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Είσοδος στο πρόγραμμα 

 
Για να εισέλθετε στο πρόγραμμα επιλέξτε το εικονίδιο που υπάρχει στην επιφάνεια εργασίας. 
 

 
 
Με διπλό αριστερό click θα ανοίξει το login του προγράμματος 
 

 
 
Συμπληρώνουμε τον χρήστη opt χωρίς κλειδί (δεν ισχύουν τα κλειδιά από άλλες εφαρμογές Optisoft) 
και επιλέγουμε «Αποδοχή». 

 

Βεβαίως στη συνέχεια μπορούμε να ορίσουμε κλειδί στον χρήστη ή και να προσθέσουμε νέους χρήστες, 
όπως μπορούμε να δούμε στο κεφάλαιο: «Παράμετροι» 

 

Προσοχή: όταν μετά το log in παρουσιαστεί προειδοποιητικό μήνυμα του προγράμματος που θα 
αναφέρει «Προσοχή! Η άδεια λειτουργίας του προγράμματος θα λήξει σε χ ημέρες…..» θα 
πρέπει να επικοινωνήσετε με την Optisoft προκειμένου να γίνει η ανανέωση των ημερών λειτουργίας. 
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Δουλεύοντας με  Browsers 

 
Η λειτουργίες της εφαρμογής πραγματοποιούνται με τους browsers, εδώ θα δούμε πως μπορούμε να 
διαχειριστούμε τους browsers σύμφωνα με τις ανάγκες μας. 
 
Ένας browser είναι όπως η ακόλουθη εικόνα (Παραστατικά Πωλήσεων). 
 

 
Οι browsers εμφανίζουν το περιεχόμενο των αντίστοιχων browsers της εφαρμογής σύνδεσης 
(Optiplan ERP , Optiplan Flex,  ΛΟΓΙΣΤΗΣ Έσοδα – Έξοδα κλπ).   

Στο παράδειγμά μας εδώ, ο browser «Παραστατικά Πωλήσεων» εμφανίζει το περιεχόμενο του 
browser «Πωλήσεις» του Optiplan ERP. 

Επάνω αριστερά στο browser εμφανίζεται tab με την ονομασία του . 
 
Κάτω αριστερά εμφανίζεται ο αριθμός των εγγραφών του πίνακα που επεξεργάζεται, και στο τέλος 
εμφανίζονται τα φίλτρα εγγραφών σε λειτουργία  
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Για να εκκινήσουμε ένα browser, επιλέγουμε από τις λειτουργίες του menu διαχείρισης 
λειτουργιών εφαρμογής, το οποίο βρίσκεται στην αριστερή κάθετη πλευρά της οθόνης μας. 
 

 
 
Επιλέγοντας μία από τις διαθέσιμες λειτουργίες, ανοίγει ο αντίστοιχος browser. Μπορούμε να έχουμε 
ανοιχτούς περισσότερους του ενός browsers, τα tabs των οποίων παρατίθενται με τη σειρά 
ανοίγματός τους 
 

 
 
Μπορούμε να μετακινηθούμε στη λειτουργία μεταξύ των browsers, κάνοντας κλικ κάθε φορά στο 
tab του browser που θέλουμε να εργαστούμε. Στο παράδειγμά μας επάνω, ο browser «Άρθρα 
Γενικής Λογιστικής» είναι ενεργός και το tab του είναι φωτεινό, ενώ οι άλλοι δύο παραμένουν 
stand by με τα tabs τους σε πιο σκοτεινή απόχρωση. 
Προσοχή εδώ, κάθε φορά που επιλέγουμε μία λειτουργία από το μενού αριστερά, ανοίγει ο σχετικός 
browser σε νέο tab, ακόμα κι αν τον έχουμε ήδη ανοίξει. 
Μπορούμε να μεταβάλλουμε τη σειρά των tabs, «πατώντας και κρατώντας» (drag and drop) το 
ποντίκι και μετακινώντας τον κέρσορα εκεί που επιθυμούμε. 
Στην περίπτωση που έχουμε ανοίξει περισσότερα tabs από όσα η οθόνη μας μπορεί να εμφανίσει, 

τότε εμφανίζονται τα εικονίδια  δεξιά στην περιοχή των tabs 
 

 
 
Επιλέγοντας «αριστερά» είτε «δεξιά» εμφανίζουμε tabs που δεν φαίνονται στην οθόνη 
Επιλέγοντας το εικονίδιο «x» κλείνουμε όποιο tab είναι ενεργό εκείνη τη στιγμή. 
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Διαχείριση σχεδίων Browser 

 
Ένας browser μπορεί να έχει πολλαπλά σχέδια περιεχομένου, δηλαδή αποθηκευμένες διαμορφώσεις η 
κάθε μία εκ των οποίων μας βοηθά σε συγκεκριμένες εργασίες. Τα διαθέσιμα σχέδια ενός browser τα 
βλέπουμε στην επάνω οριζόντια πλευρά και μπορούμε να επιλέξουμε αυτό που θέλουμε να εμφανισθεί 

 
Στη δεξιά κάθετη πλευρά της οθόνης μας βρίσκονται τα εικονίδια διαχείρισης σχεδίων browser 
 

: Ιδιότητες. Εμφάνιση & επεξεργασία ιδιοτήτων τρέχοντος σχεδίου browser 
Μπορούμε να επεξεργαστούμε την ονομασία του σχεδίου, το πόσες εγγραφές μπορεί να επεξεργαστεί, 
με ποια σειρά θα εμφανίζεται στη λίστα των σχεδίων , γραμματοσειρές κλπ. 

: Προσθήκη νέου σχεδίου browser 

: Αντιγραφή σχεδίου browser 

 : Διαγραφή σχεδίου browser 

: Αποθήκευση διαμόρφωσης browser 

: Διαχείριση στηλών σχεδίου browser 
H συγκεκριμένη λειτουργία, επιτρέπει να εμφανίσουμε/αποκρύψουμε στήλες από το browser, 
κλικάροντας ή όχι τις διαθέσιμες στήλες  

 
 
Μπορούμε επίσης να μετονομάσουμε την περιγραφή τους και να καθορίσουμε τη σειρά εμφάνισής τους 
 

 
 
Στην οριζόντια επάνω πλευρά του browser, αριστερά υπάρχουν τα πλήκτρα διαχείρισης 
περιεχομένου: 
 

 

: Προσθήκη νέας εγγραφής 

: Προβολή επιλεγμένων εγγραφών. - (ο τρόπος επιλογής των εγγραφών είναι: α) Μονό αριστερό 
κλικ σε μία γραμμή, Shift πατημένο και με βελάκι πάνω ή κάτω επιλέγουμε γραμμές, β) Ctrl 
πατημένο και με μονό αριστερό κλίκ επιλέγουμε γραμμές) 

: Διαγραφή επλεγμένων εγγραφών 

: Ανανέωση εγγραφών browser (refresh) 
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: Αντιγραφή επιλεγμένης εγγραφής 

: Επεξεργαστής φίλτρων 
 
Ανάλογα το browser, κάποιες από τις παραπάνω λειτουργίες μπορεί να μην είναι διαθέσιμες (στο 
παράδειγμά μας, δεν είναι διαθέσιμες οι επιλογές «Προσθήκη», «Διαγραφή» & «Αντιγραφή», 
προφανώς διότι αυτές οι εγγραφές προέρχονται από την εμπορική εφαρμογή, και από εκεί γίνεται η 
προσθήκη ή η διαγραφή τους. 

 
 
Διαχείριση στηλών browser 

 
Κάτω από τα πλήκτρα διαχείρισης browser υπάρχουν οι στήλες περιεχομένου, όπως στην παρακάτω 
εικόνα: 
 

 
 
Οι στήλες περιεχομένου αποτελούνται από την επικεφαλίδα (header) της στήλης, που αναφέρεται η 
περιγραφή της στήλης, και δεξιά της περιγραφής βρίσκεται και το πλήκτρο διαχείρισης φίλτρων της 
στήλης. Με μονό αριστερό κλικ στο εικονίδιο του φίλτρου, εμφανίζονται τα περιεχόμενα της στήλης 
(στην εικόνα η στήλη: «Παραστατικό»).  
 

 
Κάνοντας κλικ στις διαθέσιμες επιλογές, εμφανίζεται το περιεχόμενο των στηλών, σύμφωνα με τα 
κριτήρια που έχουμε επιλέξει. 
 
Ακριβώς κάτω από την επικεφαλίδα της στήλης βρίσκεται το πεδίο συνθηκών αναζήτησης περιεχομένου 
στης στήλης, με το εικονίδιο της συνθήκης αναζήτησης σε ισχύ να βρίσκεται αριστερα στο κελί. Με 
απλό αριστερό κλίκ στο εικονίδιο, αναπτύσσεται η λίστα φίλτρων συνθηκών αναζήτησης. Κάθε στήλη 
έχει και διαφορετική λειτουργία αναλόγως του είδους της στήλης (ημερομηνία, αξία κλπ).  
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Ιδιαιτερότητα υπάρχει όταν το πεδίο είναι τύπου επιλογής  όπως π.χ. το πεδίο στη στήλη  «Σειρά 
Ενημερώνει myData». Το πεδίο αυτό είναι κυκλικό τριών επιλογών. Με  διαδοχικά κλικ εμφανίζεται: 

κενό με λειτουργία «Όχι»  δηλ στο παράδειγμά μας «Όχι αυτά που ενημερώνουν 

myData», επιλεγμένο με λειτουργία «Ναι», , στο παράδειγμά μας «Ναι, 

ενημερώνουν myData», και κενό με λειτουργία «Ναι + Όχι» , δηλ εμφανίζει 
και αυτά που ενημερώνουν και αυτά που δεν ενημερώνουν myData. 
 
 
Μπορούμε να μετακινήσουμε τις στήλες σε οποιαδήποτε θέση του browser επιθυμούμε, κάνοντας 
μονό αριστερό κλίκ στην επικεφαλίδα, κρατώντας πατημένο το πλήκτρο του ποντικιού και μετακινώντας 
το ποντίκι προς τη θέση που επιθυμούμε να μεταφέρουμε τη στήλη (drag and drop). 
 
Επίσης μπορούμε να ορίσουμε την ταξινόμηση των εγγραφών ενός browser, κάνοντας απλό αριστερό 
κλικ στο header μιας στήλης, και με διαδοχικά μονά αριστερά κλικ, καθορίζουμε την αύξουσα ή 
φθίνουσα ταξινόμηση. 
Στις εικόνες πιο κάτω, εμφανίζεται η αύξουσα ταξινόμηση (μικρότερο > μεγαλύτερο)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
και φθίνουσα ταξινόμηση (μεγαλύτερο > μικρότερο) 
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Τέλος, αποθηκεύουμε τις αλλαγές στις διαμορφώσεις που έχουμε κάνει στον browser, κάνοντας 
«Αποθήκευση» (πλήκτρα διαχείρισης browser). 
Επιπλέον των ανωτέρω εργαλείων, μπορούμε κάνοντας δεξί κλίκ σε ένα κελί των γραμμών 
περιεχομένου, να έχουμε και άλλες επιλογές αναζήτησης, όπως και εξαγωγής των εγγραφών μας σε 
αρχείο.  
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Επεξεργασία φίλτρων browser 

Η επεξεργασία των φίλτρων του browser γίνεται με τον επεξεργαστή φίλτρου . Στην ουσία 
«χτίζουμε» ένα σύστημα φίλτρων, το οποίο μας βοηθάει στην τρέχουσα εργασία μας. Μόλις 
επιλέγουμε το εικονίδιο του επεξεργαστή φίλτρου, ανοίγει το παράθυρο του επεξεργαστή και 
εμφανίζονται τα προκαθορισμένα από την εγκατάσταση της εφαρμογής φίλτρα (στο παράδειγμά μας, 
αυτά του browser: «Πίνακας πωλήσεων») 
 

 
 
Τα πορτοκαλί πεδία είναι οι διαθέσιμες στήλες του browser που επεξεργαζόμαστε, τα πράσινα πεδία 
είναι οι διαθέσιμες καταστάσεις των στηλών και τα σύμβολα μεταξύ τους είναι οι συνθήκες αναζήτησης. 
Μετακινώντας το ποντίκι πάνω από τα πεδία, τα σύμβολα των συνθηκών, αλλά και στις άκρες των 
πεδίων εμφανίζονται οι διαθέσιμες επιλογές. 
 
 
 
 
 
Με το «+» προσθέτουμε έναν όρο ή ομάδα  αναζήτησης και με το «x» διαγράφουμε τη γραμμή που 
στο τέλος της είναι το «x» που επιλέγουμε. Εάν επιλέξουμε «προσθήκη όρου» θα προστεθεί στο 
τέλος της υπάρχουσας λίστας μία συνθήκη αναζήτησης. Επιλέγουμε το πορτοκαλί πεδίο για να δούμε  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
τις διαθέσιμες επιλογές:  
Από την αναδιπλούμενη λίστα, επιλέγουμε το φίλτρο που θέλουμε, κι ακολούθως κάνουμε κλικ στη 
συνθήκη (στο παράδειγμά μας, στο σύμβολο « = » 
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Επιλέγουμε το είδος της συνθήκης που επιθυμούμε, και ακολούθως επιλέγουμε διαθέσιμη κατάσταση 
 

 
 
 
Τέλος επιλέγουμε «Εντάξει» ή «Εφαρμογή» για να ολοκληρώσουμε την επεξεργασία των φίλτρων. 
Η διαφορά μεταξύ του πλήκτρου «Εντάξει» και του πλήκτρου «Εφαρμογή» είναι ότι με το πλήκτρο 
«Εφαρμογή» βλέπουμε απευθείας το αποτέλεσμα του φίλτρου χωρίς να κλείσει η φόρμα της 
επεξεργασίας φίλτρου ενώ με το πλήκτρο «Εντάξει» εφαρμόζεται το φίλτρο και κλείνει η φόρμα των 
φίλτρων.  
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Επεξεργασία εγγραφών browser 

 
Όπως έχουμε αναφέρει και πιο πάνω, σε έναν browser μπορούμε να επεξεργαστούμε το περιεχόμενο 
των εγγραφών του. Στο παράδειγμά μας θα δουλέψουμε με το browser «Σειρές παραστατικών 
πωλήσεων» 

 
 
Κάνοντας διπλό κλίκ σε μία εγγραφή, ή επιλέγοντας «προβολή εγγραφών» ανοίγουμε το περιεχόμενο 
της εγγραφής, στο παράδειγμά μας θα επεξεργαστούμε το «Τιμολόγιο Πώλησης». 
Παρατηρούμε πως το πρόγραμμα αννοίγει έναν ακόμα browser, ο οποίος θα μας επιτρέψει να 
επεξεργαστούμε την εγγραφή που προβάλλουμε 
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 Ανοίγουμε την εγγραφή για επεξεργασία. 

 Αποδοχή: αποθηκεύουμε την εργασία μας – Ακύρωση: έξοδος 
χωρίς να αποθηκεύσουμε. 
 
Τα παρακάτω πεδία αποτελούν τα στοιχεία του ERP και δεν μπορούμε να τα επεξεργαστούμε, αυτό το 
καταλαβαίνουμε παρατηρώντας το ότι δεν υπάρχει εικονίδιο επεξεργασίας δεξιά των πεδίων: 

 
 
Τα παρακάτω πεδία είναι προς επεξεργασία και στο σημείο αυτό θα περιγράψουμε τον τρόπο 
επεξεργασίας πεδίων περιεχομένου. 
 

 
 
Πεδία όπως το παρακάτω, στα οποία υπάρχει βελάκι στα δεξιά του πεδίου, κάνοντας κλικ στο βελάκι 
ανοίγει η λίστα με τις διαθέσιμες επιλογές για να επιλέξουμε αυτή που επιθυμούμε. 

