πρλέο Δξσηήζεηο θαη Απαληήζεηο
1. Γελ βξίζθσ ηνλ θνξέα κνπ ζηελ εθαξκνγή αίηεζεο εθθαζαξηζηή,
ζηελ Πξνζζήθε Φνξέα. Ση θάλσ;
Γελ κπνξείηε λα δεκηνπξγήζεηε κόλνη ζαο θνξέα. Παξαθαινύκε ζηείιηε ηα
ζηνηρεία ηνπ θνξέα (όια ηα πεδία πνπ ππάξρνπλ ζηελ νζόλε) ζηελ δηεύζπλζε
misthodosia@gsis.gr. Δκείο ζα ηα εηζάγνπκε θαη ζε επόκελε αλαδήηεζε ζα ην
βξείηε.

2. Κάλσ αλαδήηεζε κε ηνλ ΑΦΜ θαη δελ κνπ δίλεη ηνλ Αξηζκό Μεηξώνπ.
Αλαδήηεζε πξέπεη λα θάλεηε κόλν κε επσλπκία. Αθνύ βξείηε ην θνξέα ζαο,
θάλεηε δηπιό θιηθ πάλσ ζηελ επσλπκία θαη ζπκπιεξώλνληαη όια ηα πεδία πνπ
βιέπεηε παξαθάησ απηόκαηα. Λείπεη κόλν ν ΑΦΜ ηεο ππεξεζίαο θαη ην είδνο
ηνπ θνξέα, ηα νπνία ζπκπιεξώλεηε εζείο.

3. ηελ 2Η ζειίδα αθνύ βξσ ην θνξέα κνπ, ζπκπιεξώλσ όια ηα πεδία
από θάησ αιιά δελ γλσξίδσ ηνλ Α.Μ.
Απηό ζπκβαίλεη επεηδή θάλεηε αλαδήηεζε κε ηνλ ΑΦΜ θαη όρη κε ηελ Δπσλπκία.
Γελ ζπκπιεξώλεηε θαλέλα πεδίν κόλνη ζαο. πκπιεξώλνληαη όια απηόκαηα
αθνύ βξεζεί ε επσλπκία ηνπ θνξέα ζαο θαη θάλεηε δηπιό θιηθ πάλσ ζε απηή.

4. Μπνξείηε λα αιιάμεηε ηελ επσλπκία ηνπ θνξέα κνπ γηαηί είλαη ε
παιηά ζην ζύζηεκά ζαο;
Γελ ρξεηάδεηαη. Μεηά ηελ αλαδήηεζε θαη ηελ επηινγή κε δηπιό θιηθ, ηα ζηνηρεία
θαηεβαίλνπλ ζηα πεδία. Δθεί κπνξείηε λα ηα δηνξζώζεηε πξηλ θάλεηε Πξόζζεζε
Φνξέα.

5. Α! Σώξα έθαλα πξόζζεζε θαη δελ άιιαμα ηα ζηνηρεία. Ση θάλσ;
Γελ πεηξάδεη. Παηήζηε Αθαίξεζε Φνξέα θαη κεηά μαλά Πξόζζεζε Φνξέα από ηελ
αξρή πξνζέρνληαο λα θάλεηε ηηο αιιαγέο, απηή ηελ θνξά.

6. Βάδσ ΔΝΙΑΙΟ ΓΔΛ ΑΘΗΝΑ θαη δελ ην βξίζθσ. Θα πξνζζέζεηε ηνλ
θνξέα κνπ;
Γελ πξέπεη. Η αλαδήηεζε είλαη ιάζνο. Μελ ρξεζηκνπνηείηαη νιόθιεξεο ιέμεηο θαη
ηδηαίηεξα θαηαιήμεηο νη νπνίεο κπνξεί λα είλαη δηαθνξεηηθέο. Μπνξεί ν θνξέαο
λα είλαη γξακκέλνο σο ΑΘΗΝΧΝ θαη όρη ΑΘΗΝΑ. Φάμηε κε ιίγα γξάκκαηα από
πνιιέο ιέμεηο όπσο ΔΠΙΣΡ ΚΑΡΓ ή ΛΤΚΔΙ ΑΘΗΝ ή ΑΓ ΓΗΜΗΣΡ ΓΤΜΝ ΔΠΔΡ.

7. Πιεξώλσ κόλν ακνηβέο κέζσ ρξεκαηηθώλ εληαικάησλ πιεξσκήο
(ΥΔΠ) θαη κέζσ ησλ ΤΓΔ. Πξέπεη λα πηζηνπνηεζώ;
Όρη. Θα κπνξείηε λα κπείηε ζηελ εθαξκνγή Καηαζηάζεις Πληρωμής πνπ ζα
βξείηε ζηε ζειίδα http://www.gsis.gr/epsp.html θαη λα ζηέιλεηε ηα ζηνηρεία
ζηελ Γηεύζπλζε Οηθνλνκηθνύ θαη από εθεί ζηελ ΤΓΔ. Μόλν νη ρξήζηεο απηώλ
ησλ ππεξεζηώλ ζα πηζηνπνηεζνύλ, όρη νη ππόινηπνη. Απηό γίλεηαη γηαηί

θαηαζηάζεηο πιεξσκήο κέζσ ΥΔΠ κπνξεί λα θάλεη ν νπνηνζδήπνηε ππάιιεινο
(π.ρ. πξόεδξνο κηαο επηηξνπήο). πλεπώο, δηθαίσκα ζηελ δεκηνπξγία ηεο
θαηάζηαζεο πξέπεη λα έρνπλ όινη. Απιώο νη Γηεπζύλζεηο θαη νη ΤΓΔ, δελ ζα
δέρνληαη θαηαζηάζεηο εθηόο απηώλ πνπ βγάδεη ε εθαξκνγή ηεο ΔΑΠ.

8. Από πνηα εκεξνκελία θαη κεηά ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγεί ε πιεξσκή
κέζσ ΔΑΠ ;
Η ππνρξέσζε απνζηνιήο ζηνηρείσλ από ηνπο θνξείο κε ηαπηόρξνλε πιεξσκή
από ηελ ΔΑΠ αλαθνηλώλεηαη ζηελ θάζε ππεξεζία μερσξηζηά.

