
Αθήνα, 5 - 8 -1998 
Αρ. Πρωτ. 58692 
ΦΕΚ 870 / 19-8-98 

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ  

ΘΕΜΑ: "Είδος και έκταση των έργων, που πρέπει να περιλαμβάνονται στα επενδυτικά 
προγράμματα ή/και προγράμματα χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού για τον 
εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων και εξοπλισμού των τουριστικών οργανωμένων 
κατασκηνώσεων (campings) τάξης Γ΄ και ανώτερης, για να θεωρείται ο εκσυγχρονισμός αυτός 
ως ολοκληρωμένης μορφής και να είναι δυνατή η εφαρμογή των ενισχύσεων του Ν.2601/98 ". 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Έχοντας υπόψη:  
1. 1. Τις διατάξεις του Ν.2601/98 "Ενισχύσεις ιδιωτικών επενδύσεων για την οικονομική και 
περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας" (ΦΕΚ 81/Α/15.4.98) και ειδικότερα το εδάφιο β της 
παρ.20 του άρθρου 6 αυτού.  
2. 2. Τις διατάξεις του Ν.1558/85 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα" (ΦΕΚ 137/Α/26.7.85) 
όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε και σήμερα ισχύει, 
 
 
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 
 
΄Αρθρο 1 
 
Για να είναι δυνατή η εφαρμογή των ενισχύσεων του Ν.2601/98 σε επενδυτικά προγράμματα 
ή/και προγράμματα χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού για τον εκσυγχρονισμό 
τουριστικών οργανωμένων κατασκηνώσεων (campings) τάξης Γ΄ και ανώτερης, όπως αυτές 
ορίζονται στην περίπτωση Β της παρ.1 του άρθρου 2 του Ν.2160/93 (ΦΕΚ 18/Α/19.7.93), θα 
πρέπει η επένδυση ή/και το πρόγραμμα χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού να αφορά σε 
ολοκληρωμένης μορφής εκσυγχρονισμό της μονάδας, που να οδηγεί στην αναβάθμιση του 
εξοπλισμού, των κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεών της και της σύνθεσης των 
εξυπηρετήσεων καθώς και του λειτουργικού επιπέδου της, ώστε να εξασφαλίζεται συνολικά 
βελτιωμένη ποιότητα και ποικιλία προσφερομένων υπηρεσιών. 
 
΄Αρθρο 2 
Στα προγράμματα ολοκληρωμένης μορφής εκσυγχρονισμού τουριστικών οργανωμένων 
κατασκηνώσεων (campings) περιλαμβάνονται οι εξής κατηγορίες έργων: 
Κατηγορία 1η 
Έργα που αποσκοπούν στην ασφάλεια του προσωπικού και των πελατών της μονάδας: π.χ. 
αντικατάσταση περίφραξης γηπέδου, πυρασφάλεια -βελτίωση υφιστάμενης μεθόδου με 
σύγχρονα μέσα, αντικεραυνική προστασία, κυκλοφοριακή σύνδεση με την οδό προσπέλασης 
του γηπέδου όταν αυτή δεν είναι υποχρεωτική από τις κείμενες διατάξεις μετά από έγκριση 
του ΕΟΤ ή αναβάθμιση της υφιστάμενης σύνδεσης σε ανώτερης κατηγορίας μετά έγκριση της 
αρμόδιας ΔΕΚΕ, σήμανση των εγκαταστάσεων, λοιπά έργα ασφάλειας και προστασίας των 
πελατών κ.λ.π. 
Κατηγορία 2η 
Έργα που αποσκοπούν στην προστασία της υγείας πελατών και προσωπικού: π.χ. 
τοποθέτηση περιφράξεων ή χειρολισθήρων σε μέρη επικίνδυνα για μικρά παιδιά ή 
ηλικιωμένους, αντικατάσταση επικινδύνων για την υγεία τμημάτων των κτιρίων, των 
εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού π.χ. αντικατάσταση ολισθηρών πλακιδίων δαπέδων με 
μη ολισθηρά ή αντικατάσταση ανθυγιεινών υλικών, όπως αμίαντος, κρύσταλλα κλπ, 
τοποθέτηση φίλτρων καθαρισμού του πόσιμου νερού, εγκαταστάσεις ηλεκτρονικών ή άλλων 
μέσων εποπτείας παιδοτόπων με συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης ή αποτροπής 
ατυχημάτων στα παιδιά, ηχομόνωση υφιστάμενων κέντρων διασκέδασης, δημιουργία χώρου 
παροχής πρώτων βοηθειών κατά τις τεχνικές προδιαγραφές ΕΟΤ, όταν αυτή δεν είναι 
υποχρεωτική, ή αναβάθμιση του υφιστάμενου κ.α. 



