ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
•

ΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΓΓΕΝΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΖΥΓΟ

Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν δύναται να προσθέσει τον/την σύζυγο ως
ωφελούμενο μέλος λόγω αδυναμίας διασταύρωσης της συγγενικής σχέσης μεταξύ
δικαιούχου/συζύγου από το Μητρώο Πολιτών θα πρέπει να δοκιμάσει υποβολή
αίτησης με τους κωδικούς taxisnet του/της συζύγου που δηλώνει ως ωφελούμενο
(να γίνει δηλαδή η αίτηση αντίστροφα).
Σε περίπτωση που η αίτηση δεν οριστικοποιηθεί ούτε με αυτόν τον τρόπο θα πρέπει
να προχωρήσει σε υποβολή της αίτησης χωρίς να προσθέσει τον/την σύζυγο αλλά να
προσθέσει ως ωφελούμενα μέλη, τέκνα, αν υπάρχουν, και να επανέλθει κατά την
περίοδο των ενστάσεων, με σχετικό πρόσφατο δικαιολογητικό από το οποίο
προκύπτει η συζυγική σχέση.
•

Σε περίπτωση που υποβάλλατε αίτηση και δεν καταχωρήθηκαν τα ωφελούμενα
μέλη θα πρέπει να υποβάλετε ένσταση μέσω της εφαρμογής
www.tourism4all.gov.gr ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ώστε να προστεθούν παρακαλούμε
παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις για τις ημερομηνίες.

•

ΠΡΟΣΟΧΗ Βεβαιωθείτε ότι η αίτησή σας είναι ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ
Αν είναι σε κατάσταση: ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΗ ΔΕΝ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΕΓΚΥΡΗ

•

Δεν θεωρούνται δικαιούχοι-ωφελούμενοι του προγράμματος «Τουρισμός για
όλους έτους 2020», όπως παρατάθηκε έως 31.12.2021:
o δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως αυτές περιγράφονται στις
παραπάνω παραγράφους 1 και 2.
o οι επιλεγέντες ως δικαιούχοι-ωφελούμενοι στο πλαίσιο του προγράμματος
Κοινωνικού Τουρισμού περιόδου 2020-2021 και 2021-2022 του ΟΑΕΔ,
ανεξαρτήτως από το αν έκαναν χρήση της παροχής ή όχι.
o οι επιλεγέντες ως δικαιούχοι-ωφελούμενοι συναφούς παροχής από
οποιονδήποτε άλλο φορέα για την ίδια χρονική περίοδο υλοποίησης του
προγράμματος.
o Όσοι είναι ήδη δικαιούχοι e-voucher του προγράμματος «Τουρισμός για
Όλους έτους 2020» και «Τουρισμός για Όλους έτους 2020 μέσω
τουριστικών γραφείων», όπως παρατάθηκε μέχρι 31.12.2021, ήτοι όσοι
υπέβαλαν οριστικοποιημένη και εγκεκριμένη αίτηση κατά τη διαδικασία
αιτήσεων του Προγράμματος βάσει της υπ’ αρ. 9126/17.06.2020 Δημόσιας
Πρόσκλησης και έλαβαν μέρος στην κλήρωση της 31ης/7/2020,
ανεξαρτήτως αν αρχικώς κληρώθηκαν ή όχι, καθώς και της υπ’ αρ.
15191/29.09.20 Δημόσιας Πρόσκλησης.

•

Ως «Ωφελούμενα μέλη» των δικαιούχων του προγράμματος είναι: α) τα άγαμα τέκνα
του δικαιούχου με ημερομηνίες γέννησης από 31.12.2003 έως και 31.12.2018, όπως
προκύπτει από τα στοιχεία του Μητρώου Πολιτών. β) τα τέκνα του δικαιούχου,
ανεξαρτήτως ηλικίας, με ποσοστό νοητικής ή σωματικής αναπηρίας τουλάχιστον
67%, εφόσον είναι άγαμα, διαζευγμένα ή σε χηρεία, γ) ο/η σύζυγος του δικαιούχου
ή το πρόσωπο που έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης με αυτόν. δ) οι συνοδοί
δικαιούχων ή ωφελουμένων των ως άνω περιπτώσεων β’ και γ' ανηκόντων στην
κατηγορία ατόμων με νοητική ή σωματική αναπηρία τουλάχιστον 67% ε) ειδικά για
την κατηγορία ανήλικων δικαιούχων, ήτοι φυσικών προσώπων που έχουν υποβάλει
Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων για το φορολογικό έτος
2019, με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% παρέχεται η δυνατότητα δήλωσης
συνοδού του ως ωφελούμενου μέλους.

