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Περιγραφή δομής Β’ αρχείου ΦΚΑ προς ΗΔΙΚΑ  (Αρχείο SYNT) 
 

Σκοπός του Συστήματος Ενιαίας Πληρωμής είναι ο  υπολογισμός του μηνιαίου φόρου ανά συνταξιούχο, ο 
αναλογικός επιμερισμός του φόρου ανά σύνταξη και ο υπολογισμός του τελικού πληρωτέου ποσού 
σύνταξης. 
 
Απαιτείται η υποβολή δύο αρχείων στις 10 κάθε μήνα:   

 Α’ Αρχείο: EMPS.Το αρχείο που ήδη υποβάλλεται για τον υπολογισμό των μνημονιακών μειώσεων 

χωρίς καμία αλλαγή. 

 Β’ Αρχείο:SYNT. Το δεύτερο αρχείο που θα συνυποβάλλεται και το οποίο θα περιέχει όλη την 

επιπλέον πληροφορία που απαιτείται για τον υπολογισμό  του τελικού πληρωτέου ποσού σύνταξης, 

σύμφωνα με την γραμμογράφηση που ακολουθεί. Περιέχει εγγραφές διαφορετικών τύπων, 

σταθερού μήκους.  

Ονομασία 
 
Το όνομα του αρχείου που θα υποβάλλεται, έχει την ακόλουθη μορφή:  
 
SYNT.ΦΟΡΕΑΣ.ΕΤΟΣ_ΜΗΝΑΣ.ΣΕΙΡΑ_ΑΡΧΕΙΟΥ ,  όπου :  
 

ΦΟΡΕΑΣ                =  Ο 5-ψήφιος ΚΩΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑ ΕΣΕΠΣ.   
ΕΤΟΣ_ΜΗΝΑΣ       =  Το έτος και ο μήνας πληρωμής, με την μορφή ΕΕΕΕΜΜ  
ΣΕΙΡΑ_ΑΡΧΕΙΟΥ =  Η σειρά έκδοσης του αρχείου μέσα στο ίδιο μήνα, αρχίζοντας με το 01 

 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ : Για το Αρχείο μηνός Ιανουαρίου 2014 του φορέα ΙΚΑ το όνομα του αρχείου είναι :  
SYNT.21001.201401.01 

 
Δομή 
 
Το αρχείο περιλαμβάνει ένα FILE HEADER στην αρχή, ένα FILE TRAILER στο τέλος του αρχείου και 
πολλαπλές ομάδες εγγραφών συνταξιούχων. 
 
FILE HEADER : TYPE 01  (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ)  
 

GROUP HEADER : TYPE 02 (ΣΥΝΤΑΞΗ 1)  
 

DETAIL RECORD : TYPE 03 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 1)  
… 
 
DETAIL RECORD : TYPE 04 (ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 1)  
… 
 
DETAIL RECORD : TYPE 05 (ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 1)  
… 

 
GROUP HEADER : TYPE 02 (ΣΥΝΤΑΞΗ 2)  
 

DETAIL RECORD : TYPE 03 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 2)  
… 
 
DETAIL RECORD : TYPE 04 (ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 2)  
… 
 
DETAIL RECORD : TYPE 05 (ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 2)  
… 

 
FILE TRAILER : TYPE 99 (ΣΥΝΟΛΑ ΕΛΕΓΧΟΥ)  
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Τύποι Εγγραφών 
 
FILE HEADER TYPE 01 : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ 
 
Μία εγγραφή με τα γενικά στοιχεία του ταμείου. 
 

 
Α/Α 

 
ΟΝΟΜΑ ΠΕΔΙΟΥ 

 
ΜΟΡΦΗ 

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 ΤΥΠΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 9(2) Τιμή: 01 

2 ΕΤΟΣ ΜΗΝΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ 9(6) Ίδια τιμή με το αντίστοιχο πεδίο του 
αρχείου EMPS 

3 ΣΕΙΡΑ ΑΡΧΕΙΟΥ 9(2) Ίδια τιμή με το αντίστοιχο πεδίο του 
αρχείου EMPS 

4 ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΣΕΠΣ 9(5) Ίδια τιμή με το αντίστοιχο πεδίο του 
αρχείου EMPS 

5 ΑΦΜ ΤΑΜΕΙΟΥ 9(9)  

6 ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΔΙΑΣ 9(5) O 5-ψήφιος κωδικός του ταμείου στην 
ΔΙΑΣ. Υποχρεωτικό πεδίο για όσους 
πληρώνουν μέσω ΔΙΑΣ. Αλλιώς 
συμπληρώνεται με μηδενικά. 

7 ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 
(ΔΙΑΣ) 

9(3) Ο 3-ψήφιος κωδικός της διαχειρίστριας 
τράπεζας του ταμείου, σύμφωνα με 
την μορφή κωδικοποίησης της ΔΙΑΣ. 
Υποχρεωτικό πεδίο για όσους 
πληρώνουν μέσω ΔΙΑΣ. Αλλιώς 
συμπληρώνεται με μηδενικά. 

8 ΕΤΟΣ ΜΗΝΑΣ ΗΜΕΡΑ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 9(8) Η ημερομηνία πίστωσης των 
συντάξεων του ταμείου, σε μορφή 
ΕΕΕΕΜΜΗΗ 

 
 
GROUP HEADER TYPE 02 : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 
 

Μία εγγραφή με τα γενικά στοιχεία της σύνταξης και ενδείξεις διαχείρισης του επιδόματος απολύτου 
αναπηρίας και αναδρομικών. 
 

 
Α/Α ΟΝΟΜΑ ΠΕΔΙΟΥ ΜΟΡΦΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1  ΤΥΠΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 9(2) Τιμή: 02 

2  ΕΤΟΣ ΜΗΝΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ 9(6) 
Ίδια τιμή με το αντίστοιχο πεδίο του 
αρχείου EMPS, της ίδιας σύνταξης 

3  ΣΕΙΡΑ ΑΡΧΕΙΟΥ 9(2) 
Ίδια τιμή με το αντίστοιχο πεδίο του 
αρχείου EMPS, της ίδιας σύνταξης 

4  ΑΥΞ. ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΡΧΕΙΟΥ EMPS 9(8) 
Ίδια τιμή με το αντίστοιχο πεδίο του 
αρχείου EMPS, της ίδιας σύνταξης 

5  ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ 9(5) 
Ίδια τιμή με το αντίστοιχο πεδίο του 
αρχείου EMPS, της ίδιας σύνταξης 

- ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΤΡΟΠΟΥ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - 

 
 
- 

6  ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ  9(3) 
  001 : Μέσω ΔΙΑΣ 
  002 : Εκτός ΔΙΑΣ 

7  ΑΜ ΔΙΑΣ 9(15) 

Ο 15-ψήφιος κωδικός ΔΙΑΣ του 
συνταξιούχου. Δημιουργείται από τους 
ΦΚΑ σε περίπτωση απογραφής των 
συνταξιούχων του μέσω ΔΙΑΣ. 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ 
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8  ΙΒΑΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ  Χ(27) 

Ο ΙΒΑΝ του συνταξιούχου. Υποχρεωτικό 
πεδίο για όσους πληρώνουν μέσω ΔΙΑΣ 
σε τράπεζα εντός Ελλάδας. Αλλιώς 
συμπληρώνεται με μηδενικά. 

9 ΕΝΔΕΙΞΗ ΝΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 9(1) 

  0 : Καταβολή Οριστικής σύνταξη 
  1 : Πρώτη χορήγηση Οριστικής 
       σύνταξης  
  2 : Καταβολή Προσωρινής σύνταξης 
  3 : Πρώτη Χορήγηση Προσωρινής 
       σύνταξης   
  4 : Τροποποίηση σύνταξης 
  5 : Παράταση / επαναχορήγηση 
       σύνταξης 
  6 : Πρώτη χορήγηση προσαύξησης 
       λόγω απολύτου αναπηρίας 
  7 : Πρώτη χορήγηση εξωιδρυματικού 
       Επιδόματος 
 8 : Μετατροπή Προσωρινής σε Νέα 
      Οριστική (Γήρατος – Αναπηρίας –  
      Θανάτου) 

-  ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΦΟΡΟΥ / ΕΕΑ (Ν3986/11 Αρ.29) - 

 
 
- 

10  ΕΝΔΕΙΞΗ ΦΟΡΟΥ 9(1) 

  0 : Να γίνει παρακράτηση φόρου στην   
       συγκεκριμένη σύνταξη 
  1 : Να ΜΗΝ γίνει παρακράτηση φόρου  
       στην συγκεκριμένη σύνταξη 

11 
ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ Ν3986/11 Αρ.29 
(ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ) 9(1) 

  0 : Να γίνει παρακράτηση  
        έκτακτης εισφοράς αλληλεγγύης  
  1 : Να ΜΗΝ γίνει παρακράτηση  
        έκτακτης εισφοράς αλληλεγγύης  

    

- 

 ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ 
ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ  
(EMPS : ΠΕΔΙΟ 22 / 43) - 

 
 
- 

12 
ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 
ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ  9(1) 

0 : Το ποσό συμμετέχει στον 
υπολογισμό κράτησης περίθαλψης  
1 : Το ποσό ΔΕΝ συμμετέχει στον 
υπολογισμό κράτησης περίθαλψης 
(απαλλάσσεται της περίθαλψης) 

13 
ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 
ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ  9(1) 

0 : Το ποσό συμμετέχει στον 
υπολογισμό φόρου  
1 : Το ποσό ΔΕΝ συμμετέχει στον 
υπολογισμό φόρου (απαλλάσσεται του 
φόρου) 

14 
ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 
ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ  9(1) 

0 : Το ποσό συμμετέχει στον 
υπολογισμό κράτησης συλλόγου 
1 : Το ποσό ΔΕΝ συμμετέχει στον 
υπολογισμό κράτησης συλλόγου 
(απαλλάσσεται του συλλόγου) 

15 
ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΠΡΟΙΚΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ 
ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ  9(1) 

0 : Το ποσό συμμετέχει στον 
υπολογισμό κράτησης προικοδότησης  
1 : Το ποσό ΔΕΝ συμμετέχει στον 
υπολογισμό κράτησης προικοδότησης 
(απαλλάσσεται της προικοδότησης) 

16 
ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 
ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ  9(1) 

0 : Το ποσό συμμετέχει στον 
υπολογισμό οφειλών 
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 1 : Το ποσό ΔΕΝ συμμετέχει στον 
υπολογισμό οφειλών (απαλλάσσεται 
των λοιπών κρατήσεων) Δεν συμμετέχει 
γενικά στους υπολογισμούς, μόνο στο 
τελικό πληρωτέο. 

17 
ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ Π.Α.Π. (για το Γ.Λ.Κ.) ΓΙΑ 
ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ  9(1) 

0 : Το ποσό συμμετέχει στον 
υπολογισμό κράτησης Π.Α.Π. (Γ.Λ.Κ.) 
 1 : Το ποσό ΔΕΝ συμμετέχει στον 
υπολογισμό κράτησης Π.Α.Π. (Γ.Λ.Κ.) 
(απαλλάσσεται της Π.Α.Π.) 

    

 
 
- 

 ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ 
ΠΟΣΩΝ (ΕΓΓΡΑΦΕΣ TYPE 05) - 

 
 
- 

18 

ΕΝΔΕΙΞΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ 
ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗΝΙΑΙΩΝ 
ΟΦΕΙΛΩΝ (ΜΕΤΑ ΤΟ ΦΟΡΟ) 9(1) 

  0 : Να συμμετέχει το καθαρό ποσό   
       αναδρομικών στην παρακράτηση    
       των μηνιαίων οφειλών 
  1 : Να ΜΗΝ συμμετέχει το καθαρό   
       ποσό αναδρομικών στην  
       παρακράτηση  των μηνιαίων  
       οφειλών 

19 

ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ 
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΑΡΝΗΤΙΚΗ 
ΠΛΗΡΩΜΗ 9(1) 

  Σε περίπτωση που το ποσό 
αναδρομικών είναι αρνητικό και 
προκαλεί αρνητική πληρωμή, υπάρχουν 
τρεις επιλογές: 
  0 : Να διακοπεί η εκκαθάριση της  
     σύνταξης, να χαρακτηριστεί ως  
     «Μη έγκυρη» και να επιστραφεί  
     στον ΦΚΑ για έλεγχο 
  1 : Να αγνοηθεί το αρνητικό ποσό    
     αναδρομικών και να υπολογιστεί το  
     πληρωτέο ποσό μόνο με τα μηνιαία  
     ποσά.  
  2 : Να αφαιρεθεί τμήμα του 
      αναδρομικού ποσού, μηδενίζοντας  
      την πληρωμή (θα υπάρχει αρνητικό  
      υπόλοιπο στα αναδρομικά ποσά) 

- 
 ΕΝΔΕΙΞΗ ΥΠΑΡΞΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ 
ΠΛΗΡΩΤΕΟΥ ΠΟΣΟΥ - 

 
 
 - 

  
20  ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ 

 
 
 
 
 
 
 

9(6)v99 

  Το ελάχιστο πληρωτέο ποσό που    
  πρέπει να καταβάλλεται. Πχ 00000100  
  για ελάχιστη καταβολή 1 ευρώ. 
  Για δυνατότητα μηδενικών πληρωμών   
  συμπληρώνουμε με 00000000 
  6 ακέραια και 2 δεκαδικά ψηφία, χωρίς  
  σύμβολο υποδιαστολής και χωρίς  
  πρόσημο 

 
 
- 

 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 
(ΕΝΤΟΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ SEPA) 

 
 
- 

 
 
- 

21 
BIC ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 
(BANK IDENTIFIER CODE) 

Χ(11)   Ο διεθνής κωδικός της τράπεζας στην 
οποία ο συνταξιούχος θα λαμβάνει την 
σύνταξή του. Υποχρεωτικό πεδίο για 
όσους επιθυμούν την καταβολή της 
σύνταξης σε τράπεζα του εξωτερικού 
(SEPA) μέσω ΔΙΑΣ. Σε περίπτωση 
μικρότερης τιμής συμπληρώνουμε στο 
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τέλος με κενά. Για τράπεζες εντός 
Ελλάδας συμπληρώνεται με μηδενικά. 

22 IBAN ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

Χ(34)   Ο ΙΒΑΝ του συνταξιούχου στην 
τράπεζα του εξωτερικού. Υποχρεωτικό 
πεδίο για όσους επιθυμούν την 
καταβολή της σύνταξης σε τράπεζα του 
εξωτερικού (SEPA) μέσω ΔΙΑΣ. Σε 
περίπτωση μικρότερης τιμής 
συμπληρώνουμε στο τέλος με κενά. Για 
τράπεζες εντός Ελλάδας 
συμπληρώνεται με μηδενικά. 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Για τις περιπτώσεις 
εξωτερικού, ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ θα πρέπει 
να είναι συμπληρωμένα και τα δύο 
πεδία (BIC / IBAN ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ), 
διαφορετικά η συγκεκριμένη πληρωμή 
θα απορρίπτεται από την ΔΙΑΣ 

 
Επισημάνσεις 
 

O 15ψήφιος  αριθμός μητρώου ΔΙΑΣ που μας αποστέλλετε στο αρχείο SYNT στο RECORD TYPE 
02 / ΠΕΔΙΟ 07 (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ / ΑΜ ΔΙΑΣ),   χρησιμοποιείται από την εφαρμογή μας για να 
παραχθεί ο αριθμός μητρώου συνταξιούχου (10 ψηφία)  για το αρχείο καταβολής συντάξεων  της ΔΙΑΣ 
(DCT). Ειδικότερα τα 15 ψηφία του κωδικού ΔΙΑΣ του συνταξιούχου αναλύονται ως εξής: 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΕΙΣ ΜΗΚΟΣ 

Κωδικός Ταμείου ΔΙΑΣ 1-4 4 

Αριθμός μητρώου συνταξιούχου 5-14 10 

Ψηφίο ελέγχου 15-15 1 

 
Όπως προκύπτει από τον  παραπάνω πίνακα τα ψηφία από τη θέση 5 έως 14 (10 ψηφία) 

χρησιμοποιούνται για να δηλώσουμε τον αριθμό μητρώου συνταξιούχου στο αρχείο  καταβολής συντάξεων 
της ΔΙΑΣ. 

