ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Πληροφορίες: Χ. Μαργαλιάς/Ηλ. Βάσιος/Π. Ανδριακόπουλος
Διεύθυνση:

07/09/2019

Πάροδος Αριστοτέλους 18,
263 35, Πάτρα

Προς τα μέλη Σ.Ε.Π. του Ε.Α.Π.

I.

Υπεύθυνοι του Γραφείου Μισθοδοσίας ανά πρόγραμμα σπουδών είναι οι κύριοι:

Χάρης Μαργαλιάς (τηλ. 2610 - 367656, e-mail margalias@eap.gr) για τα Προγράμματα Σπουδών:

-

ΔΕΟ, ΔΠΜ, ΔΥΥ, ΕΚΕ, ΕΚΠ, ΕΛΠ, ΚΦΕ
Ηλίας Βάσιος (τηλ. 2610 - 367657, e-mail hvasios@eap.gr) για τα Προγράμματα Σπουδών:

-

ΑΓΓ, ΓΑΛ, ΓΕΡ, ΓΤΠ, ΔΧΤ, ΕΠΟ, ΙΣΠ, ΚΠΠ, ΜΣΜ, ΟΡΘ, ΠΛΗ, ΠΛΣ, ΠΣΕ, ΠΣΠ, ΣΜΑ, ΤΡΑ
Παναγιώτης Ανδριακόπουλος (τηλ. 2610 - 367658, e-mail pandriakop@eap.gr) για τα Προγράμματα

-

Σπουδών:
LRM, ΜΒΑ, ΑΔΕ, ΑΣΚ, ΑΣΠ, ΔΗΔ, ΔΙΑ, ΔΙΠ, ΔΙΣ, ΔΙΤ, ΔΜΥ, ΔΤΕ, ΚΑΟ, ΠΕΔ, ΠΣΦ, ΠΣΧ, ΣΔΣ,
ΣΔΥ, ΣΦΠ, ΦΥΕ
Προς αποφυγή δυσλειτουργιών, παρακαλούμε να απευθύνεστε στον υπεύθυνο του Γραφείου
Μισθοδοσίας του προγράμματος στο οποίο ανήκετε.

II.

Τρόπος αμοιβής μελών Σ.Ε.Π. - Διαδικασία

Ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκουν τα μέλη Σ.Ε.Π., η διαδικασία που ακολουθείται για την
αμοιβή τους αναλύεται παρακάτω:

Α)
 Μόνιμοι Δημόσιοι Υπάλληλοι, Λειτουργοί (μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής) και
Υπάλληλοι ΙΔΑΧ του Δημόσιου τομέα εφόσον δεν είναι υπόχρεοι έκδοσης τιμολογίου ή
απεικόνισης συναλλαγών.
 Διαδικασία Αμοιβής: Έκδοση Κατάστασης Πληρωμής από το Ε.Α.Π.
 Τρόπος Πληρωμής: Καταβολή σε δηλωθέντα τραπεζικό λογαριασμό
 Κρατήσεις:

- Φόρος 20%
- Μ.Τ.Π.Υ. 2% για τους Μετόχους
- Χαρτόσημο 3%
- ΟΓΑ Χαρτοσήμου 0,6%
- ΕΦΚΑ 20,28% (επί της καθαρής αξίας, όπως αυτή προκύπτει μετά την αφαίρεση
του αναλογούντος φόρου και άλλων τυχόν επιβαρύνσεων)
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Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με το Ν.4354/2015, άρθρο 28 «Ανώτατο όριο αποδοχών», «οι πάσης
φύσεως αποδοχές και πρόσθετες αμοιβές ή απολαβές, ή σύνταξη, που καταβάλλονται στους λειτουργούς
ή υπαλλήλους ή μισθωτούς με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου των φορέων του άρθρου
1…απαγορεύεται να υπερβαίνουν τις εκάστοτε αποδοχές Γενικού Γραμματέα Υπουργείου». Οι εν λόγω
αποδοχές από 1-1-2016 ανέρχονται στο ποσό των 4.631€.
Β)
 Μόνιμοι Δημόσιοι Υπάλληλοι, Λειτουργοί (μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής) και
Υπάλληλοι ΙΔΑΧ του Δημοσίου τομέα, οι οποίοι είναι υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών
(μηχανικοί, δικηγόροι κ.λπ.) και εκδίδουν Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών (Τ.Π.Υ.)
 Ελεύθεροι επαγγελματίες (αυτασφάλιση πρώην ΟΑΕΕ, ΤΣΜΕΔΕ, ΕΤΑΑ, ΓΙΑΤΡΟΙ,
ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ κ.λπ.)
 Υπάλληλοι Ιδιωτικού τομέα, ευρύτερου δημόσιου τομέα, επιστημονικοί/εργαστηριακοί
συνεργάτες, ακαδημαϊκοί υπότροφοι των ΑΕΙ, διδάσκοντες του Π.Δ.407/80
 Μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού, απασχόληση σε χώρα του εξωτερικού

Β1)

Για όσα μέλη Σ.Ε.Π. δεν υπάγονται στη διάταξη της παρ. 9 του αρ. 39 του Ν.4387/2016:
 Διαδικασία Αμοιβής: Υποβολή αθεώρητου Τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών (Τ.Π.Υ.) με
αιτιολογία «Παροχή Εκπαιδευτικών Υπηρεσιών» στο Τμήμα Οικονομικών
Υποθέσεων (Γραφείο Μισθοδοσίας)
Απαιτείται : i)

Έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας (εφόσον δεν έχει γίνει)

ii)

Φορολογική ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων από φορείς του
Δημοσίου (Πλην Κεντρικής διοίκησης) για ποσά άνω 1.500 € μικτά
(οδηγίες σχετικά με την ηλεκτρονική έκδοση ενημερότητας μπορείτε να
βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο):
https://www.eap.gr/images/stories/pdf/Ekdosi_forologikis_enimerotitas.pdf

iii)

Φορολογική & Ασφαλιστική ενημερότητα για ποσά άνω των 3.000 € μικτά

iv)
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 όπου θα αναφέρονται τα εξής: “Έχω
κάνει έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας και ο κύριος φορέας ασφάλισής μου για
κλάδο Σύνταξης και Ασθένειας είναι …” (Η συγκεκριμένη δήλωση υποβάλλεται μόνο
μία φορά με την αποστολή του πρώτου Τιμολογίου).


Τρόπος Πληρωμής: Καταβολή σε δηλωθέντα τραπεζικό λογαριασμό



Κρατήσεις: Φόρος 20%



Στοιχεία Τιμολογίου:
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i.

Αιτιολογία: «Παροχή Εκπαιδευτικών Υπηρεσιών», και το αντίστοιχο χρονικό διάστημα
για το οποίο αξιώνεται η αμοιβή, π.χ. «Παροχή Εκπαιδευτικών Υπηρεσιών για τον
Νοέμβριο 2019».

ii.

Ημερομηνία έκδοσης: το εν λόγω Τ.Π.Υ. θα πρέπει να εκδίδεται με ημερομηνία την
τελευταία ημέρα του μήνα για το διάστημα που παρέχεται η υπηρεσία και να
αποστέλλεται στο Γραφείο Μισθοδοσίας του Ε.Α.Π. το αργότερο εντός 5
ημερολογιακών ημερών (π.χ. για την παροχή Εκπαιδευτικών Υπηρεσιών που αφορά
στο χρονικό διάστημα Νοεμβρίου 2019 και να έχει αποσταλεί στο Γραφείο
Μισθοδοσίας του Ε.Α.Π. έως 05/12/2019).

