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1 Πρόγραμμα επιδότησης διακοπών εργαζομένων, 
ανέργων και οικογενειών αυτών περιόδου 2019-
2020, με Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού.
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των μικρών Νησιών του Αιγαίου Πελάγους, κατά 
το έτος 2019.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 14000/472 (1)
   Πρόγραμμα επιδότησης διακοπών εργαζομένων, 

ανέργων και οικογενειών αυτών περιόδου 2019-

2020, με Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 34, παρ. 6, περ. β), υποπερ. 

εε) του ν. 4144/2013 «Αντιμετώπιση της παραβατικότη-
τας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασί-
ας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (Α'88), 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4270/2014 «Αρχές 
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτω-
ση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλ-
λες διατάξεις» (Α΄143), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3. Τις διατάξεις του ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση του 
ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει (Α'258).

4. Τις διατάξεις του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το 
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/21-04-2005 (Α'98).

5. Του π.δ. 125/2016 (Α'210) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α'210).

6. Το π.δ. 73/23-09-2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών» (Α΄116).

7. Το άρθρο 16 του π.δ. 134/25-10-2017 «Οργανισμός 
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄168), όπως ισχύει.

8. Τις διατάξεις του π.δ. 23/2019 (Α' 28) «Διορισμός 
Υπουργού, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών».

9. Την αριθμ. οικ. 9673/Δ1.3298/28-02-2019 απόφαση 
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εργασίας, Κοινω-
νικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Κωνσταντίνο 
Μπάρκα» (Β' 733).

10. Την Υ29/08-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β'2168).

11. Την 69575/2212/8-2-2019 απόφαση της Υπουρ-
γού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης σχετικά με την ανάληψη δαπάνης για 
το έτος 2020 (ΑΔΑ: Ω1Π0465Θ1Ω-3Λ0) και τις απο-
φάσεις ανάληψης υποχρέωσης για το τρέχον έτος με 
ΑΔΑ: ΩΕ484691Ω2-8ΟΞ, ΑΔΑ: ΨΜ1Ο4691Ω2-Ρ4Γ, 
ΑΔΑ: 62ΙΨ4691Ω2-ΦΑ3, ΑΔΑ: ΩΩΞΦ4691Ω2-ΤΕΨ, ΑΔΑ: 
69234691Ω2-3ΦΤ, ΑΔΑ: Ψ5ΗΝ4691Ω2-Β7Ν, ΑΔΑ: ΨΙΥ-
Λ4691Ω2-7Μ9.

12. Το αριθμ. 94946/21-12-2018 έγγραφο του ΟΑΕΔ με 
το οποίο διαβιβάστηκε η 4675/102/18-12-2018 απόφα-
ση του ΔΣ του Οργανισμού.

13. Την αριθ. οικ. 13972/1217/27-3-2019 εισήγηση της 
προϊσταμένης της ΓΔΟΥ του ΥΠΕΚΑΑ.

14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από-
φασης προκαλείται δαπάνη για το έτος 2019 δαπάνη 
ύψους 4.000.000,00 € και για το έτος 2020 δαπάνη ύψους 
6.000.000,00€ κατ' ανώτατο όριο σε βάρος του προϋπο-
λογισμού του Ενιαίου Λογαριασμού για την Εφαρμογή 
Κοινωνικών Πολιτικών (ΕΛΕΚΠ) (ΚΑΕ 2639), αποφασί-
ζουμε: 

Εγκρίνουμε την κατάρτιση προγράμματος επιδότησης 
διακοπών εργαζομένων, ανέργων και των οικογενειών 
αυτών με Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού, ετών 2019-
2020, ως ακολούθως:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Άρθρο 1 
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Σκοπός του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού εί-
ναι η πνευματική, πολιτιστική και κοινωνική ανάπτυξη 
του εργατικού δυναμικού και των οικογενειών αυτού 
με την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών. Αντικείμενο του 
προγράμματος είναι η επιδότηση των δικαιούχων - ωφε-
λουμένων για την πραγματοποίηση διακοπών με τη χο-
ρήγηση Επιταγής Κοινωνικού Τουρισμού.

Άρθρο 2 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ/ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ 
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1. Ως «Δικαιούχοι» του προγράμματος Κοινωνικού 
Τουρισμού περιόδου 2019-2020 ορίζονται:

α) ασφαλισμένοι που πραγματοποίησαν ως εργαζόμε-
νοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
κατά το προηγούμενο της έναρξης του προγράμματος 
ημερολογιακό έτος 50 ημέρες στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ 
με εισφορές υπέρ της Εργατικής Εστίας σύμφωνα με την 
περ. α' της παρ. 1 του άρθρ. 3 του ν. 678/1977, ως ισχύει.

β) ασφαλισμένες που έλαβαν κατά το προηγούμενο της 
έναρξης του προγράμματος ημερολογιακό έτος 50 ημέ-
ρες ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας (αρθρ. 142
του ν. 3655/2008, όπως εξειδικεύτηκε με την 33891/
606/2008/ΦΕΚ 833-Β΄ υπουργική απόφαση),

γ) ασφαλισμένοι που έλαβαν κατά το προηγούμενο της 
έναρξης του προγράμματος ημερολογιακό έτος τακτική 
επιδότηση ανεργίας με βάση τις κοινές περί ανεργίας 
διατάξεις του ΟΑΕΔ διάρκειας τουλάχιστον 2 μηνών (50 
ημερήσια επιδόματα),

δ) άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Ειδικό Μητρώο Ανέρ-
γων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ. Κρίσιμος χρόνος συνδρομής της 
προϋπόθεσης είναι η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 
υποβολής των αιτήσεων.

Ο υπό τα στοιχεία α' έως γ' αναφερόμενος αριθμός 
ημερών δύναται να προκύψει αθροιστικά από τις ημέρες 
και των τριών στοιχείων.

