
 

 

 
 

Υπολογισμός Μισθοδοσιών κατά την Αποχώρηση 

 

Πριν την είσοδό σας στην εφαρμογή πατήστε το πλήκτρο «Live Update» ώστε να ενημερώσετε την 

εφαρμογή με το τελευταίο update 2.50.91 και στη συνέχεια διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες. 

 

Κατά την αποχώρηση ενός εργαζόμενου θα πρέπει να γίνουν οι εξής ενέργειες: 

1. Για κάθε εργαζόμενο που αποχωρεί, συμπληρώνετε την «Hμερομηνία Aποχώρησης» και την 

«Aιτιολογία αποχώρησης» από την επιλογή «Εργαζόμενοι/ Κύριες Εργασίες/ Διαχείριση 

Εργαζομένων».  

Διαθέσιμες τιμές για το πεδίο «Aιτιολογία αποχώρησης» είναι οι: 

o Οικειοθελής παραίτηση 

o Απόλυση με προειδοποίηση 

o Απόλυση χωρίς προειδοποίηση 

o Λόγω συνταξιοδότησης 40% 

o Λόγω συνταξιοδότησης 50% 

o Λήξη ορισμένου χρόνου ή λήξη έργου 

 

 

 



 

 

2. Στο μενού «Μισθοδοσία/ Κύριες Εργασίες/ Στοιχεία Μισθοδοτικής Περιόδου», κάνετε κλικ 

επάνω δεξιά στη νέα ένδειξη «Αποχωρήσεις». 

 

 

3. Ανοίγει πινακάκι «Μαζικός υπολογισμός μισθοδοσιών αποχωρησάντων», όπου 

συμπληρώνετε το μήνα και το έτος αποχώρησης. Με την επιλογή του μήνα αποχώρησης, 

εμφανίζονται τα τέσσερα είδη αποδοχών που μπορούν να υπολογισθούν με την αποχώρηση. Ο 

χρήστης μπορεί να επιλέξει αν θα πραγματοποιηθεί ένας υπολογισμός ή όχι, αλλάζοντας την τιμή 

της στήλης «Υπολογισμός», από «ΝΑΙ» σε «ΟΧΙ». 

 

Αν δεν χρησιμοποιήσετε την επιλογή «Κριτήρια Εργαζομένων», για να επιλέξετε 

συγκεκριμένους εργαζόμενους περιορίζοντας τον αριθμό αυτών κάνοντας χρήση κάποιου 

κριτηρίου, θα εμφανίσει τους εργαζόμενους που αποχωρούν στον συγκεκριμένο μήνα και έτος. 



 

 

 

Πατώντας «Υπολογισμός» γίνονται τα εξής: 

 

3.1 Σε περίπτωση που έχετε υπολογίσει μόνο Τακτικές Αποδοχές και έχετε συμπληρώσει την 

«Αιτιολογία Αποχώρησης», πατώντας «Υπολογισμός», θα εμφανίσει και θα υπολογίσει 

διαδοχικά και αυτόματα τα τέσσερα είδη αποδοχών. Στο τέλος της διαδικασίας θα βγάλει μήνυμα 

ότι η διαδικασία ολοκληρώθηκε. 

 



 

 

 

 

Σημείωση: Σε περίπτωση που, στη στήλη «Αιτιολογία Αποχώρησης» επιλέξετε οικειοθελής 

παραίτηση ή λήξη ορισμένου χρόνου ή λήξη έργου, τότε δεν γίνεται υπολογισμός αποζημίωσης 

απόλυσης. 

 

3.2 Σε περίπτωση που έχετε υπολογίσει μόνο Τακτικές Αποδοχές και δεν έχετε συμπληρώσει την 

«Αιτιολογία Αποχώρησης», πατώντας «Υπολογισμός», θα εμφανίσει την παρακάτω 

προειδοποίηση. Ο χρήστης θα πρέπει να πατήσει «Έξοδος» και να συμπληρώσει στην υπο-οθόνη 

«Προσωπικά» (Εργαζόμενοι/ Κύριες Εργασίες/ Διαχείριση Εργαζομένων) τη στήλη 

«Αιτιολογία Αποχώρησης». 

 

Σημείωση: Σε περίπτωση που υπάρχουν παραπάνω από ένας εργαζόμενοι για τους οποίους πρέπει 

να κάνετε ενημέρωση του πεδίου «Αιτιολογία Αποχώρησης», αυτό μπορεί να γίνει μαζικά από 

το μενού «Εργαζόμενοι/ Βοηθητικές Εργασίες/ Μαζική Αλλαγή Στοιχείων 

Εργαζομένων». 



 

 

 

 Επιστρέφοντας στα «Στοιχεία Μισθοδοτικής Περιόδου» και στην επιλογή «Αποχωρήσεις» 

υπολογίζετε διαδοχικά και τα τέσσερα είδη αποδοχών. Στο τέλος της διαδικασίας θα βγάλει μήνυμα 

ότι η διαδικασία ολοκληρώθηκε. 

 

3.3 Σε περίπτωση που έχετε ήδη υπολογίσει μια μισθοδοσία από τα τέσσερα προτεινόμενα είδη 

αποδοχών, όπως για παράδειγμα το Δώρο Χριστουγέννων, τότε πατώντας «Υπολογισμός» θα 

βγάλει την παρακάτω προειδοποίηση 

 



 

 

 

Έχετε τη δυνατότητα είτε να πατήσετε «Έξοδος» είτε να συνεχίσετε την αυτόματη διαδικασία. 

Οι επιλογές που σας δίνονται για συνέχεια είναι ή «Χωρίς Επαναϋπολογισμό» της κίνησης που 

έχετε ήδη καταχωρήσει ή «Με επαναϋπολογισμό» αυτής. 

 

Σημείωση: Μετά τον αυτόματο υπολογισμό των ειδών αποδοχών, οι μισθοδοσίες έχουν αποθηκευτεί 

κανονικά σαν να είχαν γίνει με τον χειροκίνητο τρόπο. Μπορείτε να τις τροποποιήσετε, να τις 

επαναϋπολογίσετε ή ακόμη και να τις διαγράψετε. 

   

 

 

 

 

 

 

    


