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ΔΓΚΤΚΛΗΟ 
 

ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ 
ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» 

ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) 
2012 - 2013 

 
Ο  Διιεληθφο Οξγαληζκφο Σνπξηζκνχ (ΔΟΣ) ζέηεη ζε εθαξκνγή ην Πξόγξακκα  
«Τνπξηζκόο γηα όινπο» Δμαήκεξσλ Γηαθνπώλ  2012 – 2013,  ην νπνίν ζα ηζρύζεη από 
03.08.2012 έσο 31.5.2013. 
 

Η. Α. ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ:   
 

Σην Πξόγξακκα 6ήκεξσλ Γηαθνπώλ κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ νη παξαθάησ 
θαηεγνξίεο δηθαηνύρσλ κε ηα πξνζηαηεπόκελα κέιε ηνπο κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη δελ 
είλαη δηθαηνύρνη αληίζηνηρσλ πξνγξακκάησλ ηνπ Οξγαληζκνύ Δξγαηηθήο Δζηίαο ή 
ηνπ Οξγαληζκνύ Αγξνηηθήο Δζηίαο θαη κε ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο Παξαγξάθνπ  Η.Β. 
 

 Μόληκνη ππάιιεινη θαη Σπληαμηνύρνη ηνπ Γεκόζηνπ Τνκέα θαη ησλ Ν.Π.Γ.Γ.  

 Μηζζσηνί ή ζπληαμηνύρνη κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ ηνπ Γεκνζίνπ θαη 
ησλ ΝΠΓΓ, εθόζνλ δελ ηνπο παξαθξαηνύληαη εηζθνξέο ππέξ ηεο Δξγαηηθήο 
Δζηίαο, θαη ζπλεπώο δελ είλαη δηθαηνύρνη ησλ Πξνγξακκάησλ ηεο. 

 Δλ ελεξγεία αζθαιηζκέλνη ηνπ Ο.Α.Δ.Δ., πνπ αζθαιίδεη ειεύζεξνπο 
επαγγεικαηίεο ή επηρεηξεκαηίεο  (πξώελ Τ.Δ.Β.Δ. , Τ.Σ.Α., ΤΣΜΔΓΔ θιπ). 

 Σπληαμηνύρνη ηνπ Ο.Α.Δ.Δ., ην νπνίν αζθαιίδεη ειεύζεξνπο επαγγεικαηίεο ή 
επηρεηξεκαηίεο (πξώελ Τ.Δ.Β.Δ. , Τ.Σ.Α., ΤΣΜΔΓΔ,   θιπ) κε ηελ 
πξνϋπόζεζε όηη ε ζπληαμηνδόηεζε (βάζεη αξρηθήο απόθαζεο 
ζπληαμηνδόηεζεο) θαιύπηεηαη  από έλα από ηα παξαπάλσ ηακεία, αθόκε 
θαη αλ  ε ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε θαιύπηεηαη από ην ΙΚΑ. 

 Οη αζθαιηζκέλνη ζην ΝΑΤ 
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 Οη ζπληαμηνύρνη ΤΑΠΟΤΔ (εθόζνλ ζπληαμηνδνηήζεθαλ από 01/01/1978 σο 
31/12/2005 

 Άηνκα ηα νπνία είλαη  αζθαιηζκέλνη ηεο Πξόλνηαο ή ηα νπνία ιακβάλνπλ 
επίδνκα απνξίαο ή αλαπεξίαο από ηελ Πξόλνηα έζησ θαη αλ είλαη αζθαιηζκέλνη 
ζε άιινλ αζθαιηζηηθό θνξέα σο πξνζηαηεπόκελα κέιε. 

 Άηνκα ηα νπνία είλαη απηαζθαιηδόκελνη ηνπ Ι.Κ.Α πξνθεηκέλνπ λα 
ζπληαμηνδνηεζνύλ από απηό.  

          

 ΑΣΟΜΑ ΜΔ ΑΝΑΠΖΡΗΑ 67% θαη άλσ αλεμαξηήησο εηζνδήκαηνο, εθφζνλ 
αλήθνπλ ζε κηα από ηηο θαηεγνξίεο δηθαηνύρσλ ηεο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπ. 
Τα άηνκα κε αλαπεξία θαη ηα πξνζηαηεπόκελα κέιε ηνπο κπνξνύλ λα 
ρξεζηκνπνηήζνπλ δειηία ηνπ Πξνγξάκκαηνο,  θάζε ρξφλν ζε έλα κφλν από ηα 
ππνπξνγξάκκαηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Τνπξηζκόο γηα όινπο»   θαη πάληα 
εθόζνλ δελ δηθαηνύληαη Γειηία Κνηλσληθνύ Τνπξηζκνύ από ηνλ Οξγαληζκό 
Αγξνηηθήο Δζηίαο ή από ηνλ Οξγαληζκό Δξγαηηθήο Δζηίαο.  
Σηελ πεξίπησζε πνπ είλαη κεκνλσκέλα άηνκα, ρσξίο δειαδή νηθνγέλεηα είηε γηαηί 
δελ ππάξρνπλ ελήιηθα άηνκα  γηα λα ηνπο ζπλνδέςνπλ ή ηα ελήιηθα άηνκα ηεο 
νηθνγέλεηαο ηνπο δελ είλαη δηθαηνύρνη ηνπ πξνγξάκκαηόο καο, ηόηε δηθαηνύληαη 
δειηίνπ γηα ην ζπλνδό ηνπο κε ηε πξνϋπόζεζε, όηη ε αλαγθαηόηεηα ζπλνδείαο 
βεβαηώλεηαη από ηελ πγεηνλνκηθή επηηξνπή, πνπ πηζηνπνηεί θαη ην πνζνζηό 
αλαπεξίαο (βι. δηθαηνινγεηηθά ζει. 6).  
Η επηινγή ηνπ ζπλνδνύ γίλεηαη ρσξίο θαλέλα πεξηνξηζκό ή ηδηαίηεξε 
πξνϋπόζεζε θαη ε ρνξήγεζε ηνπ δειηίνπ γίλεηαη κε κόλν δηθαηνινγεηηθό ην 
θσηναληίγξαθν ηεο Αζηπλνκηθήο ηνπ ηαπηόηεηαο. Γελ δηθαηνύληαη ζπλνδνύ ηα 
άηνκα κε αλαπεξία 67% θαη άλσ ησλ νπνίσλ νη ζύδπγνη είλαη ήδε δηθαηνύρνη ηνπ 
πξνγξάκκαηνο καο, εθόζνλ βέβαηα δελ είλαη θαη απηνί άηνκα κε αλαπεξία.  
Σηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ πεξηζζόηεξα ηνπ ελόο αηόκνπ ζηελ νηθνγέλεηα 
κε αλαπεξία 67% θαη άλσ, δηθαηνύληαη μερσξηζηνύ ζπλνδνύ γηα ηνλ θαζέλα από 
ηνπο δηθαηνύρνπο.  
 
Σα αλήιηθα άηνκα κε αλαπεξία 67% θαη άλσ δηθαηνύληαη δειηίνπ γηα ηνπο 
εαπηνύο ηνπο θαη γηα ην γνλέα ν νπνίνο αζθεί ηελ επηκέιεηα, κε ηελ πξνϋπόζεζε 
όηη ν γνλέαο αλήθεη  ζε κία από ηηο θαηεγνξίεο επαγγεικάησλ  ηεο παξαγξάθνπ 
Ι.Α. ηεο παξνύζεο. Καη ζ’ απηή ηελ πεξίπησζε ην δηθαίσκα γηα ηε ρνξήγεζε 
δειηίνπ εθαξκόδεηαη αλεμαξηήησο εηζνδήκαηνο, θάζε ρξφλν ζε έλα από ηα 
ππνπξνγξάκκαηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Τνπξηζκόο γηα όινπο» . 
 