•

Η πληροφορία για το εισόδημα είναι στοιχείο που αντλείται αυτόματα από την
ΑΑΔΕ, αντιστοιχεί στο πεδίο Γ2 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ του
εκκαθαριστικού σημειώματος για το ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019. Στις περιπτώσεις
οικογενειακού εισοδήματος αθροίζονται τα δύο ποσά υπόχρεου και
συζύγου/Μ.Σ.Σ. του πεδίου Γ2 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ (ακόμα και σε
περιπτώσεις χωριστών δηλώσεων) καθώς και το αντίστοιχο ποσό του πεδίου Γ2
ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ για προστατευόμενα τέκνα (ανήλικα ή ενήλικα)
που δηλώνουν εισόδημα (ακόμα και σε περίπτωση χωριστής δήλωσης). Το
ανωτέρω εισόδημα, όπως αντλείται από ΑΑΔΕ, προσαυξάνεται για τέκνα που
εμπίπτουν στα ωφελούμενα μέλη του Προγράμματος σύμφωνα με τον πίνακα που
περιλαμβάνεται στη Δημόσια Πρόσκληση.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους», έτους 2020 είναι το πρόγραμμα «Κοινωνικός
Τουρισμός»;
Όχι, πρόκειται για δύο διαφορετικά προγράμματα, το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους»
υλοποιείται από το Υπουργείο Τουρισμού μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής:
www.tourism4all.gov.gr ενώ το πρόγραμμα Κοινωνικός Τουρισμός υλοποιείται από τον
ΟΑΕΔ www.oaed.gr .
Έχω χάσει τον κωδικό voucher, πως μπορώ να τον ανακτήσω;
Θα συνδεθείτε στην εφαρμογή www.tourism4all.gov.gr με τους κωδικούς taxisnet που
χρησιμοποιήσατε για να υποβάλετε την αίτησή σας και θα δείτε την αίτηση και τον κωδικό
voucher που αντιστοιχεί. Ακολουθήστε την διαδρομή ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΣΥΝΔΕΣΗ (πράσινο
κουμπί), μετά την καταχώρηση των κωδικών σας, θα σας ζητηθεί να πατήσετε ξανά σύνδεση
και να επιβεβαιώσετε τον ΑΦΜ σας, στη συνέχεια θα εμφανιστεί η αίτηση και ο κωδικός του
voucher.
Το Υπουργείο Τουρισμού δεν έχει πρόσβαση στον κωδικό αριθμό voucher καθώς
πρόκειται για προσωπικό σας δεδομένο.
ΠΡΟΣΟΧΗ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ VOUCHERS

Για το πρόγραμμα ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ υπάρχουν δύο κατηγορίες δικαιούχων:
• ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΜΕ VOUCHER ΓΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ
 Οι δικαιούχοι με voucher καταλύματος έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν από το
μητρώο παρόχων καταλυμάτων και να κάνουν κράτηση.
 Δεν είναι δυνατή η αλλαγή κατηγορίας voucher
 Η διαμονή σε κατάλυμα μπορεί να είναι για 2 ή 3 ή 4 διανυκτερεύσεις όχι
συνδυασμός.
• ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΜΕ VOUCHER ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
 Οι δικαιούχοι με voucher τουριστικού γραφείου έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν
μεταξύ των τουριστικών γραφείων που έχουν ενταχθεί στο μητρώο παρόχων –
τουριστικά γραφεία.
 Δεν είναι δυνατή η αλλαγή κατηγορίας voucher.
 Oι δικαιούχοι vouchers τουριστικών γραφείων ΔΕΝ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑ από το
μητρώο παρόχων καταλυμάτων.
 Μπορούν να δημιουργήσουν σε συνεργασία με το τουριστικό γραφείο ένα
τουριστικό πακέτο που θα συνδυάζει δύο τουλάχιστον υπηρεσίες, αναφέρουμε
ενδεικτικά:
▪ ξενοδοχείο + μεταφορά,
▪ ξενοδοχείο + μουσείο,
▪ ξενοδοχείο + γεύματα,
▪ ξενοδοχείο + μεταφορά + μουσείο,
▪ γεύματα + δραστηριότητα,
▪ μεταφορά + καταδύσεις κ.ο.κ.
 Το ξενοδοχείο που θα επιλεγεί μέσω τουριστικού γραφείου ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ
ΝΑ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ στο μητρώο παρόχων καταλυμάτων. Αν τυχαίνει να περιλαμβάνεται
στο μητρώο η τιμή συνεργασίας ισχύει ΜΟΝΟ για τους δικαιούχους vouchers
καταλυμάτων.
 Δεν υπάρχει περιορισμός στις ημέρες που διαρκεί ένα τουριστικό πακέτο, μπορεί να
είναι 1 ή και περισσότερες ημέρες.

ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΩ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ
•

Ο κατάλογος με το Μητρώο Παρόχων είναι προσβάσιμος μέσω της εφαρμογής
www.tourism4all.gov.gr και επικαιροποιείται : ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΩ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
•

Ο κατάλογος με το Μητρώο Παρόχων είναι προσβάσιμος μέσω της εφαρμογής
www.tourism4all.gov.gr και επικαιροποιείται: ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ.

Θα πρέπει να δηλώσω το κατάλυμα ή τουριστικό γραφείο που θα επιλέξω κατά την
υποβολή της αίτησης;
Η επιλογή του καταλύματος ή του τουριστικού γραφείου γίνεται μεταξύ του αντίστοιχου
μητρώου παρόχων αφού έχετε επιλεγεί ως δικαιούχος του προγράμματος. Διαβάστε τις
λεπτομέρειες για το πρόγραμμα στη Δημόσια Πρόσκληση με απ.9126/17.06.2020:

http://www.mintour.gov.gr/userfiles/de145b9b-fc1f-4650-91eb-b6315a192e52/prosklisitourismos-gia-olous.pdf

Πρέπει να βρω πρώτα κατάλυμα να κλείσω και να σας το δηλώσω στην αίτησή μου;
Όχι! Το πρώτο βήμα είναι η αίτηση, θα μπορείτε να κάνετε κράτηση σε κατάλυμα αφού
δείτε το όνομά σας στον οριστικό πίνακα δικαιούχων και εκδοθεί e-voucher. Το οριστικό
μητρώο παρόχων θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Υπουργείο και στην ηλεκτρονική
εφαρμογή www.tourism4all.gov.gr
Πώς υπολογίζεται η επιδότηση;
Το ποσό της επιδότησης εξαρτάται από την τιμή συνεργασίας που έχει δηλώσει το κατάλυμα.
Σε κάθε περίπτωση το ύψος της οικονομικής αξίας του e-voucher που αποτελεί την
επιδότηση του δικαιούχου και των ωφελουμένων αυτού, είναι :
ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ VOUCHER ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ
ΓΙΑ 2 ή 3 διανυκτερεύσεις 100% στην τιμή συνεργασίας με ανώτατο όριο κατ’ άτομο
(δικαιούχο ή ωφελούμενο) και ανά διανυκτέρευση τα σαράντα ευρώ (40€).
ΓΙΑ 4 διανυκτερεύσεις 80% στην τιμή συνεργασίας με ανώτατο όριο κατ’ άτομο (δικαιούχο
ή ωφελούμενο) και ανά διανυκτέρευση τα τριάντα ευρώ (30€).

Παραδείγματα επιδότησης
Α. Τιμή συνεργασίας για διαμονή σε δίκλινο 30€/το άτομο/ανά διανυκτέρευση
ΓΙΑ 2 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ
Επιδοτείται το 100% από το Υπουργείο Τουρισμού με πλαφόν τα 40€
δηλ. επιδότηση 30€/ανά διανυκτέρευση και ο πελάτης δεν επιβαρύνεται με ίδια συμμετοχή
παρά μόνο με το φόρο διαμονής.
ΓΙΑ 3 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ
Επιδοτείται το 100% από το Υπουργείο Τουρισμού με πλαφόν τα 40€
δηλ. επιδότηση 30€/ανά διανυκτέρευση και ο πελάτης δεν επιβαρύνεται με ίδια συμμετοχή
παρά μόνο με τον φόρο διαμονής.
ΓΙΑ 4 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ
Επιδοτείται το 80% από το Υπουργείο Τουρισμού με πλαφόν τα 30€
δηλ. επιδότηση 24€/ανά διανυκτέρευση και ο πελάτης επιβαρύνεται με ίδια συμμετοχή
8€/ανά διανυκτέρευση και τον φόρο διαμονής.
Β. Τιμή συνεργασίας για διαμονή σε δίκλινο 70€/το άτομο/ανά διανυκτέρευση
ΓΙΑ 2 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ
Επιδοτείται το 100% από το Υπουργείο Τουρισμού με πλαφόν τα 40€
δηλ. επιδότηση 40€/ανά διανυκτέρευση και ο πελάτης επιβαρύνεται με ίδια συμμετοχή
ύψους 30€ και τον φόρο διαμονής.
ΓΙΑ 3 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ
Επιδοτείται το 100% από το Υπουργείο Τουρισμού με πλαφόν τα 40€
δηλ. επιδότηση 40€/ανά διανυκτέρευση και ο πελάτης επιβαρύνεται με ίδια συμμετοχή
ύψους 30€ και τον φόρο διαμονής.

