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  Ακινα,  17 - 2 -2020 
 
  Αρικ. Πρωτ.: 60646/1915 
     
 

 
Προσ: Εκνικό Τυπογραφείο  

(για δθμοςίευςθ) 

 
 
ΘΕΜΑ: «Πρόγραμμα επιδότθςθσ διακοπών εργαηομζνων, ανζργων και οικογενειών αυτών 

περιόδου 2020-2021,  με Επιταγι Κοινωνικοφ Σουριςμοφ» 

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΗ 
ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ 

 
ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 
Ζχοντασ υπόψθ τισ διατάξεισ: 
1. του άρκρου 34, παρ. 6, περ. β), υποπερ. εε) του ν. 4144/2013 «Αντιμετϊπιςθ τθσ 

παραβατικότθτασ ςτθν Κοινωνικι Αςφάλιςθ και ςτθν αγορά εργαςίασ και λοιπζσ διατάξεισ 
αρμοδιότθτασ του  Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικισ  Αςφάλιςθσ και Ρρόνοιασ» (Α'88), όπωσ 
ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει.  

2. του άρκρου 20 του ν. 4270/2014 «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ 
(ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) − δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ  διατάξεισ» (Α'143), όπωσ 
ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει. 

3. του ν. 2956/2001 «Αναδιάρκρωςθ του ΟΑΕΔ και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ ζχει τροποποιθκεί και  
ιςχφει (Α'258). 

4. του άρκρου 90 του π.δ. 63/22-4-2005 (Α’98) «Κωδικοποίθςθ τθσ νομοκεςίασ για τθν Κυβζρνθςθ 
και τα Κυβερνθτικά Πργανα» 

5. του άρκρου 16 του π.δ. 134/25-10-2017 «Οργανιςμόσ Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικισ 
Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ» (Α'168), όπωσ ιςχφει 

6. του π.δ. 81/2019 «Σφςταςθ, ςυγχϊνευςθ μετονομαςία…..μεταξφ Υπουργείων» (Α’ 119) 
7. του π.δ. 83/2019 «Διοριςμόσ τθσ Κυβζρνθςθσ, Υπουργϊν, Αναπλθρωτϊν Υπουργϊν και 

Υφυπουργϊν» (Α’121) 
8. του π.δ. 84/2019 «Σφςταςθ και κατάργθςθ Γενικϊν Γραμματειϊν και Ειδικϊν Γραμματειϊν 

/Ενιαίων Διοικθτικϊν Τομζων Υπουργείων» (Α’ 123) 
9. Τθν αρικμ. 340/2019 κοινι απόφαςθ του Ρρωκυπουργοφ και του Υπουργοφ Οικονομικϊν 

«Ανάκεςθ αρμοδιοτιτων ςτον Υφυπουργό Οικονομικϊν, Θεόδωρο Σκυλακάκθ» (Β’ 3051) 
10. Τθν με αρικ. πρωτ. 60635/1912/20-1-2020 απόφαςθ του Υπουργοφ Εργαςίασ και Κοινωνικϊν 

Υποκζςεων ςχετικά με τθν ανάλθψθ δαπάνθσ για το ζτοσ 2021 (ΑΔΑ: 615Φ46ΜΤΛΚ-ΟΞΑ) και τισ 
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αποφάςεισ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ για το τρζχον ζτοσ με ΑΔΑ: ΨΒΧ4691Ω2-1ΣΤ, 
ΨΩΤΘ4691Ω2-ΘΟ1, 6ΜΔΗ4691Ω2-ΤΚ, 6Ι2Γ4691Ω2-9Φ0, ΩΧΕΑ4691Ω2-Ψ1Φ, ΨΜΦΜ4691Ω2-
Ο71, ΩΩΓΦ4691Ω2-Ψ9Κ 

11. Το αρικ. πρωτ. 104219/23-12-2019 ζγγραφο του ΟΑΕΔ με το οποίο διαβιβάςτθκε θ αρικμ. 
5877/94/17-12-2019 απόφαςθ του ΔΣ του Οργανιςμοφ. 

12. Τθν αρικ. 5412/316/31-1-2020 ειςιγθςθ τθσ προϊςταμζνθσ τθσ ΓΔΟΥ του Υπουργείου Εργαςίασ 
και Κοινωνικϊν Υποκζςεων. 

13. Το γεγονόσ ότι από τισ διατάξεισ αυτισ τθσ απόφαςθσ προκαλείται για το ζτοσ 2020 δαπάνθ 
φψουσ 4.000.000,00 € και για το ζτοσ 2021 δαπάνθ φψουσ 6.000.000,00€ κατ’ ανϊτατο όριο ςε 
βάροσ του προχπολογιςμοφ του Ενιαίου Λογαριαςμοφ για τθν Εφαρμογι Κοινωνικϊν Ρολιτικϊν 
(ΕΛΕΚΡ) (ΚΑΕ 2639)  

Αποφαςίηουμε 
Τθν ζγκριςθ τθσ κατάρτιςθσ προγράμματοσ επιδότθςθσ διακοπϊν εργαηομζνων, ανζργων και των 
οικογενειϊν αυτϊν με Επιταγι Κοινωνικοφ Τουριςμοφ, ετϊν 2020-2021, ωσ ακολοφκωσ:  
 

Άξζξν 1 

ΚΟΠΟ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ  

θνπφο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Κνηλσληθνχ Σνπξηζκνχ είλαη ε πλεπκαηηθή, πνιηηηζηηθή θαη θνηλσληθή 

αλάπηπμε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαη ησλ νηθνγελεηψλ απηνχ κε ηελ παξνρή πνηνηηθψλ 

ππεξεζηψλ. Αληηθείκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε επηδφηεζε ησλ δηθαηνχρσλ – σθεινπκέλσλ γηα 

ηελ πξαγκαηνπνίεζε δηαθνπψλ κε ηε ρνξήγεζε Δπηηαγήο Κνηλσληθνχ Σνπξηζκνχ. 

 

Άξζξν 2 

ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΙ / ΧΦΔΛΟΤΜΔΝΟΙ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ   

1. Χο «Γηθαηνχρνη» ηνπ πξνγξάκκαηνο Κνηλσληθνχ Σνπξηζκνχ πεξηφδνπ 2020-2021 νξίδνληαη:  

α) αζθαιηζκέλνη πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ σο εξγαδφκελνη κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ηδησηηθνχ 

δηθαίνπ θαηά ην πξνεγνχκελν ηεο έλαξμεο ηνπ πξνγξάκκαηνο εκεξνινγηαθφ έηνο 50 εκέξεο ζηελ 

αζθάιηζε ηνπ ΔΦΚΑ κε εηζθνξέο ππέξ ηεο Δξγαηηθήο Δζηίαο ζχκθσλα κε ηελ πεξ. α’ ηεο παξ. 1 

ηνπ άξζξ. 3 ηνπ λ. 678/1977, σο ηζρχεη. 

