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Αζήλα 4-03-2011   

                                              
ΓΔΙΡΗΝ ΡΞΝ 

 
 

Αξρίδεη ηελ Ρεηάξηε 9 Καξηίνπ ζηελ Αηηηθή ε θαη΄ 

αιθαβεηηθή ζεηξά απνγξαθή ηωλ δηθαηνύρωλ παξνρώλ ηνπ 

Νξγαληζκνύ Δξγαηηθήο Δζηίαο πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζην λέν 

πξόγξακκα Θνηλωληθνύ Ρνπξηζκνύ έηνπο 2011. 

Γηα πξώηε θνξά ηαπηόρξνλα κε ηελ απνγξαθή ηνπο νη 

δηθαηνύρνη ζα παξαιάβνπλ θαη ηα δειηία ηνπο . 

Γηα λα δηαπηζηωζεί αλ ν πνιίηεο πνπ πξνζέξρεηαη γηα 

απνγξαθή είλαη δηθαηνύρνο παξνρώλ θαη αλ έρεη ηνλ απαηηνύκελν 

αξηζκό ελζήκωλ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ONLINE εθαξκνγή πνπ 

θαηαζθεπάζηεθε από ηνλ Νξγαληζκό, κεηά ηελ παξαιαβή από ην 

ΗΘΑ ειεθηξνληθνύ αξρείνπ κε ζηνηρεία αζθαιηζκέλωλ θαη 

ζπληαμηνύρωλ . 

Ζ απνγξαθή ζα γίλεη κε θξηηήξηα εηζνδήκαηνο γηα όινπο ηα 

νπνία είλαη:   

α Κεκνλωκέλνη  δηθαηνύρνη κε αηνκηθό/ νηθνγελεηαθό 
εηζόδεκα 17,000€ 

β Γηθαηνύρνη δύν άηνκα κε νηθνγελεηαθό εηζόδεκα 
25.000€ 

γ Γηθαηνύρνη ηξία άηνκα κε νηθνγελεηαθό εηζόδεκα 
33.000€ 

δ Γηθαηνύρνη ηέζζεξα άηνκα (ΝΣΗ ΞΝΙΡΔΘΛΝΗ) κε 
νηθνγελεηαθό εηζόδεκα  41.000€ 

ε Ξνιύηεθλνη δηθαηνύρνη κε νηθνγελεηαθό εηζόδεκα 
50.000€ 
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Ζ Ξξόεδξνο ηνπ Νξγαληζκνύ Δξγαηηθήο Δζηίαο θα Βαζηιηθή 

Ρζηκπίδα θαιεί ηνπο ελδηαθεξόκελνπο δηθαηνύρνπο λα πξνζέιζνπλ 

ζηα γξαθεία δηαλνκήο:  

 

ΑΘΖΛΑΠ : ΞΑΡΖΠΗΩΛ 125 

ΑΘΖΛΑΠ: ΑΓΗΝ ΚΑΟΘΝ 11 

ΞΔΟΗΠΡΔΟΗΝ: ΘΗΠΒΖΠ 7 

ΞΔΗΟΑΗΑ:         ΝΚΖΟΗΓΝ ΠΘΙΗΡΠΖ 19 

ΡΑΟΝ:            ΡΗΚΝΘΔΝ ΔΓΔΛΗΘΝ 5 

ΔΙΔΠΗΛΑΠ:        ΣΑΟΗΙΑΝ 30 

ΛΔΑΠ ΗΩΛΗΑΠ: 28ΖΠ ΝΘΡΩΒΟΗΝ42 ΘΑΗ ΑΓΗΝ ΘΩΛ.1 

ΑΟΓΟΝΞΝΙΖΠ: ΑΟΓΟΝΞΝΙΔΩΠ 94-96 

ΣΝΙΑΟΓΝ:        ΑΓΑΚΔΚΛΝΛΝΠ 22 

ΘΔΟΑΡΠΗΛΗΝ:        ΖΟΑΠ 2 

 

ηηο ώξεο 8:00- 17:00, θαη΄ αιθαβεηηθή ζεηξά ωο εμήο: 

Νη κε επώλπκν από: 

 ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΖΚΔΟΔΠ 

Α 9-10/3 ΡΔΡΑΟΡΖ-ΞΔΚΞΡΖ 

Β 14/3 ΓΔΡΔΟΑ 

Γ 15-16/3 ΡΟΗΡΖ-ΡΔΡΑΟΡΖ 

Γ 17/3 ΞΔΚΞΡΖ 

Δ,Ε 23/3 ΡΔΡΑΟΡΖ 

Ζ,Θ,Η 24/3 ΞΔΚΞΡΖ 

Θ 28-31/3 ΓΔΡΔΟΑ- ΡΟΗΡΖ-
ΡΔΡΑΟΡΖ- ΞΔΚΞΡΖ 

Ι 1/4 ΞΑΟΑΠΘΔΖ 

Κ 4-7/4 ΓΔΡΔΟΑ- ΡΟΗΡΖ-
ΡΔΡΑΟΡΖ- ΞΔΚΞΡΖ 

Λ 11/4 ΓΔΡΔΟΑ 

Μ,Ν 12/4 ΡΟΗΡΖ 

Ξ 13-15/4 ΡΔΡΑΟΡΖ- ΞΔΚΞΡΖ- 
ΞΑΟΑΠΘΔΖ 

Ο 18/4 Κ. ΓΔΡΔΟΑ 

Π 19-21/4 Κ.ΡΟΗΡΖ- Κ.ΡΔΡΑΟΡΖ- 
Κ.ΞΔΚΞΡΖ 

Ρ 2-3/5 ΓΔΡΔΟΑ- ΡΟΗΡΖ 

-Ω 4-5/5 ΡΔΡΑΟΡΖ- ΞΔΚΞΡΖ 

 
        ΔΞΗΠΖΚΑΗΛΔΡΑΗ ΝΡΗ Ζ ΑΙΦΑΒΖΡΗΘΖ ΠΔΗΟΑ ΘΑ ΡΖΟΖΘΔΗ ΑΞΑΟΔΓΘΙΗΡΑ 

ΞΟΝΫΞΝΘΔΠΔΗΠ 
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Γειηία Κνηλσληθνχ Τνπξηζκνχ έηνπο 2011 δηθαηνχληαη αλ ιάβνπλ 

εξγαδφκελνη θαη ζπληαμηνχρνη θαη ηα κέιε ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο πνπ δελ 

πήξαλ ην 2010 ηελ παξνρή απηή, ε εηζηηήξηα ζεξηλνχ εθδξνκηθνχ 

πξνγξάκκαηνο, ε εηζηηήξηα θξνπαδηέξαο. 

Δμαηξνύληαη νη πνιχηεθλνη, νη ηξίηεθλνη, νη άγακεο κεηέξεο  θαη νη 

κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο (πνπ έρνπλ ελ δσή έλα γνλέα), νη νπνίνη 

δηθαηνχληαη δειηία Κνηλσληθνχ Τνπξηζκνχ έηνπο 2011 αλεμάξηεηα αλ ην 

2010 έιαβαλ ηελ παξνρή απηή, ή εηζηηήξηα ζεξηλνχ εθδξνκηθνχ 

πξνγξάκκαηνο ή εηζηηήξηα θξνπαδηέξαο. 

Τα άηνκα κε αλαπεξία δηθαηνχληαη κφλν δειηία Κνηλσληθνχ Τνπξηζκνχ 

έηνπο 2011 νη  ίδηνη θαη ηα πξνζηαηεπφκελα κέιε ηνπο, αλεμάξηεηα αλ 

έιαβαλ ηελ παξνρή απηή ην 2010. 

Η ρνξήγεζε ησλ δειηίσλ Κνηλσληθνχ Τνπξηζκνχ ζα γίλεη κε βάζε ην 

ζπλνιηθφ αηνκηθφ ή νηθνγελεηαθφ  θαηά πεξίπησζε εηζφδεκα. 

Νη δηθαηνύρνη πξνγξακκάησλ Κνηλσληθνχ Τνπξηζκνχ άιισλ θνξέσλ 

δελ δηθαηνχληαη ηελ παξνρή απηή απφ ηνλ Οξγαληζκφ Δξγαηηθήο Δζηίαο.   

ΓΗΘΑΗΝΣΝΗ 
 

Α) ΔΟΓΑΕΝΚΔΛΝΗ: πνπ θαηαβάιινπλ εηζθνξέο ππέξ ηνπ 

Οξγαληζκνχ Δξγαηηθήο Δζηίαο θαη έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη 100 εκέξεο 

εξγαζίαο ή 50 εκέξεο επηδνηνχκελεο αλεξγίαο ην έηνο 2010. 

