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  Α.Π.: 41565/08.06.2017      ΑΠΟΦΑΣΗ  
Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ  

 
ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 6/2017 Συμπληρωματικής Δημόσιας 

Πρόσκλησης» 
 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρ. 34 του ν. 4144/2013 (Α΄/88.) 
2. Την παρ. 4 του άρθρ. 6 και την παρ. 7 του άρθρ. 10 της υπ’ αριθμ. 31489/1068/2016 (ΦΕΚ 

3335/Β’/18.10.2016) ΚΥΑ: «Κατάρτιση προγράμματος επιδότησης διακοπών εργαζομένων, 
ανέργων και των οικογενειών αυτών με Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού έτους 2016-2017» 

3. Την υπ’ αριθμ. 11/2016 Δημόσια Πρόσκληση και τις υπ’ αριθμ. 98542/14.12.2016, 
28329/12.04.2017 και 32606/05.05.2017 τροποποιητικές αποφάσεις αυτής 

4. Την υπ’ αριθμ. 6/2017 Συμπληρωματική Δημόσια Πρόσκληση 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 
 

1.Την τροποποίηση της παρ. 1 της Β’ Ενότητας του Πρώτου Μέρους της Συμπληρωματικής 
Δημόσιας Πρόσκλησης ως εξής:  

«1.α. Οι πάροχοι που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα μπορούν να καταθέσουν 
ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής από την 19.05.2017. Το σύστημα θα παραμείνει ανοικτό 
για την υποβολή αιτήσεων καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος και μέχρι την 
25.03.2018. 
β. Οι πάροχοι που είχαν ήδη καταθέσει ηλεκτρονική αίτηση στο πλαίσιο της αρχικής 
Δημόσιας Πρόσκλησης 11/2016 και είχαν αποκλεισθεί από τη συμμετοχή τους στο 
πρόγραμμα για οποιονδήποτε λόγο, μπορούν να διεκδικήσουν εκ νέου τη συμμετοχή τους 
στο πλαίσιο της συμπληρωματικής Δημόσιας Πρόσκλησης, υποβάλλοντας κατά το ίδιο 
χρονικό διάστημα (από 19.05.2017 έως 25.03.2018) χειρόγραφη αίτηση συμμετοχής».  
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2. Την προσθήκη στην Γ’ Ενότητα του Πρώτου Μέρους της Συμπληρωματικής Δημόσιας 
Πρόσκλησης τρίτης παραγράφου ως εξής:  

«3. Οι πάροχοι που συμμετέχουν στο πρόγραμμα υποβάλλοντας χειρόγραφη αίτηση 
κατά την παρ. 1.β της Β’ Ενότητας του παρόντος, επισυνάπτουν τα δικαιολογητικά 
που απαιτούνται σύμφωνα με τις ως άνω παραγράφους στη χειρόγραφη αίτησή 
τους». 

3. Την τροποποίηση της παρ. 3 της Δ’ Ενότητας του Πρώτου Μέρους της Συμπληρωματικής 
Δημόσιας Πρόσκλησης ως εξής: 

«3.α. Στις περιπτώσεις παρόχων που υποβάλλουν αιτήσεις στο πλαίσιο της 
παρούσας, ενώ είχαν αποκλεισθεί από τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα με βάση 
την αίτηση που είχαν υποβάλει κατά την αρχική Δημόσια Πρόσκληση (11/2016), οι 
Υπηρεσίες ενεργούν ως εξής:  

 ελέγχουν με βάση τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά και τους όρους 
των δύο Δημοσίων Προσκλήσεων, αν εξακολουθεί να υφίσταται ή όχι ο 
αρχικός λόγος αποκλεισμού, 

 αν εξακολουθούν να μην πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής, 
διατηρείται σε ισχύ η απορριπτική απόφαση και ενημερώνονται οι 
πάροχοι εγγράφως για τους λόγους μη αποδοχής της νέας αίτησής τους, 

 αν πληρούνται πλέον οι προϋποθέσεις συμμετοχής, ανακαλείται η 
απόφαση απόρριψης και εγκρίνεται η υπαγωγή. Στο σχετικό πεδίο του 
συστήματος καταγράφεται απαραιτήτως το ιστορικό της υπόθεσης (δηλ. 
ότι η έγκριση αφορά στη νέα αίτηση που υποβλήθηκε στο πλαίσιο της 
υπ’ αριθμ. 6/2017 Δημόσιας Πρόσκλησης, με μνεία στον αριθμό 
πρωτοκόλλου της αιτήσεως, ενώ η ηλεκτρονική αίτηση που είχε 
υποβληθεί στο πλαίσιο της αρχικής Δημόσιας Πρόσκλησης είχε 
απορριφθεί, με αναφορά στους λόγους της απόρριψης) 

 β. Οι πάροχοι που έτυχαν υπαγωγής στο πρόγραμμα κατόπιν εγκρίσεως του 
Προϊσταμένου της αρμόδιας Υπηρεσίας εντάσσονται χωρίς άλλη διαδικασία στο 
Οριστικό Μητρώο Παρόχων». 

 
Εσωτερική Διανομή: 
1.Γραμματεία κ. Διοικήτριας      Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ 
2. Γραφείο Α’ Αντιπροέδρου 3. Γραφείο Β’ Αντιπροέδρου 4. Γραμματεία Α’ Γενικού Δ/ντή  5. Δ/νση Επιθεώρησης 6. Δ/νση Α6 
7. Δ/νση Β6       ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗ 
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