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ΕΡΩΤΗΜΑ 
 
Παρακαλούμε όπως μας διευκρινιστεί, πώς θα πρέπει να γίνει ο υπολογισμός του 
μέσου όρου σε εργαζόμενο πλήρους είτε μερικής καθημερινής είτε εποχιακής 
απασχόλησης, ο οποίος έχει πρόσληψη ή αποχώρηση στα μέσα του μήνα ή τυχόν 
απουσία.  
 
Παράδειγμα. Έστω εργαζόμενος πλήρους απασχόλησης με πρόσληψη 15/8/2018 ο 
υπολογισμός του μέσου όρου θα γίνει 1*5/12 = 0,41666, δηλαδή ο 8ος μήνας θα 
πάρει ολόκληρη την μονάδα ή θα πρέπει να έχει αναλογία σύμφωνα με τις ημέρες 
ασφάλισης δηλαδή έστω 15 ημέρες ασφ./25 συνολικά ασφαλιστικά του 8ου 
μήνα=0,6+4 (υπόλοιποι μήνες) άρα 1*4,6/12=0,38333. 
 
Στην σχετική ΠΟΛ.1003/31.12.2014 αναφέρει ότι: 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1  
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 
 
Άρθρο 2: Κατηγορίες οντοτήτων 
 
2.5 Αναφορικά με τον υπολογισμό του μέσου όρου προσωπικού, ποσοστά μικρότερα 
του 0,5 στρογγυλοποιούνται προς τα κάτω και ποσοστά μεγαλύτερα του 0,5 
στρογγυλοποιούνται προς τα πάνω. Για παράδειγμα, μια οντότητα απασχολεί 5 άτομα 
σε πλήρη απασχόληση, 2 άτομα με εποχιακή απασχόληση 5 μηνών αλλά πλήρους 
ημερήσιας απασχόλησης και 7 άτομα πλήρους ετήσιας απασχόλησης αλλά μερικής 
ημερήσιας απασχόλησης τριών ωρών, καθώς και έναν επαγγελματία πλήρους 
απασχόλησης που αμείβεται με τιμολόγιο. Ο μέσος όρος του προσωπικού που 
απασχολήθηκε στην περίοδο είναι (5*12/12) + (2*5/12) + (7*12/12*3/8)+1=9.46 και 
για την στρογγυλοποίηση 9 (σε ισοδύναμες μονάδες ετήσιας απασχόλησης). 

         Εργαζόμενοι 
       Μήνες 

   απασχόλησης 
             Τύπος 

   Μέσος όρος 

   εργαζομένων 
Με πλήρη απασχόληση                5              12        5*(12/12)            5 
Εποχιακή πλήρης απασχόληση 5 μηνών                2              5          2*(5/12)            0,83 
Μερική απασχόληση τριών ωρών ημερησίως 
όλες τις εργάσιμες ημέρες του χρόνου                7            12 [7*(12/12)]*(3/8)            2,63 
Μηχανικός με πλήρη απασχόληση αμειβόμενος 
με Τιμολόγιο                1            12                  1            1 
Σύνολο εργαζομένων      9,46 = 9 



 
Δεν αναγράφεται όμως τι θα πρέπει να γίνει στην αναφερόμενη περίπτωση όπως 
επίσης και σε περιπτώσεις εκ περιτροπής απασχόλησης. 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
 
Ο μέσος όρος απασχολούμενων κατά την διάρκεια της περιόδου, συνιστά το τρίτο 
κριτήριο για την ένταξη μίας οντότητας σε κατηγορία μεγέθους (πολύ μικρή, μικρή, 
μεσαία και μεγάλη), βλέπε το άρθρο 2 του Ν 4308/2014. 
 
