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Θέμα: «Απάντηση σε Αναφορά Βουλευτή».
Σχετ.: Η με Α.Π. 3314/16.07.2021 Αναφορά.
Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο
Βουλευτής της Κ.Ο. της Νέας Δημοκρατίας, κ. Νικήτας Κακλαμάνης, και σε ότι αφορά τα
θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Τουρισμού, σας γνωρίζουμε ότι το Υπουργείο
Τουρισμού, σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία μεριμνά για την στήριξη των
εμπλεκόμενων στον τουριστικό τομέα εν γένει, με απώτερο στόχο τη δημιουργία υγιούς
περιβάλλοντος για την πλαισίωση και προώθηση του τουριστικού προϊόντος της χώρας.
Σε αυτό το πλαίσιο, θέσπισε μέτρα με στόχο τη διευκόλυνση των πληττόμενων
επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων και των επιχειρήσεων που διαθέτουν ΔΧ τουριστικά
λεωφορεία. Με το άρθρο 139 του ν. 4764/2020 (ΦΕΚ Α’ 256) «Μέτρα στήριξης χερσαίων
επιβατικών μεταφορών» θεσπίστηκε – τροποποιώντας προηγούμενη σχετική ρύθμιση του
άρθρου 111 του ν. 4714/2020- η χορήγηση έκτακτης ενίσχυσης στις επιχειρήσεις
τουριστικών γραφείων και στις τουριστικές επιχειρήσεις οδικών μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.) που
διαθέτουν ειδικά τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης καθώς και στα τουριστικά
γραφεία που διαθέτουν και έχουν θέσει σε κυκλοφορία τουριστικά τρένα και οι οποίες
πλήττονται από τον αναγκαστικό περιορισμό των οδικών και σιδηροδρομικών επιβατικών
μεταφορών εξαιτίας μέτρων κρατικής παρέμβασης που αποσκοπούν στον περιορισμό των
επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19.
Σύμφωνα δε με το άρθρο 482 του ν. 4781/2021 τα ποσά αυτά είναι αφορολόγητα,
κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε
κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύονται και δεν συμψηφίζονται με βεβαιωμένα χρέη
προς τη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα
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ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα. Σημειώνεται ότι με το ως άνω αναφερόμενο
άρθρο τροποποιήθηκε προηγούμενη ρύθμιση του άρθρου 36 του ν. 4753/2020 που όριζε
ότι εξαιρούνται της ανωτέρω ευεργετικής διάταξης ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη
Φορολογική Διοίκηση και τα ασφαλιστικά ταμεία που δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς
ρύθμισης τμηματικής καταβολής.
Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο αυτό, έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα δώδεκα 12
πληρωμές συνολικής αξίας € 22.058.000,00 σε 2.204 δικαιούχους.
Σε κάθε περίπτωση, αρμόδιοι φορείς να απαντήσουν στα ερωτήματα που τίθενται
στην Αναφορά είναι τα συνερωτώμενα Υπουργεία.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ
Ακριβές Αντίγραφο
Γραφείο Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων
Σουζάνα Σαμιώτη
ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
Γραφείο Υπουργού
Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως
Υπηρεσία Συντονισμού
Σελίδες απάντησης: (2)
Σελίδες συνημμένων: (0)
Σύνολο Σελίδων : (2)

