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Αριθµ. Πρωτ. Οικ. 12792/833/ΦΓ9.6.4

ΑΠΟΦΑΣΗ
ΘΕΜΑ: Καθορισµός ̟αραβόλου για την έκδοση των αδειών και τη συµµετοχή
στις εξετάσεις για την άσκηση της ε̟αγγελµατικής δραστηριότητας της εκτέλεσης,
συντήρησης, ε̟ισκευής και λειτουργίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων,
καθορισµός της α̟οζηµίωσης των µελών των εξεταστικών ε̟ιτρο̟ών σύµφωνα
µε τις διατάξεις της ̟αρ.3 του άρθρου 21 του ν.4024/2011 (Α΄ 226) και τρο̟ο̟οίηση
των κοινών υ̟ουργικών α̟οφάσεων υ̟’ αριθµ. 457/25/Φ.Γ.9.6.4/11.01.2013 (Β’ 33)
και 9030/589/Φ.Γ.9.6.4.(Γ)/16.07.2013 (Β’ 1750) ̟ερί καθορισµού ̟αραβόλου σε
τεχνικά ε̟αγγέλµατα του ν.3982/2011 (Α’ 143).

O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ,
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υ̟όψη :
Α. Τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 5 ̟αρ.4 και 13 και 15 ν. 3982/2011 (Α΄143) «Α̟λο̟οίηση της
αδειοδότησης τεχνικών ε̟αγγελµατικών και µετα̟οιητικών δραστηριοτήτων και
ε̟ιχειρηµατικών ̟άρκων και άλλες διατάξεις», ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε και ισχύει.
2. Του ν. 4024/2011 (Α΄226) «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιοβαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του
µεσο̟ρόθεσµου ̟λαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015», ιδίως δε του
άρθρου 21 ̟αρ. 3.
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3. Του ν. 2690/1999 (Α΄45) «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες
διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 13 αυτού.
4. Του ̟.δ. 108/2013 (Α’141) «Καθορισµός ειδικοτήτων και βαθµίδων
ε̟αγγελµατικών ̟ροσόντων για την ε̟αγγελµατική δραστηριότητα της
εκτέλεσης,
συντήρησης,
ε̟ισκευής
και
λειτουργίας
ηλεκτρολογικών
εγκαταστάσεων και ̟ροϋ̟οθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής α̟ό
φυσικά ̟ρόσω̟α»
5. Του ̟.δ. 229/1986 (Α΄96) «Σύσταση και οργάνωση της Γενικής Γραµµατείας
Βιοµηχανίας» και του ̟.δ. 396/1989 (Α’172) «Οργανισµός της Γενικής
Γραµµατείας Βιοµηχανίας» ό̟ως συµ̟ληρώθηκε και τρο̟ο̟οιήθηκε µε το ̟.δ.
342/1990 (Α’135) και το ̟.δ. 189/1995 (Α’ 99) «Συµ̟λήρωση και τρο̟ο̟οίηση του
̟.δ. 396/1989 «Οργανισµός της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας», του άρθρου
21 του Ν. 2367/1995 (Α’261) «Νέοι χρηµατο̟ιστωτικοί θεσµοί και άλλες
διατάξεις» και του ̟.δ. 182/2005 (Α’230) «∆ιάρθρωση και αρµοδιότητες της
∆ιεύθυνσης Ανά̟τυξης και Συντονισµού της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας
του Υ̟ουργείου Ανά̟τυξης».
6. Τoυ ̟.δ. 27/1996 (Α΄19) «Συγχώνευση Υ̟ουργείων Τουρισµού, Βιοµηχανίας,
Ενέργειας και Τεχνολογίας, και Εµ̟ορίου στο Υ̟ουργείο Ανά̟τυξης» και του
Π.∆. 122/2004 (Α΄85) «Ανασύσταση του Υ̟ουργείου Τουρισµού».
