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Ανάλυση του Προεδρικού Διατάγματος 108/12-6-2013 (ΦΕΚ Β΄ 141/2013) 

Εισαγωγή  

Το Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ) 108/12-6-2013 (ΦΕΚ Β΄ 141/2013) 

«Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την 

επαγγελματική δραστηριότητα της εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και 

λειτουργίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις για την άσκηση της 

δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα», εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση των 

Άρθρων 1 – 16 του Νόμου 3982/17-6-2011 (ΦΕΚ Α΄ 143/2011) περί «Απλοποίησης 

της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών 

πάρκων και άλλες διατάξεις».  

Το Π.Δ εκδόθηκε για να ρυθμίσει και να καθορίσει : α) τα θέματα που 

αφορούν τα απαιτούμενα επαγγελματικά προσόντα, τις προϋποθέσεις και τη 

διαδικασία για την απόκτηση των επαγγελματικών αδειών του Ηλεκτρολόγου, 

κατά ειδικότητα, ομάδα και βαθμίδα, β) τις επαγγελματικές δραστηριότητες που 

μπορούν να ασκούνται από τον κάτοχο κάθε επαγγελματικής άδειας 

Ηλεκτρολόγου, γ) την διάρκεια ισχύος και τις προϋποθέσεις ανανέωσης των 

αδειών των Ηλεκτρολόγων, δ) την αντιστοίχιση των  αδειών Ηλεκτρολόγου που 

υφίστανται κατά την έκδοση του Π.Δ, με τις επαγγελματικές άδειες Ηλεκτρολόγου 

που εκδίδονται σύμφωνα με το Π.Δ, ε) τις αντικειμενικά διαπιστούμενες 

προϋποθέσεις (τίτλους σπουδών, πιστοποιητικά παρακολούθησης ειδικών 

προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, κ.λ.π) και την κατά περίπτωση 

απαιτούμενη εξειδίκευσή τους για την απόκτηση επαγγελματικών αδειών του 

Ηλεκτρολόγου καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα.  

Το συγκεκριμένο Π.Δ δεν ρυθμίζει και δεν καθορίζει τα θέματα που 

αφορούν τις απαιτήσεις εκπόνησης ηλεκτρολογικών μελετών μιας εγκατάστασης, 

της επίβλεψης της εκτέλεσης των εν λόγω μελετών, της επίβλεψης και ελέγχου της 

καλής λειτουργίας για κάθε εγκατάσταση, των πραγματογνωμοσυνών επί των 

εγκαταστάσεων, τα επαγγελματικά προσόντα που πρέπει να διαθέτουν τα 

φυσικά πρόσωπα για την άσκηση όλων των παραπάνω επαγγελματικών 

δραστηριοτήτων (εκπόνηση ηλεκτρολογικών μελετών, επίβλεψη εκτέλεσης των 

μελετών, κ.λ.π), την αντιστοίχηση των αδειών που υφίστανται κατά την έκδοση 

του παρόντος Π.Δ και οι οποίες αφορούν τις παραπάνω επαγγελματικές 

δραστηριότητες (εκπόνηση ηλεκτρολογικών μελετών, επίβλεψη εκτέλεσης των 

μελετών, κ.λ.π).  
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Για όλες τις παραπάνω επαγγελματικές δραστηριότητες (εκπόνηση 

ηλεκτρολογικών μελετών, επίβλεψη εκτέλεσης των μελετών, κ.λ.π) θα εκδοθεί 

σχετικό Π.Δ και μέχρι την έκδοσή του διατηρούνται σε ισχύ τα υφιστάμενα 

επαγγελματικά δικαιώματα που καθορίζονται σύμφωνα με την μέχρι σήμερα 

ισχύουσα Νομοθεσία (Ν.6422/1934 και διατάγματα που εκδόθηκαν σε εφαρμογή 

του) και εφαρμόζεται μεταβατικά το Άρθρο 19 «Μεταβατικές διατάξεις για τους 

Εγκαταστάτες Ηλεκτρολόγους» του Π.Δ.  

Παρακάτω παρατίθεται ανάλυση κατά Άρθρο του Π.Δ σε μία προσπάθεια 

εκλαΐκευσης του, για την αποτελεσματικότερη διαχείριση από τα Σωματεία – Μέλη 

της Π.Ο.Σ.Ε.Η στην προσπάθεια ενημέρωσης των συναδέλφων Εργοληπτών 

Ηλεκτρολόγων.   

Η παρακάτω ανάλυση κατά Άρθρο του Π.Δ, γίνεται στα Άρθρα του Π.Δ/τος 

που αφορούν τους συναδέλφους που είναι κάτοχοι επαγγελματικών αδειών Α΄, Γ΄ 

και ΣΤ΄ Ειδικότητας και όχι για τους κατόχους: α) Δ΄ Ειδικότητας (Εγκαταστάτες – 

Συντηρητές Ανελκυστήρων) και β) Α΄ Ειδικότητας – 4ης Κατηγορίας (Φωτοβόλες 

Σωλήνες & Επιγραφές), οι οποίοι εγγράφονται στα αντίστοιχα επαγγελματικά 

Σωματεία και εκπροσωπούνται από τις δικές τους δευτεροβάθμιες Κλαδικές 

Ομοσπονδίες.  

Ανάλυση κατά Άρθρο γίνεται και για τους συναδέλφους που είναι απόφοιτοι 

των Τ.Ε.Ι Ηλεκτρολογίας και κάτοχοι των αδειών ασκήσεως επαγγέλματος 

Υπομηχανικού Ηλεκτρολόγου Β΄ και Α΄ τάξεως και είναι εγγεγραμμένοι στα 

Σωματεία της Π.Ο.Σ.Ε.Η. 

 

Για το Προεδρείο της Π.Ο.Σ.Ε.Η 

                                                                       Ο Πρόεδρος                                     Ο  Γ. Γραμματέας  

 

 

 

                                                                      Δ. Κασαπίδης                                 Χ. Κωνσταντόπουλος 
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Π.Δ - Μέρος 1 – Γενικές Διατάξεις 

Άρθρο 1 – Αντικείμενο 

Οι επαγγελματικές δραστηριότητες που πραγματεύεται το Π.Δ είναι οι 

ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις του Άρθρου 3, Παρ. 1, Περίπτωση α) του 

Ν.3982/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Άρθρο 228 «Τροποποίηση διατάξεων 

για τα τεχνικά επαγγέλματα και τις μεταποιητικές δραστηριότητες», Παράγραφος 4 

του Ν.4072/11-4-2012, ΦΕΚ 86 Α΄/2012).  

Δηλαδή οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις: α) σε βιομηχανίες και βιοτεχνίες, β) 

εξόρυξης ορυκτών και μεταλλευμάτων, γ) σε εγκαταστάσεις άντλησης αργού 

πετρελαίου και φυσικού αερίου, δ) σε εγκαταστάσεις παραγωγής και διανομής 

ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου και ατμού, ε) εξυπηρέτησης κτιρίων, στ) 

λοιπές ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ζ) σε μη σταθερά μηχανήματα και εξοπλισμό, 

η)εγκαταστάσεις συλλογής, επεξεργασίας και παροχής νερού, θ) εγκαταστάσεις 

επεξεργασίας λυμάτων, ι) εγκαταστάσεις συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης 

απορριμμάτων, αποβλήτων, και ανάκτησης υλικών και ια) εγκαταστάσεις 

αποθήκευσης επικίνδυνων  υλικών καθώς και εγκαταστάσεις κατάψυξης ή 

συντήρησης ευπαθών προϊόντων.  

Αντικείμενο του Π.Δ είναι ο καθορισμός των ειδικοτήτων, των ομάδων, των 

βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων, των ασκούμενων κατά βαθμίδα 

επαγγελματικών προσόντων, τη διαδικασία και τα δικαιολογητικά για την 

χορήγηση, ανανέωση ή επέκταση άδειας άσκησης των παραπάνω επαγγελματικών 

δραστηριοτήτων.  

 

Άρθρο 2 – Ορισμοί – Πεδίο Εφαρμογής – Ειδικότητες και Βαθμίδες 

Στο Άρθρο 2 του Π.Δ περιγράφονται οι ορισμοί της «Ειδικότητας» και της 

«Βαθμίδας επαγγελματικών προσόντων».  

Το πεδίο εφαρμογής του Π.Δ, δηλαδή οι επαγγελματικές δραστηριότητες οι οποίες 

ρυθμίζονται στο Π.Δ, είναι: α) η υλοποίηση της εγκατάστασης και β) η επιτήρηση, 

επισκευή και συντήρηση των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (όπως αυτές 

περιγράφονται στην Παρ. 2 του Άρθρου 2 του Ν.3982/2011 όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει από την Παρ. 2 του Άρθρου 228 του Ν.4072/2012).  
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Οι παραπάνω επαγγελματικές δραστηριότητες διακρίνονται με το Π.Δ σε τρεις 

ειδικότητες: Α΄ Ειδικότητας (Ε.Η.Ε), Γ΄ Ειδικότητας (Φωτοβόλους Σωλήνες & 

Επιγραφές) και Δ΄ Ειδικότητας (Ανελκυστήρες).  

Επαγγελματικές Δραστηριότητες Α΄ Ειδικότητας  

Οι επαγγελματικές δραστηριότητες της Α΄ Ειδικότητας που καθορίζονται στο Π.Δ, 

είναι εκείνες που αφορούν τους Εργολήπτες Ηλεκτρολόγους των Σωματείων της 

Π.Ο.Σ.Ε.Η, αφού με τις επαγγελματικές άδειες Α΄ Ειδικότητας του Π.Δ θα 

αντιστοιχήσουν (θα αλλάξουν) τις σημερινές επαγγελματικές άδειες Α΄, Γ΄ και ΣΤ΄ 

ειδικότητας που κατέχουν.  

Στο Π.Δ ορίζονται ως επαγγελματικές δραστηριότητες Α΄ Ειδικότητας (δηλαδή 

επαγγελματικές δραστηριότητες τις οποίες μπορούν να εκτελούν οι κάτοχοι της 

επαγγελματικής άδειας Α΄ ειδικότητας του Π.Δ) οι παρακάτω:  

α) Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης κτιρίων, ήτοι ηλεκτρικά δίκτυα και 

συναφείς εγκαταστάσεις (Παρ. 1, Περίπτωση α), υποπερίπτωση εε) του Άρθρου 3 

του Ν.3982/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από την Παρ. 4 του Άρθρου 228, 

του Ν.4072/2012).  

β) Λοιπές Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις (Παρ. 1, Περίπτωση α), υποπερίπτωση 

στστ) του Άρθρου 3 του Ν.3982/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από την Παρ. 

4 του Άρθρου 228, του Ν.4072/2012).  

γ)  Οι Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις που ασκούνται κατά την έννοια του Ελληνικού 

Προτύπου ΕΛΟΤ HD 384: στα κτίρια που χρησιμοποιούνται ως κατοικίες, στα κτίρια 

εμπορικής χρήσης, στα κτίρια που είναι στη διάθεση του κοινού, στις εγκαταστάσεις 

των γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, στα προκατασκευασμένα ή 

προσωρινά κτίσματα όλων των  προηγούμενων περιπτώσεων (προκατασκευασμένα 

κτίρια κατοικιών, προκατασκευασμένα κτίρια εμπορικής χρήσης, κ.λ.π), στα 

τροχόσπιτα και στους χώρους οργανωμένης κατασκήνωσης, στα εργοτάξια 

κατασκευής έργων, στις εγκαταστάσεις πανηγύρεων και  παρόμοιες προσωρινές 

εγκαταστάσεις, στους λιμένες εξυπηρέτησης σκαφών αναψυχής. Σε όλες τις 

παραπάνω Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις περιλαμβάνονται και οι γραμμές 

τροφοδοσίας συσκευών και μηχανημάτων των ανωτέρω περιπτώσεων καθώς και οι 

ηλεκτρικές εγκαταστάσεις των καταναλωτών που βρίσκονται έξω από τα κτίρια.  

δ) Οι Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις σε βιομηχανίες και βιοτεχνίες (Παρ. 1, 

Περίπτωση α), υποπερίπτωση αα) του Άρθρου 3 του Ν.3982/2011 όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει από την Παρ. 4 του Άρθρου 228, του Ν.4072/2012).  



 

6 

 

ε) Οι Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις σε εγκαταστάσεις εξόρυξης ορυκτών και 

μεταλλευμάτων (Παρ. 1, Περίπτωση α), υποπερίπτωση ββ) του Άρθρου 3 του 

Ν.3982/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από την Παρ. 4 του Άρθρου 228, του 

Ν.4072/2012). 

στ) Οι Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις σε εγκαταστάσεις άντλησης αργού 

πετρελαίου και φυσικού αερίου (Παρ. 1, Περίπτωση α), υποπερίπτωση γγ) του 

Άρθρου 3 του Ν.3982/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από την Παρ. 4 του 

Άρθρου 228, του Ν.4072/2012). 

ζ) Οι Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις σε μη σταθερά μηχανήματα και εξοπλισμός  

(Παρ. 1, Περίπτωση α), υποπερίπτωση ζζ) του Άρθρου 3 του Ν.3982/2011 όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει από την Παρ. 4 του Άρθρου 228, του Ν.4072/2012). 

η) Οι Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις σε εγκαταστάσεις συλλογής, επεξεργασίας και 

παροχής νερού (Παρ. 1, Περίπτωση α), υποπερίπτωση ηη) του Άρθρου 3 του 

Ν.3982/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από την Παρ. 4 του Άρθρου 228, του 

Ν.4072/2012). 

θ) Οι Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων 

(Παρ. 1, Περίπτωση α), υποπερίπτωση θθ) του Άρθρου 3 του Ν.3982/2011 όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει από την Παρ. 4 του Άρθρου 228, του Ν.4072/2012). 

ι) Οι Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις σε εγκαταστάσεις συλλογής, επεξεργασίας και 

διάθεσης απορριμμάτων, αποβλήτων, και ανάκτησης υλικών (Παρ. 1, Περίπτωση α), 

υποπερίπτωση ιι) του Άρθρου 3 του Ν.3982/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

από την Παρ. 4 του Άρθρου 228, του Ν.4072/2012). 

ια) Οι Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης επικίνδυνων 

υλικών καθώς και εγκαταστάσεις κατάψυξης ή συντήρησης ευπαθών προϊόντων 

(Παρ. 1, Περίπτωση α), υποπερίπτωση ιαια) του Άρθρου 3 του Ν.3982/2011 όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει από την Παρ. 4 του Άρθρου 228, του Ν.4072/2012). 

ιβ) Οι Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις σε εγκαταστάσεις παραγωγής και διανομής 

ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου και ατμού (Παρ. 1, Περίπτωση α), 

υποπερίπτωση δδ) του Άρθρου 3 του Ν.3982/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

από την Παρ. 4 του Άρθρου 228, του Ν.4072/2012), δηλαδή σε ηλεκτρολογικές 

εγκαταστάσεις παραγωγής και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, 

συμπεριλαμβανομένων και των συναφών δικτύων μετατροπής, μεταφοράς και 

μετασχηματισμού του ηλεκτρικού ρεύματος.  



 

7 

 

Σε όλες τις παραπάνω Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις από α) έως και ιβ) 

περιλαμβάνονται και οι αυτοματισμοί τους.  

Στις επαγγελματικές  δραστηριότητες του Π.Δ δεν περιλαμβάνονται η επισκευή και 

συντήρηση των αυτόνομων επιμέρους ηλεκτρονικών εξαρτημάτων των παραπάνω 

Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων από α) έως και ιβ).  

Επαγγελματικές Άδειες Α΄ Ειδικότητας  

Οι Επαγγελματικές άδειες για Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις της Α΄ Ειδικότητας 

διακρίνονται ως ακολούθως:  

1. Ηλιακά Φωτοβολταϊκά Συστήματα παραγωγής ενέργειας μέχρι 10 kw 

(Φωτοβολταϊκά Συστήματα μικρής κλίμακας) και τάση έως 1.000 V μεταξύ 

αγωγού φάσης – γης.  

 

2. Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις 1ης Ομάδας που έχουν τα παρακάτω 

επαγγελματικά δικαιώματα:  

- Τάση μεταξύ αγωγού φάσης – γης μικρότερη των 1.000 V και  

- Ισχύς για φωτισμό και συσκευές (συνολικά) μικρότερη των 130 kw ή 

- Ισχύς για μηχανήματα (κίνηση) μικρότερη των 150 kw ή  

- Ισχύς για παραγωγή, μεταφορά, μετασχηματισμό και διανομή 

ηλεκτρικής ενέργειας μικρότερη των 150 kw 

 

3. Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις 2ης Ομάδας που έχουν τα παρακάτω 

επαγγελματικά δικαιώματα:  

- Τάση μεταξύ αγωγού φάσης – γης μεγαλύτερη των 1.000 V και  

- Ισχύς για φωτισμό και συσκευές (συνολικά) μικρότερη των 130 kw ή  

- Ισχύς για μηχανήματα (κίνηση) μικρότερη των 150 kw ή  

- Ισχύς για παραγωγή, μεταφορά, μετασχηματισμό και διανομή 

ηλεκτρικής ενέργειας μικρότερη των 250 kw 

Επίσης:  
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- Τάση μεταξύ αγωγού φάσης γης μικρότερη των 1.000 V και  

- Ισχύς για παραγωγή, μεταφορά, μετασχηματισμό και διανομή 

ηλεκτρικής ενέργειας μεγαλύτερη των 150 kw και μικρότερη των 250 kw 

 

4. Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις 3ης Ομάδας που έχουν τα παρακάτω 

επαγγελματικά δικαιώματα:  

- Τάση μεταξύ αγωγού φάσης – γης μεγαλύτερη των 1.000 V και  

- Ισχύς για φωτισμό και συσκευές (συνολικά) μεγαλύτερη των 130 kw και 

μικρότερη των 200 kw ή  

- Ισχύς για μηχανήματα (κίνηση) μεγαλύτερη των 150 kw και μικρότερη 

των 200 kw ή  

- Ισχύς για παραγωγή, μεταφορά, μετασχηματισμό και διανομή 

ηλεκτρικής ενέργειας μεγαλύτερη των 250 kw και μικρότερη των 600 kw 

Επίσης:  

- Τάση μεταξύ αγωγού φάσης γης μικρότερη των 1.000 V και  

- Ισχύς για φωτισμό και συσκευές (συνολικά) μεγαλύτερη των 130 kw και 

μικρότερη των 200 kw ή  

- Ισχύς για μηχανήματα (κίνηση) μεγαλύτερη των 150 kw και μικρότερη 

των 200 kw ή  

- Ισχύς για παραγωγή, μεταφορά, μετασχηματισμό και διανομή 

ηλεκτρικής ενέργειας μεγαλύτερη των 250 kw 

 

5. Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις 4ης Ομάδας που έχουν τα παρακάτω 

επαγγελματικά δικαιώματα:  

- Τάση μεταξύ αγωγού φάσης – γης μεγαλύτερη των 1.000 V και  

- Ισχύς για φωτισμό και συσκευές (συνολικά) μεγαλύτερη των 200 kw ή  

- Ισχύς για μηχανήματα (κίνηση) μεγαλύτερη των 200 kw ή  
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- Ισχύς για παραγωγή, μεταφορά, μετασχηματισμό και διανομή 

ηλεκτρικής ενέργειας μεγαλύτερη των 600 kw 

Επίσης:  

- Τάση μεταξύ αγωγού φάσης γης μικρότερη των 1.000 V και  

- Ισχύς για φωτισμό και συσκευές (συνολικά) μεγαλύτερη των 200 kw ή  

- Ισχύς για μηχανήματα (κίνηση) μεγαλύτερη των 200 kw ή  

Στην 4η Ομάδα συμπεριλαμβάνονται οι εγκαταστάσεις αλεξικέραυνων 

και ειδικές εγκαταστάσεις αντικεραυνικής προστασίας.  

