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ΑΠΟΦΑΣΗ
300/2015

(της διαδικασίας του άρθρου 2 παρ. 2, περ. ια’ του ν. 4013/2011, όπως ισχύει)

Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

    Στην Αθήνα σήμερα την  28 Δεκεμβρίου του έτoυς δύo χιλιάδες δεκαπέντε (2015) ημέρα Δευτέρα και
ώρα 10:30 π.μ. και επί της οδού Λ.Κηφισίας 7, στους Αμπελόκηπους, όπου και τα γραφεία της, συνήλθε η
ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ σε συνεδρίαση μετά από σχετική πρόσκληση του
Προέδρου της, η οποία γνωστοποιήθηκε νομίμως σε όλα τα μέλη της Αρχής.

Από τα προσκληθέντα μέλη της Αρχής παρέστησαν κατά την συνεδρίαση τα ακόλουθα:

1. Πρόεδρος: Δημήτριος Ράικος

2. Αντιπρόεδρος: Χριστίνα   Μπουσουλέγκα 

2. Μέλη: Ευάγγελος Καραμανλής

Ιωάννα  Κουλούρη 

              Δημήτριος Σταθακόπουλος

     Τα λοιπά τακτικά και αναπληρωματικά μέλη, καίτοι προσκληθέντα, δεν προσήλθαν. 
Γραμματέας: Ευαγγελία Κασάπη

Εισηγήτριες: Φιλομήλα Κρουστάλη,  Προϊσταμένη Τμήματος Βάσεων Δεδομένων, 
ΕΕΠ Οικονομολόγος
Μαριλένα Σιδέρη, ΕΕΠ Νομικός 

Κατά την διάρκεια της Συνεδρίασης παρέστησαν οι εισηγήτριες Φιλομήλα Κρουστάλη,  Προϊσταμένη Τμή-
ματος Βάσεων Δεδομένων, ΕΕΠ Οικονομολόγος και Μαριλένα Σιδέρη, ΕΕΠ Νομικός , οι οποίες αποχώρη-
σαν πριν την έναρξη της διαδικασίας ψηφοφορίας και λήψης της απόφασης από τα Μέλη του Συμβουλίου
της Αρχής.

ΘΕΜΑ:  «Παροχή  συμβουλής  της  Αρχής  κατόπιν  ερωτημάτων  του  του  Ενιαίου  Ταμείου  Ανεξάρτητα
Απασχολούμενων  –  Τομέα  Ασφάλισης  Νομικών  (Ε.Τ.Α.Α.  -  Τ.Α.Ν.)  σχετικά  με  το  πρόγραμμα
επιδοτούμενου παραθερισμού των συνταξιούχων του Ταμείου» 

Με  το  από  06.11.2015  (αρ.  εισερχομένου  ΕΑΑΔΗΣΥ  4934/06.11.2015) έγγραφο  του  Ενιαίου  Ταμείου
Ανεξάρτητα Απασχολούμενων – Τομέα Ασφάλισης Νομικών (Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Α.Ν.) και τη συνημμένη σε αυτό
Σύμβαση – Υπεύθυνη δήλωση, ερωτάται: α) εάν οι εν λόγω συμβάσεις του προγράμματος επιδοτούμενου
παραθερισμού υπόκεινται  στο  π.δ.  60/2007  (Α'  64)  και  κατά συνέπεια  πρέπει  να  καταχωρούνται  στο
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.) και β) σε περίπτωση που εμπίπτουν



στο π.δ. 60/2007, με ποιο τρόπο θα γίνει η ανάρτηση των συμβάσεων, δεδομένου ότι δεν προσδιορίζουν
το συμβατικό τίμημα.  