Σε περίπτωση που ΔΕΝ μας έχει αποσταλεί ο 15ψήφιος αριθμός μητρώου ΔΙΑΣ, τότε ως αριθμός 
μητρώου συνταξιούχου στο αρχείο ΔΙΑΣ  θα χρησιμοποιηθούν τα 10 τελευταία ψηφία του αριθμού 
μητρώου συνταξιούχου που έχετε αποστείλει στο αρχείο EMPS.   

  
Για την ασφαλέστερη ενημέρωση της ΔΙΑΣ και προκειμένου να εκτελούμε ευκολότερα 

συνδυαστικούς ελέγχους μεταξύ των εγγραφών του EMPS και του SYNT, θα πρέπει ΟΛΟΙ ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ  να 
μας δηλώσετε τον 15ψηφιο αριθμό μητρώου ΔΙΑΣ στο RECORD TYPE 02 / ΠΕΔΙΟ 07  (ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΣΥΝΤΑΞΗΣ / ΑΜ ΔΙΑΣ). 

Όσα Ταμεία δεν πληρώνουν μέσω ΔΙΑΣ θα πρέπει να μας αποστέλλουν το συγκεκριμένο πεδίο 
(ΑΜ ΔΙΑΣ) συμπληρωμένο με τον ΑΜ του συνταξιούχου τους στις θέσεις 1 έως 14 με δεξιά στοίχιση και 
μηδέν στην θέση 15. π.χ. ο ΑΜ συνταξιούχου 12345 θα πρέπει να μας αποσταλεί ως: 000000000123450. 
 

 Στην περίπτωση που είναι συμπληρωμένα και ο ΙΒΑΝ ελληνικής τράπεζας (πεδίο 8) και ο 
BIC/IBAN τράπεζας εξωτερικού (πεδία 21/22) θα επιλέγεται η καταβολή της σύνταξης στην ελληνική 
τράπεζα με βάση τον ΙΒΑΝ του πεδίου 8 και θα αγνοείται ο BIC/IBAN της τράπεζας του εξωτερικού (πεδία 
21/22). 
 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ενεργοποίηση της καταβολής συντάξεων σε χώρες εξωτερικού 
(εντός σχήματος SEPA), αποτελεί η αποστολή από την Διαχειρίστρια Τράπεζα του κάθε φορέα, προς την 
ΔΙΑΣ, του σχετικού εντύπου Κ3. (για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την 
ΔΙΑΣ) 
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Το ΠΕΔΙΟ 9 (ΕΝΔΕΙΞΗ ΝΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ) συμπληρώνεται με: 
 

 Τιμή «0»  
 
 Καταβολή οριστικής σύνταξης (πλην των περιπτώσεων οι οποίες εμπίπτουν στις παρακάτω 

τιμές) 

 Τιμή «1» 

 Νέα Οριστική (Γήρατος – Αναπηρίας - Θανάτου) 

 Τιμή «2»  
 

 Καταβολή προσωρινής σύνταξης (πλην της πρώτης χορήγησης) 

 Τιμή «3»  
 
 Πρώτη χορήγηση προσωρινής σύνταξης 

 Τιμή «4» 

 Τροποποιητική (π.χ. διαδοχική, προσμέτρηση ημερών κ.λ.π.) με ίδια ή με αλλαγή στην 
ημερομηνία έναρξης σύνταξης 

 Μετατροπή Σύνταξης Αναπηρίας σε Γήρατος 
 Μετατροπή Σύνταξης Γήρατος σε Αναπηρίας 
 Αυτόματη παράταση αναπηρίας 

 
 

 Τιμή «5» 

 Παράταση αναπηρίας 
 Επαναχορήγηση αναπηρίας 
 Επαναχορήγηση ΕΑΑ 
 Επαναχορήγηση Παραπληγικού Επιδόματος 
 Επαναχορήγηση σύνταξης θανάτου σε μητέρα ή τέκνα μετά από διακοπή 

 

 Τιμή «6»  

 Χορήγηση ΕΑΑ (για πρώτη φορά) 
 

 Τιμή «7» 

 Χορήγηση Παραπληγικού επιδόματος (για πρώτη φορά) 
 
 

 Τιμή «8» 
 
 Μετατροπή Προσωρινής σε Νέα Οριστική (Γήρατος – Αναπηρίας - Θανάτου) 
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DETAIL RECORD TYPE 03 : ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 
 

Μία εγγραφή για κάθε είδος αποδοχής  που πρέπει να δηλωθεί στο αρχείο SYNT, όπως αναλύεται 
παρακάτω.  

Όλα τα ποσά λειτουργούν αθροιστικά στον υπολογισμό, εκτός από αυτά με τιμή 1 στο πεδίο 7 
(ΕΝΔΕΙΞΗ ΜΕΙΩΣΗΣ) που λειτουργούν αφαιρετικά (μειώσεις αποδοχών). 
 
 

 
Α/Α 

 
ΟΝΟΜΑ ΠΕΔΙΟΥ 

 
ΜΟΡΦΗ 

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 ΤΥΠΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 9(2) Τιμή: 03 

2 ΕΤΟΣ ΜΗΝΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ 9(6) Ίδια τιμή με το αντίστοιχο πεδίο του 
αρχείου EMPS, της ίδιας σύνταξης 

3 ΣΕΙΡΑ ΑΡΧΕΙΟΥ 9(2) Ίδια τιμή με το αντίστοιχο πεδίο του 
αρχείου EMPS, της ίδιας σύνταξης 

4 ΑΥΞ. ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΡΧΕΙΟΥ 
EMPS 

9(8) Ίδια τιμή με το αντίστοιχο πεδίο του 
αρχείου EMPS, της ίδιας σύνταξης 

5 ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ 9(5) Ίδια τιμή με το αντίστοιχο πεδίο του 
αρχείου EMPS, της ίδιας σύνταξης 

6 ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ  9(8) Ο κωδικός της συγκεκριμένης 
αποδοχής, σύμφωνα με την 
κωδικοποίηση αποδοχών της ΗΔΙΚΑ 

7 ΕΝΔΕΙΞΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 9(1) 0 : Θετικό ποσό     (αποδοχές) 
1 : Αρνητικό ποσό (μειώσεις / 
περικοπές), για τις περιπτώσεις 
πλαφόν 

8 ID ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΦΚΑ 9(15) Προαιρετικό πληροφοριακό πεδίο για 
την διευκόλυνση διαχείρισης των 
αποδοχών από τους ΦΚΑ στα δικά 
τους συστήματα. ΔΕΝ λαμβάνεται 
υπόψη στον υπολογισμό του 
πληρωτέου ή των συνόλων πληρωμής 
Συμπληρώνεται με μηδενικά 

9 ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 
ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ 23 (ΚΥΡΙΑ) Ή ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ 44 
(ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ) ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ EMPS 

9(1) 0 : Το ποσό συμμετέχει στο πεδίο 
ΛΟΙΠΑ του αρχείου EMPS  
1 : Το ποσό ΔΕΝ συμμετέχει στο  
πεδίο ΛΟΙΠΑ του αρχείου EMPS 

10 ΠΟΣΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ  9(6)v99 6 ακέραια και 2 δεκαδικά ψηφία, χωρίς 
σύμβολο υποδιαστολής και χωρίς 
πρόσημο 

 
- 

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ / ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ 
ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ  

 
- 

 
- 

11 ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ  9(1) 0 : Το ποσό συμμετέχει στον 
υπολογισμό κράτησης περίθαλψης  
1 : Το ποσό ΔΕΝ συμμετέχει στον 
υπολογισμό κράτησης περίθαλψης 
(απαλλάσσεται της περίθαλψης) 

12 ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΦΟΡΟΥ  9(1) 0 : Το ποσό συμμετέχει στον 
υπολογισμό φόρου  
1 : Το ποσό ΔΕΝ συμμετέχει στον 
υπολογισμό φόρου 
(απαλλάσσεται του φόρου) 

13 ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ  9(1) 0 : Το ποσό συμμετέχει στον 
υπολογισμό κράτησης συλλόγου 
1 : Το ποσό ΔΕΝ συμμετέχει στον 
υπολογισμό κράτησης συλλόγου 
(απαλλάσσεται του συλλόγου) 

14 ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΠΡΟΙΚΟΔΟΤΗΣΗΣ 9(1) 0 : Το ποσό συμμετέχει στον 
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υπολογισμό κράτησης προικοδότησης  
1 : Το ποσό ΔΕΝ συμμετέχει στον 
υπολογισμό κράτησης προικοδότησης 
(απαλλάσσεται της προικοδότησης) 

15 ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ 9(1) 0 : Το ποσό συμμετέχει στον 
υπολογισμό οφειλών 
 1 : Το ποσό ΔΕΝ συμμετέχει στον 
υπολογισμό οφειλών (απαλλάσσεται 
των λοιπών κρατήσεων) Δεν 
συμμετέχει γενικά στους 
υπολογισμούς, μόνο στο τελικό 
πληρωτέο. 

16 ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ Π.Α.Π. (για το Γ.Λ.Κ.) 9(1) 0 : Το ποσό συμμετέχει στον 
υπολογισμό κράτησης Π.Α.Π. (Γ.Λ.Κ.) 
 1 : Το ποσό ΔΕΝ συμμετέχει στον 
υπολογισμό κράτησης Π.Α.Π. (Γ.Λ.Κ.) 
(απαλλάσσεται της Π.Α.Π.) 

 
 
 
Επισημάνσεις 
 
 

Ο υπολογισμός των μεικτών αποδοχών σύνταξης γίνεται σύμφωνα με τα ποσά που έχετε στείλει στο 
αρχείο EMPS και είναι:  

 
Για ΚύριαΣύνταξη=ΒΑΣ.ΣΥΝΤΑΞΗ(20)+ΟΙΚ.ΒΑΡΗ(21)+ΑΠΟΛ.ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ(22)+ΛΟΙΠΑ(23)+ΕΚΑΣ(40)  
 
Για Επικουρική Σύνταξη=ΒΑΣ.ΣΥΝΤΑΞΗ(41)+ΟΙΚ.ΒΑΡΗ(42)+ΑΠΟΛ.ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ(43)+ΛΟΙΠΑ(44) 
 
Τα συγκεκριμένα πεδία του Αρχείου EMPS  (για την Κύρια: 20 / 21 / 22 / 23 / 40 και την  Επικουρική: 41 

/ 42 / 43 / 44) ΔΕΝ πρέπει να τα στείλετε στο αρχείο SYNT. 
 
Εγγραφές ανάλυσης του πεδίου ΛΟΙΠΑ (23/44) πρέπει να στείλετε MONO, σε κάποια  από τις 

παρακάτω περιπτώσεις: 

 Αν υπάρχει ανάγκη πλήρους ανάλυσης των λοιπών αποδοχών για τους συνταξιούχους σας 

 Αν στα ΛΟΙΠΑ ΠΟΣΑ αθροίζονται αποδοχές που πρέπει να εξαιρεθούν του υπολογισμού του 
φόρου/περίθαλψης/συλλόγου/προικοδότησησης κ.λ.π. 
 

Επιπλέον θα πρέπει να στείλετε και όσα είδη αποδοχών συμμετέχουν στον υπολογισμό της μηνιαίας 
σύνταξης, αλλά δεν έχουν συμπεριληφθεί στα ανωτέρω πεδία του  αρχείου EMPS  (για την Κύρια: 20 / 21 / 
22 / 23 / 40 και την  Επικουρική: 41 / 42 / 43 / 44). 
 

Συνεπώς όσοι ΦΚΑ δεν επιθυμούν ανάλυση του πεδίου ΛΟΙΠΑ και δεν έχουν επιπλέον ποσά 
αποδοχών να δηλώσουν για τον υπολογισμό της μηνιαίας σύνταξης, ΔΕΝ θα στείλουν εγγραφές TYPE 03. 

 
Τα ποσά Βασικής Σύνταξης (20/41),  Οικογενειακών Βαρών (21/42) και Λοιπά (23/44), φορολογούνται 

και συμμετέχουν σε όλους τους υπολογισμούς.  Το ποσό ΕΚΑΣ (40) δεν φορολογείται και δεν συμμετέχει 
σε κανέναν υπολογισμό (απλώς αθροίζεται στο πληρωτέο). Το ποσό Επιδόματος Απολύτου Αναπηρίας 
(22/43) το διαχειριζόμαστε ανάλογα με τις ενδείξεις της εγγραφής  TYPE 02 (Πεδία 12 έως 17). 

 
Όπου υπάρχει ανάλυση του πεδίου ΛΟΙΠΑ (ΠΕΔΙΟ: 23 ΚΥΡΙΑ / 44 ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ) του EMPS, θα 

πρέπει το άθροισμα των επιμέρους ποσών αποδοχών που έχετε στείλει στο αρχείο SYNT με ΕΝΔΕΙΞΗ 
ΑΝΑΛΥΣΗΣ=0 (πεδίο 9), να ισούται με το ποσό του πεδίου ΛΟΙΠΑ του EMPS. Διαφορετικά η ανάλυση του 
αρχείου SYNT θα αγνοείται και ο υπολογισμός θα λαμβάνει υπόψη μόνο τα ποσά αποδοχών που 
υπάρχουν στο αρχείο EMPS. 
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Για να είναι δυνατός ο υπολογισμός του τελικού πληρωτέου ποσού σύνταξης, θα πρέπει να υπάρχουν 
εγγραφές και στα δύο αρχεία (EMPS και SYNT) για κάθε μία σύνταξη. Τα πεδία 2,3,4 και 5 της εγγραφής 
του αρχείου SYNT αποτελούν το κλειδί σύνδεσης με την αντίστοιχη εγγραφή του αρχείου EMPS. Συνεπώς 
πρέπει για κάθε σύνταξη, να έχουν τις ίδιες ακριβώς τιμές, προκειμένου να υλοποιηθεί ο υπολογισμός του 
μηνιαίου ποσού σύνταξης.  

 
Για καταβολή αναδρομικών ποσών σε συνταξιούχους που βρίσκονται σε διακοπή, θα πρέπει να 

υπάρχει στο αρχείο EMPS μία εγγραφή με ένδειξη 4 στο πεδίο 24 (ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ) και στο 

αρχείο SYNT μία εγγραφή σύνταξης TYPE 02 και μία αναδρομικών TYPE 05  (με το συνολικό δικαιούμενο 

μεικτό αναδρομικό ποσό και τις συνολικές αναδρομικές κρατήσεις, όπως τις έχει υπολογίσει ο ΦΚΑ). 

ΠΛΗΘΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ EMPS (ΠΕΔΙΟ 24 ΜΕ ΤΙΜΗ 1 ή 4) = ΠΛΗΘΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ TYPE 02 

ΑΡΧΕΙΟΥ SYNT 

Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν εγγραφές, για μία σύνταξη, και στα δύο αρχεία (EMPS και SYNT) η 

συγκεκριμένη σύνταξη δεν θα εκκαθαρίζεται. 

Σε περίπτωση που το σύνολο των μηνιαίων αποδοχών (EMPS & SYNT) δεν είναι μεγαλύτερο του 

μηδενός η συγκεκριμένη σύνταξη δεν θα εκκαθαρίζεται (έλεγχος μόνο για τους ενεργούς συνταξιούχους). 

 
DETAIL RECORD TYPE 04 : ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 
 

Μία εγγραφή για κάθε είδος κράτησης  που πρέπει να συνυπολογιστεί στο τελικό πληρωτέο ποσό 
σύνταξης. 

 
ΔΕΝ πρέπει να στέλνετε εγγραφές για τις  μνημονιακές μειώσεις που υπολογίζει το ΕΣΕΠΣ ή έχετε 

ήδη δηλώσει στο αρχείο EMPS και επιπλέον δεν στέλνετε εγγραφές για φόρο και εισφορά Ν3986/11.αρ29.  
 
Όλα τα ποσά λειτουργούν αφαιρετικά στον υπολογισμό, εκτός από αυτά με τιμή 1 στο πεδίο 7 

(ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ) που λειτουργούν αθροιστικά (επιστροφές/πιστώσεις κρατήσεων). 
 

 
Α/Α 

 
ΟΝΟΜΑ ΠΕΔΙΟΥ 

  
ΜΟΡΦΗ 

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 ΤΥΠΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 9(2) Τιμή: 04 

2 ΕΤΟΣ ΜΗΝΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ 9(6) Ίδια τιμή με το αντίστοιχο πεδίο του 
αρχείου EMPS, της ίδιας σύνταξης 

3 ΣΕΙΡΑ ΑΡΧΕΙΟΥ 9(2) Ίδια τιμή με το αντίστοιχο πεδίο του 
αρχείου EMPS, της ίδιας σύνταξης 

4 ΑΥΞ. ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΡΧΕΙΟΥ EMPS 9(8) Ίδια τιμή με το αντίστοιχο πεδίο του 
αρχείου EMPS, της ίδιας σύνταξης 

5 ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ 9(5) Ίδια τιμή με το αντίστοιχο πεδίο του 
αρχείου EMPS, της ίδιας σύνταξης 

6 ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ  9(8) Ο κωδικός της συγκεκριμένης 
κράτησης, σύμφωνα με την 
κωδικοποίηση κρατήσεων της ΗΔΙΚΑ 

7 ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ  9(1) 0 : Θετικό ποσό     (κράτηση) 
1 : Αρνητικό ποσό, μόνο για την 
περίπτωση επιστροφής κράτησης 
(πίστωση) 

8 ID ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΦΚΑ 9(15) Προαιρετικό πληροφοριακό πεδίο για 
την διευκόλυνση διαχείρισης των 
κρατήσεων από τους ΦΚΑ στα δικά 
τους συστήματα. ΔΕΝ λαμβάνεται 
υπόψη στον υπολογισμό του 
πληρωτέου ή των συνόλων πληρωμής 

9 ΣΕΙΡΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ  9(5) Η γενική σειρά εκτέλεσης των 
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κρατήσεων στον υπολογισμό (από την 
μικρότερη προς την μεγαλύτερη τιμή). 
Οι κρατήσεις ομαδοποιούνται σε προ 
φόρου και μετά το φόρο, σύμφωνα με 
την τιμή του πεδίου 22 και στην 
συνέχεια ακολουθούν την σειρά που 
μας έχετε δηλώσει. 

10 ΠΟΣΟ ΚΡΑΤΗΣΗΣ  9(6)v99 Το ποσό κράτησης ή μηδέν σε 
περίπτωση ποσοστιαίας κράτησης. 
Συμπληρώνεται εάν το ταμείο έχει 
έτοιμο το ποσό δόσης της κράτησης. 
6 ακέραια και 2 δεκαδικά ψηφία, χωρίς 
σύμβολο υποδιαστολής και χωρίς 
πρόσημο 

11 ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΡΑΤΗΣΗΣ  9(3)v99 Το ποσοστό κράτησης ή μηδέν σε 
περίπτωση ποσοτικής κράτησης. Εάν 
και το ποσό και το ποσοστό κράτησης 
είναι μεγαλύτερα του μηδενός, ο 
υπολογισμός θα αγνοήσει το ποσοστό 
και θα λάβει υπόψη του μόνο το ποσό 
κράτησης. Ο τύπος υπολογισμού 
καθορίζεται από τις ενδείξεις 27 έως 
και 37 που ακολουθούν. 
3 ακέραια και 2 δεκαδικά ψηφία, χωρίς 
σύμβολο υποδιαστολής και χωρίς 
πρόσημο 

12 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΡΑΤΗΣΗΣ  9(6)v99 Συμπληρώνεται για έλεγχο της 
υπολογιζόμενης δόσης (ποσό ή 
ποσοστό). Εάν δόση > υπόλοιπο, τότε 
νέα δόση = υπόλοιπο. Ο έλεγχος της 
υπολογιζόμενης δόσης με το συνολικό 
υπόλοιπο κράτησης θα γίνεται μόνο 
όταν η τιμή που έχετε στείλει σε αυτό 
το πεδίο είναι μεγαλύτερη του 0. 

13 ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΠΟΥ 
ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗ 

9(1) 0 : Το ποσό κράτησης θα κρατείται 
ολόκληρο ή καθόλου (όταν οδηγεί σε 
αρνητική πληρωμή) και θα προχωράμε 
στην επόμενη, στην σειρά, κράτηση 
1 : Το ποσό κράτησης θα κρατείται 
ολόκληρο ή τμήμα του (όταν  οδηγεί σε 
αρνητική πληρωμή) μηδενίζοντας την 
πληρωμή 
2 : Η εκκαθάριση της σύνταξης θα 
διακόπτεται και θα επιστρέφεται στον 
ΦΚΑ ως «Μη έγκυρη» για έλεγχο 

    

- ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΟΡΙΩΝ ΚΡΑΤΗΣΗΣ - - 

14 ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΝΩ ΟΡΙΟΥ ΚΡΑΤΗΣΗΣ 9(1) 0 : Δεν υπάρχει άνω όριο κράτησης  
1 : Υπάρχει άνω όριο κράτησης 

15 ΠΟΣΟ ΑΝΩ ΟΡΙΟΥ ΚΡΑΤΗΣΗΣ 9(6)v99 Συμπληρώνεται εάν το άνω όριο είναι 
συγκεκριμένο ποσό 
6 ακέραια και 2 δεκαδικά ψηφία, χωρίς 
σύμβολο υποδιαστολής και χωρίς 
πρόσημο 

16 ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΩ ΟΡΙΟΥ ΚΡΑΤΗΣΗΣ 9(3)v99 Συμπληρώνεται εάν το άνω όριο είναι 
ποσοστιαίο 
3 ακέραια και 2 δεκαδικά ψηφία, χωρίς 
σύμβολο υποδιαστολής και χωρίς 
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πρόσημο 

17 ΕΝΔΕΙΞΗ ΚΑΤΩ ΟΡΙΟΥ ΚΡΑΤΗΣΗΣ 9(1) 0 : Δεν υπάρχει κάτω όριο κράτησης  
1 : Υπάρχει κάτω όριο κράτησης 

18 ΠΟΣΟ ΚΑΤΩ ΟΡΙΟΥ ΚΡΑΤΗΣΗΣ 9(6)v99 Συμπληρώνεται εάν το κάτω όριο είναι 
συγκεκριμένο ποσό 
6 ακέραια και 2 δεκαδικά ψηφία, χωρίς 
σύμβολο υποδιαστολής και χωρίς 
πρόσημο 

19 ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΤΩ ΟΡΙΟΥ ΚΡΑΤΗΣΗΣ 9(3)v99 Συμπληρώνεται εάν το κάτω όριο είναι 
ποσοστιαίο 
3 ακέραια και 2 δεκαδικά ψηφία, χωρίς 
σύμβολο υποδιαστολής και χωρίς 
πρόσημο 

20 ΕΝΔΕΙΞΗ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΟΡΙΟΥ ΚΡΑΤΗΣΗΣ 9(1) 0 : Τα όρια κράτησης αφορούν μόνο 
την συγκεκριμένη εγγραφή κράτησης   
1 : Τα όρια κράτησης λειτουργούν 
αθροιστικά για περισσότερες από μία 
εγγραφές κρατήσεων της ίδιας 
σύνταξης  π.χ. τα αχρεωστήτως 
καταβληθέντα συνολικά δεν πρέπει να 
υπερβαίνουν το 25% των αποδοχών. 
Όλες οι εγγραφές κράτησης της 
συγκεκριμένης σύνταξης, που στο 
πεδίο αυτό έχουν την τιμή 1, θα 
αθροίζονται και θα ελέγχονται 
συνολικά. (1η ομαδοποίηση ελέγχου 
ορίου) 
2: Εάν υπάρχουν και άλλες εγγραφές 
κρατήσεων με αντίστοιχη λογική για 
την ίδια σύνταξη π.χ. δάνεια, θα 
πρέπει το πεδίο για αυτές να έχει την 
τιμή 2 . (2ή ομαδοποίηση ελέγχου 
ορίου) κ.ο.κ. 

 
- 

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ / ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΤΗΣ 
ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ  

 
- 

 
- 

 21 ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ 9(1) 0 : Το ποσό συμμετέχει στον 
υπολογισμό περίθαλψης  
1 : Το ποσό ΔΕΝ συμμετέχει στον 
υπολογισμό περίθαλψης 
(απαλλάσσεται της περίθαλψης) 

22 ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΦΟΡΟΥ  9(1) 0 : Το ποσό συμμετέχει στον 
υπολογισμό φόρου (δεν απαλλάσσεται 
του φόρου)  (ΜΕΤΑ ΤΟ ΦΟΡΟ 
ΚΡΑΤΗΣΗ) 
1 : Το ποσό ΔΕΝ συμμετέχει στον 
υπολογισμό φόρου (απαλλάσσεται του 
φόρου) (ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΚΡΑΤΗΣΗ) 
 

23 ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ  9(1) 0 : Το ποσό συμμετέχει στον 
υπολογισμό κράτησης συλλόγου 
1 : Το ποσό ΔΕΝ συμμετέχει στον 
υπολογισμό κράτησης συλλόγου  
(απαλλάσσεται του συλλόγου) 

24 ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΠΡΟΙΚΟΔΟΤΗΣΗΣ  9(1) 0 : Το ποσό συμμετέχει στον 
υπολογισμό κράτησης προικοδότησης 
1 : Το ποσό ΔΕΝ συμμετέχει στον 
υπολογισμό κράτησης προικοδότησης 
(απαλλάσσεται της προικοδότησης) 
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25   ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ 9(1) 0 : Το ποσό συμμετέχει στον 
υπολογισμό οφειλών 
 1 : Το ποσό ΔΕΝ συμμετέχει στον 
υπολογισμό οφειλών (απαλλάσσεται 
των λοιπών κρατήσεων) Δεν 
συμμετέχει γενικά στους 
υπολογισμούς, μόνο στο τελικό 
πληρωτέο. 

26 ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ Π.Α.Π. (για το Γ.Λ.Κ.) 9(1) 0 : Το ποσό συμμετέχει στον 
υπολογισμό κράτησης Π.Α.Π. (Γ.Λ.Κ.) 
 1 : Το ποσό ΔΕΝ συμμετέχει στον 
υπολογισμό κράτησης Π.Α.Π. (Γ.Λ.Κ.) 
(απαλλάσσεται της Π.Α.Π.) 

 
 
 
 

  - 

 
 
 
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΒΑΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  

 
 
 
 
- 

Από τις μεικτές αποδοχές που 
συμμετέχουν στον υπολογισμό, ποιές 
κρατήσεις πρέπει να αφαιρεθούν. Επί 
του ποσού που διαμορφώνεται θα 
υπολογιστεί η ποσοστιαία κράτηση. 

27 ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ  9(1) 0 : Η κράτηση περίθαλψης συμμετέχει 
στην βάση υπολογισμού 
1 : Η κράτηση περίθαλψης ΔΕΝ 
συμμετέχει στην βάση υπολογισμού 

28 ΕΝΔΕΙΞΗ Ν3863  9(1) 0 : Η κράτηση του Ν3863 συμμετέχει 
στην βάση υπολογισμού 
1 : Η κράτηση του Ν3863 ΔΕΝ 
συμμετέχει στην βάση υπολογισμού 

29 ΕΝΔΕΙΞΗ Ν3986  9(1) 0 : Η κράτηση του Ν3986 συμμετέχει 
στην βάση υπολογισμού 
1 : Η κράτηση του Ν3986 ΔΕΝ 
συμμετέχει στην βάση υπολογισμού 

30 ΕΝΔΕΙΞΗ Ν4024 9(1) 0 : Η κράτηση του Ν4024 συμμετέχει 
στην βάση υπολογισμού 
1 : Η κράτηση του Ν4024 ΔΕΝ 
συμμετέχει στην βάση υπολογισμού 

31 ΕΝΔΕΙΞΗ Ν4051 9(1) 0 : Η κράτηση του Ν4051 συμμετέχει 
στην βάση υπολογισμού 
1 : Η κράτηση του Ν4051 ΔΕΝ 
συμμετέχει στην βάση υπολογισμού 

32 ΕΝΔΕΙΞΗ Ν4093 9(1) 0 : Η κράτηση του Ν4093 συμμετέχει 
στην βάση υπολογισμού 
1 : Η κράτηση του Ν4093 ΔΕΝ 
συμμετέχει στην βάση υπολογισμού 

33 ΕΝΔΕΙΞΗ ΚΡΑΤ 7% (ΝΑΤ) 9(1) 0 : Η κράτηση 7% (ΝΑΤ) συμμετέχει 
στην βάση υπολογισμού 
1 : Η κράτηση 7% (ΝΑΤ) ΔΕΝ 
συμμετέχει στην βάση υπολογισμού 

34 ΕΝΔΕΙΞΗ ΛΟΙΠΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ 9(1) 0 : Οι λοιπές ΠΡΟ φόρου κρατήσεις 
συμμετέχουν στην βάση υπολογισμού  
1 : Οι λοιπές ΠΡΟ φόρου κρατήσεις 
ΔΕΝ συμμετέχουν στην βάση 
υπολογισμού  

35 ΕΝΔΕΙΞΗ ΦΟΡΟΥ  9(1) 0 : Η κράτηση φόρου συμμετέχει στην 
βάση υπολογισμού 
1 : Η κράτηση φόρου ΔΕΝ συμμετέχει 
στην βάση υπολογισμού 

36 ΕΝΔΕΙΞΗ Ν3986/11 Αρ.29  9(1) 0 : Η κράτηση έκτακτης εισφοράς 
αλληλεγγύης συμμετέχει στην βάση 
υπολογισμού 
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1 : Η κράτηση έκτακτης εισφοράς 
αλληλεγγύης ΔΕΝ συμμετέχει στην 
βάση υπολογισμού 

37 ΕΝΔΕΙΞΗ ΛΟΙΠΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟ 
ΦΟΡΟ 

9(1) 0 : Οι λοιπές ΜΕΤΑ ΤΟ ΦΟΡΟ 
κρατήσεις συμμετέχουν στην βάση 
υπολογισμού (πληρωτέο ποσό την 
στιγμή εκτέλεσης του υπολογισμού) 
1 : Οι λοιπές ΜΕΤΑ ΤΟ ΦΟΡΟ 
κρατήσεις ΔΕΝ συμμετέχουν στην 
βάση υπολογισμού 

 
 
Επισημάνσεις 
 
Οι κρατήσεις ομαδοποιούνται σε προ φόρου (TYPE 04 : πεδίο 22 = 1) και μετά το φόρο (TYPE 04 : πεδίο 
22 = 0). Η παρακράτηση ξεκινάει με τις προ φόρου κρατήσεις και ακολουθεί την σειρά που ορίζει η τιμή του 
πεδίου 9 (TYPE 04), από την μικρότερη προς την μεγαλύτερη τιμή. Μετά υπολογίζεται ο φόρος και η 
έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης (αρ.29) και η εκκαθάριση συνεχίζεται με τις μετά το φόρο κρατήσεις, με τη 
σειρά που ορίζει η τιμή του πεδίου 9 (TYPE 04) ), πάντα από την μικρότερη προς την μεγαλύτερη τιμή. 
 
