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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 02-07-2021
Α. Π. : 11788

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Λ. Αμαλίας 12, Τ.Κ.105 57, Αθήνα
Τηλ.: 210 3736 137, -096, -021,-114,-127, -108,
-132, -047, -048, -187

ΠΡΟΣ: Π.Δ.

ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ – ΟΓΔΟΗ (Η’)
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 9126/17.06.2020 ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΙ
ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» ΕΤΟΥΣ 2020.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 83 του ν. 4690/2020 “Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για
την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού
COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A΄ 84) και β) της από 1.5.2020
Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και
οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90) και άλλες διατάξεις” (Α’ 104).
2. Το άρθρο 131 του ν. 4764/2020 «Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας
από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση των
μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη
ρύθμιση οφειλών προς τους Oργανισμούς Tοπικής Aυτοδιοίκησης και άλλες
κατεπείγουσες διατάξεις» (Α’ 256).
3. Την υπ’ αριθ. 9022/17.06.2020 Κ.Υ.Α. (Β’ 2393 ) των Υπουργών Οικονομικών,
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Επικρατείας και Τουρισμού με θέμα «Τουρισμός για
όλους έτους 2020», όπως ισχύει.
4. Το ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια”» και άλλες διατάξεις» (Α΄ 112).
5. Το π.δ. 127/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Τουρισμού» (Α’ 157).
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6. Το π.δ.2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
(Α΄2).
7. Την υπ’ αρ. 281/11.1.2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Τουρισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Τουρισμού, Σοφία
Ζαχαράκη» (Β’ 35).
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την τροποποίηση της με αρ. 9126/17.06.2020 Δημόσιας Πρόσκλησης, όπως ισχύει, ως εξής:
Καλούμε τους ενδιαφερόμενους δικαιούχους να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα
«Τουρισμός για όλους έτους 2020», όπως αυτό παρατάθηκε έως 31.12.2021 και να
υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής στην ηλεκτρονική εφαρμογή www.tourism4all.gov.gr
μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης από 05.07.2021 έως 09.07.2021
και συγκεκριμένα:
- 05.07.2021 για ΑΦΜ που λήγουν σε 0-1
- 06.07.2021 για ΑΦΜ που λήγουν σε 2-3
- 07.07.2021 για ΑΦΜ που λήγουν σε 4-5
- 08.07.2021 για ΑΦΜ που λήγουν σε 6-7
- 09.07.2021 για ΑΦΜ που λήγουν σε 8-9
Τα κεφάλαια Α, Β, Γ και Δ του 2ου Μέρους αντικαθίσταται ως εξής:
ΜΕΡΟΣ 2ο : ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ
Α. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ-ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
1. Ως «Δικαιούχοι» του προγράμματος «Τουρισμός για όλους έτους 2020», όπως
παρατάθηκε μέχρι 31.12.2021, ορίζονται:
Ι. Φυσικά πρόσωπα/ άγαμα ή έγγαμα ή σε κατάσταση χηρείας ή πρόσωπα που
έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή βρίσκονται εν διαστάσει ή είναι
διαζευγμένα, τα οποία έχουν υποβάλει Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών
Προσώπων για το φορολογικό έτος 2019.
Ειδικά για τους έγγαμους ή τα πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης,
δικαιούχος είναι ο υπόχρεος σε υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος
κατά το άρθρο 67 του ν. 4172/2013 ή ένας εκ των δύο σε περίπτωση χωριστής
δήλωσης. Ως οικογενειακό εισόδημα υπολογίζεται το ετήσιο συνολικό οικογενειακό
εισόδημα που λαμβάνεται υπόψη για την επιβολή της ειδικής εισφοράς
αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013, ανεξάρτητα από την πηγή
προέλευσής του.
II. Εισοδηματικά κριτήρια
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ΑΤΟΜΙΚΟ (ΚΑΙ
ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ)