Βαθμίδες επαγγελματικών προσόντων Α΄ Ειδικότητας 

Το Π.Δ καθορίζει για τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τις  επαγγελματικές 

δραστηριότητες της Α΄ Ειδικότητας τις παρακάτω βαθμίδες επαγγελματικών 

προσόντων:  

 

1η Βαθμίδα: Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος  

2η Βαθμίδα: Αρχιτεχνίτης Ηλεκτρολόγος 

3η Βαθμίδα: Εγκαταστάτης Ηλεκτρολόγος 1ης Ομάδας  

4η Βαθμίδα: Εγκαταστάτης Ηλεκτρολόγος 2ης  Ομάδας 

5η Βαθμίδα: Εγκαταστάτης Ηλεκτρολόγος 3ης  Ομάδας 

6η Βαθμίδα: Εγκαταστάτης Ηλεκτρολόγος 4ης  Ομάδας 

 

Τα φυσικά πρόσωπα που κατατάσσονται στις παραπάνω βαθμίδες (δηλαδή που 

αποκτούν τις αντίστοιχες επαγγελματικές άδεις Α΄ Ειδικότητας) μπορούν να ασκούν 

και τις επαγγελματικές δραστηριότητες των κατώτερων βαθμίδων.  

Η δραστηριότητα του Εγκαταστάτη Φωτοβολταϊκών Συστημάτων μικρής κλίμακας 

(μέχρι 10 kw), η οποία συστήνεται με το Π.Δ εντός της Α΄ Ειδικότητας, δεν 

κατατάσσεται σε κάποια βαθμίδα.  
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Άρθρο 3 – Προϋποθέσεις Άσκησης Επαγγελματικής Δραστηριότητας 

Στο Άρθρο 3 του Π.Δ  καθορίζονται οι προϋποθέσεις άσκησης επαγγελματικής 

δραστηριότητας από τον Τεχνίτη, Αρχιτεχνίτη και Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγο της Α΄ 

Ειδικότητας.  

 

Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος Α΄ Ειδικότητας 

Για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας οφείλει να έχει βεβαίωση 

αναγγελίας Τεχνίτη Ηλεκτρολόγου Α΄ Ειδικότητας. 

Αρχιτεχνίτης Ηλεκτρολόγος Α΄ Ειδικότητας  

Για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας οφείλει να έχει άδεια  Αρχιτεχνίτη 

Ηλεκτρολόγου Α΄ Ειδικότητας ή βεβαίωση αναγγελίας Αρχιτεχνίτη Ηλεκτρολόγου Α΄ 

Ειδικότητας. 

Εγκαταστάτης Ηλιακού Φωτοβολταϊκού Συστήματος μικρής κλίμακας (10 kw) 

Για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας οφείλει να έχει άδεια  

Εγκαταστάτη Ηλιακού Φωτοβολταϊκού Συστήματος μικρής κλίμακας (10 kw) ή 

βεβαίωση αναγγελίας Εγκαταστάτη Ηλιακού Φωτοβολταϊκού Συστήματος μικρής 

κλίμακας (10 kw) 

Εγκαταστάτης Ηλεκτρολόγος Α΄ Ειδικότητας  

Για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας οφείλει να έχει άδεια  

Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου Α΄ Ειδικότητας ή βεβαίωση αναγγελίας Εγκαταστάτη 

Ηλεκτρολόγου Α΄ Ειδικότητας. 

 

Οι προϋποθέσεις για την απόκτηση βεβαίωσης αναγγελίας ή άδειας, οι οποίες 

εξειδικεύονται στο Άρθρο 5 του Π.Δ, είναι οι παρακάτω:  

α) Αντίγραφο αντίστοιχου Τίτλου Σπουδών  

β) Τα κατά περίπτωση απαιτούμενα στοιχεία για την τεκμηρίωση προϋπηρεσίας 

(για τις άδειες Αρχιτεχνίτη Α΄ Ειδικότητας, Εγκαταστάτη Ηλιακών Φωτοβολταϊκών 

Συστημάτων μικρής κλίμακας και Εγκαταστάτη Α΄ Ειδικότητας) τα οποία 

περιγράφονται στο Άρθρο 11 του Π.Δ ή  
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πιστοποιητικό παρακολούθησης ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής 

κατάρτισης αφού η επαγγελματική εμπειρία μπορεί να αντικατασταθεί με την 

παρακολούθηση ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης τα οποία 

παρέχονται από ειδικά εγκεκριμένους για το σκοπό αυτό φορείς (Άρθρο 4 του 

Ν.3982/2011) ή  

πιστοποιητικό παρακολούθησης προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης σε 

Ηλιακά Φωτοβολταϊκά Συστήματα μικρής κλίμακας (Άρθρο 24, Παρ. 6 του 

Ν.4062/2012)  μόνο για την συγκεκριμένη επαγγελματική άδεια, το οποίο παρέχει 

κατάλληλες δεξιότητες που αντιστοιχούν σε τριετή εκπαίδευση στον τομέα αυτό 

γ) Επιτυχής εξέταση όπου απαιτείται (άδεια Εγκαταστάτη Φωτοβολταϊκών 

Συστημάτων μικρής κλίμακας και άδεια Εγκαταστάτη Α΄ Ειδικότητας) 

 

Από τα παραπάνω δικαιολογητικά α), β) και γ), ως αντικειμενικώς διαπιστούμενα 

χαρακτηρίζονται ο τίτλος σπουδών, το πιστοποιητικό παρακολούθησης ειδικών 

προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης (Άρθρο 4 του Ν.3982/2011) και το 

πιστοποιητικό παρακολούθησης προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης σε 

ηλιακά Φ/Β συστήματα μικρής κλίμακας (Άρθρο 24, Παρ. 6 του Ν.4062/2012).  
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Π.Δ - Μέρος 2 – Διατάξεις για την Α΄ Ειδικότητα 

Άρθρο 4 – Ασκούμενες Επαγγελματικές Δραστηριότητες και Καθήκοντα 

Στο Άρθρο 4 του Π.Δ καθορίζονται οι επαγγελματικές δραστηριότητες και τα 

καθήκοντα που ασκούνται από  τον Τεχνίτη Ηλεκτρολόγο, τον Αρχιτεχνίτη 

Ηλεκτρολόγο, τον Εγκαταστάτη Φ/Β Συστημάτων Μικρής Κλίμακας και τους 

Εγκαταστάτες Ηλεκτρολόγους 1ης , 2ης , 3ης & 4ης  Ομάδας στην Α΄ Ειδικότητα.  

Επίσης, περιγράφονται οι επαγγελματικές υποχρεώσεις και τα καθήκοντα του 

Βοηθητικού Προσωπικού, το οποίο δεν κατέχει και δεν έχει τη δυνατότητα να 

αποκτήσει καμία απολύτως επαγγελματική άδεια  Ηλεκτρολόγου.  

 

Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος 

Το φυσικό πρόσωπο που υπό τις οδηγίες και τη συνεχή καθοδήγηση Αρχιτεχνίτη ή 

Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου, υλοποιεί την μελέτη της ηλεκτρικής εγκατάστασης 

(όπου αυτή απαιτείται), κατασκευάζει, επισκευάζει, ελέγχει και συντηρεί την 

ηλεκτρολογική εγκατάσταση.  

Η προαναφερόμενη εργασία του Τεχνίτη Ηλεκτρολόγου υπό τις οδηγίες και τη 

συνεχή καθοδήγηση Αρχιτεχνίτη ή Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου, απαιτεί την φυσική 

παρουσία των εν λόγω αδειούχων ανώτερης βαθμίδας στον τόπο που εκτελείται η 

εργασία, οι οποίοι μπορούν ταυτόχρονα να εκτελούν και τα λοιπά τους καθήκοντα.  

Δεν ενδείκνυται οι Τεχνίτες Ηλεκτρολόγοι που εργάζονται υπό την καθοδήγηση ενός 

αδειούχου ανώτερης βαθμίδας (Αρχιτεχνίτη ή Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου) να 

υπερβαίνουν τους πέντε (5). Σε κάθε περίπτωση ο αριθμός των Τεχνιτών 

Ηλεκτρολόγων καθορίζεται από τις συνθήκες εκτέλεσης των ηλεκτρολογικών 

εργασιών με ευθύνη του ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη και του επιβλέποντος την 

υλοποίηση της μελέτης, εφόσον αυτό προβλέπεται.  

Ο Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος αποκτά προϋπηρεσία για την απόκτηση της άδειας 

Αρχιτεχνίτη Ηλεκτρολόγου.  
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Αρχιτεχνίτης Ηλεκτρολόγος 

Το φυσικό πρόσωπο που υπό την εποπτεία Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου, υλοποιεί 

την μελέτη της ηλεκτρικής εγκατάστασης (όπου αυτή απαιτείται), κατασκευάζει, 

επισκευάζει, ελέγχει και συντηρεί την ηλεκτρολογική εγκατάσταση.  

Ο Αρχιτεχνίτης Ηλεκτρολόγος αποκτά προϋπηρεσία για την διατήρηση της 

υφιστάμενης άδειας ή για την απόκτηση της άδειας Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου.  

 

Εγκαταστάτης Ηλεκτρολόγος Φ/Β Συστημάτων μικρής κλίμακας  

Το φυσικό πρόσωπο το οποίο για τα Ηλιακά Φ/Β Συστήματα μικρής κλίμακας (μέχρι 

10 Kw και τάση έως 1.000 V μεταξύ αγωγού – φάσης γης), υλοποιεί την μελέτη του 

Φ/Β (όπου αυτή απαιτείται), κατασκευάζει, επισκευάζει, ελέγχει και συντηρεί το 

Φ/Β. Είναι υπεύθυνος για τις εκτελούμενες εργασίες, προΐσταται και συντονίζει τις 

εργασίες που εκτελεί το συνεργείο.  

Χορηγεί βεβαιώσεις προϋπηρεσίας μόνο για Ηλιακά Φ/Β Συστήματα μικρής 

κλίμακας.  

Αποκτά προϋπηρεσία για την διατήρηση της υφιστάμενης άδειας ή για την 

απόκτηση της άδειας Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου 1ης Ομάδας, εφόσον δεν έχει 

κάνει χρήση των διατάξεων του Άρθρου 24 του Ν.4062/2012. Δηλαδή εφόσον έχει 

αποκτήσει την άδεια Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου Φ/Β Συστημάτων μικρής κλίμακας 

σύμφωνα με την παρακάτω διαδρομή: Τίτλος σπουδών Ηλεκτρολόγου – Άδεια 

Τεχνίτη Ηλεκτρολόγου Α΄ Ειδικότητας –  Άδεια Αρχιτεχνίτη Ηλεκτρολόγου Α΄ 

Ειδικότητας – Άδεια Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου Φ/Β Συστημάτων μικρής κλίμακας, 

τότε και μόνο τότε μπορεί ο Εγκαταστάτης Ηλεκτρολόγος Φ/Β Συστημάτων μικρής 

κλίμακας να αποκτά προϋπηρεσία για την απόκτηση της άδειας Εγκαταστάτη 

Ηλεκτρολόγου Α΄ Ειδικότητας 1ης Ομάδας.  

Αντίθετα, ο Εγκαταστάτης Ηλεκτρολόγος για Ηλιακά Φ/Β Συστήματα μικρής 

κλίμακας ο οποίος έχει αποκτήσει την παραπάνω επαγγελματική άδεια μέσω των 

διατάξεων του Άρθρου 24 του Ν.4062/2012, δηλαδή με την κατάθεση 

πιστοποιητικού παρακολούθησης προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης σε 

ηλιακά Φ/Β Συστήματα μικρής κλίμακας το οποίο παρέχει κατάλληλες δεξιότητες 

που αντιστοιχούν σε τριετή εκπαίδευση στον τομέα αυτό (Φ/Β Συστήματα μικρής 

κλίμακας και μόνο), δεν μπορεί να αποκτήσει προϋπηρεσία για την απόκτηση της 
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άδειας Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου Α΄ Ειδικότητας 1ης Ομάδας και κατά συνέπεια 

δεν μπορεί να την αποκτήσει.  

Ο Εγκαταστάτης Ηλεκτρολόγος Φ/Β Συστημάτων μικρής κλίμακας εκδίδει μόνο την 

Υπεύθυνη Δήλωση Καλής Εκτέλεσης (Υ.Δ.Κ.Ε) για το Φ/Β Σύστημα μικρής ισχύος, 

σύμφωνα με τα όσα ορίζει το Άρθρο 12 του Π.Δ.  

 

Εγκαταστάτης Ηλεκτρολόγος 1ης Ομάδας  

Το φυσικό πρόσωπο το οποίο εντός των ορίων της 1ης Ομάδας, υλοποιεί την μελέτη 

της ηλεκτρικής εγκατάστασης (όπου αυτή απαιτείται), κατασκευάζει, επισκευάζει, 

ελέγχει και συντηρεί την ηλεκτρολογική εγκατάσταση. Είναι υπεύθυνος για τις 

εκτελούμενες εργασίες, προΐσταται και συντονίζει τις εργασίες που εκτελούν τα  

συνεργεία.  

Χορηγεί βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, αποκτά προϋπηρεσία για την διατήρηση της 

υφιστάμενης άδειας ή για την απόκτηση της άδειας Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου 2ης  

Ομάδας. 

Ο Εγκαταστάτης Ηλεκτρολόγος 1ης Ομάδας εκδίδει την Υπεύθυνη Δήλωση Καλής 

Εκτέλεσης (Υ.Δ.Κ.Ε) σύμφωνα με τα όσα ορίζει το Άρθρο 12 του Π.Δ, καθώς επίσης 

και την Υ.Δ.Ε του Ν.4483/1965 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) για τη σύνδεση με 

τα δίκτυα κοινής ωφέλειας.  

 

Εγκαταστάτης Ηλεκτρολόγος 2ης Ομάδας  

Το φυσικό πρόσωπο το οποίο εντός των ορίων της 1ης και 2ης Ομάδας, υλοποιεί την 

μελέτη της ηλεκτρικής εγκατάστασης (όπου αυτή απαιτείται), κατασκευάζει, 

επισκευάζει, ελέγχει και συντηρεί την ηλεκτρολογική εγκατάσταση. Είναι 

υπεύθυνος για τις εκτελούμενες εργασίες, προΐσταται και συντονίζει τις εργασίες 

που εκτελούν τα  συνεργεία.  

Χορηγεί βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, αποκτά προϋπηρεσία για την διατήρηση της 

υφιστάμενης άδειας ή για την απόκτηση της άδειας Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου 3ης  

Ομάδας. 

Ο Εγκαταστάτης Ηλεκτρολόγος 2ης Ομάδας εκδίδει την Υπεύθυνη Δήλωση Καλής 

Εκτέλεσης (Υ.Δ.Κ.Ε) σύμφωνα με τα όσα ορίζει το Άρθρο 12 του Π.Δ, καθώς επίσης 
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και την Υ.Δ.Ε του Ν.4483/1965 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) για τη σύνδεση με 

τα δίκτυα κοινής ωφέλειας.  

 

Εγκαταστάτης Ηλεκτρολόγος 3ης Ομάδας  

Το φυσικό πρόσωπο το οποίο εντός των ορίων της 1ης, 2ης και 3ης Ομάδας, υλοποιεί 

την μελέτη της ηλεκτρικής εγκατάστασης (όπου αυτή απαιτείται), κατασκευάζει, 

επισκευάζει, ελέγχει και συντηρεί την ηλεκτρολογική εγκατάσταση. Είναι 

υπεύθυνος για τις εκτελούμενες εργασίες, προΐσταται και συντονίζει τις εργασίες 

που εκτελούν τα  συνεργεία.  

Χορηγεί βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, αποκτά προϋπηρεσία για την διατήρηση της 

υφιστάμενης άδειας ή για την απόκτηση της άδειας Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου 4ης  

Ομάδας. 

Ο Εγκαταστάτης Ηλεκτρολόγος 3ης Ομάδας εκδίδει την Υπεύθυνη Δήλωση Καλής 

Εκτέλεσης (Υ.Δ.Κ.Ε) σύμφωνα με τα όσα ορίζει το Άρθρο 12 του Π.Δ, καθώς επίσης 

και την Υ.Δ.Ε του Ν.4483/1965 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) για τη σύνδεση με 

τα δίκτυα κοινής ωφέλειας.  

Τα όρια ισχύος της 3ης Ομάδας αυξάνονται κατά 50% όταν αφορούν στην επισκευή 

και συντήρηση της εγκατάστασης.  

