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1. Σε λειτουργία μέσω του vouchers.gov.gr το Fuel Pass για την επιδότηση 

καυσίμων κίνησης 
 

➢ Τι αφορά 
 

Σε λειτουργία βρίσκεται από το πρωί της Τρίτης το vouchers.gov.gr. Πρόκειται για την 

πλατφόρμα Fuel Pass για την ενίσχυση φυσικών προσώπων και ελεύθερων επαγγελματιών με 

σκοπό την αντιμετώπιση της αύξησης κόστους καυσίμων κίνησης. 
 

➢ Δικαιούχοι 
 

Το vouchers.gov.gr απευθύνεται σε περισσότερους από 3 εκατομμύρια δικαιούχους και αφορά 

στην ενίσχυση για το κόστος κατανάλωσης καυσίμων κίνησης των μηνών Απριλίου, Μαΐου και 

Ιουνίου 2022. Το ποσό της ενίσχυσης κυμαίνεται από 30 έως 50 ευρώ και εξαρτάται από τον 

τύπο του οχήματος και την κύρια κατοικία του δικαιούχου. Ο συνολικός προϋπολογισμός της 

δράσης ανέρχεται σε 130 εκατομμύρια ευρώ, από πιστώσεις που διατέθηκαν από τις Γενικές 

Κρατικές Δαπάνες του Υπουργείου Οικονομικών. Η πλατφόρμα υλοποιήθηκε από την Κοινωνία 

της Πληροφορίας (ΚτΠ Μ.Α.Ε.), εποπτευόμενο φορέα του Υπουργείου Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης, με τη συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων 

Δημόσιας Διοίκησης και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). 

Δικαιούχοι του Fuel Pass είναι όλοι οι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος με δηλωθέν 

οικογενειακό εισόδημα φορολογικού έτους 2020 έως τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ. 

Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να δηλώνει μόνο ένα ΙΧ όχημα ή μοτοσυκλέτα – μοτοποδήλατο, 

υπό την προϋπόθεση το συγκεκριμένο μέσο μετακίνησης να είναι σε κυκλοφορία, να είναι 

ασφαλισμένο και να μην οφείλονται γι’ αυτό τέλη κυκλοφορίας. Το φυσικό πρόσωπο θα πρέπει 

να διαθέτει τουλάχιστον ένα ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του οχήματος, ή αυτό να βρίσκεται σε 

καθεστώς leasing. 
 

➢ Διαδικασία  
 

Η πλατφόρμα θα ανοίγει σταδιακά, ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ των πολιτών. 

Συγκεκριμένα την Τρίτη 26 Απριλίου θα μπορούν να κάνουν αίτηση οι πολίτες των οποίων οι 

ΑΦΜ λήγουν σε 0, 1 και 2. Έως την Παρασκευή 29 Απριλίου θα ανοίξει η πλατφόρμα για όλους 
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τους δικαιούχους πολίτες με βάση το λήγοντα αριθμό του ΑΦΜ τους, και οι οποίοι θα 

ενημερώνονται με ανακοινώσεις. 

Η λειτουργία της πλατφόρμας είναι ιδιαίτερα απλή. Ο πολίτης εισέρχεται στο Fuel Pass 

χρησιμοποιώντας τους κωδικούς Taxisnet είτε απευθείας μέσω του vouchers.gov.gr, είτε από 

το gov.gr, στην ενότητα «Πολίτης και Καθημερινότητα» και την υποενότητα «Μετακινήσεις». 

Ταυτόχρονα, υπάρχει η δυνατότητα υποβολής της αίτησης μέσω ΚΕΠ. Όλα τα στοιχεία του 

πολίτη αντλούνται αυτόματα, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας 

Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης. Η οικονομική ενίσχυση μπορεί να γίνει κατ’ 

επιλογή κάθε δικαιούχου με δυο τρόπους: 

✓ είτε εκδίδοντας άυλη ψηφιακή κάρτα την οποία οι δικαιούχοι χρησιμοποιούν για να 

πληρώνουν μέσω του έξυπνου κινητού τους την αγορά υγρού καυσίμου, 

✓ είτε μέσω απευθείας καταβολής του ποσού επιδότησης σε IBAN του δικαιούχου, για όσους 

δεν διαθέτουν έξυπνη συσκευή ή δεν επιθυμούν να τη χρησιμοποιήσουν σε αυτή τη 

διαδικασία. 