β) αζθαιηζκέλεο πνπ έιαβαλ θαηά ην πξνεγνχκελν ηεο έλαξμεο ηνπ πξνγξάκκαηνο εκεξνινγηαθφ 

έηνο 50 εκέξεο εηδηθήο παξνρήο πξνζηαζίαο κεηξφηεηαο (άξζξ. 142 ηνπ λ.3655/2008, φπσο 

εμεηδηθεχηεθε κε ηελ ππ’ αξηζκ. 33891/606/2008/ΦΔΚ 833-Β’ Τ.Α.), 

γ) αζθαιηζκέλνη πνπ έιαβαλ θαηά ην πξνεγνχκελν ηεο έλαξμεο ηνπ πξνγξάκκαηνο εκεξνινγηαθφ 

έηνο ηαθηηθή επηδφηεζε αλεξγίαο κε βάζε ηηο θνηλέο πεξί αλεξγίαο δηαηάμεηο ηνπ ΟΑΔΓ δηάξθεηαο 

ηνπιάρηζηνλ 2 κελψλ (50 εκεξήζηα επηδφκαηα), 

δ) άλεξγνη εγγεγξακκέλνη ζην Δηδηθφ Μεηξψν Αλέξγσλ ΑκεΑ ηνπ ΟΑΔΓ. Κξίζηκνο ρξφλνο 

ζπλδξνκήο ηεο πξνυπφζεζεο είλαη ε εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ. 

Ο ππφ ηα ζηνηρεία α’ έσο γ’ αλαθεξφκελνο αξηζκφο εκεξψλ δχλαηαη λα πξνθχςεη αζξνηζηηθά απφ ηηο 

εκέξεο θαη ησλ ηξηψλ ζηνηρείσλ. 

2. Χο «Χθεινχκελνη» ηνπ πξνγξάκκαηνο Κνηλσληθνχ Σνπξηζκνχ νξίδνληαη: 

α) ηα ηέθλα ησλ δηθαηνχρσλ ειηθίαο άλσ ησλ πέληε θαη έσο δεθανρηψ εηψλ. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο 

παξνχζαο σο εκεξνκελία ζπκπιήξσζεο ηνπ 5νπ έηνπο ζεσξείηαη ε 01.01.2020.  

β) ηέθλα ησλ δηθαηνχρσλ ειηθίαο 18 έσο 24 εηψλ έκκεζα αζθαιηζκέλα απφ ηνλ δηθαηνχρν ή ηνλ 

άιιν γνλέα. Κξίζηκνο ρξφλνο ζπλδξνκήο ηεο πξνυπφζεζεο ελεξγνχ αζθαιηζηηθήο ηθαλφηεηαο είλαη 

ε εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ, 

γ) ηέθλα ησλ δηθαηνχρσλ ειηθίαο άλσ ησλ 18 εηψλ κε νπνηαδήπνηε αλαπεξία ζε πνζνζηφ 67% θαη 

άλσ, έκκεζα ή άκεζα αζθαιηζκέλα ιφγσ αλαπεξίαο, ρσξίο εκέξεο εξγαζίαο, 

δ) νη ζχδπγνη ησλ δηθαηνχρσλ, φηαλ είλαη έκκεζα αζθαιηζκέλα κέιε απηψλ. Κξίζηκνο ρξφλνο 

ζπλδξνκήο ηεο πξνυπφζεζεο ελεξγνχ αζθαιηζηηθήο ηθαλφηεηαο είλαη ε εκεξνκελία ιήμεο ηεο 

πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ, 

ε) νη ζπλνδνί δηθαηνχρσλ ή σθεινπκέλσλ ησλ σο άλσ πεξηπηψζεσλ α΄ έσο δ΄ αλεθφλησλ ζηελ 

θαηεγνξία αηφκσλ κε αλαπεξία ζε πνζνζηφ 67% θαη άλσ, θαη κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη 

αλαγθαηφηεηα ζπλνδείαο θαη απηή πξνθχπηεη απφ ηνλ λφκν θαη απνδεηθλχεηαη απφ ζρεηηθή βεβαίσζε 

(φηαλ απαηηείηαη), φπσο απηή πξνζδηνξίδεηαη ζηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ηεο Γεκφζηαο 

Πξφζθιεζεο. 
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3. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο σο ηέθλν λνείηαη θάζε θπζηθφ, λνκηκνπνηεζέλ ή λνκίκσο 

αλαγλσξηζζέλ ή πηνζεηεκέλν ηέθλν θαη γεληθά θάζε ηέθλν ηνπ νπνίνπ νη δηθαηνχρνη έρνπλ ηε γνληθή 

κέξηκλα θαη επηκέιεηα. 
4. ε πεξηπηψζεηο ζπδχγσλ πνπ ακθφηεξνη είλαη δηθαηνχρνη ηεο παξνρήο θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 1 

ηνπ παξφληνο, ν έλαο εθιακβάλεηαη σο σθεινχκελνο ηνπ άιινπ, εθφζνλ δεισζεί ζηελ αίηεζε ηνπ 

άξζξ. 7 ηεο παξνχζαο, φπσο ε Γεκφζηα Πξφζθιεζε νξίζεη. 

5. Γελ ζεσξνχληαη δηθαηνχρνη – σθεινχκελνη ηνπ πξνγξάκκαηνο Κνηλσληθνχ Σνπξηζκνχ πεξηφδνπ 

2020-2021: 

α) νη επηιεγέληεο δηθαηνχρνη - σθεινχκελνη ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο Κνηλσληθνχ Σνπξηζκνχ 

πεξηφδνπ 2019-2020, αλεμαξηήησο απφ ην αλ έθαλαλ ρξήζε ηεο παξνρήο ή φρη, εμαηξέζεη ησλ 

επηιεγέλησλ εθείλσλ πνπ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία αηφκσλ κε αλαπεξία θαη ησλ σθεινπκέλσλ 

κειψλ ηνπο, 

β) νη δηθαηνχρνη – σθεινχκελνη ζπλαθνχο παξνρήο απφ νπνηνλδήπνηε άιιν θνξέα γηα ηελ ίδηα 

ρξνληθή πεξίνδν πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, σο απηή νξίδεηαη ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξ. 3 ηεο 

παξνχζαο. 

