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Πεξίιεςε: Ζ παξνχζα κειέηε επηθεληξψλεηαη ζηελ παξνπζίαζε ησλ δηαθφξσλ 

παξνρψλ ζηνπο εξγαδφκελνπο φπσο απηέο αλαγλσξίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ.  

Πξαγκαηνπνηείηαη παξνπζίαζε θαη αλάιπζε ζχκθσλα κε ηεο Διιεληθέο Γεληθά 

Απνδεθηέο Αξρέο Λνγηζηηθήο, ζχκθσλα κε ηα  Γηεζλή Πξφηππα 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο (ΓΠΥΠ), κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ Γηεζλνχο 

Λνγηζηηθνχ Πξνηχπνπ (ΓΛΠ) 19 «Παξνρέο ζηνπο Δξγαδφκελνπο», θαζψο θαη 

ζχκθσλα κε ηα Ακεξηθαληθά Υξεκαηννηθνλνκηθά Λνγηζηηθά Πξφηππα (ΥΛΠ) 87. 

Με βάζε ηελ παξνπζίαζε θαη αλάιπζε ησλ ΓΠΥΠ πξαγκαηνπνηείηαη ζπγθξηηηθή 

αλάιπζε κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ. Παξάιιεια παξέρεηαη κηα 

ζπγθξηηηθή αλάιπζε ησλ ζρεκαηηζκέλσλ πξνβιέςεσλ γηα παξνρέο ζηνπο 

εξγαδφκελνπο πξν θαη κεηά ηελ εθαξκνγή ησλ ΓΠΥΠ απφ ηηο εηζεγκέλεο ζην 

Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ Δηαηξείεο θαη ζχκθσλα κε ην ΓΠΥΠ 1, κε ζθνπφ θαη ηελ 

ζχγθξηζε επί ηνπ απνηειέζκαηνο πνπ επηθέξεη ε αιιαγή ησλ εθαξκνδφκελσλ 

ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ. 

Ζ ζπκβνιή ηνπ άξζξνπ απηνχ έγθεηηαη ζηελ θξηηηθή παξνπζίαζε ησλ δηαθφξσλ 

ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ παξνρψλ έλαληη ησλ εξγαδνκέλσλ απφ 

ηηο επηρεηξήζεηο, ζηελ αλάιπζε πνπ πξαγκαηνπνηεί, βαζηδφκελε ζηελ Γηεζλή 

Πξαθηηθή θαζψο θαη ζηηο επηζεκάλζεηο ηνπ έλαληη ελφο ζέκαηνο ζεκαληηθνχ, ηφζν 

γηα ηνπο εξγαδφκελνπο, φζν θαη γηα ηηο επηρεηξήζεηο. 



2 

 

Δηζαγσγή 

Ζ πιήξεο εθαξκνγή ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (ΓΛΠ) θαζηεξψζεθε ζηε 

ρψξα καο κε ηελ ςήθηζε ησλ Νφκσλ 2992/2002 θαη 3229/2003. Οη πξψηεο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ δεκνζηεχηεθαλ κε βάζε ηα Γηεζλή Πξφηππα 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο  Πιεξνθφξεζεο (Γ.Π.Υ.Π.) ζηελ Διιάδα θαιχπηνπλ ηηο 

ρξήζεηο 1/1-31/12/2004 θαη 1/1/-31/12/2005. χκθσλα κε ην λφκν 2992/2002, ηα 

Γ.Λ.Π. εθαξκφδνληαη θαηά ηελ θαηάξηηζε ησλ δεκνζηεπφκελσλ Οηθνλνκηθψλ 

Καηαζηάζεσλ, νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ Ηζνινγηζκφ, Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ 

Υξήζεσο, Καηάζηαζε Μεηαβνιψλ ησλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ, Καηάζηαζε Σακεηαθψλ 

Ρνψλ θαη ζεκεηψζεηο επί ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Οη επηρεηξήζεηο πνπ 

πηνζεηνχλ ηα Γ.Λ.Π. θαηαξηίδνπλ ελδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζε θάζε 

ηξίκελν θαη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζην ηέινο θάζε νηθνλνκηθήο ρξήζεο. 

Σα Γ.Λ.Π. εθαξκφδνληαη ππνρξεσηηθά απφ ηηο αλψλπκεο εηαηξείεο, ησλ νπνίσλ νη 

κεηνρέο είλαη εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ θαη πξναηξεηηθά απφ ηηο ινηπέο 

αλψλπκεο εηαηξείεο, νη νπνίεο ειέγρνληαη απφ ειεγθηή ηνπ ψκαηνο Οξθσηψλ 

Διεγθηψλ-Λνγηζηψλ (ΟΔΛ). ε ζρέζε κε αξρέο ηνπ Διιεληθνχ Γεληθνχ Λνγηζηηθνχ 

ρεδίνπ ηα Γ.Λ.Π. απαηηνχλ πιεξέζηεξε θαη αλαιπηηθφηεξε πιεξνθφξεζε, φπσο ε 

αλαθνξά ησλ βαζηθφηεξσλ ινγηζηηθψλ αξρψλ - πνιηηηθψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

δηάθνξσλ ινγηζηηθψλ ζεκάησλ, ελψ παξέρεηαη ιεπηνκεξήο αλάιπζε φισλ ησλ 

ζηνηρείσλ ηνπ Ηζνινγηζκνχ θαη ησλ Απνηειεζκάησλ Υξήζεο κηαο επηρείξεζεο, κε ηε 

κνξθή ησλ ζεκεηψζεσλ.. 

Ζ παξνχζα κειέηε επηθεληξψλεηαη ζηελ παξνπζίαζε ησλ δηαθφξσλ παξνρψλ ζηνπο 

εξγαδφκελνπο φπσο απηέο αλαγλσξίδνληαη κεηά ηελ εθαξκνγή ησλ ΓΠΥΠ θαη 

εηδηθφηεξα κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ΓΠΛ19 «Παξνρέο ζηνπο Δξγαδφκελνπο»
1
 .Σν 

άξζξν απνηειείηαη απφ ηξία ηκήκαηα. ην πξψην κέξνο αλαιχνληαη νη δηάθνξεο 

παξνρέο ζηνπο εξγαδνκέλνπο θαζψο θαη ηα πξνγξάκκαηα παξνρψλ ζχκθσλα κε ηε 

δηεζλή πξαθηηθή θαη ηα ΓΠΥΠ. Πνην αλαιπηηθά παξνπζηάδνληαη ην είδε ησλ 

παξνρψλ, ησλ πξνγξακκάησλ ή ησλ θνξέσλ γηα ηηο παξνρέο ζηνπο εξγαδφκελνπο θαη 

ν ηξφπνο θάιπςεο ησλ παξνρψλ απηψλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο. ην δεχηεξν κέξνο 

αλαιχνληαη νη νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ γηα ηηο 

παξνρέο ζηνπο εξγαδνκέλνπο. Πξαγκαηνπνηείηαη ζπγθξηηηθή αλάιπζε κεηαμχ ησλ δχν 

θχξησλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ, δειαδή ησλ δηεζλψλ κε ηα ινγηζηηθά πξφηππα ησλ 

ΖΠΑ. ην ηξίην κέξνο παξνπζηάδεηαη ν ηξφπνο θαη ηα απνηειέζκαηα απφ ηελ 

εθαξκνγή ησλ ΓΠΥΠ γηα ηηο παξνρέο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ Διιάδα. Σν κέξνο απηφ 

ηνπ άξζξνπ απνηειεί κηα κειέηε πεξίπησζεο θαη πξαγκαηνπνηείηαη ζπγθξηηηθή 

αλάιπζε ηεο θαηάζηαζεο πξηλ θαη κεηά ηελ εθαξκνγή ησλ ΓΠΥΠ, παξέρνληαο 

ζηνηρεία γηα ηηο κεγαιχηεξεο εηαηξείεο ζηελ Διιάδα απηέο δειαδή, πνπ απαξηίδνπλ 

ηνλ δείθηε FTSE 20 ηνπ ΥΑΑ.  

Απφ ην ζχλνιν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο εμάγνληαη ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα ζε ζρέζε 

κε ηνλ ηξφπν πνπ αληηκεησπίδνπλ δηεζλψο νη εηαηξίεο ηελ αλαγλψξηζε ησλ δηαθφξσλ 

εηδψλ παξνρψλ ζηνπο εξγαδφκελνπο, ηηο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ινγηζηηθψλ 

πξνηχπσλ θαη ηηο ζχγρξνλεο ηάζεηο κεηαβνιήο ησλ, θαζψο επίζεο θαη ζεκαληηθά 

ζπκπεξάζκαηα ζε ζρέζε κε ηελ εθαξκνγή ηνπο ζηελ Διιάδα θαζψο θαη κηα εθηίκεζε 

γηα ηηο εμειίμεηο επί ηνπ ζέκαηνο ζε θαηξνχο θξίζεο.   

                                                 
1

 A Guide through International Financial Reporting Standards (IFRSs),2007 issued by the 

International Accounting Standard Board  IASC – International Accounting Standard 19 “Employee 

Benefits”  pp 1093-1218 
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1. Ζ Γηεζλήο πξαθηηθή ζηελ αλάιπζε θαη αλαγλώξηζε ησλ παξνρώλ 

θαη ησλ πξνγξακκάησλ παξνρώλ ζηνπο εξγαδόκελνπο από ηηο 

επηρεηξήζεηο. 

Ζ δηεζλήο πξαθηηθή ζηελ αλάιπζε θαη αλαγλψξηζε ησλ παξνρψλ θαη ησλ 

πξνγξακκάησλ παξνρψλ ζηνπο εξγαδφκελνπο απφ ηηο επηρεηξήζεηο δελ 

δηαθνξνπνηείηαη σο πξνο ηα θχξηα θαη βαζηθά ηεο ραξαθηεξηζηηθά απφ ηα 

εθαξκνδφκελα ινγηζηηθά πξφηππα. ην κέξνο απηφ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κηα 

ιεπηνκεξήο παξνπζίαζε ηεο δηεζλνχο πξαθηηθήο ζηεξηδφκελε ζηα ΓΠΥΠ. 

1.1. Σα ΓΠΥΠ θαη ην ΓΛΠ 19   

Σν ΓΛΠ 19 εθδφζεθε απφ ην πκβνχιην ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ ην 

Φεβξνπάξην ηνπ 1998 ελψ ε πην πξφζθαηε αλαζεψξεζε ηνπ έγηλε ην θαινθαίξη ηνπ 

2011. Σν Λνγηζηηθφ απηφ Πξφηππν πεξηγξάθεη ηνλ ινγηζηηθφ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθφ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη Δξγνδφηεο πξέπεη λα αλαγλσξίδνπλ ζηα βηβιία ησλ 

επηρεηξήζεψλ ηνπο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο έλαληη ησλ παξνρψλ ζηνπο εξγαδνκέλνπο, 

ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ην ΓΛΠ 19 δελ θαιχπηεη  νχηε 

αζρνιείηαη κε παξνρέο ζην πξνζσπηθφ ζε κεηνρηθνχο ηίηινπο ηεο επηρείξεζεο (Stock 

option plans). Σν πκβνχιην ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξφηππσλ έρεη εθδψζεη ην  

ΓΠΥΠ 2 «Πιεξσκέο κέζσ κεηνρψλ» γηα λα θαιχςεη ηα ζρεηηθά πξνγξάκκαηα.
2
 

Σν πξφηππν απηφ απαηηεί απφ ηηο επηρεηξήζεηο λα αλαγλσξίδνπλ :  

 Μηα Τπνρξέσζε φηαλ ν εξγαδφκελνο πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζηελ 

επηρείξεζε.  

