
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.    8958 
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1881/29.05.2020 κοι-

νής υπουργικής απόφασης «Ειδικά πρωτόκολλα 

υγειο νομικού περιεχομένου βάσει των οποίων 

λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις στο 

πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του κορω νοϊού 

COVID-19» (Β’ 2084).

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

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

η. Της υπ’ αρ. 340/18.7.2019 κοινής απόφασης του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανά-
θεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, 
Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 3051).

2. Την έγκριση των ειδικών υγειονομικών πρωτοκόλ-
λων των τουριστικών επιχειρήσεων από την Εθνική 
Επιτροπή Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του 
κορωνοϊού COVID-19 στις εξής συνεδριάσεις της: 60η 
Συνεδρίαση (21/5/2020), 72η Συνεδρίαση (09/06/2020) 
και 73η Συνεδρίαση (10/06/2020). 

3. Την ανάγκη τροποποίησης της υπ’ αρ. 1881/ 
29.05.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Ειδικά πρω-
τόκολλα υγειο νομικού περιεχομένου βάσει των οποίων 

λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο 
της λήψης μέτρων έναντι του κορωνοϊού COVID-19» 
(Β’ 2084), ώστε να περιλαμβάνει μέτρα υγειονομικού 
περιεχομένου για Ξενώνες Φιλοξενίας Νέων, Μονάδες 
Ιαματικής Θερα πείας και Κέντρα Ιαματικού Τουρισμού 
- Θερμαλισμού και να επικαιροποιηθεί.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 8025/29-5-2020 εισήγη-
ση της Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού, 
αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 1881/29.05.2020 (Β’ 2084) 
κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας 
και Τουρισμού ως εξής:

1. Διορθώνεται σφάλμα στην παρ. 2 του σκεπτικού της 
απόφασης ως εξής: η φράση «28η Μαΐου 2020» αντικα-
θίσταται με τη φράση «21η Μαΐου 2020».

2. Στο άρθρο 2 προστίθεται παρ. 2Α ως εξής:
«2Α. Ειδικά για τους Ξενώνες Φιλοξενίας Νέων της υπο-

περ. γγ’ της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/ 
2014 (Α’ 155), ισχύουν επιπρόσθετα τα εξής μέτρα:

α. Απαγορεύεται η λειτουργία του καθιστικού – χώρου 
τραπεζαρίας για άλλες δραστηριότητες και του χώρου 
κοινόχρηστης κουζίνας (παρ. 2 και 4 του άρθρου 3 της 
με αριθμό 26036/2014 ΥΑ – ΦΕΚ Β’ 3510).

β. Ο χώρος πλυντηρίου-στεγνωτηρίου και σιδερωτη-
ρίου για χρήση των πελατών, ο χώρος με θυρίδες φύλα-
ξης αποσκευών με πρόσβαση στο χώρο της υποδοχής, 
ο χώρος καθαρισμού στον οποίο θα περιλαμβάνονται 
είδη καθαρισμού και παροχή νερού για καθαριότητα με 
αντίστοιχο νεροχύτη πρέπει να καθαρίζονται και να ακο-
λουθείται αερισμός του χώρου καθώς και να λειτουργούν 
βάσει προγράμματος και με τρόπο που να μην δημιουρ-
γείται συνωστισμός (τήρηση αποστάσεων τουλάχιστον 
1,5 μ. ανά άτομο).

γ. Ως προς τα υπνοδωμάτια – κοιτώνες, η δυναμικότη-
τά τους περιορίζεται στο 50% και τηρείται υποχρεωτικά 
απόσταση 1,5μ μεταξύ των κλινών.

δ. Κατά την είσοδο στον Ξενώνα Φιλοξενίας Νέων 
πραγματοποιείται θερμομέτρηση και συμπληρώνεται 
ερωτηματολόγιο υγείας.».

3. Στο άρθρο 2 προστίθεται παρ. 8 ως εξής:
«8. Οι Μονάδες Ιαματικής Θεραπείας και τα Κέντρα Ια-

ματικού Τουρισμού - Θερμαλισμού, λειτουργούν ως εξής:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Α. Όσον αφορά τους ξενοδοχειακούς χώρους (δωμά-
τια, εστιατόρια, κοινόχρηστοι χώροι κ.λπ.) που τυχόν 
διαθέτουν η μονάδα ιαματικής θεραπείας ή το κέντρο 
ιαματικού τουρισμού – θερμαλισμού εφαρμόζονται τα 
οριζόμενα στην παρούσα για τα ξενοδοχεία.