 
 
Μπορούμε επίσης, να πληκτρολογήσουμε στο πεδίο την τιμή που αναζητούμε. Για κάθε χαρακτήρα που 
πληκτρολογούμε, το πρόγραμμα κάνει αναζήτηση με κριτήρια τους χαρακτήρες που έχουμε 
πληκτρολογήσει. 
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: Καθαρισμός επιλογών πεδίου  

: Ανανέωση των επιλογών που παρουσιάζονται, σε περίπτωση που κάποιος άλλος χρήστης 
ταυτόχρονα καταχωρεί μία νέα τιμή και δεν έχει εμφανιστεί. 

: Προβολή επιλεγμένης εγγραφής πεδίου 
 
Για τα πεδία με επιλογές check box:  Τσεκαρισμένο = «Ναι» - Μη τσεκαρισμένο = «Όχι» 
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Menu Εφαρμογής 

 
Το menu της εφαρμογής βρίσκεται στην κλασική θέση επάνω αριστερά της οθόνης της εφαρμογής. 
Αναλόγως της επιλογής, εμφανίζονται και τα εικονίδια επιλογής λειτουργιών του menu, στο παράδειγμά 
μας πιο κάτω έχουμε επιλέξει menu «Παράμετροι» και έχουν εμφανιστεί τα εικονίδια λειτουργιών του 
συγκεκριμένου menu. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Παράμετροι 

 

Παράμετροι 
 
Γενικές Παράμετροι 

Επιλέγοντας το εικονίδιο «Γενικές Παράμετροι» ανοίγει η φόρμα επεξεργασίας των Γενικών 
Παραμέτρων. Οι Γενικές Παράμετροι αφορούν κυρίως τεχνικές λεπτομέρειες διασύνδεσης με ΑΑΔΕ. Οι 
ρυθμίσεις είναι κατά κανόνα προκαθορισμένες και τυχόν επεξεργασία τους θα πρέπει να γίνεται σε 
συνεργασία με το τμήμα υποστήριξης της Optisoft. 

 
Χρήστες 

Από τον browser των χρηστών μπορούμε να προσθέσουμε χρήστες και να επεξεργαστούμε ήδη 
καταχωρημένους. Κατά την εγκατάσταση της εφαρμογής υπάρχει ήδη δημιουργημένος ο χρήστης opt.  
Επιλέγουμε το εικονίδιο «Χρήστες» για να ανοίξει η φόρμα επεξεργασίας χρηστών. 
Οι Χρήστες αφορούν το e-myDATA και δεν συσχετίζονται με τους χρήστες των λοιπών εφαρμογών.  
Εάν δηλαδή αλλάξουμε περιγραφή ή password δεν θα επηρεαστούν τα υπόλοιπα προγράμματα. 
Έχουμε τη δυνατότητα επιλογής εάν ένας χρήστης είναι ενεργός ή όχι 
 
Στο tab «1.Εμφάνιση»: 
Αλλάζουμε αν επιθυμούμε το μέγεθος και τον τύπο γραμματοσειράς. 
 

 
 
Στο tab «2.Διαχείριση Κλειδιού»: 
Αλλάζουμε το κλειδί του χρήστη. Προσοχή! Για να αλλάξουμε το κλειδί θα πρέπει να πληκτρολογήσουμε 
πρώτα το υπάρχον κλειδί.  
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Όταν αλλάζουμε το κλειδί χρήσιμο είναι να επιλέγουμε Εμφάνιση κλειδιού ώστε να είμαστε σίγουροι για 
τον τρόπο γραφής του.  

 
Εταιρείες 

Από το μενού μπορούμε να χειριστούμε όλες τις εταιρείες και τα προγράμματα της Optisoft. 

 
Επιλέγουμε το πλήκτρο «Εταιρείες». 
Θα εμφανιστεί ένας Browser που την πρώτη φορά θα είναι κενός (άδειος). 

 
 

Επιλέγουμε insert  για να ανοίξει η φόρμα καταχώρησης νέας εταιρείας. 

 
 

Εισάγουμε έναν κωδικό και μία περιγραφή που εμείς επιθυμούμε. 
Επιλέγουμε ως Προκαθορισμένη, εάν θέλουμε η εφαρμογή να συνδέεται αυτόματα σε αυτή κατά την 
είσοδο. Να σημειωθεί πως μπορούμε να έχουμε μόνο μία εταιρεία ως προκαθορισμένη. 
 

1. Παραμετροι επικοινωνίας με myData 
Συμπληρώνουμε όνομα χρήστη ΑΑΔΕ και το Κλειδί Εγγραφής ΑΑΔΕ (Προσοχή!!! όχι τον 
Κωδικό χρήστη αλλά το Κλειδί API). 
 
(Οδηγίες απόκτησης στο Site της ΑΑΔΕ:  
https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-11/myDATA%20QUICK_updated_7_10_2020_cs.pdf) 

 
2. Παράμετροι επικοινωνίας με εφαρμογή 
Στην επιλογή Εφαρμογή Προέλευσης επιλέγουμε το πρόγραμμα  της Optisoft που θέλουμε να 
συνδεθούμε. 
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Στο όνομα Sql Server πατάμε πρώτα το πλήκτρο  και μετά επιλέγουμε τον Server που επιθυμούμε. 

Έλεγχος Ταυτότητας : «SQL Server Authentication»  

Όνομα Χρήστη : sa  

Κωδικός πρόσβασης : Όπως έχει δηλωθεί στο Setup.  Ενδεχομένως το  !.!mied12  

Μετά την επιτυχημένη Δοκιμή με τον SQL, δίπλα από το Όνομα Βάσης Δεδομένων επιλέγουμε το 

πλήκτρο  και μετά  την βάση δεδομένων και αποδοχή. Σε περίπτωση σύνδεσης με βάση των 
Εσόδων-Εξόδων στο όνομα της Βάσης υπάρχει το πρόθεμα SX_ και μετά ακολουθεί ο κωδικός της 
βάσης. (Εμφανίζεται κατά την είσοδο στην εφαρμογή των ΛΟΓΙΣΤΗΣ Έσοδα – Έξοδα. Στη 
συγκεκριμένη περίπτωσή είναι SX_2 

  

Στην περίπτωση των λοιπών εφαρμογών (Optiplan ERP , Optiplan Flex κλπ.) το όνομα εμφανίζεται 
δίπλα στο όνομα της εταιρείας (χωρίς την κατάληξη .udl).  

Στο παράδειγμα μας Optiplan. 

 

Επιπλέον υπάρχει η περίπτωση χρήσης διαφορετικού server από αυτόν που είναι εγκατεστημένη η 
βάση του e-myDATA. 

 

Εάν έχουμε παραπάνω από μία βάσεις από τις οποίες θα αποστείλουμε δεδομένα στο my-Data,  τις 
καταχωρούμε ομοίως αλλά μόνο μία πρέπει να είναι προκαθορισμένη. 

Η εταιρεία και ο χρήστης που είμαστε συνδεδεμένοι εμφανίζεται κάθε φορά στο κάτω μέρος της οθόνης. 

 

Για να αλλάξουμε εταιρεία εργασίας επιλέγουμε το εικονίδιο    που βρίσκεται στην αριστερή 
άκρη της μπάρας του menu Εφαρμογής. 

Επιλέγουμε αλλαγή εταιρείας και κάνουμε διπλό κλικ στην εταιρεία που θέλουμε να εργαστούμε. 

 

 
 

Την εργασία αυτή δεν χρειάζεται να την χρησιμοποιούμε εάν έχουμε μόνο μία εταιρεία και μόνο 1 
πρόγραμμα. 
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Παράμετροι ΑΑΔΕ – Έσοδα – Έξοδα 
 

 
 
Εδώ μπορούμε να δούμε (και μόνο να δούμε) τις λίστες της ΑΑΔΕ που αφορούν τα είδη παραστατικών, 
παρακρατήσεων, κατηγορίες & τύπους εσόδων – εσόδων κ.λ.π. 
Στην ενότητα αυτή υπάρχουν και οι «Φάκελοι Εισαγωγών» με παραμέτρους της εφαρμογής τις οποίες 
θα χρειαστούμε για τη διαβίβαση παραστατικών και άρθρων που αφορούν τις εισαγωγές από Τρίτες 
Χώρες. 
 

Εργαλεία 

 
 
Ιστορικό Λαθών 

Αφορά τον πίνακα που καταγράφει τα σφάλματα είτε που αφορούν τη λειτουργία του 
προγράμματος, είτε μηνύματα σφάλματος που επιστρέφει η ΑΑΔΕ από διαβιβάσεις. 

 
Ανανέωση Offline Λιστών  

Ενημερώνει για τυχόν μεταβολές στις λίστες της ΑΑΔΕ 
Έλεγχος Αναβάθμισης: Ελέγχει αν η εφαρμογή βρίσκεται στην τελευταία έκδοση. 

 
Ενεργοποίηση 

Εκτελεί την αρχική ενεργοποίηση του προγράμματος (μετά την 1η εγκατάσταση) ή εκτελεί την 
ανανέωση ημερών που απαιτείται περιοδικά. Η διαδικασία της ανανέωσης ημερών έχει ως εξής: 
Επιλέγοντας «Ενεργοποίηση» θα εμφανιστεί η φόρμα της ενεργοποίησης. 
 

 
 
Επιλέγουμε  «Ενεργοποίηση από το Internet». 
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Επιλέγουμε «Ναι». Εάν είναι επιτυχημένη η ενεργοποίηση θα εμφανιστεί το παρακάτω μήνυμα.  

 
 

Εμφάνιση 

 

 
 
 
 
 
Από το μενού Επιλέγουμε Εμφάνιση.  
 

Skins 
Έχουμε τη δυνατότητα να επιλέξουμε το χρώμα εμφάνισης του προγράμματος. 
 

Παράθυρα 
Έχουμε τη δυνατότητα να επιλέξουμε τον τρόπο εμφάνισης των καρτελών. 
Επίσης, μπορούμε με μία κίνηση να κλείσουμε όλους τους browser που έχουμε ανοίξει. 
 

 
Εκτυπώσεις 

 

 
 
 
 
 
 
Πρόκειται για Πολυδιάστατες Αναφορές οι οποίες θα συμπληρωθούν ανάλογα με τις ανάγκες που θα 
παρουσιαστούν. 
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Διαχείριση 

 

Επικοινωνία με myData 
Επικοινωνία 
Από αυτό το browser έχουμε πρόσβαση στις καταγραφές επικοινωνίας που κάνει η εφαρμογή 
με την ΑΑΔΕ, δηλαδή το ιστορικό των διαβιβάσεων. Ισχύουν όλα τα εργαλεία που έχουμε 
περιγράψει στην ενότητα «Δουλεύοντας με browsers», τα οποία χρησιμοποιούμε για την 
οργάνωση της εργασίας μας. 
Οι καταγραφές της επικοινωνίας που βλέπουμε εδώ, υπάρχουν σαν περιεχόμενο και στις 
εγγραφές των παραστατικών που αφορούν, τα οποία παραστατικά μπορούμε να τα 
διαχειριστούμε από τους browsers των αντίστοιχων κυκλωμάτων που αναφέρονται 
(Παραστατικά Πωλήσεων – Παραστατικά Αγορών – Παραστατικά Κοστολόγησης – Παραστατικά 
Λιανικής – Άρθρα Γενικής Λογιστικής – Άρθρα Εσόδων Εξόδων) 
 

Ακύρωση αποστολής 
Η λειτουργία αυτή διαβιβάζει ακυρωτική εγγραφή για την εγγραφή επικοινωνίας που έχουμε 
επιλέξει. Τη λειτουργία αυτή τη χρησιμοποιούμε για την περίπτωση που θέλουμε να ακυρώσουμε 
τη διαβίβαση ενός ήδη διαβιβασμένου παραστατικού το οποίο έχει διαγραφεί από την εφαρμογή 
προέλευσης (πχ: ERP) προτού ακυρωθεί η διαβίβασή του από τον αντίστοιχο browser 
 

Λήψη δεδομένων myData 
Λήψη Δεδομένων εκδόσεων Τρίτων 
Η λειτουργία αυτή κάνει λήψη των δεδομένων παραστατικών που έχουν εκδώσει οι προμηθευτές 
μας για το ΑΦΜ της εταιρείας στην οποία δουλεύουμε. Η λήψη των δεδομένων αυτών θα μας 
χρησιμεύσει κυρίως για τη σύνδεση των εγγραφών δαπανών/ αγορών που πραγματοποιούμε με 
τα παραστατικά των προμηθευτών μας και την ακόλουθη διαβίβαση χαρακτηρισμών που 
απαιτείται. 

Επιλέγοντας  ανοίγει η φόρμα λήψης δεδομένων. 

 
Μπορούμε να δώσουμε συγκεκριμένο αριθμό καταχώρησης (μόνο εάν επιθυμούμε να λάβουμε 
από το συγκεκριμένο αριθμό και μεταγενέστερα – αλλιώς αφήνουμε τον αριθμό που υπάρχει). 
Μπορούμε να επιλέξουμε αρχή και τέλος ημερομηνιακού διαστήματος (προτείνεται τα 
διαστήματα να αποτελούν ακέραιους μήνες), όπως και να δώσουμε ΑΦΜ του οποίου θέλουμε 
να κάνουμε λήψεις δεδομένων. Τέλος μπορούμε να ζητήσουμε συγκεκριμένο τύπο 
παραστατικού ΑΑΔΕ και να ορίσουμε ΜΑΡΚ έως τον οποίο θέλουμε να λάβουμε δεδομένα. 
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Σημείωση: Προτείνεται οι ανωτέρω αναφερόμενες εκειδικεύσεις στη λήψη δεδομένων, να 
πραγματοποιούνται μετά επικοινωνίας με το τμήμα υποστήριξης Optisoft.  
 

Αποσύνδεση διαγραμμένων 
Η λειτουργία αυτή μας χρησιμεύει προκειμένου  να αναζητήσουμε ληφθέντα παραστατικά τα 
οποία έχουμε συνδέσει με λογιστικά άρθρα τα οποία διαγράφησαν σε μελλοντικό χρόνο από τη 
σύνδεσή τους, και να άρουμε τη σύνδεση προκειμένου να κάνουμε νέες συνδέσεις με υπαρκτά 
άρθρα. 
 

 
 
Δίνουμε χρονικό διάστημα αναζήτησης και επιλέγουμε «Αναζήτηση». Από τα αποτελέσματα 
που προκύπτουν, επιλέγουμε τις εγγραφές που θέλουμε και κάνουμε «Αποσύνδεση» 
 

Ειδικές εργασίες 
Ακύρωση Διαγραμμένων 
Η λειτουργία αυτή επιτελεί ακυρωτική διαβίβαση για παραστατικά τα οποία έχουν διαβιβασθεί 
επιτυχώς στην ΑΑΔΕ και έχουν διαγραφεί από την εφαρμογή προέλευσης σε μεταγενέστερο 
χρόνο της διαβίβασης. 

 
 
Δίνουμε το χρονικό διάστημα αναζήτησης, επιλέγουμε το κύκλωμα προέλευσης και επιλέγουμε 
«Αναζήτηση». Από τα αποτελέσματα που προκύπτουν, επιλέγουμε τις εγγραφές που 
επιθυμούμε και κάνουμε «Ακύρωση». 
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Πολλαπλές Αποστολές 
Η λειτουργία αυτή επιτρέπει να αναζητήσουμε παραστατικά που έχουν διαβιβασθεί επιτυχώς με 
πολλαπλές αποστολές και να διαβιβάσουμε ακυρωτικές εγγραφές των αποστολών αυτών πλην 
της τελευταίας επιτυχούς.  
Χωρίς κάποιο κριτήριο, επιλέγουμε «Αναζήτηση» και ακολούθως «Ακύρωση» για τις εγγραφές 
που επιθυμούμε. 
 

Επανακαθορισμός Αποστολών 
Εμφανίζει παραστατικά που έχουν διαβιβασθεί επιτυχώς στην ΑΑΔΕ, με συνδεδεμένο είδος 
παραστατικού ΑΑΔΕ διαφορετικό από αυτό που είναι παραμετροποιημένα τη στιγμή που 
επιτελούμε τη λειτουργία αυτή, με δυνατότητα επαναποστολής τους. 
 

