Signature Not
Verified
Digitally signed by
Theodoros Moumouris
Date: 2013.01.09 20:48:52
EET
Reason: Signed PDF
(embedded)
Location: Athens, Ethniko
Typografio

121

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 3
8 Ιανουαρίου 2013

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1
Καθορισμός βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για
την επαγγελματική δραστηριότητα της εκτέλεσης
συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της λειτουρ−
γίας ψυκτικών εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις για
την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσι−
κά πρόσωπα.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το ν. 3982/2011 (Α΄143) «Απλοποίηση της αδειοδότη−
σης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δρα−
στηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες
διατάξεις» και κυρίως το άρθρο 3 παρ. 2 και το άρθρο
4 παρ. 4 αυτού, όπως τα άρθρα 1, 2, 3, 4 και 16 τροπο−
ποιήθηκαν με το άρθρο 228 του ν. 4072/2012 (Α΄ 86).
2. Το ν. 3844/2010 (Α΄ 63) «Προσαρμογή της ελληνικής
νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοι−
νοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες
στην εσωτερική αγορά».
3. Το ν. 6422/1934 (Α΄ 412) «Περί ασκήσεως του επαγ−
γέλματος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου και του
Μηχανολόγου− Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, ως και του
Ναυπηγού» και κυρίως τις διατάξεις των άρθρων 3 και
5 του νόμου αυτού, όπως το άρθρο 3 τροποποιήθηκε με
το άρθρο 1 του ν.δ. 1150/1949 (Α΄ 249) και το άρθρο 14
παρ. 3 του ν. 3982/2011, το δε άρθρο 5 αντικαταστάθηκε
με το άρθρο 14 παρ. 4 του ν. 3982/2011.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 1650/1986 «Για την
προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ Α΄ 160).
5. Το β.δ. της 16/17−3−1950 (Α΄ 82) «Περί διαιρέσεως,
κατατάξεως και απογραφής των μηχανολογικών εγκα−
ταστάσεων, περί αδειών εκπονήσεως μελετών μηχα−
νολογικών εγκαταστάσεων, επιβλέψεως, εκτελέσεως
και επιβλέψεως της λειτουργίας αυτών», όπως αυτό
τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Τις διατάξεις του ν. 3879/ 2010 (Α΄ 163), με τίτλο
«Ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις».
7. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
8. Το π.δ. 229/86 (Α΄ 96) «Σύσταση και Οργάνωση της
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας» όπως τροποποιήθη−

κε με το π.δ. 396/89 (Α΄ 172) «Οργανισμός της ΓΓΒ» και
το π.δ. 189/95 (Α΄ 99) «Συμπλήρωση και τροποποίηση
διατάξεων του π.δ. 396/1989».
9. Το π.δ. 85/2012 «’Ίδρυση και μετονομασία Υπουργεί−
ων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141).
10. Το π.δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄141).
11. Την υπ’ αριθμ. 30376/Δ106 721/5.7.2012 κοινή απόφα−
ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύ−
ων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυ−
ξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων Αθανάσιο Σκορδά» (Β΄ 2094).
12. Την υπ’ αριθμ. 119959/Η/20.10.2011 απόφαση των
Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθη−
σης και Θρησκευμάτων «Συγχώνευση δια απορροφήσε−
ως των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου «Εθνικό
Κέντρο Πιστοποίησης Δομών Δια Βίου Μάθησης (Ε.ΚΕ.
ΠΙΣ.)», «Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολι−
σμού (Ε.Κ.Ε.Π.)» και «Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης
Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.)» εποπτείας του Υπουργείου Παι−
δείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.» (Β΄ 2351).
13. Τον Κανονισμό της Επιτροπής Καν. (ΕΚ) αριθ.
303/2008 της 2ας Απριλίου 2008 για τη θέσπιση, σύμ−
φωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρω−
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ελάχιστων
απαιτήσεων και των όρων αμοιβαίας αναγνώρισης για
την πιστοποίηση εταιρειών και προσώπων και προσω−
πικού όσον αφορά το σταθερό εξοπλισμό ψύξης, κλιμα−
τισμού και αντλιών θερμότητας που περιέχει ορισμένα
φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου, ο οποίος εκδίδεται σε
εφαρμογή του.
14. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αρ. 1005/2009 του Ευρ. Κοι−
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Σεπτεμβρίου
2009 για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του
όζοντος.
15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος
διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό
προϋπολογισμό.
16. Την υπ’ αριθμ 213/2012 γνωμοδότηση του Συμβου−
λίου της Επικρατείας κατόπιν πρότασης του Υπουργού
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού
και του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, αποφασίζουμε:
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Άρθρο 1
Αντικείμενο

Αντικείμενο του παρόντος αποτελεί, για τις επαγγελ−
ματικές δραστηριότητες που προβλέπονται στις περι−
πτώσεις (γ) και (ε) του άρθρου 2 παρ. 3 του ν. 3982/
2011 (Α΄ 143) και αφορούν τις ψυκτικές εγκαταστάσεις, ο
καθορισμός των βαθμίδων των επαγγελματικών προσό−
ντων, των ασκούμενων κατά βαθμίδα επαγγελματικών
δραστηριοτήτων, της διαδικασίας και των δικαιολογη−
τικών που απαιτούνται για τη χορήγηση, την ανανέω−
ση ή την επέκταση της άδειας άσκησης των ως άνω
επαγγελματικών δραστηριοτήτων, από φυσικά πρόσω−
πα, καθώς και για την άσκηση των εν λόγω δραστηρι−
οτήτων επίσης από φυσικά πρόσωπα, όταν συντρέχουν
αντικειμενικώς διαπιστούμενες προϋποθέσεις.
Με το παρόν καθορίζεται επίσης η διαδικασία έκδοσης
των πιστοποιητικών που προβλέπονται στον Κανονισμό
303/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η απόκτηση των
οποίων αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την άσκη−
ση σημαντικού μέρους των ως άνω επαγγελματικών
δραστηριοτήτων.
Άρθρο 2
Πεδίο Εφαρμογής και Βαθμίδες
1. Οι ασκούμενες επαγγελματικές δραστηριότητες που
ρυθμίζονται με το παρόν διάταγμα είναι, η υλοποίηση
της μελέτης ψυκτικής εγκατάστασης, όπου η μελέτη
αυτή απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία, η κατα−
σκευή, η συντήρηση, η επισκευή και η εξυπηρέτηση της
εν λόγω εγκατάστασης, ο έλεγχος για διαρροές, καθώς
και η ανάκτηση του ψυκτικού μέσου της εγκατάστασης.
Η υλοποίηση της μελέτης ψυκτικής εγκατάστασης
αφορά στο σύνολο των εργασιών που απαιτούνται για
τη συναρμολόγηση, σύνδεση, τοποθέτηση όλων των
μερών της ψυκτικής εγκατάστασης, ώστε να πληρούνται
οι προϋποθέσεις για να τεθεί σε κανονική λειτουργία.
Η συντήρηση, η επισκευή και η εξυπηρέτηση ψυκτικής
εγκατάστασης αφορούν το σύνολο των εργασιών που
απαιτούνται για να διατηρείται ή/και να αποκαθίσταται
η καλή και ασφαλής λειτουργία της ψυκτικής εγκατά−
στασης. Στη συντήρηση συμπεριλαμβάνεται και ο έλεγ−
χος για διαρροές, καθώς και η ανάκτηση του ψυκτικού
μέσου της εγκατάστασης.
Στις επαγγελματικές δραστηριότητες συμπεριλαμβά−
νεται και η εκτέλεση των απαραίτητων συγκολλήσεων
των ψυκτικών εγκαταστάσεων.
2. Α. Ως ψυκτικές εγκαταστάσεις ορίζονται οι εγκα−
ταστάσεις που περιλαμβάνουν:
(α) Οικιακά και επαγγελματικά ψυγεία διατήρησης
τροφίμων, συσκευές παγοκύβων, ψύκτες πόσιμου νερού.
(β) Ψυκτικά μηχανήματα που λειτουργούν ως αυτόνο−
μες μονάδες και χρησιμοποιούνται για την ψύξη ενός
περιορισμένου χώρου ή και την παραγωγή προϊόντων
πάγου.
(γ) Συσκευές που λειτουργούν ως αυτόνομες τοπικές
μονάδες κλιματισμού ενιαίου ή διαιρούμενου τύπου και
προσφέρουν ψύξη, ή ψύξη−θέρμανση για τη δημιουργία
κλίματος σε ορισμένους χώρους.
(δ) Εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για τη δη−
μιουργία ψύξης σε ειδικούς θαλάμους κατάψυξης, δια−
τήρησης, συντήρησης τροφίμων και άλλων προϊόντων
και διαθέτουν κεντρικό μηχανοστάσιο και κύκλωμα
μεταφοράς του ψυκτικού μέσου στους εξατμιστές−συ−