Β. Για τις Μονάδες Ιαματικής Θεραπείας και τα Κέντρα 
Ιαματικού Τουρισμού Θερμαλισμού ισχύουν τα εξής μέ-
τρα:

αα. Ελάττωση του αριθμού των προσερχομένων στο 
50% της προβλεπόμενης δυναμικότητας της μονάδας.

ββ. Υποχρεωτική αυξημένη παρουσία Ιατρικού προ-
σωπικού καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας.

γγ. Κατά την προσέλευση, πραγματοποιείται θερμο-
μέτρηση και συμπληρώνεται ερωτηματολόγιο υγείας. 
Συνιστάται η πραγματοποίηση μοριακού τεστ (τις τε-
λευταίες 72 ώρες).

δδ. Η χρήση των εγκαταστάσεων ιαματικής θεραπείας 
γίνεται αποκλειστικά κατόπιν ραντεβού.

Γ. Ως προς τις δεξαμενές ιαματικής θεραπείας ισχύουν 
τα ακόλουθα μέτρα:

αα. Ποιότητα ιαματικών πόρων
• Ανάλογα με το είδος (τα ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτη-

ριστικά) του αναγνωρισμένου ιαματικού πόρου, νερού 
εφαρμόζεται η κατάλληλη μέθοδος απολύμανσης (χλω-
ρίωση, οζόνωση, κ.λπ.). Εφόσον η εφαρμογή της απολύ-
μανσης δεν είναι εφικτή, ή δεν εφαρμόζεται λόγω των 
ιδιαίτερων ποιοτικών χαρακτηριστικών του ιαματικού 
πόρου, θα πρέπει υποχρεωτικά να αυξηθεί κατά 100% 
τουλάχιστον η συχνότητα ανανέωσης του νερού. 

• Αύξηση της συχνότητας μικροβιολογικού ελέγχου 
κατά 100% τουλάχιστον.

• Αύξηση της συχνότητας ανανέωσης του νερού κατά 
100% τουλάχιστον.

ββ. Μέτρα ανάλογα με το είδος της δεξαμενής
i) Ατομικές μπανιέρες/μπανιέρες υδρομασάζ – ευρι-

σκόμενες σε διακριτούς εσωτερικούς χώρους. Μετά από 
κάθε χρήση καθαρίζονται, απολυμαίνονται και επανα-
πληρούνται με καθαρό ιαματικό πόρο για τον επόμενο 
πελάτη. Απαιτείται επιπλέον αναμονή μίας ώρας για αε-
ρισμό μεταξύ διαδοχικών χρήσεων.

ii) Ατομικές μπανιέρες/μπανιέρες υδρομασάζ – ευρι-
σκόμενες ανά δύο (2) σε διακριτούς εσωτερικούς χώ-
ρους. Μετά από κάθε χρήση καθαρίζονται, απολυμαίνο-
νται και επαναπληρούνται με καθαρό ιαματικό πόρο για 
τον επόμενο πελάτη. Απαιτείται επιπλέον αναμονή μίας 
ώρας για αερισμό μεταξύ διαδοχικών χρήσεων.

iii) Οικογενειακοί λουτήρες, διαστάσεων από 5m2 έως 
20m2. Για τη χρήση τους απαιτείται τεκμηρίωση ότι πρό-
κειται για άτομα της ιδίας οικογένειας που συγκατοικούν. 
Μετά από κάθε χρήση καθαρίζονται, απολυμαίνονται 
και επαναπληρούνται με καθαρό ιαματικό πόρο για τον 
επόμενο πελάτη. Απαιτείται επιπλέον αναμονή μιας ώρας 
για αερισμό μεταξύ διαδοχικών χρήσεων.

iv) Ομαδικές δεξαμενές (εσωτερικές και εξωτερικές), 
διαστάσεων από 21m2 έως 75m2 (με ρυθμό ανανέωσης 
του φυσικού πόρου 1 – 4 ώρες). Ανάλογα την περίπτωση, 
μετά το κλείσιμο της βάρδιας καθαρίζονται, απολυμαίνο-
νται και επαναπληρούνται με καθαρό ιαματικό πόρο για 
την επόμενη ημέρα. Ο μέγιστος αριθμός λουομένων που 