 
 
Επιλέγουμε αριστερά το κύκλωμα προέλευσης των παραστατικών που θέλουμε να κάνουμε 
αναζήτηση, κι επιλέγουμε αναζήτηση. Εάν προκύψουν αποτελέσματα, το πρόγραμμα θα ανοίξει 
το browser αποστολής των παραστατικών που προέκυψαν, θα εμφανίζονται τα παραστατικά 
που βρέθηκαν και θα έχουμε την επιλογή να κάνουμε νέα αποστολή. 
 

Λήψη δεδομένων έκδοσής μας 
Επιλέγοντας τη λειτουργία αυτή, κάνουμε λήψη των διαβιβάσεων & ακυρώσεων διαβίβασης 
παραστατικών, διαβιβάσεων και ακυρώσεων διαβίβασης χαρ/σμών που έχει επιτελέσει ο χρήστης 
που επιτελεί τη λειτουργία. Ισχύουν κι εδώ τα κριτήρια αναζήτησης που αναφέρθηκαν και στη 
λειτουργία «Λήψη Δεδομένων Εκδόσεων Τρίτων» που περιγράφηκε πιο πάνω. 
Τα δεδομένα που θα ληφθούν, μπορούμε να τα δούμε και να τα διαχειριστούμε από τη 
λειτουργία «Ληφθέντα Παραστατικά έκδοσής μας» της ενότητας «Διαχείριση» του 
«Menu Διαχείρισης» . 
 

Λήψη Εσόδων 
Η λειτουργία κάνει λήψη των δεδομένων εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο βιβλίο ΑΑΔΕ 
κατά τη στιγμή εκτέλεσης της λειτουργίας. Τα δεδομένα που θα ληφθούν, μπορούμε να τα 
δούμε και διαχειριστούμε από τη λειτουργία «Ληφθέντα έσοδα – έξοδα» της ενότητας 
«Διαχείριση» του «Menu Διαχείρισης» . 
 

Λήψη Εξόδων 
 
Ομοίως ως ανωτέρω, για τα Έξοδα. 
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Menu Διαχείρισης 

 
Το Menu Διαχείρισης είναι το πιο σπουδαίο κομμάτι της εφαρμογής, διότι από εδώ καθορίζεται η 
παραμετροποίηση λειτουργίας, και εκτελούνται οι διαχειριστικές εργασίες που αφορούν το myData. 
Οι επιλογές του Menu Διαχείρισης βρίσκονται στην αριστερή πλευρά της εφαρμογής 

 
Κάθε ενότητα λειτουργιών περιέχει λειτουργίες οι οποίες είναι ομαδοποιημένες θεματικά. Οι ενότητες 
λειτουργιών μπορούν να αναπτυχθούν και να συμπτυχθούν χρησιμοποιώντας το διπλό βελάκι που 
βρίσκεται στα δεξιά του πεδίου περιγραφής της ενότητας. Στο παράδειγμά μας πιο πάνω, η ενότητα 
«Διαχείριση» είναι αναπτυγμένη και οι υπόλοιπες ενότητες σε σύμπτυξη. 
Οι λειτουργίες της κάθε ενότητας, είναι ενεργές ή όχι, ανάλογα με τον browser που είναι ενεργός κάθε 
στιγμή. Πχ, όταν δεν είναι ενεργός ο browser «Παραστατικά Πωλήσεων» δεν θα είναι ενεργές οι 
λειτουργίες «Αποστολή Πωλήσεων» και όποιες άλλες σχετίζονται με το συγκεκριμένο browser.  
Κάποιες λειτουργίες όπως η «Αποστολή Πωλήσεων» μπορεί να μην είναι ενεργές, ακόμα κι αν είναι 
ενεργός ο σχετικός browser, όταν απαιτείται ενεργοποίηση προγράμματος. 
 
Η παρουσίαση των λειτουργιών δεν θα ακολουθήσει τη σειρά όπως εμφανίζεται στο menu, το οποίο 
εξυπηρετεί εργονομικές ανάγκες, είναι εύκολα αντιληπτό πως η ενότητα λειτουργιών «Διαχείριση» 
εξυπηρετεί να βρίσκεται στην κορυφή του menu, για να είναι σε εύκολη οπτική θέση για το χρήστη. 
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Παράμετροι 

 
Αυτόματη παραμετροποίηση 
Ξεκινάμε από εδώ την παραμετροποίηση της εφαρμογής. 
Επιλέγουμε τη λειτουργία και ανοίγει η φόρμα της αυτόματης παραμετροποίησης 

 
 
Εάν βρισκόμαστε στο στάδιο αμέσως μετά την εγκατάσταση της εφαρμογής, κι έχουμε συνδεθεί 
με την εφαρμογή προέλευσης (βλέπε και «Menu Εφαρμογής/Παράμετροι – Εταιρείες), 
επιλέγουμε «Αποδοχή», κλείνουμε τη λειτουργία και προχωράμε στις επόμενες εργασίες. 
Εάν έχουμε δημιουργήσει νέα εταιρεία, κι έχουμε ολοκληρώσει τη σύνδεση, μπορούμε να 
αντιγράψουμε την παραμετροποίηση μίας  άλλης εταιρείας που έχουμε δημιουργήσει και 
παραμετροποιήσει κατάλληλα, προϋπόθεση φυσικά είναι να υπάρχει συνάφεια μεταξύ των 
εταιρειών πχ κοινό Λογιστικό Σχέδιο, Σειρές Παραστατικών, Είδη Παραστατικών Γενικής 
Λογιστικής κλπ 
Επιλέγουμε τους πίνακες των οποίων την παραμετροποίηση θέλουμε να αντιγράψουμε, 
επιλέγουμε «Αντιγραφή από Εταιρεία», ακολούθως επιλέγουμε από την αναδιπλούμενη λίστα 
την εταιρεία της οποίας την παραμετροποίηση επιθυμούμε να αντιγράψουμε στην εταιρεία που 
εργαζόμαστε. 
Το check box «Καθαρισμός Υπάρχουσας Παραμετροποίησης» το τσεκάρουμε όταν 
θέλουμε να απαλείψουμε εντελώς την τυχόν υπάρχουσα παραμετροποίηση και να μεταφέρουμε 
τη νέα από την εταιρεία επιλογής. 
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Νομίσματα 
 

 
Στο browser των νομισμάτων εμφανίζονται τα νομίσματα όπως είναι καταχωρημένα στην 
εφαρμογή προέλευσης. 
Μας ενδιαφέρει εδώ, στα νομίσματα που χρησιμοποιούνται (συμπεριλαμβανομένου του EUR), 
να υπάρχει τιμή στο πεδίο ISO4217. Εάν δεν υπάρχει τιμή, κάνουμε επεξεργασία του νομίσματος 
(διπλό κλίκ, μεταβολή) και επιλέγουμε τη σχετική τιμή από την αναδιπλούμενη λίστα 

 
 

Χώρες  
Ομοίως όπως στα Νομίσματα, εδώ το πεδίο ενδιαφέροντος είναι το ISO3166 
 

Πελάτες 
Στο browser των πελατών εμφανίζονται οι πελάτες όπως είναι καταχωρημένοι στην εφαρμογή 
προέλευσης. 

 
Θα πρέπει οι πελάτες να έχουν συμπληρωμένα τα πεδία του ΑΦΜ (όπου απαιτείται), πλήρους 
διεύθυνσης (συμπεριλαμβανομένου και Τ.Κ. ) και στην περίπτωση προέλευσης αλλοδαπής, να 
έχουν συμπληρωμένη τη χώρα προέλευσης (πλην εφαρμογής ΛΟΓΙΣΤΗΣ Έσοδα – Έξοδα) και 
κατηγορίας εξαίρεσης Φ.Π.Α..  

 
 
 

mailto:support@optisoft.gr
mailto:sales@optisoft.gr


   e-myDATA 

 

                                                                Optisoft 
Ελευθερίου Βενιζέλου 182 Παλαιό Φάληρο, 175 63 Αθήνα, Τηλ : 210 - 93.74.470-2, Φαξ : 210 - 93.74.172 

URL: www.optisoft.gr, E-Mail: support@optisoft.gr , sales@optisoft.gr 

27 

Οι επεξεργασίες που μπορεί να γίνουν στους πελάτες είναι οι εξής: 
Χώρα: Σε περίπτωση που το πεδίο είναι κενό, η εφαρμογή θεωρεί πως η χώρα είναι η Ελλάδα, 
συνεπώς δεν απαιτείται να συμπληρώνουμε την Ελλάδα στους πελάτες με Ελληνικό ΑΦΜ. 
Απαιτείται όμως να είναι συμπληρωμένη στους υπόλοιπους πελάτες. Η χώρα, καλό είναι να είναι 
συμπληρωμένη στην καρτέλα του πελάτη στην ερφαρμογή προέλευσης, (πλην Λογιστής – 
Έσοδα Έξοδα που δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα), μπορούμε όμως να την επεξεργαστούμε κι 
εδώ, κάνοντας μεταβολή στην εγγραφή του πελάτη και επιλέγοντας από τη λίστα στο πεδίο 
«Χώρα». Ομοίως για Πόλη και Τ.Κ. 
Κατηγορία εξαίρεσης Φ.Π.Α.: Απαιτείται στις περιπτώσεις που υπάρχουν συναλλαγές χωρίς 
Φ.Π.Α. και όταν ο πελάτης είναι έδρας αλλοδαπής. Το ότι ο πελάτης έχει δηλαωμένη κατηγορία 
εξαίρεσης Φ.Π.Α. δεν σημαίνει πως όλες οι συναλλαγές του θα πρέπει να εμπίπτουν στις 
περιπτώσεις που αφορούν την κατηγορία εξαίρεσης. Η κατηγορία εξαίρεσης αφορά τις ΤΥΧΟΝ 
συναλλαγές του πελάτη που αφορούν την κατηγορία εξαίρεσης.  
Επεξεργαζόμαστε το πεδίο, όπως και στις περιπτώσεις της χώρας ή των νομισμάτων, δηλαδή 
κάνουμε μεταβολή στην εγγραφή του πελάτη κι επιλέγουμε από την αναδιπλούμενη λίστα. 
Αναστολή καταβολής Φ.Π.Α.. Τσεκάρουμε το πεδίο όταν ο πελάτης βρίσκεται στο 
συγκεκριμένο καθεστώς. 
 
Υποκαταστήματα Πελατών: Εμφανίζονται τα υποκαταστήματα πελατών όπως αυτά είναι 
καταχωρημένα στην εφαρμογή προέλευσης. Το πεδίο ενδιαφέροντος εδώ είναι η «Ταυτότητα 
Taxis», πληροφορία που θα πάρουμε από τον πελάτη και αφορά τον κωδικό υποκαστήματός 
του στο Taxis. Θα πρέπει να καταχωρήσουμε τους σχετικούς κωδικούς μόνο εάν υπάρχουν Έδρα 
και υποκατάστημα. Στην περίπτωση αυτή ενημερώνουμε ξεχωριστά την έδρα και το 
υποκατάστημα με τους σχετικούς κωδικούς. Εάν υπάρχει μονο έδρα δεν κάνουμε καμία ενέργεια. 
 

Προμηθευτές 
Ακριβώς ό,τι ισχύει για τους Πελάτες. 
 

Υποκαταστήματα Προμηθευτών 
Ακριβώς ό,τι ισχύει για τα υποκαταστήματα Πελατών. 
 

Υποκαταστήματα Αποθήκης 
Αφορά την έδρα και τα υποκαστήματα της εταιρείας μας. 
Ισχύει ό,τι αναφέρεται πιο πάνω για τους Πελάτες. 
 

Κατηγορίες ειδών 
Οι κατηγορίες ειδών είναι από τα πιο σημαντικά πεδία διότι καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τις 
διαβιβάσεις στο myData από τις εμπορικές εφαρμογές. 
Είναι υποχρεωτικό, τα είδη στην εμπορική μας διαχείριση να έχουν συμπληρωμένο το πεδίο 
«Κατηγορία».  
Ο browser «Κατηγορίες ειδών» εμφανίζει τις εγγραφές των κατηγοριών που υπάρχουν στην 
εφαρμογή προέλευσης (Εμπορική Διαχείριση/Αποθήκη – Παράμετροι/Κατηγορίες Ειδών). 

 
 
Μπορούμε να επεξεργαστούμε τις εγγραφές κάνοντας διπλό κλικ στην εγγραφή ή από το 
εικονίδιο «Προβολή εγγραφών»: 
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Σημαντική σημείωση: Οι χαρακτηρισμοί που θα δοθούν στις κατηγορίες και τους τύπους 
χαρακτηρισμών των εγγραφών, καθώς και οι κατηγορίες παρακρατήσεων, θα πρέπει να είναι υπό τη 
γνώση και την έγκριση του υπογράφοντος τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της επιχείρησης. 

 
Οι κατηγορίες ειδών θα πρέπει να έχουν τιμές για Κατηγορία Χαρακτηρισμού, είτε Εσόδου είτε Εξόδου, 
αναλόγως του κυκλώματος προέλευσης των παραστατικών που είναι προς διαβίβαση. Συνήθως 
συμπληρώνουμε και Κατηγορία Εσόδου και Εξόδου, διότι τα είδη που είναι συνδεδεμένα με τις 
κατηγορίες και συμπεριλαμβάνονται στα παραστατικά προς διαβίβαση χρησιμοποιούνται και από το 
κύκλωμα των πωλήσεων αλλά και από το Αγορών - Κοστολόγησης  
Η εφαρμογή δεν απαιτεί να είναι συμπληρωμένος ο «Τύπος Χαρακτηρισμού», διότι μέσω 
παραμετρικών λύσεων διαβιβάζει Τύπους Χαρακτηρισμού αναλόγως της φύσης του παραστατικού που 
διαβιβάζεται. Τύπο Χαρακτηρισμού συμπληρώνουμε μόνο σε ιδιαίτερες περιπτώσεις. 
Τιμές για τις Κατηγορίες και τους Τύπους Χαρακτηρισμών, δίνουμε από τις αναδιπλούμενες λίστες κάθε 
πεδίου. 
Μπορούμε να επιλέξουμε τιμή για Κατηγορία Παρακρατήσεων ΑΑΔΕ, εάν η κατηγορία που 
επεξεργαζόμαστε αφορά τέτοια περίπτωση 
Μπορούμε επίσης να επιλέξουμε Δραστηριότητα για την κατηγορία που επεξεργαζόμαστε. 
Μπορούμε να επιλέξουμε Κατηγορία Εξαίρεσης Φ.Π.Α., εάν αυτό απαιτείται. 
Εικόνα των λιστών αυτών μπορούμε να έχουμε και από τη λειτουργία του Menu Εφαρμογής 
«Παράμετροι/Παράμετροι ΑΑΔΕ – Έσοδα – Έξοδα» 

 
Πρόσθετοι φόροι Ειδών 

Ο browser αυτός εμφανίζει τις εγγραφές που βρίσκονται στην εμπορική μας εφαρμογή «Εμπορική 
Διαχείριση/Αποθήκη – Παράμετροι/Πρόσθετοι Φόροι» 
Κι εδώ, όπως και στις Κατηγορίες Ειδών, απαιτείται Τύπος Χαρακτηρισμού (Εσόδου ή και Εξόδου) ή και 
χαρακτηρισμός Κατηγορίας Παρακράτησης ΑΑΔΕ εάν αφορά τέτοια περίπτωση. 
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Σειρές Παραστατικών 

 
Σε αυτή την ενότητα λειτουργιών θα αναλύσουμε τον τρόπο παραμετροποίησης των σειρών 
παραστατικών της εφαρμογής προέλευσης ως προς τη συμπεριφορά τους στο myData. 

