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ΣΧΕΔΙΟ ΠΔ  

 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ , ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, 
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ 

ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 

Έχοντας υπόψη: 

 

1. Το Ν.3982/2011 (ΦΕΚ 143Α) «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελµατικών και 

µεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηµατικών πάρκων και άλλες διατάξεις» και 

κυρίως το άρθρο 3 παρ. 2 και το άρθρο 4 παρ. 4 αυτού. 

2. Το Ν.3844/2010 (ΦΕΚ 63Α) «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 

2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τις υπηρεσίες στην 

εσωτερική αγορά» και κυρίως το άρθρο 23 αυτού. 

3. Το Ν.6422/1934 (ΦΕΚ 412Α) «Περί ασκήσεως του επαγγέλµατος του µηχανολόγου κ.τ.λ» 

και κυρίως τα άρθρα 3, 5 και 6, όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.∆/γµα 1150/1949 (ΦΕΚ 249Α) 

και κυρίως το άρθρο 1 παρ. 2.4 και µε το άρθρο 14 του Ν.3982/2011 (ΦΕΚ 134Α). 

4. Το Β.∆. της 16/17-3-1950 (ΦΕΚ 1824Α) «Περί διαιρέσεως, κατατάξεως και απογραφής των 

µηχανολογικών εγκαταστάσεων κ.τ.λ), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.   

5. Τις διατάξεις του Ν. 3879/ 2010 (ΦΕΚ 163/τ. Α΄/ 21.09.2010), µε τίτλο «Ανάπτυξη της ∆ιά 

Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις».  

6. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», 

που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.∆. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22.4.2005). 

7. Το Π.∆. 229/86 (ΦΕΚ 96/Α/16.7.1986) «Σύσταση και Οργάνωση της Γενικής Γραµµατείας 

Βιοµηχανίας» όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 396/89 (ΦΕΚ 172/Α/16.6.1989) «Οργανισµός 

της ΓΓΒ» και το Π.∆. 189/95 (ΦΕΚ 99/Α/31.5.1995) «Συµπλήρωση και τροποποίηση 

διατάξεων του Π.∆.396/1989». 

8. Του Π.∆. 65/2011 «∆ιάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 

Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) ∆ιοικητικής 

Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων 

Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και 

Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και µεταφορά στον 

Πρωθυπουργό των Γενικών Γραµµατειών Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο 
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Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων της Γενικής Γραµµατείας Νέας Γενιάς» 

(ΦΕΚ 147/Α/27.6.2011). 

9. Του Π.∆. 66/2011 «∆ιορισµός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 

(ΦΕΚ 148/Α/27.6.2011). 

10. Της Υ352/8.7.2011 Απόφασης «Καθορισµός αρµοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού 

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Σωκράτη Ξυνίδη» (ΦΕΚ 1603/Β/11.7.2011). 

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγµατος δεν προκύπτει δαπάνη στον 

κρατικό προϋπολογισµό. 

Αποφασίζουµε: 

 

Άρθρο 1 

Αντικείµενο 

Αντικείµενο του παρόντος Προεδρικού ∆ιατάγµατος αποτελεί, για την κατηγορία των 
επαγγελµατικών δραστηριοτήτων που αφορούν τις υδραυλικές εγκαταστάσεις, ο καθορισµός των 
ειδικοτήτων, των βαθµίδων των επαγγελµατικών προσόντων, των ασκούµενων κατά βαθµίδα 
επαγγελµατικών δραστηριοτήτων, της διαδικασίας και των δικαιολογητικών που απαιτούνται, για 
τη χορήγηση, την ανανέωση ή την επέκταση της άδειας άσκησης των ως άνω επαγγελµατικών 
δραστηριοτήτων από φυσικά πρόσωπα, καθώς και για την άσκηση των εν λόγω δραστηριοτήτων 
επίσης από φυσικά πρόσωπα, όταν συντρέχουν  αντικειµενικώς διαπιστούµενες προϋποθέσεις. 

 

Άρθρο 2 

Ορισµοί - Πεδίο Εφαρµογής – Ειδικότητες και Βαθµίδες  

 

1. «Ειδικότητα»: εξειδίκευση κατηγορίας επαγγελµατικών δραστηριοτήτων σε αυτοτελές 
τεχνικό αντικείµενο, µε αντίστοιχες απαιτήσεις επαγγελµατικών προσόντων. 

 

 «Βαθµίδα επαγγελµατικών προσόντων»: διαβάθµιση επαγγελµατικών προσόντων εντός 
µιας κατηγορίας ή ειδικότητας.  

 

2. Οι ασκούµενες επαγγελµατικές δραστηριότητες που ρυθµίζονται µε το παρόν ∆ιάταγµα 
είναι: 

H υλοποίηση της µελέτης υδραυλικής εγκατάστασης, όπου η µελέτη αυτή απαιτείται από 
την κείµενη νοµοθεσία, η κατασκευή, η συντήρηση και η επισκευή της υδραυλικής 
εγκατάστασης, σε δηµόσιους και  ιδιωτικούς χώρους, για την  εξυπηρέτηση κτιρίων και 
γηπέδων.  

Στις επαγγελµατικές δραστηριότητες συµπεριλαµβάνεται και η εκτέλεση των απαραίτητων 
συγκολλήσεων των υδραυλικών εγκαταστάσεων.  

3. Οι ως άνω επαγγελµατικές δραστηριότητες διακρίνονται σε δύο ειδικότητες: 
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A. Ως επαγγελµατικές δραστηριότητες 1ης Ειδικότητας ορίζονται αυτές που ασκούνται 
στις κατωτέρω εγκαταστάσεις: 

α. Εγκαταστάσεις διανοµής, ύδρευσης και άρδευσης,  κρύου και ζεστού νερού σε κτίρια και 
γήπεδα. 

β. Εγκαταστάσεις αποχέτευσης και επεξεργασίας λυµάτων ακαθάρτων  και βρόχινων 
νερών σε κτίρια και γήπεδα. 

γ. Εγκαταστάσεις διανοµής νερού και θερµαντικών σωµάτων για θέρµανση κτιριακών 
χώρων. 

δ. Εγκαταστάσεις µονίµων πυροσβεστικών συστηµάτων µε νερό ή άλλα υγρά. 
ε. Εγκαταστάσεις διανοµής νερού για το κλιµατισµό κτιριακών χώρων.  
στ. ∆ίκτυα  διανοµής λοιπών υγρών σε κοινόχρηστους και ιδιωτικούς χώρους. 
ζ. Εγκαταστάσεις διανοµής νερού σε ανανεώσιµες πηγές ενέργειας                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

(γεωθερµία,  ηλιοθερµία και διαχείριση  υδάτων ). 

 

B. Ως επαγγελµατικές δραστηριότητες 2ης Ειδικότητας ορίζονται αυτές που ασκούνται στις 
κατωτέρω εγκαταστάσεις σε κοινόχρηστους και ιδιωτικούς χώρους: 

 
α. Εγκαταστάσεις διανοµής  καυσίµων αερίων. 
β. Εγκαταστάσεις  διανοµής ατµού. 
γ. Εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διανοµής αερίων  για βιοµηχανική    ή  ιατρική 
χρήση. 

δ. ∆ίκτυα διανοµής  λοιπών αερίων  .  
 
∆εν περιλαµβάνονται στο Πεδίο Εφαρµογής των Εγκαταστάσεων του παρόντος 
Προεδρικού ∆ιατάγµατος τα παρακάτω τµήµατα των εγκαταστάσεων και οι σχετικές 
αυτών εργασίες: 
 
• Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και συνδέσεις. 
• Εγκαταστάσεις καυστήρων υγρών και αερίων καυσίµων. 
• Συστήµατα αυτοµατισµών. 
• Κυκλώµατα ψυκτικών υγρών των συσκευών κλιµατισµού. 
• Λαµαρινοκατασκευές και στόµια αερισµού. 
• Οι εγκαταστάσεις µεταφοράς ύδατος, λοιπών υγρών και αερίων µέσω αγωγών. 

 

4. Τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τις ως άνω επαγγελµατικές  δραστηριότητες 
κατατάσσονται, µε επιφύλαξη των προβλέψεων της  παρ. 7 του άρθρου 5, σε τρεις βαθµίδες 
επαγγελµατικών προσόντων :  

 

α) Τεχνίτης Υδραυλικός, που ανήκει στην πρώτη (1η) βαθµίδα  

β) Αρχιτεχνίτης Υδραυλικός, που ανήκει στη δεύτερη (2η) βαθµίδα 

γ)  Εργοδηγός Υδραυλικός, που ανήκει στην τρίτη  (3η) βαθµίδα 
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Άρθρο 3 

Ασκούµενες επαγγελµατικές δραστηριότητες και καθήκοντα 

 

1. Ο τεχνίτης υδραυλικός είναι το φυσικό πρόσωπο το οποίο εκτελεί εργασίες 1ης ή 2ης 
Ειδικότητας υπό τις οδηγίες και τη συνεχή καθοδήγηση αρχιτεχνίτη υδραυλικού, για την 
1η ειδικότητα ή εργοδηγού υδραυλικού ή έχοντος προς τούτο το δικαίωµα, για την 1η και 
2η ειδικότητα και αποκτά προϋπηρεσία, για την απόκτηση της άδειας του αρχιτεχνίτη 
υδραυλικού.  

 
2. Ο αρχιτεχνίτης υδραυλικός  εκτελεί αυτοτελώς τις δραστηριότητες της 1ης  ειδικότητας,  

χορηγεί πιστοποιητικά προϋπηρεσίας 1ης ειδικότητας και εκδίδει αντίστοιχη υπεύθυνη 
δήλωση καλής εκτέλεσης σύµφωνα µε τις προβλέψεις της παρ. 4  του άρθρου 7. Υπό τις 
οδηγίες εργοδηγού υδραυλικού ή έχοντος προς τούτο το δικαίωµα εκτελεί εργασίες 2ης 
ειδικότητας και αποκτά πιστοποιητικά προϋπηρεσίας για την απόκτηση άδειας 
εργοδηγού υδραυλικού.  

 
3. Ο εργοδηγός υδραυλικός εκτελεί αυτοτελώς τις δραστηριότητες της 1ης και 2ης  

ειδικότητας,  χορηγεί πιστοποιητικά προϋπηρεσίας 1ης και 2ης  ειδικότητας και εκδίδει 
υπεύθυνη δήλωση καλής εκτέλεσης σύµφωνα µε τις προβλέψεις της παρ. 4  του άρθρου 
7. Σε κάθε συνεργείο που εκτελεί υδραυλικές εργασίες είναι απαραίτητη η παρουσία 
εργοδηγού ή αρχιτεχνίτη υδραυλικού.  

