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ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (ΕΛΠ)

Στο ΦΕΚ 251Α΄/24.11.2014 δημοσιεύθηκε ο νόμος 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά 
Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις». 

Με το νόμο αυτό (ο οποίος ισχύει από 01/01/2015) καταργούνται, μεταξύ άλλων:
 Ο ΚΦΑΣ, 
 Η εφαρμογή του ΕΓΛΣ, 
 Οι λογιστικές διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 περί Α.Ε. και σειρά άλλων διατάξεων νόμων 

που αναλυτικά αναφέρονται στο άρθρο 38.

ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ
Μπορούν να τηρούνται και  να φυλάσσονται  οπουδήποτε,  ακόμη και  κατά την 

διάρκεια  της  περιόδου  που  αφορούν,  με  την  προϋπόθεση  να  επιδεικνύονται  και  να 
δίνονται στον έλεγχο όταν αυτά ζητηθούν, εντός ευλόγου χρόνου. 

Τα βιβλία και στοιχεία πρέπει να διαφυλάσσονται κατ' ελάχιστον:
• για διάστημα πέντε (5) ετών από τη λήξη του αντίστοιχου φορολογικού έτους εντός του 

οποίου υπάρχει η υπάρχει η υποχρέωση υποβολής δήλωσης ή
• εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 36 του Κώδικα, 

έως  ότου  παραγραφεί  το  δικαίωμα  έκδοσης  από  τη  Φορολογική  Διοίκηση  πράξης 
προσδιορισμού του φόρου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο αυτή.
Τα  λογιστικά  αρχεία  μπορούν  να  διαφυλάσσονται  σε  οποιαδήποτε  μορφή,  εφόσον 

υπάρχει σύστημα αναζήτησης, εμφάνισης και εκτύπωσης ή αναπαραγωγής αυτών, για τη 
διευκόλυνση οποιουδήποτε ελέγχου.  

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
1. ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ  ΠΩΛΗΣΕΩΝ   (Δηλαδή  πωλήσεων  προς  άλλες  οντότητες  (όχι 

ιδιώτες καταναλωτές): Τιμολόγιο πώλησης
Ο χρόνος έκδοσης τιμολογίου καθορίζεται ως εξής:

Η γενική αρχή είναι ότι τιμολόγιο εκδίδεται το αργότερο μέχρι τη 15η ημέρα του 
επόμενου μήνα της παράδοσης ή αποστολής αγαθών ή της παροχής της υπηρεσίας, κατά 
περίπτωση.

2. ΛΙΑΝΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ (  Δηλαδή πωλήσεων προς ιδιώτες καταναλωτές (όχι 
επαγγελματίες).
Για  κάθε  πώληση  αγαθών  ή  υπηρεσιών  σε  ιδιώτες  καταναλωτές,  μπορεί  να 

εκδίδεται  στοιχείο  λιανικής  πώλησης  (απόδειξη  λιανικής  πώλησης  ή  απόδειξη  παροχής 
υπηρεσιών),  αντί  έκδοσης  τιμολογίου.  Αντίτυπο  αυτού  του  εγγράφου  παραδίδεται, 
αποστέλλεται ή τίθεται στη διάθεση του πελάτη.  

Στην περίπτωση εκπτώσεων ή επιστροφών εκδίδεται πιστωτικό στοιχείο λιανικής 
πώλησης.  Για  κάθε  εκδιδόμενο πιστωτικό  στοιχείο  λιανικής  πώλησης  άνω των 50  ευρώ 
τηρείται από τον πωλητή αρχείο με το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του πελάτη.  

Γίνεται  δεκτό  ότι  το  παραστατικό  λιανικής  πώλησης  μπορεί  να  φέρει  ονομασία 
(τίτλο),  ανάλογα  με  τις  επικρατούσες  πρακτικές  («Απόδειξη»,  «Απόδειξη  λιανικής», 
«Απόδειξη  λιανικής  πώλησης»,  «Απόδειξη παροχής  υπηρεσιών» και  «Απόδειξη  λιανικών 
συναλλαγών»).

Οι αποδείξεις λιανικής πώλησης (ή παροχής υπηρεσιών) εκδίδονται με τη χρήση 
φορολογικής ταμειακής μηχανής, ή εφόσον εκδίδονται μηχανογραφικά, με σήμανση από 
φορολογικό μηχανισμό.

