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ΙΣΟΡΙΚΟ ΔΚΓΟΔΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΗ 
 

1.4.3460.17054 23 Φεβποςαπίος 2017 

Γηαρείξηζε 
Φνξέα. 

Δλνπνηεκέλα 
Μεηξψα 

 Γηνξζψζεθε έλα πξφβιεκα, πνπ ππήξρε ζηε 
ζειηδνπνίεζε, φηαλ νη εγγξαθέο ππεξβαίλνπλ ηε κία 
ζειίδα. 

 

1.4.3459.17053 22 Φεβποςαπίος 2017 

Γηαρείξηζε 
Φνξέα / 
Δηαηξείαο 

 Πξνζηέζεθε ε δπλαηφηεηα επεμεξγαζίαο εγγξαθήο 
αξρείνπ DBF. 

 

1.4.3456.17051 20 Φεβποςαπίος 2017 

Γηαρείξηζε 
Φνξέα / 
Δηαηξείαο 

 Πξνζηέζεθε ε δπλαηφηεηα επεμεξγαζίαο αξρείνπ 
Μεηξψνπ ηφζν απφ ηηο επηινγέο ηνπ Φνξέα, φζν θαη 
κέζα απφ ηελ επηινγή Μεηξσφπ γηα πξνζζήθε ζηα 
ελνπνηεκέλα Μεηξψα. 

 

1.4.3454.17048 17 Φεβποςαπίος 2017 

Γηαρείξηζε 
Φνξέα. 

Δλνπνηεκέλα 
Μεηξψα 

 Πξνζζήθε ηεο ζηήιεο Σνθσλ (C_TOKOI) 

 Δμαηξεζε ησλ αλαδξνκηθψλ ηνπ λ.4024 
 Γηφξζσζε ηνπ ζπληειεζηή εκεξψλ ζην πνζφ ηνπ 

ΣΠΓΚΤ 

 

1.4.3453.17026 26 Ιανοςαπίος 2017 

Γηαρείξηζε 
Φνξέα. 

Δλνπνηεκέλα 
Μεηξψα 

 Μηθξνδηνξζψζεηο 

 

1.4.3452.17024 24 Ιανοςαπίος 2017 

Γηαρείξηζε 
Φνξέα. 
Δξγάλεο 

 Πξνζζεθε ηνπ Δ11 

 

1.4.3450.17013 13 Ιανοςαπίος 2017 

Γηαρείξηζε 
Φνξέα. 

Δλνπνηεκέλα 
Μεηξψα 

Νέα εξγαζία πνπ καο επηηξέπεη λα ελνπνηήζνπκε εγγξαθέο 
απφ έλα ή πεξηζζφηεξα Μεηξψα απφ έλα ή πεξηζζφηεξνπο 
θνξείο.  
Η εξγαζία απηή πξνζηέζεθε γηα λα αληηκεησπίζεη ηελ 
αλάγθε γηα ηελ εμαγσγή ησλ ζηνηρείσλ πνπ απαηηεί ην 
ΣΠΓΚΤ. 

 

1.4.3433.16195 13 Ιοςλίος 2016 
 

Δθηππψζεηο  ηελ εθηχπσζε κηζζνδνηηθήο θαηάζηαζεο δελ 
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Windows εκθαληδφηαλ ζσζηά ε πεξίνδνο. 

 Τπήξρε πξφβιεκα ζηελ απνθσδηθνπνίεζε ησλ 
ππνγξαθψλ 

 ε θάπνηεο ζηήιεο δελ εκθαλίδνληαλ φια ηα δεθαδηθά 
ςεθία 

 

1.4.3431.16163 13 Ιοςνίος 2016 
 

Γηαρ/ζε 
Φνξέα/Δηαηξ

είαο 

Οηαλ ε νλνκαζία ηνπ Φνξέα είλαη κηθξφηεξε ησλ 20 
ραξαθηήξσλ ε εθαξκνγή εκθάληδε κήλπκα ιάζνπο, αλ θαη 
ζπλέρηδε κεηά θαλνληθά, ρσξίο λα εκθαλίδεη ηελ νλνκαζία. 

 

1.4.3430.16162 10 Ιοςνίος 2016 
 

Γηαρ/ζε 
Φνξέα/Δηαηξ

είαο 

Γελ ελεκεξσλφηαλ ε ιίζηα κε ηηο δηαζέζηκεο εηαηξείεο γηα 
λα επηιέμνπκε. 
 

 

1.4.3425.16130 9 Μαϊος 2016 
 

ΔΑΠ Γηνξζψζεθε έλα πξνβιεκαηάθη ζρεηηθά κε ηελ επηθφιιεζε 
ηνπ νλφκαηνο αξρείνπ ζηελ εθαξκνγή ειέγρνπ ηεο 
εθαξκνγήο ηεο ΔΑΠ 

 

1.4.3415.16117 26 Αππιλίος 2016 
 

Γηαρ/ζηήο 
Μεηξψνπ 

ηε ζειίδα δηαρείξηζεο ιίζηαο κηζζ/θψλ θαηαζηάζεσλ 
πξνζηέζεθε ε επηινγή Δκηύπωζη ςνόλων κε ηελ νπνία 
εθηππψλεηαη ε αλαθεθαιαίσζε ηνπ ζπλφινπ ησλ 
κηζζνδνηηθψλ θαηαζηάζεσλ, πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε 
ιίζηα. 

 

1.4.3393.16069 9 Μαπηίος 2016 
 

ADPShell Η εθηχπσζε πιέγκαηνο, ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο, 
δεκηνπξγνχζε δηαθνπή ιεηηνπξγίαο ηεο εθαξκνγήο 

ΔΑΠ ηηο εθηππψζεηο, θαηά ηελ πξνβνιή, πξνζηέζεθε ε επηινγή 
ηνπ θηιηξαξίζκαηνο πνιιψλ ηηκψλ. 

