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 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της περ. γ της παρ. 6 του άρθρου 34 του ν. 4144/2013 

(Α’ 88),
β) της περ. Γ του άρθρου 89 του ν. 3996/2011 (Α’ 170),
γ) του ν. 2956/2001 (Α’ 258),
δ) του άρθρου 20 του ν. 4270/2014 (Α’ 143),
ε) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 
Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 
του ν.  4622/2019 «Επιτελικό Κράτος …. Διοίκησης» 
(Α’ 133),

στ) του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από 
τους διατάκτες» (Α’ 145),

ζ) του άρθρου 16 του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός 
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168),

η) 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),

θ) του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155),

ι) του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2),

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

ιβ) του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργα-
σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύ-
ης (Α’ 168),

ιγ) του π.δ 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α’ 181).

2. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β’ 4805).

3. Το υπ’ αρ. 32336/21-02-2022 έγγραφο του ΟΑΕΔ, 
με το οποίο διαβιβάστηκε η υπ΄αρ. 1158/18/15-02-2022 
απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού.

4. Την υπ’ αρ. 22508/09-03-2022 εισήγηση τoυ Γενικού 
Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών.

5. Τις αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης για το έτος 
2022 με ΑΔΑ: 65ΗΝ4691Ω2-ΣΧΥ, 9ΤΑ24691Ω2-ΤΝΒ, 
ΨΓΒ54691Ω2-ΖΧΗ, 93Κ94691Ω2-ΧΣΝ, ΨΣΚ04691Ω2-ΕΙΖ, 
6Ω0Η4691Ω2- Ε0Ν, Ψ9ΒΛ4691Ω2-Υ4Σ.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού του 
ΟΑΕΔ οικονομικής χρήσης 2022 ύψους 35.000.000,00€ 
περίπου, η οποία θα βαρύνει τον ΚΑΕ 2639 «Λοιπές χορη-
γίες κοινωνικής πρόνοιας» του Λογαριασμού Κοινωνικής 
Πολιτικής του Οργανισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Σκοπός του Προγράμματος Διαμονής Παιδιών σε 
Παιδικές Κατασκηνώσεις είναι η ψυχαγωγία των τέκνων 
χαμηλόμισθων εργαζομένων και ανέργων. Αντικείμενο 
του προγράμματος είναι η επιδότηση των δικαιούχων 
για τη διαμονή των παιδιών τους σε παιδικές κατασκη-
νώσεις με τη χορήγηση Επιταγής Διαμονής σε Παιδικές 
Κατασκηνώσεις.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Άρθρο 2
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ - ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΤΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ -ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

1. Ως «Δικαιούχοι» του προγράμματος ορίζονται γονείς 
ή ασκούντες την επιμέλεια (ανάδοχοι, κηδεμόνες κ.ο.κ.) 
τέκνων κατά την έννοια της παρ. 2 του παρόντος, που 
δεν επιδοτούνται για συναφή παροχή από οποιονδήποτε 
άλλο φορέα για το έτος 2022:

α) ασφαλισμένοι/νες που συγκεντρώνουν κατά το προ-
ηγούμενο της έναρξης του προγράμματος ημερολογια-
κό έτος 50 ημέρες από την ασφάλισή τους στον eΕΦΚΑ 
λόγω εξαρτημένης σχέσης εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
με εισφορές υπέρ των συνεισπραττόμενων κλάδων του 
ΟΑΕΔ ή/και τη χορήγηση ειδικής παροχής προστασίας 
μητρότητας του άρθρου 142 του ν. 3655/2008, όπως 
ισχύει, ή/και τη χορήγηση τακτικής επιδότησης ανερ-
γίας με βάση τις κοινές περί ανεργίας διατάξεις ή/και 
επιδόματος μακροχρονίως ανέργων της παρ. ΙΑ.1.ΙΙΙ του 
ν. 4093/2012,

β) 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.

Για τους ως άνω δικαιούχους το πραγματικό δηλωθέν 
οικογενειακό εισόδημα -είτε φορολογείται με τις γενι-
κές διατάξεις είτε είναι απαλλασσόμενο του φόρου είτε 
φορολογείται αυτοτελώς - φορολογικού έτους 2020 δεν 
δύναται να υπερβαίνει το ποσό των 30.000,00€. Η υπέρ-
βαση του ποσού των 30.000,00€ αποτελεί λόγο αποκλει-
σμού από το πρόγραμμα.

