
 

 

 

 

Eπαναπρόσληψη με κοινή καρτέλα 

εργαζομένου  

 

 

 

 



 

Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της 

Διαδικασίας Επαναπρόσληψης σε κοινή καρτέλα εργαζομένου. 

Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να 

ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής. 

 

 



 

Ολοκληρωμένη αντιμετώπιση της ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΕ ΚΟΙΝΗ 

ΚΑΡΤΕΛΑ εργαζομένου με ταυτόχρονη διατήρηση της ιστορικότητας για κάθε 

ξεχωριστό  διάστημα απασχόλησης και αυτόματη ενοποίηση των προηγούμενων 

ξεχωριστών καρτελών ανά εργαζόμενο. Επιπλέον δυνατότητα κοινής προβολής όλων 

των μισθοδοτικών περιόδων για κάθε  ξεχωριστό διάστημα απασχόλησης 

εργαζομένου. 

 

Αναλυτικότερα, 

Σε περίπτωση που ένας εργαζόμενος έχει αποχωρήσει και εμφανίζεται η ανάγκη 

επαναπρόσληψης του τότε αυτή αντιμετωπίζεται μέσω κοινής καρτέλας. Ακόμη και αν 

για την πρόσληψη του έχει γίνει άνοιγμα νέας καρτέλας τότε αυτόματα από την 

εφαρμογή γίνεται συγχώνευση των διαφορετικών καρτελών σε μία με αυτόματη 

ταξινόμηση των προσλήψεων με βάση την ημερομηνία πρόσληψης. 

 

ΒΗΜΑ 1ο Καταχώρηση Νέας Πρόσληψης 

Στο tab Στοιχεία Απασχόλησης της καρτέλας του εργαζομένου και συγκεκριμένα στο 

γκρουπ «Βασικά Στοιχεία» επιλέγουμε το button   

 

 

Στη συνέχεια εμφανίζεται το κάτωθι μήνυμα σε περίπτωση που επιθυμούμε να γίνει 

ενημέρωση της νέας καρτέλας με την προϋπηρεσία από την προηγούμενη 

 

 



 

 

Σε περίπτωση που επιλέξουμε «ΝΑΙ» τότε θα πρέπει να ορίσουμε ποιο πεδίο 

προϋπηρεσίας θέλουμε να ενημερωθεί. 

 

 

Όπως παρατηρούμε επίσης στο γκρουπ «Καρτέλες Εργαζομένου» υπάρχει ενημέρωση 

(live) τόσο για την τρέχουσα υπηρεσία όσο και για τον τρέχων αριθμό ασφαλιστικών 

στης συγκεκριμένης καρτέλας. 

Στη συνέχεια και αφού καθορίσουμε τα απαραίτητα στοιχεία για την πρόσληψη (π.χ. 

ημερομηνία) και αποθηκεύσουμε, η τελευταία καρτέλα (με βάση την ημερομηνία 

πρόσληψης) που έχουμε δημιουργήσει θεωρείται και ενεργή καρτέλα  και 

είναι αυτή που θα εμφανίζεται από εδώ και στο εξής και στην κεντρική οθόνη 

διαχείρισης εργαζομένων. 

 

 

 

Όπως παρατηρούμε στην οθόνη διαχείρισης εργαζομένων και ΜΟΝΟ για αυτούς 

στους οποίους υπάρχει επαναπρόσληψη, εμφανίζεται στην αρχή της φόρμας το button 

 το οποίο αν επιλεγεί μας εμφανίζει κατά σειρά με βάση την ημερομηνία πρόσληψης 

τις προηγούμενες καρτέλες. 



 

 

 

 

BHMA 2o Μεταβολή Στοιχείων Νέας Καρτέλας – Εμφάνιση Περιόδων 

Διευκρινίζεται ότι γίνεται πλήρης διατήρηση ιστορικότητας ανά καρτέλα με ξεχωριστό 

διάστημα απασχόλησης. Δηλαδή υπάρχει αυτονομία δεδομένων (π.χ. σταθερά 

στοιχεία, στοιχεία απασχόλησης, εργασιακά, μισθοδοτικά, ασφαλιστικά) ανά καρτέλα. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να μεταβούμε από καρτέλα σε καρτέλα απαιτείται η επιλογή της 

συγκεκριμένης καρτέλας στο grid (είτε με το mouse επιλέγοντας την εγγραφή που 

επιθυμούμε, είτε με scroll bar) 

 

  

Επίσης παρέχεται η δυνατότητα στον χρήστη να κάνει προβολή όλων των 

μισθοδοτικών περιόδων από κάθε καρτέλα επιλέγοντας το button  

στο γκρουπ Μισθοδοτικές Περίοδοι. Με την επιλογή του συγκεκριμένου button 

εμφανίζονται όλες οι περίοδοι ανά καρτέλα (με βάση τον α/α καρτέλας). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ΒΗΜΑ 3Ο : ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 

