
ΕΤΗΣΙΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΕΜΕ 

 

1. Ο αξηζκόο ησλ απαζρνινπκέλσλ εθθξάδεηαη ζε εηήζηεο κνλάδεο εξγαζίαο (ΔΜΔ). 
Οπνηνζδήπνηε εξγάζηεθε κε πιήξεο σξάξην κέζα ζηελ επηρείξεζε, ή γηα ινγαξηαζκό ηεο, 

θαηά ηε δηάξθεηα όινπ ηνπ έηνπο αλαθνξάο, ππνινγίδεηαη σο κία κνλάδα. Σα άηνκα πνπ δελ 

εξγάζηεθαλ νιόθιεξν ην έηνο, νη εξγαδόκελνη κεξηθήο απαζρόιεζεο θαη νη εξγαδόκελνη ζε 
επνρηθή βάζε αληηζηνηρνύλ ζε θιάζκαηα κηαο ΔΜΔ. ύκθσλα κε ηε ύζηαζε ηεο Δπηηξνπήο 

(Δ.Δ.) ηεο 6εο Μαΐνπ 2003 ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκό ησλ πνιύ κηθξώλ, ησλ κηθξώλ θαη ησλ 
κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ [θνηλνπνηεζείζα ππό ηνλ αξηζκό Δ(2003) 1422] πνπ δεκνζηεύζεθε 

ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζην Σεύρνο L 124/ζ.36 ηελ 20.5.2003, ηα 

ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ αξηζκνύ απαζρνινύκελσλ είλαη εθείλα 
πνπ αθνξνύλ ηελ ηειεπηαία θιεηζκέλε δηαρεηξηζηηθή ρξήζε θαη ππνινγίδνληαη ζε εηήζηα βάζε.  

ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ: 

1. ε πεξίπησζε εξγαδνκέλσλ κεξηθήο απαζρόιεζεο κε κεησκέλν εκεξήζην σξάξην, θαζώο 
θαη ζηελ πεξίπησζε σξνκηζζίσλ, ν ππνινγηζκόο ησλ ΔΜΔ ζα πξέπεη λα γίλεη κε ηε δηαίξεζε 

ηνπ ζπλόινπ ησλ σξώλ απαζρνιήζεσο εθάζηνπ εξγαδνκέλνπ ζην έηνο αλαθνξάο δηα ηνπ 
αξηζκνύ 2.080, πνπ είλαη νη ώξεο εηήζηαο απαζρόιεζεο ηνπ εξγαδόκελνπ πιήξνπο 

απαζρόιεζεο.  

Παξάδεηγκα:  

Έλαο σξνκίζζηνο εξγαδόκελνο απαζρνιείηαη: Σνλ 1ν κήλα ηνπ δσδεθακήλνπ 12 ώξεο, ηνλ 2ν: 

16 ώξεο, ηνλ 3ν:12 ώξεο, 4ν: 12 ώξεο, 5ν : 16 ώξεο, 6ν:12 ώξεο, ηνλ 7ν:0 ώξεο, ηνλ 8ν :0 

ώξεο, ηνλ 9ν: 12 ώξεο, 10ν: 12 ώξεο, 11ν. 12 ώξεο, 12ν : 0 ώξεο. ύλνιν σξώλ = 116,  ΔΜΔ 
= 116/2.080= 0,05. 

2. Δάλ ε επηρείξεζε απαζρόιεζε, θαηά ην δσδεθάκελν αλαθνξάο, 2 εξγαδνκέλνπο  θαζ΄ όιν 

ην έηνο θαη κε πιήξεο εβδνκαδηαίν σξάξην (40 σξώλ), ε εξγαζία απηή αληηζηνηρεί ζε [(2 
εξγαδ. Υ 12 κήλεο =) 24 κήλεο : 12 κήλεο =] 2 ΔΜΔ.  

3. ε πεξηπηώζεηο αηόκσλ πνπ δελ εξγάζηεθαλ νιόθιεξν ην έηνο, ή ζε πεξηπηώζεηο 

εξγαδνκέλσλ ζε επνρηθή βάζε, κε πιήξεο εβδνκαδηαίν σξάξην (40 σξώλ), νη ΔΜΔ 
πξνθύπηνπλ από ην θιάζκα ηνπ ζπλόινπ ησλ κελώλ απαζρόιεζεο ησλ σο άλσ εξγαδνκέλσλ 

δηα ηνπ 12.  