 
 

Άρθρο 4 
Προϋποθέσεις Άσκησης Επαγγελµατικής Δραστηριότητας 

 
1. Για την άσκηση των  επαγγελµατικών δραστηριοτήτων του παρόντος από τον   τεχνίτη 

υδραυλικό, τον αρχιτεχνίτη υδραυλικό ή τον εργοδηγό  υδραυλικό, ο τεχνίτης οφείλει να 
έχει βεβαίωση αναγγελίας, ενώ ο αρχιτεχνίτης και ο εργοδηγός οφείλουν να έχουν  την 
άδεια του αρχιτεχνίτη υδραυλικού ή την άδεια του εργοδηγού υδραυλικού αντίστοιχα.  

 
2. Προϋποθέσεις απόκτησης της βεβαίωσης αναγγελίας ή  της άδειας,  όπως αυτές κατά 

περίπτωση  εξειδικεύονται  στο άρθρο 5, είναι  η  ύπαρξη των κάτωθι δικαιολογητικών : 
 

- Επικυρωµένο αντίγραφο αντίστοιχου τίτλου σπουδών.  
- Τα κατά περίπτωση απαιτούµενα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις προϋπηρεσίας ή 

Πιστοποιητικό Παρακολούθησης ειδικών προγραµµάτων επαγγελµατικής 
κατάρτισης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 4 του Ν. 3982/2011. 

 
καθώς και η επιτυχής εξέταση, όπου αυτή απαιτείται. 
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Από τις ως άνω αναφερόµενες προϋποθέσεις, ως αντικειµενικά διαπιστούµενες 
χαρακτηρίζονται τα κάτωθι δικαιολογητικά: 
 
- Ο Τίτλος Σπουδών. 
- Το Πιστοποιητικό Παρακολούθησης ειδικών προγραµµάτων επαγγελµατικής 

κατάρτισης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 4 του Ν. 3982/2011. 
 
 

Άρθρο 5 
Απαιτούµενοι τίτλοι σπουδών, προϋπηρεσία, χορήγηση βεβαίωσης αναγγελίας ή  άδειας  

 
1. Οι κάτοχοι:  
 
Ι) πτυχίου ΕΠΑΣ ειδικότητας Θερµοϋδραυλικών Εγκαταστάσεων και Συντηρητών 

Κεντρικής Θέρµανσης, ειδικότητας Τεχνιτών Θερµικών και Υδραυλικών 
Εγκαταστάσεων, πιστοποιητικού επιπέδου 1 των ΙΕΚ  ειδικότητας Τεχνίτη  
Εγκαταστάσεων Θέρµανσης, ειδικότητας Τεχνίτη Εγκαταστάσεων Ύδρευσης-
Αποχέτευσης, διπλώµατος ΙΕΚ ειδικότητας   Τεχνικού Θερµικών και Υδραυλικών 
Εγκαταστάσεων, ή 

 ΙΙ)  πτυχίου σχολών µε ισότιµο τίτλο  και αντίστοιχη ειδικότητα, οι οποίες είτε σήµερα δεν 
λειτουργούν και οι οποίες αναφέρονται στο παράρτηµα Α, ή σύµφωνα µε διατάξεις, που 
εκδίδονται µετά την έκδοση του παρόντος ∆ιατάγµατος, ισοτιµούνται και 
αντιστοιχούνται µε τις σχολές που αναφέρονται στο ανωτέρω εδάφιο (Ι),  ή  

ΙΙΙ) τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, οι οποίοι ισοτιµούνται και αντιστοιχούνται σύµφωνα µε 
τις προβλέψεις της παρ. 8 του παρόντος άρθρου µε τις σχολές που αναφέρονται στο  
ανωτέρω εδάφιο (Ι),  

 
µετά την κτήση του τίτλου σπουδών, µε αίτηση/υπεύθυνη δήλωση, υπόδειγµα της 
οποίας παρέχεται στο παράρτηµα ∆ (Αίτηση), προς την αρµόδια Υπηρεσία της 
Περιφέρειας, συνοδευόµενη µε   : 

 
- Φωτοτυπία Αστυνοµικής Ταυτότητας ή ∆ιαβατηρίου και για πολίτη εκτός 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό της αρµόδιας Προξενικής Αρχής και άδεια  
εργασίας ή παραµονής, που εκδίδεται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.  

- Παράβολα σύµφωνα µε την παρ. 13 του άρθρου 5 του Νόµου 3982/2011, όπως 
αυτά καθορίζονται µε την ΚΥΑ που εκδίδεται δυνάµει της παρ. 15 του άρθρου 5 
του Νόµου 3982/2011. 

- Επικυρωµένο αντίγραφο του αντίστοιχου τίτλου σπουδών.  
 

αναγγέλλουν την πρόθεση έναρξης άσκησης της δραστηριότητας του τεχνίτη 
υδραυλικού   και αποκτούν το δικαίωµα άσκησης των επαγγελµατικών δραστηριοτήτων 
του τεχνίτη υδραυλικού, σύµφωνα µε τις προβλέψεις της παρ. 11 του άρθρου 5 του 
Νόµου 3982/2011. Η ως άνω Υπηρεσία εκδίδει αντίστοιχη βεβαίωση αναγγελίας. 
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2. Α. Μετά την υποβολή της αίτησης για χορήγηση βεβαίωσης αναγγελίας, οι  τεχνίτες 
υδραυλικοί : (α)   κάτοχοι διπλώµατος ΙΕΚ αφού αποκτήσουν ένα (1) έτος 
προϋπηρεσία, (β)   κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑΣ  αφού αποκτήσουν 2ετή προϋπηρεσία, (γ)   
κάτοχοι πιστοποιητικού επιπέδου 1 των ΙΕΚ, αφού αποκτήσουν  προϋπηρεσία πέντε 
(5) ετών,   (δ) κάτοχοι ισοτίµων τίτλων και αντίστοιχων ειδικοτήτων των ανωτέρω 
περιπτώσεων (α), (β) και (γ) σύµφωνα µε τις προβλέψεις των εδαφίων (ΙΙ) και (ΙΙΙ) 
της παρ. 1, έχοντας κατά περίπτωση προϋπηρεσία την αναφερόµενη στο Παράρτηµα 
Α , 

 
µε Αίτηση, προς την Αρµόδια Υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας, συνοδευόµενη µε   
: 

 
- ∆ύο πρόσφατες φωτογραφίες  
- Παράβολα σύµφωνα µε την παρ. 13 του άρθρου 5 του Νόµου 3982/2011, όπως 

αυτά καθορίζονται µε την ΚΥΑ που εκδίδεται δυνάµει της παρ. 15 του άρθρου 5 
του Νόµου 3982/2011 

- Τα απαιτούµενα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις προϋπηρεσίας σύµφωνα µε τις 
προβλέψεις του άρθρου 6  ή Πιστοποιητικό Παρακολούθησης ειδικών 
προγραµµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 
άρθρο 4 του Ν. 3982/2011. 

 
και µετά από επιτυχή εξέταση, εφόσον ο ενδιαφερόµενος δεν έχει επιλέξει την 
εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 7 του Νόµου 3982/2011, αποκτούν την άδεια 
του Αρχιτεχνίτη Υδραυλικού.  

 
2. Β. Την άδεια του Αρχιτεχνίτη Υδραυλικού, δύνανται επίσης να αποκτήσουν, σύµφωνα 

µε την ανωτέρω διαδικασία, όσοι κατά την έκδοση του παρόντος διατάγµατος, ασκούν 
τις αναφερόµενες στο άρθρο 3 δραστηριότητες, χωρίς να διαθέτουν την προβλεπόµενη 
από το Π∆ 38/1991, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, άδεια, αλλά διαθέτουν τους 
προβλεπόµενους στην παρ. 1 τίτλους σπουδών, καθώς και, επίσης κατά την έκδοση 
του παρόντος, την αναφερόµενη στην παρ. 2Α προϋπηρεσία, προσαυξηµένη κατά δύο 
(2) έτη. 

 
3. Οι κάτοχοι άδειας αρχιτεχνίτη υδραυλικού,  µετά από  προϋπηρεσία ενός έτους, η οποία 

προσµετράται από την έκδοση της άδειας αρχιτεχνίτη, σε εγκαταστάσεις 2ης 
ειδικότητας, µε Αίτηση, προς την Αρµόδια Υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας, 
συνοδευόµενη µε   : 

 
- Παράβολα σύµφωνα µε την παρ. 13 του άρθρου 5 του Νόµου 3982/2011, όπως 

αυτά καθορίζονται µε την ΚΥΑ που εκδίδεται δυνάµει της παρ. 15 του άρθρου 5 
του Νόµου 3982/2011. 

- Τα απαιτούµενα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις προϋπηρεσίας σύµφωνα µε τις 
προβλέψεις του άρθρου 6 ή Πιστοποιητικό Παρακολούθησης ειδικών 
προγραµµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 
άρθρο 4 του Νόµου 3982/2011.  
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και µετά από επιτυχή εξέταση, εφόσον ο ενδιαφερόµενος δεν έχει επιλέξει την εφαρµογή 
των διατάξεων του άρθρου 7 του Νόµου 3982/2011, αποκτούν την άδεια του 
Εργοδηγού Υδραυλικού. 

 
4. A. Εφόσον έχει εγκριθεί κατάλληλος φορέας διενέργειας εξετάσεων και ο 

ενδιαφερόµενος επιλέξει την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 7 του Νόµου 
3982/2011, µετά την υποβολή της Αίτησης και των δικαιολογητικών που 
αναφέρονται στις ανωτέρω παραγράφους 2 και 3, η αρµόδια Υπηρεσία της 
Περιφέρειας εκδίδει αντίστοιχη βεβαίωση υποβολής δικαιολογητικών, την οποία ο 
ενδιαφερόµενος προσκοµίζει στον ως άνω φορέα, προκειµένου να συµµετάσχει 
στις προβλεπόµενες εξετάσεις. Αφού ο ενδιαφερόµενος εφοδιαστεί µε την 
αντίστοιχη βεβαίωση επιτυχούς εξέτασης, µε επιφύλαξη των προβλέψεων του 
πρώτου εδαφίου της κατωτέρω παρ. 6, την υποβάλλει στην ανωτέρω Υπηρεσία, η 
οποία εκδίδει την αιτηθείσα άδεια εντός µηνός από την υποβολή της βεβαίωσης 
εξέτασης.  

