
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

A I Τ Η Σ Η - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 N.1599/198S) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων 
υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

Περιγραφή αιτήματος: «Αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος ραδιοηλεκτρολόγου Α'» 

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
 

ΓΕΝΙΚΗ  Δ/ΝΣΗ ΜΕΤ/ΡΩΝ & ΕΠΙΚ/ΝΙΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΠΡΟΣ: 
  

 Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: 

0 - Η Όνομα: Επώνυμο: 

Όνομα Πατέρα: 

 

Επώνυμο Πατέρα: 

 

Όνομα Μητέρας: 

 

Επώνυμο Μητέρας: 

 

Αριθ. Δελτ. Ταυτότητας:* Α.Φ.Μ: 

 

Αριθ. Άδειας 
Οδήγησης: * 

 

Αριθ. Διαβατηρίου:* 

 

Αριθ. Βιβλιαρίου 
Υγείας:* 

 

Υπηκοότητα: 

 

Ημερομηνία γέννησης(1): 

  

Τόπος Γέννησης: 

 

Τόπος Κατοικίας: Οδός: 

 

Αριθ: ΤΚ: 

Τηλ: Fax: E - mail: 

 

* συμπληρώνεται ένα από τα αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητας. 
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 (για κατάθεση αίτησης ή παραλαβή τελικής 

διοικητικής πράξης) : Σε περίπτωση που δε συντάσσεται η εξουσιοδότηση στο παρόν έντυπο απαιτείται προσκόμιση εξουσιοδότησης με 

επικύρωση του γνήσιου της υπογραφής από δημόσια υπηρεσία ή 

συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου. 

ΟΝΟΜΑ: ΕΠΩΝΥΜΟ: 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΑΔΤ: 

 

ΟΔΟΣ: ΑΡΙΘ: 

 

Τ.Κ: 

Τηλ: Fax: E - mail: 



 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
«Αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος ραδιοηλεκτρολόγου Α'» 

 
ΤΙΤΛΟΣ ΑΙΚΑΙΟΑΟΓΗΤΙΚΟΥ: ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

ΜΕ 
ΤΗΝ 

ΑΙΤΗΣΗ 

ΘΑ 
ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΤΕΙ 

ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ® 

1. Απλό φωτοαντίγραφο πτυχίου/διπλώματος 

ημεδαπής, ή απλό φωτοαντίγραφο 

επικυρωμένου από δικηγόρο αντιγράφου 

ισότιμου τίτλου σπουδών από χώρα της Ε.Ε ., 
1
. 

□ □  

2. Τρεις (3)πρόσφατες φωτογραφίες 
□ ° 

 

3. Απλό αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή 

διαβατηρίου 
□ □ 

 

4. Αποδεικτικά προϋπηρεσίας
2
 

□ □ 
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

1. Στην περίπτωση τίτλου σπουδών από ιδρύματα χωρών εκτός ΕΕ απαιτείται και βεβαίωση του ΔΟΑΤΑΠ ή 

αντίστοιχου φορέα κράτους μέλους της ΕΕ, στην οποία να φαίνεται ότι το πτυχίο είναι ισότιμο και αντίστοιχο με 

τα χορηγούμενα από τα αντίστοιχα ιδρύματα της ΕΕ" 

2. Για πτυχιούχους αναγνωρισμένης από το κράτος ανώτερης Σχολής Ηλεκτρονικών, κατόχους αδείας 

ραδιοηλεκτρολόγου Β', με πενταετή προϋπηρεσία. 

Επιλέξτε με ποιο τρόπο θέλετε να παραλάβετε την απάντησή σας: 

1. Να σας αποσταλεί με συστημένη επιστολή στη 
Διεύθυνση 
2. Να την παραλάβετε ο ίδιος από την υπηρεσία μας 
3. Να την παραλάβετε από άλλο σημείο 
4. Να την παραλάβει εκπρόσωπός σας 
5 .Να σας αποσταλεί με fax στον αριθμό: 

ΧΡΟΝΟΣ : Έως είκοσι (20) ημέρες από την αναγγελία έναρξης της δραστηριότητας και την υποβολή των απαραίτητων 

δικαιολογητικών στην αρμόδια υπηρεσία. 

Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, τεκμαίρεται ότι η δραστηριότητα ασκείται ελευθέρως. Η αρμόδια 

διοικητική αρχή χορηγεί στον ενδιαφερόμενο βεβαίωση νόμιμης άσκησης της δραστηριότητας σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα. 

Αν τα δικαιολογητικά είναι ελλιπή ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται, χωρίς καθυστέρηση, για την ανάγκη υποβολής 

συμπληρωματικών δικαιολογητικών και για τις πιθανές εξαιτίας αυτού επιπτώσεις, στην εύλογη προθεσμία διεκπεραίωσης. Σε αυτή 

την περίπτωση η προθεσμία των είκοσι ημερών τίθεται εκ νέου σε εφαρμογή από την εκ νέου κατάθεση του φακέλου με όλα τα 

νόμιμα δικαιολογητικά. 

Εάν απαγορευθεί η άσκηση της δραστηριότητας λόγω μη τήρησης των απαιτούμενων διαδικασιών ή διατυπώσεων, ο ενδιαφερόμενος 

ενημερώνεται το ταχύτερο για την απαγόρευση, (παρ. 6 και 7 του άρθρου 14 του ν.3844(ΦΕΚ63/Ά/3-10-2010). Στον ενδιαφερόμενο 

(φυσικό ή νομικό πρόσωπο) παρέχεται η δυνατότητα προσφυγής στην τακτική δικαιοσύνη κατά της πράξης ή της παράλειψης της 

διοικητικής αρχής, στην οποία έχει αναγγείλει την έναρξη άσκησης της δραστηριότητας , όταν αυτός θεωρεί ότι χωρίς νόμιμη αιτία 

του απαγορεύτηκε η άσκηση της δραστηριότητας ή ότι η διοίκηση καθυστερεί αναιτιολόγητα. 

ΚΟΣΤΟΣ : Δεν απαιτείται η καταβολή οικονομικού αντιτίμου. 



 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων 
υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις 
(4)

, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 

1599/1986, δηλ 

(Υπογραφή) 

(1) Αναγράφεται ολογράφως και κατόπιν αριθμητικά, ως πλήρης εξαψήφιος αριθμός η ημερομηνία γέννησης: π.χ. η 7 Φεβρουάριου 1969 γράφεται αριθμητικά: 070269 

(2) Εξουσιοδοτώ τον/την πιο πάνω αναφερόμενο/ η να καταθέσει την αίτηση ή/και να παραλάβει την τελική πράξη. (Διαγράφεται όταν δεν ορίζεται εκπρόσωπος) 

(3) Εξουσιοδοτώ το ΚΕΠ (άρθρο 31 Ν. 3013/2002) να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες (αναζήτηση δικαιολογητικών κλπ) για τη διεκπεραίωση της υπόθεσής μου. 

(4) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον 

τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, 

τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών» 



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

1. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 

Πολίτης χώρας της Ε.Ε., άνω των 18 ετών, να κατέχει το απαραίτητο δίπλωμα/πτυχίο, επιτυχία στις εξετάσεις (όπου απαιτείται), 

βεβαίωση προϋπηρεσίας ως ραδιοηλεκτρολόγος Β' (όπου απαιτείται), να μην έχει καταθέσει αίτηση σε άλλη Περιφερειακή Ενότητα της 

χώρας. 

2.ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Ι.Ν.Δ. 2624/1953 (Φ.Ε.Κ. 292/Α’), 

2. Β.Δ. 510/1971 (Φ.Ε.Κ. 152/Α’), 

3. Π.Δ. 258/2003 (Φ.Ε.Κ. 235/Α’) 



 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Αναγγελίας: 

Αρμόδια Υπηρεσία: 

 

Αριθμ. Πρωτοκόλλου: Ημ/νια αναγγελίας: 

Αρμόδιος Υπάλληλος: Όνομα: 

 

Επώνυμο: 

 

Αϊτών: Όνομα: 

 

Επώνυμο: 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΟΥ ΕΠΕΑΕΓΗ: 

Ο Υπάλληλος 

(υπογραφή) 


