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Έχουμε τις λύσεις.-

Δίνουμε απαντήσεις.-
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ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Αγαπητοί συνεργάτες, 

Σας ενημερώνουμε ότι αυτό το διάστημα παρατηρείται ραγδαία αύξηση αιτήσεων μηχανογράφησης για την ομαλή 
μετάβαση στο νέο καθεστώς του myData από χιλιάδες επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες

Σας καλούμε λοιπόν, να ενεργοποιήσετε το συντομότερο δυνατόν τη διαδικασία μηχανογράφησης των πελατών σας ούτως 
ώστε να είναι εφικτή και η – από πλευράς μας – εξυπηρέτηση τους εντός χρονοδιαγραμμάτων. 

Για το λόγο αυτό σας παροτρύνουμε να τους προωθήσετε την επιστολή που έχετε λάβει από Epsilon Net – Data 
Communication ούτως ώστε να παρακολουθήσουν τόσο τις προγραμματισμένες παρουσιάσεις (για το Epsilon Smart) όσο και 
να ακολουθήσουν τις αυτοματοποιημένες διαδικασίες απόκτησης της κατάλληλης εφαρμογής

Έχουμε τις λύσεις.-

Δίνουμε απαντήσεις.-
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 Module Έκδοση Παραστατικού για την έκδοση 
παραστατικών του λογιστικού γραφείου

 Aπόκτησέ το με ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ έως 18/12/2020

1 στους 3 λογιστές μας κάνουν χρήση του υποσυστήματος «Έκδοση Παραστατικού» 

και εκδίδουν τα παραστατικά του λογιστικού γραφείου τους

ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ
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myData

ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ:

 Παράρτημα Α , ΚΛΕΙΣΤΗ από 01/12-14/12 

 Παράρτημα Β , ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΗ από 01/12 - 06/12 , ΚΛΕΙΣΤΗ από 07/12-

14/12 , 

 Παράρτημα Γ, ΚΛΕΙΣΤΗ από 01/12-06/12 , ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΗ από 07/12-31/12 

 Παράρτημα Δ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΗ από 01/12-31/12

ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
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myData

 2 ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΑΝ ΕΧΟΥΜΕ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΠΟ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΕ 

ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΗ

 ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΑΠΟ 8/12 ΕΩΣ 31/12

 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ: ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ

ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
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myData

1. Υπάρχει καμιά ενημέρωση-ελπίδα σχετικά με τον φλέγον ζήτημα που αφορά τις αναστολές 
Οκτωβρίου-Νοεμβρίου. Υπάρχει περίπτωση να ξανανοίξει το σύστημα για λάθη και παραλείψεις;

2. Θα ξανά ανοίξει το σύστημα για αναστολές Οκτωβρίου Νοεμβρίου για παραλείψεις και λάθη? Δεν 
δηλώθηκε, εκ παραδρομής και φόρτου εργασίας, ένας εργαζόμενος στην αναστολή Ιουνίου σε 
κλειστή επιχείρηση από δημόσια αρχή και φυσικά δεν πληρώθηκε. Θα γίνει κάτι με αυτό το θέμα.

 Εδώ και 10 ημέρες έχουμε την ενημέρωση ότι θα ξαναγίνουν ορθές επαναλήψεις

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
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myData

1. Μια επιχείρηση-λιανικο εμπόριο- είναι κλειστή με κρατική εντολή. Λειτουργεί μόνο το eshop της και 
οι υπάλληλοι των άλλων υποκαταστήματων είναι σε αναστολή. Τώρα με το click away μπορεί να 
γίνει άρση αναστολών?

• Αναμένεται οδηγία από το Εργάνη για εξαίρεση αυτών των περιπτώσεων

2. Βασίλη καλησπέρα ευχαριστούμε για την υποστήριξη που μας παρέχεις!!!!! Θα ήθελα να ρωτήσω 
αν εταιρία (πληττόμενη βάση ΚΑΔ ) η οποία έβαλε σε αναστολή για τον μήνα Νοέμβριο 15 από του 
20 υπαλλήλους της ,μπορεί να προβεί σε απόλυση υπαλλήλου από εκείνους που δεν ήταν σε 
αναστολή. Αν ναι από ποια ημερομηνία?

• Απαγορεύεται κάθε απόλυση αν υπάρχει έστω και 1 άτομο σε αναστολή
• Η ρήτρα διατήρησης ισχύει για ισόχρονο διάστημα με αυτό της τελευταίας αναστολής

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
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myData

1. Καλησπέρα και από εμένα, εργαζόμενη προσλήφθηκε στις 6/11 σε επιχείρηση η οποία 
έκλεισε με κρατική εντολή(λιανεμπόριο). Καταρχάς η επιχείρηση δεν δύναται να την βάλει 
σε αναστολή καθώς η ημερομηνία δικαιώματος ορίστηκε για προσλήψεις έως 4/11. Άρα 
στην συγκεκριμένη περίπτωση ο εργοδότης παρότι είναι κλειστός οφείλει να την 
πληρώσει κανονικά μέχρι τώρα . Στην περίπτωση όμως της ετήσιας δικαιούμενης άδειας 
(3 ημέρες) μπορεί (αν η επιχείρηση συνεχίζει να παραμένει κλειστή μέχρι 31/12) να 
μεταφέρει την άδεια της για το επόμενο έτος; ή αυτό αφορά μόνο την περίπτωση της 
αναστολής εργασίας; ευχαριστώ για τον χρόνο σας και καλές γιορτές.

• Ο εργοδότης δεν έχει καμία υποχρέωση πληρωμής επειδή είναι κλειστός για 
λόγους ανωτέρας βίας

• Η μεταφορά αδείας είναι εφικτή

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
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myData

1. Καλησπέρα κι ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Σχετικά με την προσωρινή ανάκληση 
αναστολής σε κλειστή από δημόσια αρχή επιχείρηση μπορεί να γίνει για την διαδικασία της 
απογραφής ή και για παραλαβή εμπορευμάτων που δεν πραγματοποιήθηκε λόγω αναστολής 
λειτουργίας της επιχείρησης? Θεωρούνται έκτακτες επείγουσες ανάγκες Δεδομένου ότι είμαστε στο 
τέλος του έτους είναι εργασίες που πρέπει να γίνουν πριν τις 7/1/2021. Ευχαριστώ

• Παρότι μια επιχείρηση είναι κλειστή επιτρέπεται η απασχόληση για τέτοιους 
λόγους

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
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myData

1)Εάν ο εργοδότης θέλει να δώσει ολόκληρο το ΔΧ στους εργαζόμενους, το ΔΧ των ημέρων αναστολής θα εχει

εξτρα ασφαλιστικές εισφορές ή καλύπτονται από το κράτος αλλά με βάση τα 534 κ τα 800; Εαν τους το πληρώσει 

ολόκληρο το αποτέλεσμα θα ειναι οτι θα παρουν και έξτρα απο το κράτος με τις αυτόματες πληρωμές. πρακτικά στο 

πρόγραμμα της ΕΨΙΛΟΝ θα μπορει να γίνει αυτος ο υπολογισμος ωστε να τους υπολογίσουμε μόνο το εξτρα δωρο

που δεν θα πάρουν απο το κρατος για τις ημέρες αναστολής ωστε το τελικο δωρο που θα δωσει ο εργοδοτης συν 

