
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 07/07-04-2020 συνεδρίασης της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δημοτικής Α.Ε 
 

Συμφώνα με το ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 άρθρο 10 Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων 

και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού 

COVID-19 προβλέπεται ότι κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του 

κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ 

α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων 

μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της 

παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’87), είτε διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο 

τηλεπικοινωνιακό μέσο. Σήμερα Τρίτη 07 Απριλίου 2020 και ώρα 13.00 με 14.00  έγινε τηλεφωνικά  

η τακτική συνεδρίαση του διοικητικού συμβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ, που συγκλήθηκε με  την 

με αριθμό πρωτοκόλλου 311/03-04-2020 πρόσκληση της Προέδρου, σύμφωνα με τις σχετικές 

διατάξεις του καταστατικού της. 

  

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 5 τηλεφωνικών  κλήσεων ήταν: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
Ζαμάνη Μαρία- Ελένη                                
Ζήκα Ζαχαρούλα 
Μίτιντζης Τρύφων 
Αϊβαζίδου Κλεοπάτρα 
Μήτρου Αικατερίνη  
 

 

 

             Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε όπως παρακάτω τα 

θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

  

Αριθμός Θέματος:  02 

 

 

Αριθμός Απόφασης:  27  

 

Η Πρόεδρος της επιχείρησης Ζαμάνη Μαρία Ελένη, εισηγούμενη το 2ο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης ανέφερε τα εξής: « Για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας της διαδικασίας 

μισθοδοσίας, εξαιτίας της επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για τη λήψη αναγκαίων μέτρων 

καταβολής των πάσης φύσεως αμοιβών και λοιπών απολαβών μέσω του συστήματος πληρωμής της 

Ενιαίας Αρχής Πληρωμής (ΕΑΠ) λόγω της εμφάνισης του Κορωνοϊού COVID-19 και μετά τη 

δημοσίευση της ΠΝΠ της 20/3/2020, οι ενταγμένοι φορείς υποχρεούνται να προβούν ανά 

Ορισμός αναπληρωματικού εκκαθαριστή για τη 
μισθοδοσία  ΕΑΠ 
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περίπτωση στις ενέργειες των οδηγιών που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΑΠ, στην 

ενότητα «Έκτακτα μέτρα για τον περιορισμό της διάδοσης του Κορωνοϊού COVID-19»  και την 

υλοποίηση μέρους των οριζόμενων σε αυτές μέσω της νέας εφαρμογής που υλοποίησε η Γενική 

Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) του Υπουργείου 

Ψηφιακής Διακυβέρνησης. 

Πιο συγκεκριμένα αναφέρουμε τα όσα αποτυπώνονται σχετικά με την ΕΑΠ, στο ΦΕΚ 68 Τεύχος 

Α’, 20/03/2020:  « Οι φορείς Κεντρικής Διοίκησης, ν.π.δ.δ. και ν.π.ι.δ. οφείλουν να εξασφαλίσουν τη 

δυνατότητα ανάρτησης αρχείων μισθοδοσίας (μορφής xml) από έναν ή περισσότερους αναπληρωτές 

εκκαθαριστές πέραν του ενεργού εκκαθαριστή του φορέα τους. Οι αναπληρωτές εκκαθαριστές θα 

χρησιμοποιούν υποχρεωτικά το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password) που έχει 

χορηγηθεί από την Ενιαία Αρχή Πληρωμής (Ε.Α.Π.) στον ενεργό εκκαθαριστή του εκάστοτε φορέα. 

Λαμβάνουν μέριμνα για τη δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης στα συστήματά τους και τη 

διαρκή ενημέρωσή τους μέσω της ιστοσελίδας της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής (Ε.Α.Π.) γιατην όσο το 

δυνατόν απρόσκοπτη λειτουργία της διαδικασίας μισθοδοσίας. 2. Στις περιπτώσεις που δεν μπορεί να 

παραχθεί αρχείο μισθοδοσίας για την τρέχουσα περίοδο και τύπο πληρωμής, δίνεται η δυνατότητα 

στους εκκαθαριστές ή τους αναπληρωτές τους, να αναρτούν ηλεκτρονικό αρχείο μισθοδοσίας του 

αμέσως προηγούμενου χρονικού διαστήματος, που έχει ήδη πληρωθεί σε αρχείο/α μορφής xml, 

ακολουθώντας τις οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας 

Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) μέσω της ιστοσελίδας της Ε.Α.Π.. 3. Στις περιπτώσεις που καμία από τις 

δυνατότητες των παρ. 1 και 2 δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί και τότε μόνον, η πληρωμή της 

μισθοδοσίας γίνεται βάσει προηγούμενων μισθολογικών καταστάσεων, που έχουν προεπιλεγεί από 

την έναρξη ισχύος της παρούσας, με ευθύνη των εκκαθαριστών, με αυτόματο τρόπο μέσω νέας 

εφαρμογής που υλοποιεί η Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Π. 4. Οι παρ. 2 

και 3 δεν ισχύουν για εκκαθαριστές που εκκαθαρίζουν μόνο χρηματικά εντάλματα και πάσης φύσεως 

αποδοχές σε βάρος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.). Οι πάσης φύσεως αποδοχές 

που βαρύνουν το Π.Δ.Ε. ή καταβάλλονται με τακτικά χρηματικά εντάλματα, εφόσον αναρτηθούν, 

καταβάλλονται στις προβλεπόμενες ημερομηνίες. 5. Μετά από τη λήξη των έκτακτων μέτρων, κάθε 

διαφοροποίηση του προεπιλεγμένου αρχείου που αναρτάται για πληρωμή σε σχέση με το πραγματικό 

αρχείο που θα έπρεπε να είχε αναρτηθεί, τακτοποιείται από τον εκάστοτε εκκαθαριστή αποδοχών. Στο 

χρονικό διάστημα ισχύος της παρούσας, η Ε.Α.Π. δεν πραγματοποιεί αλλαγές εκκαθαριστών ».  

