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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
(Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες)

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 						

7

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
					
-Ποιοί θεωρούνται μισθωτοί, ποιοί υπάλληλοι και ποιοί εργάτες		
-Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας						
-Πόσα είδη συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας υπάρχουν			
-Τηλεργασία
-Αντιμισθία δικηγόρων
-Προϋπηρεσία μισθωτού
-Βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας
-Τρόπος σύνταξης των συμβάσεων εργασίας				
-Κανονισμός εργασίας					
-Αλλαγή (Μεταβολή) εργοδότη				
-Δανεισμός μισθωτού					
-Μεταβολή τόπου εργασίας μισθωτού
-Πίνακας εργασίας προσωπικού (έντυπο Ε4)
-Ενέργειες πρόσληψης μισθωτών (υπαλλήλων - εργατών)			
-Παράδειγμα συμπλήρωσης "αναγγελία πρόσληψης" (έντυπο Ε3)
-Μητρώο ανηλίκων							
-Προσλήψεις από ξενοδοχεία και λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις
-Επιχορήγηση επιχειρήσεων για νέες θέσεις μισθωτών		
-Βιβλιάρια υγείας μισθωτών			
-Βιβλίο ημερήσιων δελτίων σε οικοδομικά και τεχνικά έργα		
-Ειδικό βιβλίο καταχώρησης νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού
(Ν. 2556/97) - Απογραφή εργοδότη
-Πρόστιμα για παράβαση της εργατικής νομοθεσίας
-Γιατρός εργασίας
-Τεχνικός ασφαλείας
-Eταιρίες προσωρινής απασχόλησης (Ε.Π.Α.)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΑΜΟΙΒΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΜΕΝΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ			

64

ΜΙΣΘΟΣ - ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ				
-Πώς υπολογίζεται η ακαθάριστη αμοιβή των απασχολημένων μισθωτών
-Τρόπος υπολογισμού του μηνιαίου μισθού			
-Τρόπος υπολογισμού του ημερομισθίου			
-Ελάχιστες αποδοχές για υπαλλήλους και εργατοτεχνίτες
-Πίνακας με ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα έντυπα

64
64
65
67
68
70

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 		
-Παράδειγμα υπολογισμού αμοιβής νυκτερινής εργασίας,
Κυριακής και υπερωριακής απασχόλησης 				

71
72

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΥΠΕΡΕΡΓΑΣΙΑ			
Εξαήμερη απασχόληση
Πενθήμερη απασχόληση
Απασχόληση το Σάββατο με πενθήμερο
Παράδειγμα με υπερεργασίες και υπερωρίες
Αυξομείωση (διευθέτηση) του χρόνου εργασίας
Παράδειγμα αυξομείωσης του χρόνου εργασίας
-Απασχόληση συνταξιούχων				
-Μερική απασχόληση				
-Εκ περιτροπής απασχόληση
-Ωράριο απασχόλησης ανηλίκων			
-Εργασίες, έργα και δραστηριότητες που απαγορεύεται ν' απασχολούνται
ανήλικοι				

75
76
80
82
84
85
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93
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ή ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΗΣ ΓΙΟΡΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
		
-Εξαιρέσιμες γιορτές ή υποχρεωτικές μέρες αργίας			

101
104
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ				
-1ο Παράδειγμα προσδιορισμού ωρών υπερεργασίας
και ωρών κανονικής υπερωρίας σε εξαήμερη απασχόληση		
-2ο Παράδειγμα προσδιορισμού ωρών υπερεργασίας και ωρών
υπερωρίας σε πενθήμερη απασχόληση				
-Αμοιβή υπερωριακής απασχόλησης - όρια υπερωριών			
-Ειδικό βιβλίο τροποποίησης ωραρίου και υπερωριών
-Συμψηφισμός πάγιου ποσού για την κάλυψη υπερωριών - Κυριακών
-Παράδειγμα υπολογισμού νυκτερινής απασχόλησης, προσαύξησης
Κυριακής και υπερωριών					

109
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119
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 		

			
125

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
					
-Τί ποσά θεωρούνται ακαθάριστες αποδοχές που υπόκεινται σε
εισφορές ΙΚΑ κλπ.				
-Ημέρες εργασίας που αναγνωρίζονται για την ασφάλιση στο ΙΚΑ
και για την συνταξιοδότηση με εξαήμερο					
-Ημέρες ασφάλισης για σύνταξη με πενθήμερο
-Ημέρες για σύνταξη με μερική απασχόληση
-Τί ποσά δε θεωρούνται ακαθάριστες αποδοχές ή φορολογούνται
με ειδικό τρόπο και δεν υπόκεινται σε εισφορές του ΙΚΑ		
-Παράλληλη ασφάλιση		
-Απασχόληση συνταξιούχων του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ.,
του ιδιωτικού τομέα κ.τ.λ.		
-Ασφαλιστικές εισφορές για σύνταξη
-Ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών
-Καταβολή των αποδοχών σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα
-Διευθυντές, σύμβουλοι, διοικητές εταιριών
ή συνεταιρισμών (ασφαλιστικές εισφορές)
-Εισφορές αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών
-Υποχρεώσεις εισφορών από τα μέλη του Δ.Σ. των Α.Ε.
-Υποχρεώσεις εισφορών από τα μέλη ή τους μετόχους
των Οργανισμών - Κοινοπραξιών κ.τ.λ.
-Υποχρεώσεις εισφορών από τους διαχειριστές ΙΚΕ
-Ειδικό παράβολο για ασφαλιστική κάλυψη αγρεργατών
-Εισφορές ασφαλισμένων στον ΟΓΑ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
-α) Προσδιορισμός του ύψους των ακαθάριστων μηνιαίων αποδοχών
-β) Τρόπος υπολογισμού του ποσού των ασφάλιστρων με τα οποία
επιβαρύνεται ο ασφαλισμένος και ο εργοδότης στο ΙΚΑ και στα
επικουρικά ταμεία			
Χρόνος καταβολής των ασφαλίστρων στο ΙΚΑ
Εκπρόθεσμη καταβολή των εισφορών στο ΙΚΑ - πρόσθετα τέλη
Υποχρεώσεις του εργοδότη
Υποχρεώσεις εργαζομένων
Ποσοστά εισφορών ΙΚΑ
-γ) Τρόπος συμπλήρωσης της Α.Π.Δ.					
-Οδηγίες συμπλήρωσης της Α.Π.Δ. κοινών επιχειρήσεων
-Παραδείγματα συμπλήρωσης της Α.Π.Δ. κοινών επιχειρήσεων
-Εργόσημο - οδηγίες έκδοσης και εξαργύρωσης
-Οδηγίες για Α.Π.Δ. οικοδομοτεχνικών έργων
-Παραδείγματα Α.Π.Δ. για οικοδομοτεχνικά έργα
-δ) Τρόπος υπολογισμού του παρακρατούμενου φόρου από μισθωτές
υπηρεσίες (Φ.Μ.Υ.) εργαζομένων (υπαλλήλων και εργατών) χρήσης 2017
-Παρακράτηση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης
-Παράδειγμα υπολογισμού του παρακρατημένου Φ.Μ.Υ. και της ειδικής
εισφοράς από άγαμο ή από την έγγαμο σύζυγο, για το έτος 2017		
-Παράδειγμα υπολογισμού του παρακρατημένου Φ.Μ.Υ.
από ημερομίσθια
							
