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ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ – ΕΚΤΗ (ΣΤ)
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
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’ αρ. 9022/16.06.2020 Κ.Υ.Α. (Β’ 2393 ) των Υπουργών Οικονομικών,
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Επικρατείας και Τουρισμού με θέμα: «Τουρισμός για
όλους», έτους 2020 όπως ισχύει.
4. Τον 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, ως εξής:

1. Πάροχοι καταλυμάτων που δεν περιλαμβάνονται στο οριστικό μητρώο παρόχων
καταλυμάτων και ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα «Τουρισμός για
όλους» έτους 2020, όπως αυτό παρατάθηκε έως 31.12.2021, δύνανται να υποβάλουν
αιτήσεις συμμετοχής στην ηλεκτρονική εφαρμογή www.tourism4all.gov.gr μέσω της
Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης για την συμπλήρωση του μητρώου
παρόχων καταλυμάτων τις εξής ημερομηνίες:
Πάροχοι: από 02.06.2021 – 07.06.2021
2. Το κεφάλαιο Β του 1ου μέρους αντικαθίσταται ως εξής:
«Β. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
1. Η διάρκεια του προγράμματος ορίζεται έως 31.12.2021.
2. Οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν δύο (2) ή τρεις (3) ή τέσσερις (4)
συνεχόμενες διανυκτερεύσεις στον ίδιο πάροχο διαμονής επιλέγοντας μεταξύ των
καταλυμάτων του Μητρώου Παρόχων.»
3. Το κεφάλαιο Ε του 2ου μέρους αντικαθίσταται ως εξής:
«Ε. ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ (e-voucher)
1. To “e-voucher” που έχουν στην κατοχή τους οι δικαιούχοι και οι ωφελούμενοι αυτών
ενσωματώνει μια οικονομική αξία και ο αποκλειστικός σκοπός του είναι η ανταλλαγή
της με υπηρεσίες διαμονής από τους παρόχους σύμφωνα με τους όρους της παρούσας
Πρόσκλησης.
2. Το ύψος της οικονομικής αξίας του e-voucher που αποτελεί την επιδότηση του
δικαιούχου και των ωφελουμένων αυτού προσδιορίζεται ως εξής:
•

Για 4 (τέσσερεις) διανυκτερεύσεις (80%) ογδόντα τοις εκατό ή (100%) εκατό τοις
εκατό για άτομα με ποσοστό νοητικής ή σωματικής αναπηρίας τουλάχιστον 67%,
με ανώτατο όριο κατ’ άτομο (δικαιούχο ή ωφελούμενο) και ανά διανυκτέρευση
τα τριάντα ευρώ (30€) και την προϋπόθεση της διαμονής των τεσσάρων (4)
διανυκτερεύσεων.
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•

Για 3 (τρεις) διανυκτερεύσεις (100%) εκατό τοις εκατό ανώτατο όριο κατ’ άτομο
(δικαιούχο ή ωφελούμενο) και ανά διανυκτέρευση τα σαράντα ευρώ (40€) και
την προϋπόθεση της διαμονής των τριών (3) διανυκτερεύσεων, ισχύει για όλους
τους δικαιούχους και ωφελούμενους.
• Για 2 (δύο) διανυκτερεύσεις (100%) εκατό τοις εκατό ανώτατο όριο κατ’ άτομο
(δικαιούχο ή ωφελούμενο) και ανά διανυκτέρευση τα σαράντα ευρώ (40€) και
την προϋπόθεση της διαμονής των δύο (2) διανυκτερεύσεων, ισχύει για όλους
τους δικαιούχους και ωφελούμενους.
Τα ποσοστά επιδότησης της παρούσας παραγράφου ισχύουν από 20.04.2021.
3. To e-voucher είναι προσωποποιημένο και εκδίδεται για τον δικαιούχο ενώ αντιστοιχεί
στην οικονομική αξία που δικαιούται ανάλογα με τα ωφελούμενα μέλη του, εμπεριέχει
δε, μοναδικό κωδικό και εκχωρείται στον πάροχο των υπηρεσιών για χρήση σύμφωνα με
τα όσα αναφέρονται στην παρούσα Πρόσκληση.
4. Η επιδότηση μέσω του e-voucher δίνει τη δυνατότητα στους δικαιούχους να επιλέγουν
οι ίδιοι τους παρόχους διαμονής σύμφωνα με τις ανάγκες τους, και να εκχωρούν το
δικαίωμα τους στους παρόχους για τις υπηρεσίες που λαμβάνουν.
5. To e-voucher ισχύει αποκλειστικά για το συγκεκριμένο πρόγραμμα μέχρι τη λήξη αυτού.
6. To e-voucher ενεργοποιείται με τη σύναψη σύμβασης μεταξύ του Δικαιούχου και του
Παρόχου, στην οποία προσδιορίζονται μεταξύ άλλων: ο ακριβής αριθμός
διανυκτερεύσεων, το ύψος της ιδιωτικής συμμετοχής, τα ωφελούμενα μέλη που θα
πραγματοποιήσουν διακοπές με τον/την δικαιούχο, το είδος του δωματίου, η προσθήκη
κλίνης και η παροχή ή όχι πρωινού.
7. Η σύμβαση υπογράφεται από τους δικαιούχους ή τον άλλο γονέα/σύζυγο (ωφελούμενο
ή μη) που συνοδεύει τα ανήλικα ωφελούμενα τέκνα με νόμιμη εξουσιοδότηση του
δικαιούχου.
8. Το e-voucher δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί για συνοδούς χωρίς το άτομο με αναπηρία
(δικαιούχο ή ωφελούμενο) που συνοδεύουν, ούτε για ωφελούμενα τέκνα χωρίς τον
δικαιούχο ή τον άλλο γονέα/σύζυγο (ωφελούμενο ή μη). Σε κάθε περίπτωση
διευκρινίζεται ότι μη δικαιούχος ή ωφελούμενος γονέας που εξουσιοδοτείται από τον
δικαιούχο να συνοδεύσει ανήλικα ωφελούμενα τέκνα ενεργοποιεί το e-voucher,
υπογράφει την σύμβαση ωστόσο δεν δικαιούται το ποσό που αντιστοιχεί στον δικαιούχο
για τον οποίο εκδόθηκε το e-voucher.
9. Μετά την 31.12.2021 (ημερομηνία λήξης του προγράμματος) τo e-voucher δεν είναι
δυνατόν να χρησιμοποιηθεί. Συνεπώς, οι επιλεγέντες δικαιούχοι οφείλουν να
μεριμνήσουν εγκαίρως για την ενεργοποίηση του, λαμβάνοντας υπόψη ότι η διάρκεια
διαμονής τους στο τουριστικό κατάλυμα θα πρέπει να εξαντλείται μέχρι την καταληκτική
ημερομηνία του προγράμματος, με τελευταία διανυκτέρευση την 30η Δεκεμβρίου 2021.
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10. To e-voucher μετά την ενεργοποίησή του με την υπογραφή σύμβασης δεν είναι δυνατόν
να χρησιμοποιηθεί ξανά ακόμη και αν με τη σύμβαση δεν εξαντλήθηκε ο μέγιστος
δυνατός αριθμός διανυκτερεύσεων.».
4. Η παράγραφος 1 του κεφαλαίου ΣΤ του 2ου μέρους αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι δικαιούχοι επιλέγουν ελεύθερα:
α. το κατάλυμα όπου επιθυμούν να διαμείνουν από το αναρτημένο στην ηλεκτρονική
εφαρμογή του προγράμματος «Τουρισμός για όλους» www.tourism4all.gov.gr
β. τη χρονική περίοδο κατά την οποία θα πραγματοποιήσουν τις διακοπές τους εντός του
χρονικού διαστήματος υλοποίησης του προγράμματος,
γ. τον αριθμό των διανυκτερεύσεων που θα πραγματοποιήσουν στο κατάλυμα, με τον
περιορισμό ότι θα πραγματοποιηθούν όλες οι διανυκτερεύσεις στον ίδιο πάροχο.».
5. Η λέξη «ΠΑΡΑΤΗΜΑ ΙΙ» αντικαθίσταται με την ορθή «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ» στην
παράγραφο 7 του κεφαλαίου ΣΤ του 2ου Μέρους.
6. Το 3ο μέρος αντικαθίσταται ως εξής:
«ΜΕΡΟΣ 3ο ΠΑΡΟΧΟΙ
Α. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ
1. Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν όλα τα καταλύματα της Ελλάδας που
υποδέχονται φυσικά πρόσωπα και τις οικογένειές τους και παρέχουν σε αυτούς διαμονή.
2. Κατά την αίτησή τους οι πάροχοι δηλώνουν την κατηγορία του καταλύματος τους εκ των
κάτωθι:
▪ Ξενοδοχεία
▪ Ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων.
▪ Σύνθετα τουριστικά καταλύματα
▪ Ξενώνες φιλοξενίας νέων
▪ Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping)
▪ Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες/επαύλεις (βίλες)
▪ Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια - διαμερίσματα
▪ Ενοικιαζόμενες κατοικίες /διαμερίσματα

3. Προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα των ως άνω καταλυμάτων είναι οι εξής:
α. να πληρούνται όλες οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία τεχνικές και
λειτουργικές προδιαγραφές, ανάλογα με την κατηγορία εκάστου καταλύματος,
β. Να τηρούνται τα ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου της υπ’ αρ.
6632/16.04.2021 κοινής υπουργικής απόφασης των υπουργείων Οικονομικών,
Υγείας και Τουρισμού (Β’1632 και η διόρθωση σφάλματος Β’ 1996).
γ. Να τηρούνται τα προβλεπόμενα μέσα και μέτρα πυροπροστασίας. Απαραίτητο
δικαιολογητικό είναι το Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας σε ισχύ για το σύνολο της
εγκατάστασης το οποίο πρέπει να επισυνάπτεται κατά την ηλεκτρονική αίτηση.
Επισημαίνεται ότι, εξαιρέσει των οργανωμένων τουριστικών κατασκηνώσεων, για
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καταλύματα μέχρι και 50 κλίνες δεν απαιτείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
πιστοποιητικό πυροπροστασίας. Παρ’ όλα αυτά τα εν λόγω καταλύματα δεν
απαλλάσσονται από την υποχρέωση λήψης των προβλεπόμενων μέτρων και μέσων
πυροπροστασίας, για την τήρηση των οποίων υπεύθυνοι είναι οι εκάστοτε
εκμεταλλευτές ή οι κατά νόμο υπεύθυνοι των εγκαταστάσεων αυτών, οι οποίοι
δεσμεύονται για τα παραπάνω μέσω σχετικού πεδίου υπεύθυνης δήλωσης κατά
την ηλεκτρονική τους αίτηση.
δ. να διαθέτουν εντός των δωματίων ιδιαίτερο λουτρό, ατομικό ή κεντρικό σύστημα
ψύξης – θέρμανσης ανάλογα με τις περιόδους λειτουργίας τους, ψυγείο και
τηλεόραση (δεν απαιτούνται για τις οργανωμένες κατασκηνώσεις),
ε. να έχουν άμεση πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή και ηλεκτρονικό σαρωτή
καθώς και στο διαδίκτυο και να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος προς τον ιστότοπο της
επιχείρησης.
Β. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
1. Οι πάροχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα καταθέτουν
αποκλειστικά ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής
www.tourism4all.gov.gr από την 02.06.2021 έως και 07.06.2021.
2. Αιτήσεις που υποβάλλονται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο και όχι μέσω της
ηλεκτρονικής εφαρμογής δεν εξετάζονται.
3. Για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησής τους οι πάροχοι εισέρχονται στην
ηλεκτρονική εφαρμογή (login) με τους κωδικούς TAXISnet της επιχείρησής τους. Αν
ο υποψήφιος πάροχος έχει την εκμετάλλευση περισσότερων του ενός
καταλυμάτων, τα οποία επιθυμεί να εντάξει στο πρόγραμμα, εισέρχεται με τους
διαφορετικούς κωδικούς TAXISnet για κάθε ένα προς ένταξη κατάλυμα και
υποβάλλει ισάριθμες με τα καταλύματα αιτήσεις. Διευκρινίζεται ότι δύναται να
δηλωθούν περισσότερα από ένα καταλύματα ανά ΑΦΜ και η συμμετοχή στην
παρούσα είναι δυνατή ανεξαρτήτως συμμετοχής στο υποέργο «Τουρισμός για
όλους μέσω τουριστικών γραφείων».
4. Η διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής
έχει ως εξής:
α. Οι υποψήφιοι πάροχοι εισέρχονται στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Τουρισμός για
όλους» www.tourism4all.gov.gr επιλέγοντας ΠΑΡΟΧΟΙ και εισάγοντας το «όνομα
χρήστη» και τον «κωδικό πρόσβασης» TAXISnet της επιχείρησής τους.
β. Συμπληρώνεται και υποβάλλεται ηλεκτρονικά η αίτηση. Τα πεδία της αίτησης
(ΑΦΜ και επωνυμία) εμφανίζονται προσυμπληρωμένα από το TAXISnet. Τα
υπόλοιπα στοιχεία συμπληρώνονται σύμφωνα με τις οδηγίες συμπλήρωσης της
αίτησης. Η αίτηση διαθέτει υποχρεωτικά και μη υποχρεωτικά πεδία προς
συμπλήρωση, ανάλογα με τον τύπο του καταλύματος και τις παροχές (πρωινό,
υποδομές ΑΜΕΑ, φιλικό προς κατοικίδια, οικογενειακά δωμάτια). Σε κάθε
περίπτωση απαραίτητη είναι η συμπλήρωση ηλεκτρονικής διεύθυνσης
ταχυδρομείου καθώς και ο ιστότοπος του καταλύματος.
γ. Με την κατάθεση της αιτήσεως το σύστημα χορηγεί στον υποψήφιο πάροχο
αποδεικτικό επιτυχούς υποβολής της, το οποίο φέρει αριθμό πρωτοκόλλου
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(κωδικός αριθμός αίτησης) και μπορεί να εκτυπωθεί ή να αποθηκευτεί σε μορφή
.pdf.
5. Η αίτηση συνεπάγεται αποδοχή των όρων και των προϋποθέσεων της παρούσας
Πρόσκλησης και επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986
(Α΄ 75) για τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν. Η ανακρίβεια των στοιχείων που
δηλώνονται στην αίτηση επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές
κυρώσεις.
6. Οι υποψήφιοι φέρουν την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της
ηλεκτρονικής τους αίτησης.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Διόρθωση, τροποποίηση ή συμπλήρωση των αιτήσεων, συμπλήρωση τυχόν
ελλειπόντων στοιχείων δικαιολογητικών, έστω και συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών
δεν επιτρέπεται.
7. Οι πάροχοι οφείλουν να επισυνάψουν στην ηλεκτρονική αίτησή τους τα οριζόμενα
στο Κεφάλαιο Γ του παρόντος δικαιολογητικά, άλλως αποκλείονται από τη
συμμετοχή στο Πρόγραμμα.
8. Οι πάροχοι δηλώνουν υποχρεωτικά κατά τη διαδικασία υποβολής αίτησης
συμμετοχής, στα αντίστοιχα πεδία της ηλεκτρονικής φόρμας αίτησης, την
προτεινόμενη τιμή συνεργασίας με το Υπουργείο Τουρισμού ανά άτομο και ανά
διανυκτέρευση ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκουν.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Στην περίπτωση που ο πάροχος έχει απαντήσει θετικά στο πεδίο «ΠΡΩΙΝΟ» η τιμή θα
πρέπει να συμπεριλαμβάνει το πρωινό, σε αντίθετη περίπτωση η τιμή θα νοείται χωρίς
πρωινό.
Συγκεκριμένα:
Για τις τρεις πρώτες κατηγορίες καταλυμάτων:
▪ Ξενοδοχεία
▪ Ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων.
▪ Σύνθετα τουριστικά καταλύματα
Ο πάροχος καλείται να συμπληρώσει τιμή συνεργασίας ανά άτομο/ανά διανυκτέρευση για
τα παρακάτω :
Α ΤΙΜΗ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ:
έως 30/06/2021 και από
16/09/2021 έως
31/12/2021

