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Πάτρα, 01/10/2014
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:
∆ΕΟ, ∆ΜΥ, ∆ΠΜ, ∆ΤΕ, ∆ΥΥ, ΕΚΕ, ΕΚΠ, ΕΛΠ, ΚΦΕ, ΜΒΑ, ΠΣΦ, ΣΦΠ, ΦΥΕ

-

Ηλίας Βάσιος (τηλ. 2610 - 367654, e-mail hvasios@eap.gr) για τα Προγράµµατα Σπουδών:
ΑΓΓ, ΓΑΛ, ΓΕΡ, ΓΤΠ, ∆ΙΑ, ∆ΙΠ, ∆ΧΤ, ΕΠΟ, ΙΣΠ, ΚΠΠ, ΜΣΜ, ΟΡΘ, ΠΛΗ, ΠΛΣ, ΠΣΕ, ΠΣΠ, Σ∆Υ, ΣΜΑ,
ΤΡΑ

Προς αποφυγή δυσλειτουργιών, παρακαλούµε να απευθύνεστε στον υπεύθυνο του γραφείου µισθοδοσίας του
προγράµµατος στο οποίο ανήκετε.

II.

Τρόπος αµοιβής µελών Σ.Ε.Π. - ∆ιαδικασία

Ανάλογα µε την κατηγορία στην οποία ανήκουν τα µέλη Σ.Ε.Π., η διαδικασία που ακολουθείται για την αµοιβή
τους αναλύεται παρακάτω:
A. Μόνιµοι ∆ηµόσιοι Υπάλληλοι, Λειτουργοί (µέλη ∆.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. - Τ.Ε.Ι. της ηµεδαπής) και Υπάλληλοι
Ι∆ΑΧ του ∆ηµοσίου τοµέα εφόσον δεν είναι υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών για άλλη
δραστηριότητα.
• ∆ιαδικασία Αµοιβής: Έκδοση Κατάστασης Πληρωµής από το Ε.Α.Π.
• Τρόπος Πληρωµής: Καταβολή σε δηλωθέντα τραπεζικό λογαριασµό
• Κρατήσεις: - Φόρος 20%
- Μ.Τ.Π.Υ. 1% ή 2% για τους Μη Μετόχους ή Μετόχους αντίστοιχα
- 0,10% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΑΑ∆Σ)
- Χαρτόσηµο 3% επί ΕΑΑ∆Σ
- ΟΓΑ Χαρτοσήµου 0,6% επί ΕΑΑ∆Σ
- Χαρτόσηµο 3%
- ΟΓΑ Χαρτοσήµου 0,6%
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Β. Μόνιµοι ∆ηµόσιοι Υπάλληλοι, Λειτουργοί (µέλη ∆.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. - Τ.Ε.Ι. της ηµεδαπής) και Υπάλληλοι
Ι∆ΑΧ του ∆ηµοσίου τοµέα, οι οποίοι είναι υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών (µηχανικοί, δικηγόροι
κ.λπ.) και εκδίδουν Τιµολόγιο Παροχής Υπηρεσιών (Τ.Π.Υ.)
• ∆ιαδικασία Αµοιβής: Υποβολή αθεώρητου Τ.Π.Υ. µε αιτιολογία «Παροχή Εκπαιδευτικών Υπηρεσιών» στο
Τµήµα Οικονοµικών Υποθέσεων (Γραφείο Μισθοδοσίας)
• Απαιτείται : i)

Φορολογική ενηµερότητα για ποσά άνω 1.500 €.

ii)

Φορολογική & Ασφαλιστική ενηµερότητα για ποσά άνω των 3.000 €.

iii)

Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599/86 όπου θα αναφέρονται τα εξής: “Ο κύριος φορέας

ασφάλισής µου για κλάδο Σύνταξης και Ασθένειας είναι …” (Η συγκεκριµένη δήλωση υποβάλλεται
µόνο µια φορά µε την αποστολή του πρώτου Τιµολογίου).
• Τρόπος Πληρωµής: Καταβολή σε δηλωθέντα τραπεζικό λογαριασµό
• Κρατήσεις: - Φόρος 20%
- Μ.Τ.Π.Υ. 3%
- Χαρτόσηµο 2% επί Μ.Τ.Π.Υ.
- ΟΓΑ 20% επί Χαρτοσήµου Μ.Τ.Π.Υ.
- 0,10% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΑΑ∆Σ)
- Χαρτόσηµο 3% επί ΕΑΑ∆Σ
- ΟΓΑ Χαρτοσήµου 0,6% επί ΕΑΑ∆Σ

Γ. - Ελεύθεροι επαγγελµατίες (αυτασφάλιση ΟΑΕΕ, ΤΣΜΕ∆Ε, ΕΤΑΑ, ΓΙΑΤΡΟΙ, ∆ΙΚΗΓΟΡΟΙ κ.λπ.)
- Υπάλληλοι Ιδιωτικού τοµέα, επιστηµονικοί/εργαστηριακοί συνεργάτες ΤΕΙ, διδάσκοντες του
Π.∆.407/80
• ∆ιαδικασία Αµοιβής: Υποβολή αθεώρητου Τιµολογίου Παροχής Υπηρεσιών (Τ.Π.Υ.) µε αιτιολογία
«Παροχή Εκπαιδευτικών Υπηρεσιών» στο Τµήµα Οικονοµικών Υποθέσεων (Γραφείο
Μισθοδοσίας)
• Απαιτείται : i)

Φορολογική ενηµερότητα για ποσά άνω 1.500 €.

ii)

Φορολογική & Ασφαλιστική ενηµερότητα για ποσά άνω των 3.000 €.

iii)

Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599/86 όπου θα αναφέρονται τα εξής: “Ο κύριος φορέας

