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αγοράς βιβλίων έτους 2020.   

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της υποπερίπτ. εε της περίπτ. β της παρ. 6 του άρθρου 

34 του ν. 4144/2013 «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας 
στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και 
λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (Α’ 88), όπως ισχύει.

β) Του ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση ΟΑΕΔ και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 258), όπως ισχύει γ) του άρθρου 20 του 
ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δη-
μόσιο λογιστικό και τις διατάξεις» (Α΄143).

δ) Του άρθρου 90 του π.δ. 63/22-4-2005 (Α’ 98) «Κω-
δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
κυβερνητικά όργανα».

ε) Του άρθρου 16 του π.δ. 134/2017 (Α΄168) «Οργανι-
σμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης», όπως ισχύει.

στ) Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων.» (Α’ 119).

ζ) Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός της Κυβέρνησης, Υπουρ-
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄121).

η) Του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών /Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

2. Την αριθμ. 340/2019 κοινή απόφαση του Πρωθυ-
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρ-
μοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο 
Σκυλακάκη» (Β’ 3051).

3. Το έγγραφο αριθ. πρωτ. 101900/17-12-2019 του 
ΟΑΕΔ με το οποίο διαβιβάστηκε η αριθμ. 5743/92/
10-12-2019 απόφαση του ΔΣ του Οργανισμού.

4. Τη με αριθ. πρωτ. 589/18/20-01-2020 απόφαση του 
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σχετικά με 
την ανάληψη δαπάνης για το έτος 2021 ΑΔΑ: (6ΛΡ846ΜΤΛΚ-
95Ρ) και τις αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης για το τρέ-
χον έτος με ΑΔΑ(6Ν5Λ4691Ω2-ΦΛΦ, 9Γ8Χ4691Ω2-3Τ2, 
ΩΡΕ54691Ω2-5Ω8, 614Η4691Ω2-ΒΓΞ, ΩΔΩΘ4691Ω2-Χ04, 
Ω0ΚΜ4691Ω2-215, ΩΨ1Α46 91Ω2-ΚΒΟ).

5. Την αριθ.5452/317/28-02-2020 εισήγηση της προϊ-
σταμένης της Γ.Δ.Ο.Υ.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού 
του ΟΑΕΔ για το έτος 2020 ύψους 1.000.000,00€ και για 
το έτος 2021 δαπάνη ύψους 2.000.000,00€ η οποία κα-
λύπτεται από τις πιστώσεις του ΚΑΕ 2639 του Ενιαίου 
Λογαριασμού για την εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών 
(ΕΛΕΚΠ) του ΟΑΕΔ, αποφασίζουμε:

Στους κοινωνικούς σκοπούς του ΕΛΕΚΠ εντάσσεται 
το πρόγραμμα χορήγησης επιταγών αγοράς βιβλίων για 
την πολιτιστική και κοινωνική ανάπτυξη του εργατικού 
δυναμικού και των οικογενειών τους, το οποίο εξειδικεύ-
εται ως ακολούθως:

Άρθρο 1
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Σκοπός του Προγράμματος είναι η πνευματική ανά-
πτυξη του εργατικού δυναμικού και των οικογενειών 
αυτού. Αντικείμενο του προγράμματος είναι η χορήγηση 
επιταγών στους δικαιούχους - ωφελούμενους του προ-
γράμματος για την αγορά βιβλίων.

Άρθρο 2 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ / ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1. Ως «Δικαιούχοι» του προγράμματος Επιταγών Αγο-
ράς Βιβλίων έτους 2020 ορίζονται:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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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 αρθρ. 3 του ν. 678/1977, ως ισχύει.

β) ασφαλισμένες που έλαβαν κατά το προηγούμενο 
της έναρξης του προγράμματος ημερολογιακό έτος 50 
ημέρες ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας του 
αρθρ. 142 του ν. 3655/2008, όπως ισχύει.

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 Μητρώο Ανέργων του 
ΟΑΕΔ, που έχουν συνεχόμενο χρονικό διάστημα ανεργί-
ας κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβο-
λής αιτήσεων τουλάχιστον τεσσάρων (4) μηνών.

