
ΘΕΜΑ  : «Διαδικτυακή εφαρμογή εκτύπωσης εκκαθαριστικού/βεβαίωσης αποδοχών»

Σας  γνωρίζουμε  ότι  από  28/01/2015  είναι  διαθέσιμη  για  πιλοτική  χρήση  η  διαδικτυακή

εφαρμογή εκτύπωσης εκκαθαριστικού/βεβαίωσης αποδοχών για τους υπαλλήλους του ΕΟΠΥΥ. Με

την εφαρμογή αυτή δίνεται η δυνατότητα σε κάθε πιστοποιημένο χρήστη – υπάλληλο του ΕΟΠΥΥ

να εκτυπώνει οι ίδιος τα εκκαθαριστικά και τις βεβαιώσεις των αποδοχών του.

Η  παραπάνω  διαδικασία  περιλαμβάνει  δύο  στάδια  τα  οποία  πρέπει  να  ακολουθήσει  ο

χρήστης: 

α) Το πρώτο στάδιο θα γίνει μόνο μία φορά και αφορά στην εγγραφή πιστοποίησης του χρήστη

μέσω της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ). Η εφαρμογή «Πιστοποίησης»,

είναι προσβάσιμη, μέσω του συνδέσμου (url):

https://apps.ika.gr/eApplicationEmployee/

β) Το δεύτερο στάδιο περιλαμβάνει την είσοδο του χρήστη στην εφαρμογή «ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ

- ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ», και είναι προσβάσιμη, μέσω του συνδέσμου (url):

https://apps.ika.gr/ePay 

Κάθε υπάλληλος του ΕΟΠΥΥ μπορεί  να συνδεθεί  στον παραπάνω σύνδεσμο όσο συχνά

χρειάζεται για να εκτυπώσει εκκαθαριστικό μισθοδοσίας και/ή βεβαίωση αποδοχών. 

Η πρόσβαση στην εφαρμογή πιστοποίησης είναι δυνατή και μέσω Intranet, από το μενού

Εφαρμογές – Εφαρμογή Εκκαθαριστικών Μισθοδοσίας – Πιστοποίηση Χρήστη και Εκκαθαριστικά

Μισθοδοσίας αντίστοιχα.

Λαμβάνοντας υπόψη τα εξής:

- Δίνεται  πλέον  η  δυνατότητα  στον  χρήστη  να  γίνει  ο  ίδιος  μέτοχος  της  διαδικασίας

εκτύπωσης εκκαθαριστικού και βεβαίωσης αποδοχών, με συνέπεια προσωπικά δεδομένα να

παραλαμβάνονται από τον ίδιο χωρίς μεσολάβηση τρίτου.
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- Αποφορτίζεται  το  Τμήμα  Μισθοδοσίας  της  Υπηρεσίας  από  τη  χρονοβόρο  εκτύπωση και

(πιθανό  τις  περισσότερες  φορές)  καθυστερημένη  αποστολή  εκκαθαριστικών  για  1.400

περίπου υπαλλήλους το μήνα 

θεωρούμε πως αξίζει το κόπο να αφιερώσει ο καθένας λίγα λεπτά από την εργασία του για να

διαβάσει τις επισυναπτόμενες οδηγίες χρήσης.

Σας  γνωρίζουμε  ότι  το  αρμόδιο  τμήμα  Μισθοδοσίας   θα  είναι  στη  διάθεσή  σας  για

οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση ή βοήθεια για τη χρήση της εφαρμογής σε μισθολογικά θέματα

μέσω  της   ηλεκτρονικής  διεύθυνσης  d  2.  t  3@  eopyy  .  gov  .  gr.  Αντίστοιχα,  η  αρμόδια  Δ/νση

Πληροφορικής θα είναι στη διάθεσή σας για την επίλυση  αποριών-ερωτήσεων που αφορούν σε

θέματα  τεχνικής  φύσης  της  διαδικτυακής  εφαρμογής  μέσω  της  ηλεκτρονικής  διεύθυνσης

payroll  .  it  @  eopyy  .  gov  .  gr.  

Τέλος,  πρέπει  να  επισημάνουμε  ότι  η  εν  λόγω  εφαρμογή  τίθεται  σε  λειτουργία  στις

28/01/2015 πιλοτικά για το πρώτο χρονικό διάστημα (τουλάχιστον 1 μήνας). Σε αυτό τα πλαίσιο,

κρίνεται αναγκαία η συνδρομή και η συνεργασία σας  για τα όποια προβλήματα εντοπιστούν, αλλά

και τις προτάσεις σας για περαιτέρω βελτίωση της εφαρμογής.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας. 

 Ο Προϊστάμενος Τμήματος
Μισθοδοσίας

Ευθ. Καραμάνος

Σελίδα 2 από 2

mailto:payroll.it@eopyy.gov.gr
mailto:d2.t3@eopyy.gov.gr

