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Αγαπητοί Συνάδελφοι,   

 

Σας ενημερώνουμε για την υπ ‘αριθ. ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 5030357.2.2014 εγκύκλιο που εξέδωσε η Γενική 

Διεύθυνση Ανάπτυξης του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού για την εφαρμογή του 

Προγράμματος ‘Τουρισμός για Όλους».  

 

Σύμφωνα με την ανωτέρω εγκύκλιο, ο  Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (ΕΟΤ) θέτει σε 

εφαρμογή το Πρόγραμμα  «Τουρισμός για όλους» Γ΄ ΗΛΙΚΙΑΣ  Β΄ ΦΑΣΗ 2013 – 2014,  το οποίο 

θα ισχύσει από 12 Μαρτίου του 2014 έως 30.6.2014. 

1.  Δικαιούχοι του Προγράμματος  

 

Δικαιούχοι του Προγράμματος με τα προστατευόμενα μέλη τους, είναι όλοι όσοι έχουν 

συμπληρώσει το εξηκοστό (60
ο
) έτος της ηλικίας τους και άνω,  είναι  δε συνταξιούχοι λόγω 

γήρατος ή λόγω αναπηρίας, ανεξαρτήτως εισοδήματος υπό την προϋπόθεση ότι δεν είναι 

δικαιούχοι άλλων Προγραμμάτων (ΟΑΕΔ, ΟΓΑ, Ταμείου Νομικών). Αναλυτικά δικαιούχοι 

είναι  

 

 Συνταξιούχοι του Δημόσιου Τομέα και των Ν.Π.Δ.Δ.  

 Συνταξιούχοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ, εφόσον 

δεν τους παρακρατούνται εισφορές υπέρ της τέως Εργατικής Εστίας (νυν ΟΑΕΔ), και 

συνεπώς δεν είναι δικαιούχοι των Προγραμμάτων της. 

 Συνταξιούχοι του Ο.Α.Ε.Ε., που ασφαλίζει ελεύθερους επαγγελματίες,  ή επιχειρηματίες 

πρώην Τ.Ε.Β.Ε., πρώην ΤΑΕ Τ.Σ.Α., με την προϋπόθεση ότι η συνταξιοδότηση (βάσει 

αρχικής απόφασης συνταξιοδότησης) καλύπτεται  από ένα από τα παραπάνω ταμεία, 

ακόμη και αν  η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη καλύπτεται από το ΙΚΑ και οι οποίοι 

αποδεδειγμένα δεν είναι δικαιούχοι του προγράμματος της τέως Εργατικής Εστίας 

 Συνταξιούχοι ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ και ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ 
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 Οι συνταξιούχοι δημοσιογράφοι του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ Β ΔΝΣΗ (πρώην ΤΑΥΣΙΤ) στους 

οποίους δεν γίνονται κρατήσεις για την τέως Εργατική Εστία (νυν ΟΑΕΔ) . 

 Συνταξιούχοι ΝΑΤ. 

 Συνταξιούχοι ΤΑΠΟΤΕ (εφόσον συνταξιοδοτήθηκαν από 01/01/1978 ως 31/12/2005). 

 Άτομα άνω των 60 ετών,  τα οποία λαμβάνουν επίδομα  αναπηρίας από την Πρόνοια έστω 

και αν είναι ασφαλισμένοι σε άλλον ασφαλιστικό φορέα ως προστατευόμενα μέλη, αλλά 

πάντα δικαιούχων του Προγράμματος αυτού. 

 Συνταξιούχοι του Ι.Κ.Α από  αυτασφάλιση. 

          

Δεν δικαιούνται Δελτίου Γ΄ Ηλικίας  οι εξής :   
 

Α) Οι συνταξιούχοι δικαιούχοι προγραμμάτων της τέως Εργατικής Εστίας(και νυν ΟΑΕΔ), 

της Αγροτικής Εστίας (δηλαδή οι ασφαλισμένοι του Ο.Γ.Α.) καθώς και του Ταμείου 

Νομικών ανεξάρτητα αν έκαναν χρήση  ή  όχι του δικαιώματος τους για οποιονδήποτε 

λόγο. 

  

Β) Όσοι πήραν Δελτία ενός  από τα υποπρογράμματα (εξαήμερων διακοπών ή Γ΄ ηλικίας) 

του Προγράμματος «Τουρισμός για όλους»2012-13 του Ε.Ο.Τ.  κατά το διάστημα 3-8-

2012 έως 31-05-2013 ή συμμετείχαν στην Α ΦΑΣΗ του Προγράμματος 2013-14 

(εξαήμερων διακοπών ή Γ΄ ηλικίας) του Ε.Ο.Τ.   

