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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
1 Απριλίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.21888
Επιβολή του μέτρου της αναγκαστικής διάθεσης
στο δημόσιο ξενοδοχειακού καταλύματος για την
κάλυψη έκτακτων αναγκών προσωρινής διαμονής ομάδας προσώπων εισερχόμενων στην Επικράτεια από χώρες υψηλής μετάδοσης της νόσου, για το χρονικό διάστημα από 22.3.2020 έως
και 9.4.2020 για προληπτικούς λόγους δημόσιας
υγείας που συνδέονται με την αντιμετώπιση του
κορωνοϊού COVID-19.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου τέταρτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42),
β. του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181),
γ. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Υγείας» (Α΄ 148),
δ. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121),
ε. του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη δέσμευσης από τους
διατάκτες» (Α΄ 145).
2. Την με αριθμ. 340/18.7.2019 κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών,
Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄ 3051).
3. Τις από 22.3.2020 και 26.3.2020 εισηγήσεις της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του
κορωνοϊού COVID-19.
4. Την με αριθμ. Β3α/Γ.Π. 20600/24.3.2020 απόφαση
του Υπηρεσιακού Γραμματέα Υγείας ανάληψης υποχρέωσης και δέσμευση πίστωσης ποσού τετρακοσίων πενήντα μία χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα οκτώ
ευρώ (451.988,00 €) από τον Φ.1015/202 Λογαριασμό
2420989001 (ΑΔΑ: 97ΤΞ465ΦΥΟ-5ΜΙ).
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5. Την υπ’ αριθμ. Β1α/οικ. 20916/26.3.2020 εισήγηση
του άρθρου 24 παρ. 5 περ. (ε) του ν. 4270/2014 (Α΄ 143)
της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών
Αναφορών, σύμφωνα με την οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας, ποσού διακοσίων είκοσι εννέα χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι έξι ευρώ
(229.826,00 €).
6. Τα από 30.3.2020 έγγραφα της καθ’ ου η επίταξη
εταιρείας με την επωνυμία «ΣΤΑΝΛΕΥ Α.Ε. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» περί αποτίμησης της
αξίας δωματίου με παρεπόμενες υπηρεσίες μετά από
αναζήτηση διαθέσιμων εναλλακτικών επιλογών ξενοδοχειακών καταλυμάτων στο Κέντρο της Αθήνας με
σημαντικό αριθμό δωματίων προς διάθεση και κατόπιν
διαπραγματεύσεων των προσφερόμενων από το καθ’
ου τιμών.
7. Την αδυναμία αντιμετώπισης των έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας που συνδέονται με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 με διαφορετικό τρόπο,
όπως προκύπτει από τις υπ’ αριθμ. 8861/22.3.2020 και
8877/26.3.2020 αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.
8. Το από 30.3.2020 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας, αποφασίζουμε:
Άρθρο πρώτο
1. Την αναγκαστική διάθεση στο δημόσιο του τουριστικού καταλύματος ιδιοκτησίας του νομικού προσώπου με
την επωνυμία «ΣΤΑΝΛΕΥ Α.Ε. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» και με διακριτικό τίτλο «The Stanley
Hotel Athens», που εδρεύει στην Αθήνα και επί της οδού
Οδυσσέως αρ. 1 (Τ.Κ. 10437) για την κάλυψη έκτακτης
και επιτακτικής ανάγκης δημόσιας υγείας. Το ξενοδοχειακό κατάλυμα του προηγούμενου εδαφίου διατίθεται
αναγκαστικά στο δημόσιο για τα χρονικά διαστήματα
που αναλύονται στην παράγραφο 2, προς τον σκοπό της
κάλυψης αναγκών δημόσιας υγείας και συγκεκριμένα της
προσωρινής στέγασης και των παρεπόμενων αναγκών
σίτισης και καθαριότητας φυσικών προσώπων εισερχόμενων στην Επικράτεια από χώρες υψηλής μετάδοσης
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της νόσου του κορωνοϊού COVID-19 για την αντιμετώπιση του κινδύνου της μετάδοσής του.
