
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  

 Αριθμ. 20065 
Μέτρα Στήριξης επιχειρήσεων τουριστικών γρα-

φείων και Τουριστικών Επιχειρήσεων Οδικών Με-

ταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.) που διαθέτουν τουριστικά λε-

ωφορεία Δ.Χ. και τουριστικά τρένα. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 139 του ν. 4764/2020 «Ρυθμίσεις για 

την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες 
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυ-
ση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της 
απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς 
τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης άλλες κατε-
πείγουσες διατάξεις» (Α’ 256).

β. Του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ-
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο» (Α’ 112).

γ. Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α’ 181).

δ. Του π.δ. 127/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Του-
ρισμού» (Α’ 157).

ε. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

στ. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β’ 4805).

ζ. Το άρθρο 36 του ν. 4753/2020 «Λήψη συμπληρω-
ματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού 
(ΕΕ) 2019/1150 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την προώθηση 
της δίκαιης μεταχείρισης και της διαφάνειας για τους 
επιχειρηματικούς χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών δι-
αμεσολάβησης (L 186), ρυθμίσεις για τη Διυπηρεσιακή 
Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, την Επιτροπή Ανταγωνισμού, 
τη λειτουργία της αγοράς και λοιπές διατάξεις» (Α’ 227).

η. Το άρθρο 7 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 40381/2020 
κοινής υπουργικής απόφασης «Κανόνες τήρησης απο-

στάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες 
και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της 
Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορω-
νοϊού COVID-19.» (Β’ 2601).

θ. Το άρθρο 7 της υπό στοιχεία Δ1 α/Γ.Π.οικ. 42887/2020 
κοινής υπουργικής απόφασης «Κανόνες τήρησης απο-
στάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες 
και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της 
Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορω-
νοϊού COVID-19.» (Β’ 2767).

ι. Το άρθρο 7 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 44076 κοι-
νής υπουργικής απόφασης «Κανόνες τήρησης αποστά-
σεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και 
άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της 
Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κο-
ρωνοϊού COVID-19.» (Β’ 2798).

ια. Το άρθρο 7 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 47421 
κοινής υπουργικής απόφασης «Κανόνες τήρησης απο-
στάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες 
και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της 
Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορω-
νοϊού COVID-19.» (Β’ 3099).

ιβ. Το άρθρο 8 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 48976 
κοινής υπουργικής απόφασης «Κανόνες τήρησης απο-
στάσεων και άλλα μέτρα προστασίας σε ιδιωτικές επι-
χειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συ-
νάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς 
περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.» 
(Β’ 3165).

ιγ. Το γεγονός ότι από τις ανωτέρω κοινές υπουργικές 
αποφάσεις επιβλήθηκαν περιορισμοί στη μεταφορά 
επιβατών από τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης 
και τουριστικά τρένα του άρθρου 30 του ν. 2636/1998 
(Α’ 198), μέχρι πλήρωσης ποσοστού εξήντα πέντε (65%) 
του προβλεπόμενου μέγιστου αριθμού μεταφερόμενων 
επιβατών ανά όχημα.

ιδ. Τον πίνακα του Υπουργείου Υποδομών και Μετα-
φορών με τα στοιχεία των τουριστικών λεωφορείων, τα 
οποία είναι σε κυκλοφορία και στα οποία έχει χορηγηθεί 
ηλεκτρονικά αναγνώσιμο σήμα, όπως προκύπτει από το 
Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας του Υπουργείου.

ιε. Τον πίνακα του Υπουργείου Υποδομών και Μετα-
φορών με τα στοιχεία των τουριστικών τρένων, τα οποία 
είναι σε κυκλοφορία, όπως προκύπτει από το Μητρώο 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

29 Δεκεμβρίου 2020 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 5771

67375



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ67376 Τεύχος B’ 5771/29.12.2020

Αδειών Κυκλοφορίας του Υπουργείου Υποδομών και 
Μεταφορών.

2. Την υπ’ αρ. 19628/18.12.2020 εισήγηση της Προϊ-
σταμένης Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικη-
τικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού η οποία 
εκδόθηκε επί της διάταξης 139 του ν. 4764/2020 (Α’ 256) 
σύμφωνα με την οποία η έκτακτη οικονομική ενίσχυση 
και «στα τουριστικά γραφεία που διαθέτουν και έχουν 
θέσει σε κυκλοφορία τουριστικά τρένα», δεν επιφέρει 
πρόσθετη επιβάρυνση στον προϋπολογισμό του Υπουρ-
γείου Τουρισμού πέραν αυτής που έχει προβλεφθεί, 
βάσει της υπ’ αρ. 87618/03-11-2020 (Β’ 4901) κοινής 
υπουργικής απόφασης, για την επιδότηση των τουρι-
στικών επιχειρήσεων οδικών μεταφορών που διαθέτουν 
ειδικά τουριστικά λεωφορεία, σύμφωνα με το υπ’ αρ. 
4368/18.12.2020 υπηρεσιακό σημείωμα του Υπουργού 
Τουρισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Αντικείμενο απόφασης - περίοδος επιδότησης

