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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
23 Οκτωβρίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 16192
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1881/29.05.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου βάσει των οποίων λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις στο
πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 2084), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 8958/15.06.2020 (Β’ 2370) και
9418/23.06.2020 (Β’ 2498) κοινές υπουργικές
αποφάσεις.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 60 του ν. 4688/2020 «Ειδικές μορφές
τουρισμού και διατάξεις για την τουριστική ανάπτυξη»
(Α’ 101).
β. Του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο» (Α’ 112).
γ. Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).
δ. Του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Υγείας»
(Α’ 148).
ε. Του π.δ. 127/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού» (Α’ 157).
στ. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121).
ζ. Την υπό στοιχεία Υ 44/5.8.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 3299).
η. Του ν.δ. 356/1974 «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων» (Α’ 90).

Αρ. Φύλλου 4687

2. Την έγκριση των ειδικών υγειονομικών πρωτοκόλλων
των τουριστικών επιχειρήσεων από την Εθνική Επιτροπή
Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού
COVID-19 στις εξής συνεδριάσεις της: 60ή Συνεδρίαση
(21/5/2020), 72η Συνεδρίαση (09/06/2020), 73η Συνεδρίαση (10/06/2020) και στην 78η συνεδρίασή της (18/06/2020).
3. Την ανάγκη τροποποίησης της υπ’ αρ. 1881/
29.05.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου βάσει των οποίων
λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της
λήψης μέτρων έναντι του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 2084),
ώστε να αναθεωρηθούν τα οριζόμενα μέτρα για συγκεκριμένες κατηγορίες τουριστικών καταλυμάτων.
4. Την υπ’ αρ. 15790/12.10.2020 εισήγηση της Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού σύμφωνα με την
οποία δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Τουρισμού, πέραν αυτής που
είχε υπολογισθεί με την υπ’ αρ. 8025/29.05.2020 όμοια
εισήγηση, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 1881/29.05.2020 (Β’ 2084)
κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας
και Τουρισμού, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ.
8958/15.06.2020 (Β’ 2370) και 9418/23.06.2020 (Β’ 2498)
κοινές υπουργικές αποφάσεις, ως εξής:
1. Η παρ. 3 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Τα πρωτόκολλα εφαρμόζονται έως 31.05.2021,
στο πλαίσιο της λήψης μέτρων αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19 και περιλαμβάνονται στα οικεία Παραρτήματα της απόφασης αυτής, τα οποία αποτελούν
αναπόσπαστο μέρος της.».
2. Στο στοιχείο πρωτοκόλλου Κ του παραρτήματος
Ι, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου μόνου της υπ’ αρ. 9418/23.06.2020 κοινής απόφασης των
Υπουργών Οικονομικών, Υγείας και Τουρισμού (Β’ 2498)
προστίθεται νέα παράγραφος 4, ως εξής:
«4. Κατ’ εξαίρεση δύνανται τουριστικά καταλύματα
κατηγορίας τουλάχιστον τεσσάρων αστέρων (4*), μετά
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από υπεύθυνη δήλωση του φορέα διαχείρισης του τουριστικού καταλύματος προς την οικεία Περιφερειακή
Υπηρεσία Τουρισμού, να εφαρμόζουν τα οριζόμενα στις
παραγράφους 1 και 2 του παρόντος στοιχείου πρωτοκόλλου Κ, ακόμα και μετά από τον ορισμό καταλυμάτων
στην οικεία Περιφερειακή Ενότητα ή Νησί, για την προσωρινή διαμονή φυσικών προσώπων για την αντιμετώπιση του κινδύνου μετάδοσης του COVID-19.».
3. Το άρθρο 9 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως έως και τις 31.05.2021.».
4. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 1881/29.05.2020
(Β’ 2084) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών,
Υγείας και Τουρισμού, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ.
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8958/15.06.2020 (Β’ 2370) και 9418/23.06.2020 (Β’ 2498)
όμοιες αποφάσεις.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2020
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής
Υπουργός Οικονομικών

Υγείας

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

Τουρισμού
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
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