Β2) Για όσα μέλη Σ.Ε.Π. υπάγονται στη διάταξη της παρ. 9 του αρ. 39 του Ν.4387/2016 (ασφάλιση
προσώπων που αμείβονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών και για τους οποίους προκύπτει ότι το
εισόδημά τους προέρχεται από την απασχόληση σε ένα ή και δύο πρόσωπα, φυσικά και νομικά):
 Διαδικασία Αμοιβής: Υποβολή αθεώρητου Τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών (Τ.Π.Υ.) με
αιτιολογία «Παροχή Εκπαιδευτικών Υπηρεσιών» στο Τμήμα Οικονομικών
Υποθέσεων (Γραφείο Μισθοδοσίας)
Απαιτείται : i)

Έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας (εφόσον δεν έχει γίνει)

ii)

Φορολογική ενημερότητα για ποσά άνω 1.500 € μικτά.

iii)

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 όπου θα αναφέρονται τα εξής: “Έχω

κάνει έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας και ο κύριος φορέας ασφάλισής μου για
κλάδο Σύνταξης και Ασθένειας είναι …” (Η συγκεκριμένη δήλωση υποβάλλεται μόνο
μία φορά με την αποστολή του πρώτου Τιμολογίου).
iv)

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 όπου θα αναφέρονται τα εξής:

α) “Υπάγομαι στη διάταξη της παραγράφου 9 του άρθρου 39 του Ν. 4387/2016 και σε
περίπτωση που απωλέσω τις νόμιμες προϋποθέσεις σύμφωνα με τις οποίες έγινε η υπαγωγή
μου στην εν λόγω διάταξη, θα ενημερώσω άμεσα το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο”.
β) Το Ασφαλιστικό Ταμείο στο οποίο υπάγομαι είναι το:…… (πρώην ΟΑΕΕ, πρώην ΕΤΑΑΤΣΜΕΔΕ κ.λπ.)”


Τρόπος Πληρωμής: Καταβολή σε δηλωθέντα τραπεζικό λογαριασμό



Κρατήσεις: Φόρος 20%



Πλέον της ανωτέρω παρακράτησης φόρου, για όσους υπάγονται στη διάταξη της παραγράφου
9 του άρθρου 39 του Ν.4387/2016, θα διενεργείται παρακράτηση και απόδοση ασφαλιστικών
εισφορών υπέρ ΕΦΚΑ σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία κατά περίπτωση.



Στοιχεία Τιμολογίου:
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i.

Αιτιολογία: «Παροχή Εκπαιδευτικών Υπηρεσιών», και το αντίστοιχο χρονικό διάστημα
για το οποίο αξιώνεται η αμοιβή, π.χ. «Παροχή Εκπαιδευτικών Υπηρεσιών για τον
Νοέμβριο 2019».
Τα μέλη Σ.Ε.Π. που υπάγονται στη διάταξη της παρ. 9 του αρ. 39 του Ν.4387/2016 θα
πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφουν σε κάθε τιμολόγιο που θα εκδίδουν, το λεκτικό
«Υπάγομαι στη διάταξη της παρ. 9 του αρ. 39 του Ν.4387/2016».

ii.

Ημερομηνία έκδοσης: το εν λόγω Τ.Π.Υ. θα πρέπει να εκδίδεται με ημερομηνία την
τελευταία ημέρα του μήνα για το διάστημα που παρέχεται η υπηρεσία και να
αποστέλλεται στο Γραφείο Μισθοδοσίας του Ε.Α.Π. το αργότερο εντός 5
ημερολογιακών ημερών (π.χ. για την παροχή Εκπαιδευτικών Υπηρεσιών που αφορά
στο χρονικό διάστημα Νοεμβρίου 2019 και να έχει αποσταλεί στο Γραφείο
Μισθοδοσίας του Ε.Α.Π. έως 05/12/2019).

Προσοχή: Απαραίτητες προϋποθέσεις για την υπαγωγή στη διάταξη της παρ.9 του αρ.39 του Ν.4387/2016
είναι:
i.

