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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 
 

Σήµερα οι λογιστές, εκτός από τα σύγχρονα συστήµατα λογιστικής, 

οφείλουν να γνωρίζουν και όλα τα θέµατα που σχετίζονται µε τη 

φοροτεχνική και εργατική νοµοθεσία, η οποία περιλαµβάνει το σύνολο των 

Εργατικών Νόµων. 

Τους εργατικούς νόµους ορίζει και ρυθµίζει το Εργατικό ∆ίκαιο. 

 Εργατικό ∆ίκαιο καλείται το σύνολο των νοµικών κανόνων οι 

οποίοι ρυθµίζουν τις σχέσεις µεταξύ εργατών και εργοδοτών και αποτελεί 

το σηµαντικότερο θεµέλιο για τη σωστή και δίκαιη αντιµετώπιση των 

εργαζοµένων. 

Η εργασία, δεν είναι ένα απλό αντικείµενο οικονοµικής συναλλαγής, 

αλλά αποτελεί εκδήλωση της ανθρώπινης προσωπικότητας και 

προστατεύεται από το κράτος, το οποίο έχει θεσπίσει το σύνολο των 

νοµικών αυτών κανόνων (του Εργατικού ∆ικαίου), για την προστασία των 

εργαζοµένων και τη δηµιουργία ίσων συνθηκών απασχόλησης όλων των 

µισθωτών. 

Παράλληλα, η εργασία αποτελεί τον σηµαντικότερο συντελεστή για 

τη δηµιουργία εθνικού πλούτου και εποµένως προστατεύεται, για να 

αξιοποιηθεί προς όφελος του κοινωνικού συνόλου. 
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ΜΕΡΟΣ Ι 
 
ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ  

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1  
 

1 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ∆ΙΚΑΙΟ 

 

1.1 ΕΝΝΟΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ 

 

Εργατικό δίκαιο καλείται  το σύνολο των νοµικών κανόνων οι οποίοι ρυθµίζουν τις 

σχέσεις µεταξύ εργατών και εργοδοτών. Επιδιώκει την κοινωνική ισορροπία µεταξύ των 

συντελεστών της παραγωγικής διαδικασίας, εξασφαλίζει την αξιοπρέπεια του 

εργαζοµένου ανθρώπου και αποβλέπει στην απάµβλυνση  των αντιθέσεων µεταξύ 

εργατών και εργοδοτών. 

 

1.2 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ  

 

Α) Η συλλογική σύµβαση εργασίας.  

Β) Εκφράζει την εργατική κοινωνική πολιτική του κράτους και τις µεταβολές των 

οικονοµικών και κοινωνικών συνθηκών. 

Γ) Είναι ιδιόµορφο, µε δικούς του θεσµούς. 

∆) Στα όρια της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας συγκροτούνται οι διεθνείς 

συµβάσεις εργασίας οι οποίες είναι ισχυρότερες από τις διατάξεις του εσωτερικού 

δικαίου. Με λίγα λόγια το εργατικό δίκαιο είναι διεθνοποιηµένο. 

Ε) Είναι το δίκαιο της προσωπικότητας των εργαζοµένων. 

 

1.3 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ 

 

Το εργατικό δίκαιο εξετάζει και καθορίζει : 

Α) Το µέγεθος της αµοιβής του εργαζοµένου για την παροχή της εργασίας του. 

Β) Τις συνθήκες και τις µεθόδους κάτω από τις οποίες παρέχεται η εργασία. 

Γ) Τον καθορισµό του χρόνου εργασίας. 
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∆) Τη χορήγηση ετήσιων αδειών, ανάλογα µε το χρόνο της υπηρεσίας τους, όπως και 

των ειδικών αδειών, λόγω τοκετού, ασθενείας κ.λ.π. 

Ε) Την επανορθωτική µέριµνα, η οποία συνίσταται στην ασφάλιση κατά του 

γήρατος, της ασθένειας, του θανάτου και της ολικής ή µερικής ανικανότητας προς 

εργασία. 

 

1.4 ΠΗΓΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ 

 

Οι πηγές του εργατικού δικαίου χωρίζονται σε αυτόνοµες και κοινές. Ειδικότερα, 

κοινές πηγές είναι  το Σύνταγµα, ο Νόµος, το Έθιµο και τα Καταστατικά σωµατίων, 

ενώ αυτόνοµες πηγές είναι  οι Συλλογικές συµβάσεις εργασίας, ο Κανονισµός εργασίας 

και οι ∆ιαιτητικές αποφάσεις.  

 

1.4.1 ΚΟΙΝΕΣ ΠΗΓΕΣ  

 

Α) Το Σύνταγµα. Αναφέρεται άµεσα ή έµµεσα στην εργασία και στα 

δικαιώµατα που προέρχονται από αυτή, σε µεγάλο αριθµό άρθρων. Π.χ. στο άρθρο 22 

αναφέρεται ότι  

«η εργασία αποτελεί δικαίωµα και τελεί υπό την προστασία του Κράτους» καθώς και 

ότι «Πάντες οι εργαζόµενοι, ανεξαρτήτως φύλου ή άλλης διάκρισης, δικαιούνται ίσης 

αµοιβής δι’ ίσης αξίας παρεχοµένην εργασίαν». 

Β) Ο Νόµος. Ο Αστικός Κώδικας αναφέρεται σε 33 άρθρα (648-680) στη 

σύµβαση εργασίας, στις υποχρεώσεις των εργαζοµένων και των εργοδοτών, στην 

ασφάλεια κ υγιεινή των χώρων εργασίας, στη λήξη της σύµβασης εργασίας, στην 

ανανέωση της κ.λ.π.  

Γ) Το Έθιµο. Ως πηγή εργατικού έχει κάποια αξία σε εξειδικευµένες µόνο 

περιπτώσεις κατά τρόπο ή επαγγελµατικό κλάδο και ισχύει µε την απαραίτητη 

προϋπόθεση ότι είναι ευνοϊκότερο για τους εργαζόµενους από ότι η σχετική νοµοθετική 

ρύθµιση. 

∆) Τα Καταστατικά των Σωµατίων.  Από αυτά εξαρτάται η νοµιµότητα 

δράσης των οργάνων τους και η αρµοδιότητα τους να συνάψουν π.χ. µια συγκεκριµένη 

συλλογική σύµβαση. 
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1.4.2 ΑΥΤΟΝΟΜΕΣ ΠΗΓΕΣ   

 

Α) Οι Συλλογικές Συµβάσεις.  Είναι οι συµβάσεις που γίνονται µεταξύ των 

επαγγελµατικών οργανώσεων των εργαζοµένων και των οργανώσεων των εργοδοτών 

και έχουν σκοπό να ρυθµίσουν τις εργασιακές σχέσεις  µεταξύ εργοδοτών και 

εργαζοµένων άµεσα και αναγκαστικά, όπως αρµόζει στο νόµο. 

Β) Οι Κανονισµοί Εργασίας.  Ρυθµίζουν τις σχέσεις µεταξύ εργοδότη και 

εργαζοµένων και αποτελούν συµπλήρωση της ατοµικής σύµβασης εργασίας. 

Καταρτίζονται από επιχειρήσεις που απασχολούν εβδοµήντα και πλέον εργαζοµένους. 

Γ) Οι ∆ιαιτητικές Αποφάσεις. Εκδίδονται από ειδικά διαιτητικά δικαστήρια, όταν 

οι συλλογικές διαπραγµατεύσεις δεν καταλήγουν σε συµφωνία. Οι διαιτητικές 

αποφάσεις είναι υποχρεωτικές για όλους τους συµβαλλοµένους. 

 

1.5 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ 

 

Α)  Εργασία. Καλείται η πνευµατική ή σωµατική ενέργεια του ανθρώπου, η οποία 

αποβλέπει στην επίτευξη οικονοµικού αποτελέσµατος.  

Β)  Εξαρτηµένη Εργασία. Καλείται η εργασία εκείνη, την οποία ο εργαζόµενος 

οφείλει να εκτελέσει σύµφωνα µε τις αντιλήψεις, επιθυµίες και οδηγίες του εργοδότη 

ως προς τον χρόνο, τόπο, τρόπο, εφαρµοστέες µεθόδους κ.λ.π. 

Γ)  Επάγγελµα. Καλείται η συναισθηµατική, σταθερή και κατ’ εξακολούθηση 

απασχόληση του ανθρώπου σε ορισµένο έργο µε σκοπό την απόκτηση οικονοµικών 

µέσων. 

∆)  Μισθωτός. Καλείται το άτοµο εκείνο, το οποίο παρέχει εξαρτηµένη εργασία 

εντός ή εκτός της επιχείρησης έναντι αµοιβής µε βάση το ιδιωτικό δίκαιο. Είναι 

πάντοτε φυσικό πρόσωπο, το οποίο παρέχει ανθρώπινη εργασία.  

Ε)  Εργοδότης. Καλείται κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, συµπεριλαµβανοµένου 

και του ∆ηµοσίου και των Ν.Π.∆.∆., το οποίο χρησιµοποιεί την εργασία άλλων 

φυσικών προσώπων δυνάµει σχέσεως εργασίας ιδιωτικού δικαίου. 

ΣΤ)  Μισθός.  Καλείται η αντιπαροχή ή το οικονοµικό αντάλλαγµα που δίδει ο 

εργοδότης στον µισθωτό για την προσφερόµενη εργασία του. Το ύψος του µισθού 

καθορίζεται ή κατά την σύµβαση εργασίας ή µε τις συλλογικές συµβάσεις.  

Ζ)  Επιχείρηση. Καλείται ο έλλογος συνδυασµός ανθρώπινης δύναµης µε τα 

οικονοµικά µέσα για την επίτευξη οικονοµικού αποτελέσµατος.   
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Η)  Εκµετάλλευση. Αποτελεί την τεχνική πλευρά της επιχείρησης. Με την βοήθεια 

των µισθωτών και των υλικών και άυλων µέσων, που διαθέτει, επιδιώκει άµεσους 

τεχνικούς παραγωγικούς σκοπούς. 

Θ)  ∆ιευθύνοντες Υπάλληλοι. Καλούνται οι υπάλληλοι εκείνοι, οι οποίοι έχουν 

υψηλές θέσεις στην επιχείρηση, έχουν ανώτερη µόρφωση και ιδιαίτερα προσόντα και 

ικανότητες.  

Ι)  Μαθητευόµενοι. Καλούνται νεαρά άτοµα ηλικίας 15-20 ετών, τα οποία 

εργάζονται στην επιχείρηση και λαµβάνουν αµοιβή, αλλά συγχρόνως παρακολουθούν 

και µαθήµατα, συνήθως νυχτερινά, για να αποκτήσουν µια ειδικότητα ή να µάθουν µια 

τέχνη. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2  
 

2 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

 

2.1 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Σύµβαση εργασίας είναι η συµφωνία (είτε έγγραφη, είτε προφορική) µε την οποία 

ένα ορισµένο άτοµο αναλαµβάνει την υποχρέωση να παράσχει για ορισµένο ή αόριστο 

χρόνο την εργασία του σε ένα ορισµένο εργοδότη (φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, 

ιδιωτικού ή δηµοσίου δικαίου), ο οποίος αντίστοιχα είναι υποχρεωµένος να του 

καταβάλλει το µισθό ή ηµεροµίσθιο που συµφώνησαν ή αν δεν υπάρχει συµφωνία, 

αυτόν που συνήθως καταβάλλεται στην πράξη για την ίδια εργασία. 

 

2.1.1 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

 Σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας υπάρχει, όταν µεταξύ του εργοδότη και των 

εργαζοµένων συµφωνείτε να παρέχεται η εργασία σύµφωνα µε τις επιθυµίες και τις 

υποδείξεις του εργοδότη. 

   Ο εργοδότης καθορίζει τον τόπο, το χρόνο, τον τρόπο και γενικά όλες τις συνθήκες 

εργασίας, κάτω από τις οποίες παρέχεται. 

 Ο εργαζόµενος υποχρεούται να συµµορφώνεται προς τις υποδείξεις, επιθυµίες και 

απαιτήσεις του εργοδότη του. 

 Εάν δεν υπάρχουν αυτά τα στοιχεία, εάν δηλαδή ο εργαζόµενος εργάζεται όπως 

αυτός επιθυµεί, ανεξάρτητα και ελεύθερα, αναπτύσσει δική του πρωτοβουλία, χωρίς να 

ελέγχεται από τον εργοδότη του, τότε λέµε ότι η σύµβαση αυτή µεταξύ του εργοδότη 

και του εργαζοµένου είναι σύµβαση παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών (περιοδεύων 

πωλητής).  

 Τέλος, όταν κάποιος προληφθεί για να εργαστεί µε δοκιµή, θεωρείται ότι 

προσφέρει εξαρτηµένη εργασία και ο εργοδότης του οφείλει  από την πρώτη κιόλας 

ηµέρα να τον ασφαλίσει στο ΙΚΑ. 
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2.1.2    ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ  

 

Σύµβαση έργου υπάρχει, όταν ο κατασκευαστής (εργολάβος) υποχρεούται να 

εκτελέσει ένα συγκεκριµένο έργο σύµφωνα µε την δική του µέθοδο κατασκευής και τις 

δικές του επιθυµίες. 

Την εργασία που θα απαιτηθεί για την κατασκευή του έργου, µπορεί να την 

καταβάλλει ο ίδιος ο εργολάβος ή άλλο ή άλλα πρόσωπα, τα οποία θα µισθώσει ο ίδιος 

ο εργολάβος. 

Εάν ο εργολάβος δεν αρχίσει έγκαιρα την εκτέλεση του έργου ή εάν την 

επιβραδύνει ή εάν το έργο παρουσιάζει ουσιώδη ελαττώµατα, ο εργοδότης έχει το 

δικαίωµα να ζητήσει την ακύρωση της σύµβασης. 

 

2.1.3   ∆ΙΑΦΟΡΑ ΜΕΤΑΞΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

 

Η διαφορά που υπάρχει µεταξύ της σύµβασης εργασίας και της σύµβασης 

έργου, είναι ότι στην πρώτη αντικείµενο της σύµβασης είναι η εργασία που θα 

καταβληθεί, ενώ στη δεύτερη είναι το αποτέλεσµα της εργασίας, ήτοι το έργο το οποίο 

θα κατασκευαστεί. 

Ακόµα, τον κίνδυνο κατασκευής στην πρώτη περίπτωση αναλαµβάνει ο ίδιος ο 

εργοδότης, κάτω από τις οδηγίες του οποίου κατασκευάζεται το έργο, ενώ στη δεύτερη, 

περίπτωση την ευθύνη φέρει ο εργολάβος. 

 

2.2 ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Τα πρόσωπα που µετέχουν στην σύµβαση εργασίας είναι ο µισθωτός και ο 

εργοδότης. 

 

2.2.1 ΜΙΣΘΩΤΟΣ 

 

Μισθωτός καλείται το άτοµο εκείνο, το οποίο παρέχει εξαρτηµένη εργασία 

εντός ή εκτός της επιχείρησης έναντι αµοιβής µε βάση το ιδιωτικό δίκαιο.  

Ικανός για σύναψη εργασίας είναι εκείνος που έχει την ικανότητα να δικαιοπρακτεί, 

δηλαδή εκείνος, που έχει συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του. 
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Ο µισθωτός είναι πάντοτε φυσικό πρόσωπο, το οποίο παρέχει ανθρώπινη 

εργασία. Συνεπώς µισθωτός δεν µπορεί να είναι το νοµικό πρόσωπο, κι αν ακόµη 

παρέχει µόνο υπηρεσίες, όπως είναι οι µεταφορικές εταιρείες, οι οποίες παρέχουν 

εργασία. Στις περιπτώσεις αυτές υπάρχει σχέση έργου και όχι µίσθωση εργασίας. 

 

2.2.2 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΤΟΥ ΠΡΟΣ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 

 

Α)  Υποχρέωση επιµέλειας. Η πρώτη και κύρια υποχρέωση που αναλαµβάνει ο 

µισθωτός απέναντι στον εργοδότη του, είναι να θέσει την εργατική του δύναµη στη 

διάθεση του, στο τόπο και στο χρόνο που συµφωνήθηκε και να προσφέρει σε αυτόν την 

εργασία του. 

Ο µισθωτός, είναι υποχρεωµένος να παρέχει εκτός από την εργασία που 

συµφωνήθηκε και τις λεγόµενες παρεµφερείς εργασίες, οι οποίες είναι συγγενείς και 

συναφείς µε την κύρια εργασία. Π.χ. η συντήρηση της µηχανής του αυτοκινήτου και οι 

µικροεπισκευές από τους οδηγούς. 

Εάν τώρα ο µισθωτός παρέχει εργασία άσχετη προς την κύρια εργασία του, τότε 

πρόκειται για δεύτερη σύµβαση διαφορετική και ξένη προς την πρώτη (παράλληλη 

απασχόληση). Για κάθε εργασία από αυτές θα πρέπει να λάβει την αµοιβή που 

προβλέπεται για αυτήν. Π.χ. εάν ο οδηγός του αυτοκινήτου συντάσσει φορτωτικά 

έγγραφα ή βοηθάει στη φόρτωση και εκφόρτωση εµπορευµάτων θα πρέπει να πάρει 

τόσο την αµοιβή του οδηγού όσο και την αµοιβή που προβλέπεται για τις άλλες αυτές 

εργασίες. 

 

Β)   Υποχρέωση υπακοής.  Η υποχρέωση αυτή του µισθωτού απορρέει από τη 

φύση της εξαρτηµένης εργασίας και συνίσταται στη συµµόρφωση του µισθωτού στις 

οδηγίες και εντολές του εργοδότη. 

Ο εργοδότης στην επιχείρηση του έχει διευθυντικό δικαίωµα, δηλαδή έχει το 

δικαίωµα να καθορίζει τις συνθήκες και τους όρους µε τους οποίους ο µισθωτός θα 

προσφέρει την εργασία του, όπως π.χ. τον τόπο, τον χρόνο, τον τρόπο και τις µεθόδους 

εκτέλεσης αυτής και γενικά να καθορίζει κάθε λεπτοµέρεια αναγκαία για την οµαλή 

λειτουργία της επιχείρησης του. 

Στην άσκηση του δικαιώµατος του αυτού είναι ελεύθερος, αρκεί να µη το ασκεί 

καταχρηστικά και να εφαρµόζει στις σχέσεις του µε τους µισθωτούς του την αρχή ίσης 
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µεταχείρισης τους. Αντίστοιχη προς το διευθυντικό δικαίωµα του εργοδότη είναι η 

υποχρέωση υπακοής του µισθωτού προς αυτόν. 

Όσα αφορούν τις εργασιακές συµβάσεις, ιδιαίτερα δε το διευθυντικό δικαίωµα 

του εργοδότη, καθορίζονται µε τον κανονισµό εργασίας, ο οποίος είναι υποχρεωτικός 

στις µεγάλες επιχειρήσεις που απασχολούν προσωπικό µεγαλύτερο από εβδοµήντα 

άτοµα. 

 

Γ)  Υποχρέωση πίστης.  Η υποχρέωση πίστης συνίσταται στην οφειλή του 

µισθωτού να µεριµνά για τα συµφέροντα της επιχείρησης και να παραλείπει κάθε τι που 

την προσβάλλει. Αυτή περιλαµβάνει την υποχρέωση εχεµύθειας ( δηλαδή τη µη 

διάδοση µυστικών της επιχείρησης), την απαγόρευση δωροληψίας και την 

απαγόρευση ανταγωνισµού του εργοδότη κατά τη διάρκεια της σχέσης εργασίας, 

αλλιώς ευθύνεται όχι µόνο σε παροχή αποζηµίωσης στο ζηµιωθέντα εργοδότη, αλλά 

και ποινικά. 

 

2.2.3 ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΜΙΣΘΩΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Α)  Αν υφίσταται περίπτωση ανωτέρας βίας. 

Β)  Αν ο  µισθωτής µετέχει νόµιµα σε απεργία ή έχει κηρυχθεί από τον 

εργοδότη του ανταπεργία. 

Γ)  Αν υπάρχει ανυπαίτιο κώλυµα του µισθωτού, π.χ. ασθένεια. 

∆)  Αν άσκησε το δικαίωµα της επισχέσεως, αν δηλαδή δήλωσε στον εργοδότη 

του, ο οποίος δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του προς αυτόν (π.χ. δεν του καταβάλλει 

τις δεδουλευµένες αποδοχές του)ότι αναστέλλει την εργασία του µέχρις ότου ο 

εργοδότης του εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του προς αυτόν (στο παράδειγµα µας να 

του καταβάλλει τις αποδοχές του). 

    Ε)  Σε περίπτωση άδειας λοχείας και τοκετού. 

 ΣΤ) Στράτευση µισθωτών, εφόσον πριν στρατεύουν είχαν εργαστεί για 

τουλάχιστον έξι µήνες στην επιχείρηση. 

Ζ) Να τεθεί ο µισθωτός σε διαθεσιµότητα για λόγους προσωρινής, οικονοµικής 

δυσχέρειας της επιχείρησης ή σαν επιβολή της πειθαρχικής ποινής. 

   Η)  Η ετήσια κανονική άδεια του µισθωτού µε αποδοχές, αναστέλλει την 

υποχρέωση του να παρέχει εργασία στον εργοδότη του. 
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2.2.4    ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ 

 

 Εργοδότης καλείται κατά το άρθρο 1 του ν. 3239/1955 «Κάθε φυσικό ή νοµικό 

πρόσωπο, συµπεριλαµβανοµένου και του ∆ηµοσίου και των Ν.Π.∆.∆., το οποίο 

χρησιµοποιεί την εργασία των άλλων φυσικών προσώπων δυνάµει σχέσεως εργασίας 

ιδιωτικού δίκαιου». Ο εργοδότης καλείται και µισθωτής της εργασίας. 

 

2.2.5    ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ ΠΡΟΣ ΜΙΣΘΩΤΟ 

 

 Α)  Υποχρέωση καταβολής αµοιβής. Η πρώτη και βασικότερη υποχρέωση του 

εργοδότη είναι η καταβολή µισθού στον εργαζόµενο για την εργασία, την οποία του 

προσφέρει. Αποτελεί το οικονοµικό αντάλλαγµα του µισθού του για την προσφορά της 

εργασίας του και το αναγκαίο στοιχείο της σύµβασης εργασίας. 

Ο µισθός οφείλεται, όταν παρέχεται εργασία και για όση εργασία παρέχεται. Υπάρχει 

δηλαδή αντιστοιχία µεταξύ του µισθού και της ποσότητας της εργασίας που παρέχεται. 

 

 Β)   Υποχρέωση ίσης µεταχείρισης εργαζοµένων. Ο εργοδότης οφείλει να 

εφαρµόζει την αρχή της ίσης µεταχείρισης προς όλους τους εργαζοµένους. ∆ηλαδή 

οφείλει να µεταχειρίζεται κατά τον ίδιο τρόπο και εξίσου όλους τους εργαζόµενους 

χωρίς να κάνει διάκριση φύλου, φυλής, ονόµατος, θρησκείας, κοινωνικής καταγωγής 

και πολιτικών φρονηµάτων. Ακόµα, οφείλει να µεταχειρίζεται µε τα ίδια µέτρα και 

σταθµά όλους τους εργαζοµένους, οι οποίοι εργάζονται κάτω από τις ίδιες συνθήκες και 

έχουν την ίδια απόδοση. 

 

 Γ)    Υποχρέωση πρόνοιας.  Σύµφωνα µε το άρθρο 662 του Α.Κ. «Ο εργοδότης 

οφείλει να παίρνει τα µέτρα προστασίας και πρόνοιας για τη ζωή, την υγεία και τη 

σωµατική ακεραιότητα των εργαζοµένων και να διαρρυθµίζει τα σχετικά µε την 

εργασία και το χώρο της καθώς και τα σχετικά µε τη διανοµή, τις εγκαταστάσεις και τα 

µηχανήµατα έτσι ώστε να προστατεύεται η ζωή και η υγεία του εργαζοµένου». Π.χ. να 

φροντίζει για την καθαριότητα, να σέβεται την προσωπικότητα του µισθωτού, να δίνει 

προκαταβολές σε περίπτωση ανάγκης κ.α. 
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 ∆)   Υποχρέωση ασφάλισης µισθωτού. Ο εργοδότης οφείλει να ασφαλίζει τους 

εργαζοµένους του από την πρώτη κιόλας ηµέρα εργασίας τους για τυχόν ατυχήµατα 

στον χώρο της εργασίας. 

 

 Ε)   Υποχρέωση για απασχόληση.  Για τον εργαζόµενο η παροχή εργασίας του 

δεν αποτελεί µόνο µέσο για την απόκτηση των αποδοχών του, αλλά και βασική 

εκδήλωση της προσωπικότητας του και στοιχείο της επαγγελµατικής και κοινωνικής 

του αναγνώρισης. Για τον λόγο αυτό ο εργοδότης δεν αρκεί µόνο να αµείβει τον 

µισθωτό, αλλά πρέπει και να τον απασχολεί κατά τρόπο κατάλληλο και ανάλογο µε τα 

προσόντα του. Η παραβίαση αυτής της υποχρέωσης µπορεί να αποτελεί τόσο 

παραβίαση της σύµβασης εργασίας, όσο και προσβολή της προσωπικότητας του 

µισθωτού εκ µέρους του εργοδότη. 

 

2.2.6     ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΗΣ ΛΗΨΗΣ    

             ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΙΣΘΩΤΟ 

 

 Α)  Σε περίπτωση που ο µισθωτός αρνείται να συµµορφωθεί µε τις οδηγίες που 

έχουν συµφωνηθεί. 

 Β)  Όταν δηµιουργεί επεισόδια µε τους συναδέλφους του. 

 Γ)  Οι συνεχείς και αδικαιολόγητες απουσίες από την εργασία του. 

 ∆)  Η κακή συµπεριφορά προς τον εργοδότη και τους άλλους εργαζοµένους. 

 Ε)  Η διάπραξη αξιόποινων πράξεων κατά την εκτέλεση της εργασίας του. 

 

2.3 ΕΙ∆Η ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Οι συµβάσεις εργασίας χωρίζονται σε συµβάσεις ορισµένου και αορίστου χρόνου 

και σε συµβάσεις ιδιωτικού και δηµοσίου δικαίου. 

 

2.3.1 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

 

Α)  Σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου. Όταν το χρονικό διάστηµα παροχής 

των υπηρεσιών του εργαζοµένου είναι προκαθορισµένο και λήγει αµέσως µετά την 

εκτέλεση του συγκεκριµένου έργου ή τη λήξη του συµφωνηµένου χρόνου στο οποίο 
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αναφέρεται η σύµβαση εργασίας χωρίς να καταβάλλεται αποζηµίωση τότε µιλάµε για 

σύµβαση ορισµένου χρόνου. 

Με την περάτωση της σύµβασης, ο εργοδότης υποχρεούται την να αναγγείλει 

στον ΟΑΕ∆ µε βάση το έντυπο της καταγγελίας της σύµβασης εργασίας εντός 8 

ηµερών από τη λήξη της. 

 

Β)   Σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου. Όταν το χρονικό διάστηµα παροχής 

υπηρεσιών του εργαζοµένου είναι ακαθόριστο ή εξαρτάται από γεγονός που πρόκειται 

να συµβεί στο µέλλον και είναι αβέβαιο, τότε µιλάµε για σύµβαση αορίστου χρόνου. 

Η σύµβαση αυτή λύνεται µόνο µε καταγγελία είτε από τον εργοδότη, είτε από 

τον µισθωτό. 

 

2.3.2 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ 

 

 Α) Σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Είναι η συµφωνία µεταξύ 

µισθωτού και εργοδότη, κατά την οποία ο πρώτος, υποχρεούται να παρέχει τις 

υπηρεσίες του στον δεύτερο για ορισµένο χρόνο, ενώ ο εργοδότης, υποχρεούται να 

καταβάλλει το συµφωνηθέντα µισθό στον εργαζόµενο. 

 

 Β)  Σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας δηµοσίου δικαίου. Στη σύµβαση αυτή 

συνδέονται οι δηµόσιοι υπάλληλοι και τα Ν.Π.∆.∆.(οι τακτικοί δηµόσιοι υπάλληλοι και 

το τακτικό προσωπικό των Ν.Π.∆.∆.). Πολλά Ν.Π.∆.∆. υπηρετούν µε σύµβαση 

εξαρτηµένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο δηµόσιο (οι εργαζόµενοι σε προσωρινές 

θέσεις). 

 Σε αυτή την σύµβαση πρέπει να αναφέρονται τα εξής στοιχεία :  

1) Να είναι έγγραφη, 

2)  Να δηµοσιεύετε στην εφηµερίδα της κυβέρνησης,  

3) Ο διορισµός να γίνεται σε νοµοθετηµένη θέση και 

4) Ο διορισµένος να δίνει όρκο πριν την ανάληψη της εταιρίας. 
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2.3.3 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

 

Ένας εργαζόµενος µπορεί να απασχοληθεί στην επιχείρηση λιγότερες ώρες από 

τις νόµιµες ώρες εργασίας (άρθρο 38 Ν. 1892/90). ∆εν έχει δικαίωµα ο εργοδότης να 

ζητήσει εκ των υστέρων να απασχολείται ο µισθωτός περισσότερες ώρες από εκείνες 

που συµφωνήθηκαν στην αρχή, όταν ο µισθωτός έχει και άλλη απασχόληση ή 

βαρύνεται µε οικογενειακές υποχρεώσεις. 

Η σύµβαση για µερική απασχόληση θα πρέπει να καταρτίζεται εγγράφως και να 

γνωστοποιείται στην Επιθεώρηση Εργασίας µέσα σε 15 ηµέρες από την ισχύ της, γιατί 

αλλιώς θα θεωρηθεί αυτή η σύµβαση ότι καλύπτει σχέση εργασίας µε πλήρη 

απασχόληση (άρθρο 2 Ν. 2639/98). Αν η απασχόληση είναι µόνο ηµέρες της 

εβδοµάδας ή του 15νθηµέρου ή του µήνα µε πλήρες ή λιγότερο ωράριο και χωρίς 

απασχόληση της υπόλοιπες µέρες του µήνα, δηλαδή όταν πρόκειται για εργασία «εκ 

περιτροπής» ή «διαλείπουσα εργασία», τότε η γνωστοποίηση της απασχόλησης αυτής 

στην Επιθεώρηση Εργασίας γίνεται µέσα σε 8 µέρες από την κατάρτιση της σχετικής 

σύµβασης εργασίας (και όχι σε 15 ηµέρες). 

Για τους εργαζόµενους που έχουν προσληφθεί µε συµφωνία µερικής 

απασχόλησης, επιτρέπεται εκτάκτως να δουλεύουν και επιπλέον ώρες από αυτές που 

έχει συµφωνηθεί, µε την προϋπόθεση όµως ότι δεν θα υπερβούν το οκτάωρο 

ηµερησίως, µε καταβολή απλού ωροµισθίου, χωρίς καµία απολύτως προσαύξηση πάνω 

στα ηµεροµίσθια αυτά. Ο εργοδότης, δεν µπορεί να υποχρεώσει το µισθωτό µε 

σύµβαση µειωµένης απασχόλησης να προσφέρει τακτικώς πρόσθετη εργασία. 

Σε περίπτωση που ένας µισθωτός δεν συµφωνήσει για µειωµένη απασχόληση 

του και ο εργοδότης τον απολύσει, τότε η απόλυση αυτή θεωρείται άκυρη. Οι αποδοχές 

των µισθωτών που απασχολούνται µερικώς αντιστοιχούν σε τµήµα των αποδοχών 

εκείνων που δικαιούνται οι πλήρως απασχολούµενοι και δεν µπορούν να είναι 

κατώτερες από τα ανάλογα ποσά των νόµιµων αποδοχών που ισχύουν κάθε φορά για 

κάθε κατηγορία εργαζοµένων, κατ’ αναλογία φυσικά µε τις ώρες εργασίας τους, 

δηλαδή τόσα ωροµίσθια όσες και οι ώρες εργασίας τους. Φυσικά, για να καταβάλλονται 

µειωµένες οι αποδοχές, θα πρέπει αυτό να αναφέρεται και στη σύµβαση εργασίας που 

συντάχθηκε γραπτώς, γιατί αλλιώς θα πρέπει να καταβάλλονται οι αποδοχές που 

αντιστοιχούν σε πλήρη και όχι σε µειωµένη απασχόληση. Για τους µερικώς 

απασχολουµένους συντάσσονται ξεχωριστά µισθολόγια για διευκόλυνση του ΙΚΑ. 
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Όταν οι µισθωτοί, που απασχολούνται µερικώς, αµοίβονται µε το κατώτατο 

όριο αποδοχών και το ωράριο της ηµερησίας απασχόλησης τους είναι µικρότερο από 4 

ώρες την ηµέρα, τότε οι αποδοχές που δικαιούνται προσαυξάνονται κατά 7,5 %. 

Οι µερικώς απασχολούµενοι µισθωτοί δικαιούνται ετήσια άδεια και επίδοµα  

αδείας µε βάση της αποδοχές τους και ασφαλίζονται κανονικά όπως και οι άλλοι 

µισθωτοί. Επίσης, έχουν δικαίωµα προτεραιότητας για πρόσληψη σε θέση εργασίας 

πλήρους απασχόλησης στην ίδια επιχείρηση. Ο χρόνος της µερικής απασχόλησης 

λαµβάνεται υπόψη και ως χρόνος προϋπηρεσίας. Για τον υπολογισµό όµως της 

προϋπηρεσίας αυτής, οι 8 ώρες εργασίας µε µερική απασχόληση αντιστοιχούν σε µια 

µέρα προϋπηρεσίας. 

Η αµοιβή της µερικής απασχόλησης είναι ανάλογη µε τις ώρες απασχόλησης, µε 

εξαίρεση µόνο της περίπτωσης εκείνης που αµοίβονται µε το κατώτερο όριο αποδοχών 

και απασχολούνται λιγότερο από 4 ώρες την ηµέρα οπότε αυξάνονται οι αποδοχές τους 

κατά 7,5 %. 

Η µερική απασχόληση κατά την Κυριακή ή άλλη µέρα αργίας καθώς και η 

µερική απασχόληση σε ώρες νύκτας παίρνουν και τη νόµιµη προσαύξηση της Κυριακής 

και της νύκτας, ανάλογα. Η παροχή εργασίας από µερικώς απασχολουµένους θα πρέπει 

να είναι συνεχόµενη και να παρέχεται µια φορά την ηµέρα. 

 

ΗΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΟ 

ΙΚΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΗΣΗ 

 

Για συµβάσεις εργασίας από 02/09/98 και µετά ισχύει :  

 

 Υπάλληλοι : Όταν ο υπάλληλος απασχολείται µε εξαήµερη απασχόληση λιγότερες 

ώρες την µέρα, δηλαδή όταν απασχολείται µε σύµβαση µερικής απασχόλησης, τότε, 

αν η ηµερησία αµοιβή του είναι µικρότερη ή ίση από εκείνη της 1ης  ειδικής 

ασφαλιστικής κλάσης (η οποία για το έτος 2006 είναι 7,35 €), αναγνωρίζονται για την 

ασφάλιση του στο ΙΚΑ και για την σύνταξη του, τόσες ηµέρες εργασίας, όσες 

πραγµατικά απασχολήθηκε ο µισθωτός αυτός στο συγκεκριµένο µήνα, άσχετα µε τη 

διάρκεια της ηµερησίας απασχόλησης (άρθρο 39 Ν. 1892/20, Ν. 2639/98). Όταν ο 

υπάλληλος απασχολείται µε σύστηµα της πενθήµερης εβδοµαδιαίας εργασίας, τότε στις 

ηµέρες που απασχολήθηκε προστίθεται και µια µέρα ακόµα, αν οι ηµέρες της 

εβδοµαδιαίας απασχόλησης είναι από 3 και πάνω (αν είναι µέχρι 2 οι ηµέρες τότε δεν 
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προστίθεται άλλη µέρα, οπότε οι 2 αυτές ηµέρες θεωρούνται και ως ηµέρες 

απασχόλησης για την σύνταξη του). Όταν όµως η ηµερησία αµοιβή είναι µεγαλύτερη 

από εκείνη της 1ης  ειδικής ασφαλιστικής κλάσης, τότε µπορούν να αναγνωριστούν και 

περισσότερες ηµέρες ασφάλισης, όχι όµως περισσότερες από 25 για κάθε µήνα. 

 

 Εργάτες : όταν ο εργάτης απασχολείται λιγότερες ώρες την ηµέρα, δηλαδή όταν 

απασχολείται µε σύµβαση µερικής απασχόλησης, τότε αναγνωρίζονται για την 

ασφάλιση του στο ΙΚΑ, όλες οι πραγµατοποιούµενες ηµέρες εργασίας, άσχετα από την 

διάρκεια που έχει η ηµερήσια απασχόληση του. Επίσης, για τον εργάτη εκείνο που 

απασχολείται µερικών µε το διάστηµα της πενθήµερης ανά εβδοµάδα εργασίας, 

αναγνωρίζονται για την ασφάλιση του στο ΙΚΑ, 6 ηµέρες εργασίας (δηλαδή στο 

πενθήµερο της απασχόλησης του προστίθεται και µια ακόµα ηµέρα εργασίας για την 

ασφάλιση του στο ΙΚΑ). 

 

Για συµβάσεις εργασίας που έγιναν πριν από 02/09/98 ισχύει :  

 

 Όταν ο µισθωτός απασχολείται µόνο ορισµένες ηµέρες την εβδοµάδα, συγκρίνεται 

πρώτα ο ηµερήσιος µισθός µε το ποσό του τεκµαρτού ηµεροµισθίου της πρώτης 

ασφαλιστικής κλάσης και µετά θα έχουµε :  

1. Αν ο ηµερήσιος µισθός είναι ίσος ή µεγαλύτερος από το ποσό του τεκµαρτού 

ηµεροµισθίου της πρώτης ασφαλιστικής κλάσης, τότε αναγνωρίζονται στον 

µισθωτό τόσες ηµέρες ασφάλισης, όσες πραγµατικά εργάστηκε στο 

συγκεκριµένο µήνα. 

2. Αν ο ηµερήσιος µισθός είναι µικρότερος από το ποσό του τεκµαρτού 

ηµεροµισθίου της πρώτης ασφαλιστικής κλάσης, τότε αναγνωρίζονται στον 

µισθωτό τόσες ηµέρες ασφάλισης, όσες προκύπτουν από τη διαίρεση του 

µηνιαίου ποσού µε το ποσό του τεκµαρτού ηµεροµισθίου της πρώτης 

ασφαλιστικής κλάσης. 
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ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
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2.3.4   ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ  

 

Σύµβαση µαθητείας υπάρχει όταν ο εργοδότης αναλαµβάνει την υποχρέωση της 

τεχνικής και επαγγελµατικής εκπαίδευσης του µισθωτού, µε την παροχή εργασίας προς 

τον εργοδότη έναντι αµοιβής εκ µέρους του τελευταίου. 

Στη σύµβαση αυτή προέχει η υποχρέωση του εργοδότη για την τεχνική και 

επαγγελµατική εκπαίδευση του µαθητευόµενου και όχι η εκ µέρους του µαθητευόµενου 

παροχή εργασίας έναντι αµοιβής. 

Και η σύµβαση αυτή είναι σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας και εφαρµόζονται 

όλοι οι εργατικοί νόµοι που ισχύουν και για τους λοιπούς µισθωτούς, εκτός από 

ορισµένες εξαιρέσεις που αναφέρονται στις αποδοχές τους (µειωµένο ηµεροµίσθιο) και 

στις εισφορές τους προς το ΙΚΑ.  

 

2.4 Η ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Η σύµβαση εργασίας, ορισµένου και αορίστου χρόνου, λύεται αυτοδικαίως µε το 

θάνατο του µισθωτού. Σε περίπτωση θανάτου του εργοδότη, η σύµβαση εργασίας 

εξακολουθεί να υφίσταται. 