-Παράδειγμα υπολογισμού του παρακρατημένου Φ.Μ.Υ., όταν
καταβάλλεται στο μισθωτό έκτακτο εφάπαξ ποσό ή όταν
αυξάνονται οι αποδοχές μέσα στο έτος			
Παρακράτηση ΦΜΥ για εισοδήματα ορισμένου χρόνου
-ε) Υπολογισμός του καταβλητέου καθαρού ποσού στο μισθωτό		
-στ) Υποβολή προσωρινών δηλώσεων και απόδοση του παρακρατημένου
Φ.Μ.Υ.				
-ζ) Διευκρινίσεις για την προσωρινή δήλωση
-η) Συμπλήρωση βεβαίωσης αποδοχών μισθωτών			
-Παράδειγμα σύνταξης μισθοδοσίας προσωπικού έτους 2017		
-Λογιστικές εγγραφές της μισθοδοσίας με λογ/σμούς των Ε.Λ.Π.		
-Απόδοση στα Ασφαλιστικά Ταμεία των ποσών που έχουν παρακρατηθεί
-Απόδοση Φ.Μ.Υ. αμοιβών προσωπικού - Προσωρινή Δήλωση		
-Ενέργειες στο τέλος του έτους			
-Φύλλα υπολογισμού του ΦΜΥ
-Χορήγηση βεβαιώσεων αποδοχών στους μισθωτούς
-Παράδειγμα υπολογισμού του φόρου μισθωτού-επιχειρηματία		
-Παράδειγμα υπολογισμού του φόρου μισθωτού-αγρότη
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ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΑΔΕΙΩΝ

231

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ
-Γενικά περί άδειας υπαλλήλων και εργατών (1ο, 2ο και 3ο έτος)
-’δεια με σύμβαση ορισμένου χρόνου
-Κατάτμηση αδειας
-Ημέρες άδειας
-Ημέρες άδειας σε μαθητές - τεχνίτες - σπουδαστές - φοιτητές
-Ημέρες άδειας σε όσους απασχολούνται με διακοπές (καθηγητές κλπ.)
-Παράδειγμα υπολογισμού ημερών άδειας μισθωτού που εργάζεται
με διακοπές (διαλείπουσα απασχόληση)
-Αποδοχές ημερών άδειας						
-Χορήγηση ομαδικών αδειών				
-’ρνηση χορήγησης στους μισθωτούς της κανονικής άδειας		
-Βιβλίο αδειών
-Παράδειγμα υπολογισμού των αποδοχών άδειας			

231
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235
235
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237
241
243
245
246
247
248

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΑΔΕΙΩΝ				
-Γενικά περί επιδόματος άδειας υπαλλήλων και εργατών 		
-Πίνακας αδειών και επιδομάτων αδειών με εξαήμερο
-Πίνακας αδειών και επιδομάτων αδειών με πενθήμερο
-Παράδειγμα υπολογισμού αποδοχών επιδόματος άδειας		
-Λογιστικές εγγραφές με λογ/σμούς των Ε.Λ.Π.				

249
252
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256

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ - ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ
ΑΠΟΛΥΜΕΝΩΝ - ΑΠΟΧΩΡΟΥΝΤΩΝ			

259

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΟΜΕΝΩΝ				
-Γενικά περί αποζημίωσης απολυομένων μισθωτών		
-Παράδειγμα καθορισμού ανωτάτου ορίου αποδοχών για
τον υπολογισμό της αποζημίωσης απολυομένων μισθωτών			

259
259
266
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-Απόλυση εργαζομένων μεγάλης ηλικίας
-Πραγματικές ακαθάριστες αποδοχές απολυομένων σερβιτόρων και γενικά
μισθωτών που αμοίβονται με ποσοστά ή με το μικτό σύστημα αποδοχών
(όπως π.χ. κουρείς, οδηγοί ταξί κλπ.)
-Φορολογία της αποζημίωσης των απολυομένων μισθωτών			
-Υποχρεώσεις του λογιστή της επιχείρησης που προκύπτουν από
την απόλυση ενός μισθωτού					
-1) Υπολογισμός του ύψους της αποζημίωσης που δικαιούνται
οι απολυόμενοι μισθωτοί					
-Πίνακας αποζημιώσεων χωρίς προειδοποίηση
-Πίνακας απόλυσης με προϋπηρεσία 17 έτη
-Καταγγελία απόλυσης μετά από προειδοποίηση
-Συγκεντρωτικός πίνακας αποζημιώσεων
-Πίνακας αποζημιώσεων ημερομισθίων
-2) Καταβολή του καθαρού ποσού της αποζημίωσης στο μισθωτό που
απολύεται					
-3) Συμπλήρωση της καταγγελίας σύμβασης εργασίας			
-4) Καταβολή του παρακρατούμενου φόρου στη Δ.Ο.Υ.			
-Παράδειγμα απολυομένου υπαλλήλου χωρίς προειδοποίηση και με δόσεις
5) Υπολογισμός και καταβολή της άδειας και του επιδόματος
άδειας του μισθωτού που αποχωρεί 					
6) Καταχώρηση του απολυόμενου στα μισθολόγια του ΙΚΑ
-Αποζημίωση μισθωτών που βγαίνουν σε σύνταξη εξαιτίας γηρατειών
-Παράδειγμα υπολογισμού του ύψους της αποζημίωσης του μισθωτού
που αποχωρεί για συνταξιοδότηση				
-Οικειοθελής αποχώρηση των μισθωτών από την επιχείρηση		

269

269
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280
282
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288
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302
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΑΔΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΑΠΟΛΥΟΜΕΝΩΝ Ή ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΠΟΥ
ΑΠΟΧΩΡΟΥΝ					
-Παράδειγμα απολυομένων υπαλλήλων και εργατών χωρίς
προειδοποίηση και χωρίς δόσεις					
-Σύνταξη της μισθοδοτικής κατάστασης για τους απολυόμενους μισθωτούς
-Εγγραφές στο ημερολόγιο για τους απολυόμενους μισθωτούς με
λογ/σμούς των Ε.Λ.Π.
-Καταβολή του καθαρού ποσού της αποζημίωσης που δικαιούνται
οι απολυόμενοι μισθωτοί ανά δίμηνο			
-Εγγραφές της καταβολής του καθαρού ποσού στους απολυόμενους
μισθωτούς με λογ/σμούς των Ε.Λ.Π.
-Συμπλήρωση της καταγγελίας σύμβασης εργασίας για κάθε
απολυόμενο μισθωτό				
-Καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών στο ΙΚΑ 			
-Εγγραφή στο ημερολόγιο για την καταβολή των ασφαλίστρων		

305
310
316
317
320
322
323
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-Συμπλήρωση της δήλωσης για την αποζημίωση και την απόδοση του
φόρου της αποζημίωσης των απολυόμενων στη Δ.Ο.Υ. 		
-Εγγραφή απόδοσης του φόρου της αποζημίωσης με λογ/σμούς των Ε.Λ.Π.
-Συμπλήρωση της προσωρινής δήλωσης για το φόρο της άδειας και του
επιδόματος της άδειας που αφορά τους απολυόμενους μισθωτούς		
-Εγγραφή στο ημερολόγιο, όταν καταβάλλεται ο φόρος που αφορά
την άδεια και το επίδομα της άδειας, με εγγραφές των Ε.Λ.Π.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ 			
-Τί ποσό αποζημίωσης παίρνει με την απόλυσή του ο πολλαπλά
απασχολούμενος μισθωτός					
-Τί άδεια δικαιούται ο πολλαπλά απασχολούμενος				
-Δώρα γιορτών πολλαπλά απασχολούμενου μισθωτού			
-Επίδομα ανεργίας πολλαπλά απασχολούμενου			
-Οικογενειακά επιδόματα πολλαπλά απασχολούμενου		