ΤΙΜΗ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ ανά διανυκτέρευση
ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ ανά διανυκτέρευση
ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΣΕ ΤΡΙΚΛΙΝΟ ανά διανυκτέρευση

Για την κατηγορία:
- Ξενώνες φιλοξενίας νέων
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Ο πάροχος καλείται να συμπληρώσει τιμή συνεργασίας ανά άτομο/ανά
διανυκτέρευση:
Α ΤΙΜΗ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ: έως
30/06/2021 και από
16/09/2021 έως
31/12/2021

Β ΤΙΜΗ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ:
01/07/2021 έως
15/09/2021

ΤΙΜΗ κατ’ άτομο/ανά διανυκτέρευση

Για την κατηγορία:
- Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping)
Ο πάροχος καλείται να συμπληρώσει τιμή συνεργασίας κατ’ άτομο ανά
διανυκτέρευση το οποίο περιλαμβάνει το σύνολο των επιμέρους χρεώσεων
διαμονής σε οργανωμένη τουριστική κατασκήνωση :
Α ΤΙΜΗ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ: έως
30/06/2021 και από
16/09/2021 έως
31/12/2021

Β ΤΙΜΗ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ:
01/07/2021 έως
15/09/2021

Συνολικό κόστος διαμονής κατ’ άτομο
/ανά διανυκτέρευση

Για τις κατηγορίες:
- Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες/επαύλεις (βίλες)
- Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια - διαμερίσματα
- Ενοικιαζόμενες κατοικίες /διαμερίσματα
Ο πάροχος καλείται να συμπληρώσει εκτός από την τιμή συνεργασίας ανά
άτομο/ανά διανυκτέρευση τον αριθμό των ατόμων που φιλοξενούνται στο
κατάλυμα που αντιπροσωπεύει:
Α ΤΙΜΗ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ: έως
30/06/2021 και από
16/09/2021 έως
31/12/2021

Β ΤΙΜΗ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ:
01/07/2021 έως
15/09/2021

Αριθμός ατόμων που φιλοξενούνται
Συνολικό κόστος διαμονής κατ’ άτομο
/ανά διανυκτέρευση