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ (ΕΓΓΑΜΟΙ
/ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ)

ΧΩΡΙΣ ΤΕΚΝΑ

16.000

28.000

ΜΕ 1 ΤΕΚΝΟ
ΜΕ 2 ΤΕΚΝΑ

17.500
19.000

29.500
31.000

ΜΕ 3 ΤΕΚΝΑ
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ

21.000
26.000

33.000
38.000

2. Ως «Ωφελούμενα μέλη» των δικαιούχων του προγράμματος είναι:
α) τα άγαμα τέκνα του δικαιούχου με ημερομηνίες γέννησης από 31.12.2003 έως
και 31.12.2018, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Μητρώου Πολιτών.
β) τα τέκνα του δικαιούχου, ανεξαρτήτως ηλικίας, με ποσοστό νοητικής ή
σωματικής αναπηρίας τουλάχιστον 67%, εφόσον είναι άγαμα, διαζευγμένα ή σε
χηρεία,
γ) ο/η σύζυγος του δικαιούχου ή το πρόσωπο που έχει συνάψει σύμφωνο
συμβίωσης με αυτόν.
δ) οι συνοδοί δικαιούχων ή ωφελουμένων των ως άνω περιπτώσεων β’ και γ'
ανηκόντων στην κατηγορία ατόμων με νοητική ή σωματική αναπηρία τουλάχιστον
67%
ε) ειδικά για την κατηγορία ανήλικων δικαιούχων, ήτοι φυσικών προσώπων που
έχουν υποβάλει Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων για το
φορολογικό έτος 2019, με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% παρέχεται η
δυνατότητα δήλωσης συνοδού του ως ωφελούμενου μέλους.
3. Για τους σκοπούς της παρούσας ως τέκνο νοείται κάθε φυσικό, νόμιμα
αναγνωρισμένο ή υιοθετημένο τέκνο και γενικά κάθε τέκνο του οποίου ο
δικαιούχος έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια.
4. Σε περιπτώσεις συζύγων ή τέκνων που αμφότεροι είναι δικαιούχοι του
προγράμματος κατά την έννοια της ως άνω παρ. 1, ο ένας εκλαμβάνεται ως
ωφελούμενος του άλλου, εφόσον δηλωθεί στην αίτηση, όπως η παρούσα
Πρόσκληση ορίζει.
5. Δεν θεωρούνται δικαιούχοι-ωφελούμενοι του προγράμματος «Τουρισμός για
όλους έτους 2020», όπως παρατάθηκε έως 31.12.2021:
▪
▪

δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως αυτές περιγράφονται
στις παραπάνω παραγράφους 1 και 2.
οι επιλεγέντες ως δικαιούχοι-ωφελούμενοι στο πλαίσιο του προγράμματος
Κοινωνικού Τουρισμού περιόδου 2020-2021 και 2021-2022 του ΟΑΕΔ,
ανεξαρτήτως από το αν έκαναν χρήση της παροχής ή όχι.
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▪

▪

οι επιλεγέντες ως δικαιούχοι-ωφελούμενοι συναφούς παροχής από
οποιονδήποτε άλλο φορέα για την ίδια χρονική περίοδο υλοποίησης του
προγράμματος.
Όσοι είναι ήδη δικαιούχοι e-voucher του προγράμματος «Τουρισμός για
Όλους έτους 2020» και «Τουρισμός για Όλους έτους 2020 μέσω
τουριστικών γραφείων», όπως παρατάθηκε μέχρι 31.12.2021, ήτοι όσοι
υπέβαλαν οριστικοποιημένη και εγκεκριμένη αίτηση κατά τη διαδικασία
αιτήσεων του Προγράμματος βάσει της υπ’ αρ. 9126/17.06.2020 Δημόσιας
Πρόσκλησης και έλαβαν μέρος στην κλήρωση της 31ης/7/2020, ανεξαρτήτως
αν αρχικώς κληρώθηκαν ή όχι, καθώς και της υπ’ αρ. 15191/29.09.20
Δημόσιας Πρόσκλησης.

