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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. A’ 7625/378
(1)
Διενέργεια προληπτικής συντήρησης στις κλιματιστικές
εγκαταστάσεις των Δημοσίων κτιρίων, των Οργανι−
σμών του Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ ΑΕ στα πλαίσια μέ−
τρων Εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ –
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 40/1975 (Α΄ 90) περί λήψεως μέτρων εξοι−
κονόμησης ενέργειας, καθώς επίσης και του άρθρου 1
παρ. 10 του ν. 2412/1996 (ΦΕΚ Α 123).
β) Του ν. 6422/1934 (Α΄ 412) «περί ασκήσεως του επαγ−
γέλματος του μηχανολόγου κ.λπ», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.

γ) Του άρθρου 9 της Οδηγίας 2002/91/ΕΚ του Ευρωπα−
ϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμ−
βρίου 2002 για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων.
δ) Του π.δ. 63/2005 (Α’ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Οργανα».
ε) Του π.δ. 229/1986 (Α’ 96) «Σύσταση και Οργάνωση
της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας», του 381/1989
(Α’ 168) «Οργανισμός του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέρ−
γειας και Τεχνολογίας», όπως τροποποιήθηκε με το π.δ.
191/1996 (Α’ 154), του π.δ. 396/1989 (Α’ 172) «Οργανισμός
της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας», όπως τροπο−
ποιήθηκε με το π.δ. 189/1995 (Α’ 99).
στ) Του π.δ. 27/1996 (Α’ 19) «Συγχώνευση των Υπουρ−
γείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνο−
λογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» και
του π.δ. 122/2004 (Α’ 85) «Ανασύσταση του Υπουργείου
Τουρισμού».
ζ) Του π.δ. 121/2004 (Α’ 84) «Διορισμός Υπουργών και
Υφυπουργών».
η) Της υπ’ αριθμ. Δ15/Α/Φ19/4040/28.2.2006 (Β’ 249) κοι−
νής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Ανάπτυξης περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυ−
πουργό Ανάπτυξης Αναστάσιο Νεράντζη και Ιωάννη
Παπαθανασίου.
θ) Της υπ’αριθμ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ1.α/9021/17.5.2005 κοινής
υπουργικής απόφασης (Β’ 689) περί λήψης μέτρων μεί−
ωσης της αέργου ισχύος ηλεκτρικών καταναλώσεων κτι−
ρίων του Δημόσιου τομέα, Τοπικής Αυτοδιοίκησης Περι−
φέρειας Αττικής, Στερεάς Ελλάδας και Πελοποννήσου.
ι). Της υπ’αριθμ. Δ5−ΗΛ/Β/οικ 16954/13.9.2005 κοινής
υπουργικής απόφασης (Β΄ 1343) με την οποία προβλέ−
πεται επέκταση της εγκατάστασης πυκνωτών σε όλα
τα κτίρια του Δημόσιου Τομέα σε όλη τη χώρα.
ια) Της ανάγκης εξοικονόμησης και ορθολογικής χρή−
σης της ηλεκτρικής ενέργειας, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Α). Στις κλιματιστικές εγκαταστάσεις των κτιρίων του
Δημοσίου (ιδιόκτητων ή μισθωμένων), όπως επίσης των
κτιρίων των Δημοσίων Οργανισμών, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. Α.Ε.
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρέπει υποχρεωτικά να διε−
νεργείται προληπτική συντήρηση τουλάχιστο μία φορά
το χρόνο. Εξαιρετικά για το τρέχον έτος 2007 η προ−
ληπτική συντήρηση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι
τις 15.6.2007 το αργότερο.