 ΠΟΛΤΣΔΚΝΟΗ (ηέζζεξα ηέθλα θαη άλσ): Οη πνιύηεθλνη  πνπ αλήθνπλ ζε κηα 
απφ ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο αζθαιηζκέλσλ δηθαηνύληαη δειηίνπ γηα ηνλ εαπηό 
ηνπο θαη ηα πξνζηαηεπόκελα κέιε ηνπο, αλεμαξηήησο εηζνδήκαηνο, θάζε 
ρξφλν γηα έλα από ηα ππνπξνγξάκκαηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Τνπξηζκόο γηα 
όινπο».  

 
 

 Δηδηθέο  Γηεπθξηλίζεηο: 

 Οη δηαδεπγκέλνη δηθαηνύρνη ηνπ Πξνγξάκκαηνο εθόζνλ έρνπλ ππό ηελ 
πξνζηαζία ηνπο ηέθλα ησλ νπνίσλ έρνπλ ηε δηθαζηηθή επηκέιεηα (ζα 
πξνζθνκίδνπλ ην αλάινγν πηζηνπνηεηηθό ζην Κ.Δ.Π.)  δηθαηνύληαη δειηίνπ γηα 
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ηνπο εαπηνύο ηνπο θαη ηα πξνζηαηεπόκελα ηέθλα  ηνπο, αλεμάξηεηα αλ ηα ηέθλα 
είλαη αζθαιηζκέλα ζηνλ έηεξν από ηνπο δηαδεπγκέλνπο γνλείο. 

 Οη ελ δηαζηάζεη γνλείο, εθόζνλ ππνβάιινπλ μερσξηζηή θνξνινγηθή δήισζε, 
ζηελ νπνία ζπκπεξηιακβάλνπλ θαη ηα ηέθλα ηνπο, δηθαηνύληαη δειηίνπ γηα ηνλ 
εαπηό ηνπο θαη ηα πξνζηαηεπόκελα ηέθλα ηνπο αλεμάξηεηα αλ απηά είλαη 
αζθαιηζκέλα ζηνλ έηεξν από ηνπο ελ δηαζηάζεη γνλείο. 

 Τα λεφλπκθα  δεπγάξηα ηα νπνία δελ έρνπλ θάλεη θνξνινγηθή δήισζε από 
θνηλνύ ζα πξνζθνκίδνπλ ιεμηαξρηθή πξάμε γάκνπ θαη ηα αηνκηθά εθθαζαξηζηηθά 
ζεκεηώκαηα ηεο εθνξίαο, πξνθεηκέλνπ λα ππνινγηζζεί ην νηθνγελεηαθό εηζόδεκα 
από ην άζξνηζκα ησλ δύν θνξνινγεηέσλ πνζώλ. 

 Σεκεηώλεηαη όηη ηα πξνζηαηεπφκελα κέιε (παηδηά) ησλ δηθαηνύρσλ, όπσο 
πξνθύπηεη από ην βηβιηάξην ηνπ αζθαιηζηηθνύ θνξέα, δηθαηνύληαη ησλ παξνρώλ 
κέρξη ηεο ζπκπιήξσζεο ηνπ 18νπ έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπο, ή ηνπ 24νπ εθόζνλ 
είλαη άλεξγνη, ή ηνπ 26νπ εθόζνλ ζπλερίδνπλ λα ζπνπδάδνπλ.  

Δπηζεκαίλεηαη όηη ηα πξνζηαηεπόκελα κέιε άλσ ησλ 18 εηώλ δελ είλαη 
ππνρξεσηηθό λα θαηαιύζνπλ καδί κε ηνπο γνλείο. 

 Γηεπθξηλίδεηαη επίζεο όηη δειηίν Δμαήκεξσλ δηαθνπώλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο  
«Τνπξηζκόο γηα όινπο»  ρνξεγείηαη θαη ζε ζπληαμηνύρνπο (ζπδύγνπο-ηέθλα), πνπ 
ιακβάλνπλ ζύληαμε από ηα σο άλσ ηακεία ιόγσ ζαλάηνπ ηνπ θπξίσο 
αζθαιηζκέλνπ, εθόζνλ ε ζύληαμε απηή απνηειεί ηελ θύξηα πεγή εζόδσλ ηνπο.  

 
Η.Β.  ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ:   

Οη πξνϋπνζέζεηο ρνξήγεζεο ησλ παξνρώλ έηνπο 2012-2013, είλαη νη εμήο:  

 
Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε, είλαη ην αηνκηθό (ζηελ πεξίπησζε ησλ κεκνλσκέλσλ 
δηθαηνύρσλ) ή ην νηθνγελεηαθό (γηα ηηο ινηπέο ησλ πεξηπηώζεσλ) θνξνινγεηέν 
εηζφδεκα ησλ δηθαηνύρσλ κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο νηθείαο Γ.Ο.Υ.,  ζύκθσλα κε ηελ 
παξάγξαθν πεξί δηθαηνινγεηηθώλ ηεο παξνύζεο, λα κελ ππεξβαίλεη ηα αλαγξαθόκελα 
πνζά  ηνπ παξαθάησ πίλαθα : 
 

 Μεκνλσκέλνη  δηθαηνχρνη  κε αηνκηθφ εηζφδεκα              :  €  18.000,00                                          

 Γηθαηνχρνη κε νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα                               :  €  31.000,00                                                               

 Σξίηεθλνη κε νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα                                  :  €  40.000,00 
 
Γηα θάζε πξνζηαηεπφκελν ηέθλν  ην  εηζόδεκα πξνζαπμάλεηαη  θαηά  1.500,00 €      
 
Σηελ πεξίπησζε ηνπ νηθνγελεηαθνύ εηζνδήκαηνο ηα έζνδα ππνινγίδνληαη αζξνηζηηθά 
από ην ζύλνιν ησλ κειώλ ηεο νηθνγέλεηαο αλεμάξηεηα αλ είλαη δηθαηνύρνη ή κε ηνπ 
Πξνγξάκκαηνο.  
Γελ ππνινγίδνληαη σο πεγή εηζνδεκάησλ ηα αθαζάξηζηα έζνδα ησλ 
επηρεηξήζεσλ. 
 
Μεκνλσκέλνη δηθαηνχρνη ζεσξνύληαη νη άγακνη θαη ηα άηνκα πνπ δελ έρνπλ 

πξνζηαηεπόκελα κέιε.  
      Σηελ πεξίπησζε κεκνλσκέλνπ δηθαηνύρνπ πνπ βξίζθεηαη ζε δηάζηαζε ή είλαη 

δηαδεπγκέλνο θαη  ππνβάιιεη μερσξηζηή θνξνινγηθή δήισζε ζηελ νπνία δελ 
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ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα ηέθλα, ην αηνκηθό εηζόδεκα ππνινγίδεηαη αθαηξνπκέλνπ ηνπ 
κεληαίνπ πνζνύ πνπ έρεη επηδηθαζηεί γηα θαηαβνιή δηαηξνθήο. 

 
Γηθαηνχρνη κε νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα ζεσξνύληαη νη έγγακνη δηθαηνύρνη θαη νη 

δηθαηνύρνη πνπ έρνπλ ππό ηελ πξνζηαζία ηνπο πξνζηαηεπόκελα κέιε. Αλαιπηηθά ζ 
απηήλ ηελ θαηεγνξία εληάζζνληαη: ηα δεπγάξηα δηθαηνύρσλ, ηα δεπγάξηα όπνπ ν έλαο 
είλαη δηθαηνύρνο θαη ην άιιν κέινο είλαη ή δηθαηνύρνο ηεο Δξγαηηθήο ή Αγξνηηθήο 
εζηίαο ή κε δηθαηνύρνο ή είλαη απιά πξνζηαηεπόκελν κέινο ηνπ θύξηνπ δηθαηνύρνπ. 
ηε θαηεγνξία απηή εληάζζνληαη φιεο νη κνξθέο κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο θαη 
νη αλχπαληξεο κεηέξεο. 