Ήδη με την ΠΟΛ. 1002/31.12.14 της Γ.Γ.Δ.Ε. που δημοσιεύθηκε στις 06.01.15 τα 
εκπαιδευτήρια δύνανται, να μη χρησιμοποιούν φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό, για 
την έκδοση των αποδείξεων λιανικών συναλλαγών με την προϋπόθεση της αναγραφής σ’ 
αυτές του ονοματεπώνυμου και της διεύθυνσης του πελάτη.

http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4308/year/2014/article/38
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/31
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/660


Χρόνος έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης
Τα στοιχεία λιανικής πώλησης (απόδειξη ή τιμολόγιο) εκδίδονται:  
α) Σε περίπτωση πώλησης αγαθών,…………………………………
β)  Σε  περίπτωση  παροχής  υπηρεσιών,  με  την  ολοκλήρωση  της  παροχής  της 

υπηρεσίας.  
γ) Σε περίπτωση απόκτησης δικαιώματος λήψης υπηρεσίας, ………………………… 
δ)  Σε  περίπτωση  συνεχιζόμενης  παροχής  υπηρεσίας  ή  κατασκευής  έργου,  το 

παραστατικό της πώλησης εκδίδεται όταν μέρος της αμοιβής καθίσταται απαιτητό για το 
μέρος της υπηρεσίας ή του έργου που έχει ολοκληρωθεί και σε κάθε περίπτωση με την 
ολοκλήρωση της υπηρεσίας ή του έργου.  

Αναλυτικές περιπτώσεις έκδοσης Α.Λ.Σ.
1. Α.Λ.Σ. δικαιώματος   εγγραφής  .

Εκδίδεται με την εγγραφή του μαθητή (π.χ. 03/09)  είτε εισπράχθηκε είτε όχι  διότι  η 
υπηρεσία της εγγραφής ολοκληρώθηκε με την εγγραφή του μαθητή.

2. Α.Λ.Σ. διδάκτρων   δωρεάν.  
Εκδίδεται μία μέχρι π.χ. 31/05 (λήξη της σχολικής χρονιάς).

3. Α.Λ.Σ.   διδάκτρων ιδιαίτερων μαθημάτων.  
Εκδίδεται με την ολοκλήρωση του ιδιαίτερου μαθήματος είτε εισπράχθηκαν είτε όχι.

4. Α.Λ.Σ.   διδάκτρων μηνιαίων.  
Εκδίδεται στο τέλος κάθε μήνα είτε εισπράχθηκαν είτε όχι.

5. Α.Λ.Σ.     διδάκτρων περιόδου (πχ 01/10-31/05) για τα οποία δεν προκύπτει συμφωνία   
για το χρόνο καταβολής.
Εκδίδεται  μία  μέχρι  τη  λήξη  της  φοίτησης  (π.χ.  31/05)  με  το  σύνολο  των  ετήσιων 
δίδακτρα της περιόδου είτε εισπράχθηκε είτε όχι. 

6. Α.Λ.Σ.     διδάκτρων περιόδου (πχ 01/10-31/05) για τα οποία προκύπτει συμφωνία για   
το χρόνο καταβολής.
Εκδίδεται στο τέλος του χρόνου που έχει συμφωνηθεί η καταβολή (μήνας, δόση) είτε 
εισπράχθηκαν είτε όχι.

7. Α.Λ.Σ.     σε  περίπτωση  διακοπής  φοίτησης  την  ίδια  ημέρα  με  εκείνη  της  έναρξης   
φοίτησης (πχ έναρξη φοίτησης 01/10 – διακοπή φοίτησης 01/10). 

Δεν εκδίδεται Α.Λ.Σ. διότι δεν υπήρξε παροχή υπηρεσίας.

8. Α.Λ.Σ.     σε περίπτωση διακοπής φοίτησης σε άλλη ημερομηνία από εκείνη της έναρξης   
χωρίς δίδακτρα. 

Εκδίδεται Α.Λ.Σ. δωρεάν με ημερομηνία την ίδια με την ημερομηνία της διακοπής.

9. Α.Λ.Σ.     σε περίπτωση διακοπής φοίτησης σε άλλη ημερομηνία από εκείνη της έναρξης   
με δίδακτρα.

Εκδίδεται Α.Λ.Σ.  με ημερομηνία την ίδια με την ημερομηνία της διακοπής και με ποσό 
την  αναλογία  των διδάκτρων από την  έναρξη  της  φοίτησης  μέχρι  την  διακοπή  είτε 
εισπράχθηκαν είτε όχι.

10. Α.Λ.Σ.   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 είτε εισπράχθηκαν είτε όχι. 



Έκδοση φορολογικού στοιχείου για επιστροφή διδάκτρων. 