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

2. Ως «Ωφελούμενοι» του προγράμματος χορήγησης 
Επιταγών Αγοράς Βιβλίων ορίζονται:

α) τα παιδιά των δικαιούχων ηλικίας άνω των πέντε 
ετών, όταν είναι έμμεσα ασφαλισμένα μέλη αυτών ή του 
άλλου γονέα,

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

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. Δεν θεωρούνται δικαιούχοι - ωφελούμενοι του προ-
γράμματος οι δικαιούχοι - ωφελούμενοι από οποιονδή-
ποτε άλλο φορέα για την ίδια χρονική περίοδο υλοποί-
ησης του προγράμματος.

Άρθρο 3 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ - 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ/ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

1. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί εντός του 2020. Η συ-
γκεκριμένη διάρκεια εξειδικεύεται στη Δημόσια Πρό-
σκληση.

2. Ο αριθμός των δικαιούχων και των ωφελούμενων 
του προγράμματος ανέρχεται στις 150.000.

Άρθρο 4 
ΕΠΙΤΑΓΗ ΑΓΟΡΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ - 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΑΓΗΣ

1. Η «Επιταγή Αγοράς Βιβλίων» ενσωματώνει μια συ-
γκεκριμένη οικονομική αξία και αποκλειστικός σκοπός 
της είναι η ανταλλαγή της για την αγορά βιβλίων σύμφω-
να 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.

3. Η «Επιταγή Αγοράς Βιβλίων» 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 ωφελουμέ-
νων στο Μητρώο του άρθρου 8 της παρούσας, ισχύει 
δε αποκλειστικά για τους σκοπούς του συγκεκριμένου 
προγράμματος μέχρι τη λήξη αυτού.

4. Η επιδότηση μέσω της Επιταγής Αγοράς Βιβλίων 
δίνει τη δυνατότητα στους δικαιούχους να επιλέγουν 
ελεύθερα από το Μητρώο Παροχών του Οργανισμού τον 
πάροχο από τον οποίο θα προμηθευτούν τα βιβλία τους.

Άρθρο 5 
ΠΑΡΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

1. Ως «Πάροχοι» νοούνται τα βιβλιοπωλεία και οι εκ-
δοτικοί οίκοι οποιασδήποτε νομικής μορφής. 

2. Οι πάροχοι συμμετέχουν στο πρόγραμμα προσκο-
μίζοντας τα δικαιολογητικά που ορίζονται στη Δημόσια 
Πρόσκληση.

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

1. Με Δημόσια Πρόσκληση του Διοικητή 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 τηρουμένων των δια-
τάξεων των παρ. 9 και 10 του αρθρ. 34 του ν. 4144/2013 
ορίζονται: οι προϋποθέσεις συμμετοχής, η προθεσμία 
και η διαδικασία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων 
και των απαιτουμένων δικαιολογητικών, τα κριτήρια μο-
ριοδότησης για την επιλογή των υποψηφίων δικαιούχων, 
η διαδικασία κατάρτισης των Μητρώων Δικαιούχων-
Ωφελουμένων και Παροχών, καθώς και κάθε αναγκαία 
λεπτομέρεια για την υλοποίηση του προγράμματος.

3. Η Δημόσια Πρόσκληση αναρτάται στους διαδικτυα-
κούς τόπους του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) και του «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

4. Η Δημόσια Πρόσκληση μπορεί να συμπληρωθεί ή 
να τροποποιηθεί με συμπληρωματικές Δημόσιες Προ-
σκλήσεις, 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 ορίζει. Σε περίπτωση υποβολής 
αίτησης με τρόπο διαφορετικό από αυτόν που ορίζεται 
στην Πρόσκληση, η αίτηση δεν λαμβάνεται υπόψη.
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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 (Α’ 75) για τα στοιχεία που δια-
λαμβάνονται σε αυτήν. Η ανακρίβεια των στοιχείων που 
δηλώνονται στην αίτηση επισύρει τις προβλεπόμενες 
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. 
Διόρθωση, τροποποίηση ή συμπλήρωση των αιτήσε-
ων επιτρέπεται με νέες ηλεκτρονικές αιτήσεις, οι οποίες 
υποβάλλονται 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 
ορίζει.

7. Υποψήφιοι των οποίων οι ημέρες εργασίας της παρ. 
1 του άρθρου 2 της παρούσας δεν μπορεί να αναζητη-
θούν αυτεπαγγέλτως λόγω μη ένταξης τους στο μηχα-
νογραφικό σύστημα του ΕΦΚΑ για οποιονδήποτε λόγο, 
υποχρεούνται να επισυνάψουν στην αίτηση τους τα σχε-
τικά παραστατικά ή να τα προσκομίσουν στα αρμόδια 
ΚΠΑ2, ως η Δημόσια Πρόσκληση ορίζει.