7. Του ̟.δ. 63/2005 (Α΄98) «Κωδικο̟οίηση νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά όργανα».
8. Του ̟.δ. 185/2009 (Α΄213) «Ανασύσταση του Υ̟ουργείου Οικονοµικών,
συγχώνευση του Υ̟ουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών µε τα Υ̟ουργεία
Ανά̟τυξης και Εµ̟ορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και
µετονοµασία του σε Υ̟ουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,
µετατρο̟ή του Υ̟ουργείου Μακεδονίας – Θράκης σε Γενική Γραµµατεία
Μακεδονίας – Θράκης και υ̟αγωγή στο Υ̟ουργείο Εσωτερικών της Γενικής
Γραµµατείας Μακεδονίας – Θράκης και της Γενικής Γραµµατείας Αιγαίου και
Νησιωτικής Πολιτικής»
9. Του ̟.δ. 189/2009 (Α΄221) «Καθορισµός και ανακατανοµή αρµοδιοτήτων των
Υ̟ουργείων».
10. Του ̟.δ. 96/2010 (Α΄170) «Σύσταση Υ̟ουργείου Θαλασσίων Υ̟οθέσεων, Νήσων
και Αλιείας, καθορισµός των αρµοδιοτήτων του και ανακατανοµή αρµοδιοτήτων
των Υ̟ουργείων».
11. Του ̟.δ. 65/2011 (Α΄147) «∆ιάσ̟αση του Υ̟ουργείου Εσωτερικών, Α̟οκέντρωσης
και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης στα Υ̟ουργεία α) Εσωτερικών και β)
∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, συγχώνευση των
Υ̟ουργείων Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων
Υ̟οθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υ̟ουργείο Ανά̟τυξης, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας και µεταφορά στον Πρωθυ̟ουργό των Γενικών Γραµµατειών
Ενηµέρωσης και Ε̟ικοινωνίας και στο Υ̟ουργείο Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης
και Θρησκευµάτων της Γενικής Γραµµατείας Νέας Γενιάς»
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12. Του ̟.δ. 85/2012 (Α΄141) «Ίδρυση και µετονοµασία Υ̟ουργείων, µεταφορά και
κατάργηση υ̟ηρεσιών» ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε µε το ̟.δ. 118/2013 (Α΄ 152)
«Τρο̟ο̟οίηση του ̟.δ. 85/2012 (Α΄ 141) − Ίδρυση Υ̟ουργείου Υ̟οδοµών,
Μεταφορών και ∆ικτύων και Υ̟ουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού και
µετονοµασία των Υ̟ουργείων Ανά̟τυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υ̟οδοµών,
Μεταφορών και ∆ικτύων και Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και
Αθλητισµού σε Υ̟ουργείο Ανά̟τυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υ̟ουργείο
Παιδείας και Θρησκευµάτων αντιστοίχως».
13. Του ̟.δ. 90/2012 (Α’144) «∆ιορισµός Υ̟ουργού και Υφυ̟ουργών».
14. Του ̟.δ. 119/2013 (Α’ 153) «∆ιορισµός Αντι̟ροέδρου της Κυβέρνησης,
Υ̟ουργών, Ανα̟ληρωτών Υ̟ουργών και Υφυ̟ουργών».
15. Της υ̟’ αριθµ. Υ48/9.7.2012 (Β’2105) Α̟όφασης του Πρωθυ̟ουργού
«Καθορισµός αρµοδιοτήτων του Ανα̟ληρωτή Υ̟ουργού Οικονοµικών Χρήστου
Σταϊκούρα».
16. Της υ̟’ αριθµ. 27858/∆ΙΟΕ/546/26.6.2013 (Β’1653) Α̟όφασης του
Πρωθυ̟ουργού και του Υ̟ουργού Ανά̟τυξης και Ανταγωνιστικότητας
«Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Υφυ̟ουργό Ανά̟τυξης και Ανταγωνιστικότητας
Αθανάσιο Σκορδά».