 

1.4.3362.15321 24 Νοεμβπίος 2015 
 

ADPShell ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο, ε εθηχπσζε απφ DOS Core ζε 
εθηππσηή Windows νδεγνχζε ζηελ δηαθνπή ιεηηνπξγίαο 
ηνπ ADPShell. Γηνξζψζεθε 

 

1.4.3355.15303 2 Νοεμβπίος 2015 
 

ADPShell Πξνζηέζεθε εξγαζία «Γηαρείξηζεο Δηαηξείαο» κε αξρηθφ 
ζθνπφ ηελ δηαρείξηζε ησλ ππνβνιψλ ηνπ ζπζηήκαηνο 
«Δξγάλεο». ηελ εξγαζία απηή πξνζηέζεθαλ επηπιένλ ε 
δηαρ/ζε ηνπ Καζνιηθνχ αξρείνπ Τπαιιήισλ κε δπλαηφηεηα 
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πξνζζήθεο λέσλ ππαιιήισλ (απ‟ επζείαο ζην Καζνιηθφ) 
θαη ε δηαρ/ζε ησλ ζπλεξγείσλ ηνπ Φνξέα κε αξθεηέο 
δπλαηφηεηεο θαη ηαπηφρξνλε δηαρ/ζε πνιιψλ ζπλεξγείσλ. 

Γηαρ/ζηήο 
Μεηξψνπ 

ηε ζειίδα δηαρείξηζεο ιίζηαο κηζζ/θψλ θαηαζηάζεσλ 
πξνζηέζεθε ε δπλαηφηεηα εθηχπσζεο ησλ κηζζνδνηηθψλ 
θαη/ζεσλ, θάηη ζαλ δηαβηβαζηηθφ δειαδή πξνο ηελ 
νηθνλνκηθή ππεξεζία. Απηφ απνηειεί έλα αξρηθφ ζηάδην 
κέρξη ηελ νινθιήξσζε ζηελ PayrAll.net ηεο δηαρείξηζεο 
εληαικάησλ κηζζνδνζίαο. 

 

1.4.3345.15263 20 επηεμβπίος 2015 
 

DOS to WIN 
print 

Δγηλε αιιαγή ζηνλ ηξφπν πνπ εθηειείηαη ε δηαδηθαζία 
εθηχπσζεο ζε windows απφ ην DOS core , ψζηε λα είλαη 
ζπκβαηή κε ην DOSbox 

 

1.4.3339.15261 18 επηεμβπίος 2015 
 

DOS core H DOS κηζζνδνζία κπνξεη λα ηξέρεη πιένλ θαη ζε 64bit 
ιεηηνπξγηθά , ρξεζηκνπνηψληαο ην DOSbox (πξντφλ 3νπ 
θαηαζθεπαζηή, παξερφκελν δσξεάλ) 

 

1.4.3315.15190 9 Ιοςλίος 2015 
 

ηαηηζηηθά 
θφκβνπ 

Πξνζηέζεθε ε Καηεγνξία Τπαιιήισλ 13 (Γελ.Γξακκαηέαο). 

 

1.4.3310.1106 6 Νοεμβπίος 2014 
 

ΔΑΠ Η απνινγηζηηθή εθηχπσζε, ζε πεξίπησζε πνπ δελ 
επηιέγακε αλάιπζε ΙΚΑ, δεκηνξγνχζε ζθάικα εμαίξεζεο. 

 

1.4.3309.1018 18 Οκηωβπίος 2014 
 

Γηαρ/ζε 
Καζνιηθνχ 

 ην E4 αξρείν ηνπ ζπζηήκαηνο «Δξγάλεο», φηαλ ην 
ΑΜΚΑ μεθηλάεη κε 0 δελ απνηππψλνηαλ κε απνηέιεζκα 
λα κε κπνξεί λα γίλεη ηαπηνπνίεζε. Δπίζεο πξνζηέζεθε 
έιεγρνο θαη γηα άιια πεδία. 

ηαηηζηηθά 
θφκβνπ 

 Γελ γηλφηαλ ζσζηή ελεκέξσζε ηνπ κεηξψνπ κεηά ηελ 
ιήςε ησλ δεδνκέλσλ απφ ηνλ Κφκβν κε απνηέιεζκα λα 
κελ έρνπκε ελεκέξσζε εάλ ηα δεδνκέλα έρνπλ ιεθζεί 
ή φρη.  

 

1.4.3302.0917 17 επηεμβπίος 2014 
 

ηαηηζηηθά 
Κφκβνπ 

 Καηά ηελ επεμεξγαζία νέων θαη αποσωπηζάνηων 
εκθαλίδνληαη, πιένλ, ηα νλφκαηα ηνπο 

Γηαρ/ζηήο 
Μεηξψνπ 

 Καηά ηελ επηινγή παξακέηξσλ Σακείνπ, ε ελεκέξσζε 
Μεηξψνπ είλαη πξνεπηιεγκέλε. ε πεξίπησζε πνπ θαηά 
ηελ νξηζηηθνπνίεζε ησλ επηινγψλ δελ έρεη επηιεγεί ε 
ελεκέξσζε Μεηξψνπ, εκθαλίδεηαη ζρεηηθφ κήλπκα. 
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1.4.3299.0804 4 Αςγούζηος 2014 
 

Γηαρ/ζηήο 
Μεηξψνπ 

 Οη κηζζνδνηηθέο θαηαζηάζεηο κε αξηζκφ ζεη, ζε 
νπνηνδήπνηε ηακείν, κεγαιχηεξνπ ηνπ 255 πξνθαινπζε 
εμαίξεζε. 

 

1.4.3298.0626 26 Ιοςνίος 2014 
 

ΔΑΠ  ηελ απνινγηζηηθή εθηχπσζε, πξνζηέζεθε θαη αλάιπζε 
αλά Μήλα/Δηνο ΙΚΑ 

 

1.4.3293.0328 31 Μαπηίος 2014 
 

ΔΑΠ  ηελ απνινγηζηηθή εθηχπσζε, πνπ πξνζηέζεθε ζηελ 
πξνεγνχκελε έθδνζε, πξνζηέζεθε θαη αλάιπζε αλά 
κηζζ/λν. 