2. Ως «Ωφελούμενοι» του προγράμματος Κοινωνικού 
Τουρισμού ορίζονται:

α) τα τέκνα των δικαιούχων ηλικίας άνω των πέντε και 
έως δεκαοχτώ ετών, όπως αυτά αποδεικνύονται από αυ-
τεπάγγελτη αναζήτηση των δικαιολογητικών από αρ-
μόδιο δημόσιο φορέα ή όπως η Δημόσια Πρόσκληση 
ορίσει. Για τους σκοπούς της παρούσας ως ημερομηνία 
συμπλήρωσης του 5ου έτους θεωρείται η 01.01.2019.

β) τέκνα των δικαιούχων ηλικίας 18 έως 24 ετών έμμε-
σα ασφαλισμένα από τον δικαιούχο ή τον άλλο γονέα, 
όπως αυτά αποδεικνύονται από αυτεπάγγελτη αναζήτη-
ση των δικαιολογητικών από αρμόδιο δημόσιο φορέα 
ή όπως η Δημόσια Πρόσκληση ορίσει. Κρίσιμος χρόνος 
συνδρομής της προϋπόθεσης ενεργού ασφαλιστικής 
ικανότητας είναι η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 
υποβολής των αιτήσεων,

γ) τέκνα των δικαιούχων ηλικίας από 18 ετών και ανε-
ξαρτήτως ορίου με οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό 
67% και άνω ισοβίως, έμμεσα ή άμεσα ασφαλισμένα 
λόγω αναπηρίας, χωρίς ημέρες εργασίας,

δ) οι σύζυγοι των δικαιούχων, όταν είναι έμμεσα ασφα-
λισμένα μέλη αυτών, όπως αποδεικνύονται από αυτε-
πάγγελτη αναζήτηση των δικαιολογητικών από αρμόδιο 
δημόσιο φορέα ή όπως η Δημόσια Πρόσκληση ορίσει. 
Κρίσιμος χρόνος συνδρομής της προϋπόθεσης ενεργού 
ασφαλιστικής ικανότητας είναι η ημερομηνία λήξης της 
προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων,

ε) οι συνοδοί δικαιούχων ή ωφελουμένων των ως άνω 
περιπτώσεων α' έως δ' ανηκόντων στην κατηγορία ατό-
μων με αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω, και μόνο 
στην περίπτωση που υπάρχει αναγκαιότητα συνοδείας 
και αυτή προκύπτει από τον νόμο και αποδεικνύεται από 
σχετική βεβαίωση (όταν απαιτείται), όπως αυτή προσδι-
ορίζεται στα δικαιολογητικά συμμετοχής της Δημόσιας 
Πρόσκλησης.

3. Για τους σκοπούς της παρούσας ως τέκνο νοείται 
κάθε φυσικό, νομιμοποιηθέν ή νομίμως αναγνωρισθέν 
ή υιοθετημένο τέκνο και γενικά κάθε τέκνο του οποίου 
οι δικαιούχοι έχουν τη γονική μέριμνα και επιμέλεια.

4. Σε περιπτώσεις συζύγων που αμφότεροι είναι δι-
καιούχοι της παροχής κατά την έννοια της παρ. 1 του 
παρόντος, ο ένας εκλαμβάνεται ως ωφελούμενος του 
άλλου, εφόσον δηλωθεί στην αίτηση του αρθρ. 7 της 
παρούσας, όπως η Δημόσια Πρόσκληση ορίσει.

5. Δεν θεωρούνται δικαιούχοι - ωφελούμενοι του προ-
γράμματος Κοινωνικού Τουρισμού περιόδου 2019-2020:

α) οι επιλεγέντες δικαιούχοι - ωφελούμενοι στο πλαί-
σιο του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού περιόδου 
2018-2019, ανεξαρτήτως από το αν έκαναν χρήση της 
παροχής ή όχι, εξαιρέσει των επιλεγέντων εκείνων που 
ανήκουν στην κατηγορία ατόμων με αναπηρία και των 
ωφελουμένων μελών τους,

β) οι δικαιούχοι - ωφελούμενοι συναφούς παροχής 
από οποιονδήποτε άλλο φορέα για την ίδια χρονική πε-
ρίοδο υλοποίησης του προγράμματος, ως αυτή ορίζεται 
στην παρ. 1 του άρθρ. 3 της παρούσας.

Άρθρο 3 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ - 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ/ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 

1. Η διάρκεια του προγράμματος ορίζεται σε 12 μήνες. 
Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης του προγράμματος 
ορίζονται στη Δημόσια Πρόσκληση.

2. Η διάρκεια διαμονής των δικαιούχων - ωφελουμέ-
νων ορίζεται από μία (1) έως πέντε (5) διανυκτερεύσεις 
εντός του χρονικού διαστήματος της ως άνω παραγρά-
φου, ενώ προσαυξάνεται κατά πέντε (5) επιπλέον διανυ-
κτερεύσεις για τους δικαιούχους - ωφελούμενους που 
επιλέγουν τουριστικά καταλύματα των νήσων Λέσβου, 
Χίου, Σάμου, Λέρου και Κω.

3. Ο αριθμός των δικαιούχων- ωφελούμενων του προ-
γράμματος καθορίζεται στη Δημόσια Πρόσκληση.

Άρθρο 4 
ΕΠΙΤΑΓΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - 
ΥΨΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

1. Η «Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού» ενσωματώνει 
μια συγκεκριμένη οικονομική αξία και ο αποκλειστικός 
σκοπός της είναι η ανταλλαγή της με υπηρεσίες διαμο-
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νής από τους παρόχους σύμφωνα με τους όρους της 
Δημόσιας Πρόσκλησης.

2. Το ύψος της οικονομικής αξίας της επιταγής που 
αποτελεί την επιδότηση του δικαιούχου και των ωφε-
λουμένων, προσδιορίζεται στη Δημόσια Πρόσκληση και 
είναι ανάλογο με την περιοχή, τον τύπο και την κατηγο-
ρία του τουριστικού καταλύματος.

3. Η «Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού» έχει τη μορφή 
ενός μοναδικού ηλεκτρονικού κωδικού αριθμού για κάθε 
δικαιούχο και για κάθε ωφελούμενο, ο οποίος δημιουρ-
γείται αυτόματα από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό 
Σύστημα (ΟΠΣ) του Οργανισμού, και αποτυπώνεται με 
τα λοιπά στοιχεία των δικαιούχων και των ωφελουμένων 
στο Μητρώο των παρ. 7 και 12 του άρθρ. 8 της παρού-
σας, ισχύει δε αποκλειστικά για τους σκοπούς του συγκε-
κριμένου προγράμματος μέχρι τη λήξη αυτού.