 

Εγκαταστάτης Ηλεκτρολόγος 4ης Ομάδας  

Το φυσικό πρόσωπο το οποίο εντός της 1ης, 2ης, 3ης και 4ης Ομάδας χωρίς κανένα 

περιορισμό όσο αφορά όρια τάσεως ή ισχύος, υλοποιεί την μελέτη της ηλεκτρικής 

εγκατάστασης (όπου αυτή απαιτείται), κατασκευάζει, επισκευάζει, ελέγχει και 

συντηρεί την ηλεκτρολογική εγκατάσταση. Είναι υπεύθυνος για τις εκτελούμενες 

εργασίες, προΐσταται και συντονίζει τις εργασίες που εκτελούν τα  συνεργεία.  

Χορηγεί βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, αποκτά προϋπηρεσία για την διατήρηση της 

υφιστάμενης άδειας.   

Ο Εγκαταστάτης Ηλεκτρολόγος 4ης Ομάδας εκδίδει την Υπεύθυνη Δήλωση Καλής 

Εκτέλεσης (Υ.Δ.Κ.Ε) σύμφωνα με τα όσα ορίζει το Άρθρο 12 του Π.Δ, καθώς επίσης 

και την Υ.Δ.Ε του Ν.4483/1965 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) για τη σύνδεση με 

τα δίκτυα κοινής ωφέλειας.  
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Βοηθητικό Προσωπικό  

Η εκτέλεση επιμέρους εργασιών αναγκαίων για την υλοποίηση (κατασκευή) νέων 

ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων (υφισταμένων ή νέων εγκαταστάσεων) και ιδίως 

βοηθητικών εργασιών όπως χωματουργικές, δομικές (π.χ κατασκευή βάσεων 

στήριξης, παρασκευή δομικών μιγμάτων), μεταφοράς υλικών στον τόπο εκτέλεσης 

του έργου και καθαρισμού, μπορεί να πραγματοποιείται από πρόσωπα που δεν 

είναι κάτοχοι επαγγελματικών αδειών Ηλεκτρολόγου του Π.Δ, υπό τις παρακάτω 

προϋποθέσεις:  

 

α) Η εκτέλεση των εν λόγω εργασιών δεν απαιτεί αδειοδοτημένο προσωπικό 

σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία 

β)  Το βοηθητικό προσωπικό εποπτεύεται από τον εγκαταστάτη ηλεκτρολόγο που 

έχει αναλάβει την υλοποίηση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης  

γ)  Τα μέρη της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης δεν είναι υπό τάση.  

 

Οι παραπάνω επιμέρους εργασίες δεν προσμετρώνται ως προϋπηρεσία σε 

ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις για τους σκοπούς του παρόντος Π.Δ (δηλαδή για την 

απόκτηση άδειας Ηλεκτρολόγου).   

 

Άρθρο 5 – Απαιτούμενοι Τίτλοι σπουδών, προϋπηρεσία, χορήγηση βεβαίωσης 

αναγγελίας ή άδειας 

 

Στο Άρθρο 5 του Π.Δ περιγράφονται οι τίτλοι σπουδών, η προϋπηρεσία, τα έγγραφα 

για την απόκτηση βεβαίωσης αναγγελίας ή επαγγελματικής άδειας Τεχνίτη 

Ηλεκτρολόγου, Αρχιτεχνίτη Ηλεκτρολόγου, Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου Φ/Β 

Συστήματος μικρής κλίμακας, Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου 1ης & 2ης Ομάδας.  
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Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος 

Οι κάτοχοι: α) Πτυχίου ΕΠΑΣ ειδικότητας Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών, β) 

Πτυχίου ΕΠΑΛ ειδικότητας Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων, γ) ΙΕΚ ειδικότητας 

Τεχνικός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων, δ) Πτυχίου ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ (Β΄ 

Κύκλου), ε) ΤΕΣ, ΤΕΕ (Α΄ Κύκλου), στ) Τίτλου Σπουδών της αλλοδαπής ο οποίος 

καθίσταται ισότιμος και αντίστοιχης ειδικότητας με τους τίτλους σπουδών ΕΠΑΣ ή 

ΕΠΑΛ ή ΙΕΚ, αναγγέλλουν (βεβαίωση αναγγελίας) την έναρξη άσκησης της 

δραστηριότητας του Τεχνίτη Ηλεκτρολόγου Α΄ Ειδικότητας. 

Η αναγγελία άσκησης δραστηριότητας του Τεχνίτη Ηλεκτρολόγου Α΄ Ειδικότητας 

γίνεται προς την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας, με αίτηση/υπεύθυνη δήλωση 

(υπόδειγμα βρίσκεται στο Παράρτημα Α του Π.Δ). Συνοδεύεται από τα κάτωθι 

δικαιολογητικά:  

α) Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατηρίου και εφόσον πρόκειται για 

πολίτη εκτός Ε.Ε άδεια εργασίας ή παραμονής. 

β) Το παράβολο που καθορίζεται σύμφωνα με Κοινή Υπουργική Απόφαση που θα 

εκδοθεί (Άρθρο 5, Παρ. 13 & 15 του Ν.3982/2011).  

γ) Αντίγραφο του αντίστοιχου τίτλου σπουδών.  

Η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας εκδίδει την σχετική βεβαίωση αναγγελίας.  

 

Αρχιτεχνίτης Ηλεκτρολόγος  

Οι Τεχνίτες Ηλεκτρολόγοι μετά την έκδοση της βεβαίωσης αναγγελίας, αν είναι:  

α) Κάτοχοι διπλώματος ΙΕΚ, αφού αποκτήσουν προϋπηρεσία ενός (1) έτους στην Α΄ 

Ειδικότητα  

β) Κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ αφού αποκτήσουν προϋπηρεσία δύο (2) ετών στην 

Α΄ Ειδικότητα 

γ) Κάτοχοι ισότιμων τίτλων (ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου) και αντίστοιχων ειδικοτήτων 

(Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων) των ΕΠΑΛ αφού αποκτήσουν προϋπηρεσία δύο 

(2) ετών στην Α΄ Ειδικότητα 
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δ) Κάτοχοι πτυχίου ΤΕΣ και ΤΕΕ Α΄ Κύκλου ειδικότητας εσωτερικών ηλεκτρικών 

εγκαταστάσεων αφού αποκτήσουν προϋπηρεσία δύο (2) ετών και έξι (6) μηνών 

στην Α΄ Ειδικότητα,  

υποβάλλουν στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας αίτηση/ υπεύθυνη δήλωση 

(υπόδειγμα βρίσκεται στο Παράρτημα Α του Π.Δ), προκειμένου να αποκτήσουν την 

άδεια Αρχιτεχνίτη Ηλεκτρολόγου Α΄ Ειδικότητας.   

Η παραπάνω αίτηση/υπεύθυνη δήλωση συνοδεύεται από τα κάτωθι 

δικαιολογητικά:  

α) Δύο πρόσφατες φωτογραφίες. 

β) Το παράβολο που καθορίζεται σύμφωνα με Κοινή Υπουργική Απόφαση που θα 

εκδοθεί (Άρθρο 5, Παρ. 13 & 15 του Ν.3982/2011).  

γ) Τα απαιτούμενα στοιχεία τεκμηρίωσης προϋπηρεσίας (σύμφωνα με το Άρθρο 11 

του Π.Δ) ή πιστοποιητικό παρακολούθησης ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής 

κατάρτισης αφού η επαγγελματική εμπειρία μπορεί να αντικατασταθεί με την 

παρακολούθηση ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης τα οποία 

παρέχονται από ειδικά εγκεκριμένους για το σκοπό αυτό φορείς (Άρθρο 4 του 

Ν.3982/2011).  

 

Εγκαταστάτης Ηλεκτρολόγος Φ/Β Συστημάτων μικρής κλίμακας 

Α.  Οι κάτοχοι άδειας Αρχιτεχνίτη Ηλεκτρολόγου, αφού αποκτήσουν μετά την 

έκδοση της άδειας Αρχιτεχνίτη προϋπηρεσία δώδεκα (12) μηνών σε Φ/Β Συστήματα 

μικρής κλίμακας εκ των οποίων οι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες στην υλοποίηση 

μελετών (όπου απαιτείται) ή στην κατασκευή/τοποθέτηση/εγκατάσταση Φ/Β 

Συστημάτων μικρής κλίμακας,  

υποβάλλουν στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας αίτηση/ υπεύθυνη δήλωση 

(υπόδειγμα βρίσκεται στο Παράρτημα Α του Π.Δ), προκειμένου να αποκτήσουν την 

άδεια Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου Φ/Β Συστημάτων μικρής κλίμακας.   

Η παραπάνω αίτηση/υπεύθυνη δήλωση συνοδεύεται από τα κάτωθι 

δικαιολογητικά:  

α) Το παράβολο που καθορίζεται σύμφωνα με Κοινή Υπουργική Απόφαση που θα 

εκδοθεί (Άρθρο 5, Παρ. 13 & 15 του Ν.3982/2011).  
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β) Τα απαιτούμενα στοιχεία τεκμηρίωσης προϋπηρεσίας (σύμφωνα με το Άρθρο 11 

του Π.Δ) ή πιστοποιητικό παρακολούθησης ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής 

κατάρτισης αφού η επαγγελματική εμπειρία μπορεί να αντικατασταθεί με την 

παρακολούθηση ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης τα οποία 

παρέχονται από ειδικά εγκεκριμένους για το σκοπό αυτό φορείς (Άρθρο 4 του 

Ν.3982/2011).  

Ο Αρχιτεχνίτης Ηλεκτρολόγος αποκτά την άδεια Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου Φ/Β 

Συστημάτων μικρής κλίμακας, μετά από επιτυχή εξέταση (Άρθρο 5 & Άρθρο 7 του 

Ν.3982/2011).  

Β. Οι κάτοχοι πιστοποιητικού παρακολούθησης προγράμματος επαγγελματικής 

κατάρτισης σε ηλιακά Φ/Β Συστήματα μικρής κλίμακας (σύμφωνα με το Άρθρο 24 

του Ν.4062/2012), το οποίο πρόγραμμα παρέχει κατάλληλες δεξιότητες που 

αντιστοιχούν σε τριετή εκπαίδευση στον τομέα αυτόν,  

αναγγέλλουν (βεβαίωση αναγγελίας) την έναρξη άσκησης της δραστηριότητας του 

Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου Φ/Β Συστημάτων μικρής κλίμακας. 

Η αναγγελία άσκησης δραστηριότητας του Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου Φ/Β 

Συστημάτων μικρής κλίμακας γίνεται προς την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας, 

με αίτηση/υπεύθυνη δήλωση (υπόδειγμα βρίσκεται στο Παράρτημα Α του Π.Δ). 

Συνοδεύεται από τα κάτωθι δικαιολογητικά:  

α) Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατηρίου και εφόσον πρόκειται για 

πολίτη εκτός Ε.Ε άδεια εργασίας ή παραμονής. 

β) Το απαιτούμενο πιστοποιητικό παρακολούθησης προγράμματος επαγγελματικής 

κατάρτισης σε ηλιακά Φ/Β Συστήματα μικρής κλίμακας (σύμφωνα με το Άρθρο 24 

του Ν.4062/2012), το οποίο πρόγραμμα παρέχει κατάλληλες δεξιότητες που 

αντιστοιχούν σε τριετή εκπαίδευση στον τομέα αυτόν.  

Η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας εκδίδει την σχετική βεβαίωση αναγγελίας.  

 

Εγκαταστάτης Ηλεκτρολόγος 1ης Ομάδας  

Α. Οι κάτοχοι άδειας Αρχιτεχνίτη Ηλεκτρολόγου, αφού αποκτήσουν μετά την έκδοση 

της άδειας Αρχιτεχνίτη προϋπηρεσία τριάντα έξι (36) μηνών σε Εγκαταστάσεις Α΄ 

Ειδικότητας, εκ των οποίων οι δώδεκα (12) μήνες θα πρέπει να έχουν αποκτηθεί 

στην κατασκευή εγκαταστάσεων Α΄ Ειδικότητας, και από αυτούς οι έξι (6) μήνες 
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στην κατασκευή εγκαταστάσεων παραγωγής, μεταφοράς, μετασχηματισμού ή 

διανομής ηλεκτρικής ενέργειας,  

υποβάλλουν στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας αίτηση/ υπεύθυνη δήλωση 

(υπόδειγμα βρίσκεται στο Παράρτημα Α του Π.Δ), προκειμένου να αποκτήσουν την 

άδεια Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου 1ης Ομάδας Α΄ Ειδικότητας.    

Η παραπάνω αίτηση/υπεύθυνη δήλωση συνοδεύεται από τα κάτωθι 

δικαιολογητικά:  

α) Το παράβολο που καθορίζεται σύμφωνα με Κοινή Υπουργική Απόφαση που θα 

εκδοθεί (Άρθρο 5, Παρ. 13 & 15 του Ν.3982/2011).  

β) Τα απαιτούμενα στοιχεία τεκμηρίωσης προϋπηρεσίας (σύμφωνα με το Άρθρο 11 

του Π.Δ) ή πιστοποιητικό παρακολούθησης ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής 

κατάρτισης αφού η επαγγελματική εμπειρία μπορεί να αντικατασταθεί με την 

παρακολούθηση ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης τα οποία 

παρέχονται από ειδικά εγκεκριμένους για το σκοπό αυτό φορείς (Άρθρο 4 του 

Ν.3982/2011). 

Ο Αρχιτεχνίτης Ηλεκτρολόγος αποκτά την άδεια Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου 1ης 

Ομάδας Α΄ Ειδικότητας, μετά από επιτυχή εξέταση (Άρθρο 5 & Άρθρο 7 του 

Ν.3982/2011).  

Β. Οι κάτοχοι άδειας Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου Φ/Β Συστημάτων μικρής κλίμακας,  

εφόσον δεν έχουν κάνει χρήση των διατάξεων του Άρθρου 24 του Ν.4062/2012, 

δηλαδή έχουν αποκτήσει την άδεια Εγκαταστάτη Φ/Β Συστημάτων μικρής 

κλίμακας σύμφωνα με την παρακάτω διαδρομή: Τίτλος σπουδών Ηλεκτρολόγου – 

Άδεια Τεχνίτη Ηλεκτρολόγου Α΄ Ειδικότητας –  Άδεια Αρχιτεχνίτη Ηλεκτρολόγου 

Α΄ Ειδικότητας – Άδεια Εγκαταστάτη Φ/Β Συστημάτων μικρής κλίμακας (Παρ.3 του  

Άρθρου 4 του Π.Δ), αφού αποκτήσουν μετά την έκδοση της άδειας Εγκαταστάτη 

Ηλεκτρολόγου Φ/Β Συστημάτων μικρής κλίμακας προϋπηρεσία είκοσι τεσσάρων  

(24) μηνών σε Εγκαταστάσεις Α΄ Ειδικότητας, εκ των οποίων οι οκτώ (8) μήνες θα 

πρέπει να έχουν αποκτηθεί στην κατασκευή εγκαταστάσεων Α΄ Ειδικότητας,  

υποβάλλουν στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας αίτηση/ υπεύθυνη δήλωση 

(υπόδειγμα βρίσκεται στο Παράρτημα Α του Π.Δ), προκειμένου να αποκτήσουν την 

άδεια Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου 1ης Ομάδας Α΄ Ειδικότητας.    

Η παραπάνω αίτηση/υπεύθυνη δήλωση συνοδεύεται από τα κάτωθι 

δικαιολογητικά:  
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α) Το παράβολο που καθορίζεται σύμφωνα με Κοινή Υπουργική Απόφαση που θα 

εκδοθεί (Άρθρο 5, Παρ. 13 & 15 του Ν.3982/2011).  

β) Τα απαιτούμενα στοιχεία τεκμηρίωσης προϋπηρεσίας (σύμφωνα με το Άρθρο 11 

του Π.Δ) ή πιστοποιητικό παρακολούθησης ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής 

κατάρτισης αφού η επαγγελματική εμπειρία μπορεί να αντικατασταθεί με την 

παρακολούθηση ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης τα οποία 

παρέχονται από ειδικά εγκεκριμένους για το σκοπό αυτό φορείς (Άρθρο 4 του 

Ν.3982/2011). 

Ο Εγκαταστάτης Ηλεκτρολόγος Φ/Β Συστημάτων μικρής κλίμακας αποκτά την άδεια 

Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου 1ης Ομάδας Α΄ Ειδικότητας, μετά από επιτυχή εξέταση 

(Άρθρο 5 & Άρθρο 7 του Ν.3982/2011).  

 

Εγκαταστάτης Ηλεκτρολόγος 2ης Ομάδας  

Οι κάτοχοι άδειας Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου 1ης Ομάδας Α΄ Ειδικότητας, αφού 

αποκτήσουν μετά την έκδοση της άδειας Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου 1ης Ομάδας Α΄ 

Ειδικότητας προϋπηρεσία είκοσι τεσσάρων (24) μηνών σε Εγκαταστάσεις Α΄ 

Ειδικότητας, εκ των οποίων οι δώδεκα (12) μήνες θα πρέπει να έχουν αποκτηθεί σε 

εγκαταστάσεις τάσης άνω των 1.000 V και από αυτούς οι τέσσερις (4) μήνες στην 

κατασκευή εγκαταστάσεων παραγωγής, μεταφοράς, μετασχηματισμού ή διανομής 

ηλεκτρικής ενέργειας τάσης μεγαλύτερης των 1.000 V,  

υποβάλλουν στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας αίτηση/ υπεύθυνη δήλωση 

(υπόδειγμα βρίσκεται στο Παράρτημα Α του Π.Δ), προκειμένου να αποκτήσουν την 

άδεια Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου 2ης  Ομάδας Α΄ Ειδικότητας.    

Η παραπάνω αίτηση/υπεύθυνη δήλωση συνοδεύεται από τα κάτωθι 

δικαιολογητικά:  

α) Το παράβολο που καθορίζεται σύμφωνα με Κοινή Υπουργική Απόφαση που θα 

εκδοθεί (Άρθρο 5, Παρ. 13 & 15 του Ν.3982/2011).  

β) Τα απαιτούμενα στοιχεία τεκμηρίωσης προϋπηρεσίας (σύμφωνα με το Άρθρο 11 

του Π.Δ) ή πιστοποιητικό παρακολούθησης ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής 

κατάρτισης αφού η επαγγελματική εμπειρία μπορεί να αντικατασταθεί με την 

παρακολούθηση ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης τα οποία 

παρέχονται από ειδικά εγκεκριμένους για το σκοπό αυτό φορείς (Άρθρο 4 του 

Ν.3982/2011). 
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Ο Εγκαταστάτης Ηλεκτρολόγος 1ης Ομάδας Α΄ Ειδικότητας αποκτά την άδεια 

Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου 2ης Ομάδας Α΄ Ειδικότητας, μετά από επιτυχή εξέταση 

(Άρθρο 5 & Άρθρο 7 του Ν.3982/2011).  