 
Πνιχηεθλεο νηθνγέλεηεο ζεσξνύληαη νη νηθνγέλεηεο κε ηέζζεξα ηέθλα θαη άλσ 

αλεμάξηεηα από ηελ ειηθία ηνπο. 
 
Πξνζηαηεπφκελα κέιε ζεσξνύληαη νη ζύδπγνη νη νπνίνη ηεινύλ ππό ηελ νηθνλνκηθή 

πξνζηαζία ησλ θύξησλ δηθαηνύρσλ θαζώο  θαη ηα πξνζηαηεπόκελα ηέθλα.  
 
Πξνζηαηεπφκελα ηέθλα  ζεσξνύληαη όια ηα αλήιηθα ηέθλα ειηθίαο θάησ ησλ 18 εηώλ  ή 

ησλ 24 εηώλ εθόζνλ είλαη άλεξγνη ή ησλ 26 εηώλ εθόζνλ ζπλερίδνπλ λα 
ζπνπδάδνπλ. Σα  ηέθλα ηα νπνία απνθνίηεζαλ κέζα ζην 2012 
ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα πξνζηαηεπφκελα κέιε. 
 

 
Γελ δηθαηνχληαη Γειηίνπ Δμαήκεξσλ δηαθνπψλ νη εμήο : 
 

- Οη δηθαηνχρνη Πξνγξακκάησλ ηνπ Οξγαληζκνύ Δξγαηηθήο Δζηίαο θαη ηνπ 
Οξγαληζκνύ Αγξνηηθήο Δζηίαο (αζθαιηζκέλνη ηνπ Ο.Γ.Α.). 
  

- Όζνη πήξαλ Γειηίν ελφο απφ ηα ππνπξνγξάκκαηα (εμαήκεξσλ 
δηαθνπώλ, ή Γ΄ Ηιηθίαο) ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Τνπξηζκόο γηα όινπο» ηνπ Δ.Ο.Τ.  
θαηά ην δηάζηεκα 14-07-2011 έσο 31-05-2012, ή ζπκκεηείραλ ζην Πξόγξακκα 
Γ΄ Ηιηθίαο  ηνπ Δ.Ο.Τ.  ηνπ ηξέρνληνο έηνπο. δεδνκέλνπ, όηη ην δηθαίσκά ηνπο 
γηα ρξήζε δειηίσλ θνηλσληθνύ ηνπξηζκνύ ηζρύεη ελαιιάμ, ρξφλν παξά ρξφλν 

Γηθαηνχληαη δειηίνπ θάζε ρξφλν κφλν νη πνιχηεθλνη θαη ηα άηνκα κε 
αλαπεξία 67% θαη άλσ. 

 
 
Η.Γ. ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ:   
 
Οη δηθαηνύρνη, πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ Γειηία ηνπ Πξνγξάκκαηνο  «Τνπξηζκόο γηα 
όινπο» Δμαήκεξσλ Γηαθνπώλ, ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ ζηα ΚΔΠ ηα παξαθάησ 
δηθαηνινγεηηθά :  
 

 Φσηναληίγξαθν, ηνπ εθθαζαξηζηηθνχ ζεκεηψκαηνο ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο 
2011 πνπ αθνξά εηζνδήκαηα ηνπ 2010 ή θσηναληίγξαθν ηεο θνξνινγηθήο 
δήισζεο ηνπ έηνπο 2012 πνπ αθνξά εηζνδήκαηα ηνπ 2011 γηα όζνπο έθαλαλ γηα 
πξώηε θνξά θνξνινγηθή δήισζε ην 2012. Γελ ππνρξενύληαη ζηελ πξνζθόκηζε 
εθθαζαξηζηηθνύ ζεκεηώκαηνο ηα άηνκα κε αλαπεξία 67% θαη άλσ, θαη νη 
πνιύηεθλνη. 
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 Φσηναληίγξαθν Αζηπλνκηθήο Σαπηφηεηαο .  

 Φσηναληίγξαθα ησλ βηβιηαξίσλ αζζελείαο ζε ηζρύ  από ηα νπνία λα 
πξνθύπηνπλ ηα ζηνηρεία ηνπ αζθαιηζκέλνπ θαη ησλ πξνζηαηεπνκέλσλ κειώλ 
ηνπ.  

 Απφδεημε θξάηεζεο κέζσ Σξάπεδαο ζε έλα από ηα θαηαιύκαηα πνπ 
ζπκκεηέρνπλ ζην Πξόγξακκα θαη αλαθέξνληαη ζηνλ ειεθηξνληθό θαηάινγν 
θαηαιπκάησλ  ηνπ Δ.Ο.Τ., γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα θαηά ην νπνίν ην θαηάιπκα 
ζπκκεηέρεη ζην Πξόγξακκα.  Σηηο πεξηπηώζεηο πνπ δελ ππάξρεη θάπνην 
ππνθαηάζηεκα ηξάπεδαο ζηελ πεξηνρή ηνπ δηθαηνύρνπ κπνξεί λα ππνβιεζεί 
απόδεημε θξάηεζεο κέζσ ΔΛ.ΤΑ. ε νπνία όκσο ζα ζπλνδεύεηαη από ππεύζπλε 
δήισζε ηνπ δηθαηνύρνπ όηη πξόθεηηαη γηα θξάηεζε ζε ζπγθεθξηκέλν θαηάιπκα.  

    
Πξφζζεηα δηθαηνινγεηηθά: 

 
 Οη κηζζσηνί ή νη ζπληαμηνύρνη από έκκηζζε εξγαζία ρσξίο αζθάιεηα Γεκνζίνπ 

ζα πξνζθνκίδνπλ βεβαίσζε ηνπ εξγνδόηε ή ηνπ Αζθαιηζηηθνύ Φνξέα, όηη δελ 
είλαη δηθαηνχρνη ηεο Δξγαηηθήο Δζηίαο θαη δελ ηνπο παξαθξαηνύληαη εηζθνξέο 
γηα ην ζθνπό απηό.   

 Τα άηνκα κε αλαπεξία 67% θαη άλσ ζα πξνζθνκίδνπλ θσηναληίγξαθν 
Απόθαζεο Πξσηνβάζκηαο Υγεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο από ηελ νπνία λα πξνθύπηεη 
ην πνζνζηό αλαπεξίαο. Η αλαγθαηόηεηα ζπλνδείαο πξνθεηκέλνπ λα ρνξεγεζεί 
Γειηίν ζε ζπλνδό ζα πξνθύπηεη κφλν από ζρεηηθή βεβαίσζε ηεο Υγεηνλνκηθήο 
Δπηηξνπήο. Γελ απαηηείηαη πεξαηηέξσ βεβαίσζε γηα ηελ αλαγθαηόηεηα ζπλνδείαο 
κόλν ζηηο αθόινπζεο πεξηπηώζεηο αλαπεξίαο: 

o Οιηθή ηύθισζε 
o Βαξηά Ννεηηθή Σηέξεζε 
o Βεβαησκέλε αλαπεξία άλσ ηνπ 80%  

 Οη άπνξνη θαη ηα άηνκα κε αλαπεξία 67% θαη άλσ πνπ ιακβάλνπλ επίδνκα 
Πξόλνηαο ή αλαπεξίαο ζα πξνζθνκίδνπλ θσηναληίγξαθν ηνπ επηδόκαηνο 
απνξίαο ή θαη ηνπ βηβιηαξίνπ αζθάιηζεο.  

