Πλατφόρμα Φυσικού Ραντεβού

ΟΑΕΔ
Εγχειρίδιο χρήσης της εφαρμογής ραντεβού από τον πολίτη, για
εξυπηρέτηση με φυσική παρουσία από τον ΟΑΕΔ

Η πλατφόρμα φυσικού ραντεβού ΟΑΕΔ, είναι μια νέα εφαρμογή μέσω της οποίας μπορείτε να προγραμματίσετε ραντεβού για
εξυπηρέτηση με φυσική επίσκεψη στα καταστήματα ΟΑΕΔ -ΚΠΑ2 και ΕΚΟ - μόνο για τις υπηρεσίες που δεν εξυπηρετούνται
αποκλειστικά ηλεκτρονικά.
Οι υπηρεσίες για τις οποίες μπορείτε να εξυπηρετηθείτε με φυσική παρουσία είναι οι παρακάτω:
Επιδόματα και Παροχές

Αιτήσεις παροχών που δεν διατίθενται
ηλεκτρονικά
Βεβαίωση λήψης Τακτικής Επιδότησης
Ανεργίας (εκτός του τρέχοντος έτους)
Υποβολή ενστάσεων για τις
παροχές ασφάλισης πλην των
κοινωνικών παροχών
Υπηρεσία εξυπηρέτησης οικιστών εργατικών
κατοικιών/δανειοληπτών τέως ΟΕΚ

Υπηρεσίες που αφορούν
Προγράμματα Απασχόλησης

Υπηρεσίες Μητρώου

Αίτηση καταβολής αποδοχών σε μαθητές –
σπουδαστές – φοιτητές που απέχουν από
την εργασία τους για συμμετοχή στις
γραπτές εξετάσεις.
Υποβολή αιτήσεων για καταβολή
επιχορήγησης από εργοδότες /
Προσκόμιση δικαιολογητικών

Υποβολή αίτησης αναγνώρισης χρόνου
ανεργίας λόγω περιστασιακής
απασχόλησης

Υποβολή ενστάσεων από εργοδότες για
προγράμματα απασχόλησης

Έκδοση κλειδαρίθμου (όπου
απαιτείται)

Αίτηση επιχορήγησης από εργοδότες για
πρακτική άσκηση σπουδαστών ΑΤΕΙ –
ΑΣΠΑΙΤΕ

Τι είναι η πλατφόρμα
επισκέψεων ΟΑΕΔ;

Διορθώσεις Στοιχείων Μητρώου /
Προσκόμιση δικαιολογητικών

Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Συμβουλευτική ανέργων
Συμβουλευτική εργοδοτών
Συμβουλευτική ανέργων
Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων
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ΕΝΟΤΗΤΕΣ
1. Είσοδος στην Πλατφόρμα Επισκέψεων ΟΑΕΔ

o Είσοδος
2. Αρχική σελίδα

o Μενού παρεχόμενων υπηρεσιών
o Επιλογή υπηρεσίας- Εισαγωγή ΤΚ
o Εύρεση αρμοδίου καταστήματος εξυπηρέτησης
3. Σύστημα Κράτησης

o
o
o
o
o
o
o

Επιλογή ημερομηνίας και ώρας
Καταχώριση στοιχείων
Ολοκλήρωση της κράτησης
Διαχείριση της κράτησης
Προγραμματισμός εκ νέου
Νέα κράτηση
Ακύρωση κράτησης
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1. Είσοδος στην
Πλατφόρμα
Επισκέψεων
ΟΑΕΔ

Είσοδος

Μπορείτε να συνδεθείτε στην εφαρμογή με 2
τρόπους:
1. Πληκτρολογώντας το URL της εφαρμογής 
rantevouoaed.gov.gr
1. Με πλοήγηση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής
Πύλης, ακολουθώντας τη διαδρομή
 Πολίτης και καθημερινότητα 
Εξ’ αποστάσεως εξυπηρέτηση πολιτών
Εξυπηρέτηση με ραντεβού από τον
Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού
Δυναμικού (ΟΑΕΔ)

*Για την είσοδο στην εφαρμογή απαιτούνται τα
διαπιστευτήρια της ΓΓΠΣΔΔ (κωδικοί TAXISnet)

* Μπορείτε να κάνετε είσοδο με τα διαπιστευτήριά
σας, προκειμένου να κλείσετε ραντεβού για ένα τρίτο
πρόσωπο.
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2. Αρχική
σελίδα

Μενού παρεχόμενων
υπηρεσιών

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες στην Πλατφόρμα
φυσικού ραντεβού ΟΑΕΔ, διαρθρώνονται σε
τέσσερα θεματικά πεδία, κατά αντιστοιχία με τα
αρμόδια, ανά υπηρεσία, τμήματα εξυπηρέτησης
του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2 και ΕΚΟ):
•
•
•
•

Επιδόματα/Παροχές
Προγράμματα Απασχόλησης
Υπηρεσίες Μητρώου
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
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2. Αρχική
σελίδα

Επιλογή υπηρεσίας- Εισαγωγή ΤΚ



Επιλέγοντας θεματικό πεδίο,
αναπτύσσεται η λίστα με τις υπηρεσίες
που περιέχονται στο καθένα.