 
Πωλήσεων 

- Εμφανίζονται οι σειρές παραστατικών του κυκλώματος των Πωλήσεων 

 
 
Χώρα: Για ειδικές περιπτώσεις, μπορούμε να επιλέξουμε Χώρα για τη σειρά παραστατικού, τιμή η οποία 
θα έχει προτεραιότητα έναντι της τιμής Χώρας του πελάτη. 
Παραστατικό ΑΑΔΕ: Επιλέγουμε το παραστατικό ΑΑΔΕ που θα ενημερώνει η σειρά κατά τη 
διαβίβαση. 
Ενημέρωση myData: Αν η σειρά ενημερώνει ή όχι myData. 
Παράλειψη Διαβίβασης Εκδότη: Επιλέγουμε εάν η σειρά χρησιμοποιείται για τη διαβίβαση 
παραλείψεων Εκδότη. 
Ένδειξη Αυτοτιμολόγησης: Επιλέγουμε εάν η σειρά χρησιμοποιείται για αυτοτιμολόγηση 
Κινήσεις από Άρθρο Λογιστικής: Επιλέγουμε εάν η διαβίβαση θέλουμε να παρακάμψει τους 
χαρακτηρισμούς της κατηγορίας ειδών είτε τυχόν επιβαρύνσεων, παρακρατήσεων και να διαβιβάσει 
τους χαρακτηρισμούς των Λογαριασμών Γ/Λ από το άρθρο Γ/Λ που έχει δημιουργηθεί για το 
παραστατικό.  
Ειδική Κατηγορία Παραστατικού: Επιλέγουμε από τη λίστα εάν η σειρά ανήκει σε κάποια από τις 
ειδικές κατηγορίες που εμφανίζονται. 
 

Λιανικής 
Εμφανίζονται οι σειρές παραστατικών από το κύκλωμα Λιανικής. 
Ότι αφορά την επεξεργασία τους, ισχύει ακριβώς ότι στις σειρές παραστατικών πωλήσεων 
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Αγορών 

 
Εμφανίζονται οι σειρές παραστατικών από το κύκλωμα των Αγορών 
 

 
 

Παραστατικό ΑΑΔΕ: Επιλέγουμε το παραστατικό ΑΑΔΕ που θα ενημερώνει η σειρά κατά τη 
διαβίβαση. 
Ενημέρωση myData: Αν η σειρά ενημερώνει ή όχι myData. 
Παράλειψη Διαβίβασης Εκδότη: Επιλέγουμε εάν η σειρά χρησιμοποιείται για τη διαβίβαση 
παραλείψεων Εκδότη. 
Ένδειξη Αυτοτιμολόγησης: Επιλέγουμε εάν η σειρά χρησιμοποιείται για αυτοτιμολόγηση 
Ειδική Κατηγορία Παραστατικού: Επιλέγουμε από τη λίστα εάν η σειρά ανήκει σε κάποια από τις 
ειδικές κατηγορίες που εμφανίζονται. 
 

Κοστολόγησης 
Εμφανίζονται οι σειρές παραστατικών του κυκλώματος Κοστολόγησης 
 

 
 

Παραστατικό ΑΑΔΕ: Επιλέγουμε το παραστατικό ΑΑΔΕ που θα ενημερώνει η σειρά κατά τη 
διαβίβαση. 
Ενημέρωση myData: Αν η σειρά ενημερώνει ή όχι myData. 
Παράλειψη Διαβίβασης Εκδότη: Επιλέγουμε εάν η σειρά χρησιμοποιείται για τη διαβίβαση 
παραλείψεων Εκδότη. 
Ένδειξη Αυτοτιμολόγησης: Επιλέγουμε εάν η σειρά χρησιμοποιείται για αυτοτιμολόγηση. 
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Χρήση Φακέλων Εισαγωγών: Επιλέγουμε για χρήση των παραμέτρων «Φάκελοι Εισαγωγών» - 
προτείνεται να είναι τσεκαρισμένο εάν διαβιβάζουμε στο myData από Παραστατικά Κοστολόγησης. 
Ειδική Κατηγορία Παραστατικού: Επιλέγουμε από τη λίστα εάν η σειρά ανήκει σε κάποια από τις 
ειδικές κατηγορίες που εμφανίζονται. 
 

Παρακρατήσεις 

 
Οι Παρακρατήσεις αποτελούν αξίες οι οποίες λειτουργούν αφαιρετικά από την αξία του παραστατικού. 
 

Πωλήσεων 
Ο browser «Παρακρατήσεις Πωλήσεων» εμφανίζει τις εγγραφές της εμπορικής διαχείρισης 
που βρίσκονται στο menu «Εμπορική Διαχείριση/Πωλήσεις – 
Παράμετροι/Πωλήσεων/Παρακρατήσεις» 
Κάνοντας διπλό κλίκ σε μία εγγραφή ανοίγει η φόρμα επεξεργασίας 

 
Μπορούμε να συνδέσουμε μία Παρακράτηση Πωλήσεων με κατηγορία παρακρατήσεων ΑΑΔΕ 
Προσοχή: Η αναδιπλούμενη λίστα των παρακρατήσεων της ΑΑΔΕ, περιλαμβάνει και 
επιβαρύνσεις. Παρακρατήσεις είναι οι κωδικοί που αρχίζουν από 1 & 5. Οι υπόλοιποι κωδικοί 
αφορούν Επιβαρύνσεις 
 
 

Αγορών 
Ο browser «Παρακρατήσεις Πωλήσεων» εμφανίζει τις εγγραφές της εμπορικής 
διαχείρισης που βρίσκονται στο menu «Εμπορική Διαχείριση/Αγορές – Παράμετροι / 
Αγορών / Παρακρατήσεις» 
Κάνοντας διπλό κλίκ σε μία εγγραφή ανοίγει η φόρμα επεξεργασίας 
Μπορούμε να συνδέσουμε μία Παρακράτηση Αγορών με κατηγορία παρακρατήσεων ΑΑΔΕ 
Προσοχή: Η αναδιπλούμενη λίστα των παρακρατήσεων της ΑΑΔΕ, περιλαμβάνει και 
επιβαρύνσεις. Παρακρατήσεις είναι οι κωδικοί που αρχίζουν από 1 & 5. Οι υπόλοιποι κωδικοί 
αφορούν Επιβαρύνσεις 

 
 

Επιβαρύνσεις 

 
Οι επιβαρύνσεις αποτελούν αξίες οι οποίες λειτουργούν προσθετικά στην αξία του παραστατικού. 
 

Πωλήσεων 
Ο browser «Επιβαρύνσεις Πωλήσεων» εμφανίζει τις εγγραφές της εμπορικής διαχείρισης 
που βρίσκονται στο menu «Εμπορική Διαχείριση/Πωλήσεις – Παράμετροι / 
Πωλήσεων / Επιβαρύνσεις» 
Κάνοντας διπλό κλίκ σε μία εγγραφή ανοίγει η φόρμα επεξεργασίας 
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Μπορούμε να συνδέσουμε μία Επιβάρυνση Πωλήσεων με Κατηγορία Παρακρατήσεων ΑΑΔΕ 
(κωδικοί που ξεκινούν από 2, 3, 4). 
Μπορούμε να συνδέσουμε μία Επιβάρυνση Πωλήσεων με Κατηγορία και/ή Τύπο χαρακτηρισμού 
Εσόδου 
Μπορούμε να επιλέξουμε Δραστηριότητα που αφορά η Επιβάρυνση 
Μπορούμε τέλος να ορίσουμε ως μη διαβιβάσιμη την Επιβάρυνση, τσεκάροντας το πεδίο «Μη 
Ενημέρωση myData» 
 

Αγορών 
Ο browser «Επιβαρύνσεις Αγορών» εμφανίζει τις εγγραφές της εμπορικής διαχείρισης που 
βρίσκονται στο menu «Εμπορική Διαχείριση/Αγορές – Παράμετροι/ Αγορών/ 
Επιβαρύνσεις» 
Κάνοντας διπλό κλίκ σε μία εγγραφή ανοίγει η φόρμα επεξεργασίας 

 
 
Μπορούμε να συνδέσουμε μία Επιβάρυνση Αγορών με Κατηγορία Παρακρατήσεων ΑΑΔΕ 
(κωδικοί που ξεκινούν από 2, 3, 4). 
Μπορούμε να συνδέσουμε μία Επιβάρυνση Αγορών με Κατηγορία και/ή Τύπο χαρακτηρισμού 
Εξόδου 
Μπορούμε να επιλέξουμε Δραστηριότητα που αφορά η Επιβάρυνση 
 

Κοστολόγησης 
Ο browser «Επιβαρύνσεις Κοστολόγησης» εμφανίζει τις εγγραφές της εμπορικής 
διαχείρισης που βρίσκονται στο menu «Εμπορική Διαχείριση/Αγορές Εξωτερικού – 
Παράμετροι/Kοστολόγησης/Επιβαρύνσεις» 
Κάνοντας διπλό κλίκ σε μία εγγραφή ανοίγει η φόρμα επεξεργασίας 
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Ενημέρωση myData: Τσεκάροντας το πεδίο, ορίζουμε πως η επιβάρυνση θα ενημερώνει 
myData. 
Παραστατικό ΑΑΔΕ: Ορίζουμε με ποιο παραστατικό ΑΑΔΕ θα ενημερώνει myData 
Παράλειψη διαβίβασης εκδότη: Τσεκάρουμε εάν η επιβάρυνση διαβιβάζεται ως Παράλειψη 
Διαβίβασης Εκδότη 
Ένδειξη Αυτοτιμολόγησης: Τσεκάρουμε όταν η επιβάρυνση αφορά πράξη Αυτοτιμολόγησης 
που κάνουμε εμείς. 
Ειδική Κατηγορία Παραστατικού: Επιλέγουμε από τη λίστα την ειδική κατηγορία που τυχόν 
ανήκει το παραστατικό της Επιβάρυνσης 
Κατηγορία – Τύπος Χαρακτηρισμού Εξόδου: Επιλέγουμε τους κατάλληλους 
χαρακτηρισμούς 
Δραστηριότητα: Επιλέγουμε τη Δραστηριότητα που αφορά η Επιβάρυνση 
 

Γενική Λογιστική  

Αυτή η ενότητα λειτουργιών μας επιτρέπει να παραμετροποιήσουμε τα πεδία εκείνα προκειμένου να 
πραγματοποιήσουμε διαβιβάσεις Άρθρων Γενικής Λογιστικής. Ο χρήστης χρειάζεται να δείξει προσοχή 
στο ποια άρθρα θα διαβιβάσει. Για παράδειγμα, εάν τα παραστατικά πωλήσεων διαβιβάζονται από το 
Εμπορικό, δεν θα πρέπει να παραμετροποιήσουμε προς διαβίβαση τα παραστατικά πωλήσεων της Γ/Λ 
γιατί θα έχουμε διαβιβάσει τις πωλήσεις μας εις διπλούν.  
Κατά κανόνα, όταν διαβιβάζουμε τις πωλήσεις μας από το Εμπορικό, από τη Γ/Λ διαβιβάζονται τα άρθρα 
δαπανών/εξόδων και αγορών. 
Η παραμετροποίηση της Γενικής Λογιστικής ξεκινάει από την εφαρμογή προέλευσης. 

 
Παραστατικά Γενικής Λογιστικής 

 Τα Παραστατικά Γ/Λ που θα διαβιβασθούν myData, θα πρέπει να είναι κατάλληλα παραμετροποιημένα 
ώστε να συνδεθούν με παραστατικά ΑΑΔΕ. 
Θυμίζουμε πως μπορούμε να δούμε (και να εξάγουμε σε αρχείο XLS) τη λίστα με τα παραστατικά ΑΑΔΕ: 
Menu Εφαρμογής/Παράμετροι/Παράμετροι – Έσοδα – Έξοδα). 
Μία πολύ διαδεδομένη πρακτική των Λογιστηρίων είναι να υπάρχουν δύο βασικά είδη παραστατικών 
στη Γ/Λ, εκείνα τα οποία συμπεριλαμβάνονται στη ΜΥΦ κι εκείνα που δεν συμπεριλαμβάνονται. Με την 
έλευση όμως της πλατφόρμας myData, αυτό απαιτείται να αλλάξει. 
Για λόγους σωστής οργάνωσης της εργασίας μας, θα πρέπει να έχουμε δημιουργήσει παραστατικά στη 
Γενική Λογιστική κατά αντιστοιχία με τα παραστατικά ΑΑΔΕ που ενημερώνουμε. Παρατηρώντας τη 
λίστα παραστατικών της ΑΑΔΕ, παρατηρούμε πως υπάρχει πληθώρα παραστατικών για διάφορες 
κατηγορίες δαπανών, πχ τα παρακάτω: 

13.1 
Έξοδα – Αγορές Λιανικών Συναλλαγών ημεδαπής 
/ αλλοδαπής 

Β1 (Μη Αντικριζόμενα Παραστατικά 
Λήπτη ημεδαπής / αλλοδαπής) 

13.2 
Παροχή Λιανικών Συναλλαγών ημεδαπής / 
αλλοδαπής 

Β1 (Μη Αντικριζόμενα Παραστατικά 
Λήπτη ημεδαπής / αλλοδαπής) 

13.3 Κοινόχρηστα 
Β1 (Μη Αντικριζόμενα Παραστατικά 
Λήπτη ημεδαπής / αλλοδαπής) 

13.4 Συνδρομές 
Β1 (Μη Αντικριζόμενα Παραστατικά 
Λήπτη ημεδαπής / αλλοδαπής) 

13.30 
Παραστατικά Οντότητας ως Αναγράφονται από 
την ίδια (Δυναμικό) 

Β1 (Μη Αντικριζόμενα Παραστατικά 
Λήπτη ημεδαπής / αλλοδαπής) 

13.31 Πιστωτικό Στοιχ. Λιανικής ημεδαπής / αλλοδαπής 
Β1 (Μη Αντικριζόμενα Παραστατικά 
Λήπτη ημεδαπής / αλλοδαπής) 

17.1 Μισθοδοσία 
Γ (Εγγραφές Τακτοποίησης Εσόδων-
Εξόδων) 

17.2 Αποσβέσεις 
Γ (Εγγραφές Τακτοποίησης Εσόδων-
Εξόδων) 

17.3 
Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εσόδων - 
Λογιστική Βάση 

Γ (Εγγραφές Τακτοποίησης Εσόδων-
Εξόδων) 
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Καταλαβαίνουμε πως μέχρι πρότινος, ενώ οι εγγραφές μας που αφορούν Έξοδα Λιανικής, Κοινόχρηστα, 
Συνδρομές, Μισθοδοσία, Αποσβέσεις, Τακτοποιήσεις Εσόδων & Εξόδων θα γίνονταν με ένα παραστατικό 
τύπου Διαφόρων Πράξεων, εδώ απαιτείται η ύπαρξη διαφορετικών παραστατικών κατ’ αντιστοιχία με 
τα εικονιζόμενα παραστατικά, ακριβώς διότι απαιτείται η αντιστοίχιση των παραστατικών Γ/Λ με τα 
οποία πραγματοποιούμε τις εγγραφές με τα αντίστοιχα παραστατικά ΑΑΔΕ. Εάν για παράδειγμα έχουμε 
χρησιμοποιήσει ένα είδος παραστατικού για την πραγματοποίηση των εγγραφών, θα είμαστε 
αναγκασμένοι κατά τη διαβίβαση, για κάθε είδος δαπάνης που διαβιβάζουμε να αλλάζουμε τη σύνδεση 
του παραστατικού Γ/Λ με το παραστατικό ΑΑΔΕ που απαιτείται. 
Προτείνουμε να δημιουργηθούν παραστατικά Γ/Λ με την κωδικοποίηση της ΑΑΔΕ, όπως στην ακόλουθη 
εικόνα: 

 
Προσοχή: Το είδος του παραστατικού θα πρέπει να είναι «Τιμολόγιο Αγοράς» για τα Αντικριζόμενα 
Παραστατικά ΑΑΔΕ και «Διαφόρων Πράξεων» για τα Μη Αντικριζόμενα 
 

 
Λογαριασμοί 
Λογαριασμοί Φ.Π.Α.: Οι λογαριασμοί Φ.Π.Α. θα πρέπει να έχουν παραμετροποιηθεί όπως 
στην ακόλουθη εικόνα (πρώτα φροντίζουμε την παραμετροποίηση των λ/σμών Φ.Π.Α.) 

