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ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο  ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  ΤΟΥ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 8/2019 Δημόσιας Πρόσκλησης»

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρ. 34 του ν. 4144/2013 (Α΄/88).

2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 17071/594/2019 (ΦΕΚ 2527/Β’/26.06.2019) ΚΥΑ

3.  Την  υπ’  αριθμ.  8/2019  Δημόσια  Πρόσκληση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  για  το

Πρόγραμμα «Χορήγησης Επιταγών Θεάματος Χειμερινής Περιόδου 2019-2020».

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

1. Την αντικατάσταση της περ. ζ’ της παρ. 5 του 4ου Μέρους της Δημόσιας Πρόσκλησης

ως εξής: “ζ. Οι πάροχοι οφείλουν να μεριμνήσουν για τη φύλαξη των επιταγών, έτσι ώστε

να  τις  επιδείξουν  σε  περίπτωση  επιτοπίου  ελέγχου,  αλλά  και  διότι  οι  συγκεκριμένες

επιταγές  θα  πρέπει  να  προσκομιστούν  στην  Υπηρεσία  του  ΟΑΕΔ  που  ανήκουν

προκειμένου  να  αποπληρωθούν  από  κοινού  με  τα  αντίστοιχα  εισιτήρια  που

εξαργυρώθηκαν  με  τις  επιταγές  (εκτυπώσεις  ηλεκτρονικών  εισιτηρίων  ή  αντίγραφα

εισιτηρίων έντυπης μορφής)”.

2. Τη διαγραφή της περ. α της παρ. 7 του 4ου Μέρους της Δημόσιας Πρόσκλησης και του

δεύτερου εδαφίου της περ. γ’ της παρ. 7 του 4ου Μέρους της Δημόσιας Πρόσκλησης, την

απάλειψη από την περ. β’ της παρ. 8 του 4ου Μέρους της Δημόσιας Πρόσκλησης της

φράσης  “στο  θέατρο”,  τη  διαγραφή  της  περ.  α’  της  παρ.  Β.2  του  5ου  Μέρους  της

Δημόσιας  Πρόσκλησης   και  του δεύτερου εδαφίου της περ.  γ’  της  παρ.  Β.2 του 5ου

Μέρους της Δημόσιας Πρόσκλησης 
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3.  Την αντικατάσταση  της  περ.  β’  της  παρ.  Β.2  του  5ου  Μέρους  της  Δημόσιας

Πρόσκλησης ως εξής: “Την εκτυπωμένη και ενεργοποιημένη επιταγή θεάματος που θα

φέρει  την  υπογραφή  του  δικαιούχου  από  κοινού  με  τα  αντίστοιχα  εισιτήρια  που

εξαργυρώθηκαν  με  τις  επιταγές  (εκτυπώσεις  ηλεκτρονικών  εισιτηρίων  ή  αντίγραφα

εισιτηρίων έντυπης μορφής)”.

4. Τη διαγραφή της περ. δ από την παρ. Β.4 του 5ου Μέρους της Δημόσιας Πρόσκλησης.

5. Την αντίστοιχη αλλαγή της αρίθμησης,  όπως προκύπτει  από τις  τροποποιήσεις  των

παραπάνω παραγράφων της παρούσας.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Σ. ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ
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