Στην περίπτωση εκπτώσεων ή επιστροφών εκδίδεται πιστωτικό στοιχείο λιανικής 
πώλησης.  Για  κάθε  εκδιδόμενο πιστωτικό  στοιχείο  λιανικής  πώλησης  άνω των 50  ευρώ 
τηρείται από τον πωλητή αρχείο με το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του πελάτη.  Αντί 
της τήρησης ιδιαίτερου αρχείου επιστροφών και εκπτώσεων λιανικής, ο πωλητής δύναται 
να αναγράφει τις πληροφορίες αυτές στα εκδιδόμενα πιστωτικά στοιχεία.

ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΩΝ & Φ.Μ.Υ.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:
Σε  μισθωτό  με  μηνιαίο  καθαρό  μισθό  €  681,81  (δηλ.  μικτός  μισθός  μείον  τις  

κρατήσεις ΙΚΑ) δεν γίνεται καμία παρακράτηση φόρου. 

1. Στην  περίπτωση  των  ωρομίσθιων  καθηγητών  που  απασχολούνται  ταυτόχρονα  σε 
πολλούς  εργοδότες,  με  σχέση  εξαρτημένης  εργασίας,  (π.χ.  καθηγητές  που 
απασχολούνται ταυτόχρονα σε διάφορα φροντιστήρια) οι εργοδότες θα παρακρατούν 
φόρο με βάση την παραπάνω κλίμακα και όχι με 10% όπως ίσχυε μέχρι 31/12/13.

2. Οι  εργοδότες  που  καταβάλλουν εισόδημα για  μισθωτή εργασία σε  εργαζόμενους  ή 
υπαλλήλους  τους,  έχουν  την  υποχρέωση  υποβολής  της  προσωρινής  δήλωσης 
παρακράτησης φόρου στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις ακόμα και 
στην περίπτωση που δεν προκύπτει φόρος για απόδοση, συμπληρώνοντας μόνο το 
ποσό των ακαθάριστων αμοιβών.

3. Οι  εργοδότες  που  παύουν  να  απασχολούν  προσωπικό,  υποχρεούνται  να 
συμπληρώσουν την ειδική  ένδειξη  «ολική  παύση απασχόλησης προσωπικού» στην 
τελευταία  προσωρινή  δήλωση  που  υποβάλλουν, προκειμένου  να  μην  εκδοθεί  σε 
βάρος τους πράξη εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου.

4. Σε περίπτωση που  δεν απασχολείται προσωπικό και δεν καταβάλλονται αμοιβές σε 
χρήμα  ή  σε  είδος  στα  πλαίσια  υφιστάμενης  εργασιακής  σχέσης  δεν  υποβάλεται 
προσωρινή δήλωση.



ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

Α. ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΒΙΒΛΙΟ (ΝΕΟΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ)
Το  Ειδικό  Βιβλίο  Καταχώρισης  Νεοπροσλαµβανόµενου  Προσωπικού  (πορτοκαλί 

βιβλίο) τηρείται έως τις 31.5.2014, (από 01.6.2014 δεν τηρείται, καταργήθηκε). 

Άρα από 01.06.2014 δεν πρέπει να γράφεται τίποτα πλέον στο βιβλίο αυτό.

Φυλάσσεται  από  τον  εργοδότη  για  δέκα  (10)  έτη  από  τη  νόµιµη  θεωρήσή  του  και  
επιδεικνύεται κατά τους επιτόπιους ελέγχους.

Ως νόμιμη θεώρηση εκλαμβάνεται η αναγραφή σχετικής επισημειωματικής πράξης 
του αρμοδίου ελεγκτικού οργάνου, επί του δεύτερου φύλλου του βιβλίου, που παραμένει 
ως στέλεχος, μετά την αποκοπή του πρώτου φύλλου από το αρμόδιο ελεγκτικό όργανο, 
κατά την διενέργεια του ελέγχου.

Β. ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

1. Τρόπος υποβολής. Υποχρεωτικά ηλεκτρονικά (Ε3).  Το αργότερο έως και την ίδια ημέρα 
της πρόσληψης και πάντως πριν από την ανάληψη υπηρεσίας από τον εργαζόμενο. Οι 
νέοι  εργοδότες,  οι  οποίοι  προβαίνουν  σε  πρόσληψη  για  πρώτη  φορά,  μπορούν να 
υποβάλλουν ηλεκτρονικά το έντυπο Ε3 εντός τριών εργασίμων (3)  ημερών από την 
πρόσληψη, αφού προηγουμένως απογραφούν στην αρμόδια Υπηρεσία του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ 
και πάρουν κωδικούς πρόσβασης.

