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ΑΘΗΝΑ 16/4/21

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ (ΥΔΚΕ)

Προς
Δ.Σ. ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
ΚΟΙΝ/ΣΗ : Δ.Σ. ΟΒΥΕ

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Για ακόµη µια φορά αποστέλλουµε νέα εγκύκλιο σχετικά µε την ΥΔΚΕ.
Όπως σας έχουµε ενηµερώσει εγγράφως, αλλά και προφορικά- µέσω των
τηλεδιασκέψεων που πραγµατοποιηθήκαν πρόσφατα µε συνδέσµους και
συναδέλφους από όλη τη χώρα- η έκδοση της ΥΔΚΕ είναι υποχρεωτική
για όλες τις εργασίες 1ης και 2ης ειδικότητας(Π.Δ. 112/2012 ΑΡΘΡΟ
2),και πρέπει να κατατίθεται στις αρµόδιες αρχές για τη σύνδεση των
εγκαταστάσεων µε τα δίκτυα κοινής ωφέλειας(ν. 4712/2020 αρ. 34).
H ΥΔΚΕ, ειδικότερα, και προκειµένου να διασφαλίζεται κατά το
δυνατόν η νοµιµότητα,
έτσι ώστε να περιορίζεται η παράνοµη
επαγγελµατική δραστηριότητα(λαθραίοι – εγκαταστάτες χωρίς έναρξη
επαγγέλµατος, άνευ άδειας κλπ), εκδίδεται αριθµηµένη και διανέµεται
από την κλαδική Οµοσπονδία – ΟΒΥΕ, στις επαγγελµατικές ενώσεις του
κλάδου. Η τήρηση και η εφαρµογή της ΥΔΚΕ από όλα τα µέλη – φυσικά
πρόσωπα αδειούχους υδραυλικούς – αφενός θα δώσει οντότητα και
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«ταυτότητα» στον κάθε επαγγελµατία αδειούχο, θετικό πρόσηµο στις
παρεχόµενες υπηρεσίες του και κατ’ επέκταση αίσθηµα ασφάλειας στους
καταναλωτές, και αφετέρου θα του προσφέρει τη δυνατότητα να
τεκµηριώνει την προϋπηρεσία του στην αγορά των θερµουδραυλικών
εγκαταστάσεων, που θα τη χρειαστεί κατά τη διαδικασία θεώρηση της
άδειάς του.
Επιπροσθέτως, στο έντυπο της ΥΔΚΕ όπως αυτό αναλύεται όσον αφορά
στα στοιχεία που πρέπει να εµπεριέχει, στο άρθρο 13 παράρτηµα Β΄ του
Π.Δ. 112/2012 ΦΕΚ 197Α, αναφέρεται ως αναπόσπαστο κοµµάτι της
ΥΔΚΕ, η ασφάλιση αστικής επαγγελµατικής ευθύνης.
Στο σηµείο αυτό, επιτρέψτε µας να υπογραµµίσουµε, ότι η ασφάλιση
αστικής επαγγελµατικής ευθύνης που υλοποιείται από την ΟΒΥΕ εδώ
και χρόνια και αποτελεί πρωτοπορία του «οργανισµού» ΟΒΥΕ, έχει ως
µοναδικό σκοπό τη διασφάλιση και κατοχύρωση των µελών
αδειούχων υδραυλικών και των εγκαταστάσεων που εκτελούν.
Η ασφάλιση αστικής επαγγελµατικής ευθύνης προβλέπεται από τη
νοµοθεσία (ν. 3844/2010 αρ. 24).
Η ασφάλιση αστικής επαγγελµατικής ευθύνης, είναι ένα εξαιρετικό
εργαλείο- µια ασπίδα- που προσδίδει κύρος στον επαγγελµατία έναντι
του αθέµιτου ανταγωνισµού και της παράνοµης επαγγελµατικής
δραστηριότητας
Η ασφάλιση αστικής επαγγελµατικής ευθύνης δεν
δεδοµένη χρονική περίοδο µε τη θεώρηση των αδειών.

συνδέεται τη

Η διοίκηση της ΟΒΥΕ λοιπόν, στην προσπάθεια της να υπάρξει
οργάνωση µέσα από συλλογική δράση µε µοναδικό γνώµονα τη
διασφάλιση των επαγγελµατικών δικαιωµάτων των αδειούχων
υδραυλικών όλης της χώρας, µερίµνησε και προχώρησε στην έκδοση
νέου εντύπου ΥΔΚΕ. Επιπλέον, ενηµερώθηκαν και αρµόδιες αρχέςυπηρεσίες για την ΥΔΚΕ.
Ως εκ τούτων, σας υπενθυµίζουµε ότι πλέον όλοι οι αδειούχοι
συνάδελφοι – µέλη των συνδέσµων- πρέπει για κάθε εργασία τους να
εκδίδουν ΥΔΚΕ. Παρακαλείσθε για την ενηµέρωσή τους και για την
προµήθεια αυτών µε νέα έντυπα, τα οποία είναι µοναδικά, φέρουν
αρίθµηση και µπορείτε να τα προµηθευτείτε από την ΟΒΥΕ.
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Όλοι µαζί λοιπόν, να βάλουµε ένα λιθαράκι για την υπεράσπιση των
έννοµων συµφερόντων µας, για την ενιαία οργάνωση του κλάδου, για τη
διασφάλιση των εργασιών και του µόχθου µας σε µια πολύ δύσκολη
συγκυρία.
Για οποιαδήποτε απορία, προβληµατισµό ή διευκρίνηση, το προεδρείο
και το Δ.Σ. της ΟΒΥΕ στη διάθεσή σας.
Οι νέες ΥΔΚΕ (σε µπλοκ) έχουν εκδοθεί και διανέµονται µε µοναδικά
φύλλα αριθµηµένα στα σωµατεία υδραυλικών αποκλειστικά και µόνο
από την ΟΒΥΕ. Τα σωµατεία πρέπει αντιστοίχως να κρατούν αντίγραφα
κατά την κατάθεση της ΥΔΚΕ από τους συναδέλφους.
Μπορείτε να επικοινωνήσετε µε το γραφείο µας για την προµήθεια
αυτών.
Συναδελφικά για το Δ.Σ.,
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΡΓΙΑΜΗΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜ/ΤΕΑΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ

Στις επόµενες σελίδες θα βρείτε σε κείµενο :

Όλο το Π.Δ. 112/2012 ΦΕΚ 197Α (από σελ. 4- 34 στο παρόν)
Το νόµο 4712/2020 αρ. 34 (αριθµός σελίδας στο παρόν.. 35)
και το νόµο 3844/2010 άρθρο 24 παρ. 1 για την
ασφάλιση(αρ. σελίδας στο παρόν… 37)
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ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 112/2012
ΦΕΚ 197/Α/17-10-2012
Καθορισµός ειδικοτήτων και βαθµίδων επαγγελµατικών
προσόντων για την επαγγελµατική δραστηριότητα της
κατασκευής, συντήρησης και επισκευής υδραυλικών
εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις για την άσκηση της
δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1-16 του ν. 3982/2011 «Απλοποίηση της
αδειοδότησης

τεχνικών

επαγγελµατικών

και

µεταποιητικών

δραστηριοτήτων και επιχειρηµατικών πάρκων και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 143), όπως τροποποιήθηκαν και συµπληρώθηκαν µε το άρθρο 228
παρ.

1-6

του

ν.

4072/2012

«Βελτίωση

επιχειρηµατικού

περιβάλλοντος- Νέα εταιρική µορφή- Σήµατα- Μεσίτες ΑκινήτωνΡύθµιση θεµάτων ναυτιλίας, λιµένων, αλιείας και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 86), ιδίως δε το άρθρο 3 παρ. 2 και το άρθρο 4 παρ. 4 του νόµου
αυτού.
2. Τον ν. 3844/2010 «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην
Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
σχετικά µε τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά» (Α΄ 63).
3.

Το

ν. 6422/1934 «Περί

Μηχανολόγου,

του

ασκήσεως

Ηλεκτρολόγου

του
και

επαγγέλµατος
του

του

Μηχανολόγου-

Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, ως και του Ναυπηγού» (Α΄ 412) και κυρίως
τις διατάξεις των άρθρων 3 και 5 του νόµου αυτού, όπως το άρθρο 3
τροποποιήθηκε

µε

το

άρθρο

1

του

ν.δ. 1150/1949 «Περί

τροποποιήσεως και συµπληρώσεως του υπ’ αριθµ. 6422/1934 Νόµου
περί ασκήσεως του επαγγέλµατος του µηχανολόγου κλπ. και του υπ’
αριθµ. 878/1946 Αναγκ. Νόµου περί αναστολής εκδόσεως πτυχίων
πρακτικών µηχανικών κλπ. ως και διατάξεων τινών αρµοδιότητας
του Υπουργείου Μεταφορών» (Α΄ 249) και το άρθρο 14 παρ. 3 του
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ν. 3982/2011, το δε άρθρο 5 αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 14 παρ. 4
του ν. 3982/2011.
4. Το β.δ. της 16/17-3-1950 «Περί διαιρέσεως, κατατάξεως και
απογραφής

των

µηχανολογικών

εγκαταστάσεων,

περί

αδειών

εκπονήσεως µελετών µηχανολογικών εγκαταστάσεων, επιβλέψεως,
εκτελέσεως και επιβλέψεως της λειτουργίας αυτών» (Α΄ 82), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Τις διατάξεις του ν. 3879/2010 «Ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης
και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 163).
6. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του
π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
7. Το π.δ. 229/86 «Σύσταση και Οργάνωση της Γενικής Γραµµατείας
Βιοµηχανίας» (Α΄ 96), όπως τροποποιήθηκε µε το π.δ. 396/89
«Οργανισµός της ΓΓΒ» (Α΄ 172) και το π.δ 189/95 «Συµπλήρωση και
τροποποίηση διατάξεων του π.δ.396/1989» (Α΄ 99).
8. Το π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και µετονοµασία Υπουργείων, µεταφορά
και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141).
9. Το π.δ. 86/2012 «Διορισµός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών» (Α΄141).
10.

Την

υπ’

αριθµ.

30376/Δ106

721/5.7.2012

απόφαση

του

Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον
Υφυπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων Αθανάσιο Σκορδά» (Β΄ 2094).
11. Την υπ’ αριθµ. 119959/Η/20.10.2011 απόφαση των Υπουργών
Οικονοµικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων
«Συγχώνευση δια απορροφήσεως των Νοµικών Προσώπων Ιδιωτικού
Δικαίου «Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Δοµών Δια Βίου Μάθησης
(Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.)»,
(Ε.Κ.Ε.Π.)»