Επισημαίνεται ότι όλοι οι πάροχοι κατά τον καθορισμό της τιμής (ή των τιμών)
συνεργασίας με το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους» έτους 2020 του
Υπουργείου Τουρισμού όπως αυτό παρατάθηκε έως 31.12.2021 θα πρέπει να
λάβουν υπόψη τον κοινωνικό χαρακτήρα του προγράμματος αναφορικά με το
ύψος της ίδιας συμμετοχής των δικαιούχων. Θα πρέπει, συνεπώς, να
μεριμνήσουν, ώστε η τιμή που προκύπτει από το άθροισμα επιδότησης,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην δημόσια πρόσκληση, και ίδιας συμμετοχής να
είναι αισθητά μειωμένη σε σχέση με την τιμή της ελεύθερης αγοράς.
9. Οι Πάροχοι συμπληρώνουν στην αίτηση τα πεδία που αφορούν στις επιπλέον
παροχές (κολυμβητική δεξαμενή, μπαρ, εστιατόριο ή άλλο κατάστημα
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υγειονομικού ενδιαφέροντος) που προσφέρει το κατάλυμα τους, λαμβάνοντας
υπόψη ότι θα πρέπει να διατηρούν στην επιχείρησή τους όλα τα σχετικά
απαιτούμενα από τον νόμο δικαιολογητικά σε ισχύ και να τα διαθέτουν στις
υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισμού σε περίπτωση ελέγχου.
Γ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Για την προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών δεν απαιτείται η
προσέλευση των Παρόχων στις Υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισμού.
2. Οι Πάροχοι συμπληρώνουν στα αντίστοιχα πεδία στην ηλεκτρονική φόρμα αίτησης
τον κωδικό αριθμό των δικαιολογητικών, όπου αυτός υπάρχει και ζητείται, σαρώνουν
τα απαιτούμενα σύμφωνα με την κατηγορία καταλύματος στην οποία ανήκουν
δικαιολογητικά και τα επισυνάπτουν σε ψηφιακή μορφή στα αντίστοιχα πεδία της
αίτησης συμμετοχής τους στο πρόγραμμα.
3. Για την ορθή συμπλήρωση της αίτησης παρέχονται οδηγίες στα πλαίσια της
ηλεκτρονικής εφαρμογής «Τουρισμός για όλους» www.tourism4all.gov.gr .
4.

Για όλες τις κατηγορίες καταλυμάτων ζητούνται:
α. Αριθμός τραπεζικού λογαριασμού ΙΒΑΝ ο οποίος να αντιστοιχεί στον ΑΦΜ της
επιχείρησης και στον οποίο να αναφέρεται ως δικαιούχος του τραπεζικού
λογαριασμού η επωνυμία της επιχείρησης ή το φυσικό πρόσωπο το οποίο υποβάλλει
την αίτηση. Επισημαίνεται ότι η Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών στο τέλος της
διαμονής του δικαιούχου εκδίδεται με αυτά τα στοιχεία. Επισυνάπτεται
υποχρεωτικά σκαναρισμένο σχετικό έγγραφο της τράπεζας ή φωτοτυπία της πρώτης
σελίδας του τραπεζικού βιβλιαρίου.
β. Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας σε ισχύ για το σύνολο της εγκατάστασης
(επισυνάπτεται υποχρεωτικά ως δικαιολογητικό σε ψηφιακή μορφή). Επισημαίνεται
ότι, εξαιρέσει των οργανωμένων τουριστικών κατασκηνώσεων, για καταλύματα μέχρι
και 50 κλίνες δεν απαιτείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις πιστοποιητικό
πυροπροστασίας, τα εν λόγω καταλύματα δεν απαλλάσσονται από την υποχρέωση
λήψης των προβλεπόμενων μέτρων και μέσων πυροπροστασίας, για την τήρηση
των οποίων υπεύθυνοι είναι οι εκάστοτε εκμεταλλευτές ή οι κατά νόμο υπεύθυνοι
των εγκαταστάσεων αυτών, οι οποίοι θα πρέπει να δηλώσουν τα παραπάνω
υπεύθυνα μέσω της ηλεκτρονικής τους αίτησης.
γ. Υπεύθυνη Δήλωση τήρησης των ειδικών πρωτοκόλλων υγειονομικού
περιεχομένου της υπ’ αρ. 6632/16.04.2021 κοινής υπουργικής απόφασης των
υπουργείων Οικονομικών, Υγείας και Τουρισμού (Β’1632 και διόρθωση σφάλματος
Β’1996), δεν χρειάζεται επισύναψη σχετικού έγγραφου, η αίτηση επέχει θέση
υπεύθυνης δήλωσης για την τήρηση των ως άνω.
5. Για τις κατηγορίες καταλυμάτων όπου από τις ισχύουσες διατάξεις απαιτείται,
ζητείται η επισύναψη:
Ειδικό Σήμα Λειτουργίας εν ισχύ ή Αποδεικτικό Γνωστοποίησης Λειτουργίας
Τουριστικού Καταλύματος (Αρχική ή και Μεταβολή, εφόσον υπάρχει).
6. Επισημαίνεται ότι Υπεύθυνες Δηλώσεις των υποψηφίων παρόχων που
αντικαθιστούν άδειες, σήματα ή οποιοδήποτε άλλο από τα ως άνω απαιτούμενα
δικαιολογητικά δεν γίνονται δεκτές.
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Δ. ΛΗΞΗ Ή ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ
1. Σε περίπτωση λήξης ενός εκ των δικαιολογητικών (Γ’ Μέρος, Β. παρ. 9) της
παρούσης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος, οι πάροχοι
υποχρεούνται να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για την ανανέωσή του ώστε
να είναι διαθέσιμο σε περίπτωση ελέγχου. Σε αντίθετη περίπτωση ή μέχρι την
τακτοποίηση της εν λόγω εκκρεμότητας το κατάλυμα δεν θα επιτρέπεται να δέχεται
δικαιούχους – ωφελούμενους. Σε περίπτωση που δεχθεί δικαιούχους δεν θα
εξοφλούνται τα e-voucher της χρονικής περιόδου κατά την οποία κάποιο από τα
δικαιολογητικά αυτά είχε λήξει.
2. Σε περίπτωση αλλαγής της μορφής του καταλύματος κατά τη διάρκεια του
προγράμματος, ο πάροχος δεν δύναται να τροποποιήσει την τιμή συνεργασίας με
το Υπουργείο Τουρισμού όπως έχει δηλωθεί στην αίτησή του για το συγκεκριμένο
πρόγραμμα.
3. Σε περίπτωση αλλαγής του εκμεταλλευτή της τουριστικής μονάδος φυσικού ή
νομικού προσώπου η αίτηση που έχει υποβληθεί σύμφωνα με την παρούσα παύει
να ισχύει.
4. Σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας του καταλύματος ο πάροχος υποχρεούται
να ενημερώσει εγγράφως το Υπουργείο Τουρισμού ώστε να διαγραφεί από το
Μητρώο Παρόχων.
5. Διαγραφή παρόχου από το Μητρώο είναι δυνατή με υποβολή αίτησης του νομίμου
εκπροσώπου προς τον φορέα υλοποίησης, εφόσον αυτή υποβληθεί έως και τις 10
Ιουνίου 2021.
6. Σε περίπτωση που ο πάροχος διαγραφεί από το Μητρώο Παρόχων ως συνέπεια των
παρ. 4 και 5 του παρόντος, ή κατόπιν επιβολής κύρωσης, όπως περιγράφεται στο
8ο Μέρος της παρούσας, η διαγραφή γνωστοποιείται στον πάροχο και το κατάλυμα
υποχρεούται να μη δέχεται δικαιούχους και να προβαίνει εγκαίρως στην
ενημέρωση όσων τυχόν έχουν ήδη κάνει κράτηση δωματίου. Σε περίπτωση
αποδοχής δικαιούχων μετά τη γνωστοποίηση της διαγραφής, αυτές δεν θα
εξοφλούνται από το Υπουργείο Τουρισμού.
7. Στην περίπτωση κατά την οποία το Υπουργείο Τουρισμού για οποιονδήποτε λόγο
αποφασίσει τη διακοπή του Προγράμματος με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού,
το Μητρώο καταργείται αζημίως για το Υπουργείο.