Μπορείτε να δείτε την περιγραφή των
υπηρεσιών πριν επιλέξετε, πλησιάζοντας
με το ποντίκι στον τίτλο της κάθε
υπηρεσίας.

Πλησιάζετε το ποντίκι
σε κάθε υπηρεσία για
να δείτε την περιγραφή
της
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2. Αρχική
σελίδα








Επιλογή υπηρεσίας- Εισαγωγή ΤΚ

Επιλέγετε το Θεματικό πεδίο και
στη συνέχεια την επιθυμητή
υπηρεσία.
Μετά την επιλογή υπηρεσίας,
εμφανίζεται πεδίο για την
συμπλήρωση του Ταχυδρομικού
Κώδικα της περιοχής κατοικίας ή
της έδρας της επιχείρησής σας.
Συμπληρώνετε τον ΤΚ που ζητείται
στην περιγραφή του πεδίου.
Στη συνέχεια πατάτε Επιλογή

* Για υπηρεσίες που παρέχονται σε πολίτες,
απαιτείται o ΤΚ του τόπου διαμονής.
* Για υπηρεσίες που παρέχονται σε
εργοδότες/επιχειρήσεις, απαιτείται o ΤΚ της
έδρας της επιχείρησης.

Εισάγετε ΤΚ κατοικίας

Εισάγετε ΤΚ της έδρας
της επιχείρησής σας
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2. Αρχική
σελίδα

Εύρεση αρμοδίου καταστήματος
εξυπηρέτησης
1

1. Το κατάστημα με χωρική αρμοδιότητα

εξυπηρέτησης, προκύπτει βάσει του ΤΚ
της κατοικίας ή της έδρας επιχείρησης
που εισάγετε.



Με το πάτημα του πεδίου Επιλογή,
εμφανίζεται το σύστημα κράτησης του
αρμόδιου καταστήματος

2. Αν ο ΤΚ που καταχωρίσατε αντιστοιχεί σε
παραπάνω από ένα καταστήματα, τότε
εμφανίζεται ένα ακόμα πεδίο
προκειμένου να επιλέξετε την περιοχή ή
την οδό του τόπου κατοικίας/έδρας
επιχείρησης.
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3. Σύστημα
κράτησης

Επιλογή ημερομηνίας και ώρας

3. Στο ημερολόγιο στην αριστερή

πλευρά, οι διαθέσιμες ημέρες
εμφανίζονται με έντονη γραφή 
Επιλέγετε την επιθυμητή ημέρα για το
ραντεβού σας.

4. Στα δεξιά εμφανίζονται τα διαθέσιμα
χρονικά διαστήματα για τη
συγκεκριμένη ημέρα  Επιλέγετε
την επιθυμητή ώρα.

3

4
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3. Σύστημα
κράτησης

Καταχώριση στοιχείων

5. Στην επόμενη ενότητα καταχωρίζετε τα στοιχεία
του προσώπου που θα εξυπηρετηθεί:

o
o
o

5

Ονοματεπώνυμο
E-mail
Διεύθυνση

6. Πρόσθετα απαιτούμενα στοιχεία:


ΑΦΜ: Θα σας ζητηθεί ο προσωπικός σας ΑΦΜ, αν
το αίτημα για το οποίο θα εξυπηρετηθείτε αφορά
σε φυσικά πρόσωπα / ιδιώτες ή ο ΑΦΜ της
επιχείρησης, αν το αίτημα αφορά αντίστοιχα σε
εργοδότες / επιχειρήσεις.

7. Επιλέγετε υποχρεωτικά το πλαίσιο ελέγχου το
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οποίο επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης για την
ακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται, καθώς και
συναίνεσης για την επεξεργασία των στοιχείων από
τον αρμόδιο υπάλληλο του ΟΑΕΔ. Τέλος, επιλέγετε
 Κράτηση

* Όλα τα παραπάνω πεδία είναι υποχρεωτικά για
την επιτυχή ολοκλήρωση της κράτησης

* Η κράτηση μπορεί να πραγματοποιηθεί με τα
διαπιστευτήρια σας και για τρίτο πρόσωπο.

