Πληροφορίες για τους γονείς που διαμένουν

Данная информация предназначена

στην Ελλάδα

исключительно для родителей, дети

Στο Ρωσόφωνο Πρόγραμμα μπορούν να
συμμετάσχουν Δωρεάν όλα τα παιδιά που
διαμένουν στην Ελλάδα, ηλικίας από 6-16
ετών και οι γονείς είναι δικαιούχοι του
προγράμματος του ΟΑΕΔ που αφορά:
1. ασφαλισμένους με ένσημα ΙΚΑ
οι οποίοι:
α) είχαν τουλάχιστον 50 ημέρες εργασίας

которых проживают в Греции
Бесплатное участие в Программе
"Дружба Без Границ" предназначено
только для детей, проживающих в
Греции, от 6 до 16 лет, родившихся с
01/01/2003 года до 14/06/2013 года, на
основании соц. программы ОАЕД, а
также определённых страховок (см.
список ниже).

- ένσημα στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ (πρώην

Подать заявку на соц. программу ОАЕД

ΙΚΑ ΕΤΑΜ) το 2018

имеет право один из родителей, который

ή
β) έλαβαν από τον ΟΑΕΔ τουλάχιστον 50
ημέρες ειδικής παροχής προστασίας

либо является официально
зарегистрированным безработным на

μητρότητας το 2018

Бирже Труда ОАЕД (минимум 4 месяца),

ή

либо официально проработал минимум 50

γ) έλαβαν επιδότηση ανεργίας τουλάχιστον 2

рабочих дней в 2018 году (минимум 50

μηνών το 2018 (50 ημερήσια επιδόματα

энсим ИКА), при условии, что совокупный

2. άνεργους
με συνεχόμενη ανεργία 4 τουλάχιστον
μηνών κατά την ημερομηνία λήξης
υποβολής των αιτήσεων (πέρυσι οι αιτήσεις
έληξαν στα τέλη Απριλίου- φέτος
αναμένουμε τις νέες προθεσμίες από τον
ΟΑΕΔ)

доход семьи за 2017 год не превышает
28.000 € . Срок смены составляет 15 дней.
Примечание: Подача заявок
осуществляется только в электронном
виде на сайте http://www.oaed.gr/eyperesies

Для входа в систему понадобится пароль,

Δικαιούχοι προγράμματος ΟΑΕΔ

который выдаётся в ОАЕД. Для получения

θεωρούνται τα ανήλικα τέκνα (γεννημένα

пароля необходимо обратиться в ОАЕД по

από 01/01/2003 έως 14/06/2013)

местожительству, предъявив следующие
документы:

Το πρόγραμμα ΟΑΕΔ καλύπτει όσους έχουν
πραγματικό οικογενειακό εισόδημα κατά το
οικονομικό έτος 2017 μέχρι 28.000,00 €

1. Удостоверение личности (Тавтотита /

Паспорт и вид на жительство)
2. Документ АМКА
3. Документ из налоговой службы
(εκκαθαριστικό)

Οι αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα

Список Страховок, на основании

υποβάλλονται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό

которых дети, проживающие в

τρόπο, μέσω του Διαδικτυακού Τόπου του

Греции, имеют право бесплатно

ΟΑΕΔ http://www.oaed.gr/e-yperesies

участвовать в программе "Дружба

Αιτήσεις συμμετοχής μπορούν να γίνουν από

Бесплатное участие предназначено только

ενδιαφερόμενους που:

для детей, проживающих в Греции, от 6 до

έχουν ήδη κωδικό πρόσβασης στις

16 лет, родители которых относятся к

ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ

следующим категориям страховок:

ή

ΟΑΕΕ - πρώην ΤΕΒΕ

Без Границ"

( ελεύθεροι επαγγελματίες )

είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ

ΤΑΞΥ

και έχουν κωδικούς πρόσβασης στο taxisnet,

(Υπάλληλοι σε ξενοδοχεία)

