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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               …….               : ……………. 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ……………………………..                                            Αρ. πρωτ.           : …………… 
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ                                                  Αριθ. Μητρ. Π.Ε. …………….: ……… 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ……………..    Α.Μ.: …………….. 
∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 
 
 
 
 
 
 

Α∆ΕΙΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ∆΄ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ 

(Π.∆. 108/2013, Α 141)  
(ο φέρων το παρόν έντυπο κατέχει τις άδειες εκείνες , οι οποίες φέρουν την σφραγίδα της Υπηρεσίας) 

 
Αριθµός Αδείας : ………………. 

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΟΧΟΥ Α∆ΕΙΑΣ 

ΟΝΟΜΑ                      
ΕΠΩΝΥΜΟ                 
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ            
ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ      
ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ   
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ          

 
Η παρούσα χορηγείται σε εφαρµογή των διατάξεων του Π.∆. (Π.∆. 108/2013, Α 141)  

«Καθορισµός ειδικοτήτων και βαθµίδων επαγγελµατικών προσόντων για την επαγγελµατική δραστηριότητα της 
εκτέλεσης, συντήρησης , επισκευής και λειτουργίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις για την άσκηση 
της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα» 
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Ως επαγγελµατικές δραστηριότητες ∆΄ Ειδικότητας  
ορίζονται αυτές που ασκούνται σε εγκαταστάσεις ανελκυστήρων 
και λοιπών ανυψωτικών µηχανηµάτων µεταφοράς και οι οποίες 
χωρίζονται σε δύο οµάδες, ως εξής: 
1. Ως  εγκαταστάσεις  1ης  Οµάδας  ορίζονται  οι 
εγκαταστάσεις ανελκυστήρων, κατά την έννοια του άρθρου 1 
παρ. 3 της κοινής υπουργικής απόφασης 
Φ.9.2/οικ.32803/1308/20.8.97 (Β΄ 815), όπως αυτή ισχύει κατά 
την έκδοση του παρόντος, µε την οποία ενσωµατώθηκε στην 
ελληνική νοµοθεσία η Οδηγία 95/16/ΕΕ. 
Οι παραπάνω εγκαταστάσεις περιλαµβάνουν ολόκληρη την 
ηλεκτρική εγκατάσταση, συµπεριλαµβανοµένης της 
εγκατάστασης φωτισµού του φρεατίου και του θαλάµου, αρχής 
γενοµένης από τον ηλεκτρικό πίνακα κίνησης και φωτισµού της 
εγκατάστασης του ανελκυστήρα, καθώς και την µηχανολογική 
εγκατάσταση, συµπεριλαµβανοµένων των τυχόν απαιτούµενων 
µεταλλικών κατασκευών, που απαιτούνται για την αυτόνοµη και 
ασφαλή λειτουργία τους. 
2.Ως εγκαταστάσεις 2ης Οµάδας ορίζονται οι παρακάτω 
εγκαταστάσεις των ανυψωτικών και λοιπών µηχανηµάτων 
ανύψωσης και µεταφοράς: 
2.1 ατέρµονων ανυψωτήρων προσώπων ή φορτίων, 
2.2 ανυψωτικών µηχανηµάτων µεταφοράς προσώπων ή φορτίων 
µέσω κινούµενων ταινιών ή θαλάµων και κιβωτίων µε επίγεια, ή 
υπέργεια, ή υπόγεια συρµατόσχοινα 

2.3 κυλιόµενων σκαλών ή πεζοδροµίων ή ταινιών ανύψωσης σε 
κεκλιµένο επίπεδο  
2.4  ανυψωτικών  µηχανηµάτων  ανύψωσης  µέσω αναρρόφησης και 
µεταφοράς, 
2.5 ανυψωτικών µηχανηµάτων εξυπηρέτησης λεκανών τήξης 
αλουµίνας εργοστασίων παραγωγής αλουµινίου 
2.6 πλατφόρµες εργασίας κινητές ανυψούµενες, 
2.7 ανυψωτικές γέφυρες οχηµάτων άνω των 4µ. και ανυψωτήρες 
οχηµάτων, τράπεζες ανύψωσης, 
2.8 ανελκυστήρες για αποθήκευση αγαθών. 
 

 

Α∆ΕΙΑ 
ΑΡΧΙΤΕΧΝΙΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ 

∆΄ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Α∆ΕΙΑ 
ΑΡΧΙΤΕΧΝΙΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ 

∆΄  ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ 
Αριθµ. αδείας : ……………… 
Ηµεροµηνία χορήγησης  …………………. 

 Με ΕΠ 
 Ο ∆/ντής 
  
  
  

 
 
 
Αίτηση µε αριθµό πρωτοκόλλου ………………………….. 
Εκπληρώνονται οι προϋποθέσεις /απαιτήσεις των παραγράφων 2,3 και 
4 του άρθρου 13 του Π.∆. 108/2013   
                                                                 

 ……., …../…./20 
 Με ΕΠ  Ο ∆/ντής 
  
  
  

 
 

 
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΟΧΟΥ 
Επαγγελµατικά δικαιώµατα κατόχου 
 
Ο αρχιτεχνίτης ηλεκτρολόγος ∆΄ Ειδικότητας  
είναι το φυσικό πρόσωπο, το οποίο υπό την 
εποπτεία αντίστοιχου συντηρητή ηλεκτρολόγου ή 
εγκαταστάτη ή έχοντος το προς τούτο δικαίωµα 
εκτελεί τις εργασίες στις επαγγελµατικές 
δραστηριότητες της ∆΄ Ειδικότητας. Αποκτά 
προϋπηρεσία για τη διατήρηση της υφιστάµενης 
άδειας καθώς και για την απόκτηση της άδειας του 
συντηρητή ηλεκτρολόγου και του εγκαταστάτη 
ηλεκτρολόγου 1ης ή 2ης Οµάδας ∆΄ Ειδικότητας. 
--------------------------------------------------------------------- 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ….  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αίτηση µε αριθµό πρωτοκόλλου ………………………….. 
Εκπληρώνονται οι προϋποθέσεις /απαιτήσεις των παραγράφων 2,3 και 
4 του άρθρου 13 του Π.∆. 108/2013                       
 

 ………, …../…./20 
 Με ΕΠ Ο ∆/ντής 
  
  
   


