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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 έγκριση του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. της επιχείρησης.
2. Τηρείται ή χειρόγραφα ή μηχανογραφικά.
3. Καταχωρούνται σε 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 από 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. Σε 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 από 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 μαθητών.  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).

Για τη θεώρηση χρειάζονται:
- Αγορά μητρώου μαθητών από ένα βιβλιοπωλείο
- Αρίθμηση των σελίδων του αρχίζοντας από το 1
- Βεβαίωση από το ΙΚΑ ότι η επιχείρηση δεν χρωστάει
- Βεβαίωση από τον Ο.Α.Ε.Ε. ότι ο επιχειρηματίας/ες δεν χρωστάνε
- Βεβαίωση από το Επιμελητήριο που είναι γραμμένη η επιχείρηση ότι δεν 

χρωστάει
- Συμπλήρωση του εντύπου Β1 της Δ.Ο.Υ.

Δεν χρειάζεται να παρουσιάσουμε το προηγούμενο θεωρημένο μητρώο στη 
Δ.Ο.Υ. κατά τη θεώρηση του καινούργιου.

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  κτήριο  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 κτήριο. Στην περίπτωση αυτή, για 
τους μαθητές που παρακολουθούν μαθήματα και στα δύο κτήρια,  θα πρέπει 
να  γίνει  διαχωρισμός,   αναλογικά   (σύμφωνα   µε  τα   μαθήματα  που 

6 | P a g e



παρακολουθούν σε κάθε κτήριο), 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 Διεύθυνση. Ενημερώνεται  με την πλήρη διεύθυνση του   μαθητή 
(οδός,  αριθμός,  Δήμος).   Προσοχή,  ο  Δήμος  αναγράφεται  σε  κάθε 
περίπτωση.

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 Υπ. 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) Δυσκολία αποπληρωμής των δόσεων από τους γονείς. 

β) Δυσκολία χειρισμού στις μεταβολές των διδάκτρων και στις 
ξαφνικές διακοπές της φοίτησης (πολύπλοκοι υπολογισμοί).
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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.  με  τα 
αναλογούντα δίδακτρα μέχρι τη διακοπή 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  η  σχολή  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  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. Δεν  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. Δοκιμαστική 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. Δεν 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.
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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. Δίδακτρα  δωρεάν.  Η  φοίτηση  κάποιων  μαθητών  στη  σχολή  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 μία σχολή είναι θέμα πραγματικό και 
δεν υφίσταται κάποιος περιορισμός. Έχουμε βέβαια την υποχρέωση και για 
αυτούς τους μαθητές να εκδίδουμε Α.Π.Υ. µε την ένδειξη ‘’Δωρεάν ή Άνευ 
αμοιβής’’.

21. Ενημέρωση του βιβλίου µε τις αθεώρητες Α.Π.Υ.  Οι  σχολές  χορού,  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.  Στις  σχολές,  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 
Μαΐου 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 Μαΐου 
(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  (διακοπή φοίτησης  όλων των  μαθητών µε  τη  λήξη  των 
εξετάσεων του σχολικού έτους -  λήξη της θερινής περιόδου)  και  επί πλέον 
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µας παρέχονται εύκολα πληροφορίες για τον αριθμό των μαθητών της 
σχολής.

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 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.
-Μουτζούρες,  σβησίματα,  μπλάνκο,  κενές  γραμμές  ή  διαστήματα  
απαγορεύονται.
-Προσεκτική ενημέρωση της στήλης Διακοπής της φοίτησης.
-Έκδοση στο σωστό χρόνο των Α.Π.Υ.

ΣΤ. ΕΚΔΟΣΗ Α.Π.Υ.
Η Α.Π.Υ. από τους εκμεταλλευτές σχολών χορού κλπ εκδίδεται στο χρόνο που με 
βάση  την  ειδικότερη  συμφωνία  ολοκληρώνεται  η  υπηρεσία  (π.χ.  ανά  ώρα,  ανά 
μήνα, ανά τρίμηνο, εφάπαξ κλπ.), 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.
Όταν εκδίδεται στον παππού στη γιαγιά στον πατέρα στη μητέρα γράφουμε:
- Το ονοματεπώνυμο του παππού ή της γιαγιάς ή της μητέρας ή του πατέρα και τη 
φράση ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ...................................................................
- Τη διεύθυνση του μαθητή
- Το ποσό των διδάκτρων αριθμητικώς και ολογράφως. Στην περίπτωση που ο 
μαθητής είναι δωρεάν αριθμητικώς γράφουμε 0 και ολογράφως γράφουμε τη λέξη 
ΔΩΡΕΑΝ
- Μία φράση για το είδος της υπηρεσίας. Π.χ. Έναντι διδάκτρων 
περιόδου......................
- Εάν το αναφερόμενο στην Α.Π.Υ. ποσό δεν ξοφλήθηκε τότε απαραιτήτως γράφουμε 
ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙ
Όταν εκδίδεται προς εταιρεία, τράπεζα, ΕΥΔΑΠ κλπ:
- Την επωνυμία της εταιρείας και τη φράση ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ 
ΜΑΘΗΤΗ ..................................
- Τη διεύθυνση της εταιρείας
- Το Α.Φ.Μ. της εταιρείας
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- Το ποσό των διδάκτρων αριθμητικώς και ολογράφως. Στην περίπτωση που ο 
μαθητής είναι δωρεάν αριθμητικώς γράφουμε 0 και ολογράφως γράφουμε τη λέξη 
ΔΩΡΕΑΝ
- Μία φράση για το είδος της υπηρεσίας. Π.χ.  Έναντι διδάκτρων 
περιόδου......................
- Εάν το αναφερόμενο στην Α.Π.Υ. ποσό δεν ξοφλήθηκε τότε απαραιτήτως γράφουμε 
ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙ
Προσοχή: Στην περίπτωση αυτή εάν το ποσό είναι πάνω από € 300 τότε πρέπει να 
περιληφθεί στην Συγκεντρωτική Κατάσταση Πελατών-Προμηθευτών.
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  χειμερινής  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 
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 
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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 κλπ.).

12. Σε  δίδακτρα πάνω από €  1.500  συνολικά  πρέπει  να  γίνει  κατάθεση  σε   
τράπεζα;
1. Φορολογικά στοιχεία,  που εκδίδονται  από επιτηδευματίες,  για πώληση 
αγαθών  ή  παροχή  υπηρεσιών  σε  ιδιώτες,  εξοφλούνται  από  τους  λήπτες 
αυτών αποκλειστικά μέσω Τραπέζης, με χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες του 
αγοραστή  των  αγαθών  ή  λήπτη  των  υπηρεσιών  ή  μέσω  τραπεζικού 
λογαριασμού  ή  με  επιταγές,  αποκλειόμενης  της  εξόφλησης  των  υπόψη 
στοιχείων με μετρητά.
2.  Για  την  εφαρμογή  των  διατάξεων  της  προηγούμενης  παραγράφου, 
ορίζεται ως κατώτερο όριο συναλλαγής, το ποσόν των τριών χιλιάδων (3.000) 
ευρώ για το έτος 2011 και το ποσόν των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ 
από 1.1.2012 και εξής.
Ως αξία συναλλαγής, για την εφαρμογή των ως άνω διατάξεων, νοείται το 
συνολικό  ποσό  της  αξίας  της  συναλλαγής,  συμπεριλαμβανομένου  του 
Φ.Π.Α..
3. Προκαταβολές που εισπράττονται ή τμηματικές καταβολές, που αφορούν 
συναλλαγές  ύψους  άνω του ισχύοντος  κάθε  φορά  ορίου,  εμπίπτουν  στις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της παρούσας, ανεξαρτήτως 
του ποσού έκαστης τμηματικής καταβολής ή προκαταβολής.

13. Σε  ποιό  αριθμό  μπορούμε  να  μηδενίσουμε  τις  αθεώρητες  Α.Π.Υ.;  Είναι   
υποχρεωτικό;
Τις  Α.Π.Υ.  δεν  είναι  υποχρεωτικό  να  τις  μηδενίσουμε  πουθενά.  Μπορούμε  να 
συνεχίζουμε την αύξουσα αρίθμησή τους μέχρι το άπειρο. Εάν όμως κάποια στιγμή 
θέλουμε να αρχίσουμε την αρίθμησή τους από το 1 αυτό μπορεί να γίνει στην αρχή 
της χρονιάς, όχι της σχολικής αλλά της διαχειριστικής δηλ την 01/01.

14. Έκανα λάθος στην αρίθμηση ενός μπλοκ Α.Π.Υ. και προχώρησα από το Νο   
450-500 στο 801-850. Τι πρέπει να κάνω;
Εάν αρχίσατε και κόψατε αποδείξεις  από το 801-850 τότε πρέπει να ακυρώσετε 
χωρίς να χρησιμοποιήσετε τα μπλοκ από 501 μέχρι 800.

15. Αυτοέλεγχος για έκδοση αθεώρητων Α.Π.Υ. Ο αυτοέλεγχος που πρέπει να 
γίνεται κάθε Μάιο 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 
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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.