 Γηα ηα πξνζηαηεπόκελα ηέθλα ιόγσ ζπνπδώλ ζα ζπλππνβάιιεηαη αληίγξαθν 
πηζηνπνηεηηθνύ ζπνπδώλ ή θσηναληίγξαθν θνηηεηηθήο ή ζπνπδαζηηθήο 
ηαπηόηεηαο. Η ειηθία ησλ πξνζηαηεπνκέλσλ κειώλ ζα απνδεηθλύεηαη από ηελ 
αζηπλνκηθή ηνπο ηαπηόηεηα (γηα ηνπο άλσ ησλ 14 εηώλ) ή από ηε ιεμηαξρηθή 
πξάμε γέλλεζεο. Γηα ηα άλεξγα ηέθλα σο 24 εηώλ ζα πξνζθνκίδεηαη ζρεηηθή 
βεβαίσζε από ηνλ ΟΑΔΓ. 

 Οη πνιύηεθλνη ζα ζπλππνβάιινπλ αληίγξαθν ηεο θάξηαο πνιπηέθλσλ. 

 Οη θαηεγνξίεο ησλ δηθαηνύρσλ πνπ δελ ππνρξενύληαη ζε θνξνινγηθή δήισζε 
ιόγσ ρακειώλ εηζνδεκάησλ ζα ζπλππνβάιινπλ Υπεύζπλε Γήισζε ηνπ Ν. 
1599/86 πεξί ηεο κε ππνρξέσζεο ππνβνιήο θνξνινγηθήο δήισζεο. 

 Οη αιινδαπνί ζα πξνζθνκίδνπλ θσηναληίγξαθν ηεο άδεηαο παξακνλήο θαη 
εξγαζίαο. 

 Τα άηνκα πνπ είλαη απηαζθαιηδόκελνη ηνπ Ι.Κ.Α. ζα πξνζθνκίδνπλ ζρεηηθή 
βεβαίσζε ηνπ Ι.Κ.Α.  
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ΣΗΜΔΙΩΣΗ: Οη δηθαηνχρνη πνπ ππνβάιινπλ ηα δηθαηνινγεηηθά ζε θσηναληίγξαθα 
θαη ηα νπνία ζα πξέπεη λα είλαη ζε ηζρχ, ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδνπλ θαη ηα 
πξσηφηππα γηα ηελ απαξαίηεηε ηαπηνπνίεζε. 

 
 
Η.Γ. ΓΗΑΘΔΖ ΣΩΝ ΓΔΛΣΗΩΝ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΔΝΖΜΔΡΩΖ ΣΩΝ ΓΗΚΑΗΟΤΥΩΝ 
:    
 

 Όιεο νη πιεξνθνξίεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο, ηα ζπκκεηέρνληα θαηαιύκαηα, νη ηηκέο 
ησλ θαηαιπκάησλ θαη θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα, ζα δηαηίζεληαη ειεθηξνληθά από ηα 
Κ.Δ.Π., από ηηο θαηά ηόπνπο Π.Υ.Τ. θαη γξαθεία ηνπ ΔΟΤ, από ην site ηνπ Δ.Ο.Τ. 
www.gnto.gov.gr ή www.visitgreece.gr θαη από εηδηθό ηεηξαςήθην αξηζκό ηνπ 
ΔΟΤ. 

 Τα δειηία  Δμαήκεξσλ δηαθνπψλ, ζα δηαηίζεληαη από ηα  Κ.Δ.Π. (Κέληξα 
Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ) όιεο ηεο Δπηθξάηεηαο, θαζεκεξηλά εθηόο αξγηώλ, θαζ΄ 
όιε ηε δηάξθεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη κέρξηο εμαληιήζεσο ησλ 76.200 
δειηίσλ πνπ ζα δηαηεζνύλ ζπλνιηθά γηα ην ζπγθεθξηκέλν ππνπξόγξακκα. 

 
Η.Δ.  ΔΠΗΓΟΣΖΖ Δ.Ο.Σ.: 
 
Ο Δ.Ο.Τ. επηδνηεί ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην Πξόγξακκα αλά άηνκν / αλά 
δηαλπθηέξεπζε σο εμήο:  
 

Ξελνδνρεία, ηνπξηζηηθέο επηπισκέλεο                                           :    €  14,00       
  θαηνηθίεο θαη επαύιεηο                                                

Δλνηθηαδόκελα Γσκάηηα / Γηακ/ηα                                                  :    €  12,00 
ή Οηθίζθνη Καηαζθελώζεσλ 
                                                                                  

Καηαζθελώζεηο    (ζέζε Σθελήο, Τξνρόζπηηνπ)                            :    €   6, 00                                           
   

 
 
ΖΜΔΗΩΖ : Τα αλσηέξσ πνζά ππόθεηληαη ζε: 

 8% πξνείζπξαμε θόξνπ εηζνδήκαηνο                                                 

I.  ( ρνξεγείηαη ε αλάινγε βεβαίσζε από ηελ Γ/λζε Οηθνλνκηθώλ 
Υπεξεζηώλ ηνπ Δ.Ο.Τ.) 

 3% θξάηεζε ππέξ Μ.Τ.Π.Υ. (Μεηνρηθό Τακείν Πνιηηηθώλ Υπαιιήισλ) 
 
Η. Σ.  ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ: 
 

 Σν πνζφ ζπκκεηνρήο ησλ δηθαηνύρσλ θαη ησλ πξνζηαηεπνκέλσλ κειώλ ηνπο, 
αλά άηνκν αλά δηαλπθηέξεπζε γηα παξακνλή ζε δσκάηηα κε ηδηαίηεξν ινπηξό 
Ξελνδνρείσλ, Δλνηθηαδνκέλσλ Γσκαηίσλ / Γηακεξηζκάησλ, Τνπξηζηηθώλ 

http://www.gnto.gov.gr/
http://www.eot.gr/
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Δπηπισκέλσλ Καηνηθηώλ θαη Δπαύιεσλ, νηθίζθσλ camping θαη γηα ζέζεηο 
ηνπνζέηεζεο ζθελώλ θαη ηξνρόζπηησλ  ζε camping, θαζνξίδεηαη ειεχζεξα από 
ηηο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην Πξόγξακκα βάζεη ησλ 
θαηεπζύλζεσλ πνπ έρνπλ δνζεί από ηνλ ΔΟΤ θαη αλαθέξεηαη ζηνλ ειεθηξνληθό 
θαηάινγν ηνπ Πξνγξάκκαηνο κε ηνλ πεξηνξηζκό λα είλαη θαη΄ ειάρηζην έλα € 
(1,00 επξψ) αλά άηνκν αλά δηαλπθηέξεπζε. ΠΡΟΟΥΖ! Σηελ πεξίπησζε, πνπ 
δελ εηζπξαρζεί ηνπιάρηζηνλ 1,00 επξώ/άηνκν/δηαλπθηέξεπζε, δελ ζα 
θαηαβάιιεηαη απφ ηελ Τπεξεζία καο ε επηδφηεζε γηα ην ζπγθεθξηκέλν 
δειηίν. 
Τν πνζφ ζπκκεηνρήο ζα πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζην ιεηηνπξγηθό επίπεδν θαη 
ζηηο πνηνηηθέο παξνρέο ηεο επηρείξεζεο.  

 

 Τν πνζό ζπκκεηνρήο ησλ δηθαηνύρσλ κπνξεί λα ζπκπεξηιακβάλεη θαη ην πξσηλό 
θαη ηελ εκηδηαηξνθή γηα ηηο πεξηπηώζεηο επηρεηξήζεσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ κε 
αλάινγεο ππεξεζίεο. 
Τν πνζό ηεο πξνθαηαβνιήο πνπ ζα απνζηέιιεηαη από ηνπο δηθαηνύρνπο γηα ηελ 
θξάηεζε δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 20 % ηνπ ζπλόινπ ηεο ηηκήο 
δηαλπθηέξεπζεο (ζπκκεηνρήο θαη επηδόηεζεο) γηα όιεο ηηο εκέξεο ηεο δηακνλήο 
πνπ έρνπλ παξαγγειζεί. 
Σηελ πεξίπησζε πνπ δηθαηνύρνη δηακείλνπλ ζε νηθίζθν camping ζα πξέπεη λα 
ζπκπιεξώλνπλ ππεχζπλε δήισζε γηα ηνλ ηξφπν δηακνλήο ηνπο ηελ νπνία 
ζα επηζπλάπηεη ζηα δειηία ν επηρεηξεκαηίαο πξνθεηκέλνπ λα πιεξσζεί από ηνλ 
Δ.Ο.Τ.  
 

