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1.Γενικές παρατηρήσεις 
 

Στην εφαρμογή χρησιμοποιούνται οι παρακάτω εικόνες: 

 Επεξεργασία εγγραφής 

 Διαγραφή εγγραφής 

 Να γίνει αποστολή την αναφοράς/ Εντολή εκχώρησης εγγραφής /Επιβεβαίωση 

αλλαγών 

 Εκτύπωση αναφοράς 

 Εκτύπωση πίνακα περιεχόμενων 

 Εκτύπωση απόδειξης 

 Επαναφορά αναφοράς 

  Αφαίρεση φίλτρων 
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1.2 Είσοδος στην εφαρμογή 
 

Η είσοδος στην εφαρμογή πραγματοποιείται από την παρακάτω φόρμα. 

                                

 

   Εικόνα 1 

Μετά την σωστή συμπλήρωση των παραπάνω πεδίων οδηγούμαστε στην οθόνη Πίνακας 

Αναφορών. 

2. Πίνακας αναφορών 

 

Εικόνα 2 

Όπως φαίνεται και στην εικόνα 2, στον πίνακα αναφορών υπάρχουν 2 κουμπιά και ο 

πίνακας  με τις αναφορές. Οι λειτουργίες των κουμπιών είναι: 

1. Προσθήκη Νέας Αναφοράς 

2. Εκτύπωση Πίνακα Αναφορών 
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Οι ενέργειες που είναι δυνατές σε κάθε στάδιο της αναφοράς είναι: 

 

Προσωρινή αποθήκευση 

Όπως φαίνεται στον στήλη επεξεργασία, αυτές είναι, επεξεργασία-διαγραφή-εκτύπωση 

αναφοράς-εκτύπωση πίνακα περιεχομένων. 

 

Προς Αποστολή 

Προστέθηκε το κουμπί αποστολή αναφοράς 

 

Απεστάλη 

Πλέον μπορούν να προβληθούν μόνο τα στοιχειά που έχουν συμπληρωθεί και να 

εκτυπωθεί ο πίνακας περιεχομένων. Η αναφορά βρίσκεται σε στάδιο αναμονής 

πρωτοκόλλου από την FIU. 

 

Απεστάλη- Έγινε αίτημα 

Αφού η αναφορά πρωτοκολληθεί και από την FIU οι ενέργειες είναι: επεξεργασία 

αναφοράς, αλλά πλέον δεν υπάρχουν δεδομένα, προβάλλονται μόνο τα βασικά - Εκτύπωση 

πίνακα περιεχόμενων – εκτύπωση απόδειξης από την FIU – αίτηση για επαναφορά 

αναφοράς 

 

Απεστάλη- Ολοκληρώθηκε αίτημα 

Αφού γίνει ανάκτηση της αναφοράς, πατώντας στην επεξεργασία, πλέον βλέπουμε όλα τα 

στοιχειά της, χωρίς να έχουμε την δυνατότητα επεξεργασίας και κάτω από το κουμπί 

αποθήκευση υπάρχει ένα νέο. Δημιουργία αντιγράφου αναφοράς, όπου δημιουργεί μια 

νέα, σε στάδιο προσωρινής αποθήκευση και στοιχεία, ίδια με της αναφοράς αυτής. 

 

2.1 Περιγραφή του πίνακα αναφορών 

Πατώντας στο  ανοίγει ένα πλαίσιο με τα διαθέσιμα φίλτρα για τον πίνακα. 

Αφού επιλέξουμε  τα κριτήρια που επιθυμούμε , πατάμε στο κουμπί αναζήτηση 

 για να ενεργοποιηθούν. Πατώντας στο κουμπί καθαρισμός φίλτρων 

, ο πίνακας επανέρχεται στην αρχική του μορφή.  

Κάθε γραμμή του πίνακα έχει ένα χρώμα, που αντιπροσωπεύει την κατάσταση της, η 

περιγραφή της οποίας γίνεται από τα αντίστοιχα χρώματα που βρίσκονται στην πάνω δεξιά 

μεριά του πίνακα. 

Προσωρινή Αποθήκευση  

Προς αποστολή  

Αποτυχία Συστήματος  

Εκκρεμεί η παραλαβή από το F.I.U.  

Παραλήφθηκαν από το F.I.U.  