16. Από πότε ισχύει η διάταξη ότι σε περίπτωση συνταξιοδότησης γονέα δεν   
πληρώνεται υπεραξία από το παιδί που αναλαμβάνει την επιχείρηση;
Αν μεταβιβαστεί  από επαχθή αιτία ατομική επιχείρηση ή μερίδιο ομόρρυθμης ή 
ετερόρρυθμης εταιρίας από γονέα προς τα τέκνα του ή από σύζυγο σε σύζυγο, λόγω 
συνταξιοδότησης του μεταβιβάζοντος, δεν υπόκειται σε φόρο υπεραξίας.
Η διάταξη αυτή ισχύει από 01-01-2001.
 Αν  όμως  η  ομόρρυθμη  ή  ετερόρρυθμη  εταιρία  διαθέτει  ακίνητο  στα  πάγια 
περιουσιακά της στοιχεία, η αντικειμενική αξία του ακινήτου, που ισχύει κατά το 
έτος αποτίμησης της επιχείρησης, φορολογείται  με συντελεστή πέντε τοις εκατό 
(5%)  επί  του  ποσοστού  του  μεριδίου  που  μεταβιβάζεται.  Αν  μεταβιβαστεί  από 
επαχθή  αιτία  ατομική  επιχείρηση  ή  μερίδιο  προσωπικής  εταιρείας  ή  εταιρείας 
περιορισμένης ευθύνης από δικαιούχο με βαθμό συγγένειας της Α' κατηγορίας της 
παραγράφου  1  του  άρθρου  29  του  ν.  2961/2001,  η  υπεραξία  φορολογείται  με 
συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%).Για τις ίδιες μεταβιβάσεις από δικαιούχους με 
βαθμό συγγένειας της Β΄ κατηγορίας της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 2961/2001 η 
υπεραξία φορολογείται με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%).

17. Μπορούμε να δίνουμε δώρα στους μαθητές μας;  
Πολλές επιχειρήσεις αποφασίζουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα να προσφέρουν 
δώρα σε πελάτες τους για τους σκοπούς της προώθησης των πωλήσεών τους.  Από 
φορολογικής πλευράς, η δωρεάν διάθεση αγαθών προς πελάτες αντιμετωπίζεται ως 
εξής:
Ως  δώρα  «μικρής  αξίας»,  σύμφωνα  με  την  ΑΥΟ  Π.7015/690/1986,  νοούνται  τα 
κινητά αγαθά που προσφέρονται από τον υποκείμενο στο φόρο σε πελάτες αυτού 
και  στο  κοινό  χωρίς  αντάλλαγμα  με  σκοπό  την  προαγωγή  των  επαγγελματικών 
σχέσεων αυτού εφόσον:
Η συνολική αξία των προσφερόμενων αγαθών δεν υπερβαίνει σε ένα διαχειριστικό 
έτος  το  1%  των  ακαθάριστων  εσόδων  της  επιχείρησης  για  το  έτος  αυτό,  -  τα 
προσφερόμενα αγαθά δεν είναι του αυτού είδους με τα πωλούμενα, παραγόμενα ή 
κατασκευαζόμενα από την επιχείρηση.
Σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 1 του ΚΒΣ (Π.Δ.186/1992), ο επιτηδευματίας που 
τηρεί βιβλία οποιασδήποτε κατηγορίας για κάθε δαπάνη που αφορά την άσκηση 
της  επιχείρησής  του,  για  την οποία ο δικαιούχος  δεν  υποχρεούται  στην  έκδοση 
στοιχείου του ΚΒΣ, εκδίδει διπλότυπη Απόδειξη Δαπάνης. Ωστόσο, σύμφωνα με την 
παρ. 3 του ανωτέρω άρθρου, για τα δώρα που γίνονται από τον επιτηδευματία σε 
διάφορα  πρόσωπα,  για  την  επαγγελματική  του  προβολή  ή  για  την  εκπλήρωση 
κοινωνικής  του  υποχρέωσης,  συνυφασμένης  με  την  επαγγελματική  του 
δραστηριότητα,  αξίας  του  καθενός  μέχρι  30  ευρώ,  μπορεί  αντί  της  Απόδειξης 
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Δαπάνης  να  συντάσσεται  σχετική  κατάσταση  με  το  ονοματεπώνυμο  και  την 
διεύθυνση των προσώπων αυτών.
Για τα δώρα μεγαλύτερης αξίας, το Σ.τ.Ε. με την υπ’ αριθ. 3456/1995 απόφασή του,  
έχει κρίνει ότι για να εκπεσθεί από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης η δαπάνη 
για δώρα, πρέπει να προκύπτει η σχέση διάθεσης των δώρων με τους σκοπούς της 
επιχείρησης, δηλαδή ο παραγωγικός χαρακτήρας της δαπάνης. Στο πλαίσιο αυτό, 
προκειμένου  να αποκλειστεί  το  ενδεχόμενο μη αναγνώρισης  της  δαπάνης  προς 
έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα της εταιρείας, με την αιτιολογία ότι δεν είναι 
παραγωγική διότι  δεν αποδεικνύεται σε ποιους διατέθηκαν τα παραπάνω δώρα, 
κρίνεται  σκόπιμη η σύνταξη κατάστασης του άρθρου 15 παρ.  3 του ΚΒΣ.  Στην 
κατάσταση αυτή θα πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση 
του πελάτη - λήπτη, η περιγραφή και η ποσότητα του προσφερόμενου είδους και 
επιπλέον  θα  πρέπει  να  τίθεται  η  υπογραφή  του  πελάτη  –  λήπτη  κατά  την 
παράδοση  του  δώρου.  Ωστόσο,  δεν  αποκλείεται  το  ενδεχόμενο  σε  περίπτωση 
μελλοντικού  φορολογικού  ελέγχου,  για  δώρα  μεγαλύτερης  αξίας  αυτής  που 
αναφέρεται στις περ. μ’ ή φ’ του άρθρου 31 παρ. 1 του ΚΦΕ, να κριθεί ότι πρόκειται 
για οικειοθελή παροχή της επιχείρησης σε πελάτη, η οποία σύμφωνα με την παρ. 
15 του άρθρου 31 δεν αναγνωρίζεται προς έκπτωση. Τέλος, αναφέρονται ενδεικτικά 
ορισμένες  περιπτώσεις  διάθεσης  δώρων  προς  πελάτες  που  έχουν  ρυθμιστεί  με 
έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών.
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ΕΡΓΑΤΙΚΑ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

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

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

2. Χρόνος  & τρόπος  ενημέρωσής  του. Τα  στοιχεία  του  εργαζομένου ή  των 
εργαζομένων  γράφονται  σε  αυτό  την  ίδια  ημέρα  με  την  ημερομηνία 
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πρόσληψης και πριν αναλάβει/αναλάβουν εργασία. Συμπληρώνονται και οι 
δύο  σελίδες  που  έχουν  προεκτυπωμένο  τον  ίδιο  αριθμό  (πρωτότυπο  και 
αντίγραφο), χρησιμοποιώντας (καρμπόν) χειρόγραφα, κατά απόλυτη χρονολογική 
σειρά πρόσληψης χωρίς να επιτρέπεται, να αφήνουν κενά ή να συμπληρώνουν 
περισσότερες  από  μία  εγγραφές  ανάμεσα  στις  προεκτυπωμένες  οριζόντιες 
γραμμές των σελίδων του. Επιπλέον απαγορεύεται ρητά η καθ ' οιονδήποτε τρόπο 
διόρθωση των εγγραφών με χημικό διορθωτικό (μπλάνκο ), ξέσματα - σβησίματα 
(με γόμα) κλπ. 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 σε 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. κλπ. 
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 
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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 
Α.Ω.Δ.  που  έχει  υποβληθεί,  ακόμη  κι  αν  αυτοί  έχουν  καταχωρισθεί  σε 
σελίδα του Ειδικού Βιβλίου που βρίσκεται στην υπηρεσία 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 επιτόπιου 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  κλπ.)  και  δεν  επιδεικνύεται  το  Ειδικό  Βιβλίο  δεν 
προβλέπονται κυρώσεις από τις κοινοποιούμενες διατάξεις. 

9. Πρόστιμα.  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.  -  Τμήμα  Κοινωνικής 

Επιθεώρησης εις διπλούν. Φυλάσσεται 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.
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Γ. ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1. Υπηρεσία υποβολής. ΟΑΕΔ εις διπλούν. Φυλάσσεται 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. 

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.  -  Τμήμα  Κοινωνικής 

Επιθεώρησης εις τριπλούν. Φυλάσσεται 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.
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ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ-ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ

Α. ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ.
1. Υπηρεσία υποβολής. ΟΑΕΔ εις τριπλούν. Φυλάσσεται 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 λήξης της σύμβασης.

Β. ΑΠΟΛΥΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ.
1. Υπηρεσία υποβολής. ΟΑΕΔ εις τριπλούν. Φυλάσσεται 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 οποιαδήποτε στιγμή μέχρι τη συμπλήρωση ενός χρόνου από 
την πρόσληψη.

Γ. ΟΙΚΙΟΘΕΛΗΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ.
1. Υπηρεσία υποβολής. ΟΑΕΔ εις τριπλούν. Φυλάσσεται τα 10 επόμενα χρόνια. 

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

3. Πρόστιμα.  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 
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χρονολογική σειρά ταμειακής βεβαίωσης. Το ανωτέρω πρόστιμο επιβάλλεται 
σε όλες τις περιπτώσεις παράβασης από 5.8.2011 και εφεξής.

ΑΠΟΔΟΧΕΣ 

Α. ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ
1. Ορισμός. Είναι οι αποδοχές που καταβάλλονται 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  =  Μισθός  x 6:25:40  ή 
Ωρομίσθιο = Μισθός*0,006.

5. Ωρομίσθιο εργάτη: Είναι οι αποδοχές που καταβάλλονται σε εργάτες για μία 
ώρα εργασίας. Ωρομίσθιο = Ημερομίσθιο x 6:40 ή Ωρομίσθιο = Ημερομίσθιο 
x 0,15. 

