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και ωρίμανση των έργων/δράσεων του Υπουργείου ΟΙ.Α.Ν, της 
Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικού Εμπορίου και της Γενικής 
Διεύ θυνσης Διοικητικής Υποστήριξης της Γενικής Γραμματείας 
Εμπορίου, των οποίων έχει αποφασισθεί να προωθηθεί η υλο−
ποίηση στο πλαίσιο επιχειρησιακών προγραμμάτων, και σύμφω−
να και με το ισχύον κατά περίπτωση κανονιστικό πλαίσιο.

2. Παρέχει προς τις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές όλες 
τις απαιτούμενες πληροφορίες και μεριμνά για την υποβολή 
όλων των απαραιτήτων εγγράφων που είναι αναγκαία για 
την ένταξη πράξεων του Υπουργείου ΟΙ.Α.Ν, της Γενικής Διεύ−
θυνσης Εσωτερικού Εμπορίου και της Γενικής Διεύθυνσης 
Διοικητικής Υποστήριξης της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, 
σε επιχειρησιακά προγράμματα. Παρακολουθεί την πορεία 
της ένταξης των πράξεων αυτών στα προγράμματα.

3. Για τις δράσεις που αφορούν κρατικές ενισχύσεις του 
ιδιωτικού τομέα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Γε−
νικής Διεύθυνσης Εσωτερικού Εμπορίου ή/και της Γενικής 
Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης της Γενικής Γραμμα−
τείας Εμπορίου:

α) μεριμνά για το σχεδιασμό των δράσεων και την προετοιμα−
σία του κανονιστικού πλαισίου εφαρμογής τους, σε συνεργασία 
με την Μονάδα Α και τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΑΝ.

β) συνεργάζεται με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του 
ΕΠ. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» για την 
έγκριση του κανονιστικού πλαισίου εφαρμογής των δρά−
σεων και ιδίως των αναλυτικών κριτηρίων επιλογής και 
ένταξης των πράξεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.

γ) Μεριμνά για την ετοιμασία των αποφάσεων ένταξης 
των πράξεων και την προώθησή τους στην Διαχειριστική 
Αρχή για την έκδοσή τους.

4. Στις περιπτώσεις που το Υπουργείο ΟΙ.Α.Ν είναι Δικαι−
ούχος πράξεων της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικού Εμπο−
ρίου και της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης 
της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, στο πλαίσιο επιχειρη−
σιακών προγραμμάτων, ασκεί τις σχετικές αρμοδιότητες. 
Ειδικότερα για τις πράξεις αυτές μεριμνά ιδίως για:

α) Την παρακολούθηση της εξασφάλισης των πιστώσεων 
για την χρηματοδότηση των πράξεων

β) Την ανάθεση σε τρίτους της υλοποίησης πράξεων, σύμ−
φωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες (σύνταξη προκηρύξεων, 
διενέργεια διαγωνισμών, σύναψη συμβάσεων κ.λπ.)

γ) Την διοίκηση της εκτέλεσης του φυσικού και οικονο−
μικού αντικειμένου των πράξεων

δ) Την πιστοποίηση και την παραλαβή του φυσικού αντι−
κειμένου των πράξεων

ε) Την εξασφάλιση της διενέργειας των πληρωμών προς 
τους αναδόχους των πράξεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες

στ) Την παρακολούθηση της τήρησης επαρκούς λογι−
στικής κωδικοποίησης για όλες τις συναλλαγές που έχουν 
σχέση με την πράξη

ζ) Την παροχή προς τις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές 
όλων των απαραιτήτων πληροφοριών που ζητούνται για 
την παρακολούθηση της προόδου υλοποίησης του φυσικού 
και οικονομικού αντικειμένου των πράξεων

η) Την ενημέρωση και τήρηση των απαραίτητων ηλε−
κτρονικών αρχείων και τη διασφάλιση της συμβατότητας 
των πληροφοριών με το ΟΠΣ ΕΣΠΑ.

5. Υποστηρίζει και συντονίζει τις ενέργειες των αρμόδιων 
υπηρεσιών του Υπουργείου ΟΙ.Α.Ν που συνδέονται με την 
άσκηση των ανωτέρω αρμοδιοτήτων.

