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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

Αρ. Φύλλου 479
1 Ιουλίου 2015

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων .................................. 1
»
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
»
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης .................................... 2
Περιφέρειες .......................................................................................................... 3

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

τρια αυτής τη Λουκία ΜΑΣΤΡΟΠΕΡΡΟΥ του Εμμανουήλ
(ΑΔΤ: ΑΕ 089222), Δικηγόρο Αθηνών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 18 Ιουνίου 2015
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

Αριθμ. 45225

-

Αντικατάσταση Γραμματέα
Επιτροπής Εξετάσεων Διαμεσολαβητών
(1)

Αριθμ. 47407
Ορισμός Γραμματέων
Επιτροπής Πιστοποίησης Διαμεσολαβητών
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν. 3898/2010
«Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις»
(Α΄ 211) όπως ισχύει
2. Τη διάταξη του άρθρου 7 παρ. 6 περ. δ του
Ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυ−
βερνήσεως και άλλες διατάξεις» (Α΄ 211) όπως ισχύει.
3. Τη με αριθ. πρωτ. 98243/17.12.2014 (ΥΟΔΔ 813) από−
φαση μας «Συγκρότηση της Επιτροπής Πιστοποίησης
Διαμεσολαβητών»
4. Το με αριθ. πρωτ. 7404/ 08.06.2015 έγγραφο της
Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων
της Χώρας και
5. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Συμπληρώνουμε τη με αριθ. πρωτ. 98243/17.12.2014
απόφασή μας, ως ακολούθως:
Ορίζουμε γραμματέα της Επιτροπής Πιστοποίησης
Διαμεσολαβητών τη Σωτηρία ΚΟΥΜΠΟΥΛΗ του Αναστα−
σίου (ΑΔΤ: Χ 733275), Δικηγόρο Αθηνών, με αναπληρώ−