ΔΑΠ  Καηά ηνλ έιεγρν ηνπ αξρείνπ XML, φζνλ αθνξά ηνλ 
ΑΜΚΑ ηνπ κηζζ/λνπ, ν έιεγρνο γηλφηαλ φζνλ αθνξά ηελ 
νξζφηεηα ηνπ θσδηθνχ θαη φρη ηελ χπαξμε ηνπ. Δπί 
πιένλ, αλ ν ΑΜΚΑ δελ ππάξρεη ή είλαη ιαλζαζκέλνο, 
δελ δεκηνπξγείηαη αξρείν. 

Γηαρ/ζηήο 
Μεηξψνπ 

 ηηο εξγαζίεο επη ησλ κηζζνδνηηθψλ θαη/ζεσλ 
(ελεξγνπνηνχληαη κε δεμί θιηθ), ζηελ πξνζζήθε λέσλ 
πεδίσλ, φηαλ επηιέγνπκε Λοιπών Πεπιόδων δελ 
πξφζζεηε ηα ζσζηά πεδία (C_PRDDATE1,2) αιιά ησλ 
Αλαδξνκηθψλ (C_DFDATE1,2) 

Import ε 
Καζνιηθφ 

 Πξνζηέζεθε ε δπλαηφηεηα ηεο επηινγήο θιεηδηψλ 
ηαπηνπνίεζεο. Μέρξη ηψξα ε ηαπηνπνίεζε γηλφηαλ 
ππνρξεσηηθά κε ην πεδίν A_NAME ηφζν ζην Καζνιηθφ 
φζν θαη ζην εηζαγψκελν αξρείν. Με ηελ έθδνζε απηή 
κπνξνχκε ζηελ αληηζηνίρηζε πεδίσλ λα εηζάγνπκε κε 
ηειεζηή ην ζχκβνιν ηεο ηζφηεηαο (=) έλα ε 
πεξηζζφηεξα πεδία θιεηδηά, π.ρ. 
A_NAME1=EPONYMO 
A_NAME2=ONOMA  

 

1.4.3277.0220 20 Φεβποςαπίος 2014 
 

ΔΑΠ  Πξνζηέζεθε ε δπλαηφηεηα απνινγηζηηθήο εθηχπσζεο 
γηα κηα νκάδα αξρείσλ ΔΑΠ, κέζα απφ ηηο εξγαζίεο 
Φνξέα. Η επηινγή ησλ ΔΑΠ γίλεηαη κε θίιηξα κέζα απφ 
ηελ ιίζηα πιεξσκψλ ηνπ θάζε Φνξέα θαη ε αλάιπζε 
είλαη ζε επίπεδν αξηζκνχ ΔΑΠ θαη Μηζζ/θήο 
Καηάζηαζεο. 

 

1.4.3276.0203 3 Φεβποςαπίος 2014 
 

Γηαρεηξηζηήο 
Μεηξψνπ 

 Δλεξγνπνηήζεθε ην άζξνηζκα γηα ην πεδίν ΦΜΤ-ΔΔΑ 
(Φφξνο Μηζζσηψλ Τπεξεζηψλ – Δηδηθή Δηζθνξά 



ADPShell  ADPsoftware 
 

Αιιειεγγχεο λ.3986) 

 Πξνζηέζεθε ε δπλαηφηεηα ηεο ελεκέξσζεο 
Οικονομικού Δηοςρ (παηψληαο ην γξάκκα Ο) ζηηο 
κηζζνδνηηθέο θαηαζηάζεηο (Μ.Κ.) πνπ έρνπλ ελεκεξσζεί 
γηα ΔΑΠ, ΦΜΤ θ.α., αιιά δελ είρε ελεξγνπνηεζεί ε 
ελεκέξσζε Μεηξψνπ. Δπηιέγνπκε εθ λένπ ην Σακείν κε 
ελεκέξσζε κεηξψνπ απηή ηε θνξά θαη πεγαίλνπκε ζηηο 
Μ.Κ. πνπ καο ελδηαθέξνπλ θαη παηψληαο ην γξάκκα Ο 
ελεξγνπνηείηαη ε ελεκέξσζε κεηξψνπ γηα ηελ 
ζπγθεθξηκέλε Μ.Κ. 

εη 
Μηζζνδνηηθψ

λ 
Καηαζηάζεσ

λ 

Δλεξγνπνηήζεθε ε δπλαηφηεηα εθηχπσζεο ησλ 
κηζζ/θψλ θαηαζηάζεσλ ελφο ζεη. 

 

1.4.3274.1213 13 Γεκεμβπίος 2013 
 

YEKA-
Ηιεθηξνληθή 

ππνβνιή 
εληχπσλ 

 Παξαγσγή XML αξρείνπ Δ4 γηα ην Πληποθοπιακό 
ύζηημα (ΔΠΔ-ΟΑΔΓ) – ΔΡΓΑΝΗ. Πξνο ην παξφλ ε 
εξγαζία δηεθπεξαηψλεηαη απφ ηηο εξγαζίεο Καζνιηθνχ 
κέζα απφ ηελ ΔΑΠ. Οη κηζζνδνηνχκελνη πνπ 
ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην αξρείν πξέπεη λα έρνπλ 
ελεξγνπνηεκέλν ην πεδίν «Δ.Δ. Δκηύπωζη» 
(A_EEPRINT). Δπηπιένλ αλ ζέινπκε κφλν ηνπο 
επηιεγκέλνπο, ζα πξέπεη λα έρνπλ ελεξγνπνηεκέλν θαη 
ην επηιεγκέλνη (A_SELECT).  