μπορεί να βρίσκεται κάθε στιγμή εντός δεξαμενής κα-
θορίζεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Κεφ. Β.4.1. 
της υπ’ αριθμ. Δ1δ/ΓΠοικ.32179/22.5.2020 εγκυκλίου του 
Υπουργείου Υγείας (ΑΔΑ ΨΞΧΒ465ΦΥΟ-ΧΥΙ), ήτοι για 
τις εξωτερικές δεξαμενές 1 λουόμενος για κάθε 5 τ.μ. 
επιφάνειας ύδατος και για τις εσωτερικές δεξαμενές 1 
λουόμενος για κάθε 10 τ.μ. επιφάνειας ύδατος.

v) Ομαδικές δεξαμενές (εσωτερικές και εξωτερικές), 
διαστάσεων 76m2 και άνω (με ρυθμό ανανέωσης του φυ-
σικού πόρου 2 – 8 ώρες). Ανάλογα την περίπτωση, μετά 
το κλείσιμο της βάρδιας καθαρίζονται, απολυμαίνονται 
με καθαρό ιαματικό πόρο και επαναπληρούνται για την 
επόμενη ημέρα. Ο μέγιστος αριθμός λουομένων που 
μπορεί να βρίσκεται κάθε στιγμή εντός δεξαμενής κα-
θορίζεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Κεφ. Β.4.1. 
της υπ’ αριθμ. Δ1δ/ΓΠοικ.32179/22.5.2020 εγκυκλίου του 
Υπουργείου Υγείας (ΑΔΑ ΨΞΧΒ465ΦΥΟ-ΧΥΙ), ήτοι για 
τις εξωτερικές δεξαμενές 1 λουόμενος για κάθε 5 τ.μ. 
επιφάνειας ύδατος και για τις εσωτερικές δεξαμενές 1 
λουόμενος για κάθε 10 τ.μ. επιφάνειας ύδατος.

vi) SPA, SAOUNA λειτουργούν ατομικά ή με άτομα της 
ιδίας οικογένειας. Μετά από κάθε χρήση καθαρίζονται, 
απολυμαίνονται και επαναπληρούνται με καθαρό ιαμα-
τικό πόρο για τον επόμενο πελάτη. Απαιτείται επιπλέον 
αναμονή μίας ώρας για αερισμό μεταξύ διαδοχικών 
χρήσεων.

vii) Εισπνοθεραπεία, Ρινοθεραπεία: Συνιστάται να 
αποφεύγεται. Σε ειδικές περιπτώσεις, που θα τεκμηρι-
ώνονται με ιατρική γνωμάτευση, η λειτουργία επιτρέ-
πεται αυστηρά μόνον για το 50% της δυναμικότητας 
των θέσεων θεραπείας. Μετά από κάθε χρήση καθα-
ρίζονται, απολυμαίνονται και επαναπληρούνται με 
καθαρό ιαματικό πόρο για τον επόμενο πελάτη. Απαι-
τείται επιπλέον αναμονή μίας ώρας για αερισμό μεταξύ 
διαδοχικών χρήσεων.

Για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις και για κάθε δια-
δικασία απολύμανσης επιφανειών απαιτείται επαφή 
διάρκειας ενός λεπτού (1΄) με αντιμικροβιακούς πα-
ράγοντες όπως: διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου σε 
συγκέντρωση 0,1% (που προκύπτει από αραίωση 1:50 
της οικιακής χλωρίνης που είναι διάλυμα υποχλωριώ-
δους νατρίου 5%), αιθανόλη 70% και υπεροξείδιο του 
υδρογόνου 0,5%.

Το απολυμαντικό πρέπει να απλωθεί σε όλες τις επι-
φάνειες και να παραμείνουν υγρές για τον απαιτούμενο 
χρόνο επαφής. Το διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου 
πρέπει να παρασκευάζεται (προσθήκη προϊόντων χλω-
ρίνης σε νερό) λίγο πριν την εφαρμογή. Κατά τη διάρ-
κεια του καθαρισμού και της απολύμανσης θα πρέπει να 
εφαρμόζονται κατάλληλα γάντια και κατά το τέλος του 
καθαρισμού ή της απολύμανσης θα πρέπει να πλένο-
νται τα χέρια σχολαστικά με σαπούνι και νερό (κατά τα 
οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. Δ1γ/ΓΠοικ.19954/20.3.2020 
εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας).

