
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της 18/04-10-2019 συνεδρίασης της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δημοτικής Α.Ε 

 

 Στην Ιερισσό και στην αίθουσα της Δημοτικής Επιχείρησης σήμερα Παρασκευή (04) 

τέσσερις του μηνός Οκτωβρίου του χρόνου 2019 και ώρα 13:00  συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση 

το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δημοτικής Α.Ε, ύστερα από πρόσκληση με αριθμό 

797/2019, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού της. 

 

 Αφού διαπιστώθηκε απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 5 μελών ήταν: 

 

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

 Μήτρου Αικατερίνη  
 
 

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

θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

Αριθμός Θέματος:  05 

 

 

Αριθμός Απόφασης:  66  

 

Η Πρόεδρος της επιχείρησης Μαρία Ελένη Ζαμάνη, εισηγούμενη το 5ο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης ανέφερε τα εξής: 

«Αφού έλαβα υπ όψιν τα παρακάτω: 

1.  Σε εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 5 έως 20 της 2/37345/004/4-6-2010 (ΦΕΚ 784 Β΄) 

σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών Αποκέντρωσης και 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την 

2/49931/0004/27-7-2010 (ΦΕΚ 1135 Β΄), συνιστάται η Ενιαία Αρχή Πληρωμής (Ε.Α.Π.) στην 

οποία θα λειτουργεί ηλεκτρονική βάση δεδομένων με το πάσης φύσεως προσωπικό το οποίο θα 

απογραφεί και οι απολαβές του θα καταβάλλονται μέσω της ως άνω Αρχής. Προβλέπεται ότι 

αποστολή της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής (Ε.Α.Π.) είναι η πληρωμή μέσω τραπεζικού λογαριασμού 

των αποδοχών, πρόσθετων αμοιβών, αποζημιώσεων του πάσης φύσεως προσωπικού και των 

απασχολούμενων  με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, με συμβάσεις μίσθωσης έργου, του Δημοσίου, 

των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και των ΟΤΑ. Κατ΄ επέκταση η Ε.Α.Π. είναι 

υπεύθυνη και για την απόδοση των κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου και υπέρ τρίτων (ασφαλιστικών 

 
Ορισμός εκκαθαριστή για την ΕΑΠ 
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ταμείων, συλλόγων) για τους ανωτέρω φορείς. Τυχόν πληρωμές που διενεργούνται με άλλο τρόπο 

θα θεωρούνται αυτοδίκαια μη νόμιμες και θα επέρχονται κυρώσεις.  

2. Την υπ΄αριθ.2020401/2513/0022/26-3-1997 (ΦΕΚ 241 Β΄) Απόφαση του Υπουργού 

Οικονομικών. 

3. Την ερμηνευτική εγκύκλιο 2/57873/24-8-2010, με την οποία οι φορείς που απασχολούν 

προσωπικό των οποίων οι αμοιβές βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό, είναι υποχρεωμένοι να 

αποστείλουν ηλεκτρονικά αρχεία αναλυτικών μισθοδοτικών καταστάσεων. 

4. Το άρθρο δεύτερο του ν. 3845/6-05-2010 (ΦΕΚ 65/Α/2010) όπως αντικαταστάθηκε με το ν. 

3870/2010 και ισχύει ορίζεται ότι «…οι υπόχρεοι σε απογραφή λαμβάνουν τις πάσης φύσεως 

τακτικές ή έκτακτες αποδοχές, αποζημιώσεις και με οποιαδήποτε άλλη ονομασία αμοιβές, 

υποχρεωτικά μέσω τραπεζικού λογαριασμού από Ενιαία Αρχή Πληρωμής …»  

5. Την αριθ. ΕΑΠ2003486ΕΞ2013 (ΦΕΚ 3091/5-12-2013) απόφαση των Υπουργών Διοικητικής 

Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, που τροποποιεί την όμοια 

αριθ. 2/37345/0004/4−6−2010 (ΦΕΚ 784/Β΄/ 4.6.2010) «Απογραφή του πάσης φύσεως 

προσωπικού του δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού» ορίζεται ότι: 