 

1.4.3273.1112 12 Νοεμβπίος 2013 
 

ΔΑΠ Δκηςπώζειρ > Καηάζηαζη Πληπωμήρ Μιζθ/νων  

 Πξνζηέζεθε ε επηινγή ηεο εθηχπσζεο απ‟ επζείαο ζηελ 
νζφλε/εθηππσηή εθηφο απφ ηελ επηινγή κέζσ Excel. 

 Γηνξζψζεθε έλα ιάζνο φπνπ, ζε θάπνηνπο κηζζ/λνπο, 
καο έβγαδε ην κήλπκα : “Property „InnerText‟ is 
Writeonly” θαη δελ δηάβαδε ηηο θαζαξέο απνδνρέο κε 
απνηέιεζκα λα εκθαλίδνληαη κεδεληθέο. 

 

1.4.3270.1029 29 Οκηωβπίος 2013 
 

ΔΑΠ Δκηςπώζειρ Σαμείων – Γανείων. Πξνζηέζεθε ε 
δπλαηφηεηα αλαιπηηθήο εθηχπσζεο Σακείσλ θαη Γαλείσλ ζε 
επίπεδν πιεξσκήο ΔΑΠ, αληίζηνηρε κε ηελ εθηχπσζε ζε 
επίπεδν κηζζνδνηηθήο θαηάζηαζεο. ηελ Πποβολή 
Δνοποιημένος Απσείος έρεη πξνζηεζεί ζηελ κπάξα 
επηινγψλ κηα επηπιένλ κπάξα κε κία κνλαδηθή επηινγή : 
Σακεία.Δπηιέγνληαο ηελ εκθαλίδνληαη νη εμήο επηινγέο : 

 Δθηχπσζε Σακείνπ. Δθηππψλνπκε ην ηξέρνλ ηακείν 
(ην νπνίν έρεη επηιεγεί πξνεγνπκέλσο) 
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 Δθηχπσζε ΟΛΩΝ ησλ Σακείσλ. Δθηππψλεη φια ηα 
δηαζέζηκα ηακεία 

 Σακείν 1, 2, θιπ. Λίζηα κε φια ηα δηαζέζηκα ηακεία 
γηα λα επηιέμνπκε θαη λα ηππψζνπκε. 

 

1.4.3264.0918 18 επηεμβπίος 2013 
 

ΔΑΠ ηηο εθηππψζεηο, ζηα απνινγηζηηθά ζηνηρεία πιεξσκήο, 
πξνζηέζεθε ε αλάιπζε ανά  Μιζθοδοηούμενο. 

 

1.4.3259.0604 4 Ιοςνίος 2013 
 

ΔΑΠ ην αξρείν θαηαγξαθήο ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ XML αξρείνπ 
ηεο ΔΑΠ, πξνζηέζεθε πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε πνηα Δίδε 
χκβαζεο (Contract Type) θαη πνηνη Σχπνη Δηζνδήκαηνο 
(Income Type) εκθαλίζηεθαλ. 

 

1.4.3257.0521 21 Μαίος 2013 
 

ΔΑΠ Δίδορ ύμβαζηρ (Contract Type). Απφ ηελ έθδνζε απηή 
ε πιεξνθνξία αληιείηαη απφ ην πεδίν 38 (αληί ηνπ πεδίνπ 
34) ησλ ζηνηρείσλ ζπλεξγείνπ ή ην A_EAPCT (αληί ηνπ 
A_CCEC) ησλ ζηνηρείσλ ηνπ κηζζ/λνπ. Να ειεγρζνχλ νη 
ηηκέο ησλ πεδίσλ απηψλ. 
Σύπορ Διζοδήμαηορ (Income Type). Απφ ηελ έθδνζε 
απηή ε πιεξνθνξία αληιείηαη απφ ην πεδίν C_EAPIT (αληί 
ηνπ C_CCPT1). Καιφ ζα είλαη λα γίλεηαη έλαο έιεγρνο ησλ 
ηηκψλ απηψλ.  

 

1.4.3252.0422 22 Αππιλίος 2013 
 

ηαηηζηηθά 
Κφκβνπ 

Οινθιεξψζεθαλ ηα ζηαηηζηηθά Γαπανών Μιζθοδοζίαρ – 
Πποζωπικού εθηφο απφ ην θνκκάηη ηνπ Web Service. 

Δλνπνίεζε 
ΔΑΠ 

Πξνζηέζεθε εξγαζία κε ηελ νπνία κπνξνχκε λα ελνπνηνχκε 
πνιιαπιά αξρεία ΔΑΠ ζε έλα, κε ίδην ή δηαθνξεηηθφ θσδηθφ 
νξγαληζκνχ 

Δηζαγσγή ζε 
Καζνιηθφ 

Βειηηψζεθε ε εξγαζία απηή. 

 

1.4.3219.0320 20 Μαπηίος 2013 
 

ηαηηζηηθά 
Κφκβνπ 

Πξνζηέζεθε εξγαζία κε ηελ νπνία ρεηξηδφκαζηε ηα 
ζηαηηζηηθά Πποζωπικού θαη δηνξζψζεθαλ θάπνηα 
ζθάικαηα ζηα ζηαηηζηηθά Γαπαλψλ Μηζζνδνζίαο. 

 

1.4.3199.0128 28 Ιανοςαπίος 2013 
 

ηαηηζηηθά 
Κφκβνπ 

Πξνζηέζεθε εξγαζία κε ηελ νπνία ρεηξηδφκαζηε ηα 
ζηαηηζηηθά Γαπανών Μιζθοδοζίαρ. 

 

1.4.3176.1207 7 Γεκεμβπίος 2012 
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ηαηηζηηθά Πξνζηέζεθαλ ηα επηδφκαηα ηνπ λ.4024/11 ζε μερσξηζηέο 
ζηήιεο. 