Εάν και το ποσό  (TYPE 04 : πεδίο 10, τιμή > 0) και το ποσοστό κράτησης (TYPE 04 : πεδίο 11, τιμή > 0) 
 είναι μεγαλύτερα του μηδενός, ο υπολογισμός θα αγνοήσει το ποσοστό και θα λάβει υπόψη του μόνο το 
ποσό κράτησης. 
 
Τα πεδία 27 έως 37 καθορίζουν τον τύπο υπολογισμού των ποσοστιαίων κρατήσεων. 
 
Για ποσοστιαίες κρατήσεις επί των μεικτών αποδοχών τα πεδία 27 έως και 37 θα έχουν την τιμή 1. 
 
Για ποσοστιαίες κρατήσεις επί του αρχικού προ φόρου ποσού τα πεδία 27 έως και 33 θα έχουν την τιμή 0 
και τα υπόλοιπα την τιμή 1. (μεικτές αποδοχές – περίθαλψη – μνημονιακές κρατήσεις) 
 
Για ποσοστιαίες κρατήσεις επί του τρέχοντος προ φόρου ποσού, τα πεδία 27 έως και 34 θα έχουν την τιμή 
0 και τα υπόλοιπα την τιμή 1. (μεικτές αποδοχές – περίθαλψη – μνημονιακές κρατήσεις – προ φόρου 
κρατήσεις) 
 
Για ποσοστιαίες κρατήσεις επί του αρχικού καθαρού ποσού τα πεδία 27 έως και 36 θα έχουν την τιμή 0 και 
τα υπόλοιπα την τιμή 1.(μεικτές αποδοχές – περίθαλψη – μνημονιακές κρατήσεις – προ φόρου κρατήσεις – 
φόρος – Ν3986/αρ.29) 
 
Για ποσοστιαίες κρατήσεις επί του τρέχοντος πληρωτέου  ποσού όλα τα πεδία από 27 έως και 37 θα έχουν 
την τιμή 0 
 
 
DETAIL RECORD TYPE 05 :  ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΣΥΝΟΛΩΝ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗΣ  
 
Μία εγγραφή με το σύνολο αναδρομικών αποδοχών και αναδρομικών κρατήσεων (Υπολογισμός από ΦΚΑ) 
 

 
Α/Α 

 
ΟΝΟΜΑ ΠΕΔΙΟΥ 

  
ΜΟΡΦΗ 

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 ΤΥΠΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 9(2) Τιμή: 05 

2 ΕΤΟΣ ΜΗΝΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ 9(6) Ίδια τιμή με το αντίστοιχο πεδίο του 
αρχείου EMPS, του ίδιου συνταξιούχου 

3 ΣΕΙΡΑ ΑΡΧΕΙΟΥ 9(2) Ίδια τιμή με το αντίστοιχο πεδίο του 
αρχείου EMPS, της ίδιας σύνταξης 

4 ΑΥΞ. ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΡΧΕΙΟΥ EMPS 9(8) Ίδια τιμή με το αντίστοιχο πεδίο του 
αρχείου EMPS, της ίδιας σύνταξης 

5 ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ 9(5) Ίδια τιμή με το αντίστοιχο πεδίο του 
αρχείου EMPS, της ίδιας σύνταξης 
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6 ΕΤΟΣ ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟ 9(6) Η μικρότερη από τις ημερομηνίες 
έναρξης ισχύος των αναδρομικών, σε 
μορφή ΕΕΕΕΜΜ 

7 ΕΤΟΣ ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΕΩΣ 9(6) Η μεγαλύτερη από τις ημερομηνίες 
λήξης ισχύος των αναδρομικών, σε 
μορφή ΕΕΕΕΜΜ 

8 ΠΟΣΟ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ 9(6)v99 Συνολικό μεικτό ποσό για όλο το 
χρονικό διάστημα αναδρομικών 
6 ακέραια και 2 δεκαδικά ψηφία, χωρίς 
σύμβολο υποδιαστολής και χωρίς 
πρόσημο 

9 ΕΝΔΕΙΞΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 9(1) 0 : Θετικό ποσό     (αποδοχές) 
1 : Αρνητικό ποσό (μειώσεις), για τις 
περιπτώσεις πλαφόν 

10 ΦΟΡΟΣ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ 9(6)v99 Συνολικός φόρος αναδρομικών για όλο 
το χρονικό διάστημα αναδρομικών 
6 ακέραια και 2 δεκαδικά ψηφία, χωρίς 
σύμβολο υποδιαστολής και χωρίς 
πρόσημο 

11 ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ  9(1) 0 : Θετικό ποσό     (κράτηση) 
1 : Αρνητικό ποσό, μόνο για την 
περίπτωση επιστροφής κράτησης 
(πίστωση) 

12 ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΟ ΠΟΣΟ Ν3986 Αρ.29 
(έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης) 

9(6)v99 Συνολική μείωση Ν3986 Αρ.29 για όλο 
το χρονικό διάστημα αναδρομικών 
6 ακέραια και 2 δεκαδικά ψηφία, χωρίς 
σύμβολο υποδιαστολής και χωρίς 
πρόσημο 

13 ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Ν3986 Αρ.29  
(έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης) 

9(1) 0 : Θετικό ποσό     (κράτηση) 
1 : Αρνητικό ποσό, μόνο για την 
περίπτωση επιστροφής κράτησης 
(πίστωση) 

14 ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΟ ΠΟΣΟ Ν3863 9(6)v99 Συνολική μείωση Ν3863 για όλο το 
χρονικό διάστημα αναδρομικών 
6 ακέραια και 2 δεκαδικά ψηφία, χωρίς 
σύμβολο υποδιαστολής και χωρίς 
πρόσημο 

15 ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Ν3863  9(1) 0 : Θετικό ποσό     (κράτηση) 
1 : Αρνητικό ποσό, μόνο για την 
περίπτωση επιστροφής κράτησης 
(πίστωση) 

16 ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΟ ΠΟΣΟ Ν3986 9(6)v99 Συνολική μείωση Ν3986 για όλο το 
χρονικό διάστημα αναδρομικών 
6 ακέραια και 2 δεκαδικά ψηφία, χωρίς 
σύμβολο υποδιαστολής και χωρίς 
πρόσημο 

17 ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Ν3986  9(1) 0 : Θετικό ποσό     (κράτηση) 
1 : Αρνητικό ποσό, μόνο για την 
περίπτωση επιστροφής κράτησης 
(πίστωση) 

18 ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΟ ΠΟΣΟ Ν4024 9(6)v99 Συνολική μείωση Ν4024 για όλο το 
χρονικό διάστημα αναδρομικών 
6 ακέραια και 2 δεκαδικά ψηφία, χωρίς 
σύμβολο υποδιαστολής και χωρίς 
πρόσημο 

19 ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Ν4024  9(1) 0 : Θετικό ποσό     (κράτηση) 
1 : Αρνητικό ποσό, μόνο για την 
περίπτωση επιστροφής κράτησης 
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(πίστωση) 

20 ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΟ ΠΟΣΟ Ν4051 9(6)v99 Συνολική μείωση Ν4051 για όλο το 
χρονικό διάστημα αναδρομικών 
6 ακέραια και 2 δεκαδικά ψηφία, χωρίς 
σύμβολο υποδιαστολής και χωρίς 
πρόσημο 

21 ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Ν4051  9(1) 0 : Θετικό ποσό     (κράτηση) 
1 : Αρνητικό ποσό, μόνο για την 
περίπτωση επιστροφής κράτησης 
(πίστωση) 

22 ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΟ ΠΟΣΟ Ν4093 9(6)v99 Συνολική μείωση Ν4093 για όλο το 
χρονικό διάστημα αναδρομικών 
6 ακέραια και 2 δεκαδικά ψηφία, χωρίς 
σύμβολο υποδιαστολής και χωρίς 
πρόσημο 

23 ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Ν4093  9(1) 0 : Θετικό ποσό     (κράτηση) 
1 : Αρνητικό ποσό, μόνο για την 
περίπτωση επιστροφής κράτησης 
(πίστωση) 

24 ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΟ ΠΟΣΟ ΚΡΑΤ 7% (ΝΑΤ) 9(6)v99 Συνολική μείωση ΚΡΑΤ 7% (ΝΑΤ) για 
όλο το χρονικό διάστημα αναδρομικών 
6 ακέραια και 2 δεκαδικά ψηφία, χωρίς 
σύμβολο υποδιαστολής και χωρίς 
πρόσημο 

25 ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΡΑΤ 7% (ΝΑΤ)  9(1) 0 : Θετικό ποσό     (κράτηση) 
1 : Αρνητικό ποσό, μόνο για την 
περίπτωση επιστροφής κράτησης 
(πίστωση) 

26 ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ 9(8) Ο κωδικός της συγκεκριμένης 
κράτησης, σύμφωνα με την 
κωδικοποίηση κρατήσεων της ΗΔΙΚΑ 

27 ΚΡΑΤΗΣΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ 9(6)v99 Συνολική κράτηση περίθαλψης για όλο 
το χρονικό διάστημα αναδρομικών 
6 ακέραια και 2 δεκαδικά ψηφία, χωρίς 
σύμβολο υποδιαστολής και χωρίς 
πρόσημο 

28 ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ  9(1) 0 : Θετικό ποσό     (κράτηση) 
1 : Αρνητικό ποσό, μόνο για την 
περίπτωση επιστροφής κράτησης 
(πίστωση) 

29 ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 9(6)v99 Συνολικό ποσό των λοιπών κρατήσεων 
για όλο το χρονικό διάστημα 
αναδρομικών 
6 ακέραια και 2 δεκαδικά ψηφία, χωρίς 
σύμβολο υποδιαστολής και χωρίς 
πρόσημο 

30 ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΛΟΙΠΩΝ  ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 9(1) 0 : Θετικό ποσό     (κράτηση) 
1 : Αρνητικό ποσό, μόνο για την 
περίπτωση επιστροφής κράτησης 
(πίστωση) 

 
Επισημάνσεις 
 

Σε κάθε εγγραφή συνόλων αναδρομικών θα αθροίζονται οι αποδοχές/πιστώσεις και θα αφαιρούνται 

οι κρατήσεις/μειώσεις, για να προκύψει το πληρωτέο ποσό αναδρομικών.  

Εάν στην εγγραφή TYPE 02 : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ το πεδίο 18 : ΕΝΔΕΙΞΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ 

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ (ΜΕΤΑ ΤΟ ΦΟΡΟ) έχει τιμή 0, τότε 
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το πληρωτέο ποσό αναδρομικών αθροίζεται στο καθαρό μηνιαίο ποσό (μετά το φόρο), προκειμένου 

να παρακρατηθούν τα μεγαλύτερα δυνατά ποσά οφειλών μετά τον υπολογισμό του μηνιαίου φόρου. 

Διαφορετικά πρέπει να έχει τιμή 1 (το πληρωτέο ποσό αναδρομικών απλώς αθροίζεται στο πληρωτέο 

μηνιαίο ποσό). 

Σε περίπτωση αρνητικού πληρωτέου ποσού αναδρομικών, που είναι μεγαλύτερο του μηνιαίου 
πληρωτέου ποσού (προκαλεί αρνητική πληρωμή), η εκκαθάριση της σύνταξης είτε θα σταματάει και θα 
χαρακτηρίζεται ως «Μη έγκυρη» για έλεγχο από τον ΦΚΑ (εγγραφή TYPE 02 – Πεδίο 19 με τιμή 0), είτε 
το αρνητικό ποσό αναδρομικών θα αγνοείται και δεν θα συμμετέχει στον υπολογισμό του τελικού 
πληρωτέου ποσού (εγγραφή TYPE 02 – Πεδίο 19 με τιμή 1), είτε θα αφαιρεθεί τμήμα του       
αναδρομικού ποσού, μηδενίζοντας την πληρωμή (θα υπάρχει «υπόλοιπο» στα αναδρομικά ποσά, το οποίο 
θα πρέπει να διαχειριστεί ο ΦΚΑ) (εγγραφή TYPE 02 – Πεδίο 19 με τιμή 2). 
 

 Εναλλακτικά τα αρνητικά αναδρομικά πληρωτέα ποσά θα μπορούν να μετατρέπονται σε κράτηση 

«οφειλής» και να δηλώνονται στο RECORD TYPE 04 (μηνιαίες κρατήσεις) της συγκεκριμένης σύνταξης, για 

να συνυπολογιστούν στο τελικό πληρωτέο. 

 

FILE TRAILER  TYPE 99 : ΣΥΝΟΛΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ 
 

  
Α/Α 

 
ΟΝΟΜΑ ΠΕΔΙΟΥ 

 
ΜΟΡΦΗ 

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 ΤΥΠΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 9(2) Τιμή: 99 

2 ΕΤΟΣ ΜΗΝΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ 9(6) Ίδια τιμή με το αντίστοιχο πεδίο του 
αρχείου EMPS 

3 ΣΕΙΡΑ ΑΡΧΕΙΟΥ 9(2) Ίδια τιμή με το αντίστοιχο πεδίο του 
αρχείου EMPS 

4 ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΣΕΠΣ 9(5) Ίδια τιμή με το αντίστοιχο πεδίο του 
αρχείου EMPS 

5 ΚΕΝΑ Χ(3)  

6 ΠΛΗΘΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΥΠΟΥ 02 9(9) χωρίς σύμβολα 

7 ΚΕΝΑ Χ(3)  

8 ΠΛΗΘΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΥΠΟΥ 03 9(9) χωρίς σύμβολα 

9 ΚΕΝΑ Χ(3)  

10 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 
ΤΥΠΟΥ 03 ( ΠΕΔΙΟ 10 ) 

9(9)v99 9 ακέραια και 2 δεκαδικά ψηφία, 
χωρίς σύμβολο υποδιαστολής και 
χωρίς πρόσημο. 

11 ΚΕΝΑ Χ(3)  

12 ΕΝΔΕΙΞΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ  9(1) 0 : Θετικό ποσό     (αποδοχές) 
1 : Αρνητικό ποσό (μειώσεις) 

13 ΚΕΝΑ Χ(3)  

14 ΠΛΗΘΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΥΠΟΥ 04 9(9) χωρίς σύμβολα 

15 ΚΕΝΑ Χ(3)  

16 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 
ΤΥΠΟΥ 04 ( ΠΕΔΙΟ 10 ) 

9(9)v99 9 ακέραια και 2 δεκαδικά ψηφία, 
χωρίς σύμβολο υποδιαστολής και 
χωρίς πρόσημο. 