 Έλα έμνδν γηα ηελ επηρείξεζε, ε νπνία δέρεηαη σθέιεηα απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ 

Δξγαδνκέλνπ. 

Μειινληηθά ηα πνζά απηά αλήθνπλ θαη εηζπξάηηνληαη  απφ ηνλ Δξγαδφκελν σο 

Παξνρή.  

Παξνρή Δξγαδνκέλνπ είλαη ε κε νπνηαδήπνηε κνξθή σθέιεηα πνπ ιακβάλεη ν 

Δξγαδφκελνο, ιφγσ ηεο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ζε κηα επηρείξεζε. Οη Παξνρέο 

δηαθξίλνληαη ζε Άκεζεο Παξνρέο, ζε Παξνρέο κεηά ηε πληαμηνδφηεζε ζε 

Πξνγξάκκαηα Παξνρψλ κεηά ηε ζπληαμηνδφηεζε ζε Πξνγξάκκαηα Καζνξηζκέλσλ 

Δηζθνξψλ ζε Πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ Παξνρψλ , Παξνρέο κέζσ Σακείσλ ζηνπο 

Δξγαδφκελνπο. 

Οη ππνρξεψζεηο θαη ηα έμνδα γηα ηελ επηρείξεζε ζε ζρέζε κε ηηο παξνρέο ζε 

εξγαδφκελνπο πξνθχπηνπλ απφ δεζκεχζεηο ησλ εξγνδνηψλ : 

 Ννκηθήο Φχζεο  

 Ζζηθήο Φχζεο 

Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο ηεο αλαγλψξηζεο εζηθήο δέζκεπζεο ησλ εξγνδνηψλ 

έλαληη ησλ εξγαδνκέλσλ, βάζεη ησλ ΓΛΠ, γηα ηα πξνγξάκκαηα παξνρψλ, νη νπνίεο 

                                                 
2
 A Guide through International Financial Reporting Standards (IFRSs),2007 issued by the 

International Accounting Standard Board  IASC – International Financial Reporting  Standard 2 

“Share-based Payments”  pp 135-170. 
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φηαλ έζησ θαη έκκεζα αλαγλσξίδνληαη ζπλεπάγνληαη ρξεκαηννηθνλνκηθή δαπάλε γηα 

ηνπο εξγνδφηεο.   

1.2. Σα Δίδε Παξνρώλ ζηνπο Δξγαδόκελνπο.
3
   

Οη παξνρέο ζηνπο εξγαδνκέλνπο δηαθξίλνληαη ζε δηάθνξεο θαηεγνξίεο : 

1.2.1. Άκεζεο ή Βξαρππξόζεζκεο Παξνρέο ζηνπο Δξγαδόκελνπο.  

Οη παξνρέο απηέο είλαη θαηαβιεηέεο ζηνπο εξγαδνκέλνπο ζπλήζσο ζε δηάζηεκα 

κηθξφηεξν ησλ 12 κελψλ απφ ηνλ ρξφλν παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ απφ απηνχο. Οη 

παξνρέο  απηέο δηαθξίλνληαη ζε : 

o Υξεκαηννηθνλνκηθέο Παξνρέο φπσο: 

 Μηζζνί θαη Ζκεξνκίζζηα 

 Δηζθνξέο Κνηλσληθήο αζθάιηζεο 

 Δπηδφκαηα, φπσο Δπίδνκα Αδείαο – Αζζελείαο 

 Πξφζζεηεο Ακνηβέο ζην Πξνζσπηθφ (Bonuses , ινηπέο παξνρέο)  

o Με Υξεκαηννηθνλνκηθέο Παξνρέο φπσο: 

 Τπεξεζίεο πνπ παξέρνπλ νη επηρεηξήζεηο ζηνπο εξγαδφκελνπο 

δειαδή: 

 Ηαηξνθαξκαθεπηηθή Πεξίζαιςε  

 Βξεθνλεπηαθνί ηαζκνί 

 Δθπαηδεπηηθά Πξνγξάκκαηα θ.α. 

 Παξνρή αγαζψλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο ζηνπο εξγαδφκελνπο 

δειαδή : 

 Απηνθίλεην , θηλεηφ ηειέθσλν  

 Έλδπζε, Δζηίαζε, παξνρή ηέγεο  θ.α. 

1.2.2. Παξνρέο κεηά ηε ζπληαμηνδόηεζε.  

Οη παξνρέο κεηά ηελ ζπληαμηνδφηεζε είλαη παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο 

(δηαθνξεηηθέο απφ ηηο παξνρέο απνδεκίσζεο) πνπ είλαη πιεξσηέεο κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ εξγαζηαθνχ ρξφλνπ απαζρφιεζεο ηνπ εξγαδνκέλνπ. Σα 

πξνγξάκκαηα ζπληαμηνδφηεζεο είλαη ηππηθέο ή άηππεο ζπκθσλίεο βάζεη ησλ 

νπνίσλ κηα επηρείξεζε πξνζθέξεη παξνρέο κεηά ηελ ζπληαμηνδφηεζε γηα έλα ή 

πεξηζζφηεξνπο εξγαδφκελνπο θαη ζπλήζσο είλαη : 

o πληάμεηο 

                                                 
3
 IAS 19 pp 1097-1106  IN2, Paragraph 7 
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o Δθάπαμ απνδεκηψζεηο ζπληαμηνδφηεζεο. Οη παξνρέο απηέο κπνξεί λα 

θαιχπηνληαη απφ ζρεηηθνχο λφκνπο ή εζσηεξηθνχο νξγαληζκνχο 

επηρεηξήζεσλ πνπ έρνπλ ζπκθσλεζεί κε ηνπο εξγαδνκέλνπο. 

o Αζθάιηζε εξγαδνκέλσλ κεηά ηε ζχληαμε φπσο : 

 Αζθάιεηεο Εσήο  

 Αζθάιεηεο Αζζελείαο 

1.2.3. Άιιεο Μαθξνπξόζεζκεο Παξνρέο ζηνπο Δξγαδόκελνπο.  

Ο καθξνπξφζεζκνο ραξαθηήξαο ησλ παξνρψλ απηψλ δειψλεη φηη απηέο 

παξέρνληαη ζηνπο εξγαδνκέλνπο κειινληηθά θαη ηνπιάρηζηνλ πάλσ απφ 12 κήλεο 

απφ ην ρξφλν παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ. Οη παξνρέο απηέο είλαη δηαθνξεηηθέο απφ 

ηηο παξνρέο ζπληαμηνδφηεζεο θαη απνδεκίσζεο ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία 

θαη ζπλήζσο είλαη: 

o Απνδεκηψζεηο Αδεηψλ 

o Παξνρέο Αληθαλφηεηαο  

o Παξνρέο κέζσ δηαλνκήο θεξδψλ δηάξθεηαο κεγαιχηεξεο ησλ 12 

κελψλ.  

1.2.4. Απνδεκηώζεηο παύζεο Δξγαζίαο ή ιόγσ εμόδνπ από ηελ ππεξεζία.  

Οη απνδεκηψζεηο απηέο δίδνληαη ζηνπο εξγαδφκελνπο φηαλ παχνπλ λα εξγάδνληαη, 

φρη ιφγσ ηεο ζπκπιήξσζεο ησλ ζπληάμηκσλ εηψλ, αιιά κε απφθαζε ή παξαίλεζε 

ηνπ εξγνδφηε. Ζ επηρείξεζε αλαγλσξίδεη παξνρέο απνδεκίσζεο ιφγσ εμφδνπ απφ 

ηελ ππεξεζία σο ππνρξέσζε θαη σο έμνδν φηαλ, θαη κφλν φηαλ, ε επηρείξεζε 

είλαη απνδεδεηγκέλα δεζκεπκέλε γηα ην ιφγν απηφ ηέηνηεο απνδεκηψζεηο 

θαιχπηνληαη απφ ηελ εξγαηηθή λνκνζεζία ή ηνπο εζσηεξηθνχο θαλνληζκνχο – 

νξγαληζκνχο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη  ζπλήζσο είλαη : 

o Απνδεκηψζεηο απφιπζεο.  

o Απνδεκηψζεηο Δζεινπζίαο εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία. Καηά θαηξνχο θαη 

παγθνζκίσο νη επηρεηξήζεηο παξέρνπλ θίλεηξα κέζσ Πξνγξακκάησλ 

Δζεινπζίαο Δμφδνπ ζην «Πιενλάδνλ» πξνζσπηθφ ηνπο λα απνρσξήζεη 

απφ ηελ ππεξεζία νηθηνζειψο, κεηά ζπλήζσο απφ άκεζν ρξεκαηηθφ 

αληάιιαγκα, ην νπνίν κπνξεί λα ζπλνδεχεηαη θαη απφ άιιεο παξνρέο. Σα 

Πξνγξάκκαηα εζεινπζίαο εμφδνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θπξίσο πξνο 

απνθπγή ησλ δηαηάμεσλ Νφκσλ Πξνζηαζίαο ηεο εξγαζίαο. 

1.3. Πξνγξάκκαηα θαη Φνξείο παξνρώλ ζηνπο Δξγαδόκελνπο . 

Γηα ηελ θάιπςε ησλ παξνρψλ ζηνπο εξγαδφκελνπο δεκηνπξγνχληαη ζπλήζσο δηάθνξα 

πξνγξάκκαηα. Σα πξνγξάκκαηα απηά αλαγλσξίδνληαη απφ ηα ΓΛΠ είηε λνκηθά είηε 

εζηθά. Σα πξνγξάκκαηα απηά κπνξεί λα έρνπλ ηηο κνξθέο: 

1.3.1. Πξνγξάκκαηα πνπ έρνπλ λνκηθή ππνρξέσζε λα ηα αλαγλσξίζνπλ 

νη επηρεηξήζεηο 
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Σα πξνγξάκκαηα απηά είλαη εχθνια αλαγλσξίζηκα αιιά ζπλήζσο πξνθχπηνπλ: 

 Μέζσ θνξέσλ φπσο: 

o Αζθαιηζηηθά Σακεία 

 Γεκνζίνπ Γηθαίνπ 

 Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ 

o Πξνγξάκκαηα Αζθαιηζηηθψλ Δηαηξεηψλ 

o Δπαγγεικαηηθά Σακεία 

o Απινί Λνγαξηαζκνί ηακεηαθνί ή Δπελδπηηθνί 

 Μέζσ ζπκβάζεσλ φπσο: 

o Δξγνδνηψλ – Δξγαδνκέλσλ 

o Πξφλνηεο Δζσηεξηθψλ Καλνληζκψλ 

o Δξγαηηθψλ ή Αζθαιηζηηθψλ Γηθαησκάησλ 

1.3.2. Πξνγξάκκαηα Παξνρώλ πνπ εζηθά δεζκεύεηαη ε επηρείξεζε.  

