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ΒΙΒΛΙΑ Κ.Ξ.Γ., ΣΧΟΛΩΝ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΚΛΠ

Α. ΒΙΒΛΙΟ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ
1. Τηρείται  ή  στην  έδρα  της  επιχείρησης  ή  σε  άλλο  τόπο  ύστερα  από 

γνωστοποίηση ή εγκριση του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. της επιχείρησης.
2. Τηρείται ή χειρόγραφα ή μηχανογραφικά.
3. Καταχωρούνται σ΄αυτό τα έσοδα τα έξοδα και τα πάγια της επιχείρησης.
4. Είναι πάντα θεωρημένο από τη Δ.Ο.Υ. της επιχείρησης. Η πράξη θεώρησης 

είναι  γραμμένη  σε  αυτοκόλλητο  από  τη  Δ.Ο.Υ.  που  επικολλάται  στην 
τελευταία  σελίδα  του  χειρόγραφου  βιβλίου  ή  στην  τελευταία 
μηχανογραφική σελίδα του.

5. Στο χειρόγραφο τα έσοδα, τα έξοδα & τα πάγια που έγιναν και αγοράστηκαν 
μέσα  σε  κάποιο  μήνα  πρέπει  να  καταχωρηθούν  (γραφτούν)  χωρίς 
σβησίματα,  γδαρσίματα,  κλπ  με  ημερολογιακή  σειρά  μέχρι  τις  15  του 
επόμενου μήνα.

6. Το μηχανογραφικό ενημερώνεται συνήθως απο λογιστή. Εκείνο που πρέπει 
να κάνει  η επιχείρηση είναι  να ζητάει  από το λογιστή την  εκτύπωση του 
θεωρημένου μηχανογραφικού βιβλίου μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα. 

Β. ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΓΙΩΝ
1. Τηρείται αθεώρητο ή σε βιβλίο ή σε κινητά φύλλα.
2. Σ΄αυτό γράφουμε: - Περιγραφή του παγίου

- Την ημερομηνία απόκτησης και τον αριθμό του 
   τιμολογίου.

- Την επωνυμία του προμηθευτή.
- Την αξία κτήσης του.
- Τις ετήσιες αποσβέσεις του.
- Την αναπόσβεστη αξία του.

3. Ο συντελεστής απόσβεσης κάθε είδους παγίου & επιχείρησης ορίζεται από 
σχετικό Προεδρικό Διάταγμα.

4. Πάγια αξίας κτήσεως μέχρι € 1.200,00 το καθένα μπορούν να αποσβένονται 
κατά 100% μέσα στη χρονιά απόκτησής τους.

5. Το σύνολο των αποσβέσεων μιας χρονιάς καταχωρείται στο βιβλίο εσόδων – 
εξόδων σαν έξοδο στις 31/12.

Γ. ΒΙΒΛΙΑ Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
1. Είναι πάντα θεωρημένο από τη Δ.Ο.Υ. της επιχείρησης.
2.  Ενημερώνεται απο λογιστή. Εκείνο που πρέπει να κάνει η επιχείρηση είναι 

να ζητάει από το λογιστή την εκτύπωση του θεωρημένου μηχανογραφικού 
βιβλίου μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα.

3. Τηρούνται υποχρεωτικά από εταιρείες Α.Ε. – Ε.Π.Ε. και από επιχειρήσεις που 
τον προηγούμενο χρόνο ξεπέρασαν σε ακαθάριστα έσοδα (δίδακτρα κλπ) το 
ποσό των € 1.500.000,00.
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Δ. ΒΙΒΛΙΟ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ & Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
1. Δεν  υπάρχει  υποχρέωση  τήρησης  ξεχωριστών  βιβλίων  για  τα 

υποκαταστήματα  αρκεί  τα  έσοδά  τους  να  καταχωρούνται  σε  ξεχωριστή 
στήλη στο βιβλίο του κεντρικού.

Ε. ΜΗΤΡΩΟ ΜΑΘΗΤΩΝ 
1. Χρόνος ενημέρωσης του μητρώου µμαθητών.  Η ενημέρωση του μητρώου 

µαθητών γίνεται µε την εγγραφή του μαθητή. Δηλ.  στις 03/09 που έρχεται 
και γράφεται ο μαθητής και όχι στις 20/09 που αρχίζουν τα μαθήματα.
Σε περίπτωση διόρθωσης ή διαγραφής  το  ποσό  και  το  κείμενο  που 
διορθώνεται ή διαγράφεται πρέπει να διαβάζεται µε ευχέρεια.

2. Το µητρώο µαθητών είναι πάντοτε  θεωρηµένο και τηρείται υποχρεωτικά, 
ανεξάρτητα  από  την  κατηγορία  τήρησης  των  υπολοίπων  φορολογικών 
βιβλίων  (Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας).

3. Μητρώο  µαθητών  σε  παράρτηµα.  Τηρείται  σε  κάθε  επαγγελµατική 
εγκατάσταση που ασκείται η σχετική δραστηριότητα  (βιβλίο  για  την 
έδρα,  άλλο βιβλίο για το Α΄ παράρτηµα,   άλλο βιβλίο για το Β΄παράρτηµα 
κλπ).  Όταν  κάποιοι  µαθητές  παρακολουθούν  µαθήµατα  άλλες  µέρες  στο 
κεντρικό και άλλες στο υποκατάστηµα,  οι µαθητές πρέπει να καταχωρούνται 
και  στα  δύο  µητρώα.  Μπορεί  βέβαια  να  ζητηθεί  από  την  ∆.Ο.Υ.  η  κατά 
διάφορο τρόπο τήρηση του µητρώου του υποκαταστήµατος ή ακόµα και η 
µη τήρησή του.
Α. Το παράρτηµα λειτουργεί ως βοηθητικό κτίριο της έδρας,  όλοι οι 
 µαθητές του παραρτήµατος παρακολουθούν  µαθήµατα και στην έδρα. Στην 
περίπτωση αυτή,  µε αίτηση,  µπορεί  να ζητηθεί από τον Προϊστάµενο της 
∆.Ο.Υ.  η  κατά  διάφορο  τρόπο  τήρηση  του  µητρώου  µαθητών  του 
υποκαταστήµατος,  ζητώντας  να  αναγράφονται  σ’  αυτό  µόνο  το 
ονοµατεπώνυµο και η διεύθυνση των µαθητών και όλα τα άλλα στοιχεία, 
συν  οι  µεταβολές  διδάκτρων,   να  αναγράφονται  µόνο  στο  µητρώο  του 
κεντρικού ή ακόµη να ζητηθεί η µη τήρησή του,   εφόσον οι ίδιοι µαθητές 
παρακολουθούν και στο κεντρικό και στο υποκατάστηµα.
Β. Το παράρτηµα λειτουργεί ως αυτοτελές κτίριο. Στην περίπτωση αυτή, για 
τους µαθητές που παρακολουθούν µαθήµατα και στα δύο κτίρια,  θα πρέπει 
να  γίνει  διαχωρισµός,   αναλογικά   (σύµφωνα   µε  τα   µαθήµατα  που 
παρακολουθούν σε κάθε κτίριο), των διδάκτρων (απόδειξη για τα δίδακτρα 
στο κεντρικό – απόδειξη και για τα δίδακτρα στο παράρτηµα).

4. Η στήλη α/α της εγγραφής κάθε µαθητή. Μπορεί να έχει συνεχή αρίθµηση ή 
η αρίθµηση να επαναλαµβάνεται από την αρχή µεταξύ δύο περιόδων ή δύο 
σχολικών ετών.

5. Η στήλη Ονοµατεπώνυµο. Ενημερώνεται με το επώνυµο και το όνοµα του 
µαθητή.  Εάν τα  δίδακτρα καταβάλλονται  από νοµικά πρόσωπα (π.χ.  Α.Ε., 
 Ιδρύµατα κ.λπ.) τότε θα αναγράφονται επιπλέον και τα στοιχεία του νοµικού 
προσώπου (επωνυµία, διεύθυνση και Α.Φ.Μ.).

6. Η στήλη ∆ιεύθυνση. Ενημερώνεται  με την πλήρη διεύθυνση του   µαθητή 
(οδός,  αριθµός,   ∆ήµος).   Προσοχή,   ο  ∆ήµος  αναγράφεται  σε  κάθε 
περίπτωση.
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7. Αλλαγή  διεύθυνσης  του  µαθητή.  Αν  ο   µαθητής,   κατά  τη  διάρκεια  της 
χρονιάς,  αλλάξει διεύθυνση,  καλό είναι  να   µην  διαγράψετε  την  παλιά 
στριµώχνοντας κάπου την καινούρια.

8. Η στήλη  Χρονολογία  έναρξης  της  φοίτησης. Αναγράφεται  η  ηµεροµηνία 
κατά την οποία ο µαθητής εισέρχεται για πρώτη φορά στην τάξη ή άλλως η 
ηµεροµηνία που ξεκινούν τα µαθήµατα. 

