Ο ΠΕΡΙ ΛΗΨΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2020
Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 7
Ο Υπουργός Οικονομικών, ασκώντας τις εξουσίες που του
παρέχονται από το άρθρο 7 του περί Λήψης Έκτακτων Μέτρων
59 (Ι) του 2020.

στον τομέα του Τουρισμού Νόμου, και τηρουμένων των προνοιών
του Νόμου, εκδίδει το ακόλουθο Διάταγμα:

Συνοπτικός

1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Λήψης Έκτακτων

τίτλος.

Μέτρων (Παροχή Κυβερνητικών Εγγυήσεων) στον Τομέα του
Τουρισμού Διάταγμα του 2021.

Ερμηνεία.

59 (Ι) του 2020.

2.-(1) Για σκοπούς του παρόντος Διατάγματος «Νόμος» σημαίνει τον περί Λήψης Έκτακτων Μέτρων στον τομέα
του Τουρισμού Νόμο·
«πιστωτική σημείωση» σημαίνει κουπόνι που προσφέρεται αντί της
επιστροφής

χρημάτων

για

ακυρωθείσες

υπηρεσίες

από

διοργανωτές ταξιδίων, επιχειρήσεις εκμίσθωσης οχημάτων χωρίς
οδηγό, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, εταιρείες κρουαζιέρας στο
πλαίσιο

της

πανδημίας

Covid-19

και

περιλαμβάνει

τα

χαρακτηριστικά που προβλέπονται στο Νόμο.
(2) Όροι που δεν ερμηνεύονται στο παρόν Διάταγμα έχουν την
έννοια που αποδίδει σε αυτούς ο Νόμος.
Παραχώρηση

3.-(1) O Υπουργός αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του Νόμου και

κυβερνητικών

την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εφαρμογή των

εγγυήσεων.

Κανόνων περί Κρατικών Ενισχύσεων στα μέτρα που λήφθηκαν για
ενίσχυση της οικονομίας λόγω των επιπτώσεων από την εξάπλωση

Επίσημη

της νόσου

COVID-19 καθώς και τη Σύσταση της Ευρωπαϊκής

Επιτροπής

2020/648 της 13ης Μαΐου 2020 και αφού έχει τύχει

2
Εφημερίδα της

έγκρισης από την Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής

Ε.Ε.C 91

Επιτροπής, με το παρόν Διάταγμα καθορίζει τις προϋποθέσεις του

20.3.2020 Ι/Ι.
(2020) 2215
τελικό 3.4.2020.

Σχεδίου για την παραχώρηση κυβερνητικών εγγυήσεων σύμφωνα
με τις πρόνοιες του Νόμου.

(2020) 3125
τελικό 13.5.20.

(2) Με το παρόν Διάταγμα απευθύνεται πρόσκληση προς τους
διοργανωτές ταξιδίων, επιχειρήσεις εκμίσθωσης οχημάτων χωρίς
οδηγό, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και εταιρείες κρουαζιέρας για
υποβολή αίτησης για συμμετοχή στο Σχέδιο παραχώρησης
κυβερνητικών εγγυήσεων σε σχέση με την έκδοση πιστωτικών
σημειώσεων

από

αναφορικά με

μέρους

τους σε

καταναλωτές/διοργανωτές

ποσά/προκαταβολές που καταβλήθηκαν και

αφορούν το έτος 2020 σε περίπτωση αφερεγγυότητας του
παρόχου, σύμφωνα με τις πρόνοιες των άρθρων 3, 4, 5 και 6 του
Νόμου.
(3) Η πρόσκληση για συμμετοχή στο Σχέδιο που προβλέπεται
στην υποπαράγραφο (2) διαρκεί τριάντα (30) ημέρες από την
ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος Διατάγματος στην Επίσημη
Εφημερίδα της Δημοκρατίας.
Κυβερνητική

4.

εγγύηση για την

εξασφάλισης

έκδοση
πιστωτικών

Οι

κυβερνητικές
στον

εγγυήσεις

εκδίδονται

καταναλωτή/διοργανωτή

για

την

παροχή

ταξιδίων

στην

περίπτωση αφερεγγυότητας του παρόχου που εκδίδει την πιστωτική

σημειώσεων.

σημείωση, ως προβλέπεται στα άρθρα 3, 4, 5 και 6 του Νόμου.

