
SingularLogic Human Capital Management Rel. 6.0.0.0               Νέα λειτουργικότητα - Βελτιώσεις  

 

06/04/2015 

 

 

 

1 

 

  
 

 

Έκδοση 6.0.0.0 – 06/04/2015 

Νέα λειτουργικότητα - Βελτιώσεις 

 
Η έκδοση 6.0.0.0, περιλαμβάνει : 

 Νέα λειτουργικότητα_Βελτιώσεις 

 Ωμέγα 

 Αναβάθμιση Έκδοσης Ω 

 Αναφορές Κύβων (Pivot Tables) 

 Οικονομικό κύκλωμα 

 Αρχείο Βεβαιώσεων Αποδοχών Μισθών & Συντάξεων 

 Τροποποίηση Μισθοδοτικού Γεγονότος 

 Πρότυπη Παραμετροποίηση 

 Παραμετρικές Μισθοδοτικές Εκτυπώσεις 

 Μισθοδοτική Κατάσταση  

 Κατάσταση Εισφορών Ταμείου Νομικών (Πάγια Αντιμισθία) 

 Βελτιώσεις 

 Βασικό 

 Έντυπα ΣΕΠΕ & Αυτόματες Υποβολές 

 Ιστορικά Πεδία ΤΑΠΙΤ – ΑΠΔ 

 Αριθμός Λογαριασμού IBAN 

 Σπουδές Εργαζομένων 

 Οικονομικό 

 Μοντέλα Λογιστικής 

 Τύπος Υπολογισμού 

 Μισθοδοτικό Γεγονός 

 Όροι 10115-005 & 10115-011 

 Διαχειριστικό 

 Αξιολόγηση 

 Μεταβολές 
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Νέα λειτουργικότητα 

Ωμέγα 

Έκδοση Πλατφόρμας 

Αναβάθμιση Έκδοσης Ω  
 Κατάργηση υποστήριξης Λειτουργικού Windows 2000. 

Από την έκδοση αυτή ΔΕΝ υποστηρίζονται clients με λειτουργικό windows 2000 
 Ω Client Setup.  

Θα πρέπει υποχρεωτικά πριν την εκτέλεση της εφαρμογή σε κάθε σταθμό εργασίας, να εκτελεστεί το 
Ω client setup όπως περιγράφεται αναλυτικά  στο κείμενο InstallationGuideHCM.rtf στην παράγραφο 

Εγκατάσταση Client Setup.  
Εάν δεν έχει εκτελεστεί, τότε θα σας ζητηθεί υποχρεωτικά κατά την εκτέλεση της εφαρμογής σε κάθε 
σταθμό εργασίας. 

 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ ! 

Σε ορισμένα λειτουργικά σε περίπτωση εκτέλεσης της εφαρμογής πριν την εκτέλεση του client setup, αντί για το 
αναμενόμενο μήνυμα της εκτέλεσης του client setup , ενδέχεται να εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα σφάλματος: 

  
Στην περίπτωση αυτή πατήστε ΟΚ και εκτελέστε το Ω Client Setup από το φάκελο της εφαρμογής. 

 

 Αναβαθμίστηκε η έκδοση της Ω σε v.4.01.87.0001. 
 Ενημερώθηκε το manual της Ω MANUAL_OMG_3.pdf στο φάκελο documentation. 
 Βελτιώθηκε η διαδικασία του client setup ώστε να υποστηρίζει την εγκατάσταση του SingularLogic 

PDF Printer σε λειτουργικά server 2008 R2 x64. 

Μπορείτε να ορίσετε τις ρυθμίσεις του PDF Printer από : 
Start – Programs – BioPDF – PDf Writer – “PDF Writer - bioPDF Επιλογές” 
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Αναφορές Κύβων (Pivot Tables) 
Δημιουργήθηκαν νέες αναφορές κύβων : Διαχείριση || Πληροφόρηση || Αναφορές Κύβων  
Οι νέες αναφορές είναι συμβατές με τις υπάρχουσες (OLAPs) 

Αναλυτική τεκμηρίωση των κύβων περιγράφεται στο Documentation\OmegaPivots.pdf της εφαρμογής. 
Η λειτουργικότητα των παλιών αναφορών (OLAPs) συνεχίζει να ισχύει. 
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Οικονομικό κύκλωμα 

Μισθοδοσία 

Αρχείο Βεβαιώσεων Αποδοχών Μισθών & Συντάξεων 

Νομοθετικό Πλαίσιο 

 
Βάσει του ΦΕΚ 373/ 18-03-2015 , ορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο των βεβαιώσεων αποδοχών μισθών & 
συντάξεων τόσο για την έντυπη μορφή όσο και για την μηχανογραφημένη (αρχείο JL10). 
Ειδικότερα αναφέρονται τα εξής σημαντικά σε σχέση με τις μέχρι πρότινος ισχύουσες προδιαγραφές: 

 

 Ορίζεται νέα γραμμογράφηση του ηλεκτρονικού αρχείου JL10. 
 Ορίζεται νέα μορφή (layout) του εντύπου των βεβαιώσεων. 
 Ορίζονται νέοι κωδικοί αποδοχών και ταυτόχρονα τροποποιούνται όλοι οι υπάρχοντες. 

Ειδικότερα: 
o Ορίζεται κωδικός 1 για τις τακτικές αποδοχές. 
o Ορίζεται κωδικός 4 που αφορά πρακτική άσκηση φοιτητών , ασκούμενους δικηγόρους κ.α 

o Ορίζεται κωδικός 5 των αμοιβών μελών ΔΣ. 
o Ορίζεται κωδικός 15 για την αποτύπωση των παροχών σε είδος του άρθρου 14 του ν.4172/2013. 

 

 

Στον κωδικό αυτό συμπεριλαμβάνονται και οι τεκμαρτές αποδοχές που αφορούσαν τα 
οχήματα και μέχρι τώρα αποτυπώνονταν σε κωδικό 17.  

 

 

o Ορίζεται κωδικός 20 που αφορά τα αναδρομικά προηγούμενων ετών που πληρώθηκαν στο τρέχον 
έτος (2014) αλλά φορολογούνται στο έτος που ανάγονται (2013 ,2012 κλπ) 

o Ορίζεται κωδικός 37 για την αποτύπωση των αποζημιώσεων απόλυσης  
 Επανέρχεται η αποτύπωση των Χαρτοσήμου & ΟΓΑ τα οποία αφορούν κυρίως τις Αμοιβές μελών ΔΣ 

καθώς και τις αμοιβές Αιρετών του στενού δημόσιου τομέα. 
 Τροποποιείται η γραμμή των συνόλων. Πλέον αθροίζονται όλοι οι κωδικοί και όχι μόνο όσοι 

αντιστοιχούσαν στις Προσωρινές Δηλώσεις ΦΜΥ. 
 

