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ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΤΑ ΚΕΠ
Πληροφορίες:  a.mantesi@mindigital.gr

a.paveli@mindigital.gr

Τηλέφωνο:       210 9098 393, -394

                

                    
       Αριθ. Φακ.:
       ΔΥΜΣ/Φ.15/ 17/ 

ΠΡΟΣ:
Όλα τα ΚΕΠ  της χώρας
Kep-all@kep.gov.gr

ΘΕΜΑ: Διεκπεραίωση από τα ΚΕΠ της διαδικασίας υποβολής αίτησης έκδοσης άυλης 
ψηφιακής χρεωστικής κάρτας για το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους» 2022.  

Σας ενημερώνουμε, ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3652/ Β΄/ 12.06.2022 η αριθ. 
13958/2022 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης και Επενδύσεων– 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης- Τουρισμού- Επικρατείας αναφορικά με το πρόγραμμα 
«Τουρισμός για όλους» 2022.  

Η ηλεκτρονική αίτηση έκδοσης άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας 
υποβάλλεται:

 είτε απ’ ευθείας από τα φυσικά πρόσωπα – δυνητικούς δικαιούχους μέσω 
της  Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov. Gr - 
https://vouchers.gov.gr) με τη χρήση των κωδικών - διαπιστευτηρίων της 
Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης 
(taxisnet),

 είτε, σύμφωνα με το άρθρο 4 της σχετικής κυα, μέσω των ΚΕΠ. Επίσης,  
δύναται να πραγματοποιείται και με εξουσιοδότηση του εκπροσώπου του 
φυσικού προσώπου.

Η διαδικασία στα ΚΕΠ έχει ως εξής:

Ο υπάλληλος του ΚΕΠ εισέρχεται στην εφαρμογή (Τουρισμός για όλους Pass) 
μέσω του πληροφοριακού συστήματος υποστήριξης των ΚΕΠ (back-office) – Εξωτερικές 
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Εφαρμογές,  κατόπιν αυθεντικοποίησης με τους Κωδικούς Δημόσιας Διοίκησης, σύνδεση 
ως ΚΕΠ. 

Στη συνέχεια, ο υπάλληλος αναζητεί τον ενδιαφερόμενο με βάση το ΑΦΜ 
συμπληρώνει τα απαιτούμενα πεδία που εμφανίζονται στο σύστημα και τα στοιχεία 
επικοινωνίας του ενδιαφερόμενου (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον 
αριθμό του κινητού τηλεφώνου) και το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα από το οποίο θα εκδοθεί 
η κάρτα. Σε περίπτωση αναπηρίας δυνητικά δικαιούχου ή και των τέκνων του επιλέγονται 
τα σχετικά ΑΜΚΑ, ΠΑΜΚΑ, ΠΑΑΥΠΑ. 

Στη συνέχεια εμφανίζονται οι δηλώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 3 της 
σχετικής κυα και συνιστούν ταυτοχρόνως και υπεύθυνες δηλώσεις του δικαιούχου του ν. 
1599/1986 (Α’ 75), ως προς την αλήθεια του περιεχομένου τους. 

Ο υπάλληλος εκτυπώνει τη σχετική αίτηση για οπτικό έλεγχο και υπογραφή της από 
τον ενδιαφερόμενο. Για την αποφυγή δυσχερειών είναι ιδιαίτερα σημαντικό να γίνεται 
προσεκτικός έλεγχος τόσο από τον δικαιούχο όσο από και τον υπάλληλο του ΚΕΠ στην 
σωστή αναγραφή των στοιχείων επικοινωνίας (αριθμός κινητού και e-mail). 

Τέλος, ο υπάλληλος ου ΚΕΠ υποβάλει οριστικά την αίτηση έκδοσης άυλης 
ψηφιακής χρεωστικής κάρτας και πίστωσης του σχετικού ποσού για λογαριασμό του 
φυσικού προσώπου.

