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ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ
ΤΣΗΜΑΣΩΝ
ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ
Σαρ. Γ/λζε: Υαλδξή 1 & Θεζζαινλίθεο
Σ.Κ. 183 46, Αζήλα
Πιεξνθνξίεο: Γξαθείν Τπνζηήξημεο
(Help Desk) 210 4803111
Ιζηνζειίδα: www.gsis.gr

Θ Δ Μ Α : «Παξνρή νδεγηώλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 5 έσο 20 ηεο αξηζκ.
2/37345/0004/4-6-2010 θπα, όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη, ζρεηηθά κε ηελ θαηαβνιή ησλ
πάζεο θύζεσο απνδνρώλ, ακνηβώλ, απνδεκηώζεσλ θαη απνιαβώλ κέζσ ηεο Δληαίαο Αξρήο
Πιεξσκήο».

χκθσλα κε ην λ. 3845/2010 (ΦΔΚ 65/Α΄), άξζξν δεχηεξν, παξάγξαθνο 1.β, φπσο
ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 20 παξάγξαθνο 1 ηνπ λ. 3870/2010 (ΦΔΚ 138/A’) θαη ηελ θαη’
εμνπζηνδφηεζε απηνχ εθδνζείζα αξηζκ. 2/37345/0004/2010 (ΦΔΚ 784/Β΄) Απφθαζε Τπνπξγψλ
Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο – Οηθνλνκηθψλ, φπσο
ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ αξηζκ. 2/49931/0004/27-7-2010 (ΦΔΚ 1135/B’) φκνηα, ζπληζηάηαη Δληαία
Αξρή Πιεξσκήο (ΔΑΠ), ζηελ νπνία ζα ιεηηνπξγεί ειεθηξνληθή βάζε δεδνκέλσλ. ηελ ελ ιφγσ
βάζε ζα ζπκπεξηιεθζεί ην πάζεο θχζεσο πξνζσπηθφ ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ ΝΠΓΓ θαη ησλ ΟΣΑ,
ην νπνίν ζα απνγξαθεί θαη νη απνιαβέο ηνπ ζα θαηαβάιινληαη κέζσ ηεο σο άλσ Αξρήο.
Με ηελ παξνχζα εγθχθιην παξέρνληαη ζρεηηθέο δηεπθξηλίζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ άξζξσλ
5 έσο θαη 20 ηεο σο άλσ θπα πνπ αθνξνχλ ζηελ ΔΑΠ.
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Δπί ηνπ άξζξνπ 5
ύζηαζε θαη απνζηνιή ηεο Δληαίαο Αξρήο Πιεξσκήο

1. ηηο πάζεο θχζεσο απνδνρέο ή πξφζζεηεο ακνηβέο, απνδεκηψζεηο θαη κε νπνηαδήπνηε άιιε
νλνκαζία θαηαβαιιφκελεο απνιαβέο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 5 ηεο σο άλσ
θπα. πνπ ζα πιεξψλνληαη απφ ηελ Δληαία Αξρή Πιεξσκήο (ΔΑΠ) κέζσ ηξαπεδηθνχ
ινγαξηαζκνχ πεξηιακβάλνληαη:
α. νη κεληαίεο απνδνρέο, πνπ θαηαβάιινληαη ηαθηηθά θαη ζηαζεξά κε κηζζνδνηηθέο
θαηαζηάζεηο, αλεμάξηεηα απφ ηνλ εηδηθφηεξν ραξαθηεξηζκφ ηνπο σο βαζηθνχ κηζζνχ,
επηδφκαηνο, απνδεκίσζεο, εηδηθήο πξφζζεηεο ακνηβήο, εηδηθήο παξνρήο θιπ. ή απφ ηπρφλ
αλαδξνκηθή θαηαβνιή ηνπο,
β. θάζε απνδεκίσζε απφ ππεξσξηαθή απαζρφιεζε, θαζψο επίζεο θάζε ακνηβή ή
απνδεκίσζε κειψλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ (επηηξνπέο, νκάδεο εξγαζίαο θαη ζπκβνχιηα),
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηδησηψλ κειψλ, αλεμάξηεηα απφ ην είδνο ηεο σο κεληαίαο ή
θαηά ζπλεδξίαζε, θαη’ απνθνπή ή εθάπαμ,
γ. θάζε άιιε εηδηθή πξφζζεηε ακνηβή κε νπνηαδήπνηε άιιε νλνκαζία π.ρ. εθεκεξίεο
γηαηξψλ ΔΤ, εηδηθή απνδεκίσζε γηα εξγαζία πέξαλ ηνπ πελζεκέξνπ ζηα ζηειέρε ησλ
σκάησλ Αζθαιείαο, σξηαία απνδεκίσζε δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ησλ ηξαηησηηθψλ
ρνιψλ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ, ηεο Αζηπλνκηθήο Αθαδεκίαο, ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ
Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θιπ.,
δ. θάζε δαπάλε γηα ηελ νπνία εθδίδεηαη ρξεκαηηθφ έληαικα πιεξσκήο ή άιινο ηίηινο
πιεξσκήο θαη ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη ηα εμήο:
o εθάπαμ ρξεκαηηθά πνζά ηνπ άξζξνπ 20 παξ. 2 ηνπ λ. 2606/1998 (ΦΔΚ 89/Α), ηνπ
άξζξνπ 72 ηνπ λ. 3528/2007 (ΦΔΚ 26/Α), άξζξνπ 9 παξ. 22 ηνπ λ. 2266/1994
(ΦΔΚ 218/Α), άξζξνπ 10 ηνπ λ. 2085/1992 (ΦΔΚ170/Α) θαη απνδεκίσζε ηνπ
άξζξνπ 55 π.δ. 410/1988 (ΦΔΚ 191/Α),
o δαπάλεο κεηαθίλεζεο ηνπ λ. 2685/1999 ή έμνδα θίλεζεο, βάζεη άιισλ δηαηάμεσλ
λφκνπ, πξνεδξηθψλ δηαηαγκάησλ (φπσο ηνπ π.δ. 200/1993) ή θνηλψλ ππνπξγηθψλ
απνθάζεσλ,
o εθινγηθή απνδεκίσζε,
o πνζά επηδηθαζζέληα κε δηθαζηηθέο απνθάζεηο,
o ακνηβέο θπζηθψλ πξνζψπσλ απαζρνινχκελσλ κε ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ.
2. ηελ πιεξσκή απφ ηελ ΔΑΠ εκπίπηνπλ ελδεηθηηθά ηα εμήο:
α. νη απνδνρέο Γεληθψλ θαη Δηδηθψλ Γξακκαηέσλ,
β. νη πάζεο θχζεσο απνδνρέο ησλ κεηαθιεηψλ ππαιιήισλ Τπνπξγψλ, Τθππνπξγψλ,
Γεληθψλ θαη Δηδηθψλ Γξακκαηέσλ,
γ. θάζε πνζφ θαηαβαιιφκελν ζε κέιε ΓΔΠ απφ εηδηθφ ινγαξηαζκφ,
δ. θάζε πνζφ θαηαβαιιφκελν ζε εηδηθεπφκελνπο ηαηξνχο απνγεπκαηηλψλ ηαηξείσλ ΔΤ,
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Πξνέδξνπο θαη Αληηπξνέδξνπο ΝΠΓΓ, κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο θαη ζπνπδαζηέο γηα ηελ
πξαθηηθή ηνπο άζθεζε θαη
ε. θάζε πνζφ θαηαβαιιφκελν απφ ην Γεκφζην, ΝΠΓΓ θαη ΟΣΑ ζε απνζπαζκέλνπο ζε άιιν
θνξέα ή απφ νπνηνλδήπνηε άιιν θνξέα.
3. Σέινο, ζηελ πιεξσκή απφ ηελ ΔΑΠ εκπίπηνπλ φζνη απνγξαθνχλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
ηεο παξ. 1β ηνπ άξζξνπ δεχηεξνπ ηνπ λ. 3845/2010 θαη ηνπ άξζξνπ 1 ηεο αξηζκ.
2/37345/0004/4-6-2010 θπα.

Δπί ηνπ άξζξνπ 6
Γηάξζξσζε – Αξκνδηόηεηεο

Η ΔΑΠ ζπγθξνηείηαη ζε δχν (2) Σκήκαηα, νη αξκνδηφηεηεο ησλ νπνίσλ αλαιχνληαη ζηελ ελ
ιφγσ θπα.

Δπί ηνπ άξζξνπ 7
Μεραλνγξαθηθή Τπνζηήξημε ηεο ΔΑΠ
Η κεραλνγξαθηθή ππνζηήξημε ηεο ΔΑΠ πινπνηείηαη απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία
Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ (ΓΓΠ) θαη εηδηθφηεξα απφ ηηο ηξεηο Γηεπζχλζεηο: Δθαξκνγψλ
Η/Τ (Γ30), Δθκεηάιιεπζεο πζηεκάησλ Η/Τ (Γ31) θαη Δηζαγσγήο θαη Διέγρνπ ηνηρείσλ Η/Τ
(Γ32).
ηε ΓΓΠ ζα ιεηηνπξγεί γξαθείν ππνζηήξημεο ηεο κεραλνγξαθηθήο εθαξκνγήο ηεο ΔΑΠ
(help desk) κε ζθνπφ ηελ ππνζηήξημε ζε ζέκαηα ηεο κεραλνγξαθηθήο εθαξκνγήο φισλ ησλ
εκπιεθφκελσλ θνξέσλ θαη ρξεζηψλ.

Δπί ηνπ άξζξνπ 8
Πιεξσκή κέζσ ηξαπεδώλ θαη πηζησηηθώλ ηδξπκάησλ

1. Οη πιεξσκέο ησλ πάζεο θχζεσο απνδνρψλ θαη πξνζζέησλ ακνηβψλ, απνδεκηψζεσλ θαη κε
νπνηαδήπνηε άιιε νλνκαζία θαηαβαιιφκελσλ απνιαβψλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο παξ. 2 ηνπ
άξζξνπ 5, ζα πξαγκαηνπνηνχληαη ππνρξεσηηθά κέζσ ησλ ηξαπεδψλ θαη πηζησηηθψλ
ηδξπκάησλ πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί κε ηελ αξηζκ. 2020401/2513/0022/26-3-1997 (ΦΔΚ
241/Β΄) απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, φπσο απηή ηζρχεη θάζε θνξά.
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2. Μεηά ηηο εκεξνκελίεο έλαξμεο θαηαβνιήο απνδνρψλ θαη πξφζζεησλ ακνηβψλ απφ ηελ ΔΑΠ,
φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 19 ηεο θπα, απαγνξεχεηαη θαη είλαη απνιχησο άθπξε ε κε
δηαθνξεηηθφ ηξφπν θαηαβνιή ησλ πάζεο θχζεσο απνδνρψλ θαη ινηπψλ ακνηβψλ ηνπ σο άλσ
πξνζσπηθνχ.
3. Σν πξνζσπηθφ απηφ νθείιεη, εάλ δελ έρεη ήδε, λα αλνίμεη ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηξερνχκελν
ή ηακηεπηεξίνπ, ζηελ ηξάπεδα πνπ επηζπκεί, ζηνλ νπνίν ζα πξαγκαηνπνηείηαη ε θαηάζεζε
ησλ απνιαβψλ ηνπ, πξνζθνκίδνληαο ζηελ αξκφδηα γηα ηελ εθθαζάξηζή ηνπο ππεξεζία
θσηνηππία ηεο 1εο ζειίδαο ηνπ βηβιηαξίνπ ηνπ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ ή άιινπ εγγξάθνπ
ηεο ηξάπεδαο (π.ρ. αληίγξαθν ινγαξηαζκνχ) απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη ζαθψο ν αξηζκφο
IBAN, δεδνκέλνπ φηη θακία πιεξσκή δελ ζα δηελεξγείηαη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν.
Γηεπθξηλίδεηαη φηη ν ηξαπεδηθφο ινγαξηαζκφο ζα πξέπεη λα αλήθεη απνθιεηζηηθά ζηνλ
κηζζνδνηνχκελν ππάιιειν, ελψ ζε πεξίπησζε θνηλνχ ινγαξηαζκνχ, πξψην φλνκα πξέπεη λα
είλαη εθείλν ηνπ κηζζνδνηνχκελνπ.
4. Δπηζεκαίλεηαη φηη ν κηζζνδνηνχκελνο γηα νπνηνδήπνηε αιιαγή ηνπ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ
νθείιεη λα ελεκεξψλεη άκεζα ηελ αξκφδηα γηα ηελ εθθαζάξηζε ησλ απνιαβψλ ηνπ ππεξεζία
έηζη ψζηε λα απνθεπρζνχλ ηπρφλ πξνβιήκαηα κε ηελ θαηαβνιή απηψλ.
5. ην Παξάξηεκα I ηεο παξνχζεο παξαηίζεηαη πίλαθαο κε ην ζχλνιν ησλ ηξαπεδψλ πνπ
ζπκκεηέρνπλ ζηελ δηαδηθαζία πιεξσκήο ησλ απνιαβψλ κέζσ δηαηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο
θαη φπσο απηέο έρνπλ θαζνξηζηεί κε ηηο ζρεηηθέο ππνπξγηθέο απνθάζεηο.

Δπί ηνπ άξζξνπ 9
Γηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο εθθαζαξηζηώλ θαη απνζηνιήο ζηνηρείσλ από απηνύο ζηελ ΔΑΠ

Α.

Γηαδηθαζία Πηζηνπνίεζεο Δθθαζαξηζηώλ

Κάζε εθθαζαξηζηήο κηζζνδνζίαο (θαη ν βνεζφο εθθαζαξηζηήο) θνξέα πνπ εκπίπηεη ζηελ
αξκνδηφηεηα ηεο ΔΑΠ, πξέπεη λα εγγξαθεί ζηελ εηδηθή δηαδηθηπαθή εθαξκνγή ηεο ΓΓΠ, ε
νπνία ιεηηνπξγεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΔΑΠ, μεθηλψληαο απφ ηελ θεληξηθή ζειίδα ηεο Γεληθήο
Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ ζηελ δηεχζπλζε http://www.gsis.gr θαη
αθνινπζψληαο
ηνπο
θαηάιιεινπο
δεζκνχο
ή
απεπζείαο
ζηελ
δηεχζπλζε
https://www.gsis.gr/psp/psregistration/displayPsRegistrationConsole.htm.
Η
εθαξκνγή,
αθνινχζσο, εθρσξεί ινγαξηαζκφ ρξήζηε πνπ απνζηέιιεηαη κε ειεθηξνληθφ ηξφπν ζηνλ
εθθαζαξηζηή.
Κάζε Τπνπξγείν νξίδεη δχν ή πεξηζζφηεξνπο ηαθηηθνχο ππαιιήινπο ηνπ Τπνπξγείνπ σο
Τπεχζπλνπο Πηζηνπνηεηέο Δθθαζαξηζηψλ (ΤΠΔ), νη νπνίνη είλαη αξκφδηνη γηα ηελ πηζηνπνίεζε
ζηελ εθαξκνγή ηεο ΔΑΠ ησλ εθθαζαξηζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ ηνπο, αιιά θαη ησλ
επνπηεπφκελσλ θνξέσλ ηνπ. Οη ΤΠΔ νθείινπλ λα ηεξνχλ αξρείν κε ηα έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο
φισλ ησλ εθθαζαξηζηψλ.
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Με έγγξαθφ ηνπ ην θάζε Τπνπξγείν γλσζηνπνηεί ηα ζηνηρεία ησλ ΤΠΔ ζηελ ΔΑΠ, ηφζν γηα
ηελ αξρηθή εγγξαθή ηνπο απφ ηελ ΔΑΠ ζην ζχζηεκα, φζν θαη ζε θάζε πεξίπησζε κεηαβνιήο
ηνπο. Η ΔΑΠ εθρσξεί ινγαξηαζκφ ρξήζηε ζηνπο ΤΠΔ, νη νπνίνη απνθηνχλ πξφζβαζε ζηελ
εηδηθή δηαδηθηπαθή εθαξκνγή ηεο ΓΓΠ ζηελ αλσηέξσ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε. Η εθαξκνγή
απηή ηνπο επηηξέπεη λα παξαθνινπζνχλ φιεο ηηο αηηήζεηο ησλ εθθαζαξηζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ θαη
ησλ επνπηεπφκελσλ θνξέσλ ηνπ. Μέζσ απηήο κπνξνχλ λα εγθξίλνπλ ή λα απνξξίπηνπλ ηηο
αηηήζεηο ησλ εθθαζαξηζηψλ.
Δίλαη δπλαηφλ θάζε εθθαζαξηζηήο λα νξίδεη έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο απνζηνιείο αξρείσλ ζηελ
ΔΑΠ, ελεκεξψλνληαο εγγξάθσο ηνλ αξκφδην ΤΠΔ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζα πξέπεη ν απνζηνιέαο
αξρείσλ λα έρεη ήδε εγγξαθεί ζηελ εθαξκνγή ηεο ΔΑΠ (απνθηψληαο φλνκα ρξήζηε θαη θσδηθφ
πξφζβαζεο).
Οη απνζηνιείο ησλ αξρείσλ δχλαληαη λα είλαη εξγαδφκελνη πνπ απαζρνινχληαη κε
νπνηαδήπνηε θαζεζηψο ζηελ εθθαζαξίδνπζα ππεξεζία. Δίλαη δπλαηφλ λα νξηζζεί ν ίδηνο
απνζηνιέαο αξρείσλ απφ πνιινχο δηαθνξεηηθνχο εθθαζαξηζηέο.
Οη αξκνδηφηεηεο ησλ απνζηνιέσλ αξρείσλ είλαη ε νξζή άζξνηζε ησλ ζηνηρείσλ (φηαλ
απνζηέιινπλ αξρείν γηα παξαπάλσ απφ έλαλ εθθαζαξηζηή), ε δεκηνπξγία θαη ππνγξαθή έληππεο
ζπγθεληξσηηθήο κηζζνδνηηθήο θαηάζηαζεο γηα απνζηνιή ζηελ Γ24 (ε νπνία είλαη ην άζξνηζκα
ησλ επηκέξνπο ελππφγξαθσλ κηζζνδνηηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ εθθαζαξηζηψλ ηνπ), θαη ε νξζή
απνζηνιή ησλ έληππσλ θαη κεραλνγξαθηθψλ θαηαζηάζεσλ ζηνπο αξκφδηνπο θνξείο ζχκθσλα
κε φζα νξίδνληαη ζηελ θπα θαη ζηελ παξνχζα.
Τπνγξακκίδεηαη φηη θαηά ηελ άξζε ηεο πηζηνπνίεζεο ελφο εθθαζαξηζηή γηα νπνηνλδήπνηε
ιφγν, απηφκαηα ην ζχζηεκα αίξεη ηελ πηζηνπνίεζε ησλ απνζηνιέσλ αξρείσλ ηνπ εθθαζαξηζηή
απηνχ.