6. Παρακολουθεί την πρόοδο της εφαρμογής όλων των 
ενεργειών που απαιτούνται για την προετοιμασία, την ωρί−
μανση και την υλοποίηση των έργων/δράσεων που έχουν 
αναλάβει να υλοποιήσουν οι εποπτευόμενοι από το Υπουρ−
γείο ΟΙ.Α.Ν φορείς και αφορούν τη Γενική Διεύθυνση Εσω−
τερικού Εμπορίου ή/και τη Γενική Διεύθυνση Διοικητικής 
Υποστήριξης της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και μερι−

μνά για την διενέργεια όλων των αναγκαίων παρεμβάσεων 
από πλευράς Υπουργείου ΟΙ.Α.Ν για την προώθησή τους.

7. Μετά από σχετική ενημέρωση της Μονάδας Α΄, πα−
ρακολουθεί την υλοποίηση έργων/δράσεων της Γενικής 
Διεύθυνσης Εσωτερικού Εμπορίου ή/και της Γενικής Διεύ−
θυνσης Διοικητικής Υποστήριξης της Γενικής Γραμματείας 
Εμπορίου που εκτελούνται από άλλους φορείς, στο πλαίσιο 
επιχειρησιακών προγραμμάτων και μεριμνά για την διε−
νέργεια όλων των αναγκαίων παρεμβάσεων από πλευράς 
Υπουργείου ΟΙ.Α.Ν για την προώθησή τους.

Γ. Η Μονάδα Διοικητικής Υποστήριξης είναι υπεύθυνη 
για τα ακόλουθα:

1. Διαχειρίζεται τα θέματα και τις διαδικασίες που αφο−
ρούν στο ανθρώπινο δυναμικό καθώς και τα διοικητικά, 
οικονομικά, και τα θέματα οργάνωσης και εκπαίδευσης 
της Ειδικής Υπηρεσίας.

2. Διαχειρίζεται τα θέματα και τις διαδικασίες που αφορούν 
στην εισήγηση σκοπιμότητας προμήθειας, στην προμήθεια, 
στην εγκατάσταση και στη συντήρηση του κάθε είδους υλικού, 
εξοπλισμού και εγκαταστάσεων της Ειδικής Υπηρεσίας.

3. Τηρεί το πρωτόκολλο και το αρχείο της Υπηρεσίας 
και ευθύνεται για τη διακίνηση και την αρχειοθέτηση των 
εγγράφων.

4. Τηρεί τη βιβλιοθήκη της Υπηρεσίας στην οποία συγκε−
ντρώνονται μελέτες, έρευνες, βιβλία, περιοδικά, νομοθεσία και 
κανονισμοί που αφορούν στο αντικείμενο της Υπηρεσίας.

5. Μεριμνά για την καλή λειτουργία και συντήρηση των συ−
στημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών της Υπηρεσίας.»

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. πρωτ. Β1−4977/ 
29−07−2008 (ΦΕΚ 1540/Β΄/04−08−2008).

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 19 Απριλίου 2011

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ  
 ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟIKΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ
    F 

 Αριθμ. Φ.50/503/168 (2)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 115239/25702/3627 της 21 Δεκ. 

1965/11 Ιαν. 1966 (ΦΕΚ Β΄ 8) απόφασης του Υπουργού 
Βιομηχανίας «Περί ερμηνείας των διατάξεων του Νό−
μου 4483/65».

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−

βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το 
άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/ 22.4.2005).

2.  Του Π.Δ. 229/86 (ΦΕΚ 96/Α΄/16.7.1986) «Σύσταση και Ορ−
γάνωση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας» όπως τροπο−
ποιήθηκε με το Π.Δ. 396/89 (ΦΕΚ 172/Α΄/16.6.1989) «Οργανισμός 
της ΓΓΒ» και το Π.Δ. 189/95 (ΦΕΚ 99/Α΄/31.5.1995) «Συμπλήρω−
ση και τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 396/1989».

3. Του Π.Δ. 27/1.2.96 (ΦΕΚ 19/Α΄/1996) και το Π.Δ. 185/2009 
(ΦΕΚ 213/Α΄/7.10.2009) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οι−
κονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και 
Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής 
Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομα−
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σία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας – Θρά−
κης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας – Θράκης και υπα−
γωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας 
Μακεδονίας – Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου 
και Νησιώτικης Πολιτικής».