9. Η στήλη Συµφωνηθέν ποσό διδάκτρων.  Στη στήλη αυτή αναγράφεται  το 
ποσό  των  διδάκτρων.  Σκόπιµο  είναι  η  συµπλήρωση  του  ποσού  των 
διδάκτρων  να  γίνεται   µε  την  εγγραφή  του  µαθητή  και  αυτό  για  να  µη 
δηµιουργούνται υποψίες και προστριβές µε τους ελεγκτές του Σ∆ΟΕ. Πολλές 
φορές στην πράξη,   κατά την εγγραφή του   µαθητή,   το ακριβές ποσό των 
διδάκτρων  δεν  είναι  γνωστό.  Συµπληρώνουµε  τα  δίδακτρα   µε  βάση τον 
τιµοκατάλογο  που  υποχρεωτικά  έχουµε  από  διάταξη  του  Υπουργείου 
Ανάπτυξης  και  στη  συνέχεια,   αν  τα  δίδακτρα  διαφοροποιηθούν, 
 ενηµερώνουµε  τη  στήλη  µεταβολή  διδάκτρων  µε  τα  νέα  συµφωνηθέντα 
δίδακτρα.  Στην  πράξη,   το  ποσό  των  διδάκτρων  εµφανίζεται  µε  τρεις 
µορφές, αναλόγως του χρόνου κατά τον οποίο κοµµάτι της υπηρεσίας  µας 
ολοκληρώθηκε και έχουµε απαίτηση για την είσπραξη των διδάκτρων..
α) Ωριαία δίδακτρα. Σε  περίπτωση  που  γίνει  συµφωνία  για  ωριαία 
δίδακτρα, η ενηµέρωση του µητρώου γίνεται κάθε φορά με την έναρξη & 
λήξη του μαθήματος και η έκδοση της Α.Π.Υ. γίνεται στη λήξη του µαθήµατος 
µε το ποσό της ωριαίας αµοιβής.
β) Μηνιαία δίδακτρα.
Υπέρ: α) Είσπραξη των απαιτήσεων κατά µήνα, ευκολία αποπληρωµής από 

τους γονείς.
β) Ευκολία χειρισµού στις µεταβολές των διδάκτρων και στις 
ξαφνικές διακοπές της φοίτησης.

Κατά: α) Αρκετή δουλειά στο τέλος του µήνα, µε την έκδοση όλων των 
Α.Π.Υ.

   β) Πρόβληµα µε την έκδοση Α.Π.Υ. σε επισφαλείς πελάτες.
γ) Ετήσια δίδακτρα.
Υπέρ: α) Έκδοση σηµαντικά λιγότερων Α.Π.Υ.          
Κατά: α) ∆υσκολία αποπληρωµής των δόσεων από τους γονείς. 

β) ∆υσκολία χειρισµού στις µεταβολές των διδάκτρων και στις 
ξαφνικές διακοπές της φοίτησης (πολύπλοκοι υπολογισµοί).
γ) Υψηλές επισφαλείς απαιτήσεις.

10. Μεταβολές διδάκτρων. Κατά τη διάρκεια ενός έτους, έχουμε µεταβολές στα 
δίδακτρα.  Στην  περίπτωση  αυτή  ενηµερώνεται  η  στήλη  µεταβολές 
διδάκτρων  µε  την  ηµεροµηνία  µεταβολής  και  τα  με  τα  νέα  δίδακτρα. 
Εναλλακτικά  μπορεί  να  γίνει  διακοπή  φοίτησης  να  εκδοθεί  Α.Π.Υ.   και  ο 
μαθητής  να  ξαναγραφτεί   µε  ημερομηνία  έναρξης  φοίτησης  την  ίδια 
ηµεροµηνία διαγραφής, µε κάποια σηµείωση  για  αυτή  την  επανεγγραφή 
(π.χ. επανεγγραφή από α/α 85) και με τα νέα δίδακτρα.

11. Διακοπή  φοίτησης  ή  µεταβολή.   Σε  περίπτωση  που  το  φροντιστήριο 
ακολουθεί  τακτική  ετήσιων  διδάκτρων  και  κατά  τη  διάρκεια  της  χρονιάς 
επέλθει διακοπή της φοίτησης, τότε, κάνοντας αναγωγή, υπολογίζεται 
η συνολική απαίτηση των διδάκτρων έως την  ηµεροµηνία  διακοπής  και 
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εκδίδεται η αντίστοιχη Α.Π.Υ.. Το ίδιο ισχύει και  στην  περίπτωση  µεταβολής 
των διδάκτρων

12. Η στήλη Χρονολογία διακοπής της φοίτησης.  Στη στήλη αυτή αναγράφουµε 
την ηµεροµηνία που τελειώνουν τα µαθήµατα και  οι  µαθητές παύουν να 
µπαίνουν στην τάξη ή την ηµεροµηνία διακοπής της φοίτησης του µαθητή, 
αν  γίνει  στη  μέση  της  περιόδου.  Θα  πρέπει  να  υπάρχει  αντιστοιχία  της 
διακοπής µε την Α.Π.Υ.,   δηλαδή να έχει εκδοθεί Α.Π.Υ. µε ηµεροµηνία την 
ίδια ή προγενέστερη του χρόνου διακοπής ή λήξης της φοίτησης και με ποσό 
με  το  οποίο  θα  ολοκληρώνεται  η  αναλογία  των  διδάκτρων  μέχρι  την 
ημερομηνία διακοπής της φοίτησης.

13. Οι  στήλες  καταχώρησης  των  αθεώρητων  Α.Π.Υ. Στα  µητρώα   µαθητών 
συνήθως υπάρχουν στήλες κατά  µήνα στις οποίες καταχωρούµε ανά µαθητή 
τον α/α των εκδοθέντων αθεώρητων Α.Π.Υ. Η καταχώρηση των αθεώρητων 
Α.Π.Υ.  που εκδίδουµε,  πρέπει  να γίνεται  το αργότερο εντός της επόµενης 
ηµέρας από την έκδοσή τους. Καλό θα είναι η ενηµέρωση να γίνεται αμέσως 
µετά την έκδοση της απόδειξης.

14. ∆εν  απαιτείται  η  αναγραφή  της  τάξης  φοίτησης και  των 
παρακολουθούµενων µαθηµάτων, στο µητρώο µαθητών.

15. Όταν οι   µαθητές είναι αδέλφια,  ακόµα και όταν συµφωνείται ένα ενιαίο 
ποσό  διδάκτρων,  πρέπει  στο  µητρώο  µαθητών  να  καταχωρούνται 
διακεκριµένα οι µαθητές µε χωριστή αναγραφή του ποσού διδάκτρων που 
αναλογεί στον καθένα και να εκδίδονται ξεχωριστές Α.Π.Υ. για τον καθένα.

16. ∆οκιµαστική παρακολούθηση µαθηµάτων. Στην περίπτωση αυτή ο µαθητής 
εγγράφεται  κανονικά  στο  µαθητολόγιο  µε  όλα  τα  στοιχεία  του  και  στην 
στήλη ‘’συµφωνηθέν ποσό διδάκτρων’’ αναγράφεται η ένδειξη ‘’δοκιµαστική 
παρακολούθηση’’.   Σε περίπτωση που ο  µαθητής εκδηλώσει το ενδιαφέρον 
του να συνεχίσει,  αναγράφουµε την ηµεροµηνία και το ποσό των διδάκτρων 
στη  στήλη  ‘’µεταβολές  διδάκτρων’’,   διαφορετικά,   αν  αποχωρήσει,   την 
ηµεροµηνία διαγραφής του στην αντίστοιχη στήλη.

17. ∆εν υπάρχει υποχρέωση τήρησης πρόσθετου βιβλίου σε περίπτωση που η 
εκπαίδευση παρέχεται  σε  εγκαταστάσεις  τρίτων   (κατοικία   µαθητών, 
 ξενοδοχεία,   επαγγελµατικές εγκαταστάσεις  των εκπαιδευοµένων κ.λπ.). 
Προσοχή όμως. Οι ΑΠΥ πρέπει να είναι θεωρημένες.

18. Επί  παροχής  υπηρεσιών  εκπαίδευσης  µε  Η/Υ  σε  παιδιά  προσχολικής 
πρωτοβάθµιας  εκπαίδευσης,  αυτές  θεωρούνται  ως  εκπαίδευση 
ψυχαγωγικού  χαρακτήρα,  πρέπει  να  τηρείται  µητρώο  µαθητών  και  να 
εκδίδονται Α.Π.Υ. µε Φ.Π.Α. 23%.

19. Για  την  εκπαίδευση  που  παρέχεται  µέσω  διαδικτύου  (τηλεµατική)  και 
χωρίς  την  φυσική  παρουσία  του  µαθητή,  δεν  τηρείται  μητρώο  μαθητών. 
Προσοχή όμως. Οι ΑΠΥ πρέπει να είναι θεωρημένες.

20. ∆ίδακτρα δωρεάν.  Η φοίτηση κάποιων µαθητών στο φροντιστήριο µπορεί 
να γίνεται χωρίς αµοιβής,  δηλαδή δωρεάν. Οι µαθητές αυτοί γράφονται µε 
όλα τα στοιχεία  τους  κανονικά  στο  µαθητολόγιο  και  στη  στήλη 
‘’συµφωνηθέν ποσό διδάκτρων’’   αναγράφεται  η  ένδειξη   ‘’δωρεάν’’.   Το 
πόσοι   µαθητές   µπορούν  να  εγγραφούν  δωρεάν  σε  ένα  φροντιστήριο 
είναι  θέµα πραγµατικό και  δεν  υφίσταται  κάποιος  περιορισµός.  Έχουµε 
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βέβαια την υποχρέωση και για αυτούς τους µαθητές να εκδίδουµε Α.Π.Υ. µε 
την ένδειξη ‘’∆ωρεάν ή Άνευ αµοιβής’’.

21. Ενηµέρωση του βιβλίου µε τις αθεώρητες Α.Π.Υ.  Τα φροντιστήρια, σχολές 
κλπ  έχουν  την  υποχρέωση  αναγραφής  του  αριθµού  της  εκδοθείσης 
αθεώρητης Α.Π.Υ. στο µητρώο µαθητών εντός της επόµενης ηµέρας από την 
έκδοσή  της.  Έχει  γίνει  δεκτό,  µε  την  ΠΟΛ  1137/7-4-2000,  να  µην 
αναγράφεται η αξία και η ημερομηνία της Α.Π.Υ.   δεδοµένου  ότι  η 
εκπαίδευση  δεν υπάγεται σε Φ.Π.Α.. 