B. Γηαδηθαζίεο απνζηνιήο ζηνηρείσλ ζηελ ΔΑΠ
1. Απνζηνιή ζηνηρείσλ κεληαίσλ απνδνρψλ
Οη πηζηνπνηεκέλνη εθθαζαξηζηέο ησλ θνξέσλ, είηε κέζσ ηεο κεραλνγξαθηθήο
εθαξκνγήο κηζζνδνζίαο πνπ ιεηηνπξγεί ζηελ Τπεξεζία ηνπο, είηε κέζσ εηδηθνχ
εξγαιείνπ πνπ παξέρεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο εθαξκνγήο ηεο ΔΑΠ, παξάγνπλ
ειεθηξνληθφ αξρείν αλαιπηηθήο θαηάζηαζεο κηζζνδνζίαο κνξθήο XML κε ζηνηρεία θαη
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ είλαη αλαξηεκέλεο ζηελ πξναλαθεξφκελε ηζηνζειίδα.
Σν αξρείν απηφ ππνβάιιεηαη ζηελ ΔΑΠ, κέζσ ηεο κεραλνγξαθηθήο εθαξκνγήο ηεο,
ζε ρξφλν πνπ νξίδεηαη ζηα ζρεηηθά άξζξα 10 θαη 11 ηεο παξνχζαο εγθπθιίνπ. Αλαιπηηθέο
νδεγίεο γηα ηελ απνζηνιή ηνπο παξαηίζεληαη επίζεο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΔΑΠ.
2. Απνζηνιή ζηνηρείσλ ινηπψλ ακνηβψλ (π.ρ. ππεξσξίεο, απνδεκηψζεηο απφ νκάδεο,
επηηξνπέο, έμνδα θίλεζεο θ.α.) πνπ εμνθινχληαη κέζσ άιισλ ηίηισλ πιεξσκήο (π.ρ.
Υξεκαηηθά Δληάικαηα)
Σα αλαιπηηθά ζηνηρεία κηζζνδνζίαο θαηαρσξνχληαη ζηελ εθαξκνγή ηεο ΔΑΠ, ζε
αξρηθφ ζηάδην, ππφ ηελ κνξθή Καηαζηάζεσλ Πιεξσκήο, απφ κε πηζηνπνηεκέλνπο
ππαιιήινπο. ηε ζπλέρεηα θαη φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην άξζξν 11 ηεο παξνχζαο
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εγθπθιίνπ, νη ελ ιφγσ θαηαζηάζεηο ειέγρνληαη, εγθξίλνληαη θαη, ηέινο, εθθαζαξίδνληαη
θαη ζεσξνχληαη απφ πηζηνπνηεκέλνπο ππαιιήινπο.
3. Η ΔΑΠ δεκηνπξγεί, ζπληεξεί ιακβάλνληαο ππφςε θάζε αιιαγή ζην λνκνζεηηθφ θαη
θαλνληζηηθφ πιαίζην θαη δεκνζηεχεη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο (http://www.gsis.gr/epsp.html)
ιίζηεο επηδνκάησλ, θξαηήζεσλ, ζρέζεσλ εξγαζίαο θαη άιιεο, νη νπνίεο είλαη απαξαίηεηεο
γηα ηελ ζπκπιήξσζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ αξρείνπ XML θαη πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην
ηκήκα ησλ πξνδηαγξαθψλ. Γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπο, ζπλεξγάδεηαη κε ηηο αξκφδηεο
δηεπζχλζεηο ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο (ελδεηθηηθά Γ22, Γ24, Γ26 θαη Γ39)
αιιά θαη φζεο ππεξεζίεο ηνπ Γεκνζίνπ είλαη αξκφδηεο (π.ρ. ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ
ζε ζρέζε κε ηνπο Βαζκνχο ησλ Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ), νη νπνίεο ππνρξενχληαη λα
παξέρνπλ θάζε δπλαηή βνήζεηα. Αθφκε, ζπλεξγάδεηαη κε ηελ Γ24 ηνπ ΓΛΚ ψζηε λα
επηθαηξνπνηείηαη ε ιίζηα θνξέσλ θξαηήζεσλ θαη λα είλαη ζπκβαηή κε ηελ αληίζηνηρε
ιίζηα πνπ ηεξεί ε Γ24.
Τπνγξακκίδεηαη, ηέινο, φηη ζε θάζε πεξίπησζε ηελ επζχλε νξζφηεηαο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ
αξρείσλ εμαθνινπζεί λα έρεη ν εθθαζαξηζηήο.

Δπί ηνπ άξζξνπ 10
Γηαδηθαζία θαηαβνιήο ακνηβώλ ζε βάξνο ηνπ θξαηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ

Α. Έθηαζε εθαξκνγήο
1. Η πιεξσκή ησλ ακνηβψλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 5 ηεο θπα, ηνπ νπνίνπ ε
κηζζνδνζία βαξχλεη ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ δηελεξγείηαη κέζσ ηεο 24εο Γηεχζπλζεο
Λνγαξηαζκψλ Γεκνζίνπ (Γ24) ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο.
Δπίζεο, κέζσ ηεο Γ24, δηελεξγείηαη θαη ε κηζζνδνζία ησλ θιεξηθψλ θαη ησλ ππαιιήισλ
ησλ Ιεξψλ Μεηξνπφιεσλ πνπ θαιχπηεηαη απφ ηνλ εθηφο πξνυπνινγηζκφ ινγαξηαζκφ ηεο
ιεςνδνζίαο ηνπ δεκφζηνπ ηακείνπ «Κεθάιαην πξνο πιεξσκή κηζζνχ εθεκεξηαθνχ θιήξνπ».
2. Η πιεξσκή ησλ ακνηβψλ ησλ ππαιιήισλ ησλ ΝΠΓΓ πνπ επηρνξεγνχληαη απφ ηνλ θξαηηθφ
πξνυπνινγηζκφ γηα ηελ θάιπςε ησλ δαπαλψλ κηζζνδνζίαο ηνπο δηελεξγείηαη κε ηελ
δηαδηθαζία πιεξσκήο ησλ ακνηβψλ ησλ ππαιιήισλ ησλ ΝΠΓΓ (άξζξν 11Β) θαη φρη κέζσ
ηεο Γ24.
3. ηηο απνθεληξσκέλεο δεκφζηεο ππεξεζίεο (π.ρ. ΜΣΠΤ), ζηα ΝΠΓΓ (π.ρ. Σακείν
Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, Βαξβάθεην Ίδξπκα, ηα ππαγφκελα ζηελ επνπηεία ηεο
Δθθιεζίαο ηεο Διιάδνο θ.ιπ.), ζηνπο εηδηθνχο ινγαξηαζκνχο ησλ Τπνπξγείσλ θαη ησλ
ΝΠΓΓ, πνπ ηεξνχλ μερσξηζηφ πξνυπνινγηζκφ θαη ίδηα ηακεηαθή δηαρείξηζε, ε πιεξσκή ησλ
απνιαβψλ ησλ ππαιιήισλ ηνπο δηελεξγείηαη, θαηά πεξίπησζε, κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία πνπ
αθνινπζείηαη γηα ηελ πιεξσκή ησλ ακνηβψλ ησλ ππαιιήισλ ησλ ΝΠΓΓ (άξζξν 11, ελφηεηα
Β) θαη φρη κέζσ ηεο Γ24.
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Η κηζζνδνζία ησλ ΝΠΓΓ θαη ησλ απνθεληξσκέλσλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ πνπ
εμνθιείηαη ζήκεξα κέζσ ηεο Γ24, κε θαηαζηάζεηο κηζζνδνζίαο, ζα εμαθνινπζήζεη λα
θαηαβάιιεηαη κέρξη ηελ ππνρξεσηηθή έληαμή ηνπο ζηελ ΔΑΠ.
4. Η πιεξσκή ησλ ακνηβψλ ησλ ππαιιήισλ ησλ ΝΠΙΓ, ηα νπνία επηρνξεγνχληαη απφ ηνλ
θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ γηα ηελ πιεξσκή ηεο κηζζνδνζίαο ηνπο, δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη
ζηελ δηαδηθαζία πιεξσκήο κέζσ ΔΑΠ.

Β. Γηαδηθαζίεο εμόθιεζεο κεληαίσλ απνδνρώλ πνπ πξνθαηαβάιινληαη ζε δύν (2) δεθαπελζήκεξα
1. Τπνρξεψζεηο εθθαζαξηζηψλ
Κάζε κήλα, ην αξγφηεξν δεθαπέληε (15) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία
πίζησζεο ησλ αηνκηθψλ ινγαξηαζκψλ ησλ δηθαηνχρσλ, νη αξκφδηεο νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο ησλ
θνξέσλ ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, κε επζχλε ησλ εθθαζαξηζηψλ ή ησλ πξντζηακέλσλ ησλ
νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ ππνρξενχληαη:
1.1.

Να ππνβάιινπλ ζηε Γ24 έληππε, πξσηφηππε, ππνγεγξακκέλε θαη ζθξαγηζκέλε
ζσγθεληρωηηθή θαηάζηαζε κηζζοδοζίας (κε πιεξσηέα πνζά α΄ θαη β΄ δεθαπελζεκέξνπ)
απφ ηνλ εθθαζαξηζηή θαη ηνλ νηθνλνκηθφ δηεπζπληή, αλά θνξέα θαη εηδηθφ θνξέα ζε
δχν (2) αληίγξαθα πνπ πεξηιακβάλεη:
o Σν νηθνλνκηθφ έηνο
o Σν ρξνληθφ δηάζηεκα ζην νπνίν αλαθέξεηαη ε δαπάλε
o Σν ζπλνιηθφ αθαζάξηζην πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζηηο πιεξσκέο αλά Κσδηθφ
Αξηζκφ Δμφδνπ
o Σν θαζαξφ πιεξσηέν πνζφ
o Σα ζπλνιηθά πνζά ησλ θξαηήζεσλ ππέξ Γεκνζίνπ (φπσο θξαηήζεηο γηα θφξν
κηζζσηψλ ππεξεζηψλ, ππέξ θιάδνπ ζχληαμεο, αρξεσζηήησο θαηαβιεζέληα,
απεξγίεο θ.ιπ.) αλά Κσδηθφ Αξηζκφ Δζφδνπ
o Σα ζπλνιηθά πνζά ησλ θξαηήζεσλ ππέξ ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ θαη ππέξ
ηξίησλ (π.ρ. θξαηήζεηο ππέξ ΙΚΑ, ΣΔΑΓΤ, ζπιιφγσλ, ελψζεσλ θ.ιπ.)
o Σα ζπλνιηθά πνζά ησλ θξαηήζεσλ γηα θαηαζρέζεηο θαη επηζηξνθέο
o Σα ζπλνιηθά πνζά ησλ θξαηήζεσλ γηα δηαηξνθέο
o Σνλ ηφπν θαη ηελ ρξνλνινγία έθδνζεο ηεο θαηάζηαζεο

Όινη νη θνξείο ππνρξενχληαη λα αθνινπζήζνπλ ην ζπλεκκέλν ππφδεηγκα (Παξάξηεκα ΙΙ).
1.2.

Να απνζηέιινπλ αξρείν κνξθήο XML ζηελ ΔΑΠ, φπσο αλαθέξεηαη ζην άξζξν 9Β
θαη αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο κεραλνγξαθηθήο εθαξκνγήο ηεο
ΔΑΠ.

1.3.

Να πξνβαίλνπλ ζε ζπκθσλία ησλ έληππσλ θαηαζηάζεσλ (πνπ απνζηέιινπλ ζηε Γ24)
κε ηηο ειεθηξνληθέο αλαιπηηθέο θαηαζηάζεηο κηζζνδνζίαο, πνπ αλεβάδνπλ ζηελ
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ειεθηξνληθή εθαξκνγή ηεο ΔΑΠ. Η ζπκθσλία απηή δειψλεηαη θαηάιιεια ζηελ
εθαξκνγή.
2. Τπνρξεψζεηο ηεο ΔΑΠ θαη ηεο ΓΓΠ
Κάζε κήλα, ην αξγφηεξν 15 εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία πίζησζεο ησλ
αηνκηθψλ ινγαξηαζκψλ ησλ δηθαηνχρσλ ε κεραλνγξαθηθή εθαξκνγή ηεο ΔΑΠ απνζηέιιεη
ζηε Γ24 έλα (1) ειεθηξνληθφ αξρείν ζπγθεληξσηηθψλ θαηαζηάζεσλ κηζζνδνζίαο αλά θνξέα,
γηα φινπο ηνπο θνξείο (ην αξρείν απηφ πεξηιακβάλεη ελνπνηεκέλα φια ηα επηκέξνπο αξρεία
XML), πνπ πεξηιακβάλεη γηα θάζε θνξέα ην νηθνλνκηθφ έηνο, ην ρξνληθφ δηάζηεκα ζην
νπνίν αλαθέξεηαη ε δαπάλε, ην ζπλνιηθφ πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζηηο πιεξσκέο αλά Κ.Α.
Δμφδνπ, ην θαζαξφ πιεξσηέν πνζφ, ηα ζπλνιηθά πνζά ησλ θξαηήζεσλ ππέξ Γεκνζίνπ αλά
Κ.Α. Δζφδνπ, ηα ζπλνιηθά πνζά ησλ θξαηήζεσλ ππέξ ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ θαη ππέξ
ηξίησλ, ηα ζπλνιηθά πνζά ησλ θξαηήζεσλ γηα θαηαζρέζεηο θαη επηζηξνθέο, ηα ζπλνιηθά
πνζά ησλ θξαηήζεσλ γηα δηαηξνθέο, ηνλ ηφπν θαη, ηέινο, ηελ ρξνλνινγία έθδνζεο ηεο
θαηάζηαζεο.
Σν αξρείν απηφ απνηππψλεηαη ζε έληππε θαηάζηαζε ζπγθεληξσηηθά ζηε ΓΓΠ, ε νπνία
ππνγξάθεηαη απφ ηνλ πξντζηάκελν ηεο ΔΑΠ, θαη απνζηέιιεηαη ζηε Γ24.
3. Τπνρξεψζεηο ηεο Γ24
Η Γ24 εηζάγεη ην σο άλσ αξρείν ζηελ πθηζηάκελε κεραλνγξαθηθή εθαξκνγή ηεο
δηεχζπλζεο. Η εθαξκνγή απηή εηζάγεη, γηα θάζε θνξέα πνπ πεξηιακβάλεη ην αξρείν, ηε
ζρεηηθή ζπγθεληξσηηθή θαηάζηαζε.
Η Γ24 ειέγρεη, βάζεη ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ εηζήρζεζαλ ζην ζχζηεκά ηεο απφ ην αξρείν
ηεο ΔΑΠ, εάλ έρεη ππνβιεζεί ην ζχλνιν ησλ έληππσλ κηζζνδνηηθψλ θαηαζηάζεσλ απφ ηνπο
εθθαζαξηζηέο. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ελεκεξψλεη ηελ ΔΑΠ θαη απφ ηελ εθαξκνγή ηεο
δεκηνπξγείηαη αξρείν έληππεο εηδνπνίεζεο πξνο ηνλ θνξέα πνπ ππνγξάθεηαη θαη
απνζηέιιεηαη κε fax απφ ηελ Γ24.
Πηζηνπνηεκέλνη ππάιιεινη ηεο Γ24 ζηελ εθαξκνγή ηεο ΔΑΠ πξνβαίλνπλ ζε ζπκθσλία
ησλ ππνγεγξακκέλσλ έληππσλ ζπγθεληξσηηθψλ θαηαζηάζεσλ κηζζνδνζίαο πνπ έρνπλ
απνζηαιεί ζε απηήλ απφ ηηο νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο ησλ θνξέσλ θαη ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ
έρνπλ ζηαιεί απφ ηελ ΔΑΠ θαη έρνπλ πεξηιεθζεί ζην κεραλνγξαθηθφ ζχζηεκα ηεο Γ24 ψζηε
λα πξνρσξήζεη ε δηαδηθαζία εμφθιεζεο.
ε πεξίπησζε πνπ ε Γ24 δηαπηζηψζεη νπνηνδήπνηε πξφβιεκα, ην γλσζηνπνηεί κε
νπνηνδήπνηε πξφζθνξν κέζν ζηνλ αξκφδην εθθαζαξηζηή ή ζηνλ πξντζηάκελν ηεο αξκφδηαο
δηεχζπλζεο, ελεκεξψλνληαο παξάιιεια θαη ηελ ΔΑΠ, ε νπνία αλαιακβάλεη ηηο πεξαηηέξσ
ελέξγεηεο, πξνθεηκέλνπ λα απνζηαιεί απφ ηνλ εθθαζαξηζηή λέν ειεθηξνληθφ αξρείν πξνο ηελ
ΔΑΠ θαη λέα έληππε θαηάζηαζε δηνξζσκέλε πξνο ηε Γ24.
4. Γηαδηθαζία έθδνζεο εληνιήο πιεξσκήο
4.1.

Μία εξγάζηκε εκέξα πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο valeur, ε ΔΑΠ
απνζηέιιεη ζηε Γ24 ην ηειηθφ ζπγθεληξσηηθφ ειεθηξνληθφ αξρείν πιεξσκψλ θαη ηελ
ζρεηηθή έληππε ζπγθεληξσηηθή θαηάζηαζε, ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ πξντζηάκελν ηεο
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ΔΑΠ. Η θαηάζηαζε απηή πεξηιακβάλεη φινπο ηνπο θνξείο καδί, ην θαζαξφ πιεξσηέν
πνζφ αλά ηξάπεδα, ην νπνίν κεηαθέξεηαη ζηηο πιεξψηξηεο ηξάπεδεο θαη ηα πηζησηηθά
ηδξχκαηα γηα ηελ πίζησζε ησλ ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ ησλ δηθαηνχρσλ, θαζψο θαη
κε ην πνζφ ηεο ακνηβήο ηεο ΓΙΑ.. ΑΔ, ην νπνίν ππνινγίδεηαη απφ ηελ ΔΑΠ, βάζεη
ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα ζχκβαζε.
4.2.