Όσον αφορά λοιπόν τα παραπάνω θα πρέπει να ορίσουμε πέραν από τον βασικό 

εκκαθαριστή που ήδη έχει οριστεί και έναν αναπληρωματικό εκκαθαριστή της μισθοδοσίας ΕΑΠ. 

Σύμφωνα με την υπ' αριθμόν 66/2019, απόφαση του ΔΣ της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α, ορίσθηκε ως 

εκκαθαριστής των μισθοδοτικών καταστάσεων των πάσης φύσεως αποδοχών, αμοιβών, σε φυσικά 

πρόσωπα που μισθοδοτούνται ή λαμβάνουν πάσης φύσεως αποδοχές ή πρόσθετες αμοιβές ή 
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αποζημιώσεις ή με οποιαδήποτε άλλη ονομασία απολαβές και συνδέονται με οποιαδήποτε σχέση ή 

σύμβαση εργασίας ή έργου με την «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΕ» , η κα Μαρία Ελένη Ζαμάνη του Θωμά, με την ιδιότητα της 

Προέδρου του Ν.Π.Ι.Δ., κάτοικος Μεγάλης Παναγίας  Δήμου Αριστοτέλη Χαλκιδικής, Α.Δ.Τ.: 

ΑΕ825076, ημερομηνία έκδοσης 09-08-2007, από το Α.Τ. Αρναίας, ΑΦΜ: 109529738, ΔΟY: 

Πολυγύρου, τηλέφωνο 2377021130.  

Προτείνω να ορίσουμε αναπληρωματικό εκκαθαριστή της μισθοδοσίας ΕΑΠ την κα 

Αϊβαζίδου Κλεοπάτρα, του Νικολάου, η οποία είναι και Αντιπρόεδρος της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ, 

κάτοικος Ιερισσού  Δήμου Αριστοτέλη Χαλκιδικής, Α.Δ.Τ.: ΑΑ487012, ημερομηνία έκδοσης 29-

04-2004, από το Α.Τ. Αρναίας, ΑΦΜ: 047851682 , ΔΟY: Πολυγύρου, τηλέφωνο 2377021131.  

 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ  μετά από διαλογική συζήτηση σχετική 

Θέμα 

 

                                                           Αποφασίζει  ομόφωνα 

 
Α)  Ως εκκαθαριστής  των μισθοδοτικών καταστάσεων των πάσης φύσεως αποδοχών, αμοιβών, σε 

φυσικά πρόσωπα που μισθοδοτούνται ή λαμβάνουν πάσης φύσεως αποδοχές ή πρόσθετες αμοιβές 

ή αποζημιώσεις ή με οποιαδήποτε άλλη ονομασία απολαβές και συνδέονται με οποιαδήποτε σχέση 

ή σύμβαση εργασίας ή έργου με την «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΕ» , ορίσθηκε με την  υπ' αριθμόν 66/2019, απόφαση του ΔΣ της 

ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α , η κα Μαρία Ελένη Ζαμάνη του Θωμά, με την ιδιότητα της Προέδρου του Ν.Π.Ι.Δ., 

κάτοικος Μεγάλης Παναγίας  Δήμου Αριστοτέλη Χαλκιδικής, Α.Δ.Τ.: ΑΕ825076, ημερομηνία 

έκδοσης 09-08-2007, από το Α.Τ. Αρναίας, ΑΦΜ: 109529738, ΔΟY: Πολυγύρου, τηλέφωνο 

2377021130 

 

Β) Ορίζουμε, σύμφωνα με τα παραπάνω και σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται, στο ΦΕΚ 68 Τεύχος 

Α’, που δημοσιεύτηκε 20/03/2020, με τίτλο: ‘’Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των 

συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της 

επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας 

διοίκησης’’, ως αναπληρωτή εκκαθαριστή της μισθοδοσίας ΕΑΠ, την κα Αϊβαζίδου Κλεοπάτρα, 

του Νικολάου, η οποία είναι και Αντιπρόεδρος της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ, κάτοικος Ιερισσού  Δήμου 

Αριστοτέλη Χαλκιδικής, Α.Δ.Τ.: ΑΑ487012, ημερομηνία έκδοσης 29-04-2004, από το Α.Τ. 

Αρναίας, ΑΦΜ: 047851682 , ΔΟY: Πολυγύρου, τηλέφωνο 2377021131.  
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 27/2020 

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω: 

 

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ               ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακριβές Απόσπασμα 
Ιερισσός 07-04-2020 

 
Η Πρόεδρος 

 
 
 
 

Ζαμάνη Μαρία Ελένη 
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