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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η µισθοδοσία στις περισσότερες επιχειρήσεις αποτελεί το σπουδαιότερο κονδύλι
των δαπανών εκµεταλλεύσεως. Είναι µεγαλύτερη από τις δαπάνες που καταβάλλονται
¨µετρητοίς¨ σε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα διότι πέραν αυτού του χρονικού
διαστήµατος καταβάλλονται πρόστιµα. Η ορθή σύνταξη των µισθοδοτικών καταστάσεων,
η εµπρόθεσµη υποβολή σε τρίτους (ασφαλιστικά ταµεία, ∆ηµόσιες επιχειρήσεις,
επικουρικά ταµία ) µε ορθά στοιχεία για τις αµοιβές και τα έξοδα του προσωπικού
συµβάλει τόσο στην καλή σχέση εργοδότη – µισθωτού όσο και στην καλή εικόνα της
επιχείρησης προς τους τρίτους ώστε να αποφευχθούν πρόστιµα και ποινές. ∆εν είναι λίγες
οι περιπτώσεις που εργοδότες έχουν κληθεί να καταβάλουν πρόστιµα για παραλείψεις και
λάθη που θα µπορούσαν να είχαν αποφευχθεί αν υπήρχε η στοιχειώδης γνώση της
φοροτεχνικής και της εργατικής νοµοθεσίας.
Η παρούσα εργασία σκοπό έχει να αναλύσει την εργατική νοµοθεσία και την µισθοδοσία.
Γενικότερα αναλύει τις διαδικασίες που κάνει ο εργοδότης από τη στιγµή που προσλαµβάνει
ένα µισθωτό µέχρι τη στιγµή που ο µισθωτός ή θα απολυθεί ή θα αποχωρήσει οικιοθελώς ή
θα αποχωρήσει λόγω σύνταξης.
Στο πρώτο µέρος θα αναλύσουµε τις διαδικασίες που γίνονται για την πρόσληψη ενός
µισθωτού και τον υπολογισµό των ακαθάριστων αποδοχών σύµφωνα µε την εργατική
νοµοθεσία.
Στο δεύτερο µέρος αναλύουµε την σύνταξη της µισθοδοσίας, τις υποχρεώσεις των
µισθωτών και του εργοδότη στα ασφαλιστικά ταµεία, τα επιδόµατα και τις άδειες που
δικαιούνται οι µισθωτοί σύµφωνα µε την εργατική νοµοθεσία.
Στο τρίτο µέρος αναλύουµε τις διαδικασίες απόλυσης ή οικιοθελούς αποχωρήσεις ενός
µισθωτού και τον υπολογισµό της αποζηµίωσης του και τέλος την συνταξιοδότηση ενός
µισθωτού εφόσον έχει συµπληρώσει τα χρόνια εργασία που καθορίζει ο νόµος. Οι
µισθοδοτικές καταστάσεις πριν εκδοθούν πρέπει να γίνεται έλεγχος για:
1) Τα στοιχεία που έχουν εισαχθεί στον υπολογιστή πχ πρέπει να γίνει έλεγχος αν έχει πάρει
κάποιος µισθωτός προκαταβολή από το µισθό του.
2) Τα στοιχεία του µισθωτού να είναι σωστά πχ ο αριθµός φορολογικού µητρώου διότι η
επιχείρηση θα υποβάλει το ΦΜΥ στην εφορία.
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3) Τις αποδοχές του µισθωτού και τα διάφορα επιδόµατα
4) Τις πρόσθετες αποδοχές.
5) Τις ασφαλιστικές του κρατήσεις διότι αν γίνει λάθος η επιχείρηση θα πλήρωση πρόστιµο.

-6-

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
∆ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
1.1. Σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας.

Σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας λέγεται η συµφωνία (γραπτή ή προφορική) που
γίνεται µεταξύ του εργαζόµενου µισθωτού(υπάλληλου ή εργάτη ) και ενός φυσικού ή
νοµικού προσώπου(εργοδότη), βάση της οποίας, ο µισθωτός προσφέρει την εργασία
του στην επιχείρηση, για ορισµένο ή αόριστο χρόνο, έναντι ενός συµφωνηµένου
µηνιαίου µισθού ή ηµεροµισθίου. Εξαρτηµένη εργασία παρέχει ο µισθωτός όταν
βρίσκεται σε νοµική και οικονοµική εξάρτηση από τον εργοδότη του. Λέγοντας νοµική
εξάρτηση νοείται ότι ο µισθωτός έχει την υποχρέωση να συµµορφώνεται µε τις εντολές
και της οδηγίες του εργοδότη του σε ότι αφορά τον χρόνο, τον τόπο και τον τρόπο
παροχής των εργασιών του για την εύρυθµη λειτουργία της επιχείρησης, σύµφωνα
πάντοτε µε τα νοµικά πλαίσια. Λέγοντας οικονοµική εξάρτηση νοούµε ότι ο µισθωτός
εργάζεται για λογαριασµό του εργοδότη, προς όφελος του οποίου η εργασία παράγει
οικονοµικό αποτέλεσµα µε καταβολή αντιµισθίας. Υπάρχουν, σήµερα πολλών ειδών
συµβάσεις εξαρτηµένης εργασίας, τις κυριότερες θα τις δούµε παρακάτω.

1.2. Σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου.

Η σύµβαση αυτή γίνεται όταν δεν προκαθορίζεται ο χρόνος διάρκειας της και
λήγει µόνο µε καταγγελία, η οποία γίνεται είτε από τον εργοδότη είτε από το µισθωτό.
Σε περίπτωση που η έδρα της επιχείρησης µεταφερθεί σε µικρή σχετικά απόσταση
(µέσα στα όρια της πόλης ή και σε άλλο δήµο), δεν συνιστά βλαπτική µεταβολή των
όρων εργασίας του προσωπικού ούτε και της σύµβασης εργασίας.

1.3. Σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου.

Η σύµβαση αυτή γίνεται όταν προκαθορίζεται ο χρόνος διάρκειας της (λ.χ 6
µήνες, 1 έτος κτλ)και λήγει αµέσως, µε την λήξη του προσυµφωνηµένου χρόνου ή µε
την εκτέλεση του συγκεκριµένου έργου στο οποίο αναφέρεται η σύµβαση εργασίας,
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χωρίς αποζηµίωση. Στις περιπτώσεις αυτές της σύµβασης εργασίας ορισµένου χρόνου
και έργου, αν γίνει απόλυση µισθωτού χωρίς σπουδαίο λόγο πριν λήξει το έργο ή
χρόνος εργασίας, δικαιούται ο µισθωτός τους µισθούς για το χρονικό διάστηµα που
υπολείπεται µέχρι να τελειώσει το έργο του ή µέχρι να λήξη ο ορισµένος χρόνος
εργασίας, µείον φυσικά το ποσό της ωφέλειας που απέκτησε ο µισθωτός από την
εργασία του σε άλλον εργοδότη κατά τις ίδιες ώρες κατά τις οποίες θα απασχολούνταν
στον παλαιό εργοδότη αν δεν είχε καταγγελθεί η σύµβαση. Αν όµως µεσολαβήσει
σπουδαίος λόγος που να δικαιολογεί τη λύση της σύµβασης, τότε απολύεται ο µισθωτός
πριν την λήξη της σύµβασης, χωρίς να καταβληθεί αποζηµίωση στον µισθωτό,
αναγράφοντας πάνω στο έντυπο καταγγελίας σύµβασης τον σπουδαίο λόγο για τον
οποίο έγινε η απόλυση. Αν ο µισθωτός απασχολήθηκε στην επιχείρηση πέρα από τη
λήξη του ορισµένου χρόνου ή έργου, µε την συγκατάθεση φυσικά και του εργοδότη,
τότε η σύµβαση µετατρέπεται σε σύµβαση αορίστου χρόνου. Αν στη σύµβαση
ορισµένου χρόνου υπάρχει ο όρος που να επιτρέπει στον εργοδότη λύει τη σύµβαση
εργασίας µε καταγγελία όποτε αυτός επιθυµεί τότε η σύµβαση θεωρείται σύµβαση
αορίστου χρόνου. Αν ο µισθωτός συνεχίσει την απασχολήσει του στην επιχείρηση µετά
την λήξη της σύµβασης ορισµένου χρόνου ή έργου µε νέους όρους τότε θεωρείται ότι
έγινε νέα σύµβαση εργασίας και δεν λαµβάνεται καθόλου υπ’ όψιν η παλιά σύµβαση.
Συµβάσεις εργασίας ορισµένου χρόνου θεωρούνται :
•

Η περίπτωση απασχόλησης του µισθωτού µε δοκιµή, όπου ο εργοδότης επιθυµεί
να δοκιµάσει τις ικανότητες του µισθωτού. Αν ο εργοδότης απολύσει το
µισθωτό που έχει προσλάβει µε δοκιµαστική σύµβαση µετά την πάροδο του
διµήνου από την ηµέρα πρόσληψη του, τότε ο µισθωτός αυτός δικαιούται από
την επιχείρηση τη νόµιµη αποζηµίωση.

•

Η περίπτωση πρόσληψης για την αναπλήρωση µισθωτού, ο οποίος απέχει από
την εργασία του µε άδεια ασθενείας ή για αντιµετώπιση έκτακτης ανάγκης του
εργοδότη.

•

Σύµβαση εποχιακής εργασίας ορισµένου χρόνου όπου γίνεται σε επιχειρήσεις
µε εποχικό χαρακτήρα. Η σύµβαση λήγει µε την λήξη των εργασιών ή του
έργου, χωρίς αποζηµίωση.

•

Σύµβαση εργασίας σε προκαθορισµένο χρόνο ηλικίας
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•

Σύµβαση σε µαθητές όπου ο εργοδότης είναι υποχρεωµένος να παρέχει τις
απαραίτητες γνώσεις στον µαθητευόµενο. Στην γνήσια σύµβαση εργασίας δεν
οφείλεται µισθός αλλά αυτό αµφισβητείται από την ασφαλιστική νοµοθεσία.

•

Οµαδική σύµβαση εργασίας όπου ο εργοδότης κάνει σύµβαση µε ένα άτοµο το
οποίο ενεργεί για λογαριασµό µιας οµάδας(π.χ ένας θίασος)

•

Σύµβαση εργασίας µε µειωµένη χρονική απασχόληση όπου ο µισθωτός
εργάζεται µε µειωµένο ωράριο και µειωµένο µισθό.

Το έντυπο µε τους όρους ατοµικής σύµβασης που υπογράφει ο εργαζόµενος µόλις
προσληφθεί από τον εργοδότη παρατίθεται στο παράρτηµα Ι.

1.4. Λοιπές συγγενικές συµβάσεις.

Σύµβαση µίσθωσης έργου: Την σύµβαση έργου την αναλαµβάνει ένας να
κατασκευάσει ή να φέρει εις πέρας και να παραδώσει σε ορισµένο χρόνο το
συγκεκριµένο έργο αδιάφορα από το χρόνο εργασίας που θα χρειαστεί για την
περάτωση του, έναντι συµφωνηµένης αµοιβής. Μετά την παράδοση του έργου
λήγει αυτόµατα η συµβατικός δεσµός.
Σύµβαση εποχιακής εργασίας: Η εποχιακή σύµβαση γίνεται όταν η επιχείρηση
έχει εποχικό χαρακτήρα. Στην περίπτωση αυτή, η σύµβαση λήγει µε το τέλος της
εποχιακού χαρακτήρα της επιχείρησης.
Σύµβαση µαθητείας: Με την σύµβαση µαθητείας ο εργοδότης αναλαµβάνει να
παρέχει τις απαραίτητες γνώσης για την εκµάθηση µιας τέχνης.
Οµαδική σύµβαση εργασίας: Η σύµβαση αυτή γίνεται µεταξύ του εργοδότη και
ενός ατόµου µιας οµάδας (το οποίο άτοµο ενεργεί για λογαριασµό των άλλων πχ.
Θίασος ή ορχήστρα).
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑΣ

2.1. Ποιοι θεωρούνται µισθωτοί.

Μισθωτοί θεωρούνται αυτοί που ασχολούνται κατά κύριο επάγγελµα σαν
υπάλληλοι ή εργάτες και όχι αυτοί που προσφέρουν ευκαιριακή εργασία, έστω και µε
σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας κατά τις ελεύθερες ώρες τους ενώ σαν κύριο
επάγγελµα έχουν κάποιο άλλο.
Υπάλληλοι θεωρούνται εκείνοι που παρέχουν αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγω
πνευµατική εργασία.
Εργάτες θεωρούνται εκείνοι που παρέχουν αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγω
σωµατική εργασία. Ένας µισθωτός όταν δεν µπορεί να ενταχθεί στην κατηγορία των
υπαλλήλων εντάσσεται στην κατηγορία των εργατών. Γενικά η διάκριση ενός µισθωτού
σαν υπάλληλο ή σαν εργάτη εξαρτάται από το είδος της παρεχόµενης εργασίας και όχι
από το τι αναγράφεται στην σύµβαση εργασίας ή από τα τυπικά προσόντα ή από τον
τρόπο πληρωµής.

2.2. Η έννοια του όρου ¨µισθός¨.

Σύµφωνα µε την δικαστηριακή νοµολογία, σαν µισθός(άρθρο 648 του ΑΚ) νοείται
κάθε αποδοχή(τακτικές, έκτακτες ή οικιοθελείς) που δίνεται από τους εργοδότες στους
εργαζόµενους ως αντάλλαγµα για τις εργασίες τους. ∆ηλαδή κάθε αµοιβή σε χρήµα ή
και σε είδος ( π.χ τροφή, κατοικία, δαπάνη για ρεύµα κτλ.) η οποία καταβάλλεται
τακτικά και µόνιµα είτε βάσει της εργασιακής σχέσης ή της συλλογικής σύµβασης ή
του νόµου, είτε βάσει της κρατούσας συνηθείας όταν δεν υπάρχει ειδική συµφωνία.
Στην έννοια του µισθού περιλαµβάνεται και κάθε άλλη πρόσθετη παροχή (εκτός την
κύρια παροχής δηλαδή του βασικού µισθού) δηλαδή επί πλέον του συµφωνηµένου ή
νόµιµου χρονικού µισθού. Παράλληλα όµως προς το χρονικό µισθό είναι δυνατόν να
συµφωνηθεί και η πληρωµή ιδιαίτερης αµοιβής µε την καταβολή πρόσθετων
επιδοµάτων (πχ βραβεία παραγωγής, αυξηµένης παραγωγικότητας, προµήθειας- 10 -

ποσοστά σε εξωτερικούς υπαλλήλους κτλ)µε τα οποία επιδιώκεται µεγαλύτερη
ποσοτική ή ποιοτική απόδοση εργασίας.
Ο µισθός διακρίνεται σε :
1) Σε κανονικό ή νόµιµο ή βασικό µισθό, είναι ο µισθός που προκύπτει από τις
συλλογικές συµβάσεις ή τις υπουργικές συµβάσεις. Αποτελείται από το βασικό µισθό
και από τα διάφορα επιδόµατα που προβλέπονται από τις Συλλογικές Συµβάσεις όπως
π.χ οι πολυετίες, το ανθυγιεινό κλπ.
2) Σε πραγµατικό ή συµβατικό ή καταβαλλόµενο µισθό, είναι ο µισθός που προκύπτει
από την συµφωνία µεταξύ εργοδότη και εργαζόµενου. Αποτελείται από τον νόµιµο
µισθό, προσαυξηµένο µε τα οικιοθελή επιδόµατα.
3) Τα φιλοδωρήµατα που καταβάλλονται από τους πελάτες στους σερβιτόρους κλπ,
θεωρούνται µισθός όταν είναι τακτικά και έχει συµφωνηθεί αυτός ο τρόπος αµοιβής
µεταξύ του εργοδότη και του εργαζοµένου. Ενώ όταν εισπράττονται χωρίς τη
συγκατάθεση του εργοδότη δεν είναι µισθός.
Σύµφωνα µε τα παραπάνω προκύπτουν τα εξής :
1) Για τους µισθωτούς που αµοίβονται αποκλειστικά και µόνο µε κυµαινόµενες
αποδοχές αναγνωρίζονται 25 ηµέρες εργασίας και οι εισφορές στο Ι.Κ.Α για τις
κατηγορίες αυτές των µισθωτών υπολογίζονται πάνω στα τεκµαρτά ηµεροµίσθια της
ασφαλιστικής κλάσης στην οποία κατατάσσονται.
2) Για τους µισθωτούς που αµοίβονται αποκλειστικά και µόνο µε σταθερές αποδοχές,
οι εισφορές στο Ι.Κ.Α υπολογίζονται πάνω στις σταθερές αποδοχές, οι οποίες δεν
πρέπει να είναι κατώτερες από τις τεκµαρτές αποδοχές.
3) Για τους µισθωτούς που αµοίβονται µε σταθερές αποδοχές και ποσοστά και
υπερβαίνουν τις τεκµαρτές αποδοχές οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται πάνω
στις σταθερές αποδοχές και στα ποσοστά

2.3. Τι καλείται µισθοδοσία.