Δ. Για όλους τους χώρους της εγκατάστασης, πρέπει 
να τηρούνται τα ακόλουθα μέτρα:

α. Η υπ’ αριθμ. Δ1/Γ.Π.οικ.28953/7.5.2020 (ΑΔΑ ΨΗΙΚ-
465ΦΥΟ-3ΒΑ) εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας για τις 
διαδικασίες απολύμανσης.
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β. Η υπ’ αριθμ. Δ1/ΓΠοικ.32965/27.5.2020 (ΑΔΑ ΨΗΙΚ-
465ΦΥΟ-3ΒΑ) εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας «Πρό-
ληψης της νόσου των λεγεωνάριων στο πλαίσιο της 
πανδημίας COVID-19».

γ. Υποχρεωτικώς σχολαστικό ντουζ πριν τη είσοδο 
στην δεξαμενή.

δ. Συνιστάται :
1) οι λουόμενοι να αποφεύγουν τη βύθιση της κεφαλής 

μέσα στο νερό,
2) οι ευπαθείς ομάδες να χρησιμοποιούν τις ατομικές 

μπανιέρες,
3) οι υπεύθυνοι των εγκαταστάσεων να ενημερώνουν 

τους λουόμενους πριν της είσοδό τους στη δεξαμενή 
σχετικά με ότι το νερό δεν υφίσταται κάποια επεξερ-
γασία και για αυτό πρέπει να τηρούν απαρέγκλιτα τους 
κανόνες, προστατεύοντας και τους ίδιους και τους συν-
λουόμενούς τους.

Ε. Για τους σκοπούς δράσεων προστασίας της δημό-
σιας υγείας, η διεύθυνση/διοίκηση της εγκατάστασης 
τηρεί αρχείο των μελών προσωπικού και όλων των 
ατόμων που διέμειναν στο κατάλυμα - όνομα, εθνικό-
τητα, ημερομηνία άφιξης και αναχώρησης, στοιχεία 
επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail) - ώστε να 
καθίσταται δυνατή η επικοινωνία με τις στενές επαφές 
τυχόν κρούσματος COVID-19, που ενδέχεται να ταυτο-
ποιηθεί εκ των υστέρων. Να δίδεται προσοχή στο Γενικό 
Κανονισμό περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 
(GDPR) και να έχουν ενημερωθεί όλοι οι επισκέπτες 
ότι τηρείται αρχείο για λόγους προστασίας δημόσιας 
υγείας.».

4. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 4 αντι-
καθίσταται ως εξής:

«Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας / 
ΕΟΔΥ μπορούν να αντλούν τα υποχρεωτικά στοιχεία 
επικοινωνίας για τον υπεύθυνο εφαρμογής του σχεδίου 
διαχείρισης ύποπτου κρούσματος και τον συνεργαζό-
μενο ιατρό ανάλογης ειδικότητας ή εμπειρίας, όπου 
αυτό είναι εφικτό, ή πάροχο υπηρεσιών πρωτοβάθμιας 
ή δευτεροβάθμιας υγείας κάθε καταλύματος μέσω web 
service.».

5. Η παρ. 3 του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Η κύρωση επιβάλλεται με βάση την κλιμάκωση που 

περιλαμβάνεται στον Πίνακα ως εξής:

Παράβαση των στοιχείων του 
ειδικού υγειονομικού πρωτο-
κόλλου με αριθμό 1

Πρόστιμο 500 ευρώ

Παράβαση των στοιχείων του 
ειδικού υγειονομικού πρωτο-
κόλλου με αριθμό 2

Πρόστιμο από 501 
έως 1.000 ευρώ

Παράβαση των στοιχείων του 
ειδικού υγειονομικού πρωτο-
κόλλου με αριθμό 3

Πρόστιμο από 1.001 
έως 2.000 ευρώ

Παράβαση των στοιχείων του 
ειδικού υγειονομικού πρωτο-
κόλλου με αριθμό 4

Πρόστιμο από 2.001 
έως 3.000 ευρώ

Παράβαση:
• των στοιχείων του ειδικού 
υγειονομικού πρωτοκόλλου 
με αριθμό 5
• της παρ. 8 του άρθρου 2 ή 