Σα πξνγξάκκαηα απηά δελ είλαη εχθνια αλαγλσξίζηκα αιιά ζπλήζσο 

πξνθχπηνπλ φηαλ: 

o Ζ παξνρή πνπ ιακβάλνπλ νη εξγαδφκελνη είλαη εζηκηθνχ ραξαθηήξα 

(πάληα θαιππηφηαλ απφ ηελ επηρείξεζε, ρσξίο απηή λα έρεη 

ππνρξέσζε πξνο θαηαβνιή).  

o Ζ παξνρή δελ θαιχπηεηαη λνκηθά νχηε απφ ηελ επηρείξεζε νχηε απφ 

άιιν θνξέα θαη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε πξέπεη ε παξνρή απηή λα 

θαιπθηεί απφ ηελ επηρείξεζε. 

o Ο θνξέαο πνπ θάιππηε ηελ παξνρή αδπλαηεί λα ηελ θαιχςεη νπφηε νη 

εξγαδφκελνη ζηξέθνληαη σο πξνο ηελ επηρείξεζε. ε απηή ηελ 

πεξίπησζε ε επηρείξεζε είηε εζηθά ζα αλαγλσξίζεη ηελ παξνρή βάζεη 

ηνπ ΓΛΠ 19 ή αλ δελ ηελ αλαγλσξίζεη θαη ε πηζαλφηεηα λα ηεο 

θαηαινγηζζεί είλαη ζεκαληηθή, ηφηε ζα αλαγθαζηεί λα ηελ αλαγλσξίζεη 

βάζεη ηνπ ΓΛΠ 37 σο «ελδερφκελε ππνρξέσζε»
4
    

1.4. Κάιπςε ησλ παξνρώλ ησλ εξγαδνκέλσλ κέζσ πξνγξακκάησλ. 

Ζ θάιπςε ησλ παξνρψλ ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο γίλεηαη βάζεη ηνπ 

ΓΛΠ 19 κε ηξείο ηξφπνπο : 

1.4.1. Άκεζε αλαγλώξηζε ηεο ππνρξέσζεο θαη ηνπ εμόδνπ γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο θαη ηακεηαθή θαηαβνιή ζηνπο εξγαδόκελνπο. 

                                                 
4

 A Guide through International Financial Reporting Standards (IFRSs),2007 issued by the 

International Accounting Standard Board  IASC – International Accounting  Standard 37 “Provisions, 

Contingent Liabilities, Contingent Assets  Share-based Payments”  pp 1693-1728. 
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 Όηαλ έλαο εξγαδφκελνο έρεη παξάζρεη ππεξεζία  θαη εηδηθά ζηελ πεξίπησζε ησλ 

άκεζσλ , βξαρππξφζεζκσλ παξνρψλ ζε κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα θαηά ηε δηάξθεηα 

κηαο ινγηζηηθήο πεξηφδνπ, ε επηρείξεζε ζα αλαγλσξίζεη ην απξνεμφθιεην πνζφ ησλ 

βξαρππξφζεζκσλ παξνρψλ ζε εξγαδφκελνπο πνπ αλακέλεηαη λα πιεξσζεί ζε 

αληάιιαγκα γηα ηελ ελ ιφγσ ππεξεζία. 

Ο Λογιστικός Χειρισμός γίλεηαη κέζσ ηεο αλαγλψξηζεο: 

 Μηαο ππνρξέσζεο (δεδνπιεπκέλν έμνδν), κεηά ηελ αθαίξεζε θάζε πνζνχ πνπ 

έρεη ήδε θαηαβιεζεί. Δάλ ην πνζφ πνπ ήδε θαηαβιήζεθε ππεξβαίλεη ην 

απξνεμφθιεην πνζφ ησλ παξνρψλ, ε νηθνλνκηθή νληφηεηα ζα αλαγλσξίδεη ην 

ππεξβάιινλ πνζφ σο πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν (πξνπιεξσκέλν έμνδν) θαηά ηελ 

έθηαζε πνπ ε πξνπιεξσκή ζα νδεγήζεη ζε κηα κείσζε κειινληηθψλ πιεξσκψλ ή 

επηζηξνθή κεηξεηψλ απφ ηνλ εξγαδφκελν. 

 Δλφο εμφδνπ, εθηφο αλ έλα άιιν πξφηππν απαηηεί ή επηηξέπεη ηνπ λα 

ζπκπεξηιεθζεί ε παξνρή εξγαζίαο ζην θφζηνο ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ 

(πκκεηνρή ηεο άκεζεο εξγαζίαο ζηελ αμία ησλ απνζεκάησλ κέζσ ηεο 

θνζηνιφγεζεο ησλ πξντφλησλ ΓΛΠ 2 Απνζέκαηα θαη Ίδην-παξαγσγέο παγίσλ θαη 

γεληθά  παγηνπνηήζεηο εμφδσλ, εθφζνλ επηηξέπνληαη, ΓΛΠ 16 Δλζψκαηεο 

Αθηλεηνπνηήζεηο). ηελ πεξίπησζε ηεο παξνρήο αγαζψλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο 

ζηνπο εξγαδφκελνπο πνπ απνηεινχλ πάγηα ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο (απηνθίλεην, 

θηλεηφ) απηή εθρσξεί ηε ρξήζε ζηνπο εξγαδφκελνπο ελψ απηή αλαγλσξίδεη ην 

έμνδν ηεο απφζβεζεο ηνπο. Γηα ηα ινηπά αγαζά κε πάγηα (έλδπζε, εζηίαζε, 

κίζζσζε ζηέγεο)  ην έμνδν αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο επηρείξεζεο ελψ 

ην φθεινο ηεο θαηαλάισζεο ηνπο ην θαξπνχληαη νη εξγαδφκελνη. Οη ακνηβέο κέζσ 

δηαλνκήο θεξδψλ ελψ πνιιέο θνξέο αλαγλσξίδνληαη απφ ηε θνξνινγηθή ή 

εηαηξηθή λνκνζεζία ελφο θξάηνπο φπσο θαη ε πεξίπησζε ηεο παξνρήο αγαζψλ ηα 

ΓΠΥΠ απαηηνχλ ηε κεηαθνξά ηνπο ζην θφζηνο ησλ ακνηβψλ πξνζσπηθνχ, ιφγσ 

ηεο κε χπαξμεο άιιεο πξφβιεςεο ζε άιια άξζξα ηνπο. 

1.4.2. Με θαηαβνιή θαη αλαγλώξηζε κηαο εηζθνξάο σο εμόδνπ ρσξίο 

θακία άιιε ππνρξέσζε  

ηελ πεξίπησζε απηή ην πξφγξακκα ραξαθηεξίδεηαη βάζεη ησλ θξηηεξίσλ ηνπ ΓΛΠ 

19 σο «Πξφγξακκα Καζνξηζκέλεο Δηζθνξάο»
5

. Μηα παξνρή θαιχπηεηαη κε 

πξφγξακκα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ φηαλ ην πξφγξακκα πιήξε ηα θξηηήξηα : 

o Ο λνκηθά θαη εζηθά ππεχζπλνο θνξέαο γηα ηελ παξνρή δελ είλαη ν 

εξγνδφηεο – επηρείξεζε αιιά άιινο θνξέαο – Σακείν ΝΠΓΓ ή ΝΠΗΓ, 

Αζθαιηζηηθή Δηαηξεία.  

o Ο Δξγνδφηεο – Δπηρείξεζε πιεξψλεη ζηαζεξή εηζθνξά ζηνλ θνξέα ηεο 

παξνρήο. Ζ ζηαζεξφηεηα ηεο εηζθνξάο εμεηάδεηαη σο : 

 ηαζεξφ Υξεκαηννηθνλνκηθφ πνζφ 

 ηαζεξφ πνζνζηφ ζπλήζσο επί ησλ άκεζσλ-βξαρππξνζέζκσλ 

παξνρψλ. 

                                                 
5
 IAS 19  Paragraph 7 Defined Contribution Plans 
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 Ζ ζηαζεξφηεηα ζηα πνζά θαη πνζνζηά γίλεηαη απνδεθηή θαη ζηελ 

πεξίπησζε πνπ απηά δελ εκθαλίδνπλ κεγάιε κεηαβιεηφηεηα ζηε 

δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ. Σα Αζθαιηζηηθά Σακεία θαη νη Αζθαιηζηηθέο 

Δηαηξείεο αλαπξνζαξκφδνπλ ηα εηζπξαηηφκελα πνζά θαη πνζνζηά 

απφ ηνπο αζθαιηζκέλνπο ζην πιαίζην ηεο αλαινγηζηηθήο θάιπςεο 

ησλ παξνρψλ πνπ πξνζθέξνπλ.   

o Ο Δξγνδφηεο – Δπηρείξεζε δελ έρεη νχηε λνκηθή νχηε ηεθκαηξφκελε 

ππνρξέσζε πξφζζεησλ ζεκαληηθψλ πνζψλ πέξαλ ηεο εηζθνξάο πνπ 

θαηαβάιεη. 

Γειαδή κε ηα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ: 

 Ζ λφκηκε ή ηεθκαηξφκελε δέζκεπζε ηεο επηρείξεζεο πεξηνξίδεηαη ζην πνζφ 

πνπ απηή ζπκθσλεί λα ζπλεηζθέξεη ζην ηακείν. Έηζη, ην πνζφ ησλ παξνρψλ  

πνπ ιακβάλεηαη απφ ηνλ εξγαδφκελν πξνζδηνξίδεηαη απφ ην πνζφ ησλ 

εηζθνξψλ πνπ θαηαβάιινληαη απφ ηελ νηθνλνκηθή νληφηεηα (θαη ίζσο θαη ηνλ 

εξγαδφκελν) ζε έλα πξφγξακκα παξνρψλ ζπληαμηνδφηεζεο θαζνξηζκέλσλ 

εηζθνξψλ πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη ε εηαηξεία κε ηνπο εξγαδφκελνχο ηεο  ή ζε 

κηα αζθαιηζηηθή εηαηξεία, καδί κε ηελ ηπρφλ απφδνζε ησλ επελδχζεσλ πνπ 

πξαγκαηνπνίεζαλ νη θνξείο αζθάιηζεο απφ ηηο θαηαβαιιφκελεο εηζθνξέο. 