 

 Μεμονωμένοι δικαιούχοι θεωρούνται οι άγαμοι και τα άτομα που δεν έχουν 

προστατευόμενα μέλη. 

 

 Προστατευόμενα μέλη θεωρούνται οι σύζυγοι οι οποίοι τελούν υπό την οικονομική 

προστασία των κύριων δικαιούχων καθώς  και τα προστατευόμενα τέκνα.  

 

 

Προστατευόμενα τέκνα  θεωρούνται όλα τα ανήλικα τέκνα ηλικίας κάτω των 18 ετών  ή των 24 

ετών εφόσον είναι άνεργοι ή των 26 ετών εφόσον συνεχίζουν να σπουδάζουν  και τα τέκνα με 

ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω ανεξαρτήτως ηλικίας . Τα  τέκνα τα οποία αποφοίτησαν 

μέσα στο 2013 συμπεριλαμβάνονται στα προστατευόμενα μέλη. 

 

 

 Ειδικές κατηγορίες δικαιούχων  

 

ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 67% και άνω ανεξαρτήτως εισοδήματος, εφόσον ανήκουν σε μια 

από τις κατηγορίες δικαιούχων της προηγούμενης παραγράφου. Τα άτομα με αναπηρία και τα 

προστατευόμενα μέλη τους μπορούν να χρησιμοποιήσουν δελτία του Προγράμματος,  κάθε χρόνο 

σε ένα μόνο από τα υποπρογράμματα του Προγράμματος «Τουρισμός για όλους»   και πάντα 

εφόσον δεν δικαιούνται Δελτία Κοινωνικού Τουρισμού από τον Οργανισμό Αγροτικής Εστίας, 

από τον Οργανισμό της τέως Εργατικής Εστίας(ΟΑΕΔ)  και των μελών  του Ταμείου Νομικών.  

Στην περίπτωση που είναι μεμονωμένα άτομα, χωρίς δηλαδή οικογένεια είτε γιατί δεν υπάρχουν 

ενήλικα άτομα  για να τους συνοδέψουν ή τα ενήλικα άτομα της οικογένειας τους δεν είναι 

δικαιούχοι του προγράμματός μας, τότε δικαιούνται δελτίου για το συνοδό τους με τη 
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προϋπόθεση, ότι η αναγκαιότητα συνοδείας βεβαιώνεται από την υγειονομική επιτροπή η το 

αρμόδιο ΚΕΠΑ, που πιστοποιεί και το ποσοστό αναπηρίας (βλ. δικαιολογητικά σελ. 21).  

Η επιλογή του συνοδού γίνεται χωρίς κανένα περιορισμό ή ιδιαίτερη προϋπόθεση και η χορήγηση 

του δελτίου γίνεται με μόνο δικαιολογητικό το φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής του ταυτότητας. 

Δεν δικαιούνται συνοδού τα άτομα με αναπηρία 67% και άνω των οποίων οι σύζυγοι είναι ήδη 

δικαιούχοι του προγράμματος μας, εφόσον βέβαια δεν είναι και αυτοί άτομα με αναπηρία.  

Στην περίπτωση που υπάρχουν περισσότερα του ενός ατόμου στην οικογένεια με αναπηρία 67% 

και άνω, δικαιούνται ξεχωριστού συνοδού για τον καθένα από τους δικαιούχους.  

 

Τέλος η παροχή Δελτίου Γ΄ Ηλικίας  για άτομα με αναπηρία 67% και άνω απευθύνεται σε ενήλικα 

άτομα που ανήκουν σε κάποια κατηγορία συνταξιούχων που προαναφέρεται στην παράγραφο 1Α  

της παρούσας  και όχι σε προστατευόμενα ανήλικα άτομα ή σε ενήλικα προστατευόμενα άτομα 

που δεν ανήκουν στην κατηγορία  συνταξιούχων, που προαναφέρεται στην παράγραφο 1 της 

παρούσας . 

 

2.    Δικαιολογητικά   

 

Οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να λάβουν Δελτία του Προγράμματος «Τουρισμός για όλους» Γ΄ 

Ηλικίας, θα πρέπει να προσκομίσουν στα ΚΕΠ τα παρακάτω δικαιολογητικά :  

 

α) Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ. 

 

β) Φωτοαντίγραφα των βιβλιαρίων ασθενείας σε ισχύ από τα οποία να προκύπτουν τα στοιχεία 

του ασφαλισμένου και των προστατευομένων μελών του.  