Β. ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ
1. Αναγγελία  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. 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.  O  εργοδότης,  στην  τελευταία  περίπτωση, 
δικαιούται να ζητήσει και συμπληρωματικά στοιχεία που να αποδεικνύουν 
την ασθένεια.

2. Αμοιβή μισθωτού που δεν εργάσθηκε λόγω ασθενείας. 

α)  Εάν δεν έχει  συμπληρώσει 10ήμερο στην εργασία του,  δεν θεμελιώνει 
δικαίωμα στο μισθό. 
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β) Εάν έχει συμπληρώσει στον εργοδότη του υπηρεσία μεγαλύτερη των δέκα 
ημερών,  αλλά  μικρότερη  του  έτους  δικαιούται  αποδοχές  ενός 
δεκαπενθημέρου. 

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

Εννοείται  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. Εκπίπτεται 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 διήρκησε 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 
έπαιρνε  κανονικά.  Από  την  τέταρτη  ημέρα  και  μετά  αναλαμβάνει  την 
επιδότηση  του  ασθενούς  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. 

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). 
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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
   ή 12ο ημερολογιακό έτος σε οποιονδήποτε

      εργοδότη συντελεστής: 0,1000

ΣΤ. ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ
1. Χρόνος χορήγησης. 
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α) Μέχρι τις 31/12 του πρώτου ημερολογιακού έτους από 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 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:

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  στις  σχολές  χορού  υπολογίζονται  ξεχωριστά  οι  συνολικές  
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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.
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,
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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. 

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 Μαΐου,
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 
Πεντηκοστή  
Τοπικές εορτές

25 | P a g e



ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ 
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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
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………………/………./……….

   ΠΡΟΣ

Ο.Α.Ε.Δ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Σας καταθέτουμε:

Λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου ή έργου

ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΛΗΞΗ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1. …………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………
3. …………………………………………………………………………
4. …………………………………………………………………………
5. …………………………………………………………………………
6. …………………………………………………………………………
7. …………………………………………………………………………
8. …………………………………………………………………………
9. …………………………………………………………………………
10. …………………………………………………………………………
11. …………………………………………………………………………
12. …………………………………………………………………………
13. …………………………………………………………………………
14. ………………………………………………………………………….
15. ………………………………………………………………………….
16. ………………………………………………………………………….

ΣΦΡΑΓΙΔΑ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΕΡΓΟΔΟΤΗ
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……………/………./……….

   ΠΡΟΣ

Ο.Α.Ε.Δ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Σας καταθέτουμε:

Αναγγελίες οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού 

ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΛΗΞΗ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1. …………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………
3. …………………………………………………………………………
4. …………………………………………………………………………
5. …………………………………………………………………………
6. …………………………………………………………………………
7. …………………………………………………………………………
8. …………………………………………………………………………
9. …………………………………………………………………………
10. …………………………………………………………………………
11. …………………………………………………………………………
12. …………………………………………………………………………
13. …………………………………………………………………………
14. ………………………………………………………………………….

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 27,46%                                    =(ΣΤ  )..........................(  εισφορ. ΙΚΑ εργοδ)

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

(Ζ)/ .......μήνες / 4,17 / .........ώρες εβδ = .............................. κόστος ωρομισθίου (55%)
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ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΒΡΟΦΡΟΣΥΝΗΣ (ΜΕΤΑΞΥ ΣΥΓΓΕΝΩΝ Ή ΦΙΛΩΝ)

Στην Αθήνα σήμερα την    /     /  2012,  μεταξύ της ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία 
…………………………….  που  εδρεύει  στ…………………………..,  οδός  …………………………,  όπως  νόμιμα 
εκπροσωπείται,  η  οποία  θα  αποκαλείται  εφ’  εξής  «Εργοδότης»  και  αφ’  ετέρου  του 
…………………….. του ……………, κατοίκου ……………………., οδός ……………………., αριθμ. ………………., 
κατόχου του υπ’ αριθμού ………………….. ΔΑΤ ο οποίος στο εξής θα αποκαλείται «Εργαζόμενος» 
συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα κατωτέρω:

ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Ο «Εργαζόμενος» θα παρέχει τις υπηρεσίες του στον «Εργοδότη» από την αυτόβουλη διάθεσή 
του  να  συνεισφέρει  με  την  προσωπική  του  εργασία  στην  ευόδωση  των  επιδιώξεων  του 
«Εργοδότη». Η Προσφορά δε των υπηρεσιών του «Εργαζομένου» προς τον «Εργοδότη» γίνεται 
αποκλειστικά  και  μόνο  με  πρωτοβουλία  του  πρώτου  («Εργαζόμενος»)  χωρίς  απαίτηση, 
εξάρτηση ,  οδηγίες  ή  έλεγχο από τον  εκπρόσωπο ή  οποιοδήποτε άλλο επιτετραμμένο του 
δεύτερου  («Εργοδότη»),  οι  οποίοι  εξ  άλλου  δεν  χρειάζονταν  τις  υπηρεσίες  του 
«Εργαζομένου» ,  αφού αυτοί  και  το  απασχολούμενο προσωπικό κάλυπταν  τις  λειτουργικές 
ανάγκες της επιχείρησης.

ΑΡΘΡΟ 2: ΑΜΟΙΒΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ

Ως  μηνιαίο  μισθό  ο  «Εργαζόμενος»  συμφωνείται  ότι  δεν  θα  λαμβάνει  κάποιο  ποσό.  Ο 
«Εργαζόμενος» δεν δικαιούται οποιαδήποτε αμοιβή ή κάποιας άλλης μορφής αντάλλαγμα από 
τον «Εργοδότη» για τις  παρεχόμενες από δική του πρωτοβουλία υπηρεσίες,  εκτός από την 
περίπτωση εκείνη που ο «Εργοδότης» θελήσει από ελευθεριότητα και ΟΥΧΙ από κάποια άλλη 
δέσμευση (εκ του νόμου ή εκ της συμβάσεως τούτης) να παρέχει στον «Εργαζόμενο» κάποιο  
αντάλλαγμα ως αντιστάθμισμα των υπηρεσιών του προς αυτόν.

ΑΡΘΡΟ 3: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Ο  «Εργαζόμενος»  θα  παρέχει  τις  υπηρεσίες  του  στον  «Εργοδότη»  χωρίς  κάποιο  χρονικό 
περιορισμό  ή  ωράριο  ή  πρόγραμμα  εβδομαδιαίας  εργασίας,  παρά  μόνο  για  όσο  χρονικό 
διάστημα κρίνει ότι επιθυμεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του για την ευόδωση των επιδιώξεων 
του  «Εργοδότη».  Ο  «Εργαζόμενος»  έχει  δικαίωμα  οποτεδήποτε  θελήσει  να  πάψει  να 
προσφέρει τις υπηρεσίες του προς τον «Εργοδότη», χωρίς να χρειάζεται να τον ενημερώσει ως 
προς τούτο είτε εγγράφως είτε προφορικώς.

ΑΡΘΡΟ 4:ΤΟΠΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Ο «Εργαζόμενος» θα παρέχει τις υπηρεσίες του στα γραφεία του «Εργοδότη» ή όπου αλλού 
αυτός  κρίνει  σκόπιμο  ότι  δύναται  να  συνεισφέρει  με  την  προσωπική  του  εργασία  αφού 
προηγουμένως έχει  ενημερώσει  τον  εκπρόσωπο της επιχείρησης (π.χ.  εξωτερικές εργασίες,  
πληρωμή λογαριασμών, τραπεζικές συναλλαγές, οργάνωση σεμιναρίων κοκ).
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Η Σύμβαση αυτή περιέχει  όλες τις  συμφωνίες των μερών. Κάθε προηγούμενος συμβατικός 
όρος που ρυθμίζεται άλλως με την παρούσα καταργείται και στο εξής η παρούσα σύμβαση 
ρυθμίζεται αποκλειστικά από την παρούσα και τον νόμο.

Τροποποιήσεις της παρούσας συμβάσεως προϋποθέτουν την τήρηση του εγγράφου τύπου. Η 
ενδεχόμενη ακυρότητα ενός όρου δεν έχει ως συνέπεια την ακυρότητα όλης της συμβάσεως.

Η σύμβαση αυτή καταρτίσθηκε σε δύο αντίτυπα και κάθε μέρος έλαβε από ένα.

Τα συμβαλλόμενα μέρη

Ο «Εργοδότης» Ο «Εργαζόμενος»
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ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ

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. 
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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.

ΔΙΑΦΟΡΑ
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1. Σε ποιες περιπτώσεις μπορούμε να υποβάλλουμε φορολογική δήλωση Ε3 χωρίς να   
χρειαζόμαστε τη βοήθεια λογιστή;

Υποχρεωτικά λογιστής χρειάζεται:
• για ατομικές εμπορικές ή μικτές επιχειρήσεις με ακαθάριστα έσοδα €  100.000 (από 

300.000)
• για  ατομικές  επιχειρήσεις  παροχής  υπηρεσιών  ή  ελεύθερους  επαγγελματίες,  με 

ακαθάριστα έσοδα € 50.000 (από 150.000).
• για  ΑΕ,  ΕΠΕ,  ΟΕ,  ΕΕ,  κοινωνίες  καθώς  και  κοινοπραξίες  ανεξαρτήτως  ακαθαρίστων 

εσόδων. 
• για όσους επιλέξουν να κάνουν αυτοπεραίωση ανεξαρτήτως ακαθαρίστων εσόδων. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις δεν χρειάζεται λογιστής.