B.  Εάν στην αρµόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας, στην οποία υπεβλήθησαν η Αίτηση 
και τα προβλεπόµενα στις παρ. 2 και 3 δικαιολογητικά, δεν υπάρχει αντίστοιχη 
εξεταστική επιτροπή, η εν λόγω Υπηρεσία διενεργεί έλεγχο των υποβληθέντων 
δικαιολογητικών και, αναλόγως, εκδίδει αντίστοιχη βεβαίωση υποβολής 
δικαιολογητικών, την οποία κοινοποιεί στην Υπηρεσία της Περιφέρειας, η οποία 
έχει οριστεί µε την Απόφαση που εκδίδεται σύµφωνα µε την παρ. 9 του άρθρου 5 
του Ν.3982/2011, προκειµένου να εξεταστεί ο ενδιαφερόµενος από την εξεταστική 
επιτροπή της τελευταίας. Μετά από επιτυχή εξέταση, εκδίδεται βεβαίωση 
επιτυχούς εξέτασης, η οποία,  µε επιφύλαξη των προβλέψεων του πρώτου εδαφίου 
της κατωτέρω παρ. 6, κοινοποιείται στην αρµόδια , για την έκδοση της άδειας, 
Υπηρεσία της Περιφέρειας. 

 
5. Εάν υποψήφιος αποτύχει στις εξετάσεις, που διενεργούνται από την οικεία Περιφέρεια, 

έχει το δικαίωµα επανεξέτασης, µε επιφύλαξη των προβλέψεων του πρώτου εδαφίου 
της κατωτέρω παρ. 6, υποβάλλοντας Αίτηση και καταβάλλοντας το αντίστοιχο 
παράβολο.  

 
6.  Ο ενδιαφερόµενος οφείλει να εξεταστεί επιτυχώς εντός χρονικού διαστήµατος, ώστε η 

αναφερόµενη στις προηγούµενες παραγράφους άδεια να εκδίδεται το αργότερο εντός 
οκτώ (8) ετών από την ηµεροµηνία έναρξης απόκτησης της προϋπηρεσίας του 
ενδιαφεροµένου. Η άδεια εκδίδεται µε απόφαση της  αρµόδιας Υπηρεσίας της 
Περιφέρειας, η οποία αναρτάται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου 3861/2010 (ΦΕΚ 
112Α), µετά την υποβολή του αντίστοιχου πρακτικού της Εξεταστικής Επιτροπής ή της 
βεβαίωσης επιτυχούς εξέτασης. Η διαδικασία έκδοσης της αδείας είναι η προβλεπόµενη 
στο άρθρο 5 του Νόµου 3982/2011 και το άρθρο 4 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 
158/25/ΦΓ9.1/2011 (ΦΕΚ 49Β), στο βαθµό που η εν λόγω Υπουργική Απόφαση 
συµπληρώνει τις προβλέψεις του άρθρου 5 του Νόµου 3982/2011 και του παρόντος 
∆ιατάγµατος και δεν έρχεται σε αντίθεση µε αυτές, όπως η Απόφαση αυτή εκάστοτε 
ισχύει. 

 
7. Χορήγηση βεβαίωσης αναγγελίας σε διπλωµατούχους ή πτυχιούχους ΑΕΙ 
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 Α. Οι    µηχανικοί που εµπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.6422/1934,  µε την 
εγγραφή τους στο ΤΕΕ,  

Β. Οι   πτυχιούχοι των Τµηµάτων ΤΕΙ Μηχανολογίας ή Ενεργειακής Τεχνολογίας 
Μηχανολογικής Κατεύθυνσης,  µε την κτήση του πτυχίου τους,  

Γ. Οι κάτοχοι ισότιµων τίτλων της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας µε τις 
αναφερόµενες στις ανωτέρω περιπτώσεις (Α) και (Β)  

 
µε Αίτηση προς την Αρµόδια Υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας, συνοδευόµενη µε:  

 
- Φωτοτυπία Αστυνοµικής Ταυτότητας ή ∆ιαβατηρίου και για πολίτη εκτός 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ,πιστοποιητικό της αρµόδιας Προξενικής Αρχής και άδεια  
εργασίας ή παραµονής που εκδίδεται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.  

- Παράβολα σύµφωνα µε την παρ. 13 του άρθρου 5 του Νόµου 3982/2011, όπως 
αυτά καθορίζονται µε την ΚΥΑ που εκδίδεται δυνάµει της παρ. 15 του άρθρου 5 
του Νόµου 3982/2011. 

- Επικυρωµένο αντίγραφο αντίστοιχου τίτλου σπουδών, συνοδευόµενο, όταν από 
τον τίτλο σπουδών δεν προκύπτει η προβλεπόµενη ειδίκευση ή κατεύθυνση, µε 
πίνακα αναλυτικής βαθµολογίας. 

-  Επικυρωµένο αντίγραφο της επαγγελµατικής  αδείας,  όπου εφαρµόζεται. 
 

αναγγέλλουν την έναρξη άσκησης των επαγγελµατικών δραστηριοτήτων που 
ρυθµίζονται µε το παρόν διάταγµα και αποκτούν το δικαίωµα άσκησης του συνόλου 
αυτών, σύµφωνα µε τις προβλέψεις της παρ. 11 του άρθρου 5 του Νόµου 3982/2011. 

 

Στην ως άνω Αίτηση ο ενδιαφερόµενος δύναται να αναγγείλει την έναρξη του συνόλου 
ή µέρους  των επαγγελµατικών δραστηριοτήτων, τις οποίες επιτρέπεται  να ασκεί, 
σύµφωνα µε τα προεδρικά διατάγµατα που εκδίδονται δυνάµει της παρ. 4 του άρθρου 4 
του ν.3982/2011, οπότε και στη βεβαίωση αναγγελίας που εκδίδεται προσδιορίζονται 
αντίστοιχα οι αναγγελθείσες επαγγελµατικές δραστηριότητες, σύµφωνα µε τα οριζόµενα   
στην παρ. 11 του άρθρου 5 του Ν. 3982/2011. 

 
8.  Οι ενδιαφερόµενοι για την απόκτηση άδειας του παρόντος, οι οποίοι κατέχουν τίτλο 

σπουδών της αλλοδαπής, πλην της ανώτατης εκπαίδευσης, προκειµένου να λάβουν 
ισοτιµία και αντιστοιχία µε ελληνικό τίτλο,   προσκοµίζουν στην Επιτροπή Ισοτιµιών 
του Εθνικού Οργανισµού Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.) τα δικαιολογητικά που 
καθορίζονται στην υπ΄ αριθµ. 4/28.2.2011 θέµα 6 Απόφαση του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου του Ε.Ο.Π.Π. και  καταβάλουν   παράβολο, που καθορίζεται µε την αρ. 
πρωτ. Ο∆Ε 3/1551/18.3.2011, που εκδόθηκε βάσει της µε αριθµ. 4/28.2.11 Απόφασης 
του ∆Σ, η οποία  δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 589/Β/15.4.2011, όπως οι αποφάσεις αυτές 
εκάστοτε ισχύουν. 

 
9. Οι ανωτέρω άδειες ή βεβαιώσεις αναγγελίας χορηγούνται και σε υπήκοο κράτους 

µέλους, ο οποίος επιθυµεί να ασκήσει   στην Ελλάδα τις επαγγελµατικές 
δραστηριότητες που ρυθµίζονται µε το παρόν διάταγµα, έχοντας αποκτήσει τα 
επαγγελµατικά του προσόντα σε άλλο κράτος, είτε ως αυτοαπασχολούµενος, είτε ως 
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µισθωτός, ο οποίος υποβάλει Αίτηση προς την Αρµόδια Υπηρεσία της οικείας 
Περιφέρειας, συνοδευόµενη µε:  

 
- Φωτοτυπία Αστυνοµικής Ταυτότητας ή ∆ιαβατηρίου.  
- Παράβολα σύµφωνα µε την παρ. 13 του άρθρου 5 του Νόµου 3982/2011, όπως 

αυτά καθορίζονται µε την ΚΥΑ που εκδίδεται δυνάµει της παρ. 15 του άρθρου 5 
του Νόµου 3982/2011. 

-   Αντίστοιχη απόφαση αναγνώρισης επαγγελµατικών προσόντων από το Συµβούλιο 
Αναγνώρισης Επαγγελµατικής Προσόντων, σύµφωνα µε τις προβλέψεις της παρ. 
5 του άρθρου 57 του Προεδρικού ∆ιατάγµατος 38/2010 (ΦΕΚ 78Α).  

 
10. Αιτήσεις για την απόκτηση άδειας σύµφωνα µε το Π.∆. 38/1991,όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει, οι οποίες, κατά την έκδοση του παρόντος ∆ιατάγµατος, έχουν κατατεθεί στις αρµόδιες 
Υπηρεσίες των Περιφερειών, οι οποίες συνοδευόντουσαν µε πλήρη, σύµφωνα µε τις τότε 
ισχύουσες διατάξεις, δικαιολογητικά, θεωρούνται ως Αιτήσεις του παρόντος διατάγµατος, µε 
πλήρη δικαιολογητικά και οι ενδιαφερόµενοι ακολουθούν την προβλεπόµενη στο άρθρο 5  
διαδικασία, για την απόκτηση αντίστοιχης, σύµφωνα µε τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 
9,  άδειας ή βεβαίωσης αναγγελίας. 

 
 
 

Άρθρο 6 
Τεκµηρίωση προϋπηρεσίας 

 
Η αναφερόµενη στις διατάξεις του παρόντος  προϋπηρεσία τεκµηριώνεται µε τους παρακάτω 
τρόπους: 
 
1. Όταν ο ενδιαφερόµενος απασχολείται σε επιχείρηση µε εξαρτηµένη σχέση εργασίας. 
 

Η προϋπηρεσία αποδεικνύεται µε βεβαίωση προϋπηρεσίας χορηγούµενη από την 
επιχείρηση απασχολήσεώς του, συνυπογραφόµενη από τον αδειούχο ή  κάτοχο βεβαίωσης 
αναγγελίας (τον εποπτεύοντα), υπό τις οδηγίες ή / και τη συνεχή καθοδήγηση του οποίου 
εργάστηκε ο ενδιαφερόµενος.   
 