Η µισθοδοσία του προσωπικού συντάσσεται κάθε τέλος του µήνα ή κάθε
δεκαπενθήµερο ή κάθε βδοµάδα(αυτό εξαρτάται από τον εργοδότη). Μισθοδοσία
λοιπόν καλείται, η ¨διαδικασία¨ που ακολουθείται για να πάρει στα χέρια του τον τελικό
µισθό(καθαρές αποδοχές) ο µισθωτός. Η ¨διαδικασία¨ αυτή συντάσσεται από τους
λογιστές της επιχείρησης στις µισθοδοτικές καταστάσεις, όπου γίνεται ο υπολογισµός
του µισθού που δικαιούται ο κάθε εργαζόµενος. Σε αυτήν καταχωρούνται µε τη σειρά
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το ονοµατεπώνυµο των εργαζοµένων, οι ακαθάριστες µηνιαίες αποδοχές που
καθορίζονται από τις Γενικές Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας ή µε συµφωνία µεταξύ
εργαζόµενου και εργοδότη, οι κρατήσεις για ασφαλιστικούς οργανισµούς ( ΙΚΑ και
λοιπών επικουρικών ταµείων), η παρακράτηση για Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών
(ΦΜΥ) και στο τέλος το καθαρό πληρωτέο ποσό, δηλαδή το καθαρό ποσό που θα
εισπράξει ο µισθωτός. Εφόσον γνωρίζουµε όλα τα παραπάνω συντάσσουµε στη
µισθοδοτική κατάσταση.

2.4. Τι είναι οι ¨αποδοχές¨.

Οι αποδοχές είναι το αντάλλαγµα που προσφέρεται στους µισθωτούς για την
παροχή των υπηρεσιών τους. Ο όρος αντάλλαγµα είναι ο µισθός που καταβάλλεται
στους µισθωτούς µετά την παροχή της εργασίας τους(εβδοµαδιαία, ανά
δεκαπενθήµερο, µηνιαία). Οι αποδοχές διακρίνονται σε τακτικές αποδοχές, έκτακτες
και οικιοθελείς, αναλυτικότερα:

2.5. Τακτικές αποδοχές

Στην έννοια των τακτικών αποδοχών περιλαµβάνεται το χρήµα και το είδος, δηλαδή,
είναι οι αποδοχές που καθορίζουν την αµοιβή(µισθό) του µισθωτού για την
απασχόληση του σύµφωνα µε το ωράριο που έχει συµφωνηθεί και αποτελούν τη βάση
υπολογισµού των προσθετών και ετησίων αµοιβών.

2.6. Έκτακτες και οικιοθελής αποδοχές

Στην έννοια των έκτακτών και οικιοθελών αποδοχών περιλαµβάνονται οι
καταβαλλόµενες από τον εργοδότη οικιοθελώς και χωρίς υποχρέωση από τον νόµο
αποδοχές.

2.7. Τι είναι Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας.

Ο καθορισµός των αποδοχών που δικαιούνται να λάβουν οι εργαζόµενοι γίνεται
συνήθως µε Συλλογική Σύµβαση Εργασίας όπως αναφέραµε και στην παράγραφο 1.4
και αν αυτό δεν καταστεί δυνατόν επειδή δεν επιτεύχθηκε η συµφωνία µεταξύ των
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εργοδοτών και µισθωτών τότε γίνεται µε διαιτητική απόφαση. Το βασικό οικοδόµηµα
του όλου συστήµατος των αποδοχών αποτελεί ο νόµος 1876/1990, µε τον οποίο
ρυθµίζεται λεπτοµερώς ο τρόπος και η διαδικασία της σύναψης συλλογικής σύµβασης
εργασίας, η σχέση αυτής προς την ατοµική σύµβαση εργασίας, οι συνέπειες παράβασης
των όρων αυτής κλπ.
Οι µισθωτοί πρέπει να αµοίβονται ανάλογα µε το είδος της εργασίας που παρέχουν
και την επαγγελµατική κατηγορία που ανήκουν, µε τα καθοριζόµενα όρια µισθού ή
ηµεροµισθίων όπου όλα αυτά αναγράφονται στην Συλλογική Σύµβαση Εργασίας ή
διαιτητική απόφαση.
Οι Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας διακρίνονται σε κάποια είδη ανάλογα µε την
επαγγελµατική κατηγόρια που ανήκει ο κάθε εργαζόµενος, όπου θα αναφέρουµε στην
επόµενη παράγραφο της κατηγόριες αυτές ονοµαστικά.

2.8. Είδη συλλογικών συµβάσεων εργασίας (ΣΣΕ)

1. Σε εθνικές γενικές.
2. Σε κλαδικές .
3. Σε επιχειρησιακές.
4. Σε εθνικές οµοιοεπαγγελµατικές.
5. Σε τοπικές οµοιοεπαγγελµατικές.
Η διαφορά µεταξύ της κλαδικής συλλογικής σύµβασης και της οµοιοεπαγγελµατικής
συλλογικής σύµβασης είναι ότι η πρώτη ρυθµίζει τους όρους εργασίας των
εργαζοµένων ανάλογα µε την κατηγορία επαγγέλµατος ανεξάρτητα από το είδος της
επιχείρησης που απασχολούνται ενώ η δεύτερη ρυθµίζει τους όρους εργασίας των
εργαζοµένων ανάλογα µε ορισµένου είδους επιχείρησης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

3.1. Ενέργειες πρόσληψης µισθωτών.

Η κάθε επιχείρηση που όταν προσλαµβάνει ένα υπάλληλο ή ένα εργάτη, έχει
την υποχρέωση να συµπληρώσει διπλά το έντυπο ¨αναγγελία πρόσληψης¨ (παράρτηµα
ΙΙ), το οποίο προµηθεύεται από τον Ο.Α.Ε.∆ της περιοχής που πρόκειται να προσληφθεί
ο µισθωτός και να το προσκοµίσει στον ίδιο οργανισµό, µέσα σε οκτώ(8)
ηµερολογιακές ηµέρες(µετρούµενες από την επόµενη από την ηµεροµηνία πρόσληψης).
Εάν δεν γίνει η παραπάνω αναγγελία τότε για κάθε µισθωτό επιβάλλεται πρόστιµο στην
επιχείρηση ίσο µε 10 ηµεροµίσθια ενός ανειδικεύτου εργάτη τα οποία µε συµβιβασµό
µειώνονται σε 2,5 ηµεροµίσθια. Ο συµβιβασµός αυτός γίνεται µε προσφυγή στον
αρµόδιο Νοµάρχη και µέσα σε 30 ήµερες από την κοινοποίηση του προστίµου. Επίσης
µε την πρόσληψη και προτού αναλάβει εργασία ο νεοπροσλαµβανόµενος, ο εργοδότης
πρέπει να καταχωρήσει όλα τα στοιχεία του στο ¨Ειδικό Βιβλίο Καταχώρησης
Νεοπροσλαµβανόµενου Προσωπικού¨, το οποίο παραλαµβάνει ο εργοδότης θεωρηµένο
από το Ι.Κ.Α. Το βιβλίο τηρείται στην έδρα της επιχείρησης, όπου εργάζονται οι
µισθωτοί και ή µη καταχώρηση στο ειδικό βιβλίο, το πρόστιµο ανέρχεται στα 500 ευρώ
για κάθε εργαζόµενο. Επίσης ο εργοδότης καταχωρεί στα µισθολόγια του Ι.Κ.Α, τους
εργαζόµενους της επιχείρησης του για την ασφάλιση του πρώτου. Εάν δεν τους έχει
καταχωρήσει µέχρι το τέλος του εποµένου µήνα επιβαρύνεται µε ειδικό πρόσθετο τέλος
30% - 50% πάνω στις εισφορές του Ι.Κ.Α.
Επίσης, ο λογιστής της επιχείρησης έπειτα από τα παραπάνω πρέπει να ελέγξει,
σε ποιο επικουρικό ταµείο ή σε ποιο άλλο ασφαλιστικό ταµείο ανήκει ο υπάλληλος ή ο
εργάτης ανάλογα µε το είδος της εργασίας που παρέχει ή ανάλογα µε το είδος της
επιχείρησης, ώστε να βγάλει την µισθοδοσία των µισθωτών.

3.2. Επιθεώρηση εργασίας

Το Τµήµα της Επιθεώρησης Εργασίας είναι υπεύθυνο για την υγεία και την
ασφάλεια των εργαζοµένων στο χώρο εργασίας τους. Στόχος του είναι, η προστασία
της ζωής, της αρτιµέλειας και της υγείας των εργαζοµένων. Μέσω του κατάλληλου
συστήµατος επιτηρεί αν εφαρµόζεται η νοµοθεσία σε όλες τις επιχειρήσεις που
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απασχολούν ανθρώπινο δυναµικό. Όλα τα εργατικά ατυχήµατα, αναρρωτικές άδειες,
εργασία σε περιβάλλον µε χηµικές ουσίες κ.α αναφέρονται στην επιθεώρηση εργασίας
µε ειδικά έντυπα και εντός µιας ορισµένης προθεσµίας διαφορετικά επιβάλλεται
πρόστιµο. Κάθε φόρα που προσλαµβάνεται ένα υπάλληλος εντός δεκαπέντε (15)
ηµερών (ηµερολογιακές), πρέπει ο λογιστής της επιχείρησης να καταθέσει το έντυπο
¨ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ¨ στο οποίο αναφέρονται : το όνοµα του υπαλλήλου,
ειδικότητα, αποδοχές, ηµέρες άδειας, ώρα διαλλείµατος, γιατρός ασφαλείας, ώρες
εργασίας, καθώς και για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν 24 ώρες επισυνάπτουν το
πρόγραµµα βάρδιας κάθε υπαλλήλου κ.α (βλ. Παράρτηµα ΙΙΙ).
Επίσης από 15/9 µέχρι 15/11 υποβάλλεται στην Επιθεώρηση εργασίας πίνακας
προσωπικού µε όλους τους εργαζόµενους που απασχολεί µέχρι την στιγµή εκείνη η
επιχείρηση. Οι εποχιακού χαρακτήρα επιχειρήσεις υποχρεούνται να καταθέτουν τον
πίνακα προσωπικού στην Επιθεώρηση Εργασίας µέσα σε ένα µήνα από την έναρξη της
εποχικής περιόδου. ( άρθρο 16 παρ. 3 Ν.2874/2000) όταν στην επιχείρηση οι µισθωτοί
εργάζονται µε βάρδιες, τότε υποβάλλονται δύο προγράµµατα (πίνακες) στην Επιθ.
Εργασίας , ανά εξάµηνο και ένας πίνακας.
Επίσης, από την Επιθεώρηση Εργασίας µπορούµε να πάρουµε τις Συλλογικές
Συµβάσεις Εργασίας οι οποίες αναφέρουν, τι ακαθάριστες αποδοχές δικαιούται κάθε
εργαζόµενος ανάλογα µε τις υπηρεσίες που προσφέρει, καθώς και τις αυξήσεις µισθών
που γίνονται µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της ΓΣΕΕ

3.3. Κύρια ασφαλιστικά Ταµεία και άλλα Επικουρικά Ταµεία.

Όταν µια επιχείρηση προσλαµβάνει ένα υπάλληλο ή εργάτη, ο λογιστής της
επιχείρησης πρέπει να δει, ανάλογα µε την εργασία που θα προσφέρει ο
νεοπροσλαµβανόµενος υπάλληλος ή εργάτης, σε ποια κύρια ασφάλιση και σε ποία
επικουρικά ταµεία πρέπει να ασφαλίσει τον νεοπροσλαµβανόµενο υπάλληλο.
Ο ποιο συνηθισµένος φορέας κυρίας ασφάλισης είναι το ασφαλιστικό ταµείο
του ΙΚΑ(Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων).
Με τον όρο ασφαλιστικές εισφορές στο Ι.Κ.Α, εννοούµε το σύνολο που
επιβαρύνεται ο εργοδότης και ο µισθωτός για την ασφάλιση και την συνταξιοδότηση
του δεύτερου. Οι ασφαλιστικές εισφορές του ΙΚΑ συµπεριλαµβάνουν : πρώτα την
υποχρέωση του εργοδότη για ασφαλιστική εισφορά, οπού είναι και η µεγαλύτερη
και τελευταία η υποχρέωση του εργαζόµενου για την ασφαλιστική εισφορά.
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Τα ασφάλιστρα του ΙΚΑ εµφανίζονται µε διάφορες κατηγορίες πχ. µικτά, µικτά
– ΤΕΑΜ, µικτά µε επαγγελµατικό κίνδυνο, βαρέα, βαρέα - ΤΕΑΜ κλπ. Ανάλογα µε
την κατηγορία των ασφάλιστρων που ανήκει ο κάθε εργαζόµενος, αντιστοιχεί και το
ποσοστό της εισφοράς του εργοδότη και του εργαζόµενου, όπου θα πολλαπλασιαστεί
µε της ακαθάριστες αποδοχές του τελευταίου, ώστε να υπολογιστούν οι τελικές
εισφορές του καθένα, στο ΙΚΑ και στα άλλα επικουρικά ταµεία. Το ΙΚΑ είναι το
ίδρυµα κοινωνικής ασφάλισης όπου ασφαλίζονται όλοι οι ιδιωτικοί υπάλληλοι.
Εκτός από το ΙΚΑ υπάρχουν και άλλα ταµεία κύριας ασφάλισης, µε διάφορες
κατηγορίες ασφαλίστρων, όπως πχ ΤΣΜΕ∆Ε, Ταµείο Νοµικών, ΟΑΕΕ(ΤΣΑ, ΤΑΕ,
ΤΕΒΕ) κτλ. Υπάρχουν όµως και επικουρικά ταµεία όπου ο εργαζόµενος ασφαλίζεται
και σε αυτά και στο ΙΚΑ ανάλογα στο είδος επιχείρησης που εργάζεται πχ ΤΕΑΥΕΚ
ασφαλίζονται οι εργαζόµενοι σε εµπορικές επιχειρήσεις, ΤΕΑΗΕ όπου ασφαλίζονται οι
ηλεκτρολόγοι κτλ.

3.4. Φόρος από Μισθωτές Υπηρεσίες (ΦΜΥ)

Η καταβολή του φόρου µισθωτών βαρύνει τους εργαζόµενους. Οι εργοδότες
είναι υποχρεωµένοι από το νόµο να παρακρατούν το φόρο από τις αποδοχές που
καταβάλλουν στους µισθωτούς τους κάθε µήνα και στη συνέχεια να τον αποδίδουν στο
∆ηµόσιο Ταµείο µέσα στο πρώτο δεκαπενθήµερο κάθε διµήνου ή µήνα

3.5. Αναλυτική Περιοδική ∆ήλωση (ΑΠ∆)

Η αναλυτική περιοδική δήλωση είναι ένα µηχανογραφηµένο ή χειρόγραφο έγγραφο
το οποίο συµπληρώνεται, υπογράφεται και υποβάλετε στο αρµόδιο Υποκατάστηµα του
ΙΚΑ από τον εργοδότη. Το έγγραφο αυτό δηλώνει :
1) στοιχεία επιχείρησης,
2) πλήρη στοιχεία εργαζόµενου,
3) περίοδο ασφάλισης,
4) ηµέρες ασφάλισης,
5) αποδοχές,
6) κρατήσεις υπέρ του ΙΚΑ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

4.1. Ποια ποσά θεωρούνται ακαθάριστες αποδοχές.

Στις

ακαθάριστες

αποδοχές

των

µηνιαίων

µισθολογικών

καταστάσεων

συµπεριλαµβάνονται τα ποσά που καταβάλλονται στο µισθωτό σε τακτά διαστήµατα,
τέτοιού είδους ποσά είναι :
- ο µισθός, τα ηµεροµίσθια, τα επιδόµατα, τα πριµ παραγωγικότητας, οι πρόσθετες
παροχές σε είδος (δώρα Χριστουγέννων – Πάσχα, δωρεάν κατοικία κτλ.) εφόσον
αποτιµηθούν σε χρήµα και καταβάλλονται σαν αµοιβή στους µισθωτούς.
- ποσοστά στις πωλήσεις εφόσον καταβάλλονται σαν αντάλλαγµα στην παρεχόµενη
εργασία από τον εργαζόµενο.
- υπερωρίες, προσαυξήσεις νυκτερινής απασχόλησης και Κυριακάτικης ή εξαιρέσιµης
εορτής, επίδοµα ενοικίου, και έξοδα κίνησης.
- επίδοµα ασθένειας
- οικιοθελή επιδόµατα που χορηγούνται τακτά στους εργαζόµενους για το συµφέρον
της επιχείρησης.
- τα φιλοδωρήµατα που καταβάλλονται από τους πελάτες στους σερβιτόρους εφόσν
επηρεάζουν την πάγια µηνιαία αµοιβή.
- τα οδοιπορικά έξοδα που καταβάλλονται τακτά χρονικά διαστήµατα και δεν
διακόπτονται σε περίπτωση, ασθένειας άδειας, γενικά που υπόκεινται σε εισφορές του
ΙΚΑ.
- επίδοµα ισολογισµού, ενοικίου, επίδοµα τροφής, επίδοµα ταµείου, στεγαστικό
επίδοµα, επίδοµα ευθύνης ή θέσης.