Εφαρμογή 

Πρότυπη Παραμετροποίηση  

Στην παρακάτω διαδικασία αναφέρεται η «Πρότυπη Παραμετροποίηση» και γίνεται διαχωρισμός αυτών 

ανάλογα αν αυτή ακολουθείται ή όχι στην εγκατάστασή σας. 
Εάν δεν γνωρίζετε εάν ακολουθείτε την πρότυπη παραμετροποίηση τότε ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα: 

 Επιλέξτε : Διαχείριση || Πληροφόρηση || Εντολές SQL 
 Πατήστε το         
 Επιλέξτε το αρχείο HCM_UPDATE_LIBRARIES_LEVEL.CLQ και πατήστε Open (Άνοιγμα). 
 Πατήστε  
 Εάν η τιμή του πεδίου PVAL είναι 1 τότε η εγκατάστασή σας ακολουθεί την πρότυπη 

παραμετροποίηση.  

 Σε κάθε άλλη περίπτωση η εγκατάστασή σας δεν ακολουθεί την πρότυπη παραμετροποίηση. 
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Παροχές σε είδος και Αμοιβές Μελών ΔΣ  

Εισαγωγή ειδικής σύμβασης  

 

 

Αφορά μόνο εγκαταστάσεις που ΔΕΝ ακολουθούν την πρότυπη παραμετροποίηση. Εάν η 
εγκατάστασή σας ακολουθεί την πρότυπη παραμετροποίηση , μπορείτε να παραλείψετε 
το βήμα αυτό. 

 

 
o Επιλέγετε Λειτουργίες || Συμβάσεις και Όροι || Συμβάσεις 

Πληκτρολογείτε στο πεδίο Κωδικός το 291001 και πατάτε “enter”. 
Θα πρέπει είτε να μην εμφανιστεί κανένα αποτέλεσμα είτε να εμφανιστεί η σύμβαση με περιγραφή 

«ΣΥΜΒΑΣΗ_ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ_ΛΟΙΠΩΝ_ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ_ΦΜΥ_ΓΙΑ_ΒΕΒΑΙΩΣΗ_ΑΠΟΔΟΧΩΝ» 
όπως στην εικόνα. 

 
Αφού επιβεβαιώσετε τα παραπάνω κλείστε την όψη των συμβάσεων. 
 

 

Σε περίπτωση που υπάρχει η σύμβαση 291001 και έχει διαφορετική περιγραφή από την 
παραπάνω, θα πρέπει να μην συνεχίσετε στις επόμενες ενέργειες και να επικοινωνήσετε 
με την τηλεφωνική υποστήριξη , τον σύμβουλό σας ή τον συνεργάτη σας για να σας 
δοθούν περαιτέρω οδηγίες. 

 

o Επιλέγετε : Λειτουργίες || Διαδικασίες Μισθοδοσίας || Εισαγωγή Στοιχείου || Σύμβασης. 
o Επιλέγετε το αρχείο «HRCLWLib.mdb» και πατάτε open (άνοιγμα). 
o Στο διάλογο «Αντιγραφή συμβάσεων» πληκτρολογείτε τον κωδικό 291001 και πατάτε συνέχεια. 
o Όταν ολοκληρωθεί πατάτε αποδοχή. 

 
o Επιλέγετε : Λειτουργίες || Διαδικασίες Μισθοδοσίας || Δημιουργία Συσχετίσεων. 

 

Νέα Ιστορικά Πεδία Εργαζόμενου 

 

Ορίστηκαν νέα Ιστορικά πεδία στην Ομάδα Μισθοδοτικά || Στοιχεία Βεβαιώσεων Αποδοχών 
 Παροχές σε Είδος 
 Αμοιβές Μελών ΔΣ 

 Χαρτόσημο Μελών ΔΣ Εργαζομένου 
 ΟΓΑ Χαρτοσήμου Μελών ΔΣ Εργαζομένου 
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 ΦΜΥ Μελών ΔΣ 
 Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης Μελών ΔΣ 

 
Δημιουργήθηκε νέα φόρμα μαζικής καταχώρισης: 

02.ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ || 5.ΦΜΥ || JL10 – Συμπληρωματικά Ποσά (Αμοιβές ΔΣ – Παροχές σε Είδος).  
 
Αριθμός Προνομίου 187943 (ΦΚ - JL10 - Συμπληρωματικά Ποσά) 
 

Παροχές σε Είδος έτους 2014  

 
Για την αποτύπωση των παραπάνω ποσών έχει δημιουργηθεί νέα διαδικασία ανάλογη με αυτήν που ίσχυε για 
τα οχήματα τα προηγούμενα έτη. 

 
 Ορισμός Νέου Τύπου Υπολογισμού 

 

 

Αφορά μόνο εγκαταστάσεις που ΔΕΝ ακολουθούν την πρότυπη παραμετροποίηση. Εάν η 
εγκατάστασή σας ακολουθεί την πρότυπη παραμετροποίηση , μπορείτε να παραλείψετε 
το βήμα αυτό. 

 

 
Επιλέξτε Οικονομικό || Μισθοδοσίας || Τύποι υπολογισμού. 
Ορίστε νέο τύπο υπολογισμού με τα εξής στοιχεία : 

 
Εάν έχετε ήδη ορισμένο τον κωδικό 12400 για άλλο είδος υπολογισμού , τότε πληκτρολογήστε ένα 

άλλο κωδικό πχ 99124. 
 

 Καταχώριση ποσών Παροχών σε Είδος. 
 

o Επιλέξτε από την λίστα εργαζομένων, τους υπαλλήλους για τους οποίους θα καταχωρήσετε τις 
παροχές σε είδος. 

o Επιλέγετε την φόρμα μαζικής καταχώρισης : 02.ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ || 5.ΦΜΥ || JL10 – 
Συμπληρωματικά Ποσά (Αμοιβές ΔΣ – Παροχές σε Είδος). 
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o Πληκτρολογήστε ημερομηνία ισχύος 31/12/2014  
o Καταχωρείστε στο πεδίο «Παροχές σε είδος» το ποσό το οποίο θα πρέπει να αποτυπωθεί στο 

αρχείο JL10 και την βεβαίωση αποδοχών. 
 

 

Σε περίπτωση υπαλλήλου ο οποίος απεχώρησε σε μήνα πριν τον Δεκέμβριο του 2014, 
στην παραπάνω διαδικασία θα πρέπει ως ημερομηνία ισχύος να πληκτρολογήσετε την 
τελευταία ημέρα του μήνα που αποχώρησε.  

πχ αν ημερομηνία αποχώρησης 15/4/2014 θα πληκτρολογήσετε ημερομηνία ισχύος 
30/4/2014. 

