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Έκδοση 5.12.2.0 – 10/10/2014 

Νέα λειτουργικότητα - Βελτιώσεις 

 
 
Η έκδοση 5.12.2.0, περιλαμβάνει : 

 

 Νέα λειτουργικότητα 

 ΣΕΠΕ - Δήλωση εργοδότη για λήξη  σύμβασης ορισμένου χρόνου ή έργου (Ε7) – xml 
αρχείο 

 ΣΕΠΕ - Δημιουργία αρχείου Πραγματοποιηθέντων υπερωριών (E8) 

 ΣΕΠΕ - Δημιουργία αρχείου αναγγελιών μερικής ή/και εκ περιτροπής απασχόλησης 
(Ε9). 

 Βελτιώσεις 

 Αρχείο μισθοδοσίας τράπεζας Alpha Bank 

 Αρχείο μισθοδοσίας τράπεζας Citibank 
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Νέα λειτουργικότητα 

Βασικό Κύκλωμα 

Εργαζόμενοι 

ΣΕΠΕ 

Δημιουργία αρχείου αναγγελιών οικειοθελών αποχωρήσεων (E5) 

Δημιουργήθηκε νέα διαδικασία δημιουργίας xml αρχείου, προκειμένου να είναι δυνατή η μαζική υποβολή των 

αναγγελιών οικειοθελών αποχωρήσεων.  
 

 

ΥΠΟΔΕΙΞΗ – ΣΥΜΒΟΥΛΗ 

Η εκτέλεση αυτής της διαδικασίας σε κάποιο σταθμό εργασίας απαιτεί εγκατάσταση του 
πακέτου WebAutoSubmmisions. Για την εγκατάστασή του συμβουλευτείτε τον οδηγό 
εγκατάστασης του HCM (InstallationGuideHCM.rtf) που θα βρείτε στο πακέτο 
εγκατάστασης του συστήματος. 

 

Κλήση 

Καλέστε τη λίστα των εργαζομένων 
Επιλέξτε τους εργαζόμενους που επιθυμείτε να συμπεριλάβετε στο αρχείο 

Επιλέξτε Ενέργειες | ΣΕΠΕ – Δημιουργία αρχείου | Οικιοθελούς αποχώρησης (Ε5)… 
Στην συνέχεια επιλέξτε την περιοχή που θέλετε να αποθηκευτεί το αρχείο στην μορφή xml.  
Εμφανίζεται διάλογος για να επιλέξετε εάν επιθυμείτε τον έλεγχο του αρχείου, προκειμένου να εντοπιστούν 
τυχόν ελλιπή στοιχεία.  

Υποβολή 

Το αρχείο θα πρέπει να το υποβάλλετε στο σύστημα «Εργάνη» ( https://eservices.yeka.gr ). Η υποβολή δεν  

γίνεται μέσα από το HCM. 

Δημιουργία αρχείου Πραγματοποιηθέντων υπερωριών (E8) 

Δημιουργήθηκε νέα διαδικασία δημιουργίας xml αρχείου, προκειμένου να είναι δυνατή η μαζική υποβολή 
πραγματοποιηθέντων υπερωριών.  
 

 

ΥΠΟΔΕΙΞΗ – ΣΥΜΒΟΥΛΗ 

Η εκτέλεση αυτής της διαδικασίας σε κάποιο σταθμό εργασίας απαιτεί εγκατάσταση του 
πακέτου WebAutoSubmmisions. Για την εγκατάστασή του συμβουλευτείτε τον οδηγό 
εγκατάστασης του HCM (InstallationGuideHCM.rtf) που θα βρείτε στο πακέτο 
εγκατάστασης του συστήματος. 

 

Κλήση 

Επιλέξτε Βασικό | ΣΕΠΕ | Δημιουργία αρχείου | Πραγματοποιηθέντων υπερωριών (Ε8)… 
Εμφανίζεται διάλογος για να επιλέξετε τον μήνα και το έτος στο οποίο πραγματοποιήθηκαν οι υπερωρίες και το 
παράρτημα της επιχείρησης για το οποίο θέλετε να δημιουργηθεί το αρχείο. Στην συνέχεια επιλέξτε την περιοχή 
που θέλετε να αποθηκευτεί το αρχείο στην μορφή xml. Η διαδικασία θα συμπεριλάβει στο αρχείο όλους τους 
εργαζόμενους που έχουν πραγματοποιήσει υπερωρίες στον μήνα και στο έτος που δηλώσατε. 
Εμφανίζεται διάλογος για να επιλέξετε εάν επιθυμείτε τον έλεγχο του αρχείου, προκειμένου να εντοπιστούν 

τυχόν ελλιπή στοιχεία. 