17 ΚΕΝΑ Χ(3)  

18 ΕΝΔΕΙΞΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ ΚΡΑΤΗΣΗΣ  9(1) 0 : Θετικό ποσό     (κρατήσεις) 
1 : Αρνητικό ποσό (επιστροφές) 

19 ΚΕΝΑ Χ(3)  

20 ΠΛΗΘΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΥΠΟΥ 05 9(9) χωρίς σύμβολα 

  21 ΚΕΝΑ Χ(3)  

22 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ 
ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΥΠΟΥ 05 ( ΠΕΔΙΟ 8 )  

9(9)v99 9 ακέραια και 2 δεκαδικά ψηφία, 
χωρίς σύμβολο υποδιαστολής και 
χωρίς πρόσημο. 
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  23 ΚΕΝΑ Χ(3)  

24 ΕΝΔΕΙΞΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ  

9(1) 0 : Θετικό ποσό     (αναδρομικά) 
1 : Αρνητικό ποσό (οφειλές) 

 
 
 
 
Μήκος Πεδίων & Τύπων Εγγραφών  
 
Το μήκος κάθε πεδίου είναι υποχρεωτικό να τηρηθεί ακριβώς.  
 
Στα αριθμητικά πεδία προσθέτουμε μηδενικά μπροστά από την τιμή μέχρι να συμπληρωθεί το μήκος τους 
(π.χ. 00003450). Αν δεν υπάρχει τιμή τότε γεμίζουν όλες οι θέσεις με μηδενικά.  
 
Όλα τα αριθμητικά πεδία που αφορούν ποσά πρέπει να είναι χωρίς πρόσημο και υποδιαστολή και τα δύο 
τελευταία ψηφία θα αποτελούν το δεκαδικό μέρος τους.  Επισημαίνεται ότι και σε περίπτωση που το ποσό 
είναι ακέραιο θα πρέπει να αναγράφονται δύο μηδενικά στο δεκαδικό μέρος. Οι μειώσεις αποδοχών που 
συμπεριλαμβάνονται στις εγγραφές TYPE 03 και οι πιστώσεις/επιστροφές κρατήσεων που 
συμπεριλαμβάνονται στις εγγραφές TYPE 04 θα πρέπει να έχουν τιμή 1 στα αντίστοιχα πεδία των 
εγγραφών αυτών (ΠΕΔΙΟ 7), για να τα διαχειριστούμε αναλόγως. 
 
Τα αλφαριθμητικά και αλφαβητικά πεδία γεμίζουν με κενά μετά την τιμή μέχρι να συμπληρωθεί το μήκος 
τους π.χ. «ΠΕΤΡΟΣ+24 κενά». Αν δεν υπάρχει τιμή τότε γεμίζουν όλες οι θέσεις με κενά.  
 
Στα πεδία ημερομηνιών (ΕΕΕΕΜΜΗΗ), αν δεν υπάρχει τιμή τότε γεμίζουν όλες οι θέσεις με μηδενικά.  
 
Επιτρεπτοί χαρακτήρες & Μορφή Πεδίων  
 
Το αρχείο θα έχει απλή ASCII μορφή χωρίς ειδικούς χαρακτήρες.  

 

Οι μόνοι ειδικοί χαρακτήρες που επιτρέπονται είναι οι CR και LF, που πρέπει να υπάρχουν υποχρεωτικά 
στο τέλος της κάθε εγγραφής (δεκαεξαδικό CR=0D LF=0A).  

 

O χαρακτήρας V στα αριθμητικά (π.χ. 999999V99) δεν συμπληρώνεται, αλλά αποτελεί ένδειξη διάκρισης 
ακέραιου και δεκαδικού μέρους του ποσού. Για παράδειγμα το ποσό αποδοχών 2340,30 Ευρώ 
συμπληρώνεται ως 00234030.  

 

Επισήμανση 
 
Κάθε αλλαγή στο αρχείο θα έχει χρωματική επισήμανση, ως εξής: 
 

 Με κίτρινο χρώμα θα σημαίνονται τα πεδία στα οποία έχουν επέλθει αλλαγές στην περιγραφή 
τους. 
 

 Με κόκκινο χρώμα θα σημαίνονται τα νέα πεδία που έχουν προστεθεί στην γραμμογράφηση του 
αρχείου. 
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Περιγραφή δομής αρχείου απαντήσεων από ΗΔΙΚΑ προς ΦΚΑ (Αρχείο YPOL) 
 

Σκοπός του Συστήματος Ενιαίας Πληρωμής είναι ο  υπολογισμός του μηνιαίου φόρου ανά συνταξιούχο, ο 
αναλογικός επιμερισμός του φόρου ανά σύνταξη και ο υπολογισμός του τελικού πληρωτέου ποσού ανά 
σύνταξη. Απαιτείται η υποβολή δύο αρχείων στις 10 κάθε μήνα (EMPS / SYNT).  Στην πρώτη φάση το 
σύστημα υπολογίζει τις μνημονιακές μειώσεις (με βάση το αρχείο EMPS, όπως ακριβώς ισχύει και σήμερα) 
και στη  δεύτερη φάση πραγματοποιεί τον υπολογισμό του τελικού πληρωτέου ποσού σύνταξης βάση του 
αρχείου SYNT και των αποτελεσμάτων της πρώτης φάσης. Η ανάλυση του υπολογισμού του τελικού 
πληρωτέου ποσού σύνταξης, θα αποτυπώνεται στο αρχείο που θα λαμβάνουν οι Φορείς από την ΗΔΙΚΑ. 
 

 Απαντητικό Αρχείο YPOL (υπολογισμών): Το απαντητικό αρχείο που θα λαμβάνουν οι Φορείς από 

την ΗΔΙΚΑ και θα περιέχει όλη την πληροφορία των υπολογισμών του τελικού πληρωτέου ποσού 

σύνταξης, σύμφωνα με την γραμμογράφηση που ακολουθεί. Περιέχει εγγραφές διαφορετικών 

τύπων, σταθερού μήκους.  

Ονομασία 
 
Το όνομα του αρχείου που θα υποβάλλεται, έχει την ακόλουθη μορφή:  
 
YPOL.ΦΟΡΕΑΣ.ΕΤΟΣ_ΜΗΝΑΣ.ΣΕΙΡΑ_ΑΡΧΕΙΟΥ ,  όπου :  
 

ΦΟΡΕΑΣ                =  Ο 5-ψήφιος ΚΩΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑ ΕΣΕΠΣ.   
ΕΤΟΣ_ΜΗΝΑΣ       =  Το έτος και ο μήνας πληρωμής, με την μορφή ΕΕΕΕΜΜ  
ΣΕΙΡΑ_ΑΡΧΕΙΟΥ =  Η σειρά έκδοσης του αρχείου μέσα στο ίδιο μήνα, αρχίζοντας με το 01 

 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ : Για το Αρχείο μηνός Ιανουαρίου 2014 του φορέα ΙΚΑ το όνομα του αρχείου είναι :  
YPOL.21001.201401.01 

 
Δομή 
 
Το αρχείο περιλαμβάνει ένα FILE HEADER στην αρχή, ένα FILE TRAILER στο τέλος του αρχείου και 
πολλαπλές ομάδες εγγραφών συνταξιούχων. 
 
FILE HEADER : TYPE 01  (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ)  
 

GROUP HEADER : TYPE 02 (ΣΥΝΤΑΞΗ 1)  
DETAIL RECORD : TYPE 03 (ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 1)  
… 
DETAIL RECORD : TYPE 04 (ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 1)  
… 
DETAIL RECORD : TYPE 05 (ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 1)  

GROUP TRAILER : TYPE 09 (ΣΥΝΤΑΞΗ 1) (ΣΥΝΟΛΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 1)   
 

GROUP HEADER : TYPE 02 (ΣΥΝΤΑΞΗ 2)  
DETAIL RECORD : TYPE 03 (ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 2)  
… 
DETAIL RECORD : TYPE 04 (ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 2)  
… 
DETAIL RECORD : TYPE 05 (ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 2)  

GROUP TRAILER : TYPE 09 (ΣΥΝΤΑΞΗ 2) (ΣΥΝΟΛΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 2)   
 
… 

 
FILE TRAILER  TYPE 97 (ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ) 
FILE TRAILER  TYPE 98 (ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ) 
FILE TRAILER  TYPE 99 (ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ)  
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Τύποι Εγγραφών 
 
FILE HEADER TYPE 01 : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ 
 
Μία εγγραφή με τα γενικά στοιχεία του ταμείου, όμοια με αυτήν του αρχείου SYNT. 
 

 
Α/Α 

 
ΟΝΟΜΑ ΠΕΔΙΟΥ 

 
ΜΟΡΦΗ 

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 ΤΥΠΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 9(2) Τιμή: 01 

2 ΕΤΟΣ ΜΗΝΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ 9(6) Ίδια τιμή με το αντίστοιχο πεδίο του 
αρχείου EMPS, της ίδιας σύνταξης 
(Πεδίο 1) 

3 ΣΕΙΡΑ ΑΡΧΕΙΟΥ 9(2) Ίδια τιμή με το αντίστοιχο πεδίο του 
αρχείου EMPS, της ίδιας σύνταξης 
(Πεδίο 2) 

4 ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΣΕΠΣ 9(5) Ίδια τιμή με το αντίστοιχο πεδίο του 
αρχείου EMPS, της ίδιας σύνταξης 
(Πεδίο 4) 

5 ΑΦΜ ΤΑΜΕΙΟΥ 9(9) Ίδια τιμή με το αντίστοιχο πεδίο του 
αρχείου SYNT, της ίδιας σύνταξης 

6 ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΔΙΑΣ 9(5) O 5-ψήφιος κωδικός του ταμείου στην 
ΔΙΑΣ 
Ίδια τιμή με το αντίστοιχο πεδίο του 
αρχείου SYNT, της ίδιας σύνταξης 

7 ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 
(ΔΙΑΣ) 

9(3) Ο 3-ψήφιος κωδικός της διαχειρίστριας 
τράπεζας του ταμείου, σύμφωνα με 
την μορφή κωδικοποίησης της ΔΙΑΣ. 
Ίδια τιμή με το αντίστοιχο πεδίο του 
αρχείου SYNT, της ίδιας σύνταξης 

8 ΕΤΟΣ ΜΗΝΑΣ ΗΜΕΡΑ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 9(8) Η ημερομηνία πίστωσης των 
συντάξεων του ταμείου, σε μορφή 
ΕΕΕΕΜΜΗΗ 
Ίδια τιμή με το αντίστοιχο πεδίο του 
αρχείου SYNT, της ίδιας σύνταξης 

 
 
 
 
GROUP HEADER TYPE 02 : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 
 
Μία εγγραφή με τα γενικά στοιχεία της σύνταξης. 
 

 
Α/Α ΟΝΟΜΑ ΠΕΔΙΟΥ ΜΟΡΦΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1  ΤΥΠΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 9(2) Τιμή: 02 

2  ΕΤΟΣ ΜΗΝΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ 9(6) 

Ίδια τιμή με το αντίστοιχο πεδίο του 
αρχείου EMPS, της ίδιας σύνταξης 
(Πεδίο 1) 

3  ΣΕΙΡΑ ΑΡΧΕΙΟΥ 9(2) 

Ίδια τιμή με το αντίστοιχο πεδίο του 
αρχείου EMPS, της ίδιας σύνταξης 
(Πεδίο 2) 

4  ΑΥΞ. ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΡΧΕΙΟΥ EMPS 9(8) 

Ίδια τιμή με το αντίστοιχο πεδίο του 
αρχείου EMPS, της ίδιας σύνταξης 
(Πεδίο 3) 

5  ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ 9(5) 

Ίδια τιμή με το αντίστοιχο πεδίο του 
αρχείου EMPS, της ίδιας σύνταξης 
(Πεδίο 4) 
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6  ΑΜΚΑ 

9(11) Ίδια τιμή με το αντίστοιχο πεδίο του 
αρχείου EMPS, της ίδιας σύνταξης 
(Πεδίο 38)   

7  ΑΦΜ 

9(9) Ίδια τιμή με το αντίστοιχο πεδίο του 
αρχείου EMPS, της ίδιας σύνταξης 
(Πεδίο 39) 

8  ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ 

9(10) Μοναδικός Αριθμός Συνταξιούχου 
ΗΔΙΚΑ (όπως προέκυψε από την 
ταυτοποίηση συντάξεων ) 

9  Α.Μ. ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ 

Χ(15) Ίδια τιμή με το αντίστοιχο πεδίο του 
αρχείου EMPS, της ίδιας σύνταξης 
(Πεδίο 5) 

10  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 

9(2) Ίδια τιμή με το αντίστοιχο πεδίο του 
αρχείου EMPS, της ίδιας σύνταξης 
(Πεδίο 6)  

11  ΦΥΛΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ 9(1) 

Ίδια τιμή με το αντίστοιχο πεδίο του 
αρχείου EMPS, της ίδιας σύνταξης 
(Πεδίο 7) 

12  ΗΜ.ΓΕΝΝΗΣΗΣ 

9(8) Ίδια τιμή με το αντίστοιχο πεδίο του 
αρχείου EMPS, της ίδιας σύνταξης 
(Πεδίο 35/36/37) 

13  ΕΠΩΝΥΜΟ Χ(30) 

Ίδια τιμή με το αντίστοιχο πεδίο του 
αρχείου EMPS, της ίδιας σύνταξης 
(Πεδίο 8) 

14  ΟΝΟΜΑ Χ(15) 

Ίδια τιμή με το αντίστοιχο πεδίο του 
αρχείου EMPS, της ίδιας σύνταξης 
(Πεδίο 9) 

15  ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ Χ(10) 

Ίδια τιμή με το αντίστοιχο πεδίο του 
αρχείου EMPS, της ίδιας σύνταξης 
(Πεδίο 10) 

16  ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ 

Χ(10) Ίδια τιμή με το αντίστοιχο πεδίο του 
αρχείου EMPS, της ίδιας σύνταξης 
(Πεδίο 11) 

17  ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 

9(1) Ίδια τιμή με το αντίστοιχο πεδίο του 
αρχείου EMPS, της ίδιας σύνταξης 
(Πεδίο 12) 

18  ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 

Χ(15) Ίδια τιμή με το αντίστοιχο πεδίο του 
αρχείου EMPS, της ίδιας σύνταξης 
(Πεδίο 13) 

19  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 

9(1) Ίδια τιμή με το αντίστοιχο πεδίο του 
αρχείου EMPS, της ίδιας σύνταξης 
(Πεδίο 24) 

20  ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ  

9(3)   001 : Μέσω ΔΙΑΣ /  002 : Εκτός ΔΙΑΣ 
Ίδια τιμή με το αντίστοιχο πεδίο του 
αρχείου SYNT, της ίδιας σύνταξης (Type 
02 -  Πεδίο 6) 

21  ΑΜ ΔΙΑΣ 

9(15) Ο 15-ψήφιος κωδικός ΔΙΑΣ του 
συνταξιούχου 
Ίδια τιμή με το αντίστοιχο πεδίο του 
αρχείου SYNT, της ίδιας σύνταξης (Type 
02 -  Πεδίο 7) 