 
 

 Υπολογισμός ποσών Παροχών σε Είδος 
 

o Επιλέξτε τους ίδιους εργαζόμενους από την λίστα των εργαζομένων. 
o Επιλέξτε : Ενέργειες || Υπολογισμός Μισθοδοσίας με Ειδική Σύμβαση βάσει Ε/Π/Υ... 
o Έτος : 2014, Περίοδος : 12, Τύπος Υπολογισμού : 12400 (ή αυτόν που ορίσατε παραπάνω), 

Σύμβαση : 291001, Ημερομηνία Πληρωμής : 31/12/2014. 
 

 
 

 

Σε περίπτωση υπαλλήλου ο οποίος απεχώρησε σε μήνα πριν τον Δεκέμβριο του 2014, 
στην παραπάνω διαδικασία θα πρέπει να επιλέξτε ως περίοδο τον μήνα της 
αποχώρησης.  

πχ αν ημερομηνία αποχώρησης 15/4/2014 θα επιλέξετε περίοδο : 4 (ΑΠΡΙΛΙΟΣ) 

 

Αμοιβές Μελών ΔΣ 2014  

 
Για την αποτύπωση των παραπάνω ποσών έχει δημιουργηθεί νέα διαδικασία ανάλογη με αυτήν που ίσχυε για 
τα οχήματα τα προηγούμενα έτη. 
 

 

Αφορά μόνο εγκαταστάσεις για τις οποίες δεν έχει ήδη γίνει παραμετροποίηση για τον 
υπολογισμό των αμοιβών μελών ΔΣ σε μηναία βάση. 
Εάν έχει ήδη γίνει παραμετροποίηση και έχετε υπολογισμένες, για το έτος 2014, τις 
αμοιβές ΔΣ στην εγκατάσταση σας, θα πρέπει να παραλείψετε όλη την ακόλουθη 
διαδικασία. 
Για την αποτύπωση των ήδη υπολογισμένων αμοιβών στο JL10 επικοινωνήστε με την 
τηλεφωνική υποστήριξη, τον σύμβουλό σας ή τον συνεργάτη σας. 

 

 
 

 Ορισμός Νέου Τύπου Υπολογισμού 
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Αφορά μόνο εγκαταστάσεις που ΔΕΝ ακολουθούν την πρότυπη παραμετροποίηση. Εάν η 
εγκατάστασή σας ακολουθεί την πρότυπη παραμετροποίηση , μπορείτε να παραλείψετε 
το βήμα αυτό. 

 

 
Επιλέξτε Οικονομικό || Μισθοδοσίας || Τύποι υπολογισμού. 

Ορίστε νέο τύπο υπολογισμού με τα εξής στοιχεία : 

 
Εάν έχετε ήδη ορισμένο τον κωδικό 12300 για άλλο είδος υπολογισμού , τότε πληκτρολογήστε ένα 
άλλο κωδικό πχ 99123. 
 

 
 Καταχώριση ποσών Αμοιβών ΔΣ. 

 

o Επιλέξτε από την λίστα εργαζομένων, τους υπαλλήλους για τους οποίους θα καταχωρήσετε τις 
αμοιβές ΔΣ. 

o Επιλέγετε την φόρμα μαζικής καταχώρισης : 02.ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ || 5.ΦΜΥ || JL10 – 

Συμπληρωματικά Ποσά (Αμοιβές ΔΣ – Παροχές σε Είδος). 

 
o Πληκτρολογήστε ημερομηνία ισχύος 31/12/2014  
o Καταχωρείστε τα πεδία : 

Αμοιβές Μελών ΔΣ, Χαρτόσημο, ΟΓΑ Χαρτοσήμου, ΦΜΥ, Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης όπως αυτές 
πρέπει να αποτυπωθούν στο αρχείο JL10 και στο έντυπο των βεβαιώσεων αποδοχών 
 

 

Σε περίπτωση υπαλλήλου ο οποίος απεχώρησε σε μήνα πριν τον Δεκέμβριο του 2014, 
στην παραπάνω διαδικασία θα πρέπει ως ημερομηνία ισχύος να πληκτρολογήσετε την 
τελευταία ημέρα του μήνα που αποχώρησε.  

πχ αν ημερομηνία αποχώρησης 15/4/2014 θα πληκτρολογήσετε ημερομηνία ισχύος 
30/4/2014. 
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 Υπολογισμός Αμοιβών Μελών ΔΣ 

 
o Επιλέξτε τους ίδιους εργαζόμενους από την λίστα των εργαζομένων 

o Επιλέξτε : Ενέργειες || Υπολογισμός Μισθοδοσίας με Ειδική Σύμβαση βάσει Ε/Π/Υ... 
o Έτος : 2014, Περίοδος : 12, Τύπος Υπολογισμού : 12300 (ή αυτόν που ορίσατε παραπάνω), 

Σύμβαση : 291001, Ημερομηνία Πληρωμής : 31/12/2014. 

 

 

Σε περίπτωση υπαλλήλου ο οποίος απεχώρησε σε μήνα πριν Δεκέμβριο του 2014, η στην 
παραπάνω διαδικασία θα πρέπει να επιλέξτε ως περίοδο τον μήνα της αποχώρησης.  

πχ αν ημερομηνία αποχώρησης 15/4/2014 θα επιλέξετε περίοδο : 4 (ΑΠΡΙΛΙΟΣ) 

 

 

Αρχείο Βεβαιώσεων Αποδοχών - Συντάξεων (JL10) & Εκτύπωση Βεβαιώσεων Αποδοχών – 
Συντάξεων 

 
 Γενικά 

Από την έκδοση 6.0.0.0 έχει αλλάξει η διαδικασία παραγωγής του αρχείου JL10 και των εντύπων 
Βεβαιώσεων Αποδοχών προκειμένου να γίνει ποιο ευέλικτη και να καλύψει πολύπλοκες ανάγκες. 
Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται, επίσης, η απόλυτη συμφωνία μεταξύ Αρχείου και Εντύπων 
Βεβαιώσεων, έτσι ώστε να μην απαιτείται διπλός έλεγχος και αντιπαραβολή μεταξύ των δύο. Η 

συμφωνία δηλαδή του αρχείου JL10 εξασφαλίζει απόλυτα και την συμφωνία των εντύπων 
βεβαιώσεων αποδοχών. 
 

Πριν την τελική εξαγωγή του αρχείου και των έντυπων βεβαιώσεων προηγείται ενδιάμεσο βήμα 
ενημέρωσης των δεδομένων σε προσωρινό πίνακα όπου δίνεται η δυνατότητα προβολής και 
επεξεργασίας των εγγραφών πριν την τελική παραγωγή του αρχείου και των εντύπων. 
 