μπυκνωτές (ψυκτήρες−αεροψυκτήρες) που βρίσκονται
εντός και εκτός των θαλάμων.
(ε)Ψυκτικές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται
στη βιομηχανία για την επεξεργασία τροφίμων, άλλων
προϊόντων, παραγωγή πάγου σε κολώνες και παραγωγή
παγωτών και άλλων αγαθών.
(στ)Εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για τη ψύξη
του μέσου ψύξεως (υγρό, αέριο) παραγωγικών μηχανη−
μάτων−συσκευών ή άλλων παρεμφερών μηχανημάτων−
συσκευών και διαθέτουν εναλλάκτες θερμότητας για
την ψύξη του μέσου ψύξεως των μηχανημάτων−συσκευ−
ών αυτών.
(ζ) Εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για τη δη−
μιουργία κλίματος (ψύξη, ψύξη−θέρμανση) σε επιλεγμέ−
νους χώρους κτιρίων και διαθέτουν εναλλάκτες θερμό−
τητας, για την ψύξη−θέρμανση του μέσου ψύξεως που
κυκλοφορεί στις συσκευές κλιματισμού
(η) Εγκαταστάσεις άλλων εφαρμογών που χρησιμο−
ποιούν οποιαδήποτε μέθοδο που υπάρχει ή που απορ−
ρέει από την εξέλιξη της τεχνικής για τη δημιουργία
ψύξης για εμπορικές, βιομηχανικές ή άλλες ειδικότερες
εφαρμογές.
(θ) Ψυκτικές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για
την οδική ή σιδηροδρομική μεταφορά ευπαθών αγαθών
(κοντέινερ).
Β. Δεν περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής των
εγκαταστάσεων του παρόντος τα παρακάτω τμήματα
των εγκαταστάσεων και οι σχετικές εργασίες:
(α) Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις τροφοδοσίας των ψυ−
κτικών μηχανημάτων και εγκαταστάσεων.
(β) Εγκαταστάσεις καυστήρων υγρών και αερίων καυ−
σίμων.
(γ) Θερμοϋδραυλικές εγκαταστάσεις.
(δ) Εγκαταστάσεις παραγωγής και διανομής αερίων
(ε) Υδραυλικές συνδέσεις και δίκτυα κυκλοφορίας κρύ−
ου ή ζεστού νερού για την εξυπηρέτηση της λειτουργίας
ψυκτικών και κλιματιστικών εγκαταστάσεων.
(στ) Τοποθέτηση δικτύων αεραγωγών.
3. Τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τις ως άνω επαγ−
γελματικές δραστηριότητες, με την επιφύλαξη του
άρθρου 5 παρ. 7, κατατάσσονται σε τρεις βαθμίδες
επαγγελματικών προσόντων:
α) τεχνίτης ψυκτικός, που ανήκει στην πρώτη (1η)
βαθμίδα
β) αρχιτεχνίτης ψυκτικός, που ανήκει στη δεύτερη
(2η) βαθμίδα
γ) εργοδηγός ψυκτικός, που ανήκει στην τρίτη (3η)
βαθμίδα
Άρθρο 3
Ασκούμενες επαγγελματικές δραστηριότητες
και καθήκοντα
1. Ο τεχνίτης ψυκτικός είναι το φυσικό πρόσωπο το
οποίο εκτελεί τις αναφερόμενες στο άρθρο 2 παρ. 1
επαγγελματικές δραστηριότητες υπό τις οδηγίες και τη
συνεχή καθοδήγηση υπευθύνου αδειούχου αρχιτεχνίτη ή
εργοδηγού ψυκτικού ή έχοντος προς τούτο το δικαίωμα
και αποκτά προϋπηρεσία για την απόκτηση της άδειας
του αρχιτεχνίτη ψυκτικού.
Εάν ο τεχνίτης ψυκτικός διαθέτει το πιστοποιητικό
Κατηγορίας ΙΙΙ του άρθρου 4 παρ. 2 του Κανονισμού
303/2008 της Επιτροπής, δύναται να εκτελεί αυτοτελώς
ανάκτηση αερίων από εφαρμογές που περιέχουν λιγό−
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τερα από 3 κιλά (kg) φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου
καθώς και από εφαρμογές που περιέχουν λιγότερα από
6 κιλά (kg) φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου σε ερμη−
τικώς σφραγισμένα συστήματα τα οποία φέρουν τη
σχετική σήμανση.
Εάν ο τεχνίτης ψυκτικός διαθέτει το πιστοποιητικό
Κατηγορίας IV του άρθρου 4 παρ. 2 του Κανονισμού
303/2008 της Επιτροπής, δύναται να εκτελεί αυτοτελώς
έλεγχο για διαρροές των εφαρμογών που περιέχουν 3 ή
περισσότερα κιλά (kg) φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου
καθώς και των εφαρμογών που περιέχουν 6 ή περισ−
σότερα κιλά (kg) φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου σε
ερμητικώς σφραγισμένα συστήματα τα οποία φέρουν
τη σχετική επισήμανση υπό την προϋπόθεση ότι αυτή
δεν απαιτεί παρέμβαση στο κύκλωμα ψύξης το οποίο
περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου.
Τα ως άνω πιστοποιητικά εκδίδονται σύμφωνα με τις
προβλέψεις του άρθρου 12 του παρόντος.
2. Ο αρχιτεχνίτης ψυκτικός είναι το φυσικό πρόσωπο
το οποίο:
Α) Εκτελεί:
(Ι)Τις κάτωθι δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πε−
δίο εφαρμογής του Κανονισμού 303/2008 της Επιτρο−
πής, εφόσον διαθέτει πιστοποιητικό Κατηγορίας ΙΙ, το
οποίο εκδίδεται σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου
12 του παρόντος:
(α) Έλεγχο για διαρροές των εφαρμογών που περι−
έχουν 3 ή περισσότερα κιλά (kg) φθοριούχων αερίων
θερμοκηπίου καθώς και των εφαρμογών που περιέχουν
6 ή περισσότερα κιλά (kg) φθοριούχων αερίων θερμοκη−
πίου σε ερμητικώς σφραγισμένα συστήματα, τα οποία
φέρουν τη σχετική επισήμανση, υπό την προϋπόθεση
ότι αυτός δεν απαιτεί παρέμβαση στο κύκλωμα ψύξης
το οποίο περιέχει φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου.
(β) Ανάκτηση αερίων από εφαρμογές που περιέχουν
λιγότερα από 3 κιλά (kg) φθοριούχων αερίων θερμοκη−
πίου καθώς και από εφαρμογές που περιέχουν λιγότερα
από 6 κιλά (kg) φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου σε
ερμητικώς σφραγισμένα συστήματα τα οποία φέρουν
τη σχετική επισήμανση.
(γ) Εγκατάσταση, συντήρηση ή εξυπηρέτηση εξοπλι−
σμού, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 του Κανονισμού 303
της 2ας Απριλίου 2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των
εφαρμογών που περιέχουν λιγότερα από 3 κιλά (kg)
φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου καθώς και των εφαρ−
μογών που περιέχουν λιγότερα από 6 κιλά (kg) φθορι−
ούχων αερίων θερμοκηπίου σε ερμητικώς σφραγισμένα
συστήματα τα οποία φέρουν τη σχετική επισήμανση.
(ΙΙ)Τον έλεγχο για διαρροές όπως περιγράφεται στον
Κανονισμό 1005/2009.
(ΙΙΙ)Τον έλεγχο για διαρροές, την ανάκτηση, την εγκα−
τάσταση, την συντήρηση ή την εξυπηρέτηση ψυκτικών
εγκαταστάσεων που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρ−
μογής του Κανονισμού 303/2008 της Επιτροπής της
ΕΕ, στις οποίες το βάρος του ψυκτικού μέσου είναι
μικρότερο των 3 kg.
(IV) την επιτήρηση της λειτουργίας των εγκαταστάσε−
ων που αναφέρονται στα προηγούμενα εδάφια.
Β) Για τις εργασίες που αναφέρονται στην ανωτέρω
παρ. (Α), υπογράφει πιστοποιητικά προϋπηρεσίας, που
αναφέρονται στην ανωτέρω παρ. 1 και εκδίδει υπεύθυνη
δήλωση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τις προβλέψεις
του άρθρου 7 παρ. 4 και
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Γ) Υπό τις οδηγίες εργοδηγού ψυκτικού ή έχοντος
προς τούτο το δικαίωμα, εκτελεί τις εργασίες, που
εμπίπτουν στις προϋποθέσεις ή στους περιορισμούς
που αναφέρονται στις ανωτέρω περιπτώσεις Α.(Ι) και
Α.(ΙΙΙ) και αποκτά πιστοποιητικά προϋπηρεσίας για την
απόκτηση της άδειας εργοδηγού ψυκτικού.
3. Ο εργοδηγός ψυκτικός είναι το φυσικό πρόσωπο
το οποίο:
Α) Εκτελεί χωρίς κανένα περιορισμό τον έλεγχο για
διαρροές, την ανάκτηση, την εγκατάσταση, την συντή−
ρηση ή την εξυπηρέτηση, σε πάσης φύσεως ψυκτικές
εγκαταστάσεις συμπεριλαμβανομένων αυτών που εμπί−
πτουν στον Κανονισμό 1005/2009, και, εφόσον διαθέτει
πιστοποιητικό Κατηγορίας Ι, το οποίο εκδίδεται σύμ−
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του παρόντος,
συμπεριλαμβανομένων και αυτών που εμπίπτουν στο
άρθρο 2 παρ. 1 του Κανονισμού 303/2008 της Επιτροπής
της ΕΕ, καθώς και την επιτήρηση της λειτουργίας των
εν λόγω εγκαταστάσεων.
Β) Για τις εργασίες που αναφέρονται στην ανωτέρω
παρ. (Α), υπογράφει πιστοποιητικά προϋπηρεσίας, που
αναφέρονται στην ανωτέρω παρ. 1 και 2 και εκδίδει
βεβαίωση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τις προβλέψεις
του άρθρου 7. παρ. 4
Γ) Προΐσταται και συντονίζει τις εργασίες που εκτελεί
ένα συνεργείο. Σε κάθε συνεργείο που εκτελεί εργασίες
σε ψυκτικές εγκαταστάσεις είναι απαραίτητη η παρου−
σία εργοδηγού ή αρχιτεχνίτη ψυκτικού.
Άρθρο 4
Προϋποθέσεις Άσκησης Επαγγελματικής
Δραστηριότητας
1. Για την άσκηση των επαγγελματικών δραστηριο−
τήτων του παρόντος από τον τεχνίτη ψυκτικό, τον αρ−
χιτεχνίτη ψυκτικό ή τον εργοδηγό ψυκτικό, ο τεχνίτης
οφείλει να έχει βεβαίωση αναγγελίας, ενώ ο αρχιτε−
χνίτης και ο εργοδηγός οφείλουν να έχουν την άδεια
του αρχιτεχνίτη ψυκτικού ή την άδεια του εργοδηγού
ψυκτικού αντίστοιχα.
2. Οι προϋποθέσεις για την απόκτηση της βεβαίωσης
αναγγελίας ή της άδειας, όπως εξειδικεύονται στο άρ−
θρο 5, είναι:
(α) Η κατοχή των κατωτέρω δικαιολογητικών:
(αα) Επικυρωμένο αντίγραφο αντίστοιχου τίτλου
σπουδών.
(ββ) Τα κατά περίπτωση απαιτούμενα πιστοποιητικά
ή βεβαιώσεις προϋπηρεσίας ή πιστοποιητικό παρακο−
λούθησης ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής κα−
τάρτισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του
ν. 3982/2011.
(β) Επιτυχής εξέταση, όπου απαιτείται κατά τα οριζό−
μενα στο παρόν διάταγμα.
3. Από τα ανωτέρω δικαιολογητικά, ως αντικειμενικώς
διαπιστούμενα χαρακτηρίζονται ο τίτλος σπουδών και
το πιστοποιητικό παρακολούθησης ειδικών προγραμ−
μάτων επαγγελματικής κατάρτισης, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 4 του ν. 3982/2011.
Άρθρο 5
Απαιτούμενοι τίτλοι σπουδών, προϋπηρεσία,
χορήγηση βεβαίωσης αναγγελίας ή άδειας
1. Οι κάτοχοι:
(Ι) (α) πτυχίου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) Τομέα
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Μηχανολογίας, Ειδικότητας Ψυκτικών Εγκαταστάσεων
και Κλιματισμού, (β) πτυχίου Επαγγελματικής Σχολής
(ΕΠΑΣ) Μαθητείας ΟΑΕΔ ειδικότητας Εγκαταστατών
Ψυκτικών και Κλιματιστικών Έργων, (γ) διπλώματος
Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) ειδικό−
τητας Τεχνικού Εγκαταστάσεων Ψύξης, Αερισμού και
Κλιματισμού, ή
(ΙΙ) πτυχίου σχολών με ισότιμο τίτλο και αντίστοιχη
ειδικότητα οι οποίες σήμερα δεν λειτουργούν και οι
οποίες αναφέρονται στο παράρτημα Α, καθώς και άλ−
λων σχολών, οι οποίες μετά την έκδοση του παρόντος
καθίστανται ισότιμες και αντίστοιχες των σχολών της
ανωτέρω περίπτωσης (Ι) ή
(ΙΙΙ) τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδι−
κότητας, που έχει αναγνωρισθεί ως ισότιμος με τίτλους
της περίπτωσης (Ι),
αναγγέλλουν την έναρξη άσκησης της δραστηριότη−
τας του τεχνίτη ψυκτικού με αίτηση/υπεύθυνη δήλωση,
σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Δ, και
αποκτούν το δικαίωμα άσκησης των επαγγελματικών
δραστηριοτήτων του τεχνίτη ψυκτικού, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 5 παρ. 11 του ν. 3982/2011. Η αίτηση
κατατίθεται στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας
και συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:
(α)Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
και εφόσον πρόκειται για πολίτη εκτός Ευρωπαϊκής
Ένωσης, πιστοποιητικό της αρμόδιας Προξενικής Αρχής
περί των στοιχείων του και άδεια εργασίας ή παραμο−
νής που εκδίδεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
(β) Το παράβολο που καθορίζεται δυνάμει του άρθρου
5 παρ. 13 και 15 του ν. 3982/2011.
(γ) Επικυρωμένο αντίγραφο αντίστοιχου τίτλου σπου−
δών.
Η ως άνω υπηρεσία εκδίδει σχετική βεβαίωση αναγ−
γελίας.
2. Α. Μετά την έκδοση βεβαίωσης αναγγελίας, οι
τεχνίτες ψυκτικοί: (α) εάν είναι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ,
ΕΠΑΣ, αφού αποκτήσουν 2ετή προϋπηρεσία σε ψυκτικές
εγκαταστάσεις που αναφέρονται στην υποπαράγραφο
Α.(Ι).γ ή Α.(ΙΙΙ) του άρθρου 3 παρ. 2, (β) εάν είναι απόφοιτοι
ΙΕΚ, αφού αποκτήσουν προϋπηρεσία ενός έτους, (γ) εάν
είναι κάτοχοι ισοτίμων τίτλων και αντίστοιχων ειδικο−
τήτων των ανωτέρω περιπτώσεων (α) και (β), σύμφωνα
με τις περιπτώσεις (ΙΙ) και (ΙΙΙ) της παρ. 1 του παρόντος
άρθρου, αφού αποκτήσουν, κατά περίπτωση, την ανα−
φερόμενη στο Παράρτημα Α προϋπηρεσία, υποβάλλουν
αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας,
προκειμένου να αποκτήσουν την άδεια του αρχιτεχνί−
τη ψυκτικού. Η αίτηση αυτή συνοδεύεται από τα εξής
δικαιολογητικά:
(α) Δύο πρόσφατες φωτογραφίες.
(β) Το παράβολο που καθορίζεται δυνάμει του άρθρου
5 παρ. 13 και 15 του ν. 3982/2011.
(γ) Τα απαιτούμενα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις προ−
ϋπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος ή
πιστοποιητικό παρακολούθησης ειδικών προγραμμάτων
επαγγελματικής κατάρτισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 4 του ν. 3982/2011.
Ο τεχνίτης ψυκτικός αποκτά την άδεια του αρχιτε−
χνίτη ψυκτικού, μετά από επιτυχή εξέταση, κατά τα
οριζόμενα στα άρθρα 5 και 7 του ν. 3982/2011.
Β. Την άδεια του αρχιτεχνίτη ψυκτικού, δύνανται επί−
σης να αποκτήσουν, σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέ−

