
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

          ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΗ 

*Τα ποζά αναγράθονηαι σποτρεφηικά με δύο δεκαδικά υηθία Σελίδα ....από.... 

ΙΔΡΥΜΑ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

ΣΤΠΟ ΓΗΛΧΗ(1) ΚΩΓΙΚΟ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

 

ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑ ΙΚΑ YΠΟΒΟΛΗ ΚΩΓΙΚΟ
(2)   ΟΝΟΜΑΙΑ

(3)
  

ΔΠΧΝΤΜΙΑ 

ΔΡΓΟΓΟΣΗ(4) 
 

 

Α.Μ.Δ.(5)  ΓΙΔΤΘΤΝΗ 

Α.Φ.Μ.(6)  ΟΓΟ  
(7)

  
ΑΡΙΘΜΟ
(8)

  

 

Σ.Κ. 
(9)

 

 ΠΟΛΗ
(10)

  

ΑΠΟ ΜΗΝΑ/ΔΣΟ(11)       /     ΔΧ ΜΗΝΑ/ΔΣΟ(12)       /     
 

ΤΝΟΛΑ ΑΝΑ ΜΗΝΑ(13)         /         /         / ΤΝΟΛΑ*(17) 

ΗΜΔΡΧΝ ΑΦΑΛΙΗ(14)     

ΑΠΟΓΟΥΧΝ*(15)             ,             ,             ,                       , 

ΚΑΣΑΒΛ. ΔΙΦΟΡΧΝ* (16)             ,             ,             ,                       , 
 

18 ΑΡ.ΠΑΡΑΡΣ./ Κ.Α.Γ.            /            /            / 
19 ΑΡΙΘΜ.ΜΗΣΡΧΟΤ ΑΦ.    

20 Α.Μ.Κ.Α.    

21 ΔΠΧΝΤΜΟ    

22 ΟΝΟΜΑ    

23 ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΟ    

24 ΟΝΟΜΑ ΜΗΣΡΟ    

25 
ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 

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

26 Α.Φ.Μ.    

27 ΠΛΗΡΔ ΧΡΑΡΙΟ    
28 ΟΛΔ ΔΡΓΑΙΜΔ    
29 ΚΤΡΙΑΚΔ     
30 ΚΧΓΙΚΟ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ    

31 ΔΙΓ. ΠΔΡΙΠΣ. ΑΦΑΛ.    
32 ΠΑΚΔΣΟ ΚΑΛΤΦΗ    
33 ΜΙΘΟΛ. ΠΔΡΙΟΓΟ                /                /                / 
34 ΑΠΟ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΑΥ.        /       /         /       /         /       /  
35 ΔΧ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΑΥ.        /       /         /       /         /       /  
36 ΣΤΠΟ ΑΠΟΓΟΥΧΝ    

37 ΗΜΔΡΔ ΑΦΑΛΙΗ    

38 ΗΜΔΡOMIΘΙΟ*                      ,                      ,                       , 
39 ΑΠΟΓΟΥΔ*                      ,                      ,                       , 
40 ΔΙΦΟΡΔ ΑΦΑΛΙΜ.*                      ,                      ,                       , 
41 ΔΙΦΟΡΔ ΔΡΓΟΓΟΣΗ*                      ,                      ,                       , 
42 ΤΝΟΛΙΚΔ ΔΙΦΟΡΔ*                      ,                      ,                       , 

43 ΔΠΙΓΟΣ.ΑΦΑΛ.(ΠΟΟ)*                      ,                      ,                       , 
44 ΔΠΙΓΟΣ.ΔΡΓΟΓ. (%)    

45 ΔΠΙΓΟΣ.ΔΡΓΟΓ.(ΠΟΟ)*                      ,                      ,                       , 
46 ΚΑΣΑΒΛ. ΔΙΦΟΡΔ*                      ,                      ,                       , 

Σημείφζη: Τα πεδία 14, 15 και 16 ζσμπληρώνονηαι αθού πρώηα ζσμπληρφθούν ηα πεδία από 18 έφς 46. Μεηαθέρονηαι ηα ζύνολα ποσ 

προκύπηοσν για κάθε μιζθολογική περίοδο, για όλοσς ηοσς αζθαλιζμένοσς ποσ αναθέρονηαι ζε ασηήν και για όλοσς ηοσς ηύποσς αποδοτών ποσ 

μπορεί να έτει ο κάθε αζθαλιζμένος για ηην ίδια μιζθολογική περίοδο. 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

          ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΗ 

*Τα ποζά αναγράθονηαι σποτρεφηικά με δύο δεκαδικά υηθία Σελίδα ....από.... 