 

 

Π.Δ - Μέρος 3 – Διατάξεις για την Γ΄ Ειδικότητα : Άρθρα 6 & 7,  

Π.Δ - Μέρος 4 – Διατάξεις για την Δ΄ Ειδικότητα : Άρθρα 8 & 9 

 

Τα Μέρη 3 & 4 και τα Άρθρα 6,7,8 & 9 του Π.Δ αφορούν διατάξεις για τις Γ΄ και Δ΄ 

Ειδικότητες δηλαδή τις ειδικότητες Φωτοβόλων Σωλήνων & Επιγραφών και των 

Ανελκυστήρων και δεν αναλύονται.  

 

 

Π.Δ – Μέρος 5 – Διατάξεις για όλες τις Ειδικότητες  

Άρθρο 10 – Χορήγηση Βεβαίωσης Αναγγελίας ή Άδειας σε Διπλωματούχους ή 

Πτυχιούχους του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα, εξετάσεις από 

φορείς, αδειοδότηση αλλοδαπών  

Στο Άρθρο 10 του Π.Δ περιγράφονται οι διαδικασίες απόκτησης βεβαίωσης 

αναγγελίας ή άδειας για τους απόφοιτους των Α.Ε.Ι και Τ.Ε.Ι (τίτλοι σπουδών, 

έγγραφα, προϋπηρεσίες, κ.λ.π), οι εξετάσεις για την απόκτηση επαγγελματικών 

αδειών που μπορούν να διενεργούνται από φορείς και η απόκτηση επαγγελματικών 

αδειών από αλλοδαπούς.  

 

Μηχανικοί Α.Ε.Ι  

Οι Μηχανικοί του Τ.Ε.Ε που εμπίπτουν στις διατάξεις του Άρθρου 1 του 

Ν.6422/1934 (Μηχανολόγοι Μηχανικοί, Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, Μηχανολόγοι – 

Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, Ναυπηγοί), με την απόκτηση του πτυχίου τους και τη 

χορήγηση της επαγγελματικής άδειας από το Τ.Ε.Ε, υποβάλλουν αίτηση στην 

αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας με την οποία αναγγέλλουν (βεβαίωση 
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αναγγελίας) την έναρξη άσκησης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων που 

ρυθμίζονται με το Π.Δ. 

Η παραπάνω αίτηση συνοδεύεται από τα κάτωθι δικαιολογητικά:  

α) Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατηρίου και εφόσον πρόκειται για 

πολίτη εκτός Ε.Ε άδεια εργασίας ή παραμονής. 

β) Το παράβολο που καθορίζεται σύμφωνα με Κοινή Υπουργική Απόφαση που θα 

εκδοθεί (Άρθρο 5, Παρ. 13 & 15 του Ν.3982/2011).  

γ)  Αντίγραφο αντίστοιχου τίτλου σπουδών και της άδειας άσκησης επαγγέλματος 

από το Τ.Ε.Ε.  

Στην παραπάνω αίτηση ο Μηχανικός του Τ.Ε.Ε μπορεί να αναγγείλει την έναρξη του 

συνόλου ή μέρους των επαγγελματικών δραστηριοτήτων τις οποίες επιτρέπεται να 

ασκεί σύμφωνα με το Π.Δ.   

Η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας εκδίδει τη σχετική βεβαίωση αναγγελίας, 

στην οποία προσδιορίζονται αντίστοιχα οι αναγγελθείσες επαγγελματικές 

δραστηριότητες (Παρ. 11, Άρθρο 5 του Ν.3982/2011).  

 

Πτυχιούχοι Μηχανικοί Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Τ.Ε.Ι 

Α. Οι πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι ειδικότητας ηλεκτρολογίας ή ενεργειακής τεχνολογίας 

ηλεκτρολογικής κατεύθυνσης ή οι κάτοχοι τίτλων σπουδών της αλλοδαπής που 

καθίστανται ισότιμοι και αντίστοιχοι με τους παραπάνω, μετά την απόκτηση του 

πτυχίου τους υποβάλλουν αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας με την 

οποία αναγγέλλουν (βεβαίωση αναγγελίας) την έναρξη άσκησης των 

επαγγελματικών δραστηριοτήτων που ρυθμίζονται με το Π.Δ και αποκτούν 

δικαίωμα άσκησης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων του Εγκαταστάτη 

Ηλεκτρολόγου 3ης Ομάδας Α΄ Ειδικότητας (επίσης αποκτούν το δικαίωμα άσκησης 

των επαγγελματικών δραστηριοτήτων Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου: α) Γ΄ 

Ειδικότητας (Φωτοβόλων Σωλήνων & Επιγραφών) και β) 1ης & 2ης Ομάδας ή/και  του 

συντηρητή Δ΄ Ειδικότητας (Ανελκυστήρες)).  

Η παραπάνω αίτηση συνοδεύεται από τα κάτωθι δικαιολογητικά:  

α) Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατηρίου και εφόσον πρόκειται για 

πολίτη εκτός Ε.Ε άδεια εργασίας ή παραμονής. 
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β) Το παράβολο που καθορίζεται σύμφωνα με Κοινή Υπουργική Απόφαση που θα 

εκδοθεί (Άρθρο 5, Παρ. 13 & 15 του Ν.3982/2011).  

γ)  Αντίγραφο αντίστοιχου τίτλου σπουδών και όταν από τον τίτλο σπουδών δεν 

προκύπτει η απαιτούμενη ειδίκευση ή κατεύθυνση, πρέπει να προσκομίζεται και 

πίνακας αναλυτικής βαθμολογίας. 

 Στην παραπάνω αίτηση ο Πτυχιούχος Τ.Ε.Ι μπορεί να αναγγείλει την έναρξη του 

συνόλου ή μέρους των επαγγελματικών δραστηριοτήτων τις οποίες επιτρέπεται να 

ασκεί σύμφωνα με το Π.Δ.   

Η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας εκδίδει τη σχετική βεβαίωση αναγγελίας, 

στην οποία προσδιορίζονται αντίστοιχα οι αναγγελθείσες επαγγελματικές 

δραστηριότητες (Παρ. 11, Άρθρο 5 του Ν.3982/2011).  

 

Β. Οι Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι ειδικότητας ηλεκτρολογίας ή ενεργειακής τεχνολογίας 

ηλεκτρολογικής κατεύθυνσης, μετά την έκδοση της βεβαίωσης αναγγελίας από την 

αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας στην οποία έχουν αναγγείλει  την έναρξη για  

Εγκαταστάτης Α΄ Ειδικότητας, 3ης Κατηγορίας, αφού αποκτήσουν προϋπηρεσία δύο  

(2) ετών από την οποία το ένα (1) έτος σε εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας 

ισχύος μεγαλύτερης των 600 kw και τάσεως άνω των 1.000 V, υποβάλλουν στην 

αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας αίτηση/υπεύθυνη δήλωση (υπόδειγμα 

βρίσκεται στο Παράρτημα Α του Π.Δ), προκειμένου να αποκτήσουν την άδεια 

Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου 4ης  Ομάδας Α΄ Ειδικότητας.    

Η παραπάνω αίτηση/υπεύθυνη δήλωση συνοδεύεται από τα κάτωθι 

δικαιολογητικά:  

α) Το παράβολο που καθορίζεται σύμφωνα με Κοινή Υπουργική Απόφαση που θα 

εκδοθεί (Άρθρο 5, Παρ. 13 & 15 του Ν.3982/2011).  

β) Τα απαιτούμενα στοιχεία τεκμηρίωσης προϋπηρεσίας (σύμφωνα με το Άρθρο 11 

του Π.Δ) ή πιστοποιητικό παρακολούθησης ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής 

κατάρτισης αφού η επαγγελματική εμπειρία μπορεί να αντικατασταθεί με την 

παρακολούθηση ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης τα οποία 

παρέχονται από ειδικά εγκεκριμένους για το σκοπό αυτό φορείς (Άρθρο 4 του 

Ν.3982/2011). 

Δ. Οι πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι ειδικότητας μηχανολογίας ή ενεργειακής τεχνολογίας 

μηχανολογικής κατεύθυνσης ή οι κάτοχοι τίτλων σπουδών της αλλοδαπής που 
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καθίστανται ισότιμοι και αντίστοιχοι με τους παραπάνω, μετά την απόκτηση του 

πτυχίου τους υποβάλλουν αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας με την 

οποία αναγγέλλουν (βεβαίωση αναγγελίας) την έναρξη άσκησης των 

επαγγελματικών δραστηριοτήτων που ρυθμίζονται με το Π.Δ και αποκτούν 

δικαίωμα άσκησης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων του Εγκαταστάτη 

Ηλεκτρολόγου 2ης Ομάδας Α΄ Ειδικότητας (επίσης αποκτούν το δικαίωμα άσκησης 

των επαγγελματικών δραστηριοτήτων του Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου 1ης & 2ης 

Ομάδας ή/και  του συντηρητή Δ΄ Ειδικότητας (Ανελκυστήρες)).  

Η παραπάνω αίτηση συνοδεύεται από τα κάτωθι δικαιολογητικά:  

α) Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατηρίου και εφόσον πρόκειται για 

πολίτη εκτός Ε.Ε άδεια εργασίας ή παραμονής. 

β) Το παράβολο που καθορίζεται σύμφωνα με Κοινή Υπουργική Απόφαση που θα 

εκδοθεί (Άρθρο 5, Παρ. 13 & 15 του Ν.3982/2011).  

γ)  Αντίγραφο αντίστοιχου τίτλου σπουδών και όταν από τον τίτλο σπουδών δεν 

προκύπτει η απαιτούμενη ειδίκευση ή κατεύθυνση, πρέπει να προσκομίζεται και 

πίνακας αναλυτικής βαθμολογίας. 

 Στην παραπάνω αίτηση ο Πτυχιούχος Τ.Ε.Ι μπορεί να αναγγείλει την έναρξη του 

συνόλου ή μέρους των επαγγελματικών δραστηριοτήτων τις οποίες επιτρέπεται να 

ασκεί σύμφωνα με το Π.Δ.   

Η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας εκδίδει τη σχετική βεβαίωση αναγγελίας, 

στην οποία προσδιορίζονται αντίστοιχα οι αναγγελθείσες επαγγελματικές 

δραστηριότητες (Παρ. 11, Άρθρο 5 του Ν.3982/2011).  

Ε. Οι Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι ειδικότητας μηχανολογίας ή ενεργειακής τεχνολογίας 

μηχανολογικής κατεύθυνσης, μετά την έκδοση της βεβαίωσης αναγγελίας από την 

αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας στην οποία έχουν αναγγείλει  την έναρξη για  

Εγκαταστάτης Α΄ Ειδικότητας 2ης Κατηγορίας, αφού αποκτήσουν προϋπηρεσία δύο  

(2) ετών από την οποία το ένα (1) έτος σε εγκαταστάσεις παραγωγής, μεταφοράς, 

μετασχηματισμού και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας της Α΄ Ειδικότητας ισχύος 

μεγαλύτερης των 250 kw και τάσεως άνω των 1.000 V και εξ’ αυτών οι έξι (6) μήνες 

σε υλοποίηση των προηγούμενων εγκαταστάσεων, υποβάλλουν στην αρμόδια 

υπηρεσία της Περιφέρειας αίτηση/υπεύθυνη δήλωση (υπόδειγμα βρίσκεται στο 

Παράρτημα Α του Π.Δ), προκειμένου να αποκτήσουν την άδεια Εγκαταστάτη 

Ηλεκτρολόγου 3ης Ομάδας Α΄ Ειδικότητας.   
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Η παραπάνω αίτηση/υπεύθυνη δήλωση συνοδεύεται από τα κάτωθι 

δικαιολογητικά:  

α) Το παράβολο που καθορίζεται σύμφωνα με Κοινή Υπουργική Απόφαση που θα 

εκδοθεί (Άρθρο 5, Παρ. 13 & 15 του Ν.3982/2011).  

β) Τα απαιτούμενα στοιχεία τεκμηρίωσης προϋπηρεσίας (σύμφωνα με το Άρθρο 11 

του Π.Δ) ή πιστοποιητικό παρακολούθησης ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής 

κατάρτισης αφού η επαγγελματική εμπειρία μπορεί να αντικατασταθεί με την 

παρακολούθηση ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης τα οποία 

παρέχονται από ειδικά εγκεκριμένους για το σκοπό αυτό φορείς (Άρθρο 4 του 

Ν.3982/2011). 

 

Εξετάσεις από αδειοδοτημένους φορείς 

Εφόσον έχει αδειοδοτηθεί (σύμφωνα με το Άρθρο 8 του Ν.3982/2011 και μετά την 

έκδοση σχετικής Κ.Υ.Α της Παρ. 4, Άρθρο 8 του Ν.3982/2011) κατάλληλος φορέας 

(δημόσιος ή ιδιωτικός) διενέργειας εξετάσεων και ο ενδιαφερόμενος για την 

απόκτηση επαγγελματικών αδειών για τις οποίες απαιτείται επιτυχή εξέταση,   

επιλέξει να συμμετάσχει σε εξετάσεις που θα διενεργηθούν από αδειοδοτημένο 

φορέα και όχι στις εξετάσεις που θα διενεργούνται από την Περιφέρεια,   

μετά την υποβολή προς την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας, της αίτησης και 

των δικαιολογητικών που περιγράφονται για τις περιπτώσεις απόκτησης των 

επαγγελματικών αδειών που απαιτείται επιτυχής εξέταση (Εγκαταστάτη 

Ηλεκτρολόγου Φ/Β μικρής κλίμακας, Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου 1ης Ομάδας και  

Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου 2ης Ομάδας, για δικαιολογητικά βλέπε Άρθρο 5, 

Παράγραφοι 3 Α, 4 & 5), η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας εκδίδει αντίστοιχη 

βεβαίωση υποβολής των δικαιολογητικών από τον ενδιαφερόμενο, την οποία ο 

ενδιαφερόμενος προσκομίζει στον φορέα που έχει επιλέξει για να εξετασθεί, για να 

έχει το δικαίωμα να συμμετάσχει στις εξετάσεις.  

Ο ενδιαφερόμενος αφού εξετασθεί από τον φορέα και περάσει επιτυχώς τις 

εξετάσεις, εφοδιάζεται με μία βεβαίωση επιτυχούς εξέτασης από τον φορέα την 

οποία υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας. Η αρμόδια  υπηρεσία 

της Περιφέρειας μέσα σε διάστημα ενός μήνα από την υποβολή της βεβαίωσης 

επιτυχούς εξέτασης, εκδίδει την αντίστοιχη επαγγελματική άδεια.  
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Εξεταστική Επιτροπή σε μία Περιφέρεια η οποία διενεργεί εξετάσεις και για  

άλλες Περιφέρειες στις οποίες δεν συστάθηκαν εξεταστικές επιτροπές 

Αν στην Περιφέρεια στην οποία υποβλήθηκαν η αίτηση και τα δικαιολογητικά που 

περιγράφονται για τις περιπτώσεις απόκτησης των επαγγελματικών αδειών που 

απαιτείται επιτυχής εξέταση (Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου Φ/Β μικρής κλίμακας,  

Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου 1ης Ομάδας και Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου 2ης 

Ομάδας,  για δικαιολογητικά βλέπε Άρθρο 5, Παράγραφοι 3 Α, 4 & 5), δεν υπάρχει 

εξεταστική επιτροπή,  

η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας διενεργεί τον έλεγχο των υποβληθέντων 

δικαιολογητικών και εκδίδει αντίστοιχη βεβαίωση υποβολής δικαιολογητικών, την 

οποία κοινοποιεί προς την αντίστοιχη υπηρεσία εκείνης της Περιφέρειας που έχει 

ορισθεί με σχετική Κ.Υ.Α (Παρ. 9, Άρθρο 5 του Ν.3982/2011) η εξεταστική επιτροπή 

η οποία διενεργεί εξετάσεις για πλείονες (περισσότερες της μίας) Περιφέρειες.  

Μετά την επιτυχή εξέταση εκδίδεται βεβαίωση επιτυχούς εξέτασης, η οποία 

κοινοποιείται στην αρμόδια για την έκδοση της άδειας υπηρεσία της Περιφέρειας 

(δηλαδή στην υπηρεσία της Περιφέρειας που κατατέθηκαν η αίτηση και τα 

δικαιολογητικά για τη συμμετοχή στις εξετάσεις).   

Υποψήφιος που απέτυχε στις εξετάσεις που διενεργούνται από τις Περιφέρειες, έχει 

το δικαίωμα επανεξέτασης, υποβάλλοντας αίτηση και καταβάλλοντας το αντίστοιχο 

παράβολο.  

 

Έκδοση επαγγελματικών αδειών  

Η επαγγελματική άδεια εκδίδεται με  απόφαση της αρμόδιας υπηρεσίας της 

Περιφέρειας. Η απόφαση αυτή αναρτάται σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Ν.3861/2010 στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», μετά την υποβολή του 

πρακτικού επιτυχούς εξέτασης ή της βεβαίωσης επιτυχούς εξέτασης.  

Η άδεια εκδίδεται μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή της αίτησης και των 

απαραίτητων δικαιολογητικών. Αν για τη χορήγηση της άδειας απαιτείται εξέταση, 

η προθεσμία έκδοσης της άδειας είναι δύο μήνες. Ο ενδιαφερόμενος καταβάλει 

ανταποδοτικό παράβολο για την έκδοση της άδειας, το οποίο κατατίθεται στον 

Ειδικό Τραπεζικό Λογαριασμό της Περιφέρειας που εκδίδει την άδεια (Άρθρο 5 του 

Ν.3982/2011).  
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 Σε σχέση με την έκδοση επαγγελματικών αδειών εφαρμόζεται συμπληρωματικά η 

Κ.Υ.Α 158/25/ΦΓ9.1/2011 (ΦΕΚ Β΄ 49/2011) «Παροχή πληροφοριών αναφορικά με 

τις άδειες παροχής υπηρεσιών στους παρόχους, που είναι μόνιμα εγκατεστημένοι 

στην Ελλάδα και προτίθενται να ασκήσουν σε αυτή τις εν λόγω υπηρεσίες, τις 

προθεσμίες απάντησης της αρμόδιας Αρχής στον αιτούντα – πάροχο, τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά, και τις προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας καθώς και 

την ανάκλησή της, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Άρθρου 14 του Ν.3844/2010 

(ΦΕΚ Α΄ 63/2010)».   