4. Του Π.Δ. 24/2010 «Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων 
των Υπουργείων και τροποποιήσεις του Π.Δ. 189/2009» (ΦΕΚ 
56/Α΄/15.4.2010).

5. Του Π.Δ. 89/2010 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 154/Α΄/7.9.2010).

6. Της υπ’ αριθμ. Υ271/30.9.2010 απόφασης «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Σωκράτη Ξυνίδη» (ΦΕΚ 
1595/Β΄/1.10.2010).

7. Του άρθρου 14 του ν. 4483/1965 «περί καταργήσεως 
του υποχρεωτικού Κρατικού Ελέγχου των εσωτερικών ηλε−
κτρικών εγκαταστάσεων και άλλων τινών διατάξεων» (ΦΕΚ 
118/Α΄/65), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

8. Της υπ’ αριθμ. 115239/25702/3627 της 21 Δεκ. 1965/11 Ιαν. 
1966 (ΦΕΚ Β΄ 8) απόφασης του Υπουργού Βιομηχανίας «Περί 
ερμηνείας των διατάξεων του Νόμου 4483/65».

9. Της υπ’ αριθμ. Φ.7.5/1816/88/27.2.2004 απόφασης του 
Υφυπουργού Ανάπτυξης «Αντικατάσταση του ισχύοντος Κα−
νονισμού Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Κ.Ε.Η.Ε.) 
με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΗD 384 και άλλες σχετικές διατάξεις» 
(ΦΕΚ 470/Β/5.3.2004).

10. Της υπ’ αριθμ. Φ Α΄ 50/12081/642/26.7.2006 κοινής από−
φασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Χω−
ροταξίας και Δημοσίων Έργων «Θέματα Ασφάλειας των 
Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Ε.Η.Ε.). Καθιέ−
ρωση υποχρέωσης εγκατάστασης διατάξεων διαφορικού 
ρεύματος και κατασκευής θεμελιακής γείωσης» (ΦΕΚ 1222/
Β΄/5.9.2006).

11. Της ανάγκης για επικαιροποίηση των διατάξεων της υπ’ 
αριθμ. 115239/25702/3627 της 21 Δεκ. 1965/11 Ιαν. 1966 (ΦΕΚ Β΄ 8).

12. Του γεγονότος ότι από τις διατάξεις της παρούσης 
απόφασης δεν προκύπτει δαπάνη στον κρατικό προϋπο−
λογισμό, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Από την έναρξη ισχύος της παρούσης απόφασης:
α) Το περιεχόμενο της Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη 

(Υ.Δ.Ε.) που υποβάλλεται, σύμφωνα με την παράγραφο 1 
του άρθρου 2 του ν. 4483/1965, στην ηλεκτρική επιχείρη−
ση διανομής ηλεκτρικής ενέργειας είναι σύμφωνο με το 
συνημμένο υπόδειγμα της Υ.Δ.Ε. του παραρτήματος της 
παρούσης απόφασης.

β) Τα περιεχόμενα της Έκθεσης Παράδοσης της ηλε−
κτρικής εγκατάστασης και του Πρωτοκόλλου ή των Πρω−
τοκόλλων Ελέγχου της ηλεκτρικής εγκατάστασης, που 
παραδίδονται μαζί με την Υ.Δ.Ε. στην ηλεκτρική επιχείρη−
ση διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, είναι σύμφωνα με τα 
αντίστοιχα συνημμένα υποδείγματα του παραρτήματος 
της παρούσης απόφασης.

γ) Στο περιεχόμενο του ηλεκτρολογικού σχεδίου, σχε−
διασμένο κατά CENELEC, που συνοδεύει την Υ.Δ.Ε. περι−
λαμβάνονται:

− Η θέση των σταθερών ηλεκτρικών συσκευών και κι−
νητήρων

− Η διαδρομή των ηλεκτρικών γραμμών, εφόσον έχουν 
διατομή ίση ή μεγαλύτερη του 1,5 mm2

− Η θέση των διακοπτών, ρυθμιστών, κομβίων, ανιχνευτών, 
θερμοστατών, ρευματοδοτών και πινάκων, σε σχέση με το 
ακίνητο και

− Διαστασιολογημένο μονογραμμικό σχέδιο του πίνακα 
ή των πινάκων όπου θα αναγράφονται οι διατομές των 

καλωδιώσεων των γραμμών και τα μεγέθη του ηλεκτρο−
λογικού υλικού (ασφάλειες, διακόπτες, ΔΔΡ κ.λπ.).