22. Χειµερινή  –  θερινή  περίοδος.  Στα  φροντιστήρια,  για  κάθε  ηµερολογιακό 
έτος,  µπορούµε να διακρίνουµε δύο περιόδους.  Την χειµερινή περίοδο η 
οποία ταυτίζεται µε τη σχολική χρονιά,  πχ από  αρχές  Σεπτεµβρίου  έως 
τέλος Μαϊου της επόµενης χρονιάς  και  την  θερινή  περίοδο  από  µέσα 
Ιουνίου  έως  τέλος  Ιουλίου.  Στην  περίπτωση  αυτή,  είναι  λειτουργικός  ο 
διαχωρισµός των δύο αυτών περιόδων. Σε κάθε νέα σχολική χρονιά ξεκινάµε 
µε  καινούργια  σελίδα  στο  µητρώο,  µε  αύξοντα  αριθµό  το  Νο  1,  έχοντας 
προηγουµένως ακυρώσει τις τυχόν αχρησιµοποίητες  γραµµές  της 
προηγούµενης σελίδας. Στο πάνω µέρος του βιβλίου (στο κενό περιθώριο 
της καινούριας σελίδας)   γράφουμε την ένδειξη ‘’Σχολική περίοδος 2011 – 
2012’’. Στα τέλη Μαϊου (2012) που ουσιαστικά έχουν τελειώσει οι εγγραφές 
για  το  απερχόµενο  σχολικό  έτος,   διαγράφουµε  τις  υπόλοιπες 
αχρησιµοποίητες  σειρές  της  σελίδας  που  είµαστε  και  γυρνώντας  σελίδα 
ανοίγουµε την θερινή περίοδο 2012  αναγράφοντάς την στο  κενό 
περιθώριο,  ξεκινώντας την αρίθµηση από την αρχή Νο 1.  Τέλος Ιουλίου, µε 
τη  λήξη  της  θερινής  περιόδου,   ακυρώνουµε  πάλι  τις  αχρησιµοποίητες 
σειρές της σελίδας που είµαστε και γυρνώντας σελίδα είµαστε έτοιµοι για τη 
νέα  σχολική  χρονιά  2012-2013.   Προσοχή,   είναι  απαραίτητη  και 
υποχρεωτική η ακύρωση κάθε φορά των αχρησιµοποίητων σειρών διότι η 
µη ακύρωση συνιστά παράβαση του Κ.Β.Σ. µε τσουχτερά πρόστιµα. 
Ο πιο πάνω περιγραφόµενος τρόπος τήρησης του µαθητολογίου δεν  είναι 
υποχρεωτικός ούτε είναι λάθος ο τρόπος τήρησης του βιβλίου µε την 
συνένωση των περιόδων και τη συνεχή αρίθµηση. Είναι όµως λειτουργικός 
δεδοµένου ότι τακτοποιούµε το βιβλίο σε κάθε περίοδο (διαγραφή  όλων 
των µαθητών µε τη λήξη των εξετάσεων του σχολικού έτους -   λήξη της 
θερινής περιόδου)  και  επί πλέον µας παρέχονται εύκολα πληροφορίες  για 
τον αριθµό των µαθητών του φροντιστηρίου.

23. Η γενική εικόνα του βιβλίου – πρώτη εντύπωση του ελέγχου. Είναι 
πράγµατι  σηµαντικό  το   µητρώο   µαθητών  να  είναι  σε  καλή  κατάσταση, 
καθαρογραµµένο,  µε  ευανάγνωστα  γράµµατα,  χωρίς  πολλές  διαγραφές, 
χωρίς κενά που δηµιουργούν υποψίες, µε όλες τις υποχρεωτικές στήλες του 
συµπληρωµένες.  Ένα  καλοδιατηρηµένο  βιβλίο  µε  τη  σωστή  ενηµέρωση, 
δείχνει από µόνο του στον έλεγχο τάξη και τυπικότητα.   Μετά από τρεις –
τέσσερις ελεγκτικές επαληθεύσεις ο έλεγχος έχει σχηµατίσει θετική άποψη. 

24. Σημαντικά σημεία που πρέπει να προσέχουμε:
-Όλοι γραµµένοι στο µαθητολόγιο.
-Ενηµέρωση του ποσού διδάκτρων µε την εγγραφή και πάντως όχι 
αργότερα      από την ημερομηνία που ο μαθητής θα μπει στην τάξη.
-Έκδοση Α.Π.Υ. για το δικαίωµα εγγραφής ταυτόχρονα µε την εγγραφή.
-Άµεση καταχώρηση των αθεώρητων Α.Π.Υ. στο βιβλίο.
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-Μουτζούρες,   σβησίµατα,  µπλάνκο,   κενές  γραµµές  ή  διαστήµατα  
απαγορεύονται.
-Προσεκτική ενηµέρωση της στήλης ∆ιακοπής της φοίτησης.
-Έκδοση στο σωστό χρόνο των Α.Π.Υ.

ΣΤ. ΕΚΔΟΣΗ Α.Π.Υ.
Η Α.Π.Υ. από τους εκμεταλλευτές φροντιστηρίων κλπ εκδίδεται στο χρόνο που με 
βάση  την  ειδικότερη  συμφωνία  ολοκληρώνεται  η  υπηρεσία  (π.χ.  ανά  ώρα,  ανά 
μήνα,  ανά  τρίμηνο,  εφάπαξ  κ.λ.π.),  και  πάντως  όχι  πέραν  της  διαχειριστικής 
περιόδου (31/12) που παρασχέθηκε η υπηρεσία. 
Επίσης  παρέχεται η δυνατότητα η Α.Π.Υ. να εκδοθεί κατά το χρόνο που η αμοιβή 
είναι απαιτητή, χωρίς όμως να αποτελεί παράβαση η μη έκδοσή της κατά το χρόνο 
αυτό, εφόσον βέβαια αυτή εκδοθεί όπως ορίζεται παραπάνω.
Εφόσον εισπράττεται προκαταβολή μπορεί να εκδοθεί απόδειξη είσπραξης, και στη 
συνέχεια να εκδοθεί η Α.Π.Υ. στο χρόνο που προαναφέρεται παραπάνω.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η  έκδοση  των  Α.Π.Υ.  δεν  συνδέεται  καθόλου  με  την 
είσπραξη ή όχι των διδάκτρων.

1. Α.Π.Υ. εγγραφής. Εκδίδεται με την εγγραφή του μαθητή  είτε εισπράχθηκε 
είτε όχι.

2. Α.Π.Υ.  δωρεάν.  Εκδίδονται  μία  μέχρι  31/12  (λήξη  της  διαχειριστικής 
περιόδου) και μία μέχρι 31/05 (λήξη της σχολικής χρονιάς).

3. Α.Π.Υ. διδάκτρων ιδιαίτερων. Εκδίδεται με την ολοκλήρωση του ιδιαίτερου 
μαθήματος είτε εισπράχθηκαν είτε όχι.

4. Α.Π.Υ.  διδάκτρων  μηνιαίων. Εκδίδεται  στο  τέλος  κάθε  μήνα  είτε 
εισπράχθηκαν είτε όχι.

5. Α.Π.Υ.  διδάκτρων  χεμερινής  περιόδου. Εκδίδεται  τουλάχιστον  μία  μέχρι 
31/12 με την αναλογία των διδάκτρων από την έναρξη της φοίτησης μέχρι 
31/12 είτε εισπράχθηκαν είτε όχι & τουλάχιστον άλλη μία μέχρι τη λήξη της 
φοίτησης με τα υπόλοιπα δίδακτρα της περιόδου  είτε εισπράχθηκαν είτε 
όχι.

6. Α.Π.Υ. σε περίπτωση διακοπής φοίτησης την ίδια ημέρα με την έναρξη. Δεν 
εκδίδεται Α.Π.Υ.

7. Α.Π.Υ. σε περίπτωση διακοπής φοίτησης σε άλλη ημερομηνία από εκείνη 
της  έναρξης  χωρίς  δίδακτρα. Εκδίδεται  Α.Π.Υ.  με  ημερομηνία  εκείνη  της 
διακοπής δωρεάν.

8. Α.Π.Υ. σε περίπτωση διακοπής φοίτησης σε άλλη ημερομηνία από εκείνη 
της  έναρξης.  Εκδίδεται  Α.Π.Υ.  με  ημερομηνία  εκείνη της  διακοπής  και  με 
ποσό την αναλογία των διδάκτρων από την έναρξη της φοίτησης μέχρι την 
διακοπή είτε εισπράχθηκαν είτε όχι, ή με ποσό την αναλογία των διδάκτρων 
από 01/01 μέχρι τη διακοπή είτε εισπράχθηκαν είτε όχι.

9. Α.Π.Υ.  διδάκτρων  θερινής  περιόδου. Εκδίδεται  με  την  ημερομηνία  της 
διακοπής  της  φοίτησης  και  με  ποσό  τα  δίδακτρα  της  περιόδου  ή  την 
αναλογία των διδάκτρων από την έναρξη της φοίτησης μέχρι την διακοπή 
της είτε εισπράχθηκαν είτε όχι. 

10. Α.Π.Υ.  σε  μαθήματα  εκτός  σχολείου  ή  από  απόσταση  μέσω  Η/Υ  (με 
τηλεματική). Εκδίδεται Α.Π.Υ. θεωρημένη. 