ΙΔΡΥΜΑ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

 
 

Α.Μ.Δ.(5)  Α.Φ.Μ.(6)  

 
ΑΠΟ ΜΗΝΑ/ΔΣΟ(11)          / ΔΧ ΜΗΝΑ/ΔΣΟ(12)         / 

 
18 ΑΡ.ΠΑΡΑΡΣ./ Κ.Α.Γ.            /            /            / 

19 ΑΡΙΘΜ.ΜΗΣΡΧΟΤ ΑΦ.    

20 Α.Μ.Κ.Α. 
   

21 ΔΠΧΝΤΜΟ    

22 ΟΝΟΜΑ    

23 ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΟ    

24 ΟΝΟΜΑ ΜΗΣΡΟ    

25 
ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 

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

26 Α.Φ.Μ. 
   

27 ΠΛΗΡΔ ΧΡΑΡΙΟ    

28 ΟΛΔ ΔΡΓΑΙΜΔ    

29 ΚΤΡΙΑΚΔ     

30 ΚΧΓΙΚΟ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ    

31 ΔΙΓ. ΠΔΡΙΠΣ. ΑΦΑΛ.    

32 ΠΑΚΔΣΟ ΚΑΛΤΦΗ    

33 ΜΙΘΟΛ. ΠΔΡΙΟΓΟ                /                /                / 

34 ΑΠΟ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΑΥ.        /       /         /       /         /       /  

35 ΔΧ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΑΥ.        /       /         /       /         /       /  

36 ΣΤΠΟ ΑΠΟΓΟΥΧΝ    

37 ΗΜΔΡΔ ΑΦΑΛΙΗ    

38 ΗΜΔΡOMIΘΙΟ*                      ,                      ,                       , 

39 ΑΠΟΓΟΥΔ*                      ,                      ,                       , 

40 ΔΙΦΟΡΔ ΑΦΑΛΙΜ.*                      ,                      ,                       , 

41 ΔΙΦΟΡΔ ΔΡΓΟΓΟΣΗ*                      ,                      ,                       , 

42 ΤΝΟΛΙΚΔ ΔΙΦΟΡΔ*                      ,                      ,                       , 

43 ΔΠΙΓΟΣ.ΑΦΑΛ.(ΠΟΟ)*                      ,                      ,                       , 

44 ΔΠΙΓΟΣ.ΔΡΓΟΓ. (%)    

45 ΔΠΙΓΟΣ.ΔΡΓΟΓ.(ΠΟΟ)*                      ,                      ,                       , 

46 ΚΑΣΑΒΛ. ΔΙΦΟΡΔ*                      ,                      ,                       , 
 

 

 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

          ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΗ 

*Τα ποζά αναγράθονηαι σποτρεφηικά με δύο δεκαδικά υηθία Σελίδα ....από.... 

ΙΔΡΥΜΑ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

 

Α.Μ.Δ.(5)  Α.Φ.Μ.(6)  

 
ΑΠΟ ΜΗΝΑ/ΔΣΟ(11)         / ΔΧ ΜΗΝΑ/ΔΣΟ(12)        / 

 
18            /            /            /            / 

19     

20 
    

21     

22     

23     

24     

25        /       /         /       /         /       /         /       /  

26 
    

27     

28     

29     

30     

31     

32     

33                /                /                /                / 

34        /       /         /       /         /       /         /       /  

35        /       /         /       /         /       /         /       /  

36     

37     

38                      ,                      ,                       ,                       , 

39                      ,                      ,                       ,                       , 

40                      ,                      ,                       ,                       , 

41                      ,                      ,                       ,                       , 

42                      ,                      ,                       ,                       , 

43                      ,                      ,                       ,                       , 

44     

45                      ,                      ,                       ,                       , 

46                      ,                      ,                       ,                       , 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

          ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΗ 

*Τα ποζά αναγράθονηαι σποτρεφηικά με δύο δεκαδικά υηθία Σελίδα ....από.... 