2. Πρόσληψη αλλοδαπού. Η αναγγελία υποβάλλεται ως άνω και συνοδεύεται από:

α) άδεια παραμονής και 

β) σχετική άδεια εργασίας.

γ) διαβατήριο

Όταν 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 πρέπει να 
συνοδεύεται από:

α) διαβατήριο και 

β) κάρτα ευρωπαίου πολίτη.

Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
1. Τρόπος υποβολής. Υποχρεωτικά ηλεκτρονικά (Ε4).
2. Πρέπει να έχει οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου ανάθεσης τεχνικού ασφαλείας.
3. Χρόνος υποβολής. Μια φορά το χρόνο κατά το χρονικό διάστημα από 1 Οκτωβρίου έως 

21 Οκτωβρίου. Σ’  αυτόν γράφονται όσοι εργαζόμενοι υπάρχουν και εργάζονται στην 
επιχείρηση την προηγούμενη ημέρα της υποβολής. 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.

4. Για  νέες  προσλήψεις. Υποβάλλεται  ηλεκτρονικά  το  Ενιαίο  Έντυπο  Αναγγελίας 
Πρόσληψης (Ε3 Αναγγελία Πρόσληψης και Ε4 Συμπληρωματικός Πίνακας Προσωπικού 
Νέας Πρόσληψης), το αργότερο ως και την ίδια ημέρα πρόσληψης και πάντως πριν την 
ανάληψη υπηρεσίας από τον εργαζόμενο.

1. Χρόνος υποβολής για διάφορες αλλαγές (εκτός της αλλαγής 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 την επέλευση της μεταβολής.

2. Αλλαγή ωραρίου. Σύμφωνα με την περίπτωση Α της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του 
Ν. 4310/2014 (Α΄ 258) και με τις εγκυκλίους με Aρ. πρωτ.:  46923/71/11.12.2014 και 
46755/847/11.12.2014 διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση αλλαγής ή τροποποίησης του 
ωραρίου  ή  της  οργάνωσης  του  χρόνου  εργασίας,  ο  εργοδότης  υποχρεούται  να 
καταχωρίσει  στο  Πληροφοριακό  Σύστημα  «ΕΡΓΑΝΗ»  συμπληρωματικό  πίνακα 
προσωπικού ως προς τα μεταβληθέντα στοιχεία,  το αργότερο ως και την ίδια ημέρα 
της  ημέρας  αλλαγής  ή  τροποποίησης  του  ωραρίου  ή  της  οργάνωσης  του  χρόνου 
εργασίας  και  σε  κάθε  περίπτωση  πριν  την  ανάληψη  υπηρεσίας  από  τους 
εργαζόμενους.  Το  ΒΙΒΛΙΟ  ΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΩΡΑΡΙΟΥ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΚΑΙ  ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ  δεν 
ενημερώνεται πλέον (από 08/12/14) με τις παραπάνω αλλαγές.
Στις  10-12-2014 τέθηκε σε λειτουργία στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ μια νέα σύντομη έκδοση του 
εντύπου  «Ε4  ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ  ΩΡΑΡΙΟΥ»  με  τίτλο  «Ε4  ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ 
ΩΡΑΡΙΟΥ-ΑΤΟΜΙΚΟΣ» το οποίο ουσιαστικά είναι ακριβώς το ίδιο έντυπο με διαφορά ότι  
υποβάλλεται  για  ένα  μόνο  απασχολούμενο  με  ελαχιστοποίηση  των  απαραίτητων 
στοιχείων  για  την  υποβολή,  [ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ]-[ΑΦΜ  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ]-[ΩΡΑΡΙΟ]-
[ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ], τα δε λοιπά προ-συμπληρώνονται σύμφωνα με την ποιο πρόσφατη 
υποβολή  εντύπου  που  έχει  γίνει  στο  ΠΣ  ΕΡΓΑΝΗ,  ενώ  η  διαδικασία  υποβολής 
καθίσταται εξαιρετικά σύντομη και εύχρηστη ακόμη και για μη εξειδικευμένους χρήστες  
μέσω  χρήσης  οποιουδήποτε  μέσου  πρόσβασης  στο  διαδίκτυο  (smartphone,  tablet, 
laptop κ.α.).
Με την περίπτωση Β της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του Ν.4310/2014 παραμένει η 
υποχρέωση τήρησης του ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ όπως προέβλεπε η παράγραφος 
1 του άρθρου 80 του Ν.4144/2013, δηλαδή υποχρεωτική καταχώρηση στο βιβλίο της 
υπερωριακής απασχόλησης πριν την έναρξη πραγματοποίησής της και γνωστοποίηση 
στο Σ.ΕΠ.Ε. ηλεκτρονικά μέσω του Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου 
κάθε μήνα, για το σύνολο των νομίμων υπερωριών που πραγματοποιήθηκαν, ανά 
εργαζόμενο, κατά τον προηγούμενο μήνα.

