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ενασχολήθω  με αύτο .  

Θα ή θελα να εύχαριστή σω λοιπο ν για ο λή τήν ύποστή ριξή με το θε μα και τήν βοή θεια 
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Η σημασία του ανθρώπινου παράγοντα 

 

 

• We believe that human resource departments play a pivotal and expanding 

role in shaping the success of human organizations. 

 

W. Werther Jr. – K. Davis 

 

 

• In an information society, human resources is at the cutting edge.  And it 

means that human resource professionals are becoming much, much more 

important in their organization. 

 

J. Naisbitt 

 

 

• Μπορείς να οραματιστείς, να σχεδιάσεις και να χτίσεις το ομορφότερο 

μέρος στον κόσμο …. αλλά απαιτείται ανθρώπινο δυναμικό για να γίνει το 

όραμα πραγματικότητα. 

 

W. Disney2 

 

 

• Δε χωρίζω τους ανθρώπους, δε με ενδιαφέρει η καταγωγή των πολιτών, 

ούτε η ράτσα που τους γέννησε. Τους καταμερίζω με ένα μόνο κριτήριο, 

την αρετή 

 

Πλού ταρχος, Βι οι Παρα λλήλοι - Μ. Αλε ξανδρος  

 

 

 



4 | P a y r o l l  C o s t @ I H o v h a n n i s y a n  
 

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ........................................................................................................................................... 6 

1.1 Στο χος Εργασι ας ........................................................................................................................... 6 

1.2 Δομή  τής εργασι ας ....................................................................................................................... 7 

1.3 Επιλογε ς και εύκαιρι ες καριε ρας στή Διοι κήσή Ανθρω πινού Δύναμικού  ............. 8 

1.4 Ιστορική  ανασκο πήσή τής Διοι κήσής Ανθρω πινού Δύναμικού  ............................. 10 

1.5 Λειτούργικο τήτες Διοι κήσής Ανθρω πινού Δύναμικού  .............................................. 14 

1.5.1 Προσλή ψεις......................................................................................................................... 15 

1.5.2 Αξιολο γήσή.......................................................................................................................... 15 

1.5.3 Πολιτική  Αμοιβω ν – Ωφελή ματα Εργαζομε νων ................................................... 15 

1.5.4 Υγει α - Προ λήψή ατύχήμα των .................................................................................... 16 

1.5.5 Σύμμο ρφωσή ...................................................................................................................... 16 

1.5.6 Εργασιακε ς σχε σεις ......................................................................................................... 17 

1.5.7 Διαχει ρισή Μισθοδοσι ας ............................................................................................... 17 

1.6 Οι αρμοδιο τήτες τού τμή ματος διαχει ρισής ανθρω πινού δύναμικού  και οι 
σύντελεστε ς ............................................................................................................................................. 18 

1.6.1 Οι διεργασι ες τής διοι κήσής ανθρω πινού δύναμικού  ....................................... 18 

1.6.2 Ρο λοι ΔΑΔ ............................................................................................................................ 19 

1.7 Τα κο στή τής ΔΑΔ των εταιριω ν ......................................................................................... 22 

1.8 Παραγωγικοι  Πο ροι ΔΑΔ ........................................................................................................ 24 

2 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ ..................................................................... 25 

2.1 Έννοιες Κο στούς Ανθρω πινού Δύναμικού  ...................................................................... 25 

2.2 Tα Ει δή Κο στούς Ανθρω πινού Δύναμικού  ...................................................................... 27 

2.3 Οικονομικα  οφε λή και σύνεπαγο μενα κο στή απο  το ανθρω πινο δύναμικο  ..... 29 

2.4 Το Ανθρω πινο Δύναμικο  ως Στοιχει ο τού Ενεργήτικού  ............................................. 30 

3 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ .................................................................................................. 34 

3.1 Με θοδοι προετοιμασι ας μισθοδοσι ας .............................................................................. 34 

3.1.1 Eξωτερική  ανα θεσή τής λειτούργι ας επεξεργασι ας μισθοδοσι ας ................ 35 

3.1.2 Επισκο πήσή τής inhouse διαδικασι ας μισθοδοσι α με σύ στήμα ................... 37 

3.1.3 Επισκο πήσή τής εσωτερική ς διαδικασι ας μισθοδοσι ας ................................... 40 

3.2 Θετικα  και Αρνήτικα -In-House ή  Outsourcing Payroll ............................................... 42 

4 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ............................................................................... 44 

4.1 Διαδικασι ες μισθοδοσι ας ....................................................................................................... 44 

4.2 Η ανα γκή για σύστή ματα ελε γχού ..................................................................................... 45 

4.3 Βασικοι  ε λεγχοι μισθοδοσι ας ............................................................................................... 47 

5 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΜΟΙΒΩΝ ................................................................................... 48 



5 | P a y r o l l  C o s t @ I H o v h a n n i s y a n  
 

 

 

 

5.1 Εισαγωγή  ...................................................................................................................................... 48 

5.2 Πολιτική  και σύστή ματα Αμοιβω ν ..................................................................................... 48 

5.3 Διακρι σεις Αμοιβω ν.................................................................................................................. 49 

5.4 Υπολογισμο ς Αμοιβω ν ............................................................................................................. 50 

5.5 Ανα γκες Εργαζομε νων ............................................................................................................ 52 

5.6 Βασικοι  Παρα γοντες Διαμο ρφωσής Αμοιβω ν ............................................................... 53 

5.7 Σύ νδεσή Αμοιβή ς με τήν Αξι α των Αμοιβω ν ................................................................... 56 

6 ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΈΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ .................................................................................. 57 

6.1 Βή ματα για τις Βε λτιστες Πρακτικε ς ................................................................................. 57 

6.2 Αύτο ματή αποστολή  διαφο ρων αιτή σεων ..................................................................... 58 

6.3 Δω στε στούς ύπαλλή λούς α μεσή προ σβασή στα προσωπικα  τούς δεδομε να . 59 

6.4 Χρήσιμοποιή στε σύστή ματα ωρομε τρήσής ................................................................... 60 

6.5 Χρήσιμοποιή στε βιομετρικα  ρολο για................................................................................ 62 

6.6 Απαγο ρεύσή αγορω ν απο  τούς ύπαλλή λούς ................................................................. 63 

6.7 Ελαχιστοποι ήσή προπλήρωμω ν ......................................................................................... 64 

6.8 Ελαχιστοποιή στε τούς κύ κλούς μισθοδοσι ας ............................................................... 65 

6.9 Εδραι ωσή των σύστήμα των μισθοδοσι ας ...................................................................... 66 

6.10 Κοστολο γήσή εργασι ας με σω σύστή ματος μισθοδοσι ας ..................................... 68 

6.11 Αύτοματοποιή στε τις αιτή σεις αδει ας .............................................................................. 68 

6.12 Χρήσιμοποιή στε τήν Άμεσή Κατα θεσή ........................................................................ 70 

6.13 Σύμπερα σματα απο  τις Βε λτιστες Πρακτικε ς Μισθοδοσι ας ............................... 70 

7 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ...................................................................................................... 71 

7.1 Στα δια επεξεργασι ας μισθοδοσι ας ..................................................................................... 71 

7.2 Ανα λύσή των Σταδι ων Επεξεργασι ας Μισθοδοσι ας ................................................... 72 

7.2.1 Δραστήριο τήτες προπλήρωμή ς .................................................................................. 72 

7.2.2 Πραγματική  διαδικασι α μισθοδοσι ας ...................................................................... 74 

7.2.3 Μετα-μισθοδοσι α διαδικασι α ...................................................................................... 76 

7.3 Σύμπερα σματα για εύ ρος των εργασιω ν μισθοδοσι ας .............................................. 85 

8 ΠΗΓΕΣ .................................................................................................................................................... 91 

 

 

 

 

 



6 | P a y r o l l  C o s t @ I H o v h a n n i s y a n  
 

 

 

 

1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 

1.1 Στο χος Εργασι ας 

Με σα σε ε να σύνεχω ς μεταβαλλο μενο και ιδιαι τερα ανταγωνιστικο  περιβα λλον, το 

κλειδι  για τήν επιβι ωσή μιας επιχει ρήσής ει ναι ή αποτελεσματική  διοι κήσή τού 

ανθρω πινού δύναμικού  τής, το οποι ο επήρεα ζεται με τή σειρα  τού απο  τις δύσμενει ς 

αύτε ς σύνθή κες. Ωστο σο ή διοι κήσή ανθρω πινού δύναμικού  πρε πει να σύνδύα ζεται με 

τή σωστή  διαχει ρισή τού πρού πολογισμού  τού τμή ματος πού τήν ασκει . Οι εταιρι ες 

καλού νται να εφαρμο σούν ε να ολοκλήρωμε νο σύ στήμα διαχει ρισής ανθρω πινού 

δύναμικού  το οποι ο σύνεπα γεται επιπλε ον δαπα νες. Με σα απο  τήν παρακολού θήσή των 

δαπανω ν αύτω ν οι εταιρι ες θα ε χούν τή δύνατο τήτα να ελε γχούν τα οικονομικα  τούς  

στο βε λτιστο βαθμο , και να μπορού ν να σχεδια ζούν τις  μελλοντικε ς τούς κινή σεις ύπο  

το πρι σμα τής ύ παρξής ενο ς ολοκλήρωμε νού πρού πολογισμού . 

Στή νε α αύτή  πραγματικο τήτα πού διαμορφω νεται, το ανθρω πινο δύναμικο  μιας 

επιχει ρήσής και ή αποτελεσματική  διοι κήσή  τού μπορει  να προσδω σει στήν επιχει ρήσή 

ανταγωνιστικο  πλεονε κτήμα. Η παραγωγικο τήτα και ή βιωσιμο τήτα μιας επιχει ρήσής 

εξαρτα ται σε μεγα λο βαθμο  απο  τούς εργαζομε νούς τής (τήν ποιο τήτα  τούς, τήν 

εμπειρι α τούς, τήν ικανοποι ήσή  τούς, τήν εμπειρι α τούς κτλ). Παγκοσμι ως, οι 

επιχειρή σεις πού εφαρμο ζούν μια ολοκλήρωμε νή και αποτελεσματική  διαχει ρισή τού 

ανθρω πινού δύναμικού  τούς επιβιω νούν και αναπτύ σσονται, σε αντι θεσή με αύτε ς πού 

ύποβαθμι ζούν ή  αγνοού ν τον ανθρω πινο παρα γοντα  και ει τε κλει νούν, ει τε 

παρούσια ζούν χαμήλή  αποδοτικο τήτα. 

Η μισθοδοσι α των εργαζομε νων στο τμή μα διαχει ρισής ανθρω πινού δύναμικού  

αποτελει  ε να μεγα λο με ρος τού πρού πολογισμού  τού πού δεν ε χει διερεύνήθει  και χρή ζει 

διερεύ νήσής και ανα λύσής. Έτσι ή διπλωματική  αύτή  εργασι α στοχεύ ει στή διερεύ νήσή 

τού κο στούς αύτού  ω στε να προταθει  μια δομή  μισθολογικού  κο στούς, και να εξεταστει  

ή εφαρμογή  τής. Για τήν ύλοποι ήσή τού στο χού αύτού  ε γινε αρχικα  βιβλιογραφική  

ε ρεύνα, ε ρεύνα με σω διαδικτύ ού, αναζή τήσή ερεύνω ν μισθω ν και προσωπική ς 

εμπειρι ας λο γω τής εργασική ς μού ειδικο τήτας.  
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Επομε νως, ή διοι κήσή τού ανθρω πινού δύναμικού  μιας επιχει ρήσής ε χει τήν ι δια, αν ο χι 

περισσο τερή, λο γω τής φύ σής τής, αξι α με τις α λλες λειτούργι ες διοι κήσής και ή α σκήσή  

τής απαιτει   τις γνω σεις ειδικω ν επαγγελματιω ν. Ει ναι εύνο ήτο, ωστο σο, ο τι ή 

διαχει ρισή τού ανθρω πινού δύναμικού  (ΔΑΔ) ως διεργασι α δεν αρκει  απο  μο νή τής αλλα  

πρε πει να σύνοδεύ εται απο  μετρή σιμα μεγε θή, δήλαδή  τα κο στή τής ΔΑΔ. Έτσι, ε να 

χρή σιμο εργαλει ο με ανεξερεύ νήτο ακο μα το σύ νολο των δύνατοτή των σύνεισφορα ς 

τού στή διαχει ρισή τού ανθρω πινού δύναμικού  ει ναι ο πρού πολογισμο ς αύτή ς. Σύνεπω ς, 

ο πρού πολογισμο ς τής ΔΑΔ μπορει , π.χ., να χρήσιμοποιει ται για τήν ενθα ρρύνσή τής 

αλλαγή ς και να οδήγει  τούς εκα στοτε ύπεύ θύνούς να αναλα βούν δρα σή. Δήλαδή , με σα 

απο  αύτο ν να μπορού ν να εξαχθού ν χρή σιμα σύμπερα σματα το σο για το παρο ν, ο σο και 

για το με λλον τής επιχει ρήσής. 

Μετα  τήν ανα λύσή και επεξεργασι α των μεθο δων ελε γχού τού μισθολογικού  κο στούς 

τού τμή ματος τής διαχει ρισής ανθρω πινού δύναμικού  εξή χθήσαν σήμαντικα  

σύμπερα σματα.  

1.2 Δομή  τής εργασι ας  

Η παρού σα εργασι α ε χει ως αντικει μενο τή διερεύ νήσή των σύντελεστω ν κο στούς στή 

διαχει ρισή τού ανθρω πινού δύναμικού  (ΔΑΔ)  και τή διερεύ νήσή τού μισθολογικού  

κο στούς τής ΔΑΔ με στο χο να προταθει  μια δομή  μισθολογικού  κο στούς για το σύ νολο 

των εταιριω ν.  

Η μεθοδολογι α πού ακολούθή θήκε για τήν προσε γγισή τού θε ματος τής εργασι ας ει ναι 

ή παρακα τω : 

1ο ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 

2ο 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΙ 
ΟΦΕΛΗ 

3ο ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 
4ο ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 
5ο ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΜΟΙΒΩΝ 
6ο ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΈΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 
7ο ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 
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Σε μια εποχή  ο πού οι εξελι ξεις ει ναι ραγδαι ες και σήμαντικε ς για τήν κοινωνι α, τα 

εργασιακα  θε ματα διαδραματι ζούν καθοριστικο  ρο λο για τήν ζωή  των εργαζομε νων 

αλλα  και των επιχειρή σεων. Ο εργαζο μενος ε χει στερήθει  πολλα  απο  τα προ τερα 

δικαιω ματα  τού αλλα  και οι επιχειρή σεις πλε ον δεν ει ναι σε θε σή να καλύ ψούν πολλού ς 

εργαζο μενούς μιας και ή οικονομική  ύ φεσή πού αντιμετωπι ζει ή Ελλήνική  οικονομι α ε χει 

φε ρει μεγα λο περιορισμο  στις αποφα σεις πού λαμβα νονται απο  τούς επιχειρήματι ες.  

Η μισθοδοσι α ε χει εξελιχθει  με τήν πα ροδο τού χρο νού απο  τις αρχε ς τής, ακριβω ς τής 

παρακολού θήσής των ωρω ν εργασι ας των εργαζομε νων, τήν καταβολή  των ύπαλλή λων 

και τή διατή ρήσή των κατα λλήλων αρχει ων σε ε να επα γγελμα πού απασχολει  χιλια δες 

επαγγελματι ες και χειρι ζεται ε να εύρύ  φα σμα καθήκο ντων πού φύσικα  περιλαμβα νει 

τήν παρακολού θήσή των εργαζομε νων, παρακρα τήσή φο ρων, αναφορα  μισθω ν και 

ύποβολή  διαφορετικω ν εκθε σεων σε δια φορες κύβερνήτικε ς και μή κύβερνήτικε ς 

ύπήρεσι ες πού χρήσιμοποιού ν τις τεχνολογικε ς εξελι ξεις, σύμπεριλαμβανομε νού τού 

λογισμικού  ήλεκτρονικω ν ύπολογιστω ν, τού εξοπλισμού  χρονομε τρήσής και των 

εφαρμογω ν πού φιλοξενού νται εξ αποστα σεως. 

1.3 Επιλογε ς και εύκαιρι ες καριε ρας στή Διοι κήσή Ανθρω πινού Δύναμικού  

Οι με ρες πού το τμή μα ανθρωπι νού δύναμικού  δεν ει χε το σο ούσιαστικο  ρο λο στή 

στρατήγική  μιας επιχει ρήσής ε χούν περα σει. Πλε ον, ο κλα δος τού Ανθρωπι νού 

Δύναμικού  (Human Resources – HR) παρούσια ζει σήμαντικε ς αλλαγε ς τα τελεύται α 

χρο νια και ή καριε ρα πού μπορει  να ακολούθή σει κανει ς παρούσια ζει πολλε ς επιλογε ς 

και εύκαιρι ες. 

❖ Ποικιλι α 

Οι επιλογε ς ει ναι αμε τρήτες και οι θε σεις πού ενδεχομε νως κλήθει τε να στελεχω σετε 

κινού νται σε τομει ς ο πως  εκπαι δεύσή και διαχει ρισή προσωπικού , προ σλήψή 

επαγγελματιω ν για τις ανα γκες τής εταιρει ας σας, ανα πτύξή προσωπικού , ύπήρεσι ες 

μισθοδοσι ας κ.α. 
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❖ Σύνεχή ς εξε λιξή 

Στή δούλεια  σας, πα ντα θα επιδιω κετε τή βελτι ωσή σε ο λούς τούς τομει ς. Η εξε λιξή των 

διαδικασιω ν, των μεθοδολογιω ν αλλα  και των ανθρω πων γύ ρω σας ει ναι κεντρικο  

σήμει ο στή χα ραξή τής στρατήγική ς σε ε να τμή μα ανθρωπι νων πο ρων, επομε νως, στήν 

προσπα θεια  σας να ανεβα σετε τον πή χή ακο μα ψήλο τερα, εξελι σσεστε και οι ι διοι. 

❖ Σύνεχή ς ανανε ωσή 

Εφο σον ο τομε ας ενδιαφε ροντος τής εργασι ας σας ει ναι οι α νθρωποι, ή θε σή σας ει ναι 

δύναμική , δήλαδή  ύφι σταται πολλε ς μεταβολε ς ο σο εξελι σσεται ή κοινωνι α. 

Παρα γοντες ο πως ή εργατική  νομοθεσι α, ή στρατήγική  τής επιχει ρήσής αλλα  και μια 

ενδεχο μενή αναδιοργα νωσή  τής ή  ή επε κτασή τής εταιρει ας σε νε ες περιοχε ς ει ναι 

ενδεικτικα  στοιχει α πού επήρεα ζούν τις κινή σεις σας. 

❖ Καινοτομι α 

Ει ναι αλή θεια πως στον τομε α τού HR, ή δήμιούργικο τήτα και ή καινοτομι α ει ναι κύ ρια 

στοιχει α πού οδήγού ν στήν επιτύχι α. Επειδή  ακριβω ς θα κλήθει τε να χειριστει τε πολλα  

διαφορετικα  δεδομε να ταύτο χρονα, ο πως τήν ικανοποι ήσή των απαιτή σεων των 

εκα στοτε σύνεργατω ν σας, τον πρού πολογισμο  κα θε project αλλα  και τήν εκπλή ρωσή 

των στο χων τής επιχει ρήσής, ει ναι κρι σιμο να μπορει τε να σκε φτεστε σύνεχω ς νε ες 

λύ σεις σε προβλή ματα πού μπορει  να προκύ ψούν. 

❖ Θε σή ισχύ ος 

Με σω τής απασχο λήσή ς σας σε ε να τμή μα HR, ε χετε πλή ρή εικο να των κύ ριων 

λειτούργιω ν μιας επιχει ρήσής, των προτεραιοτή των πού ε χει θε σει και των προκλή σεων 

πού αντιμετωπι ζει. Έτσι, ει στε σε θε σή ισχύ ος και ε χετε τήν ικανο τήτα να επήρεα ζετε 

τις αποφα σεις πού αφορού ν τή μελλοντική  στρατήγική  πού θα ύιοθετήθει  ο σον αφορα  

τις αποφα σεις για το προσωπικο  τής εταιρει ας.   Τι προσο ντα πρε πει να ε χετε; Αν 

επιλε ξετε καριε ρα στο HR, πρε πει να ε χετε ύπο ψιν σας ο τι οι δεξιο τήτες πού θα σας 

ζήτήθού ν να κατε χετε εξαρτω νται απο  τον τομε α απασχο λήσή ς σας. Στήν πρω τή 

περι πτωσή, πρε πει να ε χετε πωλήσιακε ς ικανο τήτες ενω  στή δεύ τερή ο χι.  
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1.4 Ιστορική  ανασκο πήσή τής Διοι κήσής Ανθρω πινού Δύναμικού  

Απο  τήν αρχαιο τήτα κιο λας εκτιμα ται ή αξι α τού management στον κο σμο τής Διοι κήσής.  

Ο Fraderich Taylor (1856 - 1915) αποκαλει ται ε νας απο  τούς μεγαλύ τερούς θεμελιωτε ς 

και ιδρύτε ς τής Οργα νωσής και Διοι κήσής, με σα κύρι ως απο  το ε ργο τού "Αρχε ς 

Επιστήμονικού  management", πού δήμοσιεύ θήκε το 1910 στις ΗΠΑ. Θεωρού σε ο τι ή 

αύ ξήσή τής παραγωγικο τήτας μιας επιχει ρήσής ή ταν ή μο νή λύ σή για να αποφε ρει τήν 

εξασφα λισή ύψήλω ν μισθω ν, αλλα  και μεγαλύ τερων κερδω ν. Ωστο σο, ή εφαρμογή  

επιστήμονικω ν μεθο δων μπορού σε να προα γει τήν αύ ξήσή τής παραγωγικο τήτας, χωρι ς 

να χρειαστει  ή ανθρω πινή εργασι α. 

Επιπρο σθετα, πι στεύε ο τι οι εργοδο τες και οι εργαζο μενοι ε πρεπε να επικεντρωθού ν 

στήν αύ ξήσή των κερδω ν, με σα ο μως σε κλι μα πλή ρούς κατανο ήσής και καλή ς 

σύνεργασι ας. 

Ο Henri Fayol (1841 - 1925), Γα λλος μήχανικο ς, θεωρει ται πως ε πειτα απο  τον Taylor 

ύπή ρξε σπούδαι ος θεμελιωτή ς τής επιστήμονική ς Οργα νωσής και Διοι κήσής. Ήταν 
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αύτο ς πού εστι ασε στα ύψήλα  ιεραρχικα  επι πεδα τής οργανωτική ς και διοικήτική ς 

πύραμι δας και στα καθή κοντα των διοικήτικω ν στελεχω ν. Οι δια φορες ενε ργειες ή  

δραστήριο τήτες με σα σε μι α επιχει ρήσή, παρα  τις διαφορε ς πού μπορει  να ύπα ρξούν, 

μπορού ν να ενταχθού ν σε ορισμε νες κατήγορι ες, οι οποι ες λε γονται επιχειρήσιακε ς 

λειτούργι ες. Αύτε ς ει ναι: ή τεχνική , ή εμπορική , ή χρήματοοικονομική , ή ασφα λεια 

(προστασι α των εργαζο μενων και τής περιούσι ας) και ή λογιστική . Στις λειτούργι ες 

αύτε ς προσθε τει και τις λειτούργι ες τής διοι κήσής, οι οποι ες αναφε ρθήκαν παραπα νω. 

Ο Max Weber (1864 - 1920) ή ταν ε νας α λλος εκπρο σωπος τής κλασσική ς θεωρι ας. Το 

ενδιαφε ρον τού αφορού σε καθαρα  τις μεθο δούς ε ρεύνας των κοινωνικω ν επιστήμω ν, 

με μεγαλύ τερή ενασχο λήσή στο φαινο μενο τής διοι κήσής. Θεωρού σε ο τι ή 

γραφειοκρατι α ει ναι ε να αρνήτικο  στοιχει ο α σκήσής ελε γχού πα νω στον κο σμο πού 

ανταποκρι νεται κύρι ως στις ανα γκες των μεγα λων και πολύ πλοκων επιχειρή σεων. Ως 

βασικα  χαρακτήριστικα  τής θεωρι ας αύτή ς ορι ζει τις σύγκεκριμε νες αρμοδιο τήτες, τούς 

αύστήρού ς κανο νες και τήν εφαρμογή  ενο ς ιεραρχικού  σύστή ματος οργα νωσής.  

Ο Gantt σύνεργα τής τού Taylor, ή ταν σύ μβούλος επιχειρή σεων. Ήταν ύποστήρικτή ς τής 

καλή ς σύνεργασι ας μεταξύ  των ατο μων και τής κατανο ήσής πού χτι ζεται μεταξύ  

διοι κήσής και εργαζο μενων. Δεν παρε λειψε να ασχολήθει  με τή σήμασι α πού ε χει ή 

εκπαι δεύσή σε ο λα τα διοικήτικα  προβλή ματα. Το ε ργο τού ει χε ως κεντρικο  σήμει ο 

αναφορα ς τον διοικήτικο  ε λεγχο, για αύτο  και προσπαθού σε να το πετύ χει με σω 

γραφικω ν μεθο δων απεικο νισής σχεδι ων. Ο χρο νος και το κο στος για το σχεδιασμο  και 

τον ε λεγχο τής εργασι ας ή ταν αντικει μενο τής μελε τής τού. 

Κι νήμα ανθρωπι νων σχε σεων: Το 1920 ε κανε τήν εμφα νισή  τού το κι νήμα των 

ανθρωπι νων σχε σεων θε τοντας σε αμφισβή τήσή τή θεωρι α τού Taylor. Θεωρού σε ο τι το 

επιστήμονικο  management μεταχειριζο ταν και εκμεταλλεύο ταν τούς εργαζο μενούς. Η 

θεωρι α τού κινή ματος βασιζο ταν στο γεγονο ς πως αν οι επιχειρή σεις ε διναν τήν 

δύνατο τήτα στούς εργαζο μενούς να ε χούν ενεργο  σύμμετοχή  σε ο λα εκει να τα θε ματα 

πού αφορού σαν τις σύνθή κες, τα εργαλει α και τις μεθο δούς πού χρήσιμοποιού νται, το τε 

το ήθικο  τούς αλλα  και ή απο δοσή  τούς θα βελτιωνο ταν και θα ε δειχναν μεγαλύ τερή 

προθύμι α και θε λήσή για σύνεργασι α. Κύριο τεροι εκπρο σωποι τού κινή ματος 

ανθρωπι νων σχε σεων ή ταν οι Elton Mayo και F. Roethlisberg. Τα στοιχει α πού 
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αναδει χθήκαν απο  ε ρεύνες πού ε καναν το 1920 σε επιχειρή σεις απε δειξαν ο τι οι 

εργαζο μενοι εκφρα ζοντας τή προσωπική  τούς γνω μή, τα σύναισθή ματα τούς και τις 

επιθύμι ες τούς θα βοήθού σαν στήν αύ ξήσή τής παραγωγικο τήτας τής επιχει ρήσής 

ανεξα ρτήτα απο  τις σύνθή κες πού μπορει  να επικρατού σαν στον χω ρο εργασι ας. 

 

Έννοια Διοι κήσής Ανθρω πινού Δύναμικού : 

Η Διοι κήσή Ανθρω πινων Πο ρων ή  Διοι κήσή Προσωπικού  αποτελει  επιστήμονικο  κλα δο 

τής Διοι κήσής των επιχειρή σεων. Μελετα  και ερεύνα  ο λα τα ζήτή ματα πού αφορού ν τή 

διαχει ρισή των ανθρω πινων πο ρων μιας επιχει ρήσής ή  ενο ς οργανισμού . Σκοπο ς τής 

ει ναι να εξασφαλι ζει σε κα θε στιγμή  τούς κατα λλήλούς ανθρω πούς απο  α ποψή 

ποιο τήτας και ποσο τήτας πού ε χει ανα γκή ή επιχει ρήσή (ή  ο οργανισμο ς) καθω ς και τήν 

αποτελεσματική  χρή σή και αξιοποι ήσή αύτω ν. Η Διοι κήσή των Ανθρω πινων Πο ρων 

αποτελει  μια σήμαντική  επιχειρήσιακή  λειτούργι α, αφού  οι α νθρωποι αποτελού ν τον 

πιο σήμαντικο  και κρι σιμο παρα γοντα επιτύχι ας κα θε οργανωμε νής ανθρω πινής 

δραστήριο τήτας. Η λειτούργι α αύτή  ανατι θεται πλε ον σε εξειδικεύμε να στελε χή με 

σχετικε ς σπούδε ς και εμπειρι ες. 

Σχεδο ν σε ο λες τις μεγα λες επιχειρή σεις (ή  τούς οργανισμού ς) ύπα ρχει ξεχωριστο  τμή μα 

ή  διεύ θύνσή πού ε χει τήν εύθύ νή τής Διοι κήσής των Ανθρω πινων Πο ρων. Ο ρο λος τού 

τμή ματος ή  τής Διεύ θύνσής Ανθρω πινων Πο ρων ει ναι να σχεδια ζει τις πολιτικε ς και τα 
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σύστή ματα τής Διοι κήσής Ανθρω πινων Πο ρων καθω ς και να εκτελει  κα ποιες 

σύγκεκριμε νες λειτούργι ες. Όμως, σε επιμε ρούς λειτούργι ες, ο πως ή αξιολο γήσή, ή 

εκπαι δεύσή, οι προσλή ψεις, οι προαγωγε ς σύμμετε χούν ο λοι οι προι στα μενοι τής 

επιχει ρήσής (ή  τού οργανισμού ). Για παρα δειγμα, το Τμή μα Διοι κήσής Ανθρω πινων 

Πο ρων σχεδια ζει το σύ στήμα αξιολο γήσής τού προσωπικού  και ύποστήρι ζει τή 

διαδικασι α αξιολο γήσής, ο μως ή αξιολο γήσή κα θε εργαζο μενού γι νεται κύρι ως απο  τον 

α μεσο προι στα μενο με το σύ στήμα και τή διαδικασι α πού προβλε πεται. 

