
 

 

                   

Δελτίο Τύπου 

 
Ξεκινούν οι αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού για 

συνταξιούχους ελεύθερους επαγγελματίες (τ. ΟΑΕΕ) 
 
Αύριο, Τετάρτη 13.07.2022 και ώρα 08:00, ξεκινά η ηλεκτρονική υποβολή 
αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων για το νέο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού 
της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) που απευθύνεται αποκλειστικά 
σε συνταξιούχους ελεύθερους επαγγελματίες (τ. ΟΑΕΕ).  
 
Το πρόγραμμα αφορά σε 25.000 επιταγές και ο συνολικός προϋπολογισμός 
ανέρχεται σε 3 εκ. ευρώ. Με το νέο πρόγραμμα ενισχύεται περαιτέρω ο εσωτερικός 
τουρισμός και προστίθεται μία ακόμη κατηγορία δικαιούχων στα προγράμματα 
κοινωνικής πολιτικής της ΔΥΠΑ. Δικαιούχοι του προγράμματος είναι συνταξιούχοι 
του e ΕΦΚΑ – πρώην ΟΑΕΕ που έχουν καταβάλει την αντίστοιχη εισφορά ύψους 
1 ευρώ για τη συγκεκριμένη παροχή κατά τον μήνα Ιούνιο 2022 (παρ. 5 του άρθρ. 
69 του ν. 3863/2010).  
 
Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων δικαιούχων θα υποβάλλονται αποκλειστικά 
ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Δημοσίου gov.gr, 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-
parokhes/programmata-koinonikou-tourismou-gia-suntaxioukhous-eephka-proen-
oaee 
 
Συγκεκριμένα, η διαδρομή είναι: Αρχική / Εργασία και ασφάλιση / Αποζημιώσεις 
και παροχές / Προγράμματα κοινωνικού τουρισμού για συνταξιούχους eΕΦΚΑ 
(πρώην ΟΑΕΕ) 
 
Οι δικαιούχοι θα μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους αποκλειστικά κατά τις 
ημερομηνίες του παρακάτω πίνακα ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους 
και έως τις 18.07.2022 και ώρα 23:59, οπότε η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοικτή 
για όλα τα ψηφία ΑΦΜ. Συγκεκριμένα: 
 

 
 

 
 

 

 
  

Τμήμα Επικοινωνίας & 
Δημοσίων Σχέσεων 
Αθήνα, 12.07.2022 

  

   

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΨΗΦΙΟ ΑΦΜ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 
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3,4 14.07.2022 

5,6 15.07.2022 

https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/programmata-koinonikou-tourismou-gia-suntaxioukhous-eephka-proen-oaee
https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/programmata-koinonikou-tourismou-gia-suntaxioukhous-eephka-proen-oaee
https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/programmata-koinonikou-tourismou-gia-suntaxioukhous-eephka-proen-oaee


 

 

                   

 
Το σύστημα επιλογής των δικαιούχων βασίζεται στη μοριοδότηση συγκεκριμένων 
οικονομικών και οικογενειακών κριτηρίων με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο με 
τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού. 
 
Πάροχοι του προγράμματος είναι τουριστικά καταλύματα και ακτοπλοϊκές εταιρίες, 
όπως ορίζει η Δημόσια Πρόσκληση, ενώ  πάροχοι που έχουν υποβάλει αίτηση και 
για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού 2022-2023 στην οποία έχουν ήδη 
επισυνάψει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, αρκεί να υποβάλουν μια απλή 
αίτηση και σχετική Υπεύθυνη Δήλωση. 
 
Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων παρόχων θα υποβάλλονται αποκλειστικά 
ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Δημοσίου gov.gr, 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
 
https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-
parokhes/parokhoi-koinonikou-tourismou-gia-suntaxioukhous-eephka-proen-
oaee 
 
Συγκεκριμένα, η διαδρομή είναι: Αρχική / Εργασία και ασφάλιση / Αποζημιώσεις 
και παροχές / Πάροχοι κοινωνικού τουρισμού για συνταξιούχους e ΕΦΚΑ (πρώην 
ΟΑΕΕ). 
 
Οι δικαιούχοι και ωφελούμενοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 6 
διανυκτερεύσεις σε τουριστικό κατάλυμα που επιλέγουν από το «Μητρώο 
Παρόχων» της ΔΥΠΑ  κατόπιν  απευθείας συνεννόησής τους με τον πάροχο, 
καταβάλλοντας μικρή ιδιωτική συμμετοχή. 
 
Ειδικά για καταλύματα στις νήσους Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κω και στον νομό Έβρου 
μπορούν να πραγματοποιηθούν έως 10 διανυκτερεύσεις και στα καταλύματα των 
Δήμων Ιστιαίας- Αιδηψού και Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. Άννας της Β. Εύβοιας και της 
νήσου Σάμου έως 12 διανυκτερεύσεις εντελώς δωρεάν. 
 
