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Προγράµµατα Ε.Ο.Τ. «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» έτους 2011 - 2012

Σας ενηµερώνουµε ότι ο Ε.Ο.Τ. ανακοίνωσε δύο (2) προγράµµατα Κοινωνικού 

Τουρισµού που απευθύνονται σε επιχειρηµατίες τουριστικών καταλυµάτων µε τελική 

ηµεροµηνία υποβολής της σχετικής αίτησης/δήλωσης συµµετοχής την 27η Ιουνίου 

2011 (ηµεροµηνία πρωτοκόλλου Ε.Ο.Τ.).

Τα προγράµµατα είναι τα εξής:

1. Πρόγραµµα εξαήµερων διακοπών (5 διανυκτερεύσεων) περιόδου 

από Ιούλιο 2011 – 31/5/2012

(θα διατεθούν 100.000 δελτία)

Απευθύνεται σε ξενοδοχεία όλων των λειτουργικών  µορφών και κατηγοριών, σε 

κάµπινγκ, σε τουριστικές επιπλωµένες κατοικίες και επαύλεις και σε ενοικιαζόµενα 

δωµάτια και διαµερίσµατα που διαθέτουν ειδικό σήµα λειτουργίας σε ισχύ.

Επιδότηση 14 € ανά άτοµο και ανά διανυκτέρευση για τα ξενοδοχεία.

Επιδότηση 6 € για τα κάµπινγκ (θέση σκηνής – τροχόσπιτου).

Διάρκεια προγράµµατος Ιούλιος 2011 – 31 Μαίου 2012.

Η τιµή συµµετοχής κατ' άτοµο ανά διανυκτέρευση θα καθοριστεί από τις 

συµµετέχουσες επιχειρήσεις ελεύθερα και θα δηλωθεί στην  αίτηση συµµετοχής στο 

πρόγραµµα ως εξής:

α)   Για απλή διανυκτέρευση

β)   Για διανυκτέρευση µε πρωϊνό

γ)   Για διανυκτέρευση µε ηµιδιατροφή

Το ελάχιστο ποσό συµµετοχής ορίζεται στο ένα (1) € κατ' άτοµο ανά διανυκτέρευση.

Διευκρινίζεται ότι η τιµή συµµετοχής συµπεριλαµβάνει τις νόµιµες επιβαρύνσεις 

(ΦΠΑ κλπ).

Η αίτηση του επιχειρηµατία στην οποία δηλώνεται η τιµή και η χρονική περίοδος 

συµµετοχής υποβάλλεται ιδιόχειρα ή ταχυδροµικά στην ακόλουθη διεύθυνση µέχρι 

τις 27/6/2011 (ηµεροµηνία πρωτοκόλλου Ε.Ο.Τ.)

Ε.Ο.Τ.
Δ/νση Μελετών και Επενδύσεων
Τσόχα 7
115 21 Αµπελόκηποι Αθήνα

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από:

α)       αντίγραφο του ειδικού σήµατος λειτουργίας, από το οποίο να προκύπτει ότι 

η πυρασφάλεια του καταλύµατος είναι σε ισχύ.  Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να 

συνυποβάλλεται πρόσφατη ανανέωση της ισχύος του πιστοποιητικού πυρασφάλειας 

του καταλύµατος.

β)     αντίγραφο άδειας εστιατορίου – κυλικείου – BAR, για τις ξενοδοχειακές 

επιχειρήσεις που υποχρεούνται ή επιθυµούν να παρέχουν πρωϊνό ή και γεύµατα.

Οι επιχειρήσεις ξενοδοχείων κλασσικού τύπου δύο (2) αστέρων και άνω θα 

πρέπει υποχρεωτικά να δηλώνουν τιµή συµµετοχής µε πρωϊνό και προαιρετικά 

απλής δια-νυκτέρευσης.

Οι επιχειρήσεις ξενοδοχείων κλασσικού τύπου ενός (1) αστέρα και ξενοδοχείων 

τύπου επιπλωµένων διαµερισµάτων, δεν υποχρεούνται στην  παροχή πρωϊνού 

(εκτός των πέντε (5) αστεριών).

γ)     αντίγραφο άδειας παρασκευαστηρίου µε αίθουσα πρωϊνού και 

δ)     αντίγραφο άδειας λειτουργίας πισίνας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Σε περίπτωση που κάποιο από τα πιστοποιητικά µε περιορισµένη ισχύ 
(πιστοποιητικό πυρασφάλειας, άδεια για τη λειτουργία χώρων υγειονοµικού 
ενδιαφέροντος) έχει λήξει ή πρόκειται να λήξει κατά τη διάρκεια εφαρµογής του 
Προγράµµατος, η επιχείρηση οφείλει να εξασφαλίσει έγκαιρα την ανανέωσή του, 
διαφορετικά και παρότι ενταγµένη στο πρόγραµµα, δεν θα έχει δικαίωµα να ενοικιάζει 
δωµάτια στους δικαιούχους του προγράµµατος µετά τη λήξη του συγκεκριµένου 
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