9. Η ΚΤΑ αλαθέξεη πσο ε πιεξσκή ζα πξέπεη λα γίλεηαη 15 εξγάζηκεο
πξηλ. Δάλ ε κηζζνδνζία θιείλεη ζηηο 15 θάζε κήλα ώζηε ε εθηακίεπζε
πξνο ηνπο δηθαηνύρνπο λα γίλεη ζηηο 27, πόηε ζα πξέπεη λα θιείλεη ε
κηζζνδνζία;
Η κηζζνδνζία κε βάζε ηελ ΚΤΑ ζε απηή ηελ πεξίπησζε πξέπεη λα θιείλεη ζηηο
27-15=12 θάζε κήλα.

10. Οη κηζζνδνηνύκελνί καο δελ δηαζέηνπλ ΑΜΚΑ νύηε θαη ειεθηξνληθό
ηαρπδξνκείν (email). Ση ζα ζπκπιεξώζσ;
Θα κπνξείηε όζν ζηέιλεηε αξρεία πηινηηθά λα ην έρεηε θελό, αιιά ζα πξέπεη λα
ελεκεξσζνύλ ηα αξρεία κε ηηο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο άκεζα θαη πξηλ ηελ
έληαμε ηνπ θνξέα ζηελ ΔΑΠ.

11. Θα ππάξρεη ε δπλαηόηεηα ν εθθαζαξηζηήο λα απνζηέιιεη αξρεία
πνιιαπιά γηα ηνλ ίδην κήλα;
Ναη, ζηελ πεξίπησζε πνπ ην αξρείν είλαη αξθεηά κεγάιν, νπόηε ζα πξέπεη λα
ζπάεη ζε κηθξόηεξα θαη ην θάζε έλα από απηά ζα πεξηέρεη ζηνηρεία γηα
δηαθνξεηηθνύο κηζζνδνηνύκελνπο. Αθόκε, γηα δηθνύο ζαο ιόγνπο, (π.ρ.
Μόληκνη θαη Αλαπιεξσηέο). Δλλνείηαη όηη ε ελνπνίεζε όισλ ησλ επηκέξνπο
αξρείσλ ζα πξέπεη λα απνδίδεη ην ζύλνιν ησλ κηζζνδνηνύκελσλ ηεο
αληίζηνηρεο πεξηόδνπ.

12. Γελ έρνπκε ππνινγηζηή ζηελ ππεξεζία καο. Γειώζακε ηα ζηνηρεία
ηνπ εθθαζαξηζηή κε fax θαη κε e-mail ζην Τπνπξγείν ζαο. Δίκαζηε
εληάμεη;
Όρη δελ είζηε. πλελλνεζείηε κε ηα θεληξηθά ηνπ Τπνπξγείνπ ζαο γηα λα δείηε
πσο κπνξείηε λα ζηέιλεηε ζηνηρεία θάζε κήλα ή λα ην θάλεη απηό γηα
ινγαξηαζκό ζαο.

13. Έρσ εγγξαθεί ζαλ εθθαζαξηζηήο, αιιά μέραζα λα πξνζζέζσ θαη
ηνλ δεύηεξν θνξέα κνπ. Πσο κπνξώ λα θάλσ ηελ εγγξαθή ρσξίο λα
πάξσ δεύηεξν θσδηθό;

Αλ πήξαηε πξνζσξηλνύο θσδηθνύο ηόηε ρξεζηκνπνηήζηε ηνπο ζηελ ίδηα ζειίδα
εγγξαθήο http://www.gsis.gr/epsp.html θαη πξνζζέζηε ην λέν θνξέα. Αλ
πήξαηε νξηζηηθνύο ηόηε πξέπεη λα επηθνηλσλήζεηε καδί καο.

14. Μπνξώ ζην ίδην Τπνπξγείν λα θάλσ δύν εγγξαθέο μερσξηζηέο;
Έηζη θη αιιηώο νη θνξείο κνπ είλαη δηαθνξεηηθνί.
Όρη. Η εγγξαθή είλαη κνλαδηθή γηα εζάο (εθηόο αλ εθθαζαξίδεηε θνξείο 2
ππνπξγείσλ). Αλ ην θάλαηε ήδε, αθαηξέζηε ηνλ θνξέα από ηελ δεύηεξε
εγγξαθή, αιιάμηε ην όλνκα ζαο ζε ΑΚΤΡΟ θαη πξνζζέζηε ηνλ δεύηεξν θνξέα
ζηελ πξώηε εγγξαθή.

15. Έθαλα ηελ εγγξαθή κνπ επηηπρώο. Ση λα θάλσ ηώξα;
Μπείηε ζηελ ζειίδα http://www.gsis.gr/epsp.html. Αλ έρεηε κεραλνγξάθεζε ή
εηαηξία πνπ ζαο βνεζάεη ηόηε επηθνηλσλήζηε καδί ηνπο θαη δώζηε ηηο
πξνδηαγξαθέο. Όηαλ είζηε έηνηκνη μεθηλήζηε λα απνζηέιιεηε αξρεία θάζε
κήλα. Αλ δελ έρεηε κεραλνγξάθεζε θαηεβάζηε ην Excel/Calc εξγαιείν γηα λα
βάιεηε ηα ζηνηρεία ηεο κηζζνδνζίαο θαη λα θηηάμεηε ην αξρείν. Όηαλ είζηε
έηνηκνη αθνινπζήζηε ηα παξαπάλσ.

16. Γελ μέξσ πνηνο είλαη ν πηζηνπνηεηήο κνπ. Ση λα θάλσ;
Μπαίλνληαο ζηελ εθαξκνγή ηεο ΔΑΠ γηα ππνβνιή αξρείσλ ρξεζηκνπνηώληαο
ηνπο θσδηθνύο ζαο, κπνξείηε λα δείηε ηα ζηνηρεία ηνπ πηζηνπνηεηή ζαο.

17. Γελ κπνξώ λα θάλσ ηελ κεηαηξνπή ηνπ αξρείνπ πνπ κνπ δεηάηε. Ση
λα θάλσ;
ηείιηε καο email κε ην ζπγθεθξηκέλν πξόβιεκα. Γελ έρεηε λα κεηαηξέςεηε
θάηη, πξέπεη λα βάιεηε ζηνηρεία ζην Excel θαη λα παηήζεηε ην θνπκπί ηεο
δεκηνπξγίαο ηνπ XML αξρείνπ. ε άιιε πεξίπησζε, έρεηε λα δώζεηε ηηο
κεραλνγξαθηθέο πξνδηαγξαθέο ζηνπο κεραλνγξάθνπο ή αλαδόρνπο γηα λα ην
ππνζηεξίμνπλ.