 

1.4.3156.1019 19 Οκηωβπίος 2012 
 

Δθηππψζεηο 
Windows 

Μέζα απφ ην Γηαρεηξηζηή Μεηξψνπ θαη ηελ Πξνβνιή 
Μηζζ/θψλ Καη/ζεσλ πξνζηέζεθε ε δπλαηφηεηα ησλ εμήο 
εθηππψζεσλ : 

 Μιζθοδοηική Καηάζηαζη (βέληιζηη καηανομή) 
Η εθαξκνγή πξνζπαζεί ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 
κηθξφηεξε επηηξεπφκελε γξακκαηνζεηξά, ε νπνία 
νξίδεηαη απφ ην ρξήζηε, θαη ην κέγεζνο ηνπ ραξηηνχ 
εθηχπσζεο λα εθηππψζεη ζε κία ή δχν γξακκέο. Αλ 
δελ θαηαζηεί δπλαηφλ καο ελεκεξψλεη κε ζρεηηθφ 
κήλπκα. 

 Μιζθοδοηική Καηάζηαζη (ζε πολλαπλέρ 
γπαμμέρ). Κάζε εγγξαθή απνηππψλεηαη ζε 
πνιιαπιέο γξακκέο, φπνπ θάζε γξακκή πεξηέρεη 
νκνεηδείο ζηήιεο 
 
Καη ζηηο δχν παξαπάλσ εθηππψζεηο, νη ππνγξαθέο 
κπνξνχλ λα εθηππσζνχλ θαη ζε θαηαθφξπθε δηάηαμε, 
δίπια απφ ηελ αλαθεθαιαίσζε, γηα νηθνλνκία ρψξνπ. 
 

 Δκκαθαπιζηικά ζημειώμαηα μιζθ/νων.  
Η εθηππσζε απηή αθνινπζεί ηε ινγηθή ηεο 
κηζζνδνηηθήο θαηαζηαζεο ζε πνιιαπιέο γξακκέο. 
 

ΔΑΠ ην έιεγρν νξθαλψλ πεδίσλ, απνθιείζηεθαλ ηα πεδία ηα 
νπνία δελ πεξηέρνπλ ρξεκαηηθά πνζά. 

ΔΑΠ Πξνζηεζεθε ε δπλαηφηεηα ζε έλα θνξέα λα θαηαρσξέη 
πιεξσκέο κέζσ ΔΑΠ ζαλ δεκφζην θαη ζαλ ΝΠΓΓ. 

 
 

1.4.3108.0615 15 Ιοςνίος 2012 
 

Γηαρ/ζηήο 
Μεηξψνπ 

Πξνζηέζεθε ε δπλαηφηεηα (κε δεμί θιηθ πάλσ ζηελ 
κηζζ.θαηαζηαζε) ηεο επεμεξγαζίαο ηεο κηζζνδνηηθήο 
θαηαζηαζεο, θαζψο επίζεο θαη θάπνηνσλ εξγαζηψλ 
πξνζζεθεο ζηειψλ. 

ΔΑΠ Αιιαμε ηειείσο ν κεραληζκφο θαηαγξαθήο ζθαικάησλ θαηα 
ηε δεκηνπξγία ηνπ XML αξρείνπ. Με ην λέν κεραληζκφ 
κπνξνχκε πην εχθνια λα κεηαβνχκε ζηελ εγγξαθή απφ ηελ 
νπνία πξνθαιείηαη ην πξφβιεκα 

Πξνβνιή Μ.Κ Δγηλαλ θαπνηεο αιιαγέο ζηελ πξνβνιή εγγξαθήο Μηζζ. 
Καη/ζεο. 

 

1.4.3094.0510 10 Μαϊος 2012 
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Γεληθά Αιιαμαλ νη ζέζεηο θάπνησλ εξγαζηψλ 

Γηαρ/ζηήο 
Μεηξψνπ 

Δγηλαλ θάπνηεο βειηηψζεηο φζνλ αθνξά ηελ δεκηνπξγία 
αξρείσλ Μηζζ/θψλ θαηαζηαζεσλ θαη θάπνηεο άιιεο εξγαζίεο 
κεηαθεξζεθαλ ζηελ γξακκή επηινγψλ (κελνπ) 

 

1.4.3089.0410 11 Αππιλίος 2012 
 

Δθαξκνγέο 
Τπνζηεξημεο 
– Πξνβνιή 
Μηζζ/θψλ 

Καηαζηάζεσ
λ 

- Πξνζηέζεθαλ ππνζχλνια θαηά ην grouping 
- ηελ πξνβνιή εγγξαθήο δελ ζπκπηέδεηαη ε ζηειε κε 

ηα νλφκαηα ησλ πεδίσλ 
- Γηνξζψζεθε έλα πξνβιεκα κε ηηο πεξηγξαθέο ησλ 

πεδίσλ 

 

1.4.3088.0404 4 Αππιλίος 2012 
 

ΔΑΠ Πξνζηέζεθε αλαιπηηθή θαηάζηαζε πιεξσκήο κηζζ/λσλ 

 

1.4.3062.0320 20 Μαπηίος 2012 
 

ΔΑΠ Αληηγξαθή αξρείνπ ζε θάθειιν. Δίρε πξφβιεκα εάλ ην 
αξρείν ππήξρε ήδε. 