2. Η αξία της αποζημίωσης της ανωνύμου εταιρείας
«ΣΤΑΝΛΕΥ Α.Ε. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ», ιδιοκτήτριας του αναγκαστικά διατιθέμενου
ακινήτου, προσδιορίζεται επί τη βάσει του πλήθους των
αναγκαστικά διατιθέμενων δωματίων, της μέσης αξίας
τύπου δωματίου ανά ημέρα που προσδιορίζεται σε εκατόν είκοσι δύο ευρώ (122 €) ανά διανυκτέρευση συμπεριλαμβανομένου του φόρου διαμονής και της ημερήσιας
σίτισης (πρωινού και δύο γευμάτων), καθαριότητας, του
πλήθους των ημερών αναγκαστικής χρήσης για κάλυψη
αναγκών δημόσιας υγείας, πλέον πρόσθετων δαπανών
απολύμανσης και καθαριότητας και ως ακολούθως:
α. Για χρονικό διάστημα από 22.3.2020 έως και
25.3.2020 τα αναγκαστικά διατιθέμενα δωμάτια ανέρχονται σε διακόσια εξήντα ένα (261), η μέση αξία τύπου
δωματίου ανά ημέρα προσδιορίζεται σε εκατόν είκοσι
δύο ευρώ (122 €) ανά διανυκτέρευση συμπεριλαμβανομένου του φόρου διαμονής, ημερήσιας σίτισης (πρωινού και δύο γευμάτων) και καθαριότητας, ενώ οι ημέρες
αναγκαστικής χρήσης για κάλυψη αναγκών δημόσιας
υγείας ορίζονται σε τρεις (3) ημέρες χρήσης / διανυκτέρευσης. Με δεδομένα τα ανωτέρω ορίζεται ως συνολικό ποσό αποζημίωσης για το σύνολο των χρήσεων
του αναγκαστικά διατιθέμενου χώρου για το ανωτέρω
χρονικό διάστημα, το ποσό των ενενήντα πέντε χιλιάδων
πεντακοσίων είκοσι έξι ευρώ (95.526,00 €).
β. Για χρονικό διάστημα από 25.3.2020 έως και
26.3.2020 τα αναγκαστικά διατιθέμενα δωμάτια ανέρχονται σε εκατόν είκοσι επτά (127), η μέση αξία τύπου
δωματίου ανά ημέρα προσδιορίζεται σε εκατόν είκοσι
δύο ευρώ (122 €) ανά διανυκτέρευση συμπεριλαμβανομένου του φόρου διαμονής, ημερήσιας σίτισης (πρωινού
και δύο γευμάτων) και καθαριότητας, ενώ οι ημέρες αναγκαστικής χρήσης για κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας
ορίζονται σε μία (1) ημέρα χρήσης / διανυκτέρευσης. Με
δεδομένα τα ανωτέρω ορίζεται ως συνολικό ποσό αποζημίωσης για το σύνολο των χρήσεων του αναγκαστικά
διατιθέμενου χώρου για το ανωτέρω χρονικό διάστημα,
το ποσό των δέκα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα
τεσσάρων ευρώ (15.494,00 €).
γ. Για χρονικό διάστημα από 26.3.2020 έως και
27.3.2020 τα αναγκαστικά διατιθέμενα δωμάτια ανέρχονται σε εκατόν επτά (107), η μέση αξία τύπου δωματίου
ανά ημέρα προσδιορίζεται σε εκατόν είκοσι δύο ευρώ
(122 €) ανά διανυκτέρευση συμπεριλαμβανομένου του
φόρου διαμονής, ημερήσιας σίτισης (πρωινού και δύο
γευμάτων) και καθαριότητας, ενώ οι ημέρες αναγκαστικής χρήσης για κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας ορίζονται σε μία (1) ημέρα χρήσης / διανυκτέρευσης. Με
δεδομένα τα ανωτέρω ορίζεται ως συνολικό ποσό αποζημίωσης για το σύνολο των χρήσεων του αναγκαστικά
διατιθέμενου χώρου για το ανωτέρω χρονικό διάστημα,
το ποσό των δέκα τριών χιλιάδων πενήντα τεσσάρων
ευρώ (13.054,00 €).
δ. Για χρονικό διάστημα από 27.3.2020 έως και
28.3.2020 τα αναγκαστικά διατιθέμενα δωμάτια ανέρχονται σε εκατόν τέσσερα (104), η μέση αξία τύπου δω-
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ματίου ανά ημέρα προσδιορίζεται σε εκατόν είκοσι δύο
ευρώ (122 €) ανά διανυκτέρευση συμπεριλαμβανομένου
του φόρου διαμονής, ημερήσιας σίτισης (πρωινού και
δύο γευμάτων) και καθαριότητας, ενώ οι ημέρες αναγκαστικής χρήσης για κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας
ορίζονται σε μία (1) ημέρα χρήσης / διανυκτέρευσης. Με
δεδομένα τα ανωτέρω ορίζεται ως συνολικό ποσό αποζημίωσης για το σύνολο των χρήσεων του αναγκαστικά
διατιθέμενου χώρου για το ανωτέρω χρονικό διάστημα,
το ποσό των δώδεκα χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα οκτώ
ευρώ (12.688,00 €).
ε. Για χρονικό διάστημα από 28.3.2020 έως και
29.3.2020 τα αναγκαστικά διατιθέμενα δωμάτια ανέρχονται σε ογδόντα ένα (81), η μέση αξία τύπου δωματίου
ανά ημέρα προσδιορίζεται σε εκατόν είκοσι δύο ευρώ
(122 €) ανά διανυκτέρευση συμπεριλαμβανομένου του
φόρου διαμονής, ημερήσιας σίτισης (πρωινού και δύο
γευμάτων) και καθαριότητας, ενώ οι ημέρες αναγκαστικής χρήσης για κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας ορίζονται σε μία (1) ημέρα χρήσης / διανυκτέρευσης. Με
δεδομένα τα ανωτέρω ορίζεται ως συνολικό ποσό αποζημίωσης για το σύνολο των χρήσεων του αναγκαστικά
διατιθέμενου χώρου για το ανωτέρω χρονικό διάστημα,
το ποσό των εννέα χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα δύο
ευρώ (9.882,00 €).