αυτο που θα παρουν απο το κρατος να ειναι το συνολικο κανονικο δωρο που θα επαιρναν εαν δεν ειχαν αναστολη;

• Απαντήθηκε ανωτέρω ότι επιτρέπεται η εξ ολοκλήρου καταβολή του Δώρου Χριστουγέννων, καθώς η 

διαδικασία που θα ακολουθήσει το κράτος είναι αυτόνομη

3)Εργαζομενος σε αναστολη αποχωρει οικειοθελως 11/12, εαν παω στο τελος του μηνα να του δηλωσω την 

αναστολη του για 1-11/12, μαζι με το υπολοιπο προσωπικο , θα με πλοκάρει γιατι δεν θα τον βλεπει το συστημα;

• Δεν παρατηρείται τέτοια δυσλειτουργία

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
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myData

Καλημερα σας , αν ενας εργαζόμενος δεν είχε κάνει αίτηση για την αναστολή και έκανε 
σήμερα , πότε θα πληρωθεί , υπάρχει περίπτωση να χαθούν τα χρήματα ?

Το σίγουρο είναι ότι παρέχεται η δυνατότητα. Η πιθανότητα πληρωμής είναι μεγάλη 
για άμεση εξόφληση

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
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myData

Καλημέρα σας και ευχαριστούμε για την ενημέρωση.
Πρόσληψη εργαζομένου με ημερομηνία κατάθεσης 04/11/20 και πρώτη ημέρα εργασίας στις 
05/11/2020, μπορεί να μπεί σε αναστολή και αν όχι πώς θα γίνει η εμφάνιση στην ΑΠΔ για τον 
Νοέμβριο-Δεκέμβριο ,δεδομένου ότι η επιχείρηση είναι κλειστή με κρατική εντολή;
Ευχαριστώ

Δεν είναι ξεκάθαρο το ερώτημα. Ωστόσο …
Α) αν η πρόσληψη αναγράφει 4/11 τότε κανένα πρόβλημα
Β) αν η πρόσληψη αναγράφει 5/11 τότε δεν υπάρχει δικαίωμα αναστολής αλλά ούτε και 
πληρωμής λόγω ανωτέρας βίας

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
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myData

Ευχαριστούμε θερμά για την αξιόπιστη ενημέρωση και την εν λόγω πρωτοβουλία!
Θα ήθελα να ρωτήσω για εργαζόμενους που δεν έχουν πληρωθεί το επίδομα Νοεμβρίου (σε κλειστή 
εταιρία) και εντοπίζεται προφανώς στο γεγονός πως έχει γίνει μεταφορά ή δανεισμός τους σε άλλη 
εταιρία (από τον τρέχοντα εργοδότη έγινε η δήλωση και από τους εργαζόμενους έκαναν δήλωση μόνο 
όσοι μπήκαν σε αναστολή 1η φορά. Οι υπόλοιποι, ακόμα και περιπτώσεις που άλλαξαν εργοδότη 
λόγω μεταφοράς, δεν έκαναν δήλωση). Έχει γίνει κάπου λάθος; Χρειάζεται να γίνει κάποια επιπλέον 
ενέργεια;
Σημείωση: Εκ παραδρομής, κατά τη δήλωση του εργοδότη, δεν επιλέχθηκε η "Ειδική Περίπτωση: 
Μεταφορά Προσωπικού". Η οποία αφορά και τις περιπτώσεις δανεισμού;;;

Δεν έχει αλλάξει η διαδικασία που ίσχυε και με τις πρώτες αναστολές. Νομίζω ότι το λάθος το 
εντοπίσατε

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
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myData

Ευχαριστούμε θερμά για την αξιόπιστη ενημέρωση και την εν λόγω πρωτοβουλία!
Θα ήθελα να ρωτήσω για εργαζόμενους που δεν έχουν πληρωθεί το επίδομα Νοεμβρίου (σε κλειστή 
εταιρία) και εντοπίζεται προφανώς στο γεγονός πως έχει γίνει μεταφορά ή δανεισμός τους σε άλλη 
εταιρία (από τον τρέχοντα εργοδότη έγινε η δήλωση και από τους εργαζόμενους έκαναν δήλωση μόνο 
όσοι μπήκαν σε αναστολή 1η φορά. Οι υπόλοιποι, ακόμα και περιπτώσεις που άλλαξαν εργοδότη 
λόγω μεταφοράς, δεν έκαναν δήλωση). Έχει γίνει κάπου λάθος; Χρειάζεται να γίνει κάποια επιπλέον 
ενέργεια;
Σημείωση: Εκ παραδρομής, κατά τη δήλωση του εργοδότη, δεν επιλέχθηκε η "Ειδική Περίπτωση: 
Μεταφορά Προσωπικού". Η οποία αφορά και τις περιπτώσεις δανεισμού;;;

Δεν έχει αλλάξει η διαδικασία που ίσχυε και με τις πρώτες αναστολές. Νομίζω ότι το λάθος το 
εντοπίσατε

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
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myData

καλημέρα και ευχαριστούμε για την προσπάθεια! σχετικά με την αναστολή Δεκεμβρίου. 
Επιχείρηση κλειστή με κρατική εντολή την περασμένη εβδομάδα κάλεσε το προσωπικό ώστε 
να φτιάξουν εορταστικές βιτρίνες πιστεύοντας ότι θα άνοιγαν τα καταστήματα. Για να γίνει 
αυτό στείλαμε πίνακες προσωπικού με αλλαγή ωραρίου. Τώρα που δε θα ανοίξει το 
κατάστημα πως μπορεί να δηλωθεί διακεκομμένη η αναστολή;

Από τη στιγμή που δεν έγινε προσωρινή αναστολή, θα μπορεί να γίνει με 2 δηλώσεις

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
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myData

 Οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων που θα ξεκινήσουν να λειτουργούν με 

τη μέθοδο click away από την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου, θα λάβουν 

το επίδομα των 534 ευρώ και για τον μήνα Δεκέμβριο. Τα μέτρα 

προστασίας και ενίσχυσης των επιχειρήσεων, που έχουν ανακοινωθεί για 

τον Δεκέμβριο θα ισχύσουν και για τις επιχειρήσεις λιανεμπορίου που 

ανοίγουν.

CLICK AWAY

https://www.ethnos.gr/ergazomenoi
https://www.ethnos.gr/epiheiriseis
https://www.ethnos.gr/click-away
https://www.ethnos.gr/click-away
https://www.ethnos.gr/click-away
https://www.ethnos.gr/epidoma-534-eyro
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myData

 Όσον αφορά στις αναστολές των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων, 

όσοι εργαστούν από την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου ενώ ήταν σε αναστολή θα 

πρέπει να βγουν από αυτή, ώστε να εργαστούν και να πληρωθούν από τον 

εργοδότη τους.

