
 

 

Πύργος 19/02/2014 
 

 
Αγαπητοί ωφελούμενοι 
 

 Η «Αρωγή ΑΜΚΕ», λόγω των συντονισμένων ενεργειών της, της προηγούμενης εμπειρίας της 
στα προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα, αλλά και των μεθοδευμένων συνεχών πιέσεων της προς 
το Υπουργείο Πολισμού, είναι o πρώτος Φορέας στην Ελλάδα, για το πρόγραμμα «Κοινωφελούς 
Εργασία στον Πολιτισμό», ο  οποίος  έχει λάβει τις επιταγές για το μεγαλύτερο ποσοστό των έργων 
που διαχειρίζεται και έχει ήδη δρομολογήσει την διαδικασία πληρωμών της Β Δόσης. Αυτή αναμένεται 
να ολοκληρωθεί έως 28/02/2014. 

Ειδικότερα από τις 04/02/2014 μέχρι σήμερα έχει λάβει επιταγές  για τις κάτωθι Εφορείες Αρχαιοτήτων : 
1. Ε ΕΠΚΑ στις 04/02/2014 
2. Ζ ΕΠΚΑ στις 06/02/2014 
3. 9 ΕΒΑ στις 07/02/2014 
4. ΛΖ ΕΠΚΑ στις 10/02/2014 
5. Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στις 14/02/2014 
6. ΕΠΜΑΣ Ναυπλίου (Παράρτημα Ναυπλίου) στις 14/02/2014 
7. ΙΗ ΕΠΚΑ στις 18/02/2014 
8. 10 ΕΒΑ στις 18/02/2014 

 
          Για την πληρέστερη ενημέρωση των ωφελούμενων και την αποφυγή παρερμηνειών, χρειάζεται να 

διευκρινίσουμε ότι η ακολουθία ενεργειών από το Φορέα μας έχει ως εξής:  
Αρχικά λαμβάνουμε την επιταγή σε συγκεκριμένο λογαριασμό για την κάθε εφορεία ξεχωριστά, ο οποίος 

έχει κοινοποιηθεί και ελέγχεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες των εμπλεκομένων Υπουργείων (Ανάπτυξης, 
Οικονομικών και Πολιτισμού). Στην συνέχεια, η επιταγή χρειάζεται να παραμείνει κάποιες ημέρες βαλερ 
(valeur) σύμφωνα με τον κανονισμό των τραπεζών. Μετά την παρέλευση αυτών των ημερών, ο Φορέας μας 
προχωρά άμεσα στην καταβολή της μισθοδοσίας και των ασφαλιστικών εισφορών προς το Ι.Κ.Α. 

Αναφορικά με τις υπόλοιπες εφορείες (12 ΕΒΑ, ΙΘ ΕΠΚΑ, ΑΙΠΣ, 15 ΕΒΑ, ΛΘ ΕΠΚΑ), για τις οποίες δεν 
έχουμε λάβει την επιταγή που αντιστοιχεί στην Β΄ Δόση, να τονιστεί ότι εφόσον τη λάβουμε έως τις 22/02/2014, 
θα εξοφληθεί μαζί με τις προαναφερόμενες, στις 28/02/2014. Να σημειωθεί ότι σχετικά με την ΙΘ ΕΠΚΑ, έπειτα 

από ενημέρωση μας από το Υπουργείο Πολιτισμού, εκκρεμεί η αποστολή των δικαιολογητικών από τον αρμόδιο 
Υπόλογο της υπηρεσίας, προκειμένου να ελεγχθούν τα δικαιολογητικά για να εγκριθεί η καταβολή της Β Δόσης. 
               Σε κάθε περίπτωση, είμαστε σε διαρκή επικοινωνία με όλες τις Εφορείες και το αρμόδιο 
Υπουργείο για την πληρέστερη ενημέρωση των  ωφελούμενων.   

 
 
 
 

                                                                                                                   Με εκτίμηση 
                                                                                                       Για την «ΑΡΩΓΗ ΑΜΚΕ» 
 
 
 
 
                                                                                                                    Η Προέδρος  
                                                                                                            Σανιώ Σωτηροπούλου 
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