11. Έκδοση  φορολογικού  στοιχείου  για  επιστροφή  διδάκτρων. Μπορεί  να 
εκδοθεί  απόδειξη  επιστροφής  (αθεώρητη)  ή  απόδειξη  δαπάνης,  με  την 
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απαραίτητη  προϋπόθεση  ότι  θα  αναγράφεται  σ'  αυτήν  ο  αριθμός  της 
σχετικής  Α.Π.Υ.  που  είχε  εκδοθεί  όταν  εισπράχθηκαν  τα  προς  επιστροφή 
δίδακτρα, τα στοιχεία του σπουδαστή, ο Α.Φ.Μ. ή ο αριθμός ταυτότητάς του 
και η ακριβής διεύθυνση κατοικίας του. Επί πλέον θα διαφυλάσσονται ως 
απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοσή της η αίτηση του σπουδαστή περί 
επιστροφής της αμοιβής λόγω ακύρωσης της συμμετοχής του στη φοίτηση 
και  με  την  επιπλέον  προϋπόθεση,  σύμφωνα  με  τη  θέση  της  διοίκησης 
(έγγραφα  1101969/927π.ε./0015/21.4.2003  και 
1113853/1364/0015/16.2.2004  και  εγκύκλιος  ΠΟΛ.1022/29.2.2004)  η 
επιστροφή του ποσού να γίνει  μέσω τραπεζικού ιδρύματος (κατάθεση σε 
τραπεζικό λογαριασμό, έμβασμα, επιταγή κ.λ.π.).

12. Αυτοέλεγχος για έκδοση αθεώρητων Α.Π.Υ. Ο αυτοέλεγχος που πρέπει να 
γίνεται κάθε Μάϊο συνοπτικά αφορά τις εξής υποχρεώσεις:
α)  Την ύπαρξη ληξιπρόθεσμων και απαιτητών υποχρεώσεων από φόρους 
από επαγγελματική δραστηριότητα, δάνεια με την εγγύηση του Δημοσίου, 
πρόστιμα  ΚΒΣ,  τέλη ή  εισφορές,  όταν  συνολικά (χωρίς  τις  προσαυξήσεις) 
υπερβαίνουν τα 6.000 ευρώ.
β)  Την  υποβολή  δηλώσεων  απόδοσης   παρακρατούμενων  φόρων  (π.χ. 
ΦΜΥ),  επιρριπτόμενων  φόρων  (π.χ.  ΦΠΑ),   τέλους  (π.χ.  χαρτόσημο), 
εισφοράς (π.χ. ΕΛΓΑ) και φόρου εισοδήματος.
Χρονικά όρια αυτοέλεγχου – Διαδικασία
O αυτοέλεγχος των επιχειρήσεων, πρέπει να γίνεται στο τέλος του πέμπτου 
μήνα διαχειριστικού έτους. Σε περίπτωση που οι επιτηδευματίες δεν είναι 
συνεπείς, οφείλουν να προσέρχονται εκούσια στη ΔΟΥ, το  αργότερο  μέχρι 
το   τέλος   του  έκτου  μήνα  κάθε  διαχειριστικού  έτους,  προκειμένου  να 
τακτοποιήσουν  τις  υποχρεώσεις  τους  με  κάθε  νόμιμο  τρόπο  (εξόφληση, 
ρύθμιση  ή  διευκόλυνση  ληξιπρόθεσμων  και  απαιτητών  χρεών,  υποβολή 
δηλώσεων κ.λπ.).Σε διαφορετική περίπτωση, εφόσον δηλαδή από την πρώτη 
ημέρα του έβδομου μήνα του διαχειριστικού αυτού έτους  εξακολουθεί  η 
ύπαρξη κωλυμάτων θεώρησης στοιχείων (άρθρο 36, παρ. 8 του ΚΒΣ) και η μη 
εκπλήρωση  των  σχετικών  υποχρεώσεων  και  οι  επιχειρήσεις  αυτές 
συνεχίζουν και μετά από την ημερομηνία αυτή την έκδοση των στοιχείων 
τους σύμφωνα με τις ισχύουσες αποφάσεις, εφαρμόζονται σε βάρος τους οι 
κυρώσεις περί έκδοσης αθεώρητων στοιχείων.
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ΕΡΓΑΤΙΚΑ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

Α. ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΒΙΒΛΙΟ (ΝΕΟΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ)
1. Ενημέρωση του βιβλίου νεοπροσλαμβανομένων (Πορτοκαλί βιβλίο). Στο 

βιβλίο αυτό γράφουμε με χρονολογική σερά κατά ημερομηνία πρόσληψης 
τα στοιχεία των εργαζομένων.

2. Χρόνος & τρόπος ενημέρωσής του. Τα  στοιχεία του εργαζομένου ή  των 
εργαζομένων  γράφονται  σ΄αυτό  την  ίδια  ημέρα  με  την  ημερομηνία 
πρόσληψης και πριν αναλάβει/αναλάβουν εργασία. Συμπληρώνονται και οι 
δύο  σελίδες  που  έχουν  προεκτυπωμένο  τον  ίδιο  αριθμό  (πρωτότυπο  και 
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αντίγραφο), χρησιμοποιώντας (καρμπόν) χειρόγραφα, κατά απόλυτη χρονολογική 
σειρά πρόσληψης χωρίς να επιτρέπεται, να αφήνουν κενά ή να συμπληρώνουν 
περισσότερες  από  μία  εγγραφές  ανάμεσα  στις  προεκτυπωμενες  οριζόντιες 
γραμμές των σελίδων του. Επιπλέον απαγορεύεται ρητά η καθ ' οιονδήποτε τρόπο 
διόρθωση των εγγραφών με χημικό διορθωτικό (μπλάνκο ), ξέσματα - σβησίματα 
(με  γόμα)  κ.λ.π.  Η  τυχόν  λανθασμένη εγγραφή  πρέπει  να  διαγράφεται  και  η 
σωστή  να αναγράφεται  στην  αμέσως  επόμενη  οριζόντια  γραμμή με  τα  ορθά 
στοιχεία.

3. Ποιοί εργαζόμενοι γράφονται σ΄αυτό. Οι νεοπροσλαμβανόμενοι εργαζόμενοι 
που  υπάγονται  στην  ασφάλιση  του  I.Κ.Α.  –ΕΤΑΜ.  Δεν  αναγράφονται  όσοι 
εργαζόμενοι έχουν κρατήσεις μόνο για συνεισπραττομενα ΟΑΕΔ, ΟΕΚ, Ο.Ε.Ε. κ.λ.π. 
καθώς  και  όσοι  εργαζόμενοι  έχουν  κρατήσεις  μόνο  σε  άλλα  ταμεία  κύριας 
ασφάλισης  εκτός  του  I.Κ.Α.  –ΕΤΑΜ.   Επίσης  δεν  καταλαμβάνει  τους  εργοδότες 
οικοδομικών  και  τεχνικών  έργων  ,  τους  εργοδότες  που  απασχολούν  τους 
εργαζόμενους στο σπίτι  τους,  καθώς και  όσους απασχολούν και  ασφαλίζουν σε 
ατομικές  επιχειρήσεις  μέλη  της  οικογένειάς  τους.  Ακόμη  ορισμένες  κατηγορίες 
εργαζομένων όπως:
α) Εκπαιδευόμενοι σπουδαστές και απόφοιτοι των Ι.Ε.Κ.
β) Φοιτητές Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. που κάνουν την πρακτική τους άσκηση

4. Χώρος όπου το βιβλίο τηρείται και φυλάσσεται.  Το Ειδικό Βιβλίο τηρείται 
με  ευθύνη  των  εργοδοτών  σε  προσιτό  σημείο,  στους  χώρους  όπου 
παρέχουν  την  εργασία  τους  οι  ασφαλισμένοι  και  τίθεται  άμεσα  στην 
διάθεση των αρμοδίων για έλεγχο οργάνων (ΕΥΠΕΑ, εξωτερικοί υπάλληλοι 
ελέγχου των αρμοδίων Υποκαταστημάτων Ι.Κ.Α.- ΕΤΑΜ, Σ.ΕΠ.Ε. ) , όταν τους 
ζητηθεί. Δεν φεύγει ποτέ από το χώρο αυτό. 

5. Βιβλία κεντρικού, παραρτημάτων κλπ. Τηρείται ξεχωριστό βιβλίο σε κάθε 
εγκατάσταση.

6. Μεταφορά  έδρας  ή  παραρτήματος  του  εργοδότη. Σε  περιπτώσεις 
μεταφοράς έδρας ή παραρτήματος του εργοδότη σε ασφαλιστική περιοχή 
αρμοδιότητας άλλου Υποκ/τος -Παρ/τος Ι.Κ.Α.- ΕΤΑΜ, δεν θα εκδίδεται νέο 
Ε.Β.Κ.Ν.Π., αλλά θα μεταφέρεται στη νέα έδρα ή παράρτημα του εργοδότη, 
αυτό που είχε ήδη εκδοθεί από την αρμόδια Υπηρεσία του Ιδρύματος

7. Μετακίνηση  προσωπικού  μεταξύ  παραρτημάτων της  ίδιας  επιχείρησης. 
Εργαζόμενος  που  μετακινείται,  έστω  και  πρόσκαιρα,  μεταξύ 
παραρτημάτων της  ίδιας επιχείρησης γράφεται  και  στο Ειδικό Βιβλίο του 
Παραρτήματος που μεταφέρθηκε. Ως ημερομηνία πρόσληψης αναγράφεται 
η  ημερομηνία  αρχικής  πρόσληψης  στην  επιχείρηση  και  όχι  αυτή  της 
μετακίνησης,  ωστόσο,  δεν  μπορεί  να  θεωρηθεί  λανθασμένη  καταχώριση 
εκείνη  που  αναγράφει  ως  ημερομηνία  πρόσληψης  την  ημερομηνία 
μετακίνησης  του  εργαζόμενου.  Πάντως  και  στις  δύο  περιπτώσεις  είναι 
αναγκαία η εγγραφή σχετικής παρατήρησης στην αμέσως επόμενη γραμμή 
καταχώρισης  «αρχική  πρόσληψη  και  εγγραφή  στο  Ε.Β.Κ.Ν.Π.  της  ίδιας 
επιχείρησης αρμοδιότητας Υποκ/τος..........».