 Ο ο ρος ανθρω πινο δύναμικο  χρήσιμοποιή θήκε πρω τή φορα  απο  τον πρωτοπο ρο 

οικονομολο γο John R. Commons το 1983 στο βιβλι ο τού The Distribution of Wealth ο μως 

δεν αναλύ εται περισσο τερο απο  μι α απλή  αναφορα . Επανή λθε αργο τερα, τις δεκαετι ες 

τού 1920 και τού 1930 μαζι  με τήν ιδε α ο τι οι εργαζο μενοι μπορού σαν να θεωρήθού ν 

σαν μι α μορφή  επιχειρήσιακού  κεφαλαι ού. Επι σήμα απο  ακαδήμαι κο  χρήσιμοποιή θήκε 

πρω τή φορα  απο  τον οικονομολο γο E. Wight Bakke. Έπειτα ο ο ρος α ρχισε να 

αναπτύ σσετε περισσο τερο, με αφορμή  παρερμήνει ες πού ξεκι νήσαν να δήμιούργού νται 

μεταξύ  των εργαζομε νων και των εργοδοτω ν.  

Έχούν δοθει  πολλοι  και διαφορετικοι  ορισμοι  τις τελεύται ες δεκαετι ες για τήν διοι κήσή 

ανθρω πινού δύναμικού .  

Ακολούθού ν μερικοι  απο  αύτού ς: 

• Σύ μφωνα με τον Edwin B. Flippo, σύγγραφε α βιβλι ων σχετικα  με το management, 

“Η διοι κήσή ανθρω πινού δύναμικού  ει ναι ο σχεδιασμο ς, ή οργα νωσή, ή 

καθοδή γήσή και ο ε λεγχος τής ενσωμα τωσής, ανα πτύξής και ανταμοιβή ς των 

ανθρω πων με σκοπο  τήν σύμβολή ς στούς οργανωτικού ς, προσωπικού ς και 

κοινωνικού  στο χούς” 

• Το National Institute of Personnel Management τής Ινδι ας ε χει ορι σει τήν 

διοι κήσή ανθρω πινού δύναμικού , σαν “Το με ρος τής διοι κήσής πού ασχολει ται με 

τούς ανθρω πούς στήν εργασι α και τις σχε σεις τούς εντο ς μι ας επιχει ρήσής. 

Στο χος τής ει ναι να φε ρει κοντα  και να αναπτύ ξει σε ε ναν αποτελεσματικο  

οργανισμο , τις γύναι κες και τούς α ντρες, πού σύνθε τούν μι α επιχει ρήσή, με στο χο 
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τήν εύήμερι α των ατο μων και των ομα δων πού δήμιούργού ν, ενεργοποιω ντας 

τού να σύνεισφε ρούν στήν επιτύχι α τού.” 

• Σύ μφωνα με τούς Decenzo and Robbins “Η διοι κήσή ανθρω πινού δύναμικού  

ασχολει ται με τήν ανθρω πινή δια στασή τού management. Αφού  κα θε οργανισμο ς 

αποτελει ται απο  ανθρω πούς, ή απο κτήσή των ύπήρεσιω ν τούς, ή ανα πτύξή των 

ικανοτή των τούς, ή κινήτοποι ήσή τού σε ύψήλο τερα επι πεδα 

αποτελεσματικο τήτας, και ή διασφα λισή τής σύνε χισής τής αφοσι ωσής τούς 

στον οργανισμο , ει ναι απαραι τήτα στοιχει α για τήν επι τεύξή των επιχειρήσιακω ν 

στο χων. Αύτο  ισχύ ει, ανεξα ρτήτα απο  τον τύ πο τής επιχειρήματική ς, κρατική ς, 

εκπαιδεύτική ς, ύγειονομική ς ή  κοινωνική ς δραστήριο τήτας τού οργανισμού .” 

 

1.5 Λειτούργικο τήτες Διοι κήσής Ανθρω πινού Δύναμικού  

Οι κύριο τερες ενε ργειες τής διοι κήσής ανθρω πινού δύναμικού  αφορού ν τον ε λεγχο των 

δεξιοτή των και ικανοτή των των ή δή εργαζομε νων, τήν προ βλεψή αναγκω ν σε 

ανθρω πινο δύναμικο  με βα σή τήν παρού σα παραγωγή  ή  τήν ενδεχο μενή επε κτασή τής 

επιχει ρήσής και τις τεχνολογικε ς αλλαγε ς, τήν ανα λύσή τής αγορα ς εργασι ας και τής 

σχε σής προσφορα ς και ζή τήσής και κατα στρωσή προγραμμα των για τήν αντιμετω πισή 

ελλει ψεων σε τεχνικα , επιστήμονικα  και διοικήτικα  στελε χή και πολλα  α λλα.  

Γενικα , ο πως προαναφε ρθήκε, ει ναι μια λειτούργι α πού σχετι ζεται με τή φύσική  ροή  τού 

προσωπικού  τής επιχει ρήσής, αλλα  αφορα  και τα νε α τής σχε δια. 

Στή σύνε χεια, αναφε ρονται σήμαντικο τερες λειτούργικο τήτες τής. 

• Προσλήψεις 

• Εκπαίδεύσή – Ανάπτύξή 

• Αξιολόγήσή 

• Πολιτική Αμοιβών – Ωφελήματα Εργαζομένων 

• Υγεία – Πρόλήψή Ατύχήμάτων 

• Σύμμόρφωσή 

• Εργασιακές Σχέσει 

• Έρεύνα Γνωμών και Ικανοποίήσής των Εργαζομένων 
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1.5.1 Προσλή ψεις 

Περιλαμβα νει τήν προσε λκύσή, τήν επιλογή  και τήν εγκατα στασή τού προσωπικού  με σα 

στήν επιχει ρήσή. Η διοι κήσή προσωπικού  επισήμαι νει τις πήγε ς απ' ο πού μπορει  να 

αντλει  το προσωπικο  και χρήσιμοποιει  ε να σύ στήμα επιλογή ς (τεστ, σύνε ντεύξή, 

ιατρική  εξε τασή, σύστα σεις) πού τή βοήθα  να παι ρνει τήν τελική  απο φασή για 

προ σλήψή ή  απο ρριψή σ σύνεργασι α με τούς ύπεύ θύνούς των ύπο λοιπων τμήμα των. 

Ακο μα, φροντι ζει για τήν ομαλή  εγκατα στασή τού προσωπικού  στις δια φορες θε σεις 

εργασι ας με κατα λλήλα προγρα μματα προσανατολισμού  και εισαγωγική ς εκπαι δεύσής 

νε ο προσλήφθε ντων. 

Η επιτύχι α τής λειτούργικο τήτας αύτή ς, μετρα ται με βα σή το τούς ύψήλο τερα 

ιστα μενούς, μαθή ματα σχετικα  με τον τρο πο αξιολο γήσής των ύφισταμε νων τούς, αλλα  

και σχετικα  με τήν διαχει ρισή των εργασιακω ν σχε σεων. Επι σής πολλε ς επιχειρή σεις 

ύποστήρι ζούν προγρα μματα εκπαι δεύσής μεγαλύ τερού βα θούς, ο πως ύποστή ριξή ή  

χρήματοδο τήσή για μεταπτύχιακα  προγρα μματα. 

1.5.2 Αξιολο γήσή 

Η δραστήριο τήτα αύτή  αφορα  τις ανα γκες εκπαι δεύσής τού προσωπικού  πού 

καθορι ζονται σε σύνεργασι α με τα αρμο δια στελε χή κα θε διεύ θύνσής. Έτσι, 

καταρτι ζεται το γενικο  προ γραμμα και γι νονται οι αναγκαι ες ενε ργειες για τήν 

ύλοποι ήσή  τού. Τα στελε χή επι σής σε σύντονισμο  με το τμή μα προσωπικού  

αναλαμβα νούν τήν εξα σκήσή των ύφιστα μενων, τή βελτι ωσή τής απο δοσής τούς, τήν 

εναλλαγή  στο ε ργο ορισμε νων ύπαλλή λων, τήν επιλογή  των αναπλήρωτω ν τούς καθω ς 

και α λλες σχετικε ς ύποχρεω σεις, πού ε χούν στο χο τήν ανα πτύξή τού προσωπικού  και 

τήν προετοιμασι α τού για ανα λήψή θε σεων με περισσο τερες εύθύ νες. 

1.5.3 Πολιτική  Αμοιβω ν – Ωφελή ματα Εργαζομε νων 

Στο πλαι σιο τής επιμε ρούς αύτή ς λειτούργι ας, ή διεύ θύνσή προσωπικού  εισα γει ε να 

σύ στήμα αξιολο γήσής τού ε ργού πού αντιστοιχει  σε σύγκεκριμε νή θε σή εργασι ας σε 

σύνεργασι α με τα αρμο δια στελε χή. Ο καθορισμο ς τής δομή ς των αμοιβω ν κατα  βαθμού ς 

ιεραρχι ας και τα ο ρια πλήρωμή ς ει ναι ε ργο τής ανω τατής διοι κήσής. Παρα λλήλα ο μως ή 
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διεύ θύνσή Προσωπικού  με τα ειδικα  στελε χή τής ερεύνα  τα θε ματα αμοιβω ν και τήν 

αγορα  εργασι ας και προτει νούν αναθεω ρήσή των αύξή σεων ή  ακο μα και ολοκλήρωτική  

αλλαγή  στήν πολιτική  αμοιβω ν. Σύνή θως το επι πεδο αμοιβω ν μιας επιχει ρήσής 

εξαρτα ται απο  τήν ποιο τήτα τής εργασι ας των ύπαλλή λων τής, τον ανταγωνισμο  μεταξύ  

εργαζομε νων, τήν ικανο τήτα τής επιχει ρήσής να πλήρω νει "ελκύστικού ς" μισθού ς, τον 

ανταγωνισμο  πού δήμιούργού ν α λλες επιχειρή σεις για ορισμε νες θε σεις εργασι ας κ.α . Σε 

αύτή  τήν λειτούργικο τήτα περιλαμβα νεται και ή φροντι δα για τήν εξασφα λισή των 

σύντα ξεων, των ασφαλι σεων και τής ιατρική ς και νοσοκομειακή ς περι θαλψής στούς 

εργαζομε νούς. Επι σής, φροντι ζει για αποζήμιω σεις ασθε νειας, ανεργι ας, δα νεια και, 

τε λος, οργανω νει κοινωνικα  και ψύχαγωγικα  προγρα μματα. Φύσικα  ή εφαρμογή  των 

παραπα νω προγραμμα των εγκρι νεται απο  τήν ανω τατή διοι κήσή.  

1.5.4 Υγει α - Προ λήψή ατύχήμα των 

Το τύπικο  προ γραμμα ύγει ας των εργαζομε νων περιλαμβα νει ιατρική  εξε τασή πριν τήν 

προ σλήψή, περιοδική  εξε τασή σε περι πτωσή ανθύγιεινή ς εργασι ας, λειτούργι α 

φαρμακει ού, πρω τες βοή θειες, θεραπει α μικρω ν κακοδιαθεσιω ν, μαθή ματα ύγιεινή ς, 

ε λεγχο και προφύ λαξή απο  επικι νδύνες καταστα σεις με σα στήν επιχει ρήσή. Η προ λήψή 

ατύχήμα των ε χει σχε σή με θε ματα μήχανικού  εξοπλισμού , εκπαι δεύσής και επιβολή ς 

κανονισμω ν ο πού ύπα ρχει στενή  σύνεργασι α τού ύπεύθύ νού προλή ψεως ατύχήμα των 

(απο  τή διεύ θύνσή προσωπικού ) με το τμή μα μήχανικω ν και εργοδήγω ν τής 

επιχει ρήσής. Ηασφα λεια στο χω ρο εργασι ας κατοχύρω νεται και νομικα  ως προνο μιο 

των εργαζομε νων στήν πλειοψήφι α των χωρω ν, γεγονο ς πού τήν καθιστα  παρα γοντα 

ύψι στής σήμασι α γιαμι α επιχει ρήσή. 

 

1.5.5 Σύμμο ρφωσή 

Η σύμμο ρφωσή των επιχειρή σεων με το εργατικο  δι καιο ει ναι προφανω ς μι α κρι σιμή 

λειτούργι α τού τμή ματος διοι κήσής ανθρω πινού δύναμικού . Η μή σύμμο ρφωσή μπορει  

να αποτελε σει αιτι α παραπο νων, σχετικα  με α δικες εργασιακε ς πρακτικε ς, μή ασφαλή  

εργασιακε ς σύνθή κες, και γενική  ε λλειψή ικανοποι ήσής με τον χω ρο εργασι ας, πού 

πιθανω ς επήρεα σούν τήν παραγωγικο τήτα και εν τε λει ακο μα και το κε ρδος και τήν 
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βιωσιμο τήτα τής επιχει ρήσής. Τα με λή τού τμή ματος ανθρω πινού δύναμικού , 

επιβα λλεται να γνωρι ζούν το εργατικο  δι καιο, και να φροντι ζούν ω στε να εφαρμο ζεται 

σε ο λες τις δρα σεις πού σύμμετε χούν ή  σύντονι ζούν.  

1.5.6 Εργασιακε ς σχε σεις 

Το τμή μα προσωπικού  παι ζει σήμαντικο  ρο λο στις σχε σεις σύνδικαλισμού  - διοι κήσής, 

γιατι  ο ύπεύ θύνος προσωπικού  ενεργει  σύνή θως ως ύπεύ θύνος τής ομα δας 

διαπραγματεύ σεων με το σωματει ο και σύχνα  ως αντιπρο σωπος τής ανω τατής ήγεσι ας 

τής επιχει ρήσής. Σύμβούλεύ ει σχετικα  με τον καθορισμο  των ύπερωριω ν, το χειρισμο  

των μεταθε σεων και απολύ σεων και βοήθα  στή διαδικασι α επι λύσής διενε ξεων και στήν 

επικοινωνι α των εργαζο μενων με τή διοι κήσή, μεταφε ροντας τις απαντή σεις και των 

δύ ο πλεύρω ν, ή  σύμμετε χοντας ενεργα  στις διαπραγματεύ σεις.. Για τή διατή ρήσή καλω ν 

εργασιακω ν σχε σεων ο διεύθύντή ς προσωπικού  και γενικα  το τμή μα ε χει καθή κον να 

δήμιούργει  κλι μα φιλι ας, ειλικρι νειας, εμπιστοσύ νής και σύνεργασι ας μεταξύ  των 

εργαζομε νων, ε τσι ω στε να ε χούν τήν αι σθήσή ο τι ανή κούν στήν επιχει ρήσή. Το τμή μα 

ει ναι ύπεύ θύνο ω στε να μελετα  και να προσδιορι ζει το ποσοστο  ικανοποι ήσής τού 

εργαζομε νού απο  τήν εργασι α τού, ω στε να μπορει  να επεμβαι νει ο ταν κριθει  

απαραι τήτο, καθω ς και να επιλύ ει προβλή ματα και διενε ξεις πού προκύ πτούν στον 

εργασιακο  χω ρο. 

1.5.7  Διαχει ρισή Μισθοδοσι ας 

Η διαχει ρισή τής μισθοδοσι ας και των στοιχει ων εργαζομε νων αποτελει  μια κρι σιμή 

διαδικασι α πού σύχνα  αποδεικνύ εται ιδιαι τερα επι πονή και χρονοβο ρα. Το εύ ρος των 

εργασιω ν διαχει ρισής μισθοδοσι ας  περιλαμβα νει τα παρακα τω: 

• Μήνιαι α διαδικασι α ε κδοσής μισθοδοσι ας σύμπεριλαμβανομε νων τού 

ύπολογισμού  των μισθω ν, ε κτακτων αμοιβω ν, ύπερωριω ν, ασθενειω ν, 

προκαταβολω ν, δανει ων καθω ς και τή διαχει ρισή των παροχω ν σε ει δος 

• Ακριβή ς ύπολογισμο ς των μήνιαι ων ασφαλιστικω ν εισφορω ν και ΦΜΥ 

• Προβλε ψεις κο στούς επιδομα των και δω ρων Χριστούγε ννων/Πα σχα σε μήνιαι α 

βα σή 
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• Υποβολή  και πλήρωμή  ασφαλιστικω ν εισφορω ν και ΦΜΥ 

• Διεκπεραι ωσή πλήρωμω ν εργαζομε νων και ήλεκτρονική  αποστολή  των 

αποδει ξεων πλήρωμω ν τούς  

• Παροχή  μισθοδοτικω ν καταστα σεων, λογιστικω ν α ρθρων και οποιονδή ποτε 

εκτύπω σεων μισθοδοτικω ν στοιχει ων ζήτήθού ν 

• Στατιστικα  στοιχει α για προσωπικο  και αμοιβε ς 

• Πρού πολογισμοι  Budget 

• Αμοιβε ς ΔΣ 

• Διαχει ρισή και ήλεκτρονική  ύποβολή  ο λων των εντύ πων στήν ήλεκτρονική  

εφαρμογή  ΕΡΓΑΝΗ τού ύπούργει ού Εργασι ας 

 

1.6 Οι αρμοδιο τήτες τού τμή ματος διαχει ρισής ανθρω πινού δύναμικού  και οι 

σύντελεστε ς 

 
1.6.1 Οι διεργασι ες τής διοι κήσής ανθρω πινού δύναμικού  

Οι διεργασι ες τής διοι κήσής ανθρω πινού δύναμικού  εκτελού νται σε κα θε επιχει ρήσή 

ανεξαρτή τως μεγε θούς. Σε κα ποιες επιχειρή σεις κα θε διεργασι α αποτελει  και ξεχωριστο  

επιμε ρούς τμή μα τής ΔΑΔ, ενω  σε α λλες ο λες οι διεργασι ες εκτελού νται σύγκεντρωμε να 

απο  ε να τμή μα ή  ακο μή και απο  ε να α τομο Για παρα δειγμα, σε μεγα λες επιχειρή σεις 

σύνή θως δήμιούργει ται τμή μα ΔΑΔ ενω  στις πιο μικρε ς, τή διαχει ρισή τού ανθρω πινού 

δύναμικού  ασκει  ο ιδιοκτή τής (πολύ  μικρή  επιχει ρήσή) ή  ε να στε λεχος τής εταιρι ας 

(μικρή  επιχει ρήσή). 

Επι σής, πολύ  διαδεδομε νή ως λύ σή ει ναι και ή ανα θεσή ορισμε νων διεργασιω ν τής ΔΑΔ 

σε εξωτερικα  γραφει α-εταιρι ες (outsourcing). Σύ μφωνα με ε ρεύνα τού τού Society for 

Human Resource Management (SHRM, 2003 στο WetFeet, Inc.,2004) οι διεργασι ες πού 



19 | P a y r o l l  C o s t @ I H o v h a n n i s y a n  
 

 

 

 

τει νούν περισσο τερο να ανατι θενται σε εξωτερικα  γραφει α-εταιρι ες ει ναι ή ανταπο δοσή 

και ή εκπαι δεύσή. 

Σε περι πτωσή πού κα θε διεργασι α αποτελει  και ε να επιμε ρούς τμή μα τής ΔΑΔ, ο αριθμο ς 

των επιμε ρούς αύτω ν τμήμα των ει ναι οκτω . Ως σύνε πεια, κα θε ε να απο  τα τμή ματα τής 

ΔΑΔ ε χει το δικο  τής κο στος διαχει ρισής και αθροι ζοντας τα κο στή ο λων των τμήμα των 

αύτω ν προκύ πτει το σύνολικο  κο στος τής διαχει ρισής ανθρω πινού δύναμικού .  

Τα αντι στοιχα διαχειριστικα  κο στή κα θε επιμε ρούς τμή ματος τής ΔΑΔ μπορού ν να 

χωριστού ν στις εξή ς κατήγορι ες:   

Τα κο στή μισθοδοσι ας των εργαζομε νων στή ΔΑΔ 

Τα κο στή εφαρμογή ς  

Τα κο στή εφαρμογή ς περιλαμβα νούν τα κο στή ο λων των μεθο δων και με σων πού 

χρήσιμοποιού νται για τήν εκτε λεσή τής ΔΑΔ. Σε αύτα  δεν περιλαμβα νονται τα 

λειτούργικα  ε ξοδα, ο πως τα ε ξοδα για ρεύ μα, νερο , τήλε φωνο κ.α 

Τα κο στή των εξωτερικω ν σύνεργατω ν (outsourcing) 

Προκειμε νού να αναλύθού ν τα κο στή τού κα θε επιμε ρούς τμή ματος τής ΔΑΔ, στή 

σύνε χεια παρούσια ζονται σύνοπτικα  οι αρμοδιο τήτες πού αύτα  ε χούν και αναλύ ονται 

τα κο στή διαχει ρισή ς τούς.   

1.6.2 Ρο λοι ΔΑΔ 

Παρακα τω αναλύ ονται οι ρο λοι αύτοι  με ε μφασή σε χαρακτήριστικα  πού ε χει ο κα θε 

ρο λος στήν επιχει ρήσή και ο χι στο αντικει μενο  τού καθω ς αύτο  ει ναι ανα λογο με το 

τμή μα τής ΔΑΔ στο οποι ο ανή κούν:  

Συντονιστής (Assistant/administrator/coordinator) 

 Το α τομο πού επανδρω νει τή θε σή δεν απαιτει ται να ε χει μεγα λή πρού πήρεσι α σε 

αντι στοιχή θε σή αλλα  να διαθε τει τα εξή ς προσο ντα: αποτελεσματική  ικανο τήτα 

επικοινωνι ας και αύτενε ργειας, εξαιρετικε ς οργανωτικε ς δεξιο τήτες και προσοχή  στή 

λεπτομε ρεια. Κα θε τμή μα τής ΔΑΔ ε χει το δικο  τού σύντονιστή  με ανα λογο αντικει μενο. 
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Σύμβουλος (Officer/Advicer) 

Πολλε ς φορε ς ζήτει ται να ε χει πιστοποιήμε να προσο ντα (CIPD6 πιστοποι ήσή, κ.α ) . Δι νει 

αναφορα  στον προι στα μενο (manager). Πολλε ς φορε ς, ωστο σο, ο ρο λος τού σύμβού λού 

ανατι θεται σε σύγκεκριμε νο εξωτερικο  γραφει ο. Στις εύθύ νες τού περιλαμβα νονται:   

Προϊστάμενος  (Manager): Ο ρο λος αύτο ς αφορα  σε εκει να τα στελε χή πού ε χούν τις 

εύθύ νες τής διοι κήσής των ομα δων ΔΑΔ. Ο Προι στα μενος θα ύποβα λει ε κθεσή στο 

διεύθύ νοντα ΔΑΔ ή  στον επικεφαλή  τού τμή ματος ΔΑΔ, ανα λογα με το με γεθος τής 

επιχει ρήσής.  

Οι εύθύ νες τού περιλαμβα νούν: 

• τή διαχει ρισή τής ομα δας Ανθρω πινού Δύναμικού , 

• τή λειτούργι α τού ως σύνδετή ριού κρι κού μεταξύ  τής επιχει ρήσής και τής ομα δας 

ΔΑΔ, 

• τήν εφαρμογή  τής πολιτική ς τής επιχει ρήσής στο τμή μα ΔΑΔ στο οποι ο ανή κει. 

Επιχειρησιακός εταίρος (Business partner): Στήν πλειονο τήτα των περιπτω σεων, ο 

επιχειρήσιακο ς εται ρος ει ναι ε νας πρω ήν προι στα μενος (manager) με πολλα  χρο νια 

εργασι ας στήν εταιρι α.  Ο επιχειρήσιακο ς εται ρος δι νει πολύ  μεγα λή ε μφασή στή 

στρατήγική  εύθύγρα μμισή τού ανθρω πινού δύναμικού  με τούς επιχειρήσιακού ς 

στο χούς τής επιχει ρήσής.  

Επικεφαλής (Heads of department): Σύνή θως επιβλε πει μια σήμαντική  λειτούργι α 

γενική ς διαχει ρισής τού ανθρω πινού δύναμικού  ή  μια λειτούργι α ο πως τής εκπαι δεύσής 

και τής ανα πτύξής ή  τής  σε μεγαλύ τερούς οργανισμού ς. Εκτο ς απο  τήν πιστοποι ήσή 

πού ζήτει ται μπορει  να κατε χει επι σής MBA ή  περαιτε ρω εξειδι κεύσή σε τομει ς ο πως ή 

προσε λκύσή και στελε χωσή ή  ή ανταμοιβή  εργαζομε νων. 

Διευθυντής (Director): Απαιτει ται να διαθε τει πτύχι ο και μεγα λή εμπειρι α. Ο ρο λος 

τού ει ναι να επιβλε πει το τμή μα ΔΑΔ στο οποι ο ανή κει, να εισήγει ται στήν Ανω τατή 
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Διοι κήσή ο τι αφορα  στή διοι κήσή τού ανθρω πινού δύναμικού  πού τον αφορα , να μετε χει 

στο Σύμβού λιο Διεύθύντω ν, στο σχεδιασμο  τής πολιτική ς, στο σχεδιασμο  τής 

οργα νωσής και τής οργανωσιακή ς ανα πτύξής ο πως επι σής και στον προγραμματισμο  

τού τμή ματος τού ανθρω πινού δύναμικού  στο οποι ο ανή κει (Ξήροτύ ρή-Κούφι δού, 

2001).  

Οι ρο λοι πού παρούσια ζονται παραπα νω διαφε ρούν ανα λογα με το ει δος τής 

επιχει ρήσής. Οι επιχειρή σεις πού ε χούν σύμπεριλήφθει  στις ε ρεύνες μισθω ν των 

εταιριω ν διαχει ρισής ανθρω πινού δύναμικού  πού  ακολούθού ν δραστήριοποιού νται σε 

ο λούς τούς τομει ς τής αγορα ς εργασι ας και ποικι λούν ως προς το με γεθος, απο  πολύ  

μικρε ς αναπτύσσο μενες εταιρι ες πού ε χούν μια ύποτύπω δή μορφή  ΔΑΔ ε ως τις μεγα λες 

εταιρι ες πού εφαρμο ζούν με μια καλα  δομήμε νή και οργανωμε νή ΔΑΔ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Λειτουργίες Ανθρώπινου Δυναμικού 
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1.7 Τα κο στή τής ΔΑΔ των εταιριω ν 

Παραδοσιακα , οι επιχειρή σεις βλε πούν το προσωπικο  τούς ως στοιχει ο κο στούς. Tο 

εργατικο  δύναμικο  ει ναι το μεγαλύ τερο ε ξοδο  τούς. Η παρακολού θήσή, των δαπανω ν 

για το ανθρω πινο δύναμικο  ει ναι ιδιαι τερα σήμαντική  για τήν επιτύχι α ενο ς οργανισμού . 

Ει ναι επομε νως εύνο ήτο πως ή διαχει ρισή μιας το σο σήμαντική ς δαπα νής ει ναι επι σής 

καθοριστική  για τήν πορει α τής επιχει ρήσής. 

Προκύ πτούν οι παρακα τω λο γοι για τήν παρακολού θήσή τού κο στούς αύτού  και οι 

οποι οι αποτελού ν ε να πειστικο  επιχει ρήμα για τήν ανα πτύξή ενο ς σύστή ματος 

κοστολο γήσής τής ΔΑΔ: 

• Για τον καθορισμο  των σύνολικω ν δαπανω ν τής ΔΑΔ. Κα θε οργανισμο ς πρε πει 

να γνωρι ζει, ε στω προσεγγιστικα , τις σύνολικε ς δαπα νες τού για τή ΔΑΔ. Μια 

ολοκλήρωμε νή ανα λύσή των στοιχει ων κο στούς τής ΔΑΔ επιτρε πει σε ε ναν 

οργανισμο  να ύπολογι σει πο σα χρή ματα ξοδεύ ει και πο σα θα ε πρεπε να ξοδεύ ει 

ο οργανισμο ς στή ΔΑΔ. 

• Για τον προσδιορισμο  τού κο στούς τής κα θε επιμε ρούς διεργασι ας τής 

διαχει ρισής τού ανθρω πινού δύναμικού . Το τμή μα ανθρω πινού δύναμικού  θα 

πρε πει να γνωρι ζει ποιες διεργασι ες ει ναι οι πιο αποδοτικε ς. Αύτο  επιτύγχα νεται 

με σα απο  τήν παρακολού θήσή των δαπανω ν κα θε διεργασι ας. Εα ν μια διεργασι α 

κοστι ζει περισσο τερο απο  ο , τι σε προήγού μενες χρονικε ς περιο δούς μπορει  να 

ει ναι σκο πιμο να αξιολογήθού ν εκ νε ού ή απο δοσή  τής και ή σύνολική  τής 

σύμβολή  στήν επιτύχι α τού οργανισμού . 

• Για τήν προ βλεψή των μελλοντικω ν δαπανω ν τής κα θε διεργασι ας. Τα ιστορικα  

κο στούς παρε χούν τή βα σή για τήν προ βλεψή μελλοντικω ν δαπανω ν. Στοιχει α 

για το κο στος απο  μια προήγού μενή διεργασι α βοήθού ν στήν ανα πτύξή 

τύποποιήμε νων δεδομε νων για τήν εκτι μήσή τού κο στούς των νε ων ή  των 

προτεινο μενων διεργασιω ν. 
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• Για τον ύπολογισμο  των ωφελειω ν ε ναντι τού κο στούς μιας διεργασι ας. Ο 

ύπολογισμο ς αύτο ς γι νεται με σω μιας ανα λύσής κο στούς-οφε λούς για τήν 

αντι στοιχή διεργασι α. Αύτή  ή προσε γγισή αντιμετωπι ζει τις δαπα νες για τή ΔΑΔ 

και κατ’ επε κτασή για το ανθρω πινο δύναμικο , ως επενδύ σεις και ο χι ως απλο  

κο στος. 

