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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας στο πρόγραμμα Anaconda 

Entypa. Το προϊόν είναι ένα παραθυρικό εργαλείο το οποίο έχει 

αναπτυχθεί σε Visual Basic, λειτουργεί σε περιβάλλον Windows και 

αξιοποιεί τις τεχνολογίες των σχεσιακών βάσεων δεδομένων.  

 

Το πρόγραμμα είναι απλό στην χρήση του, σχεδιασμένο ώστε να μπορείτε 

να το χρησιμοποιήσετε μόλις το εγκαταστήσετε και δεν απαιτεί ιδιαίτερες 

προσαρμογές ή παραμετροποιήσεις. 

 

Η δομή και ο τρόπος γραφής του παρόντος εγχειριδίου ακολουθεί την 

λογική των βημάτων που θα κάνετε για να διεκπεραιώσετε τις εργασίες 

σας. Καταγράφει την φυσική ροή των εργασιών σας.  
   

Το πακέτο υλοποιεί μία σειρά βασικών φορολογικών εντύπων. Κάθε 

οθόνη εργασίας αποτελεί ένα πλήρες και αυτοτελές σύστημα που περιέχει 

τα πάντα για ένα έντυπο μία χρονιά. Δηλαδή πχ  η οθόνη του Ε1 του 2012 

είναι μία ενότητα που καλύπτει πλήρως ότι αφορά το τρέχον έντυπο για το 

έτος 2012 και μόνον. Δηλαδή οτιδήποτε θέλετε να κάνετε για το έντυπο 

αυτό (καταχώριση, υπολογισμοί, εκτύπωση, υποβολή στο Internet)  θα το 

κάνετε από μία και μοναδική οθόνη. Το επόμενο έτος θα υπάρχει άλλη 

οθόνη με όλα τα ανάλογα δεδομένα. 

 

Το πρόγραμμα καλύπτει 3 διακριτές ομάδες αναγκών πελατών σας. 

 

Περιστασιακοί πελάτες κυρίως για την Φορολογία Εισοδήματος 

 

Αφορά κυρίως τους μισθωτούς και συνταξιούχους που θέλουν να κάνουν 

την φορολογική τους δήλωση μια φορά τον χρόνο δηλαδή Ε1, Ε2, Ε9. 

Έρχονται και φεύγουν αλλά είναι χρήσιμο να μπορούμε να κρατήσουμε τα 

προηγούμενα στοιχεία τους είτε για αναφορά είτε για έλεγχο στοιχείων 

που δηλώνονται από έτος σε έτος, είτε για συντόμευση του χρόνου 

εξυπηρέτησής τους. 
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Χειρόγραφοι πελάτες Εσόδων και Μισθοδοσίας του γραφείου μας ή 

μηχανογραφημένους με άλλο πρόγραμμα Εσόδων ή Μισθοδοσίας. 

 

Αφορά είτε μικρούς πελάτες που τηρούνται χειρόγραφα είτε προγράμματα 

τρίτων κατασκευαστών και ενδιαφερόμαστε μόνον για τις βασικές 

εργασίες υποβολής και φύλαξης των εντύπων ΦΠΑ, ΦΜΥ και φορολογίας 

Ε1, Ε3, Ε5 κλπ. Θα μπορούμε να καταχωρούμε γρήγορα τα στοιχεία των 

σχετικών εντύπων, να τα διορθώνουμε, να κάνουμε τους προβλεπόμενους 

υπολογισμούς, να τα υποβάλλουμε ηλεκτρονικά και να τα κρατάμε για 

κάθε μελλοντική αναφορά, σύγκριση, διόρθωση, επανεκτύπωση, 

επανυπολογισμό κλπ. 

 

Συστηματικοί πελάτες Εσόδων ή Μισθοδοσίας σε συνεργασία με τα 

αντίστοιχα προγράμματα της Anaconda. 

 

Στη κατηγορία αυτή εντάσσονται οι κυρίως πελάτες μας τους οποίους  

παρακολουθούμε όλο το χρόνο με τα αντίστοιχα προγράμματα Εσόδων ή 

και Μισθοδοσίας. Στην περίπτωση αυτή το παρόν πρόγραμμα έχει 

χαρακτήρα μέσου διαχρονικής αποθήκευσης στοιχείων εντύπων τα οποία 

επειδή κατ΄ έτος αλλάζουν ως έντυπα, ως περιεχόμενες πληροφορίες και 

ως υπολογιστικές διαδικασίες της εκάστοτε φορολογικής Νομοθεσίας 

εκείνου του έτους απαιτείται ένας τρόπος μόνιμης αποθήκευσης κάθε 

έτους με ό,τι ίσχυε τότε. Αυτές ακριβώς τις ανάγκες καλύπτει αυτό το 

πρόγραμμα. Κάθε έντυπο είναι πλήρες, αυτοτελές και διαχρονικά ενεργό 

από κάθε άποψη άρα μπορεί να αναπαριστά πάντοτε το αναφερόμενο 

φορολογικό έτος οποτεδήποτε και αν κληθεί στην οθόνη μας με το 

κατάλληλο έτος εργασίας. Επομένως όταν έχετε ολοκληρώσει τις εργασίες 

στο πρόγραμμα Μισθοδοσίας ή Εσόδων, θα κάνετε μεταφορά στο e-

Entypa τα στοιχεία τους προηγούμενου έτους και θα τα φυλάξετε για 

κάθε μελλοντική ανάγκη σας,  

 

Πιστεύουμε ότι το προϊόν θα ανταποκριθεί στις ανάγκες σας, είμαστε 

όμως πάντοτε στην διάθεσή σας για κάθε πρόταση που θα οδηγήσει στην 

περαιτέρω βελτίωσή του. 

 

           AnacondA A.E.  

           Ιανουάριος 2013 
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΚΕΤΟΥ 
 

Το πακέτο αυτό είναι διαθέσιμο με βάσεις δεδομένων Microsoft Access ή 

Microsoft SQL. Η επιλογή της μιας ή άλλης βάσης είναι δική σας και θα 

εξαρτηθεί από το πλήθος των εταιρειών σας και την κίνησή τους.  

 

Για να λειτουργήσει η εφαρμογή απαιτείται τουλάχιστον Ηλεκτρονικός  

Υπολογιστής  PC 586 ή πιο σύγχρονος, με έναν σκληρό δίσκο, μονάδα 

ανάγνωσης CD και περιβάλλον Windows (98, 2000, NT, XP, Vista, 7). 

 

Το CD που παραλάβατε περιέχει μια εντολή αυτόματης εκκίνησης που 

σημαίνει ότι  μόλις τοποθετήσετε το CD στο drive και κλείσετε την πόρτα 

το πρόγραμμα εγκατάστασης θα ξεκινήσει από μόνο του.  

 

Στην περίπτωση που (για κάποιο λόγο) αυτό δεν γίνει τότε θα κάνετε < 

διπλό κλικ>  στο εικονίδιο Ο Υπολογιστής μου...θα επιλέξετε την 

μονάδα του cd-rom στο οποίο έχετε εισάγει το CD και στη συνέχεια πάλι 

με <διπλό κλικ> θα εκτελέσετε το πρόγραμμα setprg.exe.  

 

Ο οδηγός εγκατάστασης που θα εμφανιστεί έχει 4 επιλογές οι οποίες 

απεικονίζονται σε κόκκινο φόντο. Τοποθετώντας το ποντίκι επάνω σε μια 

από τις επιλογές το φόντο της περιγραφής μεταβάλλεται από κόκκινο σε 

μαύρο. 

 

Παρακάτω απεικονίζεται το περιβάλλον εγκατάστασης: 
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Επιλέξτε την επιλογή Εγκατάσταση Προγράμματος κάνοντας <κλικ> 

επάνω της. Εμφανίζεται η εξής οθόνη με το ενημερωτικό μήνυμα κατά το 

οποίο προτείνεται να είναι κλειστές άλλες εφαρμογές έτσι ώστε να μη 

χρησιμοποιούνται σημαντικά αρχεία συστήματος κατά την εγκατάσταση.  
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Κάνετε <κλικ> στο πλήκτρο  για να συνεχίσετε τη 

διαδικασία εγκατάστασης, οπότε εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη: 

 

 
 

Η προεπιλεγμένη διαδρομή εγκατάστασης είναι C:\EΝΤW. Σε περίπτωση 

που πρέπει να ορίσετε διαφορετικό δίσκο εγκατάστασης, κάνετε  <κλικ> 
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στο πλήκτρο , οπότε προβάλλεται η εξής οθόνη 

μέσα στην οποία ορίζετε τη νέα διαδρομή. 

 

 
 

Αν για παράδειγμα θέλετε να εγκαταστήσετε την εφαρμογή στο δίσκο F, 

τότε στο πεδίο Path θα δηλώσετε τη διαδρομή F:\ENTW.  

Συνιστούμε να μην αλλάζετε τη προτεινόμενη ονομασία του καταλόγου 

του προγράμματος (ENTW). 

Συνεχίζετε τη διαδικασία εγκατάστασης κάνοντας <κλικ> στο εικονίδιο  

 

  
 

Προβάλλεται η παρακάτω οθόνη μέσα στην οποία (και συγκεκριμένα στο 

πεδίο Program Group) προτείνεται το όνομα του καταλόγου που θα 
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δημιουργηθεί στο μενού των προγραμμάτων, μέσα στον οποίο θα τοποθε-

τηθούν οι επιλογές κλήσης του προγράμματος της εφαρμογής.  

 

Η επιλογή κλήσης του προγράμματος ονομάζεται Anaconda Entypa και η 

επιλογή κλήσης της διαδικασίας αυτόματης αναβάθμισής του ονομάζεται 

Entypa LiveUpd.  

 

Για παράδειγμα, αν έχετε λειτουργικό σύστημα Windows XP, ο 

κατάλογος Anaconda Menu θα εμφανίζεται στην επιλογή Έναρξη- Όλα 

τα  προγράμματα. 

 

 
 

Συνεχίζετε κάνοντας <κλικ> στο εικονίδιο . 
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Ξεκινάει η εγκατάσταση και προβάλλεται το εξής ενημερωτικό μήνυμα:  

 

 
 

Αμέσως μετά προβάλλεται η απεικόνιση της προόδου εγκατάστασης  

 

 
 

Όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση προβάλλεται σχετικό ενημερωτικό 

μήνυμα: 

 

 
 

Ταυτότητα Εγκατάστασης  

 

Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης θα επιλέξετε από το αρχικό 

περιβάλλον εγκατάστασης την επιλογή Ταυτότητα Εγκατάστασης. 

Στην οθόνη που προβάλλεται εμφανίζεται το αρχείο ταυτότητας 

Appl.bt….  
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…το οποίο πρέπει να εγκαταστήσετε στον φάκελο της εφαρμογής  

ENTW. Με την επιλογή του πλήκτρου  η εγκατάσταση της 

ταυτότητας ολοκληρώνεται. Επιστρέφετε στην αρχική οθόνη και επιλέγετε 

Έξοδος.  

 

Εγκατάσταση Microsoft SQL Server Desktop Edition 

 

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα επιλογής 

Βάσης Δεδομένων Microsoft Access ή Microsoft SQL. 

ΠΡΟΣΟΧΗ!! Σε περίπτωση που έχετε επιλέξει το πακέτο με βάση Mi-

crosoft SQL, θα προχωρήσετε στη διαδικασία εγκατάστασης του SQL 

μόνο εάν δεν είναι ήδη εγκατεστημένη η βάση SQL στον Server σας. 
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Για να εγκαταστήσετε τη Βάση Microsoft SQL, κάνετε <κλικ> στην 

επιλογή Εγκατάσταση Microsoft SQL Server Desktop Edition, στην 

αρχική οθόνη εγκατάστασης.  

 

 

Εμφανίζεται το εξής προειδοποιητικό μήνυμα: 

 

 
 

Θα επιλέξετε το  μόνο αν δεν είναι ήδη εγκατεστημένος ο Mi-

crosoft SQL.  

 

Στη συνέχεια εμφανίζεται το παρακάτω μήνυμα: 

 

 
 

Η εγκατάσταση του SQL γίνεται συνήθως στο Server του δικτύου σας. 

Συνεχίζετε επιλέγοντας το , οπότε αρχίζει η εγκατάσταση της  

Βάσης και απεικονίζεται προοδευτικά ο υπολειπόμενος χρόνος μέχρι την 

ολοκλήρωση της διαδικασίας. 
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ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ MANUAL 

 

! Σε ορισμένα παράθυρα του προγράμματος, είτε κάτω δεξιά είτε στην 

γραμμή εργαλείων του μενού, κλικάροντας το μπλε εικονίδιο Βοήθεια, 

(ή με F1) θα σας εμφανίζονται οδηγίες, για την συγκεκριμένη οθόνη 

στην οποία δουλεύετε.  

 

 
 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ  ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 

Το πρόγραμμα ανοίγει κλικάροντας την επιλογή Anaconda Entypa που 

βρίσκεται στο μενού Έναρξη- Όλα τα προγράμματα-Anaconda Menu. 

Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε εικονίδιο συντόμευσης στην 

επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή σας επιλέγοντας το αρχείο entw.exe 

μέσα από τον κατάλογο ENTW. 