η έγκαιρη αποστολή υπεύθυνης δήλωσης υπαγωγής στην εν λόγω διάταξη σύμφωνα με τις
οδηγίες που θα σταλούν από το Γραφείο Μισθοδοσίας και

ii.

η υποχρεωτική αποστολή των τιμολογίων σε τακτική μηνιαία βάση (ένα τιμολόγιο κάθε μήνα)
εντός των ανωτέρω οριζόμενων χρονικών προθεσμιών (5 ημερολογιακών ημερών).

Επίσης, σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, κάποιο μέλος Σ.Ε.Π. απωλέσει τις
προϋποθέσεις σύμφωνα με τις οποίες έγινε υπαγωγή στις διατάξεις της παρ. 9 του αρ. 39 του Ν.4387/2016,
οφείλει να ενημερώσει άμεσα γραπτώς το Γραφείο Μισθοδοσίας του Ε.Α.Π.

Για την ομαλή καταβολή της αμοιβής των μελών Σ.Ε.Π. θα πρέπει τα κατά περίπτωση πρωτότυπα
δικαιολογητικά (Τ.Π.Υ., Φορολογική - Ασφαλιστική ενημερότητα) να αποστέλλονται άμεσα στον
υπεύθυνο του προγράμματος στο γραφείο Μισθοδοσίας του Τμήματος Οικονομικών Υποθέσεων, στην
παρακάτω διεύθυνση:
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
ΠΑΡΟΔΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 18
263 35 ΠΑΤΡΑ
Υπόψη: (Υπεύθυνου προγράμματος μισθοδοσίας)

-

Χάρης Μαργαλιάς (τηλ. 2610 - 367656, e-mail margalias@eap.gr) για τα Προγράμματα Σπουδών:

ΔΕΟ, ΔΠΜ, ΔΥΥ, ΕΚΕ, ΕΚΠ, ΕΛΠ, ΚΦΕ
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-

Ηλίας Βάσιος (τηλ. 2610 - 367657, e-mail hvasios@eap.gr) για τα Προγράμματα Σπουδών:

ΑΓΓ, ΓΑΛ, ΓΕΡ, ΓΤΠ, ΔΧΤ, ΕΠΟ, ΙΣΠ, ΚΠΠ, ΜΣΜ, ΟΡΘ, ΠΛΗ, ΠΛΣ, ΠΣΕ, ΠΣΠ, ΣΜΑ, ΤΡΑ
-

Παναγιώτης Ανδριακόπουλος (τηλ. 2610 - 367658, e-mail pandriakop@eap.gr) για τα

Προγράμματα Σπουδών:
LRM, ΜΒΑ, ΑΔΕ, ΑΣΚ, ΑΣΠ, ΔΗΔ, ΔΙΑ, ΔΙΠ, ΔΙΣ, ΔΙΤ, ΔΜΥ, ΔΤΕ, ΚΑΟ, ΠΕΔ, ΠΣΦ, ΠΣΧ, ΣΔΣ,
ΣΔΥ, ΣΦΠ, ΦΥΕ

III.

Διαδικασία καταβολής αμοιβής μέσω τραπέζης

Η καταβολή των αμοιβών γίνεται μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής με πίστωση τραπεζικού
λογαριασμού, στον οποίο το μέλος Σ.Ε.Π. θα πρέπει να είναι κύριος δικαιούχος.
Σε περίπτωση που υπάρξει αλλαγή του τραπεζικού λογαριασμού, είναι απαραίτητη η έγκαιρη
ενημέρωση τόσο του Γραφείου Μισθοδοσίας όσο και του Γραφείου Οδοιπορικών.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Σε περίπτωση αλλαγής ασφαλιστικού-επαγγελματικού καθεστώτος, το μέλος Σ.Ε.Π.
καθίσταται υπεύθυνο για την άμεση, γραπτή ενημέρωση του Γραφείου Μισθοδοσίας του Ε.Α.Π.
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