Άξζξν 3 

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ – ΑΡΙΘΜΟ ΓΙΚΑΙΟΤΥΧΝ/ΧΦΔΛΟΤΜΔΝΧΝ  

1. Η δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο νξίδεηαη ζε 12 κήλεο. Οη εκεξνκελίεο έλαξμεο θαη ιήμεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο νξίδνληαη ζηε Γεκφζηα Πξφζθιεζε. 

2.Η δηάξθεηα δηακνλήο ησλ δηθαηνχρσλ – σθεινπκέλσλ νξίδεηαη απφ κία (1) έσο πέληε (5) 

δηαλπθηεξεχζεηο εληφο ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ηεο σο άλσ παξαγξάθνπ, ελψ πξνζαπμάλεηαη 

θαηά πέληε (5) επηπιένλ δηαλπθηεξεχζεηο γηα ηνπο δηθαηνχρνπο – σθεινχκελνπο πνπ επηιέγνπλ 

ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα ησλ λήζσλ Λέζβνπ, Υίνπ, άκνπ, Λέξνπ θαη Κσ, φπσο ε Γεκφζηα 

Πξφζθιεζε νξίζεη κε βάζε ηηο θαηεγνξίεο ησλ θαηαιπκάησλ θαη ηελ ρξνληθή πεξίνδν πινπνίεζεο 

ηεο ζχκβαζεο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξ. 11 ηεο παξνχζαο.  

3. Ο αξηζκφο ησλ δηθαηνχρσλ- σθεινχκελσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαζνξίδεηαη ζηε Γεκφζηα 

Πξφζθιεζε. 

Άξζξν 4 

ΔΠΙΣΑΓΗ ΚΟΙΝΧΝΙΚΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ – ΤΦΟ ΔΠΙΓΟΣΗΗ 

1. Η «Δπηηαγή Κνηλσληθνχ Σνπξηζκνχ» ελζσκαηψλεη κηα ζπγθεθξηκέλε νηθνλνκηθή αμία θαη ν 

απνθιεηζηηθφο ζθνπφο ηεο είλαη ε αληαιιαγή ηεο κε ππεξεζίεο δηακνλήο απφ ηνπο παξφρνπο 

ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο Γεκφζηαο Πξφζθιεζεο.  

2. Σν χςνο ηεο νηθνλνκηθήο αμίαο ηεο επηηαγήο πνπ απνηειεί ηελ επηδφηεζε ηνπ δηθαηνχρνπ θαη ησλ 

σθεινπκέλσλ, πξνζδηνξίδεηαη ζηε Γεκφζηα Πξφζθιεζε θαη είλαη αλάινγν κε ηελ πεξηνρή, ηνλ ηχπν 

θαη ηελ θαηεγνξία ηνπ ηνπξηζηηθνχ θαηαιχκαηνο. 

3. Η «Δπηηαγή Κνηλσληθνχ Σνπξηζκνχ» έρεη ηε κνξθή ελφο κνλαδηθνχ ειεθηξνληθνχ θσδηθνχ 

αξηζκνχ γηα θάζε δηθαηνχρν θαη γηα θάζε σθεινχκελν, ν νπνίνο δεκηνπξγείηαη απηφκαηα απφ ην 

Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα (ΟΠ) ηνπ Οξγαληζκνχ, θαη απνηππψλεηαη κε ηα ινηπά 

ζηνηρεία ησλ δηθαηνχρσλ θαη ησλ σθεινπκέλσλ ζην Μεηξψν ησλ παξ. 7 θαη 12 ηνπ άξζξ. 8 ηεο 

παξνχζαο, ηζρχεη δε απνθιεηζηηθά γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο κέρξη ηε 

ιήμε απηνχ. 

4. Η επηδφηεζε κέζσ ηεο Δπηηαγήο Κνηλσληθνχ Σνπξηζκνχ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο δηθαηνχρνπο 

λα επηιέγνπλ νη ίδηνη ηνπο παξφρνπο ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπο. 

 

Άξζξν 5 

ΠΑΡΟΥΟΙ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ  

1. Χο «Πάξνρνη» λννχληαη ηα ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα, φπσο απηά πξνζδηνξίδνληαη ζηε Γεκφζηα 

Πξφζθιεζε.  

2. Σα ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα πξέπεη λα έρνπλ ζε ηζρχ φια ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά πνπ 

αθνξνχλ ζηε λφκηκε ιεηηνπξγία ηνπο, φπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζηε Γεκφζηα Πξφζθιεζε.  

 

Άξζξν 6 

ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΣΧΝ ΜΗΣΡΧΧΝ ΓΙΚΑΙΟΤΥΧΝ – ΧΦΔΛΟΤΜΔΝΧΝ ΚΑΙ 

ΠΑΡΟΥΧΝ 

1. Με Γεκφζηα Πξφζθιεζε ηνπ Γηνηθεηή ηνπ ΟΑΔΓ, πνπ εθδίδεηαη εληφο κελφο απφ ηε δεκνζίεπζε 

ηεο παξνχζαο, πξνζθαινχληαη νη δηθαηνχρνη θαη νη πάξνρνη λα ππνβάινπλ αίηεζε ζπκκεηνρήο ζην 

πξφγξακκα.  

2. Με ηε Γεκφζηα Πξφζθιεζε νξίδνληαη, ηεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξ. 9 θαη 10 ηνπ αξ. 34 

ηνπ λ. 4144/2013: ην αθξηβέο ρξνληθφ δηάζηεκα πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ν αξηζκφο ησλ 
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δηθαηνχρσλ – σθεινπκέλσλ, νη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο, ε πξνζεζκία θαη ε δηαδηθαζία ππνβνιήο 

ησλ ειεθηξνληθψλ αηηήζεσλ θαη ησλ απαηηνπκέλσλ δηθαηνινγεηηθψλ, ηα θξηηήξηα κνξηνδφηεζεο γηα 

ηελ επηινγή ησλ ππνςεθίσλ δηθαηνχρσλ θαζψο θαη ν αξηζκφο κνξίσλ αλά θξηηήξην, ε δηαδηθαζία 

θαηάξηηζεο ησλ Μεηξψσλ Γηθαηνχρσλ-Χθεινπκέλσλ θαη Παξφρσλ, ην πνζφ επηδφηεζεο θαη ηα 

αλψηαηα φξηα ηδησηηθήο ζπκκεηνρήο αλά δηαλπθηέξεπζε, φπνπ απηά πξνβιέπνληαη, θάζε αλαγθαία 

ιεπηνκέξεηα γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαζψο θαη θάζε άιιν ζηνηρείν ή πιεξνθνξία 

δηεπθνιχλεη φζνπο επηζπκνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζην πξφγξακκα.   

