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Αναρτήθηκαν οι Οριστικοί Πίνακες Παρόχων του Προγράμματος
Κοινωνικού Τουρισμού Συνταξιούχων e ΕΦΚΑ (πρώην ΟΑΕΕ) 2022-2023
Συνεχίζονται οι αιτήσεις παρόχων για συμμετοχή στο πρόγραμμα
Αναρτήθηκαν σήμερα, Παρασκευή 5 Αυγούστου 2022, οι οριστικοί πίνακες
Παρόχων του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού Συνταξιούχων e ΕΦΚΑ
(πρώην ΟΑΕΕ) 2022-2023 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) στην
ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://www.dypa.gov.gr/koinonikos-toyrismos-ghia-sintaksioukhoys-e-efka-prwinoaee
Η διαδικασία συμμετοχής γίνεται με τη χρήση της Επιταγής, που είναι ένας
μοναδικός αριθμός για κάθε δικαιούχο και κάθε ωφελούμενο ξεχωριστά. Οι
δικαιούχοι-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 στο 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.
Απαγορεύεται η κράτηση μέσω άλλων επιχειρήσεων, γραφείων τουρισμού κ.λπ.
Κατά την άφιξή τους στο τουριστικό κατάλυμα, οι πάροχοι ενεργοποιούν
ηλεκτρονικά τις Επιταγές Κοινωνικού Τουρισμού μέσω των ηλεκτρονικών
υπηρεσιών (e- services) της ΔΥΠΑ.
Το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού θα «τρέξει» κατά την περίοδο 06
Αυγούστου 2022 – 05 Αυγούστου 2023. Ο προϋπολογισμός του είναι ύψους 3
εκατ. ευρώ. Πρόκειται για ένα 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 αυξημένες φετινές τιμές επιδότησης αφορούν σε όλες τις κατηγορίες
καταλυμάτων, ώστε να καλυφθεί το αυξημένο κόστος και να εξασφαλιστεί μεγάλη
συμμετοχή. Επιπλέον, για το 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 τον χρόνο για
τα καταλύματα της Βόρειας Εύβοιας και της Σάμου. Εκτός από τη 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 τις ακτοπλοϊκές μετακινήσεις, οι δικαιούχοι-ωφελούμενοι εκτυπώνουν από τις
ηλεκτρονικές υπηρεσίες (e-services) της ΔΥΠΑ την Επιταγή Κοινωνικού
Τουρισμού και προσέρχονται στα ταξιδιωτικά γραφεία ή πρακτορεία έκδοσης
εισιτηρίων ή εκδοτήρια ηλεκτρονικών εισιτηρίων των παρόχων, επιδεικνύουν την
εκτυπωμένη Επιταγή τους και ζητούν την έκδοση Εισιτηρίου Κοινωνικού
Τουρισμού της κατηγορίας στην οποία εντάσσονται. Επισημαίνεται πως για καμία
κατηγορία δεν απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικών, εξαιρουμένης της
κατηγορίας πολυτέκνων. Η ΔΥΠΑ δεν εμπλέκεται στη διαδικασία έκδοσης
ακτοπλοϊκού Εισιτηρίου Κοινωνικού Τουρισμού. Μέσω διαδικτυακής υπηρεσίας
(web service) εκδίδεται το εισιτήριο και ενεργοποιείται η Επιταγή Κοινωνικού
Τουρισμού Ακτοπλοϊκής Μετακίνησης για τη μετάβαση και την επιστροφή. Η
ακτοπλοϊκή μετακίνηση επιτρέπεται μόνο για τη μετάβαση/επιστροφή στον/από
τόπο του επιλεγμένου τουριστικού καταλύματος.
Το πρόγραμμα θα παραμείνει ανοικτό για τους παρόχους τουριστικών
καταλυμάτων και ακτοπλοϊκών εισιτηρίων που θέλουν να υποβάλουν αιτήσεις
συμμετοχής έως τις 30.06.2023. Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω της
Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Δημοσίου gov.gr, με τους κωδικούς
πρόσβασης TAXISnet (εφόσον ο πάροχος έχει μόνο έδρα) ή με τους κωδικούς
πρόσβασης πιστοποιημένων χρηστών ΔΥΠΑ (εφόσον ο πάροχος έχει και
υποκαταστήματα) στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kaiparokhes/parokhoi-koinonikou-tourismou-gia-suntaxioukhous-eephkaproen-oaee
Η διαδρομή είναι: Αρχική / Εργασία και ασφάλιση / Αποζημιώσεις και παροχές /
Πάροχοι κοινωνικού τουρισμού για συνταξιούχους e-ΕΦΚΑ (πρώην ΟΑΕΕ)
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την
ηλεκτρονική
διεύθυνση:
https://www.dypa.gov.gr/koinonikos-toyrismos-ghiasintaksioukhoys-e-efka-prwin-oaee