8. Περιπτώσεις  απώλειας  του  Ειδικού  Βιβλίου  -  κυρώσεις.  Εάν  κατά  τη 
διενέργεια  ελέγχου  δηλωθεί  απώλεια  του  Ειδικού  Βιβλίου,  ως  μη 
καταχωρισμένοι εργαζόμενοι θεωρούνται, εκτός όσων βρίσκονται παρόντες 
στην επιχείρηση κατά τον έλεγχο και όσοι περιλαμβάνονται στην τελευταία 
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Α.Ω.Δ.  που  έχει  υποβληθεί,  ακόμη  κι  αν  αυτοί  έχουν  καταχωρισθεί  σε 
σελίδα  του  Ειδικού  Βιβλίου  που  βρίσκεται  στην  υπηρεσία  μας  από 
προηγούμενο  έλεγχο.  Στην  περίπτωση  που  κατά  τον  επιτόπιο  έλεγχο 
διαπιστωθεί απώλεια ή καταστροφή φύλλου ή φύλλων του Ειδικού Βιβλίου 
ως μη καταχωρισμένοι θεωρούνται όσοι βρίσκονται κατά τον έλεγχο στην 
επιχείρηση και δεν έχουν καταχωρισθεί σε προηγούμενη ή επόμενη σελίδα 
αυτού. Εάν κατά τη διενέργεια επιτόπιο ελέγχου, δεν τεθεί το Ειδικό Βιβλίο 
στη διάθεση των αρμοδίων οργάνων (ΕΥΠΕΑ, Σ.ΕΠ.Ε., εξωτερικός υπάλληλος 
υποκαταστήματος)  προς  έλεγχο,  τότε  ως  μη  καταχωρημένοι  στο  Ειδικό 
Βιβλίο  θεωρούνται  όλοι  οι  εργαζόμενοι  που  βρέθηκαν  απασχολούμενοι 
κατά έλεγχο. Σε περίπτωση ελέγχου σε επιχείρηση που κατά τη διενέργειά 
του  δεν  βρέθηκαν  απασχολούμενοι  (είχαν  αποχωρήσει,  απουσίαζαν  για 
οποιοδήποτε  λόγο  κ.λ.π.)  και  δεν  επιδεικνύεται  το  Ειδικό  Βιβλίο  δεν 
προβλέπονται κυρώσεις από τις κοινοποιουμενες διατάξεις. 

9. Προστιμα.  Ορίζεται  ότι  από  12/2/2004  το  πρόστιμο  που  επιβάλλεται 
ανέρχεται σε € 500,00 για κάθε περίπτωση. 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1. Υπηρεσία  υποβολής. Υπηρεσία  του  Σ.EΠ.E.  -  Tμήμα  Kοινωνικής 
Eπιθεώρησης εις διπλούν. Φυλλάσεται τα 10 επόμενα χρόνια.

2. Χρόνος υποβολής. Μια φορά το χρόνο κατά το χρονικό διάστημα από 15 
Σεπτεμβρίου έως 15 Νοεμβρίου όσοι έχουν προσλάβει προσωπικό πριν τις 
15  Σεπτεμβρίου.  Ο  πίνακας  αυτός  λέγεται  αρχικός και  ο  αριθμός 
πρωτοκόλλου του αναφέρεται σε όλους τους επόμενους συμπληρωματικούς 
που θα υποβάλλονται για νέες προσλήψεις, αλλαγές ωραρίων κλπ.

3. Χρόνος  υποβολής  για  νέες  προσλήψεις. Σε  περίπτωση  πρόσληψης  νέου 
εργαζόμενου  και  σε  περίπτωση  αλλαγής  ή  τροποποίησης  ωραρίου  της 
επιχείρησης ή εργαζόμενου, ο εργοδότης υποχρεούται να καταθέσει, γραπτά 
ή ηλεκτρονικά,  συμπληρωματικούς πίνακες προσωπικού μόνο ως προς τα 
νέα στοιχεία, το αργότερο ως και την ίδια ημέρα πρόσληψης ή της αλλαγής 
του  ωραρίου και  πάντως  πριν  την  ανάληψη  υπηρεσίας  από  τους 
εργαζόμενους.»

4. Χρόνος  υποβολής  σε  άλλες  αλλαγές  εκτός  του  ωραρίου. Σε  περίπτωση 
αλλαγής νομίμου εκπροσώπου ή αποδοχών κατατίθενται συμπληρωματικοί 
πίνακες προσωπικού μόνο ως προς τα νέα στοιχεία, κατά περίπτωση, εντός 
δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από της επέλευσης της μεταβολής.

Γ. ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

1. Υπηρεσία υποβολής. ΟΑΕΔ εις διπλούν. Φυλλάσεται τα 10 επόμενα χρόνια.
2. Χρόνος υποβολής. Εντός οκτώ ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία 

της  πρόσληψης.  Για  νεοσύστατες  επιχειρήσεις,  η  προθεσμία  των  οκτώ 
ημερών γίνεται τριάντα ημέρες, για τους τρεις πρώτους μήνες λειτουργίας 
της επιχείρησης. 

15 | P a g e



3. Πρόσληψη αλλοδαπού. Η αναγγελία συνοδεύεται από α) άδεια παραμονής 
και  β)  σχετική άδεια εργασίας.  Αν  βέβαια  πρόκειται  για εργαζόμενο που 
προέρχεται από χώρα - μέλος της ΕΕ, ισχύει ό,τι ισχύει και για την πρόσληψη 
ενός  Έλληνα  εργαζόμενου  με  τη  διαφορά  ότι  η  αναγγελία  πρέπει  να 
συνοδεύεται από το διαβατήριο και την κάρτα ευρωπαίου πολίτη.

4. Ύπαρξη ΑΜ ΙΚΑ εργαζόμενου.  Η πρόσληψη μπορεί να γίνει και χωρίς την 
ύπαρξη αριθμού μητρώου ΙΚΑ εργαζομένου, αλλά θα πρέπει ο εργαζόμενος 
μόλις προσληφθεί, να ζητήσει από το ΙΚΑ της περιοχής του την έκδοση ΑΜ 
ΙΚΑ, προσκομίζοντας: α) αντίγραφο της πρόσληψής του, β) φωτοτυπία της 
ταυτότητάς  του,  γ)  τον  ΑΦΜ  του  και  δ)  αποδεικτικό  της  διεύθυνσης 
κατοικίας του (π.χ. λογ/μός ΔΕΗ ή ΟΤΕ). Μόλις ο εργαζόμενος λάβει ΑΜ ΙΚΑ, 
θα  πρέπει  να  τον  γνωστοποιήσει  στον  υπεύθυνο  μισθοδοσίας  της 
επιχείρησης που απασχολείται, προκειμένου να συμπληρωθεί και το σχετικό 
πεδίο στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ).

5. Γνωστοποίηση  των  όρων  της  σύμβασης  στον  εργαζόμενο. Κατά  την 
πρόσληψη ,  ο  εργοδότης είναι  υποχρεωμένος να δώσει  στον εργαζόμενο 
έγγραφο που περιγράφει τη μορφή της εργασιακής σχέσης και τους όρους 
της  ,  όπως  προβλέπει  το  Π.Δ.  156/1994.  Η  γνωστοποίηση  αυτή  δεν 
υποβάλλεται  σε  καμία  υπηρεσία,  παρά  μόνο όταν  ζητηθεί  επιδεικνύεται 
στην Επιθεώρηση Εργασίας κλπ.

Δ. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
1. Υπηρεσία  υποβολής. Υπηρεσία  του  Σ.EΠ.E.  -  Tμήμα  Kοινωνικής 

Eπιθεώρησης εις τριπλούν. Φυλλάσεται τα 10 επόμενα χρόνια.
2. Χρόνος υποβολής. Εντός οκτώ ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία 

της  πρόσληψης.  Σε  περίπτωση  μη  υποβολής  ή  εκπρόθεσμης  υποβολής 
τεκμαίρεται  πλήρης  απασχόληση  και  επιβαρύνεστε  με  εισφορές  ΙΚΑ  για 
εργασία 40 ωρών την εβδομάδα.

ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ-ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ

Α. ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ.

1. Υπηρεσία υποβολής. ΟΑΕΔ εις τριπλούν. Φυλλάσεται τα 10 επόμενα χρόνια. 
Ένα  επί  πλέον  έντυπο  παραδίδεται  στον  εργαζόμενο  την  ημέρα  της 
απόλυσης. Αυτό δεν χρειάζεται να έχει σφραγίδα του ΟΑΕΔ.
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2. Χρόνος υποβολής. Εντός οκτώ ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία 
της λήξης της σύμβασης.

Β. ΑΠΟΛΥΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ.

1. Υπηρεσία υποβολής. ΟΑΕΔ εις τριπλούν. Φυλλάσεται τα 10 επόμενα χρόνια. 
Ένα  επί  πλέον  έντυπο  παραδίδεται  στον  εργαζόμενο  την  ημέρα  της 
απόλυσης. Αυτό δεν χρειάζεται να έχει σφραγίδα του ΟΑΕΔ.

2. Χρόνος υποβολής. Εντός οκτώ ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία 
της απόλυσης.

3. Απόλυση  εργαζομένου  με  σύμβαση  ορισμένου  χρόνου. Εάν  γίνει  για 
σπουδαίο λόγο τότε δεν οφείλεται αποζημίωση. Εάν γίνει χωρίς σπουδαίο 
λόγο  τότε  οφείλεται  αποζημίωση  ίση  με  τις  αποδοχές  από  την  απόλυση 
μέχρι τη λήξη της σύμβασης. Το σπουδαίο λόγο αρμόδιο να τον κρίνει είναι 
το δικαστήριο.

4. Απόλυση  εργαζομένου  με  σύμβαση  αορίστου  χρόνου.  Γίνεται  χωρίς 
αποζημίωση οποιδήποτε στιγμή μέχρι τη συμπλήρωση ενός χρόνου από την 
πρόσληψη.