Κατηγορία 3η 
Έργα που αποσκοπούν στην εξοικονόμηση ενέργειας και φυσικών πόρων: π.χ. ηλιακοί 
θερμοσίφωνες, παραγωγή ηλεκτρισμού από ήπιες πηγές ενέργειας, ανακύκλωση ύδατος, 
γεωτρήσεις, αντικατάσταση λαμπτήρων πυρακτώσεως με λαμπτήρες φθορισμού, κ.λ.π. 
καθώς και επενδυτικά έργα που αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος, υδάτων, 
εδάφους και ατμόσφαιρας καθώς και στη φιλική διαχείριση του περιβάλλοντος όπως 
βιολογικός καθαρισμός ως παράρτημα Ι, διαχείριση απορριμμάτων κ.λ.π. 
Κατηγορία 4η 
Έργα που αποσκοπούν στη σύνδεση της μονάδας με περιφερειακά εθνικά ή διεθνικά δίκτυα 
πληροφοριών, με τράπεζες δεδομένων κ.λπ. καθώς και έργα που αποσκοπούν στην 
διεπιχειρησιακή συνεργασία είτε με ομοειδείς επιχειρήσεις είτε με επιχειρήσεις που 
προσφέρουν διαφορετικό είδος υπηρεσιών στο τουριστικό κοινό. 
Κατηγορία 5η 
Έργα που αποσκοπούν στην εξυπηρέτηση ατόμων με ειδικές ανάγκες: διαμόρφωση 
οικίσκων, WC και Douches, κεκλιμένων επιπέδων για την απρόσκοπτη πρόσβαση σε όλους 
τους χώρους της κατασκήνωσης ατόμων με ειδικές ανάγκες, τοποθέτηση ειδικών 
μηχανημάτων για πρόσβαση στην πισίνα ή τη θάλασσα, τοποθέτηση ειδικών οπτικών η 
ηχητικών βοηθημάτων, τηλεφωνικών θαλάμων κ.λ.π, προμήθεια και ανανέωση του αναγκαίου 
εξοπλισμού. Τα έργα της κατηγορίας αυτής απαιτούν προηγούμενη έγκριση σχεδίων από τον 
ΕΟΤ. 
Κατηγορία 6η 
Έργα που αφορούν στις κτιριακές και λοιπές εγκαταστάσεις της μονάδας, στην 
αντικατάσταση ή και συμπλήρωση του εξοπλισμού (ξενοδοχειακού και αναψυχής), στην 
αναβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου, υπό την προϋπόθεση ότι τα έργα αυτά 
πραγματοποιούνται σε μαζική κλίμακα και δεν αποτελούν απλά έργα επισκευής ή συνήθους 
συντήρησης. 
Κατηγορία 7η 
Προσθήκη νέων εγκαταστάσεων και εξοπλισμού άθλησης και αναψυχής, όπως π.χ. 
εστιατόριο, καφετέρια, υπαίθριο bar, πισίνα ανοιχτή ή κλειστή θερμαινόμενη, σάουνα και 
γυμναστήριο, γήπεδα αθλοπαιδιών, νέες εγκαταστάσεις παιδικής χαράς για μικρά παιδιά κλπ  
 
