
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ολοκλήρωση - οριστικοποίηση του κόστους και 
πιστοποίηση της έναρξης παραγωγικής λειτουρ-
γίας επένδυσης της επιχείρησης «ΗΛΙΑΤΟΡΑΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙ-
ΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με 
δ.τ. «ΗΛΙΑΤΟΡΑΣ Ε.Π.Ε.» (πρώην «ΗΛΙΑΤΟΡΑΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥ-
ΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «ΗΛΙΑΤΟΡΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 
Ε.Π.Ε.») που υλοποιήθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του ν. 3299/2004, και επιστροφή εγγυητικής 
επιστολής.

2 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 14129/14-07-2015 από-
φασης της Αναπληρώτριας Υπουργού Οικονομίας, 
Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού «Καθορι-
σμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών 
των Οργανωμένων Τουριστικών Κατασκηνώσε-
ων» (Β΄ 1476), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 
21662/05-12-2017 (Β΄4242) και 22785/31-12-2018 
(Β΄ 6050) όμοιες αποφάσεις.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. 78943 (1)
 Ολοκλήρωση - οριστικοποίηση του κόστους 

και πιστοποίηση της έναρξης παραγωγικής λει-

τουργίας επένδυσης της επιχείρησης «ΗΛΙΑΤΟ-

ΡΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡ-

ΓΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με 

δ.τ. «ΗΛΙΑΤΟΡΑΣ Ε.Π.Ε.» (πρώην «ΗΛΙΑΤΟΡΑΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥ-

ΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «ΗΛΙΑΤΟΡΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 

Ε.Π.Ε.») που υλοποιήθηκε σύμφωνα με τις δια-

τάξεις του ν. 3299/2004, και επιστροφή εγγυη-

τικής επιστολής.   

 Με την υπ’ αρ. 69440/03-07-2020 απόφαση του Προϊ-
σταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων 

του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων πιστοποιεί-
ται η ολοκλήρωση - οριστικοποίηση του κόστους και η 
έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της 
επιχείρησης «ΗΛΙΑΤΟΡΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ 
ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥ-
ΝΗΣ» με δ.τ. «ΗΛΙΑΤΟΡΑΣ Ε.Π.Ε.» (πρώην «ΗΛΙΑΤΟΡΑΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟ-
ΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. 
«ΗΛΙΑΤΟΡΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.»), που αναφέρεται 
στην «ίδρυση μονάδας παραγωγής ρεύματος με χρήση 
φωτοβολταϊκών στοιχείων, ισχύος 474KW», στη θέση 
«ΣΑΛΗ ΠΗΓΑΔΙ» που βρίσκεται στον Δήμο Ανδραβίδας 
της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, συνολικής ενισχυό-
μενης δαπάνης δύο εκατομμυρίων επτακοσίων σαράντα 
δύο χιλιάδων (2.742.000) ευρώ και ποσού επιχορήγησης 
ενός εκατομμυρίου ενενήντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων 
(1.096.800) ευρώ, ήτοι ποσοστού 40% επί της συνολικής 
ενισχυόμενης δαπάνης, με τους εξής όρους:

1. Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης είναι η 
28-12-2015.

2. Το συνολικό οριστικοποιούμενο ενισχυόμενο κό-
στος της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό του ενός εκα-
τομμυρίου διακοσίων ογδόντα πέντε χιλιάδων τριακο-
σίων σαράντα ευρώ (1.285.340,00€).

3. Η ίδια συμμετοχή ανέρχεται στο ποσό των τετρακο-
σίων σαράντα μίας χιλιάδων διακοσίων τεσσάρων ευρώ 
(441.204,00€), που αποτελεί ποσοστό 34,33% του συνο-
λικού ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης.

4. Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό των 
πεντακοσίων δέκα τεσσάρων χιλιάδων εκατόν τριάντα 
έξι ευρώ (514.136,00€), που αποτελεί ποσοστό 40,00% 
του συνολικού ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης.

5. Το ύψος του τραπεζικού δανείου ανέρχεται στο 
ποσό των τριακοσίων τριάντα χιλιάδων (330.000,00€), 
που αποτελεί ποσοστό 25,67% του συνολικού ενισχυό-
μενου κόστους της επένδυσης.