2. Τι  είναι  η  φορολογική  αναμόρφωση  και  πότε  πρέπει  να  υποβάλλεται;   Ο  Φ.Μ.Υ   
παρακρατήθηκε  και  αποδόθηκε  κανονικά,  πρέπει  να  δηλωθεί  στην  κατάσταση 
Φορολογικής Αναμόρφωσης;

Η διαδικασία της φορολογικής αναμόρφωσης των δαπανών αφορά όλες τις επιχειρήσεις και αποσκοπεί 
στην  αναλυτική  καταγραφή  των  μη  εκπιπτόμενων  δαπανών  καθώς  και  την  υποβολή  πρόσθετων 
πληροφοριακών στοιχείων που ζητούνται από τη ΓΓΠΣ.
Υποβάλλεται ηλεκτρονικά μαζί με τη φορολογική δήλωση. 
Με τη διαδικασία αυτή, οι  δαπάνες που φορολογικά δεν εκπίπτουν (αλλά έχουν  καταχωρηθεί στα 
βιβλία των επιχειρήσεων) προστίθενται στα λογιστικά κέρδη, για να προκύψουν έτσι τα φορολογητέα 
κέρδη, δηλ. η βάση υπολογισμού του φόρου.
Υποχρέωση υποβολής της κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης έχουν όλοι οι επιτηδευματίες και 
όλες οι εταιρίες που τηρούν βιβλία και στοιχεία.
Η δήλωση υπογράφεται :
α) υποχρεωτικά και από τον λογιστή στην περίπτωση που η δήλωση φορολογίας έχει υπογραφεί από 
τον ίδιο τον λογιστή,
β)  υπογράφεται  μόνο  από  τον  επιτηδευματία  όταν  η  δήλωση  έχει  συνταχθεί  από  τον  ίδιο  τον 
επιτηδευματία που δεν είχε βάσει του νόμου υποχρέωση υπογραφής της δήλωσης φορολογίας του από 
λογιστή.
γ)  Όταν υπάρχει μεταβολή λογιστή,  μετά την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και 
ειδικά για τη χρήση 2010 (από το νέο έτος θα συνυποβάλλεται με την δήλωση) υποχρέωση υποβολής 
έχει ο νέος λογιστής ή σε περίπτωση άρνησης ο ίδιος ο επιτηδευματίας.
Είναι υποχρεωτική η υποβολή κατάστασης αναμόρφωσης και για τις μηδενικές δηλώσεις φορολογίας 
εισοδήματος. Επίσης, υποβάλλεται κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης και σε περίπτωση ζημιάς. 
Στην κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης περιλαμβάνονται :
Ι. Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης.
Στην  κατάσταση  αυτή  αναγράφονται  οι  μη  εκπιπτόμενες  δαπάνες  του  άρθρου  31  του  ΚΦΕ. 
Συγκεκριμένα :

1. Έξοδα  μισθοδοσίας  και  αμοιβής  προσωπικού  (Μη  καταβολή  ή  βεβαίωση  ασφαλιστικών 
εισφορών κ.τ.λ.)-(παρ. 1, περ. α υποπ. αα)

2. Μισθοί και κάθε είδους απολαβές εταίρων ή μελών Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. κτλ δεν αναγνωρίζονται 
(παρ. 1 υποπ.αα, περ. α)

3. Δωρεές-Χορηγίες (παρ. 1, περ. α., υποπ. γγ)
4. Ασφάλιστρα για ομαδική ασφ. ζωής εργ/κού προσωπικού (κατά το μέρος που υπερβαίνουν το 

προβλ. όριο (παρ. 1, περ. α, υποπ. δδ)
5. Δαπάνες επισκ.-συντήρησης Ε.Ι.Χ.  αυτ/των ιδιόκτητα, μισθωμένα ή με leasing (πάνω από το 

προβλ. όριο). *Συμπλ. ο πίν. ΙΙ (παρ. 1, περ. β)
6. Τόκοι δανείων ή πιστώσεων γενικά που δεν αναγνωρίζονται (παρ. 1, περ. δ)
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7. Φόροι-Τέλη-Δικαιώματα (φόρος εισοδήματος κτλ) που δεν αναγνωρίζονται (παρ.1, περ.ε)
8. Αποσβέσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων (πλέον των νομίμων) (παρ. 1, περ. στ)
9. Δαπάνες διαφήμισης (μη καταβολή του διαφημιστικού τέλους υπέρ ΟΤΑ κτλ) (παρ. 1, περ. ιδ)
10. Μισθώματα σε εταιρείες χρημ/κής μίσθωσης ακινήτων (κατά το μέρος που αναλογούν στην 

αξία του οικοπέδου) (παρ. 1, περ. ιστ)
11. Αναμόρφωση δαπανών λόγω ύπαρξης αφορολογήτων εσόδων (παρ. 8)
12. Έξοδα κινητής τηλεφωνίας για λογαριασμούς που ανήκουν στην επιχείρηση (παρ. 1, περ. ψ) * 

Συμπλ. ο αντίστοιχος πίν. ΙΙΙ
13. Ποινικές ρήτρες, πρόστιμα και χρηματικές ποινές (παρ. 17)
14. Καταβολή αποζημιώσεων. Έλεγχος για την κατάθεση στην αρμόδια ΔΟΥ αντίγραφου απόφασης 

ή εγγράφου, βάση του οποίου καταβάλλεται (παρ. 9)
15. Δαπάνες χωρίς δικαιολογητικά του ΚΒΣ
16. Παροχές σε χρήμα ή σε είδος προς εργαζόμενους (εφόσον δεν έχουν ενταχθεί στη μισθοδοσία).  

Δεν αναγνωρίζονται (παρ. 1, περ. χ)
17. Παραλαβή αγαθών από τρίτο πρόσωπο σε σχέση με αυτόν που τιμολογεί εφόσον βρίσκεται 