 
΄Αρθρο 3 
1. 1. Έργα, που συνεπάγονται την αύξηση της δυναμικότητας της τουριστικής οργανωμένης 
κατασκήνωσης (θέσεις, άτομα) δεν αποτελούν εκσυγχρονισμό της και δεν ενισχύονται βάσει 
των διατάξεων του Ν.2601/98. 
2. 2. Προγράμματα εκσυγχρονισμού τουριστικών οργανωμένων κατασκηνώσεων, για να 
θεωρούνται ως ολοκληρωμένης μορφής και να είναι δυνατή η ενίσχυσή τους βάσει των 
διατάξεων του Ν.2601/98 πρέπει να περιέχουν έργα που εντάσσονται σε τέσσερις (4) 
τουλάχιστον από τις επτά (7) κατηγορίες έργων τουρισμού του άρθρου 2 της παρούσης. Στο 
πρόγραμμα πρέπει να περιλαμβάνονται υποχρεωτικά και έργα πυρασφάλειας και βιολογικού 
καθαρισμού των κατηγοριών 1 και 3 αντίστοιχα, καθώς και έργα που αποσκοπούν στην 
εξυπηρέτηση ατόμων με ειδικές ανάγκες της κατηγορίας 5, εφόσον αυτά δεν υφίστανται ή δεν 
βρίσκονται σε λειτουργία ή υφίστανται και λειτουργούν χωρίς όμως να εξασφαλίζουν τις 
ελάχιστες κατά περίπτωση προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας. Η υποχρέωση για τα 
έργα της 5ης κατηγορίας δεν ισχύει μόνο στην περίπτωση, που στην οργανωμένη τουριστική 
κατασκήνωση δεν προβλέπονται (λόγω κλίσεως εδάφους) θέσεις τροχόσπιτων και σκηνών με 
αυτοκίνητο ή αν η κατασκήνωση διατάσσεται σε αναβαθμούς.  
Σε περίπτωση, που στο πρόγραμμα δεν περιλαμβάνονται έργα βιολογικού καθαρισμού ή 
πυρασφάλειας, πρέπει να υποβάλλεται πιστοποιητικό της υγειονομικής υπηρεσίας ή 
πυροσβεστικής υπηρεσίας αντίστοιχα, με το οποίο θα βεβαιούται, ότι υπάρχει και λειτουργεί 
σύμφωνα με τις υποχρεωτικές προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας βιολογικός 
καθαρισμός ή πυρασφάλεια αντίστοιχα. Στις περιπτώσεις, που η εκσυγχρονιζόμενη μονάδα 
είναι συνδεδεμένη με το κεντρικό αποχετευτικό δίκτυο της περιοχής, υποβάλλεται σχετική 
βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας. 
Στην περίπτωση, που στο πρόγραμμα δεν περιλαμβάνονται έργα, που αποσκοπούν στην 
εξυπηρέτηση ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ), πρέπει να υποβάλλεται έγγραφο της 
αρμόδιας για τον έλεγχο των ιδιωτικών μελετών υπηρεσίας του ΕΟΤ (Κεντρικής ή 
Περιφερειακής), που θα βεβαιώνει είτε, ότι έχει εφαρμοσθεί η εγκεκριμένη από τον ΕΟΤ 
σχετική με ΑΜΕΑ μελέτη, είτε, ότι για τη συγκεκριμένη οργανωμένη τουριστική κατασκήνωση 



