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Έκδοση 5.12.2.3 – 19/12/2014 

Νέα λειτουργικότητα - Βελτιώσεις 

 
 
Η έκδοση 5.12.2.3, περιλαμβάνει : 

 

 Νέα λειτουργικότητα 

 Κύπρος – Ανάλυση υπερωριών σε ΥΠ-Α και ΥΠ-ΕΛ σε σπαστό ωράριο 

 Βελτιώσεις 

 ΣΕΠΕ 

 Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης 

 Όρος 10130-003 - ΟΡΟΣ_ΤΑΜΕΙΩΝ_ΒΑΣΗ_ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ_ΑΠΟΔΟΧΩΝ_ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ_ΠΕΡΙΟΔΩΝ 
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Νέα λειτουργικότητα 

Ωρομέτρηση 

Κύπρος – Ανάλυση υπερωριών σε ΥΠ-Α και ΥΠ-ΕΛ σε σπαστό ωράριο 
Επεκτάθηκε η διαδικασία αντιστοίχισης κινήσεων (φάση1) και ανάλυσης χρόνου (φάση 2) της Ωρομέτρησης 
ώστε να υποστηρίζεται και η πραγματοποίηση υπερωριών σε σπαστό ωράριο. 
 
Για να ενεργοποιήσετε αυτή την μέθοδο ανάλυσης επιλέξτε στην παράμετρο ωρομετρείου της 1ης φάσης «Οι 

κινήσεις εισόδου-εξόδου εκτός πλάνου:» την τιμή «Δημιουργούν ανάλυση ημέρας.» 
 
Έχοντας καταχωρήσει ένα πλάνο για την κανονική εργασία, όταν πραγματοποιηθούν υπερωρίες μετά την 
λήξη του κανονικού ωραρίου τότε αυτές θα εφαρμοστεί ο κανόνας ανάλυσης αυτών των υπερωριών, 
λαμβάνοντας υπόψη και την υπερωρία ελεύθερου χρόνου (ΥΠ-ΕΛ). 
 

Βελτιώσεις 

Βασικό Κύκλωμα 

Εργαζόμενοι 

ΣΕΠΕ 
Προσαρμόστηκαν οι διαδικασίες ηλεκτρονικών υποβολών των αναγγελιών και των αρχείων στις αλλαγές που 
έγιναν στο σύστημα «Εργάνη» (https://eservices.yeka.gr/) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Πρόνοιας στις 10/12/2014. Οι αλλαγές αφορούν μόνο το menu της ιστοσελίδας και όχι τις πληροφορίες που 
πρέπει να καταχωρηθούν ή το σχήμα των αρχείων xml που μπορείτε να φορτώσετε.  

Επίσης τροποποιήθηκε η μορφή των ημερομηνιών έτσι ώστε να είναι πάντα της μορφής dd/MM/yyyy. 
  

 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

Απαιτείται η επανεγκατάσταση του πακέτου WebAutoSubmmisions σε κάθε σταθμό 
εργασίας που εκτελεί τις ηλεκτρονικών υποβολών αναγγελιών και αρχείων στο σύστημα 
«Εργάνη». Για την εγκατάστασή του συμβουλευτείτε τον οδηγό εγκατάστασης του HCM 
(InstallationGuideHCM.rtf) που θα βρείτε στο πακέτο εγκατάστασης του συστήματος. 

 

 

 

ΥΠΟΔΕΙΞΗ – ΣΥΜΒΟΥΛΗ 

Για να μπορείτε να παίρνεται εκτυπώσεις από το site του συστήματος «Εργάνη» θα 
πρέπει να κάνετε την επόμενη ρύθμιση : 

Στο φάκελο C:\Program Files (x86)\SingularLogic\WebAutoSubmissions\xulrunner για 
Windows 64bit Windows (ή  C:\Program Files\SingularLogic\WebAutoSubmissions\ 
xulrunner για Windows 32bit) ανοίξτε με notepad το αρχείο preferences.dat και 
προσθέστε τη γραμμή: 

user_pref("extensions.blocklist.enabled", false); 

στο τέλος του αρχείου εφόσον αυτή δεν υπάρχει. Τέλος αποθηκεύστε το αρχείο. 

Σιγουρευτείτε ότι έχετε εγκατεστημένο το Adobe Acrobat Reader. 

https://eservices.yeka.gr/
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Οικονομικό Κύκλωμα 

Μισθοδοσία 

Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης 
Σύμφωνα  με την παράγραφο 2 του άρθρου 52 του Ν.4305/2014 η Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης στα φυσικά 
πρόσωπα του άρθρου 29 του Ν.3986/2011 επιβάλλεται και στα εισοδήματα που αποκτώνται κατά τα φορολογικά 
έτη 2015 και 2016 με μειωμένους συντελεστές  κατά 30%. 
  

Οι νέοι συντελεστές που θα ισχύσουν από 01/01/2015 είναι οι ακόλουθοι : 

  
Εισόδημα  Φορολογικός Συντελεστής  

Από Έως 

  12.000,00 0% 

12.000,01 20.000,00 0,7% (αντί 1%) 

20.000,01 50.000.00 1,4% (αντί 2%) 

50.000,01 100.000,00 2,1% (αντί 3%) 

100.000,01   2,8% (αντί 4%) 

  

Λειτουργίες 

Συμβάσεις και Όροι 

 Όρος 10130-003 - ΟΡΟΣ_ΤΑΜΕΙΩΝ_ΒΑΣΗ_ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ_ΑΠΟΔΟΧΩΝ_ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ_ΠΕΡΙΟΔΩΝ 
Επεκτάθηκε ο όρος ώστε να μπορεί οριστεί να εάν θα ελέγχεται η ύπαρξη υπολοίπου από το άνω όριο αποδοχών 
σε υπολογισμούς επιδομάτων εορτών και αδείας.  

Στην ομάδα 4 και σειρά 1 εισάγετε την ιστορική παράμετρο εταιρίας :  

 1700322 - ΤΙΜΗ_ΝΑΙ αν θέλουμε να γίνεται ύπαρξης υπολοίπου από το άνω όριο αποδοχών σε 
υπολογισμούς επιδομάτων εορτών και αδείας προκειμένου να υπολογιστούν οι ασφαλιστέες αποδοχές 
για το ποσό των αποδοχών που επιμερίζονται σε αυτή την περίοδο. 

 1700323 - ΤΙΜΗ_ΟΧΙ αν θέλουμε οι ασφαλιστέες αποδοχές να είναι ολόκληρο το ποσό που των 
αποδοχών που επιμερίζονται σε αυτή την περίοδο χωρίς να γίνεται έλεγχος για ύπαρξης υπολοίπου από 
το άνω όριο αποδοχών σε υπολογισμούς επιδομάτων εορτών και αδείας. 

Εάν δεν ορίσουμε την παράμετρο ο υπολογισμός θεωρεί ως αρχική τιμή την ΤΙΜΗ_ΝΑΙ για συμβατότητα με την 
προηγούμενη υλοποίηση. 


