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Τεράστιο είναι το ενδιαφέρον που δείχνουν οι πολίτες για το νέο πρόγραμμα Κοινωνικού 
Τουρισμού. 

 

Η πλατφόρμα για το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού άνοιξε και, όπως εξηγεί στο 
iefimerida.gr ο διοικητής της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) Σπύρος Πρωτοψάλτης, μέσα στο πρώτο 
εικοσιτετράωρο υποβλήθηκαν αιτήσεις για περισσότερες από 150.000 επιταγές. 

 

Ο κ. Πρωτοψάλτης επισημαίνει ότι το φετινό πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού είναι 
ακόμη πιο ενισχυμένο από τον περσινό, με τον προϋπολογισμό να ανέρχεται στα 35 εκατ. 
ευρώ. «Οι δικαιούχοι και ωφελούμενοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 6 
διανυκτερεύσεις σε τουριστικό κατάλυμα που επιλέγουν από το “Μητρώο Παρόχων”» 
αναφέρει, ενώ για ειδικές περιοχές της χώρας επιδοτούνται 10 και 12 διανυκτερεύσεις (Β. 
Εύβοια και Σάμος), σύμφωνα με τον διοικητή της ΔΥΠΑ. 

 



Μια από τις σημαντικότερες ρυθμίσεις που θα ισχύσουν και φέτος αφορά τον Αύγουστο, 
έναν μήνα που «παραδοσιακά» δεν προσφερόταν για επιδοτούμενες διανυκτερεύσεις, 
καθώς τα καταλύματα δεν έδειχναν ενδιαφέρον. «Για το μήνα αιχμής Αύγουστο 
προβλέπεται αύξηση της επιδότησης κατά 20%, όπως και πέρυσι ώστε να υπάρξει 
μεγαλύτερη συμμετοχή των τουριστικών επιχειρήσεων τη συγκεκριμένη περίοδο» λέει στο 
iefimerida.gr ο κ. Πρωτοψάλτης. 

Τι θα ισχύσει όμως για τις εκπτώσεις στα ακτοπλοϊκά; Υπάρχει δυνατότητα διαμονής σε 
τετράστερο ή πεντάστερο ξενοδοχείο με το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού; Ο διοικητής 
της ΔΥΠΑ δίνει όλες τις απαντήσεις στο iefimerida.gr. 

Πρωτοψάλτης: Οι φετινές αυξήσεις επιδότησης αφορούν όλες τις κατηγορίες 
καταλυμάτων -Έως +12% για τα ξενοδοχεία και έως +8% για τα δωμάτια 

 

Ακολουθεί η συνέντευξη που παραχώρησε ο διοικητής της ΔΥΠΑ Σπύρος Πρωτοψάλτης στο 
iefimerida: 

 

-Κύριε Πρωτοψάλτη, είναι μια δύσκολη χρονιά, λόγω των ανατιμήσεων και της 
ενεργειακής κρίσης, για ένα μεγάλο τμήμα των πολιτών, με συνέπεια πολλοί να 
περιμένουν το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους. 
Τι χαρακτηριστικά έχει φέτος; Υπάρχουν ενισχυμένες παροχές; 

 

Σ. Πρωτοψάλτης: Είναι πράγματι μια δύσκολη χρονιά φέτος, καθώς βρισκόμαστε εν μέσω 
μιας ενεργειακής κρίσης που προκύπτει από τον πόλεμο στην Ουκρανία, η οποία έχει 
προκαλέσει ένα παγκόσμιο κύμα ανατιμήσεων με επιπτώσεις στους οικογενειακούς 
προϋπολογισμούς. Με στόχο τη στήριξη των πιο ευάλωτων συμπολιτών μας, του 
εσωτερικού τουρισμού και των επιχειρήσεων φιλοξενίας και εστίασης, το νέο Πρόγραμμα 
Κοινωνικού Τουρισμού είναι ακόμη πιο ενισχυμένο από το περσινό που περιείχε και εκείνο 
ενισχυμένες παροχές. Ο προϋπολογισμός του ανέρχεται στα 35 εκατ. ευρώ, αυξημένος 
δηλαδή κατά 5 εκατ. σε σχέση με πέρυσι. 