ηε ζπλέρεηα ε Γ24 εθδίδεη, βάζεη ηεο αλσηέξσ ζπγθεληξσηηθήο ειεθηξνληθήο
θαηάζηαζεο, ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο valeur, εληνιή πξνο:
α. Σελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο γηα ηε ρξέσζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ Διιεληθνχ
Γεκνζίνπ Νν 200 «Δ.Γ. – πγθέληξσζε Δηζπξάμεσλ θαη Πιεξσκψλ» θαη ηελ
πίζησζε ησλ ινγαξηαζκψλ ησλ πιεξσηξηψλ ηξαπεδψλ θαη πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ
ηελ εκέξα έλαξμεο ηεο valeur, φπσο ηζρχεη θάζε θνξά,
β. Σε ΓΙΑ.. ΑΔ, ε νπνία, βάζεη απηήο ηεο εληνιήο, πξνρσξά ζηηο απαξαίηεηεο
δηαδηθαζίεο, πξνθεηκέλνπ λα πηζησζνχλ νη επηκέξνπο αηνκηθνί ινγαξηαζκνί ησλ
δηθαηνχρσλ.

5. Απφδνζε θξαηήζεσλ ππέξ ηξίησλ

Οη επηβαιιφκελεο θξαηήζεηο ππέξ ηξίησλ, επί ησλ ακνηβψλ ησλ ππαιιήισλ ησλ θνξέσλ
πνπ επηβαξχλνπλ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ, απνδίδνληαη θάζε κήλα ηελ ηειεπηαία
εξγάζηκε εκέξα ηνπ κήλα αλαθνξάο, κε εληνιή ηεο Γ24 πξνο ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο γηα
ηε ρξέσζε ηνπ ινγαξηαζκνχ Νν 200, βάζεη ησλ ζηνηρείσλ ησλ θαηαζηάζεσλ ηεο
παξαγξάθνπ 4.1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη ηελ πίζησζε ησλ ηξαπεδηθψλ ηνπο ινγαξηαζκψλ.
6. Καηά ηα ινηπά θαη γηα ηα ζέκαηα πνπ δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα αλσηέξσ, ηζρχνπλ θαη’
αλαινγία ηα νξηδφκελα ζηελ αξηζκ. νηθ. 2041609/1011/0022/5-6-1997 (ΦΔΚ 486/Β΄)
απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, φπσο ηζρχεη.

Δπί ηνπ άξζξνπ 11
Γηαδηθαζία θαηαβνιήο ακνηβώλ κε ρξεκαηηθά εληάικαηα πιεξσκήο

Α. Γηαδηθαζία θαηαβνιήο απνιαβώλ ππαιιήισλ θνξέσλ ηνπ θξαηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ κε
ρξεκαηηθά εληάικαηα πιεξσηέα κέζσ ηεο Γ24
1. Σαθηηθά ρξεκαηηθά εληάικαηα
1.1.

Γηα ηηο ακνηβέο ηεο παξ. 2, ηνπ άξζξνπ 5, πνπ θαηαβάιινληαη ζε βάξνο ηνπ θξαηηθνχ
(ηαθηηθνχ) πξνυπνινγηζκνχ κε ρξεκαηηθά εληάικαηα, αλεμάξηεηα αλ ειέγρνληαη ή
φρη απφ ηηο Τπεξεζίεο Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ (Τ.Γ.Δ), ζπληάζζνληαη θαηαζηάζεηο
πιεξσκήο απφ ηνπο αξκφδηνπο ππαιιήινπο ηνπ νηθείνπ θνξέα. ηηο ελ ιφγσ
θαηαζηάζεηο αλαγξάθνληαη ηα αθφινπζα ζηνηρεία: α) Φνξέαο, Δηδηθφο Φνξέαο θαη
Κσδηθφο Αξηζκφο Δμφδνπ, β) νλνκαηεπψλπκν δηθαηνχρνπ, ΑΦΜ θαη αξηζκφο
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ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ ζε δηεζλή κνξθή (IBAN), γ) νηθνλνκηθφ έηνο, ρξνληθφ
δηάζηεκα ζην νπνίν αλαθέξεηαη ε δαπάλε θαη δ) αθαζάξηζην πνζφ, θξαηήζεηο ππέξ
Γεκνζίνπ θαη θσδηθφο αξηζκφο εζφδνπ γηα ηελ απφδνζή ηνπο, θξαηήζεηο ππέξ ηξίησλ,
θαζψο θαη ην πιεξσηέν πνζφ.
Οη πξναλαθεξφκελεο θαηαζηάζεηο εηζάγνληαη ππνρξεσηηθά απφ ηνπο ζπληάμαληεο
ππαιιήινπο, ζηελ κεραλνγξαθηθή εθαξκνγή ηεο ΔΑΠ θαη αθνχ νξηζηηθνπνηεζνχλ
ζην ζχζηεκα, ιακβάλνπλ απηνκάησο αλαγλσξηζηηθφ θσδηθφ θαηάζηαζεο,
εθηππψλνληαη, ππνγξάθνληαη απφ ηνλ ζπληάμαληα θαη ηνλ πξντζηάκελφ ηνπ θαη
απνζηέιινληαη ζε έληππε κνξθή ζηελ νηθνλνκηθή ππεξεζία ηνπ θνξέα.
1.2.

Οη πηζηνπνηεκέλνη ππάιιεινη ησλ δηεπζχλζεσλ νηθνλνκηθνχ ηνπ θνξέα, κεηά ηελ
παξαιαβή ησλ θαηαζηάζεσλ απηψλ ηηο αλαθηνχλ ζε ειεθηξνληθή κνξθή απφ ηελ
εθαξκνγή ηεο ΔΑΠ, ειέγρνπλ ηα ζηνηρεία ηνπο θαη πξνβαίλνπλ ζε ηπρφλ δηνξζψζεηο
απηψλ. ε πεξίπησζε πνπ απαηηνχληαη δηνξζψζεηο, δηνξζψλνπλ ηα ζηνηρεία ηφζν επί
ηεο ειεθηξνληθήο εθαξκνγήο φζν θαη ρεηξφγξαθα επί ηεο έληππεο θαηάζηαζεο.
Γχλαηαη φκσο λα επηζηξαθνχλ ζηηο ππεξεζίεο πνπ ηηο ζπλέηαμαλ γηα ηηο απαξαίηεηεο
δηνξζψζεηο θαη ζηε ζπλέρεηα επαλππνβάινληαη κε λέα θαηαρψξεζε ζην ζχζηεκα ηεο
ΔΑΠ, δηαγξάθνληαο ηε ιαλζαζκέλε θαηαρψξεζε.
ηε ζπλέρεηα, ν πξντζηάκελνο ηεο ππεξεζίαο βεβαηψλεη επί ηεο θαηάζηαζεο
πιεξσκήο ηελ αθξίβεηα ησλ αλαγξαθφκελσλ ζηνηρείσλ θαη, ηέινο, ε θαηάζηαζε
ζεσξείηαη απφ ην αξκφδην γηα ηελ αλάιεςε θαη έγθξηζε ηεο δαπάλεο φξγαλν ηνπ
θνξέα. Η ελέξγεηα απηή δειψλεηαη απφ ηνλ αλσηέξσ πηζηνπνηεκέλν ππάιιειν ζηε
κεραλνγξαθηθή εθαξκνγή ηεο ΔΑΠ.
Οη ελ ιφγσ θαηαζηάζεηο, απνζηέιινληαη ζε έληππε κνξθή, ζε ηξία (3) αληίηππα,
καδί κε ηα ινηπά δηθαηνινγεηηθά, ζηηο ΤΓΔ, ή ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ θνξέα, πνπ
ειέγρεη, εθθαζαξίδεη θαη εληαικαηνπνηεί ηε δαπάλε, θαηά πεξίπησζε.

1.3.

Οη πηζηνπνηεκέλνη ππάιιεινη ησλ ΤΓΔ ή ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηψλ ειέγρνπ ηνπ
νηθείνπ θνξέα, αθνχ αλαθηήζνπλ ηελ ειεθηξνληθή κνξθή ηεο θαηάζηαζεο απφ ηελ
εθαξκνγή ηεο ΔΑΠ, κε ηε ρξήζε ηνπ αλαγλσξηζηηθνχ θσδηθνχ ηεο, ειέγρνπλ,
εθθαζαξίδνπλ θαη εληαικαηνπνηνχλ ηε δαπάλε. Δάλ πξαγκαηνπνηήζνπλ νπνηαδήπνηε
δηφξζσζε ησλ ζηνηρείσλ επί ηεο έληππεο κνξθήο ηεο θαηάζηαζεο πιεξσκήο,
πξνβαίλνπλ ππνρξεσηηθά ζε δηφξζσζε θαη ηεο ειεθηξνληθήο κνξθήο ηεο ζηελ
εθαξκνγή ηεο ΔΑΠ, ζηελ νπνία θαη θαηαρσξείηαη ν αξηζκφο ηνπ εληάικαηνο ζε
εηδηθφ πεδίν.

1.4.

Πηζηνπνηεκέλνο ππάιιεινο ηνπ Σκήκαηνο Λνγηζηηθνχ ηεο νηθείαο ΤΓΔ ή ηνπ
αξκνδίνπ ηκήκαηνο ηνπ θνξέα, δειψλεη ζηε κεραλνγξαθηθή εθαξκνγή ηεο ΔΑΠ,
θαηά ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε εκέξα θάζε κήλα, ηα εληάικαηα πνπ έρνπλ ζεσξεζεί
απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην. ηε ζπλέρεηα, ε εθαξκνγή ηεο ΔΑΠ παξάγεη
ειεθηξνληθά ζπγθεληξσηηθή θαηάζηαζε αλά θνξέα θαη εηδηθφ θνξέα πνπ
πεξηιακβάλεη, ηα ζεσξεκέλα ρξεκαηηθά εληάικαηα, κε ηνπο αξηζκνχο ηνπο, ηα πνζά
αλά θσδηθφ αξηζκφ εμφδνπ, ηνπο θσδηθνχο αξηζκνχο εζφδνπ ησλ θξαηήζεσλ ππέξ
Γεκνζίνπ θαη ηξίησλ (ζχκθσλα κε ηελ θσδηθνπνίεζε ηεο Γ24 πνπ παξαηίζεηαη ζηελ
ηζηνζειίδα ηεο εθαξκνγήο ηεο ΔΑΠ), θαζψο θαη ην πιεξσηέν πνζφ. ην ηέινο ηεο
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θαηάζηαζεο πεξηιακβάλεηαη ην ζχλνιν ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ. Η θαηάζηαζε απηή
εθηππψλεηαη ζε έληππε κνξθή, ππνγξάθεηαη απφ ηνλ πξντζηάκελν ηεο νηθείαο ΤΓΔ ή
ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ηνπ θνξέα θαη απνζηέιιεηαη, καδί κε ηα πξσηφηππα
ρξεκαηηθά εληάικαηα, ζηε Γ24 – Γ/λζε Λνγαξηαζκψλ ηνπ Γεκνζίνπ ηνπ Γεληθνχ
Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο γηα ηελ εμφθιεζή ηνπο. Δηδηθά ην κήλα Γεθέκβξην ε
πξναλαθεξφκελε θαηάζηαζε καδί κε ηα ρξεκαηηθά εληάικαηα απνζηέιινληαη ην
αξγφηεξν κέρξη 15 Γεθεκβξίνπ.
1.5.

Μεηά ηελ ππνβνιή, απφ ηελ ΤΓΔ, ή ηελ αξκφδηα ππεξεζία, ζηε Γ24 ηεο
ζπγθεληξσηηθήο θαηάζηαζεο εληαικάησλ, νη πηζηνπνηεκέλνη ππάιιεινη ηεο Γ24
επηβεβαηψλνπλ ζηελ ΔΑΠ ηε ζπκθσλία ηνπ έληππνπ θαη ηνπ ειεθηξνληθνχ αξρείνπ
ησλ ζπγθεληξσηηθψλ θαηαζηάζεσλ ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ, πξνθεηκέλνπ λα
πξνρσξήζεη ε δηαδηθαζία θαηαβνιήο ησλ ακνηβψλ.

1.6.

Η εθαξκνγή ηεο ΔΑΠ παξάγεη έλα (1) ειεθηξνληθφ αξρείν γηα ην ζχλνιν ησλ
ζπγθεληξσηηθψλ θαηαζηάζεσλ εληαικάησλ αλά ΤΓΔ ή ππεξεζία ηνπ θνξέα, ην νπνίν
πεξηιακβάλεη ην νηθνλνκηθφ έηνο, ην ρξνληθφ δηάζηεκα ζην νπνίν αλαθέξεηαη ε
δαπάλε, ην ζπλνιηθφ πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζηηο πιεξσκέο αλά Κ.Α. Δμφδνπ, ηα
ζπλνιηθά πνζά ησλ θξαηήζεσλ ππέξ Γεκνζίνπ αλά Κ.Α. Δζφδνπ απφδνζεο, ηα
ζπλνιηθά πνζά ησλ θξαηήζεσλ ππέξ ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ θαη ππέξ ηξίησλ, ην
θαζαξφ πιεξσηέν πνζφ θαη, ηέινο, ηελ ρξνλνινγία έθδνζεο ηεο θαηάζηαζεο. Σν
αξρείν απηφ εηζάγεηαη ζηε κεραλνγξαθηθή εθαξκνγή ηεο Γ24 – Γ/λζε Λνγαξηαζκψλ
ηνπ Γεκνζίνπ, κε δηαδηθαζία φκνηα κε εθείλε πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 3 ηεο
ελφηεηαο Β ηνπ άξζξνπ 10 ηεο παξνχζαο εγθπθιίνπ.

1.7.

Μία εξγάζηκε εκέξα πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο valeur, ε ΔΑΠ
απνζηέιιεη ζηε Γ24 ην ηειηθφ ζπγθεληξσηηθφ ειεθηξνληθφ αξρείν πιεξσκψλ θαη ηελ
ζρεηηθή έληππε ζπγθεληξσηηθή θαηάζηαζε, ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ πξντζηάκελν ηεο
ΔΑΠ. Η θαηάζηαζε απηή πεξηιακβάλεη φινπο ηνπο θνξείο καδί, ην θαζαξφ πιεξσηέν
πνζφ αλά ηξάπεδα, ην νπνίν κεηαθέξεηαη ζηηο πιεξψηξηεο ηξάπεδεο θαη ηα πηζησηηθά
ηδξχκαηα γηα ηελ πίζησζε ησλ ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ ησλ δηθαηνχρσλ, θαζψο θαη
κε ην πνζφ ηεο ακνηβήο ηεο ΓΙΑ.. ΑΔ, ην νπνίν ππνινγίδεηαη απφ ηελ ΔΑΠ, βάζεη
ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα ζχκβαζε.
Η θαηαβνιή ησλ ακνηβψλ γίλεηαη ζηελ ακέζσο επφκελε πιεξσκή, ζχκθσλα κε ηα
νξηδφκελα ζην άξζξν 10 ηεο παξνχζαο.
Η δηαδηθαζία απφδνζεο ησλ θξαηήζεσλ είλαη φκνηα κε εθείλε πνπ πεξηγξάθεηαη
ζηελ παξάγξαθν 5 ηεο ελφηεηαο Β ηνπ άξζξνπ 10 ηεο παξνχζαο εγθπθιίνπ.

1.8.

Οη ζπγθεληξσηηθέο θαηαζηάζεηο ησλ ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ, πνπ ππνβάιινληαη απφ
ηνπο πξντζηακέλνπο ησλ ΤΓΔ ή ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ ηνπ θνξέα, απνηεινχλ
δηθαηνινγεηηθφ εγγξαθήο ζηε δεκφζηα ιεςνδνζία θαη ππνβάιινληαη θάζε κήλα ζην
Διεγθηηθφ πλέδξην, καδί κε ηα πξσηφηππα ρξεκαηηθά εληάικαηα θαη ηα ινηπά
ζηνηρεία ησλ εγγξαθψλ – πιεξσκψλ γηα ηνλ θαηαζηαιηηθφ έιεγρν.

1.9.

ην ηέινο ηνπ επφκελνπ απφ ηελ εμφθιεζε ησλ εληαικάησλ κήλα, ε Γ24 ζηέιλεη ζηηο
αληίζηνηρεο ΤΓΔ ή ζηελ ππεξεζία ηνπ νηθείνπ θνξέα, ππνγεγξακκέλε θαηάζηαζε,
πνπ παξάγεηαη απφ ηε κεραλνγξαθηθή εθαξκνγή ηεο ΔΑΠ, κε ηα ζηνηρεία ησλ
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εληαικάησλ πνπ εμνθιήζεθαλ, πξνθεηκέλνπ λα θαηαρσξεζνχλ ζην εκεξνιφγην νη
ζρεηηθέο εμνθιήζεηο.
1.10. Γηεπθξηλίδεηαη φηη:
α. Δπί ησλ εληαικάησλ δελ αλαγξάθνληαη νη ινγαξηαζκνί ησλ ππαιιήισλ ζηηο
ηξάπεδεο. Σα ζηνηρεία απηά αλαγξάθνληαη κφλν ζηηο θαηαζηάζεηο.
β. ηα ρξεκαηηθά εληάικαηα θαη ζηε ζέζε ΠΛΗΡΩΣΔΟ αλαγξάθεηαη «εμνθιεηέν
απφ ηε Γ24 – κέζσ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο».
γ. Η απνζηνιή ησλ ζεσξεκέλσλ πξσηφηππσλ ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ ζηε Γ24
γίλεηαη κε ζπζηεκέλε (επί απνδείμεη) αιιεινγξαθία. ε πεξίπησζε απψιεηαο ησλ
εληαικάησλ, είηε πξηλ ηελ εμφθιεζε ηνπο, είηε κεηά, αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία
ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ λ. 2362/1995.
2. Υξεκαηηθά εληάικαηα πξνπιεξσκήο

2.1.

Γηα φπνηεο απφ ηηο ακνηβέο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 5 εθδίδεηαη έληαικα πξνπιεξσκήο,
απηφ ζα εμαθνινπζήζεη λα εμνθιείηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην λ. 2362/1995,
θαη ην θαη’ εμνπζηνδφηεζε απηνχ εθδνζέλ π.δ. 136/1998.

2.2.

