
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Αθήνα, 20 Απριλίου 2021 
Αγαπητοί συνεργάτες, 
 
Το Υπουργείο Τουρισμού με αισιοδοξία, μετά από μια πολύ δύσκολη χρονιά για όλους, σας ενημερώνει 

για την παράταση του προγράμματος ενίσχυσης της ζήτησης του εγχώριου τουρισμού  «Τουρισμός για 

Όλους» για το έτος 2021 σύμφωνα με το άρθρο 131 του  ν.4764/2020 (Α’ 256) με τους ίδιους όρους και 

προϋποθέσεις που ίσχυαν για το 2020 . 

 

Σε συνέχεια και του σχετικού ενημερωτικού που έχετε ήδη λάβει σας ενημερώνουμε για τις νέες 

δυνατότητες αξιοποίησης του προγράμματος σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 17247/11.11.2020 (Β’ 5149) από 

20 Απριλίου 2021. Ανάλογα με την συμφωνία, ο δικαιούχος μπορεί να επιλέξει να αξιοποιήσει το e-

voucher  που έχει στην κατοχή του για 4 ή 3 ή 2 διανυκτερεύσεις και να επιδοτηθεί ως εξής: 

• 2 διανυκτερεύσεις        

Επιδότηση 100% με ανώτερο ποσό τα 40€/την ημέρα/το άτομο (ισχύει για όλους) 

ή 

• 3 διανυκτερεύσεις        

Επιδότηση 100% με ανώτερο ποσό τα 40€/την ημέρα/το άτομο (ισχύει για όλους) 

ή 

• 4 διανυκτερεύσεις        

Επιδότηση 80% με ανώτερο ποσό τα 30€/την ημέρα/το άτομο 

Επιδότηση 100% για ΑΜΕΑ με ανώτερο ποσό τα 30€/την ημέρα/το άτομο 

 

Αναλυτικές οδηγίες για τις νέες δυνατότητες θα βρείτε στην αρχική σελίδα του 

www.tourism4all.gov.gr τόσο για τους παρόχους όσο και για τους δικαιούχους: 

• ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗΣ E- VOUCHER ΓΙΑ 
ΠΑΡΟΧΟΥΣ 

• ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ EVOUCHER ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ 

Σημειώνουμε ότι για την υποβολή αιτημάτων πληρωμής που αφορούν σε voucher που 

εξαργυρώνονται εντός του 2021 ισχύουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 131 του ν.4764/2020 

συγκεκριμένα: «Τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται από το Υπουργείο Τουρισμού για την 

αποπληρωμή των παρόχων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα του Υπουργείου Τουρισμού «Τουρισμός 

για όλους» για το έτος 2021, όπως αυτοί ορίζονται με την κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, 

https://www.tourism4all.gov.gr/
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8gM6z2rpUIRRp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtS2PZAeNfDlnDp7beAG3eyPY8w4VnaTbFySs9QL3U1q_
http://www.tourism4all.gov.gr/
https://www.tourism4all.gov.gr/Content/voucherGuide4.pdf
https://www.tourism4all.gov.gr/Content/voucherGuide4.pdf
https://www.tourism4all.gov.gr/Content/DikaiouxoiVoucherOdhgos.pdf


Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Τουρισμού του άρθρου 83 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104), είναι 

ανεκχώρητα και ακατάσχετα στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και 

ειδικής διάταξης, δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύονται και 

δεν συμψηφίζονται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα 

ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα, εφόσον πληρούνται οι γενικές διατάξεις περί 

φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων, χωρίς όμως τον όρο της 

παρακράτησης. Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι γενικές διατάξεις περί φορολογικής 

ενημερότητας εφαρμόζεται το άρθρο 83 του ν.δ. 356/1974 (A΄ 90) περί συμψηφισμού και το άρθρο 

12 του ν. 4174/2013 (A΄ 170) περί βεβαίωσης οφειλής. Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι γενικές 

διατάξεις περί ασφαλιστικής ενημερότητας, εφαρμόζεται το άρθρο 24 του ν.4611/2019 (Α΄ 73), οι 

διατάξεις της υπ’ αρ. 15435/913/2020 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων (Β΄ 1559) και οι οικείες διατάξεις περί συμψηφισμού οφειλών προς τα ασφαλιστικά 

ταμεία» 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 

• Εφόσον επιθυμείτε τη συνέχιση της συνεργασίας με το Υπουργείο Τουρισμού δεν χρειάζεται 
από πλευράς σας καμία ενέργεια και μπορείτε να δέχεστε κανονικά κρατήσεις από τους 
δικαιούχους/κατόχους e-vouchers έως 31/12/2021 σύμφωνα με τις τιμές συνεργασίας που 
έχετε δηλώσει στην εφαρμογή www.tourism4all.gov.gr .  
*Στις περιπτώσεις όπου η επιδότηση φτάνει στο 100% υπάρχει η δυνατότητα ο πάροχος να 
ζητήσει προκαταβολή ως εγγύηση για την κράτηση, την οποία όμως θα επιστρέψει στο 
σύνολο της στον δικαιούχο κατά την άφιξη. 
 

• Δεν υπάρχει προς στιγμήν η δυνατότητα αλλαγής των τιμών που έχετε δηλώσει για 
συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού. Παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις της σελίδας για 
ο,τιδήποτε νεότερο. Μπορείτε να ανατρέξετε στην αίτησή σας για να δείτε τις τιμές που έχετε 
δηλώσει μέσω της εφαρμογής www.tourism4all.gov.gr.  
 

• Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν επιθυμείτε να συμμετέχετε στο πρόγραμμα 
Τουρισμός για Όλους για να εξαιρεθείτε από το Μητρώο Παρόχων του προγράμματος για το 
έτος 2021 παρακαλούμε όπως αποστείλετε στο email (unsubscribe_tourism4all@mintour.gr) 
απάντηση μέχρι την 26.04.2021, επισυνάπτοντας σχετική υπεύθυνη δήλωση του νομίμου 
εκπροσώπου με την σφραγίδα της επιχείρησης στην οποία θα αναφέρεται την επωνυμία και 
το ΑΦΜ της επιχείρησης. 

 

• 27 Aπριλίου 2021 θα αναρτηθούν τα μητρώα παρόχων καταλυμάτων και τουριστικών 
γραφείων που συνεχίζουν την συνεργασία τους με το Υπουργείο Τουρισμού για το 2021 στο 
πλαίσιο του προγράμματος ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ. 

 
Τμήμα Ειδικών Μορφών Τουρισμού  
Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού 
Υπουργείο Τουρισμού 

Λ. ΑΜΑΛΙΑΣ 12  
ΑΘΗΝΑ 10557 
 
 

http://www.tourism4all.gov.gr/
http://www.tourism4all.gov.gr/
mailto:unsubscribe_tourism4all@mintour.gr


 
 

https://www.tourism4all.gov.gr/

