
Οδηγίες για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής δικαιούχων στο πρόγραμμα επιδότησης διακοπών 2020-2021

Αιτήσεις συμμετοχής δικαιούχων υποβάλλονται από τις 25.06.2020 και ώρα 10:00 έως τις 02.07.2020 και ώρα 23:59 μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Δημόσιου gov.gr.

Η πρόσβαση στην ηλεκτρονική αίτηση στην ενιαία ψηφιακή πύλη του Δημοσίου (www.gov.gr) είναι δυνατή μόνο σε πιστοποιημένους χρήστες του ΟΑΕΔ (χρήστες που διαθέτουν κωδικούς
πρόσβασης για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ). Σε περίπτωση απώλειας των κωδικών πρόσβασης οι δικαιούχοι πρέπει να ζητούν ανάκτηση αυτών μέσω της επιλογής «Ξεχάσατε την
ονομασία χρήστη ή το συνθηματικό σας;»

Οι νέοι χρήστες (χρήστες που δεν διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης ΟΑΕΔ) μπορούν να εισαχθούν στην ηλεκτρονική αίτηση με τους κωδικούς TAXISnet,

επιλέγοντας «Σύνδεση στο Σύστημα μέσωπιστοποίησης από την ΓΓΠΣ».

Η διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής της ηλεκτρονικήςαίτησης συμμετοχής έχει ως εξής:

Οι δικαιούχοι από τη δ/νση www.gov.gr ακολουθείτε τη διαδρομή «Εργασία και Ασφάλιση» - «Αποζημιώσεις και Παροχές» - «Προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού»
(https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/programmata-koinonikou-tourismou).

Επιλέγετε «Είσοδος στην Υπηρεσία» και πραγματοποιείτε είσοδο στο σύστημα.

Επιλέγετε την Αίτηση Κοινωνικού Τουρισμού.

https://eservices.oaed.gr/pls/apex/f?p=110:103:100716422532249::NO:RP,103::
https://eservices.oaed.gr/pls/apex/f?p=110:106:100716422532249::NO:RP,106::
http://www.gov.gr/
https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/programmata-koinonikou-tourismou


Μετά την είσοδό σας μεταφέρεστε στις e-Υπηρεσίες για την υποβολή της αίτησής σας

Εφιστάται η προσοχή για την ορθή συμπλήρωση όλων των πεδίων της αιτήσεως, σύμφωνα με τις διαδικτυακές οδηγίες. Σφάλματα κατά τη συμπλήρωση της αίτησής σας μπορεί να
οδηγήσουν στον αποκλεισμό σας ως δικαιούχου ή των ωφελούμενων μελών σας από το πρόγραμμα ή στη μη ορθή μοριοδότησή σας.

Ελέγχετε τα στοιχεία σας ή αν απαιτείται συμπληρώνετε και στη συνέχεια επιλέγετε “ΕΠΟΜΕΝΟ”



Στα στοιχεία του αιτούντος βλέπετε πεδία για τα οποία απαιτείται ενημέρωση από εσάς.



Όταν ως δικαιούχος είστε Άτομο με αναπηρία σε ποσοστό 50% και άνω που θεμελιώνετε δικαίωμα συμμετοχής συγκεντρώνοντας 50 ημέρες κατά το έτος 2019 είτε από την εργασία σας είτε από επιδότηση

ανεργίας είτε από ειδική παροχή προστασίας μητρότητας είτε αθροιστικά, συμπληρώνετε “ΝΑΙ” στο σχετικό πεδίο.

Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται επισύναψη ή προσκόμιση: Βεβαίωσης πιστοποίησης αναπηρίας σε ισχύ αρμόδιου Δημοσίου φορέα ή σχετική αίτηση για ε̟πανεξέταση α̟πό την

αρµόδια Ε̟πιτροπ̟ή, εάν η σχετική βεβαίωση έχει λήξει και εκκρεµεί η εκ νέου ̟πιστοποίηση της ανα̟πηρίας (δεν απαιτείται αν είστε εγγεγραμμένοι στο Ειδικό Μητρώο Ανέργων ΑμεΑ

του ΟΑΕΔ και κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων είχατε βεβαίωση πιστοποίησης αναπηρίας σε ισχύ, εκτός και αν έχετε ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω και δηλώνετε

συνοδό ως ωφελούμενο μέλος).