στ. Για χρονικό διάστημα από 29.3.2020 έως και
30.3.2020 τα αναγκαστικά διατιθέμενα δωμάτια ανέρχονται σε ογδόντα (80), η μέση αξία τύπου δωματίου
ανά ημέρα προσδιορίζεται σε εκατόν είκοσι δύο ευρώ
(122 €) ανά διανυκτέρευση συμπεριλαμβανομένου του
φόρου διαμονής, ημερήσιας σίτισης (πρωινού και δύο
γευμάτων) και καθαριότητας, ενώ οι ημέρες αναγκαστικής χρήσης για κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας ορίζονται σε μία (1) ημέρα χρήσης / διανυκτέρευσης, πλέον
ποσού σαράντα έξι ευρώ (46,00 €) για επιπλέον δαπάνη
σίτισης. Με δεδομένα τα ανωτέρω ορίζεται ως συνολικό
ποσό αποζημίωσης για το σύνολο των χρήσεων του αναγκαστικά διατιθέμενου χώρου για το ανωτέρω χρονικό
διάστημα, το ποσό των εννέα χιλιάδων οκτακοσίων έξι
ευρώ (9.806,00 €).
ζ. Για χρονικό διάστημα από 30.3.2020 έως και 5.4.2020
τα αναγκαστικά διατιθέμενα δωμάτια ανέρχονται σε
εβδομήντα έξι (76), η μέση αξία τύπου δωματίου ανά
ημέρα προσδιορίζεται σε εκατόν είκοσι δύο ευρώ (122 €)
ανά διανυκτέρευση συμπεριλαμβανομένου του φόρου
διαμονής, ημερήσιας σίτισης (πρωινού και δύο γευμάτων) και καθαριότητας, ενώ οι ημέρες αναγκαστικής χρήσης για κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας ορίζονται σε
έξι (6) ημέρες χρήσης / διανυκτέρευσης. Με δεδομένα τα
ανωτέρω ορίζεται ως συνολικό ποσό αποζημίωσης για
το σύνολο των χρήσεων του αναγκαστικά διατιθέμενου
χώρου για το ανωτέρω χρονικό διάστημα, το ποσό των
πενήντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων τριάντα δύο ευρώ
(55.632,00 €).
η. Για χρονικό διάστημα από 5.4.2020 έως και 9.4.2020
τα αναγκαστικά διατιθέμενα δωμάτια ανέρχονται σε τρία
(3), η μέση αξία τύπου δωματίου ανά ημέρα προσδιορίζεται σε εκατόν είκοσι δύο ευρώ (122 €) ανά διανυκτέρευση συμπεριλαμβανομένου του φόρου διαμονής,
ημερήσιας σίτισης (πρωινού και δύο γευμάτων) και κα-
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θαριότητας, ενώ οι ημέρες αναγκαστικής χρήσης για κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας ορίζονται σε τέσσερις
(4) ημέρες χρήσης / διανυκτέρευσης. Με δεδομένα τα
ανωτέρω ορίζεται ως συνολικό ποσό αποζημίωσης για
το σύνολο των χρήσεων του αναγκαστικά διατιθέμενου
χώρου για το ανωτέρω χρονικό διάστημα, το ποσό των
χιλίων τετρακοσίων εξήντα τεσσάρων ευρώ (1.464,00 €).
3. Πλέον των ανωτέρω ποσών καταβάλλεται για κάθε
δωμάτιο, εκ των αναγκαστικά διατιθέμενων [συνολικά
τριακόσια εβδομήντα έξι δωμάτια], που αποδεσμεύεται,
ποσό τριάντα ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24,19
x 24%= 30,00 €) για κάλυψη δαπανών απολύμανσης. Με
δεδομένα τα ανωτέρω ορίζεται ως συνολικό ποσό αποζημίωσης για δαπάνες απολύμανσης των αναγκαστικά
διατιθέμενων δωματίων, το ποσό των έντεκα χιλιάδων
διακοσίων ογδόντα ευρώ (11.280,00 €).
4. Πλέον των ανωτέρω καταβάλλεται άπαξ ποσό πέντε
χιλιάδων ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (4.030,00 x
24% = 5.000,00 €) για δαπάνες απολύμανσης των κοινόχρηστων χώρων κατά την αποδέσμευση.
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Άρθρο δεύτερο
Η αποζημίωση οφείλεται για το χρονικό διάστημα
ισχύος του μέτρου της αναγκαστικής διάθεσης και καταβάλλεται από το Υπουργείο Υγείας προς την ανώνυμη
εταιρεία «ΣΤΑΝΛΕΥ Α.Ε. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» εφάπαξ εντός τριάντα (30) ημερών μετά
τη λήξη του μέτρου της αναγκαστικής διάθεσης.
Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 1 Aπριλίου 2020
Οι Υπουργοί
Οικονομικών

Υφυπουργός Οικονομικών

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Υγείας
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131
και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.
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