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1. Καταχώρηση Εντολών Πληρωμής Συμβαλλομένων σε έργα του ΕΛΚΕ με 

υποχρέωση συμπλήρωσης φύλλων χρονοχρέωσης (ΕΣΠΑ, Interreg, 

Ευρωπαϊκά κ.α.) 

 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταχώρηση εντολής πληρωμής συμβαλλομένων με 

υποχρέωση συμπλήρωσης φύλλων χρονοχρέωσης είναι να έχουν συμπληρωθεί οι ώρες 

εργασίας για τις υπογεγραμμένες συμβάσεις των έργων που χρειάζονται timesheets (βλ. 

Οδηγίες Καταχώρησης Ωρών Απασχόλησης (Πρόσθετης και Συμβατικής) μέσω του web – 

resCom από Απασχολούμενους σε Έργα του ΕΛΚΕ). 

 

1. Μετά την επιτυχή είσοδο στο σύστημα (https://www.webrescom.uom.gr/) με τα 

προσωπικά στοιχεία σύνδεσης (username – Password1) η εισαγωγή στο σύστημα 

Καταχώρησης Εντολών Πληρωμής μπορεί να γίνει με δύο τρόπους:  

 

α) Από το μενού αριστερά επιλέγετε «Παλαιότερη έκδοση web-resCom» και έπειτα 

«Καταχώρηση εντολών».  

 
β) από το μενού των συντομεύσεων επιλέγοντας «Καταχώρηση πληρωμών 

προσωπικού»  

Εικόνα 1. Μενού Συντομεύσεων: Καταχώρηση πληρωμών προσωπικού 

 

1.1 Επιλογή έργου για καταχώριση εντολής πληρωμής  

Επιλέξτε το έργο για το οποίο επιθυμείτε να καταχωρίσετε εντολές πληρωμής. 

Εξ' αρχής έχουν αναζητηθεί τα έργα που βρίσκονται σε κατάσταση κίνησης και είστε 

Επιστημονικός Υπεύθυνος (ή εξουσιοδοτημένος Συνεργάτης). Αν επιθυμείτε να αλλάξετε 

κατάσταση απλά επιλέξτε αυτήν που επιθυμείτε και η λίστα των έργων θα ενημερωθεί 

αυτόματα.  

 

1.2 Επιλέγετε το είδος του συμβαλλόμενου «Πανεπιστημιακοί [στην κατηγορία ανήκουν 

Μέλη ΔΕΠ του Π.Α.Μ.Α.Κ., Μέλη ΔΕΠ άλλων Ιδρυμάτων και προσωπικό του ιδρύματος ή 

«Ανάθεσης έργου» (Εξωτερικοί Συνεργάτες)]. 

                                                           
1
 Προκειμένου να αποκτήσετε προσωπικούς κωδικούς εισόδου στο webrescom συμπληρώνετε την 

αναρτημένη φόρμα στον ιστότοπο του ΕΛΚΕ: https://elke.uom.gr/docs/300/ 

https://www.webrescom.uom.gr/
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1.3 Επιλέγετε τον συμβαλλόμενο από τη λίστα καθώς και τη σύμβαση του. Εμφανίζονται 

μόνο οι υπογεγραμμένες συμβάσεις που έχουν υπόλοιπο.  

 

1.4 Εισάγετε το διάστημα απασχόλησης για την εντολή πληρωμής που πρόκειται να 

καταθέσετε. Το διάστημα που εισάγετε μπορεί να πατάει κάθε φορά σε έναν μόνο μήνα. 

Επομένως εάν η σύμβαση σας αρχίζει στις 10/2/2020, το διάστημα απασχόλησης που θα 

εισάγετε είναι 10/02/2020 έως 29/02/2020 και όχι 10/02/2020 έως 09/03/2020. 

 

Το διάστημα απασχόλησης δεν είναι απαραίτητο να συμπεριλαμβάνει ολόκληρο μήνα κάθε 

φορά, αλλά μπορεί να αφορά μικρότερο διάστημα του ενός μήνα.  