Με την εισαγωγή στην εφαρμογή εμφανίζεται το περιβάλλον του 

προγράμματος με το εξής παράθυρο: 
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Για να μπείτε στην εφαρμογή πρέπει να κάνετε κλικ στο πλήκτρο 

 ή να επιλέξετε το F10. 

Σε περίπτωση που έχει δηλωθεί κωδικός εισόδου για τον χρήστη θα πρέπει 

πρώτα να τον πληκτρολογείτε  στο πεδίο Κωδικός και στη συνέχεια να 

επιλέγετε το πλήκτρο . 

 

 

Πώς ορίζετε τους Κωδικούς: 
 

Αφού έχετε μπει μέσα στην εταιρεία: Θα πάτε: Βοηθητικές > Γενικές 

Εργασίες > Κωδικοί Ασφαλείας. 

Στο πινακάκι που εμφανίζεται, μπορείτε να βάλετε τον Κύριο Κωδικό 

του Administrator.  

 

 

 

! Η ενεργοποίηση των κωδικών δεν είναι απαραίτητη. Αν δεν ορίσετε 

κανέναν κωδικό (που είναι και το σύνηθες) τότε απλά κάνετε κλικ στο Αποδοχή και 

μπαίνετε κανονικά στο πρόγραμμα.  

 

Αν έχετε βάση  SQL, την πρώτη φορά που θα ξεκινήσετε το πρόγραμμα 

θα εμφανιστεί ο παρακάτω πίνακας μέσα στον οποίο θα δηλώσετε τα 

στοιχεία σύνδεσης με τη βάση, όπως όνομα του υπολογιστή στον οποίο 

είναι εγκατεστημένη η βάση (ή διεύθυνση IP), καθώς και  User Name και 

Password της βάσης.  
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Σημείωση!!  Σε περίπτωση που εγκαταστήσατε τον Microsoft SQL Server 

που παρέχεται στο cd εγκατάστασης του προγράμματος, τότε το Username 

είναι sa, ενώ το Password το αφήνετε κενό.  

Σε περίπτωση που ήταν ήδη εγκατεστημένος ο SQL (και επομένως δεν θα 

εγκαταστήσετε τον SQL που παρέχεται) τότε θα χρησιμοποιήσετε τo 

Username και Password που γνωρίζετε για τον συγκεκριμένο Server.  

 

Τα στοιχεία καταχωρούνται επιλέγοντας το πλήκτρο  (ή 

δίνετε  το F10). 

Επισήμανση!! Τα στοιχεία αυτά αποθηκεύονται αυτόματα, επομένως δεν 

είναι απαραίτητο μετά την αρχική καταχώρισή τους να τα δηλώνετε κάθε 

φορά που εκτελείτε το πρόγραμμα. 

 

 
 

Η αρχική οθόνη της εφαρμογής απεικονίζεται παρακάτω. 
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Ενεργοποίηση Internet: Στο κάτω μέρος της οθόνης εμφανίζεται η 

Επικοινωνία με την Anaconda, μία λίστα με πολύ χρήσιμα άρθρα (από 

την εργατική και φορολογική νομοθεσία, ή δικά μας νέα και 

ανακοινώσεις που σας αφορούν). Κάνοντας κλικ επάνω στον τίτλο σας 

εμφανίζεται το άρθρο, που μπορείτε είτε να το εκτυπώσετε είτε να το 

αποθηκεύσετε.  

 

             
 

Αν όμως για κάποιον λόγο δεν επιθυμείτε να εμφανίζεται η λίστα τότε 

την απενεργοποιείτε ξεκλικάροντας το «Ενεργοποίηση Internet», 

κατά την είσοδο σας στο πρόγραμμα. 
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Τώρα λοιπόν είσαστε μέσα στο πρόγραμμα, αλλά σε καμία ακόμα 

εταιρεία, υπόχρεο. Όπως φαίνεται και στην μπάρα στην κάτω πλευρά 

της οθόνης του προγράμματος, μπορείτε να δείτε όλες τις ενεργές 

εταιρείες. Θα δούμε στη συνέχεια τι άλλες επιλογές έχετε. 

 

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

Στην πρώτη γραμμή της οθόνης του προγράμματος αναφέρονται 

πληροφοριακά στοιχεία όπως η περιγραφή και η έκδοση του 

προγράμματος, ο σειριακός αριθμός του και η ημερομηνία, ενώ δεξιά 

υπάρχουν τα εικονίδια μεγιστοποίησης, ελαχιστοποίησης και κλεισίματος.  

 

Ακολουθεί  η παρακάτω γραμμή εργαλείων: 

 

 
Εκτός από τις περιγραφόμενες εργασίες όπως Κύριες Εργασίες, 

Εκτυπώσεις, Βοηθητικές και Έξοδος, υπάρχουν εναλλακτικά και τα εξής 

εικονίδια που αναφέρονται σε κάποιες συγκεκριμένες λειτουργίες: 

 

 - Διαχείριση Υπόχρεων. Κάνοντας κλικ ενεργοποιείται η επιλογή 

Διαχείρισης των Υπόχρεων, όπου εμφανίζονται οι υπόχρεοι και  μπορείτε 

να κάνετε εισαγωγή νέων, μεταβολή ή διαγραφή υπαρχουσών υπόχρεων, 

αντιγραφή υπόχρεων  και διάφορες εκτυπώσεις.  

 

 - Επιλεγμένη Εταιρεία. Εδώ σας δίνεται η δυνατότητα να κάνετε 

μεταβολή των στοιχείων της εταιρείας στην οποία εργάζεστε τη 

συγκεκριμένη στιγμή, εφόσον εργάζεστε σε μία μόνο εταιρεία και όχι στο 

σύνολο των εταιρειών. (Πρέπει να την έχετε επιλέξει νωρίτερα από την 

επιλογή Διαχείρισης Υπόχρεων.) 
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 - Κωδικός  Ασφαλείας. Αυτή η επιλογή χρησιμοποιείται για την 

ανανέωση του κωδικού χρήσης του προγράμματος που χρειάζεται ανά 

διαστήματα (ανάλογα με τη χρήση που κάνετε) και είναι μια διαδικασία 

που γίνεται σε τηλεφωνική επικοινωνία με την εταιρεία μας. Παράγεται 

σχετικό ενημερωτικό μήνυμα που σας ειδοποιεί ότι πρέπει να γίνει 

ανανέωση και ότι έχετε δικαίωμα είκοσι εισόδων ακόμη στο πρόγραμμα. 

 - Live Support. Σύνδεση ώστε να γίνει εξ’ αποστάσεως υποστήριξη. 

 

 - Live Update. Μπορείτε να κατεβάζετε τις νέες εκδόσεις του 

προγράμματος, όταν υπάρχουν. 

 

  -  Αλλαγή Ημερομηνίας. Σας επιτρέπει να αλλάζετε την ημερομηνία 

του συστήματος (εφόσον συντρέχει λόγος, για παράδειγμα να ανατρέξετε 

σε έντυπα προγενέστερων ετών).  

 

 - Αλλαγή Κωδικού. Μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό εισόδου του 

χρήστη του προγράμματος. 

 

 - Έξοδος. Από εδώ κλείνετε το πρόγραμμα. 

 

 

Στην τελευταία γραμμή της οθόνης υπάρχουν διάφορες πληροφορίες, 

όπως η επωνυμία της εταιρείας στην οποία εργάζεστε και η βάση 

δεδομένων που χρησιμοποιεί η εφαρμογή.  

 

Επισήμανση!!! Ο σχεδιασμός της εφαρμογής παρέχει την ευελιξία να 

εργάζεστε χωρίς να είναι απαραίτητο να βρίσκεστε μέσα σε μια 

συγκεκριμένη εταιρεία υπόχρεο. Μπορείτε να χειριστείτε έτσι ταυτόχρονα 

το σύνολο των εταιρειών, υπόχρεων που έχετε εισάγει.   
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ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 
 

Εδώ περιγράφονται τα εικονίδια, πλήκτρα και χειρισμοί που ενεργοποιούν 

διάφορες λειτουργίες μέσα στο πρόγραμμα.  

 

Για τυποποίηση κι εύκολη απομνημόνευση, υπάρχουν πλήκτρα οθόνης 

και πληκτρολογίου που παντού μέσα στο πρόγραμμα υλοποιούν τις 

ίδιες λειτουργίες. 

 

Οι πίνακες των επιλογών του προγράμματος ονομάζονται οθόνες 

διαχείρισης, μέσα από τις οποίες εκτελούνται διάφορες λειτουργίες.  

Μια τυπική οθόνη διαχείρισης έχει την εξής μορφή: 

 

 
 

Στην πρώτη γραμμή της οθόνης απεικονίζεται ο τίτλος της και αμέσως από 

κάτω  εμφανίζεται η εξής γραμμή εργαλείων:  

 

 
 

Επιλογή - . Χρησιμοποιείτε το συγκεκριμένο εικονίδιο για να 

επιλέξετε ένα στοιχείο του πίνακα διαχείρισης, τον οποίο έχετε 

αναζητήσει από μια λειτουργία.  
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Οι ακόλουθες λειτουργίες εκτελούνται είτε επιλέγοντας με το ποντίκι τα 

αντίστοιχα εικονίδια της γραμμής εργαλείων είτε επιλέγοντας τη 

λειτουργία από το σχετικό μενού που εμφανίζεται κάνοντας δεξί κλικ 

μέσα στην οθόνη, μέσα στο οποίο υπάρχουν οι παρακάτω επιλογές: 

 

 
 

Εισαγωγή – Για να καταχωρίσετε ένα νέο στοιχείο, για παράδειγμα έναν 

νέο υπόχρεο στην οθόνη διαχείρισης υπόχρεων, επιλέγετε την Εισαγωγή  

από το παραπάνω μενού είτε με το ποντίκι είτε τοποθετώντας τη μπάρα 

επιλογών (με το ποντίκι ή χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα  και ) επάνω 

στην επιλογή και στη συνέχεια πατάτε Enter. Εναλλακτικά, μπορείτε να 

επιλέξετε με το ποντίκι από τη γραμμή εργαλείων το εικονίδιο  . 

 

Μεταβολή – Για να κάνετε μεταβολή ή για να δείτε τα στοιχεία μιας 

καταχώρισης, (για παράδειγμα αν θέλετε να δείτε ή και να μεταβάλλετε τα 

στοιχεία ενός υπόχρεου) επιλέγετε τη Μεταβολή ή κλικάρετε στη γραμμή 

εργαλείων το εικονίδιο . 

 

Διαγραφή – Για να διαγράψετε ένα καταχωρημένο στοιχείο, επιλέγετε την 

Διαγραφή  ή κλικάρετε το εικονίδιο . 

 

 

Εκτύπωση – Επιλέγοντας από το παραπάνω μενού την επιλογή 

Εκτύπωση ή κλικάροντας το εικονίδιο , μέσα από τη γραμμή 

εργαλείων της οθόνης διαχείρισης, εμφανίζεται η εκτύπωση της 

συγκεκριμένης επιλογής στην οθόνη. Σε κάποιες περιπτώσεις, όταν 
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επιλέγετε την εκτύπωση εμφανίζεται μενού μέσα από το οποίο μπορείτε 

να επιλέξετε την επιθυμητή εκτύπωση. Λεπτομερής αναφορά στις 

διαθέσιμες επιλογές εκτύπωσης υπάρχει παρακάτω στην περιγραφή των 

οθονών εκτύπωσης. 

 

Αντιγραφή – Για να κάνετε αντιγραφή ενός στοιχείου, επιλέγετε την 

Αντιγραφή ή κλικάρετε το εικονίδιο . 

 

Επισήμανση!!  Επειδή οι λειτουργίες Εισαγωγής, Μεταβολής, Διαγραφής, 

Εκτύπωσης και Αντιγραφής υπάρχουν σε κάθε οθόνη διαχείρισης, 

παρακάτω θα γίνεται λεπτομερής αναφορά μόνο σε αυτές τις λειτουργίες 

που διαφοροποιούνται ανάλογα με την εργασία, για παράδειγμα η 

λειτουργία Εισαγωγής. 

 

Έξοδος – Για να κλείσει η οθόνη διαχείρισης, επιλέγετε Έξοδος ή το 

εικονίδιο . Επίσης, μπορείτε να κλικάρετε το εικονίδιο κλεισίματος  

, στην επάνω δεξιά πλευρά της οθόνης. Ελαχιστοποίηση κάνετε 

κλικάροντας το εικονίδιο ελαχιστοποίησης . 

 

 - Μετακίνηση στον προηγούμενη σελίδα. 

 

 - Μετακίνηση σε επόμενη σελίδα. 

 

 - Μετακίνηση σε προηγούμενη εγγραφή. 

 

 - Μετακίνηση σε επόμενη εγγραφή.  

 

 

Στο κάτω μέρος μιας οθόνης διαχείρισης υπάρχει η γραμμή επιλογής 

αναζήτησης. Στο πεδίο Ταξινόμηση επιλέγετε τον τρόπο με τον οποίο 
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θέλετε να κάνετε αναζήτηση, κατά κωδικό, κατά επωνυμία, κατά ΑΦΜ ή 

κατά ΔΟΥ. 