17. Της υ̟’ αριθµ. 10574/661/Φ.Γ.9.6.4/29.8.2013 κοινής υ̟ουργικής α̟όφασης
«Καθορισµός α̟αιτήσεων για ανεξαρτησία, αµεροληψία και ικανότητα των
µελών των εξεταστικών ε̟ιτρο̟ών του άρθρου 5 ̟αρ. 4 του ν. 3982/2011, του
συστήµατος εσωτερικού ελέγχου των υ̟ηρεσιών της ̟αρ. 1 του άρθρου 5 του ν.
3982/2011 και των εξεταστικών ε̟ιτρο̟ών, του τρό̟ου και των αναγκαίων
υ̟οδοµών για τη διενέργεια των εξετάσεων, της εξεταστέας ύλης, της διάρκειας,
του τρό̟ου και του ̟εριεχοµένου της ε̟ιµόρφωσης των µελών των εξεταστικών
ε̟ιτρο̟ών, του τύ̟ου και του ̟εριεχοµένου των εκδιδόµενων αδειών καθώς και
του τρό̟ου ̟αρακολούθησης και υ̟οστήριξης των εξεταστικών ε̟ιτρο̟ών α̟ό
τον Εθνικό Οργανισµό Πιστο̟οίησης Προσόντων και Ε̟αγγελµατικού
Προσανατολισµού για την τεχνική ε̟αγγελµατική δραστηριότητα σε
ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις» (Β΄ 2190).
18. Της υ̟’ αριθµ. 457/25/Φ.Γ.9.6.4/11.01.2013 κοινής υ̟ουργικής α̟όφασης
«Καθορισµός ̟αραβόλου για την έκδοση των αδειών και τη συµµετοχή στις
εξετάσεις για την άσκηση των ε̟αγγελµατικών δραστηριοτήτων ̟ου ρυθµίζονται
µε τις διατάξεις των ̟.δ. 112/2012, 114/2012 και 115/2012, καθώς και
υ̟ολογισµός της α̟οζηµίωσης των µελών των εξεταστικών ε̟ιτρο̟ών σύµφωνα
µε το άρθρο 5 ̟αρ. 15 του ν. 3982/2011 και το ν. 4024/2011» (Β’ 33).
19. Της υ̟’ αριθµ. Οικ. 9030/589/Φ.Γ.9.6.4.(Γ)/16.07.2013 κοινής υ̟ουργικής
α̟όφασης «Καθορισµός ̟αραβόλου για την έκδοση των αδειών και τη συµµετοχή
στις εξετάσεις για την άσκηση της ε̟αγγελµατικής δραστηριότητας της εκτέλεσης,
συντήρησης, ε̟ισκευής και ε̟ιτήρησης της λειτουργίας ψυκτικών
εγκαταστάσεων, καθώς και υ̟ολογισµός της α̟οζηµίωσης των µελών των
εξεταστικών ε̟ιτρο̟ών σύµφωνα µε το άρθρο 5 ̟αρ. 15 του ν. 3982/2011 και το
ν.4024/2011» (Β’1750).
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Β. Την α̟ό 9/10/2013 εισήγηση της Υ̟ηρεσίας.
