
1. Ηµέρες πλήρους   εργασίας εντός του συνολικού διαστήµατος εργασίας.
2. Εξαρτηµένη εργασία ή σύµβαση έργου ή ελεύθερος επαγγελµατίας. 
3. Υλοποίηση εγκατάστασης ή συντήρηση - επισκευή.
4. Ειδικότητα: Α΄ή Γ' ή ∆΄  και βαθµίδα: Τεχνίτης ή Αρχιτεχνίτης ή Εγκαταστάτης 1ης, 2ης, 3ης ή 4ης οµάδας.
5. Για την Α' ειδικότητα σηµειώνεται η περίπτωση: (5.1) στα κτήρια που χρησιµοποιούνται ως κατοικίες.  (5.2) στα κτήρια εµπορικής χρήσης.(5.3) στα κτήρια που είναι 

στη διάθεση του κοινού. (5.4) στις εγκαταστάσεις των γεωργικών και κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων.(5.5) στα προκατασκευασµένα ή προσωρινά κτίσµατα των χρήσεων 
(5.1) µέχρι (5.4).(5.6) στα τροχόσπιτα και στους χώρους οργανωµένης κατασκήνωσης.(5.7) στα εργοτάξια κατασκευής έργων, στις εγκαταστάσεις πανηγύρεων και
παρόµοιες προσωρινές εγκαταστάσεις.(5.8) στους λιµένες εξυπηρέτησης σκαφών αναψυχής.
Στις ανωτέρω εγκαταστάσεις (5.1) έως και (5.8) περιλαµβάνονται και οι γραµµές τροφοδοσίας συσκευών και µηχανηµάτων των ανωτέρω περιπτώσεων καθώς και οι ηλεκτρικές

 εγκαταστάσεις των καταναλωτών που βρίσκονται έξω από τα κτήρια.

(5,9)εσωτερικές ηλεκρικές εγκαταστάσεις φωτοβόλων σωλήνων (5.10)Ηλεκτρολογικές και ηλεκτρικές εγκταταστάσεις βιοµηχανικών εργοστασίων και συνεργείων
(5.11) εγκαταστάσεις σε βιοµηχανίες και βιοτεχνίες, (5.12) εγκαταστάσεις εξόρυξης ορυκτών και µεταλλευµάτων (5.13) εγκαταστάσεις άντλησης αργού πετρελαίου και 
φυσικού αερίου, (5.14) εγκαταστάσεις παραγωγής και διανοµής ηλεκτρικού ρεύµατος, φυσικού αερίου και ατµού,(5.15) µη σταθερά µηχανήµατα και  εξοπλισµός,
(5.16) εγκαταστάσεις συλλογής, επεξεργασίας και παροχής νερού (5.17) εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων, (5.18) εγκαταστάσεις συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης
απορριµµάτων, αποβλήτων και ανάκτησης υλικών (5.19) εγκαταστάσεις αποθήκευσης επικίνδυνων υλικών, καθώς και εγκαταστάσεις κατάψυξη ς ή συντήρησης ευπαθών
προϊόντων. (5.20) ηλεκτρολογικές ή µηχανολογικές εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης κτιρίων, ήτοι ηλεκτρικά δίκτυα και συναφείς εγκαταστάσεις,υδραυλικές, ψυκτικές εγκαταστάσεις,
εγκαταστάσεις καύσης υγρών και αερίων καυσίµων, καθώς και πάσης φύσεως λέβητες, στστ)λοιπές ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις
Για την ∆' ειδικότητα σηµειώνεται: εγκαταστάσεις ανελκυστήρων και λοιπών ανυψωτικών µηχανηµάτων µεταφοράς. Για την Γ' ειδικότητα το πεδίο δεν συµπληρώνεται

6.7. Απαιτείται µόνο για Ηλ. Εγκ. Α' ειδικότητας
8. Σηµειώνεται το είδος του χώρου που βρίσκεται η Ηλ. Εγκ/ση (οικία, εµπορικό κτήριο, βιοµηχανικό ή βιοµηχανικό κτήριο, γήπεδο κτλ), η διεύθυνση του

χώρου , η επονηµία της επιχείρησης
9. Απαιτείται µόνο για εργασίες Η.Ε. σε κτήρια και εγκαταστάσειες βιοµηχανιών ή βιοτεχνιών ή εµπορικών επιχειρήσεων και είναι ο αριθµός δραστηριότητας

κατά ΣΤΑΚΟ∆ της σχετικής επιχείρησης.
10. Ονοµατεπώνυµο και αρ. µητρώου ΤΕΕ για διπλωµατούχους µηχνικούς ή αρ. πτυχίου του Β.∆.699/1971 για πτυχιούχους ΤΕΙ. Το πεδίο συµπληρώνεται µόνο



όταν απαιτείται µελέτη για την εκτέλεση των σχετικών εργασίων επί της Η.Ε.
11. Ονοµατεπώνυµο και αρ. µητρώου ΤΕΕ για διπλωµατούχους µηχνικούς ή αρ. πτυχίου του Β.∆.699/1971 για πτυχιούχους ΤΕΙ. Το πεδίο συµπληρώνεται µόνο

όταν απαιτείται µελέτη για την εκτέλεση των σχετικών εργασίων επί της Η.Ε.
12. Ονοµατεπώνυµο είδος και αριθµός αδείας/βεβαίωση αναγγελίας του προσώπου που ανέλαβε την εκτέλεση των εγκαταστάσεων, επόπτευε τον ενδιαφερόµενο και εξέδωση τη 

σχετική Υ∆ΚΕ
13. Αριθµός Υπεύθυνης ∆ήλωσης Καλής Εκτέλεσης (Υ∆ΚΕ), στοιχεία υπογράφοντος.