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1.Τη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν. 3898/2010
«Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις»
(Α΄211) όπως ισχύει
2. Τη διάταξη του άρθρου 7 παρ. 6 περ. δ του
Ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυ−
βερνήσεως και άλλες διατάξεις» (Α΄211) όπως ισχύει
3. Τη με αριθ. πρωτ. 28614/25.05.2015 (ΥΟΔΔ 385) από−
φαση μας «Συγκρότηση της Επιτροπής Εξετάσεων υπο−
ψήφιων Διαμεσολαβητών»
4. Το με αριθ. πρωτ. 7404/ 08.06.2015 έγγραφο της
Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων
της Χώρας και
5. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε τη με αριθ. πρωτ. 28614/25.05.2015 από−
φασή μας και ορίζουμε τη Δικηγόρο Αθηνών Σωτηρία
ΚΟΥΜΠΟΥΛΗ του Αναστασίου (ΑΔΤ: Χ 733275), ως γραμ−
ματέα της Επιτροπής Εξετάσεων Διαμεσολαβητών, σε
αντικατάσταση της Σπυριδούλας Τζάνη.
Κατά τα λοιπά ισχύει η ως άνω απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 18 Ιουνίου 2015
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
(2)
Αριθμ. Φ.80350/26983/Δ9/7404
Τροποποίηση της Φ. 80350/24305/1694/25−10−2012 από−
φασης του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφά−
λισης και Πρόνοιας «Ορισμός Προέδρου και μελών
του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρεί−
ας με την επωνυμία «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοι−
νωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε.)» (ΥΟΔΔ 506),
όπως ισχύει.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 3 παρ. 9 του Ν. 3429/2005 «Δημόσι−
ες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο)» (Α΄ 314),
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 33 παρ. 2 του
Ν. 3697/2008 «Ενίσχυση της διαφάνειας του Κρατικού
Προϋπολογισμού, έλεγχος των δημοσίων δαπανών, μέ−
τρα φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» (Α΄
194).
β) Του άρθρου 11 του Καταστατικού της ΗΔΙΚΑ Α.Ε., το
οποίο περιέχεται στο άρθρο πέμπτο. του Ν. 3607/2007
«Σύσταση και καταστατικό της «Ηλεκτρονικής Διακυ−
βέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.» (Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε.)
και λοιπές ασφαλιστικές και οργανωτικές διατάξεις»
(Α΄ 245), όπως η παρ. 1 και 2 τροποποιήθηκαν με την
παρ. 12 στ του άρθρου 2 του Ν. 4024/2011 (Α΄ 226) και
με το άρθρο 40 παρ. 1 του Ν. 4075/2012 (Α΄ 89) και στη
συνέχεια αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 18, παρ. 1, του
Ν. 4302/2014 (Α΄ 225).
γ) Του άρθρου 27 του Ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη
λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρω−
πιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των
Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις.» (Α΄ 29).
δ) του Π.δ/τος 27/2015 «Διορισμός Αναπληρωτών
Υπουργών» (Α΄ 31).
2. Την αριθμ. Υ147/30−3−2015 απόφασης του πρωθυ−
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινω−
νικής Αλληλεγγύης, Δημήτριο Στρατούλη (Β΄ 483).
3. Την αριθμ. Φ 80350/24305/1694/25−10−2012 από−
φαση του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλι−
σης και Πρόνοιας «Ορισμός Προέδρου και μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με
την επωνυμία «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνι−
κής Ασφάλισης Α.Ε. (Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε.)» (ΥΟΔΔ 506), όπως
τροποποιήθηκε με τις Φ 80350/16732/993/12−06−2013
(ΥΟΔΔ 280), Φ 80350/31970/1883/14−11−2013 (ΥΟΔΔ
605), Φ 80350/21294/1412/24−10−2014 (ΥΟΔΔ 678) και Φ
80350/12532/3734/2−4−2015 (ΥΟΔΔ 226) όμοιες αποφά−
σεις.
4. Την εισήγηση του Δ.Σ. του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ όπως διατυ−
πώθηκε κατά την 15/11−6−2015 συνεδρίασή του, αποφα−
σίζουμε:
1. Τροποποιείται η αριθμ. Φ 80350/24305/1694/25−10−2012
απόφαση του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλι−
σης και Πρόνοιας, όπως ισχύει, ως εξής:

Α) Παύονται αζημίως τα μέλη του Διοικητικού Συμβου−
λίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ηλε−
κτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.
(Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.):
α) Χρήστος Χάλαρης του Επαμεινώνδα, Πρόεδρος και
Διευθύνων Σύμβουλος.
β) Σταύρος Μπακέας του Γεωργίου, εκπρόσωπος του
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρό−
νοιας.
γ) Χαράλαμπος Βούρτσης του Ανδρέα, ειδικός επι−
στήμονας.
Β) Ορίζονται ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ηλεκτρονική
Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε.)
οι παρακάτω:
α) Αναστάσιος Τάγαρης του Δημητρίου, με Α.Δ.Τ. ΑΚ
038269, διδάκτωρ ιατρικής πληροφορικής − ερευνητής,
ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.
β) Ειρήνη Φουντουλάκη του Ιωάννη, με Α.Δ.Τ. ΑΚ
469569, κύρια ερευνήτρια στο ινστιτούτο πληροφορικής,
ίδρυμα τεχνολογίας και έρευνας και διδάκτωρ πληρο−
φορικής, ως εκπρόσωπος του Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
γ) Μαρία Χαρίτου του Παναγιώτη, με Α.Δ.Τ. AM 051189,
διδάκτωρ βιοϊατρικής τεχνολογίας, ως ειδικός επιστή−
μονας.
2. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. Φ 80350/24305/1694/
25−10−2012 (ΥΟΔΔ 506) απόφαση, όπως ισχύει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Ιουνίου 2015
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ

F

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
(3)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ−ΘΡΑΚΗΣ
Αριθμ. 2195
Τροποποίηση της 3779/18−9−2013 απόφασής μας, «Συγκρό−
τηση Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής του Υποκατα−
στήματος ΙΚΑ Ξάνθης» (ΦΕΚ 473/τ. ΥΟΔΔ/2−10−2013).
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΞΑΝΘΗΣ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 186 παρ. ΙΙ τομέας Δ εδά−
φιο 6 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07−06−2010), «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 144/2010 (ΦΕΚ 237/τ. Α΄/27−12−2010),
«Οργανισμός Περιφέρειας ΑΜΘ».
3. Την αριθμ. οικ.5319/22−9−2014 (ΦΕΚ 2596/τ.Β΄/
30−9−2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. «Παροχή
εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και
άλλων πράξεων ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ στους
Προϊσταμένους Γ. Δ/νσεων, Δ/νσεων, Τμημάτων και Γρα−
φείων της ΠΑΜΘ».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 825/1978 (ΦΕΚ 189/
τ. Α΄/13−11−1978), «Περί αντικαταστάσεως, τροποποιήσεως και
συμπληρώσεως διατάξεων της διεπούσης το ΙΚΑ νομοθεσί−
ας και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων», όπως αντικαταστά−