Ισχύς και λήξης

5.-(1) Η κρατική εγγύηση που εκδίδεται στο πλαίσιο του Νόμου

κυβερνητικής

αφορά πιστωτικές σημειώσεις που θα χρησιμοποιούνται μέχρι και

εγγύησης για
πιστωτική

την 31η Δεκεμβρίου 2021.

σημείωση.

(2) Σε περίπτωση που ο καταναλωτής/διοργανωτής δεν
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χρησιμοποιήσει ολόκληρο το ποσό της πιστωτικής σημείωσης μέχρι
την 31η Δεκεμβρίου 2021, τότε ο πάροχος που έχει εκδώσει την
πιστωτική σημείωση θα πρέπει να καταβάλει στον δικαιούχο το
υπόλοιπο ποσό που του οφείλει, όχι αργότερα από την 31
Ιανουαρίου 2022:
Νοείται ότι στην περίπτωση των οργανωμένων ταξιδίων,
ιδιωτικών κρατήσεων απευθείας με ξενοδοχειακή επιχείρηση, και
ενοικίασης οχήματος χωρίς οδηγό σύμφωνα με τα άρθρα 3, 4 και 6
του Νόμου, η υπηρεσία μπορεί να καταναλωθεί και μετά την 31 η
Δεκεμβρίου 2021 και σε αυτές τις περιπτώσεις η ισχύς της
κυβερνητικής εγγύησης που παρέχεται στο πλαίσιο του Νόμου και
του παρόντος διατάγματος τερματίζεται την 30η Σεπτεμβρίου 2022.
Διαδικασία

6.-(1) Οι αιτήσεις για συμμετοχή στο Σχέδιο παροχής κυβερνητικών

υποβολής

εγγυήσεων υποβάλλονται προς το Υφυπουργείο Τουρισμού εντός

αιτήσεων για
συμμετοχή στο

30 ημέρων από την δημοσίευση του Διατάγματος στην Επίσημη

Σχέδιο παροχής

Εφημερίδα της Δημοκρατίας, συνοδευόμενες ανά κατηγορία από τα

κυβερνητικών

ακόλουθα ενυπόγραφα και σφραγισμένα απαιτούμενα έγγραφα:

εγγυήσεων.

(α)

Για την έκδοση πιστωτικών σημειώσεων σε καταναλωτή
από διοργανωτές για ακύρωση σύμβασης οργανωμένου
ταξιδίου

σύμφωνα

με

το

άρθρο

3

του

Νόμου,

υποβάλλονται αντίγραφο της σύμβασης στην οποία
αναγράφεται

η

ημερομηνία

σύναψης

της,

οι

προσφερόμενες υπηρεσίες, η περίοδος την οποία αφορά
η κράτηση, το ποσό της προκαταβολής που έχει
καταβληθεί καθώς και το αντίγραφο ασφαλιστηρίου
συμβολαίου ή/και τραπεζικής εγγύηση το οποίο ο
διοργανωτής οφείλει να κατέχει σύμφωνα με το άρθρο 16
186(Ι) του 2017.

και το άρθρο 17 του περί Οργανωμένων Ταξιδιών και
Συνδεδεμένων Ταξιδιωτικών Διακανονισμών Νόμου και
τις σχετικές πρόνοιες των άρθρων 3 (4) και 3(5) του
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Νόμου.
(β)(i) Για την έκδοση πιστωτικών σημειώσεων σε καταναλωτή
από ξενοδοχειακή επιχείρηση για απευθείας ιδιωτική
κράτηση

σύμφωνα

με

το

άρθρο

4

του

Νόμου

υποβάλλονται, σε ηλεκτρονική μορφή, αρχείο με τον
αριθμό αναφοράς της κράτησης, ημερομηνία κράτησης,
περίοδος την οποία αφορά η κράτηση και αναγραφή του
ποσού που έχει καταβληθεί για την κράτηση.
(ii) Επιπρόσθετα από τις πρόνοιες τις υποπαραγράφου (i)
προσκομίζεται αντίγραφο ασφαλιστηρίου συμβολαίου,
εφόσον υπάρχει, και το οποίο παρέχει ασφαλιστικές
αποζημιώσεις

σε

περιπτώσεις

αφερεγγυότητας.

