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Γενικά 

   
  Όπως ήδη γνωρίζετε από 1/1/2002 η επίσηµη νοµισµατική µονάδα και για την Ελλάδα είναι το 

ΕΥΡΩ, µε αµετάκλητη ισοτιµία ως προς την ∆ΡΧ: 1 ΕΥΡΩ=340,75 ∆ΡΧ.  
 
Όλες οι συναλλαγές από 1/1/2002 θα γίνονται σε ΕΥΡΩ και θα καταχωρούνται λογιστικώς 
υποχρεωτικά σε ΕΥΡΩ, παρόλο που για ένα διάστηµα µέχρι τέλους Φεβρουαρίου θα κυκλοφορούν 
σαν νοµίσµατα και οι ∆ΡΧ. 
 
Η ANTINOOS αντιµετώπισε το πρόβληµα της καθιέρωσης του ΕΥΡΩ µε τον ακόλουθο τρόπο:  
 
Για λόγους συµβατότητας µε παλαιότερα δεδοµένα καθώς και για λόγους σύγκρισης δεδοµένων 
µεταξύ ετών που έχουν χρησιµοποιηθεί διαφορετικά νοµίσµατα όλα τα χρηµατικά πεδία είναι 
διπλά δηλ. τα υπάρχονται πεδία σε ∆ΡΧ εξακολουθούν να υφίστανται και έχουν προστεθεί επιπλέον 
πεδία σε ΕΥΡΩ. Έτσι µπορούν να γίνουν χρηµατοοικονοµικές συγκρίσεις µεταξύ ετών και σε 
∆ΡΧ και σε ΕΥΡΩ. 
 
Για την πλήρη προσαρµογή του ΑΒΑΚΙΟ στις νέες συνθήκες πρέπει να προβείτε στα 
παρακάτω βήµατα: 
 

   
Ενέργειες προσαρµογής 

   
1. 

 
Εγκαταστήστε την νέα Έκδοση του ΑΒΑΚΙΟ 9.0. 
 

2. 
 

Καλέστε και εκτελέστε το βοηθητικό πρόγραµµα ΑΒΑΚΙΟ-Αναβάθµιση Φακέλων.  
 
Αναβαθµίστε τα δεδοµένα όλων των Σχολικών Ετών που έχετε, ώστε να προσαρµοστούν στις νέες 
απαιτήσεις (δηµιουργία νέων πεδίων κλπ).  
 

 
 
Επιλέξτε αναβάθµιση στην Έκδοση 9.0 και <Μετατροπή>. 
  
Βγείτε από το Βοήθηµα ΑΒΑΚΙΟ Αναβάθµιση Φακέλων. 
 

3. 
 

Καλέστε το πρόγραµµα ΑΒΑΚΙΟ.  
 

Κάντε κλικ στο πλήκτρο-εικονίδιο  των Παραµέτρων. Αφού εµφανιστεί το παράθυρο των 
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Παραµέτρων επιλέξτε το νέο καρτελάκι <Οικονοµικά> που περιλαµβάνει στοιχεία που αφορούν τα 
χρηµατοοικονοµικά δεδοµένα του προγράµµατός σας. 
 

 
 
Τροποποιήστε µόνο την επιλογή ‘Μετάβαση στο ΕΥΡΩ’ και από 1/1/2002 κάντε την 1/1/2003. 
 
Κάντε κλικ στο πλήκτρο [ΟΚ] για να αποδεχτείτε την επιλογή σας. 
  

4. 
 Κάντε κλικ στο πλήκτρο-εικονίδιο  Φάκελοι. 

Ανοίξτε το τελευταίο Σχολικό σας Έτος 2001-2002. 
  

5. 
 Κάντε κλικ στο πλήκτρο-εικονίδιο  Έντυπα στο κεντρικό παράθυρο του προγράµµατος.  

 
Αν έχετε την Έκδοση των ∆ηµοσίων Σχολείων παρακάµψτε τα επόµενα βήµατα  
και πηγαίνετε κατ΄ ευθείαν στο βήµα 9. 
 