 

Οι δικαιούχοι και ωφελούμενοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 6 διανυκτερεύσεις σε 
τουριστικό κατάλυμα που επιλέγουν από το «Μητρώο Παρόχων» της ΔΥΠΑ κατόπιν 
απευθείας συνεννόησης με τις τουριστικές επιχειρήσεις. Το πρόγραμμα χαρακτηρίζεται από 
μειωμένη έως μηδενική ιδιωτική συμμετοχή για τους δικαιούχους στο κόστος της 
διανυκτέρευσης στα τουριστικά καταλύματα και αυξημένες τιμές επιδότησης στις 
τουριστικές επιχειρήσεις που συμμετέχουν. Οι φετινές αυξήσεις επιδότησης αφορούν σε 
όλες τις κατηγορίες καταλυμάτων (+5-12% σε ξενοδοχεία και +3-8% σε ενοικιαζόμενα 
δωμάτια), ώστε να καλυφθεί το αυξημένο κόστος και να εξασφαλιστεί μεγάλη συμμετοχή. 
Επιπλέον, για το μήνα αιχμής Αύγουστο προβλέπεται αύξηση της επιδότησης κατά 20%, 
όπως και πέρυσι ώστε να υπάρξει μεγαλύτερη συμμετοχή των τουριστικών επιχειρήσεων τη 
συγκεκριμένη περίοδο. Λαμβάνουμε ειδική μέριμνα ώστε για τα καταλύματα στις περιοχές 



που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές, δηλαδή σε Βόρεια Εύβοια και Σάμο, η αύξηση 
να ισχύσει για όλο το χρόνο. 

Ο διοικητής της ΔΥΠΑ Σπύρος Πρωτοψάλτης 

 

-Υπάρχουν αυξημένες ημέρες για συγκεκριμένα νησιά (λ.χ. Λέσβος) όπως τα 
προηγούμενα χρόνια; 

 

Σ.Π.: Πρόκειται βεβαίως για προορισμούς των οποίων θέλουμε να ενισχύσουμε τις τοπικές 
οικονομίες και γι’ αυτό το λόγο υπάρχει σχετική πρόβλεψη και στο πρόγραμμα 2022-2023 
για 10 διανυκτερεύσεις εντελώς δωρεάν σε τουριστικά καταλύματα που βρίσκονται σε 
Έβρο, Κω, Λέσβο, Λέρο και Χίο. 

 

Επιπλέον, για πρώτη φορά, προβλέπεται η δυνατότητα για 12 διανυκτερεύσεις εντελώς 
δωρεάν στη Β. Εύβοια και στη Σάμο που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές. 

 

-Ποιοι θα είναι δικαιούχοι και πόσα vouchers θα δοθούν φέτος; 

 

Σ.Π.: Η πλατφόρμα για τις αιτήσεις άνοιξε την Τετάρτη 15 Ιουνίου και το φετινό πρόγραμμα 
προβλέπει την έκδοση 300.000 επιταγών. Στο πρώτο 24ωρο υποβλήθηκαν αιτήσεις για 
περισσότερες από 150.000 επιταγές. 

 



Δικαιούχοι είναι εργαζόμενοι και άνεργοι που το 2021 πραγματοποίησαν 50 μέρες 
εργασίας στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ (τ. ΙΚΑ – ΕΤΑΜ) ή ειδικής παροχής προστασίας 
μητρότητας ή επιδότησης ανεργίας ή μακροχρόνιας ανεργίας ή συνδυασμό αυτών. Επίσης, 
οι εγγεγραμμένοι στο Ειδικό Μητρώο Ανέργων ΑμεΑ της ΔΥΠΑ κατά την ημερομηνία λήξης 
υποβολής αιτήσεων. Είναι σημαντικό να διευκρινίσουμε ότι για να είναι κάποιος 
δικαιούχος, δεν πρέπει να έχει λάβει επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού πέρσι για το 
πρόγραμμα 2021-2022 και να μην λάβει φέτος συναφή παροχή από άλλο φορέα, όπως για 
παράδειγμα για το «Τουρισμός Για Όλους» του Υπουργείου Τουρισμού. Επίσης, να 
αναφέρουμε ότι σε συνεχόμενα προγράμματα μπορούν να λαμβάνουν Επιταγή Κοινωνικού 
Τουρισμού μόνον οι δικαιούχοι ΑμεΑ ή οι δικαιούχοι που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους 
ωφελούμενο ή μη μέλος ΑμεΑ. 