2. Ως «Ωφελούμενοι» του προγράμματος ορίζονται:
Τα ανήλικα τέκνα των δικαιούχων της παρ. 1 του πα-

ρόντος που γεννήθηκαν από 01.01.2006 έως 14.06.2016, 
όπως αυτά αποδεικνύονται από αυτεπάγγελτη αναζήτη-
ση μέσω αρμοδίου δημοσίου φορέα ή, όπως ορίζεται 
στη δημόσια πρόσκληση.

Τα ως άνω ηλικιακά όρια είναι δυνατόν να επανακαθο-
ριστούν στη δημόσια πρόσκληση με βάση τις ισχύουσες 
διατάξεις.

3. Ο αριθμός των ωφελούμενων παιδιών των δικαι-
ούχων για το έτος 2022 ανέρχεται σε 70.000 περίπου.

4. Ο αριθμός των ωφελούμενων παιδιών με αποδεδειγ-
μένη αναπηρία σε ποσοστό 50% και άνω που θα συμ-
μετάσχουν στο πρόγραμμα εξαρτάται απόλυτα από τον 
αριθμό των προσφερόμενων από τις κατασκηνωτικές 
επιχειρήσεις θέσεων για παιδιά της κατηγορίας αυτής.

Άρθρο 3
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί για το έτος 2022 από 
την 15η Ιουνίου έως: α) την 3η Σεπτεμβρίου για τα παι-
διά τυπικής ανάπτυξης και β) την 20η Σεπτεμβρίου για 
τα παιδιά με αναπηρία με ποσοστό 50% και άνω. Το ως 
άνω χρονικό διάστημα δύναται να τροποποιηθεί με τη 
δημόσια πρόσκληση.

2. Η διάρκεια διαμονής κάθε παιδιού ορίζεται έως 15 
συνεχόμενες ημέρες κατ’ ανώτατο όριο (συμπεριλαμβα-
νομένων και των ημερών προσέλευσης και αναχώρη-
σης). Η ως άνω διάρκεια διαμονής διπλασιάζεται, όταν 

επιλέγονται εγκαταστάσεις κατασκηνωτικών επιχειρήσε-
ων στους Δήμους Ιστιαίας - Αιδηψού και Μαντουδίου-
Λίμνης - Αγ. Άννας.

Άρθρο 4
ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΕΣ 
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ

1. Η «Επιταγή Διαμονής σε Παιδικές Κατασκηνώσεις» 
ενσωματώνει μια συγκεκριμένη οικονομική αξία και ο 
αποκλειστικός σκοπός της είναι η ανταλλαγή της μέσω 
της ηλεκτρονικής ενεργοποίησής της με υπηρεσίες των 
παρόχων του άρθρου 5 της παρούσας για τη διαμονή 
των ωφελούμενων τέκνων των δικαιούχων, σύμφωνα 
με τους όρους της Δημόσιας Πρόσκλησης,

2. Το ύψος της οικονομικής αξίας της επιταγής που 
αποτελεί την επιδότηση του δικαιούχου, καλύπτει το 
ημερήσιο τροφείο του παιδιού του δικαιούχου για τη 
διάρκεια της διαμονής του στην κατασκήνωση. Το ημε-
ρήσιο τροφείο περιλαμβάνει τις υπηρεσίες διαμονής, 
τις προβλεπόμενες βάσει της υποχρεωτικής υποδομής 
και στελέχωσης των παιδικών κατασκηνώσεων - εξοχών 
υπηρεσίες σύμφωνα με το Κανονιστικό Πλαίσιο Ίδρυσης 
και Λειτουργίας Παιδικών Κατασκηνώσεων- Εξοχών και 
γενικά όλες τις λοιπές υπηρεσίες που παρέχονται στην 
κατασκήνωση, σύμφωνα με τους όρους της Δημόσιας 
Πρόσκλησης.

Το ημερήσιο τροφείο σύμφωνα με τις κείμενες διατά-
ξεις ανέρχεται κατά περίπτωση:

α) στα 30,00€ ημερησίως, συμπεριλαμβανομένων όλων 
των επιβαρύνσεων, για τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης και

β) στα 52,00 € ημερησίως, συμπεριλαμβανομένων 
όλων των επιβαρύνσεων, για τα παιδιά με ποσοστό ανα-
πηρίας 50% και άνω.

Τυχόν αναπροσαρμογή του ύψους του τροφείου για 
το έτος 2022 συνεπάγεται ισόποση αναπροσαρμογή στο 
αναφερόμενο στην παρούσα ύψος τροφείου.