22  ΙΒΑΝ 

Χ(27) Ο ΙΒΑΝ του συνταξιούχου 
Ίδια τιμή με το αντίστοιχο πεδίο του 
αρχείου SYNT, της ίδιας σύνταξης (Type 
02 -  Πεδίο 8) 

23  ΕΝΔΕΙΞΗ ΝΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 9(1) 

  0 : Παλαιά σύνταξη 
  1 : Νέα σύνταξη  
Ίδια τιμή με το αντίστοιχο πεδίο του 
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αρχείου SYNT, της ίδιας σύνταξης (Type 
02 -  Πεδίο 9) 

24  ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 

9(2) 

01 : Έγκυρη πληρωμή Μέσω ΔΙΑΣ 
02 : Έγκυρη πληρωμή Μέσω  
       ΦΚΑ/Τράπεζας (Εκτός ΔΙΑΣ) 
06 : Μη Έγκυρη Πληρωμή (Αρνητική) 
07 : Μη Έγκυρη Πληρωμή (Εγγραφή  
       μόνο στο αρχείο SYNT) 
08 : Μη Έγκυρη Πληρωμή (Αρνητικό / 
Μηδενικό Σύνολο Αποδοχών) 
3χ : Αναστολή λόγω ΑΜΚΑ ή ΑΦΜ   
4χ:  Αναστολή λόγω Γάμου (Σύστημα 
«ΑΡΙΑΔΝΗ»)   
5χ : Αναστολή λόγω Θανάτου (Σύστημα 
«ΑΡΙΑΔΝΗ») 

25 
BIC ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 
(BANK IDENTIFIER CODE) 

Χ(11)   Ο διεθνής κωδικός της τράπεζας στην 
οποία ο συνταξιούχος θα λαμβάνει την 
σύνταξή του. Ίδια τιμή με το αντίστοιχο 
πεδίο του αρχείου SYNT, της ίδιας 
σύνταξης (Type 02 -  Πεδίο 21) 

26 IBAN ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

Χ(34)   Ο ΙΒΑΝ του συνταξιούχου στην 
τράπεζα του εξωτερικού. Ίδια τιμή με το 
αντίστοιχο πεδίο του αρχείου SYNT, της 
ίδιας σύνταξης (Type 02 -  Πεδίο 22) 

27 
ΕΝΔΕΙΞΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΝ 
ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΕΦΚΑ 

9(1) 0: ΔΕΝ ΥΠΑΓΕΤΑΙ στον 

επανυπολογισμό συντάξεων ΕΦΚΑ 

1: ΥΠΑΓΕΤΑΙ στον επανυπολογισμό 
συντάξεων ΕΦΚΑ 

28 
ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΣΩΡΕΥΣΗΣ 
ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΕΦΚΑ 

9(1) 0: Η σύνταξη ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΩΡΕΥΤΕΙ 

κατά την διαδικασία του 

επανυπολογισμού των συντάξεων του 

ΕΦΚΑ 

1: Η σύνταξη ΕΧΕΙ ΣΩΡΕΥΤΕΙ κατά την 
διαδικασία του επανυπολογισμού των 
συντάξεων του ΕΦΚΑ 

 
 
Επισημάνσεις 
 

Στο πεδίο 24 δηλώνεται η κατάσταση της σύνταξης, όπως αυτή προέκυψε από την επεξεργασία 
των στοιχείων που μας αποστείλατε στα αρχεία EMPS και SYNT. Επιστρέφονται όλες οι εγγραφές 
συντάξεων (έγκυρες και μη έγκυρες), αλλά μόνο οι εγγραφές με ένδειξη 01 ή 02 (έγκυρες πληρωμές) 
λαμβάνονται υπόψη στην δημιουργία των εγγραφών συνόλων (τύποι εγγραφών 09, 97, 98 και 99) του 
παρόντος αρχείου. 

Οι δυνατές τιμές του πεδίου 24, είναι οι ακόλουθες: 
01 : Έγκυρη πληρωμή Μέσω ΔΙΑΣ 
02 : Έγκυρη πληρωμή Μέσω ΦΚΑ/Τράπεζας (Εκτός ΔΙΑΣ) 
06 : Μη Έγκυρη Πληρωμή (Αρνητικό Πληρωτέο) 
07 : Μη Έγκυρη Πληρωμή (Εγγραφή μόνο στο αρχείο SYNT) 
08 : Μη Έγκυρη Πληρωμή (Αρνητικό / Μηδενικό Σύνολο Μεικτών Αποδοχών) 
 

31 : Αναστολή λόγω έλλειψης ΑΜΚΑ ή ΑΦΜ  Έγκυρης πληρωμής Μέσω ΔΙΑΣ 
32 : Αναστολή λόγω έλλειψης ΑΜΚΑ ή ΑΦΜ  Έγκυρης πληρωμής Μέσω ΦΚΑ/Τράπεζας (Εκτός ΔΙΑΣ) 
36 : Αναστολή λόγω έλλειψης ΑΜΚΑ ή ΑΦΜ  Μη Έγκυρης Πληρωμής (Αρνητικό Πληρωτέο) 
37 : Αναστολή λόγω έλλειψης ΑΜΚΑ ή ΑΦΜ  Μη Έγκυρης Πληρωμής (Εγγραφή μόνο στο αρχείο SYNT) 
38 : Αναστολή λόγω έλλειψης ΑΜΚΑ ή ΑΦΜ  Μη Έγκυρης Πληρωμής (Αρνητικό / Μηδενικό Σύνολο 
Μεικτών Αποδοχών) 
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41 : Αναστολή λόγω Γάμου ( Σύστημα «ΑΡΙΑΔΝΗ» )  Έγκυρης πληρωμής Μέσω ΔΙΑΣ 
42 : Αναστολή λόγω Γάμου ( Σύστημα «ΑΡΙΑΔΝΗ» )  Έγκυρης πληρωμής Μέσω ΦΚΑ/Τράπεζας (Εκτός 
ΔΙΑΣ) 
46 : Αναστολή λόγω Γάμου ( Σύστημα «ΑΡΙΑΔΝΗ» )  Μη Έγκυρης Πληρωμής (Αρνητικό Πληρωτέο) 
47 : Αναστολή λόγω Γάμου ( Σύστημα «ΑΡΙΑΔΝΗ» )  Μη Έγκυρης Πληρωμής (Εγγραφή μόνο στο αρχείο 
SYNT) 
48 : Αναστολή λόγω Γάμου ( Σύστημα «ΑΡΙΑΔΝΗ» )  Μη Έγκυρης Πληρωμής (Αρνητικό / Μηδενικό Σύνολο 
Μεικτών Αποδοχών) 
 
 
 
51 : Αναστολή λόγω Θανάτου ( Σύστημα «ΑΡΙΑΔΝΗ» )  Έγκυρης πληρωμής Μέσω ΔΙΑΣ 
52 : Αναστολή λόγω Θανάτου ( Σύστημα «ΑΡΙΑΔΝΗ» )  Έγκυρης πληρωμής Μέσω ΦΚΑ/Τράπεζας (Εκτός 
ΔΙΑΣ) 
56 : Αναστολή λόγω Θανάτου ( Σύστημα «ΑΡΙΑΔΝΗ» )  Μη Έγκυρης Πληρωμής (Αρνητικό Πληρωτέο) 
57 : Αναστολή λόγω Θανάτου ( Σύστημα «ΑΡΙΑΔΝΗ» )  Μη Έγκυρης Πληρωμής (Εγγραφή μόνο στο 
αρχείο SYNT) 
58 : Αναστολή λόγω Θανάτου ( Σύστημα «ΑΡΙΑΔΝΗ» )  Μη Έγκυρης Πληρωμής (Αρνητικό / Μηδενικό 
Σύνολο Μεικτών Αποδοχών) 
 
DETAIL RECORD TYPE 03 : ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 
 
Μία εγγραφή για κάθε είδος αποδοχής  που συμμετέχει στον υπολογισμό του πληρωτέου, όπως αυτές 
έχουν δηλωθεί στα αρχεία EMPS και SYNT. Όλα τα ποσά λειτουργούν αθροιστικά στον υπολογισμό, εκτός 
από αυτά με τιμή 1 στο πεδίο 12 (ΕΝΔΕΙΞΗ ΜΕΙΩΣΗΣ) που λειτουργούν αφαιρετικά (μειώσεις αποδοχών). 
 

 
Α/Α 

 
ΟΝΟΜΑ ΠΕΔΙΟΥ 

 
ΜΟΡΦΗ 

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 ΤΥΠΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 9(2) Τιμή: 03 

2 ΕΤΟΣ ΜΗΝΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ 9(6) Ίδια τιμή με το αντίστοιχο πεδίο του 
αρχείου EMPS, της ίδιας σύνταξης 
(Πεδίο 1) 

3 ΣΕΙΡΑ ΑΡΧΕΙΟΥ 9(2) Ίδια τιμή με το αντίστοιχο πεδίο του 
αρχείου EMPS, της ίδιας σύνταξης 
(Πεδίο 2) 

4 ΑΥΞ. ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΡΧΕΙΟΥ 
EMPS 

9(8) Ίδια τιμή με το αντίστοιχο πεδίο του 
αρχείου EMPS, της ίδιας σύνταξης 
(Πεδίο 3) 

5 ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ 9(5) Ίδια τιμή με το αντίστοιχο πεδίο του 
αρχείου EMPS, της ίδιας σύνταξης 
(Πεδίο 4) 

6  ΑΜΚΑ 

9(11) Ίδια τιμή με το αντίστοιχο πεδίο του 
αρχείου EMPS, της ίδιας σύνταξης 
(Πεδίο 38)   

7  ΑΦΜ 

9(9) Ίδια τιμή με το αντίστοιχο πεδίο του 
αρχείου EMPS, της ίδιας σύνταξης 
(Πεδίο 39) 

8  ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ 

9(10) Μοναδικός Αριθμός Συνταξιούχου 
ΗΔΙΚΑ (όπως προέκυψε από την 
ταυτοποίηση συντάξεων ) 

9  Α.Μ. ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ 

Χ(15) Ίδια τιμή με το αντίστοιχο πεδίο του 
αρχείου EMPS, της ίδιας σύνταξης 
(Πεδίο 5) 

10  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 

9(2) Ίδια τιμή με το αντίστοιχο πεδίο του 
αρχείου EMPS, της ίδιας σύνταξης 
(Πεδίο 6)  

11 ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ  9(8) Ο κωδικός της συγκεκριμένης 
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αποδοχής, σύμφωνα με την 
κωδικοποίηση αποδοχών της ΗΔΙΚΑ 
Ίδια τιμή με το αντίστοιχο πεδίο του 
αρχείου SYNT, της ίδιας σύνταξης 
(Type 03 -  Πεδίο 6) 

12 ΕΝΔΕΙΞΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 9(1) 0 : Θετικό ποσό     (αποδοχές) 
1 : Αρνητικό ποσό (μειώσεις / 
περικοπές), για τις περιπτώσεις 
πλαφόν 
Ίδια τιμή με το αντίστοιχο πεδίο του 
αρχείου SYNT, της ίδιας σύνταξης 
(Type 03 -  Πεδίο 7) 

13 ID ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΦΚΑ 9(15) Προαιρετικό πληροφοριακό πεδίο για 
την διευκόλυνση διαχείρισης των 
αποδοχών από τους ΦΚΑ στα δικά 
τους συστήματα. ΔΕΝ λαμβάνεται 
υπόψη στον υπολογισμό του 
πληρωτέου ή των συνόλων πληρωμής 
Συμπληρώνεται με μηδενικά 
Ίδια τιμή με το αντίστοιχο πεδίο του 
αρχείου SYNT, της ίδιας σύνταξης 
(Type 03 -  Πεδίο 8) 

14 ΠΟΣΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ  9(6)v99 6 ακέραια και 2 δεκαδικά ψηφία, χωρίς 
σύμβολο υποδιαστολής και χωρίς 
πρόσημο 
Ίδια τιμή με το αντίστοιχο πεδίο του 
αρχείου SYNT, της ίδιας σύνταξης 
(Type 03 -  Πεδίο 10) 

 
Επισημάνσεις 
 
 Οι αποδοχές που έχετε δηλώσει στο αρχείο SYNT/TYPE 03 επιστρέφονται με την ίδια ακριβώς 
κωδικοποίηση. 
 
 Οι αποδοχές που έχετε δηλώσει στο αρχείο EMPS επιστρέφονται με την ακόλουθη κωδικοποίηση: 
 

 EMPS Πεδίο 20 (Βασική Σύνταξη)    : 00000001   

 EMPS Πεδίο 21 (Οικογενειακά Βάρη)   : 00000234 

 EMPS Πεδίο 22 (Επίδομα Απολύτου Αναπηρίας)   : 00000214 

 EMPS Πεδίο 23 (Λοιπά Ποσά)     : 00000400 

 EMPS Πεδίο 40 (ΕΚΑΣ)     : 00000219 

 EMPS Πεδίο 41 (Βασική Σύνταξη)     : 00000003 

 EMPS Πεδίο 42 (Οικογενειακά Βάρη)    : 00000234 

 EMPS Πεδίο 43 (Επίδομα Απολύτου Αναπηρίας)   : 00000214 

 EMPS Πεδίο 44 (Λοιπά Ποσά)     : 00000400 
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 για τις επανυπολογισμένες και τις νέες οριστικές συντάξεις ΕΦΚΑ, με εφαρμογή των διατάξεων του 
ν.4387/16, τα ποσά αποδοχών επιστρέφονται στο TYPE RECORD 03, με την ακόλουθη 
κωδικοποίηση: 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

00000010 Εθνική Σύνταξη Ν.4387/16 

00000011 Ανταποδοτική Σύνταξη Ν.4387/16 

00000012 Προσωπική Διαφορά Ν.4387/16 

00000013 Ποσό Διαφοράς Κατωτάτου Ορίου Ν.4387/16 

00000014 Ποσό περιορισμού Ανώτατου Ορίου Αρθ.120 Ν.4623/19 

00000400 Λοιπά ποσά (Αυξήσεις/Μειώσεις) 

00000214 Επίδομα Απολύτου Αναπηρίας 

 

 

 για τις αναπροσαρμοσμένες επικουρικές συντάξεις του ΕΤΕΑΕΠ, τα ποσά αποδοχών επιστρέφονται 
στο TYPE RECORD 03, με την ακόλουθη κωδικοποίηση: 

 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

00000040 Επανυπολογισμένη Βασική Σύνταξη ΕΤΕΑΕΠ 

00000041 Επανυπολογισμένη Βασική Σύνταξη ΕΤΕΑΕΠ (Προσωπική Διαφορά) 

00000042 Επανυπολογισμένα Οικογ. Βάρη ΕΤΕΑΕΠ 

00000043 Επανυπολογισμένα Οικογ. Βάρη ΕΤΕΑΕΠ (Προσωπική Διαφορά) 

00000044 Επανυπολογισμένο Επιδ. Απολύτου Αναπηρίας ΕΤΕΑΕΠ 

00000045 

Επανυπολογισμένο Επιδ. Απολύτου Αναπηρίας ΕΤΕΑΕΠ (Προσωπική 

Διαφορά) 

00000046 Επανυπολογισμένα Λοιπά Ποσά ΕΤΕΑΕΠ 

00000047 Επανυπολογισμένα Λοιπά Ποσά ΕΤΕΑΕΠ (Προσωπική Διαφορά) 

 

 

 
Επιστρέφονται όλες οι εγγραφές αποδοχών των συντάξεων (έγκυρων και μη έγκυρων), αλλά μόνο 

οι εγγραφές που στο TYPE 02 και στο Πεδίο 24 έχουν τιμή 01 ή 02  (έγκυρες πληρωμές) λαμβάνονται 
υπόψη στην δημιουργία των εγγραφών συνόλων (τύποι εγγραφών 09, 97, 98 και 99) του παρόντος 
αρχείου. 
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DETAIL RECORD TYPE 04 : ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 
 
Μία εγγραφή για κάθε είδος κράτησης  που έχει συνυπολογιστεί στο τελικό πληρωτέο ποσό σύνταξης, 
όπως αυτές έχουν δηλωθεί στο αρχείο SYNT και επιπλέον μία εγγραφή για κάθε κράτηση που  υπολογίζει 
το ΕΣΕΠΣ (μνημονιακές μειώσεις, φόρος, εισφορά Ν3986/11.αρ29). Όλα τα ποσά λειτουργούν αφαιρετικά 
στον υπολογισμό, εκτός από αυτά με τιμή 1 στο πεδίο 12 (ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ) που λειτουργούν 
αθροιστικά (επιστροφές/πιστώσεις κρατήσεων). 
 