δεν μπορούν να προβλεφθούν τα σχετικά έργα λόγω κλίσεων εδάφους κλπ.  
3. Στην παρούσα προσαρτάται παράρτημα Ι, που περιέχει ενδεικτική απαρίθμηση των έργων 
της 6ης κατηγορίας καθώς και των έργων βιολογικού καθαρισμού της 3ης κατηγορίας. 
4. Τα προτεινόμενα για υπαγωγή πρόσθετα έργα πρέπει να είναι πέραν των ελαχίστων 
απαιτουμένων από την ισχύουσα νομοθεσία κατά τη δημιουργία και τη διάρκεια λειτουργίας 
της μονάδας (τεχνικές προδιαγραφές ΕΟΤ κλπ) 
5. Έργα, που για την πραγματοποίησή τους προϋποθέτουν έγκριση αρχιτεκτονικών σχεδίων 
ή άλλης μορφής έγκριση από τον ΕΟΤ, πρέπει να συνοδεύονται, κατά την υποβολή της 
πρότασης για ένταξη στην πρώτη δέσμη κινήτρων του Ν.2601/98 ή την επιδότηση επιτοκίου 
παράλληλα με τη φορολογική απαλλαγή, από τις εγκρίσεις αυτές. Προκειμένου για την 
εφαρμογή της ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής , οι εγκρίσεις αυτές, πρέπει να έχουν 
εξασφαλιστεί πριν απο τον έλεγχο που θα πραγματοποιηθεί από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. 
Σημειώνεται, ότι, πέραν των έργων της κατηγορίας (5), έγκριση του ΕΟΤ απαιτείται, εφόσον 
με το πρόγραμμα τροποποιούνται κατόψεις, τομές ή όψεις των κτιρίων ή επέρχεται 
οποιαδήποτε μεταβολή στη διάταξη του περιβάλλοντα χώρου. 
 
΄Αρθρο 4 
1. 1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως (τεύχος β) 
2. 2. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού. 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
 

ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 

ΒΑΣΩ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 

  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ 

Περιβάλλων χώρος 

Νέες δεντροφυτεύσεις ή αντικατάσταση υφιστά-μενων 
δέντρων με άλλα πιο αποδοτικά σε σκιά, εμπλουτισμός 
του υφιστάμενου πράσινου δημιουργία σκιάδων στις 
θέσεις σκηνών, υπαίθριοι / εσωτερικοί διάδρομοι, 
πλακοστρώσεις, αντικατάσταση χλοοτάπητα, νέες 
διαμορφώσεις περιβάλλοντα χώρου (υπαίθριοι / 
στεγασμένοι χώροι στάθμευσης, τοιχία, καθιστικά, 
παρτέρια, κλπ). Αντικατάσταση περίφραξης ή 
σημαντικού μέρους της (σε συνδυασμό και με 
κατηγορία 1) 

Διαχείριση υδάτινων 
πόρων 

Εκμετάλλευση πηγών, υδρομάστευση, γεωτρήσεις, 
προμήθεια και εγκατάσταση μηχανημάτων και 
συσκευών επεξεργασίας, φίλτρα αποσκλήρυνσης (σε 
συνδυασμό με την κατηγορία 3) 

Αθλητικές 
εγκαταστάσεις  

Βελτίωση υφισταμένων εγκαταστάσεων (γήπεδα, 
πισίνες) μετατροπή υφιστάμενης πισίνας σε 
θερμαινόμενη, αντικατάσταση πλακιδίων, μηχανη-
μάτων ανανέωσης / θέρμανσης ύδατος, 
Αντικατάσταση ταπήτων και περιφράξεων γηπέδων, 
αντικατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού 



απαραίτητου για τη λειτουργία πάσης φύσεως 
αθλητικών εγκαταστάσεων καθώς και για την ασφάλεια 
σε περιπτώσεις ειδικών συνθηκών και ατυχημάτων (το 
τελευταίο σε συνδυασμό με την κατηγορία 1)  

Αρχιτεκτονικές 
παρεμβάσεις στα 
υφιστάμενα κτίρια ή 
τον περιβάλλοντα 
χώρο  

Αρχιτεκτονικές αναπλάσεις προσόψεων, εσωτερικών 
χώρων, δωμάτων, στεγών, αποκλειομένης της 
αύξησης θέσεων 

Κατασκευή οικίσκων 
Σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές, σε 
αντικατάσταση θέσεων σκηνών (χωρίς αύξηση του 
αριθμού των ατόμων) 