 

Σε περίπτωση που ο ΕΥ επιθυμεί να πληρώσει μεγαλύτερο διάστημα (πέραν του ενός 

μήνα), σε μία εντολή εισάγει περισσότερους μήνες όπως περιγράφεται παραπάνω. 

 

1.5 Το ύψος της αμοιβής του δικαιούχου υπολογίζεται αυτόματα βάσει των ωρών που 

έχουν καταχωρηθεί στα timesheet του διαστήματος αυτού. Έτσι, αρκεί να πατήσετε το 

κουμπί «Υπολογισμός» και το σύστημα θα ενημερώσει το ποσό.  

 

 
Εικόνα 2. Εντολές Πληρωμών: Καταχώρηση Εντολών  
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1.6 Πατάτε «Προσθήκη εργαζομένου στην Εντολή» για να εισάγετε τον εργαζόμενο στην 

λίστα προς καταχώρηση.  

Αν επιθυμείτε, μπορείτε να εισάγετε και άλλον συμβαλλόμενο της ίδιας κατηγορίας 

(Πανεπιστημιακοί ή Ανάθεσης έργου) ακολουθώντας ξανά τα παραπάνω βήματα για τον 

επόμενο συμβαλλόμενο κοκ. Οι συμβαλλόμενοι σε μία εντολή μπορούν να είναι μόνο της 

ίδιας κατηγορίας. Αφαίρεση συμβαλλόμενου που έχει προστεθεί μπορείτε να 

πραγματοποιήσετε με το σύμβολο της γομολάστιχας.  

 

1.7 Σε περίπτωση που προστεθεί αμοιβή εργαζόμενου που συμπεριλαμβάνει ώρες 

απασχόλησης κατά τον τελευταίο μήνα της σύμβασης του (τελευταία εντολή πληρωμής 

μίας σύμβασης) θα χρειαστεί να επιβεβαιώσετε την ολοκλήρωση των παραδοτέων της 

σύμβασης. Απενεργοποιείται η δυνατότητα καταχώρησης με την προσθήκη τέτοιων 

εντολών. Το σύστημα σας ενημερώνει για ποιες συμβάσεις θα πρέπει να επιβεβαιώσετε την 

ολοκλήρωση των ατομικών τους παραδοτέων. 

 

 
Εικόνα 3. Πιστοποίηση Ολοκλήρωσης Ατομικών Παραδοτέων της Εντολής  

 

1.8 Τσεκάροντας την επιλογή «Επιβεβαίωση ολοκλήρωση ατομικών παραδοτέων» 

υποδεικνύετε ότι αποδέχεστε ότι οι απασχολούμενοι στα πλαίσια των συμβάσεων αυτών 

ολοκλήρωσαν το φυσικό αντικείμενο, το οποίο δεσμεύτηκαν να υλοποιήσουν στα πλαίσια 

της συγκεκριμένης σύμβασης. 

  
Με την ενέργεια αυτή ενεργοποιείται η επιλογή «Καταχώρηση Εντολής». 
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1.9 Αφού ολοκληρώσετε την προσθήκη του συμβαλλόμενου/συμβαλλομένων/όλων των 

μηνών ενός συμβαλλόμενου στη λίστα, και επιβεβαιώσετε ότι ολοκληρώθηκαν τα ατομικά 

παραδοτέα των συμβάσεων που έληξαν τότε πατάτε «Καταχώρηση εντολής» για να 

ολοκληρωθεί η καταχώρηση.   

 
 

1.10 Το σύστημα σας ενημερώνει ότι η καταχώρηση πραγματοποιήθηκε με επιτυχία. Η 

ενέργεια αυτή κλειδώνει τα timesheets που συνδέονται με την εντολή και δεν γίνεται να 

τροποποιηθούν.  