Προϋποθέσεις: Σημειώνεται ότι το ίδιο άτομο δεν μπορεί να υποβάλει αίτηση ως
δικαιούχος και να δηλώνεται και ως ωφελούμενο μέλος σε αίτηση άλλου δικαιούχου. Σε
αυτήν την περίπτωση η υποβολή αίτησης δεν επιτρέπεται.
Β. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ, ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
1. Οι αιτήσεις συμμετοχής των δικαιούχων υποβάλλονται προς το Υπουργείο
Τουρισμού
αποκλειστικά
μέσω
της
ηλεκτρονικής
εφαρμογής
www.tourism4all.gov.gr από 05.07.2021 έως και 09.07.2021, με τη χρήση των
κωδικών πρόσβασης TAXISnet. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης με τρόπο
διαφορετικό από αυτόν που ορίζεται στην Πρόσκληση, η αίτηση δεν λαμβάνεται
υπόψη.
2. Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία που ορίζεται ρητά
στην παρούσα Πρόσκληση. Μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν είναι δυνατή η
υποβολή αιτήσεων.
3. Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α'/75)
για τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτήν. Η ανακρίβεια των στοιχείων που
δηλώνονται στην αίτηση επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές
κυρώσεις.
4. Η υποβολή αίτησης συμμετοχής συνιστά εξουσιοδότηση προς το Υπουργείο
Τουρισμού για τη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του
αιτούντος και των ωφελουμένων μελών του αποκλειστικά για τους σκοπούς της
παρούσας, σύμφωνα με το άρ. 7 της α.π. 9022/16.06.2020 Κ.Υ.Α., όπως ισχύει.
5. Για την υποβολή της αίτησης θα χρειαστούν οι κωδικοί taxisnet του δικαιούχου, το
ΑΜΚΑ του και τα ΑΜΚΑ των ωφελουμένων μελών του αν πρόκειται να
συμπεριληφθούν στην αίτηση.
6. Για περιπτώσεις αναπηρίας είναι απαραίτητο να επισυναφθεί πιστοποιητικό σε
ισχύ από αρμόδιο Δημόσιο φορέα για το ποσοστό αναπηρίας του δικαιούχου/
ωφελούμενου.
7. Κατά την επιτυχημένη υποβολή της αίτησης αποδίδεται αριθμός πρωτοκόλλου και
δίνεται η δυνατότητα αποθήκευσης ή εκτύπωσής της. Στις περιπτώσεις σύμφωνα
με τις οποίες απαιτείται η επισύναψη δικαιολογητικών σύμφωνα με τα ανωτέρω η
αίτηση θα εξετάζεται από το Υπουργείο Τουρισμού.
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Ο αιτών φέρει την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής
του αίτησης.

Γ. ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ-ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ-ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
1. Η πρόσβαση στην ηλεκτρονική εφαρμογή www.tourism4all.gov.gr γίνεται με τους
κωδικούς TAXISnet του δικαιούχου και η υποβολή αίτησης γίνεται εφόσον οι
δικαιούχοι πληρούν τα οριζόμενα στην παρούσα Πρόσκληση εισοδηματικά κριτήρια
και σύμφωνα με τα δηλωθέντα στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών
Προσώπων για το φορολογικό έτος 2019, σύμφωνα με το άρθρο 8 της α.π.
9022/16.06.2020 Κ.Υ.Α. όπως ισχύει.
2. Κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, διατίθενται μέσω του Κέντρου
Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων
Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης διαδικτυακές
υπηρεσίες, προκειμένου για την άντληση και χορήγηση στο Υπουργείο Τουρισμού,
από τα πληροφοριακά συστήματα της Α.Α.Δ.Ε., της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. και του Μητρώου
Πολιτών του Υπουργείου Εσωτερικών, των εξής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
του αιτούντος:

i.
ii.
iii.

i.
ii.

