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                                                                                           Αναρτθτζα ςτο διαδίκτυο 
                                                                                                               ΑΔΑ 

                                            ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                                   Ακινα, 13 επτεμβρίου 2018 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                              Αρικμ. Πρωτ.: 2/63769/0026 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ                     
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΘΗΑΤΡΟΦΤΛΑΚΙΟΤ          
ΚΑΙ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ 
1. Δ/ΝΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΚΑΙ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ 
Σαχ. Δ/νςθ     :   Κθφιςίασ 124 & Ιατρίδου 2 
                             115 26 Ακινα 
Σθλζφωνο      :  210 6987705 
Fax                   :  210 6987730 
2.  Δ/ΝΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΤΒΕΡΝΗΗ                             ΠΡΟ: Ωσ Πίνακασ Αποδεκτϊν 
Σαχ. Δ/νςθ     :   Αμερικισ 6 
                             106 71 Ακινα 
Σθλζφωνο      :  210 3338623 
Fax                 :  210 3338659 

 
 

  
 
ΘΕΜΑ:  «Παροχι  οδθγιϊν  για   τθν   πλθρωμι   λογαριαςμϊν   ΔΕΗ  μζςω   του  

Ολοκλθρωμζνου  Πλθροφοριακοφ  υςτιματοσ  (ΟΠΔΠ)». 
 
Επί του ανωτζρω κζματοσ και λόγω τθσ μετατροπισ των 12ψιφιων και 20ψιφιων Κωδικϊν 
Ηλεκτρονικισ Πλθρωμισ (ΚΗΠ), που αναγράφονται ςτουσ εκδιδόμενουσ από τθ ΔΕΗ ΑΕ 
λογαριαςμοφσ κατανάλωςθσ θλεκτρικοφ ρεφματοσ φορζων τθσ Κεντρικισ Διοίκθςθσ (ΚΔ), 
ςε νζουσ 25ψιφιουσ ΚΗΠ ενιαίου τφπου RF, παρζχονται οι ακόλουκεσ οδθγίεσ, 
προκειμζνου να διαςφαλιςτεί θ ορκι διαδικαςία πλθρωμισ των λογαριαςμϊν αυτϊν μζςω 
του ΟΠΔΠ: 
 
Α. Ανάλογα με τον αρικμό των ψθφίων και τον τφπο του ΚΗΠ διακρίνονται οι παρακάτω 2 
περιπτϊςεισ: 
 
1θ περίπτωςθ - Λογαριαςμοί  με 12ψιφιουσ και 20ψιφιουσ ΚΗΠ 
ε περίπτωςθ που ςτον εξοφλοφμενο μζςω ΟΠΔΠ λογαριαςμό κατανάλωςθσ θλεκτρικοφ 
ρεφματοσ τθσ ΔΕΗ αναγράφεται ο «παλιόσ»  12ψιφιοσ ΚΗΠ, για μεμονωμζνουσ 
λογαριαςμοφσ ι ο «παλιόσ» 20ψιφιοσ ΚΗΠ, για πολλαπλοφσ λογαριαςμοφσ, τότε κατά τθν 
ειςαγωγι των ςτοιχείων του Χρθματικοφ Εντάλματοσ (τφποσ ΧΕ ΟΠΔΠ: 12) οι χριςτεσ 
πρζπει, ςτο πεδίο με τίτλο «Είδος Πληρωμής», να επιλζγουν από τθν αναπτυςςόμενθ λίςτα 
(drop-down list) «ΔΕΗ – Μεμονωμζνος» για 12ψιφιο ΚΗΠ ι «ΔΕΗ – Πολλαπλός» για 
20ψιφιο ΚΗΠ (βλ. εικόνεσ 1 και 2 ςτο Παράρτθμα).  
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Επιςθμαίνεται ότι μόνο μετά τθν εν λόγω επιλογι, μζςω τθσ ανωτζρω λίςτασ, εμφανίηεται 
το παρακείμενο πεδίο με τίτλο «Κωδικός Πληρωμής», ςτο οποίο οι χριςτεσ του ΟΠΔΠ, 
οφείλουν να καταχωροφν αμελλθτί  τον κάκε φορά αναγραφόμενο ςτον λογαριαςμό 
κατανάλωςθσ θλεκτρικοφ ρεφματοσ 12ψιφιο ι 20ψιφιο ΚΗΠ, χωρίσ κενά μεταξφ των 
ψθφίων (βλ. εικόνα 3). 
Περαιτζρω, ςθμειϊνεται ότι το ΟΠΔΠ διενεργεί αυτόματα, βάςει ςυγκεκριμζνου 
αλγόρικμου, ζλεγχο εγκυρότθτασ του κάκε φορά καταχωροφμενου 12ψιφιου ι 20ψιφιου 
ΚΗΠ και δεν επιτρζπει λανκαςμζνεσ καταχωρίςεισ, προκειμζνου θ ΔΕΗ να λάβει ςωςτά τθν 
πλθροφορία αναφορικά με το φορζα τθσ ΚΔ ςτον οποίο αντιςτοιχεί το πλθρωτζο ποςό του 
ΧΕ. 
 