• Για τή βελτι ωσή τής αποτελεσματικο τήτας τού τμή ματος ανθρω πινού 

δύναμικού . Οι διεύθύντε ς ανθρω πινού δύναμικού  πρε πει να ει ναι σε θε σή να 

παρακολούθού ν και να ελε γχούν το κο στος τής ανα πτύξής και τής εφαρμογή ς 

των διεργασιω ν. 

• Για τήν αξιολο γήσή εναλλακτικω ν λύ σεων σε μια προτεινο μενή διεργασι α 

διαχει ρισής ανθρω πινού δύναμικού . Τα στοιχει α κο στούς τής ΔΑΔ μπορού ν να 

χρήσιμοποιήθού ν για να επιλεγει  ή οικονομικο τερή εναλλακτική  με θοδος για μια 

διεργασι α. Για παρα δειγμα,  ή προ σλήψή προσωπικού  να ανατεθει  σε εξωτερική  

ύπήρεσι α ή  να γι νει απο  τα στελε χή τού οργανισμού ; Μια πλή ρής ανα λύσή των 

εξο δων προ σλήψής θα αποκαλύ ψει με ακρι βεια το κο στος προ σλήψής ανα  

εργαζο μενο. Το κο στος αύτο  μπορει  να σύγκριθει  με τα ποσα  πού δαπανω νται σε 

εταιρι ες εύ ρεσής εργασι ας ή  α λλες εξωτερικε ς πήγε ς. 

• Για τον σχεδιασμο  και τον πρού πολογισμο   των εργασιω ν τού επο μενού ε τούς. Ο 

πρού πολογισμο ς σύνή θως περιλαμβα νει ο λα τα ε ξοδα για το ανθρω πινο 

δύναμικο , ο πως ει ναι οι μισθοι  και τα οφε λή, σύμπεριλαμβανομε νων και αύτω ν 

τού τμή ματος διαχει ρισής ανθρω πινού δύναμικού . 

• Για τή διερεύ νήσή τής σύμβολή ς των πρακτικω ν διαχει ρισής ανθρω πινού 

δύναμικού  στήν κερδοφορι α τής επιχει ρήσής. Το τμή μα διαχει ρισής ανθρω πινού 

δύναμικού  θα πρε πει να σύλλε γει εκτο ς των α λλων και στοιχει α κο στούς τής ΔΑΔ, 

τα οποι α θα σύμπεριλαμβα νει στις βα σεις δεδομε νων για το ανθρω πινο δύναμικο , 

ε τσι ω στε να αξιολογει ται ή σύμβολή  των πρακτικω ν διαχει ρισής τού 

ανθρω πινού δύναμικού  στήν κερδοφορι α τού οργανισμού . 
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1.8 Παραγωγικοι  Πο ροι ΔΑΔ 

Ο βασικο ς στο χος κα θε επιχει ρήσής ει ναι ή µμεγιστοποι ήσή τού οικονομικού  

αποτελε σματος τής. Επιδιω κει να το επιτύ χει αύτο  αναπτύ σσοντας διακριτε ς 

ικανο τήτες οι οποι ες θα τις επιτρε ψούν να αποκτή σει ανταγωνιστικο  πλεονε κτήμα  

ε ναντι των ανταγωνιστω ν τής. Για το σκοπο  αύτο  σύνδύα ζει τούς παραγωγικού ς 

πο ρούς πού ε χει στήν δια θεσή  τής µε τρο πο ω στε να παρα γει αποτε λεσμα πού οδήγει  σε 

ανω τερή απο δοσή και δεν µπορει  να αντιγραφει  απο  τούς ανταγωνιστε ς. 

Οι παραγωγικοι  πο ροι πού ε χει στή δια θεσή  τής ει ναι ύλικοι , (κεφα λαιο-α νθρωποι) 

και α ύλοι (κούλτού ρα-τεχνογνωσι α). Για τή διαχει ρισή κα θε ενο ς απο  αύτού ς τούς 

πο ρούς ε χει αναπτύχθει  µια σύγκεκριµε νή λειτούργι α. 

Η Διοι κήσή Ανθρω πινού Δύναµικού  ει ναι ή λειτούργι α πού ασχολει ται µε τή 

σύστήµατική  και µακροχρο νια αντιµετω πισή τού ανθρω πινού δύναµικού  µιας 

επιχει ρήσής. 

Ο βασικο ς λο γος για τον οποι ο ή Διοι κήσή Ανθρω πινού Δύναµικού  πρε πει να 

ύπα ρχει σε πλή ρή µορφή  σε κα θε οργανωµε νή προσπα θεια ει ναι ο τι το ανθρω πινο 

δύναµικο  αποτελει  τον µοναδικο  παρα γοντα πού θα ενεργοποιή σει και αξιοποιή σει 

ο λούς τούς σύντελεστε ς τής παραγωγή ς (τούς ύπο λοιπούς ύλικού ς πο ρούς) ω στε να 

επιτεύχθού ν οι προκαθορισµε νοι στο χοι τής επιχει ρήσής. 

Υπα ρχούν δύ ο βασικε ς αιτι ες πού επιβα λλούν τήν αποτελεσµατική  διοι κήσή τού 

ανθρω πινού δύναµικού : 

• Το ύψήλο  τού κο στος, δεδοµε νού ο τι ο ανθρω πινος παρα γοντας αποτελει  τον 

ακριβο τερο πο ρο µιας επιχει ρήσής και ταύτο χρονα τον πιο πολύ τιµο. Οι 

επιχειρή σεις επιδιω κούν απο  τή µια να προσελκύ ούν τούς καλύ τερούς 

εργαζο µενούς και απο  τήν α λλή, να αναπτύ ξούν σύστή µατα µε σω των οποι ων οι 

εργαζο µενοι θα σύµβα λλούν στο µε γιστο βαθµο  στήν αξιοποι ήσή των ύπο λοιπων 

σύντελεστω ν και τελικα  στήν επι τεύξή των στο χων τούς. 

• Οι αλλαγε ς στο επιχειρήµατικο  περιβα λλον. Οι επιχειρή σεις ει ναι ύποχρεωµε νες 

να προσαρµο ζούν στρατήγικε ς και πολιτικε ς, σύστή µατα απασχο λήσής και 
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αξιοποι ήσής των εργαζοµε νων προκειµε νού να προσαρµοστού ν σε αύτε ς τις 

αλλαγε ς. 

Η διοι κήσή ανθρω πινων δύναµικού  αποτελει  τή λειτούργι α µε σω τής οποι ας οι 

επιχειρή σεις και οι οργανισµοι  επιδιω κούν να εξασφαλι σούν ο τι οι εργαζο µενοι 

σύµβα λλούν στον µεγαλύ τερο βαθµο  στήν επι τεύξή των στο χων. 

 

2 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ 

2.1 Έννοιες Κο στούς Ανθρω πινού Δύναμικού  

Αν προσπαθή σούμε να ορι σούμε τήν ε ννοια τού κο στούς μπορού με να πού με ο τι ει ναι 

ε να ει δος θύσι ας ή οποι α σύμβαι νει για να αποκτή σούμε κα ποια αναμενο μενα οφε λή ή  

ύπήρεσι ες. Ένα κο στος μπορει  να προκύ πτει για τήν απο κτήσή ενσω ματων στοιχει ων ή  

ασω ματων περιούσιακω ν στοιχει ων. 

Κατ' επε κτασή ο λα τα ει δή τού κο στούς αποτελού νται απο  σύστατικα  εξο δού και 

κεφαλαι ού. Δι νοντας ε να τύπικο  ορισμο  μπορού με να πού με ο τι ε να ε ξοδο αποτελει  ε να 

κομμα τι κο στούς το οποι ο ε χει καταναλωθει  κατα  τήν δια ρκεια τής τρε χούσας 

διαχειριστική ς χρή σής. Παρα λλήλα ε να περιούσιακο  στοιχει ο αποτελει   ε να κομμα τι 

κο στούς το οποι ο αναμε νεται να παρε χει οφε λή κατα  τήν δια ρκεια μελλοντική ς 

διαχειριστική ς χρή σής. Προφανω ς ε να θεμελιω δες προ βλήμα στή λογιστική  ει ναι ή 

με τρήσή των σύστατικω ν εξο δων και περιούσιακω ν στοιχει ων ως τμή μα τής ε ννοιας 

''κο στος''. 

Υπα ρχούν δια φορες λογιστικε ς πτύχε ς τής ε ννοιας κο στος οι οποι ες ει ναι εξι σού 

σήμαντικε ς για τήν λογιστική  ανθρω πινού δύναμικού . Δύ ο απο  αύτε ς τις πτύχε ς ει ναι το 

αρχικο  κο στος (original cost) και το κο στος αντικατα στασής (replacement cost). Η 

ε ννοια τού αρχικού  κο στούς αναφε ρεται ως ε να ει δος θύσι ας ή οποι α ε γινε για τήν 

απο κτήσή ενο ς σύντελεστή  παραγωγή ς. Αύτο  σύνή θως ορι ζεται και ως ιστορικο  κο στος. 

Το κο στος αντικατα στασής αναφε ρεται ως ε να ει δος θύσι ας πού πρε πει να γι νει με 

σκοπο  τήν αντικατα στασή μιας πήγή ς ή οποι α παροντικα  χρήσιμοποιει ται. 
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Ένα α λλο ζεύγα ρι πτύχω ν τής ε ννοιας κο στος, τα οποι α ει ναι εξι σού σήμαντικα  ει ναι το 

κο στος δαπανω ν (outlay cost) και το κο στος εύκαιρι ας (opportunity cost). Αύτα  τα δύ ο 

κο στή ει ναι σύστατικα  των δύ ο προήγού μενων. Το κο στος δαπανω ν αναφε ρεται στήν 

απαιτού μενή δια θεσή μετρήτω ν ή οποι α πρε πει να γι νει για τήν απο κτήσή ή  

αντικατα στασή μι ας πήγή ς. Απο  τήν α λλή το κο στος εύκαιρι ας αναφε ρεται στο κομμα τι 

των εσο δων ή  τού εισοδή ματος το οποι ο ε χει θύσιαστει  ή  καταναλωθει  με στο χο τήν 

απο κτήσή ή  τήν αντικατα στασή μι ας πήγή ς. 

Δύ ο α λλες πτύχε ς τής ε ννοιας κο στος αποτελού ν τα α μεσα και ε μμεσα κο στή τα οποι α 

ει ναι αποτε λεσμα τής προσπα θειας να διχοτομήθει  ο βαθμο ς σύ μφωνα με τον οποι ο 

σύγκεκριμε να κο στή μπορού ν να σύνδεθού ν με κα ποια δραστήριο τήτα, προι ο ν ή  

παραγωγικο  σύντελεστή . Τα α μεσα κο στή αναφε ρονται στα κο στή τα οποι α μπορού ν 

να εντοπιστού ν α μεσα με σω μι ας δραστήριο τήτας, προι ο ντος ή   παραγωγικού  

σύντελεστή . Τα ε μμεσα κο στή ει ναι τα κο στή τα οποι α δεν μπορού ν να εντοπιστού ν 

α μεσα με σω σύγκεκριμε νής δραστήριο τήτας, προι ο ντος ή  διαδικασι ας αλλα  ει ναι αύτα  

τα οποι α σχετι ζονται με μι α γενική  χρή σή σε περισσο τερες απο  μι α δραστήριο τήτες κτλ. 

Οι ο ροι πραγματικα  (actual) και προ τύπα (standard) κο στή αποτελού ν μι α προσπα θεια 

να διαφοροποιήθού ν και να διαχωριστού ν δύ ο βασικα  ερωτή ματα, τα οποι α ει ναι τα 

εξή ς: Πρω τον, τι ει ναι κο στος και δεύ τερον τι θα ε πρεπε να ει ναι κο στος. Τα προ τύπα 

κο στή ει ναι τα κο στή τα οποι α θα ε πρεπε να προκύ πτούν για να επιτεύχθει  ε να 

σύγκεκριμε νο αποτε λεσμα κα τω απο  σύγκεκριμε νες σύνθή κες. Κατ' επε κτασή ή 

διαδικασι α τού προ τύπού κο στούς αποτελει  ε να ει δος ύποθετικού  στο χού σύ μφωνα με 

τον οποι ο τα κο στή πρε πει να κατεύθύ νονται. Για αύτο  και τα πραγματικα  κο στή ει ναι 

τα κο στή τα οποι α ο ντως προκύ πτούν για να επιτεύχθει  ε να σύγκεκριμε νο αποτε λεσμα. 

Οι παραπα νω ορισμοι  περιγρα φούν κα ποιες απο  τις βασικε ς λογιστικε ς διαδικασι ες τής 

ε ννοιας κο στος. Φύσικα  αύτε ς οι διαδικασι ες ε χούν και α μεσο αντι κρισμα στή λογιστική  

ανθρω πινού δύναμικού  (Flamholtz, E. G. (1979): Toward a Psycho-Technicl Systems 

Paradigm of Organizational Measurement). 
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2.2 Tα Ει δή Κο στούς Ανθρω πινού Δύναμικού  

Η ιδε α πι σω απο  τήν ε ννοια τού κο στούς τού ανθρω πινού δύναμικού   βασι ζεται στις 

γενικε ς παραδοχε ς τής κοστολο γήσής. Τα κο στή Ανθρω πινού Δύναμικού  ει ναι τα κο στή 

τα οποι α προκύ πτούν απο  τήν απο κτήσή ή  αντικατα στασή εργαζομε νων. Κατ’ επε κτασή 

ο πως και τα ύπο λοιπα κο στή αποτελού νται απο   στοιχει α εξο δων και περιούσιακω ν 

στοιχει ων. Μπορει  να περιλαμβα νούν κο στή δαπανω ν και κο στή εύκαιρι ας, ο πως επι σής 

μπορει  να περιλαμβα νούν στοιχει α απο  ε μμεσα και α μεσα κο στή. Επιπροσθε τως, ει ναι 

πιθανο  να σχετι ζονται με τα πραγματικα  και προ τύπα κο στή τού ανθρω πινού 

δύναμικού . Τε λος, μπορού με να πού με ο τι οι παραδοσιακε ς λογιστικε ς παραδοχε ς πού 

αφορού ν τα κο στή απο κτήσής και αντικατα στασής περιε χούν παρα λλήλα και στοιχει α 

πού αφορού ν τήν ε ννοια τού ανθρω πινού δύναμικού . 

Όσον αφορα  το αρχικο  κο στος τού ανθρω πινού δύναμικού  μπορού με να  πού με ο τι 

αναφε ρεται στις δαπανήρε ς προσφορε ς πού γι νονται απο  πλεύρα ς επιχει ρήσής με 

στο χο τήν απο κτήσή, εξειδι κεύσή και ανα πτύξή των εργαζομε νων. Αύτο ς ο ορισμο ς ει ναι 

παρο μοιος με τήν ε ννοια τού αρχικού  κο στούς και α λλων περιούσιακω ν στοιχει ων τού 

ενεργήτικού . Για παρα δειγμα το αρχικο  κο στος των εγκαταστα σεων και τού εξοπλισμού  

τής επιχει ρήσής, ει ναι το κο στος το οποι ο προκύ πτει απο  τήν απο κτήσή και αγορα  

αύτω ν των σύντελεστω ν παραγωγή ς. 

Το αρχικο  κο στος πού αφορα  το ανθρω πινο δύναμικο  σύνή θως περιλαμβα νει κο στή 

προ σλήψής, επιλογή ς, σύγκε ντρωσής ύποψήφι ων εργαζομε νων, τοποθε τήσής τούς σε 

πο στα, παροχή ς κατεύθύντή ριων γραμμω ν και εκπαι δεύσής τούς στο αντικει μενο τής 

εργασι ας τούς. Μερικα  απο  αύτα  τα στοιχει α ει ναι α μεσα κο στή ενω  κα ποια α λλα ει ναι 

ε μμεσα κο στή. Για παρα δειγμα, τα κο στή πού αφορού ν τον μισθο  ενο ς εργαζομε νού 

ει ναι α μεσα κο στή πού σχετι ζονται με τήν εκπαι δεύσή και τήν κατα ρτισή τού, ενω  το 

κο στος πού αφορα  τον χρο νο πού διαθε τει ο ύπεύ θύνος κατα  τήν δια ρκεια τής 

εκπαι δεύσής τού εργαζομε νού, ει ναι ε μμεσο κο στος. 

Ο στο χος τής σύλλογή ς αύτω ν των πλήροφοριω ν πού αφορού ν τα κο στή επήρεα ζει 

ο μως και επιδρα  και σε α λλα στοιχει α. Απο  πλεύρα ς διοικήτικω ν και διαχειριστικω ν 

σκοπω ν, ει ναι επιθύμήτο  να σύμπεριλαμβα νονται τα κο στή εύκαιρι ας τα οποι α 

προκύ πτούν απο  τα αρχικα  κο στή τού ανθρω πινού δύναμικού . Παρο λα αύτα  και 
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εξαιτι ας τού γεγονο τος ο τι αρκετε ς φορε ς ύπα ρχούν δύσκολι ες πού αφορού ν τα κο στή 

εύκαιρι ας απο  πλεύρα ς με τρήσής και καταγραφή ς, μπορει  να μήν αποτελει  ρεαλιστική  

και πρακτική  εφαρμογή  ή αποτύ πωσή αύτω ν των αντικειμενικω ν εκτιμή σεων. Σαν 

αποτε λεσμα και ενω  ει ναι αποδεκτή  ή χρή σή πού αφορα  τα κο στή εύκαιρι ας για 

εσωτερικού ς σκοπού ς, οι πλήροφορι ες αύτε ς μπορει  να θεωρήθού ν αβε βαιες και 

αβα σιμες, αν παρατεθού ν προς εξωτερική  χρή σή λογιστικω ν δεδομε νων. Κατ’ επε κτασή, 

ή παρα θεσή αναφορω ν σε επενδύτε ς και α λλούς εξωτερικού ς χρή στες, μπορει  να γι νει 

χωρι ς να περιλαμβα νονται τα κο στή εύκαιρι ας, πού ύπο  α λλες σύνθή κες θα ε πρεπε να 

μήν περιλαμβα νονται στα κο στή εύκαιρι ας. Για σκοπού ς εξωτερική ς πλήροφο ρήσής, 

αύτή  ή προ τύπή μορφή  θα σύνει σφερε στήν λογιστική  ανθρω πινού δύναμικού  με τρο πο 

ω στε να αποτελει  σύνδετικο  λογιστικο  κρι κο με κο στή α λλής μορφή ς. 

Το κο στος αντικατα στασής τού ανθρω πινού δύναμικού  αναφε ρεται στις θύσι ες πού 

πρε πει να γι νούν απο  πλεύρα ς επιχει ρήσής σή μερα με στο χο τήν αντικατα στασή των 

ανθρωπι νων πο ρων πού παροντικα  απασχολού νται στήν επιχει ρήσή. Το κο στος 

αντικατα στασής τού ανθρω πινού δύναμικού  σύνή θως περιλαμβα νει το ε ξοδα πού 

αφορού ν τα ε σοδα ενο ς εργαζομε νού ο πως επι σής και τα ε ξοδα πού αφορού ν τήν 

αντικατα στασή ενο ς εργαζομε νού. Επι σής περιλαμβα νονται το σο τα α μεσα ο σο και τα 

ε μμεσα κο στή. Απο  τήν στιγμή  πού τα κο στή αντικατα στασής προ κειται να 

χρήσιμοποιήθού ν για διοικήτικού ς σκοπού ς, θα πρε πει να περιλαμβα νούν στοιχει α πού 

αφορού ν το κο στος εύκαιρι ας και το κο στος δαπανω ν. Σε γενικε ς γραμμε ς ο ορισμο ς τού 

κο στούς αντικατα στασής ανθρω πινού δύναμικού  μπορει  να επεκταθει  και να 

αναφε ρεται το σο σε ατομικε ς μονα δες ο σο και σε ομα δες ανθρω πων αλλα  και σε 

ολο κλήρούς οργανισμού ς. Παρο λα αύτα  στις με ρες μας οι ύπεύ θύνοι διοι κήσής  

ανθρω πινού  δύναμικού   σύνή θως  λειτούργού ν ύπο  το σκεπτικο  τής εύ ρεσής ενο ς 

ικανού  αντικαταστα τή ο οποι ος θα φε ρει εις πε ρας τον ι διο ο γκο παροχή ς ύπήρεσιω ν 

για ε να σύγκεκριμε νο πο στο εργασι ας. Άρα, οι μα νατζερ δεν λειτούργού ν ύπο  το 

σκεπτικο  απλή ς αντικατα στασής ενο ς εργαζομε νού. Τα παραπα νω σήμαι νούν ο τι 

ύπα ρχει ε νας δύισμο ς πού αφορα  τον ορισμο  τού κο στούς αντικατα στασής: 1) Η πρω τή 

πτύχή  αφορα  τήν θε σή τού εργαζομε νού και 2) Η δεύ τερή πτύχή  αφορα  τήν 

προσωπικο τήτα τού. Κα τω απο  αύτο  το σκεπτικο  το κο στος αντικατα στασής πού 

αφορα  το πο στο τού εργαζομε νού αναφε ρεται στις θύσι ες πού πρε πει να γι νούν σή μερα 

με στο χο τήν αντικατα στασή τού παροντικα  εργαζομε νού ατο μού σε μι α σύγκεκριμε νή 
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θε σή, με ε να αντικαταστα τή ικανο  να παρε χει ο μοια ποιο τήτα και ποσο τήτα ύπήρεσιω ν 

και ε ργού στή σύγκεκριμε νή θε σή. Ούσιαστικα , αναφε ρεται στο κο στος 

αντικατα στασής τού σύνο λού των ύπήρεσιω ν πού απαιτού νται απο  κα θε εργαζο μενο 

μιας σύγκεκριμε νής θε σής. Απο  τήν α λλή το κο στος αντικατα στασής πού αφορα  τήν 

προσωπικο τήτα τού ατο μού αναφε ρεται στις θύσι ες πού πρε πει να γι νούν σή μερα για 

να αντικατασταθει  ε να παροντικα  εργαζο μενο α τομο, με ε να αντικαταστα τή ικανο  να 

παρα γει το ι διο πλή θος  ύπήρεσιω ν, αύτή  τή φορα  ο μως σε ο λες τις θε σεις και πο στα 

στα  οποι α απασχολού ταν ο προήγού μενος. Αύτε ς οι παραδοχε ς πού αφορού ν τα κο στή 

αντικατα στασής επεκτει νονται το σο σε ομα δες ατο μων ο σο και σε μεμονωμε να α τομα. 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Οικονομικα  οφε λή και σύνεπαγο μενα κο στή απο  το ανθρω πινο δύναμικο  

Ει ναι γεγονο ς ο τι ή απο κτήσή και ή εκπαι δεύσή ανθρω πινού δύναμικού  επιφε ρει ε να 

κο στος το οποι ο βε βαια οδήγει  σε μι α σειρα  απο  οικονομικα  οφε λή για μι α επιχει ρήσή. 

Οι επιχειρή σεις των αναπτύγμε νων χωρω ν σύνήθι ζούν να δαπανού ν αρκετα  χρή ματα 

στο ανθρω πινο δύναμικο . Για παρα δειγμα ε να αρκετα  μεγα λο κονδύ λιο επενδύ εται σε 

δαπα νες αγγελιω ν προ σλήψής και δαπα νες τεχνική ς εκπαι δεύσής πιστεύ οντας ο τι τα 

μελλοντικα  οικονομικα  οφε λή θα ει ναι μεγαλύ τερα απο  τις θύσι ες πού ε γιναν και τα 

αφορού ν (Savich, R. S. και Ehrenreich, K. B. (1976): Cost/Benefit Analysis of Human 

Resource Accounting Alternatives).  

Ει ναι γεγονο ς ο τι ει ναι αρκετα  δύ σκολο να μιλή σούμε με ακριβει ς αριθμού ς σχετικα  με 

το ύ ψος των κονδύλι ων πού σπαταλού νται το σο σε μήνιαι α ο σο και σε ετή σια βα σή για 
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τήν απο κτήσή και ανα πτύξή ανθρω πινού δύναμικού . Εξι σού  δύ σκολο ει ναι να δω σούμε 

κα ποια αριθμήτικα  δεδομε να σχετικα  με το ύ ψος των οικονομικω ν οφελω ν απο  

επενδύ σεις ο πως οι παραπα νω. Τα αι τια τής παραπα νω αδύναμι ας μπορού ν να 

εντοπιστού ν κύρι ως σε δύ ο λο γούς: 

1. Στο γεγονο ς ο τι οι επενδύ σεις σε ανθρω πινο δύναμικο  δεν αποτελού ν ε να θε μα 

ύψήλή ς βαρύ τήτας για μι α επιχει ρήσή. Σύνεπω ς δεν αποτελού ν κι νήτρο προς μελε τή και 

παρακολού θήσή τα κονδύ λια πού αφιερω νονται σε τε τοιού ει δούς  επενδύ σεις.  

Δεδομε νού  τού  σήμερινού   τρο πού  σκε ψής  ε γραφε  ο Mushin το 1962 (Μπαραλε ξής, 

1995; Caplan and Landekich- 6 σελι δα 15) φαι νεται δύ σκολο  να φανταστει  κα ποιος ο τι 

πριν απο  κα ποια χρο νια οι σύγγραφει ς, οι οποι οι ε γραφαν για τήν οικονομική  ανα πτύξή, 

παρε λειπαν να λα βούν ύπο ψή τις επενδύ σεις σε ανθρω πινο δύναμικο . 

2. Οι περισσο τερες επιχειρή σεις, οι οποι ες επενδύ ούν μεγα λα ποσα  στο ανθρω πινο 

δύναμικο , προσπαθού ν να κρατή σούn κρύφο  το ύ ψος των κονδύλι ων ανα πτύξής και 

βελτι ωσής των εργαζομε νων καθω ς και τα οφε λή πού προκύ πτούν απο  τα κο στή αύτα . 

Στήν εργασι α τού Denison (Μπαραλε ξής, 1995; Caplan and Landekich- 6, σελι δα 11) 

διαφαι νεται ε ντονα ή σήμασι α τού παρα γοντα ''εργασι α''  και  κατ' επε κτασή τού 

ανθρω πινού δύναμικού  για τον οργανισμο  και για τήν οικονομι α. Πιο σύγκεκριμε να, ο 

Denison σύνε βαλε στήν οικονομική  ανα πτύξή των Ηνωμε νων Πολιτειω ν τής Αμερική ς 

απο  το 1929 ως το 1959 (Μπαραλε ξής (1995): Λογιστική  Ανθρω πινού Δύναμικού ). 

 

2.4 Το Ανθρω πινο Δύναμικο  ως Στοιχει ο τού Ενεργήτικού  

Αν θεωρή σούμε ο τι το ανθρω πινο δύναμικο  ει ναι στοιχει ο ενεργήτικού  μπορού με να 

πού με ο τι εξαρτα ται σε σήμαντικο  βαθμο  απο  τον ορισμο  πού αφορα   τήν ε ννοια 

‘’ενεργήτικο ’’. Το ι σως βασικο τερο και σύχνο τερο επιχει ρήμα για τήν ύ παρξή τού 

ενεργήτικού  απο  το ανθρω πινο δύναμικο  βασι ζεται στήν λογιστική  αρχή  πού αφορα  τον 

σύσχετισμο  εξο δων – εσο δων (the matching concept). Με βα σή αύτή  τήν αρχή , τα κο στή 

κτή σεως και ανα πτύξής τού εργατικού  δύναμικού , ο πως τα κο στή  επιλογή ς4,  

προ σλήψής5,  εξοικει ωσής  προς  το  νε ο  περιβα λλον  εργασι ας6, τεχνική w εκπαι δεύσής 

και κο στή βελτι ωσής και ανα πτύξής7, θα ωφελή σούν μελλοντικε ς χρή σεις. Επομε νως, 
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δεν θα πρε πει σε καμι α περι πτωσή να θεωρού νται  ως   ε ξοδα   τής   χρή σεως   κατα    τήν   

οποι α   ε γιναν.   Αντιθε τως,   θα   πρε πει   να κεφαλαιοποιήθού ν, εμφανιζο μενα στο 

ενεργήτικο  και να αποσβε νονται τμήματικα  εντο ς τής περιο δού τήν οποι α προσδοκα ται 

ο τι θα ωφελή σει καθε να απ’ αύτα . 

Απο  τήν α λλή πλεύρα  ο μως, ο σοι αντιπαλεύ ούν τήν α ποψή ο τι το ανθρω πινο δύναμικο  

πρε πει να λογι ζεται ως στοιχει ο τού ενεργήτικού , στήν πλειοψήφι α τούς αναγνωρι ζούν 

ο τι το ανθρω πινο δύναμικο  παρε χει σήμαντικα  μελλοντικα  οφε λή στήν οικονομική  

μονα δα. Αρνού νται ο μως τήν θεω ρήσή και καταγραφή  τού ως στοιχει ο τού ενεργήτικού , 

διο τι δεν πλήρού νται δύ ο ακο μή βασικε ς κατα  αύτού ς  πρού ποθε σεις, δήλαδή  ή 

δύνατο τήτα αντικειμενική ς μετρή σεως και το στοιχει ο τής κύριο τήτας. 

Άρα, πρω τον ο σον αφορα  τήν πρού πο θεσή τής αντικειμενική ς με τρήσής αρκετοι  

ύποστήρι ζούν απλα  τήν παροχή  μελλοντικω ν οφελω ν, για τήν καταγραφή  ενο ς 

στοιχει ού ως ενεργήτικού . Φύσικα  ο μως απαιτει ται και ή πλή ρωσή αφενο ς μεν τής 

πρού πο θεσής τής αντικειμενική ς μετρή σεως, αφετε ρού δε εκει νή τής παροχή ς 

πλήροφοριω ν, απο  το στοιχει ο, οι οποι ες θα ει ναι αποφασιστική ς σήμασι ας για τήν 

επιχει ρήσή. 

