
Δ.Δ. Παπ. ΙΙΙ(Ι)                                                                                                                                                Κ.Γ.Π. 26/2015 
Απ. 4848, 30.1.2015   

Απιθμόρ 26 
 

 ΟΗ ΠΔΡΗ ΣΩΝ ΣΔΥΝΗΣΩΝ ΟΥΖΜΑΣΩΝ ΝΟΜΟΗ ΣΟΤ 2006 ΔΩ 2014 
__________________ 

 
Γηάηαγκα δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 14(δ)  

 
 

60(Η) ηνπ 2006 
95(Η) ηνπ 2009 
44(Η) ηνπ 2012 

      188(Η) ηνπ 2014. 

Ο Τπνπξγφο πγθνηλσληψλ θαη Έξγσλ, αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ παξέρνληαη απφ ην 
άξζξν 14 (δ) ηνπ πεξί ησλ Σερληηψλ Ορεκάησλ Νφκσλ ηνπ 2006 έσο 2014, εθδίδεη ην αθφινπζν 
Γηάηαγκα. 

πλνπηηθφο ηίηινο.  1.  Σν παξφλ Γηάηαγκα ζα αλαθέξεηαη σο ην πεξί ησλ Σερληηψλ Ορεκάησλ (Δμνπζηνδφηεζε 
Δθπαηδεπηηθψλ Οξγαληζκψλ Σερληηψλ πζηεκάησλ Τγξαεξηνθίλεζεο) Γηάηαγκα ηνπ 2015. 

Δξκελεία. 2.-(1) Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο δηαηάγκαηνο, εθηφο εάλ απφ ην θείκελν πξνθχπηεη 
δηαθνξεηηθή έλλνηα- 

 «Νφκνο» ζεκαίλεη ηνπο πεξί Σερληηψλ Ορεκάησλ Νφκνπο ηνπ 2006 έσο 2014, φπσο εθάζηνηε 
ηξνπνπνηνχληαη ή αληηθαζίζηαληαη. 

     (2) Όξνη, πνπ δελ απαληψληαη εηδηθά ζην παξφλ Γηάηαγκα, έρνπλ ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη 
ζε απηνχο απφ ην Νφκν. 

Τπνβνιή αηηήζεσλ. 
Παξάξηεκα. 

3.-(1) Ζ  αίηεζε εθπαηδεπηηθψλ νξγαληζκψλ  γίλεηαη θαηά ηνλ ηχπν ηνπ Παξαξηήκαηνο θαη κε ηελ 
θαηαβνιή ηνπ λελνκηζκέλνπ ηέινπο.   

     (2) Με ηελ αίηεζε ππνβάιινληαη ζηνηρεία, πιεξνθνξίεο, πηζηνπνηεηηθά θαη άιια έγγξαθα πνπ 
λα απνδεηθλχνπλ φηη ηθαλνπνηνχληαη νη πξνυπνζέζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 4 ηνπ 
παξφληνο Γηαηάγκαηνο θαζψο θαη ηα αθφινπζα: 

(α)  Ζ δηδαθηέα θαη εμεηαζηέα χιε ηνπ  εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, 

(β)  ιεπηνκεξέο πξφγξακκα εθπαίδεπζεο κε ρξνλνδηάγξακκα θαη 

          (γ)  ε δηαδηθαζία δηεμαγσγήο, θαζψο θαη ηα κέηξα δηαζθάιηζεο ηνπ αδηάβιεηνπ θαη  

                ακεξφιεπηνπ ηεο εμέηαζεο. 

     (3)  Όια ηα ζηνηρεία, πιεξνθνξίεο, πηζηνπνηεηηθά θαη άιια έγγξαθα πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ 
αίηεζε είλαη δεζκεπηηθά γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ  πνπ ζα εμνπζηνδνηεζεί θαη απνηεινχλ 
αλαπφζπαζην κέξνο ηεο εμνπζηνδφηεζήο ηνπ. 

     (4) Ζ αξκφδηα αξρή δχλαηαη λα δεηά  απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ, δηεπθξηλήζεηο θαη/ή 
ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία, πιεξνθνξίεο, πηζηνπνηεηηθά ή έγγξαθα, πνπ αθνξνχλ ζηελ αίηεζή 
ηνπ. 