Ε. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΡΟΧΩΝ
1.
2.

Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισμού δύνανται να ελέγξουν τα στοιχεία που
δηλώνονται και τα δικαιολογητικά που αναρτώνται στην ηλεκτρονική αίτηση.
Κατά τη διαδικασία ελέγχου αποκλείονται από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα
αιτούντες πάροχοι που:
i.
δεν έχουν δικαίωμα και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής
σύμφωνα με το Κεφάλαιο Α. του παρόντος Μέρους της Πρόσκλησης.
ii.
δεν έχουν ακολουθήσει τη διαδικασία υποβολής της αίτησης, όπως αυτή
περιγράφεται στο Κεφάλαιο Β. του παρόντος Μέρους της Πρόσκλησης,
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iii.
iv.
v.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.

11.

δεν προκύπτει ταύτιση του περιεχομένου της αιτήσεώς τους με τα
επισυναπτόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής,
δεν έχουν επισυνάψει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά,
τα δικαιολογητικά τους δεν είναι σε ισχύ,

Για τους αποκλειόμενους συντάσσεται προσωρινός πίνακας, ο Πίνακας
Αποκλειομένων Παρόχων, στον οποίο αναγράφονται ανά Περιφερειακή Ενότητα, τα
4 τελευταία ψηφία του ΑΦΜ της και οι λόγοι αποκλεισμού από τη διαδικασία.
Για τους λοιπούς συμμετέχοντες που από τη διαδικασία ελέγχου προκύπτει ότι δεν
συντρέχει κανένας από τους ως άνω λόγους αποκλεισμού, συντάσσεται το
Προσωρινό Μητρώο Παρόχων. Στο Προσωρινό Μητρώο Παρόχων τα τουριστικά
καταλύματα κατηγοριοποιούνται ανά Περιοχή, ανά τύπο και κατηγορία
καταλύματος και αναγράφεται ανά επιχείρηση η επωνυμία της, ο διακριτικός τίτλος
αυτής, ο ΑΦΜ της, ο χρόνος λειτουργίας της, στοιχεία επικοινωνίας: περιοχή,
διεύθυνση, τηλέφωνα, φαξ, email, ιστοσελίδα καθώς και οι διαθέσιμες παροχές.
Για τους υποψήφιους που από τον έλεγχο των αιτήσεων προκύπτει ότι δεν
πληρούνται ή δεν αποδεικνύεται ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρούσας,
συντάσσεται προσωρινός Πίνακας Αποκλειομένων, με αναφορά στον λόγο
αποκλεισμού τους.
Το προσωρινό Μητρώο Παρόχων και ο προσωρινός Πίνακας Αποκλειομένων
αναρτώνται στον ιστότοπο του Υπουργείου Τουρισμού www.mintour.gov.gr και
μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του προγράμματος www.tourism4all.gov.gr .
Οι υποψήφιοι που κατέθεσαν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής έχουν δικαίωμα να
υποβάλουν αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του προγράμματος
www.tourism4all.gov.gr μία και μόνο ηλεκτρονική ένσταση κατά των
αποτελεσμάτων του προσωρινού Πίνακα Αποκλειομένων και του προσωρινού
Μητρώου εντός της αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) ημερών από την επομένη
ημέρα της δημοσιεύσεώς τους στoν ιστότοπο του Υπουργείου Τουρισμού. Υποβολή
ενστάσεων μετά την ως άνω καταληκτική ημερομηνία και ώρα δεν είναι δυνατή.
Οι συμμετέχοντες που καταθέτουν ηλεκτρονική ένσταση οφείλουν να
τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς τους, επισυνάπτοντας στην ένστασή τους σε
ψηφιακή μορφή δικαιολογητικά αποδεικτικά των ισχυρισμών τους.
Ενστάσεις που δεν υποβάλλονται με ηλεκτρονικό τρόπο δεν εξετάζονται.
Κατόπιν εξέτασης των ενστάσεων των Παρόχων από τριμελή επιτροπή που
συγκροτείται για το σκοπό αυτό, καταρτίζεται το οριστικό Μητρώο Παρόχων και ο
οριστικός Πίνακας Αποκλειομένων Παρόχων.
Το Μητρώο Παρόχων και ο Πίνακας Αποκλειομένων Παρόχων καταρτίζονται με
Απόφαση του Υπουργού Τουρισμού και αναρτώνται στον ιστότοπο του Υπουργείου
Τουρισμού www.mintour.gov.gr και μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του
προγράμματος www.tourism4all.gov.gr.»