 Ο αλαινγηζηηθφο θίλδπλνο (φηη νη παξνρέο ζα είλαη, ιφγνπ ράξε, ιηγφηεξεο απφ 

ηηο αλακελφκελεο) θαη ν επελδπηηθφο θίλδπλνο (φηη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

πνπ απνθηήζεθαλ απφ ηηο επελδχζεηο ησλ εηζθνξψλ ζα είλαη αλεπαξθή ζην λα 

θαιχςνπλ ηηο αλακελφκελεο απνδνρέο) βαξχλνπλ ηνλ απνθιεηζηηθά ηνλ 

εξγαδφκελν. 

Όηαλ έλαο εξγαδφκελνο έρεη παξάζρεη ππεξεζία ζε κηα επηρείξεζε θαηά ηε δηάξθεηα 

κηαο πεξηφδνπ, ε επηρείξεζε ζα αλαγλσξίζεη ζηα ινγηζηηθά ηεο βηβιία ηελ 

θαηαβιεηέα εηζθνξά ζε έλα πξφγξακκα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ.  

Ο Λογιστικός Χειρισμός γίλεηαη κέζσ ηεο αλαγλψξηζεο: 

 Μηαο ππνρξέσζεο (δεδνπιεπκέλν έμνδν), κεηά ηελ αθαίξεζε θάζε άιιεο 

εηζθνξάο πνπ έρεη ήδε θαηαβιεζεί. Αλ ε εηζθνξά πνπ ήδε θαηαβιήζεθε 

ππεξβαίλεη ηε ζπλεηζθνξά πνπ νθείιεηαη γηα ηελ ππεξεζία πξηλ απφ ηελ 

εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ, ε νληφηεηα ζα αλαγλσξίζεη ην ππεξβάιινλ 

πνζφ σο πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν (πξνπιεξσκέλν έμνδν) θαηά ηελ έθηαζε πνπ ε 

πξνπιεξσκή ζα νδεγήζεη, γηα παξάδεηγκα, κηα κείσζε κειινληηθψλ 

πιεξσκψλ ή επηζηξνθή κεηξεηψλ. 

 Δλφο εμφδνπ, εθηφο αλ έλα άιιν Πξφηππν απαηηεί ή επηηξέπεη ηε ζπκπεξίιεςε 

ηεο εηζθνξάο ζην θφζηνο ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ (γηα παξάδεηγκα, ΓΛΠ 

2 Απνζέκαηα θαη ΓΛΠ 16 Δλζψκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο, φπσο είδακε θαη πνην 

πάλσ). 

1.4.3. Με αλάιεςε ηεο ππνρξέσζεο θαη ηνπ εμόδνπ ηεο παξνρήο από ηελ 

επηρείξεζε, ρσξίο άκεζε αιιά κειινληηθή θαηαβνιή ζηνλ 

εξγαδόκελν.  
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ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, ην πξφγξακκα ραξαθηεξίδεηαη βάζεη ηνπ ΓΛΠ 19  σο 

«Πξφγξακκα Καζνξηζκέλσλ Παξνρψλ»
6
. Με βάζε ηα πξνγξάκκαηα απηά θαη γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο ππνρξέσζεο θαη ηνπ εμφδνπ πνπ απηή ε παξνρή ζπλεπάγεηαη, ε 

επηρείξεζε είλαη ππνρξεσκέλε λα πξνβεί ζηηο έμεο ελέξγεηεο : 

o Αλαγλψξηζε ηεο νθεηιήο γηα ζχλνιν ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ε παξνρή 

θαιχπηεη (Δξγαδφκελνπο θαη πληαμηνχρνπο) 

o Αλαγλψξηζε φισλ ησλ αλαινγηζηηθψλ θηλδχλσλ πνπ ε παξνρή απηή 

ζπλεπάγεηαη. 

o Αλαγλψξηζε φισλ ησλ σθειεκάησλ απφ ηε ζρεκαηηζκέλε πεξηνπζία πνπ 

έρεη δεκηνπξγεζεί απφ ηελ ζπλεηζθνξά Δξγνδνηψλ θαη Δξγαδνκέλσλ γηα 

ηελ θάιπςε ηεο παξνρήο ζηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ. 

o χληαμε αλαινγηζηηθήο κειέηεο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ζεκεξηλήο 

ππνρξέσζεο γηα ηελ θάιπςε ηεο παξνρήο. 

o Αλαγλψξηζε απφ ηελ επηρείξεζε ηεο ζεκεξηλήο ππνρξέσζεο ζηα 

Λνγηζηηθά ηεο Βηβιία. Ζ Αλαγλψξηζε απηή ζηεξίδεηαη ζε αλαινγηζηηθέο 

παξαδνρέο ζε δχν θαηεγνξίεο παξαγφλησλ : 

 Δπί ησλ Γεκνγξαθηθψλ Παξαγφλησλ φπσο πνζνζηφ ζλεζηκφηεηαο 

,πνζνζηά απνρσξήζεσλ. 

 Δπί Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Παξαγφλησλ φπσο πξνεμνθιεηηθά 

επηηφθηα, εμέιημε κηζζψλ απφδνζε πεξηνπζίαο. 

Βάζεη ησλ παξαγφλησλ απηψλ ππνινγίδεηαη απφ αλαινγηζηέο γηα ηελ 

εηαηξεία ε παξνχζα αμία ηεο παξνρήο ζηνπο εξγαδφκελνπο. Απφ ην πνζφ 

απηφ αθαηξείηαη ε παξνχζα αμία ηεο πεξηνπζίαο. Απφ ηε δηαθνξά απηή 

αθαηξνχληαη εηζθνξέο εξγνδφηε εξγαδνκέλνπ θαη κπνξεί λα πξνθχςεη 

αλαινγηζηηθφ έιιεηκκα. Σν έιιεηκκα απηφ ζα πξέπεη λα αλαγλσξηζζεί 

ακέζσο σο ππνρξέσζε θαη έμνδν απφ ηελ επηρείξεζε. Τπάξρεη φκσο θαη ε 

πηζαλφηεηα φηαλ ε αμία ηεο επελδπκέλεο πεξηνπζίαο έρεη κεηαβιεζεί 

ζεκαληηθά λα πξνθχςεη αλαινγηζηηθφ πιεφλαζκα, νπφηε θαη απηφ 

αλαγλσξίδεηαη κεηψλνληαο ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ επηρείξεζε, πνηέ φκσο 

ε ππνρξέσζε δελ κπνξεί λα γπξίζεη ζε απαίηεζε δηφηη ηα πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία δελ αλήθνπλ ζηνλ εξγνδφηε αιιά ζηνπο εξγαδνκέλνπο. 

o Έηζη θαη ζχκθσλα κε ηα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ: 

 Ζ ππνρξέσζε ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο είλαη λα παξέρεη ηηο 

ζπκθσλεκέλεο παξνρέο ζε λπλ θαη πξψελ ππαιιήινπο. 

 Ο αλαινγηζηηθφο θίλδπλνο (φηη νη παξνρέο ζα θνζηίζνπλ 

πεξηζζφηεξν απφ ην αλακελφκελν) θαη ηηο επελδχζεηο κείσζε ησλ 

θηλδχλσλ, ζηελ νπζία, γηα ηελ επηρείξεζε. Αλ ε αλαινγηζηηθή ή 

επελδπηηθή εκπεηξία είλαη ρεηξφηεξε απφ ην αλακελφκελν, ε 

ππνρξέσζε ηεο επηρείξεζεο κπνξεί λα απμεζεί 

o Ο Λογιστικός Χειρισμός γίλεηαη κέζσ ηεο: 

                                                 
6
 IAS 19  Paragraph 7 Defined Benefit Plans 
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1) Υξήζε αλαινγηζηηθψλ ηερληθψλ γηα λα γίλεη κηα αμηφπηζηε εθηίκεζε ηνπ 

πνζνχ ηνπ νθέινπο πνπ νη εξγαδφκελνη έρνπλ θεξδίζεη ζε αληαπφδνζε 

ηεο ππεξεζίαο ηνπο ηφζν θαηά ηελ ηξέρνπζα θαη γηα ηηο πξνεγνχκελεο 

πεξηφδνπο. Απηφ απαηηεί κηα επηρείξεζε λα πξνζδηνξίζεη πφζν φθεινο 

αληηζηνηρεί ζηελ ηξέρνπζα θαη πφζν ζε πξνεγνχκελεο πεξηφδνπο
7
 θαη λα 

θάλεη αλαινγηζηηθέο παξαδνρέο γηα ηηο δεκνγξαθηθέο κεηαβιεηέο φπσο 

απηέο πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ (πξνζδφθηκν δσήο θ.ιπ.) θαζψο θαη 

νηθνλνκηθέο παξαδνρέο (φπσο γηα ηηο κειινληηθέο απμήζεηο ζε κηζζνχο, 

ζην θφζηνο ηεο ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο) πνπ ζα επεξεάζνπλ, 

ηειηθά, ην θφζηνο ηεο παξνρήο
8
.  

2) Πξνεμφθιεζε ηεο παξνρήο απηήο ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν 

πξνβεβιεκέλεο κνλάδαο ππνρξέσζεο (Projected Unit Credit Method), 

πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζηεί ε παξνχζα αμία δέζκεπζεο ρξεκαηηθψλ 

πνζφλ γηα ηελ θαζνξηζκέλε παξνρή θαη ην πξαγκαηηθφ θφζηνο ηεο 

ηξέρνπζαο απαζρφιεζεο ζηελ επηρείξεζε
9
 . 

3) Πξνζδηνξηζκφ ηεο εχινγεο ή αγνξαίαο αμίαο θάζε πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο
10

. 

4) Πξνζδηνξηζκφ ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ησλ αλαινγηζηηθψλ θεξδψλ θαη 

δεκηψλ θαη ηνπ πνζνχ ησλ αλαινγηζηηθψλ θεξδψλ θαη δεκηψλ πνπ ζα 

αλαγλσξηζηεί ζηα βηβιία ηεο επηρείξεζεο, κεηά ηνλ ζπκςεθηζκφ ησλ 

παξαπάλσ 
11

.  

5) Όηαλ έλα πξφγξακκα εηζάγεηαη ζηελ επηρείξεζε ή ε εάλ έλα ππάξρνλ 

κεηαβιεζεί, πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ 

πξνθχπηνληνο θφζηνπο πξνυπεξεζίαο γηα ηνπο εξγαδφκελνπο ζην 

πξφγξακκα
12

 . 

6) Όηαλ έλα πξφγξακκα έρεη πεξηθνπεί ή πεξηνξηζζεί, πξέπεη λα 

πξαγκαηνπνηεζεί ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ θέξδνπο ή ηεο δεκίαο πνπ 

επέξρεηαη
13

 . 

