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  Θ Ε Μ Α :   Πρόσκληση για εξετάσεις τεχνικών  καύσης υγρών και αερίων καυσίμων.  
 
  ΣΧΕΤΙΚΑ :  

1. Οι διατάξεις των άρθρων 1-16 του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/17-06-2011): 
«Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών 
δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις» όπως 
τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν. 

2. Το Π.Δ. 114/12 (ΦΕΚ 199/Α/17-10-2012): «Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων 
επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα της κατασκευής, 
συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας των εγκαταστάσεων καύσης 
υγρών και αερίων καυσίμων για την παραγωγή ζεστού νερού, καθορισμός 
επαγγελματικών προσόντων και προϋποθέσεων για την άσκηση της δραστηριότητας 
αυτής από φυσικά πρόσωπα και άλλες ρυθμίσεις και    οι   ΚΥΑ  που   εκδόθηκαν  
δυνάμει  αυτού . 

3. Η αριθμ. πρωτ. 113504/947/09-10-2013 (ΑΔΑ:ΒΛΓΒ7ΛΗ-ΝΤ7)  απόφαση 
Συγκρότησης επιτροπής εξέτασης      υποψηφίων για την απόκτηση αδειών τεχνικών  
καύσης υγρών και αερίων καυσίμων, όπως τροποποιήθηκε με την  αρ. πρωτ. οικ. 
159334/1386/26-11-2015 (ΑΔΑ: 641Φ7ΛΗ-9ΦΞ) απόφαση. 

4. Το     με     αριθμ.   πρωτ. 51889/476/24-04-2015   έγγραφο    της  Δ/νσης 
Βιομηχανίας      Ενέργειας  και Φυσικών Πόρων / Γενική Δ/νση Ανάπτυξης/ 
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. 

 
 

         Μετά το παραπάνω (4) σχετικό, σας καλούμε να προσέλθετε  στις  13 Μαΐου   2016      

ήμερα Παρασκευή και  ώρα  15:00 μ.μ. στα γραφεία της Δ/νσης Ανάπτυξης,  στην οδό 

Αρκαδίου   αρ. 8  στη Λαμία, προκειμένου να λάβετε μέρος στην εξέταση του  θεωρητικού 

μέρους  για την απόκτηση άδειας τεχνικών  καύσης υγρών και αερίων καυσίμων. Απαραίτητη 

προϋπόθεση για  τη συμμετοχή του εξεταζόμενου   στις εξετάσεις, είναι η αστυνομική του 

ταυτότητα και στυλό μπλε.  

Σας ενημερώνουμε επίσης ότι μετά το πέρας της θεωρητικής εξέτασης θα  διεξαχθεί  

πρακτική  εξέταση για την προαναφερόμενη άδεια στο συγκρότημα του Ε.Π.Α.Λ  Λαμίας (τέρμα 

οδού Λαρίσης στα Γαλανέικα Λαμίας).  Επισημαίνεται στον εξεταζόμενο  ότι απαραίτητη 
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προϋπόθεση για τη συμμετοχή του στο πρακτικό μέρος είναι η επιτυχής εξέτασή τους στο 

θεωρητικό μέρος. 

 
    Η Δ/νση  του ΕΠΑΛ Λάμιας  παρακαλείται όπως μεριμνήσει για την  ύπαρξη  τεχνικής 

υποστήριξης  για την πραγματοποίηση του πρακτικού μέρους της εξέτασης   καθώς και όπως 

ενημερώσει τον υπεύθυνο των εργαστηρίων, ο οποίος θα πρέπει να παραβρίσκεται στο χώρο 

των εργαστηρίων  που θα πραγματοποιηθεί το πρακτικό μέρος. 

  Τα τακτικά μέλη της εξεταστικής επιτροπής παρακαλούνται όπως σε περίπτωση 

αδυναμίας τους να ενημερώσουν τους αναπληρωτές τους.  

 

Παρατήρηση : Η εξεταστέα ύλη περιλαμβάνεται στην Κ.Υ.Α.   με αριθμ. οικ. 411/14/Φ.Γ.9.6.4./13 
(ΦΕΚ 21 Β/10-1-2013) : «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 εξε-
ταστικών επιτροπών, του τρόπου και των αναγκαίων υποδομών για τη διενέργεια των 
εξετάσεων, της εξεταστέας ύλης, της διάρκειας, του τρόπου και του περιεχομένου της 
επιμόρφωσης των μελών των εξεταστικών επιτροπών, του τύπου και του περιεχομένου των 
εκδιδόμενων αδειών καθώς και του τρόπου παρακολούθησης και υποστήριξης των εξεταστικών 
επιτροπών από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού για τις επαγγελματικές δραστηριότητες των τεχνικών καύσης υγρών και 
αερίων καυσίμων, των τεχνικών υδραυλικών εγκαταστάσεων, των τεχνικών μηχανικών 
εγκαταστάσεων, των οξυγονοκολλητών και των ηλεκτροσυγκολλητών»  όπως τροποποιήθηκε 
με την υπ’ αριθ.  5571/379/ΦΓ9.6.4/13 (ΦΕΚ 1022 /Β/25-4-2013) Κ.Υ.Α.  και την υπ’ αριθ. 
8441/560/ΦΓ.9.6.4./13 (ΦΕΚ 1643 Β/3-7-2013) Κ.Υ.Α. 

 
 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ                                                                                            
-Φ.22                                                                                 Η Πρόεδρος της Επιτροπής   
                 
 

                                                                                     Χρυσάνθη Καραγιάννη 
                                  
 
                                                            ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ  

1. Γενική Δ/νση Ανάπτυξης 
        Δ/νση Βιομηχανίας Ενέργειας 
         & Φυσικών Πόρων  
        Αρκαδίου 8, 351 31 Λαμία 
 

2. Λάζαρος  Αρδίζογλου (αναπληρωτής της προέδρου)   
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Ευβοίας,  
Χαινά 97,  34100  Χαλκίδα 
 

3. Βασιλική Λαρίσση (τακτικό μέλος)  
 Βουρνόβα  10,   17121 Ν. Σμύρνη Αττικής 
 

4. Παναγιώτης Μπαλαμπάνης (αναπληρωματικό μέλος)   
Κυκλάδων 52, 12462  Χαϊδάρι   
 

5. Κων/νος  Γεωργαλής (τακτικό μέλος) 
          Πανουργιά 20-22, 35131 Λαμία 



 
6. Αναστασία Χειμάρα (αναπληρωματικό μέλος)   

Παπακυριαζή 30,  35131 Λαμία 
 
 

7. Βασιλική Μερτζάνη  (γραμματέα  της επιτροπής) 
      Δ/νση Βιομηχανίας Ενέργειας  & Φυσικών Πόρων  
      Αρκαδίου 8, 35131 Λαμία 
 

8. Ντούνα Ασημίνα  (αναπληρώτρια της γραμματέα  της επιτροπής ) 
 Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Ευβοίας,  
Χαινά 97,  34100 Χαλκίδα 

 
9. Βάιος Καρβέλης   (εξεταζόμενος για άδεια Εγκαταστάτη Εγκαταστάσεων Καύσης) 

        Τερτίπη Νικολάου,   Σταύρος –Δ. Λαμιέων 
 

10.  Ε.Π.Α.Λ.  Λαμίας  
Τέρμα οδού Λαρίσης -Γαλανέϊκα Λαμίας, 35131  Λαμία 

 
 

 
 
 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
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