Εκτός από την διαμονή σε τουριστικά καταλύματα επιδοτούνται και ακτοπλοϊκά 
εισιτήρια. Η συμμετοχή της γενικής κατηγορίας των δικαιούχων ανέρχεται σε 25%. 
 
Και στο νέο πρόγραμμα ισχύουν αυξημένες τιμές επιδότησης, οι οποίες αφορούν 
σε όλες τις κατηγορίες καταλυμάτων, ώστε να καλυφθεί το αυξημένο κόστος και να 
εξασφαλιστεί μεγάλη συμμετοχή. Επιπλέον, για τον μήνα αιχμής Αύγουστο 
προβλέπεται αύξηση της επιδότησης κατά 20%, ώστε να υπάρξει μεγαλύτερη 
συμμετοχή των τουριστικών επιχειρήσεων τη συγκεκριμένη περίοδο. Η  αύξηση θα 
ισχύει για όλο το χρόνο για τα καταλύματα της Βόρειας Εύβοιας και της Σάμου. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την 
ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.dypa.gov.gr/koinonikos-toyrismos  
 

7,8 16.07.2022 

9,0 17.07.2022 

ΟΛΑ ΤΑ ΨΗΦΙΑ 18.07.2022 

https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/parokhoi-koinonikou-tourismou-gia-suntaxioukhous-eephka-proen-oaee
https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/parokhoi-koinonikou-tourismou-gia-suntaxioukhous-eephka-proen-oaee
https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/parokhoi-koinonikou-tourismou-gia-suntaxioukhous-eephka-proen-oaee
https://www.dypa.gov.gr/koinonikos-toyrismos


 

 

                   

Ο χάρτης των επιδοτήσεων για την περίοδο 2022-2023 
 

ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ) 
 

 ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΑΜΕΑ 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 25% 20% 0% 

 
 

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΔΥΠΑ & ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
(ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2022) 

(ΕΚΤΟΣ ΛΕΣΒΟΥ, ΛΕΡΟΥ, ΣΑΜΟΥ, ΧΙΟΥ, ΚΩ, Ν. ΕΒΡΟΥ ΚΑΙ Β. ΕΥΒΟΙΑΣ) 
(ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ, ΑΝΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ) 

 

ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ 
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 

ΔΥΠΑ 
ΙΔΙΩΤΙΚΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ 

5 ΑΣΤΕΡΙΑ 34,80 € 11,00 € 45,80 € 76% 

4 ΑΣΤΕΡΙΑ 33,60 € 8,00 € 41,60 € 81% 

3 ΑΣΤΕΡΙΑ 33,60 € 4,00 € 37,60 € 89% 

2 ΑΣΤΕΡΙΑ 28,80 € 3,00 € 31,80 € 91% 

1 ΑΣΤΕΡΙ 25,20 € 1,00 € 26,20 € 96% 

 
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΔΥΠΑ & ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

(ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022 – ΙΟΥΛΙΟΣ 2023) 
(ΕΚΤΟΣ ΛΕΣΒΟΥ, ΛΕΡΟΥ, ΣΑΜΟΥ, ΧΙΟΥ, ΚΩ, Ν. ΕΒΡΟΥ ΚΑΙ Β. ΕΥΒΟΙΑΣ) 

 (ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ, ΑΝΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ) 
 

ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ 
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 

ΔΥΠΑ 
ΙΔΙΩΤΙΚΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ 

5 ΑΣΤΕΡΙΑ 29,00 € 11,00 € 40,00 € 73% 

4 ΑΣΤΕΡΙΑ 28,00 € 8,00 € 36,00 € 78% 

3 ΑΣΤΕΡΙΑ 28,00 € 4,00 € 32,00 € 88% 

2 ΑΣΤΕΡΙΑ 24,00 € 3,00 € 27,00 € 89% 

1 ΑΣΤΕΡΙ 21,00 € 1,00 € 22,00 € 95% 

 
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΔΥΠΑ & ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

(ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2022 - ΛΕΣΒΟΣ, ΛΕΡΟΣ, ΧΙΟΣ, ΚΩΣ, ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ) 
(ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ – Β. ΕΥΒΟΙΑ ΚΑΙ ΣΑΜΟΣ) 

(ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ, ΑΝΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ) 
 

ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ 
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 

ΔΥΠΑ 
ΙΔΙΩΤΙΚΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ 

5 ΑΣΤΕΡΙΑ 48,00 € 0€ 48,00 € 100% 

4 ΑΣΤΕΡΙΑ 43,20 € 0€ 43,20 € 100% 

3 ΑΣΤΕΡΙΑ 38,40 € 0€ 38,40 € 100% 

2 ΑΣΤΕΡΙΑ 32,40 € 0€ 32,40 € 100% 

1 ΑΣΤΕΡΙ 26,40 € 0€ 26,40 € 100% 

 


