
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Παράταση ισχύος της υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.20035/ 
22.3.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και 
Εσωτερικών (Β΄ 987), έως και τις 15.6.2020.

2 Παράταση ισχύος της υπ’ αρ. 18152/14.3.2020 
κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερι-
κών (Β΄ 857), έως και τις 15.6.2020.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 33462 (1)
Παράταση ισχύος της υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.20035/ 

22.3.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανά-

πτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και 

Εσωτερικών (Β΄ 987), έως και τις 15.6.2020.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣIΑΣ 

ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέ-
τρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊ-
ού» (Α΄ 42) και ιδίως της περ. ζ΄ της παρ. 2 και της παρ. 4 
αυτού, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 
(Α΄ 76).

2. Την παρ. 4 του άρθρου εξηκοστού όγδοου 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), όπως κυρώθηκε με το 
άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83).

3. Την περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 
«Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών 
επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών, ειδικές μορ-
φές τουρισμού και άλλες διατάξεις» (Α΄ 155).

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

5. Το 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).

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

7. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγεί-
ας» (Α΄ 148).

8. Το π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσω-
τερικών» (Α΄ 180).

9. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121).

10. Την υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.20035/22.3.2020 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υπο-
θέσεων, Υγείας και Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου 
της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας τουριστικών 
καταλυμάτων συνεχούς λειτουργίας, στο σύνολο της 
Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 23.3.2020 ή 
26.3.2020, κατά περίπτωση, έως και 30.4.2020» (Β΄ 987), 
όπως η ισχύς αυτής παρατάθηκε με την υπ’ αρ. Δ1α/
ΓΠ.οικ.27530/29.4.2020 όμοια απόφαση των Υπουρ-
γών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του 
Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας 
και Εσωτερικών «Παράταση ισχύος της υπ’ αρ. Δ1α/
Γ.Π.οικ.20035/22.3.2020 κοινής απόφασης των Υπουρ-
γών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτε-
ρικών (Β΄ 987) έως και τις 31.5.2020» (Β΄ 1633).

11. Την υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.19419/18.3.2020 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υπο-
θέσεων, Υγείας και Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου 
της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των κύριων 
ξενοδοχειακών καταλυμάτων με την ονομασία «Ξενώ-
νες φιλοξενίας νέων» (Youth Hostels), στο σύνολο της 
Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 19.3.2020 
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έως 30.4.2020» (Β΄ 930), όπως η ισχύς αυτής παρατά-
θηκε με την υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.27531/29.4.2020 όμοια 
απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υπο-
θέσεων, Υγείας και Εσωτερικών «Παράταση ισχύος της 
υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.19419/18.3.2020 κοινής απόφασης 
των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας 
του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας 
και Εσωτερικών (Β΄ 930) έως και τις 31.5.2020» (Β΄ 1634).

12. Την εξακολούθηση της συνδρομής επιτακτικών 
λόγων δημοσίου συμφέροντος που καθιστά αναγκαία 
τόσο την εκ νέου προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας 
τουριστικών καταλυμάτων συνεχούς λειτουργίας, προς 
περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, όσο 
και την έναρξη λειτουργίας των ξενοδοχείων και των 
οργανωμένων τουριστικών κατασκηνώσεων (κάμπινγκ) 
κατά την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κα-
νονικότητα.

13. Την από 29.5.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτρο-
πής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού 
COVID-19.

14. Την υπ’ αρ. Β1α/οικ.33460/30.5.2020 βεβαίωση 
της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών 
Αναφορών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την 
οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκα-
λεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο
1. Η ισχύς της υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.20035/22.3.2020 κοι-

νής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσε-
ων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου 
της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας τουριστικών 
καταλυμάτων συνεχούς λειτουργίας, στο σύνολο της 
Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 23.3.2020 ή 
26.3.2020, κατά περίπτωση, έως και 30.4.2020» (Β΄ 987),
παρατείνεται εκ νέου από τη λήξη της έως και τις 
15.6.2020, συμπεριλαμβανομένων και των «ξενώνων 
φιλοξενίας νέων» (Youth Hostels).