 

 
 

Οθόνη Εκτύπωσης 
 

Όταν εμφανίζεται μια εκτύπωση στην οθόνη, σας δίνονται διάφορες 

επιλογές που υπάρχουν στη σχετική γραμμή εργαλείων. Μπορείτε να 

έχετε πολλές  οθόνες εκτύπωσης  ανοιχτές ταυτόχρονα στο περιβάλλον 

εργασίας.   

 

 
 

Στις οθόνες διαχείρισης εντύπων υπάρχουν επιπλέον τα παρακάτω 

εικονίδια: 

 

- Ηλεκτρονική Αποστολή. Με το συγκεκριμένο εικονίδιο γίνεται 

ηλεκτρονική αποστολή του εντύπου. 

 

 - Επιλέγοντας το συγκεκριμένο εικονίδιο εμφανίζεται, όπως 

παρακάτω, η λειτουργία  διαχείρισης των εκτυπωτών, ώστε να στείλετε 

την εκτύπωση στον εκτυπωτή που επιθυμείτε.  
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 - Εμφανίζεται η πρώτη σελίδα της εκτύπωσης (πρώτος υπόχρεος). 

 

- Εμφάνιση της τελευταίας σελίδας της εκτύπωσης (τελευταίος 

υπόχρεος). 

 

 - Μετακίνηση στην προηγούμενη σελίδα της εκτύπωσης 

(προηγούμενος υπόχρεος).  

 

 - Μετακίνηση στην επόμενη σελίδα της εκτύπωσης (επόμενος 

υπόχρεος). 

 

 - Εξαγωγή της εκτύπωσης σε αρχείο Pdf. 
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Αν για παράδειγμα θέλετε να παράγετε μια εκτύπωση σε μορφή αρχείου 

PDF, επιλέγοντας τη συγκεκριμένη επιλογή εμφανίζεται η παρακάτω 

οθόνη, μέσα στην οποία ορίζετε το σημείο αποθήκευσης και την ονομασία 

του αρχείου. 

 

 
 

Βοήθεια -  Εμφανίζεται αναλυτική βοήθεια, όπου αυτή υπάρχει, 

σχετική με το έντυπο στο οποίο βρίσκεστε. 

 

Έλεγχος -  Γίνεται έλεγχος των στοιχείων που έχουν καταχωρηθεί 

στο έντυπο, για τυχόν λάθη. 

Φόρτωση Στοιχείων - Φορτώνει στοιχεία από άλλα έντυπα στο 

τρέχων έντυπο αν υπάρχουν, για παράδειγμα στο έντυπο Ε1 φορτώνει 

στοιχεία από τα έντυπα Ε2, Ε3 και Ε5. 

 

 - Έξοδος  
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Κύρια Πλήκτρα Λειτουργίας 
 

<F1>   :  Εμφανίζεται βοήθεια σε όσες οθόνες κάτω δεξιά έχουν το 

εικονίδιο I (βοήθεια)     

 
<F10> : Καταχώριση, αποθήκευση ενός στοιχείου, για παράδειγμα 

καταχώριση ενός υπόχρεου. 

 

<F11> : Live Support. Σύνδεση ώστε να γίνει εξ’ αποστάσεως 

υποστήριξη. 

 

<F12> : Live Update. Μπορείτε να κατεβάζετε τις νέες εκδόσεις του 

προγράμματος. 

 

<F2> : Εντολή διαγραφής. Το πρόγραμμα  εμφανίζει προειδοποιητικό 

μήνυμα ζητώντας την επιβεβαίωση της διαγραφής.  

 

<F3> : Εντολή αναζήτησης πληροφορίας. Ενεργοποιείται μόνο στα πεδία 

αναζήτησης. Δίπλα από κάθε πεδίο αναζήτησης υπάρχει το εικονίδιο . 

Επιλέγοντας το F3 ή κλικάροντας το  σε ένα πεδίο αναζήτησης, 

εμφανίζεται ο πίνακας διαχείρισης που αφορά το συγκεκριμένο πεδίο. 

 

<F8>   : Εκτύπωση. Εμφανίζεται η λειτουργία  διαχείρισης των 

εκτυπωτών, ώστε να στείλετε την εκτύπωση στον εκτυπωτή που 

επιθυμείτε.  

 

<F9>   : Κομπιουτεράκι 

 

<Esc> : Έξοδος από τη συγκεκριμένη εργασία. Επίσης με το πλήκτρο 

ESC  επιστρέφετε στο ανώτερο, ιεραρχικά επίπεδο από αυτό που είσαστε, 

δηλαδή μία οθόνη πριν από αυτή στην οποία τώρα εργάζεστε. 

  

<Εnd> : Στις εκτυπώσεις που ξεπερνούν το πλάτος της οθόνης το πλήκτρο  

αυτό μεταφέρει προς τα κάτω το παράθυρο προβολής μέχρι την τελευταία 



ENTYPA 

                                               Anaconda                                              28 

γραμμή. Στις καταχωρίσεις μεταφέρει τον δρομέα (cursor) στον τελευταίο 

χαρακτήρα του τρέχοντος πεδίου. 

<Home> : Στις εκτυπώσεις που ξεπερνούν το πλάτος της οθόνης, όταν 

έχετε μεταφερθεί στην τελευταία γραμμή και δεν φαίνεται η αρχή της 

εκτύπωσης, μεταφέρει προς τα πάνω το παράθυρο προβολής μέχρι την 

αρχή της εκτύπωσης. Στις καταχωρίσεις μεταφέρει το δρομέα (cursor) 

στον πρώτο χαρακτήρα του τρέχοντος πεδίου. 

 

<PgUp> : Προβολή προηγούμενης σελίδας εκτυπώσεων ή 

καταχωρήσεων. Επίσης σε περίπτωση που εργάζεστε σε μια λειτουργία με 

περισσότερες από μία οθόνη καταχώρισης, για παράδειγμα οθόνη 

καταχώρισης ενός υπόχρεου, με Page up επιστρέφετε στην αμέσως  

προηγούμενη οθόνη. Στις εκτυπώσεις που ξεπερνούν το ύψος της οθόνης 

το πλήκτρο αυτό μεταφέρει προς τα πάνω το παράθυρο προβολής.   

 

<PgDn> : Προβολή επόμενης σελίδας εκτυπώσεων ή καταχωρήσεων. 

Επίσης σε περίπτωση που εργάζεστε σε μια λειτουργία με περισσότερες 

από μία οθόνη καταχώρισης, με Page down κάνετε μετάβαση στην αμέσως 

επόμενη οθόνη. Στις εκτυπώσεις που ξεπερνούν το ύψος της οθόνης το 

πλήκτρο αυτό μεταφέρει προς τα κάτω το παράθυρο προβολής.   

 

<       >  Μετακίνηση της προβολής προς τα δεξιά όταν αυτή ξεπερνά το                

πλάτος της φυσικής οθόνης. 

 

 <       >  Μετακίνηση της προβολής προς τα αριστερά όταν αυτή ξεπερνά 

το πλάτος της φυσικής οθόνης. 

 

<    > Μετατόπιση της μπάρας επιλογής  στην προηγούμενη γραμμή        

μιας οθόνης διαχείρισης, ώστε να επιλέξετε το συγκεκριμένο στοιχείο. 

Επίσης, μέσα σε μια οθόνη καταχώρισης, μεταφορά στο προηγούμενο 

πεδίο. 

 

<      > Μετατόπιση της μπάρας επιλογής στην επόμενη γραμμή        

μιας  οθόνης διαχείρισης, ώστε να επιλέξετε το συγκεκριμένο στοιχείο. 

Επίσης, μέσα σε μια οθόνη καταχώρισης, μεταφορά στο επόμενο πεδίο. 

 

<TAB> : Μεταφορά σε επόμενο πεδίο μέσα σε οθόνη καταχώρισης. 

Εναλλακτικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Enter. 
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<SHIFT-TAB> : Μεταφορά σε προηγούμενο πεδίο μέσα σε οθόνη 

καταχώρισης. 

 

 Όσα λεκτικά και αριθμητικά πεδία σας εμφανίζονται με αχνή γραφή, 

σημαίνει ότι δεν μπορείτε να παρέμβετε σε αυτά, και ότι 

ενημερώνονται αυτόματα ή ότι έχουν κλειδωθεί.  

 

ΚΥΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΝ 

Η Διαχείριση των υπόχρεων γίνεται επιλέγοντας το εικονίδιο  ή 

εναλλακτικά από την επιλογή Κύριες Εργασίες – Υπόχρεοι, οπότε 

ανοίγει η σχετική οθόνη διαχείρισης. Απεικονίζονται οι υπόχρεοι που 

έχετε έως τώρα καταχωρίσει στο πρόγραμμα και σας δίνονται οι διάφορες 

επιλογές διαχείρισης, όπως Εισαγωγή, Διαγραφή, κλπ. 

 

 
 

Στο κάτω μέρος της οθόνης διαχείρισης υπόχρεων υπάρχει μια μπάρα 

επιλογών με τα πεδία Επωνυμία, Ταξινόμηση, Ενεργείς, Όλα και Όλες. 

Στο πεδίο Ταξινόμηση έχετε τη δυνατότητα επιλογής ταξινόμησης των 

υπόχρεων κατά επωνυμία, κωδικό, ΑΦΜ ή ΔΟΥ. Σε περίπτωση που 

αφήσετε την προτεινόμενη επιλογή που είναι η Επωνυμία, παρατηρείτε 

ότι στο αριστερό πεδίο μάσκας προτείνεται η Επωνυμία, έτσι ώστε να 

μπορείτε να δηλώσετε την επωνυμία ή μέρος της για ευκολότερη 
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αναζήτηση του υπόχρεου. Αν στο πεδίο Ταξινόμηση επιλέξετε τον 

Κωδικό, τότε η περιγραφή του αριστερού πεδίου μάσκας αλλάζει σε 

Κωδικό. Αν στο πεδίο Ταξινόμηση επιλέξετε το ΑΦΜ, τότε η περιγραφή 

του αριστερού πεδίου μάσκας αλλάζει σε ΑΦΜ και οι υπόχρεοι 

ταξινομούνται με βάση το ΑΦΜ. Αντίστοιχα αν επιλέξετε την ταξινόμηση 

κατά ΔΟΥ. Αυτό διευκολύνει την ταχύτερη αναζήτηση με βάση το 

κριτήριο που θέλετε εσείς να επιλέξετε. 

  

Επίσης εδώ έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε να εμφανίζονται στην οθόνη 

διαχείρισης των υπόχρεων μόνο οι Ενεργείς ή Όλες οι εταιρείες - 

υπόχρεοι, κλικάροντας και ξεκλικάροντας με το ποντίκι το αντίστοιχο 

πεδίο. Η προεπιλογή του προγράμματος ως προς την εμφάνιση των 

υπόχρεων είναι οι Ενεργείς. Ανάλογα με την επιλογή αλλάζει και η 

ένδειξη στην μπάρα στην κάτω γραμμή της οθόνης ώστε να θυμάστε με 

ποια επιλογή εργάζεστε. 

  

 
 

 
 

Επίσης έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε την εμφάνιση των υπόχρεων με 

βάση το είδος του εντύπου. Εμφανίζονται δηλαδή όσες εταιρείες είναι 

υπόχρεες σε υποβολή ως προς το έντυπο που κλικάρετε. Αν κλικάρετε την 

Περιοδική ΦΠΑ ή την Προσωρινή Φόρου, τότε θα εμφανίζονται οι 

εταιρείες που υποχρεούνται σε υποβολή Περιοδικής ΦΠΑ ή Προσωρινής 

Φόρου τον τρέχων μήνα, δηλαδή τον μήνα τον οποίο έχετε δηλώσει κατά 

την είσοδο στο πρόγραμμα. Όσον αφορά τα υπόλοιπα έντυπα, η επιλογή 

αυτή οδηγεί στην εμφάνιση των εταιρειών που είναι υπόχρεοι σε υποβολή 

του επιλεγμένου εντύπου κατά το τρέχων έτος (ή το έτος με το οποίο έχετε 

κάνει εισαγωγή στο πρόγραμμα). Η προεπιλογή του προγράμματος είναι 

Όλα τα έντυπα. 
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Τέλος έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε αν θα εμφανίζονται στη οθόνη 

διαχείρισης όλες οι εταιρείες ή μόνο οι εταιρείες που έχουν εκκρεμότητα 

ως προς την υποβολή κάποιου εντύπου. Η προεπιλογή του προγράμματος 

είναι Όλες οι εταιρείες. Ανάλογα με την επιλογή αυτή αλλάζει και η 

ένδειξη στην μπάρα στην κάτω γραμμή της οθόνης ώστε να θυμάστε με 

ποια επιλογή εργάζεστε. 

 

 
 

Με τα δύο τελευταία πεδία της μπάρας επιλογών μπορείτε να επιλέξετε να 

δείτε τις εταιρείες που έχουν εκκρεμότητα ως προς την υποβολή ενός 

συγκεκριμένου εντύπου, για παράδειγμα του Ε1: 

 

 
 

διευκολύνοντας την διαχείριση των εταιρειών σας. 

