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Έθδνζε 2.89.33 – 19/11/2014 

Νέα ιεηηνπξγηθόηεηα - Βειηηώζεηο 

 

Η έθδνζε 2.89.33, πεξηιακβάλεη : 

 

 

 Βειηηώζεηο 

 Εμαγωγή αξρείνπ XML γηα ηελ ππνβνιή ηωλ εληύπωλ Ε5, Ε8, Ε9 

 Αξρείν πιεξωκώλ Web Banking γηα Εζληθή Τξάπεδα  

 Νέα επηινγή “Φπζηθό Πξόζωπν” ζηα ζηνηρεία Εηαηξίαο 

 Βεβαίωζε Επηδόκαηνο Τέθλωλ 

 Ελεκέξωζε Εθαξκνγήο κε ηηο πξόζθαηεο αιιαγέο ζηηο ειεθηξνληθέο ππνβνιέο ηνπ 

ζπζηήκαηνο “Εξγάλε” 
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Βειηηώζεηο 

Εμαγωγή αξρείνπ XML γηα ηελ ππνβνιή ηωλ εληύπωλ Ε5, Ε8, Ε9      

Σηε λέα έθδνζε ηεο εθαξκνγήο παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα εμαγωγήο αξρείνπ, ζε κνξθή *.xml, γηα ηελ 

ειεθηξνληθή ππνβνιή ηωλ “αλαγγειηώλ απνρωξήζεωλ” (Δ5), ηεο “θαηάζηαζεο ππεξωξηώλ” (Δ8), ηεο 

“ζύκβαζεο εξγαζίαο κεξηθήο απαζρόιεζεο” (Δ9) ζην site ηνπ ΥΔΚΑ .  

Σε θάζε κηα από ηηο πξναλαθεξόκελεο θαηαζηάζεηο ελζωκαηώζεθε ην γλωζηό ζε εζάο πιήθηξν γηα ηελ 

εμαγωγή ηνπ αξρείνπ κνξθήο *.xml, ην νπνίν απνζεθεύεηαη ηνπηθά ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ ππνβάιινληνο, 

όπωο επίζεο θαη ην πιήθηξν γηα ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ηνπ αξρείνπ .     

Σπλεπώο, ε ελεξγνπνίεζε  πιήθηξνπ , ζην άλω (αξηζηεξό) ηκήκα ηεο νζόλεο, έρεη ωο απνηέιεζκα ηελ 

εμαγωγή ηνπ αξρείνπ xml ην νπνίν ζα ππνβιεζεί ειεθηξνληθά, αλ ελεξγνπνηήζεηε ην πιήθηξν “Ηιεθηξνληθή 

Υπνβνιή Αξρείνπ XML” .  

Σηε ζπλέρεηα παξαζέηνπκε παξάδεηγκα ζρεηηθό κε ην ζέκα ηεο εμαγωγήο αξρείνπ xml : 

 

Αλαγγειία Οηθεηοζειούς Αποτώρεσες (Ηιεθτροληθή Υποβοιή Αρτείοσ XML) 
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Δηδηθόηεξα γηα ηε ζύκβαζε εξγαζίαο κεξηθήο απαζρόιεζεο ζηε ζειίδα “Εξγαζηαθή Σρέζε” ηεο θαξηέιαο 

ηωλ εξγαδνκέλωλ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ νζόλε (Σηνηρεία Επηζεώξεζεο Εξγαζίαο) πνπ πξνθύπηεη από ηελ 

ελεξγνπνίεζε ηνπ ζπλδέζκνπ “Σηνηρεία ΣΕΠΕ” ελζωκαηώζεθε ην πεδίν “Αηηία Μεξηθήο Απαζρόιεζεο” κε 

δηαζέζηκεο κηα ζεηξά επηινγέο πνπ δίλνληαη από ην ζρεηηθό θνξέα .      

 

 

Αητία Μερηθής Απαστόιεσες (αλ συίσταταη) στα Στοητεία ΣΕΠΕ Εργαδοκέλοσ  

Δπηζηξνθή 
  

 

Αξρείν πιεξωκώλ Web Banking γηα ηελ Εζληθή Τξάπεδα  

Σηελ νζόλε “Έθδνζε Αξρείωλ Τξαπεδώλ Εζληθή Τξάπεδα ηεο Ειιάδνο” (από ην κελνύ Αξρεία πξνο 

Τξάπεδεο  Έθδνζε αξρείωλ ηξαπεδώλ  Δζληθή Τξάπεδα ηεο Διιάδνο), ελζωκαηώζεθε έλα λέν πεδίν κε 

ηίηιν “Αξρείν Web Banking” ε επηινγή ηνπ νπνίνπ ζα επηθέξεη ηελ εμαγωγή ηνπ αξρείνπ πιεξωκώλ 

ζύκθωλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο Δζληθήο Τξάπεδαο   . 
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Αρτείο πιερωκώλ Εζληθής Τράπεδας 

Θα πξέπεη λα ζεκεηωζεί όηη ην πιήζνο ηωλ εξγαδνκέλωλ ζα θαζνξίζεη θαη ηνλ αξηζκό ηωλ αξρείωλ πνπ ζα 

δεκηνπξγεζνύλ .  