Η παρούσα έκδοση υποστηρίζει όλους τους κωδικούς αποδοχών με την προϋπόθεση να υπάρχει η 
ανάλογη παραμετροποίηση στην εγκατάσταση σας.  
Εάν δεν υπάρχει κάποια ειδική παραμετροποίηση, οι κωδικοί αποδοχών που υποστηρίζονται είναι οι 
ακόλουθοι: 

 1 – Τακτικές Αποδοχές 
 4 – Πρακτική άσκηση φοιτητών κλπ 

 5 – Αμοιβές Μελών ΔΣ 
 15- Παροχές σε είδος 
 20 – Αναδρομικά αποδοχών προηγούμενων ετών 

 37 – Αποζημίωση Απόλυσης 
 
 
Επίσης δίνεται η δυνατότητα σε προχωρημένους χρήστες, συμβούλους ή συνεργάτες να ορίσουν 

πολλαπλές διαφορετικές παραμετροποιήσεις , να καλέσουν την διαδικασία για διαφορετική ομάδα 
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εργαζομένων ή /και διαφορετικές ομάδες υπολογισμών και να εφαρμόσουν, για κάθε μία από αυτές 
διαφορετικές παραμετροποιήσεις.  
Ταυτόχρονα εξασφαλίζεται πλήρη συμβατότητα με τις υπάρχουσες παραμετροποιήσεις. 
 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ : Αφορά μόνο Προχωρημένους Χρήστες, Συμβούλους και Συνεργάτες ! 

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ορίσετε περισσότερες τις μίας (default) παραμετροποιήσεις  θα πρέπει: 

 Λειτουργίες || Μισθοδοτικές Εκτυπώσεις || Ορισμός Σχεδίων Εκτυπώσεων. 
Ορίζουμε με Κωδικό Εκτύπωσης (RPTID) 25 τόσες γραμμές όσες και οι διαφορετικές 
παραμετροποιήσεις. 
Για κάθε μία διαφορετική παραμετροποίηση ορίζουμε διαφορετική τιμή στο πεδίο Κωδικός Ομάδας 
(GroupID) . Οι επιπλέον κωδικοί πρέπει να είναι μεγαλύτεροι από 1000. 
Για κάθε Ομάδα πληκτρολογείστε μία διαφορετική περιγραφή (πχ JL10 Ειδικές Περιπτώσεις Ι,   JL10 
Ειδικές Περιπτώσεις ΙΙ κοκ) 
πχ 25 για το default, 1025 για την 2ή παραμετροποίηση, 2025 για την 3ή κ.ο.κ. 

 Λειτουργίες || Μισθοδοτικές Εκτυπώσεις || Ορισμός Μεταβλητών Εκτυπώσεων. 
Ορίζουμε για κάθε μία επιπλέον  παραμετροποίηση (1025, 2025 κοκ) τις μεταβλητές στα αντίστοιχα  
ParamID (πχ 1025, 2025 κοκ) κατ’ αντιστοιχία των μεταβλητών με ParamID 25. 

 

 Παραμετροποίηση 
 Δημιουργήθηκε νέο Ιστορικό Πεδίο Εργαζόμενου : Ιστορικό || Μισθοδοτικά Στοιχεία || ΦΜΥ || 

«Οριστική ΦΜΥ - Δικηγόροι, Φοιτητές, Επιδ. Σεμινάρια Κλπ» 

 
Το πεδίο αυτό αφορά τον Κωδικό Αποδοχών 4. Εάν έχετε τέτοιες περιπτώσεις επιλέξτε το. 
 

 

Σε περίπτωση υπαλλήλου για τον οποίο μέρος των αποδοχών πρέπει να αποτυπωθεί με κωδικό 4 και μέρος με 
κωδικό 1, θα πρέπει να επιλέξετε το πεδίο αυτό μόνο για το διάστημα το οποίο αφορά εγγραφές μισθοδοσίας 
που πρέπει να αποτυπωθούν σε κωδικό 4. 

Πχ έστω ότι ο υπάλληλος ήταν εκπαιδευόμενος από 1/1/2014 έως 30/06/2014 και στην συνέχεια μετατράπηκε 
σε Αορίστου χρόνου. Θα πρέπει να επιλέξετε το πεδίο με ισχύ 1/1/2014 και να το από-επιλέξετε από 1/7/2014 

 

 
 Δημιουργήθηκε νέα παράμετρος Βάσης Δεδομένων «Κωδικοί Βεβαίωσης Αποδοχών Πίνακα Γ», 

στην οποία ορίζουμε ποιοι κωδικοί αποδοχών (βάσει της κωδικοποίησης του JL10) θα 
αποτυπωθούν  στον Πίνακα Γ των εντύπων Βεβαιώσεων Αποδοχών. 

 
Επιλέξτε Εργαλεία || Πλήρης Κατάλογος Παραμέτρων || Οικονομικό Κύκλωμα || Μισθοδοσία 
|| Εκτυπώσεις || Προς Δημόσιο || Κωδικοί Βεβαίωσης Αποδοχών Πίνακα Γ. 

Default Τιμή: 18,19,37,21,22 (δεν χρειάζεται να τις αλλάξετε) 
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 Ενημέρωση Αριθμού τέκνων. 

Πριν την έναρξη της διαδικασία είναι απαραίτητη , όπως κάθε χρονιά, η εκτέλεση της διαδικασίας 
ενημέρωσης του αριθμού παιδιών. 
 
1. Εισαγωγή σύμβασης υπολογισμού παιδιών που βαρύνουν στο φόρο 

 Ελέγξτε εάν στην εγκατάστασή σας υπάρχει ήδη σύμβαση με κωδικό 295004 και με 

περιγραφή διαφορετική από «ΣΥΜΒΑΣΗ_ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ_ΑΡΙΘΜΟΥ_ΤΕΚNΩΝ_ΦΜΥ_2012». 
Εάν υπάρχει θα πρέπει να τροποποιηθεί ο κωδικός (επικοινωνήστε με σύμβουλο ή 
συνεργάτη).  

 Επιλέξτε Λειτουργίες | Διαδικασίες Μισθοδοσίας | Εισαγωγή Στοιχείου | Σύμβασης. 
 Στο παράθυρο που εμφανίζεται επιλέξτε τη βιβλιοθήκη HRCLWLIB.MDB και πατήστε 

«Άνοιγμα» (“Open”). 
 Στο παράθυρο που εμφανίζεται δηλώστε τον κωδικό σύμβασης 295004  και πατήστε το 

κουμπί «Συνέχεια». 

 Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, εμφανίζεται μήνυμα «Η λειτουργία ολοκληρώθηκε επιτυχώς. 
Πατήστε το κουμπί «Αποδοχή». 

2. Ενημέρωση παραμέτρων 
 Επιλέξτε από το μενού Λειτουργίες | Ορισμοί και τιμές | Τιμές ιστορικών παραμέτρων βάσης  
 Καταχωρήστε την τιμή 1 στις παραμέτρους «Έλεγχος κατάστασης» και «Έλεγχος 

μισθοδοτικής κατάστασης» της ομάδας γενικών στοιχείων, με ημερομηνία ισχύος 01/12/2014. 