Σε περίπτωση που δικαιούστε συνοδό επειδή ανήκετε στην κατηγορία ΑμΕΑ με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, συμπληρώνετε “ΝΑΙ” στο σχετικό πεδίο

δηλώνουν συνοδούς των ιδίων ή     ωφελουμένων τους, επειδή ανήκουν στην κατηγορία ΑμΕΑ με ποσοστό αναπηρίας 67%  

Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται η επισύναψη ή προσκόμιση:  
-Πιστοποιητικού σε ισχύ από αρμόδιο Δημόσιο φορέα για το ποσοστό αναπηρίας  και για την αναγκαιότητα συνοδείας. 
-Φωτοαντιγράφου εγγράφου ταυτοπροσωπίας του συνοδού σε ισχύ (αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο κ.ο.κ.).



Όταν είστε πολίτες τρίτων χωρών με ωφελούμενα μέλη (παιδιά – σύζυγο) και δεν μπορούν να ληφθούν ηλεκτρονικά στοιχεία για την οικογενειακή σας κατάσταση συμπληρώνετε
“ΝΑΙ” στο σχετικό πεδίο

Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται επισύναψη ή προσκόμιση:
-Άδεια Διαμονής για οικογενειακή επανένωση ή και
-Αυτοτελής Άδεια διαμονής μελών πολίτη τρίτης χώρας ή βεβαίωση κατάθεσης αίτησης για έκδοση άδειας διαμονής ή
-Άδεια διαμονής δεύτερης γενιάς 

KAI
-Βεβαίωση ΑΜΚΑ των ωφελουμένων μελών



Συμπληρώνετε στο σχετικό πεδίο  “ΝΑΙ” αν είστε δικαιούχος εργαζόμενος με ημέρες εργασίας κατά τα έτη 2017, 2018 και 2019 οι οποίες δεν είναι δυνατόν να αναζητηθούν 
αυτεπαγγέλτως, επειδή δεν έχουν ενταχθεί στο μηχανογραφικό σύστημα του eΕΦΚΑ για οποιονδήποτε λόγο

Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται επισύναψη ή προσκόμιση:

-Βεβαίωσης από τον φορέα απασχόλησής σας στην οποία θα αναγράφεται ο αριθμός των ημερών εργασίας που πραγματοποιήθηκαν κατά τα έτη 2017, 2018 και 2019 με κρατήσεις
υπέρ της Εργατικής Εστίας (αναλυτικάανά έτος) ή

-Φωτοαντιγράφων Ατομικών Δελτίων Εισφορών (ΑΔΕΙ) ή Δελτίων Ατομικών Εισφορών (ΔΑΤΕ) ετών 2017, 2018 και 2019.



Στο πεδίο “ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ eΕΦΚΑ “ απαιτείται:

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ eΕΦΚΑ (πρώην ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΙΚΑ)
ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΕ “0” ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ.



Συμπληρώνετε στο σχετικό πεδίο “ΝΑΙ” μόνο όταν δεν υποχρεούστε, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρ. 67 του ν. 4172/2013, ως ισχύει, στην υποβολή δήλωσης

φορολογίας εισοδήματος, επειδή δεν έχετε αποκτήσει πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις συμπληρώνετε το πεδίο με την ένδειξη “ΟΧΙ”

Σε αυτή την περίπτωση,  απαιτείται επισύναψη ή προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου υπογραφής σας ή θα έχει εκδοθεί 
ηλεκτρονικά από την ψηφιακή πύλη του Δημοσίου.
*Σε όλες τις περιπτώσεις που ζητείται Υ.Δ. του αιτούντος, όταν αυτή προσκομίζεται αυτοπροσώπως  στην Υπηρεσία, δεν απαιτείται η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής σας. Τέλος, 
επισημαίνεται ότι δικαιούχοι που είναι σύζυγοι και  επιθυμούν τη συνεξέταση των αιτήσεών τους και δεν έχουν υποβάλει το φορολογικό έτος 2018 κοινή φορολογική δήλωση, απαιτείται 
να επισυνάψουν ή προσκομίσουν και Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.



