ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗ
ΓΙΑ ΥΡΗΜΑΣΙΚΑ ΔΝΣΑΛΜΑΣΑ
ΥΡΗΣΔ ΣΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ
Οη θαηεγνξίεο ηωλ ρξεζηώλ ηεο εθαξκνγήο ηωλ Καηαζηάζεωλ Πιεξωκήο, είλαη νη εμήο:
Α. Τπάιιεινη ηεο ππεξεζίαο, νη νπνίνη είλαη αξκόδηνη γηα ηελ ζύληαμε ηεο θαηάζηαζεο δαπάλεο, πνπ
πξόθεηηαη λα πιεξωζεί κε έθδνζε ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο.
Β. Τπάιιεινο ηεο Γηεύζπλζεο Οηθνλνκηθνύ πνπ έρνπλ ηελ αξκνδηόηεηα ειέγρνπ ηωλ ζηνηρείωλ.
Γ. Τπάιιεινη ηωλ Τπεξεζηώλ Γεκνζηνλνκηθνύ Διέγρνπ, πνπ έρνπλ ηελ αξκνδηόηεηα εθθαζάξηζεο θαη
εληαικαηνπνίεζεο ηεο δαπάλεο θαη ηέινο ν πηζηνπνηεκέλνο ππάιιεινο ηεο ΤΓΔ γηα ην αλέβαζκα ηνπ
αξρείνπ ζηε κεραλνγξαθηθή εθαξκνγή ηεο Δληαίαο Αξρήο Πιεξωκήο
ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΑΡΥΔΙΟΤ XML ΚΠ (ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗ)
Δίζνδνο ζηελ Δθαξκνγή
Γηα ηελ είζνδό ηνπ ζηελ εθαξκνγή, ν ρξήζηεο πξέπεη λα αθνινπζήζεη ηα βήκαηα εγθαηάζηαζήο ηεο. Η
εθαξκνγή είλαη δηαζέζηκε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δληαίαο Αξρήο Πιεξωκώλ http://www.gsis.gr/epsp.html
επηιέγνληαο ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΙΑ ΥΡΗΜΑΣΙΚΑ
ΔΝΣΑΛΜΑΣΑ.
Γηα ηελ έλαξμε ρξήζεο θάλεη δηπιό θιηθ ζην εηθνλίδην Καηαζηάζεηο Πιεξωκήο, θαη κεγέζπλζε ηνπ
παξαζύξνπ.
Ο ζπληάθηεο, παηώληαο Νέν θαιείηαη λα επηιέμεη ην είδνο ηεο Καηάζηαζεο Πιεξωκήο πνπ ζέιεη λα
δεκηνπξγήζεη*, π.ρ. Απνδεκίωζε ππεξωξηαθήο εξγαζίαο - απαζρόιεζεο, Απνδεκίωζε ζπκβαζηνύρωλ
έξγνπ θηι. (βι. Δηθόλα 1Α θαη Δηθόλα 1Β ).
*Σεκείωζε: Σην παξάδεηγκά καο, έρνπκε επηιέμεη Απνδεκίωζε Υπεξωξηαθήο απνδεκίωζεο-απαζρόιεζεο.

Δηθόλα 1A: Δπηινγή είδνπο Καηάζηαζεο Πιεξωκήο
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Δηθόλα 1Β: Δπηινγή είδνπο Καηάζηαζεο Πιεξωκήο

Γηα νπνηνδήπνηε είδνο Καηάζηαζεο Πιεξωκήο, ε πξώηε νζόλε αθνξά ηα ζηνηρεία ηεο Τπεξεζίαο θαη
ηνπ πληάθηε (βι. Δηθόλα 2).