330
330
330
330
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331

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗ ΑΠΟΛΥΣΗ - ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ		

332

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 			
-Διαθεσιμότητα μισθωτών				
-’δεια εκπαίδευσης συνδικαλιστών			
-’δεια χωρίς αποδοχές				
-Σχολική άδεια				
-’δεια γάμου - γέννησης παιδιού			
-’δεια γονικής ανατροφής		
-Εργατικό ατύχημα				
-’δεια σε χήρους ή χήρες ή άγαμους γονείς
-’δεια για μεταγγίσεις - θάνατος συγγενούς
-’δεια εξετάσεων σε μεταπτυχιακούς φοιτητές
-Εργατοτεχνίτες οικοδομικών και τεχνικών επιχειρήσεων			
-Αδυναμία ή άρνηση του εργοδότη ν' απασχολήσει του μισθωτούς
-Επίσχεση εργασίας					
-Επίδομα ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ.				
-Επίδομα τέκνων από τον Ο.Α.Ε.Δ.
-Επίδομα ισολογισμού
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ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ - ΑΔΕΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ
- ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ - ΣΤΡΑΤΕΥΣΗΣ - ΔΩΡΑ ΕΟΡΤΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ - ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ					
-Αποζημίωση εκτός έδρας μισθωτών			
-Έξοδα κίνησης - οδοιπορικά				
-Παράδειγμα εκτός έδρας αποζημίωσης			
-Λογιστικές εγγραφές με λογ/σμούς των Ε.Λ.Π.

357
357
359
361
364

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΑΔΕΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 					
-’δεια ασθένειας						
-Παράδειγμα προσμέτρησης των ημερών ασθένειας		
-Αποδοχές ημερών άδειας ασθένειας				
-Παράδειγμα υπολογισμού αποδοχών ασθένειας υπαλλήλων		
-Εγγραφές με λογ/σμούς των Ε.Λ.Π.
-Παράδειγμα υπολογισμού αποδοχών ασθένειας εργατών
-Λογιστικές εγγραφές με βάση τα Ε.Λ.Π.

367
367
367
368
372
376
380
384

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ - ΤΟΚΕΤΟΥ - ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ
-Εξάμηνη άδεια μητρότητας		

		

388
393

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΑΔΕΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΥΜΕΝΟΥ ΜΙΣΘΩΤΟΥ			

394

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΓΙΟΡΤΩΝ ΠΑΣΧΑ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ (ΔΩΡΑ ΓΙΟΡΤΩΝ)
-Παράδειγμα υπολογισμού του δώρου Πάσχα υπαλλήλων		

397
402

449
-Παράδειγμα υπολογισμού του δώρου Πάσχα για υπαλλήλους που
πραγματοποίησαν και τακτικές υπερωρίες - υπερεργασίες νυκτερινές εργασίες - Κυριακές κλπ.
-Παράδειγμα υπολογισμού δώρου Πάσχα εργατών
-Παράδειγμα υπολογισμού του δώρου Πάσχα για εργάτες με τακτική
υπερωριακή απασχόληση αλλά και με λιγότερες ημέρες απασχόλησης
-Παράδειγμα υπολογισμού του δώρου Πάσχα ωρομίσθιων καθηγητών
που απασχολούνται σε φροντιστήρια ή σε σχολές 		
-Πίνακας υπολογισμού Δώρου Πάσχα
-Παράδειγμα υπολογισμού του δώρου Χριστουγέννων υπαλλήλων		
-Παράδειγμα υπολογισμού του δώρου Χριστουγέννων εργατών
-Παράδειγμα υπολογισμού του δώρου Χριστουγέννων εργατών, όταν
πραγματοποιούνται και τακτικές υπερωρίες, υπερεργασίες,
εργασίες Κυριακής και νύκτας κλπ.					
-Παράδειγμα υπολογισμού του δώρου Χριστουγέννων σε ωρομίσθιους
καθηγητές που απασχολούνται σε φροντιστήρια ή σε σχολές
-Παράδειγμα υπολογισμού του Φ.Μ.Υ., όταν γίνεται από το κράτος
περικοπή στα δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και στο επίδομα αδείας		
-Πίνακας υπολογισμού Δώρου Χριστουγέννων

402
405
405
406
407
409
411

411
412
414
416

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΜΕ ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ-ΑΓΡΟΤΕΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ		
Α΄. Εισφορές από ελεύθερους επαγγελματίες (από 1.1.2017 και μετά)
Παραδείγματα για ασφαλιστικές εισφορές
Β΄. Εισφορές από αυτοαπασχολούμενους που προέρχονται από το Ε.Τ.Α.Α.
Γ΄. Εισφορές από αυτοαπασχολούμενους που προέρχονται από τον Ο.Γ.Α.
Δ. Αμοιβές με δελτίο παροχής υπηρεσιών
Παραδείγματα με δελτίο παροχής υπηρεσιών

421
421
426
428
430
434
435

450
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ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

452

453

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
(Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες)
Α
’γαμοι γονείς: άδεια 346.
Αγρεργάτες: ειδικό παράβολο 136, 430.
Αγροτικοί Συνεταιρισμοί: απασχόληση
μελών τους 12.
Αγροτών ειδικό καθεστώς: απασχόληση 14.
Αδεια: συνδικαλιστών 341, χωρίς αποδοχές 341, σχολική 341 - 342, γάμου - γέννησης τέκνου 342, γονικής ανατροφής
342 - 345, για εργατικό ατύχημα 345
- 346, σε χήρους ή χήρες ή άγαμους
γονείς 346, για μεταγγίσεις - θάνατος
συγγενούς 347, σε φοιτητές 347, εργατοτεχνίτες οικοδομών 347 - 348.
Αδεια αποστρατευμένου μισθωτού:
394 - 396.
Αδεια ασθενείας μισθωτών: 367 - 387,
παράδειγμα προσμέτρησης των ημερών
ασθενείας 367-368, αποδοχές 368- 371,
παράδειγμα υπολογισμού των αποδο
χών ασθενείας υπαλλήλων 372-379, πα
ράδειγμα υπολογισμού των αποδοχών
ασθενείας εργατών 380 - 387.
Αδεια διαμονής: 35.
Αδεια εγκυμοσύνης - τοκετού - μητρότητας: 388 - 393, εξάμηνη άδεια
μητρότητας 393.
Αδεια και επίδομα αδείας απολυομένων ή αποχωρούντων: 305 - 329, πίνα
κας αποζημίωσης άδειας και επιδόμα
τος άδειας με παράδειγμα 308 - 309,
παράδειγμα απολυομένων υπαλλήλων
και εργατών χωρίς προειδοποίηση και
με δόσεις 310 - 329.
Αδειες και επιδόματα αδειών: 231 - 257,
κανονική άδεια 231 - 233, ορισμένου
χρόνου απασχόλησης 233, κατάτμηση
άδειας 235, ημέρες άδειας 235, σε μαθητές - σπουδαστές 236, σε καθηγητές
237 - 243, αποδοχές άδειας 243 - 245,
ομαδικές άδειες 245, άρνηση χορήγησης της άδειας 246, βιβλίο αδειών