ρω, όσοι κατά την έκδοση του παρόντος διατάγματος,
ασκούν τις αναφερόμενες στο άρθρο 3 δραστηριότητες,
χωρίς να διαθέτουν την προβλεπόμενη από το π.δ. 87/
1996, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, άδεια, εφόσον
διαθέτουν τους προβλεπόμενους στην παρ. 1 τίτλους
σπουδών, καθώς και, την αναφερόμενη στην παρ. 2Α
προϋπηρεσία. Τα παράβολα που απαιτούνται καθορί−
ζονται με την κ.υ.α. που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου
5 παρ. 13 και15 του ν. 3982/2011.
3. Οι κάτοχοι άδειας αρχιτεχνίτη ψυκτικού, μετά από
προϋπηρεσία ενός έτους από την έκδοση της άδειας
του αρχιτεχνίτη ψυκτικού, σε ψυκτικές εγκαταστάσεις
που εμπίπτουν στους περιορισμούς που αναφέρονται
στην υποπαράγραφο Α.(Ι).γ ή Α.(ΙΙΙ) του άρθρου 3 παρ. 2,
υποβάλλουν αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας
Περιφέρειας, προκειμένου να αποκτήσουν την άδεια του
εργοδηγού ψυκτικού. Η αίτηση αυτή συνοδεύεται από
τα εξής δικαιολογητικά:
(α) Το παράβολο που καθορίζεται δυνάμει του άρθρου
5 παρ. 13 και 15 του ν. 3982/2011.
(β) Τα απαιτούμενα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις προ−
ϋπηρεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 6 ή πιστοποιητικό
παρακολούθησης ειδικών προγραμμάτων επαγγελμα−
τικής κατάρτισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο
4 του ν. 3982/2011.
Ο αρχιτεχνίτης ψυκτικός αποκτά την άδεια του ερ−
γοδηγού ψυκτικού μετά από επιτυχή εξέταση, κατά τα
οριζόμενα στα άρθρα 5 και 7 του ν. 3982/2011.
4. A. Εφόσον έχει αδειοδοτηθεί κατάλληλος φορέας
διενέργειας εξετάσεων και ο ενδιαφερόμενος επιλέ−
ξει την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 7 του
ν. 3982/2011, μετά την υποβολή της αίτησης και των
δικαιολογητικών που αναφέρονται στις ανωτέρω παρα−
γράφους 2 και 3, η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας
εκδίδει αντίστοιχη βεβαίωση υποβολής δικαιολογητικών,
την οποία ο ενδιαφερόμενος προσκομίζει στον ως άνω
φορέα, προκειμένου να συμμετάσχει στις προβλεπό−
μενες εξετάσεις. Ο ενδιαφερόμενος, αφού εφοδιαστεί
με την αντίστοιχη βεβαίωση επιτυχούς εξέτασης, την
υποβάλλει στην ανωτέρω υπηρεσία, η οποία εκδίδει
την αιτηθείσα άδεια εντός μηνός από την υποβολή της
βεβαίωσης εξέτασης.
B. Εάν στην Περιφέρεια στην οποία υπεβλήθησαν η
αίτηση και τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3 δικαιο−
λογητικά, δεν υπάρχει εξεταστική επιτροπή, η αρμόδια
υπηρεσία της Περιφέρειας αυτής διενεργεί έλεγχο των
υποβληθέντων δικαιολογητικών και, αναλόγως, εκδίδει
αντίστοιχη βεβαίωση υποβολής δικαιολογητικών, την
οποία κοινοποιεί στην υπηρεσία της Περιφέρειας, που
έχει οριστεί με το άρθρο 5 παρ. 9 του ν. 3982/2011,
προκειμένου να εξεταστεί ο ενδιαφερόμενος από την
εξεταστική επιτροπή της τελευταίας. Μετά από επιτυχή
εξέταση, εκδίδεται βεβαίωση επιτυχούς εξέτασης, η
οποία, κοινοποιείται στην αρμόδια, για την έκδοση της
άδειας, υπηρεσία της Περιφέρειας.
5. Εάν υποψήφιος αποτύχει στις εξετάσεις, που διε−
νεργούνται από την οικεία Περιφέρεια, έχει το δικαίωμα
επανεξέτασης, υποβάλλοντας αίτηση και καταβάλλο−
ντας το αντίστοιχο παράβολο.
6. Η άδεια εκδίδεται με απόφαση της αρμόδιας υπηρε−
σίας της Περιφέρειας, η οποία αναρτάται σύμφωνα με
τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (Α΄ 112), μετά την υποβολή
του αντίστοιχου πρακτικού της εξεταστικής επιτροπής ή
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της βεβαίωσης επιτυχούς εξέτασης. Η διαδικασία έκδο−
σης της αδείας είναι η προβλεπόμενη στο άρθρο 5 του ν
3982/2011. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται συμπληρωματικά
η κοινή υπουργική απόφαση 158/25/ΦΓ9.1/2011 (Β΄ 49).
7. Χορήγηση βεβαίωσης αναγγελίας σε διπλωματού−
χους ή πτυχιούχους του Πανεπιστημιακού και του Τε−
χνολογικού Τομέα.
(α). Οι μηχανικοί που εμπίπτουν στις διατάξεις του
άρθρου 1 του ν. 6422/1934, με την εγγραφή τους στο
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ),
(β). Oι πτυχιούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί, Ηλεκτρολό−
γοι Μηχανικοί και Μηχανικοί Ενεργειακής Τεχνολογίας
του Τεχνολογικού Τομέα με την κτήση του πτυχίου
τους, καθώς και
(γ). Οι κάτοχοι τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, αντί−
στοιχης ειδικότητας, που έχει αναγνωρισθεί ως ισό−
τιμος με τους τίτλους των περιπτώσεων (α) και (β),
υποβάλλουν αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας
Περιφέρειας, με την οποία αναγγέλλουν την έναρξη
άσκησης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων που
ρυθμίζονται με το παρόν διάταγμα και αποκτούν το
δικαίωμα άσκησης όλων των δραστηριοτήτων αυτών,
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 παρ. 11 του ν. 3982/2011.
Η αίτηση συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:
(α)Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
και για πολίτη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό
της αρμόδιας Προξενικής Αρχής και άδεια εργασίας
ή παραμονής που εκδίδεται σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις.
(β) Το παράβολο που καθορίζεται δυνάμει του άρθρου
5 παρ. 13 και 15 του ν. 3982/2011.
(γ) Επικυρωμένο αντίγραφο αντίστοιχου τίτλου σπου−
δών. Όταν από τον τίτλο σπουδών δεν προκύπτει η
απαιτούμενη ειδίκευση ή κατεύθυνση, πρέπει να προ−
σκομίζεται και πίνακας αναλυτικής βαθμολογίας.
(δ) Επικυρωμένο αντίγραφο της επαγγελματικής αδεί−
ας, όπου απαιτείται.
Στην ως άνω αίτηση ο ενδιαφερόμενος δύναται να
αναγγείλει την έναρξη του συνόλου ή μέρους των
επαγγελματικών δραστηριοτήτων, τις οποίες επιτρέ−
πεται να ασκεί, σύμφωνα με τα προεδρικά διατάγματα
που εκδίδονται δυνάμει της παρ. 4 του άρθρου 4 του
ν. 3982/2011, οπότε και στη βεβαίωση αναγγελίας που
εκδίδεται προσδιορίζονται αντίστοιχα οι αναγγελθεί−
σες επαγγελματικές δραστηριότητες, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην παρ. 11 του άρθρου 5 του ν. 3982/2011.
8. Οι ενδιαφερόμενοι για την απόκτηση άδειας του
παρόντος, οι οποίοι κατέχουν τίτλο σπουδών επαγγελ−
ματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης της αλλοδαπής,
πλην της ανώτατης εκπαίδευσης, που αντιστοιχεί στην
ειδικότητα για την οποία αιτούνται άδεια, προσκομίζουν
απόφαση ισοτιμίας του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποί−
ησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολι−
σμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π), ο οποίος συστάθηκε με την κ.υ.α.
119959/Η/2011 (Β΄ 2351).
9. Οι ανωτέρω άδειες ή βεβαιώσεις αναγγελίας χο−
ρηγούνται και σε υπήκοο κράτους μέλους ο οποίος
επιθυμεί να ασκήσει στην Ελλάδα τις επαγγελματικές
δραστηριότητες που ρυθμίζονται με το παρόν διάταγμα,
έχοντας αποκτήσει τα επαγγελματικά του προσόντα
σε άλλο κράτος είτε ως αυτοαπασχολούμενος είτε ως
μισθωτός. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση προς
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την αρμόδια υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας, που
συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
(α) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατη−
ρίου.
(β) Το παράβολο που καθορίζεται δυνάμει του άρθρου
5 παρ. 13 και 15 του ν. 3982/2011.
(γ) Αντίστοιχη απόφαση αναγνώρισης επαγγελματι−
κών προσόντων:
(αα)από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών
Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) του άρθρου 55 του π.δ. 38/2010
«Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδη−
γία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την
αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων» (Α΄ 78), ή
(ββ) από το καταργηθέν με το άρθρο 60 παρ. 1 του
π.δ. 38/2010 Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελμα−
τικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
(Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε.) του άρθρου 10 του π.δ. 165/2000 «Προ−
σαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας με ένα γενικό
σύστημα αναγνώρισης των διπλωμάτων τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης που πιστοποιούν επαγγελματική εκπαίδευ−
ση ελάχιστης διάρκειας τριών ετών, σύμφωνα με την
οδηγία 89/48/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων» (Α΄ 149), ή
(γγ) από το καταργηθέν με το άρθρο 60 παρ. 1 του
π.δ. 38/2010 Συμβούλιο Επαγγελματικής Αναγνώρισης
Τίτλων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ.) του
άρθρου 14 του π.δ. 231/1998 «Δεύτερο γενικό σύστη−
μα αναγνώρισης της επαγγελματικής εκπαίδευσης, το
οποίο συμπληρώνει την οδηγία 89/48/ΕΟΚ, σύμφωνα με
τις οδηγίες 92/51/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, 94/38/ΕΚ και 95/43/ΕΚ της Επιτροπής των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων» (Α΄ 178).
10. Αιτήσεις για την απόκτηση άδειας σύμφωνα με το
π.δ. 87/1996,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, οι οποίες,
κατά την έκδοση του παρόντος διατάγματος, έχουν
κατατεθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών,
εφόσον συνοδεύονται με πλήρη, σύμφωνα με τις τότε
ισχύουσες διατάξεις, δικαιολογητικά, θεωρούνται ως
αιτήσεις του παρόντος διατάγματος, με πλήρη δικαιο−
λογητικά και οι ενδιαφερόμενοι ακολουθούν την προ−
βλεπόμενη στο άρθρο 5 διαδικασία, για την απόκτηση
αντίστοιχης, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 5 του
άρθρου 9, άδειας ή βεβαίωσης αναγγελίας.
Άρθρο 6
Τεκμηρίωση προϋπηρεσίας
Η αναφερόμενη στις διατάξεις του παρόντος προ−
ϋπηρεσία τεκμηριώνεται με τους παρακάτω τρόπους:
1. Όταν ο ενδιαφερόμενος απασχολείται σε επιχείρηση
με εξαρτημένη σχέση εργασίας ή με σύμβαση έργου, η
προϋπηρεσία του αποδεικνύεται με βεβαίωση προϋπη−
ρεσίας που χορηγείται από την επιχείρηση στην οποία
απασχολείται και συνυπογράφεται από τον εποπτεύο−
ντα, κάτοχο σχετικής άδειας ή βεβαίωσης αναγγελίας,
υπό τις οδηγίες ή/και τη συνεχή καθοδήγηση του οποίου
εργάστηκε ο ενδιαφερόμενος. Ο εποπτεύων μπορεί να
είναι, είτε ο ιδιοκτήτης ή μέτοχος της επιχείρησης, είτε
να απασχολείται στην επιχείρηση με εξαρτημένη σχέση
εργασίας ή με σύμβαση έργου. Η ως άνω επιχείρηση
οφείλει να διαθέτει δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν,
τόσο την απασχόληση του ενδιαφερομένου, όσο και την
απασχόληση του εποπτεύοντος. Ειδικότερα πρέπει να
είναι διαθέσιμα τα εξής στοιχεία:
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1.1. Όταν ο ενδιαφερόμενος απασχολείται στην επιχεί−
ρηση με εξαρτημένη σχέση εργασίας, οι προβλεπόμενες
από τις κείμενες διατάξεις καταστάσεις εργαζομένων,
θεωρημένες από την οικεία επιθεώρηση εργασίας, από
τις οποίες θα προκύπτει το είδος και η διάρκεια της
προϋπηρεσίας του ενδιαφερομένου.
1.2. Όταν ο ενδιαφερόμενος απασχολείται στην επι−
χείρηση με σύμβαση έργου: (α) έναρξη άσκησης του
αντίστοιχου επιτηδεύματος του ενδιαφερομένου και (β)
θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. σύμβαση, από την
οποία θα προκύπτει ο ημερήσιος χρόνος απασχόλησης
καθώς και το συνολικό χρονικό διάστημα που απασχο−
λήθηκε ο ενδιαφερόμενος στην επιχείρηση.
1.3. Όταν ο εποπτεύων απασχολείται στην επιχείρηση
με εξαρτημένη σχέση εργασίας, τις αναφερόμενες στην
ανωτέρω παρ. 1.1 καταστάσεις εργαζομένων, αντιστοί−
χως για τον εποπτεύοντα.
1.4. Όταν ο εποπτεύων απασχολείται στην επιχείρηση
με σύμβαση έργου (α) έναρξη άσκησης του αντίστοιχου
επιτηδεύματος του εποπτεύοντος και (β)αποδεικτικά
απασχόλησης από τα οποία προκύπτει ότι η επιχείρηση
απασχόλησε τον εποπτεύοντα με σύμβαση έργου, θε−
ωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., για χρονικό διάστημα
εντός του οποίου περιλαμβάνεται η περίοδος ασκήσεως
του ενδιαφερομένου.
1.5. Όταν ο εποπτεύων είναι ο ιδιοκτήτης/μέτοχος της
επιχείρησης: (α) έναρξη άσκησης του αντίστοιχου επιτη−
δεύματος από τον εποπτεύοντα και (β) νομιμοποιητικά
έγγραφα της επιχείρησης από τα οποία προκύπτει ότι ο
εποπτεύων είναι ο ιδιοκτήτης/μέτοχος της επιχείρησης.
1.6. Η βεβαίωση αναγγελίας ή η άδεια του εποπτεύο−
ντος σε κάθε περίπτωση.
2. Όταν ο ενδιαφερόμενος απασχολείται ως ελεύθε−
ρος επαγγελματίας υποβάλλει στη αρμόδια διεύθυνση
της Περιφέρειας υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 με
την οποία δηλώνει: (α) τη διάρκεια της αποκτηθείσας
προϋπηρεσίας, (β) ότι απασχόλησε δια συμβάσεως έρ−
γου ή εργασίας επιβλέποντα αδειούχο ή πρόσωπο που
έχει προς τούτο το δικαίωμα και (γ) ότι ο μέσος ετήσιος
κύκλος εργασιών του υπερβαίνει το 60% του μέσου
ετήσιου ατομικού διαθέσιμου εισοδήματος (Μ.Ε.Α.Δ.Ε.),
όπως αυτό υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική
Αρχή της περιόδου απόκτησης της προϋπηρεσίας και (δ)
ότι διαθέτει τα κάτωθι δικαιολογητικά που αναφέρονται
στις παραγράφους 2.1., 2.2. και 2.3. του παρόντος.
Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να διαθέτει δικαιολογητικά
που τεκμηριώνουν, τόσο την απασχόληση του, όσο και
την απασχόληση του εποπτεύοντος. Ειδικότερα πρέπει
να είναι διαθέσιμα τα εξής:
2.1 Στοιχεία για την έναρξη άσκησης του αντίστοιχου
επιτηδεύματος από τον ενδιαφερόμενο.
2.2 Αποδεικτικά απασχόλησης από τα οποία προκύπτει
ότι ο ενδιαφερόμενος για την απόκτηση άδειας, απα−
σχόλησε δια συμβάσεως έργου ή εργασίας, αδειούχο
αρχιτεχνίτη ή εργοδηγό ή πρόσωπο που έχει αντίστοιχο
δικαίωμα, υπό την εποπτεία του οποίου απέκτησε την
απαραίτητη προϋπηρεσία, για το απαιτούμενο χρονικό
διάστημα εντός του οποίου περιλαμβάνεται η περίοδος
ασκήσεως του ενδιαφερόμενου.
Το ανωτέρω δικαιολογητικό δεν απαιτείται στην πε−
ρίπτωση 2Β του άρθρου 5.
2.3 Αντίγραφα δηλώσεων καλής εκτέλεσης των έργων,
καθώς και αντίγραφα αντίστοιχων εκκαθαριστικών φο−