Σύμφωνα με την ερμηνεία που δόθηκε από την ΠΟΛ.1003/31.12.2014, ως προς το 
τρίτο αυτό κριτήριο, ο μέσος όρος του απασχολούμενου προσωπικού υπολογίζεται: 
«στη βάση πλήρους απασχόλησης σε ημερήσια και ετήσια βάση, για όλους τους 
εργαζόμενους που έχουν ή τεκμαίρεται ότι έχουν εργασία έμμισθης απασχόλησης. 
Συγκεκριμένα, περιλαμβάνονται οι έχοντες έμμισθη σχέση αλλά και τα πρόσωπα που 
απασχολούνται με σχέση που εξομοιώνεται με έμμισθη εργασία, όπως δικηγόροι, 
λογιστές ή μηχανικοί όταν είναι πλήρους απασχόλησης και ανεξαρτήτως του τρόπου 
που αμείβονται (π.χ. με τιμολόγιο). Συμπεριλαμβάνονται επίσης οι απασχολούμενοι 
με μίσθωση από άλλη οντότητα καθώς και οι ιδιοκτήτες επιχειρηματίες, εφόσον 
απασχολούνται στην οντότητα και αμείβονται από αυτή. Διευκρινίζεται ότι δεν 
λαμβάνονται υπόψη εκπαιδευόμενοι και σπουδαστές που απασχολούνται με 
συμβάσεις εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και εργαζόμενοι που έχουν λάβει 
γονική άδεια» (παρ. 2.4, ΠΟΛ.1003/31.12.2014). «Αναφορικά με τον υπολογισμό του 
μέσου όρου προσωπικού, ποσοστά μικρότερα του 0,5 στρογγυλοποιούνται προς τα 
κάτω και ποσοστά μεγαλύτερα του 0,5 στρογγυλοποιούνται προς τα πάνω» (παρ. 2.5, 
ΠΟΛ.1003/31.12.2014).  
 
Η έννοια της στρογγυλοποίησης εδώ, όπως είναι προφανές, αναφέρεται στον τελικό 
αριθμό που θα προκύψει σε ετήσια βάση, για το σύνολο των απασχολουμένων και 
σύμφωνα με τα εργασιακά χαρακτηριστικά στοιχεία κάθε ενός εξ αυτών, ή σύμφωνα 
με την σχέση του εξωτερικού συνεργάτη (συνεχής ή κατά περίσταση). 
 
Συνεπώς, για τον αριθμό των απασχολούμενων, όπως προσδιορίστηκαν πιο πάνω, 
πρέπει να υπολογιστεί ο μέσος όρος για την κάθε χρονική περίοδο, ο οποίος 
στρογγυλοποιείται αναλόγως.  
 
Παράδειγμα: 
 
Σε οντότητα με μορφή ΙΚΕ έχουμε τα εξής δεδομένα: 
- Ο διαχειριστής παρέχει εργασία για την οποία εισπράττει αμοιβή. 
- Ο λογιστής της εταιρείας αν και πλήρους απασχόλησης, αμείβεται με την έκδοση 
τιμολογίου από τον ίδιο (εξωτερικός συνεργάτης). 
- Ο δικηγόρος της εταιρείας λαμβάνει πάγια αμοιβή και παρέχει τις υπηρεσίες αν και 
όταν του ζητηθεί. 
- Απασχολεί επίσης τρία άτομα με πλήρη απασχόληση. 
- Απασχόλησε εντός του έτους ένα άτομο με τρίμηνη σύμβαση ορισμένου χρόνου και 
πλήρη απασχόληση. 
- Απασχολεί και δύο άτομα καθ’ όλη την διάρκεια του έτους με μερική απασχόληση. 
Τον ένα σε τρίωρη καθημερινή απασχόληση και τον άλλο σε πεντάωρη καθημερινή 
απασχόληση. 



- Τέλος, απασχόλησε και έναν εργαζόμενο σε τετράωρη καθημερινή απασχόληση με 
σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων μηνών. 
 
Απάντηση: 
 
Ο διαχειριστής και ο λογιστής θεωρούνται εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης. Άρα 
το σύνολο των εργαζόμενων πλήρους απασχόλησης είναι: 1+1+3 = 5.  
 
Ο δικηγόρος δεν λαμβάνεται υπόψη αφού δεν εργάζεται με πλήρη απασχόληση, αλλά 
παρέχει τις υπηρεσίες του ευκαιριακά και κατά περίσταση. 
 