Γ. Το γεγονός ότι α̟ό την ̟αρούσα δεν ̟ροκαλείται δα̟άνη σε βάρος του κρατικού
̟ροϋ̟ολογισµού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Άρθρο 1
Καθορισµός ̟αραβόλων για την άδεια και τις εξετάσεις αναφορικά µε την
ε̟αγγελµατική δραστηριότητα της εκτέλεσης, συντήρησης, ε̟ισκευής και
λειτουργίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
1. Για την έκδοση των αδειών:
α) αρχιτεχνίτη ηλεκτρολόγου Α’ ειδικότητας κατά τα ̟ροβλε̟όµενα στο άρθρο 5
̟αρ.2 του ̟.δ. 108/2013,
β) εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου φωτοβολταϊκών συστηµάτων µικρής κλίµακας
κατά τα ̟ροβλε̟όµενα στο άρθρο 5 ̟αρ.3.Α του ̟.δ. 108/2013,
γ) αρχιτεχνίτη ηλεκτρολόγου ∆’ ειδικότητας κατά τα ̟ροβλε̟όµενα στο άρθρο 9
̟αρ.2Α του ̟.δ. 108/2013,
δ) αρχιτεχνίτη χειριστή µηχανηµάτων ̟ροβολής κινηµατογραφικών ταινιών
κατά τα ̟ροβλε̟όµενα στο άρθρο 17 ̟αρ. 1.2.2 του ̟.δ. 108/2013,
καταβάλλεται α̟ό τον ενδιαφερόµενο ̟αράβολο είκοσι ̟έντε (25) ευρώ ανά
άδεια.
2. Για την έκδοση των αδειών:
α) εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης Οµάδας Α’ ειδικότητας κατά τα ̟ροβλε̟όµενα
στο άρθρο 5 ̟αρ.4 του ̟.δ. 108/2013,
β) εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 2ης Οµάδας Α’ ειδικότητας κατά τα ̟ροβλε̟όµενα
στο άρθρο 5 ̟αρ.5 του ̟.δ. 108/2013,
γ) εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου Γ’ ειδικότητας κατά τα ̟ροβλε̟όµενα στο άρθρο 7
̟αρ. 2 του ̟.δ. 108/2013,
δ) συντηρητή ηλεκτρολόγου ∆’ ειδικότητας κατά τα ̟ροβλε̟όµενα στο άρθρο 9
̟αρ.3 του ̟.δ. 108/2013,
ε) εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης Οµάδας ∆’ ειδικότητας κατά τα ̟ροβλε̟όµενα
στο άρθρο 9 ̟αρ. 4 και ̟αρ.5 του ̟.δ. 108/2013,
στ) εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 2ης Οµάδας ∆’ ειδικότητας κατά τα ̟ροβλε̟όµενα
στο άρθρο 9 ̟αρ. 6 και ̟αρ.7 του ̟.δ. 108/2013,
ζ) εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 2ης Οµάδας ∆’ ειδικότητας κατά τα ̟ροβλε̟όµενα
στο άρθρο 9 ̟αρ. 8 του ̟.δ. 108/2013,
η) εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 4ης Οµάδας Α’ ειδικότητας κατά τα ̟ροβλε̟όµενα
στο άρθρο 10 ̟αρ. 1.(Γ) του ̟.δ. 108/2013,
θ) εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 3ης Οµάδας Α’ ειδικότητας κατά τα ̟ροβλε̟όµενα
στο άρθρο 10 ̟αρ. 1.(Ε) του ̟.δ. 108/2013,
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καταβάλλεται α̟ό τον ενδιαφερόµενο ̟αράβολο τριάντα τριών (33) ευρώ ανά
άδεια.
3. Για την αντιστοίχιση των υφιστάµενων αδειών ̟ου έχουν εκδοθεί δυνάµει των
διατάξεων του β.δ. 13-19 ΦΕΒ 1936 «Περί συµ̟ληρώσεως ∆)τος ̟ερί αδειών
εκτελέσεως και ̟τυχίων ε̟ιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων» (Α’ 98), ό̟ως
τρο̟ο̟οιήθηκε και ισχύει, του β.δ. 19-26 Μαρτίου 1938 «Περί χορηγήσεως αδειών
εκτελέσεως και ̟τυχίων βοηθητικού ̟ροσω̟ικού κατασκευής και ε̟ιβλέψεως
ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Γ’ Ειδικότητος (βιοµηχανιών, εργοστασίων και
συνεργείων) (Α’ 112), ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε και ισχύει, του β.δ. 19-26 Μαρτίου 1938
«Περί χορηγήσεως αδειών εκτελέσεως και ̟τυχίων βοηθητικού ̟ροσω̟ικού
κατασκευής και ε̟ιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ΣΤ’ ειδικότητος
«̟αραγωγής, µετατρο̟ής, µεταφοράς, µετασχηµατισµού, και διανοµής ηλεκτρικής
ενεργείας» (Α’ 113), ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε και ισχύει, του β.δ. 581 της 26 Αυγ./5 Σε̟τ.
