
 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ Κ.Υ.Α. 5534/21 (Β’ 1398) 
 
                                 Α Ι Τ Η Σ Η - Υ Π Ε Υ Θ Υ Ν Η  Δ Η Λ Ω Σ Η  (άρθρο 8, ν. 1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών 
(άρθρο 8, παρ. 4, ν. 1599/1986) 

 

Περιγραφή αιτήματος:    «Χορήγηση της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των επιχειρήσεων τουριστικών γραφείων και 

τουριστικών επιχειρήσεων οδικών μεταφορών (ΤΕΟΜ) που διαθέτουν κατά περίπτωση τουριστικά λεωφορεία δημοσίας 

χρήσης (ΔΤΛΧ), ανοικτού τύπου αστικής περιήγησης πόλεων τουριστικά λεωφορεία, τουριστικά τρένα». 

ΠΡΟΣ: 
Π.Υ.Τ. _____________________ 

του Υπουργείου Τουρισμού 

ΑΡΙΘΜ. 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

  

Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία 

 
 

Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα 
Πατέρα:  Επώνυμο Πατέρα:  

Όνομα 
Μητέρας:  Επώνυμο Μητέρας:  

Αριθ. Δελτ. 

Ταυτότητας:* 
     Α.Φ.Μ.:  Αριθ. Άδειας 

Οδήγησης:* 
 

Αριθ. Διαβατηρίου:*  Αριθ. Βιβλιαρίου 

Υγείας:* 
 Ιθαγένεια:  

Ημερομηνία 
γέννησης1:  Τόπος Γέννησης:  

Τόπος 
Κατοικίας Χώρα  Πόλη  Οδός  Αριθ.  Τ.Κ.:  

Τηλ.:   Fax:   Ε –mail:  

* συμπληρώνεται ένα από τα αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητας. 
 

  Στοιχεία επιχείρησης: 
 

Είδος επιχείρησης: [√] 
Τουριστικό Γραφείο  Τ.Ε.Ο.Μ.  

Ατομική επιχείρηση  Νομικό πρόσωπο  

Επωνυμία επιχείρησης:  

Εγκεκριμένος διακριτικός τίτλος  
(αφορά τουριστικά γραφεία)   

Αριθμός ΜΗ.Τ.Ε.  Κύριος Κωδικός Αριθμός 
Δραστηριότητας (ΚΑΔ) 

 

Κύριος Ενισχυόμενος ΚΑΔ  ΑΦΜ αλλοδαπής επιχείρησης 
(εφόσον είναι διαθέσιμο)  

Μέγεθος Επιχείρησης (σύμφωνα με το Παράρτημα Ι του 
Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014) (πολύ μικρή, μικρή, μεσαία επιχείρηση)  

Αριθμός Τραπεζικού 
λογαριασμού (ΙΒΑΝ)  Όνομα Χρηματοπιστωτικού 

Ιδρύματος  

Νομός 
Έδρας:  Δήμος/ 

Κοινότητα  Οδός  Αριθ  
Τ
.
Κ
.
: 

Τ.Κ. 
 

Α.Φ.Μ.:  Δ.Ο.Υ.  

Τηλ.:  Fax:  Ε-mail:  

Συνολικός Αριθμός Δ.Χ.Τ.Λ./Τουριστικών τρένων της επιχείρησης προς ενίσχυση  

 
 

Αριθμός αδείας κυκλοφορίας ΔΧΤΛ, Αριθμός κυκλοφορίας ΔΧΤΛ, ημερομηνία έκδοσης 
της άδειας κυκλοφορίας, σύνολο θέσεων ανά ΔΧΤΛ 

Ημ/νία έκδοσης 
αδείας 

Αριθμός αδείας 
κυκλοφορίας ΔΧΤΛ 
(όπου είναι διαθέσιμο) 

Αριθμός Κυκλοφορίας 
ΔΧΤΛ Θέσεις 

    

                     

1
1  Αναγράφεται ολογράφως και κατόπιν αριθμητικά ως πλήρης εξαψήφιος αριθμός: π.χ. 7 Φεβρουαρίου 1969 και 07-02-69. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: (φυσικό πρόσωπο ή νόμιμος εκπρόσωπος σε περίπτωση νομικού προσώπου). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014R0651-20170710&from=EN


    

    

    

    

    

    

    

Αριθμός αδείας κυκλοφορίας τρένου, Αριθμός κυκλοφορίας τρένου, ημερομηνία έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας 

Ημ/νία έκδοσης αδείας 
Αριθμός αδείας 

κυκυκλοφορίας τρένου  
(όπου είναι διαθέσιμο) 

Αριθμός Κυκλοφορίας 
τρένου 

   

   

Παρατηρήσεις:  

 

 

  Στοιχεία τυχόν επιχειρήσεων με τις οποίες η αιτούσα συνιστά ενιαία επιχείρηση 
Α/Α ΑΦΜ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

1.   
2.   
3.   

