
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

          ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΗ 

            ΟΙΚΟΔΟΜΟΣΕΥΝΙΚΟΤ ΕΡΓΟΤ 
 

* Τα ποζά αναγράθονηαι υποχρεωηικά με δύο δεκαδικά ψηθία Σελίδα .…από .... 

ΙΔΡΥΜΑ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

ΣΤΠΟ ΓΗΛΧΗ(1) ΚΩΓΙΚΟ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

 

ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑ ΙΚΑ ΤΠΟΒΟΛΗ 
ΚΩΓΙΚΟ

(2)
 

 
ΟΝΟΜΑΙΑ

(3)
 

 

ΔΠΧΝΤΜΙΑ 

ΔΡΓΟΓΟΣΗ(4) 
 

Γ/ΝΗ ΔΓΡΑ 

ΔΡΓΟΓΟΣΗ 

ΟΓΟ
(5)

  ΑΡΙΘΜΟ 
(6)

  

Σ.Κ.
(7)

  ΠΟΛΗ
(8)

  

ΔΙΓΟ 

ΔΡΓΟΤ(9) 
 

 

Α.Μ.Δ(10)  ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΡΓΟΤ 

Α.Μ.Ο.Δ.(11)  ΟΓΟ
(13)

  
ΑΡΙΘΜΟ 
(14)

  

Α.Φ.Μ. (12)  Σ.Κ. 
(15)

  
ΠΟΛΗ
(16)

  

 ΜΗΝΑ / ΔΣΟ(17)           / 

 

ΤΝΟΛΑ ΑΠΓ 

ΑΠΟΓΟΥΧΝ*(18)                                 , ΗΜΔΡΧΝ ΑΠΑΥΟΛΗΗ(19)  

ΔΙΦΟΡΧΝ*(20)                                 ,  
 

21 
ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑ ΙΚΑ 

ΔΚΣΔΛΔΗ ΔΡΓΟΤ 
   

22 ΑΡΙΘΜ.ΜΗΣΡΧΟΤ ΑΦ.    

23 Α.Μ.Κ.Α.    

24 ΔΠΧΝΤΜΟ    

25 ΟΝΟΜΑ    

26 ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΟ    

27 ΟΝΟΜΑ ΜΗΣΡΟ    

28 
ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 

(HH/MM/EEEE) 
      /        /        /        /       /       / 

29 Α.Φ.Μ.    

30 ΑΓΑΜΟ/ΔΓΓΑΜΟ    

31 ΑΡΙΘΜΟ ΣΡΙΔΣΙΧΝ    

32 ΚΤΡΙΑΚΔ    

33 ΚΧΓΙΚΟ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ    

34 ΔΙΓ. ΠΔΡΙΠΣ. ΑΦΑΛ.    

35 ΠΑΚΔΣΟ ΚΑΛΤΦΗ    

36 ΑΠΟ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΑΥ.       /        /        /        /       /       / 

37 ΔΧ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΑΥ.       /        /        /        /       /       / 

38 ΣΤΠΟ ΑΠΟΓΟΥΧΝ    

39 ΗΜ. ΑΠΑΥΟΛΗΗ    

40 ΗΜΔΡOMIΘΙΟ*                   ,                   ,                   , 

41 ΑΠΟΓΟΥΔ*                   ,                   ,                   , 

42 
ΚΑΣΑΚ.ΦΑΗ     ή  

ΔΡΓΑ.ΓΗΜΟΙΟΤ 
   

43 ΗΜ. ΑΠΟΛΟΓΙΣΙΚΧΝ    

44 ΔΙΦΟΡΔ ΑΦΑΛΙΜ.*                   ,                   ,                   , 

45 ΔΙΦΟΡΔ ΔΡΓΟΓΟΣΗ*                   ,                   ,                   , 

46 ΤΝΟΛΙΚΔ ΔΙΦΟΡΔ*                   ,                   ,                   , 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

          ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΗ 

            ΟΙΚΟΔΟΜΟΣΕΥΝΙΚΟΤ ΕΡΓΟΤ 
 

* Τα ποζά αναγράθονηαι υποχρεωηικά με δύο δεκαδικά ψηθία Σελίδα .…από .... 