δ) Τα παραπάνω έγγραφα (Υ.Δ.Ε., Έκθεσης Παράδοσης 
και Πρωτόκολλα Ελέγχου) κατατίθενται, στην ηλεκτρική 
επιχείρηση διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, εντός ενός 
έτους από την ημερομηνία έκδοσής τους και αντικαθίστα−
νται όταν διενεργείται επανέλεγχος της εγκατάστασης. Σε 
περιπτώσεις οποιασδήποτε προσθήκης ή τροποποίησης 
της ηλεκτρικής εγκατάστασης απαιτείται, ανεξαρτήτως 
χρόνου, υποβολή νέων εγγράφων.

Η υποβολή των παραπάνω εγγράφων μπορεί να γίνεται 
και ηλεκτρονικά, οπότε αυτά καταχωρούνται σε ενιαία βάση 
δεδομένων.

Άρθρο 2

Προκειμένου περί εγκαταστάσεων υποσταθμών ή κινη−
τήρων υψηλής ή μέσης τάσης οι αδειούχοι εγκαταστάτες 
υποβάλλουν στην ηλεκτρική επιχείρηση διανομής ηλεκτρι−
κής ενέργειας τα παρακάτω:

− Υπεύθυνη δήλωση ότι η εγκατάσταση υψηλής ή μέσης 
τάσης εκτελέστηκε σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονι−
σμούς

− Τεχνική περιγραφή της εγκατάστασης
− Σχέδια που θα περιλαμβάνουν την κάτοψη και την τομή 

του κτιρίου της εγκατάστασης, τοπογραφικό της περιοχής 
και την ηλεκτρική συνδεσμολογία.

Για τις μετά του υποσταθμού υποβιβασμού τάσης εσωτε−
ρικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις χαμηλής τάσης ισχύουν τα 
προβλεπόμενα από την υφιστάμενη νομοθεσία για τέτοιες 
εγκαταστάσεις.

Άρθρο 3

Η ηλεκτρική επιχείρηση διανομής ηλεκτρικής ενέργειας 
μπορεί να αρνηθεί την ηλεκτροδότηση ή να προβαίνει στη 
διακοπή της ηλεκτροδότησης της εγκατάστασης, εφόσον 
από αρμόδιο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, όργανο 
διαπιστωθεί απόκλιση από τις τεχνικές προδιαγραφές, που 
ίσχυαν κατά το χρόνο κατασκευής της εγκατάστασης, και 
να μην την ηλεκτροδοτεί ή επανασυνδέει μέχρι να υποβλη−
θεί Υ.Δ.Ε. ηλεκτρολόγου ότι η εγκατάσταση είναι σύμφωνη 
με τις τεχνικές προδιαγραφές, που ίσχυαν κατά το χρόνο 
κατασκευής της.

Άρθρο 4

1. Η ισχύς της παρούσης απόφασης αρχίζει από τη δημο−
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την έναρξη 
ισχύος της παρούσης υπουργικής απόφασης, επιτρέπεται 
να υποβάλλεται και η Υ.Δ.Ε. όπως αυτή καθορίζεται στην υπ’ 
αριθμ. 115239/25702/3627 της 21 Δεκ. 1965/11 Ιαν. 1966 (ΦΕΚ Β΄ 
8) απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας.

3. Με την έκδοση της παρούσης υπουργικής απόφασης, 
καταργούνται οι διατάξεις, εκτός αυτές της παραγράφου 
VI, της υπ’ αριθμ. 115239/25702/3627 της 21 Δεκ. 1965/11 Ιαν. 
1966 (ΦΕΚ Β΄ 8) απόφασης του Υπουργού Βιομηχανίας, 
ως και κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις 
διατάξεις της παρούσης ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα 
που ρυθμίζονται από αυτή.

4. Τα συνημμένα υποδείγματα του παραρτήματος της παρού−
σης απόφασης αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 19 Απριλίου 2011

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙΔΗΣ  
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