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∆/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ –Α6
Ταχ. ∆/νση: Εθν. Αντιστάσεως 8, Άλιµος
ΤΚ: 17456
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ
∆ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5/2016
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΛΕΣΒΟΥ, ΧΙΟΥ, ΣΑΜΟΥ, ΛΕΡΟΥ ΚΑΙ ΚΩ
ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ ∆ΙΑΚΟΠΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ, ΑΝΕΡΓΩΝ & ΤΩΝ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΑΥΤΩΝ ΜΕ ΕΠΙΤΑΓΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΕΤΟΥΣ 2015-2016»

Η ∆ιοικήτρια του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρ. 34 του ν. 4144/2013 (Α΄/88)
2. Την υπ’ αριθµ. 30716/1284/2015 (ΦΕΚ 1836/Β’/25.08.2015) ΚΥΑ: «Κατάρτιση προγράµµατος
επιδότησης διακοπών εργαζοµένων, ανέργων και των οικογενειών αυτών µε Επιταγή
Κοινωνικού Τουρισµού έτους 2015-2016»
3. Την υπ’ αριθµ. 16299/566/2016 (ΦΕΚ 1547/Β’/2016) ΚΥΑ: «Τροποποίηση και συµπλήρωση της
υπ’

αριθµ.

30716/1284/12.08.2015

κοινής

υπουργικής

απόφασης

“Κατάρτιση

προγράµµατος επιδότησης διακοπών εργαζοµένων, ανέργων και των οικογενειών αυτών µε
Επιταγή Κοινωνικού Τουρισµού, έτους 2015-2016” »
4. Την υπ’ αριθµ. 6/2015 ∆ηµόσια Πρόσκληση

καλεί τους ενδιαφερόµενους παρόχους τουριστικών καταλυµάτων των νήσων Λέσβου, Χίου,
Σάµου, Λέρου και Κω που επιθυµούν να συµµετάσχουν στο Πρόγραµµα «Επιδότηση ∆ιακοπών
Εργαζοµένων, Ανέργων & των Οικογενειών αυτών µε Επιταγή Κοινωνικού Τουρισµού
έτους 2015-2016» που ήδη υλοποιείται βάσει της υπ’ αριθµ. 6/2015 ∆ηµόσιας Πρόσκλησης να
υποβάλουν αιτήσεις συµµετοχής µέσω των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ∆ιαδικτυακού Τόπου του
ΟΑΕ∆ (www.oaed.gr) από τις 08.06.2016.
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ΜΕΡΟΣ 1ο : ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Α. ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

∆ικαιούχοι και ωφελούµενοι του συµπληρωµατικού προγράµµατος είναι οι δικαιούχοι και οι
ωφελούµενοι εκείνοι που έχουν ήδη λάβει Επιταγή Κοινωνικού Τουρισµού έτους 2015-2016,
στο πλαίσιο της υπ’ αριθµ. 6/2015 ∆ηµόσιας Πρόσκλησης του Οργανισµού.

Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Οι δικαιούχοι - ωφελούµενοι του συµπληρωµατικού προγράµµατος που θα επιλέξουν για τις
διακοπές τους τουριστικά καταλύµατα από το Μητρώο Παρόχων που βρίσκονται στις νήσους
Λέσβο, Χίο, Σάµο, Λέρο και Κω θα µπορούν να πραγµατοποιήσουν από µία (1) έως δέκα (10)
διανυκτερεύσεις στα τουριστικά καταλύµατα αυτά, χωρίς να καταβάλουν ποσό ιδιωτικής
συµµετοχής.

Γ. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το συµπληρωµατικό πρόγραµµα θα υλοποιηθεί από 08.06.2016 έως 30.11.2016.

∆. ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Η Συµπληρωµατική ∆ηµόσια Πρόσκληση αναρτάται στον ∆ιαδικτυακό τόπο του ΟΑΕ∆
(www.oaed.gr) και του «∆ΙΑΥΓΕΙΑ».

