
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ  ΑΠΟΦΑΣΗ 2/37345/0004/2010 
(ΦΕΚ Β΄-784/4-6-2010) 

 
 

Απογραφή προσωπικού του δηµοσίου, των Ν.Π.∆.∆. και των Ο.Τ.Α α΄και β΄βαθµού και 
σύσταση Ενιαίας Αρχής Πληρωµής. 

 
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις της παρ. 1β του άρθρου δευτέρου του Ν. 3845/2010 (ΦΕΚ 65Α/10) «Μέτρα για 
την εφαρµογή του µηχανισµού στήριξης της ελληνικής οικονοµίας από τα 
κράτη µέλη της Ζώνης του ευρώ και το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο». 
2. Τις διατάξεις του άρθ. 1 παρ. 5 του Ν. 2303/1995 (ΦΕΚ 80Α/95) όπως αντικαταστάθηκε µε το 
άρθ. 15 του Ν. 2837/2000 (ΦΕΚ 178Α/00). 
3. Τις διατάξεις του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297Α/03), όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του Ν. 
3833/2010 (ΦΕΚ 40Α΄/10) και του άρθρου τρίτου του Ν. 3845/2010 (ΦΕΚ 65Α΄/10.  
4. Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του Κράτους 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247Α/95). 
5. Τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθ. 13 του Ν. 2703/99 (ΦΕΚ 72Α/99). 
6. Τις διατάξεις του Ν.∆. 496/74 (ΦΕΚ 204Α/74) όπως έχει τροποποιηθεί. 
7. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά Όργανα, το 
οποίο κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.∆. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α/05)«Κωδικοποίηση της 
Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα. 
8. Το π.δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονοµικών κ.λπ.» (ΦΕΚ 213 Α/09). 
9. Την αριθµ. 2672/2009 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονοµικών 
«Καθορισµός αρµοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονοµικών Φίλιππου Σαχινίδη (ΦΕΚ 2408 Β/09). 
10. Την από 4η Απριλίου 2001 Σύµβαση µεταξύ του Ελληνικού ∆ηµοσίου, της ∆ΙΑΣ ΑΕ και της 
Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, καθώς και την από 23122003 σύµβαση καταβολής αµοιβής της 
∆ΙΑΣ ΑΕ. 
11. Την µε αριθµ. 2020401/2513/0022/2631997 (ΦΕΚ241Β/97) απόφαση του Υπουργού 
Οικονοµικών «Περί καθορισµού των Τραπεζών και Πιστωτικών Ιδρυµάτων που συµµετέχουν στο 
νέο σύστηµα πληρωµής των αποδοχών των υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονοµικών όπως 
ισχύει. 
12. Ότι µε την απόφαση αυτή προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισµού από την ένταξη περίπου 150.000 αµειβοµένων του ∆ηµοσίου στο διατραπεζικό 
σύστηµα πληρωµής µισθοδοσίας, η οποία δεν µπορεί να προσδιοριστεί. Επίσης, ότι µε την 
απόφαση αυτή δύναται να προκληθεί πρόσθετη δαπάνη στους οικείους προϋπολογισµούς 
ορισµένων ΝΠ∆∆ λόγω της ένταξης των αµειβοµένων τους στο διατραπεζικό σύστηµα πληρωµής 
µισθοδοσίας η οποία δεν µπορεί να προσδιοριστεί. 
13. Το γεγονός ότι µε την εφαρµογή της παρούσας απόφασης απλοποιούνται οι διαδικασίες 
καταβολής αµοιβών του ∆ηµοσίου και παρέχεται άµεσα η δυνατότητα παρακολούθησης 
αναλυτικών και συγκεντρωτικών στοιχείων µισθοδοσίας, αποφασίζουµε: 
Καθορίζουµε τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία της απογραφής του πάσης φύσεως 
προσωπικού του δηµοσίου των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου και των Οργανισµών 
Τοπικής αυτοδιοίκησης α΄και β΄ βαθµού και συνιστούµε Ενιαία Αρχή Πληρωµής, ως εξής: 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 
Απογραφή προσωπικού δηµοσίου 

 
Άρθρο 1 

Έκταση Εφαρµογής 
1. Στις διατάξεις της παρούσας απόφασης υπάγεται το πάσης φύσεως προσωπικό του δηµοσίου, 
των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου και των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού, ως ακολούθως: 
1.1. το µόνιµο προσωπικό, 
1.2. το προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, 
1.3. το προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, 