Σε

περίπτωση που δεν υπάρχει ασφαλιστική κάλυψη τότε θα
πρέπει να υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να
δηλώνεται ρητά η μη ύπαρξη ασφαλιστικής κάλυψης.
(γ)(i) Για την έκδοση πιστωτικών σημειώσεων σε διοργανωτή
από ξενοδοχειακή επιχείρηση ή εταιρεία κρουαζιέρας
σύμφωνα με το άρθρο 5 του Νόμου υποβάλλονται το
αντίγραφο της σύμβασης στην οποία αναγράφεται η
ημερομηνία σύναψής της, η περίοδος την οποία αφορά η
κράτηση καθώς και το ποσό της προκαταβολής.
(ii) Πρόσθετα με το εδάφιο γ(i) πιο πάνω θα πρέπει να
προσκομιστεί

αντίγραφο

ασφαλιστηρίου

συμβολαίου

εφόσον υπάρχει και το οποίο παρέχει ασφαλιστικές
αποζημιώσεις σε περιπτώσεις αφερεγγυότητας παροχής
υπηρεσιών. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ασφαλιστική
κάλυψη τότε θα πρέπει να υποβάλλεται Υπεύθυνη
Δήλωση στην οποία να δηλώνεται ρητά η μη ύπαρξη
ασφαλιστικής κάλυψης.
(δ)(i) Για την έκδοση πιστωτικών σημειώσεων από επιχειρήσεις
εκμίσθωσης οχημάτων χωρίς οδηγό, σύμφωνα με το
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άρθρο 6 του Νόμου υποβάλλονται το αντίγραφο της
σύμβασης

στην

οποία

αναγράφεται

η

ημερομηνία

σύναψής της, η περίοδος την οποία αφορά η κράτηση
καθώς και το ποσό της προκαταβολής.
(ii) Πρόσθετα με το εδάφιο δ(i) πιο πάνω θα πρέπει να
προσκομιστεί

αντίγραφο

ασφαλιστηρίου

συμβολαίου

εφόσον υπάρχει και το οποίο παρέχει ασφαλιστικές
αποζημιώσεις σε περιπτώσεις αφερεγγυότητας παροχής
υπηρεσιών. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ασφαλιστική
κάλυψη τότε θα πρέπει να υποβάλλεται Υπεύθυνη
Δήλωση στην οποία να δηλώνεται ρητά η μη ύπαρξη
ασφαλιστικής κάλυψης.
(2) Όλες οι αιτήσεις ανεξαρτήτως κατηγορίας συνοδεύονται
επιπρόσθετα από τα ακόλουθα:
(α)

Βεβαίωση υπογεγραμμένη από νόμιμο ελεγκτή/ νόμιμο
ελεγκτικό γραφείο όπως αυτός καθορίζεται σύμφωνα με
τον περί Ελεγκτών Νόμο, με την οποία πιστοποιείται ότι η

53(I) του 2017

επιχείρηση

171(I) του 2017

δεν

ήταν

προβληματική

κατά

την

31 η

Δεκεμβρίου 2019·

7(I) του 2018
69(I) του 2019
12(I) του 2020.

(β)

Δήλωση Συγκατάθεσης για τη Συλλογή και Επεξεργασία
Προσωπικών Δεδομένων.

Έκδοση

8.-(1) Οι κυβερνητικές εγγυήσεις εκδίδονται μετά το πέρας της

εγγυήσεων.

ημερομηνίας

υποβολής

αιτήσεων

και

αφού

εξεταστούν

και

αξιολογηθούν όλες οι υποβληθείσες αιτήσεις.
(2) Σε περίπτωση που τα εγκριθέντα ποσά υπερβαίνουν τις
οροφές όπως αυτά έχουν προβλεφθεί στο Νόμο ανά κατηγορία,
τότε ο Υπουργός δύναται να προβεί σε αναδιανομή των μη
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διαθέσιμων ποσών άλλων κατηγοριών εφόσον υπάρχουν.
(3) Οι όροι και οι προϋποθέσεις εξαργύρωσης της κυβερνητικής
εγγύησης θα καθοριστούν κατά την έκδοση των κυβερνητικών
εγγυήσεων από τον Υπουργό.
(4) Σε περίπτωση που οποιαδήποτε επιχείρηση έχει επωφεληθεί
από προηγούμενη ενίσχυση, η οποία έχει κηρυχθεί ως μη συμβατή
με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με απόφαση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, ο Υπουργός Οικονομικών αναστέλλει την χορήγηση
και/ή την πληρωμή οποιουδήποτε εγγυημένου από το Κράτος
ποσού στο πλαίσιο του Νόμου και του παρόντος Διατάγματος έως
ότου η επιχείρηση επιστρέψει ή πληρώσει σε δεσμευμένο
λογαριασμό το συνολικό ποσό της μη συμβατής ενίσχυσης, καθώς
και τους αντίστοιχους τόκους ανάκτησης.
Τέλος

9.-(1) Ο Υπουργός καθορίζει το τέλος εγγυήσεως το οποίο

εγγύησης.