  

Ο έλεγχος των εντύπων σε εκκρεμότητα των υπόχρεων γίνεται μέσα από 

την οθόνη καταχώρισης των στοιχείων των υπόχρεων, από το tab 

Υποβαλλόμενα Έντυπα, το οποίο θα περιγράψουμε στη συνέχεια. 

 

 

Εισαγωγή Υπόχρεου 

Όταν επιλέγετε το εικονίδιο της λειτουργίας Εισαγωγής , εμφανίζεται 

η παρακάτω οθόνη καταχώρισης των στοιχείων με τίτλο Εισαγωγή 

Υπόχρεου και προεπιλεγμένη την επιλογή Υπόχρεος:  
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Υπόχρεος 

  

Καταχωρείτε τα αναγνωριστικά στοιχεία του υπόχρεου όπως κωδικό, 

επωνυμία, διεύθυνση, ΔΟΥ, ΑΦΜ κλπ. Τα πεδία εκείνα που δίπλα τους 

υπάρχει το σύμβολο * είναι υποχρεωτικά πεδία καταχώρισης.  

Στα πεδία Ασφαλιστική και Φορολογική Ενημερότητα καταχωρείτε τις 

αντίστοιχες ημερομηνίες Ασφαλιστικής και Φορολογικής Ενημερότητας 

του υπόχρεου. 

Στα πεδία Taxis Username και Taxis Password καταχωρείτε το 

Username και Pin του TAXIS NET για αυτό τον υπόχρεο ώστε να είναι 

δυνατή η ηλεκτρονική αποστολή των προβλεπόμενων εντύπων. 

 

Το πρόγραμμα θα προσπαθήσει να συνδεθεί με τους κωδικούς που θα βρει 

στα αριστερά πεδία, Taxis User (Λογ) και Taxis Pass (Λογ). Επομένως αν 

ο υπόχρεος είναι εταιρεία βάζετε εκεί τους κωδικούς του λογιστή και 

δεξιά τους προσωπικούς  κωδικούς του υπόχρεου, διαφορετικά 

συμπληρώνετε τους ατομικούς κωδικούς του υπόχρεου και στα πεδία που 

αφορούν τον λογιστή και στα πεδία με τους κωδικούς του πελάτη. Αν 

αφήσετε τα αριστερά πεδία κενά, δεν θα μπορέσει να γίνει η είσοδος στο 

σύστημα για ηλεκτρονική αποστολή. Σε ορισμένα έντυπα που υπάρχει η 



                                                      ENTYPA 

Anaconda                                                   33 

επιλογή της υποβολής με κωδικούς λογιστή ή προσωπικούς, δηλαδή στο 

Ε3 και το Ε5, το πρόγραμμα θα ρωτάει ποιους να χρησιμοποιήσει. 

 

 
 

Υπεύθυνος  

 

Εδώ καταχωρείτε τα στοιχεία του υπευθύνου της εταιρείας.  

Στο πεδίο Τύπος Δηλούντος, ανοίγοντας το μενού επιλογών ( με κλικ στο 

 ), μπορείτε να επιλέξετε ένα από τα εξής: 

 

 
 

Στη συνέχεια καταχωρείτε τα λοιπά στοιχεία, όπως επώνυμο, όνομα κλπ. 

 

 
 



ENTYPA 

                                               Anaconda                                              34 

Λειτουργία 

 

Επιλέγοντας την οθόνη καταχώρισης με τίτλο Λειτουργία εμφανίζεται η 

παρακάτω οθόνη καταχώρισης, με σημαντικές παραμέτρους για τον 

υπόχρεο:   

 

 
 

Υπάρχουν τα εξής πεδία: 

 

Είδος Δήλωσης (010): Αφορά τα πεδία 010-1, 010-2 και 011 της 

Περιοδικής Δήλωσης Φ.Π.Α. Αν πρέπει να τσεκαριστεί ένα από αυτά τα 

πεδία στο έντυπο της δήλωσης (σε περίπτωση υποβολής μη κανονικής 

δήλωσης ΦΠΑ), τότε εδώ έχετε τη δυνατότητα επιλογής ενός από τα 

παρακάτω:  

 

 
 

Εφόσον εκτυπωθεί ένα συγκεκριμένο είδος δήλωσης, για παράδειγμα 

Τροποποιητική, στη συνέχεια αλλάζετε  την επιλογή σας αφήνοντας το 

πεδίο κενό. 
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Κατηγορία Βιβλίων (041): Προτείνεται αυτόματα η κατηγορία Β. Στο 

μενού επιλογών όμως υπάρχει και η κατηγορία Γ ή και η επιλογή καμία. 

 

(042): Αφορά το πεδίο 042 της Εκκαθαριστικής Δήλωσης Φ.Π.Α. Στο 

μενού υπάρχουν οι εξής επιλογές: 

 

 
 

Η αυτόματη προτεινόμενη επιλογή είναι το Υποχρεωτικό. 

 

Καθεστώτα ΦΠΑ (043): Αφορά το πεδίο 043 της Εκκαθαριστικής 

Δήλωσης ΦΠΑ. Δηλώνετε μια από τις παρακάτω επιλογές: 

 

   
 

(044): Αφορά το πεδίο 044 της Εκκαθαριστικής Δήλωσης Φ.Π.Α. 

Υπάρχουν οι εξής δύο επιλογές: 

 

 
 

Η προτεινόμενη επιλογή από το πρόγραμμα είναι το Υποχρεωτικά. 

 

Ενεργός Υπόχρεος: Η προεπιλογή είναι ΝΑΙ. Αν ο υπόχρεος δεν είναι 

πλέον Ενεργός, έχετε τη δυνατότητα να το ορίσετε επιλέγοντας το ΟΧΙ. 

Σε αυτή την περίπτωση, δεν θα εμφανίζεται στη λίστα των υπόχρεων μέσα 

στην οθόνη διαχείρισης των υπόχρεων. Για να εμφανίζονται και οι 
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ανενεργείς υπόχρεοι, πρέπει στην οθόνη διαχείρισης να ξεκλικάρετε την 

επιλογή Ενεργείς. 

 

Έναρξη Εργασιών: Αν έχει γίνει έναρξη εργασιών του υπόχρεου μέσα 

στη χρήση, τότε καταχωρείτε την Ημερομηνία Έναρξης Εργασιών. 

 

Λήξη Εργασιών: Αν έχει γίνει λήξη εργασιών του υπόχρεου μέσα στη 

χρήση, τότε καταχωρείτε την Ημερομηνία Λήξης Εργασιών. 

 

 

Λογιστής  

 

Καταχωρείτε τα στοιχεία του Λογιστή ώστε αυτά να εκτυπώνονται στα 

έντυπά σας.  

 

 
 

Υποβαλλόμενα Έντυπα 

 

Σε αυτή την οθόνη κλικάρετε τις περιόδους που πρέπει να υποβάλλει 

ΦΠΑ, για παράδειγμα κάθε τρίμηνο, και Προσωρινή Δήλωση ο υπόχρεος, 

καθώς και τα υπόλοιπα έντυπα τα οποία πρέπει να υποβάλλει. 
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Θα πρέπει στην αρχή κάθε νέου έτους να κλικάρετε τα κατάλληλα έντυπα 

που θα πρέπει να υποβάλλει ο υπόχρεος στο τρέχον έτος! Διαφορετικά δεν 

θα μπορείτε να επεξεργαστείτε κάποιο έντυπο το οποίο δεν έχει 

κλικαριστεί εδώ. 

 

Τα κουτάκια στη δεύτερη στήλη δίπλα από κάθε έντυπο αφορούν τα 

έντυπα τα οποία είναι εκκρεμή για τον υπόχρεο. Κλικάρετε τα έντυπα στα 

οποία εκκρεμεί η υποβολή. Αν στην οθόνη αναζήτησης υπόχρεων 

επιλέξετε τους Εκκρεμείς, θα εμφανίζονται μόνο όσοι έχουν 

κλικαρισμένα τα έντυπα σε αυτή τη στήλη. 

 

Για να δείτε έντυπα παλαιότερων ετών αλλάξτε την ημερομηνία, από την 

επιλογή Αλλαγή Ημερομηνίας στην γραμμή εργαλείων, βάζοντας το έτος 

που θέλετε να δείτε. Όταν η ημερομηνία του προγράμματος είναι για 

παράδειγμα 2013, το πρόγραμμα θα εμφανίσει τα έντυπα που 

αντιστοιχούν στο έτος 2013. Αν δεν έχετε επιλέξει εκ νέου τα 

υποβαλλόμενα για το νέο έτος, το πρόγραμμα θα εμφανίσει μήνυμα ότι 

δεν βρέθηκαν εγγραφές. 

 

Αν ξαναπάτε στα Υποβαλλόμενα Έντυπα μετά από καταχώριση 

εγγραφής σε κάποιο έντυπο, θα παρατηρήσετε ότι πλέον αυτό το έντυπο 
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εμφανίζεται αχνό, κλειδωμένο στην καρτέλα με τη λίστα των 

υποβαλλόμενων εντύπων. Αυτό σας προστατεύει από το να “ξεκλικάρετε” 

κάποιο έντυπο ενώ υπάρχει ήδη εγγραφή για αυτό και να τη χάσετε. 

 

 
 

Αντίστοιχα για να δείτε την Περιοδική Δήλωση ΦΠΑ ή την Προσωρινή 

Φόρου προγενέστερων μηνών, αλλάξτε την ημερομηνία βάζοντας τον 

μήνα που θέλετε να δείτε. 

 

Στο κάτω μέρος της καρτέλας Υποβαλλόμενα Έντυπα υπάρχει η 

δυνατότητα σύνδεσης του υπόχρεου με κάποια εταιρεία από το Ε5 της 

οποίας θα συμπληρωθούν τα κατάλληλα στοιχεία στο Ε1 του υπόχρεου. Ο 

υπόχρεος δικαιούται επιχειρηματικής αμοιβής από Ο.Ε. ή Ε.Ε. Σε αυτή την 

περίπτωση επιλέγετε εταιρεία με F3 ή κλικάροντας το εικονίδιο , αρκεί 

να έχετε ήδη ανοίξει αυτή την εταιρεία μέσα από την οθόνη διαχείρισης 

υπόχρεων. 

Αντίστοιχα υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης με κάποια εταιρεία από το 

πρόγραμμα των Εσόδων Εξόδων ή της Μισθοδοσίας. Θα δούμε παρακάτω 

πως η σύνδεση γίνεται κατά την διαδικασία μεταφοράς δεδομένων από το 

πρόγραμμα Εσόδων Εξόδων ή της Μισθοδοσίας αντίστοιχα. Επίσης αν ο 

υπόχρεος είναι μέτοχος σε κάποια εταιρεία, θα εμφανιστεί εδώ και η 

σύνδεση του με την εταιρεία αυτή. Οι κωδικοί της εταιρείας όπως 

εμφανίζονται εδώ είναι οι κωδικοί με τους οποίους έχουν καταχωρηθεί οι 

εταιρείες στα εκάστοτε προγράμματα, δηλαδή της Μισθοδοσίας και των 

Εσόδων Εξόδων. 

 

Η καταχώριση - αποθήκευση της εταιρείας γίνεται επιλέγοντας το πλήκτρο 

Εισαγωγή ή με το F10.  
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Μεταβολή Υπόχρεου  
 

Για να τροποποιήσετε τα υπάρχοντα στοιχεία ενός υπόχρεου 

χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Μεταβολή. Επιλέγετε τον υπόχρεο 

(τοποθετώντας τη μπάρα επιλογής επάνω του)  και στη συνέχεια επιλέγετε 

με το ποντίκι σας το εικονίδιο μεταβολής   (εναλλακτικά κάνετε δεξί 

κλικ στην οθόνη διαχείρισης και στη συνέχεια επιλέγετε τη λειτουργία 

Μεταβολή από το μενού που εμφανίζεται). Ανοίγει η οθόνη διαχείρισης 

υπόχρεων με τα στοιχεία του επιλεγμένου υπόχρεου για μεταβολή. 

 

Διαγραφή Υπόχρεου  
 

Για να διαγράψετε τα υπάρχοντα στοιχεία ενός υπόχρεου χρησιμοποιείτε 

τη λειτουργία Διαγραφή. Επιλέγετε τον υπόχρεο (τοποθετώντας τη μπάρα 

επιλογής επάνω του)  και στη συνέχεια επιλέγετε με το ποντίκι σας το 

εικονίδιο διαγραφής   (εναλλακτικά κάνετε δεξί κλικ στην οθόνη 

διαχείρισης και στη συνέχεια επιλέγετε τη λειτουργία Διαγραφή από το 

μενού που εμφανίζεται).  Όπως σας ενημερώνει το προειδοποιητικό 

μήνυμα, όλα τα στοιχεία του υπόχρεου θα διαγραφούν. 
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Ανοίγει η οθόνη διαχείρισης υπόχρεων με τα στοιχεία του επιλεγμένου 

υπόχρεου για διαγραφή. 

 

 

Εκτυπώσεις  
 

Όταν μέσα στην οθόνη διαχείρισης των υπόχρεων επιλέγετε τη λειτουργία 

της εκτύπωσης, εμφανίζεται η παρακάτω λίστα εκτυπώσεων.  