3. Η Γεκφζηα Πξφζθιεζε αλαξηάηαη ζηνπο δηαδηθηπαθνχο ηφπνπο ηνπ ΟΑΔΓ (www.oaed.gr) θαη ηνπ 

«ΓΙΑΤΓΔΙΑ». 

4. Η Γεκφζηα Πξφζθιεζε ηεο παξ. 1 ηνπ παξφληνο δχλαηαη λα ζπκπιεξσζεί ή ηξνπνπνηεζεί κε 

ζπκπιεξσκαηηθέο Γεκφζηεο Πξνζθιήζεηο, πνπ εθδίδνληαη εληφο ησλ ρξνληθψλ νξίσλ πινπνίεζεο 

ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Άξζξν 7 

ΑΙΣΗΔΙ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ ΓΙΚΑΙΟΤΥΧΝ– ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ 

1. Οη αηηήζεηο ζπκκεηνρήο ησλ ππνςεθίσλ δηθαηνχρσλ ππνβάιινληαη πξνο ηνλ ΟΑΔΓ απνθιεηζηηθά 

κε ειεθηξνληθφ ηξφπν κέζσ ησλ ειεθηξνληθψλ Τπεξεζηψλ ηεο Γηαδηθηπαθήο Πχιεο ηνπ ΟΑΔΓ 

(www.oaed.gr), φπσο ε Γεκφζηα Πξφζθιεζε νξίζεη. ε πεξίπησζε ππνβνιήο αίηεζεο κε ηξφπν 

δηαθνξεηηθφ απφ απηφλ πνπ νξίδεηαη ζηελ Πξφζθιεζε, ε αίηεζε δελ ιακβάλεηαη ππφςε.  

2. Οη ειεθηξνληθέο αηηήζεηο ππνβάιινληαη κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη ξεηά ζηε Γεκφζηα 

Πξφζθιεζε. Μεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο δελ είλαη δπλαηή ε ππνβνιή αηηήζεσλ. 

3. Η αίηεζε επέρεη ζέζε ππεχζπλεο δήισζεο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ.1599/1986 (ΦΔΚ Α΄/ 75) γηα ηα 

ζηνηρεία πνπ δηαιακβάλνληαη ζε απηήλ. Η αλαθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ δειψλνληαη ζηελ αίηεζε 

επηζχξεη ηηο πξνβιεπφκελεο πνηληθέο θαη δηνηθεηηθέο θπξψζεηο. 

4. Η ππνβνιή αίηεζεο ζπκκεηνρήο ζπληζηά εμνπζηνδφηεζε πξνο ηνλ ΟΑΔΓ γηα ηε ρξήζε θαη 

επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ηνπ αηηνχληνο θαη ησλ σθεινπκέλσλ κειψλ ηνπ 

απνθιεηζηηθά γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο. 

5. Ο ππνςήθηνο θέξεη ηελ επζχλε ηεο πιήξνπο θαη νξζήο ζπκπιήξσζεο ηεο ειεθηξνληθήο ηνπ 

αίηεζεο. Γηφξζσζε, ηξνπνπνίεζε ή ζπκπιήξσζε ησλ αηηήζεσλ, επηηξέπεηαη κε λέεο ειεθηξνληθέο 

αηηήζεηο, νη νπνίεο ππνβάιινληαη έσο ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ ζε 

αληηθαηάζηαζε ησλ πξνεγνπκέλσλ.  

6. Γηθαηνινγεηηθά ησλ ππνςεθίσλ πνπ δελ δχλαηαη λα αλαδεηεζνχλ απηεπαγγέιησο, είηε 

επηζπλάπηνληαη ζηελ ειεθηξνληθή αίηεζε ζπκκεηνρήο ηνπο, είηε πξνζθνκίδνληαη ζηα αξκφδηα ΚΠΑ2, 

σο ε Γεκφζηα Πξφζθιεζε νξίζεη.  

7. Τπνςήθηνη ησλ νπνίσλ εκέξεο εξγαζίαο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξ. 2 ή ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξ. 8 ηεο 

παξνχζαο δελ δχλαηαη λα αλαδεηεζνχλ απηεπαγγέιησο ιφγσ κε έληαμήο ηνπο ζην κεραλνγξαθηθφ 

ζχζηεκα ηνπ ΔΦΚΑ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, ππνρξενχληαη είηε λα επηζπλάςνπλ ζηελ αίηεζή ηνπο ηα 

ζρεηηθά παξαζηαηηθά, είηε λα ηα πξνζθνκίζνπλ ζηα αξκφδηα ΚΠΑ2, σο ε Γεκφζηα Πξφζθιεζε 

νξίζεη.  

8. Με επηζχλαςε ζηελ ειεθηξνληθή αίηεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ νξίδνληαη απφ ηε Γεκφζηα 

Πξφζθιεζε ή κε πξνζθφκηζε απηψλ σο ε Γεκφζηα Πξφζθιεζε νξίδεη θαζψο θαη πξνθχπηνπζα κε 

πιήξσζε ησλ φξσλ ηεο Γεκφζηαο Πξφζθιεζεο θαη αλαληηζηνηρία ησλ δεινπκέλσλ ζηελ αίηεζε 

ζηνηρείσλ κε ηα ππνβιεζέληα/απηεπαγγέιησο αλαδεηεζέληα δηθαηνινγεηηθά, είλαη δπλαηφλ λα 

επηθέξεη είηε απνθιεηζκφ ηνπ δηθαηνχρνπ ή σθεινχκελνπ απηνχ απφ ην Πξφγξακκα, είηε κε 

κνξηνδφηεζή ηνπ γηα ηα θξηηήξηα εθείλα ζηα νπνία αθνξνχλ ηα δηθαηνινγεηηθά. 