ΙΔΡΥΜΑ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

 

Α.Μ.Δ(10)  Α.Μ.Ο.Δ.(11)  Α.Φ.Μ.(12)  

 ΜΗΝΑ / ΔΣΟ(17)          / 

 
21 

ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑ ΙΚΑ 

ΔΚΣΔΛΔΗ ΔΡΓΟΤ 
   

22 ΑΡΙΘΜ.ΜΗΣΡΧΟΤΑΦ.    

23 Α.Μ.Κ.Α. 
   

24 ΔΠΧΝΤΜΟ    

25 ΟΝΟΜΑ    

26 ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΟ    

27 ΟΝΟΜΑ ΜΗΣΡΟ    

28 
ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 

(HH/MM/EEEE) 
      /        /        /        /       /       / 

29 Α.Φ.Μ. 
   

30 ΑΓΑΜΟ/ΔΓΓΑΜΟ    

31 ΑΡΙΘΜΟ ΣΡΙΔΣΙΧΝ    

32 ΚΤΡΙΑΚΔ    

33 ΚΧΓΙΚΟ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ    

34 ΔΙΓ. ΠΔΡΙΠΣ. ΑΦΑΛ.    

35 ΠΑΚΔΣΟ ΚΑΛΤΦΗ    

36 ΑΠΟ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΑΥ.       /        /        /        /       /       / 

37 ΔΧ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΑΥ.       /        /        /        /       /       / 

38 ΣΤΠΟ ΑΠΟΓΟΥΧΝ    

39 ΗΜ. ΑΠΑΥΟΛΗΗ    

40 ΗΜΔΡOMIΘΙΟ*                   ,                      ,                        , 

41 ΑΠΟΓΟΥΔ*                   ,                      ,                        , 

42 
ΚΑΣΑΚ.ΦΑΗ     ή  

ΔΡΓΑ.ΓΗΜΟΙΟΤ 
   

43 ΗΜ. ΑΠΟΛΟΓΙΣΙΚΧΝ    

44 ΔΙΦΟΡΔ ΑΦΑΛΙΜ.*                   ,                      ,                        , 

45 ΔΙΦΟΡΔ ΔΡΓΟΓΟΣΗ*                   ,                      ,                        , 

46 ΤΝΟΛΙΚΔ ΔΙΦΟΡΔ*                   ,                      ,                        , 
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          ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΗ 

            ΟΙΚΟΔΟΜΟΣΕΥΝΙΚΟΤ ΕΡΓΟΤ 
 

* Τα ποζά αναγράθονηαι υποχρεωηικά με δύο δεκαδικά ψηθία Σελίδα .…από .... 

ΙΔΡΥΜΑ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

 

Α.Μ.Δ(10)  Α.Μ.Ο.Δ(11)  Α.Φ.Μ.(12)  

 ΜΗΝΑ / ΔΣΟ(17)          / 
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38     
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42     
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

          ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΗ 

            ΟΙΚΟΔΟΜΟΣΕΥΝΙΚΟΤ ΕΡΓΟΤ 
 

* Τα ποζά αναγράθονηαι υποχρεωηικά με δύο δεκαδικά ψηθία Σελίδα .…από .... 

ΙΔΡΥΜΑ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

 

Α.Μ.Δ(10)  Α.Μ.Ο.Δ.(11)  Α.Φ.Μ.(12)  

 ΜΗΝΑ / ΔΣΟ(17)          / 

 

21 
ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑ ΙΚΑ 

ΔΚΣΔΛΔΗ ΔΡΓΟΤ 
   

22 ΑΡΙΘΜ.ΜΗΣΡΧΟΤΑΦ.    

23 Α.Μ.Κ.Α.    

24 ΔΠΧΝΤΜΟ    

25 ΟΝΟΜΑ    

26 ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΟ    

27 ΟΝΟΜΑ ΜΗΣΡΟ    

28 
ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 

(HH/MM/EEEE) 
      /        /        /        /       /       / 

29 Α.Φ.Μ.    

30 ΑΓΑΜΟ/ΔΓΓΑΜΟ    

31 ΑΡΙΘΜΟ ΣΡΙΔΣΙΧΝ    

32 ΚΤΡΙΑΚΔ    

33 ΚΧΓΙΚΟ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ    

34 ΔΙΓ. ΠΔΡΙΠΣ. ΑΦΑΛ.    