εκτός Ελλάδας (τριγωνικές συναλλαγές). Δεν αναγνωρίζονται για έκπτωση (παρ. 1, περ. γ)
*Αν δεν έχουν καταβληθεί ή βεβαιωθεί οι ασφαλιστικές εισφορές ή δεν έχουν καταλογιστεί ή δεν έχει 
υποβληθεί Α.Π.Δ. προς το ΙΚΑ, ο υπόχρεος  υποβάλλει αίτηση προς το οικείο ασφαλιστικό ταμείο για  
την  βεβαίωση  των  οφειλόμενων  ασφαλιστικών  εισφορών  και  στοιχεία  της  αίτησης  αυτής 
συνυποβάλλονται με την κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης. Στην περίπτωση αυτή , διατηρείται το 
δικαίωμα αναγνώρισης της δαπάνης μισθοδοσίας, εφόσον συντρέχουν τα προαναφερόμενα.
- Στις περιπτώσεις αποσβέσεων παγίων, φορολογική αναμόρφωση θα διενεργείται για τις αποσβέσεις 
που δεν αναγνωρίζονται.
-  Αναγράφονται  οι  προβλέψεις  αποζημίωσης  προσωπικού  και  εκτάκτων  κινδύνων  εφόσον  χρήζουν 
φορολογικής αναμόρφωσης.
Ενδεικτικά, μερικές δαπάνες που χρήζουν φορολογικής αναμόρφωσης:
• Δαπάνες για την επισκευή και συντήρηση Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων, ιδιόκτητων ή μισθωμένων ή με leasing 
Ειδικά για επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης με κυλινδρισμό μέχρι χίλια εξακόσια (1.600) κυβικά 
εκατοστά,  εκπίπτουν  οι  δαπάνες  συντήρησης,  επισκευής,  κυκλοφορίας  και  αποσβέσεων  και  τα 
μισθώματα  που  καταβάλλονται  σε  εταιρεία  χρηματοδοτικής  μίσθωσης  ή  οποιονδήποτε  τρίτο,  σε 
ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%) του ύψους αυτών, εφόσον τα αυτοκίνητα αυτά χρησιμοποιούνται 
για τις ανάγκες της επιχείρησης, επομένως δεν εκπίπτει το 30% των δαπανών αυτών. Για αυτοκίνητα 
μεγαλύτερου κυβισμού εκπίπτει, με τις ίδιες προϋποθέσεις, ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) 
των πιο πάνω δαπανών, επομένως δεν εκπίπτει το 65% των δαπανών αυτών..
• Αποσβέσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων
Στην περίπτωση διενέργειας αποσβέσεων με συντελεστή ανώτερο από τον προβλεπόμενο, το τμήμα 
των αποσβέσεων που αντιστοιχεί στο υπερβάλλον ποσοστό δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα. 
• Έξοδα κινητής τηλεφωνίας
Αναγνωρίζονται  ως εκπεστέα δαπάνη τα  ποσά που καταβάλλουν οι  επιχειρήσεις  για  έξοδα κινητής 
τηλεφωνίας για λογαριασμούς που ανήκουν στην επιχείρηση και με την προϋπόθεση ότι οι λογαριασμοί 
αυτοί δεν θα υπερβαίνουν τον αριθμό των απασχολούμενων στην επιχείρηση αυτή. 
Σε  περίπτωση  που  οι  λογαριασμοί  των  κινητών  τηλεφώνων  υπερβαίνουν  τον  αριθμό  των 
απασχολουμένων υπαλλήλων, το μέρος της δαπάνης κινητών τηλεφώνων που αναλογεί στους πέραν 
του  αριθμού  των  απασχολουμένων  υπαλλήλων  δεν  αναγνωρίζεται  προς  έκπτωση.  Δηλαδή,  αν  η 
επιχείρηση απασχολεί π.χ. 30 υπαλλήλους, οι λογαριασμοί κινητών τηλεφώνων της επιχείρησης είναι 40 
και το ποσό της δαπάνης είναι 12.000 ευρώ, θα ληφθεί υπόψη το ποσό των 9.000 ευρώ (12.000 Χ 
30/40). 
Από το ποσό της δαπάνης αυτής, ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) δεν αναγνωρίζεται προς έκπτωση 
από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων.
Επίσης, επειδή στις προσωπικές εταιρείες προέχει το προσωπικό στοιχείο και οι εταίροι προσφέρουν 
την προσωπική τους εργασία (ως μισθωτοί ουσιαστικά) για τις ανάγκες της εταιρείας, γίνεται δεκτό, ότι 
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στον αριθμό των απασχολουμένων υπαλλήλων στην  επιχείρηση θα προστίθεται  και  ο  αριθμός των 
εταίρων των εταιρειών αυτών, αλλά με τον περιορισμό του ενός τηλεφώνου για κάθε εταίρο. Τα ίδια 
ισχύουν  και  για  τις  επιχειρήσεις  που  ασκούνται  ατομικά  από  τον  επιχειρηματία,  δηλαδή  από  τα 
ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης θα εκπίπτει το 50% της δαπάνης του κινητού του τηλεφώνου. Τα 
ανωτέρω  θα  έχουν  εφαρμογή  και  για  τα  κινητά  τηλέφωνα  των  Ε.Π.Ε.,  Α.Ε.,  δημόσιων,  δημοτικών 
επιχειρήσεων, κ.λπ. που χρησιμοποιούνται από τους διαχειριστές ή εταίρους εταιρείας περιορισμένης 
ευθύνης  και  τον  Πρόεδρο,  τον  Διευθύνοντα  Σύμβουλο  ή  μέλη  Δ.Σ.  ανώνυμης  εταιρείας,  δημόσιας 
επιχείρησης, κ.λπ.
ΙΙ. Κατάσταση αυτοκινήτων εταιρείας 
-  Αναγράφονται  μόνο  τα  Ε.Ι.Χ.  αυτοκίνητα  για  τις  δαπάνες  των  οποίων  διενεργείται  φορολογική 
αναμόρφωση.  Σε  περίπτωση  πώλησης  Ε.IX.  αυτοκινήτων,  αυτά  θα  αναγράφονται  εφόσον  υπάρχει 
καταχωρημένη δαπάνη αυτών των αυτοκινήτων στα βιβλία της επιχείρησης, εντός της συγκεκριμένης 
χρήσης. Δεν αναγράφονται τα Φ.Ι.Χ. στον πίνακα των αυτοκινήτων της επιχείρησης (πίνακας II) γιατί σ’ 
αυτά δεν διενεργείται φορολογική αναμόρφωση.
ΙΙΙ. Κατάσταση κινητής τηλεφωνίας
Αναγράφεται στην κατάσταση ο μέσος όρος των κινητών τηλεφώνων και των εργαζομένων που υπάρχει 
μέσα  στη  χρήση.  Διευκρινίζεται  ότι  στα  βιβλία  της  επιχείρησης  καταχωρείται  σε  κάθε  περίπτωση 
ολόκληρο το ποσό των λογαριασμών κινητής τηλεφωνίας ή των δαπανών των Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων της και  
η φορολογική αναμόρφωση διενεργείται κατά τη σύνταξη της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Τα 
ποσά της κατάστασης μεταφέρονται στην κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης.
ΙV. Κατάσταση αποδοθέντων και Οφειλόμενων φόρων Εισοδήματος και Εμμέσων Φόρων
Αναγράφονται  μόνο οι  παρακρατούμενοι  και  έμμεσοι  οφειλόμενοι  φόροι  που  αφορούν το χρονικό 
διάστημα από 01.01.2010 έως 31.12.2010. Αναγράφονται όλοι οι παρακρατούμενοι και έμμεσοι φόροι  
σε κάθε περίπτωση όπως: Φ.Μ.Υ., Φ.Π.Α., φόρος πληρωτέων μερισμάτων, χαρτόσημο κτλ. Οι φόροι που 
αφορούν  το  έτος  2010  και  έχουν  βεβαιωθεί  από  τον  έλεγχο  μέχρι  την  υποβολή  της  κατάστασης 
αναμόρφωσης περιλαμβάνονται στην δεύτερη στήλη του πίνακα IV (αποδοθέντες ή δηλωθέντες). Στην 
στήλη  του  ΦΠΑ  αναγράφονται  τα  ποσά  που  καταβλήθηκαν  με  έκτακτη  δήλωση  ΦΠΑ  από  μη 
ενταγμένους  στο  ΦΠΑ  μόνο  όταν  πρόκειται  για  επιτηδευματίες.  Στην  στήλη  του  ΦΠΑ  θα 
συμπεριλαμβάνεται και ο Φ.Π.Α. που προκύπτει μετά από έλεγχο ή αυτοέλεγχο. Αναγράφονται επίσης 
τα τεκμαρτά ποσά των ταξί και λεωφορείων που είναι ενταγμένα σε ΚΤΕΛ.
Δεν αναγράφεται ο φόρος εισοδήματος, η έκτακτη εισφορά, ο Φ.Α.Π. καθώς και οι σχετικές περαιώσεις 
του  έτους  2010.  Δεν  αναγράφονται  στην  κατάσταση  οι  φόροι  επιχειρήσεων  που  εκμεταλλεύονται 
ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια και κάμπινγκ , των πλανόδιων πωλητών, Φ.Δ.Χ. κτλ., που έχουν 
καταβληθεί  με το ειδικό  καθεστώς φορολογίας αυτών (μέχρι  30/6/2010).  Τέλος,  δεν αναγράφονται 
φόροι υπέρ τρίτων όπως: τέλη που αποδίδονται στους δήμους ή σε άλλους οργανισμούς ( δημοτικός 
φόρος διαμονής-εστίασης- αγγελιόσημο).
Διευκρινίζεται  ότι  οι  φόροι  που αφορούν το  χρονικό  διάστημα 01.01.2010 -  31.12.2010,  και  έχουν  
αποδοθεί εκπροθέσμως ή έχουν βεβαιωθεί με οποιονδήποτε τρόπο, έως και την ημερομηνία υποβολής 
της  κατάστασης  φορολογικής  αναμόρφωσης,  περιλαμβάνονται  στην  κατάσταση  αυτή  στη  στήλη 
αποδοθέντες ή βεβαιωθέντες φόροι. Εφόσον υπάρχουν και λοιποί έμμεσοι ή παρακρατηθέντες φόροι 
που δεν αναγράφονται στην κατάσταση αυτοί θα καταχωρούνται με προσθήκη ανάλογων γραμμών.

3. Συγκεντρωτική  τιμολογίων.  Ποιες  οι  υποχρεώσεις  υποβολής  τους  και  ποια  τα   
πρόστιμα μη υποβολής;

Καθιερώθηκε η υποχρέωση υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών, προμηθευτών και 
πιστωτικών υπολοίπων για τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται από 1/1/2005 και εφεξής (υποβολή 
από 30/9/2006 και εφεξής)  αποκλειστικά και μόνο με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας 
μέσω  διαδικτύου  (TAXISnet).  Γίνεται  μέσω  του  δικτυακού  τόπου  της  Γενικής  Γραμματείας 
Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr -> On Line Υπηρεσίες -> Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις -> e-
Κ.Β.Σ.).
Υποβολή Συγκεντρωτικών καταστάσεων σε περίπτωση διακοπής εργασιών.
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Η υποβολή γίνεται κανονικά στις ημερομηνίες που προβλέπονται και για τους λοιπούς υπόχρεους με 
βάση τις ισχύουσες  διατάξεις  του ΚΒΣ . 
Στοιχεία αντισυμβαλλομένων που αναγράφονται
Οι καταστάσεις περιέχουν το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο ή την επωνυμία του υπόχρεου, το  
επάγγελμα και την ταχυδρομική διεύθυνση, καθώς και τον Α.Φ.Μ. αυτού . 
Σχετικά με την αξία των συναλλαγών η οποία αναγράφεται στις συγκεντρωτικές καταστάσεις,
Έχει  γίνει  δεκτό,  να  αναγράφονται  στις  υποβαλλόμενες  συγκεντρωτικές  καταστάσεις  πελατών  και 
προμηθευτών τα στοιχεία με αξίες άνω των 300,00 € προ του Φ.Π.Α. και να εμπεριέχονται στην αξία 
αυτή οι λοιπές φορολογικές ή μη επιβαρύνσεις. 
Υποβολή συγκεντρωτικών  καταστάσεων σε περίπτωση αλλαγής επωνυμίας .
Σε  αυτή  την  περίπτωση  οι  καταστάσεις  υποβάλλονται  με  την  τελευταία  επωνυμία  που  έχει  ο 
επιτηδευματίας
Μη υποβολή μηδενικών συγκεντρωτικών καταστάσεων.
Με βάση τις οδηγίες της Διοίκησης, όσοι δεν έχουν συναλλαγές από αυτές που περιλαμβάνονται στις 
συγκεντρωτικές καταστάσεις δεν υποβάλλουν μηδενικές καταστάσεις. 
Χρόνος υποβολής
Μέχρι την 25η Ιουνίου για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 1, 2, 3.
Μέχρι την 28η Ιουνίου για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 4, 5, 6.
Μέχρι την 1η Ιουλίου για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 7, 8, 9.
Μέχρι την 4η Ιουλίου για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 0.
Ο χρόνος υποβολής για το ισοζύγιο επιχειρήσεων με βιβλία Γ΄ Κατηγορίας
Μέχρι την 30ή Σεπτεμ. για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 1, 2, 3.
Μέχρι την 3η Οκτωβ. για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 4, 5, 6.
Μέχρι την 6η Οκτωβ. για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 7, 8, 9.
Μέχρι την 9η Οκτωβρίου για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 0.
Σε  περίπτωση γενικής  ή  τοπικής  αργίας,  ή  τοπικά μη εργάσιμης  ημέρας,  οι  παραπάνω προθεσμίες 
μετακυλίονται ανάλογα.
Υποβολή Συγκεντρωτικών Καταστάσεων σε περιπτώσεις υπερδωδεκάμηνης χρήσης.
Η  υποβολή  των  συγκεντρωτικών  καταστάσεων  γίνεται  με  βάση  το  ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ  και  όχι  το 
διαχειριστικό έτος.
Π.χ (Σε περίπτωση χρήσης 01/06/09 έως 31/12/10 θα γίνουν δύο καταστάσεις 
Η πρώτη η οποία θα υποβληθεί την 25/6/ 2010 και θα αφορά περίοδο από 01/06/09 - 31/12/09 , και η 
δεύτερη που θα υποβληθεί την 25/6/2011 και θα αφορά περίοδο από 01/01/10 - 31/12/10
Πρόστιμα
Για  τη  μη  υποβολή  ή  την  εκπρόθεσμη  υποβολή  καθώς  και  για  την  ανακριβή  υποβολή  των 
συγκεντρωτικών καταστάσεων επιβάλλονται πρόστιμα ως ακολούθως:

ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

ΒΑΣ
Η 

ΥΠΟ
Λ

Σ
.
Β

ΥΨΟΣ  ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ 
ΑΝΑ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΒΣ

Μη  υποβολή  συγκεντρωτικών  καταστάσεων  ή  υποβολή 
εκπρόθεσμα μετά το τέλος του έτους της προθεσμίας υποβολής ή 
παράλειψη  καταχώρησης  αντισυμβαλλομένων  ή  ανακριβής 
καταχώρηση  αξίας  για  παραλείψεις  ή  ανακρίβειες  πάνω  από 
14.673 � μετά το τέλος του έτους.

1 3

Α: 293,00x3=897,00

Β: 586x3=1758,00

Γ: 880x3=2640

Παραλείψεις ή ανακρίβειες μέχρι 14.673,00 μη υποβολή στοιχείων 
εφόσον  ο  υπόχρεος  υποβάλλει  τα  στοιχεία  μέχρι  τη  λήξη  της 
προθεσμίας  της  διοικητικής  επίλυσης  της  διαφοράς  ή  άσκησης 

1 1 Α: 293,00

Β: 586,00
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εμπρόθεσμης προσφυγής με μεγέθη μέχρι 14.673,00.  Γ: 880,00

4. Πότε μπορούμε να καταστρέφουμε τα βιβλία και τα στοιχεία της επιχείρησης;  
Τα  βιβλία,  τα  στοιχεία  και  τα  λοιπά  δικαιολογητικά  των  εγγραφών  τηρούνται  στην  έδρα  του 
επιτηδευματία,  με  εξαίρεση  τα  βιβλία,  τα  στοιχεία  και  τα  λοιπά  δικαιολογητικά  των  λοιπών 
εγκαταστάσεων  τα  οποία  τηρούνται  στις  έδρες  των  εγκαταστάσεων  αυτών.  Μετά  τη  λήξη  της 
προθεσμίας  υποβολής  της  δήλωσης  φορολογίας  εισοδήματος  τα  βιβλία,  τα  στοιχεία  και  τα  λοιπά 
δικαιολογητικά κάθε διαχειριστικής περιόδου μπορεί να φυλάσσονται σε διαφορετικό τόπο από αυτόν 
που ορίζεται παραπάνω.
Παρέχεται  πλέον  η  δυνατότητα  σε  όλους  ανεξαιρέτως  τους  επιτηδευματίες  να  διαφυλάττουν  τα 
φορολογικά στοιχεία που εκδίδουν οι ίδιοι, εκτός από τα συνοδευτικά (Δελτία Αποστολής, Φορτωτικές 
κλπ) σε μικροφίλμς ή σε ηλεκτρονική μορφή (οπτικοί δίσκοι CD-ROM τεχνολογίας WORM), μετά την 
υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και Φ. Π. Α.
α) Τα βιβλία, οι οπτικοί δίσκοι και γενικά όλα τα ηλεκτρομαγνητικά μέσα στα οποία αποθηκεύονται 
δεδομένα βιβλίων, για τα οποία δεν υπάρχει υποχρέωση εκτύπωσής τους 
β) Τα στοιχεία που ορίζονται από τον Κ.Β.Σ., καθώς και τα λοιπά δικαιολογητικά των εγγραφών στα 
βιβλία, οι οπτικοί δίσκοι και γενικά όλα τα ηλεκτρομαγνητικά μέσα στα οποία αποθηκεύονται 
Διατηρούνται στον εκάστοτε οριζόμενο από τις σχετικές διατάξεις χρόνο παραγραφής του δικαιώματος 
του  Δημοσίου  για  επιβολή  φόρου,  και  πλέον  πρέπει  να  διαφυλάσσονται  στο  μεγαλύτερο  χρόνο 
παραγραφής που ορίζεται από τις αντίστοιχες διατάξεις της φορολογίας εισοδήματος και του φόρου 
προστιθέμενης αξίας. 
Μπορούν να καταστραφούν τα στοιχεία μετά τον έλεγχο;
Τα στοιχεία και τα λοιπά δικαιολογητικά των εγγραφών πρέπει να διαφυλάσσονται και μετά τον έλεγχο 
και μέχρι τον εκάστοτε οριζόμενο από τις διατάξεις χρόνο για τη διαφύλαξή τους. Δεν παρέχεται δηλαδή 
πλέον δυνατότητα καταστροφής των στοιχείων, για τις χρήσεις των οποίων οι σχετικές εγγραφές όλων 
των φορολογικών αντικειμένων κατέστησαν αμετάκλητες. Εξαιρούνται τα στοιχεία των χρήσεων εκείνων 
για τις οποίες οι σχετικές εγγραφές κατέστησαν αμετάκλητες (μετά από τακτικό έλεγχο, από περαίωση 
υποθέσεων και εφόσον έχουν εκπληρωθεί οι προϋποθέσεις που ορίζονται από τις κατ' ιδίαν διατάξεις 
περί περαίωσης υποθέσεων) μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου 3296/2004 (14/12/2004), 
τα οποία μπορεί να καταστραφούν ανεξάρτητα από το πότε λήγει ο χρόνος διαφύλαξής τους, ενώ τα 
στοιχεία και τα λοιπά δικαιολογητικά εγγραφών των χρήσεων εκείνων που οι εγγραφές καθίστανται 
αμετάκλητες μετά τη δημοσίευση του Ν. 3296/1994 (14/12/1994) δεν καταστρέφονται και φυλάσσονται 
και μετά τον έλεγχο μέχρι το χρόνο παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για επιβολή φόρου 
εισοδήματος.

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΦΥΛΑΞΗΣ

ΒΙΒΛΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙ
Α

ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΜΕ 
ΓΕΝΙΚΕΣ 
ΔΙΑΤΑΞΕΙ
Σ & 
Α.Υ.Ο. 
ΠΟΛ.103
7/1.3.20

Τα 
βιβλία 
των 
χρήσεων 
μέχρι και 
1999 
μπορούν 
να 
καταστρ
αφούν.
Τα 

Τα 
στοιχεία 
των 
χρήσεων 
μέχρι και 
1999 
μπορούν 
να 
καταστρ
αφούν.
Προκειμ
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05 βιβλία 
των 
χρήσεων 
2000 και 
μετά 
διατηρο
ύνται 
μέχρι 
τον 
εκάστοτε 
χρόνο 
παραγρα
φής.

ένου για 
χρήσεις 
2000 και 
μετά, τα 
στοιχεία 
μπορούν 
να 
καταστρ
αφούν 
εφόσον 
οι 
σχετικές 
εγγραφέ
ς όλων 
των 
φορολογ
ικών 
αντικειμ
ένων 
κατέστη
σαν 
αμετάκλ
ητες με 
οριστικά 
φύλλα 
ελέγχου 
μέχρι 
14/12/2
004, ενώ 
αν οι ως 
άνω 
εγγραφέ
ς 
κατέστη
σαν 
αμετάκλ
ητες 
μετά την 
14/12/2
004, τα 
στοιχεία 
διατηρο
ύνται 
μέχρι 
τον 
εκάστοτε 
χρόνο 
παραγρα
φής.
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ΕΛΕΓΧΟΣ 
- 
ΠΕΡΑΙΩΣ
Η ΜΕ 
Α.Υ.Ο. 
ΠΟΛ.114
4/20.5.1
998 
ΠΟΛ.116
8/2.7.20
01

Τα 
βιβλία 
των 
χρήσεων 
μέχρι και 
1999 
μπορούν 
να 
καταστρ
αφούν.
Τα 
βιβλία 
των 
χρήσεων 
2000 και 
μετά 
διατηρο
ύνται 
μέχρι 
τον 
εκάστοτε 
χρόνο 
παραγρα
φής.