Γ. ΟΙΚΙΟΘΕΛΗΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ.

1. Υπηρεσία υποβολής. ΟΑΕΔ εις τριπλούν. Φυλλάσεται τα 10 επόμενα χρόνια. 

2. Χρόνος υποβολής. Εντός οκτώ ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία 
της απόλυσης.

3. Προστιμα.  Επιβάλλεται  πρόστιμο  €  400,00,  εφόσον  η  οικειοθελής 
αποχώρηση  δηλώνεται  πέραν  των  οκτώ  ημερών  και  έως  την  τελευταία 
εργάσιμη για το Δημόσιο ημέρα του επομένου μήνα απ’ αυτόν που έληξε η 
οκταήμερη προθεσμία.Εάν η δήλωση οικειοθελούς αποχώρησης υποβληθεί 
μετά την τελευταία εργάσιμη για το Δημόσιο ημέρα του επόμενου μήνα απ’ 
αυτόν που έληξε η οκταήμερη προθεσμία ή δεν υποβληθεί, τότε το ύψος του 
προστίμου διαμορφώνεται στα 800,00 ευρώ. Σε περίπτωση εξόφλησης του 
προστίμου εντός δέκα πέντε ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία 
επίδοσης  της  πράξης,  τότε  παρέχεται  έκπτωση  20%,  ανεξάρτητα  από  τη 
χρονολογική σειρά ταμειακής βεβαίωσης. Το ανωτέρω πρόστιμο επιβάλλεται 
σε όλες τις περιπτώσεις παράβασης από 5.8.2011 και εφεξής.
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ΑΠΟΔΟΧΕΣ

Α. ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ

1. Ορισμός. Είναι οι αποδοχές που καταβάλονται τακτικά κάθε μήνα.

2. Μισθός. Είναι οι αποδοχές που καταβάλλονται σε υπαλλήλους για 25 ημέρες 
ασφάλισης  το  μήνα.  Καθορίζεται  από  Σ.Σ.Ε.  ή  μεταξύ  εργοδότη  και 
εργαζομένου, ελεύθερα, πάνω από τα όρια των Σ.Σ.Ε..

3. Ημερομίσθιο. Είναι οι αποδοχές που καταβάλλονται σε εργάτες για 6 ημέρες 
εργασίας  την  εβδομάδα.  Καθορίζεται  από  Σ.Σ.Ε.  ή  μεταξύ  εργοδότη  και 
εργαζομένου, ελεύθερα, πάνω από τα όρια των Σ.Σ.Ε..

4. Ωρομίσθιο  υπαλλήλου.  Είναι  οι  αποδοχές  που  καταβάλλονται  σε 
υπαλλήλους  για  μία  ώρα  εργασίας.  Ωρομίσθιο=Μισθόςx6:25:40  ή 
Ωρομίσθιο=Μισθός*0,006.

5. Ωρομίσθιο εργάτη: Είναι οι αποδοχές που καταβάλλονται σε εργάτες για μία 
ώρα  εργασίας.  Ωρομίσθιο=Ημερομίσθιοx6:40  ή 
Ωρομίσθιο=Ημερομίσθιοx0,15. 

Β. ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

1. Aναγγελία  ασθένειας. Ο  μισθωτός,  που  κωλύεται  λόγω  ασθενείας  να 
προσέλθει στην εργασία του, οφείλει να ειδοποιήσει την υπηρεσία του. Δεν 
έχει νομοθετηθεί ομοιόμορφος τρόπος αποδείξεως της ασθένειας. Eφόσον ο 
εργαζόμενος  είναι  ασφαλισμένος,  για  την  απόδειξη  της  ασθένειάς  του, 
απαιτείται  βεβαίωση  ιατρού  του  οικείου  ασφαλιστικού  οργανισμού.  Σε 
περίπτωση,  όμως,  που  ο  εργαζόμενος  δεν  έχει  τις  προϋποθέσεις  για 
ασφαλιστική  κάλυψη,  τότε  προς  απόδειξη  της  ασθένειάς  του  αρκεί 
βεβαίωση  από  ιδιώτη  γιατρό.  O  εργοδότης,  στην  τελευταία  περίπτωση, 
δικαιούται να ζητήσει και συμπληρωματικά στοιχεία που να αποδεικνύουν 
την ασθένεια.

2. Αμοιβή μισθωτού που δεν εργάσθηκε λόγω ασθενείας. 
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α)  Eάν δεν έχει  συμπληρώσει 10ήμερο στην εργασία του,  δεν θεμελιώνει 
δικαίωμα στο μισθό. 

β) Eάν έχει συμπληρώσει στον εργοδότη του υπηρεσία μεγαλύτερη των δέκα 
ημερών,  αλλά  μικρότερη  του  έτους  δικαιούται  αποδοχές 
ενόςδεκαπενθημέρου. 

γ)  Eάν  έχει  συμπληρώσει  υπηρεσία  ενός  τουλάχιστον  έτους  δικαιούται 
αποδοχές ενός μηνός. 

Eννοείται  ότι  οι  αμειβόμενοι  με  ημερομίσθιο  μισθωτοί  δικαιούνται  να 
λάβουν  τόσα  ημερομίσθια  όσες  είναι  οι  εργάσιμες  ημέρες  του 
δεκαπενθημέρου  ή  του  μήνα,  ενώ  οι  αμειβόμενοι  με  μηνιαίο  μισθό 
δικαιούνται μισό ή ένα μηνιαίο μισθό Eκπίπτεται το επίδομα ασθενείας, το 
οποίο καταβάλλεται  από τον ασφαλιστικό οργανισμό στο μισθωτό  για τις 
εργάσιμες ημέρες του προβλεπόμενου χρόνου (15νθημέρου ή μήνα) και όχι 
το  τυχόν  καταβληθέν  σ'  αυτόν  μεγαλύτερο  επίδομα είτε  γιατί  το  I.K.A. 
παρέχει  επίδομα  για  όλες  τις  ημέρες  (και  τις  μη  εργάσιμες)  είτε  γιατί  η 
ασθένεια διάρκησε επί χρόνο μακρότερο. Σε περίπτωση τοκετού εκπίπτεται 
το επίδομα κυήσεως ή λοχείας, όχι όμως και το επίδομα τοκετού.

3. Tα τριήμερα ασθενείας (αναμονής) Ο μισθωτός δικαιούται να λάβει για τις 
τρεις (3) πρώτες ημέρες της ασθενείας του το μισό των αποδοχών που θα 
έπερνε  κανονικά.  Aπό  την  τέταρτη  ημέρα  και  μετά  αναλαμβάνει  την 
επιδότηση  του  ασθενούντος  το  I.K.A.,  και  ο  εργοδότης  υποχρεούται  να 
καταβάλει  τη  διαφορά  μεταξύ  ημερομισθίου  ή  1/25  του  μισθού  και  του 
ημερήσιου  επιδόματος  ασθενείας  του  I.K.A.  Tην  υποχρέωση  αυτή  (να 
συμπληρώσει  το  επίδομα  ασθενείας)  έχει  ο  εργοδότης  μέχρις  αποδοχών 
μισού ή ενός μηνός,  ανάλογα με το χρόνο υπηρεσίας του μισθωτού.  Στις 
αποδοχές του μισού ή ενός μηνός, περιλαμβάνεται και το πρώτο τριήμερο, 
κατά το οποίο ο ασθενής μισθωτός λαμβάνει από τον εργοδότη του μόνο το 
1/2 των κανονικών αποδοχών του. Οι παραπάνω αξιώσεις του μισθωτού δεν 
υπολογίζονται με βάση το ημερολογιακό έτος, αλλά με βάση το εργασιακό 
έτος (που μετράται από την ημερομηνία προσλήψεως). 

Γ. ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ

1. Χρόνος καταβολής. Μέχρι τη Μεγάλη Τετάρτη.

2. Αποδοχές. 
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α)  Οι  αμειβόμενοι  με  μισθό δικαιούνται  για  κάθε  9,6  μέρες  εργασιακής 
σχέσης από 01/01 μέχρι 30/04 1 ημερομίσθιο επιδόματος (Το 9,6 προκύπτει 
από τη διαίρεση (120 ημέρες/12,5 ημερομίσθια). 

β) Οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο δικαιούνται για κάθε 8 μέρες εργασιακής 
σχέσης από 01/01 μέχρι 30/04 1 ημερομίσθιο επιδόματος (8= 120 ημέρες/15 
ημερομίσθια). Συντελεστής 0,125.

γ) Οι ωρομίσθιοι δικαιούνται το σύνολο των ωρών που πραγματοποίησαν 
από 01/01 μέχρι 30/04 x 0,125 x 1,04166 x το ωρομίσθιο που παίρνουν πριν 
τη χορήγηση του Δώρου. 

Δ. ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

1. Χρόνος καταβολής. Μέχρι την 21η Δεκεμβρίου.

2. Αποδοχές. 

α)  Για  κάθε  19  ημέρες  εργασιακής  σχέσης  από  01/05  μέχρι  31/12 
αντιστοιχούν τα 2/25 του δώρου (δύο ημερομίσθια) Για σχέση εργασίας 
μικρότερη των 19 ημερών δικαιούται ως δώρο ανάλογο κλάσμα.  (Τονίζεται  
ότι ο όρος ημέρες εργασιακής σχέσης περιλαμβάνει και τις Κυριακές και τις  
αργίες και όχι μόνο τις ημέρες εργασίας). Συντελεστής 0,125.

β) Οι ωρομίσθιοι δικαιούνται το σύνολο των ωρών που πραγματοποίησαν 
από 01/05 μέχρι 31/12 x 0,125 x 1,04166 x το ωρομίσθιο που παίρνουν πριν 
τη χορήγηση του Δώρου

Ε. ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ

1. Χρόνος καταβολής. Πριν από τη χορήγηση κάθε κανονικής ετήσιας άδειας.

