
ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ για τουριστικά γραφεία 
 
 
ΑΡΧΙΚΗ ΟΘΟΝΗ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟΥΣ TAXISNET ΓΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ 
ΠΑΡΟΧΟΥΣ 
 

 
 

 
 

EΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗ E-VOUCHER 
 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ - ΑΦΜ επιχείρησης  
Kατά την καταχώρηση της άφιξης του e-voucher στην εφαρμογή θα σας ζητηθεί εκ νέου να 
επιβεβαιώσετε τον ΑΦΜ της επιχείρησης, ο οποίος πρέπει να ταυτίζεται με αυτόν που 
εμφανίζεται στην Απόδειξη Παροχή Υπηρεσιών και συνδέεται με τον ΙΒΑΝ που δηλώνετε για 
την αποπληρωμή του προγράμματος από το Υπουργείο Τουρισμού.  
Ακόμα και στην περίπτωση που η σύνδεση στην εφαρμογή και η αίτηση έχει γίνει με τη χρήση 
προσωπικών κωδικών taxisnet στο σημείο αυτό ΠΡΕΠΕΙ να δηλώσετε τον ορθό ΑΦΜ του 
καταλύματος (επιχείρησης).  
 
 
Υπάρχει ξεχωριστό e- voucher για κάθε πελάτη;  
 
Το e-voucher είναι ένα ανά δικαιούχο και περιλαμβάνει τα ωφελούμενα μέλη του, εάν 
υπάρχουν.  
Στο πεδίο ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ VOUCHER ο πάροχος μπορεί να διαπιστώσει την εγκυρότητα του e-
voucher και σε ποια κατηγορία αυτό ανήκει. 
 
Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΟΥ VOUCHER ΔΕΝ ΑΛΛΑΖΕΙ. 
 
Κανένα κατάλυμα δεν δύναται να εξαργυρώσει voucher για τουριστικό γραφείο και 
αντίστροφα. 



ΠΡΟΣΟΧΗ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ VOUCHERS 
 
Για το πρόγραμμα ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ υπάρχουν δύο κατηγορίες δικαιούχων: 
 

• ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΜΕ E-VOUCHER ΓΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ  
(βλπ. τις συχνές ερωτήσεις για καταλύματα) 

 

• ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΜΕ E-VOUCHER ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 

 Οι δικαιούχοι με voucher τουριστικού γραφείου έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν 
μεταξύ των τουριστικών γραφείων που έχουν ενταχθεί στο μητρώο παρόχων – 
τουριστικά γραφεία. 

 Δεν είναι δυνατή η αλλαγή κατηγορίας voucher. 

 Oι δικαιούχοι e-vouchers τουριστικών γραφείων ΔΕΝ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑ από το 
μητρώο παρόχων καταλυμάτων. 

 Μπορούν να δημιουργήσουν σε συνεργασία με το τουριστικό γραφείο ένα 
τουριστικό πακέτο που θα συνδυάζει δύο τουλάχιστον υπηρεσίες, αναφέρουμε 
ενδεικτικά: 

▪ ξενοδοχείο + μεταφορά,  
▪ ξενοδοχείο + μουσείο,  
▪ ξενοδοχείο + γεύματα,  
▪ ξενοδοχείο + μεταφορά + μουσείο,  
▪ γεύματα + δραστηριότητα,  
▪ μεταφορά + καταδύσεις κ.ο.κ. 

 

 Το ξενοδοχείο που θα επιλεγεί μέσω τουριστικού γραφείου ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ 
ΝΑ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ στο μητρώο παρόχων καταλυμάτων. Αν τυχαίνει να περιλαμβάνεται 
στο μητρώο η τιμή συνεργασίας ισχύει ΜΟΝΟ για τους δικαιούχους vouchers 
καταλυμάτων. 

 Δεν υπάρχει περιορισμός στις ημέρες που διαρκεί ένα τουριστικό πακέτο, μπορεί να 
είναι 1 ή και περισσότερες ημέρες. 
 

