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ΘΕΜΑ : «Καθορισμός διοικητικής διαδικασίας επιδότησης ενοικίου δικαιούχων
Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης! Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.) που διεκπεραιώνεται
αποκλειστικά από τα ΚΕΙ]»

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ν. 3013/2002 «Αναβάθμιση
της πολιτικής προστασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 1021Α·/1-5-2002), όπως
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε ιδίως από την Παρ. ό του άρθρου 11
του Ν. 3146/2003 (ΦΕΚ Αν125/23-5-03), την παρ. 4 του άρθρου 24 του ν.
3200/2003 (ΦΕΚΙΑ’/281/9-12-03) καθώς και το άρθρο 16 του Ν. 3345/05
(ΦΕΚ 138/Α’116-6-2005).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 3242/2004 (ΦΕΚ 102/Α·/24-05-2004)
«Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική
διαδικασία και τους ΟΤΑ. ».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 1599/86 «Σχέσεις Κράτους — Πολίτη,
καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και άλλες διατάξεις» ΦΕΚ 75/Κ/ΙΙ-
6-1986, σε συνδυασμό με αυτές της παρ. 2 του άρθρου 2 της από 21-12-01
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ/Α·/288/21-12-2001) «Αρμοδιότητα
των δικαστηρίων σε υποθέσεις αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, φορολογικές
και τελωνειακές ρυθμίσεις».

4. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 2690199 «Κύρωση του Κώδικα
Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» ΦΕΚ 45/Α19-3-1999.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 3448106 «Για την περαιτέρω χρήση
πληροφοριών του δημόσιου τομέα και τη ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας
Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης».

6. Την αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/1-10-2002 (ΦΕΚ 1276 8) Απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών. Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Καθορισμός του τύπου
της Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599186 (ΦΕΚ 75)».

7. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 3200/2003 (ΦΕΚ/Α’/281/9-12-03)
«Τροποποιήσεις του Ν. 1388/1983 — ίδρυση Εθνικού Κέντρου Δημόσιας
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Διοίκησης — ίδρυση Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις»,
με τις οποίες η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης μετονομάζεται σε Γενική
Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

8. Την αριθμ. 383(ΦΕΚ 29/τ. Β·/18-1-2010) απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Εσωτερικών. Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Θεοδώρας Τζάκρη και Γεωργίου Ντόλιου».

9. Την υπ·αριθμ. οικ. 20854/54/20-10-2010 (ΦΕΚ 1673Β’) απόφαση του
Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «
Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης Βασίλειο Κεγκέρογλου και Άννα Νταλάρα».

10. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 2081/1 992 «Περιορισμός και βελτίωση της
αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
154/Α/1992). με το οποίο προστέθηκε άρθρο 29 Α στο ν. 1558/85 (ΦΕΚ
137/λ11985). όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο Ι του ν. 2469/1997 (ΦΕΚ
38/Α/Ι 997).

11. Τις διατάξεις του Π.Δ 89/2010 (ΦΕΚ 154 Α·) «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.»

12. Την αριθμ. πρωτ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ.15/57/Ι6611/29-6-09 (ΦΕΚ 13308’) κοινή
απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών και της Υπουργού Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας περί καθορισμού διοικητικής διαδικασίας επιδότησης
ενοικίου δικαιούχων Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας αρμοδιότητας
Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας/Οργανισμού Εργατικής
Κατοικίας που διεκπεραιώνεται αποκλειστικά από τα ΚΕΠ.

13. Την αριθμ. πρωτ. 4510/204/18-3-2011 (ΦΕΚ 445/8) Κοινή Υπουργική
Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών και Εργασίας &
Κοινωνικής Ασφάλισης σχετικά με “Επιδότηση ενοικίου έτους 2011 δικαιούχων
του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας’.

14.Την αριθμ. 5/10-3-2011 απόφαση του ΔΣ του ΟΕΚ με την οποία
προσδιορίζονται τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν τις αιτήσεις και
αποδεικνύουν την ύπαρξη των απαιτούμενων προϋποθέσεων.

15. Την ανάγκη βελτίωσης της εξυπηρέτησης και της ποιότητας των παρεχομένων
υπηρεσιών προς τον πολίτη.

16. Το γεγονός ότι από την έκδοση της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη
σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

Ι. Η διοικητική διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα επιδότησης
ενοικίου των δικαιούχων του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ). που
εποπτεύεται από το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης
διεκπεραιώνεται από τα ΚΕΠ. Η υποβολή της αίτησης συνοδευόμενης από τα
απαραίτητα δικαιολογητικά γίνεται σε καθορισμένο χρονο, αποκλειστικά στα
ΚΕΠ που βρίσκονται μέσα στα διοικητικά όρια των Νομών στους οποίους
κατοικούν οι δικαιούχοι του προγράμματος.