7. Η παράγραφος 1 του κεφαλαίου Α του 4ου Μέρους αντικαθίσταται ως εξής:
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«Α. ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΑ “e-voucher” )
1.
• Για 4 (τέσσερεις) διανυκτερεύσεις (80%) ογδόντα τοις εκατό ή (100%) εκατό τοις
εκατό για άτομα με ποσοστό νοητικής ή σωματικής αναπηρίας τουλάχιστον 67%,
με ανώτατο όριο κατ’ άτομο (δικαιούχο ή ωφελούμενο) και ανά διανυκτέρευση
τα τριάντα ευρώ (30€) και την προϋπόθεση της διαμονής των τεσσάρων (4)
διανυκτερεύσεων.
• Για 3 (τρεις) διανυκτερεύσεις (100%) εκατό τοις εκατό ανώτατο όριο κατ’ άτομο
(δικαιούχο ή ωφελούμενο) και ανά διανυκτέρευση τα σαράντα ευρώ (40€) και
την προϋπόθεση της διαμονής των τριών(3) διανυκτερεύσεων, ισχύει για όλους
τους δικαιούχους και ωφελούμενους.
• Για 2 (δύο) διανυκτερεύσεις (100%) εκατό τοις εκατό ανώτατο όριο κατ’ άτομο
(δικαιούχο ή ωφελούμενο) και ανά διανυκτέρευση τα σαράντα ευρώ (40€) και
την προϋπόθεση της διαμονής των δύο (2) διανυκτερεύσεων, ισχύει για όλους
τους δικαιούχους και ωφελούμενους.
Τα ποσοστά επιδότησης της παρούσας παραγράφου ισχύουν από 20.04.2021».
8. Η παράγραφος 13 του κεφαλαίου Α του 4ου Μέρους αντικαθίσταται ως εξής:
«13. Στην περίπτωση που μετά την υπογραφή της σύμβασης δικαιούχος θελήσει για
οποιονδήποτε λόγο να αναχωρήσει από το κατάλυμα πριν από την προβλεπόμενη
στη σύμβαση ημερομηνία, δηλαδή πριν να πραγματοποιήσει τον απαιτούμενο από
το πρόγραμμα αριθμό διανυκτερεύσεων που έχει συμφωνήσει με τον πάροχο, το evoucher ακυρώνεται και δεν δύναται να εξαργυρωθεί ή να χρησιμοποιηθεί εκ νέου,
αναλαμβάνει δε, την πληρωμή του συνόλου των διανυκτερεύσεων που
πραγματοποίησε. Ο δικαιούχος συμπληρώνει Υπεύθυνη Δήλωση εις διπλούν με την
ημερομηνία της πρόωρης αναχώρησής του από το κατάλυμα και καταθέτει τη μία
στον πάροχο και την άλλη στην ηλεκτρονική διεύθυνση tourism4all@mintour.gr
την ημέρα της αναχώρησής του ή την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την αναχώρησή
του.».
9. Η παράγραφος 2 του 5ου Μέρους αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Οι πάροχοι υποχρεούνται:
α. να δέχονται στο κατάλυμά τους δικαιούχους – ωφελούμενους, κατόχους e-voucher του
Προγράμματος του Υπουργείου Τουρισμού “Τουρισμός για Όλους” έτους 2020, όπως αυτό
παρατάθηκε έως 31.12.2021, από της ενάρξεως του προγράμματος και μέχρι τη λήξη του.
Τυχόν διάθεση δωματίου μετά τον χρόνο λήξης του προγράμματος δεν θα γεννά καμιά
υποχρέωση σε βάρος του Υπουργείου Τουρισμού,
β. να δέχονται δικαιούχους του Προγράμματος σε όλα τα τμήματα της μονάδας τους καθ’
όλο το διάστημα λειτουργίας τους, που θα δηλώνουν στην αίτηση, χωρίς να εξαιρούν
κάποιο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα.
γ. να διαθέτουν - ανάλογα με τις τεχνικές προδιαγραφές που προβλέπονται για την
κατηγορία του καταλύματος - αδαπάνως τόσο για τους δικαιούχους όσο και για το
Υπουργείο Τουρισμού δωμάτια με ατομικό ή κεντρικό σύστημα ψύξης/θέρμανσης
(ανάλογα με την περίοδο λειτουργίας τους), με ιδιωτικό λουτρό, ψυγείο και τηλεόραση,
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δ. να μη διαθέτουν σε καμία περίπτωση προβληματικά δωμάτια (υπόγεια, εσωτερικά,
χωρίς επαρκή φωτισμό ή αερισμό κ.λπ.),
ε. να μην προβαίνουν σε ενοικίαση του μέρους διαμερισμάτων ή κατοικιών σε δικαιούχους
- ωφελούμενους, καθώς και σε ενοικίαση διαμερισμάτων των ξενοδοχείων, των
επιπλωμένων διαμερισμάτων και των ενοικιαζομένων επιπλωμένων διαμερισμάτων κατά
δωμάτιο,
στ. να προσφέρουν άνευ αποζημιώσεως ή αμοιβής στους δικαιούχους όλες τις υπηρεσίες
που δηλώνουν κατά την αίτησή τους,
ζ. να τηρούν τα ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου της υπ’ αρ.
6632/16.04.2021 κοινής υπουργικής απόφασης των υπουργείων Οικονομικών, Υγείας
Τουρισμού (Β’1632 και η διόρθωση σφάλματος Β’1996),
η. να παρέχουν στους Δικαιούχους – Ωφελούμενους υπηρεσίες ίδιες με εκείνες που
προσφέρουν στους άλλους πελάτες του καταλύματος.».
10. Tα κεφάλαια Α και Β του 6ου μέρους αντικαθίστανται ως εξής:
«ΜΕΡΟΣ 6ο : ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Α. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΦΑΚΕΛΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
1. Προκειμένου να αποπληρωθούν οι πάροχοι καταλυμάτων που σύναψαν και υλοποίησαν
συμβάσεις με τους δικαιούχους του προγράμματος, σύμφωνα με τους όρους της
παρούσας, συμπληρώνουν ηλεκτρονικά όλα τα απαραίτητα πεδία στην ηλεκτρονική
εφαρμογή
του
προγράμματος
«Τουρισμός
για
όλους»,
έτους
2020
www.tourism4all.gov.gr επισυνάπτοντας σε ψηφιακή μορφή όλα τα απαραίτητα
δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρούσα.
2. Τα δικαιολογητικά πληρωμής υποβάλλονται από τον πάροχο κατόπιν σχετικής
ανακοίνωσης του φορέα υλοποίησης μέσω της εφαρμογής www.tourism4all.gov.gr.
3. Για συμβάσεις που διατρέχουν δύο χρονικές περιόδους, η αίτηση και τα δικαιολογητικά
αποπληρωμής υποβάλλονται κατά την δεύτερη περίοδο.
4. Αιτήσεις και δικαιολογητικά αποπληρωμής που υποβάλλονται εκπρόθεσμα
απορρίπτονται.