35 ΠΑΚΔΣΟ ΚΑΛΤΦΗ    

36 ΑΠΟ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΑΥ.       /        /        /        /       /       / 

37 ΔΧ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΑΥ.       /        /        /        /       /       / 

38 ΣΤΠΟ ΑΠΟΓΟΥΧΝ    

39 ΗΜ. ΑΠΑΥΟΛΗΗ    

40 ΗΜΔΡOMIΘΙΟ*                   ,                      ,                        , 

41 ΑΠΟΓΟΥΔ*                   ,                      ,                        , 

42 
ΚΑΣΑΚ.ΦΑΗ     ή  

ΔΡΓΑ.ΓΗΜΟΙΟΤ 
   

43 ΗΜ. ΑΠΟΛΟΓΙΣΙΚΧΝ    

44 ΔΙΦΟΡΔ ΑΦΑΛΙΜ.*                   ,                      ,                        , 

45 ΔΙΦΟΡΔ ΔΡΓΟΓΟΣΗ*                   ,                      ,                        , 

46 ΤΝΟΛΙΚΔ ΔΙΦΟΡΔ*                   ,                      ,                        , 
 

47 ΓΙΑΚΟΠΗ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΧΝ ΔΡΓΑΙΧΝ ( σμπληρώνεηαι μόνο όηαν ο ηύπος δήλωζης είναι 02: Έκηακηη) 

Γηλώνω ςπεύθςνα και με γνώζη ηων ζςνεπειών ηος Ν.1599/86 όηι από            /        /             , διακόπηκαν οι οικοδομικέρ επγαζίερ 

ηος πποαναθεπόμενος έπγος και όηι ζε πεπίπηωζη επανέναπξηρ αςηή θα γνωζηοποιηθεί ζηο ΙΚΑ με ςποβολή Αναλςηικήρ 

Πεπιοδικήρ Γήλωζηρ. 

 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ 

ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΠΓ 
      /        /   

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΠΓ 
      /        /  

 

Ο ΓΗΛΩΝ 

 
 

 

 
 

 
(θπαγίδα – ςπογπαθή) 

 

 

Ο ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ 

 
 

 

 
 

 
(θπαγίδα – ςπογπαθή) 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

          ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΗ 

            ΟΙΚΟΔΟΜΟΣΕΥΝΙΚΟΤ ΕΡΓΟΤ 
 

  Σελίδα Οδηγιών i 

ΙΔΡΥΜΑ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

ΣΟ ΠΑΡΟΝ ΦΤΛΛΟ ΟΓΗΓΙΩΝ ΑΠΟΚΟΠΣΔΣΑΙ ΚΑΙ ΓΔΝ ΤΠΟΒΑΛΛΔΣΑΙ ΣΟ ΙΚΑ  

Η Αλαισηηθή Περηοδηθή Δήιωζε ζσκπιερώλεηαη θαη σποβάιιεηαη από θάζε εργοδόηε Οηθοδοκοηετληθού Έργοσ (θύρηο 
έργοσ, εργοιάβο κε αληηπαροτή ή εργοιάβο δεκοζίοσ έργοσ) ζε κεληαία βάζε. Η δήιωζε ζσκπιερώλεηαη κε 
ΚΕΦΑΛΑΙΑ. 

Γηα θάζε κήλα απαζτόιεζες, αζθαιηζκέλο θαη ηύπο αποδοτώλ ζσκπιερώλεηαη κία ζηήιε. Αλ ζηολ ίδηο κήλα ο ίδηος 
αζθαιηζκέλος έτεη παραπάλω από έλαλ ηύπο αποδοτώλ (πεδίο 38) ηόηε ζσκπιερώλοληαη αληίζηοητα ηόζες ζηήιες όζοη 
θαη οη ηύποη αποδοτώλ. Σηης επηπρόζζεηες ασηές ζηήιες δε τρεηάδεηαη λα επαλαιεθζούλ ηα ζηοητεία ηωλ πεδίωλ 24, 25, 
26, 27, 28. 

ηης περηπηώζεης θαηά ηης οποίες οη ζηήιες γηα ηοσς αζθαιηζκέλοσς δελ επαρθούλ ζα πρέπεη λα θωηοησπεζεί ε 
δεύηερε ζειίδα ηοσ παρόληος εληύποσ θαηά ηολ αρηζκό ποσ απαηηείηαη θαη αθού ζσκπιερωζεί λα σποβιεζεί 
καδί κε ηο θσρίως έλησπο. 

ΤΝΟΠΣΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΟΤ ΕΝΣΤΠΟΤ 

(1) Σπκπιεξώλεηαη ν θσδηθόο ηνπ ηύπνπ δήισζεο θαη ε αληίζηνηρε πεξηγξαθή σο αθνινύζσο: 01 – 
Καλνληθή, 02 – Έθηαθηε, 03 – Επαλππνβνιή, 04 – Σπκπιεξσκαηηθή.  
Σε πεξίπησζε πνπ ν θσδηθόο ηύπνπ δήισζεο είλαη 02, ν εξγνδόηεο ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα 
ζπκπιεξώζεη θαη ην πεδίν 47 ηεο ηέηαξηεο ζειίδαο ηνπ εληύπνπ. Σε πεξίπησζε πνπ ν θσδηθόο είλαη 04, ν 
εξγνδόηεο ζα πξέπεη λα γλσξίδεη όηη ε ΑΠΔ παξαιακβάλεηαη κελ αιιά ππόθεηηαη ζε νπζηαζηηθό έιεγρν 
από ηα αξκόδηα όξγαλα ηνπ ΙΚΑ, πξηλ ηε κεραλνγξαθηθή επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ηεο. 

(2), (3) Σπκπιεξώλεηαη ν ηξηςήθηνο Κσδηθόο ηνπ Υπνθαηαζηήκαηνο ΙΚΑ ζην νπνίν γίλεηαη ε ππνβνιή (π.ρ. 001) 
θαζώο θαη ε νλνκαζία ηνπ (π.ρ. Αζελώλ).  

(4) Όζα οικοδομοηεσνικά έπγα έσοςν απογπαθεί ππιν από ηην 1/1/2002, ζηα πεδία: 4 «ΕΠΩΝΤΜΙΑ 
ΕΡΓΟΔΟΣΗ» και 13, 14, 15, 16 πος αναθέπονηαι ζηη «ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΡΓΟΤ», θα αναγπάθεηαι η 
Επυνςμία Επγοδόηη και η Διεύθςνζη Έπγος ανηίζηοισα, όπυρ έσοςν δηλυθεί καηά ηην 
απογπαθή και έσοςν καηασυπηθεί ζηο Μηηπώο Οικοδομοηεσνικών Έπγυν ηος ΙΚΑ. 

Όζα νηθνδνκνηερληθά έξγα ζα απνγξαθνύλ από 1/1/2002, ζπκπιεξώλεηαη ε πιήξεο επσλπκία ηνπ 
εξγνδόηε σο εμήο: 

 Φπζηθό ή Ννκηθό πξόζσπν (Κύξηνο έξγνπ) : Επώλπκν – Όλνκα – Παηξώλπκν ή Επσλπκία 
αληίζηνηρα. 

 Φπζηθό ή Ννκηθό πξόζσπν (Εξγνιάβνο κε αληηπαξνρή): Επώλπκν – Όλνκα – Παηξώλπκν ή 
Επσλπκία αληίζηνηρα. 

 Φπζηθό ή Ννκηθό πξόζσπν (Εξγνιάβνο δεκνζίνπ έξγνπ) : Επώλπκν – Όλνκα – Παηξώλπκν ή 
Επσλπκία αληίζηνηρα. 

 Σε πεξίπησζε πνπ ε δηεύζπλζε αθνξά ρσξηό όπνπ νη νδνί δε δηαζέηνπλ όλνκα ζην πεδίν «Οδόο» ζα 
ζπκπιεξσζεί ην όλνκα ηνπ ρσξηνύ, ελώ ην πεδίν «Αξηζκόο» ζα παξακείλεη θελό. 

(5),(6), 
(7),(8) 

Γηα Φπζηθό ή Ννκηθό πξόζσπν (Κύξην έξγνπ), Εξγνιάβν κε αληηπαξνρή, ή Εξγνιάβν δεκνζίνπ έξγνπ, 
ζπκπιεξώλεηαη ε δηεύζπλζε έδξαο (εζηεγαζκέλε επηρείξεζε) θαη εθόζνλ δελ ππάξρεη ε δηεύζπλζε 
θαηνηθίαο. 

(9) Σπκπιεξώλεηαη ν ηίηινο - νλνκαζία ηνπ έξγνπ, όπσο αλαγξάθεηαη ζηνπο πίλαθεο (1), (2), (3) πνπ 
ζπκπιεξώλεη ν κεραληθόο, πξνθεηκέλνπ γηα ηδησηηθά έξγα, ή όπσο αλαγξάθεηαη ζηε ζύκβαζε πνπ 
ππνγξάθεη ν αλάδνρνο – εξγνιάβνο κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή (θνξέα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ) πξνθεηκέλνπ 
γηα δεκόζηα έξγα. 