 Επιβεβαιώστε ότι είναι ορισμένος στην εγκατάστασή σας ένας τύπος υπολογισμού με κανόνα 
στοιχείων «121 – Στοιχεία εκκαθάρισης ΦΜΥ» και επίπεδο στοιχείων «Κανονικά Στοιχεία» 
στοιχεία. Εάν όχι προχωρήστε στον ορισμό του. (βλέπε Οδηγός Χρήσης HCM, Μέρος ΙΙ - 
Ενότητα 1 - Κεφάλαιο 1 - Τύποι Υπολογισμού) 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

Εάν χρησιμοποιήσετε τύπο υπολογισμού στον οποίο έχετε εκτελέσει υπολογισμό για 
άλλο λόγο και με άλλη σύμβαση τότε τα στοιχεία του θα διαγραφούν. Για να αποφύγετε 
κάτι τέτοιο ορίστε νέο τύπο υπολογισμού.   

 
3. Επιλογή Εργαζομένων 

 Επιλέξτε : Βασικό || Εργαζόμενοι || Επιλογή Εργαζομένων || Εργαζόμενοι με ειδικά κριτήρια 
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 Πατήστε το         
 Επιλέξτε το Αρχείο “EmployeesByPayDate.clq” και πατήστε Open (Άνοιγμα) 
 Πατήστε  
 Πληκτρολογείτε το Ημερολογιακό Διάστημα του έτους για το οποίο επιθυμείτε να εμφανιστούν 

οι εργαζόμενοι που μισθοδοτήθηκαν (πχ για το 2014 : 01/01/2014 – 31/12/2014). 
 Επιλέξτε όλους τους εργαζόμενους της λίστας. 
 Επιλέξτε από το μενού Ενέργειες | Υπολογισμός μισθοδοσίας με Ειδική Σύμβαση βάσει Ε/Π/Υ. 

 Έτος: 2014 
 Περίοδος: 12 Δεκέμβριος. 
 Τύπος Υπολογισμού: Ο τύπος υπολογισμού που ορίσατε στο βήμα 2. 
 Κωδικός σύμβασης: 295004 

ΣΥΜΒΑΣΗ_ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ_ΑΡΙΘΜΟΥ_ΤΕΚΝΩΝ_ΦΜΥ_2012 
 Ημερομηνία πληρωμής: 31/12/2014. 

Πατήστε συνέχεια για να ξεκινήσει ο υπολογισμός. 
 

 Ενημέρωση Προσωρινού Πίνακα 
 

 Επιλογή Εργαζομένων 
Επιλέξτε : Βασικό || Εργαζόμενοι || Επιλογή Εργαζομένων || Εργαζόμενοι με ειδικά κριτήρια 
Πατήστε το         
Επιλέξτε το Αρχείο “EmployeesByPayDate.clq” και πατήστε Open (Άνοιγμα) 
Πατήστε  
Πληκτρολογείτε το Ημερολογιακό Διάστημα του έτους για το οποίο επιθυμείτε να εμφανιστούν 
οι εργαζόμενοι που μισθοδοτήθηκαν (πχ για το 2014 : 01/01/2014 – 31/12/2014) 

 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ :  

Για την βελτιστοποίηση της διαδικασίας προτείνεται προηγουμένως να έχετε εκτέλεσει τις διαδικασίες 
Optimization της βάσης Δεδομένων. 
Για βάσεις ORACLE εκτελέστε Analyze 
Για βάσεις SQL Server εκτελέστε Update Statistics & Rebuild Indexes. 

 
 Εκτέλεση Διαδικασίας 

 Επιλέξτε όλους τους εργαζόμενους 

 Επιλέξτε Ενέργειες  - «Δημιουργία Αρχείου Βεβαιώσεων Αποδοχών - Συντάξεων 
(JL10)» 

 Εμφανίζεται η ακόλουθη φόρμα. 
Συμπληρώνετε τα κριτήρια και πατάτε επόμενο. 
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i. Παραμετροποίηση (Υποχρεωτικό) : Αφήνετε την προτεινόμενη τιμή εκτός εάν 
έχετε πολλαπλές παραμετροποιήσεις.  
Προτεινόμενη τιμή : 25. 

ii. Έτος (Υποχρεωτικό): Το έτος που αφορά το JL10.  
Προτεινόμενη τιμή: Προηγούμενο έτος. 

iii. Από – Έως Ημερομηνία  (Υποχρεωτικά) : Δηλώστε το εύρος των ημερομηνιών 

πληρωμής που θα ληφθούν υπόψη . 
Προτεινόμενη τιμή: Αρχή – Τέλος προηγούμενου έτους. 

iv. Έτος, Περίοδος, Τύπος Υπολογισμού (Προαιρετικά): Συμπληρώνεται εφόσον 
επιθυμείτε να περιορίσετε τους υπολογισμούς που θα αναγνωστούν ανάλογα με τις 
ανάγκες σας.  
Προτεινόμενη : Κενό. 

v. Επίπεδο Στοιχείων (Υποχρεωτικό) :  Αφήνετε την προτεινόμενη τιμή εκτός εάν 

επιθυμείτε κάτι διαφορετικό.  
Προτεινόμενη τιμή : Κανονικά & Αναδρομικά. 

vi. Αναδρομικά Προηγ. Ετών Αναλυτικά: Το επιλέγετε εφόσον έχετε αναδρομικά 
προηγούμενων τα οποία φορολογούνται στο έτος που ανάγονται (κωδικός 20). Στην  
περίπτωση αυτή οι υπάλληλοι θα πρέπει να υποβάλουν Τροποποιητική Δήλωση.   
Προτεινόμενη τιμή : Επιλεγμένο. 

vii. Συγχώνευση Αρνητικών: Αφορά μόνο την περίπτωση αναδρομικών που έχετε 

επιλέξει «Αναδρομικά Προηγ. Ετών Αναλυτικά». Στην περίπτωση που έχετε 

αναδρομικά Προηγ. Ετών τα οποία περιέχουν αρνητικές τιμές και δεν μπορούν να 
γίνουν αποδεκτά από τις προδιαγραφές του Μηχανογραφικού Αρχείου, το επιλέγετε 
για να συγχωνευθούν με το τρέχον έτος (στον αντίστοιχο κωδικό). Στην περίπτωση 
αυτή το αρχείο θα γίνει αποδεκτό , αλλά  προφανώς, τα ποσά αυτά θα φορολογηθούν 
στο τρέχον έτος. Προτείνεται αρχικά να μην επιλέξετε αυτό το πεδίο. Εάν στο επόμενο 
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βήμα διαπιστώσετε ότι έχετε αρνητικά αναδρομικά, μπορείτε να ξανακαλέσετε την 
διαδικασία και να επιλέξετε «Συγχώνευση Αναδρομικών»  
Προτεινόμενη Τιμή : Μη Επιλεγμένο. 

viii. Ομαδοποίηση Εργαζομένων. Προτείνεται βάση ΑΦΜ. 