247, παράδειγμα υπολογισμού των
αποδοχών άδειας 248, επίδομα άδειας
249 - 257, πίνακας αδειών και επιδομάτων
αδειών 252 - 253, παράδειγμα υπολογισμού των αποδοχών επιδόματος
άδειας 254 - 257.
Α.Ε.: απασχόληση μελών Δ.Σ. 12, 19,
εισφορές 136, 421-427.
Ακαθάριστες αποδοχές: για εισφορές
στο ΙΚΑ 125 - 128, ημέρες εργασίας για
ασφάλιση στο ΙΚΑ 129 - 133, που δεν
υπόκεινται σε εισφορές του ΙΚΑ 133 134, σε μισθούς και σε ημερομίσθια 64.
Αλιεργάτες: 14.
Αλλαγή: εργοδότη 28, ειδικότητας 9.
Αλλαντικών πωλητής: 9.
Αληλεγγύης ειδική εισφορά: 185 - 186.
Αλλοδαπός: πρόσληψη 34.
Αμοιβές: υποκείμενες σε εισφορές ΙΚΑ
125.
Αναδρομικά εισοδήματα: παρακράτηση
Φ.Μ.Υ. 192.
Αναδρομική αύξηση: για αποζημίωση
267.
Ανατροφής γονική άδεια: 342 - 345.
Ανεργίας επίδομα: 351 - 354.
Ανευ αποδοχών: άδεια 341.
Ανήλικα: ωράριο εργασίας 100, 103.
Ανήλικος: βιβλιάριο εργασίας 36, μητρώο 39, ωράριο 100, απαγορευμένη
εργασία 100, 103.
Ανταλλακτικών πωλητής: 9.
Αντιμισθία δικηγόρων: 23.
Αντιπρόσωπος εμπορικός: 10.
Ανώτατο όριο αποδοχών: για αποζημίωση 266, ασφαλιστέων αποδοχών 135,
421-438.
Αξιωματικοί εμπορικού ναυτικού: συντελεστές παρακράτησης Φ.Μ.Υ. 193.
Αορίστου χρόνου: σύμβαση εργασίας 14.
Απασχόληση: συνταξιούχων 88, δημοσίων υπαλλήλων 135, 421-438, μερική
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απασχόληση 88 - 92, εκ περιτροπής
απασχόληση 93 - 99, εξαήμερη 76 - 79,
πενθήμερη 80 - 81, το Σάββατο με πενθήμερο 82 - 83, σε γιορτές και Κυριακές 101.
Απασχόληση προσωρινή: εταιρίες 63,
νυκτερινή 71 - 74.
Απασχολούμενοι πολλαπλά: 330 - 331.
Α.Π.Δ.: τρόπος συμπλήρωσης 148, μέχρι πότε υποβάλλεται 149, διορθωτική
151, οδηγίες συμπλήρωσης 152 - 157,
170 - 175, παραδείγματα συμπλήρωσης
158 - 167, 176 - 182.
Απλή ετοιμότητα: για εργασία 110.
Απογραφή εργοδότη: 44.
Αποδοχές: υποκείμενες σε εισφορές
στο ΙΚΑ 125.
Αποδοχές ελάχιστες: 68 - 69, κυμαινόμενες 65.
Αποδοχές ημερών άδειας: 243 - 245.
Αποδοχές καθαρές: 197 - 198.
Αποζημίωση: από τον εργαζόμενο προς
τον εργοδότη 276, 304.
Αποζημίωση εκτός έδρας: 357 - 359,
έξοδα κίνησης - οδοιπορικά 359 - 360,
παράδειγμα εκτός έδρας αποζημίωσης
361 - 366.
Αποζημίωση και άδεια απολυομένων αποχωρούντων: 259-355, αποζημίωση
απολυομένων 259 - 304, άδεια και επί
δομα άδειας απολυομένων ή αποχωρού
ντων 305-329, πολλαπλά απασχολουμένων 330-331, κατάχρηση απόλυσηςυπερημερία εργοδότη 332-337, διαθεσι
μότητα μισθωτών 338-340, εκπαιδευτική
άδεια συνδικαλιστών 341, άδεια χωρίς
αποδοχές 341, σχολική άδεια 341, άδεια
γάμου-γέννησης τέκνου 342, άδεια γο
νικής ανατροφής 342-345, εργατικό
ατύχημα 345-346, άδεια σε χήρους ή
χήρες ή άγαμους γονείς 346, άδεια για
μεταγγίσεις - θάνατος συγγενούς 347,
άδεια για εξετάσεις 347, εργατοτεχνίτες
οικοδομών 347-348, άρνηση ή αδυναμία
απασχόλησης του προσωπικού 349350, επίσχεση εργασίας 350, επίδομα
ανεργίας 351-354, επίδομα τέκνων 354,
επίδομα ισολογισμού 354-355.

Αποθηκάριος: 8.
Απόλυση καταχρηστική: 332 - 337.
Απόλυση μισθωτών: 259 -304, γενικά
259 - 269, ανώτατο όριο αποδοχών
στις αποζημιώσεις 266, μεγάλης ηλικίας 269, σερβιτόρων 269, φορολογική
κλίμακα απολυομένων μισθωτών 270,
υποχρεώσεις λογιστή 271, πίνακες με
το ύψος της αποζημίωσης 272 - 274,
πίνακας για ημερομισθίους 279, έντυπα
Ε5 και Ε6 282 - 284, απολυόμενοι μετά
από προειδοποίηση 284 - 286, καθαρό
ποσό αποζημίωσης 286 - 287, παράδειγμα απολυομένου υπαλλήλου χωρίς
προειδοποίηση και με δόσεις 288 - 299,
αποζημίωση μισθωτών που βγαίνουν
στη σύνταξη με παράδειγμα 300 - 303,
οικειοθελής αποχώρηση μισθωτών 304,
άδεια και επίδομα άδειας απολυομένων
με παράδειγμα 305 - 329.
Αποστρατευμένος μισθωτός: άδεια
394 - 396.
Αποχώρηση μισθωτού: οικειοθελής 304,
αποζημίωση προς τον εργοδότη 304.
Αρνηση εργοδότη: απασχόλησης των
μισθωτών 349 - 350.
Αρνηση χορήγησης άδειας: 246.
Ασθένεια μισθωτών: 367 - 387, (βλ. και
"άδεια ασθένειας μισθωτών").
Ασφάλειας τεχνικός: 51 - 62.
Ασφάλιση παράλληλη: 135, 421-438.
Ασφαλιστέες αποδοχές: ανώτατο όριο
για σύνταξη 135, 421-438.
Ασφαλιστικές αποδοχές: για σύνταξη
ανώτατο όριο 135, 421-438.
Ασφάλιστρα στο ΙΚΑ: υπολογισμός με
παράδειγμα 139 - 140, χρόνος καταβολής 140, πρόστιμα 140 - 141, υποχρεώσεις εργοδότη 141 - 143, υποχρεώσεις
ασφαλισμένων 143, ποσοστά εισφορών
στο ΙΚΑ 145 - 147, Α.Π.Δ. και τρόπος
συμπλήρωσης 148 - 157, παραδείγματα
συμπλήρωσης Α.Π.Δ. 158 - 167, 176 - 182.
Ατομική επιχείρηση: απασχόληση συζύγου 12, 13.
Ατύχημα εργατικό: 345 - 346.
Αυτοαπασχολούμενοι: εισφορές 136,
428.
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Β
Βασικός μισθός: 64, 66.
Βεβαίωση αποδοχών: 201, 225 - 227.
Βιβλιάριο εργασίας: ανηλίκου 36.
Βιβλιάριο υγείας: για τους ξενοδοχοϋπαλλήλους 42, για τους μισθωτούς 43.
Βιβλίο αδειών: 247.