1968 «Περί χορηγήσεως αδειών ε̟ιβλέψεως και συντηρήσεως εγκαταστάσεων
κινηµατογράφων, χειριστών µηχανηµάτων ̟ροβολής κινηµατογραφικών ταινιών
και των βοηθών χειριστών κινηµατογράφου» (Α’ 193), του β.δ. 25 Μαΐου -14 Ιουνίου
1938 «Περί χορηγήσεως αδειών εκτελέσεως και ̟τυχίων ε̟ιβλέψεως (συντηρήσεως)
και
υ̟ηρεσίας
ηλεκτρολογικών
εγκαταστάσεων
∆’
Ειδικότητος,
ηλεκτροµηχανολογικών και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ανελκυστήρων και
ηλεκτροκινήτων µηχανηµάτων ανυψώσεως και µεταφοράς» (Α’ 224), σύµφωνα µε τα
̟ροβλε̟όµενα στις ̟αρ. 1, 4 και 5 του άρθρου 14 του ̟.δ. 108/2013, καταβάλλεται
α̟ό τον ενδιαφερόµενο ̟αράβολο ̟οσού δέκα (10) ευρώ, για την αντιστοίχιση των
ως άνω αδειών σύµφωνα µε τα ̟ροβλε̟όµενα στο άρθρο 14 ̟αρ. 2 του ̟.δ. 108/2013
καταβάλλεται ̟αράβολο ̟οσού εκατό (100) ευρώ και για την αντιστοίχιση των ως
άνω αδειών σύµφωνα µε τα ̟ροβλε̟όµενα στο άρθρο 14 ̟αρ. 3 του ̟.δ. 108/2013
καταβάλλεται ̟αράβολο ̟οσού διακοσίων (200) σε ̟ερί̟τωση ̟ου η καθυστέρηση
θεώρησης δεν υ̟ερβαίνει το ένα έτος ή τετρακοσίων (400) ευρώ σε ̟ερί̟τωση ̟ου η
καθυστέρηση θεώρησης υ̟ερβαίνει το ένα έτος, αλλά είναι µικρότερη των ̟έντε
ετών.
4. Για την ε̟ανάκτηση της άδειας ̟ου κατατέθηκε α̟ό τα αναφερόµενα στο ̟ρώτο
εδάφιο της ̟αρ.1 του άρθρου 15 του ̟.δ. 108/2013 ̟ρόσω̟α, σύµφωνα µε τα
̟ροβλε̟όµενα στο άρθρο 15 ̟αρ. 3 του ̟.δ. 108/2013, καταβάλλεται α̟ό τον
ενδιαφερόµενο ̟αράβολο δέκα (10) ευρώ.
5. Για τη συµµετοχή στις εξετάσεις για την α̟όκτηση της άδειας του εγκαταστάτη
ηλεκτρολόγου φωτοβολταϊκών συστηµάτων µικρής κλίµακας κατά τα ̟ροβλε̟όµενα
στο άρθρο 5 ̟αρ.3.Α του ̟.δ. 108/2013, καταβάλλεται α̟ό τον ενδιαφερόµενο
̟αράβολο σαράντα (40) ευρώ για το θεωρητικό µέρος και ̟αράβολο εξήντα τρία (63)
ευρώ για το ̟ρακτικό µέρος των εξετάσεων.