Η βεβαίωση προϋπηρεσίας που χορηγείται σε εργαζόµενους µε ασφάλιση στο ΙΚΑ 
θεωρείται για τη διάρκεια και το είδος της προϋπηρεσίας από τον αρµόδιο κατά τόπο 
Επόπτη εργασίας, κατόπιν ελέγχου των στοιχείων, που αναγράφονται στη βεβαίωση και 
του χρόνου προσλήψεως του ασκούµενου στην επιχείρηση. 
 
Ο εποπτεύων  µπορεί να είναι, είτε ο ιδιοκτήτης/µέτοχος  της επιχείρησης, είτε να 
απασχολείται στην επιχείρηση µε εξαρτηµένη σχέση εργασίας ή µε σύµβαση έργου. 
 
Α) όταν ο εποπτεύων  απασχολείται στην επιχείρηση µε εξαρτηµένη σχέση εργασίας 

προσκοµίζεται επίσης  βεβαίωση προϋπηρεσίας του εποπτεύοντος, χορηγούµενη από 
την επιχείρηση απασχολήσεώς του,  θεωρηµένη για τη διάρκεια και το είδος της 
προϋπηρεσίας από τον αρµόδιο κατά τόπο Επόπτη Εργασίας και από την οποία 
προκύπτει ότι η επιχείρηση απασχόλησε  τον  εποπτεύοντα για χρονικό διάστηµα 
εντός του οποίου περιλαµβάνεται η περίοδος ασκήσεως του ενδιαφεροµένου. 
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Β) όταν ο εποπτεύων  απασχολείται στην επιχείρηση µε σύµβαση έργου  προσκοµίζεται 

επίσης :  
 

- Έναρξη άσκησης του αντίστοιχου επιτηδεύµατος από τον εποπτεύοντα.  
- Αποδεικτικά απασχόλησης από τα οποία προκύπτει ότι η επιχείρηση απασχόλησε δια 
συµβάσεως έργου θεωρηµένη από την αρµόδια ∆ΟΥ,  τον  εποπτεύοντα για χρονικό 
διάστηµα εντός του οποίου περιλαµβάνεται η περίοδος ασκήσεως του 
ενδιαφεροµένου. 

 
Γ)  όταν ο εποπτεύων είναι ο ιδιοκτήτης / µέτοχος  της επιχείρησης   προσκοµίζεται 

επίσης: 
 

- Έναρξη άσκησης του αντίστοιχου επιτηδεύµατος από τον εποπτεύοντα.  
- Νοµιµοποιητικά έγγραφα της επιχείρησης από τα οποία προκύπτει ότι ο εποπτεύων 
είναι ο ιδιοκτήτης / µέτοχος  της επιχείρησης 

 
2. Όταν ο  ενδιαφερόµενος απασχολείται σε επιχείρηση µε σύµβαση έργου. 
 

Η προϋπηρεσία αποδεικνύεται µε βεβαίωση προϋπηρεσίας χορηγούµενη από την 
επιχείρηση απασχολήσεώς του, συνυπογραφόµενη από τον αδειούχο  ή  κάτοχο 
βεβαίωσης αναγγελίας (τον εποπτεύοντα), υπό τις οδηγίες ή / και τη συνεχή καθοδήγηση 
του οποίου εργάστηκε ο ενδιαφερόµενος.   
 
 Τη βεβαίωση προϋπηρεσίας   συνοδεύουν τα κάτωθι δικαιολογητικά: 
 
α.  Έναρξη άσκησης του αντίστοιχου επιτηδεύµατος του ενδιαφεροµένου. 
β. Αποδεικτικά απασχόλησης από τα οποία προκύπτει ότι η επιχείρηση απασχόλησε δια 

συµβάσεως έργου θεωρηµένη από την αρµόδια ∆ΟΥ,  τον ενδιαφερόµενο  για χρονικό 
διάστηµα εντός του οποίου περιλαµβάνεται η περίοδος άσκησής του. 

 
Ο εποπτεύων µπορεί να είναι, είτε ο ιδιοκτήτης/µέτοχος της επιχείρησης, είτε να 
απασχολείται στην επιχείρηση µε εξαρτηµένη σχέση εργασίας ή µε σύµβαση έργου. 

 
Α) όταν ο εποπτεύων απασχολείται στην επιχείρηση µε εξαρτηµένη σχέση εργασίας 

προσκοµίζεται επίσης  βεβαίωση προϋπηρεσίας του εποπτεύοντος χορηγούµενη από 
την επιχείρηση απασχολήσεώς του θεωρηµένη για τη διάρκεια και το είδος της 
προϋπηρεσίας από τον αρµόδιο κατά τόπο Επόπτη Εργασίας και από την οποία 
προκύπτει ότι η επιχείρηση απασχόλησε  τον  εποπτεύοντα για χρονικό διάστηµα 
εντός του οποίου περιλαµβάνεται η περίοδος ασκήσεως του ενδιαφεροµένου. 

 
Β) όταν ο εποπτεύων απασχολείται στην επιχείρηση µε σύµβαση έργου προσκοµίζεται 

επίσης:  
 

-  Έναρξη άσκησης του αντίστοιχου επιτηδεύµατος από τον εποπτεύοντα. 
- Αποδεικτικά απασχόλησης από τα οποία προκύπτει ότι η επιχείρηση απασχόλησε δια 
συµβάσεως έργου θεωρηµένη από την αρµόδια ∆ΟΥ,  τον  εποπτεύοντα για χρονικό 
διάστηµα εντός του οποίου περιλαµβάνεται η περίοδος ασκήσεως του 
ενδιαφεροµένου. 
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Γ)  )  όταν ο εποπτεύων   είναι ο ιδιοκτήτης/µέτοχος  της επιχείρησης   προσκοµίζεται 
επίσης: 

 
- Έναρξη άσκησης του αντίστοιχου επιτηδεύµατος από τον εποπτεύοντα. 
- Νοµιµοποιητικά έγγραφα της επιχείρησης από τα οποία προκύπτει ότι ο 
εποπτεύων είναι ο ιδιοκτήτης / µέτοχος  της επιχείρησης 

 
 
3. Όταν ο  ενδιαφερόµενος είναι  ελεύθερος επαγγελµατίας, . 
 

Η προϋπηρεσία αποδεικνύεται προσκοµίζοντας τα κάτωθι δικαιολογητικά: 
 

α.  Έναρξη άσκησης του αντίστοιχου επιτηδεύµατος από τον ενδιαφερόµενο. 
β. Αποδεικτικά απασχόλησης από τα οποία προκύπτει ότι ο ενδιαφερόµενος για την 

απόκτηση άδειας απασχόλησε δια συµβάσεως έργου ή εργασίας, αδειούχο αρχιτεχνίτη 
ή  εργοδηγό ή πρόσωπο 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 αιτουµένου. 
Το ανωτέρω δικαιολογητικό δεν απαιτείται στην περίπτωση 2Β του άρθρου 5. 

γ. Αντίγραφα δηλώσεων καλής εκτέλεσης των έργων καθώς και αντίγραφα αντίστοιχων 
Εκκαθαριστικών Φορολογικών ∆ηλώσεων ή κατάσταση τιµολογίων, η οποία για κάθε 
τιµολόγιο αναφέρει την ηµεροµηνία έκδοσης, τον αριθµό και την αξία του τιµολογίου,  
από τα οποία να προκύπτει καθαρή αξία παροχής αντίστοιχων υπηρεσιών ύψους 
τουλάχιστον 6.000 ευρώ ανά έτος. 

 Για την περίπτωση 2Β του άρθρου 5 δεν απαιτούνται αντίγραφα δηλώσεων καλής 
εκτέλεσης. 

 
 
4. Στη βεβαίωση προϋπηρεσίας του ενδιαφεροµένου αναγράφονται τα στοιχεία του εργοδότη 

και του εποπτεύοντος αδειούχου ή του κατόχου της βεβαίωσης αναγγελίας, 
συµπεριλαµβανοµένων του αριθµού της αδείας και της εκδούσας αρχής , τα στοιχεία του 
ενδιαφεροµένου προσώπου, η διάρκεια της εκπαίδευσης (ακριβής χρόνος απασχόλησης σε 
ηµεροµίσθια), η ειδικότητα και η βαθµίδα στην οποία έχει ασκηθεί.  

 
5. Τα πιστοποιητικά  προϋπηρεσίας που εκδίδονται από  ∆ηµόσιες Υπηρεσίες ή ΝΠ∆∆ ή 

ΝΠΙ∆ του ευρύτερου ∆ηµόσιου Τοµέα, καθώς και από Οργανισµούς Τοπικής 
Αυτοδιοικήσεως, δεν χρήζουν θεωρήσεως από άλλη ∆ηµόσια Αρχή. Οι βεβαιώσεις αυτές  
συνοδεύονται είτε από απόφαση πρόσληψης από την οποία προκύπτει ότι ο 
ενδιαφερόµενος ή και ο εποπτεύων προσλήφθηκε ως τεχνίτης, αρχιτεχνίτης, εργοδηγός 
υδραυλικός, είτε από απόφαση του αρµόδιου οργάνου περί αναθέσεως στον 
ενδιαφερόµενο των καθηκόντων του τεχνίτη, αρχιτεχνίτη,  εργοδηγού υδραυλικού. 

 
6. Προϋπηρεσία αποκτηθείσα κατά τη διάρκεια της εκπλήρωσης των στρατιωτικών 

υποχρεώσεων   των οπλιτών παρατεταµένης θητείας, δύναται να αναγνωριστεί µε την 
υποβολή βεβαίωσης της αρµόδιας στρατιωτικής αρχής, στην οποία θα βεβαιώνεται µε την 
απαιτούµενη λεπτοµέρεια το είδος της εκτελεσθείσας υπηρεσίας και η διάρκεια αυτής. 

 
7. Η προϋπηρεσία   υπολογίζεται σε ηµεροµίσθια, είτε σε µήνες. Ένας µήνας αντιστοιχεί σε 

25 ηµεροµίσθια. Στις περιπτώσεις µερικής απασχόλησης, η προϋπηρεσία ανάγεται σε 
ηµεροµίσθια ή µήνες πλήρους απασχόλησης. 
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8. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 5 και 6, για τη δηλούµενη προϋπηρεσία, πρέπει να 
υπάρχουν αντίστοιχες δηλώσεις καλής εκτέλεσης, που εκδίδονται σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στην παρ. 4 του άρθρου 7 του παρόντος. 