«Εθνικό
και

Κέντρο

«Εθνικός

Επαγγελµατικού

Οργανισµός

Προσανατολισµού

Πιστοποίησης

Προσόντων

(Ε.Ο.Π.Π.)» εποπτείας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης
και Θρησκευµάτων» (Β΄ 2351).
12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγµατος δεν
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισµού.
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13. Τις υπ’ αριθµ. 109/2012 και 136/2012 γνωµοδοτήσεις του
Συµβουλίου της Επικρατείας µε πρόταση του Υπουργού Παιδείας και
Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού και του Υφυπουργού
Ανάπτυξης,

Ανταγωνιστικότητας,

Υποδοµών,

Μεταφορών

και

Δικτύων, αποφασίζουµε:

Άρθρο 1
Αντικείµενο
Αντικείµενο του παρόντος προεδρικού διατάγµατος 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
Ο ρισµοί - Π εδίο Εφ αρµογής – Ειδικότητες και Βαθµίδες
1. Για τους σκοπούς του παρόντος ισχύουν οι κάτωθι ορισµοί:
(α) «Ειδικότητα»: εξειδίκευση, εντός της ρυθµιζόµενης κατηγορίας
επαγγελµατικών δραστηριοτήτων, µε αυτοτελές τεχνικό αντικείµενο
και αντίστοιχες απαιτήσεις επαγγελµατικών προσόντων.
(β)

«Βαθµίδα

επαγγελµατικών

προσόντων»:

διαβάθµιση

επαγγελµατικών προσόντων εντός µιας κατηγορίας ή ειδικότητας.
2. Οι επαγγελµατικές δραστηριότητες που ρυθµίζονται µε το παρόν
διάταγµα είναι:
H υλοποίηση της µελέτης υδραυλικής εγκατάστασης, όπου η µελέτη
αυτή απαιτείται από την κείµενη νοµοθεσία, η κατασκευή, η
συντήρηση
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επισκευή

της

υδραυλικής

εγκατάστασης,

σε
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δηµόσιους και ιδιωτικούς χώρους, για την εξυπηρέτηση κτηρίων και
γηπέδων.
Στις

επαγγελµατικές

εκτέλεση

των

δραστηριότητες

απαραίτητων

συµπεριλαµβάνεται

συγκολλήσεων

των

και

η

υδραυλικών

εγκαταστάσεων.
3. Οι ως άνω επαγγελµατικές δραστηριότητες διακρίνονται σε δύο
ειδικότητες:
A. Ως επαγγελµατικές δραστηριότητες 1ης ειδικότητας ορίζονται
αυτές που ασκούνται στις κατωτέρω εγκαταστάσεις:
(α) Εγκαταστάσεις ύδρευσης και διανοµής κρύου και ζεστού νερού σε
κτήρια και γήπεδα.
(β) Εγκαταστάσεις αποχέτευσης και επεξεργασίας λυµάτων και
βρόχινων υδάτων σε κτήρια και γήπεδα.
(γ) Εγκαταστάσεις θερµαντικών σωµάτων και διανοµής νερού για
θέρµανση κτηριακών χώρων.
(δ) Εγκαταστάσεις µονίµων πυροσβεστικών συστηµάτων µε νερό ή
άλλα υγρά.
(ε) Εγκαταστάσεις διανοµής νερού για τον κλιµατισµό κτηριακών
χώρων.
(στ) Δίκτυα 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:
(α) Εγκαταστάσεις διανοµής καυσίµων αερίων.
(β) Εγκαταστάσεις διανοµής ατµού.
(γ) Εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διανοµής αερίων για βιοµηχανική
ή ιατρική χρήση.
(δ) Δίκτυα διανοµής λοιπών αερίων.
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Γ. Δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος διατάγµατος τα
παρακάτω τµήµατα των εγκαταστάσεων και οι σχετικές εργασίες:
(α) Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και συνδέσεις.
(β) Εγκαταστάσεις καυστήρων υγρών και αερίων καυσίµων.
(γ) Συστήµατα αυτοµατισµών.
(δ) Κυκλώµατα ψυκτικών υγρών των συσκευών κλιµατισµού.
(ε) Λαµαρινοκατασκευές και στόµια αερισµού.
(στ) Οι εγκαταστάσεις µεταφοράς ύδατος, λοιπών υγρών και αερίων
µέσω αγωγών.
4. Τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τις ως άνω επαγγελµατικές
δραστηριότητες κατατάσσονται, µε την επιφύλαξη του άρθρου 5 παρ.
7, 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

Άρθρο 3
Ασκούµενες επ αγγελµατικές 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 του άρθρου 7 παρ. 4. 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.
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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 του άρθρου 7 παρ. 4 . Σε κάθε συνεργείο
που εκτελεί υδραυλικές εργασίες είναι απαραίτητη η παρουσία
εργοδηγού ή αρχιτεχνίτη υδραυλικού.

Άρθρο 4
Π ροϋπ οθέσεις Άσκησης Επ αγγελµατικής 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. Οι προϋποθέσεις για την απόκτηση της βεβαίωσης αναγγελίας ή
της άδειας, όπως εξειδικεύονται στο άρθρο 5, είναι:
(α) Η κατοχή των κατωτέρω δικαιολογητικών:
(αα) Επικυρωµένο αντίγραφο αντίστοιχου τίτλου σπουδών.
(ββ) Τα κατά περίπτωση απαιτούµενα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις
προϋπηρεσίας

ή

πιστοποιητικό

προγραµµάτων

επαγγελµατικής

παρακολούθησης

κατάρτισης,

σύµφωνα

ειδικών
µε

τα

οριζόµενα στο άρθρο 4 του ν. 3982/2011 και
(β) Επιτυχής εξέταση, όπου απαιτείται κατά τα οριζόµενα στο παρόν
διάταγµα.
3.

Από

τα

διαπιστούµενα

ανωτέρω

δικαιολογητικά,

χαρακτηρίζονται

πιστοποιητικό

παρακολούθησης

ο

ως

τίτλος
ειδικών

αντικειµενικώς

σπουδών

και

το

προγραµµάτων

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

Άρθρο 5
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Απ αιτούµενοι

τίτλοι

σπ ουδώ ν,

π ροϋπ ηρεσία,

χορήγηση

βεβαίω σης αναγγελίας ή άδειας
1. Οι κάτοχοι:
(Ι)

(α)

πτυχίου

Επαγγελµατικής

Σχολής

Θερµοϋδραυλικών

Εγκαταστάσεων

και

(ΕΠΑΣ)

Συντηρητών

ειδικότητας
Κεντρικής

Θέρµανσης και ειδικότητας Τεχνιτών Θερµικών και Υδραυλικών
Εγκαταστάσεων, (β) πιστοποιητικού επιπέδου 1 των Ινστιτούτων
Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) ειδικότητας Τεχνίτη Εγκαταστάσεων
Θέρµανσης

και

ειδικότητας

Τεχνίτη

Εγκαταστάσεων

Ύδρευσης-

Αποχέτευσης και (γ) διπλώµατος ΙΕΚ ειδικότητας Τεχνικού Θερµικών
και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων, ή
(ΙΙ) πτυχίου σχολών µε ισότιµο τίτλο και αντίστοιχη ειδικότητα, οι
οποίες αναφέρονται στο παράρτηµα Α, καθώς και άλλων σχολών οι
οποίες, µετά την έκδοση του παρόντος, καθίστανται ισότιµες και
αντίστοιχες των σχολών της ανωτέρω περίπτωσης (Ι) ή
(ΙΙΙ) τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, που
έχει αναγνωρισθεί ως ισότιµος µε τίτλους της περίπτωσης (Ι),
αναγγέλλουν την έναρξη άσκησης της δραστηριότητας του τεχνίτη
υδραυλικού µε αίτηση/υπεύθυνη δήλωση, σύµφωνα µε το υπόδειγµα
του Παραρτήµατος Δ, και αποκτούν το δικαίωµα άσκησης των
επαγγελµατικών δραστηριοτήτων του τεχνίτη υδραυλικού, σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στο άρθρο 5 παρ. 11 του ν. 3982/2011.
Η αίτηση κατατίθεται στην αρµόδια υπηρεσία της Περιφέρειας και
συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:
(α) Φωτοτυπία αστυνοµικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και, εφόσον
πρόκειται για πολίτη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης άδεια εργασίας ή
παραµονής που εκδίδεται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
(β) Το παράβολο που καθορίζεται δυνάµει του άρθρου 5 παρ. 13 και
15 του ν. 3982/2011.
(γ) Επικυρωµένο αντίγραφο του αντίστοιχου τίτλου σπουδών.
Η ως άνω υπηρεσία εκδίδει σχετική βεβαίωση αναγγελίας.
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2.Α

Μετά

την

έκδοση

της

βεβαίωσης

αναγγελίας,

οι

τεχνίτες

υδραυλικοί: (α) εάν είναι κάτοχοι διπλώµατος ΙΕΚ αφού αποκτήσουν
προϋπηρεσία ενός έτους, (β) εάν είναι κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑΣ αφού
αποκτήσουν διετή προϋπηρεσία, (γ) εάν είναι κάτοχοι πιστοποιητικού
επιπέδου 1 των ΙΕΚ, αφού αποκτήσουν προϋπηρεσία πέντε ετών, (δ)
εάν είναι κάτοχοι ισοτίµων τίτλων και αντίστοιχων ειδικοτήτων των
ανωτέρω περιπτώσεων (α), (β) και (γ) σύµφωνα µε τις περιπτώσεις
(ΙΙ) και (ΙΙΙ) της παραγράφου 1, αφού αποκτήσουν, κατά περίπτωση,
την αναφερόµενη στο Παράρτηµα Α προϋπηρεσία, υποβάλλουν
αίτηση στην αρµόδια υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας, προκειµένου
να αποκτήσουν την άδεια του αρχιτεχνίτη υδραυλικού.
Η αίτηση αυτή συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:
(α) Δύο πρόσφατες φωτογραφίες.
(β) Το παράβολο που καθορίζεται δυνάµει του άρθρου 5 παρ. 13 και
15 του ν. 3982/2011 και
(γ) Τα απαιτούµενα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις προϋπηρεσίας
σύµφωνα

µε

το

παρακολούθησης
κατάρτισης,

άρθρο

6

ειδικών

σύµφωνα

µε

του

παρόντος

ή

προγραµµάτων
τα

οριζόµενα

πιστοποιητικό
επαγγελµατικής

στο

άρθρο

4

του

ν. 3982/2011.
Ο τεχνίτης υδραυλικός αποκτά την άδεια του αρχιτεχνίτη υδραυλικού,
µετά από επιτυχή εξέταση, κατά τα οριζόµενα στα άρθρα 5 και 7 του
ν. 3982/2011.
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.δ. 38/1991 «Εκτέλεση, συντήρηση και επισκευή θερµοϋδραυλικών
εγκαταστάσεων και λοιπών ειδικών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης
των κτιρίων καθώς και έκδοση επαγγελµατικών αδειών για τους
εργαζόµενους στις σχετικές εργασίες» (Α΄ 21), όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει, άδεια, εφόσον διαθέτουν τους προβλεπόµενους στην
παράγραφο 1 τίτλους σπουδών, καθώς και την οριζόµενη στην
παράγραφο

2.Α

προϋπηρεσία.