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.)
θηκε με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 2676/1999 (ΦΕΚ
1/τ.Α΄/5−1−1999), «Οργανωτική και λειτουργική αναδιάρθρωση
των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 37 παρ. 1 και 2 του Ν. 3518/
2006 (ΦΕΚ 272/τ. Α΄/21−12−2006), «Αναδιάρθρωση των
κλάδων του Ταμείου Συντάξεως Μηχανικών και Εργολη−
πτών Δημοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε) και ρύθμιση άλλων
θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας».
6. Τις διατάξεις του άρθρου 138 παρ. ΙΑ εδάφιο 1 του
Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41/τ. Α/1−3−2012), «Ρυθμίσεις θεμάτων
αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης».
7. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4075/2012 (ΦΕΚ
89/τ. A΄/11−4−2012), «Θέματα κανονισμού ασφάλισης ΙΚΑ −
ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομο−
θεσίας στην οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις».
8. Το αριθμ. 9703/8−16−2015 έγγραφο του Τοπικού Υπο−
καταστήματος ΙΚΑ Ξάνθης με τα συνημμένα δικαιολο−
γητικά, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την 3779/18−9−2013 απόφασή μας, «Συ−
γκρότηση Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής του Υποκα−
ταστήματος ΙΚΑ Ξάνθης» (ΦΕΚ 473/τ. ΥΟΔΔ/2−10−2013)
ως εξής:
Αντικαθίσταται η Χρυσούλα Γρηγορίου του Κων/νου
(ΑΔΤ: ΑΖ 404430), αναπληρωματικό μέλος της Επιτρο−
πής, ως εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών−
Βιοτεχνών − Εμπόρων Ξάνθης, από τη Μαρία Τσιακίρο−
γλου του Κων/νου (ΑΔΤ: Χ941412).
Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 3779/18−9−2013 από−
φαση, «Συγκρότηση Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής
του Υποκαταστήματος ΙΚΑ Ξάνθης» (ΦΕΚ 473/τ. ΥΟΔΔ/
2−10−2013) με την αριθμ. 4116/21−10−2013 τροποποίησή της
(ΦΕΚ 540/τ. ΥΟΟΔ/4−11−2013).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ξάνθη, 15 Ιουνίου 2015
Με εντολή Περιφερειάρχη
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης κ.α.α.
Η Προϊσταμένη Τμήματος Εμπορίου και Τουρισμού
ΣΟΦΙΑ ΚΑΝΔΥΛΙΔΟΥ
F
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Αριθμ. οικ. 384
Συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής για τη διεξαγωγή
εξετάσεων για την απόκτηση επαγγελματικών αδει−
ών της δραστηριότητας τεχνικών ψυκτικών εγκατα−
στάσεων.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07−06−2010) «Νέα Αρχι−
τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το Π.δ. 129/10 (ΦΕΚ 222/Β΄/27−12−2010) «Οργανισμός
της Περιφέρειας Θεσσαλίας».
3. Το Ν. 3982 (Φ.Ε.Κ. 143 Α΄/17−06−2011) «Απλοποίηση
της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μετα−
ποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων
και άλλες διατάξεις.».
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4. Το Π.δ. 1/2013 (ΦΕΚ 3/Α΄/08−01−2013) «Καθορισμός
βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγ−
γελματική δραστηριότητα της εκτέλεσης συντήρησης,
επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας ψυκτικών
εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις για την άσκηση της
δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα».
5. Το άρθρο 2 της Κ.Υ.Α Οικ. 411/14/Φ.Γ.9.6.4. (Φ.Ε.Κ. 21 B/
10−01−2013) «Καθορισμός απαιτήσεων για ανεξαρτησία...».
6. Την ΚΥΑ 7667/520/Φ.Γ.9.6.4.(Γ)/14−06−2013 (ΦΕΚ 1447/
B΄/14−06−2013) «Καθορισμός απαιτήσεων για ανεξαρτη−
σία, αμεροληψία και ικανότητα των μελών των εξεταστι−
κών 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 εκδιδόμενων
αδειών καθώς και του τρόπου παρακολούθησης και υπο−
στήριξης των εξεταστικών επιτροπών από τον Εθνικό
Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελμα−
τικού Προσανατολισμού για τις επαγγελματικές δρα−
στηριότητες των τεχνικών ψυκτικών εγκαταστάσεων».
7. Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 6080/20−09−13 πρόσκληση μας
στον ΕΟΠΠΕΠ και την Ομοσπονδία Ψυκτικών Ελλάδος
για ορισμό εκπροσώπων τους (τακτικών και αναπληρω−
ματικών) στην συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής για
την χορήγηση επαγγελματικών αδειών δραστηριότητας
τεχνικών ψυκτικών, της Περιφέρειας Θεσσαλίας».
8. Την υπ’ αριθμ. πρωτ: ΔΠ2/7921/27.03.2013 απάντη−
ση του ΕΟΠΠΕΠ και ορισμό εκπροσώπων τους για την
συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής για την χορήγηση
επαγγελματικών αδειών δραστηριότητας τεχνικών ψυ−
κτικών.
9. Τις υπ’ αριθμ. πρωτ 465/22−10−2013 και 609/13−03−2015
απαντήσεις της Ομοσπονδίας Ψυκτικών Ελλάδας (ΟΨΕ) με
την οποία καθορίσθηκαν οι εκπρόσωποι της για την συ−
γκρότηση εξεταστικής επιτροπής για την χορήγηση επαγ−
γελματικών αδειών δραστηριότητας τεχνικών ψυκτικών.
10. Την ανάγκη της επιμόρφωσης των μελών των εξε−
ταστικών επιτροπών, που συγκροτούνται σύμφωνα με τα
ανωτέρω από άλλους φορείς του δημόσιου ή ιδιωτικού
τομέα, οι οποίοι διαθέτουν εισηγητές με τα κατάλληλα
προσόντα και τις απαραίτητες υποδομές για το πρα−
κτικό μέρος των εξετάσεων.
11. Την ανάγκη το πρακτικό μέρος των εξετάσεων των
υποψηφίων να πραγματοποιείται σε εργαστήρια ή υπο−
δομές που να καλύπτουν τις απαιτήσεις της εξέτασης,
οι οποίες να είναι κατάλληλα διαμορφωμένες ώστε να
πληρούν όλους τους κανόνες ασφάλειας.
12. Το γεγονός ότι στην έδρα της Περιφέρειας οι φο−
ρείς οι οποίοι διαθέτουν κατάλληλες υποδομές, εξο−
πλισμό και προσωπικό ώστε να παράσχουν τις ζητού−
μενες υπηρεσίες είναι το ΤΕΙ Θεσσαλίας, ο ΟΑΕΔ και
τα ΕΠΑΣ−ΕΠΑΛ.
13. Το με Α.Π. 6576/18−10−2013 έγγραφο της Υπηρεσίας
μας προς τον ΟΑΕΔ − ΔΙΟΙΚΗΣΗ με το οποίο ζητούσαμε
να μας ενημερώσουν για τη δυνατότητα εκπαίδευσης
των εξεταστών, την ύπαρξη των αναγκαίων υποδομών
και τη δυνατότητα χρήσης τους για τη διενέργεια των
εξετάσεων για την αδειοδότηση των τεχνικών επαγ−
γελμάτων.

