
 

 

 

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 8626 
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 5248/27.03.2020 από-

φασης Υπουργού Τουρισμού με τίτλο «Συνέχιση 

λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων, κατ’ εξαί-

ρεση της επιβληθείσας προσωρινής απαγόρευ-

σης λειτουργίας και καθορισμός ειδικών όρων 

(Β’ 1073)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της παρ. 4 του άρθρου εξηκοστού όγδοου της από 

20-3-2020 Πράξη 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).

β. 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, 
όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).

γ. Του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ-
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο» (A’ 112).

δ. Του π.δ. 127/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Του-
ρισμού» (Α’ 157).

ε. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

στ. Της παρ. 5 του μόνου άρθρου της υπ’ αρ. Δ1α/
ΓΠ.οικ.20035 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυ-

ξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών «Επιβο-
λή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουρ-
γίας 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 τροποποιήθηκε και ισχύει.

ζ. Της υπ΄ αρ. 5052/24-3-2020 απόφασης Υπουργού 
Τουρισμού «Λειτουργία τουριστικών καταλυμάτων, κατ’ 
εξαίρεση της επιβληθείσας προσωρινής απαγόρευσης 
λειτουργίας και ειδικοί όροι» (Β’ 1018), όπως τροποποι-
ήθηκε με τις υπ’ αρ. 5890/10.4.2020 (Β’ 1295) και υπ΄ αρ. 
6639/29.04.2020 (Β’ 1635) όμοιες αποφάσεις.

η. Της υπ’ αρ. 5248/27.3.2020 απόφασης Υπουργού 
Τουρισμού με τίτλο «Συνέχιση λειτουργίας τουριστικών 
καταλυμάτων, κατ’ εξαίρεση της επιβληθείσας προσωρι-
νής απαγόρευσης λειτουργίας και καθορισμός ειδικών 
όρων (Β’ 1073)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Την αναγκαιότητα συμπλήρωσης του πίνακα που 
περιλαμβάνεται στο τέλος του άρθρου 1 της υπ’ αρ. 
5248/27.03.2020 απόφασης Υπουργού Τουρισμού με 
τίτλο «Συνέχιση λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων, 
κατ’ εξαίρεση της επιβληθείσας προσωρινής απαγόρευ-
σης λειτουργίας και καθορισμός ειδικών όρων (Β’ 1073)», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 831/29.4.2020 εισήγη-
ση της Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού, 
αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αρ. 5248/27.3.2020 απόφαση 
Υπουργού Τουρισμού με τίτλο «Συνέχιση λειτουργίας 
τουριστικών καταλυμάτων, κατ’ εξαίρεση της επιβληθεί-
σας προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας και καθορι-
σμός ειδικών όρων (Β’ 1073)», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει ως εξής:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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1. Ο πίνακας που περιλαμβάνεται στο τέλος του άρθρου 1 συμπληρώνεται με τα εξής επιπρόσθετα στοιχεία:

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΚ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣ ΝΗΣΙ ΤΗΛ 1

ΛΙΛΙΟΥΜ LILIUM ΜΕΣΑΡΙΑ, 
ΘΗΡΑΣ 84700 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΗΡΑΣ ΘΗΡΑΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 2286025333

ΒΟΛΚΑΝΟ ΒΙΟΥ 
VOLCANO’S VIEW

ΜΕΣΑΡΙΑ, 
ΘΗΡΑΣ 84700 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΗΡΑΣ ΘΗΡΑΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 2286032332

ΓΚΡΑΝΤ ΣΕΛΕΣΤΙΑ 
GRAND CELESTIA

ΜΕΣΑΡΙΑ, 
ΘΗΡΑΣ 84700 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΗΡΑΣ ΘΗΡΑΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 2286025900

2. Κατά τα λοιπά, ισχύει ως έχει η υπ’ αρ. 5248/27.3.2020 απόφαση του Υπουργού Τουρισμού «Συνέχιση λειτουρ-
γίας τουριστικών καταλυμάτων, κατ’ εξαίρεση της επιβληθείσας προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας και καθο-
ρισμός ειδικών όρων (Β’ 1073)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 10 Ιουνίου 2020

O Υπουργός
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02022481106200002*




