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Γ. Βροφτςησ: «Ενιςχφουμε το Πρόγραμμα Κοινωνικοφ Σουριςμοφ ΟΑΕΔ με 7 εκατ. ευρώ 
αυξάνοντασ τουσ δικαιοφχουσ τουσ προγράμματοσ ςε 370.000 - Καταληκτική παράταςη μζχρι 

τισ 10 Ιουλίου για τισ αιτήςεισ ςυμμετοχήσ ξενοδοχείων, καταλυμάτων και ακτοπλοϊών 
εταιρειών  

 
 
Μετά το ρεκόρ των 457.000 αιτήςεων δικαιοφχων για το ενιςχυμζνο και διευρυμζνο Πρόγραμμα 
Κοινωνικοφ Τουριςμοφ ΟΑΕΔ, ο Τπουργόσ Εργαςίασ και Κοινωνικών Τποθζςεων, Γιάννησ 
Βροφτςησ προχώρηςε ςτην ενίςχυςθ του προχπολογιςμοφ του προγράμματοσ κατά 7 εκατ. 
ευρώ αυξάνοντασ παράλληλα τον αριθμό των διαθζςιμων επιταγών κατά 70.000, επιπλζον των 
300.000 επιταγών που είχαν ιδθ ανακοινωκεί.  
 
υνολικά, θα χορηγηθοφν 370.000 επιταγζσ, δθλαδι πάνω από 2,5 φορζσ περιςςότερεσ (164%) 
ςε ςχζςθ με το περςινό πρόγραμμα και ο προχπολογιςμόσ του προγράμματοσ θα φτάςει τα 
37.000.000 €. 
 
Επίςθσ, δίνεται τελευταία παράταςη τησ προθεςμίασ υποβολήσ αιτήςεων ςυμμετοχήσ των 
τουριςτικών καταλυμάτων και ξενοδοχείων αλλά και των ακτοπλοϊκών επιχειρήςεων μζχρι την 
Παραςκευή, 10 Ιουλίου και ώρα 23:59.  
 
Υπενκυμίηεται ότι φζτοσ, ωσ ζνα επιπλζον κίνθτρο ςυμμετοχισ, επιταχφνεται θ διαδικαςία 
αποπληρωμήσ των παρόχων καθώσ αυτή θα ολοκληρώνεται εντόσ 30 ημερών από τθν υποβολι 
των δικαιολογθτικών.  
 
Οι διακοπζσ μζςω των επιταγών Κοινωνικοφ Τουριςμοφ ΟΑΕΔ μποροφν να πραγματοποιθκοφν 
από την 1 Αυγοφςτου 2020 ζωσ τισ 31 Ιουλίου 2021 ςε τουριςτικά καταλφματα του Μθτρώου 
Παρόχων του ΟΑΕΔ και κα ζχουν διάρκεια: 

 από μία ζωσ δζκα διανυκτερεφςεισ, όταν επιλεχκοφν για διακοπζσ τουριςτικά 
καταλφματα των νιςων Λζςβου, Λζρου, Σάμου, Χίου, Κω και του Νομοφ Ζβρου ι 

 από μία ζωσ ζξι διανυκτερεφςεισ, όταν επιλεχκοφν για διακοπζσ τουριςτικά καταλφματα 
τθσ υπόλοιπθσ Ελλάδασ. 

 
Η διλωςθ ςυμμετοχισ από τουσ παρόχουσ γίνεται αποκλειςτικά μζςω τησ Ενιαίασ Ψηφιακήσ 
Πφλησ του Ελληνικοφ Δημοςίου gov.gr με τουσ κωδικοφσ πρόςβαςθσ TAXISnet ι τουσ κωδικοφσ 
πρόςβαςθσ πιςτοποιθμζνων χρθςτών ΟΑΕΔ ςτθν διεφκυνςθ 
 



 

https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/parokhoi-
koinonikou-tourismou  
 
Με λίγα λόγια θ διαδρομι είναι: Ενιαία Ψθφιακι Πφλθ gov.gr → Εργαςία και αςφάλιςθ → 
Αποηθμιώςεισ και παροχζσ → Πάροχοι κοινωνικοφ τουριςμοφ 
 
Για περιςςότερεσ πληροφορίεσ, οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να επιςκεφτοφν τθν θλεκτρονικι 
διεφκυνςθ http://www.oaed.gr/koinonikos-tourismos  
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