 
9. Η προβλεπόµενη στο άρθρο 5 του παρόντος προϋπηρεσία δύναται να αντικατασταθεί µε 

κατάλληλα βεβαιωµένη ειδική θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση ή / και κατάρτιση ή / 
και επιµόρφωση, που παρέχεται από εγκεκριµένους, για το σκοπό αυτό, φορείς ή σχολές 
εκπαίδευσης σύµφωνα µε τις προβλέψεις του Π.∆. που εκδίδεται κατ΄ εξουσιοδότηση του 
άρθρου 4, παρ. 2 του Νόµου 3982/2011.  

 
10. Οι Αιτήσεις που υποβάλλουν οι ενδιαφερόµενοι και οι βεβαιώσεις προϋπηρεσίας των 

παραγράφων 1  και 2 του παρόντος άρθρου επέχουν θέση Υπεύθυνης ∆ήλωσης ενώπιον 
∆ηµόσιας Αρχής και στην περίπτωση αναγραφής ανακριβών ή ψευδών στοιχείων, οι 
παραβάτες τιµωρούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα και του άρθρου 
12 του ν.3982/2011.  

 
11. Στην περίπτωση αδυναµίας προσκόµισης των ως άνω αναφερόµενων δικαιολογητικών, 

που µπορεί να προέρχεται είτε από καταστροφή αρχείων ή καταστάσεων εργασίας, είτε 
από άλλες αιτίες, τότε για τον προσδιορισµό του είδους και του χρόνου εργασίας µπορούν 
να χρησιµοποιηθούν, ως αποδεικτικά στοιχεία, τα βιβλιάρια ενσήµων των δηµοσίων 
οργανισµών κοινωνικής ασφαλίσεως καθώς και κάθε άλλο δηµόσιο έγγραφο, µε το οποίο 
θα προκύπτει η απασχόληση του ενδιαφερόµενου σε θέση εργασίας µε το ίδιο ή συναφές 
αντικείµενο και ύστερα από γνωµοδότηση του οικείου επαγγελµατικού σωµατείου. 

 
Στις ως άνω περιπτώσεις, ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει Αίτηση, στην οποία τεκµηριώνει 
την αδυναµία προσκόµισης των απαραίτητων δικαιολογητικών, συνοδευόµενη από τα 
διαθέσιµα αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία εξετάζονται από την αρµόδια εξεταστική 
επιτροπή, η οποία αναλόγως συντάσσει αντίστοιχο πρακτικό προϋπηρεσίας. 

 
 
Άρθρο 7 

Ποιοτική στάθµη εκτελούµενων εργασιών και υποχρεώσεις παρόχων 
 

1. Οι ασκούντες τις επαγγελµατικές δραστηριότητες του παρόντος οφείλουν να διαθέτουν 
αντίστοιχη άδεια ή βεβαίωση αναγγελίας και να εκτελούν τις αντίστοιχες εργασίες µε τρόπο 
ώστε οι υδραυλικές εγκαταστάσεις να παρέχουν το απαιτούµενο επίπεδο ασφάλειας και 
ποιότητας, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις του Κτιριοδοµικού Κανονισµού (Υ.Α. 
3046/304/1989 –ΦΕΚ 59∆), του Κανονισµού Φυσικού Αερίου (Κ.Υ.Α. ∆3/Α/11346/2003-
ΦΕΚ 963Β και Υ.Α, ∆3/Α/22925/2006-ΦΕΚ 1810Β), του Κανονισµού Υγραερίου (Κ.Υ.Α. 
31856/2003- ΦΕΚ 1257Β), όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν. 

2. ∆εν επιτρέπεται η χρησιµοποίηση στις εγκαταστάσεις υλικών που δεν είναι σύµφωνα µε  
τις απαιτήσεις της Οδηγίας 89/106/ΕΚ, όπως αυτή µεταφέρθηκε στο Ελληνικό δίκαιο µε 
το Π∆ 334/1994 (ΦΕΚ 176Α), όπως αυτό εκάστοτε ισχύει. 

3. ∆εν επιτρέπεται η εκτέλεση εργασιών υδραυλικών εγκαταστάσεων, για τις οποίες 
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις απαιτείται µελέτη, χωρίς την προηγούµενη 
εκπόνηση µελέτης από το πρόσωπο που έχει το δικαίωµα, σύµφωνα µε τις ισχύουσες 
διατάξεις. 
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4. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών επί της εγκατάστασης διενεργείται έλεγχος 
στεγανότητας και καλής λειτουργίας και  συντάσσεται, εντός ενός (1) µηνός, από  τον 
αδειούχο αρχιτεχνίτη ή εργοδηγό ή από πρόσωπο  που έχει το δικαίωµα αυτό, Υπεύθυνη 
∆ήλωση Καλής Εκτέλεσης, η οποία παραδίδεται  στον µελετητή της εγκατάστασης, εάν 
υπάρχει, και στον ιδιοκτήτη της εγκατάστασης και αντίγραφο αυτής αποστέλλεται στο 
Επαγγελµατικό Σωµατείο ή Επιµελητήριο, του τόπου εγκατάστασης του ως άνω 
προσώπου, που καλύπτει τον Κλάδο. Στις περιπτώσεις νέων κτιρίων, για τα οποία από 
την κείµενη νοµοθεσία δεν υπάρχει υποχρέωση εκπόνησης µελέτης υδραυλικής 
εγκατάστασης, η εν λόγω δήλωση κατατίθεται στην αρµόδια Υπηρεσία  για τη σύνδεση 
του κτιρίου µε το  δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης. Το περιεχόµενο της Υπεύθυνης 
∆ήλωσης Καλής Εκτέλεσης ορίζεται στο παράρτηµα Β του παρόντος.  

5. Τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ. 4  ελέγχονται για την τήρηση των υποχρεώσεων 
που αναφέρονται στις προηγούµενες παραγράφους, καθώς και για την ποιότητα των 
παρεχόµενων υπηρεσιών, σύµφωνα µε τις προβλέψεις του άρθρου 11 και, αναλόγως,  
υπόκεινται στις κυρώσεις του άρθρου 12 του Νόµου 3982/2011. Η επαγγελµατική 
συµπεριφορά των εν λόγω προσώπων παρακολουθείται σύµφωνα µε τις προβλέψεις της 
Υπουργικής Απόφασης 12570/1106/Φ9.1/2010 (ΦΕΚ 1830Β), όπως αυτή εκάστοτε ισχύει. 

6. Τα   πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ. 4 οφείλουν να παρέχουν στους αποδέκτες των 
υπηρεσιών τους πληροφορίες, σύµφωνα µε τις προβλέψεις του άρθρου 23 του ν.3844/2010 
και ειδικότερα, πριν από την παροχή της υπηρεσίας, να παραδίδουν στον αποδέκτη της 
υπηρεσίας Ειδικό Έντυπο Πληροφοριών, το ελάχιστο περιεχόµενο του οποίου ορίζεται 
στο παράρτηµα Γ του παρόντος.  

7. Τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ. 4 οφείλουν να διαθέτουν την προβλεπόµενη στο 
άρθρο 24 του ν.3844/2010  ασφάλιση επαγγελµατικής ευθύνης, η οποία µπορεί να είναι 
ατοµική ή οµαδική, όπως αυτή αναφέρεται στο  Ειδικό Έντυπο Πληροφοριών . 

8. Συµπληρωµένο υπόδειγµα του ως άνω Εντύπου κατατίθεται αποδεδειγµένα στο 
Επαγγελµατικό Σωµατείο ή Επιµελητήριο που καλύπτει τον Κλάδο, το οποίο και το 
αναρτά στην ιστοσελίδα του. 

9. Άρνηση ή ελλιπής παροχή των ως άνω πληροφοριών, µη κατάθεση του Εντύπου 
επισύρει στον παραβάτη τις προβλεπόµενες στο άρθρο 35 παρ. 1 του ν.3844/2010 
κυρώσεις, οι οποίες εξειδικεύονται µε την Υπουργική Απόφαση 
17937/2050/ΦΓ9.1/2010 (ΦΕΚ 62Β/27-1-2011), όπως αυτή εκάστοτε ισχύει. 

10. Τα Επαγγελµατικά Σωµατεία ή Επιµελητήρια ενηµερώνουν τα µέλη τους σχετικά µε τις 
υποχρεώσεις τους, όπως αυτές αναφέρονται στο παρόν άρθρο και υποστηρίζουν τις 
αρµόδιες Υπηρεσίες κατά την εξέταση καταγγελιών, σύµφωνα µε τις προβλέψεις του 
άρθρου 11 του Νόµου 3982/2011. 

11. Εάν ο αδειούχος αρχιτεχνίτης ή εργοδηγός απασχολείται µε σύµβαση εργασίας ή σύµβαση 
έργου σε εταιρεία, οι αναφερόµενες στις ανωτέρω παραγράφους υποχρεώσεις ισχύουν και 
για την εταιρεία και ειδικότερα : 

11.1 Εάν οι ασκούµενες επαγγελµατικές δραστηριότητες αφορούν παροχή υπηρεσιών της 
εταιρείας προς τρίτους: 

 

- Η προβλεπόµενη στην παρ. 4 Υπεύθυνη ∆ήλωση υπογράφεται και από τον 
εκπρόσωπο της εταιρείας. 
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- Το προβλεπόµενο στην παρ. 6 Ειδικό Έντυπο Πληροφοριών συντάσσεται µε ευθύνη 
της εταιρείας και παραδίδεται στον αποδέκτη της υπηρεσίας από τον ως άνω 
αδειούχο. 

- Ενδεχόµενη επιβολή κυρώσεων, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις παρ. 5 και 6, 
γίνεται εις βάρος της εταιρείας και, σε περίπτωση ενδεχοµένου πρόκλησης 
ατυχήµατος, του αδειούχου. 

- Η υποχρέωση για ασφάλιση επαγγελµατικής ευθύνης, σύµφωνα µε την παρ. 7, 
βαρύνει την εταιρεία. 