Δηθόλα 2: Οζόλε Γεληθώλ Πιεξνθνξηώλ

Σα πεδία Υπηρεσία θαη Τίτλος της ΚΠ είλαη πεξηγξαθηθά θαη βξίζθεηαη ζηελ επρέξεηα ηνπ ζπληάθηε ε
ζπκπιήξωζή ηνπο. Αθόκε, ζπκπιεξώλνληαη Αριθμός Απόυασης θαη Αρ. Κατάστασης είλαη έλα ηπραίν
αιθαξηζκεηηθό πνπ παξάγεηαη απηόκαηα από ηελ εθαξκνγή θαη θαζηζηά κνλαδηθή ηελ Καηάζηαζε
Πιεξωκήο, δίλνληαο θαη ηελ νλνκαζία ηνπ ηειηθνύ αξρείνπ θαηά ηελ απνζήθεπζε.
Αθνύ ζπκπιεξωζνύλ ηα πξώηα ζηνηρεία ηεο Οζόλεο Γεληθώλ Πιεξνθνξηώλ, ν ζπληάθηεο αξρίδεη ηελ
εηζαγωγή ζηνηρείωλ Τπαιιήιωλ, παηώληαο ην θνπκπί Εισαγωγή.
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Αλάινγα κε ην είδνο ηεο ΚΠ* πνπ έρεη επηιεγεί, δηαθνξνπνηνύληαη ιίγν ηα πεδία ζην Σκήκα
Απνδεκίωζε ζηελ Οζόλε ηνπ Δξγαδνκέλνπ (βι. Δηθόλα 3: Οζόλε Δξγαδνκέλνπ).
*Σεκείωζε: Σην παξάδεηγκά καο, έρνπκε επηιέμεη Απνδεκίωζε Υπεξωξηαθήο απνδεκίωζεο-απαζρόιεζεο.

Δηθόλα 3: Οζόλε Δξγαδνκέλνπ

Σηνηρεία Δξγαδνκέλνπ: Η ζπκπιήξωζε όιωλ ηωλ πεδίωλ πνπ αθνξνύλ ηνλ εξγαδόκελν είλαη
ππνρξεωηηθή (Δπώλπκν, Όλνκα, ΑΦΜ θιπ). Σν θνπκπί Αλαδήηεζε κε ΑΦΜ αθνξά ηελ αλαδήηεζε
ζηνηρείωλ εξγαδνκέλνπ ηα νπνία έρνπλ πεξαζηεί παιαηόηεξα ζηελ ίδηα ΚΠ. Δάλ γηα πξώηε θνξά εηζάγνληαη
ηα ζηνηρεία ελόο ππαιιήινπ, δε κπνξεί λα γίλεη Αλαδήηεζε κε ΑΦΜ. Δπίζεο, επηιέγεηαη Μηζζνινγηθό
Κιηκάθην(ΜΚ) ή Βαζκόο. Γηα λα γίλεη ρξήζε Βαζκνύ θαη όρη ΜΚ, ζα πξέπεη λα είλαη επηιεγκέλε ε Φξήζε
βαζκνύ θαη όρη θιηκαθίνπ
Απνδεκίωζε: Οη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνύλ ηελ απνδεκίωζε ηνπ ππαιιήινπ είλαη ππνρξεωηηθέο θαη
δηαθνξνπνηνύληαη αλάινγα κε ην είδνο ηεο Κ.Π. πνπ έρεη επηιεγεί. Δάλ δελ ππάξρεη Φόξνο, ην πεδίν κέλεη
θελό.
Κξαηήζεηο: Γηα ηελ εηζαγωγή κηαο θξάηεζεο ν ζπληάθηεο παηάεη ην θνπκπί Πξνζζήθε θαη θαιείηαη λα
επηιέμεη ηελ Πεξηγξαθή ηεο θξάηεζεο ζύκθωλα κε ηηο επηινγέο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη λα ζπκπιεξώζεη
ηνλ ΚΑΔ θαη ηα πνζά ηεο θξάηεζεο*.
*Σεκείωζε: Δάλ πξόθεηηαη γηα θξάηεζε με Δξγνδνηηθή Δηζθνξά, απαηηείηαη λα ζπκπιεξωζνύλ όια ηα πεδία
(Πεξηγξαθή, ΚΑΔ, Δξγνδνηηθή, Αζθαιηζκέλνπ). Δάλ πξόθεηηαη γηα θξάηεζε Αζθαιηζκέλνπ χωρίς Δξγνδνηηθή Δηζθνξά,
δελ ζπκπιεξώλνληαη ηα πεδία Δξγνδνηηθή θαη ΚΑΔ (είλαη λάθος λα εηζαρζεί ζαλ πνζό ην κεδέλ). Γελ πξέπεη λα γίλεηαη
Πξνζζήθε ρωξίο ζηε ζπλέρεηα λα ζπκπιεξώλεηαη θάπνηα θξάηεζε ζηε λέα Γξακκή Κξαηήζεωλ πνπ πξνζηίζεηαη. Γηα
αθαίξεζε θξαηήζεωλ ππάξρεη ην θνπκπί Διαγραυή.
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Παηώληαο ην θνπκπί Δληάμεη 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 κηα θαηαρώξεζε

