
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Οικ. 9030/589/Φ.Γ. 
9.6.4.(Γ)/16-7-2013 «Καθορισμός παραβόλου για 
την έκδοση των αδειών και τη συμμετοχή στις 
εξετάσεις για την άσκηση της επαγγελματικής 
δραστηριότητας της εκτέλεσης, συντήρησης, επι-
σκευής και επιτήρησης της λειτουργίας ψυκτικών 
εγκαταστάσεων, καθώς και υπολογισμός της απο-
ζημίωσης των μελών των εξεταστικών επιτροπών 
σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 15 του ν. 3982/2011 
και το ν. 4024/2011.» (Β΄ 1750).

2 Επιβολή πολλαπλού τέλους στον Othman Jamal 
του Mahmoud και της Jamileh για τελωνειακή πα-
ράβαση.

3 Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σχετικά με 
τροποποιήσεις καθορισμού θέσεων στάθμευσης 
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 385/2017 Α.Δ.Σ. του 
Δήμου Πατρέων και αφορά στην εφαρμογή της 
υπ’ αριθμ. 650/15 Α.Δ.Σ. Δήμου Πατρέων.

  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. 139788/434/Φ.350 (1)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Οικ. 9030/589/Φ.Γ. 

9.6.4.(Γ)/16-7-2013 «Καθορισμός παραβόλου για 

την έκδοση των αδειών και τη συμμετοχή στις 

εξετάσεις για την άσκηση της επαγγελματικής 

δραστηριότητας της εκτέλεσης, συντήρησης, 

επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας ψυ-

κτικών εγκαταστάσεων, καθώς και υπολογισμός 

της αποζημίωσης των μελών των εξεταστικών 

επιτροπών σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 15 του 

ν. 3982/2011 και το ν. 4024/2011.» (Β΄ 1750).

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 5 παρ. 13 και 15 του ν. 3982/2011 (Α΄143) 

«Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελμα-
τικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχει-
ρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις», όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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2. Το ν. 4115/2013 «Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύμα-
τος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργα-
νισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» (Α΄ 24), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Το ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής 
Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 45) και ειδικότερα 
το άρθρο 13 αυτού.

4. Το π.δ. 1/2013 «Καθορισμός βαθμίδων επαγγελματι-
κών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα 
της εκτέλεσης συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης 
της λειτουργίας ψυκτικών εγκαταστάσεων και προϋπο-
θέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από 
φυσικά πρόσωπα» (Α΄ 3), όπως ισχύει.

5. Το π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για 
την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α΄98).

6. Το π.δ. 116/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Ανά-
πτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (Α΄ 185).

7. Το π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία 
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου 
Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πο-
λιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοι-
νωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσω-
τερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων» (Α 208).

8. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210).

9. Την υπ’ αριθμ. 7667/520/Φ.Γ.9.6.4.(Γ)/14.6.2013 κοι-
νή υπουργική απόφαση «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 ανα-
γκαίων υποδομών για τη διενέργεια των εξετάσεων, της 
εξεταστέας ύλης, της διάρκειας, του τρόπου και του περι-
εχομένου της επιμόρφωσης των μελών των εξεταστικών 
επιτροπών, του τύπου και του περιεχομένου των εκδιδό-
μενων 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» (Β΄1447), όπως ισχύει.

10. Την υπ’ αριθμ. Υ29/8.10.15 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄ 2168).

11. Την υπ’ αριθ. Υ197/16.11.2016 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξανδρο Χαρί-
τση» (Β΄ 3722), όπως ισχύει.

12. Την υπ’ αριθ. 201408/Υ1/25.11.2016 απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυ-

πουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Δημήτριο 
Μπαξεβανάκη» (Β΄ 3818).

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Η υπ’ αριθμ. Οικ. 9030/589/Φ.Γ.9.6.4.(Γ)/16-7-2013 κοι-
νή υπουργική απόφαση (Β΄1750) τροποποιείται ως εξής:

1) Η παράγραφος 6 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως 
εξής:

«6. Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις για την απόκτη-
ση της άδειας του αρχιτεχνίτη ψυκτικού, σύμφωνα με 
τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5 παρ. 2 του π.δ. 1/2013, 
καταβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο παράβολο δεκα-
επτά (17) ευρώ για το θεωρητικό μέρος και παράβολο 
εκατόν πενήντα έξι (156) ευρώ για το πρακτικό μέρος 
των εξετάσεων.»