ασφάλισής µου για κλάδο Σύνταξης και Ασθένειας είναι …” (Η συγκεκριµένη δήλωση υποβάλλεται
µόνο µια φορά µε την αποστολή του πρώτου Τιµολογίου).
• Τρόπος Πληρωµής: Καταβολή σε δηλωθέντα τραπεζικό λογαριασµό
• Κρατήσεις: - Φόρος 20%
- Μ.Τ.Π.Υ. 3%
- Χαρτόσηµο 2% επί Μ.Τ.Π.Υ.
- ΟΓΑ 20% επί Χαρτοσήµου Μ.Τ.Π.Υ.
- 0,10% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΑΑ∆Σ)
- Χαρτόσηµο 3% επί ΕΑΑ∆Σ
- ΟΓΑ Χαρτοσήµου 0,6% επί ΕΑΑ∆Σ
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∆. Συνταξιούχοι
• ∆ιαδικασία Αµοιβής: Υποβολή αθεώρητου Τιµολογίου Παροχής Υπηρεσιών (Τ.Π.Υ.) µε αιτιολογία
«Παροχή Εκπαιδευτικών Υπηρεσιών» στο Τµήµα Οικονοµικών Υποθέσεων (Γραφείο
Μισθοδοσίας)
• Απαιτείται : i)

Βεβαίωση από τον φορέα από τον οποίο συνταξιοδοτούνται (Γενικό Λογιστήριο

Κράτους, ΙΚΑ, κ.λπ.) ότι έχει δηλωθεί η σύµβαση ανάθεσης έργου που έχουν υπογράψει µε το
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Σηµειώνεται ότι χωρίς την προσκόµιση της συγκεκριµένης
βεβαίωσης δεν είναι δυνατή η καταβολή της αµοιβής.
ii)

Φορολογική ενηµερότητα για ποσά άνω 1.500 €.

iii)

Φορολογική & Ασφαλιστική ενηµερότητα για ποσά άνω των 3.000 €.

• Τρόπος Πληρωµής: Καταβολή σε δηλωθέντα τραπεζικό λογαριασµό.
• Κρατήσεις: - Φόρος 20%
- Μ.Τ.Π.Υ. 3%
- Χαρτόσηµο 2% επί Μ.Τ.Π.Υ.
- ΟΓΑ 20% επί Χαρτοσήµου Μ.Τ.Π.Υ.
- 0,10% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΑΑ∆Σ)
- Χαρτόσηµο 3% επί ΕΑΑ∆Σ
- ΟΓΑ Χαρτοσήµου 0,6% επί ΕΑΑ∆Σ

Για τα µέλη Σ.Ε.Π. των κατηγοριών Β, Γ, ∆, που πρόκειται να προβούν σε έκδοση Τ.Π.Υ., διευκρινίζεται ότι στο
τιµολόγιο πρέπει να αναγράφεται εκτός της αιτιολογίας «Παροχή Εκπαιδευτικών Υπηρεσιών», και το αντίστοιχο
χρονικό διάστηµα για το οποίο αξιώνεται η αµοιβή, π.χ. «Παροχή Εκπαιδευτικών Υπηρεσιών για το χρονικό διάστηµα
01/10/2014 - 31/10/2014.
Επίσης, το εν λόγω Τ.Π.Υ. δεν πρέπει να εκδίδεται πριν το πέρας του χρονικού διαστήµατος για το οποίο παρέχεται
η υπηρεσία (π.χ. για την παροχή Εκπαιδευτικών Υπηρεσιών που αφορά στο χρονικό διάστηµα από: 01/10/201431/102014 το αντίστοιχο τιµολόγιο δεν πρέπει να εκδοθεί πριν από τις 31/10/2014.
Τέλος, 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 ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑΣ
ΠΑΡΟ∆ΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 18
263 35 ΠΑΤΡΑ
Υπόψη: (Υπευθύνου προγράµµατος µισθοδοσίας)
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Χάρη Μαργαλιά (τηλ. 2610 – 367656, e-mail margalias@eap.gr)
∆ΕΟ, ∆ΜΥ, ∆ΠΜ, ∆ΤΕ, ∆ΥΥ, ΕΚΕ, ΕΚΠ, ΕΛΠ, ΚΦΕ, ΜΒΑ, ΠΣΦ, ΣΦΠ, ΦΥΕ
Ηλία Βάσιου (τηλ. 2610 – 367654, e-mail hvasios@eap.gr)
ΑΓΓ, ΓΑΛ, ΓΕΡ, ΓΤΠ, ∆ΙΑ, ∆ΙΠ, ∆ΧΤ, ΕΠΟ, ΙΣΠ, ΚΠΠ, ΜΣΜ, ΟΡΘ, ΠΛΗ, ΠΛΣ, ΠΣΕ, ΠΣΠ, Σ∆Υ, ΣΜΑ,
ΤΡΑ

III.

∆ιαδικασία καταβολής αµοιβής µέσω τραπέζης

Η καταβολή των αµοιβών γίνεται µέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωµής µε πίστωση τραπεζικού λογαριασµού, στον
οποίο το µέλος ΣΕΠ θα πρέπει να είναι κύριος δικαιούχος.

Σας ενηµερώνουµε ότι είναι υποχρεωτική η απογραφή σας στο Μητρώο Μισθοδοτούµενων Ελληνικού ∆ηµοσίου,
καθώς χωρίς την απογραφή στη συγκεκριµένη εφαρµογή δεν είναι δυνατή η καταβολή οποιασδήποτε αµοιβής. Για
πληροφορίες - οδηγίες σχετικά µε την απογραφή µπορείτε να απευθυνθείτε στο Τµήµα Προσωπικού, στον
διοικητικό υπεύθυνο του προγράµµατός σας.

Τέλος, 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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