 

Άξζξν 8 

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΜΟΡΙΟΓΟΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΣΧΝ ΓΙΚΑΙΟΤΥΧΝ– ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΜΗΣΡΧΟΤ 

ΓΙΚΑΙΟΤΥΧΝ /ΧΦΔΛΟΤΜΔΝΧΝ 

1. Ο ΟΑΔΓ επεμεξγάδεηαη ηηο αηηήζεηο θαη πξνβαίλεη ζηε κνξηνδφηεζε ησλ ππνςεθίσλ πνπ πιεξνχλ 

ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ παξ. 1 θαη 5 ηνπ άξζξ. 2 ηεο παξνχζαο. 

2. Η κνξηνδφηεζε ησλ δηθαηνχρσλ ζηεξίδεηαη ζε εηδηθά θξηηήξηα επηινγήο, φπσο ην αηνκηθφ ή 

νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα θαηά πεξίπησζε, ν αξηζκφο ησλ αλήιηθσλ ηέθλσλ, ν ρξφλνο ζπλερφκελεο 

εγγεγξακκέλεο αλεξγίαο θαη ν αξηζκφο εκεξψλ αζθάιηζεο ηεο ηξηεηίαο πνπ πξνεγείηαη ηνπ έηνπο 

έλαξμεο ηνπ πξνγξάκκαηνο κε εηζθνξέο ππέξ ηεο Δξγαηηθήο Δζηίαο ζχκθσλα κε ηελ πεξ. α’ ηεο 

παξ. 1 ηνπ άξζξ. 3 ηνπ λ. 678/1977, σο ηζρχεη. Σα κνξηνδνηνχκελα θξηηήξηα θαη ν αξηζκφο κνξίσλ 

αλά θξηηήξην επηινγήο πξνζδηνξίδνληαη κε ηε Γεκφζηα Πξφζθιεζε.  

3. Οη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην εηζφδεκα ησλ δηθαηνχρσλ αλαδεηνχληαη απφ ηελ Αλεμάξηεηε Αξρή 

Γεκνζίσλ Δζφδσλ (ΑΑΓΔ). Οη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα αλήιηθα ηέθλα θαη ηνπο ζπδχγνπο 

αλαδεηνχληαη απηεπαγγέιησο απφ αξκφδην δεκφζην θνξέα ή φπσο ε Γεκφζηα Πξφζθιεζε νξίζεη. Οη 
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πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ ρξφλν ηεο ζπλερφκελεο εγγεγξακκέλεο αλεξγίαο αλαδεηνχληαη απφ ην 

Μεηξψν Αλέξγσλ ηνπ Οξγαληζκνχ. Οη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ αξηζκφ εκεξψλ αζθάιηζεο ησλ 

δηθαηνχρσλ αλαδεηνχληαη απηεπαγγέιησο απφ ηνλ ΔΦΚΑ, κε ηελ εμαίξεζε ηεο παξ.7 ηνπ αξζξ.7 ηεο 

παξνχζαο. 

4. Η βαζκνινγία πνπ ζπγθεληξψλνπλ θαηά ηε δηαδηθαζία κνξηνδφηεζεο νη δηθαηνχρνη ηεο παξ. 1 ηνπ 

άξζξ. 2 ηεο παξνχζαο πνπ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία αηφκσλ κε αλαπεξία ζε πνζνζηφ 50% θαη άλσ 

πξνζαπμάλεηαη θαηά 50%. 

5. Κξίζηκνο ρξφλνο ζπλδξνκήο ησλ θξηηεξίσλ πνπ ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηελ θαηάηαμε ησλ 

ππνςεθίσλ είλαη ν ρξφλνο ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο ζηε Γεκφζηα 

Πξφζθιεζε, εμαηξνπκέλνπ ηνπ εηζνδεκαηηθνχ θξηηεξίνπ θαη ηνπ θξηηεξίνπ ησλ εκεξψλ αζθάιηζεο 

ηεο παξ. 2 ηνπ παξφληνο.  

6. Δπηιεγφκελνη απφ ηε δηαδηθαζία κνξηνδφηεζεο είλαη εθείλνη νη δηθαηνχρνη πνπ ζπγθεληξψλνπλ ηε 

κέγηζηε βαζκνινγία, κέρξη ηεο πιεξψζεσο αζξνηζηηθά κε ηνπο σθεινχκελνχο ηνπο ηνπ αξηζκνχ 

πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηε Γεκφζηα Πξφζθιεζε.  

7. Μεηά ηε κνξηνδφηεζε νη δηθαηνχρνη θαηαηάζζνληαη ζε πξνζσξηλφ Μεηξψν Γηθαηνχρσλ-

Χθεινπκέλσλ, ζην νπνίν αλαγξάθνληαη:  

α. ν Κσδηθφο Αξηζκφο Αίηεζεο ζπκκεηνρήο ηνπο, ηα ηέζζεξα ηειεπηαία ςεθία ηνπ Αξηζκνχ 

Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ ηνπο (ΑΦΜ) θαη ηα ηέζζεξα ηειεπηαία ςεθία ηνπ Αξηζκνχ Μεηξψνπ 

Κνηλσληθήο Αζθάιηζήο ηνπο (ΑΜΚΑ),  

β. ηα ηέζζεξα ηειεπηαία ςεθία ηνπ Αξηζκνχ Μεηξψνπ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (ΑΜΚΑ) ησλ 

σθεινχκελσλ κειψλ αλά δηθαηνχρν,  

γ. ηα κφξηα πνπ αληηζηνηρνχλ ζε θαζέλα απφ ηα θξηηήξηα κνξηνδφηεζεο ηεο παξ. 2 ηνπ 

παξφληνο, φπσο απηά ζα πξνζδηνξηζηνχλ απφ ηε Γεκφζηα Πξφζθιεζε, ηπρφλ πξνζαχμεζε 

ηεο παξ. 4 ηνπ παξφληνο, ν ζπλνιηθφο αξηζκφο κνξίσλ θαη ε ζεηξά θαηάηαμεο ησλ 

δηθαηνχρσλ κε βάζε ηε ζπλνιηθή κνξηνδφηεζε ησλ θξηηεξίσλ. Ο αξηζκφο θαηάηαμεο ησλ 

σθεινπκέλσλ είλαη ίδηνο κε ηνλ αξηζκφ θαηάηαμεο ησλ δηθαηνχρσλ.  

δ. έλδεημε γηα ηελ έθδνζε ή κε Δπηηαγήο Κνηλσληθνχ Σνπξηζκνχ γηα ηνπο επηιεγφκελνπο 

δηθαηνχρνπο θαη ηνπο σθεινχκελνπο απηψλ πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξ. 2 ηεο 

παξνχζαο. 