Οη εξγαδφκελνη ζε νηθνδνκηθέο εξγαζίεο πνπ θαηαβάιινπλ εηζθνξέο 

ππέξ ΟΔΔ θαη έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη 75 εκέξεο εξγαζίαο ή 50 εκέξεο 

επηδνηνχκελεο αλεξγίαο ην έηνο 2010. 

Οη άγακεο κεηέξεο θαη νη κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο (πνπ έρνπλ ζηε δσή 

έλα γνλέα) πνπ θαηαβάιινπλ εηζθνξέο ππέξ ΟΔΔ θαη έρνπλ 

πξαγκαηνπνηήζεη 50 εκέξεο εξγαζίαο ε επηδνηνχκελεο αλεξγίαο ην έηνο 

2010. 
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Β) ΠΛΡΑΜΗΝΣΝΗ: Όζνη ην ηειεπηαίν πξηλ ηε ζπληαμηνδφηεζεο 

ηνπο δηάζηεκα ήηαλ αζθαιηζκέλνη ζε θνξέα θχξηαο αζθάιηζεο θαη 

θαηέβαιαλ εηζθνξέο ππέξ ΟΔΔ  γηα ηνπιάρηζηνλ 1.500 εκέξεο εξγαζίαο. 

Όζνη έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη ηνπιάρηζηνλ 4.500 εκέξεο εξγαζίαο ζηνλ 

θιάδν αζθάιηζεο θαηά ηνπ θηλδχλνπ ηεο αλεξγίαο ζε πξνεγνχκελν ηεο 

ζπληαμηνδφηεζεο ηνπο θνξέα. 

     Δμαηξνχληαη φζνη έθαλαλ απηαζθάιηζε πξνθεηκέλνπ λα 

ζπκπιεξψζνπλ ηηο απαηηνχκελεο εκέξεο εξγαζίαο. Γη απηνχο απαηηνχληαη 

4000 εκέξεο εξγαζίαο γηα θιάδν θαηά ηνπ θηλδχλνπ ηεο αλεξγίαο.  

     Γ) ΑΡΝΚΑ ΚΔ ΑΛΑΞΖΟΗΑ:  κε πνζνζηφ αλαπεξίαο ηνπιάρηζηνλ 

67%, εθφζνλ απηφ πξνθχπηεη απφ γλσκαηεχζεηο  Α/ βάζκησλ ή Β/βάζκησλ 

Υγεηνλνκηθψλ Δπηηξνπψλ ησλ Αζθαιηζηηθψλ θνξέσλ ηνπο, αλεμαξηήησο 

εκεξψλ εξγαζίαο πξηλ απφ ηε ζπληαμηνδφηεζε .Οη ίδηνη θαη ηα 

πξνζηαηεπφκελα κέιε ηνπο  δηθαηνχληαη δειηία θνηλσληθνχ ηνπξηζκνχ 

αλεμάξηεηα αλ έιαβαλ ηε παξνρή απηή ην 2010 θαη δελ δηθαηνχληαη 

εηζηηήξηα ζεξηλνχ εθδξνκηθνχ πξνγξάκκαηνο έηνπο 2011. 

Γηα ηα άηνκα κε αλαπεξία ρνξεγείηαη δειηίν θνηλσληθνχ ηνπξηζκνχ γηα 

ην ζπλνδφ ηνπο κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ε αλαγθαηφηεηα ζπλνδείαο 

πξνθχπηεη απφ ηηο αλσηέξσ γλσκαηεχζεηο. 

Δπηζεκαίλεηαη όηη γηα κεκνλωκέλα άηνκα κε αλαπεξία 

α)παξαπιεγηθνύο –θηλεηηθά αλαπήξνπο β)λεθξνπαζείο ππό 

αηκνθάζαξζε, ή κεηακόζρεπζε, δελ απαηηείηαη γλωκάηεπζε γηα 

ρνξήγεζε δειηίνπ θνηλωληθνύ ηνπξηζκνύ ζην ζπλνδό ηνπο.  

Ρα πξνζηαηεπόκελα κέιε (παηδηά) ησλ δηθαηνχρσλ δηθαηνχληαη 

δειηία θνηλσληθνχ ηνπξηζκνχ απφ ειηθίαο 5 εηψλ θαη κέρξη ηεο 

ζπκπιήξσζεο ηνπ 18νπ έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπο   ή ηνπ 24νπ εθφζνλ είλαη 

άλεξγα ή ηνπ 26νπ, εθφζνλ ζπνπδάδνπλ ζε νπνηαδήπνηε Γεκφζηα Σρνιή. 
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ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ 

ΔΟΓΑΕΝΚΔΛΝΗ:  

 α)Αηνκηθφ θαη νηθνγελεηαθφ βηβιηάξην αζζελείαο (ζεσξεκέλα) 

 β)Αζηπλνκηθή ηαπηφηεηα  

 γ)Πξσηφηππν θαη θσηνηππία εθθαζαξηζηηθνχ ζεκεηψκαηνο θφξνπ 

εηζνδήκαηνο νηθνλνκηθνχ έηνπο 2010. 