Ο ππφινγνο, θαηά ηελ απφδνζε ινγαξηαζκνχ ηνπ εληάικαηνο, ζπληάζζεη μερσξηζηή
θαηάζηαζε πιεξσκήο κε ηηο ακνηβέο πνπ θαηέβαιε θαη ηελ εηζάγεη ππνρξεσηηθά ζηε
κεραλνγξαθηθή εθαξκνγή ηεο ΔΑΠ. ηελ ελ ιφγσ θαηάζηαζε αλαγξάθνληαη, αλά
ρξεκαηηθφ έληαικα πξνπιεξσκήο, ν θνξέαο, εηδηθφο θνξέαο θαη Κ.Α. Δμφδνπ ηα
ζηνηρεία ηνπ δηθαηνχρνπ, θαζψο θαη ηα ινηπά ζηνηρεία πνπ πξναλαθέξνληαη ζηελ
πεξίπησζε 1.1 ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Η θαηάζηαζε ζα
πεξηιακβάλεη επηπιένλ κία ζηήιε κε ην ηπρφλ επηπιένλ πνζφ πνπ πξέπεη λα
θαηαβιεζεί κε ζπκπιεξσκαηηθφ έληαικα, αλά δηθαηνχρν. πκπιεξψλεηαη επίζεο
ζηελ εθαξκνγή ηεο ΔΑΠ θαη ν αξηζκφο ηνπ ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο πξνπιεξσκήο.
Οη θαηαζηάζεηο απηέο, αθνχ νξηζηηθνπνηεζνχλ απφ ηνλ ππφινγν, ιακβάλνπλ
απηνκάησο αλαγλσξηζηηθφ θσδηθφ θαηάζηαζεο, εθηππψλνληαη, ππνγξάθνληαη απφ
απηφλ θαη απνζηέιινληαη, καδί κε ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ δαπαλψλ, ζηελ νηθνλνκηθή
ππεξεζία ηνπ θνξέα.

2.3.

Οη πηζηνπνηεκέλνη ππάιιεινη ησλ δηεπζχλζεσλ νηθνλνκηθνχ, αθνχ παξαιάβνπλ απφ
ηνλ ππφινγν ηελ έληππε θαηάζηαζε, αλαθηνχλ, κε ηελ βνήζεηα ηνπ αλαγλσξηζηηθνχ
θσδηθνχ ηεο, ηελ ειεθηξνληθή κνξθή απηήο απφ ηελ εθαξκνγή ηεο ΔΑΠ, θαη κεηά
ηνλ πξνέιεγρν πξνβαίλνπλ ζε ηπρφλ δηνξζψζεηο. Πεξαηηέξσ απνζηέιινπλ ηελ έληππε
θαηάζηαζε ζηελ ΤΓΔ, καδί κε ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο
πξνπιεξσκήο.

2.4.

Πηζηνπνηεκέλνη ππάιιεινη ηεο ΤΓΔ πξνβαίλνπλ ζε έιεγρν θαη εθθαζάξηζε ησλ
ζρεηηθψλ δαπαλψλ. Οη ελ ιφγσ ππάιιεινη δειψλνπλ, ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε εκέξα
θάζε κήλα ζηελ κεραλνγξαθηθή εθαξκνγή ηεο ΔΑΠ, ηα ρξεκαηηθά εληάικαηα
πξνπιεξσκήο πνπ έρνπλ απνζηαιεί ζην Διεγθηηθφ πλέδξην γηα ηελ απαιιαγή ηνπ
ππνιφγνπ.

13

2.5.

ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ απφδνζε ηνπ ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο πξνπιεξσκήο είλαη
αλαγθαία ε έθδνζε ηαθηηθνχ ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο γηα λα θαιπθζνχλ δαπάλεο γηα
ηηο νπνίεο δελ επαξθνχζε ην πνζφ ηνπ ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο πξνπιεξσκήο, ηφηε γηα
ην έληαικα απηφ, ζα αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν 1
ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Η θαηάζηαζε πιεξσκήο πνπ ζπληάζζεηαη ζηελ πξνθεηκέλε
πεξίπησζε είλαη απηή πνπ πξναλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.

3. Δπηηξνπηθά εληάικαηα
ηηο πεξηπηψζεηο κεηαβίβαζεο πηζηψζεσλ ζε δεπηεξεχνληα δηαηάθηε κε επηηξνπηθά
εληάικαηα, πνπ ζηε ζπλέρεηα εθδίδνληαη ζε βάξνο απηψλ ησλ πηζηψζεσλ ηαθηηθά εληάικαηα
κε ηα νπνία θαηαβάιινληαη ακνηβέο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 5 ηεο θπα, ηφηε ε εμφθιεζε ησλ
ηαθηηθψλ ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ
πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν 1.
4. Πάγηεο πξνθαηαβνιέο
Οη δηαρεηξηζηέο παγίσλ πξνθαηαβνιψλ, απφ ηηο νπνίεο θαηαβάιινληαη ακνηβέο ηεο
παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 5 ηεο θπα, ζην ηέινο θάζε κήλα πνπ ππνβάιινπλ ηα
δηθαηνινγεηηθά ησλ ζρεηηθψλ δαπαλψλ ζηηο αξκφδηεο γηα ηνλ έιεγρν θαη εθθαζάξηζή ηνπο
ππεξεζίεο, πξνθεηκέλνπ λα εθδνζνχλ ηα ρξεκαηηθά εληάικαηα απνθαηάζηαζεο ηεο παγίαο,
ζπληάζζνπλ επηπξνζζέησο θαηάζηαζε πιεξσκήο δηθαηνχρσλ κε ηα ζηνηρεία πνπ
αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε 1.1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη πεξηιακβάλεη κφλν ηηο
πξναλαθεξφκελεο ακνηβέο πνπ θαηέβαιαλ. Σελ θαηάζηαζε απηή νθείινπλ λα θαηαρσξήζνπλ
ζηελ εθαξκνγή ηεο ΔΑΠ θαη αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία ησλ ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ
πξνπιεξσκήο (παξάγξαθνο 2 ηεο παξνχζαο ελφηεηαο).
5. πκςεθηζηηθά Υξεκαηηθά Δληάικαηα ζε βάξνο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (ΠΓΔ)
5.1.

Ο ππφινγνο δηαρεηξηζηήο έξγνπ, εληαγκέλνπ ζην ΠΓΔ, ζπληάζζεη θαηάζηαζε
πιεξσκήο γηα φζεο ακνηβέο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 5 ηεο θπα θαηέβαιε κε
επηηαγή θαη ηελ θαηαρσξεί ζηελ εθαξκνγή ηεο ΔΑΠ. ηελ θαηάζηαζε απηή
αλαγξάθνληαη αλά πιεξσκή: α) Φνξέαο, Δηδηθφο Φνξέαο, ε ΑΔ θαη ην ελάξηζκν
έξγν, β) ηα ζηνηρεία ηνπ ππαιιήινπ θαη ηα ινηπά ζηνηρεία πνπ πξναλαθέξνληαη ζηελ
πεξίπησζε 1.1. ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Η πξναλαθεξφκελε
θαηάζηαζε, αθνχ νξηζηηθνπνηεζεί απφ ηνλ ππφινγν δηαρεηξηζηή, ιακβάλεη απηνκάησο
αλαγλσξηζηηθφ θσδηθφ θαηάζηαζεο, εθηππψλεηαη, ππνγξάθεηαη απφ απηφλ θαη
απνζηέιιεηαη ζπλνδεπφκελε απφ ηα δηθαηνινγεηηθά ηεο πιεξσκήο, ζηελ νηθνλνκηθή
ππεξεζία ηνπ θνξέα.

5.2.

Οη πηζηνπνηεκέλνη ππάιιεινη ησλ δηεπζχλζεσλ νηθνλνκηθνχ, αθνχ παξαιάβνπλ απφ
ηνλ ππφινγν δηαρεηξηζηή ηελ έληππε θαηάζηαζε, αλαθηνχλ, κε ηελ βνήζεηα ηνπ
αλαγλσξηζηηθνχ θσδηθνχ θαηάζηαζεο, ηελ ειεθηξνληθή κνξθή απηήο απφ ηελ
εθαξκνγή ηεο ΔΑΠ θαη, κεηά ηνλ πξνέιεγρν, πξνβαίλνπλ ζε ηπρφλ δηνξζψζεηο. ηε
ζπλέρεηα, βεβαηψλεηαη ε αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ απφ ηνλ πξντζηάκελν ηεο ππεξεζίαο
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θαη κεηά ηε ζεψξεζή ηεο πξνσζείηαη ζηελ αξκφδηα ΤΓΔ ειεθηξνληθά θαη ζε έληππε
κνξθή ζε ηξία (3) αληίηππα καδί κε ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά.
5.3.

Οη ΤΓΔ πξνβαίλνπλ ζε έιεγρν, εθθαζάξηζε θαη εληαικαηνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο
δαπάλεο θαη εηζάγνπλ κεηά ηε ζεψξεζε ηνπ εληάικαηνο απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην
ζηε κεραλνγξαθηθή εθαξκνγή ηεο ΔΑΠ ηνλ αξηζκφ ηνπ εληάικαηνο.

5.4.

Πηζηνπνηεκέλνη ππάιιεινη ησλ ΤΓΔ παξάγνπλ, απφ ηελ εθαξκνγή ηεο ΔΑΠ,
ζπγθεληξσηηθή εθηππσηηθή θαηάζηαζε ησλ ζπκςεθηζηηθψλ ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ,
ε νπνία πεξηιακβάλεη αλά θνξέα θαη εηδηθφ θνξέα ην αθαζάξηζην πνζφ, ηηο θξαηήζεηο
θαη θσδηθνχο αξηζκνχο εζφδνπ γηα ηελ απφδνζή ηνπο ππέξ Γεκνζίνπ θαη ηξίησλ θαη,
ηέινο, ην πιεξσηέν πνζφ. Η θαηάζηαζε απηή ππνγξάθεηαη απφ ηνλ πξντζηάκελν ηεο
νηθείαο ΤΓΔ θαη απνζηέιιεηαη καδί κε ηα πξσηφηππα ζπκςεθηζηηθά ηαθηηθά
ρξεκαηηθά εληάικαηα, ζην Γξαθείν Τπνιφγνπ πκςεθηζκψλ ηεο Γ24, γηα ηελ
ζπκςεθηζηηθή εμφθιεζή ηνπο.

ηελ πεξίπησζε έθδνζεο ζπκςεθηζηηθνύ εληάικαηνο πξνπιεξσκήο νη πξναλαθεξόκελεο
δηαδηθαζίεο ησλ πεξηπηώζεσλ 5.1 έσο θαη 5.4 ηεο παξαγξάθνπ απηήο είλαη ίδηεο.

Β. Γηαδηθαζία θαηαβνιήο απνιαβώλ ζε βάξνο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ησλ ΝΠΓΓ θαη OTA
1. Γηαδηθαζία θαηαβνιήο κεληαίσλ απνδνρψλ ζε δχν (2) δεθαπελζήκεξα κε ρξεκαηηθά εληάικαηα:
Γηα ηελ πιεξσκή ησλ κεληαίσλ απνδνρψλ ησλ ππαιιήισλ ησλ ΝΠΓΓ θαη ησλ ΟΣΑ,
φπσο απηέο πξνζδηνξίδνληαη απφ ηελ ηζρχνπζα θάζε θνξά λνκνζεζία, ν πηζηνπνηεκέλνο απφ
ηνλ αξκφδην ΤΠΔ εθθαζαξηζηήο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 9, πξέπεη λα απνζηέιιεη θάζε κήλα
ειεθηξνληθφ αξρείν αλαιπηηθήο θαηάζηαζεο κηζζνδνζίαο (ηχπνπ XML), ην νπνίν
αλαθέξεηαη ζε ζπγθεθξηκέλε κηζζνινγηθή πεξίνδν (κήλαο αλαθνξάο).
Δάλ ην ΝΠΓΓ ή ν ΟΣΑ ρξεζηκνπνηεί κεραλνγξαθηθή εθαξκνγή κηζζνδνζίαο, ην αξρείν
XML κπνξεί λα παξαρζεί απηφκαηα απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ, θαηφπηλ ζπλελλφεζεο,
ελδερνκέλσο, ηνπ θνξέα κε ηελ ππεξεζία πνπ ηνπο ππνζηεξίδεη κεραλνγξαθηθά ή ηνλ εμσηεξηθφ ηνπο ζπλεξγάηε – εηαηξεία. Γηα ην πεξηερφκελν ησλ ειεθηξνληθψλ κηζζνδνηηθψλ θαηαζηάζεσλ, ηηο πξνδηαγξαθέο δειαδή ηνπ αξρείνπ XML, νη εκπιεθφκελνη θνξείο πξέπεη λα
αλαηξέμνπλ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο εθαξκνγήο ηεο ΔΑΠ, ζηελ δηεχζπλζε http://www.gsis.gr
θαη αθνινπζψληαο ηνπο θαηάιιεινπο δεζκνχο ή απεπζείαο ζηελ δηεχζπλζε http://www.gsis.
gr/epsp.html, φπνπ είλαη δηαζέζηκεο αλαιπηηθέο νδεγίεο.
Γηα εθείλα ηα ΝΠΓΓ ή ΟΣΑ φπνπ νη κεληαίεο απνδνρέο ππνινγίδνληαη θαη
εθθαζαξίδνληαη ρεηξφγξαθα ή κε ηε βνήζεηα ππνινγηζηηθψλ θχιισλ ηχπνπ Excel θαη ινηπψλ
εθαξκνγψλ, ε ΔΑΠ θάλεη θάζε πξνζπάζεηα γηα λα βνεζήζεη ζηελ παξαγσγή ησλ
ππνρξεσηηθψλ αξρείσλ XML παξέρνληαο εξγαιεία, πνπ βνεζνχλ πξνο ηνλ ζθνπφ απηφ.
Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη εθαξκνγέο Calc/Excel ζηηο νπνίεο ν πηζηνπνηεκέλνο εθθαζαξηζηήο
νθείιεη λα θαηαρσξήζεη ηα απαξαίηεηα δεδνκέλα. Σα εξγαιεία απηά ηειηθά παξάγνπλ
ειεθηξνληθφ αξρείν αλαιπηηθήο θαηάζηαζεο κηζζνδνζίαο φκνην κε απηφ ηεο πξνεγνχκελεο
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παξαγξάθνπ (XML). Αλαιπηηθέο νδεγίεο γηα ηε ρξήζε ησλ εξγαιείσλ παξέρνληαη επίζεο
ζηελ αλσηέξσ ηζηνζειίδα. Η ΔΑΠ δελ παξέρεη εγγπήζεηο ζπληήξεζεο ή νξζήο ιεηηνπξγίαο
γηα ηα εξγαιεία απηά, αλ θαη ελεξγεί ψζηε λα είλαη ζηελ θαιχηεξε δπλαηή επηρεηξεζηαθή
θαηάζηαζε θαη ελεκεξσκέλα. Αθφκε, δχλαηαη λα ηα απνζχξεη φηαλ ε ρξεζηκφηεηά ηνπο
θαηαζηεί ακθίβνιε ή ε ζπληήξεζή ηνπο αζχκθνξε ή γηα νπνηνλδήπνηε άιιν ιφγν.
Η απνζηνιή ησλ αξρείσλ (ηχπνπ XML) γίλεηαη θάζε κήλα, ην αξγφηεξν πέληε (5)
εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία πίζησζεο ησλ ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ ησλ
δηθαηνχρσλ. Ο θνξέαο πξέπεη θάζε κήλα θαη κέρξη ηελ απνζηνιή ηνπ αξρείνπ λα έρεη
θξνληίζεη γηα ηελ έθδνζε ηνπ ζρεηηθνχ ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο πιεξσκήο, ζχκθσλα κε ηηο
ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηελ ζεψξεζή ηνπ απφ ηνλ Πάξεδξν, ζε πεξίπησζε πνπ ππάγεηαη ζε
πξνιεπηηθφ έιεγρν απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην.
Σν ζρεηηθφ ρξεκαηηθφ έληαικα ησλ κεληαίσλ απνδνρψλ δελ απνζηέιιεηαη ζηελ ΔΑΠ θαη
ν αξηζκφο ηνπ δελ θαηαρσξείηαη ζηελ εθαξκνγή ηεο.
2. Γηαδηθαζία θαηαβνιήο ινηπψλ πξφζζεησλ ακνηβψλ θαη απνδεκηψζεσλ κε ρξεκαηηθά
εληάικαηα:
2.1.

Γηα ηελ πιεξσκή ησλ σο άλσ ακνηβψλ θαη απνδεκηψζεσλ ζπληάζζνληαη θαηαζηάζεηο
πιεξσκήο απφ ηνπο αξκφδηνπο ππαιιήινπο ηνπ ΝΠΓΓ ή ηνπ ΟΣΑ. Οη ελ ιφγσ
θαηαζηάζεηο εηζάγνληαη ππνρξεσηηθά απφ ηνπο ζπληάμαληεο ππαιιήινπο ζηελ
κεραλνγξαθηθή εθαξκνγή ηεο ΔΑΠ, επηιέγνληαο απφ ζρεηηθή ιίζηα ηελ θαηάιιειε
θαηάζηαζε, αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ηεο δαπάλεο. Οη θαηαζηάζεηο απηέο, αθνχ
νξηζηηθνπνηεζνχλ ζην ζχζηεκα, ιακβάλνπλ απηνκάησο αλαγλσξηζηηθφ θσδηθφ
θαηάζηαζεο, εθηππψλνληαη, ππνγξάθνληαη απφ ηνλ ζπληάμαληα θαη ηα θαζ’ χιελ
αξκφδηα φξγαλα θαη απνζηέιινληαη ζε έληππε κνξθή καδί κε ηα ζρεηηθά
δηθαηνινγεηηθά ησλ δαπαλψλ ζηηο νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο (π.ρ. ηακεηαθή δηαρείξηζε,
νηθνλνκηθή δηεχζπλζε θ.ιπ.).

2.2.

Οη πηζηνπνηεκέλνη απφ ηελ εθαξκνγή ππάιιεινη (π.ρ. ηακίαο, ππάιιεινο νηθνλνκηθήο
ππεξεζίαο) αθνχ παξαιάβνπλ ηηο θαηαζηάζεηο ζε έληππε κνξθή καδί κε ηα ζρεηηθά
δηθαηνινγεηηθά, αλαθηνχλ θαη ηελ ειεθηξνληθή κνξθή απηψλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο
ΔΑΠ κε ηελ βνήζεηα ηνπ σο άλσ αλαγλσξηζηηθνχ θσδηθνχ θαηάζηαζεο θαη
πξνβαίλνπλ ζε έιεγρν, εθθαζάξηζε θαη εληαικαηνπνίεζε ηεο δαπάλεο. Μφιηο
απνδνζεί ν αξηζκφο ηνπ εληάικαηνο, απηφο θαηαρσξείηαη άκεζα ζε θαηάιιειν πεδίν
ζηελ θαηάζηαζε πιεξσκήο ζηελ κεραλνγξαθηθή εθαξκνγή ηεο ΔΑΠ. Δάλ έρνπλ
πξνβεί ζε νπνηαδήπνηε δηφξζσζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ αλαγξάθνληαη ζηε θαηάζηαζε
πιεξσκήο, ηξνπνπνηνχλ θαη ηηο ειεθηξνληθέο θαηαζηάζεηο.
Μεηά ηε ζεψξεζε ηνπ εληάικαηνο απφ ην αξκφδην φξγαλν, φπνπ πξνβιέπεηαη, ν
πηζηνπνηεκέλνο ππάιιεινο, ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε εκέξα θάζε κήλα, δειψλεη ζηε
κεραλνγξαθηθή εθαξκνγή ηεο ΔΑΠ ηα εληάικαηα πνπ ζέιεη λα εμνθιήζεη. Δηδηθά γηα
ην κήλα Γεθέκβξην ε επηινγή γίλεηαη κέρξη ηηο 15 ηνπ κήλα, γηα ηελ έγθαηξε
εμφθιεζε ησλ εληαικάησλ εληφο ηνπ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο.