2θ περίπτωςθ - Λογαριαςμοί  με 25ψιφιουσ ΚΗΠ τφπου RF 
ε περίπτωςθ που ςτον εξοφλοφμενο μζςω ΟΠΔΠ λογαριαςμό κατανάλωςθσ θλεκτρικοφ 
ρεφματοσ τθσ ΔΕΗ αναγράφεται ο νζοσ 25ψιφιοσ ΚΗΠ τφπου RF, τότε κατά τθν ειςαγωγι 
των ςτοιχείων του ΧΕ (τφποσ ΧΕ ΟΠΔΠ: 12), οι χριςτεσ πρζπει ςτο πεδίο με τίτλο «Είδος 
Πληρωμής» να επιλζγουν «Άλλος» από τθν αναπτυςςόμενθ λίςτα (βλ. εικόνα 4).  
Σονίηεται ότι κατόπιν τθσ εν λόγω επιλογισ, δθλαδι  μετά τθν επιλογι «Άλλος» από τθν 
αναπτυςςόμενθ λίςτα του πεδίου με τίτλο «Είδος Πληρωμής», εμφανίηεται το παρακείμενο 
πεδίο με τίτλο «Κωδικός Πληρωμής», ςτο οποίο οι χριςτεσ του ΟΠΔΠ, οφείλουν να 
καταχωροφν αμελλθτί  τον κάκε φορά αναγραφόμενο ςτον λογαριαςμό κατανάλωςθσ 
θλεκτρικοφ ρεφματοσ 25ψιφιο ΚΗΠ τφπου RF, χωρίσ κενά μεταξφ των 25 ψθφίων, π.χ. 
RF39908818000300002089550 (βλ. εικόνα 3). 
Ωςτόςο, δεδομζνου ότι, όταν επιλεγεί θ τιμι «Άλλος» ςτθν αναπτυςςόμενθ λίςτα του 
πεδίου «Είδος Πληρωμής», το ΟΠΔΠ δε διενεργεί κανζνα ζλεγχο εγκυρότθτασ του ΚΗΠ 
που καταχωρίηεται,  εφιςτάται ιδιαιτζρωσ θ προςοχι όλων των εμπλεκόμενων χρθςτϊν 
(ειςθγθτϊν – προϊςταμζνων) για τον ζλεγχο τθσ ορκισ καταχϊριςισ του. 
Σονίηεται ότι ςε περίπτωςθ  λανκαςμζνθσ καταχϊριςθσ του 25ψιφιου ΚΗΠ τφπου RF δεν 
μεταφζρεται ςτθ ΔΕΗ θ πλθροφορία τθσ ταυτότθτασ του φορζα τθσ ΚΔ που διενεργεί τθν 
πλθρωμι και κατά ςυνζπεια θ πλθρωμι που πραγματοποιείται κεωρείται  από τθ ΔΕΗ ωσ 
αδιευκρίνιςτθ και ο ςχετικόσ λογαριαςμόσ μθ εξοφλθμζνοσ. Ήτοι, τυχόν λανκαςμζνθ 
καταχϊριςθ του 25ψιφιου ΚΗΠ τφπου RF οδθγεί ςτο φαινόμενο εξοφλθμζνεσ οφειλζσ 
φορζων τθσ ΚΔ προσ τθ ΔΕΗ να κεωροφνται απ’ αυτιν απλιρωτεσ. 
 
Β. φμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παρ. 4  τθσ  αρικμ. 2/47779/ΔΛΓΚ/15.06.2018 απόφαςθσ  
(Β.2279), οι λογαριαςμοί κατανάλωςθσ θλεκτρικισ ενζργειασ εκδίδονται και αποςτζλλονται 
από τθ ΔΕΗ ΑΕ ςτουσ φορείσ τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ με ενςωματωμζνθ τθ ςχετικά 
προβλεπόμενθ ζκπτωςθ επί τθσ καταναλωκείςασ θλεκτρικισ ενζργειασ. Για τουσ 
λογαριαςμοφσ που εκδόκθκαν και απεςτάλθςαν ςτουσ φορείσ τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ πριν 
τθν ζναρξθ ιςχφοσ τθσ απόφαςθσ αυτισ, θ ΔΕΗ υποχρεοφται να ενςωματϊςει τθν 
αναλογοφςα ζκπτωςθ ςτον αμζςωσ επόμενο λογαριαςμό που κα εκδϊςει. 
Για ηην εξόθληζη ηυν ΧΔ πος αθοπούν ηιρ ανυηέπυ 1 και 2 πεπιπηώζειρ επιλέγεηαι 