2) Η παράγραφος 9 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως 
εξής:

«9. Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις για την απόκτηση 
πιστοποιητικού Κατηγορίας ΙΙ, σύμφωνα με τα προβλε-
πόμενα στο άρθρο 12 παρ. 4.2 και 4.3 του π.δ. 1/2013, 
καταβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο παράβολο πέντε 
(5) ευρώ για διοικητικές ενέργειες, παράβολο δεκαεπτά 
(17) ευρώ για το θεωρητικό μέρος και παράβολο εκατόν 
τριάντα πέντε (135) ευρώ για το πρακτικό μέρος των 
εξετάσεων.

Προκειμένου για τη συμμετοχή στις συμπληρωματικές 
εξετάσεις για την απόκτηση πιστοποιητικού Κατηγορίας 
II του Καν. 2067/2015, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στην υπ’ αριθμ. Οικ. 7667/520/Φ.Γ.9.6.4.(Γ)/14.6.2013 
κοινή υπουργική απόφαση (Β΄1447), όπως ισχύει, κα-
ταβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο παράβολο επτά (7) 
ευρώ για το θεωρητικό μέρος και σαράντα έξι (46) ευρώ 
για το πρακτικό μέρος».

3) Η παράγραφος 10 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως 
εξής:

«10. Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις για την απόκτηση 
πιστοποιητικού Κατηγορίας Ι, σύμφωνα με τα προβλεπό-
μενα στο άρθρο 12 παρ. 5.2, 5.3 και 5.4 του π.δ. 1/2013, 
καταβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο παράβολο πέντε 
(5) ευρώ για διοικητικές ενέργειες, παράβολο δεκαεπτά 
(17) ευρώ για το θεωρητικό μέρος και παράβολο εκατόν 
τριάντα πέντε (135) ευρώ για το πρακτικό μέρος των 
εξετάσεων.

Προκειμένου για τη συμμετοχή στις συμπληρωματικές 
εξετάσεις για την απόκτηση πιστοποιητικού Κατηγορίας 
Ι του Καν. 2067/2015, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στην υπ’ αριθμ. οικ. 7667/520/Φ.Γ.9.6.4.(Γ)/14.6.2013 
κοινή υπουργική απόφαση (Β΄1447), όπως ισχύει, κα-
ταβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο παράβολο επτά (7) 
ευρώ για το θεωρητικό μέρος.»

Άρθρο 2

Η έναρξη ισχύος της παρούσας ορίζεται από τη δημο-
σίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κατά τα λοιπά 
ισχύει η υπ’ αριθμ. Οικ. 9030/589/Φ.Γ.9.6.4.(Γ)/16-7-2013 
κοινή υπουργική απόφαση. 
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2017

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Υφυπουργός Παιδείας,
Οικονομίας και Ανάπτυξης Έρευνας και Θρησκευμάτων

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Ι

        (2) 
 Επιβολή πολλαπλού τέλους στον Othman Jamal 
του Mahmoud και της Jamileh για τελωνειακή 
παράβαση.

  Δυνάμει της 56/2017 καταλογιστικής πράξης του 
Προϊστάμενου του Τελωνείου Χίου, που εκδόθηκε την 
20/12/2017, κατά τις διατάξεις των άρθρων 142 παρ. 2 και 
155 του ν. 2960/2001 και δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρ-
θρο 152 παρ. 5 του ίδιου ως άνω νόμου για διαπραχθείσα 
τελωνειακή παράβαση (λαθρεμπορία καπνικών), επιβλή-
θηκε εις βάρος του Othman Jamal του Mahmoud και της 
Jamileh, αγνώστου διαμονής, άνευ Α.Φ.Μ., κατόχου του 
244476 /08.09.2017 Δελτίου Αιτούντος Διεθνή Προστα-
σία, γεν. 23.11.1969,υπηκόου Ιορδανίας, πολλαπλό τέλος 
ποσού έντεκα χιλιάδων εκατό δεκαπέντε ευρώ και εξήντα 
τριών λεπτών (11.115,63 €), σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 150 παρ. 1 εδ. α΄ του ν. 2960/2001. Το ανωτέρω 
ποσό υπόκειται κατά την είσπραξη του σε Τ.Χ. και ΟΓΑ 
(2,4%), σύμφωνα με τον Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου.