Πρόστιμο από 3.001 
έως 4.000 ευρώ

Παράβαση:
• των στοιχείων του ειδικού 
υγειονομικού πρωτοκόλλου 
με αριθμό 6 ή
• της παρ. 2Α του άρθρου 2 ή
• λειτουργία τουριστικού κα-
ταλύματος χωρίς το Σήμα Πι-
στοποίησης του άρθρου 4 της 
παρούσας.

Πρόστιμο 4.001 έως 
5.000 ευρώ. 
Σε περίπτωση υποτρο-
πής επιβάλλεται ανα-
στολή λειτουργίας του 
τουριστικού καταλύμα-
τος για δεκαπέντε (15) 
ημέρες.

6. Το στοιχείο Α.3. του Παραρτήματος Ι αντικαθίσταται 
ως εξής:

«Συνεργασία με πάροχο πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθ-
μιας φροντίδας υγείας ή ιατρό ανάλογης ειδικότητας ή 
εμπειρίας όπου αυτό είναι εφικτό (αναλυτικά στοιχεία), 
ο οποίος ενεργεί βάσει των οδηγιών του ΕΟΔΥ για τον 
έλεγχο του COVID-19 και ειδικότερα είναι εκπαιδευμένος 
στη λήψη ρινοφαρυγγικού δείγματος για μοριακό έλεγχο 
από ύποπτο κρούσμα.

Προθεσμίες για ορισμό συνεργαζόμενου ιατρού ή 
παρόχου πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας φροντίδας 
υγείας:

• Για ξενοδοχεία συνεχούς λειτουργίας: 20/06/2020
• Για λοιπά καταλύματα: 05/07/2020»
7. Το στοιχείο Δ.2 του Παραρτήματος Ι αντικαθίσταται 

ως εξής:
«Κοινοποίηση στοιχείων επικοινωνίας του ιατρού 

που συνεργάζονται ή του παρόχου υπηρεσιών πρωτο-
βάθμιας ή δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας κατά τη 
διαδικασία πιστοποίησης του άρθρου 4 της παρούσας 
απόφασης».

8. Το στοιχείο ΙΒ.11 του Παραρτήματος Ι αντικαθίστα-
ται ως εξής:

«Διακοσμητικά συντριβάνια: χρήση πόσιμου νερού 
και απολύμανση με χρήση αλογόνου ή άλλου χημικού 
απολυμαντικού και διατήρηση σε καλή κατάσταση 
όλων των μερών τους. Εφόσον παρέμειναν εκτός 
λειτουργίας για πάνω από έναν μήνα, κατά την επα-
νεκκίνησή τους πρέπει να τηρείται η εγκύκλιος του 
Υπουργείου Υγείας με αρ. Δ1/ΓΠοικ.32965/27.05.2020 
«Πρόληψη της νόσου των λεγεωνάριων στο πλαίσιο 
της πανδημίας COVID-19», ΑΔΑ: Ω0ΓΔ465ΦΥΟ-Μ6Η, 
όπως ισχύει.»

9. Το στοιχείο ΙΔ.2 του Παραρτήματος Ι αντικαθίσταται 
ως εξής:

«Στην περίπτωση που τα τουριστικά καταλύμα-
τα παρέμειναν εκτός λειτουργίας για πάνω από ένα 
μήνα, κατά την επαναλειτουργία τους πρέπει να τη-
ρείται η εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας με αρ. Δ1/
ΓΠοικ.32965/27.05.2020 «Πρόληψη της νόσου των λε-
γεωνάριων στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19», ΑΔΑ: 
Ω0ΓΔ465ΦΥΟ-Μ6Η, όπως ισχύει.»
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10. Αντικαθίσταται το Σήμα Πιστοποίησης του Παραρτήματος IV ως εξής:

Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η υπ’ αρ. 1881/29.05.2020 (Β’ 2084) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, 
Υγείας και Τουρισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02023701606200004*

 Αθήνα, 15 Ιουνίου 2020

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Οικονομικών  Υγείας
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ  ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

Τουρισμού
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ   
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