
                           

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ  
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

 

Ταχ. Δ/νση:  Λ. Αμαλίας 12                                                    
                       Τ.Κ. 105 57  - Αθήνα 
Πληροφορίες:  Ανθ. Τσακύρη 

Τηλ.:              210 3736026                                                                       

FAX :              210 3229558 
Email:            koinovouleytikos@mintour.gr  

 

 

 Αθήνα, 20.07.2021 

 Α.Π.  : 788 

 Προς:  Βουλή των Ελλήνων   
  Δ/νση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου  

              Τμήμα Ερωτήσεων και Αίτ. Κατάθ. 
              Εγγράφων 
 Κοιν.: 1. Bουλευτή κ. Αν. Μιχαηλίδη 
             2. Βουλευτή κ. Αικ. Νοτοπούλου   
             3. Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
               - Γρ. Υπουργού 
             4. Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
                  Πολιτικής - Γρ. Υπουργού      
 
 
                 

Θέμα: «Απάντηση σε Ερώτηση Βουλευτών».                                                                                                                                                          
Σχετ.:    Η με Α.Π. 7374/17.06.2021 Ερώτηση.  
 
 

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού που κατέθεσαν στη Βουλή των Ελλήνων οι κ.κ. 
Βουλευτές της Κ.Ο. του Σύριζα Προοδευτική Συμμαχία, Ανδρέας Μιχαηλίδης και Αικατερίνη 
Νοτοπούλου, σας γνωρίζουμε τα εξής: 

Η εθνική στρατηγική του Υπουργείου Τουρισμού για την τουριστική ανάπτυξη της 

χώρας έγκειται στην ανάδειξη της Ελλάδας σε κορυφαίο και ασφαλή προορισμό, ιδανικό για 

επίσκεψη καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, από μέρους τόσο των εισερχόμενων ταξιδιωτών 

όσο και των εγχώριων τουριστών. Με απώτερο σκοπό την αποκατάσταση της ζημίας την 

οποία έχει υποστεί ο τουριστικός κλάδος από το πλήγμα της πανδημίας και στο πλαίσιο της 

ενίσχυσης της ζήτησης του εγχώριου τουρισμού μέσω της επιδότησης διακοπών, το 

Υπουργείο Τουρισμού υλοποιεί για τα έτη 2020 και 2021 το πρόγραμμα «Τουρισμός για 

όλους» μέσω καταλυμάτων και τουριστικών γραφείων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις υπ’ 

αριθμ. 9022/16.07.2020 (Β’ 2393)  και 14235/10.09.2020 (Β’ 4037) κοινές αποφάσεις των 

Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Τουρισμού και Επικρατείας αντίστοιχα. 

Στο πλαίσιο αυτό, εκδόθηκαν οι υπ’ αριθμ. 11786/2.7.2021 (ΑΔΑ: 9ΨΒΨ465ΧΘΟ-

7ΛΓ) και 11788/2.7.2021 (ΑΔΑ: ΩΗ4Ρ465ΧΘΟ-Ρ2Α) Δημόσιες Προσκλήσεις με τις οποίες 

κλήθηκαν νέοι δικαιούχοι να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους» μέσω 

καταλυμάτων και τουριστικών γραφείων και να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής στην 

ηλεκτρονική εφαρμογή www.tourism4all.gov.gr από 05.07.2021 έως 09.07.2021. Μάλιστα, 

λόγω της ιδιαίτερα αυξημένης συμμετοχής στο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους», 

παρατάθηκε έως τις 12/7/2021 η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης συμμετοχής, 

μέσω της πλατφόρμας “tourism4all.gov.gr”, ήτοι από 10/7/2021 έως 12/7/2021 όλοι οι 
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πολίτες που είχαν δικαίωμα συμμετοχής, ανεξαρτήτως των τελευταίων ψηφίων ΑΦΜ, 

μπορούσαν να υποβάλουν την σχετική αίτηση. 

Σημειώνεται ότι δικαιούχοι, οι οποίοι είχαν ήδη στην κατοχή τους ειδικά κουπόνια 

που δεν εξαργυρώθηκαν πέρυσι εξαιτίας των έκτακτων μέτρων κατά της πανδημίας covid-

19 μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν φέτος και μέχρι 31/12/2021, δυνάμει του άρθρου 131 

του ν. 4764/2020, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της εγχώριας ζήτησης. Μάλιστα, στο 

πρόγραμμα έχουν προβλεφθεί για φέτος σημαντικές αλλαγές στην κατεύθυνση της 

καλύτερης αξιοποίησής του από τους δικαιούχους. Συγκεκριμένα, πλέον καλύπτεται η 

διαμονή 2, 3 ή 4 ημερών κατ’ επιλογή του δικαιούχου, -αντί των υποχρεωτικά 4 που ίσχυε 

μέχρι πέρσι-, έχουν αυξηθεί τα ποσοστά κάλυψης από το 60%, στο 80% έως και 100% ανά 

περίπτωση -με 100% κάλυψη των ατόμων με αναπηρία και επίλυση των ζητημάτων των 

συνοδών τους- ενώ έχουν ενταχθεί επιπλέον 631 νέα καταλύματα και 41 νέα τουριστικά 

γραφεία. Σε ό,τι αφορά τα e-vouchers που εξαργυρώθηκαν το 2020 στην Περιφέρεια 

Βορείου Αιγαίου ανήλθαν σε 600, με συνολικό ποσό επιδότησης 68,729.80€ ενώ από την 

αρχή του έτους έως σήμερα, έχουν εξαργυρωθεί 234, με συνολικό ποσό επιδότησης 

36,002.70€. 