Αν έχετε την Έκδοση των Ιδιωτικών Σχολείων ή Φροντιστηρίων  
πηγαίνετε στο επόµενο βήµα 6. 
 

6. 
 

Ανοίξτε το Έντυπο των <Τάξεων> και επιλέξτε το καρτελάκι Οικονοµικά. 
 

 
 

7. 
 Κάντε κλικ στο πλήκτρο-εικονίδιο  Ισοσκελισµός ΕΥΡΩ-∆ΡΧ. 
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Αφού βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγµένα: ‘Ισοσκελισµός Συνολικός’ και ‘Μετάβαση στο ΕΥΡΩ από 
1/1/2003’ κάντε κλικ στο πλήκτρο [ΟΚ]. 
 
Η επεξεργασία που θα ακολουθήσει κάνει τα εξής: 
 
Για κάθε εγγραφή πριν την Ηµεροµηνία Μετάβασης στο ΕΥΡΩ υπολογίζει τα ΕΥΡΩ από το 
πεδίο των ∆ΡΧ. 
 
Για κάθε εγγραφή µετά την Ηµεροµηνία Μετάβασης στο ΕΥΡΩ υπολογίζει τις ∆ΡΧ από το 
πεδίο των ΕΥΡΩ. 
 
Στην συγκεκριµένη περίπτωση επειδή η Ηµεροµηνία Μετάβασης στο ΕΥΡΩ που έχουµε επιλέξει είναι 
η 1/1/2003 όλες οι εγγραφές σας που θεωρητικά είναι σε ∆ΡΧ θα µετατραπούν σε ΕΥΡΩ και θα 
εµφανιστουν στο αντίστοιχο πεδίο. Γιαυτό και έχουµε επιλέξει προσωρινά ως Ηµεροµηνία 
Μετάβασης στο ΕΥΡΩ την 1/1/2003  ώστε να είναι µετά από κάθε Ηµ/νία που υπάρχει στις εγγραφές 
σας και θεωρώντας οτι όλες οι εγρραφές σας έχουν γίνει σε ∆ΡΧ. 
 
Αφού τελειώσει η επεξεργασία ισοσκελισµού εµφανίζεται µήνυµα 
«Ο Ισοσκελισµός ΕΥΡΩ και ∆ΡΧ ολοκληρώθηκε». 
  
Κλείστε το παράθυρο των Τάξεων. 
 

8. 
 

Ανοίξτε το Έντυπο των <Μαθητών> και επιλέξτε το καρτελάκι ∆ιακανονισµός. 
 

 
 

 Επαναλάβετε το βήµα 7. 
 
Κλείστε το παράθυρο των Μαθητών. 
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9. 

 
Ανοίξτε το Έντυπο του <Ταµείου> και επιλέξτε το καρτελάκι Εγγραφές. 
 

 
 

 Επαναλάβετε το βήµα 7. 
 
Κλείστε το παράθυρο του Ταµείου. 
 

10. 
 

Ανοίξτε το Έντυπο <Μισθολογικά> και επιλέξτε το καρτελάκι Μισθολογικές Περίοδοι. 
 

 
 
Συµπληρώστε για κάθε Σχέση Εργασίας και κάθε Μισθολογική Περίοδο την παραγµατική 
Ηµεροµηνία στην οποία αντιστοιχεί η Μισθολογική Περίοδος. 
 
Για το ΣΥΝΟΛΟ συµπληρώστε την τελευταία Ηµ/νία του Έτους. 
 
Κλείστε το παράθυρο των Μισθολογικών. 
 
Ανοίξτε το Έντυπο <Καθηγητές> και επιλέξτε το καρτελάκι Μισθολογικά. 
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 Επαναλάβετε το βήµα 7. 
 
Κλείστε το παράθυρο των Καθηγητών. 
 

11. 
 Κάντε κλικ στο πλήκτρο-εικονίδιο  Φάκελοι. 