Για τον εργαζόμενο επί τρίμηνο (πλήρους απασχόλησης) θα προχωρήσουμε σε 
αναγωγή σε ετήσια βάση: 
1 χ (3 / 12) = 0,25 
 
Για τον εργαζόμενο με τρίωρη ημερήσια απασχόληση, σε ολόκληρο το έτος, επίσης: 
1 χ (3 / 8) = 0,375 
 
Για τον εργαζόμενο με πεντάωρη ημερήσια απασχόληση, σε ολόκληρο το έτος: 
1 χ (5 / 8) = 0,625 
 
Για τον εργαζόμενο με τετράωρη απασχόληση για 4 μήνες: 
1 χ (4 / 8) χ (4 / 12) = 0,167 
 
Άρα, έχουμε σύνολο:  
5 + 0,25 + 0,375 + 0,625 + 0,167 = 6,417 και κατά στρογγυλοποίηση 6. 
 
Συνεπώς, ο αριθμός των απασχολουμένων για την συγκεκριμένη περίοδο, είναι έξι 
(6). 
 
Η περίπτωση της εκ περιτροπής απασχόλησης. 
 
Η, καθ’ ερμηνεία, διατύπωση της σχετικής διάταξης (άρθρο 2, Ν 4308/2014), 
αναφέρεται σε αριθμό απασχολουμένων, στην βάση πλήρους απασχόλησης. Όπως 
είναι γνωστό, (παρ. 3, άρθρο 2 του Ν 3846/2010), κατά την κατάρτιση της σύμβασης 
εργασίας ή κατά την διάρκειά της, ο εργοδότης και ο μισθωτός, μπορούν με έγγραφη 
ατομική σύμβαση να συμφωνήσουν κάθε μορφή απασχόλησης εκ περιτροπής. 
Περαιτέρω, εκ περιτροπής απασχόληση θεωρείται η απασχόληση του εργαζόμενου 
κατά λιγότερες ημέρες την εβδομάδα ή κατά λιγότερες εβδομάδες τον μήνα ή κατά 
λιγότερους μήνες το έτος ή και συνδυασμός αυτών, αλλά πάντα κατά πλήρες 
ημερήσιο ωράριο εργασίας. 
 
Υπό την έννοια αυτή έχουμε τις παρακάτω περιπτώσεις: 
 
(1) Εργαζόμενος λιγότερες ημέρες την εβδομάδα (πάντα κατά πλήρες ωράριο): 
 
[Ημέρες εργασίας / 5 (πενθήμερο) ή 6 (εξαήμερο)] χ [μήνες / 12] 
 
Παράδειγμα: 
 



Εργαζόμενος προσλήφθηκε με την συμφωνία να εργάζεται τρεις (3) ημέρες την 
εβδομάδα (με πλήρες ωράριο), σε ετήσια βάση, σε επιχείρηση που υπάγεται στο 
καθεστώς της πενθήμερης εβδομαδιαίας απασχόλησης. Έχουμε: 
 
(3 / 5) χ (12 / 12) = 0,6 
 
Συνεπώς, ο αριθμός που θα ληφθεί υπόψη στο γενικό σύνολο των απασχολουμένων 
στην οντότητα θα είναι ο 0,6. Η στρογγυλοποίηση θα γίνει, βάσει του τελικού 
αριθμού που θα προκύψει από την απασχόληση του συνόλου των εργαζομένων. 
Δηλαδή το 0,6 δεν στρογγυλοποιείται σε καμιά περίπτωση (=1), αλλά αθροίζεται 
στους συντελεστές και των λοιπών εργαζομένων, ώστε ο τελικός αριθμός που θα 
προκύψει, να στρογγυλοποιηθεί, κατά τα γνωστά. Αν όμως, αυτός είναι ο μοναδικός 
εργαζόμενος στην επιχείρηση, προφανέστατα θα στρογγυλοποιηθεί σε (=1), πράγμα 
το οποίο είναι αληθές, αφού η οντότητα απασχολεί έναν και μοναδικό εργαζόμενο. 
 