Β. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
1. Η αποπληρωμή του προγράμματος γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του
προγράμματος «Τουρισμός για όλους», έτους 2020 (www.tourism4all.gov.gr). Στην
περίπτωση που πάροχος συμμετέχει στο πρόγραμμα με περισσότερα του ενός
καταλύματα, υποβάλλει ξεχωριστή αίτηση και δικαιολογητικά ανά κατάλυμα.
2. Συμπληρώνει όλα τα απαραίτητα πεδία στην ηλεκτρονική εφαρμογή και
συνυποβάλλει τα ακόλουθα δικαιολογητικά σε ψηφιακή μορφή:
i.
Σύμβαση μεταξύ Δικαιούχου και Παρόχου, ορθά και πλήρως συμπληρωμένη,
όπως έχει ήδη αναρτηθεί κατά την άφιξη
ii.
Ε- voucher (διατακτική ταξιδίου), όπως έχει συμπληρωθεί κατά την άφιξη
iii.
Βεβαίωση της τράπεζας ή φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου για το
ΙΒΑΝ του λογαριασμού (όπως έχει κατατεθεί κατά την αίτηση)
iv.
Απόδειξη παροχής υπηρεσιών για πλήρη διαμονή στο όνομα του δικαιούχου
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v.

Φορολογική Ενημερότητα προς Φορείς Κεντρικής Κυβέρνησης για χρήση από το
Υπουργείο Τουρισμού
vi.
Ασφαλιστική Ενημερότητα»
3. Καθ’ όλη τη διάρκεια συμμετοχής στο πρόγραμμα, οι πάροχοι οφείλουν να
προβαίνουν στην ανανέωση των δικαιολογητικών συμμετοχής σύμφωνα με το
Κεφάλαιο Γ του 3ου Μέρους. Άλλως θα αποπληρώνονται μόνο για τα e-voucher που
ενεργοποιήθηκαν σε διαστήματα που τα δικαιολογητικά τους ήταν σε ισχύ με βάση
το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