Τα 
στοιχεία 
των 
χρήσεων 
μέχρι και 
1999 
μπορούν 
να 
καταστρ
αφούν. 
Προκειμ
ένου για 
χρήσεις 
2000 και 
μετά, τα 
στοιχεία 
μπορούν 
να 
καταστρ
αφούν 
εφόσον 
επήλθε 
περαίωσ
η όλων 
των 
φορολογ
ικών 
αντικειμ
ένων με 
οριστικά 
φύλλα 
ελέγχου 
μέχρι 
14/12/0
4 και 
επιπλέον 
είχε 
εξοφληθ
εί το 
σύνολο 
των 
σχετικών 
οφειλών 
μέχρι 
την ίδια 
ημερομη
νία. Αν η 
ως άνω 
περαίωσ
η επήλθε 
μετά την 
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14/12/0
4, τότε 
τα 
στοιχεία 
διατηρο
ύνται 
μέχρι 
τον 
εκάστοτε 
χρόνο 
παραγρα
φής, ενώ 
αν η 
περαίωσ
η επήλθε 
μέχρι 
την 
14/12/0
4 χωρίς 
όμως να 
έχει 
εξοφληθ
εί μέχρι 
την ίδια 
ημερομη
νία το 
σύνολο 
των 
σχετικών 
οφειλών, 
τότε τα 
στοιχεία 
διατηρο
ύνται 
μέχρι το 
χρόνο 
εξόφλησ
ης των 
οφειλών 
αυτών 
ανεξαρτ
ήτως του 
χρόνου 
παραγρα
φής.

ΠΕΡΑΙΩΣ
Η ΜΕ 
Α.Υ.Ο. 
ΠΟΛ.115
5/22.5.2
002 

Τα 
βιβλία 
μπορούν 
να 
καταστρ
αφούν 

Τα 
στοιχεία 
μπορούν 
να 
καταστρ
αφούν 
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ΠΟΛ.108
5/5.6.20
03
(χρήσεις 
1993 
έως 
1998)

ανεξαρτ
ήτως 
χρήσης.

ανεξαρτ
ήτως 
χρήσης.

ΠΕΡΑΙΩΣ
Η ΜΕ 
ΑΡΘ. 1-
11 Ν. 
3259/20
04 
(χρήσεις 
μέχρι 
και 
2002)

Τα 
βιβλία 
των 
χρήσεων 
μέχρι και 
1999 
μπορούν 
να 
καταστρ
αφούν.
Τα 
βιβλία 
των 
χρήσεων 
2000 
έως και 
2002 
διατηρο
ύνται 
μέχρι 
τον 
εκάστοτε 
χρόνο 
παραγρα
φής.

Τα 
στοιχεία 
των 
χρήσεων 
μέχρι και 
1999 
μπορούν 
να 
καταστρ
αφούν.
Προκειμ
ένου για 
χρήσεις 
2000 και 
μετά, τα 
στοιχεία 
μπορούν 
να 
καταστρ
αφούν 
εφόσον 
η 
περαίωσ
η έγινε 
μέχρι 
14/12/2
004, ενώ 
αν η 
περαίωσ
η έγινε 
μετά την 
14/12/2
004 τα 
στοιχεία 
διατηρο
ύνται 
μέχρι 
τον 
εκάστοτε 
χρόνο 
παραγρα
φής.

51 | P a g e

http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/22
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/22


ΠΕΡΑΙΩΣ
Η ΜΕ 
ΑΡΘ. 13-
17 Ν. 
3296/20
04 
(χρήσεις 
2003 και 
μετά)

Τα 
βιβλία 
διατηρο
ύνται 
μέχρι 
τον 
εκάστοτε 
χρόνο 
παραγρα
φής.

Τα 
στοιχεία 
διατηρο
ύνται 
μέχρι 
τον 
εκάστοτε 
χρόνο 
παραγρα
φής.

ΑΝΕΛΕΓΚ
ΤΕΣ- 
ΕΚΚΡΕΜ
ΕΙΣ 
ΥΠΟΘΕΣ
ΕΙΣ

Τα 
βιβλία 
των 
χρήσεων 
μέχρι και 
1999 
μπορούν 
να 
καταστρ
αφούν.
Τα 
βιβλία 
των 
χρήσεων 
2000 και 
μετά 
διατηρο
ύνται 
μέχρι 
τον 
εκάστοτε 
χρόνο 
παραγρα
φής.

Τα 
στοιχεία 
των 
χρήσεων 
μέχρι και 
1999 
μπορούν 
να 
καταστρ
αφούν.
Τα 
στοιχεία 
των 
χρήσεων 
2000 και 
μετά 
διατηρο
ύνται 
μέχρι 
τον 
εκάστοτε 
χρόνο 
παραγρα
φής.

ΠΕΡΑΙΩΣ
Η ΜΕ 
ΝΟΜΟ  
3888 
Άρθρο 
12 παρ. 
5

Αν περαιωθούν όλες 
οι υπαγόμενες 
ανέλεγκτες χρήσεις 
καθώς και όλα τα 
εκκρεμή προσωρινά 
φύλλα ελέγχου ή οι 
πράξεις ή οι 
αποφάσεις επιβολής 
προστίμου και 
εξοφληθεί η συνολική 
οφειλή που προκύπτει 
βάση του 
Εκκαθαριστικού 
Σημειώματος και των 
οικείων πρακτικών 
συμβιβασμού, 
αντίστοιχα, αίρεται η 
υποχρέωση 
διαφύλαξης των 
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βιβλίων και στοιχείων 
κατά το άρθρο 21 του 
Κ.Β.Σ. όσον αφορά τις 
περαιωθείσες χρήσεις 
μέχρι και τη χρήση 
2005, από την 
ημερομηνία 
εξόφλησης του 
συνόλου των σχετικών 
ποσών. Οι διατάξεις 
του προηγούμενου 
εδαφίου ισχύουν και 
για υποθέσεις που 
έχουν ελεγχθεί με 
τακτικό έλεγχο ή έχουν 
περαιωθεί με 
οποιαδήποτε ρύθμιση, 
και εφόσον έχει 
εξοφληθεί ή θα 
εξοφληθεί το σύνολο 
της οφειλής. Οι 
διατάξεις της 
παραγράφου αυτής 
δεν ισχύουν για 
υποθέσεις για τις 
οποίες έχει υποβληθεί 
και εκκρεμεί κατά την 
έναρξη ισχύος του 
νόμου δήλωση φόρου 
κληρονομιών, 
δωρεών, γονικών 
παροχών και έχουν 
δηλωθεί περιουσιακά 
στοιχεία του άρθρου 
12 του ν. 2961/2001 
(ΦΕΚ 266 Α'), καθώς 
και για υποθέσεις για 
τις οποίες έχουν 
εφαρμογή οι διατάξεις 
του άρθρου 13 του 
Κ.Φ.Ε.. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα παραπάνω διαφοροποιούνται και δεν ισχύουν σε περιπτώσεις με εικονικά, πλαστά ή 
νοθευμένα στοιχεία ή με κατασχεθέντα ανεπίσημα βιβλία και στοιχεία καθώς και σε περιπτώσεις μη 
υποβολής  δήλωσης  φορολογίας  εισοδήματος  ή  ΦΠΑ  ή  υποβολής  αυτής  τον  τελευταίο  χρόνο 
παραγραφής, λόγω παράτασης της παραγραφής στις περιπτώσεις αυτές. 

5. Από που και πότε παίρνουμε το πορτοκαλί βιβλίο;  
Το Ε.Β.Κ.Ν.Π. (πορτοκαλί βιβλίο) το παίρνουμε από το ΙΚΑ της έδρας του κεντρικού ή των παραρτημάτων 
της επιχείρησης.
Την πρώτη φορά που θα απασχολήσουμε προσωπικό  ταυτόχρονα την ίδια ημέρα που κάνουμε τις 
προσλήψεις στην επιθεώρηση εργασίας κάνουμε και την αίτηση απογραφής στο ΙΚΑ. Προσοχή Εάν για 
οποιοδήποτε λόγο κάνουμε πρώτα τις προσλήψεις στην επιθεώρηση εργασίας και την άλλη ημέρα πάμε 
στο  ΙΚΑ  για  απογραφή  ξεκινάμε  με  πρόστιμο  τόσα  πεντακοσάρικα  όσοι  είναι  οι  εργαζόμενοι  που 
προσλάβαμε την προηγούμενη ημέρα.
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6. Ελεγκτής  του  ΙΚΑ είπε  γιατί  γράφεις  κάθε  χρόνο  τις  ίδιες  καθηγήτριες  στο  βιβλίο   
νεοπροσλαμβανομένων και γεμίζεις βιβλία; Τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση;

Σύμφωνα  με  το  νόμο  οι  εργοδότες  υποχρεούνται  να  καταχωρούν  στο  Ειδικό  Βιβλίο  όλους  τους 
εργαζόμενους τους που υπάγονται στην ασφάλιση του I.Κ.Α. - ΕΤΑΜ, αμέσως μετά την πρόσληψη και 
πριν αυτοί αναλάβουν εργασία. Εάν κάθε φορά που έχουμε πρόσληψη δεν ενημερώνουμε το ειδικό 
βιβλίο έχουμε κάνει παράβαση των € 500. Όλα τα άλλα που είπε ο ελεγκτής δεν είναι κατανοητά.

