
 

 
                   

Δελτίο Τύπου 

 
Προσωρινοί Πίνακες Παρόχων του Προγράμματος Κοινωνικού 
Τουρισμού Συνταξιούχων e-ΕΦΚΑ (πρώην ΟΑΕΕ) - Προθεσμία 

Υποβολής Ενστάσεων 

 
Αναρτήθηκαν σήμερα, Τρίτη 02.08.2022, οι προσωρινοί πίνακες 
Παρόχων για το νέο πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού της ΔΥΠΑ 
για τους συνταξιούχους του e-ΕΦΚΑ/π. ΟΑΕΕ στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση:  
https://www.dypa.gov.gr/koinonikos-toyrismos-ghia-sintaksioukhoys-
e-efka-prwin-oaee 
 
Oι πάροχοι που υπέβαλαν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής έχουν 
δικαίωμα να υποβάλουν μία και μόνο ένσταση κατά των αποτελεσμάτων 
από 03.08.2022 και ώρα 11:00 έως 05.08.2022 και ώρα 10:00. 
 
Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας 
Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) στη διεύθυνση: 
https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-
parokhes/parokhoi-koinonikou-tourismou-gia-suntaxioukhous-eephka-
proen-oaee 
 
Συγκεκριμένα, η διαδρομή είναι: Εργασία και Ασφάλιση - Αποζημιώσεις 
και Παροχές - Πάροχοι κοινωνικού τουρισμού για συνταξιούχους  
e-ΕΦΚΑ (πρώην ΟΑΕΕ). 
 
Οι πάροχοι που καταθέτουν ηλεκτρονική ένσταση οφείλουν να 
τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς τους, επισυνάπτοντας στην ένστασή 
τους με ηλεκτρονική σάρωση δικαιολογητικά αποδεικτικά αυτών.  
Ενστάσεις που δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά δεν εξετάζονται.  
 
Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει από την επομένη της έκδοσης των 
οριστικών αποτελεσμάτων για τους παρόχους και θα είναι 12μηνης 
διάρκειας. 
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Ο προϋπολογισμός του προγράμματος είναι ύψους 3.000.000 ευρώ και 
αφορά σε 25.000 επιταγές. Πρόκειται για ένα νέο πρόγραμμα ιδιαίτερα 
ενισχυμένο και ελκυστικό, τόσο για τους δικαιούχους όσο και για τους 
παρόχους, καθώς χαρακτηρίζεται από μειωμένη έως μηδενική ιδιωτική 
συμμετοχή για τους δικαιούχους στο κόστος της διανυκτέρευσης στα 
τουριστικά καταλύματα και αυξημένες τιμές επιδότησης στους 
παρόχους. Με το νέο πρόγραμμα ενισχύεται περαιτέρω ο εσωτερικός 
τουρισμός και προστίθεται μία ακόμη κατηγορία δικαιούχων στα 
προγράμματα κοινωνικής πολιτικής της ΔΥΠΑ. 
 
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.  Ειδικά για καταλύματα σε Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κω και 
στον νομό Έβρου μπορούν να πραγματοποιηθούν έως 10 
διανυκτερεύσεις με μηδενική ιδιωτική συμμετοχή, ενώ στα καταλύματα 
των Δήμων Ιστιαίας- Αιδηψού και Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. Άννας της Β. 
Εύβοιας και της Σάμου μπορούν να πραγματοποιηθούν έως 12 
διανυκτερεύσεις εντελώς δωρεάν. 
 
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. 
 
Εκτός από την διαμονή σε τουριστικά καταλύματα επιδοτούνται και 
ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Η συμμετοχή της γενικής κατηγορίας των 
δικαιούχων ανέρχεται σε 25%, των πολυτέκνων σε 20%. Για  ΑμεΑ  τα 
ακτοπλοϊκά εισιτήρια διατίθενται δωρεάν. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
επισκεφτούν την ηλεκτρονική διεύθυνση: 
 https://www.dypa.gov.gr/koinonikos-toyrismos-ghia-sintaksioukhoys-
e-efka-prwin-oaee 
 

 
 
 