CLICK AWAY
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myData

 Δεν υπάρχει ρήτρα για κλειστές επιχειρήσεις μετά το άνοιγμά τους

 Ξεκινάει από την τελευταία υποβολή για τις πληττόμενες

 Ισχύει όσες και οι ημέρες της τελευταίας υποβολής

o Έστω πληττόμενη από 7 Δεκεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου

o Η ρήτρα διατήρησης υφίσταται έως τις 24 Ιανουαρίου

ΡΗΤΡΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
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myData

 Κανονικός Υπολογισμός για Ημέρες εργασίας

 Κανένας υπολογισμός για την αναστολή (την παρούσα στιγμή)

 Υπολογισμός επί ονομαστικού μισθού με ειδική περίοδο «Δώρο 

Χριστουγέννων Αναστολής» έως 31 Μαρτίου 2021

ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
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myData

 ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

o Πληρωμή ΔΧ έως 21 Δεκεμβρίου

o Συμπληρωματική εξόφληση για το διάστημα που δεν έχει πλήρη εικόνα 

(π.χ. λόγω αναστολών Δεκεμβρίου)

 ΚΡΑΤΟΣ

o Πληρωμή ΔΧ στις 22 & 23 Δεκεμβρίου

o Συμπληρωματική εξόφληση για το διάστημα Δεκεμβρίου έως 31 

Ιανουαρίου

ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
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ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Ημέρες μήνα Ημέρες 

Αναστολής
Ημέρες Δώρου 

από Εργοδότη

Μάιος 31 31 0
Ιούνιος 30 0 30
Ιούλιος 31 0 31
Αύγουστος 31 0 31
Σεπτέμβριος 30 0 30
Οκτώβριος 31 0 31
Νοέμβριος 30 30 0
Δεκέμβριος 31 31 0
Σύνολο 92 153
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1ο: ΕΜΜΙΣΘΟΣ

Εργαζόμενος πλήρους απασχόλησης με μισθό 1000€

Αν δούλευε όλο το διάστημα θα λάμβανε 1000€ + 41,66€ = 1041,66€
o Σε κανονικές συνθήκες χωρίς αναστολή θα λάμβανε καθαρό ΔΧ = 837,60€

 ΔΧ Εργοδότη : 153 (ημερολογιακές)/19*2 (τύπος υπολογισμού) *40€ 
(ημερομίσθιο) * 1,04166 (προσαύξηση Επ. Αδείας) = 671,05€ 
o Καθαρό ποσό = 568,18€

 ΔΧ από Κράτος = (534+800+534)/8=233,50€

 Συνολικό Καθαρό ΔΧ = 568,18€ + 233,50€ = 801,68€

 Απώλεια ΔΧ = 35,92€

ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
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myData
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1ο: ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΣ

Εργαζόμενος πλήρους απασχόλησης με ημερομίσθιο 29,04€ 

Αν δούλευε όλο το διάστημα θα λάμβανε 726€ + 30,25€ = 756,25€
o σε κανονικές συνθήκες χωρίς αναστολή θα λάμβανε καθαρό ΔΧ = 640,32€

 ΔΧ Εργοδότη : 153 (ημερολογιακές)/19*2 (τύπος υπολογισμού) *29,04€ 
(ημερομίσθιο) * 1,04166 (προσαύξηση Επ. Αδείας) = 487,18€ 
o Καθαρό ποσό = 412,50€

 ΔΧ από Κράτος = (534+800+534)/8=233,50€

 Συνολικό Καθαρό ΔΧ = 412,50€ + 233,50€ = 646,00€

 Απώλεια ΔΧ = 5,68€

ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
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myData

Έχει το δικαίωμα ο εργοδότης να χορηγήσει όλο το Δώρο στον εργαζόμενο παρότι 

αυτός είναι σε αναστολή;

Ναι αυτή η δυνατότητα παρέχεται και σύμφωνα με πληροφορίες μας δεν θα 

επηρεάσει την κρατική επιδότηση.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Δ.Χ.
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myData

Εργαζόμενος που μπει σε αναστολή είτε βγει από αναστολή μετά τις 21

Δεκεμβρίου, είναι ανέφικτο να υπολογιστεί το ΔΧ.

Άρα η εξόφληση του ΔΧ θα γίνει αναγκαστικά εντός Ιανουαρίου. Σωστά?

Όχι. Ο υπολογισμός του δώρου από τον εργοδότη θα υπολογιστεί με την γνωστή

διαδικασία και το ελάχιστο που θα πρέπει να δοθεί έως την 21η Δεκεμβρίου είναι

το διάστημα από Μάιο έως Νοέμβριο.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΔΧ
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myData

Καλημέρα και συγχαρητήρια για αυτές τις εκπομπές .
Στην περίπτωση εκ περιτροπής απασχόλησης και που το Δώρο Χριστουγέννων , στην 
αναλογία
του Κράτους βγαίνει κάτω από 10 ευρώ , μπορούμε να στείλουμε ΑΠΔ με 01 όλα και όχι με 
δύο
εγγραφές 01 και 19 ?.
Έχω περίπτωση που ο Εργοδότης , πληττόμενος , θέλει να τα πληρώσει όλα εκείνος , αφού 
πρόκειται για ένα μόνο υπάλληλο σε αναστολή , εκ περιτροπής ,και μικρές οι Ασφαλιστικές 
Εισφορές , μπορεί να στείλει την ΑΠΔ με 01 όλα και όχι με διπλή εγγραφή ? είναι λάθος ,θα
έχει πρόβλημα ?

Δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα. Ωστόσο δεν θα υπάρξει και κρατική επιδότηση

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΔΧ
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myData

Ο μηχανισμός ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ είναι μηχανισμός μείωσης ωρών εβδομαδιαίας 
απασχόλησης. Άρα τον μήνα όπου ο εργαζόμενος είναι στο ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
είναι σαν να αμείβεται ως «μερική απασχόληση». Οπότε για τους 
συγκεκριμένους μήνες θα πρέπει να υπολογιστεί το ΔΧ με βάσει τις 
αποδοχές μερικής απασχόλησης

ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ & ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
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myData

Παρατηρήσεις:

•Το κράτος θα καταβάλλει σύμφωνα τα ποσά που δίνει κάθε μήνα με βάση τα ποσά που 
δηλώνονται στη Β Φάση. 
•Ο εργοδότης δεν θα δηλώσει τίποτα στο ΕΡΓΑΝΗ , όσον αφορά το ΔΧ.
•Θα υπάρχει υποχρέωση υποβολής ΑΠΔ. 
•Εκκρεμεί η εγκύκλιος για την απεικόνιση στην ΑΠΔ του Δώρου Χριστουγέννων. 

•Τέλος, με τον τρόπο όπου θα γίνει η καταβολή του ΔΧ από το κράτος για το ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, 
δηλαδή χωρίς να εμπλακεί ο εργοδότης, υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να υπάρχει άλλη 
απώλεια στον υπολογισμό της μισθοδοσίας και άλλο ποσό να καταβληθεί από το κράτος. 

ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ & ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
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Παράδειγμα 1
Εργαζόμενος με μηνιαίο μισθό 1000€ εντάσσεται στο 
μηχανισμό ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ από τις 15/6 ως 31/7 του μήνες Ιούνιο 
– Ιούλιο με μείωση εβδομαδιαίων ωρών στο 50%.