Πξνζηέζεθε εξγαζία δεκηνπξγίαο ζηαηηζηηθψλ αλά 
θέληξν θφζηνπο / κηζζνδνηηθή θαηάζηαζε γηα ην αξρείν 
πιεξσκήο 

Πξνζηέζεθε ζχλδεζκνο γηα ηελ εθαξκνγή ππνβνιήο 
αξρείσλ ζην site ηεο ΔΑΠ 

Γηαρ/ζηεο 
Μεηξσνπ 

ηε δηαρείξηζε ηακείσλ πξνζηεζεθε ε δπλαηφηεηα 
εχξεζεο ηειεπηαίνπ/επφκελνπ set απφδνζεο  

ADP Shell Πξνζηέζεθε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία εγγξαθψλ 
κεηξψνπ ψζηε λα γίλεηαη θαηαλνκή ακνηβψλ κηζζ/λνπ 
αλά κήλα 

Πξνζηέζεθε επεμεξγαζία απνδφζεσλ ειεθηξνληθνχ 
αξρείνπ ΣΜΔΓΔ ψζηε λα κπνξνχκε λα αληιήζνπκε 
πιεξνθνξία γηα ηηο πιεξσκέο εηζθνξψλ αλά κηζζ/λν θαη 
πεξίνδν 

 

1.4.3001.0111 11 Ιανοςαπίος 2012 
 

ΔΑΠ Καηά ηελ δεκηνπξγία ηνπ XML αξρείνπ ελεκεξψλεηαη ν 
βαζκφο απφ ηνλ ζπλδπαζκφ Βαζκφο/ΜΚ γηα ηνπο 
κηζζ/λνπο κε ην λέν κηζζνιφγην (λ.4024) 

 

1.4.0102.1117 2 Ιανοςαπίος 2012 
 

Ν.4024/2011 Πξνζηέζεθε ε επηινγή Διζαγωγή Καηάηαξηρ ζε 
ςνεπγείο κε ηελ νπνία εηζάγνπκε ηα δεδνκέλα ηεο 
θαηάηαμεο απφ ην excel, πνπ έρεη παξαρζεί απφ ηηο 
εθηππψζεηο ζπλεξγείσλ θαη ζην νπνίν έρεη δηεθπεξαησζεί 
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θαηάηαμε, ζηα αληίζηνηρα ζπλεξγεία ηνπ θνξέα. 

ΔΑΠ Πξνζζήθε επηινγήο (check box) ψζηε ν θάθειινο 
παξακέηξσλ ηεο ΔΑΠ λα είλαη ζπλδεδεκέλνο κε ηνλ 
θάθειιν εγθαηάζηαζεο. 

 

1.4.1208.1109 8 Γεκεμβπίος 2011 
 

Ν.4024/2011 Πξνζηέζεθε ε επηινγή Καηάηαξη ζε Excel κε ηελ 
νπνία δηεθπεξαηψλνπκε θαηάηαμε κε βάζε ην excel πνπ 
έρεη παξαρζεί απφ ηηο εθηππψζεηο ζπλεξγείσλ 
(βι.εθδνζε 1.4.1114.1538 14/11/2011) 

ΙΚΑ ΟΤΚ Πξνζηέζεθε ζηηο Δθαξκνγέο Τπνζηήξημεο  εξγαζία κε 
ηελ νπνία πεξηεγνχκαζηε ζηνπο πίλαθεο ηνπ ΟΤΚ. Η 
εξγαζία απηή απαηηεί ζχλδεζε κε SQL Server 2005 
(express/standard) 

ΔΑΠ Πξνζζήθε επηινγήο έηνπο 2012 

 

1.4.1128.1051 28 Νοεμβπίος 2011 
 

Δθαξκνγέο 
Τπνζηήξημεο 

 Πποβολή Μιζθ.Καη/ζεων. Πξνζηέζεθε επηινγή ψζηε 
ζηελ πξνβνιή λα ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ηα πεδία απφ 
ην αξρείν Οικονομικών ηοισείων  θαη ην Καθολικό. 
Η εξγαζία απηή απαηηεί ην αξρείν DATA\_CAK.DBF, 
ην νπνίν παξάγεηαη απφ ηελ DOS εθαξκνγή 
(Παξάκεηξνη > Γεκηνπξγία αξρείνπ CAK). 

 ΙΚΑ ΟΤΚ. Γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο πνπ είλαη 
ζπλδεδεκέλεο κε ηελ SQL βάζε ηεο λέαο κηζζνδνζίαο, 
πξνβνιή ησλ πηλάθσλ ηνπ ΟΤΚ γηα εχθνιε αλεχξεζε 
θσδηθψλ εηδηθφηεηαο, παθέησλ θάιπςεο, ΚΑΓ θ.ι.π. 

Ν.4024/2011 Πξνζηέζεθε ε επηινγή Καηάηαξη ζε Excel κε ηελ 
νπνία δηεθπεξαηψλνπκε θαηάηαμε κε βάζε ην excel πνπ 
έρεη παξαρζεί απφ ηηο εθηππψζεηο ζπλεξγείσλ 
(βι.εθδνζε 1.4.1114.1538 14/11/2011) 

ΔΑΠ ηηο θαξηέιεο δεκηνπξγίαο αξρείσλ XML, πξνζηέζεθε ε 
επηινγή ηεο εθθίλεζεο ηεο αληίζηνηρεο εθαξκνγήο 
ειέγρνπ ηεο ΔΑΠ. 

Γηαρεηξηζηήο 
Μεηξψνπ 

Πξνζηέζεθε ε δπλαηφηεηα πξνζζήθεο, επεμεξγαζίαο θαη 
δηαγξαθήο ζεκεηψζεσλ κηζζ/θψλ θαηαζηάζεσλ 

  

1.4.1114.1538 14 Νοεμβπίος 2011 
 

Δθαξκνγέο 
Τπνζηήξημεο 

 Δκηςπώζειρ ςνεπγείων. Πξνζζήθε εθηχπσζεο γηα 
δεκηνπξγία excel κε ζηνηρεία ρξήζηκα γηα ηελ θαηάηαμε ηνπ 
ν.4024 

Νφκνο 
4024/2011 

 Πξνζηέζεθε λέα θαηεγνξία εξγαζηψλ πνπ αθνξνχλ ην 
λφκν απηφ, κε πξψηε εξγαζία ηελ κεκνλσκέλε θαηάηαμε 
ζχκθσλα κε ην λφκν απηφ. 
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1.4.1010.1326 11 Οκηωβπίος 2011 
 

