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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Πρόγραμμα Χορήγησης Επιταγών Θεάματος
Ξεκινά η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα Χορήγησης Επιταγών
Θεάματος, το οποίο θα υλοποιηθεί από τον ΟΑΕΔ κατά τη χειμερινή περίοδο 20192020. Οι δικαιούχοι του προγράμματος μπορούν να υποβάλουν αίτηση από τις
5 Ιουλίου 2019 και ώρα 08:00 π.μ. μέχρι την 31.07.2019 και ώρα 23:59. Οι
πάροχοι των θεατρικών επιχειρήσεων θα υποβάλλουν αίτηση από τις 2 Σεπτεμβρίου
2019 και ώρα 08:00 π.μ. μέχρι την 20.09.2019 και ώρα 23:59.
Δικαιούχοι του προγράμματος είναι εργαζόμενοι/ες και άνεργοι/ες, οι οποίοι/ες το έτος
2018:
 είχαν τουλάχιστον 50 ημέρες εργασίας στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ ή
 έλαβαν από τον ΟΑΕΔ τουλάχιστον 50 ημέρες ειδικής παροχής προστασίας
μητρότητας ή
 έλαβαν επιδότηση ανεργίας τουλάχιστον 2 μηνών (50 ημερήσια επιδόματα) ή
 συγκεντρώνουν τουλάχιστον 50 ημέρες αθροιστικά από τα παραπάνω (ημέρες
εργασίας, ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας και επιδότησης ανεργίας),
καθώς και εγγεγραμμένοι άνεργοι με συνεχόμενη ανεργία 4 τουλάχιστον μηνών κατά
την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων.
Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι:
 οι σύζυγοι των δικαιούχων, όταν είναι έμμεσα ασφαλισμένα μέλη τους
 τα παιδιά των δικαιούχων ηλικίας τριών ετών και άνω, με την προϋπόθεση ότι
είναι έμμεσα ασφαλισμένα μέλη των ίδιων ή του άλλου γονέα.
Πάροχοι του προγράμματος είναι οι θεατρικές επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής
μορφής που λειτουργούν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Οι πάροχοι συμμετέχουν στο πρόγραμμα προσφέροντας συγκεκριμένο αριθμό θέσεων
πλατείας για την παρακολούθηση των παραστάσεων που θα ανέβουν στα θέατρά τους
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κατά τη χειμερινή περίοδο 2019-2020. Με βάση τις προσφερόμενες αυτές θέσεις από
τους παρόχους καθορίζεται ο αριθμός των δικαιούχων και ωφελουμένων της παροχής,
που κατά μέγιστο όριο ανέρχεται στις 200.000.
Η υποβολή αιτήσεων γίνεται από πιστοποιημένους χρήστες, αποκλειστικά μέσω
των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Διαδικτυακής Πύλης του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr).
Όσοι δικαιούχοι δεν έχουν ήδη πιστοποιηθεί για την πρόσβασή τους στις ηλεκτρονικές
υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, οφείλουν να προσέλθουν εγκαίρως στις Υπηρεσίες (ΚΠΑ2) του
ΟΑΕΔ στις οποίες ανήκουν για την έκδοση κωδικών πρόσβασης. Δεν απαιτείται η
προσέλευση στις Υπηρεσίες για όσους είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο του Οργανισμού
και παράλληλα διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης για το TAXISnet, καθώς με την
εισαγωγή στο σύστημα των κωδικών αυτών μπορούν να πιστοποιηθούν αυτόματα και
ως χρήστες του ΟΑΕΔ.
Οι πάροχοι πριν από την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησής τους λαμβάνουν
υποχρεωτικά κωδικούς πρόσβασης για την πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του
ΟΑΕΔ (εκτός αν ήδη έχουν) από το ΚΠΑ2 ΟΑΕΔ της περιοχής που ανήκει το θέατρο (και
όχι η έδρα της επιχείρησης). Αν ο υποψήφιος πάροχος έχει την εκμετάλλευση
περισσότερων του ενός θεάτρων, τα οποία επιθυμεί να εντάξει στο πρόγραμμα,
λαμβάνει διαφορετικούς κωδικούς πρόσβασης για κάθε ένα προς ένταξη θέατρο και
υποβάλλει ισάριθμες με τα θέατρα αιτήσεις.
Σε όσες περιπτώσεις απαιτούνται δικαιολογητικά, αυτά επισυνάπτονται στις
ηλεκτρονικές αιτήσεις. Παρόλα αυτά, αν κάποιοι δικαιούχοι αδυνατούν να
επισυνάψουν τα δικαιολογητικά στην αίτησή τους, όταν αυτά απαιτούνται, μπορούν να
προσέλθουν στις Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ για την προσκόμισή τους μέχρι την επομένη της
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων, δηλαδή έως την 01.08.2019, και
ώρα 13:00. Οι πάροχοι αποστέλλουν αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο τα
δικαιολογητικά μέχρι την 20.09.2019 και ώρα 23.59.
Το σύστημα επιλογής βασίζεται στη μοριοδότηση των δικαιούχων με βάση το
εισόδημά τους και στη σειρά προτεραιότητας υποβολής της αίτησής τους.
Οι δικαιούχοι που επιλέγονται, επιδοτούνται για την παρακολούθηση θεατρικών
παραστάσεων κατά τη χειμερινή περίοδο 2019-2020. Η επιδότηση θα γίνει με τη
χορήγηση Επιταγής Θεάματος, η οποία έχει τη μορφή ενός μοναδικού ηλεκτρονικού
κωδικού αριθμού. Η Επιταγή Θεάματος εξασφαλίζει τη δωρεάν παρακολούθηση
παράστασης σε θέατρο που επιλέγουν οι δικαιούχοι από το Μητρώο Παρόχων του
Οργανισμού.
Ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 3.000.000,00€.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις του
Προγράμματος οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλήσουν από τον διαδικτυακό τόπο του
Ο.Α.Ε.Δ. www.oaed.gr.
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