6. Η συνολική δυναμικότητα ανήλθε σε 833.566 kW/
έτος και η συνολική ισχύς ανήλθε σε 473,76 kW.

7. Δεν απαιτείται η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας 
που να αφορούν στο παρόν επενδυτικό σχέδιο.

Με την ίδια απόφαση (69440/03-07-2020) αποδεσμεύ-
εται η υπ’ αρ. 2850536959/01-03-2012 κατατεθείσα εγ-
γυητική επιστολή της Τράπεζας Πειραιώς, που αφορά 
στην εκταμίευση προκαταβολής ποσοστού 50% της 
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εγκριθείσας επιχορήγησης της επένδυσης με την υπό 
στοιχεία 46492/ΥΠΕ/5/00215/ν. 3299/2004/13-10-2008 
απόφαση υπαγωγής (Β΄ 2185), γιατί ο λόγος για τον οποίο 
είχε εκδοθεί έχει πλέον εκλείψει.

Προϋπόθεση για την παραπάνω αποδέσμευση είναι η 
επιστροφή επιχορήγησης ποσού τριάντα τεσσάρων χι-
λιάδων διακοσίων εξήντα τεσσάρων ευρώ (34.264,00€).

Η υπ’ αρ. 69440/03-07-2020 απόφαση εκδόθηκε κα-
τόπιν γνωμοδότησης της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (625η συνεδρί-
αση της 25-02-2020) σύμφωνα με τα άρθρα 27 και 85 
παρ. 7 του ν. 4399/2016 και την υπ’ αρ. 77685/21-07-2016 
υπουργική απόφαση «Σύσταση της Γνωμοδοτικής Επι-
τροπής του άρθρου 27 του ν. 4399/2016 και καθορισμός 
του τρόπου λειτουργίας της» (Β΄ 2335), όπως ισχύει.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ   

Ι

 Αριθμ. 11810 (2)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 14129/14-07-2015 από-

φασης της Αναπληρώτριας Υπουργού Οικονομί-

ας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού «Καθο-

ρισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών 

των Οργανωμένων Τουριστικών Κατασκηνώ-

σεων» (Β΄ 1476), όπως τροποποιήθηκε με τις 

υπ’ αρ. 21662/05-12-2017 (Β΄4242) και 22785/

31-12-2018 (Β΄ 6050) όμοιες αποφάσεις. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. της υποπερ. ββ΄ της περ. α της παρ. 2 του άρθρου 1 

του ν. 4276/2014 (Α΄ 155),
β. της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 4276/2014 (Α΄ 155), 

όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 23 παρ. 2
ν. 4315/2014 (Α΄ 269),

γ. του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ-
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο, Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 112),

δ. του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το 
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), σε συνδυασμό με 
την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄133).

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).

2. Την ανάγκη τροποποίησης της υπ’ αρ. 14129/
14-07-2015 απόφασης Αναπληρώτριας Υπουργού Οι-
κονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού «Καθο-
ρισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών των 

Οργανωμένων Τουριστικών Κατασκηνώσεων» (Β΄ 1476), 
όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 21662/05-12-2017
(Β΄ 4242) και 22785/31-12-2018 (Β΄ 6050) όμοιες απο-
φάσεις.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 11458/20-07-2020 
εισήγηση της Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Οικο-
νομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Τουρισμού, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 14129/14-07-2015 από-
φασης Αναπληρώτριας Υπουργού Οικονομίας, Υποδο-
μών, Ναυτιλίας και Τουρισμού «Καθορισμός τεχνικών 
και λειτουργικών προδιαγραφών των Οργανωμένων 
Τουριστικών Κατασκηνώσεων» (Β΄ 1476), όπως τροπο-
ποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 21662/05-12-2017 (Β΄ 4242) και 
22785/31-12-2018 (Β΄ 6050) όμοιες αποφάσεις, στα εξής 
σημεία:

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 2 αντικα-
θίσταται ως εξής:

«2. Οι οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις κα-
τασκευάζονται από ένα φορέα εκμετάλλευσης επί ενι-
αίου γηπέδου που ανήκει σε έναν ή σε περισσότερους 
κυρίους εξ αδιαιρέτου, επιφάνειας που ορίζεται από τις 
οικείες διατάξεις για την εκτός σχεδίου δόμηση τουρι-
στικών εγκαταστάσεων με μέση κλίση όχι ανώτερη του 
10% και ελάχιστη διάσταση πλευράς γηπέδου πενήντα 
(50) μέτρων κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, 
κείμενο σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλεως ή εντός Ζω-
νών Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ) στις οποίες επιτρέπεται 
η δημιουργία οργανωμένων τουριστικών κατασκηνώ-
σεων. Εάν η κλίση του γηπέδου υπερβαίνει το 10%, θα 
πρέπει να εξασφαλίζεται η ασφάλεια του κατασκηνωτι-
κού καταλύματος καθώς και η ασφάλεια των πελατών 
με κατασκευή ανάλογου τεχνικού έργου με έξοδα και 
ευθύνη του φορέα εκμετάλλευσης.».

2. Η περ. β της παρ. 6 του άρθρου 2 αντικαθίσταται 
ως εξής:

«β. Εάν δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία αυτοκινήτων 
στην περιοχή που βρίσκεται το γήπεδο και αυτό βεβαι-
ώνεται από τον οικείο ΟΤΑ ή την οικεία πολεοδομική 
υπηρεσία, ή με Υπεύθυνη Δήλωση του φορέα διαχεί-
ρισης της τουριστικής εγκατάστασης ότι δεν προβλέ-
πεται η κίνηση οχημάτων εντός αυτής, το πλάτος της 
οδού προσπέλασης μπορεί να είναι μικρότερο από 
5,50 μ. και γίνεται δεκτό ως έχει. Στην περίπτωση αυτή 
η γνωμοδότηση για την καταλληλότητα του γηπέδου 
χορηγείται για οργανωμένη τουριστική κατασκήνωση 
με θέσεις σκηνών μόνο. Η Υπεύθυνη Δήλωση τηρείται 
στο φάκελο με τα προβλεπόμενα από την τουριστική 
νομοθεσία δικαιολογητικά λειτουργίας του τουριστικού 
καταλύματος».

3. Η παρ. 7 του άρθρου 2 τροποποιείται ως εξής:
«7. Ύδρευση: 24ωρη παροχή νερού (πόσιμο και άλλες 

χρήσεις) 100 It/άτομο ημερησίως. Ηλεκτρική και τηλε-
φωνική σύνδεση: σύνδεση με ηλεκτρικό και τηλεφωνικό 
δίκτυο (ενσύρματα ή ασύρματα). Σε περίπτωση αδυνα-
μίας ή επιλογής μη σύνδεσης με το ηλεκτρικό δίκτυο, να 
εξασφαλίζεται η ηλεκτροδότηση με ηλεκτρογεννήτρια 
(εγκατεστημένη σε κατάλληλο και ανάλογα ηχομονωμένο 
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χώρο της οργανωμένης τουριστικής κατασκήνωσης) 
ή/και μέσω Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.), όπου 
η επάρκεια θα αποδεικνύεται με βάση σχετική μελέτη 
εγκατάστασης.».

4. Μετά την παρ. 2 του άρθρου 7 προστίθεται παρ. 3 
ως εξής:

«3. α. Εάν η οργανωμένη τουριστική κατασκήνωση δι-
αθέτει σε κάθε κατασκηνωτικό μέσο ατομικά λουτρά, δεν 
απαιτούνται οι αντίστοιχες κοινόχρηστες εγκαταστάσεις, 

β. Η τήρηση των κριτηρίων 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.24, 3.41, 
3.42, 3.43, 4.3, 4.5, 4.6, 4.7, δεν είναι υποχρεωτική εάν δεν 
προβλέπεται η κίνηση οχημάτων εντός της οργανωμένης 
τουριστικής κατασκήνωσης.

γ. Η τήρηση των κριτηρίων 5.2 και 5.10 δεν είναι υπο-
χρεωτική για οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις 
κάτω των 50 ατόμων».

