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ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 
 
ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 
 
ΘΕΜΑ : « Εργοδοτική εισφορά ποσού 20 Ευρώ ανά εργαζόµενο για τον Ειδικό 
Λογαριασµό Παιδικών Κατασκηνώσεων (Ε.Λ.Π.Κ.) που αποτελεί πόρο του 
ενιαίου Λογαριασµού για την Εφαρµογή Κοινωνικών Πολιτικών του Ο.Α.Ε.∆. » 
 
ΣΧΕΤ. : Οι µε αριθ. εγκύκλιο 49/13, και εγκύκλιο 63/13 της ∆/νσης Ασφ/σης 
Εσόδων. 
 
Με τα ανωτέρω σχετικά σας κοινοποιηθήκαν οι διατάξεις µε τις οποίες συστάθηκε 
στον Οργανισµό Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε.) ο 
« Ειδικός Λογαριασµός Παιδικών Κατασκηνώσεων (Ε.Λ.Π.Κ.) και η Υ.Α. µε την 
οποία καθορίστηκε η διαδικασία είσπραξης, ελέγχου, διαχείρισης, διάθεσης και 
δικαιολόγησης των κονδυλίων του λογαριασµού αυτού. 
 
Μεταξύ των άλλων πόρων του λογαριασµού ορίστηκε η ετήσια εργοδοτική εισφορά 
(20) ευρώ ανά εργαζόµενο µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, 
καταβλητέα από τους εργοδότες οι οποίοι για τους εν λόγω εργαζόµενους 
καταβάλουν και εισφορές υπέρ του Ο.Ε.Ε. 
 
Η εν λόγω εισφορά συνιστά ξεχωριστό λογαριασµό προς διαχωρισµό των λοιπών 
εισπρακτέων εισφορών υπέρ Ο.Ε.Ε. από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ το οποίο υποχρεούται να 
αποδίδει άµεσα προκειµένου να εξασφαλιστεί η υλοποίηση των θερινών 
κατασκηνωτικών προγραµµάτων εκάστου έτους. 
 
Μετά τα παραπάνω, στους υπόχρεους εργοδότες θα υπενθυµίζεται κατά την υποβολή 
της Α.Π.∆., στο αποδεικτικό παραλαβής, ότι « η εργοδοτική εισφορά 20 ευρώ ανά 
εργαζόµενο µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, καταβλητέα από τους 
εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων και Οικοδοµοτεχνικών Έργων, υπέρ του Ειδικού 



 

 

 Λογαριασµού Παιδικών Κατασκηνώσεων (Ε.Λ.Π.Κ.) θα καταβληθεί ταυτόχρονα και 
παράλληλα µε τις ασφαλιστικές εισφορές µισθολογικής περιόδου 8/2014 ». 
 
∆ιευκρινίζεται ότι για τους υπόχρεους εργοδότες δεν απορρέει άλλη υποχρέωση 
(υποβολή Α.Π.∆. για την εν λόγω εισφορά) καθώς η απεικόνιση θα υλοποιηθεί σε 
Κεντρικό Επίπεδο µέσω του Πληροφοριακού Συστήµατος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ χωρίς καµία 
ενέργεια από πλευράς εργοδοτών και σύµφωνα µε στοιχεία υποβολής Α.Π.∆. 
µισθολογικής περιόδου 8/2014. 
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