 

2.4.1 ΤΡΟΠΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ 

ΧΡΟΝΟΥ 

 

Οι κυριότεροι τρόποι λύσης της σύµβασης εργασίας ορισµένου χρόνου είναι οι εξής :  

 

Α)   Η λήξη της διάρκειας του χρόνου παροχής εργασίας. Μόλις συµπληρωθεί 

ο χρόνος για τον οποίο έχει συµφωνηθεί ή µόλις τελειώσει το έργο για το οποίο έγινε η 

πρόσληψη, χωρίς άλλη διατύπωση και χωρίς καταβολή οποιασδήποτε αποζηµίωσης 

από µέρους του εργοδότη προς το µισθωτό, η σύµβαση ορισµένου χρόνου λύεται. Το 

µόνο που υποχρεούται ο εργοδότης είναι να αναγγείλει αυτό το γεγονός στον 

Οργανισµό Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού (ΟΑΕ∆). 

Σε περίπτωση που ο εργαζόµενος συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του και 

ο εργοδότης δεν εναντιώνεται, παρά το γεγονός ότι έληξε ο χρόνος της σύµβασης 

(άρθρο 671 Α.Κ.), η σύµβαση παρατείνεται για αόριστο χρονικό διάστηµα, 

µετατρεπόµενη σε σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου. 
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Β)   Η καταγγελία της εργασιακής σύµβασης. Πριν παρέλθει ο χρόνος για τον 

οποίο έχει συµφωνηθεί, η σύµβαση αυτή λύεται από τους συµβαλλόµενους εργοδότη 

και µισθωτό µόνο για σπουδαίο λόγο, δηλαδή για αθέτηση των υποχρεώσεων τους από 

την εργασιακή σύµβαση. 

 

2.4.2 ΤΡΟΠΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

 

Οι κυριότεροι τρόποι λύσης της σύµβασης εργασίας αορίστου χρόνου είναι οι εξής :  

 

Α)  Η καταγγελία της σύµβασης εργασίας, η οποία µπορεί να γίνει είτε από την 

πλευρά του εργοδότη, είτε από την πλευρά του εργαζοµένου. 

Με ορισµένες διατάξεις επιβάλλονται απαγορεύσεις ή περιορισµοί στο δικαίωµα του 

εργοδότη για καταγγελία της σύµβασης εργασίας. 

 Έτσι απαγορεύεται ή εάν έγινε, είναι άκυρη :  

• Κατά τη διάρκεια της ετήσιας άδειας αναψυχής του µισθωτού. 

• Κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης µισθωτού – γυναίκας και για το χρονικό 

διάστηµα ενός έτους µετά τον τοκετό ή για µεγαλύτερο χρόνο λόγω ασθένειας 

που οφείλεται στην κύηση ή στον τοκετό, εκτός αν υπάρχει σπουδαίος λόγος 

(π.χ. η µη συµµόρφωση του µισθωτού µε του όρους της σύµβασης εργασίας). 

• Όταν οφείλεται στην άρνηση του µισθωτού να αποδεχθεί την πρόταση του 

εργοδότη για µερική απασχόληση. 

• Για νόµιµη συνδικαλιστική δράση. 

 

Β)   Η αµοιβαία συναίνεση εργοδότη και εργαζοµένου, οπότε ο εργοδότης οφείλει 

να καταβάλει την αποζηµίωση. 

 

Γ)  Ο θάνατος του εργαζοµένου επιφέρει πάντοτε την λύση της σύµβασης, ενώ ο 

θάνατος του εργοδότη επιφέρει την λύση της σύµβαση, µόνο όταν οι συµβαλλόµενοι 

απέβλεψαν στο πρόσωπο του εργοδότη, διαφορετικά δεν λύεται η σύµβαση. 

 

∆)   Η σύµπτωση των ιδιοτήτων του µισθωτού και του εργοδότη στο ίδιο 

πρόσωπο. Π.χ. ο µισθωτός, που εργαζόταν στην επιχείρηση, την αγοράζει από τον 

πρώην εργοδότη του. 
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∆εν λύνουν την σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου τα εξής :  

 

Α)  Η πτώχευση του εργοδότη. Οι εργαζόµενοι οφείλουν να διεκδικήσουν τους 

µισθούς τους από την πτωχευτική περιουσία. 

Β)  Η µεταβολή του προσώπου της κυριότητας της επιχείρησης λόγω εκποίησης 

ή κληρονοµικής διαδοχής. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις, εφόσον η επιχείρηση 

εξακολουθεί να εργάζεται, η εργασιακή σχέση εξακολουθεί να υφίσταται αµετάβλητη 

µε το νέο εργοδότη, ο οποίος ευθύνεται για τους οφειλόµενους µισθούς του 

προηγούµενου εργοδότη µέχρι το ποσό της αξίας των στοιχείων, που µεταβιβάστηκαν.  

Γ)   Η διάλυση της επιχείρησης ή της εκµετάλλευσης δεν επιφέρει τη λύση της 

σύµβασης εργασίας, απαιτείται ακόµη και καταγγελία της σύµβασης. 

 

2.4.3 ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ∆ΙΑ   

            ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ  

 

Όπως ήδη αναφέρθηκε, η σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου λύεται, όταν 

συµπληρωθεί ο ορισµένος χρόνος, αλλά και όταν καταγγελθεί η εργασιακή σχέση από 

τον εργοδότη ή τον εργαζόµενο. Είναι έγκυρη, εφόσον υπάρχει σπουδαίος λόγος και 

γίνει εγγράφως. Εάν όµως γίνει από τον εργοδότη στον εργαζόµενο, πρέπει να 

καταβληθεί και η προβλεπόµενη από τον νόµο αποζηµίωση (άρθρο 5 παρ. 3 του ν. 

3198/1955). 

Η καταγγελία αποτελεί µονοµερή δήλωση της βούλησης του εργοδότη ή του 

µισθωτού ότι λύνει τη σύµβαση εργασίας. 

Οι λόγοι, οι οποίοι επιβάλλουν την καταγγελία της σύµβασης εργασίας από τον 

εργοδότη στον µισθωτό είναι πολλοί και διάφοροι, όπως η κακή συµπεριφορά του 

εργαζοµένου προς τον εργοδότη, η άρνηση του να συµµορφωθεί προς τις οδηγίες και 

τις υποδείξεις του, η κακή συµπεριφορά προς τους συναδέλφους του και προς τους 

πελάτες της επιχείρησης, οι συχνές και αδικαιολόγητες απουσίες από την εργασία, η 

κλοπή εργαλείων καθώς και άλλες αξιόποινες πράξεις, η εισαγωγή νέας τεχνολογίας, η 

µη αποδοτική εργασία του µισθωτού, η οποία δεν οφείλεται σε εγκυµοσύνη, η 

επαγγελµατική ανεπάρκεια, η συµµετοχή σε παράνοµη απεργία, εκτός αν ο 

εργαζόµενος καλόπιστα πίστεψε ότι ήταν νόµιµη, ο περιορισµός των εργασιών της 

επιχείρησης, η πτώχευση της επιχείρησης κ.λ.π. 
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Οι λόγοι, οι οποίοι επιβάλλουν την καταγγελία της σύµβασης από τον 

εργαζόµενο στον εργοδότη είναι η µη εξασφάλιση των συνθηκών ασφαλείας στο χώρο 

της εργασίας, η συχνή καθυστέρηση της πληρωµής του µισθού, η υβριστική 

συµπεριφορά του εργοδότη, η ανάθεση έργων διαφορετικών από εκείνα, που είχαν 

συµφωνηθεί κατά την σύµβαση εργασίας κ.λ.π. 

Η καταγγελία για σπουδαίο λόγο πρέπει να γίνεται µέσα σε εύλογο χρονικό 

διάστηµα από τότε που παρουσιάστηκε ο εύλογος αυτός λόγος. Εάν ο λόγος δεν ήταν 

σπουδαίος ή εάν δεν είναι αληθινός, η καταγγελία είναι άκυρη και δεν λύνει την 

σύµβαση εργασίας. 

Η καταγγελία του εργοδότη προς τον µισθωτό (απόλυση) για να είναι έγκυρη, 

πρέπει να γίνεται γραπτώς και µε προειδοποίηση. Η προφορική καταγγελία για 

απόλυση µισθωτού είναι άκυρη. Αντίθετα η καταγγελία του εργαζοµένου προς τον 

εργοδότη γίνεται σχεδόν πάντοτε προφορικά και χωρίς προειδοποίηση και είναι έγκυρη. 

Το έγγραφο της καταγγελίας πρέπει να υπογράφεται από τον εργοδότη ή τον 

νόµιµο αντιπρόσωπο του και να κοινοποιείται στον απολυόµενο µε δικαστικό κλητήρα, 

εάν βέβαια ο ίδιος αρνείται να τα παραλάβει. 

 

 

2.4.4 ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ∆ΙΑ   

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ 

 

Ο σπουδαιότερος και βασικότερος τρόπος λύσης της σχέσης εργασίας αορίστου 

χρόνου είναι και παραµένει η καταγγελία της σύµβασης, είτε από το ένα είτε από το 

άλλο µέρος. 

Η καταγγελία της σύµβασης εργασίας αορίστου χρόνου πλεονεκτεί της 

καταγγελίας σύµβασης ορισµένου χρόνου, γιατί στην καταγγελία αορίστου χρόνου δεν 

απαιτείται να υπάρχει σπουδαίος λόγος, µπορεί να γίνει οποτεδήποτε, χωρίς την ύπαρξη 

σπουδαίου λόγου και από τον εργοδότη και από τον εργαζόµενο. 

Εφόσον ο εργαζόµενος προσλήφθηκε µε σύµβαση αορίστου χρόνου και 

εργάζεται ήδη τουλάχιστον επί δύο µήνες, δεν µπορεί να απολυθεί παρά µόνο µετά από 

προηγούµενη έγγραφη καταγγελία της υπαλληλικής σύµβασης και την είσπραξη της 

σχετικής αποζηµίωσης. 

Όσον αφορά την καταγγελία της σύµβασης από τον υπάλληλο ή τον εργάτη, 

κάθε υπάλληλος έχει το δικαίωµα να λύσει την υπαλληλική σύµβαση µε τον εργοδότη 
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του, αφού καταγγείλει την σύµβαση εγγράφως ή προφορικώς ή και σιωπηρώς ακόµη, 

για χρονικό διάστηµα κατά το ήµισυ από αυτό, που απαιτείται για τον εργοδότη, µε 

ανώτερο όριο τους τρεις µήνες και να ζητήσει αποζηµίωση, η οποία δεν µπορεί να 

ξεπερνά τις τακτικές αποδοχές τριών µηνών. 

Στην πράξη αυτή οι προθεσµίες αυτές δεν τηρούνται και ούτε καταβάλλονται 

ούτε ζητείται αποζηµίωση. ∆εν αποκλείεται όµως να υποβάλλει κάποιος εργοδότης 

αγωγή και να ζητήσει αποζηµίωση. Ακόµη, δεν αποκλείεται κάποιος εργοδότης να 

επιδιώξει να συµψηφίσει την αποζηµίωση του αυτή µε τον µισθό του µισθωτού. Αλλά 

αυτό απαγορεύεται ρητώς, µόνο αγωγή µπορεί να εγείρει, για να εισπράξει την 

αποζηµίωση του από τον απολυόµενο µισθωτό. 

 

2.4.5 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Για να είναι έγκυρη η καταγγελία της σύµβασης εργασίας πρέπει :  

 

Α) Να γίνει εγγράφως. ∆ηλαδή πρέπει ο εργοδότης να συντάξει εγγράφως την 

καταγγελία (απόλυση) και να παραδώσει το έγγραφο στο απολυόµενο, ο οποίος θα 

υπογράψει τη σχετική απόδειξη παραλαβής του, είτε κάτω από το έγγραφο είτε 

χωριστά. Αν ο απολυόµενος αρνηθεί  να υπογράψει, αυτό θα του επιδοθεί µε δικαστικό 

επιµελητή. 

Το έντυπο αυτό συµπληρώνεται σε όλες τις περιπτώσεις απολύσεως του 

εργαζοµένου ακόµα και αν δεν έχει συµπληρωθεί το δίµηνο και δεν οφείλεται 

αποζηµίωση. Καθώς και σε περίπτωση λύσης της σύµβασης εργασίας. Στη συνέχεια, 

εντός οκτώ ( 8 ) ηµερολογιακών ηµερών, κατατίθεται στον ΟΑΕ∆ σε τέσσερα ( 4 ) 

αντίτυπα. Ένα κρατάει η επιχείρηση, ένα ο απολυόµενος και τα άλλα δυο παραδίνονται 

στον ΟΑΕ∆. 

Β)  Να έχει καταχωρηθεί η απασχόληση του απολυόµενου στα τηρούµενα για 

το ΙΚΑ µισθολόγια ή να έχει ασφαλιστεί ο απολυόµενος. 

Γ)  Να καταβληθεί η νόµιµη αποζηµίωση.  
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2.5    ΟΜΑ∆ΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ 

 

Σύµφωνα µε τον νόµο 1387/1983 Οµαδικές απολύσεις θεωρούνται εκείνες, που 

γίνονται σε επιχειρήσεις ή εκµεταλλεύσεις, που απασχολούν πάνω από είκοσι ( 20 ) 

µισθωτούς και υπερβαίνουν ορισµένα όρια για κάθε ηµερολογιακό µήνα. Τα όρια αυτά 

είναι τα εξής :  

Για επιχειρήσεις ή εκµεταλλεύσεις, που απασχολούν από 20 έως 50 µισθωτούς, 5 

µισθωτοί. Για επιχειρήσεις ή εκµεταλλεύσεις που απασχολούν πάνω από 50 µισθωτούς, 

το 2 – 3 % του προσωπικού τους και µέχρι 30 άτοµα. 

Το ποσοστό αυτό καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργείου Εργασίας για κάθε 

εξάµηνο µετά την γνώµη του Ανώτατου Συµβουλίου Εργασίας (άρθρο 1). 

 

Ο νόµος 1387/1983 δεν εφαρµόζεται :  

Α)  Σε µισθωτούς µε σύµβαση ορισµένου χρόνου ή µε σύµβαση, που συνδέεται 

µε την εκτέλεση ορισµένου έργου. 

Β)   Σε προσωπικό µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου µε το ∆ηµόσιο, τους 

Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και τα Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου 

∆ικαίου (Ν.Π.∆.∆.). 

Γ)   Στα πληρώµατα των πλοίων και  

∆)   Στην περίπτωση διάλυσης µιας επιχείρησης ή εκµετάλλευσης. 

 

Ο εργοδότης οφείλει να πληροφορήσει τους εκπροσώπους των µισθωτών για τις 

απολύσεις που σχεδιάζει να κάνει και να προχωρήσει σε διαβουλεύσεις µαζί τους, για 

να ερευνηθεί µήπως υπάρχει δυνατότητα να αποφευχθούν ή να ελαττωθούν οι 

απολύσεις και οι δυσµενείς συνέπειες τους (άρθρο 3 ν.1387/1983).  

Οι εκπρόσωποι των µισθωτών πρέπει να είναι νόµιµοι και να εκπροσωπούν το 70 

% των εργαζοµένων και την πλειοψηφία των εργαζοµένων, που πρόκειται να 

απολυθούν. Εάν δεν υπάρχει ένα ισχυρό σωµατείο, που να συγκεντρώνει το 70 % των 

εργαζοµένων, αλλά πολλά, πρέπει να υποδεικνύονται αναλογικά κοινοί εκπρόσωποι, 

που να συγκεντρώνουν το 70 %. Εάν δεν υπάρχει στην επιχείρηση συνδικαλιστική 

οργάνωση, οι εργαζόµενοι εκλέγουν τους εκπροσώπους τους , οι οποίοι έρχονται σε 

διαβουλεύσεις µε τον εργοδότη. 

Ο εργοδότης µαζί µε τους νόµιµους εκπροσώπους των εργαζοµένων αρχίζουν τις 

διαβουλεύσεις, οι οποίες µπορεί να διαρκέσουν είκοσι ( 20 ) ηµέρες κατά τις οποίες 
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καταβάλλεται προσπάθεια, για να ερευνηθεί εάν υπάρχει δυνατότητα να αποφευχθούν ή 

να ελαττωθούν οι απολύσεις. 

Τα αποτελέσµατα των διαβουλεύσεων καταγράφονται στο πρακτικό, το οποίο 

υποβάλλεται στο Νοµάρχη ή στον Υπουργό Εργασίας, εάν η επιχείρηση έχει 

υποκαταστήµατα σε περισσότερους νοµούς. 

Εάν υπάρχει συµφωνία, ο εργοδότης προχωρεί στις απολύσεις, ακολουθώντας τη 

συµφωνία. Εάν υπάρχει διαφωνία, ο Νοµάρχης ή ο Υπουργός Εργασίας, κατά 

περίπτωση, δεν εγκρίνει ή εγκρίνει µέρος µόνο των σχεδιαζόµενων απολύσεων. Ο 

εργοδότης οφείλει να συµµορφωθεί προς την απόφαση αυτή (άρθρο 5 ν. 1767/1988). 

Οι οµαδικές απολύσεις, που γίνονται κατά παράβαση των διατάξεων του νόµου 

αυτού, είναι άκυρες, ενώ αντιθέτως, εάν οι απολύσεις γίνονται σύµφωνα µε τον νόµο 

αυτό, είναι έγκυρες. 

Στις έγκυρες οµαδικές απολύσεις χρειάζεται γραπτή καταγγελία από τον 

εργοδότη και καταβολή των νόµιµων αποζηµιώσεων για κάθε απολυόµενο. 

 

2.6    ΟΙΚΙΟΘΕΛΗΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΙΣΘΩΤΟΥ 

 

Η οικιοθελής αποχώρηση µισθωτού από την εργασία του ή αλλιώς παραίτηση, 

εκδηλώνεται µε µονοµερή δήλωση του εργαζοµένου προς τον εργοδότη. Κάθε 

µισθωτός έχει το δικαίωµα να καταγγείλει την σύµβαση εργασίας που τον συνδέει µε 

τον εργοδότη του και να αποχωρίσει οικιοθελώς από την επιχείρηση. 

Βάση του ν. 2112/20 ή του Β.∆. της 16/18.7.20 ο µισθωτός που αποχωρεί 

οικιοθελώς από την εργασία του δεν δικαιούται αποζηµίωση. 

Εξαιρούνται οι µισθωτοί που λαµβάνουν πλήρη σύνταξη γήρατος, οι οποίοι 

δικαιούνται τη µισή αποζηµίωση. Ακόµη, το µισό ποσό της αποζηµίωσης δικαιούνται 

οι εργαζόµενοι που έχουν συµπληρώσει 15 έτη εργασίας στον ίδιο εργοδότη και 

αποχωρούν µε την συγκατάθεση και του ιδίου. 

Σε περίπτωση που ο µισθωτός αποχωρίσει από την επιχείρηση για να πάρει 

σύνταξη αναπηρίας ή για να πάρει µειωµένη σύνταξη τότε δεν δικαιούται αποζηµίωση. 

Η οικιοθελείς αποχώρηση αναγγέλλεται από τον εργοδότη στον Ο.Α.Ε.∆., εντός 

8 ηµερολογιακών ηµερών από την αποχώρηση του µισθωτού, σε 4 αντίγραφα. 
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2.7    ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ  ΑΠΟΛΥΟΜΕΝΩΝ 

 

 Σε περίπτωση που ένας µισθωτός απασχολείται στην ίδια επιχείρηση, µε σχέση 

εξαρτηµένης εργασίας και µε σύµβαση αορίστου χρόνου πάνω από δυο µήνες 

ηµερολογιακού έτους συµπληρωµένους, και στην συνέχεια απολυθεί, δικαιούται ένα 

ποσό χρηµάτων που λέγεται αποζηµίωση και είναι ανάλογη της διάρκειας της 

σύµβασης εργασίας στην συγκεκριµένη επιχείρηση. 

 

2.7.1   ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΟΜΕΝΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 

 

Η απόλυση των υπαλλήλων µπορεί να γίνει  είτε µε προειδοποίηση είτε αµέσως 

χωρίς προειδοποίηση. Έγκυρη καθίσταται και στις δυο περιπτώσεις εφόσον µαζί µε το 

έγγραφο κοινοποίησης της καταγγελίας καταβληθεί και η νόµιµη αποζηµίωση. 

Εάν η καταγγελία γίνει χωρίς προειδοποίηση ο απολυόµενος δικαιούται 

αποζηµίωση τόσων µηνιαίων µισθών, όσοι είναι οι µήνες προειδοποιήσεως (ανάλογα 

µε τον χρόνο υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη). 

Εάν η καταγγελία γίνει έπειτα από προειδοποίηση δικαιούται τη µισή από την 

παραπάνω αποζηµίωση. 

Εάν ο µισθωτός αποχωρήσει οικιοθελώς κατά τη διάρκεια του χρόνου 

προειδοποιήσεως θεωρείται ότι λύει ο ίδιος τη σύµβαση και δεν δικαιούται 

αποζηµίωση. Αντίθετα αν ο εργοδότης αποµακρύνει κατά την διάρκεια της 

προειδοποίησης από την εργασία του τον υπάλληλο, τότε του οφείλει ολόκληρο το 

ποσό της αποζηµίωσης. 

Εάν η απόλυση γίνει πριν ο µισθωτός κλείσει δίµηνη υπηρεσία, δεν οφείλεται 

αποζηµίωση λόγω καταγγελίας της συµβάσεως. 

 

Χρόνος Υπηρεσίας  Ποσό Αποζηµιώσεως ή χρόνος 
Προειδοποιήσεως 

2 µήνες συµπληρ. εως 
1 έτος 

1 µήνας 

1 έτος συµπληρ. εως 4 
έτη 

2 µήνες 

4 έτος συµπληρ. εως 6 
έτη 

3 µήνες 
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6 έτος συµπληρ. εως 8 
έτη 

4 µήνες 

8 έτος συµπληρ. εως 
10 έτη 

5 µήνες 

10 έτη 6 µήνες 

11 έτη 7 µήνες 

12 έτη 8 µήνες 

13 έτη 9 µήνες 

14 έτη 10 µήνες 

15 έτη 11 µήνες 

16 έτη 12 µήνες 

17 έτη 13 µήνες 

18 έτη 14 µήνες 

19 έτη 15 µήνες 

20 έτη 16 µήνες 

21 έτη 17 µήνες 

22 έτη 18 µήνες 

23 έτη 19 µήνες 

24 έτη 20 µήνες 

25 έτη 21 µήνες 

26 έτη 22 µήνες 

27 έτη 23 µήνες 

28 έτη 24 µήνες 

 

 

 

2.7.2  ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 

 

Αντίστοιχα µε τους υπαλλήλους και κατά την απόλυση εργατοτεχνιτών 

οφείλεται αποζηµίωση. Η αποζηµίωση που καταβάλλεται στον απολυόµενο 

υπολογίζεται σε ηµεροµίσθια και αντίθετα µε τα ισχύοντα για τους υπαλλήλους 

καταβάλλεται πάντοτε ολόκληρη η αναγραφόµενη στον παρακάτω πίνακα αποζηµίωση 

είτε η καταγγελία γίνει µε προειδοποίηση είτε όχι.  
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Προϋπηρεσία  Αποζηµίωση 

Από 2 µήνες έως 1 έτος 5 ηµεροµίσθια 

Από 1 έτος συµπληρωµένο έως 
2 έτη 

7 ηµεροµίσθια 

Από 2 έτη συµπληρωµένα έως 
5 έτη 

15 ηµεροµίσθια 

Από 5 έτη συµπληρωµένα έως 
10 έτη 

30 ηµεροµίσθια 

Από 10 έτη συµπληρωµένα έως 
15 έτη 

60 ηµεροµίσθια 

Από 15 έτη συµπληρωµένα έως 
20 έτη 

100 ηµεροµίσθια 

Από 20 έτη συµπληρωµένα έως 
25 έτη 

120 ηµεροµίσθια 

Από 25 έτη συµπληρωµένα έως 
30 έτη 

145 ηµεροµίσθια 

Από 30 έτη συµπληρωµένα και 
άνω 

165 ηµεροµίσθια 

 

2.7.3 ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΙΣΘΩΤΟΥ ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

 

Οι µισθωτοί (υπάλληλοι, εργατοτεχνίτες, υπηρέτες), εφόσον αποχωρούν από 

την εργασία τους και έχουν τις προϋποθέσεις  πλήρης συνταξιοδότησης λόγω γήρατος 

δικαιούνται να λάβουν το 50% της οριζόµενης για την καταγγελία της σύµβασης 

αποζηµίωσης. Εάν έχουν και επικουρική ασφάλιση τότε η αποζηµίωση περιορίζεται 

στο 40 %. Σηµειώνεται ότι το δικαίωµα του αποχωρούντα µε σκοπό τη συνταξιοδότηση 

µε πλήρη σύνταξη µισθωτού για λήψη του 50% ή 40% της αποζηµιώσεως 

θεµελιώνονται  χωρίς να απαιτείται η συγκατάθεση του εργοδότη. 

 

2.7.4 ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΙΣΘΩΤΟΥ ΜΕΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 15 ΕΤΙΑΣ 

 

Μισθωτοί γενικά που υπάγονται για σύνταξη σε οποιοδήποτε ασφαλιστικό 

φορέα, µπορούν να αποχωρούν από την εργασία τους, δικαιούµενοι της µισής 

αποζηµίωσης του Ν. 2112/20 ή του Β.∆. 16/18-7-20 για την καταγγελία της σύµβασης 

εργασίας τους εφόσον υπάρχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις. 

• Συνδέονται µε τον εργοδότη τους µε σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου. 
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• Έχουν συµπληρώσει δεκαπενταετή υπηρεσία στον ίδιο εργοδότη ή το 

προβλεπόµενο όριο ηλικίας του ασφαλιστικού τους οργανισµού, ή ελλείψει 

τέτοιου ορίου ηλικίας το 65ο έτος ηλικίας τους. 

• Αποχωρούν από την εργασία τους µε τη συγκατάθεση του εργοδότη. 

 

2.7.5 ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 

 

Η αποζηµίωση του Ν. 2112/20 και του Β.∆. 16/18-7-20 καταβάλλεται στον 

απολυόµενο µισθωτό κατά τη στιγµή της κοινοποιήσεως της καταγγελίας της σύµβασης 

εργασίας. Αν η οφειλόµενη αποζηµίωση είναι µεγαλύτερη από τις αποδοχές έξι µηνών 

ο εργοδότης έχει την ευχέρεια να την καταβάλει σε δόσεις ως εξής :  

Με την κοινοποίηση της καταγγελίας το τµήµα της αποζηµίωσης που ισούται µε 

τις αποδοχές έξι µηνών και το υπόλοιπο τµήµα της σε τριµηνιαίες δόσεις κάθε µια από 

τις οποίες δεν µπορεί να είναι κατώτερη των αποδοχών τριών µηνών. Καθυστέρηση 

πληρωµής έστω και µιας δόσης καθιστά άκυρη την καταγγελία της σύµβασης. 

Για να είναι έγκυρη η απόλυση δεν αρκεί η προσφορά της αποζηµίωσης στον 

απολυόµενο, αλλά σε περίπτωση αρνήσεως του τελευταίου για να την εισπράξει, 

απαιτείται η δηµόσια κατάθεση της. 

Κάθε αξίωση του µισθωτού για καταβολή ή συµπλήρωση της αποζηµίωσης 

είναι απαράδεκτη αν η σχετική αγωγή δεν ασκηθεί εντός έξι µηνών από τότε που έγινε 

απαιτητή. 

 

2.7.6 ΜΗ ΟΦΕΙΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 

 

Στις παρακάτω περιπτώσεις απολύσεως ή αποχωρήσεως µισθωτού δεν 

οφείλεται αποζηµίωση :  

1. Πριν την συµπλήρωση διµήνου υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη 

2. Στην οικιοθελή αποχώρηση του µισθωτού από την εργασία του. 

3. Λόγω λήξης σύµβασης εργασίας ορισµένου χρόνου. 

4. Λόγω λήξης σύµβασης εργασίας ορισµένου έργου. 

5. Αν η καταγγελία ήταν αποτέλεσµα δόλιας αντισυµβατικής συµπεριφοράς του 

µισθωτού. 
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6. Αν η καταγγελία έγινε λόγω υποβολής µήνυσης εναντίον του  µισθωτού για 

αξιόποινη πράξη κατά την υπηρεσία ή αδίκηµα που φέρει το  χαρακτήρα 

πληµµελήµατος.  

 

2.8 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ 

 

 Θεωρείται εκείνο το ατύχηµα που γίνεται την ώρα της εργασίας και οφείλεται σε 

αίτια ξένα, σε σχέση µε την οργανική σύσταση του παθόντα. Έτσι π.χ. η καρδιακή 

προσβολή, που δεν οφείλεται σε εξαντλητική εργασία, δεν θεωρείται εργατικό 

ατύχηµα, ενώ ο θάνατος που προκλήθηκε από τσίµπηµα σφήκας κατά τη διάρκεια της 

εργασίας και στον τόπο αυτής, θεωρείται εργατικό ατύχηµα. Ως εργατικό ατύχηµα 

µπορεί να θεωρηθεί και αυτό που µπορεί αν συµβεί κατά τη µετάβαση του µισθωτού 

από την κατοικία του στον τόπο της εργασίας ή και κατά την επιστροφή του από τον 

τόπο της εργασίας στην κατοικία του. 

 Σε περίπτωση εργατικού ατυχήµατος, ο ασφαλισµένος δικαιούται να εισπράξει 

τις παροχές του ΙΚΑ και να τύχει της ιατρικής περίθαλψης από αυτό, έστω και αν το 

ατύχηµα έγινε την πρώτη µέρα, που άρχισε να εργάζεται ο µισθωτός, µε την 

προϋπόθεση όµως ότι η ανικανότητα για εργασία είναι µεγαλύτερη από 3 ηµέρες. ∆ιότι, 

αν η ανικανότητα για εργασία είναι διάρκεια µέχρι 3 ηµερών, δεν καταβάλλεται από το 

ΙΚΑ κανένα ποσό. Αν συνέπεια του εργατικού ατυχήµατος επέλθει αναπηρία ή θάνατος 

του µισθωτού, τότε παρέχεται σύνταξη αναπηρίας ή σύνταξη θανάτου στα 

προστατευόµενα µέλη της οικογένεια του αντίστοιχα. 

 Ο εργοδότης είναι υποχρεωµένος να πληρώσει στο µισθωτό που έπαθε εργατικό 

ατύχηµα, τις αποδοχές ηµερών ασθενείας που δικαιούται γι’ αυτό το ατύχηµα (µέχρι να 

συµπληρωθούν δηλαδή το ½ του µισθού ή ο ένας µισθός κλπ) και όχι αποζηµίωση, 

εφόσον το ατύχηµα έγινε µετά από βίαιο συµβάν κατά την εκτέλεση της εξαήµερης 

εργασίας του. 

Αντίθετα, ο εργοδότης είναι υποχρεωµένος να καταβάλλει στον παθόντα µισθωτό 

χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης και ηθικής οδύνης, όπως αυτή 

καθορίζεται από το δικαστήριο. 

 Ο µισθωτός που έπαθε το ατύχηµα, δικαιούται να εισπράξει το επίδοµα ασθενείας 

και άλλες παρόµοιες παροχές από το ΙΚΑ. Για να εισπράξει ο µισθωτός τα πιο πάνω 

ποσά από το ΙΚΑ,  θα πρέπει να προηγηθεί δήλωση για το ατύχηµα αυτό στο ίδρυµα, 
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γραπτώς ή προφορικώς, από τον εργοδότη ή τον θεράποντα γιατρό ή ακόµα και από 

αυτόπτες µάρτυρες. 

 Η δήλωση αυτή πρέπει να γίνει µέσα σε 5 µέρες (χωρίς Κυριακές και άλλες 

αργίες), µετρούµενες µετά την ηµέρα που  συνέβη το ατύχηµα, στο πλησιέστερο 

υποκατάστηµα ΙΚΑ και αν δεν εδρεύει υποκατάστηµα του ΙΚΑ στον τόπο αυτό, η 

δήλωση γίνεται στην Αστυνοµία. Αν ο ασφαλισµένος νοσηλεύεται, λόγω ατυχήµατος, 

σε κρατικό ή ιδιωτικό θεραπευτήριο, η αναγγελία του ατυχήµατος µπορεί να γίνει µέσα 

σε 5 µέρες από την έξοδο του από το νοσοκοµείο µε περιγραφή των εξωτερικών 

στοιχείων του ατυχήµατος. 

Στη δήλωση αυτή συµπεριλαµβάνονται τα εξής στοιχεία :  

 Α)  Το ονοµατεπώνυµο, η ηλικία, το επάγγελµα και η διεύθυνση του µισθωτού. 

 Β)  Η επωνυµία της επιχείρησης, το επάγγελµα και η διεύθυνση. 

 Γ)  ∆ιάφορες άλλες λεπτοµέρειες πάνω στις συνθήκες, µε τις οποίες έγινε το 

ατύχηµα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3  

 

3 ΑΜΟΙΒΗ ΜΙΣΘΩΤΟΥ 

 

3.1 ΜΙΣΘΟΣ 

 

Καλείται η αντιπαροχή ή το οικονοµικό αντάλλαγµα που δίδει ο εργοδότης στον 

µισθωτό για την προσφερόµενη εργασία του. Το ύψος του µισθού καθορίζεται ή κατά 

την σύµβαση της εργασίας ή µε τις συλλογικές συµβάσεις. Το ύψος του µισθού δεν 

καθορίζεται µε βάση τον νόµο προσφοράς και ζήτησης, αλλά τίθενται ορισµένα 

προστατευτικά όρια κυρίως µε τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας, κάτω από τα οποία 

δεν επιτρέπεται να καθορίζεται το ύψος του µισθού. 

Βασικός µισθός  είναι η αµοιβή που παίρνει ο µισθωτός σαν αντάλλαγµα της 

εργασίας του. 

Ηµεροµίσθιο  είναι το ποσό που καταβάλλεται στον εργαζόµενο από τον εργοδότη 

του για κάθε ηµέρα εργασίας και µόνο για τις ηµέρες που εργάστηκε.  

 

3.1.1 ∆ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΜΙΣΘΟΥ 

 

Ο µισθός των εργαζοµένων διακρίνεται κυρίως σε τακτικές και έκτατες 

αποδοχές. 

Τακτικές λέγονται οι αποδοχές που χορηγούνται σταθερά και µόνιµα ως 

τακτικό οικονοµικό αντάλλαγµα της εργασίας που παρέχει ο µισθωτός και Έκτατες 

λέγονται οι ευκαιριακές αποδοχές. 

 

Ειδικότερα, ανάλογα µε τον τρόπο τον οποίο υπολογίζεται ο µισθός, 

διακρίνουµε το µισθό κατά χρόνο, κατά τεµάχιο, µε συµµετοχή στα κέρδη και το µικτό 

σύστηµα. 

Α)  Ο χρονικός µισθός είναι ο µισθός, ο οποίος υπολογίζεται µε βάση το χρόνο, 

που παραµένει ο µισθωτός στην επιχείρηση εργαζόµενος. Όταν ο χρόνος υπολογισµού 

είναι ο µήνας, ο µισθός λέγεται µηνιαίος, όταν είναι η ηµέρα λέγεται ηµεροµίσθιο, όταν 

είναι η ώρα λέγεται ωροµίσθιο και όταν είναι η εβδοµάδα λέγεται βδοµαδιάτικο. 
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Β)  Ο µισθός κατά τεµάχιο υπολογίζεται µε βάση τον αριθµό των τεµαχίων, τα 

οποία θα κατασκευάσει ο εργαζόµενος και ισούται µε το γινόµενο του αριθµού των 

κατασκευασθέντων τεµαχίων επί την τιµή της αµοιβής για κάθε τεµάχιο, που έχει 

συµφωνηθεί. Ο εργοδότης οφείλει να παρέχει τον κατάλληλο χώρο στον εργαζόµενο 

για την εργασία του, τις πρώτες ύλες, τα εργαλεία και τα µηχανήµατα που θα χρειαστεί 

για την παραγωγή των προϊόντων. Για τα ελαττωµατικά προϊόντα τον κίνδυνο φέρει ο 

ίδιος ο εργοδότης, εκτός εάν υπάρχει πταίσµα ή αµέλεια του εργαζοµένου. 

 

Γ)  Ο µισθός µε συµµετοχή στα κέρδη.  Με το σύστηµα αυτό, πρέπει ή ο 

µισθωτός να πληροφορείται τα κέρδη και τις ζηµίες της επιχείρησης ή άλλο πρόσωπο 

κοινής εµπιστοσύνης του µισθωτού και του εργοδότη.  

Ο εργοδότης οφείλει να παρέχει κάθε πληροφορία στον εργαζόµενο και να του 

επιτρέπει να ελέγχει τα λογιστικά βιβλία της εταιρείας. Ο έλεγχος όµως πρέπει να 

ασκείται σε κατάλληλο χρόνο, µε τον αρµόζοντα τρόπο και η εκκαθάριση να εκτελείται 

σε τακτά χρονικά διαστήµατα µηνιαία ή εβδοµαδιαία και σπάνια, σε ετήσια γιατί σ’ 

αυτή την περίπτωση οι µισθωτοί θα πρέπει να λαµβάνουν προκαταβολές. 

 

∆) Στα µικτά συστήµατα παρουσιάζεται συνδυασµός δύο διαφόρων 

συστηµάτων, όπως π.χ. το χρονικό µε το σύστηµα αµοιβής κατά τεµάχιο ή το χρονικό 

µε το σύστηµα συµµετοχής στα κέρδη κ.λ.π. 

 

3.1.2 ΕΙ∆Η ΜΙΣΘΟΥ 

 

Ο µισθός του εργαζοµένου διακρίνεται σε µισθό σε χρήµα και σε µισθό σε 

είδος. Ακόµη διακρίνεται σε βασικό µισθό, σε προσαυξήσεις και σε επιδόµατα. 

 

Μισθός σε χρήµα καλείται ο µισθός, που καταβάλλεται σε κυκλοφορούντα 

χρήµατα ή σε τραπεζιτικές ή ταχυδροµικές επιταγές, οι οποίες ισοδυναµούν µε χρήµατα 

ενώ δεν καταβάλλεται σε συναλλαγµατικές, οι οποίες µπορεί να έχουν λήξη. 

Μισθός σε είδος καλείται ο µισθός, που καταβάλλεται σε είδος, πράγµατα 

αναλώσιµα ή µη, χρήσιµα για τον εργαζόµενο ή σε δικαιώµατα επίσης χρήσιµα, όπως 

π.χ. εισιτήρια ελεύθερης κυκλοφορίας, κατοικία, θέρµανση, επικερδής απασχόληση 

ακόµη κ τρόφιµα,  
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ενδύµατα κ.λ.π. ουδέποτε όµως οινοπνευµατώδη ποτά και επιβλαβή φάρµακα. Συνήθως 

η επιχείρηση δίδει στους εργαζοµένους είδη, τα οποία παράγει η ίδια και σε τιµή 

χονδρικής πώλησης. Η αξία των ειδών που χορηγούνται στο µισθωτό, αφαιρείται από 

τον µισθό και δεν επιτρέπεται να καλύπτει ολόκληρη την αξία του µισθού παρά µόνο 

ένα µικρό µέρος αυτού.  

Ο µισθωτός για να δεχτεί τον µισθό σε είδος, πρέπει να έχει εκ των προτέρων 

συµφωνηθεί κατά την ατοµική ή συλλογική σύµβαση εργασίας ή να αναφέρεται στον 

κανονισµό λειτουργίας της επιχείρησης. 

Βασικός µισθός είναι η αµοιβή, την οποία δικαιούται να λαµβάνει ο µισθωτός 

από τον εργοδότη για την παροχή της εργασίας του. Εκτός από τον βασικό µισθό ο 

εργαζόµενος λαµβάνει και άλλες πρόσθετες αµοιβές, που είναι οι προσαυξήσεις και τα 

επιδόµατα. 

Οι προσαυξήσεις αποτελούν παροχές, οι οποίες υπολογίζονται µε την µέθοδο 

των ποσοστών στο βασικό µισθό. Χορηγούνται στους µισθωτούς ανάλογα µε τον χρόνο 

υπηρεσίας, που έχουν στην επιχείρηση ή στο επάγγελµα και υπολογίζονται συνήθως 

ανά τριετία υπηρεσίας. 