α) από τα πληροφοριακά συστήματα της Α.Α.Δ.Ε.:
Ένδειξη εκκαθαρισμένης φορολογικής δήλωσης για το ελεγχόμενο ως προς το
εισοδηματικό κριτήριο φορολογικό έτος (0 ή 1),
Ένδειξη εκκαθαρισμένης φορολογικής δήλωσης για το φορολογικό έτος που
προηγείται του φορολογικού έτους της ανωτέρω περίπτωσης i΄ (0 ή 1),
Εισόδημα σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρούσας για τον ΑΦΜ του
αιτούντος και των τυχόν υπολοίπων μελών της οικογενείας του και
β) από τα πληροφοριακά συστήματα «ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ» της Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε. και
του Μητρώου Πολιτών του Υπουργείου Εσωτερικών:
Τρέχουσα οικογενειακή κατάσταση με βάση τα στοιχεία του αιτούντος και της
συζύγου ή ετέρου μέρους συμφώνου συμβίωσης, εφόσον υπάρχει
Επιβεβαίωση λίστας ανήλικων εξαρτώμενων τέκνων του αιτούντος

3. Με την υποβολή της αίτησης συμμετοχής παρέχεται η συγκατάθεση προς το
Υπουργείο Τουρισμού για την επεξεργασία των ανωτέρω προσωπικών δεδομένων
του αιτούντος και των ωφελουμένων μελών του, αποκλειστικά για τους σκοπούς
ένταξης στο Πρόγραμμα της παρούσας. Τα ανωτέρω δεδομένα διατηρούνται από
το Υπουργείο Τουρισμού για δύο (2) έτη από την έκδοση του Οριστικού Μητρώου
Δικαιούχων-Ωφελουμένων και του Οριστικού Πίνακα Αποκλειομένων και σε κάθε
περίπτωση μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος.
4. Κρίσιμος χρόνος συνδρομής των κριτηρίων που λαμβάνονται υπόψη για την
κατάταξη των υποψηφίων είναι ο χρόνος λήξης της προθεσμίας υποβολής των
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αιτήσεων συμμετοχής σύμφωνα με την παρούσα Πρόσκληση, εξαιρουμένου του
εισοδηματικού κριτηρίου.
5. Οι δικαιούχοι οφείλουν να επισυνάψουν στην ηλεκτρονική αίτησή τους τα
οριζόμενα από τη παρούσα Πρόσκληση δικαιολογητικά σε ψηφιακή μορφή, άλλως
αποκλείονται από τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα.
6. Με τη συμπλήρωση της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων οι δικαιούχοι
κατατάσσονται σε Μητρώο Δικαιούχων-Ωφελουμένων, στο οποίο αναγράφονται:
-Ο Αριθμός πρωτοκόλλου Αίτησης της αίτησης συμμετοχής τους, τα τέσσερα
τελευταία ψηφία του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου τους (ΑΦΜ) και τα
τέσσερα τελευταία ψηφία του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισής
τους (ΑΜΚΑ),
-τα τέσσερα τελευταία ψηφία του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής
Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) των ωφελούμενων μελών ανά δικαιούχο,
7. Για τους υποψήφιους που δεν πληρούν ή που δεν αποδεικνύεται ότι πληρούν τις
προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 2 της α.π. 9022/16.06.2020 Κ.Υ.Α., όπως
αυτές εξειδικεύονται από την παρούσα Πρόσκληση, ή που εντάσσονται στις
περιπτώσεις της παρ. 5 του άρθρου 2 της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης
συντάσσεται Πίνακας Αποκλειομένων, με αναφορά του λόγου αποκλεισμού τους.
8. Μέλη οικογένειας που δηλώθηκαν ως ωφελούμενα στην αίτηση, χωρίς να πληρούν
τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 2 της α.π. 9022/16.06.2020 Κ.Υ.Α., δεν
λαμβάνονται υπόψη. Αποκλείονται επίσης αιτήσεις που έγιναν από ωφελούμενα
μέλη ως δικαιούχοι και αντίστροφα.
9. Το προσωρινό Μητρώο Δικαιούχων-Ωφελουμένων και ο προσωρινός Πίνακας
Αποκλειομένων, αναρτώνται στον ιστότοπο του Υπουργείου Τουρισμού
www.mintour.gov.gr και στην ηλεκτρονική εφαρμογή www.tourism4all.gov.gr .
10. Οι υποψήφιοι που κατέθεσαν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής έχουν δικαίωμα
υποβολής προς το Υπουργείο Τουρισμού μίας και μόνο ηλεκτρονικής ένστασης
μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας κατά των αποτελεσμάτων του προσωρινού
Μητρώου Δικαιούχων-Ωφελουμένων και του προσωρινού Πίνακα Αποκλειομένων
εντός της αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) ημερών από την επομένη ημέρα της
δημοσιεύσεώς τους στον ιστότοπο του Υπουργείου Τουρισμού.
11. Κατόπιν εξέτασης των ενστάσεων από αρμόδια τριμελή Επιτροπή που θα
συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό, καταρτίζεται: α) το Οριστικό Μητρώο ΔικαιούχωνΩφελουμένων, μεταξύ των οποίων θα διεξαχθεί η ηλεκτρονική κλήρωση και β) ο
οριστικός Πίνακας Αποκλειομένων, και αναρτώνται στoν ιστότοπο του Υπουργείου
Τουρισμού
www.mintour.gov.gr
και
στην
ηλεκτρονική
εφαρμογή
www.tourism4all.gov.gr .
12. Το οριστικό Μητρώο Δικαιούχων-Ωφελουμένων για τους οποίους θα εκδοθεί evoucher θα διαμορφωθεί με ηλεκτρονική κλήρωση μεταξύ των αιτήσεων από το
ανωτέρω οριστικό Μητρώο.