Ανοίξτε διαδοχικά κάθε Σχολικό σας Έτος. 
 
Επαναλάβετε τα βήµατα 5 έως 10 για κάθε Σχολικό σας Έτος. 
  

12. 
 Κάντε κλικ στο πλήκτρο-εικονίδιο  των Παραµέτρων. Αφού εµφανιστεί το παράθυρο των 

Παραµέτρων επιλέξτε το νέο καρτελάκι <Οικονοµικά> που περιλαµβάνει στοιχεία που αφορούν τα 
χρηµατοοικονοµικά δεδοµένα του προγράµµατός σας. 
 
Τροποποιήστε ξανά µόνο την επιλογή ‘Μετάβαση στο ΕΥΡΩ’ και από 1/1/2003 κάντε την 1/1/2002 
οριστικά και αµετάκλητα. 
 
Κάντε κλικ στο πλήκτρο [ΟΚ] για να αποδεχτείτε την επιλογή σας. 
 
Το ΑΒΑΚΙΟ απο δώ και πέρα θα συµπεριφέρεται όπως πρέπει µε αυτόµατες µετατροπές των 
∆ΡΧ σε ΕΥΡΩ ή αντίστροφα. 
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Τροποποιήσεις στο Περιβάλλον Εργασίας 
1.  Το παράθυρο των Παραµέτρων και το νέο καρτελάκι <Οικονοµικά> περιλαµβάνει στοιχεία που 

αφορούν τα χρηµατοοικονοµικά δεδοµένα του προγράµµατός σας. 
 

 
 
Αυτά είναι ο τρόπος µε τον οποίο θα έµφανίζονται στις Φόρµες και θα τυπώνονται στις Εκθέσεις τα 
χρηµατικά πεδία ΕΥΡΩ και ∆ΡΧ. (βλ. Παράρτηµα: Μορφή Αριθµών) 
 
Σε ποιό νόµισµα θα γίνονται οι εκτυπώσεις των Εκθέσεων. Επιλογή [ΕΥΡΩ, ∆ΡΧ]. 
 
Ποιά χρηµατικά πεδία θα εµφανίζονται στις Φόρµες. Επιλογή [ΕΥΡΩ, ∆ΡΧ, Όλα]. 
 
Αν θα γίνεται Αυτόµατη Μετατροπή των ∆ΡΧ σε ΕΥΡΩ και αντίστροφα κατά την εισαγωγή ή 
τροποποίηση ενός χρηµατικού Πεδίου. Αν επιλέξετε ΟΧΙ µπορείτε να κάνετε τις µετατροπές µαζικά 
µε την λειτουργία του παραθύρου Ισοσκελισµός ΕΥΡΩ και ∆ΡΧ. (βλ. 3) 
 
Τέλος η επιλογή ‘Μετάβαση στο ΕΥΡΩ’ πρέπει να περιέχει την Ηµ/νία 1/1/2002 εκτός από την 
προσωρινή µεταβολή της για την προσαρµογή των δεδοµένων στο ΕΥΡΩ (βήµα 3). 
 

2.  Το παράθυρο τροποποίησης ‘Εγγραφής Λογαριασµού’ ή ‘Πληρωµής ∆ιδάκτρων’ 
περιλαµβάνει διπλά πεδία για το ΠΟΣΟΝ σε ∆ΡΧ και σε ΕΥΡΩ. 
 

 
 
Αν η Ηµεροµηνία συναλλαγής είναι πριν την Ηµεροµηνία Μετάβασης στο ΕΥΡΩ, εισάγουµε 
∆ΡΧ και υπολογίζουµε τα ΕΥΡΩ µε κλικ στο . 
 