2.3.

ε νξηζκέλνπο θνξείο δχλαηαη ν ξφινο ηνπ ζπληάμαληα ηελ θαηάζηαζε ππαιιήινπ
θαη ν ξφινο ηνπ πηζηνπνηεκέλνπ ππαιιήινπ λα αλαηίζεληαη ζην ίδην πξφζσπν.
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Ωζηφζν ην πξφζσπν απηφ ζα θαηέρεη δχν ινγαξηαζκνχο ρξήζηε (user accounts), ηνπ
ζπληάμαληα ηελ θαηάζηαζε θαη ηνπ ππαιιήινπ ηεο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο.
3. Γηαδηθαζία θαηαβνιήο κε ρξεκαηηθά εληάικαηα πξνπιεξσκήο:
Γηα φπνηεο απφ ηηο ακνηβέο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 5 εθδίδεηαη έληαικα πξνπιεξσκήο,
ζχκθσλα κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, αθνινπζείηαη ε εμήο
δηαδηθαζία:
3.1.

Ο ππφινγνο, θαηά ηελ απφδνζε ινγαξηαζκνχ ηνπ εληάικαηνο, ζπληάζζεη θαηάζηαζε
πιεξσκήο κε ηηο ακνηβέο πνπ θαηέβαιε ζε δηθαηνχρνπο θαη εηζάγεη ππνρξεσηηθά ηηο
θαηαζηάζεηο απηέο ζηε κεραλνγξαθηθή εθαξκνγή ηεο ΔΑΠ κε ηξφπν φκνην κε
εθείλνλ πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ πεξίπησζε 2.2 ηεο παξαγξάθνπ 2 ηεο ελφηεηαο Α ηνπ
παξφληνο άξζξνπ. Η θαηάζηαζε ζα πεξηιακβάλεη επηπιένλ κία ζηήιε κε ην ηπρφλ
επηπιένλ πνζφ πνπ πξέπεη λα θαηαβιεζεί κε ζπκπιεξσκαηηθφ έληαικα, αλά
δηθαηνχρν. πκπιεξψλεηαη επίζεο ζηελ εθαξκνγή ηεο ΔΑΠ θαη ν αξηζκφο ηνπ
ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο πξνπιεξσκήο.
Οη θαηαζηάζεηο απηέο, αθνχ νξηζηηθνπνηεζνχλ απφ ηνλ ζπληάμαληα ζην ζχζηεκα,
ιακβάλνπλ απηνκάησο αλαγλσξηζηηθφ θσδηθφ θαηάζηαζεο, εθηππψλνληαη,
ππνγξάθνληαη απφ ηνλ ππφινγν θαη απνζηέιινληαη ζε έληππε κνξθή, καδί κε ηα
δηθαηνινγεηηθά ησλ δαπαλψλ, ζην αξκφδην φξγαλν (πρ ηακεηαθή δηαρείξηζε,
νηθνλνκηθή ππεξεζία θ.ιπ.).

3.2.

Οη πηζηνπνηεκέλνη απφ ηελ εθαξκνγή ππάιιεινη (π.ρ. ηακίαο, ππάιιεινο νηθνλνκηθήο
ππεξεζίαο), αθνχ παξαιάβνπλ απφ ηνλ ππφινγν ηελ έληππε θαηάζηαζε καδί κε ηα
ινηπά δηθαηνινγεηηθά, αλαθηνχλ ηελ ειεθηξνληθή θαηάζηαζε απφ ηελ εθαξκνγή ηεο
ΔΑΠ κε ηελ βνήζεηα ηνπ αλαγλσξηζηηθνχ θσδηθνχ θαηάζηαζεο θαη πξνβαίλνπλ ζε
έιεγρν θαη εθθαζάξηζε ησλ ζρεηηθψλ δαπαλψλ. Οη ππάιιεινη απηνί δειψλνπλ, ηελ
ηειεπηαία εξγάζηκε εκέξα θάζε κήλα, ζηελ κεραλνγξαθηθή εθαξκνγή ηεο ΔΑΠ ηα
ρξεκαηηθά εληάικαηα πξνπιεξσκήο πνπ έρνπλ απνζηαιεί ζην Διεγθηηθφ πλέδξην
γηα ηελ απαιιαγή ηνπ ππνιφγνπ.

3.3.

ε πεξίπησζε έθδνζεο ηαθηηθψλ ρξεκαηηθψλ ζπκπιεξσκαηηθψλ εληαικάησλ γηα λα
θαιχςνπλ επηπιένλ δαπάλεο γηα ηηο νπνίεο δελ επαξθνχζε ην πνζφ ηνπ ρξεκαηηθνχ
εληάικαηνο πξνπιεξσκήο, ηφηε γηα ην ελ ιφγσ ηαθηηθφ ρξεκαηηθφ έληαικα, ζα
αθνινπζεζεί ε δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηεο ελφηεηαο Β ηνπ
παξφληνο άξζξνπ, αιιά ε θαηάζηαζε πνπ ζπληάζζεηαη ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε
είλαη απηή ηεο πξναλαθεξφκελεο 3.1 πεξίπησζεο ηεο ίδηαο παξαγξάθνπ.

4. Δπηηξνπηθά Δληάικαηα:
ηηο πεξηπηψζεηο κεηαβίβαζεο πηζηψζεσλ ζε δεπηεξεχνληα δηαηάθηε κε επηηξνπηθά
εληάικαηα, πνπ ζηε ζπλέρεηα εθδίδνληαη ζε βάξνο απηψλ ησλ πηζηψζεσλ ηαθηηθά εληάικαηα
κε ηα νπνία θαηαβάιινληαη ακνηβέο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 5, ηφηε ε εμφθιεζή ηνπο ζα γίλεη
ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηεο ελφηεηαο Β.
5. Πάγηεο πξνθαηαβνιέο:
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Οη δηαρεηξηζηέο παγίσλ πξνθαηαβνιψλ, απφ ηηο νπνίεο θαηαβάιινληαη ακνηβέο ηεο
παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 5 ηεο θπα, ζην ηέινο θάζε κήλα πνπ ππνβάιινπλ ηα
δηθαηνινγεηηθά ησλ ζρεηηθψλ δαπαλψλ ζηηο αξκφδηεο γηα ηνλ έιεγρν θαη εθθαζάξηζή ηνπο
ππεξεζίεο, ζπληάζζνπλ επηπξνζζέησο θαηάζηαζε πιεξσκήο δηθαηνχρσλ πνπ πεξηιακβάλεη
κφλν ηηο πξναλαθεξφκελεο ακνηβέο πνπ θαηέβαιαλ. Σελ θαηάζηαζε απηή νθείινπλ λα
θαηαρσξήζνπλ ζηελ εθαξκνγή ηεο ΔΑΠ.
6. Υξεκαηηθά εληάικαηα ζε βάξνο πξνυπνινγηζκνχ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ
(ΠΓΔ):
Σα εληάικαηα πνπ εθδίδνληαη ζε βάξνο ησλ πηζηψζεσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΠΓΔ
δελ θαηαβάιινληαη απφ ηελ ΔΑΠ. Γηα ηηο ακνηβέο θαη απνδεκηψζεηο, σζηφζν, πνπ
ρνξεγνχληαη κε ηα εληάικαηα απηά θαη πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 5 ηεο θπα,
ην ΝΠΓΓ είλαη ππνρξεσκέλν θάζε κήλα λα ζπληάμεη θαηάζηαζε πιεξσκήο δηθαηνχρσλ ζηε
κεραλνγξαθηθή εθαξκνγή ηεο ΔΑΠ, φκνηα κε εθείλε πνπ έρεη πεξηγξαθεί ζηελ παξάγξαθν 3
ηεο ελφηεηαο Β ηνπ παξφληνο άξζξνπ, κε ηελ ζαθή έλδεημε φηη πξφθεηηαη γηα θαηάζηαζε πνπ
αθνξά ζε έληαικα ζε βάξνο πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΠΓΔ.

εκείσζε:
ε πεξίπησζε πνπ νη δαπάλεο ηνπ ΝΠΓΓ εθθαζαξίδνληαη απφ ΤΓΔ, εθαξκφδνληαη θαη’
αλαινγία νη δηαδηθαζίεο πνπ παξαηίζεληαη ζηελ ελφηεηα Α ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ρσξίο ηελ
εκπινθή ζ’ απηέο ηεο Γ24.

Δπί ηνπ άξζξνπ 12
Τπνρξεώζεηο ησλ ΝΠΓΓ

Σα ΝΠΓΓ ζα πξέπεη λα νξίζνπλ έλα λέν ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ, ηξερνχκελν ή φςεσο, ζηελ
ίδηα εκπνξηθή ηξάπεδα ή πηζησηηθφ ίδξπκα ή ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο φπνπ ηεξνχλ ην
ινγαξηαζκφ ηακεηαθήο δηαρείξηζήο ηνπο. Σνλ αλσηέξσ ινγαξηαζκφ ζα ρξεζηκνπνηνχλ
απνθιεηζηηθά γηα ηελ πιεξσκή ησλ ακνηβψλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 5. Πξνθεηκέλνπ λα
πηζησζνχλ νη ινγαξηαζκνί ησλ δηθαηνχρσλ ζηηο εκεξνκελίεο πνπ νξίδνληαη απφ ην άξζξν 15 ηεο
θπα, θάζε κήλα ην ΝΠΓΓ πηζηψλεη ηνλ ελ ιφγσ ινγαξηαζκφ κία εξγάζηκε εκέξα πξηλ απφ ηελ
εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηεο valeur σο εμήο:
1. Γχν θνξέο ην κήλα, κε ην ζχλνιν ησλ πιεξσηέσλ πνζψλ ησλ κηζζνδνηνχκελσλ αλά
δεθαπελζήκεξν, φπσο απηφ πξνθχπηεη βάζεη ησλ κηζζνδνηηθψλ θαηαζηάζεσλ (αξρεία ηχπνπ
XML) πνπ αθνξνχλ ζε κεληαίεο απνδνρέο θαη πνπ έρεη απνζηείιεη ν θνξέαο ζηελ ΔΑΠ.
2. Μία θνξά ην κήλα κε ην ζχλνιν ησλ πιεξσηέσλ πνζψλ ησλ πξφζζεησλ ακνηβψλ θαη
απνδεκηψζεσλ ησλ δηθαηνχρσλ, ηα νπνία πξνθχπηνπλ απφ ηηο ζπγθεληξσηηθέο θαηαζηάζεηο
εληαικάησλ πνπ έρνπλ απνζηείιεη ζηελ ΔΑΠ ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε εκέξα ηνπ
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πξνεγνχκελνπ κήλα, ζχκθσλα κε φζα πεξηγξάθνληαη ζηελ πεξίπησζε 2.2 ηεο ελφηεηαο Β
ηνπ άξζξνπ 11.
Ιδηαίηεξε κλεία γίλεηαη δε γηα ηελ πιεξσκή πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ηελ 13ε εκέξα θάζε
κήλα, θαηά ηελ νπνία ην ΝΠΓΓ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ζην πνζφ, κε ην νπνίν ζα
πηζηψλεη ην λέν ινγαξηαζκφ, θαη εθείλν (αζξνηζηηθά) πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο ζπγθεληξσηηθέο
θαηαζηάζεηο εληαικάησλ.
3. Μία θνξά ην κήλα, κε ην ζχλνιν ησλ πνζψλ πνπ πξέπεη λα απνδνζνχλ ζην Γεκφζην, ζε
αζθαιηζηηθνχο θνξείο θαη ινηπνχο ηξίηνπο (ζχλνιν θξαηήζεσλ ππέξ αζθαιηζηηθψλ
νξγαληζκψλ, εξγνδνηηθέο εηζθνξέο, θφξνο κηζζσηψλ ππεξεζηψλ, ινηπέο θξαηήζεηο ππέξ
ηξίησλ), βάζεη ησλ αξρείσλ XML θαη ησλ θαηαζηάζεσλ πιεξσκψλ πνπ έρνπλ απνζηαιεί
ζηελ εθαξκνγή ηεο ΔΑΠ.
4. Γχν θνξέο ην κήλα, κε ην ζχλνιν ησλ απνξξηθζεηζψλ πιεξσκψλ.

Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε θαηαβνιή ησλ ακνηβψλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 5, πνπ βαξχλνπλ
ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ ΝΠΓΓ απφ ηελ ΔΑΠ, νη αλσηέξσ θνξείο ππνρξενχληαη λα
εμνπζηνδνηήζνπλ παγίσο ηελ ΔΑΠ λα δίλεη εληνιή ρξέσζεο, γηα ινγαξηαζκφ ηνπο, ζηνλ
νξηζζέληα σο άλσ λέν ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ. Ο ηχπνο ησλ εμνπζηνδνηήζεσλ απηψλ σο πξνο
ηελ ΔΑΠ αιιά θαη ηελ ΓΙΑ. ΑΔ παξαηίζεηαη ζην Παξάξηεκα ΙΙΙ ηεο παξνχζεο εγθπθιίνπ.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ εκθαλίδεη ν αλσηέξσ ηξαπεδηθφο ινγαξηαζκφο
αλεπαξθέο ππφινηπν, νη θαηαβνιέο δελ πξαγκαηνπνηνχληαη θαη γηα θάζε επφκελε πιεξσκή ζα
πξέπεη λα ππάξρεη επαξθέο ππφινηπν πνπ λα θαιχπηεη ζπλνιηθά ηελ πιεξσκή ησλ πιεξσηέσλ
πνζψλ ησλ απνδνρψλ, ινηπψλ ακνηβψλ θαη απνδεκηψζεσλ, θαζψο θαη ησλ θξαηήζεσλ ππέξ
Γεκνζίνπ, αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ, ηξίησλ θ.ιπ. ηελ πεξίπησζε επνκέλσο αλεπαξθνχο
ππνινίπνπ, θακία θαηαβνιή δελ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κεκνλσκέλα (δελ ζα θαηαβιεζεί δειαδή
νχηε κηζζνδνζία, νχηε πξφζζεηα, νχηε απφδνζε θξαηήζεσλ θ.ιπ.). Σα ηπρφλ πξφζηηκα ή
πξνζαπμήζεηο πνπ ζα θαηαινγηζηνχλ απφ ηε κε απφδνζε ησλ θξαηήζεσλ βαξχλνπλ
απνθιεηζηηθά ην ΝΠΓΓ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ νπνίνπ ε ΔΑΠ δηελεξγεί ηηο θαηαβνιέο.
Μφιηο ηξνθνδνηεζεί ν ηξαπεδηθφο ινγαξηαζκφο απφ ην θνξέα κε ην απαηηνχκελν πνζφ γηα
ηελ εμφθιεζε ησλ νθεηιψλ (ππνρξεψζεσλ) ηνπ ζπλνιηθά, βάζεη ησλ κηζζνδνηηθψλ
θαηαζηάζεσλ (αξρείσλ XML), ησλ ζπγθεληξσηηθψλ θαηαζηάζεσλ εληαικάησλ γηα πξφζζεηα
θαη απνδεκηψζεηο θαη ησλ απνξξίςεσλ πνπ παξακέλνπλ ζε εθθξεκφηεηα, ε πιεξσκή ζα
δηελεξγεζεί απφ ηελ ΔΑΠ θαηά ηελ επφκελε πιεξσκή.
Η εμφθιεζε ηνπ ζρεηηθνχ θάζε θνξά ηίηινπ πιεξσκήο πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ εθηέιεζε
ηεο εληνιήο κεηαθνξάο ηεο ΔΑΠ (ειεθηξνληθφ αξρείν πιεξσκψλ αλά πιεξψηξηα ηξάπεδα πξνο
ην δηαηξαπεδηθφ ζχζηεκα) κέζσ ηεο ρξέσζεο ηνπ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ ηνπ ΝΠΓΓ θαη κε
ηελ έγγξαθε αλαγγειία πίζησζεο ησλ ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ ησλ δηθαηνχρσλ, κέζσ
ζρεηηθψλ εγγξάθσλ πνπ παξάγνληαη απφ ηελ εθαξκνγή ηεο ΔΑΠ, ππνγξάθνληαη απφ ηνλ
Γηεπζπληή ηεο θαη απνζηέιινληαη ζην ΝΠΓΓ. Σα έγγξαθα αλαθέξνπλ ηελ εθηέιεζε ηεο εληνιήο
κεηαθνξάο, βάζεη ησλ ζρεηηθψλ κηζζνδνηηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ησλ ζπγθεληξσηηθψλ
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θαηαζηάζεσλ εληαικάησλ, ζηνπο ινγαξηαζκνχο ησλ δηθαηνχρσλ. ε πεξίπησζε απνξξίςεσλ, νη
ΑΦΜ θαη νη IBAN ησλ απνξξίςεσλ παξαηίζεληαη ζην έγγξαθν απηφ.
Σν ΝΠΓΓ εμαθνινπζεί λα έρεη ηελ ππνρξέσζε ππνβνιήο ησλ δειψζεσλ θαη ρνξήγεζεο
βεβαηψζεσλ, φπσο επηηάζζνπλ α) νη θνξνινγηθέο δηαηάμεηο γηα ηηο απνδφζεηο ησλ
παξαθξαηνχκελσλ θφξσλ ησλ ακνηβψλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 5 ηεο παξνχζεο θαη ηε ρνξήγεζε
βεβαηψζεσλ απνδνρψλ ζηνπο ππαιιήινπο θ.ιπ. θαη β) νη δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ηνπο
αζθαιηζηηθνχο θνξείο (π.ρ. ππνβνιή αλαιπηηθψλ πεξηνδηθψλ δειψζεσλ ζην ΙΚΑ, βεβαηψζεηο
εξγνδφηε θ.ιπ.).

Γηεπθξηλίδεηαη φηη:
Σηο ππνρξεψζεηο ησλ ΝΠΓΓ πνπ πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν απηφ έρνπλ θαη νη ΟΣΑ σο
ΝΠΓΓ.