Αποδοχές Πλήρες ΔΧ = 1000 * 1,04166 = 1041,66€

0 εργαζόμενος είναι ενταγμένος στον μηχανισμό 47 ημέρες 
όπου η αναλογία του ΔΧ για αυτές τις ημέρες είναι: 
 47 (ημέρες) * 2/19 * 40 (ημερομίσθιο) * 1,04166 = 206,14 
 Απώλεια ΔΧ λόγω ΣυνΕργασία = 206,14 * 0,5 = 103,07€

ΔΧ Εργοδότη = 1041,66 – 103,07 = 938,59€ ( θα υπολογιστούν 
κρατήσεις ΕΦΚΑ & ΦΜΥ)

ΔΧ Κράτος : θα υπολογιστεί αναλογικά με βάσει το ποσό της 
οικονομικής ενίσχυσης του μήνα Ιουνίου – Ιουλίου.

ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ & ΔΧ / ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Ημερολογια

κές

Ημέρες 

Συνεργασία

Μείωση 

Ωρών 

Μάιος 31 0
Ιούνιος 30 16 50%
Ιούλιος 31 31 50%
Αύγουστος 31 0

Σεπτέμβριος 30 0

Οκτώβριος 31 0

Νοέμβριος 30 0

Δεκέμβριος 31 0

Σύνολα 245 47
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Παράδειγμα 2
Εργαζόμενος με ημερομίσθιο 29,04€ εντάσσεται στο μηχανισμό 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ τον μήνα Ιούλιο με μείωση εβδομαδιαίων ωρών 
στο 50% και τον μήνα Αύγουστο με μείωση 40%. Η αναλογική 
μείωση θα υπολογιστεί για κάθε μήνα ξεχωριστά. 

Αποδοχές Πλήρες ΔΧ = 29,04 * 25 * 1,04166 = 756,25€

0 εργαζόμενος είναι ενταγμένος στον μηχανισμό 62 ημέρες 
όπου η αναλογία του ΔΧ για αυτές τις ημέρες είναι: 62 (ημέρες) 
* 2/19 * 29,04 (ημερομίσθιο) * 1,04166 = 197,42 και η απώλεια 
λόγω των μειωμένων ωρών : 
 Απώλεια ΔΧ Ιουλίου = 31 * 2/19 * 29,04 * 1,04166 * 0,5 = 

49,35€
 Απώλεια ΔΧ Αυγούστου = 31 * 2/19 * 29,04 * 1,04166 * 0,4 

= 39,48€
 Συνολική Απώλεια = 88,84€

ΔΧ Εργοδότη = 756,25 – 88,84 = 667,41€

ΔΧ Κράτος : θα υπολογιστεί αναλογικά με βάσει το ποσό της 
βραχυχρόνιας οικονομικής ενίσχυσης του μήνα Ιουνίου –
Ιουλίου.

ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ & ΔΧ / ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Ημερολογια

κές

Ημέρες 

Συνεργασία

Μείωση 

Ωρών 

Μάιος 31 0

Ιούνιος 30 0

Ιούλιος 31 31 50%

Αύγουστος 31 31 40%

Σεπτέμβριο

ς

30 0

Οκτώβριος 31 0

Νοέμβριος 30 0

Δεκέμβριος 31 0

Σύνολα 245 62
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Παράδειγμα 4
Εργαζόμενος με μηνιαίο μισθός 1000€ εντάσσεται στο 
μηχανισμό ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ από Ιούνιο ως Δεκέμβριο με 
μείωση εβδομαδιαίων ωρών στο 50%.

Αποδοχές Πλήρες ΔΧ = 1000 * 1,04166 = 1041,66€

0 εργαζόμενος είναι ενταγμένος στον μηχανισμό 200 
ημέρες όπου η αναλογία του ΔΧ για αυτές τις ημέρες 
είναι: 
 200 (ημέρες) * 2/19 * 40 (ημερομίσθιο) * 1,04166 = 

877,19€ 
 Απώλεια ΔΧ λόγω ΣυνΕργασία = 877,19 * 0,5 = 

438,59€
ΔΧ Εργοδότη = 1041,66 – 438,59= 603,07€

ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ & ΔΧ / ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Ημερολογιακ

ές

Ημέρες 

Συνεργασία

Μείωση 

Ωρών 

Μάιος 31 0

Ιούνιος 30 16 50%

Ιούλιος 31 31 50%

Αύγουστος 31 31 50%

Σεπτέμβριος 30 30 50%

Οκτώβριος 31 31 50%

Νοέμβριος 30 30 50%

Δεκέμβριος 31 31 50%

Σύνολα 245 200
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Συν-Εργασία & Δώρο Χριστουγέννων:

1. Τι πρέπει να καταβάλει ο εργοδότης και τι το κράτος?

• Απαντήθηκε ανωτέρω

•

2. Υπάρχει διαφορά στον υπολογισμό, αν γίνεται χρήση του ΣυνΕργασία με 8ωρη εκ περιτροπής 

απασχόληση ή με μειωμένη καθημερινή απασχόληση πχ 4ωρη?

• Δεν υπάρχει καμία διαφοροποίηση καθώς για το Υπουργείο Εργασίας ως βάση είναι η 

μείωση των ωρών και όχι των ημερών

Η έλλειψη εγκυκλίου και η ερμηνεία της Epsilon Net

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ
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Τι πληρώνεται ο εργαζόμενος:

 Ο εργαζόμενος πληρώνεται Μεικτά – Ασφαλιστικές Κρατήσεις - ΦΜΥ – Ειδική 

Εισφορά Αλληλεγγύης.

Στην ΑΠΔ τα ποσά εισφορών εμφανίζονται στην επιδότηση εργοδότη, οπότε 
μειώνουν τις καταβλητέες εισφορές.

100.000 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
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Ελεύθεροι Επαγγελματίες – Μικρές Επιχειρήσεις

 Η πλέον σύγχρονη πλατφόρμα της αγοράς

 Η πιο έξυπνη και απλή web εφαρμογή

 Η οικονομικότερη λύση της αγοράς

 Η μόνη πλατφόρμα που δεν απαιτεί γέφυρες και λοιπά 
αρχεία επικοινωνίας

myData
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1. Μια σύμβαση ορισμένου χρόνου λήγει στις 15 Δεκεμβρίου αλλά ο εργαζόμενος είναι σε 

αναστολή από πληττόμενη επιχείρηση από 7 Νοεμβρίου; Επεκτείνεται υποχρεωτικά και μέχρι 

πότε.

Σε κάθε περίπτωση μετά το πέρας του διαστήματος της αναστολής ή της παράτασης της αναστολής, 

οι ανωτέρω συμβάσεις εργασίας συνεχίζονται για τον συμφωνηθέντα χρόνο που υπολείπεται.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ / ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
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1. Υπάρχει κάποια ενέργεια που πρέπει να γίνει ως προς το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ αλλά και προς τον 

εργαζόμενο αν επεκταθεί η σύμβαση ορισμένου χρόνου;

Αν ο εργαζόμενος είναι πλήρους απασχόλησης, δεν απαιτείται καμία υποβολή στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ. Αν 

είναι μερικής απασχόλησης απαιτείται υποβολή Ε9 όπου να δηλώνεται το διάστημα επέκτασης της 

σύμβασης. 

