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Με τις ανωτέρω σχετικές εγκυκλίους της υπηρεσίας μας ενημερώθηκαν όλα τα ΚΕΠ της
χώρας,  αφενός ότι  η διακίνηση της αλληλογραφίας  των ΚΕΠ πραγματοποιείται  μέσω σύμβασης
μεταξύ των ΕΛΤΑ και του ελληνικού δημοσίου και αφετέρου, δόθηκαν οδηγίες για τη συμπλήρωση,
στην ιστοσελίδα της ΔΟΛ ΚΕΠ (dolkep.gov.gr) στην επιλογή ΕΛΤΑ, του ανά μήνα συνολικού ποσού,
που  αντιστοιχεί  στη  διακίνηση  της  αλληλογραφίας  κάθε  ΚΕΠ,  με  βάσει  τα  αντίγραφα  των
καταστάσεων των ΕΛΤΑ τα οποία βρίσκονται στο αρχείο εκάστου ΚΕΠ.

Ωστόσο σύμφωνα με τα στοιχεία  που έχει  στη διάθεσή της η υπηρεσία μας  μόνο ένας
μικρός αριθμός ΚΕΠ συμπληρώνει ανά τακτά διαστήματα τα ανωτέρω στοιχεία με αποτέλεσμα να
δημιουργούνται  σοβαρότατες  δυσχέρειες  στην εκτέλεση του οικονομικού  μέρους της σύμβασης
που αφορά στην απόδοση στα ΕΛΤΑ του τιμήματος της διακινούμενης αλληλογραφίας.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω παρακαλούνται οι προϊστάμενοι των ΚΕΠ να μεριμνήσουν
για  την ορθή εφαρμογή των οδηγιών που αναφέρονται στις ανωτέρω εγκυκλίους  και  την άμεση
συμπλήρωση των στοιχείων διακίνησης  της αλληλογραφίας  που ελλείπουν στην ιστοσελίδα της
ΔΟΛΚΕΠ ΚΕΠ (dolkep.gov.gr) στην επιλογή ΕΛΤΑ. Επισημαίνουμε ότι εφόσον διαπιστωθεί από την
υπηρεσία μας μη  συμμόρφωση στις ανωτέρω οδηγίες  θα αναζητηθούν πειθαρχικές  ευθύνες ως
προς το παράπτωμα της παράβασης καθήκοντος από τους προϊσταμένους και τους υπαλλήλους
στους οποίους έχει ανατεθεί η καταχώριση των ζητούμενων στοιχείων σύμφωνα με τα ανωτέρω. 

Τέλος, παρακαλούμε να κοινοποιηθεί η παρούσα εγκύκλιος, με μέριμνα των ΚΕΠ, στο οικείο
Γραφείο Δημάρχου. 

Η Γενική Γραμματέας

Ε. Μπεργελέ
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