Τα επιδόµατα είναι πάρα πολλά και διαφέρουν πολύ µεταξύ τους, τα κυριότερα 

είναι το επίδοµα ανθυγιεινής και επικίνδυνης εργασίας, το επίδοµα πολυετίας, το 

επίδοµα διαχειριστικών λαθών, το επίδοµα αδείας κ.λ.π 

 

3.2 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΜΙΣΘΟΥ 

 

Για την εργασία µε τον µηχανισµό των γενικών συλλογικών συµβάσεων, των 

κλαδικών συλλογικών συµβάσεων και των διαιτητικών και υπουργικών αποφάσεων 

καθορίζονται τα κατώτατα όρια ηµεροµισθίων, κάτω από τα οποία δεν επιτρέπεται ο 

καθορισµός των µισθών και ηµεροµισθίων. 

∆εν επιτρέπεται ο εργοδότης να εκµεταλλεύεται την ανάγκη ή την απειρία του 

εργαζοµένου και να του χορηγεί αµοιβή µικρότερη από εκείνη, που έχει προσδιοριστεί 

από τις συλλογικές συµβάσεις, ενώ ανώτερη είναι δυνατόν να χορηγείται. 

Ο µισθός, που καθορίζεται µε την ατοµική συλλογική σύµβαση εργασίας, δεν 

επιτρέπεται να είναι  µικρότερος από τον µισθό, που έχει καθοριστεί από τις γενικές 

συλλογικές συµβάσεις εργασίας. 

Όλοι οι εργαζόµενοι ανεξάρτητα από το φύλο, την φυλή, τα πολιτικά φρονήµατα 

κ.λ.π. λαµβάνουν ίση αµοιβή για εργασία ίσης αξίας, βάση της αρχής της ισότητας της 
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αµοιβής. Η αρχή αυτή, κυρώθηκε το 1975 µε τη διεθνή σύµβαση εργασίας, µε την 

οποία θεσπίστηκε η ισότητα αµοιβής ανδρών και γυναικών για εργασία ίσης αξίας. 

 

Ο µισθός στις ατοµικές ή ελεύθερες συµβάσεις εργασίας (συµβατικός µισθός) 

καθορίζεται από τα εξής στοιχεία :  

 

Α)  Από τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά εργασίας σε συνδυασµό µε το 

κόστος ζωής, το είδος της εργασίας, τον καθορισµό κατώτατων ορίων µισθών και 

ηµεροµισθίων και την απαγόρευση της εκµετάλλευσης των µισθωτών. 

 

Β)  Από τις κλαδικές συλλογικές συµβάσεις εργασίας για συγκεκριµένα έργα 

ορισµένης ειδικότητας. Οι εθνικές γενικές συλλογικές συµβάσεις εργασίας δεν 

επιδρούν στη διαµόρφωση της τιµής του µισθού. 

 

Γ)  Από την αρχαιότητα του µισθωτού και  

 

∆)  Από την προϋπηρεσία στον τελευταίο εργοδότη. 

 

Με οποιαδήποτε στοιχεία κι αν υπολογίζεται ο µισθός του εργαζοµένου, υπάρχει 

πάντοτε αντιστοιχία µεταξύ της ποσότητας της εργασίας που παρέχεται από τον 

εργαζόµενο και της αµοιβής του. 

Η αµοιβή των ανηλίκων δεν µπορεί να είναι µικρότερη από την αµοιβή του 

ανειδίκευτου εργάτη, ενώ µεγαλύτερη µπορεί να είναι. 

Ο συµβατικός µισθός αυξάνεται µε συµφωνία εργοδότη και εργαζοµένου, είναι 

δυνατόν και ο εργοδότης µονοµερώς να προβεί στην αύξηση του µισθού. 

Η µείωση του συµβατικού µισθού µπορεί να γίνει, εφόσον συµφωνεί και ο 

µισθωτός και η συναίνεση του µισθωτού δεν έγινε έπειτα από πίεση ή απειλή. 

Τέλος, η αύξηση ή η µείωση του µισθού, ο οποίος καθορίστηκε µε συλλογικές 

συµβάσεις εργασίας ή µε τις αποφάσεις της διαιτησίας, µπορεί να γίνει πάλι µε τις 

συλλογικές συµβάσεις και τις αποφάσεις της διαιτησίας και να καθορίζεται σε ορισµένα 

ποσά ή ορισµένο ποσοστό επί του µισθού. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
 

4 ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

 

4.1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

 

Ωράριο εργασίας είναι το χρονικό εκείνο διάστηµα, µέσα στο οποίο ο µισθωτός 

προσφέρει την εργασία του ηµερησίως ή εβδοµαδιαίως στον εργοδότη του.  

Στο διάστηµα αυτό δεν συµπεριλαµβάνεται ο χρόνος µετάβασης του εργαζοµένου 

στο χώρο της εργασίας του, ο χρόνος για το κτύπηµα της κάρτας του, για πλύσιµο, για 

αλλαγή ενδυµασίας ή άλλης µορφής προετοιµασίας του µισθωτού. Ακόµα, δεν 

συµπεριλαµβάνονται τα διάφορα διαλείµµατα για ανάπαυση και για γεύµατα. Με το 

Π.∆. 88/99 καθιερώθηκε, η υποχρέωση του εργοδότη να χορηγεί διάλλειµα 

τουλάχιστον 15 λεπτά της ώρας, όταν ο χρόνος της ηµερησίας εργασίας υπερβαίνει τις 

6 ώρες. Τα 15 λεπτά αυτά χορηγούνται κατά τη διάρκεια της εργασίας, και όχι πριν την 

έναρξη ή µετά τη λήξης της εργασίας. 

 Στο χρόνο εργασίας συµπεριλαµβάνεται ο χρόνος που χρειάζονται για να 

συµµαζευτούν τα εργαλεία και να πάρουν οδηγίες από τους προϊσταµένους τους. 

 

4.2 ∆ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΩΡΑΡΙΟΥ 

 

Το ωράριο εργασίας διακρίνεται σε τακτικό (το καθορισµένο από τον νόµο ή τη 

σύµβαση εργασίας) και σε έκτατο (το πέραν του κανονικού τµήµα του συνολικού 

ωραρίου εργασίας), που διακρίνεται σε υπερεργασιακό και υπερωριακό, σε ηµερήσιο 

και εβδοµαδιαίο ωράριο και σε νόµιµο και συµβατικό ωράριο. 

 

4.2.1 ΝΟΜΙΜΟ ΩΡΑΡΙΟ 

 

 Με το άρθρο 4 του νόµου 2874/00 ορίζεται το νόµιµο ωράριο µέχρι 8 ώρες την 

ηµέρα και 48 ώρες την εβδοµάδα,  στις βιοµηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις και 

εργασίες που αφορούν στην εξόρυξη, κατασκευή ή βελτίωση νέων προϊόντων, στην 

εκτέλεση κατασκευαστικών έργων και στην µεταφορά προσώπων ή εµπορευµάτων. 
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Όταν το προσωπικό των βιοµηχανικών, βιοτεχνικών επιχειρήσεων εργάζεται 

µε εναλλασσόµενες οµάδες (βάρδιες), η διάρκεια της εργασίας µπορεί να παραταθεί 

πέραν των 8 ωρών την ηµέρα και 48 ωρών την εβδοµάδα, µε την προϋπόθεση όµως ο 

µέσος όρος των ωρών εργασίας, υπολογιζόµενος για περίοδο το πολύ τριών 

εβδοµάδων, να µην υπερβαίνει τις 8 ώρες την ηµέρα και τις 48 ώρες την εβδοµάδα.  

Στις επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας, των οποίων η συνεχείς λειτουργία, από 

την φύση τους, πρέπει να εξασφαλίζεται µε διαδοχικές εναλλαγές προσωπικού, 

επιτρέπεται η υπέρβαση από το ωράριο των 8 ωρών την ηµέρα και 48 ωρών την 

εβδοµάδα µε την προϋπόθεση ότι οι ώρες εργασίας δεν θα υπερβαίνουν κατά µέσω όρο 

τις 56 ώρες την εβδοµάδα (σ’ αυτή την περίπτωση µέχρι 56 ώρες δεν θεωρείται 

υπερωριακή η απασχόληση).  

Οι επιχειρήσεις ή εκµεταλλεύσεις, οι οποίες από την φύση τους δεν είναι 

συνεχούς λειτουργίας, µπορούν να λειτουργούν συνεχώς στο σύνολο τους ή κατά 

τµήµατα µε τέσσερεις εναλλασσόµενες οµάδες εργασίας, η συµµετοχή όµως των 

εργαζοµένων σε αυτές µπορεί να είναι οικειοθελής.  

Η διάρκεια της εργασίας των εργαζοµένων σε εµπορικά καταστήµατα είναι 8 

ώρες την ηµέρα και τις 48 ώρες την εβδοµάδα. Ο ηµερήσιος χρόνος εργασίας 

καθορίστηκε διακεκοµµένος µε µια διακοπή για ανάπαυση, που συµπίπτει µε τη 

διακοπή της λειτουργίας των καταστηµάτων και δεν µπορεί να είναι µικρότερη των 

τριών ωρών. Κατά το χρόνο της διακοπής της εργασίας απαγορεύεται στο εργοδότη να 

απασχολεί µε οποιονδήποτε τρόπο το µισθωτό, εντός ή εκτός του καταστήµατος. 

Επίσης, µε το άρθρο 40 του Ν. 1892/90 καθιερώθηκε πενθήµερη εργασία και µέχρι 40 

ώρες, µε υποχρέωση να εξασφαλίζονται στου µισθωτούς κάθε τρεις εβδοµάδες δυο 

τουλάχιστον ηµέρες ανάπαυσης συνεχόµενες µε Κυριακή. 

Ο εργοδότης έχει το δικαίωµα να απασχολεί τους µισθωτούς του και οι 

µισθωτοί έχουν αντίστοιχα την υποχρέωση να παρέχουν την εργασία τους για 8 ακόµα 

ώρες πέραν του συµβατικού ωραρίου, που είναι σήµερα 40 ώρες την εβδοµάδα και 

ονοµάζεται απασχόληση υπερεργασίας. Οι ώρες αυτές αµοίβονται µε το 

καταβαλλόµενο ηµεροµίσθιο προσαυξηµένο κατά 25% και δεν συνυπολογίζονται αυτές 

στα επιτρεπόµενα όρια της υπερωριακής απασχόλησης. 
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4.2.2 ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ 

 

Το συµβατικό ωράριο εργασίας, επειδή καθορίζεται από τον νόµο, λέγεται και 

νοµικό ωράριο. Ενώ όταν καθορίζεται µε ατοµική ή συλλογική σύµβαση εργασίας ή µε 

διαιτητική απόφαση, λέγεται συµβατικό ωράριο και είναι πάντοτε µικρότερο από το 

νόµιµο. Ανέρχεται σήµερα σε 40 ώρες εβδοµαδιαίως και ισχύει από το έτος 1984, και 

καθορίστηκε µε την Εθνική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας του 1984. 

 

4.3 ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Ως ώρες εργασίας θεωρούνται αυτές που εργάστηκε πραγµατικά στην επιχείρηση ο 

µισθωτός. Για το διευθυντικό προσωπικό των επιχειρήσεων δεν υπάρχει χρονικός 

περιορισµός ως προς την απασχόληση τους. Το ίδιο συµβαίνει και για άλλες κατηγορίες 

µισθωτών, όπως π.χ. οικιακούς βοηθούς. 

Το οκτάωρο (ή επτάωρο) πρέπει να εφαρµόζεται κάθε εργάσιµη ηµέρα και δεν 

µπορεί ο εργοδότης να ρυθµίσει την εργασία κατά τέτοιο τρόπο, ώστε κάθε εβδοµάδα 

να παρέχεται κανονική εργασίας (48) ωρών, αλλά άλλες ηµέρες της εβδοµάδας να 

παρέχεται εργασία πέραν του 8ώρου, ενώ άλλες  για χρόνο µικρότερο του 8ώρου. 

Στους µισθωτούς αυτούς που απασχολούνται κατ’ αυτό τον τρόπο πέραν του 

8ώρου οφείλεται η καταβολή αποζηµίωση σύµφωνα µε τις διατάξεις για τις υπερωρίες. 

 

4.4  ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

   

Είναι ο χρόνος από την έναρξη µέχρι την λήξη της εργασίας, χωρίς να 

συµπεριλαµβάνονται τα διαλλείµατα αναπαύσεως, καθώς και ο χρόνος µετάβασης του 

µισθωτού στον τόπο εργασίας του ακόµη κι αν γίνεται µε αυτοκίνητα της εταιρείας. 

∆ιάρκεια Ηµερήσιας Εργασίας είναι ο χρόνος εργασίας εντός συνεχούς χρονικού 

διαστήµατος 24 ωρών. 

∆ιάρκεια Εβδοµαδιαίας Εργασίας είναι ο χρόνος εργασίας από το µεσονύκτιο της 

Κυριακής προς ∆ευτέρα µέχρι το µεσονύκτιο της επόµενης Κυριακής. 

Πραγµατική ∆ιάρκεια Ωραρίου. Ως ώρες εργασίας, που συνιστούν το ωράριο το 

εργασίας, θεωρούνται οι πραγµατικές ώρες, χωρίς να περιλαµβάνονται οι διακοπές ή τα 

διαλλείµατα εργασίας. Επίσης, στην διάρκεια εργασίας περιλαµβάνεται ο χρόνος από 

την στιγµή ενάρξεως µέχρι πέρατος αυτής. Χρόνο εργασίας όµως, αποτελεί και το 
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χρονικό διάστηµα κατά το οποίο ο µισθωτός, οφείλει να συγκεντρώσει τα εργαλεία και 

να πάρει οδηγίες από τους προϊσταµένους τους. 

∆ιακεκοµµένο Ωράριο είναι το ωράριο εκείνο, κατά το οποίο παρεµβάλλονται 

διακοπές της εργασίας, που δεν υπολογίζονται στη διάρκεια τους ωραρίου και δεν 

µπορεί το διάστηµα της διακοπής να είναι µικρότερο από 3 ώρες. 

∆ιαλλείµατα Ηµερήσιας Εργασίας. Σε όλες τις επιχειρήσεις, όταν ο χρόνος 

ηµερησίας εργασίας υπερβαίνει τις 6 ώρες, πρέπει να χορηγείται διάλλειµα τουλάχιστον 

15 λεπτών, τα οποία συµπεριλαµβάνονται στο ωράριο εργασίας και δεν είναι ούτε πριν 

ούτε µετά την λήξη του ωραρίου. 

 

4.5 ΥΠΕΡΩΡΙΑ 

 

Ως υπερωρία θεωρείται η απασχόληση του µισθωτού πέραν των 8 ωρών 

ηµερησίως, όταν η επιχείρηση εφαρµόζει το σύστηµα εξαήµερης εβδοµαδιαίας 

απασχόλησης και των 9 ωρών ηµερησίως, όταν εφαρµόζει το πενθήµερο σύστηµα 

απασχόλησης. ∆ηλαδή, οι πάνω από 48 ώρες την εβδοµάδα απασχόληση του µισθωτού 

θεωρείται ως υπερωριακή απασχόληση. Όταν λοιπόν ο µισθωτός απασχολείται 

υπερωριακά, τότε αυτός δικαιούται για κάθε ώρα νόµιµης υπερωρίας µέχρι να 

συµπληρωθούν ετησίως 120 ώρες υπερωρίας, αµοιβή ίση µε το καταβαλλόµενο 

ωροµίσθιο προσαυξηµένο κατά 50%. Για την υπερωριακή απασχόληση του µισθωτού 

πάνω από 48 ώρες ετησίως η προσαύξηση είναι 75%. 

Όσον αφορά τα επιτρεπόµενα ανώτατα όρια υπερωριακής απασχόλησης για όλη 

την επικράτεια ή για ορισµένες περιφέρειες, γενικά ή κατά κλάδους ή ειδικότητες, αυτά 

προσδιορίζονται µε αποφάσεις του Υπουργείου Εργασίας που εκδίδονται κατά τους 

µήνες ∆εκέµβριο και Ιούνιο κάθε έτους, δηµοσιεύονται στην εφηµερίδα της 

Κυβέρνησης και αφορούν το επόµενο, από την έκδοση τους, ηµερολογιακό εξάµηνο. 

 

ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ  ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ : 

 

1. Μετά από προηγούµενη επίδοση στην αρµόδια Επιθεώρηση Εργασίας ή, όπου 

δεν υπάρχει τέτοια, στην αρµόδια Αστυνοµική Αρχή, έγγραφης αναγγελίας για 

την υπερωριακή απασχόληση, αντίγραφο της οποίας, θεωρούµενο από τις αρχές 

αυτές, πρέπει να αναρτίζεται σε εµφανές µέρος του τόπου εργασίας. 
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2. Υπό τον όρο ότι τηρείται από τον εργοδότη Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών υπό τύπο 

ηµερολογίου, θεωρηµένο από την αρµόδια Επιθεώρηση Εργασίας, προτού 

χρησιµοποιηθεί, στο οποίο αναγράφονται τα στοιχεία των µισθωτών, οι ώρες 

και η αιτία της υπερωριακής απασχόλησης κλπ.  

 

4.5.1. ΕΙ∆ΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ  

  

Οι βιοµηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις που πραγµατοποιούν υπερωρίες 

υποχρεούνται να τηρούν Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών θεωρηµένο από την αρµόδια 

Επιθεώρηση Εργασίας (Ν.∆. 515/70). Όπου θα αναγράφονται σε στήλες :  

Α) Τα στοιχεία των µισθωτών που απασχολήθηκαν υπερωριακά. 

Β)   Τα αίτια της υπερωριακής απασχόλησης. 

Γ)   Η ειδικότητα των µισθωτών. 

∆)    Οι ηµεροµηνίες  πραγµατοποίησης των υπερωριών. 

Ε)    Η ακριβής ώρα έναρξης και λήξης της υπερωρίας. 

ΣΤ)  Σε περίπτωση αναπλήρωσης απολεσθεισών ωρών, υπεύθυνη δήλωση για 

τις απολεσθείσες ώρες και για τον τρόπο αναπληρώσεως τους.  

Στο ειδικό βιβλίο υπερωριών απαιτείται και υπογραφή του µισθωτού σε ειδική 

στήλη, εφόσον αυτός δεν υπογράφει σε εξοφλητική µισθοδοτική κατάσταση ή 

απόδειξη. 

 

4.5.2    ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

 

 Με το άρθρο 16 Ν.2874/00 επιβάλλεται σε όλους τους εργοδότες η υποχρέωση 

να καταθέτουν µια φορά το χρόνο, από 15 Σεπτεµβρίου µέχρι 15 Νοεµβρίου, στην 

αρµόδια Επιθεώρηση Εργασίας σε δυο αντίτυπα µε τα πλήρη στοιχεία της επιχείρησης 

και µε όλα τα στοιχεία των απασχολουµένων µισθωτών της. 

 Ακόµα, ο εργοδότης υποχρεούται να υποβάλλει συµπληρωµατική κατάσταση 

προσωπικού, εντός 15 ηµερών, στις εξής µεταβολές :  

1. Σε περίπτωση αλλαγής της νοµικής εκπροσώπησης της επιχείρησης. 

2. Σε περίπτωση πρόσληψης νέων εργαζοµένων. 

3. Σε περίπτωση αλλαγής του ωραρίου εργασίας. 

4. Σε περίπτωση αλλαγής της οργάνωσης του χρόνου εργασίας. 
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 Στη  περίπτωση αλλαγής της νοµικής εκπροσώπησης της επιχείρησης καθώς και 

στην περίπτωση πρόσληψης νέων εργαζοµένων, η επιχείρηση υποχρεούται να 

υποβάλλει τους τροποποιητικούς πίνακες προσωπικού, συµπληρωµένους µόνο µε τα 

τροποποιηµένα στοιχεία, στην αρµόδια Επιθεώρηση Εργασίας εντός 15 ηµερολογιακών 

ηµέρων. 

 Στη  περίπτωση αλλαγής του ωραρίου εργασίας καθώς και σε περίπτωση 

αλλαγής της οργάνωσης του χρόνου εργασίας, ο εργοδότης υποχρεούται να καταθέσει 

στην αρµόδια Επιθεώρηση Εργασίας τους συµπληρωµατικούς πίνακες προσωπικού, 

µόνο µε τα τροποποιηµένα στοιχεία, εντός 2 ηµερολογιακών ηµέρων. 

 

4.5.3    ΑΜΟΙΒΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

 

Οι εργαζόµενοι  που εργάζονται υπερωριακώς δικαιούνται να λάβουν την 

αµοιβή που αντιστοιχεί στις ώρες της υπερωριακής απασχόλησης που εργάστηκαν και 

επιπλέον µια ειδική προσαύξηση, το ποσό της οποίας ποικίλει ανάλογα µε τον αριθµό 

των ωρών της υπερωρίας που πραγµατοποιήθηκε και αν πρόκειται για νόµιµη ή 

παράνοµη υπερωριακή εργασία. 

Σαν πραγµατικό ηµεροµίσθιο νοείται το ωροµίσθιο που καταβάλλεται στον 

εργαζόµενο. Τέτοιο ωροµίσθιο είναι εκείνο στο οποίο συµπεριλαµβάνονται όλα τα 

επιδόµατα και οι παροχές σε είδος, νόµιµες και οικειοθελείς, καθώς επίσης και οι τυχόν 

προσαυξήσεις. 

∆εν συµπεριλαµβάνονται στο ωροµίσθιο η αναλογία δώρων και επιδοµάτων, 

καθώς και έξοδα κίνησης και οδοιπορικά, όπως επίσης και οι παροχές που δίνονται από 

τον εργοδότη οικειοθελώς, στην περίπτωση που διατηρεί το δικαίωµα να τις διακόψει 

όποτε επιθυµεί. Επίσης, όσοι απασχολούνται υπερωριακώς έκτος έδρας, δικαιούνται να 

λάβουν και αυτοί υπερωριακή αµοιβή εφόσον απασχολήθηκα υπερωριακώς εκτός 

έδρας. 

Η υπερωριακή απασχόληση διακρίνεται σε νόµιµη και παράνοµη και ανάλογα 

µε τη διάκριση της καταβάλλεται η αντίστοιχη αµοιβή. 

 

ΑΜΟΙΒΗ ΝΟΜΙΜΩΝ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ :  

 

Η αµοιβή για τις νόµιµες υπερωρίες των εργαζοµένων υπολογίζεται επί του µισθού 

ή ηµεροµισθίου που πραγµατικά καταβάλλεται µε επιπλέον µια ειδική προσαύξηση, η 
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οποία για τις πρώτες 60 ώρες υπερωρίας ετησίως αντιστοιχεί σε  25%. Για κάθε ώρα 

πέρα από τις 60 και µέχρι να συµπληρωθούν 120 ώρες υπερωρίας ετησίως αντιστοιχεί 

σε  50% και τέλος για κάθε ώρα επιπλέον από τις 120 ώρες έχει 75% προσαύξηση. 

 

ΑΜΟΙΒΗ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ :  

 

Όταν οι µισθωτοί απασχολούνται πάνω από τα ανώτατα όρια υπερωριακής 

εργασίας που ορίζει ο νόµος, ή χωρίς να τηρηθούν οι προϋποθέσεις που επιβάλλονται 

από την κείµενη νοµοθεσία, λέµε ότι  οι µισθωτοί απασχολούνται µε παράνοµη 

υπερωρία και δικαιούνται να λάβουν από την πρώτη κιόλας ώρα των υπερωριών τους, 

προσαύξηση που ανέρχεται σε 150%. 

 

4.5.4 ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ Ή ΣΕ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ 

     ΕΟΡΤΕΣ 

 

Οι µισθωτοί που απασχολούνται υπερωριακά την  Κυριακή ή εξαιρέσιµη γιορτή, 

δικαιούνται επιπλέον από τις αµοιβές νόµιµων ή παράνοµων υπερωριών, και 

προσαύξηση 75%, η οποία καταβάλλεται για την απασχόληση της Κυριακής και 

εξαιρέσιµων εορτών. Στην περίπτωση αυτή , η προσαύξηση υπολογίζεται επί του 

καταβαλλόµενου ωροµισθίου αφού όµως προσαυξηθεί µε το ποσοστό 75%. 

Η προσαύξηση 75% της Κυριακής υπολογίζεται, επί των νόµιµων αποδοχών και 

όχι  επί των τυχόν αυξηµένων αποδοχών που καταβάλλει ο εργοδότης στην περίπτωση 

των υπερωριών. 

 

4.5.5 ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

 

Οι µισθωτοί που απασχολούνται υπερωριακά και συγχρόνως και ώρες νυχτερινής 

απασχόλησης, δηλαδή από την 10η βραδινή µέχρι την 6η πρωινή, δικαιούνται επιπλέον 

από τις αµοιβές νόµιµων ή παράνοµων υπερωριών, και προσαύξηση 25%, η οποία 

καταβάλλεται για την απασχόληση νυχτερινών ωρών. Στην περίπτωση αυτή , η 

προσαύξηση υπολογίζεται επί του καταβαλλόµενου ωροµισθίου αφού όµως 

προσαυξηθεί µε το ποσοστό 25%. 
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Και η  προσαύξηση 25% της νυχτερινής  απασχόλησης υπολογίζεται, επί των 

νόµιµων αποδοχών και όχι  επί των τυχόν αυξηµένων αποδοχών που καταβάλλει ο 

εργοδότης στην περίπτωση των υπερωριών. 

 

Αν τώρα η υπερωριακή εργασία της Κυριακής ή εξαιρέσιµης εορτής συµπίπτει και 

µε νυχτερινή απασχόληση, τότε προσαυξάνονται πρώτα οι αµοιβές των ωρών αυτών µε 

το 25% της νυχτερινής απασχόλησης και µετά µε το 75% της Κυριακής ή εξαιρέσιµης 

εορτής και στο σύνολο της αµοιβής (ωροµίσθιο + 25% νυχτερινής + 75% Κυριακής) 

υπολογίζεται η προσαύξηση του 25% της απασχόλησης υπερεργασίας. 

 

4.6 ΥΠΕΡΕΡΓΑΣΙΑ 

 

Ως υπερεργασία νοείται η υπέρβαση του συµβατικού ωραρίου µέχρι συµπλήρωσης 

του υπό του Νόµου καθορισθέντος νόµιµου ωραρίου. Το νόµιµο ωράριο είναι 

καθορισµένο από τον Νόµο ή κατόπιν εξουσιοδότησης Νόµου. Το συµβατικό ωράριο 

εργασίας, είναι το ωράριο εκείνο που συµφωνήθηκε µεταξύ εργοδότη και εργαζοµένου 

και είναι µικρότερο από το νόµιµο. 

Η υπερεργασία αµοίβεται µε επιπλέον προσαύξηση 25%. ∆ηλαδή, όταν οι ώρες 

εργασίας εβδοµαδιαίως είναι 40 και ο µισθωτός έχει εργαστεί 48, τότε αυτές οι 

επιπλέον 8 ώρες αµοίβονται µε προσαύξηση 25%.  

Για την πραγµατοποίηση της υπερεργασίας δεν απαιτείται ειδική άδεια, σε 

αντίθεση µε την υπερωρία.  

Ο εργοδότης µπορεί να καθορίσει κατά την κρίση του την υπερεργασία και ο 

µισθωτός οφείλει να την εκτελέσει. 

Η 5ωρη υπερεργασία (41η, 42η, 43η, 44η και 45η ώρα) κατανέµεται και 

πραγµατοποιείται µέσα στις 5 εργάσιµες ηµέρες (ανάλογα µε τις ανάγκες της 

επιχείρησης) και ποτέ µέσα στην 6η ηµέρα που έχει καθιερωθεί ως αργία. 

 

4.6.1  ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΩΡΙΑΣ  

 

1. Για όσους απασχολούνται 5 ηµέρες την εβδοµάδα (πενθήµερο), η υπερεργασία 

µπορεί να φτάσει µέχρι τις 5 ώρες την εβδοµάδα, ενώ η εργασία πάνω από 45 

ώρες την εβδοµάδα (ή 9 ώρες την ηµέρα) θεωρείται υπερωρία. 
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2. Υπερωρία έχουµε όταν πρόκειται για υπέρβαση του νόµιµου ωραρίου, ενώ 

υπερεργασία έχουµε όταν πρόκειται για υπέρβαση του συµβατικού ωραρίου 

εργασίας µέχρι συµπλήρωσης του νόµιµου. 

3. Στην υπερεργασία δεν απαιτείται καµία ειδική άδεια και είναι στην κρίση του 

εργοδότη, ενώ στην υπερωρία απαιτείται ειδική άδεια από την αρµόδια 

Επιθεώρηση Εργασίας, η οποία κρίνει αν θα εγκριθούν οι ώρες των υπερωριών 

ή όχι. 

 

4.7 ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 

 

Οι υπάλληλοι ή οι εργάτες άσχετα αν η απασχόληση τους είναι συνεχής ή έκτατη, 

όταν προσφέρουν την εργασίας τους κατά τις νυχτερινές ώρες, δηλαδή κατά το χρονικό 

διάστηµα από 10ης βραδινής µέχρι 6ης πρωινής, ή όταν ένα µέρος µόνο της 

προσφερόµενης εργασίας που παρέχεται στο παραπάνω χρονικό διάστηµα, τότε οι 

καταβαλλόµενες (και όχι οι πραγµατικές αποδοχές που καταβλήθηκαν) των ωρών 

αυτών θα προσαυξάνονται κατά 25%. 

Όταν η νυκτερινή εργασία συµπέσει µε ηµέρα Κυριακή ή εξαιρέσιµη εορτή, τότε 

καταβάλλεται επιπλέον και η προσαύξηση 75% πάνω στις νόµιµες αποδοχές. 

Η νυχτερινή εργασία, κατά µέσο όρο, σε εβδοµαδιαία βάση, δεν πρέπει να 

υπερβαίνει ανά 24ωρο τις 8 ώρες (άρθρο 8 Π.∆. 88/99). Ο εργαζόµενος για να 

απασχοληθεί σε ώρες νύχτας εξετάζεται πρώτα από γιατρό και αν υπάρχει πρόβληµα 

υγείας, λόγω νυκτερινής απασχόλησης ο εργαζόµενος µετατίθεται σε ηµερησία θέση 

εργασίας. Η επιχείρηση που επιθυµεί να απασχολήσει εργαζοµένους την νύχτα θα 

πρέπει πρώτα να ενηµερώσει και την αρµόδια Επιθεώρηση Εργασίας. 

  Σε περίπτωση που οι πραγµατικές αποδοχές που καταβάλλονται στο µισθωτό είναι 

µεγαλύτερες από τις νόµιµες. Τότε ο εργοδότης δεν είναι υποχρεωµένος να καταβάλλει 

την νυχτερινή προσαύξηση του 25% ή την προσαύξηση του 75% της Κυριακής ή 

εξαιρέσιµης εορτής. Αν φυσικά οι πραγµατικές αποδοχές είναι µεγαλύτερες σε ποσοστό 

µικρότερο από εκείνο του 25% και του 75%, τότε ο εργοδότης είναι υποχρεωµένος να 

δώσει στον µισθωτό σαν προσαύξηση, την διαφορά µέχρι το 25% της νυχτερινής 

απασχόλησης και το 75% της Κυριακής ή εξαιρέσιµης γιορτής. 

  Αυτό συµβαίνει αν γίνει συµφωνία στην αρχή και αναφέρεται στην αντίστοιχη 

σύµβαση εργασίας, διαφορετικά, απαγορεύεται να δηλώσει ο επιχειρηµατίας εκ των 

υστέρων, ότι µέσα στον αυξηµένο µισθό ή ηµεροµίσθιο που καταβάλλεται στον 
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µισθωτό, συµπεριλαµβάνεται και η προσαύξηση του 25% της νυχτερινής εργασίας ή 

του 75% της Κυριακής ή εξαιρέσιµης γιορτής. 

 Η αµοιβή που καταβάλλεται για την νυκτερινή απασχόληση, υπόκεινται κανονικά 

σε ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του ΙΚΑ, όπως όλες οι λοιπές αποδοχές των µισθωτών. 

 

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ 25% ΤΗΣ ΝΥΚΤΕΡΙΝΗΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ και εποµένως δεν την δικαιούνται οι παρακάτω κατηγορίες µισθωτών :  

 

Α)  Οι υπηρέτες, οι µάγειρες, κλπ που εργάζονται στο σπίτι του εργοδότη. 

Β)  Αυτοί που έχουν θέση εποπτείας ή διεύθυνσης. 

Γ)  Όσοι εργάζονται αποκλειστικά τις νυκτερινές ώρες και εφόσον φυσικά οι 

αποδοχές τους είναι µεγαλύτερες από τις νόµιµες κατά τουλάχιστον 25%, διαφορετικά 

δικαιούνται την νυχτερινή προσαύξηση ή το µέρος της νυχτερινής προσαύξησης, µέχρις 

ότου οι πραγµατικές αποδοχές ξεπεράσουν τις νόµιµες κατά 25%, που είναι η νυχτερινή 

προσαύξηση. 

∆)  Όταν πρόκειται για συµβάσεις «απλής εντιµότητας προς εργασία». 

 

4.7.1 ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ 

 

Η νυχτερινή εργασία απαγορεύεται για τους ανηλίκους σε οποιοδήποτε είδος 

εργασίας δηµόσιας ή ιδιωτικής επιχείρησης, εκτός αν η επιχείρηση είναι οικογενειακής 

φύσης και απασχολούνται µόνο µέλη της οικογένειας ή εκτός αν οι ανάγκες της 

επαγγελµατικής κατάρτισης του ανηλίκου το απαιτούν ή ανήκουν σε εξαιρούµενη 

επιχείρηση.  

 

ΟΙ ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ :  

 

 Α)  Όταν ο ανήλικος είναι µέχρι 14 ετών απαγορεύεται να απασχολείται σε 

εστιατόρια, καφενεία, ξενοδοχεία κλπ στις ώρες µετά από τις 10 µ.µ.  

 Β)  Όταν ο ανήλικος είναι µέχρι 16 ετών απαγορεύεται να απασχολείται σε 

πωλήσεις στους δρόµους, στις πλατείες κλπ στο χρονικό διάστηµα από 9 µ.µ. έως 5 π.µ. 
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Γ)  Όταν ο ανήλικος είναι µέχρι 18 ετών απαγορεύεται να απασχολείται σε 

νυχτερινές βάρδιες σε βιοµηχανίες ή σε παραρτήµατα αυτών (ως νύκτα θεωρούνται 12 

ώρες). 

∆)  Όταν ο ανήλικος είναι µέχρι 18 ετών απαγορεύεται να απασχολείται σε 

εµπορικά καταστήµατα και σε πρατήρια αυτών τις ώρες από 9 µ.µ. έως 5 π.µ. 

 

4.7.2 ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

 

Η νυχτερινή απασχόληση δεν απαγορεύεται στις γυναίκες, επιβάλλεται όµως η 

λήψη µέτρων για την προστασία της εργαζόµενης γυναίκας.  

Ενώ αρχικά είχε απαγορευτεί η νυκτερινή εργασία σε ορισµένες επιχειρήσεις, 

µε απόφαση που πάρθηκε από το δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, δέχτηκε ότι, τα 

Κράτη – Μέλη της Ε.Ο.Κ. υποχρεούνται να µην απαγορεύουν µε τη νοµοθεσία τους τη 

νυκτερινή εργασία των γυναικών. 

 

4.8  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 

 

Οι µισθωτοί που απασχολούνται την Κυριακή, δικαιούνται προσαύξηση 75%, η 

οποία υπολογίζεται πάνω στις νόµιµες αποδοχές της ηµέρας αυτής. 

 Όταν ένας υπάλληλος εργάζεται την Κυριακή κανονικά, τότε σε περίπτωση που 

έχει τη ∆ευτέρα ρεπό δεν υπολογίζονται 26 αλλά κανονικά 25 εργάσιµες ηµέρες και 

δικαιούται µόνο την προσαύξηση 75%της Κυριακής. 

 Σε περίπτωση όµως που εργάστηκε επιπλέον µια Κυριακή, τότε οι εργάσιµες 

ηµέρες θεωρούνται 26 και οι αποδοχές του µήνα θα είναι ίσες µε τον πραγµατικό µισθό 

x 26/25 οι οποίες στη συνέχεια προσαυξάνονται µε το 75% για τις αποδοχές της 

Κυριακής. 

 Οι εργάτες που απασχολήθηκαν την Κυριακή δικαιούνται να λάβουν το 

πραγµατικό τους ηµεροµίσθιο και την προσαύξηση 75% που υπολογίζεται πάνω στο 

νόµιµο ηµεροµίσθιο. 

Η αµοιβή που καταβάλλεται για την απασχόληση εργαζοµένου την Κυριακή, 

υπόκεινται κανονικά σε ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του ΙΚΑ, όπως όλες οι λοιπές 

αποδοχές των µισθωτών. 
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4.9  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΣΕ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ 

 

Για όλους τους µισθωτούς που τους συνδέει σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

µε τον εργοδότης τους, έχουν ορισθεί 6 ηµέρες ως εξαιρέσιµες εορτές, εκ των οποίων οι 

5 είναι υποχρεωτικές και η 1 προαιρετική. 

 

Εξαιρέσιµες γιορτές θεωρούνται από τον νόµο οι παρακάτω :  

 

1. Η 25η ∆εκεµβρίου (πρώτη µέρα Χριστουγέννων) 

2. Η ∆εύτερη µέρα του Πάσχα 

3. Η 25η Μαρτίου 

4. Η 15η Αυγούστου 

5. Η 1η Μαΐου 

6. Η 28η Οκτωβρίου (προαιρετική αργία) 

 

Για τις παραπάνω επίσηµες γιορτές ισχύει ότι και για τις Κυριακές 

(προσαύξηση 75%), µε τη διαφορά ότι, οι εργαζόµενοι στις επίσηµες γιορτές δεν 

δικαιούνται άλλη µέρα ανάπαυσης στη βδοµάδα, που έρχεται µετά από Κυριακή. 

Επίσης, αν µια από τις παραπάνω αργίες, συµπίπτει µε ηµέρα Κυριακή ή Σάββατο 

δεν µετατίθεται σε άλλη µέρα. Στην περίπτωση αυτή. Καταβάλλεται µόνο στους 

εργάτες το ηµεροµίσθιο της ηµέρας αυτής που είναι εξαιρέσιµη εορτή χωρίς την 

προσαύξηση 75% και στους υπαλλήλους καµία απολύτως πρόσθετη αµοιβή.  

Από τις παραπάνω υποχρεωτικές ηµέρες αργίας η 28η Οκτωβρίου 

συµπεριλαµβάνεται στις υποχρεωτικές αργίες, µόνο µε την θέληση του κάθε εργοδότη. 

∆ηλαδή αν θελήσει ο εργοδότης, µπορεί να λειτουργήσει η επιχείρηση του κατά την 28η 

Οκτωβρίου, ενώ για τις υπόλοιπες 5 ηµέρες αργίας, για να λειτουργήσει η επιχείρηση, 

θα πρέπει να ανήκει στις εξαιρούµενες επιχειρήσεις.  

 

Αν η επιχείρηση δεν λειτουργήσει σε µια από τις παραπάνω εξαιρούµενες έξι 

ηµέρες εργασίας τότε, όσον αφορά τους εργάτες (ακόµα και αυτούς που βρίσκονται σε 

άδεια ή είναι ασθενείς), καταβάλλεται ένα πραγµατικό ηµεροµίσθιο χωρίς την 

προσαύξηση 75%. Αν συµπέσουν δυο εξαιρέσιµες γιορτές, τότε οι εργάτες θα 

πάρουν από 2 ηµεροµίσθια ο καθένας, δηλαδή από ένα ηµεροµίσθιο για κάθε µια από 

τις εξαιρέσιµες εορτές. Το ηµεροµίσθιο της εξαιρέσιµης γιορτής καταβάλλεται και 
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στους εργάτες που έχουν πάρει άδεια ασθενείας ή κανονική άδεια, όχι όµως και όταν 

απεργούν. Αν η εξαιρέσιµη γιορτή συµπέσει µε ηµέρα Σάββατο, τότε για τους 

ηµεροµίσθιους που απασχολούνται σε 6ήµερη βάση καταβάλλονται 7 ηµεροµίσθια 

χωρίς προσαύξηση την εβδοµάδα εκείνη. Τα ίδια 7 ηµεροµίσθια χωρίς προσαύξηση (6 

ηµεροµίσθια για την πενθήµερη απασχόληση και ένα για την εξαιρέσιµη γιορτή) 

καταβάλλονται και για όσους ηµεροµίσθιους απασχολούνται σε 5νθήµερη βάση 

απασχόλησης. Όσον αφορά τους υπαλλήλους, δεν καταβάλλεται καµία πρόσθετη 

αµοιβή, δηλαδή δεν καταβάλλεται το 1/25 του µισθού αλλά ούτε και γίνεται καµία 

µείωση του µισθού. 