(10) Σπκπιεξώλεηαη ν Αξηζκόο Μεηξώνπ Εξγνδόηε πνπ απνδόζεθε θαηά ηελ απνγξαθή, εθηόο από θπζηθό 
πξόζσπν (Κύξην έξγνπ) πνπ εθηειεί έξγν κε απηεπηζηαζία. 

(11) Σπκπιεξώλεηαη ν Αξηζκόο Μεηξώνπ Οηθνδνκνηερληθνύ Έξγνπ πνπ απνδόζεθε θαηά ηελ απνγξαθή. 

(12) Σπκπιεξώλεηαη ν Αξηζκόο Φνξνινγηθνύ Μεηξώνπ ηνπ Εξγνδόηε πνπ αλαγξάθεηαη ζην 10. 

(13),(14)  Όζα οικοδομοηεσνικά έπγα θα απογπαθούν από 1/1/2002 ζςμπληπώνεηαι η διεύθςνζη έπγος υρ 
εξήρ : 

 Γηα Φπζηθό ή Ννκηθό πξόζσπν (Κύξηνο έξγνπ) ή Εξγνιάβνο κε αληηπαξνρή, ε δηεύζπλζε εθηέιεζεο 
έξγνπ. 

 Γηα δεκόζην έξγν πνπ εθηειείηαη κε απηεπηζηαζία, ε δηεύζπλζε ηεο έδξαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο 
(θνξέαο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ). 

 Γηα δεκόζην έξγν πνπ εθηειείηαη κε αλάζεζε ζε κία αζθαιηζηηθή πεξηνρή, ε δηεύζπλζε εθηέιεζεο 
έξγνπ. 

 Γηα δεκόζην έξγν πνπ εθηειείηαη κε αλάζεζε ζε δηάθνξεο αζθαιηζηηθέο πεξηνρέο κε εληαίν 
πξνϋπνινγηζκό, ε δηεύζπλζε ηεο έδξαο ηνπ Αλαδόρνπ. 

 Σε πεξίπησζε πνπ ε δηεύζπλζε αθνξά ρσξηό όπνπ νη νδνί δε δηαζέηνπλ όλνκα ζην πεδίν «Οδόο» ζα 
ζπκπιεξσζεί ην όλνκα ηνπ ρσξηνύ, ελώ ην πεδίν «Αξηζκόο» ζα παξακείλεη θελό. 

(15),(16) Σπκπιεξώλνληαη ν Αξηζκόο ηνπ Ταρπδξνκηθνύ Κώδηθα θαη ην Ταρπδξνκηθό Γξαθείν ηεο δηεύζπλζεο ηνπ 
έξγνπ (π.ρ. 184 53 Νίθαηα).  

(17) Σπκπιεξώλεηαη ν κήλαο θαη ην έηνο ηεο απαζρόιεζεο (π.ρ. 01/2002). 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

          ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΗ 

            ΟΙΚΟΔΟΜΟΣΕΥΝΙΚΟΤ ΕΡΓΟΤ 
 

  Σελίδα Οδηγιών ii 

ΙΔΡΥΜΑ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

(18) Σπκπιεξώλεηαη ην ζύλνιν ησλ απνδνρώλ όπσο πξνθύπηεη από ην άζξνηζκα ησλ αληίζηνηρσλ ζηειώλ 
ηνπ πεδίνπ 41 «Απνδνρέο». 

(19) Σπκπιεξώλεηαη ην ζύλνιν ησλ εκεξώλ απαζρόιεζεο όισλ ησλ ζηειώλ ηνπ πεδίνπ 39 «Ηκέξεο 
Απαζρόιεζεο» [θαη ηνπ πεδίνπ 43 «Ηκέξεο Απνινγηζηηθώλ» εθόζνλ απηό είλαη ζπκπιεξσκέλν]. 

(20) Σπκπιεξώλεηαη ην ζύλνιν ησλ εηζθνξώλ, όπσο πξνθύπηεη από ην άζξνηζκα ησλ αληίζηνηρσλ ζηειώλ 
ηνπ πεδίνπ 46 «Σπλνιηθέο Εηζθνξέο». 

