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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. 16356 (1)
Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής «Επι−

χειρησιακών Προγραμμάτων του ΚΠΣ 2000−2006, του 
ΕΣΠΑ και λοιπών συγχρηματοδοτούμενων επιχειρη−
σιακών προγραμμάτων» στη Γενική Γραμματεία Ισό−
τητας του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με το 
άρθρο 5 του ν. 3614/2007. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ − ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1) Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−

βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε 
για το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α).

2) Το Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267 Α΄)«Διαχείριση, έλεγχος 
και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προ−
γραμματική περίοδο 2007−2013» και ειδικά του εδαφίου 
γ της παραγ. 3 του άρθρου 5, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

3) Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1083/2006 του Συμβουλίου της 
11ης Ιουλίου 2006 περί καθορισμού γενικών διατάξεων 

για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και 
την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 1260/1999 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4) Την με αριθμό Ε (2007) 5528/9.11.2007 απόφαση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρη−
σιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007−
2013», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5) Την με αριθμό C/2007/5534/12−11−2007 απόφαση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησι−
ακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 
2007−2013 του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής 
Προστασίας.

6) Το Π.Δ 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτε−
ρικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
σε στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Με−
ταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώ−
νευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας 
και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και 
Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας 
και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των 
Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και 
στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρη−
σκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς» (ΦΕΚ 
Α 147/27−6−2011).

7) Τα Π.Δ. 84,85,86/ 2012 «Αποδοχή παραίτησης Υπουρ−
γών», «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά 
και κατάργηση Υπηρεσιών», «Διορισμός Υπουργών, Ανα−
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141 Α΄).

8) Την με αριθμό Οικ. 131/18.4.2008 (ΦΕΚ 887 Β΄) κοινής 
υπουργικής απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών και 
του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών «Σύσταση Ει−
δικής Υπηρεσίας Εφαρμογής «Επιχειρησιακών Προγραμ−
μάτων του ΚΠΣ 2000 −2006, του ΕΣΠΑ και των λοιπών 
συγχρηματοδοτούμενων επιχειρησιακών προγραμμά−
των» στη Γενική Γραμματεία Ισότητας του Υπουργείου 
Εσωτερικών», σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3614/2007 
όπως διορθώθηκε (ΦΕΚ 1179Β΄) και όπως τροποποιήθηκε 
με την 378/10.5.2010 (ΦΕΚ 653 Β΄/) κοινή υπουργική από−
φασης του Υπουργού Οικονομίας −Ανταγωνιστικότητας 
και Ναυτιλίας και του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνει−
ας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

9) Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη, σε βάρος των πιστώσεων του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
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(ii) Μεριμνά για την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία 
του ΟΠΣ και λοιπών πληροφορικών συστημάτων στην 
Ειδική Υπηρεσία και παρέχει υποστήριξη προς τους 
χρήστες. Προς τούτο συνεργάζεται με τη Ειδική Υπη−
ρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση» 
ή όποια άλλη Υπηρεσία απαιτείται.

(iii) Μεριμνά για την έκδοση των υπουργικών αποφά−
σεων και άλλων νομοθετικών πράξεων αρμοδιότητας 
της Ειδικής Υπηρεσίας πλην εκείνων που ανήκουν στις 
αρμοδιότητες των άλλων μονάδων. Παρέχει νομική υπο−
στήριξη σε όλες τις Μονάδες της Ειδικής Υπηρεσίας.

(iv) Προβαίνει στη λογιστική παρακολούθηση του οι−
κονομικού αντικειμένου των υλοποιούμενων πράξεων, 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις τήρησης χωριστού λογιστι−
κού συστήματος ή επαρκούς λογιστικής κωδικοποίησης.

(ν) Οργανώνει και τηρεί βιβλιοθήκη εργαλείων, μελε−
τών, στοιχείων και απαραίτητων βοηθημάτων για τις 
ανάγκες της ειδικής υπηρεσίας.