 

➢ Περισσότερες πληροφορίες 
 

Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων    
 

2. Κατάρτιση Προγράμματος διαμονής παιδιών χαμηλόμισθων εργαζομένων και 
ανέργων σε κατασκηνώσεις, έτους 2022 
 

➢ Τι αφορά 

Δημοσιεύθηκε η απόφαση «Κατάρτιση προγράμματος διαμονής παιδιών χαμηλόμισθων 
εργαζομένων και ανέργων σε κατασκηνώσεις, έτους 2022» των Υπουργών Οικονομικών και 
Εργασίας. 
 

➢ Δικαιούχοι 
 

Ως «Δικαιούχοι» του προγράμματος ορίζονται γονείς ή ασκούντες την επιμέλεια (ανάδοχοι, 

κηδεμόνες κ.ο.κ.) τέκνων κατά την έννοια της παρ. 2 του παρόντος, που δεν επιδοτούνται για 

συναφή παροχή από οποιονδήποτε άλλο φορέα για το έτος 2022: 

α) ασφαλισμένοι/νες που συγκεντρώνουν κατά το προηγούμενο της έναρξης του προγράμματος 

ημερολογιακό έτος 50 ημέρες από την ασφάλισή τους στον eΕΦΚΑ λόγω εξαρτημένης σχέσης 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου με εισφορές υπέρ των συνεισπραττόμενων κλάδων του ΟΑΕΔ ή/και 

τη χορήγηση ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας του άρθρου 142 του ν. 3655/2008, όπως 

ισχύει, ή/και τη χορήγηση τακτικής επιδότησης ανεργίας με βάση τις κοινές περί ανεργίας 

διατάξεις ή/και επιδόματος μακροχρονίως ανέργων της παρ. ΙΑ.1.ΙΙΙ του ν. 4093/2012, 

β) άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ανέργων του ΟΑΕΔ, που έχουν συνεχόμενο χρονικό 

διάστημα ανεργίας κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων 

τουλάχιστον τεσσάρων (4) μηνών. 

Για τους ως άνω δικαιούχους το πραγματικό δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα -είτε φορολογείται 

με τις γενικές διατάξεις είτε είναι απαλλασσόμενο του φόρου είτε φορολογείται αυτοτελώς – 

φορολογικού έτους 2020 δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των 30.000,00€. Η υπέρβαση του 

ποσού των 30.000,00€ αποτελεί λόγο αποκλεισμού από το πρόγραμμα. 
 

➢ «Ωφελούμενοι» του Προγράμματος 
 

Ως «Ωφελούμενοι» του προγράμματος ορίζονται: 

http://www.ando.gr/
https://www.mindev.gov.gr/%cf%83%ce%b5-%ce%bb%ce%b5%ce%b9%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b3%ce%af%ce%b1-%ce%bc%ce%ad%cf%83%cf%89-%cf%84%ce%bf%cf%85-vouchers-gov-gr-%cf%84%ce%bf-fuel-pass-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd/
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Τα ανήλικα τέκνα των δικαιούχων της παρ. 1 του παρόντος που γεννήθηκαν από 01.01.2006 

έως 14.06.2016, όπως αυτά αποδεικνύονται από αυτεπάγγελτη αναζήτηση μέσω αρμοδίου 

δημοσίου φορέα ή, όπως ορίζεται στη δημόσια πρόσκληση. 

Τα ως άνω ηλικιακά όρια είναι δυνατόν να επανακαθοριστούν στη δημόσια πρόσκληση με βάση 

τις ισχύουσες διατάξεις. 

Ο αριθμός των ωφελούμενων παιδιών των δικαιούχων για το έτος 2022 ανέρχεται σε 70.000 

περίπου. 

Ο αριθμός των ωφελούμενων παιδιών με αποδεδειγμένη αναπηρία σε ποσοστό 50% και άνω 

που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα εξαρτάται απόλυτα από τον αριθμό των 

προσφερόμενων από τις κατασκηνωτικές επιχειρήσεις θέσεων για παιδιά της κατηγορίας αυτής. 

 

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί για το έτος 2022 από την 15η Ιουνίου έως: α) την 3η 

Σεπτεμβρίου για τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης και β) την 20η Σεπτεμβρίου για τα παιδιά 

με αναπηρία με ποσοστό 50% και άνω. Το ως άνω χρονικό διάστημα δύναται να 

τροποποιηθεί με τη δημόσια πρόσκληση. 

Η διάρκεια διαμονής κάθε παιδιού ορίζεται έως 15 συνεχόμενες ημέρες κατ’ ανώτατο όριο 

(συμπεριλαμβανομένων και των ημερών προσέλευσης και αναχώρησης). 
 

➢ Σχετικό αρχείο 

Απόφαση  

http://www.ando.gr/
https://www.protothema.gr/files/2022-04-26/FEK-OAED.pdf