Η παραπάνω Κ.Υ.Α εφαρμόζεται συμπληρωματικά στην έκδοση των 

επαγγελματικών αδειών και ιδιαίτερα στα θέματα που περιγράφονται στα Άρθρα 1 

– 6 της Κ.Υ.Α. Το Παράρτημα Α΄ που έχει προσαρτηθεί και έχει εκδοθεί μαζί με την 

παραπάνω Κ.Υ.Α δεν ισχύει και δεν εφαρμόζεται, αφού οι επαγγελματικές άδειες 

που περιγράφει, τα διατάγματα που αναφέρει (Β.Δ, Π.Δ) και τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά, έχουν καταργηθεί μετά την έκδοση του συγκεκριμένου Π.Δ.  

 

Αδειοδότηση αλλοδαπών 

Οι ενδιαφερόμενοι για την απόκτηση των επαγγελματικών αδειών που 

περιγράφονται στο Π.Δ, που κατέχουν τίτλο σπουδών της αλλοδαπής, πλην της 

ανώτατης εκπαίδευσης, προσκομίζουν απόφαση ισοτιμίας του Εθνικού Οργανισμού 

Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π).  

Οι ανωτέρω άδειες ή βεβαιώσεις αναγγελίας χορηγούνται και σε υπήκοο κράτους 

μέλους της Ε.Ε, ο οποίος επιθυμεί να ασκήσει στην Ελλάδα τις επαγγελματικές 

δραστηριότητες του Π.Δ και έχει αποκτήσει τα επαγγελματικά του προσόντα σε 

άλλο κράτος μέλος, είτε ως αυτοαπασχολούμενος είτε ως μισθωτός.  

Για τη χορήγηση της άδειας ή της βεβαίωσης αναγγελίας ο ενδιαφερόμενος 

υποβάλλει αίτηση προς την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας, η οποία 

συνοδεύεται από τα κάτωθι δικαιολογητικά:  

α) Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατηρίου. 

β) Το παράβολο που καθορίζεται σύμφωνα με Κοινή Υπουργική Απόφαση που θα 

εκδοθεί (Άρθρο 5, Παρ. 13 & 15 του Ν.3982/2011).  

γ) Αντίστοιχη απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων από το : α) 

Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π), β) καταργηθέν 

Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας 
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Εκπαίδευσης (Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε) και γ) καταργηθέν Συμβούλιο Επαγγελματικής 

Αναγνώρισης Τίτλων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ)  

 

Κατατεθειμένες Αιτήσεις για άδειες ηλεκτρολόγου 

Α) Αιτήσεις για την απόκτηση άδειας Ηλεκτρολόγου οι οποίες εντάσσονται στο 

μέχρι την έκδοση του Π.Δ νομοθετικό πλαίσιο (δηλαδή στο Ν.6422/1934 και των 

διαταγμάτων που εκδόθηκαν προς εφαρμογή του, τα οποία περιγράφονται στην 

Παρ. 2 του Άρθρου 9 του Π.Δ) και έχουν κατατεθεί στην αρμόδια υπηρεσία της 

Περιφέρειας κατά την έκδοση του Π.Δ, εφόσον συνοδεύονται με πλήρη 

δικαιολογητικά σύμφωνα με τις τότε ισχύουσες διατάξεις, θεωρούνται ως αιτήσεις 

του παρόντος Π.Δ με πλήρη δικαιολογητικά.  

Οι ενδιαφερόμενοι της παραπάνω περίπτωσης ακολουθούν την προβλεπόμενη στα 

αντίστοιχα άρθρα του παρόντος διαδικασία, για να αποκτήσουν αντίστοιχη άδεια ή 

βεβαίωση αναγγελίας σύμφωνα με τα όσα προβλέπει το Άρθρο 14 «Αντιστοίχιση 

υφιστάμενων αδειών ηλεκτρολόγων» του Π.Δ. 

Β)  Αιτήσεις για την απόκτηση αδειών (πτυχίων) σύμφωνα με το Β.Δ 699/1971 (ΦΕΚ 

Α΄ 233/1971), το οποίο αναφέρεται στην άσκηση επαγγέλματος από τους 

Ηλεκτρολόγους Υπομηχανικούς Πτυχιούχους Ανώτερων Τεχνικών Σχολών (Τ.Ε.Ι), οι 

οποίες κατά την έκδοση του Π.Δ έχουν κατατεθεί στην αρμόδια υπηρεσία της 

Περιφέρειας, εφόσον συνοδεύονται με πλήρη δικαιολογητικά όπως αυτά ορίζονται 

στο παραπάνω Β.Δ 699/1971, θεωρούνται:  

α) αιτήσεις του παρόντος Π.Δ ως προς τις επαγγελματικές δραστηριότητες τους 

παρόντος, με πλήρη δικαιολογητικά και οι ενδιαφερόμενοι ακολουθούν την 

προβλεπόμενη στα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος διαδικασία, για να αποκτήσουν 

βεβαίωση αναγγελίας των δραστηριοτήτων του Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου: 3ης 

Ομάδας Α΄ Ειδικότητας, Γ΄ Ειδικότητας και 1ης & 2ης Ομάδας Δ΄ Ειδικότητας.  

β)  αιτήσεις του Β.Δ 699/1971 σύμφωνα με τα όσα ορίζει η Παρ. 3 του Άρθρου 18, 

δηλαδή περί διατήρησης των υφιστάμενων δικαιωμάτων σε εκπονήσεις μελετών 

και επίβλεψης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, για τα οποία δικαιώματα 

εκδίδονται οι αντίστοιχες άδειες σύμφωνα με το Β.Δ 699/1971, μέχρι την έκδοση 

του αντίστοιχου Π.Δ για την εκπόνηση μελετών και την επίβλεψη ηλεκτρολογικών 

εγκαταστάσεων, κατ’ εξουσιοδότηση του Άρθρο 4Α του Ν.3982/2011 όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.  
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Άρθρο 11 – Τεκμηρίωση Προϋπηρεσίας  

Στο Άρθρο 11 του Π.Δ περιγράφονται οι διαδικασίες, τα έγγραφα και τα 

δικαιολογητικά  που απαιτούνται για την Τεκμηρίωση Προϋπηρεσίας για την 

απόκτηση επαγγελματικών αδειών του Ηλεκτρολόγου.  

Α) Όταν ο ενδιαφερόμενος απασχολείται σε επιχείρηση με εξαρτημένη σχέση 

εργασίας ή με σύμβαση έργου, για την τεκμηρίωση της προϋπηρεσίας του 

υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Υπεύθυνη Δήλωση του 

Ν.1599/1986, με συνημμένο συμπληρωμένο πίνακα προϋπηρεσίας σύμφωνα με το 

υπόδειγμα του Παραρτήματος Η του Π.Δ.  

Με την Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 δηλώνει:  

1. Τη διάρκεια της αποκτηθείσας προϋπηρεσίας, με αναφορά στην ειδικότητα 

και την βαθμίδα απασχόλησής του. 

2. Ότι κατά την διάρκεια της εν λόγω προϋπηρεσίας απασχολήθηκε με 

σύμβαση έργου ή με εξαρτημένη εργασία και υπό την εποπτεία αδειούχου 

Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου.  

3. Ότι όσα αναγράφονται στο συνημμένο πίνακα τεκμηρίωσης προϋπηρεσίας 

του Παραρτήματος Η του Π.Δ, είναι αληθή.  

4. Ότι υπάρχουν διαθέσιμα τα παρακάτω δικαιολογητικά 1.1 – 1.7 :  

1.1 Βεβαιώσεις Προϋπηρεσίας (σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Ε του 

Π.Δ) χορηγούμενες από την επιχείρηση απασχόλησής του, οι οποίες 

συνυπογράφονται από τον εποπτεύοντα (εποπτεύων μπορεί να είναι: είτε 

ιδιοκτήτης ή μέτοχος της επιχείρησης, είτε να απασχολείται στην επιχείρηση με 

εξαρτημένη σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου) κάτοχο αδείας ή βεβαίωσης 

αναγγελίας, δηλαδή από το πρόσωπο υπό τις οδηγίες ή/και τη συνεχή 

καθοδήγηση του οποίου εργάσθηκε ο ενδιαφερόμενος.  

1.2 Όταν ο ενδιαφερόμενος απασχολείται στην επιχείρηση με εξαρτημένη σχέση 

εργασίας, οι προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις καταστάσεις 

εργαζομένων, θεωρημένες από την οικεία επιθεώρηση εργασίας, από τις οποίες 

θα προκύπτει το είδος και η διάρκεια της προϋπηρεσίας του ενδιαφερόμενου.  

1.3  Όταν ο ενδιαφερόμενος απασχολείται στην επιχείρηση με σύμβαση έργου: α) 

έναρξη άσκησης του αντίστοιχου επιτηδεύματος του ενδιαφερόμενου και β) 

θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ σύμβαση από την οποία θα προκύπτει ο 
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ημερήσιος χρόνος απασχόλησης καθώς και το συνολικό διάστημα που 

απασχολήθηκε ο ενδιαφερόμενος στην επιχείρηση.  

1.4 Όταν ο εποπτεύων απασχολείται στην επιχείρηση με εξαρτημένη σχέση 

εργασίας, οι προαναφερόμενες στην παράγραφο 1.2 καταστάσεις εργαζομένων 

θεωρημένες από την οικεία επιθεώρηση εργασίας, αντιστοίχως για τον 

εποπτεύοντα. 

1.5 Όταν ο εποπτεύων απασχολείται στην επιχείρηση με σύμβαση έργου: α) έναρξη 

άσκησης του αντίστοιχου επιτηδεύματος του εποπτεύοντος και β) αποδεικτικά 

απασχόλησης από τα οποία προκύπτει ότι η επιχείρηση απασχόλησε τον 

εποπτεύοντα με σύμβαση έργου θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ, για 

χρονικό διάστημα εντός του οποίου περιλαμβάνεται η περίοδος άσκησης του 

ενδιαφερόμενου.  

1.6 Όταν ο εποπτεύων είναι ιδιοκτήτης/μέτοχος της επιχείρησης: α) έναρξη 

άσκησης του αντίστοιχου επιτηδεύματος από τον εποπτεύοντα, β) 

νομιμοποιητικά έγγραφα της επιχείρησης από τα οποία προκύπτει ότι ο 

εποπτεύων είναι ιδιοκτήτης/μέτοχος της επιχείρησης.  

1.7 Η άδεια ή βεβαίωση αναγγελίας του εποπτεύοντος σε κάθε περίπτωση.  

 

Ο ενδιαφερόμενος από τα παραπάνω στοιχεία οφείλει να έχει στην διάθεσή του 

το ανωτέρω δικαιολογητικό 1.1 και η επιχείρηση τα δικαιολογητικά 1.2 έως και 

1.7.  

 

Β) Όταν ο ενδιαφερόμενος απασχολείται ως ελεύθερος επαγγελματίας, για την 

τεκμηρίωση της προϋπηρεσίας του υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία της 

Περιφέρειας Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, με συνημμένο συμπληρωμένο 

πίνακα προϋπηρεσίας σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Η του Π.Δ.  

Με την Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 δηλώνει:  

1. Τη διάρκεια της αποκτηθείσας προϋπηρεσίας, με αναφορά στην ειδικότητα 

και την βαθμίδα απασχόλησής του. 

2. Ότι κατά την διάρκεια της εν λόγω προϋπηρεσίας απασχόλησε με σύμβαση 

έργου ή εργασίας εποπτεύοντα αδειούχου Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου, με 
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αναφορά στο ονοματεπώνυμο και τον αριθμό βεβαίωσης αναγγελίας ή 

άδειας του εποπτεύοντος. 

3. Ότι ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του υπερβαίνει το 60% του Μέσου 

Ετήσιου Διαθέσιμου Εισοδήματος (Μ.Ε.Α.Δ.Ε), όπως αυτό υπολογίζεται από 

την Ελληνική Στατιστική Αρχή, της περιόδου απόκτησης της προϋπηρεσίας. 

4. Ότι όσα αναγράφονται στο συνημμένο πίνακα τεκμηρίωσης προϋπηρεσίας 

του Παραρτήματος Η του Π.Δ, είναι αληθή.  

5. Ότι υπάρχουν διαθέσιμα τα παρακάτω δικαιολογητικά 2.1 – 2.4 :  

 

2.1 Στοιχεία για την έναρξη άσκησης του αντίστοιχου επιτηδεύματος από τον 

ενδιαφερόμενο.  

2.2  Αποδεικτικά απασχόλησης από τα οποία προκύπτει, ότι ο ενδιαφερόμενος 

για την απόκτηση της άδειας απασχόλησε με σύμβαση έργου ή εργασίας, 

αδειούχο ή κάτοχο βεβαίωσης αναγγελίας που έχει το αντίστοιχο δικαίωμα, 

υπό την εποπτεία του οποίου απέκτησε την απαραίτητη προϋπηρεσία, για 

το απαιτούμενο χρονικό διάστημα εντός του οποίου περιλαμβάνεται η 

περίοδος άσκησης του ενδιαφερόμενου.  

2.3 Βεβαιώσεις απασχόλησης (σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Ε 

του Π.Δ) συνυπογραφόμενες από τον εποπτεύοντα, κάτοχο άδειας ή 

βεβαίωσης αναγγελίας. Δηλαδή από το πρόσωπο υπό τις οδηγίες ή/και τη 

συνεχή καθοδήγηση του οποίου εργάσθηκε ο ενδιαφερόμενος.  

2.4 Αντίγραφα Υπευθύνων Δηλώσεων Καλής Εκτέλεσης (Υ.Δ.Κ.Ε) των έργων, 

καθώς και αντίγραφα αντίστοιχων εκκαθαριστικών δηλώσεων ή κατάσταση 

τιμολογίων στην οποία για κάθε τιμολόγιο θα αναφέρει την ημερομηνία 

έκδοσης, τον αριθμό και την αξία του, από τα οποία να προκύπτει ότι ο 

μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών υπερβαίνει το 60% του Μέσου Ετήσιου 

Διαθέσιμου Εισοδήματος (Μ.Ε.Α.Δ.Ε), όπως αυτό υπολογίζεται από την 

Ελληνική Στατιστική Αρχή, της περιόδου απόκτησης της προϋπηρεσίας.  
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Έλεγχος από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας 

Η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας ελέγχει αυτεπάγγελτα, με βάσει 

αντικειμενική και διάφανη διαδικασία η οποία περιγράφεται στην Παρ. Ι του 

Παραρτήματος Ζ του Π.Δ, το αληθές του περιεχομένου των ανωτέρω Υπεύθυνων 

Δηλώσεων του Ν.1599/1986.  

Ειδικότερα προβαίνει σε έλεγχο: 

α) Κατ’ ελάχιστο του 20% των αιτήσεων χορήγησης άδειας Εγκαταστάτη 

Ηλεκτρολόγου 1ης , 2ης ,3ης και 4ης Ομάδας της Α΄ Ειδικότητας 

β) Κατ’ ελάχιστο του 10% των αιτήσεων χορήγησης άδειας Εγκαταστάτη Φ/Β 

Συστημάτων μικρής κλίμακας και του Αρχιτεχνίτη Ηλεκτρολόγου Α΄ Ειδικότητας.  

Η στρογγυλοποίηση γίνεται στον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο αριθμό.  

Τα παραπάνω ποσοστά καθώς και η στρογγυλοποίηση εφαρμόζονται ανά διακριτή 

βαθμίδα της κάθε ειδικότητας.  

Επιπρόσθετα, η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας προβαίνει σε έλεγχο για την 

επαλήθευση του περιεχομένου των ανωτέρω Υπεύθυνων Δηλώσεων του 

Ν.1599/1986 ύστερα από καταγγελία.  

Η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας κατά την άσκηση της ανωτέρω αρμοδιότητάς 

της, επαληθεύει το αληθές του περιεχομένου των Υπευθύνων Δηλώσεων του 

Ν.1599/1986 χρησιμοποιώντας κατά προτεραιότητα στοιχεία τα οποία έχει στη 

διάθεσή της ή τα οποία μπορούν να αναζητηθούν υπηρεσιακά εντός της 

Περιφερειακής Ενότητας.  

Στην περίπτωση χορήγησης βεβαίωσης προϋπηρεσίας, όπου ο εργοδότης ανήκει 

στην κατηγορία επιχειρήσεων που κάνει χρήση των εγκαταστάσεων και των 

δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στις διατάξεις του Π.Δ, πρέπει να επαληθεύονται 

τόσο τα προβλεπόμενα όρια ισχύος και τάσης όσο και η διαθεσιμότητα εξοπλισμού 

παραγωγής, μεταφοράς, μετασχηματισμού και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.  

Ο ελεγχόμενος οφείλει να παρέχει στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας που 

ασκεί τον έλεγχο, τα δικαιολογητικά και έγγραφα που αναφέρονται στις παραπάνω 

παραγράφους και τα οποία αποδεικνύουν το περιεχόμενο των Υπεύθυνων 

Δηλώσεων του Ν.1599/1986.  
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Βεβαιώσεις Προϋπηρεσίας από Δημόσιες Υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ, Ν.Π.Ι.Δ του 

Δημόσιου Τομέα, Ο.Τ.Α και Στρατό  

Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας που εκδίδονται από Δημόσιες Υπηρεσίες ή Νομικά 
Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) ή Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) 
του ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και από Οργανισμούς Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, αναγράφουν τη διάρκεια της αποκτηθείσας προϋπηρεσίας του 
ενδιαφερόμενου, την ειδικότητα και τη βαθμίδα απασχόλησής του και δεν χρήζουν 
θεώρησης από άλλη δημόσια αρχή.  
 