Προτεινόμενη τιμή : ΑΦΜ. 
ix. Διαγραφή Πίνακα : Προτείνεται να το αφήσετε επιλεγμένο.  

Αφορά μόνο εγκαταστάσεις για τις οποίες υπάρχει πολλαπλή παραμετροποίηση. Στις 
περιπτώσεις αυτές επαναλαμβάνετε την διαδικασία , για διαφορετικό υποσύνολο 
εργαζομένων ή/και υπολογισμών και εφόσον δεν έχετε επιλέξει «Διαγραφή Πίνακα» , 
αυτές προστίθενται (append) στον Πίνακα. 
Προτεινόμενη τιμή : Επιλεγμένο. 

 
 

 Εμφανίζεται η ακόλουθη προειδοποίηση.  
Πατήστε  

 

 
 Εμφανίζεται η ακόλουθη φόρμα. 

 
Στην Φόρμα αυτή μπορείτε να ελέγξετε όλα τα δεδομένα, να τροποποιήσετε 
επιμέρους ποσά, να αλλάξετε κωδικό αποδοχών, να συμπληρώσετε ελλιπή στοιχεία, 
να προσθέσετε ή να διαγράψετε εγγραφές. 
Επίσης μπορείτε να εξάγετε όλα τα δεδομένα σε EXCEL για αναλυτικότερο έλεγχο. 

Εφόσον συμφωνείτε και έχετε ολοκληρώσει τις όποιες τροποποιήσεις πατήστε 
«Αποθήκευση». 

 

 

Μπορείτε και μετά την αποθήκευση να επεξεργαστείτε τις εγγραφές μέσω της 
«Επεξεργασίας Αρχείου Βεβαιώσεων Αποδοχών – Συντάξεων (JL10) 
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 Πατήστε Επόμενο. 
 Πατήστε Τέλος. 

 

Η διαδικασία έχει προνόμιο : Επιπρόσθετες ενέργειες – 413 (Εργαζόμενος - Δημιουργία 
Αρχείου Βεβαιώσεων Αποδοχών - Συντάξεων (JL10))  

 
 Επεξεργασία Αρχείου Βεβαιώσεων Αποδοχών - Συντάξεων (JL10) 

Σε περίπτωση που διαπιστώσετε εκ των υστέρων (πχ κατά την υποβολή του αρχείου) κάποιο 
πρόβλημα μπορείτε να τροποποιήσετε τις εγγραφές ως εξής: 
 

Επιλέξτε Οικονομικό || Μισθοδοσία || Βεβαιώσεις Αποδοχών – Συντάξεων || Επεξεργασία Αρχείου 
Βεβαιώσεων Αποδοχών - Συντάξεων (JL10). 

Εμφανίζεται η ακόλουθη φόρμα 

 
Επιλέξτε το έτος που επιθυμείτε να επεξεργαστείτε. Στην Φόρμα αυτή μπορείτε να ελέγξετε όλα τα 
δεδομένα, να τροποποιήσετε, να συμπληρώσετε ελλιπή στοιχεία, να προσθέσετε ή να διαγράψετε 

εγγραφές. 

Επίσης μπορείτε να εξάγετε όλα τα δεδομένα σε EXCEL για αναλυτικότερο έλεγχο. 
Εφόσον συμφωνείτε και έχετε ολοκληρώσει τις όποιες τροποποιήσεις πατήστε «Αποδοχή». 
 
Η διαδικασία έχει προνόμιο : Εξωτερικά Εργαλεία – 1005 (Επεξεργασία Αρχείου Βεβαιώσεων 
Αποδοχών - Συντάξεων (JL10))  
 

 Εξαγωγή Αρχείου Βεβαιώσεων Αποδοχών - Συντάξεων (JL10) 

Επιλέξτε Οικονομικό || Μισθοδοσία || Βεβαιώσεις Αποδοχών – Συντάξεων || Αρχείο Βεβαιώσεων 
Αποδοχών - Συντάξεων (JL10). 
Εμφανίζεται το μήνυμα  
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Πατήστε                  . Αποθηκεύεστε το Αρχείο στον Υπολογιστή σας. 
Εμφανίζονται ατ σύνολα του αρχείου τα οποία θα πρέπει να επιβεβαιώσετε. 

 
Η διαδικασία έχει προνόμιο: Εκτυπώσεις - 187717 (02.Μισθοδοσία - 4.Προς Δημόσιο: Μηχανογραφικό 
Αρχείο JL10) 

 
 Αποστολή Αρχείου. 

Για να Υποβάλετε το αρχείο θα πρέπει να συνδεθείτε στην Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών 
Συστημάτων 
 

 Εκτύπωση Βεβαιώσεων Αποδοχών – Συντάξεων 
Επιλέξτε Οικονομικό || Μισθοδοσία || Βεβαιώσεις Αποδοχών – Συντάξεων || Εκτύπωση Βεβαιώσεων 

Αποδοχών - Συντάξεων. 

 
Η διαδικασία έχει προνόμιο: Εκτυπώσεις - 187713 (02.Μισθοδοσία - 4.Προς Δημόσιο: Βεβαίωση 
Αποδοχών ή Συντάξεων). 

 

 

Εάν είχατε παραμετροποιημένες, ειδικά για την εγκατάστασή σας, τις βεβαιώσεις αποδοχών (πχ 
ηλεκτρονική υπογραφή) θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το σύμβολό σας / συνεργάτη προκειμένου να 
προσαρμοστούν οι νέες βεβαιώσεις αποδοχών βάσει των αναγκών σας. 

 

Τροποποίηση Μισθοδοτικού Γεγονότος 
Σε υπάρχον μισθοδοτικό γεγονός για το οποίο έχουν ήδη εκτελεστεί μέρος ή το σύνολο των επιμέρους 
υπολογισμών προστέθηκαν οι εξής νέες δυνατότητες: 

 
 Τροποποίηση Περιγραφής. 
 Τροποποίηση Σχολίου. 
 Εισαγωγή επιπλέον υπολογισμών. 
 Διαγραφή επιμέρους υπολογισμών (προφανώς μόνο εφόσον αυτοί δεν έχουν υπολογιστεί και δεν είναι 

ορισμένοι ως κύριοι υπολογισμοί).  

http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/Services/Epixeiriseis/vev_apodoxwn.html
http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/Services/Epixeiriseis/vev_apodoxwn.html
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Πρότυπη Παραμετροποίηση  
Σε εγκαταστάσεις με Πρότυπη Παραμετροποίηση προστέθηκε η δυνατότητα μηναίου υπολογισμού Αμοιβών 
Μελών ΔΣ (Υπαλλήλων ή μόνο Μελών ΔΣ) καθώς και Παροχών σε Είδος (Υπαλλήλων ή Μελών ΔΣ). 
Στις παραπάνω περιπτώσεις διενεργείται Μηνιαία Εκκαθάριση ΦΜΥ. 