Δπηιέγνληαο ηε γξακκή ηνπ Τπαιιήινπ, ππάξρνπλ νη εμήο δπλαηόηεηεο (βι. Δηθόλα 5):
Δπεμεξγαζία: Αλνίγεη ε επηιεγκέλε εγγξαθή, γηα επεμεξγαζία ηωλ ζηνηρείωλ.
Αληηγξαθή: Γίλεηαη αληηγξαθή ηεο εγγξαθήο θαη δεκηνπξγία κηαο απνιύηωο όκνηαο.
Γηαγξαθή: Γηαγξάθεηαη ε επηιεγκέλε εγγξαθή.

Δηθόλα 5: Δπηινγέο δηαρείξηζεο κηαο εγγξαθήο
Όηαλ ηειεηώζνπλ νη εγγξαθέο γηα ηνπο Τπαιιήινπο, ν πληάθηεο παηάεη Απνζήθεπζε, επηιέγεη ηνλ
πξννξηζκό απνζήθεπζεο ηνπ αξρείνπ (π.ρ. Δπηθάλεηα Δξγαζίαο). Έηζη, δεκηνπξγείηαη έλα αξρείν xml ΚΠ
κηα θαηάζηαζε πιεξωκήο παίξλνληαο ζαλ όλνκα ηνλ Αξ. Καηάζηαζεο ηεο θαηάζηαζεο πιεξωκήο.
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ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΑΡΥΔΙΟΤ XML ΥΔ (ΥΡΗΜΑΣΙΚΩΝ ΔΝΣΑΛΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗ)
Γηαδηθαζία Μεηαηξνπήο ηνπ Αξρείνπ xml ΚΠ ζε Αξρείν xml ΥΔ
Γηαθξίλνληαη δύν είδε πεξηπηώζεωλ:
Α) Ο ζπληάθηεο ηεο ΚΠ είλαη θαη απηόο πνπ δεκηνπξγεί ην ρξεκαηηθό έληαικα,
Β) Ο ζπληάθηεο απνζηέιιεη ηελ ΚΠ ζηελ αξκόδηα ΤΓΔ ώζηε λα παξαρζεί ην ηειηθό ρξεκαηηθό έληαικα.
Καη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο, ν ρξήζηεο πνπ ζα δεκηνπξγήζεη ην ηειηθό ρξεκαηηθό έληαικα, αθνινπζεί ηελ
παξαθάηω δηαδηθαζία (βι. Δηθόλα 6A Δηθόλα 6Β):
Αλνίγεη ηηο Καηαζηάζεηο Πιεξωκήο θαη παηάεη ην θνπκπί Άλνηγκα επηιέγνληαο ην αξρείν xml ΚΠ.
Αθνύ θάλεη έιεγρν ηεο ΚΠ θαη δηόξζωζε όπνπ απηό είλαη απαξαίηεην ζύκθωλα κε ηελ πξνβιεπόκελε
δηαδηθαζία πξνρωξά ζηε δεκηνπξγία ηνπ ηειηθνύ αξρείνπ xml ΥΔ.
Από ην Μελνύ επηιέγεη ΑξρείνΓεκηνπξγία Αξρείνπ Μηζζνδνζίαο, ζπκπιεξώλεη ηα απαξαίηεηα
ζηνηρεία γηα ην αξρείν κηζζνδνζίαο θαη Δληάμεη.