ΑΔΑ:
ΑΔΑ: ΩΗ4Ρ465ΧΘΟ-Ρ2Α
#Αριθμός ΑΔΑ#

13. Το οριστικό Μητρώο Δικαιούχων-Ωφελουμένων και ο οριστικός Πίνακας
Αποκλειομένων καταρτίζονται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου.
Δ. ΚΛΗΡΩΣΗ
Η κλήρωση πραγματοποιείται μετά την κατάρτιση του οριστικού Μητρώου Δικαιούχων είτε
δημόσια με ειδική μηχανική κληρωτίδα είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, σε συνεργασία με
ανεξάρτητο πιστοποιημένο φορέα. Από την κλήρωση προκύπτουν οι δικαιούχοι που θα
λάβουν διατακτική ταξιδιού (e-voucher), αρχικά για το πρόγραμμα «Τουρισμός για
Όλους έτους 2020» που αφορά στη χρήση τους σε καταλύματα και κατόπιν για το
πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους έτους 2020 μέσω τουριστικών γραφείων», ανάλογα
με τον διαθέσιμο προϋπολογισμό του έργου και του υποέργου αντίστοιχα.
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ΄ αρ. 9126/17.06.2020 Δημόσια Πρόσκληση.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Γραφείο Υπουργού
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο Υφυπουργού
2. Γραφείο Γενικής Γραμματέως Τουριστικής Πολιτικής & Ανάπτυξης
3. Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως
4. Γραφείο Γενικής Διεύθυνσης Τουριστικής Πολιτικής
5. Γραφείο Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών
6. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
7. Διεύθυνση Νομοθετικού Συντονισμού & Καλής Νομοθέτησης
8. Διεύθυνση Ποιοτικών Προτύπων/ Π.Υ.Τ.
9. Γραμματεία Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού /Τμήμα Ειδικών Μορφών
Τουρισμού