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Β). Ο συντονισμός και η ευθύνη για την πραγματοποί−
ηση της προληπτικής συντήρησης στα κτίρια στέγασης
των Υπηρεσιών των Υπουργείων, των Εποπτευομένων
Φορέων και της Αυτοδιοίκησης ασκείται από τον οικείο
Γενικό Γραμματέα που έχει ήδη ορισθεί για την εφαρ−
μογή της υπ’αριθμ. Δ5−ΗΛ/Β/οικ 16954/13.9.2005 κοινής
υπουργικής απόφασης (Β’ 1343) περί επέκτασης της
εγκατάστασης πυκνωτών σε όλα τα κτίρια του Δημό−
σιου Τομέα.
Γ). Οι έχοντες ευθύνη Γενικοί Γραμματείς οφείλουν να
αναφέρουν προφορικά και εγγράφως για την υλοποίηση
της παρούσας απόφασης.
Δ). Οι τυχόν δαπάνες για την εφαρμογή της παρούσας
βαρύνουν τους προϋπολογισμούς των οικείων φορέων.
Άρθρο 2
Α). Κλιματιστικές μονάδες νοούνται οι ακόλουθες
μονάδες με ονομαστική ισχύ μεγαλύτερη ή ίση των
12 KW:
− Κλιματιστικές μονάδες γραφείου (τοίχου ή διαιρού−
μενες)
− Ημικεντρικές κλιματιστικές μονάδες, διαιρούμενου
τύπου ή και αυτοτελείς (μονομπλόκ), αερόψυκτες ή
υδρόψυκτες.
− Κεντρικές κλιματιστικές μονάδες με ψύκτη νερού και
κλασικό λέβητα ή με αντλίες θερμότητας ή με σύστημα
μεταβαλλόμενου όγκου ψυκτικού ρευστού.
Β). Η προληπτική συντήρηση διενεργείται από τους
έχοντες το προς τούτο δικαίωμα και πραγματοποιείται
στα στοιχεία της εγκατάστασης που βρίσκονται τόσο
στους εσωτερικούς όσο κυρίως στους εξωτερικούς χώ−
ρους των κτιρίων. Ενδεικτικά αναφέρουμε:
− Εργασίες καθαρισμού του συμπυκνωτή, εξατμιστή,
ανεμιστήρων ή φίλτρων.
− Έλεγχο διαρροών του ψυκτικού κυκλώματος και απο−
κατάσταση της τυχόν βλάβης.
Σε κάθε περίπτωση θα λαμβάνονται υπόψη οι οδηγίες
του κατασκευαστή του κλιματιστικού μηχανήματος.
Άρθρο 3
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Απριλίου 2007
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΟΥΦΑΣ

F
Αριθμ. 8939/974
(2)
Παράταση Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για
υποβολή επιχειρηματικών προτάσεων προς έντα−
ξη στις Δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Ανταγωνιστικότητα» (Ε.Π.ΑΝ.): 2.8.3.2 «Ενίσχυση Eπι−
χειρηματικότητας Γονέων με Τρία Τέκνα και άνω »
και 2.8.3.3 «Ενίσχυση Eπιχειρηματικότητας ΡΟΜ».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για
την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/
Α/22.4.2005).

2. Τις διατάξεις των π.δ. 229/1986 (ΦΕΚ 96/Α/16.7.1986),
π.δ. 396/1989 (ΦΕΚ 172/Α/16.6.1989) και π.δ. 189/1995 (ΦΕΚ
99/Α/1995) «Οργανισμός της ΓΓΒ», του άρθρου 21 του
ν. 2367/1995 (ΦΕΚ 261/Α/1995) «Σύσταση της Δ/νσης ΜΜΕ
της Γ.Γ.Β.», και της υπ’αριθμ.3584/5.3.1996 υπουργικής
απόφασης (ΦΕΚ 147/Β/12.3.1996) «Διάρθρωση, Αρμοδιό−
τητες και κατανομή προσωπικού της Δ/νσης ΜΜΕ της
ΓΓΒ».
