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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 60064/1876 (1)
   Κατάρτιση Προγράμματος χορήγησης επιταγών 
αγοράς βιβλίων έτους 2020.   

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της υποπερίπτ. εε της περίπτ. β της παρ. 6 του άρθρου 

34 του ν. 4144/2013 «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας 
στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και 
λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (Α’ 88), όπως ισχύει.

β) Του ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση ΟΑΕΔ και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 258), όπως ισχύει γ) του άρθρου 20 του 
ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δη-
μόσιο λογιστικό και τις διατάξεις» (Α΄143).

δ) Του άρθρου 90 του π.δ. 63/22-4-2005 (Α’ 98) «Κω-
δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
κυβερνητικά όργανα».

ε) Του άρθρου 16 του π.δ. 134/2017 (Α΄168) «Οργανι-
σμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης», όπως ισχύει.

στ) 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).

ζ) Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός της Κυβέρνησης, Υπουρ-
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄121).

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

2. Την αριθμ. 340/2019 κοινή απόφαση του Πρωθυ-
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρ-
μοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο 
Σκυλακάκη» (Β’ 3051).

3. Το έγγραφο αριθ. πρωτ. 101900/17-12-2019 του 
ΟΑΕΔ με το οποίο διαβιβάστηκε η αριθμ. 5743/92/
10-12-2019 απόφαση του ΔΣ του Οργανισμού.

4. Τη με αριθ. πρωτ. 589/18/20-01-2020 απόφαση του 
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σχετικά με 
την ανάληψη δαπάνης για το έτος 2021 ΑΔΑ: (6ΛΡ846ΜΤΛΚ-
95Ρ) και τις αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης για το τρέ-
χον έτος με ΑΔΑ(6Ν5Λ4691Ω2-ΦΛΦ, 9Γ8Χ4691Ω2-3Τ2, 
ΩΡΕ54691Ω2-5Ω8, 614Η4691Ω2-ΒΓΞ, ΩΔΩΘ4691Ω2-Χ04, 
Ω0ΚΜ4691Ω2-215, ΩΨ1Α46 91Ω2-ΚΒΟ).

5. Την αριθ.5452/317/28-02-2020 εισήγηση της προϊ-
σταμένης της Γ.Δ.Ο.Υ.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού 
του ΟΑΕΔ για το έτος 2020 ύψους 1.000.000,00€ και για 
το έτος 2021 δαπάνη ύψους 2.000.000,00€ η οποία κα-
λύπτεται από τις πιστώσεις του ΚΑΕ 2639 του Ενιαίου 
Λογαριασμού για την εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών 
(ΕΛΕΚΠ) του ΟΑΕΔ, αποφασίζουμε:

Στους κοινωνικούς σκοπούς του ΕΛΕΚΠ εντάσσεται 
το πρόγραμμα χορήγησης επιταγών αγοράς βιβλίων για 
την πολιτιστική και κοινωνική ανάπτυξη του εργατικού 
δυναμικού και των οικογενειών τους, το οποίο εξειδικεύ-
εται ως ακολούθως:

Άρθρο 1
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Σκοπός του Προγράμματος είναι η πνευματική ανά-
πτυξη του εργατικού δυναμικού και των οικογενειών 
αυτού. Αντικείμενο του προγράμματος είναι η χορήγηση 
επιταγών στους δικαιούχους - ωφελούμενους του προ-
γράμματος για την αγορά βιβλίων.

Άρθρο 2 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ / ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1. Ως «Δικαιούχοι» του προγράμματος Επιταγών Αγο-
ράς Βιβλίων έτους 2020 ορίζονται:

 
  

E

18 Μαΐου 2020 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1887

19383
Digitally signed by
KONSTANTINOS
MOSCHONAS
Date: 2020.05.18 20:36:17
EEST
Reason: Signed PDF
(embedded)
Location: Athens, Ethniko
Typografio

Signature valid



 T  19387Τεύχος B’ 1887/18.05.2020

Άρθρο 15 
ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ - 
ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

Με απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού μετά από γνώ-
μη της Επιτροπής Ε.Λ.Ε.Κ.Π. η παράβαση των όρων του 
προγράμματος από τους δικαιούχους και τους παρόχους, 
εκτός της διακοπής της επιδότησης, μπορεί να επιφέρει 
τον αποκλεισμό τους από το πρόγραμμα έως τρία (3) και 
έως πέντε (5) χρόνια, αντίστοιχα.