7) Σν Πξφηππν απαηηεί κηα απινχζηεξε κέζνδν ινγηζηηθήο γηα ινηπέο 

καθξνπξφζεζκεο παξνρέο ζε εξγαδφκελνπο απφ φ, ηη γηα ηηο παξνρέο 

ζπληαμηνδφηεζεο, ηα αλαινγηζηηθά θέξδε θαη δεκίεο θαη θφζηνο 

πξνυπεξεζίαο αλαγλσξίδνληαη γηα ηηο καθξνπξφζεζκεο παξνρέο ακέζσο. 

8)  Όηαλ νη απνδεκηψζεηο ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία ιήγνπλ πέξαλ 

ησλ 12 κελψλ κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ, πξέπεη λα 

πξνεμνθινχληαη. ηελ πεξίπησζε εζεινπζίαο εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία  

πνπ γίλεηαη γηα λα ελζαξξχλεη ηελ απνρψξεζε ησλ εξγαδνκέλσλ, ε 

απνηίκεζε ησλ παξνρψλ ιήμεο πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηνλ αξηζκφ ησλ 

εξγαδνκέλσλ πνπ αλακέλεηαη λα δερηνχλ ηελ πξνζθνξά 

                                                 
7
 παξάγξαθνη 67-71, ΓΛΠ.19 

8
 παξάγξαθνη 72 - 91, ΓΛΠ.19  

9 
παξάγξαθνη 64 - 66, ΓΛΠ.19 

10
 παξάγξαθνη 102 - 104, ΓΛΠ.19 

11
 παξάγξαθνη 92 - 95, ΓΛΠ.19 

12
 παξάγξαθνη 96 - 101, ΓΛΠ.19 

13
 παξάγξαθνη 109 - 115, ΓΛΠ.19 
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9) Όηαλ κηα επηρείξεζε έρεη πεξηζζφηεξα απφ έλα πξνγξάκκαηα 

θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ, ηφηε πξέπεη λα εθαξκφζεη ηηο παξαπάλσ 

δηαδηθαζίεο γηα θάζε ζεκαληηθφ πξφγξακκα μερσξηζηά. 

2. Οκνηόηεηεο θαη δηαθνξέο κεηαμύ ησλ ινγηζηηθώλ πξνηύπσλ ζηε 

αλαγλώξηζε θαη ινγηζηηθή θαηαγξαθή ησλ παξνρώλ ζηνπο 

εξγαδνκέλνπο. 

Οη θνξείο γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ ζε φιν ηνλ θφζκν είλαη ή 

θξαηηθνί ή ηδησηηθνί ή κηθηνί, φινη φκσο επνπηεχνληαη ή εγθξίλνληαη απφ ην θξάηνο. 

Σα πξφηππα απηά είλαη ζεκαληηθά γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο 

νηθνλνκίαο, επεηδή νη απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηελ θαηαλνκή ησλ πφξσλ βαζίδνληαη ζε 

αμηφπηζηεο, ζπλνπηηθέο, θαη θαηαλνεηέο νηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο. Οη κεγαιχηεξνη 

θνξείο εθπφλεζεο ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ είλαη απηνί ηνπ ζπκβνπιίνπ δηεζλψλ 

ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ (IASB) θαη ηνπ αληηζηνίρνπ  ζπκβνπιίνπ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ 

ησλ ΖΠΑ (FASB). Οη θνξείο απηνί είλαη ηδησηηθνί νξγαληζκνί θαη νξγαλψλνληαη απφ 

επαγγεικαηίεο θαη εκπεηξνγλψκνλεο ηεο ινγηζηηθήο, νξθσηνχο ειεγθηέο έρνληαο 

ιάβεη έγθξηζή απφ ηηο θπβεξλήζεηο ησλ ρσξψλ πνπ ηα εθαξκφδνπλ. πλήζσο, 

αληίζηνηρεο επηηξνπέο θεθαιαηαγνξάο πνπ επνπηεχνπλ θαη ηελ εθαξκνγή ησλ 

πξνηχπσλ, παξέρνπλ θαη ηηο ζρεηηθέο εγθξίζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο. Σν FASB έρεη 

δεκηνπξγεζεί ην 1973, θαη νλνκάδεηαη πκβνχιην Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Λνγηζηηθήο (Financial Accounting Standards Board) είλαη νξγαληζκφο ηνπ ηδησηηθνχ 

ηνκέα κε αληηθείκελν ηε δεκηνπξγία πξνηχπσλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο ινγηζηηθήο πνπ 

δηέπνπλ ηελ πξνεηνηκαζία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απφ κε θπβεξλεηηθνχο 

θνξείο. Σα πξφηππα απηά είλαη αλαγλσξηζκέλα επίζεκα απφ ηελ επηηξνπή 

θεθαιαηαγνξάο ησλ ΖΠΑ ε νπνία επηβεβαίσζε ηελ έγθξηζή ηεο εθ λένπ ηνλ Απξίιην 

ηνπ 2003 θαη απφ ην Ακεξηθαληθφ Ηλζηηηνχην Οξθσηψλ Λνγηζηψλ (άξζξν 203 ηνπ 

Καλνληζκνχ Δπαγγεικαηηθήο πκπεξηθνξάο, φπσο ηξνπνπνηήζεθε ην 1973 θαη ην 

1979). Σν ίδξπκα ησλ ΓΠΥΠ (IASB) είλαη κία αλεμάξηεηε, κε-θεξδνζθνπηθή 

εηαηξεία ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα πνπ εξγάδεηαη γηα ην δεκφζην ζπκθέξνλ. Σν έξγν φισλ 

απηψλ ησλ θνξέσλ θαηαζθεπήο ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ απνζθνπεί ζηε κεγαιχηεξε 

δηαθάλεηα ζηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ζηε δεκηνπξγία θνηλψλ 

ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ ζε παγθφζκην επίπεδν. 

Οη θχξηεο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ ησλ ΖΠΑ θαη ησλ ΓΠΥΠ πνπ 

αθνξνχλ ηελ ζεκαηηθή ελφηεηα ησλ παξνρψλ ζην πξνζσπηθφ παξέρνληαη ζηνλ 

παξαθάησ πίλαθα 1. 

Πίλαθαο 1, Γηαθνξέο ησλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ ησλ ΓΠΥΠ κε απηά ησλ ΖΠΑ γηα ηηο παξνρέο 

ζηνπο Δξγαδφκελνπο 

Θέκα ΓΠΥΠ Λνγηζηηθέο Αξρέο ΖΠΑ 

Παξνρέο εμφδνπ 

απφ ηελ ππεξεζία  

Γελ γίλεηαη δηάθξηζε κεηαμχ 

"εηδηθψλ" θαη άιισλ παξνρψλ 

εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία. Οη 

παξνρέο εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία 

αλαγλσξίδνληαη φηαλ ν εξγνδφηεο 

είλαη απνδεδεηγκέλα δεζκεπκέλνο 

Αλαγλψξηζε εηδηθψλ, κίαο θνξάο, 

παξνρψλ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία 

γεληθά φηαλ θνηλνπνηνχληαη ζηνπο 

ππαιιήινπο, εθηφο αλ νη εξγαδφκελνη 

ζα παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο πέξα 

απφ κηα «ειάρηζηε πεξίνδν 
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λα πιεξψζεη. 

 

ππνρξεσηηθήο παξακνλήο ζηελ 

ππεξεζία", ζε απηή ηελ  πεξίπησζε ε 

ππνρξέσζε αλαγλσξίδεηαη αλαινγηθά 

γηα ηελ κειινληηθή πεξίνδν ρξήζεο 

ηεο ππεξεζίαο. Αλαγλσξίδεη ηηο 

ζπκβαηηθέο παξνρέο εμφδνπ απφ ηελ 

ππεξεζία φηαλ είλαη πηζαλφ φηη νη 

εξγαδφκελνη ζα έρνπλ ην δηθαίσκα 

απηφ θαη ην πνζφ ησλ παξνρψλ 

απηψλ κπνξεί λα ππνινγηζζεί ζσζηά. 

Αλαγλσξίδνληαη νη εζεινληηθέο  

παξνρέο εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία 

φηαλ ν εξγαδφκελνο απνδέρεηαη ηελ 

πξνζθνξά γηα νηθηνζειή απνρψξεζε. 

Ζ αλαγλψξηζε 

αλαινγηζηηθψλ 

θεξδψλ θαη δεκηψλ 

απεπζείαο ζηελ 

θαζαξή ζέζε, φηαλ 

απηέο πξνθχςνπλ 

Δπηηξέπεηαη Απαηηείηαη 

Αλαθχθισζε ζηα 

απνηειέζκαηα ησλ 

αλαινγηζηηθψλ 

θεξδψλ θαη δεκηψλ 

πνπ 

αλαγλσξίζηεθαλ 

πξνεγνπκέλσο ζηα 

ίδηα θεθάιαηα   

Γελ Δπηηξέπεηαη Σα πνζά απηά ζα πξέπεη λα 

αλαθαηαηάζζνληαη απφ ίδηα 

θεθάιαηα θαη αλαγλσξίδνληαη ζηα 

απνηειέζκαηα σο ζπληζηψζεο ηνπ 

θαζαξνχ θέξδνπο ή δεκίαο ηεο 

πεξηφδνπ. 

 

Μέηξεζε ηνπ 

θέξδνπο ή ηεο 

δεκίαο πεξηθνπήο 

ελφο 

πξνγξάκκαηνο 

παξνρψλ 

 

Έλα θέξδνο ή δεκία απφ πεξηθνπή 

ελφο πξνγξάκκαηνο θαζνξηζκέλσλ 

παξνρψλ πεξηιακβάλεη: (α) ηελ 

αιιαγή ζηελ παξνχζα αμία ηεο 

ππνρξέσζεο θαζνξηζκέλσλ 

παξνρψλ, (β) ηελ νπνηαδήπνηε 

πξνθχπηνπζα κεηαβνιή ζηελ 

εχινγε αμία ησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο 

παξνρψλ, θαη (γ) ηελ αλαινγηθή 

αθαίξεζε ησλ ηπρφλ ζπλαθψλ 

αλαινγηζηηθψλ θεξδψλ θαη δεκηψλ , 

φπσο ην κε αλαγλσξηζκέλν 

κεηαθεξφκελν πνζφ, θαη θφζηνο 

πξνυπεξεζίαο πνπ δελ είραλ 

πξνεγνπκέλσο αλαγλσξηζηεί. 

Παξφκνηα κε ηα ΓΠΥΠ. Χζηφζν, 

νξηζκέλεο δηαθνξέο ζηηο 

ιεπηνκέξεηεο κπνξεί λα πξνθχςνπλ 

ζε ζρέζε κε ηα κε αλαγλσξηζκέλα 

αλαινγηζηηθά θέξδε θαη δεκίεο, ην κε 

αλαγλσξηζκέλν πνζφ ηεο κεηάβαζεο 

θαη ην θφζηνο ηεο πξνυπεξεζίαο. 