18. Λείπνπλ θάπνηνη κηζζνινγηθνί βαζκνί ζηελ ηζηνζειίδα ζαο κε
απνηέιεζκα λα κελ έρνπκε θσδηθό γηα απηνύο.
Θα πξέπεη λα καο ηνπο ζηείιεηε κε email γηα λα ηνπο πξνζζέζνπκε. Δαλ ν
ππάιιεινο δελ έρεη βαζκό κπνξείηε λα θαηαρσξίζεηε ηνλ θσδηθό 999 (ρσξίο
βαζκό).

19. Ωξνκίζζηεο θαζαξίζηξηεο ΙΓΑΥ θαη αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνί
εθθαζαξίδνληαη από ηδησηηθό γξαθείν ην νπνίν «θξαηάεη» θάπνην πνζό
από θάζε κηζζνδνηνύκελν θάζε κήλα. ε πνηόλ θσδηθό θξαηήζεσλ
πξέπεη λα θαηαρσξείηαη γηα λα εθηακηεύεηαη απηό ην πνζό θαη λα ην
εηζπξάηηεη ην ηδησηηθό γξαθείν;
Γελ κπνξεί λα γίλεη ε πιεξσκή κέζα από ην ζύζηεκα απηό. Πξέπεη λα γίλεη ε
πιεξσκή κε άιιν ηξόπν.

20. Πσο κπνξεί λα πιεξσζεί ηδηώηεο, κέζα από απηή ηελ δηαδηθαζία,
πνπ εθθαζαξίδεη κε δηθό ηνπ πξόγξακκα ππαιιήινπο;

Γελ κπνξεί λα γίλεη ε πιεξσκή κέζα από ην ζύζηεκα απηό. Πξέπεη λα γίλεη ε
πιεξσκή κε άιιν ηξόπν.

21. Μπνξνύκε λα ζηέιλνπκε ρσξηζηά αξρεία xml γηα απηνύο πνπ
εθθαζαξίδνπκε κε δηθά καο κέζα θαη άιιν κε ηνπο ππαιιήινπο νη
νπνίνη εθθαζαξίδνληαη από ηδησηηθό γξαθείν;
Ναη, κπνξείηε λα αθνινπζείηε απηή ηε δηαδηθαζία.

22. Ιζρύεη όηη όπσο δηαθαίλεηαη από ηελ ΚΤΑ, όηη ζηακαηάεη ε πιεξσκή
κέζσ ΓΟΤ κε ππνβνιή θαηαζηάζεσλ, έθδνζε επηηαγώλ, ζπάζηκν
επηηαγώλ θιπ θαη ε πιεξσκή ζα γίλεηαη ζηέιλνληαο ηα ζηνηρεία
κηζζνδνζίαο ζηελ ΔΑΠ θαη ζηε Γ24;
Ναη, θακία πιεξσκή δελ ζα γίλεηαη κέζσ Γ.Ο.Τ.

23. Ση γίλεηαη κε ηνπο εθθαζαξηζηέο θαη ηη επζύλεο έρνπλ κεηά ηελ
ελεξγνπνίεζε ηεο κηζζνδνζίαο κέζσ ηεο ΔΑΠ;
Οη εθθαζαξηζηέο κηζζνδνζίαο παξακέλνπλ σο έρνπλ ζηα ππνπξγεία θαη ζηα
ΝΠΓΓ. Η κηζζνδνζία ππνινγίδεηαη όπσο πάληα θαη ε επζύλε νξζνύ
ππνινγηζκνύ βαξύλεη όπνηνπο βάξπλε.

24. Δίλαη δπλαηόλ ηα Τπνπξγεία λα ζπγθεληξώλνπλ ηηο δηαδηθαζίεο
κηζζνδνζίαο ζε ιηγόηεξνπο εθθαζαξηζηέο;
Αλ ηα ππνπξγεία γηα ιόγνπο επηαμίαο ζέινπλ κε ηελ επθαηξία λα
ζπγθεληξώζνπλ ηνλ ππνινγηζκό ζε ιηγόηεξνπο εθθαζαξηζηέο (πην
θεληξηθά), απηό κπνξεί λα γίλεη θαη είλαη ζεηηθό, γηαηί δεκηνπξγεί ιηγόηεξν
θόξην ζην ζύζηεκα, δεδνκέλνπ πσο ιόγσ Διεγθηηθνύ, δελ κπνξεί λα
απνθεπρζεί θαη ε δηαθίλεζε ραξηηνύ, ηνπιάρηζηνλ πξνο ηελ Γ24.

25. Πόηε θαη πσο γίλεηαη ε ππνβνιή κηζζνδνηηθώλ θαηαζηάζεσλ;
ε θάζε πεξίπησζε θαη ζε ηαθηέο πξνζεζκίεο (π.ρ. θάζε κήλα), νη
εθθαζαξηζηέο ζηέιλνπλ ηα ζηνηρεία (κηζζνδνηηθή θαηάζηαζε) κε ηε κνξθή
αξρείνπ XML ζηελ εθαξκνγή γηα ηελ νπνία θάλαηε αίηεζε εγγξαθήο. Μεηά ηελ
ζπκθσλία ησλ θαηαζηάζεσλ ηεο Γ24 θαη ησλ αξρείσλ xml, γίλνληαη νη
δηαδηθαζίεο θαηαβνιήο πξνο ακεηβνκέλνπο θαη ηξίηνπο.

26. Δίκαζηε εθθαζαξηζηέο ΝΠΓΓ. Πνηα ε δηαδηθαζία ρξενπίζησζεο ηνπ
ινγαξηαζκνύ κηζζνδνζίαο;
Σα ΝΠΓΓ δεκηνπξγνύλ θαη γλσζηνπνηνύλ ινγαξηαζκό κηζζνδνζίαο γηα ηνλ νπνίν
εμνπζηνδνηνύλ παγίσο γηα ρξέσζε ηελ ΔΑΠ. Με ηελ απνζηνιή ησλ ζηνηρείσλ
πηζηώλνπλ ηα πνζά ζηνλ ινγαξηαζκό από ηνλ νπνίν ρξεώλεη ε ΔΑΠ γηα λα
θαηαβιεζνύλ ηα πνζά πξνο ακεηβνκέλνπο θαη ηξίηνπο.