 
 Νέα Ιστορικά Πεδία Εργαζόμενου 

Ιστορικό || Μισθοδοτικά || Αμοιβές Μελών ΔΣ 
 Καταχωρίζετε την μηνιαία Αμοιβή ΔΣ 
 

Ιστορικό || Μισθοδοτικά || Ειδικά Στοιχεία || Παροχές Σε Είδος 

 Καταχωρίζετε το μηνιαίο ποσό Παροχών σε Είδος για το οποίο ο εργαζόμενος θα πρέπει φορολογηθεί. 
 

 Φόρμα Μαζικής Καταχώρησης. 

Δημιουργήθηκε νέα Φόρμα για την μαζική καταχώριση των παραπάνω πεδίων. 
02.ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ || 1.ΓΕΝΙΚΑ || Αμοιβές ΔΣ – Παροχές σε Είδος (μηνιαία εκκαθάριση) 
Αριθμός Προνομίου : 187944 (ΦΚ - Αμοιβές ΔΣ - Παροχές σε Είδος) 
 

 
 Νέες Ιστορικές Παράμετροι Εταιρείας 

Λειτουργίες || Ορισμοί και Τιμές  || Τιμές Ιστορικών Παραμέτρων Βάσης || Αμοιβές Μελών ΔΣ 
 

 
 Βαρύτητα Χαρτοσήμου και ΟΓΑ Χαρτοσήμου.  

Καθορίζει εάν το ΧΜΟ & ΟΓΑ θα βαρύνουν (εξ ημισείας ) Εργαζόμενο & Εργοδότη ή θα βαρύνουν 
εξ’ ολοκλήρου τον Εργαζόμενο ή τον Εργοδότη. 
Προτεινόμενη Τιμή : Εργαζόμενου & Εργοδότη 

 Ποσοστό ΟΓΑ Χαρτοσήμου Αμοιβών Μελών ΔΣ.  
Καθορίζει το Ποσοστό ΟΓΑ Χαρτοσήμου για Εργαζόμενο & Εργοδότη 
Προτεινόμενη Τιμή : 0,001 (0,1% Εργαζόμενου & 0,1 Εργοδότη  0,2% Σύνολο) 

 Ποσοστό Χαρτοσήμου Αμοιβών Μελών ΔΣ.  
Καθορίζει το Ποσοστό Χαρτοσήμου για Εργαζόμενο & Εργοδότη 
Προτεινόμενη Τιμή : 0,005 (0,5% Εργαζόμενου & 0,5 Εργοδότη  1% Σύνολο) 
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 Χαρτόσημο και ΟΓΑ Χαρτοσήμου Κράτηση Προ Φόρου. 
Καθορίζει εάν το ΧΜΟ και ΟΓΑ θα θεωρούνται κράτηση προ ΦΜΥ. 
Προτεινόμενη Τιμή : ΟΧΙ 

 

 

Μπορείτε να αλλάξετε τις τιμές των παραπάνω παραμέτρων σύμφωνα με τις ανάγκες 
σας αφού προηγουμένως τις προστατέψετε (Ενέργειες : Προστασία Τιμών). 

 

 

Αμοιβές Μελών ΔΣ  

Υπάλληλοι & Μέλη ΔΣ 

Για Υπαλλήλους με Σχέση Εξαρτημένης Εργασίας οι οποίοι ταυτόχρονα είναι Μέλη ΔΣ και λαμβάνουν Αμοιβές 
Μελών ΔΣ : 

 Καταχωρείστε στο ιστορικό πεδίο Αμοιβές Μελών ΔΣ την μηνιαία Αμοιβή ΔΣ. 
 Αρχικά εκτελέστε την Τακτική Μισθοδοσία του Μήνα (1000). 
 Στην συνέχεια εκτελέστε για την ίδια μισθολογική περίοδο τον Υπολογισμό 12300 (ΑΜΟΙΒΕΣ 

ΜΕΛΩΝ ΔΣ). 

Μέλη ΔΣ Μόνο 

Για πρόσωπα τα οποία είναι μέλη ΔΣ αλλά δεν έχουν ταυτόχρονα σχέση εξαρτημένης εργασίας: 
 Καταχωρίστε στο Ιστορικό Πεδίο Κωδικός Σύμβασης την 282001(ΣΥΜΒΑΣΗ_ΜΕΛΩΝ_ΔΣ). 
 Καταχωρείστε στο ιστορικό πεδίο Αμοιβές Μελών ΔΣ την μηνιαία Αμοιβή ΔΣ. 
 Εκτελέστε τον Υπολογισμό 12300 (ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ ΔΣ). 

 

Παροχές Σε είδος  

Μισθωτοί  

Για Υπαλλήλους με Σχέση Εξαρτημένης Εργασίας  που λαμβάνουν Παροχές σε Είδος: 
 Καταχωρήστε στο ιστορικό πεδίο Παροχές Σε Είδος το ποσό που θα πρέπει να φορολογηθεί με 

ημερομηνία ισχύος την 1η του μήνα που αφορά. 
 Αρχικά εκτελέστε την Τακτική Μισθοδοσία του Μήνα (1000). 
 Στην συνέχεια εκτελέστε για την ίδια μισθολογική περίοδο τον Υπολογισμό 12400 (ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ 

ΕΙΔΟΣ). 
Θα υπολογιστεί ο ΦΜΥ και η Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης (ΕΕΑ) που αναλογεί. 

    

 

Το Πληρωτέο του υπολογισμού 12400 είναι πάντα αρνητικό και ίσο με τα άθροισμα ΦΜΥ 
& ΕΕΑ. 

Φροντίστε να συμπεριλάβετε τον ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ και τις ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ στο 
ίδιο αρχείο πληρωμής μέσω τράπεζας ώστε να παρακρατηθεί το ποσό από τον 
εργαζόμενο. 

 
 

Μέλη ΔΣ Μόνο 

Για πρόσωπα τα οποία είναι Μέλη ΔΣ , δεν έχουν σχέση εξαρτημένης εργασίας, και ταυτόχρονα λαμβάνουν 
Παροχές σε Είδος: 

 Καταχωρίστε στο Ιστορικό Πεδίο Κωδικός Σύμβασης την 282001(ΣΥΜΒΑΣΗ_ΜΕΛΩΝ_ΔΣ). 
 Καταχωρείστε στο ιστορικό πεδίο Παροχές Σε Είδος το ποσό που θα πρέπει να φορολογηθεί με 

ημερομηνία ισχύος την 1η του μήνα που αφορά. 