4. Ενδεικτικοί λόγοι απόρριψης αιτήσεων για πληρωμή:
α. Ενεργοποίηση e-voucher του Υπουργείου Τουρισμού σε διάστημα κατά το οποίο
δεν ήταν σε ισχύ το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας/δεν είχε υποβληθεί γνωστοποίηση
λειτουργίας/ ο πάροχος είχε διαγραφεί από το Μητρώο/δεν είχε πλέον την
εκμετάλλευση του καταλύματος σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρούσα
παρούσας.
β. Μη ηλεκτρονική ενεργοποίηση e-voucher του Υπουργείου Τουρισμού (χωρίς να
έχουν γίνει οι προβλεπόμενες ενέργειες της παρ. 10 του κεφαλαίου Α του 4ου
Μέρους της Πρόσκλησης.
δ. Χρέωση σε υπηρεσίες που παρέχονται αδαπάνως σύμφωνα με την Πρόσκληση,
γιατί αποτελούν προϋπόθεση συμμετοχής στο Πρόγραμμα.
ε. Ελλιπή δικαιολογητικά.
στ. Αναντιστοιχία μεταξύ δικαιολογητικών (π.χ. αποδείξεις παροχής υπηρεσιών για
αριθμό ατόμων που δεν συμπεριλαμβάνονται στη σύμβαση).
ζ. Αναντιστοιχία ποσών επιδότησης και της τιμής συνεργασίας που έχει δηλώσει
κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής του αίτησης ο πάροχος.
η. Προσθήκη περισσότερων της μίας κλίνης ανά δωμάτιο ή προσθήκη κλίνης χωρίς
να προκύπτει η συμφωνία από τη σύμβαση.
θ. διαμονή των δικαιούχων σε εξαιρούμενα δωμάτια/μη εγκεκριμένα (υπέρβαση
του ορίου δυναμικότητας).
11. Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ αντικαθίσταται ως εξής:
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Στην …………………σήμερα ……/……./ 202… οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:
α) ………………………………………..……………………………………………………….... νόμιμος εκπρόσωπος
της
εταιρείας
με
την
επωνυμία
……………………….…………………………..………………………………………………………………
και
ΑΦΜ…………...…………………..
καλούμενος του λοιπού χάριν συντομίας «ΠΑΡΟΧΟΣ», με την ιδιότητα που παρίσταται και
ενεργεί εν προκειμένω στο πλαίσιο του προγράμματος «Τουρισμός για όλους», έτους 2020
του Υπουργείου Τουρισμού και
β)…………………………..…………………………………………………………………….……………………….……………….
……και με ΑΦΜ……………………………….……
και αριθμό e- voucher……………………………………………………………………………………………
καλούμενος του λοιπού χάριν συντομίας «ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ»
ή
β)
……………………………………………………………………………………………………………………..………………………
…………………………… και με ΑΦΜ……………………….…………, γονέας των ανήλικων
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ωφελούμενων/σύζυγος/ενήλικος ωφελούμενος του δικαιούχου καλούμενος του λοιπού
χάριν συντομίας «ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ» δυνάμει της από …./.…/….. εξουσιοδοτήσεως από
τον
………………………….…………..…………………………………………….……
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ
με
ΑΦΜ………………………………………., (η οποία επισυνάπτεται)
δηλώνουν, συμφωνούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα:
Ά ρ θ ρ ο 1ο
Ο «ΠΑΡΟΧΟΣ» του καταλύματος,
………………….…………………………………………………………….………………………………………………
κείμενης στην Περιφερειακή Ενότητα …………………………………………………………………………,
περιοχή……………………………………………………………………………………………………..…………,
δηλώνει ότι νομίμως συμμετέχει στο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους», έτους 2020 του
Υπουργείου Τουρισμού, έχει ενταχθεί στο Μητρώο Παρόχων του Υπουργείου Τουρισμού, έχει
δε λάβει γνώση και έχει αποδεχτεί όλους τους όρους της υπ’ αρ. 9022/16.06.2020 κοινής
υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, και των Δημοσίων Προσκλήσεων για τη συμμετοχή του
στο Πρόγραμμα αυτό.
Ο ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση και έχει αποδεχτεί όλους τους όρους της υπ’ της
υπ’ αρ. 9022/16.06.2020 Κοινής Υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, και των Δημοσίων
Προσκλήσεων του προγράμματος «Τουρισμός για όλους», έτους 2020 όπως αυτό
παρατάθηκε έως 31.12.2021 του Υπουργείου Τουρισμού.
Ά ρ θ ρ ο 2ο
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΑ ΜΕΛΗ - ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ –ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Ε-VOUCHER
1. Ο δικαιούχος συνοδεύεται από τα εξής ωφελούμενα μέλη, τα οποία έχουν
συμπεριληφθεί στο Μητρώο Δικαιούχων – Ωφελουμένων και στο ανωτέρω e-voucher με τα
έξης στοιχεία:
1.……………………(ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ)……………..………………ΑΜΚΑ……….…………………………
2.……………………(ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ)……………..………………ΑΜΚΑ……….…………………………
3.……………………(ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ)……………..………………ΑΜΚΑ……….…………………………
4.……………………(ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ)……………..………………ΑΜΚΑ……….…………………………
5.……………………(ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ)……………..………………ΑΜΚΑ……….…………………………
6.……………………(ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ)……………..………………ΑΜΚΑ……….…………………………
Για τα ως άνω ωφελούμενα μέλη προσκομίζονται κατά την υπογραφή της παρούσας τα
απαραίτητα από την Δημόσια Πρόσκληση έγγραφα ταυτοπροσωπίας.
2. Ο «ΠΑΡΟΧΟΣ» υποχρεούται να προσφέρει στον ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ και στα ωφελούμενα μέλη
της ανωτέρω παραγράφου υπηρεσίες διαμονής στο κατάλυμά του διάρκειας 2 – 3 – 4
(επιλέξτε αντίστοιχα) διανυκτερεύσεων και συγκεκριμένα για το χρονικό διάστημα από
….... /….... /….. έως ….... /….... /…....
Το/Τα δωμάτιο/α που θα διατεθούν για τον σκοπό αυτό είναι…….…(αριθμός)……………….. με
τις παροχές που έχει δηλώσει ο πάροχος στην αίτησή του και αναφέρονται στη Δημόσια
Πρόσκληση του Προγράμματος.
Συμφωνείται η προσθήκη μιας (1) και μόνο κλίνης στα δωμάτια με αριθμό…….:ΝΑΙ - ΟΧΙ
3. Ο «ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ» εκχωρεί την οικονομική αξία που ενσωματώνει το e-voucher τo
οποίo έχει στην κατοχή του και η αξία του οποίου είναι ανάλογη με τον αριθμό των
ωφελούμενων μελών που δηλώνονται στην παρ. 1 του παρόντος, τον αριθμό των
διανυκτερεύσεων που θα πραγματοποιηθούν, τον τύπο και την κατηγορία του τουριστικού
καταλύματος σε αντάλλαγμα για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες διαμονής. Το e-voucher
εκχωρείται με την υπογραφή της παρούσης στον πάροχο ενώ δεν θα πρέπει να έχει
χρησιμοποιηθεί ξανά στο παρελθόν.
Ά ρ θ ρ ο 3ο
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ΙΔΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
1. Κατά την αποχώρησή του ο δικαιούχος οφείλει να καταβάλει στον Πάροχο για τη διαμονή
τους στο κατάλυμα το ποσό της ιδίας συμμετοχής όπως προκύπτει από τη διαφορά μεταξύ της
οριζόμενης από τον πάροχο τιμής συνεργασίας με το Υπουργείο Τουρισμού και το ποσό
επιδότησης του δικαιούχου καθώς και των ωφελουμένων μελών του.
2. Στις τιμές ιδίας συμμετοχής με ή χωρίς πρωινό συμπεριλαμβάνονται όλες οι νόμιμες
επιβαρύνσεις καθώς και το σύνολο του φόρου διαμονής.
ΑΡΘΡΟ 4ο
ΠΡΟΩΡΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
Στην περίπτωση που μετά την υπογραφή της σύμβασης ο δικαιούχος θελήσει για οποιονδήποτε
λόγο να αναχωρήσει από το κατάλυμα πριν από την προβλεπόμενη στη σύμβαση ημερομηνία,
δηλαδή πριν να πραγματοποιήσει τον απαιτούμενο από το Πρόγραμμα αριθμό συμφωνημένων
διανυκτερεύσεων, το e-voucher ακυρώνεται και δεν δύναται να εξαργυρωθεί ή να
χρησιμοποιηθεί εκ νέου. Στην περίπτωση αυτή, ο δικαιούχος αναλαμβάνει την πληρωμή του
συνόλου των διανυκτερεύσεων που πραγματοποίησε. Ο δικαιούχος συμπληρώνει Υπεύθυνη
Δήλωση εις διπλούν με την ημερομηνία της πρόωρης αναχώρησής του από το κατάλυμα και
καταθέτει τη μία στον Πάροχο και την άλλη στην ηλεκτρονική διεύθυνση tourism4all@mintour.gr
την ημέρα της αναχώρησής του ή την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την αναχώρησή του.
Ά ρ θ ρ ο 5ο
ΚΥΡΩΣΕΙΣ
1. ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
Η παράβαση των όρων του προγράμματος από τους δικαιούχους, εκτός της διακοπής της
επιδότησης, μπορεί να επιφέρει τον αποκλεισμό τους από το πρόγραμμα έως τρία (3) χρόνια, με
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Τουριστικής Πολιτικής του Υπουργείου
Τουρισμού και μετά από εισήγηση της αρμόδιας για την υλοποίηση του προγράμματος
Διεύθυνσης.
2. ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ
Σε περίπτωση που από έλεγχο της Υπηρεσίας ή έγγραφη τεκμηριωμένη καταγγελία
αποδεικνύεται οποιαδήποτε παράβαση των όρων της Πρόσκλησης από πάροχο, το Υπουργείο
Τουρισμού εκτός της διακοπής της επιδότησης, μπορεί να επιφέρει τον αποκλεισμό τους από το
πρόγραμμα έως πέντε (5) χρόνια, με απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης
Τουριστικής Πολιτικής του Υπουργείου Τουρισμού και μετά από εισήγηση της αρμόδιας για την
υλοποίηση του προγράμματος Διεύθυνσης.
Ά ρ θ ρ ο 6ο
Τα συμβαλλόμενα μέρη δηλώνουν ότι έχουν πλήρη γνώση της Δημόσιας Πρόσκλησης για
συμμετοχή στο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους», έτους 2020 όπως αυτό παρατάθηκε έως
31.12.2021 του Υπουργείου Τουρισμού, καθ’ όλα αυτής τα σημεία, είτε γίνεται μνεία αυτών ή όχι
στην παρούσα σύμβαση και τα αποδέχονται ανεπιφύλακτα.
Σε πιστοποίηση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν σε 3 αντίγραφα και υπογράφεται από τα
συμβαλλόμενα μέρη.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Ο ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

Ο ΠΑΡΟΧΟΣ»
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Οι προβλέψεις των ανωτέρω παραγράφων 2 έως και 10 της παρούσας ισχύουν και για
Παρόχους, οι οποίοι έχουν ενταχθεί ήδη στο Πρόγραμμα.
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ΄ αρ. 9126/17.06.2020 Δημόσια Πρόσκληση.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ακριβές Αντίγραφο
Ευαγγελία Αναγνώστου
Αναπλ. Προϊσταμένη Τμήματος Γραμματείας
& Ενημέρωσης του Πολίτη

ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ

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