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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΤΑΔΚ 115/2016
(1)
Μερική Ανάκληση της υπ’ αριθμ. Φ.127080/57460/21−12−2010
απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρω−
σης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 και 2 του άρθρου 1 του
Ν.344/1976 (143 Α΄) «περί ληξιαρχικών πράξεων», όπως
αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Την υπ’ αριθμ. Φ.127080/57460/21−12−2010 (1984 Β΄)
απόφασή μας περί «Υποδιαίρεσης Ληξιαρχικής Περι−
φέρειας Δήμων που συνιστώνται από συνένωση Ο.Τ.Α.
σύμφωνα με το Ν.3852/2010».
3. Το με Α.Π. 2961/14−5−2015 έγγραφο του Δήμου Θεσ−
σαλονίκης Νομού Θεσσαλονίκης, με το οποίο αιτείται
τη συγχώνευση του Ληξιαρχείου Δημοτικής Ενότητας
Τριανδρίας με το Ληξιαρχείο Δημοτικής Ενότητας Θεσ−
σαλονίκης, έτσι ώστε στο εξής να υφίσταται Ληξιαρχείο

μόνον στην έδρα του Δήμου (Θεσσαλονίκη), εξαιτίας της
μικρής χιλιομετρικής απόστασης ανάμεσα στα δύο Ληξι−
αρχεία και του μικρού αριθμού πράξεων που καταχωρί−
ζονται στο Ληξιαρχείο Δημοτικής Ενότητας Τριανδρίας.
4. Το με Α.Π. 1782/3−2−2016 έγγραφο του Δήμου Δάφ−
νης−Υμηττού Νομού Αττικής, με το οποίο αιτείται τη
συγχώνευση του Ληξιαρχείου Δημοτικής Ενότητας
Υμηττού με το Ληξιαρχείο Δημοτικής Ενότητας Δάφ−
νης, έτσι ώστε στο εξής να υφίσταται Ληξιαρχείο μόνον
στην έδρα του Δήμου (Δάφνη), εξαιτίας της μικρής χι−
λιομετρικής απόστασης ανάμεσα στα δύο Ληξιαρχεία
και του μικρού αριθμού πράξεων που καταχωρίζονται
στο Ληξιαρχείο Δημοτικής Ενότητας Υμηττού.
5. Το Π.δ. 73/2015 (116Α΄) περί «Διορισμός Αντιπροέδρου
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών».
6. Το γεγονός ότι από την παρούσα Απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού ούτε του Προϋπολογισμού του Υπουργείου
Εσωτερικών, αποφασίζουμε:
Ανακαλούμε την υπ’ αριθμ. Φ.127080/57460/21−12−2010
απόφαση, ως προς τους Δήμους Θεσσαλονίκης Νομού
Θεσσαλονίκης και Δάφνης − Υμηττού Νομού Αττικής,
έτσι ώστε οι ανωτέρω Δήμοι να αποτελούν εφεξής
ιδία Ληξιαρχική Περιφέρεια, η οποία θα ταυτίζεται με
την εδαφική περιφέρεια του Δήμου, χωρίς ληξιαρχικές
υποδιαιρέσεις.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 21 Μαρτίου 2016
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

F
Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./31/6935
Κατανομή προσωπικού
στο Υπουργείο Υγείας έτους 2016.

(2)

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 και 3 και του
άρθρου 11 του Ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής
οικονομίας − Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση
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της δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ 40/Α/15−3−2010), όπως
ισχύουν, και τις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου ενάτου
του Ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α/2012).
2. Το Π.δ. 24/27−1−15 (ΦΕΚ 20/Α/2015) «Σύσταση και με−
τονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμ−
ματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».
3. Την απόφαση Υ21/6−10−15 (ΦΕΚ 2144/Β/2015) «Ανά−
θεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσω−
τερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Χριστόφορο
Βερναρδάκη».
4. Την υπ’ αρ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/71/οικ. 4573/01−3−2011 (ΦΕΚ 323/Β/
1−3−2011) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και
Οικονομικών, για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων
των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.
5. Το υπ’ αριθμ. Α2α/οικ.18116/1−3−16 έγγραφο του
Υπουργείου Υγείας.
6. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίησης
του τακτικού προσωπικού και των λειτουργών που διορί−
ζονται ή προσλαμβάνονται στους φορείς της παρ. 1 του
άρθρου 1 του Ν. 3812/2009.
7. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:
Την κατανομή επτά (7) Ιατρών, σε προσωρινές και προ−
σωποπαγείς θέσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων:
2920/2001, 3599/2007, 3627/2007, 3730/2008, 3868/2010
και 4118/2013 (πρακτικό της υπ’ αριθμ. 13ης/12−12016
Συνεδρίασης του Πενταμελούς Ειδικού Συμβουλίου Επι−
λογής − ΚΕΣΥ), στο Υπουργείο Υγείας, για το έτος 2016,
ως εξής:
• ΜΟΥΜΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
• ΡΟΥΤΣΟΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
• ΜΑΛΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ
• ΓΡΑΒΑΝΗ ΑΓΟΡΙΤΣΑ
• ΣΥΝΕΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
• ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΙΡΙΣ
• ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Μαρτίου 2016
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ

F
Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ. Κ./30/6903
(3)
Κατανομή προσωπικού στην Ελληνική Ραδιοφωνία Τη−
λεόραση (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., Γενική Γραμματεία Μέσων Ενη−
μέρωσης−Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επι−
κοινωνίας), έτους 2016

