
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 20035  
 Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγό-

ρευσης λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων 

συνεχούς λειτουργίας, στο σύνολο της Επικρά-

τειας, για το χρονικό διάστημα από 23.3.2020 ή 

26.3.2020, κατά περίπτωση, έως και 30.4.2020.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - 

ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις: 
α. του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νο-

μοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής 
και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42) και 
ιδίως της περ. ζ’ της παρ. 2 και της περ. ε΄ της παρ. 4 αυτού, 

β. της παρ. 4 του εξηκοστού όγδοου άρθρου της από 
20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατε-
πείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών 
του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη 
στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και 
τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και 
της δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 68), 

γ. του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι-
κονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 192), 

δ. του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δη-
μόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και μετονομα-
σία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α΄ 159), 

ε. του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασί-
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
(Α΄ 168), 

στ. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υγείας» (Α΄ 148), 

ζ. του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Εσωτερικών» (Α΄ 180), 

η. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121). 

2. Την από 20.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτρο-
πής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού 
COVID-19. 

3. Την υπ’ αρ. Β1α/οικ. 19963/20.3.2020 βεβαίωση της 
Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Ανα-
φορών, σύμφωνα με την οποία η έκδοση της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

Άρθρο μόνο
1. Την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας στο σύνο-

λο της Επικράτειας, για προληπτικούς λόγους δημόσιας 
υγείας, για το χρονικό διάστημα από 23.3.2020 και ώρα 
23:00 έως και 30.4.2020 και ώρα 12:00, των τουριστικών 
καταλυμάτων συνεχούς λειτουργίας της παρ. 2 του άρ-
θρου 1 του ν. 4276/2014 (Α΄ 155), κατά τα αναφερόμενα 
στην από 20.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής 
Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού 
COVID-19. 

2. Ως προς τα τουριστικά καταλύματα της παρ. 1 στα 
οποία, κατά τη δημοσίευση της παρούσας, διαμένουν 
ένοικοι σε ποσοστό τουλάχιστον δέκα τοις εκατό (10%) 
της συνολικής τους δυναμικότητας σε κλίνες, η προ-
σωρινή απαγόρευση λειτουργίας τίθεται σε ισχύ στις 
26.3.2020 και ώρα 12:00 και διαρκεί έως και τις 30.4.2020 
και ώρα 12:00. 

3. Κατά το χρονικό διάστημα της παρ. 1 επιτρέπεται η 
λειτουργία ενός (1) τουριστικού καταλύματος ανά περι-
φερειακή ενότητα. Ειδικώς στις περιφερειακές ενότητες 
Κεντρικού Τομέα Αθηνών και Θεσσαλονίκης επιτρέπεται 
η λειτουργία τριών (3) τουριστικών καταλυμάτων. 

4. Είναι δυνατόν να εξαιρεθούν περαιτέρω από την 
απαγόρευση της παρ. 1 τουριστικά καταλύματα, η 
συνέχιση της λειτουργίας των οποίων είναι απολύτως 
αναγκαία για τη στέγαση (α) προσωπικού των ενόπλων 
δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, (β) πάσης φύσε-
ως ιατρικού, νοσηλευτικού ή υγειονομικού προσωπικού, 
(γ) προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή διεθνών ορ-
γανισμών, (δ) προσώπων που έχουν πληγεί λόγω φυσι-
κών καταστροφών, (ε) προσφύγων ή αιτούντων άσυλο, 
(στ) φοιτητών των Α.Ε.Ι. και αλλοδαπών επισκεπτών των 
Α.Ε.Ι. που βρίσκονται στην Ελλάδα μέσω ευρωπαϊκών ή 
διεθνών προγραμμάτων ή συνεργασιών, οι οποίοι στεγά-
ζονται με φροντίδα των Α.Ε.Ι. ή/και του ΙΝΕΔΙΒΙΜ και απο-
δεδειγμένα δεν δύνανται να διαμείνουν σε κατοικία στην 
ημεδαπή, (ζ) εκπαιδευτικών, μονίμων ή αναπληρωτών, 
που υπηρετούν σε σχολικές μονάδες εκτός του δήμου της 
μόνιμης κατοικίας τους και διαμένουν ήδη σε τουριστικά 
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καταλύματα για τον σκοπό αυτό. Από την απαγόρευση 
της παρ. 1 εξαιρούνται, επίσης, τουριστικά καταλύματα, η 
συνέχιση της λειτουργίας των οποίων είναι αναγκαία για 
ειδικούς επιτακτικούς λόγους που άπτονται της εύρυθμης 
λειτουργίας των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας. 

5. Τα τουριστικά καταλύματα, η λειτουργία των οποίων 
κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται, εξειδικεύονται με απόφαση 
του Υπουργού Τουρισμού, σύμφωνα με την παρ. 4 του 
εξηκοστού όγδοου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68). Με την ίδια απόφαση 
δύναται να τίθενται ειδικοί όροι για τη λειτουργία των 
ανωτέρω τουριστικών καταλυμάτων. 

6. Εντός των τουριστικών καταλυμάτων, η λειτουργία 
των οποίων απαγορεύεται σύμφωνα με την παρούσα, 
δεν απαγορεύεται η διενέργεια εργασιών χωρίς την πα-
ρουσία κοινού. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 22 Μαρτίου 2020 

Οι Υπουργοί

Ανάπτυξης και Επενδύσεων  Προστασίας του Πολίτη 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ   

Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων  Υγείας
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Εσωτερικών 
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