I. Ιστορικό – πραγματικά περιστατικά

Το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Α.Ν. (εφεξής Ταμείο) υλοποιεί για το 2015 πρόγραμμα επιδοτούμενου παραθερισμού, με
αντικείμενο  την  παροχή σε  συνταξιούχους  κύριας  ασφάλισης  που  δεν  λαμβάνουν  σύνταξη  από  άλλο
φορέα  και  στους  συζύγους  τους,  της  δυνατότητας  μετάβασης  και  φιλοξενίας  σε  ελληνικά  τουριστικά
θέρετρα ή λουτροπόλεις της επιλογής τους, επί μία εβδομάδα και με δαπάνες καλυπτόμενες κατά ποσοστό
80%  από  το  Ταμείο  και  κατά  ποσοστό  20%  από  τους  εντασσόμενους  στο  πρόγραμμα.  Το  εν  λόγω
πρόγραμμα υλοποιείται κατ' εφαρμογή του άρθρου 3 του ν.δ. 4114/1960 (Α' 164), όπως τροποποιήθηκε με
το  άρθρο  1  του  π.δ.  225/1995  (Α'  130)  και  της  με  αριθμό  Φ41/1223/1995  (Β'  1083)  απόφασης  του
Υπουργού Εργασίας  και  Κοινωνικών Ασφαλίσεων με  θέμα  “Πρόγραμμα  επιδοτούμενου  παραθερισμού
στους συνταξιούχους κυρίας ασφάλισης του Ταμείου Νομικών, που δεν λαμβάνουν σύνταξη από άλλο
φορέα”.  Για την υλοποίηση του εν λόγω προγράμματος για το έτος 2015 εγκρίθηκε, με τη με αριθμό
Φ.10041/20277/453/21.05.2015 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και  Κοινωνικής  Αλληλεγγύης,  η  δέσμευση  συνολικού  ποσού  730.000  €.  Με  την  ίδια  απόφαση
καθορίστηκαν τα εξής: ο ανώτατος αριθμός συμμετεχόντων συνταξιούχων στους 2.000, η ανώτατη κατ'
άτομο δαπάνη φιλοξενίας της οποίας το Ταμείο καταβάλλει το 80% στα 43,41 € για τον μόνο συνταξιούχο
και στα 37,34 € για το ζεύγος συνταξιούχων, ενώ η δαπάνη για το αντίτιμο των εισιτηρίων μετάβασης και
επιστροφής από τους τόπους παραθερισμού στο ποσό των 77,60 €.

Όσον αφορά τη διαδικασία επιλογής των ξενοδοχείων, το Ταμείο εκδίδει κάθε χρόνο εγκύκλιο, την οποία
απευθύνει σε όλα τα ξενοδοχεία Α', Β' και Γ' κατηγορίας και τις τουριστικές εγκαταστάσεις της χώρας που
διαθέτουν  δίκλινα  και  μονόκλινα  δωμάτια  με  ιδιαίτερο  λουτρό  και  εστιατόριο  μέσα  στο  χώρο  του
ξενοδοχείου. Στην εγκύκλιο αυτή παρατίθενται οι ελάχιστες αξιώσεις του Ταμείου για το πρόγευμα και το
γεύμα ή δείπνο των φιλοξενουμένων καθώς και το αντίτιμο της ημερήσιας φιλοξενίας κάθε δικαιούχου σε
δίκλινα  και  μονόκλινα  δωμάτια.  Οι  επιχειρήσεις  ξενοδοχείων  που  πληρούν  τις  προδιαγεγραμμένες
προϋποθέσεις  δηλώνουν  μέσα  σε  τακτή  προθεσμία,  εάν  αποδέχονται  τους  όρους  αυτούς  και  τη
συνεργασία τους με το Ταμείο Νομικών. Ειδικότερα, οι νόμιμοι εκπρόσωποι των εν λόγω επιχειρήσεων
υπογράφουν  “Σύμβαση  –  Υπεύθυνη  Δήλωση  συμμετοχής  στο  Πρόγραμμα  Τουρισμού  έτους  2015  &
αποδοχή συνεργασίας με το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Α.Ν.”, συνυποβάλλοντας τα εξής δικαιολογητικά: αντίγραφο του
δελτίου  ταυτότητας  του  νομίμου  εκπροσώπου,  αντίγραφο  του  σήματος  ΕΟΤ,  αντίγραφο  της  άδειας
εστιατορίου,  αποδεικτικό  του  ΙΒΑΝ,  πιστοποιητικό  πυρασφάλειας,  καταστατικό  (όπου  προβλέπεται),
υπεύθυνη  δήλωση  περί  μη  ανάκλησής  του  και  υπεύθυνη  δήλωση  για  την  παροχή  ημιδιατροφής.  Οι
επωνυμίες  και  οι  διευθύνσεις  των  επιχειρήσεων  που  αποδέχονται  την  πρόσκληση  του  Ταμείου
καταχωρίζονται από το Ταμείο σε κατάλογο κατά γεωγραφική περιοχή  και ο κατάλογος αυτός τίθεται στη
διάθεση των δικαιούχων ασφαλισμένων, προκειμένου να επιλέξουν ταξιδιωτικό προορισμό. 

Όσον  αφορά  τη  διαδικασία  επιλογής  των  ωφελουμένων,  το  Ταμείο  απευθύνει  πρόσκληση  στους
συνταξιούχους,  κατά απόλυτη σειρά προτεραιότητας,  με  κριτήριο  επιλογής  το μεγαλύτερο χρόνο που
διατελούν συνταξιούχοι. Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι κατέστησαν συνταξιούχοι από μεταβίβαση του
δικαιώματος σύνταξης, λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία έναρξης της συνταξιοδότησης. Σε περίπτωση
που εκκρεμούν αιτήσεις προσώπων που δεν έχουν συμμετάσχει στο πρόγραμμα ή έχουν συμμετάσχει
λιγότερες φορές, αποκλείεται η επιλογή του ίδιου προσώπου για δεύτερη ή πολλοστή φορά.