4. Η επιδότηση μέσω της Επιταγής Κοινωνικού Τουρι-
σμού δίνει τη δυνατότητα στους δικαιούχους να επιλέ-
γουν οι ίδιοι τους παρόχους τουριστικών καταλυμάτων 
σύμφωνα με τις ανάγκες τους.

Άρθρο 5 
ΠΑΡΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

1. Ως «Πάροχοι» νοούνται τα τουριστικά καταλύματα, 
όπως αυτά προσδιορίζονται στη Δημόσια Πρόσκληση.

2. Τα τουριστικά καταλύματα πρέπει να έχουν σε ισχύ 
όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αφορούν στη 
νόμιμη λειτουργία τους, όπως αυτά περιγράφονται στη 
Δημόσια Πρόσκληση.

Άρθρο 6 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ 
ΜΗΤΡΩΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ - ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ 
ΠΑΡΟΧΩΝ

1. Με Δημόσια Πρόσκληση της Διοικήτριας του ΟΑΕΔ, 
που εκδίδεται εντός μηνός από τη δημοσίευση της πα-
ρούσας, προσκαλούνται οι δικαιούχοι και οι πάροχοι να 
υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα.

2. Με τη Δημόσια Πρόσκληση ορίζονται, τηρουμένων 
των διατάξεων των παρ. 9 και 10 του αρ. 34 του ν. 4144/ 
2013: το ακριβές χρονικό διάστημα υλοποίησης του 
προγράμματος, ο αριθμός των δικαιούχων - ωφελου-
μένων, οι προϋποθέσεις συμμετοχής, η προθεσμία και 
η διαδικασία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και 
των απαιτουμένων δικαιολογητικών, τα κριτήρια μορι-
οδότησης για την επιλογή των υποψηφίων δικαιούχων 
καθώς και ο αριθμός μορίων ανά κριτήριο, η διαδικασία 
κατάρτισης των Μητρώων Δικαιούχων-Ωφελουμένων 
και Παρόχων, το ποσό επιδότησης και τα ανώτατα όρια 
ιδιωτικής συμμετοχής ανά διανυκτέρευση, όπου αυτά 
προβλέπονται, κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την υλο-
ποίηση του προγράμματος καθώς και κάθε άλλο στοιχείο 
ή πληροφορία διευκολύνει όσους επιθυμούν να συμμε-
τάσχουν στο πρόγραμμα.

3. Η Δημόσια Πρόσκληση αναρτάται στους διαδικτυ-
ακούς τόπους του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) και του «ΔΙΑΥ-
ΓΕΙΑ».

4. Η Δημόσια Πρόσκληση της παρ. 1 του παρόντος 
δύναται να συμπληρωθεί ή τροποποιηθεί με συμπλη-

ρωματικές Δημόσιες Προσκλήσεις, που εκδίδονται εντός 
των χρονικών ορίων υλοποίησης του προγράμματος.

Άρθρο 7 
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ - 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

1. Οι αιτήσεις συμμετοχής των υποψηφίων δικαιού-
χων υποβάλλονται προς τον ΟΑΕΔ αποκλειστικά με ηλε-
κτρονικό τρόπο μέσω των ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της 
Διαδικτυακής Πύλης του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr), όπως η 
Δημόσια Πρόσκληση ορίσει. Σε περίπτωση υποβολής 
αίτησης με τρόπο διαφορετικό από αυτόν που ορίζεται 
στην Πρόσκληση, η αίτηση δεν λαμβάνεται υπόψη.

2. Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις υποβάλλονται μέσα στην 
προθεσμία που ορίζεται ρητά στη Δημόσια Πρόσκληση. 
Μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν είναι δυνατή η υπο-
βολή αιτήσεων.

3. Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρ-
θρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α'/75) για τα στοιχεία που 
διαλαμβάνονται σε αυτήν. Η ανακρίβεια των στοιχείων 
που δηλώνονται στην αίτηση επισύρει τις προβλεπόμε-
νες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

4. Η υποβολή αίτησης συμμετοχής συνιστά εξουσιο-
δότηση προς τον ΟΑΕΔ για τη χρήση και επεξεργασία 
των προσωπικών δεδομένων του αιτούντος και των ωφε-
λουμένων μελών του αποκλειστικά για τους σκοπούς 
της παρούσας.

5. Ο υποψήφιος φέρει την ευθύνη της πλήρους και 
ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής του αίτησης. Δι-
όρθωση, τροποποίηση ή συμπλήρωση των αιτήσεων, 
συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων στοιχείων - δικαιολο-
γητικών, έστω και συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών, 
επιτρέπεται με νέες ηλεκτρονικές αιτήσεις, οι οποίες υπο-
βάλλονται έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των 
αιτήσεων σε αντικατάσταση των προηγουμένων.

6. Δικαιολογητικά των υποψηφίων που δεν δύναται να 
αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως είτε επισυνάπτονται στην 
ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής τους είτε προσκομί-
ζονται στα αρμόδια ΚΠΑ2, ως η Δημόσια Πρόσκληση 
ορίσει.

7. Υποψήφιοι των οποίων ημέρες εργασίας της παρ. 
1 του άρθρ. 2 ή της παρ. 2 του άρθρ. 8 της παρούσας 
δεν δύναται να αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως λόγω μη 
ένταξής τους στο μηχανογραφικό σύστημα του ΕΦΚΑ 
για οποιονδήποτε λόγο, υποχρεούνται είτε να επισυ-
νάψουν στην αίτησή τους τα σχετικά παραστατικά είτε 
να τα προσκομίσουν στα αρμόδια ΚΠΑ2, ως η Δημόσια 
Πρόσκληση ορίσει.