ΜΕΡΟΣ 2ο : ΠΑΡΟΧΟΙ

Α. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ -ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο συµπληρωµατικό πρόγραµµα έχουν τα

εξής τουριστικά

καταλύµατα:
•

Ξενοδοχεία όλων των λειτουργικών µορφών και τάξεων (ξενοδοχεία κλασικού τύπου,
τύπου επιπλωµένων διαµερισµάτων, παραδοσιακά καταλύµατα)

•

Ενοικιαζόµενα δωµάτια/διαµερίσµατα τεσσάρων (4), τριών (3) και δύο (2) κλειδιών

•

Τουριστικές επιπλωµένες κατοικίες-επαύλεις (αυτοεξυπηρετούµενα καταλύµατα)

•

Οργανωµένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping)

που βρίσκονται στις νήσους Λέσβο, Χίο, Σάµο, Λέρο και Κω και διαθέτουν σε ισχύ κατά
την ηµεροµηνία κατάθεσης της αίτησης και καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράµµατος το Ειδικό
Σήµα Λειτουργίας τους καθώς και όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοσή του.

4

ΑΔΑ: 6ΗΚΛ4691Ω2-3Η8

2. ∆εν έχουν δικαίωµα συµµετοχής στο συµπληρωµατικό πρόγραµµα:
•

Τουριστικά καταλύµατα κάθε µορφής και κατηγορίας που δεν περιλαµβάνονται στα
ανωτέρω

•

Τουριστικά καταλύµατα που δεν βρίσκονται στις νήσους Λέσβο, Χίο, Σάµο, Λέρο και Κω.

•

Τουριστικά Γραφεία και κάθε είδους τουριστικές επιχειρήσεις που δεν περιλαµβάνονται
στις ανωτέρω.

3. Προϋποθέσεις συµµετοχής στο πρόγραµµα των ως άνω επιχειρήσεων είναι οι εξής:
α. να πληρούνται όλες οι προβλεπόµενες από την κείµενη νοµοθεσία τεχνικές και
λειτουργικές προδιαγραφές, ανάλογα µε την κατηγορία ενός εκάστου τουριστικού
καταλύµατος,
β. να διαθέτουν εντός των δωµατίων ιδιαίτερο λουτρό, ατοµικό ή κεντρικό σύστηµα
ψύξης – θέρµανσης ανάλογα µε τις περιόδους λειτουργίας τους, ψυγείο και τηλεόραση
(δεν απαιτούνται για τις οργανωµένες κατασκηνώσεις),
γ. να έχουν άµεση πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή και ηλεκτρονικό σαρωτή
καθώς και στο ∆ιαδίκτυο.
4. Στο συµπληρωµατικό πρόγραµµα συµµετέχουν αυτοδίκαια οι πάροχοι των νήσων Λέσβου,
Χίου, Σάµου, Λέρου και Κω που έχουν ήδη ενταχθεί στο Μητρώο στο πλαίσιο της υπ’ αριθµ.
6/2015 ∆ηµόσιας Πρόσκλησης.

Β. ΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ & ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Οι πάροχοι που επιθυµούν να συµµετάσχουν στο συµπληρωµατικό πρόγραµµα µπορούν να
καταθέσουν ηλεκτρονική αίτηση συµµετοχής από την 08.06.2016. Το σύστηµα θα παραµείνει
ανοικτό για την υποβολή αιτήσεων καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράµµατος (ηµεροµηνία λήξης:
30.11.2016).
2. Οι πάροχοι πριν από την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησής τους λαµβάνουν υποχρεωτικά
κωδικούς πρόσβασης (εκτός αν ήδη έχουν) από το ΚΠΑ2 ΟΑΕ∆ της περιοχής που ανήκουν οι
εγκαταστάσεις του τουριστικού καταλύµατος (και όχι η έδρα της επιχείρησης) για την πρόσβαση
στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕ∆. Αν ο υποψήφιος πάροχος έχει την εκµετάλλευση
περισσότερων του ενός τουριστικών καταλυµάτων, τα οποία επιθυµεί να εντάξει στο
πρόγραµµα, λαµβάνει διαφορετικούς κωδικούς πρόσβασης για κάθε ένα προς ένταξη κατάλυµα
και υποβάλλει ισάριθµες µε τα καταλύµατα αιτήσεις.
3. Η διαδικασία συµπλήρωσης και υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συµµετοχής έχει ως
εξής:
α. Οι πάροχοι εισέρχονται στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της ∆ιαδικτυακής Πύλης του
ΟΑΕ∆ (www.oaed.gr) µε τη χρήση του κωδικού πρόσβασής τους.
β. Συµπληρώνεται και υποβάλλεται ηλεκτρονικά το έντυπο της αιτήσεως. Εφιστάται η
προσοχή για την ορθή συµπλήρωση όλων των απαιτούµενων πεδίων της
αιτήσεως, σύµφωνα µε τις διαδικτυακές οδηγίες.
γ. Με την κατάθεση της αιτήσεως το σύστηµα χορηγεί στον υποψήφιο πάροχο
αποδεικτικό της υποβολής της, το οποίο φέρει αριθµό πρωτοκόλλου (κωδικός αριθµός
αίτησης) και ακριβή ηµεροµηνία και ώρα υποβολής.