όποτε τον κωδικό πρόσβασης στον ΟΑΕΔ
μπορούν να τον λάβουν ηλεκτρονικά.
Οι ενδιαφερόμενοι που δεν ανήκουν στις
παραπάνω κατηγορίες, προκειμένου να
μπορέσουν να κάνουν την αίτησή τους, θα
πρέπει οπωσδήποτε και άμεσα να πάνε στα
ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ της περιοχής τους για να
λάβουν κωδικό πρόσβασης στις
ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την
απόκτηση κωδικού πρόσβασης είναι τα εξής:
1. Παραστατικό ταυτοπροσωπίας σε ισχύ
(Δελτίο ταυτότητας ή Διαβατήριο)
2. Επίσημο έγγραφο από το οποίο θα
προκύπτει ο ΑΜΚΑ
3. Άδεια διαμονής ή εργασίας σε ισχύ
προκειμένου περί πολιτών τρίτων
χωρών
4. Λογαριασμός ΔΕΚΟ ή σταθερής
τηλεφωνίας, ή συμφωνητικό μίσθωσης
κατοικίας ή πρόσφατο εκκαθαριστικό
σημείωμα της ΔΟΥ

ΕΤΑΑ – ΤΣΑΥ
(Ιατροί και Φαρμακοποιοί)
ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ
(Μηχανικοί)
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
(πρώην ΤΥΔΚΥ)
ΤΑΥΤΕΚΩ
(υπάλληλοι σε ΟΤΕΕΛΤΑ)
Ο.Σ.Υ. ΑΕ
ΠΡΩΗΝ ΕΘΕΛ & ΗΛΠΑΠ
(Υπάλληλοι σε λεωφορεία και τρόλεϊ)
ΟΛΠ Α.Ε
(ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΛΙΜΕΝΑ ΠΕΙΡΑΙΑ )
ΣΤΑΣΥ Α.Ε
- ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
- ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ
-ΤΡΑΜ Α.Ε
ΑΔΜΗΕ ΔΕΔΗΕ
ΔΕΗ Α.Ε.
(υπάλληλοι σε ΔΕΗ)
ΤΑΠΙΤ ΤΑΠΕΜ
(υπάλληλοι εργοστασίου μετάλλου)
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Δωρεάν συμμετοχή στο πρόγραμμα
για

παιδιά εργαζομένων ή

ασφαλισμένων ή συνταξιούχων σε
εντασσόμενους φορείς του ΕΦΚΑ:
ΟΑΕΕ

«Φιλία χωρίς σύνορα»
ένα καλοκαιρινό πρόγραμμα
που με διαδραστικούς
τρόπους επικοινωνούμε στα

( ελεύθεροι επαγγελματίες)

ρωσικά, μέσα σε

ΤΑΞΥ

κατασκηνωτικό περιβάλλον

(Υπάλληλοι σε ξενοδοχεία)
ΕΤΑΑ - ΤΣΑΥ

(για παιδιά από 6-16 ετών με

(Ιατροί και Φαρμακοποιοί)

διαφορετικά επίπεδα γνώσης

ΕΤΑΑ - ΤΣΜΕΔΕ

της ρωσικής γλώσσας – ακόμη

(Μηχανικοί)
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
(πρώην ΤΥΔΚΥ)
ΤΑΥΤΕΚΩ
(υπάλληλοι σε ΟΤΕ- ΕΛΤΑ)
Ο.Σ.Υ. ΑΕ
-ΠΡΩΗΝ ΕΘΕΛ & ΗΛΠΑΠ
(Υπάλληλοι σε λεωφορεία και τρόλεϊ)
ΟΛΠ Α.Ε
(ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΠΕΙΡΑΙΑ )
ΣΤΑΣΥ Α.Ε
- ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΑΤΤΙΚΟ
ΜΕΤΡΟ -ΤΡΑΜ Α.Ε
ΑΔΜΗΕ ΔΕΔΗΕ ΔΕΗ Α.Ε.
(υπάλληλοι σε ΔΕΗ)
ΤΑΠΙΤ ΤΑΠΕΜ
(υπάλληλοι εργοστασίου μετάλλου)
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

και αρχάρια)