Παρατηρείτε ότι εκτός από την εκτύπωση του ευρετηρίου των υπόχρεων, 

υπάρχει και ένα πλήθος εκτυπώσεων, τις οποίες μπορείτε για διευκόλυνση 

να παράγετε και από εδώ.  
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Το ευρετήριο των υπόχρεων είναι η μόνη εκτύπωση που μπορεί να 

παραχθεί μόνο από αυτό το σημείο του προγράμματος. Οι υπόλοιπες 

εκτυπώσεις σε αυτό το μενού επιλογών υπάρχουν εναλλακτικά και στην 

επιλογή Κύριες Εργασίες ή από τις Εκτυπώσεις, στην κεντρική γραμμή 

εργαλείων. 

 

Δ.Ο.Υ 
 

Ενεργοποιώντας την επιλογή εμφανίζεται η οθόνη με τίτλο Διαχείριση 

Δ.Ο.Υ, όπου εδώ έχετε τη δυνατότητα να αναζητήσετε μια Δ.Ο.Υ κατά 

περιγραφή ή κατά κωδικό, να εισάγετε μια νέα που δεν υπάρχει στις ήδη 

καταχωρημένες, να αλλάξετε τα στοιχεία κάποιας, να κάνετε διαγραφή ή 

ακόμη και αντιγραφή μιας Δ.Ο.Υ.   
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Επιλέγοντας την Εισαγωγή εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη καταχώρισης: 

 

 
 

Σας ζητούνται τα εξής στοιχεία : 

 

Κωδικός : Γράφετε τον κωδικό της ΔΟΥ, ο οποίος δεν είναι αυθαίρετος 

αλλά καθορισμένος για την κάθε Εφορία. 

 

Περιγραφή : Πληκτρολογείτε την επωνυμία της ΔΟΥ. 

 

Συμπληρώνετε και τα υπόλοιπα πεδία με τη διεύθυνση, τον ταχυδρομικό 

κωδικό και τα τηλέφωνα της ΔΟΥ. Στη συνέχεια καταχωρείτε τα στοιχεία 

επιλέγοντας το πλήκτρο Εισαγωγή ή με F10. 

Πατώντας την Εκτύπωση  τυπώνεται αναλυτικό ευρετήριο των 

καταχωρημένων ΔΟΥ. Από την οθόνη εκτύπωσης μπορείτε να εξάγετε το 

ευρετήριο σε κάποιο αρχείο πατώντας το  .Επιλέγετε ανάμεσα στις 

εξής δυνατότητες εξαγωγής αρχείου:  
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Δήλωση  Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1) 
 

 Η καταχώριση των στοιχείων του Ε1 γίνεται μέσα από την επιλογή 

Κύριες Εργασίες → Επεξεργασία Ε1: 

 

Ανοίγει η πρώτη σελίδα του εντύπου την οποία μπορείτε να 

επεξεργαστείτε. Τα στοιχεία του υπόχρεου συμπληρώνονται αυτόματα 

από το πρόγραμμα, όπως έχουν ήδη δηλωθεί στην οθόνη διαχείρισης 

Υπόχρεων. Το επώνυμο, όνομα και ΑΦΜ του υπόχρεου είναι κλειδωμένα, 

μπορείτε να τα αλλάξετε μόνο από την καρτέλα διαχείρισης των υπόχρεων 

όπως είδαμε. 

 

 
 

Μπορείτε να δείτε το σύνολο του εντύπου πατώντας τα πλήκτρα Page 

down ή Page up. 
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Εκτός από τις 4 σελίδες του εντύπου, υπάρχει η επιλογή Εκκαθάριση 

στην οποία εμφανίζεται η ανάλυση αποτελεσμάτων φορολογουμένου που 

είναι το εκκαθαριστικό του Ε1, παραγόμενη από το πρόγραμμα. 

 

 
 

Στο tab Εκκαθαριστικό εμφανίζεται συμπληρωμένο το έντυπο του 

εκκαθαριστικού, με βάση τα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης που έχετε 

καταχωρίσει. 

 

Μπορείται να κάνετε ηλεκτρονική αποστολή του Ε1 από το tab 

Αποστολή, εφόσον έχετε σύνδεση στο διαδίκτυο και έχετε συμπληρώσει 

τον κωδικό και το password του υπόχρεου για το taxisnet, από την 

καρτέλα διαχείρισης Υπόχρεων (από τις Κύριες Εργασίες → Υπόχρεοι) 

 

Η καρτέλα Μαζική Καταχώριση εμφανίζει αναλυτικά τις καταχωρίσεις 

που έχετε κάνει στις σελίδες του εντύπου Ε1. Εναλλακτικά μπορείτε να 

συμπληρώσετε τα στοιχεία του εντύπου από αυτή την καρτέλα 

επιλέγοντας κάθε φορά τον κατάλληλο κωδικό του Ε1. Τα στοιχεία 

μεταφέρονται στις σελίδες του Ε1 στο κατάλληλο κάθε φορά πεδίο. 

 

Μπορείτε να πληκτρολογήσετε τον κωδικό για τον οποίο θέλετε να 
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καταχωρίσετε κάποιο ποσό ή να τον αναζητήσετε με το πλήκτρο F3 ή με 

το εικονίδιο αναζήτησης , οπότε θα εμφανιστεί ο παρακάτω πίνακας με 

τις περιγραφές των κωδικών του εντύπου Ε1 ο οποίος μετακινείται προς 

τα κάτω ή προς τα πάνω με τα πλήκτρα  Page down ή Page up, με τα  ή 

 ή χρησιμοποιώντας με το ποντίκι το scroll bar που βρίσκεται στη δεξιά 

πλευρά του πίνακα . 

 

 
 

Μέσα σ’ αυτόν τον πίνακα μπορείτε να επιλέξετε την περιγραφή με διπλό 

κλικ ή εφόσον την έχετε επιλέξει με τη μπάρα να δώσετε Enter ή να 

κλικάρετε  το πλήκτρο . 

Δίνοντας Escape ή   με το ποντίκι επιστρέφετε στον πίνακα 

της μαζικής καταχώρισης του Ε1. 

 

Επιλέγοντας ένα συγκεκριμένο πίνακα προβάλλεται στην οθόνη ώστε να 

καταχωρηθούν τα στοιχεία του. Η πρώτη στήλη καταχώρισης των πεδίων 

του Ε1 αφορά τον υπόχρεο και η δεύτερη τη σύζυγο. 

 

Στο κάτω μέρος του πίνακα μαζικής καταχώρισης των στοιχείων Ε1 

υπάρχουν τα εξής πλήκτρα οθόνης που επιλέγονται με το ποντίκι 

(αναφέρονται και τα αντίστοιχα πλήκτρα του πληκτρολογίου): 

 

- Page up: Μετακίνηση στην προηγούμενη οθόνη 

καταχώρισης. 
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- Page down: Μετακίνηση στην επόμενη οθόνη 

καταχώρισης. 

 

-F4: Αυτή η επιλογή χρησιμοποιείται όταν θέλετε να 

διαγράψετε τα καταχωριμένα στοιχεία μαζικά. Εμφανίζεται σχετικό 

μήνυμα: 

 

 
 

 

-F8: Προβάλλεται η εκτύπωση με τίτλο Καταχωριμένα 

Δεδομένα Ε1, που περιέχει τους καταχωρημένους κωδικούς του Ε1 με τις 

αντίστοιχες περιγραφές τους και τα αντίστοιχα ποσά. 
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Από την γραμμή εργαλείων στην κορυφή της σελίδας μπορείτε να 

αποθηκεύσετε τα στοιχεία που συμπληρώσατε, να τα διαγράψετε, να 

εκτυπώσετε το έντυπο ( σε 2 ή 4 σελίδες) ή την ανάλυση αποτελεσμάτων,  

να κάνετε εξαγωγή σε pdf του εντύπου ή της ανάλυσης αποτελεσμάτων, 

και τέλος να κάνετε την ηλεκτρονική αποστολή.  

 

Με τα βελάκια μπορείτε να επεξεργαστείτε το έντυπο για τον επόμενο ή 

προηγούμενο υπόχρεο, αν υπάρχει και εφόσον δεν επιλέξατε 

συγκεκριμένη εταιρεία μπαίνοντας στο πρόγραμμα. 

 

Επίσης μπορείτε να κάνετε έλεγχο της καταχώρισης για τυχόν λάθη  

πατώντας το . Αν εντοπιστούν λάθη, το πρόγραμμα σας ενημερώνει 

με το κατάλληλο μήνυμα. 

 

 
 

Με το εικονίδιο  θα φορτωθούν στο Ε1 τα αποτελέσματα των 

εντύπων Ε2, Ε3 και Ε5 αν υπάρχουν. Για να φορτωθούν αποτελέσματα 

του Ε5 πρέπει κατά την καταχώριση του υπόχρεου να έχετε δηλώσει την 

εταιρεία που αφορά το Ε5. 

 

Αναλυτική  Κατάσταση Μισθωμάτων (Ε2) 
 

Η καταχώριση των στοιχείων του Ε2 γίνεται μέσα από την επιλογή 

Κύριες Εργασίες → Επεξεργασία Ε2: 
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Ανοίγει η πρώτη σελίδα στην οποία μπορείτε να καταχωρίσετε τα  

στοιχεία της πρώτης σελίδας  του E2, Αναλυτική Κατάσταση για τα 

Μισθώματα Ακινήτων.  

 

 
 

Καθώς συμπληρώνετε τα διαστήματα από έως της ενοικίασης το 

πρόγραμμα σας εμφανίζει το σύνολο των μηνών. Επίσης από τους 

συνολικούς μήνες και το μηνιαίο μίσθωμα, υπολογίζεται αυτόματα το 

ακαθάριστο εισόδημα.  Τα πεδία αυτά συμπληρώνονται αυτόματα, 

ωστόσο μπορείτε να τα διορθώσετε εάν θέλετε. 

 

Στην τελευταία σειρά υπολογίζονται αυτόματα τα αθροίσματα, καθώς 

εσείς συμπληρώνετε τον πίνακα. Τα πεδία των αθροισμάτων είναι 

κλειδωμένα, δεν χρειάζεται να τα συμπληρώσετε εσείς. 

 

Επιλέγετε τον καρτέλα Σελίδα 2 για να  καταχωρίσετε τα 

Συμπληρωματικά Στοιχεία Ακινήτων της δεύτερης σελίδας του Ε2. 

 



ENTYPA 

                                               Anaconda                                              50 

 
 

Το μενού εργαλείων είναι όμοιο με των υπολοίπων εντύπων όπως του Ε1 

που έχουμε ήδη περιγράψει. 

 

Εκτός από τον προηγούμενο και επόμενο υπόχρεο, με τα βελάκια 

 μπορείτε να σε επόμενη ή προηγούμενη σελίδα, αν οι 

εγγραφές σας ξεπερνούν το σύνολο των εγγραφών της σελίδας. 

 

 
 

Μπορείτε τέλος να κλικάρετε ανάλογα αν πρόκειται για δήλωση του 

υπόχρεου ή συζύγου  
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Έντυπα ΦΠΑ 
 

Περιοδική Δήλωση 
 

Η επεξεργασία της περιοδικής γίνεται μέσα από την επιλογή Κύριες 

Εργασίες → Επεξεργασία Περιοδικής ΦΠΑ: 

 

Συμπληρώνετε το έντυπο και από την καρτέλα Αποστολή ή πατώντας το 

εικονίδιο  στην γραμμή εργαλείων γίνεται η ηλεκτρονική υποβολή. 

 

 
  

Καθώς συμπληρώνετε τον πίνακα εκροών – εισροών, το πρόγραμμα 

υπολογίζει και εμφανίζει τον φόρο που αναλογεί καθώς και τα σύνολα. Τα 

συγκεκριμένα πεδία εμφανίζονται αχνά, είναι δηλαδή κλειδωμένα αφού 

υπολογίζονται αυτόματα.  
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Εφόσον δουλεύετε σε μία εταιρεία – υπόχρεο και όχι στο σύνολο των 

εταιρειών, εμφανίζεται στο μενού εργαλείων μία επιλογή από 12 

κουτάκια. 

 

 
 

Από αυτά τα κουτάκια είναι ενεργοποιημένα εκείνα που αφορούν τους 

μήνες στους οποίους πρέπει να υποβάλλει ΦΠΑ ο υπόχρεος. Μάλιστα όσα 

περιέχουν ήδη στοιχεία και είναι καταχωριμένα έχουν κλικαριστεί. Τα 

υπόλοιπα παραμένουν ανενεργά.  

 

Μπορείτε να κλικάρετε πάνω στον μήνα που θέλετε και να εμφανιστεί το 

έντυπο που πρέπει να υποβληθεί στο μήνα που κλικάρετε. Με αυτό τον 

τρόπο μπορείτε να εμφανίσετε στην οθόνη όλες τις Περιοδικές Δηλώσεις 

του έτους και όχι μόνο αυτή του μήνα  στον οποίο είστε. Επίσης μπορείτε 

να περιηγηθείτε στις περιοδικές δηλώσεις του έτους που έχετε 

καταχωρίσει χρησιμοποιώντας τα . 