 

γ) Απόδειξη κράτησης μέσω Τράπεζας σε ένα από τα καταλύματα που συμμετέχουν στο 

Πρόγραμμα και αναφέρονται στον ηλεκτρονικό κατάλογο καταλυμάτων  του Ε.Ο.Τ., για το 

χρονικό διάστημα κατά το οποίο το κατάλυμα συμμετέχει στο Πρόγραμμα.  Στις περιπτώσεις που 

δεν υπάρχει κάποιο υποκατάστημα τράπεζας στην περιοχή του δικαιούχου μπορεί να υποβληθεί 

απόδειξη κράτησης μέσω ΕΛ.ΤΑ. η οποία όμως θα συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του 

δικαιούχου ότι πρόκειται για κράτηση σε συγκεκριμένο κατάλυμα καθώς και με απόδειξη 

καταβολής μέσω e banking. 

 

δ) Κάθε αποδεικτικό ή  έγγραφο, που τεκμηριώνει ότι ο ενδιαφερόμενος είναι δικαιούχος του 

Προγράμματος αυτού. 

 

 

Πρόσθετα δικαιολογητικά 

 

1. Για τα προστατευόμενα τέκνα λόγω σπουδών θα συνυποβάλλεται αντίγραφο πιστοποιητικού 

σπουδών ή φωτοαντίγραφο φοιτητικής ή σπουδαστικής ταυτότητας. Η ηλικία των 

προστατευομένων μελών θα αποδεικνύεται από την αστυνομική τους ταυτότητα (για τους άνω 

των 14 ετών) ή από τη ληξιαρχική πράξη γέννησης. Για τα άνεργα τέκνα ως 24 ετών θα 

προσκομίζεται σχετική βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ. 

  

2. Τα άτομα με αναπηρία 67% και άνω θα προσκομίζουν φωτοαντίγραφο Απόφασης 

Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής ή από τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) 

από την οποία να προκύπτει το ποσοστό αναπηρίας. Η αναγκαιότητα συνοδείας προκειμένου 
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να χορηγηθεί Δελτίο σε συνοδό θα προκύπτει μόνο από σχετική βεβαίωση της Υγειονομικής 

Επιτροπής ή των ΚΕΠΑ. Δεν απαιτείται περαιτέρω βεβαίωση για την αναγκαιότητα συνοδείας 

μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις αναπηρίας: 

 Ολική τύφλωση 

 Βαριά Νοητική Στέρηση 

 Βεβαιωμένη αναπηρία άνω του 80%  

 

3. Οι συνταξιούχοι δημοσιογράφοι του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ Β ΔΝΣΗ (πρώην ΤΑΥΣΙΤ) θα 

προσκομίζουν βεβαίωση ότι δεν τους γίνονται κρατήσεις για την τέως Εργατική Εστία 

(νυν ΟΑΕΔ) . 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι δικαιούχοι που υποβάλλουν τα δικαιολογητικά σε φωτοαντίγραφα και τα 

οποία θα πρέπει να είναι σε ισχύ, θα πρέπει να προσκομίζουν και τα πρωτότυπα για την 

απαραίτητη ταυτοποίηση. 
 

 

3.     Διάθεση των Δελτίων και Ηλεκτρονική Ενημέρωση των δικαιούχων    

 

 Όλες οι πληροφορίες του Προγράμματος, τα συμμετέχοντα καταλύματα, οι τιμές των 

καταλυμάτων και κάθε άλλη λεπτομέρεια, θα διατίθενται ηλεκτρονικά από τα Κ.Ε.Π., από 

τις κατά τόπους Π.Υ.Τ. και γραφεία του ΕΟΤ, από το site του Ε.Ο.Τ. www.gnto.gov.gr ή 

www.visitgreece.gr . 

 Τα Δελτία του Προγράμματος «Τουρισμός για όλους» Γ΄ Ηλικίας  , θα διατίθενται από τα  

Κ.Ε.Π. (Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών) όλης της επικράτειας, καθημερινά εκτός αργιών, 

καθ΄ όλη τη διάρκεια του Προγράμματος και μέχρι εξαντλήσεως των 5.000 δελτίων που 

θα διατεθούν συνολικά. 

 

 

Όλο το κείμενο της εγκυκλίου μπορείτε να την αναζητήσετε στην ιστοσελίδα της 

Συνομοσπονδίας www.esaea.gr  

 

 

Παρακαλούμε για την ενημέρωση των μελών σας.  

 

Με εκτίμηση  

 

 

                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

 

 

 

                          Ι. ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ                                 ΧΡ. ΝΑΣΤΑΣ  

 

http://www.gnto.gov.gr/
http://www.eot.gr/
http://www.esaea.gr/