Δεύ τερον, ο σον αφορα  τήν πρού πο θεσή τής κύριο τήτας, σι γούρα προβα λλεται απο  τούς 

αντιτιθε μενούς ω στε να χαρακτήρι σούν το ανθρω πινο δύναμικο  ως στοιχει ο 

ενεργήτικού . Για τήν στή ριξή τούς σε αύτή ν τήν θεω ρήσή βασι ζονται στον  σύμβατικο  

ορισμο  τού ενεργήτικού . 

Σύγκεκριμε να αναφε ρονται στον ορισμο  πού ε χει δοθει  απο  τούς Spouse και Moonitz 

(1982: Chambers at the American Institute of Certified Public Accountants), ο οποι ος 

προσομοια ζει προς τούς ορισμού ς τού ενεργήτικού  πού ε χούν δοθει  κατα  καιρού ς. Κατα  

τον ορισμο  αύτο , ενεργήτικο  σύνιστού ν ‘’τα προσδοκω μενα οικονομικα  οφε λή, επι  των 

οποι ων ε χούν αποκτήθει  δικαιω ματα απο  τήν επιχει ρήσή, ως το αποτε λεσμα τρεχούσω ν 

ή  παρελθούσω ν σύναλλαγω ν’’. Το προσωπικο  ο μως μιας επιχει ρήσής, ο πως διατει νονται, 

δεν αποτελει  ‘’κτή μα’’ αύτή ς, το οποι ο μπορει  να ανταλλα ξει κατα  βού λήσή, ο πως γι νεται 

με τα α λλα περιούσιακα  στοιχει α. 
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Ακο μα, ορισμε νοι ερεύνήτε ς (Hermanson (1964: Accounting for Human Assets), Caplan 

και Landekich (1974: Human Resource Accounting: Past, Present and Future)) 

παραθε τούν ο τι αφενο ς μεν οι εργαζο μενοι πρε πει να λαμβα νονται ως α τομα και ο τι δεν 

ανή κούν στήν επιχει ρήσή και ή εργασι α τούς ει ναι προσωρινή ς φύ σεως, αλλα  

παρα λλήλα πρε πει να λαμβα νονται και ως ε να ‘ο λον’, το οποι ο ως σύ νολο ει ναι σταθερα  

σύνδεδεμε νοι με αύτο  και οι ύπήρεσι ες τούς θα διαρκε σούν ο σο χρο νο θα ζή σει   ή   

επιχει ρήσή   ύπο    τήν   πρού πο θεσή   ο τι   οι   εργαζο μενοι   μπορού ν   να αντικατασταθού ν. 

Επομε νως, μπορει  να ειπωθει  ο τι ή επιχει ρήσή ε χει ως εκ τής λειτούργι ας τής το 

δικαι ωμα (operational right) να λαμβα νει μελλοντικα  οικονομικα  οφε λή απο  το 

προσωπικο  τής. Άρα, το ανθρω πινο δύναμικο  τής σύνιστα  ενεργήτικο  στοιχει ο. 

Το στοιχει ο τής κύριο τήτας (ownership) αποτελει  μια στενή  αντι λήψή τής λογιστική ς 

ε ννοιας τού ενεργήτικού  και δεν θα ε πρεπε να λογι ζεται μεταξύ  των απαιτού μενων 

κριτήρι ων για τήν κατα ταξή κα ποιού στοιχει ού ως ενεργήτικού .  

Σε αύτή ν τήν περι πτωσή βε βαια θα μπορού σε κα ποιος να πει ο τι στήν παραπα νω 

περι πτωσή ύπα ρχει το στοιχει ο τής βεβαιο τήτας σε μεγαλύ τερο βαθμο  απο  ο τι στήν 

περι πτωσή τού εργατικού  δύναμικού . Παρα λλήλα, ο μως ή αβεβαιο τήτα των 

μελλοντικω ν οικονομικω ν οφελω ν ενο ς αγορασθε ντος διπλω ματος εύρεσιτεχνι ας 

μπορει  να ει ναι δύνατο ν μεγαλύ τερή εκει νής τού ανθρω πινού δύναμικού . Παρο λα αύτα  

ο μως το αγορασθε ν δι πλωμα εύρεσιτεχνι ας θεωρει ται ενεργήτικο  στοιχει ο. 

Στούς αντιτιθε μενούς στήν θεω ρήσή τού ανθρω πινού δύναμικού  ως ενεργήτικού  

στοιχει ού, προστε θήκαν και οι Dittman, D. A., Juris, H. A. και Resvine, L. (1980: 

Unrecorded Human Assets: A survey of Accounting Firms’ Training Programs), οι οποι οι 

σε ε να ενδιαφε ρον α ρθρο τούς εξετα ζούν εα ν και κατα  πο σο το ανθρω πινο δύναμικο  

παρε χει μελλοντικα  οικονομικα  οφε λή στήν οικονομική  μονα δα και α ρα δικαιολογει ται 

ή καταγραφή  τού ως ενεργήτικού . Τι θεται δήλαδή  ύπο  κρι σή  ή πλε ον βασική  

πρού πο θεσή χαρακτήρισμού  ενο ς στοιχει ού ως ενεργήτικού . 

Εξαιτι ας αύτού  μπορού με να πού με ο τι κατ’ αρχή ν ενεργήτικο  απο  ανθρω πινο δύναμικο  

ύπα ρχει και στήν περι πτωσή κατα  τήν οποι α οι επιχειρή σεις δεν ε χούν προβει  στήν 

εκπαι δεύσή τού προσωπικού  τούς, αλλα  προσε λαβαν εξειδικεύμε νο προσωπικο . Οι 

ύψήλε ς διοικήτικε ς ικανο τήτες (πολιτική  διοική σεως τε τοια, ω στε να γεννα  στο 



33 | P a y r o l l  C o s t @ I H o v h a n n i s y a n  
 

 

 

 

προσωπικο  ε να αι σθήμα ασφα λειας και αγα πής για τήν εργασι α), ή ύψήλή  

πιστολήπτική   ικανο τήτα,  οι  εξαιρετικε ς  ικανο τήτες  των   πωλήτω ν,   ή   ελκύστική  

προσωπικο τήτα και γενικα  ε να καλα  οργανωμε νο και ε μπιστο προσωπικο  μπορει  να 

ει ναι περισσο τερο πολύ τιμο ενεργήτικο  απ’ ο τι ε να απο θεμα εμπορεύμα των8. 

Ενεργήτικο  ύπα ρχει επι σής και σε α λλες περιπτω σεις. Για παρα δειγμα ενεργήτικο  

σύνιστού ν (και α ρα πρε πει να αποσβεστού ν τμήματικα ) τα κο στή διατήρή σεως τού 

πλεονα ζοντος προσωπικού  κα ποιας επιχει ρήσής, σε περι οδο παροδική ς ύ φεσής των 

εργασιω ν, εφο σον επισταμε νή μελε τή δει ξει, ο τι αύτα  ει ναι χαμήλο τερα των εκ τής 

διατήρή σεως τού πλεονα ζοντος προσωπικού  μελλοντικω ν οικονομικω ν οφελω ν. 

Τε λος να πού με ο τι αρκετοι  σύγγραφει ς μή λαμβα νοντας ύπο ψή τα νε α σύμπερα σματα 

τής επιστή μής τής Οργα νωσής και Διοι κήσής Επιχειρή σεων, θεωρού ν τή σύχνο τήτα 

παραιτή σεων ή  και απολύ σεων (ύπο  σύνθή κες μή πλεονα ζούσας προσφορα ς εργασι ας) 

ως σύνα ρτήσή τού ύ ψούς τής αμοιβή ς και μο νο. Ενω , σύ μφωνα με τήν εύρε ως αποδεκτή  

θεωρι α τής ιεραρχή σεως των αναγκω ν τού Maslow (1943: A theory of human 

motivation), ο εργαζο μενος ο οποι ος ε χει κα ποια σχετική  παιδει α, επιδιω κει τήν 

ικανοποι ήσή ο χι μο νο χρήματικω ν αλλα  και κοινωνικω ν και ψύχολογικω ν αναγκω ν. 

Όσο πλήρε στερή ει ναι δε ή ικανοποι ήσή των χρήματικω ν αναγκω ν (ύψήλο ς μισθο ς στις 

αναπτύγμε νες χω ρες), το σο μεγαλύ τερή ει ναι ή επιθύμι α τού ατο μού προς ικανοποι ήσή 

ύψήλο τερων αναγκω ν, ο πως τού σεβασμού  τού προσω πού τού, τής ανα γκής για 

επιτύχι α και αναγνω ρισής τού ε ργού τού και γενικα  τής ανα γκής για ολοκλή ρωσή τής 

προσωπικο τήτας τού (need for self fulfillment). 

Με βα σή τήν παραπα νω ε ννοια, αύτοι  οι οποι οι λαμβα νούν τήν ειδική  εκπαι δεύσή και 

προορι ζονται (αρκετοι  απ’ αύτού ς τούλα χιστον) να καταλα βούν ανω τερα αξιω ματα 

(key personnel) στήν διοι κήσή, τήν παραγωγή , τον εφοδιασμο  ή  τήν δια θεσή των 

προι ο ντων τής επιχει ρήσής, ει ναι πολύ  πιθανο ν να παραμει νούν σε αύτή ν, ε στω και αν 

ή αμοιβή  τούς ύπολει πεται λι γο τής αγοραι ας. Κι αύτο  γιατι  με τήν λήφθει σα εκπαι δεύσή 

παραθε τονται εύοι ωνες προοπτικε ς ικανοποι ήσής των αναφερθε ντων ύψήλο τερων μή 

χρήματικω ν αναγκω ν. Επομε νως, το πιο πιθανο  ει ναι να ύπα ρχει ενεργήτικο  απο  το 

ανθρω πινο δύναμικο . 
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Δεν ύφι σταται λοιπο ν σύνεχή ς απειλή  απο  ύπολανθα νούσα τα σή παραι τήσής απ’ τήν 

εργασι α, ή οποι α ωθει  τή διοι κήσή σε παροχή  ολοε να και ύψήλο τερων μισθω ν,  οπο τε  

ύποσκα πτει  τήν   δήμιούργι α  ενεργήτικού ,  καθω ς  ύποστήρι ζούν  οι   Paton, W. A. 

‘Accounting Theory’, Chicago: Accounting Studies Press , Ltd, 1962, Dittman, D. A., Juris, 

H. A. και Resvine, L. (1980: Unrecorded Human Assets: A survey of Accounting Firms’ 

Training Programs). Αντιθε τως, ή μακρα   παραμονή  στήν επιχει ρήσή σύμφε ρει απο  ο σα 

ελε χθήσαν, το σο τον εργοδο τή ο σο και τον εξειδικεύθε ντα. 

Βεβαι ως θα ύπα ρξούν παραιτή σεις ή  και απολύ σεις, οι οποι ες αποτελού ν μεγα λο 

κι νδύνο για το σχήματισθε ν ενεργήτικο . Όμως ο κι νδύνος ει ναι παρω ν και σε 

οποιαδή ποτε α λλή πα για επε νδύσή. Εξα λλού, οι παραιτή σεις ή  και οι απολύ σεις τε τοιού 

προσωπικού , σύνιστού ν ε να επιπρο σθετο λο γο για τήν κεφαλαιοποι ήσή των δαπανω ν 

εκπαι δεύσής (ο πως και κα θε α λλής δαπα νής για το προσωπικο ) διο τι με τήν 

κεφαλαιοποι ήσή θα εμφανισθει  ή ζήμι α πού ε γινε λο γω τής παραι τήσής ή  και τής 

απο λύσής, θα γι νει ε ρεύνα για τα αι τια τα οποι α προκα λεσαν τή ζήμι α αύτή  και θα 

τιμωρήθει  το τύχο ν ύπαι τιο διοικήτικο  ο ργανο (ή  ο ργανα) γι’ αύτή  τή  κατασπατα λήσή 

τού ανθρω πινού δύναμικού .  

 

3 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 

3.1 Με θοδοι προετοιμασι ας μισθοδοσι ας  

Αν προσπαθή σούμε να παραθε σούμε κα ποιες εισαγωγικε ς πλήροφορι ες σχετικα  με τα 

λογιστικα  σύστή ματα ανθρω πινού δύναμικού , πρε πει να αναφε ρούμε ο τι κα θε 

επιχει ρήσή, απο  πλεύρα ς τμήμα των τής, ε χει μια οργα νωσή ή οποι α βασι ζεται σε 

ορισμε νούς τομει ς, ο πως ει ναι ‘ή λογιστική  και ή ελεγκτική ’, ‘ο φορολογικο ς σχεδιασμο ς’ 

και ‘ο διοικήτικο ς ε λεγχος’. Αύτοι  οι τομει ς αποτελού ν σύναρτή σεις οι οποι ες ε χούν ως 

επι κεντρο τήν παροχή  ύπήρεσιω ν στον πελα τή τής επιχει ρήσής. Κα θε ε νας απο  αύτού ς 

τούς τομει ς κατεύθύ νεται απο  ειδικεύμε νούς εργαζο μενούς οι οποι οι παρε χούν 

σύγκεκριμε νες ύπήρεσι ες και ε τσι στο σύ νολο τού διαμορφω νεται το κε ρδος ως 

επι κεντρο τού οργανισμού . Η προ σλήψή εργαζομε νων και ή εκπαι δεύσή τούς αποτελει  

ε να παρα γοντα με στοιχει α τήν εσωτερική  διοι κήσή και επι κεντρο τήν παροχή  
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ύπήρεσιω ν. Κατ’ επε κτασή μπορού με να πού με ο τι οι περισσο τεροι οργανισμοι  εκτελού ν 

τις παραδοσιακε ς προσεγγι σεις και σύναρτή σεις πού  αφορού ν  τήν  στελε χωσή  και  τήν  

εκπαι δεύσή  τού  προσωπικού   τούς,  σε ι διο βαθμο  και επαρκω ς, ο σο και τις λειτούργι ες 

πού αφορού ν τήν δήμιούργι α και ανα πτύξή τού οργανισμού  τούς. 

Aύτο  το κεφα λαιο παρε χει μια γενική  εικο να τού τρο πού λειτούργι ας τής διαδικασι ας 

μισθοδοσι ας, χρήσιμοποιω ντας ει τε ε ναν προμήθεύτή  μισθοδοσι ας, ει τε μια εσωτερική  

μισθοδοτική  διαδικασι α πού ύποστήρι ζεται απο  σύστή ματα ύπολογιστω ν ει τε ε να 

εσωτερικο  σύ στήμα στο οποι ο ο λα επεξεργα ζονται εξ ολοκλή ρού με το χε ρι.  

Περιγρα φεται ο  τρο πος με τον οποι ο ρε ει ή διαδικασι α μισθοδοσι ας για σύγκεκριμε νούς 

τύ πούς σύστήμα των: εξωτερική  μισθοδοσι α, εσωτερική  σύστήμική  μισθοδοσι α και 

εσωτερική  μισθοδοσι α.  

3.1.1 Eξωτερική  ανα θεσή τής λειτούργι ας επεξεργασι ας μισθοδοσι ας 

Η εξωτερική  ανα θεσή τής λειτούργι ας επεξεργασι ας μισθοδοσι ας μετατοπι ζει ε ναν 

αριθμο  βασικω ν εργασιω ν επεξεργασι ας μισθοδοσι ας σε ε ναν προμήθεύτή , με 

αποτε λεσμα τή σήμαντική  μει ωσή τού φο ρτού εργασι ας τού τμή ματος μισθοδοσι ας, τού 

απαιτού μενού επιπε δού εμπειρογνωμοσύ νής στή λειτούργι α λογισμικού  ύπολογιστω ν 

και τού κινδύ νού μή καταβολή ς των φο ρων επι  των μισθω ν τήν κύβε ρνήσή εγκαι ρως. 

Για αύτού ς και για α λλούς λο γούς, ή εξωτερική  ανα θεσή μισθοδοσι ας ει ναι μια 

εξαιρετικα  δήμοφιλή ς επιλογή , ειδικα  για τις μικρο τερες επιχειρή σεις πού δεν διαθε τούν 

πολύ  προσωπική  εμπειρογνωμοσύ νή μισθοδοσι ας στο χε ρι. 

Αύτα  τα καθή κοντα περιλαμβα νούν τήν επεξεργασι α των σύναλλαγω ν μισθοδοσι ας, τήν 

εκτύ πωσή των εκθε σεων μισθοδοσι ας και των μισθω ν, καθω ς και τήν ύποβολή  

φορολογικω ν καταθε σεων και εκθε σεων προς τήν κύβε ρνήσή εξ ονο ματος τής εταιρει ας. 

Με τήν εξωτερική  ανα θεσή αύτω ν των δραστήριοτή των, το προσωπικο  μισθοδοσι ας 

ύποχρεού ται μο νο να καταρτι ζει και να επαλήθεύ ει τα εισερχο μενα δεδομε να σχετικα  

με τις ω ρες εργασι ας, να το φορτι ζει στο σύ στήμα μισθοδοσι ας τού προμήθεύτή  και να 

επαλήθεύ ει ο τι τα αποτελε σματα ει ναι ακριβή . 

• Πρω τον, ε να μήχανογραφικο  σύ στήμα χρονομε τρήσής θα αποτρε ψει τήν 

παρα νομή ύπερωρι α και θα εκδω σει αύτο ματα αναφορε ς πού ύπογραμμι ζούν 
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ω ρες πού δεν ε χούν σύνδεθει  απο  τούς ύπαλλή λούς, εξαλει φοντας ε τσι δύ ο 

βή ματα απο  το τμή μα σύλλογή ς δεδομε νων τής διαδικασι ας.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Δεύ τερον, ορισμε νοι προμήθεύτε ς μισθοδοσι ας πωλού ν ήλεκτρονικα  σύστή ματα 

χρονομε τρήσής πού σύνδε ονται α μεσα με τα σύστή ματα  τούς, οπο τε δεν 

χρεια ζεται να φορτω σετε με μή αύτο ματο τρο πο αύτε ς τις πλήροφορι ες στο 

σύ στήμα τού προμήθεύτή  (ή  να το καλε σετε σε ε να α τομο πού εισα γει δεδομε να).  

• Τρι τον, μια εταιρει α μπορει  να πλήρω σει τον προμήθεύτή  για να δήμιούργή σει 

εξατομικεύμε νες αναφορε ς σε σύνοπτικο  επι πεδο, οι οποι ες μπορού ν να 

χρήσιμοποιήθού ν ως βα σή για καταχωρή σεις περιοδικω ν, γεγονο ς πού εξαλει φει 

τήν προ σθετή εργασι α. Τε λος, ορισμε νοι προμήθεύτε ς εκδι δούν τω ρα εκθε σεις 

μισθοδοσι ας σε δι σκο CD (CD), ο οποι ος σχεδο ν εξαλει φει τή δούλεια  τής 

αρχειοθε τήσής.  

Εξωτερική ανάθεση της μισθοδοσίας σε πάροχο 
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Αξιοποιω ντας αύτε ς τις προ σθετες εύκαιρι ες outsourcing, ή διαδικασι α μισθοδοσι ας 

μπορει  να γι νει ε να πολύ  αποτελεσματικο  σύ στήμα. 

Σύνεπω ς, οι πρωταρχικοι  ε λεγχοι τει νούν να ει ναι στήν αρχή  και στο τε λος τής 

διαδικασι ας. Θα πρε πει να ύπα ρχει διαδικασι α ε γκρισής για ύπερωρι ες, καθω ς και για 

αρνήτικε ς κρατή σεις. 

Μια αρνήτική  ε κπτωσή ει ναι ούσιαστικα  μια πλήρωμή  σε ε ναν εργαζο μενο. αν 

χρήσιμοποιήθει  επανειλήμμε να, ακο μή και σταδιακα  μικρα  ποσα  θα μπορού σαν να 

προσθε σούν μια σήμαντική  αύ ξήσή μισθω ν για ε ναν εργαζο μενο. Για μεγαλύ τερες 

εταιρει ες με πολλού ς ύπαλλή λούς, θα πρε πει επι σής να σύγκρι νετε τις διεύθύ νσεις των 

μισθω ν των ύπαλλή λων για να δει τε εα ν ε χει προστεθει  στο σύ στήμα ε να "ψεύ τικο 

εργαζο μενο", με τήν επιταγή  να αποστε λλεται ταχύδρομικω ς σε μια διεύ θύνσή τού 

ύπαλλή λού πού προ κειται να εισπρα ξει απο  αύτο  το α τομο. Μπορει τε επι σής να 

εκδω σετε μια λι στα με τα ονο ματα των ατο μων πού λαμβα νούν απο δειξή στούς 

ύπεύθύ νούς των τμήμα των να δούν αν εμφανι ζονται τύχο ν ψεύ τικα ονο ματα ή  τα 

ονο ματα των αναχωρήθε ντων ύπαλλή λων. Τε λος, μπορει τε επι σής να εντοπι σετε 

ψεύ τικούς ύπαλλή λούς παραδι δοντας τις επιταγε ς απεύθει ας στούς ύπαλλή λούς αφού  

παρούσια σούν κα ποια μορφή  αναγνω ρισής. Δεν ει ναι απαραι τήτοι ο λοι αύτοι  οι ε λεγχοι, 

αλλα  θα πρε πει να επιλε ξετε εκει νούς πού ε χούν τήν πιο νο ήμα για τις σύγκεκριμε νες 

περιστα σεις μιας εταιρει ας 

3.1.2 Επισκο πήσή τής inhouse διαδικασι ας μισθοδοσι α με σύ στήμα 

Ένα σύ στήμα μισθοδοσι ας πού ει ναι εξι σού δήμοφιλε ς με τήν εξωτερική  ανα θεσή ει ναι 

το ενδοεπιχειρήσιακο  σύ στήμα. Το λογισμικο  μισθοδοσι ας ει ναι πολύ  φθήνο , καθω ς 

ει ναι τω ρα σύνδεδεμε νο με το λογισμικο  λογιστική ς πού κοστι ζει μο λις μερικε ς 

εκατοντα δες δολα ρια. Πιο ολοκλήρωμε να σύστή ματα, για χρή σή με μεγα λο αριθμο  

εργαζομε νων, ει ναι πολύ  πιο ακριβα , αλλα  αποτελού ν μια οικονομικα  αποδοτική  λύ σή 

για μεγα λες οντο τήτες. 

Μια πλή ρως αύτοματοποιήμε νή διαδικασι α περιλαμβα νει τήν εξε τασή και επαλή θεύσή 

των ωρω ν εργασι ας και α λλων αλλαγω ν πού εισή χθήσαν απο  τούς ύπαλλή λούς, 

ακολούθού μενή απο  τήν επεξεργασι α και τήν εκτύ πωσή των εκθε σεων μισθοδοσι ας, 
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τήν κατα θεσή πλήροφοριω ν α μεσής κατα θεσής και των φο ρων μισθοδοσι ας και τή 

διανομή  των μισθω ν. 

 

Εσωτερική διαδικασία μισθοδοσία με σύστημα 

 
Για παρα δειγμα, ε να μήχανογραφικο  σύ στήμα χρονομε τρήσής, απαιτει  απο  τούς 

ύπαλλή λούς να εκτελού ν ε να σή μα με σω ενο ς ρολογιού  πού μπορει  να απορρι ψει τή 

σα ρωσή αν ο ύπα λλήλος παρακολούθει  λα θος χρο νο ή  επιχειρει  να εργαστει  κατα  τή 

δια ρκεια μιας μή εξούσιοδοτήμε νής περιο δού ύπερωριω ν. Χρήσιμοποιω ντας ε να τε τοιο 

σύ στήμα, ή διαδικασι α μισθοδοσι ας μειω νεται σήμαντικα  στο μπροστινο  με ρος, ενω  το 

προσωπικο  μισθοδοσι ας πρε πει να διερεύνή σει μο νο τις ελλει ψεις σήμα των.  

Η ροή  τής διαδικασι ας πρού ποθε τει επι σής ο τι οι εργαζο μενοι μπορού ν να 

πραγματοποιή σούν τις δικε ς τούς αφαιρε σεις και να αντιμετωπι σούν τις αλλαγε ς με σω 

μιας διασύ νδεσής με το λογισμικο  μισθοδοσι ας, ε τσι ω στε το προσωπικο  μισθοδοσι ας 

να ελε γξτε αύτε ς τις αλλαγε ς. Περαιτε ρω, ή ροή  τής διαδικασι ας πρού ποθε τει ο τι ή βα σή 

δεδομε νων τή ρήσής χρο νού πού χρήσιμοποιει ται απο  τον ήλεκτρονικο  ύπολογιστή  
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χρονομετρήμε νής ροή ς τροφοδοτει ται απεύθει ας στο λογισμικο  μισθοδοσι ας στο σπι τι, 

το οποι ο εξαλει φει τή σβε σή των πλή κτρων των δεδομε νων μισθοδοσι ας. Εα ν κα ποιο 

απο  αύτα  τα στοιχει α αύτοματισμού  δεν ύπα ρχει, το τε το δια γραμμα ροή ς τής 

διαδικασι ας εμφανι ζεται ως ε να μι γμα μεταξύ  μήχανοργα νωσής στο εσωτερικο  και ενο ς 

χειροκι νήτού σύστή ματος. 

 Υπα ρχούν αρκετε ς βασικε ς διαφορε ς μεταξύ  τού αύτοματοποιήμε νού εσωτερικού  

σύστή ματος. Μια βασική  διαφορα  ει ναι ο τι ε να εσωτερικο  σύ στήμα απαιτει  απο  το 

τμή μα μισθοδοσι ας να ύποβα λλει πολλε ς φορολογικε ς δήλω σεις, οι οποι ες διαφορετικα  

θα ε πρεπε να κατατεθού ν απο  τον προμήθεύτή  μισθοδοσι ας.. 

Μπορει  επι σής να ύπα ρχει μια ποικιλι α αναφορω ν κατα στασής στο αρχει ο. Περαιτε ρω, 

ε να εσωτερικο  σύ στήμα πού χρήσιμοποιει  α μεσή κατα θεσή απαιτει  απο  το προσωπικο  

μισθοδοσι ας να δήμιούργή σει μια βα σή δεδομε νων πλήροφοριω ν α μεσής κατα θεσής και 

να το αποστει λει στήν τρα πεζα τής εταιρει ας, ή οποι α τήν χρήσιμοποιει  για τήν 

επεξεργασι α α μεσων καταθε σεων στούς ύπαλλή λούς. διαφορετικα , αύτο  θα πρε πει να 

αντιμετωπιστει  απο  ε ναν προμήθεύτή  μισθοδοσι ας.  

Η εσωτερική  βα σή δεδομε νων μισθοδοσι ας πρε πει να ύποστήρι ζεται και να 

αποθήκεύ εται, πρα γμα το οποι ο κανονικα  απαλλα σσεται απο  τον προμήθεύτή  

μισθοδοσι ας.  

Τε λος, ε να εσωτερικο  σύ στήμα απαιτει  απο  το προσωπικο  μισθοδοσι ας να σύνοψι ζει 

ο λες τις φορολογικε ς καταθε σεις, να σύμπλήρω νει τα ε ντύπα εμβασμα των και να 

καταβα λλει πλήρωμε ς με τις ομοσπονδιακε ς και κρατικε ς κύβερνή σεις σε τακτα  χρονικα  

διαστή ματα. Σύνεπω ς, ανεξα ρτήτα απο  το πο σο ε λεγχο μπορει  να αισθα νεται μια 

εταιρει α χρήσιμοποιω ντας ε να μήχανογραφήμε νο σύ στήμα στο εσωτερικο , το 

προσωπικο  μισθοδοσι ας θα ε χει μια σειρα  προ σθετων καθήκο ντων για να εκτελε σει. 

 Λο γω τής ύποτιθε μενής χρή σής ενο ς μήχανογραφικού  σύστή ματος χρονομε τρήσής, 

στήν ε κθεσή δεν απαιτού νται ε λεγχοι για δραστήριο τήτες χρονομε τρήσής, καθω ς ο 

ύπολογιστή ς μπορει  να τα εντοπι σει.  

Εκτο ς απο  τούς ελε γχούς πού αναφε ρθήκαν προήγούμε νως για το σύ στήμα πού 

προε ρχεται απο  εξωτερικού ς πο ρούς, απαιτού νται επι σής νε α στοιχει α ελε γχού για τα 



40 | P a y r o l l  C o s t @ I H o v h a n n i s y a n  
 

 

 

 

αποθε ματα ελε γχού και τις πινακι δες σή μανσής, τα οποι α και θα πρε πει να 

κλειδω νονται με ασφα λεια ανα  πα σα στιγμή . Φροντι στε να σήμειω σετε στο α κρο τού 

διαγρα μματος ροή ς των διαδικασιω ν τούς ελε γχούς για τήν εξε τασή των αδια θετων 

ελε γχων και τήν πραγματοποι ήσή τραπεζικω ν σύμφωνιω ν. Αύτοι  οι ε λεγχοι ε χούν 

σχεδιαστει  για να εντοπι ζούν τις πλήρωμε ς πού καταβα λλονται σε εργαζο μενούς πού 

δεν ει ναι πλε ον στήν εταιρει α και οι οποι οι, σύνεπω ς, δεν ε λαβαν ποτε  τις επιταγε ς (οι 

οποι ες πιθανω ς εκδο θήκαν κατα  λα θος). Αύτοι  οι δύ ο ε λεγχοι μπορού ν να προστεθού ν 

στο προήγού μενο outsourced σύ στήμα μισθοδοσι ας, αν και ορισμε νοι προμήθεύτε ς θα 

ειδοποιή σούν μια εταιρει α για τύχο ν αδια θετες επιταγε ς, ανα λογα με τή ρύ θμισή 

outsourcing. 

