφών μπορείτε να: 

1. Επιλέξετε εγγραφές 

2. Ανοίξετε το μαθητή για τον οποίο θέλετε να τροποποιήσετε τα στοιχεία 

3. Κάνετε τις αλλαγές που θέλετε και να αποθηκεύσετε 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

Αν η τροποποίηση αφορά αριθμό τηλεφώνου μαθητή θα πρέπει να δημιουργήσετε ξανά τις ομάδες για να 

εφαρμοστεί στην αποστολή SMS. 
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ΔΕΝ μπορείτε με αυτή τη διαδικασία να προσθέσετε τηλέφωνο καθηγητή. 

Προσθήκη μαθητή - προσθήκη τηλεφώνου καθηγητή 
Στην περίπτωση που θέλετε να προσθέσετε νέο μαθητή ή τηλέφωνο καθηγητή στο Απουσιολόγιο μπορείτε 

να το κάνετε από την οθόνη Επεξεργασία Μαθητών - Καθηγητών. 

1. Επιλέξετε από το μενού Διαχείριση την επιλογή Προβολή Στοιχείων Μαθητών - Καθηγητών.  

 

2. Από την οθόνη Επεξεργασία Μαθητών - Καθηγητών μπορείτε: 

a. Επιλέγοντας Μαθητές, να συμπληρώσετε τα στοιχεία για το νέο μαθητή και να πατήσετε στο 

Προσθήκη. 

b. Επιλέγοντας Καθηγητές, να προσθέσετε/διορθώσετε το τηλέφωνο κάποιου καθηγητή. 

 

Εικόνα 3: Προσθήκη Μαθητή 

 

Εικόνα 4: Επεξεργασία Τηλεφώνου Καθηγητή 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

Η προσθήκη μαθητή, προσθέτει τον μαθητή σε τμήμα. Για να ολοκληρωθεί η προσθήκη θα πρέπει να 

τοποθετήσετε τον μαθητή στις συνδιδασκαλίες/ομάδες στις οποίες ανήκει. 

Προσθήκη Μαθητή στις συνδιδασκαλίες/ομάδες στις οποίες ανήκει 
Ανάλογα με το ποιο πρόγραμμα χρησιμοποιείται για την δημιουργία του Ωρολογίου προγράμματος του 

σχολείου αλλά και τα δεδομένα που ο προγραμματιστής έχει καταχωρήσει στο πρόγραμμα που 

χρησιμοποιεί, πιθανόν να υπάρχει η ανάγκη να προσθέσετε τους μαθητές στις συνδιδασκαλίες/ομάδες στις 

οποίες ανήκουν. 

Η διαδικασία αυτή συνήθως είναι απαραίτητη για τα Γυμνάσια και όχι για τα λύκεια. Ο λόγος είναι γιατί 

συνήθως οι προγραμματιστές των γυμνασίων χρησιμοποιούν το aSc TimeTable για το οποίο δεν 

υποστηρίζεται η αυτόματη καταχώρηση των μαθητών σε συνδιδασκαλίες/ομάδες (ακόμα και αν ο 

προγραμματιστής τους έχει ήδη βάλει στο aSc TimeTable) ή το Ωρολόγιο χωρίς όμως να εισάγουν τους 
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μαθητές στο πρόγραμμα. Στα λύκεια από την άλλη συνήθως χρησιμοποιείται το Ωρολόγιο και οι μαθητές 

είναι ήδη καταχωρημένοι στο σύστημα καθώς και στις συνδιδασκαλίες/ομάδες. 

Στην περίπτωση λοιπόν που χρειάζεται να προσθέσετε ή να αλλάξετε σε κάποιο μαθητή 

συνδιδασκαλία/ομάδα θα πρέπει 

1. Να πατήσετε στο μενού Διαχείριση 

2. Να επιλέξετε Ρυθμίσεις Διαχειριστή και τέλος Επεξεργασία Συνδιδασκαλιών Μαθητών. 

 

 

 

Περιγραφή οθόνης «Επεξεργασία Συνδιδασκαλιών Μαθητών» 
Η οθόνη που  εμφανίζεται χωρίζεται σε πέντε μέρη. 

 

α. Συνδιδασκαλίες/ομάδες έτσι όπως έχουν διαβαστεί από το Απουσιολόγιο.  

i. Τα ονόματα των συνδιδασκαλιών/ομάδων στην περίπτωση του aSc TimeTable θα είναι 

διαφορετικά από αυτά που χρησιμοποίησε ο προγραμματιστής αλλά αναγνωρίσιμα. 

ii. Στην περίπτωση του Ωρολογίου οι Συνδιδασκαλίες/Ομάδες είναι οι ίδιες με αυτές που 

ονόμασε ο προγραμματιστής. 