ΙΔΡΥΜΑ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

 

Α.Μ.Δ.(5)  Α.Φ.Μ.(6)  

 
ΑΠΟ ΜΗΝΑ/ΔΣΟ(11)         / ΔΧ ΜΗΝΑ/ΔΣΟ(12)        / 
 

18 ΑΡ.ΠΑΡΑΡΣ./ Κ.Α.Γ.            /            /            / 
19 ΑΡΙΘΜ.ΜΗΣΡΧΟΤ ΑΦ.    

20 Α.Μ.Κ.Α.    

21 ΔΠΧΝΤΜΟ    

22 ΟΝΟΜΑ    

23 ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΟ    

24 ΟΝΟΜΑ ΜΗΣΡΟ    

25 
ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 

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

26 Α.Φ.Μ.    

27 ΠΛΗΡΔ ΧΡΑΡΙΟ    
28 ΟΛΔ ΔΡΓΑΙΜΔ    
29 ΚΤΡΙΑΚΔ     
30 ΚΧΓΙΚΟ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ    
31 ΔΙΓ. ΠΔΡΙΠΣ. ΑΦΑΛ.    
32 ΠΑΚΔΣΟ ΚΑΛΤΦΗ    
33 ΜΙΘΟΛ. ΠΔΡΙΟΓΟ                /                /                / 
34 ΑΠΟ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΑΥ.        /       /         /       /         /       /  
35 ΔΧ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΑΥ.        /       /         /       /         /       /  
36 ΣΤΠΟ ΑΠΟΓΟΥΧΝ    

37 ΗΜΔΡΔ ΑΦΑΛΙΗ    

38 ΗΜΔΡOMIΘΙΟ*                       ,                       ,                       , 
39 ΑΠΟΓΟΥΔ*                       ,                       ,                       , 
40 ΔΙΦΟΡΔ ΑΦΑΛΙΜ.*                       ,                       ,                       , 
41 ΔΙΦΟΡΔ ΔΡΓΟΓΟΣΗ*                       ,                       ,                       , 
42 ΤΝΟΛΙΚΔ ΔΙΦΟΡΔ*                       ,                       ,                       , 
43 ΔΠΙΓΟΣ.ΑΦΑΛ.(ΠΟΟ)*                       ,                       ,                       , 
44 ΔΠΙΓΟΣ.ΔΡΓΟΓ. (%)    

45 ΔΠΙΓΟΣ.ΔΡΓΟΓ.(ΠΟΟ)*                       ,                       ,                       , 
46 ΚΑΣΑΒΛ. ΔΙΦΟΡΔ*                       ,                       ,                       , 

 
47 ΠΑΤΗ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ( σμπληρώνεηαι μόνο όηαν ο ηύπος δήλωζης είναι 02: Έκηακηη) 

Γηλώνω σπεύθσνα και με γνώζη ηων ζσνεπειών ηοσ Ν.1599/86 όηι από            /        /             , δεν απαζτολείηαι προζωπικό ζηην 

επιτείρηζή μας και όηι ζε περίπηωζη εκ νέοσ απαζτόληζης ασηή θα γνωζηοποιηθεί ζηο ΙΚΑ με σποβολή Αναλσηικής Περιοδικής 

Γήλωζης. 

