
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αθήνα, 20.07.2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Προσωρινοί Πίνακες Δικαιούχων και Παρόχων του 
Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού ΟΑΕΔ

Αναρτήθηκαν σήμερα, Δευτέρα 20 Ιουλίου 2020,  οι προσωρινοί πίνακες Δικαιούχων-
Ωφελουμένων  και  Παρόχων  Τουριστικών  Καταλυμάτων  και  Αποκλειομένων  του
Προγράμματος  Κοινωνικού  Τουρισμού 2020-2021  στην  ηλεκτρονική  διεύθυνση  του
ΟΑΕΔ: http://www.oaed.gr/koinonikos-tourismos-2020-2021  

Οι Δικαιούχοι και Πάροχοι που κατέθεσαν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής έχουν δικαίωμα
να υποβάλουν  μία και μόνο ένσταση κατά των αποτελεσμάτων από την Τρίτη, 21
Ιουλίου και ώρα 08:00 μέχρι και την Πέμπτη 23 Ιουλίου και ώρα 15:00. 

Επισημαίνεται  ότι  οι  προσωρινοί  πίνακες  Δικαιούχων  αφορούν  300.000  επιταγές
κοινωνικού  τουρισμού. Στο  αμέσως  επόμενο  διάστημα  θα  ανακοινωθεί
συμπληρωματικός  πίνακας  Δικαιούχων  με  τις  επιπλέον  70.000  επιταγές που
ανακοινώθηκαν πρόσφατα.

Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, με τους κωδικούς του TAXISnet ή
τους  κωδικούς  πρόσβασης  πιστοποιημένων  χρηστών  ΟΑΕΔ,  μέσω  της  διαδικτυακής
πύλης του Οργανισμού. Η είσοδος στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ βρίσκεται εδώ:
http://www.oaed.gr/e-yperesies 

Οι Δικαιούχοι που καταθέτουν ηλεκτρονική ένσταση οφείλουν να:
 έχουν πρώτα ελέγξει, αν οι ίδιοι ευθύνονται για το εσφαλμένο αποτέλεσμα, λόγω 

μη σωστής συμπλήρωσης της αίτησης, ανατρέχοντας σε αυτήν με τους κωδικούς 
πρόσβασης στο σύστημα,

 αναφέρουν τον λόγο της ένστασης (π.χ. εσφαλμένη μοριοδότηση, μη έκδοση 
επιταγής για ωφελούμενο παιδί) και

 τεκμηριώσουν τους ισχυρισμούς τους, επισυνάπτοντας με ηλεκτρονική σάρωση 
δικαιολογητικά αποδεικτικά αυτών, σύμφωνα με τους όρους της Δημόσιας 
Πρόσκλησης.

Σε περίπτωση αδυναμίας ηλεκτρονικής σάρωσης των δικαιολογητικών, οι Δικαιούχοι 
μπορούν να τα καταθέσουν στο αρμόδιο Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) μέχρι
την Παρασκευή 24 Ιουλίου και ώρα 13:00.
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Οι Πάροχοι που καταθέτουν ηλεκτρονική ένσταση οφείλουν να τεκμηριώνουν τους 
ισχυρισμούς τους, επισυνάπτοντας στην ένστασή τους με ηλεκτρονική σάρωση 
δικαιολογητικά αποδεικτικά των ισχυρισμών τους μέχρι την Πέμπτη, 23 Ιουλίου και ώρα 
15:00. Δεν δίνεται η δυνατότητα στους Παρόχους να καταθέσουν τα δικαιολογητικά στο 
αρμόδιο ΚΠΑ2.

Ενστάσεις που δεν υποβάλλονται με ηλεκτρονικό τρόπο δεν εξετάζονται.

Βρείτε εδώ τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των ΚΠΑ2:
http://www.oaed.gr/email 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την 
ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.oaed.gr/koinonikos-tourismos-2020-2021 
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