Τα

παράβολα

που

απαιτούνται

καθορίζονται µε την κοινή υπουργική απόφαση που εκδίδεται δυνάµει
του άρθρου 5 παρ. 13 και 15 του ν. 3982/2011.
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3. Οι κάτοχοι άδειας αρχιτεχνίτη υδραυλικού, µετά από προϋπηρεσία
ενός

έτους,

από

εγκαταστάσεις
αρµόδια

την

έκδοση

της

άδειας

της

2ης

ειδικότητας,

υπηρεσία

της

οικείας

του

αρχιτεχνίτη,

υποβάλλουν

Περιφέρειας,

αίτηση

σε

στην

προκειµένου

να

αποκτήσουν την άδεια του εργοδηγού υδραυλικού. Η αίτηση αυτή
συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:
(α) Το παράβολο που καθορίζεται δυνάµει του άρθρου 5 παρ. 13 και
15 του ν. 3982/2011 και
(β) Τα απαιτούµενα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις προϋπηρεσίας
σύµφωνα

µε

το

παρακολούθησης
κατάρτισης,

άρθρο

6

του

ειδικών

σύµφωνα

µε

παρόντος

ή

προγραµµάτων
τα

οριζόµενα

στο

πιστοποιητικό
επαγγελµατικής
άρθρο

4

του

ν. 3982/2011.
Ο

αρχιτεχνίτης

υδραυλικός

αποκτά

την

άδεια

του

εργοδηγού

υδραυλικού, µετά από επιτυχή εξέταση, κατά τα οριζόµενα στα
άρθρα 5 και 7 του ν. 3982/2011.
4. A. Εφόσον έχει αδειοδοτηθεί κατάλληλος φορέας διενέργειας
εξετάσεων

και

ο

ενδιαφερόµενος

επιλέξει

την

εφαρµογή

των

διατάξεων του άρθρου 7 του ν. 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. Ο ενδιαφερόµενος, αφού
εφοδιαστεί µε την αντίστοιχη βεβαίωση επιτυχούς εξέτασης, την
υποβάλλει στην ανωτέρω υπηρεσία, η οποία εκδίδει την αιτηθείσα
άδεια εντός µηνός από την υποβολή της βεβαίωσης εξέτασης.
B. Εάν στην Περιφέρεια στην οποία υπεβλήθησαν η αίτηση και τα
προβλεπόµενα στις παραγράφους 2 και 3 δικαιολογητικά, δεν
υπάρχει εξεταστική επιτροπή, η αρµόδια υπηρεσία της Περιφέρειας
διενεργεί έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών και εκδίδει
βεβαίωση υποβολής δικαιολογητικών, την οποία κοινοποιεί στην
υπηρεσία της Περιφέρειας, η οποία έχει οριστεί σύµφωνα µε την
παράγραφο 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 κοινοποιείται στην αρµόδια για την
έκδοση της άδειας υπηρεσία της Περιφέρειας.
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5. Εάν υποψήφιος αποτύχει στις εξετάσεις, που διενεργούνται από
την οικεία Περιφέρεια, έχει το δικαίωµα επανεξέτασης υποβάλλοντας
αίτηση και καταβάλλοντας το αντίστοιχο παράβολο.
6. Η άδεια εκδίδεται µε απόφαση της αρµόδιας υπηρεσίας της
Περιφέρειας, η οποία αναρτάται σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.
3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση
νόµων

και

πράξεων

των

κυβερνητικών,

διοικητικών

και

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα Διαύγεια» και
άλλες διατάξεις» (Α΄ 112), µετά την υποβολή του αντίστοιχου
πρακτικού της εξεταστικής επιτροπής ή της βεβαίωσης επιτυχούς
εξέτασης. Η διαδικασία έκδοσης της άδειας είναι η προβλεπόµενη
στο

άρθρο

5

του

ν. 3982/2011.

Κατά

τα

λοιπά

εφαρµόζεται

συµπληρωµατικά η κοινή υπουργική απόφαση 158/25/ΦΓ9.1/2011
«Παροχή πληροφοριών αναφορικά µε τις άδειες παροχής υπηρεσιών
στους παρόχους, που είναι µόνιµα εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα και
προτίθενται να ασκήσουν σε αυτή τις εν λόγω υπηρεσίες, τις
προθεσµίες απάντησης της αρµόδιας αρχής στον αιτούντα πάροχο,
τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τις προϋποθέσεις χορήγησης της
άδειας, καθώς και της ανάκλησής της, σύµφωνα µε τις προβλέψεις
του άρθρου 14 του Ν. 3844/2010» (Β΄ 49).
7.

Χορήγηση

βεβαίωσης

αναγγελίας

σε

διπλωµατούχους

ή

πτυχιούχους του Πανεπιστηµιακού και του Τεχνολογικού Τοµέα.
(α) Οι µηχανικοί που εµπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 1 του
ν. 6422/1934, µε την εγγραφή τους στο Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος
[ΤΕΕ],
(β) Οι πτυχιούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί και Μηχανικοί Ενεργειακής
Τεχνολογίας, µε κατεύθυνση τη Μηχανολογία, του Τεχνολογικού Τοµέα
µε την κτήση του πτυχίου τους, καθώς και
(γ)

Οι

κάτοχοι

τίτλου

σπουδών

της

αλλοδαπής,

αντίστοιχης

ειδικότητας, που έχει αναγνωρισθεί ως ισότιµος µε τους τίτλους των
περιπτώσεων (α) και (β)
υποβάλλουν αίτηση στην αρµόδια υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας,
µε την οποία αναγγέλλουν την έναρξη άσκησης των επαγγελµατικών
δραστηριοτήτων

που

ρυθµίζονται

µε

το

παρόν

διάταγµα

και

αποκτούν το δικαίωµα άσκησης όλων των δραστηριοτήτων αυτών,
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κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 5 παρ. 11 του ν. 3982/2011. Η αίτηση
συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:
(α) Φωτοτυπία αστυνοµικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και για πολίτη
εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, άδεια εργασίας ή παραµονής που
εκδίδεται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
(β) Το παράβολο που καθορίζεται δυνάµει του άρθρου 5 παρ. 13 και
15 του ν. 3982/2011.
(γ) Επικυρωµένο αντίγραφο αντίστοιχου τίτλου σπουδών. Όταν από
τον τίτλο σπουδών δεν προκύπτει η απαιτούµενη ειδίκευση ή
κατεύθυνση, πρέπει να προσκοµίζεται και πίνακας αναλυτικής
βαθµολογίας.
(δ)

Επικυρωµένο

αντίγραφο

της

επαγγελµατικής

άδειας,

όπου

απαιτείται.
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 του άρθρου 4 παρ. 4 του
ν. 3982/2011, οπότε και στη βεβαίωση αναγγελίας που εκδίδεται
προσδιορίζονται

αντίστοιχα

οι

αναγγελθείσες

επαγγελµατικές

δραστηριότητες, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 5 παρ. 11 του
ν. 3982/2011.
8. Οι ενδιαφερόµενοι για την απόκτηση άδειας του παρόντος, οι
οποίοι κατέχουν τίτλο σπουδών επαγγελµατικής εκπαίδευσης και
κατάρτισης της αλλοδαπής, πλην της ανώτατης εκπαίδευσης, που
αντιστοιχεί

στην

προσκοµίζουν

ειδικότητα

απόφαση

για

την

ισοτιµίας

οποία
του

αιτούνται

Εθνικού

άδεια,

Οργανισµού

Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού
[ΕΟΠΠΕΠ],

ο

οποίος

συστάθηκε

µε

την

κοινή

υπουργική

απόφαση 119959/Η/2011 (Β΄ 2351).
9. Οι ανωτέρω άδειες ή βεβαιώσεις αναγγελίας χορηγούνται και σε
υπήκοο κράτους µέλους της Ε.Ε., ο οποίος επιθυµεί να ασκήσει στην
Ελλάδα τις επαγγελµατικές δραστηριότητες που ρυθµίζονται µε το
παρόν διάταγµα και έχει αποκτήσει τα επαγγελµατικά του προσόντα
σε άλλο κράτος, είτε ως αυτοαπασχολούµενος, είτε ως µισθωτός. Για
τη
14

χορήγηση

της

άδειας

ή

της

βεβαίωσης

αναγγελίας

ο
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ενδιαφερόµενος υποβάλλει αίτηση προς την αρµόδια υπηρεσία της
οικείας Περιφέρειας.
Η αίτηση συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:
(α) Φωτοτυπία αστυνοµικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
(β) Το παράβολο που καθορίζεται δυνάµει του άρθρου 5 παρ. 13 και
15 του ν. 3982/2011.
(γ) Αντίστοιχη απόφαση αναγνώρισης επαγγελµατικών προσόντων
(αα) από το Συµβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελµατικών Προσόντων
(ΣΑΕΠ) του άρθρου 55 του π.δ. 38/2010 «Προσαρµογή της ελληνικής
νοµοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου της 7ης Σεπτεµβρίου 2005, σχετικά µε την
αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων» (Α΄ 78) ή
(ββ) από το καταργηθέν µε το άρθρο 60 παρ. 1 του π.δ. 38/2010
Συµβούλιο

Αναγνώρισης

Τριτοβάθµιας

Εκπαίδευσης

Επαγγελµατικής
(ΣΑΕΙΤΤΕ)

του

Ισοτιµίας
άρθρου

10

Τίτλων
του

π.δ.