 Τι ισχύει για το τουριστικό πακέτο; 

Σύμφωνα με άρθρο 3 (Άρθρο 3 της Οδηγίας) του ΠΔ 7/2018 (ΦΕΚ 12/Α/29-1-2018) 

Ορισμοί  

Για την εφαρμογή του παρόντος ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:  

1. Ως «ταξιδιωτική υπηρεσία» νοείται:  

α) η μεταφορά επιβατών (ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ E 29 Ιανουαρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 12 443 444 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 12/29.01.2018)  

β) η παροχή καταλύματος που δεν αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της μεταφοράς 

επιβατών και δεν παρέχεται για σκοπούς κατοικίας,  

γ) η ενοικίαση αυτοκινήτων, άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων κατά την έννοια της 

παραγράφου 11 του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. 29949/1841/28.9.2009 κοινής απόφασης 

των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Μεταφορών και 

Επικοινωνιών (Β΄ 2112) (Οδηγία 2007/46/ΕΚ, EE L 263/9.10.2007) ή μοτοσικλετών που 



απαιτούν άδεια οδήγησης κατηγορίας Α της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 1 του 

άρθρου 2 του π.δ. 51/2012 (Α΄ 101) (Οδηγία 2006/126/ΕΚ, EE L 403/30.12.2006),  

δ) τυχόν άλλες τουριστικές υπηρεσίες που δεν είναι αναπόσπαστο τμήμα της 

ταξιδιωτικής υπηρεσίας κατά την έννοια των περιπτώσεων α’, β’ ή γ’ της παραγράφου 

αυτής.  

2. Ως «πακέτο» νοείται ο συνδυασμός τουλάχιστον δύο διαφορετικών ειδών 

ταξιδιωτικών υπηρεσιών στο πλαίσιο του ίδιου ταξιδιού ή των ίδιων διακοπών, εάν:  

α) οι εν λόγω υπηρεσίες έχουν συνδυαστεί από έναν έμπορο, ακόμη και κατόπιν 

αιτήματος ή σύμφωνα με την επιλογή του ταξιδιώτη, πριν από τη σύναψη ενιαίας 

σύμβασης που περιλαμβάνει όλες τις εν λόγω υπηρεσίες, ή  

β) ανεξάρτητα από το αν συνάπτονται χωριστές συμβάσεις με παρόχους επιμέρους 

ταξιδιωτικών υπηρεσιών, οι υπηρεσίες αυτές: αα) αγοράζονται από ένα μόνο σημείο 

πώλησης και έχουν επιλεγεί πριν ο ταξιδιώτης συμφωνήσει να πληρώσει, ή ββ) 

προσφέρονται, πωλούνται ή χρεώνονται σε τιμή όπου συνυπολογίζονται όλες οι εν λόγω 

υπηρεσίες ή σε μία συνολική τιμή, ή γγ) διαφημίζονται ή πωλούνται με τον όρο «πακέτο» 

ή με παρεμφερή όρο, ή δδ) συνδυάζονται μετά τη σύναψη σύμβασης με την οποία ένας 

έμπορος προσφέρει το δικαίωμα στον ταξιδιώτη να επιλέξει μεταξύ διαφόρων τύπων 

ταξιδιωτικών υπηρεσιών, ή εε) αγοράζονται από χωριστούς εμπόρους μέσω 

συνδεδεμένων διαδικτυακών διαδικασιών κράτησης όπου το όνομα, τα στοιχεία 

πληρωμών και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διαβιβάζονται από τον έμπορο, 

με τον οποίο συνάπτεται η πρώτη σύμβαση, σε άλλον έμπορο ή εμπόρους και η σύμβαση 

με τον τελευταίο έμπορο ή εμπόρους συνάπτεται το αργότερο 24 ώρες μετά την 

επιβεβαίωση κράτησης της πρώτης ταξιδιωτικής υπηρεσίας.  