 
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ 

ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΠΓ 
     /     /    

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΠΓ 
     /     /   

 

Ο ΓΗΛΩΝ 
 

 

 
 

 

 
 

(θραγίδα – σπογραθή) 

 

 

Ο ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ 
 

 

 
 

 

 
 

(θραγίδα – σπογραθή) 
 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

          ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΗ 

  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 ποσ απαζτοιεί πρόζωπα σποθείκελα ζηελ 
αζθάιηζε ηοσ ΙΚΑ ή ηωλ θορέωλ ηης εηζθορές ηωλ οποίωλ εηζπράηηεη ή ζσλεηζπράηηεη ηο ΙΚΑ. Η δήιωζε ζσκπιερώλεηαη κε 
ΚΕΦΑΛΑΙΑ. 

Οη εργοδόηες ποσ σποτρεούληαη ζε κεληαία σποβοιή ΑΠΔ ζσκπιερώλοσλ γηα θάζε αζθαιηζκέλο κία ζηήιε. Αλ ωζηόζο ο ίδηος 
αζθαιηζκέλος έτεη παραπάλω από έλα ηύπο αποδοτώλ (πεδίο 36) ηόηε ζσκπιερώλοληαη αληίζηοητα ηόζες ζηήιες όζοη θαη οη 
ηύποη αποδοτώλ. Σηης επηπρόζζεηες ασηές ζηήιες δε τρεηάδεηαη λα επαλαιεθζούλ ηα ζηοητεία ηωλ πεδίωλ 18, 21, 22, 23, 24, 25. 

Οη εργοδόηες ποσ σποτρεούληαη ζε ηρηκεληαία σποβοιή ζσκπιερώλοσλ γηα θάζε κηζζοιογηθή περίοδο, απαζτοιούκελο θαη ηύπο 
αποδοτώλ κία ζηήιε. Αλ ζηελ ίδηα κηζζοιογηθή περίοδο ο ίδηος απαζτοιούκελος έτεη παραπάλω από έλαλ ηύπο αποδοτώλ 
(πεδίο 36) ηόηε ζσκπιερώλοληαη αληίζηοητα ηόζες ζηήιες όζοη θαη οη ηύποη αποδοτώλ. Σηης επηπρόζζεηες ασηές ζηήιες δε 
τρεηάδεηαη λα επαλαιεθζούλ ηα ζηοητεία ηωλ πεδίωλ 18, 21, 22, 23, 24, 25. 

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 – Δπαλππνβνιή, 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 ΑΠΓ 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) Σπκπιεξώλεηαη ε πιήξεο επσλπκία ηνπ εξγνδόηε όπσο απηή δειώζεθε ζην Έληππν Βεβαίσζεο Σηνηρείσλ 
Δξγνδόηε ή ζην Έληππν Αίηεζε Απνγξαθήο. Δπηζεκαίλεηαη όηη γηα ηα Φπζηθά Πξόζσπα θαη ηηο αηνκηθέο 
επηρεηξήζεηο σο Δπσλπκία ζεσξείηαη ην Δπώλπκν ην Όλνκα θαη ην Παηξώλπκν.  

(5) Σπκπιεξώλεηαη ν λένο δεθαςήθηνο Αξηζκόο Μεηξώνπ Δξγνδόηε, πνπ απνδόζεθε από ην ΙΚΑ κεηά ηελ 
επεμεξγαζία ηνπ Δληύπνπ Βεβαίσζεο Σηνηρείσλ Δξγνδόηε ή ηνπ Δληύπνπ Αίηεζε Απνγξαθήο. 

(7), (8) Σπκπιεξώλεηαη ε δηεύζπλζε ηεο έδξαο ηνπ Δξγνδόηε. 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.  

(9), (10) Σπκπιεξώλνληαη ν Αξηζκόο ηνπ Ταρπδξνκηθνύ Κώδηθα θαη ην Ταρπδξνκηθό Γξαθείν ηεο έδξαο ηνπ εξγνδόηε 
(π.ρ. 184 53 Νίθαηα).  