7. Στη σχολή που τηρώ πρόκειται  να διδάξει  και  ο σύζυγός μου.  Ακολουθώ την ίδια   
διαδικασία πρόσληψης όπως και για τους άλλους;

Οι προσλήψεις προσωπικού είτε συγγενών είτε όχι έχουν τις ίδιες διαδικασίες.
Η πρόσληψη συγγενών Α, Β βαθμού δεν διαφέρει σε τίποτα από τις υπόλοιπες όταν γίνεται σε εταιρείες 
ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ κλπ.
Η πρόσληψη συγγενών Α, Β βαθμού όταν γίνεται σε ατομικές επιχειρήσεις διαφέρει μόνο ως προς τα 
εξής:

• Το ωράριο εργασίας πρέπει να είναι πλήρες (40 ώρες την εβδομάδα)
• Τα ποσοστά ασφάλισης είναι 11,22% εργαζόμενος, 21,43% εργοδότης Σύνολο 33,65%
• ΚΠΚ 154 Ειδική περίπτωση ασφαλισμένου 8

Τον συγγενή Α ή Β βαθμού μπορούμε να τον απασχολούμε στην ατομική μας επιχείρηση ανασφάλιστο 
χωρίς  πρόβλημα.  Επίσης  υπογράφοντας  σύμβαση  αβροφροσύνης  μπορεί  να  απασχολείται 
ανασφάλιστος και σε εταιρείες.

8. Πως λαμβάνουμε γνώση εάν κάποιος εργαζόμενος ασθενήσει;  
Ο μισθωτός, που κωλύεται λόγω ασθενείας να προσέλθει στην εργασία του, οφείλει να ειδοποιήσει.  
Δεν έχει νομοθετηθεί ομοιόμορφος τρόπος αποδείξεως της ασθένειας. Εφόσον ο εργαζόμενος είναι 
ασφαλισμένος,  για  την  απόδειξη  της  ασθένειάς  του,  απαιτείται  βεβαίωση  ιατρού  του  οικείου 
ασφαλιστικού  οργανισμού  (π.χ.  του  ΙΚΑ).  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.

9. Πως πληρώνουμε έναν εργαζόμενο που ασθένησε;  
α) Εάν δεν έχει συμπληρώσει 10ήμερο στην εργασία του, δεν θεμελιώνει δικαίωμα στο μισθό. 
β) Εάν έχει συμπληρώσει στον εργοδότη του υπηρεσία μεγαλύτερη των δέκα ημερών, αλλά μικρότερη 
του έτους δικαιούται αποδοχές ασθενείας ενός δεκαπενθημέρου. 
γ) Εάν έχει συμπληρώσει υπηρεσία ενός τουλάχιστον έτους δικαιούται αποδοχές ασθενείας ενός μηνός. 
Ο εργοδότης έχει  το δικαίωμα να εκπέσει  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 διήρκησε επί χρόνο 
μακρότερο. Σε περίπτωση τοκετού εκπίπτεται το επίδομα κυήσεως ή λοχείας, όχι όμως και το επίδομα 
τοκετού.
Ο  μισθωτός  δικαιούται  να  λάβει  για  τις  τρεις  (3)  πρώτες  ημέρες  της  ασθενείας  του  το  μισό  των 
αποδοχών που θα έπαιρνε κανονικά. Από 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 
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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).

10. Πότε καταβάλλεται το Δώρο Πάσχα;  
Μέχρι τη Μεγάλη Τετάρτη.

11. Πότε καταβάλλεται το Δώρο Χριστουγέννων;  
Μέχρι την 21η Δεκεμβρίου.

12. Πότε καταβάλλεται το Επίδομα Αδείας;  
Πριν από τη χορήγηση κάθε κανονικής ετήσιας άδειας.

13. Πότε χορηγείται η άδεια;  
α) Μέχρι τις 31/12 του πρώτου ημερολογιακού έτους από 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  την  ημερομηνία  απόλυσης,  λήξης  της  σύμβασης  ή  31/12  κάθε  επόμενου 
ημερολογιακού έτους.

14. Οι μισθοδοσίες πρέπει να υπογράφονται και να δίνονται στους εργαζόμενους;  
Οι αποδείξεις μισθοδοσίας πρέπει να είναι αναλυτικές πρέπει να υπογράφονται και να δίνονται στους 
εργαζομένους.  Διαφορετικά  επιβάλλονται  πρόστιμα  από  την  Επιθεώρηση  Εργασίας. (Άρθρο  5  Ν. 
3227/2003)

15. Πόσο  κοστίζει  ένας  καθηγητής  μαζί  με  τις  εργοδοτικές  εισφορές  ΙΚΑ,  Δώρα,   
Επιδόματα  κλπ;  Πως  μπορούμε  να  υπολογίσουμε  το  κόστος  μιας  τάξης  για  να 
υπολογίσουμε σωστά τα δίδακτρα;

Για τον υπολογισμό του κόστους μιας τάξης λαμβάνονται υπόψη:
1. Το μικτό ωρομίσθιο του καθηγητή της τάξης αυτής.
2. Οι ώρες που εργάζεται ο συγκεκριμένος καθηγητής, την εβδομάδα, στην τάξη αυτή.
3. Ότι, στατιστικώς, το συνολικό κόστος ενός κέντρου ξένων γλωσσών είναι περίπου το διπλάσιο 

του κόστους της μισθοδοσίας των καθηγητών.
Υπολογισμοί:
Βήμα 1: Βρίσκουμε το ωρομίσθιο που κοστίζει ο καθηγητής συνολικά μαζί με τις εργοδοτικές εισφορές 
ΙΚΑ το δώρο Χριστουγέννων το δώρο Πάσχα και το επίδομα αδείας. Αυτό το βρίσκουμε εάν στο μικτό  
ωρομίσθιο του καθηγητή προσθέσουμε 55%.
Βήμα 2: Βρίσκουμε το μέσο όρο των ωρών που εργάζεται κάθε μήνα ο καθηγητής. Αυτό το Βρίσκουμε 
πολλαπλασιάζοντας τις ώρες που εργάζεται την εβδομάδα επί 4,17 εβδομάδες που κατά μέσο όρο έχει  
ο μήνας.
Βήμα 3: Βρίσκουμε το συνολικό κόστους του καθηγητή ανά ώρα. Δηλαδή το ωρομίσθιο που έχει μέσα 
και το κόστος της μισθοδοσίας ως άνω (βήμα 1) αλλά και τα υπόλοιπα κόστη της σχολής (φως, νερό, 
τηλέφωνο,  ενοίκιο,  γραφική  ύλη,  βιβλία  κλπ).  Αυτό  βρίσκεται  εάν  διπλασιάσουμε  το  συνολικό 
ωρομίσθιο που βρήκαμε με το βήμα 1 ως άνω.
Βήμα 4: Βρίσκουμε το συνολικό κόστος της τάξης. Αυτό βρίσκεται εάν πολλαπλασιάσουμε                 τις  
ώρες του μήνα που βρήκαμε με το βήμα 2 επί το συνολικό ωριαίο κόστος που βρήκαμε με το βήμα 3.
Βήμα 5: Βρίσκουμε τον ελάχιστο αριθμό των παιδιών που πρέπει να έχει η τάξη για να καλύπτεται το 
κόστος της και να μην έχουμε ζημιά. Αυτόν τον βρίσκουμε εάν διαιρέσουμε το συνολικό κόστος της 
τάξης που βρήκαμε με το βήμα 4 δια του ποσού διδάκτρων που έχουμε καθορίσει για τη συγκεκριμένη 
τάξη το μήνα.
Παράδειγμα:
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1.- Μικτό ωρομίσθιο καθηγητή € 8,60
2.- Ώρες εργασίας του την εβδομάδα 5
Βήμα 1: 8,60 Χ 55% = 4,73. Επομένως το συνολικό κόστος του ωρομισθίου μαζί  με τις εργοδοτικές  
εισφορές ΙΚΑ το δώρο Χριστουγέννων το δώρο Πάσχα και το επίδομα αδείας είναι 8,60 + 4,73 = 13,33.
Βήμα 2: Οι ώρες κατά μέσο όρο για κάθε μήνα του είναι 5 Χ 4,17 = 20,85. 
Βήμα 3: Το συνολικό ωριαίο κόστος του (πού έχει μέσα όλα τα έξοδα της σχολής) είναι 13,33 Χ 2 = 26,66. 

Βήμα 4: Το συνολικό κατά μέσο όρο κόστος της τάξης για ένα μήνα  είναι 20,85 Χ 26,66 = 555,87.
Βήμα 5: Εάν τα δίδακτρα για την τάξη αυτή έχουν καθορισθεί σε € 70,00 το μήνα τότε η τάξη πρέπει να 
έχει τουλάχιστον 8 παιδιά για να μην έχουμε ζημία. 555,87 : 70,00 = 7,94 (8) παιδιά. Το 9ο παιδί και  
πάνω θα είναι το κέρδος της σχολής. 

16. Προϋπηρεσία να την  δείχνουν οι εργαζόμενοι κατά τη πρόσληψη;  
Ως εργασιακό έτος απασχόλησης εννοείται αυτό στο οποίο ο εργαζόμενος έχει συμπληρώσει τριακόσια 
(300) ημερομίσθια απασχόλησης. Για να διαπιστωθεί πόση προϋπηρεσία έχει ένας εργαζόμενος πρέπει 
να προσκομίσει αποδεικτικά κατά την πρόσληψή του.

17. Πρόστιμα για παρουσία εκτός ωραρίου;  
Σε περίπτωση που η Επιθεώρηση Εργασίας βρει στην επιχείρηση εργαζόμενο κάποια ώρα που αυτός 
δεν  αναφέρεται  στον  πίνακα  προσωπικού  επιβάλει  τσουχτερά  πρόστιμα.  (Αρχίζουν  από  €  900  το 
άτομο).
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