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ΑΔΑ 
 
 

Ακινα,  17.11.2020 

Α. Π. :  17518 

 
 
 

 

 

ΠΡΟ:  
Ππωσ Ρίνακασ Αποδεκτϊν 

 

ΕΓΚΤΚΛΙΟ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΘ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΑΠΟΗΘΜΙΩΘ ΣΩΝ Δ.Χ.Σ.Λ.  
ΓΙΑ ΣΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΘΜΑ ΙΟΤΛΙΟΤ – ΑΤΓΟΤΣΟΤ 2020 

 
ΧΕΣ.: «Η υπ’  αρικμ. 87618/2020 Απόφαςθ Υπουργϊν Οικονομικϊν – Υποδομϊν 

και Μεταφορϊν- Τουριςμοφ με τίτλο «Μζτρα ςτήριξησ ΚΤΕΛ - Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε., 
ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε., επιχειρήςεων τουριςτικών γραφείων και Τουριςτικών 
Επιχειρήςεων Οδικών Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.) που διαθζτουν τουριςτικά 
λεωφορεία δημόςιασ χρήςησ (Δ.Χ.)» (Β’ 4901)» 

 
 Σφμφωνα με το άρκρο 111 του ν. 4714/2020 (Α’ 148) προβλζφκθκε θ 
χοριγθςθ αποηθμίωςθσ ςτισ εταιρείεσ Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε., ΤΑΙΝΟΣΕ Α.Ε., κακϊσ και ςτα 
τουριςτικά γραφεία και ςτισ τουριςτικζσ επιχειριςεισ οδικϊν μεταφορϊν, τα οποία 
διακζτουν ειδικά τουριςτικά λεωφορεία δθμόςιασ χριςθσ, λόγω τθσ απαγόρευςθσ 
πλιρωςθσ του ςυνόλου των διακζςιμων κζςεων των επιβατϊν (πλιρωςθ ζωσ 65% 
του προβλεπόμενου μζγιςτου αρικμοφ  επιβατϊν). Κατ’ εξουςιοδότθςθ του ωσ άνω 
άρκρου εκδόκθκε θ υπ’ αρικμ. 87618/2020 κοινι Υπουργικι Απόφαςθ (κ.υ.α.) (Β’ 
4901), ςφμφωνα με τθν οποία κακορίηεται το φψοσ του χρθματικοφ ποςοφ, θ 
μζγιςτθ διάρκεια και ο τρόποσ υπολογιςμοφ και καταβολισ τθσ αποηθμίωςθσ. 
 Αναφορικά με τθ διαδικαςία υποβολισ των απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν 
για τθν καταβολι ςτουσ δικαιοφχουσ τθσ προβλεπόμενθσ από το άρκρο 111 του ν. 
4714/2020 αποηθμίωςθσ, ςασ γνωρίηουμε τα κάτωκι: 
  Διευκρινίηεται ότι ςε περίπτωςθ που θ τουριςτικι επιχείρθςθ (τουριςτικό 
γραφείο ι επιχείρθςθ Τ.Ε.Ο.Μ.) δεν ζχει ςτθ κυριότθτά τθσ Τουριςτικό Λεωφορείο, 
αλλά είχε ςυνάψει «Ρροςφμφωνο κυριότθτασ»  ςε προγενζςτερο διάςτθμα από 
αυτό για το οποίο καταβάλλεται  αποηθμίωςθ, τότε μαηί με τθν άδεια κυκλοφορίασ 
υποβάλλεται και το «Ρροςφμφωνο κυριότθτασ». Επίςθσ, διευκρινίηεται ότι το υπ’ 
αρικμ. 1 δικαιολογθτικό του άρκρου 5 τθσ υπ’ αρικμ. 87618/2020 κ.υ.α. 
«Φορολογική και αςφαλιςτική ενημερότητα» δεν υποβάλλεται αλλά αναηθτείται 
αυτεπαγγζλτωσ. 
 Τζλοσ, οι ενδιαφερόμενοι κα πρζπει, το αργότερο ζωσ τισ 27.11.2020, να 
κατακζςουν ςτθν κατά τόπο αρμόδια Ρεριφερειακι Υπθρεςία Τουριςμοφ, με κάκε 
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πρόςφορο τρόπο (εγγράφωσ, θλεκτρονικά ι δια αλλθλογραφίασ), αίτθςθ (ςφμφωνα 
με το παρακάτω Υπόδειγμα), ςυνοδευόμενθ από τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά.  
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ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ 
ΑΙΣΘΘ – ΔΘΛΩΘ(1) 