Και στις 2 περιπτώσεις, απαιτείται γνωστοποίηση της – υποχρεωτικής – επέκτασης της σύμβασης 

προς τον εργαζόμενο γιατί ειδάλλως θα θεωρηθεί σιωπηρή μετατροπή της σύμβασης από 

ορισμένου σε αορίστου χρόνου

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΡΗΤΡΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ / ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
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Μικρές Επιχειρήσεις

myData
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Η νομοθεσία

Η αναστολή της εργασιακής σχέσης, αναστέλλει κατ’ αρχήν την εκτέλεση των υποχρεώσεων των 

μερών για το χρονικό διάστημα αυτής, όμως δεν την καταλύει. Απλώς αναστέλλει την ενέργεια και 

τη λειτουργία της εργασιακής σχέσης, με διατήρησή της όμως προς το σκοπό της συνέχισής της, 

όταν εκλείψει ο λόγος αναστολής.

ΑΔΕΙΑ
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myData

Από τη στιγμή που η εργασιακή σχέση διατηρείται, συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση του 

εργοδότη για την πληρωμή του επιδόματος αδείας αλλά και των αποδοχών ή αποζημίωσης 

αδείας ακόμη και για το διάστημα στο οποίο οι εργαζόμενοι είναι (ή ήταν) σε αναστολή

Μάλιστα διευκρινίζεται ότι το ύψος των αποδοχών μη ληφθείσας άδειας και του επιδόματος 

αδείας που υποχρεούται να καταβάλλει ο εργοδότης, θα υπολογισθούν με βάση τον ονομαστικό 

(πραγματικό μισθό) και όχι με βάση την αποζημίωση ειδικού σκοπού των 534,00 ευρώ ή των 800,00 

ευρώ.

ΑΔΕΙΑ
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Το πρόβλημα με τους εργαζόμενους στο 1ο ή 2ο ημερολογιακό έτος

Και αν για τους εργαζόμενους που βρίσκονται στο 3ο ή σε μεγαλύτερο ημερολογιακό έτος, ο 

εργοδότης είχε αυτήν την υποχρέωση από την 1η Ιανουαρίου 2020 και φυσιολογικά το καλοκαίρι 

απέδωσε το επίδομα αδείας και χορήγησε μέρος ή το σύνολο της κανονικής άδειας, για τους 

εργαζόμενους που προσλήφθηκαν πέρσι ή φέτος υπάρχει σοβαρό θέμα. Καθώς αυτοί οι 

εργαζόμενοι γίνονται δικαιούχοι της άδειας και του επιδόματος αδείας ανάλογα με τις ημέρες 

εργασίας τους (ασφαλιστικές ημέρες). Ως ημέρες εργασίας θεωρούνται και αυτές που υπήρχε 

αναστολή εργασίας και σε πολλές τέτοιες περιπτώσεις η αναστολή είναι μεγαλύτερη κι απ την 

κανονική εργασία.

ΑΔΕΙΑ
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Σε περίπτωση, αντιθέτως, που δεν κάνουν χρήση της εν λόγω δυνατότητας, υποχρεούνται, 

μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2020, να καταβάλουν στους εν λόγω εργαζόμενους τις αποδοχές μη 

ληφθείσας αδείας και επιδόματος αδείας σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω.

ΑΔΕΙΑ
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

• Επιτρέπεται η μεταφορά αδείας ΜΟΝΟ για εργαζόμενους που έχουν τεθεί σε αναστολή

• Η αναφορά στον μήνα Μάρτιο δεν είναι δεσμευτική

• Ακόμη κι αν σήμερα ο εργαζόμενος δεν είναι σε αναστολή αλλά είχε μπει στο παρελθόν, 

επιτρέπεται η μεταφορά της άδειας

• Μαζί με τη άδεια, μεταφέρεται και η υποχρέωση καταβολής του επιδόματος αδείας 

ΑΔΕΙΑ
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1. Μπορούμε να δώσουμε το επίδομα αδείας τον Δεκέμβριο του 2020 και την άδεια το 
επόμενο έτος 21 ή να δώσουμε αποζημίωση μη χορηγούμενης άδειας; Πως θα 
εμφανίσουμε την κάθε περίπτωση στο βιβλίο αδειών που θα καταθέσουμε στην Εργανη; 
Ευχαριστώ.

2. Μπορώ να δώσω στο Δεκέμβρη το επ αδείας και να μεταφέρω μόνο την άδεια στο στο
2021για εργαζόμενο σε αναστολή??

• Ναι παρέχεται αυτή η δυνατότητα. Αναμένονται οδηγίες για την απεικόνιση στο 
ΕΡΓΑΝΗ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΑΔΕΙΑΣ
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1. Σας ευχαριστουμε προκαταβολικα κ.Πρασσα για την βοηθεια σας.
Σχετικα με τις άδειες και τα επιδοματα οσων, εχουν βγει σε αναστολες.μπορω να τα 
τακτοποιησω εντος του 2020 ως αποζημιωση δεδουλευμενης αδειας με τις αντιστοιχες
εισφορες,παρότι εχει δοθει κατα παρεκλιση η μεταφορα στο 2021?Αν ναι, πως θα 
αποδειξω οτι δεν ειναι υπαιτιοτητα του εργοδοτη,για να μην υπαρξει προσαυξηση 100% 
σε μελλοντικο ελεγχο?ευχαριστω για τον χρονο σας.

• Ναι παρέχεται η δυνατότητα καταβολής αποζημίωσης μη ληφθείσης αδείας

o ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτή η αποδοχή έχει εισφορές διότι υπάρχει ενεργή σχέση 
εργασίας

o Υποβάλλεται στην ΑΠΔ με Τύπο Αποδοχών 14
o Δεν υπάρχει υποχρέωση προσαύξησης κατά 100% διότι δεν υπάρχει υπαιτιότητα 

εργοδότη και ως απόδειξη αρκεί και μόνο η αναστολή εργασίας

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΑΔΕΙΑΣ
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1. Αν ένας εργαζόμενος ήταν σε αναστολή τον Μάρτιο, μετά εργαζόταν κανονικά και 
ξαναμπήκε σε αναστολή τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο και έχει υπόλοιπο άδειας μπορεί 
η άδεια του να μεταφερθεί στο 2021?

• Ναι υπάρχει αυτή η δυνατότητα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΑΔΕΙΑΣ
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1. Σε περίπτωση αναστολής σύμβασης εργαζόμενου ακόμη και 1-2 μήνες μόνο (π.χ. τον 
Νοέμβριο-Δεκέμβριο) όπου ο εργαζόμενος δεν έχει προλάβει να πάρει την κανονική του 
άδεια μέσα στο έτος, μεταφέρεται για το 2021, σωστά; Πως συμπληρώνεται το Ε11 του 
2020 και 2021 στα πεδία αποδοχές Αδείας και Παρατηρήσεις; Μπορώ να δώσω το 
επίδομα Αδείας ολόκληρο τον Δεκέμβριο χωρίς να έχει δοθεί η ανάλογη κανονική άδεια 
στον εργαζόμενο;

• Επίδομα Αδείας μπορεί να χορηγηθεί προγενέστερα
• Για το Ε11 αναμένονται οδηγίες

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΑΔΕΙΑΣ
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1. Καλησπέρα! Σχετικά με την ετήσια κανονική άδεια και όσους τελούν υπό καθεστώς 
τηλεργασίας τι ισχύει;