27. Πόηε απνζηέιινληαη από ηα ΝΠΓΓ αξρεία κε ακνηβέο πνπ απαηηνύλ
ζεώξεζε από ην Διεγθηηθό;
Σα ΝΠΓΓ όπνηε δίλνπλ ακνηβέο πνπ πξέπεη λα ζεσξεζνύλ από ην Διεγθηηθό,
ζα ηηο απνζηέιινπλ ζηελ ΔΑΠ κε ηα αξρεία ηνπ ηξέρνληνο κήλα, αθνύ
ζεσξεζνύλ θαη είλαη έηνηκεο πξνο πιεξσκή.

28. Πνηα ε δηαδηθαζία πιεξσκήο ζεσξεκέλσλ θαηαζηάζεσλ;
Οη εθθαζαξηζηέο ησλ Τπνπξγείσλ όηαλ δίλνπλ ζεσξεκέλεο από ην Διεγθηηθό
ακνηβέο, ζα ηηο ζηέιλνπλ κε εθαξκνγή ηεο ΔΑΠ ζηηο ΤΓΔ θαη ζηε ζπλέρεηα
πηζηνπνηεκέλνη ρξήζηεο από ηηο ΤΓΔ ζα ηηο απνζηέιινπλ ζηελ ΔΑΠ γηα
πιεξσκή.

29. ην δνθηκαζηηθό αξρείν, Ο <Κσδηθόο> ζηα <ηνηρεία Φνξέα> είλαη ν
4-ςήθηνο ή 5-ςήθηνο Αξηζκόο Μεηξώνπ πνπ δόζεθε από ηελ
«ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΔΓΓΡΑΦΗ ΔΚΚΑΘΑΡΙΣΩN ΓΗΜΟΙΟΤ»;
Ναη. Μπνξείηε λα ρξεζηκνπνηείηε ηνλ θσδηθό ηνπ θνξέα ν νπνίνο εκθαλίδεηαη
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο απνζηνιήο ησλ αξρείσλ, κέζσ ηεο web εθαξκνγήο καο,
θαη είλαη απηόο γηα ηνλ νπνίν έρεηε πηζηνπνηεζεί ζαλ εθθαζαξηζηήο.

30. Σν <Δίδνο Πεξηόδνπ> ζηα <ηνηρεία Τπνβνιήο> είλαη εληαίν γηα όιν
ην αξρείν. Θα πξέπεη λα ππνβάιιεηαη δηαθνξεηηθό αξρείν γηα θάζε
θαηεγνξία κηζζνδνηνύκελσλ; (π.ρ. <ΔΠ>=1 γηα Μόληκνπο, <ΔΠ>=11 γηα
Αλαπιεξσηέο Δθπαηδεπηηθνύο )
Τπάξρνπλ άιινη θύθινη θαη εκεξνκελίεο γηα πξνπιεξσκή θαη άιινη γηα
δεδνπιεπκέλα νπόηε πξέπεη λα ζηείιεηε άιια αξρεία ζε άιινπο ρξόλνπο.

31. Σν πεδίν <ΑΜΜ/AMY> είλαη ν Δληαίνο Κσδηθόο Μηζζνδνζίαο
Γεκνζίνπ (ΔΚΜΓΗ) πνπ ζα απνδνζεί κεηά ηελ απνγξαθή ηνπ
πξνζσπηθνύ δεκνζίνπ ή θάπνηνο άιινο αξηζκόο πνπ ζα δηαθξίλεηαη ν
ππάιιεινο ζην ζπγθεθξηκέλν xml αξρείν (θαη ζα κπνξεί λα είλαη ίδηνο
κε ηνλ αξηζκό άιινπ ππαιιήινπ ζε άιιν xml αξρείν);
Όρη είλαη δηθόο ζαο θσδηθόο γηα λα κπνξνύκε λα επηθνηλσλνύκε. Δίλαη
κνλαδηθόο, αζρέησο αξρείσλ, γηα εζάο.

32. Αλ πξόθεηηαη γηα ηνλ Αξηζκό Μεηξώνπ, πνπ δελ ππάξρεη γηα όινπο
ηνπο ππαιιήινπο θαη επεηδή ρξεζηκνπνηνύληαη δηάθνξα πξνγξάκκαηα
γηα ηελ έθδνζε ηεο κηζζνδνζίαο δηαθνξεηηθώλ θαηεγνξηώλ ππαιιήισλ,
νη αξηζκνί κηζζνδνζίαο κπνξεί λα ηαπηίδνληαη;
Πξέπεη λα βάιεηε θάηη από ζύκβαζε, αξθεί λα είλαη κνλαδηθό γηα λα κελ
κπεξδεπόκαζηε κεηαμύ καο όηαλ επηθνηλσλνύκε.

33. ηα <Γάλεηα>, ν θσδηθόο γηα Γάλεην ΜΣΠΤ είλαη ίδηνο κε ηνλ θσδηθό
ηεο θξάηεζεο ΜΣΠΤ; (Σν ίδην ηζρύεη γηα ηα Γάλεηα ΣΔΑΓΤ θαη Σ.Π.&Γ.;) Ο
αξηζκόο Γαλείνπ είλαη ππνρξεσηηθόο;
Όηαλ πξόθεηηαη γηα θξάηεζε ΜΣΠΤ γξάθνπκε ηνλ θσδηθό θξάηεζεο θαη ην πνζό.
Όηαλ πξόθεηηαη γηα θξάηεζε δαλείνπ ΜΣΠΤ γξάθνπκε ηνλ θσδηθό θξάηεζεο, ην
πνζό ηεο δόζεο θαη ΤΠΟΥΡΕΩΣΙΚΑ ζπκπιεξώλνπκε θαη ηνλ αξηζκό δαλείνπ
γηα λα μερσξίδνπλ νη πεξηπηώζεηο θξαηήζεσλ.

34. Δκείο, δελ έρνπκε απηή ηε πιεξνθνξία (δειαδή ηνλ αξηζκό δαλείνπ)
θαη ε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία ηνπο ζα είλαη δύζθνιε. Σί κπνξνύκε λα
θάλνπκε;
Όζν απνζηέιιεηε αξρεία πηινηηθά κπνξείηε λα βάιεηε -1 ή θάπνηνλ άιιν ηέηνην
αξηζκό ώζηε λα θαηαιάβνπκε πσο είλαη δάλεηα. Με ηελ έληαμή ζαο ζηελ ΔΑΠ
ζα πξέπεη λα γξάςεηε ηνλ ζσζηό αξηζκό.