8. Μη επισύναψη στην ηλεκτρονική αίτηση των δικαι-
ολογητικών που ορίζονται από τη Δημόσια Πρόσκλη-
ση ή μη προσκόμιση αυτών ως η Δημόσια Πρόσκληση 
ορίζει καθώς και προκύπτουσα μη πλήρωση των όρων 
της Δημόσιας Πρόσκλησης και αναντιστοιχία των δη-
λουμένων στην αίτηση στοιχείων με τα υποβληθέντα/
αυτεπαγγέλτως αναζητηθέντα δικαιολογητικά, είναι 
δυνατόν να επιφέρει είτε αποκλεισμό του δικαιούχου ή 
ωφελούμενου αυτού από το Πρόγραμμα είτε μη μοριο-
δότησή του για τα κριτήρια εκείνα στα οποία αφορούν 
τα δικαιολογητικά.
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Άρθρο 8 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ 
ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ- ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ /ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

1. Ο ΟΑΕΔ επεξεργάζεται τις αιτήσεις και προβαίνει 
στη μοριοδότηση των υποψηφίων που πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις των παρ. 1 και 5 του αρθρ. 2 της παρούσας.

2. Η μοριοδότηση των δικαιούχων στηρίζεται σε ειδικά 
κριτήρια επιλογής, όπως το ατομικό ή οικογενειακό εισό-
δημα κατά περίπτωση, ο αριθμός των ανήλικων τέκνων, 
ο χρόνος συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας και ο 
αριθμός ημερών ασφάλισης της τριετίας που προηγείται 
του έτους έναρξης του προγράμματος με εισφορές υπέρ 
της Εργατικής Εστίας σύμφωνα με την περ. α' της παρ. 
1 του άρθρ. 3 του ν. 678/1977, ως ισχύει. Τα μοριοδο-
τούμενα κριτήρια και ο αριθμός μορίων ανά κριτήριο 
επιλογής προσδιορίζονται με τη Δημόσια Πρόσκληση.

3. Οι πληροφορίες σχετικά με το εισόδημα των δικαι-
ούχων αναζητούνται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσί-
ων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Οι πληροφορίες σχετικά με τα ανή-
λικα τέκνα αναζητούνται αυτεπαγγέλτως από αρμόδιο 
δημόσιο φορέα ή όπως η Δημόσια Πρόσκληση ορίσει. 
Οι πληροφορίες σχετικά με τον χρόνο της συνεχόμενης 
εγγεγραμμένης ανεργίας αναζητούνται από το Μητρώο 
Ανέργων του Οργανισμού. Οι πληροφορίες σχετικά με 
τον αριθμό ημερών ασφάλισης των δικαιούχων αναζη-
τούνται αυτεπαγγέλτως από τον ΕΦΚΑ, με την εξαίρεση 
της παρ.7 του άρθρ.7 της παρούσας.

4. Η βαθμολογία που συγκεντρώνουν κατά τη διαδι-
κασία μοριοδότησης οι δικαιούχοι της παρ. 1 του άρθρ. 
2 της παρούσας που ανήκουν στην κατηγορία ατόμων 
με αναπηρία σε ποσοστό 50% και άνω προσαυξάνεται 
κατά 50%.

5. Κρίσιμος χρόνος συνδρομής των κριτηρίων που 
λαμβάνονται υπόψη για την κατάταξη των υποψηφίων 
είναι ο χρόνος λήξης της προθεσμίας υποβολής των αι-
τήσεων συμμετοχής στη Δημόσια Πρόσκληση, εξαιρου-
μένου του εισοδηματικού κριτηρίου και του κριτηρίου 
των ημερών ασφάλισης της παρ. 2 του παρόντος.

6. Επιλεγόμενοι από τη διαδικασία μοριοδότησης είναι 
εκείνοι οι δικαιούχοι που συγκεντρώνουν τη μέγιστη 
βαθμολογία, μέχρι της πληρώσεως αθροιστικά με τους 
ωφελούμενούς τους του αριθμού που προβλέπεται από 
τη Δημόσια Πρόσκληση.

7. Μετά τη μοριοδότηση οι δικαιούχοι κατατάσσονται 
σε προσωρινό Μητρώο Δικαιούχων- Ωφελουμένων, στο 
οποίο αναγράφονται:

α. ο Κωδικός Αριθμός Αίτησης της αίτησης συμμετοχής 
τους, τα τέσσερα τελευταία ψηφία του Αριθμού Φορο-
λογικού Μητρώου τους (ΑΦΜ) και τα τέσσερα τελευταία 
ψηφία του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισής 
τους (ΑΜΚΑ),

β. τα τέσσερα τελευταία ψηφία του Αριθμού Μητρώ-
ου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) των ωφελούμενων 
μελών ανά δικαιούχο,

γ. τα μόρια που αντιστοιχούν σε καθένα από τα κριτή-
ρια μοριοδότησης της παρ. 2 του παρόντος, όπως αυτά 
θα προσδιοριστούν από τη Δημόσια Πρόσκληση, τυ-
χόν προσαύξηση της παρ. 4 του παρόντος, ο συνολικός 

αριθμός μορίων και η σειρά κατάταξης των δικαιούχων 
με βάση τη συνολική μοριοδότηση των κριτηρίων. Ο 
αριθμός κατάταξης των ωφελουμένων είναι ίδιος με τον 
αριθμό κατάταξης των δικαιούχων,

δ. ένδειξη για την έκδοση ή μη Επιταγής Κοινωνικού 
Τουρισμού για τους επιλεγόμενους δικαιούχους και τους 
ωφελούμενους αυτών που πληρούν τις προϋποθέσεις 
του άρθρ. 2 της παρούσας.

8. Για τους υποψήφιους που δεν πληρούν ή που δεν 
αποδεικνύεται ότι πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1 
του άρθρ. 2, όπως αυτές εξειδικεύονται από τη Δημόσια 
Πρόσκληση, ή που εντάσσονται στις περιπτώσεις της 
παρ. 5 του άρθρ. 2 της παρούσας συντάσσεται προσω-
ρινός Πίνακας Αποκλειομένων, με αναφορά του λόγου 
αποκλεισμού τους.