165/2000 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας µε ένα γενικό
σύστηµα αναγνώρισης των διπλωµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης
που πιστοποιούν επαγγελµατική εκπαίδευση ελάχιστης διάρκειας
τριών ετών, σύµφωνα µε την οδηγία 89/48/ΕΟΚ του Συµβουλίου των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων» (Α΄149) ή
(γγ) από το από το καταργηθέν µε το άρθρο 60 παρ. 1 του π.δ.
38/2010

Συµβούλιο

Επαγγελµατικής

Αναγνώρισης

Τίτλων

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΣΕΑΤΕΚ) του άρθρου 14 του π.δ.
231/1998 «Δεύτερο γενικό σύστηµα αναγνώρισης της επαγγελµατικής
εκπαίδευσης, το οποίο συµπληρώνει την οδηγία 89/48/ΕΟΚ, σύµφωνα
µε

τις

οδηγίες

92/51/ΕΟΚ

του

Συµβουλίου

των

Ευρωπαϊκών

Κοινοτήτων, 94/38/ΕΚ και 95/43/ΕΚ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων» (Α΄178).
10. Αιτήσεις για την απόκτηση άδειας σύµφωνα µε το π.δ. 38/1991,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, οι οποίες, κατά την έκδοση του
παρόντος διατάγµατος, έχουν κατατεθεί στις αρµόδιες υπηρεσίες
των Περιφερειών, εφόσον συνοδεύονται µε πλήρη, σύµφωνα µε τις
τότε ισχύουσες διατάξεις, δικαιολογητικά, θεωρούνται ως αιτήσεις
του
15

παρόντος

διατάγµατος,

µε

πλήρη

δικαιολογητικά

και

οι
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ενδιαφερόµενοι
διαδικασία,

ακολουθούν

για

την

την

προβλεπόµενη

απόκτηση

αντίστοιχης,

στο

άρθρο

σύµφωνα

5

µε

τις

προβλέψεις του άρθρου 9 παρ. 5, άδειας ή βεβαίωσης αναγγελίας.

Άρθρο 6
Τεκµηρίω ση π ροϋπ ηρεσίας
1. Όταν ο ενδιαφερόµενος απασχολείται σε επιχείρηση µε εξαρτηµένη
σχέση

εργασίας

ή

µε

σύµβαση

έργου,

η

προϋπηρεσία

του

αποδεικνύεται µε βεβαίωση προϋπηρεσίας που χορηγείται από την
επιχείρηση στην οποία απασχολείται και συνυπογράφεται από τον
εποπτεύοντα, κάτοχο άδειας ή βεβαίωσης αναγγελίας, υπό τις
οδηγίες ή/και τη συνεχή καθοδήγηση του οποίου εργάστηκε ο
ενδιαφερόµενος.
Ο εποπτεύων µπορεί να είναι είτε ιδιοκτήτης ή µέτοχος της
επιχείρησης είτε να απασχολείται στην επιχείρηση µε εξαρτηµένη
σχέση εργασίας ή µε σύµβαση έργου. Η ως άνω επιχείρηση οφείλει να
διαθέτει δικαιολογητικά που τεκµηριώνουν, τόσο την απασχόληση του
ενδιαφεροµένου,

όσο

και

την

απασχόληση

του

εποπτεύοντος.

Ειδικότερα πρέπει να είναι διαθέσιµα τα εξής στοιχεία:
1.1. Όταν ο ενδιαφερόµενος απασχολείται στην επιχείρηση µε
εξαρτηµένη σχέση εργασίας, οι προβλεπόµενες από τις κείµενες
διατάξεις καταστάσεις εργαζοµένων, θεωρηµένες από την οικεία
επιθεώρηση εργασίας, από τις οποίες θα προκύπτει το είδος και η
διάρκεια της προϋπηρεσίας του ενδιαφεροµένου.
1.2. Όταν ο ενδιαφερόµενος απασχολείται στην επιχείρηση µε
σύµβαση έργου: (α) έναρξη άσκησης του αντίστοιχου επιτηδεύµατος
του ενδιαφεροµένου και (β) θεωρηµένη από την αρµόδια Δ.Ο.Υ.
σύµβαση,

από

απασχόλησης

την

οποία

καθώς

και

θα
το

προκύπτει
συνολικό

ο

ηµερήσιος

χρονικό

χρόνος

διάστηµα

που

απασχολήθηκε ο ενδιαφερόµενος στην επιχείρηση.
1.3. Όταν ο εποπτεύων απασχολείται στην επιχείρηση µε εξαρτηµένη
σχέση

εργασίας,

οι

αναφερόµενες

στην

ανωτέρω

παρ.

καταστάσεις εργαζοµένων, αντιστοίχως για τον εποπτεύοντα.
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1.4. Όταν ο εποπτεύων απασχολείται στην επιχείρηση µε σύµβαση
έργου (α) έναρξη άσκησης του αντίστοιχου επιτηδεύµατος του
εποπτεύοντος και (β) αποδεικτικά από τα οποία προκύπτει ότι η
επιχείρηση

απασχόλησε

τον

εποπτεύοντα

µε

σύµβαση

έργου,

θεωρηµένη από την αρµόδια Δ.Ο.Υ., για χρονικό διάστηµα εντός του
οποίου περιλαµβάνεται η περίοδος ασκήσεως του ενδιαφεροµένου.
1.5. Όταν ο εποπτεύων είναι ο ιδιοκτήτης / µέτοχος της επιχείρησης
(α)

έναρξη

άσκησης

του

αντίστοιχου

επιτηδεύµατος

από

τον

εποπτεύοντα και (β) νοµιµοποιητικά έγγραφα της επιχείρησης από τα
οποία προκύπτει ότι ο εποπτεύων είναι ο ιδιοκτήτης / µέτοχος της
επιχείρησης.
1.6. Η βεβαίωση αναγγελίας ή η άδεια του εποπτεύοντος σε κάθε
περίπτωση.
2.

Όταν

ο

ενδιαφερόµενος

απασχολείται

ως

ελεύθερος

επαγγελµατίας, υποβάλλει στην αρµόδια υπηρεσία της Περιφέρειας
υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 µε την οποία δηλώνει: (α) τη
διάρκεια

της

αποκτηθείσας

προϋπηρεσίας

µε

αναφορά

στην

ειδικότητα και τη βαθµίδα απασχόλησής του (β) ότι απασχόλησε δια
συµβάσεως έργου ή εργασίας επιβλέποντα αδειούχο ή πρόσωπο που
έχει προς τούτο το δικαίωµα, µε αναφορά στο ονοµατεπώνυµο και
τον αριθµό βεβαίωσης αναγγελίας ή άδειας του εποπτεύοντος (γ) 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 και δ) ότι διαθέτει τα δικαιολογητικά
που αναφέρονται στις παραγράφους 2.1, 2.2 και 2.3 του παρόντος.
Ο

ενδιαφερόµενος

οφείλει

να

διαθέτει

δικαιολογητικά

που

τεκµηριώνουν, τόσο την απασχόληση του, όσο και την απασχόληση
του εποπτεύοντος. Ειδικότερα πρέπει να είναι διαθέσιµα τα εξής:
2.1 Στοιχεία για την έναρξη άσκησης του αντίστοιχου επιτηδεύµατος
από τον ενδιαφερόµενο.
2.2 Αποδεικτικά απασχόλησης από τα οποία προκύπτει ότι ο
ενδιαφερόµενος για την απόκτηση άδειας, απασχόλησε µε σύµβαση
έργου ή εργασίας, αδειούχο αρχιτεχνίτη ή εργοδηγό ή πρόσωπο που
έχει αντίστοιχο δικαίωµα, υπό την εποπτεία του οποίου απέκτησε την
17
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απαραίτητη προϋπηρεσία, για το απαιτούµενο χρονικό διάστηµα
εντός

του

οποίου

περιλαµβάνεται

η

περίοδος

ασκήσεως

του

ενδιαφερόµενου.
Το ανωτέρω δικαιολογητικό δεν απαιτείται στην περίπτωση 2.Β του
άρθρου 5.
2.3 Αντίγραφα δηλώσεων καλής εκτέλεσης των έργων, καθώς 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 του
ενδιαφεροµένου υπερβαίνει το 60% του µέσου ετήσιου ατοµικού
διαθέσιµου εισοδήµατος (ΜΕΑΔΕ), όπως αυτό υπολογίζεται από την
Ελληνική

Στατιστική

Αρχή

της

περιόδου

απόκτησης

της

προϋπηρεσίας.
3. Η αρµόδια υπηρεσία της Περιφέρειας ελέγχει αυτεπάγγελτα µε
βάση αντικειµενική και διαφανή διαδικασία, όπως αυτή περιγράφεται
στο Παράρτηµα Ζ του παρόντος, το αληθές του περιεχοµένου των
ανωτέρω βεβαιώσεων ή υπεύθυνων δηλώσεων. Επιπρόσθετα, η
αρµόδια υπηρεσία προβαίνει σε ελέγχους για την επαλήθευση του
περιεχοµένου των ανωτέρω βεβαιώσεων ή υπεύθυνων δηλώσεων
ύστερα από καταγγελία. Ο ελεγχόµενος οφείλει να παρέχει στην
αρµόδια αρχή που διενεργεί τον έλεγχο τα δικαιολογητικά / έγγραφα
που

αναφέρονται

στις

παραγράφους

1

ή

2

και

τα

οποία

αποδεικνύουν το περιεχόµενο των βεβαιώσεων και δηλώσεών του.
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. Τα ως άνω στοιχεία της βεβαίωσης
προϋπηρεσίας καταχωρούνται στην µερίδα του ενδιαφεροµένου
προσώπου στο Ενιαίο Μητρώο Τεχνικών Επαγγελµάτων. Υπόδειγµα
βεβαίωσης προϋπηρεσίας παρατίθεται στο παράρτηµα Ε.
5. Τα πιστοποιητικά προϋπηρεσίας που εκδίδονται από Δηµόσιες
Υπηρεσίες ή Νοµικά Πρόσωπα Δηµοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) ή Νοµικά
18

Και σε αρχείο (W) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα,
καθώς και από Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, αναγράφουν
την ειδικότητα απασχόλησής του ενδιαφεροµένου και δεν χρήζουν
θεωρήσεως

από

συνοδεύονται

είτε

άλλη
από

δηµόσια
απόφαση

αρχή.

