
   ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 Αριθμ. 10197 
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 6632/16.04.2021 κοινής 

υπουργικής απόφασης με τίτλο «Αντικατάσταση 

της υπ’ αρ. 1881/29.05.2020 κοινής υπουργικής 

απόφασης με τίτλο «Ειδικά πρωτόκολλα υγειονο-

μικού περιεχομένου βάσει των οποίων λειτουρ-

γούν οι τουριστικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της 

λήψης μέτρων έναντι του κορωνοϊού COVID-19» 

(Β’ 1632) και τη διόρθωση σφάλματος που δημο-

σιεύθηκε στο τ.Β’ 1996/2021.

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. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσω-
μάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρο-
νικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο 
της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις (Α’ 184),

γ. του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α’ 181),

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

ε. του π.δ. 127/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Τουρι-
σμού» (Α’ 157),

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

ζ. της υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφασης του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β’ 4805),

η. του ν.δ. 356/1974 «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημο-
σίων Εσόδων» (Α’ 90).

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 Συνεδρί-
αση (10/06/2020), 78η Συνεδρίαση (18/06/2020), 202η Συ-
νεδρίαση (26/03/2021) και 216η Συνεδρίαση (21.05.2021).

3. Την ανάγκη επικαιροποίησης των υγειονομικών 
πρωτοκόλλων σύμφωνα με την 216η Συνεδρίαση 
(21.05.2021) της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της 
Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.

4. Την υπ’ αρ. 10022/08.06.2021 εισήγηση της Προϊστα-
μένης Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού σύμφωνα με την 
οποία η υπό έκδοση απόφαση δεν επιφέρει πρόσθετη 
δημοσιονομική επιβάρυνση στον Προϋπολογισμό του 
Υπουργείου Τουρισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’  αρ. 6632/16.04.2021 κοινή 
υπουργική απόφαση με τίτλο «Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 
1881/29.05.2020 κοινής υπουργικής απόφασης με τίτλο 
«Ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου βάσει 
των οποίων λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις 
στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του κορωνοϊού 
COVID-19» (Β’ 1632) και τη διόρθωση σφάλματος που 
δημοσιεύθηκε στο τεύχος Β’ 1996/2021 στα εξής σημεία:

1. Το κριτήριο Β.4.5 του Παρατήματος Ι «Ειδικό πρω-
τόκολλο υγειονομικού περιεχομένου για τη λειτουργία 
των τουριστικών καταλυμάτων, πλην των οργανωμένων 
τουριστικών κατασκηνώσεων.» αντικαθίσταται ως εξής:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Β.4.5

Διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) ή διενέργεια rapidtest από 
επαγγελματία υγείας ή τον ιατρό εργασίας, ο οποίος ενεργεί βάσει των οδηγιών 
του ΕΟΔΥ για τον έλεγχο του COVID-19, στο σύνολο του προσωπικού του 
καταλύματος τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.32209/24.05.2021 κοινή υπουργική απόφαση
(B' 2192)

Υ

2. Το κριτήριο ΙΔ του Παραρτήματος ΙΙ «Ειδικό πρωτόκολλο υγειονομικού περιεχομένου για τη λειτουργία των 
οργανωμένων τουριστικών κατασκηνώσεων (κάμπινγκ).» αντικαθίσταται ως εξής:

ΙΔ Η απόσταση μεταξύ κάθε μορφής κατασκηνωτικού μέσου (τροχόσπιτα, 
αυτοκινούμενα, σκηνές, κτλ.) θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 1,5 μ.

Θέσεις 
κατασκηνωτικών 
μέσων

Υ

3. Κατά τα λοιπά, ισχύει η υπ’ αρ. 6632/16.04.2021 κοινή υπουργική απόφαση με τίτλο «Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 
1881/29.05.2020 κοινής υπουργικής απόφασης με τίτλο «Ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου βάσει των 
οποίων λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του κορωνοϊού COVID-19» 
(Β’ 1632) και τη διόρθωση σφάλματος που δημοσιεύθηκε στο τ.Β’ 1996/2021.

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

  Αθήνα, 10 Ιουνίου 2021

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών Υγείας
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

Τουρισμού
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