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Υποστήριξη προγράμματος Συν-Εργασία 

Στην απόφαση 40331/Δ1.13521/13-9-2019 προστέθηκε η περίπτωση 14.16 που αφορά τον 

μηχανισμό της συνεργασίας. Σύμφωνα με αυτόν οι επιχειρήσεις δύναται να μειώσουν 

στους εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης τον χρόνο εβδομαδιαίας απασχόλησης 

μέχρι και 50% με ταυτόχρονη επιδότηση που ανέρχεται σε ποσοστό 60% των καθαρών 

αποδοχών τους που αντιστοιχούν στον χρόνο κατά τον οποίο δεν εργάζονται. 

Στην περίπτωση ένταξης εργαζομένων στον μηχανισμό συν-εργασίας η ασφαλιστική 

κάλυψη του μισθωτού διατηρείται στο 100% του αρχικού ονομαστικού μισθού. Το 

σύνολο εισφορών εργαζομένου και εργοδότη καταβάλλει ο εργοδότης.  

Χειρισμός στο πρόγραμμα Paycheck Μισθοδοσία 

Ο χειρισμός των εργαζομένων θα γίνει εξ ολοκλήρου από την διαχείριση κινήσεων. Δεν 

πρέπει να γίνει αλλαγή στην διαχείριση εργαζομένου γιατί το πρόγραμμα δεν θεωρείται 

αλλαγή στην σύμβαση εργασίας του εργαζομένου αλλά πρόσχερη αλλαγή στον χρόνο 

εβδομαδιαίας απασχόλησης. 

Ως εκ τούτου στις τακτικές αποδοχές (ή στις τεκμαρτές ανάλογα την περίπτωση του 

εργαζομένου) θα καταχωρηθούν οι μειωμένες ημέρες του μήνα. 

 

Στο συγκεκριμένο παράδειγμα ο εργαζόμενος δουλεύει για το μήνα ένταξης 20 από τις 

25 ημέρες του μήνα. Ουσιαστικά η μείωση του χρόνου εργασίας εκφραζόμενη σε 

ποσοστό ανέρχεται σε 20%. 

Το επόμενο βήμα είναι να καταχωρηθούν οι ημέρες πλήρους απασχόλησης που θα 

δούλευε ο εργαζόμενος αυτός σε άλλη περίπτωση στο νέο τύπο αποδοχών που 

δημιουργήθηκε όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα:  
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Στο πεδίο Πρόγραμμα θα επιλεγεί η μόνη διαθέσιμη τιμή «Συνεργασία_ΑΠΔ» και 

ανάλογα τον εργαζόμενο θα καταχωρηθούν είτε οι ημέρες πλήρους απασχόλησης είτε 

τα ημερομίσθια πλήρους απασχόλησης σε περίπτωση τεκμαρτού εργαζομένου.  

Πλέον οι εισφορές της ΑΠΔ (και όλων των υπολοίπων εκτυπώσεων) θα ενημερωθούν 

από τον υπολογισμό της κίνησης με είδος αποδοχών 00 ενώ οι μικτές, καθαρές και 

πληρωτέες αποδοχές από την κίνηση του τύπου αποδοχών «01.τακτικές» ή 

«13.τεκμαρτές» 

Ενημέρωση εντύπου Συν-Εργασίας στο πρόγραμμα PBS 

Εφόσον ολοκληρωθεί η καταχώρηση της μισθοδοσίας των εργαζομένων για να 

ενημερωθεί το έντυπο του PBS θα πρέπει να έχει γίνει αναβάθμιση του προγράμματος 

στην έκδοση 20.14.0. 

Εφόσον γίνει η αναβάθμιση πρέπει να επιλέξετε να δημιουργήσετε ένα νέο έντυπο ή το 

ήδη καταχωρημένο με τα στοιχεία της πρώτης φάσης και να γίνει εκ νέου εισαγωγή 

από το πρόγραμμα Paycheck. 
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Το πρόγραμμα θα ενημερώσει μόνο τους εργαζόμενους που έχει καταχωρηθεί 

μισθοδοσία με τύπο αποδοχών «00». Η στήλη μικτές αποδοχές και καθαρές αποδοχές 

με τον πλήρη μισθό των εργαζομένων και τις εισφορές που αναλογούν σε αυτόν και η 

στήλη καταβαλλόμενες αποδοχές με τον τελικό πληρωτέο προς τον εργαζόμενο κατά 

τον μήνα αναφοράς.  

Εφόσον ενημερωθούν αυτές οι στήλες καθώς και η στήλη του ΙΒΑΝ πλέον είναι δυνατή 

η υποβολή του εντύπου φάση Β από την σχετική επιλογή. 
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