Οι

βεβαιώσεις

πρόσληψης

από

την

αυτές
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, εφόσον
διαθέτει αντίστοιχα άδεια αρχιτεχνίτη ή εργοδηγού ή, για την
περίπτωση τεχνίτη, βεβαίωση αναγγελίας.
6. Προϋπηρεσία που αποκτήθηκε από τους έφεδρους οπλίτες, τους
οπλίτες παρατεταµένης θητείας ή τους έφεδρους αξιωµατικούς κατά
τη διάρκεια της εκπλήρωσης των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων,
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. Με επιφύλαξη των διατάξεων του π.δ. 38/2010, πιστοποιητικά ή
βεβαιώσεις προϋπηρεσίας από κράτος µέλος της Ε.Ε. θεωρούνται για
τη γνησιότητά τους από τις αντίστοιχες αρµόδιες αρχές του εν λόγω
κράτους µέλους.
8. Η προϋπηρεσία υπολογίζεται σε ηµεροµίσθια ή σε µήνες. Ένας
µήνας αντιστοιχεί σε 25 ηµεροµίσθια και ένα ηµεροµίσθιο αντιστοιχεί
σε 8 ώρες εργασίας. Στις περιπτώσεις µερικής απασχόλησης, η
προϋπηρεσία

ανάγεται

σε

ηµεροµίσθια

ή

µήνες

πλήρους

απασχόλησης.
9. 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 στο άρθρο 7
παρ. 4 του παρόντος.
10. 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
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προεδρικού

Και σε αρχείο (W) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

διατάγµατος που εκδίδεται κατ΄ εξουσιοδότηση του άρθρου 4 παρ. 2
του ν. 3982/2011.
11. Οι αιτήσεις που υποβάλλουν οι ενδιαφερόµενοι σύµφωνα µε τις
διατάξεις

του

παρόντος

διατάγµατος

και

οι

βεβαιώσεις

προϋπηρεσίας των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου
επέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης ενώπιον δηµόσιας 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 αντίστοιχα.
12.

Στην

περίπτωση

αδυναµίας

προσκόµισης

των

ως

άνω

αναφερόµενων δικαιολογητικών, που µπορεί να προέρχεται είτε από
καταστροφή αρχείων ή καταστάσεων εργασίας, είτε από άλλη αιτία,
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, από το οποίο θα προκύπτει η απασχόληση
του ενδιαφερόµενου σε θέση εργασίας µε το ίδιο ή συναφές
αντικείµενο. Στις ανωτέρω περιπτώσεις ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει
αίτηση, στην οποία αναφέρει τεκµηριωµένα για ποιους λόγους
αδυνατεί να προσκοµίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η αίτηση
συνοδεύεται από τα διαθέσιµα αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία
εξετάζονται από την αρµόδια εξεταστική επιτροπή που συντάσσει
αντίστοιχο πρακτικό προϋπηρεσίας.

Άρθρο 7
Π οιοτική στά θµη εκτελούµενω ν εργασιώ ν και υπ οχρεώ σεις
π αρόχω ν
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

της

υ.α.

3046/304/1989 «Κτιριοδοµικός Κανονισµός» (Δ΄ 59), της κοινής
υπουργικής απόφασης Δ3/Α/11346/2003 «Κανονισµός Εσωτερικών
Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου µε πίεση λειτουργίας έως και 1 bar»
(Β΄ 963), της υ.α. Δ3/Α/22925/2006 «Κανονισµός εγκατάστασης
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παροχετευτικών αγωγών και µετρητών φυσικού αερίου µε πίεση
λειτουργίας έως και 4 bar» (Β΄ 1810) και της κοινής υπουργικής
απόφασης

31856/2003

«Τεχνικός

Κανονισµός

εγκαταστάσεων

υγραερίου στα κτίρια (πλην βιοµηχανιών- βιοτεχνιών)» (Β΄ 1257),
όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν.
2. Δεν 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.δ. 334/1994 (Α΄ 176),
όπως αυτό εκάστοτε ισχύει.
3. Δεν 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.
4. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών επί της εγκατάστασης
διενεργείται

έλεγχος

στεγανότητας

και

καλής

λειτουργίας

και

συντάσσεται, εντός ενός µηνός, από τον αδειούχο αρχιτεχνίτη ή
εργοδηγό ή από πρόσωπο που έχει το δικαίωµα αυτό, υπεύθυνη
δήλωση καλής εκτέλεσης, η οποία παραδίδεται στον µελετητή της
εγκατάστασης, εάν υπάρχει, και στον ιδιοκτήτη της εγκατάστασης. Το
περιεχόµενο της υπεύθυνης δήλωσης καλής εκτέλεσης ορίζεται στο
παράρτηµα Β του παρόντος.
5. Τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 4 ελέγχονται για
την τήρηση των υποχρεώσεων που αναφέρονται στις προηγούµενες
παραγράφους, καθώς και για την ποιότητα των παρεχόµενων
υπηρεσιών, σύµφωνα µε τη διαδικασία αυτεπάγγελτης επιλογής των
προς έλεγχο παρόχων του Παραρτήµατος Ζ, κατά τα οριζόµενα στο
άρθρο 11 του ν. 3982/2011 και υπόκεινται στις κυρώσεις του άρθρου
12 του νόµου αυτού. Η επαγγελµατική συµπεριφορά των εν λόγω
προσώπων παρακολουθείται κατά τα οριζόµενα στην υπουργική
απόφαση 12570/1106/Φ9.1/2010 «Διαδικασία έγκρισης προσωρινής
παροχής υπηρεσιών, τήρηση µητρώου και εποπτεία παροχών» (Β΄
1830), 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
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υπηρεσίας ειδικό έντυπο πληροφοριών, το ελάχιστο περιεχόµενο του
οποίου ορίζεται στο παράρτηµα Γ του παρόντος.
7. Τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 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. Άρνηση ή ελλιπής παροχή των ως άνω πληροφοριών επισύρει για
τον παραβάτη κυρώσεις, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 35 του
ν. 3844/2010 και

την

υπουργική

απόφαση

που

εκδίδεται

κατ’

εξουσιοδότηση του άρθρου αυτού.
9. Οι επαγγελµατικές οµοσπονδίες και τα οικεία επιµελητήρια
ενηµερώνουν

τα

µέλη

τους

σχετικά

µε

τις

υποχρεώσεις

που

προβλέπονται στο παρόν άρθρο.
10. 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. Ειδικότερα:
10.1 Εάν οι ασκούµενες επαγγελµατικές δραστηριότητες αφορούν
παροχή υπηρεσιών της εταιρείας προς τρίτους:
(α)

Η

προβλεπόµενη

στην

παράγραφο

4

υπεύθυνη

δήλωση

υπογράφεται και από τον εκπρόσωπο της εταιρείας.
(β) Το προβλεπόµενο στην παράγραφο 6 ειδικό έντυπο πληροφοριών
συντάσσεται µε ευθύνη της εταιρείας και παραδίδεται στον αποδέκτη
της υπηρεσίας από τον ως άνω αδειούχο.
(γ) Οι προβλεπόµενες στις προηγούµενες παραγράφους κυρώσεις
επιβάλλονται

στην

εταιρεία

και,

σε

περίπτωση

πρόκλησης

ατυχήµατος, και στον αδειούχο που συνυπογράφει την υπεύθυνη
δήλωση καλής εκτέλεσης της παραγράφου 4.
(δ) Η υποχρέωση για ασφάλιση επαγγελµατικής ευθύνης, σύµφωνα µε
την παράγραφο 7, βαρύνει την εταιρεία.
10.2 Εάν οι ασκούµενες επαγγελµατικές δραστηριότητες αφορούν
παροχή υπηρεσιών προς την ίδια την εταιρεία:
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(α) Η προβλεπόµενη στην παράγραφο 4 υπεύθυνη δήλωση δύναται να
συντάσσεται και να υπογράφεται από τον αδειούχο, προκειµένου να
συνδεθεί το κτήριο της εταιρείας µε τα δίκτυα κοινής ωφελείας,
εφόσον τούτο προβλέπεται από τις κείµενες διατάξεις.
(β) Δεν συντάσσεται το προβλεπόµενο στην παράγραφο 6 ειδικό
έντυπο πληροφοριών.
(γ) Οι προβλεπόµενες στις προηγούµενες παραγράφους κυρώσεις
επιβάλλονται, σε περίπτωση πρόκλησης ατυχήµατος, στον αδειούχο
υδραυλικό.
(δ) Δεν υπάρχει υποχρέωση για ασφάλιση επαγγελµατικής ευθύνης,
σύµφωνα µε την παράγραφο 7.

Άρθρο 8
Θ εώ ρηση αδειώ ν
1. Οι εκδιδόµενες σύµφωνα µε το άρθρο 5 άδειες είναι αόριστης
διάρκειας

και,

µε

την

επιφύλαξη

του

πρώτου

εδαφίου

της

παραγράφου 2, θεωρούνται κάθε οκτώ (8) χρόνια. Ως ηµεροµηνία
έναρξης της οκταετίας λαµβάνεται η 1η Ιανουαρίου του επόµενου
έτους από τη χορήγηση της άδειας. Η ως άνω θεώρηση των αδειών
αποσκοπεί στην εξασφάλιση ότι ο επαγγελµατίας ασκεί για το
ελάχιστο

απαιτούµενο

όριο

την

αντίστοιχη

επαγγελµατική

δραστηριότητα.
2. Η άδεια των προσώπων που ορίζονται στο άρθρο 10 παρ. 1 και
στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του ιδίου άρθρου δεν χρειάζεται
θεώρηση. Οι λοιποί επαγγελµατίες για να αποδείξουν ότι ασκούν για
το

