
         

   

                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση - συμπλήρωση απόφασης περί αντικειμενικής αδυναμίας διενέργειας εξετάσεων 

υποψηφίων για τη χορήγηση αδειών τεχνικών επαγγελμάτων, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. 

ΑΠΟΦΑΣΗ  

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  

Έχοντας υπόψη: 

1. Το ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει. 

2. Το π.δ. 131/2010 (ΦΕΚ 224 Α’) «Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου», όπως ισχύει. 

3. Το ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α') «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 

διατάξεις», όπως ισχύει. 

4. Το ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 

και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

“Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.   

5. Το πρώτο μέρος του ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α’) «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών 

επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες 

διατάξεις», όπως ισχύει. 

6. Το π.δ. 115/2012 (ΦΕΚ 200 Α’) «Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων για τις επαγγελματικές 

δραστηριότητες: (α) 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 προϋποθέσεων για την άσκηση των δραστηριοτήτων αυτών από φυσικά πρόσωπα 

και άλλες ρυθμίσεις». 

7. Την υπ’ αριθμ.οικ.411/14/Φ.Γ.9.6.4/2013 (ΦΕΚ 21 Β’) κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός 

απαιτήσεων για ανεξαρτησία, αμεροληψία και ικανότητα των μελών των εξεταστικών επιτροπών 

του άρθρου 5 παρ. 4 του ν. 3982/2011 …….. των τεχνικών υδραυλικών εγκαταστάσεων, των 

τεχνικών μηχανικών εγκαταστάσεων, των οξυγονοκολλητών και των ηλεκτροσυγκολλητών», 

όπως έχει τροποποιηθεί με τις υπ’αρίθμ.5571/379/Φ.Γ.9.6.4/2013 (ΦΕΚ 1022 Β’) και 8441/560/ 

Φ.Γ.9.6.4/2013 (ΦΕΚ 1643 Β’) όμοιες. 

8. Την υπ’ αριθμ.8774/15/Φ.350/2018 (ΦΕΚ 430 Β’) κοινή υπουργική απόφαση «Ορισμός 

εξεταστικής επιτροπής μιας Περιφέρειας για τη διενέργεια εξετάσεων για πλείονες περιφέρειες». 

9. Την υπ’αρίθμ.116570/591/4-5-2018 (Ορθή Επανάληψη) απόφασή μας (ΑΔΑ: ΨΨ6Π7Λ1-8ΚΡ) 

«Αντικειμενική αδυναμία διενέργειας εξετάσεων θεωρητικού και πρακτικού μέρους υποψηφίων 

για τη χορήγηση αδειών τεχνικών επαγγελμάτων, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου».   
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10. Την υπ’αρίθμ.2233/11-10-2018 απόφασή μας (ΦΕΚ 675 Υ.Ο.Δ.Δ./2018) «Τροποποίηση – 

αντικατάσταση απόφασης συγκρότησης εξεταστικής επιτροπής διεξαγωγής εξετάσεων 

θεωρητικού και πρακτικού μέρους υποψηφίων  για την χορήγηση αδειών αρχιτεχνίτη και 

εργοδηγού μηχανικού εγκαταστάσεων 1ης, 2ης και 3ης ειδικότητας καθώς και αρχιτεχνίτη 

οξυγονοκολλητή και ηλεκτροσυγκολλητή Α και Β τάξης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.». 

11. Το γεγονός ότι στην Περιφέρεια Πελοποννήσου δεν έχουν βρεθεί εργαστήρια/υποδομές που να 

πληρούν τις απαιτήσεις της αναφερόμενης στο υπό στοιχείο (7) Κ.Υ.Α., για την διενέργεια του 

πρακτικού μέρους των εξετάσεων υποψηφίων για την απόκτηση αδειών αρχιτεχνίτη 

οξυγονοκολλητή και ηλεκτροσυγκολλητή Α και Β τάξης. 

12. Το γεγονός ότι στην Περιφέρεια Πελοποννήσου εκκρεμούν αιτήματα υποψηφίων για την 

απόκτηση άδειας αρχιτεχνίτη οξυγονοκολλητή και ηλεκτροσυγκολλητή Α και Β τάξης.  

Αποφασίζουμε  

Τροποποιούμε – συμπληρώνουμε την παράγραφο Γ του αποφασιστικού της υπ’αρίθμ.116570/  591/4-

5-2018 (Ορθή Επανάληψη) απόφασή μας, ως εξής: 

«Γ) Π.Δ. 115/2012 Άδεια Αρχιτεχνιτών και Εργοδηγών Μηχανικών Εγκαταστάσεων 4ης Ειδικότητας 

(θεωρητικό και πρακτικό μέρος εξετάσεων) και Άδεια αρχιτεχνίτη οξυγονοκολλητή και 

ηλεκτροσυγκολλητή Α και Β τάξης (πρακτικό μέρος εξετάσεων).».   

Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η υπ’αρίθμ.116570/591/4-5-2018 (Ορθή Επανάληψη) απόφασή 

μας. 

Η παρούσα αναρτάται στο διαδίκτυο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3861/2010 και ανακοινώνεται 

στο δικτυακό τόπο της Περιφέρειας.  
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Πίνακας Αποδεκτών 

1. Δ/νσεις Ανάπτυξης Π.Ε. 

 

Κοινοποίηση  

Περιφέρεια Πελοποννήσου  

α. Γραφείο Εκτελεστικού Γραμματέα 

β. Γραφείο Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη 

γ. Γραφεία Αντιπεριφερειαρχών Π.Ε. 

δ. Δ/νση Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

Εισηγήτρια 

Αν/της 

Προϊστάμενος 

Δ/νσης 

 Εκτελεστικός  

Γραμματέας 
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  

  

  

 

 

Π. Σταθούλια Ι.Παναγιωτούρος Ι.Σταματάκος ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ  
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