PoliceNET of Greece  http://www.policenet.gr 



1.4. οι µετακλητοί, ειδικοί σύµβουλοι, ειδικοί συνεργάτες των γραφείων των µελών της 
Κυβέρνησης και των Υφυπουργών, των γραφείων των Γενικών και Ειδικών Γραµµατέων, των 
γραφείων Προέδρων και Αντιπροέδρων των Ν.Π.∆.∆., 
1.5. οι επί θητεία υπάλληλοι, 
1.6. οι υπάλληλοι κατηγορίας ειδικών θέσεων, 
1.7. οι δικηγόροι µε έµµισθη εντολή, 
1.8. το µόνιµο εκπαιδευτικό προσωπικό πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, καθώς 
και οι αναπληρωτές και οι ωροµίσθιοι εκπαιδευτικοί. Το πάσης φύσεως διδακτικό και βοηθητικό 
διδακτικό προσωπικό των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων και των Τεχνολογικών 
Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων, καθώς και το πάσης φύσεως διδακτικό προσωπικό των Σχολών του 
δηµοσίου και των Ν.Π.∆.∆., 
1.9. οι δικαστικοί λειτουργοί και το κύριο προσωπικό του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους και 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 
1.10. τα µόνιµα στελέχη των ενόπλων δυνάµεων, της Ελληνικής Αστυνοµίας, του 
Πυροσβεστικού και Λιµενικού Σώµατος, 
1.11. το επί θητεία και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου στρατιωτικό και 
ένστολο προσωπικό των Υπουργείων Εθνικής Άµυνας και Προστασίας του Πολίτη, 
1.12. οι ιατροί του Εθνικού Συστήµατος Υγείας, οι µόνιµοι ιατροί, οι ιατροί υπηρεσίας υπαίθρου, 
καθώς και οι επικουρικοί ιατροί. 
1.13. οι κληρικοί όλων των βαθµίδων και το προσωπικό της Εκκλησίας της Ελλάδος και των 
νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου που υπάγονται στην εποπτεία Αυτής, 
1.14. οι διπλωµατικοί υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών, 
1.15. οι απασχολούµενοι µε σύµβαση µίσθωσης έργου, 
1.16. οι διοικητές, υποδιοικητές, πρόεδροι και αντιπρόεδροι των Ν.Π.∆.∆, 1.17. οι πρόεδροι, 
αντιπρόεδροι και τα µέλη των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών, 
1.18. τα αιρετά όργανα των Ο.Τ.Α. Α΄ και β΄ βαθµού, 
1.19. το λοιπό πάσης φύσεως προσωπικό των φορέων της παρ. 1 του άρθρου αυτού, το οποίο 
δεν περιλαµβάνεται στην ως άνω ενδεικτική απαρίθµηση. 
2. Το πάσης φύσεως προσωπικό της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών απογράφεται στις 
προθεσµίες του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης, ξεχωριστά, µε τη φροντίδα της υπηρεσίας 
τους. 
 

Άρθρο 2 
Χρόνος και όργανα απογραφής 

1. Η απογραφή διενεργείται από τη ∆ευτέρα 12 έως και την Παρασκευή 23 Ιουλίου 2010. Οι 
υπόχρεοι απογράφονται, σύµφωνα µε το τελευταίο ψηφίο του Αριθµού Φορολογικού Μητρώου 
τους, στις παρακάτω προθεσµίες: 
• Οι υπόχρεοι των οποίων ο ΑΦΜ λήγει σε 1 απογράφονται στις 12 Ιουλίου 
• Οι υπόχρεοι των οποίων ο ΑΦΜ λήγει σε 2 απογράφονται έως και τις 13 Ιουλίου 
• Οι υπόχρεοι των οποίων ο ΑΦΜ λήγει σε 3 απογράφονται έως και τις 14 Ιουλίου 
• Οι υπόχρεοι των οποίων ο ΑΦΜ λήγει σε 4 απογράφονται έως και τις 15 Ιουλίου 
• Οι υπόχρεοι των οποίων ο ΑΦΜ λήγει σε 5 απογράφονται έως και τις 16 Ιουλίου 
• Οι υπόχρεοι των οποίων ο ΑΦΜ λήγει σε 6 απογράφονται έως και τις 19 Ιουλίου 
• Οι υπόχρεοι των οποίων ο ΑΦΜ λήγει σε 7 απογράφονται έως και τις 20 Ιουλίου 
• Οι υπόχρεοι των οποίων ο ΑΦΜ λήγει σε 8 απογράφονται έως και τις 21 Ιουλίου 
• Οι υπόχρεοι των οποίων ο ΑΦΜ λήγει σε 9 απογράφονται έως και τις 22 Ιουλίου 
• Οι υπόχρεοι των οποίων ο ΑΦΜ λήγει σε 0 απογράφονται έως και τις 23 Ιουλίου 
2. Οι υπόχρεοι της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του Υπουργείου 
Οικονοµικών απογράφονται µέσα στο χρονικό διάστηµα από την 1η έως και την 9η Ιουλίου 
2010. 
3. Την απογραφή συντονίζει η Γενική ∆ιεύθυνση Κατάστασης Προσωπικού της Γενικής 
Γραµµατείας ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης σε συνεργασία µε τη Γενική Γραµµατεία 
Πληροφοριακών Συστηµάτων του Υπουργείου Οικονοµικών. 
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4. Όργανα της απογραφής είναι: α) οι υπαγόµενοι στο άρθρο 1 της παρούσας απόφασης, β) οι 
οµάδες υποστήριξης της παρ. 1 του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης και γ) οι προϊστάµενοι 
των µονάδων ∆ιοικητικού/Προσωπικού ή οι νόµιµοι αναπληρωτές τους. 
 

Άρθρο 3 
Τρόπος και διαδικασία απογραφής 

1. Όλοι οι υπαγόµενοι στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης 
υποχρεούνται να συµπληρώσουν ηλεκτρονική σελίδα απογραφής, η οποία βρίσκεται στον 
ιστότοπο www.apografi.gov.gr. και περιέχει: α) προσωπικά στοιχεία του υπαλλήλου, β) στοιχεία 
υπηρεσιακής κατάστασης του υπαλλήλου και γ) τίτλους σπουδών του υπαλλήλου. Η σελίδα αυτή 
γνωστοποιείται στους ενδιαφερόµενους µε κάθε πρόσφορο µέσο. Όλες οι δηµόσιες υπηρεσίες 
υποχρεούνται να διευκολύνουν την απογραφή όλων των προσερχόµενων σε αυτές για 
απογραφή, είτε υπηρετούν σε αυτές, είτε όχι. Οι προϊστάµενοι των ∆ιευθύνσεων ∆ιοικητικού/ 
Προσωπικού ορίζουν οµάδα υποστήριξης που αποτελείται από πέντε (5) υπαλλήλους του οικείου 
φορέα µε άριστη γνώση χειρισµού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή, την οποία και συντονίζουν οι ίδιοι. 
Έργο της οµάδας υποστήριξης είναι η υποβοήθηση των υπόχρεων στην εισαγωγή των στοιχείων 
της απογραφής. 
2. Οι υπόχρεοι που πρόκειται να απουσιάσουν µε προγραµµατισµένες άδειες, κατά τις 
ηµεροµηνίες απογραφής τους, δύνανται, µε αίτησή τους, που συνοδεύεται από τα απαραίτητα 
στοιχεία, να απογραφούν από τον προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικού/Προσωπικού της 
υπηρεσίας που υπηρετούν, ή το νόµιµο αναπληρωτή του. Οι υπόχρεοι που δεν δύνανται να 
απογραφούν λόγω ασθένειας ή αιφνιδίου κωλύµατος, απογράφονται µε ευθύνη των 
προϊσταµένων των ∆ιευθύνσεων ∆ιοικητικού / Προσωπικού της υπηρεσίας που υπηρετούν. 
3. Μετά τη συµπλήρωσή της, η σελίδα υποβάλλεται ηλεκτρονικά. Μετά την απογραφή του, ο 
υπάλληλος λαµβάνει κωδικό αριθµό πρόσβασης στα προσωπικά στοιχεία που έχει υποβάλει στην 
ατοµική ηλεκτρονική σελίδα. Η σελίδα απογραφής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και η ψευδής 
υποβολή στοιχείων αποτελεί ποινικό και πειθαρχικό παράπτωµα. 
 