3. Το Π.δ. 24/2015 (Φ.Ε.Κ. 20/Α/27−1−2015) με θέμα «Σύ−
σταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της
Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων»,
4. Το Π.δ. 73/23−9−2015 (ΦΕΚ Α'116/2015) με θέμα «Διο−
ρισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Ανα−
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
5. Την απόφαση Υ21/06−10−2015 (ΦΕΚ 2144/Β΄/2015)
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Χριστό−
φορο Βερναρδάκη»,
6. Την υπ’ αρ. πρωτ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ1/71/οικ. 4573/01−3−2011
(ΦΕΚ 323/Β/1−3−2011) κοινή απόφαση των Υπουργών Δι−
οικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ−
νησης και Οικονομικών για τον καθορισμό των προτε−
ραιοτήτων και των κριτηρίων κατανομής προσωπικού,
7. Την υπ’ αρ. πρωτ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.19/173/34380/27−12−2013
απόφαση έγκρισης της Επιτροπής της Π.Υ.Σ. 33/2006,
όπως ισχύει,
8. Το υπ’ αρ. πρωτ. 6453/07−3−2016 έγγραφο της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.,
9. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίη−
σης του τακτικού προσωπικού και των λειτουργών που
διορίζονται ή προσλαμβάνονται στους φορείς της παρ. 1
του άρθρου 1 του Ν. 3812/2009,
10. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:
Την κατανομή ενός (1) ατόμου ειδικότητας TE Διευ−
θυντή Φωτογραφίας (Απόφαση Δ.Σ. οριστικών αποτε−
λεσμάτων υπ’ αρ. πρωτ. 2683/22−12−2014) στην Ελληνική
Ραδιοφωνία Τηλεόραση − Ε.P.T. A.E. (Γενική Γραμματεία
Μέσων Ενημέρωσης − Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης
και Επικοινωνίας), για το έτος 2016.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Μαρτίου 2016
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ

F
Αριθμ. 51585/Υ1
(4)
Καθορισμός της μορφής των Βεβαιώσεων Επάρκειας
(Πιστοποιητικών) προσόντων προσώπων και προσω−
πικού, όσον αφορά το σταθερό εξοπλισμό ψύξης,
κλιματισμού και αντλιών θερμότητας που περιέχει
ορισμένα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου, σύμφωνα
με τον Κανονισμό 303/2008 της Επιτροπής της ΕΕ.,
των Κανονισμών που εκδίδονται σε εφαρμογή του
και του ύψους των ανταποδοτικών τελών για τη χο−
ρήγηση τους από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤHΣ ΥΠΟΥΡΓOΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚHΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡOΤΗΣΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ −
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 5 εδάφιο δεύτερο
του Ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής οικονομίας−
Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονο−
μική κρίσης» (ΦΕΚ 40/Α/15−3−2010),όπως αναριθμήθηκε με
τις διατάξεις του άρθρου 3 της παρ. 4 περ. γ του Ν.3899/
2010 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος
στήριξης της ελληνικής οικονομίας» (ΦΕΚ 212/Α/17−12−2010),
2. Τις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου ενάτου του
Ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α΄) «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων
Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νο−
μικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου»,