Έγινε Αίτημα  

Ολοκληρώθηκε Αίτημα 
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2.2 Ταξινόμηση 
Υπάρχει δυνατότητα ταξινόμησης , αύξουσας και φθίνουσας πατώντας πάνω στο τίτλο της 

κολόνας που επιθυμούμε να ταξινομήσουμε. Πατώντας δεύτερη φορά πάνω στο λεκτικό 

αλλάζει η σειρά ταξινόμησης. 

3. Προσθήκη/επεξεργασία νέας αναφοράς 
Πατώντας το κουμπί προσθήκη νέας αναφοράς όπου βρίσκεται στο πίνακα αναφοράς ( 

εικόνα 2) οδηγούμαστε στην παρακάτω οθόνη 

 

     Εικόνα 3 

3.1 Γενικά 
Στην καρτέλα Γενικά επεξεργαζόμαστε: 

Τον αριθμό πρωτοκόλλου , την κατάσταση αναφοράς, τον τύπο της και της σχετιζόμενες με 

αυτήν αναφορές. Η αποθήκευση των αλλαγών σε αυτά τα πεδία γίνεται με το πάτημα του 

κουμπιού αποθήκευση. Αν επιλεγεί η κατάσταση προς αποστολή, το πεδίο αριθμός 

πρωτοκόλλου είναι υποχρεωτικό. 

3.2 Ύποπτοι 

 

     Εικόνα 4 

Πατώντας το κουμπί προσθήκη εμφανίζεται η ακόλουθη φόρμα 
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    Εικόνα 5 

 

Συμπληρώνοντας τα πεδία που είναι υποχρεωτικά και εμφανίζονται με κόκκινο αστεράκι 

πατάμε το κουμπί αποθήκευση και έχουμε πλέον στον πίνακα τον ύποπτο. Επιλέγοντας τον 

στον πίνακα εμφανίζεται ο πίνακας με τα εμβάσματα όπως στην εικόνα παρακάτω 

 

     Εικόνα 6 
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Πατώντας στο κουμπί προσθήκη συναλλαγής μια εγγραφή χωρίς συμπληρωμένα τα 

στοιχειά προστίθεται στον πίνακα. Αφού τα συμπληρώσουμε εμείς, επιλέγουμε το πράσινο 

tick για την αποθήκευση( Εικόνα Γ). 

 

3.3 Εισαγωγή αρχείου xml 
 

Ο χρήστης έχει την δυνατότητα να προσθέσει ένα αρχείο .xml όπου περιλαμβάνει όλα τα 

στοιχεία της αναφοράς, σε όλες τις καρτέλες, όπου συμπληρώνονται όλα τα πεδία μετά την 

ορθή προσθήκη του xml. Το αρχείο xml πρέπει να ακολουθεί την δομή του αρχείου xsd 

όπως αυτό παρατίθεται στο Παράρτημα.   

 

3.4 Συνημμένα 
Στην καρτέλα συνημμένα έχουμε την δυνατότητα να επισυνάψουμε έγγραφα. Στην 

περιγραφή αρχείο, ορίζουμε ένα όνομα-περιγραφή για το αρχείο και ύστερα με το κουμπί  

Ανέβασμα αρχείου γίνεται η επιλογή αυτού. 

3.5 Περιεχόμενα αναφοράς 
Στην καρτέλα περιεχόμενα αναφοράς βλέπουμε την αναφορά σε τίτλους και ποια στοιχειά 

από αυτά έχουν συμπληρωθεί. Η μόνη δυνατότητα που υπάρχει είναι το κατέβασμα αυτής 

της κατάστασης σε μορφή pdf πατώντας το κουμπί εκτύπωση πίνακα.  

 

4. Γενική επικοινωνία 

 

Εικόνα 37 
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Την καρτέλα γενική επικοινωνία ο κάθε χρήστης έχει την δυνατότητα να κάνει λήψη των 

αρχείων που έχει αποστείλει η αρχή προς τον οργανισμό, να αναζητήσει αυτά με την χρήση 

των φίλτρων καθώς και να τα ταξινομήσει με οποιοδήποτε κριτήριο. 