8. Γηα ηνπο ππνςήθηνπο πνπ δελ πιεξνχλ ή πνπ δελ απνδεηθλχεηαη φηη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο 

ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξ. 2, φπσο απηέο εμεηδηθεχνληαη απφ ηε Γεκφζηα Πξφζθιεζε, ή πνπ εληάζζνληαη 

ζηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξ. 2 ηεο παξνχζαο ζπληάζζεηαη πξνζσξηλφο Πίλαθαο 

Απνθιεηνκέλσλ, κε αλαθνξά ηνπ ιφγνπ απνθιεηζκνχ ηνπο.  

9. Μέιε πνπ δειψζεθαλ σο σθεινχκελα ζηελ αίηεζε, ρσξίο λα πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ 

άξζξ. 2 ηεο παξνχζαο, δελ ζα ιεθζνχλ ππ’ φςηλ θαηά ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνζσξηλνχ Μεηξψνπ 

Γηθαηνχρσλ-Χθεινπκέλσλ θαη ηνπ πξνζσξηλνχ Πίλαθα Απνθιεηνκέλσλ.  

10. Σν πξνζσξηλφ Μεηξψν Γηθαηνχρσλ-Χθεινπκέλσλ θαη ν πξνζσξηλφο Πίλαθαο Απνθιεηνκέλσλ 

αλαξηψληαη ζηελ δηαδηθηπαθή πχιε ηνπ ΟΑΔΓ (www.oaed.gr) θαη αλαθνηλψλεηαη ε έθδνζή ηνπο 

ζηνλ Πίλαθα Αλαθνηλψζεσλ ησλ αξκνδίσλ Τπεξεζηψλ (ΚΠΑ2) ηνπ ΟΑΔΓ.  

11. Οη ππνςήθηνη πνπ θαηέζεζαλ ειεθηξνληθή αίηεζε ζπκκεηνρήο έρνπλ δηθαίσκα ππνβνιήο πξνο 

ην Γ ηνπ ΟΑΔΓ κίαο θαη κφλν ειεθηξνληθήο έλζηαζεο θαηά ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ πξνζσξηλνχ 

Μεηξψνπ Γηθαηνχρσλ-Χθεινπκέλσλ θαη ηνπ πξνζσξηλνχ Πίλαθα Απνθιεηνκέλσλ εληφο ηεο 

απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ επνκέλε εκέξα ηεο δεκνζηεχζεψο 

ηνπο ζηε δηαδηθηπαθή πχιε ηνπ ΟΑΔΓ. Λεπηνκέξεηεο γηα ηελ ππνβνιή θαη ηελ εμέηαζε ησλ 

ελζηάζεσλ θαζνξίδνληαη ζηε Γεκφζηα Πξφζθιεζε. 

12. Καηφπηλ εμέηαζεο ησλ ελζηάζεσλ απφ ην Γ.. ηνπ Οξγαληζκνχ, θαηαξηίδεηαη: α) ην Οξηζηηθφ 

Μεηξψν Γηθαηνχρσλ – Χθεινπκέλσλ, ζην νπνίν αλαγξάθνληαη πιένλ ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ ηνπ 

πξνζσξηλνχ κεηξψνπ ηεο παξ. 7 ηνπ παξφληνο θαη νη κνλαδηθνί ειεθηξνληθνί θσδηθνί αξηζκνί ησλ 

Δπηηαγψλ Κνηλσληθνχ Σνπξηζκνχ θαη β) ν νξηζηηθφο Πίλαθαο Απνθιεηνκέλσλ. Σν νξηζηηθφ Μεηξψν 

Γηθαηνχρσλ – Χθεινπκέλσλ θαη ν νξηζηηθφο Πίλαθαο Απνθιεηνκέλσλ αλαξηψληαη ζηε δηαδηθηπαθή 

πχιε ηνπ ΟΑΔΓ (www.oaed.gr) θαη αλαθνηλψλεηαη ε έθδνζή ηνπο ζηνλ Πίλαθα Αλαθνηλψζεσλ ησλ 

αξκνδίσλ Τπεξεζηψλ (ΚΠΑ2) ηνπ ΟΑΔΓ. 

13. Σν πξνζσξηλφ θαη νξηζηηθφ Μεηξψν Γηθαηνχρσλ – Χθεινπκέλσλ θαη ν πξνζσξηλφο θαη 

νξηζηηθφο Πίλαθαο Απνθιεηνκέλσλ θαηαξηίδνληαη απφ ηνλ Γηνηθεηή ηνπ ΟΑΔΓ ή απφ ην αξκφδην 

φξγαλν πνπ νξίδεηαη κε απφθαζή ηνπ. 
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Άξζξν 9 

ΑΙΣΗΔΙ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ ΠΑΡΟΥΧΝ – ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ 

1. Οη αηηήζεηο ζπκκεηνρήο ησλ ππνςεθίσλ παξφρσλ ππνβάιινληαη πξνο ηνλ ΟΑΔΓ απνθιεηζηηθά κε 

ειεθηξνληθφ ηξφπν κέζσ ησλ ειεθηξνληθψλ Τπεξεζηψλ ηεο Γηαδηθηπαθήο Πχιεο ηνπ ΟΑΔΓ 

(www.oaed.gr) κε ηε ρξήζε θσδηθψλ πξφζβαζεο. Λεπηνκέξεηεο γηα ηε δηαπίζηεπζε ησλ ρξεζηψλ, 

ηε ζπκπιήξσζε θαη ειεθηξνληθή ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ θαζψο θαη γηα ηα απαηηνχκελα 

δηθαηνινγεηηθά θαζνξίδνληαη κε ηε Γεκφζηα Πξφζθιεζε. ε πεξίπησζε ππνβνιήο αίηεζεο κε ηξφπν 

δηαθνξεηηθφ απφ απηφλ πνπ νξίδεηαη ξεηά ζηελ Πξφζθιεζε, ε αίηεζε δελ ιακβάλεηαη ππφςε.  

2. Οη αηηήζεηο ππνβάιινληαη κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη ζηε Γεκφζηα Πξφζθιεζε ησλ παξ. 1 

θαη 4 ηνπ άξζξ. 6 ηεο παξνχζαο. 

3. Η αίηεζε επέρεη ζέζε δήισζεο απνδνρήο ησλ φξσλ θαη ησλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο 

θαζψο θαη δήισζεο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ.1599/1986 (ΦΔΚ Α΄ 75) γηα ηα ζηνηρεία πνπ 

δηαιακβάλνληαη ζε απηήλ. Η αλαθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ δειψλνληαη ζηελ αίηεζε επηζχξεη ηηο 

πξνβιεπφκελεο πνηληθέο θαη δηνηθεηηθέο θπξψζεηο.  