 Γηεπθξηλίδεηαη όηη ε ηηκή ζπκκεηνρήο ηνπ δηθαηνύρνπ,  ζπκπεξηιακβάλεη όιεο ηηο 
λόκηκεο επηβαξύλζεηο (Φ.Π.Α. θιπ). 

 

 Σε πεξίπησζε δηακνλήο δηθαηνύρσλ ζην ίδην δσκάηην  κε πξνζζήθε θιίλεο, ζα 
κεηώλεηαη ε ζπκκεηνρή όισλ ησλ ελνίθσλ ηνπ δσκαηίνπ θαηά : 

 
30% ζε ζρέζε κε ηε δεισζείζα, από ηνλ επηρεηξεκαηία, ηηκή ζπκκεηνρήο απιήο 
δηαλπθηέξεπζεο  
20% ζε ζρέζε κε ηε δεισζείζα από ηνλ επηρεηξεκαηία ηηκή ζπκκεηνρήο 
δηαλπθηέξεπζεο κε πξσηλό. 
10% ζε ζρέζε κε ηε δεισζείζα από ηνλ επηρεηξεκαηία ηηκή ζπκκεηνρήο 
δηαλπθηέξεπζεο κε εκηδηαηξνθή. 
 Η επηδόηεζε όκσο ηνπ Δ.Ο.Τ. ζα θαηαβιεζεί εμ’ νινθιήξνπ θαη θαλνληθά όπσο 
πξνβιέπεηαη. 
Από ηελ παξαπάλσ ξύζκηζε εμαηξνύληαη ηα μελνδνρεία ηύπνπ επηπισκέλσλ 
δηακεξηζκάησλ, ηα ελνηθηαδόκελα δηακεξίζκαηα θαη νη ηνπξηζηηθέο  επηπισκέλεο 
θαηνηθίεο θαη επαύιεηο. Γηα ηα ελ ιόγσ θαηαιύκαηα νη έλνηθνη ζα επηβαξύλνληαη κε 
ηελ αλαθεξόκελε ζηνλ ειεθηξνληθό θαηάινγν ηηκή, ρσξίο ην δηθαίσκα έθπησζεο.  

 

 Γηεπθξηλίδνπκε όηη είλαη δπλαηή ε πξνζζήθε κίαο κφλν θιίλεο αλά δσκάηην ή 
δηακέξηζκα ελόο ρώξνπ θαη εθόζνλ ζπκθσλεί  ν δηθαηνύρνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο. 
Γηα ηα δηακεξίζκαηα δύν ρώξσλ κε βάζε ην Δηδηθό Σήκα ιεηηνπξγίαο  επηηξέπεηαη 
αλάινγα ε πξνζζήθε δχν θιηλώλ αλά δηακέξηζκα. 
Σε πεξίπησζε πνπ πξνζηεζνύλ πεξηζζόηεξεο ησλ πξναλαθεξνκέλσλ θιηλώλ 
αλά δσκάηην ή δηακέξηζκα δελ ζα θαηαβάιιεηαη από ηελ Υπεξεζία καο ε 
επηδόηεζε πνπ αθνξά ηελ πξνζζήθε θιηλώλ πέξα ησλ αλσηέξσ νξηδόκελσλ. 
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 Σε πεξίπησζε, πνπ κε δηθαηνύρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο δηακέλεη ζην ίδην δσκάηην 
κε θάηνρν Γειηίνπ ηνπ Πξνγξάκκαηνο  «Τνπξηζκόο γηα όινπο» Δμαήκεξσλ 
Γηαθνπώλ, ζα επηβαξύλεηαη κε ην άζξνηζκα ηνπ πνζνύ πνπ έρεη δεισζεί από 
ηνλ επηρεηξεκαηία σο ηηκή ζπκκεηνρήο ζην πξόγξακκα θαη αλαθέξεηαη ζηνλ 
ειεθηξνληθό θαηάινγν θαη ηνπ πνζνύ ηεο εκεξήζηαο επηδόηεζεο πνπ 
θαηαβάιιεηαη από ηνλ Δ.Ο.Τ., αλάινγα κε ηε ιεηηνπξγηθή κνξθή ηνπ 
θαηαιύκαηνο.  

 

 Σε πεξίπησζε κεκνλσκέλνπ δηθαηνύρνπ  γηα ηελ δηακνλή ηνπ ζε κνλόθιηλν ή 
δίθιηλν  δσκάηην  ε ζπκκεηνρή ηνπ ζα πξνζαπμάλεηαη κε ην 50 % ηνπ πνζνύ ηεο 
επηδόηεζεο ηνπ Δ.Ο.Τ. πνπ αλαινγεί ζην θαηάιπκα θαη επηπξόζζεηα θαηά: 

 
 50% ζε ζρέζε κε ηε δεισζείζα, από ηνλ επηρεηξεκαηία, ηηκή ζπκκεηνρήο απιήο 
δηαλπθηέξεπζεο 
 40% ζε ζρέζε κε ηε δεισζείζα, από ηνλ επηρεηξεκαηία, ηηκή ζπκκεηνρήο  
δηαλπθηέξεπζεο κε πξσηλό 
30% ζε ζρέζε κε ηε δεισζείζα, από ηνλ επηρεηξεκαηία, ηηκή ζπκκεηνρήο  
δηαλπθηέξεπζεο κε εκηδηαηξνθή. 
 

 Γηα παηδηά γελλεζέληα από 1-1-2010 θαη κεηά είλαη δπλαηή ε ρνξήγεζε αηνκηθνύ 
δειηίνπ. Πξναηξεηηθά θαη εθόζνλ επηιεγεί ε κε ρνξήγεζε αηνκηθνύ δειηίνπ, ηα 
παηδηά ζα παξακέλνπλ δσξεάλ ζην ίδην δσκάηην κε ηνλ ή ηνπο γνλείο ηνπο 
αθόκα θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ζα πξνζηεζεί θιίλε γηα ην λήπην. Σηελ 
πεξίπησζε απηή ν δηθαηνύρνο δηθαηνύηαη έθπησζεο 50% ζηελ ηηκή πόξηαο γηα 
γεύκα πνπ ηπρόλ ζα ιάβνπλ ηα λήπηα ελώ ην πξσηλό ζα δηαηίζεηαη δσξεάλ. 

 
 
 
Η. Ε.  ΠΑΡΟΥΔ-ΤΠΖΡΔΗΔ 
 

Ε.1. Σνπξηζηηθνί πξννξηζκνί:  
 
Οη θάηνρνη ησλ δειηίσλ  «Τνπξηζκόο γηα όινπο» Δμαήκεξσλ Γηαθνπώλ έρνπλ ηε 
δπλαηόηεηα λα πξαγκαηνπνηήζνπλ δηαθνπέο ζε όιε ηελ Δπηθξάηεηα. 
 
Ε.2. Γηάξθεηα δηαθνπψλ:  

 
Η δηάξθεηα ησλ δηαθνπώλ νξίδεηαη κέρξη ηηο πέληε (5) δηαλπθηεξεύζεηο, νη νπνίεο 
δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλνπλ ην ρξόλν ηζρύνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο, δειαδή ηελ 
31ε Μαΐνπ 2013. 
 