(11), (12) Σπκπιεξώλνληαη ν κήλαο/ εο θαη ην έηνο ζην νπνίν αλαθέξεηαη ε ΑΠΓ. Σηελ πεξίπησζε κεληαίαο ππνβνιήο ε 
εγγξαθή ζην πεδίν «Από κήλα/ έηνο» είλαη ε ίδηα κε ηελ εγγξαθή ζην πεδίν «Έσο κήλα/ έηνο» (π.ρ. 01/2002). 
Σηελ πεξίπησζε ηξηκεληαίαο ππνβνιήο δηαθέξνπλ (π.ρ. «Από κήλα/ έηνο» 01/2002 , «Έσο κήλα/ έηνο» 
03/2002).  

(13) Σπκπιεξώλνληαη ν κήλαο/ εο θαη ην έηνο ζην νπνίν αλαθέξεηαη ε ΑΠΓ. Σε πεξίπησζε κεληαίαο ππνβνιήο 
ζπκπιεξώλεηαη κόλν ε πξώηε ζηήιε (π.ρ. 01/2002). Σε πεξίπησζε ηξίκελεο ππνβνιήο ζπκπιεξώλνληαη όιεο 
νη ζηήιεο: (π.ρ. 01/2002, 02/2002, 03/2002). 

(14) Σπκπιεξώλεηαη γηα θάζε κήλα ην ζύλνιν ησλ εκεξώλ αζθάιηζεο όπσο πξνθύπηεη από ην άζξνηζκα ησλ 
εγγξαθώλ ηνπ θάζε κήλα ζην πεδίν 37 «Ηκέξεο Αζθάιηζεο». 

(15) Σπκπιεξώλεηαη αληίζηνηρα γηα θάζε κήλα ην ζύλνιν ησλ απνδνρώλ όπσο πξνθύπηεη από ην άζξνηζκα ησλ 
αληίζηνηρσλ εγγξαθώλ ηνπ θάζε κήλα ζην πεδίν 39 «Απνδνρέο».  

(16) Σπκπιεξώλεηαη αληίζηνηρα γηα θάζε κήλα ην ζύλνιν ησλ θαηαβιεηέσλ εηζθνξώλ, όπσο πξνθύπηεη από ην 
άζξνηζκα ησλ αληίζηνηρσλ εγγξαθώλ ηνπ θάζε κήλα ζην πεδίν 46 «Καηαβιεηέεο εηζθνξέο».  

(17) Σπκπιεξώλνληαη αληίζηνηρα ηα αζξνίζκαηα ησλ γξακκώλ πνπ αληηζηνηρνύλ ζηα πεδία 14,15 θαη 16. 

(18) Σπκπιεξώλεηαη ν Αξηζκόο Παξαξηήκαηνο Δξγνδόηε ζην νπνίν απαζρνιείηαη ν αζθαιηζκέλνο πνπ αλαθέξεηαη 
ζηε ζηήιε. Δπηζεκαίλεηαη όηη γηα θάζε Παξάξηεκα ηνπ Δξγνδόηε (εγθαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο) σο Αξηζκόο 
Παξαξηήκαηνο, ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί από ηνλ εξγνδόηε, ν ίδηνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζην Έληππν 
Βεβαίσζεο Σηνηρείσλ Δξγνδόηε ή ζην Έληππν Αίηεζε Απνγξαθήο θαη ηνπ απνδόζεθε κεηά ηελ επεμεξγαζία.  

Σην ίδην πεδίν ζπκπιεξώλεηαη θαη ν Κσδηθόο Γξαζηεξηόηεηαο ηνπ Παξαξηήκαηνο (ΚΑΓ), όπσο πξνθύπηεη από 
ηνλ Οδεγό Σύλδεζεο Κσδηθώλ Γξαζηεξηόηεηαο Δξγνδόηε, Δηδηθόηεηαο Αζθαιηζκέλνπ θαη Παθέηνπ Κάιπςεο 
(Ο.Τ.Κ.).   

(19) Αλαγξάθεηαη ν Α.Μ.Α ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ κεδεληθώλ πνπ πξνηάζζνληαη απηνύ. 
ΠΡΟΟΥΗ: Σστόν αστερίσκος και υηυίο ελέγτοσ μετά τον αστερίσκο, παραλείπονται. 

