
  

 

 

 

 

Οδηγίες για την κατάργηση των εργοδοτικών εισφορών υπέρ  

ΟΕΚ και ΟΕΕ 

 

Πριν την είσοδο σας στην εφαρμογή πατήστε το πλήκτρο «Live Update» ώστε να 

ενημερώσετε την εφαρμογή με το τελευταίο update 2.30.31 και εφόσον επιθυμείτε να 

προχωρήσετε στη μείωση των ποσοστών των εργοδοτικών εισφορών ακολουθείστε τα 

παρακάτω βήματα. 

 

 

1. Στην επιλογή «Μισθοδοσία/Πίνακες/Ασφαλιστικοί Οργανισμοί» προστέθηκαν  

α) το πλήκτρο «Ενημέρωση % Μείωσης Εργοδ. Εισφ.» και  

β) το πεδίο «%Μείωσης Εργοδ.Εισφ. από 1/11/12». 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Ενώ βρίσκεστε στην επιλογή «Μισθοδοσία/Πίνακες/Ασφαλιστικοί Οργανισμοί» 

κάνετε κλικ στο πλήκτρο «Ενημέρωση % Μείωσης Εργοδ. Εισφ.» και αυτόματα θα 

εμφανιστεί ο πίνακας «Ασφαλιστικοί Οργανισμοί που Ενημερώθηκαν» ο οποίος 

περιλαμβάνει όλους τους ασφαλιστικούς οργανισμούς οι οποίοι στο πεδίο «Είδος 

Ταμείου» έχουν την τιμή ΙΚΑ και των οποίων μειώνεται το ποσοστό των εργοδοτικών 

εισφορών. 

 

 

 

3. Στη συνέχεια πατήστε «OK» και «ΝΑΙ» στο μήνυμα «Είστε σίγουροι ότι θέλετε να 

γίνει η ενημέρωση». Σε όλους τους ασφαλιστικούς οργανισμούς που εμφανίζονται 

στον πίνακα θα μειωθεί η τιμή του πεδίου «Εργοδότης % Εισφορών» κατά το 

ποσοστό που εμφανίζεται στη στήλη «% Μείωσης» του παραπάνω πίνακα. 

 

Σημείωση 1: Το ποσοστό μείωσης που υπολογίζεται δεν είναι πάντα 

1,1% αλλά εξαρτάται από το ποσοστό ΟΕΚ & ΟΕΕ που περιλαμβάνουν 

οι εργοδοτικές εισφορές του κάθε ασφαλιστικού οργανισμού. 

Σημείωση 2: Στην περίπτωση που έχετε κάνει ενημέρωση των 

μειώσεων εργοδοτικών εισφορών και προσπαθήσετε να τρέξετε ξανά 

την ίδια λειτουργία τότε θα εμφανιστεί το παρακάτω μήνυμα. 

 

 



 

 

 

4. Το ποσοστό μείωσης του κάθε ασφαλιστικού οργανισμού θα εμφανίζεται πλεόν στο πεδίο 

«%Μείωσης Εργοδ. Εισφ. από 1/11/12». 

 

 

 

Σημείωση 3: Με την ολοκλήρωση των παραπάνω εργασιών, αν υπολογίσετε 

μισθοδοσία για περιόδους έως και Οκτ 2012 οι εισφορές θα υπολογίζονται με τα 

ποσοστά που ίσχυαν έως 31/10/2012, ενώ για μισθοδοτικές περιόδους από 

Νοέμβριο 2012 και έπειτα θα ισχύουν τα νέα ποσοστά.  

 

Προσοχή: Την εργασία «Ενημέρωση % Μείωσης Εργοδ. Εισφ.» επιτρέπεται να την 

τρέξετε μόνο μια φορά, κατά συνέπεια στην περίπτωση που μετά την ενημέρωση 

δημιουργήσετε νέο ασφαλιστικό οργανισμό θα πρέπει να καταχωρήσετε εξαρχής το 

μειωμένο ποσοστό εργοδοτικών εισφορών. 

  

 

 

Δείτε το ΦΕΚ Α 222/12-11-2012 

 

http://www.datacomm.gr/datacommunication/SiteResources/data/MediaArchive/files/NewVersions/Windows/Premium_HRM-Misthodosia/fek_222_12_11_2012.pdf