Βιβλίο ημερήσιων δελτίων: για οικοδομές 44.
Βιβλίο υπερωριών: 119.
Βλαπτική μεταβολή: των όρων εργασίας 25.
Γ

Γάμου άδεια: 342.
Γέννησης τέκνου άδεια: 342.
Γεωργικές εργασίες: 110.
Γιατρός εργασίας: 47 - 51.

Γιορτές - Κυριακές: 101 - 108.
Γονείς άγαμοι: άδεια 346.
Γονικής ανατροφής άδεια: 342 - 345.
Δ

Δανεισμός μισθωτού: 29 - 31.
Δασικές εργασίες: 110.
Δεκαπέντε Αυγούστου: 104.
Δεύτερη μέρα του Πάσχα: 104.
Δήλωση προσωρινή: Φ.Μ.Υ. 199.
Δημόσιος υπάλληλος: απασχόληση σε
ιδιωτική επιχείρηση 135, 421-438.
Διαθεσιμότητα των μισθωτών: 338 - 340.
Διαλείπουσας εργασίας: ημέρες άδειας
με παράδειγμα 237 - 243.
Διανομέας: τροφίμων 9.
Διάφορα εργατικά θέματα: 338 - 355,
διαθεσιμότητα των μισθωτών 338 - 340,
άδεια συνδικαλιστών 341, άδεια χωρίς
αποδοχές 341, σχολική άδεια 341 - 342,
άδεια γάμου - γέννησης τέκνου 342,
άδεια γονικής ανατροφής 342 - 345,
εργατικό ατύχημα 345 - 346, άδεια
σε χήρους ή χήρες ή άγαμους γονείς
346, άδεια για μεταγγίσεις - θάνατος
συγγενούς 347, άδεια σε φοιτητές 347,

εργατοτεχνίτες οικοδομών 347 - 348,
άρνηση του εροδότη ν' απασχολήσει
τους μισθωτούς 349 - 350, επίσχεση
εργασίας 350, επίδομα ανεργίας 351
- 354, επίδομα τέκνων 354, επίδομα
ισολογισμού 354 - 355.
Διαχειριστές: ΙΚΕ 136, ΕΠΕ 135.
Διευθέτηση του χρόνου εργασίας: με
παράδειγμα 85 - 87.
Διευθυντικά στελέχη: σύμβαση εργασίας 20, 106, 110, ασφαλιστικές εισφορές
135-136, 421-429.
Δικηγόρων αντιμισθία: 23.
Διορθωτική - συμπληρωματική Α.Π.Δ.:
151.
Δ.Σ. Α.Ε.: απασχόληση στην Α.Ε. 12,
σύμβαση εργασίας 19, εισφορές 136.
Δώρα γιορτών: 397 - 419, παραδείγματα
δώρων Πάσχα 402 - 408, παραδείγματα
δώρων Χριστουγέννων 409 - 419.
Δωροεπιταγές: ως εισόδημα 65.
Ε

Εγκυμοσύνης άδεια: 388 - 393, εξάμηνη
άδεια μητρότητας 393.
Ε.Ε.: εργασίες μελών του 12.
Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.: 68 - 69.
Ειδική εισφορά αλληλεγγύης: 185 - 186,
κλίμακα 185, παραδείγματα 187 - 193, σε
ολοκληρωμένο παράδειγμα 202 - 227.
Ειδικό βιβλίο: τροποποίησης υπερω-

ριών 119.
Είκοσι οκτώ Οκτωβρίου: 104.
Είκοσι πέντε Δεκεμβρίου: 104.
Είκοσι πέντε Μαρτίου: 104.
Εισφορές στο ΙΚΑ: 139 - 182, (βλ. και
"ασφάλιστρα στο ΙΚΑ").
Εκ περιτροπής απασχόληση: 93 - 99,
276, μερική απασχόληση 88 - 92.
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Έκτακτο ποσό: παρακράτηση Φ.Μ.Υ.
194.
Εκτός έδρας αποζημίωση μισθωτών έξοδα κίνησης - οδοιπορικά: 357 - 366,
αποζημίωση εκτός έδρας 357 - 359,
έξοδα κίνησης - οδοιπορικά 359 - 360,
παράδειγμα εκτός έδρας αποζημίωσης
361 - 366.
Ελάχιστες αποδοχές: 68 - 69.
Ελαστικό ωράριο: 79.
Ελεύθεροι επαγγελματίες: εισφορές
136, 421-427.
Εμπορικό ναυτικό: συντελεστές παρακράτησης Φ.Μ.Υ. 193.
Εμπορικός αντιπρόσωπος: 10, 11.
Ενέργειες πρόσληψης προσωπικού:
33.
Έντυπα: Ε6 282, Ε5 283, Ε3 33, παράδειγμα συμπλήρωσης έντυπου Ε3 37 - 39,
Ε4 32, Ε7 21,70, Ε8 115-118, Ε9 88-89,
70, Ε10 70.
Έντυπα ηλεκτρονικά Ε3 - Ε10: 70.
Εξαήμερη απασχόληση: 76 - 79, πενθήμερη απασχόληση 80 - 81.
Εξαιρέσιμες γιορτές: 104 - 108.
Εξάμηνη άδεια μητρότητας: 393.
Εξαρτημένη εργασία: τι είναι 7, συμβάσεις 10 - 14, ποιά είδη υπάρχουν 14 - 22.
Έξοδα κίνησης - οδοιπορικά: 359 - 360,
παράδειγμα 361 - 366.
Επαγγελματική εμπειρία: σύμβαση
εργασίας 21.
Επαναπρόσληψη: μισθωτού 16, για
αποζημίωση 260.
Ε.Π.Ε.: απασχόληση εταίρων της 12, 19,
εισφορές διαχειριστών 135-136, 421-438.
Επίδομα: ανεργίας 351 - 354, τέκνων
354, ισολογισμού 354 - 355.
Επίδομα άδειας: 249 - 257, γενικά 249
- 251, πίνακες αδειών και επιδομάτων
αδειών 252 - 253.
Επιδόματα (δώρα) εορτών: 397 - 419,
παραδείγματα δώρων Πάσχα 402 - 408,
παραδείγματα δώρων Χριστουγέννων