5. Στον Πίνακα του άρθρου 7, τροποποιούνται τα κά-
τωθι κριτήρια ως εξής:
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1. ΓΗΠΕΔΟ

α/α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΑ 5 * 4* 3* 2* 1* ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.1 ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

Ελάχιστο εμβαδό 
γηπέδου (τ.μ.)

Ελάχιστη 
διάσταση
πλευράς γηπέδου 
(μ.)  

Όπως ορίζουν οι οικείες διατάξεις για 
την εκτός σχεδίου δόμηση τουριστικών 
εγκαταστάσεων

                           50μ 

  

1.11 ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

Α. Ελάχιστος 
αριθμός θέσεων   
στάθμευσης 
αυτοκινήτων προ 
ή μετά τον χώρο 
υποδοχής.

Β. Σε περίπτωση 
που δεν 
προβλέπεται
κίνηση οχημάτων 
εντός της 
οργανωμένης 
τουριστικής 
κατασκήνωσης

Α. 50 5

2

3

1

3

1

3

1

ΠΡ

-

Μία (1) εκ των 
θέσεων στάθμευσης 
για Α.Μ.Κ. σε 
περίπτωση που 
προβλέπεται οδική 
πρόσβαση. 

Γ. Δυνατότητα να 
σταθμεύουν 
πλησίον των 
θέσεων διαμονής 
τα οχήματα των 
πελατών 

Γ. 100 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ

1.13 Κοινόχρηστη 
καμπίνα 
τηλεφωνικού 
θαλάμου ή 
κοινόχρηστο 
τηλέφωνο 
κατάλληλο και 
για την 
εξυπηρέτηση 
ΑΜΚ ή μία (1) 
τουλάχιστον θέση 
για την 
εξυπηρέτηση 
Α.Μ.Κ. 

Υ Υ Υ Υ Υ Η υποχρεωτικότητα 
του κριτηρίου 
αίρεται αν 
διασφαλίζεται με 
πρόσφορο τρόπο η 
δυνατόττηα  
τηλεφωνικής 
επικοινωνίας καθ’ 
όλο το 24ωρο
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1.16 ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

Κοινόχρηστοι 
χώροι υγιεινής: 1 
τουαλέτα (W.C.) 
ανδρών και 1 
τουαλέτα (W.C.) 
γυναικών με 
χωριστούς 
προθαλάμους και 
νιπτήρες στους 
προθαλάμους, 
σύμφωνα με τις 
υγειονομικές 
διατάξεις 

Υ Υ Υ Υ Υ Κοντά στο χώρο 
υποδοχής 
(reception),με 
εξωτερική 
προσπέλαση και 
σχετική απομόνωση 
από τους λοιπούς 
χώρους 

1.27
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

Πυκνότητα 
βρυσών

- 1/10
Θέσεις

1/10 
θέσεις

1/15 
θέσεις

1/20 
θέσεις

1/20 
θέσεις

Σε περίπτωση που η 
επιχείρηση διαθέτει 
μόνο κατασκηνωτικά 
μέσα, όπου 
συμπεριλαμβάνεται 
πλήρες λουτρό,  δεν 
απαιτούνται 
κοινόχρηστες βρύσες 

2. ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ

2.3 Λειτουργία 
υποδοχής την 
υψηλή περίοδο 
24 ώρες

300 Υ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ Η υποχρεωτικότητα 
του κριτηρίου 
αίρεται για τη 
νυκτερινή βάρδια 
εάν το κατάλυμα έχει 
δυναμικότητα κάτω 
των 50 ατόμων 

2.20 Κάδοι 
απορριμμάτων σε 
κατάλληλες 
θέσεις 

50 ΠΡ ΠΡ  ΠΡ ΠΡ ΠΡ

2.21 Υπηρεσία 
μεταφοράς 
αποσκευών

50 ΠΡ ΠΡ  ΠΡ ΠΡ ΠΡ
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3. ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Κοινόχρηστοι 
νιπτήρες, 
καταιωνιστήρες 
(ντους), 
τουαλέτες (W.C.

- Υ Υ Υ Υ Υ Κατανέμονται σε 
ανδρών και 
γυναικών. 