Οι  δικαιούχοι  συμμετοχής  στο  πρόγραμμα  επικοινωνούν  με  το  ξενοδοχείο  της  επιλογής  τους  και,  σε
συνεννόηση με αυτό, καθορίζουν τις ημερομηνίες των διακοπών τους. Στη συνέχεια, προσέρχονται στο
Ταμείο Νομικών, καταβάλλουν το ποσοστό 20% των δαπανών φιλοξενίας που τους βαρύνει, εισπράττουν



το αντίτιμο των εισιτηρίων μετάβασης και επιστροφής και τους χορηγείται έντυπη εντολή του Ταμείου,
προς το ξενοδοχείο για τη φιλοξενία. Κάθε ξενοδοχειακή επιχείρηση που φιλοξενεί δικαιούχους προβαίνει
σε έλεγχο των στοιχείων ταυτότητας των φιλοξενουμένων, προκειμένου να διαπιστωθεί η συμφωνία με τα
αναγραφόμενα  στην  έντυπη  εντολή  στοιχεία.  Μετά  το  πέρας  της  φιλοξενίας,  αποστέλλεται  από  την
επιχείρηση,  με  συστημένη  επιστολή  στο  Ταμείο  Νομικών  η  εντολή  του  Ταμείου  για  φιλοξενία,  με
βεβαίωση των φιλοξενουμένων και της επιχείρησης επί της έντυπης αυτής εντολής, ότι πραγματοποιήθηκε
η φιλοξενία, ο χρόνος και η διάρκειά της καθώς και το τιμολόγιο. Με βάση τα στοιχεία αυτά εκδίδεται από
το Ταμείο το οικείο ένταλμα πληρωμής της επιχείρησης. 

 II. Νομικό πλαίσιο

1. Πεδίο εφαρμογής Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. 

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 139 του ν. 4281/2014 (Α' 160), το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) του άρθρου 11 του ν. 4013/2011 (Α' 204), το οποίο αποτελεί μέρος
του  Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.,  έχει  ως  σκοπό  τη  συλλογή,  την  επεξεργασία  και  τη  δημοσιοποίηση  στοιχείων,  που
αφορούν στις δημόσιες συμβάσεις που συνάπτουν αναθέτουσες αρχές, αναθέτοντες φορείς και κεντρικές
αρχές προμηθειών του παρόντος νόμου, ανεξαρτήτως εκτιμώμενης αξίας και διαδικασίας ανάθεσης. Με
κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Ανάπτυξης
και Ανταγωνιστικότητας και του καθ' ύλην συναρμόδιου Υπουργού μπορούν να ορίζονται  ειδικότερα οι
συμβάσεις που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος τίτλου.

2. Έναρξη ισχύος νέου νομικού πλαισίου Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.

Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 201 του ν. 4281/2014 (Α' 160), η ισχύς του άρθρου 139 αρχίζει δώδεκα
(12) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

3. Ορισμός “δημόσιας σύμβασης”

i)  Σύμφωνα  με  την  παρ.  2.α)  του  άρθρου  2  του  π.δ.  60/2007  (Α'  64),  “δημόσιες  συμβάσεις”  είναι
συμβάσεις εξ επαχθούς αιτίας, οι οποίες συνάπτονται γραπτώς μεταξύ ενός ή περισσοτέρων οικονομικών
φορέων και μιας ή περισσοτέρων αναθετουσών αρχών και έχουν ως αντικείμενο την εκτέλεση έργων, την
προμήθεια προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών κατά την έννοια του παρόντος.

ii)  Σύμφωνα με  την παρ.  2.α)  του άρθρου 15 του ν.  4281/2014 (Α'  160),  “δημόσιες  συμβάσεις”  είναι
συμβάσεις εξ επαχθούς αιτίας, οι οποίες συνάπτονται γραπτώς μεταξύ ενός ή περισσοτέρων οικονομικών
φορέων και μιας ή περισσοτέρων αναθετουσών αρχών / αναθετόντων φορέων και έχουν ως αντικείμενο
την εκτέλεση έργων, την προμήθεια προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών κατά την έννοια του παρόντος
Κεφαλαίου.

4. Διατάξεις περί επιδοτούμενου παραθερισμού συνταξιούχων του Ταμείου Νομικών

i) Σύμφωνα με την περ. γ) του άρθρου 3 του ν. 4114/1960 (Α' 164), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
στους σκοπούς του Ταμείου περιλαμβάνεται:

“γ.  Η  εφαρμογή  προγράμματος  επιδοτούμενου  παραθερισμού,  με  αντικείμενο  την  παροχή  σε
συνταξιούχους κύριας ασφάλισης, που δεν λαμβάνουν σύνταξη από άλλο φορέα και στους συζύγους των,
σε αριθμό μέχρι και δύο χιλιάδων (2.000) ατόμων, κάθε έτος, εκ περιτροπής, της δυνατότητος μετάβασης
και φιλοξενίας, σε Ελληνικά τουριστικά θέρετρα ή λουτροπόλεις της επιλογής τους, επί μία εβδομάδα και
με  δαπάνες,  καλυπτόμενες  κατά  ποσοστό  80%  από  το  Ταμείο  και  κατά  ποσοστό  20%  από  τους
εντασσόμενους στο πρόγραμμα. 