1898

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.)

14. Το με Α.Π. 19/03−01−2014 έγγραφο της Υπηρεσίας
μας προς την Περιφερειακή Δ/νση Εκπαίδευσης Θεσ−
σαλίας με το οποίο ζητούσαμε να μας ενημερώσουν
για τη δυνατότητα εκπαίδευσης των εξεταστών, την
ύπαρξη των αναγκαίων υποδομών και τη δυνατότητα
χρήσης τους για τη διενέργεια των εξετάσεων για την
αδειοδότηση των τεχνικών επαγγελμάτων.
15. Το γεγονός ότι δεν απάντησαν οι ανωτέρω φορείς
στα 14 και 15 σχετικά έγγραφά μας.
16. Το με οικ. Α.Π. 271/17−01−2014 έγγραφο της Υπηρε−
σίας μας προς ΤΕΙ Θεσσαλίας με το οποίο ζητούσαμε
να μας ενημερώσουν για τη δυνατότητα εκπαίδευσης
των εξεταστών, την ύπαρξη των αναγκαίων υποδομών
και τη δυνατότητα χρήσης τους για τη διενέργεια των
εξετάσεων για την αδειοδότηση των τεχνικών επαγ−
γελμάτων.
17. Την αναγκαιότητα για άμεση έναρξη της εξε−
ταστικής διαδικασίας λόγω της μεγάλης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος από επαγγελματίες για συμμετοχή σε
αυτές συνδυαστικά με την θετική ανταπόκριση του ΤΕΙ
Θεσσαλίας στο ανωτέρω 17 σχετικό.
18. Το υπ’ αριθμ. 14REQ001869590 2014−02−2013 κατα−
χωρημένο Πρωτογενές Αίτημα Πολυετούς Δέσμευσης
Πίστωσης έγκρισης παροχής υπηρεσιών του ΤΕΙ Λάρι−
σας προς την Περιφέρεια Θεσσαλίας.
19. Την με αριθμό 259/2014 (Πρακτικό 6ο/12−3−2014)
(ΑΔΑ: ΒΙΚΜ7ΛΡ−ΥΑ4) απόφαση της Οικονομικής Επι−
τροπής Περιφέρειας Θεσσαλίας περί «Έγκριση δαπάνης
παροχής υπηρεσιών του ΤΕΙ Θεσσαλίας προς την Περι−
φέρεια Θεσσαλίας για 1. την εκπαίδευση των μελών των
εξεταστικών επιτροπών που συστήνονται σύμφωνα με
το άρθρο 5 του Ν. 3982/2011, 2. την παροχή αιθουσών,
εργαστηρίων, εξοπλισμού, προσωπικού και αναλωσίμων
για τη διενέργεια των εξετάσεων για την αδειοδότηση
των τεχνικών επαγγελμάτων».
20. Την αριθμ. 14REQ001937144 2014−03−20 (ΑΔΑ:
ΒΙΞ47ΛΡ−ΒΤΤ) απόφαση πολυετούς υποχρέωσης.
21. Την υπ’ αριθμ. 5918/54455/01−04−2014 (ΑΔΑ: ΒΙΗΗ−
ΟΡ10−9Ξ6) απόφασης «Έγκριση της υπ’ αριθμ. 259/2014
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Θεσσαλίας» από τη Δ/νση Διοίκησης της Γενικής Δ/νσης
Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκη−
σης Θεσσαλίας − Στερεάς Ελλάδας.
22. Το υπ’ αριθμ. 2830/231/Φ.Γ9.6.4/14−05−2015 Έγγραφο
του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περι−