 
 
 
Ε.3.  Καηαιχκαηα: 
 
Σην πξόγξακκα ζπκκεηέρνπλ  μελνδνρεία όισλ ησλ ιεηηνπξγηθώλ κνξθώλ θαη 
ηάμεσλ, ηνπξηζηηθέο επηπισκέλεο θαηνηθίεο θαη επαύιεηο, ελνηθηαδόκελα δσκάηηα, 
ελνηθηαδόκελα δηακεξίζκαηα θαη νξγαλσκέλεο ηνπξηζηηθέο θαηαζθελώζεηο όισλ 
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ησλ ηάμεσλ, πνπ δηαζέηνπλ Δηδηθό Σήκα Λεηηνπξγίαο, έρνπλ όια ηα 
δηθαηνινγεηηθά ζε ηζρύ θαη πεξηιακβάλνληαη ζηνλ ειεθηξνληθό θαηάινγν 
θαηαιπκάησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

 
Ε.4.  Πεξίνδνο ιεηηνπξγίαο ησλ θαηαιπκάησλ 
 
Η πεξίνδνο ιεηηνπξγίαο ησλ θαηαιπκάησλ θαζνξίδεηαη ειεύζεξα από ηηο 
ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην Πξόγξακκα, ππό ηελ 
πξνϋπόζεζε λα είλαη εληόο ηεο ρξνληθήο πεξηόδνπ εθαξκνγήο ηνπ 
Πξνγξάκκαηνο. Η θαζνξηζκέλε από ηελ επηρείξεζε πεξίνδνο ιεηηνπξγίαο ησλ 
θαηαιπκάησλ, ε νπνία αλαθέξεηαη θαη ζηνλ ειεθηξνληθό θαηάινγν,  είλαη 
δεζκεπηηθή γηα ην θαηάιπκα θαη  δελ επηηξέπεηαη ε ησλ πζηέξσλ αιιαγή ηεο 
δεισκέλεο ζηνλ ΔΟΤ ρξνληθήο πεξηόδνπ ζπκκεηνρήο ηνπ θαηαιύκαηνο.  
 
Ε.5.   ρέζεηο δηθαηνχρσλ θαη ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ 
 

 Οη ζρέζεηο ηνπ δηθαηνύρνπ κε ηηο επηρεηξήζεηο ησλ θαηαιπκάησλ πνπ  
ζπκκεηέρνπλ ζην πξόγξακκα δηέπνληαη από ηνλ ηζρύνληα Καλνληζκφ 
ρέζεσλ Ξελνδφρσλ θαη Πειαηψλ (Ν.1652/86 Φ.Δ.Κ. 167Α/30-10-86) θαη 
ηηο ινηπέο ηζρύνπζεο γηα ηα ηνπξηζηηθά θαηαιύκαηα δηαηάμεηο.  

 Οη επηρεηξεκαηίεο ησλ ηνπξηζηηθώλ θαηαιπκάησλ ππνρξενχληαη λα δηαζέηνπλ 
ζηνπο δηθαηνύρνπο ηα ειεχζεξα δσκάηηα κε ηδηαίηεξν ινπηξό θαη λα παξέρνπλ 
όιεο ηηο εμππεξεηήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ηνπ 
θαηαιχκαηνο ρσξίο θακηά δηάθξηζε απφ ηνπο ινηπνχο πειάηεο.  

 Δπίζεο  ππνρξενύληαη λα δέρνληαη ζε φια ηα ηκήκαηα ηεο κνλάδαο ηνπο 
θαη θαζ΄ όιν ην δηάζηεκα ζπκκεηνρήο ηνπο ζην πξόγξακκα, ηνπο 
δηθαηνύρνπο.  

 Όπνηεο επηρεηξήζεηο παξαβαίλνπλ ηνπο όξνπο ηεο παξαγξάθνπ απηήο, ζα 
έρνπλ σο ζπλέπεηα ηηο θπξώζεηο ηεο παξαγξάθνπ Ι.Η.3  ηεο παξνύζεο.  
 
Απαγνξεύεηαη ξεηά ε νπνηαδήπνηε ζπκθσλία  γηα αύμεζε ηνπ πνζνύ 
ζπκκεηνρήο κεηαμύ ησλ δηθαηνύρσλ θαη ησλ ηνπξηζηηθώλ επηρεηξήζεσλ πνπ 
ζπκκεηέρνπλ ζην Πξόγξακκα πέξα ησλ αλαγξαθόκελσλ ζην ζρεηηθό 
ειεθηξνληθό θαηάινγν. Δπηηξέπεηαη κεηαμύ ησλ δηθαηνύρσλ θαη ησλ 
ηνπξηζηηθώλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην πξόγξακκα ε ζπκθσλία γηα 
έθπησζε από ην δεισκέλν πνζό ζπκκεηνρήο εθφζνλ είλαη έγγξαθε θαη 
δελ είλαη ρακειφηεξε απφ ην ειάρηζην πνζφ ζπκκεηνρήο δειαδή ην έλα 
(1,00) € αλά άηνκν αλά δηαλπθηέξεπζε. 

 
Ε.6. Παξερφκελεο Τπεξεζίεο 

 
o Οη επηρεηξεκαηίεο ησλ ηνπξηζηηθώλ θαηαιπκάησλ ππνρξενχληαη λα 

δειώλνπλ ζηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο ηελ νπνηαδήπνηε  ππεξεζία κε πξόζζεηε 
ρξέσζε, ε νπνία  δελ είλαη ππνρξεσηηθή βάζεη ησλ ειαρίζησλ ιεηηνπξγηθώλ 
πξνδηαγξαθώλ ηεο ηάμεο ζηελ νπνία αλήθεη ην θαηάιπκα. Οη παξερόκελεο 
ππεξεζίεο  ζα αλαθέξνληαη ζην ζρεηηθό ειεθηξνληθό θαηάινγν  ηνπ 
Πξνγξάκκαηνο  «Τνπξηζκόο γηα όινπο». 

 
o Οη επηρεηξεκαηίεο ησλ ηνπξηζηηθώλ θαηαιπκάησλ ππνρξενχληαη λα κελ 

ρξεώλνπλ κε επηπιένλ ρξήκαηα ηε ζέξκαλζε ή  ηε ρξήζε θιηκαηηζηηθνύ 
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εθόζνλ δηαζέηνπλ δσκάηηα κε θιηκαηηζκό. Η απνδεκίσζε γηα ηε ζέξκαλζε ή 
ηε ρξήζε θιηκαηηζηηθνύ ζα πξέπεη λα ελζσκαηώλεηαη ζηελ ηηκή ζπκκεηνρήο . 
Τα μελνδνρεία δπν αζηέξσλ θαη άλσ ππνρξενύληαη λα πξνζθέξνπλ δσκάηηα 
κε θιηκαηηζκό. 

 
o Οη επηρεηξεκαηίεο ησλ ηνπξηζηηθώλ θαηαιπκάησλ ππνρξενχληαη λα 

θαζαξίδνπλ ηα δσκάηηα θαη λα αιιάδνπλ ηνλ ηκαηηζκό ηνπο  (πεηζέηεο, 
ζεληόληα θ.ιπ.) ζύκθσλα κε ηηο πξνβιεπόκελεο δηαηάμεηο   ηεο Τνπξηζηηθήο 
λνκνζεζίαο ήηνη: 

-Τα μελνδνρεία δύν αζηέξσλ θαη άλσ ππνρξενύληαη ζε θαζεκεξηλό 
θαζαξηζκό θαη θαζεκεξηλή αιιαγή ηκαηηζκνύ. 
-Τα μελνδνρεία ελόο αζηέξα ππνρξενύληαη ζε θαζαξηζκό θαη αιιαγή 
ηκαηηζκνύ θάζε δύν εκέξεο. 
-Τα ελνηθηαδόκελα δσκάηηα – δηακεξίζκαηα  ηεζζάξσλ θιεηδηώλ 
ππνρξενύληαη ζε θαζεκεξηλό θαζαξηζκό θαη ζε αιιαγή ηνπ ηκαηηζκνύ  
θάζε δύν εκέξεο . 
-Τα ελνηθηαδόκελα δσκάηηα – δηακεξίζκαηα από έλα θιεηδί κέρξη θαη ηξία 
θιεηδηά θαζώο θαη νη νηθίζθνη θάκπηλγθ ππνρξενύληαη ζε θαζαξηζκό θαη 
αιιαγή ηκαηηζκνύ θάζε δύν εκέξεο.   