4.2. Πως υπολογίζεται η ακαθάριστη αµοιβή.
Όπως αναφέραµε και στο πρώτο µέρος ο µισθός διακρίνεται σε νόµιµο και
πραγµατικό. Ο νόµιµος καθορίζεται από τις Συλλογικές Συµβάσεις και ο πραγµατικός
από συµφωνία µεταξύ εργοδότη και µισθωτού. Για να υπολογιστεί η ακαθάριστη
αµοιβή σε ένα µισθωτό για ένα µήνα εργασίας, ανεξάρτητα από το πόσες µέρες
εργάστηκε το συγκεκριµένο µήνα, θεωρείται πάντοτε ότι οι εργάσιµες µέρες είναι 25
(άρθρο 18 παρ. 1α του Κανονισµού του ΙΚΑ). ∆ηλαδή για να δούµε πόσο είναι το
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ηµεροµίσθιο ενός µισθωτού υπολογίζουµε το πραγµατικό µισθό ή το νόµιµο / 25
ηµέρες εργασίας = ηµεροµίσθιο. Αν ο µισθωτός δεν εργαστεί µια µέρα (αδικαιολόγητη)
τότε : µηνιαίος µισθός / 25 * 24 = Α µισθός για την µέρα που έλειπε ο µισθωτός.
Αντίστοιχα αν εργαστεί µια µέρα παραπάνω τότε : µηνιαίος µισθός / 25 * 26 = Β
µισθός για την παραπάνω ηµέρα που εργάστηκε ο µισθωτός.
Υπάρχει όµως και η περίπτωση προσαύξησης των αµοιβών. Τέτοιες περιπτώσεις
έχουµε όταν ο µισθωτός απασχολείται νυκτερινές ώρες, για Κυριακές και εξαιρέσιµες
εορτές, για υπερεργασία, για υπερωριακή εργασία. παρακάτω θα αναλύσουµε την κάθε
περίπτωση ξεχωριστά.

4.3. Νυκτερινή απασχόληση.

Οι υπάλληλοι ή εργάτες που προσφέρουν την εργασία τους κατά τις νυκτερινές
ώρες δηλαδή από το χρονικό διάστηµα 10 µ.µ (βραδινή) έως 6 π.µ (πρωινής) ή ένα
µέρος µόνο της προσφερόµενης εργασίας τους που παρέχεται στο παραπάνω χρονικό
διάστηµα , τότε οι κανονικές αποδοχές και όχι η πραγµατικές αποδοχές των ωρών
αυτών θα προσαυξάνονται κατά 25%. Η νυκτερινή εργασία δεν πρέπει να υπερβαίνει
κατά µέσο όρο σε εβδοµαδιαία βάση ανά 24 ώρες τις 8 ώρες. Στους ανήλικους
απαγορεύεται η νυκτερινή εργασία.

4.4. Ηµέρα απασχόλησης Κυριακή και εξαιρέσιµης εορτής.

Όταν ένας µισθωτός εργαστεί ηµέρα Κυριακή και σε εξαιρέσιµη εορτή τότε
γίνεται προσαύξηση 75% πάνω στις νόµιµες αποδοχές.
Όταν η ηµέρα εργασίας την Κυριακή ή της εξαιρέσιµης εορτής συµπέσει µε την
νυκτερινή εργασία τότε καταβάλλεται επί πλέον 75% + 25% αντίστοιχα, πάνω στις
νόµιµες αποδοχές. Σε περίπτωση που οι πραγµατικές αποδοχές που καταβάλλονται στο
µισθωτό είναι µεγαλύτερες από τις νόµιµες και µεγαλύτερες σε ποσοστό από εκείνο της
νυκτερινής προσαύξηση 25% ή της προσαύξηση της Κυριακής και της εξαιρέσιµης
εορτής 75%, τότε ο εργοδότης δεν είναι υποχρεωµένος να καταβάλλει τις παραπάνω
προσαυξήσεις. Αν όµως οι πραγµατικές αποδοχές είναι παραπάνω από τις νόµιµές αλλά
µικρότερες από τα παραπάνω ποσοστά των προσαυξήσεων, τότε ο εργοδότης είναι
υποχρεωµένος να δώσει την διαφορά της προσαύξησης µέχρι το 25% της νυκτερινής
απασχόλησης ή το 75% της εξαιρέσιµης εορτής και της Κυριακής. Αυτό φυσικά
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συµβαίνει εφόσον έχει γίνει συµφωνία στην αρχή και αναφέρεται στην αντίστοιχη
σύµβαση εργασίας. ∆ιαφορετικά απαγορεύεται εκ των υστερών να δηλώσει ο
εργοδότης ότι µέσα στο µισθό συµπεριλαµβάνονται και οι προσαυξήσεις.
Οι εξαιρέσιµες εορτές είναι : 25 ∆εκεµβρίου Χριστούγεννα, ∆εύτερη µέρα του
Πάσχα, 25 Μαρτίου, 15 Αυγούστου, 1 Μαΐου 28 Οκτωβρίου.

4.5. Υπερωριακή απασχόληση.

Η υπερωριακή απασχόληση προσαυξάνεται κατά 50% ή 75%(ανάλογα την
περίπτωση) πάνω στο πραγµατικό µισθό ή ηµεροµίσθιο ή ωροµίσθιο που ισχύει την
ηµέρα που πραγµατοποιείτε η υπερωρία. Εάν η υπερωριακή εργασία συµπέσει µε
νυκτερινή εργασία και µέρα Κυριακή ή εξαιρέσιµη εορτή, τότε καταβάλλονται οι
προσαυξήσεις του 25% της νυκτερινής εργασίας και του 75% της Κυριακής πάνω στις
νόµιµες αποδοχές και επί πλέον καταβάλλεται και η προσαύξηση της υπερωρίας.
Οι υπερωρίες διακρίνονται σε νόµιµες και παράνοµες. Οι νόµιµες υπερωρίες
προσαυξάνονται 50% πάνω στο πραγµατικό ωροµίσθιο µέχρι ο µισθωτός να
συµπληρώσει 120 ώρες υπερωρίας ετήσια, χωρίς της ώρες υπερεργασίας. Όταν οι
υπερωρίες είναι πάνω από 120 ώρες ετήσια τότε η υπερωρία προσαυξάνεται 75% πάνω
στο πραγµατικό ωροµίσθιο. Οι παράνοµες υπερωρίες λέγονται και κατ’ εξαίρεση
υπερωρίες προσαυξάνονται κατά 100% εκτός από τις ώρες υπερεργασίας ( παράγραφο
2.1.4) που καταβάλλεται η προσαύξηση 25%. Η υπερωρία για να είναι νόµιµη θα
πρέπει ο εργοδότης να επιδώσει στην Επιθεώρηση εργασίας απλή έγγραφη αναγγελία
και να τηρήσει το βιβλίο υπερωριών που είναι θεωρηµένο από την Επιθεώρηση
Εργασίας. Η υπερωριακή απασχόληση επιτρέπεται µέχρι 3 ώρες την ηµέρα.

4.6. Υπερεργασία

Το ωράριο εργασίας είναι εκείνο το χρονικό διάστηµα µέσα στο οποίο ο
µισθωτός προσφέρει την εργασία του ηµερήσια ή εβδοµαδιαία στον εργοδότη του. Το
ωράριο διακρίνεται :
Α) σε νόµιµο ωράριο που ορίζεται από το άρθρο 4 του Ν.2874/00. Αυτό είναι µέχρι 8
ώρες την ηµέρα και µέχρι 48 ώρες την εβδοµάδα.
Β) σε συµβατικό ωράριο που καθορίζεται από της Συλλογικές Συµβάσεις και πάντοτε
είναι µικρότερο από το νόµιµο. Σήµερα είναι 40 ώρες την εβδοµάδα.
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Γ) το δικαίωµα του εργοδότη να απασχολεί το µισθωτό 8 ώρες ακόµα πέραν του
συµβατικού ωραρίου( 40 ώρες την εβδοµάδα). Αυτές οι 8 ώρες παραπάνω ονοµάζονται
υπερεργασία και αµοίβονται µε το καταβαλλόµενο πραγµατικό ηµεροµίσθιο και όχι
το νόµιµο, προσαυξηµένο κατά 25%. Η υπερεργασία θεωρείται ότι είναι υποχρεωτική
και αναγκαία για τις συνήθεις ανάγκες του εργοδότη, γι’ αυτό ο µισθωτός πρέπει να το
αποδεχτεί. Πάνω από 48 ώρες θεωρείται υπερωριακή απασχόληση.
Σε περίπτωση που οι ώρες υπερεργασίας είναι συγχρόνως και ώρες νυκτερινής
απασχόλησης ή ακόµα και απασχόλησης Κυριακής τότε πρώτα προσαυξάνονται οι
αµοιβές των ωρών πρώτα της Κυριακάτικης απασχόλησης µε 75% και δεύτερον της
νυκτερινής απασχόλησης µε 25% και στο σύνολο της αµοιβής (δηλαδή
25%+75%=100%) υπολογίζεται η προσαύξηση της υπερεργασίας 25%.
Η ηµερήσια απασχόληση ενός µισθωτού είναι είτε εξαήµερη απασχόληση είτε
πενθήµερη απασχόληση. Η εξαήµερη απασχόληση είναι 6 ηµέρες την εβδοµάδα, 8
ώρες την ηµέρα δηλαδή 48 ώρες την εβδοµάδα, εκτός
- υπάλληλοι γραφείων Ανώνυµων Εµπορικών Εταιρειών(όχι βιοµηχανικών),
- υπάλληλοι εµπορικών τµηµάτων βιοµηχανικών επιχειρήσεων (όχι των πωλήσεων),
Όπου σε αυτή την περίπτωση οι µισθωτοί εργάζονται εβδοµαδιαίως 42 ώρες δηλαδή 7
ώρες την ηµέρα και µόνο οι 2 ώρες ( 40-42=2) θεωρούνται υπερεργασία πέρα από της
42 ώρες θεωρείται υπερωρία.
Η πενθήµερη εργασία είναι 5 ηµέρες την εβδοµάδα και γι’ αυτούς που έχουν
συµβατικό ωράριο 40 ώρες την εβδοµάδα µπορούν να απασχολούνται 9 ώρες την
ηµέρα, 45 ώρες την εβδοµάδα δηλαδή 5 ώρες (45-40=5) υπερεργασία προσαυξηµένο
κατά 25% στις πραγµατικές αποδοχές. Όταν ο µισθωτός απασχοληθεί πάνω από 45
ώρες την εβδοµάδα τότε περνάµε στην υπερωρία 50% ή 75% προσαυξηµένο(ανάλογα
αν είναι νόµιµη ή παράνοµη). Σηµαντικό επίσης είναι ότι δεν µπορεί ο εργοδότης να
απασχολήσει µε υπερεργασία την έκτη ηµέρα που θεωρείται αργία γι’ αυτούς που
απασχολούνται µε πενθήµερη εργασία και επίσης η ώρες υπερεργασίας πρέπει να
κατανεµηθούν µέσα στην εβδοµάδα και όχι µαζεµένες. Στο ΙΚΑ ασφαλίζεται για 6
ηµέρες την εβδοµάδα ο µισθωτός που απασχολείται µε πενθήµερο.
Αν κάποια επιχείρηση µε πενθήµερο ωράριο απασχολήσει έκτακτα προσωπικό το
Σάββατο τότε :
- µέχρι να συµπληρωθούν η 40 ώρες συµπεριλαµβανοµένου και το Σάββατο θεωρείται
κανονική απασχόληση, από τις 41 έως τις 45 ώρες θεωρείται υπερεργασία µε
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προσαύξηση 25% ενώ οι πάνω από το νόµιµο ωράριο θεωρούνται υπερωρία µε
προσαύξηση 50% ή 75%. (παράδειγµα υπερεργασίας στο Παράρτηµα IV).

4.7. Επιδόµατα εορτών.

Τα δώρα εορτών ονοµάζονται επιδόµατα εορτών. Τα επιδόµατα εορτών είναι δύο :
το επίδοµα Χριστουγέννων και το επίδοµα Πάσχα. Και τα δυο επιδόµατα υπόκεινται
σε κρατήσεις ΙΚΑ και επικουρικών ταµείων καθώς και ΦΜΥ. Ο εργοδότης έχει την
ευχέρεια να καταβάλει τις εισφορές στο ΙΚΑ και στα επικουρικά ταµεία µέχρι τέλος
του Φεβρουαρίου και το δώρο του Πάσχα µέχρι τέλος Ιουνίου.
Το επίδοµα εορτών για τα Χριστούγεννα καταβάλλεται στον εργαζόµενο µέχρι 21
∆εκεµβρίου και του Πάσχα µέχρι τη Μεγάλη Τετάρτη( ανεξάρτητα πια ηµεροµηνία
είναι αυτή). Υπολογίζονται µε βάση της πραγµατικές αποδοχές που παίρνει ο
εργαζόµενος µέχρι 10 ∆εκεµβρίου για τα Χριστούγεννα και µέχρι 15 µέρες πριν το
Πάσχα για το επίδοµα εορτών του Πάσχα. Στις πραγµατικές αποδοχές
συµπεριλαµβάνεται και η τακτική αµοιβή όπως αναφέραµε παραπάνω. Σύµφωνα µε τις
διατάξεις στις τακτικές αποδοχές των µισθωτών βάσει των οποίων υπολογίζεται τα
δώρα εορτών συµπεριλαµβάνεται και το επίδοµα αδείας. Συνεπώς το δώρα θα πρέπει
να υπολογισθούν προσαυξηµένα κατά την αναλογία του συντελεστή επιδόµατος
αδείας που είναι 0,041666 (0,50/12µήνες = 0,04166 εγγρ.Υπ.Εργ.17828/89). Αν
πρόκειται για λογιστή που πήρε επίδοµα ισολογισµού µισό µισθό τότε προσαυξάνεται
και γίνεται 0.8333 (1/12=0,08333), αν πήρε ένα µισθό τότε προσαυξάνεται 0,125.
Υπάρχουν πίνακες που µας δείχνουν αναλυτικά τι επίδοµα δικαιούται ο κάθε µισθωτός
ανάλογα µε τις µέρες που εργάστηκε. (Παραρτήµατα V και IV).

4.8. Επίδοµα Χριστουγέννων.

Το δώρο Χριστουγέννων είναι ίσο µε ένα µηνιαίο µισθό για τους µισθωτούς και 25
ηµεροµίσθια για τους ηµεροµίσθιους. Για τον υπολογισµό του δώρου Χριστουγέννων
λαµβάνεται υπ’ όψιν ο τρόπος αµοιβής(δηλαδή µισθό, ηµεροµίσθιο, ωροµίσθιο κλπ.)
των µισθωτών και όχι η ιδιότητα του ως υπάλληλος ή εργατοτεχνίτης . Το δώρο
Χριστουγέννων είναι ίσο µε ένα µηνιαίο πραγµατικό µισθό για όσους αµείβονται µε
µισθό και είκοσι πέντε(25) µέρες για όσους και το δικαιούνται οι µισθωτοί εφόσον η
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εργασιακή τους σχέση έχει διαρκέσει όλο το χρονικό διάστηµα από 1/5 έως 31/12 του
αντίστοιχου έτους.
Πιο συγκεκριµένα για το δώρο Χριστουγέννων θα πάρει ο µισθωτός υπάλληλος
2/25 του µηνιαίου µισθού και 2 ηµεροµίσθια για κάθε 19 ηµερολογιακές µέρες
διάρκειας της εργασιακής σχέσης. Όταν ο µισθωτός εισπράττει τακτικά νόµιµες
υπερωρίες, τότε προστίθεται στο ηµεροµίσθιο και µε βάση αυτό το ποσό υπολογίζεται
το δώρο. Για όσους από τους µισθωτούς η σχέση εργασίας τους µε τον εργοδότη δεν
διήρκεσε το ανωτέρω διάστηµα αλλά ένα µέρος, τότε οι µισθωτοί δικαιούνται το ένα
τµήµα του δώρου για το χρονικό διάστηµα αυτό το οποίο παρείχαν τις εργασίες τους.
∆εν συµπεριλαµβάνονται στο χρόνο διάρκειας της εργασιακής σχέσης εργοδότη και
µισθωτού, αδικαιολόγητες απουσίες του εργαζοµένου από την επιχείρηση, άδεια χωρίς
αποδοχές, µέρες στράτευσης, καθώς και τις µέρες που ο ασθενής πήρα επίδοµα
ασθένειας από το ασφαλιστικό ταµείο, οι µέρες απεργίας και οι µέρες συνδικαλιστικής
άδειας.
Επίσης το δώρο Χριστουγέννων το δικαιούνται και οι µισθωτοί που έχουν
αποχωρήσει από την επιχείρηση(απόλυση, οικιοθελώς κτλ) ανάλογα µε το χρόνο που
διήρκησε η εργασιακή σχέση. Παρακάτω θα δούµε ένα παράδειγµα :
Μισθωτός του οποίου η σχέση εργασίας είχε διάρκεια 200 ηµέρες, στο χρονικό
διάστηµα από 01-05-2006 έως 31-12-2006, το ∆ώρο Χριστουγέννων υπολογίζεται ως
εξής:
Εάν ο µισθωτός αµειβόταν µε µισθό 1000 ευρώ µηνιαίως, το δώρο του θα ήταν:
1000 ευρώ*0,8421 (συντελεστής επιδόµατος εορτών) = 842,10
842,10* 0.041666 (συντελεστής. αδείας) = 35,08
Άρα ο µισθωτός δικαιούται δώρο Χριστουγέννων,
842,1 + 35,08 = 877,18 ευρώ
Τον πίνακα µε τους συντελεστές επιδόµατος Χριστουγέννων παρατίθεται στο
Παράρτηµα V.

4.9. Επίδοµα Πάσχα.