β. Οι μαθητές της επιλεγμένης Συνδιδασκαλίας/Ομάδας. 

i. Στην περιοχή αυτή εμφανίζονται τα ονόματα της επιλεγμένης (στην περιοχή α) 

Συνδιδασκαλίας/Ομάδας καθώς επίσης ΚΑΙ τα ονόματα των μαθητών που έχετε προσθέσει 

στην ομάδα αλλά δεν έχετε ακόμα αποθηκεύσει.  

ii. Το χρώμα της περιοχής αυτής (μετά την αποθήκευση) είναι λευκό για τα κανονικά τμήματα 

και Μωβ για τα τμήματα Στήριξης, Αλφαβητισμού, Αλλόγλωσσων και Μονάδας. 

γ. Οι μαθητές του τμήματος που έχετε επιλέξει στην περιοχή δ. 

i. Εμφανίζονται μόνο οι μαθητές που ΔΕΝ είναι ήδη μέλη της Συνδιδασκαλίας/ομάδας. 

ii. Εμφανίζονται με λευκό χρώμα οι μαθητές που μπορούν να προστεθούν στην 

Συνδιδασκαλία/Ομάδα (άρα δεν έχουν άλλο μάθημα την/τις περίοδο/ους που έχει μάθημα 

η επιλεγμένη (α) Συνδιδασκαλία/Ομάδα) και με κόκκινο χρώμα οι μαθητές που δεν μπορούν 

να προστεθούν. 
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iii. Στην περίπτωση που επιλέξετε Στήριξη, Αλφαβητισμό, Αλλόγλωσσοι ή Μονάδα, μπορείτε να 

προσθέσετε οποιοδήποτε μαθητή ακόμα και αν εμφανίζεται με κόκκινο χρώμα. 

δ. Τα τμήματα του Σχολείου έτσι όπως διαβάστηκαν από το Απουσιολόγιο. 

ε. Διάφορες επιλογές 

i. Τι είδους Συνδιδασκαλία/Ομάδα δημιουργείτε. 

ii. Διαγραφή αλλαγών που έχετε κάνει στη συγκεκριμένη Συνδιδασκαλία/Ομάδα ή όλες τις 

αλλαγές. 

iii. Αποθήκευση αλλαγών. 

Χρήση οθόνης «Επεξεργασία Συνδιδασκαλιών Μαθητών» 

Προσθήκη μαθητών στην Συνδιδασκαλία/Ομάδα 

1. Επιλέγετε στην περιοχή α το όνομα της Συνδιδασκαλίας/Ομάδας που θέλετε να επεξεργαστείτε 

i. Στην περιοχή β θα εμφανιστούν οι μαθητές που ανήκουν ήδη στην επιλεγμένη 

Συνδιδασκαλία/Ομάδα.  

ii. Θα πρέπει, διαβάζοντας το όνομα της Συνδιδασκαλίας/Ομάδας, να ξέρετε ποιοι μαθητές θα 

έπρεπε να ανήκουν σε αυτή την Συνδιδασκαλία/ομάδα. Αν π.χ. το όνομα της 

Συνδιδασκαλίας/Ομάδας είναι Α2_Ομάδα_Α, θα πρέπει να ξέρετε ότι σε αυτήν ανήκουν οι 

πρώτοι μισοί μαθητές του τμήματος Α2. Αυτό εννοείται ότι δεν ισχύει σε όλα τα σχολεία. 

Μπορεί σε κάποιο σχολείο στο  Α2_Ομάδα_Α να ανήκουν επιλεκτικά οι μισοί μαθητές του 

Α2 και όχι οι πρώτοι μισοί. 

2. Επιλέγετε, από την περιοχή δ, με τη σειρά τα τμήματα στα οποία ανήκουν οι μαθητές που θέλετε να 

προσθέσετε στην Συνδιδασκαλία/Ομάδα.  

i. Για την Συνδιδασκαλία/Ομάδα Α2_Ομάδα_Α θα πρέπει να επιλέξετε το τμήμα Α2. Αν 

εμπλέκονται περισσότερα από ένα τμήματα π.χ. Α1,Α2_Αγόρια,Αγόρια θα πρέπει πρώτα να 

επιλέξετε το Α1 να προσθέσετε τα Αγόρια και στη συνέχεια το Α2 και να προσθέσετε πάλι τα 

αγόρια. 

3. Επιλέγετε στην περιοχή ε τον τύπο της Συνδιδασκαλίας/ομάδας που δημιουργείτε. 

4. Προσθέτετε τους μαθητές στην Συνδιδασκαλία/Ομάδα. 

i. Για να προσθέσετε ένα μαθητή μπορείτε να πατήσετε διπλό κλικ πάνω στον μαθητή ή να 

πατήσετε στο . 

ii. Στην περίπτωση που θέλετε να προσθέσετε όλους τους μαθητές που εμφανίζονται με λευκό 

χρώμα (όσοι εμφανίζονται με κόκκινο χρώμα ΔΕΝ θα προστεθούν) μπορείτε να πατήσετε στο 

. 