Άρθρο 4 
Ένταξη στοιχείων σε ηλεκτρονική βάση δεδοµένων – ∆ικαιώµατα χρήσης 

1. Τα κατά τα ανωτέρω δεδοµένα συγκεντρώνονται στη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών 
Συστηµάτων του Υπουργείου Οικονοµικών, η οποία προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες 
σύµφωνα µε το άρθρο 20 της παρούσας απόφασης. 
2. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 20 της παρούσας 
απόφασης, η Ενιαία Αρχή Πληρωµής χορηγεί σε εξουσιοδοτηµένους χρήστες των ∆ιευθύνσεων 
∆ιοικητικού / Προσωπικού των φορέων του άρθρου 1, πρόσβαση στην ανωτέρω βάση 
δεδοµένων,προκειµένου να συµπληρώσουν το σύνολο των στοιχείων του Παραρτήµατος της 
παρούσας απόφασης για κάθε υπάλληλο της αρµοδιότητάς τους. Η διαδικασία πιστοποίησης 
χρηστών καθορίζεται από τη Γενική Γραµµατεία ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 
και τη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων του Υπουργείου Οικονοµικών. Η 
συµπλήρωση των κατά τα ανωτέρω στοιχείων πραγµατοποιείται εντός εξαµήνου από τη 
χορήγηση της εξουσιοδότησης στον κάθε φορέα. 
3. Οι ∆ιευθύνσεις ∆ιοικητικού/ Προσωπικού υποχρεούνται να εισάγουν τα στοιχεία των 
νεοδιοριζοµένων και των µε οποιαδήποτε µορφή νέων απασχολούµενων στην οικεία υπηρεσία, 
καθώς και να επικαιροποιούν άµεσα τα στοιχεία των υπηρετούντων υπαλλήλων της 
αρµοδιότητάς τους, µετά από κάθε υπηρεσιακή µεταβολή. 
4. Οι υπόχρεοι του άρθρου 1, µέσω του ατοµικού τους κωδικού, δύνανται να έχουν πρόσβαση 
στην ατοµική τους σελίδα, µόνο για την ανάγνωση των στοιχείων τους. Η τροποποίηση των 
στοιχείων της ατοµικής τους σελίδας αποτελεί αποκλειστική αρµοδιότητα των ∆ιευθύνσεων 
∆ιοικητικού / Προσωπικού των υπηρεσιών. 
5. Η Ενιαία Αρχή Πληρωµής που συνιστάται µε το άρθρο 5 της παρούσας απόφασης και η Γενική 
Γραµµατεία ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης χρησιµοποιούν τα στοιχεία της βάσης 
δεδοµένων αποκλειστικά για υπηρεσιακούς λόγους. 
6. Κατά την διαδικασία διασταύρωσης στοιχείων, όπως περιγράφεται στο άρθρο 20 της παρούσας 
απόφασης, αποδίδεται µοναδικός Ενιαίος Κωδικός Μισθοδοσίας ∆ηµοσίου (ΕΚΜ∆Η) σε κάθε 
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µισθοδοτούµενο υπάλληλο του οποίου τα στοιχεία έχουν διασταυρωθεί. Οι ∆ιευθύνσεις 
∆ιοικητικού/Προσωπικού των φορέων του άρθρου 1 υποχρεούνται στη µεταβολή των 
εφαρµογών και φακέλων που τηρούν ώστε να περιλαµβάνουν τον ΕΚΜ∆Η. 
7. Σε κάθε πρόσωπο που προσλαµβάνεται ή διορίζεται από οποιονδήποτε φορέα του άρθρου 1 
χορηγείται ΕΚΜ∆Η. Η ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού/Προσωπικού του φορέα πρόσληψης αναζητά στην 
εφαρµογή Απογραφής τον υπάλληλο που διορίστηκε στον οικείο φορέα και σε περίπτωση 
εύρεσής του υποχρεούται στην χρησιµοποίηση των στοιχείων της εφαρµογής Απογραφής για 
δική της χρήση. Σε περίπτωση µη εύρεσής του εισάγει τα στοιχεία του υπαλλήλου στην 
εφαρµογή η οποία του αποδίδει τον ΕΚΜ∆Η. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 
Ενιαία Αρχή Πληρωµής 

Άρθρο 5 
Σύσταση και αποστολή της Ενιαίας Αρχής Πληρωµής 

1. Συνιστάται στη Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσιονοµικής Πολιτικής/Γενικό Λογιστήριο του Κράτους 
οργανική µονάδα επιπέδου ∆ιεύθυνσης, µε τίτλο Ενιαία Αρχή 
Πληρωµής (ΕΑΠ), υπαγόµενη απευθείας στον Γενικό Γραµµατέα ∆ηµοσιονοµικής Πολιτικής. 
2. Αποστολή της ΕΑΠ είναι η πληρωµή, µέσω τραπεζικού λογαριασµού, των πάσης φύσεως 
αποδοχών ή προσθέτων αµοιβών, αποζηµιώσεων και µε οποιαδήποτε 
άλλη ονοµασία καταβαλλόµενων απολαβών του πάσης φύσεως προσωπικού του ∆ηµοσίου, 
ΝΠ∆∆, ΟΤΑ και των φυσικών προσώπων που απασχολούνται µε σύµβαση 
µίσθωσης έργου στους ανωτέρω φορείς, καθώς και των αιρετών οργάνων των ΟΤΑ. 
3. Στις παραπάνω αµοιβές περιλαµβάνονται και εκείνες για την εκκαθάριση των οποίων 
απαιτείται χρηµατικό ένταλµα πληρωµής (ΧΕΠ) ή άλλος τίτλος πληρωµής. 
 