3. Η «Επιταγή Διαμονής σε Παιδικές Κατασκηνώσεις» 
έχει τη μορφή ενός μοναδικού ηλεκτρονικού κωδικού 
αριθμού για κάθε ωφελούμενο τέκνο δικαιούχου, ο 
οποίος δημιουργείται αυτόματα από το Ολοκληρωμέ-
νο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) του Οργανισμού και 
αποτυπώνεται με τα λοιπά στοιχεία του ωφελούμενου 
τέκνου και του δικαιούχου 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 Διαμονής σε Παιδι-
κές Κατασκηνώσεις» δίνει τη δυνατότητα στους δικαιού-
χους να επιλέγουν οι ίδιοι τους παρόχους παιδικών κατα-
σκηνώσεων σύμφωνα με τις ανάγκες των παιδιών τους.

5. Οι δικαιούχοι οφείλουν να χρησιμοποιήσουν την 
Επιταγή τους κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμ-
ματος. Σε διαφορετική περίπτωση αποκλείονται από τη 
συμμετοχή τους στο πρόγραμμα του επόμενου έτους.

Άρθρο 5
ΠΑΡΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ως «Πάροχοι» νοούνται κατασκηνωτικές επιχειρήσεις, 
που πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στη δη-
μόσια πρόσκληση.
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Άρθρο 6
ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ 
ΜΗΤΡΩΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ

1. Με δημόσια πρόσκληση του Διοικητή του ΟΑΕΔ, 
που εκδίδεται εντός 15 ημερών από τη δημοσίευση της 
παρούσας, προσκαλούνται οι δικαιούχοι και οι πάροχοι 
να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα.

2. Στη δημόσια πρόσκληση περιλαμβάνονται οι όροι 
και οι προϋποθέσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητι-
κά συμμετοχής των δικαιούχων-ωφελουμένων και των 
παρόχων, η προθεσμία και η διαδικασία υποβολής των 
ηλεκτρονικών αιτήσεων και των απαιτουμένων δικαι-
ολογητικών, η διαδικασία κατάρτισης των Μητρώων 
Δικαιούχων και Παρόχων καθώς και κάθε αναγκαία λε-
πτομέρεια για την υλοποίηση του προγράμματος.

3. Η δημόσια πρόσκληση αναρτάται στον διαδικτυακό 
τόπο του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) και του «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Άρθρο 7
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ - 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Οι αιτήσεις συμμετοχής των υποψηφίων δικαιούχων 
υποβάλλονται προς τον ΟΑΕΔ αποκλειστικά με ηλεκτρο-
νικό τρόπο, όπως ορίζεται στη δημόσια πρόσκληση. 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 στην Πρόσκληση. Μετά 
τη λήξη της προθεσμίας δεν είναι δυνατή η υποβολή 
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 τέκνων του αποκλειστικά για τους σκοπούς 
της παρούσας.

5. Ο υποψήφιος φέρει την ευθύνη της πλήρους και 
ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής του αίτησης. Δι-
όρθωση των αιτήσεων επιτρέπεται με νέες αιτήσεις που 
υποβάλλονται έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής 
των αιτήσεων σε αντικατάσταση των προηγουμένων.

6. Δικαιολογητικά των υποψηφίων που δεν δύναται 
να αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως επισυνάπτονται στην 
ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής τους.

7. Υποψήφιοι των οποίων οι ημέρες εργασίας της 
περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 2 της παρούσας δεν δύ-
ναται να αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως λόγω μη έντα-
ξής τους στο μηχανογραφικό σύστημα του e-ΕΦΚΑ για 
οποιονδήποτε λόγο, υποχρεούνται να επισυνάψουν 
στην ηλεκτρονική τους αίτηση τα σχετικά παραστατικά.

8. Δικαιούχοι με ωφελούμενα τέκνα ανήκοντα στην 
κατηγορία ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω 

έχουν την υποχρέωση να επισυνάψουν στην ηλεκτρο-
νική τους αίτηση βεβαίωση πιστοποίησης αναπηρίας 
αρμοδίου Δημοσίου φορέα σε ισχύ.

9. Μη επισύναψη στην ηλεκτρονική αίτηση των δικαι-
ολογητικών που ορίζονται από τη δημόσια πρόσκληση 
καθώς και προκύπτουσα μη πλήρωση των όρων της Δη-
μόσιας Πρόσκλησης και αναντιστοιχία των δηλουμένων 
στην αίτηση στοιχείων με τα υποβληθέντα ή αυτεπαγ-
γέλτως αναζητηθέντα δικαιολογητικά, συνεπάγεται απο-
κλεισμό του δικαιούχου από το Πρόγραμμα.