 

1.11 Με την καταχώρηση της εντολής από τον Επιστημονικώς υπεύθυνο ή από τη 

διοικητική στήριξη του έργου (απαιτείται και η άμεση έγκριση του ΕΥ), η εντολή πληρωμής 

αμοιβών λαμβάνει πρωτόκολλο από την ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ. Η βεβαιωμένη είσοδος σας στο 

σύστημα αντικαθιστά το λόγο της υπογραφής σας για τη δημιουργία των εντύπων: 

 

• Έντυπα Ο. 04 

• Συνοπτική Κατάσταση (Ο.07 ή Ο.08) 

• Ατομικό Φύλλο Χρονοχρέωσης Έργου  

• Μηνιαία Έκθεση Παραχθέντος Έργου  

• Πιστοποίησης ολοκλήρωσης του ατομικού παραδοτέου  

 

1.12 Μπορείτε να δείτε την εντολή που καταχωρήσατε με τον τρόπο που περιγράφεται στο 

κεφάλαιο 2 του παρόντος οδηγού. Η εντολή στο σύστημα παρουσιάζεται με κενό στο πεδίο 

«Πρωτόκολλο» και μπορείτε να την σβήσετε πατώντας το σύμβολο της γομολάστιχας. Η 

διαγραφή της εντολής από το σύστημα είναι εφικτή έως την έγκρισή και καταχώρησή της 

στο σύστημα από τη ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ.  

 

 
Εικόνα 4. Πρόσφατα καταχωρημένη εντολή 

 

 προσοχή! Στην περίπτωση που δεν υπάρχει ταμειακό υπόλοιπο στο έργο δεν είναι 

δυνατή η καταχώρηση της εντολής πληρωμής 

 

1.13 Εάν έχει υποβληθεί η εντολή πληρωμής από εξωτερικό συνεργάτη για να 

ολοκληρωθεί η υποβολή θα πρέπει να προηγηθεί έγκριση από τον ΕΥ του έργου». στην 

κεντρική σελίδα των ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Επιστημονικά Υπευθύνου 

εμφανίζονται τα «Αιτήματα προς έγκριση από ΕΥ». 
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1.14 Σε αυτό το σημείο έχουν ολοκληρωθεί όλες οι απαραίτητες ενέργειες καταχώρησης 

εντολής πληρωμής συμβαλλομένου/συμβαλλομένων. Για την ολοκλήρωση της πληρωμής 

απαιτείται η κατάθεση των απαραίτητων πρωτότυπων δικαιολογητικών, όπως αυτά 

καταγράφονται το κεφάλαιο 3.  

 

 
 

2. Προεπισκόπηση Καταχωρημένων Εντολών  

Το σύστημα σας δίνει τη δυνατότητα να δείτε τις εντολές τις οποίες έχετε καταχωρήσει στο 

έργο. Μπορείτε να βρείτε τις καταχωρημένες εντολές επιλέγοντας «Κατ/μένες εντολές» 

από το μενού της Παλαιότερη έκδοσης web-resCom.  

 

 
 

2.1 Επιλέγετε το έργο από τη λίστα και στη συνέχεια 

 

 
Εικόνα 5. Επιλογή Έργου στη φόρμα των Καταχωρημένων Εντολών 
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2.2 Εμφανίζεται λίστα με όλες τις καταχωρημένες εντολές πληρωμής. 

Εικόνα 6. Λίστα καταχωρημένων εντολών πληρωμής  

 

Η λίστα αυτή περιλαμβάνει τις εντολές αμοιβών που έχουν πρωτοκολληθεί από την ΜΟΔΥ 

ΕΛΚΕ, είτε έχουν ολοκληρωθεί οι πληρωμές είτε βρίσκονται στο στάδιο εκκαθάρισης. Τα  

 

     είναι συνδεδεμένα με αυτές τις εντολές είναι κλειδωμένα και ΔΕΝ μπορείτε  

3.Εκτυπώσεις Αναφορών  

 

3.1 Από τη φόρμα διαχείρισης ωρών timesheets (βλ. Οδηγίες Καταχώρησης Ωρών 

Απασχόλησης (Πρόσθετης και Συμβατικής) μέσω του web – resCom από Απασχολούμενους 

σε Έργα του ΕΛΚΕ)επιλέγετε την καρτέλα «Εκτυπώσεις Αναφορών». 

