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ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών για την πληρωμή λογαριασμών ΔΕΗ ΑΕ καθώς και ύδρευσης των 
περιφερειακών Δήμων μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣΔΠ)». 
Σχετικό: Το με αρ. πρωτ.  2/3085/ΔΛΓΚ/11.01.2019 (ΑΔΑ: ΨΗ95Η-ΨΤΠ) έγγραφό μας. 

 

        Σε ότι αφορά την πληρωμή των εν θέματι λογαριασμών, επισημαίνουμε ότι κάθε μήνα  
παρατηρούνται πολλές απορρίψεις εντολών πληρωμής για την εξόφληση χρηματικών 
ενταλμάτων με δικαιούχο τη ΔΕΗ ΑΕ λόγω ελλιπούς ή μη καταχώρησης από τους χρήστες στο 
πληροφοριακό σύστημα του 25ψήφιου ηλεκτρονικού κωδικού πληρωμής με τα αρχικά RF 
και ενίοτε μη καταχώρισης του σωστού IBAN, που έχει σαν αποτέλεσμα αφενός την 
εκπρόθεσμη πληρωμή της ΔΕΗ ΑΕ, με ότι αυτό συνεπάγεται και αφετέρου τη χρονοβόρο 
απασχόληση των εμπλεκομένων υπηρεσιών (ΤτΕ και Δ/νση Λογαριασμών και Ταμειακού 
Προγραμματισμού του Γ.Λ.Κ.) για την τελική εξόφληση.  Διευκρινίζεται ότι ο 25ψήφιος RF 
κωδικός πρέπει να καταχωρείται στο χρηματικό ένταλμα στο πεδίο «είδος πληρωμής»  και 
στην ένδειξη «ΔΕΗ 25ψήφιος RF» επιλέγοντας το σωστό IBAN σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στο σχετικό έγγραφό μας. 
       Επίσης, παρατηρείται το ίδιο πρόβλημα και κατά την εξόφληση χρηματικών ενταλμάτων 
που αφορούν στην πληρωμή λογαριασμών ύδρευσης στους περιφερειακούς Δήμους της 
χώρας και σας επισημαίνουμε ότι στο χρηματικό ένταλμα ο κωδικός πληρωμής θα πρέπει 
να καταχωρείται στο πεδίο «είδος πληρωμής» και στην ένδειξη «άλλος». Μετά από επαφές 
που είχαμε με την ΔΙΑΣ ΑΕ ενημερωθήκαμε πως ο κωδικός αυτός πληρωμής αν δεν είναι ο 
25ψήφιος  RF αλλά απλός κωδικός πληρωμής, θα πρέπει να είναι οπωσδήποτε 20ψήφιος 
και στην περίπτωση που είναι μικρότερος θα πρέπει να συμπληρώνονται αριστερά του 
κωδικού μηδενικά έως τη συμπλήρωση των 20 ψηφίων. 
      Σημειώνεται ότι σε κάθε χρηματικό ένταλμα πρέπει να αναγράφεται μόνο ένας κωδικός 
παροχής ρεύματος ή ύδρευσης, ώστε να είναι δυνατή η καταχώρηση του στο 
προαναφερόμενο πεδίο, το οποίο είναι το μοναδικό που “διαβάζει” και αναγνωρίζει το 
ηλεκτρονικό σύστημα της ΔΙΑΣ ΑΕ, και στη συνέχεια η απόδοση του ποσού στο δικαιούχο. 
Στις περιπτώσεις που ο κωδικός καταχωρείται μόνο στα πεδία της αιτιολογίας του 
χρηματικού εντάλματος, οι σχετικές εντολές απορρίπτονται. Συνεπώς, κάθε χρηματικό 
ένταλμα που εκδίδεται θα πρέπει να αφορά σε έναν ή περισσότερους λογαριασμούς που 
φέρουν τον ίδιο κωδικό πληρωμής. 
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        Κατόπιν των ανωτέρω σας υπενθυμίζουμε το με αρ. πρωτ. 2/3085/ΔΛΓΚ/11.01.2019 
(ΑΔΑ: ΨΗ95Η-ΨΤΠ) έγγραφό μας με το οποίο δόθηκαν οδηγίες για την πληρωμή 
λογαριασμών ΔΕΗ ΑΕ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣΔΠ), και 
παρακαλούμε να λάβουν γνώση του παρόντος εγγράφου όλοι οι υπάλληλοι που εμπλέκονται 
στη διαδικασία έκδοσης και εξόφλησης των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων.  

      Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.        
 

                                                                     Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ κ.α.α. 
                                                                                         Κ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ                                                                          

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ                                                                                              
Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: 
1.-  Όλα τα Υπουργεία                                                                        
   α. κ. Προϊστάμενοι Γεν. Διευθύνσεων 
       Οικονομικών Υπηρεσιών/Οικονομικών και 
       Διοικητικών Υπηρεσιών/ΓΔΟΣΥ/ΓΔΟΕΣ                     
  β. Διευθύνσεις/Τμήματα Οικονομικής                                   
      Διαχείρισης                                                                       
2.-  Οικονομική Υπηρεσία των  
      Ανεξάρτητων Διοικητικών  Αρχών (ΑΔΑ)                                                
   α.  ΑΣΕΠ 
   β. Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ) 
   γ. Συνήγορο του Πολίτη 
   δ. Συνήγορο του Καταναλωτή 
   ε. Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας      
      στην Ανώτατη Εκπαίδευση 
  στ. Αρχή Προστασίας Δεδομένων 
      Προσωπικού Χαρακτήρα 
  ζ. Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου 
     των Επικοινωνιών 
  η. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων 
3.- Αποκεντρωμένες Διοικήσεις 
   α. κ. Προϊστάμενοι Γενικών Δ/νσεων 
       Εσωτερικής Λειτουργίας 
   β. Διευθύνσεις Οικονομικού και Διοικητικού 
4.- Νομικό Συμβούλιο του Κράτους 
     Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 
5.- Δημοσιονομικές Υπηρεσίες 
     Εποπτείας και Ελέγχου (ΔΥΕΕ)  
      α. στους Νομούς 

     β. στη Νομαρχία Αθηνών 

     γ. στη Νομαρχία Ανατ. Αττικής 

     δ. στη Νομαρχία Δυτικής Αττικής 

     ε. στη Νομαρχία Πειραιά 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
ΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 
  1.- Δ/νση Λ/σμών και Ταμειακού Προγραμματισμού 
        Τμήμα Α΄  
   2.- Δ/νση Κατάρτισης και Συντονισμού Εφαρμογής 

       Δημοσιολογιστικών Διατάξεων                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Ακριβές Αντίγραφο 

ΟΑκριβές Αντίγραφο 

Ο Προϊστάμενος Αυτοτελούς Γραφείου 

Γραμματείας & Αρχείου 
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