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 4115/2013 «Οργάνωση και λει−
τουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης
και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και
Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις»
(Α΄24/30−01−2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και
ιδίως τα άρθρα 14 & 20.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3982/2011 (Α΄ 143/17−06−2011)
«Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελμά−
των και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρημα−
τικών πάρκων και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20, περ. ιβ, του Ν. 4270/2014
(Α΄ 143) «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Επο−
πτείας − Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις.».
4. Τις διατάξεις του υπ' αριθμ. 1 Π.δ. (Α΄ 3/8−1−2013)
«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 φυσικά
πρόσωπα» και ειδικότερα το άρθρο 12.
5. Τις διατάξεις της με Α.Π. 2/23416/ΔΠΓΚ/1−3−2013
(Β΄607) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Δημο−
σιονομικοί κανόνες και πρακτικές. Μηχανισμός παρα−
κολούθησης των εγκεκριμένων προϋπολογισμών για τις
ΔΕΚΟ, τα ΝΠΙΔ του Κεφαλαίου Α του Ν. 3429/2005 και
για τα ΝΠΙΔ φορείς της Γενικής Κυβέρνησης».
6. Το Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄) «Κωδικοποίηση της νομο−
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα.»
7. Το Π.δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α΄) «Ανάληψη υποχρεώσεων
από τους Διατάκτες».
8. Το Π.δ.111/2014 (ΦΕΚ 198/Α΄) «Οργανισμός του Υπουρ−
γείου Οικονομικών».
9. Το Π.δ. 114/2014 (ΦΕΚ 181/Α΄) «Οργανισμός του Υπουρ−
γείου Παιδείας και θρησκευμάτων».
10. Της υπ’ αριθ. Υ29/8−10−2015 (ΦΕΚ 2168/Β΄) απόφα−
σης του Πρωθυπουργού αναφορικά με την ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών
Γιώργο Χουλιαράκη.
11. Τις διατάξεις του Π.δ. 70/2015 (Φ.Ε.Κ. 114/Α΄/22−09−2015)
«Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητι−
σμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουρ−
γείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία
του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμά−
των σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμά−
των, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας
και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης
και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανα−
συγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουρ−
γείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής
Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού.
12. Τις διατάξεις του Π.δ. 71/2015 (Φ.Ε.Κ. 114/Α/22−09−2015)
«Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας για την καταπο−
λέμηση της Διαφθοράς στο Υπουργείο Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων». Τις διατάξεις
του Π.δ. 73/2015 (Φ.Ε.Κ. 116/Α/23−09−2015) «Διορισμός Αντι−
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών».
13. Την υπ’ αριθμ. 87928/Γ1/2015 (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 407/
08−06−2015) απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παι−
δείας και Θρησκευμάτων «Λήξη της θητείας του Δ.Σ.
του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και
Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) και
ορισμός νέου».
14. Την υπ’ αριθμ. 34535/Γ1/2016 (ΦΕΚ 106/Υ.Ο.Δ.Δ./
01−03−2016) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων «Διορισμός Διευθύνοντος Συμβούλου
του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και
Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)».
15. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Η.Π. 18694/658/Ε 103
(Β΄1232/11−4−2012) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικο−
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νομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλί−
ας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,
Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Εργα−
σίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «Καθορισμός αρμοδίων
αρχών, μέτρων, και διαδικασιών για την εφαρμογή του
Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 2000
για ορισμένα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου και
των Κανονισμών που εκδίδονται σε εφαρμογή του» και
ειδικότερα το άρθρο 7.
16. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Οικ. 7667/520/Φ.Γ.9.6.4.(Γ)
(Β΄ 1447/14−6−2013) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσω−
τερικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων, Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Πολιτισμού και Αθλητισμού «Καθορισμός απαιτήσεων
για ανεξαρτησία, αμεροληψία και ικανότητα των μελών
των εξεταστικών επιτροπών του άρθρου 5 παρ. 4 του
Ν. 3982/2011, του συστήματος εσωτερικού ελέγχου των
υπηρεσιών της παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 3982/2011
και των εξεταστικών επιτροπών, του τρόπου και των
αναγκαίων υποδομών για τη διενέργεια των εξετάσεων,
της εξεταστέας ύλης, της διάρκειας, του τρόπου και
του περιεχομένου της επιμόρφωσης των μελών των
εξεταστικών επιτροπών, του τύπου και του περιεχο−
μένου των εκδιδόμενων αδειών καθώς και του τρόπου
παρακολούθησης και υποστήριξης των εξεταστικών
επιτροπών από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης
Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για
τις επαγγελματικές δραστηριότητες των τεχνικών ψυ−
κτικών εγκαταστάσεων».
17. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 303/2008 της Επιτροπής
της 2ας Απριλίου 2008.
18. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 517/2014 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου
2014 για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου και για
την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2006.
19. Το με αρ. πρωτ. 88400/24−12−2015 έγγραφο του
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με το οποίο διαβιβάστηκε στο Υπουργείο
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Σχέδιο κοινής
απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρη−
σκευμάτων και του Υπουργού Οικονομικών με θέμα:
«Καθορισμός της μορφής των Βεβαιώσεων Επάρκειας
(Πιστοποιητικών) προσόντων προσώπων και προσωπι−
κού, όσον αφορά το σταθερό εξοπλισμό ψύξης, κλιμα−
τισμού και αντλιών θερμότητας που περιέχει ορισμένα
φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου, σύμφωνα με τον Κανο−
νισμό 303/2008 της Επιτροπής της ΕΕ και του ύψους
των ανταποδοτικών τελών για τη χορήγηση τους από
τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.».
20. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του
Ν.Π.Ι.Δ. «Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων
και Επαγγελματικού Προσανατολισμού» (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.):
α) Για το τρέχον οικ. έτος : Δαπάνη ύψους εβδομήντα
πέντε χιλιάδων Ευρώ (75.000 €) περίπου και β) Για κα−
θένα από τα επόμενα οικ. έτη δαπάνη ύψους εβδομήντα
πέντε χιλιάδων Ευρώ (75.000 €) περίπου. Οι ανωτέρω
δαπάνες θα καλύπτονται από τα τέλη ανταποδοτικού
χαρακτήρα που καταβάλλονται υπέρ του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
για τη χορήγηση των Βεβαιώσεων Επάρκειας (Πιστο−
ποιητικών) των προσώπων ή προσωπικού, όσον αφορά
το σταθερό εξοπλισμό ψύξης, κλιματισμού και αντλιών
θερμότητας που περιέχει ορισμένα φθοριούχα αέρια
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θερμοκηπίου, σύμφωνα με τον Κανονισμό 303/2008 της
Επιτροπής της ΕΕ και των Κανονισμών που εκδίδονται
σε εφαρμογή του.
21. Την υπ’ αρ. ΔΠ/17233/9.03.2016 απόφαση της
υπ’αρ.202/ 8.03.2016 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
θέμα :«Έγκριση δέσμευσης της σχετικής πίστωσης που
αφορά στην πιστοποίηση των προσόντων και τη χορή−
γηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. των Βεβαιώσεων Επάρκειας
(Πιστοποιητικών) των προσώπων ή προσωπικού, όσον
αφορά το σταθερό εξοπλισμό ψύξης, κλιματισμού και
αντλιών θερμότητας που περιέχει ορισμένα φθοριού−
χα αέρια θερμοκηπίου, σύμφωνα με τον Κανονισμό
303/2008 της Επιτροπής της Ε.Ε. και των Κανονισμών
που εκδίδονται σε εφαρμογή του».
22. Την αριθμ. 42892/Β2/10.03.2016 Εισήγηση της ΓΔΟΥ−
του Υπουργείου, αποφασίζουμε:
Τον καθορισμό της μορφής των Βεβαιώσεων Επάρ−
κειας (Πιστοποιητικών) προσόντων προσώπων και προ−
σωπικού, όσον αφορά το σταθερό εξοπλισμό ψύξης,
κλιματισμού και αντλιών θερμότητας που περιέχει ορι−
σμένα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου, σύμφωνα με τον
Κανονισμό 303/2008 της Επιτροπής της ΕΕ, των Κανο−
νισμών που εκδίδονται σε εφαρμογή του και του ύψους
των ανταποδοτικών τελών για τη χορήγηση τους από
τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..
Άρθρο 1
Διαδικασία έκδοσης Βεβαίωσης Επάρκειας (Πιστο−
ποιητικού)
1. Η αρμόδια υπηρεσία της Περιφερειακής ενότητας, σύμ−
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7, παρ. 10 και 11 της υπ’
αριθμ. Οικ. 7667/520/Φ.Γ.9.6.4.(Γ) (Β΄ 1447/14−6−2013) κοινής
απόφασης «Καθορισμός απαιτήσεων για ανεξαρτησία,
αμεροληψία και ικανότητα των μελών των εξεταστικών
επιτροπών του άρθρου 5 παρ. 4 του Ν. 3982/ 2011, του
συστήματος εσωτερικού ελέγχου των υπηρεσιών της
παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 3982/2011 και των εξεταστι−
κών επιτροπών, του τρόπου και των αναγκαίων υποδο−
μών για τη διενέργεια των εξετάσεων, της εξεταστέας
ύλης, της διάρκειας, του τρόπου και του περιεχομένου
της επιμόρφωσης των μελών των εξεταστικών επιτρο−
πών, του τύπου και του περιεχομένου των εκδιδόμε−
νων αδειών καθώς και του τρόπου παρακολούθησης
και υποστήριξης των εξεταστικών επιτροπών από τον
Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγ−
γελματικού Προσανατολισμού για τις επαγγελματικές
δραστηριότητες των τεχνικών ψυκτικών εγκαταστάσε−
ων», αποστέλλει στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Πίνακες Επιτυχόντων,
υπογεγραμμένους από τα μέλη της αρμόδιας εξεταστι−
κής επιτροπής για τη χορήγηση Βεβαιώσεων Επάρκειας
(Πιστοποιητικών) του Κανονισμού 303/2008/ΕΚ από τον
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12,
παρ. 1 του π.δ. 1/2013 (Α' 3/08−01−2013). Στους Πίνακες
Επιτυχόντων στις εξετάσεις για τις επαγγελματικές
δραστηριότητες των τεχνικών ψυκτικών εγκαταστάσεων
περιλαμβάνονται οι παρακάτω πληροφορίες:
• Ονοματεπώνυμο.
• Ονοματεπώνυμο πατρός.
• ΑΦΜ.
• Στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, τη−
λέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση: e mail ).
• Περιφερειακή Ενότητα διενέργειας των εξετάσεων
για τις επαγγελματικές δραστηριότητες των τεχνικών
ψυκτικών εγκαταστάσεων.