Δ. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
1. Τρόπος υποβολής. Υποχρεωτικά ηλεκτρονικά (Ε9). Εντός οκτώ ημερολογιακών ημερών 

από  την  ημερομηνία  της  πρόσληψης.  Σε  περίπτωση  μη  υποβολής  ή  εκπρόθεσμης 
υποβολής τεκμαίρεται πλήρης απασχόληση και η επιχείρηση επιβαρύνετε με εισφορές 
ΙΚΑ για εργασία πλήρους απασχόλησης.

Ε. ΛΗΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1. Τρόπος υποβολής. Υποχρεωτικά ηλεκτρονικά (Ε7). Εντός οκτώ ημερολογιακών ημερών 
από την ημερομηνία της λήξης της σύμβασης.



ΣΤ. ΑΠΟΛΥΣΗ

1. Τρόπος υποβολής. Υποχρεωτικά ηλεκτρονικά (Ε6). Εντός οκτώ ημερολογιακών ημερών 
από την ημερομηνία της απόλυσης.

2. Ο  εργοδότης,  αρχικά,  συμπληρώνει  την  ηλεκτρονική  φόρμα  του  εντύπου  Ε6,  την 
εκτυπώνει και ακολούθως, αφού τεθούν οι υπογραφές ιδιοχείρως του εργοδότη και του 
εργαζομένου, ο εργοδότης ολοκληρώνει την ηλεκτρονική υποβολή επισυνάπτοντας το 
αρχείο του ηλεκτρονικά σαρωμένου εντύπου με τις προαναφερθείσες υπογραφές.

3. Σε περίπτωση μη υπογραφής του εντύπου Ε6, ο εργοδότης επισυνάπτει το αρχείο της 
ηλεκτρονικά σαρωμένης έκθεσης επίδοσης του δικαστικού επιμελητή.

4. 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.

Μετατροπή σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου (με όρο) σε 
σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου

Το άρθρο 40 του Ν. 3986/11 αναφέρει:  «Σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, η οποία 
περιλαμβάνει όρο για πρόωρη καταγγελία της με εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας ως 
προς την αποζημίωση απόλυσης για τις  συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου, κατά τις 
διατάξεις του ν. 2112/1920, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 παράγραφοι 2 και 3 του ν.  
3863/2010,  μετατρέπεται αυτοδικαίως σε σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου κατά την 
καταγγελία.»

Προτείνουμε στη σύμβαση μερικής απασχόλησης που υπογράφεται κατά την πρόσληψη 
να προστείθεται ο παρακάτω όρος:

«Η παρούσα δύναται να καταγγελθεί πριν τον ορισμένο χρόνο λήξης της. Αν η καταγγελία 
λάβει  χώρα με  προτοβουλία  του  εργοδότη,  τότε  αυτός  οφείλει  στον  εργαζόμενο  την 
προβλεπόμενη από το νόμο 2112/1920, όπως ισχύει σήμερα, αποζημίωση απόλυσης.»

Με τον τρόπο αυτό εφόσον ο εργαζόμενος δεν έχει συμπληρώσει έτος απολύεται χωρίς 
καμία αποζημίωση απόλυσης.

Ζ. ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΗΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ

1. Τρόπος υποβολής. Υποχρεωτικά ηλεκτρονικά (Ε5). Εντός οκτώ ημερολογιακών ημερών 
από την ημερομηνία της οικιοθελούς παραίτησης.

2. Κατά την ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε5 (αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης 
μισθωτού),  η  επισύναψη  του  αρχείου  του  ηλεκτρονικά  σαρωμένου  εντύπου με  την 
υπογραφή του εργαζομένου είναι προαιρετική.

3. Προστιμο.

Επιβάλλεται πρόστιμο € 400,00, εφόσον η οικειοθελής αποχώρηση υποβάλλεται πέραν 
των οκτώ ημερολογιακών 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.

ΑΠΟΔΟΧΕΣ

ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ
Είναι οι αποδοχές που καταβάλλονται τακτικά κάθε μήνα.