Πξνυπνζέζεηο  
εμνπζηνδφηεζεο 
εθπαηδεπηηθνχ 
νξγαληζκνχ. 

4.  Ο εθπαηδεπηηθφο νξγαληζκφο πξέπεη - 

 

       (α)  λα είλαη πηζηνπνηεκέλν «Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο» απφ ηελ Αξρή 
Αλάπηπμεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, 

       (β)  λα δηαζέηεη ή λα έρεη πξφζβαζε ζε θηεξηαθέο ππνδνκέο, πηζηνπνηεκέλεο απφ ηελ Αξρή 
Αλάπηπμεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, σο «Γνκή Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο», 

       (γ)     λα δηαζέηεη ή λα έρεη πξφζβαζε ζε θαηάιιειν ζπλεξγείν γηα δηεμαγσγή ηνπ πξαθηηθνχ  
κέξνπο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, 

       (δ)   λα εξγνδνηεί ή λα ζπλεξγάδεηαη κε θαηάιιειν εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ πνπ πιεξνί 
ηνπιάρηζην ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: 

 (i) Να είλαη θάηνρνη δηπιψκαηνο ζρνιήο ηξηηνβάζκηαο  εθπαίδεπζεο, ηξηεηνχο 
ηνπιάρηζην δηάξθεηαο ζπνπδψλ, ζηνλ θιάδν κεραλνινγηθήο κεραληθήο ή 
ειεθηξνινγηθήο κεραληθήο ή ειεθηξνληθήο κεραληθήο ή κεραληθήο απηνθηλήησλ, 
ή δηπιψκαηνο θνιιεγίνπ δηεηνχο ηνπιάρηζην δηάξθεηαο ζπνπδψλ ζηνλ θιάδν 
κεραληθήο απηνθηλήησλ, 

(ii) λα έρνπλ παξαθνινπζήζεη πξφγξακκα εθπαίδεπζεο εθπαηδεπηψλ θαη λα 
θαηέρνπλ βεβαίσζε επάξθεηαο, σο εθπαηδεπηέο απφ θαηαζθεπαζηή ζπζηεκάησλ 
πγξαεξηνθίλεζεο, 
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(iii) λα δηαζέηνπλ ηξία (3) έηε εθπαηδεπηηθή πείξα ζε ζέκαηα κεραληθήο ή 
ειεθηξνινγίαο απηνθηλήησλ ή λα θαηέρνπλ άδεηα ηερλίηε νρεκάησλ ζηελ 
εηδηθφηεηα ηνπ ηερλίηε ζπζηεκάησλ πγξαεξηνθίλεζεο θαη λα έρνπλ δχν (2) έηε 
πείξα ζηελ εγθαηάζηαζε, ζπληήξεζε θαη επηδηφξζσζε ζπζηεκάησλ 
πγξαεξηνθίλεζεο πνπ απνθηήζεθε κεηά απφ ηελ εκεξνκελία ρνξήγεζεο ηεο 
άδεηαο θαη  

(iv) λα έρνπλ θαιή γλψζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο. 

Απφξξηςε αίηεζεο. 5. ε πεξίπησζε πνπ ε αίηεζε εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ  απνξξηθζεί νη ιφγνη ηεο απφξξηςεο 
αηηηνινγνχληαη κε ζρεηηθή επηζηνιή: 

 Ννείηαη φηη, ε αξκφδηα αξρή παξέρεη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ ην δηθαίσκα λα εθθξάζεη ηελ 
άπνςε ηνπ γξαπηψο, εληφο δέθα (10) εκεξψλ, απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο 
επηζηνιήο. 

Τπνρξεψζεηο  
εμνπζηνδνηεκέλνπ 
εθπαηδεπηηθνχ 
νξγαληζκνχ. 