Οι βεβαιώσεις αυτές συνοδεύονται είτε από απόφαση πρόσληψης, όπου φαίνεται 
ότι ο ενδιαφερόμενος ή και ο εποπτεύων προσλήφθηκε ως τεχνίτης, αρχιτεχνίτης, 
συντηρητής ή εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος ανάλογης ειδικότητας και ομάδας, είτε 
από απόφαση του αρμόδιου οργάνου περί ανάθεσης στον ενδιαφερόμενο των 
καθηκόντων του τεχνίτη, αρχιτεχνίτη, συντηρητή ή εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 
ανάλογης ειδικότητας και ομάδας, εφόσον ο ενδιαφερόμενος διαθέτει αντίστοιχα 
άδεια ή βεβαίωση αναγγελίας. 
 
Προϋπηρεσία που αποκτήθηκε από τους έφεδρους οπλίτες, τους οπλίτες 
παρατεταμένης θητείας ή τους έφεδρους αξιωματικούς κατά τη διάρκεια της 
εκπλήρωσης των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων, δύναται να αναγνωριστεί με την 
υποβολή βεβαίωσης της αρμόδιας στρατιωτικής αρχής, στην οποία θα βεβαιώνεται 
με την απαιτούμενη λεπτομέρεια το είδος της εκτελεσθείσας υπηρεσίας και η 
διάρκεια αυτής. 
 

Βεβαιώσεις Προϋπηρεσίας από χώρες της Ε.Ε 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Π.Δ 38/2010 «Προσαρμογή της Ελληνικής 
Νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση επαγγελματικών 
προσόντων» (ΦΕΚ Α΄ 78/2010), βεβαιώσεις προϋπηρεσίας από κράτος μέλος της Ε.Ε 
θεωρούνται για τη γνησιότητά τους από τις αντίστοιχες αρμόδιες αρχές του εν λόγω 
κράτους μέλους. 
 
 
Θέματα για την Προϋπηρεσία - Υπολογισμός της Προϋπηρεσίας  

Η προϋπηρεσία υπολογίζεται σε ημερομίσθια ή σε μήνες. Ένας μήνας αντιστοιχεί σε 
25 ημερομίσθια και ένα ημερομίσθιο αντιστοιχεί σε 8 ώρες εργασίας. Στις 
περιπτώσεις μερικής απασχόλησης (4ώρη, 5ώρη, 6ωρη, κ.λ.π απασχόληση) η 
προϋπηρεσία ανάγεται σε ημερομίσθια ή μήνες πλήρους απασχόλησης. 
Για τη δηλούμενη προϋπηρεσία, πλην των περιπτώσεων  προϋπηρεσίας από 

Δημόσιες Υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ, Ν.Π.Ι.Δ του Δημόσιου Τομέα, Ο.Τ.Α και Στρατό (Παρ. 4 
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& 5 του Άρθρου 11 του Π.Δ) πρέπει να υπάρχουν αντίστοιχες Υπεύθυνες Δηλώσεις 

Καλής Εκτέλεσης (Υ.Δ.Κ.Ε)  που εκδίδονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12.  

Η προβλεπόμενη προϋπηρεσία στα Άρθρα 5, 10 και 17 του Π.Δ, δύναται να 
αντικατασταθεί με κατάλληλα βεβαιωμένη ειδική θεωρητική και πρακτική 
εκπαίδευση ή/και κατάρτιση ή/και επιμόρφωση, που παρέχεται από εγκεκριμένους 
για το σκοπό αυτό, φορείς (Δημόσιους ή Ιδιωτικούς) ή σχολές εκπαίδευσης 
σύμφωνα με τις προβλέψεις του Π.Δ, το οποίο θα εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση του 
Άρθρου 4, Παρ. 2 του Ν.3982/2011. 
 
Οι αιτήσεις που υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 
επέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης ενώπιον δημόσιας αρχής και στην περίπτωση 
αναγραφής ανακριβών ή ψευδών στοιχείων, οι παραβάτες τιμωρούνται σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα και του Άρθρου 12 «Κυρώσεις» του 
Ν.3982/2011 αντίστοιχα. 
 
Στην περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης των παραπάνω αναφερόμενων 
δικαιολογητικών προϋπηρεσίας, που μπορεί να προέρχεται είτε από καταστροφή 
αρχείων ή καταστάσεων εργασίας, είτε από άλλη αιτία, για τον προσδιορισμό του 
είδους και του χρόνου εργασίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν, ως αποδεικτικά 
στοιχεία, τα βιβλιάρια ενσήμων των δημοσίων οργανισμών κοινωνικής ασφαλίσεως 
καθώς και κάθε άλλο δημόσιο έγγραφο, από το οποίο θα προκύπτει η απασχόληση 
του ενδιαφερόμενου σε θέση εργασίας με το ίδιο ή συναφές αντικείμενο. 
 
Στις παραπάνω περιπτώσεις αδυναμίας προσκόμισης των δικαιολογητικών 
προϋπηρεσίας, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση, στην οποία αναφέρει 
τεκμηριωμένα για ποιους λόγους αδυνατεί να προσκομίσει τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά. Η αίτηση συνοδεύεται από τα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία, τα 
οποία εξετάζονται από την αρμόδια εξεταστική επιτροπή που συντάσσει αντίστοιχο 
πρακτικό προϋπηρεσίας. 
 
Τα αναφερόμενα στις Παρ. 1 και 2 του Άρθρου 11 του Π.Δ στοιχεία του πίνακα 
προϋπηρεσίας, καταχωρούνται στην μερίδα του ενδιαφερομένου προσώπου στο 
Ενιαίο Μητρώο Τεχνικών Επαγγελμάτων. Το Ενιαίο Μητρώο Τεχνικών 
Επαγγελμάτων πρόκειται να δημιουργηθεί μετά την έκδοση της σχετικής Κ.Υ.Α 
(Άρθρο 9 του Ν.3982/2011).  
 
Ο εν λόγω πίνακας προϋπηρεσίας συμπληρώνεται και υποβάλλεται υποχρεωτικά σε 
έντυπη και ηλεκτρονική μορφή με ευθύνη του ενδιαφερομένου. 
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Άρθρο 12 – Ποιοτική Στάθμη εκτελούμενων εργασιών και υποχρεώσεις παρόχων 

 
Στο Άρθρο 12 του Π.Δ περιγράφονται οι απαιτήσεις ασφάλειας και ποιότητας οι 

οποίες  καθορίζονται από την ισχύουσα Νομοθεσία,  στην παροχή υπηρεσιών στις 

Ε.Η.Ε από τους Ηλεκτρολόγους (Τεχνίτες, Αρχιτεχνίτες, Εγκαταστάτες) καθώς επίσης 

και οι υποχρεώσεις που δημιουργούνται με το Π.Δ για τους Εγκαταστάτες 

Ηλεκτρολόγους.  

 

Ασφάλεια & Ποιότητα Εκτελούμενων Εργασιών 

Οι ασκούντες τις επαγγελματικές δραστηριότητες του Π.Δ οφείλουν να διαθέτουν 
αντίστοιχη άδεια ή βεβαίωση αναγγελίας και να εκτελούν τις αντίστοιχες εργασίες 
με τρόπο ώστε οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις να παρέχουν το απαιτούμενο 
επίπεδο ασφάλειας και ποιότητας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και της Υ.Α 
3046/304/1989 «Κτιριοδομικός Κανονισμός» (Άρθρα 30 & 31 - ΦΕΚ Δ΄ 59/1989).  
 
Ενδεικτικά : 
 
Για όλες τις ειδικότητες: την Οδηγία 2006/95/ΕΚ «Εξοπλισμός χαμηλής τάσης», το 
Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 «Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις» και τον 
Κανονισμό Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Κ.Ε.Η.Ε.) (μόνο για τις 
περιπτώσεις που ο Κ.Ε.Η.Ε έχει εφαρμογή). 
 
Για την Α΄ Ειδικότητα:  
 
α) Υ.Α Φ.7.5/1816/88/27-2-2004 «Αντικατάσταση του ισχύοντος Κανονισμού 
Εσωτερικών Ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (Κ.Ε.Η.Ε.) με το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 και 
άλλες σχετικές διατάξεις» (ΦΕΚ Β΄ 470/2004),  
 
β) Κ.Υ.Α Φ.Α΄50/12081/642/26-7-2006 «Θέματα ασφάλειας των Εσωτερικών 
Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Ε.Η.Ε). Καθιέρωση υποχρέωσης εγκατάστασης 
διατάξεων διαφορετικού ρεύματος και κατασκευής θεμελιακής γείωσης» (ΦΕΚ Β΄ 
1222/2006),  
 
γ)  Υ.Α Φ.50/503/168/19.4.2011 «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 Νόμου 4483/1965» (ΦΕΚ Β΄ 844/2011)  
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δ) Ν.4483/1965 «Περί καταργήσεως του υποχρεωτικού Κρατικού Ελέγχου των 
εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και άλλων τινών διατάξεων» (ΦΕΚ Α΄ 
118/1965), όπως εκάστοτε ισχύουν.  
 
 
Υποχρεώσεις Παρόχων Εγκαταστατών Ηλεκτρολόγων 
 
Α) Δεν επιτρέπεται η εκτέλεση εργασιών σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, για τις 
οποίες σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις απαιτείται μελέτη, χωρίς την 
προηγούμενη εκπόνηση μελέτης από το πρόσωπο που έχει το δικαίωμα, σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διατάξεις και την επίβλεψη εφαρμογής της μελέτης από πρόσωπο 
που έχει το δικαίωμα. 
 
Β) Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών διενεργείται έλεγχος και συντάσσεται εντός 
ενός (1) μηνός από τον αδειούχο Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγο, Υπεύθυνη Δήλωση 
Καλής Εκτέλεσης (Υ.Δ.Κ.Ε), το περιεχόμενο της οποίας ορίζεται στο Παράρτημα Γ 
του Π.Δ. 
 
Η Υ.Δ.Κ.Ε παραδίδεται στον μελετητή της εγκατάστασης, εάν υπάρχει, στον 
ιδιοκτήτη της εγκατάστασης και καταχωρείται σύμφωνα με τις προβλέψεις του 
Άρθρου 11 Παρ. 2 του Ν.3982/2011 και του Άρθρου 2 του Ν.4483/1965, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
Η Παράγραφος 2, Άρθρο 11 του Ν.3982/2011 αναφέρει τα εξής : «2. Στους ανωτέρω 
ελέγχους (σ.σ: ελέγχους ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών αυτεπάγγελτα, μετά 
από καταγγελία, μετά από ατύχημα από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας)  
συμπεριλαμβάνονται και οι έλεγχοι των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων της Παρ. 1 του 
Άρθρου 6 του Ν.4483/1965 όπως αυτός ισχύει. Για την υποστήριξη της διενέργειας 
των εν λόγω ελέγχων συνίσταται στην Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, Ενιαίο 
Μητρώο Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων στο οποίο θα καταχωρούνται οι 
προβλεπόμενες στο Άρθρο 2, Παρ. 1 του Ν.4483/1965 υπεύθυνες δηλώσεις, όπως 
τα θέματα ρυθμίζονται με την υπουργική απόφαση που εκδίδεται δυνάμει της Παρ. 
5 του παρόντος άρθρου». 
 
Το Άρθρο 2 του Ν.4483/1965, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αναφέρει τα εξής:  
«1. Για την ηλεκτροδότηση των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και των 
υποσταθμών υποβάλλεται στο Ενιαίο Μητρώο Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων 
Υπεύθυνη Δήλωση του αδειούχου ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη με την οποία 
βεβαιώνεται ότι η εγκατάσταση έχει κατασκευασθεί σύμφωνα με τους ισχύοντες 
κανονισμούς ασφαλείας και παρέχεται εγγύηση για την επί διετία απρόσκοπτη 
λειτουργία της. Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η Α.Ε) ή άλλη Επιχείρηση 
Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας ενημερώνεται για την ως άνω υποβολή και 
αναλόγως ηλεκτροδοτεί την εγκατάσταση ή τον υποσταθμό, σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις.  
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2. Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση, πλην των Διπλωματούχων Μηχανικών, 
συνοδευόμενη από λεπτομερές σχέδιο της εγκατάστασης, στο υπόμνημα του οποίου 
αναγράφονται τα από τους ισχύοντες Κανονισμούς του και εγκυκλίους διαταγές του 
Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας καθοριζόμενα 
συμπληρωματικά στοιχεία, θεωρείται για το γνήσιο της υπογραφής του 
ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη, την ειδικότητα και κατηγορία της αδείας του και τη 
χρονική ισχύ της αυθημερόν από το οικείο επαγγελματικό Σωματείο. ……».  
 
Κατά συνέπεια και για την η Υ.Δ.Κ.Ε του Άρθρου 12 του Π.Δ, ακολουθείται η 
διαδικασία που προβλέπεται για την Υ.Δ.Ε του Ν.4483/1965 περί θεώρησης από το 
επαγγελματικό Σωματείο.  
 
Γ) Οι Εγκαταστάτες Ηλεκτρολόγοι (τα πρόσωπα που αναφέρονται στην Παρ. 3 του 
Άρθρου 12 του Π.Δ) ελέγχονται για την τήρηση των υποχρεώσεων που αναφέρονται 
στις προηγούμενες παραγράφους καθώς και για την ποιότητα των παρεχόμενων 
υπηρεσιών, σύμφωνα με τη διαδικασία αυτεπάγγελτης επιλογής των προς έλεγχο 
παρόχων των παρ. Ι και ΙΙ του Παραρτήματος Ζ, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 11 του 
ν. 3982/2011 και υπόκεινται στις κυρώσεις του άρθρου 12 του νόμου αυτού.  
 
Η επαγγελματική συμπεριφορά των Εγκαταστατών Ηλεκτρολόγων παρακολουθείται 
κατά τα οριζόμενα στην Υ.Α 12570/1106/Φ9.1/2010 (ΦΕΚ Β΄ 1830/2010) 
«Διαδικασία έγκρισης προσωρινής παροχής υπηρεσιών, τήρηση μητρώου και 
εποπτεία παροχών», όπως αυτή εκάστοτε ισχύει (Άρθρο 3 της Υ.Α «Παρακολούθηση 
Επαγγελματικής Συμπεριφοράς»). 
 
Δ) Οι Εγκαταστάτες Ηλεκτρολόγοι (τα πρόσωπα που αναφέρονται στην Παρ. 3 του 
Άρθρου 12 του Π.Δ) οφείλουν να παρέχουν στους αποδέκτες των υπηρεσιών τους 
πληροφορίες, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Άρθρου 23 του Ν.3844/2010 και 
ειδικότερα, πριν από την παροχή της υπηρεσίας να παραδίδουν στον αποδέκτη της 
υπηρεσίας Ειδικό Έντυπο Πληροφοριών, το ελάχιστο περιεχόμενο του οποίου 
ορίζεται στο παράρτημα Β του Π.Δ. 
 
Ε) Οι Εγκαταστάτες Ηλεκτρολόγοι (τα πρόσωπα που αναφέρονται στην Παρ. 3 του 
Άρθρου 12 του Π.Δ) οφείλουν να διαθέτουν την προβλεπόμενη στο Άρθρο 24 του Ν. 
3844/2010 ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης, η οποία μπορεί να είναι ατομική ή 
ομαδική, όπως αυτή αναφέρεται στο Ειδικό Έντυπο Πληροφοριών.  
 
Η ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης τίθεται σε ισχύ μετά την έκδοση της Υ.Α που 
προβλέπεται στην Παρ. 5 του Άρθρου 24 του Ν.3844/2010.  
 
ΣΤ) Άρνηση ή ελλιπής παροχή των ως άνω πληροφοριών ή μη κατάθεση του Ειδικού 
Εντύπου Πληροφοριών επισύρει για τον παραβάτη κυρώσεις, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο Άρθρο 35 του Ν.3844/2010 και την Υ.Α 14937/2050/ΦΓ9.1/28-12-
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2010 (ΦΕΚ Β΄ 62/2011) «Καθορισμός των οργάνων και της διαδικασίας επιβολής, 
του είδους και του ύψους των κυρώσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του 
άρθρου 35 του ν.3844/2010, των κριτήριων επιμέτρησής τους και κάθε άλλο σχετικό 
θέμα».  
 
Ζ) Οι επαγγελματικές Ομοσπονδίες και τα οικεία Επιμελητήρια ενημερώνουν τα 
μέλη τους σχετικά με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο παρόν άρθρο.  
 
Η) Εάν ο αδειούχος εγκαταστάτης απασχολείται με σύμβαση εργασίας ή σύμβαση 
έργου σε εταιρεία, οι αναφερόμενες στις παραπάνω παραγράφους υποχρεώσεις 
ισχύουν και για την εταιρεία.  
 
Ειδικότερα, αν οι ασκούμενες επαγγελματικές δραστηριότητες αφορούν παροχή 
υπηρεσιών της εταιρείας προς τρίτους: 
 
(α) Η προβλεπόμενη στην παράγραφο 3 Υπεύθυνη Δήλωση Καλής Εκτέλεσης 
(Υ.Δ.Κ.Ε) υπογράφεται και από τον εκπρόσωπο της εταιρείας. 
 
 
(β) Το προβλεπόμενο (Παρ. 5 του Άρθρου 12 του Π.Δ) Ειδικό Έντυπο Πληροφοριών 
συντάσσεται με ευθύνη της εταιρείας και παραδίδεται στον αποδέκτη της 
υπηρεσίας από τον παραπάνω αδειούχο. 
 
 
(γ) Οι προβλεπόμενες (Παρ. 4 & 7 του Άρθρου 12 του Π.Δ) κυρώσεις επιβάλλονται 
στην εταιρεία, και σε περίπτωση πρόκλησης ατυχήματος και στον αδειούχο. 
 
 
(δ) Η υποχρέωση για ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης (Παρ. 6 του Άρθρου 12 του 
Π.Δ) βαρύνει την εταιρεία. 
 
 
Εάν οι ασκούμενες επαγγελματικές δραστηριότητες αφορούν παροχή υπηρεσιών 
προς την ίδια την εταιρεία: 
 
(α) Η προβλεπόμενη Υπεύθυνη Δήλωση (Παρ. 3 του Άρθρου 12 του Π.Δ) δύναται να 
συντάσσεται και να υπογράφεται από τον αδειούχο, προκειμένου να συνδεθεί το 
κτίριο της εταιρείας με τα δίκτυα κοινής ωφελείας, εφόσον τούτο προβλέπεται από 
τις κείμενες διατάξεις. 
 