3. Ο συνδυασμός ταξιδιωτικών υπηρεσιών όπου μόνο ένα είδος ταξιδιωτικής υπηρεσίας, 

όπως αναφέρεται στις περιπτώσεις α’, β’ ή γ’ της παραγράφου 1, συνδυάζεται με μία ή 

περισσότερες τουριστικές υπηρεσίες της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 1 δεν αποτελεί 

πακέτο, εφόσον οι τελευταίες αυτές υπηρεσίες: α) δεν αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον 

το 25% της αξίας του συνδυασμού και δεν διαφημίζονται ούτε με άλλον τρόπο 

αποτελούν βασικό χαρακτηριστικό του συνδυασμού, ή β) επιλέγονται και αγοράζονται 

μόνον αφού έχει αρχίσει η εκτέλεση ταξιδιωτικής υπηρεσίας κατά την έννοια των 

περιπτώσεων α’, β’ ή γ’ της παραγράφου 1.  

4. Ως «σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού» νοείται η σύμβαση για το σύνολο του πακέτου 

ή, εάν το πακέτο παρέχεται βάσει χωριστών συμβάσεων, όλες οι συμβάσεις που 

καλύπτουν ταξιδιωτικές υπηρεσίες, που περιλαμβάνονται στο πακέτο.  

5. Ως «έναρξη του πακέτου» νοείται η αρχή εκτέλεσης των ταξιδιωτικών υπηρεσιών που 

περιλαμβάνονται στο πακέτο. 6. Ως «συνδεδεμένος ταξιδιωτικός διακανονισμός» νοείται 

η αγορά τουλάχιστον δύο διαφορετικών ειδών ταξιδιωτικών υπηρεσιών για το ίδιο ταξίδι 

ή τις ίδιες διακοπές, που δεν αποτελούν πακέτο, η οποία έχει ως αποτέλεσμα τη σύναψη 

χωριστών συμβάσεων με τους παρόχους των επιμέρους ταξιδιωτικών υπηρεσιών, αν ο 

έμπορος διευκολύνει: α) στο πλαίσιο μίας και μόνον επίσκεψης ή επαφής με το σημείο 

πώλησής του, τη χωριστή επιλογή και χωριστή πληρωμή κάθε ταξιδιωτικής υπηρεσίας 

από τους ταξιδιώτες, ή β) με στοχευμένο τρόπο, την προμήθεια τουλάχιστον μίας 

πρόσθετης ταξιδιωτικής υπηρεσίας από άλλον έμπορο, όταν η σύμβαση με τον έμπορο 

αυτόν συνάπτεται το αργότερο 24 ώρες μετά την επιβεβαίωση κράτησης της πρώτης 



ταξιδιωτικής υπηρεσίας. Όταν αγοράζονται μόνο ένα είδος ταξιδιωτικής υπηρεσίας των 

περιπτώσεων α’, β’ ή γ’, και μία ή περισσότερες τουριστικές υπηρεσίες της περίπτωσης 

δ’ της παραγράφου 1, δεν αποτελούν συνδεδεμένο ταξιδιωτικό διακανονισμό, εφόσον 

οι τελευταίες υπηρεσίες δεν αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 25% της συνολικής 

αξίας των υπηρεσιών και δεν διαφημίζονται ούτε με άλλον τρόπο αποτελούν βασικό 

χαρακτηριστικό του ταξιδιού ή των διακοπών. 

 
 
Πώς εκδίδεται η Α.Π.Υ.; 

 
Το παραστατικό εκδίδεται επ' ονόματι του πελάτη και αφορά στο σύνολο της αξίας του 
τουριστικού πακέτου (επιδότηση και ίδια συμμετοχή) ωστόσο θα πρέπει οπωσδήποτε να 
γίνεται αναφορά στον κωδικό του e-voucher που χρησιμοποιήθηκε και το ποσό επιδότησης 
που αντιστοιχεί σε αυτό.  

 
 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

To φορολογικό στοιχείο θα είναι Α.Π.Υ. με λήπτη το φυσικό πρόσωπο / δικαιούχο και θα 
πρέπει να αποτυπώνει διακριτά και με ανάλυση σε καθαρή αξία και ΦΠΑ (;) την τιμολόγηση 
των τεσσάρων (4) διανυκτερεύσεων που καλύπτει το πρόγραμμα "Τουρισμός για όλους" και 
διακριτά τυχόν πρόσθετες διανυκτερεύσεις ή άλλες παροχές και χρεώσεις και σε κάθε 
περίπτωση τον μοναδικό αριθμό e-voucher και το ακριβές αντίτιμο αυτού.  
  
