
                

 

                ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΑΡΥΕΙΟΤ XML ΚΠ (ΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗ) 

 

 

 

        Γηα λα εγθαηαζηήζεηε ην πξόγξακκα Καταστάσεις Πληρωμής  εμεηάζηε αλ ππάξρεη ην ινγηζκηθό 

JAVA ζηνλ ππνινγηζηή ζαο.   Αλ δελ ππάξρεη, επηζθεθζείηε ηελ ηζηνζειίδα  www.java.com θαη 

θαηεβάζηε ηελ ελεκεξωκέλε έθδνζε. 

        Καηόπηλ, από ηελ αξρηθή ζειίδα ηεο ηζηνζειίδαο http://www.gsis.gr ,  από ηε Γεκόζηα Γηνίθεζε 

επηιέμηε Δληαία Αξρή Πιεξωκήο.  Παξνπζηάδνληαη νη πξνδηαγξαθέο θαη από απηέο επηιέμηε ηα 

ΔΡΓΑΛΔΙΑ. Από ηηο εθαξκνγέο πνπ εκθαλίδνληαη επηιέμηε  ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ 

ΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΙΑ ΥΡΗΜΑΣΙΚΑ ΕΝΣΑΛΜΑΣΑ θαη θάληε εγθαηάζηαζε ηνπ 

ελ ιόγω αξρείνπ. 

     Γηα ηελ έλαξμε ρξήζεο θάληε δηπιό θιηθ ζην εηθνλίδην Καταστάσεις Πληρωμής πνπ έρεη εκθαληζηεί 

ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο κεηά ηελ εγθαηάζηαζε θαη αλ είλαη απαξαίηεην, θάληε κεγέζπλζε ηνπ 

παξαζύξνπ. 

     Γηα  ηελ ζύληαμε ηεο λέαο θαηάζηαζεο παηήζηε Νέν. Από ην εηθνλίδην πνπ παξνπζηάδεηαη  

επηιέμηε Γεληθή Καηάζηαζε Πιεξωκήο ( γηα  θάζε είδνπο νδνηπνξηθά ) (βι. Δηθόλα 1). 

 

 
                                                Δηθόλα 1. Δπηινγή είδνπο Καηάζηαζεο Πιεξωκήο 

 

 

 

http://www.java.com/


     Γηα νπνηνδήπνηε είδνο Καηάζηαζεο Πιεξωκήο, ε πξώηε νζόλε αθνξά ηα ζηνηρεία ηεο Τπεξεζίαο 

ηνπ πληάθηε (βι. Δηθόλα 2) 

 
                                        Δηθόλα 2: Οζόλε Γεληθώλ Πιεξνθνξηώλ 

 

      ηνλ Αξηζκό Απόθαζεο ζπκπιεξώλεηε ή ηνλ αξηζκό πξωηνθόιινπ ηεο εληνιήο κεηαθίλεζεο (γηα 

εθδξνκή) ή ηνλ αξηζκό απόθαζεο ηνπ ΠΤΓΔ (γηα ζπκπιήξωζε ωξαξίνπ) 

    Αθνύ ζπκπιεξωζνύλ ηα πξώηα ζηνηρεία ηεο Οζόλεο Γεληθώλ Πιεξνθνξηώλ, αξρίζηε ηελ εηζαγωγή 

ζηνηρείωλ ππαιιήιωλ, παηώληαο ην θνπκπί  Εηζαγωγή. Θα εκθαληζηεί ε Οζόλε εξγαδνκέλνπ 

(βι. Δηθόλα 3) 

 
                                                        Δηθόλα 3: Οζόλε Δξγαδνκέλνπ 

                                     



ηνηρεία Εξγαδνκέλνπ: Πξνζνρή ζηε ζπκπιήξωζε ηωλ ζηνηρείωλ ηνπ Δξγαδνκέλνπ. Όια ηα πεδία 

(Δπώλπκν, Όλνκα, ΑΦΜ, ΙΒΑΝ) είλαη ππνρξεωηηθά 

Σν θνπκπί Αλαδήηεζε κε ΑΦΜ αθνξά ηελ αλαδήηεζε ζηνηρείωλ εξγαδνκέλνπ ηα νπνία έρνπλ 

πεξαζηεί παιαηόηεξα ζηελ ίδηα ΚΠ(ζηνλ ίδην Η/Τ).  Δάλ εηζάγνληαη γηα πξώηε θνξά  δε κπνξεί λα 

γίλεη Αλαδήηεζε κε ΑΦΜ. Δπίζεο επηιέγεηαη Μηζζνινγηθό Κιηκάθην ή Βαζκόο. Γηα λα γίλεη ρξήζε 

Βαζκνύ θαη όρη ΜΚ, ζα πξέπεη λα είλαη επηιεγκέλε ε Υξήζε βαζκνύ θαη όρη θιηκαθίνπ. 

Απνδεκίωζε : πκπιεξώζηε ην ζπλνιηθό  πνζό ηεο απνδεκίωζεο. Ο θόξνο είλαη 0. 

Είδνο Ακνηβήο : Δπηιέμηε   15- Έμνδα Κίλεζεο 

Σύπνο Απνδνρώλ: Δπηιέμηε  4-Απνδεκίωζε 

ΚΑΕ : πκπιεξώζηε  0719 αλ αθνξά απνδεκίωζε γηα ην ηξέρνλ έηνο  ή 9711 αλ αθνξά απνδεκίωζε 

γηα ην πξνεγνύκελν έηνο. 