Το δώρο του Πάσχα το υπολογίζουµε από 1 Ιανουαρίου έως και 30 Απριλίου και
ισούται µε το ½ του µηνιαίου µισθού για τους µισθωτούς και 15 ηµεροµίσθια για τους
ηµεροµίσθιους, εφόσον η εργασιακή σχέση του µισθωτού έχει διαρκέσει όλο το
χρονικό διάστηµα που αναφέραµε προηγουµένως. Για όσους µισθωτούς η εργασιακή
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σχέση µε τον εργοδότη τους δεν έχει διαρκέσει όλο το παραπάνω χρονικό διάστηµα
αλλά ένα µέρος του, τότε θα πάρει ένα τµήµα του ∆ώρου. Πιο συγκεκριµένα για αυτούς
που αµοίβονται µε µισθό το 1/15 του πραγµατικού µηνιαίου µισθού και για αυτούς που
αµοίβονται µε ηµεροµίσθιο, 1 ηµεροµίσθιο κάθε 8 ηµέρες σύµφωνα µε το πραγµατικό
ηµεροµίσθιο(συµπεριλαµβάνονται Σάββατα, Κυριακές και εξαιρέσιµες εορτές). Για
διαστήµατα µικρότερα από τα παραπάνω τότε θα πάρει ο εργαζόµενος το αντίστοιχο
κλάσµα του δώρου όπως αναφέρονται στο παράρτηµα VI . ∆εν συµπεριλαµβάνονται
στο χρόνο εργασίας οι µέρες αδικαιολόγητης απουσίας του εργαζοµένου, οι µέρες
στράτευσης, µέρες ασθένειας που πήρε επίδοµα ασθένειας ο µισθωτός από το ΙΚΑ,
µέρες άδειας χωρίς αποδοχές, µέρες απεργίας, συνδικαλιστικής άδειας. Παρακάτω θα
δούµε ένα παράδειγµα :
Μισθωτός του οποίου η σχέση εργασίας είχε διάρκεια 65 µόνο µέρες µέσα στο
διάστηµα από 01-01 έως 15-04 του τρέχοντος έτους, πρέπει να λάβει για δώρο Πάσχα.
Εάν ο µισθωτός είχε µισθό 1000 ευρώ, µηνιαίως το δώρο του θα είναι ίσο µε :
1000ευρώ* 0,27082(συντελεστής επιδόµατος εορτών) = 271 ευρώ
271 ευρώ * 0,041666(συντελεστής επίδοµα άδειας ) = 11,28
Άρα : 271 + 11,28 = 282,20 ευρώ δικαιούται ο µισθωτός δώρο Πάσχα.

4.10.

Επίδοµα άδειας.

Ο εργαζόµενος φεύγοντας για άδεια παίρνει και το επίδοµα. Το επίδοµα άδειας
δεν υπερβαίνει το ½ του µισθού για τους υπαλλήλους και τα 13 ηµεροµίσθια για τους
εργάτες. Προκαταβάλλεται µε την έναρξη της άδειας και υπολογίζεται σύµφωνα µε
τους παρακάτω πίνακες.
Το επίδοµα άδειας υπόκεινται σε κρατήσεις ΙΚΑ και επικουρικών ταµείων και στο
ΦΜΥ όπως ακριβώς και οι τακτικές µηνιαίες αποδοχές του εργαζοµένου.
Πίνακας επιδοµάτων :
Επιχειρήσεις που λειτουργούν είτε 6 µέρες είτε 5 µέρες για το επίδοµα ισχύουν τα ίδια
η διαφορά είναι στις ηµέρες άδειας :
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Έτη
ηµερολογιακά

Επίδοµα άδειας
Μήνες απσχ.*24/12=α

ο

1 έτος

α/25 του µισθού (όριο ½
µισθός)

2ο έτος
3ο έτος και
άνω

½ µισθός
½ µισθός

4.11. Άλλα επιδόµατα.

Η αναγνώριση της προϋπηρεσίας των µισθωτών, έχει ιδιαίτερη σηµασία για τον
εργοδότη όταν πρόκειται να καθορίσει τις αποδοχές που δικαιούνται οι µισθωτοί και να
κρίνει για τη χορήγηση ή µη του επιδόµατος πολυετούς υπηρεσίας. Ο µισθωτός
οφείλει, για να υπολογιστεί η προϋπηρεσία του σε άλλες επιχειρήσεις, να
γνωστοποίηση εγκαίρως στον εργοδότη του και να προσκοµίσει τα απαραίτητα
πιστοποιητικά των εργοδοτών που είχε εργαστεί προηγουµένως. Η προσαύξηση
αποδοχών λόγω πολυετίας(τριετίες κτλ) καθορίζεται από τις Συλλογικές Συµβάσεις
ανάλογα µε την ειδικότητα του κάθε µισθωτού.
Υπάρχουν και τα οικογενειακά επιδόµατα όπου ο µισθωτός πρέπει να
ενηµερώσει τον εργοδότη του για την οικογενειακή του κατάσταση (έγγαµος, άγαµος)
και να προσκοµίσει να απαραίτητα δικαιολογητικά.
Το επίδοµα σπουδών έχει την υποχρέωση ο εργοδότης να το καταβάλλει στο
µισθωτό, εφόσον προβλέπεται από την Συλλογική Σύµβαση και του προσκοµίσει ο
µισθωτός τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Το επίδοµα τέκνων έχει δικαίωµα να λάβει ένας από τους δυο γονείς, εφόσον
εργάζονται και οι δύο. Για τους γονείς που είναι διαζευγµένοι δικαίωµα στο επίδοµα
έχει ο γονέας που έχει την επιµέλεια των παιδίων, ακόµα και αν αυτός που έχει την
επιµέλεια δεν εργάζεται δικαιούται το επίδοµα τέκνων.
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ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ
ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΊΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

5.1. Τι είναι µισθοδοτική κατάσταση.

Η µισθοδοτική κατάσταση είναι ένα γραµµογραφηµένο έντυπο το οποίο παρέχει
πληροφορίες για : τα στοιχεία του µισθωτού, πλήρης ανάλυση των αποδοχών του
(δηλαδή ώρες ή ηµέρες εργασίας – ωροµίσθιο ή ηµεροµίσθιο ή µισθό – υπερεργασιας,
υπερωρία, αµοιβή για εργασία Κυριακή, αργίες και νύχτες.), των έκτακτων παροχών, το
σύνολο των ακαθάριστων αποδοχών, της κρατήσεις από τις αποδοχές υπέρ των
ασφαλιστικών ταµείων, τις εργοδοτικές εισφορές, το φόρο προστιθεµένης αξίας (ΦΜΥ)
το καθαρό πληρωτέο ποσό. Επίσης παρέχει πληροφορίες για : υπολογισµό των
αποδοχών άδειας, επιδόµατα άδειας, δώρο Χριστουγέννων- Πάσχα, λοιπών
αποδοχών(γάµου, πολυετίας, ανθυγιεινό, ταµειακό, οικιοθελείς παροχές κλπ) Επειδή οι
διαδικασίες επεξεργασίας των παραπάνω στοιχείων για την έκδοση των µισθοδοτικών
καταστάσεων απαιτούν µεγάλη ταχύτητα και ακρίβεια των δεδοµένων η χρήση του
ηλεκτρονικού υπολογιστή είναι αναγκαία. Τα µηχανογραφηµένα προγράµµατα λοιπόν
καταρτίζονται µε τέτοιο τρόπο ώστε εκτός από τις µισθοδοτικές καταστάσεις ο
ηλεκτρονικός υπολογιστής να εκτυπώνει και αποδείξεις πληρωµής, µισθολόγια του
ΙΚΑ και των λοιπών ασφαλιστικών ταµείων, την εκκαθαριστική του ΦΜΥ κτλ.
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5.2. Ανάλυση µισθοδοτικής κατάστασης

Συνολικό ΤΕΑΗΕ

ΤΕΑΗΕ εργοδότη

Καθαρές αποδοχές

195,00

105,00

1200,00

91,18

1108,82

375,90

45,00

570,90

150,00

Αγγελάκης

Νικόλαος

Υπαλ.Γραφ.

25

680,59

88,48

47,64

544,47

0

544,47

170,56

20,42

259,04

68,06

Συνολικό ΙΚΑ

1.500

ΙΚΑ εργοδότη
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Πληρωτέο

Υπαλ.Γραφ

ΦΜΥ

Ακαθάριστες
αποδοχές

Άλλο επικουρικό
Ταµείο (ΤΕΑΗΕ)

Ηµέρες εργασίας

Άννα

Όνοµα

Παπαδάκη

Επώνυµο

Ειδικότητα

ΙΚΑ εργαζόµενου

Μισθοδοτική κατάσταση µήνα Ιανουαρίου.

Η ανάλυση της παραπάνω µισθοδοτικής κατάστασης έχει ως εξής :
Στις πρώτες στήλες αναφέρεται το ονοµατεπώνυµο του µισθωτού, η ειδικότητα
του δηλαδή τι εργασία κάνει µέσα στην επιχείρηση, και οι µέρες που εργάζεται το
µήνα. Η

επόµενη στήλη µας δείχνει τις ακαθάριστες αποδοχές, που είτε έχουν

συµφωνηθεί µεταξύ εργοδότη και εργαζοµένου είτε βγαίνουν βάση Συλλογικής
Σύµβασης, στο συγκεκριµένο παράδειγµα ισχύει η πρώτη περίπτωση. Με βάση λοιπόν
τις ακαθάριστες αποδοχές του µήνα καθορίζονται και όλες οι υπόλοιπες στήλες.
Αυτά που ο µισθωτός θα πάρει στο ¨χέρι¨, δηλαδή το πληρωτέο ποσό είναι
1108,82 ευρώ. Αυτό συµβαίνει διότι ο µισθωτός ανάλογα σε ποια κατηγόρια εισφορών
ΙΚΑ και άλλων επικουρικών ταµείων ανήκει εισφέρει και το ανάλογο ποσοστό. Στο
συγκεκριµένο παράδειγµα ο µισθωτός ανήκει στην κατηγόρια ΙΚΑ-ΤΕΑΜ µε ποσοστό
13% για τους εργαζόµενους και 25,06% για τον εργοδότη και επικουρικό Ταµείο
ΤΕΑΗΕ ( ασφαλίζονται οι µισθωτοί εµπορικών επιχειρήσεων) όπου για τον εργαζόµενο
είναι 7% και για τον εργοδότη 3%.
∆ηλαδή ο µισθωτός εισφέρει από τις ακαθάριστες αποδοχές τα εξής :
1500,00 ευρώ* 0,13 = 195,00 ευρώ εισφέρει στο ΙΚΑ για την ασφάλεια και την
συνταξιοδότηση του το µήνα Ιανουάριο 195 ευρώ.
1500,00 ευρώ * 0,07 = 105,00 ευρώ εισφέρει στο ΤΕΑΗΕ
Οι καθαρές αποδοχές λοιπόν είναι 1500-195-105 = 1200,00 ευρώ
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Από τις καθαρές αποδοχές βλέπουµε αν θα γίνει παρακράτηση ΦΜΥ(παρ. 1.8 στο
πρώτο µέρος). 1200,00 ευρώ *14 µήνες = 16800 ευρώ το χρόνο. Ανήκει στην κλίµακα
χωρίς παιδία άρα από τα 16800 δεν υπόκεινται σε φόρο τα 12000 ενώ τα 4800
υπόκεινται σε φόρο 27% δηλαδή :
4800*0,27 = 1296 όπου γίνεται αφαίρεση 1,5% = 1276,56 / 14 µήνες = 91,18 ευρώ θα
γίνει παρακράτηση για το µήνα Ιανουάριο.
Έτσι λοιπόν από τα 1200 ευρώ – 91,18 = 1108,82 ευρώ θα πάρει στο χέρι ο µισθωτός.
Οι επόµενες στήλες µας δείχνουν τις υποχρεώσεις του εργοδότη προς το ΙΚΑ
και άλλα επικουρικά ταµεία. Πάνω στις ακαθάριστες αποδοχές υπολογίζεται το
ποσοστό εισφοράς 25,06% για το ΙΚΑ και 3% για το ΤΕΑΗΕ, άρα :
1500*0,2506= 375,90 ευρώ και 1500*0,03= 45,00 ευρώ αντίστοιχα.
Τα σύνολα λοιπόν εισφοράς εργοδότη και εργαζοµένου στο ΙΚΑ και στο ΤΕΑΗΕ
αναφέρονται στις δυο τελευταίες στήλες.

5.3. Υπολογισµός ασφαλιστικών εισφορών.

Για να υπολογιστούν τα ασφάλιστρα ενός µισθωτού υπάρχουν διάφορες
κατηγορίες ασφάλιστρων στο ΙΚΑ. Η κάθε κατηγορία περιέχει δύο ποσοστά
ασφαλίστρων, µε το µεγαλύτερο επιβαρύνεται ο εργοδότης και µε το µικρότερο ο
ασφαλιζόµενος. Τα ποσοστά αυτά πολλαπλασιάζονται µε τις ακαθάριστες µηνιαίες
αποδοχές του µισθωτού και έτσι υπολογίζονται τα αντίστοιχα ποσά ασφαλίστρων του
ΙΚΑ, τα οποία είναι υποχρεωµένος ο εργοδότης να παρακρατήσει από των εργαζόµενο
και να τα καταβάλλει συνολικά στο αρµόδιο ΙΚΑ . Οι ασφαλιστικές εισφορές που
προκύπτουν από την εµπρόθεσµη ΑΠ∆ µπορούν να καταβληθούν ή σε οποιοδήποτε
κατάστηµα ΙΚΑ ή σε οποιαδήποτε συµβεβληµένη τράπεζα µέχρι το τέλος του
επόµενου µήνα. Αντίθετα οι ασφαλιστικές εισφορές από εκπρόθεσµη ΑΠ∆
καταβάλλονται µόνο στο υποκατάστηµα ΙΚΑ που ανήκει ο εργοδότης. Όταν οι
ασφαλιστικές εισφορές καταβάλλονται εκπρόθεσµα δηλαδή µετά τη λήξη της
παραπάνω προθεσµίας, τότε οι κύριες εισφορές επιβαρύνονται µε πρόσθετα τέλη 3%
για τον πρώτο µήνα καθυστέρησης και 1% για κάθε επόµενο µήνα, µέχρι και να
φτάσουν 120% της κύριας οφειλής.
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Οι πιο συνιθησµένες κατηγορίες ασφαλιστικών εισφορών είναι :
ΜΙΚΤΑ

Κατηγορία
εργαζοµ.

ΜΙΚΤΑ –ΤΕΑΜ

Ασφαλιζ.

Εργοδ

Συνολο.

13%

25,06%

38,06

ΑΠΛΑ
Με επαγγ. Κινδ.
1%

13%

26,06%

39,06%

Ασφαλιζ.

Εργοδ

Συνολο.

16%

28,06%

44,06%

16%

29,06%

45,06%

Άλλες κατηγορίες είναι βαρέα, βαρέα – ΤΕΑΜ, ασθένειας, ασθενείας-ΤΕΑΜ,
σύνταξης, σύνταξης-ΤΕΑΜ, σύνταξης-βαρέα, σύνταξης –βαρέα-ΤΕΑΜ.
Ένα παράδειγµα υπολογισµού ασφαλίστρων :
Ένας µισθωτός µε κατηγορία µικτά (απλά) ασφάλιστρα έχει µηνιαίες ακαθάριστες
αποδοχές 3000 ευρώ. Σύµφωνα µε την κατηγορία των µικτών ο ασφαλιζόµενος
επιβαρύνεται µε 13% και ο εργοδότης 25,06% σύνολο 38,06%. Άρα
Ασφάλιστρα εργοδότη : 3000*25,06% = 751,80
Ασφάλιστρα ασφαλιζόµενου: 3000*13%= 390,00
Σύνολο ασφάλιστρων στο ΙΚΑ : 3000*38,06% = 1140,80.
∆ηλαδή από τις ακαθάριστες µηνιαίες αποδοχές του εργαζόµενου θα αφαιρεθούν 390
ευρώ, ενώ ο εργοδότης θα επιβαρυνθεί τα υπόλοιπα 751,80 και είναι υποχρεωµένος
µέχρι το τέλος του επόµενου µήνα να καταβάλλει συνολικά στο ΙΚΑ ή σε
συµβεβληµένη τράπεζα 1140,80 ευρώ για την ιατρική περίθαλψη και τη
συνταξιοδότηση του µισθωτού.

5.4. Συµπλήρωση Αναλυτικής Περιοδικής ∆ήλωσης (ΑΠ∆).