 

Υξνλνδηάγξακκα 

ηεο αλαγλψξηζεο 

ησλ θεξδψλ / 

δεκηψλ ζε 

πεξηθνπή ελφο 

πξνγξάκκαηνο 

παξνρψλ 

 

Καη ηα δχν θέξδε θαη δεκίεο  απφ 

ηελ πεξηθνπή αλαγλσξίδνληαη φηαλ 

ε νηθνλνκηθή νληφηεηα είλαη 

απνδεδεηγκέλα δεζκεπκέλε θαη κηα 

πεξηθνπή έρεη αλαθνηλσζεί 

 

Μηα δεκηά απφ πεξηθνπή 

αλαγλσξίδεηαη φηαλ είλαη πηζαλφ ε 

πεξηθνπή λα πξαγκαηνπνηεζεί θαη νη 

επηπηψζεηο ηεο κπνξνχλ κε δίθαην 

ηξφπν λα  εθηηκεζνχλ. Έλα θέξδνο 

απφ πεξηθνπή αλαγλσξίδεηαη φηαλ 

παχνπλ λα απαζρνινχληαη νη 

ππάιιεινη πνπ αθνξά ή εγθξηζεί 

ηξνπνπνίεζε ή αλαζηνιή ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, πνπ πξνθχπηεη κεηά 
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Οη ηειεπηαίεο πξνζαξκνγέο πνπ έγηλαλ ζηα  ΓΠΥΠ ην θαινθαίξη ηνπ 2011 πέξαλ ησλ 

άιισλ επηθεληξψλνληαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ (πνπ δελ γηλφηαλ παιαηά) ζε πξνβιέςεηο 

ινγηζηηθψλ ηαθηνπνηήζεσλ γηα αθπξψζεηο ή πεξηθνπέο πξνγξακκάησλ παξνρψλ ζην 

πξνζσπηθφ. Σν γεγνλφο απηφ κπνξεί λα απνδνζεί ζηελ πξφζθαηε ρξεκαηννηθνλνκηθή 

θξίζε φπνπ ε αλάγθε γηα κείσζε ηνπ θφζηνπο ησλ επηρεηξήζεσλ νδεγεί ζε αθπξψζεηο 

ή πεξηθνπέο θαη ησλ πξνγξακκάησλ ησλ παξνρψλ ζην πξνζσπηθφ. 

Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ κπνξνχλ λα εμαρζνχλ απφ ηελ ζπγθξηηηθή αληηπαξάζεζε ησλ 

ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ γηα ηηο παξνρέο ζηνπο εξγαδφκελνπο είλαη φηη θηλνχληαη ζε 

θάζε ζχγθιηζεο παξά απφθιηζεο κεηαμχ ηνπο θαηφηη ηα ΓΠΥΠ εκθαλίδνπλ 

κεγαιχηεξν βαζκφ ζπληεξεηηθφηεηαο κε επηηξέπνληαο ηελ εκθάληζε πιενλαζκάησλ 

ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ελψ απαηηνχλ γξεγνξφηεξε αλαγλψξηζε ζε απηέο ησλ 

αλαινγηζηηθψλ δεκηψλ ησλ πξνγξακκάησλ παξνρψλ ζηνπο εξγαδφκελνπο. Σα ΓΠΥΠ 

εκθαλίδνπλ, επίζεο κεγαιχηεξν βαζκφ δηαθάλεηαο απαηηψληαο δεκνζίεπζε 

ιεπηνκεξψλ ζηνηρείσλ γηα ηηο παξνρέο ζηνπο εξγαδνκέλνπο, ζεζκνζεηψληαο 

παξάιιεια έιεγρν γηα ηελ χπαξμε εθηφο ησλ λνκηθψλ θαη ησλ εζηθψλ  ππνρξεψζεσλ 

απφ ηελ αλαθνίλσζε απφ ηελ 

επηρείξεζε φηη είλαη απνδεδεηγκέλα 

δεζκεπκέλε γηα ηελ θάιπςε ηεο 

παξνρήο απηήο. 

Αλαγλψξηζε 

θφζηνπο 

πξνυπεξεζίαο πνπ 

ζρεηίδεηαη κε 

θεθηεκέλα νθέιε  

Αλαγλσξίδεηαη ακέζσο.  Γεληθά, απνζβέλεηαη θαηά ηελ 

ελαπνκέλνπζα πεξίνδν ππεξεζίαο ή 

ην πξνζδφθηκν δσήο 

  

Παξνπζίαζε ηνπ 

θφζηνπο 

πξνυπεξεζίαο  

Παξνπζηάδεηαη σο αληηζηάζκηζε, 

κείσζε ή αχμεζε ηεο ππνρξέσζεο 

θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ. 

Παξνπζηάδεηαη ζηα ινηπά 

απνηειέζκαηα κε ηα κε 

αλαγλσξηζκέλα αλαινγηζηηθά θέξδε 

θαη δεκίεο. 

Πξφγξακκα 

πνιιψλ 

εξγνδνηψλ, πνπ 

είλαη έλα 

πξφγξακκα 

θαζνξηζκέλσλ 

παξνρψλ 

Πξέπεη λα ινγηζηηθνπνηείηαη σο έλα 

πξφγξακκα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ, 

εάλ νη απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο 

είλαη δηαζέζηκεο. Γηαθνξεηηθά, σο 

πξφγξακκα θαζνξηζκέλσλ 

εηζθνξψλ. 

Λνγηζηηθνπνηείηαη σο ζρέδην 

θαζνξηζκέλεο εηζθνξάο. 

 

Πεξηνξηζκφο 

ζρεηηθά κε ηελ 

αλαγλψξηζε ησλ 

ζηνηρείσλ ηνπ 

ελεξγεηηθνχ ησλ 

ζπληαμηνδνηηθψλ 

πξνγξακκάησλ. 

Ζ αμία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ 

πξνγξακκάησλ, δελ κπνξεί λα 

αλαγλσξηζζεί κε πνζφ πνπ λα 

ππεξβαίλεη ην θαζαξφ ζχλνιν ηνπ 

κε αλαγλσξηζκέλνπ θφζηνπο 

πξνυπεξεζίαο ηηο αλαινγηζηηθέο 

δεκηέο θαζψο θαη ηελ παξνχζα αμία 

ησλ παξνρψλ πνπ δηαηίζεληαη απφ 

επηζηξνθέο ή ηε κείσζε ησλ 

κειινληηθψλ εηζθνξψλ ζην 

πξφγξακκα. 

Γελ ππάξρεη πεξηνξηζκφο ζην πνζφ 

πνπ κπνξεί λα αλαγλσξηζηεί. 

 

Πεγή: Δπεμεξγαζία ησλ αληηζηνίρσλ πξσηνηχπσλ θεηκέλσλ  
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ησλ επηρεηξήζεσλ πξνο ηνπο εξγαδνκέλνπο νη νπνίεο ζα πξέπεη λα εκθαλίδνληαη 

πνζνηηθνπνηεκέλεο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ.  

3.   Ζ εθαξκνγή ησλ ΓΠΥΠ γηα ηηο παξνρέο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ 

Διιάδα 

3.1.  Καηάζηαζε πξηλ ηελ εθαξκνγή ησλ ΓΠΥΠ 

ηελ Διιάδα ηζρχνπλ ή ε γεληθή ζπιινγηθή ή νη θιαδηθέο ή νη επηρεηξεζηαθέο 

ζπκβάζεηο σο πξνο ηνπο κηζζνχο θαη νη δηαηάμεηο ηνπ Ν.2112 ή νη εζσηεξηθνί 

θαλνληζκνί επηρεηξήζεσλ, εθφζνλ απηνί πξνβιέπνπλ κεγαιχηεξεο παξνρέο απφ απηέο 

ηνπ Νφκνπ γηα απνδεκηψζεηο πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία. Οη θνξείο 

ζπληαμηνδφηεζεο είλαη Αζθαιηζηηθά Σακεία κε κεγαιχηεξν ην ΗΚΑ – ΣΔΑΜ γηα ηελ 

θχξηα θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε. Δπίζεο ηνπο φξνπο θαη ηηο ζπλζήθεο 

απαζρφιεζεο δηέπεη ε εξγαηηθή λνκνζεζία.  

ηελ Διιάδα πξηλ ηελ εθαξκνγή ησλ ΓΠΥΠ, νη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο πξνο 

απνθπγή ησλ επηβαξχλζεσλ ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο θαηαζηάζεσλ πξαγκαηνπνηνχζαλ 

πξφβιεςε απνδεκηψζεσο ηνπ πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία, κε βάζε 

ηελ ππ‟ αξηζκφ. 205/1988 Γλσκνδφηεζε ηεο Οινκέιεηαο ησλ Ννκηθψλ πκβνχισλ 

ηεο Γηνηθήζεσο θαη ην άξζξν 10 ηνπ Ν. 2065/1992. Ζ γλσκνδφηεζε απηή νπζηαζηηθά 

επέηξεπε ζηηο επηρεηξήζεηο λα πξαγκαηνπνηνχλ πξνβιέςεηο γηα απνδεκηψζεηο 

πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία κφλν γηα απηνχο πνπ ππνιφγηδαλ φηη ζα 

έθεπγαλ (ζπληαμηνδνηνχληαλ ή απνιχνληαλ) ην επφκελν ρξφλν. 

Δπίζεο ηα ζπληαμηνδνηηθά ηακεία εθηφο ηνπ ΗΚΑ ΣΔΑΜ θαη θπξίσο απηά ησλ 

Διιεληθψλ ηξαπεδψλ απνηεινχζαλ θπξίσο λνκηθά ή εζηθά πξνγξάκκαηα 

θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ  

3.2. Καηάζηαζε κεηάβαζεο ζηα ΓΠΥΠ 

Οη Λνγηζηηθέο Αξρέο πνπ αθνινπζνχληαη θαη εκθαλίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ησλ εηαηξεηψλ ζηελ Διιάδα πεξηγξάθνληαη πνην θάησ. Δηδηθφηεξα 

ζπιιέγνληαο ζηνηρεία απφ ηηο δεκνζηεπκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ απαξηίδνπλ ην ρξεκαηηζηηθφ δείθηε FTSE 20 επί ησλ 

γλσζηνπνηήζεσλ ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ πνπ αθνινπζνχλ αλαπαξάγνπκε ηελ  πνην 

θάησ τσπική γνωστοποίηση πνπ αθινπζνχλ γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ δηαθφξσλ 

ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηηο παξνρέο ζε εξγαδφκελνπο.    

«ηελ Διιάδα ιεηηνπξγνχλ πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ θαζψο θαη 

πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ ζπλεηζθνξψλ. ηα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ 

παξνρψλ ε παξνρή απνηειεί ζπλάξηεζε ησλ εηψλ ππεξεζίαο θαη ηνπ κηζζνχ θαη 

ππάξρεη εγγχεζε θάιπςήο ηεο απφ ηελ Δπηρείξεζε. 