• Ημερομηνία Εξέτασης για τις επαγγελματικές δρα−
στηριότητες των τεχνικών ψυκτικών εγκαταστάσεων.
• Κατηγορία Πιστοποιητικού του Κανονισμού 303/2008/
ΕΚ που δικαιούται ο επιτυχών στις εξετάσεις.
• Αριθμός Βεβαίωσης Επιτυχούς Εξέτασης.
2. Οι Πίνακες Επιτυχόντων στις εξετάσεις για τις
επαγγελματικές δραστηριότητες των τεχνικών ψυκτι−
κών εγκαταστάσεων επικυρώνονται με απόφαση του
Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..
3. Μετά την επικύρωση των Πινάκων Επιτυχόντων από
το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. χορηγείται στους δικαιούχους
Βεβαίωση Επάρκειας (Πιστοποιητικό), σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 2 της παρούσης.
4. Η Βεβαίωση Επάρκειας (Πιστοποιητικό) εκδίδεται
άπαξ και δεν αντικαθίσταται παρά μόνο σε περίπτωση
απώλειας, η οποία δηλώνεται από τον ενδιαφερόμενο με
συμπλήρωση υπεύθυνης δήλωσης. Σε περίπτωση απώλει−
ας της Βεβαίωσης Επάρκειας (Πιστοποιητικού) χορηγεί−
ται στον δικαιούχο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. «αντίγραφο», το
οποίο φέρει την ένδειξη «αντίγραφο» και έχει ισχύ πρω−
τοτύπου, ύστερα από αίτηση του, η οποία συνοδεύεται
από απόδειξη καταβολής του ορισθέντος, στο άρθρο 3
της παρούσας απόφασης, ανταποδοτικού τέλους.
5. Η Βεβαίωση Επάρκειας (Πιστοποιητικό) τυπώνε−
ται σε ειδικό χαρτί, όπως εγκρίνεται από το Δ.Σ. του
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και υπογράφεται από τον Νόμιμο Εκπρόσω−
πο του Οργανισμού.
6. Στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. τηρείται σε ψηφιακή και έντυπη
μορφή αρχείο όλων των Βεβαιώσεων Επάρκειας (Πιστο−
ποιητικών) που χορηγούνται.
Άρθρο 2
Χορήγηση και Μορφή Βεβαιώσεων Επάρκειας (Πιστο−
ποιητικών), σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 303/2008
1. Οι Βεβαιώσεις Επάρκειας (Πιστοποιητικά) Προσό−
ντων Προσώπων και Προσωπικού που ασχολούνται με
εργασίες ελέγχου, ανάκτησης, εγκατάστασης και συ−
ντήρησης ή εξυπηρέτησης σταθερού εξοπλισμού ψύξης,
κλιματισμού και αντλιών θερμότητας, που περιέχει ορι−
σμένα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου, περιλαμβά−
νουν τουλάχιστον τις πληροφορίες και τα στοιχεία που
προβλέπονται στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 303/2008 της
Επιτροπής της ΕΕ.
2. Στους επιτυχόντες σε θεωρητικές και πρακτικές
εξετάσεις που διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις
της υπ'αρ. Οικ. 7667/520/Φ.Γ.9.6.4.(Γ)/2013 Κ.Υ.Α. «Καθο−
ρισμός απαιτήσεων για ανεξαρτησία, αμεροληψία και
ικανότητα των μελών των εξεταστικών επιτροπών του
άρθρου 5 παρ. 4 του Ν. 3982/2011, του συστήματος εσω−
τερικού ελέγχου των υπηρεσιών της παρ. 1 του άρθρου
5 του Ν.3982/2011 και των εξεταστικών επιτροπών, του
τρόπου και των αναγκαίων υποδομών για τη διενέργεια
των εξετάσεων, της εξεταστέας ύλης, της διάρκειας, του
τρόπου και του περιεχομένου της επιμόρφωσης των
μελών των εξεταστικών επιτροπών, του τύπου και του
περιεχομένου των εκδιδόμενων αδειών καθώς και του
τρόπου παρακολούθησης και υποστήριξης των εξετα−
στικών επιτροπών από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποί−
ησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού
για τις επαγγελματικές δραστηριότητες των τεχνικών
ψυκτικών εγκαταστάσεων» (Φ.Ε.Κ. 1447/Β'/14−06−2013) χο−
ρηγείται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Βεβαίωση Επάρκειας (Πι−
στοποιητικό), σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 303/2008,
που περιλαμβάνει:

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
αα) Το όνομα και τον λογότυπο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., το
πλήρες ονοματεπώνυμο του κατόχου, τον κωδικό αριθμό
και την ημερομηνία λήξης του πιστοποιητικού.
ββ) Την κατηγορία πιστοποίησης του προσωπικού,
όπως ορίζεται στο άρθρο 4, παράγραφος 2 του Κα−
νονισμού (ΕΚ) 303/2008, και τις συναφείς δραστηριό−
τητες τις οποίες επιτρέπεται να ασκεί ο κάτοχος του
πιστοποιητικού.
γγ) Την ημερομηνία χορήγησης και την υπογραφή του
Νομίμου Εκπροσώπου του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..
3. Ακολούθως, καθορίζεται η μορφή των Βεβαιώσεων
Επάρκειας (Πιστοποιητικών) για τις αντίστοιχες ασκού−
μενες εργασίες ανά Κατηγορία και οι απονεμόμενες
Βεβαιώσεις Επάρκειας (Πιστοποιητικά), με τις οποίες
βεβαιώνεται ότι οι κάτοχοι τους πληρούν τις απαιτήσεις
για την άσκηση των αντίστοιχων δραστηριοτήτων:
Α. Βεβαίωση Επάρκειας (Πιστοποιητικό) της Κατη−
γορίας Ι, (βλ. Υπόδειγμα 1 του Παραρτήματος Ι)για την
άσκηση εργασιών ελέγχου για διαρροές, ανάκτησης,
εγκατάστασης και συντήρησης ή εξυπηρέτησης στα−
θερού εξοπλισμού ψύξης, κλιματισμού και αντλιών θερ−
μότητας, που περιέχει ορισμένα φθοριούχα αέρια του
θερμοκηπίου, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 303/2008.
Β. Βεβαίωση Επάρκειας (Πιστοποιητικό) της Κατηγορί−
ας II, (βλ.Υπόδειγμα 2 του Παραρτήματος Ι)για την άσκη−
ση εργασιών ανάκτησης, εγκατάστασης και συντήρησης
ή εξυπηρέτησης σταθερού εξοπλισμού ψύξης, κλιματι−
σμού και αντλιών θερμότητας που περιέχει λιγότερο
από 3 kg φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου (λιγότε−
ρο από 6kg σε ερμητικά σφραγισμένα συστήματα) και
ελέγχου για διαρροές υπό την προϋπόθεση ότι αυτές
δεν απαιτούν παρέμβαση στο κύκλωμα ψύξης το οποίο
περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου, σύμφωνα
με τον Κανονισμό (ΕΚ) 303/2008.
Γ. Βεβαίωση Επάρκειας (Πιστοποιητικό) της Κατηγο−
ρίας III, (βλ. Υπόδειγμα 3 του Παραρτήματος Ι)για την
άσκηση εργασιών ανάκτησης σε σταθερό εξοπλισμό
ψύξης, κλιματισμού και αντλιών θερμότητας, που περι−
έχει λιγότερο από 3 kg φθοριούχων αερίων του θερ−
μοκηπίου (λιγότερο από 6kg σε ερμητικά σφραγισμένα
συστήματα), σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 303/2008.
Δ. Βεβαίωση Επάρκειας (Πιστοποιητικό) της Κατηγο−
ρίας IV, βλ. Υπόδειγμα 4 του Παραρτήματος Ι)για την
άσκηση εργασιών ελέγχου για διαρροές σε σταθερό
εξοπλισμό ψύξης, κλιματισμού και αντλιών θερμότητας
που περιέχει λιγότερο από 3 kg φθοριούχων αερίων του
θερμοκηπίου (λιγότερο από 6kg σε ερμητικά σφραγι−
σμένα συστήματα), υπό την προϋπόθεση ότι αυτή δεν
απαιτεί παρέμβαση στο κύκλωμα ψύξης το οποίο πε−
ριέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου, σύμφωνα με
τον Κανονισμό (ΕΚ) 303/2008.
Άρθρο 3
Ανταποδοτικά τέλη
1. Το ύψος των ανταποδοτικών τελών που καταβάλ−
λονται στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για τη χορήγηση Βεβαιώσεων
Επάρκειας (Πιστοποιητικών) προσώπων ή προσωπι−
κού που ασχολούνται με εργασίες ελέγχου, ανάκτη−
σης, εγκατάστασης και συντήρησης ή εξυπηρέτησης
σταθερού εξοπλισμού ψύξης, κλιματισμού και αντλιών
θερμότητας, που περιέχει ορισμένα φθοριούχα αέρια
του θερμοκηπίου, σύμφωνα με Κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
303/2008, ορίζονται ανά κατηγορία απονεμόμενης Βε−
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βαίωσης Επάρκειας (Πιστοποιητικού) ως ακολούθως:
α. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (Πιστοποιητικό) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ι:
15,00 Ευρώ.
β. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (Πιστοποιητικό) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ II:
15,00 Ευρώ.
γ. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (Πιστοποιητικό) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ III:
15,00 Ευρώ.
δ. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (Πιστοποιητικό) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ IV:
15,00 Ευρώ.
2. Έκδοση αντιγράφου Βεβαίωσης Επάρκειας (Πιστο−
ποιητικού) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ι, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ II, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
III, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ IV: 15,00 Ευρώ.
3. Τα ανταποδοτικά τέλη κατατίθενται από τον δι−
καιούχο επ’ ονόματί του σε τραπεζικό λογαριασμό του
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ. του Οργανι−
σμού, η οποία δημοσιοποιείται με σχετική ανακοίνωση
στον διαδικτυακό τόπο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (www.eoppep.gr).
Άρθρο 4
Δικαίωμα απόκτησης Βεβαίωσης Επάρκειας (Πιστο−
ποιητικού), σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού
303/2008 της Επιτροπής της ΕΕ. − Υποβολή Δικαιολο−
γητικών.
1. Δικαίωμα απόκτησης Βεβαίωσης Επάρκειας (Πιστο−
ποιητικού), σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 303/2008,
έχουν όσοι περάτωσαν επιτυχώς τις εξετάσεις για τις
επαγγελματικές δραστηριότητες των τεχνικών ψυκτικών
εγκαταστάσεων.
2. Με αποφάσεις του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. που αναρ−
τώνται στον ιστότοπο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και λαμβάνουν
επαρκή δημοσιότητα, καθορίζεται το χρονικό διάστημα
υποβολής των αιτήσεων των δικαιούχων για τη χορή−
γηση Βεβαιώσεων Επάρκειας (Πιστοποιητικών).
3. Η Βεβαίωση Επάρκειας (Πιστοποιητικό) σύμφωνα με
τον Κανονισμό (ΕΚ) 303/2008 χορηγείται άπαξ σε κάθε
δικαιούχο κατόπιν:
α) κατάθεσης του ανταποδοτικού τέλους από τον
δικαιούχο επ' ονόματι του σε τραπεζικό λογαριασμό
του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και
β) αιτήσεως του δικαιούχου σε έντυπη μορφή στον
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και με τη διαδικασία που καθορίζεται με
απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και δημοσιοποιείται
με σχετική ανακοίνωση στο διαδικτυακό τόπο του Ορ−
γανισμού (www.eoppep.gr).
4. Μαζί με την αίτηση του ο δικαιούχος συνυποβάλλει
στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) Για την απόκτηση Βεβαίωσης Επάρκειας (Πιστο−
ποιητικού) Κατηγορίας Ι:
• Αντίγραφο της Βεβαίωσης επιτυχούς εξέτασης, η
οποία χορηγείται στους επιτυχόντες στις εξετάσεις για
τις επαγγελματικές δραστηριότητες των τεχνικών ψυ−
κτικών εγκαταστάσεων, από τις αρμόδιες υπηρεσίες των
Περιφερειακών ενοτήτων και των αδειοδοτημένων από
τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Φορέων Διενέργειας Εξετάσεων (Φ.Δ.Ε.).
• Αντίγραφο των δύο (2) όψεων του δελτίου αστυνομι−
κής ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας, αντίγραφο του
διαβατηρίου προσκομίζοντας συγχρόνως το διαβατήριο.
• Απόδειξη καταβολής του ανταποδοτικού τέλους,
ύψους δεκαπέντε (15) Ευρώ για κάθε Βεβαίωση Επάρ−
κειας (Πιστοποιητικό) που κατατίθεται σε τραπεζικό
λογαριασμό του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. που τηρείται για τον λόγο
αυτό, ήτοι τη χορήγηση Βεβαιώσεων Επάρκειας (Πι−
στοποιητικών) στους επιτυχόντες στις εξετάσεις για
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