 

11.2 Εάν οι ασκούµενες επαγγελµατικές δραστηριότητες αφορούν παροχή υπηρεσιών προς την 
ίδια την εταιρεία: 

 

- Η προβλεπόµενη στην παρ. 4 Υπεύθυνη ∆ήλωση δύναται να συντάσσεται και να 
υπογράφεται από τον αδειούχο, προκειµένου να συνδεθεί το κτίριο της εταιρείας µε 
τα δίκτυα κοινής ωφελείας.  

- ∆εν συντάσσεται το προβλεπόµενο στην παρ. 6 Ειδικό Έντυπο Πληροφοριών. 

- Η επιβολή κυρώσεων, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις παρ. 5 και 6, εφαρµόζεται 
στον αδειούχο σε περίπτωση ενδεχοµένου πρόκλησης ατυχήµατος. 

- ∆εν υπάρχει υποχρέωση για ασφάλιση επαγγελµατικής ευθύνης, σύµφωνα µε την 
παρ. 7. 

 
Άρθρο 8 

Θεώρηση αδειών και βεβαιώσεων αναγγελίας 

 

1. Οι εκδιδόµενες σύµφωνα µε το άρθρο 5 άδειες είναι αόριστης διάρκειας και, µε επιφύλαξη 
της κατωτέρω παρ.2,  θεωρούνται κάθε οκτώ (8) χρόνια. Επίσης οι δηλώσεις αναγγελίας 
που προβλέπονται στην  παρ. 7 εδ. (Β) ή αντίστοιχων αυτών του εδ. (Γ) , του άρθρου 5 
υπόκεινται σε ανανέωση κάθε οκτώ (8) χρόνια. Ως ηµεροµηνία έναρξης της οκταετίας 
λαµβάνεται η 1η Ιανουαρίου του επόµενου έτους από τη χορήγηση της άδειας ή την 
υποβολή της δήλωσης αναγγελίας. 

 
2. Η άδεια των εργαζοµένων του άρθρου 10 και η δήλωση αναγγελίας που προβλέπεται στην 

παρ. 1 και στην  παρ. 7 εδ. (Α) του άρθρου 5  δεν χρειάζονται θεώρηση. 
 
3. Για τη θεώρηση της άδειας  ή την ανανέωση της δήλωσης αναγγελίας ο ενδιαφερόµενος 

υποβάλλει Αίτηση και καταβάλλει παράβολα όπως αυτά καθορίζονται µε την ΚΥΑ που 
εκδίδεται δυνάµει της παρ. 15 του άρθρου 5 του Νόµου 3982/2011  και οφείλει, είτε να 
τεκµηριώσει υπηρεσία   τριών (3) ετών,  αθροιστικά,   είτε, στην περίπτωση  ελεύθερου 
επαγγελµατία, να τεκµηριώσει ότι ο κύκλος εργασιών παροχής υπηρεσιών της οκταετίας 
ξεπερνά το ποσό των σαράντα οκτώ χιλιάδων (48.000) ευρώ. Η τεκµηρίωση της υπηρεσίας 
ή του κύκλου εργασιών γίνονται σύµφωνα µε το άρθρο 6, χωρίς να απαιτούνται τα στοιχεία 
που αφορούν τον εποπτεύοντα. Στην περίπτωση της ανανέωσης της δήλωσης αναγγελίας η 
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ως άνω υπηρεσία ή ο κύκλος εργασιών αφορούν σε παροχή υπηρεσιών τεχνικής φύσεως ή 
τεχνικά εν γένει έργα.  

 
4. Η προβλεπόµενη στην παρ. 3 θεώρηση ή   ανανέωση γίνονται εντός έξη (6) µηνών από τη 

λήξη της οκταετίας και η επόµενη οκταετία αρχίζει να µετρά από την ηµεροµηνία λήξεως 
της προηγούµενης οκταετίας. Μετά την παρέλευση απράκτου του 6µήνου από τη λήξης της 
ως άνω οκταετίας,  λόγω µη προσκόµισης στην Αρχή Αδειοδότησης των απαραίτητων 
δικαιολογητικών της παρ. 3  του παρόντος άρθρου, η άδεια ή η βεβαίωση αντίστοιχα,   
θεωρούνται ή ανανεώνονται µε την υποβολή Αίτησης και των κάτωθι δικαιολογητικών:  

 
4.1 Εάν η καθυστέρηση, πέραν του ως άνω εξαµήνου, δεν ξεπερνά το ένα έτος,  

υποβάλλεται παράβολο διπλάσιο από το προβλεπόµενο στην παρ. 3 . 
4.2 Εάν η καθυστέρηση, πέραν του ως άνω εξαµήνου,  ξεπερνά το ένα έτος, αλλά είναι 

µικρότερη των πέντε (5) ετών, υποβάλλεται παράβολο τετραπλάσιο από το 
προβλεπόµενο στην παρ. 3 . 

4.3 Τα προβλεπόµενα στην παρ. 3  δικαιολογητικά, σχετικά µε τη διάρκεια της υπηρεσίας 
ή τον κύκλο εργασιών, αναλογικά προσαυξηµένα, από το χρόνο που µεσολάβησε από 
τη λήξη της ηµεροµηνίας θεώρησης ή ανανέωσης, µέχρι την υποβολή των ως άνω 
δικαιολογητικών. 

 
Στις ως άνω περιπτώσεις, η επόµενη οκταετία για την απαιτούµενη θεώρηση, αρχίζει να 
µετράει από την 1η Ιανουαρίου του επόµενου έτους από την ηµεροµηνία της θεώρησης ή 
της ανανέωσης. 
 

5. Εάν η καθυστέρηση θεώρησης της άδειας ή της βεβαίωσης αναγγελίας, πέραν του ως άνω 
εξαµήνου,  ξεπεράσει τα πέντε έτη ή εάν ο ενδιαφερόµενος αδυνατεί να προσκοµίσει τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά, η άδεια ή η βεβαίωση αναγγελίας ανακαλούνται και, 
προκειµένου ο ενδιαφερόµενος να έχει το δικαίωµα άσκησης της αντίστοιχης 
επαγγελµατικής δραστηριότητας, οφείλει να εφοδιαστεί µε άδεια, η οποία εκδίδεται ύστερα 
από επιτυχή εξέταση, καταβάλλοντας  παράβολα όπως αυτά καθορίζονται µε την ΚΥΑ που 
εκδίδεται δυνάµει της παρ. 15 του άρθρου 5 του Νόµου 3982/2011    και εφόσον ο 
ενδιαφερόµενος υποβάλλει αντίστοιχη Αίτηση. 

 
6. Άσκηση επαγγελµατικών δραστηριοτήτων, χωρίς να έχει θεωρηθεί η αντίστοιχη άδεια ή 

βεβαίωση αναγγελίας, επισύρει τις κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 12 του 
ν.3982/2011. 

 
7. Εάν, µετά τη λήψη της προβλεπόµενης στο άρθρο 5 αδείας, µεσολαβήσει αλλαγή της 

εξεταστέας ύλης ή του τρόπου διενέργειας των εξετάσεων, µε την έκδοσης αντίστοιχης 
υπουργικής απόφασης, κατά τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 5 του ν.3982/2011, οι 
κάτοχοι άδειας, που εκδόθηκε ύστερα από εξετάσεις που διενεργήθηκαν σύµφωνα µε 
προγενέστερη, κατά τα προηγούµενα, υπουργική απόφαση, οφείλουν σε διάστηµα δύο (2) 
ετών από τη δηµοσίευση της υπουργικής απόφασης , είτε να προσκοµίσουν βεβαίωση 
επιτυχούς παρακολούθησης κατάλληλου σεµιναρίου που παρέχεται από φορέα 
επαγγελµατικής κατάρτισης, ο οποίος εγκρίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 2 του 
άρθρου 4 του ν.3982/2011,  είτε να υποβληθούν σε συµπληρωµατική εξέταση, 
υποβάλλοντας  αντίστοιχη Αίτηση και παράβολα. Σε αντίθετη περίπτωση η άδεια   
ανακαλείται και, προκειµένου ο ενδιαφερόµενος να έχει το δικαίωµα άσκησης της 
αντίστοιχης επαγγελµατικής δραστηριότητας, οφείλει να εφοδιαστεί µε άδεια, η οποία 
εκδίδεται ύστερα από επιτυχή εξέταση, καταβάλλοντας  παράβολα όπως αυτά καθορίζονται 
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µε την ΚΥΑ που εκδίδεται δυνάµει της παρ. 15 του άρθρου 5 του Νόµου 3982/2011    και 
εφόσον ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει αντίστοιχη Αίτηση. 

 
8. Οι υπηρεσίες των Περιφερειών ενηµερώνουν µε κάθε πρόσφορο µέσο τους 

ενδιαφερόµενους για κάθε αλλαγή της εξεταστέας ύλης, η οποία πραγµατοποιείται σύµφωνα 
µε την ανωτέρω παρ. 7.  

 
 
 
 
 
 

Άρθρο 9 

Αντιστοίχιση υφισταµένων αδειών υδραυλικών  

 

1. Οι υφιστάµενες άδειες που έχουν εκδοθεί σύµφωνα µε το Π.∆. 38/1991,όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, των οποίων η ηµεροµηνία θεώρησης δεν έχει παρέλθει, 
αντικαθίστανται σύµφωνα µε τις προβλέψεις της κατωτέρω παραγράφου 5,  µε την υποβολή 
Αίτησης και παραβόλων, όπως αυτά καθορίζονται µε την ΚΥΑ που εκδίδεται δυνάµει 
της παρ. 15 του άρθρου 5 του Νόµου 3982/2011  , µε τις άδειες ή βεβαιώσεις του 
παρόντος σε διάστηµα δύο (2)  ετών από τη δηµοσίευσή του.. Η άδεια του βοηθού τεχνίτη 
υδραυλικού αντικαθίσταται, σε κάθε περίπτωση, µε  βεβαίωση αναγγελίας χωρίς καµία 
επιβάρυνση. 

