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Έκδοζη 2.89.32 – 29/10/2014 

Νέα λειηοσργικόηηηα - Βεληιώζεις 

 

Η έκδοζη 2.89.32, περιλαμβάνει : 

 

 

 Βεληιώζεις 

 Αρτείο Παραζηαηικών Πληρφμών ΤΔΑΥΔΚ ανά Υποκαηάζηημα   

 Πλαθόν /Ποζά ζηις ειζθορές ΤΣΜΔΓΔ αναλογικά ηφν ημερολογιακών ημερών 

εργαζίας  
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Βεληιώζεις 

Αρτείο Παραζηαηικών Πληρφμών ΤΔΑΥΔΚ ανά Υποκαηάζηημα    

Σηε λέα έθδνζε ηεο εθαξκνγήο πξνζηέζεθε, ζηελ νζόλε “Παραζηαηικά Πληρφμής ΤΔΑΥΔΚ”, ε νπνία 

θαιείηαη από ην κελνύ Εξγαζίεο Μηζζνδνζίαο  Αξρεία πξνο ινηπνύο θνξείο  Έθδνζε αξρείνπ ΤΕΑΥΕΚ, ην 

πεδίν ηνπ Υποκαηαζηήμαηος εθόζνλ ην ΤΕΑΥΕΚ ηεξεί γηα θάζε ππνθαηάζηεκα δηαθνξεηηθό αξηζκό Μεηξώνπ 

Εξγνδόηε .   

Σηελ πεξίπηωζε πνπ πθίζηαηαη έλα θαη κόλν θεληξηθό ππνθαηάζηεκα, νπόηε όινη αλεμαηξέηωο νη εξγαδόκελνη 

εληάζζνληαη ωο νξγαλωηηθή δνκή ζηελ ίδηα ηελ εηαηξία, ην πεδίν ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο παξακέλεη 

αζπκπιήξωην .  

Δηαθνξεηηθά, αλ θάπνηνη εξγαδόκελνη αλήθνπλ ζηελ εηαηξία ελώ θάπνηνη άιινη ζε ππνθαηαζηήκαηα 

ππνρξεωηηθά ζπκπιεξώλεηαη έλα παξαζηαηηθό πιεξωκήο αλά ππνθαηάζηεκα θαη έλα γηα ηελ ίδηα ηελ εηαηξία  

(θεληξηθό) .    

Σπκπεξαζκαηηθά : 

 Αλ όινη νη εξγαδόκελνη έρνπλ ωο νξγαλωηηθή δνκή ηελ εηαηξία δελ ζπκπιεξώλεηαη ππνθαηάζηεκα γηα 

ην παξαζηαηηθό πιεξωκήο 

 Αλ νη εξγαδόκελνη αλήθνπλ ωο νξγαλωηηθή δνκή ζε ππνθαηάζηεκα, ην πεδίν ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο 

ππνρξεωηηθά ζπκπιεξώλεηαη γηα ην εθάζηνηε παξαζηαηηθό πιεξωκήο ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο    

 

 

Παραζηαηικά Πληρωμών ΤΕΑΥΕΚ ανά Υποκαηάζηημα 
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Επηζηξνθή 
  

Πλαθόν /Ποζά ζηις ειζθορές ΤΣΜΔΓΔ αναλογικά ηφν ημερολογιακών 

ημερών εργαζίας 

Σηελ νζόλε “Εηζθνξέο Κνηλωληθήο Αζθάιηζεο”, από ην κελνύ Υπνδνκή Μηζζνδνζίαο  Εηζθνξέο θνηλωληθήο 

Αζθάιηζεο, ελζωκαηώζεθαλ δύν λέα πεδία (πιαθόλ αλαινγηθά, πνζά αλαινγηθά) γηα λα εμππεξεηήζνπλ 

αλάγθεο αλαινγηθνύ πιαθόλ θαη αλαινγηθώλ κεληαίωλ πνζώλ ζηηο εηζθνξέο ηνπ ΤΣΜΕΔΕ . 

Σπγθεθξηκέλα :    

- Πλαθόν Αναλογικά : H ύπαξμε έλδεημεο ζην πεδίν “Πιαθόλ Αλαινγηθά” ζεκαίλεη όηη αλ ν 

εξγαδόκελνο έρεη κεληαίν πιαθόλ θαη ε ημερομηνία πρόζληυης ή απόλσζής ηνπ είναι μέζα ζηο 

μήνα ηόηε ην πιαθόλ πξνθύπηεη αλαινγηθά κε ηηο εκεξνινγηαθέο εκέξεο ηνπ κήλα .    

- Ποζά αναλογικά : Αλ ην πεδίν “Πνζά Αλαινγηθά” ιάβεη έλδεημε, απηό πξαθηηθά ζεκαίλεη όηη αλ ε 

εηζθνξά έρεη ηξόπν ππνινγηζκνύ κεληαίν πνζό θαη ε εκεξνκελία πρόζληυης ή αποτώρηζης ηνπ 

εξγαδόκελνπ από ηελ επηρείξεζε είλαη μέζα ζηο μήνα, ηόηε ην κεληαίν πνζό ζα είλαη αλαινγηθό ωο 

πξνο ηηο εκεξνινγηαθέο εκέξεο ηνπ κήλα .       

 

Πλαθόν Αναλογικά, Ποζό Αναλογικά ζηις ειζθορές ηοσ ΤΣΜΕΔΕ 
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ΠΡΟΟΧΗ ! 

- Για τις νέες περιοτές εργασίας ποσ θα δημιοσργηθούν με ηην ηρέτοσζα έκδοζη ηα 

δύο πεδία “έρτονηαι” ζσμπληρωμένα, όποσ ασηό κρίνεηαι απαραίηηηο, γεγονός ποσ 

ζας απαλλάζζει από ηην σποτρέωζη ζσμπλήρωζης ηοσς .       

- Για τις σπάρτοσσες περιοτές εργασίας θα πρέπει να εκηελέζεηε ηη γνωζηή ζε εζάς 

διαδικαζία “Ενημέρωζη ειζθορών”, ενεργοποιώνηας ηο ανηίζηοιτο πλήκηρο  για 

όλες ηις ειζθορές ηοσ αζθαλιζηικού θορέα (2007) . Με ηο πέρας ηης διαδικαζίας θα 

ενημερωθούν ηα ζσγκεκριμένα πεδία ζηις ειζθορές με προηεινόμενη ιζηορική 

ημερομηνία 01/01/2014 .     

 

Διαδικαζία Ενημέρωζης ειζθορών 

 

 

 

 

 

Επηζηξνθή 
 