ελάχιστο

απαιτούµενο

όριο

την

αντίστοιχη

επαγγελµατική

δραστηριότητα δύνανται, κατ’ επιλογή τους, είτε να ενηµερώσουν το
προβλεπόµενο

στο

άρθρο

9

του

ν. 3982/2011 Ενιαίο

Μητρώο

Προσώπων είτε να προβούν στις οριζόµενες στις παραγράφους 3, 4
και 5 του παρόντος άρθρου ενέργειες. Ο ενδιαφερόµενος ενηµερώνει
εγγράφως την αρµόδια υπηρεσία για τον τρόπο που επιλέγει.
Ειδικότερα, η απλή ενηµέρωση, µε ευθύνη του ενδιαφεροµένου, του
προβλεπόµενου στο άρθρο 9 του ν. 3982/2011 Ενιαίου Μητρώου
Προσώπων
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ενδιαφεροµένου και συνίσταται στα εξής: (α) στην παροχή στοιχείων
που τεκµηριώνουν υπηρεσία τουλάχιστον τριών ετών, εντός της
οκταετίας ή (β) στην υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων καλής εκτέλεσης,
που τεκµηριώνουν µέσο ετήσιο κύκλο εργασιών, εντός της οκταετίας,
τουλάχιστον ίσο µε το 60% του µέσου ετήσιου ατοµικού διαθέσιµου
εισοδήµατος (ΜΕΑΔΕ) ή (γ) στην υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων καλής
εκτέλεσης και στοιχείων υπηρεσίας, που τεκµηριώνουν, αντιστοίχως,
τις προϋποθέσεις των περιπτώσεων (α) και (β). Η διαδικασία και οι
λεπτοµέρειες της ηλεκτρονικής υποβολής των στοιχείων ή της
υπεύθυνης δήλωσης καλής εκτέλεσης καθορίζονται µε την υπουργική
απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 9 παρ. 4 του
ν. 3982/2011. Μέχρι τη συγκρότηση του ηλεκτρονικού Μητρώου, τα ως
άνω στοιχεία υποβάλλονται σε έντυπη µορφή. Η υπηρεσία ελέγχει τα
ως άνω υποβαλλόµενα στοιχεία και εφόσον ο ενδιαφερόµενος έχει
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, τον ενηµερώνει σχετικά. Εάν ο
ενδιαφερόµενος δεν εκπληρώσει τις ως άνω υποχρεώσεις του,
εφαρµόζονται οι προβλέψεις των κατωτέρω παρ. 4 και 5. Η υπηρεσία
ελέγχει επίσης αυτεπάγγελτα µε βάση αντικειµενική και διαφανή
διαδικασία,

όπως

αυτή

περιγράφεται

στο

Παράρτηµα

Ζ

του

παρόντος, το αληθές των στοιχείων που καταχωρούνται, καθώς και
ύστερα από καταγγελία. Ο πάροχος οφείλει να παρέχει στην
υπηρεσία

τα

αντίγραφα

των

δηλώσεων

καλής

εκτέλεσης

που

καταχωρήθηκαν ή / και κάθε άλλο έγγραφο που είναι απαραίτητο για
την τεκµηρίωση της ακρίβειας των στοιχείων που καταχώρησε. Στην
περίπτωση καταχώρησης ψευδών ή ανακριβών στοιχείων ή µη
προσκόµισης

των

στοιχείων

αυτών

στην

αρµόδια

υπηρεσία,

επιβάλλονται στον πάροχο κυρώσεις σύµφωνα µε το άρθρο 12 του
ν. 3982/2011.
3. Για τη θεώρηση της άδειας ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει αίτηση και
καταβάλλει το παράβολο που καθορίζεται δυνάµει του άρθρου 5 παρ.
13 και 15 του ν. 3982/2011. Ο ενδιαφερόµενος οφείλει επίσης: (α) να
παράσχει στοιχεία που τεκµηριώνουν υπηρεσία τουλάχιστον τριών
ετών, εντός της οκταετίας ή (β) να υποβάλει υπεύθυνες δηλώσεις
καλής εκτέλεσης, που τεκµηριώνουν µέσο ετήσιο κύκλο εργασιών,
εντός της οκταετίας, τουλάχιστον ίσο µε το 60% του µέσου ετήσιου
ατοµικού διαθέσιµου εισοδήµατος (ΜΕΑΔΕ), όπως αυτό υπολογίζεται
από την Ελληνική Στατιστική Αρχή ή (γ) να υποβάλει υπεύθυνες
δηλώσεις
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τεκµηριώνουν, αντιστοίχως, τις προϋποθέσεις των περιπτώσεων (α)
και (β). Η τεκµηρίωση της υπηρεσίας ή του κύκλου εργασιών γίνονται
σύµφωνα µε το άρθρο 6, δηλαδή µε την υποβολή της βεβαίωσης
προϋπηρεσίας για το µισθωτό ή της υπεύθυνης δήλωσης για τον
ελεύθερο επαγγελµατία, χωρίς να απαιτούνται τα στοιχεία που
αφορούν τον εποπτεύοντα.
4. Η προβλεπόµενη στην παράγραφο 3 θεώρηση γίνονται εντός έξη
(6) µηνών από τη λήξη της ως άνω οκταετίας και η επόµενη οκταετία
αρχίζει να µετρά από την ηµεροµηνία λήξεως της προηγούµενης
οκταετίας. Μετά την παρέλευση απράκτου του εξαµήνου από τη λήξη
της

ως

άνω

οκταετίας,

λόγω

µη

προσκόµισης

στην

αρχή

αδειοδότησης των απαραίτητων δικαιολογητικών της παραγράφου 3
του παρόντος άρθρου, η άδεια θεωρείται µε την υποβολή αίτησης
που συνοδεύεται από τα παρακάτω στοιχεία:
(α) Τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 3 δικαιολογητικά, σχετικά µε
τη διάρκεια της υπηρεσίας ή µε τον κύκλο εργασιών, τα οποία πρέπει
να αφορούν και τον χρόνο που µεσολάβησε από τη λήξη της
ηµεροµηνίας

θεώρησης,

µέχρι

την

υποβολή

των

ως

άνω

δικαιολογητικών.
(β) Παράβολο, το οποίο είναι διπλάσιο από το προβλεπόµενο στην
παράγραφο 3, εάν η καθυστέρηση δεν υπερβαίνει το ένα έτος, και
τετραπλάσιο από το προβλεπόµενο στην παράγραφο 3, εάν η
καθυστέρηση υπερβαίνει το ένα έτος, αλλά είναι µικρότερη των πέντε
ετών.
Στις ανωτέρω περιπτώσεις, η επόµενη οκταετία για την απαιτούµενη
θεώρηση, αρχίζει να µετράει από την 1η Ιανουαρίου του επόµενου
έτους από την ηµεροµηνία της θεώρησης.
5. Εάν η καθυστέρηση θεώρησης της άδειας ξεπεράσει τα πέντε έτη ή
εάν ο ενδιαφερόµενος αδυνατεί να προσκοµίσει τα απαραίτητα
δικαιολογητικά, ο ενδιαφερόµενος µπορεί να προσκοµίσει βεβαίωση
κατάλληλης εκπαίδευσης που παρέχεται από εγκεκριµένους, για το
σκοπό

αυτό,

φορείς

ή

σχολές

εκπαίδευσης

σύµφωνα

µε

τις

προβλέψεις του π.δ. που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 4
παρ.

2

του

ν. 3982/2011.

Σε

αντίθετη

περίπτωση,

η

άδεια

ανακαλείται και, προκειµένου ο ενδιαφερόµενος να έχει το δικαίωµα
άσκησης της αντίστοιχης επαγγελµατικής δραστηριότητας, οφείλει
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να εφοδιαστεί µε νέα άδεια, η οποία εκδίδεται µετά από υποβολή
σχετικής αίτησης και ύστερα από επιτυχή εξέταση. Για τον σκοπό
αυτό ο ενδιαφερόµενος καταβάλλει το παράβολο που καθορίζεται
δυνάµει του άρθρου 5 παρ. 13 και 15 του ν. 3982/2011.
6. Άσκηση επαγγελµατικών δραστηριοτήτων, χωρίς να έχει θεωρηθεί
η αντίστοιχη άδεια, επισύρει τις κυρώσεις που προβλέπονται στο
άρθρο 12 του ν.3982/2011.
7. Εάν, µετά τη λήψη της προβλεπόµενης στο άρθρο 5 άδειας,
µεσολαβήσει ουσιώδης αλλαγή της εξεταστέας ύλης, µε την έκδοση
αντίστοιχης υπουργικής απόφασης, κατά τις διατάξεις του άρθρου 5
παρ. 7 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 του άρθρου 4 παρ. 2 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, µε καταβολή του παραβόλου που
καθορίζεται δυνάµει του άρθρου 5 παρ. 13 και 15 του ν. 3982/2011.
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 παράγραφο 7.

Άρθρο 9
Αντιστοίχιση υφ ισταµένω ν αδειώ ν υδραυλικώ ν
1. Οι υφιστάµενες άδειες που έχουν εκδοθεί σύµφωνα µε το π.δ.
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 κοινή υπουργική
απόφαση που εκδίδεται δυνάµει του άρθρου 5 παρ. 13 και 15 του
ν. 3982/2011, µε τις άδειες ή βεβαιώσεις του παρόντος σε διάστηµα
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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.δ.
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 παραγράφου 5, σε διάστηµα έξη (6) µηνών
από την έκδοση του παρόντος µε τις άδειες του παρόντος. Για τον
σκοπό αυτό ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει αίτηση που συνοδεύεται
από τα ακόλουθα δικαιολογητικά: (α) Το παράβολο που προβλέπεται
στο άρθρο 8 παρ. 3. (β) Βεβαίωση υπηρεσίας υδραυλικού για χρονικό
διάστηµα δύο ετών, από τον οικείο εργοδότη. (γ) Εφόσον πρόκειται
για ελεύθερο επαγγελµατία, αντίγραφα των εκκαθαριστικών των
φορολογικών του δηλώσεων ή κατάσταση τιµολογίων, στην οποία για
κάθε τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών υδραυλικού θα αναγράφεται ο
αριθµός του τιµολογίου και η ηµεροµηνία έκδοσής του. Τα ως άνω
δικαιολογητικά αφορούν κατ’ ελάχιστον δύο έτη από τη λήψη της
άδειας.
3. Με επιφύλαξη της κατωτέρω παραγράφου 5 (α), οι υφιστάµενες
άδειες που έχουν εκδοθεί σύµφωνα µε το π.δ. 38/1991, όπως
τροποποιήθηκε

και

ισχύει,

για

τις

οποίες

δεν

συντρέχουν

οι

προϋποθέσεις των ανωτέρω παραγράφων 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 δηλώσεων 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
αντίστοιχης επαγγελµατικής δραστηριότητας, οφείλει να εφοδιαστεί
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µε νέα άδεια, η οποία εκδίδεται ύστερα από επιτυχή εξέταση,
καταβάλλοντας παράβολα όπως αυτά καθορίζονται µε την κοινή
υπουργική απόφαση που εκδίδεται δυνάµει του άρθρου 5 παρ. 13 και
15

του

ν. 3982/2011 και

εφόσον

ο

ενδιαφερόµενος

υποβάλει

αντίστοιχη αίτηση.
4. Η επόµενη ηµεροµηνία θεώρησης, για τις άδειες που εκδίδονται
σύµφωνα µε τις ανωτέρω παραγράφους 1, 2, 3 είναι η 31.12.2020.
5. Η προβλεπόµενη στις ανωτέρω παραγράφους αντικατάσταση
γίνεται ως ακολούθως:
(α) Η άδεια του βοηθού τεχνίτη υδραυλικού αντικαθίσταται µε
βεβαίωση αναγγελίας, που παρέχει το δικαίωµα άσκησης των
δραστηριοτήτων του τεχνίτη υδραυλικού, 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.
(β) Ο βοηθός τεχνίτης υδραυλικός µε 3 χρόνια προϋπηρεσία και
εξετάσεις αποκτά την άδεια του αρχιτεχνίτη.
(γ) 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.
(δ) Ο τεχνίτης Β΄ Τάξης 3ης ειδικότητας και ο εγκαταστάτης 3ης
ειδικότητας αποκτά την άδεια του εργοδηγού υδραυλικού.