 

5.Πίνακας χρηστών 

 

Ο πινάκας χρηστών περιλαμβάνει φίλτρα και ταξινόμηση (2.2 και 2.3 ). Η Προσθήκη ενός 

νέου χρήστη γίνεται με το κουμπί «Προσθήκη χρήστη» πάνω δεξιά  και εμφανίζεται ο 

πίνακας  

 

     Εικόνα 38     
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Το Username και mail είναι μοναδικά και δεν γίνεται να υπάρξουν δυο χρήστες με ίδιο 

κάποιο από αυτά. Μόλις συμπληρωθούν τα στοιχεία ορθά, και γίνει αποθήκευση, γίνεται 

αυτόματα η λήψη pdf αρχείου όπου παραδίδεται στον νέο χρήστη για να μπορέσει να κάνει 

log in την πρώτη φορά που θα συνδεθεί με την χρήση του προσωρινού κωδικού. 

 

Μετά την προσθήκη του χρήστη, υπάρχουν οι δυνατότητες επεξεργασίας των πληροφοριών 

του, διαγραφή του, και έκδοση νέου pdf με καινούριο προσωρινό κωδικό σε περίπτωση 

που έχει απωλέσει τον κωδικό του ο χρήστης μέσω του πίνακα διαχείρισης χρηστών. 

 

Ο  Προιστάμενος της μονάδας Α , δημιουργεί χρήστες  Υπεύθυνος Αναφορών  όπου 

βλέπουν μόνο αναφορές,  μπορούν να δημιουργήσουν και επεξεργαστούν αναφορές αλλά 

δεν μπορούν να τα στείλουν στην FIU. Αυτήν την δυνατότητα την έχει ο Προιστάμενος 

χρήστης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

∆οµή αρχείου xsd 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 

<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

            elementFormDefault="qualified" 

            xmlns="ef:fiu" 

            targetNamespace="ef:fiu"> 

    <xsd:element name="report" type="report-type"> 

    </xsd:element> 

    <xsd:complexType name="report-type"> 

        <xsd:sequence> 

            <xsd:element name="suspects" maxOccurs="unbounded"> 

                <xsd:complexType> 

                    <xsd:sequence> 

                        <xsd:element name="surnameAppelation"> 

                            <xsd:simpleType> 

                                <xsd:restriction base="xsd:string"> 

                                    <xsd:maxLength value="30"/> 

                                    <xsd:minLength value="1"/> 

                                </xsd:restriction> 

                            </xsd:simpleType> 

                        </xsd:element> 

                        <xsd:element name="nameTitle"> 

                            <xsd:simpleType> 

                                <xsd:restriction base="xsd:string"> 

                                    <xsd:minLength value="1"/> 

                                    <xsd:maxLength value="30"/> 

                                </xsd:restriction> 

                            </xsd:simpleType> 

                        </xsd:element> 

                        <xsd:element name="father" nillable="false" maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

                            <xsd:simpleType> 

                                <xsd:restriction base="xsd:string"> 

                                    <xsd:minLength value="1"/> 

                                    <xsd:maxLength value="30"/> 

                                </xsd:restriction> 

                            </xsd:simpleType> 

                        </xsd:element> 

                        <xsd:element name="mother" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

                            <xsd:simpleType> 

                                <xsd:restriction base="xsd:string"> 

                                    <xsd:minLength value="1"/> 

                                    <xsd:maxLength value="30"/> 

                                </xsd:restriction> 

                            </xsd:simpleType> 

                        </xsd:element> 

                        <xsd:element name="dateOfBirth" type="xsd:date"> 

                        </xsd:element> 

                        <xsd:element name="citizenship" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

                            <xsd:simpleType> 

                                <xsd:restriction base="xsd:string"> 

                                    <xsd:minLength value="1"/> 

                                    <xsd:maxLength value="30"/> 

                                </xsd:restriction> 

                            </xsd:simpleType> 

                        </xsd:element> 

                        <xsd:element name="idDocNumber"> 

                            <xsd:simpleType> 

                                <xsd:restriction base="xsd:string"> 
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                                    <xsd:minLength value="1"/> 