Άρθρο 8
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ - 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΗΤΡΩΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

1. Ο ΟΑΕΔ επεξεργάζεται τις αιτήσεις και προβαίνει 
στη μοριοδότηση των υποψηφίων που πληρούν τις 
προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 2 της παρούσας.

2. Η μοριοδότηση των δικαιούχων στηρίζεται σε ειδικά 
κριτήρια, τα οποία είναι:

α. Το ύψος του πραγματικού δηλωθέντος οικογενει-
ακού εισοδήματος -είτε φορολογείται με τις γενικές 
διατάξεις είτε είναι απαλλασσόμενο του φόρου είτε 
φορολογείται αυτοτελώς - φορολογικού έτους 2020 για 
όλους τους δικαιούχους της παρ. 1 του άρθρου 2 της 
παρούσας. Οι πληροφορίες σχετικά με το εισόδημα των 
δικαιούχων αναζητούνται με ηλεκτρονικό τρόπο από την 
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ),

β. ο αριθμός των ανήλικων τέκνων (τέκνων ηλικίας 
έως 18 ετών) για όλους τους δικαιούχους της παρ. 1 του 
άρθρου 2 της παρούσας. Οι πληροφορίες σχετικά με τα 
ανήλικα τέκνα θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως μέσω 
αρμόδιου δημοσίου φορέα ή, όπως ορίζεται στη δημό-
σια πρόσκληση.

Τα μόρια ανά κριτήριο ορίζονται ως εξής:
Για το α’ κριτήριο:
1. για δηλωθέν εισόδημα ύψους έως 10.000,99: 30 

μόρια,
2. για δηλωθέν εισόδημα ύψους από 10.001,00 έως 

20.000,99€: 20 μόρια,
3. για δηλωθέν εισόδημα ύψους έως 20.001,00 έως 

30.000,00€: 10 μόρια Για το β’ κριτήριο:
Από 15 μόρια για κάθε ανήλικο τέκνο.
3. Ωφελούμενα τέκνα κατά την έννοια της παρ. 2 του 

άρθρου 2 της παρούσας με αποδεδειγμένη αναπηρία σε 
ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω δύναται να ενταχθούν 
στο πρόγραμμα, ανεξαρτήτως του αριθμού μορίων των 
δικαιούχων γονέων τους κατ’ εξαίρεση των παρ. 1 και 2 
του παρόντος, εφόσον κατά την κατάρτιση του Μητρώου 
Παρόχων προκύψει ότι οι προσφερόμενες θέσεις για 
παιδιά με αναπηρία από τις συμμετέχουσες κατασκη-
νωτικές επιχειρήσεις επαρκούν για τη διαμονή όλων των 
ωφελουμένων τέκνων της κατηγορίας αυτής για τα οποία 
έχουν υποβληθεί αποδεκτές αιτήσεις.

4. Κρίσιμος χρόνος συνδρομής του β’ κριτηρίου της 
παρ. 2 του παρόντος είναι ο χρόνος λήξης της προθε-
σμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη δημόσια 
πρόσκληση.

5. Οι δικαιούχοι της παροχής μετά τη μοριοδότη-
σή τους κατατάσσονται σε προσωρινό Μητρώο στο 
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οποίο αναγράφονται: ο Κωδικός Αριθμός Αίτησης των 
δικαιούχων, τα τέσσερα τελευταία ψηφία του Αριθμού 
Φορολογικού Μητρώου τους (ΑΦΜ) και τα τέσσερα 
τελευταία ψηφία του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής 
Ασφάλισής τους (ΑΜΚΑ), τα αρχικά και τελικά γράμματα 
του ονοματεπώνυμου των ωφελούμενων παιδιών ανά 
δικαιούχο και τα τέσσερα τελευταία ψηφία του Αριθμού 
Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) αυτών, ο συ-
νολικός αριθμός μορίων των δικαιούχων, τα μόρια που 
αντιστοιχούν σε καθένα από τα κριτήρια κατάταξης της 
παρ. 2 του παρόντος, η σειρά κατάταξης των δικαιούχων 
με βάση τη συνολική μοριοδότηση των κριτηρίων και η 
ένδειξη έκδοσης Επιταγής Διαμονής σε Παιδικές Κατα-
σκηνώσεις για κάθε ωφελούμενο τέκνο ανά επιλεγέντα 
δικαιούχο.