2. Οι υφιστάµενες άδειες που έχουν εκδοθεί σύµφωνα µε το Π.∆. 38/1991, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει,    των οποίων η ηµεροµηνία θεώρησης έχει παρέλθει, αλλά το 
διάστηµα από τη λήξη της ηµεροµηνίας θεώρησης, κατά τη δηµοσίευση του παρόντος, είναι 
µικρότερο ή ίσο  των έξι µηνών, αντικαθίστανται, σύµφωνα µε τις προβλέψεις της 
κατωτέρω παρ. 5, σε διάστηµα  έξη (6) µηνών από την έκδοση του παρόντος µε τις άδειες 
του παρόντος, προσκοµίζοντας   Αίτηση, τα παράβολα  που περιγράφονται στο άρθρο 8 
παρ. 3 και : (α) βεβαίωση  υπηρεσίας υδραυλικού δύο (2) ετών, από αντίστοιχο εργοδότη, ή 
(β) εφόσον πρόκειται για ελεύθερο επαγγελµατία, αντίγραφα Εκκαθαριστικών 
Φορολογικών ∆ηλώσεων ή κατάσταση τιµολογίων, η οποία για κάθε τιµολόγιο 
αναφέρει την ηµεροµηνία έκδοσης και τον αριθµό  του τιµολογίου, σχετικά µε την 
παροχή υπηρεσιών υδραυλικού..  

3. Με επιφύλαξη της κατωτέρω παρ. 5.α , οι υφιστάµενες άδειες  που έχουν εκδοθεί σύµφωνα 
µε το Π.∆. 38/1991, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για τις οποίες δεν συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις των ανωτέρω παρ. 1 ή 2 και η καθυστέρηση θεώρησης δεν ξεπερνά τα 
πέντε (5) έτη,    αντικαθίστανται  µε τις άδειες   του παρόντος, εφόσον ο ενδιαφερόµενος 
αναλόγως, προσκοµίσει  Αίτηση, τα παράβολα  που περιγράφονται στο άρθρο 8 παρ. 4 και : 
(α) βεβαίωση  υπηρεσίας υδραυλικού δύο (2) ετών, από αντίστοιχο εργοδότη, ή (β) εφόσον 
πρόκειται για ελεύθερο επαγγελµατία, αντίγραφα Εκκαθαριστικών Φορολογικών 
∆ηλώσεων ή κατάσταση τιµολογίων, η οποία για κάθε τιµολόγιο αναφέρει την 
ηµεροµηνία έκδοσης και τον αριθµό  του τιµολογίου, σχετικά µε την παροχή υπηρεσιών 
υδραυλικού. Εάν η καθυστέρηση θεώρησης της άδειας,  έχει ξεπεράσει τα πέντε έτη ή 
εάν ο ενδιαφερόµενος αδυνατεί να προσκοµίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά, η άδεια 
ανακαλείται και, προκειµένου ο ενδιαφερόµενος να έχει το δικαίωµα άσκησης της 
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αντίστοιχης επαγγελµατικής δραστηριότητας, οφείλει να εφοδιαστεί µε άδεια, η οποία 
εκδίδεται ύστερα από επιτυχή εξέταση, καταβάλλοντας  παράβολα όπως αυτά 
καθορίζονται µε την ΚΥΑ που εκδίδεται δυνάµει της παρ. 15 του άρθρου 5 του Νόµου 
3982/2011    και εφόσον ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει αντίστοιχη Αίτηση. 

 

4. Η επόµενη ηµεροµηνία θεώρησης, για τις άδειες που εκδίδονται σύµφωνα µε τις ανωτέρω 
παρ. 1, 2, 3 είναι η 31.12.2020. 

 

5.  Η προβλεπόµενη στις ανωτέρω παραγράφους αντικατάσταση γίνεται ως ακολούθως: 

 

a) Η άδεια του βοηθού τεχνίτη υδραυλικός αντικαθίσταται µε  βεβαίωση αναγγελίας χωρίς 
καµία επιβάρυνση. Η προϋπηρεσία που διαθέτει ο βοηθός τεχνίτης υδραυλικός, κατά τη 
δηµοσίευση του παρόντος,  προσµετράται για την απόκτηση της άδειας του αρχιτεχνίτη 
υδραυλικού. 

b) Ο βοηθός τεχνίτης υδραυλικός µε 3 χρόνια προϋπηρεσία και εξετάσεις αποκτά την άδεια 
του αρχιτεχνίτη. 

c) Η άδεια των τεχνιτών  1ης , 2ης ,  3ης ειδικότητας και των εγκαταστατών 1ης , 2ης 
ειδικότητας και των δύο τάξεων αντικαθίστανται µε την άδεια του αρχιτεχνίτη 
υδραυλικού. 

d) Ο τεχνίτης 3ης ειδικότητας  µε εξετάσεις αποκτά την άδεια του εργοδηγού υδραυλικού.  
e) Η άδεια του εγκαταστάτη    3ης ειδικότητας  αντικαθίσταται µε την άδεια του εργοδηγού 

υδραυλικού.- 

 

Άρθρο 10 

Κατάθεση άδειας  

 

1. Στην περίπτωση που ο αρχιτεχνίτης υδραυλικός ή ο εργοδηγός υδραυλικός απασχολείται µε 
εξαρτηµένη σχέση εργασίας, ανεξαρτήτως ειδικότητας ή κατηγορίας, στο ∆ηµόσιο, σε 
Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ή Ιδιωτικού ∆ικαίου, Επιχειρήσεις ή  Οργανισµούς Κοινής 
Ωφελείας που, είτε ανήκουν στο ∆ηµόσιο, είτε συµµετέχει σε αυτά το ∆ηµόσιο καθ’ 
οιονδήποτε τρόπο, µε Αίτηση καταθέτει τις προαναφερθείσες επαγγελµατικές άδειες στην 
αρµόδια αρχή της οικείας περιφέρειας, η οποία του χορηγεί βεβαίωση κατάθεσης της εν 
λόγω άδειας και δεν υπόκειται στην υποχρέωση θεώρησης της αντίστοιχης άδειας. Τα ως 
άνω πρόσωπα, εάν έχουν προσληφθεί ως αρχιτεχνίτης υδραυλικός ή  εργοδηγός υδραυλικός 
εκδίδουν  την προβλεπόµενη από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, υπεύθυνη δήλωση µόνο 
για τις εγκαταστάσεις του φορέα στον οποίο εργάζεται ως µισθωτοί και υπόκεινται στις 
υποχρεώσεις που αναφέρονται στην παρ. 7 του άρθρου 8. 

 
2. Μετά από ενδεχόµενη λήξη της σχέσης εργασίας των   προσώπων που αναφέρονται στην 

παρ.1, µε  την υποβολή Αίτησης και των αντίστοιχων παραβόλων, αυτά επανακτούν την 
κατατεθείσα άδεια, η οποία υπόκειται σε θεώρηση, σύµφωνα µε τις προβλέψεις του άρθρου 
8 και, ως αρχή για τον υπολογισµό της οκταετίας της επόµενης θεώρησης, λαµβάνεται η 1η 
Ιανουαρίου του έτους µετά τη λήξη της σχέσης εργασίας. 
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3. Η ως άνω διαδικασία ακολουθείται για την ανάκτηση των αδειών, οι οποίες κατά τη 

δηµοσίευση του παρόντος διατάγµατος έχουν κατατεθεί, σύµφωνα µε τις ισχύουσες 
διατάξεις. Κατά την ανάκτηση των εν λόγω αδειών, γίνεται ταυτόχρονη αντιστοίχηση, 
σύµφωνα µε τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 9. 

 

Άρθρο 11 

Λοιπές διατάξεις 

 

1. Η προβλεπόµενη από τις διατάξεις του παρόντος υποβολή αίτησης/υπεύθυνης δήλωσης, 
καθώς και των δικαιολογητικών που τη συνοδεύουν,   γίνεται και ηλεκτρονικά. 

2. Ο τρόπος για την ως άνω ηλεκτρονική υποβολή, θα καθοριστεί µε την υπουργική απόφαση που 
εκδίδεται δυνάµει της παρ. 4 του άρθρου 9 του ν.3982/2011. 

3. Η προσωρινή ή περιστασιακή άσκηση των επαγγελµατικών δραστηριοτήτων που ρυθµίζονται 
µε το παρόν ∆ιάταγµα : (α) από πρόσωπο που είναι µόνιµα εγκατεστηµένο σε κράτος-µέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης γίνεται σύµφωνα µε τις προβλέψεις της Υπουργικής Απόφασης 
12570/1106/Φ9.1/2010 (ΦΕΚ 1830Β), όπως αυτή εκάστοτε ισχύει, (β) από υπήκοο τρίτης 
χώρας, που απασχολείται ως εξειδικευµένο τεχνικό προσωπικό  σε επιχείρηση η οποία είναι  
εγκατεστηµένη σε τρίτη χώρα και ο οποίος, όπως προβλέπεται από σχετική σύµβαση, την 
οποία η επιχείρηση, όπου απασχολείται, έχει συνάψει µε επιχείρηση εγκατεστηµένη σε 
κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης  ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, οφείλει να 
παρέχει συγκεκριµένη υπηρεσία προς επιχείρηση που ασκεί τις δραστηριότητές της στην 
Ελλάδα, στο πλαίσιο σύµβασης προµήθειας τεχνικού εξοπλισµού µεταξύ της τελευταίας και 
της εγκατεστηµένης σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 
Οικονοµικού Χώρου επιχείρησης, γίνεται σύµφωνα µε τις προβλέψεις της Κοινής Υπουργικής 
Απόφασης 5205/11/2011 (ΦΕΚ 434Β), όπως αυτή εκάστοτε ισχύει. 

 

Άρθρο 12 

Καταργούµενες Διατάξεις 

11.1 Με την έκδοση του παρόντος διατάγµατος καταργούνται τα Προεδρικά ∆ιατάγµατα 
38/1991(ΦΕΚ 21Α /91,),  48/1995 (ΦΕΚ 36Α /95) και 55/2000 (ΦΕΚ 44Α /2000), καθώς και 
κάθε άλλη διάταξη που έρχεται σε αντίθεση µε τις ρυθµίσεις του παρόντος διατάγµατος. 

11.2. Επίσης, καταργείται το Β.∆. 13.5/23/6/1936 "Κανονισµός Εσωτερικών Υδραυλικών 
Εγκαταστάσεων", µετά τη δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης των αποφάσεων του 
Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., µε τις οποίες εγκρίνονται και γίνονται υποχρεωτικές οι Τεχνικές 
Οδηγίες του Τεχνικού Επιµελητηρίου της Ελλάδας αρ.2411/86 "Εγκαταστάσεις σε κτίρια και 
οικόπεδα: ∆ίκτυα διανοµής κρύου - ζεστού νερού" και 2412/86 "Εγκαταστάσεις σε κτίρια και 
οικόπεδα: ∆ίκτυα Αποχετεύσεων". 