35. Οη ΚΑΔ ζηηο <Ακνηβέο> εκθαλίδνληαη ρσξίο ην αξρηθό 0 (π.ρ. “211”
αληί γηα “0211”) ελώ ζηηο <Κξαηήζεηο> κε ην αξρηθό 0. Καηά ηνλ έιεγρν
ηνπ xml αξρείνπ δελ εκθαλίδεηαη κήλπκα ιάζνπο αλ θαηαρσξεζνύλ θαη
νη <Ακνηβέο> κε ην αξρηθό 0. Δίλαη ζσζηό;
Δπηηξέπνληαη όια δελ ππάξρεη πξόβιεκα. Δίλαη ζέκα ηνπ Excel όηαλ θηηάρλακε
ην αξρείν, ην αξρηθό 0.

36. Πνηα είλαη ηα επόκελα βήκαηα πξνεηνηκαζίαο;
Σα επόκελα βήκαηα είλαη :
 λα εηνηκαζηείηε ηερληθά γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ αξρείνπ (πξνδηαγξαθέο,
εξγαιεία θηι.) ζπλδεόκελνη ζηελ ζειίδα καο :
http://www.gsis.gr/epsp.html
 λα ειέγμεηε κε ην εξγαιείν ειέγρνπ «ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΡΥΔΙΟΤ XML ΓΙΑ
ΤΜΒΑΣΟΣΗΣΑ ΜΔ ΠΡΟΣΤΠΟ XSD», πνπ βξίζθεηαη ζηελ ίδηα ζειίδα, πσο
δεκηνπξγήζαηε ην ζσζηό xml αξρείν.
 Να θάλεηε δνθηκαζηηθέο απνζηνιέο αξρείσλ ζπλδεόκελνη ζηελ ζειίδα καο
https://www1.gsis.gr/gsisapps/psp/

37. Γελ βξίζθσ ζηε ιίζηα κε ηνπο ΚΑΔ απηνύο πνπ ρξεζηκνπνηνύκε
ζηηο θαηαζηάζεηο κηζζνδνζίαο καο. Ση πξέπεη λα θάλσ;
Οη ΚΑΔ ηεο ιίζηαο είλαη ελδεηθηηθνί. Μπνξείηε λα βάιεηε απηνύο πνπ
ρξεζηκνπνηείηε ηώξα.

38. Έρσ δεκηνπξγήζεη ην αξρείν xml, αιιά θαηά ηνλ έιεγρν
παξνπζηάδνληαη ιάζε. Πσο κπνξώ λα γλσξίδσ ηη ζεκαίλνπλ νη θσδηθνί
ιαζώλ ώζηε λα κπνξώ λα θάλσ δηνξζώζεηο;
Παξαθάησ αλαθέξνληαη ηα ζπλεζέζηεξα ζηνηρεία ιαζώλ πνπ πξνθύπηνπλ
θαζώο θαη δηαδηθαζία επίιπζήο ηνπο :
1)Run-time Error 13:
Σν κήλπκα παξνπζηάδεηαη όηαλ γίλεηαη πξνζπάζεηα γηα κεηαηξνπή ηνπ αξρείνπ
ζε .xml. Ο ιόγνο, είλαη όηη ζε θάπνηα πεδία-θειηά, έρεη "ραιάζεη" ν ηύπνο ή
έρεη θαηαρσξεζεί θάηη πνπ δελ είλαη εκθαλέο-Πξόθεηηαη θπξίσο γηα πεδία πνπ
δε ρξεζηκνπνηνύληαη ή ηα έρεη απνθξύςεη ν ρξήζηεο κε ηε ζρεηηθή επηινγή
"Απόθξπςε". ε απηή ηελ πεξίπησζε, πξέπεη λα γίλνληαη delete, ηα θειηά πνπ
δε ρξεζηκνπνηνύληαη. Γηαθνξεηηθά, ν ρξήζηεο δεκηνπξγεί εθ λένπ ην αξρείν,
κε κεγαιύηεξε πξνζνρή.
2) Run-time Error '3004':
Σν κήλπκα παξνπζηάδεηαη όηαλ δελ έρεη δηθαίσκα δεκηνπξγίαο αξρείνπ ν
ρξήζηεο ζηε ζπγθεθξηκέλε δηαδξνκή (πλήζσο, ζην C:\). Μπνξεί λα αιιάμεη ε
δηαδξνκή, πξνο επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο ή ελαιιαθηηθά, λα δεκηνπξγεζεί
έλαο θάθεινο ζηε δηαδξνκή πνπ δελ έρεη δηθαίσκα ν ρξήζηεο, δεκηνπξγώληαο
ην αξρείν κέζα ζην θάθειν απηό.
3) Το αρχείο δεν είναι έγκυρο ζυνηακηικά γιαηί: ΣΦΑΛΜΑ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ -1
ΣΤΗΛΗ -1: Invalid type:
Σν κύλεκα παξνπζηάδεηαη όηαλ ην αξρείν ζαο αθνινπζεί παιηέο πξνδηαγξαθέο.
4) Content is not allowed in prolog:
Σν αξρείν έρεη βαζηθά ζπληαθηηθά ιάζε. π.ρ. κπνξεί λα αξρίδεη κε ηνλ ραξαθηήξα ?
(ιάζνο). ή λα έρεη δηάθνξα tags πνπ θιείλνπλ αιιά δελ αλνίγνπλ, όπσο
<lastName>.
Υξεηάδεηαη κεγαιύηεξε πξνζνρή ζηε δεκηνπξγία ηνπ αξρείνπ.
5) cvc-datatype-valid.1.2.1.΄ 824-1΄ is not a valid value for ` integer `:
Η ηηκή 824-1 δελ είλαη έγθπξε γηα πεδίν αθεξαίνπ. Αλ ζε ηέηνηα πεδία(πνπ
δέρνληαη
κόλν ηηκέο αθεξαίσλ),ππάξρεη θείκελν ή νηηδήπνηε άιιν πέξαλ αθεξαίνπ,
επηζηξέθεηαη ην ζπγθεθξηκέλν ιάζνο.
6) cvc-datatype-valid.1.2.3 ` 0.00΄ is not a valid value of union type
`NonZeroDecimal `:
Σν ιάζνο απηό, επηζηξέθεηαη όηαλ δελ κπνξεί λα είλαη κεδεληθή, ε ηηκή
θάπνηνπ πεδίνπ. π.ρ, αλ ππάξρνπλ εγγξαθέο ακνηβώλ, δελ κπνξεί λα είλαη
κεδεληθέο.
7) cvc-elt.1 Cannot find the declaration of element `workbook`:
Δληειώο ιάζνο αξρείν. Δίλαη αξρείν Excel ζηελ πξαγκαηηθόηεηα (απνζεθεπκέλν
ζαλ xml). Γελ έρεη θακία ζρέζε κε ην δεηνύκελν αξρείν.