3.1.3 Επισκο πήσή τής εσωτερική ς διαδικασι ας μισθοδοσι ας  

Ένα ολοε να και πιο σπα νια χρήσιμοποιού μενο σύ στήμα μισθοδοσι ας ει ναι ή εντελω ς 

χειροκι νήτή προσε γγισή πού αποκλει ει κα θε χρή σή των προμήθεύτω ν μισθοδοσι ας ή  

των σύστήμα των ήλεκτρονικω ν ύπολογιστω ν. Αύτο ς ο τύ πος σύστή ματος απαντα ται 

σύχνο τερα σε πολύ  μικρού ς οργανισμού ς ο πού ή προ σθετή εργασι α πού απαιτει ται για 

τον ύπολογισμο  των μισθω ν και των φο ρων δεν ει ναι ύπερβολικα  επαχθή ς για το μικρο  

λογιστικο  προσωπικο . 

Η χειρωνακτική  διαδικασι α απαιτει  επιπλε ον εργασι α σε τρεις βασικού ς τομει ς.  

• Πρω τον, οι ύπα λλήλοι σύμπλήρω νούν τις κα ρτες χρο νού με το χε ρι ή  με ρολο ι, 

ε τσι ω στε το προσωπικο  μισθοδοσι ας να χρήσιμοποιει  μια αριθμομήχανή  για να 

προσθε σει τις ω ρες εργασι ας, να επαλήθεύ σει τούς ύπολογισμού ς (δεδομε νού ο τι 

ή εργασι α αύτή  ύπο κειται σε σφα λματα) καταχωρι σεις και οι επο πτες πρε πει να 

εγκρι νούν οποιεσδή ποτε ω ρες ύπερωριω ν.  

• Δεύ τερον, το προσωπικο  μισθοδοσι ας πρε πει να πολλαπλασια σει τις ω ρες 

εργασι ας με ωριαι α αμοιβή  για να καθορι σει τούς μισθού ς για το nonexempt οι 

ύπα λλήλοι και, στή σύνε χεια, να χρήσιμοποιή σούν τούς πι νακες φο ρων πού 

προβλε πονται απο  τον IRS για να καθορι σούν το ποσο  των φο ρων πού πρε πει να 

παρακρατήθού ν, σύν το ποσο  των αντι στοιχων φο ρων πού θα καταβα λει ή 



41 | P a y r o l l  C o s t @ I H o v h a n n i s y a n  
 

 

 

 

εταιρει α. Αύτή  ή εργασι α ύπο κειται επι σής σε ύψήλο  ποσοστο  σφα λματος και θα 

πρε πει να επανεξετα ζεται με προσοχή .  

• Τρι τον, το προσωπικο  μισθοδοσι ας πρε πει να δήμιούργή σει paychecks απο  τις 

προήγού μενες πλήροφορι ες και να σύνοψι σει με μή αύτο ματο τρο πο τα 

αποτελε σματα σε μήτρω ο μισθοδοσι ας. Και επειδή  οι εργαζο μενοι αναμε νούν να 

δούν ο λες τις εκπτω σεις πού ξεσπού ν στις αποδοχε ς τούς, ή διαδικασι α 

καταγραφή ς μισθοδοσι ας ει ναι μακρα . Σε σύ γκρισή με τις λύ σεις εξωτερικού  και 

εσωτερικού  σύστή ματος πλήροφορική ς πού περιγρα φήκαν προήγούμε νως, ή 

χειρωνακτική  διαδικασι α μισθοδοσι ας ει ναι οδύνήρα  αργή  και κινδύνεύ ει απο  

το σα λα θή πού το προσωπικο  μισθοδοσι ας θα πα ρει το ι διο δύσανα λογο χρονικο  

δια στήμα για να εξασφαλι σει ο τι οι αποδο σεις απο  διαδικασι α ει ναι σωστε ς.  

 

Το δια γραμμα ροή ς δεν αναφε ρει τήν προετοιμασι α μιας βα σής δεδομε νων για α μεσες 

καταθε σεις, ή οποι α μπορει  να διαβιβαστει  σε μια τρα πεζα, δεδομε νού ο τι ει ναι απι θανο 

μια εταιρει α χωρι ς με σα να ύπολογι σει τή μισθοδοσι α τής σε ε ναν ύπολογιστή  θα ει ναι 

σε θε σή να δήμιούργή σει τή βα σή δεδομε νων των α μεσων καταθε σεων.  

Εφο σον ύπα ρχει ή ύπο θεσή ο τι δεν ύπα ρχει σύ στήμα αύτο ματού χρονομε τρήσής, δύ ο 

βασικοι  ε λεγχοι ει ναι να επαλήθεύ ονται οι σύνολικε ς ω ρες εργασι ας και να λαμβα νεται 

εποπτική  ε γκρισή των ύπερωριω ν. Άλλοι ε λεγχοι αργο τερα στή διαδικασι α ει ναι 

παρο μοιοι με αύτού ς πού βρε θήκαν στο μήχανογραφήμε νο. στο εσωτερικο  τού 

σύστή ματος, δεδομε νού ο τι πρε πει να διατήρήθει  κα ποια παρακολού θήσή των 

αποθεμα των ελε γχού και των πινακι δων ύπογραφή ς. Ωστο σο, ορισμε νες απο  τις 

αναθεωρή σεις ψεύδω ν εργαζομε νων στο τε λος τής διαδικασι ας, ο πως ή σύ γκρισή των 

διεύθύ νσεων σχετικα  με τούς ελε γχούς, πιθανο ν να απορριφθού ν, δεδομε νού ο τι αύτο ς 

ο τύ πος διαδικασι ας χρήσιμοποιει ται σύνή θως για εταιρει ες το σο μικρε ς ω στε το 

προσωπικο  μισθοδοσι ας να γνωρι ζει ο λούς ο σούς εργα ζονται για Εταιρι α. 

Όπως αναφε ρθήκε προήγούμε νως, ύπα ρχούν τούλα χιστον τε σσερις κοινε ς με θοδοι για 

τήν προετοιμασι α μισθοδοσι ας, και κα θε μι α απο  αύτε ς τις μεθο δούς ε χει τα ύπε ρ και τα 

κατα  τής 
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Η τύπική  χρή σή οποιασδή ποτε μεθο δού εξαρτα ται απο  τις σύγκεκριμε νες σύνθή κες για 

κα θε οντο τήτα, σύμπεριλαμβανομε νής τής διαθεσιμο τήτας εξειδικεύμε νού προσωπικού , 

τού μεγε θούς τής επιχει ρήσής, τού αριθμού  των εργαζομε νων, τής μισθολογική ς 

σύχνο τήτας, τού επιπε δού ελε γχού πού επιθύμει  ή οντο τήτα στα δεδομε να μισθοδοσι ας. 

 

Έλεγχος εσωτερικής διαδικασίας μισθοδοσίας  

 

3.2 Θετικα  και Αρνήτικα -In-House ή  Outsourcing Payroll 

Κα θε επιχει ρήσή στις με ρες μας ε ρχεται αντιμε τωπή με το εξή ς δι λλήμα: In-House ή  

Outsourcing Payroll. Σή μερα, σε παγκο σμιο επι πεδο ύπα ρχει ή τα σή, πολλε ς εταιρει ες 

για δια φορούς λο γούς να στρε φονται στήν ανα θεσή τής μισθοδοσι ας τούς σε 

εξωτερικού ς σύνεργα τες. Η ανα θεσή τού payroll τής επιχει ρήσής σε εξωτερικού ς 

σύνεργα τες μπορει  να ε χει πλεονεκτή ματα αλλα  και μειονεκτή ματα. 

Μερικα  πλεονεκτή ματα πού ε χει για μια εταιρει α ή ανα θεσή τής μισθοδοσι ας τής σε 

εξωτερικο  σύνεργα τή ει ναι: 
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Οι εταιρει ες εξωτερική ς ανα θεσής σύνή θως διαθε τούν μεγα λή εμπειρι α στον χειρισμο  

και τήν ολοκλή ρωσή τού ύπολογισμού  μισθοδοσι ας για τις επιχειρή σεις διο τι 

ασχολού νται σε καθήμερινή  βα σή με επιχειρή σεις μικρε ς ή  μεγα λες σε δια φορούς 

κλα δούς. 

Δι νεται ή δύνατο τήτα στή Διεύ θύνσή Ανθρω πινού Δύναμικού  τής εταιρει ας να 

ασχολήθει  εκτενε στερα με το προσωπικο  τής, τήν εκπαι δεύσή  τού ή  τήν απορρο φήσή  

τού σε δια φορες θε σεις ανα λογα με τήν εξειδι κεύσή  τού. Σύνεπω ς, ή εξωτερική  ανα θεσή 

τής μισθοδοσι ας βοήθα  στήν ανα πτύξή τής επιχει ρήσής. 

Απο  τήν α λλή μερια , αναθε τοντας τή μισθοδοσι α σε εξωτερική  εταιρει α ύπα ρχούν και 

ορισμε να μειονεκτή ματα: 

Πιθανο τατα για μια εταιρει α κύρι ως μικρού  ή  μεσαι ού μεγε θούς να ει ναι πολύ  μεγα λο 

το κο στος για τήν ανα θεσή τής μισθοδοσι ας outsourcing. Σι γούρα οι εταιρει ες αύτε ς 

ε χούν ε να σύγκεκριμε νο κο στος για τις ύπήρεσι ες πού προσφε ρούν αλλα  ενδεχομε νως 

να ύπα ρχούν και α λλες ε ξτρα χρεω σεις, πού να μήν αναλύ ονται εξαρχή ς, για ε κτακτες ή  

περιστασιακε ς εργασι ες. 

Στήν πραγματικο τήτα ή επιχει ρήσή δεν ε χει τον πλή ρή ε λεγχο των διαδικασιω ν και 

σι γούρα βρι σκεται «εξαρτήμε νή» απο  μια εξωτερική  επιχει ρήσή. 

Μια επιχει ρήσή θε λοντας να ε χει σύνεχή  ενήμε ρωσή αλλα  και πολλε ς φορε ς να κα νει 

δια φορες «αλλαγε ς» δεν μπορει  εύ κολα να ε χει τήν α μεσή σύνεννο ήσή με τον εξωτερικο  

σύνεργα τή με αποτε λεσμα να γι νεται δύσκι νήτή και ανελαστική . 

Σε κα θε περι πτωσή ε νας οργανισμο ς πού διαθε τει εσωτερικο  τμή μα μισθοδοσι ας και 

απαρτι ζεται απο  κατα λλήλούς σύνεργα τες με αντι στοιχή πρού πήρεσι α και τα 

κατα λλήλα εργαλει α (λογισμικο  μισθοδοσι ας, σεμινα ρια επιμο ρφωσής) με σα απο  τήν 

καθήμερινή  τού ενήμε ρωσή σχετικα  τις αλλαγε ς τής Ελλήνική ς νομοθεσι ας μπορει  να 

ανταπεξε λθει στις καθήμερινε ς απαιτή σεις τής λειτούργι ας τής επιχει ρήσής. Επομε νως, 

ανα λογα με τή θε σή, τις προτεραιο τήτες και το Ανθρω πινο Δύναμικο  πού ε χει μια 

εταιρει α, μπορει  να επιλε ξει ανα μεσα σε In-House ή  Outsourcing διαχει ρισή τής 

μισθοδοσι ας τής. 
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4 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 

4.1 Διαδικασι ες μισθοδοσι ας 

Η λειτούργι α μισθοδοσι ας καθοδήγει ται σε μεγα λο βαθμο  απο  διαδικασι ες πού πρε πει 

να ακολούθού νται με σύνε πεια για να διασφαλιστει  ο τι ή εργασι α ολοκλήρω νεται 

σωστα  και διεξοδικα . Αύτο  επιτρε πει επι σής σε ε ναν διαχειριστή  μισθοδοσι ας να ασκει  

τον κατα λλήλο ε λεγχο τής λειτούργι ας, καθω ς οποιοσδή ποτε ακολούθει  μια διαδικασι α 

ακολούθει  επι σής τα σήμει α ελε γχού πού ε χούν ενσωματωθει  σε αύτα . Σε αύτο  το 

κεφα λαιο, θα καλύ ψούμε τούς δια φορούς τύ πούς διαδικασιω ν πού θα πρε πει να 

χρήσιμοποιήθού ν για τή λειτούργι α ενο ς τμή ματος μισθοδοσι ας, καθω ς και για τήν 

αντιμετω πισή πολλω ν αδύναμιω ν ελε γχού και σύνιστω μενων σήμει ων ελε γχού πού 

μπορού ν να τα αντισταθμι σούν. 

Μια διαδικασι α μισθοδοσι ας ει ναι μια γραπτή  δή λωσή πού αναλύ ει το λο γο μιας 

δραστήριο τήτας, σήμειω νει ποιος ει ναι ύπεύ θύνος γι 'αύτή ν και περιγρα φει ακριβω ς 

πω ς πρε πει να ολοκλήρωθει  ή δραστήριο τήτα. Ισχύ ει ιδιαι τερα για τή λειτούργι α 

μισθοδοσι ας, ή οποι α ει ναι γεμα τή απο  δραστήριο τήτες πού πρε πει να ολοκλήρωθού ν 

με τον ι διο τρο πο, κα θε φορα . 

Το πρω το βή μα για τή δήμιούργι α μιας σειρα ς διαδικασιω ν μισθοδοσι ας ει ναι να 

δήμιούργή σετε ε να δια γραμμα ροή ς τής σύνολική ς διαδικασι ας, ε τσι ω στε να μπορει τε 

να προσδιορι σετε ο λες τις δραστήριο τήτες, εξασφαλι ζοντας ε τσι ο τι μια διαδικασι α 

γρα φεται για καθε να απο  αύτα . Επι σής, κα θε πλαι σιο στο δια γραμμα ροή ς περιε χει ε ναν 

αναγνωριστικο  αριθμο  εύρετήρι ού για κα θε διαδικασι α, ο οποι ος αργο τερα παρατι θεται 

ως ο αριθμο ς διαδικασι ας στήν κεφαλι δα για κα θε διαδικασι α.  

Για λο γούς σύνε πειας, ο λοι ε χούν ακριβω ς τήν ι δια μορφή . Η κεφαλι δα περιε χει ε να 

πλαι σιο σήμειω σεων στή δεξια  πλεύρα  πού αναφε ρει ε ναν αριθμο  εύρετήρι ού (ή  

ανα κτήσής), τον αριθμο  σελι δας, τήν ήμερομήνι α κατα  τήν οποι α δήμιούργή θήκε ή 

διαδικασι α και τον αριθμο  εύρετήρι ού οποιασδή ποτε διαδικασι ας πού ε χει 

αντικαταστή σει. Το κύ ριο με ρος τής διαδικασι ας ει ναι σε τρι α τμή ματα: το τμή μα 

"Σκοπο ς και πεδι ο εφαρμογή ς" σύνοψι ζει τή διαδικασι α. το τμή μα "Αρμοδιο τήτες" πού 
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περιε χει τις θε σεις εργασι ας πού πρε πει να ακολούθή σούν τή διαδικασι α. και στήν 

ενο τήτα "Διαδικασι ες" παρατι θενται τα ακριβή  βή ματα πού πρε πει να ακολούθή σετε. 

Οι διαδικασι ες πού χρήσιμοποιού νται εδω  ει ναι σχεδιασμε νες για σύγκεκριμε να πακε τα 

λογισμικού  και διαδικασι ες τής εταιρει ας, επομε νως δεν προορι ζονται για αντιγραφή . 

Αντι θετα, θα πρε πει να αναθεωρήθού ν για να κατανοή σούν τή γενική  δια ταξή και τήν 

ορολογι α πού χρήσιμοποιού νται σε κα θε διαδικασι α και στή σύνε χεια να 

χρήσιμοποιήθού ν για να σχεδια σούν ε να προσαρμοσμε νο σύ νολο διαδικασιω ν για τις 

σύγκεκριμε νες περιστα σεις. Οι σύγκεκριμε νες διαδικασι ες μισθοδοσι ας, πού 

παρούσια ζονται στο προήγού μενο δια γραμμα ροή ς, περιγρα φονται ξεχωριστα  σε ο λο το 

ύπο λοιπο τμή μα αύτή ς τής ενο τήτας 

 

4.2 Η ανα γκή για σύστή ματα ελε γχού 

Η πιο σύνήθισμε νή κατα στασή στήν οποι α απαιτει ται ε να σήμει ο ελε γχού ει ναι ο ταν 

γι νεται αθω ο λα θος κατα  τήν επεξεργασι α μιας σύναλλαγή ς. Για παρα δειγμα, ε νας 

ύπα λλήλος μισθοδοσι ας ύπολογι ζει εσφαλμε να τον αριθμο  των ωρω ν εργασι ας πού 

πραγματοποι ήσε ε νας ύπα λλήλος πού δεν ε χει σύμβει , με αποτε λεσμα ε να paycheck πού 

ει ναι σήμαντικα  μεγαλύ τερο απο  αύτο  πού κανονικα  θα σύμβει . Αύτο ς ο τύ πος ενε ργειας 

μπορει  να προκλήθει  απο  τήν κακή  κατα ρτισή των εργαζομε νων, τήν απροσεξι α ή  τή 

σύνύ παρξή ενο ς ειδικού  σύνο λού περιστα σεων πού ή ταν απρο βλεπτες κατα  τήν αρχική  

κατασκεύή  των λογιστικω ν διαδικασιω ν. Μπορει  να ύπα ρχει ε νας εξαιρετικο ς αριθμο ς 

λο γων για τούς οποι ούς προκύ πτει ε να σφα λμα σύναλλαγή ς, το οποι ο μπορει  να 

οδήγή σει σε σφα λματα πού δεν ε χούν αλιεύθει  και ταΟι ε λεγχοι λειτούργού ν ως σήμει α 

επανεξε τασής σε εκει νούς τούς χω ρούς σε μια διαδικασι α ο πού αύτα  τα ει δή 

σφαλμα των ε χούν σύνή θεια να προκύ ψούν. Η πιθανο τήτα για ορισμε να σφα λματα θα 

ει ναι εμφανή ς ο ταν ε νας εμπειρογνω μονας ροή ς διεργασιω ν εξετα ζει ε να δια γραμμα 

ροή ς πού περιγρα φει μια διαδικασι α, βασιζο μενο απλω ς στις γνω σεις τού σχετικα  με το 

πού  σύμβαι νούν σφα λματα σε παρο μοιες διαδικασι ες. Άλλα σφα λματα θα ει ναι 

σύγκεκριμε να για μια σύγκεκριμε νή βιομήχανι α. για παρα δειγμα, ή βιομήχανι α 

χαρτοπαικτικω ν λεσχω ν ασχολει ται με τερα στιες ποσο τήτες μετρήτω ν και ε τσι ε χει τή 

δύνατο τήτα για πολύ  ύψήλο τερή νομισματική  ζήμι α με σω των διαδικασιω ν διαχει ρισής 
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των ταμειακω ν διαθεσι μων απο  ο τι κα νει παρο μοιες διαδικασι ες σε α λλες βιομήχανι ες. 

Επι σής, οι εξαιρετικα  σύγκεκριμε νες περιστα σεις μιας επιχει ρήσής ενδε χεται να γεννού ν 

σφα λματα σε απι θανες περιοχε ς. 

Παραδει γματος χα ριν, μια κατασκεύαστική  εταιρει α πού απασχολει  κύρι ως 

εργαζο μενούς με ξε νή ήλικι α, οι οποι οι δεν μιλού ν καλα  αγγλικα  ή  καθο λού, θα βιω νούν 

περισσο τερα λα θή σε ο λες τις διαδικασι ες ο πού αύτοι  οι α νθρωποι πρε πει να 

σύμπλήρω σούν γραφειοκρατι α, απλω ς και μο νο λο γω τού μειωμε νού επιπε δού 

κατανο ήσής τού τι αναμε νεται να κα νούν. Σύνεπω ς, ή τύπική  διαδικασι α μπορει  να 

σύνδύαστει  με περιοχε ς στις οποι ες μια εταιρει α ε χει τή δύνατο τήτα απω λειας 

περιούσιακω ν στοιχει ων. 

Πολλοι  δύνήτικοι  τομει ς απω λειας περιούσιακω ν στοιχει ων θα σύνεπα γονται το σο 

μικρα  ή  ύπερβολικα  σφα λματα πού οι λογιστε ς μπορού ν να αγνοή σούν με ασφα λεια, 

αποφεύ γοντας ε τσι τήν κατασκεύή  οποιωνδή ποτε αντισταθμιστικω ν ελε γχων. Άλλοι 

ε χούν το ενδεχο μενο πολύ  ύψήλού  κινδύ νού απω λειας και ε τσι δεν ε χούν μο νο ε να 

σήμει ο ελε γχού, αλλα  μια ολο κλήρή σειρα  πολλαπλω ν διασταύρωμε νων ελε γχων πού 

αποσκοπού ν να διατήρή σούν ο λα τα εκτο ς απο  τα ασύνή θιστα προβλή ματα 

προβλή ματα ή  να εντοπιστού ν ταύτο χρονα . 

Η ανα γκή για ελε γχούς καθοδήγει ται επι σής απο  τον αντι κτύπο τού κο στούς και τήν 

παρε μβασή  τούς στήν ομαλή  λειτούργι α μιας διαδικασι ας. Εα ν ε νας ε λεγχος απαιτει  τήν 

προ σλήψή ενο ς επιπλε ον προσω πού, το τε πιθανο ν να σύμβει  μια προσεκτική  ανα λύσή 

τού επακο λούθού μετριασμού  τού κινδύ νού. Ομοι ως, εα ν μια πολύ  αποτελεσματική  

διαδικασι α προ κειται να φε ρει ε να μεγα λο και ε ντονο σήμει ο ελε γχού στο κε ντρο τής, 

ει ναι πολύ  πιθανο  να βρεθει  μια εναλλακτική  προσε γγισή πού να παρε χει ε να παρο μοιο 

επι πεδο ελε γχού, αλλα  εκτο ς τού επεξεργα ζομαι, διαδικασι α. 

Οι ε λεγχοι πού ε χούν εγκατασταθει  μπορού ν να ει ναι προλήπτική ς ποικιλι ας, οι οποι οι 

ε χούν σχεδιαστει  για να εντοπι ζούν τα προβλή ματα πού προκύ πτούν (ο πως 

επισήμα νσεις για ύπερβολικα  ωριαι α ποσα  για το προσωπικο  καταχω ρήσής δεδομε νων 

μισθοδοσι ας) ή  για τήν ποικιλι α των ντετε κτιβ, τα οποι α εντοπι ζούν προβλή ματα μετα  

τήν εμφα νισή  τούς. το λογιστικο  προσωπικο  μπορει  να διερεύνή σει τα σύναφή  

προβλή ματα και να τα διορθω σει μετα  το γεγονο ς (ο πως ή σύμφιλι ωσή των τραπεζω ν). 
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Ο πρω ήν τύ πος ελε γχού ει ναι ο καλύ τερος, δεδομε νού ο τι προλαμβα νει σφα λματα απο  

ποτε , ενω  ο δεύ τερος τύ πος οδήγει  σε πολύ  περισσο τερή εργασι α απο  το λογιστικο  

προσωπικο  για να διερεύνή σει κα θε λα θος και να το διορθω σει. Σύνεπω ς, ο τύ πος τού 

εγκατεστήμε νού σήμει ού ελε γχού πρε πει να αξιολογει ται με βα σή το κο στος τής 

επακο λούθής διο ρθωσής σφα λματος. Όλοι αύτοι  οι παρα γοντες - αντιλήπτο ς κι νδύνος, 

κο στος και αποτελεσματικο τήτα - θα ε χούν αντι κτύπο στήν ανα γκή μιας εταιρει ας για 

σύστή ματα ελε γχού, καθω ς και στήν απο φασή να χρήσιμοποιήθει  ο προλήπτικο ς ή  

ντετε κτιβ τύ πος κα θε ελε γχού. 

 

4.3 Βασικοι  ε λεγχοι μισθοδοσι ας 

Οι τύ ποι ελε γχων μισθοδοσι ας πού θα πρε πει να εξεταστού ν θα ποικι λλούν ανα λογα με 

τον τύ πο και το με γεθος τής επιχει ρήσής, καθω ς και εα ν ή μισθοδοσι α γι νεται εσωτερικα  

ή  απο  ε ναν προμήθεύτή . Επειδή  ο κι νδύνος ελε γχού θα ποικι λλει το σο σήμαντικα  απο  

τις ατομικε ς περιστα σεις μιας επιχει ρήσής. 

Υπα ρχει μια μεγα λή διαφορα  μεταξύ  τού αριθμού  και τού τύ πού των ελε γχων 

μισθοδοσι ας πού απαιτού νται για μια θε σή μιας επιχει ρήσής ε ναντι εκει νων πού 

απαιτού νται για μια ρύ θμισή πολύπολιτισμικο τήτας, ειδικα  εα ν οι λειτούργι ες 

λογιστική ς και εσωτερικού  ελε γχού σύγκεντρω νονται σε μι α μο νο απο  τις θε σεις. Ο 

κι νδύνος των προβλήμα των ελε γχού αύξα νεται στο τελεύται ο σενα ριο, επειδή  οι 

α νθρωποι πού ασχολού νται περισσο τερο με τή διατή ρήσή των κατα λλήλων επιπε δων 

ελε γχού βρι σκονται ο λα σε ε να με ρος και δεν μπορού ν να ξε ρούν τι σύμβαι νει αλλού . 

Αύτο ς ο τύ πος περιβα λλοντος απαιτει  σήμαντικού ς προ σθετούς ελε γχούς, ο πως ή 

σύγκε ντρωσή τής αποθή κεύσής ελε γχού μισθοδοσι ας, ή περιστασιακή  επαλή θεύσή τής 

ύ παρξής ύπαλλή λων και ή προσεκτική  εξε τασή και ε γκρισή των ύποβλήθε ντων φύ λλων 

εργασι ας. 
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5 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΜΟΙΒΩΝ 

 

5.1 Εισαγωγή  

Τις τελεύταιε ς δεκαετι ες παρατήρει ται µια σήµαντική  αλλαγή  στήν πολιτική  των 

αµοιβω ν πού ακολούθει ται απο τις επιχειρή σεις. Πιο σύγκεκριµε να, οι εργοδο τες πλε ον 

δεν βασι ζονται το σο στα χρο νια τής προύπήρεσι ας και στις γνω σεις τού εργαζοµε νού, 

αλλα  κύρι ως στήν απο δοσή τού. Επιπλε ον, οι επιχειρή σεις ε χούν αρχι σει να 

αντιµετωπι ζούν τις αµοιβε ς των εργαζοµε νων ω ς µελλοντική  επε νδύσή για τήν 

επιχει ρήσή και ο χι ω ς κο στος παραγωγή ς. Οι αµοιβε ς επήρεα ζονται απο ε να σύ νολο 

εσωτερικω ν και εξωτερικω ν παραγο ντων πού θα µελετή σούµε αναλύτικα  παρακα τω. Η 

ανω τατή διοι κήσή τής επιχει ρήσής ει ναι αύτή  πού καθορι ζει το επι πεδο των αµοιβω ν, 

βασιζο µενή σε στοιχει α πού επεξεργα ζεται ή ∆ιοι κήσή Ανθρω πινων Πο ρων αλλα  και 

στοιχει α και ε ρεύνες αγορω ν. Βασικο ς σκοπο ς τής πολιτική ς και των σύστήµα των 

αµοιβω ν ει ναι ή ύποκι νήσή των εργαζοµε νων και ή µεγιστοποι ήσή τής απο δοσής τούς. 

 

5.2 Πολιτική  και σύστή ματα Αμοιβω ν 

Ω ς πολιτική  αµοιβω ν εννοού µε το σύ νολο των αρχω ν πού ακολούθει  µια επιχει ρήσή για 

κρι σιµα θε µατα και ζήτή µατα αµοιβω ν. Η πολιτική  των αµοιβω ν θα πρε πει να στήρι ζεται 

στις γενικο τερες αρχε ς και αξι ες τής επιχει ρήσής και θα πρε πει να διασφαλι ζει το κε ρδος 

τής αναφορικα  µε τις αµοιβε ς προσωπικού . (Παναγιω τα Χατζήπαντελή , σελ.87, 

Εκδο σεις Μεται χµιο). Η αµοιβή , απο τήν α ποψή τής επιχει ρήσής, αποτελει  ε να 

πανι σχύρο εργαλει ο για τήν προω θήσή των στρατήγικω ν τής στο χων. Αρχικα , ή αµοιβή  

ε χει σήµαντικο  αντι κτύπο στή γενικο τερή σύµπεριφορα  και στα σή τού ύπαλλή λού. Η 

επιχει ρήσή, µε σω τής πολιτική ς και των σύστήµα των αµοιβω ν πού ακολούθει , ε χει τήν 

ικανο τήτα να προσελκύ ει και να κρατα  στήν ύπήρεσι α τού ανα λογο ει δος ύπαλλή λων. 

Με αύτο  το τρο πο, εύθύγραµι ζονται τα σύµφε ροντα των ύπαλλή λων µε τα γενικο τερα 

σύµφε ροντα τής επιχει ρήσής. Επι σής, επειδή  οι µισθοι  των ύπαλλή λων αποτελού ν 

σήµαντικο  κο στος για τήν επιχει ρήσή, θα πρε πει να δι νεται ιδιαι τερή προσοχή  και να 

πραγµατοποιει ται εξονύχιστικο ς ε λεγχος. Απο τήν α ποψή των ύπαλλή ω ν, οι πολιτικε ς 

αµοιβω ν πού ακολούθού ν οι επιχειρή σεις, επήρεα ζούν το σύνολικο  τούς εισο δήµα και 

σύνεπω ς και το βιοτικο  τούς επι πεδο.  Το ύ ψος τής αµοιβή ς, σύχνα  θεωρει ται ω ς ε νδειξή 
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κοινωνική ς θε σής και επιτύχι ας. Για αύτο  το λο γο, οι ύπα λλήλοι δι νούν µεγα λή σήµασι α 

στις πολιτικε ς αµοιβω ν πού ακολούθού ν οι επιχειρή σεις. (∆ιοι κήσή Ανθρω πινων Πο ρων, 

Πα τσικας, σελ. 488, εκδο σεις Παπαζή σή). 

