
 

 

 

 

Οδηγίες για την ορθή συμπλήρωση των πεδίων που αφορούν τον υπολογισμό 

των ασφαλιστικών ημερών των καθηγητών φροντιστηρίων και κέντρων 

ξένων γλωσσών 

 

 

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

την εφαρμογή με την τελευταία έκδοση (2.60.11). 

 

Σύμφωνα με την εγκύκλιο 45/2017 του ΕΦΚΑ για τους καθηγητές φροντιστηρίων και κέντρων 

ξένων γλωσσών που απασχολούνται με εργασιακή κατάσταση υπαλλήλου ή ωρομίσθιου 

υπαλλήλου έχει υλοποιηθεί πλέον ο νέος τρόπος αυτόματου υπολογισμού των ασφαλιστικών 

τους ημερών. 

 

Βήμα 1ο 

Στοιχεία Εργαζόμενου 

Για τις ανάγκες της ανωτέρω εγκυκλίου έχει προστεθεί από το μενού «Εργαζόμενοι\ Κύριες 

Εργασίες\ Διαχείριση Εργαζομένων» στην υπο-οθόνη «Εργασιακά» στο πεδίο «Ειδικές 

Κατηγ. Εργαζ.» νέα τιμή με περιγραφή «ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ-ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ 

ΓΛΩΣΣΩΝ».  

Εφόσον επιλέξετε από την έτοιμη λίστα την τιμή αυτή, αυτόματα η εφαρμογή ενημερώνει με 

κάποιες προτεινόμενες τιμές τα εξής πεδία: 

«Εβδομ. Ωράριο Απασχ. (ΣΣΕ)» με την τιμή «21», 

«Ώρες Εργασίας / Εβδομάδα» με την τιμή «21», (το οποίο θα πρέπει να μεταβάλλετε 

σύμφωνα με τις ώρες που απασχολείται ο εργαζόμενος ανά εβδομάδα) και 

«Ανώτατες Ασφαλ. Ημέρες» με την τιμή «25» όπως φαίνεται στην εικόνα που ακολουθεί. 



 

 

 

 

Βήμα 2ο 

Υπολογισμός Μισθοδοσίας 

Κατά τον υπολογισμό της μισθοδοσίας συμπληρώνοντας τα πεδία «Ημέρες Εργασίας» και 

«Ώρες Εργασίας» σε περίπτωση ωρομίσθιου υπαλλήλου είτε χειροκίνητα είτε με τη χρήση του 

«Ημερολογίου» οι ασφαλιστικές ημέρες της κίνησης θα παράγονται από τον τύπο: 

Ασφαλιστικές ημέρες = Ώρες εργασίας ανά εβδομάδα * 25 / Εβδομαδιαίο Ωράριο 

Απασχόλησης (ΣΣΕ)    

Σε περίπτωση πρόσληψης ή αποχώρησης εργαζόμενου στο μήνα υπολογισμού μισθοδοσίας ο 

τύπος μεταβάλλεται ως εξής: 

Ασφαλιστικές ημέρες = Ώρες εργασίας ανά εβδομάδα / Εβδομαδιαίο ωράριο 

απασχόλησης (ΣΣΕ) * 25 * Ημερολογιακές ημέρες διαστήματος εργασίας / 

Ημερολογιακές ημέρες μήνα.  

Το τελικό αποτέλεσμα στρογγυλοποιείται στο πλησιέστερο ακέραιο αριθμό. 

Για παράδειγμα αν υπάρχει πρόσληψη 10/1/18 και οι Ώρες Εργασίας / Εβδομάδα είναι 16 

τα ασφαλιστικά ημερομίσθια του Ιανουαρίου 2018 θα προκύψουν ως εξής: 

Ασφαλιστικές ημέρες = 16 / 21 * 25 * 22 /31 = 14  

 



 

 

 

 

Προσοχή!! Η περίπτωση αλλαγής του πεδίου «Ώρες Εργασίας/ Εβδομάδα» 

ενδιάμεσα στο μήνα υπολογισμού μισθοδοσίας δεν καλύπτεται. Σε αυτήν την 

περίπτωση ο χρήστης θα πρέπει χειροκίνητα να ορίσει τις Ημέρες Ασφάλισης 

σύμφωνα με τα ημερολογιακά διαστήματα των αλλαγών.  

 

 