8) cvc-elt.1 Cannot find the declaration of element `xsschema`:
Δληειώο ιάζνο αξρείν. ηελ πξαγκαηηθόηεηα είλαη ην αξρείν xsd (ην αξρείν
πξνδηαγξαθώλ ) κεηνλνκαζκέλν. Σν αξρείν απηό, ρξεζηκνπνηείηαη ζα βάζε γηα
ηε δεκηνπξγία ηνπ δεηνύκελνπ .xml.
9 )cvc-enumeration-valid value `00` is not facet-valid with respect to
enumeration:
Παξόκνην κε ηα 2 θαη 3. Σν πεδίν γηα ην νπνίν εκθαλίδεηαη ην ιάζνο, παίξλεη
άιιεο
ηηκέο.
π.ρ αλ <payment contractType= ``00``>, ζα επηζηξαθεί ην ιάζνο απηό, αθνύ
ην
contractType παίξλεη άιιεο ηηκέο, νη νπνίεο θαίλνληαη ζην xsd.
10) cvc-pattern-valid value `12345678` is not facet-valid with respect to
pattern..for type:
ην ζπγθεθξηκέλν αξρείν, ην 12345678 δελ έγθπξν ΑΦΜ (tin)
11) Invalid byte 2 of 2-byte UTF-8 sequence:
Σν αξρείν έρεη πξνβιήκαηα κε ην encoding ηνπ. Πεξηέρεη ραξαθηήξεο πνπ δελ
είλαη UTF-8 ([CDATA[Π????????????]])

ΗΜΕΙΩΗ : Η θαηαγξαθή απηή ησλ ιαζώλ ζα εκπινπηίδεηαη ζε ηαθηά ρξνληθά
δηαζηήκαηα, αλάινγα κε ηε ζπρλόηεηά ηνπο.

39. Πσο ζα πιεξώλεηαη ην Δπίδνκα Δηδηθήο Απαζρόιεζεο Τπαιιήισλ
Ννκαξρηαθώλ Απηνδηνηθήζεσλ;
Θα πιεξώλεηαη κε ηε ρξήζε εθαξκνγήο web Καηαζηάζεις Πληρωμής ε νπνία
παξέρεηαη από ηελ ηζηνζειίδα ηεο ΔΑΠ.

40. Πσο ζπκπιεξώλεηαη ην Δπίδνκα Δηδηθήο Παξνρήο Τπαιιήισλ
ΤΠ.Δ.Γ.Γ.Α. Μεηαηαγκέλσλ ζε Ννκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο, ην νπνίν
είλαη θάζε δίκελν;
Οη δίκελεο απνδνρέο πξέπεη λα γξαθηνύλ ζην 7 (Πξνζσπηθή δηαθνξά).
Μπνξνύλ επίζεο λα γξαθηνύλ θαη αλαδξνκηθά θαη λα ζπάλε αλά κήλα είηε λα
γξαθηνύλ ηαθηηθέο ρσξίο ηε ζπκπιήξσζε ηνπ από – έσο.
Σν ίδην κπνξεί λα ηζρύζεη θαη γηα ηηο ηξίκελεο.

41. Γπζηπρώο δελ κπνξώ λα δεκηνπξγήζσ ην αξρείν xml. Σν κήλπκα
ιάζνπο πνπ εκθαλίδεηαη είλαη : "Can't find project or library" ζηελ
γξακκή Set fsT = CreateObject("ADODB.Stream"). Τπάξρνπλ θάπνηεο

ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ απξόζθνπηε εθηέιεζε ηνπ
αξρείνπ;
αο ιείπεη ην reference ζηα Active Data Objects. Πξέπεη λα παηήζεηε, κέζα από
ην Excel, Alt-F11 γηα λα αλνίμεη ν θώδηθαο. ηελ ζπλέρεηα λα πάηε ζην κελνύ
Δξγαιεία (Tools) θαη λα δηαιέμεηε ηηο Αλαθνξέο (;) (References). Δίλαη ε πξώηε
επηινγή επάλσ. Δθεί δηαιέμηε Microsoft ActiveX Data Objects 2.8 Library
(κπνξεί λα βξείηε θάπνην άιιν λνύκεξν ζηε ιίζηα). Κάληε θιηθ λα ηζεθαξηζηεί.
Αλ δελ ην βξείηε κπνξείηε λα παηήζεηε Αλαδήηεζε... (Browse...) (ηξίην θνπκπί
από πάλσ). Δθεί πξέπεη λα πάηε ζην C:\Program Files\Common
Files\System\ado\msado15.dll. Δπίζεο απελεξγνπνηείζηε όπνηα από ηηο
επηινγέο έρεη ηελ έλδεημε «missing». Καη ηέινο θιείζηε ην παξάζπξν θαη ηνλ
θώδηθα.Αλ ηα παξαπάλσ θαίλνληαη δύζθνια, κπνξείηε λα θαηεβάζεηε ην Open
Office (δσξεάλ) από ην http://www.openoffice.org θαη λα δνθηκάζεηε ηελ εθαξκνγή
Calc. Δίλαη ηζνδύλακε.

42. Ση ζπκπιεξώλσ ζην πεδίν BIC;
Όηαλ πξόθεηηαη γηα ειιεληθή ηξάπεδα, δε ρξεηάδεηαη λα ζπκπιεξώζεηε ηίπνηα.