(vi) Χειρίζεται τα θέματα που αφορούν στην υλικο−
τεχνική υποδομή και το προσωπικό και ειδικότερα τα 
διοικητικά, οικονομικά και τα θέματα οργάνωσης και 
εκπαίδευσης.

(vii) Τηρεί το πρωτόκολλο και το αρχείο της Υπηρεσί−
ας, έχει την ευθύνη διακίνησης των εγγράφων και την 
εν γένει γραμματειακή υποστήριξη των μονάδων και 
του προσωπικού της.

Άρθρο 4
Προσωπικό της ΕΥΣΥΔΕ ΥΠΕΣ

Για τη στελέχωση της ΕΥΣΥΔΕ ΥΠΕΣ, εφαρμόζεται το 
άρθρο 18 του ν. 3614/2007.

Το προσωπικό της Ειδικής Υπηρεσίας ανέρχεται σε 
30 άτομα τα οποία είναι:

α) Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), 
συμπεριλαμβανομένου και του ειδικού επιστημονικού 
προσωπικού, 27 άτομα.

β) Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), 1 άτο−
μο.

γ) Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), 2 
άτομα.

Άρθρο 5
Ορισμός Προϊσταμένου της Ειδικής Υπηρεσίας,

των ασκούντων καθήκοντα
προϊσταμένων στις Μονάδες της και του

αναπληρωτή προϊσταμένου της
Ειδικής Υπηρεσίας

Για τον ορισμό του Προϊσταμένου της Ειδικής Υπηρε−
σίας εφαρμόζεται το άρθρο 18 του ν. 3614/2007.

Απόντος ή κωλυόμενου του Προϊσταμένου της Ειδι−
κής Υπηρεσίας, αναπληρώνεται από τον αναπληρωτή 
προϊστάμενο, ο οποίος είναι και προϊστάμενος Μονάδας 
της υπηρεσίας.

Στον αναπληρωτή προϊστάμενο δύναται να μετα−
βιβάζονται αρμοδιότητες Προϊσταμένου της Ειδικής 
Υπηρεσίας, βάσει των διατάξεων του άρθρου 18 του 
ν. 3614/2007.

Για τον ορισμό προϊσταμένων των επιμέρους Μονά−
δων της εφαρμόζεται το άρθρο 18 του ν. 3614/2007.

Άρθρο 6

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 24 Απριλίου 2013

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

 ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ   

 F
Αριθ. Οικ. 5570/378/ΦΓ9.6.4 (2)
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. Οικ 368/12/Φ.Γ.9/6.4/10.1.2013 

κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός του τύ−
που, του περιεχομένου και της διαδικασίας έκδοσης 
των βεβαιώσεων αναγγελίας έναρξης των τεχνικών 
επαγγελματικών δραστηριοτήτων, καθώς και καθο−
ρισμός των απαιτήσεων εσωτερικού ελέγχου των 
υπηρεσιών της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3982/2011» 
(Β΄ 24).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ − ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1−16 του ν. 3982/2011 

«Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελμα−
τικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχει−
ρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις» (A΄ 143), όπως 
τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 228 
παρ. 1−6 του ν. 4072/2012 «Βελτίωση επιχειρηματικού 
περιβάλλοντος − Νέα εταιρική μορφή – Σήματα − Μεσίτες 
Ακινήτων − Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων, αλιείας 
και άλλες διατάξεις» (A΄ 86), ιδίως δε το άρθρο 5 παρ. 
7 του νόμου αυτού.

2. Το πδ 112/2012 (Α΄197) «Καθορισμός ειδικοτήτων και 
βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγ−
γελματική δραστηριότητα της κατασκευής, συντήρησης 
και επισκευής υδραυλικών εγκαταστάσεων και προϋπο−
θέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από 
φυσικά πρόσωπα», ιδίως δε τα άρθρα 2 και 5 αυτού.