 

Άρθρο 13 

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος διατάγµατος τα κάτωθι 
παραρτήµατα :  
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Παράρτηµα Α 

Σχολές που αναφέρονται στην παρ.1 εδάφιο ΙI του άρθρου 5 

 

Σχολές & Ειδικότητα  Προϋπηρεσία για την απόκτηση της 
άδειας του αρχιτεχνίτη (σε µήνες) 

Κάτοχοι πτυχίου Τ.Ε.Ε. Α΄ κύκλου ειδικότητας 
«Θερµικών & Υδραυλικών Εγκαταστάσεων» 

 

 
24 

Κάτοχοι πτυχίου Τ.Ε.Ε. B΄ κύκλου ειδικότητας 
«Ψυκτικών Εγκαταστάσεων & Κλιµατισµού» 

 

 
24 

Κάτοχοι πτυχίου Τ.Ε.Σ. ειδικότητας «Υδραυλικών 
Εγκαταστάσεων & Θερµικών Εγκαταστάσεων»  

 

 
24 

Κάτοχοι πτυχίου Σχολών Μαθητείας του Ο.Α.Ε.∆. του Ν. 
1346/83 ειδικότητας «Υδραυλικοί – Θερµοϋδραυλικοί» 

 

 
24 

Κάτοχοι πτυχίου Τ.Ε.Λ. ειδικότητας «Θερµικών & 
Ψυκτικών Εγκαταστάσεων» 

 

 
18 
 

Κάτοχοι πτυχίου Κατώτερων Τεχνικών Σχολών του Ν.∆. 
580/1970 και ισοτίµων σχολών ειδικότητας «Τεχνίτη 
Υδραυλικών Εγκαταστάσεων» και οι κάτοχοι πτυχίου 
Σχολών Μαθητείας του Ο.Α.Ε.∆. του Β.∆. 3/52 και του 
Ν.∆. 212/69 (κατώτερες) ειδικότητας «Θερµοϋδραυλικοί» 

 

 
24 
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Παράρτηµα Β 

Υπεύθυνη Δήλωση Καλής Εκτέλεσης Εργασιών  

 

Η υπεύθυνη δήλωση καλής εκτέλεσης  συντάσσεται  από τον αρχιτεχνίτη υδραυλικό, από τον 
εργοδηγό υδραυλικό ή τον έχοντα προς τούτο το δικαίωµα και  αναγράφονται: 
 

- Τα στοιχεία του εργοδηγού υδραυλικού ή του αρχιτεχνίτη  υδραυλικού ή του έχοντος 
προ τούτο το δικαίωµα (ονοµατεπώνυµο, διεύθυνση, τηλέφωνο, ΑΦΜ), ο αριθµός και η 
περιγραφή της επαγγελµατικής του άδειας ή της βεβαίωσης αναγγελίας, καθώς και η 
εκδούσα αρχή. 

- Η διεύθυνση και η περιγραφή της υδραυλικής εγκατάστασης, στην οποία 
συµπεριλαµβάνονται η αναγραφή των υλικών και εξαρτηµάτων που χρησιµοποιήθηκαν 
και, όπου εφαρµόζεται, οι αντίστοιχες προδιαγραφές. 

- Τα στοιχεία του µελετητή (όταν απαιτείται µελέτη) 
- Οι κανονισµοί σύµφωνα µε τους οποίους έγινε η εγκατάσταση. 
- Ότι τηρήθηκαν οι υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 7 του Προεδρικού 

∆ιατάγµατος …………………. 
- Τα στοιχεία του ιδιοκτήτη του κτιρίου, του οικοπέδου ή γηπέδου στο οποίο 

εκτελέστηκαν οι εγκαταστάσεις ή του διαχειριστή αν πρόκειται για κοινόχρηστο κτίριο 
ή οικόπεδο. 

- Παρεχόµενη εγγύηση καλής λειτουργίας και υφιστάµενη ασφάλιση επαγγελµατικής 
ευθύνης 

- Τα στοιχεία του τιµολογίου παροχής υπηρεσιών: 
- Ο αριθµός και η ηµεροµηνία του τιµολογίου. 
- Η αξία του τιµολογίου που αφορά αποκλειστικά την παροχή της υπηρεσίας, 
χωρίς ΦΠΑ 

- Στοιχεία Επαγγελµατικού Σωµατείου ή Επιµελητηρίου στο οποίο κατατέθηκε η 
Υπεύθυνη ∆ήλωση. 

 
Στην περίπτωση που χρησιµοποιήθηκε συνεργείο  θα πρέπει να αναφέρονται: 

- Τα ονόµατα των φυσικών προσώπων  που εργάστηκαν στο έργο ως τεχνίτες ή 
αρχιτεχνίτες, µε τον αριθµό της βεβαίωσης καταχώρησης ή της επαγγελµατικής τους άδειας 
αντίστοιχα, καθώς και ο αριθµός των ηµεροµισθίων που πραγµατοποίησαν.  
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Παράρτηµα Γ 

Ειδικό Έντυπο Πληροφοριών 
 

- Τα στοιχεία του εργοδηγού υδραυλικού ή του αρχιτεχνίτη  υδραυλικού ή του έχοντος 
προς τούτο το δικαίωµα  (ονοµατεπώνυµο, διεύθυνση, τηλέφωνο, ΑΦΜ), ο αριθµός και 
η περιγραφή της επαγγελµατικής του άδειας ή της βεβαίωσης αναγγελίας, καθώς και η 
εκδούσα αρχή. 

- Στοιχεία Επαγγελµατικού Σωµατείου ή Επιµελητηρίου στο οποίο κατατέθηκε  το 
υπόδειγµα του Ειδικού Έντυπου Πληροφοριών. 

- Τιµοκατάλογος παροχής υπηρεσιών, παρεχόµενη εγγύηση καλής λειτουργίας και 
υφιστάµενη ασφάλιση επαγγελµατικής ευθύνης 

- Οι κανονισµοί σύµφωνα µε τους οποίους εκτελείται η εγκατάσταση.  
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Παράρτηµα Δ 

Υπόδειγµα Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης (Αίτησης) 
 

(Τόπος) ………………….. (Ηµεροµηνία)…………………… 
Προς  

την …………………………….. 
 

Ο ΚΑΤΩΘΙ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΣ 
 
Α. Προσωπικά στοιχεία: 
 
 1. Επώνυµο …………………………………… 
 
 2. Όνοµα …………………………………….. 

 
3. Πατρώνυµο ………………………………….. 

 
4. Ιθαγένεια …………………………………….. 

 
5. Αρ. Ταυτ./∆ιαβατηρίου  ………………………. 
 
6. ΑΦΜ ………………………….. 
 
7. Κάτοχος του τίτλου σπουδών …………………………………………………… 

 
 
Β. Στοιχεία Επικοινωνίας: 
 

1. Διεύθυνση επαγγελµατικής εγκατάστασης / µόνιµης διαµονής (διαγράφεται 
ανάλογα) 

 
Νοµός…………………………….  ∆ήµος …………………………… 
Οδός ……………………………… Αριθµός ……………………….. ΤΚ 
……………………. 

2. Τηλέφωνο (σταθερό/κινητό) ……………………….. Φαξ ……………………………. 
 

3. ∆/νση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου………………………………. 
 
Γ. Αναγγέλλω την έναρξη (διαγράφεται ανάλογα) : Α) του συνόλου    των επαγγελµατικών 
δραστηριοτήτων, τις οποίες επιτρέπεται  να ασκώ, σύµφωνα µε τα προεδρικά 
διατάγµατα που εκδίδονται δυνάµει της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν.3982/2011 ή  Β)  των 
επαγγελµατικών δραστηριοτήτων που προβλέπονται στα ΠΔ :  
…………………………………… 

 
Δ. Αναγγέλλω την πρόθεση έναρξης  των επαγγελµατικών δραστηριοτήτων του 

…………………………………… 
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Ε. Παρακαλώ όπως µου χορηγήσετε : 
 
1. Άδεια (π.χ. αρχική, θεώρηση υφιστάµενης, αντικατάσταση υφιστάµενης, αίτηση 

επανεξέτασης)  …………………………………………………… / Βεβαίωση υποβολής 
δικαιολογητικών (διαγράφεται ανάλογα). 

2. Επαγγελµατική δραστηριότητα:………………………………….. 
3. Ειδικότητα και βαθµίδα ………………………………………………………………………. 
 
ΣΤ. Στοιχεία υπάρχουσας άδειας ή βεβαίωσης αναγγελίας (όπου εφαρµόζεται) 
 

Εκδούσα αρχή …………………… Αριθµός ……………….. Ηµεροµηνία ……………. 
 
 Ζ.  Παρατηρήσεις 
 
 
 
 

 
 

Επισυνάπτω τα κάτωθι απαιτούµενα δικαιολογητικά: 
 

Δικαιολογητικό ΝΑΙ / ΟΧΙ 
Φωτοτυπία Αστυνοµικής Ταυτότητας ή ∆ιαβατηρίου  
 

 

Πιστοποιητικό της αρµόδιας Προξενικής Αρχής και  άδεια  εργασίας ή 
παραµονής (για πολίτη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης) 

 

Παράβολα σύµφωνα µε την παρ. 13 του άρθρου 5 του Νόµου 3982/2011 
 

 

Επικυρωµένο αντίγραφο αντίστοιχου τίτλου σπουδών.  
 

 

∆ύο πρόσφατες φωτογραφίες  
 

 

Πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις προϋπηρεσίας  
 

 

Πιστοποιητικό Παρακολούθησης ειδικών προγραµµάτων επαγγελµατικής 
κατάρτισης.  

 

Επικυρωµένο αντίγραφο της επαγγελµατικής  αδείας των διπλωµατούχων 
µηχανικών. 
 

 

Δηλώνω ότι τα αναγραφόµενα στην παρούσα αίτηση στοιχεία είναι αληθή.   
 
ΤΟΠΟΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
 
Ο ∆ΗΛΩΝ 

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ) 
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Άρθρο 14 

Η ισχύς του παρόντος διατάγµατος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Στον Αναπληρωτή Υπουργό  Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας αναθέτουµε τη 
δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος. 

 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 
 
 

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ 
 
 
 
               Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ    Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ   ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. 
        ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ                         ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  

                                               ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 
 
 
 
 

   ΑΝΝΑ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ          ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙ∆ΗΣ 
 