9. Μέλη που δηλώθηκαν ως ωφελούμενα στην αίτη-
ση, χωρίς να πληρούν τις προϋποθέσεις του αρθρ. 2 της 
παρούσας, δεν θα ληφθούν υπ' όψιν κατά την κατάρτιση 
του προσωρινού Μητρώου Δικαιούχων-Ωφελουμένων 
και του προσωρινού Πίνακα Αποκλειομένων.

10. Το προσωρινό Μητρώο Δικαιούχων-Ωφελουμένων 
και ο προσωρινός Πίνακας Αποκλειομένων αναρτώνται 
στην διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) και 
ανακοινώνεται η έκδοση τους στον Πίνακα Ανακοινώσε-
ων των αρμοδίων Υπηρεσιών (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ.

11. Οι υποψήφιοι που κατέθεσαν ηλεκτρονική αίτηση 
συμμετοχής έχουν δικαίωμα υποβολής προς το ΔΣ του 
ΟΑΕΔ μίας και μόνο ηλεκτρονικής ένστασης κατά των 
αποτελεσμάτων του προσωρινού Μητρώου Δικαιούχων-
Ωφελουμένων και του προσωρινού Πίνακα Αποκλειο-
μένων εντός της αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) 
εργασίμων ημερών από την επομένη ημέρα της δημο-
σιεύσεώς τους στη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ. Λεπτο-
μέρειες για την υποβολή και την εξέταση των ενστάσεων 
καθορίζονται στη Δημόσια Πρόσκληση.

12. Κατόπιν εξέτασης των ενστάσεων από το Δ.Σ. 
του Οργανισμού, καταρτίζεται: α) το Οριστικό Μητρώο 
Δικαιούχων - Ωφελουμένων, στο οποίο αναγράφονται 
πλέον των λοιπών στοιχείων του προσωρινού Μητρώου 
της παρ. 7 του παρόντος και οι μοναδικοί ηλεκτρονικοί 
κωδικοί αριθμοί των Επιταγών Κοινωνικού Τουρισμού 
και β) ο οριστικός Πίνακας Αποκλειομένων. Το οριστικό 
Μητρώο Δικαιούχων - Ωφελουμένων και ο οριστικός 
Πίνακας Αποκλειομένων αναρτώνται στη διαδικτυακή 
πύλη του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) και ανακοινώνεται η έκ-
δοση τους στον Πίνακα Ανακοινώσεων των αρμοδίων 
Υπηρεσιών (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ.

13. Το προσωρινό και οριστικό Μητρώο Δικαιούχων -
Ωφελουμένων και ο προσωρινός και οριστικός Πίνακας 
Αποκλειομένων καταρτίζονται από τη Διοικήτρια του 
ΟΑΕΔ ή από το αρμόδιο όργανο που ορίζεται με από-
φασή της.

Άρθρο 9 
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ - 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

1. Οι αιτήσεις συμμετοχής των υποψηφίων παροχών 
υποβάλλονται προς τον ΟΑΕΔ αποκλειστικά με ηλεκτρο-
νικό τρόπο μέσω των ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της Δια-
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δικτυακής Πύλης του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) με τη χρήση 
κωδικών πρόσβασης. Λεπτομέρειες για τη διαπίστευση 
των χρηστών, τη συμπλήρωση και ηλεκτρονική υποβολή 
των αιτήσεων καθώς και για τα απαιτούμενα δικαιολο-
γητικά καθορίζονται με τη Δημόσια Πρόσκληση. Σε πε-
ρίπτωση υποβολής αίτησης με τρόπο διαφορετικό από 
αυτόν που ορίζεται ρητά στην Πρόσκληση, η αίτηση δεν 
λαμβάνεται υπόψη.

2. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία που 
ορίζεται στη Δημόσια Πρόσκληση των παρ. 1 και 4 του 
άρθρ. 6 της παρούσας.

3. Η αίτηση επέχει θέση δήλωσης αποδοχής των όρων 
και των προϋποθέσεων του προγράμματος καθώς και 
δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α' 75) για 
τα στοιχεία που διαλαμβάνονται σε αυτήν. Η ανακρίβεια 
των στοιχείων που δηλώνονται στην αίτηση επισύρει 
τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

4. Οι δυνητικοί πάροχοι φέρουν την ευθύνη της πλή-
ρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής τους 
αίτησης. Διόρθωση, τροποποίηση ή συμπλήρωση των 
αιτήσεων, συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων στοιχείων -
δικαιολογητικών, έστω και συμπληρωματικών ή διευ-
κρινιστικών, επιτρέπεται με νέες αιτήσεις, οι οποίες υπο-
βάλλονται σε αντικατάσταση των προηγουμένων, έως τη 
λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

5. Οι πάροχοι οφείλουν να επισυνάψουν στην ηλε-
κτρονική αίτησή τους τα οριζόμενα από τη Δημόσια 
Πρόσκληση δικαιολογητικά, άλλως αποκλείονται από 
τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα.

6. Πάροχοι που έχουν ήδη ενταχθεί στο Μητρώο Πα-
ροχών στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Κοι-
νωνικού Τουρισμού περιόδου 2018-2019 υποβάλλουν 
ηλεκτρονική αίτηση ανανέωσης της συμμετοχής τους 
στο πρόγραμμα. Οι πάροχοι της παρούσας παραγράφου 
υποχρεούνται να επισυνάψουν στην ηλεκτρονική τους 
αίτηση μόνο δικαιολογητικά που έχουν τροποποιηθεί 
ή αντικατασταθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 10 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ

1. Κατόπιν της επεξεργασίας των αιτήσεων των πα-
ροχών συντάσσεται το προσωρινό Μητρώο Παρόχων. 
Για τους υποψήφιους που από τον έλεγχο των αιτήσεων 
προκύπτει ότι δεν πληρούνται ή δεν αποδεικνύεται ότι 
πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρ. 5 της παρούσας, 
όπως αυτές εξειδικεύονται με τη Δημόσια Πρόσκληση, 
συντάσσεται προσωρινός Πίνακας Αποκλειομένων, με 
αναφορά στον λόγο αποκλεισμού τους.