τις επαγγελματικές δραστηριότητες των τεχνικών ψυ−
κτικών εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τον Κανονισμό
(ΕΚ) 303/2008.
• Άδεια εργοδηγού ψυκτικού, η οποία εκδίδεται σύμ−
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του π.δ. 1/2013
(Φ.Ε.Κ. 3/Α'/08−01−2013) «Καθορισμός βαθμίδων επαγ−
γελματικών προσόντων για την επαγγελματική δρα−
στηριότητα της εκτέλεσης συντήρησης, επισκευής και
επιτήρησης της λειτουργίας ψυκτικών εγκαταστάσεων
και προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας
αυτής από φυσικά πρόσωπα» ή
• Άδεια του ψυκτικού εγκαταστάσεων 2ης Ειδικότητας
ή Γενικών Εφαρμογών, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις του π.δ. 87/1996 και αντίστοιχη βεβαίωση
επιτυχούς εξέτασης του ενδιαφερομένου, η οποία εκ−
δίδεται από Φορέα Αξιολόγησης, ή
• Άδεια εργοδηγού ψυκτικού, η οποία εκδίδεται σύμ−
φωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 9 του
π.δ. 1/2013 (Φ.Ε.Κ. 3/Α'/08−01−2013) «Καθορισμός βαθμί−
δων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική
δραστηριότητα της εκτέλεσης συντήρησης, επισκευής
και επιτήρησης της λειτουργίας ψυκτικών εγκαταστά−
σεων και προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηρι−
ότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα» και
• αντίστοιχη βεβαίωση επιτυχούς εξέτασης του εν−
διαφερομένου, η οποία εκδίδεται από Φορέα Αξιολό−
γησης, ή
• Βεβαίωση αναγγελίας, η οποία εκδίδεται σύμφωνα
με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 5 του π.δ. 1/2013
(Φ.Ε.Κ. 3/Α'/08−01−2013) «Καθορισμός βαθμίδων επαγ−
γελματικών προσόντων για την επαγγελματική δρα−
στηριότητα της εκτέλεσης συντήρησης, επισκευής και
επιτήρησης της λειτουργίας ψυκτικών εγκαταστάσεων
και προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας
αυτής από φυσικά πρόσωπα» και αντίστοιχη βεβαίωση
επιτυχούς εξέτασης του ενδιαφερομένου, η οποία εκ−
δίδεται από Φορέα Αξιολόγησης.
β) Για την απόκτηση Βεβαίωσης Επάρκειας (Πιστοποι−
ητικού) Κατηγορίας II:
• Αντίγραφο της Βεβαίωσης επιτυχούς εξέτασης, η
οποία χορηγείται στους επιτυχόντες στις εξετάσεις για
τις επαγγελματικές δραστηριότητες των τεχνικών ψυ−
κτικών εγκαταστάσεων, από τις αρμόδιες υπηρεσίες των
Περιφερειακών ενοτήτων και των αδειοδοτη μένων από
τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Φορέων Διενέργειας Εξετάσεων (Φ.Δ.Ε.).
• Αντίγραφο των δύο (2) όψεων του δελτίου αστυνομι−
κής ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας, αντίγραφο του
διαβατηρίου προσκομίζοντας συγχρόνως το διαβατήριο.
• Απόδειξη καταβολής του ανταποδοτικού τέλους,
ύψους δεκαπέντε (15) Ευρώ για κάθε Βεβαίωση Επάρ−
κειας (Πιστοποιητικό) που κατατίθεται σε τραπεζικό
λογαριασμό του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. που τηρείται για τον λόγο
αυτό, ήτοι τη χορήγηση Βεβαιώσεων Επάρκειας (Πι−
στοποιητικών) στους επιτυχόντες στις εξετάσεις για
τις επαγγελματικές δραστηριότητες των τεχνικών ψυ−
κτικών εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τον Κανονισμό
(ΕΚ) 303/2008.
• Άδεια αρχιτεχνίτη ψυκτικού, η οποία εκδίδεται σύμ−
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του π.δ. 1/2013
(Φ.Ε.Κ. 3/Α΄/08−01−2013) «Καθορισμός βαθμίδων επαγ−
γελματικών προσόντων για την επαγγελματική δρα−
στηριότητα της εκτέλεσης συντήρησης, επισκευής και