ΓΙΑ 4 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ
Επιδοτείται το 80% από το Υπουργείο Τουρισμού με πλαφόν τα 30€
δηλ. επιδότηση 30€/ανά διανυκτέρευση και ο πελάτης επιβαρύνεται με ίδια συμμετοχή
40€/ανά διανυκτέρευση και τον φόρο διαμονής.
ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ VOUCHER ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Το ύψος της οικονομικής αξίας του e-voucher που αποτελεί την επιδότηση του δικαιούχου
και των ωφελουμένων αυτού, είναι το πενήντα τοις εκατό (50%) ή εξήντα τοις εκατό (60%)
για τις κατηγορίες ατόμων με ποσοστό νοητικής ή σωματικής αναπηρίας τουλάχιστον 67%,
του τουριστικού πακέτου που προσφέρει ο πάροχος/τουριστικό γραφείο, με ανώτατο όριο
κατ’ άτομο (δικαιούχο ή ωφελούμενο) τα εκατόν είκοσι ευρώ (120€).
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ:
i. Για ένα τουριστικό πακέτο αξίας 200€ κατ΄ άτομο με έναν δικαιούχο και χωρίς κανένα
ωφελούμενο μέλος, η αξία του e-voucher αντιστοιχεί σε 100 €
ii. Για ένα τουριστικό πακέτο αξίας 240€ κατ΄ άτομο με έναν δικαιούχο και χωρίς ωφελούμενα
μέλη, η αξία του e-voucher αντιστοιχεί σε 120 €.
iii. Για ένα τουριστικό πακέτο αξίας 240€ κατ΄ άτομο με έναν δικαιούχο και δύο ωφελούμενα
μέλη, η αξία του e-voucher αντιστοιχεί σε 120 € επί 3 (120€ x3=360€).
iv. Για ένα τουριστικό πακέτο αξίας 200€ κατ΄ άτομο με έναν δικαιούχο και δύο ωφελούμενα
μέλη, η αξία του e-voucher αντιστοιχεί σε 100 € επί 3 (100€ x3=300€).
v. Για ένα τουριστικό πακέτο αξίας 400€ κατ΄ άτομο με έναν δικαιούχο και δύο ωφελούμενα
μέλη, η αξία του e-voucher αντιστοιχεί σε 120 € επί 3 (120€ x3=360€). vi. Για ένα τουριστικό
πακέτο αξίας 240€ κατ’ άτομο με έναν δικαιούχο ΑΜΕΑ και χωρίς ωφελούμενα μέλη, η αξία
του e-voucher αντιστοιχεί σε 144 €.
Εγώ είμαι ιδιωτικός υπάλληλος και η γυναίκα μου δημόσιος υπάλληλος.
Θα πρέπει να κάνουμε μια αίτηση ή 2 ξεχωριστά με τους κωδικούς μας του taxisnet;
Η αίτηση υποβάλλεται από τον υπόχρεο υποβολής δήλωσης εισοδήματος φυσικών
προσώπων. Διαβάστε τις λεπτομέρειες για το πρόγραμμα στη Δημόσια Πρόσκληση:
http://www.mintour.gov.gr/userfiles/de145b9b-fc1f-4650-91eb-b6315a192e52/prosklisitourismos-gia-olous.pdf
ΕΡ. Το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους», έτους 2020 είναι το πρόγραμμα «Κοινωνικός
Τουρισμός»;
Όχι, πρόκειται για δύο διαφορετικά προγράμματα, το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους»
υλοποιείται από το Υπουργείο Τουρισμού μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής:
www.tourism4all.gov.gr ενώ το πρόγραμμα Κοινωνικός Τουρισμός υλοποιείται από τον
ΟΑΕΔ www.oaed.gr .

ΕΡ. Το ειδικό ποσοστό επιδότησης για άτομα με ποσοστό αναπηρίας αφορά και τους
συνοδούς;
Όχι, αφορά μόνο τον ίδιο, ο συνοδός επιδοτείται κανονικά.