ηα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ ζπλεηζθνξψλ ε Δπηρείξεζε θαηαβάιιεη έλα 

θαζνξηζκέλν, θαηά πεξίπησζε, πνζφ εηζθνξάο ζε έλαλ αλεμάξηεην θνξέα.  

Ζ Δπηρείξεζε δελ έρεη πεξαηηέξσ ππνρξέσζε λνκηθή ή ηεθκαξηή λα θαηαβάιεη 

επηπιένλ εηζθνξέο ζε πεξίπησζε πνπ ν θνξέαο απηφο δελ έρεη ηα απαξαίηεηα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία γηα ηελ θάιπςε ησλ παξνρψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ππεξεζία 

ηνπ πξνζσπηθνχ ζην ηξέρνλ ή ζε παξειζφληα έηε. 
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Ζ ππνρξέσζε πνπ αλαγλσξίδεηαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηα πξνγξάκκαηα 

θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ, είλαη ε παξνχζα αμία ησλ δεδνπιεπκέλσλ παξνρψλ κείνλ 

ηελ εχινγε αμία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ πξνγξακκάησλ, ιακβάλνληαο 

ππφςε πξνζαξκνγέο γηα ηπρφλ αλαινγηζηηθά απνηειέζκαηα (θέξδε / δεκίεο) θαη 

θφζηνο γηα ππεξεζίεο παξειζφλησλ εηψλ.   

Σν χςνο ηεο ππνρξέσζεο πξνζδηνξίδεηαη εηεζίσο βάζεη αλαινγηζηηθήο κειέηεο πνπ 

εθπνλείηαη απφ αλεμάξηεηε αλαινγηζηηθή εηαηξεία, ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ηεο 

πξνβιεπφκελεο κνλάδαο ππνρξέσζεο (Projected Unit Credit Method).   

Ζ παξνχζα αμία ηεο πξνζδηνξίδεηαη πξνεμνθιψληαο ηηο εθηηκψκελεο κειινληηθέο 

ρξεκαηνξνέο κε ην επηηφθην πνπ ηζρχεη γηα εηαηξηθφ νκφινγν πςειήο πηζησηηθήο 

δηαβάζκηζεο, πνπ έρεη εθδνζεί ζε λφκηζκα θνηλφ κε απηφ ζην νπνίν θαηαβάιιεηαη ε 

θαζνξηζκέλε παξνρή θαη έρεη ελαπνκέλνπζα δηάξθεηα πνπ ελαξκνλίδεηαη κε ηε 

δηάξθεηα ηεο ζρεηηθήο ππνρξέσζεο. 

Σα ζπζζσξεπκέλα αλαινγηζηηθά θέξδε/δεκίεο, πνπ πξνθχπηνπλ, απφ ηελ απφθιηζε 

κεηαμχ εθηηκήζεσλ θαη εκπεηξίαο θαζψο θαη ηε κεηαβνιή ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ 

αλαινγηζηηθψλ ππνζέζεσλ, θαηά ην κέξνο πνπ ππεξβαίλνπλ ην 10% ηνπ κεγαιχηεξνπ 

κεηαμχ ησλ δεδνπιεπκέλσλ ππνρξεψζεσλ θαη ηεο εχινγεο αμίαο ησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο, απνζβέλνληαη ζε πεξίνδν ίζε κε ηε κέζε 

ελαπνκέλνπζα εξγάζηκε δσή ηνπ πξνζσπηθνχ. 

Σν θφζηνο απφ ηελ ππεξεζία παξειζφλησλ εηψλ αλαγλσξίδεηαη άκεζα ζηα 

απνηειέζκαηα ρξήζεσο, εθηφο αλ νη κεηαβνιέο ζηε βάζε ππνινγηζκνχ ηεο παξνρήο 

εμαξηψληαη απφ ηελ παξακνλή ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ ππεξεζία γηα κία θαζνξηζκέλε 

ρξνληθή πεξίνδν. ηε δεχηεξε πεξίπησζε ην θφζηνο ππεξεζίαο παξειζφλησλ εηψλ 

απνζβέλεηαη κε ηε γξακκηθή κέζνδν ζηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απηήο. 

Γηα ηα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ ζπλεηζθνξψλ ε Δπηρείξεζε θαηαβάιιεη 

εηζθνξέο, ζε θνξείο αζθάιηζεο δεκφζηνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ θαζψο θαη ζε 

αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο θαη εηδηθνχο ινγαξηαζκνχο, ζε ππνρξεσηηθή ή πξναηξεηηθή 

βάζε. Ζ ππνρξέσζε εμαληιείηαη ζηελ θαηαβνιή ζπγθεθξηκέλεο εηζθνξάο θαηά 

πεξίπησζε. Οη εηζθνξέο αλαγλσξίδνληαη ζηηο δαπάλεο πξνζσπηθνχ εθαξκφδνληαο ηελ 

αξρή ησλ δεδνπιεπκέλσλ. Σπρφλ πξνπιεξσκέλεο εηζθνξέο αλαγλσξίδνληαη σο 

απαίηεζε εθφζνλ ζπλνδεχνληαη είηε κε επηζηξνθή κεηξεηψλ είηε κε κείσζε 

κειινληηθψλ εηζθνξψλ.» 

Με ηελ αξρηθή θαηάζηαζε πνπ ίζρπε γηα ηηο ινγηζηηθνπνηήζεηο ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ ζηελ Διιάδα θαη εηδηθφηεξα γηα ηηο παξνρέο ζπληαμηνδφηεζεο θαη 

ιήμεο ηεο ππεξεζία ή απνδεκίσζεο ιφγσ απφιπζεο νη επηρεηξήζεηο ππνεθηηκνχζαλ 

ζεκαληηθά ηηο αληίζηνηρεο πξνβιέςεηο. Οη πξνζαξκνγέο επί ησλ ζρεκαηηζκέλσλ 

πξνβιέςεσλ γηα θάιπςε ησλ παξνρψλ έλαληη ησλ εξγαδνκέλσλ κε ηελ εθαξκνγή ησλ 

ΓΠΥΠ απφ ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ FTSE 20, παξνπζηάδνληαη ζην Πίλαθα 2. Όπσο 

παξαηεξνχκε ε εθαξκνγή ησλ ΓΠΥΠ εμαλάγθαζε ηηο επηρεηξήζεηο ζε ζρεκαηηζκφ 

ζεκαληηθψλ πξνβιέςεσλ γηα παξνρέο ζηνπο εξγαδνκέλνπο, πνπ κέρξη ηφηε, ιφγσ ηεο 

ζπλδπαζκέλεο λνκνζεζίαο πνπ ίζρπε, ε δηαθάλεηα επί ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα  ήηαλ ζαθψο πεξηνξηζκέλε. Υαξαθηεξηζηηθφ κε κεγάιε 

ζεκαζία απνηειεί ην γεγνλφο φηη κεγάιεο πξνζαξκνγέο πξαγκαηνπνίεζαλ ην 

πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ έρνπλ έδξα θαη δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Διιάδα. Σν ίδην 

αιιά ζε κηθξφηεξε έθηαζε ίζρπε θαη γηα ηηο άιιεο επηρεηξήζεηο ηνπ δείθηε κε 

εμαίξεζε ζρεηηθψλ κηθξψλ πξνζαξκνγψλ γηα ηνλ ΟΣΔ θαη ηνλ ΣΗΣΑΝΑ.  
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Πίλαθαο 2, Πξνζαξκνγέο επί ησλ ζρεκαηηζκέλσλ πξνβιέςεσλ γηα θάιπςε ησλ παξνρψλ έλαληη 

ησλ εξγαδνκέλσλ κε ηελ εθαξκνγή ησλ ΓΠΥΠ 

 Δηαηξεία ηνπ FTSE 20 

Διιεληθέο 

Λνγηζηηθέο Αξρέο 

Πξνζαξκνγέο γηα 

ηα ΓΠΥΠ ΓΠΥΠ 

 ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ)  8.319 548.950 557.269 

 COCA - COLA ΣΡΗΑ ΔΦΗΛΟΝ 

(ΚΟ)  21.900 47.500 69.400 

 EUROBANK EFG (ΚΟ)  

                                       

-      50.000 50.000 

 JUMBO (ΚΟ)  

                                       

-      1.074 1.074 

 MARFIN INVESTMENT GROUP 

(ΚΟ)  770 

                                          

-      770 

 MARFIN POPULAR BANK (ΚΟ)  168.498 

                                          

-      168.498 

 ΒΗΟΥΑΛΚΟ (ΚΑ)  1.790 16.574 18.364 

 ΓΔΖ (ΚΟ)  289.129 

                                          

-      289.129 

 ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ (KO)  

                                       

-      225.331 225.331 

 ΔΛΛΑΚΣΧΡ (ΚΟ)  279 4.183 4.462 

 ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ (ΚΟ)  77.593 31.118 108.711 

 ΚΑΔ (ΚΟ)  

                                       

-      

                                          

-      

                                  

-      

 ΚΤΠΡΟΤ ΣΡΑΠΔΕΑ (ΚΟ)  2.462 

                                          

-      2.462 

 ΜΟΣΟΡ ΟΨΛ (ΚΟ)  3.122 41.889 45.011 

 ΜΤΣΗΛΖΝΑΗΟ (ΚΟ)  2.416 30.070 32.486 

 ΟΠΑΠ (ΚΟ)  20.816 2.675 23.491 

 ΟΣΔ (ΚΟ)  486.100 91.900 578.000 

 ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΡΑΠΔΕΑ (ΚΟ)  4.738 145.485 150.223 

 ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΟ 

ΣΑΜΗΔΤΣΖΡΗΟ (ΚΟ)  693 15.912 16.605 

 ΣΗΣΑΝ (ΚΟ  24.643 14.999 39.642 

Πεγή: Γεκνζηεπκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ εηαηξεηψλ απφ ηηο ηζηνζειίδεο ηνπο  

Σελ ίδηα πεξίνδν ησλ πξνζαξκνγψλ αλέθπςε ην πξφβιεκα ηνπ «αζθαιηζηηθνχ ησλ 

Σξαπεδψλ» κε ηελ θεληξηθή δηνίθεζε λα δίδεη ιχζε κε ηελ ρξήζε νηθνλνκηθψλ θαη 

φρη αλαινγηζηηθψλ κεζφδσλ θαη ηελ δεκηνπξγία λένπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα πνπ 

απνηειεί νπζηαζηηθά κεηαηξνπή ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ απφ πξνγξάκκαηα 

θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ κε ηελ λνκηθή ή ηεθκαηξφκελε ππνρξέσζε ζε έλα θνηλφ 

πξφγξακκα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ. Έηζη ην ηακείν επηθνπξηθήο αζθάιηζεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ ηεο Δζληθήο Σξαπέδεο ην ΣΑΠΗΛΣΑΣ θαη ην ΣΔΑΠΔΣΔ ησλ ινηπφλ 