 
 
χλζεζε Γεπκάησλ  
 
 Η ζύλζεζε πξσηλνύ θαη γεύκαηνο ζα παξέρεηαη ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα  ζην 

άξζξν154 ηεο αγνξαλνκηθήο δηάηαμεο 7/2009 (ΦΔΚ  1388/Β/13-7-09). 
  
 Η ζύλζεζε πξσηλνύ ζα πεξηιακβάλεη θαη’ειάρηζηνλ: 

 Καθέο (θίιηξνπ, ζηηγκηαίνο, ειιεληθόο) 

 Τζάη 

 Γάια 

 Σνθνιάηα 

 Γύν είδε θξέζθνπ ςσκηνύ 

 Φξπγαληέο  

 Κέηθ 

 Βνύηπξν 

 Μαξγαξίλε 

 καξκειάδα 

 Μέιη  

 Τπξί 

 Απγά (δεζηά/θξύα) 

 Γηανύξηη 

 Κνκπόζηα 

 Γεκεηξηαθά 

Τα μελνδνρεία 2 αζηέξσλ θαη πάλσ ππνρξενύληαη λα ιεηηνπξγνύλ ρώξν παξνρήο 
πξσηλνύ γηα ηνλ νπνίν ζα έρνπλ εμαζθαιηζζεί όιεο νη λόκηκεο αδεηνδνηήζεηο. 
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Όζνη απφ ηνπο επηρεηξεκαηίεο έρνπλ κνξηνδνηεζεί γηα ηελ παξνρή ειάρηζηεο 
ζχλζεζεο πξσηλνχ, ζα πξέπεη λα αλαθέξνπλ φηη ε παξαπάλσ ζχλζεζε 
απεπζχλεηαη θαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην πξφγξακκα «Σνπξηζκφο γηα 
φινπο». 

Δπηζεκαίλεηαη φηη θαηά ηελ πξνζθνξά ππεξεζηψλ εζηίαζεο δελ επηηξέπεηαη ε 
δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε ησλ δηθαηνχρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ 
ΟΛΟΤ. ε πεξίπησζε εμαθξηβσκέλεο κε ηζφηηκεο κεηαρείξηζεο ησλ 
δηθαηνχρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ε ηνπξηζηηθή επηρείξεζε απεληάζζεηαη 
απηνκάησο. 

Ε.7.   Πξφζζεηεο παξνρέο δηθαηνχρσλ: 
 
Σηνπο ζπληαμηνύρνπο θύξηνπο δηθαηνύρνπο ηνπ παξόληνο Πξνγξάκκαηνο, παξέρεηαη 
παξάιιεια ε δπλαηόηεηα πξαγκαηνπνίεζεο  κέρξη ηεζζάξσλ (4) απιψλ ινχζεσλ – 
ηέζζεξα (4) εηζηηήξηα ειεχζεξεο εηζφδνπ – ζε εγθαηαζηάζεηο Ηακαηηθψλ Πεγψλ 
όιεο ηεο ρώξαο, αλεμάξηεηα αλ νη επηρεηξήζεηο ησλ εγθαηαζηάζεσλ απηώλ ζηεγάδνληαη 
ζε θαηαιύκαηα πνπ ζπκκεηέρνπλ ή όρη ζην Πξόγξακκα θαη κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη νη 
ζπγθεθξηκέλεο επηρεηξήζεηο Ιακαηηθώλ Πεγώλ δέρνληαη λα παξέρνπλ ηελ πξόζζεηε απηή 
ππεξεζία ζηνπο  δηθαηνύρνπο. 
Οη επηρεηξήζεηο ησλ εγθαηαζηάζεσλ Ιακαηηθώλ Πεγώλ πνπ ζα παξέρνπλ εηζηηήξηα γηα 
ρξήζε ησλ ηακαηηθώλ ινπηξώλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ απηώλ ( κέρξη ηέζζεξηο (4) ινύζεηο), 
ζα πξνζθνκίζνπλ ζηνλ Δ.Ο.Τ. ( Γ/λζε Μειεηώλ θαη Δπελδύζεσλ ) : 
 

 Αίηεζε επηδόηεζεο 

 ηα αληίζηνηρα απνθόκκαηα ησλ εηζηηεξίσλ απηώλ  

 θσηναληίγξαθν Γειηίνπ Άδεηαο Υδξνζεξαπείαο ( Γ.Α.Υ.) 

 Φσηναληίγξαθν ηνπ δειηίνπ ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπ αθνξά ηελ ζπκκεηνρή ηνπ 
δηθαηνύρνπ (ζηέιερνο 2). 

  βεβαίσζε  ππνγεγξακκέλε θαη από ηνπο δηθαηνύρνπο, ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη 
ν αξηζκόο ησλ δηαηεζέλησλ εηζηηεξίσλ. 

 
Ε.8. Αθπξψζεηο – Πξφσξεο Αλαρσξήζεηο 
 
Αθύξσζε ηεο θξάηεζεο ζα πξέπεη λα γίλεη εγγξάθσο  από ηνλ δηθαηνύρν πξνο ηνλ 
επηρεηξεκαηία 21 εκέξεο πξηλ ηελ εκεξνκελία άθημεο ή ζε πεξηπηώζεηο αλσηέξαο βίαο 
(Ν.1652/86) θαη ζε κηθξόηεξν δηάζηεκα ησλ 21 εκεξώλ, πξνθεηκέλνπ λα επηζηξαθεί ε 
πξνθαηαβνιή ζην δηθαηνύρν από ηνλ επηρεηξεκαηία. Αλ ε αθύξσζε θξάηεζεο γίλεη ζε 
δηάζηεκα κηθξόηεξν ησλ 21 εκεξώλ ε πξνθαηαβνιή παξαθξαηείηαη από ηνλ 
επηρεηξεκαηία.  
Η θξάηεζε ζεσξείηαη όηη έρεη αθπξσζεί, εθόζνλ δελ πξνζέιζεη ν πειάηεο ζηελ 
πξνζπκθσλεκέλε εκεξνκελία άθημεο θαη δελ έρεη εηδνπνηήζεη ηνλ επηρεηξεκαηία 
ζρεηηθά. 
Σε πεξίπησζε πνπ ν θάηνρνο Γειηίνπ κεηαβάιιεη γλώκε κε ηελ άθημε ηνπ ζην θαηάιπκα 
θαη δειώζεη όηη δελ επηζπκεί λα παξακείλεη, ε πξνθαηαβνιή  παξαθξαηείηαη από ηνλ 
επηρεηξεκαηία νιόθιεξε. Τα δειηία όκσο, πνπ θαηέρεη ν δηθαηνύρνο δελ ηα παξαδίδεη 
ζηνλ επηρεηξεκαηία. 
ε πεξίπησζε πνπ ν δηθαηνχρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο πξαγκαηνπνηήζεη παξακνλή 
κηαο  δηαλπθηέξεπζεο θαη δηαθσλήζεη σο πξνο ηελ πνηφηεηα ησλ παξερνκέλσλ 
ππεξεζηψλ θαη ζειήζεη λα αλαρσξήζεη, ν κελ ηδηνθηήηεο ηνπ θαηαιχκαηνο 
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ππνρξενχηαη λα ηνπ επηζηξέςεη ην δειηίν θαη λα παξαθξαηήζεη ην πνζφ ηεο 
πξνθαηαβνιήο, ν δε δηθαηνχρνο ζα θαηαβάιεη επηπιένλ ην πνζφ πνπ αλαινγεί 
ζηελ επηδφηεζε ηνπ Δ.Ο.Σ. θαη ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ γηα ηελ εκέξα παξακνλήο 
ηνπ. 
Σηελ  πξόσξε αλαρώξεζε δηθαηνύρσλ ζα θαηαβάιιεηαη ην πνζό ζπκκεηνρήο πνπ 
αλαινγεί ζηηο πξαγκαηηθέο  εκέξεο δηακνλήο πξνζαπμεκέλν κε ην ήκηζπ ηνπ πνζνύ 
ζπκκεηνρήο πνπ αλαινγεί ζηηο ππόινηπεο εκέξεο πνπ δελ πξαγκαηνπνηήζεθε ε 
δηακνλή. Σηα δειηία ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ν πξαγκαηηθόο αξηζκόο ησλ εκεξώλ 
δηακνλήο ησλ δηθαηνύρσλ.  
Σηηο πεξηπηώζεηο πξόσξεο αλαρώξεζεο ιόγσ αλσηέξαο βίαο ζα εθαξκόδνληαη νη 
δηαηάμεηο ηνπ Ν.1652/86. 
 