Η επιλογή, κάθε έτος, των προσώπων που εντάσσονται στο πρόγραμμα, γίνεται κατόπιν αιτήσεώς τους, με
κριτήριο τον μεγαλύτερο χρόνο που διατελούν συνταξιούχοι. 

Αποκλείεται η συμμετοχή προσώπων που διατελούν συνταξιούχοι με μικρότερο χρόνο, εφόσον εκκρεμούν
αιτήσεις προσώπων, που διατελούν συνταξιούχοι για μεγαλύτερο χρόνο, καθώς και η επιλογή του αυτού
προσώπου  για  δεύτερη  ή  πολλοστή  φορά,  εφόσον  εκκρεμούν  αιτήσεις  προσώπων  που  δεν  έχουν
συμμετάσχει στο πρόγραμμα, ή έχουν συμμετάσχει λιγότερες φορές. 

Με υπουργική απόφαση, εκδιδόμενη μέχρι της 15ης Μαρτίου κάθε έτους, κατόπιν προηγουμένης γνώμης
του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου, καθορίζεται ο αριθμός των προσώπων που εντάσσονται στο
πρόγραμμα, για το έτος αυτό, η ανώτατη κατ` άτομο ημερήσια δαπάνη που θα περιλαμβάνει τα έξοδα
φιλοξενίας, ημιδιατροφής και το αντίτιμο εισιτηρίων μετάβασης και επιστροφής και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτομέρεια. 

Η μεγίστη ετήσια δαπάνη για το πρόγραμμα ορίζεται σε ποσοστό 0,3% επί των δαπανών συντάξεων και το
αντίστοιχο ποσό αναγράφεται στον προϋπολογισμό κάθε χρήσης. 

Ο πίνακας των επιλεγομένων για συμμετοχή στο πρόγραμμα κάθε έτους, καταρτίζεται με απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου." 

ii) Υπ' αριθμ. Φ41/1223/1995 (Β' 1083) απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων με
τίτλο “Πρόγραμμα επιδοτούμενου παραθερισμού στους συνταξιούχους κυρίας ασφάλισης του Ταμείου
Νομικών, που δεν λαμβάνουν σύνταξη από άλλον φορέα”.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

`Εχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 23, 24 και 27 του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α') "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά
όργανα"  και  του  Π.Δ.  437/85  (ΦΕΚ  157/Α')  "Καθορισμός  και  ανακατανομή  των  αρμοδιοτήτων  των
Υπουργείων".

2. Το Π. Δ/γμα 375/95 "Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών" (ΦΕΚ 203/Α') και
την αρ. 80239/95 Απόφαση του Πρωθυπουργού "Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Κοσμά Σφυρίου" (ΦΕΚ 909/Β').

3.  Το Π.  Δ/γμα 372/95 "Μεταφορά της  Γενικής  Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο  Υπουργείου
Εργασίας" (ΦΕΚ 201/Α').

4. Το Π. Δ/γμα 213/92 "Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων" (ΦΕΚ 102/Α').

5. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 4114/1960 (164 Α'), όπως συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρ.
225/95 Π. Δ/γματος (ΦΕΚ 130/Α').  6.  Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση και
Κυβερνητικά `Οργανα" (ΦΕΚ 137/Α'), όπως προστέθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 3 του Ν.
2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α').

7. Την αρ. 3765/28.6.95 απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου Νομικών.

8.  Την ανάγκη καθορισμού των ουσιαστικών και διαδικαστικών προϋποθέσεων, για την εφαρμογή του
προγράμματος του επιδοτούμενου παραθερισμού, που προβλέπεται από το προαναφερόμενο Π. Δ/γμα,
αποφασίζουμε:



 Άρθρο 1

Δικαιούχοι συμμετοχής στο πρόγραμμα

1. Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα παραθεριστικών διακοπών έχουν μόνο οι συνταξιούχοι κύριας
ασφάλισης  του  Ταμείου  Νομικών  που  δεν  λαμβάνουν  σύνταξη  από  το  Δημόσιο  ή  άλλο  ασφαλιστικό
Οργανισμό κύριας ασφάλισης καθώς και οι σύζυγοί τους.

2. Ο καθορισμός του αριθμού των συνταξιούχων που δικαιούνται διακοπών θα ορίζεται κάθε χρόνο με
Υπουργική απόφαση μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Νομικών.