 
 

Ο «Τύπος» του λογαριασμού Φ.Π.Α. θα πρέπει να είναι «Φ.Π.Α. Εισροών» (για τις Εισροές. Στην 
περίπτωση που διαβιβάζουμε Έσοδα (Εκροές) από τη Γ/Λ, οι Φ.Π.Α. των Εκροών θα πρέπει να έχουν 
Τύπο: Φ.Π.Α. Εκροών) 
Συντελεστής Φ.Π.Α.: Γράφουμε τον συντελεστή που αφορά το συγκεκριμένο λογαριασμό Φ.Π.Α. 
 

Λογαριασμοί Αξιών : Οι λογαριασμοί Αξιών θα πρέπει να έχουν παραμετροποιηθεί όπως στην 
ακόλουθη εικόνα: 

17.4 
Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εσόδων  -
Φορολογική Βάση 

Γ (Εγγραφές Τακτοποίησης Εσόδων-
Εξόδων) 

17.5 
Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εξόδων - 
Λογιστική Βάση 

Γ (Εγγραφές Τακτοποίησης Εσόδων-
Εξόδων) 

17.6 
Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εξόδων -
Φορολογική Βάση 

Γ (Εγγραφές Τακτοποίησης Εσόδων-
Εξόδων) 
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Ο «Τύπος» του λογαριασμού θα πρέπει να είναι Εισροή (για τις Εισροές. Στην περίπτωση που 
διαβιβάζουμε Έσοδα (Εκροές) από τη Γ/Λ ο Τύπος του λογαριασμού θα είναι «Εκροή» ) 
Λογαριασμός Φ.Π.Α.: Επιλέγουμε το λογαριασμό Φ.Π.Α. που συνδέεται με τον λογαριασμό 
αξιών μας. Εφ’ όσον  έχουμε παραμετροποιήσει τους λογαριασμούς Φ.Π.Α. όπως παραπάνω, 
στην αναζήτηση το πρόγραμμα θα μας φέρει τους λ/σμούς που έχουμε παραμετροποιήσει (που 
έχουν Τύπο Λογιαριασμού: Φ.Π.Α. (Εισροών για το παράδειγμά μας) 
 
 
 
 
 
 
Ακολουθούν οι αντίστοιχες εικόνες που αφορούν τα απλογραφικά βιβλία 
Εδώ εμφανίζεται η παραμετροποίηση του λογαριασμου Φ.Π.Α. 
 

 
Εδώ, δεν δίνουμε συντελεστή Φ.Π.Α. στο λογαριασμό Φ.Π.Α. 
 
 
Εδώ εμφανίζεται η παραμετροποίηση του λογαριασμού αξίας 
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Παρατηρούμε ότι το συντελεστή Φ.Π.Α., τον δίνουμε στο λογαριασμό αξίας. 
 
 
 
 
 
 

- Παραστατικά: Τα παραστατικά Γ/Λ τα χωρίζουμε σε δύο λειτουργικές κατηγορίες: 1). Αυτά με 
τα οποία διαβιβάζουμε εγγραφές που συνδέονται με παραστατικά ΑΑΔΕ (στα οποία 
συμπεριλαμβάνεται και η διαβίβαση των άρθρων που αφορούν Φάκελους Εισαγωγών) και 2). σε 
αυτά με τα οποία θα κάνουμε διαβίβαση χαρακτηρισμών ως λήπτες των παραστατικών των 
προμηθευτών μας. Κάθε λειτουργική κατηγορία ακολουθεί και διαφορετική παραμετροποίηση  
 

Ο browser αυτός εμφανίζει τις εγγραφές που υπάρχουν στην εφαρμογή προέλευσης: Γενική Λογιστική 
– Παράμετροι/Παραστατικά (Παράμετροι/Παραστατικά για τα απλογραφικά βιβλία). Κάνοντας διπλό κλικ 
σε μία εγγραφή, ανοίγει η φόρμα επεξεργασίας 
 

 
 
Παρακάτω θα περιγράψουμε τα βασικά σετ παραμετροποίησης των Παραστατικών Γενικής Λογιστικής: 
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1) Παραμετροποίηση για Εγγραφές με παραστατικά ΑΑΔΕ 
Ενημέρωση myData: Τσεκάρουμε για να δηλώσουμε πως το παραστατικό διαβιβάζεται myData 
Παραστατικό ΑΑΔΕ: Επιλέγουμε το παραστατικό ΑΑΔΕ με το οποίο θα κάνουμε διαβίβαση 
Παράλειψη Διαβίβασης Εκδότη: Τσεκάρουμε αν διαβιβάζουμε για Παράλειψη Διαβίβασης Εκδότη 
Ένδειξη Αυτοτιμολόγησης: Τσεκάρουμε εάν διαβιβάζουμε για Αυτοτιμολόγηση που κάνουμε 
Ειδική Κατηγορία Παραστατικού: Επιλέγουμε εάν το παραστατικό μας εμπίπτει σε Ειδική Κατηγορία 
 

• Φάκελοι Εισαγωγών 
Η παραμετροποίηση για τα παραστατικά που θα χρησιμοποιήσουμε για τις εγγραφές μας που αφορούν 
Φάκελους Εισαγωγών, και προμηθευτές αλλοδαπής, εμφανίζεται στην ακόλουθη εικόνα: 
 

 
Ενημέρωση myData: Τσεκάρουμε για να δηλώσουμε πως το παραστατικό διαβιβάζεται myData 
Παραστατικό ΑΑΔΕ: Κενό 
Παράλειψη Διαβίβασης Εκδότη: Τσεκάρουμε 
Ένδειξη Αυτοτιμολόγησης: Κενό 
Χρήση Φακέλων Εισαγωγών: Τσεκάρουμε 
Ειδική Κατηγορία Παραστατικού: Όχι 
 
 
 
 
 
 

2) Παραμετροποίηση για Εγγραφές για διαβίβαση χαρακτηρισμών 
Η παραμετροποίηση για τα παραστατικά που θα χρησιμοποιήσουμε για τις εγγραφές μας που θα 
διαβιβάσουν χαρακτηρισμούς μας ώς λήπτης παραστατικών τρίτων (Προμηθευτών μας), εμφανίζεται 
στην ακόλουθη εικόνα: 
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Ενημέρωση myData:  Τσεκάρουμε 
Παραστατικό ΑΑΔΕ: Αφήνουμε κενό 
Παράλψειξη Διαβίβασης Εκδότη: Δεν τσεκάρουμε 
Ένδειξη Αυτοτιμολόγησης: Δεν τσεκάρουμε 
Ειδική Κατηγορία Παραστατικού: Οχι 
Σύνδεση με παραληφθέντα παραστατικά: Τσεκάρουμε 
Αποστολή Χαρακτηρισμών Παραληφθέντων: Τσεκάρουμε 
 
 
 
Λογαριασμοί: Στην εφαρμογή μας, οι Λογαριασμοί είναι οι φορείς των χαρακτηρισμών που 
διαβιβάζουμε στην πλατφόρμα myData, για τις διαβιβάσεις που κάνουμε από άρθρα Γ/Λ. Να σημειωθεί 
εδώ πως στα παρακάτω όταν αναφέρουμε «περιληπτικό» εννοούμε τον 1βάθμιο λογαριασμό, πχ ο 
60, «αναλυτικούς» εννοούμε τις αναλυτικές βαθμίδες του 1βαθμίου, πχ 60.00, 60.00.00 κλπ. 
Η παραμετροποίηση που απαιτείται αφορά τους χαρακτηρισμούς που θα πρέπει να φέρουν οι 
λογαριασμοί των άρθρων που κάνουμε διαβιβάσεις παραστατικών ή χαρακτηρισμών. 
Μπορούμε να δώσουμε χαρακτηρισμούς σε λογαριασμό οποιασδήποτε βαθμίδας του Λογιστικού 
Σχεδίου, με το πλεονέκτημα ότι οι χαρακτηρισμοί που δίνουμε σε έναν λογαριασμό όχι αναλυτικό, 
κληρονομούνται σε όλες τις αναλυτικές βαθμίδες του. Αυτό δεν καλύπτει τις Κατηγορίες Εξαίρεσης 
Φ.Π.Α., οι οποίες θα πρέπει να αποδίδονται αποκλειστικά στους αναλυτικούς. 
 
Σημείωση: Όπως έχουμε αναφέρει και σε προηγούμενη ενότητα, οι χαρακτηρισμοί αποδίδονται εις 
γνώση και υπό την έγκριση του υπογράφοντος τις οικονομικές καταστάσεις της Επιχείρησης. Όποιοι 
χαρακτηρισμοί εμφανίζονται στον παρόντα οδηγό, επιτελούν αποκλειστικά χρέη παραδείγματος και σε 
καμία περίπτωση δεν αποτελούν υπόδειξη για τους χρήστες. 

 
 

Ο browser των Λογαριασμών εμφανίζει τις εγγραφές από την εφαρμογή προέλευσης Γενική Λογιστική 
– Λειτουργίες/Διαχείριση/Λογαριασμοί (Λειτουργίες/Λογαριασμοί/Διαχείριση για τα Απλογραφικά 
Βιβλία). Κάνοντας διπλό κλίκ σε μία εγγραφή ανοίγει η φόρμα επεξεργασίας 
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Κατηγορία/Τύπος Χαρακτηρισμού Εσόδου/Εξόδου: Επιλέγουμε από τις λίστες αναλόγως εάν ο 
λογαριασμός αφορά Έσοδο ή Έξοδο 
Κατηγορία Παρακρατήσεων ΑΑΔΕ: Επιλέγουμε από τη λίστα εάν ο λογαριασμός αφορά 
Παρακρατήσεις ή Επιβαρύνσεις ΑΑΔΕ. 
Προσοχή: Η αναδιπλούμενη λίστα των παρακρατήσεων της ΑΑΔΕ, περιλαμβάνει και επιβαρύνσεις. 
Παρακρατήσεις είναι οι κωδικοί που αρχίζουν από 1 & 5. Οι υπόλοιποι κωδικοί αφορούν Επιβαρύνσεις 
Κατηγορία Εξαίρεσης Φ.Π.Α.: Επιλέγουμε από τη λίστα την Κατηγορία Εξαίρεσης εάν αφορά το 
λογαριασμό μας. 
 
Στο παράδειγμα που ακολουθεί βλέπουμε πώς αποδίδουμε χαρακτηρισμούς δουλεύοντας με 
περιληπτικούς: 

 

 
 
Παρατηρούμε πως δώσαμε Κατηγορία & Τύπο Χαρακτηρισμού Εξόδου σε πρωτοβάθμιο (60). 
Αυτό σημαίνει πως όλοι οι αναλυτικοί κληρονομούν το χαρακτηρισμό του περιληπτικού τους 
(οπτικά δεν το βλέπουμε στον browser), δηλαδή όλοι οι αναλυτικοί του 60 έχουν την Κατηγορία & 
Τύπο Χαρακτηρισμού Εξόδου που εμφανίζεται στον 60.  
Στον 60.02 δώσαμε Τύπο Χαρακτηρισμού Εξόδου, αυτό σημαίνει πως διακόπτεται για τους 
αναλυτικούς του 60.02 η κληρονομικότητα των χαρακτηρισμών του περιληπτικού (του 60) 
ως προς τον Τύπο Χαρακτηρισμού, αλλά παραμένει η κληρονομικότητα για την Κατηγορία 
Χαρακτηρισμού μιάς και δεν δώσαμε διαφορετικό χαρακτηρισμό στο πεδίο αυτό.  
Ακολουθώντας την ίδια μέθοδο, θα δώσουμε Τύπο Χαρακτηρισμού στον 60.03 – Εργοδοτικές 
Εισφορές, ο οποίος θα έχει τις ίδιες επιδράσεις αντίστοιχα με τη διαφοροποίηση έναντι του 1βαθμίου 
του. Αντίστοιχα, ΔΕΝ θα δώσουμε χαρακτηρισμούς στον 60.05 – Αποζημιώσεις, με αποτέλεσμα ο 
60.05 να κληρονομήσει τους χαρακτηρισμούς του 60, όπως έχει συμβεί και με τον 60.01. 
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Διαχείριση 

Αυτή η ενότητα λειτουργιών είναι και η σημαντικότερη ενότητα της εφαρμογής, αφού συμπεριλαμβάνει 
τις καθημερινές εργασίες που επιτελούνται, γι’αυτό το σκοπό χωροταξικά βρίσκεται στην κορυφή του 
Menu Διαχείρισης, ώστε σε πλήρη ανάπτυξη ο χρήστης να έχει εύκολη οπτική πρόσβαση. 
Οι λειτουργίες των browsers των κυκλωμάτων Πωλήσεων/Λιανικής/Αγορών/Κοστολόγησης είναι 
όμοιες,  για τους browers των Παραστατικών, της Αποστολής και για την Ακύρωση Αποστολής. 

 
Παραστατικά Πωλήσεων 
Παραστατικά Λιανικής 
Παραστατικά Αγορών 
Παραστατικά Κοστολόγησης 
Επιβαρύνσεις Κοστολόγησης  

 
Για την καλύτερη κατανόηση των περιγραφών, στα παρακάτω θα αναφερόμαστε στο browser 
Παρασταικά Πωλήσεων, οι περιγραφές των λειτουργιών ισχύουν για το σύνολο των browsers της 
εφαρμογής προέλευσης. 

 
Όταν επιλέξουμε από το Menu τη λειτουργία αυτή, ανοίγει ο browser ο οποίος εμφανίζει τις εγγραφές 
του browser Παραστατικά Πωλήσεων της εμπορικής μας εφαρμογής. Για την ευκολότερη και 
αποτελεσματικότερη εργασία μας με τον browser αυτό, προτείνουμε να διαμορφώσετε τη σειρά των 
στηλών όπως στην ακόλουθη εικόνα (βλ. και «Δουλεύοντας με Browsers» στην αρχή αυτού του 
οδηγού). 

 

 
 

Προτείνουμε επίσης, να διαμορφώσετε με τον επεξεργαστή φίλτρου τα φίλτρα εργασίας όπως στην 
ακόλουθη εικόνα: 

 
 

Με αυτόν τον τρόπο, έχετε έναν browser εργασίας ο οποίος κάθε φορά που θα τον ανοίγετε, θα σας 
δείχνει τα παραστατικά που έχουν ορισθεί πως διαβιβάζονται myData και δεν έχουν ακόμα διαβιβασθεί, 
για ημερομηνίες παραστατικών από 01/01/2022 και αργότερα. 
Φυσικά, ισχύουν και όλες οι διαθέσιμες λειτουργίες του browser. 

 
Κάνοντας διπλό κλικ σε κάποια εγγραφή (γραμμή), ανοίγει η φόρμα επικοινωνίας του παραστατικού, 
που μας δείχνει πληροφορίες για το παραστατικό καθώς και το ιστορικό επικοινωνίας του με την     ΑΑΔΕ    
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Από τη φόρμα αυτή, κάνοντας κλικ στο εικονίδιο μπορούμε να επεξεργαστούμε τη σειρά του 
παραστατικού, όπως και τον πελάτη, και οι αλλαγές που θα κάνουμε να έχουν μόνιμο χαρακτήρα. 
Εμφανίζονται επίσης και οι εγγραφές του τυχόν ιστορικού επικοινωνίας του παραστατικού με την ΑΑΔΕ 
(οι αποστολές στο myData). Κάνοντας διπλό κλικ σε κάθε γραμμή, μπορούμε να δούμε λεπτομέρειες 
της επικοινωνίας, όπως οι πληροφορίες που διαβιβάστηκαν (XML Ερώτησης) καθώς και η απαντητικές 
πληροφορίες της ΑΑΔΕ (XML Απάντησης). 