Κξαηήζεηο : Γηα ηελ εηζαγωγή ηεο θξάηεζεο παηήζηε ην θνπκπί Πξνζζήθε θαη από ηελ Πεξηγξαθή 

επηιέμηε :4003107 ΜΣΠΤ Πξόζζεηεο Ακνηβέο  (εηζάγεηαη κόλν όηαλ  πθίζηαηαη εκεξήζηα 

απνδεκίωζε ιόγω εθδξνκώλ). Δπεηδή δελ ππάξρεη εξγνδνηηθή εηζθνξά, ζηε ζηήιε ηνπ εξγνδόηε δελ 

βάδνπκε πνζό (νύηε κεδέλ), ελώ ζηε ζηήιε ηνπ εξγαδνκέλνπ ζπκπιεξώλνπκε ην πνζό ηεο θξάηεζεο. 

Παηώληαο ην θνπκπί Εληάμεη έρεη δεκηνπξγεζεί ζηελ αξρηθή Οζόλε Γεληθώλ Πιεξνθνξηώλ κηα 

εγγξαθή πνπ αθνξά ηνλ εξγαδόκελν θαη ηελ απνδεκίωζή ηνπ. (βι. Δηθόλα 4) 

 

 
                                       Δηθόλα 4: Οζόλε Γεληθώλ Πιεξνθνξηώλ, κεηά από κία θαηαρώξεζε 

 

         Δπηιέγνληαο ηε γξακκή ηνπ Τπαιιήινπ, ππάξρνπλ νη εμήο δπλαηόηεηεο: 

Επεμεξγαζία:  Αλνίγεη ε επηιεγκέλε εγγξαθή, γηα επεμεξγαζία ηωλ ζηνηρείωλ. 

Αληηγξαθή : Γίλεηαη αληηγξαθή ηεο εγγξαθήο θαη δεκηνπξγία κηαο απνιύηωο όκνηαο. 

Δηαγξαθή :  Γηαγξάθεηαη ε επηιεγκέλε εγγξαθή. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Ο Δηεπζπληήο Δ.Δ.Ε  

 

  Μηράιεο  Ράπηεο  
                                         Δηθόλα 5 Β : 2

ε
 ζειίδα εθηύπωζεο ( ηειεπηαία) 

 

 

 

 

         Γηα λα ζπκπιεξώζεηε  ηα ζηνηρεία ηεο ηειεπηαίαο ζειίδαο παηήζηε ην θνπκπί  Εξγαιεία → 

Επηινγέο  θαη επηιέμηε  ηε Γεληθή ΚΠ . Αθνύ πιεθηξνινγήζεηε  ην αθαζάξηζην πνζό, ηελ 

εκεξνκελία θαη ην όλνκα ηνπ Γηεπζπληή ηεο ΓΓΔ Ιωαλλίλωλ παηήζηε ην θνπκπί Εληάμεη.  

        ηε ζπλέρεηα παηήζηε ην θνπκπί  Εξγαιεία → Ελεκέξωζε ηεο ΚΠ κε ηηο απνζεθεπκέλεο 

επηινγέο. 
     Όηαλ  ηειεηώζνπλ νη εγγξαθέο όιωλ ηωλ ππαιιήιωλ  θαη αθνύ έρεηε θάλεη  ηε δηαδηθαζία γηα ηε 

ζπκπιήξωζε ηεο ηειεπηαίαο ζειίδαο ηεο εθηύπωζεο, παηήζηε Απνζήθεπζε, επηιέμηε ηνλ πξννξηζκό 

απνζήθεπζεο ηνπ αξρείνπ (π.ρ. Δπηθάλεηα Δξγαζίαο). Έηζη δεκηνπξγείηαη έλα αξρείν xml ΚΠ κηα 

θαηάζηαζε πιεξωκήο παίξλνληαο ωο όλνκα ηνλ Αξηζκό Καηάζηαζεο ηεο ΚΠ. Σν αξρείν απηό ζηε 

ζπλέρεηα ην ζηέιλεηαη ειεθηξνληθά ζηελ ππεξεζία καο ζην e-mail:oikonomi@dide.ioa.sch.gr 

                                                  

                                                   ΕΚΣΤΠΩΗ ΑΡΥΕΙΟΤ 

 

           Δπηιέγνληαο ην θνπκπί  Εθηύπωζε  ή  Αξρείν → Εθηύπωζε , κπνξείηε λα πάξεηε κηα 

πξνεπηζθόπεζε εθηύπωζεο ηεο ΚΠ ζε .pdf κνξθή (βι. Δηθόλα 5 Α θαη Δηθόλα 5 Β). 

  ηελ εθηύπωζε θαίλεηαη εθηόο ηωλ άιιωλ θαη ε εκεξνκελία δεκηνπξγίαο ηεο ΚΠ, ε Τπεξεζία (ΓΓΔ 

Ιωαλλίλωλ) θαη ν Αξηζκόο Καηάζηαζεο. 

           Γηα ηελ απνδεκίωζε πξέπεη λα ηππωζεί ην αξρείν ηξεηο θνξέο θαη ν θάζε δηθαηνύρνο ππνγξάθεη 

ζηε ζέζε ηνπ νλόκαηόο ηνπ ζηελ έλδεημε ΤΠΟΓΡΑΦΗ. 

 

 



 
                                               Δηθόλα 5

 
Α : 1

ε
 ζειίδα εθηύπωζεο 

 

           




