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Ανακοινϊθηκε ςήμερα το νζο, ενιςχυμζνο και διευρυμζνο πρόγραμμα του Κοινωνικοφ 

Τουριςμοφ 2020-2021 από τον Υπουργό Εργαςίασ & Κοινωνικϊν Υποθζςεων κ. Γιάννη 

Βροφτςη και τον Διοικητή του ΟΑΕΔ κ. Σπφρο Πρωτοψάλτη.  

Όπωσ δήλωςε ο Τπ. Εργαςίασ κ. Γιάννησ Βροφτςησ: 

«Σε μία κρίςιμθ ςυγκυρία για τθν ελλθνικι οικονομία και κοινωνία, θ κυβζρνθςθ του 

Κυριάκου Μθτςοτάκθ, το Υπουργείο Εργαςίασ & Κοινωνικϊν Υποκζςεων μαηί με τον ΟΑΕΔ 

ςτθρίηουν ζμπρακτα τον εςωτερικό τουριςμό τθσ χϊρασ μζςα από τθν επαναςχεδίαςθ του 

προγράμματοσ κοινωνικοφ τουριςμοφ για το διάςτθμα 2020-2021.  

Ο εςωτερικόσ τουριςμόσ, ιδιαίτερα αυτι τθ περίοδο, αποτελεί οξυγόνο για τθν τόνωςθ τθσ 

τουριςτικισ δραςτθριότθτασ των επιχειριςεων που μπορεί να επιτευχκεί με τθν ενίςχυςθ 

του προγράμματοσ του κοινωνικοφ τουριςμοφ, ενόσ προγράμματοσ με ζντονο κοινωνικό 

πρόςθμο. 

Στόχοσ μασ είναι να ωφελθκοφν ακόμα περιςςότεροι ςυμπολίτεσ μασ και ιδιαίτερα όλοι 

όςοι είναι οικονομικά αδφναμοι. Δίνουμε τθν δυνατότθτα  ςε όλουσ να κάνουν διακοπζσ ςε 

τουριςτικό προοριςμό τθσ αρεςκείασ τουσ και παράλλθλα ςτθρίηουμε  τισ τουριςτικζσ 

επιχειριςεισ τθσ χϊρασ. 

Μζςα ςε αυτό το πλαίςιο,  το νζο, ενιςχυμζνο, διευρυμζνο και ποιοτικά αναβακμιςμζνο 

πρόγραμμα Κοινωνικοφ Τουριςμοφ 2020-2021 είναι τελείωσ διαφοροποιθμζνο ςε ςχζςθ με 

το παρελκόν: 

Συγκεκριμζνα, 

1. Τριπλαςιάηουμε τον προχπολογιςμό του ΟΑΕΔ για το πρόγραμμα Κοινωνικοφ 

Τουριςμοφ 2020-2021 από 10 εκατ. ευρϊ ςε 30 εκατ. ευρϊ.  

2. Υπερδιπλαςιάηουμε τουσ ωφελοφμενουσ του προγράμματοσ Κοινωνικοφ Τουριςμοφ 

από 140.000 ςε 300.000, οι οποίοι κα λάβουν τισ αντίςτοιχεσ επιταγζσ κοινωνικοφ 

τουριςμοφ. 

3. Για πρϊτθ φορά υπάρχει ειδικι πρόνοια επιδότθςθσ των ακτοπλοϊκϊν ειςιτθρίων 

για τουσ δικαιοφχουσ του προγράμματοσ δθμιουργϊντασ ιςχυρά κίνθτρα για 



διακοπζσ ςτθν νθςιωτικι Ελλάδα, ςτα νθςιά μασ κακϊσ μζχρι τϊρα επιδοτοφνταν 

μόνο θ διαμονι ςτα τουριςτικά καταλφματα. 

4. Αυξάνουμε τθν ςυμμετοχι του ΟΑΕΔ ςτο κόςτοσ διαμονισ και παράλλθλα 

μειϊνουμε τθν ςυμμετοχι των δικαιοφχων ςε όλα τα ξενοδοχεία. 

5. Αυξάνουμε τθν επιδότθςθ για διαμονι ςτα ξενοδοχεία 2-5 αςτζρων με πρωινό.  

6. Διατθροφμε το ειδικό πλαίςιο για κοινωνικό τουριςμό (10 διανυκτερεφςεισ, 

μθδενικι ιδιωτικι ςυμμετοχι) ςτα νθςιά Λζςβο, Λζρο, Σάμο, Χίο και Κω και 

εντάςςουμε ςε αυτό, για πρϊτθ φορά, το νομό του Ζβρου.  

7. Αυξάνουμε κατά 20% τθ μζγιςτθ διάρκεια των διανυκτερεφςεων του προγράμματοσ 

από 5 ςε 6 βράδια. 

8. Μειϊνουμε τθν υποχρεωτικι διακεςιμότθτα των κλινϊν το καλοκαίρι και τισ εορτζσ 

ςτο 25%.  