Άρθρο 16 
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Στη Δημόσια Πρόσκληση που εκδίδεται σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρούσας εξειδικεύεται κάθε αναγκαία 
για την υλοποίηση του προγράμματος λεπτομέρεια.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Μαρτίου 2020

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Εργασίας
Οικονομικών και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

Ι

    Αριθμ. 17537/989 (2)
Καθορισμός των τεχνικών παραμέτρων σχετικά 
με τις παροχές του κλάδου Επικουρικής Ασφάλι-
σης του e-Ε.Φ.ΚΑ.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 42 παρ. 4 του ν. 4052/2012 

(Α’ 41), όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση του άρθρου 
96 του ν. 4387/2016 ( Α’ 85) με το άρθρο 44 του ν. 4670/ 
2020 (Α’ 43).

2. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (Α’ 133). « Επιτελικό 
Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρ-
νησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής 
δημόσιας διοίκησης».

3. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 (Α’ 119).
4. Τις διατάξεις του π.δ. 83/9-7-2019 (Α΄121) «Διορι-

σμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Ανα-
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

5. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης» (Α’ 168) όπως ισχύει.

6. Το υπ’ αριθ. 280/20.05.2016 έγγραφο της Εθνικής 
Αναλογιστικής Αρχής με το οποίο παρέχεται η σύμφωνη 
γνώμη της για την έκδοση της παρούσας απόφασης.

7. Την με αριθμό 4/02-04-2020 απόφαση του Διοικητι-
κού Συμβουλίου του e-ΕΦΚΑ για τη διατύπωση γνώμης 
επί του σχεδίου της υπουργικής απόφασης (Θέμα 10ο, 
σελ 154-162).

8. Την με αριθ. 1889/2019 απόφαση της Ολομέλειας 
του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία δημοσιεύθη-
κε στις 4 Οκτωβρίου 2019, με την οποία ακυρώθηκε η 
οικ.23123/785/7.6.2016 απόφαση του Υφυπουργού Ερ-
γασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης «Καθορισμός τεχνικών παραμέτρων σχετικά με τις 
παροχές του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης» 
(Β’ 1604).

9. Το αριθ.13586/Δ4 830/30.03.2020 εισηγητικό ση-
μείωμα της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρε-
σιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υπο-
θέσεων, βάσει του άρθρου 24 παρ. 5 περίπτωση ε του 
ν. 4270/2014 (Α’ 143), όπως αντικαταστάθηκε με το 34 
παρ. 1 του ν. 4484/2017 (Α’ 110).

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης, δεν προκαλείται οικονομική επιβάρυνση σε 
βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ή του Προϋπο-
λογισμού του e-Ε.Φ.Κ.Α., αποφασίζουμε:

Οι τεχνικές παράμετροι του άρθρου 42 παρ. 4 του 
ν. 4052/2012, όπως ισχύει, καθορίζονται ως εξής:
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Σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 42 του ν. 4052/ 
2012, όπως ισχύουν, οι συντάξεις δεν αναπροσαρμό-
ζονται στην περίπτωση που αν αφαιρεθούν τα έξοδα 
από τα έσοδα, το αποτέλεσμα θα προκύπτει αρνητικό, 
λαμβάνοντας υπόψη τα απολογιστικά στοιχεία της προ-
ηγούμενης χρήσης.

Κατά τη χρονική περίοδο αυξημένων εισφορών, σύμ-
φωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 97 του ν. 4387/2016, 
οι συντάξεις δεν αναπροσαρμόζονται στην περίπτωση 
που, αν αφαιρεθούν τα έξοδα από τα έσοδα του Ταμείου, 
το αποτέλεσμα είναι είτε αρνητικό είτε μικρότερο από 
το 0,5% των εισφορών, λαμβάνοντας υπόψη τα απολο-
γιστικά στοιχεία της προηγούμενης χρήσης.

Χρήση περιουσιακών στοιχείων του Κλάδου της Επι-
κουρικής Ασφάλισης επιτρέπεται μόνον στην περίπτω-
ση δημιουργίας ελλειμμάτων παρά την εφαρμογή των 
ανωτέρω διατάξεων.

Άρθρο 7 
Γενικά Θέματα

Οι ράντες που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό 
της κατά περίπτωση σύνταξης, υπολογίζονται από την 
Εθνική Αναλογιστική Αρχή, με βάση πίνακες που παρέ-
χονται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Οι ράντες υπολογίζονται για πρώτη φορά εντός του 
2016, οι οποίες και χρησιμοποιούνται έως το 2020. Από 
το 2021 και εφεξής αυτές επικαιροποιούνται ανά τριετία.

Οι πίνακες με τις ράντες δημοσιεύονται στον ιστότοπο 
της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής και του e- Ε.Φ.Κ.Α.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 6 Μαΐου 2020

Ο Υπουργός

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ   