βάλλοντος και Ενέργειας−Γενική Γραμματεία Βιομηχα−
νίας.
23. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 635/06/06/15 έγγραφο της
Ομοσπονδίας Ψυκτικών Ελλάδας (ΟΨΕ) με την οποία
καθορίσθηκαν εκ νέου οι εκπρόσωποι της για την συ−
γκρότηση εξεταστικής επιτροπής για την χορήγηση
επαγγελματικών αδειών δραστηριότητας τεχνικών ψυ−
κτικών,
Συγκροτούμε τριμελή εξεταστική επιτροπή για τη δι−
ενέργεια θεωρητικών και πρακτικών εξετάσεων για την
χορήγηση επαγγελματικών αδειών τεχνικών ψυκτικών
εγκαταστάσεων, που απαρτίζεται από τα κάτωθι μέλη:
1. Τον Πλαγερά Αντώνιο του Αποστόλου με ΑΔΤ ΑΖ
279624 ηλεκτρολόγο μηχανικό εκπρόσωπο του ΕΟΠΠΕΠ
ως τακτικό μέλος, και τον Μαζαράκο Θωμά του Παντελή
με ΑΔΤ Σ 016021 ναυπηγό μηχανολόγο μηχανικό εκπρό−
σωπο του ΕΟΠΠΕΠ ως αναπληρωματικό μέλος.
2. Τον Αναστασιάδη Ξενοφών του Κωνσταντίνου με
ΑΔΤ Χ 912470, ηλεκτρολόγο μηχανικό Π.Ε., Προϊστάμε−
νο του Τμήματος Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέρ−
γειας και Φυσικών Πόρων της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε
Λάρισας ως τακτικό μέλος και τον Μουστάκα Γεώργιο
του Ευαγγέλου με ΑΔΤ ΑΕ 809482 ηλεκτρολόγο μηχα−
νικό Π.Ε.,Υπάλληλο του Τμήματος Χορήγησης Αδειών
Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Δ/νσης
Ανάπτυξης της Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων ως ανα−
πληρωματικός μέλος.
3. Τον Καραγεώργο Απόστολο του Νικολάου με ΑΔΤ
ΑΚ420424 Εργοδηγό Ψυκτικό Εκπρόσωπο της Ο.Ψ.Ε
ως Τακτικό Μέλος και τον Τσιγαρίδα Κωνσταντίνο του
Δημητρίου με ΑΔΤ ΑΜ374557 Εργοδηγό Ψυκτικό, Εκ−
πρόσωπο της ΟΨΕ ως αναπληρωματικό μέλος.
Το έργο της παραπάνω επιτροπής είναι η διεξαγω−
γή εξετάσεων για την απόκτηση των επαγγελματικών
αδειών δραστηριότητας τεχνικών ψυκτικών, σύμφωνα
με το Ν. 3982 (Φ.Ε.Κ. 143 Α΄/17−06−2011), και της Κ.Υ.Α. Οικ.
7667/520/Φ.Γ.9.6.4.(Γ)/14−06−2013 (ΦΕΚ 1447/Β΄/14−06−2013)"
Η θητεία της ανωτέρω επιτροπής είναι διετούς δι−
άρκειας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Λάρισα, 19 Ιουνίου 2015
Ο Περιφερειάρχης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ
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