Αν η Ηµεροµηνία συναλλαγής είναι µετά την Ηµεροµηνία Μετάβασης στο ΕΥΡΩ, εισάγουµε 
ΕΥΡΩ και υπολογίζουµε τις ∆ΡΧ µε κλικ στο . 
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3.  Το παράθυρο του Ισοσκελισµού ΕΥΡΩ και ∆ΡΧ µε το οποίο µπορείτε µαζικά να υπολογίζετε από 
τις ∆ΡΧ τα ισοδύναµα ΕΥΡΩ και από τα ΕΥΡΩ τις ισοδύναµες ∆ΡΧ. 
 

 
 
Με την επιλογή Ισοσκελισµός Συνολικός ελέγχονται όλες τις οικονοµικές εγγραφές ανεξάρτητα από 
Ηµερολογιακό ∆ιάστηµα και  
 
Για κάθε εγγραφή πριν την Ηµεροµηνία Μετάβασης στο ΕΥΡΩ υπολογίζει τα ΕΥΡΩ από το 
πεδίο των ∆ΡΧ. 
 
Για κάθε εγγραφή µετά την Ηµεροµηνία Μετάβασης στο ΕΥΡΩ υπολογίζει τις ∆ΡΧ από το 
πεδίο των ΕΥΡΩ. 
 
Ενώ µε την επιλογή Ισοσκελισµός Μερικός από: έως: ελέγχονται µόνο οι οικονοµικές εγγραφές που 
βρίσκονται µεσα στο καθορισµένο από τον χρήστη Ηµερολογιακό ∆ιάστηµα. 
 
Τέλος η επιλογή ‘Μετάβαση στο ΕΥΡΩ από:’ πρέπει να περιέχει την Ηµ/νία 1/1/2002 εκτός από 
την προσωρινή µεταβολή της για την προσαρµογή των δεδοµένων στο ΕΥΡΩ (βήµα 7). 
 

   
ΚΑΛΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ! 
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  Παράρτηµα: Μορφή Αριθµών 

 
Η εµφάνιση των Αριθµών καθορίζεται σύµφωνα µε τους παρακάτω συµβολικούς χαρακτήρες. 
 

0 Σύµβολο Ψηφίου. Εάν ο αριθµός εµφανίζει ψηφίο στην αντίστοιχη θέση του συµβόλου ‘0’ 
τότε το ψηφίο αυτό εµφανίζεται, αλλιώς εµφανίζεται στη θέση αυτή το ‘0’. 

# Σύµβολο Ψηφίου. Εάν ο αριθµός εµφανίζει ψηφίο στην αντίστοιχη θέση του συµβόλου ‘#’ 
τότε το ψηφίο αυτό εµφανίζεται, αλλιώς στη θέση αυτή δεν εµφανίζεται τίποτα. 

. Σύµβολο Υποδιαστολής. Ο πρώτος χαρακτήρας ‘.’ καθορίζει την θέση της υποδιαστολής, 
κάθε επόµενος χαρακτήρας αγνοείται. Ο πραγµατικός χαρακτήρας που χρησιµοποιείται 
για την υποδιαστολή είναι αυτός που έχει οριστεί στο Σύστηµα των Windows.  

, Σύµβολο διαχωριστή Χιλιάδας. Αν η ορισθείσα µορφή περιέχει έναν ή περισσότερους του 
ενός χαρακτήρες ‘,’ το αποτέλεσµα θα περιέχει διαχωριστές χιλιάδας για κάθε οµάδα 
τριών ψηφίων προς τα αριστερά της υποδιαστολής. Το πλήθος και η θέση του χαρακτήρα 
‘,’ δεν επιδρούν στη εµφάνιση του αποτελέσµατος απλώς υποδεικνύουν ότι πρέπει να 
χρησιµοποιηθούν διαχωριστές χιλιάδας. Ο πραγµατικός χαρακτήρας που χρησιµοποιείται 
για τον διαχωριστή χιλιάδας είναι αυτός που έχει οριστεί στο Σύστηµα των Windows. 