Σε πεξίπησζε επηδνηνχκελεο  αλεξγίαο ζα πξνζθνκίδεηαη απαξαίηεηα ε 

εγθξηηηθή απφθαζε απφ ηνλ ΟΑΔΓ. 

Οη απνιπφκελνη απφ ην ζηξάηεπκα, νη νπνίνη πξηλ ηε ζηξάηεπζε ηνπο 

ήηαλ δηθαηνχρνη παξνρψλ ΟΔΔ θαη κέζα ζε δηάζηεκα 6 κελψλ απφ ηελ 

απφιπζε ηνπο, ζα πξνζθνκίδνπλ απνιπηήξην ζηξαηνχ θαη βηβιηάξην 

αζζελείαο ζεσξεκέλν γηα ην έηνο 2010. 

 

ΠΛΡΑΜΗΝΣΝΗ: 

α)Αηνκηθφ θαη νηθνγελεηαθφ βηβιηάξην αζζελείαο (ζεσξεκέλα) 

β)Αζηπλνκηθή ηαπηφηεηα  

γ)Αξρηθή απφθαζε ζχληαμεο ή βεβαίσζεο απφ ηνλ  ζπληαμηνδνηηθφ 

θνξέα. 

δ) Πξσηφηππν θαη θσηνηππία εθθαζαξηζηηθνχ ζεκεηψκαηνο θφξνπ 

εηζνδήκαηνο νηθνλνκηθνχ έηνπο 2010. 

 

ΑΡΝΚΑ ΚΔ ΑΛΑΞΖΟΗΑ: 

α)Αηνκηθφ θαη νηθνγελεηαθφ βηβιηάξην αζζελείαο (ζεσξεκέλα)  

β)Αζηπλνκηθή ηαπηφηεηα 

γ) Πξσηφηππν θαη θσηνηππία εθθαζαξηζηηθνχ ζεκεηψκαηνο θφξνπ 

εηζνδήκαηνο νηθνλνκηθνχ έηνπο 2010. 
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δ)Γλσκάηεπζεηο  Α΄/βαζκίσλ ή Β΄/βαζκίσλ Υγεηνλνκηθψλ Δπηηξνπψλ 

ησλ Αζθαιηζηηθψλ θνξέσλ, απφ ηηο νπνίεο πξνθχπηνπλ παζήζεηο πνπ 

επηθέξνπλ αλαπεξία ίζε ή κεγαιχηεξε ηνπ 67% θαη αλαγθαηφηεηα 

ζπλνδείαο γηα ρνξήγεζε δειηίνπ ζε ζπλνδφ. 

 

Τν πξφγξακκα παλειιαδηθά ζα θαιχςεη 570.000 άηνκα, (αξηζκφο 

κεγαιχηεξνο ζε ζρέζε κε πέξπζη) θαη ε δαπάλε ηνπ πξνυπνινγίδεηαη ζε 

62.700.000επξψ . 

Η δηάξθεηα ηνπ γηα πξψηε θνξά ζα είλαη νιφθιεξνο ρξφλνο απφ 

01/04/2011-31/03/2012. 

Σπκκεηέρνπλ πεξηζζφηεξα απφ 2.500 ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα. 

Ο θνηλσληθφο ηνπξίζηαο  έρεη ηε δπλαηφηεηα πξσηλνχ, γεχκαηνο, 7 

δηαλπθηεξεχζεσλ, κε εκεξήζηα νηθνλνκηθή ζπκκεηνρή αλάινγα ηηο 

παξερφκελεο ππεξεζίεο ,ηελ θαηεγνξία ηνπ θαηαιχκαηνο  θαη ηε ρξνληθή 

πεξίνδν ζπκκεηνρήο ηνπ. (απφ 0-25,83επξψ).  

Πεξηζζφηεξα θαη αλαιπηηθφηεξα ζηνηρεία νη ελδηαθεξφκελνη δηθαηνχρνη 

κπνξνχλ λα ιακβάλνπλ απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Οξγαληζκνχ www.oee.gr 