Παξάδεηγκα: 5 εξγαδόκελνη κε πιήξεο εβδνκαδηαίν σξάξην Υ 2 κήλεο εξγαζίαο έθαζηνο = 10 
κήλεο εξγαζίαο, πνπ αληηζηνηρνύλ ζε (10 κήλεο : 12 κήλεο =) 0,83 ΔΜΔ.  

4. ηελ πεξίπησζε πνπ θαηά ην 12κελν αλαθνξάο ε επηρείξεζε απαζρνινύζε πξνζσπηθό κε 
πνιύ ιίγα εκεξνκίζζηα (ζπνξαδηθή απαζρόιεζε), θαζώο θαη ζηελ πεξίπησζε εξγαδνκέλσλ 

κεξηθήο απαζρόιεζεο πνπ παξέρνπλ εθ πεξηηξνπήο εξγαζία, νη ΔΜΔ γηα θάζε εξγαδόκελν ηεο 

θαηεγνξίαο απηήο ζα ππνινγίδνληαη σο εμήο: πξνζηίζεληαη ην ζύλνιν ησλ σξώλ απαζρόιεζεο 
ηνπ θάζε εξγαδνκέλνπ αλά κήλα θαη εμάγεηαη ην ζύλνιν ησλ σξώλ πνπ απηόο απαζρνιήζεθε 

θαηά ην δσδεθάκελν αλαθνξάο. Καηόπηλ, ην πξνθύπηνλ δηαηξείηαη δηα ηνπ 2.080. Ο αξηζκόο 
πνπ ζα πξνθύςεη είλαη νη ΔΜΔ πνπ αληηζηνηρνύλ ζηνλ ζπγθεθξηκέλν εξγαδόκελν. 

Παξάδεηγκα:  

Έλαο εξγαδόκελνο απαζρνιείηαη: Σνλ 1ν κήλα ηνπ δσδεθακήλνπ 120 ώξεο, ηνλ 2ν: 100 ώξεο, 

ηνλ 3ν:120 ώξεο, 4ν: 120 ώξεο, 5ν : 60 ώξεο, 6ν:20 ώξεο, ηνλ 7ν:0 ώξεο, ηνλ 8ν :0 ώξεο, ηνλ 
9ν: 120 ώξεο, 10ν: 120 ώξεο, 11ν:120 ώξεο, 12ν : 0 ώξεο. ύλνιν σξώλ = 900,  ΔΜΔ = 

900/2.080 = 0,43 

5. Γηα ηνπο αλσηέξσ ππνινγηζκνύο, ε εβδνκάδα ζεσξείηαη όηη πεξηιακβάλεη 40 εξγάζηκεο 
ώξεο θαη ην έηνο (40 Υ 52 εβδνκάδεο = ) 2.080 εξγάζηκεο ώξεο.  



6. ε πεξίπησζε πνπ θαηά ην θξίζηκν 12κελν αλαθνξάο κηζζσηόο επηρείξεζεο δελ πξνζθέξεη 

ηηο ππεξεζίεο ηνπ ιόγσ ζηξάηεπζεο ή δηθαηνινγεκέλεο αζζέλεηαο (εάλ δελ δηεθόπε ε ζρέζε 
εξγαζίαο) ν ρξόλνο απνπζίαο ηνπ γηα ηνπο αλσηέξσ ιόγνπο ζα ιακβάλεηαη ππόςε γηα ηνλ 

ππνινγηζκό ησλ Δ.Μ.Δ. Πξνο ηνύην ζηελ αξηζκεηηθή θαηάζηαζε πνπ ζπληάζζεη ε επηρείξεζε 
θαη ειέγρεη ε ΔΚΑΔ θαηά ηνλ επηηόπην έιεγρν, ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ν ιόγνο απνπζίαο ηνπ 

κηζζσηνύ θαη λα επηδεηθλύνληαη ηα αλάινγα δηθαηνινγεηηθά.  

7. ε πεξίπησζε πνπ θάπνηα επηρείξεζε θαηά ην θξίζηκν 12κελν αληηθαηέζηεζε (κία ή 
πεξηζζόηεξεο θνξέο) ζηνλ ίδην κήλα κηζζσηό πνπ απνιύζεθε ή απνρώξεζε, γηα ηνλ 

ππνινγηζκό ησλ Δ.Μ.Δ ζα ππνινγίδεηαη 1 εξγαδόκελνο, εθόζνλ ε αληηθαηάζηαζε έγηλε κεηά 

ηελ απνρώξεζε ηνπ πξώηνπ κηζζσηνύ θαη εθόζνλ γηα ηελ ίδηα ζέζε νη απαζρνινύκελνη 
έρνπλ αζθαιηζζεί αζξνηζηηθά γηα 25 ην πνιύ εκεξνκίζζηα.  