409 - 419.
Επίσχεση εργασίας: 350.
Επιχορήγηση επιχειρήσεων: για νέες
θέσεις εργασίας 42.
Εποχιακές επιχειρήσεις: 41, 42, 21.
Εποχιακή εργασία: σύμβαση εργασίας
17.
Εργαζόμενος στην οικία του: 11.
Εργασίας: κάρτα 22, κανονισμός 28,
μεταβολή του τόπου 31, γιατρός 47 - 51,
τεχνικός ασφαλείας 51 - 62, συμβάσεις
10 - 22, βλαπτική μεταβολή 25.
Εργασίας επίσχεση: 350.
Εργάτες: αποζημίωση απόλυσης σε
παράδειγμα 310 - 329, ποιοί είναι 7 - 9.
Εργατικά θέματα: προσλήψεις μισθω
τών 7 - 63, συμβάσεις εργασίας 10
- 22, δανεισμός μισθωτού 29, πίνακας
προσωπικού 32, μητρώο ανηλίκων 39,
σε ξενοδοχεία 40, επιχορηγήσεις 42,
βιβλιάριο υγείας 43, βιβλίο νεοπροσλαμβανομένων 44, γιατρός εργασίας
47 - 51, τεχνικός ασφαλείας 51 - 62,
μισθός - ημερομίσθιο 64 - 67, ελάχιστες
αποδοχές 68 - 69, ηλεκτρονικά έντυπα
70, νυκτερινή απασχόληση 71 - 74, ωράριο εργασίας - υπερεργασία 75 - 100,
μερική και εκ περιτροπής απασχόληση
88 - 99, Κυριακές και εξαιρέσιμες γιορτές 101 - 108, υπερωριακή απασχόληση
μισθωτών 109 - 123.
Εργατικό ατύχημα: 345 - 346.
Εργατοτεχνίτες: 8, 9, οικοδομών 347 348, ημέρες εργασίας 130, 132.
Εργοδότης: αλλαγή 28, απογραφή 44,
υπερημερία 332 - 337, άρνηση ή αδυναμία απασχόλησης των μισθωτών 349
- 350, επίσχεση εργασίας 350.
Εργόσημο: 168 - 169.
Εταιρίες απασχόλησης προσωρινής:
63.
Εταίροι: απασχόληση 12.
Εφάπαξ ποσό: παρακράτηση Φ.Μ.Υ. με
παράδειγμα 194 - 196.
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Η
Ηλεκτρονικά: υποβαλλόμενα έντυπα 70.
Ηλεκτροτεχνίτες: 9.
Ηλικίας μεγάλης: απόλυση 269.
Ηλικίας νέας: σύμβαση εργασίας 21.
Ημέρες άδειας: 235, σε μαθητές - σπουδαστές 236, σε καθηγητές 237 - 243,
αποδοχές 243 - 245, ομαδικές άδειες
245, άρνηση χορήγησης άδειας 246.
Ημέρες εργασίας στο ΙΚΑ: για εξαήμερη

απασχόληση 129 - 130, για πενθήμερη
απασχόληση 130 - 131, για μερική απασχόληση 131 - 133.
Ημερομίσθιο: 64 - 70, τρόπος υπολογισμού 66, 67, ελάχιστες αποδοχές 68, 69,
έντυπα που υποβάλλονται ηλεκτρονικά
70, ακαθάριστες αποδοχές 64, παρακράτηση Φ.Μ.Υ. 191.
Θ

Θάνατος μισθωτού: αποζημίωση από
τους κληρονόμους 263.

Θάνατος συγγενούς: άδεια 347.
Θυρωρός: 8.
Ι

Ιατρός εργασίας: 47-51.
Ιδιωτική επιχείρηση: απασχόληση δημοσίου υπαλλήλου 135.
ΙΚΑ: ημέρες εργασίας: σε εξαήμερη
απασχόληση 129 - 130, σε πενθήμερη
απασχόληση 130 - 131, σε μερική απασχόληση 131 - 133, υπολογισμός ασφαλίστρων με παράδειγμα 139 - 140, χρόνος
καταβολής 140, πρόστιμο 140 - 141,
υποχρεώσεις εργοδότη 141 - 143, υπο-

χρεώσεις ασφαλισμένων 143, πίνακες
με τα ποσοστά εισφορών στο ΙΚΑ 145
- 147, Α.Π.Δ. και τρόπος συμπλήρωσης
148 - 157, παραδείγματα συμπλήρωσης
Α.Π.Δ. 158 - 167, 176 - 182, εκπτώσεις
εργοδοτικών εισφορών 150.
ΙΚΕ: εισφορές διαχειριστών 136, 421427.
Ισολογισμού επίδομα: 354 - 355.
Ιχθυοτροφείου συντηρητής: 9.
Κ

Καθαρές αποδοχές: 197 - 198.
Καθαρίστριες: 8.
Καθαρό ποσό αποζημίωσης: 286 287.
Καθηγητές: απασχόληση 13, ημέρες
άδειας με παραδείγματα 237 - 243.
Κανονική άδεια: 231 - 257, (βλ. και
"άδειες και επιδόματα αδειών").
Κανονικός μισθός: 64, 66.
Κανονισμός εργασίας: 28.
Κάρτα εργασίας: 22.
Κατάτμηση άδειας: 235.
Καταχρηστική απόλυση: 332 - 337.
Κατ' οίκον: εργασία 11.
Κατώτατα όρια: μισθών και ημερομισθίων 69, εισφορών αυτοαπασχολούμενων και ελευθέρων επαγγελματιών
136, 421-429.

Κλίμακα: μισθωτών - συνταξιούχων με
διευκρινίσεις 183 - 184, ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης 185 - 186, εμπορικού
ναυτικού 193.
Κλίμακες ύψους αποζημίωσης: υπαλλήλων 272 - 274, 277, ημερομισθίων 279.
Κοινοπραξίες: εισφορές μελών τους
136, 421-429.
Κομμώτριες: 9, 65.
Κτηνοτροφικές εργασίες: 110.
Κυμαινόμενες αποδοχές: 65, άδεια
244, αποζημίωση 269.
Κυριακές - εξαιρέσιμες γιορτές: απασχόληση 101 - 108, εξαιρέσιμες γιορτές 104 - 108, συμψηφισμός πάγιου
ποσού για κάλυψη Κυριακών - υπερωριών 121, παράδειγμα 122 - 123.
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Λ
Λεωφορεία τουριστικά: επαναπρόσληψη προσωπικού 41.
Λιθογράφος: 8.

Λογιστής: υποχρεώσεις σε απόλυση
μισθωτού 271.
Λοχεία: 388 - 393.
Μ

Μαθητείας: σύμβαση εργασίας 18.
Μαθητές: άδεια 236.
Μεγάλης ηλικίας: απόλυση 269.
Με δελτίο παροχής υπηρεσιών: εισφορές 434-438.
Με δόσεις: αποζημίωση 288 - 299.
Μειωμένη απασχόληση: σύμβαση εργασίας 20.
Μέλη οικογένειας: απασχόληση 13.
Με ποσοστά και φιλοδωρήματα: αμοιβές 64 - 65, 126, άδεια 244, αποζημίωση
269.
Με προειδοποίηση: απόλυση υπαλλήλου 288 - 299, 284 - 286, 275.
Μερική απασχόληση: 88 - 92, εκ περιτροπής απασχόληση 93 - 99, ημέρες
ασφάλισης 131.
Μεταβολή εργοδότη: 28, βλαπτική 25.
Μεταγγίσεις άδεια: 347.
Μέτοχοι: υποχρεώσεις εισφορών 136,
421-427.
Μητρότητας άδεια: 388 - 393, έξάμηνη
άδεια 393.
Μητρώο: ανηλίκων 39, εργοδοτών στο
ΙΚΑ 141.
Μισθοδοσία προσωπικού: 125 - 230,
γενικά 125 - 137, ακαθάριστες αποδοχές
υποκείμενες στο ΙΚΑ 125 - 128, ημέρες εργασίας 129 - 134, απασχόληση
δημόσιου υπαλλήλου ή συνταξιούχου
135, σύνταξη μισθοδοσίας 138 - 230,
πως υπολογίζονται τα ασφάλιστρα 139,
ποσοστά ΙΚΑ 145 - 147, Α.Π.Δ. 148 - 157,
παραδείγματα συμπλήρωσης της Α.Π.Δ.
158 - 175, παραδείγματα συμπλήρωσης
της Α.Π.Δ. σε οικοδομοτεχνικά έργα 176
- 182, πως υπολογίζεται ο Φ.Μ.Υ. και η
ειδική εισφορά αλληλεγγύης με παρα-