Συμπληρώνετε το πεδίο “ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ” επιλέγοντας την ένδειξη που αντιστοιχεί στην οικογενειακή σας κατάσταση. Αν δ ηλώνετε έγγαμος/ σύμφωνο συμβίωσης,

συμπληρώνετε στοιχεία ΑΦΜ & ΑΜΚΑ συζύγου υποχρεωτικά.



Στη συνέχεια επιλέγετε “ΠΡΟΣΘΗΚΗ” για να καταχωρίσετε τα στοιχεία ωφελουμένων μελών.  Επιλέγετε τύπο μέλους και καταχωρίζετε τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, στοιχεία.



Ωφελούμενα μέλη του προγράμματος είναι:

α. τα φυσικά, νομιμοποιηθένταή νομίμως αναγνωρισθένταή υιοθετημένα παιδιά και γενικά τα παιδιά των οποίων οι δικαιούχοι έχουν τη γονική μέριμνα και επιμέλεια:

i. ηλικίας από 5 έως 18 ετών (μη συμπληρωμένο το 18ο έτος - παιδιά με ημερομηνίες γέννησηςαπό 02.08.2002 έως 31.12.2015),

ii. ηλικίας από 18 έως 24 ετών (συμπληρωμένο το 18ο έτος - παιδιά με ημερομηνίες γέννησης από 02.08.1995 έως 01.08.2002), όταν είναι κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων

έμμεσα ασφαλισμέναμέλη είτε του ίδιου του δικαιούχου είτε του άλλου γονέα,

iii. ηλικίας από 18 ετών και ανεξαρτήτως ορίου (με ημερομηνία γέννησης έως 01.08.2002), όταν έχουν οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω ισοβίως και είναι κατά την ημερομηνία

λήξης υποβολής των αιτήσεων έμμεσα ή άμεσα ασφαλισμένα λόγωαναπηρίας, χωρίς ημέρες εργασίας.

β. οι σύζυγοι των δικαιούχων,

-όταν είναι έμμεσα ασφαλισμένα μέλη αυτών κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων,

-όταν πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα, όπως αναφέρονται στην παραπάνωπαράγραφο 1, και υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. Β.4.

γ. οι συνοδοί δικαιούχων ή ωφελουμένων των παραπάνωπεριπτώσεων α΄ και β΄ που ανήκουν στην κατηγορίαατόμων με αναπηρίασε ποσοστό αναπηρίας 67% και άνωκαι μόνο όταν:

i. υπάρχει ανάγκη συνοδείας, δηλαδή:

ο δικαιούχος ΑμεΑ είναι μεμονωμένο άτομο, χωρίς άλλα ενήλικα ωφελούμενα μέλη, που θα μπορούσαν να τον συνοδέψουν,

ο δικαιούχος ΑμεΑ έχει ενήλικα ωφελούμενα μέλη, αλλά ανήκουν και αυτά στην κατηγορία ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω και δεν μπορούν να θεωρηθούν συνοδοί

του/χρήζουν και αυτά συνοδείας.

ii. η αναγκαιότητα συνοδείας προκύπτει από τον νόμο και αποδεικνύεται από σχετική βεβαίωση (όταν απαιτείται), όπως αυτή προσδιορίζεται στην Δημόσια Πρόσκληση. Η επιλογή του

συνοδού δικαιούχων ή ωφελουμένων ΑμεΑ γίνεται χωρίς κανένα περιορισμό ή ιδιαίτερη προϋπόθεση.

Σε κάθε δικαιούχο ή ωφελούμενο ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνωαντιστοιχεί ένας συνοδός.



Όταν καταχωρίζετε στοιχεία ωφελουμένων τέκνων:  Σε κάθε αίτηση πρέπει να δηλώνετε όλα τα ανήλικα παιδιά σας έως 18 ετών (μη συμπληρωμένο το 18ο έτος) , ακόμα και αν δεν

εντάσσονται ηλικιακά στα ωφελούμενα, προκειμένου να μοριοδοτηθείτε γι’ αυτά.