6.-(1) Ο εμνπζηνδνηεκέλνο εθπαηδεπηηθφο νξγαληζκφο - 

 (α)  ιακβάλεη ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ θαζψο θαη ησλ 
πξνζψπσλ θαη πεξηνπζίαο πνπ βξίζθνληαη ζηνπο ρψξνπο πνπ δηεμάγεηαη ην 
εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα θαη ε εμέηαζε ηερληηψλ ζπζηεκάησλ πγξαεξηνθίλεζεο, 

 (β)    ηεξεί ηε λνκνζεζία πνπ αθνξά ζηελ αζθάιεηα θαη πγεία ζηελ εξγαζία,  

 (γ)     έρεη αλαξηεκέλν, ζε πεξίνπηε ζέζε ην Πηζηνπνηεηηθφ εμνπζηνδφηεζεο εθπαηδεπηηθνχ 
νξγαληζκνχ, 

 (δ)  ελεκεξψλεη εθ ησλ πξνηέξσλ θαη δεηά ηελ έγθξηζε ηεο αξκφδηαο αξρήο γηα 
νπνηαδήπνηε δηαθνξνπνίεζε ησλ φξσλ θαη ησλ πξνυπνζέζεσλ βάζεη ησλ νπνίσλ 
εμνπζηνδνηήζεθε, 

 (ε)   παξέρεη ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ζε νπνηνδήπνηε πξφζσπν επηζπκεί λα ην 
παξαθνινπζήζεη, λννπκέλνπ φηη θαηέρεη ηνπιάρηζην απνιπηήξην εμαηάμηαο ή Σερληθήο 
ρνιήο Μέζεο Δθπαίδεπζεο: 

                      Ννείηαη φηη, ζε πεξίπησζε πνπ, γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, αξλείηαη λα επηηξέςεη 
ζε πξφζσπν λα παξαθνινπζήζεη εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα, ηνπ παξαρσξεί γξαπηή 
αηηηνιφγεζε, ηελ νπνία θνηλνπνηεί ζηελ αξκφδηα αξρή. 

 (ζη)   ελεκεξψλεη ηελ αξκφδηα αξρή αλαθνξηθά κε - 

  (i)  ηε δηελέξγεηα γξαπηήο εμέηαζεο ηνπιάρηζην δεθαπέληε (15) εκέξεο 
πξνεγνπκέλσο, απνζηέιινληαο αληίγξαθν ηνπ εμεηαζηηθνχ δνθηκίνπ θαη 

(ii)  ηελ νινθιήξσζε θάζε εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη ηεο εμέηαζεο, 
θνηλνπνηψληαο πξνο ηελ αξκφδηα αξρή νλνκαζηηθφ θαηάινγν κε ηνπο 
ζπκκεηέρνληεο ζην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα, ηνπο επηηπρφληεο ζηελ εμέηαζε 
θαζψο επίζεο ηε βαζκνινγία θαη ηηο ψξεο παξνπζίαο εθάζηνπ. 

    (2) Ο εμνπζηνδνηεκέλνο εθπαηδεπηηθφο νξγαληζκφο θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ, έρνπλ ππνρξέσζε 
λα επηηξέπνπλ ζε εμνπζηνδνηεκέλνπο ιεηηνπξγνχο ηεο αξκφδηαο αξρήο λα εηζέξρνληαη εληφο ησλ 
ρψξσλ ή ππνζηαηηθψλ πνπ παξέρεηαη εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ή δηελεξγείηαη εμέηαζε  θαη λα 
ηνπο παξέρνπλ ηελ αλαγθαία βνήζεηα θαη πιεξνθφξεζε γηα λα δηαπηζησζεί ε ηήξεζε ησλ 
δηαηάμεσλ ηνπ Νφκνπ θαη ηνπ παξφληνο Γηαηάγκαηνο. 

ρεηηθέο εμνπζίεο ηεο 
αξκφδηαο αξρήο. 

7.-(1)  Γηα ζθνπνχο δηαπίζησζεο ηεο ηήξεζεο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Νφκνπ θαη ηνπ παξφληνο 
Γηαηάγκαηνο, ε αξκφδηα αξρή έρεη εμνπζία - 

 (α) λα εηζέξρεηαη ζε νπνηνδήπνηε ππνζηαηηθφ ή ρψξν πνπ παξέρεηαη εθπαηδεπηηθφ 
πξφγξακκα ή δηελεξγείηαη εμέηαζε θαη λα ειέγρεη ή επηζεσξεί νπνηνδήπνηε 
εμνπιηζκφ, έγγξαθα ή εγθαηαζηάζεηο θαη 

 (β)  λα δεηά απφ ηνλ εμνπζηνδνηεκέλν εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ λα ππνβάιεη νπνηαδήπνηε 
ζηνηρεία, πιεξνθνξίεο, πηζηνπνηεηηθά ή έγγξαθα θξίλεη αλαγθαίν. 