6. Για τους υποψήφιους που δεν πληρούν ή που δεν 
αποδεικνύεται ότι πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1 
του άρθρου 2 της παρούσας, όπως αυτές εξειδικεύονται 
από τη δημόσια πρόσκληση, συντάσσεται προσωρινός 
Πίνακας Αποκλειομένων, με αναφορά στον συγκεκριμέ-
νο λόγο αποκλεισμού τους.

7. Τέκνα που δηλώθηκαν ως ωφελούμενα στην αίτηση, 
χωρίς να πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρ-
θρου 2 της παρούσας, δεν θα ληφθούν υπόψη κατά την 
κατάρτιση του Μητρώου Δικαιούχων, αλλά θα συμπερι-
ληφθούν σε ξεχωριστό πίνακα αποκλειομένων τέκνων.

8. Το προσωρινό Μητρώο Δικαιούχων και οι προ-
σωρινοί πίνακες Αποκλειομένων των ως άνω παρ.  6 
και 7 αναρτώνται στη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ 
(www.oaed.gr).

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 Δικαιού-
χων και του προσωρινού Πίνακα Αποκλειομένων εντός 
της αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) ημερών από 
την επομένη ημέρα της δημοσιεύσεώς τους στη δια-
δικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ, όπως ορίζεται στη δημόσια 
πρόσκληση.

10. Κατόπιν εξέτασης των ενστάσεων από το Διοικη-
τικό Συμβούλιο του Οργανισμού, καταρτίζονται: α) το 
Οριστικό Μητρώο Δικαιούχων, το οποίο φέρει πλέον 
των στοιχείων της παρ. 5 του παρόντος και τους μονα-
δικούς ηλεκτρονικούς κωδικούς αριθμούς των Επιταγών 
Διαμονής σε Παιδικές Κατασκηνώσεις και β) οι οριστι-
κοί Πίνακες Αποκλειομένων.Το Μητρώο και οι Πίνακες 
Αποκλειομένων αναρτώνται στην διαδικτυακή πύλη του 
ΟΑΕΔ (www.oaed.gr).

11. Το προσωρινό και οριστικό Μητρώο Δικαιούχων 
και οι προσωρινοί και οριστικοί Πίνακας Αποκλειομένων 
καταρτίζονται από τον Διοικητή του ΟΑΕΔ.

Άρθρο 9
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ - 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

1. Οι αιτήσεις συμμετοχής των υποψηφίων παρόχων 
υποβάλλονται προς τον ΟΑΕΔ αποκλειστικά με ηλεκτρο-
νικό τρόπο. Λεπτομέρειες για τη διαπίστευση των χρη-
στών, τη συμπλήρωση και ηλεκτρονική υποβολή των 

αιτήσεων καθώς και για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 
καθορίζονται με τη δημόσια πρόσκληση. Σε περίπτωση 
υποβολής αίτησης με τρόπο διαφορετικό από αυτόν που 
ορίζεται ρητά στην Πρόσκληση, η αίτηση δεν λαμβάνε-
ται υπόψη.

2. Η ηλεκτρονική αίτηση υποβάλλεται μέσα στην προ-
θεσμία που ορίζεται στην Πρόσκληση. Μετά τη λήξη 
της προθεσμίας δεν είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων.

3. Η ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής επέχει θέση 
δήλωσης αποδοχής των όρων και των προϋποθέσεων 
του προγράμματος 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 προβλεπόμε-
νες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

4. Οι δυνητικοί πάροχοι φέρουν την ευθύνη της πλή-
ρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής τους 
αίτησης. Διόρθωση των αιτήσεων επιτρέπεται με νέες 
αιτήσεις που υποβάλλονται έως τη λήξη της προθεσμίας 
υποβολής των αιτήσεων σε αντικατάσταση των προη-
γουμένων.

5. Οι πάροχοι οφείλουν να επισυνάψουν στην ηλεκτρο-
νική αίτησή τους τα απαιτούμενα για τη συμμετοχή στο 
πρόγραμμα δικαιολογητικά, ως η δημόσια πρόσκληση 
ορίσει, άλλως αποκλείονται από τη συμμετοχή στο πρό-
γραμμα.