 

3.2 Από τη λίστα επιλέγετε το έργο και τον συμβαλλόμενο 
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Επιλέγετε το έτος και το μήνα και εμφανίζονται οι επιλογές εκτύπωσης  

1. Ατομικό Φύλλο Χρονοχρέωσης Έργου  

2. Μηνιαία Έκθεση Παραχθέντος Έργου  

3. Πιστοποίησης ολοκλήρωσης του ατομικού παραδοτέου  

 

3. 4 Επιλέξτε την αναφορά που επιθυμείτε να εκτυπώσετε 
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2. Καταχώρηση Εντολών Πληρωμής Συμβαλλομένων σε έργα του ΕΛΚΕ 

χωρίς υποχρέωση συμπλήρωσης φύλλων χρονοχρέωσης (Ιδιωτικά έργα, 

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Εκπαιδευτικά Προγράμματα 

του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης κ.α.) 

 

Η υποβολή εντολών πληρωμής σε αυτές τις κατηγορίες έργων είναι παρόμοια με την 

προηγούμενη κατηγορία χωρίς την υποχρέωση συμπλήρωσης φύλλων χρονοχρέωσης 

(timesheets). 

 

1. Μετά την επιτυχή είσοδο στο σύστημα (https://www.webrescom.uom.gr/) με τα 

προσωπικά στοιχεία σύνδεσης (username – Password2) η εισαγωγή στο σύστημα 

Καταχώρησης Εντολών Πληρωμής μπορεί να γίνει με δύο τρόπους:  

 

α) Από το μενού αριστερά επιλέγετε «Παλαιότερη έκδοση web-resCom» και έπειτα 

«Καταχώρηση εντολών».  

 
β) από το μενού των συντομεύσεων επιλέγοντας «Καταχώρηση πληρωμών 

προσωπικού»  

Εικόνα 1. Μενού Συντομεύσεων: Καταχώρηση πληρωμών προσωπικού 

 

2.1 Επιλογή έργου για καταχώριση εντολής 

Επιλέξτε το έργο για το οποίο θέλετε να καταχωρίσετε εντολές πληρωμής. Εξαρχής έχουν 

αναζητηθεί τα έργα που βρίσκονται σε κατάσταση κίνησης και είστε Επιστημονικά 

Υπεύθυνος (Ε.Υ.) ή εξουσιοδοτημένος συνεργάτης. Αν επιθυμείτε να αλλάξετε κατάσταση 

απλά επιλέξτε αυτήν που επιθυμείτε και η λίστα των έργων θα ενημερωθεί αυτόματα. 

 

2.2 Επιλέγετε το είδος του συμβαλλόμενου «πανεπιστημιακοί» ή «ανάθεσης έργου». 

 

2.3 Επιλέγετε τον συμβαλλόμενο από τη λίστα καθώς και τη σύμβασή του. Εμφανίζονται 

μόνο οι υπογεγραμμένες συμβάσεις που έχουν υπόλοιπο. 

                                                           
2
 Προκειμένου να αποκτήσετε προσωπικούς κωδικούς εισόδου στο webrescom συμπληρώνετε την 

αναρτημένη φόρμα στον ιστότοπο του ΕΛΚΕ: https://elke.uom.gr/docs/300/ 

https://www.webrescom.uom.gr/
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2.4 Εισάγετε το διάστημα απασχόλησης για την εντολή πληρωμής που πρόκειται να 

καταθέσετε. Το διάστημα που εισάγετε μπορεί να πατάει κάθε φορά σε έναν μόνο μήνα. 

Επομένως εάν η σύμβασή σας αρχίζει στις 10/2/2021, το διάστημα απασχόλησης που θα 

εισάγετε είναι 10/2/2021 έως 28/2/2021 και όχι 5/3/2021. 

 

Το διάστημα απασχόλησης δεν είναι απαραίτητο να συμπεριλαμβάνει ολόκληρο μήνα κάθε 

φορά, αλλά μπορεί να αφορά μικρότερο διάστημα του μήνα. 