5. Πατάτε στο κουμπί Αποθήκευση. 

i. Μπορείτε να δημιουργήσετε περισσότερες από μία Συνδιδασκαλία/Ομάδα και στο τέλος να 

πατήσετε Αποθήκευση για όλες. 

ii. Εμφανίζεται μήνυμα που ενημερώνει για τυχών λάθη ή παραλείψεις στη δημιουργία των 

Συνδιδασκαλιών/Ομάδων. Αν δεν επιλυθούν όλα τα προβλήματα ΔΕΝ θα εμφανίζονται όλοι 

οι μαθητές στις Συνδιδασκαλίες/ομάδες έτσι το Απουσιολόγιο ΔΕΝ θα μπορεί να λειτουργεί 

σωστά. 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

Η εμπειρία έχει δείξει ότι γίνεται συχνά το ίδιο λάθος. Όσοι προσπαθούν να δημιουργήσουν τις 

Συνδιδασκαλίες/Ομάδες Στήριξης, Αλφαβητισμού, Αλλόγλωσσων ή Μονάδας ΠΡΙΝ τελειώσουν με τα 

Κανονικά τμήματα ξεχνούν πατημένη την αντίστοιχη επιλογή (π.χ. Στήριξη) έτσι τοποθετούν ΟΛΟΥΣ τους 

μαθητές από αυτό το σημείο και μετά σε Συνδιδασκαλία/Ομάδα στήριξης. 
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Προτείνεται να τελειώσετε με ΟΛΑ τα κανονικά τμήματα και στη συνέχεια να προχωρήσετε με τα υπόλοιπα. 

Αφαίρεση μαθητών από Συνδιδασκαλία/Ομάδα 

1. Επιλέγετε στην περιοχή α το όνομα της Συνδιδασκαλίας/Ομάδας που θέλετε να επεξεργαστείτε 

i. Στην περιοχή β θα εμφανιστούν οι μαθητές που ανήκουν ήδη στην επιλεγμένη 

Συνδιδασκαλία/Ομάδα.  

2. Αφαιρείτε τους μαθητές στην Συνδιδασκαλία/Ομάδα. 

i. Για να αφαιρέσετε ένα μαθητή μπορείτε να πατήσετε διπλό κλικ πάνω στον μαθητή ή να 

πατήσετε στο . 

ii. Στην περίπτωση που θέλετε να αφαιρέσετε όλους τους μαθητές που εμφανίζονται μπορείτε 

να πατήσετε στο . 

3. Πατάτε στο κουμπί Αποθήκευση. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Η διαδικασία δημιουργίας των Συνδιδασκαλιών/Ομάδων για ένα γυμνάσιο των 500 μαθητών με 

ιδιαιτερότητας όσον αφορά τμήματα Στήριξης, Αλλόγλωσσων, Αλφαβητισμού και Μονάδας υπολογίζεται να 

διαρκέσει περίπου 1 ώρα και 30 λεπτά. 

Η διαδικασία αυτή εκτελείται μία ΜΟΝΟ φορά στην αρχή της σχολικής χρονιά και δεν χρειάζεται να γίνει 

ξανά (ούτε στην περίπτωση που εισάγετε ξανά δεδομένα) εκτός και αν υπάρχουν μετακινήσεις μαθητών ή 

λάθη. 

Κατά τη διαδικασία αυτή είναι απαραίτητη η συνεργασία (ή παρουσία) του προγραμματιστή ο οποίος μπορεί 

να δώσει εξηγήσεις για το ποιοι μαθητές ανήκουν σε ποια Συνδιδασκαλία/Ομάδα. 

SMS 
Χρησιμοποιώντας το απουσιολόγιο μπορείτε να στείλετε SMS σε μαθητές, γονείς και καθηγητές. Για τη 

δυνατότητα αυτή χρειάζεται να συνδέσετε ένα λογαριασμό (με κάποια εταιρεία που υποστηρίζεται από το 

Απουσιολόγιο) που ήδη έχετε για αποστολή SMS. Τα SMS αποστέλλονται χρησιμοποιώντας αυτό το 

λογαριασμό με τις χρεώσεις όπως αυτές επιβάλλονται από το λογαριασμό αυτό. Επίσης θα πρέπει να 

καταχωρήσετε τα τηλέφωνα των μαθητών (γονέων/κηδεμόνων) και καθηγητών στο σύστημα 

Καταχώρηση στοιχείων 
Τα στοιχεία των μαθητών καταχωρούνται στο σύστημα με τη διαδικασία που περιεγράφηκε σε προηγούμενη 

παράγραφο (Καταχώρηση δεδομένων στο Απουσιολόγιο→ Προσωπικά στοιχεία μαθητών) ενώ τα τηλέφωνα 

των καθηγητών καταχωρούνται από τους ίδιους τους καθηγητές στην οθόνη δημιουργίας κωδικού ή από το 

διαχειριστή. 