Νιπτήρες με 
24ωρη
παροχή ζεστού 
νερού

 1/4 
θέσεις 

1/5 
θέσεις  

1/5 
θέσεις

1/5 
θέσεις 

1/6 
θέσεις

3.1
Καταιωνιστήρες 
(ντους) με 
ελάχιστη 
διάσταση 1x1,50 
μ. και 24ωρη 
παροχή ζεστού 
νερού

1/4 1/5 1/6 1/6 1/7
Απαιτούνται κατ’ 
ελάχιστο

Τουαλέτες (W.C.) 
με ελάχιστη 
διάσταση 1x1,50 
μ. 

1/4 1/5 1/6 1/6 1/6 2 τουαλέτες ανδρών 
μπορούν να 
αντικατασταθούν με 
2 ουρητήρια

Σε περίπτωση που η επιχείρηση διαθέτει μόνο  κατασκηνωτικά μέσα  όπου 
συμπεριλαμβάνεται πλήρες λουτρό, απαιτούνται κοινόχρηστες τουαλέτες (W.C.) με 
ελάχιστη διάσταση 1.5 μ2 : 1/20 κλίνες, με ελάχιστο 1 WC ανδρών και 1 WC γυναικών

3.2 1 νιπτήρας 
παιδιών ανά 
συγκρότημα 
υγιεινής

100 Y ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ Σε περίπτωση που η 
μονάδα είναι 
χωρητικότητας άνω 
των 50 ατόμων

3.3 1 τουαλέτα 
παιδιών ανά 
συγκρότημα 
υγιεινής

100 Y ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ Σε περίπτωση που η 
μονάδα είναι 
χωρητικότητας άνω 
των 50 ατόμων

3.35 ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ 
ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 
Ελάχιστος 
αριθμός σκαφών

- Υ
1/20 
θέσεις

Υ
1/20 
θέσεις

Υ
1/20 
θέσεις

Υ
1/20 
θέσεις

Υ
1/20 
θέσεις

  Σε περίπτωση 
ανάθεσης υπηρεσιών 
σε εξωτερικό 
συνεργάτη 
(outsourcing) και  
υπάρχει σχετική 
σύμβαση, δεν είναι 
υποχρεωτικό
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6. Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η υπ’ αρ. 14129/14-07-2015 απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Οικονομίας, 
Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (Β΄ 1476), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 21662/05-12-2017 (Β΄ 4242) και 
22785/31-12-2018 (Β΄ 6050) όμοιες αποφάσεις.

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

 Αθήνα, 24 Ιουλίου 2020

Ο Υπουργός

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ   

3.36 1 μηχανικό 
πλυντήριο 
ιματισμού

80 Υ Υ ΠΡ ΠΡ ΠΡ Βαθμολογούνται ανά
συσκευή και
μπορούν να
εγκατασταθούν και
σε ξεχωριστό κτίριο

Σε περίπτωση 
ανάθεσης υπηρεσιών 
σε εξωτερικό 
συνεργάτη 
(outsourcing) και  
υπάρχει σχετική 
σύμβαση, δεν είναι 
υποχρεωτικό

3.37 Μηχανικό 
στεγνωτήριο

100 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ Βαθμολογούνται ανά
συσκευή και
μπορούν να
εγκατασταθούν και
σε ξεχωριστό κτίριο 

3.38 Σιδερωτήριο 50 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ Σε περίπτωση 
ανάθεσης υπηρεσιών 
σε εξωτερικό 
συνεργάτη 
(outsourcing) και  
υπάρχει σχετική 
σύμβαση, δεν είναι 
υποχρεωτικό

3.44 Σταθμός 
φόρτισης 
ηλεκτρικών 
οχημάτων 

100 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ

4.ΘΕΣΕΙΣ - ΟΙΚΙΣΚΟΙ

4.56 Τραπεζαρία 
σταθερή ή 
πτυσσόμενη και 
έπιπλα βεράντας 
σε αριθμό 
ανάλογα με τις 
κλίνες

100 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ
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*02034511908200008*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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) 

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

Ιστότοπος: www.et.gr 

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

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

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

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης 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 ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, 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 Τμή-
μα 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) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται 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 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης 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 ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες 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 Εθνι-
κό 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, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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