(21) Σπκπιεξώλεηαη ν ηξηςήθηνο θσδηθόο ηνπ Υπνθαηαζηήκαηνο – Παξαξηήκαηνο ΙΚΑ πνπ θάλεη έλαξμε 
εξγαζηώλ ν Αλάδνρνο (ζπκπιεξώλεηαη κόλν γηα δεκόζηα έξγα πνπ εθηεινύληαη ζε δηάθνξεο 
αζθαιηζηηθέο πεξηνρέο κε εληαίν πξνϋπνινγηζκό). 
ΠΡΟΟΥΗ: ςμπληπώνεηαι μόνο για Οικοδομοηεσνικά Έπγα πος θα απογπαθούν από 1/1/2002. 

(22) Αλαγξάθεηαη ν Α.Μ.Α ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ κεδεληθώλ πνπ πξνηάζζνληαη απηνύ. 
ΠΡΟΟΥΗ: Σςσόν αζηεπίζκορ και τηθίο ελέγσος μεηά ηον αζηεπίζκο, παπαλείπονηαι. 

(23) Σπκπιεξώλεηαη ν Αξηζκόο Μεηξώνπ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο ηνπ αζθαιηζκέλνπ, εθόζνλ ηνπ έρεη 
απνδνζεί. Δηαθνξεηηθά ην πεδίν κέλεη θελό.  

(30) Σπκπιεξώλεηαη ε έλδεημε «ΑΓΑΜΟΣ» ή «ΕΓΓΑΜΟΣ» νινγξάθσο.  

(31) Σπκπιεξώλεηαη ν αξηζκόο ησλ ηξηεηηώλ ηνπ αζθαιηζκέλνπ κε ελδείμεηο 0 έσο 5 σο εμήο : 
Ο = ρσξίο 3εηία, 1 = κε 1 3εηία, 2 = κε 2 3εηίεο, 3 = κε 3 3εηίεο, 4 = κε 4 3εηίεο, 5 = κε 5 3εηίεο 

(32) Σπκπιεξώλεηαη κε αξηζκό ην πιήζνο ησλ Κπξηαθώλ πνπ απαζρνιήζεθε ν αζθαιηζκέλνο θαηά ηε 
δηάξθεηα ηνπ κήλα.  

(33) Σπκπιεξώλεηαη ν Κσδηθόο ηεο Εηδηθόηεηαο ηνπ Αζθαιηζκέλνπ όπσο πξνθύπηεη από ηνλ Οδεγό 
Σύλδεζεο Κσδηθώλ Δξαζηεξηόηεηαο Εξγνδόηε, Εηδηθόηεηαο Αζθαιηζκέλνπ θαη Παθέηνπ Κάιπςεο 
(Ο.Τ.Κ). 

(34) Τν πεδίν απηό ζπκπιεξώλεηαη κόλν ζηελ πεξίπησζε πνπ γηα θάπνην ιόγν ν Κσδηθόο Παθέηνπ 
Καιύςεσλ δελ είλαη απηόο πνπ αληηζηνηρεί ζηελ εηδηθόηεηα ηνπ αζθαιηζκέλνπ ζε ζρέζε κε ηε 
δξαζηεξηόηεηα ηνπ εξγνδόηε. Ελδεηθηηθέο πεξηπηώζεηο εθαξκνγήο είλαη νη: απαζρνινύκελνη ζπληαμηνύρνη, 
αζθαιηζκέλνη ζε θάπνην θιάδν άιινπ θνξέα θιπ. 
Πξνθεηκέλνπ λα ζπκπιεξσζεί ην πεδίν ν εξγνδόηεο ζα πξέπεη λα ζπκβνπιεύεηαη ηηο νδεγίεο θαη ηνπο 
αληίζηνηρνπο πίλαθεο ησλ εηδηθώλ πεξηπηώζεσλ αζθάιηζεο ηνπ Ο.Τ.Κ.  

(35) Σπκπιεξώλεηαη ν θσδηθόο παθέηνπ θαιύςεσλ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ εηδηθόηεηα ηνπ αζθαιηζκέλνπ ζε 
ζπλδπαζκό κε ηε δξαζηεξηόηεηα ηνπ εξγνδόηε, όπσο απηό πξνθύπηεη από ηνλ Ο.Τ.Κ.   

