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Παξάηαζε κέρξη ηηο 7 Ινπιίνπ γηα ηηο αηηήζεηο ζπκκεηνρήο ησλ ηνπξηζηηθψλ 
θαηαιπκάησλ θαη ησλ αθηνπιντθψλ επηρεηξήζεσλ ζην Πξφγξακκα Κνηλσληθνχ 

Τνπξηζκνχ ΟΑΕΔ - Λήγεη απφςε ε ππνβνιή αηηήζεσλ δηθαηνχρσλ 

 
Οη δηθαηνύρνη κπνξνύλ λα ππνβάινπλ αηηήζεηο γηα ην εληζρπκέλν θαη δηεπξπκέλν 
Πξφγξακκα Κνηλσληθνχ Τνπξηζκνχ ΟΑΕΔ κέρξη ην ηέινο ηεο εκέξαο θαη ψξα 23:59. 

Πεξηζζόηεξεο από 350.000 ειεθηξνληθέο αηηήζεηο έρνπλ ήδε ππνβιεζεί.  
 
Επίζεο, παξαηείλεηαη ε πξνζεζκία ππνβνιήο αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο ησλ 
ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ θαη ησλ αθηνπιντθψλ επηρεηξήζεσλ κέρξη ηελ Τξίηε, 7 
Ινπιίνπ θαη ψξα 23:59. Ωο έλα επηπιένλ θίλεηξν ζπκκεηνρήο, θέηνο επηηαρύλεηαη ε 
δηαδηθαζία απνπιεξσκήο ησλ παξφρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο, θαζψο απηή ζα 
νινθιεξψλεηαη εληφο 30 εκεξψλ από ηελ ππνβνιή ηωλ δηθαηνινγεηηθώλ.  
 
Επηζεκαίλεηαη όηη γηα πξώηε θνξά επηδνηνχληαη αθηνπιντθά εηζηηήξηα θαη ήδε έρνπλ  
δειψζεη ζπκκεηνρή νη κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ επηβαηεγνχ λαπηηιίαο.  
 
Επίζεο, απμάλεηαη ε κέγηζηε δηάξθεηα δηαλπθηεξεύζεωλ απφ 5 ζε 6 βξάδηα, κεηψλεηαη ε 
ηδησηηθή ζπκκεηνρή ζε όια ηα μελνδνρεία θαη πξνζηίζεηαη ν Ννκόο Έβξνπ ζην εηδηθφ 
πιαίζην ησλ 10 δηαλπθηεξεχζεσλ θαη ηεο κεδεληθήο ηδησηηθήο ζπκκεηνρήο. 

 
Οη δηαθνπέο κε ην πξόγξακκα επηδόηεζεο κπνξνύλ λα πξαγκαηνπνηεζνύλ απφ ηελ 1 
Απγνχζηνπ 2020 έσο ηηο 31 Ινπιίνπ 2021 ζε ηνπξηζηηθά θαηαιύκαηα ηνπ Μεηξώνπ 

Παξόρωλ ηνπ ΟΑΕΔ. Οη δηαθνπέο ζα έρνπλ δηάξθεηα: 
 

 από κία έσο δέθα δηαλπθηεξεχζεηο, όηαλ επηιερζνύλ γηα δηαθνπέο ηνπξηζηηθά 
θαηαιύκαηα ηωλ λήζωλ Λέζβνπ, Λέξνπ, Σάκνπ, Χίνπ, Κω θαη ηνπ Ννκνύ Έβξνπ ή 

 από κία έσο έμη δηαλπθηεξεχζεηο, όηαλ επηιερζνύλ γηα δηαθνπέο ηνπξηζηηθά 

θαηαιύκαηα ηεο ππόινηπεο Ειιάδαο. 
 