 
(β) Δεν συντάσσεται το Ειδικό Έντυπο Πληροφοριών. 
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(γ) Οι προβλεπόμενες κυρώσεις επιβάλλονται, σε περίπτωση πρόκλησης 
ατυχήματος στον αδειούχο. 
 
 
(δ) Δεν υπάρχει υποχρέωση για ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης.  
 
 
 

Άρθρο 13 – Διάρκεια ισχύος αναγγελιών και αδειών 

Στο Άρθρο 13 του Π.Δ περιγράφονται η διάρκεια ισχύος των αδειών και των 
βεβαιώσεως αναγγελίας καθώς επίσης και θέματα σχετικά με τις επαγγελματικές 
άδειες και βεβαιώσεις αναγγελίας.  
 
Διάρκεια Ισχύος αδειών και βεβαιώσεων αναγγελίας 
 
Οι εκδιδόμενες σύμφωνα με τα Άρθρα 5 και 10 του Π.Δ άδειες και βεβαιώσεις 
αναγγελίας είναι αόριστης διάρκειας. 
 
Οι επαγγελματίες για να αποδείξουν ότι ασκούν για το ελάχιστο απαιτούμενο όριο 
την αντίστοιχη επαγγελματική δραστηριότητα υποχρεούνται κάθε οκτώ (8) χρόνια, 
κατ’ επιλογή τους είτε να ενημερώνουν το προβλεπόμενο στο Άρθρο 9 του Ν. 
3982/2011 «Ενιαίο Μητρώο Προσώπων τα οποία ασκούν Τεχνικά Επαγγέλματα» 
είτε να προβαίνουν στις οριζόμενες ενέργειες που περιγράφονται παρακάτω (Παρ. 
3 του Άρθρου 13 του Π.Δ) Ο ενδιαφερόμενος ενημερώνει εγγράφως την αρμόδια 
υπηρεσία για τον τρόπο που επιλέγει.  
 
Ειδικότερα, η απλή ενημέρωση με ευθύνη του ενδιαφερομένου, του 
προβλεπόμενου στο Άρθρο 9 του Ν.3982/2011 «Ενιαίου Μητρώου Προσώπων τα 
οποία ασκούν Τεχνικά Επαγγέλματα» (το οποίο θα δημιουργηθεί μετά την έκδοση 
σχετικής Κ.Υ.Α) συνίσταται στα εξής:  
 
(α) στην παροχή στοιχείων που τεκμηριώνουν υπηρεσία τουλάχιστον τριών ετών, 
εντός της οκταετίας ή  
 
(β) στην υποβολή Υπεύθυνων Δηλώσεων Καλής Εκτέλεσης (Υ.Δ.Κ.Ε) που 
τεκμηριώνουν μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών εντός της οκταετίας, τουλάχιστον ίσο με 
το 60% του μέσου ετήσιου διαθέσιμου εισοδήματος (Μ.Ε.Α.Δ.Ε.), όπως αυτό 
υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή ή  
 
(γ) στην υποβολή Υπεύθυνων Δηλώσεων Καλής Εκτέλεσης (Υ.Δ.Κ.Ε) και στοιχείων 
υπηρεσίας, που τεκμηριώνουν αντιστοίχως, τις προϋποθέσεις των παραπάνω 
περιπτώσεων (α) και (β).  
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Η διαδικασία και οι λεπτομέρειες της ηλεκτρονικής υποβολής των στοιχείων ή της 
Υπεύθυνης Δήλωσης Καλής Εκτέλεσης (Υ.Δ.Κ.Ε) καθορίζονται με την Κ.Υ.Α που 
εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση του Άρθρου 9 Παρ. 4 του Ν.3982/2011. Μέχρι τη 
συγκρότηση του ηλεκτρονικού «Ενιαίου Μητρώου Προσώπων τα οποία ασκούν 
Τεχνικά Επαγγέλματα» τα ως άνω στοιχεία υποβάλλονται σε έντυπη μορφή. 
 
Αν ο ενδιαφερόμενος δεν επιλέξει την ενημέρωση μέσω του «Ενιαίου Μητρώου 
Προσώπων τα οποία ασκούν Τεχνικά Επαγγέλματα» (το οποίο θα δημιουργηθεί 
μετά την έκδοση σχετικής Κ.Υ.Α) σύμφωνα με την προηγούμενα, υποχρεούται να 
υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας:  
 
(α) στοιχεία που τεκμηριώνουν υπηρεσία τουλάχιστον τριών ετών, εντός της 
οκταετίας ή  
 
(β) Υπεύθυνες Δηλώσεις Καλής Εκτέλεσης (Υ.Δ.Κ.Ε) που τεκμηριώνουν μέσο ετήσιο 
κύκλο εργασιών εντός της οκταετίας, τουλάχιστον ίσο με το 60% του μέσου ετήσιου 
ατομικού διαθέσιμου εισοδήματος (Μ.Ε.Α.Δ.Ε.), όπως αυτό υπολογίζεται από την 
Ελληνική Στατιστική Αρχή ή  
 
(γ) Υπεύθυνες Δηλώσεις Καλής Εκτέλεσης (Υ.Δ.Κ.Ε) και στοιχεία υπηρεσίας, που 
τεκμηριώνουν αντιστοίχως, τις προϋποθέσεις των περιπτώσεων (α) και (β).  
 
Η τεκμηρίωση της υπηρεσίας ή του κύκλου εργασιών για τον μισθωτό και τον 
ελεύθερο επαγγελματία γίνονται σύμφωνα με το Άρθρο 11 του Π.Δ, δηλαδή με την 
υποβολή υπεύθυνης δήλωσης με συνημμένο πίνακα προϋπηρεσίας, χωρίς να 
απαιτούνται τα στοιχεία που αφορούν τον εποπτεύοντα.  
 
Εξαιρέσεις από τις διαδικασίες απόδειξης άσκησης του επαγγέλματος στην 
οκταετία 
 
Εξαιρούνται από τις παραπάνω διαδικασίες (δηλαδή την υποχρέωση να αποδείξουν 
ότι ασκούν για το ελάχιστο απαιτούμενο όριο την αντίστοιχη επαγγελματική 
δραστηριότητα κάθε οκτώ (8) χρόνια) οι παρακάτω εργαζόμενοι:  
 
α) του Άρθρου 15 Παρ. 1 και 2 του Π.Δ:  Υπάλληλοι σε Ν.Π.Δ.Δ, Επιχειρήσεις ή 
Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας του Δημόσιου ή που συμμετέχει το Δημόσιο με 
οποιοδήποτε τρόπο 
 
β) του Άρθρου 17 του Π.Δ: Χειριστές Μηχανημάτων Προβολής Κινηματογραφικών 
ταινιών & Ηλεκτρολόγους Θεάτρου 
 
γ) του Άρθρου 5 Παρ. 1 και Παρ. 3Β του Π.Δ : Τεχνίτες Ηλεκτρολόγοι, Εγκαταστάτες 
Ηλεκτρολόγοι Φ/Β Συστημάτων μικρής κλίμακας που απέκτησαν την άδεια με 
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πιστοποιητικό παρακολούθησης προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 24 του Ν.4062/2012 
 
δ) του Άρθρου 10 Παρ. 1 περιπτώσεις (Α), (Β) και (Δ) του Π.Δ: Μηχανικοί του Τ.Ε.Ε 
(Άρθρου 1 του Ν.6422/1934), Πτυχιούχοι Μηχανικοί Ηλεκτρολογίας Τ.Ε.Ι, 
Πτυχιούχοι Μηχανικοί Μηχανολογίας Τ.Ε.Ι.  
 
 
Πληροφορίες σχετικές με την απόδειξη άσκησης επαγγέλματος στην οκταετία και  
έλεγχοι των στοιχείων από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περφιέρειας 
 
Ως ημερομηνία έναρξης της οκταετίας λαμβάνεται η 1η Ιανουαρίου του επόμενου 
έτους από τη χορήγηση της άδειας.  
 
Η προβλεπόμενη ενημέρωση στο «Ενιαίο Μητρώο Προσώπων τα οποία ασκούν 
Τεχνικά Επαγγέλματα» (το οποίο θα δημιουργηθεί μετά την έκδοση σχετικής Κ.Υ.Α) 
ή η υποβολή στην αρμόδια υπηρεσία των παραπάνω στοιχείων γίνεται εντός έξη (6) 
μηνών από τη λήξη της οκταετίας και η επόμενη οκταετία αρχίζει να μετρά από την 
ημερομηνία λήξεως της προηγούμενης οκταετίας.  
 
Η υπηρεσία ελέγχει τα ως άνω υποβαλλόμενα στοιχεία και εάν ο ενδιαφερόμενος 
έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, τον ενημερώνει σχετικά.  
 
Η υπηρεσία ελέγχει επίσης αυτεπάγγελτα με βάση αντικειμενική και διαφανή 
διαδικασία, όπως αυτή περιγράφεται στις Παρ. Ι και ΙΙ του Παραρτήματος Ζ του Π.Δ, 
το αληθές των στοιχείων που καταχωρούνται ή υποβάλλονται, καθώς και ύστερα 
από καταγγελία. Ο πάροχος οφείλει να παρέχει στην υπηρεσία τα αντίγραφα των 
Υπεύθυνων Δηλώσεων Καλής Εκτέλεσης (Υ.Δ.Κ.Ε) που καταχωρήθηκαν ή / και κάθε 
άλλο έγγραφο που είναι απαραίτητο για την τεκμηρίωση της ακρίβειας των 
στοιχείων που καταχώρησε. 
 
Στην περίπτωση καταχώρησης ψευδών ή ανακριβών στοιχείων ή μη υποβολής ή 
προσκόμισης των παραπάνω στοιχείων στην αρμόδια υπηρεσία, επιβάλλονται στον 
πάροχο κυρώσεις σύμφωνα με το Άρθρο 12 του Ν.3982/2011. 
 
 
Αλλαγή της Εξεταστέας Ύλης ή Τρόπου διενέργειας των Εξετάσεων 
 
Εάν μετά τη λήψη της προβλεπόμενης στο Άρθρο 5 του Π.Δ άδειας, μεσολαβήσει 
ουσιώδης αλλαγή της εξεταστέας ύλης ή του τρόπου διενέργειας των εξετάσεων, 
με την έκδοση αντίστοιχης Υπουργικής Απόφασης (σύμφωνα τις διατάξεις του 
Άρθρου 5 Παρ. 7 του Ν.3982/2011) οι κάτοχοι άδειας που εκδόθηκε ύστερα από 
εξετάσεις που διενεργήθηκαν σύμφωνα με προγενέστερη κατά τα προηγούμενα 
Υπουργική Απόφαση, οφείλουν σε διάστημα δύο (2) ετών από τη δημοσίευση της 
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Υπουργικής Απόφασης, είτε να προσκομίσουν βεβαίωση επιτυχούς 
παρακολούθησης κατάλληλου σεμιναρίου που παρέχεται από φορέα 
επαγγελματικής κατάρτισης, ο οποίος εγκρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Άρθρου 4 Παρ. 2 του Ν.3982/2011, είτε να υποβληθούν σε συμπληρωματική 
εξέταση, υποβάλλοντας αντίστοιχη αίτηση και παράβολα.  
 
Σε αντίθετη περίπτωση η άδεια ανακαλείται και προκειμένου ο ενδιαφερόμενος να 
έχει το δικαίωμα άσκησης της αντίστοιχης επαγγελματικής δραστηριότητας, οφείλει 
να εφοδιαστεί με άδεια, η οποία εκδίδεται ύστερα από επιτυχή εξέταση, με 
υποβολή αίτησης και καταβολή του παραβόλου που καθορίζεται δυνάμει του 
Άρθρου 5 Παρ. 13 και 15 του Ν.3982/2011.  
 
Οι αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών ενημερώνουν με κάθε πρόσφορο μέσο 
τους ενδιαφερόμενους για κάθε αλλαγή της εξεταστέας ύλης η οποία 
πραγματοποιείται σύμφωνα με τα παραπάνω (με την έκδοση αντίστοιχης 
Υπουργικής Απόφασης σύμφωνα τις διατάξεις του Άρθρου 5 Παρ. 7 του 
Ν.3982/2011). 
 
 
 

Άρθρο 14 – Αντιστοίχιση υφιστάμενων αδειών Ηλεκτρολόγων 

 
Στο Άρθρο 14 του Π.Δ περιγράφονται οι αντιστοιχίσεις των υφιστάμενων αδειών 
των Ηλεκτρολόγων με αυτές που θεσμοθετούνται με το Π.Δ 
 
1.Οι υφιστάμενες άδειες Ηλεκτρολόγου Α΄, Γ΄ και ΣΤ΄ ειδικότητας που έχουν εκδοθεί 
σύμφωνα με τις διατάξεις των Β.Δ όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν που 
εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση του Ν.6422/1934 (Β.Δ 13−19 Φεβ. 1936-ΦΕΚ 
Α΄98/1936, Β.Δ 19−26 Μαρ. 1938-ΦΕΚ Α΄ 112/1938, Β.Δ 19−26 Μαρτίου 1938 ΦΕΚ 
Α΄1131938, Β.Δ 581 26 Αυγ./5 Σεπτ. 1968- ΦΕΚ Α΄ 193/1968) και των οποίων η 
ημερομηνία θεώρησης δεν έχει παρέλθει οι κάτοχοί τους ασκούν τις 
επαγγελματικές δραστηριότητες που απορρέουν από τις εν λόγω άδειες και 
αντικαθίστανται με τις άδειες Α΄ Ειδικότητας του παρόντος, σύμφωνα με τις 
προβλέψεις της κατωτέρω Παραγράφου 4, με την υποβολή αίτησης και παραβόλων 
όπως αυτά καθορίζονται με την Κ.Υ.Α που θα εκδοθεί εκδίδεται σύμφωνα με το 
Άρθρο 5 Παρ. 13 και 15 του Ν.3982/2011, με τις άδειες ή βεβαιώσεις αναγγελίας 
του Π.Δ. 
 
Οι επαγγελματικές άδειες του βοηθού ηλεκτροτεχνίτη και του ηλεκτροτεχνίτη 
αντικαθίστανται σε κάθε περίπτωση με βεβαίωση αναγγελίας και χωρίς καμία 
επιβάρυνση.  
 



 

44 

 

2.Οι υφιστάμενες άδειες Ηλεκτρολόγου Α΄, Γ΄ και ΣΤ΄ ειδικότητας που έχουν εκδοθεί 
σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις (Β.Δ του Ν.6422/1934), των οποίων η 
ημερομηνία θεώρησης έχει παρέλθει αλλά το διάστημα από τη λήξη της 
ημερομηνίας θεώρησης κατά τη δημοσίευση του παρόντος είναι μικρότερο ή ίσο 
των έξι μηνών, αντικαθίστανται, με τις άδειες Α΄ Ειδικότητας του παρόντος, 
σύμφωνα με τις προβλέψεις των κατωτέρω Παραγράφων 4 και 5 σε διάστημα έξι 
(6) μηνών από την έκδοση του παρόντος.  
 
Για τον σκοπό αυτό ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση που συνοδεύεται από τα 
ακόλουθα δικαιολογητικά:  
 
(α) Το παράβολο που όπως αυτό καθορίζεται με την Κ.Υ.Α που εκδίδεται δυνάμει 
του Άρθρου 5 Παρ. 13 και 15 του Ν.3982/2011 
 
(β) βεβαίωση υπηρεσίας για χρονικό διάστημα δύο ετών από τον οικείο εργοδότη ή  
 
(γ) εφόσον πρόκειται για ελεύθερο επαγγελματία, αντίγραφα εκκαθαριστικών 
φορολογικών δηλώσεων ή κατάσταση τιμολογίων, στην οποία για κάθε τιμολόγιο 
παροχής υπηρεσιών θα αναγράφεται ο αριθμός του τιμολογίου και η ημερομηνία 
έκδοσής του. 
 
3.Με επιφύλαξη των κατωτέρω Παραγράφων 4 και 5 οι υφιστάμενες άδειες 
Ηλεκτρολόγου Α΄, Γ΄ και ΣΤ΄ ειδικότητας που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις  
παραπάνω διατάξεις (Β.Δ του Ν.6422/1934), για τις οποίες δεν συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις των ανωτέρω Παραγράφων 1 ή 2 και η καθυστέρηση θεώρησης δεν 
ξεπερνά τα πέντε (5) έτη, αντικαθίστανται με τις άδειες του Π.Δ εφόσον ο 
ενδιαφερόμενος προσκομίσει αίτηση, παράβολο το οποίο είναι διπλάσιο από το 
προβλεπόμενο στην παραπάνω Παράγραφο 2 εάν η καθυστέρηση δεν υπερβαίνει 
το ένα (1) έτος και  τετραπλάσιο από το προβλεπόμενο στην Παράγραφο 2, εάν η 
καθυστέρηση υπερβαίνει το ένα (1) έτος αλλά είναι μικρότερη των πέντε (5) ετών, 
και:  
 
(α) βεβαίωση υπηρεσίας δύο (2) ετών, από αντίστοιχο εργοδότη ή  
 
(β) εφόσον πρόκειται για ελεύθερο επαγγελματία, αντίγραφα εκκαθαριστικών 
φορολογικών δηλώσεων ή κατάσταση τιμολογίων, η οποία για κάθε τιμολόγιο 
αναφέρει την ημερομηνία έκδοσης και τον αριθμό του τιμολογίου, σχετικά με την 
παροχή αντίστοιχων υπηρεσιών.  
 
Εάν η καθυστέρηση θεώρησης της άδειας έχει ξεπεράσει τα πέντε (5) έτη ή εάν ο 
ενδιαφερόμενος αδυνατεί να προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά, η 
άδεια ανακαλείται και προκειμένου ο ενδιαφερόμενος να έχει το δικαίωμα 
άσκησης της αντίστοιχης επαγγελματικής δραστηριότητας οφείλει να εφοδιαστεί με 
νέα άδεια, η οποία εκδίδεται ύστερα από επιτυχή εξέταση καταβάλλοντας 
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παράβολα όπως αυτά καθορίζονται με την Κ.Υ.Α που εκδίδεται σύμφωνα με το 
Άρθρο 5 Παρ. 13 και 15 του Ν.3982/2011 και εφόσον ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει 
αντίστοιχη αίτηση. 
 
