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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

: Γ. Μαύρου 2, Ρόδος
: 85132
: Ελένη Μουστάκη
: 2241364716
: 2241364718
: e.moustaki@rho.pnai.gov.gr

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ
ΑΡΧΙΤΕΧΝΙΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ Α’ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
του Π.Δ. 108/2013 (Α’ 141)
1. Αίτηση/Υπεύθυνη Δήλωση
2. Τέσσερις (4) πρόσφατες φωτογραφίες
3. Απόδειξη Κατάθεσης στην Εθνική τράπεζα ποσού 25€ σε λογαριασμό της Περιφέρειας
Νοτίου Αιγαίου με αριθμό 461/545160-44.
4. Φωτοαντίγραφο Βεβαίωσης αναγγελίας τεχνίτη ηλεκτρολόγου ή άδειας ηλεκτροτεχνίτη
5. Φωτοαντίγραφο του αντίστοιχου τίτλου σπουδών σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα
6. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, εφόσον πρόκειται για πολίτη
εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης άδεια εργασίας ή παραμονής.
7. Στοιχεία τεκμηρίωσης της προϋπηρεσίας
Πίνακας τεκμηρίωσης προϋπηρεσίας (πλήρως συμπληρωμένος και υποβάλλεται
εκτός από την έντυπη μορφή και σε ηλεκτρονική μορφή στο ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο e.moustaki@rho.pnai.gov.gr)
7.1. Όταν ο ενδιαφερόμενος απασχολείται με εξαρτημένη σχέση εργασίας ή με σύμβαση
έργου υποβάλει:


Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/86 θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής,
με συνημμένο συμπληρωμένο πίνακα προϋπηρεσίας, σύμφωνα με το
επισυναπτόμενο υπόδειγμα, με την οποία δηλώνει:
α) την επιχείρηση που εργάστηκε, τη διάρκεια της αποκτηθείσας
προϋπηρεσίας (χρονικό διάστημα και αριθμός ημερομισθίων), την ειδικότητα
και τη βαθμίδα απασχόλησής του,
β) ότι κατά τη διάρκεια της εν λόγω προϋπηρεσίας απασχολήθηκε με
σύμβαση έργου ή με εξαρτημένη εργασία και υπό την εποπτεία αδειούχου ή
έχοντος το προς τούτο δικαίωμα με αναφορά στο ονοματεπώνυμο και τον
αριθμό βεβαίωσης αναγγελίας ή άδειας του εποπτεύοντος
γ) ότι όσα αναγράφονται στον συνημμένο πίνακα τεκμηρίωσης προϋπηρεσίας
είναι αληθή και
δ) ότι υπάρχουν διαθέσιμα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις
παραγράφους 1.1. έως και 1.7 του άρθρου 11 του π.δ. 108/2013 (ΦΕΚ Α’
141)



Όταν ο ενδιαφερόμενος απασχολείται σε Δημόσια Υπηρεσία ή Νομικό
Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) ή Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου
(ΝΠΙΔ) του ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και σε Οργανισμό Τοπικής
αυτοδιοίκησης, Βεβαίωση προϋπηρεσίας που συνοδεύεται από απόφαση
πρόσληψης όπου φαίνεται ότι ο ενδιαφερόμενος προσλήφθηκε ως τεχνίτης,
αρχιτεχνίτης, συντηρητής ή εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος ανάλογης ειδικότητας
και ομάδας, καθώς και απόφαση πρόσληψης του εποπτεύοντα στην
αντίστοιχη ειδικότητα.