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 αναντιοτοιχία των δη-
λουμένων στην αίτηση στοιχείων με τα υποβληθέντα 
ή αυτεπαγγέλτως αναζητηθέντα δικαιολογητικά, είναι 
δυνατόν να επιφέρει τον αποκλεισμό του δικαιούχου ή 
ωφελούμενου αυτού από το Πρόγραμμα ή τη μη μορι-
οδότησή του για τα κριτήρια εκείνα στα οποία αφορούν 
τα δικαιολογητικά.

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 4 του άρθρου 2 της παρούσας.

2. Η μοριοδότηση των δικαιούχων στηρίζεται στο δη-
λωθέν ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα κατά περίπτω-
ση και στη σειρά προτεραιότητας υποβολής της αίτησης, 
όπως προσδιορίζονται στη Δημόσια Πρόσκληση.

3. Οι πληροφορίες σχετικά με το εισόδημα των δικαι-
ούχων αναζητούνται με ηλεκτρονικό τρόπο από την 
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Η σειρά 
προτεραιότητας αντλείται από τα στοιχεία του Ολοκλη-

ρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Οργανισμού 
(ΟΠΣ) με βάση την ημερομηνία και ώρα υποβολής της 
αίτησης.

4. Επιλεγόμενοι από τη διαδικασία μοριοδότησης είναι 
οι δικαιούχοι που συγκεντρώνουν τη μέγιστη βαθμολο-
γία, μέχρι της πληρώσεως αθροιστικά με τους ωφελού-
μενους τους του αριθμού της παρ. 2 του άρθρου 3 της 
παρούσας.

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

α. ο Κωδικός Αριθμός Αίτησης συμμετοχής τους, τα 
τέσσερα τελευταία ψηφία του Αριθμού Φορολογικού 
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 των κριτηρίων μοριοδότησης και η σειρά 
κατάταξης των δικαιούχων. Ο αριθμός κατάταξης των 
ωφελουμένων είναι ίδιος με τον αριθμό κατάταξης των 
δικαιούχων.

δ. ένδειξη για την έκδοση Επιταγής Αγοράς Βιβλίων 
για τους επιλεγόμενους δικαιούχους και τους ωφελούμε-
νους αυτών που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 
2 της παρούσας.

6. Για τους υποψήφιους και τα ωφελούμενα μέλη που 
δεν πληρούν ή που δεν αποδεικνύεται ότι πληρούν τις 
προϋποθέσεις, της παρ. 1 του αρθρ. 2 της παρούσας, 
όπως αυτές εξειδικεύονται από την Δημόσια Πρόσκλη-
ση, συντάσσεται προσωρινός Πίνακας Αποκλειομένων, 
με αναφορά στον συγκεκριμένο λόγο αποκλεισμού τους.

7. Μέλη που δηλώθηκαν ως ωφελούμενα στην αίτηση, 
χωρίς να πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 της 
παρούσας, δεν θα ληφθούν υπόψη κατά την κατάρτιση 
του προσωρινού Μητρώου Δικαιούχων-Ωφελουμένων.

8. Το προσωρινό Μητρώο Δικαιούχων-Ωφελουμένων 
και ο προσωρινός Πίνακας Αποκλειομένων αναρτώνται 
στη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) και ανα-
κοινώνεται η έκδοση τους στον Πίνακα Ανακοινώσεων 
των αρμοδίων Υπηρεσιών (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ.

9. 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-
σιεύσεως τους στη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ. Λεπτο-
μέρειες για την υποβολή και την εξέταση των ενστάσεων 
καθορίζονται στη Δημόσια Πρόσκληση.

10. Μετά την εξέταση των ενστάσεων από το Δ.Σ. του 
Οργανισμού, καταρτίζεται το Οριστικό Μητρώο Δικαι-
ούχων - Ωφελουμένων, στο οποίο αναγράφονται πλέον 
των λοιπών στοιχείων του προσωρινού μητρώου της 
παρ. 5 του παρόντος άρθρου και οι μοναδικοί ηλεκτρο-
νικοί κωδικοί αριθμοί των Επιταγών Αγοράς Βιβλίων και ο 
Οριστικός Πίνακας Αποκλειομένων. Το οριστικό Μητρώο 
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Δικαιούχων - Ωφελουμένων και ο οριστικός προσωρινός 
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.