 

Άρθρο 6 
∆ιάρθρωση  Αρµοδιότητες 

1. Η ΕΑΠ συγκροτείται από τα εξής τµήµατα α) Επεξεργασίας στοιχείων και Συντονισµού β) 
Γραµµατειακής Υποστήριξης. 
2. Οι αρµοδιότητες της ΕΑΠ κατανέµονται µεταξύ των τµηµάτων που τη συγκροτούν ως 
ακολούθως: 
α) Τµήµα Α΄  Επεξεργασίας Στοιχείων και Συντονισµού. Το Τµήµα έχει τις κάτωθι αρµοδιότητες: 
αα) Συντονισµό των ενεργειών των εµπλεκόµενων φορέων για την έγκαιρη και έγκυρη 
διεκπεραίωση θεµάτων και εκτέλεση των διαδικασιών που άπτονται της αποστολής της ΕΑΠ. 
αβ) Ρύθµιση θεµάτων που τυχόν ανακύπτουν για την επίτευξη του έργου και την εύρυθµη 
λειτουργία της ∆ιεύθυνσης όπως, πρόταση διατάξεων, κατάρτιση συµβάσεων, έκδοση κοινών 
υπουργικών αποφάσεων,εγκυκλίων, απαντήσεις σε ερωτήµατα αρµοδιότητάς της κ.λπ. 
αγ) Παροχή στοιχείων για την άσκηση της δηµοσιονοµικής πολιτικής και των ελέγχων 
µισθοδοσίας. 
αδ) Μηχανογραφηµένη παροχή στοιχείων προς φορείς που έχουν έννοµο συµφέρον. 
β) Τµήµα Β΄ – Γραµµατειακής Υποστήριξης. Το Τµήµα έχει τις κάτωθι αρµοδιότητες: 
βα) Τήρηση πρωτοκόλλου εγγράφων. 
ββ) ∆ιεκπεραίωση εγγράφων. 
βγ) Χορήγηση σχετικών αντιγράφων. 
βδ) Κάθε θέµα υποστηρικτικό της λειτουργίας της διεύθυνσης. 
Της διεύθυνσης καθώς και των τµηµάτων του παρόντος άρθρου προΐστανται υπάλληλοι της 
κατηγορίας ΠΕ του κλάδου ∆ηµοσιονοµικών και του κλάδου ∆ηµοσιονοµικού (προσωρινός) του 
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. 
 
 

Άρθρο 7 
Μηχανογραφική Υποστήριξη της ΕΑΠ 

Η ∆ιεύθυνση εφαρµογών Η/Υ (∆30) της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων 
(ΓΓΠΣ), αναλαµβάνει την µηχανογραφική υποστήριξη της Ενιαίας Αρχής Πληρωµής. 
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Άρθρο 8 
Πληρωµή µέσω τραπεζών και πιστωτικών ιδρυµάτων 

Οι πληρωµές των πάσης φύσεως αποδοχών ή προσθέτων αµοιβών, αποζηµιώσεων και µε 
οποιαδήποτε άλλη ονοµασία καταβαλλόµενων απολαβών, πραγµατοποιούνται υποχρεωτικά µέσω 
των τραπεζών και πιστωτικών ιδρυµάτων που έχουν καθοριστεί µε την 
αριθµ.2020401/2513/0022/2631997 (ΦΕΚ 241Β/97) απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών όπως 
αυτή ισχύει κάθε φορά. 
Μετά τις ηµεροµηνίες έναρξης καταβολής αποδοχών και λοιπών αµοιβών από την ΕΑΠ, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 19 της παρούσης, απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη η µε διαφορετικό 
τρόπο καταβολή των πάσης φύσεως αποδοχών και λοιπών αµοιβών του προσωπικού της 
παραγράφου 2 του άρθρου 5 της παρούσας. 
 

Άρθρο 9 
∆ιαδικασία πιστοποίησης εκκαθαριστών και αποστολής στοιχείων από αυτούς στην ΕΑΠ 
Οι φορείς της παρ. 2 του άρθρου 5, που εµπίπτουν στην δικαιοδοσία της ΕΑΠ, υποχρεούνται σε 
τακτική και έκτακτη αποστολή αναλυτικών στοιχείων στην ΕΑΠ, σύµφωνα µε τεχνικά πρότυπα 
που εκείνη θα δηµοσιοποιεί καταλλήλως και µε καταληκτικές ηµεροµηνίες που θα ορίζονται από 
εγκυκλίους της ΕΑΠ. 
Τα Υπουργεία ορίζουν µε έγγραφο που κοινοποιείται στην ΕΑΠ, τουλάχιστον δύο (2) τακτικούς 
υπαλλήλους του Υπουργείου ως Υπεύθυνους Πιστοποίησης Εκκαθαριστών (ΥΠΕ). Οι ΥΠΕ 
υποχρεούνται να τηρούν αρχείο µε τα έγγραφα νοµιµοποίησης των εκκαθαριστών για το 
Υπουργείο τους, καθώς και για τους εποπτευόµενους από αυτό φορείς. Οι φορείς είναι 
υποχρεωµένοι να γνωστοποιούν τυχόν αλλαγές των εντεταλµένων υπαλλήλων στους ΥΠΕ του 
εποπτεύοντος Υπουργείου τους. 
Οι εκκαθαριστές των φορέων υποχρεούνται να ζητήσουν λογαριασµό χρήστη στην ηλεκτρονική 
εφαρµογή αποστολής στοιχείων της ΕΑΠ σε ιστότοπό της. 
Μετά την πιστοποίηση των εκκαθαριστών από τους αρµόδιους ΥΠΕ του Υπουργείου τους, οι 
εκκαθαριστές, µε χρήση της µηχανογραφικής εφαρµογής της ΕΑΠ, υποβάλλουν σε αυτήν τα 
αναλυτικά στοιχεία µισθοδοσίας και λοιπών αµοιβών. 
 