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ    ΣΥΝΟΛΟ  

 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΓΙΑ 2 ΑΤΟΜΑ ΑΞΙΑΣ 480,00€ 
 EVOUCHER: ABC123DEF456 ΑΞΙΑΣ 240,00€  (120€*2άτομα) 
              ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

480,00 € 

 
Η Α.Π.Υ. εκδίδεται για το συνολικό ποσό στο όνομα του πελάτη με σαφή αναφορά στο e-
voucher με το οποίο συνδέεται και το ποσό που αντιστοιχεί σε αυτό το οποίο λογιστικά 
καταγράφεται από την επιχείρηση ως ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ και παρακολουθείται 
ως τέτοια. Το e-voucher έχει εκχωρηθεί από τον πελάτη με σύμβαση και αποτελεί μέρος 
της πληρωμής του προς την επιχείρηση. 
 

❖ Το ΦΠΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ.  
 

❖ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙ ΠΡΟΣ ΤΟ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. 

 
Τυχόν άλλες χρεώσεις που αφορούν επιπλέον διανυκτερεύσεις ή άλλες παροχές προς τον 
πελάτη κατά τη διάρκεια της διαμονής του δύναται να περιλαμβάνονται ΔΙΑΚΡΙΤΑ στην ίδια 
Α.Π.Υ. ή/και σε διαφορετική ανάλογα με την λογιστική εφαρμογή της κάθε επιχείρησης. 
 



Ο ΦΟΡΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΒΑΡΥΝΕΙ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ ΚΑΙ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ 
ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΝ, ΚΑΘΩΣ ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Ο ΦΟΡΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΝ 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Ή ΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ. 
 
 
 
Πώς υπολογίζεται η επιδότηση; 
  
ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ VOUCHER ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ  
Το ύψος της οικονομικής αξίας του e-voucher που αποτελεί την επιδότηση του δικαιούχου 

και των ωφελουμένων αυτού, είναι το πενήντα τοις εκατό (50%) ή εξήντα τοις εκατό (60%) 

για τις κατηγορίες ατόμων με ποσοστό νοητικής ή σωματικής αναπηρίας τουλάχιστον 67%, 

του τουριστικού πακέτου που προσφέρει ο πάροχος/τουριστικό γραφείο, με ανώτατο όριο 

κατ’ άτομο (δικαιούχο ή ωφελούμενο) τα εκατόν είκοσι ευρώ (120€). 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ:  

i. Για ένα τουριστικό πακέτο αξίας 200€ κατ΄ άτομο με έναν δικαιούχο και χωρίς κανένα 

ωφελούμενο μέλος, η αξία του e-voucher αντιστοιχεί σε 100 €  

ii. Για ένα τουριστικό πακέτο αξίας 240€ κατ΄ άτομο με έναν δικαιούχο και χωρίς ωφελούμενα 

μέλη, η αξία του e-voucher αντιστοιχεί σε 120 €.  

iii. Για ένα τουριστικό πακέτο αξίας 240€ κατ΄ άτομο με έναν δικαιούχο και δύο ωφελούμενα 

μέλη, η αξία του e-voucher αντιστοιχεί σε 120 € επί 3 (120€ x3=360€).  

iv. Για ένα τουριστικό πακέτο αξίας 200€ κατ΄ άτομο με έναν δικαιούχο και δύο ωφελούμενα 

μέλη, η αξία του e-voucher αντιστοιχεί σε 100 € επί 3 (100€ x3=300€).  

v. Για ένα τουριστικό πακέτο αξίας 400€ κατ΄ άτομο με έναν δικαιούχο και δύο ωφελούμενα 

μέλη, η αξία του e-voucher αντιστοιχεί σε 120 € επί 3 (120€ x3=360€). 

vi. Για ένα τουριστικό πακέτο αξίας 240€ κατ’ άτομο με έναν δικαιούχο ΑΜΕΑ και χωρίς 

ωφελούμενα μέλη, η αξία του e-voucher αντιστοιχεί σε 144 €. 

 
Μέχρι πότε ισχύει το πρόγραμμα; 
Το πρόγραμμα ισχύει έως 31/12/2021, τελευταία διανυκτέρευση 30/12/2021. 
 