Αναλυτικότερα συμπληρώνετε τα στοιχεία όπως απαιτείται. Στη συνέχεια επιλέγετε “Ενημέρωση”



Για ωφελούμενα τέκνα απαιτείται επισύναψη ή προσκόμιση δικαιολογητικών μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:

1.Όταν δηλώνετε ως ωφελούμενα μέλη παιδιά που προέρχονται από προηγούμενο γάμο σας που έχει λυθεί/διακοπή συμφώνου συμβίωσης/ακυρωμένο γάμο, απαιτείται επισύναψη ή προσκόμιση:

-όταν η επιμέλεια έχει ανατεθεί στον/στη δικαιούχο: Φωτοαντίγραφο Απόφασης Ανάθεσης της Επιμέλειας ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/86, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση του

γνησίου υπογραφής του δηλούντος ή θα έχει εκδοθεί ηλεκτρονικά από την ψηφιακή πύλη του Δημοσίου www.gov.gr, ότι ο δικαιούχος έχει την επιμέλεια των παιδιών και βεβαίωση

ΑΜΚΑ των ωφελουμένων παιδιών.

-όταν η επιμέλεια έχει ανατεθεί στον άλλο γονέα: Φωτοαντίγραφο Απόφασης Ανάθεσης της Επιμέλειας και Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/86 του γονέα που έχει την επιμέλεια, η οποία θα

φέρει τη βεβαίωση του γνησίου υπογραφής του δηλούντος ή θα έχει εκδοθεί ηλεκτρονικά από την ψηφιακή πύλη του Δημοσίου www.gov.gr, ότι συναινεί στη συμμετοχή των παιδιών

του στο πρόγραμμα και στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του αποκλειστικά για τους σκοπούς του προγράμματος και Βεβαίωση ΑΜΚΑ των ωφελουμένων παιδιών.

Τα ως άνω δικαιολογητικά είναι δυνατόν να προσκομισθούν και σε περιπτώσεις αναγνωρισμένων παιδιών εκτός γάμου, όταν δεν έχει την επιμέλεια η μητέρα. Ομοίως, είναι δυνατόν να προσκομιστούν σε

περιπτώσεις συζύγων σε διάσταση, όταν ήδη έχει ανατεθεί η επιμέλεια με προσωρινή διαταγή σε έναν από τους δύο. Στις περιπτώσεις αυτές είναι δυνατόν να προσκομισθεί και Φωτοαντίγραφο Ιδιωτικού

Συμφωνητικού για την ανάθεση της επιμέλειας, με θεώρηση του γνησίου των υπογραφών και των δύο συζύγων.

2.Όταν δεν είστε φυσικοί ή θετοί γονείς των παιδιών, αλλά τρίτα πρόσωπα που έχετε τη γονική μέριμνα/επιμέλεια/ επιτροπεία αυτών, οπότε απαιτείται:

-η επισύναψη ή προσκόμιση επίσημου δικαιολογητικού από αρμόδια αρχή περί ανάθεσης της επιμελείας/επιτροπείας και Βεβαίωση ΑΜΚΑ των ωφελουμένων παιδιών

3.Όταν δηλώνετε παιδιά (ως ωφελούμενα μέλη ή απλώς για μοριοδότηση) τα οποία είναι έμμεσα ασφαλισμένα μέλη του άλλου γονέα, ο οποίος είτε δεν ασφαλίζεται σε ταμείο ενταγμένο

στον eΕΦΚΑ είτε δεν έχουν καταχωρισθεί τα στοιχεία του στην αίτηση για οποιονδήποτε λόγο, οπότε απαιτείται:

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, για τα παιδιά όλων των ηλικιών.

Βεβαίωση από τον ασφαλιστικό φορέα του άλλου γονέα για την ασφαλιστική ικανότητα του παιδιού, για τα παιδιά άνω των 18 ετών.

Βεβαίωση ΑΜΚΑ, για τα παιδιά όλων των ηλικιών (για τα παιδιά άνω των 18 ετών δεν απαιτείται, αν προκύπτει από τη βεβαίωση ασφαλιστικής ικανότητας).

4.Όταν δηλώνετε ως ωφελούμενα μέλη παιδιά ηλικίας άνω των 18 ετών, τα οποία είναι άμεσα ασφαλισμένα λόγω αναπηρίας (χωρίς ημέρες ασφάλισης), οπότε απαιτείται επισύναψη ή προσκόμιση:

-Πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης και Βεβαίωση ασφαλιστικής ικανότητας και Βεβαίωση ΑΜΚΑ (αν ο ΑΜΚΑ δεν προκύπτει από τη βεβαίωση ασφαλιστικής ικανότητας).