Η επιλογή των δικαιούχων διακοπών, θα γίνεται επίσης κάθε χρόνο από το Ταμείο Νομικών, με κριτήριο,
το μεγαλύτερο χρόνο που διατελούν συνταξιούχοι.

Για  τις  περιπτώσεις  που  οι  δικαιούχοι,  κατέστησαν  συνταξιούχοι  από  μεταβίβαση  του  δικαιώματος
σύνταξης, λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία έναρξης της συνταξιοδότησης, από την άνω αιτία.

Αποκλείεται η συμμετοχή στο πρόγραμμα προσώπων, που διατελούν συνταξιούχοι, επί μικρότερο χρόνο,
εφόσον  εκκρεμούν  αιτήσεις  προσώπων,  που  διατελούν  συνταξιούχοι  του  Ταμείου  Νομικών,  επί
μεγαλύτερο χρόνο. 

Αποκλείεται επίσης, η επιλογή του ιδίου προσώπου, για δεύτερη ή πολλοστή φορά, εφόσον εκκρεμούν
αιτήσεις προσώπων, που δεν έχουν συμμετάσχει στο πρόγραμμα ή έχουν συμμετάσχει λιγότερες φορές.

Άρθρο 2

Περιεχόμενο του Προγράμματος

1. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει φιλοξενία των δικαιούχων σε Ξενοδοχείο ή τουριστικές εγκαταστάσεις της
ημεδαπής, Α`, Β` και Γ` κατηγορίας, επί επτά (7) ημέρες, έξι (6) διανυκτερεύσεις) και ημιδιατροφή των
φιλοξενουμένων (πρόγευμα και ένα γεύμα ή δείπνο).

2. Σε κάθε ένα από τους φιλοξενουμένους, θα καταβάλλεται από το Ταμείο, σε σταθερό ποσόν, το αντίτιμο
των εισιτηρίων μετάβασης και επιστροφής, που ορίζεται κάθε χρόνο με υπουργική απόφαση μετά από
γνώμη του Δ.Σ. του Ταμείου Νομικών. 

Άρθρο 3

Υποχρεώσεις των δικαιούχων

1. Οι δικαιούχοι διακοπών, βαρύνονται με ποσοστό είκοσι επί τοις εκατό (20%) της δαπάνης φιλοξενίας και
το Ταμείο Νομικών, βαρύνεται με το υπόλοιπο ποσοστό των ανωτέρω δαπανών.

Η  δαπάνη  των  εισιτηρίων  μετάβασης  των  δικαιούχων  στους  τόπους  παραθερισμού  και  επιστροφής,
βαρύνει εξ` ολοκλήρου το Ταμείο Νομικών.

Άρθρο 4

Όροι συμμετοχής των ξενοδοχείων στο πρόγραμμα

1.  Το  Ταμείο  Νομικών,  απευθύνει  κάθε  χρόνο,  σε  όλα  τα  ξενοδοχεία  Α',  Β'  και  Γ'  κατηγορίας  και  τις
τουριστικές εγκαταστάσεις της Χώρας, που διαθέτουν δίκλινα και μονόκλινα δωμάτια με ιδιαίτερο λουτρό,
καθώς  και  εστιατόριο  μέσα  στον  χώρο  του  ξενοδοχείου,  εγκύκλιο  με  την  οποία,  θα  γνωστοποιεί  τη



διάρκεια φιλοξενίας των δικαιούχων, το περιεχόμενό της (διανυκτέρευση - πρόγευμα - γεύμα ή δείπνο) και
το αντίτιμο της ημερήσιας φιλοξενίας κάθε δικαιούχου σε δίκλινα και μονόκλινα δωμάτια.

Στην εγκύκλιο αυτή, θα παρατίθενται οι ελάχιστες αξιώσεις του Ταμείου για το πρόγευμα και το γεύμα ή
δείπνο των φιλοξενουμένων. 

2.  Οι  επιχειρήσεις  ξενοδοχείων,  που  πληρούν  τις  ανωτέρω  προϋποθέσεις  και  προδιαγραφές,  θα
δηλώνουν, μέσα σε τακτή προθεσμία, εάν αποδέχονται τους όρους αυτούς και την συνεργασία τους με το
Ταμείο Νομικών.

3. Οι τίτλοι και οι διευθύνσεις επιχειρήσεων που θα αποδεχθούν την πρόσκληση του Ταμείου Νομικών, θα
καταχωρισθούν από το Ταμείο σε κατάλογο, κατά γεωγραφική περιοχή και ο κατάλογος αυτός, θα τίθεται
στη  διάθεση  των  δικαιούχων  ασφαλισμένων,  για  να  προέρχονται  στην  επιλογή  του  ξενοδοχείου
προτίμησής τους.

Άρθρο 5

Διαδικασία εφαρμογής του προγράμματος

1. Το Ταμείο Νομικών, απευθύνει πρόσκληση στους συνταξιούχους, κατά απόλυτη σειρά προτεραιότητας,
σύμφωνα με το αυστηρό κριτήριο επιλογής που προαναφέρθηκε, για την εκδήλωση του ενδιαφέροντός
τους, συμμετοχής στο πρόγραμμα.