 

Αν τώρα η επιχείρηση λειτουργήσει νόµιµα σε µια από τις εξαιρούµενες έξι 

ηµέρες εργασίας τότε, όσον αφορά τους εργάτες που εργάστηκαν σε µια από τις 6 

µέρες αργίας, καταβάλλεται το πραγµατικό ηµεροµίσθιο προσαυξηµένο κατά 75%, 

πάνω στο αντίστοιχο νόµιµο ηµεροµίσθιο. Όταν συµπέσουν δυο εξαιρέσιµες εορτές, οι 

εργάτες δικαιούνται δυο ηµεροµίσθια, δηλαδή ένα ηµεροµίσθιο για κάθε µια από τις 

εξαιρέσιµες εορτές. Σε περίπτωση, που οι εργάτες δεν ήρθαν να εργαστούν σε µια από 

τις 6 αυτές ηµέρες αργίας, δεν καταβάλλεται ούτε το πραγµατικό ηµεροµίσθιο, αλλά 

ούτε και η νόµιµη προσαύξηση του 75%.  

Όσον αφορά τώρα τους υπαλλήλους, που εργάστηκαν σε επιχείρηση που 

λειτούργησε νόµιµα σε µια από τις πρώτες 5 µέρες αργίας, καταβάλλεται το 1/25 του 

πραγµατικού µισθού τους και επιπλέον η προσαύξηση του 75% στο νόµιµο 

ηµεροµίσθιο τους. Οι υπάλληλοι που δεν ήρθαν να εργαστούν στην επιχείρηση, δεν 

δικαιούνται την παραπάνω πρόσθετη αµοιβή του 1/25 του µισθού τους ούτε και την 

νόµιµη προσαύξηση του 75%, αλλά ούτε και γίνεται φυσικά καµία µείωση του µισθού 

τους.  

Στους  υπαλλήλους, που εργάστηκαν σε επιχείρηση που λειτούργησε νόµιµα την 

28η Οκτωβρίου (και λειτουργεί συνήθως κάθε χρόνο την 28η Οκτωβρίου), 

καταβάλλεται µόνο η νόµιµη προσαύξηση του 75% του ηµερήσιου µισθού τους και 

όχι επιπλέον και το 1/25 του µισθού, που καταβάλλεται στις άλλες µέρες αργίας, διότι 

αυτό θεωρείται ότι περιλαµβάνεται στο µηνιαίο µισθό τους.  Στην περίπτωση που η 

επιχείρηση λειτούργησε έκτατα την ηµέρα αυτή (ενώ άλλα χρόνια δεν λειτουργούσε), 

τότε καταβάλλεται εκτός από την νόµιµη προσαύξηση του 75% του ηµερήσιου µισθού 

τους και επιπλέον το 1/25 του καταβαλλόµενου µισθού. Ενώ για όσους αµοίβονται µε 

ηµεροµίσθιο, ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλλει το πραγµατικό ηµεροµίσθιο και 
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προσαύξηση 75% πάνω σε αυτό (ανεξάρτητα αν η επιχείρηση λειτούργησε έκτατα ή 

λειτουργεί κάθε χρόνο). 

Στους  υπαλλήλους, που δεν εργάστηκαν σε επιχείρηση που λειτούργησε 

νόµιµα την 28η Οκτωβρίου (και λειτουργεί συνήθως κάθε χρόνο την 28η Οκτωβρίου), 

όχι µόνο δεν καταβάλλεται η νόµιµη προσαύξηση του 75%, αλλά ο εργοδότης έχει το 

δικαίωµα να περικόψει επιπλέον και τις πραγµατικές αποδοχές του εργαζοµένου κατά 

το 1/25 (δεν εφαρµόζεται στην πράξη). Ενώ στους εργάτες που δεν ήρθαν 

αδικαιολόγητα να εργαστούν στην επιχείρηση που λειτούργησε νόµιµα την 28η 

Οκτωβρίου, δεν τους καταβάλλεται το ηµεροµίσθιο της ηµέρας αυτής. 

Η αµοιβή που καταβάλλεται για την απασχόληση εργαζοµένου σε εξαιρέσιµες 

γιορτές, υπόκεινται κανονικά σε ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του ΙΚΑ, όπως όλες οι 

λοιπές αποδοχές των µισθωτών. 

 

4.10   ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ  

 

Κατά τις Κυριακές απαγορεύεται στους οπαδούς κάθε θρησκεύµατος κάθε 

βιοµηχανική ή εµπορική εργασία και κάθε επαγγελµατική εν γένει δραστηριότητα. 

Όσοι από τους µισθωτούς εργάζονται περισσότερο από 5 ώρες, την Κυριακή 

δικαιούνται να αναπαυθούν ένα 24ωρο (ρεπό) µέσα στην εβδοµάδα που αρχίζει µετά 

την Κυριακή, εκτός αν πρόκειται για την τελευταία Κυριακή του έτους, για την οποία 

δεν είναι υποχρεωτικό να ορισθεί αντίστοιχη ανάπαυση σε άλλη µέρα. 

Έτσι, στους µισθωτούς, ανεξαρτήτως φύλου, που παρέχουν τις υπηρεσίες τους 

προς οποιονδήποτε εργοδότη, µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, παρέχεται κάθε 

εβδοµάδα  συνεχείς ελεύθερος χρόνος 24 ωρών, που αρχίζει από 00:00 ώρα Κυριακής 

και λήγει την 24:00 της ίδιας ηµέρας (εβδοµαδιαία ανάπαυση). Σε µισθωτούς 

επιχειρήσεων που λειτουργούν όλο το 24ωρο µε σύστηµα τριών οµάδων εργασίας, ο 

χρόνος αυτός µπορεί να αρχίσει από την 06:00 ώρα Κυριακής και να λήγει την 06:00 

ώρα της ∆ευτέρας. Κατ΄ εξαίρεση, κατά την τελευταία Κυριακή του έτους επιτρέπεται 

η παροχή εργασίας από τους µισθωτούς και η λειτουργία των επιχειρήσεων, εφόσον 

αυτή συµπίπτει µεν 31η ∆εκεµβρίου κάθε έτους. 

 Την ηµέρα για ανάπαυση «ρεπό» την καθορίζει ο εργοδότης, ο οποίος 

συντάσσει κατάσταση µε τα ονοµατεπώνυµα των απασχολουµένων και την ηµέρα 

«ρεπό». Η κατάσταση αυτή θεωρείται από την Επιθεώρηση Εργασίας. Πάντως, από το 
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σύνολο των αναπαύσεων του έτους, οι 7 τουλάχιστον αναπαύσεις για κάθε 

απασχολούµενο θα πρέπει να δίνονται σε ηµέρα Κυριακή (άρθρο 10, Β.∆.748/66). 

 Αν κάποιος µισθωτός ασθενήσει κατά την ηµέρα της ανάπαυσης του, τότε δεν 

υποχρεούται ο εργοδότης να του δώσει άλλη µέρα για ανάπαυση. 

 Τέλος, αν ο εργοδότης δεν επιτρέψει στους µισθωτούς να αναπαυθούν µέσα σε 

µια από τις ηµέρες τις εβδοµάδας που έρχεται µετά την Κυριακή, τότε δικαιούνται να 

ζητήσουν ακόµα και χρηµατική αµοιβή για ηθική βλάβη που υπέστησαν, εφ’ όσον 

φυσικά αποδειχτεί ότι εξαναγκάστηκαν να εργαστούν την συγκεκριµένη αυτή Κυριακή. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 
 

5 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ 

 

Εκτός από τις συµβατικές ή νόµιµες αποδοχές τους οι µισθωτοί, λαµβάνουν και 

πρόσθετες αµοιβές όταν προσφέρουν πρόσθετη εργασία ή εργάζονται ορισµένες ηµέρες 

ή ώρες της εβδοµάδας που καθορίζει ο νόµος. Οι αµοιβές αυτές ονοµάζονται 

επιδόµατα. Ως επιδόµατα νοούνται και οι προσαυξήσεις, οι οποίες αποτελούν παροχές 

που χορηγούνται στους µισθωτούς ανάλογα µε την οικογενειακή τους κατάσταση 

(επίδοµα γάµου, πολυετίας), το είδος της εργασίας που παρέχει (επίδοµα ανθυγιεινής ή 

επικίνδυνης εργασίας) και τη θέση του µισθωτού στην επιχείρηση (επίδοµα 

διεύθυνσης). 

 

Ειδικότερα τα επιδόµατα αναλύονται στα εξής :  

 

• Επίδοµα αδείας  

• Επίδοµα ασθενείας  

• Οικογενειακό επίδοµα 

• Επίδοµα πολυετίας 

• Επίδοµα διεύθυνσης 

• Επίδοµα διαχειριστικών λαθών 

• Επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας 

• Επίδοµα κίνησης  

• Επίδοµα ανεργίας 

• Επίδοµα εορτών  

 

5.1 ΕΠΙ∆ΟΜΑ Α∆ΕΙΑΣ  

 

Κάθε µισθωτός παίρνοντας την κανονική ετήσια άδεια του δικαιούται εκτός των 

αποδοχών των ηµερών αδείας και επίδοµα αδείας, το οποίο είναι ίσο προς τις αποδοχές 

ηµερών αδείας µε τον περιορισµό ότι δεν µπορεί να υπερβεί κάθε ηµερολογιακό έτος το 

µισό (1/2) του µηνιαίου µισθού των υπαλλήλων ή τα 13 ηµεροµίσθια όσον αφορά της 

ηµεροµίσθιους. 
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Το επίδοµα αδείας υπολογίζεται βάσει των καταβαλλόµενων αποδοχών ανάλογα 

όπως και οι αποδοχές αδείας. 

Το επίδοµα αδείας θεωρείται µέρος των τακτικών αποδοχών του µισθωτού και 

συµπεριλαµβάνεται στον υπολογισµό των επιδοµάτων Εορτών καθώς και τις 

αποζηµιώσεως καταγγελίας της σύµβασης εργασίας. 

Επίδοµα αδείας δεν οφείλεται όταν δεν υπάρχει υποχρέωση χορήγησης αδείας. 

Οι αποδοχές και το επίδοµα αδείας προκαταβάλλονται στον δικαιούχο µισθωτό 

κατά την ηµέρα λήψης της άδειας του και υπόκεινται κανονικά σε ασφαλιστικές 

εισφορές, γιατί θεωρείται ότι αποτελούν µέρος των τακτικών αποδοχών των 

εργαζοµένων.  

Κατά την απόλυση ή την αποχώρηση του µισθωτού η καταβαλλόµενη 

αποζηµίωση λόγω µη λήψεως άδειας δεν υπόκεινται σε εισφορές γιατί κρίθηκε ότι δεν 

συνιστά αµοιβή παρασχεθείσης εργασίας. Αντίθετα το για την ίδια αιτία 

καταβαλλόµενο επίδοµα αδείας υπόκειται σε ασφαλιστικές εισφορές. 

Όταν ο εργαζόµενος που δεν έλαβε την ετήσια άδεια του, δικαιούται αυξηµένες 

κατά 100% αποδοχές αδείας, απ’ αυτές υπόκεινται σε ασφαλιστικές εισφορές µόνο οι 

κανονικές και όχι η προσαύξηση η οποία έχει χαρακτήρα ποινής για τον εργοδότη. 

Στην περίπτωση που ο µισθωτός αποχωρήσει ο ίδιος ή απολυθεί απ’ την 

επιχείρηση, δικαιούται τις αποδοχές των ηµερών της αδείας του και συγχρόνως και το 

επίδοµα αδείας. 

 

5.2 ΕΠΙ∆ΟΜΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ 

 

Όταν ένας µισθωτός ασθενήσει για πρώτη φορά από 1 – 3 εργάσιµες ηµέρες, 

δικαιούται να πάρει το ½ του πραγµατικού του ηµεροµισθίου αν είναι εργάτης και το  

1/25 του πραγµατικού µισθού του αν είναι υπάλληλος, για κάθε εργάσιµα ηµέρα που 

δεν πήγε να εργαστεί. Το ίδιο συµβαίνει και όταν ο µισθωτός ασθενήσει για δεύτερη 

φορά µέχρι 3 εργάσιµες ηµέρες. Αυτό συµβαίνει µέχρι να συµπληρωθούν οι 13 

εργάσιµες ηµέρες ή το ½ του µισθού, αν είναι ο πρώτος χρόνος που ο µισθωτός 

εργάζεται στην επιχείρηση. Από το δεύτερο και µετά χρόνο απασχόλησης στην ίδια 

επιχείρηση, ο µισθωτός δικαιούται να λείψει συνολικά 26 εργάσιµες ηµέρες για τους 

εργάτες ή ένα µήνα για τους υπαλλήλους. 

Μετά την εξάντληση των παραπάνω χρονικών περιθωρίων ασθενείας, η 

επιχείρηση δεν έχει καµία άλλη υποχρέωση καταβολής αµοιβής ασθενείας, σε 
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περίπτωση που ο µισθωτός βρίσκεται για περισσότερες µέρες µε άδεια ασθενείας στο 

ίδιο έτος.  

Ο εργοδότης, δεν έχει το δικαίωµα να απολύσει τον µισθωτό χωρίς αποζηµίωση, 

όσες µέρες και αν έχει απουσιάσει λόγω ασθενείας, εκτός αν το χρονικό διάστηµα 

συµπεριλαµβανοµένων Κυριακών και εξαιρέσιµων εορτών που απουσίασε ο µισθωτός 

λόγω ασθενείας ξεπέρασε τα παρακάτω όρια ασθένειας βραχείας διάρκειας :  

• Τον ένα µήνα για τα 4 πρώτα χρόνια που απασχολείται στην ίδια επιχείρηση 

• Τους 3 µήνες για τα 5 – 10 έτη συµπληρωµένα 

• Τους 4 µήνες για τα 11 – 15 έτη και 

• Τους 6 µήνες για την απασχόληση πάνω από 15 έτη συµπληρωµένα στην ίδια 

επιχείρηση. 

Στον ηµερολογιακό ή στον ηµερήσιο µισθό, που παίρνεται υπόψη για τον 

υπολογισµό των αποδοχών ασθενείας, συµπεριλαµβάνονται όλες οι πραγµατικές 

αποδοχές που καταβάλλονται τακτικά στον µισθωτό (εκτός από την υπερωριακή 

απασχόληση). 

 

5.3 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙ∆ΟΜΑ 

 

Το οικογενειακό επίδοµα χορηγείται σε κάθε µισθωτό, άνδρα ή γυναίκα, που 

έχει οικογενειακά βάρη (σύζυγο και παιδία). Όταν εργάζονται αµφότεροι οι σύζυγοι, το 

επίδοµα καταβάλλεται µόνο στον ένα, σε όποιον ορίσουν οι σύζυγοι µε κοινή δήλωση. 

 

5.3.1 ΕΠΙ∆ΟΜΑ ΓΑΜΟΥ 

 

         Χορηγείται σε ποσοστό 10% σε όλους τους έγγαµους µισθωτούς ανεξαρτήτως 

φύλου, πάνω στο νόµιµο µισθό και όχι σ’ αυτόν που πραγµατικά καταβάλλεται. 

  Το επίδοµα γάµου το δικαιούνται και οι άγαµοι µισθωτοί, άνδρες και γυναίκες, 

που απέκτησαν τέκνο µε φυσικό ή νοµικό τρόπο (υιοθεσία ή αναγνώριση). 

 

5.3.2 ΕΠΙ∆ΟΜΑ ΤΕΚΝΩΝ 

 

Όσοι µισθωτοί έχουν πραγµατοποιήσει µέσα στο προηγούµενο ηµερολογιακό 

έτος τουλάχιστον 50 ηµέρες εργασίας και έχουν παιδία ανήλικα (µέχρι 18 ετών) ή τα 
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παιδία τους είναι φοιτητές και σπουδαστές (µέχρι 22 ετών), τότε αυτοί δικαιούνται από 

τον Ο.Α.Ε.∆. κάποιο επίδοµα για τα παιδιά τους αυτά, που το ύψος του εξαρτάται από 

τον αριθµό των παιδιών και από το ετήσιο καθαρό οικογενειακό τους εισόδηµα. Τα 

επιδόµατα αυτά καταβάλλονται συνήθως από τον Ο.Α.Ε.∆. µετά από την 01/04 και 

µέχρι την 31/12 κάθε χρόνο.  

 

5.4 ΕΠΙ∆ΟΜΑ ΠΟΛΥΕΤΙΑΣ 

 

Το επίδοµα πολυετίας χορηγείται σε εργαζοµένους που έχουν πολλά χρόνια 

στην  

υπηρεσία τους, είτε στην ίδια επιχείρηση είτε σε άλλες συνολικά, και του χορηγούνται 

ανά 3 ετία ή 5 ετία. Υπολογίζεται σε ποσοστά επί του βασικού µισθού και 

κλιµακώνεται ανάλογα µε τα συνολικά χρόνια προϋπηρεσίας του µισθωτού. 

 

5.5 ΕΠΙ∆ΟΜΑ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 

Το επίδοµα διεύθυνσης καταβάλλεται στους µισθωτούς εκείνους, οι οποίοι 

ασκούν  

∆ιεύθυνση, κατέχουν δηλαδή στην επιχείρηση υπεύθυνη και διοικητική θέση, όπως 

είναι οι προϊστάµενοι, οι τµηµατάρχες, οι διευθυντές κλπ.  

Εάν ο επιδοτούµενος µισθωτός µετατεθεί σε άλλο τµήµα ή διεύθυνση της 

επιχείρησης και δεν ασκεί διεύθυνση, χάνει το επίδοµα. 

 

5.6   ΕΠΙ∆ΟΜΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΑΘΩΝ  

 

Το επίδοµα διαχειριστικών λαθών χορηγείται στους υπαλλήλους, που 

 ασχολούνται µε τη διαχείριση χρηµάτων, όπως είναι οι ταµίες και οι εισπράκτορες.  

         Το επίδοµα αυτό, χορηγείται για να καλύπτονται τα τυχόν λάθη από τη 

διαχείριση του ξένου χρήµατος και είναι δυνατόν να προβλέπεται από τις συλλογικές ή 

κλαδικές συµβάσεις ή να χορηγείται από τον ίδιο τον επιχειρηµατία στα πλαίσια της 

καλής του πίστης. 
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5.7   ΕΠΙ∆ΟΜΑ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΗΣ Η ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

 

Το επίδοµα επικίνδυνης ή ανθυγιεινής εργασίας χορηγείται στους µισθωτούς οι  

Οποίοι παρέχουν την εργασία τους κάτω από ανθυγιεινές ή επικίνδυνες συνθήκες και 

εφόσον για την περίπτωση τους υπάρχει ειδική διάταξη (νόµου, υπουργικής απόφασης, 

συλλογικής σύµβασης κλπ) που προβλέπει τη χορήγηση του. 

  Το επίδοµα αυτό εντάσσεται στις τακτικές αποδοχές των εργαζοµένων και 

δικαιούνται να το λαµβάνουν εκείνοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί, και κατά τις 

ηµέρες της άδειας τους και τις ασθενείας τους. 

 

5.8   ΕΠΙ∆ΟΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ 

 

Το επίδοµα κίνησης (Οδοιπορικά έξοδα) χορηγείται στο µισθωτό, για να 

καλύψει  

τα έξοδα µετάβασης και διαµονής στον τόπο, όπου αποστέλλεται για εργασία της 

επιχείρησης του. 

   Εάν ο µισθωτός επιστρέφοντας υποχρεούται να αποδώσει αναλυτικό 

λογαριασµό, για τις δαπάνες που έκανε, µετά τη µετάβαση του, τα οδοιπορικά αυτά 

έξοδα δεν αποτελούν επίδοµα. Εάν όµως του χορηγείται ορισµένο (πάγιο) χρηµατικό 

ποσό, χωρίς να υποχρεούται να αποδώσει λογαριασµό, το ποσό αυτό αποτελεί επίδοµα 

κίνησης. 

 

5.9   ΕΠΙ∆ΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ  

 

  Ο µισθωτός έχει το δικαίωµα να εισπράξει επίδοµα ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.∆., 

όταν είναι ασφαλισµένος στο ΙΚΑ και απολυθεί από την επιχείρηση που εργάζεται ή 

όταν η επιχείρηση αυτή διακόψει τις εργασίες της, για οποιοδήποτε λόγο. ∆εν 

θεωρούνται άνεργοι, και κατά συνέπεια δεν δικαιούνται επίδοµα ανεργίας, όσοι 

αποχωρούν οικειοθελώς από την εργασία τους. 

  Επίσης επίδοµα ανεργίας δικαιούνται να πάρουν οι µισθωτοί που εργάζονται µε 

σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου ή έργου. Στην περίπτωση αυτή, το επίδοµα 

ανεργίας το δικαιούνται οι µισθωτοί από την ηµέρα που θα περατωθεί το έργο ή λήξει ο 

ορισµένος χρόνος εργασίας τους στην επιχείρηση. Αν απολυθούν πριν λήξει ο 

ορισµένος χρόνος ή πριν τελειώσει το έργο, δικαιούνται και πάλι το επίδοµα ανεργίας, 
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εκτός µόνο από την περίπτωση που η απόλυση γίνει, χωρίς να υπάρχει σπουδαίος 

λόγος. 

  Για να εισπράξει ο µισθωτός το επίδοµα ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.∆. θα πρέπει 

να έχει πραγµατοποιήσει 125 µέρες εργασίας, µέσα στους τελευταίους µήνες εργασίας 

που προηγούνται από τη λύση της σχέσης εργασίας, χωρίς όµως να 

συµπεριλαµβάνονται οι ηµέρες εργασίας που πραγµατοποιήθηκαν µέσα στο τελευταίο 

δίµηνο. 

  Για ορισµένους ανέργους, όπως οικοδόµους, αλιεργάτες, τουριστικών 

επαγγελµάτων κλπ ισχύει η απασχόληση των 100 ηµερών (αντί 125). 

 Όταν ο µισθωτός πρόκειται να εισπράξει για πρώτη φορά επίδοµα ανεργίας, 

συντρέχει και η προϋπόθεση να έχει πραγµατοποιήσει τουλάχιστον 80 ηµέρες εργασίας, 

σε κάθε ένα από τα δυο τελευταία έτη, υπολογιζόµενα από την προηγούµενη µέρα της 

έναρξης της επιδότησης. 

  Ο απολυόµενος µισθωτός θα πρέπει να υποβάλλει αίτηση για επιδότηση, µέσα 

σε 60 ηµέρες από την απόλυση του, στον Ο.Α.Ε.∆. του τόπου κατοικίας του ή του 

τόπου της τελευταίας εργασίας του και να γραφτεί στο Γραφείο Ευρέσεως Εργασίας. 

  Το επίδοµα ανεργίας που καταβάλλεται στους εργάτες είναι  το 40% του 

ηµεροµισθίου και στους υπαλλήλους το 50% του µισθού, µε τον περιορισµό να µην 

είναι το ποσό αυτό που προκύπτει από τον πολλαπλασιασµό µικρότερο από τα 2/3 του 

ηµεροµισθίου του ανειδίκευτου εργάτη. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται συνήθως και µε 

ορισµένα άλλα οικογενειακά επιδόµατα. 

  Σήµερα, τα επιδόµατα ανεργίας κυµαίνονται συνήθως στα ποσά από 320 – 330 

ευρώ το µήνα περίπου. 

 

5.10  ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΑ (∆ΩΡΑ) ΕΟΡΤΩΝ 

 
 

Με τις διατάξεις του Α.Ν. 1771/51 καθιερώθηκε η τακτική, µετά από κοινή 

απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας που εκδίδετο κάθε φορά, 

χορήγηση έκτακτης οικονοµικής ενίσχυσης στους µισθωτούς όλης της χώρας για τις 

γιορτές Χριστουγέννων- Νέου Έτους και Πάσχα. (∆ώρα Χριστουγέννων και Πάσχα). 

Με το άρθρο 1 του Ν.1082/80 τα δώρα αυτά µετονοµάστηκαν σε Επιδόµατα 

εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και καθορίστηκαν πάγια πλαίσια για τη χορήγηση 

τους. 



 67 

5.10.1  ΕΠΙ∆ΟΜΑ (∆ΩΡΟ) ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 

 

Οι µισθωτοί όλης της χώρας που απασχολούνται µε σχέση εξαρτηµένης 

εργασίας σε οποιονδήποτε εργοδότη, δικαιούνται επιδόµατος (δώρου) Χριστουγέννων. 

Το δώρο Χριστουγέννων ανέρχεται σε 1 µηνιαίο µισθό για τους αµειβόµενους 

µε µισθό ή 25 ηµεροµίσθια για τους αµειβόµενους µε ηµεροµίσθιο. 

Ολόκληρο το ∆ώρο Χριστουγέννων υπολογίζεται για τη διάρκεια εργασίας 

χωρίς διακοπή από 1ης Μαΐου µέχρι 31ης ∆εκεµβρίου του αυτού έτους δηλαδή για 245 

µέρες εργασιακής σχέσης. Σε περίπτωση που η εργασιακή σχέση είναι µικρότερης 

διάρκειας, µέσα στο παραπάνω χρονικό διάστηµα (1/5- 31/12), τότε ο µισθωτός 

δικαιούται τµήµα δώρου αναλογικά. Η αναλογία αυτή είναι 2 ηµεροµίσθια ή 2/25 του 

µηνιαίου µισθού για κάθε 19 µέρες εργασίας. 

∆ηλαδή ως βάση υπολογισµού λαµβάνεται το σύνολο των ηµερών της 

εργασιακής σχέσεως από 1/5 µέχρι και 31/12 συµπεριλαµβανοµένων Κυριακών και 

αργιών, δηλαδή συνολικά 245 µέρες. 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Για τον υπολογισµό του δώρου Χριστουγέννων αφαιρούνται από το συνολικό 

χρόνο διάρκειας της εργασιακής σχέσης : 

α) Οι ηµέρες αδικαιολόγητης απουσίας µεταξύ των οποίων και εκείνες της 

απεργίας. 

β) Οι ηµέρες άδειας άνευ αποδοχών. 

γ) Οι ηµέρες ασθένειας για τις οποίες ο µισθωτός επιδοτήθηκε από τον 

ασφαλιστικό του οργανισµό. 

∆εν αφαιρούνται και συνυπολογίζονται τα εξής : 

α) Οι ηµέρες δικαιολογηµένης απουσίας των γυναικών προ και µετά τον τοκετό. 

β) Οι ηµέρες αδείας των σπουδαστών για συµµετοχή στις εξετάσεις. 

γ) Οι ηµέρες αδείας για λουτροθεραπεία που χορηγούνται από υγειονοµική 

επιτροπή του ασφαλιστικού οργανισµού του. 

Οι ηµέρες που ο µισθωτός τελούσε σε διαθεσιµότητα υπολογίζονται κατά το 

ήµισυ, οι δε αποδοχές των ηµερών αυτών υπολογίζονται ως αποδοχές υπό καθεστώς 

πλήρους απασχόλησης. 
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ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ∆ΩΡΟ 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. 

  

Το δώρο Χριστουγέννων υπολογίζεται µε βάση τις πράγµατι καταβαλλόµενες 

αποδοχές κατά την 10η ∆εκεµβρίου ή εάν έχει λυθεί η εργασιακή σχέση, πριν την 

ηµεροµηνία αυτή, µε βάση τις καταβαλλόµενες αποδοχές κατά την ηµέρα της λύσεως 

της εργασιακής αυτής σχέσης. 

Ως τακτικές αποδοχές για τον υπολογισµό του ∆ώρου Χριστουγέννων 

θεωρούνται ο µισθός ή το ηµεροµίσθιο και οποιαδήποτε άλλη παροχή σε χρήµα ή σε 

είδος (π.χ. τροφή, κατοικία, ενδυµασία κ.λπ.) εφ’ όσον καταβάλλεται σαν συµβατικό ή 

νόµιµο αντάλλαγµα της παρεχόµενης εργασίας τακτικά ή κατ’ επανάληψη περιοδικά 

κατά ορισµένα χρονικά διαστήµατα του έτους. 

 Έτσι, κρίθηκε από τη νοµολογία ότι τακτικές αποδοχές αποτελούν: 

α) η προσαύξηση για εργασία κατά τις Κυριακές, αργίες και νυχτερινές ώρες εφ’ 

όσον χορηγείται νόµιµα. 

β) Η υπερωριακή αµοιβή και υπερεργασία που πραγµατοποιείται τακτικά. 

γ) Το επίδοµα άδειας, εφ’ όσον καταβλήθηκε από 1/5 έως 31/12. Αν 

καταβλήθηκε στο διάστηµα από 1/1 έως 30/4 υπολογίζεται στο επίδοµα ∆ώρο Πάσχα. 

δ) Το επίδοµα Ισολογισµού, εάν καταβάλλεται τακτικά κάθε χρόνο, και εφ’ 

όσον έχει καταβληθεί στο διάστηµα 1/5 έως31/12. 

Αν καταβάλλεται στο χρονικό διάστηµα από 1/1 έως 31/5 συνυπολογίζεται στο 

∆ώρο Πάσχα. 

Καταβάλλεται δε µόνο στο ένα από τα δύο επιδόµατα (Πάσχα ή 

Χριστουγέννων) ανάλογα µε το πότε καταβλήθηκε. 

ε) Το επίδοµα παραγωγικότητας (πριµ παραγωγής) όταν καταβάλλεται τακτικά 

και µόνιµα σαν συµβατικό αντάλλαγµα, ενώ αν καταβάλλεται ανοµοιόµορφα και σε 

άτακτα χρονικά διαστήµατα δεν συνυπολογίζεται. 

στ) Τα οδοιπορικά έξοδα κίνησης που χορηγούνται χωρίς υποχρέωση 

υπηρεσιακής µετακίνησης του µισθωτού και δεν υπόκεινται σε απόδοση λογαριασµού. 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ 

 

Το συνολικό ποσό των αποδοχών για τις προσαυξήσεις για Κυριακές, αργίες, 

νυκτερινή απασχόληση, υπερωριακή αµοιβή, αµοιβή υπερεργασίας, οδοιπορικά, πριµ 
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παραγωγικότητας, διαιρείται µε το συνολικό αριθµό των ηµερών που διήρκεσε η 

εργασιακή σχέση µέσα στο χρονικό διάστηµα 1/5 µέχρι 31/12 και το πηλίκο της 

διαίρεσης αυτής προστίθεται στο ηµεροµίσθιο µε βάση το οποίο υπολογίζεται το δώρο 

Χριστουγέννων. 

Το επίδοµα άδειας προσαυξάνει το ∆ώρο Χριστουγέννων κατά το 1/8 του 

επιδόµατος αδείας. ∆ηλαδή διαιρείται το ποσό του επιδόµατος που πήρε ο µισθωτός µε 

τον αριθµό 8 εφ’ όσον το επίδοµα χορηγήθηκε από 1/5 µέχρι 31/12. 

Σηµειώνεται πάντως ότι το ποσό της προσαύξησης είναι το ίδιο σε ετήσια βάση 

εάν προσαυξηθούν και το δώρο Πάσχα και το δώρο Χριστουγέννων µε συντελεστή 

0,04166. 

Το επίδοµα Ισολογισµού υπολογίζεται και αυτό κατά το 1/8 αυτού, αν έχει 

καταβληθεί στο χρονικό διάστηµα από 1/5 µέχρι 31/12 (ή υπολογίζεται κατά το 1/4 

αυτού για το ∆ώρο Πάσχα αν έχει καταβληθεί µέσα στο χρονικό διάστηµα από 1/1 

µέχρι 30/4). 

Οι αµοιβόµενοι µε κυµαινόµενες αποδοχές θα λάβουν δώρο Χριστουγέννων που 

υπολογίζεται µε τη µέθοδο του µέσου όρου των αποδοχών που λαµβάνει ο µισθωτός 

στο χρονικό διάστηµα 1/5- 31/12. 

Οι απασχολούµενοι σε περισσότερους από έναν εργοδότη δικαιούνται 

επιδόµατος Χριστουγέννων από όλους τους εργοδότες κατά τις παραπάνω αναλογίες. 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ∆ΩΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 

 

Το δώρο Χριστουγέννων καταβάλλεται µέχρι τις 21/12 κάθε χρόνου και µόνο σε 

χρήµα. 

Ο εργοδότης έχει το δικαίωµα να παρακρατήσει τµήµα του επιδόµατος που 

αναλογεί στο χρονικό διάστηµα από 21 µέχρι 31/12. 

Το ποσό που τυχόν παρακρατήθηκε, καταβάλλεται στο µισθωτό σε 

µεταγενέστερο χρόνο (την 31/12), εφόσον η εργασιακή σχέση διέρρευσε χωρίς 

διακοπή. 

Αν βέβαια σηµειωθεί κάποια διακοπή της σχέσης αυτής, θα µειωθεί αναλόγως 

και το ποσό του δώρου όπως συµβαίνει και µε τις άλλες διακοπές εργασιακής σχέσης. 
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5.10.2 ΕΠΙ∆ΟΜΑ (∆ΩΡΟ) ΠΑΣΧΑ 

 

Οι µισθωτοί που έχουν απασχοληθεί το χρονικό διάστηµα από 1/1 έως 30/4 µε 

σχέση εξαρτηµένης εργασίας σε οποιονδήποτε εργοδότη, δικαιούνται επιδόµατος 

(δώρου) Πάσχα. Το δώρο Πάσχα είναι ίσο µε το µηνιαίο µισθό για όσους αµοίβονται µε 

µισθό ή µε 15 ηµεροµίσθια για όσους αµοίβονται µε ηµεροµίσθιο. Το δώρο Πάσχα 

υπολογίζεται ολόκληρο εάν η εργασιακή σχέση διήρκεσε από 1ης Ιανουαρίου έως και 

30 Απριλίου του οικείου έτους. Σε περίπτωση µικρότερης διάρκειας της εργασιακής 

σχέσης του µισθωτού ως δώρο Πάσχα χορηγείται αναλογία του καθ’ όλη την χρονική 

περίοδο εργαζοµένου µισθωτού. Η αναλογία αυτή εξευρίσκεται αν διαιρέσουµε τον 

αριθµό των ηµερολογιακών ηµερών που διήρκεσε η εργασιακή σχέση (µέχρι την 

αποχώρηση ή απόλυση) του µισθωτού δια τον αριθµό (8). Το πηλίκο της διαιρέσεως το 

πολλαπλασιάζουµε επί 1/15 του µισού µηνιαίου µισθού του µισθωτού ή επί 1 

ηµεροµίσθιο για όσους αµείβονται µε ηµεροµίσθιο. Για χρονικό διάστηµα λιγότερο των 

8 ηµερών διάρκειας της εργασιακής σχέσης χορηγείται κλάσµα του δώρου. 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Από τον χρόνο διάρκειας της εργασιακής σχέσης (ο οποίος περιλαµβάνει 

ηµερολογιακά την πρώτη ηµέρα πρόσληψης του µισθωτού έως την τελευταία της 

αποχώρησης, χωρίς να εξαιρούνται οι Κυριακές, αργίες κ.τ.λ.) αφαιρούνται : 

α) οι ηµέρες αδικαιολόγητης απουσίας. 

β) οι ηµέρες της χορηγηθείσης άδειας άνευ αποδοχών. 

γ) οι ηµέρες ασθένειας για τις οποίες οι µισθωτοί έλαβαν επίδοµα ασθένειας από 

τον ασφαλιστικό τους φορέα. 

Αντίθετα δεν αφαιρούνται: 

α) Άδεια λόγω τοκετού πριν και µετά, άσχετα αν ελήφθη επίδοµα µητρότητας. 

β) άδειες σπουδαστών για συµµετοχή στις εξετάσεις. 

γ)άδειες λουτροθεραπείας εφ’ όσον προβλέπεται από γνωµάτευση υγειονοµικής 

επιτροπής του ασφαλιστικού οργανισµού του µισθωτού. 
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ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ∆ΩΡΟΥ ΠΑΣΧΑ 

 

Το ∆ώρο Πάσχα υπολογίζεται µε βάση την αµοιβή του µισθωτού κατά την 15η 

ηµέρα πριν το Πάσχα, εάν όµως έχει λυθεί η εργασιακή σχέση πριν την ηµεροµηνία 

αυτή το δώρο Πάσχα υπολογίζεται µε βάση τις καταβαλλόµενες αποδοχές κατά την 

ηµέρα λύσεως της εργασιακής σχέσης. Σαν αποδοχές θεωρείται ο νόµιµος ή 

συµβατικός µισθός ή ηµεροµίσθιο και οποιαδήποτε άλλη παροχή εφ’ όσον 

καταβάλλεται σαν αντάλλαγµα της παρεχόµενης εργασίας τακτικά ή κατ’ επανάληψη 

σε ορισµένα διαστήµατα του χρόνου.  

Έτσι έχει κριθεί ότι αποτελούν τακτικές αποδοχές : 

α) Το επίδοµα ισολογισµού εφ’ όσον καταβάλλεται τακτικά κάθε χρόνο το 

οποίο επιµερίζεται ανάλογα µε το πότε καταβλήθηκε από 1/1 έως 30/4 για το δώρο 

Πάσχα. 

β) Η αµοιβή της υπερωριακής εργασίας και της υπερεργασίας, εφ’ όσον 

πραγµατοποιούνται τακτικά. 

γ) Το επίδοµα αδείας, εφόσον καταβλήθηκε από 1/1 έως 30/4. 

δ) Η αµοιβή για εργασία τις Κυριακές, αργίες και νυχτερινή απασχόληση εφ’ 

όσον γίνεται τακτικά. 

ε) Τα οδοιπορικά εφ’ όσον παρέχονται άνευ υποχρεώσεως υπηρεσιακής 

µετακινήσεως του µισθωτού και δεν υπόκεινται σε απόδοση λογαριασµού. 

Για την καθεµιά από τις ανωτέρω καταβαλλόµενες πρόσθετες αποδοχές υπάρχει 

και τρόπος υπολογισµού, έτσι: 

α) Το επίδοµα ισολογισµού που καταβλήθηκε από 1/1 έως 30/4 και 

καταβάλλεται τακτικά κάθε χρόνο προσαυξάνει το δώρο Πάσχα κατά 1/8 του 

επιδόµατος ισολογισµού. Εάν γίνει υπολογισµός στο δώρο Πάσχα τότε δεν 

υπολογίζεται στο δώρο Χριστουγέννων και αντίστροφα. 

β) Η προσαύξηση του δώρου Πάσχα για την υπερεργασία, την υπερωρία και τα 

νυχτερινά γίνεται ως εξής: διαιρείται το σύνολο των αποδοχών που έλαβε ο µισθωτός 

για τις παραπάνω αιτίες δια του αντίστοιχου αριθµού των ηµερών του διαστήµατος που 

έλαβε αυτές τις αποδοχές και το πηλίκο προστίθεται στο ηµεροµίσθιο βάση του οποίου 

υπολογίζεται το δώρο. 

γ) Το ποσό του επιδόµατος αδείας προσαυξάνει τα δώρα εορτών µια φορά το 

χρόνο ή το Πάσχα ή τα Χριστούγεννα, ανάλογα µε την χρονική περίοδο που 

χορηγήθηκε. 
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Το επίδοµα αδείας προσαυξάνει το ∆ώρο Πάσχα εφ’ όσον χορηγήθηκε από 1/1 

έως 30/4. Για να βρεθεί η αναλογία του επιδόµατος αδείας µε την οποία προσαυξάνεται 

το δώρο Πάσχα, διαιρούµε το ποσό του επιδόµατος αδείας που χορηγήθηκε µε το 4 και 

µετά µε το 2. (Έγγρ. Υπ. Εργασίας 16960/88, 17828/89 και Α.Π. 690/78). 