6. Για τη συµµετοχή στις εξετάσεις για την α̟όκτηση της άδειας του εγκαταστάτη
ηλεκτρολόγου 1ης Οµάδας Α’ ειδικότητας κατά τα ̟ροβλε̟όµενα στο άρθρο 5 ̟αρ.4
του ̟.δ. 108/2013, καταβάλλεται α̟ό τον ενδιαφερόµενο ̟αράβολο σαράντα (40)
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ευρώ για το θεωρητικό µέρος και ̟αράβολο εκατόν έξι (106) ευρώ για το ̟ρακτικό
µέρος των εξετάσεων.
7. Για τη συµµετοχή στις εξετάσεις για την α̟όκτηση της άδειας του εγκαταστάτη
ηλεκτρολόγου 2ης Οµάδας Α’ ειδικότητας κατά τα ̟ροβλε̟όµενα στο άρθρο 5 ̟αρ.5
του ̟.δ. 108/2013, καταβάλλεται α̟ό τον ενδιαφερόµενο ̟αράβολο σαράντα (40)
ευρώ για το θεωρητικό µέρος και ̟αράβολο εκατόν δέκα ε̟τά (117) ευρώ για το
̟ρακτικό µέρος των εξετάσεων.
8. Για τη συµµετοχή στις εξετάσεις για την α̟όκτηση της άδειας του εγκαταστάτη
ηλεκτρολόγου Γ’ ειδικότητας κατά τα ̟ροβλε̟όµενα στο άρθρο 7 ̟αρ. 2 του ̟.δ.
108/2013, καταβάλλεται α̟ό τον ενδιαφερόµενο ̟αράβολο εβδοµήντα τέσσερα (74)
ευρώ για το θεωρητικό µέρος και ̟αράβολο εκατόν δέκα οκτώ (118) ευρώ για το
̟ρακτικό µέρος των εξετάσεων.
9. Για τη συµµετοχή στις εξετάσεις για την α̟όκτηση της άδειας του συντηρητή
ηλεκτρολόγου ∆’ ειδικότητας κατά τα ̟ροβλε̟όµενα στο άρθρο 9 ̟αρ.3 του ̟.δ.
108/2013, καταβάλλεται α̟ό τον ενδιαφερόµενο ̟αράβολο είκοσι εννέα (29) ευρώ
για το θεωρητικό µέρος και ̟αράβολο ενενήντα εννέα (99) ευρώ για το ̟ρακτικό
µέρος των εξετάσεων.
10. Για τη συµµετοχή στις εξετάσεις για την α̟όκτηση της άδειας του εγκαταστάτη
ηλεκτρολόγου 1ης Οµάδας ∆’ ειδικότητας κατά τα ̟ροβλε̟όµενα στις ̟αρ.4 και 5 του
άρθρου 9 του ̟.δ. 108/2013, καταβάλλεται α̟ό τον ενδιαφερόµενο ̟αράβολο είκοσι
εννέα (29) ευρώ για το θεωρητικό µέρος και ̟αράβολο εκατόν δέκα οκτώ (118) ευρώ
για το ̟ρακτικό µέρος των εξετάσεων.
11. Για τη συµµετοχή στις εξετάσεις για την α̟όκτηση της άδειας του εγκαταστάτη
ηλεκτρολόγου 2ης Οµάδας ∆’ ειδικότητας κατά τα ̟ροβλε̟όµενα στις ̟αρ.6 και 7
του άρθρου 9 του ̟.δ. 108/2013, καταβάλλεται α̟ό τον ενδιαφερόµενο ̟αράβολο
ενενήντα έξι (96) ευρώ για το θεωρητικό µέρος και ̟αράβολο εκατόν εξήντα τρία
ευρώ για το ̟ρακτικό µέρος των εξετάσεων.