Άρθρο 10
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ

1. Κατόπιν της επεξεργασίας των αιτήσεων των παρό-
χων συντάσσεται το προσωρινό Μητρώο Παρόχων. Για 
τους υποψήφιους που από τον έλεγχο των αιτήσεων προ-
κύπτει ότι δεν πληρούνται ή δεν αποδεικνύεται ότι πλη-
ρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 5 της παρούσας, 
όπως αυτές εξειδικεύονται από τη δημόσια 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).

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) ημερών από την 
επομένη ημέρα της δημοσιεύσεώς τους, όπως ορίζεται 
στη δημόσια πρόσκληση.

4. Κατόπιν εξέτασης των ενστάσεων των παρόχων από 
το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού, καταρτίζεται 
το οριστικό Μητρώο 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).

6. Το προσωρινό και οριστικό Μητρώο Παρόχων και 
ο προσωρινός και οριστικός Πίνακας Αποκλεισμένων 
καταρτίζονται από τον Διοικητή του ΟΑΕΔ.
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Άρθρο 11
ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ

1. Οι δικαιούχοι και οι πάροχοι συμπληρώνουν και 
υπογράφουν ψηφιακά ή ιδιοχείρως προτυποποιημένη, 
αναρτημένη στη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ σύμ-
βαση, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις 
της Δημόσιας Πρόσκλησης. Η από τα συμβαλλόμενα 
μέρη υπογεγραμμένη ανωτέρω σύμβαση συνυποβάλ-
λεται ηλεκτρονικά κατά την ενεργοποίηση των επι-
ταγών. Η ενεργοποίηση των επιταγών δεν θεωρείται 
ολοκληρωμένη χωρίς την ηλεκτρονική επισύναψη τη 
σύμβασης.

2. Η σύναψη σύμβασης μεταξύ δικαιούχου και πα-
ρόχου και η ηλεκτρονική ενεργοποίηση των επιταγών 
γεννούν την αξίωση του δεύτερου να εισπράξει από 
τον ΟΑΕΔ ποσό αντίστοιχο με την οικονομική αξία της 
Επιταγής Διαμονής σε Παιδικές Κατασκηνώσεις, όπως 
αυτή ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 4 της παρούσας, 
ως αντάλλαγμα του συνόλου των παρεχομένων υπηρε-
σιών διαμονής.

Άρθρο 12
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Οι 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 
ηλεκτρονικά είτε από την πρώτη του μηνός που έπεται 
του μήνα λήξης της σύμβασης της παρ. 1 του άρθρου 
11 της παρούσας είτε από την επομένη της ημερομη-
νίας λήξης υλοποίησης του προγράμματος (παρ. 1 του 
άρθρου 3 της παρούσας) έως την 30.11.2022. Αιτήσεις 
που υποβάλλονται εκπρόθεσμα απορρίπτονται.

2. Σε περίπτωση μη ηλεκτρονικής ενεργοποίησης των 
επιταγών δεν είναι δυνατή η υποβολή ηλεκτρονικής αί-
τησης αποπληρωμής.

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

4. Δεν είναι δυνατή η αποπληρωμή πριν από τη διε-
νέργεια του ελέγχου υπαγωγής του παρόχου στο πρό-
γραμμα ή στην περίπτωση αρνητικού ελέγχου υπαγωγής 
(ελέγχου του άρθρου 12 της παρούσας).

5. Η αποπληρωμή των παρόχων ολοκληρώνεται εντός 
τριάντα (30) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία 
υποβολής αιτήσεως με πλήρη δικαιολογητικά με τον 
περιορισμό της παρ. 4 του παρόντος.

Άρθρο 14
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Κάθε διαφορά που προκύπτει κατά την υλοποίηση του 
προγράμματος επιλύεται με απόφαση του ΔΣ του ΟΑΕΔ 
ή του οργάνου που αυτό ορίζει, 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 γνώμη 
της Επιτροπής Ε.Λ.Ε.Κ.Π. η παράβαση των όρων του προ-
γράμματος από τους δικαιούχους και τους παρόχους, εκτός 
της διακοπής της επιδότησης, μπορεί να επιφέρει τον απο-
κλεισμό τους από το πρόγραμμα ή την επιβολή προστίμου.

Σε περίπτωση μη χρήσης των επιταγών του προγράμ-
ματος οι δικαιούχοι αποκλείονται από τη συμμετοχή 
τους στο πρόγραμμα του επόμενου έτους.