Καταχώριση στοιχείων
ταυτότητας και επικοινωνίας
του προσώπου που θα
εξυπηρετηθεί

Εισάγετε τον προσωπικό σας ΑΦΜ
αν υποβάλλετε αίτημα ως φυσικό πρόσωπο ή το
ΑΦΜ της επιχείρησης αν υποβάλλετε αίτημα ως
εργοδότης.
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3. Σύστημα
κράτησης

Επιβεβαιωτικό e-mail με τα στοιχεία του ραντεβού

Ολοκλήρωση της κράτησης

 Στην οθόνη εμφανίζεται μήνυμα επιτυχούς
κράτησης. Παράλληλα λαμβάνετε στο e-mail
που καταχωρίσατε, επιβεβαιωτικό μήνυμα
στο οποίο αναγράφονται:
 Τα στοιχεία του ραντεβού (ονοματεπώνυμο,
ημερομηνία και ώρα).
 Τα απαραίτητα έγγραφα που πρέπει να
έχετε μαζί σας κατά την προέλευσή σας στο
κατάστημα
 Ο σύνδεσμος για τη διαχείριση της κράτησης
(Υπάρχει διένεξη;)
* Θα λάβετε επίσης και δεύτερο
υπενθυμιστικό e-mail, 2 ώρες πριν το
προγραμματισμένο ραντεβού σας

Μήνυμα επιτυχούς κράτησης
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3. Σύστημα
κράτησης

Διαχείριση της κράτησης

Η σελίδα για τη διαχείριση της κράτησης
εμφανίζεται αμέσως μετά την επιτυχή
καταχώριση του ραντεβού. Είναι επίσης
προσβάσιμη και από τον σύνδεσμο
«Υπάρχει διένεξη;» που βρίσκεται στο
επιβεβαιωτικό e-mail που λαμβάνετε μετά
την κράτησή σας.
Εδώ μπορείτε να επιλέξετε:
1. Να αλλάξετε την ημερομηνία ή/και
την ώρα του ραντεβού σας
(Προγραμματισμός εκ νέου)
2. Να ακυρώσετε την κράτησή σας
3. Να προγραμματίσετε ένα επιπλέον
ραντεβού (Νέα κράτηση)
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3. Σύστημα
κράτησης

Προγραμματισμός εκ νέου

Επιλέγοντας Προγραμματισμός εκ νέου,
μπορείτε να αλλάξετε την ημερομηνία
ή/και την ώρα του ραντεβού σας αλλά
και να διορθώσετε τα στοιχεία που
καταχωρίσατε στο αρχικό ραντεβού:
 Επιλέγετε ημερομηνία ή/και ώρα
 Διορθώνετε τα στοιχεία σας εφόσον
χρειάζεται
 Επιλέγετε εκ νέου το πλαίσιο της Υ/Δ –
Συναίνεσης
 Τέλος πατάτε Ενημέρωση Κράτησης
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3. Σύστημα
κράτησης

Νέα κράτηση

Επιλέγοντας Νέα κράτηση, μπορείτε να
κλείσετε και δεύτερο ραντεβού, για την
ίδια υπηρεσία:
 Επιλέγετε την ημερομηνία και την
ώρα του νέου ραντεβού,
 Συμπληρώνετε εκ νέου τα στοιχεία σας
και τις πρόσθετες πληροφορίες,
 Επιλέγετε το πλαίσιο της Υ/Δ –
Συναίνεσης
 Τέλος πατάτε Κράτηση

Επιλέγετε ημερομηνία και
ώρα για το νέο ραντεβού,
συμπληρώνετε εκ νέου τα
στοιχεία σας και επιλέγετε
το πλαίσιο Υ/Δ – Συναίνεσης
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3. Σύστημα
κράτησης

Ακύρωση κράτησης

Μπορείτε να ακυρώσετε το ραντεβού σας
μέχρι και 24 ώρες πριν την
πραγματοποίησή του, επιλέγοντας το
σχετικό πεδίο:
 Επιλέγετε Ακύρωση κράτησης και
 Στο παράθυρο διαλόγου που
εμφανίζεται, επιβεβαιώνετε την
ενέργεια.
* Σε κάθε μεταβολή που πραγματοποιείτε
στην κράτησή σας, λαμβάνετε και
σχετικό ενημερωτικό e-mail.
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ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
1. URL εφαρμογής
rantevouoaed.gov.gr.

2. Διαδρομή εύρεσης της εφαρμογής στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη (gov.gr)
gov.gr  Πολίτης και καθημερινότητα  Εξ’ αποστάσεως εξυπηρέτηση πολιτών  Εξυπηρέτηση με
ραντεβού από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)

3. Εύρεση αρμοδίου καταστήματος εξυπηρέτησης
https://www.oaed.gr/poy-aniko?belong-to=

4. Λίστα υπηρεσιών που εξυπηρετούνται αποκλειστικά ηλεκτρονικά
https://www.gov.gr/search?SearchSensor=%22%CE%9F%CE%91%CE%95%CE%94%22&SingleRangeSensor=%22%CE%8C
%CE%BB%CE%B5%CF%82+%CE%BF%CE%B9+%CF%85%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B5%CF%82%22