Σηµειώνεται πάντως ότι το ποσό της προσαύξησης είναι ίδιο σε ετήσια βάση 

εάν προσαυξηθούν και το ∆ώρο Πάσχα και το ∆ώρο Χριστουγέννων µε τον συντελεστή 

0,04166. 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 

 

Το ∆ώρο Πάσχα καταβάλλεται στους µισθωτούς µέχρι την Μεγάλη Τετάρτη 

έκαστου έτους µόνο σε χρήµα. Ο εργοδότης έχει δικαίωµα να καταβάλλει το δώρο 

νωρίτερα οποτεδήποτε όπως επίσης δικαιούνται να αφαιρέσει την αναλογία δώρου για 

το χρονικό διάστηµα από τον χρόνο καταβολής µέχρι 30/4 το οποίο θα αποδώσει 

αργότερα.  

 

5.11  ΑΛΛΑ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΑ 

 

 Εκτός από τα βασικά αυτά επιδόµατα υπάρχουν και άλλα επιδόµατα, όπως το 

επιστηµονικό επίδοµα, το επίδοµα ισολογισµού, το επίδοµα παραγωγής, τα οποία 

χορηγούνται από ορισµένες επιχειρήσεις µε καλή πίστη. 

 

5.11.1   ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΠΙ∆ΟΜΑ 

 

Χορηγείται από τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας και τις διαιτητικές ή 

υπουργικές αποφάσεις ή από άλλες διατάξεις, στους κατόχους πτυχίου ανωτάτων και 

ανωτέρων σχολών και αποτελεί µέρος των τακτικών αποδοχών των εργαζοµένων. 

 

5.11.2   ΕΠΙ∆ΟΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

 

Χορηγείται στους λογιστές και στους βοηθούς λογιστών που απασχολούνται 

άµεσα µε την σύνταξη του ισολογισµού.  ∆ίνεται µια φορά το χρόνο και µέσα σε ένα 

µήνα από την περάτωση της σύνταξης του ισολογισµού. Είναι ίσο µε το ποσοστό 75% 

πάνω στις συνολικές νόµιµες µηνιαίες αποδοχές. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

 

6 Α∆ΕΙΕΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 

 

Για να λάβει ο µισθωτός την πρώτη του άδεια, πρέπει να συµπληρώσει 12µηνη 

συνεχή απασχόληση στον ίδιο εργοδότη. Τη δεύτερη, την τρίτη κλπ άδεια µπορεί ο 

µισθωτός να τη λάβει οποτεδήποτε, αρκεί να συνεχίσει εργαζόµενος σε κάθε νέο έτος. 

 Κατά τον υπολογισµό της αδείας δεν λαµβάνονται υπόψη οι ηµέρες, που δεν 

εργάστηκε ο µισθωτός, γιατί ήταν άρρωστος ή γιατί ο εργοδότης ήταν υπερήµερος. Η 

άδεια θα του χορηγηθεί στο ακέραιο. 

 Οι µισθωτοί που εργάζονται σε εποχιακές επιχειρήσεις, θα λαµβάνουν την άδεια 

τους, όταν συµπληρώσουν στην ίδια επιχείρηση 12µηνη απασχόληση. Εάν συνεπώς η 

εποχιακή επιχείρηση εργάζεται επί τέσσερεις µόνο µήνες κάθε χρόνο, πρέπει οι 

εργαζόµενοι να περιµένουν τρία έτη για να λάβουν την ετήσια άδεια τους. 

 Η χρονική διάρκεια της ετήσια άδειας των µισθωτών για το πρώτο έτος εργασίας 

τους ορίζεται ως εξής : 24 εργάσιµες ηµέρες για απασχόληση 12 µηνών µε 6ηµερη 

εβδοµάδα και 20 εργάσιµες ηµέρες για απασχόληση 12 µηνών µε 5ηµερη εβδοµάδα. 

 Για τα επόµενα έτη η διάρκεια άδειας αυξάνεται κατά µια ηµέρα για κάθε έτος και 

µέχρι να συµπληρωθούν 26 ηµέρες για την πρώτη περίπτωση και 22 ηµέρες για την 

δεύτερη περίπτωση. 

 Οι ηµέρες αδείας πρέπει να είναι όλες εργάσιµες ηµέρες και δεν 

συµπεριλαµβάνονται Κυριακές και λοιπές εορτές, όπως και οι ηµέρες ασθενείας του 

µισθωτού, ενώ υπολογίζεται ως εργάσιµη ηµέρα το Σάββατο και στις δυο περιπτώσεις. 

 Ο εργοδότης οφείλει να χορηγεί την άδεια σε όλο το προσωπικό της επιχείρησης 

του µέσα στο ηµερολογιακό έτος χωρίς να του ζητηθεί, γιατί η µεταφορά της άδειας 

από το ένα έτος στο άλλο δεν επιτρέπεται. Μπορεί όµως να καταβληθεί η άδεια µέσα 

στο ίδιο ηµερολογιακό έτος σε δυο περιόδους. Η πρώτη δεν πρέπει να είναι µικρότερη 

των έξι ηµερών. 

 Ο χρόνος χορήγησης της αδείας καθορίζεται µε συµφωνία του εργοδότη και του 

µισθωτού και αφού ληφθούν υπόψη και οι οικογενειακές ανάγκες του µισθωτού. Οι 

περισσότερες άδειες χορηγούνται στη θερινή περίοδο, από 1η Μαΐου µέχρι 30η 

Σεπτεµβρίου και οι υπόλοιπες, το υπόλοιπο χρονικό διάστηµα. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α∆ΕΙΑΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 

ΧΡΟΝΟΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

∆ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ 

Α∆ΕΙΑΣ 
ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ 

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

∆ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΕΣ 
ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙ∆ΟΜΑ 

Α∆ΕΙΑΣ 

  5νθήµερο  6ήµερο ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ ΕΠΙ∆.Α∆ΕΙΑΣ 
µέχρι ΕΝΑ (1) 

ΕΤΟΣ 

 ΣΤΟΝ 
Ι∆ΙΟ 

ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 

20 24 
24/25 του 
µισθού 

1/2 µισθός 

ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ 
(συµπληρωµένο) 
µέχρι ∆ΥΟ (2) 

ΕΤΗ 

21 25 1 µισθός 1/2 µισθός 

∆ΥΟ (2) ΕΤΗ 
(συµπληρωµένα) 

22 26 1 µισθός 1/2 µισθός 

∆ΕΚΑ (10) ΕΤΗ 
στον ίδιο ή 

∆Ω∆ΕΚΑ (12) 
ΕΤΗ σε 

οποιονδήποτε 
εργοδότη 

Από 
1/1/2000 

25 30 
30/25 του 
µισθού 

1/2 µισθός 

 

 

6.1   Α∆ΕΙΑ ΜΕΤ’ ΑΠΟ∆ΟΧΩΝ 

 

Η ετήσια άδεια µετ’ αποδοχών είναι η κυριότερη και βασικότερη άδεια µετ’ 

αποδοχών την οποία δικαιούνται οι µισθωτοί υπάλληλοι, εργάτες κλπ καθώς και οι 

µερικώς απασχολούµενοι. 

 Σκοπός της άδειας αυτής είναι να παρασχεθεί στον εργαζόµενο ελεύθερος χρόνος 

για να τον διαθέσει όπως αυτός επιθυµεί και να του χορηγηθεί ολόκληρος ο µισθός που 

αντιστοιχεί στο χρόνο αυτό της αδείας. 

 Ο µισθωτός φεύγοντας για την άδεια του λαµβάνει και τις αποδοχές των ηµερών 

της αδείας, τις αποδοχές δηλαδή που θα έπαιρνε, εάν εργαζόταν µε όλα τα επιδόµατα 

και τις προσαυξήσεις και ακόµη το επίδοµα αδείας, το οποίο προβλέπεται από το άρθρο 

3 του Ν.4504/1966 και το οποίο είναι ίσο µε τις αποδοχές 15 ηµερών για τους 

υπαλλήλους και 13 ηµερών για του ηµεροµίσθιους. 

Οι αποδοχές των ηµερών της άδειας και το επίδοµα αδείας καταβάλλονται µε την  
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έναρξη της άδειας. Εάν δεν καταβληθούν, ο εργοδότης οφείλει να καταβάλει τις 

αποδοχές των ηµερών στο διπλάσιο. 

 Εάν η σύµβαση εργασίας λυθεί, πριν συµπληρωθεί ο χρόνος για τη χορήγηση της 

αδείας, ο εργοδότης οφείλει να καταβάλλει στο µισθωτό αποζηµίωση, η οποία είναι ίση 

µε δυο ηµεροµίσθια για κάθε µήνα απασχόλησης του απολυόµενου. 

 

6.2   Α∆ΕΙΑ ΑΝΕΥ ΑΠΟ∆ΟΧΩΝ 

 

 Χορηγείται στον εργαζόµενο κατόπιν συµφωνίας εργοδότη και εργαζοµένου και 

εφόσον έχει εξαντλήσει την κανονική του άδεια ή έχει συµφωνηθεί πότε θα του 

χορηγηθεί. 

 Ο εργοδότης δεν υποχρεούται να παρέχει τέτοια άδεια στον µισθωτό και για τις 

ηµέρες αυτές, που ο µισθωτός θα λάβει την άδεια, δεν υπάρχει καµία υποχρέωση για 

καταβολή εισφορών στο ΙΚΑ   και ούτε συµψηφίζεται µε την κανονική άδεια. Ο χρόνος 

όµως της άδειας χωρίς αποδοχές υπολογίζεται στις τριετίες και στα επιδόµατα καθώς 

και στην προϋπηρεσία του µισθωτού. 

 

6.3   ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ Α∆ΕΙΑ ΣΥΝ∆ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ 

 

 Οι εργαζόµενοι συνδικαλιστές που απασχολούνται σε επιχειρήσεις µε προσωπικό 

άνω των 50 ατόµων, δικαιούνται να λάβουν πρόσθετη κανονική άδεια µε αποδοχές, για 

τη συµµετοχή τους προγράµµατα εκπαίδευσης και επιµόρφωσης συνδικαλιστικών 

στελεχών. Η άδεια αυτή έχει διάρκεια µέχρι δεκατέσσερις ηµέρες το χρόνο και 

χορηγείται σε περιορισµένο αριθµό εργαζοµένων που επιλέγονται από τη Γενική 

Συνοµοσπονδία Εργατών Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Ε.). 

 

6.4  Α∆ΕΙΑ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ 

 

 Όλες οι γυναίκες που απασχολούνται στις περιπτώσεις µε σχέση εξαρτηµένη 

εργασίας, άσχετα µε τον χρόνο που απασχολούνται σ’ έναν εργοδότη και άσχετα από 

την εργασία που κάνουν, σε περίπτωση που είναι έγκυες, έχουν δικαίωµα να πάρουν τη 

νόµιµη άδεια εγκυµοσύνης. 
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 Η συνολική διάρκεια της άδεια µητρότητας ορίζεται σε 17 εβδοµάδες, από τις 

οποίες οι 8 εβδοµάδες (56 ηµέρες) θα λαµβάνονται υποχρεωτικά πριν από την πιθανή 

ηµέρα τοκετού και οι υπόλοιπες 9 εβδοµάδες (οι υπόλοιπες 63 ηµέρες) µετά τον τοκετό.  

 Η άδεια εγκυµοσύνης είναι άδεια µετ’ αποδοχών. 

 

6.5   ΓΟΝΙΚΗ Α∆ΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ 

 

Η γονική άδεια ανατροφής είναι χωρία αποδοχές και χορηγείται σε γονείς που 

έχουν συµπληρώσει ένα χρόνο εργασίας στον ίδιο εργοδότη, µε προϋπόθεση ο άλλος 

γονέας να εργάζεται έξω από το σπίτι. Αφορά το χρονικό διάστηµα από τη λήξη της 

άδειας µητρότητας µέχρις ότου το παιδί συµπληρώσει ηλικία τρεισήµισι  ετών και 

µπορεί να διαρκέσει µέχρι 3,5 µήνες..  

  

6.6   Α∆ΕΙΑ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ (σχολική άδεια) 

 

 Η άδεια απουσίας των εργαζοµένων και των δυο φύλλων δίδεται, για να 

προστατεύσουν τα ανήλικα παιδία τους ηλικίας µέχρι 16 ετών, µαθητές της 

στοιχειώδους ή µέσης εκπαίδευσης. Οι γονείς των παιδιών αυτών µπορούν να 

απουσιάζουν από την εργασία τους για ορισµένες ώρες και ολόκληρη την ηµέρα µέχρι 

τέσσερις ηµέρες ετησίως, για να επισκεφτούν το σχολείο των παιδιών και να 

παρακολουθήσουν τη σχολική τους πρόοδο. Είναι άδεια µετ’ αποδοχών και δίδεται 

στον ένα εργαζόµενο γονέα, εάν εργάζονται και οι δύο και έπειτα από κοινή απόφαση 

αµφοτέρων γονέων ποιος θα κάνει κάθε φορά χρήση της άδειας. 

 

6.7   Α∆ΕΙΑ ΓΑΜΟΥ 

 

 Χορηγείται στους εργαζόµενους που παντρεύονται , οι οποίοι δικαιούνται να 

πάρουν άδεια 5 εργάσιµες ηµέρες, γι’ αυτούς που εργάζονται 5νθηµέρο και 6 ηµέρες 

αι’ αυτούς που εργάζονται 6ήµερο. Η άδεια αυτή είναι µετ’ αποδοχών και δεν 

συµψηφίζεται µε την κανονική άδεια. 

 Σε περίπτωση που ο µισθωτός δεν πάρει την άδεια γάµου όταν παντρεύεται, δεν 

δικαιούται να τη ζητήσει σε άλλο χρονικό διάστηµα. 

 Εφόσον ο έγγαµος µισθωτός πληρεί ορισµένες προϋποθέσεις που ορίζονται από τον 

νόµο, δικαιούται ένα ποσό ως δώρο γάµου από την Εργατική Εστία. 
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6.8   Α∆ΕΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ 

 

 Χορηγείται σε εργαζόµενους που απασχολούνται για τουλάχιστον 10 ηµέρες στην 

ίδια επιχείρηση και δικαιούνται ηµέρες µέχρι να καλύψουν το ½ του µηνιαίου µισθού 

τους. Οι εργαζόµενοι που απασχολούνται για περισσότερο από ένα έτος στην ίδια 

επιχείρηση, δικαιούνται, ηµέρες αδείας µέχρι να καλύψουν ένα  µηνιαίο µισθό. 

 

6.9   Α∆ΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

 

 Χορηγείται στους µαθητές και στους σπουδαστές που εργάζονται, για την 

συµµετοχή τους στις εξετάσεις. ∆ιαρκεί µέχρι 10 εργάσιµες ηµέρες το χρόνο,µέχρι 2 

χρόνια και είναι άδεια άνευ αποδοχών. 

 

6.10  Α∆ΕΙΑ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

 Η άδεια µελών του συµβουλίου των εργαζοµένων, η οποία µπορεί να φτάσει 

συνολικά τις 12 ηµέρες για κάθε µέλος, είναι µετ’ αποδοχών και δίδεται για συµµετοχή 

σε εκπαιδευτικά προγράµµατα. 

 

6.11  Α∆ΕΙΑ ΧΗΡΕΙΑΣ Ή ΣΕ ΑΓΑΜΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ 

 

 Σε χήρους ή χήρες ή άγαµους γονείς που εργάζονται και έχουν την επιµέλεια 

ανήλικων παιδίων µέχρι 12 ετών συµπληρωµένων, χορηγείται άδεια µε αποδοχές 6 

εργάσιµες ηµέρες το χρόνο όταν τα ανήλικα παιδία είναι µέχρι 2, και 8 εργάσιµες 

ηµέρες όταν τα ανήλικα παιδία είναι 3 ή και περισσότερα. Η άδεια αυτή χορηγείται 

εφάπαξ ή τµηµατικά µετά από συνεννόηση µε τον εργοδότη και δεν πρέπει να 

συµπίπτει χρονικά µε την αρχή ή το τέλος της κανονικής ετήσιας άδειας. 

 

6.12  ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ Α∆ΕΙΑΣ 

 

 Υπολογίζονται βάσει των καταβεβληµένων πραγµατικών αποδοχών και δίδονται 

προκαταβολικά µε την έναρξη της άδειας (στις αποδοχές αδείας περιλαµβάνεται ο 

πάγιος µισθός και οι τακτικές αµοιβές π.χ. επιδόµατα, Κυριακές κλπ) υπολογιζόµενες 

µε βάσει τον µέσο όρο του χρονικού διαστήµατος.  
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ΜΕΡΟΣ ΙΙ 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1  
 

1 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 

 

1.1  ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΙΣΘΩΤΟΥ 

 

Κάθε εργοδότης υποχρεούται να ακολουθήσει µια συγκεκριµένη διαδικασία ούτως 

ώστε να προβεί στην πρόσληψη εργαζοµένων. Η διαδικασία αυτή απαιτεί την σύνταξη 

ορισµένων εντύπων τα οποία κατατίθενται στους αρµόδιους φορείς. 

 

1.1.1 ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ  

 

Ο εργοδότης (κοινής επιχείρησης) είναι υποχρεωµένος να εγγραφεί στο 

Μητρώο Εργοδοτών του ΙΚΑ – ΤΕΑΜ, αµέσως µε την έναρξη της απασχόλησης για 

πρώτη φορά προσώπου ή προσώπων που υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ (Σελ. 79). 

Για τα οικοδοµικά και τεχνικά έργα, καθώς και για τα δηµόσια έργα που 

εκτελούνται µε ανάθεση ή εργολαβία, η απογραφή του εργοδότη γίνεται στο 

υποκατάστηµα ΙΚΑ της περιοχής που εκτελείται το έργο. 

Απογραφή εργοδότη στο Μητρώο του ΙΚΑ γίνεται και όταν προσλαµβάνεται 

προσωπικό στην οικία του εργοδότη (Σελ. 80). 

Με τις αιτήσεις αυτές ο εργοδότης παίρνει από το αρµόδιο υποκατάστηµα ΙΚΑ 

τον Αριθµό Μητρώου Εργοδότη (Α.Μ.Ε.) ο οποίος χρησιµοποιείται για την αγορά των 

ενσήµων. 
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ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
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 ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΟΙΚΙΑ 
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1.1.2 ΕΙ∆ΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΝΕΟΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ  

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 

Είναι το βιβλίο στο οποίο προτού ακόµα αναλάβει εργασία ο 

νεοπροσλαµβανόµενος, ο εργοδότης τον καταχωρεί µε όλα τα στοιχεία του στο «Ειδικό 

Βιβλίο Καταχώρησης Νεοπροσλαµβανοµένου Προσωπικού» που το παραλαµβάνει 

θεωρηµένο δωρεάν από το ΙΚΑ. 

 Η καταχώρηση του µισθωτού στο βιβλίο αυτό γίνεται αµέσως µετά την 

πρόσληψη του και πριν ακόµα αναλάβει εργασία. Ο εργοδότης, όµως, µπορεί να 

καταχωρήσει τον µισθωτό στο Βιβλίο Νεοπροσλαµβανοµένων, µέχρι να εκπνεύσει η 

ηµέρα της πρόσληψης του, χωρίς να θεωρηθεί η καθυστέρηση αυτή ως παράβαση. 

Οι εργοδότες δεν οφείλουν να καταχωρούν στο Βιβλίο Νεοπροσλαµβανοµένων 

τους µισθωτούς όταν πρόκειται για οικοδοµοτεχνικές εργασίες ή για συγγενικά 

πρόσωπα. Επίσης, απαλλάσσονται να τηρούν το Βιβλίο Νεοπροσλαµβανοµένων στον 

τόπο εργασίας των µισθωτών οι εργοδότες εκείνοι, που δεν απασχολούν προσωπικό 

στον τόπο της επιχείρηση τους αλλά σε άλλους χώρους εκτός αυτής (π.χ. συνεργεία 

καθαρισµού). Στις περιπτώσεις αυτές, το ειδικό βιβλίο τηρείται στην έδρα του 

εργοδότη, ενώ σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, το βιβλίο τηρείται στον τόπο εργασίας. 

Όταν το κεντρικό και το υποκατάστηµα µιας επιχείρησης ανήκουν στο ίδιο 

παράτηµα ΙΚΑ, τότε δίνεται διαφορετικό «Ειδικό Βιβλίο» για κεντρικό και διαφορετικό 

για το υποκατάστηµα.  

Αν δεν τηρείται το βιβλίο αυτό και δεν καταχωρούνται οι νεοπροσλαµβανόµενοι 

ή δεν επιδεικνύεται στα αρµόδια όργανα του ΙΚΑ, επιβάλλεται πρόστιµο για κάθε 

µισθωτό 500 ευρώ. Θα πρέπει δηλαδή οι εργοδότες να γράφουν σε δυο φύλλα, 

χρησιµοποιώντας καρµπόν, όλα τα στοιχεία των εργαζοµένων, τα οποία θα βεβαιωθούν 

µε υπογραφή τόσο του εργαζοµένου όσο και του εργοδότη ή του υπευθύνου της 

επιχείρησης, αν πρόκειται για νοµικό πρόσωπο. Οι καταχωρήσεις θα πρέπει να γίνονται 

χωρίς κενά διαστήµατα ή παραποµπές µε διορθώσεις κλπ. 

Για την επίδειξη του ειδικού βιβλίου κατά τον έλεγχο, ο εργοδότης δεν µπορεί 

να αντιτάξει στα αρµόδια όργανα του ΙΚΑ καµία αιτιολογία για να µη µπει το 

πρόστιµο, εφόσον φυσικά υπάρχει ουσιαστική αλλοίωση στα στοιχεία παροχής 

εργασίας από τους απασχολούµενος και όχι απλώς αλλοίωση των στοιχείων που 

αφορούν τους απασχολούµενους σε σβηστικό (blanco κλπ) οπότε δεν µπαίνει το 

πρόστιµο. Εποµένως, η βραδεία καταχώρηση του νεοπροσλαµβανοµένου στο βιβλίο, το 
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οποίο παρέλαβε ο εργοδότης 8 µέρες µετά την πρόσληψη ή η διόρθωση µε διορθωτικό 

των στοιχείων του νεοπροσλαµβανόµενου κλπ δεν αποτελούν λόγο για την επιβολή 

προστίµου. 

Στο Ειδικό  Βιβλίο δεν καταχωρούνται οι φοιτητές, σπουδαστές των Α.Ε.Ι. και 

Τ.Ε.Ι., οι εκπαιδευόµενοι και οι απόφοιτοι των ΙΕΚ, οι επαγγελµατικά καταρτιζόµενοι 

άνεργοι στα ΚΕΚ, στα επιδοτούµενα προγράµµατα από το ΕΚΤ, ούτε και οι 

συµµετέχοντες στα προγράµµατα του ΟΑΕ∆, άνεργοι απόφοιτοι τριτοβάθµιας 

εκπαίδευσης για απόκτηση εργασιακής εµπειρίας. Για τα ως άνω περιπτώσεις, ο 

εργοδότης θα πρέπει να έχει στην κατοχή του όλα εκείνα τα απαραίτητα στοιχεία – 

δικαιολογητικά που προβλέπονται (π.χ. συµβάσεις, συµφωνητικά κλπ) για να 

αποδεικνύεται, σε περίπτωση ελέγχου, η ιδιότητα των εκπαιδευοµένων – ασκούµενων. 

Αντίθετα, υπάρχει υποχρέωση τήρησης του ειδικού βιβλίου από τους εργοδότες, όταν 

απασχολούν µαθητές σχολών του ΟΑΕ∆, µαθητές – σπουδαστές τεχνικών και 

επαγγελµατικών σχολών καθώς και µαθητευοµένους στα Εθνικά Ιδρύµατα Παιδικής 

Μέριµνας. 
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1.1.3 ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 

 

Με το βιβλιάριο υγείας οφείλουν να εφοδιάζονται µόνο οι µισθωτοί εκείνοι που 

παρέχουν υπηρεσίες προς το κοινό, που προϋποθέτουν δηλαδή άµεση επαφή µε τον 

καταναλωτή τροφίµου ή ποτού ή µε τον χρήστη των υπηρεσιών (σερβιτόροι, ψήστες 

κλπ). Το βιβλιάριο υγείας ανανεώνεται κάθε πέντε (5) χρόνια και χορηγείται από την 

Υγειονοµική Υπηρεσία ή από τον εξεταστή γιατρό. 

Αν ο µισθωτός είναι υποχρεωµένος και δεν έχει εφοδιαστεί µε βιβλιάριο Υγείας, 

τότε η σύµβαση εργασίας θεωρείται άκυρη. Αυτό σηµαίνει ότι ο εργοδότης µπορεί να 

απολύσει τον µισθωτό αυτό που είναι µε σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου, οπότε 

επιθυµεί χωρίς να θεωρηθεί υπερήµερος, δηλαδή χωρίς να καταβάλλει µισθούς 

υπερηµερίας, αλλά θα πρέπει όµως να καταβάλει τη νόµιµη αποζηµίωση, τις αποδοχές 

αδείας, το επίδοµα αδείας και τα επιδόµατα εορτών. 

Επίσης, σε περίπτωση που η σύµβαση εργασίας ήταν ορισµένου χρόνου ή 

έργου, τότε µπορεί ο εργοδότης να τον απολύσει µέσα σε οποιαδήποτε χρονική στιγµή 

χωρίς να καταβάλει στο µισθωτό που απολύει τους µισθούς του υπόλοιπου χρόνου 

διάρκειας της σύµβασης, αλλά ούτε και αποζηµίωση λόγω απόλυσης. 

Για τον εφοδιασµό µε Βιβλιάρια Υγείας των απασχολουµένων µισθωτών την 

επιχείρηση του φέρει ποινική ευθύνη και ο εργοδότης (Υ.Α.16/8577/83). 

 

1.1.4 ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

 

Κάθε επιχείρηση που προσλαµβάνει υπάλληλο ή εργάτη, έχει υποχρέωση να 

συµπληρώσει διπλά το έντυπο «Αναγγελία Πρόσληψης», που το παίρνει από τον ΟΑΕ∆ 

της περιοχής που πρόκειται να προσληφθεί ο µισθωτός και να το προσκοµίσει µέσα σε 

8 ηµερολογιακές ηµέρες, µετρούµενες από την επόµενη της ηµέρας πρόσληψης, στον 

ίδιο οργανισµό (και εάν είναι νεοσύστατη επιχείρηση, για τους τρεις (3)  πρώτους 

µήνες, µέσα σε τριάντα (30) µέρες). Η παραπάνω προθεσµία των 8 ή 30 ηµερολογιακών 

και όχι µόνο εργάσιµων ηµερών αρχίζει από την εποµένη της ηµέρας που 

προσελήφθηκε ο µισθωτός.  

Ο καθένας που επιθυµεί να εργαστεί ως µισθωτός, θα πρέπει να  γραφτεί στα 

Μητρώα Ανέργων του  γραφείου Ευρέσεως Εργασίας της περιοχής του και να πάρει 

«Κάρτα Ανεργίας».  
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Από το έντυπο της Αναγγελίας Πρόσληψης, το πρωτότυπο µένει στον ΟΑΕ∆ 

της περιοχής που θα απασχοληθεί ο µισθωτός και το αντίτυπο το παραλαµβάνει η 

επιχείρηση. Αν δεν γίνει αναγγελία πρόσληψης µέσα σε οκτώ ηµέρες, τότε για κάθε 

µισθωτό επιβάλλεται και ένα πρόστιµο ίσο µε 10 ηµεροµίσθια ανειδίκευτου εργάτη, τα 

οποία µετά από συµβιβασµό, µπορούν να µειωθούν στα 2,5 ηµεροµίσθια. Ο 

συµβιβασµός αυτός γίνεται µε προσφυγή στον αρµόδιο Νοµάρχη µέσα σε 30 µέρες από 

την κοινοποίηση του προστίµου. Επίσης, ο εργοδότης που δεν καταχωρεί στα 

µισθολόγια του ΙΚΑ τους εργαζοµένους της επιχείρησης του µέχρι τέλος του επόµενου 

µήνα, επιβαρύνεται µε ειδικό πρόσθετο τέλος που κυµαίνεται σε ποσοστό 30 % - 50 % 

πάνω στις εισφορές στο ΙΚΑ. 
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1.1.5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 

Ο λογιστής της επιχείρησης είναι υποχρεωµένος, κατά το χρονικό διάστηµα από 

15/09 µέχρι και 15/11 κάθε έτους, να υποβάλλει υπογεγραµµένα από τον ίδιο τον ίδιο 

τον λογιστή, σε 2 αντίτυπα στην αρµόδια Επιθεώρηση Εργασίας, για θεώρηση, 

«Πίνακα Εργασίας Προσωπικού». Ο πίνακας αυτός είναι ένα απλό έντυπο 

γραµµογραφηµένο που δίνεται δωρεάν από την Επιθεώρηση Εργασίας. Σε περίπτωση 

αλλαγής της νοµικής εκπροσώπησης της επιχείρησης ή πρόσληψης νέου προσωπικού, 

υποβάλλεται µέσα σε 15 ηµέρες από τη µεταβολή νέος πίνακας (συµπληρωµατικός) 

στην Επιθεώρηση Εργασίας για θεώρηση. 

 Οι εποχιακού χαρακτήρα επιχειρήσεις υποχρεούνται να  καταθέτουν τον 

Πίνακα Προσωπικού µέσα σ’ ένα µήνα από την έναρξη της εποχιακής περιόδου. 

 Όταν στην επιχείρηση οι µισθωτοί εργάζονται µε βάρδιες, τότε υποβάλλονται 

δυο πίνακες στην επιθεώρηση εργασίας, ένας ανά έξι µήνες. 

Σε περίπτωση αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του 

χρόνου εργασίας, ο εργοδότης υποχρεούται να καταθέσει µε οποιονδήποτε τρόπο 

συµπληρωµατικούς πίνακες προσωπικού µόνο ως προς τις µεταβολές αυτές, το 

αργότερο µέσα σε 2 µέρες από την ηµέρα αλλαγής του ωραρίου ή της οργάνωσης του 

χρόνου εργασίας. 

Ειδικότερα στον Πίνακα Εργασίας Προσωπικού αναγράφονται τα στοιχεία του 

εργαζοµένου, η ηµεροµηνία πρόσληψης οι µέρες και οι ώρες εργασίας, οι ηµέρες που 

δεν θα εργάζεται  µέσα στη εβδοµάδα (συνήθως Σάββατο και Κυριακή) καθώς οι 

µηνιαίες αποδοχές ή το ηµεροµίσθιο του εργαζοµένου. 
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1.2 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΛΛΟ∆ΑΠΟΥ 

 

Στη περίπτωση πρόσληψης αλλοδαπού (εκτός από χώρες της Ε.Ε.) θα πρέπει να 

υπάρχει σχετική άδεια εργασίας, που χορηγείται µέχρι ένα χρόνο περίπου από το 

Υπουργείο Εργασίας όταν πρόκειται ν’ απασχοληθεί ο αλλοδαπός σε περισσότερους 

από ένα νοµούς ή από τον Νοµάρχη όταν πρόκειται να απασχοληθεί µόνο σε ένα νοµό. 

Επίσης, χορηγείται στον αλλοδαπό και σχετική άδεια παραµονής στην Ελλάδα. Αν δεν 

υπάρχει άδεια εργασίας, ειδικά για ένα ορισµένο εργοδότη, η οποιαδήποτε σύµβαση 

εργασίας είναι άκυρη. 

Ο εργοδότης που σκοπεύει να προσλάβει αλλοδαπό για εργασία (εκτός αυτών που 

προέρχονται από άλλα κράτη – µέλη της Ε.Ε.) θα πρέπει πρώτα να υποβάλλει αίτηση  

(σε 3 αντίτυπα) στην Επιθεώρηση Εργασίας του τόπου που πρόκειται να απασχοληθεί ο 

αλλοδαπός µε αίτηµα την απασχόληση του αλλοδαπού στην επιχείρηση του. Στην 

αίτηση αυτή αναγράφονται όλα τα στοιχεία του αλλοδαπού (ονοµατεπώνυµο, 

διεύθυνση στο εξωτερικό, τόπος γέννησης, ηµεροµηνία γέννησης, υπηκοότητα, 

ειδικότητα, αριθµός διαβατηρίου, χώρα που εκδόθηκε το διαβατήριο καθώς και τη 



 87 

διάρκεια απασχόλησης του στην Ελλάδα). Μαζί µε την αίτηση συνυποβάλλονται και 

πολλά ακόµα δικαιολογητικά που τα θεωρεί απαραίτητα η Επιθεώρηση Εργασίας. 

Στην συνέχεια η Επιθεώρηση Εργασίας εγκρίνει ή δεν εγκρίνει την απασχόληση του 

αλλοδαπού στη συγκεκριµένη επιχείρηση. 

Ο αλλοδαπός µπορεί να πάρει και άδεια εργασίας από την Νοµαρχία µέχρι ένα 

χρόνο και εφόσον φυσικά εκπληρώνονται από τον αλλοδαπό οι φορολογικές και 

ασφαλιστικές υποχρεώσεις που ορίζει ο νόµος. Η άδεια εργασίας ανανεώνεται και πάλι. 

Μετά όµως από δύο χρόνια, η άδεια εργασίας ανανεώνεται κάθε 2 χρόνια και µετά από 

10 χρόνια η άδεια εργασίας χορηγείται για διάρκεια αορίστου χρόνου. 

Ο αλλοδαπός υποχρεούται να µεταβεί µε ευθύνη του εργοδότη στην αρµόδια 

∆ιεύθυνση Υγιεινής της Νοµαρχίας για να προβεί στις αιµατολογικές εξετάσεις. Στη 

συνέχεια, ο αλλοδαπός αυτός µαζί µε τον εργοδότη παρουσιάζονται µέσα σε ένα, την 

αρµόδια Αστυνοµική υπηρεσία, για να γίνει η σχετική καταγραφή του αλλοδαπού. 

Σε επείγουσες περιπτώσεις που αφορούν βλάβες µηχανηµάτων κλπ σε βιοµηχανίες 

και µεταλλεία, προσλαµβάνεται ο αλλοδαπός και µέσα σε 48 ώρες ανακοινώνεται η 

πρόσληψη του στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας και ο αλλοδαπός στο διάστηµα αυτό 

υποβάλλει αίτηση στο κέντρο Αλλοδαπών για να του χορηγηθεί άδεια παραµονής.  

Οι νεοπροσλαµβανόµενοι αλλοδαποί καταχωρούνται αµέσως στο Ειδικό Βιβλίο 

Νεοπροσλαµβανοµένου Προσωπικού. 

Σε περίπτωση που προσλαµβάνεται υπήκοος άλλου κράτους – µέλους της Ε.Ε. 

ως µισθωτός, απαιτείται µόνο άδεια διαµονής µέσα στην οποία περιλαµβάνεται και το 

δικαίωµα της εργασίας. Η άδεια διαµονής χορηγείται από την Υπηρεσία Αλλοδαπών 

της Αστυνοµίας µετά από αίτηση του ενδιαφερόµενου η οποία υποβάλλεται µέσα σε 3 

µήνες από την είσοδο του αλλοδαπού υπηκόου άλλου κράτους – µέλους της Ενωµένης 

Ευρώπης στην Ελλάδα. Ο εργοδότης, που πρόκειται να προσλάβει τον αλλοδαπό 

(υπήκοο της Ε.Ε.), υποβάλλει δήλωση – αίτηση σε 4 αντίγραφα στην Επιθεώρηση 

Εργασίας µε συµπληρωµένα όλα τα στοιχεία του αλλοδαπού που αναφέρονται στη 

δήλωση. 

Αναλυτικότερα στη δήλωση αυτή περιλαµβάνονται : 

Η επωνυµία ,η διεύθυνση και τα λοιπά στοιχεία της επιχείρησης που πρόκειται να 

προσλάβει τον αλλοδαπό, το ονοµατεπώνυµο, η υπηκοότητα, η ηλικία, η διεύθυνση 

κατοικίας του αλλοδαπού, το είδος της προσφερόµενης εργασίας, η διάρκεια της 

απασχόλησης του και η ηµεροµηνία πρόσληψης του. 
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1.3 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΝΗΛΙΚΟΥ 

 

Σε περίπτωση πρόσληψης ανηλίκου (µέχρι 18 ετών), απαιτείται ειδικό βιβλιάριο 

εργασίας, που χορηγείται από την αρµόδια Επιθεώρηση Εργασίας και ισχύει περίπου 

για ένα χρόνο. Για την έκδοση του βιβλιαρίου εργασίας απαιτείται ιατρική πιστοποίηση 

ότι δεν διατρέχει κίνδυνο η υγεία του από την εργασία αυτή που πρόκειται να αναλάβει 

ο ανήλικος. Η πιστοποίηση αυτή γίνεται από το Ε.Σ.Υ. και το ΙΚΑ που λειτουργούν 

στην περιοχή της Επιθεώρησης εργασίας της αρµόδιας για την έκδοση του βιβλιαρίου 

εργασίας.  

Οι ανήλικοι, πριν απασχοληθούν σε οποιαδήποτε εργασία, θα πρέπει να έχουν 

παρακολουθήσει και πρόγραµµα επαγγελµατικού προσανατολισµού του Ο.Α.Ε.∆. 

Οι ανήλικοι που δεν έχουν συµπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους καθώς και οι 

ανήλικοι (µέχρι 18 ετών) που φοιτούν σε γυµνάσια, λύκεια ή αναγνωρισµένες 

επαγγελµατικές σχολές, επιτρέπεται ν’ απασχολούνται το ανώτερο µέχρι 6 ώρες την 

ηµέρα και µέχρι 30 ώρες την εβδοµάδα. Επίσης, δικαιούνται 12 τουλάχιστον ώρες 

ηµερήσιας συνεχούς ανάπαυσης, µέσα στις οποίες θα πρέπει να περιλαµβάνονται 

οπωσδήποτε οι ώρες από 10 το βράδυ µέχρι 6 το πρωί. 

Επίσης, γι’ αυτούς που φοιτούν σε γυµνάσια, λύκεια, τεχνικές σχολές κλπ, η 

ηµερήσια απασχόληση µπορεί να αρχίζει ή να λήγει τουλάχιστον 2 ώρες µετά από την 

λήξη ή την έναρξη των µαθηµάτων αντίστοιχα. 

Οι ανήλικοι που δεν έχουν συµπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους, 

απαγορεύεται να απασχοληθούν σε οποιαδήποτε εργασίας, εκτός από τα θέατρα και 

άλλες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις. 

Στην ανηλίκους, η ελάχιστη αµοιβή, που τους καταβάλλεται, υπολογίζεται µε βάση 

το κατώτερο ηµεροµίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη της εθνικής συλλογικής σύµβασης 

εργασίας, το οποίο αναλογεί στις ώρες εργασίας τους. 

 

1.3.1 ΜΗΤΡΩΟ ΑΝΗΛΙΚΟΥ 

 

Κάθε επιχείρηση που απασχολεί ανηλίκους (µέχρι να συµπληρώσουν τα 18 τους 

χρόνια) τηρεί και ένα ξεχωριστό βιβλίο αθεώρητο που ονοµάζεται «Μητρώο 

Ανηλίκων». Στο βιβλίο αυτό που είναι ένα απλό βιβλίο, το οποίο γραµµογραφείται στη 

συνέχεια από λογιστή, αναγράφονται : το ονοµατεπώνυµο, η χρονολογία γέννησης, η 
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διεύθυνση κατοικίας, ο αριθµός του βιβλιαρίου εργασίας, η ηµεροµηνία έκδοσης και 

ανανέωση του και η χρονολογία έναρξης ή λήξης της εργασιακής σχέσης. 

