ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚ/ΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ Α΄ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 3ης ,4ης ΟΜΑΔΑΣ
ΤΕΙ
Π.Δ. 108/2013 (ΦΕΚ 141Α')
1. Αίτηση (Υπόδειγμα παραρτήματος Α του Π.Δ/τος)
2. Δυο (2) πρόσφατες φωτογραφίες
3. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. ΄Αδεια εργασίας ή παραμονής που εκδίδεται
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, εφόσον πρόκειται για πολίτη εκτός Ε.Ε.
4. Αντίγραφο αντίστοιχου τίτλου σπουδών
5. Παράβολο (Κατατίθεται στην ALPHA BANK στον αριθ. Λογαριασμού: 802002001005036)



Εγκαταστάτης Ηλεκτρολόγος 3ης ομάδας Α΄ ειδικότητας: 33€ (Για απόφοιτους ΤΕΙ Μηχανολόγων)
Εγκαταστάτης Ηλεκτρολόγος 4ης ομάδας Α΄ ειδικότητας: 33€ (Για απόφοιτους ΤΕΙ Ηλεκτρολόγων)

6. Πιστοποιητικά προϋπηρεσίας ή βεβαιώσεις
α) Μισθωτοί:
-Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 με την οποία δηλώνετε:
 τη διάρκεια της αποκτηθείσας προϋπηρεσίας με αναφορά στην ειδικότητα και τη βαθμίδα
απασχόλησής του
 ότι κατά την διάρκεια της εν΄ λόγω προϋπηρεσίας απασχοληθήκατε με σύμβαση έργου ή με
εξαρτημένη εργασία και υπό την εποπτεία αδειούχου ή έχοντος το προς τούτο δικαίωμα
 ότι όσα αναγράφονται στο συνημμένο πίνακα τεκμηρίωσης προϋπηρεσίας (παράρτημα Η του
Π.Δ/τος) είναι αληθή
 ότι υπάρχουν διαθέσιμα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις παραγράφους 1.1 έως και 1.7
του άρθρου 11 του Π.Δ. 108/2013 *
- Πίνακας προϋπηρεσίας παραρτήματος Η του Π.Δ.
* (για έλεγχο του αληθούς του περιεχομένου της Υ.Δ. παρακαλείστε όπως διαθέτετε και
προσκομίσετε, εφόσον σας ζητηθούν, όσα αναγράφονται παρακάτω και αφορούν στην
περίπτωση σας)

Για όσους εργάζονται με εξαρτημένη σχέση εργασίας:
1. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας (σύμφωνα με το παράρτημα Ε’ του Π.Δ. 108/2013) χορηγούμενες
από την επιχείρηση απασχολήσεως, συνυπογραμμένη από τον εποπτεύοντα (κάτοχο αδείας ή
βεβαίωσης αναγγελίας), δηλαδή το πρόσωπο υπό τις οδηγίες ή και τη συνεχή καθοδήγηση του
οποίου εργαστήκατε.
2. Τις καταστάσεις εργαζομένων θεωρημένες από την οικεία επιθεώρηση εργασίας, από τις
οποίες να προκύπτει το είδος και η διάρκεια της προϋπηρεσίας
3. Φωτοαντίγραφο της Βεβαίωσης Αναγγελίας ή της άδειας του εποπτεύοντας και
*Εφόσον ο εποπτεύων απασχολείται στην επιχείρηση με εξαρτημένη σχέση εργασίας:
- Αντιστοίχως τις καταστάσεις και για τον εποπτεύοντα
*Εφόσον ο εποπτεύων απασχολείται στην επιχείρηση με σύμβαση έργου:
Έναρξη άσκησης του επιτηδεύματος
- Αποδεικτικά απασχόλησης από τα οποία να προκύπτει ότι η επιχείρηση απασχόλησε τον
εποπτεύοντα με σύμβαση έργου, θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., για το χρονικό
διάστημα εντός του οποίου περιλαμβάνεται η περίοδος ασκήσεως
*Εφόσον ο εποπτεύων είναι ο ιδιοκτήτης/μέτοχος της επιχείρησης:
- Έναρξη άσκησης του αντίστοιχου επιτηδεύματος από τον εποπτεύοντα
- Νομιμοποιητικά έγγραφα της επιχείρησης από τα οποία προκύπτει ότι ο εποπτεύων είναι ο
ιδιοκτήτης/μέτοχος της επιχειρήσεως


Για όσους εργάζονται με σύμβαση έργου:
1. Έναρξη άσκησης του επιτηδεύματος
2. Σύμβαση έργου που έχει θεωρηθεί από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., από την οποία να προκύπτει ο
ημερήσιος χρόνος απασχόλησης καθώς και το συνολικό χρονικό διάστημα απασχόλησης
3. Φωτοαντίγραφο της Βεβαίωσης Αναγγελίας ή την άδεια του εποπτεύοντος και