 
Αποστολή Παραστατικών Πωλήσεων 
Αποστολή Παραστατικών Λιανικής 
Αποστολή Παραστατικών Αγορών 
Αποστολή Παραστατικών Κοστολόγησης 
Αποστολή Επιβαρύνσεων Κοστολόγησης 
 

Ταυτόχρονα με την εκκίνηση του browser Παραστατικά Πωλήσεων, ενεργοποιήθηκαν και οι 
λειτουργίες «Αποστολή Πωλήσεων» & «Ακύρωση Αποστολής» της ενότητας Διαχείριση. 

 

 
 
Από τις εγγραφές που παρουσιάζει ο browser Παραστατικά Πωλήσεων, επιλέγουμε αυτές που θέλουμε 
να διαβιβάσουμε (βλ. και «Δουλεύοντας με browsers για τον τρόπο επιλογής γραμμών) και 
κάνουμε κλικ στην επιλογή «Αποστολή Πωλήσεων» . Η εφαρμογή ανοίγει ένα νέο browser, τον 
«Αποστολή Παραστατικών Πωλήσεων» και εμφανίζει τις εγγραφές όπως στην ακόλουθη εικόνα:  
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Ο browser είναι χωρισμένος σε 2 μέρη. Στο επάνω μέρος εμφανίζονται τα παραστατικά προς αποστολή 
myData και στο κάτω μέρος, εμφανίζονται οι γραμμές του παραστατικού που είναι επιλεγμένο στο 
επάνω μέρος. 
Η πρώτη στήλη του επάνω μέρους του browser (Κατάσταση) εμφανίζει τα αποτελέσματα του ελέγχου 
που κάνει το πρόγραμμα στα παραστατικά που έχουμε επιλέξει προς αποστολή. Τα αποτελέσματα του 
ελέγχου αυτού είναι τα παρακάτω (σύρουμε το ποντίκι (χωρίς κλίκ) επάνω από το σύμβολο και 
εμφανίζεται η περιγραφή του αποτελέσματος): 

 Η Σειρά δεν είναι παραμετροποιημένη για αποστολή 

 Ελέγχθηκε από το πρόγραμμα. Έτοιμο προς αποστολή 

 Ελέγχθηκε από το πρόγραμμα και παρουσιάζει ελλείψεις 
 

Στο παράδειγμά μας, τα παραστατικά είναι έτοιμα προς αποστολή, γι αυτό και είναι επιλεγμένο το check 
box της 2ης στήλης «Επιλογή». Μπορούμε να αποεπιλέξουμε το πεδίο «Επιλογή» εάν δεν θέλουμε να 
αποστείλουμε το παραστατικό. 
Στον browser αυτόν, μπορούμε να κάνουμε επεξεργασίες ως ακολούθως: 
Επάνω μέρος browser: Παραστατικά: Στις γραμμές των παραστατικών μπορούμε: 

- Να αλλάξουμε το παραστατικό ΑΑΔΕ με το οποίο θα γίνει η διαβίβαση κάνοντας κλίκ στο πεδίο 
«Παραστατικό ΑΑΔΕ» και επιλέγοντας από τη λίστα.  

- Να επιλέξουμε ή να απαλείψουμε «Κατηγορία Εξαίρεσης Φ.Π.Α.» (Στήλη «Κατηγορία 
Εξαίρεσης Φ.Π.Α.» 

- Να επιλέξουμε ή αποεπιλέξουμε την «Αναστολή Καταβολής Φ.Π.Α.». 
 
Κάτω μέρος browser: Αναλυτικές γραμμές: 
Κάνοντας κλικ στο μικρό σταυρό που υπάρχει δίπλα σε κάθε αναλυτική γραμμή παραστατικού, γίνεται 
ανάπτυξη των περιεχομένων της γραμμής όπως στην ακόλουθη εικόνα: 

 
Μπορούμε να μεταβάλλουμε το σύνολο των πεδίων που εμφανίζονται, κάνοντας κλικ στο πεδίο που 
επιθυμούμε να μεταβάλλουμε και επιλέγοντας από τη λίστα που εμφανίζεται. 

 
Μετά από κάθε μεταβολή που πραγματοποιούμε, επιλέγουμε το εικονίδιο της ολοκλήρωσης για 
ολοκληρώσουμε είτε της ακύρωσης για να ακυρώσουμε τη μεταβολή που ξεκινήσαμε 
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 και επιλέγουμε «Έλεγχος»  προκειμένου η 
εφαρμογή να επαναλάβει τους ελέγχους που κάνει με τις νέες παραμέτρους που δώσαμε. 
Στην περίπτωση που έχουμε κάνει κάποια μεταβολή παραμέτρων σε άλλο σημείο της εφαρμογής e-
myData είτε της εφαρμογής προέλευσης, η οποία μπορεί να επηρρεάζει την κατάσταση των 

παραστατικών που εμφανίζονται στον browser που εργαζόμαστε, επιλέγουμε Ανανέωση  στο 
κάτω αριστερό σημείο της οθόνης μας, προκειμένου οι μεταβολές που κάναμε να εφαρμοσθούν στο 
browser εργασίας μας. 
Σημείωση: Οι επεξεργασίες που κάνουμε σε αυτό το browser αφορούν αποκλειστικά τη συγκεκριμένη 
διαβίβαση που επιχειρούμε και δεν επιφέρουν μόνιμες αλλαγές στα πεδία που κάνουμε επεξεργασία. Πχ, 
αν αλλάξουμε την «Κατηγορία εξαίρεσης Φ.Π.Α.» σε ένα συναλασσόμενο αυτή η αλλαγή θα αφορά 
τη συγκεκριμένη αποστολή και δεν θα αποδώσει μόνιμα «Κατηγορία εξαίρεσης Φ.Π.Α.» στο 
συναλασσόμενο. 

Για να κάνουμε διαβίβαση των παραστατικών, επιλέγουμε «Αποστολή»  και η 
κατάσταση αλλάζει ως ακολούθως: 

 Αποστάλθηκε Επιτυχώς 

 Αποστάλθηκε Ανεπιτυχώς-Ελέγξτε τα σφάλματα 
Τα σφάλματα προκύπτουν διότι η ΑΑΔΕ έλεγξε τις πληροφορίες που διαβιβάσαμε και απέρριψε τη 
διαβίβασή μας, αιτιολογώντας αυτή την απόρριψη. 

Κάνοντας κλικ στο εικονίδιο  στη στήλη «Κατάσταση» θα ανοίξει η φόρμα επικοινωνίας με 
ΑΑΔΕ κι εκεί μπορούμε να δούμε το περιεχόμενο της πληροφορίας που διαβιβάζουμε (XML Ερώτησης) 
και την απάντηση της ΑΑΔΕ (XML Απάντησης).  
 
 
 
 
 
 
Ένα παράδειγμα XML Απάντησης για εσφαλμένη αποστολή είναι το παρακάτω: 

 
Το μήνυμα σφάλματος εδώ αναφέρεται σε μη επιτρεπόμενο συνδυασμό Τύπου Παραστατικού ΑΑΔΕ, 
και  Κατηγορίας και Τύπου Χαρακτηρισμού γραμμής παραστατικού που διαβιβάζουμε. (βλ. και οδηγό 
σύνδεσης – Παράρτημα του οδηγού για οδηγίες λήψης). Για να διερευνήσουμε το σφάλμα, μας, 
επιστρέφουμε στο tab Αποστολή Παραστατικών Πωλήσεων, στο οποίο βρίσκεται το παραστατικό που 
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διαβιβάσαμε και χρησιμοποιουμε τα εργαλεία που αναφέρονται στη σελ. 40 & 41. Κάνουμε expand τις 
αναλυτικές γραμμές του παραστατικού για να δούμε σε ποια βρίσκεται η κατηγορία χαρακτηριμού που 
αναφέρεται στο μήνυμα σφάλματος. (βλ. ακόλουθη εικόνα) 

 
Παρατηρούμε πως ο Τύπος Εσόδου που διαβιβάζουμε βρίσκεται στην πρώτη αναλυτική γραμμή 
(κυκλωμένη με οβάλ στην εικόνα). Μπορούμε να αλλάξουμε την επιλογή του χαρακτηρισμού κάνοντας 
κλικ στη γραμμή του Τύπου Εσόδου και να επιλέξουμε άλλο χαρακτηρισμό από τη λίστα – αυτή η κίνηση 
θα αφορά αποκλειστικά τη συγκεκριμένη διαβίβαση και δε θα επιφέρει μόνιμη αλλαγή στο χαρακτηρισμό 
της κατηγορίας ειδών, με την οποία είναι σενδεδεμένο το είδος, και από την οποία «έρχονται» οι 
χαρακτηρισμοί. Για μόνιμες αλλαγές στους χαρακτηρισμούς πηγαίνουμε «Παράμετροι/Κατηγορίες 
Ειδών» και κάνουμε τις μεταβολές που θέλουμε. 

Αφού ολοκληρώσουμε τις μεταβολές, επιλέγουμε «Έλεγχος» (δίπλα στο πλήκτρο «Αποστολή») ώστε 
να «τρέξουν» οι έλεγχοι της εφαρμογής πριν την αποστολή, και ακολούθως «Αποστολή». Εάν έχουμε 
κάνει όλες τις κατάλληλες μεταβολές που μας ανάφερε το μήνυμα σφάλματος, η διαβίβαση του 
παραστατικού θα γίνει επιτυχώς. 

 
Ένα δεύτερο παράδειγμα εσφαλμένης αποστολής εμφανίζεται στην ακόλουθη εικόνα: 

 

Το σφάλμα εδώ αναφέρεται στην κατηγορία ΦΠΑ.  

Επιστρέφοντας στην οθόνη αποστολής πωλήσεων, παρατηρούμε πως ο συντελεστής ΦΠΑ του είδους 
μας είναι 0, δηλαδή δεν υπόκειται σε ΦΠΑ η πώλησή μας 
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Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να έχουμε δώσει χαρακτηρισμό εξαίρεσης ΦΠΑ, είτε στην 
κατηγορία του είδους, είτε στο συναλασσόμενο (Πελάτης). Στην περίπτωσή μας εδώ, λόγω του τύπου 
δραστηριότητας για την οποία γίνεται η τιμολόγηση, η κατάλληλη επιλογή είναι να δώσουμε εξαίρεση 
ΦΠΑ στην κατηγορία είδους. 

Μεταβαίνουμε Παράμετροι/Κατηγορίες ειδών και δίνουμε εξαίρεση ΦΠΑ στην κατηγορία με την 
οποία είναι συνδεδεμένο το είδος (βλ. σελ 27). Επιστρέφουμε στο browser μας, κάνουμε refresh και 
αποστολή ξανά.  

Περισσότερα για τα συνηθέστερα σφάλματα διαβιβάσεων μπορείτε να δείτε στο Παράρτημα του οδηγού 
αυτού. 

Έχοντας ολοκληρώσει την αποστολή παραστατικών μας, κλεινουμε το browser Αποστολή 
Παρασταικών κι επιστρέφουμε στον αρχικό μας, τον Παραστατικά Πωλήσεων. Εκεί επιλέγουμε 
Ανανέωση από τα πλήκτρα διαχείρισης περιεχομένου για να ενημερωθούν οι εγγραφές που εμφανίζονται 
μετά την εργασία μας στον browser Αποστολή Παραστατικών Πωλήσεων 

 
Ακύρωση Αποστολής Παραστατικών Πωλήσεων 
Ακύρωση Αποστολής Παραστατικών Λιανικής 
Ακύρωση Αποστολής Παραστατικών Αγορών 
Ακύρωση Αποστολής Παραστατικών Κοστολόγησης 
Ακύρωση Αποστολής Επιβαρύνσεων Κοστολόγησης  

 
Από τον browser Παραστατικά Πωλήσεων, επιλέγουμε την/τις εγγραφές των οποίων θέλουμε να 
ακυρώσουμε την τελευταία διαβίβαση. Από το Menu Διαχείρισης/Διαχείριση, επιλέγουμε την επιλογή 
«Ακύρωση Αποστολής»: 

  
 
Εμφανίζεται το παρακάτω μήνυμα: 
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Επιλέγοντας «Ναι» θα ολοκληρωθεί η ακύρωση της διαβίβασης. 
 
Σημείωση: Οι ακυρώσεις αποστολών θα πρέπει να γίνονται με προσοχή, ο χρήσης θα πρέπει να είναι 
σίγουρος για τη λειτουργία που θέλει να εκτελέσει και καλό θα είναι να έχει υπάρξει πρότερη επικοινωνία 
με την υποστήριξη της Optisoft για την ορθότητα και την αναγκαιότητα εκτέλεσης της λειτουργίας 
αυτής. 
 

 
Ληφθέντα Παραστατικά Έκδοσης Τρίτων 
 
Τα Ληφθέντα Παραστατικά Έκδοσης Τρίτων είναι τα παραστατικα των προμηθευτών μας, για τις 
Δαπάνες και τις Αγορές μας, και παραστατικά πελατών μας στις περιπτώσεις που οι τελευταίοι επιτελούν 
Αυτοτιμολόγηση, οι οποίοι έχουν διαβιβάσει στην πλατφόρμα myData τις εκδόσεις που έχουν κάνει για 
το ΑΦΜ της εταιρείας μας.  
Για τη λήψη αυτών των παραστατικών βλ. ενότητα «Menu Εφαρμογής/Λειτουργίες – Λήψη 
Δεδομένων MyData/Λήψη Δεδομένων Εκδόσεων Τρίτων». 

 
Για να επεξεργαστούμε τα Παραστατικά Τρίτων επιλέγουμε από το Menu Διαχείρισης την επιλογή 
«Ληφθέντα Παραστατικά Εκδόσεων Τρίτων» και εκκινεί ο σχετικός browser. Να σημειωθεί εδώ 
πως οι εγγραφές που παρουσιάζονται εδώ, δεν προέρχονται από την εφαρμογή προέλευσης, αλλά 
αποτελούν δεδομένα που λαμβάνονται από την ΑΑΔΕ. 

 
Σας προτείνουμε να διαμορφώσετε τις στήλες του browser όπως στην ακόλουθη εικόνα: 
 

 
 
 
 
Προτείνουμε επίσης, το ακόλουθο set φίλτρων: 
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Σύνδεση Παραστατικών 
 
Δουλεύοντας με αυτό το browser, σκοπός μας είναι να συνδεθούν τα ληφθέντα παραστατικά με τις 
καταχωρήσεις που έχουμε κάνει εμείς γι αυτά, προκειμένου να «φορτωθούν» οι χαρακτηρισμοί που 
απαιτείται να διαβιβάσουμε για τα ληφθέντα αυτά παραστατικά. 
 
Επιλέγουμε εγγραφές από το browser και ενεργοποιούνται οι σχετικές επιλογές στο Menu Διαχείρισης 

  
«Απόρριψη Παραστατικών»  επιλέγουμε όταν θέλουμε να απορρίψουμε τη λήψη των δεδομένων 
για τα παραστατικά που επιλέξαμε. 
 
Σημ.: Προτείνουμε κάθε «παρτίδα» παραστατικών προς σύνδεση που επιλέγουμε, να ομαδοποιείται 
ανά ΑΦΜ, να αφορά δηλαδή έναν συναλασσόμενο για κάθε browser «Συνδεση Παραστατικών» 
που ανοίγουμε. Αυτό για λόγους ευκολίας διερεύνησης πιθανών προβλημάτων στη σύνδεση 
παραστατικών. 
 