Ε+ Εκθετική µορφή.  Εάν κάποιος από τους συνδυασµούς συµβόλων ‘E+’, ‘E-‘, ‘e+’, ‘e-‘ 
χρησιµοποιηθεί στον ορισµό της µορφής, τότε ο αριθµός εµφανίζεται σε εκθετική µορφή 
µε βάση το 10. Εάν τα παραπάνω σύµβολα ακολουθούν µηδενικά ‘0’, τότε το πλήθος 
τους καθορίζει το ελάχιστο πλήθος των ψηφίων στον εκθέτη. Τα σύµβολα ‘E+’, ‘e+’ 
υποδεικνύουν την εµφάνιση πάντα του προσήµου του εκθέτη. Τα σύµβολα ‘E-’, ‘e-’ 
υποδεικνύουν την εµφάνιση µόνο του αρνητικού ‘-‘ προσήµου στον εκθέτη.  

‘xx’/”xx” Οι χαρακτήρες που περικλείονται σε µονά ή διπλά εισαγωγικά εµφανίζονται ως έχουν. 

; ∆ιαχωριστής των τµηµάτων ορισµού για θετικούς, αρνητικούς και µηδενικούς αριθµούς. 
 
Η θέση του αριστερότερου και του δεξιότερου από την υποδιαστολή ‘0’ καθορίζουν το εύρος των 
ψηφίων που θα εµφανίζονται πάντα στο αποτέλεσµα. 
 
Ο αριθµός πάντα στρογγυλεύεται σε δεκαδική µορφή σύµφωνα µε το πλήθος των συµβόλων των 
ψηφίων (‘0’ ή ‘#’) δεξιότερα από την υποδιαστολή. Αν στη µορφή δεν περιέχεται το σύµβολο της 
υποδιαστολής ‘.’ τότε ο αριθµός στρογγυλεύεται στον πλησιέστερο ακέραιο. 
 
Αν η µορφή περιέχει αριστερότερα από την υποδιαστολή λιγότερα σύµβολα ψηφίων (‘0’ ή ‘#’) από οτι 
ο πραγµατικός αριθµός που θα µορφοποιηθεί, τότε εµφανίζονται και τα παραπάνω ψηφία ως έχουν. 
 
Για να δηλωθούν διαφορετικές µορφές για τη µορφοποίηση θετικών, αρνητικών ή µηδενικών 
αριθµών, επιτρέπεται στη µορφή να δηλωθούν µέχρι τρία τµήµατα διαχωριζόµενα µε το σύµβολο ‘;’. 
 
• Αν υπάρχει ένα τµήµα τότε η µορφή ισχύει για όλους τους αριθµούς. 
• Αν υπάρχουν δύο τµήµατα, το πρώτο τµήµα µορφοποιεί τους θετικούς και µηδενικούς αριθµούς 

και το δεύτερο τους αρνητικούς. 
• Αν υπάρχουν τρία τµήµατα, το πρώτο τµήµα µορφοποιεί τους θετικούς, το δεύτερο τους 

αρνητικούς και το τρίτο τους µηδενικούς αριθµούς. 
 
Αν η µορφή δεν περιέχει τίποτα, τότε ο αριθµός µορφοποιείται σύµφωνα µε τη γενική µορφή 
πραγµατικών αριθµών του συστήµατος µε 15 σηµαντικά ψηφία και κινητή υποδιαστολή.  
 
Παράδειγµα: 
 
#,#.00 : εµφανίζει τον αριθµό 1455863.2 ώς ‘1.455.863,20’ αν στο σύστηµα των Windows έχει 
καθοριστεί ο ελληνικός τρόπος γραφής, µε υποδιαστολή το κόµµα ‘,’ και διαχωριστή χιλιάδας την 
τελεία ‘.’. 
 
#,#’ ∆ρχ.’ : εµφανίζει τον αριθµό 1455863.2 ώς ‘1.455.863 ∆ρχ.’ χωρίς χρήση δεκαδικών ψηφίων και 
η αριθµητική τιµή ακολουθείται από τους χαρακτήρες ‘ ∆ρχ.’ ώς σύµβολο νοµισµατικής µονάδας. 
 

 