ςποσπευηικά και ανεξάπηηηα από ηο είδορ ηος κυδικού ηλεκηπονικήρ πληπυμήρ 

(12τήθιορ, 20τήθιορ ή 25τήθιορ) ο ΙΒΑΝ GR1201100400000004001534439, ποσ 

ανηιζηοιτεί ζε δεζμεσμένο ηραπεζικό λογαριαζμό ηης ΔΕΗ ΑΕ, ποσ ηηρείηαι ζηην Εθνική 

Τράπεζα ηης Ελλάδος, ζύμθωνα με ηην παρ. 5 ηης προαναθερόμενης απόθαζης. 

 
Γ. Τονίζεηαι όηι κάθε ΧΔ πος εκδίδοςν οι θοπείρ ηηρ ΚΓ μέζυ ΟΠΣΓΠ θα ππέπει να 

ανηιζηοισεί  ζε ένα και μόνο λογαπιαζμό καηανάλυζηρ ηλεκηπικού πεύμαηορ και ζε ένα 

και μόνο ΚΗΠ  (12τήθιο, 20τήθιο ή 25τήθιο ηύπος RF). 
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Δ. Οι προαναφερκείςεσ οδθγίεσ κα εφαρμόηονται ζωσ τθν ολοκλιρωςθ τθσ νζασ 
λειτουργικότθτασ του ΟΠΔΠ, που αφορά ςτον ζλεγχο βάςει αλγορίκμου τθσ ορκισ και 
ζγκυρθσ καταχϊριςθσ   του  νζου 25ψιφιου κωδικοφ  τφπου RF, για τθν  εφαρμογι τθσ 
οποίασ (λειτουργικότθτασ) κα δοκοφν οδθγίεσ με νεότερο ζγγραφό μασ. 
Σζλοσ, για τθν απαρζγκλιτθ εφαρμογι των υπόψθ οδθγιϊν, παρακαλοφμε να λάβουν 
ενυπόγραφα γνϊςθ του παρόντοσ όλα τα όργανα τθσ ΚΔ (εκκακαριςτζσ-ειςθγθτζσ και 
προϊςτάμενοι αυτϊν), που εμπλζκονται ςτθν ενταλματοποίθςθ δθμοςίων δαπανϊν μζςω 
του ΟΠΔΠ. 
 
ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ:                                              Ο    Αναπλ.   Τποσργός              

Ι. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:                  ΓΕΩΡΓΙΟ ΥΟΤΛΙΑΡΑΚΗ     

                                              
1. Όια ηα Υπνπξγεία 
  α. θ.θ. Πξνϊζηάκελνη Γελ. Γηεπζύλζεωλ                       
  Οηθνλνκηθώλ Υπεξεζηώλ/Οηθνλνκηθώλ θαη  
  Γηνηθεηηθώλ Υπεξεζηώλ/ΓΓΟΣΥ/ΓΓΟΔΣ                              
  β. Γηεπζύλζεηο/Τκήκαηα Οηθνλνκηθήο                     
      Γηαρείξηζεο                                                     
2. Οηθνλνκηθή Υπεξεζία ηωλ ΑΓΑ 
 α. ΑΣΔΠ 
 β. Γεληθόο Δπηζεωξεηήο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο 
 γ. Σπλήγνξν ηνπ Πνιίηε 
 δ. Σπλήγνξν ηνπ Καηαλαιωηή 
 ε. Αξρή Γηαζθάιηζεο ηεο Πνηόηεηαο ζηελ  
     Αλώηαηε Δθπαίδεπζε 
 ζη. Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλωλ  
       Πξνζωπηθνύ Φαξαθηήξα 
 δ. Αξρή Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ  
     ηωλ Δπηθνηλωληώλ 
 ε. Αλεμάξηεηε Αξρή Γεκνζίωλ Δζόδωλ  
3. Απνθεληξωκέλεο Γηνηθήζεηο 
 α. θ.θ. Πξνϊζηάκελνη Γεληθώλ Γ/λζεωλ  
     Δζωηεξηθήο Λεηηνπξγίαο 
 β. Γηεπζύλζεηο Οηθνλνκηθνύ θαη Γηνηθεηηθνύ 
4.  Ννκηθό Σπκβνύιην ηνπ Κξάηνπο 
Γ/λζε Οηθνλνκηθώλ Υπεξεζηώλ 
5.  Διεγθηηθό Σπλέδξην  