5

ΑΔΑ: 6ΗΚΛ4691Ω2-3Η8

4. Η αίτηση επέχει θέση δήλωσης αποδοχής των όρων και των προϋποθέσεων της υπ’ αριθµ.
6/2015 και της παρούσας συµπληρωµατικής ∆ηµόσιας Πρόσκλησης.
5. Η αίτηση επέχει θέση Υπεύθυνης ∆ήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (ΦΕΚ Α΄ 75) για
τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται στην
αίτηση επισύρει τις προβλεπόµενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

Γ. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Για την προσκόµιση των απαιτούµενων δικαιολογητικών δεν απαιτείται η προσέλευση των
παρόχων στις Υπηρεσίες (ΚΠΑ2) του ΟΑΕ∆: 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, εφόσον
υπάρχει.
Όταν η άδεια κυλικείου - µπαρ εντός του καταλύµατος είναι σε διαφορετικό όνοµα από του
υποψηφίου παρόχου θα συντάσσεται Υπεύθυνη ∆ήλωση 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
∆ιακοπών Εργαζοµένων, Ανέργων και των Οικογενειών αυτών µε Επιταγή Κοινωνικού
Τουρισµού έτους 2015 - 2016, σύµφωνα µε τις αγορανοµικές διατάξεις».
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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 ∆εξαµενής (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 ∆ήλωση 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
πισίνας στους δικαιούχους - ωφελούµενους του Προγράµµατος Επιδότησης ∆ιακοπών
Εργαζοµένων, Ανέργων και των Οικογενειών αυτών µε Επιταγή Κοινωνικού Τουρισµού
έτους 2015 - 2016 του ΟΑΕ∆».
Επισηµαίνεται ότι Υπεύθυνες ∆ηλώσεις 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 έτους
2014-2015, από τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλουν µόνο εκείνα που έχουν τροποποιηθεί
ή η ισχύς τους έχει λήξει και έχουν αντικατασταθεί.

∆. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1.

Οι

Υπηρεσίες

(ΚΠΑ2)

του

Οργανισµού

ελέγχουν

άµεσα

τα

δικαιολογητικά

που

παραλαµβάνουν ηλεκτρονικά. Κατά τη διαδικασία ελέγχου απορρίπτονται αιτούντες πάροχοι
που:
α. δεν έχουν δικαίωµα και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συµµετοχής κατά την ενότητα
Α’ του παρόντος,
β. τα δικαιολογητικά τους δεν είναι σε ισχύ και δεν έχουν γίνει οι απαιτούµενες
ενέργειες για την ανανέωση της ισχύος τους.
2. Αρµόδιο όργανο για την έγκριση ή µη της υπαγωγής των παρόχων στο πρόγραµµα ορίζεται ο
Προϊστάµενος του ΚΠΑ2 της περιοχής αρµοδιότητας του τουριστικού καταλύµατος.
3. Οι πάροχοι που έτυχαν υπαγωγής στο πρόγραµµα κατόπιν εγκρίσεως του Προϊσταµένου της
αρµόδιας Υπηρεσίας εντάσσονται χωρίς άλλη διαδικασία στο Οριστικό Μητρώο Παρόχων.
4. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστώνονται ελλείψεις ως προς τα υποβληθέντα
δικαιολογητικά, οι πάροχοι καλούνται εγγράφως από τις υπηρεσίες να τα υποβάλουν εντός 15
ηµερών, άλλως η αίτησή τους απορρίπτεται.
5. Με ευθύνη του Προϊσταµένου της Υπηρεσίας, η διαδικασία υπαγωγής των παρόχων στο
πρόγραµµα ολοκληρώνεται άµεσα, εφόσον τα δικαιολογητικά είναι πλήρη και δεν συντρέχει
λόγος αναµονής.
6. Οι πάροχοι που απορρίπτονται δεν εντάσσονται στο Μητρώο Αποκλειοµένων Παρόχων.
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7. Ενστάσεις κατά των απορριπτικών αποφάσεων των Υπηρεσιών υποβάλλονται εγγράφως
εντός 15 ηµερών από της κοινοποιήσεώς τους και εξετάζονται από το ∆Σ του ΟΑΕ∆ µετά από
γνώµη της Επιτροπής ΕΛΕΚΠ.