2. Από την απαγόρευση λειτουργίας της παρ. 1 εξαι-
ρούνται τα ξενοδοχεία και οι οργανωμένες τουριστικές 
κατασκηνώσεις (κάμπινγκ).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 30 Μαΐου 2020

Οι Υπουργοί

Ανάπτυξης και Προστασίας
Επενδύσεων του Πολίτη
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων Υγείας
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

Εσωτερικών
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

    Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 33463 (2)
Παράταση ισχύος της υπ’ αρ. 18152/14.3.2020 

κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας 

και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερι-

κών (Β΄ 857), έως και τις 15.6.2020.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣIΑΣ 

ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέ-
τρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊ-
ού» (Α΄ 42) και ιδίως της περ. ζ΄ της παρ. 2 και της παρ. 4 
αυτού, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 
(Α΄ 76).

2. Την περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 
«Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών 
επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών, ειδικές μορ-
φές τουρισμού και άλλες διατάξεις» (Α΄ 155).

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

4. Το 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).

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

6. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγεί-
ας» (Α΄ 148).

7. Το π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσω-
τερικών» (Α΄ 180).

8. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121).

9. Την υπ’ αρ. 18152/14.3.2020 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας 
του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγεί-
ας και Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της προσωρι-
νής απαγόρευσης λειτουργίας εποχικών τουριστικών 
καταλυμάτων από 15.3.2020 έως 30.4.2020» (Β΄ 857), 
όπως η ισχύς αυτής παρατάθηκε με την υπ’ αρ. Δ1α/
ΓΠ.οικ.27529/29.4.2020 όμοια απόφαση των Υπουργών 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσω-
τερικών «Παράταση ισχύος της υπ΄αρ. 18152/14.3.2020 
κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών (Β΄ 857) έως και τις 
31.5.2020» (Β΄ 1633).

10. Την υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.19419/18.3.2020 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υπο-
θέσεων, Υγείας και Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου 
της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των κύριων 
ξενοδοχειακών καταλυμάτων με την ονομασία «Ξενώ-
νες φιλοξενίας νέων» (Youth Hostels), στο σύνολο της 
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Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 19.3.2020 
έως 30.4.2020» (Β΄ 930), όπως η ισχύς αυτής παρατά-
θηκε με την υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.27531/29.4.2020 όμοια 
απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υπο-
θέσεων, Υγείας και Εσωτερικών «Παράταση ισχύος της 
υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.19419/18.3.2020 κοινής απόφασης 
των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας 
του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας 
και Εσωτερικών (Β΄ 930) έως και τις 31.5.2020» (Β΄ 1634).

11. Την εξακολούθηση της συνδρομής επιτακτικών 
λόγων δημοσίου συμφέροντος που καθιστά αναγκαία 
τόσο την εκ νέου προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας 
των εποχικών τουριστικών καταλυμάτων, προς περιο-
ρισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, όσο και 
την έναρξη λειτουργίας των οργανωμένων τουριστικών 
κατασκηνώσεων (κάμπινγκ) κατά την επάνοδο στην κοι-
νωνική και οικονομική κανονικότητα.

12. Την από 29.5.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτρο-
πής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού 
COVID-19.

13. Την υπ’ αρ. Β1α/οικ.33461/30.5.2020 βεβαίωση 
της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών 
Αναφορών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την 
οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκα-
λεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο
1. Η ισχύς της υπ’ αρ. 18152/14.3.2020 κοινής απόφα-

σης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστα-
σίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 
Υγείας και Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της προσω-
ρινής απαγόρευσης λειτουργίας εποχικών τουριστικών 
καταλυμάτων από 15.3.2020 έως και 30.4.2020» (Β΄ 857),
παρατείνεται εκ νέου από τη λήξη της έως και τις 
15.6.2020, συμπεριλαμβανομένων και των «ξενώνων 
φιλοξενίας νέων» (Youth Hostels).

2. Από την απαγόρευση λειτουργίας της παρ. 1 εξαι-
ρούνται οι οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις 
(κάμπινγκ).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 30 Μαΐου 2020

Οι Υπουργοί

Ανάπτυξης και Προστασίας
Επενδύσεων του Πολίτη

ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων Υγείας

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

Εσωτερικών

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ   