 

Αυτή η δυνατότητα είναι διαθέσιμη όταν εργάζεστε σε μία εταιρεία τη 

δεδομένη στιγμή. Αν εργάζεστε στο σύνολο των υπόχρεων σας, τότε με τα 

βελάκια πηγαίνετε στον προηγούμενο και επόμενο υπόχρεο. 

 

Εκκαθαριστική 
 

Η επεξεργασία της εκκαθαριστικής γίνεται μέσα από την επιλογή Κύριες 

Εργασίες → Επεξεργασία Εκκαθαριστικής ΦΠΑ: 

  

Συμπληρώνετε το έντυπο, σελίδα 1 και σελίδα 2, και από την καρτέλα 

Αποστολή ή πατώντας το εικονίδιο  στην γραμμή εργαλείων γίνεται 

η Ηλεκτρονική Υποβολή. 
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Με το εικονίδιο  θα φορτωθούν στην εκκαθαριστική ΦΠΑ τα 

στοιχεία από τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ. 

 

 Τα πεδία που συμπληρώνονται αυτόματα παραμένουν αχνά και 

υπολογίζονται καθώς εσείς συμπληρώνετε το έντυπο. 

 

 

Περαίωση 
 

 Η επεξεργασία της περαίωσης γίνεται μέσα από την επιλογή Κύριες 

Εργασίες → Επεξεργασία Περαίωσης ΦΠΑ: 
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Με το εικονίδιο  θα φορτωθούν στην περαίωση ΦΠΑ τα 

αποτελέσματα του εντύπου Ε3 και της εκκαθαριστικής ΦΠΑ. 

 

Και σε αυτό το έντυπο τα πεδία που παραμένουν αχνά υπολογίζονται 

αυτόματα καθώς και τα σύνολα. 
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Φορολογικά Έντυπα 
 

Επιχειρήσεων-Επιτηδευματιών (Ε3) 
 

Η καταχώριση των στοιχείων του Ε3 γίνεται μέσα από την επιλογή 

Κύριες Εργασίες → Επεξεργασία Ε3: 

 

Ανοίγει η πρώτη σελίδα στην οποία μπορείτε να καταχωρίσετε τα  

στοιχεία της πρώτης σελίδας  του E3. Στις υπόλοιπες καρτέλες 

συμπληρώνεται τις υπόλοιπες σελίδες του Ε3. Τα σύνολα αθροίζονται 

αυτόματα. 
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Μπορείτε να κάνετε ηλεκτρονική αποστολή του Ε3 από το tab Αποστολή, 

εφόσον έχετε σύνδεση στο διαδίκτυο και έχετε συμπληρώσει τον κωδικό 

και το password για το taxisnet του υπόχρεου, από την καρτέλα 

διαχείρισης Υπόχρεων (από τις Κύριες Εργασίες → Υπόχρεοι). 

 

 
 

Το μενού εργαλείων είναι όμοιο με των υπολοίπων εντύπων. Μπορείτε να 

καταχωρίσετε τα στοιχεία που συμπληρώσατε, να τα διαγράψετε, να 

εκτυπώσετε το έντυπο ( σε 2 ή 4 σελίδες),  να κάνετε εξαγωγή σε pdf του 

εντύπου , και τέλος να κάνετε την ηλεκτρονική αποστολή.  

 

Με τα βελάκια μπορείτε να επεξεργαστείτε το έντυπο για τον επόμενο ή 

προηγούμενο υπόχρεο, αν υπάρχει. 

 

Επίσης μπορείτε να κάνετε έλεγχο της καταχώρισης για τυχόν λάθη  

πατώντας το . 

 

Τα αποτελέσματα του Ε3 μπορούν να μεταφερθούν στα έντυπα Ε1 και Ε5. 

 

Δήλωση Νομικών Προσώπων (Ε5) 
 

Η καταχώριση των στοιχείων του Ε5 γίνεται μέσα από την επιλογή 

Κύριες Εργασίες → Επεξεργασία Ε5: 

 

Ανοίγει η πρώτη σελίδα στην οποία μπορείτε να καταχωρίσετε τα  

στοιχεία της πρώτης σελίδας  του E5. Στις υπόλοιπες καρτέλες 

συμπληρώνεται τις υπόλοιπες σελίδες του Ε5.  

 

Μπορείται να κάνετε ηλεκτρονική αποστολή του Ε5 από το tab 

Αποστολή, εφόσον έχετε σύνδεση στο διαδίκτυο και έχετε συμπληρώσει 

τον κωδικό και το password για το taxisnet του υπόχρεου, από την 

καρτέλα διαχείρισης Υπόχρεων (από τις Κύριες Εργασίες → Υπόχρεοι). 
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Το μενού εργαλείων είναι όμοιο με των υπολοίπων εντύπων. Μπορείτε να 

καταχωρίσετε τα στοιχεία που συμπληρώσατε, να τα διαγράψετε, να 

εκτυπώσετε το έντυπο ( σε 2 ή 4 σελίδες),  να κάνετε εξαγωγή σε pdf του 

εντύπου , και τέλος να κάνετε την ηλεκτρονική αποστολή.  

 

Με τα βελάκια μπορείτε να επεξεργαστείτε το έντυπο για τον επόμενο ή 

προηγούμενο υπόχρεο, αν υπάρχει. 

 

 
 

Επίσης μπορείτε να κάνετε έλεγχο της καταχώρισης για τυχόν λάθη  
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πατώντας το . 

Με το εικονίδιο  θα φορτωθούν στο Ε5 τα αποτελέσματα του 

εντύπου Ε3 αν υπάρχουν.  

 

Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων (Ε9) 
 

Η καταχώριση των στοιχείων του Ε9 γίνεται μέσα από την επιλογή 

Κύριες Εργασίες → Επεξεργασία Ε9: 

 

Ανοίγει η πρώτη σελίδα στην οποία μπορείτε να καταχωρίσετε τα  

στοιχεία της πρώτης σελίδας  του E9. Στη δεύτερη καρτέλα συμπληρώνετε 

τη δεύτερη σελίδα του Ε9.  

 

Το μενού εργαλείων είναι όμοιο με των υπολοίπων εντύπων. Μπορείτε να 

καταχωρίσετε τα στοιχεία που συμπληρώσατε, να τα διαγράψετε, να 

εκτυπώσετε το έντυπο,  να κάνετε εξαγωγή σε pdf του εντύπου.  

 

Με τα βελάκια μπορείτε να επεξεργαστείτε το έντυπο για τον επόμενο ή 

προηγούμενο υπόχρεο, αν υπάρχει. 

 

Εκτός από τον προηγούμενο και επόμενο υπόχρεο, με τα βελάκια 

 μπορείτε να πάτε σε επόμενη ή προηγούμενη σελίδα, αν οι 

εγγραφές σας ξεπερνούν το σύνολο των εγγραφών της σελίδας. 

 

 

Επίσης μπορείτε να κάνετε έλεγχο της καταχώρισης για τυχόν λάθη  

πατώντας το . 
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Προσωρινή Δήλωση Φόρου 
 

Η καταχώριση των Προσωρινών Δηλώσεων γίνεται μέσα από την 

επιλογή Κύριες Εργασίες → Επεξεργασία Προσωρινής Φόρου: 

 

Από την επιλογή αυτή συμπληρώνετε, εκτυπώνετε ή αποστέλλετε την 

Προσωρινή δήλωση. 

 

 Συμπληρώνετε τις ακαθάριστες αμοιβές, τα ποσά φόρου, χαρτοσήμου 

και ΟΓΑ χαρτοσήμου που αποδίδονται για κάθε κατηγορία 

εισοδημάτων.   

 

 
 

Το πρόγραμμα υπολογίζει αυτόματα τα σύνολα τόσο κατά κατηγορία 
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εισοδημάτων όσο και το γενικό σύνολο όλων των κατηγοριών. Επίσης αν 

υπάρχουν πρόσθετοι φόροι εκπροθέσμου, το πρόγραμμα τους υπολογίζει 

αφότου συμπληρώσετε τον εκάστοτε συντελεστή. 

 

Εφόσον δουλεύετε σε μία εταιρεία – υπόχρεο και όχι στο σύνολο των 

εταιρειών, εμφανίζεται στο μενού εργαλείων μία επιλογή από 12 

κουτάκια. 

 

 
 

Από αυτά τα κουτάκια είναι ενεργοποιημένα εκείνα που αφορούν τους 

μήνες στους οποίους πρέπει να υποβάλλει προσωρινή δήλωση ο υπόχρεος, 

δηλαδή ανά μήνα ή ανά δίμηνο. Μάλιστα όσα περιέχουν ήδη στοιχεία και 

είναι καταχωριμένα έχουν κλικαριστεί. Τα υπόλοιπα παραμένουν 

ανενεργά.  

 

Μπορείτε να κλικάρετε πάνω στον μήνα που θέλετε και να εμφανιστεί το 

έντυπο που πρέπει να υποβληθεί στο μήνα που κλικάρετε. Με αυτό τον 

τρόπο μπορείτε να εμφανίσετε στην οθόνη όλες τις Προσωρινές Δηλώσεις 

του έτους και όχι μόνο αυτή του μήνα  στον οποίο είστε. Επίσης μπορείτε 

να περιηγηθείτε στις Προσωρινές Δηλώσεις του έτους που έχετε 

καταχωρίσει χρησιμοποιώντας τα . 

 

Αυτή η δυνατότητα είναι διαθέσιμη όταν εργάζεστε σε μία εταιρεία τη 

δεδομένη στιγμή. Αν εργάζεστε στο σύνολο των υπόχρεων σας, τότε με τα 

βελάκια πηγαίνετε στον προηγούμενο και επόμενο υπόχρεο. 

 

Τα στοιχεία των προσωρινών θα φορτωθούν στο έντυπο της Οριστικής 

Δήλωσης Φόρου. Αν αλλάξετε μία προσωρινή δήλωση ενώ έχετε 

καταχωρίσει την οριστική δήλωση, το πρόγραμμα σας ενημερώνει με 

κατάλληλο μήνυμα ότι πρέπει ενδεχομένως να επαναϋπολογίσετε την 

οριστική δήλωση. 
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Το μενού εργαλείων είναι όμοιο με των υπολοίπων εντύπων. Μπορείτε να 

καταχωρίσετε τα στοιχεία που συμπληρώσατε, να τα διαγράψετε, να 

εκτυπώσετε το έντυπο,  να κάνετε εξαγωγή σε pdf του εντύπου, και τέλος 

να κάνετε την ηλεκτρονική αποστολή.  

  

Με τα βελάκια μπορείτε να επεξεργαστείτε το έντυπο για τον επόμενο ή 

προηγούμενο υπόχρεο, αν υπάρχει. 

 

Επίσης μπορείτε να κάνετε έλεγχο της καταχώρισης για τυχόν λάθη  

πατώντας το . 

 

 
 

 

Οριστική Δήλωση Φόρου 
 

Η καταχώριση της Οριστικής Δήλωσης γίνεται μέσα από την επιλογή 

Κύριες Εργασίες → Επεξεργασία Οριστικής Φόρου: 

 

Από την επιλογή αυτή συμπληρώνετε, εκτυπώνετε ή αποστέλλετε την 

Οριστική δήλωση. 

 

Συμπληρώνετε στην δεύτερη καρτέλα Στοιχεία Εργαζομένων 

αναλυτικά όλα τα πεδία ανά εργαζόμενο. Δεν μπορείτε να 
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καταχωρίσετε εργαζόμενο χωρίς να έχετε συμπληρώσει το ΑΦΜ του. 

Ξεκινήστε από αυτό το πεδίο.   

 
Αν οι εγγραφές σας ξεπερνούν το σύνολο των εγγραφών της σελίδας 

μπορείτε να πάτε σε επόμενη ή προηγούμενη σελίδα χρησιμοποιώντας τα 

βελάκια  . 

 

 

 
 
Το πρόγραμμα υπολογίζει αυτόματα τα σύνολα που προκύπτουν και 

συμπληρώνει κατάλληλα την πρώτη σελίδα του εντύπου. Επίσης αν 

υπάρχουν πρόσθετοι φόροι εκπροθέσμου, το πρόγραμμα τους υπολογίζει 

αφότου συμπληρώσετε τον εκάστοτε συντελεστή, στην σελίδα της 

Οριστικής Δήλωσης, στην καρτέλα Οριστική Φόρου. 

 

Οι Καθαρές Αποδοχές των εργαζομένων υπολογίζονται αυτόματα ως η 

διαφορά των Κρατήσεων από τις Καθαρές Αποδοχές, ωστόσο το πεδίο 

αυτό δεν είναι κλειδωμένο και μπορείτε να το συμπληρώσετε εσείς. 
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Στο κάτω μέρος της Οριστικής Δήλωσης  συμπληρώνετε τα στοιχεία των 

προσωρινών δηλώσεων. Σε κάθε κατηγορία υπάρχουν 12 πεδία για τις 

προσωρινές δηλώσεις των 12 μηνών. Αν ο υπόχρεος υποβάλλει διμηνιαία 

προσωρινή, τα 6 πεδία των μηνών που δεν υποβάλλει θα είναι 

κλειδωμένα. 

 

Το πρόγραμμα ελέγχει τα ποσά της οριστικής δήλωσης με τα αθροίσματα 

των ποσών των προσωρινών δηλώσεων. Μπορείτε να κάνετε έλεγχο της 

καταχώρισης πατώντας το . 