 
Α/Α 

 
ΟΝΟΜΑ ΠΕΔΙΟΥ 

  
ΜΟΡΦΗ 

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 ΤΥΠΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 9(2) Τιμή: 04 

2 ΕΤΟΣ ΜΗΝΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ 9(6) Ίδια τιμή με το αντίστοιχο πεδίο του 
αρχείου EMPS, της ίδιας σύνταξης 
(Πεδίο 1) 

3 ΣΕΙΡΑ ΑΡΧΕΙΟΥ 9(2) Ίδια τιμή με το αντίστοιχο πεδίο του 
αρχείου EMPS, της ίδιας σύνταξης 
(Πεδίο 2) 

4 ΑΥΞ. ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΡΧΕΙΟΥ EMPS 9(8) Ίδια τιμή με το αντίστοιχο πεδίο του 
αρχείου EMPS, της ίδιας σύνταξης 
(Πεδίο 3) 

5 ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ 9(5) Ίδια τιμή με το αντίστοιχο πεδίο του 
αρχείου EMPS, της ίδιας σύνταξης 
(Πεδίο 4) 

6  ΑΜΚΑ 

9(11) Ίδια τιμή με το αντίστοιχο πεδίο του 
αρχείου EMPS, της ίδιας σύνταξης 
(Πεδίο 38)   

7  ΑΦΜ 

9(9) Ίδια τιμή με το αντίστοιχο πεδίο του 
αρχείου EMPS, της ίδιας σύνταξης 
(Πεδίο 39) 

8  ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ 

9(10) Μοναδικός Αριθμός Συνταξιούχου 
ΗΔΙΚΑ (όπως προέκυψε από την 
ταυτοποίηση συντάξεων ) 

9  Α.Μ. ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ 

Χ(15) Ίδια τιμή με το αντίστοιχο πεδίο του 
αρχείου EMPS, της ίδιας σύνταξης 
(Πεδίο 5) 

10 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 

9(2) Ίδια τιμή με το αντίστοιχο πεδίο του 
αρχείου EMPS, της ίδιας σύνταξης 
(Πεδίο 6)  

11 ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ  9(8) Ο κωδικός της συγκεκριμένης 
κράτησης, σύμφωνα με την 
κωδικοποίηση κρατήσεων της ΗΔΙΚΑ 
Ίδια τιμή με το αντίστοιχο πεδίο του 
αρχείου SYNT, της ίδιας σύνταξης 
(Type 04 -  Πεδίο 6) 

12 ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ  9(1) 0 : Ποσό κράτησης 
1 : Ποσό επιστροφής κράτησης 
(πίστωση) 
Ίδια τιμή με το αντίστοιχο πεδίο του 
αρχείου SYNT, της ίδιας σύνταξης 
(Type 04 -  Πεδίο 7) 

13 ID ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΦΚΑ 9(15) Προαιρετικό πληροφοριακό πεδίο για 
την διευκόλυνση διαχείρισης των 
κρατήσεων από τους ΦΚΑ στα δικά 
τους συστήματα. ΔΕΝ λαμβάνεται 
υπόψη στον υπολογισμό του 
πληρωτέου ή των συνόλων πληρωμής 
Ίδια τιμή με το αντίστοιχο πεδίο του 
αρχείου SYNT, της ίδιας σύνταξης 
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(Type 04 -  Πεδίο 8) 

14 ΠΟΣΟ ΚΡΑΤΗΣΗΣ  9(6)v99 Συμπληρώνεται εάν το ταμείο έχει 
έτοιμο το ποσό δόσης της κράτησης. 
6 ακέραια και 2 δεκαδικά ψηφία, χωρίς 
σύμβολο υποδιαστολής και χωρίς 
πρόσημο 
Ίδια τιμή με το αντίστοιχο πεδίο του 
αρχείου SYNT, της ίδιας σύνταξης 
(Type 04 -  Πεδίο 10) 

15 ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΡΑΤΗΣΗΣ  9(3)v99 Συμπληρώνεται εάν η κράτηση είναι 
ποσοστιαία, με τύπο υπολογισμού που 
απαιτεί την γνώση του φόρου ή των 
μνημονιακών μειώσεων. Ίδια τιμή με 
το αντίστοιχο πεδίο του αρχείου SYNT, 
της ίδιας σύνταξης (Type 04 -  Πεδίο 
11) 

16 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΡΑΤΗΣΗΣ  9(6)v99 Συμπληρώνεται για έλεγχο της 
υπολογιζόμενης δόσης (ποσό ή 
ποσοστό). Εάν δόση > υπόλοιπο, τότε 
νέα δόση = υπόλοιπο. 
Ίδια τιμή με το αντίστοιχο πεδίο του 
αρχείου SYNT, της ίδιας σύνταξης 
(Type 04 -  Πεδίο 12) 

- ΠΟΣΟ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - - 

17 ΠΟΣΟ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 9(6)v99 Το ποσό που τελικά παρακρατήθηκε 
στην πληρωμή (ολόκληρο το ποσό ή 
τμήμα του ή καθόλου – τιμή 0)  
6 ακέραια και 2 δεκαδικά ψηφία, χωρίς 
σύμβολο υποδιαστολής και χωρίς 
πρόσημο 

18 ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 9(1) 0 : Ποσό κράτησης 
1 : Ποσό επιστροφής κράτησης 
(πίστωση) 

19 ΝΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΡΑΤΗΣΗΣ  9(6)v99 Το νέο υπόλοιπο της κράτησης μετά 
την πληρωμή. 
Νέο υπόλοιπο = παλαιό υπόλοιπο 
(πεδίο 16) – ποσό κράτησης 
πληρωμής (πεδίο 17). 
6 ακέραια και 2 δεκαδικά ψηφία, χωρίς 
σύμβολο υποδιαστολής και χωρίς 
πρόσημο 

    

 
Επισημάνσεις 
 
 Οι κρατήσεις που έχετε δηλώσει στο αρχείο SYNT/TYPE 04 επιστρέφονται με την ίδια ακριβώς 
κωδικοποίηση. 
 
 Οι κρατήσεις που έχετε δηλώσει στο αρχείο EMPS ή υπολογίζονται από το ΕΣΕΠΣ, επιστρέφονται 
με την ακόλουθη κωδικοποίηση: 
 

 Φόρος         : 00001000 

 Έκτακτη Εισφορά (Aρ.29)      : 00001003 

 Κράτηση Νόμου 3863       : 00001006   

 Κράτηση Νόμου 3986       : 00001009 

 Κράτηση Νόμου 4024       : 00001012 

 Κράτηση Νόμου 4051       : 00001015 

 Κράτηση Νόμου 4093       : 00001018 
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 Κράτηση NAT 7%       : 00001021 

 Κράτηση Μείωσης 5,2% (ΕΤΕΑ) : 00001024 

 Κράτηση Μείωσης Πλαφόν 3680: 00001120 
 

Επιστρέφονται όλες οι εγγραφές κρατήσεων των συντάξεων (έγκυρων και μη έγκυρων), αλλά μόνο 
οι εγγραφές που στο TYPE 02 και στο Πεδίο 24 έχουν τιμή 01 ή 02  (έγκυρες πληρωμές) λαμβάνονται 
υπόψη στην δημιουργία των εγγραφών συνόλων (τύποι εγγραφών 09, 97, 98 και 99) του παρόντος 
αρχείου. 
 
 
 
 
 
DETAIL RECORD TYPE 05 :  ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΣΥΝΟΛΩΝ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗΣ  
 
Μία εγγραφή με το πληρωτέο ποσό αναδρομικών, όπως προκύπτει από την εγγραφή TYPE 05 που έχετε 
στείλει στο αρχείο SYNT και την επεξεργασία της σύνταξης. 
 

 
Α/Α 

 
ΟΝΟΜΑ ΠΕΔΙΟΥ 

  
ΜΟΡΦΗ 

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 ΤΥΠΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 9(2) Τιμή: 05 

2 ΕΤΟΣ ΜΗΝΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ 9(6) Ίδια τιμή με το αντίστοιχο πεδίο του 
αρχείου EMPS, της ίδιας σύνταξης 
(Πεδίο 1) 

3 ΣΕΙΡΑ ΑΡΧΕΙΟΥ 9(2) Ίδια τιμή με το αντίστοιχο πεδίο του 
αρχείου EMPS, της ίδιας σύνταξης 
(Πεδίο 2) 

4 ΑΥΞ. ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΡΧΕΙΟΥ EMPS 9(8) Ίδια τιμή με το αντίστοιχο πεδίο του 
αρχείου EMPS, της ίδιας σύνταξης 
(Πεδίο 3) 

5 ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ 9(5) Ίδια τιμή με το αντίστοιχο πεδίο του 
αρχείου EMPS, της ίδιας σύνταξης 
(Πεδίο 4) 

6  ΑΜΚΑ 

9(11) Ίδια τιμή με το αντίστοιχο πεδίο του 
αρχείου EMPS, της ίδιας σύνταξης 
(Πεδίο 38)   

7  ΑΦΜ 

9(9) Ίδια τιμή με το αντίστοιχο πεδίο του 
αρχείου EMPS, της ίδιας σύνταξης 
(Πεδίο 39) 

8  ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ 

9(10) Μοναδικός Αριθμός Συνταξιούχου 
ΗΔΙΚΑ (όπως προέκυψε από την 
ταυτοποίηση συντάξεων ) 

9  Α.Μ. ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ 

Χ(15) Ίδια τιμή με το αντίστοιχο πεδίο του 
αρχείου EMPS, της ίδιας σύνταξης 
(Πεδίο 5) 

10 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 

9(2) Ίδια τιμή με το αντίστοιχο πεδίο του 
αρχείου EMPS, της ίδιας σύνταξης 
(Πεδίο 6)  

11 ΕΤΟΣ ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟ 9(6) Η ημερομηνία έναρξης ισχύος των 
αναδρομικών, σε μορφή ΕΕΕΕΜΜ 
Ίδια τιμή με το αντίστοιχο πεδίο του 
αρχείου SYNT, της ίδιας σύνταξης 
(Type 05 -  Πεδίο 6) 

12 ΕΤΟΣ ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΕΩΣ 9(6) Η ημερομηνία λήξης ισχύος των 
αναδρομικών, σε μορφή ΕΕΕΕΜΜ. 
Ίδια τιμή με το αντίστοιχο πεδίο του 
αρχείου SYNT, της ίδιας σύνταξης 
(Type 05 -  Πεδίο 7) 
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13 ΑΡΧΙΚΟ ΠΛΗΡΩTEO ΠΟΣΟ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ  9(6)v99 Το συνολικό πληρωτέο ποσό 
αναδρομικών, όπως προκύπτει από  
την εγγραφή TYPE 05 του αρχείου 
SYNT (πληρωτέο ποσό αναδρομικών 
= αποδοχές + πιστώσεις - μειώσεις -
κρατήσεις) 
6 ακέραια και 2 δεκαδικά ψηφία, χωρίς 
σύμβολο υποδιαστολής και χωρίς 
πρόσημο 

14 ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΛΗΡΩΤΕΟΥ ΠΟΣΟΥ 
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ 

9(1) 0 : Θετικό ποσό      
1 : Αρνητικό ποσό (οφειλές) 

- ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - - 

15 ΤΕΛΙΚΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ 9(6)v99 Το ποσό αναδρομικών που τελικά 
συμμετείχε στην πληρωμή. Ολόκληρο 
το ποσό ή τμήμα του ή τιμή 0  
(σύμφωνα με την εγγραφή Type 02 -  
Πεδίο 19 του αρχείου SYNT) 
6 ακέραια και 2 δεκαδικά ψηφία, χωρίς 
σύμβολο υποδιαστολής και χωρίς 
πρόσημο 

16 ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΕΛΙΚΟY ΠΛΗΡΩΤΕΟY ΠΟΣΟY 
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ 

9(1) 0 : Θετικό ποσό      
1 : Αρνητικό ποσό (οφειλές) 

 
Επισημάνσεις 
 

Αρχικό πληρωτέο ποσό αναδρομικών = αποδοχές + πιστώσεις – μειώσεις – κρατήσεις, σύμφωνα 
με τα ποσά και τις ενδείξεις του αρχείου SYNT (TYPE 05). 

 
Τελικό πληρωτέο ποσό αναδρομικών = το ποσό που τελικά συμμετείχε στον υπολογισμό του 

πληρωτέου ποσού σύνταξης σύμφωνα με τις ενδείξεις του αρχείου SYNT (TYPE 02 : Πεδία 18 και 19). 
 
Επιστρέφονται όλες οι εγγραφές αναδρομικών των συντάξεων (έγκυρων και μη έγκυρων), αλλά 

μόνο οι εγγραφές που στο TYPE 02 και στο Πεδίο 24 έχουν τιμή 01 ή 02  (έγκυρες πληρωμές) λαμβάνονται 
υπόψη στην δημιουργία των εγγραφών συνόλων (τύποι εγγραφών 09, 97, 98 και 99) του παρόντος 
αρχείου. 

 
 
GROUP TRAILER  TYPE 09 : ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 
 
Μία εγγραφή με τα συνολικά ποσά αποδοχών / κρατήσεων /αναδρομικών και το πληρωτέο ποσό για κάθε 
μία έγκυρη πληρωμή. 
 