Στέγες - μονώσεις - 
ηχομόνωση 

Ολική επισκευή ή αντικατάσταση στέγης, προσθήκη ή 
αντικατάσταση μόνωσης με νέα σύγχρονα υλικά, 
προσθήκη ή αντικατάσταση μόνωσης κάθε μορφής  

Ψευδοροφές Προσθήκη ή αντικατάσταση ψευδοροφών 
Κουφώματα Αντικατάσταση, χρωματισμοί σε μαζική βάση 

Επιχρίσματα - 
Χρωματισμοί 

Αντικατάσταση επιχρισμάτων, χρωματισμοί στο 
σύνολο ή μεγάλο μέρος της τουριστικής εγκατάστασης, 
εφ' όσον συνδυάζονται και με άλλες εργασίες 
εκσυγχρονισμού, Τοποθέτηση και αντικατάσταση 
επενδύσεων κατακόρυφων επιφανειών 

Μηχανολογικός 
εξοπλισμός 

Νέος εξοπλισμός, αντικατάσταση στοιχείων 
μηχανολογικού εξοπλισμού 

Θέρμανση - 
ενέργεια- 
Κλιματισμός 

Κεντρική θέρμανση / κλιματισμός, όπου δεν υπάρχει, 
αντικατάσταση θερμαντικών / κλιματιστικών σωμάτων 
σε μαζική βάση, εγκατάσταση συστημάτων 
εναλλακτικών μορφών ενέργειας και αντικατάσταση 
στοιχείων τους (σε συνδυασμό με την ομάδα 3), 
αντικατάσταση κλιματιστικών μηχανημάτων με 
πλήρους τεχνολογίας (θέρμανση - ψύξη, έλεγχος 
καπνού σκόνης υγρασίας) 

Υδραυλικές 
εγκαταστάσεις - Είδη 
υγιεινής λουτρά - 
πλυντήρια 

Προσθήκη λουτρών, βελτίωση των χώρων υγιεινής 
πελατών ή προσωπικού, αναδιαρρύθμιση χώρων 
υγιεινής, αντικατάσταση σωληνώσεων κλπ 
υδραυλικών εγκαταστάσεων, αντικατάσταση ειδών 
υγιεινής και πλακιδίων. Αντικατάσταση συσκευών με 
νέες προηγμένης τεχνολογίας, εξοπλισμός των χώρων 
με πρόσθετες συσκευές όπως π.χ. στεγνωτήρες για τα 
χέρια, επίτοιχοι στεγνωτήρες για τα μαλλιά, πλυντήρια 
ή στεγνωτήρια ρούχων με κερματοδέκτη κλπ  

Βιολογικοί 
καθαρισμοί 

Προσθήκη βιολογικού καθαρισμού, επέκταση 
εγκατάστασης, αντικατάσταση βιολογικού καθαρισμού 
με σύγχρονης τεχνολογίας  

Ηλεκτρονικός 
εξοπλισμός 

Αγορά και εγκατάσταση συστημάτων Η/Υ (σε 
συνδυασμό με την κατηγορία 5). Προμήθεια και 
τοποθέτηση ηλεκτρονικών κλειδαριών, συσκευές 
ασύρματης επικοινωνίας.Προσθήκη τηλεφωνικών 
κέντρων, όπου δεν υπάρχουν. Αντικατάσταση 
τηλεφωνικών κέντρων με σύγχρονης τεχνολογίας. 

Κινητός εξοπλισμός 

Νέα μηχανήματα και αντικατάσταση μηχανημάτων 
μαγειρείου bar, οικίσκων κλπ. με νεώτερα προηγμένης 
τεχνολογίας Νέα σκεύη κουζίνας εστιατορίου ή μαζική 
αντικατάστασή τους. Μαζική αντικατάσταση επίπλων, 
ταπήτων, ηλεκτρικών ειδών, ειδών λινοθήκης. 
Προμήθεια ηλεκτρικών τροχοφόρων για τη μεταφορά 
των πελατών εντός του χώρου της εγκατάστασης.  

 