ηξαπεδψλ εγθαηαιείθηεθαλ θη νη ηξαπεδνυπάιιεινη ππνρξεσηηθά εληάρζεθαλ ζην 

ΔΣΑΣ. Με ηελ απφθαζε δε  ηΔ (Οι.) 2199/2010 ιχζεθαλ θαη ηα νπνηαδήπνηε άιια 

πξνβιήκαηα ζρεηηθά κε ην θνηλφ ηακείν. Ζ απφθαζή απηή αλαθέξεη: «Με ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ λ. 3371/2005 ν λνκνζέηεο, επηηξεπηψο θαηά ην άξζξν 22 παξ. 5 πλη., 

επέιεμε ην νξγαλσηηθφ ζρήκα ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ δεκνζίνπ δηθαίνπ γηα ηελ 

ππνρξεσηηθή επηθνπξηθή θνηλσληθή αζθάιηζε ησλ ηξαπεδνυπαιιήισλ. Οη ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο δελ αληίθεηληαη ζην άξζξν 12 πλη. ή ην άξζξν 11 ΔΓΑ, δηφηη νη 
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αζθαιηζκέλνη ησλ πθηζηάκελσλ αιιεινβνεζεηηθψλ ηακείσλ ππάγνληαη κελ 

ππνρξεσηηθψο ζην ΔΣΑΣ, ηα ηακεία φκσο απηά νχηε δηαιχνληαη νχηε αθαηξείηαη ε 

πεξηνπζία ηνπο. Τπφ ηα δεδνκέλα απηά, νχηε ε αξρή ηεο πξνζηαηεπφκελεο 

εκπηζηνζχλεο νχηε ε αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο παξαβηάδεηαη (κεηνς.). Δμάιινπ, νη 

ζρεηηθέο ξπζκίζεηο δελ αληίθεηληαη ζηε ζπκβαηηθή ειεπζεξία, θαζφζνλ δελ ζπληξέρεη 

ελ πξνθεηκέλσ ππέξβαζε ησλ αθξαίσλ νξίσλ ηεο έλλνηαο ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο 

νχηε παξαβίαζε ηεο αξρήο ηεο αλαινγηθφηεηαο (κεηνς.). Σέινο, δελ ηίζεηαη δήηεκα 

παξαβίαζεο ησλ θαλφλσλ ηνπ πληάγκαηνο θαη ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ γηα ηελ 

πξνζηαζία ηεο ηδηνθηεζίαο θαη ηεο ζπιινγηθήο απηνλνκίαο». 

Άιιε κηα αμηνζεκείσηε ελέξγεηα πξηλ ηελ εθαξκνγή ησλ ΓΠΥΠ ήηαλ ε απνθπγή 

δεκνζίεπζεο ηνπ αλαιπηηθνχ ινγαξηαζκνχ αλά ηξάπεδα απφ ην Γ ηνπ ΣΑΠΗΛΣΑΣ, 

κε απηφ ηνλ ηξφπν ην πνιχ-εξγνδνηηθφ πξφγξακκα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ, γηα ηηο 

ηξάπεδεο πνπ ζπκκεηείραλ ζην ηακείν, απνηέιεζε ζηελ νπζία πξφγξακκα 

θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ, ρσξίο λα παξζεί πέξαλ ηεο θαηαβαιιφκελεο εηζθνξάο 

θακία άιιε πξφβιεςε.  Δπίζεο, φηαλ ην επηθνπξηθφ ησλ αζθαιηζκέλσλ ηεο εζληθήο 

ηξαπέδεο δελ κπνξνχζε λα θαιχςεη ηελ θαηαβνιή ηεο ζχληαμεο, ηελ θαηέβαιε ε 

ηξάπεδα, ρσξίο φκσο απηή λα ηελ αλαγλσξίζεη ην ηακείν κε βάζε ηελ εζηθή ή 

ηεθκαηξφκελε ππνρξέσζε σο πξφγξακκα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ. 

Γηα λα εθαξκνζηνχλ ηα ΓΠΥΠ ζηελ ρψξα κεηαηξάπεθαλ ζηελ νπζία ην ζχλνιν 

ζρεδφλ ησλ πξνγξακκάησλ θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ ζε πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλεο 

εηζθνξάο θαη νη αλαινγηζηηθέο κειέηεο κεηαηξάπεθαλ ζε νηθνλνκηθέο κειέηεο γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηεο ζπλεηζθνξάο ηνπο ζηα λέα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ. 

Σα αληίζηνηρα πνζά βάζεη ησλ αλαινγηζηηθψλ ππνρξεψζεσλ ήηαλ νπζησδψο 

κεγαιχηεξα, κε ηηο αλαινγηζηηθέο κειέηεο ηεο κε πξνζαξκνζκέλεο θαηάζηαζεο λα 

κελ έρνπλ αλαθνηλσζεί. 

Παξά ηαχηα, ε εθαξκνγή ησλ ΓΠΥΠ ζηελ ρψξα, νδήγεζε αλαγλψξηζε απφ ηηο 

επηρεηξήζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο ζαθψο κεγαιπηέξσλ πξνβιέςεσλ, 

ππνρξεψζεσλ γηα παξνρέο ζηνπο εξγαδνκέλνπο. 

πκπεξάζκαηα  

ε ζρέζε κε ηελ αλάιπζε ηνπ πιαηζίνπ ηεο  δηεζλνχο πξαθηηθήο γηα ηηο παξνρέο 

ζηνπο εξγαδφκελνπο απηφ εκθαλίδεη κηα ζθαηξηθφηεηα θαη πιεξφηεηα ε νπνία 

παξαθνινπζείηαη θαη  ζπκπιεξψλεηαη δηαρξνληθά. Σα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα 

εμαλαγθάδνπλ ηηο επηρεηξήζεηο λα αληηκεησπίδνπλ κε πιεξφηεηα ζέκαηα ζρεηηδφκελα 

κε παξνρέο ζην πξνζσπηθφ, αθνχ δελ ππεηζέξρνληαη κφλν ζηνλ ηερληθφ ινγηζηηθφ 

ρεηξηζκφ αιιά πξνηείλνπλ κε αθξίβεηα επηζηεκνληθή ηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ ησλ 

ππνρξεψζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ, έλαληη ησλ εξγαδνκέλσλ  γηα θάζε παξνρή θαη 

απαηηνχλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο λα αλαγλσξίδνπλ άκεζα ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πξνο 

ηνπο εξγαδφκελνπο επηβαξχλνληαο ηα απνηειέζκαηά ηνπο κε ηα αληίζηνηρα έμνδα. 

Οη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ θαη νη δηαρξνληθέο πξνζαξκνγέο 

απηψλ νδεγνχλ ζε ζχγθιηζε παξά απφθιηζε κεηαμχ ηνπο. Σα ΓΠΥΠ ζε ζρέζε κε ηα 

άιια ινγηζηηθά πξφηππα, εκθαλίδνπλ κεγαιχηεξν βαζκφ ζπληεξεηηθφηεηαο κε 

επηηξέπνληαο ηελ εκθάληζε πιενλαζκάησλ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ελψ 

απαηηνχλ γξεγνξφηεξε αλαγλψξηζε ζε απηέο ησλ αλαινγηζηηθψλ δεκηψλ. Δκθαλίδνπλ 

κεγαιχηεξν βαζκφ δηαθάλεηαο, έλαληη ησλ άιισλ πξνηχπσλ, απαηηψληαο δεκνζίεπζε 

ιεπηνκεξψλ ζηνηρείσλ γηα ηηο παξνρέο ζηνπο εξγαδνκέλνπο, ζεζκνζεηψληαο 

παξάιιεια έιεγρν γηα ηελ χπαξμε εθηφο ησλ λνκηθψλ θαη ησλ ηεθκαηξνκέλσλ ή 
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εζηθψλ ππνρξεψζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ πξνο ηνπο εξγαδνκέλνπο νη νπνίεο ζα πξέπεη 

λα εκθαλίδνληαη πνζνηηθνπνηεκέλεο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ.  

Σέινο νη ηειεπηαίεο πξνζαξκνγέο πνπ έγηλαλ ζηα  ΓΠΥΠ ην θαινθαίξη ηνπ 2011 

πέξαλ ησλ άιισλ επηθεληξψλνληαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ζε πξνβιέςεηο ινγηζηηθψλ 

ηαθηνπνηήζεσλ γηα αθπξψζεηο ή πεξηθνπέο πξνγξακκάησλ παξνρψλ ζην πξνζσπηθφ. 

Σν γεγνλφο απηφ κπνξεί λα απνδνζεί ζηελ πξφζθαηε ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε φπνπ 

ε αλαγθαία κείσζε ηνπ θφζηνπο ησλ επηρεηξήζεσλ νδεγεί ζε αθπξψζεηο ή πεξηθνπέο 

θαη ησλ πξνγξακκάησλ ησλ παξνρψλ ζην πξνζσπηθφ, κε απνηέιεζκα λα 

πξνζαξκφδνληαη θαη ηα ινγηζηηθά πξφηππα. Έλα άιιν ζέκα πνπ αλαθχπηεη ζε 

θαηξνχο θξίζεηο είλαη ε «ρξήζε επηηνθίνπ ηίηινπ πςειήο πηζησηηθήο ηθαλφηεηαο» γηα 

ηελ πξνεμφθιεζε ησλ αλαινγηζηηθψλ ππνρξεψζεσλ. Με ηα Διιεληθά Οκφινγα κε 

απνδφζεηο «θξίζεο» ζα έρνπκε σο απνηέιεζκα ηελ δξακαηηθή ζπξξίθλσζε ηεο 

παξνχζαο αμίαο ησλ ππνρξεψζεσλ έλαληη ησλ εξγαδνκέλσλ, φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη 

σο ηίηινη πςειήο πηζησηηθήο ηθαλφηεηαο (δελ ππάξρνπλ άιινη ζηε ρψξα) θαη απηφ 

απνηειεί έλα ζέκα πνπ πξέπεη λα πξνζερζεί. 

Γηα λα εθαξκνζηνχλ ηα ΓΠΥΠ, ηψξα, ζηελ ρψξα κεηαηξάπεθε, ζηελ νπζία, ην 

ζχλνιν ζρεδφλ ησλ πξνγξακκάησλ θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ ζε πξνγξάκκαηα 

θαζνξηζκέλεο εηζθνξάο θαη νη αλαινγηζηηθέο κειέηεο κεηαηξάπεθαλ ζε νηθνλνκηθέο 

κειέηεο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ζπλεηζθνξάο ηνπο ζηα λέα πιένλ πξνγξάκκαηα 

θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ. Παξά ηαχηα ε εθαξκνγή ησλ ΓΠΥΠ ζηελ ρψξα, νδήγεζε 

ζηελ αλαγλψξηζε απφ ηηο επηρεηξήζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο ζαθψο 

κεγαιπηέξσλ πξνβιέςεσλ - ππνρξεψζεσλ γηα παξνρέο ζηνπο εξγαδνκέλνπο θαη 

έβαιε ην ζέκα ζηελ ζσζηή ηνπ δηάζηαζε. 
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