Η αναλυτική περιοδική δήλωση είναι ένα µηχανογραφηµένο ή χειρόγραφο έγγραφο
το οποίο συµπληρώνεται, υπογράφεται και υποβάλετε στο αρµόδιο Υποκατάστηµα του
ΙΚΑ από τον εργοδότη (βλ. Παράρτηµα VII). Το έγγραφο αυτό δηλώνει :
1) Τους ασφαλισµένους που ασχολήθηκαν για την χρονική περίοδο που αναφέρεται
στη δήλωση και ειδικότερα για τον καθένα ξεχωριστά δηλώνονται : η ειδικότητα(είδος
υπηρεσιών που παρείχε), οι ηµέρες απασχόλησης, οι αποδοχές του, οι ασφαλιστικές
εισφορές του και ο κωδικός κάλυψης πακέτου(δηλαδή η ειδικότητα του εργαζοµένου
σε συνδυασµό µε την δραστηριότητα της επιχείρησης όπως προκύπτει από τον οδηγό
σύνδεσης κωδικών-Ο.ΣΥ.Κ).
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2) Τις συνολικές εισφορές που οφείλει να καταβάλει ο εργοδότης για την συγκεκριµένη
περίοδο.
3) Τον αριθµό µητρώου (ΑΜΕ), ο οποίος χρησιµοποιείται σε κάθε συναλλαγή του ο
εργοδότης µε το ίδρυµα (ΙΚΑ).
Αυτοί που υποχρεούνται να υποβάλουν ΑΠ∆ είναι οι εργοδότες που
απασχολούν πρόσωπα τα οποία είναι ασφαλισµένα στο ΙΚΑ. Οι παραπάνω εργοδότες
υποβάλλουν την ΑΠ∆ είτε σε ηλεκτρονική µορφή µέσω διαδικτύου (internet) είτε σε
χειρόγραφη έντυπη µορφή, κάθε τρίµηνο ή κάθε µήνα ανάλογα µε το είδος της
επιχείρησης( φυσικά ή νοµικά πρόσωπα κοκ) ανεξάρτητα από το ΑΜΕ.
Οι εργοδότες που είναι φυσικά πρόσωπα οι οποίοι απασχολούν πάνω από 5
άτοµα υποβάλλουν την ΑΠ∆ κάθε τρίµηνο µόνο µέσω διαδικτύου (ηλεκτρονική
µορφή). Το ίδιο και οι εργοδότες που δεν είναι φυσικά πρόσωπα (ανεξάρτητα από τα
άτοµα). Οι εργοδότες που είναι φυσικά πρόσωπα και απασχολούν µέχρι και 5
εργαζόµενους
υποβάλλουν την ΑΠ∆ κάθε τρίµηνο µε χειρόγραφη έντυπη µορφή ή µε µαγνητικά
µέσα(δισκέτα ή CD) ή µέσω διαδικτύου ανάλογα µε το ΑΜΕ.
Αυτές οι ΑΠ∆ που υποβάλλονται κάθε τρίµηνο ή µήνα µέσω διαδικτύου, τις
υποβάλλουν οι εργοδότες κάθε τελευταία εργάσιµη του επόµενου µήνα από τη λήξη
του τριµήνου ή κάθε τελευταία εργάσιµη του επόµενου µήνα από τη λήξη του µήνα.
Αυτές οι ΑΠ∆ που υποβάλλονται χειρόγραφες(ή µε µορφή δισκέτας ή µε CD),
υποβάλλονται µέσα σε 10 ηµέρες από το τέλος του ηµερολογιακού µήνα στο αρµόδιο
υποκατάστηµα ΙΚΑ της περιοχής που ανήκει η έδρα της επιχείρησης(εργοδότη),
ανεξάρτητα από το ΑΜΕ της.
Αν κατά την επεξεργασία της ΑΠ∆ διαπιστωθούν σηµαντικά λάθη από το αρµόδια
υπηρεσία του ΙΚΑ τότε ο εργοδότης καλείται να υποβάλει διορθωτική ΑΠ∆ µέσα σε 5
εργάσιµες ηµέρες, αλλιώς υπάρχει πρόστιµο.
Στην περίπτωση αυτή επιστρέφεται η αρχική ΑΠ∆ στην επιχείρηση µαζί µε τα
λάθη που εντοπιστήκαν και στη συνέχεια υποβάλλετε από την επιχείρηση η διορθωτική
ΑΠ∆. Τόσο το έντυπο όσο και η ηλεκτρονική µορφή είναι µορφολογικά το ίδιο µε αυτό
της αρχικής µε τη διαφορά ότι υπάρχει η επισήµανση ότι πρόκειται για διορθωτική
ΑΠ∆.
Άλλη µια περίπτωση είναι η παράλειψη κάποιου ασφαλισµένου ή κάποιον από τους
τύπους των ασφαλισµένων τότε υποβάλλετε συµπληρωµατική ΑΠ∆.
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5.5. Τρόπος υπολογισµού του Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών.

Για τον υπολογισµό του ΦΜΥ παίρνετε ως βάση υπολογισµού, το µηνιαίο καθαρό
εισόδηµα(δηλαδή οι ακαθάριστες µηνιαίες αποδοχές µείον τις ασφαλιστικές εισφορές
του ΙΚΑ και λοιπών ασφαλιστικών ταµείων του ασφαλιζόµενου). Το µηνιαίο καθαρό
εισόδηµα πολλαπλασιάζετε µε το 14(δηλαδή 12 µήνες του έτους + 1 µηνά δώρο
Χριστουγέννων + ½ µήνα επίδοµα άδειας + ½ µήνα δώρο Πάσχα = 14 µήνες) και δίνει
το ετήσιο καθαρό εισόδηµα. Ο υπολογισµός του παρακρατούµενου φόρου για
εισοδήµατα από µισθωτές υπηρεσίες θα γίνεται µε βάση την φορολογική κλίµακα και
ανάλογα την οικογενειακή κατάσταση. Αναλυτικότερα βλέπουµε τον πίνακα στο
Παράρτηµα ΙΙ, στο όποιο µισθωτοί χωρίς παιδιά έχουν διαφορετική κλίµακα από ότι
έχουν όσοι έχουν 1 παιδί, 2 παιδιά κοκ(βλ. παράρτηµα VIII). Σύµφωνα λοιπόν µε το
Παράρτηµα ΙΙ ένας µισθωτός

µέχρι τα 12000 ευρώ ετησίως ο φορολογικός

συντελεστής είναι 0, από εκεί και πάνω φορολογείται οι διαφορά, δηλαδή αφαιρούνται
τα 12000 ευρώ και ότι µένει φορολογείται µε τον ανάλογο συντελεστή. , πχ µισθωτός
µε 14000 ευρώ ετησίως θα έχει φορολογικό συντελεστή 27% και θα φορολογηθεί η
διαφορά 14000-12000(αφορολόγητα)=2000 * 0,27=540 ευρώ.
Αν ο µισθωτός περάσει τα 18000ευρώ που αλλάζει η φορολογική κλίµακα και
ακολουθείται η ίδια διαδικασία µε την παραπάνω.
Εφόσον δούµε σε ποια φορολογική κλίµακα ανήκει ο µισθωτός και φορολογηθεί
µε το ανάλογο συντελεστή τότε αφαιρούµε από το ποσό 1,5% και το υπόλοιπο που
αποµένει αποτελεί το φόρο που πρέπει να παρακρατηθεί σε ετήσια βάση και στη
συνέχεια διαιρείται µε τους 14 µήνες και αυτό που προκύπτει αποτελεί το φόρο που
πρέπει να παρακρατήσει ο εργοδότη από τον εργαζόµενο, κάθε µήνα.

5.6. Υπολογισµός του καταβλητέου καθαρού ποσού.

Από τις ακαθάριστες µηνιαίες αποδοχές του µισθωτού αφαιρούνται οι εισφορές
του ΙΚΑ και στα επικουρικά ταµεία που βαρύνουν το µισθωτό και ο ΦΜΥ. Το
υπόλοιπο που αποµένει είναι 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. Η πληρωµή των µισθών γίνεται συνήθως
αµέσως µετά την λήξη του κάθε µήνα. Γενικά θα πρέπει να παίρνει ο µισθωτός
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αναλυτική κατάσταση των µηνιαίων αποδοχών του. Στο παράρτηµα ΙΧ υπάρχει ένα
παράδειγµα µισθοδοτικής κατάστασης για το µήνα Ιανουάριο.
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ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΛΥΟΜΕΝΩΝ-ΑΠΟΧΩΡΟΥΝΤΩΝ-ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΛΥΟΜΕΝΩΝ-ΑΠΟΧΩΡΟΥΝΤΩΝ

6.1. Γενικά περί αποζηµιώσεων.

Η απόλυση των υπαλλήλων µπορεί να γίνει είτε µε προειδοποίηση είτε χωρίς
προειδοποίηση και στις δύο περιπτώσεις καθίσταται έγκυρη εφόσον µαζί µε το
έγγραφο κοινοποίησης της καταγγελίας καταβληθεί και η νόµιµη αποζηµίωση
(Ν.2112/1920). Όπως ελέγχθηκε προηγουµένως για να είναι έγκυρη η καταγγελία της
σύµβασης εργασίας πρέπει καταρχήν να γίνει εγγράφως(έγγραφη καταγγελία),
δηλαδή να παραδοθεί στο µισθωτό έγγραφο για την απόλυση του γιατί διαφορετικά η
καταγγελία θεωρείται ανυπόστατη. Στο έγγραφο καταγγελίας δεν είναι απαραίτητο να
αναγράφονται οι λόγοι για τους οποίους έχει προβεί ο εργοδότης στην απόλυση του
µισθωτού, εκτός αν σε νόµο, συλλογική σύµβαση, κανονισµό εργασίας ή σε άλλη
νοµοθετική ρύθµιση προβλέπεται κάτι τέτοιο. Το έγγραφο καταγγελίας συντάσσεται
σε δυο αντίτυπα από τα οποία το πρωτότυπο δίνεται στον απολυόµενο µισθωτό και
το δεύτερο το κρατάει ο εργοδότης.
Υπάρχουν όµως πολλές περιπτώσεις και εξαιρέσεις που θα τις αναφέρουµε
παρακάτω, γιατί σύµφωνα µε αυτές µπορεί ο λογιστής της εταιρείας να καθορίσει αν
την δικαιούται την αποζηµίωση ο µισθωτός ή όχι. Εφόσον δικαιούται την
αποζηµίωση ο µισθωτός, το ύψος αυτής καθορίζεται σύµφωνα µε τις τακτικές
αποδοχές του τελευταίου µήνα και ανάλογα µε τους µήνες που έχει εργαστεί στην
συγκεκριµένη επιχείρηση. Όταν ο µισθωτός απολυθεί µαζί µε την αποζηµίωση του
δικαιούται να λάβει την άδεια και το επίδοµα άδεια.
Ένα δικαίωµα του εργοδότη να καταβάλει σε δόσεις την αποζηµίωση του
µισθωτού που απολύεται χωρίς προειδοποίηση εφόσον το ποσό της αποζηµίωσης
ξεπερνά τους έξι µήνες. Για το λόγο αυτό µπορεί ο εργοδότης αν το επιθυµεί να
καταβάλει ως πρώτη δόση µεγαλύτερο ποσό από αυτό που αντιστοιχεί στους έξι
µήνες

και το υπόλοιπο της αποζηµίωσης που αποµένει, σε ίσες τριµηνιαίες δόσεις.

Απαγορεύεται να γίνει απόλυση µισθωτού που βρίσκεται σε κανονική άδεια ή
που είναι στρατευµένος ή που φοιτάει.
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Όταν ο µισθωτός αποχωρεί ή απολύεται και δεν έχει πάρει την κανονική άδεια
του για το έτος αυτό τότε ο µισθωτός δικαιούται να πάρει τις αποδοχές για την άδεια
και για το επίδοµα άδειας, τις οποίες θα έπαιρνε αν του είχε χορηγηθεί η άδεια και το
επίδοµα βάση του πραγµατικού µισθού κατά την ηµέρα της αποχώρησης ή απόλυσης.

6.2. Ποιοι δικαιούνται αποζηµίωση.

Ένας µισθωτός που εργάζεται στην ίδια επιχείρηση πάνω από δύο µήνες,
συµπληρωµένους, του ίδιου ηµερολογιακού έτους και η σύµβαση του είναι αορίστου
χρόνου, εάν απολυθεί δηλαδή γίνει καταγγελία της σύµβασης, τότε ο µισθωτός
δικαιούται αποζηµίωση. Ο εργοδότης είναι υποχρεωµένος να καταβάλει την
αποζηµίωση µαζί µε την απόλυση αλλιώς επέρχεται σε υπερηµερία. Η αποζηµίωση
καταβάλλεται σε µετρητά ή σε επιταγή ή σε άλλα χρηµατόγραφα (εφόσον δεχτεί ο
µισθωτός αυτόν τον τρόπο πληρωµής εκτός από µετρητά ) µε την προϋπόθεση ότι τα
έγγραφα αυτά µετατρέπονται αµέσως σε χρήµα αλλιώς θεωρείται άκυρη η απόλυση.
Παρακάτω θα δούµε περιπτώσεις που ο µισθωτός µπορεί να δικαιούται είτε τη µισή
αποζηµίωση από την παραπάνω είτε ολόκληρη αλλά µε προϋποθέσεις.
•

Εάν η σύµβαση του µισθωτού είναι δοκιµαστική και στη συνέχεια απολύεται µε
την πάροδο του διµήνου, ο µισθωτός σε αυτή την περίπτωση δικαιούται
αποζηµίωση.

•

Μια άλλη περίπτωση είναι όταν µια σύµβαση είναι άκυρη (πχ. ∆εν υπάρχει
βιβλιάριο υγείας σε ένα σερβιτόρο.), ο µισθωτός δικαιούται αποζηµίωση αλλά αν
ο εργοδότης δεν την καταβάλει µε την απόλυση δεν επέρχεται σε υπερηµερία.

•

Εάν ένας µισθωτός πήρε άδεια άνευ αποδοχών για διάφορους λόγους, αν ήταν σε
διαθεσιµότητα, αν ήταν στο στρατό και στη συνέχεια απολυθεί(εφόσον γυρίσει
στην εργασία του) τότε στο χρόνο υπηρεσίας για την αποζηµίωση υπολογίζεται
και ο χρόνος αναστολής της σύµβασης. Έτσι δικαιούται κανονική αποζηµίωση.

•

Αν ένας µισθωτός επαναπροσλήφθηκε για δεύτερη φορά από την ίδια την
επιχείρηση και στη συνέχεια απολυθεί τότε για την αποζηµίωση υπολογίζεται ο
χρόνος της δεύτερης πρόσληψης.

•

Αν ο µισθωτός µε σύµβαση ορισµένου χρόνου απολυθεί για σπουδαίο λόγο πριν
τη λήξη της σύµβασης εργασίας τότε δικαιούται την ανάλογη αποζηµίωση.
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Αποζηµίωση δικαιούται ο µισθωτός που εργαζόταν σε εταιρία που πτώχευσε ή
διαλύθηκε ή που πέθανε ο εργοδότης.

•

Αν η επιχείρηση αλλάξει πρόσωπο εργοδότη και ο νέος εργοδότης δεν θέλει να
δώσει εργασία στους παλαιούς µισθωτούς τότε είναι υποχρεωµένος να τους
απολύσει και να τους αποζηµίωση.

•

Εάν γίνει η απόλυση µε προειδοποίηση δικαιούται ο µισθωτός την µισή
αποζηµίωση από την κανονική. Εάν γίνει χωρίς προειδοποίηση τότε ο µισθωτός
δικαιούται τη νόµιµη αποζηµίωση.

•

Στην περίπτωση που ο εργοδότης θίγει µε τις ενέργειες του την προσωπικότητα
του µισθωτού πχ. Την αφαίρεση των καθηκόντων προϊσταµένου και η ανάθεση σε
αυτόν καθήκοντα χωρίς περιεχόµενο ή γενικά όταν ο εργοδότης προβαίνει σε
µονοµερή βλαπτική µεταβολή των όρων σύµβασης τότε ο µισθωτός έχει δικαίωµα
να αποχωρήσει και να ζητήσει τη νόµιµη αποζηµίωση του.

•

Εάν ο µισθωτός αποχωρεί ή αποµακρύνεται από την εργασία του γιατί έχει
συµπληρώσει τις προϋποθέσεις πλήρους συνταξιοδότησης λόγου γήρατος τότε
δικαιούται το 50% της οριζόµενης για την καταγγελία της σύµβαση αποζηµίωσης.
Εκτός αν είναι επικουρική γιατί περιορίζεται στο 40% της αποζηµίωσης.

6.3. Ποιοι δεν δικαιούνται αποζηµίωση.

Υπάρχουν περιπτώσεις που ο µισθωτός δεν έχει το δικαίωµα να λάβει αποζηµίωση
από την εργοδότη στον οποίο εργάζεται.
•

Όταν ο µισθωτός φύγει οικιοθελώς δεν δικαιούται αποζηµίωση.

•

Εάν προσληφθεί ένας µισθωτός µε σύµβαση ορισµένου χρόνου τότε µε την
λήξη της σύµβασης εργασίας λύνεται αυτόµατα η σχέση εργοδότη –
µισθωτού χωρίς ο µισθωτός να δικαιούται αποζηµίωση.

•

Αν η διάρκεια της σύµβασης εργασίας διάρκεσε λιγότερο από δύο µήνες
ο εργοδότης δεν υποχρεώνεται να καταβάλει αποζηµίωση στον απολυόµενο
πχ στις 10/1 προσελήφθηκε ένας υπάλληλος και απολύθηκε 10/3 δεν
δικαιούται αποζηµίωση ενώ αν απολυόταν στης 11/3 δικαιούται.

•

Στην περίπτωση που η επιχείρηση κλείσει οριστικά λόγω ανώτερης βίας
πχ σεισµός, πληµµύρα, πυρκαγιά κτλ, για το οποίο γεγονός δεν είναι
ασφαλισµένη η εταιρία τότε ο εργοδότης απαλλάσσεται από την
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υποχρέωση να καταβάλει αποζηµιώσεις στο προσωπικό. Εάν είναι
ασφαλισµένη η επιχείρηση τότε ο εργοδότης οφείλει µόνο τα 2/3 της
νόµιµης αποζηµίωσης στο προσωπικό.
•

Όταν ο µισθωτός πεθάνει οι κληρονόµοι του δεν δικαιούνται αποζηµίωση.
Μόνο στην περίπτωση που η απόλυση έγινε µετά από προειδοποίηση και ο
µισθωτός πεθάνει µετά τη λήξη της προειδοποίησης, τότε οι κληρονόµοι
δικαιούνται την αποζηµίωση.

6.4. Πώς υπολογίζεται η αποζηµίωση.