Με το εικονίδιο  θα φορτωθούν τα στοιχεία των προσωρινών στα 

αντίστοιχα στοιχεία των μηνών ή των διμήνων. 
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Το μενού εργαλείων είναι όμοιο με των υπολοίπων εντύπων. Μπορείτε να 

καταχωρίσετε τα στοιχεία που συμπληρώσατε, να τα διαγράψετε, να 

εκτυπώσετε το έντυπο της οριστικής ή τον αναλυτικό πίνακα,  να κάνετε 

εξαγωγή σε pdf του εντύπου, και τέλος να κάνετε την ηλεκτρονική 

αποστολή.  

  

Με τα βελάκια μπορείτε να επεξεργαστείτε το έντυπο για τον επόμενο ή 

προηγούμενο υπόχρεο, αν υπάρχει. 

 

 
 

 

Φόρος Απολυομένων 
 

Η καταχώριση της Οριστικής Δήλωσης γίνεται μέσα από την επιλογή 

Κύριες Εργασίες → Επεξεργασία Φόρου Απολυομένων: 

 

Από την επιλογή αυτή συμπληρώνετε και εκτυπώνετε την δήλωση 

φόρου απολυομένων. 
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Συμπληρώνετε στην δεύτερη καρτέλα Αναλυτικός Πίνακας αναλυτικά 

όλα τα πεδία ανά εργαζόμενο. Συμπληρώνετε αν είναι υπάλληλος ή 

εργάτης στο αντίστοιχο πεδίο.    

Αυτό είναι απαραίτητο για να υπολογίσει το πρόγραμμα τα αθροίσματα 

και να συμπληρώσει την πρώτη σελίδα της δήλωσης. 

 
Αν οι εγγραφές σας ξεπερνούν το σύνολο των εγγραφών της σελίδας 

μπορείτε να πάτε σε επόμενη ή προηγούμενη σελίδα χρησιμοποιώντας τα 

βελάκια . 

 

 
 

Συμπληρώνετε το ποσό της συνολικής αποζημίωσης και υπολογίζεται 

αυτόματα το απαλλασσόμενο ποσό με βάση την κλίμακα φόρου απόλυσης 

καθώς και το υπόλοιπο φορολογούμενο ποσό, η διαφορά τους. Επίσης 

υπολογίζεται αυτόματα το ποσό του φόρου που παρακρατείται. 

 

Το πρόγραμμα υπολογίζει αυτόματα τα σύνολα που προκύπτουν και 

συμπληρώνει κατάλληλα την πρώτη σελίδα του εντύπου. Επίσης αν 

υπάρχουν πρόσθετοι φόροι λόγω εκπροθέσμου, το πρόγραμμα τους 

υπολογίζει αφότου συμπληρώσετε τον εκάστοτε συντελεστή, στην σελίδα 

της Δήλωσης, στην καρτέλα Απόδοση Φόρου Απολυομένων. 
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Εφόσον δουλεύετε σε μία εταιρεία – υπόχρεο και όχι στο σύνολο των 

εταιρειών, εμφανίζεται στο μενού εργαλείων μία επιλογή από 12 

κουτάκια. 

 

 
 

Από αυτά τα κουτάκια όσα περιέχουν ήδη στοιχεία και είναι 

καταχωριμένα έχουν κλικαριστεί.  

 

Μπορείτε να κλικάρετε πάνω στον μήνα που θέλετε και να εμφανιστεί το 

έντυπο που πρέπει να υποβληθεί στο μήνα που κλικάρετε. Με αυτό τον 

τρόπο μπορείτε να εμφανίσετε στην οθόνη όλες τις Δηλώσεις Απόδοσης 

Φόρου Απολυομένων του έτους και όχι μόνο αυτή του μήνα  στον οποίο 
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είστε. Επίσης μπορείτε να περιηγηθείτε στις Δηλώσεις του έτους που έχετε 

καταχωρίσει χρησιμοποιώντας τα . 

 

Αυτή η δυνατότητα είναι διαθέσιμη όταν εργάζεστε σε μία εταιρεία τη 

δεδομένη στιγμή. Αν εργάζεστε στο σύνολο των υπόχρεων σας, τότε με τα 

βελάκια πηγαίνετε στον προηγούμενο και επόμενο υπόχρεο. 

Μπορείτε να κάνετε έλεγχο για προφανή λάθη πατώντας το . 

Το μενού εργαλείων είναι όμοιο με των υπολοίπων εντύπων. Μπορείτε να 

καταχωρίσετε τα στοιχεία που συμπληρώσατε, να τα διαγράψετε, να 

εκτυπώσετε το έντυπο της δήλωσης ή τον αναλυτικό πίνακα,  να κάνετε 

εξαγωγή σε pdf του εντύπου.   

Με τα βελάκια μπορείτε να επεξεργαστείτε το έντυπο για τον επόμενο ή 

προηγούμενο υπόχρεο, αν υπάρχει. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                      ENTYPA 

Anaconda                                                   69 

 

ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 
 

Από την επιλογή Εκτυπώσεις μπορείτε να παράγετε μαζικές εκτυπώσεις 

για όλα τα έντυπα, δηλαδή να εκτυπώσετε το επιλεγμένο έντυπο μαζικά 

για όσες εταιρείες θα επιλέξετε. 

 

 
 

Συμπληρώνετε από ποια εταιρεία έως ποια θέλετε να εκτυπώσετε, 

γράφοντας είτε τον κωδικό της εταιρείας είτε επιλέγοντας το F3 ή 

κλικάροντας το  οπότε εμφανίζεται ο πίνακας διαχείρισης που αφορά το 

εταιρείες.  Στο πεδίο Μάσκα μπορείτε να συμπληρώσετε μέρος του 

κωδικού με βάση το οποίο θα επιλεχθούν οι εταιρείες. Στο πεδίο Έτος 

συμπληρώνεται αυτόματα το τρέχων έτος και ο μήνας  ή σε περίπτωση 

που έχετε αλλάξει την ημερομηνία μέσα στο πρόγραμμα, το έτος και ο 

μήνας που έχετε δηλώσει. Τέλος επιλέγετε το έντυπο από την λίστα και 

πατάτε τον Εκτυπωτή . 
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ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 

Στο Μενού αυτό περιλαμβάνονται σειρά εργασιών χρήσιμων για την 

ολοκλήρωση και αποτελεσματική αξιοποίηση του προγράμματος. 

Οι Βοηθητικές εργασίες έχουν ομαδοποιηθεί σε 3 ομάδες. 

 

 
 

Εργασίες Αρχείων 
 

Επιλέγοντας τις Εργασίες Αρχείων εμφανίζεται ο εξής κατάλογος 

επιλογών: 

 

 
 

Αλλαγές Εκδόσεων  
 

Μέσα από την επιλογή αυτή ενημερώνεστε για τις αλλαγές  που έχουν 

γίνει σε κάθε νέα  έκδοση του  προγράμματος.  Ωστόσο η εφαρμογή σας 

ενημερώνει για τις αλλαγές της κάθε έκδοσης πριν αυτή «κατέβει». 

 

Φύλαξη- Φόρτωση Αρχείων 
 

Με τη λειτουργία αυτή έχετε τη δυνατότητα αποθήκευσης (backup) 

αντιγράφων ασφαλείας του συνόλου των εργασιών σας (δηλαδή 
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αποθηκεύεται ολόκληρη η βάση δεδομένων)  και επαναφοράς (restore) της 

βάσης δεδομένων των εργασιών σας.  

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Η εργασία αυτή δεν αφορά τον υπόχρεο στον οποίο 

εργάζεστε , αλλά  το σύνολο των υπόχρεων. 

Επιλέγοντας τη λειτουργία Φύλαξη-Φόρτωση Αρχείων εμφανίζεται το 

παρακάτω μήνυμα: 

 

 
 

Επιβεβαιώνετε τη συνέχιση της διαδικασίας κάνοντας κλικ στο πλήκτρο 

ΟΚ. 

Εμφανίζεται η οθόνη με τίτλο Φύλαξη-Φόρτωση Αρχείων. 

 

 
 

Για να κάνετε φύλαξη (backup), επιλέγετε το δίσκο στον οποίο θέλετε να  

αποθηκευτεί η βάση δεδομένων και στη συνέχεια κάνετε κλικ στο 

εικονίδιο φύλαξης . 

Επισήμανση!! Όταν το πρόγραμμα λειτουργεί με βάση δεδομένων AC-

CESS, το αρχείο φύλαξης-φόρτωσης είναι η βάση με ονομασία 

EΝΤANA.MDB. 
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Όταν το πρόγραμμα λειτουργεί με βάση δεδομένων SQL, το αρχείο 

φύλαξης-φόρτωσης  έχει την ονομασία EΝΤANA.BAK. Η διαδικασία 

φύλαξης-φόρτωσης εδώ διαφέρει στο ότι πρέπει να δηλώσετε τη διαδρομή 

αποθήκευσης μαζί με το όνομα του αρχείου, για παράδειγμα 

C:\EΝΤANA.BAK. Προτείνεται αυτόματα η διαδρομή αποθήκευσης  που 

έχει αρχικά οριστεί στις παραμέτρους σύνδεσης του SQL SERVER κατά 

τη σύνδεση του προγράμματος με μια βάση SQL (βλέπε πιο κάτω 

παράγραφο Σύνδεση RDBMS). 

 

Για να κάνετε φόρτωση (restore), επιλέγετε το δίσκο από τον οποίο θέλετε 

να γίνει η επαναφορά της βάσης δεδομένων και στη συνέχεια κλικάρετε το 

εικονίδιο φόρτωσης  . Εμφανίζεται το παρακάτω προειδοποιητικό 

μήνυμα, οπότε  επιλέγετε το ΝΑΙ για να ξεκινήσει η διαδικασία. 

 

 
 

Φύλαξη-Φόρτωση Εταιρείας  
 

Μέσα από την επιλογή αυτή κάνετε φύλαξη (backup) ή φόρτωση (restore) 

των αρχείων μιας συγκεκριμένης εταιρείας. 

Για να κάνετε φύλαξη (backup), στο πεδίο Δίσκος επιλέγετε το δίσκο στον 

οποίο θέλετε να  αποθηκευτεί το αρχείο, αναζητάτε και επιλέγετε τον 

υπόχρεο για τον οποίο πρέπει να γίνει η διαδικασία (αν εργάζεστε εκείνη 

τη χρονική στιγμή σε κάποιο υπόχρεο, προτείνεται αυτόματα αυτός ο 

υπόχρεος) και τέλος κάνετε κλικ στο εικονίδιο φύλαξης . Το αρχείο 

αποθήκευσης παράγεται σε συμπιεσμένη μορφή (zip) και έχει σαν 
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περιγραφή τον κωδικό του υπόχρεου, επομένως το αρχείο αποθήκευσης 

της εταιρείας με κωδικό 001 έχει την ονομασία 001.zip. 

Για να κάνετε φόρτωση (restore), στο πεδίο Δίσκος επιλέγετε το δίσκο 

από τον οποίο θέλετε να γίνει η επαναφορά του αρχείου, αναζητάτε και 

επιλέγετε τον υπόχρεο για τον οποίο πρέπει να γίνει η διαδικασία (αν 

εργάζεστε εκείνη τη χρονική στιγμή σε κάποιο υπόχρεο, προτείνεται 

αυτόματα αυτός  ο υπόχρεος) και τέλος κάνετε κλικ στο εικονίδιο 

φόρτωσης . 

 
 

 

Σύνδεση RDBMS 
 

Η επιλογή αυτή είναι ενεργοποιημένη μόνο όταν το πρόγραμμά σας 

λειτουργεί με βάση δεδομένων SQL. Χρησιμοποιείτε αυτή την επιλογή 

όταν θέλετε να μεταβάλλετε τα αρχικά στοιχεία σύνδεσης. Εδώ ορίζετε το 

όνομα του υπολογιστή (ή την διεύθυνση IP) με τον οποίο θέλετε να 

συνδεθείτε, username και password της βάσης SQL, καθώς  και τη 

διαδρομή αποθήκευσης του backup. 
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Άνοιγμα Χρήσης  
 

Προσοχή!! Αυτή η εργασία πρέπει να γίνεται για την εταιρεία σας στην 

αρχή της νέας χρήσης έτσι ώστε να μεταφερθούν τα απαραίτητα στοιχεία 

από το προηγούμενο έτος.  

 

 

Για να εκτελεστεί η λειτουργία επιλέγετε το εικονίδιο   ή δίνετε 

F10. Εμφανίζεται το παρακάτω προειδοποιητικό μήνυμα και επιλέγετε το 

πλήκτρο ΝΑΙ  για την έναρξη της διαδικασίας. Όπως αναφέρει και το 

προειδοποιητικό μήνυμα, κατά τη διαδικασία ανοίγματος χρήσης 

μεταφέρονται οι εγγραφές Ε1, Ε2 και Ε9 του προηγούμενου έτους καθώς 

και οι παράμετροι των υπόχρεων για το έτος που έχετε επιλέξει. Στην 

καρτέλα των υπόχρεων στο Tab Υποβαλλόμενα Έντυπα κλικάρονται 

αυτόματα τα έντυπα του υπόχρεου. Επομένως μετά το Άνοιγμα Χρήσης 

μπορείτε να επεξεργαστείτε και να καταχωρίσετε στοιχεία για το επόμενο 

έτος. 
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Εγχειρίδιο Χρήσης  
 

Το αναλυτικό εγχειρίδιο χρήσης του προγράμματος. Παίρνετε το παρόν 

εγχειρίδιο σε ηλεκτρονική μορφή. Δίπλα εμφανίζονται τα περιεχόμενά 

του. Κάνοντας κλικ σε αυτά σας οδηγεί στην αντίστοιχη σελίδα.  
 