7.2. Όταν ο ενδιαφερόμενος απασχολείται ως ελεύθερος επαγγελματίας
υποβάλει:


Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/86 θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής,
με συνημμένο συμπληρωμένο πίνακα προϋπηρεσίας, σύμφωνα με το
επισυναπτόμενο υπόδειγμα, με την οποία δηλώνει:
α) τη διάρκεια της αποκτηθείσας προϋπηρεσίας, με αναφορά στην ειδικότητα
και τη βαθμίδα απασχόλησής του,
β) ότι απασχόλησε δια συμβάσεως έργου ή εργασίας εποπτεύοντα αδειούχο
ή πρόσωπο που έχει το προς τούτο δικαίωμα, με αφορά στο ονοματεπώνυμο
και τον αριθμό βεβαίωσης αναγγελίας ή άδειας του εποπτεύοντος,
γ) 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,
δ) ότι όσα αναγράφονται
προϋπηρεσίας είναι αληθή και

στον

συνημμένο

πίνακα

τεκμηρίωσης

ε) ότι διαθέτει τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις παραγράφους 2.1, 2.2,
2.3 και 2.4 του άρθρου 11 του π.δ. 108/2013 (ΦΕΚ Α’ 141)
ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΦΑΚΕΛΟ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ
ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ

Τίτλοι Σπουδών
ΕΠΑΣ
- Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών
ΕΠΑΛ
- Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων
Δίπλωμα:
ΙΕΚ
- Τεχνικός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Α’, Γ’, Δ’)
- Τεχνικός Ανελκυστήρων (Α’ και Γ’ Ειδικότητες)
ΤΕΛ
Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων
Ε.Π.Λ.
Ηλεκτρολόγων Γενικών Εφαρμογών
ΤΕΕ Β’ Κύκλου
Εγκαταστάσεων Κτιρίων & Βιομηχανικών Χώρων
ΤΕΕ Α’ Κύκλου
Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων Κτιρίων
ΤΕΣ
Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων

Προϋπηρεσία
σε μήνες
24 μήνες
12 μήνες

24 μήνες
30 μήνες

Υπόδειγμα Βεβαίωσης Προϋπηρεσίας
(Ημερομηνία)
Προς: (Αρμόδια Διεύθυνση της Περιφέρειας)

Βεβαίωση Προϋπηρεσίας

Ο ……………..1 βεβαιώνω ότι ο …………….. 2 εργάστηκε στην
επιχείρηση …………….. 3 ως …………….. 4 σε εργασίες ……….
……….. 5 σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις
……………..6
ειδικότητας και συγκεκριμένα σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις
……….7 ισχύος …………….8 και τάσης …………9 κατά το χρονικό
διάστημα ………10 με ……………11 υπό την εποπτεία του
………….12 ο οποίος είναι κάτοχος ……………..13.
Δηλώνων επίσης υπεύθυνα ότι υπάρχουν διαθέσιμα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά / έγγραφα
που απαιτούνται για την τεκμηρίωση της προϋπηρεσίας.
Ο Βεβαιών και Δηλών

(Υπογραφή)

Ο Εποπτεύων

(Υπογραφή)

Νόμος εκπρόσωπος της επιχείρησης
Ονοματεπώνυμο ενδιαφερομένου
3 Ο διακριτικός τίτλος της επιχείρησης
4 Είδος και Αρ.Βεβαίωσης αναγγελίας ή Αρ. αδείας του ενδιαφερομένου
5 Είδος επαγγελματικής δραστηριότητας (υλοποίηση εγκαταστάσεων, επισκευή, συντήρηση)
6 Η ειδικότητα των εγκαταστάσεων
7 Περιγραφή του είδους της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης βάσει του άρθρου 2 του π.δ. 108/2013 (Α’ 141)
8 Ισχύς της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης
9 Τάση υπό την οποία λειτουργεί η ηλεκτρολογική εγκατάσταση
10 Το χρονικό διάστημα που απασχολήθηκε ο ενδιαφερόμενος στην επιχείρηση ή ως ελεύθερος
επαγγελματίας
11 Τύπος απασχόλησης (με εξαρτημένη σχέση εργασίας ή με σύμβαση έργου ή ως ελεύθερος
επαγγελματίας)
12 Ονοματεπώνυμο εποπτεύοντος
13 Είδος και Αρ. Βεβαίωσης αναγγελίας ή Αρ. αδείας του εποπτεύοντος
1
2

