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Προς  
Τους προέδρους όλων των  
Εξεταστικών    
Κέντρων της ∆/νσης 

 
 

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες προς τους προέδρους όλων των Εξεταστικών Κέντρων» 
 
     Παρακαλούνται οι πρόεδροι των εξεταστικών κέντρων να φροντίσουν για την 
συµπλήρωση των καταστάσεων της Ενιαίας Αρχής Πληρωµής ακολουθώντας τις 
παρακάτω οδηγίες. 
 
Από την καινούρια έκδοση των καταστάσεων πληρωµής της ΕΑΠ επιλέγουµε νέο αρχείο  

1. Επιλέγουµε -αποζηµίωση από συµµετοχή σε επιτροπές – συµβούλια 
2. Συµπληρώνουµε ως υπηρεσία το σχολείο – εξεταστικό κέντρο  
3. Τίτλος της ΚΠ συµπληρώνουµε Αποζηµίωση Πανελλαδικών Εξετάσεων 
4. Αριθµός απόφασης συµπληρώνεται από τη ∆/νση  
5. Από – Έως συµπληρώνουµε τη χρονική περίοδο που αφορούν οι πληρωµές 
6. Στοιχεία συντάκτη συµπληρώνουµε τα στοιχεία του σχολείου – όνοµα του 

καταχωρητή – τηλέφωνο και mail του σχολείου 
7. Αριθµός µητρώου εργοδότη και Α.Φ.Μ. συµπληρώνουµε τα στοιχεία της ∆/νσης 
     Α.Φ.Μ. 099930333                                                                                                                                         
     Αριθµός µητρώου εργοδότη ΙΚΑ 9201943644 
    ΤΣΑΥ 4578 

         ΤΕΑΧ 21904675 
    ΤΣΜΕ∆Ε 818358 
8. Στοιχεία εργαζοµένου συµπληρώνουµε τα στοιχεία της βεβαίωσης αποδοχών  - δεν 

συµπληρώνουµε το βαθµό (εάν δεν υπάρχει αριθµός µητρώου µισθοδοσίας 
συµπληρώνουµε τον αριθµό µητρώου του απασχολούµενου) 

9. Σχέση εργασίας συµπληρώνουµε Μόνιµοι Υπάλληλοι ∆ηµοσίου ∆ικαίου ή 
Αναπληρωτές ή Υπάλληλοι µε σύµβαση έργου ή Υπάλληλοι Ι∆ΑΧ 

10. Περιγραφή συµπληρώνουµε το είδος απασχόλησης του κάθε απασχολούµενου 
όπως – µέλος επιτροπής – επιτηρητής – επιστάτης – καθαρίστρια 

11. Από – Έως συµπληρώνουµε την χρονική περίοδο που καλύπτουν οι καταστάσεις 
12. Ποσό – Ηµέρα συµπληρώνουµε το ποσό ανά ηµέρα ή το ποσό κατ’ αποκοπή 
13. Αριθµός ηµερών συµπληρώνουµε το σύνολο των ηµερών ή το νούµερο 1 εάν 

πρόκειται για αµοιβή κατ’ αποκοπή 
14. Αποζηµίωση συµπληρώνουµε το µερικό σύνολο (πριν τις εργοδοτικές εισφορές) 

κάθε απασχολούµενου από τις µισθοδοτικές καταστάσεις 
15. Φόρος συµπληρώνουµε το ποσό της στήλης φόρος 20% από τις µισθοδοτικές 

καταστάσεις για κάθε απασχολούµενο 
16. Είδος αµοιβής επιλέγουµε Νο.34 – Αποζηµίωση πρόσθετης απασχόλησης 

εκπαιδευτικού προσωπικού 
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17. Κ.Α.Ε. συµπληρώνουµε 0515 
18. Τύπος αποδοχών επιλέγουµε –Αποζηµίωση 
19. Κρατήσεις – Περιγραφή επιλέγουµε τον κωδικό σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα 

και συµπληρώνουµε την εργοδοτική και του ασφαλισµένου (για να καταχωρηθεί η 
εργοδοτική εισφορά συµπληρώνουµε τη στήλη ΚΑΕ µε τον κωδικό 0515) 

 
Περιγραφή στις καταστάσεις Περιγραφή στο πρόγραµµα 

ΤΕΑ∆Υ (ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ) 4012504-Τ.Ε.Α.∆.Υ Πρόσθετων Αποδοχών 

ΤΕΑ∆Υ (ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ) 4012504-Τ.Ε.Α.∆.Υ Πρόσθετων Αποδοχών 

ΟΠΑ∆ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 4052000-Οργανισµός Περιθ. Ασφαλισµένου ∆ηµοσίου 

ΟΠΑ∆ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ 4052000-Οργανισµός Περιθ. Ασφαλισµένου ∆ηµοσίου 

ΜΤΠΥ 4003107-Μ.Τ.Π.Υ. Πρόσθετες Αµοιβές 

ΤΣΑΥ ΚΥ (ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ) 4014202-Ε.Τ.Α.Α. Υγ. Περιθ. ΤΣΑΥΕ 

ΤΣΑΥ ΚΥ (ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ) 4014202-Ε.Τ.Α.Α. Υγ. Περιθ. ΤΣΑΥΕ 

ΤΣΑΥ ΣΥΝΤΑΞΗ 4014203-Ε.Τ.Α.Α. Σύνταξη 

ΤΣΑΥ ΠΡΟΝΟΙΑ 4014205-Ε.Τ.Α.Α. Πρόνοια Υγ/κών 

ΙΚΑ (ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ) 4002100-Ι.Κ.Α 

ΙΚΑ (ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ) 4002100-Ι.Κ.Α 

ΤΣΜΕ∆Ε ΣΥΝΤ 4033500-Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. Κύρια Σύνταξη 

ΤΣΜΕ∆Ε ΕΦ.ΠΑΡ. 4033900-Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. Εφάπαξ Παροχών 

ΤΣΜΕ∆Ε ΚΥΤ 4034000-Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. Υγεία Τεχνικών 

ΤΣΜΕ∆Ε ΕΠΙΚ 4033800-Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. Επικουρική  

ΤΕΑΧ 4013400-Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης Χηµικών  

ΧΑΡΤ. ΜΤΠΥ 2% 3122900- Λοιπά Τέλη Χρτοσήµου 

ΟΓΑ ΧΑΡΤ. ΜΤΠΥ 20% 3122800- Πρόσθετο ποσοστό 20% στα τέλη χαρτοσήµου 

 
Οι καταστάσεις πληρωµής της Ε.Α.Π. συµπληρώνονται σύµφωνα µε τις µισθοδοτικές 
καταστάσεις  από το αρχείο της µισθοδοσίας, υπογράφονται από τους 
απασχολούµενους και αποστέλλονται µαζί µε τα υπόλοιπα δικαιολογητικά των 
Πανελλαδικών Εξετάσεων στο οικονοµικό της ∆/νσης. Επίσης το ηλεκτρονικό αρχείο 
της Ε.Α.Π. και το αρχείο µισθοδοσία.xls αποστέλλεται στο mail του οικονοµικού της 
∆/νσης oikon.didevthess@gmail.com .  

 
 
 
 
 
 

Από το Οικονοµικό Τµήµα 