3. Το πδ 113/2012 «Καθορισμός ειδικοτήτων για την 
επαγγελματική δραστηριότητα του χειρισμού μηχα−
νημάτων τεχνικών έργων, καθορισμός κριτηρίων για 
την κατάταξη των μηχανημάτων σε ειδικότητες και 
ομάδες, καθορισμός επαγγελματικών προσόντων και 
προϋποθέσεων για την άσκηση της επαγγελματικής 
αυτής δραστηριότητας από φυσικά πρόσωπα και άλλες 
ρυθμίσεις» (A΄ 198).

4. Το πδ 114/2012 (A΄ 199) «Καθορισμός ειδικοτήτων και 
βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγ−
γελματική δραστηριότητα της κατασκευής, συντήρη−
σης, επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας των 
εγκαταστάσεων καύσης υγρών και αερίων καυσίμων για 
την παραγωγή ζεστού νερού, καθορισμός επαγγελματι−
κών προσόντων και προϋποθέσεων για την άσκηση της 
δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα και άλλες 
ρυθμίσεις», ιδίως δε τα άρθρα 2 και 5 αυτού.

5. Το πδ 115/2012 (Α΄200) «Καθορισμός ειδικοτήτων και 
βαθμίδων για τις επαγγελματικές δραστηριότητες: (α) 
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της εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης 
της λειτουργίας μηχανολογικών εγκαταστάσεων σε 
βιομηχανίες και άλλες μονάδες, (β) του χειρισμού και 
της επιτήρησης ατμολεβήτων και (γ) της εκτέλεσης 
τεχνικού έργου και της παροχής τεχνικής υπηρεσίας για 
εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης και οξυγονοκόλλησης, 
καθορισμός επαγγελματικών προσόντων και προϋπο−
θέσεων για την άσκηση των δραστηριοτήτων αυτών 
από φυσικά πρόσωπα και άλλες ρυθμίσεις», ιδίως δε 
τα άρθρα 5, 9, 11, 12, 15, 17 και 18 αυτού.

6. Το πδ 1/2013 (Α΄3) «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», ιδίως δε τα άρθρα 2 και 
5 αυτού.

7. Τις διατάξεις του ν.3919/2011 (Α΄32) «Αρχή της επαγ−
γελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων πε−
ριορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων», 
ιδίως δε το άρθρο 3 αυτού.

8. Την υπ’ αριθμ 1032/166/ΦΓ964(Η)/5.3.2013 απόφα−
ση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Κατάταξη των μη−
χανημάτων έργου σε ειδικότητες και ομάδες, ως προς 
τη δραστηριότητα του χειρισμού σύμφωνα με το π.δ. 
113/2012 (A΄ 198) και αντιστοίχιση των υφισταμένων αδει−
ών που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το π.δ. 22/1976 (A΄ 6) 
ή το π.δ. 31/1990 (A΄ 11) με τις άδειες που εκδίδονται κατ’ 
εφαρμογή του προεδρικού αυτού διατάγματος» (Β΄ 519).

9. 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 (A΄ 98).

10. Το π.δ. 229/86 (A΄ 96) «Σύσταση και Οργάνωση της 
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας» όπως τροποποιήθη−
κε με το π.δ. 396/89 (A΄ 172) «Οργανισμός της ΓΓΒ» και 
το π.δ. 189/95 (A΄ 99) «Συμπλήρωση και τροποποίηση 
διατάξεων του Π.Δ.396/1989».

11. Το π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργεί−
ων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (A΄ 141).

12. Το π.δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (A΄ 141).

13. Την υπ 30376/Δ106 721/2012 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικό−
τητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνι−
στικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Αθα−
νάσιο Σκορδά» (Β΄ 2094).