επιτήρησης της λειτουργίας ψυκτικών εγκαταστάσεων
και προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας
αυτής από φυσικά πρόσωπα» ή
• 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
• Άδεια αρχιτεχνίτη ψυκτικού, η οποία εκδίδεται σύμφωνα
με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 9 του Π.δ. 1/2013
(Φ.Ε.Κ. 3/Α΄/08−01−2013) «Καθορισμός βαθμίδων επαγ−
γελματικών προσόντων για την επαγγελματική δρα−
στηριότητα της εκτέλεσης συντήρησης, επισκευής και
επιτήρησης της λειτουργίας ψυκτικών εγκαταστάσεων
και προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας
αυτής από φυσικά πρόσωπα» και αντίστοιχη βεβαίωση
επιτυχούς εξέτασης του ενδιαφερομένου, η οποία εκ−
δίδεται από Φορέα Αξιολόγησης.
γ) Για την απόκτηση Βεβαίωσης Επάρκειας (Πιστοποι−
ητικού) Κατηγορίας ΙΙΙ και IV:
• Αντίγραφο της Βεβαίωσης επιτυχούς εξέτασης, η
οποία χορηγείται στους επιτυχόντες στις εξετάσεις για
τις επαγγελματικές δραστηριότητες των τεχνικών ψυ−
κτικών εγκαταστάσεων, από τις αρμόδιες υπηρεσίες των
Περιφερειακών ενοτήτων και των αδειοδοτη μένων από
τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Φορέων Διενέργειας Εξετάσεων (Φ.Δ.Ε.).
• Αντίγραφο των δύο (2) όψεων του δελτίου αστυνομι−
κής ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας, αντίγραφο του
διαβατηρίου προσκομίζοντας συγχρόνως το διαβατήριο.
• Απόδειξη καταβολής του ανταποδοτικού τέλους,
ύψους δεκαπέντε (15) Ευρώ για κάθε Βεβαίωση Επάρ−
κειας (Πιστοποιητικό) που κατατίθεται σε τραπεζικό
λογαριασμό του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. που τηρείται για τον λόγο
αυτό, ήτοι τη χορήγηση Βεβαιώσεων Επάρκειας (Πι−
στοποιητικών) στους επιτυχόντες στις εξετάσεις για
τις επαγγελματικές δραστηριότητες των τεχνικών ψυ−
κτικών εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τον Κανονισμό
(ΕΚ) 303/2008.
• Τίτλο σπουδών, εκ των αναφερομένων στην παρ.
1 του άρθρου 5 του Π.δ. 1/2013 (Φ.Ε.Κ. 3/Α΄/08−01−2013)
«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 φυσικά
πρόσωπα» και βεβαίωση επιτυχούς εξέτασης, η οποία
εκδίδεται από Φορέα Αξιολόγησης.
5. Την αίτηση μαζί με τα επισυναπτόμενα δικαιολο−
γητικά υποβάλλει ο ίδιος ο δικαιούχος ή τρίτο εξουσι−
οδοτημένο πρόσωπο.
6. Η ορθότητα των στοιχείων της υποβληθείσας αί−
τησης και των επισυναπτόμενων δικαιολογητικών ελέγ−
χεται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
Άρθρο 5
Διάρκεια ισχύος Βεβαιώσεων Επάρκειας (Πιστοποιη−
τικών), σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 303/2008 της
Επιτροπής της ΕΕ
Οι ανωτέρω χορηγούμενες Βεβαιώσεις Επάρκειας (Πι−
στοποιητικά) σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 303/2008
ανανεώνονται κάθε οκτώ (8) έτη, σύμφωνα με τα οριζό−

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
μενα στο άρθρο 8 του Π.δ. υπ' αριθμ. 1 (Α' 3/08−1−2013)
για τη θεώρηση των εκδιδόμενων αδειών. Ως ημερομη−
νία έναρξης της οκταετίας λαμβάνεται η 1η Ιανουαρίου
του επόμενου έτους από τη χορήγηση της Βεβαίωσης
Επάρκειας (Πιστοποιητικού).
Άρθρο 6
Τήρηση Μητρώου κατόχων Βεβαιώσεων Επάρκειας
(Πιστοποιητικών), σύμφωνα με τον Κανονισμό
(ΕΚ) 303/2008 της Επιτροπής της ΕΕ.
1. Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. τηρεί μητρώο όλων των κατόχων Βε−
βαιώσεων Επάρκειας (Πιστοποιητικών), σύμφωνα με τον
Κανονισμό (ΕΚ) 303/2008 της Επιτροπής της ΕΕ, δυνάμει
της παρούσας απόφασης.
2. Στον διαδικτυακό τόπο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. παρέχεται
η δυνατότητα ταυτοποίησης του μοναδικού κωδικού
αριθμού της Βεβαίωσης Επάρκειας (Πιστοποιητικού) με
τον κάτοχο της Βεβαίωσης Επάρκειας (Πιστοποιητικού).
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3. Το μητρώο περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ακόλου−
θες πληροφορίες:
• Ονοματεπώνυμο του κατόχου Βεβαίωσης Επάρκειας
(Πιστοποιητικού).
• Ονοματεπώνυμο πατρός.
• ΑΦΜ. Στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση,
τηλέφωνο, e mail).
• Περιφερειακή Ενότητα διενέργειας των εξετάσεων
για τις επαγγελματικές δραστηριότητες των τεχνικών
ψυκτικών εγκαταστάσεων.
• Ημερομηνία Εξέτασης για τις επαγγελματικές δρα−
στηριότητες των τεχνικών ψυκτικών εγκαταστάσεων.
• Αριθμός Βεβαίωσης Επιτυχούς Εξέτασης.
• Κατηγορία Βεβαίωσης Επάρκειας (Πιστοποιητικού)
του Κανονισμού 303/2008/ΕΚ.
• Μοναδικός κωδικός αριθμός της Βεβαίωσης Επάρ−
κειας (Πιστοποιητικού Κατηγορίας Ι,II, III, IV).

…………………………………………..………………………………………………………………………………

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Αθήνα, ………………………………………………………………………………

Ο κάτοχος του παρόντος δύναται να ασκεί μία ή και περισσότερες από τις εργασίες ελέγχου για διαρροές, ανάκτησης, εγκατάστασης και συντήρησης ή
εξυπηρέτησης σταθερού εξοπλισμού ψύξης, κλιματισμού και αντλιών θερμότητας, που περιέχει ορισμένα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου, σύμφωνα
με τον Κανονισμό (ΕΚ) 303/2008.

Το παρόν απονέμεται στ……………………………….……………………………………………………………………του ……………………….…………, που γεννήθηκε την
……………………………………………στ…………………………………………………,μετά την επιτυχή συμμετοχή τ….… στις Εξετάσεις για τις επαγγελματικές δραστηριότητες
των τεχνικών ψυκτικών εγκαταστάσεων, που διενεργήθηκαν από την ….…………………………………………………………………………….
(φορέας διενέργειας
εξετάσεων), στις …./…./…………..(ημερομηνία διενέργειας εξετάσεων).