3. Το π.δ. 27/1.2.1996 (ΦΕΚ 19/Α) «Συγχώνευση Υπουρ−
γείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνο−
λογίας, και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» και
το π.δ. 122/2004 (ΦΕΚ 85/Α/17.3.2004) «Ανασύσταση του
Υπουργείου Τουρισμού».
4. Το π.δ. 121/10.3.2004 «Διορισμός Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ 84/Α/10.3.2004).
5. Τις υπ’ αριθμ. 7154/2004(ΦΕΚ655/Β), 8388/97/20.4.2006
(ΦΕΚ513/Β) και 16865/172/2.8.2006 (ΦΕΚ1176/Β) αποφά−
σεις του Υπουργού Ανάπτυξης «Μεταβίβαση στο Γενικό
Γραμματέα Βιομηχανίας, στους Γενικούς Διευθυντές,
στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων της
Γ.Γ.Β. του Υπουργείου Ανάπτυξης του δικαιώματος να
υπογράφουν με εντολή Υπουργού».
6. Τις διατάξεις του ν. 707/1977 (ΦΕΚ 273) όπως τρο−
ποποιήθηκε από τον 1472/1984 (ΦΕΚ 112), 1479/1984
(ΦΕΚ145), 2000/1991 (ΦΕΚ 206), 2702/1999 (ΦΕΚ 70) και
το π.δ. 159/1997 (ΦΕΚ 135).
7. Τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 70/2001 της Επιτροπής
της 12ης Ιανουαρίου 2001 σχετικά με την εφαρμογή των
άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις κρατικές ενισχύ−
σεις προς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (L10/13.1.2001),
έτσι όπως τροποποιήθηκε με τον υπ’ αριθμ. 364/2004
Κανονισμό (ΕΚ) της Επιτροπής της 25ης Φεβρουαρίου
2004 όσον αφορά την επέκταση του πεδίου εφαρμογής
του ώστε να συμπεριλάβει τις ενισχύσεις για έρευνα
και ανάπτυξη (L63/28.2.2004).
8. Την υπ’ αριθμ. C (2001)− 550 της 14.3.2001 απόφαση
της ΕΕ με την οποία εγκρίθηκε το Επιχειρησιακό Πρό−
γραμμα «Ανταγωνιστικότητα» (Ε.Π.ΑΝ.) όπως τροποποι−
ήθηκε και ισχύει.
9. Το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού, όπως ισχύει και
ειδικά το τμήμα που αναφέρεται στο Μέτρο 2.8.
10. Τις διατάξεις του ν. 2860/2000 «Διαχείριση, Παρα−
κολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήρι−
ξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 251/Α) όπως ισχύει.
11. Τον ν. 3429/2005(ΦΕΚ314/27.12.2005) «Δημόσιες Επι−
χειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)».
12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της Απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού πέραν της προβλεπόμενης στο πρό−
γραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
13. Την ανάγκη υλοποίησης των Δράσεων του Ε.Π.ΑΝ.:
2.8.3.2 «Ενίσχυση Eπιχειρηματικότητας Γονέων με Τρία
Τέκνα και άνω» και 2.8.3.3 «Ενίσχυση Eπιχειρηματικό−
τητας ΡΟΜ».
14. Την απόφαση ‘Ενταξης της Πράξης 2.8.3.3 «Ενί−
σχυση Eπιχειρηματικότητας ΡΟΜ» 3439/2.8.3ΡΟΜ/1441/
26.3.2007 της ΕΥΔ/ΕΠΑΝ.
15. Την Έγκριση Κανονισμού Υλοποίησης του Προ−
γράμματος« Ενίσχυση Eπιχειρηματικότητας ΡΟΜ» με
την 3168/533/9.2.2007 (ΦΕΚ295/Β/5.3.2007) υπουργική
απόφαση και την σχετική απόφαση Πρόσκλησης Εκδή−
λωσης Ενδιαφέροντος με την υπ’αριθμ. 3167/532/9.2.2007
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.