δείγματα 183 - 196, καταβλητέο ποσό
197-198, προσωρινή δήλωση Φ.Μ.Υ. 199,
βεβαίωση αποδοχών μισθωτών 201, 225227, παράδειγμα σύνταξης μισθοδοσίας
προσωπικού ολοκληρωμένο 202 - 227.
Μισθός: 64 - 70, ακαθάριστη αμοιβή 64,
πως υπολογίζεται 65, ελάχιστες αποδοχές 68 - 69, έντυπα ηλεκτρονικά 70.
Μισθωτοί: νυκτερινή απασχόληση 71-74.
Μισθωτός αποστρατευμένος: άδεια
394 - 396.
Μισθωτός για σύνταξη: αποζημίωση με
παράδειγμα 300 - 303.
Μισθωτών άδεια ασθένειας: 367 - 387,
(βλ. και "'αδεια ασθένειας μισθωτών").
Μισθωτών διαθεσιμότητα: 338 - 340.
Μισθωτών προσλήψεις: 7 - 63, μισθωτοί
- υπάλληλοι - εργάτες 7 - 9, σύμβαση
εξαρτημένης εργασίας 10 - 28, είδη
συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας 14 22, κάρτα εργασίας 22, τηλεργασία 23,
αντιμισθία δικηγόρων 23, προϋπηρεσία
μισθωτού 24, σύνταξη σύμβασης εργασίας 26, κανονισμός εργασίας 28, αλλαγή
εργοδότη 28, δανεισμός μισθωτού 29,
μεταβολή του τόπου εργασίας του
μισθωτού 31, πίνακας προσωπικού 32,
ενέργειες πρόσληψης προσωπικού 33,
παράδειγμα συμπλήρωσης του εντύπου
Ε3 37, μητρώο ανηλίκων 39, προσλήψεις
από ξενοδοχεία 40, επιχορήγηση 42,
βιβλιάρια υγείας 43, βιβλίο για τεχνικά
έργα 44, βιβλίο νεοπροσλαμβανομένων
44, γιατρός εργασίας 47 - 51, τεχνικός
ασφαλείας 51 - 62, εταιρίες προσωρινής
απασχόλησης 63.
Μουσικοί: 65.
Μπάρμαν: 65.
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Ν
Νέας ηλικίας: σύμβαση εργασίας 21.
Νέες θέσεις μισθωτών: επιχορήγηση
42.

Νυκτερινή απασχόληση: 71 - 74, παράδειγμα 72.
Νυκτοφύλακες: 8.
Ξ

Ξενοδοχεία: χρονικά όρια απασχόλησης
81, ελάχιστα προσόντα διευθυντών 81.

Ξενοδοχοϋπάλληλοι: 8, πρόσληψη 40,
βιβλιάριο υγείας 42, 21.
Ο

Ο.Α.Ε.Δ.: επιδόματα 351 - 354.
Ο.Α.Ε.Ε.: 136.
ΟΓΑ: εισφορές ασφαλισμένων 137.
Οδηγοί ταξί: 65.
Οδοιπορικά - έξοδα κίνησης: 64, 359 360, παράδειγμα 361 - 366.
Ο.Ε.: εργασία μελών του 12.
Οικειοθελείς παροχές: 64, 126 - 128.
Οικειοθελής αποχώρηση μισθωτού:
από την επιχείρηση 304.
Οικία: εργαζόμενος 11.
Οικογένειας μέλη: απασχόληση 13.
Οικοδομοτεχνικά έργα: οδηγίες συμπλήρωσης της Α.Π.Δ. 170 - 175, παραδείγματα συμπλήρωσης της Α.Π.Δ.

176 - 182.
Οικοδομών: ημερήσια δελτία 44, εργατοτεχνίτες 347 - 348.
Οικόσιτοι μισθωτοί: 110.
Ομαδικές άδειες: 245.
Ομαδική σύμβαση εργασίας: 19.
Οργανισμοί: εισφορές μελών τους 136.
Όρια υπερωριών: 15.
Όριο ανώτατο αποδοχών: για αποζημίωση 266, ασφαλιστέων αποδοχών για
σύνταξη 135, 421-438.
Ορισμένου χρόνου (ή έργου): σύμβαση
εργασίας 14 - 18, άδεια 233, παρακράτηση ΦΜΥ 193.
Π

Παραβάσεις: πρόστιμα 46.
Παραγωγός: 10.
Παραδείγματα: νυκτερινής απασχόλησης 72, απασχόλησης το Σάββατο
83, υπολογισμού της αμοιβής σε ώρες
υπερεργασίας και υπερωρίας 84, διευθέτηση του χρόνου εργασίας 87, σε
μερική και εκ περιτροπής απασχόληση
91, 95, 96, προσδιορισμού των ωρών
εργασίας σε πενθήμερο και εξαήμερο
111-112, 113-114, υπολογισμού νυκτερινής απασχόλησης - Κυριακής και υπερωριών 122-123, υπολογισμού του ΙΚΑ
140, συμπλήρωσης Α.Π.Δ. 158-167, 176
- 182, υπολογισμού της παρακράτησης
Φ.Μ.Υ. 187-192, 194-196, ολοκληρωμένο
παράδειγμα σύνταξης μισθοδοσίας
προσωπικού 202-227, για υπολογισμό
του φόρου 228, 229, κανονικής άδειας

231-232, διαλείπουσας εργασίας 241242, υπολογισμού των αποδοχών άδειας
248, υπολογισμού αποδοχών επιδόματος άδειας 254-257, απολυομένου
υπαλλήλου χωρίς προειδοποίηση και με
δόσεις 288-300, υπολογισμού του ύψους
της αποζημίωσης μισθωτού για σύνταξη
302-303, απολυομένων υπαλλήλων και
εργατών χωρίς προειδοποίηση και με
δόσεις 310-329, εκτός έδρας αποζημίωσης 361-366, προσμέτρησης των ημερών
ασθένειας 367-368, υπολογισμού των
αποδοχών ασθένειας υπαλλήλων 372379, υπολογισμού των αποδοχών ασθένειας εργατών 380-387, δώρων Πάσχα
402-408, δώρων Χριστουγέννων 409-419,
για ασφαλιστικές εισφορές 426-427.
Παρακράτηση: Φ.Μ.Υ. 183, (βλ. και
"Φ.Μ.Υ."), ειδική εισφορά αλληλεγγύης
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185, (βλ. και "ειδική εισφορά αλληλεγγύης").
Παράλληλη ασφάλιση: 135.
Παράρτημα: με τις ασφαλιστικές εισφορές για ελεύθερους επαγγελματίες-αγρότες και αυτοαπασχολούμενους
421-438.
Παροχές οικειοθελείς: 64, 126 - 128.
Πάσχα δώρα: 397 - 401, παραδείγματα
402 - 408.
Πενθήμερη απασχόληση: 80 - 81, εξαήμερη 76 - 79.
Περιοδεύων πωλητής: 10, 65.
Πίνακας για μισθωτούς - συνταξιούχους: 183, διευκρινίσεις 184, εμπορικού
ναυτικού 193.
Πίνακας με τα ποσοστά εισφορών στο
ΙΚΑ: 145 - 147.
Πίνακες: με τα ηλεκτρονικά έντυπα 70,
με τις υπερωρίες και τις υπερεργασίες
81, αδειών και επιδομάτων αδειών
252 - 253, με το ύψος της αποζημίωσης
υπαλλήλων 272 - 274, 277, ημερομισθίων
279, αποζημίωσης άδειας και επιδόματος άδειας 308.
Πίνακας προσωπικού (έντυπο Ε4): 32.
Πιστοποιητικό: προϋπηρεσίας 24,