«Απογράφονται τα 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 τους φορείς του δημόσιου τομέα που ορίζονται 

στην παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α΄), όπως ισχύει, εκτός των φορέων που 

υπάγονται στο Κεφάλαιο Β΄ του Νόμου 3429/2005 (ΦΕΚ314/Α/2005) 

6.  Την ερμηνευτική εγκύκλιο 2/57873/24-8-2010, στην οποία επί του άρθρου 9 αναφέρεται 

σχετικά με τη διαδικασία πιστοποίησης εκκαθαριστών και αποστολής στοιχείων από αυτούς στην 

Ε.Α.Π. ότι κάθε εκκαθαριστής μισθοδοσίας (και ο βοηθός εκκαθαριστής) φορέα που εμπίπτει στην 

αρμοδιότητα της Ε.Α.Π., πρέπει να εγγραφεί στην ειδική διαδικτυακή εφαρμογή της ΓΓΠΣ, η 

οποία λειτουργεί στην ιστοσελίδα της ΕΑΠ και η οποία ακολούθως εκχωρεί λογαριασμό χρήστη 

που αποστέλλεται με ηλεκτρονικό τρόπο στον εκκαθαριστή. Όλες οι αιτήσεις των εκκαθαριστών 

μπορούν να εγκριθούν ή να απορριφθούν από τους Υπεύθυνους Πιστοποιητές Εκκαθαριστών τους 

οποίους ορίζει κάθε Υπουργείο. Είναι δυνατόν κάθε εκκαθαριστής να ορίζει έναν ή περισσοτέρους 

αποστολείς αρχείων στην ΕΑΠ, ενημερώνοντας εγγράφως τον αρμόδιο ΥΠΕ. Επισημαίνεται ότι θα 

πρέπει ο αποστολέας αρχείων να έχει ήδη εγγραφεί στην εφαρμογή της ΕΑΠ (αποκτώντας όνομα 

χρήστη και κωδικό πρόσβασης). Οι αποστολείς των αρχείων δύναται να είναι εργαζόμενοι που 

απασχολούνται με οποιαδήποτε καθεστώς στην εκκαθαρίζουσα υπηρεσία. Είναι δυνατόν να 

ορισθεί ο ίδιος αποστολέας αρχείων από πολλούς διαφορετικούς εκκαθαριστές. Οι πιστοποιημένοι 

εκκαθαριστές των φορέων παράγουν ηλεκτρονικό αρχείο αναλυτικής κατάστασης μισθοδοσίας 

μορφής XML με στοιχεία και τεχνικές προδιαγραφές που είναι αναρτημένες. Το αρχείο αυτό 
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υποβάλλεται στην ΕΑΠ μέσω της μηχανογραφικής εφαρμογής της σε χρόνο που ορίζεται. Τα 

αναλυτικά στοιχεία μισθοδοσίας καταχωρούνται στην εφαρμογή της ΕΑΠ υπό μορφή 

Καταστάσεων Πληρωμής, οι οποίες στην συνέχεια ελέγχονται, εγκρίνονται και τέλος 

εκκαθαρίζονται. 

Προτείνω, ως εκκαθαρίστρια 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» την κα Μαρία Ελένη 

Ζαμάνη του Θωμά, με την ιδιότητα της Προέδρου του Ν.Π.Ι.Δ., κάτοικο 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. 

Υπογραμμίζεται ότι σε κάθε περίπτωση την ευθύνη ορθότητας του περιεχομένου των 

αρχείων εξακολουθεί να έχει η εκκαθαρίστρια.» 

 

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

                                                                        θέμα 

 

                                                           Αποφασίζει  ομόφωνα 

 
Ορίζει ως εκκαθαρίστρια  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» την κα Μαρία Ελένη Ζαμάνη του Θωμά, 

με την ιδιότητα του Προέδρου του Ν.Π.Ι.Δ., κάτοικο 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. 

 

                            Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 66/2019    

  Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω: 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                   ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακριβές Απόσπασμα 
Ιερισσός 04-10-2019 

 
Η  Πρόεδρος 

    Ζαμάνη Μαρία - Ελένη 
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