12. Για τη συµµετοχή στις εξετάσεις για την α̟όκτηση της άδειας του εγκαταστάτη
ηλεκτρολόγου 2ης Οµάδας ∆’ ειδικότητας κατά τα ̟ροβλε̟όµενα στο άρθρο 9 ̟αρ. 8
του ̟.δ. 108/2013, καταβάλλεται α̟ό τον ενδιαφερόµενο ̟αράβολο ενενήντα ̟έντε
ευρώ για το θεωρητικό µέρος και ̟αράβολο εκατό ευρώ για το ̟ρακτικό µέρος των
εξετάσεων.
13. Τα ως άνω ̟αράβολα των ̟αραγράφων 1, 2 και 6 έως και 12 του ̟αρόντος
άρθρου καταβάλλει ο ενδιαφερόµενος και στις ̟ερι̟τώσεις ̟ου α̟αιτείται η λήψη
νέας άδειας σύµφωνα µε τα ̟ροβλε̟όµενα στο άρθρο 14, ̟αρ.3 του ̟.δ. 108/2013.
14. Τα ως άνω ̟αράβολα των ̟αραγράφων 5 έως και 12 του ̟αρόντος άρθρου
καταβάλλει ο ενδιαφερόµενος σε ̟ερί̟τωση ε̟ανεξέτασης λόγω α̟οτυχίας του στις
εξετάσεις, σύµφωνα µε το άρθρο 10 ̟αρ. 3 του ̟.δ. 108/2013.
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15. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τα ̟αράβολα ̟ου οφείλει να καταβάλλει ο υ̟ήκοος
κράτους µέλους της Ευρω̟αϊκής Ένωσης, ο ο̟οίος ε̟ιθυµεί να ασκήσει στην Ελλάδα
τις ε̟αγγελµατικές δραστηριότητες ̟ου ρυθµίζονται µε το ̟.δ. 108/2013 και έχει
α̟οκτήσει τα ε̟αγγελµατικά του ̟ροσόντα σε άλλο κράτος µέλος είτε ως
αυτοα̟ασχολούµενος είτε ως µισθωτός, κατά τα ̟ροβλε̟όµενα στο άρθρο 10 ̟αρ. 6
του ̟.δ. 108/2013.

Άρθρο 2
Τα κατά ̟ερί̟τωση καταβαλλόµενα ̟αράβολα σύµφωνα µε τα ανωτέρω
κατατίθενται στον Ειδικό Τρα̟εζικό Λογαριασµό ̟ου συνιστάται στην Περιφέρεια
̟ου εκδίδει την άδεια ή στην Περιφέρεια διενέργειας των εξετάσεων και α̟οτελεί
̟όρο αυτών.

Άρθρο 3
1. Καθορίζεται α̟οζηµίωση για τα µέλη των εξεταστικών ε̟ιτρο̟ών και τους
εµ̟ειρογνώµονες του άρθρου 5 ̟αρ. 4 του Ν. 3982/2011, στο ̟οσό των σαράντα (40)
ευρώ ανά ηµέρα εξέτασης και µέχρι του ̟οσού των διακοσίων σαράντα (240) ευρώ
µηνιαίως.
2. Οι εξετάσεις και το έργο βαθµολόγησης των σχετικών γρα̟τών
̟ραγµατο̟οιούνται µετά τη λήξη του κανονικού ωραρίου εργασίας των υ̟ηρεσιών
και εκτός του χρόνου ̟ου καλύ̟τεται α̟ό υ̟ερωριακή α̟ασχόληση.
3. Τα µέλη των εξεταστικών ε̟ιτρο̟ών υ̟οχρεούνται, όταν ̟αρίσταται σχετική
ανάγκη, να ̟ραγµατο̟οιούν και ̟ερισσότερες των έξι (6) εξετάσεις ανά µήνα. Για τις
̟έραν του αριθµού των έξι (6) εξετάσεων µηνιαίως, δεν καταβάλλεται α̟οζηµίωση.