καταβάλλεται δυνάμει της παραγράφου (3), σύμφωνα με τη
Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2020/648 της 13 ης Μαΐου
2020 καθώς και την ημερομηνία καταβολής του τέλους μετά την
καταβολή του οποίου τίθεται σε ισχύ η κυβερνητική εγγύηση.
(2) Εκτός του καταβαλλόμενου τέλους εγγυήσεως, ουδεμία
χρηματική ή άλλη συναλλαγή είναι επιτρεπτή επί των κυβερνητικών
εγγυήσεων.
(3)(i) Για πιστωτικές σημειώσεις που εκδόθηκαν μετά την
ημερομηνία

δημοσίευσης

του

Νόμου,

το

τέλος

εγγυήσεως

καταβάλλεται από το φυσικό και/ή νομικό πρόσωπο για το οποίο
εκδίδεται η κυβερνητική εγγύηση.
(ii) Για πιστωτικές σημειώσεις που εκδόθηκαν πριν την
ημερομηνία δημοσίευσης του Νόμου, ήτοι τις 2.6.2020 το τέλος
εγγυήσεως καταβάλλεται από το φυσικό ή/και νομικό πρόσωπο
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προς όφελος του οποίου εκδόθηκε η πιστωτική σημείωση.
Αφερεγγυότητα

10.-(1) Σε περίπτωση που διοργανωτής, ξενοδοχειακή επιχείρηση,

δικαιούχου.

εταιρεία κρουαζιέρας ή επιχείρηση εκμίσθωσης οχημάτων χωρίς
οδηγό κριθεί αφερέγγυος άμεσα γνωστοποιεί το γεγονός αυτό στον
Υπουργό.
(2) Η κυβερνητική εγγύηση παρέχεται επ’ ονόματι και επ’
ωφελεία του φυσικού ή νομικού προσώπου στο όνομα του οποίου
εκδίδεται

η

πιστωτική

σημείωση

και δεν επηρεάζεται

από

οποιαδήποτε διαδικασία διάλυσης και εκκαθάρισης του αφερέγγυου
προσώπου.
(3) Στην περίπτωση οργανωμένων ταξιδίων, η αποζημίωση της
πιστωτικής σημείωσης από κυβερνητικές εγγυήσεις παραχωρείται
σύμφωνα με τις πρόνοιες των άρθρων 3(4) και 3(5) του Νόμου.
(4) Στην περίπτωση ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, εταιρειών
κρουαζιέρας και επιχειρήσεων εκμίσθωσης οχημάτων χωρίς οδηγό
για τις οποίες υπάρχει ασφαλιστική κάλυψη, όπως αναφέρεται στις
παραγράφους 6(β)(ii), 6(γ)(ii) και 6(δ)(ii) του παρόντος διατάγματος,
η αποζημίωση της πιστωτικής σημείωσης από κυβερνητικές
εγγυήσεις παραχωρείται μόνο

στις περιπτώσεις όπου είναι

εγγράφως αποδεδειγμένα αδύνατο ο καταναλωτής να αποζημιωθεί
από την ασφαλιστική εταιρεία.
Μηχανισμός

11. Για έλεγχο της ορθής εφαρμογής του Νόμου και του παρόντος

ελέγχου.

Διατάγματος, οι λήπτες των εγγυήσεων υποβάλλουν ανά τριμηνία
έκαστου έτους ή όποτε ζητηθεί από τον Υπουργό ηλεκτρονικό
αρχείο με αναλυτική κατάσταση των πιστωτικών σημειώσεων που
εξαργυρώθηκαν και των πιστωτικών σημειώσεων που εκκρεμούν
συνοδευόμενη με Υπεύθυνη Δήλωση ότι τα υποβληθέντα στοιχεία
είναι ορθά.
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Διαδικασία

12. Η διαδικασία για την υποβολή

υποβολής αίτησης

Σχέδιο για παραχώρηση κυβερνητικών εγγυήσεων δημοσιεύεται σε

και έκδοσης
κυβερνητικών
εγγυήσεων.

αιτήσεων για συμμετοχή στο

Ανακοίνωση του Υπουργού Οικονομικών μετά την δημοσίευση του
Διατάγματος, η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της
Δημοκρατίας.

Κωνσταντίνος Πετρίδης
Υπουργός Οικονομικών
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