2. Το προσωρινό Μητρώο Παρόχων και ο προσωρι-
νός Πίνακας Αποκλειομένων Παρόχων αναρτώνται στη 
διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) και ανακοι-
νώνεται η έκδοση τους στον Πίνακα Ανακοινώσεων των 
αρμοδίων Υπηρεσιών (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ.

3. Οι υποψήφιοι που κατέθεσαν ηλεκτρονική αίτηση 
συμμετοχής έχουν δικαίωμα υποβολής προς το ΔΣ του 
ΟΑΕΔ μίας και μόνο ηλεκτρονικής ένστασης κατά των 
αποτελεσμάτων του προσωρινού Μητρώου Παρόχων 
και του προσωρινού Πίνακα Αποκλειομένων εντός της 
αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών 

από την επομένη ημέρα της δημοσιεύσεώς τους. Λεπτο-
μέρειες για την υποβολή και την εξέταση των ενστάσεων 
καθορίζονται στη Δημόσια Πρόσκληση.

4. Κατόπιν εξέτασης των ενστάσεων των Παρόχων από 
το Δ.Σ. του Οργανισμού, καταρτίζεται το Οριστικό Μη-
τρώο Παρόχων και ο οριστικός Πίνακας Αποκλειομένων 
Παρόχων.

5. Το οριστικό Μητρώο Παρόχων και ο οριστικός Πίνα-
κας Αποκλειομένων αναρτώνται στη διαδικτυακή πύλη 
του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) και ανακοινώνεται η έκδοση 
τους στον Πίνακα Ανακοινώσεων των αρμοδίων Υπηρε-
σιών (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ.

6. Το προσωρινό και οριστικό Μητρώο Παρόχων και 
ο προσωρινός και οριστικός Πίνακας Αποκλειομένων 
Παρόχων καταρτίζονται από τη Διοικήτρια του ΟΑΕΔ ή 
από το αρμόδιο όργανο που ορίζεται με απόφασή της.

7. Η διαδικασία κατάρτισης του Μητρώου Παροχών 
των παρ. 1 έως 6 του παρόντος ή ένταξης σε αυτό είναι 
δυνατόν να τροποποιηθεί με Δημόσια Πρόσκληση των 
παρ. 1 και 4 του άρθρ. 6 της παρούσας.

Άρθρο 11 
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, 
ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ - ΠΑΡΟΧΩΝ, 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ - 
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

1. Η διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι υποχρε-
ώσεις και τα δικαιώματα δικαιούχων και Παρόχων, καθώς 
και οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις του προγράμματος 
περιγράφονται αναλυτικά στη Δημόσια Πρόσκληση.

2. Οι δικαιούχοι και οι πάροχοι συμπληρώνουν και υπο-
γράφουν προτυποποιημένη, αναρτημένη στη διαδικτυ-
ακή πύλη του ΟΑΕΔ, σύμβαση, η οποία βασίζεται στους 
όρους και τις προϋποθέσεις της Δημόσιας Πρόσκλησης. 
Η από τα συμβαλλόμενα μέρη υπογεγραμμένη ανωτέρω 
σύμβαση καθώς και τα δικαιολογητικά που σύμφωνα με 
τη Δημόσια Πρόσκληση θα πρέπει να τη συνοδεύουν, 
διαβιβάζονται με ηλεκτρονική σάρωση στον ΟΑΕΔ.

3. Η σύναψη σύμβασης μεταξύ δικαιούχου και παρό-
χου γεννά την αξίωση του δεύτερου να εισπράξει από 
τον ΟΑΕΔ ποσό αντίστοιχο με την οικονομική αξία της 
Επιταγής Κοινωνικού Τουρισμού, όπως αυτή ορίζεται 
στην παρ. 2 του άρθρ. 4 της παρούσας και προσδιο-
ρίζεται με τη Δημόσια Πρόσκληση, ως αντάλλαγμα 
μέρους ή του συνόλου των παρεχομένων υπηρεσιών 
διαμονής.

4. Για τη διαμονή στα καταλύματα καταβάλλεται από 
τους δικαιούχους και ιδιωτική οικονομική συμμετοχή, 
το ύψος της οποίας καθορίζεται στη σύμβαση της παρ. 
2 του παρόντος και δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει συ-
γκεκριμένα ανώτατα όρια, τα οποία προσδιορίζονται στη 
Δημόσια Πρόσκληση. Για τους δικαιούχους - ωφελού-
μενους που επιλέγουν για τη διαμονή τους τουριστικά 
καταλύματα των νήσων Λέσβου, Χίου, Σάμου, Λέρου και 
Κω η ιδιωτική συμμετοχή είναι μηδενική.

5. Φόροι που βαρύνουν τους διαμένοντες στα του-
ριστικά καταλύματα δικαιούχους ή ωφελούμενους δεν 
καλύπτονται από το πρόγραμμα.
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Άρθρο 12 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Οι διοικητικοί και επιτόπιοι έλεγχοι διενεργούνται από 
υπαλλήλους του ΟΑΕΔ σύμφωνα με τις κείμενες διατά-
ξεις.

Άρθρο 13 
ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1. Οι αιτήσεις των παροχών και τα σχετικά δικαιολο-
γητικά για την αποπληρωμή του προγράμματος, όπως 
αυτά ορίζονται στη Δημόσια Πρόσκληση, υποβάλλονται 
για κάθε τρίμηνο υλοποίησης του προγράμματος κατά 
τη διάρκεια του επόμενου ημερολογιακού τριμήνου. Αι-
τήσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα απορρίπτονται.

2. Αρμόδιο όργανο για την αποπληρωμή του προγράμ-
ματος ορίζεται ο Προϊστάμενος του ΚΠΑ 2 της περιοχής 
αρμοδιότητας της έδρας της επιχείρησης/παρόχου.

Άρθρο 14 
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Κάθε διαφορά που προκύπτει κατά την υλοποίηση 
του προγράμματος επιλύεται με απόφαση του ΔΣ του 
ΟΑΕΔ ή το όργανο που αυτό ορίσει, μετά από γνώμη 
της Επιτροπής Ε.Λ.Ε.Κ.Π.