 

Γενικές Εργασίες 
 

Στην επιλογή Γενικές Εργασίες υπάρχει το παρακάτω μενού λειτουργιών: 

 

 
  

 

Αλλαγή Ημερομηνίας  
 

Χρησιμοποιείτε αυτή τη λειτουργία όταν είναι απαραίτητο να αλλάξετε 

την ημερομηνία του προγράμματος. Στο πεδίο Ημερομηνία προτείνεται η 

ημερομηνία του συστήματος. Δηλώνετε την επιθυμητή ημερομηνία ή την 

επιλέγετε από το ημερολόγιο (το οποίο ενεργοποιείται με το εικονίδιο 

) και επιλέγετε το πλήκτρο Αποδοχή ή ENTER (ή F10). 
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Κωδικοί Ασφαλείας  
 

Με τη λειτουργία αυτή σας δίνεται η δυνατότητα ορισμού κωδικών 

πρόσβασης στο πρόγραμμα για θέματα ασφαλείας, ώστε να μην είναι 

δυνατή η πρόσβαση από μη εγκεκριμένα άτομα.  

 

Στην οθόνη καταχώρισης των Κωδικών Ασφαλείας στο πεδίο Κύριος 

Κωδικός καταχωρείται ο κωδικός ασφαλείας για τον διαχειριστή του 

προγράμματος.  

 

 
 
 

 
Αλλαγή Χρωμάτων 

 

Από την επιλογή αυτή έχετε τη δυνατότητα προσαρμογής των χρωμάτων  

του περιβάλλοντος εργασίας του προγράμματος.  
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Για παράδειγμα, για να αλλάξετε  το φόντο της οθόνης επιλέγετε με το 

ποντίκι το αντίστοιχο πεδίο, οπότε σας εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη 

διαχείρισης χρωμάτων, μέσα στην οποία κάνετε τις επιθυμητές αλλαγές. 

 

 
 

 

Live Support ή F11 
 

Αυτή η λειτουργία παρέχει τη δυνατότητα της εξ' αποστάσεως τεχνικής 

υποστήριξης. Ενεργοποιείται και με το εικονίδιο με τα ακουστικά στην 

βασική μπάρα εργασιών.  

 

 Τη λειτουργία αυτή την εκτελείτε πάντα σε συνεννόηση με το τμήμα 

Τεχνικής Υποστήριξης της εταιρείας μας. Εκτελώντας τη λειτουργία αυτή 

εμφανίζεται ένας μοναδικός κωδικός (ID) τον οποίο γνωστοποιείτε στον 

τεχνικό που το ζήτησε. Κατά τον τρόπο αυτό παραχωρείτε πρόσβαση στο 

δικό σας περιβάλλον εργασίας για αμεσότερη επίλυση τεχνικών θεμάτων 

αλλά και για μεταφορά απαραίτητων αρχείων.   

Προσοχή!! Για λόγους ασφαλείας, για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία  

Live Support δεν αρκεί η γνωστοποίηση του κωδικού πρόσβασης, αλλά  

είναι απαραίτητη και  η παράλληλη  εκτέλεση της λειτουργίας. 
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Live update ή F12 

 

 Από εδώ κατεβάζετε τις νέες εκδόσεις όταν σας εμφανιστεί μήνυμα ότι 

υπάρχει νεότερη έκδοση (το μήνυμα αυτό σας δίνει την επιλογή Να 

γίνει η ενημέρωση Ναι – Όχι, οπότε κατεβάζετε και από εκεί αμέσως 

την έκδοση). Επίσης και με το εικονίδιο με τις οθόνες:  
 

Υπολογιστής ή F9 
 

Ανοίγει το κομπιουτεράκι. 
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Εκτύπωση Κενών Εντύπων 
 

Αυτή η επιλογή σας παρέχει τη δυνατότητα να εκτυπώσετε όποιο από τα 

έντυπα επιλέξετε. Το έντυπο θα είναι κενό, δεν θα είναι συμπληρωμένο. 

Επιλέγετε το έντυπο και το έτος και κλικάρετε το εικονίδιο με τον 

εκτυπωτή . 
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Μεταφορές Δεδομένων 
 

Στην επιλογή Μεταφορές Δεδομένων υπάρχει το παρακάτω μενού 

λειτουργιών: 

 

 
 

Ξεκινήστε από την επιλογή Παράμετροι Σύνδεσης προτού ξεκινήσετε 

την μεταφορά δεδομένων. 
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Παράμετροι Σύνδεσης 
 

Από αυτή την επιλογή δηλώνετε σε ποιο δίσκο και σε ποια θέση στο δίσκο 

είναι εγκατεστημένα τα προγράμματα της Μισθοδοσίας και των Εσόδων 

Εξόδων για να μπορεί να γίνει από αυτά μεταφορά δεδομένων και 

εταιρειών όταν το επιλέξετε εσείς. Πατώντας στα κυάλια  βρίσκετε τον 

φάκελο του προγράμματος και επιλέγετε το Appl.bt. 
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Εταιρείες Εσόδων Εξόδων 
  

Με αυτή την επιλογή, και εφόσον έχετε το πρόγραμμα Εσόδων Εξόδων, 

μπορείτε να μεταφέρετε τα στοιχεία όλων των εταιρειών που έχετε 

καταχωρίσει στα Έσοδα Έξοδα στο πρόγραμμα των Εντύπων. Το 

πρόγραμμα θα μεταφέρει μόνο όσες εταιρείες είναι ενεργές και έχουν 

κινήσεις μέσα στο προηγούμενο έτος . Οι εταιρείες αυτές στο πρόγραμμα 

των εντύπων θα έχουν κωδικό που ξεκινά με τα γράμματα EΣ και 

ακολουθεί ο κωδικός που έχει δηλωθεί στα Έσοδα Έξοδα. Τυχόν εταιρείες 

με το ίδιο ΑΦΜ θα εμφανίζονται στο πρόγραμμα των Εντύπων σε μία 

εγγραφή.  

 

 
 

Επίσης από το πρόγραμμα των Εσόδων Εξόδων θα μεταφερθεί το σύνολο 

των μετόχων. Μεταφέρονται όλοι οι μέτοχοι, ανεξάρτητα αν είναι μέτοχοι 

σε ενεργή εταιρεία ή όχι. Καταχωρούνται με κωδικό που ξεκινάει με τα 

γράμματα ME. 
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Στην καρτέλα των Υποβαλλόμενων Εντύπων από την Διαχείριση των 

Υπόχρεων μπορείτε να δείτε την αντίστοιχη εταιρεία από το πρόγραμμα 

Εσόδων Εξόδων στην οποία είναι μέτοχος ο υπόχρεος. 

 

Εταιρείες Μισθοδοσίας 
  

Με αυτή την επιλογή, και εφόσον έχετε το πρόγραμμα της Μισθοδοσίας, 

μπορείτε να μεταφέρετε τα στοιχεία όλων των εταιρειών που έχετε 

καταχωρίσει στη Μισθοδοσία στο πρόγραμμα των Εντύπων. Το 

πρόγραμμα θα μεταφέρει μόνο όσες εταιρείες είναι ενεργές και έχουν 

κινήσεις μέσα στο προηγούμενο έτος. Οι εταιρείες αυτές στο πρόγραμμα 

των εντύπων θα έχουν κωδικό που ξεκινά με τα γράμματα MI και 

ακολουθεί ο κωδικός καταχώρισης από το πρόγραμμα της Μισθοδοσίας. 

Επίσης από την καρτέλα των Υποβαλλόμενων Εντύπων από την 

Διαχείριση των Υπόχρεων μπορείτε να δείτε τη σύνδεση με την  

αντίστοιχη εταιρεία. 

 

 
 

Κατά την μεταφορά των εταιρειών της Μισθοδοσίας δεν ενημερώνεται το 

πεδίο της ΔΟΥ. Θα πρέπει να το συμπληρώσετε οι ίδιοι μέσα από την 

καρτέλα Διαχείρισης των Υπόχρεων αμέσως μετά την ολοκλήρωση της 

μεταφοράς των δεδομένων και πριν την μεταφορά των κινήσεων 

μισθοδοσίας. 
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Προσοχή: Αν μετά την μεταφορά των εταιρειών για το προηγούμενο έτος, 

για παράδειγμα 2012, δοκιμάσετε να ανοίξετε την καρτέλα των υπόχρεων 

ενώ είστε στο έτος 2013 το πρόγραμμα θα σας βγάλει μήνυμα ότι δεν 

έχουν οριστεί τα έντυπα του έτους (2013).  

 

 
 

Η μεταφορά εταιρειών αφορά το προηγούμενο έτος. Επομένως θα πρέπει 

να κάνετε άνοιγμα χρήσης για το τρέχον έτος από το προηγούμενο 

(Βοηθητικές → Εργασίες Αρχείων → Άνοιγμα Χρήσης) 
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Εναλλακτικά για να δείτε τις εταιρείες που μεταφέρθηκαν μπορείτε να 

αλλάξετε την ημερομηνία από την γραμμή εργαλείων βάζοντας το έτος για 

το οποίο έγινε η μεταφορά, για παράδειγμα 2012. Τότε η καρτέλα 

διαχείρισης υπόχρεων θα έχει το σύνολο των εταιρειών που 

μεταφέρθηκαν. 

 

 

Ενημέρωση Εντύπων Εσόδων Εξόδων 
 

Με αυτή την επιλογή, και εφόσον έχετε το πρόγραμμα Εσόδων Εξόδων, 

μπορείτε να μεταφέρετε τις κινήσεις όλων των εταιρειών που έχετε 

καταχωρίσει στα Έσοδα Έξοδα και έχετε ήδη μεταφέρει στο πρόγραμμα 

των Εντύπων. Δηλώνετε από ποια έως ποια εταιρεία θέλετε να 

μεταφέρετε. 

 

 
 

Όπως σας ενημερώνει το προειδοποιητικό μήνυμα, θα ενημερωθούν όλα 

τα έντυπα της χρήσης που έκλεισε. 
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Με την ολοκλήρωση της μεταφοράς των δεδομένων, το πρόγραμμα σας 

ενημερώνει σε περίπτωση που υπήρξε κάποιο σφάλμα και δεν 

μεταφέρθηκε σωστά κάποιο έντυπο. 

 

Συγκεκριμένα σε περίπτωση που τα στοιχεία του Ε3 ή του Ε5 της 

εταιρείας δεν έχουν καταχωρηθεί στην Διαχείριση των Εταιρειών στο 

πρόγραμμα των Εσόδων Εξόδων, τότε τα έντυπα αυτά δεν θα 

μεταφερθούν και το πρόγραμμα θα σας εμφανίσει ενημερωτικό μήνυμα. 

Αντίστοιχα σε περίπτωση που δεν έχουν καταχωρηθεί οι μέτοχοι τους 

οποίους αφορά το Ε5 της εταιρείας. 

 

Ενημέρωση Εντύπων Μισθοδοσίας 
 

Με αυτή την επιλογή, και εφόσον έχετε το πρόγραμμα της Μισθοδοσίας, 

μπορείτε να μεταφέρετε τις κινήσεις όλων των εταιρειών που έχετε 

καταχωρίσει στη Μισθοδοσία και έχετε μεταφέρει στο πρόγραμμα των 

Εντύπων. Δηλώνετε από ποια έως ποια εταιρεία θέλετε να μεταφέρετε. 

 

 
  

Όπως σας ενημερώνει το προειδοποιητικό μήνυμα, θα ενημερωθούν όλα 

τα έντυπα της χρήσης που έκλεισε. 
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Επίλογος 
 

Το παρόν εγχειρίδιο χρειάζεται προσεκτική μελέτη σε πρώτο επίπεδο. 

 

Σε δεύτερο επίπεδο μπορείτε να δείτε το help, το F1 σε κάθε παράθυρο 

του προγράμματος.  

 

Το τμήμα τεχνικής υποστήριξης θα είναι πάντα στη διάθεσή σας, 

Δευτέρα έως Παρασκευή 9-5.  

 

Επίσης να υπενθυμίσουμε η εταιρεία διοργανώνει δωρεάν εκπαιδευτικά 

σεμινάρια στην έδρα της. Για τους πελάτες εκτός Αθηνών υπάρχει η 

δυνατότητα εκπαίδευσης εξ’ αποστάσεως με το Teamviewer, την 

απομακρυσμένη βοήθεια.  

 

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιείτε τα προϊόντα μας και ελπίζουμε 

να καλύπτουμε αποτελεσματικά τις ανάγκες σας.  

 

 

 

 

 

***  ΤΕΛΟΣ *** 

 

 

 