• Δεν υπάρχει κάποια διαφοροποίηση για το καθεστώς τηλεργασίας

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΑΔΕΙΑΣ
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Ερώτηση 1η, η μεταφορά του υπολοίπου αδείας 2020 στο α' εξάμηνο του 2021, αφορά 
όλους τους εργαζόμενους μιας επιχείρησης ή μόνο εκείνους που μπήκαν σε αναστολή 
σύμβασης; Υπάρχει πρόβλεψη για τα άτομα που μπήκαν στο ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ;

• Αφορά μόνο τις αναστολές

• Δεν υπάρχει καμία διαφοροποίηση όσον αφορά το πρόγραμμα Συν-Εργασία

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΑΔΕΙΑΣ
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«1. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ανήκουν στον ξενοδοχειακό κλάδο 12 

λειτουργίας και απασχολούν εργαζόμενους, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας είχαν τεθεί 

σε αναστολή εντός του έτους 2020, καταβάλλουν στους εργαζόμενους τις αποδοχές αδείας 

και το επίδομα αδείας, επί του ονομαστικού μισθού, για το έτος 2020, το αργότερο μέχρι την 

31η Δεκεμβρίου 2020 ή μέχρι τη λήξη της σύμβασης ορισμένου χρόνου. Για τον υπολογισμό 

των αποδοχών αδείας και του επιδόματος αδείας λαμβάνεται υπόψη και το χρονικό 

διάστημα κατά το οποίο οι συμβάσεις εργασίας είχαν τεθεί σε αναστολή.

2. Για το χρονικό διάστημα εντός του έτους 2020, αναστολής των συμβάσεων εργασίας των 

εργαζομένων της παρ. 1, καταβάλλεται στον εργοδότη, για κάθε εργαζόμενο με 

σύμβαση πλήρους απασχόλησης, αποζημίωση αποδοχών αδείας που ανέρχεται σε 

2/25 επί της μηνιαίας αποζημίωσης ειδικού σκοπού (534 ευρώ), για κάθε μήνα 

αναστολής της σύμβασης εργασίας τους. Για εργαζομένους με συμβάσεις μερικής 

απασχόλησης, η αποζημίωση αυτή καταβάλλεται κατ" αναλογία των ημερών εργασίας τους.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 12ΜΗΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ / ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ
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Προθεσμίες υποβολές για Άδειες Ειδικού Σκοπού στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ;

ΑΠΟ 23/11/2020 ΕΩΣ 15/12/2020 για διαστήματα αδείας από 14/9/2020 (έναρξη σχολικού έτους 
2020-2021) και έως 30/11/2020

ΑΔΕΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
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myData

Άδεια γονέων λόγων αναστολής σχολικών μονάδων ή των μονάδων φροντίδας των παιδιών.;

Εάν δεν είναι δυνατή η παροχή εξ΄ αποστάσεως εργασίας, τότε ως εναλλακτική χορηγείται η άδεια 

ειδικού σκοπού.

 2 μέρες εργοδότης + 1 ημέρα κράτος + 1 ημέρα αδείας εργαζομένου

Αν δεν υπάρχει υπόλοιπο κανονικής άδειας τότε η ανάγκη καλύπτεται από οποιαδήποτε άλλη άδεια 

με αποδοχές ή χωρίς αποδοχές (π.χ. σχολική άδεια)

ΑΔΕΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
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myData

1. Άδεια ειδικού σκοπού που αφορά περίοδο 30/11/20-4/12/2020 πως θα δηλωθεί στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ

 Δεν υποβάλλεται Ε11.1 για τον Νοέμβριο

 Υποβάλλεται Ε11.1 στον Δεκέμβριο (μέχρι 15/1) όπου περιλαμβάνει και την άδεια του 

Νοεμβρίου. 

o Υποβολή Δεκεμβρίου 

 30/11 Ειδικού σκοπού

 1/12 Ειδικού σκοπού

 2/12 Ειδικού σκοπού

 3/12 Κανονική

 Αν δεν υπάρχει υπόλοιπο κανονικής αδείας τότε δηλώνεται οποιαδήποτε άλλη άδεια με τον 

τύπο «Άλλη Άδεια»

Στην ΑΠΔ σύμφωνα με εγκύκλιο του Μαΐου, η άδεια ειδικού σκοπού απεικονίζεται με τύπο αποδοχών 

01 – τακτικές αποδοχές. 

ΑΔΕΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
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myData

Άδεια γονέων λόγω νόσησης τέκνων;

Οι γονείς εργαζόμενοι, κατά τη διάρκεια της άδειας λόγω νόσησης των τέκνων 

τους, λαμβάνουν αποδοχές:

 κατά τα δύο τρίτα (2/3) από τον εργοδότη και
 κατά το ένα τρίτο (1/3) από τον τακτικό προϋπολογισμό, 

ΑΔΕΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
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myData

Ευπαθείς Ομάδες «Υψηλού Κινδύνου;

Eάν δεν είναι εφικτή η εφαρμογή της εξ αποστάσεως εργασίας, θέτει τη σύμβαση εργασίας του 
σε αναστολή, για το χρονικό διάστημα που αιτείται ο εργαζόμενος. 

ΑΔΕΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
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myData

Επιβεβαιωμένο κρούσμα covid-19. Θα θεωρηθεί ως ασθένεια ή ισχύει κάτι άλλο;

Παρότι το Υπουργείο όφειλε να δώσει διευκρινίσεις, πλέον ο ΕΦΚΑ ορίζει ότι θα πρέπει ο εργαζόμενος να 
λάβει αναρρωτική άδεια από ιδιώτη γιατρό όπου να αναγράφονται και τα συμπτώματα και μαζί με το 
θετικό μοριακό τεστ να απευθύνεται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΕΦΚΑ για να επιδοτηθεί όπως και η 
κάθε άλλη ασθένεια

ΑΔΕΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
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myData

Οι εκκρεμότητες

 Τρόπος απεικόνισης του Δώρου Χριστουγέννων αναστολής το οποίο θα αποζημιώσει το κράτος 

 Έως 31 Μαρτίου 2020

 Δώρο Χριστουγέννων στο πρόγραμμα Συν-Εργασία

 Εντός της εβδομάδας

 Υφιστάμενο πρόβλημα στην ΑΠΔ για Μηχανικούς, Γιατρούς, Δικηγόρους με μερική απασχόληση

 Αντιμετωπίστηκε

 Προς επεξεργασία τροποποιήσεις στην ΑΠΔ λόγω της αλλαγή του τρόπου επικουρικής ασφάλισης των 

Μηχανικών & Γιατρών  η οποία μετατράπηκε από ποσοστιαία σε ποσοτική

 Αναμένεται έως το τέλος του μήνα

 Τρόπος απεικόνισης νέων μειωμένων ποσοστών ασφάλισης από 1.1.2020

 Ίσως και τον Ιανουάριου 2021

ΑΠΔ 
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1. Έχει υποβάλλει ΑΠΔ για Υγειονομικούς και επειδή μου έβγαλε σφάλμα, μου δόθηκε νέα 
προθεσμία έως τις 21 Δεκεμβρίου; Τι πληροφορίες έχετε;