 

5.3 Διακρι σεις Αμοιβω ν  

Ω ς αµοιβή  θεωρει ται κα θε ει δούς πλήρωµή , απο τήν επιχει ρήσή προς τον εργαζο µενο, 

ω ς αντα λαγµα τής απασχο λήσής τού και τής αποτελεσµατική ς επι τεύξής των στο χων 

τής επιχει ρήσής στήν οποι α εργα ζεται.  Κα θε επιχει ρήσή µπορει  να εφαρµο σει δια φορες 

µεθο δούς αµοιβω ν για να ύποκινή σει το προσωπικο  τής.  Ωστο σο, ύπα ρχούν δύ ο 

βασικε ς κατήγορι ες αµοιβω ν : 

1. Οι οικονοµικε ς αµοιβε ς.   

Σε αύτή  τή κατήγορι α ανή κούν : 

• Οι α µεσες και σταθερε ς οικονοµικε ς παροχε ς ο πως ο βα σικο ς µισθο ς και τα 

ήµεροµι σθια, τα επιδο µατα τε κνων και γα µού αλλα  και α λλες ύποχρεω σεις 

σύ µφωνα µε τον νο µο (π.χ. εισφορε ς σε ταµει α. 

• Οι µεταβλήτε ς αµοιβε ς οι οποι ες χρήσιµοπιού νται σαν κι νήτρα για τον 

εργαζο µενο. Σε αύτή  τή κατήγορι α ανή κούν οι αµοιβε ς µε τήν ω ρα ή  µε το κοµα τι, 

οι προµή θειες και ή σύµµετοχή  στα κε ρδή των επιχειρή σεων, τα επιδο µατα αξι ας 

(merit), αλλα  και οµαδικα  κι νήτρα. 

• Επιπλε ον παροχε ς. Εδω  ε χούµε σύγκεκριµε να ασφαλιστικα  προγρα µµτα και 

προγρα µµατα σύνταξιοδο τήσής , κούπο νια αγορω ν και σι τισής , πακε τα 

αναψύχή ς για ταξι δια και εκδροµε ς, χρήµατοδο τήσή για βρεφονήπιακού ς 

σταθµού ς για τα τε κνα των εργαζοµε νων, αλλα  και α λλες γενικο τερες παροχε ς 

για τήν ικανοποι ήσή των εργαζοµε νων. 

2. Οι µή οικονοµικε ς αµοιβε ς. Οι µή οικονοµικε ς αµοιβε ς βασι ζονται στήν ήθική  

ικανοποι ήσή των εργαζοµε νων και στα οφε λή πού αποκτού ν  απο τήν εργασι α. Τε τοιού 

ει δούς οικονοµικε ς αµοιβε ς ει ναι ή αναγνω ρισή, ή ανα πτύξή, οι δύνατο τήτες εξε λιξής 
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τού εργαζοµε νού, το ενδιαφε ρον για το εργασιακο  περιβα λλον και το εργασιακο  κλι µα. 

(Μαρι α Βαξεβανιδού, σελ.337-338,  management Ανθρω πινων Πο ρων) 

 

Στοιχει α ενο ς σύνολικού  προγρα μματος αμοιβω ν, Ψύχογιο ς, 2011 

 

5.4 Υπολογισμο ς Αμοιβω ν 

Οι εργαζο µενοι, ανα λογα µε το αντικει µενο τής εργασι ας (πνεύµατική  ή  σωµατική ), 

διακρι νονται σε ύπαλλή λούς και εργα τες.Σύ µφωνα µε τήν ισχύ ούσα νοµοθεσι α, εργα τής 

θεωρει ται ο µισθωτο ς πού παρε χει σωµατική  εργασι α, ενω  αντι θετα, ύπα λλήλος ει ναι 

εκει νος πού πού παρε χει κατα  κύ ριο λο γο πνεύµατική  εργασι α.  

Η κα θε επιχει ρήσή εφαρµο ζει το δικο  τής σύ στήµα αµοιβή ς το οποι ο βασι ζεται σε τρει ς 

κύ ριες µεταβλήτε ς : 

 

• Χρο νος. Τε τοιού ει δούς αµοιβε ς σύνή θως ύιοθετού νται απο επιχειρή σεις ο πού ή 

παραγωγή  γι νεται µε µήχανή µατα και ύπα ρχει επι βλεψή των εργαζοµε νων. Η 

αµοιβή  σε αύτή  τή περι πτωσή ύπολογι ζεται απο το χρο νο εργασι ας πού 

απασχολει ται ο κα θε εργαζο ενος, ανεξα ρτήτα απο τήν ποσο τήτα και τήν 
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ποιο τήτα τού ε ργού πού παρα γει. Η αµοιβή  µε βα σή το χρο νο εφαρµο ζεται ο ταν 

οι µονα δες (ποσο τήτες) παραγωγή ς δεν ει ναι µετρή σιµες, ο ταν ή παραγωγή  δεν 

ει ναι σύγκεκριµε νή και σύνεπω ς ή αποδοτικο τήτα των εργαζοµε νων δεν παι ζει 

σήµαντικο  ρο λο. 

• Απο δοσή και παραγωγικο τήτα. Η αµοιβή  µε βα σή τήν απο δοσή και τήν 

παραγωγικο τήτα ή  αλλιως ή ‘’αµοιβή  µε το κοµα τι’’, ει ναι µια µε θοδος ή οποι α 

χρήσµοποιει ται µο νο για µετρή σµες µονα δες και ή ποσο τήτα παραγωγή ς ει ναι 

αλλήλε νδετή µε τήν αποδοτικο τήτα τού εργαζοµε νού. Στήν ούσι α ή αµοιβή  τού 

εργαζοµε νού ύπολογι ζεται µε βα σή τήν ποσο τήτα τού παραγο µενού εργού, 

δήλαδή  τις µονα δες παραγωγή ς(κοµµα τια, τετραγωνικα  µε τρα, πελα τες πού 

εξύπήρετή θήκαν, αριθµο ς σελι δων κλπ) , και ύπολογι ζονται βα σει τού αριθµού  

των ωρω ν ή  και των ήµερω ν.  Η ποιο τήτα δεν παι ζει το σο µεγα λο ρο λο σε αύτή ν 

τήν κατήγορι α αµοιβω ν αλλα  εστια ζει κύρι ως στήν ποσο τήτα παραγωγή ς, ενω  ο 

ε λεγχος απο ανωτε ρούς ει ναι πιο χαλαρο ς. 

• Γνω σή και δεξιο τήτες. Χρήσιµοποιή θήκε αρχικα  απο τήν Procter and Gamble και 

στή σύνε χεια ύιοθετή θήκε απο πολλε ς επιχειρή σεις και οργανισµού ς σε ο λο το 

κο σµο. Στήν ούσι α, οι µισθωτοι  θα πρε πει να ε χούν τις απαραι τήτες ικανο τήτες, 

δεξιο τήτες, γνω σεις και προσο ντα ετσι  ω στε να καθι στανται ικανοι να 

ανταπεξε λθούν στο σύνεχω ς µεταβαλλο µενο περιβα λλον των επιχειρή σεων και 

στις νε ες θε σεις εργασι ας. Σύνεπω ς, οι εργαζο µενοι αύτοι  αµοι βονται σε 

προσωπική  βα σή αφού  διαθε τούν προσο ντα πε ρα απο αύτα  πού απαιτού ν οι 

θε σεις εργασι ας, ε τσι ω στε να αποδω σούν το µε γιστο δύνατο  αποτε λεσµα σε 

ε ντονες και απαιτήτικε ς σύνθή κες. (Λεωνι δας Χύτή ρής σελ. 167-169,/ G.Dssler, 

human resource management 1994, σελ.403), (Άννα Μαρι α Μού ζα Λαζαρι δή, ∆ΑΠ, 

σελ262-263,) 
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5.5 Ανα γκες Εργαζομε νων 

Ανα γκή δι καιής αµοιβή ς και ι σής µεταχει ρήσής. Οι εργαζο µενοι θε λούν να επικρατει  

δικαιοσύ νή ο σον αφορα  τήν αµοιβή  τούς και δύσαρε σκονται ο ταν αντιλα µβα νονται 

περιπτω σεις µερολήψι ας ή  αδικι ας στο προ σωπο τούς. Επιθύµού ν δήλαδή  να 

αµοι βονται ανα λογα µε τήν απο δοσή τούς και τήν προσπα θεια πο ε χούν καταβα λει για 

τήν εργασι α τούς και δεν δε χονται να αµοι βονται λιγο τερο απο α λλούς ισο βαθµοθς 

σύναδε λφούς τούς. Γενικα , οι εργαζο µενοι επιθύµού ν απο τήν επιχει ρήσή, µια πολιτική  

δι καιής µεταχει ρήσής και αντιδρού ν ο ταν εφαρµο ζονται α νισες αµοιβε ς. 

• Ανα γκή κοινωνική ς αναγω ρισής και καταξι ωσής.  Αναµφισβή τήτα, ο µισθο ς ενο ς 

ανθρω πού καθορι ζει ως ε να βαθµο  τήν κατα ταξή τού στή κοινωνική  βαθµι δα. 

Ένας ύψήλα  αµειβο µενος εργαζο µενος γι νεται γενικα  αποδεκτο ς απο το 

κοινωνικο  σύ νολο ω ς ε νας εργαζο µενος µε αξι α, καθω ς οι ύψήλε ς αµοιβε ς 

σύνδε ονται ύψήλο  µορφωτικο  επι πεδο, προ σο ντα, ικανο τήτες ακαι πει ρα. 

Σύνεπω ς, για τον κα θε εργαζο µενο, το ύ ψος των αµοιβω ν τού ει ναι πολύ  

σήµαντικο  καθω ς αύτο  µπορει  να τού δω σει κοινωνική  αναγνω ρισή. 

• Προσωπική -ψύχολογική  ικανοποι ήσή. Η αµοιβή  ή οποι α ε χει ύπολογιστει  µε 

βα σή τήν απο δοσή και τήν καταβολή  προσπα θειας τού εργαζοµε νού, τού δι νει 

αύτο µατα τήν αι σθήσή ψύχολογική ς πλήρο τήτας και ικανοποι ήσής. (Μαρι α 

Βαξεβανι δού, σελ. 341-342, Μanagement ανθρω πινων πο ρων) 
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5.6 Βασικοι  Παρα γοντες Διαμο ρφωσής Αμοιβω ν 

Για τον καθορισµο  τού ύ ψούς των αµοιβω ν, ή επιχει ρήσή εφαρµο ζει πολιτική  αµοιβω ν 

ή οποι α εξαρτα ται απο εξωτερικού ς παρα γοντες πού τήν επήρεα ζούν και απο 

εσωτερικού ς παρα γοντες πού αφορού ν τήν ι δια τήν επιχει ρήσή. 

Εξωτερικοι  παρα γοντες 

• Το Σύ νταγµα, ή κύβερβήτική  πολιτική  και οι ισχύ ούσες νοµοθετικε ς ρύθµι σεις. 

Αποτελει  παρα γοντα µε ύποχρεωτικο  χαρακτή ρα καθω ς δεσµεύ ει τις 

επιχειρή σεις σε θε µατα ωραρι ού, ύπερωριω ν, επιδοµα των, κατω τατων ορι ων 

αµοιβή ς κλπ. 

• Οι επικρατού σες αµοιβε ς στήν αγορα  και οι αµοιβε ς των ανταγωνιστω ν. Οι 

αµοιβε ς πού δι νούν οι ανταγωνι στριες επιχειρή σεις σαφω ς και επήρεα ζούν τον 

καθορισµο  τής αµοιβής µια επιχει ρήσής. Αύτο σύµβαι νει γιατι  ή προσε λκύσή και 

παραµονή  ικανού  και αποδοτικού  προσωπικού  ει ναι α εσα σύνδεδεµε νή µε τις 

αµοιβε ς και τις γενικο τερες αποδοχε ς πού δι νονται απο τήν επιχει ρήσή. Ει ναι 

αύτονο ήτο λοιπο ν οτι ή επιχει ρήσή θα πρε πει να δι νει ικανοποιήτικε ς αµοιβε ς σε 
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σχε σή µε τούς ανταγωνιστε ς, ε τσι ω στε οι εργαζο µενοι να ει ναι ποδοτικοι  και να 

µήν αναζήτού ν σε α λλες επιχειρή σεις ύψήλο τερο επι πεδο απολαβω ν. 

• Οι σύνθή κες στήν αγορα  εργασι ας αναφορικα  µε τήν προσφορα  και τήν ζή τήσή. 

Η σχε σή τής προσφορα ς και τής ζή τήσής ανθρω πινού δύναµικού  σε κα θε κλα δο 

εργασι ας αλλα  και ανα γεωγραφική  περιοχή , καθορι ζει σήµαντικα  τή 

διαµο ρφωσή τής πολιτική ς αµοιβω ν.  Έτσι λοιπο ν, εα ν σε ε να κλα δο ή  σε µια 

γεωγραφική  περιοχή  ύπα ρχει µεγα λή ανεργι α, το τε ή επιχει ρήσή εφαρµο ζει 

πολιτική  χαµήλω ν µισθω ν. Αντι θετα, εα ν ή προσφορα  εξειδικεύµε νων 

εργαζοµε νων, σε µια σύγκεκριµε νή ειδικο τήτα, ει ναι µικρή  το τε ή επιχει ρήσή 

ακολούθει  πολιτική  ύψήλω ν αµοιβω ν και παροχω ν, ε τσι ω στε να τούς 

προσελκύ σει. 

• Το κο στος ζωή ς και ο πλήθωρισµο ς. Αν και το κο στος ζωή ς και το επι πεδο τού 

πλήθωρισµού  πού διαµορφω νονται σε µια οικονοµι α, δεν σχετι ζονται α µεσα  µε 

τήν απο δοσή των εργαζοµε νων, ωστο σο παι ζούν ρο λο στον καθορισµο  των 

αµοιβω ν και λαµβα νονται ύπο ψή απο τις επιχειρή σεις για τή διαµο ρφωσή των 

αποδοχω ν. Οι εργαζο µενοι, µε σω των σωµατεω ν τούς και των οργα νων πού τούς 

εκπροσωπού ν, διεκδικού ν απο τις επιχειρή σεις τα δικαιω µατα τούς  σχετικα  µε 

το κο στος ζωή ς τούς και τον πλήθωρισµο . Για το λο γο αύτο , οι επιχειρή σεις, 

προσπαθού ν να εφαρµο σούν µια πολιτική  αµοιβω ν ή οποι α να καλύ πτει το 

σύµβατικο  κο στος ζωή ς µια µε σής οκογε νειας (τεσσερα α τοµα) αλλα  και το ύ ψος 

τού πλήθωρισµού . 

• Τα σύνδικα τα και τα σωµατει α. Με σα απο τα σύνδικα τα, οι εργαζο µενοι ασκού ν 

πι εσή στήν επιχει ρήσή για αύξή σεις τού επιπε δού των τιµω ν. Σύνή θως, τα 

σύνδικα τα διεκδικού ν τήν αύ ξήσή αµοιβω ν, µε κριτή ριο τα χρο νια εργασι ας και 

ο χι το σο τήν αποδοτικο τήτα των εργαζοµε νων. Επι σής, πολλε ς φορε ς ζήτού ν τήν 

εύθύγρα µµισή τής αµοιβή ς µε το κο στος ζωή ς. Αν τα σωµατει α ει ναι ισχύρα  και 

ασκού ν µεγα λή πι εσή, το τε ή επιχει ρήσή λαµβα νει σοβαρα  ύπο ψή αύτή  τή πι εσή, 

ε τσι ω στε να αποφεύχθούν σύγκρού σεις και απεργι ες αλλα  και να κύριαρχει  

ειρή νή στο εργασιακο  περιβα λλον. 
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Εσωτερικοι  παρα γοντες 

• Η οικονοµική  κατα στασή και ο κύ κλος ζωή ς τής επιχει ρήσής. Η επιχει ρήσή δεν 

ει ναι παντα σε θε σή να προσφε ρει, στούς εργαζοµε νούς τής, ύψήλού ς και 

ανταγωνιστικού ς µισθού ς.  Θα πρε πει να λαµβα νει σοβα ρα ύπο ψή τήν 

οικονοµική  τής κατα στασή και αν ε χει τή δύνατο τήτα να δω σει µεγαλύ τερες 

αποδοχε ς στούς ύπαλλή λούς τής. Η πολιτική  αµοιβω ν πού ή επιχει ρήσή καλει ται 

να ακολούθή σει ει ναι α µεσα σύνδεδεµε νή µε µε το στα διο τού κύ κλού ζωή ς στο 

οποι ο βρι σκεται. Έτσι λοιπο ν αν ή επιχει ρήσή βρι σκετα στο στα διο εισαγωγή ς 

προσφε ρει τούς βασικού ς κατω τατούς µισθού ς, ο ταν ει ναι στο στα διο τής 

ανα πτύξής προσφε ρει ικανοποιήτικού ς µισθού ς δι νοντας µε τριες αύξή σεις, ο ταν 

βρι σκεται στο στα διο τής ωρι µανσής παρε χει ανταγωνιστικού ς µισθού ς, και 

τε λος, ο ταν βρι σκεται στο στα διο τής παρακµή ς δι νει ύψήλού ς µισθού ς, τούς 

οποι ούς δεν µπορει  να διατήρή σει για µεγα λο δια στήµα. 

• Οι στρατήγικοι  στο χοι τής επιχει ρήσής. Η επι τεύξή των στρατήγικω ν στο χων τής 

επιχει ρήσής, ο πως για παρα δειγµα ή επε κτασή των δραστήριοτή των τής σε 

εθνικο  ή  διεθνε ς επι πεδο, ή αύ ξήσή τής παραγωγικο τήτας και τής 

ανταγωνιστκο τήατας τής, απαιτού ν τήν ούσιαστική  σύµµετοχή  και σύµβολή  των 

εργαζοµε νων τής. Ει ναι απαραι τήτο λοιπο ν ή επιχει ρήσή να εφαρµο σει µια 

ελκύστική  πολιτική  αµοιβω ν και παροχω ν , ή οποι α θα λειτούργή σει σαν κι νήτρο 

για τούς εργαζοµε νούς και θα τούς ύποκινή σει προς τήν κατε ύθύνσή των 

στραρήγικω ν στο χων τής επιχει ρήσής. 

• Απαιτή σεις και αξι α θε σής εργασι ας. Κα θε θε σή εργασι ας ε χει τή δική  τής αξι α, ή 

οποι α προκύ πτει απο τις διαφορετικε ς απαιτή σεις , καθή κοντα, 

ρύθµού ς,περιβα λλον, ύπχρεω σεις κλπ. Όλα αύτα  λαµβα νονται ύπο ψή για το 

προσδιορισµο  τής αξι ας µιας θε σής εργασι ας µε σα στήν επιχει ρήσή και 

• σύνεπω ς καθορι ζεται και το ύ ψος τής αµοιβή ς πού θα λαµβα νει ο εργαζο µενος 

στήν θε σή αύτή . 

• Η απο δοσή των εργαζοµε νων. Αφορα  αύξή σεις ή  χρήµατικα  βραβει α για τήν 

εξαιρετική  απο δοσή και αποτελεσµατικο τήτα των εργαζοµε νων. Θα πρε πει 
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λοιπο ν ή επιχει ρήσή να εφαρµο σει µια πολιτική  ανταµοιβω ν ή οποι α θα 

ύπολογι ζει αύτε ς τις χρήµατικε ς αύξή σεις και εν τε λει θα ε χει τή δύ ναµή κινή τρού 

και αναγνω ρισής. 

• Η οργανωσιακή  κούλτού ρα. Σύ µφωνα µε τήν οργαωσιακή  κούλτού ρα, οι 

εργαζο µενοι µια επιχει ρήσής µπορού ν να αξιολογού νται και να αµει βονται 

ανα λογα µε τον βαθµο  στον οποι ο ασπα ζονται και ύποστήρι ζούν κα ποιες αξι ες 

και αρχε ς πού ακολούθει  και ή επιχει ρήσή. Για παρα δειγµα, αν µια επιχει ρήσή ε χει 

κούλτού ρα καινοτοµι ας, θα δι νει αµει βει τούς εργαζο µενούς πού ανε λαβαν ρι σκα, 

πρωτοβούλι ες και καινοτοµι ες. Αν µια επιχει ρήσή ε χει κούλτού ρα ποιο τήτας, θα 

αµει βει τούς εργαζο µενούς πού ε χούν προτα σεις για βελτιω σεις  κοκ.  (σελ.382, 

Να νσύ Παπαλεξανδρή -∆ήµή τρής Μπούραντα ς, ∆ΑΠ, Εκδο σεις Μπε νού). 

 

Γ ια τον καθορισµο  των αµοιβω ν, ει ναι φύσικο , οι επιχειρή σεις να µήν δι νούν τήν ι δια 

βαρύ τήτα σε ο λούς τούς παραπα νω παρα γοντες. Πε ρα απο τις ισχύ ούσες 

νοµοθετικε ς ρύθµι σεις οι οποι ες ε χούν ύποχρεωτικο  χαρακτή ρα και πρε πει να 

ακολούθού νται απο τήν επιχει ρήσή, οι παρα γοντες εκει νοι πού λαµβα νονται σύνή θως 

ύπο ψή ει ναι οι οικονοµικε ς δύνατο τήτες τής επιχει ρήσής και οι στρατήγικοι  τής 

στο χοι.*** 

 

5.7 Σύ νδεσή Αμοιβή ς με τήν Αξι α των Αμοιβω ν 

Πε ρα απο τις ισχύ ούσες νοµοθεσι ες για τον βασικο  µισθο , ύπα ρχούν και α λλοι βασικοι  

παρα γοντες πού ή κα θε επιχει ρήσή λαµβα νει ύπο ψιν τής για τήν διαµο ρφωσή των 

αµοιβω ν. Τε τοιοι παρα γοντες ει ναι ή εµπειρι α, ή αποδοτικο τήτα, τα προσο ντα τού 

εργαζοµε νού αλλα  και ή φύ σή τής εργασι ας. Για να ακολούθή σει λοιπο ν µια επιχει ρήσή 

ε να σύ στήµα αµοιβω ν, θα πρε πει αρχικα  να ύπολογι σει και να καθορι σει αµερο λήπτα 

τήν αξι α τής εργασι ας. Ο καθορισµο ς τής αξι ας τής εργασι ας µπορει  να ει ναι εξωτερικο ς 

ή  εσωτερικο ς. Ο εξωτερικο ς ε χει σχε σή µε τις αντι στοιχες αµοιβε ς πού δι νούν οι α λλες 

επιχειρή σεις, ενω  ο εσωτερικο ς ε χει να κα νει µε τήν σύ γκρισή των εργασιω ν µε σα στήν 
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ι δια τήν επιχει ρήσή. Οι διαδικασι ες και οι ενε ργειες πού ακολούθού νται για να 

καθοριστει  το ύ ψος των αµοιβω ν (εξωτερικα  και εσωτερικα ) ει ναι : 

1. διεξαγωγή  ε ρεύνας αγορα ς για τις αµοιβε ς 

2. αξιολο γήσή τής εργασι ας µε µεθο δούς και σύστή µατα αµοιβω ν 

3. καθορισµο ς των κλιµακι ων των αµοιβω ν 

4. προσδιορισµο ς των αµοιβω ν στα ανα λογα κλιµα κια 

5. κατα ταξή αµοιβω ν 

 

6 ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΈΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 

6.1 Βή ματα για τις Βε λτιστες Πρακτικε ς 

Υπάρχούν ορισμένα βήματα πού μπορούν να λήφθούν για να αύξήσούν σήμαντικά τήν 

αποτελεσματικότήτα τής επιχείρήσής. Τα βήματα ονομάζονται «Βέλτιστες  

Πρακτικές» και είναι ενδεικτικές των πρακτικών εργασίας πού χρήσιμοποιούν οι 

φορείς εκμετάλλεύσής ύψήλής αποδοτικότήτας μισθοδοσίας. Παρόλο πού ορισμένες 

βέλτιστες  

Πρακτικές μισθοδοσίας σχεδιάζονται σαφώς για μεγαλύτερες επιχειρήσεις με 

μεγαλύτερο πλήθος εργαζομένων, άλλες μπορούν να χρήσιμοποιήθούν για τή 

βελτίωσή των εργασιών εταιρειών οποιούδήποτε μεγέθούς. 

Οι παρακάτω ενότήτες περιγράφούν σύνοπτικά ορισμένες βέλτιστες πρακτικές 

μισθοδοσίας, σύμπεριλαμβανομένων των πλεονεκτήμάτων και των μειονεκτήμάτων 

τής χρήσής τούς, τύχόν προβλήματα με τήν εφαρμογή τούς. 

Οι βέλτιστες πρακτικές είναι σύγκεντρωμένες και έχούν στήριχτεί σε εκείνες πού 

αφορούν τή σύλλογή δεδομένων μισθοδοσίας, τήν επεξεργασία αύτών των 

δεδομένων και, τέλος, τή διανομή τούς. 
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6.2 Αύτο ματή αποστολή  διαφο ρων αιτή σεων 

Ο ύπεύθύνος μισθοδοσίας είναι ο ανεπίσήμος φύλακας των Δεδομένων Μισθοδοσίας 

και 

 Ανθρώπινων Πόρων. Οι εργαζόμενοι έρχονται σε αύτό το άτομο για διάφορα 

αιτήματα,  ποικίλούν τα αιτήματα. Εάν μια εταιρεία έχει πολλούς ύπαλλήλούς ή 

πολλές τοποθεσίες (πού απαιτούν φόρμες αποστολής στούς παραλήπτες), ή δούλειά 

τής διανομής των εντύπων μπορεί να διαρκέσει μεγάλο χρονικό διάστήμα 

προσωπικού. Για να αποφεύγεται τή διανομή φορμών στούς ύπαλλήλούς, μπορείτε 

να δήμιούργήσετε ένα αύτοματοποιήμένο σύστήμα. Αύτή ή βέλτιστή πρακτική 

απαιτεί από τούς ύπαλλήλούς να έρχονται σε επαφή με έναν ύπολογιστή και να ζήτάει 

τήν αποστολή τής κατάλλήλής φόρμας στον οποίο έχει πρόσβασή ο ύπάλλήλος. Εάν ο 

εργαζόμενος έχει πρόσβασή στον ύπολογιστή, μπορεί επίσής να φορτώσει άμεσα το 

έντύπο και είτε να το σύμπλήρώσει στον ύπολογιστή τού ή να το εκτύπώσει, να το 

σύμπλήρώσει και να το στείλει ξανά. 

Επειδή όλες οι μορφές ψήφιοποιούνται και αποθήκεύονται στή μνήμή τού 

ύπολογιστή, είναι δύνατόν να γίνει ή μετάδοσή χωρίς ανθρώπινή παρέμβασή. Για 

παράδειγμα, ένας ύπάλλήλος προσεγγίζει το σύστήμα μέσω ήλεκτρονικού 

ύπολογιστή,  έχει μια λίστα με διαθέσιμες φόρμες, επισήμαίνει το απαραίτήτο 

στοιχείο, αποστέλλει το αίτήμα τού. Η φόρμα μα το αίτήμα τού φτάνει αμέσως. Είναι 

σύνήθισμένή ή πρακτική να εκδίδονται μεγάλες ποσότήτες φορμών σε 

απομακρύσμένες τοποθεσίες, έτσι ώστε το προσωπικό μισθοδοσίας να μήν τούς 

στέλνει σύνεχώς μικρό αριθμό σύμπλήρωματικών εντύπων. Το μειονέκτήμα αύτής 

τής πρακτικής είναι ότι αύτές οι μορφές καταλήγούν να χρήσιμοποιούνται για μεγάλο 

χρονικό διάστήμα, σύχνά μετά τήν ήμερομήνία πού καταστούν παρωχήμένες, παρόλο 

πού ύπάρχει ήμερομήνία έκδοσής. Επιπλέον, το σύστήμα μπορεί να στείλει αύτόματα 

ένα πρόσθετο φύλλο οδήγιών με κάθε κατανεμήμένή φόρμα, έτσι ώστε οι εργαζόμενοι 

να μπορούν να σύμπλήρώσούν εύκολα φόρμες χωρίς να χρειάζεται να καλέσούν το 

προσωπικό μισθοδοσίας για βοήθεια. Ένα σύστήμα μπορεί να είναι δαπανήρό, όλα τα 

έξοδα πριν από τήν έναρξή μιας εφαρμογής. Ο καλύτερος τρόπος για να δικαιολογήθεί 

αύτό το πρόσθετο κόστος κατά τήν εξύπήρέτήσή μεγάλού αριθμού ύπαλλήλων είναι 

ότι το σύστήμα εξοικονομεί μεγάλο μέρος τού προσωπικού. Χωρίς αρκετούς 

ύπαλλήλούς για να δικαιολογήσούν το κόστος, το σύστήμα δεν προτείνεται να 
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εγκατασταθεί. Πρέπει να είναι βέβαιο ότι έχει ελεγχθεί ή  ποικιλία των σύστήμάτων 

στήν αγορά και κατά πόσο ταιριάζει στις ανάγκες τής επιχείρήσής, καθώς και 

λεπτομέρειες για τή διαμόρφωσή τού σύστήματος και τή δοκιμή τού με τούς 

ύπαλλήλούς. 