2. Αποδοχές.  Δύο ημερομίσθια αποδοχών για κάθε μήνα εργασίας (2:25). Οι 
ωρομίσθιοι δικαιούνται, για το πρώτο έτος εργασίας, το σύνολο των ωρών 
από  την  ημερομηνία  πρόσληψης  μέχρι  τις  31/12  x 0,0800  (2:25)  x το 
ωρομίσθιο  που  παίρνουν  πριν  τη  χορήγηση  του  επιδόματος  και  για  το 
δεύτερο έτος το σύνολο των ωρών από 01/01 μέχρι την ημερομηνία λήξης 
της σύμβασης x 0,0800 x το ωρομίσθιο που παίρνουν πριν τη χορήγηση του 
επιδόματος.

3. Συντελεστές. - Πρώτο ημερολογιακό έτος συντελεστής: 0,0800
- Δεύτερο ημερολογιακό έτος συντελεστής: 0,0833 
- Τρίτο ημερολογιακό έτος συντελεστής: 0,0867
- 10ο ημερολογιακό έτος στον ίδιο εργοδότη
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   ή 12ο ημερολογιακό έτος σε οποιονδήποτε
      εργοδότη συντελεστής: 0,1000

ΣΤ. ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ
1. Χρόνος χορήγησης. 

α) Μέχρι τις 31/12 του πρώτου ημερολογιακού έτουςαπό την ημερομηνία 
πρόσληψης.

β) Από 01/01 μέχρι την ημερομηνία απόλυσης, λήξης της σύμβασης ή 31/12 
του δεύτερου ημερολογιακού έτους.

γ) Από 01/01 μέχρι μέχρι την ημερομηνία απόλυσης, λήξης της σύμβασης ή 
31/12 κάθε επόμενου ημερολογιακού έτους.

2. Ημέρες αδείας.

α) Πρώτο ημερολογιακό έτος:

α) Σε πενθήμερη εβδομάδα εργασίας το πρώτο εργασιακό έτος 1,67 ημέρες 
εργασίας για κάθε μήνα απασχόλησης.

β) ) Σε εξαήμερη εβδομάδα εργασίας το πρώτο εργασιακό έτος 2,00 ημέρες 
εργασίας για κάθε μήνα απασχόλησης. Συντελεστής:   0,0800  

β) Δεύτερο ημερολογιακό έτος:

α) Σε πενθήμερη εβδομάδα εργασίας το πρώτο εργασιακό έτος 1,73 ημέρες 
εργασίας για κάθε μήνα απασχόλησης.

β) ) Σε εξαήμερη εβδομάδα εργασίας το πρώτο εργασιακό έτος 2,08 ημέρες 
εργασίας για κάθε μήνα απασχόλησης. Συντελεστής:   0,0833  

γ) Τρίτο ημερολογιακό έτος:

α) Σε πενθήμερη εβδομάδα εργασίας το πρώτο εργασιακό έτος 1,81 ημέρες 
εργασίας για κάθε μήνα απασχόλησης.

β) ) Σε εξαήμερη εβδομάδα εργασίας το πρώτο εργασιακό έτος 2,17 ημέρες 
εργασίας για κάθε μήνα απασχόλησης. Συντελεστής:   0,0867  

δ)  Δέκατο  στον  ίδιο  εργοδότη  ή  δωδέκατο  ημερολογιακό  έτος  σε 
οποιονδήποτε εργοδότη:
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α) Σε πενθήμερη εβδομάδα εργασίας το πρώτο εργασιακό έτος 2,08 ημέρες 
εργασίας για κάθε μήνα απασχόλησης.

β) ) Σε εξαήμερη εβδομάδα εργασίας το πρώτο εργασιακό έτος 2,50 ημέρες 
εργασίας για κάθε μήνα απασχόλησης. Συντελεστής:   0,1000  

3. Αποδοχές αδείας.
Βήμα  1:  Υπολογίζονται  οι  συνολικές  ώρες  απασχόλησης  του  μερικώς  
απασχολούμενου  καθ’  όλο  το  ημερολογιακό  έτος.  Ειδικά  για  τους  
εργαζόμενους στα φροντιστήρια υπολογίζονται  ξεχωριστά οι  συνολικές  
ώρες  από  την  έναρξη  της  σύμβασης  μέχρι  τις  31/12  και  ξεχωριστά  οι  
συνολικές ώρες από την 1/1 μέχρι τη λήξη της σύμβασης το επόμενο έτος.
Βήμα 2: Βάσει των παραπάνω συντελεστών βρίσκονται οι αναλογούσες  
ώρες ετήσιας κανονικής άδειας για κάθε περίοδο. Στην προκειμένη  
περίπτωση είναι  σκόπιμο  ο  αριθμός  των  ωρών  να  
στρογγυλοποιείται στην μεγαλύτερη ακέραιη μονάδα.
Βήμα 3: Οι ώρες αυτές κατανέμονται σε συνεχόμενες εργάσιμες ημέρες του 
μερικώς απασχολούμενου βάσει των συμφωνηθέντων ωρών απασχόλησης  
(δηλ. των ωρών που έχουν δηλωθεί στην Επιθεώρηση Εργασίας). Εφόσον οι 
ώρες  αδείας  δεν  αντιστοιχούν  επακριβώς  σε  εργάσιμες  ημέρες  μερικής  
απασχόλησης, τότε η ετήσια κανονική άδεια του μερικώς απασχολούμενου 
επεκτείνεται  και  καταλαμβάνει  όλη  την  εργάσιμη  αυτή  ημέρα  μερικής  
απασχόλησης.
Βήμα 4: Στον μερικώς απασχολούμενο καταβάλλονται ως αποδοχές αδείας 
οι συνήθεις αποδοχές που θα έπαιρνε εάν εργαζόταν τις ημέρες τις οποίες 
θα  απουσιάζει από την εργασία του, κάνοντας χρήση της ετήσιας κανονικής 
άδειας καθώς και το αναλογούν επίδομα άδειας.

4. Βιβλίο αδειών
α) Υποχρέωση τήρησης του βιβλίου αδειών έχει κάθε εργοδότης. Το  βιβλίο  
αδειών δεν απαιτείται να έχει θεωρηθεί από την Επιθεώρηση Εργασίας ή 
άλλη δημόσια αρχή. Επίσης το βιβλίο αδειών μπορεί να τηρείται και με τη 
μορφή  μηχανογραφημένων  σελίδων. Σύμφωνα  με  τον  νόμο,  το  βιβλίο  
αδειών πρέπει να έχει τις κάτωθι στήλες:
α) Αύξων αριθμός. (αναφέρεται στις καταχωρίσεις που λαμβάνουν χώρα στο 
βιβλίο  και  όχι  στον  αριθμό  των  μισθωτών  που  απασχολούνται  στην  
επιχείρηση). Το βιβλίο αδειών πρέπει να περιέχει  για κάθε μισθωτό τόσες  
καταχωρίσεις  όσες  διαφορετικές  φορές  έλαβε  την  κανονική  του άδεια  
κάθε  ημερολογιακό  έτος.  Αν  δηλαδή  ο  εργοδότης  χορηγήσει  σε  έναν  
μισθωτό που δικαιούται συνολικά 20 ημέρες άδεια, 3 φορές η πρώτη 10  
ημέρες, η δεύτερη 5 ημέρες και η τρίτη 5 ημέρες, πρέπει να υπάρχουν τρεις 
καταχωρίσεις για τον μισθωτό αυτό στο βιβλίο αδειών.
β) Ονοματεπώνυμο μισθωτών.
γ) Ειδικότητα.
δ) Ημερομηνία πρόσληψης.
ε) Προϋπηρεσία.
στ) Αριθμός δικαιούμενων ωρών άδειας.
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ζ) Χρονολογία έναρξης και λήξης χορηγηθείσας άδειας.
η) Αποδοχές άδειας.
θ) Επίδομα άδειας.
ι)  Υπογραφή μισθωτού. 
Η υπογραφή του μισθωτού υποδηλώνει ότι:
1)  ο εργοδότης προσφέρθηκε να του χορηγήσει ως ετήσια κανονική άδεια  
τις εργάσιμες ημέρες που αναφέρονται στη στήλη του βιβλίου αδειών ότι  
έλαβε ο μισθωτός,
2) ο εργοδότης τού χορήγησε τις αποδοχές άδειας που αναφέρονται στην  
αντίστοιχη στήλη και 
3) ο  εργοδότης  τού  χορήγησε  το  επίδομα  άδειας  που  αναφέρεται  στην  
αντίστοιχη στήλη. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ

         
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ:     ΛΗΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:    
  
ΕΠΩΝΥΜΟ:         
  
ΟΝΟΜΑ:         
  
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ:         
  
ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ:         
  
ΟΝΟΜΑ ΣΥΖΥΓΟΥ:         
  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:         
  
ΠΟΛΗ-ΔΗΜΟΣ:     ΤΚ:    
  
ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:     ΤΗΛ:    
  
Α.Φ.Μ:     Α.Δ.Τ:    
  
Δ.Ο.Υ:         
  
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:     ΜΙΣΘΟΣ:    
  
ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ:     ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ:    
  
ΟΙΚ/ΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:     ΓΡΑΜ. ΓΝΩΣΕΙΣ:    
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ΤΕΚΝΑ (ΗΛΙΚΙΕΣ):         
  
ΑΡΙΘΜ. ΜΗΤΡ. ΙΚΑ:                     Α.Μ.Κ.Α.:    
  
ΕΠΙΔ. ΑΝΕΡΓ. ΟΑΕΔ: ΝΑΙ          Ή         ΌΧΙ  ΕΆΝ ΝΑΙ ΑΠΌ ΠΟΙΟ ΟΑΕΔ:    
  
ΕΤΟΣ 1ης ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ      
         

         
ΩΡΑΡΙΟ: ΔΕΥΤΕΡΑ:    ΤΡΙΤΗ:    
  
 ΤΕΤΑΡΤΗ:    ΠΕΜΠΤΗ:    
  
 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:    ΣΑΒΒΑΤΟ:    
  
         

Ο/Η ΔΗΛ
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ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ (Ν.Δ.2656/53 & 763/70)

Υποβάλλεται εις διπλούν στον Ο.Α.Ε.Δ. Το ένα επιστρέφεται στον Εργοδότη
*                *  Κωδ.Υπηρεσίας

Ο αλλοδαπός χώρας εκτός ΕΟΚ, πρέπει να εφοδιάζεται και με άδεια εργασίας.