1. Μισθός.   Είναι  οι  αποδοχές  που  καταβάλλονται  σε  υπαλλήλους  για  25  ημέρες 
ασφάλισης το μήνα. 

2. Ημερομίσθιο.   Είναι οι αποδοχές που καταβάλλονται σε εργάτες για 6 ημέρες εργασίας 
την εβδομάδα. 

3. Ωρομίσθιο υπαλλήλου.   Είναι οι αποδοχές που καταβάλλονται σε υπαλλήλους για μία 
ώρα εργασίας. Ωρομίσθιο = Μισθός Χ 6 : 25 : 40 ή 

Ωρομίσθιο = Μισθός Χ 0,006.

4. Ωρομίσθιο  εργάτη:   Είναι  οι  αποδοχές  που  καταβάλλονται  σε  εργάτες  για  μία  ώρα 
εργασίας. Ωρομίσθιο = Ημερομίσθιο Χ 6 : 40 ή

Ωρομίσθιο = Ημερομίσθιο Χ 0,15. 



ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ
Αναγγελία ασθένειας. Ο μισθωτός, που κωλύεται λόγω ασθενείας να προσέλθει στην 
εργασία του, οφείλει να ειδοποιήσει τον εργοδότη του. Εφόσον 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. 

Υπερωρία-Υπερεργασία.

Υπερεργασία είναι η εργασία κατά την 9η ώρα.

Υπερωρία είναι η εργασία την 9η & 10η ώρες την ημέρα.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Όσοι εργαζόμενοι δεν συμπληρώνουν 8 ώρες εργασίας την ημέρα δεν 
δικαιούνται ούτε υπερεργασία 

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ
1. Χρόνος χορήγησης. 

α) Από την ημερομηνία πρόσληψης μέχρι τις 31/12 του πρώτου ημερολογιακού έτους.

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

2. Βιβλίο αδειών (Ε11)
Κάθε εργοδότης οφείλει να τηρεί ειδικό βιβλίο, το οποίο δύναται να είναι και σε μορφή 
μηχανογραφημένων σελίδων.
Το ειδικό βιβλίο ή οι μηχανογραφημένες σελίδες πρέπει:

1. Να φέρουν τα στοιχεία της επιχείρησης, 
2. Την ένδειξη «Βιβλίο αδειών» και να περιλαμβάνει τις παρακάτω στήλες:
• Ονοματεπώνυμο μισθωτών, 
• Ημερομηνία πρόσληψης, 
• Αριθμός δικαιούμενων ημερών αδείας, 
• Χρονολογία έναρξης και λήξης χορηγηθείσας αδείας, 
• Αποδοχές αδείας, επίδομα αδείας.

Ειδικώς, οι αποδοχές αδείας και το επίδομα αδείας συμπληρώνονται στο σύνολό τους 
μέχρι το τέλος του σχετικού ημερολογιακού έτους λήψης της κανονικής άδειας.



Τα ανωτέρω στοιχεία  πρέπει  να  είναι  στη  διάθεση των Επιθεωρητών Εργασίας  του 
Σ.ΕΠ.Ε. που ασκούν τον έλεγχο και την εποπτεία της εφαρμογής του παρόντος.

Ο εργοδότης υποχρεούται να γνωστοποιεί ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα 
του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ-ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, με 
την ονομασία «ΕΡΓΑΝΗ», εντός του μηνός Ιανουαρίου, στοιχεία των εργαζομένων που 
έλαβαν την ετήσια άδεια και  το επίδομα αδείας  κατά το προηγούμενο ημερολογιακό 
έτος. (Ε11)

Στο  έντυπο  Ε11  (Γνωστοποίηση  στοιχείων  ετήσιας  κανονικής  άδειας),  θα  πρέπει  να 
καταχωρούνται,  εντός  του  μηνός  Ιανουαρίου  (από 1/01  έως  και  31/01  εκάστου  έτους),  
στοιχεία των εργαζομένων που έλαβαν την ετήσια άδεια και το επίδομα αδείας κατά το 
προηγούμενο ημερολογιακό έτος και έχουν καταχωρισθεί στο ειδικό «Βιβλίο Αδειών». 