Σε περίπτωση που ο ΕΥ επιθυμεί να πληρώσει μεγαλύτερο διάστημα (πέραν του ενός 

μήνα), σε μία εντολή εισάγει περισσότερους μήνες όπως περιγράφεται παραπάνω.   

Εφόσον η Σύμβαση δεν απαιτεί timesheets και δεν είναι ΕΦΚΑ*, τότε μπορεί σε μια 

εντολή να καταχωρηθεί διάστημα άνω του ενός μήνα σε μία γραμμή. Άλλωστε, είτε 

καταχωρηθεί σε μία γραμμή είτε σε ξεχωριστές γραμμές ανά μήνα, στη φόρμα της 

μισθοδοσίας θα έρθει μία μόνο γραμμή με το συνολικό διάστημα. 

Στην περίπτωση που δεν εμφανίζεται στο ημερολόγιο ο μεταγενέστερος μήνας για το 
διάστημα "έως", πληκτρολογείτε την ημερομηνία χειροκίνητα. 

 

2.5 Στη συνέχεια συμπληρώνουμε το πεδίο «αμοιβή για το διάστημα» με το ποσό της 

αμοιβής.  

 

Στην περίπτωση όπου η αμοιβή αφορά τύπους συμβάσεων που υπάρχει η υποχρέωση 

κάλυψης εργοδοτικών εισφορών (πχ β1.στ – Βλ. Λίστα τύπων συμβάσεων ΕΦΚΑ σελ.15 του 

οδηγού) τότε στο αντίστοιχο πεδίο, αμοιβή για το διάστημα, δεν συμπληρώνουμε το 

σύνολο του παραστατικού (ΤΠΥ),  αλλά το κόστος αυτού.  

 

Παράδειγμα 

 

Για τύπο σύμβασης όπου ο εργοδότης έχει την υποχρέωση απόδοσης των εργοδοτικών 

ασφαλιστικών εισφορών βάσει του Ν. 4387, άρθρο 39, παράγραφος 9, μέσω webrescom, το 

ποσό το οποίο θα πρέπει να δηλώνετε δεν θα είναι το συνολικό ποσό του ΤΠΥ, αλλά το 

κόστος του αντίστοιχου παραστατικού: 

 

το κόστος του Τιμολογίου θα υπολογίζεται αν προσθέσουμε στην συνολική αξία αυτού το 

17,88% της καθαρής αξίας 

 

π.χ.  

Συνολική αξία 1.250,00€ 

καθαρή αξία 1.008,06€ 

πολλαπλασιάζουμε την καθαρή αξία 1.008,06 * 17,88% =180,24 Εργοδοτικές ασφαλιστικές 

εισφορές 
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προσθέτουμε τις Εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές στη συνολική αξία 1.250,00 + 180,24 

= 1.430,24 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (το ποσό το οποίο συμπληρώνεται στο πεδίο «αμοιβή για το 

διάστημα» 

 

 
 

2.5 Πατάτε προσθήκη εργαζόμενου στην εντολή για να εισάγετε τον εργαζόμενο στη λίστα 

προς καταχώριση. 

 

Αν επιθυμείτε, μπορείτε να εισάγετε και άλλον συμβαλλόμενο της ίδιας κατηγορίας 

(Πανεπιστημιακοί ή Ανάθεσης έργου) ακολουθώντας ξανά τα παραπάνω βήματα για τον 

επόμενο συμβαλλόμενο κοκ. Οι συμβαλλόμενοι σε μία εντολή μπορούν να είναι μόνο της 

ίδιας κατηγορίας. 