Για τον υπολογισµό της αποζηµίωσης λαµβάνονται υπόψη οι πραγµατικές
ακαθάριστες αποδοχές που καταβάλλονται στον µισθωτό µέσα στον τελευταίο µήνα
που απολύεται έστω και αν ο µισθωτός δεν εργάστηκε αυτό το µήνα λόγω ασθένειας
ή απασχολήθηκε λιγότερες µέρες. ∆ηλαδή για τον υπολογισµό της αποζηµίωσης
λόγω απόλυσης λαµβάνονται υπόψη οι αποδοχές του τελευταίου εργασιακού µήνα
και όχι ο ηµερολογιακού µήνα. Εάν έτυχε τον τελευταίο µήνα να εισπράξει µειωµένη
αµοιβή ο µισθωτός, λόγω π.χ. περιορισµού της οικονοµικής δραστηριότητας της
επιχείρησης ή λόγω ασθένειάς του ή διαθεσιµότητας κ.λπ, αυτό σηµαίνει ότι ο
µισθωτός δεν εργάστηκε πλήρως κατά τον τελευταίο µήνα πριν από την απόλυσή του.
Η αποζηµίωση λοιπόν θα υπολογισθεί µε βάση τις τακτικές του αποδοχές, οι οποίες
καταβάλλονταν σταθερά και µόνιµα κατά το αµέσως προηγούµενο χρονικό διάστηµα.
Σαν τακτικές αποδοχές θεωρούνται οι αποδοχές (νόµιµες ή συµβατικές), που
καταβάλλονται τακτικά και αδιαλείπτως στους µισθωτούς, ως αντάλλαγµα της
εργασίας που παρέχουν. Έτσι σαν τακτικές αποδοχές λογίζονται, όχι µόνο ο κυρίως
µισθός, αλλά και κάθε άλλη παροχή, είτε σε χρήµα είτε σε είδος, η οποία δίνεται
επί πλέον του µισθού κατά τη διάρκεια της σύµβασης εργασίας, όπως λ.χ. υπερωρίες,
οικογενειακά επιδόµατα, τροφή, κατοικία, ποσοστά επί των κερδών, προµήθειες κ.λπ.
Για να συνυπολογιστούν όµως οι παροχές αυτές πρέπει να καταβάλλονται από τον
εργοδότη στους µισθωτούς σταθερά και µόνιµα (όχι πρόσκαιρα), σαν συµβατικό ή
νόµιµο αντάλλαγµα της εργασίας τους.
Επίσης οι πρόσθετες αµοιβές που καταβάλλονται για απασχόληση κατά τις
Κυριακές και εξαιρέσιµες εορτές, καθώς και σε νυκτερινές ώρες, δηλαδή τόσο η
βασική αντιµισθία όσο και οι προσαυξήσεις 75% και 25% αντίστοιχα,
συνυπολογίζονται στις αποδοχές, εφόσον όµως προέρχονται από τακτική και
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µόνιµη απασχόληση, έστω και αν αυτή δεν είναι καθηµερινή, γιατί έχουν πλέον το
χαρακτήρα των τακτικών αποδοχών. H σχετική δε συµφωνία µεταξύ εργοδότη και
µισθωτού µπορεί να είναι ρητή ή σιωπηρή, όπως λ.χ. όταν από τη φύση των εργασιών
της επιχείρησης επιβάλλεται η τακτική απασχόληση (επιχειρήσεις συνεχούς
λειτουργίας κ.λπ.). Οπωσδήποτε όµως απαιτείται να είναι επιτρεπτή (νόµιµη) η
εργασία στις ανωτέρω περιπτώσεις.
Περαιτέρω και το επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας θεωρείται ότι
περιλαµβάνεται στην έννοια των τακτικών αποδοχών και συνεπώς προσµετράτε για
τον υπολογισµό της αποζηµίωσης απόλυσης.

H πρόσθετη αµοιβή για νόµιµη υπερωριακή εργασία, θεωρείται ότι αποτελεί
τακτικές αποδοχές και κατά συνέπεια υπολογίζεται στην αποζηµίωση απόλυσης. Eάν
το ποσό των υπερωριών είναι σταθερό κάθε µήνα, προστίθεται αυτό στις τακτικές
αποδοχές. Αν όµως το ποσό είναι διαφορετικό κάθε µήνα θα ληφθεί υπόψη ο µέσος
όρος των υπερωριών του τελευταίου διµήνου, από την ηµεροµηνία λύσης της
σχέσης εργασίας και εκείθεν. Αντίθετα δεν περιλαµβάνεται η αποζηµίωση που
καταβάλλεται για παράνοµες υπερωρίες.
Επίσης οι εισφορές των εργαζοµένων υπέρ των Aσφαλ. Tαµείων τους, τις
οποίες δεν παρακράτησε ο εργοδότης κατά την πληρωµή των αποδοχών τους, όπως
έχει από το νόµο δικαίωµα, θεωρούνται ότι αποτελούν προσαύξηση του µισθού και
εποµένως συνυπολογίζονται στην αποζηµίωση απόλυσης.
Από την νοµολογία των δικαστηρίων έχει γίνει δεκτό ότι η αποζηµίωση για την
εκτός έδρας διανυκτέρευση και τα έξοδα διαµονής, καθώς και τα οδοιπορικά, δεν
φέρουν το χαρακτήρα τακτικών αποδοχών, όταν καταβάλλονται έκτακτα και
πρόσκαιρα, για την κάλυψη εξόδων κατά τη διανυκτέρευση των εργαζοµένων εκτός
έδρας και όχι για τακτικά, αδιάλειπτα και εκ των προτέρων καθορισµένα χρονικά
διαστήµατα. Εποµένως δεν λαµβάνονται υπόψη για τον υπολογισµό της
αποζηµίωσης απόλυσης.
Η δικαστηριακή νοµολογία δέχεται ότι τα ∆ώρα Εορτών, τα οποία
χορηγούνται από τους εργοδότες στους εργαζόµενους κατά τις εορτές των
Χριστουγέννων (N. Έτους) και Πάσχα, συνυπολογίζονται για την εξεύρεση του
ποσού της αποζηµίωσής τους λόγω απόλυσης, γιατί θεωρούνται ότι αποτελούν
τακτικές αποδοχές. Συνεπώς η αποζηµίωση προσαυξάνεται µε την αναλογία του
ποσού των ∆ώρων Εορτών.
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Επίσης το Επίδοµα Άδειας, που καταβάλλεται στους εργαζόµενους µαζί µε την
κανονική τους άδεια, έχει την έννοια πρόσθετου ανταλλάγµατος για την παρερχοµένη
εργασία τους και ως εκ τούτου αποτελεί προσαύξηση των τακτικών αποδοχών.
Εποµένως συνυπολογίζεται και αυτό στην αποζηµίωση λόγω απόλυσης. ∆ηλαδή οι
ακαθάριστες πραγµατικές αποδοχές του απολυόµενου προσαυξάνονται όπως
αναφέραµε παραπάνω µε την αναλόγια του ∆ώρου Πάσχα που είναι 0,5/12, µε την
αναλόγια του ∆ώρου Χριστουγέννων 1/12 και µε την αναλογία συµµετοχής στο
επίδοµα άδειας 0,5/12, δηλαδή 2/12 ή µε απλοποίηση 1/6.
Σε περίπτωση µειωµένης απασχόλησης η αποζηµίωση υπολογίζεται µε βάση
τις µειωµένες τακτικές αποδοχές του µήνα που απολύεται.
Τα ποσά που καταβάλλονται συνήθως και τακτικά ως φιλοδωρήµατα στους
µισθωτούς, από τους τρίτους (πελάτες της επιχείρησης), εφόσον δίνονται σαν
αντάλλαγµα για την εξυπηρέτησή τους, θεωρούνται και αυτά ότι αποτελούν τακτικές
αποδοχές, άσχετα αν χορηγούνται κατόπιν επιταγής νόµου ή βάσει ρητής ή σιωπηρής
συµφωνίας µεταξύ των µερών, είτε τέλος από έθιµο. Εποµένως συνυπολογίζονται
για τον καθορισµό του ποσού της αποζηµίωσης απόλυσης. Παράλληλα από τα
πολιτικά δικαστήρια έχει γίνει δεκτό ότι, τα φιλοδωρήµατα που καταβάλλονται
προαιρετικά από τους πελάτες της επιχείρησης έναντι της εξυπηρέτησης που τους
παρέχεται, αποτελούν αποδοχές µόνο όταν υπάρχει ρητή ή σιωπηρή συµφωνία
µεταξύ του εργαζόµενου και του εργοδότη του, σχετικά µε τη δυνατότητα είσπραξης
φιλοδωρηµάτων και αυτά βέβαια εισπράττονται τακτικά. ∆εν συµβαίνει όµως αυτό,
όταν τα φιλοδωρήµατα εισπράττονται χωρίς τη συγκατάθεση του εργοδότη (ρητή ή
σιωπηρή), ή χωρίς να το γνωρίζει ή µε τρόπο που αντίκειται στην καλή πίστη, καθώς
και όταν δίνονται έκτακτα.
Τόσο η θεωρία όσο και η δικαστηριακή νοµολογία δέχονται ότι, η
αναδροµική αύξηση των αποδοχών µε συλλ. σύµβαση ή διαιτητική απόφαση κ.λπ.,
καταλαµβάνει και τις ατοµικές συµβάσεις εργασίας που έχουν ήδη λυθεί κατά το
χρόνο που κατατίθενται αυτές. Έτσι ο µισθωτός που έχει απολυθεί κατά το χρόνο που
κατατίθεται η σχετική συλλ. σύµβαση ή η διαιτητική απόφαση κ.λπ., δικαιούται να
λάβει, εκτός από τη διαφορά του µισθού ή ηµεροµισθίου και τη διαφορά της
αποζηµίωσης από την απόλυσή του, όταν η αποζηµίωση που του καταβλήθηκε είναι
µικρότερη σε σχέση µ' αυτή που δικαιούται µε βάση την αναδροµική αύξηση των
αποδοχών του.
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Νοείται βέβαια ότι η µεταγενέστερη από την απόλυση αναδροµική αύξηση των
αποδοχών, δεν θίγει το κύρος της γενόµενης απόλυσης.
Εξαιρέσεις: Από τα πολιτικά δικαστήρια έχει γίνει δεκτή η άποψη ότι, δεν
θεωρούνται σαν τακτικές αποδοχές για τον υπολογισµό της αποζηµίωσης απόλυσης,
οι εξής παροχές:
α) Oι παροχές που χορηγούνται από τον εργοδότη όχι σαν αντάλλαγµα της εργασίας
των µισθωτών του, αλλά για άλλους σκοπούς. Όπως λ.χ. όταν µε τη χορήγησή τους
επιθυµεί να συµβάλλει στην εκτέλεση της σύµβασης εργασίας (λ.χ. παροχή µέσων
συγκοινωνίας, χορήγηση στολής για την οµοιόµορφη εµφάνιση του προσωπικού
κ.λπ). ∆ηλαδή όταν χορηγούνται χωρίς να υπάρχει νόµιµη ή συµβατική υποχρέωση,
αλλά για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών της επιχείρησης ή την
εξυπηρέτηση του εργαζοµένου κατά την εκτέλεση της εργασίας του.
β) Oι παροχές που δίνονται από τον εργοδότη οικιοθελώς (χαριστικά), εάν
δηλώθηκε αυτό κατά τη χορήγηση ή επιφύλαξε ο εργοδότης σ' αυτόν το δικαίωµα της
ανάκλησής τους (διακοπής). Επίσης οι παροχές που καταβάλλονται έκτακτα σποραδικά και κατά διάφορα χρονικά διαστήµατα, αποβάλλουν το χαρακτήρα των
τακτικών αποδοχών και εποµένως δεν λαµβάνονται υπόψη για τον υπολογισµό της
αποζηµίωσης απόλυσης.
γ) H αποζηµίωση που καταβάλλεται για παράνοµη υπερωριακή εργασία, γιατί έχει
το χαρακτήρα της έκτακτης και περιοδικής παροχής, καθώς επίσης και άλλες
παρόµοιες έκτακτες παροχές, είτε σε χρήµα είτε σε είδος.
δ) Tα έξοδα κίνησης που καταβάλλονται για την πληρέστερη εξυπηρέτηση των
λειτουργικών αναγκών της επιχείρησης, δεν υπολογίζονται καταρχήν στην
αποζηµίωση, εκτός εάν καταβάλλονται σαν πάγιο ποσό, του οποίου η χορήγηση δεν
εξαρτάται από την πραγµατοποίηση µετακινήσεων και δεν υπάρχει υποχρέωση του
µισθωτού για απόδοση λογαριασµού. Οπωσδήποτε όµως δεν συνυπολογίζεται η
αποζηµίωση που καταβάλλεται για την πρόσκαιρη εκτός έδρας εργασία και
διανυκτέρευση των µισθωτών.
ε) Το επίδοµα εργασίας όταν καταβάλλεται όχι τακτικά και µόνιµα, αλλά µόνο
όταν οι µισθωτοί απασχολούνται µακριά από τον τόπο της κατοικίας τους, µε σκοπό
την προσέλευση µισθωτών από άλλες περιοχές, εφόσον είναι δυσχερής η εξεύρεση
µισθωτών στον τόπο της εργασίας.
H αποζηµίωση των µισθωτών που αµείβονται µε ποσοστά κατ' αποκοπή ή
κατά µονάδα παραγόµενης εργασίας (σερβιτόροι, κουρείς, οδηγοί ταξί κ.λπ.),
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υπολογίζεται βάσει του µέσου όρου των αποδοχών που έλαβαν στους δύο
τελευταίους µήνες, πριν από την καταγγελία της σύµβασης εργασίας τους, µε
καθεστώς πλήρους απασχόλησης. Πάντως το ποσό της ηµερήσιας αποζηµίωσής τους
δεν επιτρέπεται να είναι µικρότερο, από το αντίστοιχο τεκµαρτό ηµεροµίσθιο του
IKA. Aν το ποσό είναι µικρότερο, τότε λαµβάνεται σαν βάση το τεκµαρτό
ηµεροµίσθιο του IKA.
Νοείται βέβαια ότι και στην περίπτωση αυτή το ηµεροµίσθιο δεν επιτρέπεται να είναι
κατώτερο, από το εκάστοτε ηµεροµίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη ή του ανάλογου
ηµερήσιου µισθού του ιδιωτικού υπαλλήλου, που καθορίζεται από τη σχετική συλλ.
σύµβαση εργασίας, αφού αυτό αποτελεί το υποχρεωτικό ελάχιστο όριο αποδοχών.
Προκειµένου για µισθωτούς που αµείβονται µε µικτό σύστηµα (δηλ. µε µηνιαίο
µισθό και ποσοστά στις εισπράξεις), υπολογίζεται µε συνδυασµό των δύο τρόπων που
αναφέραµε. ∆ηλαδή, όσον αφορά µεν το µηνιαίο µισθό, λαµβάνεται υπόψη ο µισθός
του τελευταίου µήνα, όσον αφορά δε τα ποσοστά κ.λπ. ο µέσος όρος αυτών του
τελευταίου διµήνου. Πάντως και στην περίπτωση αυτή, το συνολικό ποσό των
µηνιαίων αποδοχών τους που προκύπτει, δεν επιτρέπεται να είναι µικρότερο από το
κατώτατο όριο βασικού µηνιαίου µισθού που προβλέπεται από την οικεία συλλογική
σύµβαση εργασίας, υπουργική απόφαση κ.λπ.

6.5. Υποχρεώσεις λογιστή της επιχείρησης.

Όταν απολύεται ένας µισθωτός από την επιχείρηση που εργάζεται, υποχρεώνεται
ο λογιστής της επιχείρησης να προβεί στις παρακάτω ενέργειες :
1) Να υπολογίσει το ύψος της αποζηµίωσης που δικαιούται ο απολυόµενος
µισθωτός.
2) Να καταβάλει το καθαρό ποσό της αποζηµίωσης στον µισθωτό που
απολύεται.
3) Να συµπληρώσει το έντυπο καταγγελίας της σύµβασης εργασίας.
4) Να καταβάλει τον παρακρατήµενο φόρο στην αρµόδια ∆.Ο.Υ.
5) Να υπολογίσει και να καταβάλει την άδεια και το επίδοµα άδειας στο µισθωτό
που απολύεται αν τα δικαιούται.
6) Να καταχωρηθεί ο απολυόµενος στα µισθολόγια του Ι.Κ.Α

ΤΕΙ Κρήτης, Τµήµα Λογιστικής

Κανονισµός Π/Ε

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΗΣΗΣ

7.1. Αποχώρηση µισθωτού για συνταξιοδότηση.