Δπί ηνπ άξζξνπ 13
Τπνρξεώζεηο ηνπ δηαηξαπεδηθνύ ζπζηήκαηνο ζπλαιιαγώλ

Σν ζχζηεκα πιεξσκψλ ΓΙΑ, κεηά ηελ εληνιή θαηάζεζεο ησλ ζρεηηθψλ πνζψλ, είηε απφ
ηελ Γ24, είηε απφ ηα ΝΠΓΓ, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηα άξζξα 10 (Γ24) θαη 12 (ΝΠΓΓ), θξνληίδεη
γηα ηελ κεηαθνξά ησλ πνζψλ ηεο κηζζνδνζίαο ζηνπο αηνκηθνχο ινγαξηαζκνχο ησλ
ακεηβνκέλσλ.
Γηα ηα ΝΠΓΓ, ε κεηαθνξά ησλ πνζψλ γίλεηαη κεηά απφ εληνιή πιεξσκήο ηνπ ΝΠΓΓ, ε
νπνία πξνθχπηεη απφ ηελ πάγηα εμνπζηνδφηεζε πνπ πεξηγξάθεηαη ζην άξζξν 12 θαη απφ ηα
αξρεία πνπ απνζηέιινληαη ζηελ ΔΑΠ απφ εμνπζηνδνηεκέλν ππάιιειν ηνπ ΝΠΓΓ.
Η ακνηβή ηεο ΓΙΑ.. ΑΔ γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρεη α) ζην Γεκφζην θαηαβάιιεηαη απφ
ηελ Γ24 θαη β) ζηα ΝΠΓΓ, δηελεξγείηαη κε ηελ έθδνζε ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο ζε βάξνο ηνπ
νηθείνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΝΠΓΓ, αθνχ πξνεγνπκέλσο ε ΓΙΑ.. ΑΔ εθδψζεη ηηκνιφγην
παξνρήο ππεξεζηψλ, ε εμφθιεζε ηνπ νπνίνπ βαξχλεη ηηο πηζηψζεηο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ.

Οη ππνρξεψζεηο ηνπ δηαηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο ζπλαιιαγψλ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά,
κεηαμχ άιισλ, ζην ηεχρνο ιεηηνπξγηθψλ πξνδηαγξαθψλ πνπ ζα παξαηεζεί σο πξνζάξηεκα ηεο
ζρεηηθήο ζχκβαζεο πνπ ζα ζπλαθζεί.

Δπί ηνπ άξζξνπ 14
Γηαδηθαζία απνξξίςεσλ πιεξσκώλ
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Α. Γηαδηθαζία απνξξίςεσλ κηζζνδνηνύκελσλ ζε βάξνο ηνπ θξαηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ θαη
ηαθηνπνίεζε κέζσ ηεο Γ24
1. ε πεξίπησζε πνπ ε πιεξσκή δηθαηνχρσλ πνπ κηζζνδνηνχληαη ζε βάξνο ηνπ θξαηηθνχ
πξνυπνινγηζκνχ απνξξίπηεηαη απφ ηξάπεδα ή πηζησηηθφ ίδξπκα, ε ΓΙΑ.. ΑΔ ελεκεξψλεη
άκεζα ηελ ΔΑΠ. ηελ ζπλέρεηα, ε ΔΑΠ παξάγεη ζρεηηθή ειεθηξνληθή θαηάζηαζε ζηελ
εθαξκνγή ηεο, ε νπνία αλαθηάηαη απφ πηζηνπνηεκέλν ππάιιειν ηεο Γ24.
2. Η Γ24, κεηά ηελ επηζηξνθή ηνπ πνζνχ ηεο απφξξηςεο ζηνλ ινγαξηαζκφ Νν 200 ηνπ
Διιεληθνχ Γεκνζίνπ απφ ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα, παξαβάιεη ην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο
απφξξηςεο κε ηα αλαιπηηθά πνζά ηεο ειεθηξνληθήο θαηάζηαζεο απνξξίςεσλ πνπ εθδίδεηαη
απφ ηελ ΔΑΠ.
3. Η ΔΑΠ ελεκεξψλεη παξάιιεια, κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, ζηελ πεξίπησζε απφξξηςεο πιεξσηένπ πνζνχ πνπ πξνθχπηεη απφ:
3.1.

ηαθηηθή κηζζοδοζία
ηνλ θάζε εθθαζαξηζηή γηα ηηο απνξξίςεηο πνπ εκπίπηνπλ ζηελ δηθαηνδνζία ηνπ. Ο
εθθαζαξηζηήο θξνληίδεη γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ κεραλνγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο
ΔΑΠ κε έγθπξν αξηζκφ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ ηνπ δηθαηνχρνπ γηα ηελ
πξαγκαηνπνίεζε ηεο πιεξσκήο.

3.2.

πρόζζεηες ακοηβές θαη αποδεκηώζεης, κέζω θαηαζηάζεωλ πιερωκής θαη, ηειηθά,
έληαικα
ηνλ πηζηνπνηεκέλν ππάιιειν ηεο νηθνλνκηθήο δηεχζπλζεο, ν νπνίνο ππέβαιε ηελ
ζρεηηθή θαηάζηαζε πιεξσκήο ζηελ αξκφδηα ΤΓΔ. Ο ππάιιεινο απηφο θξνληίδεη γηα
ηελ ελεκέξσζε ηνπ κεραλνγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο ΔΑΠ κε έγθπξν αξηζκφ
ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ ηνπ δηθαηνχρνπ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο πιεξσκήο.

4. ηε ζπλέρεηα ε ΔΑΠ δεκηνπξγεί ειεθηξνληθφ αξρείν κε ην θαζαξφ πιεξσηέν πνζφ ησλ
δηθαηνχρσλ ησλ νπνίσλ ηα ζηνηρεία έρνπλ δηνξζσζεί θαη ε θαηαβνιή ησλ πνζψλ απηψλ
πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ επφκελε εληνιή πιεξσκήο, κέζσ ηεο Γ24, θαηά ηα
πξναλαθεξζέληα ζηα αληίζηνηρα άξζξα.
5. Αθνχ, ζην ηειηθφ ζηάδην, πξαγκαηνπνηεζεί ε πίζησζε ησλ ΙΒΑΝ ησλ δηθαηνχρσλ απφ ην
δηαηξαπεδηθφ ζχζηεκα, ε ΔΑΠ νθείιεη λα εθδψζεη έληππεο θαηαζηάζεηο εμφθιεζεο
απνξξίςεσλ, ππνγεγξακκέλεο απφ ηνλ δηεπζπληή ηεο, ηηο νπνίεο ζα απνζηέιιεη ζηελ Γ24. Οη
θαηαζηάζεηο απηέο ζα πεξηέρνπλ, ζηελ πεξίπησζε απνξξίςεσλ πιεξσηέσλ πνζψλ πνπ
πξνθχπηνπλ απφ:
5.1.

ηαθηηθή κηζζοδοζία
αλά ζπγθεληξσηηθή θαηάζηαζε κηζζνδνζίαο (θνξέαο θαη εηδηθφο θνξέαο) ηνλ ΑΦΜ,
ηνλ απνξξηθζέληα ΙΒΑΝ, ηνλ ΙΒΑΝ πνπ ηειηθά πηζηψζεθε θαη ην πιεξσηέν πνζφ.

5.2.

πρόζζεηες ακοηβές θαη αποδεκηώζεης, κέζω θαηαζηάζεωλ πιερωκής θαη, ηειηθά,
έληαικα
αλά ΤΓΔ θαη αλά έληαικα, ηνλ ΑΦΜ, ηνλ απνξξηθζέληα ΙΒΑΝ, ηνλ ΙΒΑΝ πνπ ηειηθά
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πηζηψζεθε θαη ην πιεξσηέν πνζφ.
6. Η ηζρχνπζα έσο ζήκεξα εμφθιεζε ησλ απνξξηθζέλησλ πνζψλ κέζσ ΓΟΤ θαηαξγείηαη.
7. Ο εθθαζαξηζηήο θάζε θνξέα απνζηέιιεη απεπζείαο ζηηο θαηά ηφπνπο αξκφδηεο ΓΟΤ, πξνο
ελεκέξσζή ηνπο, θαηαζηάζεηο ζε δχν αληίηππα, γηα θαηαζρέζεηο πνζψλ πνπ έρνπλ βεβαησζεί
ζε βάξνο ησλ κηζζνδνηνχκελσλ ππαιιήισλ, θαζψο θαη θαηαζηάζεηο δηαηξνθψλ γηα
εμφθιεζε.
8. Η εκθάληζε ησλ θαηαζρέζεσλ θαη δηαηξνθψλ ζηε δεκφζηα ιεςνδνζία γίλεηαη ζχκθσλα κε
ηελ απφθαζε αξηζκ. 2/82396/Α0024/11-11-1999 ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ.

Β. Γηαδηθαζία απνξξίςεσλ πιεξσκώλ δηθαηνύρσλ ησλ ακνηβώλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 5
ηεο θπα, πνπ βαξύλνπλ ηνλ πξνϋπνινγηζκό ΝΠΓΓ
1. ε πεξίπησζε πνπ απνξξίπηνληαη απφ ηξάπεδα ή πηζησηηθφ ίδξπκα νη πιεξσκέο δηθαηνχρσλ
ησλ σο άλσ ακνηβψλ, πνπ βαξχλνπλ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ησλ ΝΠΓΓ, ε ΔΑΠ ελεκεξψλεη
άκεζα ηνλ αξκφδην εθθαζαξηζηή κε θαηάζηαζε, κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, γηα ηηο
απνξξίςεηο πνπ εκπίπηνπλ ζηε δηθαηνδνζία ηνπ.
2. Ο ηξαπεδηθφο ινγαξηαζκφο, ν νπνίνο ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ πιεξσκή ησλ ελ
ιφγσ ακνηβψλ, ζα πξέπεη λα έρεη πηζησζεί κε ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ απνξξίςεσλ, φπσο απηφ
πξνθχπηεη απφ ηελ ειεθηξνληθή αλαιπηηθή θαηάζηαζε απνξξίςεσλ ηεο παξ. 1 πνπ εθδίδεη
θαη απνζηέιιεη ε ΔΑΠ.
3. Ο εθθαζαξηζηήο ηνπ ΝΠΓΓ πξνβαίλεη ζηε δηφξζσζε ηνπ IBAN ησλ δηθαηνχρσλ κέζσ ηεο
εθαξκνγήο ηεο ΔΑΠ θαη θξνληίδεη γηα ηελ χπαξμε επαξθνχο πνζνχ θαηά ηελ επφκελε
εκεξνκελία πιεξσκήο, πξνθεηκέλνπ απηή λα κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί.
4. ηε ζπλέρεηα, ε ΔΑΠ δεκηνπξγεί ειεθηξνληθφ αξρείν κε ην θαζαξφ πιεξσηέν πνζφ ησλ
δηθαηνχρσλ, ησλ νπνίσλ ηα ζηνηρεία έρνπλ δηνξζσζεί.
5. Αθνχ, ζην ηειηθφ ζηάδην, πξαγκαηνπνηεζεί ε πίζησζε ησλ ΙΒΑΝ ησλ δηθαηνχρσλ απφ ην
δηαηξαπεδηθφ ζχζηεκα, ε ΔΑΠ νθείιεη λα εθδψζεη έληππεο θαηαζηάζεηο εμφθιεζεο απνξξίςεσλ, ππνγεγξακκέλεο απφ ηνλ δηεπζπληή ηεο, ηηο νπνίεο ζα απνζηέιιεη ζην λνκηθφ πξφζσπν. Οη θαηαζηάζεηο απηέο ζα πεξηέρνπλ, ζηελ πεξίπησζε απνξξίςεσλ πιεξσηέσλ πνζψλ πνπ
πξνθχπηνπλ απφ:
5.1.

ηαθηηθή κηζζοδοζία
αλά ζπγθεληξσηηθή θαηάζηαζε κηζζνδνζίαο ηνλ ΑΦΜ, ηνλ απνξξηθζέληα ΙΒΑΝ, ηνλ
ΙΒΑΝ πνπ ηειηθά πηζηψζεθε θαη ην πιεξσηέν πνζφ.

5.2.

πρόζζεηες ακοηβές θαη αποδεκηώζεης, κέζω θαηαζηάζεωλ πιερωκής θαη, ηειηθά,
έληαικα
αλά έληαικα ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, ηνλ ΑΦΜ, ηνλ απνξξηθζέληα ΙΒΑΝ, ηνλ ΙΒΑΝ
πνπ ηειηθά πηζηψζεθε θαη ην πιεξσηέν πνζφ.
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6. ρεηηθά κε θαηαζρέζεηο, επηζηξνθέο θαζψο θαη ηελ θαηαβνιή δηαηξνθψλ, ζε βάξνο ηεο
κηζζνδνζίαο δηθαηνχρσλ εθαξκνγήο ηπγράλνπλ, γηα ηα ΝΠΓΓ θαη ηνπο ΟΣΑ, νη εθάζηνηε
ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.

Δπί ηνπ άξζξνπ 15
Ηκεξνκελίεο θαηαβνιήο πιεξσκώλ

1. Οη εκεξνκελίεο θαηαβνιήο απνδνρψλ ησλ ππαιιήισλ πνπ εκπίπηνπλ ζηελ παξνχζα
απφθαζε είλαη νη 27ε θαη 13ε εθάζηνπ κελφο. ε πεξίπησζε πνπ νη εκεξνκελίεο απηέο
ζπκπίπηνπλ κε αξγία, ε θαηαβνιή γίλεηαη ηελ ακέζσο πξνεγνχκελε εξγάζηκε εκέξα.
2. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηηο ίδηεο εκεξνκελίεο θαηαβνιήο απνδνρψλ ππάγνληαη θαη νη κε ζρέζε
εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ππάιιεινη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 12 ηνπ άξζξνπ 13
ηνπ λ. 2703/1999.
3. Οη ινηπέο ακνηβέο (απνδεκηψζεηο απφ ζπκκεηνρή ζε ζπιινγηθά φξγαλα, ππεξσξίεο θιπ)
θαηαβάιινληαη ζηηο 13 ή 27 επφκελνπ κήλα, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 11 ηεο
εγθπθιίνπ. Σηο ίδηεο εκεξνκελίεο, θαηαβάιιεηαη ε κηζζνδνζία ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ
πξνβιέπεηαη ε ππνρξεσηηθή θαηαβνιή απηήο δεδνπιεπκέλα.
4. Γηα φζνπο δελ κηζζνδνηνχληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3205/2003 ή ηα επηδφκαηα ενξηψλ θαη
άδεηαο δελ θαηαβάιινληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ, νη εκεξνκελίεο πνπ ζα
θαηαβιεζνχλ ηα επηδφκαηα ενξηψλ θαη άδεηαο είλαη νη πξνβιεπφκελεο απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο
εξγαηηθήο λνκνζεζίαο.
5. Οη θξαηήζεηο πξνο ηξίηνπο θαηαβάιινληαη ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε εκέξα ηνπ κελφο ζηνλ
νπνίν νη ακνηβέο αλαθέξνληαη ή θαηαβάιινληαη, φπνηνο κήλαο εθ ησλ δχν είλαη
κεηαγελέζηεξνο.
6. Η ΔΑΠ, ζε ζπλεξγαζία κε ηε ΓΓΠ/Γ30, κέρξη 31 Οθησβξίνπ θάζε έηνπο, θαηαξηίδεη
εκεροιόγηο θαηαιεθηηθώλ εκεροκεληώλ απνζηνιήο ζηνηρείσλ απφ ηνπο εθθαζαξηζηέο ζηελ
ΔΑΠ, θαζψο θαη εκεξνκελίεο πιεξσκήο γηα ην επφκελν έηνο, θαηά κήλα. Σν εκεξνιφγην
απηφ ην απνζηέιιεη ειεθηξνληθά ζε φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο.

Δπί ηνπ άξζξνπ 16
Άιινο ηξόπνο πιεξσκήο

χκθσλα κε ηε δηάηαμε ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ λ. 2362/1995, θαη’ εμαίξεζε, κε
απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, επηηξέπεηαη λα νξίδνληαη θαη άιινη ηίηινη πιεξσκήο
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ησλ ζηαζεξψλ θαη δηαξθνχο ή πεξηνδηθνχ ραξαθηήξα δαπαλψλ.
Δπνκέλσο ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο αδπλακίαο θαηαβνιήο ησλ ακνηβψλ, κε απνθάζεηο ηνπ
Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, κεηά απφ εηζήγεζε ηεο ΔΑΠ, κπνξεί λα πξνβιεθζεί δηαθνξεηηθφο
ηξφπνο θαηαβνιήο ηνπο.

Δπί ηνπ άξζξνπ 17
Δθθαζαξηζηέο απνδνρώλ

1. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε επζχλε εθθαζάξηζεο ησλ κεληαίσλ θαη πξνζζέησλ ακνηβψλ, ηελ νπνία
εμαθνινπζνχλ λα έρνπλ νη εθθαζαξηζηέο απνδνρψλ ππαιιήισλ ησλ ππεξεζηαθψλ κνλάδσλ,
δελ κεηαβάιιεηαη σο πξνο ην πεξηερφκελν θαη ηελ έθηαζή ηεο, ζε ζρέζε κε ηελ πθηζηάκελε
κέρξη ζήκεξα επζχλε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 16 ηεο αξηζκ. 2041609/1011/0022/5-6-1997
Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ (ΦΔΚ 486/Β΄) θαη ην άξζξν 28 ηνπ λ. 2470/1997.
Οη ππνρξεψζεηο ηνπο γηα απνζηνιή ζηνηρείσλ ζην Διεγθηηθφ πλέδξην παξακέλνπλ σο
έρνπλ.
2. ε πεξίπησζε αλαδήηεζεο αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλησλ πνζψλ,
2.1.

εάλ ν κηζζσηφο ζπκθσλήζεη γηα ηελ επηζηξνθή ηνπο, εθαξκνγή έρνπλ νη δηαηάμεηο ηεο
παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ.δ. 356/1974 ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ
λ.δ. 3079/1954 πνπ εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ θαη κε ηηο νπνίεο παξέρεηαη ε επρέξεηα
επηζηξνθήο απφ ηνλ αρξεσζηήησο ιαβφληα θαηαβάιινληαο ην 1/10 ησλ κεληαίσλ
απνδνρψλ ηνπ κέρξη ηελ εμφθιεζε ηεο νθεηιήο ηνπ,

2.2.

ζε πεξίπησζε θαηαινγηζκνχ, ε αλαδήηεζε ησλ αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλησλ πνζψλ
γίλεηαη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Γεκφζηνπ Λνγηζηηθνχ (λ. 2362/1995) γηα ην
Γεκφζην θαη ηνπ λ.δ. 496/1974 γηα ηα ΝΠΓΓ θαη ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ
ηνπο ΟΣΑ, φπσο εθάζηνηε ηζρχνπλ.

3. ηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο πνπ ππάιιεινη δελ δηθαηνχληαη θαζφινπ ή κέξνο ησλ απνδνρψλ
ηνπο, ιφγσ αδηθαηνιφγεηεο απνπζίαο, άδεηαο ρσξίο απνδνρέο γεληθά, δηαζεζηκφηεηαο, αξγίαο, δσξνδνθίαο, πξνζσξηλήο παχζεο θ.ιπ., πιελ φκσο έρνπλ κηζζνδνηεζεί γηα ηνλ ρξφλν
απηφλ, εμαηηίαο κε έγθαηξεο ελεκέξσζεο ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο νηθνλνκηθνχ γηα ηελ εθθαζάξηζε ησλ απνιαβψλ ηνπ, ψζηε λα πξνβεί ζηελ ζρεηηθή εληνιή πεξηθνπήο, ε πεξηθνπή ζα
πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηηο απνδνρέο ηνπ ακέζσο επφκελνπ κήλα θαη, εθφζνλ ην πνζφ απηφ
δελ επαξθεί, ε πεξηθνπή ζα εμαθνινπζήζεη λα γίλεηαη θαη ηνπο επφκελνπο κήλεο, ζχκθσλα
κε ηελ δηάηαμε ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 12 ηεο αξηζκ. 2041609/1011/0022/5-6-1997 Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ.

Δπί ηνπ άξζξνπ 18
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Έιεγρνο κηζζνδνζίαο

1. Ο έιεγρνο ησλ κεληαίσλ απνδνρψλ, θαζψο θαη ησλ πξφζζεησλ ακνηβψλ δηελεξγείηαη θαη’
εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ λ. 2470/1997 (ΦΔΚ 97/Α΄).
2. Ο αλσηέξσ έιεγρνο δηελεξγείηαη ζηνπο θνξείο, ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ νξίδεηαη ζηελ
αξηζκ. 2081241/11652/0022/17-11-1997 (ΦΔΚ 1055/Β΄) θαλνληζηηθή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ.
3. θνπφο ησλ ειέγρσλ είλαη ε δηαπίζησζε ηεο νξζήο εθαξκνγήο ησλ κηζζνινγηθψλ δηαηάμεσλ,
φπσο εθάζηνηε ηζρχνπλ, πξνθεηκέλνπ λα απνηξέπνληαη κε ζχλλνκεο δαπάλεο.

Δπί ηνπ άξζξνπ 19
Έλαξμε Δθαξκνγήο

Α. Φνξείο ησλ νπνίσλ ε κηζζνδνζία βαξύλεη ηνλ θξαηηθό πξνϋπνινγηζκό
1. Οη σο άλσ θνξείο είλαη ππνρξεσκέλνη λα πξνβνχλ ζηηο ελέξγεηεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην
άξζξν 10 ηεο παξνχζαο εγθπθιίνπ. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη εθθαζαξηζηέο νθείινπλ λα
ππνβάιινπλ ειεθηξνληθά αξρεία αλαιπηηθψλ θαηαζηάζεσλ κηζζνδνζίαο ζηελ ΔΑΠ θαη
έληππεο θαηαζηάζεηο κηζζνδνζίαο ζηε Γ24, ην αξγφηεξν δεθαπέληε (15) εξγάζηκεο εκέξεο
πξηλ ηελ εκεξνκελία πίζησζεο ησλ αηνκηθψλ ινγαξηαζκψλ ησλ δηθαηνχρσλ, δειαδή κέρξη
θαη ηελ 6ε επηεκβξίνπ 2010, γηα ηε κηζζνδνζία ηνπ Οθησβξίνπ 2010.
Αλαθνξηθά κε ηηο ινηπέο πξφζζεηεο ακνηβέο θαη απνδεκηψζεηο πνπ εληέιινληαη κε
ρξεκαηηθά εληάικαηα, νη θνξείο ησλ νπνίσλ ε κηζζνδνζία βαξχλεη ηνλ θξαηηθφ
πξνυπνινγηζκφ, απφ 1ε επηεκβξίνπ 2010, νθείινπλ λα ζπληάζζνπλ ειεθηξνληθέο
θαηαζηάζεηο πιεξσκψλ θαη λα αθνινπζήζνπλ ηηο δηαδηθαζίεο ηεο ελφηεηαο Α ηνπ άξζξνπ 11
ηεο παξνχζαο εγθπθιίνπ. Σηο ηειεπηαίεο εξγάζηκεο εκέξεο ησλ κελψλ επηεκβξίνπ θαη
Οθησβξίνπ 2010, νη ΤΓΔ αθνινπζνχλ φζα πεξηγξάθνληαη ζηελ πεξίπησζε 1.4 ηεο ελφηεηαο
Α ηνπ άξζξνπ 11 θαη απνζηέιινπλ ζηε Γ24 απιά θσηναληίγξαθα ησλ ρξεκαηηθψλ
εληαικάησλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο ζπγθεληξσηηθέο θαηαζηάζεηο.
2. Οη ακνηβέο πνπ εληέιινληαη κε κηζζνδνηηθέο θαηαζηάζεηο (κεληαίεο απνδνρέο) κελφο
Γεθεκβξίνπ 2010 ην αξγφηεξν, θαηαβάιινληαη ππνρξεσηηθά απφ ηελ ΔΑΠ κέζσ ηεο Γ24.
3. Υξεκαηηθά εληάικαηα πνπ έρνπλ εκεξνκελία έθδνζεο
3.1.

απφ ηελ 1ε Ννεκβξίνπ 2010 θαη έπεηηα, πιεξψλνληαη κέζσ ΔΑΠ κε ηε δηαδηθαζία
πνπ πεξηγξάθεηαη ζην άξζξν 11 ηεο παξνχζαο εγθπθιίνπ.

3.2.

έσο θαη ηελ 31ε Οθησβξίνπ 2010, εμνθινχληαη κε ηηο ηζρχνπζεο δηαδηθαζίεο, δειαδή
κέζσ ΓΟΤ.
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Γηεπθξηλίδεηαη φηη:
α. Γηα φζνπο πξνβιέπεηαη θαηαβνιή δεδνπιεπκέλσλ κεληαίσλ απνδνρψλ κελφο Οθησβξίνπ πνπ
εληέιινληαη απφ κηζζνδνηηθέο θαηαζηάζεηο πνπ εμνθινχλην κέζσ ΓΟΤ, ε εμφθιεζή ηνπο ζα
πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ ΓΟΤ κέζα ζην πξψην δεθαπελζήκεξν Ννεκβξίνπ 2010.
β. Οη σο άλσ θαηεγνξίεο ακνηβψλ κηζζνδνζίαο κελψλ Ννεκβξίνπ θαη Γεθεκβξίνπ 2010, ζα
θαηαβιεζνχλ θαη νη δχν καδί ζηηο 27 Ννεκβξίνπ 2010 κε ειεθηξνληθά αξρεία αλαιπηηθψλ
θαηαζηάζεσλ κηζζνδνζίαο πνπ ζα ππνβιεζνχλ απφ ηνπο αξκφδηνπο εθθαζαξηζηέο ζηελ
ΔΑΠ, ην αξγφηεξν δεθαπέληε (15) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηελ εκεξνκελία πίζησζεο ησλ
αηνκηθψλ ινγαξηαζκψλ ησλ δηθαηνχρσλ, δειαδή κέρξη ηελ 5ε Ννεκβξίνπ 2010, δπλάκεη ηνπ
αξζξ. 13, παξ. 12, ηνπ λ. 2703/99 (Φ.Δ.Κ. 72/Α΄).

Β. ΝΠΓΓ ησλ νπνίσλ ε κηζζνδνζία βαξύλεη ηνπο νηθείνπο πξνϋπνινγηζκνύο
1. Οη σο άλσ θνξείο, ησλ νπνίσλ ε κηζζνδνζία βαξχλεη ηνπο νηθείνπο πξνυπνινγηζκνχο, είλαη
ππνρξεσκέλνη λα πξνβνχλ ζηηο ελέξγεηεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηα άξζξα 11 θαη 12 ηεο
παξνχζαο εγθπθιίνπ. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη εθθαζαξηζηέο νθείινπλ λα ππνβάιινπλ
ειεθηξνληθά αξρεία αλαιπηηθψλ θαηαζηάζεσλ κηζζνδνζίαο ζηελ ΔΑΠ ην αξγφηεξν
δεθαπέληε (15) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηελ εκεξνκελία πίζησζεο ησλ αηνκηθψλ
ινγαξηαζκψλ ησλ δηθαηνχρσλ, δειαδή έσο θαη ηελ 5ε Ιαλνπαξίνπ 2011 γηα ηε κηζζνδνζία
ηνπ Φεβξνπαξίνπ 2011.
Δπηπξφζζεηα, απφ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2011 νθείινπλ λα ζπληάζζνπλ ειεθηξνληθέο
θαηαζηάζεηο πιεξσκψλ γηα ινηπέο πξφζζεηεο ακνηβέο θαη απνδεκηψζεηο πνπ εληέιινληαη
κέζσ ζρεηηθψλ ηίηισλ πιεξσκήο.
2. Οη κεληαίεο ακνηβέο πνπ εληέιινληαη κε κηζζνδνηηθέο θαηαζηάζεηο κελφο Απξηιίνπ 2011 ην
αξγφηεξν, θαηαβάιινληαη ππνρξεσηηθά απφ ηελ ΔΑΠ.
3. Υξεκαηηθά εληάικαηα πνπ αθνξνχλ ζε πξφζζεηεο ακνηβέο (ππεξσξίεο, επηηξνπέο,
ζπκβνχιηα, έμνδα θίλεζεο) θαη έρνπλ εκεξνκελία έθδνζεο απφ ηελ 1ε Μαξηίνπ 2011 θαη
έπεηηα, πιεξψλνληαη κέζσ ΔΑΠ κε ηε δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη ζην άξζξν 12 ηεο
παξνχζαο εγθπθιίνπ.
4. Υξεκαηηθά Δληάικαηα πνπ έρνπλ εκεξνκελία έθδνζεο έσο θαη ηελ 28ε Φεβξνπαξίνπ 2011,
εμνθινχληαη κε ηηο ηζρχνπζεο δηαδηθαζίεο.

Γηεπθξηλίδεηαη φηη:
α. Γηα φζνπο πξνβιέπεηαη θαηαβνιή δεδνπιεπκέλσλ απνδνρψλ κελφο Φεβξνπαξίνπ 2011 πνπ
εληέιινληαη απφ κηζζνδνηηθέο θαηαζηάζεηο, ε πιεξσκή ζα δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ηηο
ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.
β. Οη σο άλσ θαηεγνξίεο ακνηβψλ κηζζνδνζίαο κελψλ Μαξηίνπ θαη Απξηιίνπ 2011, ζα
θαηαβιεζνχλ θαη νη δχν καδί ζηηο 27 Μαξηίνπ 2011 κε ειεθηξνληθά αξρεία αλαιπηηθψλ
θαηαζηάζεσλ κηζζνδνζίαο πνπ ζα ππνβιεζνχλ απφ ηνπο αξκφδηνπο εθθαζαξηζηέο ζηελ
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ΔΑΠ, ην αξγφηεξν δεθαπέληε (15) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηελ εκεξνκελία πίζησζεο ησλ
αηνκηθψλ ινγαξηαζκψλ ησλ δηθαηνχρσλ, ηελ 3ε Μαξηίνπ 2011, δπλάκεη ηεο παξ. 12 ηνπ
άξζξνπ 13 ηνπ λ. 2703/1999 (ΦΔΚ 72/Α΄).

Γ. Παξάιιειε ξνή θαη δεηγκαηνιεπηηθνί έιεγρνη ηνπ ζπζηήκαηνο
Πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί ε νξζφηεηα θαη ε αθξίβεηα ησλ απνηειεζκάησλ, νπζηαζηηθά ηεο
πιεξσκήο, ηνπ λένπ κεραλνγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο, ζα εθηειεζηνχλ δηαδηθαζίεο παράιιειες
ροής θαη δεηγκαηοιεπηηθού ειέγτοσ, αλάινγα κε ην αλ ε εμφθιεζε δηελεξγείηαη κέζσ ηεο Γ24 ή
φρη, σο εμήο:
1. Μεληαίεο απνδνρέο πξνζσπηθνχ ηνπ νπνίνπ ε κηζζνδνζία βαξχλεη ηνλ θξαηηθφ
πξνυπνινγηζκφ θαη ε εμφθιεζή ηνπο δηελεξγείηαη κέζσ ηεο Γ24
Μεηαμχ α) ησλ πθηζηάκελσλ δηαδηθαζηψλ πνπ εθηεινχληαη θαη κεραλνγξαθηθψλ
εθαξκνγψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηελ Γ24, πξνθεηκέλνπ λα θαηαβιεζνχλ ακνηβέο κέρξη
ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ νξηδνκέλσλ ζηελ θπα (εθεμήο ην ζχλνιν απηφ ησλ δηαδηθαζηψλ θαη
εθαξκνγψλ ζα θαιείηαη «παιηφ ζχζηεκα») θαη β) ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ νξίδνληαη ζηελ θπα
θαη ηεο κεραλνγξαθηθήο εθαξκνγήο ηεο ΔΑΠ («λέν ζχζηεκα»), ζα εθηειεζηεί παράιιειε
ροή.
1.1.

Ωο παξάιιειε ξνή νξίδεηαη ε παξαγσγή θαη ζχγθξηζε δχν θαηαζηάζεσλ, ζε κεληαία
βάζε, απφ θάζε έλα απφ ηα ζπζηήκαηα πνπ ζα ιεηηνπξγνχλ, ην παιηφ θαη ην λέν.
1.1.1. Η πξψηε θαηάζηαζε (θαη ζηα δχν ζπζηήκαηα) πεξηιακβάλεη ζχλνια απνδνρψλ
θαη θξαηήζεσλ (ππέξ Γεκνζίνπ, Σακείσλ, ζπιιφγσλ θ.ιπ.) αλά θσδηθφ
αξηζκφ εμφδνπ θαη εζφδνπ ή αλά Σακείν αζθάιηζεο ή αλά ζχιινγν θαη
πιεξσηέα πνζά, γηα φινπο ηνπο θνξείο, ησλ νπνίσλ ε κηζζνδνζία εμνθιείηαη
απφ ην παιηφ ζχζηεκα ηεο Γ24 θαη βαξχλεη ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ. Γηα
ηνπο θνξείο απηνχο θαηάζηαζε κε ηα ίδηα ζηνηρεία παξάγεηαη θαη απφ ην λέν
ζχζηεκα.
1.1.2. Η δεχηεξε θαηάζηαζε αθνξά ζηα πιεξσηέα πνζά ζε δηθαηνχρνπο αλά
πιεξψηξηα ηξάπεδα θαη παξάγεηαη θαη απφ ηα δχν ζπζηήκαηα. Ωο βάζε
ππνινγηζκνχ θαη εδψ είλαη ην ζχλνιν ησλ θνξέσλ ησλ νπνίσλ ε κηζζνδνζία
εμνθιείηαη απφ ην παιηφ ζχζηεκα ηεο Γ24.

1.2.

Η παξάιιειε ξνή ζεσξείηαη επηηπρήο φηαλ ππάξρεη ηαχηηζε,
1.2.1. γηα ηελ πξψηε θαηάζηαζε, ησλ ΚΑΔ, ησλ Σακείσλ, ησλ ζπιιφγσλ, ησλ
ζπλνιηθψλ πνζψλ αλά ΚΑΔ ή Σακείν ή ζχιινγν θαη ησλ πιεξσηέσλ πνζψλ
πνπ παξαηίζεληαη ζηηο θαηαζηάζεηο πνπ παξάγνληαη θαη απφ ηα δχν ζπζηήκαηα
(παιηφ θαη λέν)
1.2.2. γηα ηελ δεχηεξε θαηάζηαζε, ησλ πιεξσηξηψλ ηξαπεδψλ θαη ησλ ζπλνιηθψλ
πνζψλ αλά ηξάπεδα πνπ παξαηίζεληαη ζηηο θαηαζηάζεηο πνπ παξάγνληαη θαη
απφ ηα δχν ζπζηήκαηα (παιηφ θαη λέν).
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1.3.

Η παξάιιειε ξνή ζα δηαξθέζεη ηξεηο (3) κήλεο: Οθηψβξην, Ννέκβξην θαη Γεθέκβξην
2010.
ηφρνο είλαη ε επηηπρήο εθηέιεζή ηεο θαη γηα ηνπο ηξεηο κήλεο. Καηά ηνπο
πξψηνπο δχν (2) κήλεο (Οθηψβξην θαη Ννέκβξην 2010), νη ακνηβέο ζα θαηαβιεζνχλ
απφ ην παιηφ ζχζηεκα, ελψ γηα ηνλ ηειεπηαίν (Γεθέκβξην 2010) απφ ην λέν. Δίλαη
απηνλφεην φηη, εθεμήο, ζα θαηαβάιινληαη απφ ην λέν ζχζηεκα.

1.4.

Τπνρξέσζε γηα ηελ επηηπρή εθηέιεζε ηεο παξάιιειεο ξνήο έρνπλ απφ θνηλνχ ε Γ24
θαη ε ΔΑΠ. Η πξψηε δηεχζπλζε νθείιεη λα θξνληίζεη γηα ηελ παξαγσγή απφ ην παιηφ
ζχζηεκα ησλ δχν θαηαζηάζεσλ, ελψ ε δεχηεξε απφ ην θαηλνχξγην. Αξκφδηα γηα ηελ
ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηεο παξάιιειεο ξνήο σο
επηηπρνχο είλαη ε Γ24.
Ιδηαίηεξε κλεία γίλεηαη γηα ηνπο εθθαζαξηζηέο ησλ θνξέσλ ηεο θαηεγνξίαο απηήο
(παξάγξαθνο 1), νη νπνίνη νθείινπλ λα ιεηηνπξγνχλ ηα δχν ζπζηήκαηα (παιηφ θαη
λέν) απφ ηνλ επηέκβξην (φπσο νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηεο ελφηεηαο Α ηνπ
παξφληνο άξζξνπ) έσο θαη ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2010.

2. Καηαβνιή απνιαβψλ κε Υξεκαηηθά Δληάικαηα πιεξσηέα κέζσ ηεο Γ24 θαη απνιαβψλ ζε
βάξνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ ΝΠΓΓ
Γηα ηελ θαηαβνιή απνιαβψλ ηεο θαηεγνξίαο απηήο (άξζξν 11 ηεο παξνχζαο) ε ΔΑΠ
είλαη ππνρξεσκέλε λα δηελεξγήζεη δεηγκαηοιεπηηθούς ειέγτοσς.
2.1.

