ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

1. Για την προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών δεν απαιτείται η προσέλευση
των

παρόχων

στις

Υπηρεσίες

(ΚΠΑ2)

του

ΟΑΕΔ: οι πάροχοι σαρώνουν τα

δικαιολογητικά και τα συνυποβάλλουν ηλεκτρονικά με την αίτηση συμμετοχής τους.
Συγκεκριμένα, τα δικαιολογητικά που οι πάροχοι οφείλουν να σαρώσουν και να
επισυνάψουν ηλεκτρονικά στην αίτησή τους είναι τα εξής:

α. Ειδικό Σήμα Λειτουργίας σε ισχύ.

β. Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας σε ισχύ. Επισημαίνεται ότι για καταλύματα μέχρι και 19
κλίνες δεν απαιτείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις πιστοποιητικό πυροπροστασίας.
Παρ’ όλα αυτά τα εν λόγω καταλύματα δεν απαλλάσσονται από την υποχρέωση λήψης των
προβλεπόμενων μέτρων και μέσων πυροπροστασίας, για την τήρηση των οποίων υπεύθυνοι
είναι οι εκάστοτε εκμεταλλευτές ή οι κατά νόμο υπεύθυνοι των εγκαταστάσεων αυτών.

γ. Σε περίπτωση που ο εκμεταλλευτής και ο ιδιοκτήτης του καταλύματος, όπως
αναφέρονται στο Ειδικό Σήμα Λειτουργίας, δεν ταυτίζονται: Ιδιωτικό Συμφωνητικό ή
άλλο επίσημο έγγραφο μεταξύ της ιδιοκτήτριας επιχείρησης και της επιχείρησης που έχει
την εκμετάλλευση του καταλύματος, που να πιστοποιεί την παραχώρηση χρήσης του
ακινήτου από την πρώτη και τη δυνατότητα εκμετάλλευσής του από τη δεύτερη.

δ. Άδεια καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, π.χ. κυλικείου ή μπαρ, για τα
τουριστικά καταλύματα που θα παρέχουν πρωινό.
Όταν η άδεια κυλικείου - μπαρ εντός του καταλύματος είναι σε διαφορετικό όνομα από του
υποψηφίου παρόχου θα συντάσσεται Υπεύθυνη Δήλωση από τον πάροχο, με το εξής
περιεχόμενο:
«Είμαι

εκ

παραλλήλου

και

εξ

ολοκλήρου

υπεύθυνος

με

τον

…………….

(ονοματεπώνυμο) κάτοχο της σχετικής άδειας εντός του καταλύματος……….
(επωνυμία) για την παροχή πρωινού στους πελάτες δικαιούχους του Προγράμματος
Επιδότησης Διακοπών Εργαζομένων, Ανέργων και των Οικογενειών αυτών με
Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού έτους ………., σύμφωνα με τις αγορανομικές
διατάξεις και τη σχετική Δημόσια Πρόσκληση του ΟΑΕΔ».

Στην περίπτωση που δεν συνυποβάλλεται άδεια κυλικείου – μπαρ κ.λπ., η τουριστική
μονάδα θα εντάσσεται στο πρόγραμμα χωρίς παροχή πρωινού και με τις τιμές ιδιωτικής
συμμετοχής, όπως αναγράφονται στη Δημόσια Πρόσκληση.

Σημειώνεται ότι ο χώρος για την παροχή του πρωινού θα λειτουργεί υποχρεωτικά εντός της
μονάδας σε όλες τις περιπτώσεις που το τουριστικό κατάλυμα παρέχει πρωινό, όπως ορίζεται
στον Κανονισμό Σχέσεων Ξενοδόχων και Πελατών αυτών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ε. Άδεια Λειτουργίας Κολυμβητικής Δεξαμενής (πισίνας), εφόσον υπάρχει στο
τουριστικό κατάλυμα πισίνα.
Όταν η άδεια λειτουργίας της κολυμβητικής δεξαμενής είναι σε διαφορετικό όνομα από του
υποψηφίου παρόχου που έχει υποβάλει αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα, θα συνοδεύεται
από Υπεύθυνη Δήλωση με το εξής περιεχόμενο:
«Είμαι

εκ

παραλλήλου

(ονοματεπώνυμο)

και

εξ

κάτοχο

ολοκλήρου
της

καταλύματος………..(επωνυμία) για

υπεύθυνος

σχετικής

με

άδειας

τον

…………….

εντός

του

την παροχή πισίνας στους δικαιούχους -

ωφελούμενους του Προγράμματος Επιδότησης Διακοπών Εργαζομένων, Ανέργων
και των Οικογενειών αυτών με Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού έτους …….. του
ΟΑΕΔ».
Επισημαίνεται

ότι

Υπεύθυνες

Δηλώσεις

των

υποψηφίων

παρόχων

που

αντικαθιστούν άδειες και σήματα ή οποιοδήποτε άλλο από τα ως άνω απαιτούμενα
δικαιολογητικά δεν γίνονται δεκτές.
2. Πάροχοι που είχαν ενταχθεί στο Μητρώο Παρόχων στο πλαίσιο του προγράμματος του
προηγούμενου έτους , από τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλουν μόνο εκείνα που
έχουν τροποποιηθεί ή η ισχύς τους έχει λήξει και έχουν αντικατασταθεί.