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

(27) Σπκπιεξώλεηαη «ΝΑΙ» ή «ΟΦΙ» ζηελ έλδεημε «Πιήξεο Ωξάξην» αλάινγα κε ην αλ ν αζθαιηζκέλνο απαζρνιείηαη 
ζύκθσλα κε ην πξνβιεπόκελν από ηελ αληίζηνηρε ζπιινγηθή ζύκβαζε εξγαζίαο σξάξην ή όρη. 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

          ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΗ 

  Σελίδα Οδηγιών ii 

ΙΔΡΥΜΑ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

(28) Σπκπιεξώλεηαη «ΝΑΙ» ή «ΟΦΙ» αλάινγα κε ην αλ ν αζθαιηζκέλνο απαζρνιείηαη όιεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο ηνπ 
κήλα ή όρη.    

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

(30) Σπκπιεξώλεηαη ν Κσδηθόο ηεο Δηδηθόηεηαο ηνπ Αζθαιηζκέλνπ  όπσο πξνθύπηεη από ηνλ Ο.Τ.Κ.   

(31) Τν πεδίν απηό ζπκπιεξώλεηαη κόλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ην Παθέην Καιύςεσλ δελ είλαη απηό πνπ αλαγξάθεηαη 
ζηνλ Ο.Τ.Κ γηα θαλνληθέο πεξηπηώζεηο αζθάιηζεο επεηδή γηα θάπνην ιόγν πξνθύπηεη δηαθνξνπνίεζε απηνύ 

όπσο π.ρ. απαζρνινύκελα κέιε νηθνγέλεηαο εξγνδόηε ζηελ αηνκηθή ηνπ επηρείξεζε, εξγαδόκελνη ζπληαμηνύρνη, 
αζθαιηζκέλνη ζε θάπνηνλ θιάδν άιινπ θνξέα ιόγσ παξάιιειεο απαζρόιεζεο θιπ. 

Γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ ζσζηνύ παθέηνπ ν εξγνδόηεο ζα πξέπεη λα ζπκβνπιεύεηαη ηηο νδεγίεο θαη ηνπο πίλαθεο 
ησλ εηδηθώλ θαηεγνξηώλ ζηνλ Ο.Τ.Κ.  

(32) 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. 

(33) Σπκπιεξώλεηαη ν κήλαο θαη ην έηνο απαζρόιεζεο ηνπ αζθαιηζκέλνπ κε ηε κνξθή 01/2002. Σε πεξίπησζε 
κεληαίαο ππνβνιήο ΑΠΓ, ε ηηκή ηνπ πεδίνπ απηνύ ζπκπίπηεη κε ηελ ηηκή ησλ πεδίσλ 11 θαη 12.  

(34), (35) Σπκπιεξώλνληαη κόλν ζηελ πεξίπησζε πνπ έρνπκε πξόζιεςε ή απνρώξεζε εληόο ηνπ κήλα ή ζηελ 
πεξίπησζε αλαδξνκηθώλ πξνεγνύκελνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο π.ρ. αλαδξνκηθέο απνδνρέο πνπ πξνθύπηνπλ 
από εθαξκνγή ΣΣΔ, Bonus, Δπίδνκα ηζνινγηζκνύ θιπ.  

(36) Σπκπιεξώλεηαη ν ηύπνο ησλ απνδνρώλ ζύκθσλα κε ηελ θσδηθνπνίεζε ηνπ Πίλαθα 1 (π.ρ. 01: Ταθηηθέο 
Απνδνρέο). 

(37) Σπκπιεξώλνληαη νη εκέξεο αζθάιηζεο γηα ηε κηζζνινγηθή πεξίνδν πνπ αλαθέξεηαη ζην πεδίν 33. 

(38) Σπκπιεξώλεηαη ην πνζό ηνπ εκεξνκηζζίνπ γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο πνπ ακείβνληαη κε εκεξνκίζζην. Γηα ηηο 
πεξηπηώζεηο αζθαιηζκέλσλ πνπ ακείβνληαη κε κεληαίν κηζζό, ην πεδίν παξακέλεη θελό.  