 

 

6.3 Δω στε στούς ύπαλλή λούς α μεσή προ σβασή στα προσωπικα  τούς δεδομε να 

 Ένα σήμαντικό καθήκον τού προσωπικού μισθοδοσίας είναι να σύναντήθεί με τούς 

ύπαλλήλούς για να διεύκρινήσούν τις σύνέπειες οποιωνδήποτε αλλαγών πού 

επιθύμούν να κάνούν στή βάσή δεδομένων μισθοδοσίας. Αύτό μπορεί να είναι 

ιδιαίτερα δεσμεύτικό εάν ο αριθμός μεταβολών  είναι μεγάλος και εάν οι εργαζόμενοι 

έχούν τή δύνατότήτα να προβούν ανά πάσα στιγμή σε αλλαγές, καθώς στήν αρχή θα 

έχούν αρκετές απορίες, στή σύνέχεια όμως εκπαιδεύονται και αλλάζούν μόνοι τούς 

κάποια βασικά δεδομένα. 

Αύτή ή βέλτιστή πρακτική δίνει στούς ύπαλλήλούς άμεσή πρόσβασή στα δεδομένα 

τούς. 

Δίνεται έμφασή σε αύτή τή βέλτιστή πρακτική, μπορεί  επιτραπεί στούς ύπαλλήλούς 

να αλλάξούν τις δικές τούς πλήροφορίες, μπορεί να χρήσιμοποιήθεί και με άλλούς 

τρόπούς. Για παράδειγμα, οι ύπάλλήλοι μπορούν να αλλάξούν τή  τράπεζα και τούς 

αριθμούς λογαριασμών πού χρήσιμοποιούνται για τήν άμεσή κατάθεσή τής αμοιβής 

τούς σε τραπεζικούς λογαριασμούς. Μπορούν να επισύνάπτούν τον νέο αριθμό 
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λογαριασμού και να επιβεβαιώνεται ή αλλαγή από τον ύπεύθύνο μισθοδοσίας για τις  

πλήροφορίες προσωπικού χαρακτήρα. 

 

Ένα τέτοιο σύστήμα θα πρέπει να περιλαμβάνει ορισμένα "μπλοκ" επιλογής έτσι ώστε 

οι εργαζόμενοι να μήν μπορούν να αλλάζούν μισθολογικά στοιχεία. 

 Αύτή ή προσέγγισή εξαλείφει εντελώς όλες τις εργασίες από το προσωπικό 

μισθοδοσίας για να εισάγονται μεταβολές στα προσωπικά στοιχεία. Ένα επιπλέον 

πλεονέκτήμα είναι ότι οι ύπάλλήλοι είναι ύπεύθύνοι για τα δικά τούς λάθή εισαγωγής 

δεδομένων. Εάν κάνούν εσφαλμένή καταχώρισή, μπορούν να μπούν στο ίδιο το 

σύστήμα για να το διορθώσούν. Το σύστήμα μπορεί επίσής να επεκταθεί για να 

σύμπεριλάβει και άλλα στοιχεία δεδομένων, όπως ονόματα εργαζομένων, διεύθύνσεις 

και αριθμούς τήλεφώνού.  

Αύτό το σύστήμα θα λειτούργήσει μόνο εάν ο οργανισμός είναι πρόθύμος να 

επενδύσει ένα σήμαντικό ποσό προσπάθειας ανάπτύξής λογισμικού για να σχεδιάσει 

μια διεπαφή των εργαζομένων, καθώς και να παρέχει είτε μεμονωμένούς ύπολογιστές 

είτε κεντρικά περίπτερα στούς ύπαλλήλούς ώστε να μπορούν να χρήσιμοποιήσούν το 

σύστήμα. Δεδομένού τού ύψήλού κόστούς τού, αύτό το σύστήμα βρίσκεται σύνήθως 

μόνο σε μεγαλύτερούς οργανισμούς με πολλούς ύπαλλήλούς, όπού ή σχέσή κόστούς-

οφέλούς είναι προφανής. 

Η προσπάθεια ανάπτύξής λογισμικού πού απαιτείται για αύτή τή βέλτιστή πρακτική 

είναι σήμαντική, οπότε πρέπει να εγγραφεί στον προϋπολογισμό πολύ νωρίτερα και 

πρέπει να λάβει τήν έγκρισή τής επιτροπής πού προγραμματίζει τή σειρά με τήν οποία 

θα ολοκλήρωθούν τα αναπτύξιακά έργα.  

 

 

6.4 Χρήσιμοποιή στε σύστή ματα ωρομε τρήσής 

Το πιο απαιτήτικό έργο στήν περιοχή μισθοδοσίας είναι ο ύπολογισμός των ωρών 

εργασίας για τούς ωρομίσθιούς ύπαλλήλούς. Για να γίνει αύτό, ένας ύπάλλήλος 

μισθοδοσίας πρέπει να σύγκεντρώνει όλες τις κάρτες χρόνού εργασίας των 

ύπαλλήλων για τήν πιο πρόσφατα ολοκλήρωμένή περίοδο μισθοδοσίας, να 

σύσσωρεύει χειροκίνήτα τις ώρες πού αναγράφονται στις κάρτες και να σύζήτά τις 

ελλείψεις ή τις ύπερβολικές ώρες με τούς επόπτες. Πρόκειται για μια μακρά 
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διαδικασία με ύψήλό ποσοστό σφάλματος, λόγω τού μεγάλού ποσοστού των χρόνων 

έναρξής ή λήξής πού λείπούν στις κάρτες χρόνού. Τα τύχόν λάθή εντοπίζονται 

σύνήθως από τούς μισθωτούς μόλις καταβλήθούν, με αποτέλεσμα πιθανές 

σύγκρούσιακές επισκέψεις στο προσωπικό μισθοδοσίας, από τούς οποίούς ζήτούν 

τήν άμεσή προσαρμογή τής αμοιβής τούς ύπό τή μορφή χειροκίνήτού ελέγχού. Αύτές 

οι αλλαγές διαταράσσούν το τμήμα μισθοδοσίας και εισάγούν επιπλέον ανεπάρκειες 

στή διαδικασία. 

Η λύσή είναι να εγκαταστήσετε ένα ήλεκτρονικό ρολόι. Αύτό το ρολόι απαιτεί από 

έναν ύπάλλήλο να σπρώξει μια μοναδικά αναγνωρισμένή κάρτα μέσω ενός 

αναγνώστή εγκατεστήμένού στήν πλεύρά τού. Η κάρτα λειτούργεί με τον 

αναγνωριστικό αριθμό τού ύπαλλήλού. Μόλις εμφανιστεί το σύμβολο, το ρολόι 

αποθήκεύει αύτόματα τήν ήμερομήνία και τήν ώρα και μεταφορτώνει αύτές τις 

πλήροφορίες, κατόπιν αιτήματος, στον ύπολογιστή τού τμήματος μισθοδοσίας στο 

τέλος τού μήνα, όπού το ειδικό λογισμικό ύπολογίζει αύτόματα τις ώρες εργασίας και 

ύπογραμμίζει τύχόν προβλήματα για επιπλέον έρεύνα (όπως χαμένες κάρτες) . Πολλά 

από αύτά τα σύστήματα ωρομέτρήσής μπορούν να εγκατασταθούν μέσω μιας 

μεγάλής εγκατάστασής ή σε απομακρύσμένες τοποθεσίες, έτσι ώστε οι εργαζόμενοι 

να μπορούν να καταγράφούν άνετα το χρόνο τούς, ανεξάρτήτα από το πού 

βρίσκονται. Επιπλέον, αύτά τα σύστήματα ωρομέτρήσής παρακολούθούν επίσής τις 

χρονικές περιόδούς κατά τις οποίες οι ύπάλλήλοι φθάνούν και φεύγούν και απαιτούν 

έναν κωδικό εποπτεύοντος για τα χτύπήματα κάρτας εκτός αύτής τής χρονικής 

περιόδού. Αύτό το χαρακτήριστικό επιτρέπει τον μεγαλύτερο έλεγχο των ωρών 

εργασίας των εργαζομένων. Πολλά από αύτά τα σύστήματα εκδίδούν επίσής 

αναφορές απούσιών, έτσι ώστε οι ύπερασπιστές να μπορούν να πούν ποιος δεν έχει 

εμφανιστεί για δούλειά. Έτσι, ένα αύτοματοποιήμένο σύστήμα ωρομέτρήσής 

εξαλείφει πολλές γραφικές εργασίες χαμήλού επιπέδού, παρέχοντας ταύτόχρονα νέα 

εργαλεία διαχείρισής για τούς επόπτες. Αλλά πριν αγοράσετε ένα τέτοιο ρολόι, θα 

πρέπει να αναγνωρίσετε τούς περιορισμούς τού. Το πιο σήμαντικό είναι το κόστος, 

αύτό μπορεί να θεωρήθεί μια σήμαντική επένδύσή. Λαμβάνοντας ύπόψή αύτά τα 

έξοδα, σύνήθως χρήσιμοποιούνται κάρτες ωρομέτρήσής μόνο όταν ύπάρχούν τόσοι 

ωρομίσθιοι εργαζόμενοι πού μπορούν να δούν σήμαντική εξοικονόμήσή στο τμήμα 

μισθοδοσίας πού προκύπτει από τήν εγκατάστασή τούς. Επίσής, οι ύπάλλήλοι 
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πιθανόν να χάσούν τις κάρτες τούς. Για να τούς ενθαρρύνετε να κρατούν τις κάρτες 

τούς σε ασφαλές μέρος, ή εταιρεία μπορεί να χρεώσει μια μικρή χρέωσή για τήν 

αντικατάστασή τούς. 

Για να ξεπεραστεί ή ενόχλήσή πού προκύπτει από αύτή τή μετάβασή, το λογιστικό 

προσωπικό θα πρέπει να δείχνει στο ωρομίσθιο προσωπικό πώς λειτούργεί το νέο 

ρολόι και πού φύλάσσονται τα δεδομένα, για να εξασφαλίσει στούς εργαζόμενούς ότι 

τα δεδομένα τού χρόνού τούς δεν θα χαθούν. Είναι επίσής χρήσιμο να εγκαταστήσετε 

μια σειρά από πράσινα και κόκκινα φώτα δίπλα στον σαρωτή, με το πράσινο φως να 

αναβοσβήνει όταν ολοκλήρωθεί ή επιτύχής σάρωσή (και το κόκκινο φως πού δείχνει 

το πίσω μέρος).  

 

 

6.5 Χρήσιμοποιή στε βιομετρικα  ρολο για  

Τα ωρολογιακά ρολόγια πού περιγράφονται στήν προήγούμενή βέλτιστή πρακτική 

αντιπροσωπεύούν μια άριστή βελτίωσή στήν ταχύτήτα και τήν ακρίβεια με τήν οποία 

μπορούν να σύλλεχθούν δεδομένα χρόνού των εργαζομένων. Ωστόσο, ύποφέρει από 

ατέλεια ακεραιότήτας: Οι εργαζόμενοι μπορούν να χρήσιμοποιήσούν τα σήματα τού 

άλλού για να εισέλθούν και να εξέλθούν από το σύστήμα μισθοδοσίας. Αύτό σήμαίνει 

ότι ορισμένοι ύπάλλήλοι θα μπορούσαν να πλήρώνονται για ώρες όταν δεν ήταν 

καθόλού επιτόπού. Γιαύτό ύπάρχούν τα Σύστήματα Αναγνώρισής πού λύνει αύτό το 

πρόβλήμα με τή χρήσή βιομετρικών ρολογιών. Αύτός ο αναγνώστής απαιτεί από έναν 

ύπάλλήλο να τοποθετήσει το χέρι τού σε έναν αισθήτήρα, ο οποίος ταιριάζει με το 

μέγεθος και το σχήμα τού στις διαστάσεις πού έχούν ήδή καταγραφεί για το άτομο 

αύτό σε μια κεντρική βάσή δεδομένων. Ο χρόνος πού εισάγεται στο τερματικό θα 

καταγραφεί στή σύνέχεια έναντι τού αρχείού μισθοδοσίας τού ατόμού τού οποίού το 

χέρι ήταν μόλις μετράται. Επομένως, μόνο οι ύπάλλήλοι πού είναι επιτόπού μπορούν 

να έχούν πιστωθεί σε αύτές τις ώρες μισθοδοσίας. Αύτά τα σύστήματα έχούν ένα 

δεύτερεύον πλεονέκτήμα, πού είναι ότι κανείς δεν χρειάζεται ένα σήμα εργαζομένων 

ή ένα κλειδί πέρασμα, πού τείνούν να χάνονται ή να καταστρέφονται με τήν πάροδο 

τού χρόνού, και έτσι αντιπροσωπεύούν έναν δεύτερεύοντα πονοκέφαλο για τα 

στελέχή λογιστικών ή ανθρωπίνων πόρων, πού πρέπει να τα εντοπίσούν. Σε ένα 

βιομετρικό περιβάλλον παρακολούθήσής, όλες οι ανάγκες των εργαζομένων είναι το 
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χέρι τού / τής. 

Αύτές οι σύσκεύές βιομετρικής παρακολούθήσής είναι ακριβές, ωστόσο, και απαιτούν 

σήμαντικές αποδείξεις διάτρήσής τού φίλού για να δικαιολογήσούν το κόστος τούς. 

Αν αύτά τα ρολόγια προορίζονται να αντικαταστήσούν τα σύστήματα ωρομέτρήσής , 

τότε δεν ύπάρχει προβλεπόμενή εξοικονόμήσή εργασίας από τή μείωσή τής 

χειρωνακτικής εργασίας τού προσωπικού μισθοδοσίας (δεδομένού ότι το 

πλεονέκτήμα αύτό καλύπτεται ήδή από τα σύστήματα ωρομέτρήσής). 

 

6.6 Απαγο ρεύσή αγορω ν απο  τούς ύπαλλή λούς 

Πολλές εταιρείες επιτρέπούν στούς ύπαλλήλούς τούς να χρήσιμοποιούν εταιρικές 

εκπτώσεις για να αγοράζούν προϊόντα μέσω αύτών.Για παράδειγμα, μια εταιρεία 

μπορεί να έχει λάβει μεγάλή έκπτωσή επί των επίπλων από έναν προμήθεύτή, τότε 

επιτρέπει στούς ύπαλλήλούς τής να αγοράζούν με έκπτωσή και να έχούν αφαιρούνται 

από τις αμοιβές τούς -εξέτασή σε βολικές δόσεις. Μερικοί ύπάλλήλοι θα κάνούν 

ύπερβολική χρήσή αύτού τού οφέλούς, αγοράζοντας όλα τα είδή προμήθειών μέσω 

τής εταιρείας. Κατά σύνέπεια, είναι κοινό να βλέπούμε μια μικρή μειοψήφία 

εργαζομένων να πραγματοποιεί το μεγαλύτερο μέρος αύτών των αγορών. Το 

πρόβλήμα για το προσωπικό μισθοδοσίας είναι ότι πρέπει να παρακολούθούν το 

σύνολικό ποσό πού κάθε εργαζόμενος οφείλει στον οργανισμό και να αφαιρεί 

σταδιακά το οφειλόμενο ποσό από διαδοχικούς μισθούς. Εάν ένας ύπάλλήλος 

πραγματοποιεί πολλαπλές αγορές, το προσωπικό μισθοδοσίας πρέπει σύνεχώς να 

ανακαλέσει το ποσό πού πρέπει να αφαιρεθεί. Ανάλογα με τον αριθμό των 

απασχολούμένων πού εκμεταλλεύονται τις εκπτώσεις μέσω τής επιχείρήσής, αύτό 

μπορεί να έχει μετρήσιμο αντίκτύπο στήν αποτελεσματικότήτα τού τμήματος 

μισθοδοσίας. 

Η λύσή αύτού τού προβλήματος είναι ή απαγόρεύσή των αγορών των εργαζομένων 

μέσω τού οργανισμού τούλάχιστον αν δεν έχούν καλύψει τήν προήγούμενή αγορά 

τούς. Με αύτόν τον τρόπο, όλα τα επιπλέον έγγραφα πού σχετίζονται με τις αγορές 

των εργαζομένων σβήνούν αμέσως. Αν και αύτή είναι μια βέλτιστή πρακτική για τήν 

εφαρμογή των περισσοτέρων εταιρειών, θα πρέπει πρώτα να εκκαθαριστεί με τήν 

ανώτερή διοίκήσή. Ο λόγος είναι ότι ορισμένοι ύπάλλήλοι μπορεί να είναι τόσο 

εξοικειωμένοι με τήν αγορά μέσω τής επιχείρήσής και θα αναστατωθούν από τήν 
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αλλαγή, ή οποία μπορεί να είναι μια προϋπόθεσή πού ή διοίκήσή θέλει να αποφύγει 

(ειδικά αν πολύτιμοι εργαζόμενοι θα είναι μεταξύ αύτών πού έχούν αναστατωθεί). 

Επίσής, ορισμένες εταιρείες έχούν βάσιμούς λόγούς για να επιτρέψούν τις αγορές των 

εργαζομένων, όπως για παράδειγμα όταν οι μπότες ή τα ρούχα ασφαλείας είναι 

απαραίτήτα για τήν εκτέλεσή τής εργασίας τούς. Όπως μόλις σήμειώσαμε, αύτή ή 

βέλτιστή πρακτική θα πρέπει να αναθεωρήθεί με όλούς τούς βασικούς διεύθύντές των 

τμήμάτων και τα ανώτερα διοικήτικά στελέχή πριν δήμοσιεύθούν. Επίσής, όλοι οι 

εργαζόμενοι πού έχούν επί τού παρόντος αφαιρέσεις από τις αποδοχές τούς για 

προήγούμενες αγορές θα πρέπει να "εισέλθούν" στον νέο κανόνα, έτσι ώστε να μήν 

ύποχρεώνονται να ξοφλήσούν ξαφνικά τα ύπόλοιπα οφειλόμενα ποσά.  

 

6.7 Ελαχιστοποι ήσή προπλήρωμω ν 

Πολλοί εργαζόμενοι δεν διαχειρίζονται σωστά τα χρήματα τούς, οπότε ή λύσή τούς 

είναι να ζήτήσούν μια προκαταβολή, ή οποία αφαιρείται από τήν επόμενή μισθοδοσία 

τούς. Είναι μια ανθρώπινή χειρονομία από τήν πλεύρά τού διαχειριστή μισθοδοσίας 

να σύμμορφώνεται με τα αιτήματα αύτά, αλλά μειώνει τήν αποτελεσματικότήτα τού 

τμήματος μισθοδοσίας. Το προσωπικό πρέπει να εισάγει με μή αύτόματο τρόπο τήν 

προκαταβολή πλήρωμής στο σύστήμα, έτσι ώστε το ποσό να αφαιρεθεί σωστά από 

τήν επόμενή μισθοδοσία. Επιπλέον, εάν ένας ύπάλλήλος παραιτήθεί από τήν εργασία 

πριν από τήν επιστροφή τού ποσού τής προκαταβολής, ή εταιρεία πρέπει να το 

κρατήσει από τήν εκκαθάρισή τού. Αύτό είναι ένα ιδιαίτερα σήμαντικό πρόβλήμα σε 

οργανισμούς όπού το μέσο μισθολογικό επίπεδο είναι κοντά στον κατώτατο μισθό, 

δεδομένού ότι οι δικαιούχοι μπορεί να μήν έχούν αρκετά χρήματα για να καλύψούν 

τις ανάγκες τούς από τήν ήμέρα πλήρωμής έως τήν επόμενή ήμέρα πλήρωμής. Η 

καλύτερή πρακτική πού επιλύει αύτό το πρόβλήμα φαίνεται απλή, αλλά μπορεί να 

είναι αρκετά δύσκολο να εφαρμοστεί.  

Το πρόβλήμα με αύτόν τον κανόνα είναι ότι ένας ύπάλλήλος μπορεί να χρειαστεί για 

ασθένεια, σε μια τέτοια περίπτωσή θα γίνούν εξαιρέσεις. Επίσής, πολλά διεύθύντικά 

στελέχή ίσως να ύποστήρίξούν ότι θα χάσούν τούς καλούς ύπαλλήλούς εάν δεν τούς 

χορήγήθούν προκαταβολές.  
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6.8 Ελαχιστοποιή στε τούς κύ κλούς μισθοδοσι ας 

Πολλά τμήματα μισθοδοσίας απασχολούνται με τήν επεξεργασία κάποιού είδούς 

μισθοδοσίας κάθε εβδομάδα, και ίσως ακόμή και αρκετές φορές σε μια εβδομάδα. Η 

τελεύταία κατάστασή σύμβαίνει όταν καταβάλλονται διαφορετικές ομάδες 

εργαζομένων για διαφορετικές χρονικές περιόδούς. Για παράδειγμα, οι ωρομίσθιοι 

εργαζόμενοι μπορούν να πλήρώνονται κάθε εβδομάδα, ενώ οι μισθωτοί μπορούν να 

πλήρώνονται δύο φορές το μήνα. Η επεξεργασία πολλαπλών κύκλων μισθοδοσίας 

καταναλώνει επιπλέον ώρες τού προσωπικού μισθοδοσίας, αφήνοντας τούς λίγο 

χρόνο για τήν καθήμερινή εξύπήρέτήσή των εργαζομένων και τήν διατήρήσή βασικών 

λειτούργειών. Για να μειωθεί αύτό το πρόβλήμα, όλοι οι διάφοροι κύκλοι μισθοδοσίας 

μπορούν να εδραιωθούν σε έναν ενιαίο κύκλο μισθοδοσίας σε επίπεδο εταιρείας. Με 

αύτόν τον τρόπο, το προσωπικό μισθοδοσίας δεν χρειάζεται πλέον να αφιερώνει 

επιπλέον χρόνο σε πρόσθετες μισθολογικές εργασίες, ούτε χρειάζεται να ανήσύχεί για 

τούς διαφορετικούς κανόνες αμοιβής πού ισχύούν για κάθε περίοδο επεξεργασίας. 

Αντιθέτως, όλοι αντιμετωπίζονται ακριβώς το ίδιο. Αύτές οι αλλαγές 

αντιπροσωπεύούν μια τεράστια μείωσή τού χρόνού επεξεργασίας μισθοδοσίας πού 

απαιτεί το προσωπικό μισθοδοσίας. 

Οποιεσδήποτε αλλαγές στούς κύκλούς μισθοδοσίας μπορεί ωστόσο να 

αντιμετωπιστούν με αντίρρήσή από τούς ύπαλλήλούς τού οργανισμού. Η βασική 

καταγγελία είναι ότι οι εργαζόμενοι έχούν διαρθρώσει τις σύνήθειες δαπάνες τούς 

γύρω από το χρονοδιάγραμμα τού πρώήν σύστήματος αμοιβών και ότι οποιαδήποτε 

αλλαγή θα σήμαίνει ότι δεν θα έχούν αρκετά μετρήτά για να σύνεχίσούν αύτές τις 

σύνήθειες.  

Εάν μια εταιρεία επρόκειτο να αλλάξει από ένα βραχύπρόθεσμο σε ένα μεγαλύτερο 

μισθολογικό κύκλο, είναι πολύ πιθανό το προσωπικό μισθοδοσίας να πλήρώνεται με 

αιτήσεις για προκαταβολές πλήρωμής πολύ πριν τήν επόμενή μισθολογική περίοδο. 

Για να ξεπεραστεί αύτό το πρόβλήμα, πείτε στούς ύπαλλήλούς ότι οι προκαταβολές 

θα χορήγούνται για περιορισμένή μεταβατική περίοδο. Κάνοντας αύτές τις 

βαθμιδωτές αλλαγές, είναι δύνατό να μειωθεί το σχετικό επίπεδο δύσαρέσκειας των 

εργαζομένων πού προκαλείται από τήν εφαρμογή αύτής τής βέλτιστής πρακτικής. 

Ελέγξτε τήν πιθανή αλλαγή με τήν ύπόλοιπή ομάδα διαχείρισής για να βεβαιωθείτε 
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ότι είναι αποδεκτή από αύτούς. Πρέπει να δεχτούν τήν ανάγκή για τήν αλλαγή, επειδή 

οι ύπάλλήλοί τούς θα επήρεαστούν επίσής, και οι διαχειριστές θα λάβούν καταγγελίες 

γι 'αύτό. Αύτή ή βέλτιστή πρακτική απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστήμα για τήν 

εφαρμογή καθώς και πολλαπλές ειδοποιήσεις στο προσωπικό σχετικά με το 

χρονοδιάγραμμα και τον αντίκτύπό τούς σε αύτές. Είναι επίσής χρήσιμο να 

προχωρήσούμε στή χορήγήσή προκαταβολών μισθοδοσίας στο προσωπικό 

μισθοδοσίας, ώστε να είναι προετοιμασμένοι για τήν πιθανή αύξήσή των αιτήσεων 

προκαταβολής. 

 

6.9 Εδραι ωσή των σύστήμα των μισθοδοσι ας 

Μια εταιρεία πού έχει πολλά ύποκαταστήματα είναι πιθανό να έχει ένα κεντρικό 

σήμείο αναφοράς για τήν μισθοδοσία και ένα αριθμό ύποσήμείων για τον έλεγχο ανά 

κατάστήμα. Αύτή ή κατάστασή μπορεί επίσής να προκύψει για ιδιαίτερα 

αποκεντρωμένούς οργανισμούς πού επιτρέπούν σε κάθε τοποθεσία να δήμιούργήσει 

το δικό τής σύστήμα μισθοδοσίας. Παρόλο πού ή προσέγγισή αύτή επιτρέπει σε κάθε 

τοποθεσία να επεξεργάζεται μισθοδοσία σύμφωνα με τούς δικούς τής κανόνες και 

περιόδούς πλήρωμής, ενώ παράλλήλα επιτρέπει τήν τοπική διατήρήσή των αρχείων 

ύπαλλήλων, ύπάρχούν πολλά σοβαρά προβλήματα με αύτήν τή ρύθμισή πού μπορεί 

να επιλύθεί με τήν ενοποίήσή όλων αύτών σύστήματα σε ένα ενιαίο κεντρικό σύστήμα 

μισθοδοσίας. Ένα πρόβλήμα με πολλαπλά σύστήματα μισθοδοσίας σε μία εταιρεία 

είναι ότι τα αρχεία μισθοδοσίας των εργαζομένων δεν μπορούν να μεταφερθούν μέσω 

τής εταιρείας όταν, για παράδειγμα, ένας ύπάλλήλος μεταφέρεται σε διαφορετική 

θέσή. Αντ 'αύτού, ο εργαζόμενος πρέπει πρώτα να αναφέρεται ότι έχει τερματιστεί 

από το σύστήμα μισθοδοσίας τής τοποθεσίας πού εγκαταλείπει και στή σύνέχεια 

εγγράφεται ως νέα μίσθωσή στο σύστήμα μισθοδοσίας τής νέας τοποθεσίας. 

Επαναλαμβάνοντας τήν επανεισαγωγή ενός ύπαλλήλού ως νέας μίσθωσής, είναι 

αδύνατο να παρακολούθείτε τις ήμερομήνίες και τα ποσά των αύξήσεων των 

αποδοχών. Το ίδιο πρόβλήμα τίθεται για το προσωπικό των ανθρώπινων πόρων, το 

οποίο δεν μπορεί να παρακολούθήσει τις ήμερομήνίες επιλεξιμότήτας για ιατρική 

ασφάλισή ή περιόδούς κατοχύρωσής σύνταξιοδοτικών προγραμμάτων. Επιπλέον, 

κάθε φορά πού τα δεδομένα των εργαζομένων επανεντάσσονται σε διαφορετικό 

σύστήμα μισθοδοσίας, ύπάρχει ο κίνδύνος να προκύψούν ανακριβή δεδομένα τα 
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οποία ενδέχεται να προκύψούν από τήν εισαγωγή εσφαλμένων επιτοκίων πλήρωμής 

ή επιταγών πού αποστέλλονται σε λάθος διεύθύνσή. Επίσής, μια εταιρεία δεν μπορεί 

εύκολα να ομαδοποιήσει δεδομένα για τούς σκοπούς τής έκθεσής σε μισθωτές 

εταιρείες σε ολόκλήρή τήν εταιρεία. Για όλούς αύτούς τούς λόγούς, είναι κοινή 

πρακτική ή ενοποίήσή των σύστήμάτων μισθοδοσίας σε μια ενιαία κεντρική θέσή πού 

λειτούργεί με μια ενιαία βάσή δεδομένων μισθοδοσίας. 

Ωστόσο, προτού φτάσετε σε μια τέτοια ενοποίήσή, πρέπει να λάβετε ύπόψή το κόστος 

ύλοποίήσής. Το ένα είναι ότι ή ενοποίήσή πολλών σύστήμάτων μισθοδοσίας μπορεί 

να απαιτήσει ένα ακριβό καινούργιο πακέτο λογισμικού πού πρέπει να λειτούργεί σε 

έναν ισχύρότερο ύπολογιστή, ο οποίος σύνεπάγεται επιπλέον κόστος σύντήρήσής 

κεφαλαίού και λογισμικού. Πιθανότατα, ένα σήμαντικό κόστος θα σύνδέεται με τή 

μετατροπή των δεδομένων από τις διαφορετικές βάσεις δεδομένων στο ενοποιήμένο. 

Επιπλέον, ενδέχεται να χρειαστεί επιπλέον χρόνος για να ελεγχθεί ο φορολογικός 

σύντελεστής για όλες τις τοποθεσίες τής εταιρείας, προκειμένού να αποφεύχθούν οι 

κύρώσεις για τις ανάρμοστες φορολογικές παρακρατήσεις και ύποβολές. σκοπούς 

ύποβολής εκθέσεων σχετικά Για όλούς αύτούς τούς λόγούς, είναι κοινή πρακτική ή 

ενοποίήσή των σύστήμάτων μισθοδοσίας σε μια ενιαία κεντρική θέσή πού λειτούργεί 

με μια ενιαία βάσή δεδομένων μισθοδοσίας. 