2. Η επιλογή του τουριστικού θερέτρου ή της λουτρόπολης και του ξενοδοχείου διαμονής, θα ανήκει στο
δικαιούχο, θα γίνεται δε, από τον προαναφερόμενο κατάλογο Ξενοδοχείων και τουριστικών μονάδων.

3. Οι δικαιούχοι συμμετοχής στο πρόγραμμα θα επικοινωνούν με το ξενοδοχείο της επιλογής τους και σε
συνεννόηση με αυτό, θα καθορίζουν τις ημερομηνίες των διακοπών τους. Στη συνέχεια, θα προσέρχονται
στο Ταμείο Νομικών, με την ταυτότητα των ιδίων και των συζύγων των, θα καταβάλλουν το ποσοστό 20%
των δαπανών φιλοξενίας που τους βαρύνει, θα εισπράττουν το αντίτιμο των εισιτηρίων μετάβασης και
επιστροφής και θα τους χορηγείται έντυπη εντολή του Ταμείου, προς το ξενοδοχείο για την φιλοξενία.

4.  Κάθε  ξενοδοχειακή  επιχείρηση  που  θα  φιλοξενεί  τους  δικαιούχους,  θα  προέρχεται  σε  έλεγχο  των
στοιχείων ταυτότητας των φιλοξενουμένων, κατά την άφιξή τους, για τη διαπίστωση της συμφωνίας τους
με τα αναγραφόμενα στην έντυπη εντολή στοιχεία, η οποία, θα παραδίδεται από τους φιλοξενουμένους,
στο ξενοδοχείο.

5.  Μετά το  πέρας  της  φιλοξενίας,  θα αποστέλλεται  από την  επιχείρηση,  με  συστημένη επιστολή στο
Ταμείο  Νομικών,  η  εντολή  του  Ταμείου  για  φιλοξενία,  με  βεβαίωση  των  φιλοξενουμένων  και  της
επιχείρησης επί της έντυπης αυτής εντολής, ότι πραγματοποιήθηκε η φιλοξενία, ο χρόνος και η διάρκειά
της, καθώς και το τιμολόγιο.

Με βάση τα στοιχεία αυτά, θα εκδίδεται από το Ταμείο, το οικείο ένταλμα πληρωμής της επιχείρησης.

Άρθρο 6

Πρώτη εφαρμογή του προγράμματος.

1. Κατά την πρώτη εφαρμογή του προγράμματος διακοπών που διαρκεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1995, ο
αριθμός των προσώπων που θα δικαιωθούν διακοπών, ορίζεται σε πεντακόσιους (500).



2.  Το  αντίτιμο  της  φιλοξενίας  και  ημιδιατροφής  των  συνταξιούχων,  που  θα  καταβάλλεται  στις
ξενοδοχειακές και τουριστικές επιχειρήσεις, οι οποίες θα αποδεχθούν τους όρους της αποφάσεώς μας
αυτής, καθορίζεται για τα ξενοδοχεία και τις τουριστικές εγκαταστάσεις Α', Β', Γ' κατηγορίας, σε δραχμές
αντιστοίχως, οκτώ χιλιάδες (8.000), επτά χιλιάδες πεντακόσιες (7.500) και επτά χιλιάδες (7.000) κατ' άτομο,
ημερησίως.

Στις τιμές αυτές, περιλαμβάνεται και κάθε νόμιμη επιβάρυνση.

3. Το αντίτιμο των εισιτηρίων που θα καταβάλλεται στους δικαιούχους διακοπών, καθορίζεται σε δραχμές
δέκα πέντε χιλιάδες (15.000) κατ' άτομο.

Άρθρο 7

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

iii)  Υπ'  αριθμ.  Φ.10041/20277/453/2015 (Β'  1031)  απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού  Εργασίας  και
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με τίτλο “Υλοποίηση προγράμματος επιδοτούμενου
παραθερισμού των συνταξιούχων του Τομέα Ασφάλισης Νομικών (Τ.Α.Ν.) του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα
Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.), έτους 2015”.  