  
Αν σε τουριστικό γραφείο προσέλθουν δύο άτομα με διαφορετικό e-voucher του 

προγράμματος «Tουρισμός για όλους» 

Kάθε e-voucher ενεργοποιείται και καταχωρείται ξεχωριστά και για κάθε δικαιούχο 

εκδίδεται ξεχωριστό παραστατικό σύμφωνα με τις οδηγίες. Αντίστοιχα θα μοιραστεί η τιμή 

του δωματίου ή του τουριστικού πακέτου. 

 
 
 
Πότε θα πληρώνονται τα e-voucher από το Υπουργείο Τουρισμού;  
Κατόπιν της σχετικής ανακοίνωσης μέσω της εφαρμογής θα μπορείτε να υποβάλλετε 

αιτήματα πληρωμής για voucher που εξαργυρώθηκαν το 2021. 



ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΩΡΕΥΣΗΣ DE MINIMIS (ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΊΑ) 

Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 του Κανονισμού 1998/2006 περί ενισχύσεων ήσσονος 

σημασίας, το σύνολο των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται σε μία 

δεδομένη επιχείρηση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ.  

Η έννοια της δεδομένης επιχείρησης αναφέρεται και σε επιχειρήσεις, φυσικά ή/και νομικά 

πρόσωπα, που συγκροτούν μία οικονομική, και όχι απλά νομική, μονάδα που περικλείει μία 

ενιαία οργάνωση προσωπικών, υλικών και λοιπών στοιχείων προς διαρκή επιδίωξη και 

εξυπηρέτηση ορισμένου οικονομικού σκοπού. Σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής της 

6ης Μαΐου 2003 σχετικά με τον ορισμό των Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων 

επιχειρήσεων (Παράρτημα Ι του καν 800/2008), "...οι επιχειρήσεις που διατηρούν μια από 

τις εν λόγω σχέσεις μέσω ενός φυσικού προσώπου ή ομάδας φυσικών προσώπων που 

ενεργούν από κοινού θεωρούνται επίσης συνδεδεμένες επιχειρήσεις καθόσον ασκούν το 

σύνολο ή τμήμα των δραστηριοτήτων τους στην ίδια ή σε όμορες αγορές". Συνεπώς η έννοια 

της συνδεδεμένης επιχείρησης και μόνο ισχύει και για φυσικά πρόσωπα εφόσον πληρούνται 

τα ανωτέρω.  

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, ο έλεγχος της σώρευσης δεν διενεργείται αποκλειστικά και μόνο 

με βάση τα ποσοστά συμμετοχής μιας επιχείρησης σε μια άλλη, αλλά εξετάζεται και 

συνεκτιμάται από τη χορηγούσα την ενίσχυση δημόσια αρχή, κατά περίπτωση, το σύνολο 

των οικονομικών σχέσεων μεταξύ των δύο ή περισσοτέρων επιχειρήσεων, όπου 

ενδεχομένως κριθεί ότι αυτές συνιστούν ή αναπτύσσουν ενιαίο οικονομικό χαρακτήρα και 

οδηγούν στη δημιουργία δεδομένης επιχείρησης.  

Εφόσον συνιστούν ή αναπτύσσουν ενιαίο οικονομικό χαρακτήρα τότε λαμβάνεται υπόψη 

ανάλογα με το είδος της διασύνδεσης (π.χ. συνεργαζόμενη, συνδεδεμένη επιχείρηση) η 

ενίσχυση De minimis που έχει λάβει η συνδεδεμένη ή συνεργαζόμενη επιχείρηση.  

Η επιχείρηση υποβάλλει σχετικό πίνακα επιχορηγήσεων με στοιχεία όλων των 

επιχειρήσεων (συνδεδεμένων / συνεργαζόμενων) και τελικά για τον έλεγχο του de minimis 

θα αθροιστούν τα ποσά επιχορήγησης της κάθε επιχείρησης ανάλογα με το ποσοστό 

συμμετοχής / σύνδεσης με την εξεταζόμενη επιχείρηση. Σε περίπτωση συνδεδεμένων 

επιχειρήσεων σύμφωνα με την έννοια του Καν. 800/2008 Παράρτημα Ι λαμβάνεται υπόψη 

το 100% της ενίσχυσης της συνδεδεμένης επιχείρησης. 