 

2.6 Μπορείτε να δείτε την εντολή που καταχωρήσατε. Η εντολή στο σύστημα 

παρουσιάζεται με κενό στο πεδίο «Πρωτόκολλο» και μπορείτε να την σβήσετε πατώντας το 

σύμβολο. Η διαγραφή της εντολής από το σύστημα είναι εφικτή έως έγκρισή και 

καταχώρησή της στο σύστημα. 
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2.7 Σε αυτό το σημείο έχουν ολοκληρωθεί όλες οι απαραίτητες ενέργειες καταχώρησης 

εντολής πληρωμής συμβαλλομένου/συμβαλλομένων. Για την ολοκλήρωση της πληρωμής 

απαιτείται η κατάθεση των απαραίτητων πρωτότυπων δικαιολογητικών, όπως αυτά 

καταγράφονται το κεφάλαιο 3.  
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3. Δικαιολογητικά πληρωμών 

 

Αφού ολοκληρωθεί η καταχώριση των εντολών πληρωμής αμοιβής, είναι απαραίτητο να 

προσκομίζονται στη ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ συνοδευτικά της εντολής πληρωμής 

 

1) Έργα του ΕΛΚΕ με υποχρέωση συμπλήρωσης φύλλων χρονοχρέωσης (ΕΣΠΑ, Interreg, 

Ευρωπαϊκά κ.α.) 

 

 Βεβαίωση μερικής υλοποίησης ή 

 Βεβαίωση ολοκλήρωσης και  

 Έκθεση πεπραγμένων (μόνο για έργα ΕΣΠΑ)  

 

2) Έργα του ΕΛΚΕ χωρίς υποχρέωση συμπλήρωσης φύλλων χρονοχρέωσης (Ιδιωτικά έργα, 

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Κέντρου Δια Βίου 

Μάθησης κ.α.). 

 

α) Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

 πρωτότυπα υπογεγραμμένα παρουσιολόγια 

 πρωτότυπη σύμβαση  

 βεβαίωση ολοκλήρωσης 

 

β) Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης 

 

Ωρολόγιο πρόγραμμα και πρωτότυπα παρουσιολόγια 

 ηλεκτρονικό παρουσιολόγιο για σύγχρονη τηλεκπαίδευση 

 cd με το παραδοτέο σε περίπτωση ανάθεσης παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού 

 βαθμολόγια σε περίπτωση ανάθεσης για διόρθωση βιβλιογραφικών ή ερευνητικών 

εργασιών.  

 Βεβαίωση ολοκλήρωσης παραδοτέου. 

 

Υποχρέωση συμβαλλομένων: 

1) Σε περίπτωση που ο συμβαλλόμενος είναι υπόχρεος κατάθεσης Τιμολόγιου Παροχής 

Υπηρεσιών μαζί με την εντολή πληρωμής κατατίθεται και το ΤΠΥ.  

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

Σημειώνεται ότι ο έλεγχος, η εκκαθάριση και η πληρωμή των αντίστοιχων δαπανών 

διενεργείται από τη Μ.Ο.Δ.Υ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 ν. 4485/2017 

(έλεγχος νομιμότητας, κανονικότητας και παρεμπίπτων έλεγχος). 

 

 

 

 

https://elke.uom.gr/wp-content/uploads/2018/03/%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%99%CE%95%CE%A3-%CE%93%CE%99%CE%91-%CE%A4%CE%91-%CE%A4%CE%99%CE%9C%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%99%CE%91-%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%9F%CE%A7%CE%97%CE%A3-%CE%A5%CE%A0%CE%97%CE%A1%CE%95%CE%A3%CE%99%CE%A9%CE%9D.pdf
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Λίστα τύπων συμβάσεων ΕΦΚΑ 

 

 

 