5.Όταν δηλώνετε ως ωφελούμενα μέλη παιδιά ηλικίας άνω των 24 ετών με οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω ισοβίως, οπότε απαιτείται επισύναψη ή προσκόμιση:

Πιστοποιητικού αναπηρίας των παιδιών από αρμόδιο Δημόσιο φορέα, με το οποίο προσδιορίζεται η πάθηση ή βλάβη, το ποσοστό αυτής και η διάρκεια ισχύος.

6. Όταν δηλώνετε στην αίτηση παιδιά ωφελούμενα ή μη με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω, οπότε απαιτείται επισύναψη ή προσκόμιση:

-Πιστοποιητικού αναπηρίας των παιδιών από αρμόδιο Δημόσιο φορέα, με το οποίο προσδιορίζεται το ποσοστό αναπηρίας και η διάρκεια ισχύος.



Πώς συμπληρώνονται οι αιτήσεις συζύγων:

Αν είστε δικαιούχοι της παροχής και οι δύο σύζυγοι, δίνεται η δυνατότητα να λάβετε και οι δύο Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού, α κόμα και αν επιλεγόμενος βάσει της 

μοριοδότησης είναι μόνο ο ένας από εσάς. Στην περίπτωση αυτή υποβάλλεται μία αίτηση από τον σύζυγο που βάσει των κριτηρίων του Πίνακα Μοριοδότησης συγκεντρώνει τα 

περισσότερα μόρια και έχει περισσότερες πιθανότητες να επιλεγεί, ο/η οποίος/α θα δηλώνει στα ωφελούμενα μέλη, εκτός από τα παιδιά του/της, και τον/τη δικαιούχο σύζυγό 

του/της. Ο/Η δικαιούχος σύζυγος που θα δηλώσετε ως ωφελούμενο μέλος δεν μοριοδοτείται.

Η δυνατότητα ταυτόχρονης επιλογής και των δύο συζύγων βάσει της μοριοδότησης του ενός δίνεται και στην περίπτωση που υποβληθούν από εσάς ξεχωριστές αιτήσεις, εφόσον

συμπληρώσετε στις αιτήσεις σας τα ζητούμενα στοιχεία του/της συζύγου σας.

Τυχόν ωφελούμενα παιδιά ή συνοδούς μπορείτε να τα δηλώσετε και στις δύο αιτήσεις συζύγων δικαιούχων, αλλά σε περίπτωση επιλογής και των δύο θα εκδοθεί μία επιταγή επ’

ονόματί τους στο πλαίσιο της αίτησης του δικαιούχου γονέα που συμπληρώνει τα περισσότερα μόρια. Τα ανήλικα παιδιά θα δηλώνονται υποχρεωτικά και από τους δύο σας για τη

μοριοδότηση. Στην περίπτωση που υποβάλετε αίτηση ως δικαιούχος και δηλωθείτε και ως ωφελούμενο μέλος του συζύγου σας, θα λαμβάνεται υπ’ όψιν η αίτηση που υποβάλλατε

ως δικαιούχος.



Αν μόνο εσείς είστε δικαιούχος της παροχής και ο/η σύζυγός σας είναι έμμεσα ασφαλισμένο μέλος σας, υποβάλλετε την ηλεκτρονική αίτηση, δηλώνοντας στα ωφελούμενα μέλη

και τον/τη σύζυγό σας. Σε αυτή την περίπτωση συμπληρώνετε τα απαιτούμενα στοιχεία ωφελούμενου/ης συζύγου και αν απαιτούνται δικαιολογητικά επισυνάπτετε ή

προσκομίζετε αυτά.



Πότε δηλώνεται στην αίτηση συνοδός

Αν είστε άτομα με αναπηρία ή δηλώνετε στην αίτησή σας ωφελούμενους ΑμεΑ μπορείτε να δηλώσετε στην αίτησήσας στοιχεία συνοδού ΑμεΑ.