Δηθόλα 6A: Γεκηνπξγία αξρείνπ xml ΦΔ

Δηθόλα 6Β: Γεκηνπξγία αξρείνπ xml ΦΔ
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ηε ζπλέρεηα, ν ρξήζηεο παηάεη ην θνπκπί Απνζήθεπζε θαη επηιέγεη πξννξηζκό απνζήθεπζεο. Η
νλνκαζία πνπ ζα πάξεη απηόκαηα ην αξρείν ηνπ αξρείνπ είλαη θάπωο έηζη: xep-0000xxx, όπνπ xxx ν
αξηζκόο ηνπ εληάικαηνο πνπ εηζήγαγε ν ρξήζηεο (βι Δηθόλα 7A θαη Δηθόλα 7B).

Δηθόλα 7A: Απνζήθεπζε αξρείνπ xml ΦΔ

Δηθόλα 7Β: Απνζήθεπζε αξρείνπ xml ΦΔ

Σν αξρείν είλαη έηνηκν λα θνξηωζεί ζηελ εθαξκνγή ειέγρνπ γηα ηελ επηζηξνθή πηζαλόλ ζπληαθηηθώλ
ζθαικάηωλ. Η εθαξκνγή είλαη δηαζέζηκε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΔΑΠ http://www.gsis.gr/epsp.html θαη
ζπγθεθξηκέλα ζηνλ ζύλδεζκν ΔΦΑΜΟΓΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΡΥΔΙΟΤ XML ΓΙΑ ΤΜΒΑΣΟΣΗΣΑ ΜΔ
ΠΡΟΣΤΠΟ XSD.
Αθνύ ην αξρείν xml ΥΔ πεξάζεη επηηπρώο ηνλ έιεγρν γηα πηζαλά ζθάικαηα, κπνξεί λα ππνβιεζεί ζηελ
εθαξκνγή ππνβνιήο αξρείωλ ηεο ΔΑΠ https://www1.gsis.gr/gsisapps/psp/ κε ρξήζε ηνπ
νλόκαηνο(username) θαη θωδηθνύ(password) ρξήζηε πνπ έρνπλ δνζεί από ηελ ΔΑΠ.
*Σεκείωζε: Τν αξρείν πνπ κπνξεί λα ειεγρζεί από ηελ Δθαξκνγή Διέγρνπ θαη λα θνξηωζεί ζηελ Δθαξκνγή
Υπνβνιήο, είλαη ην αρχείο xml ΦΕ. Τν αρχείο xml ΚΠ δελ κπνξεί νύηε λα πεξάζεη από ην Δξγαιείν Διέγρνπ, νύηε λα
ππνβιεζεί ζηελ Δθαξκνγή Υπνβνιήο.
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ΔΚΣΤΠΩΔΙ
Δπηιέγνληαο ην θνπκπί Δθηύπωζε ή ΑξρείνΔθηύπωζε, ν ρξήζηεο κπνξεί λα πάξεη κηα
ζπγθεληξωηηθή εθηύπωζε ηεο ΚΠ ζε .pdf κνξθή (βι. Δηθόλα 8A θαη Δηθόλα 8B). ηελ εθηύπωζε, θαίλεηαη
αθόκε ε εκεξνκελία δεκηνπξγίαο ηεο ΚΠ, ε Τπεξεζία θαη ν Αξηζκόο Καηάζηαζεο.