14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Η υπ’ αριθμ. Οικ. 368/12/Φ.Γ.9/6.4/10.1.2013 κοινή υπουρ−
γική απόφαση «Καθορισμός του τύπου, του περιεχο−
μένου και της διαδικασίας έκδοσης των βεβαιώσεων 
αναγγελίας έναρξης των τεχνικών επαγγελματικών δρα−
στηριοτήτων, καθώς και καθορισμός των απαιτήσεων 
εσωτερικού ελέγχου των υπηρεσιών της παρ. 1 του 
άρθρου 5 του ν. 3982/2011» (Β΄ 24) τροποποιείται ως εξής:

1. Μετά το πέρας της περίπτωσης δδ) του άρθρου 1 
προστίθεται περίπτωση εε) ως εξής:

«εε) του χειρισμού μηχανημάτων τεχνικών έργων».
2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως 

εξής:
«1. Ο ενδιαφερόμενος για την απόκτηση της βεβαίω−

σης αναγγελίας έναρξης της επαγγελματικής δραστηρι−
ότητας του τεχνίτη υδραυλικού, του τεχνίτη εγκαταστά−
σεων καύσης, του τεχνίτη μηχανικού εγκαταστάσεων 
όλων των ειδικοτήτων, του τεχνίτη οξυγονοκολλητή ή 
ηλεκτροσυγκολλητή, του τεχνίτη ψυκτικού και βοηθού 
χειριστή μηχανημάτων έργου των ειδικοτήτων 1 έως και 
8 υποβάλλει αίτηση/υπεύθυνη δήλωση στην αρμόδια 
υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας, όπου βρίσκεται 
ο τόπος της επαγγελματικής του εγκατάστασης ή, αν 
δεν υπάρχει τέτοιος, ο τόπος της μόνιμης διαμονής 
του, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά 
που προβλέπονται στο άρθρο 5 παρ. 1 του πδ 112/2012, 
στο άρθρο 5 παρ. 1 του πδ 114/2012, στα άρθρα 12 παρ. 
1 και 18 παρ. 1 του πδ 115/2012, στο άρθρο 5 παρ. 1 του 
πδ 1/2013 και στο άρθρο 5 παρ. 1 του πδ 113/2012 αντί−
στοιχα.»

3. Η παράγραφος 4 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως 
εξής:

«4. Οι ανωτέρω βεβαιώσεις αναγγελίας χορηγούνται 
και σε υπήκοο κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
ο οποίος επιθυμεί να ασκήσει στην Ελλάδα τις επαγ−
γελματικές δραστηριότητες που ρυθμίζονται στα π.δ. 
112/2012, 114/2012, 115/2012, 1/2013 και 113/2012 και έχει απο−
κτήσει τα επαγγελματικά του προσόντα σε άλλο κράτος 
είτε ως αυτοαπασχολούμενος είτε ως μισθωτός. Για τη 
χορήγηση της βεβαίωσης αναγγελίας ο ενδιαφερόμε−
νος υποβάλλει αίτηση/υπεύθυνη δήλωση στην αρμόδια 
υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας, όπου βρίσκεται 
ο τόπος της επαγγελματικής του εγκατάστασης ή, αν 
δεν υπάρχει τέτοιος, ο τόπος της μόνιμης διαμονής 
του, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά 
που προβλέπονται στο άρθρο 5 παρ. 9 του π.δ. 112/2012, 
στο άρθρο 5 παρ. 9 του π.δ. 114/2012, στο άρθρο 5 του 
π.δ. 115/2012, στο άρθρο 5 παρ. 9 του π.δ. 1/2013 και στο 
άρθρο 5 παρ. 8 του π.δ. 113/2012 αντίστοιχα.