(39) Σπκπιεξώλεηαη ην πνζό ησλ κεληαίσλ κηθηώλ απνδνρώλ ηνπ αζθαιηζκέλνπ γηα κηζζσηνύο θαη εκεξνκίζζηνπο. 
Αλ ζηνλ ίδην αζθαιηζκέλν θαηαβάιινληαη θαη άιινη ηύπνη απνδνρώλ πέξαλ ησλ ηαθηηθώλ, απηέο θαηαρσξνύληαη 
αλά ηύπν απνδνρώλ ζε άιιεο ζηήιεο.  

(40) Σπκπιεξώλεηαη ην πνζό εηζθνξώλ ηνπ αζθαιηζκέλνπ ζύκθσλα κε ην παθέην θάιπςεο ζην νπνίν ππάγεηαη. 

(41) Σπκπιεξώλεηαη ην πνζό ησλ εηζθνξώλ ηνπ εξγνδόηε ζύκθσλα κε ην παθέην θάιπςεο ζην νπνίν ππάγεηαη ν 
αζθαιηζκέλνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζηήιεο.   

(42) Σπκπιεξώλεηαη ην ζύλνιν ησλ εηζθνξώλ εξγνδόηε θαη αζθαιηζκέλνπ. Πξαθηηθά ε ηηκή ηνπ πεδίνπ είλαη ην 
άζξνηζκα ησλ ηηκώλ πνπ ζπκπιεξώζεθαλ ζηα πεδία 40 θαη 41. 

(43) Σπκπιεξώλεηαη ην πνζό ηεο Δπηδόηεζεο Δξγαηηθήο Δηζθνξάο ησλ εξγαδνκέλσλ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 14 ηνπ Νόκνπ 2837/2000. 

(44) Σπκπιεξώλεηαη ην πνζνζηό ηεο κείσζεο ηεο Δξγνδνηηθήο Δηζθνξάο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 
ηνπ Νόκνπ 2874/2000 (Τν πνζνζηό πνπ ηζρύεη ζήκεξα είλαη 2 πνζνζηηαίεο κνλάδεο). 

(45) Σπκπιεξώλεηαη ην πνζό ηεο κείσζεο ηεο Δξγνδνηηθήο Δηζθνξάο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ 
Νόκνπ 2874/2000. 

(46) Σπκπιεξώλεηαη ην πνζό πνπ πξνθύπηεη κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ κεηώζεσλ από ηηο ζπλνιηθέο εηζθνξέο. (πεδίν 
46 = πεδίν 42 (Σπλνιηθέο Δηζθνξέο) – πεδίν 43 (Δπηδνη. Αζθαι. πνζό) – πεδίν 45 (Δπηδνη. Δξγνδ. πνζό)). 

 

Πίνακας 1: ΣΤΠΟΙ ΑΠΟΔΟΥΩΝ  
 

ΚΩΔΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΠΟΤ ΑΠΟΔΟΥΩΝ ΚΩΔΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΠΟΤ ΑΠΟΔΟΥΩΝ 

01 Ταθηηθέο Απνδνρέο (Από κηζζό ή εκεξνκίζζην) 08 Απνδνρέο Αζζελείαο  

02 Απνδνρέο Υπαιιήισλ ΝΠΓΓ θιπ. Πνπ 
ππόθεηηαη ζε εηζθνξέο Κιάδνπ Σύληαμεο 
(Ν.3163/55) 

09 Αλαδξνκηθέο Απνδνρέο 

03 Γώξν Φξηζηνπγέλλσλ 10 Bonus 

04 Γώξν Πάζρα 11 Υπεξσξίεο 

05 Δπίδνκα Αδείαο 12 Ακνηβή κε ην θνκκάηη (ΦΑΣΟΝ) 

06 Δπίδνκα Ιζνινγηζκνύ 13 Τεθκαξηέο Απνδνρέο 

07 Απνδνρέο Αδεηώλ Δπνρηθώλ Απαζρνινπκέλσλ 14 Λνηπέο Απνδνρέο 

 