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

`Εχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.δ. 4114/1960 (ΦΕΚ Α΄/164), όπως συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις
του Π.δ. 225/ 1995 (ΦΕΚ Α΄/130) και τροποποιήθηκαν με το Π.δ. 176/ 2008 (ΦΕΚ Α΄/ 235).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.δ. 4114/1960 (ΦΕΚ Α΄/164), της παρ. 7 του άρθρου 36 του Ν.δ. 1/1968
(ΦΕΚ Α΄/270), των άρθρων 1 και 9 του Π.δ. 574/1982 (ΦΕΚ Α΄/104), του άρθρου 5 του Π.δ. 437/1985 (ΦΕΚ
Α΄/157),  του  άρθρου  27  του  Ν.  1558/1985  (ΦΕΚ  Α΄/137),  του  Π.δ.  213/1992  (ΦΕΚ  Α΄/102),  του  Π.δ.
372/1995 (ΦΕΚ Α΄/201), του Π.δ. 368/1997 (ΦΕΚ Α΄/241), του άρθρου 1 της αριθ. Υ1/10-3-2004 απόφασης
του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ Β΄/513), του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄/98), του άρθρου 25 του Ν. 3655/2008 (ΦΕΚ
Α΄/58), του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. 2876/7-10-2009 απόφασης του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ Β΄ 2234), του
άρθρου 1 του Π.δ. 189/2009 (ΦΕΚ Α΄/221) και του άρθρου 4 του Π.δ. 85/2012 (ΦΕΚ Α΄/141), της παρ. 2 του
άρθρου 1 του Π.δ. 88/2012 (Α/143), του άρθρου 5 του Π.δ. 24/2015 (ΦΕΚ Α΄/20), όπως ισχύει μετά την
ισχύ του άρθρου 27 του Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ Α΄/29).

3. Το Π.δ. 113/2014 «Οργανισμός του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (ΦΕΚ
Α΄/180).

4. Το υπ’ αριθμ. 27/2015 (ΦΕΚ Α΄/31) Π.δ. «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών».

5.  Την  Υ147/30-03-2015  απόφαση  του  Πρωθυπουργού  «Ανάθεση  αρμοδιοτήτων  στον  Αναπληρωτή
Υπουργό  Εργασίας,  Κοινωνικής  Ασφάλισης  και  Κοινωνικής  Αλληλεγγύης,  Δημήτριο  Στρατούλη»  (ΦΕΚ
Β΄/483).

6. Την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.),
που διατυπώθηκε στην υπ' αριθμ. 316/23-10-2014 συνεδρίασή του.

7. Τα υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ.80000/15061/691/20-4-2015 και 16917/736/28-04-2015 εισηγητικά σημειώματα
της  Γενικής  Διεύθυνσης  Οικονομικών Υπηρεσιών  του  Υπουργείου  Εργασίας  Κοινωνικής  Ασφάλισης  και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, βάσει του άρθρου 24§5ε του Ν. 4270/2014.



8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄/98), και το γεγονός ότι, από την απόφαση αυτή
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αλλά σε βάρος του Προϋπολογισμού
του Τομέα Ασφάλισης Νομικών του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.),  ύψους €
730.000 (επτακόσιες  τριάντα χιλιάδες),  η  οποία θα καλυφθεί  από την εγγεγραμμένη πίστωση με Κ.Α.
263900 του Προϋπολογισμού του Τομέα, για την κάλυψη της οποίας με την υπ’ αριθμ.  73/20-01-2015
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Προέδρου του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. (Α.Δ.Α.: 6Ψ930ΡΕ1-ΖΓΞ) έχει εγκριθεί
η δέσμευση του συνολικού ποσού αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Ο αριθμός των συνταξιούχων του Τομέα Ασφάλισης Νομικών (Τ.Α.Ν.) του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα
Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.),  που εντάσσονται στο πρόγραμμα επιδοτούμενου παραθερισμού του έτους
2015 καθορίζεται, κατ’ ανώτατο όριο στους 2.000 (δύο χιλιάδες).

2. Η ανώτατη, κατ’ άτομο, δαπάνη φιλοξενίας, της οποίας ο Τομέας Ασφάλισης Νομικών θα καταβάλει το
80%, καθορίζεται  στα € 43,41 ημερησίως  (σαράντα τρία ευρώ και  σαράντα ένα λεπτά),  για  τον  μόνο
συνταξιούχο που θα φιλοξενηθεί σε μονόκλινο δωμάτιο ξενοδοχείου, και στα € 37,34 (τριάντα επτά ευρώ
και τριάντα τέσσερα λεπτά), για το ζεύγος των συνταξιούχων που θα φιλοξενηθεί σε δίκλινο δωμάτιο.

3. Η δαπάνη για το αντίτιμο των εισιτηρίων μετάβασης και επιστροφής από τους τόπους παραθερισμού,
που θα καταβληθεί απευθείας στους δικαιούχους, καθορίζεται στο ποσό των € 77,60 (εβδομήντα επτά
ευρώ και εξήντα λεπτά).