Άρθρο 10
Κατάθεση άδειας και απ αλλαγή υπ οχρέω σης θεώ ρησης
1. Στην περίπτωση που ο αρχιτεχνίτης υδραυλικός ή ο εργοδηγός
υδραυλικός

απασχολείται

µε

εξαρτηµένη

σχέση

εργασίας,

ανεξαρτήτως ειδικότητας ή κατηγορίας, στο Δηµόσιο, σε Νοµικά
Πρόσωπα Δηµοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Επιχειρήσεις ή Οργανισµούς
Κοινής Ωφελείας που, είτε ανήκουν στο Δηµόσιο, είτε συµµετέχει σε
αυτά το Δηµόσιο καθ’ οιονδήποτε τρόπο, µε αίτηση καταθέτει τις
προαναφερθείσες επαγγελµατικές άδειες στην αρµόδια αρχή της
οικείας Περιφέρειας, η οποία του χορηγεί βεβαίωση κατάθεσης της εν
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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

εργάζονται ως µισθωτοί και υπόκεινται στις υποχρεώσεις που
αναφέρονται στο άρθρο 8 παρ. 7.
2. Όταν οι ως άνω πάροχοι, απασχολούνται αποκλειστικά µε
εξαρτηµένη σχέση εργασίας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δεν υπόκεινται
στην υποχρέωση θεώρησης της άδειας. Εάν όµως αυτοί ασκούν
παράλληλα αντίστοιχο ελεύθερο επάγγελµα, τότε αυτοί υπόκεινται
στην εν λόγω υποχρέωση και, σε κάθε περίπτωση, υπόκεινται στις
υποχρεώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 8 παρ. 7.
3.

Τα

πρόσωπα

που

αναφέρονται

στο

πρώτο

εδάφιο

της

παραγράφου 1 µετά τη λήξη της σχέσης εργασίας επανακτούν την
κατατεθείσα άδεια, µε την υποβολή σχετικής αίτησης και των
αντίστοιχων παραβόλων. Η άδεια αυτή υπόκειται σε θεώρηση,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 8. Ως αφετηρία για τον
υπολογισµό της οκταετίας της επόµενης θεώρησης, λαµβάνεται η 1η
Ιανουαρίου του έτους µετά τη λήξη της σχέσης εργασίας.
4. 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 αδειών εφαρµόζονται, κατ’ αναλογία, οι διατάξεις του άρθρου 9
παρ. 5.

Άρθρο 11
Λοιπ ές διατάξεις
1. Η προβλεπόµενη από τις διατάξεις του παρόντος υποβολή
αίτησης/υπεύθυνης δήλωσης, καθώς και των δικαιολογητικών που τη
συνοδεύουν,

γίνεται

και

ηλεκτρονικά.

Σε

κάθε

περίπτωση,

ανεξαρτήτως του τρόπου υποβολής, για την χορήγηση των αδειών
εφαρµόζεται συµπληρωµατικά το άρθρο 4 της κοινής υπουργικής
απόφασης 158/25/ΦΓ9.1/2011 (Β΄ 49), καθ’ ο µέρος δεν αντίκειται
στις διατάξεις του ν. 3982/2011 και του παρόντος διατάγµατος.
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2. Τα ειδικότερα τεχνικά ζητήµατα για την κατά τα ανωτέρω
ηλεκτρονική υποβολή ρυθµίζονται µε την υπουργική απόφαση που
εκδίδεται δυνάµει του άρθρου 9 παρ. 4 του ν. 3982/2011.
3. Η προσωρινή ή περιστασιακή άσκηση των επαγγελµατικών
δραστηριοτήτων που ρυθµίζονται µε το παρόν διάταγµα: (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 (Β΄ 1830), 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 «Καθορισµός της
διαδικασίας και των προϋποθέσεων υπαγωγής στις ρυθµίσεις του Ν.
3386/2005 υπηκόων τρίτων χωρών, οι οποίοι µετακινούνται από
επιχείρηση εγκατεστηµένη σε τρίτη χώρα, µε σκοπό την παροχή
υπηρεσίας, στο πλαίσιο σύµβασης προµήθειας µεταξύ επιχείρησης
εγκατεστηµένης σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του
Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου και αντίστοιχης που ασκεί τις
δραστηριότητές της στην Ελλάδα» (Β΄ 434), όπως αυτή εκάστοτε
ισχύει.
4. Οι διατάξεις του παρόντος για την ασφάλιση επαγγελµατικής
ευθύνης τίθενται σε ισχύ µετά την έκδοση της υπουργικής απόφασης
που προβλέπεται στο άρθρο 24 παρ. 5 του ν. 3844/2010.

Άρθρο 12
Καταργούµενες Διατάξεις
Με

την

έκδοση

του

παρόντος

διατάγµατος

καταργούνται

τα

προεδρικά διατάγµατα 38/1991, 48/1995 «Τροποποίηση του Π.Δ.
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38/1991

«Εκτέλεση,

συντήρηση

και

επισκευή

θερµοϋδραυλικών

εγκαταστάσεων και λοιπών ειδικών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης
των κτιρίων καθώς και έκδοση επαγγελµατικών αδειών για τους
εργαζόµενους στις σχετικές εργασίες» (Α΄ 21)» (Α΄ 36) και 55/2000
«Τροποποίηση
συντήρηση

και

και

συµπλήρωση

επισκευή

του

Π.Δ.

θερµοϋδραυλικών

38/1991

«Εκτέλεση,

εγκαταστάσεων

και

λοιπών ειδικών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης των κτιρίων καθώς
και έκδοση επαγγελµατικών αδειών για τους εργαζόµενους στις
σχετικές εργασίες» (Α΄ 21), όπως τροποποιήθηκε µε το Π.Δ. 48/1995
(Α΄ 36)» (Α΄ 44), καθώς και κάθε άλλη διάταξη που έρχεται σε
αντίθεση µε τις ρυθµίσεις του παρόντος διατάγµατος.

Άρθρο 13
Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος
διατάγµατος τα κάτωθι παραρτήµατα:

Π αράρτηµα Α
Σχολές π ου αναφ έρονται στην π αρ. 1 εδάφιο (ΙI) του άρθρου
5
Σχολές και Ειδικότητα Προϋπηρεσία για την απόκτηση
της άδειας του αρχιτεχνίτη (σε µήνες)
Κάτοχοι πτυχίου Τ.Ε.Ε. Α΄ κύκλου ειδικότητας
«Θερµικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων»24
Κάτοχοι πτυχίου Τ.Ε.Ε. B΄ κύκλου ειδικότητας
«Ψυκτικών Εγκαταστάσεων και Κλιµατισµού»24
Κάτοχοι πτυχίου Τ.Ε.Σ. ειδικότητας
«Υδραυλικών και Θερµικών Εγκαταστάσεων» 24
Κάτοχοι πτυχίου Σχολών Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. του Ν. 1346/83
ειδικότητας «Θερµοϋδραυλικού»24
Κάτοχοι πτυχίου Τ.Ε.Λ. ειδικότητας
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«Θερµικών και Ψυκτικών Εγκαταστάσεων»18
Κάτοχοι πτυχίου Κατώτερων Τεχνικών Σχολών του Ν.Δ. 580/1970 και
ισοτίµων σχολών ειδικότητας «Τεχνίτη Υδραυλικών Εγκαταστάσεων»
και οι κάτοχοι πτυχίου Σχολών Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. του Β.Δ. 3/52
και του Ν.Δ. 212/69 (κατώτερες) ειδικότητας «Θερµοϋδραυλικού»24

Π αράρτηµα Β
Υπ εύθυνη Δήλω ση Καλής Εκτέλεσης Εργασιώ ν
Η

υπεύθυνη

δήλωση

καλής

εκτέλεσης

συντάσσεται

από

τον

αρχιτεχνίτη υδραυλικό, από τον εργοδηγό υδραυλικό ή από τον
έχοντα προς τούτο το δικαίωµα. Στη δήλωση αυτή αναγράφονται τα
εξής:
(α) 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.
(β) Η διεύθυνση και η περιγραφή της υδραυλικής εγκατάστασης, στην
οποία

συµπεριλαµβάνονται

εξαρτηµάτων

που

η

αναγραφή

χρησιµοποιήθηκαν

και,

των
όπου

υλικών
απαιτείται,

και
οι

αντίστοιχες προδιαγραφές.
(γ) Τα στοιχεία του µελετητή (όταν απαιτείται µελέτη).
(δ) Οι κανονισµοί σύµφωνα µε τους οποίους έγινε η εγκατάσταση.
(ε) Η τήρηση των υποχρεώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 7 του
παρόντος διατάγµατος.
(στ) Τα στοιχεία του ιδιοκτήτη του κτηρίου, του οικοπέδου ή γηπέδου
στο οποίο εκτελέστηκαν οι εγκαταστάσεις ή του διαχειριστή αν
πρόκειται για κοινόχρηστο κτίριο ή οικόπεδο.
(ζ) Η εγγύηση καλής λειτουργίας και η ασφάλιση επαγγελµατικής
ευθύνης.
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(η) Τα στοιχεία του τιµολογίου παροχής υπηρεσιών και ειδικότερα ο
αριθµός

και

η

ηµεροµηνία

έκδοσής

του.

Εάν

χρησιµοποιήθηκε

συνεργείο πρέπει επίσης 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.

Π αράρτηµα Γ
Ειδικό Έντυπ ο Π ληροφ οριώ ν
Το ειδικό έντυπο πληροφοριών περιέχει τα εξής:
(α) 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.
(β) Τον τιµοκατάλογο παροχής υπηρεσιών, την εγγύηση καλής
λειτουργίας και την ασφάλιση επαγγελµατικής ευθύνης.
(γ) Τους κανονισµούς σύµφωνα µε τους οποίους εκτελείται η
εγκατάσταση.