 

1.4 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 

ΠΡΟΣΛΗΨΗ 

 

1.4.1  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟ∆ΟΤΩΝ 

 

Α)  Να απογραφούν στο Μητρώο Εργοδοτών του ΙΚΑ της έδρας µε την έναρξη 

της απασχόλησης τα άτοµα που διαθέτουν. Συµπληρώνεται το έντυπο «ΑΙΤΗΣΗ 

∆ΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ» που χορηγείται από το ΙΚΑ και 

συνυποβάλλονται συγχρόνως σε φωτοαντίγραφα τα διάφορα κατά περίπτωση 

δικαιολογητικά (βεβαίωση έναρξης, καταστατικό κλπ). Για όσους εργοδότες δεν 

απογράφονται οι ασφαλιστικές εισφορές προσαυξάνονται κατά 45 %. 

Β)  Να γνωστοποιούν στο ΙΚΑ, µε το ειδικό έντυπο «∆ήλωση Μεταβολής 

Στοιχείων Εργοδότη» που έχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/86, τις βασικές 

µεταβολές των στοιχείων τους, που είναι οι εξής : 

Η αλλαγή της επωνυµίας τους, η αλλαγή της νοµικής µορφής τους, η αλλαγή 

των κατά νόµων υπευθύνων τους, η αλλαγή των στοιχείων των υπευθύνων τους ή 

τόπου κατοικίας ή διαµονής τους, η έναρξη απασχόλησης προσωπικού σε παράρτηµα 

του εργοδότη, ο οριστική διακοπή των εργασιών της επιχείρησης ή του παραρτήµατος 

της, η επαναλειτουργία της επιχείρησης, που συνοδεύονται µε έναρξη απασχόλησης 

προσωπικού στην έδρα ή και σε παράρτηµα του εργοδότη και η µεταφορά έδρας ή 

παραρτήµατος του εργοδότη. 

Οι εργοδότες Οικοδοµοτεχνικών Έργων, είναι υποχρεωµένοι να δηλώνουν 

την  αλλαγή της επωνυµίας τους, την αλλαγή της νοµικής µορφής τους, την αλλαγή των 

κατά νόµων υπευθύνων τους, την αλλαγή των στοιχείων των υπευθύνων τους ή τόπου 

κατοικίας ή διαµονής τους και να γνωστοποιούν στο ΙΚΑ τις εξής µεταβολές : την 

αποπεράτωση του ιδιωτικού έργου, την αλλαγή έδρας και την αλλαγή χρήσης ιδιωτικού 

έργου ή τµήµατος αυτού. 

Οι παραπάνω µεταβολές γνωστοποιούνται από τους εργοδότες στο ΙΚΑ µέσα σε 

30 ηµερολογιακές ηµέρες, από το χρόνο που έγιναν αυτές, εκτός τις περιπτώσεις 

έναρξης απασχόλησης προσωπικού σε παράρτηµα και την επαναλειτουργία της 

επιχείρησης, που συνοδεύονται µε έναρξη απασχόλησης προσωπικού στην έδρα ή και 
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σε παράρτηµα του εργοδότη, για τις οποίες υπάρχει υποχρέωση άµεσης γνωστοποίησης 

που γίνεται µε την έναρξη της απασχόλησης, για να χορηγείται έτσι έγκαιρα στον 

εργοδότη το Ειδικό Βιβλίο Νεοπροσλαµβανοµένου Προσωπικού.  

Οι εργοδότες Οικοδοµοτεχνικών Έργων, υποβάλλουν το ειδικό έντυπο 

«∆ήλωση Μεταβολών Οικοδοµοτεχνικού Έργου» στο υποκατάστηµα ή παράρτηµα 

του ΙΚΑ που είναι αρµόδιο για την παρακολούθηση του έργου, µέσα σε 30 

ηµερολογιακές ηµέρες από την ηµέρα που έγινε η µεταβολή. 

 Οι εργοδότες που υποβάλλουν το έντυπο ∆ήλωση Μεταβολής Στοιχείων 

Εργοδότη , δεν είναι απαραίτητο να συνυποβάλλουν και άλλα, σχετικά µε την 

µεταβολή, έγγραφα στοιχεία, αλλά µπορούν να τα προσκοµίζουν το συντοµότερο 

δυνατό. 

Γ)  Να παραδίδουν στους µισθωτούς τους το «Απόσπασµα Ατοµικού 

Λογαριασµού Ασφάλισης» και την ετικέτα «Ετικέτα Ασφαλιστικής Ικανότητας» 

που τους αποστέλλονται από το ΙΚΑ – ΤΕΑΜ (άρθρο 30 παρ.7 καν.διαδ.ασφ.). Αν 

κάποιος µισθωτός ,πριν ακόµα εκδοθεί το Απόσπασµα Ατοµικού Λογαριασµού 

Ασφάλισης, έχει έκτατη ανάγκη ασφάλισης από το ΙΚΑ, τότε οι εργοδότες 

χρησιµοποιούν το ειδικό έντυπο «Βεβαίωση Εργοδότη» σε τρία αντίγραφα, όπου 

αναγράφεται ο χρόνος απασχόλησης ,τα στοιχεία του µισθωτού, για πιο υποκατάστηµα 

ΙΚΑ θα χρησιµοποιηθεί κλπ. 

 

Για τους εργοδότες που δεν γνωστοποιούν ή γνωστοποιούν εκπρόθεσµα στο 

ΙΚΑ τις προβλεπόµενες µεταβολές των στοιχείων τους, επιβάλλουν τα παρακάτω 

αυτοτελή πρόστιµα :  

 

Αλλαγή επωνυµίας         300 € 

Αλλαγή των κατά νόµο υπευθύνων      300 € 

Αλλαγή των στοιχείων των υπευθύνων και  

του τόπου κατοικίας ή διαµονής τους      150 € 

Έναρξη απασχόλησης προσωπικού σε παράρτηµα του εργοδότη   150 € 

Οριστική διακοπή των εργασιών της επιχείρησης 

 ή του παραρτήµατος της        150 € 

Επαναλειτουργία της επιχείρησης, που συνοδεύεται µε έναρξη  

απασχόλησης προσωπικού στην έδρα ή σε παράρτηµα του εργοδότη  150 € 

Μεταφορά έδρας ή παραρτήµατος του εργοδότη     150 € 
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Επιπλέον για τους εργοδότες των Οικοδοµοτεχνικών Έργων επιβάλλονται τα 

παρακάτω πρόστιµα :  

 

Αποπεράτωση ιδιωτικού έργου       150 € 

Αλλαγή έδρας          150 € 

Αλλαγή χρήσης ιδιωτικού έργου ή τµήµατος αυτού     150 € 

 

Αν ο εργοδότης υπέπεσε σε περισσότερες από µια από τις παραπάνω 

παραβάσεις µέσα στην ίδια προθεσµία, επιβάλλεται µόνο ένα αυτοτελές πρόστιµο και 

µάλιστα το µεγαλύτερο, αν αυτά είναι διαφορετικά µεταξύ τους. Το ΙΚΑ δεν µπορεί να 

ζητήσει προσωποκράτηση οφειλέτη του προστίµου. 

∆)  Να έχουν υποβάλλει στο ΙΚΑ, πριν από την πρώτη πρόσληψη προσωπικού, 

το έντυπο της Βεβαίωσης Στοιχείων Εργοδότη και να µεριµνούν για την απογραφή 

στο Μητρώο Ασφαλισµένων του ΙΚΑ του προσωπικού τους από την έναρξη της 

απασχόλησης και πριν αναλάβουν εργασία. ∆ηλαδή, οι επιχειρήσεις µόλις προσλάβουν 

για πρώτη φορά  προσωπικό που υπάγεται σε ασφάλιση στο ΙΚΑ, υποχρεούνται να 

γραφούν στο αρµόδιο υποκατάστηµα ΙΚΑ και να εφοδιαστούν µε Μισθολόγιο, µε την 

Αναλυτική Περιοδική ∆ήλωση και µε το Ειδικό Βιβλίο Νεοπροσλαµβανοµένου 

Προσωπικού. Στο µισθολόγιο γράφονται κάθε µήνα οι µισθωτοί που απασχολούνται 

και δίπλα οι µικτές αποδοχές και παραδίπλα οι αντίστοιχες εισφορές στο ΙΚΑ. Μετά 

την λήξη του µήνα και µέσα στον επόµενο µήνα, µε βάση τα ποσά που είναι γραµµένα 

στο µισθολόγιο, καταβάλλεται το συνολικό ποσό από τις εισφορές του ΙΚΑ στην 

τράπεζα ή στο αρµόδιο υποκατάστηµα ΙΚΑ. 

Ε)  Να αναγγείλουν στον ΟΑΕ∆ µέσα σε 8 ηµερολογιακές ηµέρες την κάθε 

πρόσληψη, αποχώρηση ή απόλυση. Αν δεν γίνει η αναγγελία αυτή και η αποχώρηση 

του µισθωτού δεν αποδεικνύεται από κανένα άλλο επίσηµο έγγραφο του εργοδότη ή 

του µισθωτού, τότε τα όργανα του ΙΚΑ υπολογίζουν ασφαλιστικές εισφορές για 6 

µήνες ακόµα από την αποχώρηση του ή αν γίνει έλεγχος πριν την πάροδο του 

εξαµήνου, µέχρι την ηµεροµηνία του ελέγχου. 

ΣΤ)   Να διατηρούν αντίγραφο της Αναλυτικής Περιοδικής ∆ήλωσης που έχουν 

υποβάλλει στο ΙΚΑ για 10 χρόνια που αρχίζουν από την πρώτη µέρα του επόµενου 

έτους. Η ίδια υποχρέωση ισχύει και για τα µισθολόγια, τις καταστάσεις µισθοδοσίας, 
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τις µαγνητικές ταινίες, τις δισκέτες, τα ΑΒΑ, ΒΥΚΕ, Ανακεφαλαιωτικές Καταστάσεις 

και Εντολές Ασφάλισης Οικοδοµών. 

 

1.4.2  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ 

 

Α)  Οι ασφαλισµένοι µισθωτοί είναι υποχρεωµένοι, πριν αναλάβουν εργασία, να 

γνωστοποιήσουν στον εργοδότη τα πλήρη στοιχεία που απαιτούνται για τη 

συµπλήρωση του Ειδικού Βιβλίου Καταχώρησης Νεοπροσλαµβανοµένου Προσωπικού 

και της Α.Π.∆., είτε µε φωτοτυπία από το Απόσπασµα του Ατοµικού Λογαριασµού 

Ασφάλισης είτε µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο. 

Β)  Όσα πρόσωπα ασφαλίζονται για πρώτη φορά στο ΙΚΑ, υποχρεούται να 

απογραφούν στο ΙΚΑ το αργότερο µέχρι την ηµεροµηνία εµπρόθεσµης υποβολής από 

τον εργοδότη της επόµενης Α.Π.∆. και να παραδώσουν στον εργοδότη αντίγραφο από 

τη βεβαίωση της απογραφής τους. Στη συνέχεια, το ΙΚΑ είναι υποχρεωµένο να στείλει 

στον κάθε ασφαλισµένο για κάθε ηµερολογιακό εξάµηνο και ένα απόσπασµα από τον 

Ατοµικό Λογαριασµό Ασφάλισης του. 

Στους εργατοτεχνίτες  οικοδόµους το ΙΚΑ στέλνει κάθε ηµερολογιακό 

τετράµηνο και ενηµερωτικό σηµείωµα για τον Ειδικό Λογαριασµό ∆ώρου 

Εργατοτεχνικών Οικοδοµών (Ε.Λ.∆.Ε.Ο.). 
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Γ)  Οι ασφαλισµένοι είναι υποχρεωµένοι να διατηρούν το Απόσπασµα 

Ατοµικού Λογαριασµού Ασφάλισης τους και το Βιβλιάριο Ασθενείας. 

∆)  Ο ασφαλισµένος που αποχωρεί ή απολύεται από την εργασία του είναι 

υποχρεωµένος, µέσα σε 12 µήνες από την αποχώρηση του ή την απόλυση του, να 

δηλώσει γραπτά στο ΙΚΑ τις ηµέρες εργασίας που πραγµατοποίησε και για τις οποίες 

δεν ασφαλίστηκε, αλλιώς παραγράφονται οι ηµέρες αυτές από την ασφάλιση του. Για 

τον υπολογισµό της δωδεκάµηνης προθεσµίας, λαµβάνεται υπόψη η πραγµατική 

αποχώρηση ή απόλυση του µισθωτού από την εργασίας του. ∆ηλαδή, η µεταβολή του 

εργοδότη, όταν δεν γίνεται απόλυση του µισθωτού ή λύση της επιχείρησης, δεν 

επηρεάζει τον υπολογισµό της παραπάνω δωδεκάµηνης προθεσµίας. 

 

1.5 Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ Ο∆ΗΓΟΥ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΚΩ∆ΙΚΩΝ (Ο.Σ.Υ.Κ.) 

 

Α)  Όταν ο εργοδότης έχει δηλώσει στη φορολογία εισοδήµατος λανθασµένο 

Κωδικό Αριθµό ∆ραστηριότητας (δηλαδή ΚΑ∆ που δεν ανταποκρίνεται στην 

πραγµατικότητα), τότε από τα περιεχόµενα του Ο.Σ.Υ.Κ. βρίσκεται το σωστό ΚΑ∆ και 

στη συνέχεια µέσω αυτού αντλούνται οι ειδικότητες και τα πακέτα κάλυψης από τον 

ΚΑ∆ – ΙΚΑ. 

Β)  Όταν ο εργοδότης έχει δηλώσει στη φορολογία εισοδήµατος µια δραστηριότητα 

και ένα ΚΑ∆, ενώ στην πραγµατικότητα ασκεί περισσότερες δραστηριότητες και κατά 

συνέπεια έχει περισσότερα ΚΑ∆. Τότε θα πρέπει να αναζητούνται από τα περιεχόµενα 

του Ο.Σ.Υ.Κ. οι δραστηριότητες και οι ΚΑ∆ – ΙΚΑ για τις οποίες δεν έχουν δηλωθεί οι 

αντίστοιχοι ΚΑ∆ του Υπουργείου Οικονοµικών. Στη συνέχεια, από τον καθένα ΚΑ∆ – 

ΙΚΑ αντλούνται οι αντίστοιχες ειδικότητες και τα αντίστοιχα πακέτα κάλυψης. 

Γ)  Όταν ο εργοδότης µε βάση τον ΚΑ∆ – ΙΚΑ που διαθέτει δεν βρίσκει στον 

Ο.Σ.Υ.Κ. τις ειδικότητες και τα αντίστοιχα πακέτα κάλυψης, τότε θα πρέπει να πάρει 

µια παραπλήσια ειδικότητα αυτής της δραστηριότητας, αρκεί αυτή να αντιστοιχεί στο 

σωστό πακέτο ασφαλιστικής κάλυψης. 

∆)  Αν προκύψουν περιπτώσεις που δεν είναι δυνατόν να αντιµετωπιστούν µε τους 

τρόπους που αναφέρονται πιο πάνω, τότε θα πρέπει ο εργοδότης να απευθυνθεί στο 

αρµόδιο υποκατάστηµα ΙΚΑ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2  
 

2 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΗ ∆ΗΛΩΣΗ 

 

Η Αναλυτική Περιοδική ∆ήλωση (Α.Π.∆.) είναι ένα µηχανογραφηµένο (µε 

µαγνητικά µέσα ή µέσω διαδικτύου) ή χειρόγραφο έγγραφο, το οποίο συµπληρώνεται, 

υπογράφεται και υποβάλλεται στο αρµόδιο Υποκατάστηµα του ΙΚΑ από τον εργοδότη 

και µε το οποίο δηλώνεται: 

Α)  Ο Αριθµός Μητρώου Εργοδότη (ΑΜΕ), ο οποίος χρησιµοποιείται σε κάθε 

συναλλαγή του µε το ίδρυµα (ΙΚΑ). 

Β)  Οι ασφαλισµένοι που απασχολήθηκαν για την χρονική περίοδο που αναφέρεται 

η ∆ήλωση και ειδικότερα για τον καθένα από αυτούς δηλώνονται : η ειδικότητα (είδος 

υπηρεσιών που παρείχε), οι ηµέρες απασχόλησης του, οι αποδοχές του, ο κωδικός του 

πακέτου κάλυψης του και οι εισφορές του. 

Γ) Οι συνολικές εισφορές που οφείλει να καταβάλλει ο εργοδότης για την 

συγκεκριµένη περίοδο που αναφέρεται η δήλωση. 

 

2.1   ΠΟΙΟΙ ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ Α.Π.∆. 

 

Οι εργοδότες που απασχολούν πρόσωπα τα οποία είναι ασφαλισµένα στο ΙΚΑ 

καθώς και οι Φορείς τις εισφορές των οποίων εισπράττει ή συνεισπράττει το ΙΚΑ είναι 

υποχρεωµένοι να συµπληρώσουν και να υποβάλλουν στο ΙΚΑ την Α.Π.∆.(Ν.2972/01 

άρθρο 1). 

 

∆ΕΝ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ Α.Π.∆.: 

 

Τα πρόσωπα εκείνα που ασφαλίζονται στο ΙΚΑ µε ειδική ευθύνη. Τέτοια πρόσωπα 

είναι : 

Α)  Οι οικιακοί βοηθοί που απασχολούνται σε πολλούς εργοδότες. 

Β)  Οι αποκλειστικές αδερφές νοσοκόµες. 

Γ)  Οι αυτοτελώς απασχολούµενοι στο θέαµα και ακρόαµα (θεατρικοί 

συγγραφείς, πεζογράφοι, µουσικοσυνθέτες, ποιητές, στιχουργοί, σκηνοθέτες, 
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σκηνογράφοι, χορογράφοι, κριτικοί, ενδυµατολόγοι, καραγκιοζοπαίχτες, θεατρικοί 

επιχειρηµατίες, τραγουδιστές, ηθοποιοί, µουσικοί, χορωδοί, χορευτές). 

∆)  Οι εργαζόµενοι στην περιοχή του Αγίου Όρους. 

Ε)  Οι ιερόδουλες. 

ΣΤ)  Οι ιδιοκτήτες κρεοπωλείων και τα οµόρρυθµα µέλη Ο.Ε. και Ε.Ε. 

κρεοπωλείου οι οποίοι ασφαλίζονται στο ΙΚΑ-ΤΕΑΜ. 

  Οι παραπάνω κατηγορίες υποχρεούνται να υποβάλλουν στο υποκατάστηµα του 

τόπου κατοικίας τους, τα στοιχεία αποδοχών τους (αποδείξεις πληρωµής) κάθε τρίµηνο 

και θα καταβάλλουν τις αντίστοιχες εισφορές κάθε τρίµηνο και µέχρι την τελευταία 

εργάσιµη ηµέρα του επόµενου µήνα. Οι αποδείξεις πληρωµής θα συνοδεύονται και από 

ειδικό έντυπο στο οποίο θα αναγράφονται τα προσωπικά στοιχεία του ασφαλισµένου 

και για κάθε µήνα οι αριθµοί των αποδείξεων πληρωµής και οι αντίστοιχες αποδοχές. 

 

2.2  ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Α.Π.∆. 

 

Η Α.Π.∆. υποβάλλεται είτε σε ηλεκτρονική µορφή (µε µαγνητικά µέσα ή µέσω 

διαδικτύου) είτε σε χειρόγραφη (έντυπη) µορφή. 

Αναλυτικά: 

 

Α)  ΕΡΓΟ∆ΟΤΕΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΤΙΣ Α.Π.∆. ΚΑΘΕ ΤΡΙΜΗΝΟ ΜΕΣΩ 

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET) 

 

Κάθε τρίµηνο, σε ηλεκτρονική µορφή (δηλαδή µέσω internet) υποχρεούνται να 

υποβάλλουν τις Α.Π.∆. οι εξής εργοδότες : 

1. Το ∆ηµόσιο 

2. Τα Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου δικαίου (Ν.Π.∆.∆.) 

3. Οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), ά & β’ βαθµίδας 

4. Οι εργοδότες που δεν είναι φυσικά πρόσωπα (άσχετα αν λειτουργούν διαρκώς ή 

εποχιακά), είτε καταβάλλουν εισφορές για το ΙΚΑ, είτε για φορείς ή κλάδους και 

λογαριασµούς οργανισµών κοινωνικής πολιτικής τις εισφορές των οποίων 

εισπράττει ή συνεισπράττει το ΙΚΑ 

5. Οι εργοδότες που είναι φυσικά πρόσωπα (ατοµικές επιχειρήσεις), οι οποίοι 

απασχολούν πάνω από 5 εργαζόµενους.  
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ΜΕΧΡΙ ΠΟΤΕ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΤΙΣ ΚΑΘΕ ΤΡΙΜΗΝΟ Α.Π.∆. ΜΕΣΩ 

INTERNET 

 

Οι παραπάνω εργοδότες υποβάλλουν τις Α.Π.∆. στο ΙΚΑ κάθε τρίµηνο 

απασχόλησης, δηλαδή κάθε χρόνο υποβάλλουν 4 κανονικές Α.Π.∆. Οι Α.Π.∆. αυτές 

υποβάλλονται µέσω διαδικτύου (internet) µέχρι και την τελευταία εργάσιµη για τις 

∆ηµόσιες Υπηρεσίες ηµέρα του επόµενου µήνα από τη λήξη του τριµήνου στο οποίο 

αναφέρονται, ανεξάρτητα από τον Αριθµό Μητρώου του Εργοδότη. Ως ηµεροµηνία 

υποβολής θεωρείται η ηµεροµηνία αποδοχής και επιτυχούς καταχώρησης στον 

δικτυακό τόπο (web site) του ΙΚΑ-ΤΕΑΜ. 

 

Β)  ΕΡΓΟ∆ΟΤΕΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΤΙΣ Α.Π.∆. ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ ΜΕΣΩ 

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ (internet) 

 

Σε ηλεκτρονική µορφή (µέσω internet) και µάλιστα κάθε µήνα υποχρεούνται να 

υποβάλλουν τις Α.Π.∆. οι εξής εργοδότες : 

1  .Οι εργοδότες που εκτελούν ∆ηµόσια Έργα µε ανάθεση ή εργολαβία, µε τον 

προϋπολογισµό δαπάνης µεγαλύτερο από 1.000.000 ευρώ. 

2.  Οι εργοδότες που εκτελούν δηµόσια έργα µε αυτεπιστασία. 

 

ΜΕΧΡΙ ΠΟΤΕ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΤΙΣ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ Α.Π.∆. 

 

Οι παραπάνω εργοδότες υποβάλλουν τις Α.Π.∆. στο ΙΚΑ κάθε µήνα απασχόλησης 

µέσω internet και µάλιστα µέχρι την τελευταία εργάσιµη για τις ∆ηµόσιες Υπηρεσίες 

ηµέρα του επόµενου µήνα από τη λήξη του µήνα στον οποίο αναφέρονται, ανεξάρτητα 

από τον Αριθµό Μητρώου του Εργοδότη. 

 

Γ)  ΕΡΓΟ∆ΟΤΕΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΤΙΣ Α.Π.∆ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ 

ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ ΚΑΙ, ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΜΕΣΩ INTERNET Ή ME ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ 

ΜΕΣΑ 

 

Οι παρακάτω εργοδότες υποβάλλουν τις Α.Π.∆. κάθε µήνα χειρόγραφα. Μπορούν 

όµως οι εργοδότες αυτοί να υποβάλλουν (αν το επιθυµούν) τις Α.Π.∆. και µέσω internet 

ή µε µαγνητικά µέσα (Ν. 3232/04). 
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1.  Οι εργοδότες που εκτελούν δηµόσια έργα µε ανάθεση ή εργολαβία µε 

προϋπολογισµό δαπάνης λιγότερο ή ίσο µε 1.000.000 ευρώ. 

2.  Οι εργοδότες που εκτελούν ιδιωτικά οικοδοµικά και τεχνικά έργα. 

 

ΜΕΧΡΙ ΠΟΤΕ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΤΙΣ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΕΣ 

Α.Π.∆. 

 

Οι παραπάνω εργοδότες (εργολάβοι), υποβάλλουν την χειρόγραφη Α.Π.∆. (ή µε 

δισκέτα ή CD) µέσα σε 10 µέρες από το τέλος του ηµερολογιακού µήνα της 

απασχόλησης ανεξάρτητα από τον Α.Μ.Ε. τους. Αν η τελευταία µέρα της παραπάνω 

προθεσµίας είναι εξαιρέσιµη ή αργία για τις ∆ηµόσιες Υπηρεσίες, τότε η προθεσµία 

αυτή παρατείνεται µέχρι και την αµέσως επόµενη εργάσιµη ηµέρα.  Όταν η Α.Π.∆. 

υποβάλλεται µε µαγνητικό µέσο (δισκέτα ή CD), τότε υποβάλλεται µαζί και το έντυπο 

της Α.Π.∆. συµπληρωµένο σε δυο αντίτυπα. Στη δισκέτα ή στο CD επικολλάται ετικέτα 

από τον εργοδότη, στην οποία αναγράφονται ο αριθµός του συγκεκριµένου µέσου από 

το συνολικό πλήθος που υποβάλλεται, ο Αριθµός Μητρώου Οικοδοµοτεχνικού Έργου 

(ΑΜΟΕ), ο Α.Φ.Μ. και η µισθολογική περίοδος στην οποία αναφέρεται η Α.Π.∆., 

καθώς και το έντυπο «Γενικά Στοιχεία Υπεργολάβου», όταν η Α.Π.∆. υποβάλλεται από 

υπεργολάβο. 

 

∆)  ΟΙ ΕΡΓΟ∆ΟΤΕΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΤΙΣ Α.Π.∆. ΚΑΘΕ ΤΡΙΜΗΝΟ 

ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ Ή ΚΑΙ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 

 

Οι εργοδότες που είναι φυσικά πρόσωπα (ατοµικές επιχειρήσεις) πλήρους ή 

εποχιακής λειτουργίας, όταν απασχολούν µέχρι 5 εργαζόµενους, µπορούν να 

υποβάλλουν τις Α.Π.∆. κάθε τρίµηνο στα αρµόδια υποκαταστήµατα του ΙΚΑ και σε 

µαγνητικά µέσα ή χειρόγραφα (αντί µέσω διαδικτύου) στις εξής ηµεροµηνίες : 

 

Τελευταίο ψηφίο Α.Μ.Ε. Τελευταία εργάσιµη ηµέρα υποβολής της Α.Π.∆. 
1 και 2 Μέχρι 11η του επόµενου µήνα    (από την λήξη του τριµήνου) 
3 και 4 Μέχρι 12η                                » » 
5 και 6 Μέχρι 13η                                » » 
7 και 8 Μέχρι 14η                                » » 
9, 10, 20 και 30 Μέχρι 15η                                » » 
40, 50, 60, 70, 80, 90 και 00 Μέχρι 16η                                » » 
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Όταν η Α.Π.∆. υποβάλλεται µε µαγνητικό µέσο (δισκέτα ή CD), τότε µαζί µε τη 

δισκέτα ή το CD, υποβάλλεται συµπληρωµένο εις διπλούν και το έντυπο της Α.Π.∆. 

Πάνω στη δισκέτα ή το CD επικολλάται ετικέτα από τον εργοδότη, µε τον αριθµό του 

συγκεκριµένου µέσου από το συνολικό πλήθος που υποβάλλεται, τον αριθµό µητρώου, 

τον Α.Φ.Μ. του εργοδότη και τη µισθολογική περίοδο στην οποία αναφέρεται η Α.Π.∆.  

Όταν υποβάλλεται η Α.Π.∆. εγγράφως ή µε δισκέτα ή CD, ελέγχεται από την 

υπηρεσία του ΙΚΑ και αν διαπιστωθεί λάθος, τότε η διορθωτική Α.Π.∆. υποβάλλεται 

µέσα σε 5 εργάσιµες ηµέρες, αλλιώς έχει πρόστιµο. Προαιρετικά µπορούν να 

υποβάλλουν τις Α.Π.∆. µέσω internet µέσα στις αντίστοιχες προθεσµίες. 

 

Ε)   ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΒΟΗΘΟΙ 

 

Όσοι απασχολούν οικιακούς βοηθούς και λοιπά πρόσωπα στην οικία τους, 

υποβάλλουν µια Α.Π.∆. κατ’ έτος, η οποία αναφέρεται στο πρώτο ηµερολογιακό 

τρίµηνο κάθε έτους, εκτός αν υπάρξει µεταβολή στα στοιχεία της Α.Π.∆., οπότε 

ξανάυποβάλλεται. Η πρώτη Α.Π.∆. υποβάλλεται στο ηµερολογιακό τρίµηνο που 

αναφέρεται η έναρξη της απασχόλησης. 

Αν απασχολούνται µέχρι 5 εργαζόµενοι, τότε η Α.Π.∆. υποβάλλεται χειρόγραφα 

ή µε µαγνητικά µέσα ή και µέσω internet. Αν όµως απασχολούνται πάνω από 5 

εργαζόµενοι, τότε η Α.Π.∆. υποβάλλεται µόνο µέσω internet. 

 

2.3 ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΗ ∆ΗΛΩΣΗ  

 

Α) Η Α.Π.∆. υποβάλλεται (για κεντρικό και υποκατάστηµα της επιχείρησης 

συνολικά) στο υποκατάστηµα του ΙΚΑ της περιοχής που βρίσκεται η έδρα της 

επιχείρησης. 

Β) Για τα ιδιωτικά και δηµόσια οικοδοµικά και τεχνικά έργα, η Α.Π.∆. 

υποβάλλεται στο υποκατάστηµα του ΙΚΑ της περιοχής όπου εκτελείται το έργο. 

Γ)  Για τα δηµόσια έργα, που εκτελούνται µε ανάθεση ή εργολαβία και µε ενιαίο 

προϋπολογισµό σε περισσότερες από µια ασφαλιστικές περιοχές η Α.Π.∆. υποβάλλεται 

στο υποκατάστηµα του ΙΚΑ, στο οποίο ανήκει η έδρα του αναδόχου, ενώ για τα 

δηµόσια έργα που εκτελούνται µε αυτεπιστασία, η Α.Π.∆. υποβάλλεται στο 

υποκατάστηµα του ΙΚΑ στην περιοχή του οποίου έχει την έδρα της η δηµόσια 

υπηρεσία που εκτελεί το έργο. 
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2.4 ∆ΙΟΡΘΩΤΙΚΗ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ Α.Π.∆. 

 

∆ιορθωτική Α.Π.∆. υποβάλλεται στην περίπτωση που κατά την αρχική υποβολή 

της Α.Π.∆. ή την επεξεργασία της Α.Π.∆. διαπιστώνονται σηµαντικά λάθη, οπότε ο 

εργοδότης καλείται να υποβάλλει ∆ιορθωτική Α.Π.∆. Τόσο το έντυπο, όσο και η 

ηλεκτρονική µορφή της «∆ιορθωτικής Α.Π.∆.» είναι µορφολογικά το ίδιο µε αυτό της 

αρχικής Α.Π.∆. µε τη διαφορά µόνο ότι υπάρχει επιπλέον κ η επισήµανση ότι πρόκειται 

για διορθωτική Α.Π.∆. Φυσικά, στην περίπτωση αυτή, επιστρέφεται στην επιχείρηση η 

αρχική Α.Π.∆. µαζί µε τα λάθη που εντοπίστηκαν και στη συνέχεια, υποβάλλεται από 

την επιχείρηση η νέα «∆ιορθωτική Α.Π.∆.».   

Συµπληρωµατική Α.Π.∆. υποβάλλεται στην περίπτωση που η επιχείρηση 

παραλείψει να καταχωρήσει κάποιον ασφαλισµένο ή κάποιον από τους τύπους των 

ασφαλισµένων όταν υποβλήθηκε η αρχική Α.Π.∆. 

 

ΜΕΧΡΙ ΠΟΤΕ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΜΕΣΩ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ Η 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ Α.Π.∆. 

  

Όταν η επιχείρηση υποβάλλει την Κανονική Α.Π.∆. µέσω διαδικτύου (internet), 

και στην συνέχεια χρειάζεται να συµπληρώσει ορισµένα στοιχεία ή ποσά από την 

Κανονική Α.Π.∆. που έχει ήδη υποβάλλει, τότε µέσα στην προθεσµία που δικαιούταν 

να υποβάλλει την Κανονική Α.Π.∆., έχει δικαίωµα να υποβάλλει και την 

συµπληρωµατική Α.Π.∆.  

 

2.5 ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΤΑΝ Η Α.Π.∆. ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ 

ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΑ Ή ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΚΡΙΒΗΣ Ή ΟΤΑΝ ∆ΕΝ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ 

 

Α) Όταν η Α.Π.∆. υποβάλλεται µετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής µέσω 

διαδικτύου  της επόµενης Κανονικής Α.Π.∆., τότε υποβάλλεται πρόσθετη επιβάρυνση 

που είναι ίση µε το 30% πάνω στο ποσό των εισφορών που δηλώνονται µε τη 

συγκεκριµένη Α.Π.∆. Όταν όµως η εκπρόθεσµη υποβολή της Α.Π.∆. 

πραγµατοποιείται πριν από τη λήξη της προθεσµίας υποβολής της δήλωσης µέσω 

διαδικτύου της επόµενης Κανονικής Α.Π.∆., τότε το ποσοστό της πρόσθετης 

επιβάρυνσης εισφορών είναι 10% (και όχι 30%) και υπολογίζεται πάνω στο ποσό των 

εισφορών που δηλώνονται µε τη συγκεκριµένη Α.Π.∆. Επίσης, σε περίπτωση που ένας 
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ή περισσότεροι εργαζόµενοι δεν περιλαµβάνονται στην Α.Π.∆., τότε µε τον έλεγχο του 

ΙΚΑ οι ασφαλιστικές εισφορές που αφορούν αυτούς επιβαρύνονται και µε την 

προσαύξηση 30%. 

Β) Όταν η Α.Π.∆. υποβάλλεται µε ανακριβή στοιχεία, τότε επιβάλλεται 

προσαύξηση 30% πάνω στη διαφορά που προκύπτει µεταξύ των εισφορών που 

δηλώθηκαν και των εισφορών που υπολογίζεται από την υπηρεσία (π.χ. πάνω στη 

διαφορά που προκύπτει από ηµέρες εργασίας, από αποδοχές ή από κλάδο ασφάλισης 

και από λοιπά στοιχεία, καθώς και στη διαφορά που προκύπτει επειδή δεν 

περιλαµβάνεται στην Α.Π.∆. ένας ή περισσότεροι εργαζόµενοι της επιχείρησης). 

Γ)  Όταν εκτελούνται οικοδοµοτεχνικά έργα και στην Α.Π.∆. που υποβάλλεται 

δηλώνονται λιγότερες εισφορές, τότε πάνω στη διαφορά που προκύπτει από τον έλεγχο 

επιβάλλεται προσαύξηση 30% και µάλιστα µόνο στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι 

εργοδότες δεν δηλώνουν εµπρόθεσµα (δηλαδή µέσα σε ένα µήνα) την αποπεράτωση 

του έργου, διότι τότε και αυτές οι Α.Π.∆. θεωρούνται ως ανακριβείς. 

∆)  Όταν δεν υποβάλλεται Α.Π.∆., τότε η προσαύξηση είναι 45% και υπολογίζεται 

πάνω στο ποσό των εισφορών που αντιστοιχούν στην Α.Π.∆. ή στις Α.Π.∆. που η 

επιχείρηση έπρεπε να είχε υποβάλλει, µέσα στις προθεσµίες που έχουν καθοριστεί για 

να υποβάλλεται η Α.Π.∆. µέσω διαδικτύου. 

 

2.6 ΕΙ∆ΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Α.Π.∆. ΕΡΓΟ∆ΟΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ 

ΟΙΚΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 

Η ειδική αυτή περίπτωση αφορά ασφάλιση οικιακών βοηθών και λοιπών 

προσώπων που παρέχουν εξειδικευµένες υπηρεσίες στο σπίτι του εργοδότη (νοσοκόµοι, 

κηπουροί κλπ) 

Οι οικιακοί βοηθοί ασφαλίζονται για 25 ηµέρες το µήνα και για αποδοχές ίσες µε 

το 25πλάσιο του 50% του Ηµεροµισθίου του Ανειδίκευτου Εργάτη. Εφόσον υπάρχει 

σχετική δήλωση εργοδότη και ασφαλισµένου, οι οικιακοί βοηθοί δύναται να 

ασφαλιστούν και στο 100% του Ηµεροµισθίου του Ανειδίκευτου Εργάτη. 

 Τα λοιπά πρόσωπα που παρέχουν εξειδικευµένες υπηρεσίες στο σπίτι του 

εργοδότη ασφαλίζονται για όσες ηµέρες απασχολούνται και για µέχρι 25 ηµέρες το 

µήνα. Ασφαλίζονται για αποδοχές ίσες µε 50% ή 100% του Ηµεροµισθίου του 

Ανειδίκευτου Εργάτη ή επί των πραγµατικών καταβαλλόµενων αποδοχών, εφόσον 
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υπερβαίνουν το γινόµενο των ηµερών ασφάλισης επί του Ηµεροµισθίου του 

Ανειδίκευτου Εργάτη. 

Οι εργοδότες αυτοί υποβάλλουν Α.Π.∆. κάθε τρίµηνο σε έντυπη µορφή και 

προαιρετικά µε µαγνητικό µέσω ή µέσω διαδικτύου.  

 

2.7 ΤΥΠΟΙ ∆ΗΛΩΣΗΣ 

 

• 01 Κανονική  

 

Με την κανονική Α.Π.∆. δηλώνονται οι πάσης φύσεως αποδοχές που αφορούν 

τη χρονική περίοδο αναφοράς (µήνας ή τρίµηνο) καθώς επίσης και οι αναδροµικές 

αποδοχές που καταβάλλονται σε εφαρµογή των Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας 

ή σε αναπροσαρµογή τεκµαρτών ηµεροµισθίων, εκτέλεση δικαστικών ή 

διαιτητικών αποφάσεων, καταβολή bonus κλπ. 

 

• 02 Έκτατη 

 

Έκτατη Α.Π.∆. υποβάλλεται όταν διακοπεί η απασχόληση του συνολικού 

προσωπικού. Υποχρέωση υποβολής έχουν τόσο οι επιχειρήσεις συνεχούς 

λειτουργίας όσο και οι εποχιακές. Συµπληρώνονται µε τον ίδιο τρόπο όπως και η 

κανονική Α.Π.∆. και εµπεριέχει επιπλέον υποχρεωτικά υπεύθυνη δήλωση του 

εργοδότη ότι έπαυσε να απασχολεί προσωπικό. Όταν ξανααπασχολήσει, ο 

εργοδότης θα υποβάλλει κανονικά Α.Π.∆. χωρίς άλλη προηγούµενη ενέργεια. Η 

Έκτατη Α.Π.∆. υποβάλλεται εντός οκτώ (8) εργάσιµων ηµερών από την 

ηµεροµηνία διακοπής της απασχόλησης. 

 

• 03 Επανυποβολή 

 

Όταν κατά τη διαδικασία της παραλαβής διαπιστωθεί ότι δεν έχουν 

καταχωρηθεί ή αναγράφονται λάθος στοιχεία όπως ο Α.Μ.Ε., ο Α.Φ.Μ., τα ποσά 

των συνόλων της Α.Π.∆., το έτος και η µισθολογική περίοδος, τότε η Α.Π.∆. δεν 

παραλαµβάνεται. Ο αρµόδιος για την παραλαβή υπάλληλος συµπληρώνει έντυπο 

Μη Αποδοχής Α.Π.∆. στο οποίο επισηµαίνονται τα λάθη ή οι παραλείψεις και 

επιδίδει αυτό στον εργοδότη. Ο εργοδότης, µε τη σειρά του, υποχρεούται εντός 
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τριών εργάσιµων ηµερών µετά την καταλυτική ηµεροµηνία να υποβάλλει 

διορθωµένη την Α.Π.∆. προσκοµίζοντας ταυτόχρονα το έντυπο Μη Αποδοχής 

Α.Π.∆. Η τριήµερη παράταση της προθεσµίας για επανυποβολή παύει να ισχύει 

µετά την παρέλευση δώδεκα (12) µηνών από την έναρξη εφαρµογής του θεσµού της 

Α.Π.∆. 