Άρθρο 10 
∆ιαδικασία καταβολής αµοιβών σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού 

1. Η πληρωµή των αποδοχών του προσωπικού της παραγράφου 2 του άρθρου 5 της παρούσας 
απόφασης, του οποίου η µισθοδοσία βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισµό, διενεργείται µέσω της 
24ης ∆ιεύθυνσης Λογαριασµών ∆ηµοσίου (∆24) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. 
2. Κάθε µήνα 15 εργάσιµες ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία πίστωσης των ατοµικών 
λογαριασµών των δικαιούχων υποβάλλονται στη ∆24 τα κατωτέρω φυσικά και ηλεκτρονικά 
αρχεία: 
α) Έντυπη συγκεντρωτική κατάσταση µισθοδοσίας κατά Υπουργείο, ειδικό φορέα και ΚΑΕ σε δύο 
(2) αντίγραφα που θα περιλαµβάνει: 
• Το οικονοµικό έτος 
• Το χρονικό διάστηµα στο οποίο αναφέρεται η δαπάνη 
• Το συνολικό ποσό που αντιστοιχεί στις πληρωµές 
• Το καθαρό πληρωτέο ποσό 
• Τα συνολικά ποσά των κρατήσεων υπέρ ∆ηµοσίου 
• Τα συνολικά ποσά των κρατήσεων υπέρ των ασφαλιστικών ταµείων και τρίτων 
• Τα συνολικά ποσά των κρατήσεων για κατασχέσεις και επιστροφές 
• Τα συνολικά ποσά των κρατήσεων για διατροφές 
• Τον τόπο και την χρονολογία έκδοσης της κατάστασης 
Η κατάσταση αυτή θα φέρει τις υπογραφές των εκκαθαριστών και του προϊσταµένου της 
οικονοµικής υπηρεσίας. 
β) Ηλεκτρονικό αρχείο συγκεντρωτικής κατάστασης µισθοδοσίας από την ΕΑΠ σύµφωνα µε τις 
προδιαγραφές της σχετικής µηχανογραφικής εφαρµογής της ∆24. 
γ) Συγκεντρωτική κατάσταση µε το καθαρό πληρωτέο ποσό κατά τράπεζα το οποίο µεταφέρεται 
στις πληρώτριες τράπεζες και τα πιστωτικά ιδρύµατα, για την πίστωση των τραπεζικών 
λογαριασµών των δικαιούχων, καθώς και µε το ποσό της αµοιβής της ∆ΙΑΣ ΑΕ. 
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3. Με την υποβολή των ανωτέρω αρχείων και την συµφωνία τους, πιστοποιηµένοι υπάλληλοι της 
∆24 επιβεβαιώνουν στην εφαρµογή της ΕΑΠ, την συµφωνία των έντυπων και ηλεκτρονικών 
αρχείων, ώστε να προχωρήσει η διαδικασία καταβολής των ποσών. 
4. Στη συνέχεια η ∆24 εκδίδει βάσει των συγκεντρωτικών καταστάσεων της γ’ περίπτωσης της 
παρ. 2 του παρόντος άρθρου εντολή που απευθύνεται: 
α) Στην Τράπεζα της Ελλάδος για τη χρέωση του λογαριασµού του Ελληνικού ∆ηµοσίου Νο 200 
«Ε.∆. –Συγκέντρωση Εισπράξεων και Πληρωµών» και την πίστωση των λογαριασµών των 
πληρώτριων τραπεζών και πιστωτικών ιδρυµάτων τέσσερις ηµέρες (4) πριν την ηµεροµηνία 
πίστωσης των ατοµικών λογαριασµών των υπαλλήλων, καθώς και για τη πληρωµή της ∆ΙΑΣ ΑΕ. 
β) Στη ∆ΙΑΣ ΑΕ για τη µεταφορά των ποσών στους ατοµικούς λογαριασµούς των υπαλλήλων. 
Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται τα οριζόµενα στην αριθµ.οικ. 2041609/1011/0022/5.6.1997 (ΦΕΚ 
486Β/97) απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, όπως ισχύει. 
 