Δηθόλα 8A: 1ε ζειίδα εθηύπωζεο

Δηθόλα 8B: 2ε ζειίδα εθηύπωζεο
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ηε 2ε ζειίδα εθηύπωζεο (βι. Δηθόλα 8B), ππάξρεη έλα θείκελν, αλάινγα κε ην είδνο ηεο ΚΠ πνπ έρεη
δεκηνπξγεζεί. Μάιηζηα, ην θείκελν απηό, κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη θαη λα πξνζαξκόδεηαη από ην ρξήζηε,
θάλνληαο ηα εμήο (βι. Δηθόλα 9):
ΔξγαιείαΔπηινγέο θαη επηινγή ηεο ΚΠ πνπ αθνξά ην ρξήζηε. Σξνπνπνίεζε ηνπ θεηκέλνπ θαη
Δληάμεη. ηε ζπλέρεηα, ΔξγαιείαΔλεκέξωζε ηεο ΚΠ κε ηηο απνζεθεπκέλεο επηινγέο, γηα λα
απνζεθεπζνύλ νη όπνηεο αιιαγέο. Πιένλ, ην πξνζαξκνζκέλν θείκελν, ζα εκθαλίδεηαη ζε κηα λέα εθηύπωζε.

Δηθόλα 9: Αιιαγή θεηκέλνπ Δθηύπωζεο ΚΠ

Γίλεηαη ε δπλαηόηεηα εθηύπωζεο ζπλόιωλ αλά ΚΑΔ. Ο ρξήζηεο, επηιέγεη ΔξγαιείαΔθηύπωζε
ζπλόιωλ αλά ΚΑΔ (βι. Δηθόλα 10).