43. Πνηνο ζεσξείηαη παιηόο αζθαιηζκέλνο;
Όπνηνο είλαη αζθαιηζκέλνο πξηλ ηηο 31-12-1992

44. Πσο ζα θαηαρσξνύληαη ηα έμνδα θίλεζεο ππαιιήισλ ΟΣΑ ηα νπνία
παίξλνπλ θάζε 1ε ηνπ κήλα γηα ηνλ πξνεγνύκελν κήλα θαη δελ έρνπλ
θακία θξάηεζε;
Θα κπαίλνπλ ζε αξρείν κόλα ηνπο θαη ζα πιεξώλνληαη σο δεδνπιεπκέλα.

45. Σα ΝΠΓΓ πνπ ε κηζζνδνζία ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπο δελ βαξύλεη ηηο
πηζηώζεηο ηνπ ηαθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ ε δελ επηρνξεγνύληαη από
ηνλ ηαθηηθό πξνϋπνινγηζκό είλαη ππνρξεσκέλα λα εληάζζνπλ ηελ
πιεξσκή ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπο ζηελ Δ.Α.Π;
Όια ηα ΝΠΓΓ αλεμάξηεηα από ην αλ ε κηζζνδνζία ηνπο βαξύλεη ε όρη ηνλ
ηαθηηθό πξνϋπνινγηζκό είλαη ππνρξεσκέλα λα εληάμνπλ ηελ πιεξσκή ηνπ
πξνζσπηθνύ ηνπο ζηελ Δ.Α.Π.

46. Πιεξώλσ ππάιιεινπο κε «είδνο πεξηόδνπ» πξνπιεξσκή θαη νη
ίδηνη ππάιιεινη έρνπλ θαη δεδνπιεπκέλα. Πξέπεη λα θηηάμσ 2 αξρεία;
Nαη. Πξέπεη λα δεκηνπξγεζνύλ δύν αξρεία.

47. Πξνζπαζώληαο λα δεκηνπξγήζσ ην αξρείν κνπ βγάδεη κήλπκα «νη
καθξνεληνιέο απελεξγνπνηήζεθαλ». Ση πξέπεη λα θάλσ ;
Δάλ ρξεζηκνπνηείηε Excel ηόηε : Πεγαίλεηε ζηα «εξγαιεία», επηιέγεηε
«καθξνεληνιή – αζθάιεηα», κεηά επηιέγεηε «ρακειό» θαη παηάηε «ΟΚ».
Δάλ ρξεζηκνπνηείηε Calc ηόηε : Πεγαίλεηε ζηα «Δξγαιεία- Δπηινγέο», βξίζθεηε
ην openoffice.org, επηιέμηε «Αζθάιεηα – Αζθάιεηα καθξνεληνιώλ», κεηά
επηιέγεηε «ρακειό» θαη παηάηε «ΟΚ».

48. Όηαλ πξνζπαζώ λα ππνβάιισ ην αξρείν βάδνληαο ηνπο
πξνζσξηλνύο θσδηθνύο κνπ δελ κνπ επηηξέπεηαη από ην ζύζηεκα λα
ζπλερίζσ ιέγνληαο κνπ όηη εθθξεκεί έγθξηζε.
Πξέπεη λα επηθνηλσλήζεηε κε ηνλ πηζηνπνηεηή ζαο .

49. Δλώ πεξλάκε ζσζηά ηα πνζά ζην excel ηα ζύλνια βγαίλνπλ
ιάζνο.
Δπηβεβαηώζηε όηη έρεηε ζβήζεη ηα πνζά από ηηο ζηήιεο πνπ έρεηε απνθξύςεη.

50. Γελ κπνξώ λα βξσ ηνλ θσδηθό γηα ηα αρξεσζηήησο ιεθζέληα
πνζά.
Ο θσδηθόο είλαη ν 3324100 επηζηξνθέο απνδνρώλ

51. Σηο αζζέλεηεο ζε πνηνλ θσδηθό θξάηεζεο ηηο βάδσ;
Η αζζέλεηα δελ είλαη θξάηεζε, αθαηξείηαη από ηνλ βαζηθό κηζζό.

52. ηε ζπκπιήξσζε ηνπ excel δεηεί θσδηθό θνξέα. Πνπ ζα ηνλ βξσ;
Ο θσδηθόο θνξέα είλαη ν Α.Μ ηνπ θνξέα ηνλ όπνην έρεηε από ηε ζηηγκή πνπ
θάλαηε αίηεζε εγγξαθήο εθθαζαξηζηή.

53. Έρσ θιάδν ΠΔ5 θαη δελ ην βξίζθσ γηα λα ζπκπιεξώζσ ζηα
ζηνηρεηά κηζζνδνζίαο.
πκπιεξώλεηε ην ΠΔ θαη αλ θξίλεη ε ππεξεζία καο όηη ρξεηάδεηαη ζα
ζπκπιεξσζνύλ θαη ηα δηαθξηηηθά.

54. πκπιεξώλσ ζην excel ην κηζζνινγηθό θιηκάθην θαη ην
βαζκό ελόο ππαιιήινπ θαη ηα πεδία θνθθηλίδνπλ.
Αθήζηε κόλν ην ΜΚ.

55. Δίκαη εθθαζαξηζηήο θαη δηαρεηξίδνκαη κηζζνδνζίεο θαζαξηζηξηώλ.
Πσο πξέπεη λα δεκηνπξγώ ηα αξρεία γηα απηέο όηαλ είλαη κόληκεο ή
νξηζκέλνπ ρξόλνπ;
Γηα ηηο κόληκεο θαζαξίζηξηεο ππόινγνο είλαη ην Τπνπξγείν Παηδείαο (Γξαθεία
Δθπαίδεπζεο), ελώ γηα θαζαξίζηξηεο νξηζκέλνπ ρξόλνπ είλαη ν Γήκνο.

56. Έρσ εγγξαθεί ζαλ εθθαζαξηζηήο αιιά δελ εκθαλίδνκαη ζην αξρείν
ηνπ πηζηνπνηεηή κνπ. Ση ζπκβαίλεη;
Σν πην πηζαλό θαη ζπλεζηζκέλν είλαη όηη θαηά ηελ θαηαρώξηζε ησλ ζηνηρείσλ
εγγξαθήο έρεη δεισζεί ιάζνο Τπνπξγείν.