Οι διατάξεις περί χορήγησης ετήσιας κανονικής άδειας είναι αναγκαστικού δικαίου και 
συνεπώς  όλοι  οι  εργαζόμενοι  δικαιούνται  ετήσια  κανονική  άδεια  και  θα  πρέπει  να 
καταχωρίζονται όλοι οι εργαζόμενοι της επιχείρησης σ’ αυτό.
- Σε περίπτωση, κατά την οποία, παρανόμως δεν χορηγήθηκε το σύνολο της νομίμως 

δικαιούμενης  άδειας  εντός  του  προβλεπόμενου  χρονικού  διαστήματος, 
συμπληρώνεται,  μεταξύ των άλλων,  ο  αριθμός  των  χορηγηθεισών ημερών αδείας 
(εάν  υφίστανται),  καθώς  και  οι  πραγματικώς  καταβληθείσες  αποδοχές  αδείας  και 
επιδόματος αδείας. (Εδώ αναμένεται πρόστιμο).

- Σε  περίπτωση,  λύσης  της  σχέσης  εργασίας  μισθωτού  (όπως  ιδίως,  καταγγελία 
σύμβασης  ή  οικειοθελή  αποχώρηση)  με  οποιονδήποτε  τρόπο  πριν  χορηγηθεί  το 
σύνολο της αδείας, εκτός της συμπλήρωσης των σχετικών στηλών του εντύπου Ε11, 
θα πρέπει να αναγράφεται στη στήλη των παρατηρήσεων, ο λόγος της μη χορήγησης 
του συνόλου της δικαιούμενης άδειας.

- Τέλος, εάν ο λόγος μη χορήγησης του συνόλου ή μέρους της δικαιούμενης αδείας 
είναι η αντικειμενική αδυναμία χορήγησής της, εκ μέρους του εργοδότη, όπως ιδίως 
λόγω  μακροχρόνιας  ασθένειας,  ειδικών  αδειών  που  οφείλονται  σε 
εγκυμοσύνη/μητρότητα,  άδειας  άνευ  αποδοχών,  στράτευσης  κ.λ.π.,  του 
εργαζομένου, θα πρέπει, εκτός της συμπλήρωσης των σχετικών στηλών του εντύπου 
Ε11, να αναγράφεται στη στήλη των παρατηρήσεων η αιτία της μη χορήγησης του 
συνόλου της δικαιούμενης άδειας.



ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΡΙΚΩΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ

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.

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

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

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΥΓΓΕΝΩΝ Α’ & Β’ ΒΑΘΜΟΥ

Όσοι  παρέχουν  εργασία  εντός  των ορίων  της  χώρας  κατά  κύριο  επάγγελμα σε 
εργοδότες  με  τους  οποίους  είναι  σύζυγοι,  ή  συγγενείς  πρώτου  και  δευτέρου  βαθμού 
συγγένειας (γονείς,  παιδιά,αδέρφια,  παππούδες,  γιαγιάδες,  εγγόνια) εφόσον  για  την 
εργασία τους αυτή δεν υπάγονται υποχρεωτικά ή προαιρετικά στην ασφάλιση άλλου φορέα 
κύριας  ασφάλισης  υπάγονται  στην  υποχρεωτική  και  όχι  αυτοδίκαιη ασφάλισή  τους. 
(Άρθρο 2 του Α.Ν. 1846/51)

Προϋπόθεση έναρξης ή διακοπής της ασφάλισης είναι η διαπίστωση, της έγγραφα 
αναγγελθείσας  απασχόλησης  ή  διακοπής  από  τα  όργανα  ασφάλισης.  Διακοπή  της 
ασφάλισης μπορεί να γίνει και χωρίς έγγραφη αναγγελία διακοπής της απασχόλησης αν τα 
όργανα της ασφάλισης διαπιστώσουν τη διακοπή αυτή.

Συγγενική σχέση για το Ι.Κ.Α. υπάρχει μόνο στην περίπτωση που εργοδότης είναι το 
φυσικό πρόσωπο που λειτουργεί ατομική επιχείρηση (σύζυγος, πατέρας, αδελφός κ.τ.λ.).

Δεν υπάρχει όμως τέτοια περίπτωση, όταν ο εργοδότης είναι οποιοδήποτε νομικό 
πρόσωπο (Α.Ε.,  Ο.Ε. κτλ),  ανεξάρτητα από το γεγονός της συμμετοχής κάποιου κοντινού 
συγγενή  με  πολύ  μεγάλα  ποσοστά  στο  κεφάλαιο,  ή  στην  διοίκηση  της  εταιρείας  (π.χ. 
Πρόεδρος ή μέλος του Δ.Σ. της Α.Ε.).

Έτσι  ασφαλίζονται  υποχρεωτικά  και  αυτοδίκαια  στο  ΙΚΑ  οι  εργαζόμενοι  που 
συνδέονται με συγγένεια πρώτου και δεύτερου βαθμού, με τους νομίμους εκπροσώπους 
και  μετόχους των κεφαλαιουχικών εταιρειών (Α.Ε.,  Ε.Π.Ε.  και  Ι.Κ.Ε.),  καθώς και  με  τους 
εταίρους των προσωπικών επιχειρήσεων (Ο.Ε. και Ε.Ε.).