2. Χαίρετε ΑΠΔ με έμμισθους μηχανικούς που είναι σε αναστολή από 07/11/2020 δεν μπορεί 
να υποβληθεί ΑΠΔ . Βγάζει μήνυμα λάθους μη αποδεκτός τύπος αποδοχών (018) για 
μηχανικούς.
Επίσης ΑΠΔ Οκτωβρίου με έμμισθους υγειονομικούς με μερική απασχόληση μου θα 
πρέπει να την υποβάλλουμε έως τις 15/12/2020 βάσει του μηνύματος που αναρτήθηκε 
κατά την υποβολή με λάθος μη αποδεκτός πακέτο κάλυψης για μερική απασχόληση τι 
κάνουμε; έχετε κάποια ενημέρωση;

• Τα προβλήματα έχουν διορθωθεί από χθες και πλέον η υποβολή είναι εφικτή

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΑΠΔ
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1. Kε Πρασσά σας ευχαριστώ για την ευκαιρία να σας ακούσουμε.
Υποβάλλω ΑΠΔ στην οποία συμπεριλαμβάνονται έμμισθοι δικηγόροι. Κατά την υποβολή της ΑΠΔ 
για τρεις μισθωτούς μου βγαίνει το μήνυμα 411 "Λάθος υπολογισμού αμοιβή έμμισθων δικηγόρων". 
Στην ίδια ΑΠΔ υπάρχουν και ακόμη δύο δικηγόροι με πανομοιότυπο υπολογισμό αμοιβών και 
"περνούν" κανονικά κατά την υποβολή της ΑΠΔ. Οι συνάδελφοι της epsilon έλεγξαν τους 
υπολογισμούς και βρίσκουν σωστούς τους υπολογισμούς. Με παρέπεμψαν να αποστείλω email 
στο ΕΦΚΑ και ενώ αρχικά μου απάντησαν άμεσα ότι δεν είναι σωστή η υποβολή της ΑΠΔ (έλλειπε 
στην ημερομηνία από.. έως....) στην δεύτερη υποβολή μετά την τελευταία version στο νεότερο 
email "φωνή βοώντας εν τη ερήμω". Η προθεσμία λήγει 21/12/2020 (αφορά ΑΠΔ 10/2020). 
Υπάρχει κάποια πρόταση από εσάς? Ευχαριστώ

 Έχουν γίνει οι διορθώσεις για τα γραμμάτια προείσπραξης
 Υφίσταται μόνο ένα πρόβλημα στην επαλήθευση για την στρογγυλοποίηση το οποίο 

αναμένεται να διορθωθεί εντός των ημερών

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΑΠΔ
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myData

1. Σχετικά με την εγκύκλιο 39 Εφκα και τις διορθώσεις που πρέπει να γίνουν στις περιπτώσεις 

υποβολής απδ χωρίς την επιδότηση, υπάρχει κάποιο νεο ως αναφορά τον τρόπο υποβολής; 

ηλεκτρονικά ή με δελτία μεταβολής; σε επικοινωνία με τα τηλέφωνα της εγκυκλίου οι υπάλληλοι 

αφήνουν να εννοηθεί ότι το ψάχνουν να γίνει ηλεκτρονικά. Γνωρίζετε κατι;

 Δελτίο Μεταβολής βάσει ισχύουσας διαδικασίας

 Προφορική οδηγία για διαγραφή ΑΠΔ από τα κεντρικά 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΑΠΔ
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myData

1. Έχει υποβάλλει ΑΠΔ για Υγειονομικούς και επειδή μου έβγακε σφάλμα, μου δόθηκε νέα προθεσμία 
έως τις 21 Δεκεμβρίου; Τι πληροφορίες έχετε;

2. Χαίρετε ΑΠΔ με έμμισθους μηχανικούς που έιναι σε αναστολή από 07/11/2020 δεν μπορεί να 
υποβληθεί ΑΠΔ . Βγάζει μήνυμα λάθους μη αποδεκτός τύπος αποδοχών (018) για μηχανικούς.
Επίσης ΑΠΔ Οκτωβρίου με έμμισθους υγειονομικούς με μερική απασχόληση μου θα πρέπει να την 
υποβάλλουμε έως τις 15/12/2020 βάσει του μηνύματος που αναρτήθηκε κατά την υποβολή με 
λάθος μη αποδεκτός πακέτο κάλυψης για μερική απασχόληση τι κάνουμε; έχετε κάποια ενημέρωση;

• Τα προβλήματα έχουν διορθωθεί από χθες και πλέον η υποβολή είναι εφικτή

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΑΠΔ
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myData

Άρθρο 55 του Ν.4611/2019

1. Όταν, κατά την εκτέλεση της εργασίας τους, οι εργαζόμενοι χρησιμοποιούν μοτοποδήλατο ή 

μοτοσυκλέτα, κατά την έννοια του άρθρου 2 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 2696/1999, 

Α΄ 57), για τη μεταφορά ή διανομή προϊόντων και αντικειμένων, ο εργοδότης αναγγέλλει στο 

πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης «ΕΡΓΑΝΗ» τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος.

2. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

καθορίζεται η διαδικασία καταχώρισης, τα στοιχεία που γνωστοποιούνται και κάθε άλλη 

λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

3. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 2.

DELIVERY / E13
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Η απόφαση που εκδόθηκε για την εφαρμογή του ανωτέρω άρθρου είναι η απόφαση με Αριθμ. 

49091/Δ1.14744/11.12.2020. Τα βασικά σημεία:

Ισχύουν από 21.12.2020 και μετά:

 Ο υπόχρεος εργοδότης υποβάλλει για κάθε μοτοποδήλατο ή μοτοσυκλέτα που θα χρησιμοποιείται από 

εργαζόμενό του, κατά την εκτέλεση της εργασίας του, για τη μεταφορά ή διανομή προϊόντων και 

αντικειμένων, το έντυπο Ε13, έως και την ημερομηνία χρήσης του/της για πρώτη φορά και σε κάθε 

περίπτωση πριν από τη χρήση αυτή.

 Ο υπόχρεος εργοδότης υποβάλλει αντίστοιχα στο έντυπο Ε13, για κάθε μοτοποδήλατο ή μοτοσυκλέτα

που έχει καταχωριστεί στο έντυπο αυτό, τη λήξη της χρήσης αυτής από εργαζομένους του, κατά την 

εκτέλεση της εργασίας τους, για τη μεταφορά ή διανομή προϊόντων και αντικειμένων, εντός τριών (3) 

ημερών από την ημερομηνία που θα διακοπεί η χρήση αυτή.

Σημείωση: Σε περίπτωση παρέλευσης των προβλεπόμενων προθεσμιών, ηλεκτρονική υποβολή δεν είναι 
δυνατή (με την εξαίρεση του εντύπου Ε13), αλλά ακολουθείται η διαδικασία της κατάθεσης με προσέλευση 
στην αρμόδια υπηρεσία του ΣΕΠΕ ή/και του ΟΑΕΔ, με ανάλογη εφαρμογή των προβλεπόμενων κυρώσεων από 
την κείμενη νομοθεσία περί εκπρόθεσμης υποβολής των εντύπων.

DELIVERY / E13
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Μεταβατική περίοδος μέχρι 20.12.2020:

Το έντυπο Ε13 υποβάλλεται από τους υπόχρεους εργοδότες έως και 20-12-2020, για μοτοποδήλατο 

ή μοτοσυκλέτα κατά την έννοια του άρθρου 2 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 2696/1999, Α΄ 

57), που:

 χρησιμοποιείται ήδη ή

 θα χρησιμοποιηθεί για πρώτη φορά, έως και την 20η-12-2020 για τη μεταφορά ή διανομή 

προϊόντων και αντικειμένων από εργαζόμενό του.