Επιλέγουμε «Σύνδεση Παραστατικών» για να προχωρήσουμε στη σύνδεση παραστατικών.  
Ανοίγει ένας νέος browser με ονομασία «Σύνδεση Παραστατικών», ο οποίος αποτελείται από δύο 
μέρη: Το επάνω μέρος (Παραληφθέντα Παραστατικά) στο οποίο εμφανίζονται τα ληφθέντα 
παραστατικά και το κάτω μέρος (Παραστατικά προς Σύνδεση) το οποίο εμφανίζει τις εγγραφές Γενικής 
Λογιστικής που έχουμε κάνει για τα παραστατικά που έχουμε επιλέξει στο επάνω μέρος. 
Προϋποθέσεις για να εμφανιστούν οι εγγραφές μας στο κάτω μέρος του browser, είναι: 

1. Παραστατικό:  α) Το παραστατικό Γ/Λ με το οποίο έχει γίνει η καταχώρηση να είναι 
παραμετροποιημένο «Ενημερώνει myData», β) να έχει επιλεγεί το πεδίο «Σύνδεση με 
Παραληφθέντα Παραστατικά» και γ) να έχει επιλεγεί το πεδίο «Αποστολή 
Χαρακτηρισμών Παραληφθέντων»  

2. Λογαριασμοί: Στους  Λογαριασμούς Γ/Λ της εγγραφής μας, να έχουν δοθεί χαρακτηρισμοί 
(βλ. και Menu Διαχείρισης/Γενική Λογιστική – Παραστατικά, Λογαριασμοί) 

 
 
Εφ΄όσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις παραμετροποίησης που αναφέραμε πιο πάνω, όταν θα ανοίξει ο 
browser «Σύνδεση Παραστατικών» θα δούμε την ακόλουθη εικόνα: 
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Στα Παραληφθέντα Παραστατικά, η πρώτη στήλη είναι η «Κατάσταση» και παρουσιάζει τα 

αποτελέσματα των ελέγχων της εφαρμογής για τα προς σύνδεση παραστατικά.  σημαίνει πως οι 
έλεγχοι ήταν επιτυχείς και το παραστατικό επιτρέπει τη σύνδεσή του με χαρακτηρισμούς, αντίστοιχα 

 σημαίνει πως δεν έχει καταχωρηθεί το ΑΦΜ του συναλασσόμενου στην εφαρμογή 
προέλευσης και θα πρέπει να προηγηθεί η καταχώρηση αυτή για να μπορέσουμε να προβούμε σε 
σύνδεση. 
Η δεύτερη στήλη (Επιλογή) μας επιτρέπει τη σύνδεση με τις εγγραφές Γ/Λ που εμφανίζονται στα 
Παραστατικά προς Σύνδεση. Οι υπόλοιπες στήλες εμφανίζουν τις λοιπές πληροφορίες του ληφθέντος 
παραστατικού, όπως ο αρ. παραστατικού, με ποιο παραστατικό ΑΑΔΕ έγινε η διαβίβασή του, οι αξίες 
του κ.λ.π. 
 
Στα Παραστατικά προς Σύνδεση, η πρώτη στήλη (Σύνδεση) μας επιτρέπει τη σύνδεση με τα Ληφθέντα 
Παραστατικά, συνδυαστικά με την αντίστοιχη στήλη των Παραληφθέντα Παραστατικά. Για να μπορέσει 
να πραγματοποιηθεί η σύνδεση, αυτές οι δύο στήλες πρέπει να είναι τσεκαρισμένες και στα Ληφθέντα 
Παραστατικά και στα Παραστατικά προς Σύνδεση. 
Στις υπόλοιπες στήλες εμφανίζονται τα λοιπά στοιχεία της εγγραφής, όπως η ημερομηνία και ο αριθμός 
του άρθρου, ο κωδικός & η επωνυμία αντισυμβαλλόμενου, η καθαρή αξία του άρθρου και το πεδίο 
«Απόκλιση». 
Τα φίλτρα αναζήτησης που εφαρμόζει η εφαρμογή προκειμένου βρει το άρθρο που αφορά το ληφθέν 
παραστατικό που έχουμε επιλέξει, εμφανίζονται στη δεξιά  πλευρά του browser  και είναι:                             

 
 
Η εφαρμογή «θα φέρει» προς σύνδεση ένα ή περισσότερα άρθρα που η ημερομηνία, το ΑΦΜ του 
αντισυμβαλλόμενου και η καθαρή αξία της εγγραφής μας, θα ταυτίζονται με αυτά του ληφθέντος 
παραστατικού. Εάν κατά την αναζήτηση αυτή, προκύψει ένα άρθρο που πληρεί τα κριτήρια αυτά, τότε 
αυτό το άρθρο θα εμβανιστεί στα Παραστατικά προς Σύνδεση και τα πεδία «Επιλογή» του ληφθέντος 
παραστατικού και του παραστατικού προς σύνδεση θα είναι επιλεγμένα από την εφαρμογή.  
 
Στο παράδειγμά μας, έχουμε επιλέξει τη δεύτερη γραμμή των Παραληφθέντων Παραστατικών, που 
αφορά εγγραφή Εξόδων. Για το επιλεγμένο παραστατικό λοιπόν, εμφανίζεται στα Παραστατικά προς 
Σύνδεση το άρθρο Γ/Λ που αναμένεται να συνδεθεί. Για να κάνουμε τη σύνδεση επιλέγουμε 

 από τις επιλογές κάτω δεξιά του browser και η ένδειξη της Κατάστασης στα 

Παραληφθέντα Παραστατικά θα μεταβληθεί σε . Αυτό σημαίνει πως η σύνδεση παραστατικού 
ολοκληρώθηκε και το άρθρο της Γ/Λ φέρει πλέον τον χαρακτηρισμό «Σύνδεση Αποστολής 
Χαρακτηρισμών Εξόδων». Εάν το Ληφθέν Παραστατικό αφορούσε εγγραφή μας Εσόδων (πχ 
παραστατικό αυτοτιμολόγησης πελάτη μας), τότε η σύνδεση που θα κάναμε θα χαρακτήριζε το άρθρο 
μας ως «Σύνδεση Αποστολής Εγγραφών Εσόδων». 
 
Κατά την εφαρμογή των Φίλτρων η εφαρμογή μπορεί να εντοπίσει περισσότερα του ενός άρθρα που 
πληρούν τα κριτήρια, τότε θα εμφανίσει στα Παραστατικά προς Σύνδεση όλα τα σχετικά άρθρα, χωρίς 
όμως να έχει προεπιλέξει τα πεδία «Επιλογή», στα Ληφθέντα Παραστατικά και στα Παραστατικά προς 
Σύνδεση. Σε αυτή την περίπτωση θα κάνουμε τη σύνδεση εμείς, επιλέγοντας την Επιλογή στη γραμμή 
του ληφθέντος παραστατικού, επιλέγοντας την Επιλογή στη γραμμή του άρθρου με το οποίο θέλουμε 
να το συνδέσουμε και ακολούθως θα επιλέξουμε Σύνδεση. Έτσι η εφαρμογή θα κάνει τη σύνδεση με 
το συνδυασμό Ληφθέντος Παραστατικού – Παραστατικό προς Σύνδεση που εμείς έχουμε επιλέξει. 
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Κατά την εφαρμογή των Φίλτρων η εφαρμογή μπορεί να μην εμφανίσει το άρθρο που έχουμε 
καταχωρήσει για το ληφθένα παραστατικό, λόγω του ότι έχουμε κάνει την καταχώρηση με διαφορετική 
ημερομηνία άρθρου από την ημερομηνία του ληφθέντος παραστατικού. Μπορούμε να κάνουμε σύνδεση 
παραστατικών χωρίς να ταυτίζονται οι ημερομηνίες έκδοσης παραστατικού με ημερομηνία καταχώρησης 

άρθρου Γ/Λ. Αποεπιλέγουμε το Φίλτρο «Ημερομηνία» και ακολούθως το  από τα Φίλτρα. Αυτό 
θα κάνει εφαρμογή των φίλτρων ξανά για το επιλεγμένο ληφθέν παραστατικό (θυμίζω:με αποεπιλεγμένο 
το φίλτρο «Ημερομηνία») και θα εμφανίσει τις εγγραφές που πληρούν τα υπόλοιπα κριτήρια 
(Αντισυμβαλλόμενος και Καθαρή Αξία). Θα εμφανίσει μία ή περισσότερες εγγραφές και θα κάνουμε τη 
σύνδεση όπως περιγράψαμε πιο πάνω. 
 
Σύνδεση με Απόκλιση: Όταν η καθαρή αξία του ληφθέντος παραστατικού διαφέρει από την καθαρή 
αξία της εγγραφής μας και αυτό αφορά ευθύνη του εκδότη του παραστατικού, αποεπιλέγουμε το Φίλτρο 

«Καθαρή Αξία» και ακολούθως  ώστε η εφαρμογή να μας φέρει τα άρθρα που πληρούν τα 
υπόλοιπα κριτήρια.  

 
Παρατηρούμε πως το Παραστατικό προς Σύνδεση έχει επιλεγμένο το πεδίο Απόκλιση. Προχωρώντας 
στη σύνδεση όπως περιγράψαμε πιο πάνω, η εφαρμογή θα κάνει σύνδεση με χαρακτηρισμό: «Σύνδεση 
με Απόκλιση από Εκδότη Εξόδων». Αυτό θα οδηγήσει την εφαρμογή, κατά τη διαβίβαση των 
χαρακτηρισμών να ακολουθήσει τις προβλεπόμενες από την ΑΑΔΕ διαδικασίες για τη διαβίβαση 
αποκλίσεων εξόδων. 
 

 
- Άρθρα Λογιστικής / Άρθρα Εσόδων – Εξόδων 
Ο Συγκεκριμένος browser εμφανίζει τις εγγραφές που βρίσκονται στην εφαρμογή προέλευσης 
«Γενική Λογιστική – Λειτουργίες/Άρθρα/Διαχείριση» για το διπλογραφικά βιβλία και 
«Εγγραφές» για τα Απλογραφικά. 

     Προτείνουμε να διαμορφώσετε τις στήλες του browser όπως στην ακόλουθη εικόνα: 
     (βλ. και «Δουλεύοντας με Browsers» στην αρχή αυτού του οδηγού). 

  

 
     
 Επίσης, με τον επεξεργαστή φίλτρου, σας προτείνουμε το κάτωθι set φίλτρων για το browser 
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Δουλεύοντας με αυτό το browser, κάνουμε διαβιβάσεις εγγραφών Γενικής Λογιστικής, καθώς και 
διαβιβάσεις χαρακτηρισμών για ληφθέντα παραστατικά τρίτων. 
 
Επιλέγουμε εγγραφές και κάνουμε κλίκ στη λειτουργία «Αποστολή Λογιστικής». Η εφαρμογή ανοίγει 
ένα νέο browser, τον «Αποστολή Άρθρων Γενικής Λογιστικής» («Αποστολή Εσόδων – 
Εξόδων» για τα απλογραφικά βιβλία), όπως είναι η ακόλουθη εικόνα: 

 
 
Κατα τη γνώριμη πλέον αρχιτεκτονική της εφαρμογής, βλέπουμε πως ο browser χωρίζεται σε δύο 
μέρη, το επάνω (Παραστατικά) στο οποίο εμφανίζονται τα παραστατικά Γ/Λ που επιλέξαμε προς 
διαβίβαση και το κάτω (Γραμμές Επιλεγμένου Παραστατικού) στο οποίο εμφανίζονται οι αναλυτικές 
γραμμές του παραστατικού που έχει επιλεγεί στα Παραστατικά. 
 
Στα Παραστατικά, η πρώτη στήλη είναι η Κατάσταση στην οποία εμφανίζονται τα αποτελέσματα των 
ελέγχων που κάνει η εφαρμογή πριν τη διαβίβαση. Τα αποτελέσματα των ελέγχων μπορεί να είναι τα 
ακόλουθα: 

 Το παραστατικό είναι μηδενικό. (Η εφαρμογή δεν εμφανίζει τις αναλυτικές γραμμές της 
εγγραφής διότι δεν έχουν χαρακτηρισμούς οι λογαριασμοί της εγγραφής) 

 Ελέγχθηκε από το πρόγραμμα. Έτοιμο προς αποστολή 

 Ελέγχθηκε από το πρόγραμμα και παρουσιάζει ελλείψεις (Σύρουμε το ποντίκι πάνω από το 
εικονίδιο για λεπτομέρειες) 

Εφ’ όσον το αποτέλεσμα των ελέγχων είναι , η εφαρμογή έχει επιλεγμένο το πεδίο 

«Επιλογή», που σημαίνει πως το παραστατικό είναι επιλεγμένο για αποστολή.  
Μετά την αποστολή των παραστατικών, τα εικονίδια στη στήλη Κατάσταση θα αλλάξουν και θα 
εμφανιστούν τα αποτελέσματα της αποστολής όπως στην ακόλουθη εικόνα: 
 

 Αποστάλθηκε Επιτυχώς 

 Αποστάλθηκε Ανεπιτυχώς-Ελέγξτε τα σφάλματα (κάνουμε κλικ στο εικονίδιο και 
εμφανίζουμε το tab XML Απάντησης). 
 
Στα Παραστατικά μπορούμε να επεξεργαστούμε: 

- Επιλογή: Επιλέγοντας ορίζουμε πως το παραστατικό θα αποσταλεί, αποεπιλέγοντας το 
παραστατικό δεν αποστέλλεται. 

- Παραστατικό ΑΑΔΕ. Επιλέγοντας από τη λίστα, μπορούμε να αλλάξουμε το παραστατικό ΑΑΔΕ 
με το οποίο θα γίνει η διαβίβαση της εγγραφής μας (Αυτή η δυνατότητα δε διατίθεται στα 
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παραστατικά τα οποία έχουμε παραμετροποιήσει ως «Σύνδεση με παραληφθέντα 
παραστατικά» 

- Παράλειψη Διαβίβασης Εκδότη: Επιλέγουμε αναλόγως 

- Κατηγορία Εξαίρεσης Φ.Π.Α.: Επιλέγουμε αναλόγως 

- Αναστολή Καταβολής Φ.Π.Α.: Επιλέγουμε αναλόγως 

 

Στις Γραμμές Επιλεγμένου Παραστατικού για να επεξεργαστούμε όσα πεδία έχουν αυτή τη  
 
 
 
 
δυνατότητα, κάνουμε κλίκ στο «+»  στο πεδίο «ΑΑ Γραμμής» ώστε να αναπτυχθεί η γραμμή που 
θέλουμε να επεξεργαστούμε (βλ. ακόλουθη εικόνα:) 

 
 
Ακολούθως, μπορούμε να επεξεργαστούμε την Κατηγορία, τον Τύπο Εσόδων ή Εξόδων και το ποσό της 
εγγραφής της γραμμής. 

Ολοκληρώνουμε την επεξεργασία μας επιλέγοντας «ν» από τα εικονίδια επεξεργασίας

, ή «x» αν θέλουμε να ακυρώσουμε την επεξεργασία που έχουμε ξεκινήσει. 

 

Σημείωση: Οι αλλαγές που κάνουμε σε αυτό το browser, αφορούν αποκλειστικά τη συγκεκριμένη 
διαβίβαση που κάνουμε και δεν επιφέρουν μόνιμες αλλαγές στα πεδία που επεξεργαζόμαστε 

Δουλεύοντας με το browser Αρθρα Γενικής Λογιστικής (Άρθρα Εσόδων – Εξόδων για τα απλογραφικά 
βιβλία) έχει μεγάλη σημασία να οργανώσουμε την εργασία μας κάνοντας «έξυπνες» ομαδοποιήσεις 
ώστε να είμαστε αποτελεσματικοί και παραγωγικοί.  

Βάση αρχικής παραμετροποίησης οι browsers εμφανίζουν  μέχρι 1000 εγγραφές, οπότε στην 
περίπτωση που αυτός ο αριθμός δεν καλύπτει τον όγκο των εγγραφών που διαχειριζόμαστε, καλό θα 
είναι αρχικά να θέσουμε φίλτρα ημερομηνιακού διαστήματος, πχ ενός μήνα, προκειμένου να έχουμε 
διαθέσιμο το σύνολο των εγγραφών της περιόδου για την οποία εργαζόμαστε για να κάνουμε 
διαβιβάσεις. 

