
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2021 

 

Προς:  Παρόχους Καταλύματα / Τουριστικά Γραφεία 
 

Σε συνέχεια των με α.π. 9026/17.06.2020 (ΑΔΑ: ΨΡ73465ΧΘΟ-51Θ)  και 15191/29.09.2020 (ΑΔΑ: 

Ψ8ΛΚ465ΧΘΟ-8Ξ3) Δημοσίων Προσκλήσεων όπως όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, 

προσκαλούμε τους παρόχους καταλυμάτων και τουριστικών γραφείων που συμμετέχουν στο 

πρόγραμμα Τουρισμός για όλους έτους 2020, όπως αυτό παρατάθηκε με το άρθρο 131 του 

ν.4764/2020 (Α’ 256), να υποβάλλουν από 18.09.2021 έως τις 30.09.2021 αιτήματα πληρωμής 

των διατακτικών (vouchers) του προγράμματος που έχουν εξαργυρωθεί για χρήση (διαμονή ή 

τουριστικό πακέτο) ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ κατά το διάστημα από 01.01.2021 έως και 31.05.2021, ώστε 

να προχωρήσει η διαδικασία άμεσης αποπληρωμής τους. 

 

Τα υποβληθέντα έως σήμερα αιτήματα πληρωμής που δεν συνοδεύονταν από τα οριζόμενα από 

το κανονιστικό πλαίσιο δικαιολογητικά απορρίφθηκαν μέσω της εφαρμογής. Ωστόσο, δεν θα 

χρειαστεί η επανυποβολή των δικαιολογητικών των εξαργυρωμένων vouchers. Δείτε κάτωθι 

οδηγίες ανά κατηγορία παρόχου. 

 

ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ 

Οι πάροχοι καταλυμάτων θα πρέπει να επιλέξουν από το ιστορικό εξαργύρωσης voucher, εκείνα 

που αφορούν διαμονές που πραγματοποιήθηκαν ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ κατά το διάστημα από 

01.01.2021 έως 31.05.2021, και μόνο σε αυτά να επιλέξουν το πεδίο «ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ». Στη 

συνέχεια θα πρέπει να μεταβούν στην σελίδα «Voucher προς πληρωμή» για να δημιουργήσουν 

ΑΙΤΗΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. Στο επόμενο βήμα θα πρέπει να επισυνάψουν  φορολογική ενημερότητα 

για ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ σε ισχύ και ασφαλιστική 

ενημερότητα για είσπραξη εκκαθαρισμένων απαιτήσεων από δημόσιο σε ισχύ ή αντίστοιχα την 

Βεβαίωση οφειλής φόρων ή Βεβαίωση οφειλής ασφαλιστικών εισφορών. 

Τέλος, θα πρέπει να προβούν στην ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ του αιτήματος πληρωμής. 

 

Από 18.09.2021 βρίσκετε στην ιστοσελίδα tourism4all.gov.gr αναλυτικές οδηγίες για την 

υποβολή των αιτημάτων βήμα-βήμα: 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ 

https://www.tourism4all.gov.gr/
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A173465%CE%A7%CE%98%CE%9F-51%CE%98?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A88%CE%9B%CE%9A465%CE%A7%CE%98%CE%9F-8%CE%9E3?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A88%CE%9B%CE%9A465%CE%A7%CE%98%CE%9F-8%CE%9E3?inline=true
https://www.tourism4all.gov.gr/Content/OdigiesKatalymataSept2021.pdf


 

 

 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 

Τα τουριστικά γραφεία,  προκειμένου να υποβάλουν αίτημα προς πληρωμή, θα πρέπει να 

ακολουθήσουν τα παρακάτω βήματα: 

• στην οθόνη «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» θα πρέπει να καταχωρισθούν τα στοιχεία των  

συνδεδεμένων και συνεργαζόμενων με το τουριστικό γραφείο επιχειρήσεων, ώστε να 

γίνεται εύκολα στη συνέχεια η επιλογή του και η καταχώριση ανά voucher, 

• στα vouchers που έχουν εξαργυρωθεί το διάστημα από 01.01.2021 έως 31.05.2021 θα 

πρέπει να προστεθούν ανά περίπτωση η/οι συνεργαζόμενη/ες  επιχείρηση/εις, καθώς 

και το ποσό της επιδότησης που αντιστοιχεί στις υπηρεσίες που προσέφεραν και 

συνθέτουν το τουριστικό πακέτο. 

• Στη συνέχεια οι πάροχοι θα πρέπει να μεταβούν στην σελίδα «Voucher προς πληρωμή» 

και να δημιουργήσουν «ΑΙΤΗΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ».  

• Στο επόμενο βήμα θα πρέπει να επισυναφθούν:  

Α. Επικαιροποιημένη υπεύθυνη δήλωση των παρόχων/τουριστικών γραφείων 

σχετικά με τη σώρευση των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) σε 

επίπεδο ενιαίας επιχείρησης, σύμφωνα με το πρότυπο του παραρτήματος της 

Δημόσιας Πρόσκλησης (link),  

Β. Υπεύθυνη δήλωση σχετικά με τη σώρευση των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας 

(de minimis), σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης, σύμφωνα με το πρότυπο του 

παραρτήματος της Δημόσιας Πρόσκλησης, εκάστης από τις συνεργαζόμενες με 

τον πάροχο επιχειρήσεις, 

Γ. Φορολογική ενημερότητα για ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ σε ισχύ και ασφαλιστική ενημερότητα για είσπραξη εκκαθαρισμένων 

απαιτήσεων από δημόσιο σε ισχύ ή αντίστοιχα την Βεβαίωση οφειλής φόρων ή 

Βεβαίωση οφειλής ασφαλιστικών εισφορών για τον πάροχο – τουριστικό 

γραφείο 

• Τέλος, αφού επισυναφθούν τα απαραίτητα αρχεία οι πάροχοι θα πρέπει να προβούν σε 

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ του αιτήματος πληρωμής. 

 

Από 18.09.2021 βρίσκετε στην ιστοσελίδα tourism4all.gov.gr αναλυτικές οδηγίες για την 

υποβολή των αιτημάτων βήμα-βήμα: 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 

 

https://www.tourism4all.gov.gr/Content/OdigiesGrafeiaSeptember2021.pdf