Άρθρο 2

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

III. Νομική εκτίμηση

Θα πρέπει  να  διερευνηθεί  κατά  πόσο  οι  υπό κρίση  συμβατικές  σχέσεις  μεταξύ  του  Ταμείου  και  των
ξενοδοχειακών επιχειρήσεων εμπίπτουν στην έννοια της δημόσιας σύμβασης του π.δ. 60/2007, ώστε να
απαιτείται η καταχώριση των στοιχείων τους στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. Ειδικότερα:

Το Ταμείο, σύμφωνα με το προαναφερθέν νομικό πλαίσιο, παρέχει για το έτος 2015 σε – κατ' ανώτατο
όριο - 2.000 δικαιούχους/συνταξιούχους του τη δυνατότητα μετάβασης και φιλοξενίας για επτά ημέρες σε
ξενοδοχειακές  επιχειρήσεις  της  επιλογής  τους,  καλύπτοντας  το  80%  του  κόστους.  Οι  ξενοδοχειακές
επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί στον κατάλογο πληρούν τις ελάχιστες προδιαγραφές που έχουν τεθεί από
το Ταμείο και έχουν αποδεχθεί την ανώτατη κατ' άτομο δαπάνη φιλοξενίας, όπως καθορίστηκε με την υπ'
αριθμ.  Φ.10041/20277/453/2015 (Β' 1031) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης  και  Κοινωνικής  Αλληλεγγύης.  Στη  συνέχεια,  εφόσον  επιλεγούν  από  τους  δικαιούχους  και
παράσχουν τις υπηρεσίες φιλοξενίας, το Ταμείο τους καταβάλλει το αντίτιμο της φιλοξενίας που παρείχαν
στους συνταξιούχους. 

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι, παρόλο που οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις (οικονομικοί φορείς) παρέχουν
υπηρεσίες  που  περιλαμβάνονται  στο  Παράρτημα  IIB  του  π.δ.  60/2007  (Υπηρεσίες  ξενοδοχείων  και
εστιατορίων), η συμβατική σχέση μεταξύ του Ταμείου και των οικονομικών φορέων δεν αποτελεί δημόσια
σύμβαση, κατά την έννοια του π.δ. 60/2007, καθώς:

α)  Το  οικονομικό  αντάλλαγμα  που  καταβάλλεται  στους  οικονομικούς  φορείς  αποτελεί  μία  μορφή
οικονομικής  ενίσχυσης  (επιχορήγησης)  του  κράτους  προς  τους  συνταξιούχους,  στο  πλαίσιο  άσκησης



κοινωνικής πολιτικής, το οποίο τους καταβάλλεται εμμέσως, μέσω των οικονομικών φορέων της επιλογής
τους, καθώς με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ότι τα χρήματα δεν θα διατεθούν σε άλλους σκοπούς. 

β)  Ενώ  ο  επαχθής  χαρακτήρας  της  δημόσιας  σύμβασης  εδράζεται  στην  απευθείας  καταβολή  του
οικονομικού  ανταλλάγματος  από  την  αναθέτουσα  αρχή  στον  οικονομικό  φορέα,  εν  προκειμένω  το
οικονομικό  αντάλλαγμα  δεν  καταβάλλεται  στους  οικονομικούς  φορείς  απευθείας,  αλλά  υπό  την
προϋπόθεση αφενός ότι αυτοί θα επιλεγούν από τους δικαιούχους του προγράμματος  και αφετέρου ότι
οι δικαιούχοι του προγράμματος θα βεβαιώσουν την παροχή των υπηρεσιών. 

γ)  Η επιλογή του οικονομικού φορέα για την παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας δεν γίνεται από το Ταμείο,
αλλά απευθείας από τους δικαιούχους, με διαδικασία και κριτήρια που εκφεύγουν του νομικού πλαισίου
περί  δημοσίων  συμβάσεων  και  στη  συνέχεια  το  Ταμείο  χορηγεί  στους  δικαιούχους  έντυπη  εντολή
φιλοξενίας, την οποία προσκομίζουν στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.

δ) Η σύμβαση – υπεύθυνη δήλωση, με την οποία οι οικονομικοί φορείς δηλώνουν την πρόθεσή τους να
συμμετάσχουν  στο  πρόγραμμα  επιδοτούμενου  παραθερισμού  δεν  έχει  συγκεκριμένο  οικονομικό
αντικείμενο, ούτε αποτελεί μία νομικά δεσμευτική σύμβαση, δεδομένου ότι η εκτέλεσή της τελεί υπό την
αίρεση της επιλογής των οικονομικών φορέων από τους δικαιούχους του προγράμματος. 

IV. Συμπέρασμα

Από  τα  ανωτέρω  συνάγεται  ότι  οι  υπό  κρίση  συμβατικές  σχέσεις  μεταξύ  του  Ταμείου  και  των
ξενοδοχειακών  επιχειρήσεων  που  συμμετέχουν  στο  πρόγραμμα  επιδοτούμενου  παραθερισμού  δεν
αποτελούν δημόσιες συμβάσεις κατά την έννοια του π.δ. 60/2007, δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής
του και δεν χρειάζεται να καταχωρούνται στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.

Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Αρχής www.eaadhsy.gr και www.hsppa.gr . 

                                            
Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2015

Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Ράικος
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