      (2) Ζ αξκφδηα αξρή δχλαηαη λα απνξξίπηεη εμεηαζηηθφ δνθίκην πνπ ππνβάιιεηαη απφ 
εμνπζηνδνηεκέλν εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ  θαη λα δεηά ηελ ηξνπνπνίεζε ή αληηθαηάζηαζε ηνπ. 

__________________ 

Έγηλε ζηηο 19 Ηαλνπαξίνπ 2015. 
 

                                                                                                                        ΜΑΡΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΑΓΖ, 
                                                          Τπνπξγφο πγθνηλσληψλ θαη Έξγσλ. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 
ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΔΞΟΤΙΟΓΟΣΗΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ 

Σν πεξί ησλ Σερληηψλ Ορεκάησλ (Δμνπζηνδφηεζε Δθπαηδεπηηθψλ Οξγαληζκψλ Σερληηψλ  
πζηεκάησλ Τγξαεξηνθίλεζεο) Γηάηαγκα ηνπ 2014 

(Παπάγπαθορ 3) 

 

ΣΟΙΥΔΙΑ ΑΙΣΗΣΗ 

 

Α1. ηοισεία εκπαιδεςηικού οπγανιζμού ηεσνιηών ζςζηημάηων ςγπαεπιοκίνηζηρ: 

Όλνκα: ................................................................................................................................ 
Αξηζκφο Μεηξψνπ Δγγξαθήο ζηνλ Έθνξν Δηαηξεηψλ

(1)
:..................................................... 

Αξηζκφο Μεηξψνπ Δξγνδφηε ζην Σκήκα Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ
(2)

:................................ 
Αξηζκφο Μεηξψνπ Δγγξαθήο ζηνλ Έθνξν Φ.Π.Α: …......................................................... 
Αξηζκφο θνξνινγηθήο ηαπηφηεηαο: ...................................................................................... 
Αξηζκφο Πηζηνπνηεηηθνχ «Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο»

 (3)
:………………………... 

Γηεχζπλζε αιιεινγξαθίαο: ...........................................................................Σ.Σ:............... 
Ζιεθηξνληθή δηεχζπλζε: ..................................................................................................... 
Σειέθσλα: .........................................../….................................  Φαμ: ...............................  
  (ηαζεξφ)   (Κηλεηφ) 

 
Α2. ηοισεία θςζικού πποζώπος, νόμιμος εκπποζώπος ηος εκπαιδεςηικού οπγανιζμού ηεσνιηών ζςζηημάηων 
ςγπαεπιοκίνηζηρ 

Ολνκαηεπψλπκν:................................................................................................................ 
Θέζε ζηνλ νξγαληζκφ: ………………………………………………………………………….. 
Αξηζκφο ηαπηφηεηαο: .......................................................................................................... 
Ζκεξνκελία γέλλεζεο: ....................................................................................................... 
Γηεχζπλζε αιιεινγξαθίαο: ............................................................................Σ.Σ............... 
Ζιεθηξνληθή δηεχζπλζε: ..................................................................................................... 
Σειέθσλα: .........................................../….................................  Φαμ: ...............................  
  (ηαζεξφ)                                (Κηλεηφ)  

Β. Κηίπια και εγκαηαζηάζειρ διενέπγειαρ εκπαιδεςηικού ππογπάμμαηορ ηεσνιηών ζςζηημάηων ςγπαεπιοκίνηζηρ 

(ε πεξίπησζε πνπ ζα δειψζεηε πεξηζζφηεξεο ηεο κηαο Γνκέο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ή πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο 
ζπλεξγεία, λα ρξεζηκνπνηήζεηε αληίγξαθν ηεο ζειίδαο απηήο.) 