ΠΡΟΣΟΧΗ !!!  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Τα τουριστικά γραφεία, σύμφωνα με την δημόσια πρόσκληση (15191/29/09/2020) 
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A88%CE%9B%CE%9A465%CE%A7%CE%98%CE%
9F-8%CE%9E3 θα κληθούν κατά την περίοδο υποβολής των αιτημάτων πληρωμής τους να 
υποβάλλουν επικαιροποιημένες YΔ de mininis αντίστοιχες με αυτές που υπέβαλαν κατά 
την ένταξή τους στο πρόγραμμα καθώς και να συγκεντρώσουν τις ΥΔ των συνδεδεμένων 
με αυτές επιχειρήσεις (π.χ. όμιλοι στους οποίους μετέχουν περισσότερα του ενός ΑΦΜ) 
και των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων (συνεργαζόμενες είναι οι επιχειρήσεις που θα 
συμμετέχουν στο τουριστικό πακέτο που θα δημιουργηθεί για τον δικαιούχο και στις 
οποίες κατανέμεται η επιδότηση.)  
 

Ποιες κατηγορίες κρατικών ενισχύσεων ελέγχονται; 

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A88%CE%9B%CE%9A465%CE%A7%CE%98%CE%9F-8%CE%9E3
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A88%CE%9B%CE%9A465%CE%A7%CE%98%CE%9F-8%CE%9E3


Για το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους μέσω τουριστικών γραφείων» ελέγχονται τα 

επενδυτικά σχέδια για τα οποία έχει λάβει ενίσχυση η επιχείρηση (ως ενιαία επιχείρηση  δηλ. 

η ίδια και οι συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις). 

Αφορά ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ενισχύσεις με νομική βάση τον Κανονισμό De Minimis 1407/2013 που 

έχει λάβει η επιχείρηση και οι συνδεδεμένες την τελευταία 3ετία. 

Δηλαδή, τα ποσά που εμφανίζονται στον πίνακα σώρευσης ανά ΑΦΜ. Για παράδειγμα : 

 

Αν τo άθροισμα των ποσών αυτών  ξεπερνά τις 200.000€ για την ενιαία επιχείρηση ως 

ορίζεται παραπάνω τότε η επιχείρηση δεν είναι δυνατόν να λάβει ενίσχυση μέσω του 

προγράμματος «Τουρισμός για όλους μέσω τουριστικών γραφείων». 

Ο έλεγχος ως περιγράφεται παραπάνω θα διενεργείται και για τις συνεργαζόμενες 

επιχειρήσεις (ως ενιαίες επιχειρήσεις κάθε φορά) που συμμετέχουν στο τουριστικό πακέτο 

ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ. 

Ο έλεγχος δεν αφορά ενισχύσεις με νομική βάση διαφορετική από τον κανονισμό de 

mininis 1407/2013 ούτε ενισχύσεις που έλαβε η επιχείρηση πριν από την τελευταία τριετία. 

 

Για ποσό θα ελεγχθεί κάθε επιχείρηση; 

Επιχείρηση με συνδεδεμένες και συνεργαζόμενες επιχειρήσεις με αυτήν θα υποβάλλει τον 

σχετικό πίνακα επιχορηγήσεων για το De minimis με στοιχεία όλων των επιχειρήσεων και 

με τι ποσοστό για κάθε μία; 

  

Απάντηση: Η επιχείρηση (τουριστικό γραφείο) θα υποβάλλει τον σχετικό πίνακα 

επιχορηγήσεων με στοιχεία όλων των επιχειρήσεων (συνδεδεμένων / συνεργαζόμενων) 

μέσω της εφαρμογής www.tourism4all.gov.gr και τελικά για τον έλεγχο του de minimis θα 

αθροιστούν τα ποσά επιχορήγησης της κάθε επιχείρησης ανάλογα με το ποσοστό 

συμμετοχής / σύνδεσης με την εξεταζόμενη επιχείρηση. 