4. Οη δπλεηηθνί πάξνρνη θέξνπλ ηελ επζχλε ηεο πιήξνπο θαη νξζήο ζπκπιήξσζεο ηεο 

ειεθηξνληθήο ηνπο αίηεζεο. Γηφξζσζε, ηξνπνπνίεζε ή ζπκπιήξσζε ησλ αηηήζεσλ, ζπκπιήξσζε 

ηπρφλ ειιεηπφλησλ ζηνηρείσλ – δηθαηνινγεηηθψλ, έζησ θαη ζπκπιεξσκαηηθψλ ή δηεπθξηληζηηθψλ, 

επηηξέπεηαη κε λέεο αηηήζεηο, νη νπνίεο ππνβάιινληαη ζε αληηθαηάζηαζε ησλ πξνεγνπκέλσλ, έσο ηε 

ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο αηηήζεσλ. 

5. Οη πάξνρνη νθείινπλ λα επηζπλάςνπλ ζηελ ειεθηξνληθή αίηεζή ηνπο ηα νξηδφκελα απφ ηε 

Γεκφζηα Πξφζθιεζε δηθαηνινγεηηθά, άιισο απνθιείνληαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζην Πξφγξακκα. 

6. Πάξνρνη πνπ έρνπλ ήδε εληαρζεί ζην Μεηξψν Παξφρσλ ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο Κνηλσληθνχ Σνπξηζκνχ πεξηφδνπ 2019-2020 ππνβάιινπλ ειεθηξνληθή αίηεζε 

αλαλέσζεο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζην πξφγξακκα, ζηελ νπνία επηζπλάπηνπλ κφλν ηα δηθαηνινγεηηθά 

πνπ έρνπλ ηξνπνπνηεζεί ή αληηθαηαζηαζεί. 

 

Άξζξν 10 

ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΜΗΣΡΧΟΤ ΠΑΡΟΥΧΝ 

1. Καηφπηλ ηεο επεμεξγαζίαο ησλ αηηήζεσλ ησλ παξφρσλ ζπληάζζεηαη ην πξνζσξηλφ Μεηξψν 

Παξφρσλ. Γηα ηνπο ππνςήθηνπο πνπ απφ ηνλ έιεγρν ησλ αηηήζεσλ πξνθχπηεη φηη δελ πιεξνχληαη ή 

δελ απνδεηθλχεηαη φηη πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξ. 5 ηεο παξνχζαο, φπσο απηέο 

εμεηδηθεχνληαη κε ηε Γεκφζηα Πξφζθιεζε, ζπληάζζεηαη πξνζσξηλφο Πίλαθαο Απνθιεηνκέλσλ, κε 

αλαθνξά ζηνλ ιφγν απνθιεηζκνχ ηνπο.   

2. Σν πξνζσξηλφ Μεηξψν Παξφρσλ θαη ν πξνζσξηλφο Πίλαθαο Απνθιεηνκέλσλ Παξφρσλ 

αλαξηψληαη ζηε δηαδηθηπαθή πχιε ηνπ ΟΑΔΓ (www.oaed.gr) θαη αλαθνηλψλεηαη ε έθδνζή ηνπο ζηνλ 

Πίλαθα Αλαθνηλψζεσλ ησλ αξκνδίσλ Τπεξεζηψλ (ΚΠΑ2) ηνπ ΟΑΔΓ.  

3. Οη ππνςήθηνη πνπ θαηέζεζαλ ειεθηξνληθή αίηεζε ζπκκεηνρήο έρνπλ δηθαίσκα ππνβνιήο πξνο ην 

Γ ηνπ ΟΑΔΓ κίαο θαη κφλν ειεθηξνληθήο έλζηαζεο θαηά ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ πξνζσξηλνχ 

Μεηξψνπ Παξφρσλ θαη ηνπ πξνζσξηλνχ Πίλαθα Απνθιεηνκέλσλ εληφο ηεο απνθιεηζηηθήο 

πξνζεζκίαο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ επνκέλε εκέξα ηεο δεκνζηεχζεψο ηνπο. 

Λεπηνκέξεηεο γηα ηελ ππνβνιή θαη ηελ εμέηαζε ησλ ελζηάζεσλ θαζνξίδνληαη ζηε Γεκφζηα 

Πξφζθιεζε. 

4. Καηφπηλ εμέηαζεο ησλ ελζηάζεσλ ησλ παξφρσλ απφ ην Γ.. ηνπ Οξγαληζκνχ, θαηαξηίδεηαη ην 

Οξηζηηθφ Μεηξψν Παξφρσλ θαη ν νξηζηηθφο Πίλαθαο Απνθιεηνκέλσλ Παξφρσλ. 

5. Σν νξηζηηθφ Μεηξψν Παξφρσλ θαη ν νξηζηηθφο Πίλαθαο Απνθιεηνκέλσλ αλαξηψληαη ζηε 

δηαδηθηπαθή πχιε ηνπ ΟΑΔΓ (www.oaed.gr) θαη αλαθνηλψλεηαη ε έθδνζή ηνπο ζηνλ Πίλαθα 

Αλαθνηλψζεσλ ησλ αξκνδίσλ Τπεξεζηψλ (ΚΠΑ2) ηνπ ΟΑΔΓ.  

6. Σν πξνζσξηλφ θαη νξηζηηθφ Μεηξψν Παξφρσλ θαη ν πξνζσξηλφο θαη νξηζηηθφο Πίλαθαο 

Απνθιεηoκέλσλ Παξφρσλ θαηαξηίδνληαη απφ ηνλ Γηνηθεηή ηνπ ΟΑΔΓ ή απφ ην αξκφδην φξγαλν πνπ 

νξίδεηαη κε απφθαζή ηνπ. 

7. Η δηαδηθαζία θαηάξηηζεο ηνπ Μεηξψνπ Παξφρσλ ησλ παξ. 1 έσο 6 ηνπ παξφληνο ή έληαμεο ζε 

απηφ είλαη δπλαηφλ λα ηξνπνπνηεζεί κε Γεκφζηα Πξφζθιεζε ησλ παξ. 1 θαη 4 ηνπ άξζξ. 6 ηεο 

παξνχζαο. 