β1.ζ   - ΕΦΚΑ πρώην ΤΣΜΕΔΕ ΤΠΥ με ΦΠΑ 

β1.η   - ΕΦΚΑ πρώην ΤΣΑΥ ΤΠΥ με ΦΠΑ 

β1.θ   - ΕΦΚΑ πρώην ΟΑΕΕ ΤΠΥ με ΦΠΑ 17% 

β1.ι   - ΕΦΚΑ Σύνταξη, ΥΓ. Περίθαλψη, Επικουρικό ΤΠΥ με ΦΠΑ 

β1.λ   - ΕΦΚΑ Δικηγόροι ΤΠΥ με ΦΠΑ 

β1.μ  - ΕΦΚΑ πρώην ΟΑΕΕ Επιδότηση Σύνταξης ΤΠΥ με ΦΠΑ 

β1.ν  - ΕΦΚΑ πρώην ΕΤΑΑ Επιδότηση Σύνταξης ΤΠΥ με ΦΠΑ 

β1.ξ  - ΕΦΚΑ πρώην ΕΤΑΑ ΤΠΥ με ΦΠΑ 17% 

β1.π   - ΕΦΚΑ Σύνταξη, ΥΓ. Περίθαλψη, Επικουρικό ΤΠΥ με ΦΠΑ 17% 

β1.στ   - ΕΦΚΑ πρώην ΟΑΕΕ ΤΠΥ με ΦΠΑ 

β2.γ   - ΕΦΚΑ πρώην ΟΑΕΕ ΤΠΥ χωρίς ΦΠΑ 

β2.δ   - ΕΦΚΑ πρώην ΤΣΜΕΔΕ ΤΠΥ χωρίς ΦΠΑ 

β2.ε   - ΕΦΚΑ πρώην ΤΣΑΥ ΤΠΥ χωρίς ΦΠΑ 

β2.ζ   - ΕΦΚΑ Σύνταξη, ΥΓ. Περίθαλψη, Επικουρικό ΤΠΥ χωρίς ΦΠΑ 

β2.η   - ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ ΤΕΑΜ Μικτά) ΤΠΥ χωρίς ΦΠΑ 

β2.ι   - ΕΦΚΑ πρώην ETAA Επιδότηση Σύνταξης ΤΠΥ χωρίς ΦΠΑ 

β2.κ   - ΕΦΚΑ πρώην ΟΑΕΕ Επιδότηση Σύνταξης ΤΠΥ χωρίς ΦΠΑ 

β2.λ   - ΕΦΚΑ Δικηγόροι ΤΠΥ χωρίς ΦΠΑ 

β4.ε   - ΕΦΚΑ πρώην ΟΑΕΕ ΤΠΥ σε Ευρωπαϊκό έργο (χωρίς ΦΠΑ) 

β4.ζ   - ΕΦΚΑ πρώην ΤΣΜΕΔΕ ΤΠΥ σε Ευρωπαϊκό έργο (χωρίς ΦΠΑ) 

β4.η   - ΕΦΚΑ πρώην ΤΣΑΥ ΤΠΥ σε Ευρωπαϊκό έργο (χωρίς ΦΠΑ) 

β4.θ   - ΕΦΚΑ Σύνταξη, ΥΓ. Περίθαλψη, Επικουρικό ΤΠΥ σε Ευρωπαϊκό έργο (χωρίς 
ΦΠΑ) 

β4.ι - ΕΦΚΑ πρώην ΟΑΕΕ ΤΠΥ Εκπαιδευτής σε σεμινάρια ή Ψυχολόγος για 
πρωτοβάθμια φροντίδα ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

β4.κ   - ΕΦΚΑ πρώην ΕΤΑΑ ΤΠΥ εκπαιδευτής σε σεμινάρια ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

β4.μ   - ΕΦΚΑ μόνο Σύνταξη με ΤΠΥ σε Ευρωπαϊκό έργο (χωρίς ΦΠΑ) 

β4.ξ   - ΕΦΚΑ πρώην ΟΑΕΕ Επιδότηση Σύνταξης ΤΠΥ σε Ευρωπαϊκό έργο (χωρίς ΦΠΑ) 

β4.ο   - ΕΦΚΑ πρώην ΤΣΜΕΔΕ Επιδότηση Σύνταξης ΤΠΥ σε Ευρωπαϊκό έργο (χωρίς 
ΦΠΑ) 

β4.π  - ΕΦΚΑ πρώην ΤΣΑΥ ΤΠΥ εκπαιδευτής σε σεμινάρια ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

β4.ρ   - ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ ΤΕΑΜ Μικτά) ΤΠΥ σε ευρωπαϊκό έργο χωρίς ΦΠΑ 