(36), (37) Σπκπιεξώλεηαη ε εκεξνκελία έλαξμεο θαη ιήμεο ηεο απαζρόιεζεο ηνπ εξγαδνκέλνπ ζην 
νηθνδνκνηερληθό έξγν όηαλ έρεη εξγαζηεί ζην κήλα πνπ αθνξά ε ΑΠΔ γηα δηάζηεκα κηθξόηεξν ηνπ κήλα 
ιόγσ πξόζιεςεο ή απνρώξεζεο κέζα ζην κήλα (π.ρ. 10/02/2002 – 25/02/2002). 
Επίζεο ζπκπιεξώλεηαη ε πεξίνδνο αλαθνξάο γηα αλαδξνκηθά πνζά πξνεγνύκελνπ δηαζηήκαηνο (από 
ζπιινγηθή ζύκβαζε εξγαζίαο εξγαηνηερληηώλ νηθνδόκσλ, bonus).  
Π.ρ. Καηαβνιή αλαδξνκηθώλ από ΣΣΕ ηνλ 08/2002 γηα ην δηάζηεκα 01/01/2002 έσο 30/06/2002. 

(38) Σπκπιεξώλεηαη ν ηύπνο απνδνρώλ ζύκθσλα κε ηελ θσδηθνπνίεζε ηνπ πίλαθα 1 (π.ρ. 01: Ταθηηθέο 
Απνδνρέο, 11: Υπεξσξίεο). 

(39) Σπκπιεξώλεηαη ν Αξηζκόο ησλ Ηκεξώλ Απαζρόιεζεο γηα ην κήλα πνπ αθνξά ε ΑΠΔ. 

(40) Σπκπιεξώλεηαη ην πνζό ηνπ εκεξνκηζζίνπ (ην κηθηό, όρη ην θαζαξό).  

(41) Σπκπιεξώλεηαη ην πνζό ησλ κηθηώλ απνδνρώλ ηνπ εξγαδόκελνπ [απνδνρέο = πεδίν (39) Φ πεδίν (40)] + 
[πεδίν (43) X πεδίν (40) εθόζνλ ζπκπιεξσζεί ην πεδίν (43)]. Αλ ζηνλ ίδην εξγαδόκελν θαηαβάιινληαη θαη 
άιινη ηύπνη απνδνρώλ απηέο θαηαρσξνύληαη αλά ηύπν απνδνρώλ ζε άιιε ζηήιε. 

(42) Σπκπιεξώλεηαη ε Καηαζθεπαζηηθή Φάζε πξνθεηκέλνπ γηα ηδησηηθό νηθνδνκνηερληθό έξγν ή ε Εξγαζία 
Δεκνζίνπ πξνθεηκέλνπ γηα δεκόζην έξγν, κε νδεγίεο πνπ παξέρνληαη από ην αξκόδην Υπνθαηάζηεκα ηνπ 
ΙΚΑ. 

(43) Σπκπιεξώλνληαη νη εκέξεο απαζρόιεζεο πνπ αθνξνύλ απαζρόιεζε μόνο ζε επγαζίερ 
απολογιζηικέρ.   

(44) Σπκπιεξώλεηαη ην πνζό ησλ εηζθνξώλ ηνπ αζθαιηζκέλνπ ζύκθσλα κε ην αληίζηνηρν παθέην θάιπςεο.   

(45) Σπκπιεξώλεηαη ην πνζό ησλ εηζθνξώλ ηνπ εξγνδόηε ζύκθσλα κε ην αληίζηνηρν παθέην θάιπςεο.  

(46) Σπκπιεξώλεηαη ην ζύλνιν ησλ εηζθνξώλ εξγνδόηε θαη αζθαιηζκέλνπ. Πξαθηηθά ε ηηκή ηνπ πεδίνπ είλαη 
ην άζξνηζκα ησλ ηηκώλ πνπ ζπκπιεξώζεθαλ ζηα πεδία 44 θαη 45. 

 
Πίνακαρ 1: ΣΤΠΟΙ ΑΠΟΔΟΥΩΝ  

 

ΚΩΔΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΠΟΤ ΑΠΟΔΟΥΩΝ ΚΩΔΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΠΟΤ ΑΠΟΔΟΥΩΝ 

01 Ταθηηθέο Απνδνρέο 10 Bonus 

08 Απνδνρέο Αζζελείαο 11 Υπεξσξίεο 

09 Αλαδξνκηθέο Απνδνρέο 14 Λνηπέο Απνδνρέο 

 