Αναλυτικότερα, συνοδοί δικαιούχων ή ωφελουμένων που ανήκουν στηνκατηγορία

ατόμων με αναπηρία σε ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω δηλώνονται μόνο όταν:

i. υπάρχει ανάγκη συνοδείας, δηλαδή:

-ο δικαιούχος ΑμεΑ είναι μεμονωμένο άτομο, χωρίς άλλα ενήλικα ωφελούμενα μέλη, που θα μπορούσαν να τον συνοδέψουν,

-ο δικαιούχος ΑμεΑ έχει ενήλικα ωφελούμενα μέλη, αλλά ανήκουνκαι αυτά στην κατηγορία ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω και δενμπορούν να θεωρηθούν συνοδοί του/χρήζουν και αυτά συνοδείας.

ii. η αναγκαιότητα συνοδείας προκύπτει απότον νόμο και αποδεικνύεται από σχετική βεβαίωση (όταν απαιτείται).

Η επιλογή του συνοδού δικαιούχων ή ωφελουμένων ΑμεΑ γίνεται χωρίς κανένα περιορισμό ή ιδιαίτερη προϋπόθεση. Σε κάθε δικαιούχο ή ωφελούμενο ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω αντιστοιχεί ένας συνοδός. Σε περίπτωση λοιπόν που

δηλώνετε στην αίτησή σας, συνοδούς για εσάς ή ωφελουμένων σας μελών, επειδή ανήκετε/κουνστην κατηγορία ΑμΕΑ με ποσοστόαναπηρίας 67% και άνω, απαιτείται επισύναψη ή προσκόμιση:

-Πιστοποιητικού σε ισχύ από αρμόδιο Δημόσιοφορέα για το ποσοστό αναπηρίας του δικαιούχου/ ωφελούμενου και για την αναγκαιότητα συνοδείας.

-Φωτοαντίγραφο εγγράφου ταυτοπροσωπίας του συνοδού σε ισχύ (αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο κ.ο.κ.).



Η αναζήτηση των στοιχείων που πιστοποιούν την ιδιότητά σας ως δικαιούχων και των ωφελουμένων σας θα γίνει με αυτεπάγγελτη αναζήτηση από το ηλεκτρονικό αρχείο των αρμοδίων υπηρεσιών

Βάσει των δηλωθέντων στοιχείων στην αίτησή σας.

Ωστόσο, για ιδιαίτερες περιπτώσεις, όπως αυτές αναλυτικά αναφέρονται παραπάνω, κατά τις οποίες δεν είναι δυνατή η με ηλεκτρονικό τρόπο διάθεση στοιχείων από τους αρμόδιους φορείς ή η

αναζήτηση αυτών λόγω ελλείψεων στις αιτήσεις σας, απαιτούνται δικαιολογητικά, τα οποία σαρώνετε και επισυνάπτετε στην ηλεκτρονική αίτησή σας.

Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν επισυνάψετε τα δικαιολογητικά στην αίτησή σας, μπορείτε είτε να τα προσκομίσετε στα ΚΠΑ2 της περιοχής που ανήκετε με αυτοπρόσωπη παρουσία

εφόσον δεν ισχύουν έκτακτα περιοριστικά μέτρα λόγω κορωνοϊού - είτε να τα αποστείλετε με ηλεκτρονικό ή συμβατικό ταχυδρομείο, συνοδεύοντάς τα με αντίγραφο της ηλεκτρονικής σας αίτησης

μέχρι την 03.07.2020.



Ελέγχετε τα στοιχεία που έχετε συμπληρώσει, καθώς και τα στοιχεία ωφελουμένων μελών που καταχωρίσατε και αφού αποδεχτείτε τους όρους συμμετοχής επιλέγετε “ΥΠΟΒΟΛΗ”. 

Προσοχή αν δεν επιλέξετε “ΥΠΟΒΟΛΗ”  αλλά “ΕΞΟΔΟΣ” η αίτησή σας παραμένει αποθηκευμένη.

Με την κατάθεση της αιτήσεώς σας, το σύστημα σας χορηγεί αποδεικτικό της υποβολής, το οποίο φέρει αριθμό πρωτοκόλλου (κωδικός αριθμός αίτησης) και αναγράφει την

ακριβή ημερομηνία και ώρα υποβολής.