Γηα ηηο απνιαβέο πνπ θαηαβάιινληαη κε ρξεκαηηθά εληάικαηα, πιεξσηέα κέζσ ηεο
Γ24 θαη βαξχλνπλ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ (ελφηεηα Α επί ηνπ άξζξνπ 11 ηεο
εξκελεπηηθήο), ε ΔΑΠ ζα δηελεξγήζεη δεηγκαηνιεπηηθνχο ειέγρνπο θαηά ηνπο κήλεο
Οθηψβξην θαη Ννέκβξην 2010.
πγθεθξηκέλα, ζα δεηά απφ ηελ Γ24 θσηναληίγξαθν φισλ ησλ θαηαζηάζεσλ
πιεξσκήο (φρη ησλ ινηπψλ δηθαηνινγεηηθψλ) πνπ απαξηίδνπλ δεηγκαηνιεπηηθά
επηιεγκέλεο ζπγθεληξσηηθέο θαηαζηάζεηο εληαικάησλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ
πεξίπησζε 1.4 ηεο ελφηεηαο Α επί ηνπ άξζξνπ 11 ηεο παξνχζαο εγθπθιίνπ.
ηελ ζπλέρεηα, ζα πξνρσξά ζε έιεγρν απηήο ηεο ζπγθεληξσηηθήο θαηάζηαζεο, ζε
έιεγρν δειαδή ζε θάζε έληαικα ησλ θσδηθψλ αξηζκψλ εμφδνπ θαη εζφδνπ ησλ
αθαζάξηζησλ πνζψλ θαη ησλ θξαηήζεσλ αληίζηνηρα, ησλ θξαηήζεσλ ππέξ ησλ
Σακείσλ αζθάιηζεο, ησλ ζπλνιηθψλ πνζψλ πνπ έρνπλ πξνέιζεη απφ ην άζξνηζκα ησλ
πνζψλ ζηηο επηκέξνπο θαηεγνξίεο (αλά ΚΑΔ ή Σακείν), θαζψο θαη ησλ πιεξσηέσλ
πνζψλ.
Δπηηπρήο θξίλεηαη ν έιεγρνο φηαλ ηα πνζά αλά ΚΑΔ ή Σακείν αζθάιηζεο πνπ
έρνπλ πξνθχςεη απφ ηελ σο άλσ δηαδηθαζία, ζπγθξηλφκελα κε απηά πνπ παξάγνληαη
απφ ηε λέα κεραλνγξαθηθή εθαξκνγή ηεο ΔΑΠ, ηαπηίδνληαη.
ηελ δεηγκαηνιεπηηθή επηινγή ησλ ζπγθεληξσηηθψλ θαηαζηάζεσλ εληαικάησλ
πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη, αξηζκεηηθά, ην δέθα ηνηο εθαηφ (10%) ηνπιάρηζηνλ εθ ηνπ
ζπλφινπ πνπ έρνπλ δηαβηβαζηεί ζηελ Γ24 πξνο εμφθιεζε θαη ηνπιάρηζηνλ κία (1)
απφ θάζε ΤΓΔ.
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2.2.

Γηα ηηο ακνηβέο πνπ θαηαβάιινληαη κε ρξεκαηηθά εληάικαηα θαη βαξχλνπλ ηνλ
πξνυπνινγηζκφ ησλ ΝΠΓΓ (ελφηεηα Β ηνπ άξζξνπ 11 ηεο παξνχζεο εγθπθιίνπ), ε
ΔΑΠ ζα δηελεξγήζεη δεηγκαηοιεπηηθούς ειέγτοσς θαηά ηνπο κήλεο Φεβξνπάξην θαη
Μάξηην 2011.
2.2.1. Ωο πξνο ηηο κεληαίεο απνδνρέο πνπ πξνθαηαβάιινληαη ζε δχν δεθαπελζήκεξα
(παξάγξαθνο 1 ηεο ελφηεηαο Β ηνπ άξζξνπ 11 ηεο παξνχζαο εγθπθιίνπ) ε
ΔΑΠ ζα δεηά απφ ην λνκηθφ πξφζσπν πνπ δεηγκαηνιεπηηθά έρεη επηιεγεί
θσηναληίγξαθν ηεο ζπγθεληξσηηθήο θαηάζηαζεο κηζζνδνζίαο, αλαιπηηθά
ζηνηρεία ηεο νπνίαο έρνπλ ππνβιεζεί απφ ηνλ εθθαζαξηζηή ζηελ ΔΑΠ,
ζχκθσλα κε ηελ δηαδηθαζία πνπ νξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ παξάγξαθν.
ηελ ζπλέρεηα, ζα πξνρσξά ζε έιεγρν απηήο ηεο ζπγθεληξσηηθήο
θαηάζηαζεο, ζε έιεγρν δειαδή ησλ πνζψλ αλά θσδηθφ αξηζκφ εμφδνπ θαη
εζφδνπ ή αλά Σακείν αζθάιηζεο θαη ησλ πιεξσηέσλ πνζψλ, φπσο απηά
πξνθχπηνπλ απφ ηελ ππνβιεζείζα ή ηηο ππνβιεζείζεο, κε ειεθηξνληθά αξρεία,
αλαιπηηθέο θαηαζηάζεηο κηζζνδνζίαο.
Δπηηπρήο θξίλεηαη ν έιεγρνο φηαλ ηα πνζά αλά ΚΑΔ ή Σακείν αζθάιηζεο
θαη ηα πιεξσηέα πνπ έρνπλ πξνθχςεη απφ ηελ σο άλσ δηαδηθαζία,
ζπγθξηλφκελα κε απηά πνπ παξάγνληαη απφ ηε λέα κεραλνγξαθηθή εθαξκνγή
ηεο ΔΑΠ ζηε ζρεηηθή ζπγθεληξσηηθή θαηάζηαζε κηζζνδνζίαο, ηαπηίδνληαη.
2.2.2. Ωο πξνο ηελ θαηαβνιή ινηπψλ ακνηβψλ κέζσ ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ απφ
ΝΠΓΓ (παξάγξαθνο 2 ηεο ελφηεηαο Β ηνπ άξζξνπ 11 ηεο παξνχζαο
εγθπθιίνπ), ε ΔΑΠ ζα δεηά απιφ θσηναληίγξαθν φισλ ησλ εληαικάησλ θαη
θαηαζηάζεσλ πιεξσκήο (φρη ησλ ινηπψλ δηθαηνινγεηηθψλ) πνπ απαξηίδνπλ
δεηγκαηνιεπηηθά επηιεγκέλεο ζπγθεληξσηηθέο θαηαζηάζεηο εληαικάησλ ηνπ
λνκηθνχ πξνζψπνπ.
ηελ ζπλέρεηα, ζα πξνρσξά ζε έιεγρν απηήο ηεο ζπγθεληξσηηθήο
θαηάζηαζεο, ζε έιεγρν δειαδή ζε θάζε έληαικα ησλ θσδηθψλ αξηζκψλ εμφδνπ
θαη εζφδνπ ησλ αθαζάξηζησλ πνζψλ θαη ησλ θξαηήζεσλ αληίζηνηρα, ησλ
θξαηήζεσλ ππέξ ησλ Σακείσλ αζθάιηζεο, ησλ ζπλνιηθψλ πνζψλ πνπ έρνπλ
πξνέιζεη απφ ην άζξνηζκα ησλ πνζψλ ζηηο επηκέξνπο θαηεγνξίεο (αλά ΚΑΔ ή
Σακείν), θαζψο θαη ησλ πιεξσηέσλ πνζψλ.
Δπηηπρήο θξίλεηαη ν έιεγρνο φηαλ ηα πνζά αλά ΚΑΔ ή Σακείν θαη ηα
πιεξσηέα πνπ έρνπλ πξνθχςεη απφ ηελ σο άλσ δηαδηθαζία, ζπγθξηλφκελα κε
απηά πνπ παξάγνληαη απφ ηε λέα κεραλνγξαθηθή εθαξκνγή ηεο ΔΑΠ,
ηαπηίδνληαη.

Σα θξηηήξηα γηα ηελ επηινγή ηνπ δείγκαηνο, πνπ αλαθέξεηαη παξαπάλσ, νξίδνληαη κε
απφθαζε ηνπ δηεπζπληή ηεο ΔΑΠ.
3. Δπηζεκαίλεηαη φηη, ζε πεξίπησζε εκθάληζεο πξνβιεκάησλ πνπ ελδερνκέλσο πξνθχςνπλ
θαηά ηηο δηαδηθαζίεο ηεο παξάιιειεο ξνήο ή ησλ δεηγκαηνιεπηηθψλ ειέγρσλ ησλ
παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ε ΔΑΠ, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ΓΓΠ/Γ30 θαη ηελ
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ΓΙΑ.. ΑΔ θαη φπνπ θξηζεί απαξαίηεην κε ηνπο ινηπνχο εκπιεθφκελνπο θνξείο, αλαιακβάλεη
ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ απηψλ.

Γ. Δπηζεκαίλεηαη φηη, ζε θάζε πεξίπησζε ε έλαξμε θαηαβνιήο ησλ ακνηβψλ απφ ηελ ΔΑΠ γηα
έλαλ θνξέα δελ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί αξγφηεξα απφ δχν κήλεο κεηά ηελ έληαμε φισλ
ησλ ακνηβψλ ηνπ θνξέα ζηελ ΔΑΠ.
Απηνλφεην είλαη φηη νη πξναλαθεξφκελεο εκεξνκελίεο ζην παξφλ άξζξν αλαπξνζαξκφδνληαη
αλαιφγσο κε ηελ εκεξνκελίαο έληαμεο φισλ ησλ ακνηβψλ ηνπ θνξέα.

Δπί ηνπ άξζξνπ 20
Γηαζηαύξσζε ζηνηρείσλ

Μέρξη ηηο 20 Ιαλνπαξίνπ 2011 γηα ηνπο θνξείο θαη κέρξη ηηο 20 Μαξηίνπ 2011 γηα ηα ΝΠΓΓ,
ε ΔΑΠ, έρνληαο ζηε δηάζεζή ηεο ηα ζηνηρεία ηεο απνγξαθήο πνπ πεξηγξάθεηαη ζην Κεθάιαην Α΄
ηεο θπα (Απνγξαθή), ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζε δηαδηθαζίεο δηαζηαχξσζεο ζηνηρείσλ σο εμήο:
Έιεγρνο – δηαζηαχξσζε ησλ ζηνηρείσλ ηαπηνπξνζσπίαο ηεο απνγξαθήο κε ηε βνήζεηα ηνπ
αξρείνπ κεηξψνπ ΣΑΥΙS ηεο ΓΓΠ. Σν αξρείν απηφ πνπ ζα πξνθχςεη ζα ζπγθξηζεί, ζε επίπεδν
ηνπιάρηζηνλ ΑΦΜ, ΑΜΚΑ θαη νλνκαηεπψλπκνπ ησλ δηθαηνχρσλ, κε ην ζχλνιν απηψλ ησλ
ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ ππνβιεζεί απφ φινπο ηνπο εθθαζαξηζηέο.
Δίλαη απηνλφεην φηη φπνηνο έρεη απνγξαθεί κε ΑΦΜ πνπ δελ έρεη δεισζεί – θαηαρσξεζεί ζε
αλαιπηηθή θαηάζηαζε κηζζνδνζίαο απφ θάπνηνλ εθθαζαξηζηή, δελ πιεξψλεηαη.
Απφ ηελ άιιε πιεπξά, γηα εθείλνπο ηνπο δηθαηνχρνπο πνπ νη εθθαζαξηζηέο πεξηιακβάλνπλ
ζηηο αλαιπηηθέο θαηαζηάζεηο κηζζνδνζίαο ηνπο ΑΦΜ ηνπο, αιιά δελ έρνπλ απνγξαθεί, ν
δηεπζπληήο ηεο ΔΑΠ:


απνζηέιιεη ζε θάζε εθθαζαξηζηή έγγξαθν, ζε έληππε κνξθή, πνπ ζπλνδεχεη αλαιπηηθή
θαηάζηαζε κε ηνπο ΑΦΜ απηνχο, ηα νλνκαηεπψλπκα, ηνπο ΑΜΚΑ θαη ηνπο αξηζκνχο
κεηξψνπ κηζζνδνζίαο, εθφζνλ απηνί έρνπλ θαηαρσξεζεί ζηελ ΔΑΠ, δεηψληαο, είηε ηελ
κεηαβνιή ησλ ζηνηρείσλ απηψλ ηαπηνπξνζσπίαο ηνπ κηζζνδνηνχκελνπ (πρ ΑΦΜ) είηε ηελ
απνγξαθή ηνπ.
 νξίδεη ηέινο, σο θαηαιεθηηθή εκεξνκελία γηα ηελ ηαθηνπνίεζε ησλ παξαπάλσ ηελ 31 ε
Ιαλνπαξίνπ 2011 γηα ηελ θεληξηθή θπβέξλεζε θαη ηελ 2ε Μαΐνπ 2011 γηα ηα ΝΠΓΓ.
Μεηά ηελ εθ λένπ ππνβνιή αλαιπηηθψλ θαηαζηάζεσλ κηζζνδνζίαο απφ ηνπο εθθαζαξηζηέο
ζηηο θαηαιεθηηθέο εκεξνκελίεο πνπ πξνβιέπνπλ ηα άξζξα 10 θαη 11 ηεο παξνχζεο θαη ην
αξγφηεξν έσο ηηο 20 Φεβξνπαξίνπ 2011 γηα ηνπο θνξείο ηεο Κεληξηθήο Κπβέξλεζεο θαη ηηο 20
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Ινπλίνπ 2011 γηα ηα ΝΠΓΓ, ε ΔΑΠ επαλαιακβάλεη ηελ σο άλσ δηαδηθαζία απνζηέιινληαο
δεχηεξν έγγξαθν, φπνπ είλαη απαξαίηεην, φκνην κε ην παξαπάλσ, ππνγξακκίδνληαο ζηνλ
εθθαζαξηζηή φηη ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ γίλνπλ νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο, πξνθεηκέλνπ ηα
ζηνηρεία ηαπηνπξνζσπίαο πνπ απνζηέιιεη λα δηαζηαπξσζνχλ κε εθείλα ηεο απνγξαθήο, ε ΔΑΠ
ζα αλαζηείιεη ηελ θαηαβνιή ακνηβψλ γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν ακεηβφκελν, είηε απηέο αθνξνχλ ζε
κεληαίεο απνδνρέο, είηε είλαη ινηπέο ακνηβέο ή απνδεκηψζεηο πνπ θαηαβάιινληαη κε ρξεκαηηθά
εληάικαηα.
Απηή ε αλαζηνιή θαηαβνιήο ησλ ακνηβψλ ζα δηαξθέζεη κέρξη νη εθθαζαξηζηέο λα
ελεκεξψζνπλ θαηάιιεια ηα αξρεία ηνπο ή ν ακεηβφκελνο λα απνγξαθεί, ελψ κεηά ηελ επηηπρή
δηαζηαχξσζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ, νη νθεηιέο πξνο εθείλνλ θαη πξνο ηα Σακεία αζθάιηζεο ζα
θαηαβιεζνχλ αλαδξνκηθά.

Καηόπηλ ασηώλ, παραθαιούκε γηα ηης δηθές ζας ελέργεηες, θαηά ιόγω αρκοδηόηεηας.

Η παξνχζα εγθχθιηνο είλαη δηαζέζηκε θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ
(www.minfin.gr).

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΙΩΡΓΟ ΠΑΠΑΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ
Ακριβές αντίγραφο
Ο Σμημ/χης α.α.

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ
Α. Απνδέθηεο πξνο ελέξγεηα :
1. Όια ηα Τπνπξγεία
α) Γ/λζεηο Γηνηθεηηθνχ
β) Γ/λζεηο Οηθνλνκηθνχ
(κε ηελ παξάθιεζε λα θνηλνπνηήζνπλ ηελ παξνχζα ζε φια ηα ΝΠΓΓ πνπ
επνπηεχνπλ, θαζψο θαη ζηνπο ππνιφγνπο)
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2. Όιεο ηηο Γεληθέο & Δηδηθέο Γξακκαηείεο
α) Γ/λζεηο Γηνηθεηηθνχ
β) Γ/λζεηο Οηθνλνκηθνχ
3. Όιεο ηηο Πεξηθέξεηεο
α) Γ/λζεηο Γηνηθεηηθνχ
β) Γ/λζεηο Οηθνλνκηθνχ
4. Γηα ησλ Γξαθείσλ ησλ Γεληθψλ Γξακκαηέσλ ησλ Πεξηθεξεηψλ ζε φινπο ηνπο ΟΣΑ
α΄ βαζκνχ ηεο ρψξαο
5. Όιεο ηηο Ννκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο
α) Γ/λζεηο Γηνηθεηηθνχ
β) Γ/λζεηο Οηθνλνκηθνχ
6. Όιεο ηηο Αλεμάξηεηεο Αξρέο
7. Όιεο ηηο Τ.Γ.Δ.
8. Γηα ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηα βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ ζε φιεο ηηο
Γ/λζεηο Α΄Βάζκηαο θαη Β’βάζκηαο εθπαίδεπζεο
9. Γηα ηνπ Τπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ ζε
φια ηα δηθαζηήξηα θαη ινηπνχο θνξείο.
10. Δθθιεζία ηεο Διιάδνο (κε ηελ παξάθιεζε λα θνηλνπνηήζεη ηελ παξνχζα ζε φιεο
ηηο Μεηξνπφιεηο θαη ινηπνχο θνξείο)
Β. Απνδέθηεο πξνο θνηλνπνίεζε:
1. Γξαθείν Πξσζππνπξγνχ
2. Γξαθείν Αληηπξνέδξνπ ηεο Κπβέξλεζεο
3. Γξαθεία Τπνπξγψλ & Αλαπιεξσηψλ Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ
4. Γξαθεία Γεληθψλ θαη Δηδηθψλ Γξακκαηέσλ Τπνπξγείσλ θαη Γεληθψλ Γξακκαηέσλ
Πεξηθεξεηψλ
5. Γξαθεία Ννκαξρψλ
6. Διεγθηηθφ πλέδξην
7. Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ
α) Γξαθείν Τπνπξγνχ
β) Γξαθείν Τθππνπξγνχ
γ) Γξαθείν Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζηνλνκηθήο Πνιηηηθήο
δ) Γξαθείν Γεληθνχ Γξακκαηέα Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ
ε) Γ/λζε Δίζπξαμεο Γεκνζίσλ Δζφδσλ (Γ16)
Γ. Δζσηεξηθή δηαλνκή :
1. Γραθεία Γεληθώλ Δηεσζσληώλ
2. Δ4
3. Δ.20
4. Δ.22
5. Δ24
6. Δ26
7. Δ30
8. Δ31
9. Δ32
10. Δ39
11. Δ40
12. Δ50
13. Εληαία Αρτή Πιερωκής (Κάληγγος 29 ΤΚ 10682 Αζήλα)