Κωδικός αριθμός:………………………
Ημερομηνία λήξης:………………………………..

Άρθρο 12 του υπ’ αρ. 1 Π.Δ. (Α’ 3/8.01.2013) - Άρθρο 7 παρ. 10 και 11 της υπ’ αριθμ. Οικ. 7667/520/Φ.Γ. 9.6.4. (Γ) Κ.Υ.Α.(Β’ 1447/14.06.2013) - Άρθρο7της υπ’ αρ. Η.Π. 18694/658/Ε
103 (Β’ 1232/11.04.2012) - Κανονισμός (ΕΚ) 303/2008

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ι
(Πιστοποιητικό Κατηγορίας Ι)
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

…………………………………………..………………………………………………………………………………

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Αθήνα, ………………………………………………………………………………

Ο κάτοχος του παρόντος δύναται να ασκεί μία ή και περισσότερες από τις εργασίες ανάκτησης, εγκατάστασης και συντήρησης ή εξυπηρέτησης σταθερού
εξοπλισμού ψύξης, κλιματισμού και αντλιών θερμότητας που περιέχει λιγότερο από 3 kg φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου (λιγότερο από 6kgσε
ερμητικά σφραγισμένα συστήματα) και ελέγχου για διαρροές υπό την προϋπόθεση ότι αυτές δεν απαιτούν παρέμβαση στο κύκλωμα ψύξης το οποίο
περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 303/2008.

Το παρόν απονέμεται στ……………………………….……………………………………………………………………του ……………………….…………, που γεννήθηκε την
……………………………………………στ…………………………………………………, μετά την επιτυχή συμμετοχή τ….… στις Εξετάσεις για τις επαγγελματικές δραστηριότητες
των τεχνικών ψυκτικών εγκαταστάσεων, που διενεργήθηκαν από την ….…………………………………………………………………………….
(φορέας διενέργειας
εξετάσεων), στις …./…./………….. (ημερομηνία διενέργειας εξετάσεων).

Κωδικός αριθμός:………………………
Ημερομηνία λήξης:………………………………..

Άρθρο 12 του υπ’ αρ. 1 Π.Δ. (Α’ 3/8.01.2013) - Άρθρο 7 παρ. 10 και 11 της υπ’ αριθμ. Οικ. 7667/520/Φ.Γ. 9.6.4. (Γ) Κ.Υ.Α.(Β’ 1447/14.06.2013) - Άρθρο7της υπ’ αρ. Η.Π. 18694/658/Ε
103 (Β’ 1232/11.04.2012) - Κανονισμός (ΕΚ) 303/2008

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΙΙ
(Πιστοποιητικό Κατηγορίας ΙΙ)

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
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…………………………………………..………………………………………………………………………………

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Αθήνα, ………………………………………………………………………………

Ο κάτοχος του παρόντος δύναται να ασκεί εργασίες ανάκτησης σε σταθερό εξοπλισμό ψύξης, κλιματισμού και αντλιών θερμότητας, που περιέχει λιγότερο
από 3 kg φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου (λιγότερο από 6kg σε ερμητικά σφραγισμένα συστήματα), σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 303/2008.

Το παρόν απονέμεται στ……………………………….……………………………………………………………………του ……………………….…………, που γεννήθηκε την
……………………………………………στ…………………………………………………, μετά την επιτυχή συμμετοχή τ….… στις Εξετάσεις για τις επαγγελματικές δραστηριότητες
των τεχνικών ψυκτικών εγκαταστάσεων, που διενεργήθηκαν από την ….…………………………………………………………………………….
(φορέας διενέργειας
εξετάσεων), στις …./…./………….. (ημερομηνία διενέργειας εξετάσεων).

Κωδικός αριθμός:………………………
Ημερομηνία λήξης:………………………………..

Άρθρο 12 του υπ’ αρ. 1 Π.Δ. (Α’ 3/8.01.2013) - Άρθρο 7 παρ. 10 και 11 της υπ’ αριθμ. Οικ. 7667/520/Φ.Γ. 9.6.4. (Γ) Κ.Υ.Α.(Β’ 1447/14.06.2013) - Άρθρο7της υπ’ αρ. Η.Π. 18694/658/Ε
103 (Β’ 1232/11.04.2012) - Κανονισμός (ΕΚ) 303/2008

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΙΙΙ
(Πιστοποιητικό Κατηγορίας ΙΙΙ)

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

…………………………………………..………………………………………………………………………………

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Αθήνα, ………………………………………………………………………………

δεν απαιτεί παρέμβαση στο κύκλωμα ψύξης το οποίο περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 303/2008.

περιέχει λιγότερο από 3 kg φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου(λιγότερο από 6kg σε ερμητικά σφραγισμένα συστήματα), υπό την προϋπόθεση ότι αυτή

Ο κάτοχος του παρόντος δύναται να ασκεί εργασίες ελέγχου για διαρροές σε σταθερό εξοπλισμό ψύξης, κλιματισμού και αντλιών θερμότητας που

Το παρόν απονέμεται στ……………………………….……………………………………………………………………του ……………………….…………, που γεννήθηκε την
……………………………………………στ…………………………………………………, μετά την επιτυχή συμμετοχή τ….… στις Εξετάσεις για τις επαγγελματικές δραστηριότητες
των τεχνικών ψυκτικών εγκαταστάσεων, που διενεργήθηκαν από την ….…………………………………………………………………………….
(φορέας διενέργειας
εξετάσεων), στις …./…./………….. (ημερομηνία διενέργειας εξετάσεων).

Κωδικός:………………………
Ημερομηνία λήξης:………………………………..

Άρθρο 12 του υπ’ αρ. 1 Π.Δ. (Α’ 3/8.01.2013) - Άρθρο 7 παρ. 10και 11 της υπ’ αριθμ. Οικ. 7667/520/Φ.Γ. 9.6.4. (Γ) Κ.Υ.Α.(Β’ 1447/14.06.2013) - Άρθρο7της υπ’ αρ. Η.Π. 18694/658/Ε
103 (Β’ 1232/11.04.2012) - Κανονισμός (ΕΚ) 303/2008

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΙV
(Πιστοποιητικό Κατηγορίας IV)

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Άρθρο 7

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Μαρτίου 2016
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
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*02009951104160012*
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