Άρθρο 4
Η ̟αρ.4 του άρθρου 2 της κοινής υ̟ουργικής α̟όφασης υ̟’ αριθµ.
457/25/Φ.Γ.9.6.4/11.01.2013 «Καθορισµός ̟αραβόλου για την έκδοση των αδειών
και τη συµµετοχή στις εξετάσεις για την άσκηση των ε̟αγγελµατικών
δραστηριοτήτων ̟ου ρυθµίζονται µε τις διατάξεις των Π.∆. 112/2012, 114/2012 και
115/2012, καθώς και υ̟ολογισµός της α̟οζηµίωσης των µελών των εξεταστικών
ε̟ιτρο̟ών σύµφωνα µε το άρθρο 5 ̟αρ. 15 του Ν. 3982/2011και το Ν. 4024/2011»
(Β’ 33) αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Για την αντικατάσταση των υφιστάµενων αδειών ̟ου έχουν εκδοθεί σύµφωνα µε
το ̟.δ. 362/2001, σύµφωνα µε τα ̟ροβλε̟όµενα στο άρθρο 9 ̟αρ. 3 του ̟.δ.
114/2012, καταβάλλεται α̟ό τον ενδιαφερόµενο ̟αράβολο δέκα (10) ευρώ, για την
αντικατάσταση των ως άνω αδειών σύµφωνα µε τα ̟ροβλε̟όµενα στο άρθρο 9 ̟αρ.
4 του ̟.δ. 114/2012 καταβάλλεται το ̟αράβολο της ̟αραγράφου 3 του ̟αρόντος
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άρθρου, ̟οσού εκατό (100) ευρώ και για την αντιστοίχιση των ως άνω αδειών
σύµφωνα µε τα ̟ροβλε̟όµενα στο άρθρο 9 ̟αρ. 5 του ̟.δ. 114/2012 καταβάλλεται
το δι̟λάσιο ή το τετρα̟λάσιο του ̟αραβόλου της ̟αραγράφου 3 του ̟αρόντος
άρθρου κατά τις διακρίσεις της ̟ροηγούµενης ̟αραγράφου.»

Άρθρο 5
Η ̟αρ. 12 του άρθρου 1 της κοινής υ̟ουργικής α̟όφασης υ̟’ αριθµ. Οικ.
9030/589/Φ.Γ.9.6.4.(Γ)/16.07.2013 «Καθορισµός ̟αραβόλου για την έκδοση των
αδειών και τη συµµετοχή στις εξετάσεις για την άσκηση της ε̟αγγελµατικής
δραστηριότητας της εκτέλεσης, συντήρησης, ε̟ισκευής και ε̟ιτήρησης της
λειτουργίας ψυκτικών εγκαταστάσεων, καθώς και υ̟ολογισµός της α̟οζηµίωσης των
µελών των εξεταστικών ε̟ιτρο̟ών σύµφωνα µε το άρθρο 5 ̟αρ. 15 του ν. 3982/2011
και το ν.4024/2011» (Β’1750) αντικαθίσταται ως εξής:
«12. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τα ̟αράβολα ̟ου οφείλει να καταβάλλει ο
υ̟ήκοος κράτους µέλους της Ευρω̟αϊκής Ένωσης, ο ο̟οίος ε̟ιθυµεί να ασκήσει
στην Ελλάδα τις ε̟αγγελµατικές δραστηριότητες ̟ου ρυθµίζονται µε το ̟.δ. 1/2013
και έχει α̟οκτήσει τα ε̟αγγελµατικά του ̟ροσόντα σε άλλο κράτος µέλος είτε ως
αυτοα̟ασχολούµενος είτε ως µισθωτός, κατά τα ̟ροβλε̟όµενα στο άρθρο 5 ̟αρ. 9
του ̟.δ. 1/2013».
Άρθρο 6
Η ισχύς της α̟όφασης αυτής αρχίζει α̟ό τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Η α̟όφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡ∆ΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ
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