9. Δίνουμε διπλι μοριοδότθςθ και καλφπτουμε πλιρωσ τα ακτοπλοϊκά ειςιτιρια ςε 

ΑΜΕΑ 

10. Παρατείνουμε μζχρι το τζλοσ Οκτωβρίου το υφιςτάμενο πρόγραμμα Κοινωνικοφ 

Τουριςμοφ 2019-2020 και τισ εναπομζνουςεσ 113.000 επιταγζσ κοινωνικοφ 

τουριςμοφ προκειμζνου να αξιοποιθκοφν και αυτζσ, ενϊ το πρόγραμμα του 

Κοινωνικοφ Τουριςμοφ 2020-2021 κα ξεκινιςει 1θ Αυγοφςτου. 

Συμπεραςματικά, ςχεδιάςαμε ζνα νζο και ςφγχρονο πρόγραμμα κοινωνικοφ τουριςμοφ 

ανταποκρινόμενοι ςτισ κρίςιμεσ ςυνκικεσ που ζχει περιζλκει θ ελλθνικι οικονομία και 

δθμιουργιςαμε ζνα ελκυςτικό περιβάλλον για όλεσ τισ τουριςτικζσ επιχειριςεισ 

προκειμζνου να ςυμμετάςχουν ςτο πρόγραμμα.  

Αυξιςαμε τον προβλεπόμενο προχπολογιςμό για το πρόγραμμα Κοινωνικοφ Τουριςμοφ για 

το διάςτθμα 2020-2021 και, ταυτόχρονα,   τουσ ωφελοφμενουσ του προγράμματοσ ϊςτε 

300.000 ςυμπολίτεσ μασ φζτοσ να κάνουν καλφτερεσ και ποιοτικότερεσ διακοπζσ.  

Σε αυτό το ςθμείο κα ικελα  να ευχαριςτιςω τον Διοικθτι του ΟΑΕΔ Σπφρο Πρωτοψάλτθ με 

τον οποίο ςυνεργαςτικαμε ςτενά το προθγοφμενο διάςτθμα προκειμζνου να 

αναςχεδιάςουμε το νζο Πρόγραμμα Κοινωνικοφ Τουριςμοφ  προσ όφελοσ, των αδφναμων 

κοινωνικά ςυμπολιτϊν μασ, των εργαηομζνων και των επιχειριςεων που ςυγκροτοφν τον 

κλάδο του τουριςμοφ».  

Όπωσ δήλωςε ο Διοικητήσ του ΟΑΕΔ κ. πφροσ Πρωτοψάλτησ:  

«Στόχοσ του νζου ΟΑΕΔ είναι να αξιολογεί και να αναβακμίηει ςυνεχϊσ τα προγράμματα και 
τισ δράςεισ του, ϊςτε να αυξάνει τθν αποτελεςματικότθτά τουσ προσ όφελοσ του εργατικοφ 
δυναμικοφ τθσ χϊρασ.  
 
Το πρόγραμμα κοινωνικοφ τουριςμοφ είναι ζνα ςθμαντικό εργαλείο κοινωνικισ αλλά και 
οικονομικισ πολιτικισ, δίνοντασ τθν δυνατότθτα ςε εργαηόμενουσ και ανζργουσ να κάνουν 
διακοπζσ, ςτθρίηοντασ ταυτόχρονα τισ τουριςτικζσ επιχειριςεισ. Το φετινό ενιςχυμζνο και 
διευρυμζνο πρόγραμμα, που για πρϊτθ φορά κα επιδοτεί και τα ακτοπλοϊκά ειςιτιρια, κα 
ζχει ακόμα μεγαλφτερο αντίκτυπο ςε μια κρίςιμθ ςυγκυρία για τον κλάδο του τουριςμοφ. 
Καλοφμε τισ επιχειριςεισ να ςυμμετάςχουν ςτο πρόγραμμα και να αξιοποιιςουν τισ 
αυξθμζνεσ επιδοτιςεισ που το κακιςτοφν ελκυςτικότερο τόςο για τουσ δικαιοφχουσ όςο και 
για τον κλάδο, ϊςτε να ενιςχυκεί άμεςα ο εςωτερικόσ τουριςμόσ.  
 



Επιπλζον των 300.000 επιταγϊν του νζου προγράμματοσ 2020-2021, δίνουμε παράταςθ 
μζχρι το τζλοσ Οκτωβρίου ςτο τρζχον πρόγραμμα Κοινωνικοφ Τουριςμοφ του 2019-2020, 
προκειμζνου οι 113.000 επιταγζσ που δεν ζχουν ενεργοποιθκεί ακόμα να αξιοποιθκοφν και 
αυτζσ. 
 
Συμπεραςματικά, ςχεδιάςαμε ζνα νζο και ςφγχρονο πρόγραμμα κοινωνικοφ τουριςμοφ 
ανταποκρινόμενοι ςτισ κρίςιμεσ ςυνκικεσ που ζχει περιζλκει θ ελλθνικι οικονομία και 
δθμιουργοφμε ζνα ελκυςτικό περιβάλλον για τισ επιχειριςεισ προκειμζνου να 
ςυμμετάςχουν ςτο πρόγραμμα». 
 

*Συνημμζνο αρχείο με παραδείγματα  

 

 

 

 


