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Έκδοση 5.12.2.1 – 31/10/2014 

Νέα λειτουργικότητα - Βελτιώσεις 

 
 
Η έκδοση 5.12.2.1, περιλαμβάνει : 

 

 Νέα λειτουργικότητα 

 ΕΤEA - TEAΥΝΤΠ - Αρχείο Εισφορών 

 Βελτιώσεις 

 ΣΕΠΕ 

 ΕΤEA - TEAΥEK - Αρχείο Εισφορών 

 Κατάσταση προς την Τράπεζα 
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Νέα λειτουργικότητα 

Οικονομικό κύκλωμα 

Μισθοδοσία  

ΕΤEA - TEAΥΝΤΠ - Αρχείο Εισφορών 
Δημιουργήθηκε διαδικασία για τη δημιουργία του αρχείου εισφορών του ΤΕΑΥΝΤΠ. 

Προϋποθέσεις 

Για να συμπεριληφθούν οι εργαζόμενοι στο αρχείο θα πρέπει να έχουν συμπληρωθεί, η ημερομηνία εγγραφής 
και ο αριθμός μητρώου τους στο ταμείο. 

Λειτουργία  

Επιλέξτε Οικονομικό | ΕΤΕΑ | ΤΕΑΥΝΤΠ - Αρχείο Εισφορών. 

 

 

Στοιχεία Εργοδότη 

 Α.Μ.E. ΤΕΑΥΝΤΠ: Συμπληρώστε τον αριθμό μητρώου ΤΕΑΥΝΤΠ της εταιρείας. Το πεδίο είναι υποχρεωτικό γιατί 
χρησιμοποιείται στην ονομασία του αρχείου. 

 Κωδικός Οφειλέτη: Εάν είστε εργοδότης ιδιωτικού τομέα συμπληρώνετε την τιμή μηδέν. Διαφορετικά συμπληρώνετε 
τον κωδικό που σας έχει αποδοθεί από το ταμείο. 

 

Κριτήρια Υπολογισμών 
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Από ημερομηνία, Έως ημερομηνία: Επιλέξτε ημερομηνιακό διάστημα.  

Εναλλακτικά 

Έτος , Περίοδος, Τύπος υπολογισμού: Επιλέξετε έτος, περίοδο και τύπο υπολογισμό  

 

Στοιχεία Αρχείου 

 Ημερομηνία αποστολής: Επιλέξτε την ημερομηνία αποστολής του αρχείου. 

 Περιοχή αποθήκευσης: Προτείνεται ο κατάλογος Custom\docs του καταλόγου όπου είναι εγκατεστημένη η 
εφαρμογή. Εάν επιθυμείτε διαφορετικό κατάλογο, επιλέξτε αντίστοιχα. 

 

Πατήστε «Επόμενο». 

 

 

Εμφανίζονται τα αποτελέσματα της διαδικασίας. 
Πατήστε «Εξαγωγή στο Excel», εάν επιθυμείτε την αποθήκευση των στοιχείων σε excel. 

Πατήστε «Επόμενο» για να ολοκληρωθεί η διαδικασία. 
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Πατήστε «Τέλος» για να κλείσει ο οδηγός. 

Παραμετροποίηση 

Για την εισαγωγή της παραμετροποίησης από τη βιβλιοθήκη εκτυπώσεων, βλέπε Μέρος IV – Ενότητα 5 – 
Κεφάλαιο 2 § Εισαγωγή Παραμετροποίησης Εκτύπωσης  Βιβλιοθήκη: HRRptLib, Κωδικός εκτύπωσης: 33. 

 

Βελτιώσεις 

Βασικό Κύκλωμα 

Εργαζόμενοι 

ΣΕΠΕ 
Προσαρμόστηκαν οι διαδικασίες ηλεκτρονικών υποβολών των αναγγελιών και των αρχείων στις αλλαγές που 

έγιναν στο σύστημα «Εργάνη» (https://eservices.yeka.gr/) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 

και Πρόνοιας στις 30/10/2014. Οι αλλαγές αφορούν μόνο το menu της ιστοσελίδας και όχι τις πληροφορίες που 
πρέπει να καταχωρηθούν ή το σχήμα των αρχείων xml που μπορείτε να φορτώσετε. 
 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

Απαιτείται η επανεγκατάσταση του πακέτου WebAutoSubmmisions σε κάθε σταθμό 
εργασίας που εκτελεί τις ηλεκτρονικών υποβολών αναγγελιών και αρχείων στο σύστημα 
«Εργάνη». Για την εγκατάστασή του συμβουλευτείτε τον οδηγό εγκατάστασης του HCM 
(InstallationGuideHCM.rtf) που θα βρείτε στο πακέτο εγκατάστασης του συστήματος. 

 

https://eservices.yeka.gr/
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ΕΤEA - TEAΥEK - Αρχείο Εισφορών 

Τροποποιήθηκε η ομαδοποίηση των εγγραφών ως εξής : 

 Οι ομαδοποίηση των εγγραφών ανά εργαζόμενο γίνεται με βάση το ΑΦΜ. 

 Οι εγγραφές ομαδοποιούνται ανά είδος μισθοδοσίας με βάση τον κανόνα στοιχείων. 

 

Εκτυπώσεις 

Κατάσταση προς την Τράπεζα 

Ο αριθμός λογαριασμού που αποτυπώνεται στην ομώνυμη στήλη είναι η τιμή του πεδίου Διοικητικά Στοιχεία | 
Στοιχεία Πληρωμής | Τραπεζικός Λογαριασμός ΙΒΑΝ. 
 