(προσ Περιφερειακι Τπθρεςία Σουριςμοφ από τθν οποία  
ζχει αδειοδοτθκεί θ τουριςτικι επιχείρθςθ) 

 
Για τθ χοριγθςθ τθσ ζκτακτθσ οικονομικισ ενίςχυςθσ των επιχειριςεων τουριςτικών γραφείων και 
Σουριςτικών Επιχειριςεων Οδικών Μεταφορών(Σ.Ε.Ο.Μ.) που διακζτουν τουριςτικά λεωφορεία 

δθμόςιασ χριςθσ (Δ.Χ.Σ.Λ.) 
 

τοιχεία αιτοφντοσ - αςκοφντοσ τθ δραςτθριότθτα τουριςτικοφ γραφείου ι Σ.Ε.Ο.Μ. ι νομίμου 
εκπροςώπου ςε περίπτωςθ νομικοφ προςώπου(2) 

Όνομα :  Επώνυμο : 
 
 

Όνομα  Πατζρα :  Επώνυμο Πατζρα :  

Όνομα Μθτζρασ:  Επώνυμο Μθτζρασ:  

Αρικ. Διαβατθρίου : 
 Αρικ. Δελτίου 

Σαυτότθτασ : 
 

Τπθκοότθτα : 
 

Θμερομθνία γζννθςθσ :  Σόποσ Γζννθςθσ :  

Σόποσ Κατοικίασ : 
 

Οδόσ :  Αρικ.: 
 
 

Σ.Κ.: 
 

Σθλ. : Φαξ : E-MAIL: 

 

τοιχεία επιχείρθςθσ 

Είδοσ επιχείρθςθσ: Σουριςτικό Γραφείο  Σ.Ε.Ο.Μ.  

Επωνυμία επιχείρθςθσ : 
 
 

Εγκεκριμζνοσ 
Διακριτικόσ Σίτλοσ  
(αφορά τα τουριςτικά 
γραφεία): 

 

Αρικμόσ ΜΘ.Σ.Ε.:  

Ζδρα / Οδόσ :  Σ.Κ.:  

Διμοσ  :  Περιφερειακι Ενότθτα : 
 
 

Α.Φ.Μ.   Δ.Ο.Τ.  

Σθλ. : Φαξ : E-MAIL: 

Αρικμόσ Σραπεηικοφ λογαριαςμοφ (IBAN): 

Όνομα Χρθματοπιςτωτικοφ Ιδρφματοσ: 

υνολικόσ Αρικμόσ Δ.Χ.Σ.Λ. τθσ επιχείρθςθσ προσ επιχοριγθςθ: 

Αρικμόσ άδειασ κυκλοφορίασ και θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ άδειασ κυκλοφορίασ  - ανά Δ.Χ.Σ.Λ.: 
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Αρικμοί κυκλοφορίασ Δ.Χ.Σ.Λ.: 

 

 

 

 

Παρατθριςεισ: 

 

 

 

 
 

Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλωξίδνληαο ηηο θπξώζεηο (3), πνπ πξνβιέπνληαη από ηεο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 

ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ λ. 1599/1986, δειώλω όηη: 

 
1. Τν(α) πξνο επηρνξήγεζε Τνπξηζηηθό(ά) Λεωθνξείν(α) πνπ αλήθεη(νπλ) ζηελ επηρείξεζε πνπ 
εθπξνζωπώ, ζύκθωλα κε ηα αλωηέξω δειωζέληα, δηαζέηεη(νπλ) ηλεκτρονικά αναγνώσιμο 

σήμα, όπωο πξνθύπηεη από ην Μεηξών Αδεηώλ Κπθινθνξίαο ηνπ Υπνπξγείνπ Υπνδνκώλ θαη 

Μεηαθνξώλ(4). 
 