   11ε Υπεξεζία Δπηηξόπνπ                           
   Βνπξλάδνπ 4                         
  115 21 Αζήλα 

6. Όιεο ηηο Γεκνζηνλνκηθέο Υπεξεζίεο  
Δπνπηείαο θαη Διέγρνπ (ΓΥΔΔ)  
ηνπ ΓΛΚ                                                            

 
                                                                                           

II. ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 

1. Γξαθείν θ. Υπνπξγνύ (1) 
2. Γξαθείν θ. Αλαπι. Υπνπξγνύ (1) 
3. Γξαθείν θ. Γελ. Γξακκαηέα (1) 
    Γεκνζηνλνκηθήο Πνιηηηθήο 
4. Γξαθείν θ. Γελ. Γξακκαηέα (1) 
    Πιεξνθνξηθώλ Σπζηεκάηωλ 
5. Γξαθείν θ. Γελ. Γηεπζπληξηαο (1) 
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    Γεκνζηνλνκηθήο Πνιηηηθήο  
    θαη Πξνϋπνινγηζκνύ  
6. Γξαθείν θ. Γελ. Γηεπζπληξηαο (1) 
    Θεζαπξνθπιαθίνπ θαη  
    Γεκνζηνλνκηθώλ Καλόλωλ 
7. Γξαθείν θ. Γελ. Γηεπζπληή (1) 
    Υπνδνκώλ Πιεξνθνξηθήο θαη 
    Δπηθνηλωληώλ 
8. Γηεύζπλζε Πξνϋπνινγηζκνύ (1)  
    Γεληθήο Κπβέξλεζεο 
9. Γηεύζπλζε Πξνγξακκαηηζκνύ θαη (1) 
    Γεκνζηνλνκηθώλ Σηνηρείωλ 
10. Γηεύζπλζε Λνγηζηηθήο Γεληθήο (1) 
    Κπβέξλεζεο   
11. Γηεύζπλζε Καηάξηηζεο θαη (5) 
    Σπληνληζκνύ Δθαξκνγήο  
    Γεκνζηνλνκηθώλ Καλόλωλ  
12. Γηεύζπλζε Υπνζηήξημεο Λεηηνπξγίαο (1) 
    Πιεξνθνξηαθώλ Σπζηεκάηωλ  
    Γεκνζηνλνκηθνύ Τνκέα 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 
 

Εικόνα 1 

 
 
Για 12ψήφιο ΚΗΠ, επιλζγουμε «ΔΕΗ-Μεμονωμζνος» ςτο πεδίο 

 από τθν παρακάτω drop-down list  
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Εικόνα 2 

 
 
Για 20ψήφιο ΚΗΠ, επιλζγουμε «ΔΕΗ-Πολλαπλός» ςτο πεδίο 

 από τθν drop-down list 
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Εικόνα 3 

 
 
Μετά τθν επιλογι μιασ εκ των τριϊν τιμϊν («ΔΕΗ-Πολλαπλός» ι «ΔΕΗ-Μεμονωμζνος» ι 
«Άλλος»), από τθ drop-down list ςτο πεδίο «Είδος Πληρωμής», εμφανίηεται το προσ 
ςυμπλιρωςθ πεδίο με τίτλο «Κωδικός Πληρωμής». 
Σο πεδίο «Κωδικός πληρωμής» ςυμπλθρϊνεται με τον ΚΗΠ, 12, 20 ι 25 ψθφίων, που 
αναγράφεται ςτον κάκε φορά εξοφλοφμενο λογαριαςμό κατανάλωςθσ θλεκτρικισ 
ενζργειασ τθσ ΔΕΗ, με προςοχι και ςε κάκε περίπτωςθ χωρίσ κενά μεταξφ των ψθφίων. 
υνεπϊσ, αν ςτο λογαριαςμό αναγράφεται π.χ. o 25ψιφιοσ ΚΗΠ: RF39  9088  1800  0300  
0020  8955  0, τότε μετά τθν επιλογι «Άλλος» ςτο πεδίο «Είδος Πληρωμής», καταχωροφμε 
με προςοχι ςτο πεδίο «Κωδικός Πληρωμής» τον εν λόγω ΚΗΠ, ωσ εξισ: 
RF39908818000300002089550 (όχι RF39  9088  1800  0300  0020  8955  0). 
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Εικόνα 4 

 
 
Για νζο 25ψήφιο ΚΗΠ τφπου RF, επιλζγουμε «Άλλος» ςτο πεδίο 

 από τθν παρακάτω drop-down list  
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