ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Η Εργατική και Ασφαλιστική Νομοθεσία αποτελούν πολύπλοκο και δυναμικό κλάδο του δικαίου, καθώς οι σύγχρονες
κοινωνικοοικονομικές εξε λί ξεις απαιτούν συνεχείς προσαρμογές με την έκδοση σχετικών Νόμων, Δια ταγ
μάτων,Υπουργικών Αποφάσεων και Δικαστικών αποφάσεων (νο μο λογία).Στην περίοδο που διανύσαμε από την
προηγούμενη 4η έκδοση, έχουν ψηφισθεί αρκετοί νόμοι που είναι προσαρμοσμένοι προς την κατεύθυνση της δημο
σιονομικής εξυγίανσης της Χώρας, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και βασικές διατάξεις του Εργατικού και
Ασφαλιστικού Δικαίου, ενώ έχουν εκδοθεί Υπουργικές Αποφάσεις, Έγγραφα και Ερμηνευτικές Εγκύκλιοι του
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπως και του Υπουργείου Οικονομικών, της
Διοίκησης του νεοσύστατου και μοναδικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), ώστε να υπάρχει ακρι
βέστερη προσέγγιση με τις αντίστοιχες διατάξεις στην πολυνομία που, δυστυχώς, χαρακτηρίζει τα κεφάλαια του
παρόντος βιβλίου.
Στο έτος 2016 με το N. 4387/16 έγινε η μεγαλύτερη μέχρι σήμερα μεταρρύθμιση στην Ασφαλιστική Νομοθεσία, αφού
το σύνολο των λειτουργούντων στις 12/5/2016 Ασφαλιστικών Οργανισμών κύριας και επικουρικής ασφάλισης Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα μέχρι την 31/12/2016 εντάχθηκαν στο Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης. Με το νόμο
αυτό συστάθηκε ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) που λειτουργεί από 1/1/2017 και καλύπτει,σχεδόν,
το σύνολο των Ελλήνων Πολιτών που υπάγονται στην υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση (δηλαδή τους εργαζομένους
με έμμισθη σχέση εργασίας, τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αυτοαπασχολούμενους συμπεριλαμβανομένων
και εκείνων της αγροτικής οικονομίας-πρώην ασφαλισμένους στον τ.ΟΓΑ). Η παρούσα, ενημερωμένη 5η έκδοση
περιλαμβάνει όλες τις μεταβολές, τροποποιήσεις και συμπληρώσεις που επήλθαν στη νομοθεσία και βάσει αυτής
προσαρμόστηκαν ανάλογα και τα παραδείγματα που αναφέρονται σε κάθε κεφάλαιο, συμπεριλαμβανομένων και των
αποφάσεων των Δικαστηρίων. Επίσης,σε ιδιαίτερο κεφάλαιο περιλαμβάνονται γενικές ασκήσεις θεμάτων που
αφορούν σε συνδυασμό εφαρμογής διατάξεων Εργατικής και Ασφαλιστικής Νομοθεσίας,όπως και θεωρητικά θέματα
με την μορφή των ερωτήσεων και απαντήσεων, ώστε να καλύπτεται το μέγιστο των περιπτώσεων που μπορούν να
παρουσιαστούν στην πράξη. Έτσι, κάθε αναγνώστης μπορεί να βοηθηθεί περισσότερο στην κατανόηση των θεμάτων
που πραγματεύεται αυτό το βιβλίο.
Από την είσοδό μου στο Ελεγκτικό επάγγελμα, ως μέλος του Σώματος Ορκωτών Λογιστών (Σ.Ο.Λ.) το 1964, ασχολήθηκα
ιδιαίτερα με το Εργατικό δίκαιο και έγραψα το πρώτο βιβλίο με τον τίτλο «Ερμηνεία και Εφαρμογή της Εργατικής και
Ασφαλιστικής Νομοθεσίας» (1966), το οποίο είχε τύχει ευρύτατης αποδοχής από τον Ιδιωτικό και το Δημόσιο τομέα.
Το βιβλίο αυτό (1966) σε συνδυασμό και με τις μετέπειτα μεταβολές της νομοθεσίας, με τη μορφή σημειώσεών μου
χρησιμοποίησα στα σεμινάρια της εκπαίδευσης των μελών του ιστορικού Σώματος Ορκωτών Λογιστών (Σ.Ο.Λ.) για τον
έλεγχο των αμοιβών και εξόδων του προσωπικού των επιχειρήσεων.
Μετά την απελευθέρωση του επαγγέλματος του Ορκωτού Λογιστή (1993) και τη δημιουργία του Σώματος Ορκωτών
Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.) ιδρύθηκε και το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών
(Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ.), στο οποίο και συνέχισα τη διδασκαλία ως Εισηγητής στα υποχρεωτικά μεταπτυχιακά σεμινάρια αυτού για
τους Ασκούμενους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές, μέχρι το έτος 2012, ενώ ταυτόχρονα δίδαξα και στα σεμινάρια ως
εισηγητής: α) Στο Μεταπτυχιακό Πρό γραμμα Τ.Ε.Ι. Λογιστικής του Ηρακλείου Κρήτης (2010). β) Στο Μεταπτυχιακό
Πρόγραμμα Σπουδών «Master» στην «Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική» της Σχολής των Οικονομικών Επιστημών
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (2007-2010).γ) Στο «JES» (Joint Examination Scheme) Σ.Ο.Ε.Λ.
– ACCA (2012).
Η παρούσα έκδοση, όπως και οι προηγούμενες, περιλαμβάνει σε κάθε κεφάλαιο πολλές πλήρεις και αναλυτικές
πρακτικές εφαρμογές συνδυασμού διατάξεων Εργατικού, Ασφαλιστικού, Φορολογικού δικαίου, δικαίου Α.Ε. και Τελών

Χαρτοσήμου, για κάθε ενδιαφερόμενο του οικονομικού τομέα και ιδιαίτερα τους εργοδότες, λογιστές, ελεγκτές, τους
υπεύθυνους προσωπικού των επιχειρήσεων, τους απασχολούμενους με τη σύνταξη των μισθοδοτικών καταστάσεων,
τους σπουδαστές νομικών και οικονομικών σχολών.
Τελειώνοντας, ευχαριστώ τη γυναίκα μου και συνάδελφο Αμαλία Φίλου-Σταϊκούρα για την πολύτιμη βοήθειά της στο
βιβλίο αυτό.
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