Ο εργοδότης που διατηρεί ατομική επιχείρηση μπορεί,  μόνο εφόσον το επιθυμεί, 
να ασφαλίσει τη σύζυγο και τους συγγενείς πρώτου και δεύτερου βαθμού.
Αναλυτικά  η  ασφαλιστική  σχέση  του  συγγενικού  προσώπου  στο  Ι.Κ.Α.,  ακολουθεί  την 
παρακάτω πορεία:
• Αναγραφή των στοιχείων του στην «Κατάσταση Επιθεώρησης Εργασίας» με αναφορά 

στην συγγενική σχέση
• Υπολογισμό των εισφορών κατ’  ελάχιστο επί των αποδοχών πλήρους απασχόλησης,. 

Δεν  υπάρχει  η  δυνατότητα  επιλογής  ασφάλισης  του  συγγενικού  προσώπου  ως 
απασχολούμενου με μερική απασχόληση.  Οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται 
για πλήρες οκτάωρο την ημέρα και απασχόληση όλων των εργάσιμων ημερών του μήνα.

• Χρησιμοποίηση  των  ποσοστών  πλήρους  ασφάλισης,  κατά  των  υπολογισμό  των 
εισφορών.  Μετά την 11.04.2012 έπαψε να ισχύει ο υπολογισμός με βάσει μειωμένο 
συντελεστή.

• Υπολογισμό  εισφορών  και  για  τα  δώρα  εορτών  καθώς  και  για  το  επίδομα  αδείας, 
ανεξάρτητα αν αυτά πραγματικά καταβάλλονται από τον συγγενή εργοδότη.

• Αναγνώριση  από  το  Ι.Κ.Α.  εικοσιπέντε  (25)  ημερών  ασφάλισης  για  κάθε  μήνα 
απασχόλησης.



ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ-ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Εγκύκλιος 64/14 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
«Παλαιός»  ασφαλισμένος  δημοτικός  ή  κοινοτικός  υπάλληλος  σε  ΟΤΑ  α'  και  β' 

βαθμού,  ο  οποίος  παράλληλα  απασχολείτο  και  σε  άλλη  εργασία  υπακτέα  στο  ΙΚΑ 
ασφαλίζονταν για την εργασία του αυτή σε όλους τους Κλάδους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με δικαίωμα 
επιλογής μόνο του Κλάδου Παροχών Ασθένειας .

Επίσης παύει να ισχύει η εξαίρεση από την υποχρέωση υπαγωγής στην ασφάλιση 
του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ των «νέων» ασφαλισμένων δημοσίων υπαλλήλων που απασχολούνται  σε 
εργασία υπακτέα στην ασφάλιση του ΙΚΑ.
Από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας εγκυκλίου, θα πρέπει να καταβληθούν και οι 
αναλογούσες εισφορές ως προς τους ελλείποντες κλάδους ασφάλισης. (Ειδική Περίπτωση: 
19 , Κ.Π.Κ.: 135) για τους «νέους» ασφαλισμένους δημοσίους υπαλλήλους.

Όσον  αφορά  τους  απασχολούμενους  «παλαιούς  ασφαλισμένους»  πρέπει  να 
ασφαλιστούν αναδρομικά από την ημερομηνία εφαρμογής των διατάξεων (15-7-2010), και 
μέχρι την έκδοση της εγκυκλίου για την ένταξη στην κανονική Α.Π.Δ.,  οι  εργοδότες που 
απασχόλησαν το εν λόγω προσωπικό θα πρέπει να προσκομίσουν στο αρμόδιο Υποκ/μα 
ελέγχου  της  έδρας  τα  ασφαλιστικά  στοιχεία  για  κάθε  απασχολούμενο ανά μισθολογική 
περίοδο (Α.Μ.Α., Αποδοχές, ημέρες ασφάλισης κ.α.) με συννημένα τα απαραίτητα στοιχεία 
απασχόλησης (αναγγελία πρόσληψης, Κατάσταση Επιθεώρησης Εργασίας κ.α.). Τα ανωτέρω 
στοιχεία ασφάλισης που θα προσκομισθούν μέχρι 31/03/2015, θεωρούνται εμπρόθεσμα 
κατατεθειμένα και δεν θα επιβληθούν κυρώσεις.
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