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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Κοινωνικός Τουρισμός 2020 

Στο Εθνικό Τυπογραφείο δημοσιεύθηκαν οι αποφάσεις για τους δικαιούχους άνεργους και εργαζομένους 

που θα μπορούν να λάβουν τις επιταγές (voucher) για τον Κοινωνικό Τουρισμό 2020 - 21 του ΟΑΕΔ. 

Η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων τουριστικών καταλυμάτων για τη συμμετοχή 

τους στο Πρόγραμμα Επιδότησης Διακοπών Εργαζομένων, Ανέργων και των Οικογενειών αυτών, με 

Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού περιόδου 2020-2021 θα ξεκινήσει με ενημέρωση του Οργανισμού. 

Δικαιούχοι του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού ορίζονται: 

• Ασφαλισμένοι που πραγματοποίησαν ως εργαζόμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου κατά το προηγούμενο της έναρξης του προγράμματος ημερολογιακό έτος 50 ημέρες στην 

ασφάλιση του ΕΦΚΑ με εισφορές υπέρ της Εργατικής Εστίας 

• Ασφαλισμένες που έλαβαν κατά το προηγούμενο της έναρξης του προγράμματος ημερολογιακό έτος 

50 ημέρες ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας 

• Ασφαλισμένοι που έλαβαν κατά το προηγούμενο της έναρξης του προγράμματος ημερολογιακό έτος 

τακτική επιδότηση ανεργίας με βάση τις κοινές περί ανεργίας διατάξεις του ΟΑΕΔ διάρκειας 

τουλάχιστον 2 μηνών (50 ημερήσια επιδόματα), 

• Άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Ειδικό Μητρώο Ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ 

Ως ωφελούμενοι του προγράμματος ορίζονται: 

• τα τέκνα των δικαιούχων ηλικίας άνω των πέντε και έως δεκαοχτώ ετών. Για τους σκοπούς της 

παρούσας ως ημερομηνία συμπλήρωσης του 5ου έτους θεωρείται η 01.01.2020 

• τέκνα των δικαιούχων ηλικίας 18 έως 24 ετών έμμεσα ασφαλισμένα από τον δικαιούχο ή τον άλλο 

γονέα. Κρίσιμος χρόνος συνδρομής της προϋπόθεσης ενεργού ασφαλιστικής ικανότητας είναι η 

ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων 

• τέκνα των δικαιούχων ηλικίας άνω των 18 ετών με οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό 67% και 

άνω, έμμεσα ή άμεσα ασφαλισμένα λόγω αναπηρίας, χωρίς ημέρες εργασίας 

• οι σύζυγοι των δικαιούχων, όταν είναι έμμεσα ασφαλισμένα μέλη αυτών. Κρίσιμος χρόνος 

συνδρομής της προϋπόθεσης ενεργού ασφαλιστικής ικανότητας είναι η ημερομηνία λήξης της 

προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων 

• οι συνοδοί δικαιούχων ή ωφελουμένων των ανηκόντων στην κατηγορία ατόμων με αναπηρία σε 

ποσοστό 67% και άνω, και μόνο στην περίπτωση που υπάρχει αναγκαιότητα συνοδείας και αυτή 

προκύπτει από τον νόμο και αποδεικνύεται από σχετική βεβαίωση (όταν απαιτείται) 

Σημειώνεται ότι οι διακοπές με το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού του ΟΑΕΔ θα έχουν διάρκεια: 

• από μία έως 10 διανυκτερεύσεις, όταν επιλεχθούν για διακοπές τουριστικά καταλύματα των νήσων 

Μυτιλήνης, Λέρου, Σάμου, Χίου και Κω ή, 
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• από μία έως πέντε διανυκτερεύσεις, όταν επιλεχθούν για διακοπές τουριστικά καταλύματα της 

υπόλοιπης Ελλάδας. 

Η υποβολή αιτήσεων γίνεται από πιστοποιημένους χρήστες, αποκλειστικά μέσω των ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών της Διαδικτυακής Πύλης του ΟΑΕΔ www.oaed.gr  

Εδώ μπορείτε να διαβάσετε το έγγραφο του ΟΑΕΔ.  

 

Τώρα μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις εξελίξεις στο χώρο της Αναπηρίας στην ιστοσελίδα της 
Ε.Σ.Α.μεΑ.: www.esaea.gr ή www.esamea.gr. 

 

 

Προσβάσιμο αρχείο Microsoft Word (*.docx) 

Το παρόν αρχείο ελέγχθηκε με το εργαλείο Microsoft Accessibility Checker και 

δε βρέθηκαν θέματα προσβασιμότητας. Τα άτομα με αναπηρία δε θα 

αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην ανάγνωσή του. 

 

http://www.oaed.gr/
https://www.esamea.gr/legal-framework/circulars/4654-oaed-koinonikos-toyrismos-2020
http://www.esaea.gr/
http://www.esamea.gr/