Στοιχεία σχετικής
Υ.Δ.Κ.Ε.13

Στοιχεία υπευθύνου
Εκτέλεσης των
Εργασιών επί της
Η.Ε.12

Στοιχεία
επιβλέποντος
υλοποίησης της
μελέτης11

Στοιχεία μελετητή10

ΣΤΑΚΟΔ
Δραστηριότητας9

Στοιχεία τόπου/
χώρου
Εγκατάστασης8

Τάση Η.Ε. (Ω)7

Ισχύς Η.Ε. (kW)6

Κατηγορία Η.Ε.5

Ειδικότητα Η.Ε.4

Είδος επαγγελματικής
Δραστηριότητας3

Τύπος
Απασχόλησης2

Σύνολο ημερών
Εργασίας1

Ημερομηνία λήξης
εργασίας

α/α

Ημερομηνία έναρξης
εργασίας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η – ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ

Ημέρες πλήρους εργασίας εντός του συνολικού διαστήματος εργασίας
Εξαρτημένη εργασία ή σύμβαση έργου ή ελεύθερος επαγγελματίας κατά την έννοια του άρθρ.11 του «π.δ.108/2013 (Α’ 141)»
3
Υλοποίηση εγκατάστασης ή συντήρηση – επισκευή
4
Α’ ή Γ’ ή Δ’ ειδικότητα κατά το άρθρο 2 του «π.δ.108/2013 (Α’ 141)» και βαθμίδα κατά το άρθρο 2 παρ. 4
5
Για την Η.Ε. Α’ ειδικότητας σημειώνεται η αντίστοιχη περίπτωση του άρθρ.2 παρ. 3 περίπτ. 3.1 του «π.δ.108/2013 (Α’ 141)», για την περίπτωση Η.Ε. Δ’ ειδικότητας σημειώνεται η αντίστοιχη
ομάδα του άρθρ.2 παρ. 3 περίπτ. 3.4 του «π.δ.108/2013 (Α’ 141)» και για Η.Ε. Γ’ ειδικότητας το πεδίο δεν συμπληρώνεται
6
Απαιτείται μόνο για Η.Ε. Α’ ειδικότητας
7
Απαιτείται μόνο για Η.Ε. Α’ ειδικότητας
8
Σημειώνεται το είδος του χώρου που βρίσκεται η Η.Ε. (οικία, κτήριο γραφείων, εμπορικό κτήριο, βιομηχανικό ή βιοτεχνικό κτήριο, γήπεδο κλπ.), η διεύθυνση του χώρου, η επωνυμία της
επιχείρησης (όπου εφαρμόζεται)
9
Απαιτείται μόνο για εργασίες σε Η.Ε. σε κτήρια και εγκαταστάσεις βιομηχανικών ή βιοτεχνικών ή εμπορικών επιχειρήσεων και είναι ο αριθμός δραστηριότητας κατά ΣΤΑΚΟΔ της σχετικής
επιχείρησης
10
Ονοματεπώνυμο και αρ. μητρ. ΤΕΕ για διπλωματούχους μηχανικούς ή αρ.πτυχίου του Β.Δ. 669/1971 για πτυχιούχους μηχανικούς ΤΕΙ. Το πεδίο συμπληρώνεται μόνο όταν απαιτείται μελέτη
για την εκτέλεση των σχετικών εργασιών επί της Η.Ε.
11
Ονοματεπώνυμο και αρ. μητρ. ΤΕΕ για διπλωματούχους μηχανικούς ή αρ.πτυχίου του Β.Δ. 669/1971 για πτυχιούχους μηχανικούς ΤΕΙ. Το πεδίο συμπληρώνεται μόνο όταν απαιτείται μελέτη
για την εκτέλεση των σχετικών εργασιών επί της Η.Ε.
12
Ονοματεπώνυμο, είδος και αριθμός αδείας/βεβαίωσης αναγγελίας του προσώπου που ανέλαβε την εκτέλεση των εγκαταστάσεων, επόπτευε τον ενδιαφερόμενο και εξέδωσε τη σχετική
ΥΔΚΕ
13
Αριθμός Υπεύθυνης Δήλωσης Καλής Εκτέλεσης, στοιχεία υπογράφοντος
1
2