ΔΑΠ  Δλζσκάησζε πποδιαγπαθών 2.3 

 Βειηησκέλε επηινγή Φνξέα 
 ηελ ιίζηα απνζηνιψλ ΔΑΠ θνξέα, πξνζηέζεθε ζηήιε κε 

ημεπομηνία ηελεςηαίαρ επεξεπγαζίαρ. Κάζε θνξά πνπ, 
θαηά ηελ έμνδν απφ ηελ δηαρείξηζε κηαο πιεξσκήο, 
επηιέγνπκε απνζήθεπζε αιιαγψλ, ελεκεξψλεηαη ε ζηήιε 
απηή. Η ζηήιε πνπ ππήξρε κε ηίηιν ημεπομηνία 
αποζηολήρ ελεκεξψλεηαη φηαλ ζηείινπκε ην xml αξρείν 
κε e-mail ή ην αληηγξάςνπκε ζε θάπνην θάθειιν, πάληα 
κέζα απφ ηελ δηαρείξηζε ηεο πιεξσκήο. 

 Γπλαηφηεηα θαζνξηζκνχ 15εκέξνπ κεηαθνξάο ηνπ 
θαζαξνχ πνζνχ, ζε κηζζ/θέο θαηαζηάζεηο πνπ δελ είραλ 
αλάιπζε 15εκέξσλ. Μέρξη ηψξα ην πνζφ κεηαθέξνηαλ 
απηφκαηα ζην 1ν 15ήκεξν. Να δηεπθξηληζηεί φηη απηφ ηζρχεη 
κφλν γηα πιεξσκέο ηχπνπ 1, δειαδή πξνπιεξσκή Α/Β 
15ήκεξνπ. 

 

 

1.4.0920.2233 20 επηεμβπίος 2011 
 

ΔΑΠ  Οη πιεξσκέο εκθαλίδνληαη ζε θζίλνπζα ζεηξά αξηζκνχ ζεη, 
σζηε νη ηειεπηαίεο λα εκθαλίδνληαη πξψηεο 

 Απσεία πποϋπολογιζμού. Γπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο λένπ 
ή αληηγξαθήο απφ άιιν θνξέα, φηαλ δελ ππάξρεη. 

 

1.4.0719.1308 19 Ιοςλίος 2011 
 

Δθαξκνγέο 
Τπνζηήξημεο 

Βειηίσζε ηεο Πποβολήρ DBF ψζηε ζηα αξρεία κεηξψσλ 
θαη λα ιακβάλεη ππφςε ηα νλφκαηα ησλ ζηειψλ θαζψο θαη 
ηηο ζηήιεο εθηχπσζεο. 

 

1.4.0607.1120 7 Ιοςνίος 2011 
 

ADPShell Αλαβάζκηζε ζε πεξηβάιινλ .Net 4 θαη αιιαγή versioning 

 

1.3.0.5 12 Αππιλίος 2011 
 

ΔΑΠ  Απσείο ζε ΤΓΔ. Η έθδνζε απηή ππνζηεξίδεη ηελ εμαγσγή 
ζε κνξθή αξρείνπ θαηάιιεινπ γηα ηηο «Καηαζηαζεηο 
Πιεξσκήο». Με απηφ ην ηξφπν δελ ρξεηάδεηαη λα 
θαηαρσξνχκε κε ην ρέξη ηηο κηζζ/ζίεο ππεξσξηψλ, 
απνδ/ζεσλ θιπ ζην ζρεηηθφ πξφγξακκα, δηαδηθαζία πνιχ 
επίπνλε.  

 Απσεία Πποςπολογιζμού. Η γξακκνγξάθεζε ησλ 
αξρείσλ άιιαμε θαη ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ηεο 
επεμεξγαζίαο ηνπο κέζα απφ ηελ εθαξκνγή. 

 Πεπιβάλλον. Αιιαμε ε εκθάληζε θαη έγηλε πεξηζζφηεξν 
ιεηηνπξγηθή. 

  IBAN/ΑΦΜ. Πξνζηέζεθαλ έιεγρνη γηα ΙΒΑΝ θαη ΑΦΜ ηφζν 
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ζην Καζνιηθφ, φζν θαη θαηά ηε δεκηνπξγία ησλ XML 
αξρείσλ. Οη έιεγρνη απηνί ειέγρνπλ πιένλ θαη ηα check 
digits ησλ παξαπάλσ ζπκβνινζεηξψλ. 

 

1.2.0.443 9 Φεβποςαβπίος 2011 
 

Δθαξκνγέο 
Τπνζηήξημεο 

 Δκηςπώζειρ ςνεπγείων. Δθαξκνγή γηα εθηχπσζε-
εμαγσγή νλνκάησλ ησλ ζπλεξγείσλ γηα ζπκπιήξσζε 
ζηνηρείσλ. 

ΔΑΠ  Πποδιαγπαθέρ 2.2. Οινθιήξσζε 

 ΚΑΔ. Δμαγσγή ζε Excel ησλ Κ.Α.Δμφδσλ/Δζφδσλ ζχκθσλα 
κε ην Παξαξηεκα ΙΙ, ηεο ΔΑΠ 

 

1.2.0.0 7 Γεκεμβπίος 2010 
 

Δθαξκνγέο 
Τπνζηήξημεο 

Πξνζηέζεθαλ νη εξγαζίεο : 

 Πποβολή Μιζθ/κήρ Καηάζηαζηρ. Δμειηγκέλε εχξεζε 
θαη πξνβνιή Μ.Κ. ρσξίο δπλαηφηεηα κεηαβνιψλ 

 Πποβολή DBF. Πξνβνιή αξρείσλ DBF ρσξίο δπλαηφηεηα 
κεηαβνιψλ 

 Import ζε Καθολικό. Μεραληζκφο εηζαγσγήο ή 
αλαλέσζεο ζηνηρείσλ ζε Καζνιηθφ απφ αξρείν Excel. 