ρολογικών δηλώσεων ή κατάσταση τιμολογίων, η οποία
για κάθε τιμολόγιο αναφέρει την ημερομηνία έκδοσης,
τον αριθμό και την αξία του τιμολογίου, από τα οποία
να προκύπτει ότι ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών
υπερβαίνει το 60% του Μ.Ε.Α.Δ.Ε., όπως αυτό υπολογί−
ζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή της περιόδου
απόκτησης της προϋπηρεσίας.
3. Η αρμόδια διεύθυνση της περιφέρειας ελέγχει αυ−
τεπάγγελτα ή ύστερα από καταγγελία, με βάση αντικει−
μενική και διαφανή διαδικασία, όπως αυτή περιγράφεται
στο άρθρο 13 του παρόντος, το αληθές του περιεχομέ−
νου των ανωτέρω βεβαιώσεων ή υπεύθυνων δηλώσεων.
Ειδικότερα προβαίνει σε έλεγχο τουλάχιστον του 20%
των αιτήσεων χορήγησης άδειας εργοδηγού ψυκτικού
και του 10% των αιτήσεων χορήγησης άδειας αρχιτε−
χνίτη ψυκτικού. Η στρογγυλοποίηση γίνεται στον αμέ−
σως μεγαλύτερο ακέραιο αριθμό. Η υπηρεσία κατά την
άσκηση της ανωτέρω αρμοδιότητάς της, επαληθεύει
το αληθές του περιεχομένου των βεβαιώσεων/υπεύθυ−
νων δηλώσεων χρησιμοποιώντας κατά προτεραιότητα
στοιχεία τα οποία έχει στη διάθεσή της ή τα οποία
μπορούν να αναζητηθούν υπηρεσιακά εντός της οικείας
περιφερειακής ενότητας.
Ο ελεγχόμενος οφείλει να παρέχει στην αρμόδια
αρχή που διενεργεί το έλεγχο τα δικαιολογητικά/έγ−
γραφα που αναφέρονται στις παρ. 1 ή 2 και τα οποία
βεβαιώνουν το αληθές του περιεχομένου των ως άνω
εγγράφων.
Στην περίπτωση αναγραφής ψευδών ή ανακριβών
στοιχείων ή μη προσκομίσεως στην άνω αρχή των
ανωτέρω δικαιολογητικών επιβάλλονται κυρώσεις σύμ−
φωνα με την υπουργική απόφαση του άρθρου 12 του
ν. 3982/2011.
4. Στη βεβαίωση προϋπηρεσίας του ενδιαφερομένου
αναγράφονται τα στοιχεία του εργοδότη και του επο−
πτεύοντος αδειούχου ή του κατόχου της βεβαίωσης
αναγγελίας, συμπεριλαμβανομένων του αριθμού της
αδείας και της εκδούσας αρχής, τα στοιχεία του εν−
διαφερομένου προσώπου, η διάρκεια της εκπαίδευσης
(ακριβής χρόνος απασχόλησης σε ημερομίσθια), η ειδι−
κότητα και η βαθμίδα στην οποία έχει ασκηθεί. Τα ως
άνω στοιχεία της βεβαίωσης προϋπηρεσίας καταχωρού−
νται στην μερίδα του ενδιαφερομένου προσώπου στο
Ενιαίο Μητρώο Τεχνικών Επαγγελμάτων. Υπόδειγμα βε−
βαίωσης προϋπηρεσίας παρατίθεται στο παράρτημα Ε.
5. Τα πιστοποιητικά προϋπηρεσίας που εκδίδονται
από δημόσιες υπηρεσίες ή νομικά πρόσωπα δημοσίου
δικαίου (ΝΠΔΔ) ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου
(ΝΠΙΔ) του ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και από
Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, δεν χρήζουν θε−
ωρήσεως από άλλη δημόσια αρχή. Οι βεβαιώσεις αυτές
συνοδεύονται είτε από απόφαση πρόσληψης από την
οποία προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος ή και ο εποπτεύ−
ων προσλήφθηκε ως τεχνίτης, αρχιτεχνίτης, εργοδηγός
ψυκτικός, είτε από απόφαση του αρμόδιου οργάνου
περί αναθέσεως στον ενδιαφερόμενο των καθηκόντων
του τεχνίτη, αρχιτεχνίτη, εργοδηγού ψυκτικού, εφόσον
διαθέτει αντίστοιχα άδεια αρχιτεχνίτη ή εργοδηγού ή,
για την περίπτωση τεχνίτη, βεβαίωση αναγγελίας.
6. Προϋπηρεσία που αποκτήθηκε από τους έφεδρους
οπλίτες, τους οπλίτες παρατεταμένης θητείας ή τους
έφεδρους αξιωματικούς κατά τη διάρκεια της εκπλήρω−
σης των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων, δύναται να
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αναγνωριστεί με την υποβολή βεβαίωσης της αρμόδιας
στρατιωτικής αρχής, στην οποία θα βεβαιώνεται με την
απαιτούμενη λεπτομέρεια το είδος της εκτελεσθείσας
υπηρεσίας και η διάρκεια αυτής.
7. Με επιφύλαξη των διατάξεων του π.δ. 38/2010 (Α΄ 78),
πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις προϋπηρεσίας από κράτος
μέλος της Ε.Ε. θεωρούνται για τη γνησιότητά τους από
τις αντίστοιχες αρμόδιες αρχές του εν λόγω κράτους
μέλους.
8. Η προϋπηρεσία υπολογίζεται σε ημερομίσθια ή σε
μήνες. Ένας μήνας αντιστοιχεί σε 25 ημερομίσθια και
ένα ημερομίσθιο αντιστοιχεί σε 8 ώρες εργασίας. Στις
περιπτώσεις μερικής απασχόλησης, η προϋπηρεσία ανά−
γεται σε ημερομίσθια ή μήνες πλήρους απασχόλησης.
9. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 5 και 6, για τη
δηλούμενη προϋπηρεσία, πρέπει να υπάρχουν αντίστοι−
χες δηλώσεις καλής εκτέλεσης, που εκδίδονται σύμφω−
να με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 παρ. 4 του παρόντος.
10. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 5 του παρόντος προ−
ϋπηρεσία δύναται να αντικατασταθεί με κατάλληλα
βεβαιωμένη ειδική θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση
ή/και κατάρτιση ή/και επιμόρφωση, που παρέχεται από
εγκεκριμένους, για το σκοπό αυτό, φορείς ή σχολές
εκπαίδευσης σύμφωνα με τις προβλέψεις του π.δ. που
εκδίδεται κατ΄ εξουσιοδότηση του άρθρου 4 παρ. 2 του
ν. 3982/2011.
11. Οι αιτήσεις που υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος
και οι βεβαιώσεις προϋπηρεσίας των παραγράφων 1
και 2 του παρόντος άρθρου επέχουν θέση υπεύθυνης
δήλωσης ενώπιον δημόσιας αρχής και στην περίπτωση
αναγραφής ανακριβών ή ψευδών στοιχείων, οι παραβά−
τες τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ποινικού
Κώδικα και του άρθρου 12 του ν. 3982/2011 αντίστοιχα.
12. Στην περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης των
ως άνω αναφερόμενων δικαιολογητικών, που μπορεί
να προέρχεται είτε από καταστροφή αρχείων ή κα−
ταστάσεων εργασίας, είτε από άλλη αιτία, τότε για
τον προσδιορισμό του είδους και του χρόνου εργασίας
μπορούν να χρησιμοποιηθούν, ως αποδεικτικά στοιχεία,
τα βιβλιάρια ενσήμων των δημοσίων οργανισμών κοι−
νωνικής ασφαλίσεως, καθώς και κάθε άλλο δημόσιο
έγγραφο, από το οποίο θα προκύπτει η απασχόληση
του ενδιαφερόμενου σε θέση εργασίας με το ίδιο ή
συναφές αντικείμενο.
Στις ανωτέρω περιπτώσεις, ο ενδιαφερόμενος υπο−
βάλλει αίτηση, στην οποία αναφέρει τεκμηριωμένα για
ποιούς λόγους αδυνατεί να προσκομίσει τα απαραίτητα
δικαιολογητικά. Η αίτηση συνοδεύεται από τα διαθέσιμα
αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία εξετάζονται από την
αρμόδια εξεταστική επιτροπή που συντάσσει αντίστοιχο
πρακτικό προϋπηρεσίας.
Άρθρο 7
Ποιοτική στάθμη εκτελούμενων εργασιών
και υποχρεώσεις παρόχων
1. Τα πρόσωπα που ασκούν τις επαγγελματικές δρα−
στηριότητες του παρόντος διατάγματος οφείλουν να
διαθέτουν αντίστοιχη άδεια ή βεβαίωση αναγγελίας,
και, εάν οι εν λόγω δραστηριότητες εμπίπτουν στις
διατάξεις του Κανονισμού 303/2008 της Επιτροπής της
ΕΕ, οφείλουν να έχουν αναλόγως και πιστοποιητικό κα−
τηγορίας Ι ή ΙΙ, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 του εν λόγω
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Κανονισμού. Τα ως άνω πρόσωπα εκτελούν τις αντίστοι−
χες εργασίες με τρόπο ώστε οι ψυκτικές εγκαταστάσεις
να παρέχουν το απαιτούμενο επίπεδο ασφάλειας και
ποιότητας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του
Κτιριοδομικού Κανονισμού(Υ.Α. 3046/304/1989) (Δ’ 59),
όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν.
2. Δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση στις εγκαταστά−
σεις υλικών που δεν είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις
της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και η
χρησιμοποίηση υλικών, εξαρτημάτων ή ψυκτικών μέσων
των οποίων έχει απαγορευθεί η χρήση.
3. Δεν επιτρέπεται η εκτέλεση εργασιών που αποτε−
λούν αντικείμενο του παρόντος σε ψυκτικές εγκαταστά−
σεις για τις οποίες σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
απαιτείται μελέτη, χωρίς την προηγούμενη εκπόνηση
μελέτης από το πρόσωπο που έχει το δικαίωμα, σύμ−
φωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
4. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών επί της εγκα−
τάστασης διενεργείται έλεγχος στεγανότητας και κα−
λής λειτουργίας και συντάσσεται, εντός ενός (1) μηνός,
από τον αδειούχο αρχιτεχνίτη ή εργοδηγό ή από πρό−
σωπο που έχει το δικαίωμα αυτό, υπεύθυνη δήλωση
καλής εκτέλεσης, η οποία παραδίδεται στον μελετητή
της εγκατάστασης, εάν υπάρχει, και στον ιδιοκτήτη της
εγκατάστασης. Το περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλω−
σης καλής εκτέλεσης ορίζεται στο παράρτημα Β του
παρόντος.
5. Τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ. 4 ελέγχο−
νται για την τήρηση των υποχρεώσεων που αναφέρο−
νται στις προηγούμενες παραγράφους, καθώς και για
την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, σύμφωνα
με τις προβλέψεις του άρθρου 11 και, αναλόγως, υπό−
κεινται στις κυρώσεις του άρθρου 12 του ν. 3982/2011. Η
επαγγελματική συμπεριφορά των εν λόγω προσώπων
παρακολουθείται κατά τα οριζόμενα στην υπουργική
απόφαση 12570/1106/Φ9.1/2010 (Β΄ 1830), όπως ισχύει.
6. Τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ. 4 οφείλουν
να παρέχουν στους αποδέκτες των υπηρεσιών τους πλη−
ροφορίες, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 23
του ν. 3844/2010 και ειδικότερα, πριν από την παροχή της
υπηρεσίας, να παραδίδουν στον αποδέκτη της υπηρεσίας
Ειδικό Έντυπο Πληροφοριών, το ελάχιστο περιεχόμενο
του οποίου ορίζεται στο παράρτημα Γ του παρόντος.
7. Τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ. 4 οφεί−
λουν να διαθέτουν την προβλεπόμενη στο άρθρο 24
του ν. 3844/2010 ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης, η
οποία μπορεί να είναι ατομική ή ομαδική, όπως αυτή
αναφέρεται στο ειδικό έντυπο πληροφοριών.
8. Άρνηση ή ελλιπής παροχή των εν λόγω πληροφορι−
ών επισύρει για τον παραβάτη κυρώσεις σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 35 παρ. 1 του ν. 3844/2010 και την
υπουργική απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση
του άρθρου αυτού.
9. Οι Επαγγελματικές Ομοσπονδίες και τα οικεία Επι−
μελητήρια ενημερώνουν τα μέλη τους σχετικά με τις
υποχρεώσεις που προβλέπονται στο παρόν άρθρο.
10. Εάν ο αδειούχος αρχιτεχνίτης ή εργοδηγός απα−
σχολείται με σύμβαση εργασίας ή σύμβαση έργου σε
εταιρεία, οι αναφερόμενες στις ανωτέρω παραγράφους
υποχρεώσεις ισχύουν και για την εταιρεία. Ειδικότερα:
10.1 Εάν οι ασκούμενες επαγγελματικές δραστηριό−
τητες αφορούν παροχή υπηρεσιών της εταιρείας προς
τρίτους:

128

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

(α) Η προβλεπόμενη στην παρ. 4 υπεύθυνη δήλωση
υπογράφεται από τον εκπρόσωπο της εταιρείας.
(β) Το προβλεπόμενο στην παρ. 6 ειδικό έντυπο πλη−
ροφοριών συντάσσεται με ευθύνη της εταιρείας και
παραδίδεται στον αποδέκτη της υπηρεσίας από τον
ως άνω αδειούχο.
(γ) Οι προβλεπόμενες στις παραγράφους 5 και 6 κυ−
ρώσεις επιβάλλονται στην εταιρεία και, σε περίπτωση
πρόκλησης ατυχήματος, και στον αδειούχο.
(δ) Η υποχρέωση για ασφάλιση επαγγελματικής ευ−
θύνης, σύμφωνα με την παρ. 7, βαρύνει την εταιρεία.
10.2 Εάν οι ασκούμενες επαγγελματικές δραστηριό−
τητες αφορούν παροχή υπηρεσιών προς την ίδια την
εταιρεία:
(α) Δεν συντάσσεται η προβλεπόμενη στην παρ. 4
υπεύθυνη δήλωση.
(β) Δεν συντάσσεται το προβλεπόμενο στην παρ. 6
ειδικό έντυπο πληροφοριών.
(γ) Οι προβλεπόμενες στις παραγράφους 5 και 6 κυ−
ρώσεις, εφαρμόζονται στον αδειούχο σε περίπτωση
ενδεχομένου πρόκλησης ατυχήματος.
(δ) Δεν υπάρχει υποχρέωση για ασφάλιση επαγγελ−
ματικής ευθύνης, σύμφωνα με την παρ. 7.
Άρθρο 8
Θεώρηση αδειών
1. Οι εκδιδόμενες σύμφωνα με το άρθρο 5 άδειες είναι
αόριστης διάρκειας και, με την επιφύλαξη της παρ. 2, θε−
ωρούνται κάθε οκτώ (8) χρόνια. Ως ημερομηνία έναρξης
της οκταετίας λαμβάνεται η 1η Ιανουαρίου του επόμενου
έτους από τη χορήγηση της άδειας. Η ως άνω θεώρηση
των αδειών αποσκοπεί στην εξασφάλιση ότι ο επαγ−
γελματίας ασκεί για το ελάχιστο απαιτούμενο όριο την
αντίστοιχη επαγγελματική δραστηριότητα.
2. Η άδεια των εργαζομένων της παραγράφου 1 και
του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 10,
δεν χρειάζονται θεώρηση. Για τους λοιπούς επαγγελμα−
τίες, η εκπλήρωση της υποχρέωσης για την εξασφάλιση
της παραγράφου 1 μπορεί να γίνει κατ΄ επιλογή του
ενδιαφερομένου με δύο τρόπους: (α) με απλή ενημέρω−
ση του προβλεπόμενου στο άρθρο 9 του ν. 3982/2011
Ενιαίου Μητρώου Προσώπων, κατά τα οριζόμενα στην
επόμενη παράγραφο ή (β) σύμφωνα με τα οριζόμενα
στις παραγράφους 4−6.Ο ενδιαφερόμενος ενημερώνει
εγγράφως την αρμόδια υπηρεσία για τον τρόπο που
επιλέγει.
3. Η ενημέρωση, με ευθύνη του ενδιαφερομένου, του
προβλεπόμενου στο άρθρο 9 του ν. 3982/2011 Ενιαίου
Μητρώου Προσώπων γίνεται χωρίς χρηματική επιβάρυν−
ση και συνίσταται: (α) στην παροχή στοιχείων που θα
τεκμηριώνουν υπηρεσία τουλάχιστον τριών ετών, εντός
της οκταετίας ή (β) στην υποβολή Υπεύθυνων Δηλώσεων
Καλής Εκτέλεσης, που θα τεκμηριώνουν μέσο ετήσιο κύ−
κλο εργασιών, εντός της οκταετίας, τουλάχιστον ίσο με
το 60% του Μ.Ε.Α.Δ.Ε., όπως αυτό υπολογίζεται από την
Ελληνική Στατιστική Αρχή ή (γ) στην υποβολή Υπεύθυνων
Δηλώσεων Καλής Εκτέλεσης και στοιχείων υπηρεσίας,
που θα τεκμηριώνουν αντιστοίχως τις προϋποθέσεις
των περιπτώσεων (α) και (β). Η διαδικασία και οι λεπτο−
μέρειες της ηλεκτρονικής υποβολής των στοιχείων ή
της υπεύθυνης δήλωσης καλής εκτέλεσης καθορίζονται
με την υπουργική απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξουσι−
οδότηση του άρθρου 9 παρ. 4 του ν. 3982/2011. Μέχρι

