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1. Τύπος αποδοχών 18 (Ημέρες αναστολής εργασίας) 

Η καταχώρηση της μισθοδοσίας του Μαρτίου χωρίζεται σε 2 μέρη για τον συγκεκριμένο 

μήνα και για όσο διαρκεί η αναστολή εργασίας: 

 Στις ημέρες απασχόλησης (ή πραγματικές ημέρες απασχόλησης) του τύπου αποδοχών 

01 - Τακτικές αποδοχές καταχωρείτε το ΣΥΝΟΛΟ των ημερών του μήνα όπως θα 

γινόταν η καταχώρηση εάν δεν είχαν τεθεί σε αναστολή οι συμβάσεις κατά το σύνηθες.  

Στις τακτικές αποδοχές προστέθηκε ένα επιπλέον πεδίο με τίτλο « Αναστολή εργασίας» 

στο οποίο καταχωρείτε τις ημερομηνίες που αφορούν την μισθοδοσία του Μαρτίου  

που ο εν λόγω εργαζόμενος τέθηκε σε αναστολή (π.χ. 18/3 - 31/3) καθώς και τις ημέρες 

ασφάλισης που αντιστοιχούν σε αυτή την περίοδο (και είναι υποσύνολο των ημέρων 

απασχόλησης που καταχωρήθηκαν στο πρώτο βήμα).  

Με τις δύο αυτές καταχωρήσεις πλέον η ΑΠΔ ενημερώνεται τόσο με τύπο αποδοχών 01 

για το πρώτο διάστημα πριν την αναστολή εργασιών όσο και με τύπο αποδοχών 18 για 

το δεύτερο διάστημα αναστολής.  

 

2. Τύπος αποδοχών 01 (Ημέρες αδείας ειδικού σκοπού) 

Στον τύπο αποδοχών 98 - Κανονική άδεια προστέθηκε ένα επιπλέον πεδίο με τίτλο 

«Ημερομίσθια άδειας Ειδικού σκοπού» όπου ο χρήστης καταχωρεί τις συνολικές ημέρες 

του μήνα που ο εργαζόμενος έκανε χρήση άδειας ειδικού σκοπού καθώς και το 

ημερολογιακό διάστημα αυτής. Το πρόγραμμα κάνει έλεγχο και ενημερώνει τον χρήστη 

για το πλήθος των ημερών που πρέπει να καταχωρηθούν και ως κανονική άδεια 

σύμφωνα με τον κανόνα που αναφέρεται στο έγγραφο. 

Εφόσον ολοκληρωθεί η καταχώρηση η ΑΠΔ θα ενημερωθεί με τύπο αποδοχών 01 με τις 

ημέρες και αποδοχές των ημερών αδείας ειδικού σκοπού και κανονικής άδειας. 
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3. Τύπος αποδοχών 14 (Αποδοχές Τηλεργασίας και αποδοχές εξ ελευθεριότητας) 

Στον τύπο αποδοχών 14 προστέθηκαν 2 επιπλέον πεδία που αναφέρονται: 

Το πεδίο με τίτλο «Αποδοχές με εισφορές» στις αποδοχές τηλεργασίας που ο 

εργαζόμενος έλαβε κατά την περίοδο του Μαρτίου. 

Το πεδίο με τίτλο «Εξ.Ελευθερ.» στις επιπλέον αποδοχές που ο εργαζόμενος έλαβε κατά 

την περίοδο του Μαρτίου μέχρι το ποσό του ονομαστικού του μισθού μειωμένο κατά 

το αναλογικό ποσό του έκτακτου βοηθήματος των 800€ που παρέλαβε. Ο υπολογισμός 

αυτός ενεργοποιείται με την χρήση του πλήκτρου «tab» πάνω στο πεδίο. Εφόσον ο 

χρήστης επιθυμεί να παρέμβει στον υπολογισμό μπορεί να αλλάξει το ποσό κατά το 

δοκούν. 

Το άθροισμα των αποδοχών των 2 πεδίων θα ενημερώσουν την ΑΠΔ με τον τύπο 

αποδοχών 14. 
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