 

-Για τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια ποιες εκπτώσεις θα ισχύσουν; 

 

Σ.Π.: Ειδικά σε μια χρονιά που οι οικογενειακοί προϋπολογισμοί έχουν επιβαρυνθεί από τις 
ανατιμήσεις και την ενεργειακή κρίση η επιδότηση των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων κρίθηκε 
απαραίτητη, ώστε να διευκολυνθούν όσοι περισσότεροι συμπολίτες μας είναι δικαιούχοι 
να απολαύσουν τις διακοπές τους εφόσον το επιθυμούν σε κάποιο νησιωτικό προορισμό. Η 
συμμετοχή της γενικής κατηγορίας των δικαιούχων ανέρχεται σε 25%, των πολυτέκνων σε 
20%, ενώ για τα ΑμεΑ και τα παιδιά εως 5 ετών τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια διατίθενται 
δωρεάν. 

 

-Να εστιάσουμε λίγο στα καταλύματα. Ποια θα είναι η επιδότηση ανάλογα με την 
κατηγορία (αστέρια) του καταλύματος; 

 

Σ.Π.: Ενδεικτικά αναφέρω ότι για τον Αύγουστο, που είναι ο μήνας αιχμής, τα ποσοστά των 
επιδοτήσεων για τις διανυκτερεύσεις, κυμαίνονται φέτος από 76% έως 96%, αναλόγως της 
κατηγορίας του καταλύματος που θα επιλέξουν οι δικαιούχοι. Δηλαδή μιλάμε για ιδιωτική 
συμμετοχή που κυμαίνεται από 1 έως 11 ευρώ, και σε προορισμούς εκτός Λέσβου, Λέρου, 
Σάμου, Χίου, Κω, νομού Έβρου και Β. Εύβοιας. Για τον Αύγουστο στα καταλύματα σε Λέσβο, 
Λέρο, Χίο, Κω και νομό Έβρου, η επιδότηση είναι 100% άρα η συμμετοχή μηδενική. Το ίδιο 
ισχύει για όλο τον χρόνο στα καταλύματα που βρίσκονται στις πληγείσες από φυσικές 
καταστροφές Β. Εύβοια και Σάμο. 

 

-Μπορεί και φέτος κάποιος να κλείσει σε ξενοδοχείο τεσσάρων ή πέντε αστέρων; 

 

Σ.Π.: Οι επιδοτήσεις αφορούν όλα τα ξενοδοχεία που συμμετέχουν ανεξαρτήτως πόσων 
αστέρων. Για τις περιοχές που δεν επιδοτούνται 100%, η ιδιωτική συμμετοχή των 
δικαιούχων σε ξενοδοχεία 4 και 5 αστέρων ανέρχεται σε 8 και 11 ευρώ αντίστοιχα, ανά 
άτομο και ανά διανυκτέρευση. 



Θα ήθελα να επισημάνω ότι όσοι έχουν λάβει επιταγές για το περσινό πρόγραμμα και δεν 
τις έχουν ενεργοποιήσει, μπορούν ακόμη να τις χρησιμοποιήσουν για να κάνουν διακοπές 
μέχρι τις 31 Ιουλίου 2022. Εφόσον κάποιος δικαιούχος που έχει στα χέρια του περσινή 
επιταγή δεν την ενεργοποιήσει έως το τέλος Ιουλίου, θα πρέπει να γνωρίζει ότι δεν θα έχει 
δικαίωμα συμμετοχής για τα επόμενα δυο προγράμματα. Πρόκειται για μια ρύθμιση που 
έχει στόχο να μην στερούνται άλλοι δικαιούχοι τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα 
κοινωνικού τουρισμού που όπως γνωρίζετε είναι ιδιαίτερα δημοφιλές. 

 

Στόχος μας παραμένει να διευρύνουμε και να ενισχύουμε τις υπηρεσίες που προσφέρουμε 
στο εργατικό δυναμικό που χρειάζεται τη ΔΥΠΑ δίπλα του, στηρίζοντας την ένταξη των 
ανέργων στην αγορά εργασίας και ταυτόχρονα να συμμετέχουμε στη βελτίωση της 
ποιότητας ζωής για την ευημερία όλων των πολιτών. 

 

*για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ενότητα για το πρόγραμμα Κοινωνικού 
Τουρισμού στην ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ)<p>Πηγή: <a target="_blank" 
href="https://www.iefimerida.gr">iefimerida.gr</a> - <a target="_blank" 
href="https://www.iefimerida.gr/ellada/koinonikos-toyrismos-protopsaltis-dypa-iefimerida">Τι 
διακοπές μπορώ να κάνω με το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού -Ο διοικητής της ΔΥΠΑ απαντά 
στο iefimerida - iefimerida.gr</a></p> 


