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Προς: κον Πρωτοψάλτη Σπ., Διοικητή ΟΑΕΔ και Πρόεδρο ΔΣ 

 

ΘΕΜΑ: Κουπόνια κοινωνικού τουρισμού 

 

Αξιότιμε κε Πρόεδρε, 

 
Είμαστε η δευτεροβάθμια, πλέον αντιπροσωπευτική, συνδικαλιστική ομοσπονδία 

στον κλάδο των αερομεταφορών, με μέλη μας σωματεία εργαζομένων στο χώρο των 

αεροπορικών μεταφορών. 

 Ένας σημαντικός αριθμός συναδέλφων μας σε όλη την Ελλάδα λαμβάνει κουπόνια 

κοινωνικού τουρισμού από τον ΟΑΕΔ. 

 Όσον αφορά στα κουπόνια της περσινής διανομής (περίοδος 2020-2021), 

εξαιτίας της πανδημίας οι περισσότεροι συνάδελφοι δεν κατάφεραν να τα 

χρησιμοποιήσουν, αφενός μεν λόγω των περιορισμών μετακίνησης, αφετέρου επειδή τα 

ξενοδοχεία επιλογής τους δε λειτούργησαν καν μέσα στην περίοδο. 

 Επιπρόσθετα οι τουριστικοί προορισμοί, οι ίδιοι δεν ήταν ελκυστικοί όχι μόνο 

λόγω των κινδύνων του κορονοϊού, αλλά και λόγω του lockdown που κρατούσε τα 

υπόλοιπα καταστήματα των περιοχών κλειστά (εστιατόρια, κέντρα διασκέδασης, 

αθλητικές εγκαταστάσεις , μουσεία κλπ.). 

 Η άνω κατάσταση συνεχίζεται μέχρι σήμερα και δεν προβλέπεται να ανατραπεί 

σύντομα. 

 Εργαζόμαστε στον τομέα του τουρισμού και με βάση τις προβλέψεις για την 

εξέλιξη της πανδημίας και των εμβολιασμών, δεν προβλέπεται να υπάρξουν οι 

υγειονομικές συνθήκες (εξέλιξη πανδημίας και εμβολιασμός παραγωγικών ηλικιών του 

πληθυσμού) που θα επέτρεπαν τον προγραμματισμό διακοπών για τα μέλη μας με 

ασφάλεια. 

http://www.opam.gr/
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 Τα κουπόνια των συναδέλφων λήγουν στο τέλος του Ιουλίου 2021 και όσοι 

έλαβαν κουπόνια πέρυσι δε δικαιούνται να ξαναπάρουν φέτος. 

 Τις λίγες ημέρες της φετινής τουριστικής περιόδου μέχρι τον Ιούλιο θα 

εργαζόμαστε στα αεροδρόμια για να περισώσουμε κι εμείς ότι περισώζεται από το 

τουριστικό κομμάτι του ΑΕΠ της χώρας και δε θα μπορέσουμε να πάρουμε άδειες για 

διακοπές. 

 Ως εκ τούτου παρακαλούμε, προκειμένου να μη χάσουμε την ευκαιρία των 

κουπονιών του 2020-2021 εμείς οι εργαζόμενοι αλλά και οι πάροχοι που χρειάζονται 

απεγνωσμένα όποια βοήθεια μπορούν να δεχθούν από το Κράτος, να εξετάσετε την 

παράταση των περσινών κουπονιών και για την επερχόμενη περίοδο 2021-2022 ή την 

αυτόματη αντικατάστασή τους με νέα κουπόνια, παρακάμπτοντας τη συνήθη πρακτική 

του αποκλεισμού δικαιούχων από την επόμενη της εκάστοτε διανομής περίοδο. 

 

Με εκτίμηση 

Για τη Διοίκηση 
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Παναγιώτης Σαμαράς (Γεν. Γραμματέας): 6948985514 

 

 