57. Έρνπκε επίδνκα ΣΔΑΓΤ εξγνδόηε (292) θαη ην βάιακε ζηνλ θσδηθό
επηδόκαηνο 179 (Λνηπέο Δηζθνξέο). Δίλαη ζσζηό;
Δίλαη ιάζνο. Οη εξγνδνηηθέο εηζθνξέο κπαίλνπλ μερσξηζηά από ηα επηδόκαηα θαη
ηηο θξαηήζεηο ηνπ ακεηβόκελνπ, ζηε δηθή ηνπο θαηεγνξία.

58. Ση απαηηείηαη γηα ην άλνηγκα Κσδηθνύ Κξάηεζεο γηα ύιινγν,
Έλσζε ή Σακείν;
Μπείηε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΔΑΠ http://www.gsis.gr/epsp.htmlθαη θνηηάμηε ζηηο
Λίζηεο Κσδηθνπνίεζεο ηελ Διαδικαζία προζθήκης κραηήζεων θαη
αθνινπζείζηε ηηο νδεγίεο.

59. Πώο ζα πξέπεη λα θαηαρσξεζεί ζην xml αξρείν ε θαηάζρεζε κέξνπο
ηνπ κηζζνύ γηα δηαηξνθή; Τπάξρεη βέβαηα ζηηο θξαηήζεηο ν θσδηθόο
<5000200> αιιά πώο ζα θαηαγξαθεί ν δηθαηνύρνο ηεο δηαηξνθήο; Πνηα
είλαη ε δηαδηθαζία πνπ πξέπεη λα αθνινπζεζεί ζε κηα ηέηνηα πεξίπησζε;
Η δηαηξνθή ζα θαηαρσξείηε ζηνλ θσδηθό 5000200 «Γηαηξνθή» θαη ζα
αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία πνπ νξίδεηαη από ηελ 2/57873/24-8-2010 εγθύθιην
ηνπ ππνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ επί ηνπ άξζξνπ 14 πεξίπησζε Α. παξάγξαθνο 7
«Ο εθθαζαξηζηήο θάζε θνξέα απνζηέιιεη απεπζείαο ζηηο θαηά ηόπνπ αξκόδηεο
ΓΟΤ, πξνο ελεκέξσζή ηνπο, θαηαζηάζεηο ζε δύν αληίηππα, γηα θαηαζρέζεηο
πνζώλ πνπ έρνπλ βεβαησζεί ζε βάξνο ησλ κηζζνδνηνύκελσλ ππαιιήισλ,
θαζώο θαη θαηαζηάζεηο δηαηξνθώλ γηα εμόθιεζε.». ηελ παξάγξαθν 8 ηεο
εγθπθιίνπ αλαθέξεηαη όηη: «Η εκθάληζε ησλ θαηαζρέζεσλ θαη δηαηξνθώλ ζηε
δεκόζηα ιεςνδνζία γίλεηαη ζύκθσλα κε ηελ απόθαζε αξηζκ. 2/82396/Α0024/
11-11-1999 ηνπ Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ.».Σελ αλσηέξσ απόθαζε ηελ έρνπκε
αλαξηήζεη ζηελ θεληξηθή ηζηνζειίδα ηεο Δληαίαο Αξρήο Πιεξσκήο.

60. Δίκαη εθθαζαξηζηήο ελόο Ν.Π.Γ.Γ. θαη ε Δθαξκνγή Διέγρνπ (ή/θαη ε
Δθαξκνγή Τπνβνιήο) επηζηξέθεη σο κε έγθπξν θάπνην ΚΑΔ. Ση πξέπεη
λα θάλσ;
Οη ΚΑΔ ειέγρνληαη κε ηνπο θσδηθνύο ζηνλ Κξαηηθό Πξνϋπνινγηζκό. Αλ
δεκηνπξγείηε αξρείν από δηθή ζαο εθαξκνγή, ηόηε εηζάγεηε “99999” ζην πεδίν
<kae> θαη ηνλ πξαγκαηηθό ΚΑΔ πνπ ρξεζηκνπνηείηε ζην πεδίν <kae
description>. Αλ ρξεζηκνπνηείηε ηελ «Δθαξκνγή Γεκηνπξγίαο Αξρείνπ Excel»,
ηόηε εηζάγεηε κηα ηειεία “.” κπξνζηά από ηνλ θσδηθό, ζηα πεδία ησλ ΚΑΔ γηα ηα
νπνία επηζηξέθνληαη ζθάικαηα.

61. Δηζάγσ ην username θαη ην password ζηελ εθαξκνγή ηεο ΔΑΠ γηα
ππνβνιή αξρείσλ θαη δελ επηηξέπεηαη ε είζνδνο.
α) πλήζσο ην πξόβιεκα δεκηνπξγείηε όηαλ έρεηε απνζεθεύζεη σο ζειηδνδείθηε
(bookmark) όιν ην link γηα ηελ εθαξκνγή ππνβνιήο. ηελ πεξίπησζε απηή,
αληηθαηαζηήζηε ηελ απνζεθεπκέλε ζειίδα κε:
https://www1.gsis.gr/gsisapps/psp/.
β) Δαλ είζηε ππό έληαμε αιιαδεη ην username ζαο, νπόηε ζα πξέπεη λα
επηθνηλσλίζεηε κε ηελ ΔΑΠ ζην 210-4802161. 210-4802155

62. Μπαίλνληαο ζηελ εθαξκνγή ηεο ΔΑΠ γηα ππνβνιή αξρείσλ δελ
κπνξώλ λα ππνβάιισ αξρείν κηζζνδνζίαο γηαηί πξέπεη λα

θαηαρσξήζσ ηνλ Αξηζκό Μεηξώνπ Δξγνδόηε ΙΚΑ, ΣΜΔΓΔ, ΣΑΤ. Δαλ
δελ έρσ θάπνηνλ από απηνύο ηη θάλσ;
Αξρηθά παηάηε ηελ επηινγή δεμηά γηα επεμεξγαζία ησλ πεδίσλ (ην κνιπβάθη).
Δηζάγεηε ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία θαη αλ δελ έρεηε θάπνηνλ από ηνπο θσδηθνύο,
επηθνηλσλίζηε κε ην ηειεθσληθό θέληξν ηεο ΔΑΠ 210-4802161, 210-4802155.

63. Αλ έρσ άιιε απνξία;
ηείιηε ηε ζην misthodosia@gsis.gr θαη ζα πξνζπαζήζνπκε λα απαληήζνπκε ην
ζπληνκόηεξν.

