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ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α.  

 
Αφορά στην ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ αρ. 2/2012  

για την ανάθεση εργασιών ταµειακής διαχείρισης των Ενιαίων Υπηρεσιών του Ε.Τ.Α.Α.  
 
 

Ενηµερώνουµε τους ενδιαφερόµενους που πρόκειται να υποβάλουν προσφορά σχετικά µε την 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που έχει δηµοσιεύσει το Ε.Τ.Α.Α. για την ανάθεση 
εργασιών ταµειακής διαχείρισης των Ενιαίων Υπηρεσιών του µε ηµεροµηνία αποσφράγισης και 
αξιολόγησης των προσφορών την 25 Σεπτεµβρίου 2012, ότι ύστερα από ζήτηση 
συµπληρωµατικών πληροφοριών, παρέχονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις: 
 

1. Ο αριθµός των µισθοδοτούµενων του Ε.Τ.Α.Α. σήµερα, ανέρχεται στους 900, µε µέσο όρο 
αποδοχών 1.200,00 €. 

2. Η µισθοδοσία καταβάλλεται µέσω του ∆ιατραπεζικού Συστήµατος «∆ΙΑΣ» στις 13 και 27 
κάθε µήνα, σε λογαριασµό που τηρεί κάθε εργαζόµενος σε Τράπεζα της επιλογής του. 

3. Η αξία των χρηµάτων που διακινούνται από τις Ενιαίες Υπηρεσίες του Ε.Τ.Α.Α. ανά έτος 
ανέρχεται σε περίπου 40.000.000,00 € (Προϋπολογισµός έτους 2012: 44.000.000,00 €). 

4. Το πλήθος των συναλλαγών ανέρχεται σε περίπου 80 µηνιαίως και αφορά στις εργασίες 
που αναφέρονται αναλυτικά στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που έχει 
δηµοσιευτεί. 

5. Το µέσο χρηµατικό υπόλοιπο θα ανέρχεται περίπου στο 1.000.000,00 € και θα παραµένει 
στο λογαριασµό από πέντε (5) έως δεκαπέντε (15) ηµέρες. 

6. Σε περίπτωση επέκτασης της σύµβασης για ακόµη ένα έτος, κατόπιν συµφωνίας των 
συµβαλλοµένων και απόφασης του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. η αµοιβή θα ανέλθει αναλογικά 
περίπου στο ποσό των 1.500,00 €.  

 
 
 Η ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. 
  
  
 Μ. ΤΕΡΖΗ 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 …………………………….……………… 

  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ -  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
Ε.Τ.Α.Α.  

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ 
Μάρνη 22  – Τ.Κ. 104 33 – ΑΘΗΝΑ 

  

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ: ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ   
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  Αθήνα, 20/09/2012 

Αρ. Πρωτ :  119130 ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ   
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:  
 Α) Για θέµατα σχετικά µε τη διενέργεια του διαγωνισµού:    
Β. Πολίτη - 1ος όροφος -  τηλ. 210 5217312, fax: 210 5217315   
e-mail: vpoliti@etaa.gr 
Β)  Για θέµατα σχετικά  µε τους οικονοµικούς και τεχνικούς όρους και 
προϋποθέσεις:  
Β. Σαλούστρου  - 1ος όροφος - τηλ: 210 5217308, fax: 210 5217315 
 e-mail: vsaloustrou@etaa.gr 

     


