
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

                              Αθήνα, 10.02.2017

Αγαπητοί συνεργάτες,

Σας ενημερώνουμε ότι με την παρ. 1 του άρθρου 101 του Ν. 4389 / 2016 έγινε υποχρεωτική η απογραφή
φυσικών προσώπων που μισθοδοτούνται ή λαμβάνουν πάσης φύσεως αποδοχές ή πρόσθετες αμοιβές ή
αποζημιώσεις  ή  με  οποιαδήποτε  άλλη  ονομασία  απολαβές  και  συνδέονται  με  οποιαδήποτε  σχέση  ή
σύμβαση εργασίας ή έργου με τους φορείς του δημόσιου τομέα και τους φορείς γενικής κυβέρνησης που
συμπεριλαμβάνονται στο οικείο Μητρώο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

Επιπροσθέτως, με την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου 101 του Ν. 4389 / 2016 καταργήθηκε η εξαίρεση
των ΕΛΚΕΑ από την υποχρέωση καταβολής των πάσης φύσεως αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών μέσω
της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών.

Κατόπιν των ανωτέρω, καθίσταται υποχρεωτική :

η απογραφή όλων των απασχολούμενων σε έργα του ΕΛΚΕΑ στο σχετικό μητρώο (ΑΠΟΓΡΑΦΗ – Μητρώο
Ανθρώπινου  Δυναμικού  Ελληνικού  Δημοσίου,  βλ.
http  ://  www  .  gsis  .  gr  /  gsis  /  info  /  gsis  .  site  /  Services  /  DimosiaDioikisi  /  epsp  .  html).

Η διαδικασία αυτή αφορά σε γενικές γραμμές τα εξής :

1. Μεταφορά των πληρωμών και των αποζημιώσεων από τους επιμέρους Λογαριασμούς των Έργων
στον Λογαριασμό της ΕΑΠ. Η διαδικασία αυτή θα γίνεται με ευθύνη του ΕΛΚΕΑ.

2. Μεταφορά  των  πληρωμών  και  των  αποζημιώσεων  από  τον  Λογαριασμό  της  ΕΑΠ  στους
Λογαριασμούς των απασχολούμενων. Η διαδικασία αυτή θα γίνεται με ευθύνη της ΕΑΠ.

Κατόπιν  των  ανωτέρω,  παρακαλούμε  να  συμπληρώσετε  τα  στοιχεία  στο  αρχείο  Word «Στοιχεία
απογραφής και Εξουσιοδότηση ΕΑΠ-ΕΛΚΕΑ» καθώς και να προσκομίσετε φωτοαντίγραφο της 1  ης   σελίδας
του  βιβλιαρίου  τραπέζης  (ή  κάρτας)  που  θα  προκύπτει  η  ακρίβεια  του    IBAN   και  ότι  ο  τραπεζικός
λογαριασμός. 

 Τα αρχεία ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ και ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ θα αποστέλλονται συμπληρωμένα ΜΟΝΟ
σε αρχείο WORD και ΜΟΝΟ μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης: elkea.eap@1  dype  .  gov  .gr  

 Το φωτοαντίγραφο του τραπεζικού λογαριασμού από το οποίο θα προκύπτει η τράπεζα 
επιλογής, η ακρίβεια του IBAN και ο τραπεζικός λογαριασμός θα αποστέλλεται «σκαναρισμένο» 
είτε ως συνημμένο στο ανωτέρω   e  -  mail είτε στον αριθμό   fax   2132010434

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση θα απευθύνεστε στο τηλέφωνο 213 20 10 488 (Ειρ. Δημητρίου)

Ο Διοικητής της 1ης ΥΠΕ Αττικής &

Πρόεδρος του ΕΛΚΕΑ 
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