Η ππνβνιή αηηήζεωλ από ηνπο δηθαηνύρνπο θαη ε δήιωζε ζπκκεηνρήο από ηνπο 
παξόρνπο γίλεηαη απνθιεηζηηθά κέζσ ηεο Εληαίαο Ψεθηαθήο Πχιεο ηνπ Ειιεληθνχ 
Δεκνζίνπ gov.gr κε ηνπο θωδηθνύο πξόζβαζεο TAXISnet ή ηνπο θωδηθνύο πξόζβαζεο 
πηζηνπνηεκέλωλ ρξεζηώλ ΟΑΕΔ ζηηο παξαθάηω ειεθηξνληθέο δηεπζύλζεηο: 
 
Δηθαηνύρνη 



 

https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-
parokhes/programmata-koinonikou-tourismou  
 
Πάξνρνη 
https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/parokhoi-
koinonikou-tourismou  
 
Με ιίγα ιόγηα ε δηαδξνκή είλαη: Εληαία Ψεθηαθή Πύιε gov.gr → Εξγαζία θαη 
αζθάιηζε → Απνδεκηώζεηο θαη παξνρέο → Πξνγξάκκαηα θνηλωληθνύ ηνπξηζκνύ ή 
Πάξνρνη θνηλωληθνύ ηνπξηζκνύ 
 
Δηθαηνχρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη εξγαδφκελνη θαη άλεξγνη, νη νπνίνη ην έηνο 2019: 

 είραλ 50 εκέξεο εξγαζίαο ζηελ αζθάιηζε ηνπ e-ΕΦΚΑ (κε θξαηήζεηο ππέξ ΟΕΕ) ή 

 έιαβαλ από ηνλ ΟΑΕΔ 50 εκέξεο εηδηθήο παξνρήο πξνζηαζίαο κεηξόηεηαο ή 

 έιαβαλ επηδόηεζε αλεξγίαο ηνπιάρηζηνλ 50 εκεξώλ ή 

 ζπγθεληξώλνπλ ηνπιάρηζηνλ 50 εκέξεο αζξνηζηηθά από ηα παξαπάλω (εκέξεο 
εξγαζίαο, εηδηθήο παξνρήο πξνζηαζίαο κεηξόηεηαο θαη επηδόηεζεο αλεξγίαο) ή 

 ήηαλ εγγεγξακκέλνη άλεξγνη/εο ζην Εηδηθό Μεηξών Αλέξγωλ ΑκεΑ ηνπ ΟΑΕΔ θαηά 
ηελ εκεξνκελία ιήμεο ππνβνιήο αηηήζεωλ. 
 

Τν ζύζηεκα επηινγήο ηωλ δηθαηνύρωλ βαζίδεηαη ζηε κνξηνδφηεζε ζπγθεθξηκέλσλ 
νηθνλνκηθψλ, νηθνγελεηαθψλ θαη αζθαιηζηηθψλ θξηηεξίσλ κε αληηθεηκεληθό θαη 

δηαθαλή ηξόπν κε ηε ρξήζε κεραλνγξαθηθνύ ινγηζκηθνύ ηνπ ΟΑΕΔ. Πάξνρνη ηνπ 
πξνγξάκκαηνο είλαη ηνπξηζηηθά θαηαιύκαηα θαη αθηνπινϊθέο εηαηξίεο, όπωο πεξηγξάθεηαη 
ζηε Δεκόζηα Πξόζθιεζε. 
 
Η επηδόηεζε ζα γίλεη κε ηε ρνξήγεζε Επηηαγήο Κνηλωληθνύ Τνπξηζκνύ, ε νπνία έρεη ηε 
κνξθή ελόο κνλαδηθνύ ειεθηξνληθνύ θωδηθνύ αξηζκνύ. Σπλνιηθά ζα ρνξεγεζνχλ 
300.000 επηηαγέο θαη ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη 30.000.000 €. 

 
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο, νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα επηζθεθηνύλ ηελ 

ειεθηξνληθή δηεύζπλζε http://www.oaed.gr/koinonikos-tourismos  
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