Ο ανήλικος πρέπει να εφοδιάζεται και με βιβλιάριο ανηλίκου.
*                * Κλάδος Οικ. Δραστηριότητας

Ο εργοδότης πρέπει να αναγγείλει την πρόσληψη μέσα σε οκτώ ημέρες.
                    Επιχείρησης
Α.ΣΦΡΑΓΙΔΑ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :

                        *                         *

Ακριβής περιγραφή του Επαγγέλματος
                                         Κωδ. Επαγγέλματος

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΟΣ:

               

Ονοματεπώνυμο
Όνομα πατέρα

Συνολικός αριθμός απασχολουμένων
Μισθωτών επιχείρησης:                                                                    3  33333

Διεύθυνση
Περιοχή
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           ΑΦΜ  

Υπηκοότητα
               

Αριθμός Αδείας
 (αν πρόκειται για αλλοδαπό χώρας εκτός ΕΟΚ )

Α.Μ. – Ι.Κ.Α.  Ή Ταυτότητας
Γ. ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΟΣ :
(Απαντήστε βάζοντας ένα σταυρό στο κατάλληλο τετραγωνίδιο κάθε ερώτησης )

1. Φύλο                 :       1 άνδρας        2 γυναίκα
2. Έτος Γέννησης  :
3. Γενική εκπαίδ.   :      1 αγραμ.         2 Δημοτ.          3 Γ΄Γυμν.         4 Λύκειο               5 Ανωτέρα ή ΤΕΙ               6 Ανωτάτη               7 Μεταπτ. 
4. Τεχνική εκπαίδ. :     1 κατωτ. ή μέση ή ΤΕΕ/Α            2 Τεχν. Λύκειο ή ΤΕΕ/Β            3 Ανωτέρα ή ΤΕΙ             4 Μαθητεία           5 ΙΕΚ               6 Άτυπη Τεχν. Επαγ. Κατάρτιση
5. Αναλαμβάνει για πρώτη φορά εργασία σαν μισθωτός :                                              1 ΝΑΙ                2 ΟΧΙ
6. Θα απασχοληθεί με μερική απασχόληση :                                                                  1 ΝΑΙ                2 ΟΧΙ
7. Ήλθε από άλλη περιοχή ή ξένη χώρα εντός τους τελευταίου έτους  :                         1 ΝΑΙ                2 ΟΧΙ
     και ποια ( Κράτος – Δήμος ή Κοινότητα )                                                                                                                             *               *
8. Πρόσθετα Προσόντα :        1 Γνώση Η/Υ              2 Ξένες γλώσσες              3 
9. Τοποθέτηση με πρόγραμμα ΟΑΕΔ :                                                                           1 ΝΑΙ                2 ΟΧΙ
     Αν ΝΑΙ με ποιο πρόγραμμα                                                                                       1 Ν.Θ.Ε.           2 Ν.Ε.Ε.            3
Αναγγέλθηκε την  

Προσλήφθηκε την         
Αφορά τον μισθωτό :

Παίρνεις επίδομα ανεργίας από Υπηρεσία του ΟΑΕΔ;
Ο Προϊστάμενος
     
Ο Εργοδότης 
     1 ΝΑΙ         2 ΟΧΙ       ΑΦΜ :

          α/α ΚΑΡΤΑΣ  ΑΝΕΡΓΙΑΣ:
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Αν ΝΑΙ από ποια Υπηρεσία :

Σφραγίδα - Υπογραφή
Σφραγίδα - Υπογραφή

  Υπογραφή  Μισθωτού:
Τα στοιχεία που βρίσκονται μεταξύ δύο αστερίσκων ( * * ) ΔΕΝ συμπληρώνονται από τον εργοδότη.
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………………/………./……….

                ΠΡΟΣ 

Επιθεώρηση Εργασίας

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Σας καταθέτουμε:

Συμβάσεις εργασίας μερικής απασχόλησης

ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ      ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜ/ΣΗΣ
1. …………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………
3. …………………………………………………………………………
4. …………………………………………………………………………
5. …………………………………………………………………………
6. …………………………………………………………………………
7. …………………………………………………………………………
8. …………………………………………………………………………
9. …………………………………………………………………………
10. …………………………………………………………………………
11. …………………………………………………………………………
12. …………………………………………………………………………
13. …………………………………………………………………………
14. ………………………………………………………………………….
15. ………………………………………………………………………….
16. ………………………………………………………………………….
17. ………………………………………………………………………….
18. ………………………………………………………………………….
19. ………………………………………………………………………….

ΣΦΡΑΓΙΔΑ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΕΡΓΟΔΟΤΗ

28 | P a g e



29 | P a g e



30 | P a g e



31 | P a g e



32 | P a g e



33 | P a g e



………………/………./……….

   ΠΡΟΣ

Ο.Α.Ε.Δ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Σας καταθέτουμε:

Λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου ή έργου

ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΛΗΞΗ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ
20. …………………………………………………………………………
21. …………………………………………………………………………
22. …………………………………………………………………………
23. …………………………………………………………………………
24. …………………………………………………………………………
25. …………………………………………………………………………
26. …………………………………………………………………………
27. …………………………………………………………………………
28. …………………………………………………………………………
29. …………………………………………………………………………
30. …………………………………………………………………………
31. …………………………………………………………………………
32. …………………………………………………………………………
33. ………………………………………………………………………….
34. ………………………………………………………………………….
35. ………………………………………………………………………….

ΣΦΡΑΓΙΔΑ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΕΡΓΟΔΟΤΗ
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……………/………./……….

   ΠΡΟΣ

Ο.Α.Ε.Δ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Σας καταθέτουμε:

Αναγγελίες οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού 

ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΛΗΞΗ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ
36. …………………………………………………………………………
37. …………………………………………………………………………
38. …………………………………………………………………………
39. …………………………………………………………………………
40. …………………………………………………………………………
41. …………………………………………………………………………
42. …………………………………………………………………………
43. …………………………………………………………………………
44. …………………………………………………………………………
45. …………………………………………………………………………
46. …………………………………………………………………………
47. …………………………………………………………………………
48. …………………………………………………………………………
49. ………………………………………………………………………….

ΣΦΡΑΓΙΔΑ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΕΡΓΟΔΟΤΗ
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ΚΟΣΤΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

Ωρομ..........x ώρες εβδομ..........x 4,17 = (Α)...........................(μηνιαίος μισθός)

Μην. Μισθ. (Α).............x μήνες........... = (Β)...........................(Συν. Μισθ. Περιόδου)

(Β)............... x 0,125                                 = (Γ)...........................(Δώρα Πάσχ & Χριστ)

(Β)............... x 0,08                                   = (  Δ  )...........................(  Επίδομα Αδείας)

ΣΥΝΟΛΟ Β+Γ+Δ                                         =(Ε)............................

(E)…………x 28,06%                                    =(ΣΤ  )..........................(  εισφορ. ΙΚΑ εργοδ)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (Ε + ΣΤ)                    =(Ζ)..............................

(Ζ)/ .......μήνες / 4,17 / .........ώρες εβδ = .............................. κόστος ωρομισθίου (55%)

31.08.2010

Α.Ν. ΠΑΠΑΛΥΜΠΕΡΗΣ
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ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
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ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΡΙΚΩΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ

Α. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΣΗΜΩΝ
Με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ.5-9 του ΑΝ 1846/51 και του άρθρου 18 του 
Κανονισμού Ασφάλισης του ΙΚΑ ορίζεται ο τρόπος υπολογισμού των ημερών στην 
ασφάλιση του ΙΚΑ.

1. Εξαήμερη καθημερινή απασχόληση. 25 ένσημα το μήνα

2. Πενθήμερη καθημερινή απασχόληση 20 ώρες και πάνω την εβδομάδα. 

25 ένσημα το μήνα

3. Πενθήμερη καθημερινή απασχόληση κάτω από 20 ώρες την εβδομάδα.

20,21,22,23 ένσημα το μήνα ανάλογα με το πόσες εργάσιμες ημέρες έχει ο 
μήνας.

4. Απασχόληση κάτω του 5νθημέρου. Ο αριθμός των ημερών ασφάλισης είναι 
ανάλογος του αριθμού των ημερών πραγματικής απασχόλησης.

Η. ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΑΡΓΙΕΣ
Οι ημέρες των εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα πλην των ημερών υποχρεωτικής αργίας, 
είναι εργάσιμες. Οι υποχρεωτικές αργίες είναι:
α) 25η Μαρτίου, 
β) Δευτέρα του Πάσχα, 
γ) 1η Μαϊου,
δ) Εορτή κοιμήσεως της Θεοτόκου, 
ε) 28η Οκτωβρίου,
στ) Εορτή γεννήσεως του Χριστού. 

Επιπλέον σαν κατ΄ έθιμο αργίες έχουν καθοριστεί οι: 
Πρωτοχρονιά  
Θεοφάνια (6 Ιανουαρίου) 
Καθαρή Δευτέρα 
Μεγάλη Παρασκευή 
Δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων 
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Πεντηκοστή  
Τοπικές εορτές
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