Β1. Θεωπηηικό Μέπορ - Γομέρ Δπαγγελμαηικήρ Καηάπηιζηρ  

Αξηζκφο Πηζηνπνηεηηθνχ «Γνκή Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο» (4):……………………….. 
Γηεχζπλζε:………………… ...........................................................................Σ.Σ:............... 
Ζιεθηξνληθή δηεχζπλζε: ..................................................................................................... 
Σειέθσλα: .........................................../….................................  Φαμ: ...............................  
  (ηαζεξφ)   (Κηλεηφ)  
 
Β2. Ππακηικό Μέπορ – ςνεπγείο 

Γηεχζπλζε:………………… ...........................................................................Σ.Σ:............... 
Ζιεθηξνληθή δηεχζπλζε: ..................................................................................................... 
Σειέθσλα: .........................................../….................................  Φαμ: ............................... 
Πεξηγξαθή θαη ζηνηρεία ζπλεξγείνπ(5):  
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
 

Γ. Δξοπλιζμόρ ζςνεπγείος 

Καηάινγνο εμνπιηζκνχ θαη εξγαιείσλ: 
.................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Γ. ηοισεία εκπαιδεςηικού πποζωπικού 

(ε πεξίπησζε πνπ ζα δειψζεηε πεξηζζφηεξα απφ έλα πξφζσπα, λα ρξεζηκνπνηήζεηε αληίγξαθν ηεο ζειίδαο απηήο.) 
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Γ1. ηοισεία επικοινωνίαρ εκπαιδεςηή 

Ολνκαηεπψλπκν: ................................................................................................................ 
Αξηζκφο ηαπηφηεηαο: ......................Αξηζκφο Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ: ...…………………. 
Ζκεξνκελία γέλλεζεο: ........................................................................................................ 
Γηεχζπλζε αιιεινγξαθίαο: ......................................................................Σ.Σ...................... 
Ζιεθηξνληθή δηεχζπλζε: ....................................................................................................... 
Σειέθσλα: ......................................./.............................................  Φαμ: .......................... . 
  (ηαζεξφ)                       (Κηλεηφ) 
 
Γ2. Πποζόνηα εκπαιδεςηή: 

(Η) Γίπισκα ζηνλ θιάδν: 
(6) 

............................................................................................................................................. 
(ΗΗ) Πηζηνπνηεηηθφ «Δθπαηδεπηή Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο» απφ Αξρή Αλάπηπμεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ 
                                       ΝΑΗ                       ΟΥΗ (Γηαγξάςηε αλάινγα) 
(ΗΗΗ) Πηζηνπνηεηηθφ παξαθνινχζεζεο πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο εθπαηδεπηψλ απφ θαηαζθεπαζηή ζπζηεκάησλ 
πγξαεξηνθίλεζεο. 
                                       ΝΑΗ                       ΟΥΗ (Γηαγξάςηε αλάινγα) 
(IV) Βεβαίσζε επάξθεηαο σο εθπαηδεπηήο απφ θαηαζθεπαζηή ζπζηεκάησλ πγξαεξηνθίλεζεο. 
                                       ΝΑΗ                       ΟΥΗ (Γηαγξάςηε αλάινγα) 
 (ΗΗ) Απνδεηθηηθά ζηνηρεία εθπαηδεπηηθήο πείξαο ζε ζέκαηα κεραληθήο ή ειεθηξνινγίαο απηνθηλήησλ  
ή  
άδεηα ηερλίηε νρεκάησλ ζηελ εηδηθφηεηα ηνπ ηερλίηε ζπζηεκάησλ πγξαεξηνθίλεζεο θαη απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα δχν 
ρξφληα πείξα ζηελ εγθαηάζηαζε, ζπληήξεζε, επηδηφξζσζε ζπζηεκάησλ πγξαεξηνθίλεζεο 

(7)
 

……………………………………………............................................................................. 
(ΗΗΗ) Απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα θαιή γλψζε ηεο Διιεληθήο γιψζζαο:  
……………………………………………………………………………………………………. 
πγθαηαηίζεκαη / δελ ζπγθαηαηίζεκαη ζηελ αλάξηεζε, ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Σκήκαηνο Ζιεθηξνκεραλνινγηθψλ Τπεξεζηψλ, 
ησλ πην θάησ ζηνηρείσλ, ηα νπνία πεξηιακβάλνληαη ζε ζρεηηθφ Μεηξψν ηνπ Σκήκαηνο. 
1. Ολνκαζία εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ. 
2. ηνηρεία επηθνηλσλίαο 