                                    <xsd:maxLength value="20"/> 

                                </xsd:restriction> 

                            </xsd:simpleType> 

                        </xsd:element> 

                        <xsd:element name="idDocType"> 

                            <xsd:simpleType> 

                                <xsd:restriction base="xsd:string"> 

                                    <xsd:enumeration value="ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ"/> 

                                    <xsd:enumeration value="ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ"/> 

                                    <xsd:enumeration value="ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ"/> 

                                    <xsd:enumeration value="ΑΛΛΟ"/> 

                                    <xsd:enumeration value="ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ"/> 

                                </xsd:restriction> 

                            </xsd:simpleType> 

                        </xsd:element> 

                        <xsd:element name="idDocDate" type="xsd:date"> 

                        </xsd:element> 

                        <xsd:element name="afm" minOccurs="0"> 

                            <xsd:simpleType> 

                                <xsd:restriction base="xsd:string"> 

                                    <xsd:length value="9" fixed="true"/></xsd:restriction> 

                            </xsd:simpleType> 

                        </xsd:element> 

                        <xsd:element name="doy" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 

                        <xsd:element name="activity" minOccurs="0"> 

                            <xsd:simpleType> 

                                <xsd:restriction base="xsd:string"> 

                                    <xsd:minLength value="1"/> 

                                    <xsd:maxLength value="20"/> 

                                </xsd:restriction> 

                            </xsd:simpleType> 

                        </xsd:element> 

                        <xsd:element name="address" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

                            <xsd:simpleType> 

                                <xsd:restriction base="xsd:string"> 

                                    <xsd:minLength value="1"/> 

                                    <xsd:maxLength value="50"/> 

                                </xsd:restriction> 

                            </xsd:simpleType> 

                        </xsd:element> 

                        <xsd:element name="telephones" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

                            <xsd:simpleType> 

                                <xsd:restriction base="xsd:string"> 

                                    <xsd:minLength value="1"/> 

                                    <xsd:maxLength value="20"/> 

                                </xsd:restriction> 

                            </xsd:simpleType> 

                        </xsd:element> 

                        <xsd:element name="legalForm" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

                            <xsd:simpleType> 

                                <xsd:restriction base="xsd:string"> 

                                    <xsd:minLength value="1"/> 

                                    <xsd:maxLength value="20"/> 

                                </xsd:restriction> 

                            </xsd:simpleType> 

                        </xsd:element> 

                        <xsd:element name="representatives" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 

                        <xsd:element name="beneficiaries" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 

                        <xsd:element name="powerOfAttorney" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 

                        <xsd:element name="remittance" maxOccurs="unbounded"> 

                            <xsd:complexType> 
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                                <xsd:sequence> 

                                    <xsd:element name="code" type="xsd:string"/> 

                                    <xsd:element name="place" type="xsd:string"/> 

                                    <xsd:element name="remDate" type="xsd:date"> 

                                    </xsd:element> 

                                    <xsd:element name="otherPartyInfo" type="xsd:string"/> 

                                    <xsd:element name="otherPartyCountry" type="xsd:string"/> 

                                    <xsd:element name="amount"> 

                                        <xsd:simpleType> 

                                            <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 

                                                <xsd:fractionDigits value="2"/> 

                                                <xsd:totalDigits value="12"/> 

                                            </xsd:restriction> 

                                        </xsd:simpleType> 

                                    </xsd:element> 

                                    <xsd:element name="currency" type="xsd:string"/> 

                                    <xsd:element name="transferKind"> 

                                        <xsd:simpleType> 

                                            <xsd:restriction base="xsd:string"> 

                                                <xsd:enumeration value="a"/> 

                                                <xsd:enumeration value="b"/> 

                                                <xsd:enumeration value="c"/> 

                                                <xsd:enumeration value="d"/> 

                                            </xsd:restriction> 

                                        </xsd:simpleType> 

                                    </xsd:element> 

                                    <xsd:element name="type"> 

                                        <xsd:simpleType> 

                                            <xsd:restriction base="xsd:string"> 

                                                <xsd:enumeration value="ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟ"/> 

                                                <xsd:enumeration value="ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟ"/> 

                                            </xsd:restriction> 

                                        </xsd:simpleType> 

                                    </xsd:element> 

                                </xsd:sequence> 

                            </xsd:complexType> 

                        </xsd:element> 

                    </xsd:sequence> 

                    <xsd:attribute name="remittanceCount"/> 

                    <xsd:attribute name="suspect-type"/> 

                </xsd:complexType> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="report-type"> 

                <xsd:simpleType> 

                    <xsd:restriction base="xsd:string"> 

                        <xsd:enumeration value="ΑΡΧΙΚΗ"/> 

                        <xsd:enumeration value="ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ"/> 

                        <xsd:enumeration value="ΑΛΛΟ"/> 

                    </xsd:restriction> 

                </xsd:simpleType> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="report-date" type="xsd:date"/> 

            <xsd:element name="report-protocol" type="xsd:string"/> 

            <xsd:element name="report-suspect-count" type="xsd:positiveInteger"> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="related-report-ids" type="xsd:string"/> 

        </xsd:sequence> 

    </xsd:complexType> 

</xsd:schema> 