Για να καταχωρήσετε ως διαχειριστής τα τηλέφωνα των καθηγητών θα πρέπει να: 

1. Επιλέξετε από το μενού Διαχείριση την επιλογή Προβολή Στοιχείων Μαθητών – Καθηγητών. 
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2. Από την οθόνη Επεξεργασία Μαθητών – Καθηγητών επιλέξτε Καθηγητές. 

 

3. Κάνετε τις αλλαγές που θέλετε. Οι αλλαγές αποθηκεύονται αυτόματα. 

Ρυθμίσεις παροχέα 
Το Απουσιολόγιο υποστηρίζει την αποστολή SMS από διάφορους παρόχους της υπηρεσίας αυτής. Εσείς θα 

πρέπει να αποφασίσετε με ποιο πάροχο θέλετε να συνεργαστείτε και να δημιουργήσετε λογαριασμό 

ακολουθώντας τη διαδικασία που επιβάλλει η κάθε εταιρεία. Στη συνέχεια χρησιμοποιώντας τα στοιχεία 

αυτά θα συνδέσετε το Απουσιολόγιο με το λογαριασμό αυτό. 

Για τη σύνδεση θα πρέπει να: 

1. Επιλέξετε από το μενού SMS την επιλογή Ρυθμίσεις και τέλος Ρυθμίσεις Παροχέων SMS 

 

2. Από την οθόνη Ρυθμίσεις SMS επιλέξτε Προσθήκη Παροχέα SMS. 

3. Επιλέξτε τον παροχέα από τη λίστα και ανάλογα θα εμφανιστούν τα στοιχεία που πρέπει να δώσετε 

στο Απουσιολόγιο για την σύνδεση. 

4. Τέλος Αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις. 

Επεξεργασία Ομάδων 
Για να μπορέσετε να στέλνετε SMS θα πρέπει να δημιουργήσετε Ομάδες.  

1. Επιλέξτε από το μενού SMS την επιλογή Ρυθμίσεις και τέλος Επεξεργασία Ομάδων.  
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2. Χρησιμοποιώντας την οθόνη Επεξεργασία Ομάδων μπορείτε να δημιουργήσετε όποιες ομάδες 

θέλετε εσείς και να προσθέσετε σε αυτές μαθητές. Εναλλακτικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την 

αυτόματη δημιουργία. 

3. Αποθηκεύσετε τις αλλαγές. 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 

Για να μετακινήσετε μια καταχώρηση από ένα κλάδο σε ένα άλλο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη 

λειτουργία drag and drop. 

Για να αντιγράψετε μια καταχώρηση από ένα κλάδο σε ένα άλλο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία 

Ctrl + drag and drop. 

Στον κλάδο Μόνιμοι Παραλήπτες μπορείτε να προσθέσετε π.χ. το διευθυντή του σχολείου έτσι ώστε να 

παίρνει όλα τα μηνύματα που στέλνονται από το σχολείο. 

Ένας καθηγητής ή μαθητής μπορεί να βρίσκεται σε περισσότερες από μία ομάδες. 

Αποστολή SMS 
Για να στείλετε SMS θα πρέπει να: 

1. Επιλέξτε από το μενού SMS την επιλογή Αποστολή SMS.  

2. Από την οθόνη Αποστολή SMS μπορείτε να κάνετε τις επιλογές σας, να πληκτρολογήσετε το μήνυμα 

και να επιλέξετε αποστολή. 

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 

Μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο Προεπιλεγμένο τηλέφωνο, στο τηλέφωνο του Μαθητή του Πατέρα ή της 

Μητέρας. 

Το Προεπιλεγμένο τηλέφωνο ορίζεται για τον κάθε μαθητή ξεχωριστά επιλέγοντας SMS, Ρυθμίσεις, 

Επεξεργασία Τηλεφώνων. Εκεί μπορείτε να ορίσετε το προεπιλεγμένο τηλέφωνο πληκτρολογώντας τον 
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αριθμό 1 για το τηλέφωνο του Μαθητή, 2 του Πατέρα, 3 της Μητέρας και 5 αν θέλετε να λαμβάνουν SMS και 

οι δύο γονείς. 

Μπορείτε να στείλετε SMS σε τηλέφωνα που δεν είναι καταχωρημένα στο σύστημα πληκτρολογώντας τα στο 

κατάλληλο σημείο και χωρίζοντας τα με το χαρακτήρα «;» 