ΜΕΡΟΣ 3ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. Οι τιµές επιδότησης του Οργανισµού για τους ∆ικαιούχους – Ωφελούµενους του
συµπληρωµατικού προγράµµατος έτους 2015 -2016, που θα επιλέξουν για τη διαµονή τους
καταλύµατα των νήσων Λέσβου, Χίου, Σάµου, Λέρου και Κω έχουν αναλυτικά ως εξής ανάλογα
µε τον τύπο και την κατηγορία του καταλύµατος:
ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Τιµές Επιδότησης
ΤΙΜΕΣ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗΣ ΟΑΕ∆ ΓΙΑ ΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΝΗΣΩΝ ΛΕΣΒΟΥ, ΧΙΟΥ,
ΣΑΜΟΥ, ΛΕΡΟΥ ΚΑΙ ΚΩ ΕΩΣ 30.11.2016
(ΑΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟ/ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟ – ΑΝΑ ∆ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ)
ΤΥΠΟΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ

ΤΙΜΕΣ
ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗΣ

5 ΑΣΤΕΡΩΝ

38,00 €

4 ΑΣΤΕΡΩΝ

34,00 €

3 ΑΣΤΕΡΩΝ

27,00 €

2 ΑΣΤΕΡΩΝ

24,00 €

1 ΑΣΤΕΡΟΣ

21,00 €

4 ΚΛΕΙ∆ΙΩΝ

25,00 €

3 ΚΛΕΙ∆ΙΩΝ

22,00 €

2 ΚΛΕΙ∆ΙΩΝ

18,00 €

_

22,00 €

ΟΛΕΣ ΟΙ ΤΑΞΕΙΣ

9,00 €

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ/ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ*

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ/
∆ΩΜΑΤΙΑ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ –ΕΠΑΥΛΕΙΣ
(ΑΥΤΟΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ)

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ

*Τα Παραδοσιακά Καταλύµατα ΑΑ’ και Α’ τάξης κατατάσσονται αυτοδίκαια στην κατηγορία 4 αστέρων, τα Β’
τάξης στην κατηγορία 3 αστέρων και τα λοιπά στην κατηγορία 2 αστέρων (αρθρ.49 ν. 4276/2014) έως της
εκδόσεως απόφασης του Υπουργού Τουρισµού για τη διαδικασία κατάταξής τους.

2. Οι δικαιούχοι – ωφελούµενοι του συµπληρωµατικού προγράµµατος έτους 2015-2016 που θα
επιλέξουν για τη διαµονή τους καταλύµατα των νήσων Λέσβου, Χίου, Σάµου, Λέρου και Κω δεν
θα καταβάλουν ιδιωτική συµµετοχή, ανεξαρτήτως αν τους παρέχεται πρωινό ή όχι.
3. Η αξίωση παρόχου για καταβολή ποσού ιδιωτικής συµµετοχής εκ µέρους του δικαιούχου –
ωφελούµενου αποτελεί λόγο µη καταβολής της επιδότησης.
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ΜΕΡΟΣ 4ο : ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Προκειµένου να αποπληρωθούν οι πάροχοι τουριστικών καταλυµάτων που σύναψαν και
υλοποίησαν συµβάσεις σύµφωνα µε τους όρους της συµπληρωµατικής ∆ηµόσιας Πρόσκλησης,
καταθέτουν αίτηση και φάκελο µε δικαιολογητικά αποπληρωµής στο ΚΠΑ2 αρµοδιότητας της
έδρας των επιχειρήσεών τους, είτε αυτοπροσώπως είτε δια αντιπροσώπου είτε ταχυδροµικώς µε
απόδειξη παραλαβής, από την 01.12.2016 έως την 31.03.2017.

ΜΕΡΟΣ 5ο :ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Για οτιδήποτε δεν διαφοροποιείται µε την παρούσα ισχύουν τα αναφερόµενα στην υπ’
αριθµ. 6/2015 ∆ηµόσια Πρόσκληση.

Η ∆ΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗ
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