Οι ιδιωτικοί υπάλληλοι µε σύµβαση εργασίας αορίστου ή ορισµένου χρόνου
που αποχωρούν ή αποµακρύνονται από την εργασία τους, διότι έχουν συµπληρώσει
τις προϋποθέσεις πλήρους συνταξιοδότησης λόγου γήρατος, δικαιούνται µειωµένη
αποζηµίωση, το 40% της αποζηµίωσης για όσους από αυτούς είναι ασφαλισµένοι
επικουρικά, ενώ για όσους δεν είναι το 50% της αποζηµίωσης. Σε περίπτωση που
στη σύµβαση εργασίας προκύπτει η υποχρέωση να καταβάλει ο εργοδότης το 100%
της αποζηµίωσης και όχι το 40% ή το 50% που προαναφέρθηκε τότε πρέπει να
καταβληθεί ολόκληρο το ποσό της αποζηµιώσεις στο µισθωτό σύµφωνα µε αυτό που
αναφέρει η σύµβαση. ∆ιευκρινίζεται ότι ο τρόπος λύσης της σχέσης εργασίας δεν
ασκεί επιρροή για να λάβει την αποζηµίωση ο µισθωτός, δηλαδή µπορεί να είναι
οικιοθελείς αποχώρηση του µισθωτού ή απόλυση από τον εργοδότη
Ως επικουρικώς ασφαλισµένοι θεωρούνται αυτοί που κατά την ηµέρα της
αποχώρησης ή της απόλυσης, έχουν συµπληρώσει τις προϋποθέσεις για την λήψη της
επικουρικής σύνταξης και όχι απλώς υπάγονται στην επικουρική ασφάλιση.
Στη νοµοθεσία δεν υπάρχει καµία διάταξη που να υποχρεώνει τους µισθωτούς
να παύσουν ως εργαζόµενοι όταν συµπληρώσουν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης
για να λάβουν σύνταξη γήρατος. Επίσης µπορεί ο εργοδότης να διατηρήσει στην
εργασία του για όσο χρονικό διάστηµα έχει ανάγκη από τις υπηρεσίες του µισθωτού
(που αποχωρεί για συνταξιοδότηση) ή µέχρι να αποκτήσει την ευχέρεια να του
καταβάλει την αποζηµίωση.
Με τη συνταξιοδότηση λοιπόν του µισθωτού δεν επέρχεται αυτοδικαίως η
λύση της εργασιακής σχέσης µεταξύ αυτού και του εργοδότη αλλά προβλέπεται η
περίπτωση αποχώρησης ή απόλυσης από την εργασία έναντι καταβολής µειωµένης
αποζηµίωσης µε ορισµένες προϋποθέσεις. Συνεπώς για την θεµελίωση του ανώτερου
δικαιώµατος απαιτείται να συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις :
α) ο µισθωτός να έχει την υπαλληλική ιδιότητα,
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β) να είναι ασφαλισµένος στον κλάδο σύνταξης σε οποιοδήποτε Ασφαλιστικό
Οργανισµό και
γ) να έχει συµπληρώσει τις προϋποθέσεις (βλέπε παρ. 1.2) για την χορήγηση πλήρους
σύνταξης γήρατος πριν από την αποχώρηση ή απόλυση του.
Οι παραπάνω ρυθµίσεις δεν εµπίπτουν για όσους µισθωτούς συµπληρώνουν
τις προϋποθέσεις για την λήψη µειωµένης σύνταξης γήρατος(λόγω αναπηρίας κλπ.)
και κατά συνέπεια εάν µεν απολυθούν από τον εργοδότη τους δικαιούνται πλήρης
αποζηµίωση απόλυσης, εάν αποχώρηση οικιοθελώς δεν δικαιούται καµία
αποζηµίωση.
Σε περίπτωση θανάτου του µισθωτού οι κληρονόµοι δεν δικαιούνται να
λάβουν την ανωτέρω αποζηµίωση, έστω και αν είχε συµπληρώσει τις προϋποθέσεις
για την λήψη σύνταξη γήρατος µέχρι την ηµεροµηνία που απεβίωσε.

7.2. Προϋποθέσεις για χορήγηση συνταξιοδότησης.

Οι προϋποθέσεις για την χορήγηση πλήρους σύνταξης γήρατος σε ένα
µισθωτό είναι οι εξής :
Α) Ηλικία: 65 ετών (άνδρες), 60 ετών (γυναίκες) (ηµέρες Ασφάλισης: 4.500 )
Β) Ηλικία: 62 ετών (άνδρες), 57 ετών (γυναίκες) (Ηµέρες Ασφάλισης: 10.000)
Γ) Να µην παίρνουν σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από το ∆ηµόσιο ή ΝΠ∆∆ ή
άλλον ασφαλιστικό οργανισµό κύριας ασφάλισης (πλην ΟΓΑ).
Για τους ασφαλισµένους που µέχρι 31.12.91 είχαν συµπληρώσει οι άνδρες το
63ο έτος (γεν. µέχρι 31.12.28) και οι γυναίκες το 58ο έτος της ηλικίας τους (γεν.
µέχρι 31.12.33) απαιτούνται 4.050 Η.Ε. (ηµεροµίσθια).
Οι προϋποθέσεις για την λήψη µειωµένης σύνταξης γήρατος από τον φορέα
κύριας ασφάλισης του µισθωτού, ο οποίος για διάφορους λόγους(αναπηρία κτλ.)
δικαιούται τη µειωµένη σύνταξη διαφέρουν από την παραπάνω ρύθµιση και είναι οι
εξής :
Α) Ηλικία: 60 ετών (άνδρες), 55 ετών (γυναίκες) - Ηµέρες Ασφάλισης: 4.500
Β) Ηλικία: 60 ετών (άνδρες), 55 ετών (γυναίκες) - Ηµέρες Ασφάλισης: 10.000
Γ) Να έχουν πραγµατοποιήσει την τελευταία 5ετία πριν από την υποβολή της αίτησης
για συνταξιοδότηση ή τη συµπλήρωση του ορίου ηλικίας 100 Η.Ε. ανά έτος.
∆) Να µην παίρνουν σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από το ∆ηµόσιο ή ΝΠ∆∆ ή άλλον
ασφαλιστικό Οργανισµό κύριας ασφάλισης (πλην ΟΓΑ).
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Η µείωση ανέρχεται σε 1/200 για κάθε µήνα που λείπει µέχρι τη συµπλήρωση του
ορίου ηλικίας που απαιτείται για την πλήρη σύνταξη.
7.3. Άλλες προϋποθέσεις για την σύνταξη γήρατος.
Υπάρχουν και άλλες διατάξεις για τις συντάξεις γήρατος µε διαφορετικές
προϋποθέσεις. Εµείς θα αναφερθούµε ονοµαστικά διότι δεν είναι σκοπός του θέµατος
να αναλύσουµε τις διατάξεις.
α) Πλήρης σύνταξη γήρατος µε τις διατάξεις της 35ετίας
β) Μειωµένη σύνταξη γήρατος µε τις διατάξεις της 35ετίας
γ) Σύνταξη γήρατος µε τις διατάξεις των βαρέων
δ) Σύνταξη γήρατος σε µητέρες µε ανήλικα παιδιά
ε) Σύνταξη γήρατος σε τυφλούς ασφαλισµένους (πλήρης)
στ) Σύνταξη γήρατος σε παραπληγικούς - τετραπληγικούς (πλήρης)
ζ) Σύνταξη γήρατος σε ασφαλισµένους που πάσχουν από µεσογειακή αναιµία
(πλήρης)
η) Σύνταξη γήρατος σε ασφαλισµένους σε νέες περιοχές ή νέες επαγγελµατικές
κατηγορίες
θ) Σύνταξη γήρατος εργαζοµένων σε στοές µεταλλείων – λιγνιτωρυχείων

7.4. Ποσά αποζηµίωσης για την συνταξιοδότηση.

Όπως ελέγχθηκε προηγουµένως, οι υπερήλικες µισθωτοί που αποχωρούν ή
αποµακρύνονται από την εργασία τους για συνταξιοδότηση, δικαιούνται να λάβουν
µειωµένη αποζηµίωση. Όσοι είναι επικουρικά ασφαλισµένοι 40% και όσοι δεν είναι
50%, της αποζηµίωσης που δικαιούνται να λάβουν σύµφωνα µε τις διατάξεις.
7.5. Παράδειγµα υπολογισµού συνταξιοδότησης.
Ένας υπάλληλος που απασχολείται στην τελευταία επιχείρηση 22 έτη
συµπληρωµένα και µε µισθό 3.000 ευρώ αποχωρεί για πλήρη συνταξιοδότηση. Είναι
ασφαλισµένος και επικουρικά. Να υπολογισθεί το ύψος αποζηµίωσης που
δικαιούνται από την επιχείρηση.
3.000*14/12 = 3.500 µηνιαία αποζηµίωση,
οι µήνες αποζηµιώσεις για 22 έτη είναι 18
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Εποµένως το 40% (διότι είναι ασφαλισµένος επικουρικά) των µηνών αποζηµίωσης
είναι 18*40% = 7,2 µήνες αποζηµίωσης(πίνακας αποζηµιώσεων 5.5 παρ.)
Άρα µήνες 6*3.500 = 21.000 θα πάρει ο µισθωτός, µετά την αφαίρεση των
κρατήσεων, µε την απόλυση ή αποχώρηση του.
Μήνες 1,2*3.500 = 4.200 θα πάρει ο µισθωτός µετά την αφαίρεση των κρατήσεων
στη λήξη του πρώτου τριµήνου.
Από τα παραπάνω ποσά κρατείτε φόρος µε συντελεστής 20% πάνω στο ποσό των
1.000 ευρώ(21.000-20.000) διότι µέχρι 20.000 ευρώ είναι αφορολόγητο.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

_________________200
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ (Π.∆ 156/94)

1.ΟΝΟΜ-ΜΟ ΜΙΣΘΩΤΟΥ ή ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΥ____________________________
ΟΝ.ΠΑΤΕΡΑ__________2.∆/ΝΣΗ/ΠΟΛΗ__________________________Ο∆ΟΣ/Α
Ρ____ Τ.Κ____________
Α∆.∆Τ___________ΕΚ∆.ΑΡΧΗ_______________ ΗΜ-ΝΙΑ.ΕΚ∆_______________
2.ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ :___________________________________ή όπου µετατεθεί.
3.ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΘΕΣΗ ή ΕΙ∆ΙΚ.________________ ΗΜ.ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ___________
4.ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: α). Αορίστου χρόνου / Ορισµένου χρόνου , λήξεως _____
β) Πλήρους απασχόλησης / Μερικής απασχόλησης
5.ΚΑΝΟΝΙΚΗ Α∆ΕΙΑ ΜΕ ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ , ΧΡΟΝΟΣ & ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ :
Θα χορηγείται σύµφωνα µε τον Α.Ν 539/45 , 1346/83 και την ΕΓΣΣΕ 21/2/1990 , σε
χρόνο που δεν θα προξενεί δυσλειτουργίες στην επιχείρηση.
6.ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ : Θα καταβάλλεται σύµφωνα µε τους
Ν.2112/20 , Β.∆ 16/18/.7,20, 3198/55 , 1845/89 και 2224/94 .
7.∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ : ώρες την ηµέρα , 5 ηµέρες την
εβδοµάδα
8.ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ : Μισθός / Ηµεροµίσθιο ___________________(EURO) .
ΧΡΟΝΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ : Μέσα σε 10 εργάσιµες ηµέρες από την λήξη κάθε µήνα
9.ΣΣΕ που ρυθµίζει τους όρους εργασίας της σηµερινής ειδικότητας :
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________
10.Κάθε µεταβολή των παραπάνω όρων και στοιχείων θα γίνεται εγγράφως γνωστή
στον εργαζόµενο µέσα σε ένα µήνα από την µεταβολή .
11.Το έγγραφο αυτό συντάχθηκε σε δύο αντίτυπα και κάθε συµβαλλόµενο µέρος
πήρε από ένα .

Ο ΜΙΣΘΩΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΤΕΙ Κρήτης, Τµήµα Λογιστικής

Κανονισµός Π/Ε

Α.∆.Τ.___________Ηµ.Εκδ._____________Εκδ.Αρχή_________________

ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ:
………………………………………………………
ΕΔΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ: …………………………………………………………

ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟ ΕΠΙ∆ΟΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ
ΤΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Σήµερα την …………………………. επιδίδεται η γνωστοποίηση
των όρων της ατοµικής Συµβάσεως Εργασίας από τον
παρακάτω υπογράφοντα εργοδότη ή νόµιµο εκπρόσωπο της
επιχειρήσεως µας κου …………………………………….. στ
εργαζόµενο της κ ………………………………………
προκειµένου να λάβει γνώση , ως ορίζουν οι διατάξεις του Π∆
156/94 .
………………………………………………….

Ο Επιδίδων Εργοδότης ή
εκπρόσωπος Επιχειρήσεως

Ο παραλαµβάνων εργαζόµενος
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Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο Υ (άρθο 16 Ν. 2874/2000)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ – ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ
Α∆.ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΛΛΟ∆ΑΠΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ
ΑΝΗΛΙΚΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΗΤΡΩΟΥ
ΙΚΑ

Ηµεροµ. Αναγγελ.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Κ.Π. ΟΑΕ∆

ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΗΝ
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Μητέρ
ας

ΕΙ∆ΙΚΟΤ
ΗΤΑ

Αριθµός
ΠΑΙ∆ΙΩΝ

Πατέρα

ΕΓΓΑΜΟΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΙΚΟΓ/ΚΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΓΑ
ΜΟΣ

ΟΝΟΜΑ

ΗΛΙΚΙΑ

Ο
Ο
∆
Α
Τ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Ονοµατεπώνυµο 1 :
Ονοµατεπώνυµο 2 :

ΩΡΕΣ
ΕΡΓΑΣΙ
ΑΣ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ (Ν.1599΄86)
Βεβαιώνεται η ακρίβεια των πάσης φύσεως καταβαλλοµένων
µικτών αποδοχών ανωτέρω µισθωτών
Ο ΒΕΒΑΙΩΝ
(Υπογραφή)

Ο

(Ονοµατεπώνυµο)
( Ιδιότητα )
(∆/νση Κατοικίας)
(Α.Φ.Μ.)
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(∆.Ο.Υ.)
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Παράδειγµα Υπερεργασίας

Υπάλληλος µε πραγµατικό µισθό 3.200 ευρώ ( νόµιµος µισθός βάση Συλλογικής
Σύµβασης 2.400 ευρώ) και πενθήµερη απασχόληση εργάσθηκε ένα Σαββατοκύριακο
από της 9 µ.µ του Σαββάτου προς την Κυριακή µέχρι της 9 π.µ της Κυριακής. ∆ηλαδή
8 ώρες νυκτερινής απασχόλησης ( 10µ.µ-6π.µ), 9 ώρες Κυριακάτικη απασχόληση (12
νυκτερινή – 9π.µ)και 4 ώρες υπερωρία ( 5π.µ – 9π.µ) που δέχονται και την
προσαύξηση της Κυριακής. Το κανονικό ωράριο εργασίας είναι 8 ώρες.

ΛΥΣΗ
Κανονική αµοιβή
3200/25=128 ευρώ πραγµατικό ηµεροµίσθιο

Προσαύξηση νυκτερινής απασχόλησης ( 8 ώρες)
2400(νόµιµος µισθός )/25=96 νόµιµο ηµεροµίσθιο
96*6ηµερες=576 νόµιµες αποδοχές εβδοµάδας
576/40=14,40 νόµιµο ωροµίσθιο
8*14,40=115,20 νόµιµες αποδοχές των 8 ωρών
115,20*25%=28,80 ευρώ προσαύξηση λόγω νυκτερινής απασχόλησης

Ώρες Κυριακάτικης προσαύξησης 9 ώρες
14,40*9=129,60*75%=97,20 ευρώ

Κανονική αµοιβή υπερωριών
3200/25=128 πραγµατικό ηµεροµίσθιο
128*6=768 πραγµατικές εβδοµαδιαίες αποδοχές
768/40=19,20 πραγµατικό ωροµίσθιο
19,20*4=76,80 ευρώ

Προσαύξηση υπερωρίας λόγω Κυριακή
14,40*4*75%=43,20

ΤΕΙ Κρήτης, Τµήµα Λογιστικής

Κανονισµός Π/Ε

Προσαύξηση υπερωρίας λόγω νυκτερινής απασχόλησης
14,40*1*25%=3,60
Σύνολο :
76,80 + 43,20 + 3,60=123,60
123,60*50%=61,80
ΑΡΑ
Συνολικές αποδοχές της παραπάνω απασχόλησης
Κανονική αµοιβή της ηµέρας 128 + νυκτερινή προσαύξηση απασχόλησης 28,80 +
κυριακάτικη προσαύξηση απασχόλησης 97,20 + κανονική αµοιβή υπερωρίας 76,80 +
προσαύξηση υπερωρίας 61,80=392,60 ευρώ.
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Κανονισµός Π/Ε

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΩΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΑΜΟΙΒΟΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΜΙΣΘΟ
Ηµ

Συντ

Ηµ

Συντ

Ηµ

Συντ

Ηµ

Συντ

Ηµ

Συντ

Ηµ

Συντ

1

0,0042

44

0,1853

87

0,3663

130

0,5474

173

0,7284

216

0,9095

2

0,0084

45

0,1895

88

0,3705

131

0,5516

174

0,7326

217

0,9137

3

0,0126

46

0,1937

89

0,3747

132

0,5558

175

0,7368

218

0,9179

4

0,0168

47

0,1979

90

0,3789

133

0,56

176

0,7411

219

0,9221

5

0,0211

48

0,2021

91

0,3832

134

0,5642

177

0,7453

220

0,9263

6

0,0253

49

0,2063

92

0,3874

135

0,5684

178

0,7495

221

0,9305

7

0,0295

50

0,2105

93

0,3916

136

0,5726

179

0,7537

222

0,9347

8

0,0337

51

0,2147

94

0,3958

137

0,5768

180

0,7579

223

0,9389

9

0,0379

52

0,2189

95

0,4

138

0,5811

181

0,7621

224

0,9432

10

0,0421

53

0,2232

96

0,4042

139

0,5853

182

0,7663

225

0,9474

11

0,0463

54

0,2274

97

0,4084

140

0,5895

183

0,7705

226

0,9516

12

0,0505

55

0,2316

98

0,4126

141

0,5937

184

0,7747

227

0,9558

13

0,0547

56

0,2358

99

0,4168

142

0,5979

185

0,7789

228

0,96

14

0,0589

57

0,24

100

0,4211

143

0,6021

186

0,7832

229

0,9642

15

0,0632

58

0,2442

101

0,4253

144

0,6063

187

0,7874

230

0,9684

16

0,0674

59

0,2484

102

0,4295

145

0,6105

188

0,7916

231

0,9726

17

0,0716

60

0,2526

103

0,4337

146

0,6147

189

0,7958

232

0,9768

18

0,0758

61

0,2568

104

0,4379

147

0,6189

190

0,8

233

0,9811

19

0,08

62

0,2611

105

0,4421

148

0,6232

191

0,8042

234

0,9853

20

0,0842

63

0,2653

106

0,4463

149

0,6274

192

0,8084

235

0,9895

21

0,0884

64

0,2695

107

0,4505

150

0,6316

193

0,8126

236

0,9937

22

0,0926

65

0,2737

108

0,4547

151

0,6358

194

0,8168

237

0,9979

23

0,0968

66

0,2779

109

0,4589

152

0,64

195

0,8211

238

1

24

0,1011

67

0,2821

110

0,4632

153

0,6442

196

0,8253

239

1

25

0,1053

68

0,2863

111

0,4674

154

0,6484

197

0,8295

240

1

26

0,1095

69

0,2905

112

0,4716

155

0,6526

198

0,8337

241

1

27

0,1137

70

0,2947

113

0,4758

156

0,6568

199

0,8379

242

1

28

0,1179

71

0,2989

114

0,48

157

0,6611

200

0,8421

243

1

29

0,1221

72

0,3032

115

0,4842

158

0,6653

201

0,8463

244

1

30

0,1263

73

0,3074

116

0,4884

159

0,6695

202

0,8505

245

1

31

0,1305

74

0,3116

117

0,4926

160

0,6737

203

0,8547

32

0,1347

75

0,3158

118

0,4968

161

0,6779

204

0,8589

33

0,1389

76

0,32

119

0,5011

162

0,6821

205

0,8632

34

0,1432

77

0,3242

120

0,5053

163

0,6863

206

0,8674

35

0,1474

78

0,3284

121

0,5095

164

0,6905

207

0,8716

36

0,1516

79

0,3326

122

0,5137

165

0,6947

208

0,8758

37

0,1558

80

0,3368

123

0,5179

166

0,6989

209

0,88

38

0,16

81

0,3411

124

0,5221

167

0,7032

210

0,8842

39

0,1642

82

0,3453

125

0,5263

168

0,7074

211

0,8884
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40

0,1684

83

0,3495

126

0,5305

169

0,7116

212

0,8926

41

0,1726

84

0,3537

127

0,5347

170

0,7158

213

0,8968

42

0,1768

85

0,3579

128

0,5389

171

0,72

214

0,9011

43

0,1811

86

0,3621

129

0,5432

172

0,7242

215

0,9053

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6.