 

• 04 Συµπληρωµατική 

 

Σε περίπτωση που ο εργοδότης παραλείψει να καταχωρήσει κάποιον 

ασφαλισµένο ή όλους τους τύπους αποδοχών των ασφαλισµένων, οφείλει να 

υποβάλλει συµπληρωµατική Α.Π.∆. Η Α.Π.∆. αυτού του τύπου ειδικά στην 

περίπτωση που περιέχει ηµέρες ασφάλισης, υπόκειται σε ουσιαστικό έλεγχο από τα 

αρµόδια όργανα του ΙΚΑ, πριν διαβιβαστεί στο Κέντρο Επεξεργασίας για τη 

µηχανογραφική επεξεργασία των δεδοµένων της. 

 

2.8 ΤΥΠΟΙ ΑΠΟ∆ΟΧΩΝ 

 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟ∆ΟΧΩΝ 

1 Τακτικές Αποδοχές (Από µισθό ή ηµεροµίσθιο) 

2 
Αποδοχές Υπαλλήλων ΝΠ∆∆ κλπ που υπόκεινται σε 

εισφορές Κλάδου Σύνταξης (Ν.3163/55) 

3 ∆ώρο Χριστουγέννων 

4 ∆ώρο Πάσχα 

5 Επίδοµα Αδείας 

6 Επίδοµα Ισολογισµού 

7 Αποδοχές Αδειών Εποχιακών Απασχολουµένων 

8 Αποδοχές Ασθενείας 

9 Αναδροµικές Αποδοχές 

10 Bonus 

11 Υπερωρίες 

12 Αµοιβή µε το κοµµάτι (ΦΑΣΟΝ) 

13 Τεκµαρτές Αποδοχές 

14 Λοιπές Αποδοχές 
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2.9 ΚΛΑ∆ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΚΛΑ∆ΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΑΣΦΑΛ. 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΕΡΓΟ∆. 

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ  

101 ΙΚΑ ΜΙΚΤΑ ΤΕΑΜ 16 28,06 44,06 

102 ΙΚΑ ΜΙΚΤΑ ΤΕΑΜ & ΕΠΙΚΙΝ. 16 29,06 45,06 

103 ΙΚΑ ΜΙΚΤΑ  13 25,06 38,06 

104 ΙΚΑ ΜΙΚΤΑ & ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟ 13 26,06 39,06 

105 ΙΚΑ ΒΑΡΕΑ ΤΕΑΜ 19,45 30,21 49,66 

106 ΙΚΑ ΒΑΡΕΑ ΤΕΑΜ & ΕΠΙΚΙΝ∆. 19,45 31,21 50.66 

107 ΙΚΑ ΒΑΡΕΑ  15,20 26,46 41,66 

108 ΙΚΑ ΒΑΡΕΑ & ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟ 15,20 27,46 42,66 

129 ΑΣΘ. ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΙΚΑ ΤΕΑΜ 9,33 14,73 24,06 

131 ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΙΚΑ 6,33 11,73 18,06 
 

 

2.9.1  ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 

 

Σε ορισµένες περιπτώσεις που υπάρχει πρώτου βαθµού συγγένεια µεταξύ 

εργοδότη και εργαζοµένου (πατέρας – γιος) οι ως άνω κλάδοι ασφάλισης των 

εργαζοµένων αλλάζουν καθώς επίσης αλλάζουν και οι εισφορές εργοδότη και 

ασφαλισµένου. Η ειδική αυτή περίπτωση δηλώνεται µε τον κωδικό 8 στο Ειδική 

Περίπτωση Ασφαλισµένων (κωδικός 31 στην Α.Π.∆.) και σηµαίνει ότι ο συγκεκριµένος 

ασφαλισµένος έχει α’ βαθµού συγγένεια µε τον εργοδότη του. 

 Έτσι για κάποιον που έχει Πακέτο Κάλυψης 101 ΙΚΑ ΜΙΚΤΑ ΤΕΑΜ  ο 

κωδικός του βάση της Ειδικής Περίπτωσης Ασφαλισµένων 8 θα είναι 154 ΙΚΑ 

ΜΙΚΤΑ ΤΕΑΜ µε εισφορές εργαζοµένου 12,22 , εισφορές εργοδότη 21,43 και 

συνολικές εισφορές 33,65 αντί 44,06 που θα ήταν κανονικά. 

 Για το Πακέτο Κάλυψης 102 ΙΚΑ ΜΙΚΤΑ ΤΕΑΜ & ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΑ θα είναι 

155 ΙΚΑ ΜΙΚΤΑ ΤΕΑΜ & ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΑ µε εισφορές εργαζοµένου 12,22 , 

εισφορές εργοδότη 22,43 και συνολικές εισφορές 34,65 αντί 45,06.  

Για το Πακέτο Κάλυψης 106 ΙΚΑ ΒΑΡΕΑ ΤΕΑΜ & ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΑ θα είναι 

156 ΙΚΑ ΜΙΚΤΑ ΤΕΑΜ & ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΑ µε εισφορές εργαζοµένου 15,67 , 

εισφορές εργοδότη 23,68 και συνολικές εισφορές 39,35 αντί 50,66 που θα ήταν 

κανονικά. 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
 

3 ΦΟΡΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

3.1 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ ΦΟΡΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ  

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΜΙΣΘΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2007 

 

Για τον υπολογισµό του Φ.Μ.Υ. των πιο πάνω µισθωτών που αµοίβονται µε 

µηνιαίο µισθό κλπ., παίρνεται ως βάση υπολογισµού το µηνιαίο καθαρό εισόδηµα 

(ακαθάριστες µηνιαίες αποδοχές- κρατήσεις ΙΚΑ και λοιπών ασφαλιστικών ταµείων 

του ασφαλισµένου). Το µηνιαίο εισόδηµα πολλαπλασιάζεται µε το 14 (12 µήνες του 

έτους + 1/2 µήνα δώρου Πάσχα + 1/2 µήνα επίδοµα άδειας + 1 µήνας δώρο 

Χριστουγέννων) και δίνει το ετήσιο καθαρό εισόδηµα. Για όσους καταβάλλεται 

επιπλέον και 1 µισθός ως επίδοµα ισολογισµού, το µηνιαίο καθαρό εισόδηµα 

πολλαπλασιάζεται µε το 15 και όχι µε το 14. Το ποσό αυτό, που προκύπτει από τον 

πολλαπλασιασµό,  φορολογείται µε βάση µιας από τις αµέσως παρακάτω κλίµακες και 

µας δίνει το φόρο της κλίµακας. 

 

ΚΛΙΜΑΚΑ ΦΟΡΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ – ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (χωρίς παιδία) 

 

Έτος (χρήση) 2006 Έτος (χρήση) 2007 Έτος (χρήση) 2008 

Κλιµάκια 
εισοδήµ. 
σε ευρώ 

Φορολ. 
Συντελ. 

% 
Φόρος 

Κλιµάκια 
εισοδήµ. 
σε ευρώ 

Φορολ. 
Συντελ. 

% 
Φόρος 

Κλιµάκια 
εισοδήµ. 
σε ευρώ 

Φορολ. 
Συντελ. 

% 
Φόρος 

11.000 0 0 12.000 0 0 12.000 0 0 

13.000 15 300 18.000 29 1.740 18.000 27 1.620 

23.000 30 3.000 45.000 39 10.530 45.000 37 9.990 

άνω 
23.000 40   

άνω 
75.000 40   

άνω 
75.000 40   

 

Το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιµακίου που είναι 11.000 ευρώ αυξάνεται ως 

εξής: 

• Κατά 1.000 ευρώ, αν ο φορολογούµενος έχει ένα τέκνο που τον βαρύνει. 
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• Κατά 2.000 ευρώ, αν ο φορολογούµενος έχει δυο τέκνα που τον βαρύνουν. 

• Κατά 10.000 ευρώ, αν ο φορολογούµενος έχει τρία τέκνα που τον βαρύνουν. 

• Το ποσό 10.000 ευρώ προσαυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για κάθε τέκνο πέρα από το 

τρίτο που τον επιβαρύνουν π.χ. 11.000 ευρώ για το τέταρτο τέκνο, 12.000 ευρώ για 

το 5ο τέκνο κλπ. 

Το ποσό µε το οποίο προσαυξάνεται το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιµακίου, 

µειώνει το ποσό του δευτέρου κλιµακίου και αν αυτό δεν επαρκεί το ποσό του τρίτου 

κλιµακίου. 

 

Το ποσό του φόρου, που αναλογεί µε βάση την αντίστοιχη πιο πάνω φορολογική 

κλίµακα (δηλαδή µε την κλίµακα που είναι ανάλογη µε την οικογενειακή κατάσταση 

του δικαιούχου), θα µειωθεί στη συνέχεια κατά ποσοστό 1,5% και το υπόλοιπο που 

αποµένει αποτελεί το φόρο που πρέπει να παρακρατηθεί σε ετήσια βάση (άρθρο 57 

παρ. 1 Ν.2238/94).Στη συνέχεια, το ποσό αυτό διαιρείται µε το 14 (ή µε το 15 αν 

υπάρχει επίδοµα ισολογισµού κλπ.) και αυτό που προκύπτει αποτελεί το φόρο (Φ.Μ.Υ.) 

που πρέπει να παρακρατείται κάθε µήνα από τον εργοδότη, κατά την καταβολή µισθών 

ή των συντάξεων. 

 

3.2 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ Φ.Μ.Υ ΑΠΟ  

ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ 

 

Γι’ αυτούς που αµοίβονται µε ηµεροµίσθιο και η σύµβαση εργασίας τους είναι 

ορισµένου χρόνου αλλά διάρκειας µικρότερης από 1 έτος, ο παρακρατούµενος Φ.Μ.Υ. 

προσδιορίζεται  µε τον πολλαπλασιασµό του ανάλογου συντελεστή Φ.Μ.Υ που 

προκύπτει από τον παρακάτω πίνακα πάνω στο ακαθάριστο ηµεροµίσθιο. 

Αν ο εργοδότης προσφέρει τις υπηρεσίες του σύµβαση αορίστου χρόνου ή αν η 

διάρκεια της απασχόλησης του στην επιχείρηση προβλέπεται να ξεπεράσει το ένα έτος 

ή αν τι ζητήσει ο ίδιος ο εργάτης, τότε η παρακράτηση του Φ.Μ.Υ γίνεται όπως 

ακριβώς και µε τους υπάλληλους. Αν στο ηµεροµίσθιο εργάτη καταβάλλονται και 

πρόσθετες αµοιβές (π.χ.  υπερωρίες, επίδοµα παραγωγής κλπ.), τότε ο συντελεστής 

παρακράτησης του Φ.Μ.Υ. υπολογίζεται µε βάση το ποσό του µέσου ηµεροµισθίου της 

περιόδου που καταβάλλονται οι αµοιβές. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ Φ.Μ.Υ. ΓΙΑ ΕΡΓΑΤΕΣ (έτους 2007) 

      
Ακαθάριστο ποσό 
ηµεροµισθίου  Φόρος %  

Μέχρι 24 ευρώ  0%  

24,01 ευρώ και άνω  3%  
 

 

 

3.3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Φ.Μ.Υ. ΑΠΟ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ – ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΑ - 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΛΠ 

 

Στις καθαρές αµοιβές για υπερωριακή εργασία, επιχορηγήσεις, επιδόµατα, 

αποζηµιώσεις, καθώς και στις κάθε άλλου είδους, πρόσθετες αµοιβές ή παροχές, οι 

οποίες καταβάλλονται τακτικά ή έκτακτα και δεν συνεντέλλονται (δηλαδή δεν 

συνεκκαθαρίζονται) µε τις τακτικές αποδοχές, εφόσον αυτές θεωρούνται εισόδηµα από 

µισθωτές υπηρεσίες, ο παρακρατούµενος φόρος (Φ.Μ.Υ.) υπολογίζεται συντελεστή 

20% πάνω στο συνολικό καθαρό ποσό, όσο και αν είναι αυτό. Σε περίπτωση όµως που 

ο µισθός καταβάλλεται στο µισθωτό µαζί, σε µια κατάσταση, µε τις πρόσθετες αµοιβές, 

δηλαδή όταν αυτές είναι ενσωµατωµένες στο µισθό, τότε η παρακράτηση του φόρου 

γίνεται στο συνολικό καθαρό ποσό, όσο και αν είναι αυτό, µε βάση τους συντελεστές 

φόρου. Για τους ωροµίσθιους καθηγητές ο συντελεστής 20% γίνεται 10%. 

∆ηλαδή, όταν φορολογούνται οι πρόσθετες αµοιβές µε συντελεστή 20% τότε θα 

πρέπει να γίνονται δύο µισθολογικές καταστάσεις, µια για τους µισθούς και τα 

ηµεροµίσθια και µια για τις πρόσθετες αµοιβές (υπερωρίες κλπ.). ∆ιαφορετικά, οι 

πρόσθετες αµοιβές προστίθενται στους µισθούς ή στα ηµεροµίσθια και φορολογούνται 

µαζί µε τις άλλες αµοιβές. 
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3.4 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ ΦΟΡΟΥ (Φ.Μ.Υ) ΣΤΑ 

ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ 

ΑΝΑ∆ΡΟΜΙΚΑ 

 

Στα εισοδήµατα από µισθωτές υπηρεσίες που καταβάλλονται σε µισθωτούς ή 

συνταξιούχους αναδροµικά, δηλαδή σε έτος µεταγενέστερο από το έτος στο οποίο 

ανάγονται, µε βάση νόµο, δικαστική απόφαση, συλλογική σύµβαση, καθώς και όταν ο 

δικαιούχος εισπράττει καθυστερηµένες δεδουλευµένες αποδοχές, σε έτος 

µεταγενέστερο από το έτος στο οποίο ανάγονται λόγω έκδηλης οικονοµικής αδυναµίας 

του εργοδότη του και εφόσον έγινε επίσχεση εργασίας από τους µισθωτούς ή αν ο 

εργοδότης κυρήχθηκε σε κατάσταση πτώχευσης, ο φόρος (Φ.Μ.Υ.) που παρακρατείται 

υπολογίζεται µε συντελεστή 20% στο καταβαλλόµενο ποσό. 

 

3.5  ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ ΦΟΡΟΥ (Φ.Μ.Υ.) ΣΕ  

       ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ, ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΚΛΠ. 

 

Ο υπολογισµός του παρακρατούµενου φόρου, στο καθαρό ποσό των συντάξεων 

ή άλλων παροχών που καταβάλλονται από ταµεία επικουρικά, µετοχικά, αρωγής ή 

αλληλοβοήθειας, διενεργείται ως ακολούθως : 

 

  

Ετήσιο καθαρό ποσό 

παροχής 

Συντελεστής 

παρακρατούµενου Φ.Μ.Υ 

        0              -           2.500                                 5% 

  2.500,01        -           4.500                                10% 

  4.500,01 και άνω                                15% 

 

 

3.6   ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΜΕΝΟΥ Φ.Μ.Υ. ΟΤΑΝ  

ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΤΟ ΜΙΣΘΩΤΟ ΚΑΠΟΙΟ ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΦΑΠΑΞ ΠΟΣΟ 

Ή  ΟΤΑΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΣΟ ΛΟΓΩ ΑΥΞΗΣΗΣ 

ΤΩΝ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΟ∆ΟΧΩΝ Ή ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΠΟΥ 

ΣΥΝΕΚΚΑΘΑΡΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ 
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Όταν καταβάλλεται στο µισθωτό κάποιο έκτακτο ποσό εφάπαξ µε εξαίρεση τις 

υπερωρίες που καταβάλλονται τακτικά ή έκτακτα (π.χ. όταν καταβάλλεται πριµ 

παραγωγικότητας ή αναδροµικά προηγουµένων µηνών του ίδιου έτους κλπ.) και 

συνεντέλλεται µε τις µηνιαίες αποδοχές, αυτό το εφάπαξ καταβαλλόµενο ποσό δεν θα 

συναθροισθεί µε τις µηνιαίες αποδοχές, για να γίνει αναγωγή των µηνιαίων αποδοχών 

σε ετήσιο καθαρό εισόδηµα, αλλά θα συναθροιστεί µε το συνολικό ετήσιο ποσό που 

προσδιορίζεται µε βάση τις µηνιαίες αποδοχές του συγκεκριµένου µήνα. Στην 

περίπτωση αυτή, ο επιπλέον φόρος που θα προκύψει λόγω της προσθήκης αυτού του 

ποσού θα παρακρατηθεί στο µήνα που καταβλήθηκε αυτό το ποσό. 

Επίσης, όταν το µηνιαίο καταβαλλόµενο ποσό του µισθού ή της σύνταξης 

µεταβάλλεται λόγω αύξησης των αποδοχών, υπερωριών κλπ. που συνεντέλλονται 

(συνεκκαθαρίζονται) βέβαια µε τις µηνιαίες αποδοχές, παρέχεται η ευχέρεια (δεν είναι 

υποχρεωτικό) ο προσδιορισµός του συνολικού ετήσιου καθαρού εισοδήµατος κατά τον 

υπόψη µήνα να γίνεται µε πολλαπλασιασµό του καθαρού µηνιαίου καταβαλλόµενου 

ποσού του µισθού ή της σύνταξης του µήνα αυτού επί τον αριθµό των υπολοίπων 

µηνών συν τυχόν δώρα κλπ. µέχρι τη λήξη του οικείου έτους, συναθροίζοντας στο ποσό 

αυτό και το ποσό των αποδοχών που έχουν ήδη καταβληθεί. Με βάση το νέο ετήσιο 

καθαρό εισόδηµα, όπως αυτό διαµορφώθηκε µετά τη µεταβολή, θα υπολογισθεί ο 

ετήσιος παρακρατούµενος φόρος, από τον οποίο θα αφαιρεθεί ο φόρος που ήδη 

παρακρατήθηκε τους προηγούµενους µήνες και το υπόλοιπο ποσό του φόρου θα 

διαιρεθεί µε τον αριθµό των υπολοίπων µηνών, προκειµένου να βρεθεί ο φόρος που 

πρέπει να παρακρατηθεί στο συγκεκριµένο µήνα. 

 

3.7  ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  

 

Οι µισθωτοί και οι συνταξιούχοι θα πρέπει να υποβάλλουν στους εργοδότες 

τους µέσα στο µήνα Ιανουάριο καθώς και σε κάθε µεταγενέστερη µεταβολή δήλωση 

οικογενειακής κατάστασης των τέκνων τους, στην οποία θα αναφέρονται τα παιδιά που 

τους βαρύνουν. Τέτοια είναι: τα ανήλικα άγαµα παιδιά (µέχρι 18 ετών), τα ενήλικα 

άγαµα παιδιά που σπουδάζουν σε αναγνωρισµένες σχολές ή σχολεία του εσωτερικού ή 

του εξωτερικού ή που παρακολουθούν δηµόσια ή ιδιωτικά ινστιτούτα επαγγελµατικής 

κατάρτισης στο εσωτερικό και είναι µέχρι 25 ετών, τα άγαµα παιδιά που υπηρετούν τη 

στρατιωτική θητεία τους καθώς και τα άγαµα ή διαζευγµένα ή που τελούν σε 

κατάσταση χηρείας τέκνα που έχουν αναπηρία 67% και πάνω.  
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Τα τέκνα για να βαρύνουν το φορολογούµενο θα πρέπει να συνοικούν µε αυτόν 

και το ετήσιο εισόδηµα τους (φορολογούµενο και απαλλασσόµενο) να µην υπερβαίνει 

τα 2.900 ευρώ ή τα 6.000 ευρώ όταν αυτά παρουσιάζουν αναπηρία 67% και πάνω από 

διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία. Αν οι δικαιούχοι δεν υποβάλλουν την πιο 

πάνω υπεύθυνη δήλωση οικογενειακής κατάστασης δε θα µειώνεται ο φόρος της 

κλίµακας µε τα ποσά λόγω παιδιών. 
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3.8  ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΤΕΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΠΟΣΟΥ ΣΤΟ  

 ΜΙΣΘΩΤΟ 

 

Από τις ακαθάριστες µηνιαίες αποδοχές του µισθωτού (υπάλληλου ή εργάτη) 

αφαιρούνται οι εισφορές στο ΙΚΑ και στα επικουρικά ταµεία που βαρύνουν το µισθωτό 

και ο Φ.Μ.Υ. Το υπόλοιπο που αποµένει είναι το καθαρό πληρωτέο ποσό που 

δικαιούται να εισπράξει ο µισθωτός. Για να εισπράξει ο µισθωτός το παραπάνω ποσό 

υπογράφει στη µισθοδοτική κατάσταση, δίπλα στο ποσό που εισπράττει. Στη 

µισθολογική αυτή κατάσταση εµφανίζονται αναλυτικά οι ακαθάριστες αποδοχές του 

µήνα και όλες οι κρατήσεις που του γίνονται µια - µια αναλυτικά. Αντί να υπογράψει ο 

µισθωτός στη µισθοδοτική κατάσταση, µπορεί να υπογράψει και σε απόδειξη απλή, 

αλλά υποχρεωτικά τότε θα εµφανίζονται επάνω στην απόδειξη αυτή όλες οι κρατήσεις 

που του γίνονται αναλυτικά (Υπ. Εργασίας 1422/96).  

Η πληρωµή των αµοιβών µπορεί ν’ αποδειχθεί και µε άλλα αποδεικτικά µέσα. Η 

πληρωµή των µισθών γίνεται συνήθως αµέσως µετά τη λήξη του κάθε µήνα, αλλά 

µπορεί όµως να γίνει και σε άλλο χρόνο (π.χ. ανά 15νθήµερο ή και σε µεταγενέστερο 

από µήνα χρόνο κλπ.), εφόσον φυσικά προηγηθεί σχετική συµφωνία µε το µισθωτό. 

Γενικά, θα πρέπει να παίρνει ο εργαζόµενος αναλυτική κατάσταση των µηνιαίων 

αποδοχών του, τουλάχιστον µια φορά για τους µήνες εκείνους που δεν έγινε καµιά 

αλλαγή πάνω στις αποδοχές του και µε τις κρατήσεις φυσικά που έχουν γίνει πάνω σ’ 

αυτές κλπ. Όταν ο εργαζόµενος αµοίβεται µε ενιαίο µισθό, δηλαδή µε κατ’ αποκοπήν 

µισθό που υπολογίζεται µε βάση το αποτέλεσµα της εργασίας, στην αναλυτική 

κατάσταση αναφέρονται τόσο ο ενιαίος συνολικός µισθός που έχει συµφωνηθεί και οι 

κρατήσεις πάνω σ’ αυτόν, όσο και οι αποδοχές (αναλυτικά) τις οποίες θα δικαιούνταν 

να λάβει ο εργαζόµενος αν αµοίβονταν µε βάση την κλαδική ή επιχειρησιακή 

συλλογική σύµβαση και οι κρατήσεις που υπολογίζονται πάνω στις αποδοχές αυτές. 

 

3.9  ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΏΝ ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΤΟΥ  

       ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ Φ.Μ.Υ 

 

            Ο λογιστής της επιχείρησης, για το Φ.Μ.Υ.  που παρακράτησε η επιχείρηση  

από τους µισθωτούς, είναι υποχρεωµένος να συµπληρώσει για κάθε δίµηνο προσωρινή 

έντυπη δήλωση και να την υποβάλλει στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. µέχρι της 20                    

του αµέσως επόµενου µήνα από τη λήξη του αντίστοιχου διµήνου. ∆ηλαδή: 
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1) για το α΄ δίµηνο (1.1 – 28.2) η δήλωση θα υποβληθεί µέχρι 20.3 

2) για το β΄ δίµηνο (1.3 – 30.4) η δήλωση θα υποβληθεί µέχρι 20.5 

3) για το γ΄ δίµηνο (1.5 – 30.6) η δήλωση θα υποβληθεί µέχρι 20.7 

4) για το δ΄ δίµηνο (1.7 – 31.8) η δήλωση θα υποβληθεί µέχρι 20.9 

5) για το ε΄ δίµηνο (1.9 – 3.10) η δήλωση θα υποβληθεί µέχρι 20.11 

6) για το στ΄ δίµηνο (1.11-31.12) η δήλωση θα υποβληθεί µέχρι 20.1 

  

Με βάση το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ., οι παραπάνω προθεσµίες παρατείνονται ως 

εξής : 

 

Τελευταίο ψηφίο Α.Φ.Μ. Προθεσµία υποβολής της προσωρινής 

δήλωσης για το Φ.Μ.Υ. 

 

1 20 µέρες από τη λήξη του δίµηνου. Αν είναι 

αργία, η επόµενη εργάσιµη  

2 Η επόµενη εργάσιµη αυτής που ισχύει για 

όσους ο Α.Φ.Μ. λήγει σε 1 

3 Η επόµενη εργάσιµη αυτής που ισχύει για 

όσους ο Α.Φ.Μ. λήγει σε 2  

4 Η επόµενη εργάσιµη αυτής που ισχύει για 

όσους ο Α.Φ.Μ. λήγει σε 3 

5 Η επόµενη εργάσιµη αυτής που ισχύει για 

όσους ο Α.Φ.Μ. λήγει σε 4 

6 Η επόµενη εργάσιµη αυτής που ισχύει για 

όσους ο Α.Φ.Μ. λήγει σε 5 

7 Η επόµενη εργάσιµη αυτής που ισχύει για 

όσους ο Α.Φ.Μ. λήγει σε 6 

8 Η επόµενη εργάσιµη αυτής που ισχύει για 

όσους ο Α.Φ.Μ. λήγει σε 7 

9 Η επόµενη εργάσιµη αυτής που ισχύει για 

όσους ο Α.Φ.Μ. λήγει σε 8 

10, 20, 30, 40, 50 Η επόµενη εργάσιµη αυτής που ισχύει για 

όσους ο Α.Φ.Μ. λήγει σε 9 

60, 70, 80, 90, 00 Η επόµενη εργάσιµη αυτής που ισχύει για 

όσους ο Α.Φ.Μ. λήγει σε 10, 20, 30, 40, 50 
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Ειδικά, όταν απασχολούνται περισσότερα από 500 άτοµα, ο Φ.Μ.Υ. αποδίδεται 

κάθε µήνα µέσα σε 20 µέρες από τη λήξη του µήνα, µε τις αντίστοιχες φυσικά πιο πάνω 

προθεσµίες απόδοσης ανάλογα µε το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ. της επιχείρησης. Η 

ανά µήνα απόδοση του Φ.Μ.Υ. αρχίζει από το µήνα που ο εργοδότης άρχισε να 

απασχολεί ή να καταβάλλει συντάξεις πάνω από 500 άτοµα και θα συνεχίζεται η 

καταβολή του Φ.Μ.Υ. ανά µήνα µέχρι τη λήξη του έτους αυτού, ανεξάρτητα αν τους 

επόµενους µήνες µειωθεί ο αριθµός των εργαζοµένων ή των συνταξιούχων κάτω από 

500 άτοµα. 

Σε περίπτωση που η προσωρινή δήλωση υποβάλλεται εκπρόθεσµα, επιβάλλεται 

προσαύξηση στο Φ.Μ.Υ. που είναι 1,5% για κάθε µήνα καθυστέρησης. 
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3.10  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ    

         Φ.Μ.Υ. (έντυπο Ε7) 

 

Ο λογιστής της επιχείρησης είναι υποχρεωµένος µετά τη λήξη του έτους να 

συµπληρώσει την οριστική δήλωση για το Φ.Μ.Υ. (έντυπο Ε7). Η οριστική δήλωση 

υποβάλλεται στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. µέχρι την τελευταία εργάσιµη, για τις δηµόσιες 

υπηρεσίες, ηµέρα του µήνα Μαρτίου του επόµενου έτους. Στην οριστική δήλωση 

αναγράφονται το ονοµατεπώνυµο και η διεύθυνση κατοικίας του κάθε δικαιούχου, ο 

Α.Φ.Μ., το ποσό των αµοιβών και ο φόρος που παρακρατήθηκε από αυτές. 

Η δήλωση αυτή δεν παράγει έννοµα αποτελέσµατα αν η επιχείρηση δεν έχει 

επιδώσει τις οικείες δηλώσεις ή δεν έχει αποδώσει µε αυτές ολόκληρο το ποσό της 

οφειλής που προκύπτει στις αντίστοιχες περιόδους. 

Το ίδιο γίνεται και µε αυτούς που εργάστηκαν στην επιχείρηση για χρονικό 

διάστηµα µικρότερο του έτους και στη συνέχεια ή εργάστηκαν σε άλλη επιχείρηση ή 

δεν εργάστηκαν καθόλου. 

Η Οριστική ∆ήλωση συντάσσεται και υποβάλλεται σε τρία αντίτυπα, στην 

αρµόδια ∆.Ο.Υ. της έδρας κάθε επιχείρησης, εκ των οποίων το ένα επιστρέφεται στην 

επιχείρηση. 

 

3.10.1  ΠΩΣ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΟΡΙΣΤΙΚΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ Φ.Μ.Υ (Ε7) 

 

Α)  Όταν η οριστική δήλωση απόδοσης Φ.Μ.Υ. (δηλαδή το έντυπο Ε7) 

υποβάλλεται εµπρόθεσµα και δεν προκύπτει από το έντυπο Ε7 φόρος για απόδοση, τότε 

η δήλωση αυτή υποβάλλεται αποκλειστικά και µόνο µέσω internet (www.gsis.gr ), 

ανεξάρτητα από την κατηγορία βιβλίων του Κ.Β.Σ. που τηρούνται και ανεξάρτητα από 

τον τρόπο ενηµέρωσης τους ( µηχανογραφικά ή χειρόγραφα). Με τη δήλωση αυτή 

υποβάλλεται υποχρεωτικά και τα συνολικά εκείνα στοιχεία που προβλέπεται να 

περιλαµβάνονται στις βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων που έχουν εκδοθεί και 

αφορούν το συγκεκριµένο έντυπο Ε7.  Στην περίπτωση αυτή λοιπόν δεν υποβάλλεται 

το δεύτερο αντίτυπο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων. 

Β)  Όταν η οριστική δήλωση απόδοσης Φ.Μ.Υ. (έντυπο Ε7) υποβάλλεται 

εµπρόθεσµα και προκύπτει από το έντυπο φόρος για απόδοση, καθώς και όταν το 

έντυπο Ε7 υποβάλλεται εµπρόθεσµα είτε ως αρχική είτε ως τροποιητική οριστική 

δήλωση Φ.Μ.Υ. ανεξάρτητα αν προκύπτει (ή όχι) στην περίπτωση αυτή φόρος για 
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απόδοση, υποβάλλεται αποκλειστικά στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. της έδρας σε 3 αντίτυπα (το 

ένα για την επιχείρηση), συνοδευόµενη υποχρεωτικά και µε µαγνητικό µέσο. Στο 

µαγνητικό αυτό µέσο περιλαµβάνονται υποχρεωτικά όλα τα στοιχεία του έντυπου Ε7, 

καθώς και όλα τα στοιχεία (στο σύνολο τους) που προβλέπεται να περιλαµβάνονται 

στην κάθε µια από τις βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων που έχουν εκδοθεί και 

αφορούν την ίδια οριστική δήλωση (Ε7), ανεξάρτητα από την κατηγορία βιβλίων του 

Κ.Β.Σ. που τηρούνται και ανεξάρτητα από τον τρόπο ενηµέρωσης τους 

(µηχανογραφικά ή χειρόγραφα). Στην περίπτωση αυτή δεν υποβάλλεται το δεύτερο 

αντίτυπο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων. 

 

3.10.2  ΠΩΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ Η ΟΡΙΣΤΙΚΗ ∆ΗΛΩΣΗ Φ.Μ.Υ. (Ε7) 

  

Α)  Σύµφωνα µε τις µισθοδοτικές καταστάσεις συµπληρώνονται τα «ΦΥΛΛΑ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ», ένα για κάθε εργαζόµενο.  

Β)  Σύµφωνα µε τα «ΦΥΛΛΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ», 

συµπληρώνεται πρώτα η πίσω πλευρά της ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ που έχει ονοµασία 

«ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΟΧΩΝ». Στη συνέχεια, σύµφωνα µε τα 

δεδοµένα της πίσω πλευράς, συµπληρώνεται η µπροστινή πλευρά. Σε περίπτωση που 

προκύπτουν διαφορές µεταξύ των ποσών των προσωρινών δηλώσεων που έχουν 

επιδοθεί και της οριστικής δήλωσης, τότε οι διαφορές αυτές καταβάλλονται µαζί µε την 

υποβολή της οριστική δήλωσης.  Άλλο έντυπο οριστικής δήλωσης Φ.Μ.Υ. υποβάλλεται 

για τις αµοιβές που καταβλήθηκαν σε αξιωµατικούς και µέλη κατώτερου πληρώµατος 

πλοίων. 

Γ)  Για τα πάνω από 29 πρόσωπα συµπληρώνονται καταστάσεις, µε τα στοιχεία 

των δικαιούχων και τα ποσά των αµοιβών που καταβλήθηκαν στο συγκεκριµένο έτος, 

οι οποίες  επισυνάπτονται µε την οριστική δήλωση (ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΑΠΟ∆ΟΧΩΝ). 

∆)  Όταν καταβάλλονται στους µισθωτούς ποσά αποδοχών ή συντάξεων 

αναδροµικά µε βάση νόµο, δικαστική απόφαση ή συλλογική σύµβαση, τότε αυτά 

αναγράφονται σε ξεχωριστή σειρά της οριστικής δήλωσης, χωριστά για τον καθένα και 

συνολικά για όλα τα έτη στα οποία ανάγονται. Στην στήλη «καθαρές αποδοχές» της 

οριστικής δήλωσης αναγράφεται το ποσό των αναδροµικών αυτών µειωµένο µε το 

ποσοστό 20%. 
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Τα ποσά που καταβλήθηκαν αναδροµικά σε έτος µεταγενέστερο από το έτος 

στο οποίο ανάγονται (χωρίς νόµο, δικαστική απόφαση κλπ.), δεν συµπεριλαµβάνονται 

στα µαγνητικά µέσα, αλλά εµφανίζονται στις συµπληρωµατικές οριστικές δηλώσεις 

µαζί µε τις σχετικές βεβαιώσεις αποδοχών οι οποίες υποβάλλονται στην αρµόδια 

∆.Ο.Υ., για το έτος ή τα έτη που θεωρούνται ότι αποκτήθηκαν αυτά.        
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3.11  ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΑΠΟ∆ΟΧΩΝ ΣΤΟΥΣ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ 

 

Στο τέλος του έτους και στο διάστηµα µέχρι 15 Φεβρουαρίου, θα πρέπει οι 

εργοδότες που καταβάλλουν κάθε είδους αποδοχές (µισθούς, ηµεροµίσθια, 

επιχορηγήσεις, επιδόµατα από συµµετοχή σε συµβούλια, επιτροπές κλπ.), να 

χορηγήσουν στους µισθωτούς τους από µια και µοναδική βεβαίωση αποδοχών, η οποία 

υπογράφεται υποχρεωτικά και από το λογιστή. Υποχρέωση χορήγησης βεβαίωσης 

υπάρχει και στις περιπτώσεις που δεν προκύπτει φόρος για παρακράτηση. 

Συγχρόνως µε την υποβολή του έντυπου Ε7 της οριστικής δήλωσης Φ.Μ.Υ. 

υποβάλλονται και όλα εκείνα τα στοιχεία και ποσά που περιλαµβάνονται στις 

βεβαιώσεις αποδοχών που χορηγούνται στους µισθωτούς. 

Η συµπλήρωση της βεβαίωσης αποδοχών γίνεται µε τα ποσά που είναι 

γραµµένα στο αντίστοιχο φύλλο υπολογισµού του φόρου εισοδήµατος καθώς και από 

την οριστική δήλωση η οποία συµπληρώνεται πάντα µε δυο δεκαδικά ψηφία. 

 

Στις περιπτώσεις που γίνεται µετατροπή Ο.Ε. σε Ε.Ε. και αντίστροφα ή Ε.Π.Ε. 

σε Α.Ε. και αντίστροφα υποβάλλεται στη ∆.Ο.Υ. µια οριστική δήλωση φόρου 

µισθωτών υπηρεσιών από το νοµικό πρόσωπο που υφίσταται κατά την 31 ∆εκεµβρίου 

και χορηγείται µια βεβαίωση αποδοχών στους δικαιούχους για όλο το έτος, γιατί µε τις 

παραπάνω µετατροπές δεν δηµιουργείται νέο νοµικό πρόσωπο. 

Όταν συµπληρώνεται η οριστική δήλωση για τους αξιωµατικούς και τα µέλη 

κατώτερου πληρώµατος, τότε τα έντυπα των βεβαιώσεων αποδοχών, αν είναι µέχρι 20 

οι µισθωτοί, µπορούν να υποβληθούν και χειρόγραφα (ή αλλιώς µηχανογραφικά). Αν 

όµως οι µισθωτοί είναι πάνω από 20, τότε θα πρέπει οι βεβαιώσεις αυτές να 

υποβληθούν στη ∆.Ο.Υ. υποχρεωτικά µε µαγνητικό µέσο. 

 Για τις αµοιβές µελών ∆.Σ. που θεωρούνται εισοδήµατα από εµπορικές 

επιχειρήσεις ή από κινητές αξίες καθώς και για τις αµοιβές που καταβάλλονται σε 

εργολήπτες κατασκευής τεχνικών έργων ή σε πρόσωπα που ασκούν ελευθέριο 

επάγγελµα δεν συµπληρώνονται και δεν χορηγούνται βεβαιώσεις αποδοχών αλλά απλές 

βεβαιώσεις και δεν συµπληρώνονται γι’ αυτές οριστικές δηλώσεις. Αντίθετα, 

βεβαιώσεις αποδοχών χορηγούνται και για τις εφηµερίες ιατρών του Ε.Σ.Υ., για τις 

αποζηµιώσεις που καταβάλλονται σε απολυόµενους µισθωτούς (του Ν. 2212/1920), 

για τις πάγιες αντιµισθίες των δικηγόρων, για τις αµοιβές των ξεναγών κλπ. 
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 Όσοι εργοδότες αρνούνται να χορηγήσουν τις βεβαιώσεις αποδοχών ή τις 

χορηγούν εκπρόθεσµα ή µε αναληθή (ψεύτικα) στοιχεία, καθώς και αυτοί που 

αναγράφουν τις συνολικές αποδοχές σε περισσότερες από µια βεβαιώσεις, υπόκεινται 

για κάθε παράβαση και σε κάποιο πρόστιµο (από 117 ευρώ έως 1.170 ευρώ).  

 

3.11.1  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΠΟ∆ΟΧΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 

 

Μετά τη λήξη του έτους και µέχρι 15 Φεβρουαρίου του επόµενου έτους, ο 

λογιστής της επιχείρησης είναι υποχρεωµένος να συµπληρώσει διπλά τις έντυπες 

βεβαιώσεις αποδοχών των µισθωτών (υπαλλήλων και εργατών) που απασχολήθηκαν 

έστω και για πολύ µικρό χρονικό διάστηµα στην εν λόγω επιχείρηση. Τα έντυπα των 

βεβαιώσεων αυτών τα παίρνει ο λογιστής από τη ∆.Ο.Υ. ή τα εκδίδει 

µηχανογραφηµένα. Το έντυπο αυτό της βεβαίωσης το δίνει ο λογιστής στον µισθωτό 

για να επισυνάψει στην ατοµική του δήλωση (έντυπο Ε1). 

Ο λογιστής θα πρέπει επίσης να κρατάει και από µια φωτοτυπία ή αντίγραφο 

από τις βεβαιώσεις αυτές στο αρχείο του λογιστηρίου της επιχείρησης. 

Ο µισθωτός όµως σε περίπτωση που δεν του έχει δοθεί βεβαίωση από την 

επιχείρηση για οποιοδήποτε λόγο, είναι υποχρεωµένος να επισυνάψει στην ατοµική του 

δήλωση µια βεβαίωση του Ν. 1599/86, όπου θα αναφέρει το λόγο για τον οποίο δεν του 

χορηγήθηκε από την επιχείρηση η βεβαίωση µισθωτών υπηρεσιών. 
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3.12 ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ  

ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΛΥΟΜΕΝΩΝ 

ΣΤΗ ∆.Ο.Υ. 

 

Σύµφωνα µε τα δεδοµένα της µισθοδοτικής κατάστασης συµπληρώνεται η 

δήλωση απόδοσης του φόρου αποζηµίωσης των απολυµένων µισθωτών µέχρι τέλους 

του επόµενου µήνα, από το µήνα που απολύθηκαν. 