Υποβολή 

https://eservices.yeka.gr/
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Το αρχείο θα πρέπει να το υποβάλλετε στο σύστημα «Εργάνη» ( https://eservices.yeka.gr ). Η υποβολή δεν  

γίνεται μέσα από το HCM.   

Δημιουργία αρχείου αναγγελιών μερικής ή/και εκ περιτροπής απασχόλησης (Ε9). 

Δημιουργήθηκε νέα διαδικασία δημιουργίας xml αρχείου, προκειμένου να είναι δυνατή η μαζική υποβολή των 
αναγγελιών μερικής ή/και εκ περιτροπής απασχόλησης.  

 

 

ΥΠΟΔΕΙΞΗ – ΣΥΜΒΟΥΛΗ 

Η εκτέλεση αυτής της διαδικασίας σε κάποιο σταθμό εργασίας απαιτεί εγκατάσταση του 
πακέτου WebAutoSubmmisions. Για την εγκατάστασή του συμβουλευτείτε τον οδηγό 
εγκατάστασης του HCM (InstallationGuideHCM.rtf) που θα βρείτε στο πακέτο 
εγκατάστασης του συστήματος. 

 

Κλήση 

Καλέστε τη λίστα των εργαζομένων 
Επιλέξτε τους εργαζόμενους που επιθυμείτε να συμπεριλάβετε στο αρχείο 
Επιλέξτε Ενέργειες | ΣΕΠΕ – Δημιουργία αρχείου | Μερικής ή/και εκ περιτροπής απασχόλησης (Ε9)... 

Αρχικά εμφανίζεται διάλογος για να επιλέξετε το παράρτημα της επιχείρησης για το οποίο θα δημιουργήσετε το 
αρχείο. Στην συνέχεια επιλέξτε την περιοχή που θέλετε να αποθηκευτεί το αρχείο στην μορφή xml.  
Εμφανίζεται διάλογος για να επιλέξετε εάν επιθυμείτε τον έλεγχο του αρχείου, προκειμένου να εντοπιστούν 
τυχόν ελλιπή στοιχεία.  

Υποβολή 

Το αρχείο θα πρέπει να το υποβάλλετε στο σύστημα «Εργάνη» ( https://eservices.yeka.gr ). Η υποβολή δεν  

γίνεται μέσα από το HCM. 
 

Βελτιώσεις 

Βασικό Κύκλωμα 

Εργαζόμενοι 

ΣΕΠΕ 
Προσαρμόστηκαν οι διαδικασίες ηλεκτρονικών υποβολών των αναγγελιών και των πραγματοποιηθέντων 

υπερωριών στις νέες απαιτήσεις του συστήματος «Εργάνη»( https://eservices.yeka.gr ). Επιπλέον 
δημιουργήθηκαν και νέες διαδικασίες δημιουργίας αρχείων μορφής xml ώστε να γίνονται ομαδικές υποβολές 
αναγγελιών και πραγματοποιηθέντων υπερωριών. 

Menu 

Τροποποιήθηκε το menu του συστήματος. Οι επιλογές τροποποιήθηκαν ως εξής : 
 

Προηγούμενη Νέα 

 Βασικό | ΣΕΠΕ | Δημιουργία αρχείου | Πραγματοποιηθέντων υπερωριών (Ε8)… 

Βασικό | ΣΕΠΕ | Αυτόματη υποβολή Ε4… Βασικό | ΣΕΠΕ | Ηλεκτρονική υποβολή | Κατάστασης προσωπικού (Ε4)… 

Βασικό | ΣΕΠΕ | Αυτόματη υποβολή Ε8… Βασικό | ΣΕΠΕ | Ηλεκτρονική υποβολή | Πραγματοποιηθέντων υπερωριών (Ε8)… 

 
Επίσης τροποποιήθηκε το menu των ενεργειών τις λίστας των εργαζομένων. Οι επιλογές τροποποιήθηκαν ως 
εξής : 
 

Προηγούμενη Νέα 

Ενέργειες | Αναλυτική Περιοδική Δήλωση… Ενέργειες | ΙΚΑ - Αναλυτική Περιοδική Δήλωση... 