8. ηηο Δ.Μ.Δ. ζα πξέπεη λα ζπλππνινγηζηνύλ θαη ηα ζηνηρεία ησλ ζπλεξγαδόκελσλ θαη ησλ 
ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ, όπσο νξίδεη ε ύζηαζε ηεο Δπηηξνπήο (Δ.Δ.) ηεο 6εο Μαΐνπ 

2003.  

 
9. Δθόζνλ «νη εξγαδόκελνη κεξηθήο απαζρόιεζεο θαη νη εξγαδόκελνη ζε επνρηθή βάζε 

αληηζηνηρνύλ ζε θιάζκαηα κηαο ΔΜΔ», θαη΄ αλαινγίαλ θαη πξνθεηκέλνπ πεξί επνρηθώλ 
επηρεηξήζεσλ, ν ππνινγηζκόο ησλ ΔΜΔ ζα γίλεη κε δηαίξεζε δηα ηνπ 12 ( = κήλεο θαη΄ έηνο).  

 

ΣΟ Χ ΑΝΧ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΟΙ Δ.Μ.Δ. ΚΑΣΑΓΡΑΦΟΝΣΑΙ ΜΔΥΡΙ ΣΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΓΔΚΑΓΙΚΟ 

ΦΗΦΙΟ.  

10. Αξθεί λα ππνβιεζεί ε 1ε ζειίδα ΑΠΓ απ όπνπ θαίλεηαη ν ζπλνιηθόο αξηζκόο ησλ 

αζθαιηζκέλσλ. 

Σν εθηππσκέλν απνδεηθηηθό επηηπρνύο ππνβνιήο ηεο ΑΠΓ πξνο ην ΙΚΑ, ην νπνίν απνηειεί θαη 

ηελ πξώηε ζειίδα ηεο ΑΠΓ, ζεσξείηαη πξσηόηππν. Χο εθ ηνύηνπ, ζα ην ηππώζεηε θαη ζα ην 

ζθαλάξεηε, ρσξίο λα απαηηείηαη θάπνηα επηπιένλ επηθύξσζε. 

 

11. Σν αληίγξαθν ΑΠΓ ΙΚΑ αθνξά ηνπο αζθαιηζκέλνπο ζην ΙΚΑ θαη είλαη ηξόπνο απόδεημεο 

γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία εξγαδνκέλσλ. Γελ αθνξά άιιεο θαηεγνξίεο εξγαδνκέλσλ, 

π.ρ. απηναπαζρνινύκελνπο. 

12. Η Τ.Γ όπνπ ζα αλαθέξνληαη νη Δ.Μ.Δ ηεο; Δπηρείξεζεο (πξνζθιήζεηο Β’ θαη Γ’, 

δηθαηνινγεηηθά ππ΄αξηζ. 2) ζα πξέπεη λα αλαθέξνπλ θαη όινπο ηνπο απαζρνινύκελνπο πνπ 

πξνζκεηξνύληαη ζηηο ΔΜΔ, νλνκαζηηθά σο θαη ην θαζεζηώο απαζρόιεζεο απηώλ (π.ρ. πιήξεο; 

Απαζρόιεζε, κεξηθή απαζρόιεζε, θ.ι.π) 

13. Η αλσηέξσ Τ.Γ ζα ζπκπεξηιακβάλεη ηηο ΔΜΔ πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ ηειεπηαία 

θιεηζκέλε δηαρεηξηζηηθή ρξήζε θαη ππνινγίδνληαη ζε εηήζηα βάζε. 

14. Η βεβαίσζε ηνπ γλήζηνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπ ππνγξάθνληνο ηεο αλσηέξσ Τ.Γ ζα πξέπεη 

λα γίλεηαη ζε ρξόλν κεηαγελέζηεξν ηνπ θξίζηκνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο ππνινγηζκνύ ησλ 

Δ.Μ.Δ 

15. Γελ πθίζηαηαη πξόηππν Τπεύζπλεο Γήισζεο γηα ηηο ΔΜΔ. 

 

 

 



 

 

 