1. Αντικείμενο της απόφασης είναι η χορήγηση έκτα-
κτης επιδότησης στις επιχειρήσεις τουριστικών γραφεί-
ων και στις Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών 
(Τ.Ε.Ο.Μ.) που διαθέτουν κατά περίπτωση, τουριστικά λε-
ωφορεία δημόσιας χρήσης (Δ.Χ.), ανοικτού τύπου αστι-
κής περιήγησης πόλεων τουριστικά λεωφορεία, καθώς 
και τουριστικά τρένα του άρθρου 30 του ν. 2636/1998 
(Α’ 198), εξαιτίας των μέτρων κρατικής παρέμβασης που 
επιβλήθηκαν με σκοπό τον περιορισμό των επιπτώσεων 
της πανδημίας COVID-19.

2. Η χορήγηση έκτακτης επιδότησης της παρούσας 
χορηγείται σύμφωνα με τους περιορισμούς που επιβλή-
θηκαν με τις αποφάσεις που αναφέρονται στο προοίμιο 
της παρούσας, σημεία (η) έως (ιβ).

3. Τα ποσά της έκτακτης επιδότησης που χορηγείται 
ως αποζημίωση στις επιχειρήσεις της παρ. 1 είναι αφο-
ρολόγητα, μη εφαρμοζομένης της παρ. 1 του άρθρου 
47 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) σε περίπτωση διανομής 
ή κεφαλαιοποίησής τους, ανεκχώρητα και ακατάσχε-
τα στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση 
κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκεινται σε 
οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύο-
νται και δεν συμψηφίζονται με βεβαιωμένα χρέη προς 
τη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους 
δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα 
πιστωτικά ιδρύματα. Εξαιρούνται της εφαρμογής οι 
ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση 
και τα ασφαλιστικά ταμεία που δεν έχουν υπαχθεί σε 
καθεστώς ρύθμισης τμηματικής καταβολής εν ισχύ ή 
σε δικαστικά επικυρωμένη συμφωνία εξυγίανσης και 
αποπληρώνονται βάσει αυτής.

Άρθρο 2
Προσδιορισμός αποζημίωσης και κατανομή 
στους δικαιούχους

1. Η αποζημίωση των τουριστικών λεωφορείων υπολο-
γίζεται λαμβάνοντας υπόψη τη δυναμικότητα των θέσε-
ων ανά λεωφορείο (έως 30 θέσεις και από 30 θέσεις και 
άνω), ενώ των τουριστικών τρένων η αποζημίωση κατα-
βάλλεται ανεξάρτητα της δυναμικότητάς τους. Το συνο-
λικό ποσό της αποζημίωσης ανέρχεται στα 21.007.300 
ευρώ. Το ποσό της αποζημίωσης κατανέμεται στους 
δικαιούχους σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα:

Πίνακας έκτακτης επιδότησης

Τουριστικά Λεωφορεία Τουριστικά Τρένα

Δυναμικότητα έως 30 
θέσεις

Από 30 
θέσεις και 
άνω

Αποζημίωση 
(ευρώ) 2.400 3.600 2.000

2. Η αποζημίωση καταβάλλεται για όλους τους δικαι-
ούχους κατόπιν της έγκρισης σχετικής εγκριτικής από-
φασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Άρθρο 3
Διαδικασία αποζημίωσης δικαιολογητικά

1. Για την καταβολή της αποζημίωσης οι δικαιούχοι κα-
ταθέτουν στην αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρι-
σμού (Π.Υ.Τ.) τα κάτωθι δικαιολογητικά εντός προθεσμίας 
τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας:

α. Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση του Παραρτήματος.
β. Αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας οχήματος.
γ. Προσύμφωνο κυριότητας (όπου υφίσταται).
Σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής αυτών, η αί-

τηση θα πρέπει να είναι είτε υπογεγραμμένη ψηφιακά 
από τον δικαιούχο είτε να βεβαιώνεται το γνήσιο της 
υπογραφής από Δημόσια Αρχή.

2. Όσοι δικαιούχοι έχουν ήδη υποβάλει τα δικαιολογη-
τικά της παρ. 1 στην αρμόδια Π.Υ.Τ., βάσει του άρθρου 
111 του ν. 4714/2020 (Α’ 148) και της υπ’ αρ. 87618/2020 
κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Υποδο-
μών και Μεταφορών και Τουρισμού, ήτοι έχουν καταθέ-
σει την ως άνω αίτηση (υπογεγραμμένη ψηφιακά ή με 
γνήσιο υπογραφής σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβο-
λής της) μαζί με τα δικαιολογητικά, δεν απαιτείται η εκ 
νέου υποβολή αυτών.

3. Οι ανωτέρω αποζημιώσεις θα καταβληθούν στους 
δικαιούχους κατόπιν ελέγχου των δικαιολογητικών από 
τις Οικονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισμού.

Προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
απόφασης αυτής το Παράρτημα.
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Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2020

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής 
Υπουργός Οικονομικών  Τουρισμού
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ   
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*02057712912200008*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-

μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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