Άρθρο 15 
ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ - 
ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

Με απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού μετά από γνώ-
μη της Επιτροπής Ε.Λ.Ε.Κ.Π. η παράβαση των όρων του 
προγράμματος από τους δικαιούχους και τους παρόχους, 
εκτός της διακοπής της επιδότησης, μπορεί να επιφέρει 
τον αποκλεισμό τους από το πρόγραμμα έως τρία (3) και 
έως πέντε (5) χρόνια αντίστοιχα.

Άρθρο 16 
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Στη Δημόσια Πρόσκληση που εκδίδεται σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρούσας εξειδικεύεται κάθε αναγκαία 
για την υλοποίηση του προγράμματος λεπτομέρεια.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 14 Μαΐου 2019

Οι Υπουργοί

 Υφυπουργός
Εργασίας, Κοινωνικής  Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ

Αναπληρωτής Υπουργός 
Οικονομικών 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

    Αριθμ. 819/102983 (2)
Έγκριση δαπάνης για το Πρόγραμμα στήριξης 

των μικρών Νησιών του Αιγαίου Πελάγους, κατά 

το έτος 2019. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Την περ. α' της παρ. 2 του άρθρου 62 του ν. 4235/2014 

«Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρ-
μογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους το-
μείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και 
προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» 
(Α'32), όπως η παρ. 2 τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του 
άρθρου 46 του ν. 4384/2016 «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, 
μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου 
και άλλες διατάξεις» (Α'78).

2. Τα άρθρα 23, 66, 79, 80 του ν. 4270/2014 «Αρχές 
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμά-
τωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και 
άλλες διατάξεις» (Α'143), όπως έχουν τροποποιηθεί και 
ισχύουν.

3. Την παρ. 4 του άρθρου 28 του ν. 4314/2014 «Α. Για 
τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξι-
ακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 
2014-2020. Β. Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης 
Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.06.2012) στο ελληνικό δίκαιο, 
τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατά-
ξεις» (Α' 265).

4. Τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 229/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Μαρτίου 
2013, σχετικά με τον καθορισμό ειδικών μέτρων για τη 
γεωργία στα μικρά νησιά του Αιγαίου και για την κατάρ-
γηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1405/2006 του Συμβου-
λίου (ΕΕ L 78, 20.3.2013, σ. 41).

5. Τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1306/2013, του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμ-
βρίου 2013, σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση 
και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής 
και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 352/78, 
(ΕΚ) αριθ. 165/94, (ΕΚ) αριθ. 2799/98, (ΕΚ) αριθ. 814/2000, 
(ΕΚ) αριθ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 485/2008 του Συμ-
βουλίου (ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 549).

6. Τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
178/2014 της Επιτροπής, της 6ης Νοεμβρίου 2013, για 
τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 229/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά 
με τον καθορισμό ειδικών μέτρων για τη γεωργία στα 
μικρά νησιά του Αιγαίου (ΕΕ L 63, 4.3.2014, σ. 1).

7. Τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 181/2014 της 
Επιτροπής, της 20ής Φεβρουαρίου 2014,όπως τροπο-
ποιήθηκε με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2018/916 
της Επιτροπής, της 27/6/2018, για τη θέσπιση κανόνων 
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 229/2013 του Ευ-
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ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με 
τον καθορισμό ειδικών μέτρων για τη γεωργία στα μικρά 
νησιά του Αιγαίου (ΕΕ L 063, 4.3.2014, σ. 53 και διορθω-
τικό ΕΕ L 303, 20.11.2015, σ. 110(181/2014).

8. Τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 907/ 
2014 της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2014, για τη συ-
μπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον 
αφορά τους οργανισμούς πληρωμών και άλλους οργα-
νισμούς, τη δημοσιονομική διαχείριση, την εκκαθάριση 
λογαριασμών, τις εγγυήσεις και τη χρήση του ευρώ (ΕΕ 
L 255, 28.8.2014, σ. 18).

9. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ-
γανα» (Α'98).

10. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (Α'145), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

11. Το π.δ. 88/2018 (ΦΕΚ/Α'160) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

12. Το άρθρο 15 της αριθ. 321815/29.8.2007 απόφασης 
των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Δημόσιας Τάξης, 
Εμπορικής Ναυτιλίας και Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτι-
κής «Λεπτομέρειες εφαρμογής για τον καθορισμό διαδι-
κασιών και δικαιολογητικών, σχετικά με τον εφοδιασμό 
των μικρών νησιών του Αιγαίου Πελάγους με ορισμένα 
γεωργικά προϊόντα» (Β'1773/4.9.2007).

13. Την αριθ. 6266/146471/30.12.2016 απόφαση του 
Υπουργού και του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων «Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρω-
ματικών μέτρων. ...όσον αφορά τα προϊόντα της τοπικής 
γεωργικής παραγωγής».(Β'21/13.1.2017), όπως ισχύει.

14. Την απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουρ-
γού Οικονομίας και Ανάπτυξης με αρ. 91589/3.9.2018 
(ΦΕΚ 3814/Β΄/4.9.2018) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Υφυπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Ευστάθιο Γιαν-
νακίδη». 

15. Την απόφαση του Πρωθυπουργού και του υπουρ-
γού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 2428/119952/
6-9-2018 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βασίλειο Κόκκαλη» 
(ΦΕΚ 3936/τ.Β').

16. Το πρόγραμμα στήριξης των μικρών νησιών του 
Αιγαίου Πελάγους σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθμ. 229/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σύμφω-
να με τα Ref. Ares (2015) 5954578/18.12.2015, (2016) 
3629781/19.7.2016, (2016) 1778915/14.4.2016 και (2018) 
2593250/18.5.2018, Ares (2018) 6450976/14.12.2018, 
Ares (2019) 2294770/01.04.2019 έγγραφα της Ευρωπα-
ϊκής Επιτροπής.

17. Το αριθ. 2/77291/ΔΠΓΚ/29.10.2018 έγγραφο του 
ΓΛΚ «ένταξη στο ΠΔΕ συγχρηματοδοτούμενων προγραμ-
μάτων του Υπ.Α.Α.& Τ.».

