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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα,  28.08.2020
Α. Π. :  13582

ΘΕΜΑ: “ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ”

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο  ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Της παρ. 1 του άρθρου εβδομηκοστού δεύτερου «Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση
των κατ' εξαίρεση λειτουργούντων τουριστικών καταλυμάτων» της από 13.4.2020
Πράξης  Νομοθετικού  Περιεχομένου  (Π.Ν.Π.)  "Μέτρα  για  την  αντιμετώπιση  των
συνεχιζόμενων  συνεπειών  της  πανδημίας  του  κορωνοϊού  COVID-19  και  άλλες
κατεπείγουσες διατάξεις" (A' 84), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020
(Α' 104).

β.  Της παρ.1 του άρθρου 2 της υπ’ αριθ. 11677/23.7.2020 κοινής απόφασης των
Υπουργών  Οικονομικών  και  Τουρισμού  “Έκτακτη  οικονομική  ενίσχυση  των  κατ’
εξαίρεση λειτουργούντων τουριστικών καταλυμάτων” (Β’ 3073).

γ. Της παρ. 3 του άρθρου μόνου της υπ' αρ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 20035/22.3.2020 κοινής
απόφασης  των  Υπουργών  Ανάπτυξης  και  Επενδύσεων,  Προστασίας  του  Πολίτη,
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της
προσωρινής  απαγόρευσης  λειτουργίας  τουριστικών  καταλυμάτων  συνεχούς
λειτουργίας, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 23.3.2020 ή
26.3.2020, κατά περίπτωση, έως και 30.4.2020» (Β' 987).
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δ. Του άρθρου μόνου της υπ' αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 27530/29.4.2020 κοινής απόφασης
των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και
Κοινωνικών  Υποθέσεων,  Υγείας,  Εσωτερικών  «Παράταση  ισχύος  της  υπ'  αρ.
Δ1α/Γ.Π.οικ.  20035/22.3.2020  κοινής  απόφασης  των  Υπουργών  Ανάπτυξης  και
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας
και Εσωτερικών (Β' 987) έως και τις 31.5.2020.» (Β' 1633).

ε.  Της  παρ.  4  του  άρθρου  εξηκοστού  εβδόμου  της  από  20.3.2020  Πράξης
Νομοθετικού  Περιεχομένου  (Π.Ν.Π.)  «Κατεπείγοντα  μέτρα  για  την  αντιμετώπιση
των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της
κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας
της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α' 68), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του
ν. 4683/2020 (Α'83).

στ.  Του  άρθρου  πρώτου  της  από  25.2.2020  Πράξης  Νομοθετικού  Περιεχομένου
«Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α' 42)
και ιδίως της περ. ζ' της παρ. 2 και της περ. ε' της παρ. 4 αυτού, όπως κυρώθηκε με
το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α' 76).

ζ.  Του  ν.  3861/2010  «Ενίσχυση  της  διαφάνειας  με  την  υποχρεωτική  ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων
στο διαδίκτυο, "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις» (Α' 112).

η. Του π.δ. 127/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού» (Α' 157).

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

2. Τον Πίνακα του άρθρου 2 της υπ' αρ. 5052/24.3.2020 απόφασης του Υπουργού
Τουρισμού «Λειτουργία τουριστικών καταλυμάτων, κατ' εξαίρεση της επιβληθείσας
προσωρινής  απαγόρευσης  λειτουργίας  και  ειδικοί  όροι»  (Β'  1018),  όπως  αυτός
αντικαταστάθηκε από την υπ' αρ. 5890/10.04.2020 όμοια απόφαση «Τροποποίηση
της  υπ'  αρ.  5052/24.03.2020  απόφασης  του  Υπουργού  Τουρισμού  με  τίτλο
''Λειτουργία  τουριστικών  καταλυμάτων,  κατ'  εξαίρεση  της  επιβληθείσας
προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας και ειδικοί όροι (Β' 1018)''» (Β' 1295).

3.  Την  υπ’  αρ.  11265/16.7.2020 εισήγηση της  Προϊσταμένης Γενικής  Διεύθυνσης
Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού, σύμφωνα με
την  οποία  η  έκδοση  της  υπ’  αρ.  11677/23.7.2020  απόφασης  για  την  έκτακτη
οικονομική ενίσχυση των κατ’ εξαίρεση λειτουργούντων τουριστικών καταλυμάτων
επιφέρει  δημοσιονομική  επιβάρυνση  στον  προϋπολογισμό  του  Υπουργείου

ΑΔΑ: 695Χ465ΧΘΟ-Η92



Τουρισμού ύψους 3.000.000 ευρώ η οποία θα βαρύνει τις εγγεγραμμένες πιστώσεις
των  ΑΛΕ  2310889001  και  2310989899  του  Ειδικού  Φορέα  1045-501-0000000
οικονομικού έτους 2020

4.  Την  με  Α.Π.12810/10.8.2020  (ΑΔΑ:  Ψ6Ι3465ΧΘΟ-Ω4Ω)  Απόφαση  Ανάληψης
Υποχρέωσης,  δυνάμει  της  οποίας  δεσμεύτηκε  το  ποσό  των  δύο  εκατομμυρίων
διακοσίων  χιλιάδων  ευρώ  (2.200.000  €)  στον  προϋπολογισμό  του  Υπουργείου
Τουρισμού  Οικον.  Έτους  2020,  ειδικό  φορέα  1045-501-0000000  και  ΑΛΕ
2310889001.

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τη χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ποσού δύο εκατομμυρίων διακοσίων
χιλιάδων  ευρώ (2.200.000 €),  για την  κατ’  εξαίρεση λειτουργία  κατά το  χρονικό
διάστημα  από 24/3/2020 έως 31/5/2020 των τουριστικών καταλυμάτων, νομικών
προσώπων,  που  περιλαμβάνονται  στον  Πίνακα  του  άρθρου  2  της  υπ'  αρ.
5052/24.3.2020  απόφασης  του  Υπουργού  Τουρισμού  «Λειτουργία  τουριστικών
καταλυμάτων,  κατ'  εξαίρεση  της  επιβληθείσας  προσωρινής  απαγόρευσης
λειτουργίας και ειδικοί όροι» (Β' 1018), όπως αυτός αντικαταστάθηκε από την υπ'
αρ. 5890/10.04.2020 όμοια απόφαση «Τροποποίηση της υπ' αρ. 5052/24.03.2020
απόφασης  του  Υπουργού  Τουρισμού  με  τίτλο  ''Λειτουργία  τουριστικών
καταλυμάτων,  κατ'  εξαίρεση  της  επιβληθείσας  προσωρινής  απαγόρευσης
λειτουργίας και ειδικοί όροι (Β' 1018)''» (Β' 1295).
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Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο Υπουργού Τουρισμού
2. Γραφείο Υφυπουργού Τουρισμού
3. Γραφείο Γενικής Γραμματέως Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης
4. Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως
5. Γραφείο Προϊσταμένης Γεν. Δ/νσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών
6. Γραφείο Προϊστάμενης Γεν. Δ/νσης Τουριστικής Πολιτικής
7. Δ/νση Ποιοτικών Προτύπων
8. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 
9. Περιφερειακές Υπηρεσίες  Τουρισμού
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