Άρθρο 11 
∆ιαδικασία καταβολής αµοιβών µε χρηµατικά εντάλµατα πληρωµής 

Όλες οι καταστάσεις πληρωµής των αµοιβών της παρ. 2 του άρθρου 5 της παρούσας, οι οποίες 
πληρώνονται µε Χρηµατικά Εντάλµατα Πληρωµής (ΧΕΠ) σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού 
εισάγονται υποχρεωτικά σε µηχανογραφική εφαρµογή της ΕΑΠ. 
Πιστοποιηµένοι υπάλληλοι των διευθύνσεων οικονοµικού, µετά την αναγνώριση και ανάληψη της 
δαπάνης, προωθούν την κατάσταση πληρωµής στην αρµόδια Υπηρεσία ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου 
(Υ∆Ε). 
Στην συνέχεια, πιστοποιηµένοι υπάλληλοι των Υ∆Ε µετά την θεώρηση του ΧΕΠ από τον Πάρεδρο 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εισάγουν τον αριθµό του θεωρηµένου εντάλµατος στην κατάσταση 
πληρωµής µέσω της εφαρµογής της ΕΑΠ. 
Στο τέλος κάθε µήνα εκδίδουν συγκεντρωτική κατάσταση των εν λόγω ΧΕΠ µε το συνολικό ποσό 
ανά ΚΑΕ, Ειδικό Φορέα και Υπουργείο, υπογεγραµµένη από τον προϊστάµενο και την 
αποστέλλουν µαζί µε τα πρωτότυπα χρηµατικά εντάλµατα στην ∆24 για την εξόφλησή τους. 
Για τις αµοιβές των ΝΠ∆∆ και ΟΤΑ που υπόκεινται σε προληπτικό έλεγχο οι εκκαθαριστές 
συµπληρώνουν το αρχείο της ΕΑΠ σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 9, µετά τη θεώρηση από 
τον Πάρεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, συµπληρώνοντας και τον αριθµό του εντάλµατος. 
 

Άρθρο 12 
Υποχρεώσεις των ΝΠ∆∆ 

Τα ΝΠ∆∆ είναι υποχρεωµένα να ορίζουν τραπεζικό λογαριασµό της Τράπεζας της Ελλάδος ή 
εµπορικής τράπεζας ή πιστωτικού ιδρύµατος, τον οποίο θα χρησιµοποιούν αποκλειστικά για την 
καταβολή των µισθολογικών αµοιβών που εµπίπτουν στην ΕΑΠ.  
Ακόµη, υποχρεούνται να εξουσιοδοτήσουν παγίως την ΕΑΠ για την χρέωση του παραπάνω 
τραπεζικού λογαριασµού τους, για λογαριασµό τους, µε το ποσό της µισθοδοσίας που 
καταβάλλεται στις οριζόµενες από το άρθρο 15 ηµεροµηνίες στους δικαιούχους καθώς και µε το 
ποσό που πρέπει να καταβληθεί σε τρίτους (συµπεριλαµβανοµένων των ασφαλιστικών φορέων) 
ως κρατήσεις. Μετά το πέρας κάθε διαδικασίας καταβολής από την ΕΑΠ το υπόλοιπο του 
λογαριασµού αυτού µηδενίζεται.  
Σε περίπτωση µη εύρεσης επαρκούς υπολοίπου για την πληρωµή των τρίτων φορέων, οι 
καταβολές δεν θα πραγµατοποιούνται και τυχόν πρόστιµα ή προσαυξήσεις που καταλογίζονται, 
βαρύνουν τον φορέα για λογαριασµό του οποίου η ΕΑΠ διενεργεί τις καταβολές.  
 
 

Άρθρο 13 
Υποχρεώσεις του διατραπεζικού συστήµατος συναλλαγών 

Το σύστηµα πληρωµών ∆ΙΑΣ, µετά την εντολή κατάθεσης των σχετικών ποσών, από την ∆24 
στους λογαριασµούς των πιστωτικών ιδρυµάτων και τραπεζών όπως περιγράφεται στο άρθρο 10 
και από τα ΝΠ∆∆ στους ενδιάµεσους λογαριασµούς µισθοδοσίας που αναφέρονται στο άρθρο 12, 
φροντίζει για την µεταφορά των ποσών της µισθοδοσίας στους ατοµικούς λογαριασµούς των 
αµειβοµένων.  
Για τα ΝΠ∆∆, η µεταφορά των ποσών γίνεται µετά από εντολή πληρωµής του ΝΠ∆∆, η οποία 
προκύπτει από την πάγια εξουσιοδότηση που περιγράφεται στο άρθρο 12 και από τα αρχεία που 
αποστέλλονται στην ΕΑΠ από εξουσιοδοτηµένο υπάλληλο του ΝΠ∆∆.  
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Η αµοιβή της ∆ΙΑΣ ΑΕ για τις υπηρεσίες που παρέχει στα ΝΠ∆∆, διενεργείται µε την έκδοση 
χρηµατικού εντάλµατος σε βάρος του οικείου προϋπολογισµού του ΝΠ∆∆.  
 

Άρθρο 14 
∆ιαδικασία απορρίψεων πληρωµών 

Για τις περιπτώσεις που η πληρωµή απορρίπτεται από την τράπεζα ή το πιστωτικό ίδρυµα, η ΕΑΠ 
εκδίδει αναλυτική ηλεκτρονική κατάσταση απορρίψεων την οποία αποστέλλει στην ∆24.  
Η ΕΑΠ ενηµερώνει τον κάθε εκκαθαριστή για τις απορρίψεις που εµπίπτουν της δικαιοδοσίας του. 
Ο εκκαθαριστής φροντίζει για την µεταβολή του αριθµού τραπεζικού λογαριασµού στην 
εφαρµογή της ΕΑΠ.  
Η καταβολή του καθαρού πληρωτέου ποσού προς τους δικαιούχους, των οποίων ο λογαριασµός 
έχει διορθωθεί, πραγµατοποιείται µε την επόµενη εντολή πληρωµής.  
Η ισχύουσα έως σήµερα εξόφληση των απορριφθέντων ποσών µέσω ∆ΟΥ καταργείται.  
Ανάλογη διαδικασία απορρίψεων ισχύει και για τα ΝΠ∆∆, χωρίς την µεσολάβηση της ∆24.  
Οι διαδικασίες της Κεντρικής Κυβέρνησης και των ΝΠ∆∆ που είναι σχετικές µε παρακρατηθέντα 
ποσά για κατασχέσεις, επιστροφές και διατροφές ισχύουν ως έχουν.  
 