Άρθρο 16
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 
τους παρόχους εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρούσας και της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας 
περί Δημοσίων Συμβάσεων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 20 Απριλίου 2022

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Εργασίας και
Υπουργός Οικονομικών Κοινωνικών Υποθέσεων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ   

Ι

 Αριθμ. ΔΔΑΔ Α 1034600 ΕΞ 2022 (2)
Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπό στοιχεία 

ΔΔΑΔ Α 1076821 ΕΞ 2019/24.5.2019 απόφασης 

του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), «Καθορισμός Τύπου και Περιε-

χομένου των Δελτίων Υπηρεσιακών Ταυτοτήτων 

των Υπαλλήλων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσί-

ων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 2091). 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους Πρώτου του 

ν. 4389/2016 «Επείγουσες Διατάξεις για την εφαρμογή 
της Συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρω-
τικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και 
ιδίως των παρ. 1,4,5 του άρθρου 14, του άρθρου 7 και 
του άρθρου 41 αυτού,

β) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ2020/23-10-2020 
απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσί-
ων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων»(Β’ 4738),

γ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθη-
κε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), σε συνδυ-
ασμό με τις παρ. 5 και 6 του άρθρου 19 του ν. 4389/2016 
και της παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ20058 Τεύχος B’ 2025/21.04.2022

2. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013 απόφαση 
κοινή του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών 
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της 
Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου 
Οικονομικών» (Β’ 130 και Β’372) σε συνδυασμό με τις 
διατάξεις της υποπαρ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 41 του 
ν. 4389/2016.

3. Την υπ’ αρ. 1/20.1.2016 Πράξη του Υπουργικού 
Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμμα-
τέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του 
Υπουργείου Οικονομικών»,(Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυα-
σμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 
του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, και τις αποφάσεις 
υπ’ αρ. 39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλί-
ου Διοίκησης της ΑΑΔΕ και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 
2020/17.1.2020 του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέω-
ση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

4. Τον ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης 
Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλ-
λήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (Α’ 26).

5. Το π.δ. 16/1989 «Κανονισμός λειτουργίας Δημοσίων 
Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και των Τοπικών Γρα-
φείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών» (Α’ 6) και ιδίως  
το άρθρο 19 αυτού.

6. Τον ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλ-
λες διατάξεις» (Α’ 170) και ειδικότερα το Μέρος Α «Κώ-
δικας Φορολογικής Διαδικασίας» - Κεφάλαιο Έβδομο 
«Φορολογικοί Έλεγχοι».

7. Τον ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» 
(Α’ 265).

8. Την παρ. 2 του άρθρου 4 του π.δ. 231/2007 «Κανονι-
σμός αρμοδιοτήτων και καθηκόντων των Τελωνειακών 
Υπαλλήλων και της λειτουργίας των Περιφερειακών 
Τελωνειακών Αρχών του Υπουργείου Οικονομίας και 
Οικονομικών» (Α’ 265).

9. Την υπό στοιχεία Τ.1648/539/0003β/04.03.2002 
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 
«Κανονισμός Στολής Τελωνειακών Υπαλλήλων και ρύθ-
μιση θεμάτων υπηρεσιακών ταυτοτήτων και ειδικών 
υπηρεσιακών διακριτικών της Τελωνειακής Υπηρεσί-
ας» (Β’ 441), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθη-
κε με τις υπό στοιχεία Τ.4162/1313/0003Β/09.10.2002 
(Β’ 1331), Τ.3374/1082/0003Β/21.07.2003 (Β’ 1052) και 
Τ.3648/1275/24.09.2004 (Β’ 1494) αποφάσεις.

10. Το άρθρο 2 του ν. 2343/1995 «Οικονομική Επιθε-
ώρηση» (Α’ 211).

11. Το άρθρο 5 του ν. 3943/2011 «Καταπολέμηση της 
φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών 
και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονο-
μικών» (Α’ 66) σε συνδυασμό με την παρ. 8 του άρθρου 
30 του ν. 3296/2004 «Φορολογία εισοδήματος φυσικών 
και νομικών προσώπων, φορολογικοί έλεγχοι και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 253), καθώς και την παρ. Ε’ του άρθρου 
1 του ν.  4254/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης 
της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του 
ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις» (Α’ 85), σχετικά με την 
Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων και την Διεύθυνση 
Εσωτερικού Ελέγχου.

12. Τον ν. 4328/1929 «Περί συστάσεως Γενικού Χημείου 
του Κράτους» (Α’ 272).

13. Τον ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονι-
σμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία 
των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομέ-
νων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνι-
κή νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 137), καθώς και τις διατάξεις του 
ν. 2472/1997 «Προστασία του ατόμου από την επεξεργα-
σία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» (Α’ 50).