Ε.9.  Πξφζζεηεο  επηζεκάλζεηο:  

 Ιζρύο Γειηίνπ Δμαήκεξσλ δηαθνπώλ  2012 - 2013 

 
Τν Γειηίν Δμαήκεξσλ δηαθνπώλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο  «Τνπξηζκόο γηα όινπο» είλαη 
αηνκηθφ θαη απζηεξά πξνζσπηθφ, ηζρύεη απνθιεηζηηθά γηα ην δηθαηνύρν θαη ηα 
πξνζηαηεπόκελα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ θαη απαγνξεύεηαη απζηεξά ε ρξήζε ηνπ από 
άιια άηνκα. Ο μελνδόρνο ππνρξενύηαη λα δερζεί ζην θαηάιπκά ηνπ ην δηθαηνύρν, κόλν 
αθνύ δηαπηζηώζεη όηη ηα ζηνηρεία  ηεο ηαπηόηεηάο ηνπ ηαπηίδνληαη κε απηά πνπ 
αλαγξάθνληαη ζην Γειηίν. 
 
Γηα λα είλαη έγθπξν ην δειηίν πξέπεη λα θέξεη ζθξαγίδα ηνπ Κ.Δ.Π. πνπ ην ρνξήγεζε 
θαη ηηο ππνγξαθέο θαη ζθξαγίδεο ησλ αξκνδίσλ ππαιιήισλ ηνπ θαζώο επίζεο θαη ην 
κνλαδηθφ γηα θάζε δειηίν ζεηξηαθφ αξηζκφ. 
 
Η παξακνλή ηνπ δηθαηνύρνπ ζην μελνδνρεηαθό θαηάιπκα δελ κπνξεί λα είλαη 
πξνγελέζηεξε ηεο εκεξνκελίαο έθδνζεο ηνπ Γειηίνπ. 
 
Γειηία ηνπ ππνπξνγξάκκαηνο Δμαήκεξσλ δηαθνπώλ 2012 – 2013 κπνξνχλ λα 
αθπξσζνχλ θαη λα ρνξεγεζνχλ λέα γηα ην ίδην ή γηα ην Γ΄ειηθίαο. Σηελ πεξίπησζε 
απηή, ν δηθαηνύρνο νθείιεη λα ηα πξνζθνκίζεη, καδί κε ηα ππόινηπα δηθαηνινγεηηθά ζηα 
Κ.Δ.Π., ώζηε ν αξκόδηνο ππάιιεινο λα ηα αθπξώζεη ειεθηξνληθά θαη ρεηξόγξαθα κε 
δηαγξαθή θαη ππνγξαθή ηνπ θαη λα ρνξεγήζεη ηα λέα δειηία. 
 

 Γειηία πεξπζηλνχ πξνγξάκκαηνο 2011 - 2012 
 
Γειηία πνπ ρνξεγήζεθαλ γηα ην Πξόγξακκα 2011 - 2012 θαη δελ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 
από ηνπο δηθαηνύρνπο, δελ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ην ηξέρνλ 
πξφγξακκα. Σηελ πεξίπησζε απηή, ν δηθαηνύρνο νθείιεη λα ηα πξνζθνκίζεη, καδί κε ηα 
ππόινηπα δηθαηνινγεηηθά ζηα Κ.Δ.Π., ώζηε ν αξκόδηνο ππάιιεινο λα ηα αθπξώζεη 
ειεθηξνληθά θαη ρεηξόγξαθα κε δηαγξαθή θαη ππνγξαθή ηνπ θαη λα ρνξεγήζεη ηα λέα 
δειηία ηνπ έηνπο 2012-2013. 
 

 

 Παξαιαβή δειηίσλ 
 
Σε εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο πνπ ν δηθαηνύρνο αδπλαηεί λα παξαιάβεη ην δειηίν ηνπ 
πξνζσπηθά, κπνξεί λα νξίδεη άιιν άηνκν κε εμνπζηνδόηεζε θαη βεβαίσζε ηεο 
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ππνγξαθήο ηνπ από Αζηπλνκηθό Τκήκα ε άιιε αξκόδηα Αξρή, ε νπνία ζα θαηαηίζεηαη 
καδί κε ηα ππόινηπα δηθαηνινγεηηθά. 

 

 Καηαγγειίεο  
 

Γηα ηπρόλ παξάπνλα ή θαηαγγειίεο, νη δηθαηνύρνη κπνξνύλ λα απεπζύλνληαη ζηα 
ηειέθσλα ηεο Γηεύζπλζεο Μειεηώλ & Δπελδύζεσλ ηνπ ΔΟΤ (210 8707720, 8707707) 
θαη ηνλ ηεηξαςήθην αξηζκό ηνπ Δ.Ο.Τ. 1572 θαη ζην e-mail: 
meletes_ependyseis@gnto.gr 
 
                 

Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ Δ.Ο.Σ. 
 
 
 
 
                                                 ΓΔΩΡΓΗΟ ΚΟΛΔΣΟ    

    
 

ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΠΗΝΑΚΑ ΓΗΑΝΟΜΖ 
Η.-ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΗΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ                                        
1.ΥΠ.ΔΣ. Γελ. Γξακκαηεία Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη  
Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο (κε ηελ παξάθιεζε 
λα ελεκεξσζνύλ ηα Κ.Δ.Π.) 
2. ΔΟΤ. Γηεπζύλζεηο Πεξηθεξεηαθώλ Υπεξεζηώλ Τνπξηζκνύ θαη Γξαθεία Πιεξνθνξηώλ 
3. ΔΟΤ. Γηεύζπλζε Σπληνληζκνύ ΠΥΤ  
4. ΔΟΤ. Γηεύζπλζε Υπεξεζηώλ Δμσηεξηθνύ 
 
 
ΗΗ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΗΑ ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ 
1.-Υπνπξγό Τνπξηζκνύ 
2.-Γεληθή Γξακκαηέα Τνπξηζκνύ 
3.- Πξόεδξν Δ.Ο.Τ. 
4.- Γεληθό Γξακκαηέα ΔΟΤ 
5.-Γεληθή Γηεύζπλζε Αλάπηπμεο Δ.Ο.Τ. 
6.-Γ/λζε Οηθνλνκηθώλ Υπεξεζηώλ Δ.Ο.Τ. 
7.-Γ/λζε Δπηζεώξεζεο Δ.Ο.Τ. 
 
ΗΗΗ.-ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΝΟΜΖ 

 Γ/λζε Μειεηώλ θαη Δπελδύζεσλ 

 Τκήκα Αλάπηπμεο Νέσλ  
      Μνξθώλ Τνπξηζκνύ 
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