ΧΩΡΙΣ
ΠΑΙ∆ΙΑ

1.
2.
3.
4.

Ετήσιο
καθαρό
εισόδηµα
12000
18000
45000
75000

Φορολογικός
συντελεστής
(%)
0
27
37
40

1 ΠΑΙ∆Ι

1.
2.
3.
4.

13000
17000
45000
75000

0
27
37
40

0
4590
16650

2 ΠΑΙ∆ΙΑ

1.
2.
3.
4.

14000
16000
45000
75000

0
27
37
40

0
2160
16650

3 ΠΑΙ∆ΙΑ

1.
2.
3.
4.

22000
8000
45000
75000

0
27
37
40

0
2160
16650

4 ΠΑΙ∆ΙΑ

1.
2.
3.
4.

23000
7000
45000
75000

0
27
37
40

0
1890
16650

5 ΠΑΙ∆ΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ Φ.Μ.Υ

1.
2.
3.
4.

24000
6000
45000
75000

0
27
37
40

0
1620
16650

α/α
Κλιµακίου

Φόρος
κλιµακίου
0
4860
16650
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7.
Παράδειγµα Μισθοδοσίας Προσωπικού

Έστω µια βιοµηχανία

παπουτσιών

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΕ,

της οποίας η έδρα

βρίσκεται 2ο χλµ Ε.Ο Αθηνών – Λαµίας και εργάζονται οι παρακάτω υπάλληλοι και
εργάτες για το µήνα Ιανουάριο.
Α) Πλέµενος Ιωάννης (λογιστής) : Με ακαθάριστες αποδοχές 1.500 ευρώ το µήνα.
Έχει 2 παιδία ανήλικα. Το µήνα Ιανουάριο εργάστηκε 25 εργάσιµες µέρες.
Β) ∆αριβάκη ∆ήµητρα ( υπάλληλος γραφείου) : Με ακαθάριστες αποδοχές 900
ευρώ το µήνα και εργάστηκε 25 ηµέρες. Άγαµη χωρίς παιδιά.
Γ) Παπαδάκης Εµµανουήλ (ηλεκτρολόγος) : Με ακαθάριστες αποδοχές 1.500 ευρώ,
έγγαµος µε 3 ανήλικα παιδία και άνεργη σύζυγο και εργάστηκε 26 ηµέρες.
∆) Κοκολάκης Ζαχαρίας ( εργάτης µηχανουργείου) Με ακαθάριστες αποδοχές 1.690
ευρώ, έγγαµος µε 1 παιδί και εργαζόµενη σύζυγο και εργάστηκε 26 ηµέρες.

ΛΥΣΗ
Λογιστής Πλεµένος Ιωάννης :
α) Υπολογισµός εισφορών στο ΙΚΑ του µισθωτού και του εργοδότη για το µήνα
Ιανουάριο :
Μισθός λογιστή 1.500 ευρώ, εργάστηκε 25 ηµέρες. Οι λογιστές ανήκουν στην
κατηγορία των Μικτών Επαγγελµάτων. Εποµένως οι συντελεστές του ΙΚΑ που
αντιστοιχούν στα ποσοστά που καταβάλλονται από τον εργοδότη και τον
ασφαλισµένο ανήκουν στον πίνακα «ΜΙΚΤΑ – ΤΕΑΜ», δηλαδή το ποσοστό
καταβολής εισφορών στο ΙΚΑ για τον εργοδότη το µήνα Ιανουάριο είναι 28,06% και
για τον ασφαλισµένο 16% σύνολο 44,06% πάνω στον πραγµατικό µισθό.

Εισφορές µήνα Ιανουαρίου για τον λογιστή Πλεµένο Ιωάννη :
1.500 * 28,06% = 420,90 ευρώ = Εισφορά εργοδότη στο ΙΚΑ- ΤΕΑΜ
1.500 * 16,00% = 240,00 ευρώ = Εισφορά ασφαλισµένου στο ΙΚΑ-ΤΕΑΜ
1.500 * 44,06% = 660,90 ευρώ = Συνολική εισφορά στο ΙΚΑ-ΤΕΑΜ για το µήνα
β) Υπολογισµός Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (ΦΜΥ)

ΤΕΙ Κρήτης, Τµήµα Λογιστικής
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Για να υπολογίσουµε το ΦΜΥ του Πλεµένου Ιωάννη για το µήνα Ιανουάριο
βρίσκουµε το ετήσιο καθαρό εισόδηµα ως εξής :
1.500 ( ακαθάριστες αποδοχές) – 240,00 ( κρατήσεις ΙΚΑ-ΤΕΑΜ) = 1.260,00
(καθαρό εισόδηµα).
1.260 * 14µήνες = 17.640 ευρώ ετήσιο καθαρό εισόδηµα
Σύµφωνα µε την κλίµακα ο Πλεµένος Ιωάννης έγγαµος µε 2 ανήλικα παιδιά
υπολογίζεται ως εξής :
14.000 ευρώ * 0% = 0 ευρώ
3.640 ευρώ * 27 % = 982,80 ευρώ
Ετήσιος φόρος που αναλογεί

982,80 ευρώ

Μείον 1,5% λόγω παρακράτησης = -14,74 ευρώ
Υπόλοιπο 968,06 ευρώ /14 µήνες = 69,15 ευρώ ΦΜΥ όπου θα πρέπει να
παρακρατηθεί για το µήνα Ιανουάριο.

Υπάλληλος γραφείου ∆αριβάκη ∆ήµητρα
α) Υπολογισµός εισφορών στο ΙΚΑ του µισθωτού και του εργοδότη για το µήνα
Μισθός υπάλληλου γραφείου 900 ευρώ, εργάστηκε όλες τις µέρες. Ανήκει στην
κατηγορία «ΜΙΚΤΑ – ΤΕΑΜ», δηλαδή το ποσοστό καταβολής εισφορών στο ΙΚΑ
για τον εργοδότη το µήνα Ιανουάριο είναι 28,06% και για τον ασφαλισµένο 16%
σύνολο 44,06% πάνω στον πραγµατικό µισθό.
Άρα :
900 * 28,06% = 252,54 ευρώ = Εισφορά εργοδότη στο ΙΚΑ- ΤΕΑΜ
900* 16,00% = 144,00 ευρώ = Εισφορά ασφαλισµένου στο ΙΚΑ-ΤΕΑΜ
900 * 44,06% = 396,54 ευρώ = Συνολική εισφορά στο ΙΚΑ-ΤΕΑΜ για το µήνα
Ιανουάριο για την ∆αριβάκη ∆ήµητρα

β) Υπολογισµός Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (ΦΜΥ)
Υπολογίζεται το ετήσιο καθαρό εισόδηµα ως εξής :
Μισθός 900 -144 (ΙΚΑ) = 756 → 756 * 14 = 10.584 ευρώ ετήσιο εισόδηµα
Σύµφωνα µε την κλίµακα εισοδήµατος ( χωρίς παιδιά ) έχουµε τα εξής :
12.000 * 0% = 0 αυτό σηµαίνει ότι δεν γίνεται παρακράτηση ΦΜΥ στην ∆αριβάκη
∆ήµητρα για το µήνα Ιανουάριο.

ΤΕΙ Κρήτης, Τµήµα Λογιστικής

Κανονισµός Π/Ε

Παπαδάκης Εµµανουήλ (ηλεκτρολόγος)
α) Υπολογισµός εισφορών στο ΙΚΑ του µισθωτού και του εργοδότη για το µήνα
Ο Παπαδάκης Εµµανουήλ εργάστηκε όλες τις ηµέρες έχει ηµεροµίσθιο 50 ευρώ
έγγαµος µε 3 ανήλικα παιδία και άνεργη σύζυγο. Άρα:
50*26 µέρες = 1.300 ευρώ πραγµατική αµοιβή για το µήνα Ιανουάριο.
Για τους ηλεκτρολόγους τα ασφάλιστρα είναι ΜΙΚΤΑ(ΑΠΛΑ) µε επαγγελµατικό
κίνδυνο. ∆ηλαδή το ποσοστό εισφοράς που καταβάλλει ο εργοδότης ανέρχεται σε
26,06% και ο ασφαλισµένος σε 13%.
1.300 * 26,06% = 338,78 = Εισφορά εργοδότη στο ΙΚΑ
1.300 * 13,00% = 169,00 = Εισφορά ασφαλισµένου στο ΙΚΑ
1.300 * 39,06% = 507,78 = Συνολική εισφορά στο ΙΚΑ για το µήνα
Ιανουάριο για τον Παπαδάκη Εµµανουήλ

β) Υπολογισµός εισφορών στο Επικουρικό Ταµείο Ηλεκτρολόγων ΤΕΑΗΕ
Ο Παπαδάκης Εµµανουήλ λόγω της ειδικότητας του ως ηλεκτρολόγος ανήκει στο
Επικουρικό Ταµείο Των Ηλεκτρολόγων. Το ποσοστό ανέρχεται σε 3% και για τον
εργοδότη και για τον ασφαλισµένο πάνω στις πραγµατικές ακαθάριστες αποδοχές.
Άρα:
1300 * 3% = 39 ευρώ = Εισφορά εργοδότη στο ΙΚΑ
1300 * 3% = 39 ευρώ = Εισφορά ασφαλισµένου στο ΙΚΑ
1300 * 6% = 78 ευρώ = Συνολική εισφορά στο ΙΚΑ για το µήνα
Ιανουάριο για τον Παπαδάκη Εµµανουήλ.

γ) Υπολογισµός ΦΜΥ του ηλεκτρολόγου Παπαδάκη Εµµανουήλ
Καθαρό εισόδηµα → αποδοχές µηνός 1300 – ΙΚΑ 169 – ΤΕΑΗΕ 39 = 1092 ευρώ
1092 * 14 = 15.288 ετρώ ετήσιο καθαρό εισόδηµα.
Σύµφωνα λοιπόν µε το ετήσιο καθαρό εισόδηµα και την οικογενειακή κατάσταση του
ηλεκτρολόγου Παπαδάκη Εµµανουήλ ανήκει στην φορολογική κλίµακα 4. Άρα :
22.000 * 0% = Ǿ ευρώ.

Κοκολάκης Ζαχαρίας (µηχανικός)
α) Υπολογισµός εισφορών στο ΙΚΑ του µισθωτού και του εργοδότη για το µήνα
Το ηµεροµίσθιο του ανέρχεται σε 65 ευρώ, έγγαµος µε 1 παιδί και εργαζόµενη
σύζυγο και εργάστηκε όλες τις ηµέρες. Άρα :

ΤΕΙ Κρήτης, Τµήµα Λογιστικής

Κανονισµός Π/Ε

65 * 26 = 1.690 ευρώ πραγµατική αµοιβή για το µήνα Ιανουάριο και τα ασφάλιστρα
του ανήκουν στην κατηγορία ΒΑΡΕΑ-ΤΕΑΜ όπου ο εργοδότης καταβάλει το
30,21% και ο εργοδότης το 19,45 σύνολο 49,66%.
1.690 * 30,21% = 510,49 ευρώ = Εισφορά εργοδότη στο ΙΚΑ
1.690 * 19,45% = 328,70 ευρώ = Εισφορά ασφαλισµένου στο ΙΚΑ
1.690 * 49,66% = 839,25 ευρώ = Συνολική εισφορά στο ΙΚΑ για το µήνα
Ιανουάριο για τον Κοκολάκη Ζαχαρία

β) Υπολογισµός ΦΜΥ του Κοκολάκη Ζαχαρία
Καθαρό εισόδηµα → 1.690 – 328,70 = 1.361,30ευρώ
Ετήσιο καθαρό εισόδηµα → 1361,30 * 14 = 19.058,20 ευρώ
Σύµφωνα µε το ετήσιο καθαρό εισόδηµα και την οικογενειακή του κατάσταση ανήκει
στην 2 φορολογική κλίµακα εφόσον όµως εργάζεται και η γυναίκα του εκείνη θα
ανήκει στην 1 φορολογική κλίµακα διότι σε έναν από τους δύο συζύγους
λαµβάνονται υπ’ όψιν τα τέκνα. Άρα έχουµε :
13.000 * 0% = Ǿ
6058,20 * 27% = 1635,71 * 1,5% παρακράτηση = 24,53
1635,71 – 24,53 = 1611,17 ευρώ
1611,17 / 14 = 115,08 ΦΜΥ που πρέπει να παρακρατηθεί για το µήνα Ιανουάριο.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ
Παρακάτω παρατίθεται πίνακας µε τις αναλογίες αποζηµίωσης ή προειδοποίησης σε
σχέση µε τον χρόνο υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη.
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
(Τακτικές αποδοχές)
2 µήνες έως 1 έτος
1 έτος συµπλ. έως 4 έτη
4 έτη συµπλ. έως 6 έτη
6 έτη συµπλ. έως 8 έτη
8 έτη συµπλ. έως 10 έτη
10 έτη συµπληρωµένα
11 έτη συµπληρωµένα

1 µηνός
2 µηνών
3 µηνών
4 µηνών
5 µηνών
6 µηνών
7 µηνών

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΜΕΤΑ
ΑΠΟ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Χρόνος
Ποσόν
προειδοποίησης αποζηµίωσης
1 µήνας
1/2 µηνός
2 µήνες
1 µηνός
3 µήνες
1 1/2 µηνών
4 µήνες
2 µηνών
5 µήνες
2 1/2 µηνών
6 µήνες
3 µηνών
7 µήνες
3 1/2 µηνών
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12 έτη συµπληρωµένα
13 έτη συµπληρωµένα
14 έτη συµπληρωµένα
15 έτη συµπληρωµένα
16 έτη συµπληρωµένα
17 έτη συµπληρωµένα
18 έτη συµπληρωµένα
19 έτη συµπληρωµένα
20 έτη συµπληρωµένα
21 έτη συµπληρωµένα
22 έτη συµπληρωµένα
23 έτη συµπληρωµένα
24 έτη συµπληρωµένα
25 έτη συµπληρωµένα
26 έτη συµπληρωµένα
27 έτη συµπληρωµένα
28 έτη συµπληρωµένα
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8 µηνών
9 µηνών
10 µηνών
11 µηνών
12 µηνών
13 µηνών
14 µηνών
15 µηνών
16 µηνών
17 µηνών
18 µηνών
19 µηνών
20 µηνών
21 µηνών
22 µηνών
23 µηνών
24 µηνών

8 µήνες
9 µήνες
10 µήνες
11 µήνες
12 µήνες
13 µήνες
14 µήνες
15 µήνες
16 µήνες
17 µήνες
18 µήνες
19 µήνες
20 µήνες
21 µήνες
22 µήνες
23 µήνες
24 µήνες

4 µηνών
4 1/2 µηνών
5 µηνών
5 1/2 µηνών
6 µηνών
6 1/2 µηνών
7 µηνών
7 1/2 µηνών
8 µηνών
8 1/2 µηνών
9 µηνών
9 1/2 µηνών
10 µηνών
10 1/2 µηνών
11 µηνών
11 1/2 µηνών
12 µηνών
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Κανονισµός Π/Ε

ΤΕΙ Κρήτης, Τµήµα Λογιστικής

Κανονισµός Π/Ε
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