 Αρχικά εκτελέστε τον Υπολογισμό 12300 (ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ ΔΣ). 
 Στην συνέχεια εκτελέστε για την ίδια μισθολογική περίοδο τον Υπολογισμό 12400 (ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ 

ΕΙΔΟΣ). 
Θα υπολογιστεί ο ΦΜΥ και η ΕΕΑ που αναλογεί. 
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Το Πληρωτέο του υπολογισμού 12400 είναι πάντα αρνητικό και ίσο με τα άθροισμα ΦΜΥ 
& ΕΕΑ. 

Φροντίστε να συμπεριλάβετε τις ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ ΔΣ και τις ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ στο ίδιο 
αρχείο πληρωμής μέσω τράπεζας ώστε να παρακρατηθεί το ποσό από τον εργαζόμενο. 

 

Παραμετρικές Μισθοδοτικές Εκτυπώσεις  
Προστέθηκε ως νέο κριτήριο πολλαπλής επιλογής ο «Κανόνας Στοιχείων». 
 

 

Μισθοδοτική Κατάσταση Small Fonts & Large Fonts  
Προστέθηκε ως νέο κριτήριο πολλαπλής επιλογής ο «Κανόνας Στοιχείων». 
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Κατάσταση Εισφορών Ταμείου Νομικών (Πάγια Αντιμισθία) 
Προσαρμόστηκε η αναφορά βάσει του προτύπου που αναφέρεται στην ιστοσελίδα του ταμείου. 
Κατάσταση Εισφορών Πάγιας Αντιμισθίας 
 

 
 

 
 
 
 
 

  

http://www.tnomik.gr/appdata/documents/asfalish/amisthwn/katastasi_pagias.doc
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Βελτιώσεις 

Βασικό 

Εργαζόμενοι 

Έντυπα ΣΕΠΕ & Αυτόματες Υποβολές 
Καταργήθηκε η ανάγκη εγκατάστασης του WebAutoSubmissions σε κάθε client. 

 

 

Σε σταθμούς εργασίας στους οποίους ήταν ήδη εγκατεστημένο το WebAutoSubmissions προτείνεται να 
απεγκατασταθεί  πριν την εκτέλεση της εφαρμογής του HCM. 

 
Επίσης μετονομάστηκαν οι σχετικές Παράμετροι Βάσεις Δεδομένων. 

 
Προηγούμενη Ονομασία 
 

:  
 
Νέα ονομασία 

 

 
 

Ιστορικά Πεδία ΤΑΠΙΤ – ΑΠΔ 
Επεκτάθηκε η λειτουργικότητα της εφαρμογής ώστε, κατά το F5 , να συμπληρώνεται αυτόματα ο ΚΠΚ ΤΑΠΙΤ 

βάσει του ΚΑΔ ΤΑΠΙΤ και του Κωδικού Ειδικότητας ΤΑΠΙΤ , ώστε να αποφεύγονται λανθασμένες 
καταχωρίσεις. 
 

 

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχετε ενημερώσει τον τελευταίο ΟΣΥΚ στην 
εγκατάστασή σας όπως αυτή περιγράφεται στο manual : 

ΜΕΡΟΣ II ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ  ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
ΙΚΑ – Αναλυτική Περιοδική Δήλωση  Αρχεία ΟΣΥΚ. 

 

Αριθμός Λογαριασμού IBAN 
Προστέθηκε το πεδίο Λογαριασμός IBAN στον Πίνακα των Εργαζομένων. 

 

 

Το πεδίο δεν έχει κάποια λειτουργικότητα προς το παρόν. 
Σε Επόμενη έκδοση θα προστεθεί στην Καρτέλα του Εργαζόμενου και θα συγχρονίζεται με το αντίστοιχο 
Ιστορικό Πεδίο. 
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Σπουδές Εργαζομένων 
Προστέθηκε νέα τιμή Χαρακτηρισμού : Μέτρια  

 

Οικονομικό 

Μοντέλα Λογιστικής 
Αυξήθηκε το μήκος του Κωδικού Λογαριασμού Γενικής Λογιστικής της Γραμμής του Μοντέλου Λογιστικής σε 

40 χαρακτήρες. 
 

Τύπος Υπολογισμού (CalcID) 
Αυξήθηκε το μήκος του Κωδικού τύπου υπολογισμού σε 9 χαρακτήρες. 
 

Μισθοδοτικό Γεγονός 
Προστέθηκε νέο πεδίο «Ελέγθηκε» τύπου checkbox. 

 

 

Το πεδίο δεν έχει κάποια λειτουργικότητα προς το παρόν. 
Σε Επόμενη έκδοση θα προστεθεί στην Καρτέλα του Μισθοδοτικού Γεγονότος. 
 

 

Όροι 10115-005 & 10115-011 
Επεκτάθηκε η λειτουργικότητα των όρων 10115-005 (ΟΡΟΣ_ΦΜΥ) & 10115-011 
(ΟΡΟΣ_ΕΙΔΙΚΗΣ_ΕΙΣΦΟΡΑΣ_ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ) έτσι ώστε όταν ο κωδικός κανόνα στοιχείων ο οποίος έχει 
δηλωθεί στην ομάδα 1 & σειρά 1 είναι διαφορετικός από τον ΚΩΔΙΚΟ ΚΑΝΟΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ 
ΠΕΡΙΟΔΟΥ (1700301) τότε όταν οι όροι εκτελούνται σε κάποιον άλλο κανόνα από αυτόν της ομάδας 1 & 

σειρά 1 και δεν βρίσκονται τακτικές αποδοχές να χρησιμοποιούνται οι τακτικές αποδοχές του κανόνα που έχει 

δηλωθεί στην ομάδα 1 & σειρά 1 
Πχ. Έστω ότι η παραμετροποίηση του όρου 10115-005 είναι η εξής: 
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Ο Κανόνας Στοιχείων Αμοιβών Μελών ΔΣ (123) θεωρείται τακτικός και έχει εκτελεστεί μισθοδοσία για αυτόν 
τον υπολογισμό στην περίοδο Ιανουαρίου 2015 
Εκτελούμε μισθοδοσία σε Κανόνα 124 στον οποίον δεν υπάρχουν Τακτικές Αποδοχές αλλά μόνο Έκτακτες. 
 

 

Διαχειριστικό 

Αξιολόγηση 

Χαρακτηρισμός 
Αυξήθηκαν τα μεγέθη των πεδίων  των χαρακτηρισμών (TrgtGrdChar, CritGrdChar, GVChar, SkillChar) της  

βαθμολογίας σε 60 Χαρακτήρες ώστε να υποστηρίζονται μεγαλύτερα κείμενα χαρακτηρισμών στους σχετικούς 
πίνακες αναφοράς της Αξιολόγησης.  

 

Μεταβολές 

Διαθεσιμότητα 

Προστέθηκε νέος τύπος διαθεσιμότητας «Ενδοαυτοδιοικητική κινητικότητα» 

 

 


