
Αποστολή  εγγραφώ ν myDATA στήν ΑΑΔΕ 

Παραμετροποίηση 
 
Στις Γενικές παραμέτρους θα πρέπει να είναι ενεργοποιημένη η παράμετρος «Ενεργά myDATA» και 
συμπληρωμένα τα κλειδιά που θα χρησιμοποιούνται από τις εργασίες για την ανταλλαγή των δεδομένων 
με την ΑΑΔΕ. 
 

 
 

Εγγραφές myDATA 
 
Στοιχεία εγγραφών myDATA 
Προβάλλονται οι συνόψεις με χαρακτηρισμό που έχουν δημιουργηθεί κατά την καταχώρηση παραστατικών 
πωλήσεων/αγορών, βάση του κωδικού myDATA που υπάρχει στον σχεδιασμό των παραστατικών (myDATA 
> Εγγραφές > Στοιχεία εγγραφών). 
 
Ενημέρωση συνόψεων και χαρακτηρισμών 
Η εργασία ασχολείται με παραστατικά πωλήσεων/αγορών που με βάση την παραμετροποίηση τους θα 
έπρεπε να ενημερώσουν τα myDATA (myDATA > Εργασίες > Ενημέρωση συνόψεων και χαρακτηρισμών). 
 
Αν δεν υπάρχει εγγραφή myDATA η εργασία την δημιουργεί μαζί με την χαρακτηρισμό της. Αν υπάρχει 
εγγραφή myDATA επανενημερώνει την σύνοψη και τον χαρακτηρισμό της. Καθορίζουμε το χρονικό 
διάστημα και τον τύπο των παραστατικών.  
 

 
 
Αποστολή συνόψεων και ακυρώσεων 
Η εργασία αποστέλλει τις συνόψεις που δημιουργήθηκαν από παραστατικά πωλήσεων/αγορών για το 
καθορισμένο διάστημα με «Κατάσταση εγγραφής» = «Εκκρεμές» ή «Ακυρωμένο (προς αποστολή)» 
(MyDATA > Εγγραφές > Αποστολή συνόψεων). 
 

 



 
Μετά τον ολοκλήρωση της εργασίας, αν υπάρχουν εγγραφές που δεν έχουν αποσταλεί εμφανίζεται σχετικό 
μήνυμα. Σ’ αυτή την περίπτωση θα πρέπει να ελεγχθεί η συμπλήρωση των απαραίτητων πεδίων που 
αφορούν τα myDATA π.χ. η λογιστική κατηγορία ειδών/υπηρεσιών.  
 

 
 
Λήψη συνόψεων 
Η εργασία μετά από επικοινωνία με την ΑΑΔΕ, δημιουργεί εγγραφές myDATA στις οποίες αναφερόμαστε 
ως λήπτης (myDATA > Εγγραφές > Λήψη συνόψεων). 
 

 
 
Μετά την ολοκλήρωση της εργασίας εμφανίζεται μήνυμα με το πλήθος των εγγραφών που λήφθηκαν.  
 

 
 
Αντιστοίχιση συνόψεων 
Η εργασία αφορά τις εγγραφές myDATA που δημιουργήθηκαν από την εργασία «Λήψη συνόψεων». Οι 
εγγραφές αυτές έχουν Κατάσταση χαρ/σμού = Χωρίς χαρακτηρισμό.  
 

 



Για να δοθεί χαρακτηρισμός σ’ αυτές τις εγγραφές θα πρέπει να αντιστοιχιστούν με παραστατικά. 
 
Η εργασία λαμβάνοντας υπόψη την ημερομηνία, την αξία και το ΑΦΜ του συναλλασσόμενου του 
παραστατικού προτείνει αντιστοιχίσεις. Αν θέλουμε να επιλέξουμε κάποιο άλλο παραστατικό αγοράς 
χρησιμοποιούμε το εικονίδιο αναζήτησης που υπάρχει στο πεδίο «Αντιστοίχιση».  
 

 
 
Μετά την ολοκλήρωση των αντιστοιχίσεων οι εγγραφές myDATA αποκτούν Κατάσταση χαρ/σμού = 
Εκκρεμές προς αποστολή.  
 

 
 
Αποστολή χαρακτηρισμών 
Χρησιμοποιούμε την εργασία για να αποσταλεί στην ΑΑΔΕ ο χαρακτηρισμός των συνόψεων με Κατάσταση 
χαρ/σμού = Εκκρεμές (προς αποστολή), καθορίζοντας το χρονικό διάστημα και τον τύπο των παραστατικών 
(myDATA > Εγγραφές > Αποστολή χαρακτηρισμών).  
 

 
 

Εκτυπώσεις 
Οι εκτυπώσεις myDATA μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο των σχετικών εγγραφών.  
 
Κατάσταση ελέγχου 
Εκτύπωση των συνόψεων και των χαρακτηρισμών τους.  
 
Συνόψεις χωρίς αντιστοίχιση 
Εκτύπωση των εγγραφών myDATA που δεν έχουν σύνδεση με κάποιο παραστατικό πώλησης/αγοράς.  



 
Συνόψεις χωρίς χαρακτηρισμό 
Εκτύπωση των εγγραφών myDATA που δεν έχουν χαρακτηρισμό.  
 
Εγγραφές που δεν έχουν αποσταλεί  
Εκτύπωση των εγγραφών myDATA που δεν έχουν αποσταλεί στην ΑΑΔΕ.  
 
 