18. Τη με αριθ. πρωτ. 345/85813/18.04.2019 εισήγηση 
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμ-
φωνα με το άρθρο 24 παρ. 5 περ. ε' του ν. 4270/2014 
(Α'143), όπως ισχύει.

19. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής προκαλείται δαπάνη ύψους ενός εκατομμυρίου 
πενήντα χιλιάδων ευρώ (1.050.000,00 €) για το οικονο-
μικό έτος 2019, η οποία βαρύνει τις πιστώσεις της ΣΑΕ 
082/2 του ΠΔΕ του Υπ.Α.Α.&Τ., αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1
1. Εγκρίνονται οι παρακάτω δαπάνες συνολικού ύψους 

1.050.000,00 € (ένα εκατομμύριο πενήντα χιλιάδες) ευρώ 
για το έτος 2019:

α. Δαπάνη ύψους 405.900,00 € (τετρακοσίων πέντε 
χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ), για την πληρωμή του Φ.Π.Α. 
που θα καταβληθεί από τον Οργανισμό Πληρωμών και 
Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και 
Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) στους δικαιούχους της οικο-
νομικής ενίσχυσης ειδικού καθεστώτος εφοδιασμών, 
που ορίζονται στο άρθρο 2 της κοινής υπουργικής από-
φασης υπ' αριθμ. 321815/29-08-2007 (Β' 1773), συμπε-
ριλαμβανομένης της δαπάνης για την πληρωμή Φ.Π.Α, 
για την σύνταξη της ετήσιας έκθεσης του προγράμματος 
Μ.Ν.Α. 2018, όπως προβλέπεται στο άρθρο 13, της αριθ. 
6266/146471/30.12.2016 (ΦΕΚ Β΄ 21/13.01.2017) κοινής 
υπουργικής απόφασης.

β. Δαπάνη ύψους 547.000,00 € (πεντακοσίων σαράντα 
επτά χιλιάδων ευρώ), που αφορά τη συμπληρωματική 
εθνική χρηματοδότηση για την ενίσχυση της τοπικής πα-
ραγωγής μέσω του Προγράμματος των Μικρών Νησιών 
του Αιγαίου Πελάγους της Ε.Ε., σύμφωνα με τις προϋπο-
θέσεις της παρ.1 και παρ. 2 εδ. α' του άρθρου 6 της αριθ. 
6266/146471/30.12.2016 (ΦΕΚ Β 21/13.01.2017) κοινής 
υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει.

γ. Δαπάνη ύψους 97.100,00 € (ενενήντα επτά χιλιά-
δων εκατό ευρώ), για την πληρωμή των οδοιπορικών 
εξόδων, εκτός έδρας και εκτός ωραρίου αποζημιώσεων 
των υπαλλήλων των Περιφερειακών υπηρεσιών που θα 
διενεργήσουν τους υποχρεωτικούς επιτόπιους ελέγχους 
για τους εφοδιασμούς του Προγράμματος των μικρών 
νησιών του Αιγαίου Πελάγους, όπως αυτοί προβλέπονται 
στο άρθρο 12, παρ. β, γ και δ της κοινής υπουργικής 
απόφασης 321815/29.08.2007.

Άρθρο 2
Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων κατόπιν εισήγησης της καθ' ύλην αρμόδιας για 
το πρόγραμμα Υπηρεσίας του Υπ.Α.Α.&Τ. κατανέμεται 
στις Περιφέρειες της χώρας το ποσό των 97.100,00 € 
(ενενήντα επτά χιλιάδων εκατό ευρώ) για την πληρωμή 
των οδοιπορικών εξόδων, εκτός έδρας και εκτός ωραρί-
ου αποζημιώσεων των υπαλλήλων των Περιφερειακών 
υπηρεσιών που είναι αρμόδιες για να διενεργήσουν τους 
υποχρεωτικούς, από τη ισχύουσα νομοθεσία, επιτόπιους 
ελέγχους για το Πρόγραμμα των μικρών νησιών του Αι-
γαίου Πελάγους. Οι πληρωμές θα πραγματοποιούνται 
με υπόλογο τις αρμόδιες οικονομικές Υπηρεσίες των 
οικείων Περιφερειών.
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Άρθρο 3
Ένταξη εθνικής δαπάνης έργου στο ΠΔΕ και 
χρηματοδότηση του ΕΛΕΓΕΠ

Η καθ' ύλην αρμόδια Διεύθυνση του Υπ.Α.Α.&Τ. υπο-
βάλλει στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου όλα τα στοιχεία για την εγγραφή της 
εθνικής συμμετοχής στο ΠΔΕ (προϋπολογισμός, απαι-
τούμενες πιστώσεις) σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΠΔΕ, 
όπως κάθε φορά ισχύει. Μετά την έγκριση της σχετικής 
Συλλογικής Απόφασης (ΣΑ), η διάθεση χρηματοδό-
τησης από το ΠΔΕ στον ΕΛΕΓΕΠ πραγματοποιείται ως 
ακολούθως: η αρμόδια Διεύθυνση του ΟΠΕΚΕΠΕ ενη-
μερώνει την Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υπ.Α.Α.Α.&Τ. για τις απαιτούμενες δαπάνες του έρ-
γου. Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Υπ.Α.Α.Α.&Τ. υποβάλλει σχετικό αίτημα χρηματοδότησης 
στην Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου 
Οικονομίας και Ανάπτυξης. Μετά την έγκριση της χρη-
ματοδότησης από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανά-
πτυξης η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Υπ.Α.Α.Α.&Τ. εκδίδει εντολή κατανομής προς την Τράπε-
ζα της Ελλάδος (ΤτΕ) και ζητά τη μεταφορά του ποσού σε 

αναλυτικό λογαριασμό υπό τον ΕΛΕΓΕΠ, που τηρείται σε 
τραπεζικό Ίδρυμα με το οποίο συνεργάζεται ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Άρθρο 4

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 10 Μαΐου 2019

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός
Οικονομίας Αγροτικής Ανάπτυξης και
και Ανάπτυξης Τροφίμων

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ

Υφυπουργός
Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
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