
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ή ΑΔΕΙΑΣ 

 

ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ 

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

ΕΠΑΛ ειδικότητας Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων, γ) ΙΕΚ ειδικότητας Τεχνικός Εσωτερικών 

Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων, δ)Πτυχίου ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ –ΟΑΕΔ-(Β΄Κύκλου), ε)ΤΕΣ, ΤΕΕ-

ΟΑΕΔ(Α΄Κύκλου), στ) Τίτλου Σπουδών της αλλοδαπής ο οποίος καθίσταται ισότιμος και 

αντίστοιχης ειδικότητας με τους τίτλους σπουδών ΕΠΑΣ ή ΕΠΑΛ ή ΙΕΚ, αναγγέλουν 

(βεβαίωση αναγγελίας) την έναρξη άσκησης της δραστηριότητας του Τεχνίτη Ηλεκτρολόγου 

Α΄Ειδικότητας   

Η αναγγελία άσκησης δραστηριότητας του Τεχνίτη Ηλεκτρολόγου  Α΄Ειδικότητας γίνεται με 

αίτηση προς την Διεύθυνση Ανάπτυξης  Νομού Δωδεκανήσου συνοδευόμενη με τα 

παρακάτω δικαιολογητικά: 

Α) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας 

Β) Απόδειξη κατάθεσης στην Εθνική Τράπεζα 17 ευρώ 

Γ) Αντίγραφο του πτυχίου 

ΑΡΧΙΤΕΧΝΙΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ 

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 ισοτίμων τίτλων και αντίστοιχων ειδικοτήτων των παραπάνω περιπτώσεων Α) και 

Β) αφού αποκτήσουν την αντίστοιχη προϋπηρεσία. 

Δ)Κάτοχοι πτυχίου ΤΕΣ και ΤΕΕ-ΟΑΕΔ Α΄Κύκλου ειδικότητας εσωτερικών ηλεκτρικών 

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

Α΄ειδικότητα 

Υποβάλλουν στην Διεύθυνση Ανάπτυξης Ν. Δωδεκανήσου αίτηση η οποία συνοδεύεται με 

τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

Α) Τέσσερις  πρόσφατες φωτογραφίες 

Β) Απόδειξη κατάθεσης στην Εθνική Τράπεζα 25 ευρώ 

Γ) Προϋπηρεσία Τεχνίτη Ηλεκτρολόγου στην Α΄ειδικότητα 

 



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 στην κατασκευή 

εγκαταστάσεων παραγωγής, μεταφοράς, μετασχηματισμού ή διανομής ηλεκτρικής 

ενέργειας,  

Υποβάλλουν στην Διεύθυνση Ανάπτυξης Νομού Δωδεκανήσου αίτηση για να αποκτήσουν 

την άδεια Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου 1ης Ομάδας Α΄ειδικότητας 

Η αίτηση θα συνοδεύεται με τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

Α) Απόδειξη κατάθεσης στην Εθνική Τράπεζα   

Β) Προϋπηρεσία 

Ο Αρχιτεχνίτης Ηλεκτρολόγος αποκτά την άδεια Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου 1ης Ομάδας 

Α΄Ειδικότητας, μετά από επιτυχή εξέταση. 

 

 

      

 

 

 