Άξζξν 11 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ, ΤΜΒΑΗ ΓΙΚΑΙΟΤΥΧΝ – ΠΑΡΟΥΧΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΧΝ ΓΙΚΑΙΟΤΥΧΝ – ΧΦΔΛΟΤΜΔΝΧΝ 

1. Η δηαδηθαζία εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο, νη ππνρξεψζεηο θαη ηα δηθαηψκαηα δηθαηνχρσλ θαη 

παξφρσλ, θαζψο θαη νη ινηπνί φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά 

ζηε Γεκφζηα Πξφζθιεζε. 

http://www.oaed.gr/
http://www.oaed.gr/
http://www.oaed.gr/
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2. Οη δηθαηνχρνη θαη νη πάξνρνη ζπκπιεξψλνπλ θαη ππνγξάθνπλ πξνηππνπνηεκέλε, αλαξηεκέλε ζηε 

δηαδηθηπαθή πχιε ηνπ ΟΑΔΓ, ζχκβαζε, ε νπνία βαζίδεηαη ζηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο 

Γεκφζηαο Πξφζθιεζεο. Η απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε ππνγεγξακκέλε αλσηέξσ ζχκβαζε θαζψο θαη 

ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ζχκθσλα κε ηε Γεκφζηα Πξφζθιεζε ζα πξέπεη λα ηε ζπλνδεχνπλ, 

δηαβηβάδνληαη κε ειεθηξνληθή ζάξσζε ζηνλ ΟΑΔΓ. 

3. Η ζχλαςε ζχκβαζεο κεηαμχ δηθαηνχρνπ θαη παξφρνπ γελλά ηελ αμίσζε ηνπ δεχηεξνπ λα 

εηζπξάμεη απφ ηνλ ΟΑΔΓ πνζφ αληίζηνηρν κε ηελ νηθνλνκηθή αμία ηεο Δπηηαγήο Κνηλσληθνχ 

Σνπξηζκνχ, φπσο απηή νξίδεηαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξ. 4 ηεο παξνχζαο θαη πξνζδηνξίδεηαη κε ηε 

Γεκφζηα Πξφζθιεζε, σο αληάιιαγκα κέξνπο ή ηνπ ζπλφινπ ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ 

δηακνλήο. 

4. Γηα ηε δηακνλή ζηα θαηαιχκαηα θαηαβάιιεηαη απφ ηνπο δηθαηνχρνπο θαη ηδησηηθή νηθνλνκηθή 

ζπκκεηνρή, ην χςνο ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη ζηε ζχκβαζε ηεο παξ. 2 ηνπ παξφληνο θαη δελ είλαη 

δπλαηφλ λα ππεξβαίλεη ζπγθεθξηκέλα αλψηαηα φξηα, ηα νπνία πξνζδηνξίδνληαη ζηε Γεκφζηα 

Πξφζθιεζε. Γηα ηνπο δηθαηνχρνπο – σθεινχκελνπο πνπ επηιέγνπλ γηα ηε δηακνλή ηνπο ηνπξηζηηθά 

θαηαιχκαηα ησλ λήζσλ Λέζβνπ, Υίνπ, άκνπ, Λέξνπ θαη Κσ ε ηδησηηθή ζπκκεηνρή είλαη κεδεληθή. 

5. Φφξνη πνπ βαξχλνπλ ηνπο δηακέλνληεο ζηα ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα δηθαηνχρνπο ή σθεινχκελνπο 

δελ θαιχπηνληαη απφ ην πξφγξακκα. 

Άξζξν 12 

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΛΔΓΥΟΤ 

Οη δηνηθεηηθνί θαη επηηφπηνη έιεγρνη δηελεξγνχληαη απφ ππαιιήινπο ηνπ ΟΑΔΓ ζχκθσλα κε ηηο 

θείκελεο δηαηάμεηο. 

Άξζξν 13 

ΑΠΟΠΛΗΡΧΜΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

1. Οη αηηήζεηο ησλ παξφρσλ θαη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ απνπιεξσκή ηνπ πξνγξάκκαηνο, 

φπσο απηά νξίδνληαη ζηε Γεκφζηα Πξφζθιεζε, ππνβάιινληαη  απφ ηελ πξψηε ηνπ κελφο πνπ έπεηαη 

ηνπ κήλα ιήμεο ησλ ζπκβάζεσλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξ. 11 ηεο παξνχζαο θαη νπσζδήπνηε εληφο 

ηξηψλ κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Αηηήζεηο πνπ 

ππνβάιινληαη εθπξφζεζκα απνξξίπηνληαη. 

2. Αξκφδην φξγαλν γηα ηελ απνπιεξσκή ηνπ πξνγξάκκαηνο νξίδεηαη ν Πξντζηάκελνο ηνπ ΚΠΑ 2 ηεο 

πεξηνρήο αξκνδηφηεηαο ηεο έδξαο ηεο επηρείξεζεο/παξφρνπ. 

3. Η απνπιεξσκή ησλ παξφρσλ νινθιεξψλεηαη εληφο 60 εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο 

ηεο ζρεηηθήο αηηήζεσο. 

 

Άξζξν 14 

ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΧΝ 

Κάζε δηαθνξά πνπ πξνθχπηεη θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο επηιχεηαη κε απφθαζε ηνπ Γ 

ηνπ ΟΑΔΓ ή ην φξγαλν πνπ απηφ νξίζεη, κεηά απφ γλψκε ηεο Δπηηξνπήο Δ.Λ.Δ.Κ.Π. 

 

Άξζξν 15 

ΠΑΡΑΒΑΗ ΣΧΝ ΟΡΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ – ΚΤΡΧΔΙ  

Με απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Οξγαληζκνχ κεηά απφ γλψκε ηεο Δπηηξνπήο Δ.Λ.Δ.Κ.Π. ε παξάβαζε ησλ 

φξσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο απφ ηνπο δηθαηνχρνπο θαη ηνπο παξφρνπο, εθηφο ηεο δηαθνπήο ηεο 

επηδφηεζεο, κπνξεί λα επηθέξεη ηνλ απνθιεηζκφ ηνπο απφ ην πξφγξακκα έσο ηξία (3) θαη έσο πέληε 

(5) ρξφληα αληίζηνηρα. 
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Άξζξν 16 

ΣΔΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 

ηε Γεκφζηα Πξφζθιεζε πνπ εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο εμεηδηθεχεηαη θάζε 

αλαγθαία γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ιεπηνκέξεηα. 

 

Η απόφαςθ αυτι να δθμοςιευκεί ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ. 
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