Περαιτέρω, σε επίπεδο σχεδιασμού, στην εθνική στρατηγική του Υπουργείου 

Τουρισμού για την τουριστική ανάπτυξη της χώρας εντάσσεται ένα ολιστικό πλάνο 

μάρκετινγκ, όπου κάθε περιφέρεια αναδεικνύει τα μοναδικά της χαρακτηριστικά και 

αλληλοσυμπληρώνεται με τις υπόλοιπες, ώστε να διασφαλισθεί η βιωσιμότητα και 

ανθεκτικότητα του τουριστικού προϊόντος, τόσο σε επίπεδο προορισμών όσο και χρονικά, 

με την άμβλυνση της εποχικότητας. Στο πλαίσιο αυτό, μεταξύ των στόχων που έχουν τεθεί 

για το τρέχον έτος μέσα από το Στρατηγικό Πλάνο Μάρκετινγκ 2021 του Υπουργείου, 

περιλαμβάνονται η ενίσχυση της φήμης του προορισμού «Ελλάδα», ως ασφαλούς 

υγειονομικά προορισμού, η ενίσχυση προβολής συγκεκριμένων περιοχών στην περίπτωση 

που έχουν πληγεί περισσότερο λόγω COVID-19, η τόνωση του εγχώριου τουρισμού, η 

δυνατότητα επίτευξης καλύτερων επιδόσεων ανάκαμψης από τον ανταγωνισμό 

(competitive set), καθώς και η αξιοποίηση των digital assets, υφιστάμενων και νέων, από 

τον Ε.Ο.Τ. 

Υπό αυτό το πρίσμα, το Υπουργείο Τουρισμού σε συνεργασία με τον Ε.Ο.Τ. και το 

Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, υλοποίησε τον Αύγουστο του 2020 την καμπάνια 

με τίτλο «Greek 4 (for) You» για την προώθηση τεσσάρων νησιών στο Βορειοανατολικό 

Αιγαίο που έχουν πληγεί περισσότερο από τις μεταναστευτικές ροές, μεταξύ των οποίων 

και η Χίος, μέσω της αξιοποίησης ειδικού κονδυλίου που διατέθηκε για το σκοπό αυτό. Η εν 

λόγω διαφημιστική εκστρατεία στοχεύει στον επαναπροσδιορισμό των τεσσάρων νησιών 

και έχει σχεδιαστεί για την επίτευξη δύο στόχων: την τόνωση της τουριστικής ροής των 

νησιών και τη βελτίωση της ευρύτερης εικόνας τους στο εξωτερικό. Η καμπάνια 

προβλήθηκε τόσο σε έγκριτα διαφημιστικά μέσα των σημαντικότερων ευρωπαϊκών αγορών 

όσο και στο εσωτερικό της χώρας για την ενίσχυση και του εσωτερικού τουρισμού. 

Επισημαίνεται ότι στην ίδια διαφημιστική εκστρατεία έχει ενταχθεί και το νησί της Κω. 

Ειδικότερα το νησί της Χίου, προβάλλεται μέσα από το σχετικό βίντεο και την 

ιστοσελίδα (https://www.greek4foryou.com/) ως ένα νησί που προσφέρεται για 

εξερεύνηση, τόσο εμπειριών περιπέτειας όσο και τοπικών εθίμων και γεύσεων. 
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Σε ό,τι αφορά τα ζητήματα των κριτηρίων επιλεξιμότητας των επιχειρήσεων για την 

υπαγωγή τους στο Πρόγραμμα ΕΠΑνΕΚ του ΕΣΠΑ 2021-2027, καθώς και της επέκτασης του 

Μεταφορικού Ισοδυνάμου, αρμόδια να απαντήσουν είναι τα συνερωτώμενα Υπουργεία. 

 
                                                                                                Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 

 
                                                                                           ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ 
                

                       Ακριβές Αντίγραφο 
Γραφείο Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων                                                                                                                                                                                     

                    Αθηνούλα Κολοτούρα   
                  ΤΕ  Διοικητικού - Λογιστικού        

 

  
                                                                             

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ  
Γραφείο Υπουργού 
Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως 
Υπηρεσία Συντονισμού 
Σελίδες απάντησης: (3) 
Σελίδες συνημμένων: (0) 
Σύνολο Σελίδων : (3)           
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