Δηθόλα 10: Δθηύπωζε ζπλόιωλ αλά ΚΑΔ
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ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΗΔΙ ΚΑΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ
1. Πξνζπαζώ λα θάλω ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο Καταστάσεις Πληρωμής θαη δελ
κπνξώ.
Βεβαηωζείηε όηη ππάξρεη ε JAVA ζηνλ ππνινγηζηή ζαο. Αλ δελ ππάξρεη, επηζθεθζείηε ηελ
ηζηνζειίδα www.java.com θαη θαηεβάζηε ηελ ελεκεξωκέλε έθδνζε.
Μπείηε ζηελ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΙΑ ΥΡΗΜΑΣΙΚΑ
ΔΝΣΑΛΜΑΣΑ από ηελ ηζηνζειίδα ηεο ΔΑΠ http://www.gsis.gr/epsp.html θαη παηήζηε
ΔθηέιεζεΑπνδνρήΔπόκελν. αο δεηάεη λα απνδερηείηε ηνπο όξνπο Άδεηαο Υξήζεο, επηιέμηε
ην. Παηήζηε επόκελν κέρξη λα ζαο δεηήζεη Γεκηνπξγία ελόο εηθνληδίνπ ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο. Αλ
ζέιεηε ην επηιέγεηε γηα δηθή ζαο επθνιία. Σέινο παηάηε Δγθαηάζηαζε.
2. Αλνίγω ην πξόγξακκα Καταστάσεις Πληρωμής θαη δελ εκθαλίδεηαη θακία επηινγή γηα λα
πξνρωξήζω.
Παηήζηε ηε κεγέζπλζε παξαζύξνπ.
3. Θέιω λα ρξεζηκνπνηήζω ηα ίδηα ζηνηρεία (ζπληάθηε ή εξγαδνκέλνπ) πνπ έρω εηζάγεη ζε
παιηόηεξε Καηάζηαζε Πιεξωκήο, ηα νπνία αθνξνύλ λέα πιεξωκή. Πώο κπνξώ λα ην θάλω
ώζηε λα κελ επαλαιάβω ηελ εηζαγωγή ίδηωλ ζηνηρείωλ;
Αλνίγεηε ηηο Καηαζηάζεηο Πιεξωκήο, παηάηε Άλνηγκα θαη επηιέγεηε ην αξρείν ηνπ νπνίνπ ηα
ζηνηρεία ζέιεηε λα επαλαρξεζηκνπνηήζεηε. Έηζη, εκθαλίδεηαη ζηελ νζόλε ζαο ε παιηά Καηάζηαζε
Πιεξωκήο. Δπηιέμηε ΔξγαιείαΑιιαγή Αξηζκνύ Καηάζηαζεο. Με απηό ηνλ ηξόπν, ε
Καηάζηαζε Πιεξωκήο έρεη πάξεη έλαλ λέν κνλαδηθό Αξηζκό Καηάζηαζεο ν νπνίνο ηελ
δηαθνξνπνηεί από ηελ παιαηόηεξε.
4. Δίκαη ζπληάθηεο κηαο Καηάζηαζεο Πιεξωκήο. Πνύ θαη πώο πξέπεη λα ηε ζηείιω ώζηε λα γίλεη
ε δηαδηθαζία πιεξωκήο;
ηέιλεηε ην αξρείν πνπ δεκηνπξγήζαηε ειεθηξνληθά ζηνλ ππάιιειν ηεο αξκόδηαο ΤΓΔ. Δπίζεο,
ζηέιλεηε κηα εθηύπωζε ηνπ .pdf αξρείνπ καδί κε ηα απαξαίηεηα παξαζηαηηθά, θαζώο θαη ηελ έληππε
ζπγθεληξωηηθή θαηάζηαζε.
5. ηα ΔξγαιείαΔπηινγέο, ππάξρεη έλα πεδίν πνπ δεηάεη ηνλ Κωδηθό Οξγαληζκνύ. Ση
ζπκπιεξώλω ζην πεδίν απηό;
Δίλαη έλα πεδίν πνπ ζπκπίπηεη κε ηνλ θωδηθό ΤΓΔ. Όηη θαη λα εηζαρζεί ζην πεδίν από ηνλ ζπληάθηε,
ν ρξήζηεο ΤΓΔ είλαη ππεύζπλνο γηα ηελ ζπκπιήξωζή ηνπ.
6. Έρω ηελ ηειεπηαία έθδνζε ηεο εθαξκνγήο ηωλ Καηαζηάζεωλ Πιεξωκήο;
Κάζε θνξά πνπ αλνίγεηε ηηο Καηαζηάζεηο Πιεξωκήο αλ δελ έρεηε εγθαηεζηεκέλε ηελ πην πξόζθαηε
έθδνζε ηεο εθαξκνγήο, εκθαλίδεηαη έλα κήλπκα «ππάξρεη λεόηεξε έθδνζε» θαη ζαο παξαπέκπεη
ζηελ ηζηνζειίδα ηνπο ΓΓΠ γηα λα θαηεβάζεηε θαη λα εγθαηαζηήζεηε ηελ λέα.
Δλαιιαθηηθά, κπνξείηε λα πιεξνθνξεζείηε αλ δηαζέηεηε ηελ ηειεπηαία έθδνζε κέζα από ην
πξόγξακκα Καηαζηάζεηο Πιεξωκήο θαη ζπγθεθξηκέλα: ΒνήζεηαΈιεγρνο γηα ελεκεξώζεηο.
7. Πνπ ζα βξω ηελ Κωδηθό πζηήκαηνο, Αξηζκό Δληάικαηνο, Κωδηθό Φνξέα – Δηδηθνύ Φνξέα,
ηνπ νπνίνπ νη πηζηώζεηο βαξύλνληαη από ην ελ ιόγω έληαικα.
Σα ηέζζεξα παξαπάλω ζηνηρεία, ιακβάλνληαη από ην Οινθιεξωκέλν Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα
Γεκνζηνλνκηθήο Πνιηηηθήο (ΟΠΓΠ).
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