τη συγκρότηση του ηλεκτρονικού Μητρώου, τα ως άνω
στοιχεία υποβάλλονται σε έντυπη μορφή. Η Υπηρεσία
ελέγχει τα ως άνω υποβαλλόμενα στοιχεία και εάν ο
ενδιαφερόμενος έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του,
τον ενημερώνει σχετικά. Εάν ο ενδιαφερόμενος δεν έχει
εκπληρώσει τις ως άνω υποχρεώσεις του, εφαρμόζονται
οι επόμενες παράγραφοι 4 και 5. Η υπηρεσία ελέγχει
επίσης αυτεπάγγελτα ή ύστερα από καταγγελία, με
βάση αντικειμενική και διαφανή διαδικασία, όπως αυτή
περιγράφεται στο άρθρο 13 του παρόντος, το αληθές
των στοιχείων που καταχωρούνται. Ο πάροχος οφείλει
να παρέχει στην υπηρεσία τα αντίγραφα των δηλώσεων
καλής εκτέλεσης που καταχωρίστηκαν ή/και κάθε άλλο
έγγραφο που είναι απαραίτητο για την τεκμηρίωση
της ακρίβειας των στοιχείων που καταχώρησε. Στην
περίπτωση καταχώρισης ψευδών ή ανακριβών στοιχεί−
ων ή μη προσκόμισης στην αρμόδια υπηρεσία αυτών
επιβάλλονται στον πάροχο κυρώσεις σύμφωνα με την
υπουργική απόφαση του άρθρου 12 του ν. 3982/2011.
4. Εάν ο ενδιαφερόμενος δεν επιλέξει την ενημέρωση
του προβλεπόμενου στο άρθρο 9 του ν. 3982/2011 Ενιαί−
ου Μητρώου Προσώπων, κατά τα οριζόμενα στην προη−
γούμενη παράγραφο, υποβάλλει αίτηση για τη θεώρηση
της άδειας και καταβάλλει το παράβολο που καθορίζε−
ται δυνάμει του άρθρου 5 παρ. 13 και 15 του ν. 3982/2011.
Ο ενδιαφερόμενος μαζί με την αίτησή του οφείλει: (α)
να παράσχει στοιχεία που θα τεκμηριώνουν υπηρεσία
τουλάχιστον τριών ετών, εντός της οκταετίας ή (β) να
υποβάλει υπεύθυνες δηλώσεις καλής εκτέλεσης, που θα
τεκμηριώνουν μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών, εντός της
οκταετίας, τουλάχιστον ίσο με το 60% του Μ.Ε.Α.Δ.Ε.,
όπως αυτό υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική
Αρχή ή (γ) να υποβάλει Υπεύθυνες Δηλώσεις Καλής
Εκτέλεσης και στοιχεία υπηρεσίας, που θα τεκμηριώ−
νουν αντιστοίχως τις προϋποθέσεις των περιπτώσεων
(α) και (β). Η τεκμηρίωση της υπηρεσίας ή του κύκλου
εργασιών γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 6, δηλαδή
με την υποβολή της βεβαίωσης προϋπηρεσίας για το
μισθωτό ή της υπεύθυνης δήλωσης για τον ελεύθερο
επαγγελματία, χωρίς να απαιτούνται τα στοιχεία που
αφορούν τον εποπτεύοντα.
5. Η προβλεπόμενη στην παρ. 4 θεώρηση γίνονται
εντός έξη (6) μηνών από τη λήξη της οκταετίας και η
επόμενη οκταετία αρχίζει να μετρά από την ημερο−
μηνία λήξεως της προηγούμενης οκταετίας. Μετά την
παρέλευση απράκτου του 6μήνου από τη λήξης της
ως άνω οκταετίας, λόγω μη προσκόμισης στην αρχή
αδειοδότησης των απαραίτητων δικαιολογητικών της
παρ. 4 του παρόντος άρθρου, η άδεια θεωρείται αντί−
στοιχα με την υποβολή αίτησης που συνοδεύεται από
τα παρακάτω στοιχεία:
(α) Τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 δικαιολογη−
τικά σχετικά με τη διάρκεια της υπηρεσίας ή τον κύκλο
εργασιών, τα οποία πρέπει να αφορούν και τον χρόνο
που μεσολάβησε από τη λήξη της ημερομηνίας θεώρη−
σης, μέχρι την υποβολή των ως άνω δικαιολογητικών.
(β) Παράβολο, το οποίο είναι διπλάσιο από το προ−
βλεπόμενο στην παράγραφο 4, εάν η καθυστέρηση δεν
υπερβαίνει το ένα έτος, και τετραπλάσιο, εάν η καθυ−
στέρηση υπερβαίνει το ένα έτος, αλλά είναι μικρότερη
των τριών ετών.
Στις ως άνω περιπτώσεις, η επόμενη οκταετία για την
απαιτούμενη θεώρηση, αρχίζει να μετράει από την 1η
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Ιανουαρίου του επόμενου έτους από την ημερομηνία
της θεώρησης.
6. Εάν η καθυστέρηση θεώρησης της άδειας, πέραν
του ως άνω εξαμήνου, ξεπεράσει τα τρία έτη ή εάν
ο ενδιαφερόμενος αδυνατεί να προσκομίσει τα απα−
ραίτητα δικαιολογητικά, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να
προσκομίσει βεβαίωση κατάλληλης εκπαίδευσης που
παρέχεται από εγκεκριμένους, για το σκοπό αυτό, φο−
ρείς ή σχολές εκπαίδευσης σύμφωνα με τις προβλέψεις
του π.δ. που εκδίδεται κατ΄ εξουσιοδότηση του άρθρου
4 παρ. 2 του ν. 3982/2011. Σε αντίθετη περίπτωση, η άδεια
ανακαλείται και, προκειμένου ο ενδιαφερόμενος να έχει
το δικαίωμα άσκησης της αντίστοιχης επαγγελματικής
δραστηριότητας, οφείλει να εφοδιαστεί με νέα άδεια,
η οποία εκδίδεται μετά από υποβολή σχετικής αίτη−
σης και ύστερα από επιτυχή εξέταση. Για τον σκοπό
αυτό ο ενδιαφερόμενος καταβάλλει το παράβολο που
καθορίζεται δυνάμει του άρθρου 5 παρ. 13 και 15 του
ν. 3982/2011.
7. Άσκηση επαγγελματικών δραστηριοτήτων, χωρίς να
έχει θεωρηθεί η αντίστοιχη άδεια επισύρει τις κυρώσεις
που προβλέπονται στο άρθρο 12 του ν. 3982/2011.
8. Εάν, μετά τη λήψη της προβλεπόμενης στο άρθρο 5
αδείας, μεσολαβήσει ουσιώδης αλλαγή της εξεταστέας
ύλης με την έκδοσης αντίστοιχης υπουργικής απόφασης,
κατά τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 7 του ν. 3982/2011,
οι κάτοχοι άδειας, που εκδόθηκε ύστερα από εξετάσεις
που διενεργήθηκαν σύμφωνα με προγενέστερη, κατά
τα προηγούμενα, υπουργική απόφαση, οφείλουν σε δι−
άστημα δύο (2) ετών από τη δημοσίευση της υπουρ−
γικής απόφασης, είτε να προσκομίσουν βεβαίωση επι−
τυχούς παρακολούθησης κατάλληλου σεμιναρίου που
παρέχεται από φορέα επαγγελματικής κατάρτισης, ο
οποίος εγκρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2
του άρθρου 4 του ν. 3982/2011, είτε να υποβληθούν σε
συμπληρωματική εξέταση, υποβάλλοντας αντίστοιχη
αίτηση και παράβολα. Σε αντίθετη περίπτωση η άδεια
ανακαλείται και, προκειμένου ο ενδιαφερόμενος να έχει
το δικαίωμα άσκησης της αντίστοιχης επαγγελματικής
δραστηριότητας, οφείλει να εφοδιαστεί με νέα άδεια,
η οποία εκδίδεται μετά από υποβολή σχετικής αίτη−
σης και ύστερα από επιτυχή εξέταση. Για τον σκοπό
αυτό ο ενδιαφερόμενος καταβάλλει το παράβολο που
καθορίζεται δυνάμει του άρθρου 5 παρ. 13 και 15 του
ν. 3982/2011.
9. Οι υπηρεσίες των Περιφερειών ενημερώνουν με
κάθε πρόσφορο μέσο τους ενδιαφερόμενους για κάθε
αλλαγή της εξεταστέας ύλης, η οποία πραγματοποιείται
σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο.
Άρθρο 9
Αντιστοίχιση υφισταμένων αδειών ψυκτικών
1. Οι υφιστάμενες άδειες οι οποίες έχουν εκδοθεί δυ−
νάμει των διατάξεων του π.δ. 87/1996 (Α΄73) και των
οποίων η ημερομηνία θεώρησης δεν έχει παρέλθει, αντι−
καθίστανται, σύμφωνα με τις προβλέψεις της κατωτέρω
παραγράφου 5, με τις άδειες ή βεβαιώσεις του παρό−
ντος σε διάστημα δύο (2) ετών από τη δημοσίευσή του,
ύστερα από την υποβολή αίτησης και παραβόλων, όπως
αυτά καθορίζονται με την κυα που εκδίδεται δυνάμει
του άρθρου 5 παρ. 13 και 15 του ν. 3982/2011. Η άδεια του
τεχνίτη ψυκτικού αντικαθίσταται, σε κάθε περίπτωση, με
βεβαίωση αναγγελίας χωρίς καμία επιβάρυνση.
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2. Οι υφιστάμενες άδειες που έχουν εκδοθεί σύμφωνα
με το π.δ. 87/1996 των οποίων η ημερομηνία θεώρησης
έχει παρέλθει, αλλά το διάστημα από τη λήξη της ημε−
ρομηνίας θεώρησης, κατά τη δημοσίευση του παρόντος,
είναι μικρότερο ή ίσο των έξι μηνών, αντικαθίστανται
σύμφωνα με τις προβλέψεις της κατωτέρω παρ. 5 σε
διάστημα έξη (6) μηνών, από την έκδοση του παρόντος,
με τις άδειες του παρόντος, προσκομίζοντας αίτηση,
τα παράβολα που περιγράφονται στο άρθρο 8 παρ. 4
και: (α) βεβαίωση υπηρεσίας ψυκτικού δύο (2) ετών, από
αντίστοιχο εργοδότη, ή (β) εφόσον πρόκειται για ελεύ−
θερο επαγγελματία, αντίγραφα εκκαθαριστικών φορο−
λογικών δηλώσεων ή κατάσταση τιμολογίων, η οποία
για κάθε τιμολόγιο αναφέρει την ημερομηνία έκδοσης
και τον αριθμό του τιμολογίου, σχετικά με την παροχή
υπηρεσιών ψυκτικού.
3. Με επιφύλαξη της κατωτέρω παρ. 5.α, οι υφιστά−
μενες άδειες που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το π.δ.
87/1996, για τις οποίες δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις
των ανωτέρω παρ. 1 ή 2, και η καθυστέρηση θεώρησης
δεν ξεπερνά τα πέντε (5) έτη, αντικαθίστανται με τις
άδειες ή βεβαιώσεις του παρόντος, εφόσον ο ενδια−
φερόμενος αναλόγως, προσκομίσει τα δικαιολογητικά
που προβλέπονται στο άρθρο 8 παρ. 5 ή ακολουθήσει
τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 8 παρ. 6.
Αίτηση, τα παράβολα που περιγράφονται στο άρθρο
8 παρ. 5 και: (α) βεβαίωση υπηρεσίας ψυκτικού δύο (2)
ετών, από αντίστοιχο εργοδότη, ή (β) εφόσον πρόκειται
για ελεύθερο επαγγελματία, αντίγραφα εκκαθαριστι−
κών φορολογικών δηλώσεων ή κατάσταση τιμολογίων,
η οποία για κάθε τιμολόγιο αναφέρει την ημερομηνία
έκδοσης και τον αριθμό του τιμολογίου, σχετικά με την
παροχή υπηρεσιών ψυκτικού.
4. Η επόμενη ημερομηνία θεώρησης, για τις άδειες
που εκδίδονται σύμφωνα με τις ανωτέρω παρ. 1, 2, 3
είναι η 31.12.2020.
5. Η προβλεπόμενη στις ανωτέρω παραγράφους αντι−
κατάσταση γίνεται ως ακολούθως:
(α). Η άδεια του τεχνίτη ψυκτικού αντικαθίσταται με
βεβαίωση αναγγελίας χωρίς καμία επιβάρυνση.
(β). Η άδεια του τεχνικού ψυκτικού εγκαταστάσεων
1ης Ειδικότητας αντικαθίσταται με την άδεια του αρ−
χιτεχνίτη ψυκτικού.
(γ). Η άδεια του τεχνικού ψυκτικού εγκαταστάσεων 2ης
Ειδικότητας και Γενικών Εφαρμογών αντικαθίσταται με
την άδεια του εργοδηγού ψυκτικού.
Άρθρο 10
Κατάθεση άδειας και απαλλαγή
υποχρέωσης θεώρησης
1. Στην περίπτωση που ο αρχιτεχνίτης ψυκτικός ή ο
εργοδηγός ψυκτικός απασχολείται με εξαρτημένη σχέ−
ση εργασίας στο Δημόσιο ανεξαρτήτως ειδικότητας ή
κατηγορίας, σε νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού
δικαίου, Επιχειρήσεις ή Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας
που, είτε ανήκουν στο Δημόσιο, είτε συμμετέχει σε αυτά
το Δημόσιο καθ’ οιονδήποτε τρόπο με αίτηση καταθέ−
τει τις προαναφερθείσες επαγγελματικές άδειες στην
αρμόδια αρχή της οικείας περιφέρειας, η οποία του χο−
ρηγεί βεβαίωση κατάθεσης της εν λόγω άδειας και δεν
υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης της αντίστοιχης
άδειας. Τα ως άνω πρόσωπα, εάν έχουν προσληφθεί ως
αρχιτεχνίτης ψυκτικός ή εργοδηγός ψυκτικός εκδίδουν
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την προβλεπόμενη από τις εκάστοτε ισχύουσες δια−
τάξεις, υπεύθυνη δήλωση μόνο για τις εγκαταστάσεις
του φορέα στον οποίο εργάζονται ως μισθωτοί και
υπόκεινται στις υποχρεώσεις που αναφέρονται στην
παρ. 7 του άρθρου 8.
2. Όταν οι ως άνω πάροχοι, απασχολούνται απο−
κλειστικά με εξαρτημένη σχέση εργασίας σε ιδιωτικές
επιχειρήσεις, δεν υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρη−
σης της άδειας. Εάν όμως αυτοί ασκούν παράλληλα
αντίστοιχο ελεύθερο επάγγελμα, υπόκεινται στην εν
λόγω υποχρέωση και, σε κάθε περίπτωση, υπόκεινται
στις υποχρεώσεις που αναφέρονται στην παρ. 7 του
άρθρου 8.
3. Τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 1,
μετά τη λήξη της σχέσης εργασίας τους, επανακτούν
την κατατεθείσα άδεια, με την υποβολή σχετικής αίτη−
σης και αφού καταβάλουν τα αντίστοιχα παράβολα. Η
άδεια υπόκειται σε θεώρηση, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 8. Ως αφετηρία για τον υπολογισμό της
οκταετίας της επόμενης θεώρησης, λαμβάνεται η 1η Ια−
νουαρίου του έτους μετά τη λήξη της σχέσης εργασίας.
4. Η ως άνω διαδικασία ακολουθείται για την ανάκτη−
ση των αδειών, οι οποίες κατά τη δημοσίευση του πα−
ρόντος διατάγματος έχουν κατατεθεί, σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις. Κατά την ανάκτηση των εν λόγω
αδειών, γίνεται ταυτόχρονη αντιστοίχηση, σύμφωνα με
τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 9.
Άρθρο 11
Λοιπές διατάξεις
1. Η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του παρόντος
υποβολή αίτησης/υπεύθυνης δήλωσης, καθώς και των
δικαιολογητικών που τη συνοδεύουν, γίνεται και ηλε−
κτρονικά. Σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως του τρόπου
υποβολής, για τη χορήγηση των αδειών, εφαρμόζεται
συμπληρωματικά το άρθρο 4 της κοινής υπουργικής
απόφασης 158/25/ΦΓ9.1/2011 (Β΄ 49), καθ’ ο μέρος δεν
αντίκειται στις διατάξεις του ν. 3982/2011 και του πα−
ρόντος διατάγματος.
2. Τα ειδικότερα τεχνικά ζητήματα για την κατά τα
ανωτέρω ηλεκτρονική υποβολή ρυθμίζονται με την
υπουργική απόφαση που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου
9 παρ. 4 του ν. 3982/2011.
3. Η προσωρινή ή περιστασιακή άσκηση των επαγγελ−
ματικών δραστηριοτήτων που ρυθμίζονται με το παρόν
Διάταγμα: (α) από πρόσωπο που είναι μόνιμα εγκατεστη−
μένο σε κράτος−μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης γίνεται
σύμφωνα με τις προβλέψεις της υπουργικής απόφασης
12570/1106/Φ9.1/2010 (Β΄ 1830), όπως αυτή εκάστοτε ισχύ−
ει, (β) από υπήκοο τρίτης χώρας, που απασχολείται ως
εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό σε επιχείρηση η οποία
είναι εγκατεστημένη σε τρίτη χώρα και ο οποίος, όπως
προβλέπεται από σχετική σύμβαση, την οποία η επιχεί−
ρηση, όπου απασχολείται, έχει συνάψει με επιχείρηση
εγκατεστημένη σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένω−
σης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, οφείλει να
παρέχει συγκεκριμένη υπηρεσία προς επιχείρηση που
ασκεί τις δραστηριότητές της στην Ελλάδα, στο πλαίσιο
σύμβασης προμήθειας τεχνικού εξοπλισμού μεταξύ της
τελευταίας και της εγκατεστημένης σε κράτος μέλος
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου επιχείρησης, γίνεται σύμφωνα με τις προβλέψεις
της κοινής υπουργικής απόφασης 5205/11/2011 (Β΄ 434),
όπως αυτή εκάστοτε ισχύει.