υγείας 43.
Πλασιέ: 10.
Πολλαπλά απασχολούμενοι: 330 - 331,
σύμβαση εργασίας 19.
Ποσοστά εισφορών στο ΙΚΑ: 145 - 147.
Ποσοστά προσαύξησης: σε υπερωρίες
και υπερεργασίες 81, 120.
Προειδοποίηση απόλυσης: 284 - 286.
Προκαθορισμένου χρόνου: σύμβαση
εργασίας 17.
Προσαύξηση: σε υπερωρίες και υπερεργασίες 81, 120.
Προσλήψεις μισθωτών: 7 - 63, (βλ. και
"μισθωτών προσλήψεις").
Πρόστιμα: στις εισφορές του ΙΚΑ 140141, για παραβάσεις της εργατικής
νομοθεσίας 46.
Πρώτη Μαϊου: 104.
Προσωπικό: πίνακας Ε4 32, ενέργειες
πρόσληψης (έντυπο Ε3) 33, ξενοδοχείων 40, βιβλιάριο υγείας 42, 43.
Προσωρινή δήλωση: ΦΜΥ 199, 217.
Προσωρινής απασχόλησης: εταιρίες
63.
Προϋπηρεσία μισθωτών: 24, 25.
Πωλητής περιοδεύων: 10.
Ρ

Ρεπό: 102.
Σ
Σάββατο: απασχόληση με παράδειγμα
82 - 83.
Σε είδος: μισθός 65.
Σερβιτόροι: φιλοδωρήματα 64, τεκμαρτός μισθός 65, αποδοχές σε απόλυση
269, προσαύξηση Κυριακής 106, άδεια
244.
Σπουδαστές: άδεια 236.
Σύζυγος: απασχόληση στον άλλο σύζυγο 12.
Συμβατικός μισθός: 64, ημερομίσθιο 66.
Συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας: 10

- 22, τρόπος σύνταξης 26.
Σύμβαση ορισμένου χρόνου: άδεια 233.
Συμψηφισμός: πάγιου ποσού με υπερωρίες - Κυριακές 121, 107, αποζημίωσης
με ποσό δανείου 285.
Συνταξιούχοι: απασχόληση 88.
Συνδικαλιστών άδεια: 341.
Σύνταξη μισθωτού: αποζημίωση με
παράδειγμα 300 - 303 ασφαλιστικές
εισφορές 135.
Σχολική άδεια: 341 - 342.
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Τ
Ταξί οδηγοί: τεκμαρτο εισόδημα 65.
Τέκνου γέννησης άδεια: 342.
Τέκνων επίδομα: 354.
Τεχνικά έργα: ημερήσια δελτία 44.
Τεχνικός ασφαλείας: 51 - 62.
Τεχνίτες: ημέρες άδειας 236.
Τηλεργασία: 11, 23.

Τοκετού άδεια: 388 - 393, εξάμηνη άδεια
μητρότητας 393.
Τόπος εργασίας: μεταβολή 31.
Τουριστικά λεωφορεία: προσωπικό 41.
Τουριστικές επιχειρήσεις: πρόσληψη
προσωπικού 40, 42, 21.
Y

Υγείας βιβλιάριο: για ξενοδοχοϋπαλλήλους 42, μισθωτών 43.
Υπάλληλοι: ποιοί είναι 7 - 9, βιβλιάριο
υγείας 42, ημέρες εργασίας 129 - 130.
Υπάλληλος: αποζημίωση απόλυσης σε
παράδειγμα 310 - 329, 288 - 299.
Υπερεργασία: 75 - 100, εξαήμερη απασχόληση 76 - 79, πενθήμερη απασχόληση 80 - 81, απασχόληση το Σάββατο
με παράδειγμα 82 - 83, παράδειγμα
υπολογισμού της υπερεργασίας και
της υπερωρίας 84, διευθέτηση του
χρόνου εργασίας με παράδειγμα 85 - 87,
απασχόληση συνταξιούχων 88, μερική
απασχόληση 88 - 92, εκ περιτροπής
απασχόληση 93 - 99, ωράριο απασχόλησης ανηλίκων 100, πίνακας με τους
συντελεστές προσαύξησης 81, υπερωρίες 109 - 123, παράδειγμα 122 - 123.
Υπερημερία εργοδότη: 332 - 337.

Υπερωρίες: παράδειγμα υπολογισμού
84, υπερωριακή απασχόληση 109 - 123,
παράδειγμα προσδιορισμού των ωρών
υπερωρίας σε εξαήμερη απασχόληση
111 - 112, παράδειγμα προσδιορισμού
των ωρών υπερεργασίας σε πενθήμερη
απασχόληση 113 - 114, αμοιβή υπερωριακής απασχόλησης 115 - 116, ειδικό
βιβλίο υπερωριών 119, συμψηφισμός
πάγιου ποσού για κάλυψη υπερωριών Κυριακών 121, παράδειγμα νυκτερινής
απασχόλησης - Κυριακής - υπερωριών
122 - 123, ανώτατο όριο 110.
Υπολογισμός: του μισθού 65, του ημερομίσθιου 67.
Υποχρεώσεις λογιστού: σε απόλυση
μισθωτού 271.
Υποχρεώσεις στο ΙΚΑ: εργοδότη 141 143, ασφαλισμένων 143.
Φ

Φαρμακείο: στην επιχείρηση 51.
Φασόν εργασία: 11.
Φιλοδωρήματα: 64, 126.
Φ. Μ. Υ. : τρόπος υπολογισμού 183, κλίμακα 183, διευκρινίσεις για την κλίμακα
184-185, παρακράτηση ειδικής εισφοράς
αλληλεγγύης 185-186, παραδείγματα
υπολογισμού της παρακράτησης Φ.Μ.Υ.
187-192, 194 -196, υποβολή προσωρινής
δήλωσης Φ.Μ.Υ. 199, 217, ολοκληρωμένο παράδειγμα σύνταξης μισθοδοσίας
προσωπικού 202-227, εφάπαξ ποσό

194 -196, βεβαίωση αποδοχών 201,
225-227, για εισοδήματα από συμβάσεις
ορισμένου χρόνου 193.
Φοιτητές: άδεια 347, ημέρες άδειας 236.
Φορολογική κλίμακα: για αποζημιώσεις απολυομένων 270, καταβολή του
φόρου 286.
Φόρος απολυομένων: κλίμακα 270,
καταβολή 286.
Φροντιστήρια: ημέρες άδειας καθηγητών 237 - 243.
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Χειριστής: μηχανήματος 8, Η/Υ 8.
Χήροι ή χήρες: άδεια 346.
Χριστουγέννων δώρα: 397 - 401, παραδείγματα 409 - 419.
Χρόνος εργασίας: αυξομείωση 85,

παράδειγμα 87.
Χρόνος καταβολής: εισφορών στο ΙΚΑ
140, πρόστιμα 140 - 141, Α.Π.Δ. 149, 151,
έντυπου Ε8 118.
Χωρίς αποδοχές άδεια: 341.
Ω

Ωράριο εργασίας: 75 - 100, εξαήμερη
απασχόληση 76 - 79, πενθήμερη απασχόληση 80 - 81, απασχόληση το Σάββατο
με παράδειγμα 82 - 83, παράδειγμα υπολογισμού της αμοιβής σε ώρες υπερεργασίας και υπερωρίας 84, αυξομείωση

του χρόνου εργασίας με παράδειγμα
85 - 87, απασχόληση συνταξιούχων 88,
μερική απασχόληση 88 - 92, εκ περιτροπής απασχόληση 93 - 99, απασχόλησης
ανηλίκων 100, ελαστικό 79.