 Δπγαζίερ ηέλοςρ σπήζηρ. Αληηθαζηζηά ηα MXCopy θαη 
MXDel κεηαθηλψληαο ηα αξρεία κηαο νιφθιεξεο ρξήζεο ζε 
ππνθάθειιν. 

ΔΑΠ  Πποζθήκη ηων πποδιαγπαθών 2.1 
 Πποδιαγπαθέρ 2.2. ε beta ζηαδην 
 Διζαγωγή ΙΒΑΝ. Μηα εξγαζία γηα απηφκαηε εηζαγσγή 

ΙΒΑΝ απφ αξρείν Excel ζην Καζνιηθφ κε ηελ πξνυπφζεζε 
φηη ζην Excel ππάξρεη ν ΔΚΜ 

 

1.1.0.133 8 Οκηωβπίος 2010 
 

ADPShell  Δζσηεξηθή αιιαγή ζην Excel Export 

 

1.1.0.120 6 επηεμβπίος 2010 
 

ΑΜΚΑ  Αιιαγή ζην ηξφπν δηαρείξηζεο 
 Δπξεζε νλνκάησλ κε ιαηηληθνχο ραξαθηήξεο 
 Διεγρνο νλνκάησλ γηα ηελ εχξεζε ιαηηληθψλ/ειιεληθψλ 

ραξαθηήξσλ. Να ζεκεησζεί φηη έλα φλνκα ραξαθηεξίδεηαη 
ειιεληθφ/ιαηηληθφ απφ ηνλ πξψην ραξαθηήξα ηνπ 
επσλχκνπ 

ηαηηζηηθά Νέα εξγαζία γηα ηελ επεμεξγαζία ζηαηηζηηθψλ, ηνπ Τπνπξγείνπ 
Οηθνλνκηθψλ, πνπ αθνξνχλ ηνπο ΟΣΑ. 

εη Μηζζ/θψλ 
Καηαζηάζεσλ 

Νέα εξγαζία πνπ καο επηηξέπεη ηελ δεκηνπξγία αζξνηζκάησλ 
ζε κία ή πεξηζζφηεξεο ζηήιεο θαη γηα νκάδα κηζζ/θψλ 
θαηαζηάζεσλ. Η εξγαζία απηή δηεπθνιχλεη πνιχ ζηηο 
απνδφζεηο θξαηήζεσλ. 
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1.0.10147.226 27 Μαϊος 2010 
 

ADPShell  Η πξνβνιή ΜΚ είλαη δπλαηφλ, κε ζρεηηθή ξχζκηζε ζηηο 
παξακέηξνπο (MKView_inMDI) λα είλαη δεζκεπκέλε ζην 
θεληξηθφ πάλει θαη φρη ειεχζεξε. 

 

1.0.10146.207 26 Μαϊος 2010 
 

ADPShell  Γπλαηφηεηα ηεξκαηηζκνχ δηεξγαζίαο DOS 
 Ρχζκηζε Παξακέηξσλ γηα θαιχηεξε ηνπνζέηεζε δηεξγαζίαο 

DOS 

 

1.0.10138.128 19 Μαϊος 2010 
 

Σν ADP DOS Payroll Shell δεκηνπξγήζεθε γηα λα ελζσκαηψζεη δηάθνξεο 
εθαξκνγέο ππνζηήξημεο ηεο ππάξρνπζαο εθαξκνγήο (DOS) κηζζνδνζίαο, νη 
νπνίεο έρνπλ αλαπηπρζεί ζην ζχγρξνλν πεξηβάιινλ ηνπ .ΝΔΣ.  
Αληηθαζηζηά ην ADP Mist Agent θαη πεξηιακβάλεη, πξνο ην παξφλ, ηηο 
παξαθάησ δηαθξηηέο εθαξκνγέο : 
 

Γηαρεηξηζηήο Μεηξψνπ Η εθαξκνγή απηή έξρεηαη λα ζπκπιεξψζεη, φρη λα 
αληηθαηαζηήζεη, ηελ αληίζηνηρε εξγαζία πνπ 

εθηεινχκε κέζα απφ ην πξφγξακκα ηεο 
κηζζνδνζίαο (Μεηξψα > Λίζηα Μηζζ/θψλ 
Καηαζηάζεσλ > Πξνβνιή ). Πξνζθέξεη 

κεγαιχηεξε επηθάλεηα εξγαζίαο θαη εμαηξεηηθά 
θίιηξα ηα νπνία δηεπθνιχλνπλ ζε κεγάιν βαζκφ 
ηε δηαρείξηζε ησλ Μηζζ/θψλ θαηαζηάζεσλ. Γελ 

κπνξεί αθφκα λα εθηειέζεη εξγαζίεο reupdate ησλ 
ζηνηρείσλ ησλ κηζζ/θψλ θαηαζηάζεσλ. 

Αληρλεπηή ΑΜΚΑ Δθαξκνγή αλεχξεζεο ηνπ ΑΜΚΑ ησλ κηζζ/λσλ 
κέζα ηνπ Καζνιηθνχ Αξρείνπ 

Δληαία Αξρή Πιεξσκψλ Δθαξκνγή Τπνζηήξημεο ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο 
πιεξσκήο ηνπ Γεκνζίνπ 

Πξνβνιή Μηζζ/θψλ 
Καηαζηάζεσλ 

Η αληίζηνηρε εξγαζία πνπ εθηειείηαη απφ ην 
πξφγξακκα ηεο κηζζνδνζίαο (Τπνινγηζκνί > 

Πξνβνιή Αξρείνπ), είλαη δπλαηή θαη απφ εδψ, κε 
δπλαηφηεηα αλνίγκαηνο πνιιψλ θαηαζηάζεσλ 

ηαπηφρξνλα θαη εχξεζε ζε πνιιέο Γελ.Καηεγνξίεο 
ηαπηφρξνλα. Γελ έρεη ηε δπλαηφηεηα κεηαβνιψλ 

κέζα ζηε Μηζζ/θή θαηάζηαζε. 

 