4. Η υποχρέωση ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης
τίθεται σε ισχύ με την έκδοση της υπουργικής απόφα−
σης του άρθρου 24 του ν. 3844/2010.
Άρθρο 12
Χορήγηση πιστοποιητικών του άρθρου 4 του
Κανονισμού 303/2008 της Επιτροπής της ΕΕ και
τρόπος διενέργειας εξετάσεων για την απόκτηση
άδειας ή πιστοποιητικού
1. Φορέας πιστοποίησης, κατά την έννοια του άρθρου
10 του Κανονισμού 303/2008 της Επιτροπής της ΕΕ, για
τη χορήγηση των προβλεπόμενων στο άρθρο 4 του
Κανονισμού 303/2008 της Επιτροπής της ΕΕ πιστοποι−
ητικών, ορίζεται ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης
Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού ο
οποίος συστάθηκε με την κ.υ.α. 119959/Η/2011 (Β΄ 2351).
2. Φορείς αξιολόγησης, κατά την έννοια του άρθρου
11 του Κανονισμού 303/2008 της Επιτροπής της ΕΕ,
ορίζονται: (α) οι Υπηρεσίες των Περιφερειών μαζί με
τις αντίστοιχες εξεταστικές επιτροπές, σύμφωνα με
τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 5 του
ν. 3982/2011, και (β) οι φορείς διενέργειας εξετάσεων,
σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στα
άρθρα 7 και 8 του ν. 3982/2011.
3. Προϋπόθεση για την απόκτηση πιστοποιητικού Κα−
τηγορίας ΙΙΙ ή IV είναι να διαθέτει ο ενδιαφερόμενος:
(α) τίτλο σπουδών, εκ των αναφερόμενων στην παρ. 1
του άρθρου 5 του παρόντος και (β) αντίστοιχη βεβαίω−
ση επιτυχούς εξέτασης, η οποία εκδίδεται από Φορέα
Αξιολόγησης.
4. Προϋπόθεση για την απόκτηση πιστοποιητικού Κα−
τηγορίας ΙΙ είναι να διαθέτει ο ενδιαφερόμενος:
4.1 Άδεια αρχιτεχνίτη ψυκτικού, η οποία εκδίδεται
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του παρόντος, ή
4.2 Άδεια του τεχνικού ψυκτικού εγκαταστάσεων 1ης
Ειδικότητας, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά−
ξεις του π.δ. 87/1996 και αντίστοιχη βεβαίωση επιτυχούς
εξέτασης του ενδιαφερομένου, η οποία εκδίδεται από
Φορέα Αξιολόγησης, ή
4.3 Άδεια αρχιτεχνίτη ψυκτικού, η οποία εκδίδεται
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 9 του
παρόντος και αντίστοιχη βεβαίωση επιτυχούς εξέτασης
του ενδιαφερομένου, η οποία εκδίδεται από Φορέα αξι−
ολόγησης.
5. Προϋπόθεση για την απόκτηση πιστοποιητικού Κα−
τηγορίας Ι είναι να διαθέτει ο ενδιαφερόμενος:
5.1 Άδεια εργοδηγού ψυκτικού, η οποία εκδίδεται σύμ−
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του παρόντος, ή
5.2 Άδεια του ψυκτικού εγκαταστάσεων 2ης Ειδικότη−
τας ή Γενικών Εφαρμογών, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις του π.δ. 87/1996 και αντίστοιχη βεβαί−
ωση επιτυχούς εξέτασης του ενδιαφερομένου, η οποία
εκδίδεται από Φορέα Αξιολόγησης, ή
5.3 Άδεια εργοδηγού ψυκτικού, η οποία εκδίδεται
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 9 του
παρόντος και αντίστοιχη βεβαίωση επιτυχούς εξέτασης
του ενδιαφερομένου, η οποία εκδίδεται από Φορέα Αξι−
ολόγησης, ή
5.4 Να διαθέτει ο ενδιαφερόμενος βεβαίωση αναγ−
γελίας, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ. 7 του άρθρου 5 του παρόντος και αντίστοιχη
βεβαίωση επιτυχούς εξέτασης του ενδιαφερομένου, η
οποία εκδίδεται από Φορέα Αξιολόγησης.
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6. Η εξεταστέα ύλη και ο τρόπος διενέργειας εξε−
τάσεων, για την απόκτηση των αδειών του παρόντος
καθορίζονται με την κοινή υπουργική απόφαση που εκ−
δίδεται δυνάμει του άρθρου 5 παρ. 7 του ν. 3982/2011
και συμπεριλαμβάνουν τις απαιτήσεις που ορίζονται στο
Παράρτημα του Κανονισμού 303/2008 της Επιτροπής
της ΕΕ.
7. Η εξεταστέα ύλη και ο τρόπος διενέργειας εξετάσε−
ων, για την απόκτηση των πιστοποιητικών που αναφέρο−
νται στην ανωτέρω παρ. 1 κατ’ ελάχιστον συμπεριλαμ−
βάνουν τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα
του Κανονισμού 303/2008 της Επιτροπής της ΕΕ.
Άρθρο 13
Διαδικασία αυτεπάγγελτης επιλογής
των προς έλεγχο παρόχων
1. Η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας ελέγχει αυτε−
πάγγελτα με βάση αντικειμενική και διαφανή διαδικασία,
όπως αυτή περιγράφεται στην παρ. 2.
2. Οι προς έλεγχο πάροχοι καταχωρούνται με αύξοντα
αριθμό σε Ειδικό Κατάλογο που ετοιμάζει η Αδειοδο−
τούσα Αρχή. Στο τέλος κάθε μήνα επιλέγεται με τυχαίο
τρόπο ο αύξων αριθμός των παρόχων στους οποίους
θα διενεργηθεί έλεγχος της ορθότητας των στοιχείων
τον επόμενο μήνα, με ελάχιστο αριθμό έναν πάροχο. Η
τυχαία επιλογή μπορεί να γίνεται με τη βοήθεια υπο−
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λογιστικού φύλου, π.χ. Excel, όπως περιγράφεται κα−
τωτέρω. Η ως άνω επιλογή διενεργείται από τριμελή
Επιτροπή, η οποία συγκροτείται με απόφαση του οικείου
Περιφερειάρχη και η οποία συντάσσει αντίστοιχο πρα−
κτικό. Σε περίπτωση που επιλεγεί για έλεγχο πάροχος
που ήδη έχει ελεγχθεί, η επιλογή επαναλαμβάνεται. Για
παράδειγμα, εάν στον Ειδικό Κατάλογο έχουν καταχω−
ρηθεί 500 Πάροχοι, η επιλογή 5 τυχαίων αριθμών από
το 1 έως το 500, γίνεται ως εξής:
(α) Σε ένα κενό φύλλο π.χ. Excel, ορίζεται ως μορφή
των κελιών της στήλης Α: αριθμός με μηδέν δεκαδικά
ψηφία.
(β) Η τιμή του κελιού Α1 ορίζεται ως: =RAND()*499+1
(γ) Η ως άνω συνάρτηση, με τη βοήθεια του: Επεξερ−
γασία/Συμπλήρωση προς τα κάτω, αντιγράφεται στα
κελιά Α2 έως Α5.
(δ) Οι τιμές των κελιών Α1 έως Α5 παρέχουν τους
ζητούμενους 5 τυχαίους αριθμούς από το 1 έως το 500.
Άρθρο 14
Καταργούμενες Διατάξεις
Από τη δημοσίευση της υπουργικής απόφασης που
προβλέπεται στην παρ. 7 του άρθρου 5 του ν. 3982/2011,
καταργούνται τα προεδρικά διατάγματα 87/1996 (Α΄ 73)
και 289/2000 (Α΄ 235) (άρθρο 15 παρ. 2 ν. 3982/2011).
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Άρθρο 15

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος διατάγματος τα κάτωθι παραρτήματα:

ȆĮȡȐȡĲȘȝĮ ǹ
ȈȤȠȜȑȢ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡ.1 İįȐĳȚȠ ǿǿ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 5
ȈȤȠȜȑȢ & ǼȚįȚțȩĲȘĲĮ

ȆȡȠȨʌȘȡİıȓĮ ȖȚĮ ĲȘȞ
ĮʌȩțĲȘıȘ ĲȘȢ ȐįİȚĮȢ ĲȠȣ
ĮȡȤȚĲİȤȞȓĲȘ (ıİ ȝȒȞİȢ)

ȀȐĲȠȤȠȚ ʌĲȣȤȓȠȣ ȉ.Ǽ.Ǽ. ǹǯ țȪțȜȠȣ İȚįȚțȩĲȘĲĮȢ
«ȌȣțĲȚțȫȞ İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ & ȀȜȚȝĮĲȚıȝȠȪ»

24

ȀȐĲȠȤȠȚ ʌĲȣȤȓȠȣ ȉ.Ǽ.Ǽ. Ǻǯ țȪțȜȠȣ İȚįȚțȩĲȘĲĮȢ
«ȌȣțĲȚțȫȞ İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ & ȀȜȚȝĮĲȚıȝȠȪ»

18

ȀȐĲȠȤȠȚ ʌĲȣȤȓȠȣ ȉ.Ǽ.Ȉ. İȚįȚțȩĲȘĲĮȢ «ȌȣțĲȚțȫȞ
İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ»

24

ȀȐĲȠȤȠȚ ʌĲȣȤȓȠȣ ȈȤȠȜȫȞ ȂĮșȘĲİȓĮȢ ĲȠȣ
ȅ.ǹ.Ǽ.ǻ. ĲȠȣ ȃ. 1346/83 İȚįȚțȩĲȘĲĮȢ «ȉİȤȞȓĲȘ
ȌȣțĲȚțȫȞ ȂȘȤĮȞȘȝȐĲȦȞ»

24

ȀȐĲȠȤȠȚ ʌĲȣȤȓȠȣ ȉ.Ǽ.ȁ. İȚįȚțȩĲȘĲĮȢ «ĬİȡȝȚțȫȞ
& ȌȣțĲȚțȫȞ ǼȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ»

24

ȀȐĲȠȤȠȚ ʌĲȣȤȓȠȣ ȀĮĲȫĲİȡȦȞ ȉİȤȞȚțȫȞ ȈȤȠȜȫȞ
ĲȠȣ ȃ.ǻ. 580/1970 țĮȚ ȚıȠĲȓȝȦȞ ıȤȠȜȫȞ
İȚįȚțȩĲȘĲĮȢ «ȉİȤȞȓĲȘȢ ȌȪȟİȦȢ» țĮȚ ȠȚ țȐĲȠȤȠȚ
ʌĲȣȤȓȠȣ ȈȤȠȜȫȞ ȂĮșȘĲİȓĮȢ ĲȠȣ ȅ.ǹ.Ǽ.ǻ. ĲȠȣ
Ǻ.ǻ. 3/52 țĮȚ ĲȠȣ ȃ.ǻ. 212/69 İȚįȚțȩĲȘĲĮȢ
«ȉİȤȞȓĲȠȣ ȌȣțĲȚțȫȞ ȂȘȤĮȞȘȝȐĲȦȞ»

24

ȀȐĲȠȤȠȚ ʌĲȣȤȓȠȣ ȂȑıȘȢ ȉİȤȞȚțȒȢ ȈȤȠȜȒȢ ȃ.ǻ.
580/1970 țĮȚ ȚıȠĲȓȝȦȞ ıȤȠȜȫȞ İȚįȚțȩĲȘĲĮȢ
ȌȣțĲȚțȫȞ ǼȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ

18
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ȆĮȡȐȡĲȘȝĮ Ǻ
ȊʌİȪșȣȞȘ ǻȒȜȦıȘ ȀĮȜȒȢ ǼțĲȑȜİıȘȢ ǼȡȖĮıȚȫȞ
Ǿ ȣʌİȪșȣȞȘ įȒȜȦıȘ țĮȜȒȢ İțĲȑȜİıȘȢ ıȣȞĲȐııİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ĮȡȤȚĲİȤȞȓĲȘ ȥȣțĲȚțȩ, Įʌȩ ĲȠȞ İȡȖȠįȘȖȩ
ȥȣțĲȚțȩ Ȓ ĲȠȞ ȑȤȠȞĲĮ ʌȡȠȢ ĲȠȪĲȠ ĲȠ įȚțĮȓȦȝĮ țĮȚ ĮȞĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ:
(Į)ȉĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȠȣ İȡȖȠįȘȖȠȪ ȥȣțĲȚțȠȪ Ȓ ĲȠȣ ĮȡȤȚĲİȤȞȓĲȘ ȥȣțĲȚțȠȪ Ȓ ĲȠȣ ȑȤȠȞĲȠȢ ʌȡȠ ĲȠȪĲȠ ĲȠ įȚțĮȓȦȝĮ
(ȠȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ, įȚİȪșȣȞıȘ, ĲȘȜȑĳȦȞȠ, ǹĭȂ), Ƞ ĮȡȚșȝȩȢ țĮȚ Ș ʌİȡȚȖȡĮĳȒ ĲȘȢ İʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȒȢ ĲȠȣ
ȐįİȚĮȢ Ȓ ĲȘȢ ȕİȕĮȓȦıȘȢ ĮȞĮȖȖİȜȓĮȢ, țĮșȫȢ țĮȚ Ș İțįȠȪıĮ ĮȡȤȒ.
(ȕ)Ǿ įȚİȪșȣȞıȘ țĮȚ Ș ʌİȡȚȖȡĮĳȒ ĲȘȢ ȥȣțĲȚțȒȢ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ, ıĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ Ș
ĮȞĮȖȡĮĳȒ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ İȟĮȡĲȘȝȐĲȦȞ ʌȠȣ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȒșȘțĮȞ țĮȚ, ȩʌȠȣ İĳĮȡȝȩȗİĲĮȚ, ȠȚ ĮȞĲȓıĲȠȚȤİȢ
ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ.
(Ȗ)ȉĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȠȣ ȝİȜİĲȘĲȒ (ȩĲĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȝİȜȑĲȘ).
(į)ȅȚ țĮȞȠȞȚıȝȠȓ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠȣȢ ȠʌȠȓȠȣȢ ȑȖȚȞİ Ș İȖțĮĲȐıĲĮıȘ.
(İ)ǵĲȚ ĲȘȡȒșȘțĮȞ ȠȚ ȣʌȠȤȡİȫıİȚȢ ʌȠȣ ĮʌȠȡȡȑȠȣȞ Įʌȩ ĲȠ ȐȡșȡȠ 7 ĲȠȣ İĳĮȡȝȠıĲȑȠȣ ȆȡȠİįȡȚțȠȪ
ǻȚĮĲȐȖȝĮĲȠȢ.
(ıĲ)ȉĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȠȣ ȚįȚȠțĲȒĲȘ ĲȠȣ țĲȚȡȓȠȣ, ıĲȠ ȠʌȠȓȠ İțĲİȜȑıĲȘțĮȞ ȠȚ İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ Ȓ ĲȠȣ įȚĮȤİȚȡȚıĲȒ
ĮȞ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȖȚĮ țȠȚȞȩȤȡȘıĲȠ țĲȓȡȚȠ.
(ȗ)ȆĮȡİȤȩȝİȞȘ İȖȖȪȘıȘ țĮȜȒȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ țĮȚ ȣĳȚıĲȐȝİȞȘ ĮıĳȐȜȚıȘ İʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȒȢ İȣșȪȞȘȢ
(Ș)ȉĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȠȣ ĲȚȝȠȜȠȖȓȠȣ ʌĮȡȠȤȒȢ ȣʌȘȡİıȚȫȞ:
(Į)ȅ ĮȡȚșȝȩȢ țĮȚ Ș ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ ĲȠȣ ĲȚȝȠȜȠȖȓȠȣ.
(ȕ)Ǿ ĮȟȓĮ ĲȠȣ ĲȚȝȠȜȠȖȓȠȣ ʌȠȣ ĮĳȠȡȐ ĮʌȠțȜİȚıĲȚțȐ ĲȘȞ ʌĮȡȠȤȒ ĲȘȢ ȣʌȘȡİıȓĮȢ, ȤȦȡȓȢ ĭȆǹ
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȒșȘțİ ıȣȞİȡȖİȓȠ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ:
(Į)ȉĮ ȠȞȩȝĮĲĮ ĲȦȞ ĳȣıȚțȫȞ ʌȡȠıȫʌȦȞ ʌȠȣ İȡȖȐıĲȘțĮȞ ıĲȠ ȑȡȖȠ ȦȢ ĲİȤȞȓĲİȢ Ȓ ĮȡȤȚĲİȤȞȓĲİȢ, ȝİ ĲȠȞ
ĮȡȚșȝȩ ĲȘȢ ȕİȕĮȓȦıȘȢ țĮĲĮȤȫȡȘıȘȢ Ȓ ĲȘȢ İʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȒȢ ĲȠȣȢ ȐįİȚĮȢ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ, țĮșȫȢ țĮȚ Ƞ ĮȡȚșȝȩȢ
ĲȦȞ ȘȝİȡȠȝȚıșȓȦȞ ʌȠȣ ʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȓȘıĮȞ.
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ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ ī
ǼȚįȚțȩ ǲȞĲȣʌȠ ȆȜȘȡȠĳȠȡȚȫȞ
ȉȠ İȚįȚțȩ ȑȞĲȣʌȠ ʌȜȘȡȠĳȠȡȚȫȞ ʌİȡȚȑȤİȚ ĲĮ İȟȒȢ:
(Į) ȉĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȠȣ İȡȖȠįȘȖȠȪ ȥȣțĲȚțȠȪ Ȓ ĲȠȣ ĮȡȤȚĲİȤȞȓĲȘ ȥȣțĲȚțȠȪ Ȓ ĲȠȣ ȑȤȠȞĲȠȢ ʌȡȠȢ ĲȠȪĲȠ ĲȠ
įȚțĮȓȦȝĮ (ȠȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ, įȚİȪșȣȞıȘ, ĲȘȜȑĳȦȞȠ, ǹĭȂ), ĲȠȞ ĮȡȚșȝȩ țĮȚ ĲȘȞ ʌİȡȚȖȡĮĳȒ ĲȘȢ
İʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȒȢ ĲȠȣ ȐįİȚĮȢ Ȓ ĲȘȢ ȕİȕĮȓȦıȘȢ ĮȞĮȖȖİȜȓĮȢ, țĮșȫȢ țĮȚ Ș İțįȠȪıĮ ĮȡȤȒ.
(ȕ) ȉȠȞ ĲȚȝȠțĮĲȐȜȠȖȠ ʌĮȡȠȤȒȢ ȣʌȘȡİıȚȫȞ, ĲȘȞ İȖȖȪȘıȘ țĮȜȒȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ țĮȚ ĲȘȞ ĮıĳȐȜȚıȘ
İʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȒȢ İȣșȪȞȘȢ.
(Ȗ) ȉȠȣȢ țĮȞȠȞȚıȝȠȪȢ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠȣȢ ȠʌȠȓȠȣȢ İțĲİȜİȓĲĮȚ Ș İȖțĮĲȐıĲĮıȘ.
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ȆĮȡȐȡĲȘȝĮ ǻ
ȊʌȩįİȚȖȝĮ ǹȓĲȘıȘȢ – ȊʌİȪșȣȞȘȢ ǻȒȜȦıȘȢ (ǹȓĲȘıȘȢ)
(ȉȩʌȠȢ) ………………….. (ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ)……………………
ȆȡȠȢ
ĲȘȞ ……………………………..
ȅ ȀǹȉȍĬǿ ȊȆȅīǼīȇǹȂȂǼȃȅȈ
ǹ. ȆȡȠıȦʌȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ:
1. ǼʌȫȞȣȝȠ ……………………………………
2. ǵȞȠȝĮ ……………………………………..
3. ȆĮĲȡȫȞȣȝȠ …………………………………..
4. ǿșĮȖȑȞİȚĮ ……………………………………..
5. ǹȡ. ȉĮȣĲ./ǻȚĮȕĮĲȘȡȓȠȣ ……………………….
6. ǹĭȂ …………………………..
7. ȀȐĲȠȤȠȢ ĲȠȣ ĲȓĲȜȠȣ ıʌȠȣįȫȞ ………………………………………
Ǻ. ȈĲȠȚȤİȓĮ ǼʌȚțȠȚȞȦȞȓĮȢ:
1. ǻȚİȪșȣȞıȘ İʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȒȢ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ / ȝȩȞȚȝȘȢ įȚĮȝȠȞȒȢ (įȚĮȖȡȐĳİĲĮȚ ĮȞȐȜȠȖĮ)
ȃȠȝȩȢ……………………………. ǻȒȝȠȢ ……………………………
ȉȀ
ȅįȩȢ ……………………………… ǹȡȚșȝȩȢ ………………………..
…………………….
2. ȉȘȜȑĳȦȞȠ (ıĲĮșİȡȩ/țȚȞȘĲȩ) ……………………….. ĭĮȟ …………………………….
3. ǻ/ȞıȘ ȘȜİțĲȡȠȞȚțȠȪ ĲĮȤȣįȡȠȝİȓȠȣ……………………………….
ī. ǹȞĮȖȖȑȜȜȦ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ (įȚĮȖȡȐĳİĲĮȚ ĮȞȐȜȠȖĮ) : ǹ) ĲȠȣ ıȣȞȩȜȠȣ
ĲȦȞ İʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȫȞ
įȡĮıĲȘȡȚȠĲȒĲȦȞ, ĲȚȢ ȠʌȠȓİȢ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ Įıțȫ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲĮ ʌȡȠİįȡȚțȐ įȚĮĲȐȖȝĮĲĮ ʌȠȣ
İțįȓįȠȞĲĮȚ įȣȞȐȝİȚ ĲȘȢ ʌĮȡ. 4 ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 4 ĲȠȣ Ȟ.3982/2011 Ȓ Ǻ) ĲȦȞ İʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȫȞ
įȡĮıĲȘȡȚȠĲȒĲȦȞ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲĮ Ȇǻ : ……………………………………
ǻ.