*Εφόσον ο εποπτεύων απασχολείται στην επιχείρηση με εξαρτημένη σχέση εργασίας:
- Αντιστοίχως τις καταστάσεις και για τον εποπτεύοντα
* Εφόσον ο εποπτεύων απασχολείται στην επιχείρηση με σύμβαση έργου:
- Έναρξη άσκησης του επιτηδεύματος
- Αποδεικτικά απασχόλησης από τα οποία να προκύπτει ότι η επιχείρηση απασχόλησε τον
εποπτεύοντα με σύμβαση έργο, θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., για το χρονικό διάστημα
εντός του οποίου περιλαμβάνεται η περίοδος ασκήσεως
*Εφόσον ο εποπτεύων είναι ο ιδιοκτήτης/μέτοχος της επιχείρησης:
- Έναρξη άσκησης του αντίστοιχου επιτηδεύματος από τον εποπτεύοντα
- Νομιμοποιητικά έγγραφα της επιχείρησης από τα οποία προκύπτει ότι ο εποπτεύων είναι ο
ιδιοκτήτης/μέτοχος της επιχειρήσεως
β) Ελεύθεροι επαγγελματίες :
-Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 με την οποία δηλώνει:
 τη διάρκεια της αποκτηθείσας προϋπηρεσίας με αναφορά στην ειδικότητα και τη βαθμίδα
απασχόλησής του
 ότι απασχολούσε δια συμβάσεως έργου ή εργασίας εποπτεύοντα αδειούχο ή πρόσωπο που
έχει προς το τούτο δικαίωμα, με αναφορά στο ονομ/μο και τον αριθμό βεβαίωσης αναγγελίας ή
άδειας του εποπτεύοντος
 ότι ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του υπερβαίνει το 60% του μέσου ετήσιου ατομικού
διαθέσιμου εισοδήματος (ΜΕΑΔΕ), όπως αυτό υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή
της περιόδου απόκτησης της προϋπηρεσίας
 ότι όσα αναγράφονται στο συνημμένο πίνακα τεκμηρίωσης προϋπηρεσίας (παράρτημα Η του
Π.Δ/τος) είναι αληθή και
 ότι διαθέτει τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις παραγράφους 2.1,2.2,2.3 & 2.4 του άρθρου
11 του Π.Δ.108/2013
- Πίνακας προϋπηρεσίας παραρτήματος Η του Π.Δ.
* (για έλεγχο του αληθούς του περιεχομένου της Υ.Δ. παρακαλείστε όπως διαθέτετε και
προσκομίσετε, εφόσον σας ζητηθούν, όσα αναγράφονται παρακάτω και αφορούν στην
περίπτωση σας)
- Στοιχεία για την έναρξη άσκησης επιτηδεύματος
- Αποδεικτικά απασχόλησης από τα οποία να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος για την
απόκτηση άδειας, απασχόλησε, με σύμβαση έργου ή εργασίας, αδειούχο ή κάτοχο βεβαίωσης
αναγγελίας που έχει αντίστοιχο δικαίωμα, υπό την εποπτεία του οποίου απέκτησε την απαραίτητη
προϋπηρεσία, για το απαιτούμενο χρονικό διάστημα εντός του οποίου περιλαμβάνεται η περίοδος
ασκήσεως του ενδιαφερόμενου
- Βεβαιώσεις απασχόλησης (σύμφωνα με το παράρτημα Ε’ του Π.Δ. 108/2013),
συνυπογραφόμενη από τον εποπτεύοντα, κάτοχο αδείας ή βεβαίωσης αναγγελίας, δηλ. το πρόσωπο
υπό τις οδηγίες ή/και τη συνεχή καθοδήγηση του οποίου εργάστηκε ο ενδιαφερόμενος.
- Αντίγραφα δηλώσεων καλής εκτέλεσης των έργων και αντίγραφα αντίστοιχων εκκαθαριστικών
φορολογικών δηλώσεων ή κατάσταση τιμολογίων, η οποία για κάθε τιμολόγιο αναφέρει την
ημερομηνία έκδοσης, τον αριθμό και την αξία του τιμολογίου από τα οποία να προκύπτει ότι ο μέσος
ετήσιος κύκλος εργασιών υπερβαίνει το 60% του ΜΕΑΔΕ, όπως αυτό υπολογίζεται από την Ελληνική
Στατιστική Αρχή της περιόδου απόκτησης της προϋπηρεσίας.
γ) Πιστοποιητικά προϋπηρεσίας που εκδίδονται από Δημόσιες Υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ.
και ΟΤΑ πρέπει να συνοδεύονται και από:
 Απόφαση πρόσληψης από την οποία προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος ή και ο εποπτεύων
προσλήφθηκε ως συντηρητής ή εγκ/της ηλεκτρολόγος ανάλογης ειδικότητας και ομάδας ή
 Απόφαση του αρμοδίου οργάνου περί αναθέσεως στον ενδιαφερόμενο των καθηκόντων του
συντηρητή ή εγκ/τη ηλεκτρολόγου ανάλογης ειδικότητας και ομάδας, εφόσον διαθέτει
αντίστοιχα άδεια ή βεβαίωση αναγγελίας
7. Πιστοποιητικό παρακολούθησης ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης
(Η εξειδικευμένη ανά περίπτωση προϋπηρεσία, που απαιτείται για την απόκτηση της άδειας του ΠΔ
108/2013 δύναται να αντικατασταθεί σε ποσοστό έως και 25%, μέσω παρακολούθησης ενός η
περισσοτέρων ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης. Προϋπόθεση είναι η ύπαρξη βεβαίωσης
αναγγελίας ή άδειας σε ισχύ)
ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΦΑΚΕΛΟ ΜΕ ΑΥΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ
(ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 4 – Τ.Κ. 104 33 – ΑΘΗΝΑ)