2. Δελ ηειώ(-εί) (ην λνκηθό πξόζωπν πνπ εθπξνζωπώ), ππό πηώρεπζε, εθθαζάξηζε, παύζε 
δξαζηεξηνηήηωλ, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή πηωρεπηηθό ζπκβηβαζκό ή δηαδηθαζία εμπγίαλζεο αξ. 99 

Ν.3588/2007 ή νπνηαδήπνηε άιιε θαηάζηαζε πνπ πξνθύπηεη από παξόκνηα δηαδηθαζία 

πξνβιεπόκελε από ηηο θαηά πεξίπηωζε εθαξκνδόκελεο εζληθέο, λνκνζεηηθέο θαη θαλνληζηηθέο 
δηαηάμεηο θαη δελ έρεη θηλεζεί ελαληίνλ κνπ ή ελαληίνλ ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ πνπ εθπξνζωπώ 

δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηώρεπζε, εθθαζάξηζεο, αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο, πηωρεπηηθνύ 
ζπκβηβαζκνύ ή νπνηαδήπνηε άιιε θαηάζηαζε πνπ πξνθύπηεη από παξόκνηα δηαδηθαζία 

πξνβιεπόκελε από ηηο θαηά πεξίπηωζε εθαξκνδόκελεο εζληθέο λνκνζεηηθέο θαη θαλνληζηηθέο 
δηαηάμεηο. 

 

3. Δελ είρα θαηαζέζεη από ηελ 01.07.2020 έωο ηηο 31.8.2020 ηηο πηλαθίδεο θπθινθνξίαο ηνπ/ηωλ 
πξνο επηρνξήγεζε Τνπξηζηηθνύ(ώλ) Λεωθνξείνπ(ωλ) πνπ αλήθεη(νπλ) ζηελ επηρείξεζε πνπ 

εθπξνζωπώ. 
 

4. Σπλεκκέλα ππνβάιινληαη ηα θάηωζη  δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία είλαη ζηελ νπζία ηνπο νξζά. 
(αλαγξάθνληαη όια ηα ζπλεκκέλα δηθαηνινγεηηθά) 
1. Αληίγξαθν Άδεηαο Κπθινθνξίαο 

2. Πξνζύκθωλν θπξηόηεηαο (όπνπ  πθίζηαηαη)  

 
 

      Θμερομθνία : ……………………………                                                                              Ο/Θ αιτών/οφςα  
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1. Η αίτθςθ-διλωςθ επζχει κζςθ Υπεφκυνθσ Διλωςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 8 του ν. 1599/1986. 
2. Η ακρίβεια των ςτοιχείων που υποβάλλονται με αυτι τθ διλωςθ μπορεί να ελεγχκεί με βάςθ το αρχείο άλλων υπθρεςιϊν 
(άρκρο 8 παρ. 4 Ν.1599/1986).  
3. Πποιοσ εν γνϊςει του δθλϊνει ψευδι γεγονότα ι αρνείται ι αποκρφπτει τα αλθκινά με ζγγραφθ υπεφκυνθ διλωςθ του 
άρκρου 8 τιμωρείται με φυλάκιςθ τουλάχιςτον τριϊν μθνϊν. Εάν ο υπαίτιοσ αυτϊν των πράξεων ςκόπευε να προςπορίςει 
ςτον εαυτόν του ι ςε άλλον περιουςιακό όφελοσ βλάπτοντασ τρίτον ι ςκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάκειρξθ 
μζχρι 10 ετϊν. 
4. Το εν λόγω ςτοιχείο αποτελεί προχπόκεςθ για τθν χοριγθςθ τθσ ζκτακτθσ οικονομικισ ενίςχυςθσ. 

 
 
 

 

 
 
 

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ 

 
 
 

ΘΕΟΧΑΡΘ (ΧΑΡΘ) ΘΕΟΧΑΡΘ 

  

 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ: 
1.  Ρεριφερειακζσ Υπθρεςίεσ  Τουριςμοφ του Υπουργείου Τουριςμοφ   
2. HATTA, Ξενοφϊντοσ 14, 105 57 Ακινα  
3. ΓΕΡΟΕΤ, Ρανεπιςτθμίου 57, 105 64 Ακινα 
 
ΕΩΣΕΡΙΚΘ ΔΙΑΝΟΜΘ: 
1. Γραφείο Υπουργοφ 

2. Γραφείο Υπθρεςιακισ Γραμματζωσ 

3. Γραφείο Ρροϊςταμζνθσ Γεν. Δ/νςθσ Οικονομικϊν & Διοικθτικϊν Υπθρεςιϊν 

4. Γραφείο Ρροϊςταμζνθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Τουριςτικισ Ρολιτικισ 

5. Γραμματεία Δ/νςθσ Ροιοτικϊν Ρροτφπων (για να αποςταλεί προσ όλεσ τισ ΡΥΤ) 
6. Γραμματεία Δ/νςθσ Νομοκετικοφ Συντονιςμοφ & Καλισ Νομοκζτθςθσ 
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