ΙΙ. Ημερομηνία έναρξης κατάθεσης των αιτήσεων για το τρέχον έτος ορίζεται η
Ι 8 Απριλίου 2011 και ημερομηνία λήξης η 291 Ιουλίου 2011.

ΝΙ. Η διαδικασία επιδότησης ενοικίου δικαιούχων του Οργανισμού Εργατικής
Κατοικίας μέσω των ΚΕΠ. ενεργοποιείται ως ακολούθως:

Η Διεύθυνση Στεγαστικής Συνδρομής του ΟΕΚ αποστέλλει προς τη
Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας των ΚΕΠ του Υπουργείου
Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης τις
αντίστοιχες αποφάσεις των παραγράφων 11 και 12 και 13 του
προοιμίου της παρούσας που εκδίδονται ετησίως.
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Η αποστολή γίνεται είκοσι 20) τουλάχιστον ημέρες πριν την έναρξη
κατάθεσης αιτήσεων για το συγκεκριμένο έτος και συνοδεύεται από τα
έντυπα της αίτησης/δήλωσης Ν. 1599/86 και του φυλλαδίου οδηγιών σε
ηλεκτρονική μορφή. Τα έντυπα αυτά χρησιμοποιούνται από τα ΚΕΠ για
την ηλεκτρονική καταχώρηση των στοιχείων των δικαιούχων.
Για την παροχή άμεσης βοήθειας στους υπαλλήλους των ΚΕΠ κατά τη
διαδικασία παραλαβής δικαιολογητικών και σχηματισμού των φακέλων
των δικαιούχων. συνιστάται με μέριμνα του ΟΕΚ τηλεφωνικό Κέντρο
εξυπηρέτησης (ΙιθΙρ άθ5Κ) με αριθμό κλήσης ο οποίος γνωστοποιείται
στη Δ/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας των ΚΕΠ μαζί με το υλικό των
ανωτέρω παραγράφων.
Αλλαγές οι οποίες αφορούν αποκλειστικά είτε στη μορφοποίηση του
εντύπου της αιτησης. είτε στο περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσης
εξετάζονται από τις δύο Δ/νσεις με στόχο την καλλίτερη δυνατή
λειτουργία του προγράμματος και την μεγαλύτερη εξυπηρέτηση των
πολιτών.
Η αίτηση και η υπεύθυνη δήλωση τυπώνονται και τοποθετούνται μαζί
με τα αλλα δικαιολογητικά στο σχηματιζόμενο φάκελο του δικαιούχου.

* Τα ΚΕΠ τοποθετούν στο σχηματιζόμενο φάκελο του δικαιούχου τα κατά
περίπτωση απαιτούμενα πρωτότυπα ή νόμιμα επικυρωμένα
δικαιολογητικά χωρίς περαιτέρω έλεγχο λοιπών διοικητικών τύπων.

ο Ανά Ιϋνθήμερο ή συντομοτερα. τα ΚΕΠ αποστέλλουν τους φακέλους
που συγκέντρωσαν στο κατάστημα ΟΕΚ του οικείου Νομού. Ο ΟΕΚ
φροντίζει. είτε με ίδια μέσα. είτε μεσω μεταφορικών εταιριών να
υποβοηθήσει την αποστολή αυτή. Κάθε αποστολή πρεπει να
συνοδεύεται από επίσημη έγγραφη κατάσταση των αποστελλομένων
(ονοματεπώνυμο δικαιούχου και αριθμ. Πρωτοκόλλου αίτησης).
Καθημερινά αποστέλλεται στον ΟΕΚ το ηλεκτρονικό αρχείο των
κατατεθεισών αιτήσεων. Η αποστολή αυτή γίνεται με συνεννόηση των
αρμοδίων Υπηρεσιών μηχανογράφησης των ΚΕΠ και του ΟΕΚ.

. Η με αριθμ. πρωτ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ.15!57/16611/29-609 (ΦΕΚ 13308·) κοινή
απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών και της Υπουργού Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας περί «καθορισμού διοικητικής διαδικασίας επιδότησης
ενοικίου δικαιούχων Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας αρμοδιότητας
Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας/Οργανισμού Εργατικής
Κατοικίας που διεκπεραιώνεται αποκλειστικά από τα ΚΕΠ.» καταργείται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα. 5 Απριλίου 2011

0 ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 0 ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ι-ΙΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΑΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛ0Υ
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