Στο κάθε ΑΦΜ συνεργαζόμενης θα καταχωρηθεί το ποσοστό που αντιστοιχεί από το 

συνολικό ποσό του τουριστικού πακέτου.  

Παράδειγμα, ενδεικτικά:  

 

 

  

Κωδικός 

Επενδυτικού 

Σχεδίου

Κωδικός Σώρευσης Επιχειρηματικό Σχέδιο Προκήρυξη Νομική Βάση
Ημερομηνία 

Έγκρισης

Ποσό 

Ενίσχυσης

xxxxxxxx xxxxxxx

ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ - Δ ΚΥΚΛΟΣ - 

ΑΘΩΣ ΕΛΛΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑ - 

ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 2020 

ΚΥΚΛΟΣ 4_ΥΠ_ΟΙΚ

Κανονισμός De 

Minimis  1407/2013
10/12/2020 177841.70

http://www.tourism4all.gov.gr/


ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ  480 €  
ΣΎΝΘΕΣΗ ΠΑΚΕΤΟΥ: € 280 – ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ (140 επιδότηση – 140 συμμετοχή) 

       € 120 -  ΠΟΥΛΜΑΝ (60 επιδότηση – 60 συμμετοχή ) 

                      €  80 – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ  (40 επιδότηση – 40συμμετοχή) 

VOUCHER για 2 άτομα δηλ. 240€ αξία voucher (120€/άτομο) και 240€ συνολική επιβάρυνση 

πελάτη. 

 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΩΡΕΥΣΗΣ 

ΑΦΜ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ 140€ 

ΑΦΜ ΠΟΥΛΜΑΝ 60 € 

ΑΦΜ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 40€ 

 

Σύνολο επιδότησης 240€ που ελέγχεται. 

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΜΕ: 

- Το τουριστικό γραφείο υποβάλλει μια απόδειξη για το συνολικό ποσό του 

τουριστικού πακέτου δηλ. για το παράδειγμα 480€ 

- Με ευθύνη του τουριστικού γραφείου καταχωρούνται τα ποσά 

επιχορήγησης ανάλογα με την συμμετοχή της κάθε συνεργαζόμενης 

επιχείρησης 

- Κάθε μια συνεργαζόμενη επιχείρηση ελέγχεται ως ενιαία επιχείρηση για 

το ποσοστό της επιχορήγησης που λαμβάνει μέσω του τουριστικού 

γραφείου. 

- Η καταχώρηση των ποσοστών επιχορήγησης γίνεται κατά την υποβολή του 

αιτήματος πληρωμής 

 

 

Αποχώρηση ΠΑΡΟΧΟΥ από το πρόγραμμα 

Σύμφωνα με τη Δημόσια Πρόσκληση (Μέρος 3ου – Δ/5)  

Διαγραφή παρόχου από το Μητρώο είναι δυνατή με υποβολή αίτησης του νομίμου 

εκπροσώπου προς την το φορέα υλοποίησης, εφόσον αυτή υποβληθεί έως και 10 Ιουνίου 

2021. Ειδικά για τους παρόχους / τουριστικά γραφεία η διαγραφή ειδικά για λόγους μη 

συμμόρφωσης με τους όρους των κρατικών ενισχύσεων σύμφωνα με τον Κανονισμό de 

minimis 1407/2013 καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος. 

 

 

 

 



 

 

Πως μπορώ να μάθω αν η συνεργαζόμενη ή συνδεδεμένη επιχείρηση έχει λάβει κρατική 

ενίσχυση με τον Κανονισμό De Minimis 1407/2013 

 Μπορείτε εύκολα μέσω του συνδέσμου  https://www.sorefsis.gr/  και αναζήτηση στο πεδίο 

ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ να δείτε τον πίνακα με τα ποσά που έχει λάβει η επιχείρηση που σας 

ενδιαφέρει μέσω κρατικών ενισχύσεων.  

ΠΡΟΣΟΧΗ για το πρόγραμμα ελέγχονται μόνο τα ποσά που χορηγήθηκαν με Κανονισμό De 

Minimis 1407/2013 την τελευταία τριετία. 

 

 

 

 

https://www.sorefsis.gr/

