
2.7 ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

 

Σε αυτή την ενότητα, θα μπορείτε να δείτε τις Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Παραστατικών 

του φορέα σας ανά μήνα, και ταμείο, να τις συμπληρώσετε και να τις υποβάλετε, έτσι ώστε 

να προχωρήσουμε στην καταβολή των χρημάτων σας. 

Επιλέγοντας  εμφανίζεται η φόρμα συμπλήρωσης της Συγκεντρωτικής Κατάστασης. 

 

 

 



Επιλέγετε τα αντίστοιχα πεδία από τις στήλες «Αρ. Παραστατικού» και «Ημ. Έκδοσης», σε 

κάθε εγγραφή και τα συμπληρώνετε. Η αποθήκευση ή η αναίρεση των αλλαγών γίνεται με 

την επιλογή των αντίστοιχων εικονιδίων . 

Η εφαρμογή σας δίνει τη δυνατότητα προσωρινής αποθήκευσης όπως και αναίρεσης 

αλλαγών. Όταν ολοκληρώσετε την διαδικασία καταχώρισης, μπορείτε να οριστικοποιήσετε 

την Συγκεντρωτική Κατάσταση επιλέγοντας το σύμβολο . 

 Η εφαρμογή ελέγχει τα πεδία καταχώρησης και σας ενημερώνει αν έχουν συμπληρωθεί 

σωστά (π.χ. να είναι συμπληρωμένα όλα τα πεδία που απαιτούνται, να μην υπάρχουν 

διπλότυποι αριθμοί παραστατικών, οι ημερομηνίες των παραστατικών να είναι εντός της 

πρώτης ημέρας του μήνα πληρωμής έως και την ημέρα συμπλήρωσης της Σ.Κ.Π. κ.λ.π.),  

όπως βλέπετε στις παρακάτω εικόνες. 

 

(Εκκρεμεί η συμπλήρωση δύο πεδίων)

 



Στην παρακάτω εικόνα βλέπουμε πως έχει ολοκληρωθεί σωστά η διαδικασία συμπλήρωσης 

της Συγκεντρωτικής Κατάστασης Παραστατικών (Σ.Κ.Π.) και εμφανίζεται το εικονίδιο  

(βήματα ολοκλήρωσης). 

 

  



 

Επιλέγοντας το (βήματα ολοκλήρωσης), η εφαρμογή σας καθοδηγεί για τα βήματα που 

πρέπει να ακολουθήσετε για την ολοκλήρωση της υποβολής. 

1. Λήψη Συγκεντρωτικής Κατάστασης Παραστατικών (ψηφιακά υπογεγραμμένη 

από την Ε.Ε.Τ.Α.Α.). 

2. Μεταφόρτωση Ψηφιακά Υπογεγραμμένης Συγκεντρωτικής Κατάστασης 

Παραστατικών (upload της Συγκεντρωτικής Κατάστασης Παραστατικών με 

ψηφιακή υπογραφή του φορέα). 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Προτού υπογράψετε ψηφιακά θα πρέπει να επιλέξετε από τις ρυθμίσεις  της 

ψηφιακής σας υπογραφής «Προσθήκη υπογραφής στις υπάρχουσες» για να μην υπάρξει 

πρόβλημα στον έλεγχο εγκυρότητας του εγγράφου. 

3. Φορολογική Ενημερότητα (Ο φορέας πρέπει  να κάνει upload Φορολογική 

Ενημερότητα). 

4. Ασφαλιστική Ενημερότητα (Ο φορέας πρέπει  να κάνει upload Ασφαλιστική 

Ενημερότητα). 

5. Οριστική Υποβολή (Ολοκλήρωση της διαδικασίας και υποβολή στο σύστημα για 

τελικό έλεγχο και δρομολόγηση πληρωμής). 

 

 

 