SOS: Μέχρι 20.12.2020 όσα μηχανάκια χρησιμοποιούνταν και έληξε η χρήση τους από 

εργαζόμενους δεν υποβάλλονται. Μόνο όσα χρησιμοποιούνται ήδη ή θα χρησιμοποιηθούν μέχρι 

και 20.12.2020. 

DELIVERY / E13
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myDataΕΡΩΤΗΣΗ

Ευχαριστούμε τόσο πολύ για την μεγαλη βοήθεια που μας παρέχετε !!!

Ηθελα να ρωτήσω μια επιχ/ση που έχει 3 μηχανακια για delivery , πρεπει να αντιστοιχίσει καθε

μηχανακι με έναν courier ?

Αν καποιος παρει αλλο μηχανακι αντι αυτο που εχει αντιστοιχηθει υπαρχει προβλημα ?

Πρεπει αν χαλασει ενα μηχανακι να δηλωθει αλλο στον υπαληλο της επιχ/σης, που του εχει χρεωθει ?

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Εάν κάποιος εργαζόμενος χρησιμοποιεί και τα 3 μοτοποδήλατα ή μοτοσυκλέτες για το delivery θα πρέπει στο 

έντυπο Ε13 να υπάρχουν οι 3 εγγραφές με τον αριθμό κυκλοφορίας  του κάθε μοτοποδηλάτου ή 

μοτοσυκλέτας που να αντιστοιχούν στον ΑΦΜ του υπόψη εργαζόμενου. Επίσης εάν υπάρχει πρόβλημα με το 

1 μηχανάκι και θα χρησιμοποιηθεί άλλο από τον εργαζόμενο, τότε θα πρέπει φυσικά και να υποβληθεί στο 

Ε13 η αντιστοίχιση αυτή (αριθμός κυκλοφορίας του νέου με τον ΑΦΜ του εργαζόμενου). Θα πρέπει και 

παράλληλα ο υπόχρεος εργοδότης να υποβάλλει αντίστοιχα στο έντυπο Ε13, για κάθε μοτοποδήλατο ή 

μοτοσυκλέτα που έχει καταχωριστεί στο έντυπο αυτό, τη λήξη της χρήσης αυτής από εργαζομένους του, κατά 

την εκτέλεση της εργασίας τους, για τη μεταφορά ή διανομή προϊόντων και αντικειμένων, εντός τριών (3) 

ημερών από την ημερομηνία που θα διακοπεί η χρήση αυτή. Αναμένουμε βέβαια και τις επίσημες οδηγίες 

συμπλήρωσης του εντύπου στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ. 

1.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Ε13
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ΕΡΩΤΗΣΗ

A) Επιχείρηση υποβάλλει ανά εβδομάδα πρόγραμμα εργασίας και το ωράριο των εργαζομένων 

delivery ανά ημέρα είναι διαφορετικό Θα πρέπει να υποβάλλω κάθε μέρα άλλο έντυπο ; 

Κατά την άποψη μας, ο εργοδότης θα πρέπει να υποβάλει το Ε13 για κάθε μοτοποδήλατο ή μοτοσυκλέτα που 

θα χρησιμοποιείται από εργαζόμενό του. Εάν για παράδειγμα και τα 5 μοτοποδήλατα ή μοτοσυκλέτες 

χρησιμοποιούνται από έναν εργαζόμενο θα πρέπει να γίνουν οι 5 σχετικές εγγραφές με τους αριθμούς 

κυκλοφορίας των μοτοποδηλάτων ή μοτοσυκλετών και τον ΑΦΜ του εργαζόμενου αυτού. Αναμένουμε βέβαια 

και τις οδηγίες συμπλήρωσης στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ». 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Ε13
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ΕΡΩΤΗΣΗ

B) Σε επιχείρηση εμπορίας λιανικώς κατεψυγμένων προιόντων , υπάλληλος πωλητής σε κάποιες περιπτώσεις και 

εντός ωραρίου εργασίας μεταφέρει με μηχανάκι της εταιρείας παραγγελίες σε πελάτες . Χρειάζεται να του αλλάξω 

ειδικότητα ; Πως θα δηλώνω την ώρα έναρξης ;

Εάν η απασχόληση του μισθωτού σε πρόσθετα καθήκοντα πραγματοποιείται μέσα στο νόμιμο ωράριο 

εργασίας του και αυτό συμφωνηθεί με την κατάρτιση της ατομικής σύμβασης εργασίας ( ή με τροποποιητική 

σύμβαση εργασίας κατά τη διάρκεια της εργασιακής σχέσης), καθορίζονται και οι ειδικότεροι όροι με τους 

οποίους παρέχεται η εργασία αυτή.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Ε13
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Ελεύθεροι Επαγγελματίες – Μικρές Επιχειρήσεις

 Η πλέον σύγχρονη πλατφόρμα της αγοράς

 Η πιο έξυπνη και απλή web εφαρμογή

 Η οικονομικότερη λύση της αγοράς

 Η μόνη πλατφόρμα που δεν απαιτεί γέφυρες και λοιπά 
αρχεία επικοινωνίας

myData
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ΙΑΤΡΟΙ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ – ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

myData
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ΙΑΤΡΟΙ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

Διαχείριση Α.Π.Υ.

Διαχείριση Πελατών – Προμηθευτών

Καρτέλες & Ισοζύγια

+

Διαχείριση ΕξόδωνmyData
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 Module Έκδοση Παραστατικού για την έκδοση 
παραστατικών του λογιστικού γραφείου

Aπόκτησέ το με ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ έως 18/12/2020

1 στους 3 λογιστές μας κάνουν χρήση του υποσυστήματος «Έκδοση Παραστατικού» 

και εκδίδουν τα παραστατικά του λογιστικού γραφείου τους

ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ
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Πάροχος Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης

 Η Epsilon Net παρουσιάζει το Epsilon Digital, μια 
ολοκληρωμένη λύση για την ηλεκτρονική τιμολόγηση, 
αυθεντικοποίηση, αποστολή στην Α.Α.Δ.Ε. και 
αρχειοθέτησή τους με αυτοματοποιημένες διαδικασίες

 Μια μοναδική υπηρεσία για ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ που κάνουν 
χρήση εμπορικής εφαρμογής της Epsilon net η οποία 
ωστόσο παρέχει διασύνδεση και με όλες τις εφαρμογές 
τρίτων.
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Πάροχος Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης

 Λογιστές & Μικρές Επιχειρήσεις

 ‘Εως 500 παραστατικά / έτος

100€
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Επισκεφθείτε τώρα τα 

www.epsilonsmart.gr & www.epsilondigital.gr

δηλώστε το ενδιαφέρον σας και εκμεταλλευτείτε 

τις προνομιακές τιμές!

http://www.epsilondigital.gr/
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www.epsilonnet.gr

www.epsilonsmart.gr

www.pylon.gr

/OmilosEpsilonnet company/epsilon-net info@epsilonnet.gr +30 2310 981700

+30 211 5007000