Άρθρο 15 
Ηµεροµηνίες καταβολής πληρωµών 

Οι αποδοχές των υπαλλήλων που µισθοδοτούνται µε τη διαδικασία της παρούσας απόφασης 
καταβάλλονται στις 27 και 13 εκάστου µηνός. Σε περίπτωση που οι ηµεροµηνίες αυτές 
συµπίπτουν µε αργία, η καταβολή γίνεται την αµέσως προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα.  
Για την είσπραξη των δικαιούµενων αποδοχών δεν απαιτείται υπογραφή των υπαλλήλων στις 
µισθοδοτικές καταστάσεις.  
Οι λοιπές αµοιβές καθώς και η µισθοδοσία δεδουλευµένων, εφόσον προβλέπεται υποχρεωτική 
καταβολή τους, καταβάλλονται στις 13 ή 27 του επόµενου µήνα. Στις περιπτώσεις που 
προβλέπεται καταβολή δεδουλευµένων αποδοχών ανά δεκαπενθήµερο, η καταβολή αυτών 
διενεργείται στις 20 του τρέχοντος µήνα και 5 του επόµενου µήνα.  
Οι κρατήσεις προς τρίτους καταβάλλονται την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του µηνός στον οποίο οι 
αµοιβές αναφέρονται ή καταβάλλονται, όποιος µήνας εκ των δύο είναι µεταγενέστερος.  
Οι ηµεροµηνίες καταβολής επιδοµάτων εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας είναι οι 
προβλεπόµενες από το άρθρο 9 του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 294/Α΄/03), όπως θα καθοριστούν µε 
απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου τρίτου 
του Ν. 3845/2010 (ΦΕΚ 65/Α΄/2010).  
 

Άρθρο 16 
Άλλος τρόπος πληρωµής 

Σε περίπτωση αδυναµίας καταβολής των αµοιβών µε τη διαδικασία που ορίζεται στην παρούσα 
απόφαση, εφαρµόζεται η διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 28 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247Α/95).  
 

Άρθρο 17 
Εκκαθαριστές αποδοχών 

1. Οι εκκαθαριστές των υπηρεσιακών µονάδων εξακολουθούν να έχουν την ευθύνη εκκαθάρισης 
των τακτικών και πρόσθετων αµοιβών, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις και την υφιστάµενη 
διαδικασία προληπτικού ελέγχου.  
Ο εκκαθαριστής σε περίπτωση µη νοµιµότητας ή µη αποχρώσης δικαιολογήσεως ή µη ακρίβειας 
των ποσών που αποστέλλει και οι προσυπογράφοντες τις µισθοδοτικές καταστάσεις βοηθοί του, 
έχουν ευθύνη για παράβαση υπηρεσιακού καθήκοντος. Την ίδια δε ευθύνη έχουν και οι 
υπάλληλοι που έλαβαν αχρεώστητα τα σχετικά ποσά. Οι ανωτέρω καταλογίζονται αλληλεγγύως 
και εις ολόκληρον, όπως ο Νόµος ορίζει.  
2. Ο εκκαθαριστής έχει ατοµική ευθύνη µόνο α) για την πληρωµή καθ’ υπέρβαση των 
αναγνωρισµένων και εκκαθαρισµένων δαπανών, β) σε περίπτωση που πληρώσει µε εντολή που 
εκδόθηκε από µη αρµόδιο όργανο, γ) εφόσον οφείλεται σε δόλο ή βαριά αµέλεια και δ) σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 2362/95 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού Ελέγχου των 
δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» και του Ν.∆. 496/74 όπως αυτά ισχύουν.  
3. Οι υποχρεώσεις των εκκαθαριστών για αποστολή στοιχείων στο Ελεγκτικό Συνέδριο 
παραµένουν ως έχουν.  
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Άρθρο 18 
Έλεγχος Μισθοδοσίας 

Ο έλεγχος µισθοδοσίας και λοιπών αµοιβών του προσωπικού της παρ. 2 του άρθρου 5 της 
παρούσας, κατ’ εφαρµογή της διάταξης του άρθρου 28 του ν. 2470/97 (ΦΕΚ 40Α/97) µε την 
επιφύλαξη της διάταξης της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του ν. 3492/06 (ΦΕΚ 210Α/06), 
διενεργείται από το Τµήµα Γ΄ της ∆ιεύθυνσης 50ης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.  
 
 

Άρθρο 19 
Έναρξη Εφαρµογής 

Όλοι οι φορείς των οποίων η µισθοδοσία βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισµό είναι 
υποχρεωµένοι να εντάξουν τις πάσης φύσεως αµοιβές που εµπίπτουν στην αρµοδιότητα της ΕΑΠ 
σύµφωνα µε το άρθρο 5 της παρούσας, µέχρι την 31η Αυγούστου 2010.  
Η έναρξη καταβολής των αµοιβών από την ΕΑΠ δεν µπορεί να πραγµατοποιηθεί αργότερα από 
την 31η Οκτωβρίου 2010.  
Οι ΟΤΑ Α΄ βαθµού καθώς και τα λοιπά ΝΠ∆∆ είναι υποχρεωµένα να εντάξουν τις αµοιβές τους 
στην ΕΑΠ µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2010.  
Η ΕΑΠ υποχρεούται για την καταβολή των αµοιβών των ΟΤΑ Α΄ βαθµού και λοιπών ΝΠ∆∆ το 
αργότερο µέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2011.  
 