Επισημαίνονται τα εξής:

1. Δυνητικοί Δικαιούχοι του προγράμματος «Τουρισμός για Όλους», είναι 
ενήλικα φυσικά πρόσωπα, που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και 
εμπίπτουν στα εισοδηματικά κριτήρια, ορίζονται στο άρθρο 2 της κυα 
(ετήσιο οικογενειακό εισόδημα).

2. Για τους δυνητικούς δικαιούχους που δεν πληρούν ή που δεν 
αποδεικνύεται ότι πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 2, η 
αίτηση απορρίπτεται από την εφαρμογή αυτομάτως.

3. Η υποβολή της αίτησης για τη λήψη της οικονομικής ενίσχυσης 
πραγματοποιείται μέχρι την 21η Ιουλίου 2022.

4. Στην περίπτωση εγκεκριμένης αίτησης, δεν επιτρέπεται η ανάκληση ή η 
υποβολή δεύτερης αίτησης.

5. Με τη συμπλήρωση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο 
πρόγραμμα, οι δυνητικοί δικαιούχοι κατατάσσονται σε Προσωρινό 
Πίνακα Δυνητικών Δικαιούχων, στον οποίο αναγράφονται: ο Κωδικός 
Αριθμός Αίτησης της αίτησης συμμετοχής τους και τα τέσσερα τελευταία 
ψηφία του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου τους (ΑΦΜ). Ο Οριστικός 
Πίνακας Δικαιούχων για τους οποίους θα εκδοθεί η ψηφιακή χρεωστική 
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κάρτα διαμορφώνεται με ηλεκτρονική κλήρωση μεταξύ των αιτήσεων 
από τον ανωτέρω Προσωρινό Πίνακα. Ο Οριστικός Πίνακας Δικαιούχων 
και ο Πίνακας μη κληρωθέντων ή αποκλεισθέντων καταρτίζονται με 
απόφαση του Φορέα Υλοποίησης. Ο Προσωρινός Πίνακας Δικαιούχων και 
ο οριστικός πίνακας δικαιούχων αναρτώνται στον ιστότοπο του 
Υπουργείου Τουρισμού (www.mintour.gov.gr) και στον ιστότοπο του 
Φορέα Υλοποίησης (www.ktpae.gr).

6. Η άυλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα θα εκδίδεται λαμβάνοντας ως 
ημερομηνία λήξης την τελευταία ημερολογιακή ημέρα του μήνα που 
αφορά έκαστος κύκλος εκτέλεσης του προγράμματος, ήτοι την 30.06.2023 
για τον α’ κύκλο «Τουρισμός για Όλους 2022».

Για την εξυπηρέτησή σας, επισυνάπτονται: 

α)εγχειρίδιο χρήσης της ηλεκτρονικής εφαρμογής Τουρισμός για όλους pass, το οποίο 
υπάρχει και αναρτημένο στις ηλεκτρονικές ανακοινώσεις του πληροφοριακού συστήματος 
υποστήριξης των ΚΕΠ (back-office), καθώς και 

β) Αναλυτικές οδηγίες για το πρόγραμμα Τουρισμός για όλους 2022 σε μορφή συχνών 
ερωτήσεων και απαντήσεων. Οι οδηγίες είναι αναρτημένες στον δικτυακό τόπο της 
Κοινωνίας της Πληροφορίας, στη διαδρομή https://www.ktpae.gr/erga.

Για τυχόν διευκρινίσεις ή ερωτήματα μπορείτε να επικοινωνείτε με το τηλέφωνο: 
210 2600610.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης 

Κ. Καπαρός

Εσωτερική διανομή
1.Γραφείο Υπουργού
2.Γραφείο Υφυπουργού
3.Γραφείο Γεν. Γραμματέα
4. Γραφείο Γενικής Διευθύντριας κ. Μακρυγιάννη 
5. Ενιαία Ψηφιακή Πύλη
6.ΓΓΠΣ Τμήμα Β’- Διαδικτυακής Εξυπηρέτησης της Διεύθυνσης Υποστήριξης Λειτουργίας 
Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (για ανάρτηση στις ηλεκτρονικές ανακοινώσεις)
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