  
Α/Α 

 
ΟΝΟΜΑ ΠΕΔΙΟΥ 

 
ΜΟΡΦΗ 

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 ΤΥΠΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 9(2) Τιμή: 09 

2 ΕΤΟΣ ΜΗΝΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ 9(6) Ίδια τιμή με το αντίστοιχο πεδίο του 
αρχείου EMPS, της ίδιας σύνταξης 
(Πεδίο 1) 

3 ΣΕΙΡΑ ΑΡΧΕΙΟΥ 9(2) Ίδια τιμή με το αντίστοιχο πεδίο του 
αρχείου EMPS, της ίδιας σύνταξης 
(Πεδίο 2) 

4 ΑΥΞ. ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΡΧΕΙΟΥ 
EMPS 

9(8) Ίδια τιμή με το αντίστοιχο πεδίο του 
αρχείου EMPS, της ίδιας σύνταξης 
(Πεδίο 3) 

5 ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ 9(5) Ίδια τιμή με το αντίστοιχο πεδίο του 
αρχείου EMPS, της ίδιας σύνταξης 
(Πεδίο 4) 

6  ΑΜΚΑ 9(11) Ίδια τιμή με το αντίστοιχο πεδίο του 
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αρχείου EMPS, της ίδιας σύνταξης 
(Πεδίο 38)   

7  ΑΦΜ 

9(9) Ίδια τιμή με το αντίστοιχο πεδίο του 
αρχείου EMPS, της ίδιας σύνταξης 
(Πεδίο 39) 

8  ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ 

9(10) Μοναδικός Αριθμός Συνταξιούχου 
ΗΔΙΚΑ (όπως προέκυψε από την 
ταυτοποίηση συντάξεων ) 

9  Α.Μ. ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ 

Χ(15) Ίδια τιμή με το αντίστοιχο πεδίο του 
αρχείου EMPS, της ίδιας σύνταξης 
(Πεδίο 5) 

10  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 

9(2) Ίδια τιμή με το αντίστοιχο πεδίο του 
αρχείου EMPS, της ίδιας σύνταξης 
(Πεδίο 6)  

11 ΚΕΝΑ Χ(3)  

12 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΠΟΔΟΧΩΝ (ΕΓΓΡΑΦΕΣ 
ΤΥΠΟΥ  03 - ΠΕΔΙΟ 12 ΜΕ ΤΙΜΗ 0) 

9(9)v99 Άθροισμα πεδίου 14 του τύπου 03. 
9 ακέραια και 2 δεκαδικά ψηφία, 
χωρίς σύμβολο υποδιαστολής και 
χωρίς πρόσημο. 

13 ΚΕΝΑ Χ(3)  

14 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ  
(ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΤΥΠΟΥ  03 – ΠΕΔΙΟ 12 ΜΕ 
ΤΙΜΗ 1) 
 

9(9)v99 Άθροισμα πεδίου 14 του τύπου 03. 
9 ακέραια και 2 δεκαδικά ψηφία, 
χωρίς σύμβολο υποδιαστολής και 
χωρίς πρόσημο. 

15 ΚΕΝΑ Χ(3)  

16 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ (ΕΓΓΡΑΦΕΣ 
ΤΥΠΟΥ  04 - ΠΕΔΙΟ 12 ΜΕ ΤΙΜΗ 0) 

9(9)v99 Άθροισμα πεδίου 17 του τύπου 04. 
9 ακέραια και 2 δεκαδικά ψηφία, 
χωρίς σύμβολο υποδιαστολής και 
χωρίς πρόσημο. 

17 ΚΕΝΑ Χ(3)  

18 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ 
ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ (ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΤΥΠΟΥ  04 - 
ΠΕΔΙΟ 12 ΜΕ ΤΙΜΗ 1) 

9(9)v99 Άθροισμα πεδίου 17 του τύπου 04. 
9 ακέραια και 2 δεκαδικά ψηφία, 
χωρίς σύμβολο υποδιαστολής και 
χωρίς πρόσημο. 

19 ΚΕΝΑ Χ(3)  

20 ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ 
(ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΥΠΟΥ  05 - ΠΕΔΙΟ 15)  

9(9)v99 9 ακέραια και 2 δεκαδικά ψηφία, 
χωρίς σύμβολο υποδιαστολής και 
χωρίς πρόσημο. 

21 ΚΕΝΑ Χ(3)  

22 ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΤΕΟΥ ΠΟΣΟΥ 
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ 

9(1) 0 : Θετικό ποσό      
1 : Αρνητικό ποσό (οφειλές) 

23 ΚΕΝΑ Χ(3)  

24 ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 9(9)v99 9 ακέραια και 2 δεκαδικά ψηφία, 
χωρίς σύμβολο υποδιαστολής και 
χωρίς πρόσημο. 

 
Επισημάνσεις 
 
ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ =  ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΠΟΔΟΧΩΝ         (TYPE 09 : Πεδίο 12) 

      +  ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ(TYPE 09 : Πεδίο 18) 

      -   ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ     (TYPE 09 : Πεδίο 14) 

      -   ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ                          (TYPE 09 : Πεδίο 16) 

( + ή - ) ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ        (TYPE 09 : Πεδίο 20) 
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FILE TRAILER  TYPE 97 : ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
 
Μία εγγραφή ανά κωδικό αποδοχής και ένδειξη μείωσης αποδοχών, με το συνολικό ποσό αποδοχής ή 
μείωσης, όπως προκύπτει από όλες τις έγκυρες πληρωμές του ΦΚΑ.  
 

 
Α/Α 

 
ΟΝΟΜΑ ΠΕΔΙΟΥ 

 
ΜΟΡΦΗ 

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 ΤΥΠΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 9(2) Τιμή: 97 

2 ΕΤΟΣ ΜΗΝΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ 9(6) Ίδια τιμή με το αντίστοιχο πεδίο του 
αρχείου EMPS, της ίδιας σύνταξης 
(Πεδίο 1) 

3 ΣΕΙΡΑ ΑΡΧΕΙΟΥ 9(2) Ίδια τιμή με το αντίστοιχο πεδίο του 
αρχείου EMPS, της ίδιας σύνταξης 
(Πεδίο 2) 

4 ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ 9(5) Ίδια τιμή με το αντίστοιχο πεδίο του 
αρχείου EMPS, της ίδιας σύνταξης 
(Πεδίο 4) 

5 ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ  9(8) Ο κωδικός της συγκεκριμένης 
αποδοχής, σύμφωνα με την 
κωδικοποίηση αποδοχών της ΗΔΙΚΑ 

6 ΕΝΔΕΙΞΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 9(1) 0 : Θετικό ποσό     (αποδοχές) 
1 : Αρνητικό ποσό (μειώσεις / 
περικοπές), για τις περιπτώσεις 
πλαφόν 

7 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ  9(9)v99 Άθροισμα πεδίου 14 του τύπου 03. 
9 ακέραια και 2 δεκαδικά ψηφία, χωρίς 
σύμβολο υποδιαστολής και χωρίς 
πρόσημο 

 

 
FILE TRAILER  TYPE 98 : ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
 
Μία εγγραφή ανά κωδικό κράτησης και ένδειξη πίστωσης κρατήσεων, με το συνολικό ποσό κράτησης ή 
πίστωσης, όπως προκύπτει από όλες τις έγκυρες πληρωμές του ΦΚΑ.  
 

 
Α/Α 

 
ΟΝΟΜΑ ΠΕΔΙΟΥ 

 
ΜΟΡΦΗ 

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 ΤΥΠΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 9(2) Τιμή: 98 

2 ΕΤΟΣ ΜΗΝΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ 9(6) Ίδια τιμή με το αντίστοιχο πεδίο του 
αρχείου EMPS, της ίδιας σύνταξης 
(Πεδίο 1) 

3 ΣΕΙΡΑ ΑΡΧΕΙΟΥ 9(2) Ίδια τιμή με το αντίστοιχο πεδίο του 
αρχείου EMPS, της ίδιας σύνταξης 
(Πεδίο 2) 

4 ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ 9(5) Ίδια τιμή με το αντίστοιχο πεδίο του 
αρχείου EMPS, της ίδιας σύνταξης 
(Πεδίο 4) 

5 ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ  9(8) Ο κωδικός της συγκεκριμένης 
κράτησης, σύμφωνα με την 
κωδικοποίηση αποδοχών της ΗΔΙΚΑ 

6 ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ 9(1) 0 : Θετικό ποσό     (κράτηση) 
1 : Αρνητικό ποσό (πίστωση / 
επιστροφή κράτησης) 

7 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΚΡΑΤΗΣΗΣ  9(9)v99 Άθροισμα πεδίου 17 του τύπου 04. 
9 ακέραια και 2 δεκαδικά ψηφία, χωρίς 
σύμβολο υποδιαστολής και χωρίς 
πρόσημο 
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FILE TRAILER  TYPE 99 : ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
 
Μία εγγραφή με τα συνολικά ποσά αποδοχών / κρατήσεων /αναδρομικών και το συνολικό πληρωτέο ποσό, 
όπως προκύπτει από όλες τις έγκυρες πληρωμές του ΦΚΑ. 
 

  
Α/Α 

 
ΟΝΟΜΑ ΠΕΔΙΟΥ 

 
ΜΟΡΦΗ 

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 ΤΥΠΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 9(2) Τιμή: 99 

2 ΕΤΟΣ ΜΗΝΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ 9(6) Ίδια τιμή με το αντίστοιχο πεδίο του 
αρχείου EMPS, της ίδιας σύνταξης 
(Πεδίο 1) 

3 ΣΕΙΡΑ ΑΡΧΕΙΟΥ 9(2) Ίδια τιμή με το αντίστοιχο πεδίο του 
αρχείου EMPS, της ίδιας σύνταξης 
(Πεδίο 2) 

4 ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ 9(5) Ίδια τιμή με το αντίστοιχο πεδίο του 
αρχείου EMPS, της ίδιας σύνταξης 
(Πεδίο 4) 

5 ΚΕΝΑ Χ(3)  

6 ΠΛΗΘΟΣ ΕΓΚΥΡΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΥΠΟΥ 02 9(9) Πλήθος έγκυρων συντάξεων επί 
των οποίων υπολογίζονται τα 

σύνολα 

7 ΚΕΝΑ Χ(3)  

8 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΠΟΔΟΧΩΝ (ΕΓΓΡΑΦΕΣ 
ΤΥΠΟΥ  03 - ΠΕΔΙΟ 7 ΜΕ ΤΙΜΗ 0) 

9(9)v99 Άθροισμα πεδίου 14 του τύπου 03. 
9 ακέραια και 2 δεκαδικά ψηφία, 
χωρίς σύμβολο υποδιαστολής και 
χωρίς πρόσημο. 

9 ΚΕΝΑ Χ(3)  

10 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ  
(ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΤΥΠΟΥ  03 – ΠΕΔΙΟ 12 ΜΕ 
ΤΙΜΗ 1) 
 

9(9)v99 Άθροισμα πεδίου 14 του τύπου 03. 
9 ακέραια και 2 δεκαδικά ψηφία, 
χωρίς σύμβολο υποδιαστολής και 
χωρίς πρόσημο. 

11 ΚΕΝΑ Χ(3)  

12 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ (ΕΓΓΡΑΦΕΣ 
ΤΥΠΟΥ  04 - ΠΕΔΙΟ 7 ΜΕ ΤΙΜΗ 0) 

9(9)v99 Άθροισμα πεδίου 17 του τύπου 04. 
9 ακέραια και 2 δεκαδικά ψηφία, 
χωρίς σύμβολο υποδιαστολής και 
χωρίς πρόσημο. 

13 ΚΕΝΑ Χ(3)  

14 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ 
ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ (ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΤΥΠΟΥ  04 - 
ΠΕΔΙΟ 12 ΜΕ ΤΙΜΗ 1) 

9(9)v99 Άθροισμα πεδίου 17 του τύπου 04. 
9 ακέραια και 2 δεκαδικά ψηφία, 
χωρίς σύμβολο υποδιαστολής και 
χωρίς πρόσημο. 

15 ΚΕΝΑ Χ(3)  

16 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΤΕΩΝ 
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ (ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΤΥΠΟΥ  05 - 
ΠΕΔΙΟ 15) 

9(9)v99 9 ακέραια και 2 δεκαδικά ψηφία, 
χωρίς σύμβολο υποδιαστολής και 
χωρίς πρόσημο. 

17 ΚΕΝΑ Χ(3)  

18 ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΤΕΟΥ ΠΟΣΟΥ 
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ 

9(1) 0 : Θετικό ποσό      
1 : Αρνητικό ποσό (οφειλές) 

19 ΚΕΝΑ Χ(3)  

20 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ  9(9)v99 9 ακέραια και 2 δεκαδικά ψηφία, 
χωρίς σύμβολο υποδιαστολής και 
χωρίς πρόσημο. 
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Επισημάνσεις 
 
ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ =  ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΠΟΔΟΧΩΝ         (TYPE 99 : Πεδίο 08) 

      +  ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ(TYPE 99 : Πεδίο 14) 

      -   ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ     (TYPE 99 : Πεδίο 10) 

      -   ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ                          (TYPE 99 : Πεδίο 12) 

( + ή - ) ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ        (TYPE 99 : Πεδίο 16) 

 
 
 
 
 
Μήκος Πεδίων & Τύπων Εγγραφών  
 
Το μήκος κάθε πεδίου είναι υποχρεωτικό να τηρηθεί ακριβώς.  
 
Στα αριθμητικά πεδία προσθέτουμε μηδενικά μπροστά από την τιμή μέχρι να συμπληρωθεί το μήκος τους 
(π.χ. 00003450). Αν δεν υπάρχει τιμή τότε γεμίζουν όλες οι θέσεις με μηδενικά.  
 
Όλα τα αριθμητικά πεδία που αφορούν ποσά πρέπει να είναι χωρίς πρόσημο και υποδιαστολή και τα δύο 
τελευταία ψηφία θα αποτελούν το δεκαδικό μέρος τους.  Επισημαίνεται ότι και σε περίπτωση που το ποσό 
είναι ακέραιο θα πρέπει να αναγράφονται δύο μηδενικά στο δεκαδικό μέρος. Οι μειώσεις αποδοχών που 
συμπεριλαμβάνονται στις εγγραφές TYPE 03 και οι πιστώσεις/επιστροφές κρατήσεων που 
συμπεριλαμβάνονται στις εγγραφές TYPE 04 θα πρέπει να έχουν τιμή 1 στα αντίστοιχα πεδία των 
εγγραφών αυτών, για να τα διαχειριστούμε αναλόγως. 
 
Τα αλφαριθμητικά και αλφαβητικά πεδία γεμίζουν με κενά μετά την τιμή μέχρι να συμπληρωθεί το μήκος 
τους (π.χ. «ΠΕΤΡΟΣ+24 κενά». Αν δεν υπάρχει τιμή τότε γεμίζουν όλες οι θέσεις με κενά.  
 
Στα πεδία ημερομηνιών (ΕΕΕΕΜΜΗΗ), αν δεν υπάρχει τιμή τότε γεμίζουν όλες οι θέσεις με μηδενικά.  
 
 
Επιτρεπτοί χαρακτήρες & Μορφή Πεδίων  
 
Το αρχείο θα έχει απλή ASCII μορφή χωρίς ειδικούς χαρακτήρες.  

 

Οι μόνοι ειδικοί χαρακτήρες που επιτρέπονται είναι οι CR και LF, που πρέπει να υπάρχουν υποχρεωτικά 
στο τέλος της κάθε εγγραφής (δεκαεξαδικό CR=0D LF=0A).  

 

O χαρακτήρας V στα αριθμητικά (π.χ. 999999V99) δεν συμπληρώνεται, αλλά αποτελεί ένδειξη διάκρισης 
ακέραιου και δεκαδικού μέρους του ποσού. Για παράδειγμα το ποσό αποδοχών 2340,30 Ευρώ 
συμπληρώνεται ως 00234030.  

 

 

Επισήμανση 
 
Κάθε αλλαγή στο αρχείο θα έχει χρωματική σήμανση, ως εξής: 
 

 Με κίτρινο χρώμα θα σημαίνονται τα πεδία στα οποία έχουν επέλθει αλλαγές στην περιγραφή 
τους. 
 

 Με κόκκινο χρώμα θα σημαίνονται τα νέα πεδία που έχουν προστεθεί στην γραμμογράφηση του 
αρχείου. 

 