 

Άρθρο 20 
∆ιασταύρωση στοιχείων 

Η ΕΑΠ υποχρεούται να πραγµατοποιήσει διασταύρωση στοιχείων µε αυτά που θα συλλεχθούν 
µέσω της απογραφής του προσωπικού του ∆ηµοσίου, των ΝΠ∆∆ και των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού, 
όπως αυτή περιγράφεται στην παρούσα. Για το σκοπό αυτό µπορεί να συνεργαστεί µε τρίτους 
φορείς για την παροχή στοιχείων (ιδιαιτέρως δε µε το αρχείο TAXIS της ΓΓΠΣ αλλά ενδεικτικά 
και µε τους ασφαλιστικούς φορείς) για λόγους αξιοπιστίας της ταυτοποίησης.  
Κατά την διαδικασία ταυτοποίησης αµειβόµενοι που δεν µπορούν να ταυτοποιηθούν θα δίνονται 
στους εκκαθαριστές µισθοδοσίας ώστε να επικαιροποιούν τυχόν λανθασµένα στοιχεία του 
µητρώου τους ή για να επικοινωνούν µε τους ενδιαφερόµενους, για να απογραφούν στην 
περίπτωση που δεν το έχουν κάνει.  
Η παραπάνω διαδικασία βελτίωσης της ποιότητας των δεδοµένων των αρχείων της απογραφής 
και της ΕΑΠ, µπορεί να πραγµατοποιηθεί µέχρι και για διάστηµα 3 µηνών διαδοχικά, από την 
ένταξη του φορέα στην ΕΑΠ και την διενέργεια της πρώτης διασταύρωσης των στοιχείων.  
Μετά την παρέλευση του ως άνω διαστήµατος η ΕΑΠ υποχρεούται στην προσωρινή παύση 
καταβολής των αµοιβών και κρατήσεων των εν λόγω αµειβοµένων µέχρι οι εκκαθαριστές να 
διορθώσουν τα στοιχεία τους ή ο αµειβόµενος να απογραφεί, ώστε να καταστεί δυνατή η 
διασταύρωση των στοιχείων της ΕΑΠ και της απογραφής για τον συγκεκριµένο αµειβόµενο.  
Μετά την επιτυχή διασταύρωση των στοιχείων του αµειβοµένου, οι οφειλές καταβάλλονται 
αναδροµικά.  
 

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
Αθήνα, 4 Ιουνίου 2010 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ 
 

Πεδίο  
Στοιχεία Υπαλλήλου  
Αριθµός Μητρώου  
Επώνυµο  
Όνοµα  
Όνοµα Πατρός  
Όνοµα Μητρός  
Φύλο  
Ηµεροµηνία Γέννησης  
Α∆Τ  
ΑΦΜ  
∆.Ο.Υ  
ΑΜΚΑ  
Οικογενειακή κατάσταση  
Αριθµός τέκνων  
Οδός & Αριθµός Κατοικίας  
Πόλη Κατοικίας  
Κινητό Τηλέφωνο  
e-mail  
Στοιχεία Υπηρεσιακής Κατάστασης  
Φορέας Οργανικής Θέσης  
Εργασιακή Σχέση  
Κατηγορία Εκπαίδευσης  
Κλάδος ή Ειδικότητα  
Ηµεροµηνία ∆ιορισµού ή Πρόσληψης  
ΦΕΚ ∆ιορισµού  
Ηµεροµηνία Μετάταξης  
ΦΕΚ Μετάταξης  
Βαθµός  
Ηµεροµηνία απόκτησης Βαθµός  
Πλεονάζων χρόνος στο βαθµό  
Μισθολογικό κλιµάκιο  
Ηµεροµηνία Απόκτησης ΜΚ  
Θέση ευθύνης  
Ηµεροµηνία τοποθέτησης σε θέση ευθύνης  
Χρόνος άσκησης καθηκόντων προϊσταµένου  
α.Γεν.∆ιεύθυνσης  
β.∆ιεύθυνσης  
γ.Υποδιεύθυνσης  
δ.Τµήµατος  
ε.Αυτοτελούς Τµήµατος  
στ.Αυτοτελούς Γραφείου  
Προϋπηρεσία Αναγνωρισµένη Μισθολογικά  
Προϋπηρεσία Αναγνωρισµένη Βαθµολογικά  
Μη Υπολογιζόµενος χρόνος Υπηρεσίας  
Τυπικά Προσόντα – Τίτλος Σπουδών  
Εκπαιδευτικό Ίδρυµα –Σχολή- Τµήµα  
Χώρα  
Τίτλος  
Τύπος  
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Βαθµός  
Βαθµολογία  
Ηµεροµηνία Απόκτησης  
Ηµεροµηνία Αναγνώρισης από 
∆ΙΚΑΤΣΑ/∆ΟΑΤΑΠ 

 

∆ιδακτορικό  
Εκπαιδευτικό Ίδρυµα – Σχολή - Τµήµα  
Θέµα  
Συναφές  
Ηµεροµηνία Απόκτησης  
Ηµεροµηνία Αναγνώρισης από την Υπηρεσία  
Ηµεροµηνία Αναγνώρισης από 
∆ΙΚΑΤΣΑ/∆ΟΑΤΑΠ 

 

Μεταπτυχιακό  
Εκπαιδευτικό Ίδρυµα – Σχολή - Τµήµα  
Τίτλος  
Συναφές  
Ηµεροµηνία Απόκτησης  
Ηµεροµηνία Αναγνώρισης από 
∆ΙΚΑΤΣΑ/∆ΟΑΤΑΠ 

 

Ηµεροµηνία Αναγνώρισης από την Υπηρεσία  
Ηµεροµηνία Αποφοίτησης  
Αριστούχος  
Ξένες Γλώσσες  
Γλώσσα  
Άλλη Γλώσσα  
Τίτλος - Φορέας  
Βαθµός  
Ηµεροµηνία Απόκτησης  
Επιµορφώσεις  
Τίτλος  
Φορέας Υλοποίησης  
∆ιάρκεια σε ηµέρες/Ώρες (7 ώρες= 1 ηµέρα)  
Έπαινος - Μετάλλιο  
Περιγραφή  
Αριθµός ΦΕΚ ∆ηµοσίευσης  
Πειθαρχικές Ποινές  
Περιγραφή  
Ηµεροµηνία Επιβολής  
Αναρρωτικές Άδειες  
Εκπαιδευτική Άδειας  
Λοιπές άδειες  
Άδεια Άσκησης Ιδιωτικού Έργου  
Ηµεροµηνία Από  
Ηµεροµηνία Έως  
Απόφαση  
- 35ετίας και 60 ου έτους της ηλικίας  
- συµπλήρωση 65 ου έτους της ηλικίας κατά 
περίπτωση 
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