 
4.Η προβλεπόμενη στις ανωτέρω παραγράφους αντικατάσταση γίνεται ως 
ακολούθως: 

 
4.1 Η άδεια του βοηθού ηλεκτροτεχνίτη Α΄, Γ΄ & ΣΤ΄ Ειδικότητας, του 

ηλεκτροτεχνίτη Α΄, Γ΄ & ΣΤ΄ Ειδικότητας αντικαθίσταται με βεβαίωση 
αναγγελίας που παρέχει το δικαίωμα άσκησης των δραστηριοτήτων του 
Τεχνίτη ηλεκτρολόγου Α΄ Ειδικότητας, χωρίς καμία επιβάρυνση. 
 

4.2 Ο Αρχιτεχνίτης Γ΄ & ΣΤ΄ Ειδικότητας, ο Εργοδηγός Γ΄ & ΣΤ΄ Ειδικότητας  
αποκτούν την άδεια του Αρχιτεχνίτη Ηλεκτρολόγου Α΄ Ειδικότητας. 
 

4.3 Οι Εγκαταστάτες Ηλεκτρολόγοι 1ης, 2ης & 3ης κατηγορίας Α΄, Γ΄ & ΣΤ΄ 
Ειδικότητας, αποκτούν την άδεια του Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου 1ης 
Ομάδας Α΄ Ειδικότητας. 
 

4.4 Ο Εγκαταστάτης Ηλεκτρολόγος 4ης κατηγορίας Α΄ Ειδικότητας αποκτά την 
άδεια του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου Φωτοβόλων Σωλήνων και 
Επιγραφών της Γ΄ Ειδικότητας. 
 

4.5 Ο Εγκαταστάτης Ηλεκτρολόγος 4ης κατηγορίας ΣΤ΄ Ειδικότητας αποκτά την 
άδεια του Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου 2ης Ομάδας Α΄ Ειδικότητας. 
 

Η προϋπηρεσία που κατέχουν οι αδειούχοι κατά τη δημοσίευση του Π.Δ, 
προσμετράται για την απόκτηση αδείας αρχιτεχνίτη ή εγκαταστάτη, σύμφωνα με τις 
διατάξεις των Άρθρων 5, 7 και 9 του Π.Δ. 
 
 
 
 

Άρθρο 15 – Άλλες Διατάξεις 

 
Στο Άρθρο 15 του Π.Δ περιγράφονται διατάξεις που αφορούν υπαλλήλους του 
Δημόσιου ή Ιδιωτικού Τομέα.  
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Υπάλληλοι Δημόσιου Τομέα 
 
1.Στην περίπτωση που ο αρχιτεχνίτης ή ο εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος απασχολείται 
με εξαρτημένη σχέση εργασίας, ανεξαρτήτως ειδικότητας ή βαθμίδας, σε Νομικά 
Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Επιχειρήσεις ή Οργανισμούς Κοινής 
Ωφελείας που, είτε ανήκουν στο Δημόσιο, είτε συμμετέχει σε αυτά το Δημόσιο καθ’ 
οιονδήποτε τρόπο, με αίτηση καταθέτει τις προαναφερθείσες επαγγελματικές 
άδειες στην αρμόδια αρχή της οικείας περιφέρειας, η οποία του χορηγεί βεβαίωση 
κατάθεσης της εν λόγω άδειας.  
 
Τα ως άνω πρόσωπα, εάν έχουν προσληφθεί ως εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος Α΄, Γ΄ , 
Δ΄ Ειδικότητας ή ως συντηρητής ηλεκτρολόγος Δ΄ Ειδικότητας εκδίδουν την 
προβλεπόμενη από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, Υπεύθυνη Δήλωση μόνο για 
τις εγκαταστάσεις του φορέα στον οποίο εργάζονται ως μισθωτοί και υπόκεινται 
στις υποχρεώσεις που αναφέρονται στο Άρθρο 13 Παρ. 6. του Π.Δ.  
 
Υπάλληλοι του Ιδιωτικού Τομέα  
 
2.Όταν οι ως άνω πάροχοι (Εγκαταστάτες Ηλεκτρολόγοι), απασχολούνται 
αποκλειστικά με εξαρτημένη σχέση εργασίας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δεν 
υπόκεινται στην υποχρέωση υποβολής στοιχείων προϋπηρεσίας σύμφωνα με το 
Άρθρο 13 του Π.Δ.  
 
Εάν όμως αυτοί ασκούν παράλληλα αντίστοιχο ελεύθερο επάγγελμα, τότε 
υπόκεινται στην εν λόγω υποχρέωση και, σε κάθε περίπτωση, υπόκεινται στις 
υποχρεώσεις που αναφέρονται στο Άρθρο 13 Παρ. 6 του Π.Δ. 
 
Στην περίπτωση που οι Εγκαταστάτες Ηλεκτρολόγοι απασχολούνται με εξαρτημένη 
σχέση εργασίας ή συμβάσεις έργου στον αμιγώς ιδιωτικό τομέα, δύνανται να 
εκδίδουν την προβλεπόμενη από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις Υπεύθυνη 
Δήλωση μόνο για τις εγκαταστάσεις του φορέα στον οποίο εργάζονται ως μισθωτοί. 
 
Με την επιφύλαξη του άρθρου 17, οι εγκαταστάτες ηλεκτρολόγοι, οι οποίοι 
απασχολούνται με εξαρτημένη σχέση εργασίας ή συμβάσεις έργου στον αμιγώς 
ιδιωτικό τομέα δύνανται να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στις αντίστοιχες 
δραστηριότητες και σε άλλες ιδιωτικές επιχειρήσεις ή να ασκούν ελεύθερο 
επάγγελμα. 
 
 
Υπάλληλοι Δημόσιου Τομέα 
 
3.Τα πρόσωπα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της Παραγράφου 1 (υπάλληλοι 
του Δημόσιου Τομέα), μετά τη λήξη της σχέσης εργασίας επανακτούν την 
κατατεθείσα άδεια, με την υποβολή σχετικής αίτησης και των αντίστοιχων 
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παραβόλων. Ο κάτοχος της άδειας αυτής υπόκειται στην υποχρέωση ενημέρωσης 
του «Ενιαίου Μητρώου Προσώπων τα οποία ασκούν Τεχνικά Επαγγέλματα» (το 
οποίο θα δημιουργηθεί μετά την έκδοση σχετικής Κ.Υ.Α) και υποβολής στοιχείων 
προϋπηρεσίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 13 του Π.Δ.  Ως αφετηρία για 
τον υπολογισμό της οκταετίας λαμβάνεται η 1η Ιανουαρίου του έτους μετά τη λήξη 
της σχέσης εργασίας. 
 
4.Η ως άνω διαδικασία ακολουθείται για την ανάκτηση των αδειών, οι οποίες κατά 
τη δημοσίευση του Π.Δ έχουν κατατεθεί, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Κατά 
την ανάκτηση των αδειών εφαρμόζονται, κατ’ αναλογία, οι διατάξεις του Άρθρου 14 
Παρ. 4 και 5 του Π.Δ.  
 
 

Άρθρο 16 –  Λοιπές Διατάξεις 

Στο Άρθρο 16 του Π.Δ περιγράφονται διάφορες διατάξεις που αφορούν την 
χορήγηση αδειών ή βεβαιώσεων αναγγελίας και την ασφάλιση επαγγελματικής 
ευθύνης.  
 
1.Η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του παρόντος υποβολή αίτησης/υπεύθυνης 
δήλωσης, καθώς και των δικαιολογητικών που τη συνοδεύουν, γίνεται και 
ηλεκτρονικά. Σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως του τρόπου υποβολής για την 
χορήγηση των αδειών εφαρμόζεται συμπληρωματικά το Άρθρο 4 της Κ.Υ.Α 
158/25/ΦΓ9.1/2011 (ΦΕΚ Β΄ 49/2011), καθ’ ο μέρος δεν αντίκειται στις διατάξεις 
του Ν.3982/2011 και του παρόντος Π.Δ. 
 
2. Τα ειδικότερα τεχνικά ζητήματα για την κατά τα ανωτέρω ηλεκτρονική υποβολή 
ρυθμίζονται με την Υ.Α που εκδίδεται σύμφωνα με  το Άρθρο 9 «Ενιαίο Μητρώο 
Προσώπων τα οποία ασκούν Τεχνικά Επαγγέλματα» Παρ. 4 του Ν.3982/2011.  
 
3. Η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας στην οποία κατατίθεται η αίτηση για τη 
χορήγηση βεβαίωσης αναγγελίας ή άδειας για άσκηση επαγγελματικής 
δραστηριότητας του παρόντος, ελέγχει την ακρίβειά της με διασταύρωση των 
στοιχείων με το αρχείο άλλων υπηρεσιών.  
 
Σε κάθε περίπτωση η επαγγελματική άδεια των διπλωματούχων μηχανικών από το 
Τ.Ε.Ε. ο τίτλος σπουδών, ο πίνακας αναλυτικής βαθμολογίας όταν από τον τίτλο 
σπουδών δεν προκύπτει η απαιτούμενη ειδίκευση ή κατεύθυνση, η απόφαση 
ισοτιμίας του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π και οι αποφάσεις αναγνώρισης επαγγελματικών 
προσόντων από το Σ.Α.Ε.Π ή το Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε ή το Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ, υπόκεινται σε έλεγχο 
μέσω διασταύρωσης στοιχείων. Εάν διαπιστωθεί από τον υποχρεωτικό έλεγχο ότι 
δηλώθηκαν μη αληθή στοιχεία η σχετική διοικητική πράξη ανακαλείται άμεσα. 
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4. Η προσωρινή ή περιστασιακή άσκηση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων που 
ρυθμίζονται με το παρόν διάταγμα: 
 
(α) από πρόσωπο που είναι μόνιμα εγκατεστημένο σε κράτος − μέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης γίνεται σύμφωνα με τις προβλέψεις της Υ.Α 
12570/1106/Φ9.1/2010 (ΦΕΚ Β΄ 1830/2010), όπως αυτή εκάστοτε ισχύει,  
 
(β) από υπήκοο τρίτης χώρας, που απασχολείται ως εξειδικευμένο τεχνικό 
προσωπικό σε επιχείρηση η οποία είναι εγκατεστημένη σε τρίτη χώρα και ο οποίος, 
όπως προβλέπεται από σχετική σύμβαση την οποία η επιχείρηση όπου 
απασχολείται έχει συνάψει με επιχείρηση εγκατεστημένη σε κράτος μέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, οφείλει να παρέχει 
συγκεκριμένη υπηρεσία προς επιχείρηση που ασκεί τις δραστηριότητές της στην 
Ελλάδα, στο πλαίσιο σύμβασης προμήθειας τεχνικού εξοπλισμού μεταξύ της 
τελευταίας και της εγκατεστημένης σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου επιχείρησης, γίνεται σύμφωνα με τις προβλέψεις 
της Κ.Υ.Α 5205/11/2011 «Καθορισμός της διαδικασίας και των προϋποθέσεων 
υπαγωγής στις ρυθμίσεις του Ν. 3386/2005 υπηκόων τρίτων χωρών, οι οποίοι 
μετακινούνται από επιχείρηση εγκατεστημένη σε τρίτη χώρα, με σκοπό την παροχή 
υπηρεσίας, στο πλαίσιο σύμβασης προμήθειας μεταξύ επιχείρησης εγκατεστημένης 
σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 
και αντίστοιχης που ασκεί τις δραστηριότητες της στην Ελλάδα» (ΦΕΚ Β΄ 434/2011), 
όπως αυτή εκάστοτε ισχύει. 
 
5. Οι διατάξεις του παρόντος για την ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης τίθενται 
σε ισχύ μετά την έκδοση της Υ.Α που προβλέπεται στο Άρθρο 24 Παρ. 5 του Ν. 
3844/2010. 
 
 
 

Μέρος 6 – Μεταβατικές & Καταργούμενες Διατάξεις 

Άρθρο 17 –  Μεταβατικές Διατάξεις για τους Χειριστές Μηχανημάτων Προβολής 

Κινηματογραφικών ταινιών & Ηλεκτρολόγους Θεάτρου 

Στο Άρθρο 17 περιγράφονται μεταβατικές διατάξεις για τους Χειριστές 
Μηχανημάτων Προβολής Κινηματογραφικών Ταινιών & τους Ηλεκτρολόγους 
Θεάτρων.  
 

Το Άρθρο 17 μετά την 31 Δεκεμβρίου 2014 παύει να ισχύει. 
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Άρθρο 18 –  Μεταβατικές Διατάξεις για τους Εγκαταστάτες Ηλεκτρολόγους 

Στο Άρθρο 18 περιγράφονται μεταβατικές διατάξεις για τους Εγκαταστάτες 
Ηλεκτρολόγους, οι οποίες αφορούν τα υφιστάμενα επαγγελματικά δικαιώματα 
εκπόνησης ηλεκτρολογικών μελετών μιας εγκατάστασης, της επίβλεψης της 
εκτέλεσης των εν λόγω μελετών, της επίβλεψης και ελέγχου της καλής λειτουργίας 
για κάθε εγκατάσταση, των πραγματογνωμοσυνών επί των εγκαταστάσεων.  
 
1.Υφιστάμενα δικαιώματα σε επαγγελματικές δραστηριότητες (Άρθρο 2 Παρ. 3 του 
Ν.3982/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από το άρθρο 228 του Ν.4072/2012): 
α) εκπόνησης των ηλεκτρολογικών μελετών μιας εγκατάστασης, β)επίβλεψης 
εκτέλεσης των εν λόγων μελετών, δ) επίβλεψης και ελέγχου της καλής λειτουργίας 
της εγκατάστασης, η) πραγματοποίησης πραγματογνωμοσυνών επί εγκαταστάσεων, 
που ασκούνται στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις του Άρθρου 2 του Π.Δ και 
προκύπτουν από άδειες εκτέλεσης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ή πτυχία που 
καθορίζονται από τις διατάξεις του Άρθρου 19 Παρ. 2 του Π.Δ, εξακολουθούν να 
ισχύουν μέχρι την έκδοση του αντίστοιχου Προεδρικού Διατάγματος περί 
ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κατ’ εξουσιοδότηση του Άρθρου 4Α του Ν. 
3982/2011. 
 
2. Κατά την αντιστοίχιση των ως άνω υφιστάμενων αδειών σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο Άρθρο 14 του Π.Δ, η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας βεβαιώνει 
πάνω στο σώμα της νέας άδειας την διατήρηση των ως άνω υφιστάμενων 
επαγγελματικών δικαιωμάτων (εκπόνησης ηλεκτρολογικών μελετών μιας 
εγκατάστασης, επίβλεψης της εκτέλεσης των εν λόγω μελετών, επίβλεψης και 
ελέγχου της καλής λειτουργίας για κάθε εγκατάσταση, των πραγματογνωμοσυνών 
επί των εγκαταστάσεων)  για ένα (1) έτος με την επιφύλαξη της ανανέωσης τους 
πέραν αυτού, σημειώνοντας το αντίστοιχο είδος των ηλεκτρολογικών 
εγκαταστάσεων και τα αντίστοιχα όρια ισχύος και τάσης και αντιστοίχως 
ενημερώνει την μερίδα του ενδιαφερομένου προσώπου στο Ενιαίο Μητρώο 
Τεχνικών Επαγγελμάτων. Τα εν λόγω επαγγελματικά δικαιώματα δεν μπορούν να 
ασκηθούν χωρίς την κατοχή άδειας ηλεκτρολόγου του Π.Δ. 
 
3. Τα αναφερόμενα στην Παράγραφο 2 δεν εφαρμόζονται για τα πτυχία Β΄ και Α΄ 
Τάξης των Υπομηχανικών Ηλεκτρολόγων που εκδίδονται δυνάμει του Β.Δ 699/1971 
«Περί ασκήσεως επαγγέλματος υπό των Ηλεκτρολόγων Υπομηχανικών πτυχιούχων 
Ανώτερων Τεχνικών Σχολών» (ΦΕΚ Α΄ 233/1971), τα οποία εξακολουθούν να 
ισχύουν με την επιφύλαξη της Παραγράφου 1 του παρόντος Άρθρου και να 
εκδίδονται κατά τα οριζόμενα στο εν λόγω βασιλικό διάταγμα για τις 
δραστηριότητες της εκπόνησης μελετών και της επίβλεψης ηλεκτρολογικών 
εγκαταστάσεων. 
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Άρθρο 19 –  Καταργούμενες Διατάξεις 

1. Το άρθρο 17 του παρόντος παύει να ισχύει μετά τις 31−12−2014. 
 
2. Από τη δημοσίευση της Υ.Α που προβλέπεται στην Παρ. 7 του Άρθρου 5 του Ν. 
3982/2011 (με την οποία καθορίζονται οι ειδικότερες απαιτήσεις για ανεξαρτησία, 
αμεροληψία και ικανότητα των μελών των εξεταστικών επιτροπών, το σύστημα 
εσωτερικού ελέγχου των αρμόδιων υπηρεσιών της Περιφέρειας και των 
εξεταστικών επιτροπών, η εξεταστέα ύλη, ο τρόπος και οι αναγκαίες υποδομές για 
τη διενέργεια των εξετάσεων, η διάρκεια, ο τρόπος και το περιεχόμενο της 
επιμόρφωσης των μελών των εξεταστικών επιτροπών, ο τύπος και το περιεχόμενο 
των εκδιδόμενων αδειών και των βεβαιώσεων αναγγελίας, ο τρόπος 
παρακολούθησης και υποστήριξης των εξεταστικών επιτροπών από τον Εθνικό 
Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα),  
παύουν να ισχύουν οι διατάξεις, στο βαθμό που αφορούν στις επαγγελματικές 
δραστηριότητες σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις των περιπτώσεων γ) υλοποίηση 
της εγκατάστασης και ε) επιτήρηση, επισκευή και συντήρηση της παραγράφου 3 
του άρθρου 2 του ν. 3982/2011.  
 
3. Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Π.Δ καταργείται κάθε άλλο 
Π.Δ ή Υ.Α που έχει εκδοθεί κατά  εξουσιοδότηση του Ν.6422/1934 ή άλλου Νόμου, 
τα οποία ρυθμίζουν θέματα αδειοδότησης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων 
του παρόντος ή έρχονται σε αντίθεση με τις ρυθμίσεις του παρόντος. 