Με βάση τη δήλωση αυτή, καταβάλλεται στη ∆.Ο.Υ. το ποσό που έχει 

παρακρατηθεί από την αποζηµίωση και που οφείλεται σαν φόρος αποζηµίωσης.  
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∆ΗΛΩΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 
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3.13 ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΟ ΤΗΣ 

Α∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΟΣ ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ 

ΑΠΟΛΥΟΜΕΝΟΥΣ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ 

 

Μετά τη λήξη του δ΄ δίµηνου του έτους 2007 (1.7-31.8) και µέσα στις 20 

επόµενες µέρες, δηλαδή από 1.9-20.9, είναι υποχρεωµένος ο λογιστής να συµπληρώσει 

µια έντυπη προσωρινή δήλωση, που την παίρνει από τη ∆.Ο.Υ. στα ποσά του Φ.Μ.Υ.  

της µισθοδοσίας του δ΄ διµήνου, προσθέτει ο λογιστής και τα ποσά του φόρου της 

άδειας και του επιδόµατος της άδειας για τον απολυόµενο µισθωτό που τα παίρνει από 

τη µισθοδοτική κατάσταση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

 

4 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

 

Οι ασφαλιστικές εισφορές διακρίνονται σε εισφορές εργοδότη και εισφορές 

ασφαλισµένου µισθωτού. 

Κατά το νόµο οι εργοδότες είναι υποχρεωµένοι να παρακρατούν τα ποσά εισφορών 

που βαρύνουν τους ασφαλισµένους εργατοϋπαλλήλους προς το ΙΚΑ. Όµοιες 

υποχρεώσεις έχουν δηµιουργηθεί  µε ειδικές νοµικές διατάξεις όσον αφορά τις 

εισφορές των µισθωτών προς άλλους ασφαλιστικούς οργανισµούς κύριας ή 

επικουρικής ασφάλισης. 

 

4.1  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 

 

Τα ποσά των εισφορών που βαρύνουν τον εργαζόµενο για τους ασφαλιστικούς 

αυτούς οργανισµούς (ΙΚΑ κλπ) καθορίζονται από τις ειδικές διατάξεις που διέπουν 

καθένα από αυτούς τους ασφαλιστικούς οργανισµούς. 

Αν ο εργοδότης δεν παρακρατήσει την εισφορά µέσα σε δύο µήνες από την 

ηµέρα πληρωµής του µισθού, τότε βαρύνεται ο ίδιος µε την καταβολή της και αυτές οι 

εισφορές που δεν παρακρατήθηκαν θεωρείται ότι αποτελούν µισθολογικές παροχές του 

εργοδότη προς το µισθωτό. 

Οι εισφορές υπολογίζονται στον ηµερήσιο µισθό του ασφαλισµένου, για την 

εξεύρεση δε αυτού υπολογίζονται όλες οι αποδοχές του σε χρήµα και σε είδος (δηλαδή 

υπερωρίες, Κυριακές, νύχτες, τροφή, κατοικία κλπ). Αν οι αποδοχές καταβάλλονται 

µηνιαίως, ο ηµερήσιος µισθός είναι το  1/25 αυτών. 

Η αξία σε ευρώ των αποδοχών σε είδος καθορίζεται µε απόφαση του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΙΚΑ και µε τον ίδιο τρόπο καθορίζεται το ηµεροµίσθιο 

αυτών που δεν έχουν σταθερές αποδοχές (π.χ. αυτών που αµοίβονται µε φιλοδωρήµατα 

ή µε ποσοστά).  

Εκτός από τις αποδοχές για την εργασία που παρασχέθηκε πραγµατικά, 

υπόκεινται σε εισφορές οι αποδοχές άδειας, το επίδοµα αδείας και τα δώρα 

Χριστουγέννων και Πάσχα. 
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Αντίθετα, δεν υπόκεινται σε ασφαλιστικές εισφορές η αποζηµίωση που τους 

καταβάλλεται από τον εργοδότη για την απόλυση τους. 

Ο εργοδότης καταβάλλει τις εισφορές τον επόµενο µήνα από την παρακράτηση 

τους. Αν δεν τις καταβάλλει εµπρόθεσµα, υπάρχει και ποινική ευθύνη. 

 

 Το ποσό και η διαδικασία κράτησης και απόδοσης στο ∆ηµόσιο του Φόρου 

Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.) ρυθµίζεται από φορολογικές διατάξεις. Ο φόρος που 

αποδίδεται από τον εργοδότη στο ∆ηµόσιο, χωρίς να παρακρατείται από τον µισθό του 

εργαζοµένου, αποτελεί πρόσθετη µισθολογική παροχή του εργοδότη προς τον µισθωτό. 

 

4.2 ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ 

 

 

Κατηγορία 
Εργαζοµένων 

ΙΚΑ ΜΙΚΤΑ (απλά) ΙΚΑ ΜΙΚΤΑ - ΤΕΑΜ 

ΕΙΣΦ. 
ΑΣΦΑΛ. 

ΕΙΣΦ. 
ΕΡΓΟ∆. 

ΣΥΝΟΛ. 
ΕΙΣΦ. 

ΕΙΣΦ. 
ΑΣΦΑΛ. 

ΕΙΣΦ. 
ΕΡΓΟ∆. 

ΣΥΝΟΛ. 
ΕΙΣΦ. 

Κανονικά 
Ασφάλιστρα 

13% 25,06% 38,06% 16% 28,06% 44,06% 

Με 
επαγγελµατικό 

κίνδυνο 
13% 26,06% 39,06% 16% 29,06% 45,06% 

 

 

 

Κατηγορία 
Εργαζοµένων 

ΙΚΑ ΒΑΡΕΑ ΙΚΑ ΒΑΡΕΑ - ΤΕΑΜ 

ΕΙΣΦ. 
ΑΣΦΑΛ. 

ΕΙΣΦ. 
ΕΡΓΟ∆. 

ΣΥΝΟΛ. 
ΕΙΣΦ. 

ΕΙΣΦ. 
ΑΣΦΑΛ. 

ΕΙΣΦ. 
ΕΡΓΟ∆. 

ΣΥΝΟΛ. 
ΕΙΣΦ. 

Κανονικά 
Ασφάλιστρα 

15,20% 26,46% 41,66% 19,45% 30,21% 49,66% 

Με 
επαγγελµατικό 

κίνδυνο 
15,20% 27,46% 42,66% 19,45% 31,21% 50,66% 
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Κατηγορία 
Εργαζοµένων 

ΙΚΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΙΚΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ - ΤΕΑΜ 

ΕΙΣΦ. 
ΑΣΦΑΛ. 

ΕΙΣΦ. 
ΕΡΓΟ∆. 

ΣΥΝΟΛ. 
ΕΙΣΦ. 

ΕΙΣΦ. 
ΑΣΦΑΛ. 

ΕΙΣΦ. 
ΕΡΓΟ∆. 

ΣΥΝΟΛ. 
ΕΙΣΦ. 

Κανονικά 
Ασφάλιστρα 

6,33% 11,73% 18,06% 9,33% 14,73% 24,06% 

Με 
επαγγελµατικό 

κίνδυνο 
6,33% 12,73% 19,06% 9,33% 15,73% 25,06% 

 

Στο ΙΚΑ καταβάλλονται οι συνολικές εισφορές από τον εργοδότη, οι οποίες 

υπολογίζονται πάνω στις µηνιαίες ακαθάριστες αποδοχές, µε βάση τα παραπάνω 

ποσοστά. Αυτός µε τη σειρά του οφείλει να κάνει την κράτηση των αντίστοιχων 

εισφορών στον µισθωτό που απασχολεί, εντός δυο µηνών από την ηµέρα πληρωµής του 

µισθού του, διαφορετικά τις επιβαρύνεται εξολοκλήρου αυτός (ο εργοδότης). 

 

4.3 ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ 

 

• Ο µισθός, τα ηµεροµίσθια, τα επιδόµατα, τα πριµ παραγωγικότητας, οι 

πρόσθετες παροχές σε είδος (τροφή, στέγη, έξοδα βρεφονηπιακών σταθµών για 

φύλαξη παιδιών υπαλλήλων κλπ). 

• Οι υπερωρίες και  οι προσαυξήσεις νυχτερινής απασχόλησης και Κυριακής. 

• Επιδόµατα ασθενείας, ισολογισµού, ανθυγιεινής εργασίας, διαχειριστικών 

λαθών, στεγαστικό, ενοικίου, θέσης ή ευθύνης, τροφής, έκτατο θερινό επίδοµα 

ξενοδοχοϋπαλλήλων. 

• Τα φιλοδωρήµατα. 

• Ποσοστά επί των πωλήσεων. 

• Τα οδοιπορικά έξοδα. 

• Το ποσό της εργατικής εισφοράς των ασφαλισµένων µισθωτών στο ΙΚΑ, όταν 

καταβάλλεται από τον εργοδότη, χωρίς να παρακρατείται από τους 

εργαζοµένους και  

• Οι χρηµατικές ή άλλες παροχές που καταβάλλει ο εργοδότης στον µισθωτό, 

οικιοθελώς, ως αντάλλαγµα της παρεχόµενης σε αυτόν εργασίας. 
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4.4 ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ∆ΕΝ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ 

 

• Η αποζηµίωση λόγω ατυχήµατος την ώρα της εργασίας. 

• Η αποζηµίωση λόγω απόλυσης του εργαζοµένου. 

• Η αποζηµίωση εκτός έδρας. 

• Το επίδοµα ανεργίας. 

• Το ποσό της αδείας των εργαζοµένων, σε περίπτωση που απολύονται και δεν 

έχουν πάρει την άδεια που τους αναλογεί µέχρι την ηµέρα της αποχώρησης 

τους. 

• Το επίδοµα κατοικίας, όταν καταβάλλεται έκτατα και εφόσον ο εργαζόµενος 

απασχολείται µακριά από τον της τόπο κατοικίας του. 

• Τα ποσά που καταβάλλονται για λόγους υγιεινής εργασίας και ασφάλειας των 

εργαζοµένων. 

• Τα ποσά που καταβάλλονται εφάπαξ σε εργαζόµενους που απασχολούνται για 

περισσότερο από 10 χρόνια στην επιχείρηση. 

• Οι µισθοί και οι κάθε είδους απολαβές που καταβάλλονται στου εταίρους ή στα 

µέλη Οµόρρυθµων ή Ετερόρρυθµων Εταιρειών. 

• Το επίδοµα ιµατισµού 

• Οι παροχές σε χρήµα ή σε είδος, που δίνονται στο εργαζόµενο έκτατα λόγω 

λειτουργικών αναγκών της επιχείρησης (όχι σαν αντάλλαγµα για την 

προσφερόµενη εργασία). 

 

4.5 ΑΛΛΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 

 

Ο κύριος φορέας ασφάλισης των εργαζοµένων είναι το ΙΚΑ, όµως υπάρχουν και 

άλλοι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους οι εργοδότες ανάλογα µε τις περιστάσεις 

υποχρεούνται  να ασφαλίζουν του εργαζοµένους που απασχολούνται στην επιχείρηση 

τους. 

 

4.5.1  ΤΑΜΕΙΟ ΜΕΤΑΛΛΟΥ (Τ.Α.Π.Ε.Μ.) 

 

Στον ασφαλιστικό αυτό οργανισµό ασφαλίζονται όλοι οι εργαζόµενοι που 

απασχολούνται σε εταιρείες που έχουν ως αντικείµενο στην παραγωγή τους το 
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µέταλλο. ∆ιακρίνονται σε παλιούς και νέους. Ως παλιοί,  θεωρούνται οι µισθωτοί 

εκείνοι,  οι οποίοι ήταν εγγεγραµµένοι στο Ταµείο Μετάλλου πριν από τις 31/12/1992 

και οι εισφορές τους ανέρχονται στο 1 % επί των ακαθάριστων αποδοχών ενώ οι 

µισθωτοί που γράφτηκαν από τις 01/01/1993 θεωρούνται νέοι και οι εισφορές του 

ανέρχονται στο 4% επί των ακαθάριστων αποδοχών του ΙΚΑ. 

Οι εισφορές του Ταµείου Μετάλλου καταβάλλονται κάθε µήνα στην Εµπορική 

Τράπεζα, προσκοµίζοντας το απόκοµµα από το Βιβλίο για την Πληρωµή των 

Τρεχουσών Υποχρεώσεων και την  Κατάσταση Ασφαλίστρων, τα οποία 

χορηγούνται δωρεάν στους εργοδότες από το Τ.Α.Π.Ε.Μ. 

Στο Βιβλίο για την Πληρωµή των Τρεχουσών Υποχρεώσεων (Σελ. 131) 

αναγράφεται ο µήνας που αφορά η πληρωµή, το ποσό των εισφορών και τα στοιχεία 

του εργοδότη µε τον αριθµό µητρώου του Τ.Α.Π.Ε.Μ., το Α.Φ.Μ και τον Α.Μ.Ε.  

Στην Κατάσταση Ασφαλίστρων (Σελ. 132) αναγράφονται τα στοιχεία της 

εταιρείας µε τον αριθµό µητρώου της στο Τ.Α.Π.Ε.Μ., τα στοιχεία των εργαζοµένων 

που ασφαλίζονται στην εταιρεία, οι ηµέρες εργασίας τους οι ακαθάριστες αποδοχές 

τους και το ποσό ανάλογα µε το ποσοστό της εισφοράς τους (1% ή 4% ανάλογα). 

 Στην Κατάσταση Ασφαλίστρων δεν πρέπει να συµπεριλαµβάνονται τα δώρα 

εορτών, το επίδοµα αδείας ή τα τυχόν αναδροµικά. Για τις περιπτώσεις αυτές 

συντάσσονται χωριστές Καταστάσεις Αποδοχών. 

 Κάθε µισθωτός που θα ασφαλιστεί πρώτη φορά στο Ταµείο Μετάλλου, οφείλει 

να συµπληρώσει το ειδικό Έντυπο Απογραφής Μισθωτού (Σελ. 133), ώστε να του 

δοθεί ο Αριθµός Μητρώου του Ταµείου Μετάλλου. 

 Οι εισφορές αυτές, πληρώνονται από τον εργοδότη αλλά βαρύνουν εξ’ 

ολοκλήρου τον µισθωτό, από τον οποίο και τις παρακρατάει ο εργοδότης. 

 



 131 
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4.5.2  ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΞΕΝΟ∆ΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ  (Τ.Α.Ξ.Υ.) 

 

Ειδικά για τους ξενοδοχοϋπαλλήλους, υπάρχει το Ταµείο Ασφάλισης 

Ξενοδοχοϋπαλλήλων  (Τ.Α.Ξ.Υ.), το οποίο είναι µόνο για την παροχή γιατρών στους 

ασφαλισµένους  και για το εφάπαξ τους. Όσον αφορά την συνταξιοδότηση τους, 

αρµόδιο είναι το ΙΚΑ.   

Οι ασφαλισµένοι και σε αυτό το ταµείο διακρίνονται σε παλιούς και νέους. Ως 

παλιοί,  θεωρούνται οι µισθωτοί εκείνοι,  οι οποίοι ήταν εγγεγραµµένοι στο Τ.Α.Ξ.Υ. 

πριν από τις 31/12/1992 ενώ οι µισθωτοί που γράφτηκαν από τις 01/01/1993 

θεωρούνται νέοι. Οι εισφορές για τους παλιούς ασφαλισµένους ανέρχονται στο 6 % επί 

των ακαθάριστων αποδοχών για τους εργαζοµένους και στο 7,1 για τους εργοδότες 

τους. Οι εισφορές των νέων ασφαλισµένων στο Τ.Α.Ξ.Υ. ανέρχονται στο 8% επί των 

ακαθάριστων αποδοχών του ΙΚΑ για τους ασφαλισµένους και στο 5,1 για τους 

εργοδότες τους. Επιπλέον, οι εργοδότες παρακρατούν από τους ασφαλισµένους 

υπαλλήλους τους το Τ.Α.Ξ.Υ. το ποσό των 0,30 ευρώ σαν πάγια εντολή. 

 

4.5.3 Τ.Ε.Α.Υ.Ε.Κ. 

 

Στο ταµείο αυτό ασφαλίζονται οι υπάλληλοι που απασχολούνται σε εµπορικά 

καταστήµατα. ∆ιακρίνονται και αυτοί σε παλιούς (αυτοί που γράφτηκαν στο ταµείο 

πριν από τις 31/12/1992), µε ποσοστό εισφοράς εργαζοµένου 4% και ποσοστό 

εισφοράς εργοδότη 4%, και σε νέους (αυτοί που γράφτηκαν στο ταµείο µετά τις 

01/01/1993), µε ποσοστό εισφοράς εργαζοµένου 7% και ποσοστό εισφοράς εργοδότη 

3%. Στα ΒΑΡΕΑ και ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΑ οι εισφορές επιβαρύνονται µε 2% επιπλέον, 

1,25% για τον ασφαλισµένο και 0,75 για τον εργοδότη. 

 

4.5.4  ΑΛΛΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 

 

Οργανισµός Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού (Ο.Α.Ε.∆.) αποτελεί τον 

βασικό φορέα κάλυψης ανεργίας των µισθωτών. 

Οργανισµός Εργατικής Κατοικίας. Ο οργανισµός αυτός µεριµνά για την 

αντιµετώπιση στεγαστικών αναγκών των εργαζοµένων. 

Εργατική Εστία η οποία φροντίζει για την κάλυψη αναγκών κοινωνικού 

χαρακτήρα των εργαζοµένων και έχει επιµορφωτικό σκοπό. 
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ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

 

Η εταιρεία « ΑΛΟΥΠΛΑΣΤ Α.Ε. » µε αντικείµενο εργασιών την κατασκευή και 

εµπορία επίπλων, που εδρεύει στην Λεωφόρο Ικάρου 120 στην Νέα Αλικαρνασσό 

Ηρακλείου Κρήτης και ανήκει στην Β’ ∆ΟΥ Ηρακλείου και στο υποκατάστηµα ΙΚΑ 

της Νέας Αλικαρνασσού, µε Α.Φ.Μ. 094261612 , Α.Μ.Ε. 9203801267 και Κ.Α.∆  

3614, απασχόλησε από 01/09/2006 έως 31/12/2006 για τις ανάγκες τις επιχείρησης µια 

πωλήτρια και έναν υπάλληλο γραφείου µε σύµβαση αορίστου χρόνου.  

Η εταιρεία εκπροσωπείται από την πρόεδρο της εταιρείας κα ΧΡΙΣΤΑΚΗ 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Ιωάννη µε αριθµό δελτίου ταυτότητας ΑΒ 785621 και Α.Φ.Μ. 

042832209, κάτοικο Νέας Αλικαρνασσού στην οδό Ηροδότου 76 και τον αντιπρόεδρο 

της εταιρείας κο ΣΥΝΤΙΧΑΚΗ ∆ΗΜΗΤΡΙΟ του Γεωργίου µε αριθµό δελτίου 

ταυτότητας Ν 534398 και Α.Φ.Μ. 108327279, κάτοικο Ηρακλείου στην οδό Βαρνάβα 

8. 

 Ειδικότερα προσέλαβε : 

 

1. Την ΤΣΙΑΝΑΚΑ ΕΛΕΝΗ του Στέργιου και της Παναγίωτας µε Α.∆.Τ. Τ 

337415 , Α.Φ.Μ. 077159871 και   Α.Μ.Α. ΙΚΑ 4890786. Κάτοικο Ηρακλείου 

Κρήτης, στην οδό Ντιλιντά 10 γεννηθείσα στις 20/12/1977 για την θέση της 

πωλήτριας, µε συµφωνηθέντα µισθό 750 , 00 ευρώ. 

 

2. Τον ΓΑΡΑΖΑΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ του Μύρου και της Αικατερίνης µε Α.∆.Τ. Σ 

125216 , Α.Φ.Μ. 074222846 και Α.Μ.Α. ΙΚΑ 4775831. Κάτοικο Πενταµοδίου 

Ηρακλείου Κρήτης γεννηθείς στις 27/01/1973 για την θέση του υπάλληλου 

γραφείου, µε συµφωνηθέντα µισθό 1300 , 00 ευρώ. 
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Ακολουθούν :  

 

Όλες οι ενέργειες για την πρόσληψη των δύο εργαζοµένων, 

Οι Αναλυτικές Περιοδικές ∆ηλώσεις από 01/09/2006 έως 31/12/2006, 

Η µισθοδοτική κατάσταση από 01/09/2006 έως 31/12/2006, 

Ο υπολογισµός του Φόρου µισθωτών Υπηρεσιών, 

Οι Λογιστικές Εγγραφές 

Οι Οριστικές και Προσωρινές ∆ηλώσεις και 

Οι Βεβαιώσεις Αποδοχών. 

 

 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

 

Η εταιρεία στις 31/08/2006 έκανε αίτηση στο αρµόδιο κατάστηµα ΙΚΑ της Νέας 

Αλικαρνασσού (314) για να της εκδώσουν Αριθµό Μητρώου Εργοδότη (Α.Μ.Ε.) για 

αγορά ενσήµων, έτσι ώστε να προβεί στην πρόσληψη των δυο εργαζοµένων (Σελ.139 

έως 141). 

Από την πρώτη κιόλας ηµέρα εργασίας τους στην εταιρεία (01/09/2006), οι δύο 

εργαζόµενοι γράφτηκαν στο βιβλίο νεοπροσλαµβανοµένων  (Σελ.142). Στις 01/09/2006 

υπέρβαλλαν στην εταιρεία µια υπεύθυνη δήλωση για τα έτη προϋπηρεσίας τους στη 

συγκεκριµένη θέση ο καθένας καθώς και την για την οικογενειακή τους κατάσταση 

(Σελ.146, 150) και υπογράφηκαν οι όροι ατοµικής σύµβασης εργασίας αορίστου 

χρόνου (Σελ.144, 148). Στη συνέχεια, στις 03/09/2006, εντός οκτώ (8) εργάσιµων 

ηµερών όπως ορίζεται από τον νόµο, κατατέθηκαν οι προσλήψεις τους στον Οργανισµό 

Ανθρώπινου Εργατικού ∆υναµικού (Ο.Α.Ε.∆.) (Σελ. 143 , 147). 

Τέλος, εντός 15 εργάσιµων ηµερών, κατατέθηκε και ο Πίνακας Προσωπικού στην 

Επιθεώρηση Εργασίας  (Σελ.151) και έτσι ολοκληρώθηκε η διαδικασία πρόσληψης των 

δυο εργαζοµένων. 
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ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 

 

Η Αναλυτική Περιοδική ∆ήλωση (Α.Π.∆.) για τον µήνα Σεπτέµβριο (Σελ.152) 

κατατίθεται (Σελ.154) και εξοφλείται (Σελ.153) µέχρι τέλος Οκτωβρίου. Στην συνέχεια 

συµπληρώνεται η Μισθοδοτική Κατάσταση Σεπτεµβρίου (Σελ.155) και υπολογίζεται  ο 

Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.). Ακολουθούν οι Λογιστικές εγγραφές για το 

Ηµερολόγιο ∆ιαφόρων Πράξεων (Σελ. 156) και οι εγγραφές για το Ηµερολόγιο 

Ταµείου (Σελ. 157) και τέλος, γίνεται η πληρωµή των δυο εργαζοµένων (Σελ.158). 

 

 

ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ – ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ – ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ∆ΩΡΟΥ 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 

 

Η Αναλυτική Περιοδική ∆ήλωση (Α.Π.∆.) (Σελ.159) για τους µήνες Οκτώβριο, 

Νοέµβριο, ∆εκέµβριο, καθώς και για το ∆ώρο Χριστουγέννων κατατίθεται µέχρι τέλος 

Ιανουαρίου (Σελ. 178) (Το ∆ώρο Χριστουγέννων µπορεί να εξοφληθεί και µέχρι τέλος 

Φεβρουαρίου). Η αγορά των ενσήµων για τον µήνα Οκτώβριο πραγµατοποιήθηκε στις 

28/11/2006 (Σελ.162), συµπληρώνεται η Μισθοδοτική Κατάσταση Οκτωβρίου 

(Σελ.163) και υπολογίζεται  ο Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.). Ακολουθούν οι 

Λογιστικές εγγραφές για το Ηµερολόγιο ∆ιαφόρων Πράξεων (Σελ. 164) και οι 

εγγραφές για το Ηµερολόγιο Ταµείου (Σελ. 165) και τέλος, γίνεται η πληρωµή των δυο 

εργαζοµένων (Σελ.166). 

Αντίστοιχα ακολουθείται η ίδια διαδικασία και για του υπόλοιπους µήνες :  

Πληρώνονται τα ένσηµα Νοεµβρίου (Σελ.167) στις 23/12/2006, συµπληρώνεται η 

Μισθοδοτική Κατάσταση Νοεµβρίου (Σελ.168) και υπολογίζεται  ο Φόρος Μισθωτών 

Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.). Ακολουθούν οι Λογιστικές εγγραφές για το Ηµερολόγιο 

∆ιαφόρων Πράξεων (Σελ. 169) και οι εγγραφές για το Ηµερολόγιο Ταµείου (Σελ.170) 

και  γίνεται η πληρωµή των δυο εργαζοµένων (Σελ.171). 

Ακολουθεί η αγορά των ενσήµων για το µήνα ∆εκέµβριο στις 26/01/2007 

(Σελ.172), συµπληρώνεται η Μισθοδοτική Κατάσταση ∆εκεµβρίου (Σελ.173) , 

υπολογίζεται  ο Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.) και γίνονται οι Λογιστικές 

εγγραφές για το Ηµερολόγιο ∆ιαφόρων Πράξεων (Σελ.174) και οι εγγραφές για το 

Ηµερολόγιο Ταµείου (Σελ.175) και τέλος, γίνεται η πληρωµή των δυο εργαζοµένων 

(Σελ.176). 
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Στη συνέχεια, πληρώνεται το ∆ώρο Χριστουγέννων στις 26/01/2007 (Σελ.177) και 

συµπληρώνεται η Μισθοδοτική Κατάσταση ∆εκεµβρίου (Σελ.179) , υπολογίζεται  ο 

Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.) και γίνονται οι Λογιστικές εγγραφές για το 

Ηµερολόγιο ∆ιαφόρων Πράξεων (Σελ.180) και οι εγγραφές για το Ηµερολόγιο Ταµείου 

(Σελ.181) και τέλος, γίνεται η πληρωµή των δυο εργαζοµένων (Σελ.182). 

 

 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ∆ΗΛΩΣΕΩΝ  

 

Στις 20/11/2006 κατατίθεται η Προσωρινή δήλωση του Πέµπτου (Ε΄) διµήνου 

(Σελ.183) και στις 20/01/2007 κατατίθεται η Προσωρινή ∆ήλωση του Έκτου (ΣΤ΄) 

διµήνου (Σελ.184) για τον Φόρο Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.) 

Στη συνέχεια συµπληρώνεται και κατατίθεται στην Β’ ∆ΟΥ Ηρακλείου η Οριστική 

∆ήλωση (Σελ.185) καθώς επίσης συντάσσονται και οι Βεβαιώσεις Αποδοχών για τους 

δυο µισθωτούς (Σελ.187 , 188).  
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ΑΙΤΗΣΗ – ∆ΗΛΩΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 
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ΒΙΒΛΙΟ ΝΕΟΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ 
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ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ 
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ΟΡΟΙ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ 
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ 
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ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΓΑΡΑΖΑΝΑΚΗ 

 



 148 

ΟΡΟΙ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΡΑΖΑΝΑΚΗ 



 149 
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΓΑΡΑΖΑΝΑΚΗ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 



 152 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 



 153 

ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΝΣΗΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 



 154 

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ Α.Π.∆. ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 



 155 

ΜΙΣΘΟ∆ΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 



 156 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 

 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 

ΚΩ∆ΙΚΟΙ 
Ε.Λ.Σ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Β Σ Χ Π 

60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ   2050,00   

60.00 ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2050,00     

60.00.00.000 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ 2050,00    

60.03 ΕΡΓΟ∆ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ   575,23   

60.03.00.000 ΕΡΓΟ∆ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ 575,23     

53 ΠΙΣΤΩΤΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΟΙ     1652,60 

53.00 ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ 1652,60     

53.00.00.000 ΕΜΜΙΣΘΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 1652,60     

54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ     69,40 

54.03 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 69,40     

54.00.00.000 ΦΟΡΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 69,40     

55 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ     903,23 

55.00 Ι∆ΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 903,23     

55.00.00.000 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΚΙΝΗΣΗ 
ΙΚΑ 903,23     

  ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 

      

  ΣΥΝΟΛΟ   2625,23 2625,23 
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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟΥ  
ΚΩ∆ΙΚΟΙ 
Ε.Λ.Σ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Β Σ Χ Π 

53 ΠΙΣΤΩΤΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΟΙ   1652,60   

53.00 ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ 

1652,60     

53.00.00.000 ΤΣΙΑΝΑΚΑ ΕΛΕΝΗ 630,00    

53.00.00.001 ΓΑΡΑΖΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1022,60     

38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ     1652,60 

38.00 ΤΑΜΕΙΟ 1652,60     

38.00.00.000 ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1652,60     

  ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ       

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΙΚΑ  

55 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ   903,23   

55.00 Ι∆ΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ  903,23     

55.00.00.000 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 
ΙΚΑ 

903,23     

38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ      903,23 

38.00 ΤΑΜΕΙΟ 903,23     

38.00.00.000 ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 903,23     

  ΑΓΟΡΑ ΕΝΣΗΜΩΝ ΜΗΝΟΣ 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ       

ΑΠΟ∆ΟΣΗ Φ.Μ.Υ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 

54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ   69,40   

54.03 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΑΜΟΙΒΩΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

69,40     

54.03.00.000 ΦΟΡΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 69,40     

38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ     69,40 

38.00 ΤΑΜΕΙΟ 69,40     

38.00.00.000 ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 69,40     

  ΠΛΗΡΩΜΗ Φ.Μ.Υ. 5ου ∆ΙΜΗΝΟΥ       

  ΣΥΝΟΛΟ   2625,23 2625,23 
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ΑΠΟ∆ΕΙΞΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
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 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΜΗΝΩΝ  

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ –ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ - ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΗ ∆ΗΛΩΣΗ ∆ΩΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 



 162 

ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΝΣΗΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 



 163 

ΜΙΣΘΟ∆ΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 



 164 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 

ΚΩ∆ΙΚΟΙ 
Ε.Λ.Σ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Β Σ Χ Π 

60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ   2050,00   

60.00 ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2050,00     

60.00.00.000 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ 2050,00    

60.03 ΕΡΓΟ∆ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ   575,23   

60.03.00.000 ΕΡΓΟ∆ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ 575,23     

53 ΠΙΣΤΩΤΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΟΙ     1652,60 

53.00 ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ 1652,60     

53.00.00.000 ΕΜΜΙΣΘΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 1652,60     

54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ     69,40 

54.03 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 69,40     

54.00.00.000 ΦΟΡΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 69,40     

55 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ     903,23 

55.00 Ι∆ΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 903,23     

55.00.00.000 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΚΙΝΗΣΗ 
ΙΚΑ 

903,23     

  ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

      

  ΣΥΝΟΛΟ   2625,23 2625,23 
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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟΥ  
ΚΩ∆ΙΚΟΙ 
Ε.Λ.Σ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Β Σ Χ Π 

53 ΠΙΣΤΩΤΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΟΙ   1652,60   

53.00 ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ 

1652,60     

53.00.00.000 ΤΣΙΑΝΑΚΑ ΕΛΕΝΗ 630,00    

53.00.00.001 ΓΑΡΑΖΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1022,60     

38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ     1652,60 

38.00 ΤΑΜΕΙΟ 1652,60     

38.00.00.000 ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1652,60     

  ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ       

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΙΚΑ  

55 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ   903,23   

55.00 Ι∆ΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ  903,23     

55.00.00.000 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 
ΙΚΑ 

903,23     

38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ      903,23 

38.00 ΤΑΜΕΙΟ 903,23     

38.00.00.000 ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 903,23     

  ΑΓΟΡΑ ΕΝΣΗΜΩΝ ΜΗΝΟΣ 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ       

ΑΠΟ∆ΟΣΗ Φ.Μ.Υ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 

54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ   69,40   

54.03 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΑΜΟΙΒΩΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

69,40     

54.03.00.000 ΦΟΡΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 69,40     

38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ     69,40 

38.00 ΤΑΜΕΙΟ 69,40     

38.00.00.000 ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 69,40     

  ΠΛΗΡΩΜΗ Φ.Μ.Υ. 5ου ∆ΙΜΗΝΟΥ       

  ΣΥΝΟΛΟ   2625,23 2625,23 
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ΑΠΟ∆ΕΙΞΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
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ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΝΣΗΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 
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ΜΙΣΘΟ∆ΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 
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ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 

 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 

ΚΩ∆ΙΚΟΙ 
Ε.Λ.Σ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Β Σ Χ Π 

60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ   2050,00   

60.00 ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2050,00     

60.00.00.000 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ 2050,00    

60.03 ΕΡΓΟ∆ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ   575,23   

60.03.00.000 ΕΡΓΟ∆ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ 575,23     

53 ΠΙΣΤΩΤΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΟΙ     1652,60 

53.00 ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ 1652,60     

53.00.00.000 ΕΜΜΙΣΘΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 1652,60     

54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ     69,40 

54.03 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 69,40     

54.00.00.000 ΦΟΡΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 69,40     

55 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ     903,23 

55.00 Ι∆ΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 903,23     

55.00.00.000 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΚΙΝΗΣΗ 
ΙΚΑ 

903,23     

  ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 

      

  ΣΥΝΟΛΟ   2625,23 2625,23 
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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟΥ  
ΚΩ∆ΙΚΟΙ 
Ε.Λ.Σ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Β Σ Χ Π 

53 ΠΙΣΤΩΤΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΟΙ   1652,60   

53.00 ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ 

1652,60     

53.00.00.000 ΤΣΙΑΝΑΚΑ ΕΛΕΝΗ 630,00    

53.00.00.001 ΓΑΡΑΖΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1022,60     

38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ     1652,60 

38.00 ΤΑΜΕΙΟ 1652,60     

38.00.00.000 ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1652,60     

  ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ       

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΙΚΑ  

55 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ   903,23   

55.00 Ι∆ΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ  903,23     

55.00.00.000 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 
ΙΚΑ 

903,23     

38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ      903,23 

38.00 ΤΑΜΕΙΟ 903,23     

38.00.00.000 ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 903,23     

  ΑΓΟΡΑ ΕΝΣΗΜΩΝ ΜΗΝΟΣ 
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ       

ΑΠΟ∆ΟΣΗ Φ.Μ.Υ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 

54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ   69,40   

54.03 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΑΜΟΙΒΩΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

69,40     

54.03.00.000 ΦΟΡΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 69,40     

38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ     69,40 

38.00 ΤΑΜΕΙΟ 69,40     

38.00.00.000 ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 69,40     

  ΠΛΗΡΩΜΗ Φ.Μ.Υ. 6ου ∆ΙΜΗΝΟΥ       

  ΣΥΝΟΛΟ   2625,23 2625,23 
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ΑΠΟ∆ΕΙΞΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 
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ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΝΣΗΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
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ΜΙΣΘΟ∆ΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΝΟΣ ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 



 174 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΗΝΟΣ ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 

 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 

ΚΩ∆ΙΚΟΙ 
Ε.Λ.Σ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Β Σ Χ Π 

60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ   2050,00   

60.00 ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2050,00     

60.00.00.000 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ 2050,00    

60.03 ΕΡΓΟ∆ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ   575,23   

60.03.00.000 ΕΡΓΟ∆ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ 575,23     

53 ΠΙΣΤΩΤΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΟΙ     1652,60 

53.00 ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ 1652,60     

53.00.00.000 ΕΜΜΙΣΘΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 1652,60     

54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ     69,40 

54.03 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 69,40     

54.00.00.000 ΦΟΡΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 69,40     

55 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ     903,23 

55.00 Ι∆ΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 903,23     

55.00.00.000 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΚΙΝΗΣΗ 
ΙΚΑ 

903,23     

  ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΗΝΟΣ ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 

      

  ΣΥΝΟΛΟ   2625,23 2625,23 
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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟΥ  
ΚΩ∆ΙΚΟΙ 
Ε.Λ.Σ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Β Σ Χ Π 

53 ΠΙΣΤΩΤΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΟΙ   1652,60   

53.00 ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ 

1652,60     

53.00.00.000 ΤΣΙΑΝΑΚΑ ΕΛΕΝΗ 630,00    

53.00.00.001 ΓΑΡΑΖΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1022,60     

38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ     1652,60 

38.00 ΤΑΜΕΙΟ 1652,60     

38.00.00.000 ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1652,60     

  ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΟΣ ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ       

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΙΚΑ  

55 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ   903,23   

55.00 Ι∆ΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ  903,23     

55.00.00.000 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 
ΙΚΑ 

903,23     

38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ      903,23 

38.00 ΤΑΜΕΙΟ 903,23     

38.00.00.000 ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 903,23     

  ΑΓΟΡΑ ΕΝΣΗΜΩΝ ΜΗΝΟΣ 
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ       

ΑΠΟ∆ΟΣΗ Φ.Μ.Υ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 

54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ   69,40   

54.03 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΑΜΟΙΒΩΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

69,40     

54.03.00.000 ΦΟΡΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 69,40     

38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ     69,40 

38.00 ΤΑΜΕΙΟ 69,40     

38.00.00.000 ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 69,40     

  ΠΛΗΡΩΜΗ Φ.Μ.Υ. 6ου ∆ΙΜΗΝΟΥ       

  ΣΥΝΟΛΟ   2625,23 2625,23 
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ΑΠΟ∆ΕΙΞΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΗΝΟΣ ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 

 

 

 

 

 



 177 

ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΝΣΗΜΩΝ ∆ΩΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ  



 178 

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΜΗΝΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, 

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ∆ΩΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 



 179 

ΜΙΣΘΟ∆ΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΩΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 



 180 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ∆ΩΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 

 

 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 

ΚΩ∆ΙΚΟΙ 
Ε.Λ.Σ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Β Σ Χ Π 

60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ   1067,70   

60.00 ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1067,70     

60.00.00.000 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ 1067,70    

60.03 ΕΡΓΟ∆ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ   299,60   

60.03.00.000 ΕΡΓΟ∆ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ 299,60     

53 ΠΙΣΤΩΤΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΟΙ     896,87 

53.00 ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ 896,87     

53.00.00.000 ΕΜΜΙΣΘΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 896,87     

55 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ     470,43 

55.00 Ι∆ΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 470,43     

55.00.00.000 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΚΙΝΗΣΗ 
ΙΚΑ 

470,43     

  ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ∆ΩΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ       

  ΣΥΝΟΛΟ   1367,30 1367,30 
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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟΥ  

ΚΩ∆ΙΚΟΙ 
Ε.Λ.Σ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Β Σ Χ Π 

53 ΠΙΣΤΩΤΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΟΙ   896,87   

53.00 ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ 896,87     

53.00.00.000 ΤΣΙΑΝΑΚΑ ΕΛΕΝΗ 328,12    

53.00.00.001 ΓΑΡΑΖΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 568,75     

38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ     896,87 

38.00 ΤΑΜΕΙΟ 896,87     

38.00.00.000 ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 896,87     

  ΕΞΟΦΛΗΣΗ ∆ΩΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ       

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΙΚΑ  

55 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ   470,43   

55.00 Ι∆ΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ  470,43     

55.00.00.000 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 
ΙΚΑ 

470,43     

38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ      470,43 

38.00 ΤΑΜΕΙΟ 470,43     

38.00.00.000 ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 470,43     

  ΑΓΟΡΑ ΕΝΣΗΜΩΝ ∆ΩΡΟΥ 
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ       

  ΣΥΝΟΛΟ   1367,30 1367,30 
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ΑΠΟ∆ΕΙΞΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ∆ΩΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 
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ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΠΕΜΠΤΟΥ ∆ΙΜΗΝΟΥ 
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ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΕΚΤΟΥ ∆ΙΜΗΝΟΥ 
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ΟΡΙΣΤΙΚΗ ∆ΗΛΩΣΗ 
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ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟ∆ΟΧΩΝ ΤΣΙΑΝΑΚΑ 



 188 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟ∆ΟΧΩΝ ΓΑΡΑΖΑΝΑΚΗ 
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