4. Ο Πίνακας βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων 
του Παραρτήματος αντικαθίσταται ως εξής:

«Πίνακας βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων

Τεχνίτη Υδραυλικού Εργοδηγού Μηχανικού Εγκαταστάσεων 2ης Ειδικότητας
Αρχιτεχνίτη Υδραυλικού Εργοδηγού Μηχανικού Εγκαταστάσεων 3ης Ειδικότητας
Εργοδηγού Υδραυλικού Εργοδηγού Μηχανικού Εγκαταστάσεων 4ης Ειδικότητας
Τεχνίτη Εγκαταστάσεων Καύσης Τεχνίτη Οξυγονοκολλητή 
Αρχιτεχνίτη Εγκαταστάσεων Καύσης Τεχνίτη Ηλεκτροσυγκολλητή 
Εγκαταστάτη Εγκαταστάσεων Καύσης Αρχιτεχνίτη Οξυγονοκολλητή Β΄ τάξης
Τεχνίτη Μηχανικού Εγκαταστάσεων Αρχιτεχνίτη Ηλεκτροσυγκολλητή Β΄ τάξης
Αρχιτεχνίτη Μηχανικού Εγκαταστάσεων 1ης Ειδικότητας Αρχιτεχνίτη Οξυγονοκολλητή Α΄ τάξης
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Αρχιτεχνίτη Μηχανικού Εγκαταστάσεων 2ης Ειδικότητας Αρχιτεχνίτη Ηλεκτροσυγκολλητή Α΄ τάξης
Αρχιτεχνίτη Μηχανικού Εγκαταστάσεων 3ης Ειδικότητας Τεχνίτη Ψυκτικού
Αρχιτεχνίτη Μηχανικού Εγκαταστάσεων 4ης Ειδικότητας Αρχιτεχνίτη Ψυκτικού
Εργοδηγού Μηχανικού Εγκαταστάσεων 1ης Ειδικότητας Εργοδηγού Ψυκτικού
Βοηθού Χειριστή μηχανημάτων έργου ειδικότητας 1 Βοηθού Χειριστή μηχανημάτων έργου ειδικότητας 2
Βοηθού Χειριστή μηχανημάτων έργου ειδικότητας 3 Βοηθού Χειριστή μηχανημάτων έργου ειδικότητας 4
Βοηθού Χειριστή μηχανημάτων έργου ειδικότητας 5 Βοηθού Χειριστή μηχανημάτων έργου ειδικότητας 6
Βοηθού Χειριστή μηχανημάτων έργου ειδικότητας 7 Βοηθού Χειριστή μηχανημάτων έργου ειδικότητας 8
Χειριστή μηχανημάτων έργου ομάδας Β, ειδικότητας 1 Χειριστή μηχανημάτων έργου ομάδας Β, ειδικότητας 2
Χειριστή μηχανημάτων έργου ομάδας Β, ειδικότητας 3 Χειριστή μηχανημάτων έργου ομάδας Β, ειδικότητας 4
Χειριστή μηχανημάτων έργου ομάδας Β, ειδικότητας 5 Χειριστή μηχανημάτων έργου ομάδας Β, ειδικότητας 6
Χειριστή μηχανημάτων έργου ομάδας Β, ειδικότητας 7 Χειριστή μηχανημάτων έργου ομάδας Β, ειδικότητας 8
Χειριστή μηχανημάτων έργου ομάδας Α, ειδικότητας 1 Χειριστή μηχανημάτων έργου ομάδας Α, ειδικότητας 2
Χειριστή μηχανημάτων έργου ομάδας Α, ειδικότητας 3 Χειριστή μηχανημάτων έργου ομάδας Α, ειδικότητας 4
Χειριστή μηχανημάτων έργου ομάδας Α, ειδικότητας 5 Χειριστή μηχανημάτων έργου ομάδας Α, ειδικότητας 6
Χειριστή μηχανημάτων έργου ομάδας Α, ειδικότητας 7 Χειριστή μηχανημάτων έργου ομάδας Α, ειδικότητας 8

Άρθρο 2

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της Οικ. 368/12/Φ.Γ.9/6.4/10.1.2013 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός 
του τύπου, του περιεχομένου και της διαδικασίας έκδοσης των βεβαιώσεων αναγγελίας έναρξης των τεχνικών 
επαγγελματικών δραστηριοτήτων, καθώς και καθορισμός των απαιτήσεων εσωτερικού ελέγχου των υπηρεσιών 
της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3982/2011» (Β΄ 24).

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 24 Απριλίου 2013
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