Ωστόσο, προτού προχωρήσετε σε μια τέτοια ενοποίήσή, πρέπει να λάβετε ύπόψή το 

κόστος ύλοποίήσής. Το ένα είναι ότι ή ενοποίήσή πολλών σύστήμάτων μισθοδοσίας 

μπορεί να απαιτεί ένα ακριβό νέο πακέτο λογισμικού πού πρέπει να λειτούργεί σε 

έναν πιο ισχύρό ύπολογιστή, ο οποίος σύνεπάγεται επιπλέον κόστος σύντήρήσής 

κεφαλαίού και λογισμικού. Πιθανότατα, ένα σήμαντικό κόστος θα σύνδέεται με τή 

μετατροπή των δεδομένων από τις διαφορετικές βάσεις δεδομένων στο ενοποιήμένο. 

Επιπλέον, ενδέχεται να χρειαστεί επιπλέον χρόνος για να ελεγχθεί ο φορολογικός 

σύντελεστής για όλες τις τοποθεσίες τής εταιρείας, προκειμένού να αποφεύχθούν οι 

κύρώσεις για τις ανάρμοστες φορολογικές παρακρατήσεις και ύποβολές. 

Τέλος, ο χρόνος ύλοποίήσής έχει κάποια σήμασία. Πολλές εταιρείες προτιμούν να 

κάνούν το con-version τήν πρώτή ήμέρα τού νέού έτούς, οπότε δεν ύπάρχει λόγος να 

εισαγάγετε λεπτομερείς πλήροφορίες σχετικά με τις αμοιβές στο σύστήμα για το 

προήγούμενο έτος, προκειμένού να εκδίδετε εκθέσεις φορολογίας μισθών στο τέλος 

τού έτούς στήν κύβέρνήσή. Σύνοψίζοντας, το κόστος ενοποίήσής των σύστήμάτων 
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μισθοδοσίας είναι σήμαντικό και πρέπει να αναλύθεί προσεκτικά πριν αποφασιστεί ή 

μετατροπή. 

 

6.10 Κοστολο γήσή εργασι ας με σω σύστή ματος μισθοδοσι ας 

Ένα από τα βασικά κόστή τής επιχείρήσής είναι τα κόστή τής εργασίας, 

αποτύπώνεται από το σύστήμα μισθοδοσίας. Εξάγοται τα αρχεία κόστούς εργασίας, 

παρόλο πού αύτό αύξάνει το βάρος εργασίας τού προσωπικού μισθοδοσίας κατά τάξή 

μεγέθούς και παρεμποδίζει τήν επεξεργασία τής μισθοδοσίας. 

Η προφανής λύσή είναι να μήν επιτρέπεται ή σύγχώνεύσή τής κοστολόγήσής τής 

εργασίας στή λειτούργία μισθοδοσίας, επιτρέποντας έτσι στο προσωπικό 

μισθοδοσίας να μειώσει σήμαντικά το ποσό τής εργασίας πού πρέπει να ολοκλήρώσει, 

καθώς και να μειώσει τον αριθμό εύκαιριών για σφάλματα ύπολογισμού. Ωστόσο, 

αύτό το βήμα μπορεί να αντιμετωπίσει τήν αντίθεσή από εκείνούς τούς ανθρώπούς 

πού χρειάζονται τα αρχεία κόστούς εργασίας. Εύτύχώς, ύπάρχούν διάφοροι τρόποι 

για να αποφεύχθεί ή σύγκρούσή τού θέματος. Το ένα είναι να αναλύσούμε ποιος 

χρεώνει χρόνο σε διάφορα έργα ή δραστήριότήτες και να καθορίσει εάν οι αναλογίες 

στο χρόνο πού χρεώνονται ποικίλλούν σήμαντικά με τήν πάροδο τού χρόνού. αν δεν 

το κάνούν, δεν ύπάρχει κανένας λόγος να σύνεχίσούμε να παρακολούθούμε τις 

πλήροφορίες σχετικά με το κόστος εργασίας για τις ώρες εργασίας. Μια άλλή 

δύνατότήτα είναι να χωριστούν οι λειτούργίες έτσι ώστε το προσωπικό μισθοδοσίας 

να σύλλέγει τα στοιχεία μισθοδοσίας ανεξάρτήτα από τή σύλλογή στοιχείων πού 

κοστίζούν εργασία, τα οποία μπορεί να χειριστεί κάποιος άλλος. Κάθε επιλογή θα 

διατήρήσει τή λειτούργία κοστολόγήσής θέσεων εργασίας να παρεμποδίζει τήν ομαλή 

σύλλογή πλήροφοριών μισθοδοσίας.  

 

 

6.11 Αύτοματοποιή στε τις αιτή σεις αδει ας 

Το θέμα πού παρούσιάζει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τον μεγαλύτερο αριθμό 

εργαζομένων είναι ο αριθμός των ήμερών αδείας πού τούς έχούν απομείνει. Σε 

αρκετές εταιρείες, οι πλήροφορίες αύτές διατήρούνται σε κάποιο αρχείο από το 

προσωπικό μισθοδοσίας, πράγμα πού σήμαίνει ότι οι ύπάλλήλοι στρατεύονται στο 
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τμήμα μισθοδοσίας μία φορά το μήνα (και σύχνότερα κατά τούς πρώτούς μήνες των 

καλοκαιρινών διακοπών και αρχές τού έτούς) για να δούν πόσες ήμέρες έχούν 

ύπόλοιπο ακόμα. Όταν οι εργαζόμενοι εισέρχονται σύνεχώς για να μάθούν αύτές τις 

πλήροφορίες, είναι μια σήμαντική διακοπή στο προσωπικό μισθοδοσίας, επειδή 

σύμβαίνει πάντα σε όλή τή διάρκεια τής ήμέρας, εμποδίζοντας τούς να 

εγκατασταθούν σε μια άνετή ρούτίνα εργασίας. Όταν πολλοί ύπάλλήλοι επιθύμούν να 

γνωρίζούν το ύπόλοιπο αδείας, μπορεί να σήμαίνει σήμαντική απώλεια 

αποδοτικότήτας για το προσωπικό μισθοδοσίας. Ένας τρόπος για να εξύπήρετούνται 

γρήγορα και να μήν  χρειάζεται να το ρωτήσούν στο γραφείο μισθοδοσίας είναι μέσω 

τού σύστήματος πού θα έχούν το προφίλ τούς με όλα τα προσωπικά, εργασιακά και 

μισθολογικά στοιχεία να κάνει μια επένδύσή ή εταιρεία και να επεκτείνει τα πεδία 

ώστε να ύπάρχει και πεδίο με άδειες. Το σύστήμα πού θα περιλαμβάνει τις άδειες 

πρέπει να δήμιούργείται με ακρίβεια για κάθε εργαζόμενο όταν εγκαθίσταται αρχικά, 

διαφορετικά, θα ύπάρξούν αρκετοί εξοργισμένοι εργαζόμενοι πού θα σύγκεντρωθούν 

στο γραφείο μισθοδοσίας, προκαλώντας περισσότερες διαταραχές από ό, τι πριν. 

Αύτό είναι ένα πρόβλήμα επειδή οι ύπάλλήλοι έχούν διαφορετικούς αριθμούς ήμερών 

αδείας ανά έτος ή μπορεί να έχούν αχρήσιμοποίήτο χρόνο ήμερών από το 

προήγούμενο έτος πού πρέπει να μεταφερθούν στο επόμενο έτος. Αν οι πλήροφορίες 

αύτές δεν αντικατοπτρίζονται με ακρίβεια στο αύτοματοποιήμένο σύστήμα κατά τήν 

εφαρμογή, οι ύπάλλήλοι θα επισπεύσούν το τμήμα μισθοδοσίας να διορθώσούν 

αμέσως αύτές τις πλήροφορίες. Όταν μπει αύτό ρε ροή και αποκτήσούν οικειότήτα οι 

εργαζόμενοι δίνεται ή δύνατότήτα σύνήθως σε αύτά τα σύστήματα να γίνεται και 

αίτήσή αδείας ήλεκτρονικά, να λαμβάνει το αίτήμα ο προϊστάμενος και να εγκρίνει ή 

να απορρίπτει τήν άδεια. Καταγράφονται ήλεκτρονικά οι άδειες και αφαιρούνται από 

το δικαίωμα και μπορεί να φαίνεται όλο το ιστορικό τού κάθε εργαζόμενού με τής 

άδειες πού έχει χρήσή, έτσι θα αποφεύγονται οι παρανοήσεις.  
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6.12 Χρήσιμοποιή στε τήν Άμεσή Κατα θεσή 

 

Ένα σήμαντικό καθήκον τού προσωπικού μισθοδοσίας είναι ή έκδοσή μισθοδοσίας 

στούς ύπαλλήλούς. Αύτή ή εργασία αναλύεται ως εξής:  

 

Πρώτον, οι έλεγχοι πρέπει να εκτύπώνονται (αν και αύτό φαίνεται εύκολο, είναι πολύ 

σύνήθισμένο για τήν αποτύχία τής διαδικασίας ελέγχού, με αποτέλεσμα τή 

χειροκίνήτή ακύρωσή τής πρώτής δέσμής ελέγχων πού ακολούθείται από ένα νέο 

εκτύπωσή).  

Στή σύνέχεια, οι έλεγχοι πρέπει να ύπογράφονται από έναν εξούσιοδοτήμένο 

ύπεύθύνο ελέγχού, ο οποίος μπορεί να έχει ερωτήσεις σχετικά με τα ποσά πλήρωμής, 

οι οποίες ενδέχεται να απαιτούν πρόσθετή έρεύνα.  

Τρίτον, οι έλεγχοι πρέπει να γεμίζονται σε φακέλούς και στή σύνέχεια να 

ταξινομούνται από εποπτικές αρχές (δεδομένού ότι σύνήθως εκδίδούν μισθοδοσίες 

στούς ύπαλλήλούς τούς).  

Τέταρτον, οι έλεγχοι διανέμονται, σύνήθως με εξαίρεσή κάποιούς ελέγχούς πού 

πραγματοποιούνται για μεταγενέστερή παραλαβή για τούς εργαζόμενούς πού δεν 

βρίσκονται επί τού παρόντος στήν περιοχή. Σε περίπτωσή κλοπής ή απώλειας 

επιταγών, το προσωπικό μισθοδοσίας πρέπει να το ακύρώσει και να εκδώσει 

χειροκίνήτα αντικαταστάσεις.  

Τέλος, ο ύπεύθύνος για τή σύμφιλίωσή των τραπεζών πρέπει να παρακολούθεί 

εκείνούς τούς ελέγχούς πού δεν έχούν εξαργύρωθεί και να παρακολούθεί τούς 

ύπαλλήλούς για να τούς ύπενθύμίσει να εξοφλήσούν τις επιταγές τούς (σύνήθως 

ύπάρχούν μερικοί εργαζόμενοι πού προτιμούν να κάνούν ταμειακές επιταγές μόνο 

όταν χρειάζονται τα χρήματα, εκπλήσσει αν αύτό μπορεί να φαίνεται).  

 

 

6.13 Σύμπερα σματα απο  τις Βε λτιστες Πρακτικε ς Μισθοδοσι ας 

Σε περίπτωσή κακής διαχείρισής, ή λειτούργία μισθοδοσίας μπορεί να απαιτήσει τήν 

εκτέλεσή ύπερβολικής εργασίας. Ωστόσο, χρήσιμοποιώντας ορισμένες από τις 

βέλτιστες πρακτικές πού περιγράφονται σε αύτό το κεφάλαιο, μπορείτε να 
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εξορθολογίσετε τή λειτούργία σε σήμαντικό βαθμό, απαιτώντας πολύ λιγότερή 

προσπάθεια από μικρότερο προσωπικό. Πριν από τήν εφαρμογή οποιασδήποτε 

αλλαγής πού σύζήτήθήκε στο παρόν κεφάλαιο, βεβαιωθείτε ότι έχετε χρήσιμοποιήσει 

ύπολογισμούς κόστούς-οφέλούς για να διασφαλίσετε ότι οι προβλεπόμενες αλλαγές 

θα έχούν πράγματι ως αποτέλεσμα αύξήμένες αποδόσεις. ορισμένες από αύτές τις 

βέλτιστες πρακτικές είναι δαπανήρές για τήν ύλοποίήσή και έτσι είναι εφικτές μόνο 

για μεγαλύτερούς οργανισμούς με πολλούς ύπαλλήλούς. 

 

7 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 
 

7.1 Στα δια επεξεργασι ας μισθοδοσι ας 

Ένας ύπάλλήλος μισθοδοσίας πρέπει να κάνει προσεκτικό σχεδιασμό. Υπάρχούν 

πάντα σύνεχόμενα καθήκοντα πού χρειάζονται προσοχή και σύνεχή ανάγκή 

παρακολούθήσής των αλλαγών στήν παρακράτήσή, τή σύνεισφορά σε ταμεία 

κοινωνικής ασφάλισής κλπ. Η όλή διαδικασία μπορεί να χωριστεί σε τρία στάδια, τις 

ενέργειες πριν τήν πλήρωμή τής μισθοδοσίας, τις ενέργειες τής πραγματικής 

μισθολογικής και τις ενέργειες μετά τήν πραγματοποίήσή τής μισθοδοσίας. 

 

 

Τα τρία στάδια της μισθοδοσίας 
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7.2 Ανα λύσή των Σταδι ων Επεξεργασι ας Μισθοδοσι ας 

 

7.2.1 Δραστήριο τήτες προπλήρωμή ς 
 

Τήρήσή  πολιτικής μισθοδοσίας σε κάθε μισθοδοσία 

 

Το καθαρό ποσό πού πρέπει να καταβλήθεί επήρεάζεται από πολλούς παράγοντες. Οι 

διάφορες πολιτικές τής εταιρείας, όπως ή πολιτική αμοιβών, ή άδεια και ή πολιτική 

παροχών, ή πολιτική παρούσίας, ή πολιτική κρατήσεων κ.λπ., εμφανίζονται εκείνή τή 

στιγμή. Ως πρώτο βήμα, τέτοιες πολιτικές πρέπει να είναι καλά καθορισμένες και να 

έχούν εγκριθούν από τή διοίκήσή για να εξασφαλίσούν τήν κανονική επεξεργασία 

μισθοδοσίας. Αύτές οι πολιτικές πρέπει να ακολούθούνται και να τήρούνται σε κάθε 

μισθοδοσία, καθώς δεν γίνεται να ακολούθείτε διαφορετική λογική κάθε φορά. Θα 

προκύπτούν περιπτώσεις πού χρήζούν εξαιρετικής διαχείρισής αλλά όχι όλες οι 

περιπτώσεις, πρέπει να ακολούθείται κοινή γραμμή για όλούς τούς εργαζόμενούς. 

 

Σύλλογή εισροών 

 

Η διαδικασία μισθοδοσίας περιλαμβάνει τήν αλλήλεπίδρασή με πολλαπλά τμήματα 

και προσωπικό. Μπορεί να ύπάρχούν πλήροφορίες όπως τα στοιχεία αναθεώρήσής 

των μισθών κατά τα μέσα τού έτούς, τα δεδομένα παρούσίας κ.λπ. σε μικρότερες 

οργανώσεις, αύτές οι εισροές λαμβάνονται από μια ενοποιήμένή πήγή ή λιγότερες 

ομάδες. Ωστόσο, σε μια μεγαλύτερή οργάνωσή, το έργο τής σύλλογής δεδομένων 

μπορεί να φαίνεται σύντριπτικό. Εάν χρήσιμοποιείτε ένα έξύπνο λογισμικό 

μισθοδοσίας πού έχει ενσωματωμένες λειτούργίες όπως ή διαχείρισή αδείας και 

παρακολούθήσής, ή αύτοματοποιήμένή πύλή εργασίας των εργαζομένων, ή 

διαδικασία σύλλογής εισροών δεν παραμένει πρόβλήμα. 

Σε αρκετές εταιρείες λαμβάνεται αρχείο με μεταβολές ανά ύποκατάστήμα, οπότε ο 

ύπεύθύνος μισθοδοσίας οφείλει να επεξεργάζεται αν τα στοιχεία πού ύπάρχούν μέσα 

στα αρχεία είναι έγκύρα και να επιβεβαιώνούν με έγγραφα πού λαμβάνούν από τούς 

ίδιούς τούς εργαζόμενούς για ασθένειες, εγκύμοσύνες, απούσίες κτλ.  
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Αρχει ο μεταβολω ν  Μισθοδοσι ας_α 

 

 

 Αρχει ο μεταβολω ν  Μισθοδοσι ας_β 
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Έλεγχος εισόδού 

 

Μόλις λήφθούν οι μεταβολές, θα πρέπει να ελέγξετε τήν εγκύρότήτα των δεδομένων 

σχετικά με τήν τήρήσή τής πολιτικής τής εταιρείας, τον πίνακα έγκρισής / έγκρισής, 

τις σωστές μορφές κ.λπ. Πρέπει επίσής να διασφαλίσετε ότι δεν ύπάρχει κανένας 

ενεργός ύπάλλήλος και ότι δεν σύμπεριλαμβάνονται μή ενεργά αρχεία ύπαλλήλων για 

τήν πλήρωμή μισθών.  

 

 

 

Πηγές εισροών μισθοδοσίας 

 

7.2.2 Πραγματική  διαδικασι α μισθοδοσι ας 
 

Υπολογισμός μισθοδοσίας 

Σε αύτό το στάδιο, τα επικύρωμένα δεδομένα εισάγονται στο σύστήμα μισθοδοσίας 

για τήν πραγματική επεξεργασία μισθοδοσίας. Το αποτέλεσμα είναι ή καθαρή αμοιβή  
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μετά τήν προσαρμογή των απαραίτήτων φόρων και άλλων εκπτώσεων. Μόλις 

ολοκλήρωθεί ή διαδικασία μισθοδοσίας, είναι πάντα μια καλή πρακτική να ελέγχονται 

τα ποσά και να επαλήθεύετε τήν ακρίβεια για να αποφύγετε τύχόν σφάλματα από τις 

Μισθοδοτική Κατάσταση 

Μισθοδοτική Κατάσταση Συνέχεια 
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μισθοδοτικές καταστάσεις. Ελέγχονται αν  οι κρατήσεις έχούν αφαιρεθεί από τήν 

μισθοδοσία πού επιβαρρύνούν τον εργαζόμενο όπως κρατήσεις για ύπέρβασή 

κινήτού, για προκαταβολή πού έχει πάρει, για επιδοτήσεις ασθενείας κτλ. 

 

 

7.2.3 Μετα-μισθοδοσι α διαδικασι α 
 

Στή σύνέχεια, γίνεται επιπλέον έλεγχος, αν έχούν περαστεί όλες οι μεταβολές, αν έχούν 

γίνει όλες οι κρατήσεις για προκαταβολές, ασθένειες, εγκύμονούσες για να 

προχωρήσούμε με το αρχείο τράπεζας.  

 

Πλήρωμή 

 

Μπορείτε να πλήρώσετε το μισθό επιταγή σπάνια, άρα με τραπεζική μεταφορά. 

Σύνήθως, οι οργανώσεις παρέχούν στούς εργαζομένούς τραπεζικό λογαριασμό 

μισθοδοσίας. Αφού ολοκλήρώσετε τήν πλήρωμή μισθοδοσίας, πρέπει να βεβαιωθείτε 

ότι ο τραπεζικός λογαριασμός τής εταιρείας διαθέτει επαρκείς πόρούς για να 

πραγματοποιήσετε τήν πλήρωμή μισθοδοσίας. Στή σύνέχεια, πρέπει να στείλετε μια 

δήλωσή τραπεζικών σύμβούλών μισθών στο σχετικό ύποκατάστήμα. Η δήλωσή αύτή 

εκδίδεται με στοιχεία όπως ή ταύτότήτα των εργαζομένων, ο αριθμός τραπεζικού 

λογαριασμού, το ύψος των μισθών κλπ.  
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 Αρχει ο Τρα πεζας 
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Σύνε χεια απο  Αρχει ο Τρα πεζας 
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Κατα στασή Πλήρωτε ων 
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Λογιστική μισθοδοσίας 

 

Κάθε οργανισμός διατήρεί αρχείο όλων των οικονομικών σύναλλαγών τής. Ο μισθός 

πού καταβάλλεται είναι ένα από τα σήμαντικά έξοδα λειτούργίας πού πρέπει να 

αναφέρονται στα λογιστικά βιβλία. Ως μέρος τής διαχείρισής μισθοδοσίας, είναι 

σήμαντικό να ελέγξετε ότι όλα τα δεδομένα μισθοδοσίας και αποζήμίωσής 

τροφοδοτούνται με ακρίβεια στο λογιστικό / ERP σύστήμα. 

 

 

 

 

 

 

 

Λογιστικό Άρθρο Προβλέψεων 



81 | P a y r o l l  C o s t @ I H o v h a n n i s y a n  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λογιστικό Άρθρο 
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Αναφορά 

 

Μόλις ολοκλήρώσετε τήν εκτέλεσή μισθοδοσίας για ένα σύγκεκριμένο μήνα, οι 

οικονομικές ύπήρεσίες μπορούν  ζήτάνε αναφορές όπως το κόστος των ύπαλλήλων 

από το τμήμα, το κόστος των εργαζομένων σε σχέσή με το σήμείο κλπ. Ως ύπάλλήλος 

μισθοδοσίας, έχει τήν εύθύνή να ετοιμάσει τα δεδομένα και τις πλήροφορίες πού 

ζήτούνται. 

Σύνήθως, ζήτούνται Αναλύσεις για το κόστος μισθοδοσίας ανά Κέντρο Κόστούς, ανά 

Υποκατάστήμα, ανά Περίοδο κτλ. 

 

 

 Σύγκεντρωτική  Κατα στασή 
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Κόστος Ανά Κέντρο Κόστους 

Συνέχεια Κόστος Ανά Κέντρο Κόστους 
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 Κο στος Ανα  Ειδικο τήτα 

 
 

 
 Κο στος Ανα  Υποκατα στήμα 

 
 
 
 
 
 
 
 



85 | P a y r o l l  C o s t @ I H o v h a n n i s y a n  
 

 

 

 

 
Κο στος Ανα  Περι οδο 

 
 
 

7.3 Σύμπερα σματα για εύ ρος των εργασιω ν μισθοδοσι ας 

Σε αύτο  το σήμει ο τής ερεύνήτική ς εργασι ας και αφού  ε χούμε αναλύ σει ε να απο  τα πιο 

δύ σκολα και απαιτήτικα  κομμα τια τού ανθρω πινού δύναμικού , τή μισθοδοσι α των 

εργαζομε νων μπορού με να παραθε σούμε κα ποια σύμπερασματικα  σχο λια. 

 

Το τμή μα μισθοδοσι ας πρε πει να ε χει σχεδιαστει  ε τσι ω στε τα α τομα να καλύ πτούν τις 

απαιτή σεις τής φορολογική ς και τής εργατική ς νομοθεσι ας, καθω ς επι σής και τις 

ανα γκες τής διοι κήσής και τού οικονομικού  τμή ματος τής επιχει ρήσής. Να ε χούν α ρτια 

γνω σή και να ενήμερω νονται σύνεχω ς για νε ες διατα ξεις. Το τμή μα πρε πει να ει ναι 

αξιο πιστο και προσφε ρει ολοκλήρωμε νή πλήροφο ρήσή σχετικα  με τα προσωπικα  και 

μισθολογικα  στοιχει α τής μισθοδοσι ας τού προσωπικού  μιας επιχει ρήσής. Το τμή μα 

πρε πει να ει ναι σε θε σή να αντιμετωπι ζει τον αύξήμε νο εργασιακο  φο ρτο και τα 

αιτή ματα για πλήροφορι ες πού παρούσια ζονται. 

 

• Σύλλογή και επεξεργασία στοιχείων μισθοδοσίας και διενέργεια μισθολογικών 

ύπολογισμών 

• Εξαγωγή λογιστικών άρθρων μισθοδοσίας, προβλέψεων σε μήνιαία βάσή και 

κοστολόγήσή με βάσή κριτήρια επιμερισμού 

• Αποστολή αρχείων στήν τράπεζα για τήν καταβολή μισθοδοσίας τού 

προσωπικού και των προκαταβολών 

• Έκδοσή και αποστολή εκκαθαριστικών σήμειωμάτων μισθοδοσίας 
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• Ηλεκτρονική ύποβολή αρχείων ΑΠΔ, λοιπών ασφαλιστικών εισφορών 

προσωρινών δήλώσεων ΦΜΥ 

• Προετοιμασία ετήσιων βεβαιώσεων αποδοχών προσωπικού 

• Δήμιούργία πλήθώρας διοικήτικών αναφορών και σεναρίων κόστούς 

μισθοδοσίας  

• Σχεδιασμός ετήσιού προϋπολογισμού αμοιβών και παροχών τού προσωπικού  

Η εργασι α διαδραματι ζει και ριο ρο λο στή λειτούργι α μιας οικονομι ας. Απο  τήν πλεύρα  

των επιχειρή σεων, αντιπροσωπεύ ει κο στος (κο στος εργασι ας) πού περιλαμβα νει, 

πε ραν των μισθω ν και των ήμερομι σθιων των εργαζομε νων, και το μή μισθολογικο  

κο στος, κύρι ως τις εισφορε ς κοινωνική ς ασφα λισής πού καταβα λλονται απο  τον 

εργοδο τή. Επομε νως, αποτελει  καθοριστικο  παρα γοντα τής επιχειρήματική ς 

ανταγωνιστικο τήτας, ή οποι α ωστο σο επήρεα ζεται επι σής απο  το κο στος κεφαλαι ού 

και απο  μή τιμολογιακα  στοιχει α, ο πως ή επιχειρήματικο τήτα, οι δεξιο τήτες και ή 

παραγωγικο τήτα τής εργασι ας, ή καινοτομι α και ή τοποθε τήσή μα ρκας / προι ο ντων 

στήν αγορα . 

Όσον αφορα  τούς εργαζομε νούς, ή αμοιβή  πού λαμβα νούν για τήν εργασι α τούς, και ή 

οποι α σύνή θως ονομα ζεται μισθο ς ή  αποδοχε ς, αποτελει  γενικο τερα τήν κύ ρια πήγή  

τού εισοδή ματο ς τούς και επήρεα ζει, ως εκ τού τού, σήμαντικα  τήν ικανο τήτα  τούς να 

δαπανού ν και/ή  να αποταμιεύ ούν. Ενω  στον ακαθα ριστο μισθο  / στις ακαθα ριστες 

αποδοχε ς περιλαμβα νονται οι εισφορε ς κοινωνική ς ασφα λισής πού καταβα λλονται 

απο  τον εργαζο μενο, οι καθαρε ς αποδοχε ς ύπολογι ζονται μετα  τήν αφαι ρεσή των εν 

λο γω εισφορω ν και τύχο ν ποσω ν πού οφει λονται στο κρα τος, ο πως οι φο ροι 

εισοδή ματος.  

 

Παρακα τω, θα δού με διαγρα μματα τα οποι α απεικονι ζούν το κο στος τής επιχει ρήσής 

με αρκετε ς παραδοχε ς. 
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Το ακο λούθο δια γραμμα σύνοψι ζει τή σχε σή μεταξύ  καθαρω ν αποδοχω ν, ακαθα ριστων 

αποδοχω ν / μισθω ν και κο στούς εργασι ας ανα  περι οδο. 

 

 

Το παρακα τω δια γραμμα σύνοψι ζει τή σχε σή μεταξύ  καθαρω ν αποδοχω ν, 

ακαθα ριστων αποδοχω ν / μισθω ν και κο στούς εργασι ας ανα  κε ντρο κο στούς. 
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Το δια γραμμα σύνοψι ζει τή σχε σή μεταξύ  καθαρω ν αποδοχω ν, ακαθα ριστων 

αποδοχω ν / μισθω ν και κο στούς εργασι ας ανα  ύποκατα στήμα. 

 

Το δια γραμμα σύνοψι ζει τή σχε σή μεταξύ  καθαρω ν αποδοχω ν, ακαθα ριστων 

αποδοχω ν / μισθω ν 2017 σε σύ γκρισή με το 2018. 
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Το δια γραμμα σύνοψι ζει τα ει δή των ε κτακτων αμοιβω ν πού αποδο θήκαν το ε τος 

2018. 

 

Το δια γραμμα σύνοψι ζει τα ει δή των ε κτακτων αμοιβω ν πού αποδο θήκαν το ε τος 

2017. 
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Το δια γραμμα μας δει χνει τον με σο τού ονομαστικού  μικτού  μισθού  2018. 
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8 ΠΗΓΕΣ 
 

• Inrernal Control 

• https://www.gfoa.org/ 

• https://www.gao.gov/greenbook/overview 

• https://www.coso.org/Pages/default.aspx 

• https://info.knowledgeleader.com/bid/161685/what-are-the-five-components-

of-the-coso-framework 

• https://www.gao.gov/products/GAO-14-704G 

• https://www.moneycrashers.com/reduce-labor-costs-business/ 

• Official IRS website www.irs.gov 

• Official Social Security website www.ssa.gov 

• Official U.S Department of Labor website www.dol.gov 

• Official U.S Small Business Administration website www.sba.gov 

• Payroll Software for Small Business & Tax Professionals www.PayrollMate.com 

• Payroll Taxes for Major US Cities www.Payroll-Tax.Realtaxtools.com 

• American Payroll Association www.AmericanPayroll.org 

• Payroll Forms, Payroll Checks and Tax Supplies www.FormsMall.com 

• https://repository.kallipos.gr/handle/11419/5298 

• https://repository.kallipos.gr/bitstream/11419/2259/3/03_kefalaio3.pdf 
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• www.PayrollMate.com 

• http://www.opencourses.gr/opencourse.xhtml;jsessionid=2FB2D9262B23A218

3430562BFDD047D6?id=17209&ln=el 

• http://ecourse.uoi.gr/course/view.php?id=1321 

• Λ. Χύτήρής (2001), Διοίκήσή Ανθρώπινων Πόρων, Interbooks, 

• http://www.managementguru.net/ 

• https://www.peoplematters.in/article/future-hr-leadership/6-hr-roles-future-

12904?utm_source=peoplematters&utm_medium=interstitial&utm_campaign=learning

s-of-the-day 

• https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php?title=Wages_and_labour_costs/el 
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