Ενέργειες | ΣΕΠΕ | Παραγωγή xml Ε3 για 
ομαδική υποβολή… 

Ενέργειες | ΣΕΠΕ – Δημιουργία αρχείου | Πρόσληψης (Ε3)… 

https://eservices.yeka.gr/
https://eservices.yeka.gr/
https://eservices.yeka.gr/
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 Ενέργειες | ΣΕΠΕ – Δημιουργία αρχείου | Οικιοθελούς αποχώρησης (Ε5)… 

Ενέργειες | ΣΕΠΕ | Παραγωγή xml Ε7 για 
ομαδική υποβολή… 

Ενέργειες | ΣΕΠΕ – Δημιουργία αρχείου | Λύση σύμβασης ορ.χρόνου ή έργου (Ε7)... 

 Ενέργειες | ΣΕΠΕ – Δημιουργία αρχείου | Μερικής ή/και εκ περιτροπής 
απασχόλησης (Ε9)... 

Ενέργειες | ΣΕΠΕ | Αυτόματη Υποβολή Ε3… Ενέργειες | ΣΕΠΕ – Ηλεκτρονική υποβολή | Πρόσληψης (Ε3)… 

Ενέργειες | ΣΕΠΕ | Αυτόματη Υποβολή Ε5… Ενέργειες | ΣΕΠΕ – Ηλεκτρονική υποβολή | Οικιοθελούς αποχώρησης (Ε5)… 

Ενέργειες | ΣΕΠΕ | Αυτόματη Υποβολή Ε6 
(χωρίς προειδοποίηση)… 

Ενέργειες | ΣΕΠΕ – Ηλεκτρονική υποβολή | Καταγγελίας σύμβασης (χωρίς 
προειδοποίηση) (Ε6)... 

Ενέργειες | ΣΕΠΕ | Αυτόματη Υποβολή Ε7… Ενέργειες | ΣΕΠΕ – Ηλεκτρονική υποβολή | Λύση σύμβασης ορ.χρόνου ή έργου 
(Ε7)... 

Ενέργειες | ΣΕΠΕ | Αυτόματη Υποβολή Ε9… Ενέργειες | ΣΕΠΕ – Ηλεκτρονική υποβολή | Μερικής ή/και εκ περιτροπής 
απασχόλησης (Ε9)... 

 

Δημιουργία αρχείου αναγγελιών πρόσληψης (E3) 

Τροποποιήθηκε το σχήμα του αρχείου που χρησιμοποιείται για την μαζική αναγγελία προσλήψεων (Ε3).  
Προστέθηκαν τα επόμενα πεδία ανά εργαζόμενο στο σχήμα προκειμένου να είναι συμβατό με τις απαιτήσεις του 

συστήματος «Εργάνη».  
1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ (0) ΌΧΙ (1) ΝΑΙ 
2. Η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (0) ΌΧΙ (1) ΝΑΙ, 
(f_replaceprograma) 
3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ Α.Φ.Μ, (f_replaceprograma_afm) 

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ AMKA, (f_replaceprograma_amka) 
 Τα πεδία δεν είναι υποχρεωτικά και δεν συμπληρώνονται από την διαδικασία δημιουργίας του αρχείου. 
 
Επίσης τροποποιήθηκε το πεδίο ΏΡΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ το οποίο έπαψε να 
είναι υποχρεωτικό. Το ίδιο συνέβη και στο πεδίο ΏΡΕΣ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΟΣ – ΔΙΑΚΟΠΗΣ. 

Άδειες / Ασθένειες / Απουσίες 

Παραμετροποίηση 
Τροποποιήθηκε το κάτω όριο ηλικίας τέκνου για δικαίωμα άδειας παρακολούθησης σχολικής επίδοσης τέκνου, 

στα 4 χρόνια, δεδομένου ότι το υπουργείο υγείας με τον αριθμ. Φ25/334/3162/2006 έγγραφό του διευκρίνισε 
ότι στην έννοια του νηπιαγωγείου συμπεριλαμβάνεται και το προνήπιο. 

Οικονομικό κύκλωμα 

Μισθοδοσία  

Τράπεζες 

Αρχείο μισθοδοσίας τράπεζας Alpha Bank 

Προστέθηκε νέο κριτήριο: 

 Έτος πληρωμής: Προτεινόμενη τιμή το έτος εκτέλεσης της διαδικασίας. 

Τα δύο τελευταία ψηφία του έτους ενημερώνουν το πεδίο 4.1 - 'Έτος πληρωμής της επικεφαλίδας  του αρχείου. 

Αρχείο μισθοδοσίας τράπεζας Citibank 

Τροποποιήθηκε το αρχείο μισθοδοσίας βάσει των προδιαγραφών της Τράπεζας, όπου από 01/09/2014 ορίζουν 
χρήση διεθνούς αριθμού τραπεζικού λογαριασμού. 
 