Αλ ην πιήζνο ηωλ εξγαδνκέλωλ μεπεξλά ηνπο 50, έζηω γηα παξάδεηγκα 75, ζα δεκηνπξγεζεί έλα αξρείν γηα 

ηνπο πξώηνπο 50 εξγαδόκελνπο θαη έλα δεύηεξν γηα ηνπο ππόινηπνπο 25 . Τα αξρεία πνπ ζα εμαρζνύλ θέξνπλ 

ωο όλνκα ην δειωκέλν ζην ζρεηηθό πεδίν (όλνκα αξρείνπ).  

Σύκθωλα κε ην παξάδεηγκά καο, θάζε αξρείν ζα εμαρζεί κε ην όλνκα  : 

1) Εζληθή_30102014_1,  όπνπ “Δζληθή_30102014” ην όλνκα πνπ έρεηε δειώζεη ζην πεδίν “όλνκα 

αξρείνπ” ηεο θόξκαο “Έθδνζε Αξρείωλ Τξαπεδώλ Δζληθή Τξάπεδα ηεο Διιάδνο”, όπνπ “1” έλαο αύμωλ 

αξηζκόο πνπ ππνδεηθλύεη όηη πξόθεηηαη γηα ην 1ν αξρείν ππνβνιήο (κε πεξηερόκελν ζε απηό ηνπο 50 

εξγαδόκελνπο) . Τν επίζεκα ηνπ αύμνληνο αξρείνπ (π.ρ. _1) δεκηνπξγείηαη απηόκαηα .    

2) Εζληθή_30102014_2 (αθξηβώο ε ίδηα ινγηθή κε ηα πξναλαθεξόκελα κε ηε κόλε δηαθνξά όηη ν 

αξηζκόο “2” δειώλεη όηη πξόθεηηαη γηα ην δεύηεξν, ελ ζεηξά, αξρείν κε ηνπο 25 εξγαδόκελνπο) . 

  

Δπηζηξνθή 
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Νέα επηινγή “Φπζηθό πξόζωπν” ζηα Σηνηρεία Εηαηξίαο   

Σηα Σηνηρεία Εηαηξίαο ηνπ Δξγαδόκελνπ ελζωκαηώζεθε λέα επηινγή κε ηίηιν “Φπζηθό πξόζωπν”. Αλ 

επηιεγεί ηόηε ζην αξρείν ηεο “ΑΠΓ” ζα εμάγεηαη ην “Ολνκαηεπώλπκν” θαζώο θαη ην “Όλνκα Παηέξα” ηνπ 

λόκηκνπ εθπξόζωπνπ . 

 

Νέα επηιογή “Φσσηθό Πρόσωπο” στα Στοητεία Εταηρίας  

Δπηζηξνθή 

 

Βεβαίωζε επηδόκαηνο ηέθλωλ 

Η Βεβαίωζε επηδόκαηνο ηέθλωλ εθηππώλεηαη πιένλ γηα όινπο ηνπο εξγαδόκελνπο αλεμαξηήηωο ηεο ύπαξμεο ή 

“όρη” επηδόκαηνο ηέθλωλ ζηε Σύκβαζε, ζύκθωλα πάληα κε ηα θξηηήξηα επηινγήο ηωλ εξγαδνκέλωλ ζηα 

ζηνηρεία ηεο εθηύπωζεο  .  

Δπηζηξνθή 
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Ελεκέξωζε Εθαξκνγήο κε ηηο πξόζθαηεο αιιαγέο ζηηο ειεθηξνληθέο 

ππνβνιέο ηνπ ζπζηήκαηνο Εξγάλε 

Πξνζαξκόζηεθαλ νη δηαδηθαζίεο ειεθηξνληθώλ ππνβνιώλ ζηηο λέεο απαηηήζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο “Δξγάλε” ηνπ 

Υπνπξγείνπ Δξγαζίαο  .  

Δπηζηξνθή 
 

 

 


