
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

(Εργατική, ασφαλιστική και φορολογική νομοθεσία) 

Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΑ σε ενδέκατη (11η) έκδοση το βιβλίο 

«ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ» του κ. Γεωργίου Στ. Αληφαντή, τ. Ορκωτού Ελεγκτή 

Λογιστή, διδάσκοντος στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς και συνεργάτη της Ναυτεμπορικής. 

Με τις διατάξεις του νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 4172/2013) έγιναν αλλαγές 

στα φορολογικά θέματα των αμοιβών και εξόδων προσωπικού (εισόδημα και παρακράτηση 

φόρου από μισθούς και συντάξεις, φορολογία παροχών σε είδος, φορολογία δανείων προς 

το προσωπικό) αλλαγές στα ποσοστά των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Ι.Κ.Α. Επίσης, με 

νέες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, εισήχθηκαν αλλαγές στην ηλεκτρονική 

ενημέρωση της Διοίκησης για τις νέες προσλήψεις, τις αποχωρήσεις και την υπερωριακή 

απασχόληση του προσωπικού καθώς και στο βιβλίο υπερωριών.  

Τα έτη 2013 και 2014, η Διοίκηση έδωσε λύσεις σε ορισμένα φορολογικά θέματα των 

αμοιβών και εξόδων προσωπικού και τα Δικαστήρια εξέδωσαν αποφάσεις επί εργατικών 

διαφορών. Τα θέματα αυτά περιελήφθησαν στη νέα 11η έκδοση. 

Τα κυριότερα περιεχόμενα του βιβλίου είναι τα εξής: 

Στο πρώτο μέρος: Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, οργάνωση και εσωτερικός έλεγχος 

υπηρεσιών προσωπικού, λειτουργικές διαδικασίες υπηρεσιών προσωπικού, έξοδα 

ενδύσεως, στεγάσεως, εστιατορίου, ψυχαγωγίας, επιμορφώσεως, ιατροφαρμακευτικής 

περιθάλψεως, ημερίδων και ασφάλιστρα προσωπικού, έξοδα για το προσωπικό που έχει 

συνταξιοδοτηθεί, αποζημιώσεις εκτός έδρας, οδοιπορικά και έξοδα ταξιδιών, εισφορές και 

κρατήσεις (για φόρο από μισθούς και συντάξεις και Ι.Κ.Α.), προκαταβολές και δάνεια 

προσωπικού. 

Στο δεύτερο μέρος: Η πρόσληψη των μισθωτών, η σύμβαση εργασίας, ο καθορισμός των 

αποδοχών, χρονικά όρια εργασίας, συστήματα εργασίας, προγράμματα εργασίας, 

υπολογισμός ωρομισθίου, πρόσθετη εργασία και υπερεργασία, υπερωρίες (νόμιμες και 

κατ’ εξαίρεση), απασχόληση την Κυριακή, νύκτα και την ημέρα πρόσθετης ανάπαυσης 

(Σάββατο), ημέρες υποχρεωτικής και προαιρετικής αργίας, κυοφορία – τοκετός – λοχεία, 

κανονική άδεια, ασθένεια και άδεια, λύση της συμβάσεως εργασίας και άδεια, λύση της 

συμβάσεως εργασίας και αποζημίωση του μισθωτού, αποζημίωση δικηγόρων, αμοιβές 

εμπορικών αντιπροσώπων, αποδοχές καταβαλλόμενες αναδρομικά. 

Στο τρίτο μέρος περιλαμβάνονται τρία νέα κεφάλαια: Η αποζημίωση απολύσεως 

υπαλλήλων βάσει του Ν. 4093/2012, οι αποδοχές μερικώς απασχολούμενων και το νέο 

σύστημα διαμόρφωσης του κατώτατου μισθού.  

Η μισθοδοσία στις περισσότερες επιχειρήσεις αποτελεί το σπουδαιότερο κονδύλι των 

δαπανών εκμεταλλεύσεως, είναι η μεγαλύτερη από τις δαπάνες που καταβάλλονται 

«μετρητοίς», ενώ η έγκαιρη προετοιμασία των μισθοδοτικών καταστάσεων και η καταβολή 

των ορθών αμοιβών στους εργαζόμενους συμβάλλει στη διατήρηση καλών σχέσεων με το 

προσωπικό. 



Η εσωτερική οργάνωση των επιχειρήσεων (λογιστική οργάνωση, εσωτερικός έλεγχος) για 

να είναι ικανοποιητική πρέπει να καλύπτει τη μισθοδοσία με ιδιαίτερη προσοχή έχοντας ως 

βασικούς στόχους: 

α) Την εφαρμογή διαδικασιών με τις οποίες επιτυγχάνεται ικανοποιητικός εσωτερικός 

έλεγχος, και 

β) Τη συμμόρφωση της επιχειρήσεως με τις κυβερνητικές ρυθμίσεις σχετικά με τις 

συλλογικές συμβάσεις, τις ώρες εργασίας, τις άδειες μετ’ αποδοχών και παρεμφερή θέματα 

(ασθένεια, στράτευση), τις αποζημιώσεις λόγω αποχωρήσεως, τις κρατήσεις για κανονική 

ασφάλιση, φόρο εισοδήματος κ.λ.π. 

Ο σχεδιασμός του εσωτερικού ελέγχου των υπηρεσιών που ασχολούνται με τις 

λειτουργικές διαδικασίες της μισθοδοσίας (πρόσληψη, παρακολούθηση χρόνου εργασίας, 

κατάρτιση μισθοδοσίας, ενημέρωση λογιστικών βιβλίων, πληρωμή αποδοχών, λύση 

συμβάσεων) πρέπει να γίνεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζει τουλάχιστον τα εξής: 

α) Καταβολή εμπρόθεσμα στο προσωπικό των σωστών αμοιβών. 

β) Υποβολή σε τρίτους (Δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία κ.λ.π.) ορθών στοιχείων για τις 

 αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού. 

γ) Περιορισμός των απατών και καταχρήσεων περί τη μισθοδοσία. 

Στο παρελθόν πολλές επιχειρήσεις κλονίσθηκαν οικονομικά επειδή δεν εφάρμοσαν σωστά 

τις διατάξεις της εργατικής, ασφαλιστικής και φορολογικής νομοθεσίας.  

Η ανάπτυξη των θεμάτων του βιβλίου «ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ» έχει γίνει με 

βάση τις παραπάνω περιγραφόμενες αρχές. 

Η εργασία «ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ» αποτελεί μια προσπάθεια 42 ετών. Στο 

χρονικό αυτό διάστημα ο συγγραφέας ως Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής μελέτησε τα θέματα 

της μισθοδοσίας των επιχειρήσεων, τα κατέγραψε, τα έλεγξε, τα σύνδεσε με τις αποφάσεις 

των δικαστηρίων και τις οδηγίες της Διοικήσεως και τέλος προσπάθησε να τα παρουσιάσει 

με απλά παραδείγματα ελπίζοντας ότι όλη αυτή η προσπάθεια θα αποδειχθεί χρήσιμη και 

ωφέλιμη σε όσους ασχολούνται με την έρευνα και την εφαρμογή των θεμάτων που 

δημιουργούν οι αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού.  

 