Αν η επιχείρηση ακολουθούσε το καθεστώς της εξαήμερης εβδομαδιαίας εργασίας, ο 
παρανομαστής του πρώτου κλάσματος θα ήταν: 6.  
 
Αν η απασχόληση αφορούσε χρονικό διάστημα μικρότερο του έτους, δηλαδή 
λιγότερους μήνες, θα προσαρμοζόταν αναλόγως ο αριθμητής του δεύτερου 
κλάσματος. 
 
(2) Εργαζόμενος λιγότερες εβδομάδες τον μήνα (πάντα κατά πλήρες ωράριο): 
 
Με το δεδομένο ότι το έτος έχει 52 εβδομάδες, θα έχουμε: 
 
Αριθμός εβδομάδων / 52 χ 12 (μήνες) 
 
Παράδειγμα: 
 
Εργαζόμενος προσλήφθηκε με την συμφωνία να εργάζεται τρεις (3) εβδομάδες τον 
μήνα (με πλήρες ωράριο), σε ετήσια βάση. Έχουμε: 
 
(3 / 52) χ 12 = 0,69  
 
Συνεπώς, ο αριθμός που θα ληφθεί υπόψη στο γενικό σύνολο των απασχολουμένων 
στην οντότητα θα είναι ο 0,69. Η στρογγυλοποίηση θα γίνει, βάσει του τελικού 
αριθμού που θα προκύψει από την απασχόληση του συνόλου των εργαζομένων. 
 
(3) Εργαζόμενος λιγότερους μήνες το έτος (πάντα κατά πλήρες ωράριο): 
 
Εδώ νοείται ως σύμβαση ορισμένου χρόνου, συνεπώς θα είναι: 
 
Αριθμός μηνών / 12 
 
Παράδειγμα: 
 
Εργαζόμενος προσλήφθηκε με την συμφωνία να εργασθεί τέσσερις (4) μήνες κατά το 
2018 (με πλήρες ωράριο). Έχουμε: 
 



(4 / 12) = 0,33  
 
Συνεπώς, ο αριθμός που θα ληφθεί υπόψη στο γενικό σύνολο των απασχολουμένων 
στην οντότητα θα είναι ο 0,33. Η στρογγυλοποίηση θα γίνει, βάσει του τελικού 
αριθμού που θα προκύψει από την απασχόληση του συνόλου των εργαζομένων 
 
Η περίπτωση της διαλείπουσας εργασίας. 
 
Η διαλείπουσα εργασία είναι μορφή μερικής απασχόλησης, πλην όμως αρρύθμιστης 
από το Εργατικό Δίκαιο. Η μορφή αυτή της εργασίας συνίσταται στην απασχόληση 
για ορισμένες ημέρες τον μήνα, εντός της εβδομάδας, η οποία απασχόληση, ωστόσο, 
παρέχεται ακανόνιστα, χωρίς η περιοδικότητά της να είναι προβλεπτή. Ισχύουν 
πάντως, τα αναφερόμενα ως άνω για την μερική ή την εκ περιτροπής απασχόληση. 
 
Τέλος, επισημαίνεται ότι για εργαζόμενο που αποχωρεί η καταγγέλλεται η σύμβασή 
του εντός του μήνα, θα λαμβάνεται κλάσμα του μήνα αυτού. 
 
Παράδειγμα: 
 
Εργαζόμενος προσλήφθηκε με την συμφωνία να εργάζεται τρεις (3) ημέρες την 
εβδομάδα (με πλήρες ωράριο), σε ετήσια βάση, σε επιχείρηση που υπάγεται στο 
καθεστώς της πενθήμερης εβδομαδιαίας απασχόλησης. Ο εργαζόμενος απεχώρησε 
οικειοθελώς μετά από τέσσερις μήνες και 10 ημέρες. Έχουμε: 
 
(3 / 5) χ (4,3 / 12) = 0,215 
 
Για το ζήτημα της απουσίας του εργαζόμενου, παρακαλούμε να ανατρέξετε στην 
γνωμ. ΣΛΟΤ με αριθμό Πρωτοκόλλου 710 ΕΞ 26.6.2018. 
 
  
 
 
ΤΑ ΜΕΛΗ 
  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ 
 