ǹȞĮȖȖȑȜȜȦ ĲȘȞ ʌȡȩșİıȘ ȑȞĮȡȟȘȢ
……………………………………

ĲȦȞ

İʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȫȞ

įȡĮıĲȘȡȚȠĲȒĲȦȞ

ĲȠȣ

Ǽ. ȆĮȡĮțĮȜȫ ȩʌȦȢ ȝȠȣ ȤȠȡȘȖȒıİĲİ :
1. ǱįİȚĮ (ʌ.Ȥ. ĮȡȤȚțȒ, șİȫȡȘıȘ ȣĳȚıĲȐȝİȞȘȢ, ĮȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘ ȣĳȚıĲȐȝİȞȘȢ, ĮȓĲȘıȘ İʌĮȞİȟȑĲĮıȘȢ)
……………………………………………………
/
ǺİȕĮȓȦıȘ
ȣʌȠȕȠȜȒȢ
įȚțĮȚȠȜȠȖȘĲȚțȫȞ
(įȚĮȖȡȐĳİĲĮȚ ĮȞȐȜȠȖĮ).
2. ǼʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȒ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮ:…………………………………..
3. ǼȚįȚțȩĲȘĲĮ țĮȚ ȕĮșȝȓįĮ ………………………………………………
Ȉȉ. ȈĲȠȚȤİȓĮ ȣʌȐȡȤȠȣıĮȢ ȐįİȚĮȢ Ȓ ȕİȕĮȓȦıȘȢ ĮȞĮȖȖİȜȓĮȢ (ȩʌȠȣ İĳĮȡȝȩȗİĲĮȚ)
ǼțįȠȪıĮ ĮȡȤȒ ……………… …...ǹȡȚșȝȩȢ ………… ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ …………….
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ǽ. ȆĮȡĮĲȘȡȒıİȚȢ

ǼʌȚıȣȞȐʌĲȦ ĲĮ țȐĲȦșȚ ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞĮ įȚțĮȚȠȜȠȖȘĲȚțȐ:
ȃǹǿ / ȅȋǿ

ǻȚțĮȚȠȜȠȖȘĲȚțȩ
ĭȦĲȠĲȣʌȓĮ ǹıĲȣȞȠȝȚțȒȢ ȉĮȣĲȩĲȘĲĮȢ Ȓ ǻȚĮȕĮĲȘȡȓȠȣ
ȆȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ ĲȘȢ ĮȡȝȩįȚĮȢ ȆȡȠȟİȞȚțȒȢ ǹȡȤȒȢ țĮȚ
ʌĮȡĮȝȠȞȒȢ (ȖȚĮ ʌȠȜȓĲȘ İțĲȩȢ ǼȣȡȦʌĮȧțȒȢ ǲȞȦıȘȢ)

ȐįİȚĮ

İȡȖĮıȓĮȢ Ȓ

ȆĮȡȐȕȠȜĮ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘȞ ʌĮȡ. 13 ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 5 ĲȠȣ ȃȩȝȠȣ 3982/2011
ǼʌȚțȣȡȦȝȑȞȠ ĮȞĲȓȖȡĮĳȠ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠȣ ĲȓĲȜȠȣ ıʌȠȣįȫȞ Ȓ ĮʌȩĳĮıȘ ĮȞĮȖȞȫȡȚıȘȢ
İʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȫȞ ʌȡȠıȩȞĲȦȞ ȕȐıİȚ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 5 ʌĮȡȐȖȡĮĳȠȢ 9 ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ.
ǻȪȠ ʌȡȩıĳĮĲİȢ ĳȦĲȠȖȡĮĳȓİȢ
ȆȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ Ȓ ȕİȕĮȚȫıİȚȢ ʌȡȠȨʌȘȡİıȓĮȢ
ȆȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ ȆĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘȢ İȚįȚțȫȞ ʌȡȠȖȡĮȝȝȐĲȦȞ İʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȒȢ
țĮĲȐȡĲȚıȘȢ.
ǼʌȚțȣȡȦȝȑȞȠ ĮȞĲȓȖȡĮĳȠ ĲȘȢ İʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȒȢ
ȝȘȤĮȞȚțȫȞ.

ĮįİȓĮȢ ĲȦȞ įȚʌȜȦȝĮĲȠȪȤȦȞ

ǻȘȜȫȞȦ ȩĲȚ ĲĮ ĮȞĮȖȡĮĳȩȝİȞĮ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ĮȓĲȘıȘ ıĲȠȚȤİȓĮ İȓȞĮȚ ĮȜȘșȒ.
ȉȅȆȅȈ - ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹ

ȅ ǻǾȁȍȃ
(ȊȆȅīȇǹĭǾ ǼȃǻǿǹĭǼȇȅȂǼȃȅȊ)
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ȆĮȡȐȡĲȘȝĮ Ǽ
ȊʌȩįİȚȖȝĮ ǺİȕĮȓȦıȘȢ ʌȡȠȨʌȘȡİıȓĮȢ

(ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ )
ȆȡȠȢ: (ǹȡȝȩįȚĮ ǻȚİȪșȣȞıȘ ĲȘȢ ȆİȡȚĳȑȡİȚĮȢ)

ǺİȕĮȓȦıȘ ȆȡȠȨʌȘȡİıȓĮȢ

ȅ ……………………….1 ȕİȕĮȚȫȞȦ ȩĲȚ Ƞ ……………….2 İȡȖȐıĲȘțİ ıĲȘȞ İʌȚȤİȓȡȘıȘ
……………3 ȦȢ …………………….4 țĮĲȐ ĲȠ ȤȡȠȞȚțȩ įȚȐıĲȘȝĮ ………….5 ȝİ
………………….6 ȣʌȩ ĲȘȞ İʌȠʌĲİȓĮ ĲȠȣ ………………………7 Ƞ ȠʌȠȓȠȢ İȓȞĮȚ țȐĲȠȤȠȢ
………………………8
ǻȘȜȫȞȦ İʌȓıȘȢ ȣʌİȪșȣȞĮ ȩĲȚ ȣʌȐȡȤȠȣȞ įȚĮșȑıȚȝĮ ȩȜĮ ĲĮ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲĮ įȚțĮȚȠȜȠȖȘĲȚțȐ / ȑȖȖȡĮĳĮ ȩʌȦȢ
ĮȣĲȐ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȠ ȐȡșȡȠ 6 ĲȠȣ «ʌĮȡȩȞĲȠȢ įȚĮĲȐȖȝĮĲȠȢ»
ȅ ǺİȕĮȚȫȞ țĮȚ ǻȘȜȫȞ

ȅ ǼʌȠʌĲİȪȦȞ

………………….

……………

(ȊʌȠȖȡĮĳȒ )

(ȊʌȠȖȡĮĳȒ )

1

ȃȩȝȚȝȠȢ İțʌȡȩıȦʌȠȢ ĲȘȢ İʌȚȤİȓȡȘıȘȢ
ȅȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ İȞįȚĮĳİȡȠȝȑȞȠȣ
3
ȅ įȚĮțȡȚĲȚțȩȢ ĲȓĲȜȠȢ ĲȘȢ İʌȚȤİȓȡȘıȘȢ
4
ȉȠ İȓįȠȢ ĲȘȢ ĮıțȠȪȝİȞȠȢ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮȢ
5
ȉȠ ȤȡȠȞȚțȩ įȚȐıĲȘȝĮ ʌȠȣ ĮʌĮıȤȠȜȒșȘțİ Ƞ İȞįȚĮĳİȡȩȝİȞȠȢ ıĲȘȞ İʌȚȤİȓȡȘıȘ
6
ȉȪʌȠȢ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘȢ (İȓĲİ İȟĮȡĲȘȝȑȞȘ İȓĲİ ȝİ ıȪȝȕĮıȘ ȑȡȖȠȣ)
7
ȅȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ İʌȠʌĲİȪȠȞĲȠȢ
8
ǹȡ. ǺİȕĮȓȦıȘȢ ĮȞĮȖȖİȜȓĮȢ Ȓ ǹȡ. ĮįİȓĮȢ ĲȠȣ İʌȠʌĲİȪȠȞĲȠȢ
2
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Άρθρο 16

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων αναθέτουμε τη δημοσίευση
και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
Βερολίνο, 7 Ιανουαρίου 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

-

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Δ΄

110 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 €
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά
τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά
και θα επιστρέφονται.
• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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