Σημειώνεται ότι δεν υπάρχει καμία διαφοροποίηση ως προς την εμφάνιση των 

εργαζομένων στις εκτυπώσεις. 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

Σε περίπτωση που παρουσιαστεί ανάγκη παράλληλης διαχείρισης ενός εργαζομένου σε 

πάνω από μία καρτέλες (π.χ. απασχόληση εργαζομένου σε πάνω από ένα 

υποκατάστημα) και με δεδομένο ότι η ημερομηνία πρόσληψης είναι ΚΟΙΝΗ τότε η 

διαδικασία αυτή αντιμετωπίζεται με τον τρόπο που προαναφέραμε στην περίπτωση της 

επαναπρόσληψης ωστόσο για την συγκεκριμένη ανάγκη έχουν ενσωματωθεί στην 

εφαρμογή έλεγχοι για τον ορθό υπολογισμό των μισθοδοτικών περιόδων αλλά και την 

ορθή εμφάνιση των απαραίτητων εκτυπώσεων. Αναλυτικότερα. 

 

Κατά τον υπολογισμό Κανονικής Μισθοδοτικής Περιόδου και σε περίπτωση που ο 

εργαζόμενος είναι έμμισθος και στον ίδιο μήνα γίνει υπέρβαση των 25 ασφ. 

ημερομισθίων τότε εμφανίζεται προειδοποιητικό μήνυμα σε μία από τις δύο καρτέλες 

που αναφέρει: 

 



 

 

 

Κατά τον υπολογισμό των Δώρων / Επιδομάτων γίνεται έλεγχος για το δικαιούμενο 

όριο ημερών (πχ. Στο Δώρο Πάσχα το ανώτατο όριο ημερών υπολογισμού είναι οι 120 

ημέρες) και εμφανίζεται προειδοποιητικό μήνυμα σε περίπτωση υπέρβασης 

 

 

 

Κατά τον υπολογισμό των Αποζημιώσεων Απόλυσης & Συνταξιοδότησης) γίνεται 

υπολογισμός μόνο σε μία από όλες τις καρτέλες και σε περίπτωση προσπάθειας 

υπολογισμού σε νέα καρτέλα εμφανίζεται απαγορευτικό μήνυμα 

 

 

 

Κατά τον υπολογισμό Αποζημίωσης Αδείας θα πρέπει να αναφέρουμε ότι 

λαμβάνονται υπ’ όψιν οι χορηγηθείσες άδειες από όλες τις καρτέλες και έτσι 

αφαιρούνται από το σύνολο των δικαιούμενων ημερών αποζημίωσης. Το σύνολο των 



 

δικαιούμενων ημερών αποζημίωσης αφορά όλες τις καρτέλες και είναι άμεσα 

εξαρτημένο από το ημερολογιακό έτος που ανήκει ο εργαζόμενος. Δηλαδή: 

α) αν 1ο ή 2ο ημερολογιακό έτος τότε οι ημέρες αποζημίωσης αδείας προκύπτουν από 

το άθροισμα των ημερών από όλες τις καρτέλες 

β) αν 3ο ή >3ου ημερολογιακό έτος τότε οι ημέρες αποζημίωσης αδείας είναι ούτως ή 

άλλως κοινές σε κάθε καρτέλα κι έτσι λαμβάνεται υπ’ όψιν η καρτέλα στην οποία 

βρισκόμαστε τη δεδομένη στιγμή 

Θα πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι γίνεται υπολογισμός μόνο σε μία από όλες τις 

καρτέλες και σε περίπτωση προσπάθειας υπολογισμού σε νέα καρτέλα εμφανίζεται 

απαγορευτικό μήνυμα 

 

 

 

Όσον αφορά τον έλεγχο του Ανωτάτου Ορίου Εισφορών (Ανώτατο Πλαφόν) ο 

μηχανισμός ελέγχου αφορά μόνο τους Νέους Ασφαλισμένους (<01/01/93) όπου γίνεται 

έλεγχος σε όλες τις καρτέλες και υπολογισμός εισφορών μέχρι το ανώτατο όριο 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν τους υπολογισμούς από κάθε καρτέλα. Για τους Παλαιούς 

Ασφαλισμένους (>=01/01/93) δεν τίθεται θέμα ελέγχου καθώς το πλαφόν είναι 

ημερήσιο κι έτσι αυτομάτως υπολογίζεται για κάθε ασφαλιστική ημέρα της κάθε 

καρτέλας. 

Τέλος θα πρέπει να αναφερθεί ότι η εκτύπωση «Υπόλοιπο Αδειών» εμφανίζει 

σωρευτικά το υπόλοιπο αδειών και τις ληφθείσες άδειες του εργαζομένου από όλες τις 

καρτέλες. 

 