11. Το προσωρινό και οριστικό Μητρώο Δικαιούχων 
- Ωφελουμένων και οι Πίνακες Αποκλειομένων καταρ-
τίζονται από τον Διοικητή του ΟΑΕΔ ή από το αρμόδιο 
όργανο που ορίζεται με απόφασή του.

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-
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.

3. Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης αποδο-
χής των όρων και των προϋποθέσεων του προγράμμα-
τος καθώς και υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του 
ν. 1599/1986 (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, επιτρέπεται με νέες αιτήσεις, οι οποίες υπο-
βάλλονται σε αντικατάσταση των προηγουμένων, έως 
τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

5. Οι πάροχοι οφείλουν να επισυνάψουν στην ηλε-
κτρονική αίτησή τους τα νομιμοποιητικά δικαιολογη-
τικά της επιχείρησης τους και τα λοιπά δικαιολογητικά 
που προσδιορίζονται στη Δημόσια Πρόσκληση, άλλως 
αποκλείονται από τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα.

Άρθρο 10 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ

1. Μετά την επεξεργασία των αιτήσεων των παρόχων 
συντάσσεται το προσωρινό Μητρώο Παρόχων. Για τους 
υποψήφιους που από τον έλεγχο των αιτήσεων προκύ-
πτει ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 
5 της παρούσας, όπως αυτές εξειδικεύονται στη Δη-
μόσια Πρόσκληση, συντάσσεται προσωρινός Πίνακας 
Αποκλειομένων, με σαφή αναφορά στον συγκεκριμένο 
λόγο αποκλεισμού για κάθε υποψήφιο.

2. Το προσωρινό Μητρώο Παρόχων και ο προσωρινός 
Πίνακας Αποκλειομένων αναρτώνται στη διαδικτυακή 
πύλη του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) και ανακοινώνεται η έκ-
δοσή 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 δημοσιεύσεως τους. Λεπτο-
μέρειες για την υποβολή και την εξέταση των ενστάσεων 
καθορίζονται στη Δημόσια Πρόσκληση.

4. Μετά την εξέταση των ενστάσεων των παρόχων από 
το Δ.Σ. του Οργανισμού, καταρτίζεται το οριστικό Μη-
τρώο Παρόχων και ο οριστικός Πίνακας Αποκλειομένων.

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

6. Το προσωρινό και οριστικό Μητρώο Παρόχων και 
ο προσωρινός και οριστικός Πίνακας Αποκλεισμένων 
καταρτίζονται από τον Διοικητή του ΟΑΕΔ ή από το αρ-
μόδιο όργανο που ορίζεται με απόφασή του.

Άρθρο 11 
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

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. Μετά την ένταξη των παρόχων στο οριστικό Μη-
τρώο, η υποβληθείσα αίτησή τους επέχει θέση σύμβασης 
με τον Οργανισμό, η οποία διέπεται από το σύνολο των 
όρων και των προϋποθέσεων της Δημόσιας Πρόσκλησης.

3. Η σύμβαση μεταξύ παρόχου και Οργανισμού γεν-
νά την αξίωση του πρώτου να εισπράξει από τον ΟΑΕΔ 
ποσό αντίστοιχο με την οικονομική αξία της Επιταγής 
Αγοράς βιβλίων.

Άρθρο 12 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Διοικητικοί και επιτόπιοι έλεγχοι διενεργούνται από 
υπαλλήλους του ΟΑΕΔ σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 13 
ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1. Οι αιτήσεις των παρόχων και τα σχετικά δικαιολο-
γητικά για την αποπληρωμή του προγράμματος, όπως 
αυτά ορίζονται στη Δημόσια Πρόσκληση, υποβάλλονται 
εντός 3 μηνών από τη λήξη του προγράμματος. Αιτήσεις 
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 ορίζει, μετά από γνώμη της 
Επιτροπής Ε.Λ.Ε.Κ.Π.
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Άρθρο 15 
ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ - 
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, 27 Μαρτίου 2020

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Εργασίας
Οικονομικών και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

Ι

    Αριθμ. 17537/989 (2)
Καθορισμός των τεχνικών παραμέτρων σχετικά 

με τις παροχές του κλάδου Επικουρικής Ασφάλι-

σης του e-Ε.Φ.ΚΑ.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 42 παρ. 4 του ν. 4052/2012 

(Α’ 41), όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση του άρθρου 
96 του ν. 4387/2016 ( Α’ 85) με το άρθρο 44 του ν. 4670/ 
2020 (Α’ 43).

2. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (Α’ 133). « Επιτελικό 
Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρ-
νησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής 
δημόσιας διοίκησης».

3. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 (Α’ 119).
4. Τις διατάξεις του π.δ. 83/9-7-2019 (Α΄121) «Διορι-

σμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Ανα-
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

5. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης» (Α’ 168) όπως ισχύει.

6. Το υπ’ αριθ. 280/20.05.2016 έγγραφο της Εθνικής 
Αναλογιστικής Αρχής με το οποίο παρέχεται η σύμφωνη 
γνώμη της για την έκδοση της παρούσας απόφασης.

7. Την με αριθμό 4/02-04-2020 απόφαση του Διοικητι-
κού Συμβουλίου του e-ΕΦΚΑ για τη διατύπωση γνώμης 
επί του σχεδίου της υπουργικής απόφασης (Θέμα 10ο, 
σελ 154-162).

8. Την με αριθ. 1889/2019 απόφαση της Ολομέλειας 
του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία δημοσιεύθη-
κε στις 4 Οκτωβρίου 2019, με την οποία ακυρώθηκε η 
οικ.23123/785/7.6.2016 απόφαση του Υφυπουργού Ερ-
γασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης «Καθορισμός τεχνικών παραμέτρων σχετικά με τις 
παροχές του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης» 
(Β’ 1604).

9. Το αριθ.13586/Δ4 830/30.03.2020 εισηγητικό ση-
μείωμα της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρε-
σιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υπο-
θέσεων, βάσει του άρθρου 24 παρ. 5 περίπτωση ε του 
ν. 4270/2014 (Α’ 143), όπως αντικαταστάθηκε με το 34 
παρ. 1 του ν. 4484/2017 (Α’ 110).

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης, δεν προκαλείται οικονομική επιβάρυνση σε 
βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ή του Προϋπο-
λογισμού του e-Ε.Φ.Κ.Α., αποφασίζουμε:

Οι τεχνικές παράμετροι του άρθρου 42 παρ. 4 του 
ν. 4052/2012, όπως ισχύει, καθορίζονται ως εξής: 
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Σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 42 του ν. 4052/ 
2012, όπως ισχύουν, οι συντάξεις δεν αναπροσαρμό-
ζονται στην περίπτωση που αν αφαιρεθούν τα έξοδα 
από τα έσοδα, το αποτέλεσμα θα προκύπτει αρνητικό, 
λαμβάνοντας υπόψη τα απολογιστικά στοιχεία της προ-
ηγούμενης χρήσης.

Κατά τη χρονική περίοδο αυξημένων εισφορών, σύμ-
φωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 97 του ν. 4387/2016, 
οι συντάξεις δεν αναπροσαρμόζονται στην περίπτωση 
που, αν αφαιρεθούν τα έξοδα από τα έσοδα του Ταμείου, 
το αποτέλεσμα είναι είτε αρνητικό είτε μικρότερο από 
το 0,5% των εισφορών, λαμβάνοντας υπόψη τα απολο-
γιστικά στοιχεία της προηγούμενης χρήσης.

Χρήση περιουσιακών στοιχείων του Κλάδου της Επι-
κουρικής Ασφάλισης επιτρέπεται μόνον στην περίπτω-
ση δημιουργίας ελλειμμάτων παρά την εφαρμογή των 
ανωτέρω διατάξεων.

Άρθρο 7 
Γενικά Θέματα

Οι ράντες που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό 
της κατά περίπτωση σύνταξης, υπολογίζονται από την 
Εθνική Αναλογιστική Αρχή, με βάση πίνακες που παρέ-
χονται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Οι ράντες υπολογίζονται για πρώτη φορά εντός του 
2016, οι οποίες και χρησιμοποιούνται έως το 2020. Από 
το 2021 και εφεξής αυτές επικαιροποιούνται ανά τριετία.

Οι πίνακες με τις ράντες δημοσιεύονται στον ιστότοπο 
της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής και του e- Ε.Φ.Κ.Α.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 6 Μαΐου 2020

Ο Υπουργός

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ   
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,


		2020-05-18T20:36:17+0300
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