14. Τα άρθρα 39, 40 και 41 του Υποκεφαλαίου Γ2 
«Προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορι-
σμένου Χρόνου για κάλυψη παροδικών αναγκών» του 
ν. 4765/2021 «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλή-
ψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου 
Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές 
διατάξεις» (Α’ 6).

15. Την υπ’ αρ. 30/003/000/4638/16-12-2015 απόφαση 
του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων 
«Εξειδίκευση του εργαστηριακού έργου των Χημικών 
Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου 
του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων 
Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών και ανα-
καθορισμός της καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητας 
αυτών, για τους σκοπούς των επίσημων ελέγχων στα 
τρόφιμα, στο πλαίσιο της εφαρμογής του Κανονισμού 
(ΕΚ) 882/2004» (Β’ 2801).

16. Την υπ’ αρ. 30/002/000/8644/23-12-2016 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Εξειδίκευση 
του εργαστηριακού έργου των Χημικών Υπηρεσιών της 
Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους και 
ανακαθορισμός της καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδι-
ότητας αυτών σε ορισμένους εργαστηριακούς τομείς» 
(Β’ 4267).

17. Την υπό στοιχεία ΔΔΑΔ Α 1076821ΕΞ2019/24.5.2019 
απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημο-
σίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)  «Καθορισμός Τύπου και Περιε-
χομένου των δελτίων Υπηρεσιακών Ταυτοτήτων των 
Υπαλλήλων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 2091).

18. Το υπό στοιχεία ΕΜΠ 116016/18.3.2019 έγγραφο 
της Προϊσταμένης του Αυτοτελούς Τμήματος Υποστή-
ριξης Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων.

19. Την ανάγκη έκδοσης υπηρεσιακών ταυτοτήτων 
για τους υπαλλήλους της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων, αποφασίζουμε:

Α. Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την υπό στοι-
χεία ΔΔΑΔ Α 1076821 ΕΞ 2019/24.5.2019 απόφαση του 
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(ΑΑΔΕ), «Καθορισμός Τύπου και Περιεχομένου των 
Δελτίων Υπηρεσιακών Ταυτοτήτων των Υπαλλήλων 
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» 
(Β’  2091), όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία: 
ΔΔΑΔ Α 1122632 ΕΞ 2020/12.10.2020 (Β’  4724) και 
ΔΔΑΔ Α 1014735ΕΞ2021/22.02.2021 (Β’ 858) ομοίων, 
ως κατωτέρω:
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α) Στο άρθρο 4 «Υποχρεώσεις υπαλλήλων της Αρχής» 
αυτής και ειδικότερα: τροποποιούμε και συμπληρώνου-
με την παράγραφο πέντε ως εξής:

«Η απώλεια της υπηρεσιακής ταυτότητας από οποια-
δήποτε αιτία δηλώνεται από τον υπάλληλο αμελλητί 
στο πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα και κοινοποιείται 
εγγράφως στην υπηρεσία του, προκειμένου να τεθεί 
στο βοηθητικό προσωπικό μητρώο του υπαλλήλου και 
να κοινοποιηθεί αρμοδίως προς το Αυτοτελές Τμήμα 
Ασφάλειας και τη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου 
Δυναμικού της Α.Α.Δ.Ε. 

Σε περίπτωση απώλειας της υπηρεσιακής ταυτότη-
τας, ο πειθαρχικός προϊστάμενος δύναται να καλέσει 
τον υπάλληλο προς παροχή εξηγήσεων.».

β) Στο άρθρο 4 «Υποχρεώσεις υπαλλήλων της Αρχής» 
αυτής και ειδικότερα: διαγράφουμε την παράγραφο 6 αυ-
τού και αναριθμούμε την παράγραφο 7 σε παράγραφο 6.

γ) Προσθέτουμε άρθρο 4Α ως εξής: «Η παρούσα από-
φαση ισχύει και για το προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδι-
ωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) της Α.Α.Δ.Ε.».

Β. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία ΔΔΑΔ Α 1076821 
ΕΞ 2019/24.5.2019 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρ-
τητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «Καθορισμός 
Τύπου και Περιεχομένου των Δελτίων Υπηρεσιακών 
Ταυτοτήτων των Υπαλλήλων της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 2091).

Γ. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 19 Απριλίου 2022

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ   
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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,
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