Κατά της άνω πράξης επιτρέπεται προσφυγή ενώπι-
ον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου εντός 30 
ημερών από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Προϊστάμενος 

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ

Ι

    Aριθμ. 314469 (3)
Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σχετικά με 
τροποποιήσεις καθορισμού θέσεων στάθμευσης 
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 385/2017 Α.Δ.Σ. του 
Δήμου Πατρέων και αφορά στην εφαρμογή της 
υπ’ αριθμ. 650/15 Α.Δ.Σ. Δήμου Πατρέων.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις περί Διοικητικής Αποκέντρωσης ισχύουσες δια-

τάξεις όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
2. Το ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α΄/07.06.2010) «Νέα Αρχι-

τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

3. Το π.δ. 139/27.12.2010 «Οργανισμός Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και 
Ιονίου» (ΦΕΚ 232Α΄/27.12.2010).

4. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, 
στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για τη Το-
πική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν. 

5. Την υπ’ αριθμ. 15870/15.05.2017 (ΦΕΚ 250/ΥΟΔΔ/ 
26.05.2017) υπουργική απόφαση του Υπουργού Εσωτε-
ρικών και το με αρ. πρωτ. 118604/29.05.2017 έγγραφο 
της Δ/νσης Διοίκησης της ΑΔ/ΠΔΕΙ περί ανάληψης υπη-
ρεσίας του Συντονιστή. 

6. Τη με αρ. 130479/17 (ΦΕΚ 2113/Β/2017) απόφαση 
του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελο-
ποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με θέμα «Μετα-
βίβαση δικαιώματος υπογραφής ..........».

7. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112Α΄) Ενίσχυση 
της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοι-
κητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» 
και άλλες διατάξεις.

8. Το υπ’ αριθμ. 15109/19.05.2013 έγγραφο της Δ/
σης Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου 
Εσωτερικών με θέμα «Εγκρίσεις αποφάσεων συλλογικών 
οργάνων των ΟΤΑ που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής 
κυκλοφορίας από τους Γενικούς Γραμματείς Αποκεντρω-
μένων Διοικήσεων».

9. Το ν. 4058/2012 (ΦΕΚ 63Α/22.03.2012) «Παροχή υπη-
ρεσιών ασφαλείας από ένοπλους φρουρούς σε εμπορικά 
πλοία και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 52Α 
που αφορά «Μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας στους 
χερσαίους χώρους λιμένων».

10. Το ν. 4150/2013 (ΦΕΚ 102Α΄/29.04.2013) «Ανα-
συγκρότηση του Υπουργείου Ναυτλίας και Αιγαίου και 
άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 45 περί «κυ-
κλοφοριακών ρυθμίσεων λιμένων».

11. Το ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57Α΄/23.03.1999) που αφορά 
την κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ).

12. Το ν. 3542/2007 (ΦΕΚ 50Α΄/02.03.2007) «Τροποποι-
ήσεις διατάξεων του ΚΟΚ».

13. Τις υπ’ αριθμ. 1115/2012,49/2012 και 819/2013 
Αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.

14. Την υπ’ αριθμ. 65590/4736/12.06.2013 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου,  με την 
οποία ορίστηκε ως Εισηγήτρια Υπηρεσία για την έγκριση 
αποφάσεων συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ που αφο-
ρούν μέτρα ρύθμισης της οδικής κυκλοφορίας.

15. Την αριθμ. ΔΜΕΟ/Ο/3050/31.07.2013 (ΦΕΚ 2302Β΄/ 
16.09.2013) απόφαση του Υπουργού Υπο.Με.Δι. περί «Εγκρί-
σεων Τεχνικών Οδηγιών κυκλοφοριακών παρεμβάσεων στο 
αστικό περιβάλλον για την εφαρμογή τους σε i) περιοχές σχο-
λικών συγκροτημάτων και ii) περιοχές με αυξημένη κίνηση 
στα πλαίσια βελτίωσης της οδικής ασφάλειας».

16. To ν. 4313/2014 (ΦΕΚ 261Α΄/17.12.2014) «Ρυθμίσεις 
θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων 
Έργων και άλλες διατάξεις», άρθρο 48 περί ρυθμίσεων 
θεμάτων οδικής κυκλοφορίας όπως αντικαθιστά συνο-
λικά το άρθρο 52 του ν. 2696/1999.

17. Το υπ’ αριθμ. 44836/05.03.2014 έγγραφο της Δ/σης Ορ-
γάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών 
με θέμα «Εφαρμογή διατάξεων του άρθρου 52 του ΚΟΚ».