Ζκεξνκελία: 

                                                           (Τπνγξαθή)    ………………………………..……………… 

θξαγίδα                                              (Όλνκα) 

                                                                                                     Νφκηκνο εθπξφζσπνο 
                                                                                  Δμνπζηνδνηεκέλνπ εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ  
                                                                                       ηερληηψλ ζπζηεκάησλ πγξαεξηνθίλεζεο                                                                                    
 
Οι αιηήζειρ μποπούν να παπαδίδονηαι ζηο Απσείο ηων κενηπικών Γπαθείων ηος Σμήμαηορ ή να αποζηέλλονηαι 
ηασςδπομικώρ ζηη διεύθςνζη: 
«Σμήμα Ηλεκηπομησανολογικών Τπηπεζιών, 
Λεωθόπορ Αγ. Ιλαπίωνορ, Καιμακλί 
1426, Λεςκωζία, Σ.Θ 29669». 
 
Να επιζςναθθούν ηα ακόλοςθα:- 

(1) Αληίγξαθν ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ εγγξαθήο ζηνλ Έθνξν Δηαηξεηψλ. 
(2) Αληίγξαθν απνδεηθηηθνχ ηεο ηειεπηαίαο πιεξσκήο εηζθνξψλ ζην Σκήκα Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ. 
(3) Πηζηνπνηεηηθφ «Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο» 
(4) Πηζηνπνηεηηθφ «Γνκή Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο» 
(5) Αξρηηεθηνληθφ ζρέδην θάηνςεο ππνζηαηηθνχ θαηά πξνηίκεζε ζε θιίκαθα 1:100 πνπ λα θαίλνληαη νη απαηηνχκελνη 

ρψξνη. Να ππνβάιινληαη θαη θσηνγξαθίεο ηνπ ρψξνπ. 
(6) Αληίγξαθν πηζηνπνηεκέλνπ  πηπρίνπ/ δηπιψκαηνο.  
(7) Απνδεηθηηθά ζηνηρεία εθπαηδεπηηθήο πείξαο (βεβαίσζε απφ εξγνδφηε/εο, πιεξσκή θνηλσληθψλ αζθαιίζεσλ απφ 

ζρεηηθφ εξγνδφηε, δειηίν πιεξσκψλ θιπ) ή αληίγξαθν άδεηαο ηερλίηε νρεκάησλ ζηελ εηδηθφηεηα ηνπ ηερλίηε 
ζπζηεκάησλ πγξαεξηνθίλεζεο θαη απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα δχν ρξφληα πείξα ζηελ εγθαηάζηαζε, ζπληήξεζε, 
επηδηφξζσζε ζπζηεκάησλ πγξαεξηνθίλεζεο (βεβαίσζε απφ εξγνδφηε/εο, πιεξσκή θνηλσληθψλ αζθαιίζεσλ απφ 
ζρεηηθφ εξγνδφηε, δειηίν πιεξσκψλ θιπ). 

 

 
Για ςπηπεζιακή σπήζη 

 

Ολνκαηεπψλπκν ιεηηνπξγνχ πνπ εμέηαζε ηελ αίηεζε:  
................................................................................................................................................................................................ 
(Δπίζεην κε θεθαιαία)      (Όλνκα) 

Παξαηεξήζεηο:  
................................................................................................................................................................................................ 
...............................................................................................................................................................................................  
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...............................…………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………................ 
 
χζηαζε: Δγθξίλεηαη / Γελ εγθξίλεηαη  

(Γηαγξάςεηε φηη δελ ηζρχεη) 

Με ηνπο εμήο φξνπο/παξαηεξήζεηο: 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
…………………………………………………………………………………………………………………………….......................
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Τπνγξαθή: ...................... Ζκεξνκελία: .......................... Αξ. εμνπζηνδφηεζεο: .................................................................... 
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