Π αράρτηµα Ζ
Διαδικασία

αυτεπ άγγελτης

επ ιλογής

τω ν

π ρος

έλεγχο

π αρόχω ν
1. Οι προς έλεγχο πάροχοι καταχωρούνται µε αύξοντα αριθµό σε
ειδικό κατάλογο που ετοιµάζει η αδειοδοτούσα αρχή.
2. Στο τέλος κάθε µήνα επιλέγεται µε τυχαίο τρόπο ο αύξων αριθµός
των παρόχων στους οποίους θα διενεργηθεί έλεγχος της ορθότητας
των στοιχείων τον επόµενο µήνα, µε ελάχιστο αριθµό έναν πάροχο. Η
τυχαία επιλογή µπορεί να γίνεται µε τη βοήθεια υπολογιστικού
φύλου, π.χ. Excel, όπως περιγράφεται στην κατωτέρω παρ. 5
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3. Η ως άνω επιλογή διενεργείται από τριµελή Επιτροπή, η οποία
συγκροτείται µε απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη και η οποία
συντάσσει αντίστοιχο πρακτικό.
4. Σε περίπτωση που επιλεγεί για έλεγχο πάροχος που ήδη έχει
ελεγχθεί, η επιλογή επαναλαµβάνεται.
5. Για παράδειγµα, εάν στον Ειδικό Κατάλογο έχουν καταχωρηθεί 500
πάροχοι, η επιλογή 5 τυχαίων αριθµών από το 1 έως το 500, γίνεται
ως εξής:
5.1 Σε ένα κενό φύλλο π.χ. Excel, ορίζεται ως µορφή των κελιών της
στήλης Α : αριθµός µε µηδέν δεκαδικά ψηφία.
5.2 Η τιµή του κελιού Α1 ορίζεται ως: =RAND()*499+1
5.3 Η ως άνω συνάρτηση, µε τη βοήθεια του: Επεξεργασία /
Συµπλήρωση προς τα κάτω, αντιγράφεται στα κελιά Α2 έως Α5.
5.4 Οι τιµές των κελιών Α1 έως Α5 παρέχουν τους ζητούµενους 5
τυχαίους αριθµούς από το 1 έως το 500.

Άρθρο 20
Η ισχύς του παρόντος διατάγµατος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον

Υπουργό

Ανάπτυξης,

Ανταγωνιστικότητας,

Υποδοµών,

Μεταφορών και Δικτύων αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του
παρόντος διατάγµατος.
Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2012
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Άρθρο 34 ν.4712/2020 ΦΕΚ 146/Α/29-7-2020
Υπ οχρεώ σεις

αδειούχω ν

υδραυλικώ ν

–

Ρυθµίσεις

για

τη

θεώ ρηση αδειώ ν τεχνικώ ν επ αγγελµάτω ν
1. Η παρ. 4 του άρθρου 7 του π.δ. 112/2012 (Α΄ 197) αντικαθίσταται
ως εξής :
«4. Μετά από 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
δήλωση καλής εκτέλεσης, η οποία παραδίδεται στον µελετητή της
εγκατάστασης, εάν υπάρχει, και στον ιδιοκτήτη της εγκατάστασης. Το
περιεχόµενο της υπεύθυνης δήλωσης καλής εκτέλεσης ορίζεται στο
Παράρτηµα Β. Η κατάθεση της υπ εύθυνης δήλω σης καλής
εκτέλεσης στις αρµόδιες αρχές είναι υπ οχρεω τική για τη
σύνδεση

της

εκτελεσθείσας

εγκατάστασης

µε

τα

δίκτυα

κοινής ω φ ελείας.»
2.

α.

Η

παρ.

2

του

άρθρου

8

του

π.δ. 112/2012 (Α΄197)

αντικαθίστανται ως εξής:
«2. Η άδεια των προσώπων που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 10
και στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του ιδίου άρθρου δεν χρειάζεται
θεώρηση. Οι λοιποί επαγγελµατίες για να αποδείξουν ότι ασκούν για
το

ελάχιστο

απαιτούµενο

όριο

την

αντίστοιχη

επαγγελµατική

δραστηριότητα δύνανται, κατ΄ επιλογή τους, είτε να ενηµερώσουν το
προβλεπόµενο

στο

άρθρο

9

του

ν. 3982/2011 Ενιαίο

Μητρώο

Προσώπων είτε να προβούν στις οριζόµενες στις παρ. 3, 4 και 5
ενέργειες. Ο ενδιαφερόµενος ενηµερώνει εγγράφως την αρµόδια
υπηρεσία για τον τρόπο που επιλέγει. Ειδικότερα, η απλή ενηµέρωση,
µε ευθύνη του ενδιαφεροµένου, του προβλεπόµενου στο άρθρο 9 του
ν. 3982/2011 Ενιαίου

Μητρώου

Προσώπων

δεν

συνεπάγεται

χρηµατική επιβάρυνση του ενδιαφεροµένου και συνίσταται στα εξής:
(α) στην παροχή στοιχείων που τεκµηριώνουν υπηρεσία τουλάχιστον
δύο ετών, εντός της οκταετίας ή (β) στην υπ οβολή υπ εύθυνω ν
δηλώ σεω ν καλής εκτέλεσης, π ου τεκµηριώ νουν µέσο ετήσιο
κύκλο εργασιώ ν, εντός της οκταετίας, τουλάχιστον ίσο µε το
40% του µέσου ετήσιου ατοµικού διαθέσιµου εισοδήµατος
(Μ ΕΑΔΕ) ή (γ) στην υπ οβολή υπ εύθυνω ν δηλώ σεω ν καλής
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εκτέλεσης

και

αντιστοίχω ς,

στοιχείω ν
τις

υπ ηρεσίας,

π ροϋπ οθέσεις

τω ν

π ου

τεκµηριώ νουν,

π ερ.

α)

και

β).

Η

διαδικασία και οι λεπτοµέρειες της ηλεκτρονικής υποβολής των
στοιχείων ή της υπεύθυνης δήλωσης καλής εκτέλεσης καθορίζονται
µε την υπουργική απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της
παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 3982/2011. Μέχρι τη συγκρότηση του
ηλεκτρονικού Μητρώου, τα ως άνω στοιχεία υποβάλλονται σε έντυπη
µορφή. Η υπηρεσία ελέγχει τα ως άνω υποβαλλόµενα στοιχεία και
εφόσον ο ενδιαφερόµενος έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, τον
ενηµερώνει σχετικά. Εάν ο ενδιαφερόµενος δεν εκπληρώσει τις ως
άνω υποχρεώσεις του, εφαρµόζονται οι προβλέψεις των κατωτέρω
παρ. 4 και 5. Η υπηρεσία ελέγχει επίσης αυτεπάγγελτα µε βάση
αντικειµενική και διαφανή διαδικασία, όπως αυτή περιγράφεται στο
Παράρτηµα Ζ, το αληθές των στοιχείων που καταχωρούνται, καθώς
και ύστερα από καταγγελία. Ο πάροχος οφείλει να παρέχει στην
υπηρεσία

τα

αντίγραφα

των

δηλώσεων

καλής

εκτέλεσης

που

καταχωρήθηκαν ή/και κάθε άλλο έγγραφο που είναι απαραίτητο για
την τεκµηρίωση της ακρίβειας των στοιχείων που καταχώρησε. Στην
περίπτωση καταχώρησης ψευδών ή ανακριβών στοιχείων ή µη
προσκόµισης

των

στοιχείων

αυτών

στην

αρµόδια

υπηρεσία,

επιβάλλονται στον πάροχο κυρώσεις σύµφωνα µε το άρθρο 12 του
ν. 3982/2011.»
β. Η παρ. 3 του άρθρου 8 του π.δ. 112/2012 (Α΄197), αντικαθίσταται
ως εξής:
«3. Για τη θεώ ρηση της άδειας ο ενδιαφ ερόµενος υπ οβάλλει
αίτηση και καταβάλλει το παράβολο που καθορίζεται δυνάµει των
παρ. 13 και 15 του άρθρου 5 του ν. 3982/2011. Ο ενδιαφ ερόµενος
οφ είλει επ ίσης: (α) να π αράσχει στοιχεία π ου τεκµηριώ νουν
υπ ηρεσία τουλάχιστον δύο (2) ετώ ν, εντός της οκταετίας ή
(β) να υπ οβάλει υπ εύθυνες δηλώ σεις καλής εκτέλεσης, π ου
τεκµηριώ νουν

µέσο

ετήσιο

κύκλο

εργασιώ ν,

εντός

της

οκταετίας, τουλάχιστον ίσο µε το 40% του µέσου ετήσιου
ατοµικού

διαθέσιµου

εισοδήµατος

(Μ ΕΑΔΕ),

όπ ω ς

αυτό

υπ ολογίζεται απ ό την Ελληνική Στατιστική Αρχή ή (γ) να
υπ οβάλει υπ εύθυνες δηλώ σεις καλής εκτέλεσης και στοιχεία
υπ ηρεσίας,

π ου

τεκµηριώ νουν,

αντιστοίχω ς,

τις

π ροϋπ οθέσεις τω ν π εριπ τώ σεω ν (α) και (β). Η τεκµηρίωση της
υπηρεσίας ή του κύκλου εργασιών γίνονται σύµφωνα µε το άρθρο 6,
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δηλαδή µε την υποβολή της βεβαίωσης προϋπηρεσίας για τον
µισθωτό ή της υπεύθυνης δήλωσης για τον ελεύθερο επαγγελµατία,
χωρίς να απαιτούνται τα στοιχεία που αφορούν τον εποπτεύοντα.»

Άρθρο 24 ν. 3844/2010

- ΦΕΚ 63/Α/3-5-2010

(Άρθρο 23 Οδηγίας 2006/123)

Ασφ άλιση επ αγγελµατικής ευθύνης και εγγυήσεις

1.Οι πάροχοι υπηρεσιών, οι υπηρεσίες των οποίων ενέχουν άµεσο
και συγκεκριµένο κίνδυνο για την υγεία ή την ασφάλεια του
αποδέκτη ή τρίτου ή τη χρηµατοοικονοµική ασφάλεια του αποδέκτη,
θα πρέπει να συνάπτουν ανάλογη µε τη φύση και την έκταση του
κινδύνου

ασφάλιση

επαγγελµατικής

ευθύνης

ή

να

την

αντικαθιστούν µε οποιαδήποτε άλλη ισοδύναµη ή ουσιαστικά
συγκρίσιµη, ως προς τον σκοπό της, εγγύηση ή ανάλογη διευθέτηση.
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