 

Ενισχύσεις που έχει λάβει η επιχείρηση βάσει του τμήματος 3.1 του Προσωρινού Πλαισίου από 
άλλα προγράμματα, σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης: [Πίνακας]  
 

Α/Α 
ΑΦΜ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 

ΤΗΣ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

ΗΜ/ΝΑΙ 
ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΑΡΙΘ. 
ΠΡΩΤ. 

ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΕΓΚΡΙΘΕΝ 
ΠΟΣΟ 

ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝ 
ΠΟΣΟ 

ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

ΗΜ/ΝΙΑ 
ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 

1.          
2.          
3.          
4.          
5.          
6.          

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΕΓΚΡΙΘΕΝ 

ΠΟΣΟ 
ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 

      

 

  

 
 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις2, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6, 
του άρθρου 22 του ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 
 

1. Το(α) προς επιχορήγηση Τουριστικό(ά) Λεωφορείο(α) που ανήκει(ουν) στην επιχείρηση που 
εκπροσωπώ, σύμφωνα με τα ανωτέρω δηλωθέντα, διέθετε την 29η.12.2020 ηλεκτρονικά 
αναγνώσιμο σήμα, όπως προκύπτει από το υπ’ αριθμ. 63022/10.03.2021 έγγραφο του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών.  

Διευκρινίζεται ότι, το ανωτέρω εδάφιο δεν έχει εφαρμογή στις περιπτώσεις τουριστικών λεωφορείων 
ανοικτού τύπου αστικής περιήγησης πόλεων ή τουριστικών τρένων που βρίσκονταν σε κυκλοφορία 
την 29η.12.2020, τα οποία εκ του νόμου δεν έχουν υποχρέωση να διαθέτουν ηλεκτρονικά αναγνώσιμο 
σήμα.  

 

                     

2
 � 2 «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα η αρνείται η αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8, τιμωρείται με φυλάκιση 

τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος, βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να 

βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη έως 10 έτη». 

 



 

2. Δεν τελώ(-εί) (το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ), υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση 
δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή διαδικασία εξυγίανσης αρ. 99 
Ν. 3588/2007 ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση από την οποία προκύπτει παρόμοια διαδικασία 
προβλεπόμενη από τις κατά περίπτωση εφαρμοζόμενες εθνικές, νομοθετικές και κανονιστικές 
διατάξεις και δεν έχει κινηθεί εναντίον μου ή εναντίον του νομικού προσώπου που εκπροσωπώ 
διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία 
προβλεπόμενη από τις κατά περίπτωση εφαρμοζόμενες εθνικές νομοθετικές κανονιστικές 
διατάξεις.  

 
 
3. Η επιχείρηση μου (το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ) δεν έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης ή 

αναδιάρθρωσης  
 
4. Ειδικά για τις μεγάλες και τις μεσαίες επιχειρήσεις:  

Η επιχείρηση μου (το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ) δεν είχε καταστεί «προβληματική 
επιχείρηση» στις 31.12.2019, σύμφωνα με τον ορισμό στο σημείο 18 του άρθρου 2 και του 
παραρτήματος Ι του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014.  
 

5. Η επιχείρηση μου (το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ) δεν έχει λάβει ενίσχυση που έχει κριθεί 
παράνομη και ασυμβίβαστη με βάση προηγούμενη απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή του 
Δ.Ε.Ε., σύμφωνα με την περ. 4 της υποπαρ. Β10 της παρ. Β’ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013.  

 
6. Η συνολική ενίσχυση που έχει λάβει η επιχείρηση μου (το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ), σε 

επίπεδο ενιαίας επιχείρησης, δυνάμει του Τμήματος 3.1 του Προσωρινού Πλαισίου (ΠΠ) 
συνυπολογιζόμενης της ενίσχυσης στο πλαίσιο της παρούσας δεν υπερβαίνει το ποσό των 1.800.000 
€, συμπεριλαμβανομένων κάθε μορφής φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων.  

 
7. Συνημμένα υποβάλλονται τα κάτωθι δικαιολογητικά τα οποία είναι στην ουσία τους ορθά 

(αναγράφονται όλα τα συνημμένα δικαιολογητικά):  
 

1. Υπολογιστικό φύλλο (Excel)  σε επεξεργάσιμη μορφή που περιέχει τα παραπάνω στοιχεία 
2. Αντίγραφο(-α) άδειας(-ων) κυκλοφορίας ΤΛΔΧ οχήματος(-ων) 
3. Αντίγραφο λογαριασμού τραπέζης όπου εμφαίνεται ευκρινώς το ΙΒΑΝ του λογαριασμού 
4.  
 

 Ο/Η αιτών/ούσα 
(Ημερομηνία) 

 

 (Σφραγίδα - υπογραφή) 
 