 
Διαβίβαση χαρακτηρισμών ληφθέντων παραστατικών 
 
Για να διαβιβάσουμε χαρακτηρισμούς, δουλεύουμε κυρίως με τη στήλη «Σύνδεση με Παραληφθέντα 
παραστατικά», επιλέγοντας την κατηγορία χαρακτηρισμών που επιθυμούμε να διαβιβάσουμε (βλ. 
ακόλουθη εικόνα) 
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Έστω ότι επιλέγουμε «Σύνδεση Αποστολής Χαρακτηρισμών Εξόδων», για να διαβιβάσουμε 
χαρακτηρισμούς των εγγραφών μας που έχουμε συνδέσει με παραληφθέντα παραστατικά. Η εφαρμογή 
θα φιλτράρει κατά την επιλογή μας αυτή, ακολούθως μπορούμε να εξειδικεύσουμε το φιλτράρισμα 
θέτοντας επιπλέον φίλτρα όπως συγκεκριμένα είδη παραστατικών με τα οποία κάναμε τις εγγραφές μας, 
συγκεκριμένους συναλλασσόμενους κλπ. Κάνουμε επιλογή των εγγραφών μας και θα επιλέξουμε 
«Αποστολή Λογιστικής» από το Menu Λειτουργιών Διαχείρισης. Για τα περεταίρω βήματα, βλ. στην 
αρχή της τρέχουσας ενότητας. 
 
Διαβίβαση εγγραφών Γενικής Λογιστικής  
 
Για να διαβιβάσουμε εγγραφές Γενικής Λογιστικής, δουλεύουμε συνδυαστικά με τα πεδία «Είδος 
Παραστατικού», καθώς και «Παραστατικό ΑΑΔΕ». Με αυτό τον τρόπο ομαδοποιούμε τα είδη των 
δαπανών για τα οποία θέλουμε να κάνουμε διαβιβάσεις. Στο ακόλουθο παράδειγμα, εξυπηρετεί να 
ομαδοποιήσουμε κατά Παραστατικό ΑΑΔΕ. Με αυτό τον τρόπο, αντιμετωπίζουμε μία ομάδα δαπανών 
με τις σχετικές απαιτήσεις διαβίβασης. 

 
Παρακάτω, παραθέτουμε κάποια ενδεικτικά παραδείγματα, συνηθέστερων σφαλμάτων και παραλείψεων 
διαβίβασης άρθρων Γενικής Λογιστικής 
 
Στο ακόλουθο παράδειγμα, το άρθρο δεν παίρνει «πράσινο φώς» για διαβίβαση από την εφαρμογή, η 
κατάσταση είναι προειδοποίηση και αν σύρουμε το ποντίκι πάνω από το εικονίδιο της προειδοποίησης 
θα δούμε πως θα μας παρουσιαστεί το μήνυμα όπως στην εικόνα που ακολουθεί: 

 
Το νούμερο 126147 που αναφέρεται στο μήνυμα, είναι ο αύξων αριθμός της γραμμής η οποία εμφανίζει 
παράλειψη. Παρατηρούμε πως οι συντελεστές ΦΠΑ (κυκλωμένοι με οβάλ στην εικόνα) δεν ταυτίζονται 
– όπως θα πρέπει να συμβαίνει σε περίπτωση ύπαρξης ΦΠΑ στην εγγραφή. Αυτό συμβαίνει γιατί δεν 
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έχει συνδεθεί στη Λογιστική μας, ο λογαριασμός καθαρής αξίας, με το λογαριασμό ΦΠΑ του. 
Μεταβαίνουμε στο menu Λογαριασμοί στη Γενική Λογιστική και κάνουμε τη σύνδεση (βλ. και σελ 34). 
Ακολούθως επιστρέφουμε στο browser Αποστολή Άρθρων Γενικής Λογιστικής, κάνουμε refresh, θα 
παρατηρήσουμε πως η κατάσταση του άρθρου θα πάρει «πράσινο φώς» και επιλέγουμε αποστολή. 
Ενδέχεται να υπάρχουν περισσότερες παραλείψεις σε ένα άρθρο πριν την αποστολή, η εφαρμογή 
παρουσιάζει μία κάθε φορά, μετά την τακτοποίηση κάθε παράλειψης, η εφαρμογή κάνει πάλι ελέγχους, 
και είτε θα παρουσιάσει την επόμενη παράλειψη αν υπάρχει ή θα δώσει κατάσταση «ελέγχθηκε και 
είναι έτοιμο για αποστολή». 
 
Σε κάποια περίπτωση, μπορεί η αποστολή ενός άρθρου λογιστικής να επιστρέψει με σφάλματα όπως 
στο ακόλουθο παράδειγμα: 

 
Εδώ βλέπουμε πως η ΑΑΔΕ μας απαντά με τρεις διαφορετικούς κωδικούς σφαλμάτων. 
Σε τέτοιες περιπτώσεις, δεν σημαίνει απαραίτητα πως έχουμε διαπράξει τόσα «λάθη» όσα και τα 
σφάλματα απάντησης, αλλά ότι ένα σφάλμα μας δημιουργεί αλυσίδα σφαλμάτων στην ΑΑΔΕ. 
Θυμίζουμε πως θα πρέπει να είμαστε «διαβασμένοι» όσον αφορά τις θεματικές ενότητες myData και 
το συνδυασμό χαρακτηρισμών που θα πρέπει να τηρούμε κατά τις διαβιβάσεις (βλ. παράρτημα του 
οδηγού αυτού). 
Έστω όμως πως κάτι μας ξέφυγε κατά την παραμετροποίηση και παίρνουμε αυτή την αλληλουχία 
σφαλμάτων ως απάντηση. Τι πρέπει να καταλάβουμε και κυρίως τι να πράξουμε; 
Κατ’ αρχήν επιστρέφουμε στο browser αποστολή άρθρων λογιστικής και κάνουμε expand τις γραμμές 
για να δούμε τι στείλαμε. (βλ. ακόλουθη εικόνα) 

 
Παρατηρούμε πως στη γραμμή της καθαρής αξίας έχουμε ως χαρακτηρισμούς την κατηγορία 2_5 – 
Έξοδα χωρίς δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ. 
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Αυτό είναι ένα προφανές λάθος, διότι δεν μπορεί να έχουμε μία εγγραφή καθαρής αξίας και του 
αναλογούντος ΦΠΑ, και να στέλνουμε ως χαρ/σμό της καθαρής αξίας τύπο 2_5. Ως ακολούθως, η 
ΑΑΔΕ απαντά πως: 

-  316: Δεν επιτρέπονται χαρ/μοί ΦΠΑ (2η γραμμή άρθρου) στην περίπτωση εξαίρεσης ΦΠΑ 
(διότι ο 2_5 χαρ/σμός της πρώτης γραμμής ενεργοποιεί τη λειτουργία εξαίρεσης ΦΠΑ του 
συναλασσόμενου, που υπάρχει για την αντιμετώπιση άλλων τύπων εγγραφών και που δεν θα 
ενεργοποιούταν σε μια περίπτωση «καθαρής εγγραφής» καθαρής αξίας με ΦΠΑ  

- 306: Το άθροισμα των ταξινομήσεων Ε3 δεν ισούται με την αξία της γραμμής συν το ποσό του 
ΦΠΑ – πάλι διότι υπάρχει ο χαρακτηρισμός 2_5 και δεν «κουμπώνουν» με αυτόν οι χαρ/σμοί 
ΦΠΑ 

- 231: Δεν επιτρέπονται χαρ/σμοί ΦΠΑ σε περίπτωση παραστατικού detail 1 – και πάλι ο χαρ/σμός 
2_5 δεν επιτρέπει τους χαρ/σμούς ΦΠΑ (κωδικοί που ξεκινούν με VAT…..) σε συνδυασμό με 
την κατηγορία 2_5. 

Στην πραγματικότητα, η αντικατάσταση του χαρ/σμού 2_5 με αυτόν της κατηγορίας 2_4 θα θεραπεύσει 
όλα αυτά τα σφάλματα και η διαβίβαση θα ολοκληρωθεί κανονικά. 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Τεχνική Υποστήριξη 

 
Πριν από κάθε επικοινωνία με το Τμήμα Υποστήριξης της Optisoft παρακαλώ ελέγξετε ότι έχετε την 

τελευταία έκδοση.   
Εάν υπάρχει αναβάθμιση, παρακαλώ πρώτα αναβαθμίστε, επαναλάβετε την εργασία σας και εάν το 
πρόβλημα παραμένει τότε επικοινωνήστε μαζί μας. Το πρώτο διάστημα αναμένεται οι εκδόσεις να είναι 
συχνές τόσο για βελτιώσεις όσο και για συμμόρφωση με τις αλλαγές της ΑΑΔΕ. 
Για την ευκολότερη και ταχύτερη εξυπηρέτησή σας, προτείνουμε την επικοινωνία με αποστολή email.  
Για να διευκολύνουμε την αποστολή έχουμε ενσωματώσει σχετική αυτοματοποίηση :  
 
 
 
Στο πάνω μέρος τον παραμέτρων υπάρχει το πλήκτρο Περί:  
 
 
 
Εάν το επιλέξουμε εμφανίζεται η παρακάτω φόρμα: 
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Εάν πατήσουμε το πλήκτρο  θα ανοίξει αυτόματα το Outlook με προσυμπληρωμένο το email, 
έχοντας αντιγράψει και το σφάλμα που λαμβάνουμε από την ΑΑΔΕ. 

 

Σε περίπτωση που δεν ανοίγει αυτόματα, μπορείτε να κάνετε αντιγραφή με χρήση του πλήκτρου  
και να το επικολλήσετε στο email που θα αποστείλετε. 
Θα συμπληρώσετε τα στοιχεία της εταιρείας σας και σύντομη περιγραφή του προβλήματος. 
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Εάν το πρόβλημα είναι σφάλμα του προγράμματος, παρακαλώ πατήστε το πλήκτρο  και αφού 
εντοπίσετε το λάθος (θα σας βοηθήσει η ημερομηνία και ώρα που αναγράφεται) αντιγράψτε το μήνυμα 
στο email σας. 
 

 
 
Το ίδιο τρόπο ακολουθούμε εάν πρόκειται για κάποια υπόδειξή σας για βελτίωση ή έλλειψη ή χρειάζεστε 
κάποια βοήθεια. 
Σας ενημερώνουμε ότι για θέματα που σχετίζονται με επιλογή χαρακτηρισμού ανά περίπτωση, θα πρέπει 
να συμβουλεύεστε τον Λογιστή σας. Οι χαρακτηρισμοί έχουν σχέση με τη Φορολογική Δήλωση Ε3 και 
δεν είμαστε σε θέση να παρέχουμε σχετική βοήθεια. 

 
Παράρτημα 

 
 

• Συνήθεις ερωτήσεις απαντήσεις 
- Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε λίστα θεμάτων που αφορούν myData σε μορφή 

Ερωτήσεων – Απαντήσεων 
https://www.aade.gr/sites/default/files/2022-05/FAQs_epixeirisiaka_themata_23052022.pdf 

 
• Θεματικές ενότητες myData 
- Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να ενημερώνεστε για διάφορες θεματικές ενότητες που 

αφορούν myData 

https://www.aade.gr/epiheiriseis/mydata-ilektronika-biblia-aade/tekmiriosi-gia-
epiheiriseis/mydata/thematikes-enotites-mydata 

 
• Οδηγός σύνδεσης Τύπων Παραστατικών ΑΑΔΕ και Χαρακτηρισμών 
- Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να κατεβάσετε ένα πολύ χρήσιμο οδηγό επιτρεπόμενων 

συνδυασμών χαρακτηρισμών και τύπων παραστατικών ΑΑΔΕ 
https://www.aade.gr/dl_assets/mydata/sindiasmoi_xaraktirismwn.xls 
 

• Κωδικοί σφαλμάτων 
- Ακολουθεί μία λίστα με τα συνηθέστερα μηνύματα σφάλματος που προκύπτουν από 

διαβιβάσεις παραστατικών και η επεξήγησή τους, καθώς και σύντομες οδηγίες για διόρθωσή 
τους 

 
•   ValidationError 202 Invoice Invalid Greek VAT number - Λανθασμένο ΑΦΜ πελάτη – 

Διορθώστε το ΑΦΜ 

 
• ValidationError 208 Invoice The sum of gross values of the invoice lines doesn't match 

with total gross value of the invoice – Τα ποσά συνολικής αξίας δεν συμφωνούν με αυτά του 

παραστατικού του εκδότη – Διορθώστε την εγγραφή σας προκειμένου να συμφωνεί με ληφθέν 

παραστατικό σας 
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• ValidationError 209 Invoice The sum of vat amount of the invoice lines doesn't match with 

total vat amount of the invoice – Τα ποσά ΦΠΑ δεν συμφωνούν με αυτά του παραστατικού 

του εκδότη – Διορθώστε την εγγραφή σας προκειμένου να συμφωνεί με το ληφθέν 

παραστατικό σας 

 
•  ValidationError 242 Invoice - {Field} 's country for this invoice type must be Greece – Η 

Χώρα θα πρέπει να είναι Ελλάδα γι αυτό τον τύπο παραστατικού – Δώστε τη σωστή χώρα στο 

συναλλασσόμενο ή δηλώστε χώρα στη σειρά παραστατικού 

 

• ValidationError 243 Invoice - {Field} 's country for this invoice type must be in Europe but 

not Greece – Η Χώρα θα πρέπει να είναι χώρα ΕΕ αλλά όχι Ελλάδα γι αυτό τον τύπο 

παραστατικού – Δώστε τη σωστή χώρα στο συναλλασσόμενο ή δηλώστε χώρα στη σειρά 

παραστατικού 

 

• ValidationError 244 Invoice - {Field} 's country for this invoice type must not be in EU – Η 

Χώρα δεν πρέπει να είναι χώρα ΕΕ γι αυτό τον τύπο παραστατικού - Δώστε τη σωστή χώρα 

στο συναλλασσόμενο ή δηλώστε χώρα στη σειρά παραστατικού 

 

 

 

•  ValidationError 306 Classification Invoice line: {lineNumber}. Sum of classifications are 

not equal to line's net value – Τα ποσά των χαρακτηρισμών δεν ταυτίζονται με τα ποσά των 

γραμμών του παραστατικού – Διορθώστε την εγγραφή σύμφωνα με το παραστατικό του 

προμηθευτή 

 

•  ValidationError 307 Classification Classification type {classificationType} is forbidden for 

Classification category {classificationCategory} – Δεν επιτρέπεται ο συνδυασμός της 

συγκεκριμένης κατηγορίας χαρακτηρισμού με τον Τύπο Χαρακτηρισμού – Συμβουλευτείτε τον 

οδηγό σύνδεσης 

•  ValidationError 308 Classification Classification category {classificationCategory} is 

forbidden for Invoice type {classificationType} – Δεν επιτρέπεται ο συνδυασμός της 

κατηγορίας χαρακτηρισμού με τον τύπο παραστατικού – συμβουλευτείτε τον οδηγό σύνδεσης 

 

•  ValidationError 313 Classification Classification type {classificationType} is forbidden for 

Classification category {classificationCategory} combined with invoice type {invoiceType} – 

Δεν επιτρέπεται ο συνδυασμός της κατηγορίας χαρακτηρισμού με τον τύπο χαρακτηρισμού σε 

συνδυασμό με το είδος παραστατικού – συμβουλευτείτε τον οδηγό σύνδεσης 

 
•  ValidationError 317 Classification Invoice detail { lineNumber } : VAT classification must 

be of type 366 in case vatExemptionCategory = 16 – Σε περίπτωση που η κατηγορία 

εξαίρεσης ΦΠΑ του εκδότη είναι «Εξαίρεση βάση άρθρου 39α», ο τύπος χαρακτηρισμού του 

λ/σμού ΦΠΑ πρέπει να είναι 366 
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30 χρόνια,  

 

Συνεργαζόμαστε  και  Δημιουργούμε λύσεις. 
 

Σας ευχαριστούμε. 
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